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 ،يازغۇچى مەشھۇر ،شائىر داڭلىق ،ئەربابى جامائەت پەزىلەتلىك

 ئىددىيۋى ئۆتكۈرنىڭ ئابدۇرېھىم ئالىم يىتۈك
 قاراشلىرى 

 
 سۇلتان تۇردى

 

 (بېغىشالپ يىللىقىغا ئون ۋاپاتىنىڭ مەرھۇم)

 

 قىلىىدىغان  تەرىپىنىى  كىشىى  ھەممە ، نامايەندىسى ئەدەبىياتىنىڭ ئۇيغۇر ئەسىرنىڭ -02

 يۈكسەك ئارىسىدا خەلقلەر قېرىنداش باشقا ۋە خەلقى ئۇيغۇر بىلەن پەزىلەتلىرى ئىنسانىي ئېسىل

 ئېسىل قاتارلىق 《 مەخەممەس ھەققىدە ئۆمۈر 》 ، 《 ئىز 》 ، ئەربابى جامائەت ئېرىشكەن ئابرويغا

 ۋە شېئىر 》 ، شائىر داڭلىق بولغان سازاۋەر باھاالرغا ياخشى ، ئېتىراپقا ئومۇمىي بىلەن شېئىرلىرى

 زېمىن ئويغانغان 》 ، 《 ئىز 》 ۋە نەسىرلىرى ئېسىل قاتارلىق 《 مەدھىيە قاشتېشىغا 》 ، 《 شائىر

 رومانچىلىقنىىڭ  تارىخى ۋە نەسىرچىلىكى ئۇيغۇر ئارقىلىق رومانلىرى تارىخىي نادىر قاتارلىق 《

 -ئەدەبىيىات  ۋە شۇناسىلىق  《 قۇتادغۇبىلىى   》 يىازغۇچى،  مەشىۇۇر  ياراتقىان  پەللىسىنى يۇقىرى

 ۋە ئىچىى  ەتمەملىىك  بىىلەن  ئەمگەكلىىرى  ئىلمىىي  قىممەتلى  ساھەسىدىكى تەتىقاتى سەنئەت

 ئابىدورېۇى   ئىالى   يېتىوك  بولغىان  سىازاۋەر  ھۆرمەتكە ۋە ئالقىش زور ، ئابرويغا يۇقىرى خەلقئارادا

 شىەھىرىدە  قۇمىۇ   رايوننىىڭ  ئىاپتونۇم  ئۇيغۇر شىنجاڭ ئايدا – 6 يىلى -3201 ئۆتكۈر تىلەشۈپ

 ۋاپىات  بىىلەن  سىەۋەبى  كېسىەللى   ئۈرۈمچىىدە  كىۈنى  – 1 ئاينىىڭ  -32 يىل -3221.  تۇغۇلغان

 .بولغان

 كۈلكىسىىنى  خەلقنىىڭ  ، بېغىشالپ خەلققە ، ۋەتەنگە ئىجادىيىتىنى بارلىق ھاياتىدا ئۆز ئۇ

 نىادىر  تۇتىىدىغان  ئورۇن موھى  ئەدەبىياتىدا زامان ھازىرقى ئۇيغۇر ، يىغالپ يىغىسىنى ، كۈلۈپ

 زور سىەنئىتىگە  -مەدەنىىيەت  ئۇيغىۇر  ، جۈملىىدىن  ، ئەدەبىياتىغىا  ئۇيغىۇر  ، ئارقىلىق ئەسەرلىرى

 قاتىىار بىىىر ، ئىىارقىلىق ھايىىاتى ۋە ئىجىىادىيىتى ئەدەبىىىي ئۆزىنىىىڭ شىىۇنداقال،.  قوشىىقان تىىۆھپە

 بىۇ  مەن تۆۋەنىدە .  بەرگەن ئىسىپاتالپ  ، كەلتىۈرۈپ  بارلىققىا  قاراشىالرنى  – ئىىدىيە  قىممەتلى 

 ئىىددىيىىى  قىسى  بىر ساھىبىنىڭ ئىستېدات ۋە شەرەپ – شان ، ھۆرمەت ، پەزىلەت ئىنسانىي

 .ئورتاقالشماقچىمەن بىلەن ئوقۇرمەنلەر قاراشلىرىنى كۆز

 

 توغرىسىدا پەزىلەت ۋە قىممەت ئىنسانىي:  ئەپەندى ئۆتكۈر
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 ساھەسىىىدىكى ئەدەبىيىىات ، نەتىجىلىىىرى ئىجىىادىيەت مىىو  ئۆزىنىىىڭ ئەپەنىىدى ئۆتكىىۈر

 پەزىلەتلىرى نسانىيئى ئېسىل قىلىدىغان تەرىپىنى كىشى ھەممە ۋە مۇۋەپپىقىيەتلىرى ،تۆھپىسى

 ئابرويغىا  يۈكسەك ،ئورۇنغا يۇقىرى قەلبىدە خەلق بىلەنمۇ قەلبى گۈزە  ئىگە كۈچىگە سېۇرىي ،

 ، خۇشخۇي ، قامىتى -قەددى كېلىشكەن ئۆزىنىڭ ئۇ. ئالى  مەشۇۇر ۋە ئەدىب داڭلىق ئېرىشكەن

 كۆرسىتىشنى ئۆزىنى ، بىلىملى  ، چاقچاقخۇمار ، مېۇماندوسىت ، قىزغىن ، سەمىمىي ، كەمتەر

 بىلەن پەزىلەتلىرى ئىنسانىي ئالىيجاناپ تاالشمايدىغان تۆر بىلەن باشقىالر ، كۆرمەيدىغان راۋا

 يېتىشكەن دەۋرىمىزدىكى ، دوستى يېقىن زاماندىشى، مەرھۇمنىڭ.  ئىدى زات سازاۋەر ھۆرمەتكە

 نىاملىق  《 ھەسىرىتى  زامانداشىنىڭ  》 ئەپەندىنىڭ تۇرسۇن ئىمىن ئەدىب داڭلىق ، تىلشۇناس

 قەلەمكەش ، قالدۇرغان نامىنى ئەزگۈ بىلەن ئىشلىرى ئەزگۈلۈك بولسا ئۆتكۈر 》:  ئەسلىمىسىدە

 خەلقىنىى  ئىۆز  ئۆتكىۈر  …زات ئەزىز قويغان ھەسرەتكە قوۋمىنى پۈتكۈ  ، ئەمەس دوسىتالرنىال

 يىۈرەك  ھەم تېرىشىتى  ئۆمىۈر  بىر ئۈچۈن تونۇتۇش ئۆزگىلەرگە ھەم ئۆزىگە خەلقىنى ۋە تونۇش

 ئىزگىىۈ  يۇقىرىقىىىدەك  ئەپەنىىدى ئۆتكىىۈر . يازغانىىىدى  دەپ ① 《 …قىلىىدى سىىەرى   قېنىنىىى

 قېرىنىداش  ، قالماسىتىن  بولىۇپال  ئىىگە  ئابرويغا يۇقىرى ئارىسىدا مىللىتىمىز بىلەن پەزىلەتلىرى

 ، ۋەجىىدىن  شىۇ .  ئىدى ئىگە ئىناۋەتكە يۇقىرى ئارىسىدىمۇ ئەللىكلەر چەت ، ھەتتا ، مىللەتلەر

 قاسسىاپئوغلۇ  ھۇليىا  دوكتىورى  فاكۇلتېتىنىىڭ  ئەدەبىيات ۋە پەن ئۇنىېرىستېتى ئەنقەرە تۈركىيە

 بۈيىۈك  ئەڭ دۇنيادىكى – سۆيۈش قولىغا ، قۇچاقالش ئۇنى كۆرۈش، ئۆتكۈرنى 》:  چەرگەنمۇ

 ھۆرمىتى چوڭقۇر بولغان ئەپەندىگە ئۆتكۈر ئۆزىنىڭ ، يېزى  دەپ ② 《.  بىرىدۇر ئارزۇلىرىمنىڭ

 ئەلىەتتە.  تەسىىرلىگەنىدى ئابرويىنى يۈكسەك قەلبىدىكى ئۆز ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر ، مۇھەببىتى ،

 ھۆرمەتلەيىىىدىغان ، تەرىپلەيىىىدىغان ، ئەسىىىلەيدىغان ، سىىىېغىنىدىغان ئەپەنىىىدىنى ئۆتكىىىۈر ،

 چەكلىنىى   بىلەن يۈز نەچچە ، ئون نەچچە ، ھەتتا ، نەچچە بىر ياكى بىر يالغۇز ئىنسانالرنىڭ

 . پاكىت ئايان زامانداشلىرىغا ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر قالمايدىغانلىقى

 بىر ، ئارقىلىق ئەمەلىيتى ھاياتى قىممەتلى  ، پەزىلەتلىرى ئىزگۈ ئۆزىنىڭ ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىسىپاتالپ  قاراشىلىرىنى  كىۆز  پىكىىرى،  يارقىن ھەققىدىكى پەزىلەت ۋە قىممەت ئىنسانىي قاتار

 ئەينى قاراشلىرى كۆز بۇ چىققان يەكۈنلەپ ئىسپاتالپ، ئارقىلىق ئەمەلىيتى ئۆز ئۇنىڭ. چىقتى

 نوپىۇزىنى  ۋە تەسىىرى  ، قىممىتىى  ئۆزىنىىڭ  كەلگۈسىىدىمۇ  ، دەۋىردىمىۇ  بۈگۈنكى ، چاغالردىمۇ

 . يوقاتمايدۇ

 جىسىمىغا  -ئىسمى ھەقىقىي ، بىراق ، ئاسان بولماق ئالى  》قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ، يېتىلىشى ئۆسۈپ ئىنساننىڭ ③ 《. قىيىن تولىمۇ ياشىماق بىلەن پەزىلەت يلى ئادىمى اليىق

 ئىزگۈ ئالەمدىكى – پەزىلەت ئادىمىيلى  ، موھى  ئىنتايىن پەزىلەت ئادىيمىي مۈكەممەللىشىشىدە

 》. ئاساسىى  كامالىتىنىىڭ  مەنىىىى  ئىنسىاننىڭ  ئىۇ  ، بولىۇپ  مۈجەسسەملىنىشىى  پەزىلەتلەرنىڭ
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 ئىگىللىرى كامالەت بۇنداق.  قىيىن ھەممىدىن كامالەت مەنىىى يېتىلىشىدە ئۆسۈپ ئىنساننىڭ

 ④《. ئۈزۈلىدۇ تارىخى مەدەنىيەت ، چىقمايدىكەن

 ئۇلۇغالپ ئىزچىل پەزىلەتنى ئىنسانىي ، ئىزدەنگەن كۆپ ھەققىدە ئىنسان ئەپەندى ئۆتكۈر

 بىر ئۇ ھەقتە بۇ.  پەزىلەتتە ئىنسانىي – قىممىتى ئىنساننىڭ ، قارىشىچە ئۇنىڭ.  شائىر كەلگەن

 : يازغان مۇنداق رۇبائىيسىدا

 

 ، زىننىتى ئۇنىڭ – كۆكلۈكى قارىغاينىڭ 》

 .قىممىتى -قەدىر ئۇنىڭكى – تۈزلۈكى

 تۈز، بواللىسا قارىغايدەك كىشى ھەر

 ⑤《.  ھۆرمىتى -ئىززەت ساقلىنار ئىچىدە ئە 

 

 ئىكەنلىكىنىى  زىننىتىى  ھاياتنىىڭ  پەزىلەتنىىڭ  ئىنسىانىي  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  رۇبائىيىدا  بۇ

 ئىكەنلىكىنىمىۇ  پەزىىلەت  موھى  راستچىللىقنىڭ ،يەنە ،قالماستىن ئەتتۈرۈپال ئەكىس ئوبرازلىق

 .بەرگەن كۆرسىتى 

 قىممەتلى  بىر مۇنداق چىققان يەكۈنلەپ ھاياتىدىن ، مەنزىلى ئۆمۈر ئۆز ئەپەندى ئۆتكۈر

 ، يامىان  مەيلىى  ، ياخشىى  مەيلىى  ئادەم.  ئۆلىدۇ ھامان ئىنسان:  قارايدۇ مۇنداق ئۇ.  بار قارىشى

 ئۇنىىڭ  ، بولسىۇن  ئىادەم  ئىاددىي  ياكى ئەرباب ئۇلۇغ مەيلى ،بولسۇن گاداي مەيلى ، شاھ مەيلى

 ، ئەمگىكى ئادەمنىڭ.  يارىتىدۇ ئۆزى قىممىتىنى ئۆزىنىڭ ئادەم ، باغلىق ئۆزىگە قىممىتى ھايات

 – قەدىر ، سۈپىتى ئۇنىڭ ، بولسا قانداق …سۆزى – گەپ ھەركىتى، – ئىش ، پەيلى – خۇي

 بۇ ئۇ.  بولىدۇ شۇنداق ھەم مەنىسى ئۆمۈر ، مۇۋەپىققىيەتلىرى ، مەغلۇبىيەت ، ئورنى ، قىممىتى

 : قالدۇرغان ئابىدە مۇنداق شېئىرىدا ناملىق 《 مۇخەممەس ھەققىدە ئۆمۈر 》 ، ھەقتە

 

 ياپراق، كەبى بولغان غازاڭ تەگكەچ، شاما  سوغ كۈز يېتى 》

 .تۇپراق دۆۋە بىر بولۇرمىز ئاخىر مەنزىلىدە ئۆمۈر

 قامغاق، خۇنۇك ياكى تىكەن بەزەن ئۈنەر تۇپراقتا بۇ

 ھەرياق، ئەتىرنى خۇش چېچى  گۈللەر، بەزىدە ئېچىلغاي

 ⑥《. قىممەتنى ئۆزى ئۆمۈرگە شەخسەن بېرۇر كى  ھەر ، دېمەك

 

 مۇنۇ ، قاراڭ. ئەلىەتتە ، گۆھەر بىر ئەرزىگۈدەك پايدىلىنىشقا ئۆمۈر بىر ئۈچۈن بىز يەكۈن بۇ

 : رۇبائيسىغا
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 ، بولۇپ تى  بەزەن ئېيقمۇ ماڭىمىش پۇتالپ ئىككى 》

 .بولمىسا سىياقى ئادەم ، ئەمەس ئەر بولسا ئەرال

 ئەمەس، ھۆسنى ئۇنىڭ ئەتكەن ئادىمىي ئادىمىنى

 ⑦《.  بولمىسا چىراغى دىلىنىڭ ، ئىرور سۈرەت بىر ھۆسنى

 

 ، بەلكى ، ئەمەس ئەر ئەرلەرنىڭ بولمىغان پەزىلىتى ، سىياقى ئادىمىيلى  ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىنسانىي ، بەلكى ، ئەمەس ھۆسنى ئۇنىڭ قىممىتى ئادىمىيلى  ئادەمنىڭ ، ئىكەنلىكىنى ئېيىق

 .  نئەتتۈرگە ئەكىس ئوبرازلىق بەلگىلىنىدىغانلىقىنى تەرىپىدىن گۈزەللىكى قەلىب ، پەزىلىتى

 قىلماسلىقىنى مىننەت ياخشىلىقىغا قىلغان ، قىلىش ياخشىلىق باشقىالرغا ئەپەندى ئۆتكۈر

 : يازغان مۇنداق قىلى  تەشەببۇس

 

 ياخشىلىق، قىل ئاڭا ھەم يامانلىق كەلسە ياخشىدىن》

 .ياخشىلىق پاالندىن يانغاي ، ساڭا ئاندىن يانمىسا

 بەختىگە، ئەۋالد بارچە ياخشىلىقنى ئۆتكۈر ئىستە

 ⑧《. ياخشىلىق جاھاندىن ئەھلى ئەمەس ھېچگەپ كۆرمىسەڭ

 

 ۋە بەخىتسىىزلىكى  باشقىالرنىڭ ، بولۇش دەرمان دەردىگە ، يېتىش ھالىغا باشقىالرنىڭ ئۇ

 بىىىرى پەزىلەتنىىىڭ ئىنسىىانىي گىىۈزە  بېرىشىىنىڭ يىىاردەم ئۇنىڭغىىا ، شىىادالنماي قايغۇسىىىدىن

 : قىلىدۇ بايان مۇنداق ئىكەنلىكىنى

 

 بىلۇر، دەردمەن دەردىنى كىشىنىڭ بولغان قان باغرى》

 .كۈلۇر دەردمەندىن بەلكى كىشىلەر بىدەرد يوق دەردى

 جاھان، بۇ ئالەم ئۆتنە ، بىراۋدىن ھېچكى  كۈلمىگەي

 ⑨《.  ئامان قالماس ئۆزى يامان دېگەن يامان ياخشىنى

 

 ، ۋاپىادارلىقنى  ، قىاراپ  دەپ بىىرى  پەزىلەتلەرنىىڭ  ئىنسىانىي  ۋىجىداننى  ، ۋاپادارلىقىنى ئۇ

