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1998 - يىلى قەشقەردە ئېچىلغان »ئۇيغۇر ئالىمى يۈسۈپ خاس ھاجىپ توغۇلغانلىقىنىڭ 980 يىللىقى ۋە >قۇتادغۇ 
بىلىك< دۇنياغا كەلگەنلىلىنىڭ 928 يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇشائىرە كېچىلىكى« ئىلمىي تەتقىقات يىغىنىغا 

قاتناشقان بەزى تەتقىاتچىلىرىمىز )رەسىمنى بۇ يىغىنغا قاتنىشىپ ئىلمىي دوكىالت بەرگەن سەلىمە ئا. كامال )ھازىر 
ئاۋسترالىيەدە( تەمىنلىگەن.

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تەرىپىدىن »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىنىڭ يېزىلغانلىقىنىڭ 900 يىللىقىنى خاتىرىلەش 
ئۈچۈن، 1969 مەخسۇس تارقاتقان پوچتا ماركىسى. )بۇ رەسىمنى مەمەتترۇسۇن زۇنۇن ئوقيا ئەپەندىم 

تەمىنلىگەن(.
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بــۇ يىــل دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىــدا، ئۇلــۇغ ئالىــم يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقىنــى 

ــى،  ــى تەھرىرات ــش« ژۇرنىل ــەن، »ئىزدىنى ــۇ مۇناســىۋەت بىل ــدۇ. ب ــپ بېرىلىۋاتى ــرى ئېلى ــات پائالىيەتلى ــي تەتقىق ــەش ئىلمى خاتىرىل

ســۆيۈملۈك ئالىمىمىــز  يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقىغــا بېغىشــالپ مەخســۇس بىــر ســان نەشــر 

قىلىشــنى پىالنلىغــان ئىــدى. بــۇ مەخســۇس ســانغا ئىلمىــي ئەســەرلەر قوبــۇل قىلىنىدىغــان بولــۇپ، ئەســەرلەرنىڭ  مەزمــۇن 

ــز  ــىغان ئالىملىرىمى ــدە ياش ــالر دەۋرى ــالر دەۋرى، قاراخانىي ــك، قاراخانىي ــۇ بىلى ــپ،  قۇتادغ ــم يۈســۈپ خــاس ھاجى ــى: ئالى دائىرس

ۋە بــۇ دەۋرىــدە يېزىلغــان كىالسســىك ئەســەرلەر ھەققىــدە بولۇشــى تەلــەپ قىلىنغــان ئىــدى. بــۇ ئۇقتۇرۇشــقا مۇھاجىرەتتــە 

ياشــاۋاتقان زىيالىيلىرىمىــز ۋە ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى ئاكتىپلىــق بىلــەن قولــالپ قىممەتلىــك ئەســەرلىرىنى ئەۋەتىــپ 

ــپ  ــۇ ئەســەر ئەۋەتى ــي تەتقىقاتچىلىرىم ــەزى ئەجنەبى ــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ب ــات بىل ــدە تەتقىق ــۇرالر ھەققى ــەردى. شــۇنداقال ئۇيغ ب

بــۇ خىزمىتىمىزنــى قوللىــدى. تەھرىــر ھەيئىتــى تەرىپىدىــن ســايالنغان باھالىغۇچىالرنىــڭ ئادىــل ۋە ئەســتايىدىللىق بىلــەن 

ــدى.  ــۇن كۆرۈل ــقا ئۇيغ ــالن قىلىنىش ــزدا ئې ــە ژۇرنىلىمى ــەرلەردىن 30 ماقال ــەن ئەس ــىدە، ئەۋەتىلگ ــۈرۈپ باھاالشــى نەتىجىس تەكش

باھاالشــتىن ئۆتكــەن ئەســەرلەر، تەھرىــر ھەيئىتــى تەرىپىدىــن ئىنچىكىلىــك بىلــەن تەھرىرلەنــدى. ماقالىلەرنىــڭ مەزمــۇن 

ــپىي  ــقا، كەس ــۆرۈپ چىقىش ــم ك ــە قېتى ــى بىرنەچچ ــەزى ماقالىلەرن ــەۋەبىدىن، ب ــۆپ بولۇشــى س ــڭ ك ــەڭ، ئاتالغۇالرنى ــى ك دائىرىس

مۇتەخەسسىســلەر ۋە زىيالىيــالر بىلــەن بىــر نەچچــە قېتىــم كۆرۈشۈشــكە توغــرا كەلــدى. يەنــە بــەزى ئەســەرلەردە، بولۇپمــۇ تەرجىمــە 

ئەسەرلەردە ئاپتورالر بىلەن ئاالقە ۋە چۈشىنىش جەھەتتىن بەزى ئوقۇشماسلىق تۈپەيلىدىن تەھرىرلىك ئىشلىرى كېچىكىپ كەتتى. 

    بۈيۈك ئالىم يۈســۈپ خاس ھاجىپقا بېغىشــالنغان بۇ ســاندا ئېالن قىلىنغان بارلىق ئەســەرلەر بىر-بىرىنى تولۇقلىغان بولۇپ 

ھەجىم ۋە مەزمۇن جەھەتتىن نورمال سانغا قارىغاندا ئىككى ھەسسىدىن كۆپرەك ئېشىپ كەتكەنلىك ئۈچۈن، بۇ ساننى »قوش سان« 

شــەكلىدە ئېالن قىلىشــنى قارار قىلدۇق. ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ ئاالھىدە ســانى تورغا قويۇلغاندىن ســىرت يەنە كىتاب شــەكلىدىمۇ نەشــر 

قىلىنىپ ئۇيغۇر رايونلىرىدىكى تەتقىقات ئورۇنلىرى مەكتەپلەرگە ، تۈركىيە ۋە چەتئەللەردىكى كۇتۇپخانىالرغا ھەقســىز تارقىتىلىدۇ. 

ئۇلــۇغ ئالىمىمىــز »يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقىنــى خاتىرىلەش«تىــن ئىبــارەت بــۇ ئەھمىيەتلىــك 

پائالىيەتكــە ئىشــتىراك قىلغــان دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى بارلىــق خەلقىمىزگــە، زىيالىيلىرىمىــز ۋە بىزگــە كۆڭــۈل بۆلگــەن 

ــز. شــۇنداقال ســەۋىيەمىزنىڭ چەكلىــك، ماقالىلەرنىــڭ ھەجىمــى  چەتئەللىــك زىيالىــي تەتقىقاتچىالرغــا ئاالھىــدە رەھمــەت ئېيتىمى

ــى  ــڭ بولۇش ــەزى كەمچىللىكلەرنى ــە ب ــەۋەبىدىن يەن ــى س ــچ بولۇش ــىجىللىقىنىڭ زى ــش س ــەڭ، ئى ــىنىڭ ك ــۇن دائىرىس ــوڭ، مەزم چ

مۇقــەررەر. كىتابخانالرنىــڭ بېرىدىغــان تەكلىــپ ۋە تەنقىــد پىكىرلىرىنــى تۆۋەنلىــك ۋە ســەمىمىيلىك بىلــەن قوبــۇل قىلىمىــز.

                                                                                                                 ھۆرمەت بىلەن،

                                                                                                                  »ئىزدىنىش« ژۇرنىلى تەھرىراتى

»ئىزدىنىش« ژۇرنىلىنىڭ ئۇلۇغ ئالىم يۈسۈپ 
خاس ھاجىپ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 1000 يىللىقىغا 

بېغىشالنغان مەخسۇس سانى  ھەققىدە
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مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ دەۋرىمىز ئۇيغۇر 
مىللەتپەرۋەرلىك پىكىر ھاياتىغا  قوشقان تۆھپىسى*

        نەبىجان تۇرسۇن**

    )ئامېرىكا(

ئۇيۇشــتۇرغان  ئاكادېمىيەســى  ئۇيغــۇر  ئامېرىــكا  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  يىللىقــى   1000 تۇغۇلغانلىقىنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  *يۈســۈپ     
تەپســىالتى. لېكســىيەنىڭ  ســۆزلەنگەن  يىغىنىــدا  مۇھاكىمــە  ئىلمىــي  نــەزەر«  بۈگۈنگــە  ۋە  ئۆتمۈشــى  »ئۇيغۇرالرنىــڭ 

)2019 -يىلى، 11 -ئاينىڭ 23 -كۈنى، ۋىرگىنىيە، ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى(. 
** تارىخ پەنلىرى دوكتورى.

11 -ئەســىرنىڭ بۈيــۈك ئېنســىكلوپېدىيەلىك ئالىمــى، 
ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئاتىســى  ئىلمىنىــڭ  تۈركولوگىيــە 
بۈيــۈك پەيالســوپ، مۇتەپەككــۇر شــائىر يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
گەرچــە بۇنىڭدىــن 1000 يىــل ئىلگىــرى دۇنيادىــن ئۆتكــەن 
ئەســەرلىرى  بۈيــۈك  ئۆزلىرىنىــڭ  ئــۇالر  لېكىــن  بولســىمۇ، 
بىلىــك«  قۇتادغــۇ   « بىلــەن  دىۋانــى«  تىلــالر  »»تۈركىــي 
ئىنســانىيەت  خەلقلىرىنىــڭ   تــۈرك   - ئۇيغــۇر  ئارقىلىــق  
مەدەنىيــەت خەزىنىســىگە ئۆچمــەس تۆھپىلەرنــى قوشــقۇچى 
ــتى.  ــە قوش ــىغىمۇ ھەسس ــراپ قىلىنىش ــۈپىتىدە  ئېتى ــەت س مىلل

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ تۇغۇلغىنىغــا بــۇ يىــل 1000 
يىــل توشــتى. لېكىــن، ئالىمالرنىــڭ ئارىســىدا ئۇنىــڭ تۇغۇلغــان 
ۋە ۋاپــات بولغــان يىلــى ھەققىــدە ئوخشــىمىغان قــاراش مەۋجۇت 
بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ھەممىســى  پــەرەز قىلىشــتىن كېلىــپ چىققــان. 
ھەققىدىكــى  يىلــى  تۇغۇلغــان  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
يۈســۈپ  ئالىملىرىدىــن  تۈركىيــە  تۆۋەندىكىچــە:  قاراشــالر 
دىالچــار:  1018 -يىلــى ]1[، رەشــىت رەھمەتــى ئــارات 1019 - 
يىلــى ]2[، رۇس ئالىملىرىدىــن »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ رۇســچە 
تەرجىمىســىنى ئىشــلىگۈچى  ئىۋانــوف ،1016-1015 - يىللىــرى 
ــى دېگــەن  ــف، 1010 - يىل ــز نارىبايې ــۇر ئالىمــى ئەزى ]3[، ئۇيغ
قاراشــالرنى ئوتتۇرىغــا قويغــان. شــۇنىڭغا ئوخشــاش ئۇيغــۇر، 
خىتــاي، قــازاق، قىرغىــز، ئۆزبېــك ۋە غــەرب ئالىملىرىمــۇ يۈســۈپ 
خــاس ھاجىپنىــڭ تۇغۇلغــان ۋە ۋاپــات بولغــان يىلــى ھەققىــدە 
يەنــە باشــقا ۋە ئوخشــاش ســانلىق ئۇچۇرالرنــى، مەســىلەن، 
1010 -يىلــى، 1015 - يىلــى قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويســىمۇ 
لېكىــن، ئۇنىــڭ تۇغۇلغــان يىلىنىــڭ 1017-1015 -يىلــى بىلــەن 
قاراشــتۇر. مۇقىمالشــقان  ئاساســەن  قارىشــى  -يىلــى   1019

سۇاللىســىنىڭ  قاراخانىيــالر  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
باشــتىكى پايتەختــى باالســاغۇن، يەنــى قۇزئوردىــدا يۇقىــرى 
مەلۇماتلىــق، يۇقىــرى تەبىقــە ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن 
بولــۇپ، ياشــلىق ھاياتىنــى شــۇ يــەردە ئۆتكۈزگــەن ۋە مىالدىيــە 
1070-1069 - يىللىــرى ئارىســىدا 18 ئــاي ۋاقىــت ســەرپ 
قىلىــپ » قۇتادغــۇ بىلىــك« ناملىــق ئەســىرىنى يېزىــپ چىقىــپ 

ئۇنــى شــەرقىي قاراخانىيــالر خانــى تابغــاچ قــارا بۇغراخانغــا 
ــكەن. ــا ئېرىش ــپ« ئۇنۋانىغ ــاس ھاجى ــان ۋە » خ ــم قىلغ تەقدى