 : يازغان مۇنداق رۇبائىيدا بىر ، ئوقۇپ نەپرەپ ۋىجدانسىزلىققا ، ۋاپازسىزلىق ، ئۇلۇغالپ ۋىجداننى

 

 ئىناق، راھەتتە دېمە، دوست ئۇنىكى  》

 .بىراق غۇربەتتە سېنىڭدىن ئايرىلسا

 بىلەن، تەپەككۇر سا  نەزەر سايەڭگە
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 ⑩《 .يىراق زۇلمەتتە ، يۈر بىللە يورۇقتا

 

 ئەينەكنىىڭ  تۇرمۇشىمىزدىكى كۈندىلى  ، شېئىرىدا ناملىق 《ئەينەك》 ئەپەندى ئۆتكۈر

 قىممەتتە ئادىمىيلى  ھەققانىيلىقنىڭ ۋە ئادىللىق ، راستچىللىق ، خالىىسلىق ، ئارقىلىق ئوبرازى

 ، قىلدۇرسىا  جىارى  سىۈپەتلەرنى  ئىنسىانىي  گۈزە  مۇشۇ ئادەملەر ، تۇتىدىغانلىقى ئورۇن موھى 

 قىممىتىى  ئىنسانىي ، بولغاندا ئەكسىچە ، نۇرالندۇرااليدىغانلىقىنى تېخىمۇ قىممىتىنى ئىنسانىي

 : بېرىدۇ يورۇتۇپ مۇنداق يوقىلىدىغانلىقىنى

 

  دېگەن، ئەينەك نېمە قالتىس نېمىدېگەن》

 .ئۇنى دەسلەپ بولغاي چىققان ياساپ كى 

 -پارچىسى ھەر ، تاشالنسىمۇ سۇندۇرۇپ

 .ئەينىنى دە  نەرسىنىڭ ھەر كۆرسىتەر

 گۈزە ، قىلماس بىلەن پەرداز ئۇ سەتنى

 .ھەم قويمايدۇ قىلى  سەت گۈزەلنى بىر

 كەبى، ئەينەك بواللىسا كىشى ھەر

 ⑪《.  ئادەم چىن كىشىنى شۇنداق دېگۈلۈك

 

 ئىۆزىگە  باشىقىالرنى  مەزگىىل  بىر بەرمەيدىغانلىقىنى، پايدا ھامان گۈزەللىكنىڭ تاشقى ئۇ

 گۈزەللىكنىىڭ  ئىچكىى  قالىىدىغانلىقىنى،  ئاشىكارىلىنى   ھامىان  ، ئەتىىارالنسىمۇ قىلى  جەلى 

- ئالقىشىلىنىدىغا  ،ئەتىىارلىنىىدىغانلىقى  ھامان ، قوزغىيالمىسىمۇ دىققىتىنى كىشىنىڭ دەماللىققا

 : بىرىدۇ گەۋدىلەندۈرۈپ مۇنداق ئارقىلىق ئوبرازى 《 ياڭاق 》 ۋە 《قاپاق 》 نلىقىنى

 

 بىلەن، تۇرغان پارقىراق لەشتۇر، ئىچى قاپاقنىڭ خام》

 ⑫《.  بىلەن بولغان قوتۇر تېشى ، ياڭاق شېرىن مېغىزى

 

 (دىن《 شېئىرالر سەرلەۋھىسىز 》) 

 

 ئېلىى   مەغلىۇبىيەتكە  ھامىان  پوچىلىقنىىڭ  ، مەمەدانىلىىق  ، ھاكىاۋرلۇق  ئەپەندى ئۆتكۈر

 نۇرالندۇرىدىغان قىممىتىنى – قەدىر ئىنساننىڭ سەمىمىيلىكنىڭ ، كەمتەرلى  ، بارىدىغانلىقىنى

 ئوبرازى 《 مەجنۇنتا  》 ۋە 《 تېرەك سۇۋادان 》 ئىكەنلىكىنى بىرى پەزىلەتنىڭ ئىنسانىي موھى 

 : بىرىدۇ سۈرەتلەپ مۇنداق ئارقىلىق
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 ئۆسكەنسېرى، غادىيى  سۇۋادان بەرمەيدۇ سايە》

 تەگكەنسېرى، شاما  -بوران سۇنغۇسى ئاسان بەلكى

 كۆر، تالنى مەجۇن لەيلى قىلغان جىلىە بويىدا سۇ

 ⑬《.  پۈككەنسىرى قەددىنى ئۆز ئۇنىڭ كۆركى ئاشىدۇ

 

 .( دىن《 شېئىرالر سەرلەۋھىسىز 》)

 

 ، ئەمەسىلىكىنى  پەزىىلەت  خىاس  ئىنسىانغا  كۆرەڭلىكنىىڭ  ، ھاكاۋۇرلۇق ئەپەندى ئۆتكۈر

 الزىملىقىنى بولۇشى كەمتەر يەنىال ، ئېرىشسىمۇ شەرەپكە -شان ، نەتىجىگە زور قانچە ھەر ئىنسان

 : سۈرەتلەيدۇ مۇنداق قىلى  ئوبرازلىق

 

 قىالر، پەرۋاز قۇش ئېگىزدە قانچە ھەر 》

 .بوالر ئۈزرە يەر ئۇۋىسى ئوزۇقى،

  بېشىڭ، يەتسىمۇ ئاسمانغا يەتتىنچى

 ⑭《.  تۇرار تۇپراقتا شۇ يەنە پۇتلىرىڭ

 : يازىدۇ دەپ مۇنداق رۇبائيسىدا بىر يەنە ھەقتە بۇ ئۇ

 گەر، قىلسىمۇ تالقان تاغنى بۈيۈك 》

 .ئەر – يىگىت قويماس تەمەننا ئۆزىگە

 يىل، ھەر چېغىدا قۇرۇتى پىلە كۆر

 ⑮《.  ئۆلەر مىننەت بى ، غوزىنى پۈتتۈرگەچ

 

 نەتىجىسىىدىن،  ئىۆز  قىلىىش،  مىنىنەت  ئىشىىغا  قىلغىان :  تۇرۇپتىۇكى  كۆرۈنۈپ بۇنىڭدىن

 گىۈزە   ، خىسىلىتى (  ئەرلىى  )  يىگىتلىى   قويىۇش  تەمەننىا  ئىۆزىگە  ، ماختىنىى   تۆھپىسىدىن

 .ئەمەس جۈملىسىدىن پەزىلەتلەر ئىنسانىي

 مۇنىداق  ئەسىكەرتى   ئىكەنلىكىنىى  ئىلىلەت  يامان مەنمەنچىلىكنىڭ ، كۆرەڭلى  يەنە ئۇ

 : يازىدۇ

 

 سۈرەنسىز، – شاۋقۇن ئاقار دەريا ئەزى 》

 .كېپەنسىز دەشىتتە – چۆ  قالدى ئەرلەر نى

 دوستۇم، ئەي بىزگە كۆرەڭلەش ھاجەت نە

 ⑯《.  مەنسىز ھەم سەنسىز يەر ئايلىنىىېرەر
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 ، تۆۋەنلىتىىىتىدىغان قىممىتىنى – قەدىر ئىنساننىڭ غەيىەتخورلۇقنىڭ ئەپەندى ئۆتكۈر

 قىانچە  ھەر غەيىەتخىورالر  ، ئىكەنلىكىنىى  ئىلىلەت  يامىان  قىلىىدىغان  بەربىات  ئوبرازىنى ياخشى

 زىيان باشقىالرغا ئوخشاش چايانغا زەھەرلى  بەرىبىر ، بولسىمۇ مەرتىىىلى  يۇقىرى ، بىلىملى 

 ھەر غەيىەتخورالردىن ئىنسان بىر ھەر ، شۇڭا ، ئىكەنلىكىنى ئادەملەر خەتەرلى  يەتكۈزىدىغان

 ، تەۋسىيە دەپ مۇنداق ھەققىدە ساقلىنىش قەتئىي غەيىەتتىن ، دەپ كېرەك بولۇشى ئاگاھ ۋاقىت

 : قىلىدۇ نەسۇەت

 

 ماھىر، غەيىەتكە ،دېمە دوست ى ئۇنىڭك 》

 .ئاخىرى چەتتە بىر قويمىغاي ھەم سېنى

 - ئوخشاش بەرى چايانغا ، شۇكى مىسالى

 ⑰《. بىر ئاكا ، دانىش ، بوۋاق ، ياشۇ – قېرى

 

 ئىنسانىي تۇغدۇرۇش ئىتتىپاقسىزلىق ، تالىشى  مەنپەئەت – پايدا ئارا ئۆز ئەپەندى ئۆتكۈر

 : يازىدۇ مۇنداق ، تەكىتلەپ ئۆتۇشنى ئىتتىپاق -ئىناق ، شۇڭا ، ئىكەنلىكىنى يات پەزىلەتكە

 

 بىساناق، يۇلتۇز ، سا  نەزەر ئاسمانغا 》

 .ئىناق ئەزەلدىن ئۆتىدۇ ئۈسۈشمەي

 ھەممىگە، يېتەر ، دوستۇم كەڭرى جاھان

 ⑱《.  تاالشماق سۆڭەك ياراشماس ئادەمگە

 

 مەغلۇبىيەتنىڭ ، ئوڭۇشسىزلىق ، بايلىقى قىسمەتلىرىگە سانسىز ھاياتنىڭ ئەپەندى ئۆتكۈر

 خارلىنىىىدىغانلىقىنى بىۇىىۇدە بەزىىىدە ياخشىىىالرنىڭمۇ ، تۇرىىىدىغانلىقىنى ئىىۇچراپ قەدەمىىدە ھەر

 : ئەسكەرتى 

 

 كىشى، ئاتماس تاش تېرەككە سۇۋادان》

 .يېمىشى ئۇنىڭ يوقتۇر شۇكى سەۋەب

 .تاياق كۆپ تېگى  دەرەخكە يېمىشلى 

 ⑲《.  بېشى تۇرىدۇ يېرىقلىق ھەمىشە

 ئىمىش، قوشكېزەك قايغۇ بىلەن شادلىق》

 .ئىمىش بىردەك كۈز – باھارۇ مۆلدۈرگە
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  ئوڭۇشسىزلىقنى، دېمە يوق ئۇتۇق

 ⑳《. ئىمىش دېمەك شۇ ھايات كىشىلى 

 

 ، ئۈمىدسىزلەنمەسىلى   ھەرگىز  ، يولۇققانىدىمۇ  ئوڭۇشسىىزلىققا  قانداق ھەر ئىنسان ، يازسا دەپ

 : يازىدۇ مۇنداق تەكىتلەپ الزىملىقىنى نۇرالندۇرۇش ھاياتنى ، بولۇپ ئىگە غايىگە ئۇلۇغ

 

 مۇزالر، قىشتا ، يۈزىمۇ دەريا ئاقار》

 .بار خازانى كۈن بىر قىزىلگۈلنىڭمۇ

 دىل، سۇغىرىلسا بىلەن غايە ئۇلۇغ

 (03)《.  باھار ھەمىشە پەسىل تۆت ئۇنىڭدا

 

 ئىنسىانىي  گىۈزە   بولۇشىنى  يىىراق  يالغىانچىلىقتىن  ، قىلىىش  ۋاپا ۋەدىگە ئەپەندى ئۆتكۈر

 : يازىدۇ مۇنداق رۇبائىيسىدا بىر ۋە ئۇلۇغاليدۇ دەپ بىرى پەزىلەتنىڭ

 

 پىلەك، چېچەكسىز تىلى يالغانچىنىڭ》

 .خەمەك قىلسۇن نە پىلەكتە چېچەكسىز

 ئىگىسىنى، ئۆز ئۇزارغانسېرى

 (00)《. چەمبىرەك بولۇپ يىالندەك بوغىدۇ

 

 ئۆز ، ئەكسىچە ، بەرمەيدىغانلىقىنى مەنپەئەت ھېچقانداق يالغانچىلىقنىڭ شائىرنىڭ بۇ مانا

 . نەسىۇىتى ئوبرازلىق بەرگەن كۆرسىتى  بارىدىغانلىقىنى ئېلى  ھاالكەتكە ئىگىسىنى

 ،ئىادالەتنى  – ھەق ، ئىشىنىشىكە  ئۆزىگە ، بولۇش مەردانە ، مېڭىش يولدا توغرا ، ھەق ئۇ

 : يازىدۇ مۇنداق ئۈندەپ قوغداشقا مەنپەئىتىنى ئەلنىڭ

 

 بولغىن، مەردانە بولسا توغرا يولۇڭ》

 .بولغىن پەرۋانە شامىغا ھەقىقەت

 ، ئىچ كوچىدا تۆت ، ھاال  ئېشىڭ بولسا

 (01) 《.  بولغىن قۇربانە ئۈچۈن ھەق ، ئە  دەيدۇ

 

 توغرىسىدا نادانلىق ۋە بىلىم:  ئەپەندى ئۆتكۈر
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 ۋە تەسىرى شەرەپلىرى، – شان ئېرىشكەن ، مۇۋەپپىقىيەتلىرىنى مو  ھاياتىدىكى ئالىمنىڭ

 ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر .  بولمايدۇ قارىغىلى ئايرى  مەلۇماتىدىن ئەتراپلىق ۋە بىلىمى مو  نوپۇزىنى

 ئۈچىۈن  ئىگىىلەش  بىلىى   ، ئۇلۇغلىغىان  قەدىىرلىگەن  بىلىمنى بىلەن سۈپىتى بولۇش ئالى  كاتتا

 يەكۈنلەرنى قىممەتلى  ۋە ئۆزگىچە ەققىدەھ بىلى  قاتاردا شۇ ، ئىزدەنگەن تېنىمسىز بويى ئۆمۈر

 . قويغان ئوتتۇرىغا

.  ئىگە ئىقتىدارغا ئالەمشۇمۇ  ، قۇدىرەتكە كۈچ زور بىلى  ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

.  قورا  قىلىشتىكى ئىگە قىممەتكە ئادىمىي ھەقىقىي سائادەتكە، – بەخىت ئىنسانالرنى – بىلى 

 ، بىلى  بالىلىرى ئىنسان 》 ئامىلى، پەرىقلەندۈرگۈچ مەدەنىيلىكنىڭ بىلەن بەدىىىيلى  – بىلى 

 《. قويدى قەدەم مەدەنىيلىككە بەدىىىيلىكتىن ، كېيىنال باشلىغاندىن بولۇشقا ئىگىسى ئەخالق

 مىو   ، ئەھمىىيەتكە  تەربىيىىىى  چوڭقىۇر  رۇبائىيلىرىىدا  ئىۆز  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  ، ھەقىتە  بۇ( 02)

 : شەرھىلىگەن مۇنداق بىلەن يو  شېئىرىي قاراشلىرىنى تويۇنغان ھېكمەتكە پەلسەپىىى

 

 (06) 《 خاس 》 پۈتكەن نى(01)《 قۇتادغۇ 》》

 .ئاساس تاقىدى بىلىكتىن

 كىشى، مەھرۇم بىلىكتىن

 (02) 《.  گاس ھەمدە كوردۇر ئوچۇق

 

 كور، ئوچۇق كۆزى كىشىنىڭ مەھرۇم دىن(بىلى ) بىلى  ، رۇبائىيسىدا بۇ ئەپەندى ئۆتكۈر

 . بەرگەن كۆرسىتى  ئىكەنلىكىنى گاس ساق قۇلىقى

 

 تۇلپار، ئۇچقۇر بىر يۈگەنسىز ئۇ – بىلى  》

 .يېتەر مۇرادقا كىشى مىنەلىگەن

 مۆجىزىدۈركى، ئاجايى  شۇنداق ئۇ

 (02) 《.  ئۈنەر تېرىساڭ ئۈستىگە تاش قارا

 

 تكۈزىدىغانيە مەقسىتىگە – مۇراد كىشىنى – بىلى  ، تۇرۇپتىكى كۆرۈنۈپ رۇبائىيدىن بۇ

 . ئۇرۇق قۇدىرەتلى  ئۇنىدىغان تېرىسىمۇ ئۈستىگە تاش قارا ھەم تۇلپار ئۇچقۇر

.  ئەمەس مىومكىن  ئېلىشىقا  ئىۆتنە  باشىقىالردىن  بىلىمنى ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ئۈچىۈن  كىشىى  ۋىجىدانلىق  – ياشىاش  تەمەسىىدە  بىېقىش  جىان  تايىنىى   بىلىمىگە باشقىالرنىڭ

 ئاسان ئېلىش بىلى .  كېرەك كەلتۈرۈش قولغا ئارقىلىق تىرىشىش بىلىمنى.  نۇمۇستۇر ئۆمۈرلۈك
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 توسىىقۇنلۇقالردىن  ، مۇشىىەققەت  – جاپىىا  قانىىداق ھەر ئۈچىىۈن  ئېرىشىىىش  بىلىمىىگە ، ئەمەس

 : دەلىلىدۇر سۆزىمىزنىڭ رۇبائىي مۇنۇ كېرەك، قىلماسلىق ساختىلىق قىلچىمۇ ، قورقماسلىق

 

 يا، قىلمىغۇنچە سەن پۈكۈپ قەددىڭنى 》

 .دەريا ياكى ۋە تەرىڭدىن ئاقمىسا

 قۇشى، بىلىمنىڭ كەلمەيدۇ ئىندەككە

 (02) 《. رىيا تېرىقچە بولساق گەر قەلبىڭدە

 

 قانچە ھەر ئادەم ، چەكسىزلىكىنى ئىنتايىن بىلىمنىڭ ، يەنە نۆۋىتىدە ئۆز ئەپەندى ئۆتكۈر

 الزىملىقىنىى  تېرىشىىش  مەڭگىۈ  ، ۇڭاشى  ، يېتەلمەيىدىغانلىقىنى  چېكىگە بىلىمنىڭ ، ئۆگەنسىمۇ

 : يازىدۇ مۇنداق

 

  ، ماھىر بىلمەككە نەرسىنى ھەر كىشى》

 .قادىر ئەمەس ئۇ لېكىن بولماققا بىلى 

 :ئىدىكى ئېيىتقان ھېكىممۇ ئارېستوتىلدەك

 (12) 《. ئاخىر بىلمەسلىكنى بىلدى  بىلگەنسېرى

 

 بايلىققىا  پۇ  ، دۇنيا – ما  ، شۆھرەت -شان ، نىشان – نام – مەقسەت ئېلىشتىكى بىلى 

 ئادا بۇرچىنى ئادىمىي ئۆزىنىڭ ، قىلى  خىزمەت ئۈچۈن ۋەتەن ،ئە  ،بەلكى ،ئەمەس ئېرىشىش

.  كېرەك بولۇشى ساغالم توغرا ، ئېنىق مۇددىئا ، مەقسەت ئىگىلەشتىكى بىلى  ، شۇڭا.  قىلىشتۇر

 ئىۇنى .  قىلمايدۇ كۇپايە بولسىال بىلى  قورساقتا》.  كېرەك ئىشلىتىش ئۈنۈملۈك ، توغرا بىلىمنى

 كىۆزىمىز  ئەقىىل  رۇبىائىينى  مۇنىۇ ( 13) 《. موھى  تولىمۇ ئىشلىتىش نېمىگە ، ئىشلىتىش قانداق

 تېخىمۇ قاراشلىرىغا يۇقىرىقى ئەپەندىنىڭ ئۆتكۇر ، قىلساقال تەپەككۇر ياخشىراق ، ئوقۇپ بىلەن

 : بولىمىز قايىل

 

 ئەمەستۇر، نىشان نام – مۇراد بىلىملىكتىن 》

 .ھەۋەستۇر رەزىل – ئىنتىلىش شۆھرەتكە

  چاچساق، ئېتىزغا قىلى  دان بىلگەننى

 (10) 《.  بەستۇر ئۇشبۇ بولسا ئەلگە ھوسۇلى
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 قىىاتتىق خۇراپىىاتلىقتىن ۋە نىىادانلىق.  ئۇلۇغاليىىدۇ قەدەر شىىۇ بىلىمنىىى ئەپەنىىدى ئۆتكىىۈر

 ئۆزىنىىىڭ خەلىىق نەتىجىسىىىدە ئىشىىىنىش ، ۇشچوقۇنىى خۇراپاتلىققىىا 》 ئىىۇ ، شىىۇڭا.  يىرگىنىىدۇ 

 . دەيدۇ( 11)《.  قىلىدۇ پايما  سائادىتىنى -بەخىت

 نەپىىرەتلىنىش خواپىىاتلىقتىن ۋە نىىادانلىق ، ئۇلىىۇغالش بىلىمنىىى ئەپەندىىىدىنىڭ ئۆتكىىۈر

 ، ھېسىيات كۈچلۈك ، بەلكى ، ئەمەس تەرىقىسىدە نەسىۇەت – ۋەز قۇرۇق ھالدا نوقۇ  ئىدىيىسى

 كۆپ ھەم ئىبىرەتلى  ، ئوبراز بەدىئىي مۇكەممە  ، ئۇسلۇب بەدىئىي ئۆزگىچە ، تەسەۋۋۇر مو 

 ئوتتۇرىغىىا مۇۋەپپىقىيەتلىىى  تېخىمىىۇ ئىىارقىلىق ۋەقەلەر ، مەزمىىۇن ئەھمىيەتلىىى  ، قىىاتالملىق

 بىلەن چۆچىكى شېئىرىي مەشۇۇر ناملىق《 چۆچەك ھەققىدە ئانا ئۇلۇغ 》 ئۇنىڭ بىز.  قويۇلغان

 تېخىمۇ ، كۆرسەك پاكىتالرنى بەزى رومانىدىكى تارىخىي مەشۇۇر ناملىق 《 زېمىن ئويغانغان 》

 . يېتەلەيمىز چۈشىنى  چوڭقۇر

 ھەققىدە ئانا ئۇلۇغ 》 – ئەسەر نادىر ئىگە چۇڭقۇرلۇقىغا پىكىر ۋە قاتالملىقىغا كۆپ مەزمۇن

 شەھىرى ئوغلى ئايالنىڭ تۇ  بىر: بار تەپسىالت بىر مۇنداق چۆچەكتە شېئىرىي ناملىق 《 چۆچەك

 مەلىكىىىگە ۋە قالىىدۇ  كىىۆرۇپ ياخشىى  مەلىكىسىىىنى پادىشىاھلىقنىڭ  بىىىر ئاتلىىدىغان  دەپ قەمەر

 ئېلىى   ئىسسىىق  يىۈرىكىنى  ئانىسىىنىڭ  يىگىتكە ئۈچۈن تويلۇق مەلىكە.  بولىدۇ ئۆيلەنمەكچى

 يىۈرىكىنى  ئۈچىۈن  بەختىى  پەرزەنتىنىىڭ  ئانىا  ، ئۇقىۇپ  ئەھىالنى بۇ.  قويىدۇ شەرتىنى كېلىش

 كېتىىىتى  قېشىغا مەلىكىنىڭ ئېلى  يۈرىكىنى ئانىسىنىڭ يىگىت.  بولىدۇ رازى سۇغۇرۇۋېلىشقا

 ئەلگە بىر باشقا بولسا يىگىت.  تىرىلىدۇ ئانا ، قايتى  تېنىگە ئانىنىڭ يۈرەك.  چۈشىدۇ يىقىلى 

 قىلىىدۇ  خىزمىتىنىى  ڭپادىشاھنى قارانىيەت يۈرگەن قەستىدە بېسىىېلىش يۇرتىنى ئۆز ، كېتى 

 ، قىلىى   تاجىاۋۇز  يۇرتىغىا  ئۆز باشالپ قوشون ، ئىشىنى  ۋەدىسىگە يالغان پادىشاھنىڭ ھەمدە

 ئىوغلىنى  ئۆز ئانا ، چاغدا بۇ.  تاشاليدۇ قىرى  بىۇۇدە قېرىنداشلىرىنى ، يۇرتداشلىرىنى نۇرغۇن

 ، قىلىى   مەغلۇپ دۈشمەننى خەلقى شەھەر بىلەن شۇنىڭ.  قىلىدۇ قەتلە ئۇنى ، قېلى  تونۇپ

 تەھلىىىل ، سىىەۋەبىدىن زۆرۇرىيتىى  تېمىىا بىزنىىڭ  ، ئەسىىەردە بىۇ . قالىىىدۇ قوغىداپ  يىىۇرتىنى ئىۆز 

 كېرىمجان ئوبزورچىمىز ياش يېتىلىىاتقان ، ھەقتە بۇ.  پاجىئەسىدۇر يىگىتنىڭ – قىلىدىغىنىمىز

 سەرگۈزەشتىلىرىگە قاتار بىر ئاشۇ ئوغلىنىڭ قاراشتا بىر 》:  چىقىرىدۇ يەكۈن مۇنداق ئابدۇرېۇى 

 ھىېچكىمگە  – قىزنىى  كەلمەيىدىغان  مۇناسى  ئۆزىگە ئۇنىڭ ئاقىىەتكە پاجىئەلى  ، شۇنداقال ،

 ياخشىى  قىزىنىى  شىاھ  تەبىقىىدىكى  يىۇقىرى  كۆرمەيىدىغان  ياخشىى  ھېچكىمنىى  ، قىزىقمايدىغان

 كىۆرۇپ  ياخشىى  قىزىنىى  شىاھ  ئوغلىنىىڭ  ، دەرۋەقە.  كۆرۈنىىدۇ  سەۋەبچىدەك قالغانلىقى كۆرۈپ

 باشلىنىش پاجىئەلەرنىڭ ۋەقەلەرنىڭ قاتار بىر بۇ ئېزىشى ئەقلىدىن سەۋەبىدىن شۇ ۋە قېلىشى

 مەنبەسىىى  ئاساسىىلىق  ھەرگىزمىىۇ ، لىىېكىن  ، ھېسىىاپلىنىدۇ  بولىىۇپ سەۋەپچىسىىى  ۋە نوقتىسىىى

 بەلكى ، ئەمەس يەردە باشقا مەنبە بۇ ؟ نەدە زادى مەنبەسى ئۇنىڭ بولسا ئۇنداق …ھېسابالنمايدۇ

 دەۋەت كۆرۈشىكە  ئىىش  بىىلەن  ئەقىىل  ئىوغلىنى  ئىارقىلىق  سۆزلىرى ئانا …ئەقلىدە ئوغلىنىڭ ،
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 ، ئېزى  ئەقىلدىنمۇ ئاخىرى.  قۇتۇاللمايدۇ ئېزىقتۇرۇشىدىن ھېسىياتنىڭ ئوغۇ  ، ئەمما.  قىلىدۇ

.  يانمايدۇ بېرىشتىن ياردەم قىلىشىغا مۇنقەرز باشقىالرنىڭ ۋەتىنىنى ئۆز ، ئۆلتۈرۈشتىن ئانىسىنى

.  تارىتمايدۇ ئازابى ۋىجدان ھېچبىر ، ئۈچۈن قىلمىشلىرى رەزىل بۇ چىققان قېلىپىدىن ئىنسان

 شۇنداق ، سەۋەبلى  كەتكەنلىكى بولۇپ قۇلى ھېسسىياتنىڭ ، قارىغانلىقى ئېتىبارسىز ئەقىلگە ئۇ

 كىرىمجان) 《.  كېتىدۇ بولۇپ نادان شۇنداق ھەم قارام شۇنداق ، ياۋۇز شۇنداق ، شەخسىيەتچى

. (  بەتىلەر  – 20 – 23.  《 ھەققىىدە  مىراسىلىرى  ئەدەبىىي  ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر 》.  ئابدۇرېۇى 

 پىىاجىئەلەرگە قاتىىار بىىىر يۇقىرقىىىدەك ، ئىىارقىلىق تەپسىىىالتالر بىىۇ ئەپەنىىدى ئۆتكىىۈر ، دېىىمەك

 قانداق ھەر ، ولساب نادان ، ئەقىلسىز ئىنسان ، بولغانلىقىنى مەنبە نادانلىقنىڭ ، ئەقىلسىزلىقنىڭ

 دەپسىىەندە يىىۇرتىنى ئىىۆز ، ئۆلتۇرۇشىىتىنمۇ ئانىسىىنى  ئىىۆز ھەتتىىا ، يانمايىىدىغانلىقىنى بىاالدىنمۇ 

 ۋەقەلى  ئىبىرەتلى  ، تىل تاۋالنغان ، شەكىل شېئىرىي مۇكەممە  يانمايدىغانلىقىنى قىلىشتىنمۇ

 ، ئەقىلنىىى ، ئەتتىىۈرۈپ ئەكىىىس ئىىارقىلىق ئىىوبرازالر بەدىئىىىي يارىتىلغىىان مۇۋەپپىقىيەتلىىى  ،

 كۆرسىتى  بىلەن ماھىرلىق بەدىئىي يۈكسەك موھىملىقىنى ۋە ئۇلۇغلۇقى بىلىمنىڭ ، ئەقىلنىڭ

 . ئۈندەيدۇ بولۇشقا يىراق ،نادانلىقتىن ئېلىشقا بىلى  بىزنى ، بېرى 

 《 زېمىن ئويغانغان 》 ھېسابلىنىدىغان پەللىسى يۈكسەك رومانچىلىقىنىڭ تارىخىي ئۇيغۇر

 مىاھىرلىق  ئىنتىايىن  قاراشىلىرى  ھەققىىدىكى  نىادانلىق  ۋە بىلى  ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر رومانىدىمۇ

 جىىرجىس  ھەققىىدە  نادانلىق رومانىدا تارىخىي بۇ ئەپەندى ئۆتكۈر.  قويۇلغان ئوتتۇرىغا بىلەن

 ىئىشالرن شەۋكەتلى  – شانۇ تارىختا ئۇيغۇرالر بىز…  》:  يازىدۇ مۇنداق ئارقىلىق تىلى ھاجى

 ئاسىارەت  ، قۇللىۇق  ، زۇلىۇم  -جەبىىر  ، كېىيىن  ، بولسىاقمۇ  مىلىلەت  پاراسەتلى  -ئەقىل ، قىلغان

 مەنىىىىي  مىللەتىتە  نىادان .  قالغىانمىز  ئايلىنىى   مىللەتكە بىر قاششاق ، نادان ، قاالق ، تۈپەيلى

 يۇرتىازلىق ، ئىشىنىش خوراپاتلىققا ، ھېرىسلىق خوتۇنغا ، مەنسەپكە ، پۇلغا.  بولىدۇ كۆپ ئىللەت

 ، تارتى  چوغ نەپسىگە ئۆز كى  ھەر ، ساقلىماسلىق غۇرۇرىنى ئۆز ، ئاچكۆزلۈك ، قەبىلىىازلىق ،

 ئىۇزاق  بۇالر مانا – نادانلىق يەنە ۋە نادانلىق ، نادانلىق ، كاالم خۇالسە ، ئويلىماسلىق مىللەتنى

 ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر بۇ مانا( 12) 《…تامغىسى مەرەز باسقان روھىغا مىللەت ئاسارەتنىڭ يىللىق

.  يەكۈنى قىممەتلى  ئاجايى  ھەققىدىكى ئىكەنلىكى مەنبەسى پاجىئەنىڭ ھەممە نادانلىقنىڭ

 ، ئىىازادلىق ، سىىالغان زىلىزىلگە  شىىىنجاڭنى پۈتكىۈ   ، رومانىىىدا مەزكىۇر  يەنە ئەپەنىىدى ئۆتكىۈر 

 ، جىالالتالر  قىانخور  شىسىەيدەك  شېڭ ، شۇرېن جىن ، زېڭشىن ياڭ يولىدا ھۆرلۈك ، ئەركىنلى 

 بولۇشىغا مەغلۇپ قوزغىالڭنىڭ بىرىلغان ئېلى  قارشى كۈچلەرگە ھۆكۈمران ۋەھشىي ، زوراۋان

 بىىز  》:  يازغىان  مۇنداق ئارقىلىق خېتى موھىتنىڭ مەھمۇت بولغانلىقىنى سەۋەب نادانلىقنىڭمۇ

.  ئىىدۇق  ئاتىغان بارلىقىمىزنى پۈتۈن ئىشقا بۇ.  باشلىغانىدۇق ئىشنى مۇقەددەس ۋە ئۇلۇغ بەك

 ئاتا نۇسرەت بىزگە ئالال ، ئەگەشكەن بىزگە يۇرت -ئە  پۈتكۈ  ، ئۈچۈن بولغىنى خالىس نىيتىمىز

.  بولدى سەۋەب نادانلىقىمىز يېڭىلىشىمىزغا.  قالدۇق يېڭىلى  ئاخىرى ، ئېست ۋاي.  قىلغانىدى
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 جىگدە بۆكىمىزگە دۈشمىنىمىز.  ئالداندۇق بەكال ، ئالداندۇق ، ئالداندۇق ۋەجىدىن نادانلىقىمىز

 ئويغانغان 》 ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى )  《…!بولماس ھاماقەت بىزدەك ھېچكى .  تۇيمىدۇق ئۇنى سالسا

 ئىارقىلىق  بايىانلىرى  يىۇقىرى  ئەپەندى ئۆتكۈر. (  قىسى  -0.  رومان تارىخىي ناملىق 《 زېمىن

 خەلقنىىڭ  ، ئىىگە  ئاساسىقا  مىاددىي  ، تەشىكىلىي  مىۇئەييەن  ، كۆلەملىى   كەڭ ، مەشىۇۇر  شۇنچە

 بولۇشىىدىكى  مەغلىۇپ  قوزغىالڭنىڭ چوڭ ئېرىشكەن قوشۇشىغا ئاۋاز ، ھېمايىسىگە ، قوللىشىغا

 بولغان مەۋجۇت نادانلىق ، بىرى  يورۇتۇپ ئىكەنلىكىنى نادانلىق بىرى سەۋەبلەرنىڭ ئاساسلىق

 ئىسكەنجىسىىىگە نىىادانلىق كۈچمىىۇ قۇدىرەتلىى   قىىانچە ھەر ، بولىىىدىغانلىقى مەغلىۇبىيەت  يەردە

 تىارىخىي  ۋە بەدىئىي يۈكسەك ، ۋەقەلى  تارىخىي مو  بولىدىغانلىقىنى مەغلۇپ ، قالسا چۈشۈپ

 كۆرسىىتى   ئىاقىىىتىنى  پاجىئەلىى   ، زىينىنى ئېغىر نادانلىقنىڭ ، سۈرەتلەپ ئاساسىدا چىنلىق

 ، مىللىتىمىزنى ، ئۆزىمىزنى ئارقىلىق بىلى  ، ئېلىشقا بىلى  ، قۇتۇلۇشقا نادانلىقتىن بىزنى ، بېرى 

 . چاقىرىدۇ گۈللەندۈرۈشكە ۋەتىنىمىزنى ، كۈچەيتىشكە خەلقىمىزنى

 《مەنزىللىرى ئۆمۈر》 ئەپەندى ئۆتكۈر ، كېرەككى قىلماسلىقىمىز ساقىت نەزەردىن شۇنىمۇ

 تەلىىە  ئەقىلسىىز  》 ەزىلىىدە غ بىىر  مىاۋزۇلۇق  《غەزە 》 كىرگۈزۈلگەن توپلىمىغا شېئىرالر ناملىق

 بولمايدۇ ياخشى دۈشمەن ، ئەلىەتتە.  يازىدۇ دەپ 《 ياخشى ئىمىش دۈشمەن زېرەك دوسىتالردىن

 ، ئىىازاب  – قىىايغۇ ، يامىىانلىق ، ئەكسىىىچە.  تىلىمەيىىدۇ ئاسايىشىىلىق ، ياخشىىىلىق بىىىزگە ئىىۇ. 