مەھمــۇد كاشــغەرىي بولســا، تەخمىنــەن، 1026 - ياكــى 
1028 -يىللىــرى  قەشــقەرگە يېقىــن ئازىغــدا تۇغۇلغــان. لېكىــن 
ــەردە ئىسســىق كــۆل بويىدىكــى بارســخاندا  ــەزى مەنبەل ــە ب يەن
-يىللىــرى   1057 تەخمىنــەن  ئــۇ  دېيىلىــدۇ.  تۇغۇلغــان 
ئوردىدىكــى ئىچكــى ماجىــرادا دادىســى ئۆلتۈرۈلگەندىــن كېيىــن 
قېچىــپ كېتىــپ باغدادقــا بېرىــپ، شــۇ يــەردە ياشــاپ، »تۈركىــي 
تىلــالر دىۋانــى« ناملىــق ئەســەرنى يازغــان. ئــۇ، تەخمىنــەن 
1080 - يىللىــرى قەشــقەرگە قايتىــپ كېلىــپ، تەخمىنەن 1101 
ــە  ــۇپ ئوپالغــا دەپن ــات بول - يىلــى، ۋە ياكــى 1126 -يىلــى ۋاپ
قىلىنغــان. ئۇنىــڭ قەبرىســى تارىختــا ئۇيغــۇرالر تەرىپىدىــن 
.]4[ كەلگــەن  ئاتىلىــپ  دەپ  قەبرىســى  مولــالم  ھەزرىتــى 

تىلــالر  »تۈركىــي  كاشــغەرىي  مەھمــۇد 
-يىلــى   1074 تۈرك(«نــى  لۇغاتىــت  )دىۋانــۇ  دىۋانــى 
قىلغــان. تەقدىــم  خەلىپىگــە  تامامــالپ،  باغدادتــا 

1. مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپ 
ئېنسىكلوپېدىيەلىك ئالىم ۋە مۇتەپپەككۈرال ئەمەس 

بەلكى زامانىسىنىڭ كۈچلۈك مىللەتپەرۋەرلىرىدۇر 

قەدىمىــي  ئــەڭ  دۇنياســىنىڭ  خەلقلــەر  تۈركىــي    
مەدەنىيــەت  تۈركىــي  شــۇنىڭدەك  مەنبەلىــرى  مەدەنىيــەت 
ھېســابلىنىدىغان  پارچىســى  ئايرىلمــاس  جۇغراپىيەســىنىڭ 
ــالم  ــم ئىس ــى قېتى ــىغان، تۇنج ــۇپ ياش ــدا تۇغۇل ــقەر دىيارى قەش
 - دۆلىتــى  ئۇيغۇر-تــۈرك  قىلغــان   دىنــى  دۆلــەت  دىنىنــى 
قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ شاھزادىســى ھېســابالنغان مەھمــۇد 
ــى  ــرى، يەن ــىنىڭ ۋەزى ــالر سۇاللىس ــەن قاراخانىي ــغەرىي بىل كاش
ــۆز  ــڭ ئ ــۆز دەۋرىنى ــالر ئ ــپ يۈســۈپ خــاس ھاجىپ خــاس ھاجى
ــى،  ــۇدرەت تېپىش ــىنىڭ ق ــالر سۇاللىس ــى قاراخانىي ــى، يەن دۆلىت
تۈركىــي خەلقلەرنىــڭ گۈللىنىشــى ئۈچــۈن ھەسســە قوشــقان 
ۋە بــۇ ســاھەدە ئىزدەنگــەن بۈيــۈك مىللەتپەرۋەرلــەر ئىــدى.

ــى  ــى ۋاقىتتىك ــىرىدە ئەين ــۆز ئەس ــغەرىي ئ ــۇد كاش مەھم
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ناخشــا- ئۆرپ-ئادەتلىــرى،  تىلــى،  قوۋمالرنىــڭ  تۈركىــي 
ــقا  ــى ۋە باش ــڭ جايلىشىش ــي قوۋمالرنى ــەم تۈركى ــاقلىرى ھ قوش
مەلۇماتالرنــى  قىممەتلىــك  ھەققىــدە  ئەھۋاللىــرى  تۈرلــۈك 
ــى  ــۇ بىلىملەرن ــدە ب ــۆز نۆۋىتى ــق قىلىــش ھــەم ئ ــالش، تەتقى توپ
ــى  ــق ئەين ــدۈرۈش  ئارقىلى ــە بىل ــڭ ئوقۇرمەنلىرىگ ــۆز دەۋرىنى ئ
ۋاقىتتىكــى ياۋرو-ئاســىيانىڭ يايــالق ۋە دېھقانچىلىــق رايونلىرىغا 
كــەڭ تارقالغــان ئۇيغــۇر قاتارلىــق تۈركىــي قوۋمالرنىــڭ مىللىــي 
ــك ۋە  ــەت كىملىــك شــۇنىڭدەك بىرلى ، سىياســىي ھــەم مەدەنىي
ئۆملــۈك ئىدىيەلىرىنىڭ شەكىللىنىشــىگىمۇ تەســىر كۆرسىتىشــكە 
تىرىشــقان پىكىــر ئادىمــى ۋە ئىدېئولــوگ ئىــدى. ئــەرەب تىلىنــى 
ــەر  ــق خەلقل ــي تىللى ئاســاس قىلغــان ئىســالم دۇنياســىدا تۈركى
جۈملىدىــن  مەدەنىيەتلىــك قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ ھەمــدە  
ئــەرەب تىلــى بىلــەن بەيگىگــە چۈشــەلەيدىغان تۈركىــي تىلــى ۋە 
ــۇد  ــقا تىرىشــقان مەھم ــى يورۇتۇش ــڭ مەۋجۇتلۇقىن مەدەنىيىتىنى
كاشــغەرىي زامانىســىنىڭ كامالەتكــە يەتكــەن مىللەتپــەرۋەرى 
ئارقىلىــق  تىلــى  ئــەرەب  ئەســەرنى  بــۇ  ئۇنىــڭ  ئىــدى. 
ئىزاھــالپ، ئاقىۋەتتــە يەنــە ئۇنىــڭ مۇســۇلمان دۇنياســىنىڭ 
قىلىشــىنىڭ  تەقدىــم  خەلىپىگــە  بولغــان  رەھبىــرى  ئالىــي 
ئۆزىــال ئۇنىــڭ تۈرك-ئۇيغۇرلــۇق مىللىــي روھىنىــڭ ئــەرەب، 
پەرقلىــق  كىملىكىدىــن  ئۈممــەت  مۇســۇلمان  ھەتتــا  پــارس 
ئۆزگىچىلىككــە ئىگــە روھقــا ئىگــە ئىكەنلىكىنــى چۈشــەندۈرىدۇ. 

خەلقلــەر  تۈركىــي  بولســا  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
دۇنياســىدا تۇنجــى قېتىــم زور ھەجىملىــك دۆلەتنــى ئىــدارە 
قىلىــش  ئىــدارە  بىلــەن  قانــۇن  قىلىــش، دۆلەتنــى ئەخــالق، 
ئارقىلىــق قــۇدرەت تاپقــۇزۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشــنىڭ 
ئۇنىــڭ  ئىــدى.  قويغۇچــى  ئوتتۇرىغــا  يوللىرىنــى  تۈرلــۈك 
تېپىشــى،  قــۇدرەت  خەلقىنىــڭ  تۈركىــي  ئۇيغــۇر  نەزىرىدىمــۇ 
قۇدرەتلىــك دۆلەتتــە ئــۆز ئەركىنلىكــى بىلــەن ياشاشــنى تەرغىــب 
ــۇد  ــڭ مەھم ــدى. ئۇنى ــەرۋەر ئى ــەرۋەر، ۋەتەنپ قىلغۇچــى مىللەتپ
ــدە  ــۆز ۋەتىنى ــەرنى ئ ــۇ ئەس ــى ئ ــق تەرىپ ــغەرىيدىن پەرقلى كاش
ــم قىلــدى. لېكىــن، ئۇالرنىــڭ  ــۆز پادىشــاھىغا تەقدى تامامــالپ ئ
ئىــدى. ئورتــاق  روھــى  مىللىيلىــك  ئىككىلىســىدىكى  ھــەر 

2. يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ئەسەرنى 
يېزىشتىكى مەقسىتى 

ــە نۇسخىســى  ــل كۆچۈرم ــڭ 3 خى ــۇ بىلىك«نى  » قۇتادغ
بــار بولــۇپ، ئۇنىڭدىكــى بېيىتــالر ســانى ھەرخىــل. قاھىــرە 
نۇسخىســىدا 5400 بېيىــت بولســا، پەرغانــە نۇسخىســىدا 6095 
بېيىــت بــاردۇر، ۋىيېننــا نۇسخىســى بىرئــاز تولىقســىزدۇر. ئەســەر 
خــاس  يۈســۈپ  يېزىلغــان.  تىلىــدا  ئۇيغــۇر  دەســلەپتە  ئــەڭ 
ھاجىپنىڭ ئەســەرنى قەشــقەردە پۈتتۈرگەن ۋاقتىنىڭ  50 ياشالر 
ئەتراپىــدا ئىكەنلىكــى ئاساســەن بىردەكلىككــە ئىگــە يەكۈنــدۇر 
]5[. ئەســەردىكى مەزمۇنــالر، ئۇنىــڭ دىداكتىــك ۋە پەلســەپەۋى 
ــى  ــڭ دەل يېشــى توشــقان، كۆپن ھــەم ئەخــالق قاراشــلىرى ئۇنى
ــەۋەدۇر. ــە ت ــالر ئىزدەنگــەن مەزگىلىگ ــۇزۇن ۋاقىت ــەن ۋە ئ كۆرگ

 يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ شــۇ دەۋردىكــى خەلقىگــە ۋە 
ــۇپ،  ــۇر بول ــر مۇتەپەكك ــئۇلىيەتچان بى ــادىق، مەس ــە س دۆلىتىگ
قاراخانىيــالر  ئارقىلىــق  ئەســىرى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ئــۇ، 
سۇاللىســىدىكى ئىچكــى ماجىــرا ۋە ئىجتىمائىــي قااليمىقانچىلىــق 
دۆلــەت  يوقاتقــان  قۇدرىتىنــى  ۋە  ھەيۋىتىنــى  ســەۋەبىدىن 
قۇرۇلمىســىنى يېڭــى بىــر تــۈزۈم ۋە مۇقىملىققــا يۈزلەندۈرۈشــنى، 
ــەت  ــق ۋە دۆل ــاننىڭ خەل ــىنى، ئىنس ــڭ مەنىس ــان ھاياتىنى ئىنس
ــڭ  ــڭ ۋە دۆلەتنى ــەپ، خەلقنى ــى بەلگىل ــى ۋەزىپىلىرىن ئىچىدىك
پەلسەپەســىنى بەرپــا قىلىشــنى، ھــەم دۆلىتىنىــڭ ھۆكۈمدارلىرى، 
دۆلــەت ئەربابلىــرى، شــاھزادىلەر ھەم بــەگ- ئەمەلدارالرغا، ھەر 
ســاھە كىشــىلىرىگە توغــرا قىممــەت قــاراش، ئەخــالق قارىشــى ۋە 
دۆلــەت ھــەم ۋەتــەن قارىشــى تىكلىشــىگە يــول كۆرســەتمەكچى 
بولغــان. چۈنكــى، مىالدىيــە 1041 -يىلى قاراخانىيالر سۇاللىســى 
ــى  ــەرقىي تەرەپتىك ــن، ش ــن كېيى ــۈپ كەتكەندى ــە بۆلۈن ئىككىگ
قاراخانىيــالر سۇاللىســى ئايرىم-ئايرىــم ھالــدا ئۇيغــۇرالر دىيــارى 
ۋە يەتتىســۇ، پەرغانــە ۋادىســى ھــەم ئىسســىق كــۆل بويلىرىغىچــە 
بولســا  ســۇاللە  تەرەپتىكــى  غەربىــي  رايونالرنــى،  بولغــان 
ماۋارائۇننەھــر قاتارلىــق كــەڭ جايالرنــى ئىــدارە قىلــدى. بىــراق، 
ــۇ خاندانلىــق ئىلگىرىكــى دەۋرىدىكىــدەك بىرلىككــە كەلگــەن  ب
قۇدرەتلىــك چــوڭ دۆلەتلىــك ئورنىنــى يوقىتىــپ قويغانىــدى.
دېمــەك، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ياشــاپ، بــۇ ئەســەرنى 
قاراخانىيــالر خانىغــا تەقدىم قىلغان دەۋر شــارائىتى؛ قاراخانىيالر 
خــان جەمەتىــدە ئىچكــى بۆلۈنــۈش كېلىــپ چىقىــپ، قاراخانىيالر 
سۇاللىســى ئىككىگــە بۆلۈنــۈپ كەتكــەن. ھۆكۈمــدارالر ئارىســىدا 
ــاس  ــۈپ خ ــدى. يۈس ــت ئى ــر ۋاقى ــەن بى ــەر كۈچەيگ زىددىيەتل
ــڭ پارچىلىنىشــىغا  ــڭ پارچىلىنىشــى، دۆلەتنى ــپ، مىللەتنى ھاجى
قارشــى تۇرغۇچــى بولــۇپ، ئۇنىڭ غايىســى تېخىمــۇ قۇدرەتلىك ۋە 
بىرلىككــە كەلگــەن قاراخانىيالر سۇاللىســىنىڭ مەۋجۇت بولۇشــى 
ئىــدى. شــۇڭا ئــۇ قۇدرەتلىــك ۋە ئادىــل، ھەققانىــي، ھــەم خەلــق 
بەختلىــك بولغــان دۆلــەت بەرپــا قىلىــش ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ بىــر 
ــەن  ــى بەرگ ــلىرى ۋە تەربىيەلىرىن ــلىرى، تەشەببۇس ــار قاراش قات
بولــۇپ، بــۇالر تۆۋەندىكىچــە: بىرىنچىدىــن، دۆلەتنــى ئىقتىســادى 
كۈچلەنــدۈرۈش.  بىلــەن  تەدبىرلــەر  خىــل  ھــەر  جەھەتتــە 
خەلــق  ئىگــە،  تەرەققىياتقــا  ئىقتىســادىي  ئىككىنچىدىــن. 
تۇرمۇشــى باياشــات دۆلــەت بولــۇش، ئۈچىنچىدىــن، دۆلەتنىــڭ 
ھەربىــي كۈچكــە  قۇدرەتلىــك  ئاشــۇرۇپ،  كۈچىنــى  ھەربىــي 
ئىگــە ھاكىمىيــەت بولــۇش. تۆتىنچىدىــن، ئەقىلگــە ئۇيغــۇن، 
ــەت  ــا دۆل ــۇ قانۇنالرغ ــۇپ، ب ــا قوي ــى يولغ ــك قانۇنالرن ئادالەتلى
ــەت  ــڭ ئىتائ ــەر كىمنى ــە ھ ــي پۇقراالرغىچ ــن ئاددى ئەربابلىرىدى
ئاشــۇرۇش. بەشــىنچىدىن، جەمئىيەتتــە  قىلىشــىنى ئەمەلگــە 
دېھقــان،  كاســىپتىن  ھۈنــەرۋەن،  تۆۋەنگىچــە،  يۇقىرىدىــن   ،
كىشــىلەرگە  ســاھەلەردىكى  بارلىــق  بولغــان  چارۋىچىغىچــە 
قانــداق ياشــاش، ئــۆز دۆلىتــى، ھاكىمىيىتــى ئۈچــۈن قانــداق 
ســادىق  دۆلەتنىــڭ  قىلغانــدا  قانــداق  قىلىــش،  خىزمــەت 
پۇقراســى بولــۇش، ئادەملــەر ئــارا ،مېھرىبانلىــق، كۆيۈمچانلىــق، 
ئەخــالق  بارلىــق  باشــقا  ۋە  راســتچىللىق  ســەمىمىيلىك، 
بولــۇش. تەشەببۇســلىرىدا  ئومۇمالشــتۇرۇش  ئۆلچەملىرىنــى 
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3. مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس 
ھاجىپالرنىڭ ئىدىيەۋى قاراشلىرى

شــۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، مەھمۇد كاشــغەرىي ۋە يۈسۈپ 
خــاس ھاجىپالرنىــڭ تــۈپ ئىدىيەلىرىنــى ئاشــۇ قاراخانىيــالر 
ئۇيغــۇر  ئىبــارەت  ئىدىقۇتلۇقىدىــن  تۇرپــان  سۇاللىســى، 
دۆلەتلىرىنىــڭ ۋە تۈركىــي خەلقلــەر دۇنياســىنىڭ ھاياتــى بىلــەن 
ــن.  ــەش مۇمكى بىرلەشــتۈرۈپ ۋە سېلىشــتۇرۇپ شــۇنداق يەكۈنل

1( ئۇالردىكــى مىللىي، يەنــى ئورتاق » بودۇن «ئىدىيەلىرى

ئۇيغــۇرالر ۋە ئــۇالر بىلــەن قېرىنــداش تۈركىــي قەبىلىلــەر 
قىلىــپ،  قوبــۇل  دىنىنــى  ئىســالم  دەۋرىــدە  قاراخانىيــالر 
ــي قېرىنداشــلىق ۋە ئۈممــەت چۈشــەنچىلىرىنى  ئىســالمنىڭ دىنى
پەرھىزلىرىنــى ســادىقلىق  ئۆزلەشــتۈرۈپ، مۇســۇلمانچىلىقنىڭ 
كــۆپ  ئەســلى  ئۇالردىكــى  ئەممــا  قىلســىمۇ،  ئىجــرا  بىلــەن 
ئەســىرلەردىن تارتىــپ داۋاملىشــىپ كەلگــەن ئۆزلىرىگــە خــاس 
چۈشــەنچىلىرى  »بــودۇن«  يەنــى  خەلــق،  مىللــەت،  بولغــان 
پارســالردىن  ۋە  ئەرەبلــەر  ئۆزلىرىنــى  داۋاملىشــىپ،  ئىزچىــل 
ئېتنىــك ئاالھىدىلىكلىــرى بويىچــە ئايرىــپ قارىغــان ئىــدى. 

دوكتــورى  پەنلىــرى  پەلســەپە  ئىنىــم،  مەرھــۇم 
ئابدۇرېھىــم تۇرســۇننىڭ ئــۆز ئەســىرىدە يەكۈنلىشــىچە، تۈركىــي 
»بــودۇن«  يەنــى  چۈشەنچىســى،  »بــودۇن«  خەلقلەردىكــى 
بىلــەن خەلــق ۋە دۆلــەت بىرلەشــتۈرۈلگەن چۈشــەنچە كــۆك 
ئورخــۇن  ئۇيغــۇر  كېيىنكــى،  ئۇنىڭدىــن  ۋە  دەۋرى  تۈركلــەر 
قاغانلىقــى دەۋرىدىــال مۇكەممەللىشــىش جەريانلىرىنــى باشــتىن 
كەچۈرگــەن ئىــدى ]6[. بــۇ خىــل ئىدىيــە ئەمەلىيەتتــە ھازىرقــى 
مەنســۇپ  كاتېگورىيەســىگە  ئىدىيەلىــرى  مىللەتپەرۋەرلىــك 
بولــۇپ، بــۇ قاراخانىيــالر ۋە تۇرپــان ئىدىقۇتلۇقــى دەۋرىــدە 
تېخىمــۇ كۈچەيگــەن ئىــدى. »تۇنيۇقــۇق«، »كــۈل تېكىــن«، ۋە 
»مۇيۇنچــۇر « ئابىدىلىرىــدە شــۇنىڭدەك مەھمــۇد كاشــغەرىي 
ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئەســەرلىرىدە مەزكــۇر مىللىــي 
ــە  ــن خاتىرىگ ــۇغ تېكى ــىردە يولل ــۇ 8 - ئەس ــى ئاش ــە، يەن ئىدىي
ئالغــان ۋە تەكىتلىگــەن ھــەر قايســى تۈركىــي قەبىلىلەرنىــڭ 
ــرار  ــەم تەك ــەن ھ ــە روش ــى يەن ــق ئىدىيەس ــى، ئىتتىپاقلى بىرلىك
شــەكىلدە ئىپــادە قىلىنغــان ئىــدى. دېمەككــى، 8 - ئەســىردىكى 
مەزكــۇر بارلىــق تۈركىــي قەبىلىلەرنــى بىــر سىياســىي ۋە ئېتنىــك 
تۇرپــان  ۋە  قاراخانىيــالر  غايىســى  توپــالش  ئاســتىغا  گــەۋدە 
بولــۇپ،  تاپقــان  ئىپادىســىنى  ئــۆز  تېخىمــۇ  ئىدىقۇتلۇقىــدا 
ــق  ــىدە ئېنى ــىرىنىڭ مۇقەددىمىس ــۆز ئەس ــغەرىي ئ ــۇد كاش مەھم
قىلىــپ، تۈركىــي خەلقلىرىنىــڭ قەدىمدىــن تارتىــپ ھاكىمىيــەت 
ــىي  ــە سىياس ــارەت ئۆزگىچ ــن ئىب ــپ كەلگەنلىكىدى ــدارە قىلى ئى
ــۇپ، بۇنىڭغــا  ــرى باھــا بەرگــەن بول ــدە يۇقى كىملىكىگــە ئاالھى
ــدى.  ــك ئىدىيەســى ســىڭدۈرۈلگەن ئى ــۈك مىللەتپەرۋەرلى كۈچل
مەھمــۇد كاشــغەرىي تەكىتلىگــەن »تۈركلــەر« ئۇقــۇم دائىرىســى 
ــان  ــىنى قۇرغ ــالر سۇاللىس ــن قاراخانىي ــر تەرەپتى ــن بى جەھەتتى
ــە  ــە، يەن ــى كۆرسەتس ــۇر قەبىلىلىرىن ــان ئۇيغ ــكىل قىلغ ۋە تەش
ــى.  ــۆزدە تۇتاتت ــى ك ــي قەبىلىلەرن ــق تۈركى ــن بارلى ــر تەرەپتى بى

ئەنــە شــۇ نۇقتىدىــن مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ 
خــاس ھاجىپــالردا » تــۈرك« قوۋمىدىــن ئىبــارەت ئورتــاق گــەۋدە 
ــى  ــۇ ئىدىيەن ــۇالر ب ــتىن ئ ــال قالماس ــۈك بولۇپ ــى كۈچل ئىدىيەس
تەرغىــب قىلغانىــدى. بــۇ خىــل ئىدىيــە ھەتتــا ســۇلتان ســۇتۇق 
بۇغراخــان دەۋرىدىــن تارتىــپ كۈچلــۈك بولغانلىقــى ئۈچــۈن، 
قاراخانىيــالر  كېيىنمــۇ  ئىسالمالشــقاندىن  رايونــى  قەشــقەر 
ــا  ــى مۇس ــڭ ئوغل ــان، ئۇنى ــۇتۇق بۇغراخ ــۇلتان س سۇاللىســى، س
بۇغراخان ۋە ھارۇن بۇغراخانالر ھەربىي يۈرۈشــلىرى شــەرقتىكى 
رايونىغــا  قېرىنداشــلىرى  ئۇيغــۇر  بۇددىزمدىكــى  باشــقا  ۋە 
قاراتماســتىن بەلكــى، پــارس يەنــى تاجىــك تىللىــق ســامانىيالر 
سۇاللىســى ]7[، بۇخــارا ۋە ســەمەرقەنتلەرنى ئىشــغال قىلىشــقا 
قاراتتــى. خوتــەن بىلــەن بىــر مەزگىــل ئــۇرۇش قىلىــپ، خوتــەن 
قاراخانىيالرغــا بويســۇندى ۋە ئىسالمالشــتى ھەمــدە تۇرپــان 
ــىمۇ،  ــان بولس ــۇرۇش قىلغ ــل ئ ــر مەزگى ــەن بى ــى بىل ئىدىقۇتلۇق
ئەممــا، قاراخانىيــالر سۇاللىســى يەنىــال كۇچارنىــڭ شــەرقىگە 
كېڭىيىــش ئۇرۇشــى قىلماســتىن قاراخانىيــالر بىلــەن تۇرپــان 
ئىدىقۇتلۇقــى تــەڭ مەۋجــۇت بولــۇش ۋەزىيىتىنــى ســاقلىدى. 