 تۇرمىىىۇش ئىبىرەتلىىىى  ۋە قىسىىىمەتلەر تىىىارىخىي ، بىىىىراق.  تىلەيىىىدۇ ھىىىاالكەت ، مەغلىىۇبىيەت 

 ھاياتلىقنىىىڭ بىىىزگە ، يەنە نۆۋىتىىىدە ئىىۆز دۈشىمەن  زېىىرەك ئايىىانكى، نەرسىىە شىىۇ رىئاللىقىىدىن 

 ، ئەقىلسىز ، نادان ، بىراق.  تونۇتىدۇ رولىنى زىددىيەتنىڭ ، ئەھمىيتىنى كۈرەشنىڭ ، قىممىتىنى

 ۋە خىيىانەت  ، يامىانلىق  ھالالردا كۆپ ، بەلكى ، ئەمەس ۋاپا كىلىدىغىنى بىزگە دوسىتتىن تەلىە

 تەلىە ، ئەقىلسىز ، نادان ئېيىتقاندەك ئەپەندى ئۆتكۈر ، ئېيىتقاندا مەنىدىن شۇ.  بولىدۇ ھاالكەت

 ، ئەھمىيتى ، موھىملىقى بىلىمنىڭ ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر بۇ مانا.  ياخشى دۈشمەن زېرەك دوستتىن

 . يەكۈن بىر يەنە ئۆزگىچە قارىشىدىكى ھەققىدىكى ئاقىىىتى پاجىئەلى  ۋە زىيىنى نادانلىقنىڭ

 

 توغرىسىدا يازغۇچى:  ئۆتكۈر ئابدۇرېھىم

 

 ئۇرغۇپ روھى دەۋىر كۈچلۈك ناھايىتى ، قالماستىن بولۇپال شائىر داڭلىق ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىگە ئۆزگىچىلىككە تىلى ، باي لىرىكىغا – ھېسسىيات ، چوڭقۇر ئىددىيىسى -پىكىر ، تۇرىدىغان

 ئىوبرازلىرى  بەدىئىىي  ، قىلغان ئوبيېكتى مۇھاكىمە مەسىلىلەرنى مەنىىى ، ىمائىيئىجت موھى  ،

 ، چۈشىنىشىىلى  تىلىىى ، قويىىۇق تۈسىىى ئېسىىتېتى  ، بىىاي مەنىىىگە بىشىىارەتلى  ۋە سىىموۋۇللۇق 

 ئاھاڭىدارلىققا  ، قاپىيىلى  ، تاۋالنغان ، تالالنغان ، قىالرلىق قايىل ، مۇھاكىمىلى  ، مەنتىقىلىق

 ھازىرقى بىلەن نەسىرلىرى قاتارلىق …《 شائىر ۋە شېئىر 》 ، 《 مەدھىيە قاشتېشىغا 》 تويۇنغان
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 تارىخ ھەمدە ياراتقان سەۋىيىسىنى يۇقىرى خېلى نەسىرچىلىكىمىزنىڭ زامان بۈگۈنكى ۋە زامان

 بىرلەشتۈرەلىگەن تۇرۇپ يۈكسەكلىكىدە سەنئەت بىلەن دىت بەدىئىي ئاجايى  رىئاللىقنى بىلەن

 بەدىئىي ئۈنۈملۈك يۇقىرى ، پاساھەتلى  تىلى ، بەدىئىيلەشتۈرگەن مەنىدە ھەقىقىي تارىخنى ،

 ئىجتىمائىي ، جانلىق پېرسۇناژلىرى ، يۇقىرى دەرىجىسى چىنلىق تارىخىي ، قوللىنىلغان ۋاستىلەر

 بەدىئىىي  ۋە قىاتالملىرى  مەنە تەرەپلىىمە  كىۆپ  ، يۇقىرى قىممىتى ئىستېتى  بەدىئىي ۋە ئۈنۈمى

 نەپىىس  ، ئىىنچىكە  خىاراكتېرى  پېرسۇناژالر ، مۇجەسسەملەشتۈرگەن ئۆزىگە يۈكسەكلىكلەرنى

 باي خاسلىققا ئۆزگىچە ۋە تۇيغۇسىغا چىنلىق ، يارىتىلغان مۇۋەپپىقىيەتچىلى  ۋە تەسىىرلەنگەن

 بەدىئىىي  ، كىۈچكە  ھايىاتىي  زور تېخىمىۇ  ئىارقىلىق  قۇرۇلمىا  ئۆزگىچە ، جەلىپكار ، راۋان بولغان

 بەدىئىيلىى   ، شىەكىل  ، قاتالملىققىا  كىۆپ  جەھەتىتىن  ئىىدىيە  – مەزمۇن ، ئىگە پتۇنكارلىققامە

 ۋەقەلەر تارىخىي ، ئىگە قىممىتىگە تەتقىقات يۇقىرى ، مۇۋەپپىىقىيەتلەرگە خىل ھەر جەھەتتىن

 بەدىئىي ، يۇقىرى سەۋىيىسى تەسىىرلەش ، ئىپادىلەش بەدىئىي ، ئەتتۈرۈلگەن ئەكىس ئەتراپلىق

 تىارىخىى  مىو   ئوقۇرمەنلەرنى ، تويۇنغان چىنلىقىغا خاراكتېر ھەم چىنلىققا تارىخيي ئوبرازلىرى

 ۋە 《 ئىز 》 ئىگە ئەھمىيەتكە تەربىيىىى ، پىكىرگە پەلسەپىىى مو  ، قىالاليدىغان ئىگە بىلىمگە

 ساھەسىدە ئەدەبىياتى ئۇيغۇر بىلەن رومانلىرى تارىخىي داڭلىق قاتارلىق 《 زېمىن ئويغانغان 》

 رومانچىلىقىنىىڭ  تىارىخىي  ئۇيغىۇر  ، تىكىلەپ  ھەيكىلىنىى  مەنىىى نۇرلۇق ، مۈكەممە  ئۆزىنىڭ

 بىۇ  ئىۇ .  يازغۇچى شۆھرەتلى  ، تاالنتلىق ياراتقان پەللىسىنى يۇقىرى ئەڭ زاماندىكى بۈگۈنكى

 قىممەتلىى   ئىارقىلىق  ئەمەلىيتىى  ئىجىادىيەت  ، جەريانىىدا  كەلتىۈرۈش  قولغا مۇۋەپپىقىيەتلەرنى

 غىايىنى  ۋە بىلىى   يىازغۇچى  》 ، قارىشىىچە  ئۇنىىڭ .  چىقتىى  ئىسىپاتالپ  پىرىنسىىپالرنى  ، يەكۈن

 ئىجادىيەت سەمىمىيلىكنى ، خەزىنە تەسەۋۋۇرنى بىلەن تەپەككۇر ، مەنبە تۇرمۇشنى ، رەھنامە

 》( 11)《 . كېرەك قىلىش قورا  ماھارىتىنى تىل ، ئادەت مەڭگۈلۈك ئەستايىدىللىقنى ، پىرىنسپى

 يۆنىلىشىى  تەرەققىياتىنىىڭ  جەمىىيەت  نىوقتىنەزىرى  ، مەيدانى سەنئەتكارالرنىڭ ياكى يازغۇچى

 يىۇقىرى  قەدەر بىر كۈچى ئىپادىلەش ۋە تونۇش ، ئۈستىگە ئۇنىڭ ، بواللىغاندىال بىردەك بىلەن

 –( 16)《 ئەتتۇرەلەيىدۇ  ئەكىىس  تىوغرا  ھەم تونۇيااليىدۇ  ماھىيىتىنى ھادىسىلەرنىڭ ، بولغاندىال

 ھەققىىدە  قارىشىى  ئىجىادىيەت  يازغۇچىنىىڭ  سىۆھبەتتە  قېتىملىىق  بىىر  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  دەيدۇ

 . توختىلى 

 ھىسسىيات ئىچىگە ئەسەرنىڭ يېزىىاتقان ئۆزى يازغۇچى 》 ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 بېرىلى  بىلەن ۋۇجۇدى پۈتۈن يازغۇچى ، چۈنكى.  الزى  كېتىشى كىرى  پۈتۈنلەي جەھەتتىن

 ئەسەر ياخشى ، مۇۋەپپىقىيەتلى  شۇندىال( 12)《.  قىالاليدۇ تەسىر كىتابخانالرغىمۇ ئەسەر يازغان

 . كىلىدۇ مەيدانغا

 ، خىىىاراكتېرى پىرسىىىۇناژالر ، چۈشىنىشىىىلى  ، ئاممىبىىىاب ، جىىىانلىق تىلىىىى يازغۇچىنىىىڭ 

 ، بولۇشى تويۇنغان ۋاستىلەرگە مەجازى ، بولۇشى ماس خاسلىققا پىسخى  ۋە موھىت ئىجتىمائىي
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 بولۇشىى  مۇجەسسەملەشىتۈرگەن  ئىۆزىگە  ئاالھىدىلىكىنى تىل خەلقنىڭ بولغان مەنسۈپ ئۆزى

 قولالنغان يازغۇچىلىرىمىزنىڭ بەزى 》:  دەيدۇ مۇنداق ئەپەندى ئۆتكۈر ھەقتە بۇ ، شۇڭا.  كېرەك

 داشۆ خۇددى پېرسۇناژالر ساۋاتسىز ئەسەردىكى قىسى  بىر تىلى، تەرجىمە دېگۈدەك ئاساسەن تىلى

 تىۈگىتىش  تېىزرەك  ھىالەتنى  بۇنداق.  قىلىدۇ گەپ ئەپەندىلەردەك پۈتتۈرگەن( مەكتەپ ئالىي)

 《. كېرەك تۇرۇشى كۆرۈنۈپ ئاالھىدىلىكى تىلىنىڭ خەلقنىڭ ئەسەرلىرىمىزدە بىزنىڭ …كېرەك

(12) 

 – پات ، ئارا -ئۆز تەنقىدچىلەر ئەدەبىي بىلەن يازغۇچىالر ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 بىىلەن  يىازغۇچىالر  》.  زۆرۇر تۇرۇشىى  ئالماشىتۇرۇپ  پىكىىر  ، سىردىشىى   ، سۆھبەتلىشى  پات

 》( 12) 《. پايدىلىق ئىنتايىن ئۈچۈن ئەدەبىياتىمىز سۆھبىتى ئارا -ئۆز تەنقىدچىلەرنىڭ ئەدەبىي

 ئەسەرنى كىتابخان ادەتتىكىئ چۈنكى،. ئاشۇرىدۇ شۆھرىتىنى يازغۇچىنىڭ تەنقىدچى ئەدەبىي

 ، بىلىنسىىمۇ  تەرەپلىىمە  بىىر  ئاڭلىماققىا  باھاسىى  بىۇ  ئۇنىىڭ ( 22)《. چۈشەنمەيدۇ تەنقىدچىدەك

 ئىادەتتىكى  نوقسىانلىرىنى  ۋە ئىارتۇقچىلىق  ، مىۇۋەپپىقىيەتلىرىنى  ۋە قىممىتىى  ئەسەرنىڭ لېكىن

 قايىىل  يېتەلەيدىغانلىقى تونۇپ تولۇق ھەم چوڭقۇر تەنقىدچىنىڭ ئەدەبىي قارىغاندا كىتابخانغا

 . ئەلىەتتە ، پاكىت قىالرلىق

 》 قارىشىىچە،  ئۇنىىڭ .  تەكىتلەيىدۇ  بولۇشىىنى  سىەمىمىيەت  يازغۇچىىدا  ئەپەنىدى  ئۆتكۈر

 جەمئىىيەتكە  بىىر  پۈتىۈن  ، مىلىلەت  بىر پۈتۈن ، بولۇپمۇ ، ئىنساندا ھەقىقىي بىر ھەر سەمىميەت

 ھەقىقىىي  ، پەزىىلەت  ئىالىي  بىىر  بولمايىدىغان  بولسا كەم سەنئەتكاردا بېرىدىغان ئوزۇق مەنىىى

 ۋە ۋەقە ئەسىەردىكى  ، ئەسەر يېزىىاتقان ئۆزى يازغۇچى خااليدىغان ئېرىشىشنى مۇۋەپپىقىيەتكە

 ئالدىدا كىتابخانالر تۇرغان ئالدىدا ئەسەرنىڭ موھىمى ئەڭ ياكى ئاۋا  ھەممىدىن ، پىرسۇناژالر

 ئەخالق ئىجتىمائىي.  ئالدىمايدۇ كىتابخانالرنىمۇ ، ئۆزىنىمۇ يازغۇچى ھەقىقىي.  بولىدۇ سەمىمىي

 جىسمى بار ، ئىسمى تۇخۇمىدەك ئەنقانىڭ سۆز دېگەن سەمىمىيەت ، يۇقۇملىنى  بىلەن كېسە 

 قىلىىش  تەلەپ سىەمىمىيەتنى  كىشىىدىن  ھەممە ، جەمىيەتتە قېلىىاتقان ئايلىنى  نەرسىگە يوق

 ئېسىىىل بىىۇ سىىەنئەتكارالر ھەقىقىىىي ، ئومىىۇمەن ، ىالريىىازغۇچ ، بولسىىىمۇ خىيىىا  قىۇرۇق  گەرچە

 ئاسىانال  ئۇ ، بولمايدىكەن سەمىمىي يازغۇچى ا، مۇباد.  كېرەك قالماسلىقى ئايرىلى  پەزىلەتتىن

 – مىڭلىغىان  ، ئەمەس ئۈچىۈن  ئوقۇش ئۆزى ئەسەرنى يازغۇچى ، چۈنكى.  قويىدۇ چاندۇرۇپ

 مىڭلىغان ، بولسا ئالداۋاتقان كىتابخاننى يازغۇچى ئەگەر.  يازىدۇ ئۈچۈن كىتابخانالر تۈمەنلىگەن

 ، دېىمەك .  قالىىدۇ  سىېزى   چوقىۇم  ئىۇنى  بىىرى  بولمىسىا  بىىرى  كىتابخانالرنىڭ تۈمەنلىگەن –

 《 تارى  》 《.  تۇرىدۇ ئورۇندا بىرىنچى ئامىلى سەمىمىيەت قازىنىشىدا مۇۋەپپىقىيەت يازغۇچىنىڭ

 . 《 خەت ئوچۇق ھوشۇرغا مەمتىمىن يازغۇچى 》. ئۆتكۈر ئا،. سان -1 يىل -3222. 

 

 توغرىسىدا شائىر:  ئۆتكۈر ئابدۇرېھىم
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 ئۆمرىنىىىڭ تىىاكى ، قويىىۇپ قەدەم ساھەسىىىگە ئىجىىادىيەت ئەدەبىىىي بىىىلەن شىىېئىرىيەت

 ، بەدىئىىىيلىككە ۋە ئىىىددىيىىىلىككە يىىۇقىرى ، داۋامالشىىتۇرغان يېزىشىىنى شىىېئىر ئىىاخىرىغىچە

 نىىادىر بولغىىان ئىىىگە شىىەكىلگە رەڭىىدار ، مەزمۇنغىىا مىىو  نغىىانتويۇ ھىىېكمەتلەرگە پەلسىىەپىىى

 ئىوبرازىنى  شىائىرلىق  ئۆزىنىىڭ  قەلبىىدە  مىللەتىلەر  قېرىنداش باشقا ۋە ئۇيغۇر بىلەن شېئىرلىرى

 ھاياتتىن رىئا  – شائىر 》:  دەيدۇ مۇنداق ھەققىدە شائىر ئەپەندى ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى  تىكلىگەن

 بەدىئىي ، يەنى ، بىلەن تىلى تۇيغۇ -ھېس بىلىمنى ۋە تونۇش( ئەقلى) ئىدراكى قىلغان ھاسىل

 (23. ) 《 سەنئەتكاردۇر بەرگۈچى ئىپادىلەپ بىلەن تەسەۋۋۇر

 بولماستىن قاغا قاقىلداۋېرىدىغان قونۇۋېلى  دەرەخكە كۆرۈنگەن شائىر ، قارىشىچە ئۇنىڭ

 ۋە ئەمگەك ، ھاياتقا ، ئىشقا ئەلنى ، ئاتقاندا تاڭ ، تىنمايدىغان چىلالپ تاڭنى كېچىچە ، بەلكى ،

 ، ئورنىتىلى  تەرىپىدىن كىشىلەر ھەيكىلى ئۇنىڭ ، شۇڭا ، خورىزى تاڭ ئۈندەيدىغان ئىجادقا

 دوراشىتىن  بىويى  ئۆمۈر ياكى دورايدىغان شۇنى ئۆگەتسە نېمىنى باشقىالر شائىر.  ئەتىىارلىنىدۇ

 ، دورىمايىدىغان  قۇشىالرنى  باشقا ھېچقاچان ، بەلكى ، ئەمەس تۇتىقۇش بىلمەيدىغان باشقىنى

 بار تۇيغۇسى ئۆز ۋە تەپەككۇر ئۆز ، سۆيگۈسى ئۆز ، تىلى ئۆز ، دورىيالمايدىغان قۇشالرمۇ باشقا

 بىلىىدىغان  ئېلىشىنىال  ھىاالۋەت  – ھوزۇر ، قونىىېرىدىغان گۈلگە كۆرۈنگەنال شائىر.  بۇلبۇلدۇر

 ئىلكىدە تەشنالىق چەكسىز بولغان نۇرغا تۇرۇپ لى بى بولۇشىنى ھاالك ، بەلكى ، ئەمەس كېىنەك

 .  پەرۋانىسىدۇر چىراغ ئۇرااليدىغان ئوتقا ئۆزىنى

 مۈشىۈك  يۈرىيىدىغان  چىۆرگىلەپ  ئەتراپىىدا  داسىتىخانلىرى  سىۇلتانالرنىڭ  – شىاھ  -شىائىر 

 باھىادىر  ، تەمەسىز يۈرىيدىغان كېزى  ئەركىن باياۋانالردا – دەشتۇ پايانسىز ، بەلكى ، ئەمەس

 ياۋايى ، بۆرىلەر -تۈلكە ، كېلى  زىلزىلگە تاشالر – تاغۇ ھۆركىرىشىدىن بىر ئۇنىڭ.  ئارىسالندۇر

 ، سۆيگۈسىىىنىمۇ ، دىلىنىمىىۇ ، تىلىنىمىىۇ ئۇنىىىڭ ، چىىۈنكى.  تاپىىىدۇ ھۇشىىىنى ئىىۆز يىرىتقىىۇچالر

 ، قىسقىسى ، ئىرادىسىنىمۇ جەسۇر ، قۇدىرىتىنىمۇ – كۈچ خورىماس تۇيغۇسىنىمۇ ، تەپەككۇرىنىمۇ

 شۇ.  ئۆلمەستۇر مەڭگۈلۈك ھەم شائىردۇر بىلەنال خەلق پەقەت شائىر.  بەرگەن خەلق بارلىقىنى

 قىلىش خىتاپ قەلەمگە ، غەزىلىدە ناملىق 《 قەلەمگە 》 يازغان يىلى -3221 شائىر ، سەۋەبلى 

 ھەقنىى  ، سۆزلەشىكە  بىارنى  ، يورغىلىماسىتىن  مۇقامغىا  كۆرگەنال شائىرالرنى ، ئارقىلىق شەكلى

 سادىق ھەقىقەتكە ، ساتماسلىققا سەپسەتە قۇرۇق ، قىلماسلىققا بار نەرسىلەرنى يوق ، كۈيلەشكە

 ئەزگىۈچىلەر  ، قىلىى   قىورا   ئۆتكىۈر  قەلەمنىى  ، قۇرۇندۇرماسلىققا روھىنى ئەجدادالر ، بولۇشقا

 دەۋەت كەلتۈرۈشىكە  قولغىا  قنىئىازادلى  ، ھۆرلىۈك  ، قالدۇرۇشقا ئىز يېڭى ، قىلى  كۆرەش بىلەن

 شائىرالرنى ، مۇۋەششەھسىدە ناملىق 《 دوستۇمغا شائىر 》 يازغان مارىتتا -1 يىلى -3262 ، قىلسا

 ، ياڭرىتىشىقا  كىۈي  جىاراڭلىق  بەخىتىگە  ۋەتەن ، بولۇپ يولباشچى ئەلگە بىلەن يۈرىكى ئوتلۇق

 ، تەمەسىز ، بەرمەيدىغان بوي زىمىستانالرغىمۇ دەھشەت ، بەلكى ، بولماستىن تەمەسىدە شۆھرەت
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 مۇنىۇ  ئۇنىىڭ :  قىاراڭ  ، ئۇنىدىگەن  بولۇشىقا  قارىغاي قەيسەر سۇنماس -ئېگىلمەس ، مىننەتسىز

 : رۇبائىيلىرىغا

 

 قەلەم، قەغەزدە يۈگۈرتسەڭ ئۈچۈن ئە  》

 .ئەلەم تىكەرسەن بېشىغا تاغالرنىڭ

 سىياھقا، قويساڭ قوشۇپ سۇ لېكىن ۋە

 (26.) 《. ئەلەم چېكەرسەن ئۆچۇپ تېز ئىزلىرىڭ

 

 تاغالرنىىڭ  بۈيۈك ، بەھەيىەت تەۋرەتكەنلەرنىڭ قەلەم ئۈچۈن ئە  ، رۇبائىيسىدا بۇ شائىر

 ، يالغىىانچىلىق ، سىىاختىلىق ، ئەممىىا ، قادىيااليىىدىغانلىقىنى بىىايراق يىقىلمىىاس مەڭگىىۈ بېشىىىغا

 قەلەم ، كېتىىىدىغانلىقىنى ئۆچىىۇپ تېىىزال ئىزىنىىىڭ كۆڭۈللەرنىىىڭ ئىىاال قىلغىىان ھىيلىگەرلىىى 

 . بەرگەن ئېچى  قىلىدىغانلىقىنى دۇچار ھەسرەتكە ئىگىسىنى

.  بار يەكۈنى قىممەتلى  ئەڭ بىر مۇنداق قارىشىدا ھەققىدىكى شائىر ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ياشىشى ئۈچۈن خەلق ، يېزىشى ئۈچۈن خەلق ، بولۇشى سادىق مەڭگۈ خەلققە شائىر ، بولسىمۇ ئۇ

 . كېرەك بولۇشى دەرمان دەردىگە ، كۈلۈپ كۈلكىسىنى ، يىغالپ يىغىسىنى خەلقنىڭ ،

 نەسىىرى  مەشىۇۇر  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  يىازغۇچى  خەلقپەرۋەر ، شائىر خەلقپەرۋەر ، ھەقتە بۇ

 بىلەنىال  خەلىق  پەقەت ، بىىلەن  خەلىق  پەقەت شىائىر  》:  يازىىدۇ  مۇنىداق  دا《 شىائىر  ۋە شېئىر》

.  ئۆلمەيدۇ نەرسە ئىككى دۇنيادا ، قارىشىچە شائىرنىڭ( 22)《. ئۆلمەستۇر مەڭگۈ ھەم شائىردۇر

 ، بولسا سادىق خەلققە ۋاقىت ھەر شائىر قانداق ھەر.  ھەقىقەت بىرى يەنە ، خەلق بىرى ئۇنىڭ

.  ياشايدۇ مەڭگۈ بىلەن خەلق ئۇ.  ئۆچمەيدۇ مەڭگۈ نامى ئۇنىڭ ، بېغىشلىيالىسىال ئۆزىنى خەلققە

 چىققان ئىسپاتالپ ئارقىلىق ھاياتى ئۆزىنىڭ ۋە ئەدىبلەرنىڭ – شائىر سانسىز شائىرنىڭ بۇ مانا

 . يەكۈنى مەشۇۇر

 ، سىاقلىنى   سېتىشىتىن  گەپ قىۇرۇق  ھەققىىدە  شىائىر  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  شىائىر  مۆھتىرەم

 ، بىىرگە  بىلەن قويۇش ئوتتۇرىغا يەكۈنلەرنى يۇقىرقىدەك ئىگە قىممىتىگە پايدىلىنىش يۇقىرى

 دەسىلەپ  ئەڭ سىېپىگە  ئەدەبىيىات  ئىۇ  》 ، شىۇڭا .  بىرلەشتۈردى بىلەن ئەمەلىيتى ھايات ئۆزى

 بۇ داۋامالشتۇرۇپ، ئاخىرىغىچە ئۆمرىنىڭ يېزىشنى شېئىر ھەم كەلدى كىرى  بىلەن شېئىرىيەت

 سىىۈپىتىدە بىىىرى شىىائىرالرنىڭ مەشىىۇۇر دەۋرىمىزدىكىىى بىىىلەن مىىۇۋەپپىقىيەتلىرى جەھەتتىكىىى

 شىائىر  ئۆتكىۈر  اليىىق  جىسىمىغا  – ئىسىمى  باسىقۇچىدىال  دەسىلەپكى  ئىجادىيىتىنىىڭ .  تونۇلدى

 ئۆتكۈر 》.  ئابدۇرېۇى  كېرىمجان)  《. كەلدى ساقالپ بويى ئۆمۈر نامنى شەرەپلى  بۇ ، ئاتىلى 

 ھايىاتى  ئۇنىڭ. (  بەتلەر -01-00.  كىتاب ناملىق 《 ھەققىدە مىراسلىرى ئەدەبىي ئەپەندىنىڭ

 ، بېغىشىلىغاچقا  خەلقىقە  بىارلىقىنى  ئۆزىنىىڭ  ، كەتكەچىكە  باغلىنى  مبەرچەسچە بىلەن خەلق
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 ھەرگىىز  ، پۈتۈلىىدۇ  قۇرلىرىغىا  ئىالتۇن  تارىخنىىڭ  ، ياشىايدۇ  مەڭگىۈ  بىىلەن  خەلىق  نىامى  ئىزگىۈ 

 . ئۇنتۇلمايدۇ

 

 توغرىسىدا شېئىر:  ئۆتكۈر ئابدۇرېھىم

 

 》 ، ئىىگە  تېىرەنلىككە  ، مىۈكەممەللىككە  خېلىى  پىكىرلىرىمۇ ھەققىدىكى شېئىر شائىرنىڭ

 ۋە مەنە ، يەنىى  ، پىكىر ئۇنىڭدىكى ، بولسا قىممىتى شېئىرنىڭ ، شېئىردا – قىممىتى شائىرنىڭ

 شائىرنىڭ.  ماقالىسىدە بىر ئۆزىنىڭ شائىر يازىدۇ دەپ( 22)《. ئىپادىلىنىدۇ ئامىلالردا ئېستېتى 

 يۈكسىىەكلىككە دەرىجىىىدىكى يىىۇقىرى ھايىىاتتىن مىىاددىي كىشىىىلەرنى – شىىېئىر 》:  قارىشىىىچە

 تەربىيلىگىۈچى  كىشىىلەرنى  يەنە ھېسىابتا  ئىاخىرقى  – شىېئىر  》( 22)《. رەھنىامە  باشىاليدىغان 

 بىلەن ھۆسنى ئۇ.  گۈ  بار يوپۇرمىقى ۋە تىكىنى ، پۇرىقى ھۆسنى، – شېئىر 《. ۋاستە بەدىئىي

 ئىشىق.  ئېتىدۇ بەخىش ھوزۇر ۋە راھەت جانغا بىلەن پۇرىقى ، قىلىدۇ مەپتۇن ئۆزىگە دىلالرنى

 توڭگىۇزالر  يىاۋا .  قىلىىدۇ  سىوۋغا  جانانىغىا  ، ياساپ گۈلدەستە ياكى قىسىدۇ قۇالققا ئۇنى ئەھلى

 تىكىنىى  ، بولسىا  قىلمىاقچى  تاراج – تاالن ، ئۈزمەكچى ، يېمەكچى سوزۇپ تۇمشۇقىنى ئۇنىڭغا

 نە ، ئىسسىقى نە بىلەن كۆرۈنگەن پارقىراپ كېچىسى شېئىر.  قانىتىدۇ سانجىلى  بۇرنىغا ئۇنىڭ

 يىىو  ئىنسىانغا  زۇلمىتىىدە  كىىېچە ، بەلكىى  ، ئەمەس يۇلتىۇز  ئاسىىماندىكى تەگمەيىدىغان  يىورىقى 

 ئارام تەنلەرگە تىتىرىگەن سوغۇقتىن ، يورۇتۇپ دەشتىلەرنى پايانسىز ياكى مەشئە  كۆرسەتكۈچى

 يىاكى  ئىالىۇن  بولمايىدىغان  يەتكىلىى  قىوغالپ  بىىلەن  كىۆرۈنگەن  شېئىر.  گۈلخاندۇر بەرگۈچى

 تەشىناالرغا  ، بەلكىى  ، ئەمەس ناخشىسىى  ھاپىزنىڭ باسىدىغان ئۈگدەك كىشىنى ئاڭلىغانسېرى

 كىۈچ  ۋە ئۈمىىد  ئاجىزالرغىا  ، شىادلىق  غەمكىىنلەرگە  ، شىىپا  بىمارالرغا ، داۋا دەردمەنلەرگە ، ئارام

 كۆڭىۈللەرنى  خىارامۇش  ، تىتىرىتى  جاھاننى ئاۋازى – شېئىر ، بۇالق قاينام ئەتكۈچى بەخىش

 . گۈلدۈرماما چاقىرىدىغان ھاياتقا ئەبەدىي ، ئويغىتىدىغان

 يەنە بىىرگە  بىىلەن  يېزىش شېئىرالرنى ئېسىل نۇرغۇنلىغان ھاياتىدا ئۆز ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىلمىىي  ئەپەنىدىنىڭ  ئۆتكىۈر  بىىز .  شىۇغۇلالنغان  بىىلەن  تەتقىقىاتى  شىېئىرىيەت  ھالىدا  ئىزچىل

 شېئىرىيەت مەخسۇس ماقالىلىرىدا بەزى ، قىالاليمىزكى ھېس شۇنى كۆرگىنىمىزدە، ىرىنىماقالىل

 ھادىسىىلىرىگە  ئەدەبىيىات  باشىقا  ئەسىەرلىرىدە  بەزى ، بولسىا  بارغىان  ئېلىى   تەتقىقىات  ھەققىدە

 ئۆتكىۈر : مەسىىلەن . قويغىان  ئوتتۇرىغىا  قاراشلىرىنى كۆز ھەققىدىكى شېئىرىيەت بىرلەشتۈرۈپ

 ئۇنىىىڭ ۋە رۇبىىائىي 》( 12) ،《 توغرىسىىىدا ۋەزنىى  ئىىارزۇ شىىېئىرىيىتىدىكى ئۇيغىىۇر 》 ئەپەنىدى 

 》 ،( 10)《 توغرىسىدا ژانىرى رۇبائىي شېئىرىيتىنىڭ ئۇيغۇر 》 ،( 13) 《 نەمۇنلىرى كېالسسى 

 دۇنياغىا  شېئىرىيتىنى ئۇيغۇر 》 ،( 11) 《 توغرىسىدا تەرەققىياتى تارىخىي شېئىرىيتىنىڭ ئۇيغۇر

 لېكسىيىلىرى ئىلمىي قاتارلىق( 12) 《 قاراشلىرى  ھەققىدە مەسىلىلەر بەزى دائىر يۈزلەندۈرۈشكە
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 ، تەخمىىس  ، غەزە  ، رۇبائىي شەكىللىرىدىن ئەنئەنىىى شېئىرىيتىنىڭ ئۇيغۇر ، ماقالىلىرىدە ۋە

 ۇمىات مەل مۇپەسسىە   ، بېرىى   ئېلى  تەتقىقات – تەھلىل چوڭقۇر توغرىسىدا قاتارلىقالر تۇيۇق

 شىېئىرىيەت  ئۇيغىۇر  ، قىلغىان  ئىگە بىلىمگە مو  ھەققىدە ۋەزنى ئارۇز كىتابخانالرنى.  بەرگەن

 شېئىرىيىتىگە ئۇيغۇر ، تولدۇرۇپ بوشلۇقالرنى جەھەتتىكى بۇ ، شەرھىلەپ مۇپەسسە  تارىخىنى