خۇالســىلىگىنىمىزدە مەيلــى قەشــقەرنى مەركــەز قىلغــان 
قاراخانىيــالر، مەيلــى تۇرپــان ئىدىقۇتلۇقــى بولســۇن ئــۇالردا 
ئوخشــاش مەۋجــۇت بولغــان ئورتاق بــودۇن، ئورتاق  قــوۋم، يەنى 
ــر  ــا سوزۇلۇشــى ۋە ئېغى ــۇالر ئارىســىدا ئۇزۇنغ ــە ئ ــي ئىدىي مىللى
ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن بولغان ئۇرۇشالرنىڭ 
يــۈز بېرىشــىنى چەكلــەپ، ئىككــى تەرەپنىــڭ تــەڭ مەۋجــۇت 
ــدى. ــل بول ــم ئامى ــىدىكى مۇھى ــى تاللىش ــۇرۇش يولىن ــۇپ ت بول

 يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە مەھمــۇد كاشــغەرىي قاتارلىق 
ــي  ــاق ئۇيغۇر-تۈركى ــۇنداق ئورت ــە ش ــالردا ئەن ــۈك ئالىم ــۇ بۈي ب
ــدى. ــا ئىگــە ئى ــودۇن چۈشەنچىســى يۈكســەك ئورۇنغ ــوۋم - ب ق

2(مەدەنىيەت گۈللىنىش ئىدىيەسى  

مەرھــۇم ئىنىــم دوكتــور ئابدۇرېھىــم تۇرســۇننىڭ خۇالســە 
قىلىشــىچە، ئەھمىيەتلىــك نۇقتــا شــۇكى، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ 
مەزكــۇر ئىككــى گەۋدىســى ياشــىغان ئىســالمى قاراخانىيــالر 
ــدا  ــان ئىدىقۇتلۇقى ــى تۇرپ ــزم مەملىكىت ــەن بۇددى سۇاللىســى بىل
ئۇيغــۇر- تۈركىــي مەدەنىيىتــى ئوخشــاش رەۋىشــتە خــۇددى 
ھېــچ  قىلــدى.  تەرەققىــي  تــەڭ  چۈشــكەندەك  بەيگىگــە 
قالمىــدى]8[.  ئارقىســىدا  بىرىنىــڭ   - بىــر  قايسىســى 

ئــەڭ  سۇاللىســىنىڭ  قاراخانىيــالر  ھەقىقەتــەن،   
گۈللەنگــەن دەۋرى 11 - ئەســىر بولغــان بولســا، ئوخشاشــال 
دەۋر  يۈكســەك  ئــەڭ  دەۋر  شــۇ  ئىدىقۇتلۇقىدىمــۇ  تۇرپــان 
بولغــان ئىــدى. دەســلەپكى ئوتتــۇرا ئەســىردىكى   ئۇيغــۇر-
ــۇ  ــان ئىدىقۇتلۇقىم ــان  تۇرپ ــرى بولغ ــڭ بى ــي دۆلەتلىرىنى تۈركى
تىلىغــا   ئــۆز  ئوخشــاش   دۆلىتىگــە  قاراخانىيــالر  خــۇددى 
ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بــەردى. ئــۆز يېزىقىنــى ۋە تىلىنــى تېخىمــۇ 
راۋاجالنــدۇرۇش ئىمكانىيىتــى ياراتتــى. شــۇ  ســەۋەبتىن تۇرپــان 
ئىدىقۇتلۇقىــدا مەتبەئــە تېخنىكــى تەرەققىــي قىلىــپ، قانچىلىغان 
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ــدى ]9[. ــدا بېســىپ تارقىتىل ــى ۋە تىلى ــۇر يېزىق ــالر  ئۇيغ كىتاب

خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  قەشــقەردە   
تىلــالر  »تۈركىــي  ئەســەرلىرى  بۈيــۈك  ئۆزلىرىنىــڭ  ھاجىــپ 
ــەن  ــا كەلتۈرگ ــى دۇنياغ ــك« ن ــۇ بىلى ــەن »قۇتادغ ــى« بىل دىۋان
بولســا، تۇرپــان تەۋەســىدە ســىڭقۇ ســەلى تۇتــۇڭ ۋە باشــقا 
ــزم  ــەڭ بۇددى ــدە ئ ــدى ھەم ــاد قىل ــائىرالر ئىج ــوپالر، ش پەيالس
ــە  ــا تەرجىم ــۇر تىلىغ ــن ئۇيغ ــل تىلالردى ــەر خى ــەرلىرىنى ھ ئەس
قىلــدى. ئۇالردىكــى پەلســەپەۋى تەپەككــۇر ئالدىنقىســى ئىســالم 
دىنىنــى يــادرو قىلغــان ئىســالمى پەلســەپە، كېيىنكــى بۇددىزمنــى 
بىلــەن يۇغۇرۇلغــان  ئاســاس قىلغــان بۇددىــزم پەلسەپەســى 
بولســىمۇ، ئەممــا ئۇالردىكــى كىشــىلىك جەمئىيــەت ، تەبىئــەت، 
سىياســىي- ئىجتىمائىــي، مەدەنىيــەت، ئەخــالق ۋە ئېســتېتىك 
ئۇالردىكــى  ئىــدى.  بــار  ئورتاقلىقــالر  يەنىــال  تەپەككــۇرالردا 
دۆلەتچىلىــك كــۆز قارىشــى، ۋەتەنپەرۋەرلىــك كــۆز قارىشــى، 
مىللــەت- قــوۋم قارىشــى ۋە مىللىــي تىــل قارىشــى بىــردەك 
ئۇيغــۇر  تىللىرىنىــڭ   ئۆزلىرىنىــڭ  ئىككىلىســى  ھــەر  ئىــدى. 
-»تــۈرك تىلــى« ئىكەنلىكــى، »تۈركلەرنىــڭ بۈيــۈك« خەلــق 
ئىكەنلىكــى، دۆلــەت ۋە ھاكىمىيەتنىــڭ بىــر خەلــق ۋە قوۋمنىــڭ 
ھاياتىــدا ئــەڭ ھــەل قىلغــۇچ ئورۇنــدا تۇرۇشــى كېرەكلىكــى 
ــەرۋەر بولۇشــىغا  ــل ۋە خەلقپ ــڭ ئادى شــۇنىڭدەك ھۆكۈمرانالرنى
ئائىــت تەپەككــۇرالر بىــردەك ئىدى. ھــەر ئىككىــال خاندانلىقنىڭ 
ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  مەرىپەتپــەرۋەر  ئوخشاشــال  قاغانلىــرى 
ــىلىرى،  ــك كىش ــك ۋە ئەقىللى ــەڭ قابىلىيەتلى ــڭ ئ ــۇالر دەۋرنى ئ
يەنــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە مەھمــۇد كاشــغەرىي، ســىڭقۇ 
ئالىمالرنــى  ۋە  تىلشــۇناس  پەيالســوپ،  تۇتۇڭــدەك  ســەلى 
ــى،  ــەرلەرنى يېزىش ــۈك ئەس ــڭ بۈي ــۇپ، ئۇالرنى ــدا تۇت ــۆز يېنى ئ
تەرجىمــە قىلىشــى ياكــى تەرجىمــە ئىشــلىرىنى تەشكىللىشــى 
يۈزلىگــەن  ئېچىــپ  مەكتەپلەرنــى  مەدرىســىلەر-  شــۇنىڭدەك 
ياراتتــى. خــۇددى  ئىمكانىيــەت  يېتىشتۈرۈشــىگە  تالىپلىرىنــى 
قاراخانىيــالر سۇاللىســى دەۋرىدىكــى قەشــقەردە مەدەنىيــەت 
قانــداق تەرەققىــي قىلىــپ، قەشــقەر شــەرق -ئوتتــۇرا ئاســىيا 
ــان  ــە ئايالنغ ــڭ بىرىگ ــەت مەركەزلىرىنى ــالم مەدەنىي تۈرك-ئىس
قىلغــان  مەركــەز  تۇرپاننــى  ئېتىقادىدىكــى  بۇددىــزم  بولســا، 
ئەدەبىياتــى،  مەدەنىيىتــى،  بۇددىــزم  ئۇيغــۇر  جايالردىمــۇ 
ۋە  تەرجىمىچىلىــك  پەلســەپە،  شــېئىرىيەت،  ســەنئىتى، 
باشــقىالر يۇقىــرى دەرىجىــدە راۋاجلىنىــپ، بــۇ جــاي شــەرق 
بۇددىــزم مەدەنىيىتــى مەركەزلىرىنىــڭ بىرىگــە ئايالنغانىــدى.

3(ئورتاق دۆلەتچىلىك ، ئورتاق تىل ۋە ئورتاق مىللىي 
ئىدىيىۋى بايلىق قاراشلىرى

بــۇ  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  پاكىتالردىــن  تارىخىــي 
ــى ۋە  ــڭ جەنۇب ــم ئويمانلىقىنى ــۈن تارى ــان پۈت ــا ئاللىقاچ ۋاقىتت
شــىمالىي گىرۋەكلىرىــدە تاكــى كۇچــار- بۈگۈرگىچــە بولغــان 
رايونــالردا ئىســالمىيەتنى ئومۇمالشــتۇرۇپ بولغــان قاراخانىيــالر 
سۇاللىســى شــىمالىي ســوڭ سۇاللىســىدىن بۇددىــزم ئېتىقادىدىكى 
تۇرپــان ئۇيغــۇر ئىدىقۇتلۇقىنــى يوقىتىشــتا ياردەملىشــىش ۋە 
ماسلىشىشــنى تەلەپ قىلماســتىن بەلكى تۇرپــان ئىدىقۇتلۇقىدىن 

ــان  ــازا قىلغ ــى ب ــەي ئەتراپىن ــۇ ۋە چىڭخ ــۈپ، گەنس ــالپ ئۆت ئات
تاڭغۇتــالر دۆلىتىگــە جازا يۈرۈشــتە ماسلىشىشــنى تەلەپ قىلدى. 

تەرىپىدىــن  تاڭغۇتــالر  دۆلىتــى  ئۇيغــۇر  گەنجــۇ 
ئۇچــراپ  قىرغىنچىلىققــا  قەبىلىلىــرى  ئۇيغــۇر  يوقىتىلىــپ، 
قاراخانىيــالر  كېيىــن،  كەتكەندىــن  تارقــاپ  تەرەپ-تەرەپكــە 
سۇاللىســى تاڭغۇتالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىــش ۋە بــۇ ئۇرۇشــتا  
شــىمالىي ســوڭ سۇاللىســىنىڭ ماسلىشىشــى ۋە ھەمكارلىشىشىنى 
خوتەندىــن  مەخســۇس  بولــۇپ،  كەلتۈرمەكچــى  قولغــا 
ــا  ــڭ تاڭغۇتالرغ ــدى.  قاراخانىيالرنى ــەن ئى ــى ئەۋەتك ئەلچىلەرن
ــان  ــى تۈزۈشــىگە ســەۋەب بولغ ــش پىالنىن ــۇرۇش قىلى قارشــى ئ
ــان  ــۈپ قادىرخ ــى يۈس ــالدى 1008 - يىل ــل مى ــر ئامى ــە بى يەن
ــەن  ــەدەم خوت ــن، قەدەممۇ-ق ــى بويســۇندۇرغاندىن كېيى خوتەنن
دۆلىتىگــە تــەۋە بولغــان بارلىــق زېمىنالرنــى ئىگىلىگــەن بولــۇپ، 
ــم ۋادىســىنىڭ جەنۇبــى ۋە شــەرقىي  ئۇنىــڭ شــەرق تەرىپــى تارى
جەنۇبىنــى بويــالپ، تاكــى  گەنســۇ ۋە چىڭخــەي چېگراســىغىچە 
يېتىــپ بارغانلىقىنــى جــەزم قىلىــش مۇمكىــن.  ئەممــا، مىالدىيــە 
ــن  ــن كېيى ــى يوقىتىلغاندى ــۇر دۆلىت ــى، گەنجــۇ ئۇيغ 1036 -يىل
پۈتــۈن خېشــى كارىدورىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان چىڭخــەي 
ۋە گەنســۇ رايونلىــرى تاڭغۇتالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىغا 
ئۆتــۈپ، تاڭغۇتــالر قاراخانىيالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدىكى  
خوتەننىڭ شــەرقىي تەرەپلىرىگە تەھدىت ســالدى.   قاراخانىيالر 
سۇاللىســى  ئىلگىرىدىــن شــىمالىي ســوڭ سۇاللىســى بىلــەن 
ــى  ــان جەمەت ــۇدۇن خ ــەن ئ ــپ، كەلگ ــە قىلى ــك  ئاالق دىپلوماتى
ۋە ئــاق ســۆڭەكلەر گۇرۇھىدىــن پايدىلىنىــپ، شــۇالرنى ۋاســىتە 
ــر  ــش ئۈچــۈن بى ــە ئورنىتى ــەن ئاالق ــپ شــىمالىي ســوڭ بىل قىلى
قانچــە قېتىــم ئەلچىلەرنــى ئەۋەتكــەن ئىــدى. ئــۇدۇن ئەلچىلىــرى 
مىالدىيــە 1093 -يىلى شــىمالىي ســوڭ ھۆكۈمىتىگــە تاڭغۇتالرغا 
ياردەملىشىشــكە  ھەققىــدە  قىلىــش  يــۈرۈش   جــازا  قارشــى 
ئائىــت مەكتــۇپ يوللىغــان بولســىمۇ، ئەممــا شــىمالىي ســوڭ 
ــن    ــى ئۇدۇندى ــالر سۇاللىس ــراق قاراخانىي ــدى. بى ــى رەت قىل بۇن
ئارىســىدا  ئەۋەتىــپ، 1098-1094 -يىللىــرى  ئەلچــى  يەنــە 
تاڭغۇتالرنىــڭ پاراكەنــدە ســېلىۋاتقانلىقىنى ئېيتىــپ، »شــۇڭا 
ئىبــارەت  ســۇجۇدىن  ۋە  شــاجۇ   گەنجــۇ،  تارتىــپ،  قوشــۇن 
ئــۈچ ئايماققــا  ھۇجــۇم قىلماچىمىــز« دەپ بىلدۈرگــەن]10[. 
ــەن بولســىمۇ  ــق بىلدۈرگ ــا مىننەتدارلى ســوڭ پادىشــاھى بۇنىڭغ
،ئەممــا ئەلچىلەرنــى ياخشــى كۈتــۈش بىلــەن جــاۋاب بەرگــەن. 
روشــەنكى، شــىمالى ســوڭ سۇاللىســى  تاڭغۇتالرغــا قارشــى 
ئۇرۇشــتا  قاراخانىيالرغــا ماسلىشىشــنى رەت قىلغــان. ھەتتــا، 
1081 - يىلــى ئــۇدۇن خانــى قەبىلــە  ئاقســاقىلى ئاشــىنانى  
شــىمالى ســوڭغا مەكتــۇپ بىلــەن ئەۋەتتــى. ئەلچــى پادىشــاھغا 
ئۆزلىرىنىــڭ يــول بويــى ســېرىق  ئۇيغــۇر  ۋە چىڭتــاڭ ئەللىرىنىــڭ 
ــۇالڭ  ــڭال ب ــەت قىتانالرنى ــى، پەق ــىپ ئۆتكەنلىك ــى بېس يەرلىرىن
بــۇ   .]11[ بىلدۈرگــەن  قورققانلىقىنــى  قىلىشــىدىن   تــاالڭ 
نېمىنــى چۈشــەندۈرىدۇ؟ روشــەنكى، بــۇ بىزگــە قاراخانىيــالر 
ــڭ گەرچــە  ــان ئىدىقۇتلۇقىنى ــڭ تۇرپ سۇاللىســى ھۆكۈمرانلىرىنى
ئۆزلىــرى  ئۇالرنىــڭ  ئەممــا  بولســىمۇ،  ئېتىقادىــدا  بۇددىــزم 
ــدە  ــۆز ئىچى ــى، ئ ــق ئىكەنلىكىن ــر خەل ــەت، بى ــر مىلل ــەن بى بىل
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ئــۇرۇش قىلىــش زۆرۈرىيىتــى يوقلۇقىنــى، ئەكســىچە گەنجــۇ 
ــى  ئۇيغــۇر دۆلىتىنــى يوقىتىــپ، گەنســۇ ئەتراپىدىكــى ئۇيغۇرالرن
ئۆزىگــە بويســۇندۇرغان تاڭغۇتالرغــا جــازا يۈرۈشــى قىلىــش 
بېرىــدۇ.  ئايدىڭالشــتۇرۇپ  چۈشــەنگەنلىكىنى  كېرەكلىكىنــى 

 مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ئــۆز ئەســىرىدە بارلىــق تۈركىــي 
قەبىلىلەرنــى بىــر تىــل ۋە بىــر مىللــەت رامكىســى ئاســتىدا 
چۈشــىنىش روھــى پەقــەت ئۇنىــڭ ئۆزىنىــڭ خۇسۇســىي قارىشــى 
ھاكىمىيــەت  قاراخانىيــالر  ئىدىيــە  بــۇ  بەلكــى  بولماســتىن، 
ئورتــاق  باشــقىالرغا  ۋە  مۇتەپەككۇرالرغــا  ئالىــم-  قاتلىمىغــا، 
ئىــدى. بــۇ خىــل ئورتاقلىــق ئىدىيــەۋى پىكىرلىــرى يۈســۈپ خاس 
ھاجىپنىڭ ئەســىرىدىمۇ باشــتىن ئاخىرى يادرولۇق ئورۇن تۇتتى. 

ھاجىپــالر  خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد   
ئەھلــى  كۈچلــۈك  ئېتىقــادى  ئۆزلىرىنىــڭ  ئەســەرلىرىدە  ئــۆز 
ئەقىدىلىرىگــە  ئىســالم  ئۆزىنىــڭ  ۋە  ئىكەنلىكــى  مۇســۇلمان 
بولغــان ســادىقلىقىنى نامايــان قىلىــش بىلــەن بىرگــە يەنــە 
قەدىمكــى تۈركلەرنىــڭ تەڭــرى ئېتىقــاد چۈشــەنچىلىرى بىلــەن 
ئــۆزى ياشــاۋاتقان دەۋردىكــى ئىســالمىيەت ئېتىقادىنــى بىــر- 
ــغەرىينىڭ  ــۇد كاش ــتۈرمەيدۇ. مەھم ــەن زىددىيەتلەش ــرى بىل بى
تۈركلەرنىــڭ  ئــۇ  بولــۇپ،  ئېنىــق  چۈشەنچىســى  تەڭــرى 
ئەنئەنىــۋى قارىشــىنى ئاالھىــدە تەكىتلــەپ خاتىرىلىگــەن ]12[. 
ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئېيتقانــدا ئىســالم بىلــەن تۈركىــي خەلقلەرنىــڭ 
ئىســالمدىن ئىلگىــرى ئېتىقادلىــرى ئارىســىدا توقۇنــۇش مەۋجۇت 
ــاد  ــي ئېتىق ــڭ قەدىمى ــي خەلقلەرنى ــۇ، تۈركى ــدى. ئ ــەس ئى ئەم
چۈشــەنچىلىرىنى ئىســالمىيەتنى قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىنكــى 
دۇنيــا قاراشــلىرى، تەبىئــەت قاراشــلىرىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
ئىجتىمائىــي، سىياســىي، مەدەنىيــەت قاراشــلىرى تەركىبىگــە 
مۇجەسسەملەشــتۈرگەن. مەرھــۇم ئىنىــم ئابدۇرېھىــم تۇرســۇن 
ئۆزىنىــڭ 2002 - يىلــى، قىرغىزىســتان پەنلــەر ئاكادېمىيەســىدە 
ئۇيغــۇر  يېتەكچىلىكىــدە  نارىنبايېفنىــڭ  ئەزىــز  پەيالســوپ 
پەلسەپەســى تەتقىقاتــى بويىچــە دوكتورلــۇق ئۇنۋانــى ئالغــان 
قەدىمكــى  قويۇشــىچە  ئوتتۇرىغــا  دىسسېرتاتسىيەســىدە  ئــۆز 
ئىپتىدائىــي  ئىلگىرىكــى  ئىســالمدىن  قەبىلىلەرنىــڭ  تۈركىــي 
چۈشــەنچىلىرى  بۇددىــزم  ھەتتــا  تەڭرىــزم  ئېتىقادلىــرى، 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان شــېئىر- قوشــاقلىرى، ماقالــە 
- تەمســىللىرى، ئېتنوگرافىيەلىــك ئۇچۇرلىــرى ۋە باشــقىالرنى 
مەھمــۇد  نەمۇنىلىــرى  مەدەنىيــەت  ئۇيغۇرالرنىــڭ   - تۈركىــي 
كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۈچۈنمــۇ ئورتــاق مەنىــۋى 
بايلىــق بولغــان. ئــۇالر ھەرگىزمــۇ ئىســالمدىن ئىلگىرىكــى تــۈرك 
قاراشــلىرىنى  پەلســەپەۋى  ۋە  قاراشــلىرى  دۇنيــا  ئۇيغــۇر  ۋە 
ــە دەپ  ــن تاشــالندۇق نەرس ــن كېيى ــۇل قىلغاندى ئىســالمنى قوب
پەلســەپەۋى  -تــۈرك  ئۇيغــۇر  دەۋرىدىكــى  ئىســالم  قارىمــاي، 
قاراشــلىرى بىلــەن زىــچ بىرلەشــتۈرگەنىدى. مەھمــۇد كاشــغەرىي 
ئەھلــى  كۈچلــۈك  ئېتىقــادى  ئۆزىنىــڭ   ئەســىرىدە  ئــۆز 
ئەقىدىلىرىگــە  ئىســالم  ئۆزىنىــڭ   ۋە  ئىكەنلىكــى  مۇســۇلمان 
ــە   ــە يەن ــەن بىرگ ــش بىل ــان قىلى ــادىقلىقىنى   ناماي ــان  س بولغ
قەدىمكــى تۈركلەرنىــڭ تەڭــرى ئېتىقــاد چۈشــەنچىلىرى بىلــەن 

ــر- ــى  بى ــالمىيەت ئېتىقادىن ــى  ئىس ــاۋاتقان دەۋردىك ــۆزى ياش ئ
بىــرى بىلــەن زىددىيەتلەشــتۈرمەيدۇ. ئۇنىــڭ  ئۈچــۈن ئېيتقانــدا   
ئىســالم  بىلــەن  تۈركىــي خەلقلەرنىــڭ ئىســالمدىن ئىلگىــرى 
ئېتىقادلىــرى ئارىســىدا توقۇنــۇش مەۋجۇت ئەمــەس ئىدى ]13[.  

ئەســىرىدە  ئــۆز  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  مەســىلەن؛   
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئەقىدىســى  بۇددىــزم  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئىزاھــات  ھەققىــدە  ســۆزى  »تويىــن«  ســۆزلەردىن  بولغــان 
بېرىــپ؛ »تويىننىــڭ مۇســۇلمان ئەمەســلەرنىڭ دىنىــي باشــلىقى 
ئىكەنلىكــى، ئۇنىــڭ مۇســۇلمانالردىكى ئىمــام ياكــى مۇپتــى بىلــە 
ئوخشاشــلىقى. تويىننىــڭ ھــەر قېتىم بۇددانىــڭ ھەيكىلى ئالدىدا 
نــوم ئوقۇيدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرۈش بىلــە بىرگــە يەنــە بۇنىــڭ 
ئۈچــۈن مىســال ســۈپىتىدە »تويىن بېشــى ئاغرىســا، قامــۇغ تويىن 
بېشــى ئاغرىماس« دېگەن ماقال- تەمســىلنى كۆرســىتىدۇ ]14[.

تۈركىــي  قاتارلىــق  ئۇيغــۇر  مەزكــۇر  ھەرگىزمــۇ  ئــۇ   
ئىلگىــرى  بىلــەن  قىلىــش  قوبــۇل  ئىســالمىيەتنى  خەلقلــەر 
ئۆتمۈشــىنى  سىياســىي  شــانلىق  ۋە  مەدەنىيــەت  ياراتقــان 
ئىــدى.  تۇتمىغــان  پوزىتسىيەســى  قىلىــش  ئىنــكار  پۈتۈنلــەي 
دەۋرلىرىگــە  ئافراســىياب  ۋە  تۇنــگا  ئــەر  ئالىــپ  ئــۇ  شــۇڭا 
زۇلقەرنەيــن  ئىســكەندەر  ئەجدادلىرىنىــڭ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ۋە 
بىلــەن بولغــان كۈرەشــلىرىگە تۈركىــي- ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ 
شــانلىق ئۆتمۈشــى نۇقتىســىدىن قارىغــان ئىــدى. ئەلۋەتتــە، 
دەۋرىــدە  زۇلقەرنەيــن  ئىســكەندەر  ۋە  تۇنــگا  ئــەر  ئالىــپ 
ئىســالمىيەت ئېتىقــاد چۈشــەنچىلىرى مەۋجــۇت ئەمــەس ئىــدى.