 قاراشلىرىنى ئىگە قىممەتكە مو  ، ئارقىلىق نەتىجىللىرى تەتقىقات بۇ ھەمدە قوشقان تۆھپە زور

 ئۇيغىۇر  زامىان  قەدىمكىى  》 ،( 11)《 ۋەزنىى  ئارزۇ ۋە ئەدەبىياتى چاغاتاي 》.  قويغان ئوتتۇرىغا

 ۋە ھاجىى   خىاس  يۈسىۈپ 》 ،( 16)《 قۇتادغۇبىلى  – نامايەندە پارالق تارىخىدىكى ئەدەبىيات

 ئۇيغۇر ئابدۇخالىق 》 ،( 12)《 قىممىتى شېئىرىي قۇتادغۇبىلىكنىڭ 》 ،( 12)《 ئەدەبىياتى ئۇيغۇر

 ناخشىا  يولىىدىكى  يىپەك 》 ،( 12)《 توغرىسىدا قىممىتى ئىجتىمائىي ۋە بەدىئىي ئىجادىيىتىنىڭ

 كېالسسىى   مەشىۇۇر  دۇنياغىا  ھاجىپنىىڭ  خىاس  يۈسىۈپ  ، ماقالىلىرىىدە  قاتارلىق( 62) 《 ئاۋازى

 ئىجادىيتى ئەدەبىي ئۇيغۇرنىڭ ئابدۇخالىق ۋە تەتقىقات ھەققىدىكى 《 قۇتادغۇبىلى  》 ئەسىرى

 ئەنئەنىىىى  باشقا ۋە ۋەزنى ئارزۇ شېئىرىيتىدىكى ئۇيغۇر ، بىرلەشتۈرۈپ تەتقىقاتىغا ھەققىدىكى

 ، بارغان ئېلى  تەتقىقات مۈكەممە  ، قىممەتلى  ، قىالرلىق قايىل توغرىسىدا شەكىللىرى شېئىر

 سېسىتىمىلىق  ئىارقىلىق  رماتېرىيىالال  مىو   ، پىاكىتالر  ئىشىەنچلى   تىارىخىنى  شېئىرىيەت ئۇيغۇر

 ئالى  ، تارىخچى ، تەتقىقاتچىسى ئەدەبىيات ، يازغۇچى ، شائىر جەرياندا بۇ.  بەرگەن شەرھىيلەپ

 قاراشىلىرىنى  كۆز قاتار بىر بىرلەشتۈرۈپ ئەمەلىيتىگە ئۆز ھەققىدە شېئىرىيەت ئەپەندى ئۆتكۈر

 . قويغان ئوتتۇرىغا

 دەرىجىىدە  يۈكسىەك  تۇرمۇشىنى  رىئىا   ياشىىغان  شىائىر  – شىېئىر 》 ، قارىشىىچە  شائىرنىڭ

 ئەھمىيتىى  شىېئىرنىڭ  قالغىان  ئايرىلىى   تۇرمۇشىىن  رېئىا  .  كېرەك بېرىشى ئەتتۈرۈپ ئەكىس

 رېئىاللىقنى  ، ئەتتۈرۈشىى  ئەكىس رېئاللىقنى ، قىلىشى مەنبە رېئاللىقنى شېئىر( 63)《. بولمايدۇ

 . كېرەك قىلىش نامايەن كۈچىنى سېۇرىي ، قۇدرىتىنى ئۆز ئۈچۈن ئۆزگەرتىش

 》 ، قارىشىىچە  ئۇنىىڭ .  بەرگەن ئەھمىىيەت  ئىنتىايىن  بەدىئىيلىكىگىمۇ شېئىرنىڭ شائىر

( مەنە) پىكىىر .  بولىىەرمەيىدۇ  شېئىر پىكىر بېرىلگەن يالىڭاچ بىراق،.  جېنى شېئىرنىڭ – پىكىر

 ياردىمى الر(مېتفورا) مەجاز پەقەت تۈس بەدىئىي.  بوالاليدۇ شېئىر كىرگەندىال تۈسكە بەدىئىي

 ئۇنىىڭ  قىاپىيىلەر  ۋە ۋەزىىن  ، قېنى شېئىرنىڭ – مەجاز ، شۇڭا.  تاپىدۇ ئىپادىسىنى ئۆز بىلەنال

.  كەتمەيدۇ بولۇپ ياخشى بولسىال قاپىيە شېئىر پارچە بىر 》( 60) 《.  دېيىلىدۇ پۇرىقى ۋە ھۆسنى

 مەنىلىى   ، يېڭىى  ، پىكىىر  ىيمەركىز بىرەر 》( 61)《.  ھېسسىياتتا ۋە پىكىر – جېنى شېئىرنىڭ

 قاتىىارلىق چۈيىۈەن  ، توقىىاي ئابىدۇلال  ، نىىاۋايى.  كەلمەيىدۇ  مەيىىدانغا شىېئىر  تۇغىىۇلمىغىچە پىكىىر 

 گۇڭگا ياشالرنىڭ ، ھەتتا.  تۇغۇلغان پىكىردىن مۇستەقىل شېئىرلىرى ياخشى ئەڭ شائىرالرنىڭ

 بەدىئىىي  ، ئېيتىلمىاي  يالىڭىاچ  پىكىر مۇنداق.  يوشۇرۇنغان پىكىر بىرەر مەنىلى  شېئىرلىرىغىمۇ
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 يەردە بىۇ .  قىلىىدۇ  تەسىىر  قىاتتىق  كىتابخانالرغىا  ، ئېيتىلسىا  بىىلەن  ئۇسۇ  پوئىتى  ، ماھارەت

 (62) 《. موھى  ناھايىتى پايدىلىنىش ئۈنۈملۈك ۋاستىلەردىن مەجازى

 تىلىغا ئەسەرنىڭ نەسرىي تىلى شېئىرنىڭ 》:  دەيدۇ مۇنداق توغرىسىدا تىلى شېئىر شائىر

 سىۆز  ئىشىلىتىلگەن  ئورۇنسىىز  ياكى ئارتۇق بىرمۇ شېئىردا ، بولۇشى ئىخچام ، پىششىق قارىغاندا

 خەلىىق  ، يېزىلسىىۇن  شىىەكىلدە خىىىل  قايسىىى مەيلىىى  شىىېئىرالر 》( 61) 《. الزىىى   بولماسىىلىقى

 باشىقا  ئۆزىىدىن .  الزىى   بولۇشى چۈشىنىدىغان خەلق قىسى  بىر ، ھېچبولمىسا ، چۈشىنىدىغان

 شىېئىرالرنىڭ  شىائىر ( 66. ) 《 ؟ بولسىۇن  قىممىتىى  نىېمە  شىېئىرالرنىڭ  چۈشىەنمەيدىغان  ئىادەم 

 بولۇشىنى  ئىىگە  مەزمۇنغىا  مىو   ، شىەكىل  مۈكەممە  ، بەدىئىيلى  يۇقىرى ، تىل چۈشىنىشلى 

 شېئىر ئۇ.  قىلىدۇ تەلەپ كۆپرەك بىرىشنى ئەھمىيەت تىلىغا شېئىرنىڭ ئۇ ، بولۇپمۇ.  تەكىتلەيدۇ

 دەردىىگە  خەلقنىىڭ  ، ئىپىادىلەپ  ساداسىىنى  قەلىىب  خەلقنىىڭ  ، بولۇشىىنى  تىلى خەلق ىڭتىلىن

 شىائىرى  خەلىق  ھەقىقىىي  ، بولغانىدا  شىۇنداق  ، بولۇشىىنى  قىان  قېنىغىا  ، جىان  جېنىغا ، دەرمان

 سەنئىتىدۇر تىل ئەدەبىيات 》:  يازىدۇ مۇنداق ماقالىسىدە بىر ئۇ.  تەكىتلەيدۇ بوالاليدىغانلىقىنى

 لىۇغەتتىن  تۇيغىۇلىرىنى  – ھېس ئۆزىنىڭ شائىردىن ژانىرى شېئىرىيەت ئەدەبىياتنىڭ ، بىراق. 

 يارىتىىى  بىىلەن  تىىل  ئوبرازلىىق  ، ئەمەس قويۇشىىىنى خىاتىرىلەپ  بىىلەن  سىۆزلەر  تېپىلىىدىغان 

 قىانچىكى  ئۇسىلۇبى  تىىل  شائىرنىڭ.  قىلىدۇ تەلەپ بېرىشنى ئوبرازالشتۇرۇپ ، يەنە ، بېرىشنى

 چوڭقۇر ، ئۆتۈپ ئاسان شۇنچە خەلققە تۇيغۇلىرى – ھېس ئۇنىڭ ، بولسا خەلقچىل ھەم ئاددىي

.  ئەمەس ئەسەر نەسىرى ئېيتىلىدىغان ئۇدۇ  – شېئىر 》، قارىشىچە شائىرنىڭ( 62) 《. سىڭىدۇ

 ئىىارقىلىق ۋاسىىتىلەر( مىتىىافورا) مەجىىازى تۈرلىىۈك ، ئېيتمىىاي يالىڭىىاچ مىىۇمكىنقەدەر مەنىنىىى ئىىۇ

( بېرىلگەن يوشۇرۇن مەنا) مەجازىالشتۇرۇلغان قانچە ھەر شېئىر ، لېكىن.  سەنئىتى ئىپادىلەش

 ھېچبولمىغاندا ، چۈشىنەلەيدىغان كىتابخان بولغانلىقىنى دېمەكچى نېمە شائىرنىڭ ، تەقدىردىمۇ

 تېپىشماق ياسالما بۇنى ، چۈشىنەلمىسە ھېچكى  ئۇنى مۇبادا.  الزى  بولۇشى قىالاليدىغان ھېس

 《.  ئەمەس مومكىن بولۇشى تېپىشماقنىڭ تېپىلمايدىغان ، ھالبۇكى.  يوق چارە بۆلەك تىندېيىش

(62) 

 بىر يۇقىرقىدەك ، شۇغۇللىنى  بىلەن تەتقىقاتى شېئىرىيەت تۈردە ئىزچىل ئەپەندى ئۆتكۈر

.  چىقتى ئىسپاتالپ ئارقىلىق ئەمەلىيتى ئۆز ، چىقى  يەكۈنلەپ تەجرىبىلەرنى قىممەتلى  قاتار

 بەدىئىيلىككە ۋە ئىددىيىىىلىككە يۇقىرى خېلى ، ئۆتكەن سىناقلىرىدىن دەۋىر شېئىرلىرى ا، شۇڭ

 چوڭقۇر مەزمۇنى ، مۈجەسسەملەشتۈرگەنلىكى ئۆزىدە قىممەتنى تەرەپلىمە كۆپ ، بولغانلىقى ئىگە

 ۋە پاسىىاھەتلى   تىلىىى  ، كۈچلۈكلىىۈكى  ئۈنىىۈمى  ھەم يېقىشىىلىقلىقى  ، ئەھمىيتىىى  ، قىممىتىىى ،

 جەھەتتىكى شەكىل بايلىقى، دېداكتىكىغا ، تويۇنغانلىقى ھېكمەتكە پەلسەپىىى ، چۈشىنىشلى 

 ، قىلغىانلىقى  تېمىسى باش مەڭگۈلۈك ئۆزىنىڭ خەلقنى ۋە ۋەتەن ، مۈكەممەللىكى ، نەپىسلىكى

 ئەنئەنىسىىگە  شىېئىرىيەت  كېالسسىى   ، بىاي  روھىغىا  دەۋىىر  ، ئىگە ئاالھىدىلىككە مىللى قويۇق
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 ، ئوزۇقالنغىىانلىقى مىراسىىلىرىدىن ئەدەبىيىىاتى ئېغىىىز خەلىىق ، قىلغىىانلىقى ۋارىسىىلىق ىيئىجىىاد

 قاتىىارلىق  …ئىىۆزگىچىلىكى  ئۇسىىلۇبىنىڭ  ، يىىۇقىرىلىقى  ئۈنۈمىنىىىڭ  ئېسىىتېتى   ئىجتىمىىائىي

 پۈتكۈ  ، بەلكى ، ئەمەس ھاياتىدىال ئىجادىيەت ئەدەبىي شائىرنىڭ يالغۇز بىلەن ئاالھىدىلىكلەر

 قېرىنىىداش باشىىقا ۋە ئۇيغىىۇر ھەم تۇرىىىدۇ ئورۇنىىدا مىىوھى  قىممەتلىىى  ئەدەبىياتىىىدىمۇ ئۇيغىىۇر

 ھەققىدە ئۆمۈر 》 ، 《 ئىز 》 ئۇنىڭ. ئىگە ئېتىراپقا ئومۇمىي ۋە باھاغا ياخشى ئارىسىدا مىللەتلىرى

 ، 《 سەجدىگاھىمغا 》، 《 خەجلە ، خائىنالر ، خەجلە 》 ، 《 شەھەر مۇزلىغان 》 ، 《 مۇخەممەس

 كېچىسى قەشقەر 》 ، رۇبائىيلىرى ، شېئىرلىرى قاتار بىر قاتارلىق …《 ئەمەس بايراق ئاق مەن 》

 بىالالدىللىرى  -داسىتان  قاتىارلىق  《 ئازغىان  ۋە گىۈ   》 ، 《 چىۆچەك  ھەققىىدە  ئانا ئۇلۇغ 》 ، 《

 . ئەلىەتتە ، شاھىدى باھالىرىمىزنىڭ ۋە پىكىر يۇقىرىقى

 

 قىممىتى ياشلىقنىڭ:  ئەپەندى ئۆتكۈر

 

 بېغى گۈ  ھاياتنىڭ ، باھارى تۈنجى ئۆمۈرنىڭ – ياشلىق ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 بىر ھايات ، پەيت ئۆگىنىدىغان تىرىشى  ، تاپمايدىغان تېنى  ياشلىق.  يۆلەنچۈكى ھەم سۆلىتى ،

 . يېغى ۋە قايمىقى ئۇنىڭ ياشلىق ، بولسا سۈت قاچا

 كەتسىە  ، ئىكەنلىكىنى چاغ قەدىرلى  ، قىممەتلى  ئىنتايىن ياشلىقنىڭ ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئۇ.  تەكىتلەيدۇ الزىملىقىنى قەدىرلەش ئىنتايىن ياشلىقنى ، شۇڭا ، كەلمەيدىغانلىقىنى قايتى 

 : يازىدۇ دەپ مۇنداق شېئىرىدا ناملىق 《 ياشلىقى  ئەمەسكەن گۈ  》 ھەقتە بۇ

 

 ئاچلىغىلى، يەنە توزىسا ياشلىقى  ئەمەسكەن گۈ 》

 (62)《.  يانغىلى باھاردا ، كەتسە تۇرنىدەك كۈزدە ياكى

 

 ، كەتسە ئۇچۇپ كۈزدە تۇرنىالر.  ئېچىلىدۇ يەنە باھاردا ، توزىسا كۈندە گۈ  دەرھەقىقەت،

 كەلمەيدۇ قايتى  كەتسە ، ئېچىلمايدۇ قايتا ، توزىسا ياشلىق ، بىراق.  كېلىدۇ قايتى  يەنە باھاردا

 ئۇنىىڭ .  يەكىۈنى  قىممەتلىى   ، ئوبرازلىىق  ھەققىىدىكى  لىقياشى  ئەپەنىدىنىڭ  ئۆتكىۇر  بۇ مانا. 