ــۆز  ــالر ئ ــاس ھاجىپ ــۈپ خ ــغەرىي ۋە يۈس ــۇد كاش مەھم
ئەســەرلىرى ئارقىلىــق تىكلىگــەن مۇقەددەس ۋە كۆپ ئەســىرلىك 
ئۇيغــۇر تۈركىــي دۆلەتچىلىــك ئەنئەنىســى چۈشــەنچىلىرى ھــەم 
ــمايدىغان،  ــن قېلىش ــەرەب تىلىدى ــڭ ئ ــي تىلىنى ــۇر- تۈركى ئۇيغ
ئەدەبىــي  ۋە  ئىلمىــي  بۈيــۈك  ژانىرالردىكــى  قانــداق  ھــەر 
بــاي  ئەســەرلەرنى مۇكەممــەل يېزىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە 
ۋە گــۈزەل تىــل ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش روھىنىــڭ پەقــەت 
ئۇالرغىــال خــاس بولماســتىن بەلكــى بــۇ پۈتــۈن قاراخانىيــالر 
جەمئىيىتىدىكــى  ۋە  قاتلىمــى  ھاكىمىيــەت  سۇاللىســى 
ــن. ــەرەز قىلىشــىمىز مۇمكى ــى پ ــش ئىكەنلىكىن ــي يۈزلىنى ئومۇمى

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئــۆز ئەســىرىدە ئىلگىــرى 
پىكىرلىــرى، ئىجتىمائىــي جەمئىيــەت  ســۈرگەن دۆلەتچىلىــك 
بىــرال دەۋرنىــڭ مەھســۇلى بولماســتىن،  قاراشــلىرى پەقــەت 
قەدىمدىــن  خەلقلەرنىــڭ  -تۈركىــي  ئۇيغــۇر  ئــۇالر  بەلكــى 
تارتىــپ داۋامالشــتۇرۇپ كەلگــەن دۆلــەت، ھاكىمىيەتچىلىــك 
ئۇنــى  ھــەم  توپــالپ  ئۇســۇللىرىنى  ۋە  تەجرىبــە  قاراشــلىرى، 
تېخىمــۇ  ئىدىيەلەرنــى  بــۇ  شــۇنىڭدەك  قىلىشــقا  ئانالىــز 
شــۇڭا  ئىــدى.  بولغــان  مۇۋەپپــەق  مۇكەممەللەشتۈرۈشــكە 
سۇاللىســىدىكى  قاراخانىيــالر  بولىدۇكــى،  ئېيتىشــقا  كېســىپ 
دۆلەتچىلىــك سىستېمىســى، يەنــى دۆلــەت تەشــكىالتى، ئىــدارە- 
ــن ئىلگىرىكــى، كــۆك  ــرى، يەنىــال ئۆزلىرىدى باشــقۇرۇش تۈزۈملى
ئەنئەنىلىرىنــى  قاغانلىقىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ئورخــۇن  ۋە  تۈركلــەر 
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ئىســالمىي پىرىنســىپالرغا ماسالشــتۇرغان ھالــدا داۋامالشــتۇرۇش 
بولــدى. دېمــەك، قاراخانىيالر سۇاللىســى ئىســالمىي مۇســۇلمانالر 
ئەســلىدىن  ئۆزىنىــڭ  تــەڭال  بىلــەن  ئايلىنىــش  دۆلىتىگــە 
مەۋجــۇت بولغــان ۋە مىراســخورلۇق قىلىــپ كەلگــەن كــۆپ 
پۈتۈنلــەي  ئەنئەنىلىرىنــى  ھاكىمىيــەت  دۆلــەت-  ئەســىرلىك 
ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، ئۇنــى ئىنــكار قىلىۋەتمىگــەن ئىــدى.

 دوكتــور ئابدۇرېھىــم تۇرســۇن ۋە يەنــە بىر قىســىم ئوتتۇرا 
ئاســىيا پەلســەپە ئىدىيەلــەر تارىخــى تەتقىقاتچىلىــرى ئارىســىدا 
قوبــۇل  ئىســالمىيەتنى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئەتراپىدىكــى  قەشــقەر 
ــە  ــدا ئۆزلىرىگ ــىرلەر جەريانى ــۆپ ئەس ــى ك ــتىن ئىلگىرىك قىلىش
ســىڭدۈرۈپ ئەۋالدتىــن ئــەۋالد داۋامالشــتۇرۇپ كەلگــەن غەيــرى 
قالــدۇق  قاراشــلىرىنىڭ  كــۆز  ئىگــە  خاراكتېرگــە  ئىســالمىي 
ــۈپ  ــم يۈس ــۇغ ئالى ــىغان ئۇل ــىردە ياش ــىرلىرىنى 11 - ئەس تەس
خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« ناملىــق ئەســىرىدىمۇ 
كۆپلىگــەن  ئەســەردىكى  بــۇ  چۈنكــى،  بولىــدۇ.  سېزىشــكە 
قاراشــالر،  ئىجتىمائىــي  قاراشــلىرى  دۆلەتچىلىــك  سىياســىي، 
ــالر  ــز قاراخانىي ــەر ھەرگى ــقا تەرەپل ــلىرى ۋە باش ــالق قاراش ئەخ
ــان  ــدا بولغ ــال پەي ــش بىلەن ــۇل قىلى ــرى ئىســالمنى قوب ئۇيغۇرلى
ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ ئۆزلىــرى قوبــۇل قىلغــان يېڭــى ئېتىقادنىــڭ 
تېخىمــۇ  يۇغۇرۇلــۇپ،  بىلــەن  قاراشــلىرى  پەلســەپەۋى 
مۇكەممەللەشــكەن ئىــدى. ئېنىقكى، قاراخانىيالر سۇاللىســىدىكى 
دەۋرىگــە  ئىســالمىيەت  قەبىلىلىــرى  -ئۇيغــۇر  تۈركىــي 
كىرىشــتىن ئىلگىــرى كــۆپ ئەســىرلىك دۆلەتچىلىــك -سىياســىي 
ــدا  ــۆز تارىخى ــۇپ، ئ ــەن بول ــتۇرۇپ كەلگ ــىنى داۋامالش ئەنئەنىس
ئۇيغــۇر  ئىمپېرىيەســى،  تۈركلــەر  كــۆك  ئىمپېرىيەســى،  ھــون 
ــى  ــالر قاغانلىق ــى، قارلۇق ــلەر قاغانلىق ــى ۋە تۈركەش ئىمپېرىيەس
قاتارلىــق دۆلەتلــەر دەۋرىنــى باشــتىن كەچــۈردى ھەمــدە كــۆپ 
ئەســىرلىك ۋە مــول مەزمۇنلــۇق ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي ۋە 
جەمئىيــەت تەرەققىيــات مۇســاپىلىرىنى بېســىپ ئۆتكــەن ئىــدى. 
ۋاقىــت  قىســقا  ئۆزلىرىنــى  ئــۇالر  ئاســتىدا  ئەھــۋال  مۇنــداق 
ئىچىــدە، تېخــى ئىســالمىيەتنى قوبــۇل قىلغىنىغــا تەخمىنــەن 
ــە 11 - ئەســىرىنىڭ  ــان مىالدىي ــر ئەســىر بولغ ــەم بى ــە ك ئازغىن
ئەنئەنىلىرىنــى  ئۆزلىرىنىــڭ  ئۇالرنىــڭ  يېرىمىــدا  ئىككىنچــى 
يىلــالر  مىــڭ  ئەســلىدىن  ئۆزلىرىــدە  ئۆزگەرتىــپ،  پۈتۈنلــەي 
چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان تۇرمــۇش ئــۆرپ -ئادەتلىرىنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان مەدەنىيــەت ئۈلگىلىرىنى بىكار قىلىشــى مۇمكىن 
ئەمــەس ئىــدى. ئوتتــۇرا ئاســىيا، جۈملىدىــن تارىــم ۋادىســىدىكى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســالمنى قوبــۇل قىلىشــى بىلــەن ئۇالرنىــڭ بىــر 
قانچــە مىــڭ يىللىــق مەدەنىيىتىنــى ئىســالم ئېتىقــادى بىلــەن بىــر 
ــدى. ــەس ئى ــن ئەم ــش مۇمكى ــكار قىلىۋېتى ــەي بى ــال پۈتۈنل يولى

 شــۇڭا قەدىمكــى ۋە ئوتتــۇرا ئەســىرلەردىكى ئۇيغــۇر 
مەدەنىيــەت  ۋە  ئۆتمۈشــى  قەبىلىلــەر  تۈركىــي  باشــقا  ۋە 
نەمۇنىلىــرى، ئوخشاشــال ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ۋە تۈركىــي 
مەدەنىيــەت   ، مىللىــي  سىياســىي،  دۆلەتلــەر  ۋە  خەلقلــەر 
بولــۇپ  ئاساســلىرى  تارىخىنىــڭ  ئىدىيــە  پەلســەپەۋى  ھــەم 
ۋە  ئىلگىرىكــى  ئىســالمدىن  ئۈچــۈن  ئــۇالر  ھېســابلىنىدۇ. 

ئەنئەنىلــەر  تارىخىــي  كېيىــن  قىلغاندىــن  قوبــۇل  ئىســالمنى 
خــاالس. باغاليــدۇ  تانىســىغا  ئورتاقلىــق  ئۇالرنــى 

ئۇيغــۇر  ئەســىر  ئوتتــۇرا  ئىســالمىي  خۇالســىلىگەندە، 
دۆلىتــى  ئۇيغــۇر  بۇددىــزم  بىلــەن  قاراخانىيــالر  دۆلىتــى 
ئىدىيــەۋى   - پەلســەپەۋى  تــۈپ  ئىدىقۇتلۇقىدىكــى  تۇرپــان 
ــداش  ــى قوغ ــى ۋە مەدەنىيىتىن ــي تىل ــۇر- تۈركى ــق ئۇيغ ئورتاقلى
باشــقا  ئۇنىــڭ  شــۇنىڭدەك  راۋاجالنــدۇرۇش  ئۇنــى  ھــەم 
مەدەنىيــەت ۋە تىلــالر بىلــەن تــەڭ مەۋجــۇت بولۇشــىنى ھەتتــا 
جــارى  رولىنــى  كۆرســىتىش  تەســىر  مەدەنىيەتلەرگــە  باشــقا 
قىلدۇرۇشــتىن ئىبــارەت ئەقلىــي، سىياســىي- ئىجتىمائىــي ۋە 
ئىســالمىيەتنى  ئەلۋەتتــە،  ئىــدى.  تەپەككــۇرى  مەدەنىيــەت 
ئىچىگــە  ئــۆز  ئۇيغۇرلىرىنــى  قاراخانىيــالر  قىلغــان  قوبــۇل 
ئالغــان مۇســۇلمان بولغــان تۈركىــي قەبىلىلەرنىــڭ نەزىرىــدە 
ــۇر  ــزم ئېتىقادىدىكــى ئۇيغ ــق جايالردىكــى بۇددى ــان قاتارلى تۇرپ
ســۈپىتىدە  دىندىكىلــەر  غەيــرى  قوۋمــالر  تۈركىــي  قاتارلىــق 
قارالســىمۇ، ئەممــا تۈركىــي مىللىــي قېرىنداشــلىق قارىشــى يەنىــال 
ئۈســتۈنلۈككە ئىگــە ئىــدى دەپ پــەرەز قىلىشــقا ھەقلىقمىــز.

 ئىككــى خىــل دىنىــي ئېتىقادتىكــى ئۇيغــۇر- تۈركىــي 
كــۆپ  ۋە  بولغــان  ئورتــاق  ئۆزلىرىگــە  ئەســلى  قەبىلىلىــرى 
ــەت  ــەن مەدەنىي ــپ كەلگ ــلىق قىلى ــان ۋارىس ــىرلەردىن بۇي ئەس
ئەنئەنىلىــرى، ئەخــالق ۋە كىشــىلىك قاراشــلىرى شــۇنىڭدەك 
ھــەم  داۋامالشــتۇردى  قاراشــلىرىنى  ئىجتىمائىــي  سىياســىي، 
قاتــار  بىــر  خىــل  بــۇ  ئۇالردىكــى  راۋاجالنــدۇردى.  تېخىمــۇ 
تىنچلىــق  مەزگىللىــك  ئــۇزۇن  ئارىســىدا  ئــۇالر  ئورتاقلىقــالر 
مۇناســىۋەتلىرىنىڭ داۋاملىشىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلــدى. 
دائىرىســى،  زېمىــن  كــۈچ،  ھەربىــي  سۇاللىســى  قاراخانىيــالر 
ئىدىقۇتلۇقىدىــن  تۇرپــان  ئىقتىســاد جەھەتلەردىــن  نوپــۇس، 
كــۆپ ئۈســتۈن تۇرۇشــى ھەتتــا پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە باشــقا 
تايانچىســى  ســەپ  ئارقــا  دۇنياســىنىڭ  ئىســالم  جايالردىكــى 
بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىرىگــە قارىماي،يەنىــال ئۆزىدىــن ئاجىــز 
تۇرپــان ئىدىقۇتلۇقىنــى بويســۇندۇرۇپ، ئۇنــى ئىسالمالشــتۇرۇش 
ــۇرۇش  ــق ئارىســىدا ئ ــۇ ئىككــى خانلى ــدى. ب ئۇرۇشــىغا ئاتالنمى
بولغانلىقــى راســت، ئەممــا ئــۇرۇش ئۇنچــە كــەڭ ۋە ئــۇزۇن 
قوشــۇنلىرى  قاراخانىيــالر  ۋە   ئەمــەس  بولغــان  مۇددەتلىــك 
قوچــۇ، بەشــبالىق قاتارلىــق مۇھىــم شــەھەرلەرگە ،يەنــى  تۇرپــان 
قىلىــش  ھۇجــۇم  ئىچكىرىلــەپ   زېمىنلىرىگــە   ئىدىقۇتلۇقــى 
قاتتىــق  ۋە  كــەڭ  ئۇنــداق  ئەگــەر  كۆرۈلمىگــەن.   ئەھۋالــى 
ئۇرۇشــالر  بولســا مەھمــۇد كاشــغەرىي ئۇنــى تىلغــا ئېلىشــى 
مۇمكىــن ئىــدى. ئەممــا ئــۇ تاڭغۇتالرنىــڭ گەنجــۇ ئۇيغۇرلىرىغــا 
قارشــى ئۇرۇشــى ۋە قىرغىنچىلىقىنــى ئېچىنىــش ھېسســىياتى 
بىلــەن تىلغــا ئالىــدۇ ]15[. ئومۇمــەن بىــر خەلــق كۇچارنــى ئــۆز 
ئىچىگــە ئېلىــپ، بۈگــۈر ئەتراپىنــى   چېگــرا قىلىــپ ]16[، ئىككى 
خىــل ئېتىقادقــا ئايرىلــدى . ئەلۋەتتــە بۇددىزمنىڭ ئــەڭ قەدىمىي  
مەدەنىيــەت مەركىــزى كۇچــار مەھمــۇد كاشــغەرىي دەۋرىــدە 
ئاللىقاچــان قاراخانىيــالر تەركىبىــدە بولغــان  ھــەم  بــۇ يەردىكــى 
بۇددىســت ئۇيغــۇرالر ئىســالمىيەتنى قوبــۇل قىلغان ئىــدى ]17[. 
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  4. مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ  بۈگۈنكى 
تۈرك خەلقلىرى دۇنياسىنىڭ مىللەتپەرۋەرلىكىدىكى رولى