 ، تېرىساڭ نېمە يەرگە.  باغلىق ياشلىققا ئۆتۈشى قانداق ئۆمرىنىڭ پۈتۈن ئىنساننىڭ ، قارىشىچە

 كېيىنكى ، تۆكسەڭ تەر قانچىلى  ، قىلساڭ ئەجىر قانچىلى  ياشلىقتا ، ئېرىشكەندەك شۇنىڭغا

 رۇبائىيىسىىدا  بىىر  ئەپەنىدى  ئۆتكۈر ھەقتە بۇ.  ئېرىشىسەن نەتىجىگە اليىق شۇنىڭغا ئۆمرۈڭدە

 : يازىدۇ مۇنداق

 

 باھارى، تۈنجى ئۆمۈرنىڭ – ياشلىق 》
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 .كارى يىلنىڭ بىر باغلىقتۇر باھارغا

 دېۇقان، باھاردا يەرگە چاچسا نېمە

 (22) 《.  تاغارى كۈزدە توشقاي بىرلە شۇنىڭ

 

 ئىشىالرغا  بىۇىۇدە  ۋاقىتنىى  ياشىالرنى  بىىلەن  مىسىرالىرى  يىالقۇنلۇق  ، ئۆتكىۈر  شائىر ، شۇڭا

 پەللىسىىگە  يىۇقىرى  بىلىمنىىڭ  ، ئۆگىنىى   تىرىشىى   ، قەدىىرلەش  ياشىلىقنى  ، قىلمىاي  سەرى 

 . چاقىرغان نۇرالندۇرۇشقا ھەقىقىي ياشلىقنى ، قوشۇپ تۆھپە ئۈچۈن خەلق ، ئۆرلەش

 

 مۇقەددەسلىكى ۋەتەننىڭ:  ئەپەندى ئۆتكۈر

 

 ، تېمىسى باش ئىجادىيتىنىڭ ئەدىبلەرنىڭ سانسىزلىغان بۇيان تارىختىن ۋەتەنپەرۋەرلى 

 ئەڭ دۇنيادىكى ، مېلودىيىسى يارقىن مەڭگۈلۈك پائالىيىتىنىڭ ھاياتلىق ئىنسانىيەت ، شۇنداقال

 ئەپەنىدىنىڭ  ئۆتكىۈر  بىلەن سۈپىتى بولۇش ھېسسىيات گۈزە  ، تۇيغۇ سېۇىرلى  ، قۇدرەتلى 

 .تۇتىدۇ ۇنئور موھى  ھاياتىدىمۇ ئىجادىيەت

 ، ئاساسىي تۇرۇشىنىڭ بولۇپ مەۋجۇت ئىنساننىڭ ۋەتەن ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ۋە قىالاليدۇ ھېس مەۋجۇتلۇقىنى ئۆزىنىڭ باغرىدىال ۋەتىنى ئۆز ، بولغاچقىال ۋەتىنى ئۆز ئىنسان

 مۇنىۇ .  يوقىتىىدۇ  مەۋجۇتلۇقىنى ، ئەتسە تەرك ۋەتىنىنى ئايرىلسا، ۋەتەندىن.  قاالاليدۇ ساقالپ

 : دەلىلىدۇر روشەن پىكىرىمنىڭ بۇ رۇبائىي

 

 ئۆمۈربات، قۇياش بىلەن ئاي قاياشتۇر 》

 .زۇلۇمات بولۇر ئاي قالسا قۇياشسىز

 ۋەتەن، ئانا شۇ بۆشۈكى ھاياتى 

 (23) 《.  ھايات تەندە بۇ قىلسۇن نە ۋەتەنسىز

 

 دۇنيىا  بىارلىق  ، ھەتتىا  يىۇرتىنى  ئىۆز  ئۇ.  ئۇلۇغلىغان ئىنتايىن ۋەتىنىنى ئەپەندى ئۆتكۈر

 قارىشىچە ئۇنىڭ.  بىلگەن دەپ مۇقەددەس كەئىبىدىنمۇ تەلپۈنىدىغان ، ئۇلۇغالپ مۇسۇلمانلىرى

 ئۇلىۇغ  قانىداق  ھەر دۇنيادىكى ۋەتىنى ياشاۋاتقان ، يېتىلگەن ئۆسۈپ ، تۇغۇلغان كىمنىڭ ھەر ،

 ئېسىىىل ئەڭ ئۇلۇغالنغىىان ۋەتەن ،مەدھىىىيلەنگەن ۋەتەن ، ھەقىىتە بىىۇ ئىىۇ.  ئۇلىىۇغ ماكانىىدىنمۇ

 : يازغان مۇنداق شېئىرىدا ناملىق 《 سەجدىگاھىمغا 》 قەسىدىسى

 

 كەئبە، يۇرتىدىكى ئەرەب مەيلى ئەيلىسە رەشى  ئەگەر 》
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 .سەجدىگاھىمدۇر مۇقەددەس تۇپراق ئانا – تۇپراق مۇشۇ

 مۇتلەق، ئۆزگىگە سېنىڭدىن يوقتۇر جاي مۈلكىدە كۆڭۈ 

 (20) 《.  گۇۋاھىمدۇر ئۆلمەس مېنىڭ سكىنمى ئۈچۈن قەساميادى 

 

 ئۆز ئەپەندى ئۆتكۈر ؟ ئەمەسمۇ ئىپادىسى دەرىجىدىكى يۈكسەك ۋەتەنپەرۋەرلىكنىڭ بۇ مانا

 ھەممىىدىن  ۋەتىنىى  ئۆز ئۈچۈن ئىنسان قانداق ھەر ئۇ.  كۆرىدۇ ئارتۇق جەننەتتىنمۇ ۋەتىنىنى

 دىيارىغا ئانا ، ۋەتىنىگە ئۆز ، يەتسىمۇ ماالمەت ، كۈپەت قانچە ھەر بېشىغا ئىنسان شۇڭا ، ياخشى

 شېئىرىدا ناملىق 《 ياخشى 》 ، قاراپ دەپ كېرەك قىلماسلىق كۆڭۈللۈك قارا ، ۋاپاسىزلىق قىلچە

 : يازغان مۇنداق

 

 ، جەننەت بىر قوينى ۋەتەننىڭ ، مەئىا جەننەتۇ  ھاجەت نە》

 .ياخشى ساما كەڭ الچىنغا ، ئەركىندۇر دەريادا بېلىق

 دىيارىمدا، ئۆز دىلىمغا بەزەن يەتسىمۇ ماالمەت

 (21)《. ياخشى ۋاپا -ئەھدۇ ماڭا ئىتتەك دالجىماس بوسۇغتىن

 

 ئۆزىنىىڭ  شىېئىرىدىمۇ  نىاملىق  《 ئەمەس بىايراق  ئىاق  مەن 》 ئۆزىنىىڭ  ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىىوبرازى 《 خىانتەڭرى  》 ئىرادىسىىىنى قوغىداش  ۋەتەننىىى ، روھىنىى  ۋەتەنپەرۋەرلىىى  كۈچلىۈك 

 ، بولسىا  شىېئىرىدا  ناملىق 《 خەت يىراقتىن 》.  ئەتتۈرگەن ئەكىس جانلىق ئىنتايىن ئارقىلىق

 ، تىلى مۇھاجىرنىڭ بىر سېغىنغان شۇنچە ۋەتىنىنى ، بولغان يىلالر ئۇزاق ئايرىلغىنىغا ۋەتەندىن

 بەخت ھەقىقىي ، يوق يەر مۇقەددەس ۋەتەندىن ، ئۇلۇغ ۋەتەندىن دۇنيادا ، ئارقىلىق ھېسسىياتى

 ئايلىنىدۇ رېئاللىققا ئاندىن قوينىدىال ۋەتەن پەقەت خاتىرجەملى  ھەقىقىي ۋە بايلىق ھەقىقىي ،

 ، پۈكۈپ قەلبىگە ئىشقىنى ۋەتەن كىمىكى ئەگەر ، يەنە ئۇ.  سۈرگەن ئىلگىرى قاراشنى دېگەن ،

 تېخىى  》 ، قىاراپ  دەپ بولىدۇ ئاسان مۈشكۈلمۇ قانداق ھەر ، بېغىشلىسا ئۆزىنى ئۈچۈن ۋەتەن

 :يازغان دەپ مۇنداق شېئىرىدا ناملىق 《 شۇنچە ئىمتىۇان كۆپ

 

 بىشەرت، ئىشقىنى ۋەتەنگە مەڭگۈ باغلىسا كىمكى 》

 (22)《.  شۇنچە ئاسان قەتئىي بولۇر ئىمتىۇانالرمۇ مۈشكۈ  نى

 

 توغرىسىدا خەلقپەرۋەرلىك:  ئەپەندى ئۆتكۈر
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 ئىجادىيىتىنى ئەدەبىي شۇغۇلالنغان كۆپرەك ئەسىردىن يېرى  تەخمىنەن 》 ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئىىددىيىىى  ۋە تۇرمۇشىى  ، ھىازىرىنى  ۋە ئۆتمۈشىى  خەلقنىىڭ  بېغىشىالپ،  ئاممىسىىغا  خەلق كەڭ

 زور اليىىىق ئەجىرىگە  ۋە تېرىشىقان  بېرىشىكە  كۆرسىىىتى  يۈكسىەكلىكتە  بەدىئىىي  ھېسسىىياتىنى 

 دەردى خەلقنىىڭ  ئەسىەرلىرىدە  يىرىى   ئۆزىنىىڭ  ئەپەنىدى  ئۆتكۈر.  ئېرىشكەن مۇۋەپپىقىيەتكە

 كۆڭۈلسىز كەچۈرگەن باشتىن ئۆتمۈشتە خەلقنىڭ ؛ كۈلگەن ئۈچۈن خۇشاللىقى ، يىغالپ ئۈچۈن

 خەلقنى ، قىلى  شۇنداق:  كۈيلىگەن ئارمانلىرىنى -ئارزۇ گۈزە  ، ئېچىنى  ئۈچۈن قىسمەتلىرى

 تېمىا  ئاساسىلىق  ئەسىەرلىرىنىڭ  ئەدەبىىي  ئەپەنىدى  ئۆتكىۈر  – مەدھىيلەش خەلقنى ، ئۇلۇغالپ

 سىۆيۈملۈك  بىۇ  بېغىشىلىغان  بىارلىقىنى  خەلقىقە  ، سىەۋەبتىن  شۇ مانا ، ئايالنغان ئاالھىدىلىكىگە

 ئورۇن ئاالھىدە ساھەسىدىن ئىلى  ۋە مۇنبىرىدىن ئەدەبىيات ، قەلبىدىن ئۆز خەلقىمىزمۇ ئوغالنغا

 《 ھەققىىدە  مىراسىلىرى  ئەدەبىىي  ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر 》.  ئابدۇرېۇى  كېرىمجان)  《. بەرگەن

 .(  بەت -3.  كىتاب ناملىق

 بۇ پەقەت ئىنسانالر.  ئەمەس باقىي مەڭگۈلۈك ھېچكىمگە دۇنيا بۇ ، قارىشىچە شائىرنىڭ

 يىلالرنىڭ سەھنىسىدە تارىخنىڭ.  كېتىدۇ ئۆتۈپ ھەممە.  كارۋان كېتىدىغان – كېلى  دۇنياغا

 پەقەت ، بىراق.  يوقىتىدۇ ھەيىىتىنى ئۆز سەلتەنەتمۇ مەشۇۇر قانداق ھەر ، ئەگىشى  ئۆتۈشىگە

 ، ئىجادىيىتىىىدىكى شىېئىر  پۈتكىىۈ  ئۆزىنىىڭ  ، ھەقىتە  بىىۇ ئىۇ .  سىىۈرىدۇ دەۋران مەڭگىۈ  خەلقىال 

 》ھېسابلىنىدىغان بىرى شېئىرالرنىڭ نادىر شېئىرىيتىدىكى زامان بۈگۈنكى ئۇيغۇر ، جۈملىدىن

 : يازغان دەپ مۇنداق شېئىرىدا ناملىق 《 مۇخەممەس ھەققىدە ئۆمۈر

 

 دەرمان، تاپمىدى چېغىدا لوقمان ، ئەمەستۇر باقى جاھان》

 .چىڭگىزخان ئەركە ھەتتا ۋە ئىسكەندەر بۇڭا مىسالدۇر

 كارۋان، بېۇېساب جاھانغا مەشغۇ  بىلەن كەتمەك كېلى 

 دەۋران، سۈرەر خەلق پەقەتال ، دۇنيا كېچەر ، دۇنيا ئۆتەر

 (21)《.  ھەقىقەتنى شۇ نىۇايەت تاپتى  مەنزىلىدىن ئۆمۇر

 

 مەنزىلىىدىن  ئۆمۈر ئىنسانالرنىڭ سانسىز ، ئەمەس ئۆزىنىڭال ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر بۇ مانا

 . ھەقىقەتتۇر مەڭگۈلۈك ۋە يەكۈنى قىممەتلى  چىققان يەكۈنلەپ

 – بىىىرى يەنە ، خەلىىق – بىىىرى ، ئۆلمەيىىدۇ نەرسىە  ئىككىىى جاھانىىدا:  ئەپەنىىدى ئۆتكىۈر 

 تۆھپە ، قىلى  ئەجىر ئۈچۈن خەلق ، ئۈچۈن ئە  ، بولساڭ سادىق ئەلگە سەن ئەگەر.  ھەقىقەت

 : يازىدۇ مۇنداق ، قاراپ دەپ قايتىدۇ جاۋاب اليىق ئەجرىڭگە چوقۇم خەلق ، قوشساڭ

 

 ، كېچەر قان يەنە ، قان كەچتى ئەرلەر نى 》
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 . تىلەر تەرنى – قان كۆپ يەنە بەختى ئە 

 ئۆستەڭ، بىر بولۇپ تېمى  تەر قانچە ھەر

 (26) 《. بېرەر ئەجرىڭ ئە  ، چۆللەرنى قاندۇرساڭ

 

 ئەمەلىيتىنىى  ھايىات  ئۆزىنىىڭ  ئىۇ  ، بېغىشىلىغان  خەلققە ئۆزىنى ئەپەندى ئۆتكۈر ، شۇڭا

 خەلقىتىن  ، قىلماسىلىقنى  خىيىانەت  خەلقىقە  ، كەلسىمۇ بااليىئاپەت قانچە ھەر بېشىغا ، ئارقىلىق

 : قىلغان ئىزھار مۇنداق ياشىيالمايدىغانلىقىنى خەلقسىز ئۆزىنىڭ ، ئايرىلماسلىقنى

 

 ، ئايرىلما گۇلزارىمدىن:  ئېيتۇر بۇلبۇ  》

 . قايرىما قاناتىمنى:  ئېيتۇر لىچىن

 ؟ نەقىلسۇن سۇسىز بېلىق:  ئېيتۇرمەن مەن

 (22)《. ئايرىما قۇچاقىدىن خەلقى  مېنى

 

 خەلق ، بولسا الچىن بىر ئىنسان.  گۈلزاردۇر بىر ۋەتەن ، بولسا بۇلبۇ  بىر ئىنسان:  قاراڭ

 ، قانىتىدىن الچىن ، گۇلزاردىن بۇلبۇ .  سۇدۇر خەلق ، بولسا بېلىق ئىنسان.  قانىتىدۇر ئۇنىڭ

 ئىللىق خەلقنىڭ ئىنسان بىر ھەر ، شۇڭا.  يوقىتىدۇ مەۋجۇتلۇقىنى ئۆز ، ئايرىلسا سۇدىن بېلىق

 ئېسىل بىر يەنە ھەققىدىكى ئۇلۇغالش خەلقنى بۇ مانا.  الزى  ئايرىلماسلىقى مەڭگۈ قۇچىقىدىن

 ! ئەمەسمۇ ناخشا لىرى 

 

 توغرىسىدا يېڭىلىق ۋە ئەنئەنە:  ئەپەندى ئۆتكۈر

 

 نۆۋىتىدە ئۆز ، يەنە ، بەلكى ، قالماستىن بولۇپال يازغۇچى ۋە شائىر يېتۈك ئەپەندى ئۆتكۈر

 ئالىدىنقى  دەۋىرىمىزدىكىى  ، ئېرىشىكەن  كەھۆرمەت كاتتا ھەم ئېتىراپقا ئومۇمىي ساھەسىدە ئىلى 

 ئەدەبىىىي ، بىىىلەن سىىۈپىتى بولىىۇش بىىىرى تەتقىقاتچىلىرىنىىىڭ ئەدەبىيىىات داڭلىىىق قاتىىاردىكى

 تەتقىقاتى ئەدەبىيات كېالسسى  ، تىلشۇناسلىق ، ئەدەبىياتشۇناسلىق سېلىشتۇرما ، تەنقىدچىلى 

 ، ماقالىلىرى تەتقىقات ئىگە قىممەتكە يۇقىرى ساھەلەردە قاتارلىق.. …قۇتادغۇبىلىكشۇناسلىق ،

 ئىجىادىيەت  يازغۇچىنىىڭ  ھەمىدە  ياراتقىان  قىمىمەت  خىاس  ئىۆزىگە  بىىلەن  ئەمگەكلىرى ئىلمىي

 ۋە قىلىىش  ۋارىسلىق مىراسالرغا ئەدەبىي ، ئامىلالر ئاساسلىق بەلگىلەيدىغان مۇۋەپپىقىيەتلىرىنى

 قاراشىالرنى  نوپۇزلىۇق  ھەققىىدە  يۈزلەنىدۈرۈش  دۇنياغا ئەدەبىياتىنى ئۇيغۇر ، يارىتىش يېڭىلىق

 قارىشىىمۇ  ئىىدىيىىى  توغرىسىىدىكى  يىارىتىش  يېڭىلىىق  ۋە ئەنىئەنە  ئۇنىىڭ .  قويغان ئوتتۇرىغا

 . ئىگە قىممەتكە يۇقىرى
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 ئەمەس دىگەنلى  ساقالش شەكىلنىال قەدىمكى – دېگەنلى  ئەنئەنە 》 ، قارىشىچە ئۇنىڭ

 ئۈچىۈن  مەزمىۇن  شىەكىل  قانىداق  ھەر ، لىېكىن .  ولىىدۇ ب كىرىشكە ئېلى  شەكىللەرنى يېڭى. 