    ســوۋېتالر ئىتتىپاقىنىــڭ يىمىرىلىشــى بىلــەن يېڭــى 
مۇســتەقىل تۈركىــي جۇمھۇرىيەتلىرىنىــڭ پەيدا بولــۇپ، ئۇالرنىڭ 
تارىخــى بەرپــا  تارىــخ، مەدەنىيــەت  ئالدىغــا سىياســىي  ئــۆز 
ــك  ــەم ۋەتەنپەرۋەرلى ــك ھ ــۇنىڭدەك مىللەتپەرۋەرلى ــى ش قىلىش
ئىدىيەلىرىنىــڭ كۈچىيىشــى جەريانىــدا مەھمــۇد كاشــغەرىي، 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، ئــەل فارابــى، ئەھمــەد يەســەۋى ، 
ئەلىشــىر نەۋائــي ۋە باشــقا كۆپلىگــەن ئوتتــۇرا ئەســىر مەدەنىيەت  
نامايەندىلىــرى ھەمــدە بــۇ خەلقلەرنىــڭ ھاكىمىيــەت بەرپــا 
ــە  ــۆز ئىچىگ ــلەرنى ئ ــى كۈرەش ــقۇنچىالرغا قارش ــش ۋە باس قىلى
ئەربابلىــرى،  جەريانىدىكــى  تارىخىــي  سىياســىي  ئالغــان 
ئوخشاشــال  ئادەملىــرى  ســۆيگەن  ئــەل  ھــەم  باتۇرلىــرى 
مىللىــي روھنــى كۈچەيتكۈچــى ســىمۋول قىلىــپ تىكلەنــدى.

ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  كاشــغەرىي،  مەھمــۇد 
ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ئەربابلىــرى  مەدەنىيــەت  بۈيــۈك  قاتارلىــق 
تــۈرك جۇمھۇرىيەتلىرىدىكــى خەلقلىرىنىــڭ  مىللەتپەرۋەرلىــك 
تۇيغۇلىرىنىــڭ  كىملىــك  مىللىــي  ھــەم  ۋەتەنپەرۋەرلىــك   ،
بولمايدىغــان  بولســا  كــەم  راۋاجلىنىشــىدا  ھــەم  تىكلىنىشــى 
ئامىــل ســۈپىتىدە مەيدانغــا چىققــان بولــۇپ، بــۇ ئەربابــالر 
ــدى. ــورۇن ئال ــن ئ ــەت تارىخىدى ــڭ مەدەنىي ــۇر خەلقلەرنى مەزك

مەســىلەن، قىرغىزىســتاندا دۆلــەت ئۇنىۋېرســىتېتى 2002 
-يىلــى  يۈســۈپ باالســاغۇنى ئۇنىۋېرســىتېتى دەپ ئاتالــدى. 
قىرغىزىســتان دۆلەت بانكىســىنىڭ 1000 ســوملۇق پۇلغا يۈسۈپ 
خــاس ھاجىپنىــڭ رەســىمىنى ئويــدى، قىرغىزىســتاندا كۆپلىگــەن 
كوچىالر، ئورۇنالرغا شــۇ نام بېرىلدى. ئۆزبېكىستاندىمۇ شۇنداق،

ھۆكۈمىتــى  قىرغىزىســتان  -يىلــى   2016  -  2015
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقــى 
مۇھاكىمــە  ئىلمىــي  خەلقئارالىــق  مەخســۇس  خاتىرىلــەپ، 
يىغىنــى ئېچىــپ، ئىلمىــي ماقالىــالر توپلىمــى نەشــر قىلــدى. 

كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ 
بۈيــۈك  قىرغىزىســتاننىڭ  جۈملىدىــن  خەلقىنىــڭ،  قىرغىــز 
ســىمۋوللىرى  مىللىــي  ۋە  نامايەندىلىــرى  مەدەنىيــەت 
تارىخــى  دۆلــەت  دەرســلىكلەر،  ئۇلۇغلىنىــپ،  تەرىقىســىدە 
ئالــدى.  ئــورۇن  كــەڭ  باشــقىالردىن  ۋە  كىتابلىــرى 

يۈســۈپ خاس ھاجىپ ۋە مەھمۇد كاشــغەرىي ئوخشاشــال 
ســۈپىتىدە  نامايەندىســى  مەدەنىيــەت  بۈيــۈك  ئۆزبېكلەرنىــڭ 
ئۇلۇغلىنىش بىلەن دۆلەت تارىخىدا مۇھىم ســالماقنى ئىگىلىدى.

نامىنــى  فارابىنىــڭ  باســىر  ئەبــۇ  قازاقىســتان  ھەتتــا 
شــەھەرلەردىكى  قاتارلىــق  ئالمۇتــا  ئەبەدىيلەشــتۈرۈپ، 
تەتقىقــات  ئۇنىۋېرســىتېتى،  دۆلــەت  كوچىالرغــا،  چــوڭ 
قويــدى. نامىنــى  فارابىنىــڭ  جايالرغــا  قاتارلىــق  ئورۇنلىــرى 

ئوتتۇرا ئاســىيادىكى بۇ تۈركىي خەلقلەردە يۈســۈپ خاس 
ــۆز  ــقىالرنى ئ ــى ۋە باش ــغەرىي، ئەلفاراب ــۇد كاش ــپ، مەھم ھاجى
ھازىرقــى زامــان مىللەتپەرۋەرلىــك ســىمۋوللىرىغا ئايالنــدۇرۇپ، 
بايلىقــى  ئورتــاق  تــۈرك خەلقىنىــڭ  تەرەپتىــن  بىــر  ئۇالرنــى 
دېســىمۇ، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۇالرنــى بۈگۈنكــى زامــان ئېتنىــك 
تەۋەلىكــى جەھەتتىــن ئۆزلىرىگــە باغــالش خاھىشــى مەۋجــۇت.

بولىدۇكــى،  ئېيتىشــقا  بىلــەن  ئۈمىدۋارلىــق  لېكىــن، 
سىياســىي  ئېتنىــك،  ئۆزلىرىنىــڭ  ئاســىيا خەلقلىــرى  ئوتتــۇرا 
چۈشەنگەنســېرى،  چوڭقــۇر  قانچــە  تارىخنــى  مەدەنىيــەت  ۋە 
ئۇالرنىــڭ ئۆزلىــرى بىلــەن باشــقا تۈركىــي خەلقلــەر ئارىســىدىكى 
باغلىنىشــالر ۋە ئورتاقلىقالرنىــڭ كۆپلىكىنــى چۈشــىنىپ يېتىــپ، 
ــالپ،  ــى پارچى ــەت تارىخىن ــان مەدەنىي ــاق بولغ ــلىدىن ئورت ئەس
ئىكەنلىكىنــى  ئەھمىيەتســىز  قىلىۋېلىشــنىڭ  ئالدىغــا  ئــۆز 
ــەر  ــەر، تۈركمەنل ــزالر، ئۆزبېكل ــالر، قىرغى ــدۇ. قازاق ــۇپ يېتى تون
ۋە ئۇيغــۇرالر مەھمــۇد كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
ھەققىــدە  ئۇنىــڭ  پەخىرلىنىــپ،  قانچــە  قاتارلىقالردىــن 
بىلىشــى ۋە چۈشىنىشــى  ۋە  قىلىشــى  تەتقىــق  شــۇنچە كــۆپ 
ئاخىرقــى ھېســابتا ئۇالرنــى بىر-بىــرى بىلــەن تېخىمــۇ باغــالپ، 
مىــڭ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد 
ئاشقۇســى.  ئەمەلگــە  غايىلىرىنــى  كۆزلىگــەن  بــۇرۇن  يىــل 

  5.  ئۇيغۇرالرنىڭ مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس 
ھاجىپ ھەققىدىكى تونۇشى، تەتقىقاتلىرى ۋە چۈشەنچىلىرىنىڭ 

كېڭىيىشى 

     مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ  تــۈرك دۇنياســىنىڭ بىــر 
يېزىســىدىكى  ئوپــال  قەشــقەرنىڭ  ھېســابالنغان  پارچىســى 
ئازىــغ كەنتىــدە دۇنياغــا كەلگــەن ھــەم شــۇ يەرگــە دەپنــە 
قىلىنغانلىقــى، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ باالســاغۇندا تۇغۇلۇپ، 
قەشــقەردە ياشــاپ، شــۇ يەرگــە دەپنــە قىلىنغانلىقىدىــن ئىبــارەت 
ــاس  ــۈپ خ ــغەرىي ۋە يۈس ــۇد كاش ــان مەھم ــا تايانغ ــۇ پاكىتق ب
ھېســابالنغان  يۇرتداشــلىرى  ھــەم  ئەۋالدلىــرى  ھاجىپنىــڭ 
ھازىرقــى زامــان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ بــۇ زاتالرنــى  ئومۇميۈزلــۈك 
مەدەنىيــەت  ئۆزلىرىنىــڭ  ئۇنــى  چۈشــىنىپ،  ھــەم  بىلىــپ 
تارىخىدىكــى بۈيــۈك شــەخس ۋە مىللىــي مەدەنىيــەت روھىنىــڭ 
20 -ئەســىرگە مەنســۇپتۇر. ســىمۋولى ســۈپىتىدە تىكلىشــى  