 ئەپەنىىدى ئۆتكىىۈر( 22)《.  ئىپادىلىنىىىدۇ مەزمۇنىىدا ھەم شىىەكىل ئەنىىئەنە.  قىلىىىدۇ خىىىزمەت

 قولغىا  مىۈكەممەللىكنى  تېخىمىۇ  ، يارىتىشىنى  يېڭىلىىق  ، ئاساسىىدا  قىلىىش  ۋارىسىلىق  ئەنئەنىگە

 مەدەنىيەتكە ئەنئەنىىى 》:  يازىدۇ مۇنداق ھەقتە بۇ ئۇ ، شۇڭا.  قىلىدۇ تەشەببۇس كەلتۈرۈشنى

 قەدىمكىنى ، ئەمەلىيەتتە مەسىلىسى قىلىش مۇئامىلە قانداق( مىراسلىرىغا مەدەنىيەت جۈملىدىن)

 ئىلگىىرى  تەرەققىيىاتىنى  مىللەتنىىڭ  ، يەنىى  ، مەسلىسىى  قىلدۇرۇش خىزمەت ئۈچۈن بۈگۈنكى

 تەرەققىياتىنى مىللەتنىڭ. …مەسلىسى قىلىش تەدبىق قانداق مەدەنىيەتنى ئەنئەنىىى سۈرۈشتە

 مۇناسىى   ئېۇتىياجىغا ئەمەلىي بۈگۈنكى مەدەنىيەتنىڭ ئەنئەنىىى ، ئۈچۈن سۈرۈش ئىلگىرى

 كەلمەيىىدىغانلىرىنى مۇناسىىى  ، راۋاجالنىىدۇرۇش ئىىۇنى ۋە قىلىىىش ۋارىسىىلىق كېلىىىدىغانلىرىغا

 قەتئىي ئەنئەنىگە 》 ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر( 22) 《.  الزى  شاللىىېتىش بىلەن دادىللىق

 دېسىەك  سىاقاليمىز  ئەيىنەن  ئەنئەنىنىى  ئەگەر.  ئەمەس چوقونۇش بۇ.  كېرەك قىلىش ھۆرمەت

 بىىز .  بولىىدۇ  جىنىايەت  ئېيىتقاندا قاتتىقراق قىلىش ئىنكار ئەنئەنىنى.  بولىدۇ مۇتەئەسسىپلى 

. الزىى   يارىتىشىمىز يېڭىلىق ، تۇرۇپ پايدىلىنى  تەرەپلىرىدىن مۇنەۋۋەر ئەنئەنىلەرنىڭ پەقەت

 دەپ ياراتتۇق يېڭىلىق.  الزى  بولۇشى پۇرىقىدا ئەنئەنە مىللىي يېڭىلىقلىرىمىزمۇ ياراتقان بىزنىڭ

 ئەنئەنە مىللىي ئەدەبىياتىمىز.  بولمايدۇ كېلىشكە كۆچۈرۈپ بىراقال نەرسىلىرىنى ئەلنىڭ چەت ،

 خىاس  ئىۆزىگە  سەھنىسىىدە  دۇنيا ۋە مەملىكەت ، ياراتقاندىال يېڭىلىق بىلەن دادىللىق ئاساسىدا

 مىللىىىي مەن 》:  دەيىىدۇ مۇنىىداق يەنە توختىلىىى  ھەقىىتە بىىۇ ئىىۇ( 22) 《.  تۇتااليىىدۇ ئىىورۇن

 بىىر .  قارايمەن دەپمۇ ئاسىيلىق خىل بىر ئىنكارچىلىق مىللىي.  تۇرىمەن قارىشى ئىنكارچىلىققا

 مەيلىى .  بولىىدۇ  چوقىۇم  نەرسىىلەر  نبولىىدىغا  كېىرەك  ئۈچىۈن  بۈگىۈن  مەدەنىيتىىدە  مىللەتنىىڭ 

 ياخشى ، بولمىسۇن جەھەتتە ئادەت – ئۆرى  پىسخىكا مەيلى ، بولمىسۇن جەھەتتە مەدەنىيەت

 بىۇ .  بار ئىللەتلەرمۇ نۇرغۇن مىللىتىمىزدە ، ئەمما.  الزى  داۋامالشتۇرۇش بولىدىكەن تەرەپلەرال

 مىلىلەت  تىۈزەلمىگىچە  ئىللەتىلەر  بىۇ .  كۆرۈلىىاتىىدۇ  روشىەن  چىىرىكلىكتە  جەھەتتىكىى  ئەخالق

 (23)《.  تۈزەلمەيدۇ

 بىىلەن  ئەنىئەنە  ئۇنىىڭ  قاراشىلىرى  ھەققىىدىكى  يېڭىلىق ۋە ئەنئەنە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ، قىلغان ۋارىسلىق ئەنئەنىگىمۇ ، قىلىنغان تەرەپ بىر ياخشى ناھايىتى مۇناسىىىتى يېڭىلىقنىڭ

 ۋە قىاراش  كىۆز  بىۇ .  ئىسىپاتالنغان  ياخشى تېخىمۇ مېىىلىرىدە ئىجادىيەت يارىتىلغان يېڭىلىقمۇ

 پايدىلىنىش زور خېلى نىسبەتەن بىزگە ئۈچۈنمۇ كەلگۈسى ، ئۈچۈنمۇ بۈگۈن ئۈلگىلەر ئىجادىي

 ئەقلىىىي ، ئىلمىىىي ، سىىوغۇققان تۆۋەنىىدىكى ئۇنىىىڭ ، ئىىىگە ئەھمىىىيەتكە مىىوھى  ، قىممىىىتىگە

 ئېيىتقاندا مەنىدىن مەلۇم تارىخى مىللەت ياكى خەلق 》:  دەلىلى ياخشى سۆزىمىزنىڭ يەكۈنلىرى

 بولغىان  قىسىمى  تەركىبىي بىر ئۇنىڭ ۋە مەدەنىيەت 》( 20) 《.  دېمەكتۇر تارىخى مەدەنىيەت ،
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 تەسىىىر ۋە ئىىاالقە ئىىارا -ئىىۆز ، قەتئىيىىنەزەر بولۇشىىىدىن قەيەردە ۋە قاچىىان مەيلىىى ، ئەدەبىياتتىىا

 بۇيان تارىختىن 》( 21) 《.  ئەنئەنە ئېسىل كەلگەن قىلى  داۋام بۇيان تارىختىن كۆرسىتىش

 تەسىىر  ئىارا  – ئىۆز  ئىجادىيەتكە ئەدەبىي ، جۈملىدىن ، ئالماشتۇرۇش مەدەنىيەت ئارا مىللەتلەر

 گۈللىنىشىىىدىكى ياشىناپ  ئۈزلۈكسىىز  ئەدەبىياتنىىڭ  ۋە مەدەنىىيەت  تەسىىرلىنىش  ۋە كۆرسىىتىش 

 ، قىلى  تەرەققى ئۇچقاندەك تېخنىكا -پەن 》( 22) 《.  كەلدى بولۇپ بىرى ئامىلالرنىڭ موھى 

 كونىا  ھىېچكى   ، كۈنىدە  بۈگىۈنكى  كىىرگەن  ئىالىمگە  مىۆجىزىلەر  ئاجايى  دۇنياسى ئىنسانىيەت

 تىىل  ئۇنىڭغىا  ، بىلىى   مۇقەددەس ئەنئەنىنى.  خالىمايدۇ يېپىشىىېلىشنى قاتتىق ئەنئەنىلەرگە

 ، تەقدىردە بولمىغان ئۇنداق. الزى  ساقلىنىش چوقونۇشتىن دەرىجىدە بولمايدىغان تەگكۈزگىلى

 ، ئۈچىىۈن شىىۇنىڭ. بىوالتتى  قالغىىان ھالىتىىىدە ئەلمىسىاقتىكى  ھېلىمىىۇ جەمئىيىتىىى ئىنسىانىيەت 

 بۈگىۈنكى  يىارىتىش  بۆسۈشىنى  ۋە يېڭىلىق بىلەن روھى ئىسالھات ، قاراپ تەنقىدىي ئەنئەنىگە

 مەسلىىسىىىدە ئۇسىىلۇب ، لۇپمىىۇبو.  شىىۇنداق ئەدەبىيىىاتىمۇ …تەقەززاسىىى جىىىددىي دۇنيانىىىڭ

 ، مېىنىڭچە  …تەلىپىى  ئاكتىىا  دەۋرىمىزنىڭ بۈگۈنكى يارىتىش يېڭىلىق چوقۇنماي ئەنئەنىگە

 ئىنكىار  تىۈپتىن  ھالىدا  قارىقويۇق ئەنئەنىلەرنى -بۆسۈش ۋە ئىسالھات سەنئەتتىكى -ئەدەبىيات

 مىۇنەۋۋۋەر  ئۇنىىڭ  ، قىلىى   ھىۆرمەت  ئەنىئەنىگە  ، بەلكىى .  ئەمەس دېگەنلى  تاشالش قىلى 

 (21) 《.  دېگەنلىكتۇر ئېرىشىش تەرەققىياتالرغا يېڭى بىلەن قىلىش ۋارىسلىق ئامىللىرىغا

 -پۇت ئۆزىمىزنىڭ چوقونۇش قارىغۇالرچە ئەنئەنىگە…  》 ، قارىشىچە ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر

 ۋاز پۈتىۈنلەي  ئەنئەنىىدىن .  بولىدۇ قويغانلىق چۈشەپ بىلەن ئارغامچىسى ئۆتمۈشنىڭ قولىنى

 كونا قىلىش ۋارىسلىق مىراسالرغا ئەدەبىي …تەڭ قىلغانلىققا ئىنكار ئۆزىمىز ئۆزىمىزنى كېچىش

 بىلەن كۈن بۈگۈنكى ئۇنىڭ ، بىراق نەرسە، ئۆلگەن ھامان تارىخ.  ئەمەس تەكرارالش تارىخنى

 يىلتىزى تارىخىي ھامان يېڭىلىقنىڭ بىر ھەر ياراتقان بىز.  بار مۇناسىىىتى قانداشلىق ئاجرالماس

 قىلىشتىن ۋارىسلىق مىراسالرغا ئەدەبىي …بولمايدۇ مەنبەسىز تارىخىي يېڭىلىق بىر ھەر.  بولىدۇ

 يىل -3222.  《 تارى  》) 《. ئىبارەت سېلىشتىن ئاساس ئوبدانراق يارىتىشقا يېڭىلىق مەقسەتمۇ

 .( 《 خەت ئوچۇق ھوشۇرغا مەمتىمىن يازغۇچى 》:  ئۆتكۈر ئا،.  سان -1

 

 سۆز ئاخىرقى

 

 ، كىۈنلەردە  بۈگىۈنكى  بولغىان  يىىل  ئىون  بولغىنىغا ۋاپات ئەپەندىنىڭ ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى 

 يېزى  قوليازمىنى ئاددىي بۇ ، تۈرىتكىسىدە ھۆرمىتىمنىڭ ۋە قايىللىقى  چەكسىز بولغان مەرھۇمغا

 تۇگمەيىدىغان  قازسىىمۇ  قىانچە  ھايىاتى  ئەپەنىدىنىڭ  ئۆتكۈر 》:  ئۆزۈمگە – ئۆز ھەمدە چىقتى 

 ئۇنىڭ.  ئۈلگىسى شۇنداقال ، پەرخرى مەڭگۈلۈك مىللىتىمىزنىڭ پۈتكۈ  ئۇ.  تىلسىمات سىرلىق

 پايدىلىنىش يۇقىرى ، ئەسەرلىرى نادىر سەپىرىدىكى ھاياتلىق ۋە ھاياتى قىممەتلى  يالقۇنلۇق،



www.kitaphumar.com 

 
28 

 

 خەلقلەر قېرىنداش باشقا ۋە ئۇيغۇر قاراشلىرى ئىددىيىىى ئىگە كۈچكە ھاياتى زور ، قىممىتىگە

 ئىزدىنىشمۇ ھەقتىكى بۇ.  يوقاتمايدۇ قىممىتىنى تەتقىقات ۋە كۈچى سېۇرىي مەڭگۈلۈك ئارىسىدا

 . پىچىرلىدى  دەپ 《 …قالمايدۇ توختاپ

 

 :مەنبەلەر پايدىالنغان

 

 زامانداشىىنىڭ 》. تۇرسىىۇن ئىمىىىن. سىىان -3 يىىىل -3226 ،《 ئەدەبىيىىاتى قۇمىىۇ  》 ①

 .ەئەسلىم ناملىق《 ھەسىرىتى

 قالغۇسىىى 》.  ئىسىىمايىل ئوسىمان . بەت -0. سىىان -2 يىىل  -0222 ژورنىىا ، يىۇقىرىقى  ②

 《. تېشى قەبرە كۈلۈپ مەغرۇ خانتەڭرىدە

 ناملىق 《 قىسىسى قىممەت 》.  يۈسۈپ بەگمەت. سان -0 يىل -3226. ژورنا  يۇقىرىقى ③

 .ئەسلىمە

 》. جااللىىدىن  ئابىدۇقادىر  بەت، -12. سىان  -0 يىىل  -3226. ژورنىلىى  《 تەڭرىتاغ 》 ④

 .خاتىرىسى سۆھبەت. 《 سۆھبەت بىلەن ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى 

 ناملىق《 ئۆمۈرمەنزىللىرى 》 ئۆتكۈرنىڭ ئابدۇرېۇى  رۇبائىيالر – شېئىر بۇ –( 01) – ⑤

 . ئېلىندى توپلىمىدىن داستانالر نەسىر، شېئىرى،

 شىنجاڭ توپلىمى، ماقالىلەر ئىلمىي.  《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 02)

 .بەت -12 نەشىرى، -3 ئاي -6 يىل -3226 نەشىرىياتى، خەلق

 .كۆرسىتىدۇ ئەسەرنى شاھانە ناملىق 《 قۇتادغۇبىلى  》 – 《 قۇتادغۇ 》( 01)

 .كۆرسىتىدۇ ھاجىپنى خاس يۈسۈپ – 《 خاس 》( 06)

 نەسىىرلەر  شىېئىر،  ناملىق 《 مەنزىللىرى ئۆمۈر 》 ئۆتكۈرنىڭ ئابدۇرېۇى  –( 10) –( 02)

 .ئېلىندى توپلىمىدىن

 《 قىسىسى قىممەت 》. يۈسۈپ بەگمەت. سان -0 يىل -3226 《 ئەدەبىياتى قۇمۇ  》( 10)

 .ئەسلىمە ناملىق

 – 0223 《 ئەدەبىيىىاتى قۇمىىۇ  》 – لەر(22()62()66()61()62()63()22()2()12(12()11)

 سىىۆھبەت نىاملىق  《 ئايرىمىا  ىىدىن قۇچاق خەلقىى   مىنىىى 》:  ئابىدۇرېۇى   ئەنىىەر  سىان،  -3 يىىل 

 .ئېلىندى خاتىرىسىدىن

 .قىسى  -0 رومان تارىخىي.  《 زېمىن ئويغانغان 》: ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 12)

 ئابىىىدۇقادىر. سىىىان -0 يىىىىل -3226. ژورنىلىىىى 《 تەڭرىتىىىاغ 》( 23()61()12()16( )11)

 .ئېلىندى تىن《 سۆھبەت بىلەن ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى  》:  جااللىدىن

 .بەت -21 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》: ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 23)



www.kitaphumar.com 

 
29 

 

 .بەت -012 كىتاب ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 22)

 .بەت-21 كىتاب ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 60)

 .بەت -011 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 62)

 .بەت – 012 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 62)

 .بەت -061 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》: ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 22)

 .بەت -321 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 20)

 .بەت -036 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلىلەر 》:  ئۆتكۈر ېۇى ئابدۇر( 21)

 .بەت -003 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》:  ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 22)

 .بەت -016-011 كىتاب، ناملىق 《 بوسۇغىسىدا خەزىنىلەر 》: ئۆتكۈر ئابدۇرېۇى ( 21)

 نىىاملىق 《 بوسۇغىسىىىدا خەزىىىنىلەر 》 ئۆتكۈرنىىىڭ ئابىىدۇرېۇى  –( 62) –( 11()11()12)

 .نامى ماقالىلىرىنىڭ قىسى  بىر كىرگۈزۈلگەن توپلىمىغا ماقالىلەر

 مۇھاكىمە ھەققىدە شېئىرىيتى ئۇيغۇر 》ئۆتكۈزۈلگەن تۇرپاندا ، ماي يىل -3221 بۇ( 12)

 .لېكسىيە ئىلمىي سۆزلەنگەن دا 《 يىغىنى

 .لىكسىيە سۆزلەنگەن ئۇنىرىستېتىدا شىنجاڭ ئاۋغۇسىت، يىل -3222 بۇ( 10)

 نىىىىاملىق《 مەنزىللىىىىىرى ئۆمىىىىۈر 》 ئۆتكۈرنىىىىىڭ ئابىىىىدۇرېۇى  –( 22) –( 62()22()26)

 .ئېلىندى توپلىمىدىن

 .قەشقەر.  ئاي – 2 يىل -0221

 

 . ئېلىندى سانىدىن -1  يىللىق – 0221 ژورنىلىنىڭ<  ئەدەبىياتى قۇمۇ > 