مەھمــۇد  ئاساســالنغاندا  مەلۇماتالرغــا  تارىخىــي    
كاشــغەرىي دەپنــە قىلىنغــان ئۇنىــڭ قەشــقەر ئوپالدىكــى مازىــرى 
يەرلىــك ئۇيغــۇرالر تەرىپىدىــن » ھەزرىتــى مولــالم مازىــرى« 
تــاۋاپ  ۋە  ئۇلۇغلىنىــپ  بېــرى   ئەســىرلەردىن  ئاتىلىــپ  دەپ 
قىلىنىــپ كەلگــەن. »ھەزرىتــى مولــالم مازىرى«نىــڭ شــەيخلىرى 
چوڭقــۇر  بولغــان  ئۆلىماســىغا  بۈيــۈك  مەزكــۇر  ئۆزلىرىنىــڭ 
ھۆرمىتــى تۈپەيلىدىــن ئەۋالدتىــن -ئەۋالدقــا بىر-بىرىگــە ۋارىــس 
ــى  ــداپ، كىشــىلەرگە »ھەزرىت ــى ئاســراپ ۋە قوغ ــۇپ، مازارن بول
بۈيــۈك  زاتنىــڭ  بــۇ  قىلىنغــان  دەپنــە  مازىرىغــا  مولــالم« 
ئالىــم، بۈيــۈك بىــر ئىنســان ئىكەنلىكىنــى تەشــۋىق قىلىــپ، 
زاتنــى  ئۇلــۇغ  مەزكــۇر  بۇيــان  يىلدىــن   1000 كىشــىلەرنىڭ 
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ــى ۋە سۆيگۈســىنىڭ  ــان ھۆرمىت ــا بولغ ــاي، ئۇنىڭغ ــۇپ قالم ئۇنت
ســاقلىنىپ قېلىشــى ھەمــدە كۈندىن-كۈنگــە كۈچىيىشــى ھەتتــا 
رول  ئەھمىيەتلىــك  مۇھىــم  كېلىشــىدە  يېتىــپ  دەۋرىمىزگــە 
ئوينىــدى. ئەلۋەتتــە، ئەســىرلەرنىڭ ئۆتۈشــى بىلــەن مەزكــۇر 
مازارغــا تــاۋاپ قىلىۋاتقــان ئــاۋام خەلــق مەزكــۇر مــازاردا ياتقــان 
زاتنــى  بۈيــۈك ئالىــم دەپ چۈشەنســىمۇ، لېكىــن  ئۇنىــڭ 11 
-ئەســىردىكى تۇنجــى قۇدرەتلىــك تۈركىــي ئىســالم دۆلەتلىرىنىڭ 
بىــرى ھېســابلىنىدىغان قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ شاھزادىســى 
ۋە ئېنســىكلوپېدىيەلىك ئالىمــى ھەمــدە تىلشۇناســى مەھمــۇد 
بىلمىگەنلىكــى  يۈزلــۈك  ئومۇمىــي  ئىكەنلىكىنــى  كاشــغەرىي 
ــم ئادەملىــرى،  ــا يېقىــن. ئەممــا، شــۇ دەۋرنىــڭ بىلى ئېھتىماللىقق
ئۈچــۈن،  بىلگەنلىكــى  كىملىكىنــى  زاتنىــڭ  بــۇ  ئۆلىمالىــرى 
 « مەخســۇس  شــېئىرلىرىنى  كىتابلىــرى،  يازغــان  ئۆزلىــرى 
ھەمــدە  قىلغــان   ۋەخپــە  «غــا  مازىــرى  مولــالم  ھەزرىتــى 
ئۆزلىرىنىــڭ ئەســەرلىرىدە مەھمــۇد كاشــغەرىيگە بولغــان ئالىــي 
ھۆرمىتــى ۋە سۆيگۈســىنى ئىپادىلىگــەن ئىــدى. مەســىلەن، 19 - 
ئەســىردە ياشــىغان بۈيــۈك ئۇيغــۇر شــائىرلىرى ۋە زىيالىيلىرىدىن 
ــم  ــەد ســادىق كاشــغەرىي ) 1725 - 1849 ( ئابدۇرېھى مۇھەمم
 1802  ( غېرىبــى  تۇردۇشــاخۇن   ،)1850  -  1767  ( نىــزارى 
ــالم«  ــى مول ــەرلىرىدە  »ھەزرىت ــۆز ئەس ــقىالر ئ 1862-( ۋە باش
شــەرھىلەپ،  ئىكەنلىكىنــى  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  دەل  نىــڭ 
ــى ئىپادىلىگــەن.  ــان ھۆرمىتىن ــا بولغ ــۇ زاتق ــۆز ئەســەرلىرىدە ب ئ
ھەتتــا مىــالدى 1836 - 1837 - يىللىــرى ئارىســىدا مۇھەممــەد 
ــڭ  ــق كىتابىنى ــېرىپ« ناملى ــنەۋى ش ــغەرىي » مەس ــادىق كاش س
مۇقاۋىســىغا بىــر »ۋەخپىنامــە« يېزىــپ، بــۇ كىتابىنــى »ھەزرىتــى 
ســادىق  مۇھەممــەد  قىلغــان.  ۋەخپــە  مازىرى«غــا  مولــالم 
كاشــغەرىي ئۆزىنىــڭ ۋەخپــە قىلىــش ھۆججىتىــدە  »مەســنەۋى 
دېگــەن  ئوپــال  قەشــقەرنىڭ  كىتابىنــى  ناملىــق   « شــېرىپ 
يېرىدىكــى  »ئېرىــق بــۇالق« يېنىغــا دەپنــە قىلىنغــان ھەزرىتــى 
مــەۋالن، دىننىــڭ قۇياشــى، قەلــەم ســاھىبى ، ھۈســەيىن ئوغلــى 
مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ مازىرىغــا مۇتلــەق ۋەخپــە قىلغانلىقىنــى 
يېزىــپ، بــۇ ھۆججەتكــە ئەينــى ۋاقىتتىكــى قەشــقەرنىڭ مەشــھۇر 
ئۆلىمالىــرى، شــائىرلىرى، مۇددەرســلىرىدىن نــەزەر ئاخۇنــۇم، 
ئابدۇرېھىــم نىــزارى، نورۇزاخــۇن، تۇردۇشــاخۇن غېرىبــى، تــۇردى 
شــەيخ ئاخۇنــۇم، مولــال غوجىــالق ۋە زەيدىــن قۇرۇلبــەگ قاتارلىق 
ھۆججــەت  مەزكــۇر  باســقان.  مۆھۈرلىرىنــى  ئــۆز  كىشــىلەر 
قەشــقەرىيە خەلقىنىــڭ 19 -ئەســىردىكى ئەســىردىكى مانجــۇر-
خىتــاي تاجاۋۇزچىلىقىغــا قارشــى كــۆپ قېتىملىــق كۈرەشــلىرى، 
ئىســتىقاللىيەت  مىللىــي  -يىللىرىدىكــى   30 -ئەســىرنىڭ   20
كۈرەشــلىرى شــۇنىڭدەك 1949 -يىلىدىــن كېيىنكــى خىتــاي 
مەدەنىيــەت  ئاپەتلىــك  ئۇنىــڭ  ۋە  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق 
-يىلىغــا   1980 باشــتىن كەچــۈرۈپ،  دەۋرلىرىنــى  ئىنقىالبــى 
كەلگەنــدە ،ھۆججەتنــى ســاقلىغان ئاتاقلىــق قەشــقەر ئۆلىماســى 
تەتقىــق  كاشــغەرىينى  مەھمــۇد  بۇنــى   قــازى  مىرھۇســەيىن 
قاتارلىــق  ئوســمان  مىرســۇلتان  مۇتەيــى،  ئىبراھىــم  قىلغــان 
ئۇيغــۇر ئالىملىرىنىــڭ قولىغــا تاپشــۇرۇپ، ئۇالرنىــڭ مەھمــۇد 
ۋاپــات  ھەمــدە  يۇرتــى  ئۇنىــڭ  ۋە  كىملىكــى  كاشــغەرىينىڭ 
بولغــان جايىنــى بېكىتىشــىگە ھەسســە قوشــتى ]18[. ئەلۋەتتــە، 

ــەر  ــەۋالد ئادەمل ــر قانچــە ئ ــدا بى ــۇ ھۆججەتنــى ســاقالش يولى ب
جانلىرىنــى پىــدا قىلــدى ھەمــدە ئازاپ-ئوقۇبەتلــەر چەكتــى. 

ــۇد كاشــغەرىي ۋە  ــڭ 20 - ئەســىردە  مەھم  ئۇيغۇرالرنى
ــدە  ــى ھەم ــق قىلىش ــى، تەتقى ــى تونۇش ــاس ھاجىپن ــۈپ خ يۈس
باســقۇچقا  ئىككــى  جەريانىنــى  بىلىــش  يۈزلــۈك  ئومۇمىــي 
يىلىدىــن   -  1949 باســقۇچ  بىرىنچــى  مۇمكىــن.  ئايرىــش 
كېيىــن. يىلىدىــن   -  1949 باســقۇچ  ئىككىنچــى  ئىلگىــرى. 

 بىرىنچــى باســقۇچتا ، يەنــى 20 - ئەســىرنىڭ دەســلەپكى 
ئىجتىمائىــي-  مۇرەككــەپ  تۈركىســتان  شــەرقىي  يېرىمىــدا 
سىياســىي ۋە مەدەنىيــەت ئۆزگىرىــش جەريانلىرىنــى باشــتىن 
دۇنياســى  ئىســالم  باشــلىرىدا  ئەســىرنىڭ   -  20 كەچــۈردى. 
يېڭىچــە  كۆتۈرۈلگــەن  دۇنياســىدا  تــۈرك  جۈملىدىــن 
مەدەنىيــەت - مائارىــپ ھەرىكىتــى شــەرقىي تۈركىســتانغىمۇ 
يېتىــپ كەلــدى. ئىســتانبۇل، قــازان قاتارلىــق جايــالردا تەربىيــە 
كۆرگــەن ئۇيغــۇر، تــۈرك ۋە تاتــار زىيالىيلىــرى بــۇ جايــالردا 
ــال  ــت ئەســەرلەرنى ئوقۇپ ــا ئائى ــۈرك تارىخىغ ــان ت نەشــر قىلىنغ
قالماســتىن بەلكــى ئۇالرنــى شــەرقىي تۇركىســتانغىمۇ ئېلىــپ 
كىرىشــكە باشــلىدى.  تۈركىيــە ، مىســىر ۋە باشــقا جايــالردا 
زىيالىيلىرىدىــن  ئاتاقلىــق  قەشــقەرنىڭ  كۆرگــەن  تەربىيــە 
ــى  ــەت ئەل ــال، مەم ــىدىن دامول ــەۋقى، شەمش ــى ش ــۇق ھاج قۇتل
قەشــقەرىنىڭ  ۋاقىتتــا  مەھمــۇد  ئەينــى  قاتارلىقــالر  تەۋپىــق 
ئەســىرى بىلــەن تونۇشــلۇق بولۇپــال قالماســتىن بەلكــى، بــۇ 
ــۈن   ــدۈرۈش ئۈچ ــەڭ بىل ــۇ ك ــىدا تېخىم ــۇرالر ئارىس ــى ئۇيغ زاتن
ــى ئۇيغــۇر تۈركچىســىگە تەرجىمــە  ــى« ن ــالر دىۋان ــي تىل »تۈركى
قىلىــش ئىشــلىرىغا كىرىشــكەن بولســىمۇ، بىــراق ئۇالرنىــڭ 1937 
- يىلــى ئۆلتۈرۈلۈشــى بىلــەن بــۇ ئىــش ئەمەلگــە ئاشــمىغان.

تۈركىســتان  شــەرقىي  يىللىرىدىكــى   -  1949-1944
جۇمھۇرىيىتىمــۇ »تۈركىــي تىلــالر دىۋانى«نــى تەرجىمــە قىلىــش 
جۇمھۇرىيــەت  بولــۇپ،  بېرىلگــەن  ئەھمىيــەت  ئىشــلىرىغا 
تەشەببۇســى  بىۋاســىتە  قاســىمىنىڭ  ئەخمەتجــان  رەھبىــرى 
بىلــەن 1946 -يىلــى ئــەرەب تىلىنــى ياخشــى بىلگەن ئىســمائىل 
ئۇيغۇرچىغــا  قىســىمىنى  مەلــۇم  نىــڭ  »دىــۋان«  دامولــالم 
تەرجىمــە قىلغــان بولســىمۇ، بىــراق تولــۇق تەرجىمــە قىلىــپ 
قالــدى.  ئاشــماي  ئەمەلگــە  مۇمكىنچىلىكــى  قىلىــش  نەشــر 

 ئەينــى ۋاقىتتــا يەنــە 1945 -يىلىدىــن 1949 -يىلىغىچە 
بولغــان ئارىلىقتــا ئۈرۈمچىنــى مەركــەز قىلغــان مەســۇد ســەبىرى 
بايقــوزى، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا ۋە ئىســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن 
ــى  ــۈرك تارىخ ــرى ت ــتان مىللەتچىلى ــەرقىي تۈركىس ــق ش قاتارلى
تەتقىقاتــى ۋە تــۈرك تارىخــى بىلىملىرىنىــڭ كىشــىلەر ئارىســىدا 
تونۇشــىنى  كىملىكىنــى  مىللىــي  ئــۆز  ئۇالرنىــڭ  كېڭىيىــپ، 
ئېلىــپ  پائالىيەتلەرنــى  كــۆپ  ئۈچــۈن  ســۈرۈش  ئىلگىــرى 
ــە ئاشــۇرۇش  ــۇ مەقســەتلىرىنى ئەمەلگ ــۇالر ب ــۇپ، ئ ــان بول بارغ
ھاجىــپ  خــاس  »يۈســۈپ  نەشــرىياتى«،  »ئالتــاي  ئۈچــۈن 
ئــەرك  ژۇرنىلــى،  ئالتــاي  ھەمــدە  قۇرغــان  كۇتۇپخانىســى« 
گېزىتــى قاتارلىــق گېزىت-ژۇرنالالرنــى نەشــر قىلغــان ئىــدى. 
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ئــۇالر تۈركىيــەدە نەشــر قىلىنغــان » قۇتادغــۇ  بىلىــك« ۋە تــۈرك 
ــىم  ــاردا بەس ــۇ قات ــى، ش ــەن كىتابالرن ــت كۆپلىگ ــا ئائى تارىخىغ
ئەكەلدۈرگــەن  نۇسخىســىنى  تەرجىمــە  تۈركچــە  ئاتاالينىــڭ 
ــەرقىي  ــى »ش ــىدىكى تۇنج ــم ساھەس ــىر ئىلى ــدى. 20 - ئەس ئى
تۈركىســتان تارىخــى« ناملىــق ئومۇمىــي تارىــخ كىتابــى يازغــان، 
ــن  ــەد ئىمى ــى مۇھەمم ــى ۋە تارىخچ ــەت ئەرباب ــھۇر سىياس مەش
ــوالت  ــورى پ ــڭ ئاپت ــق كىتابنى ــى« ناملى ــە تارىخ ــرا، » ئۆلك بۇغ
ــى، »ئاســىيانىڭ يۈرىكــى -شــەرقىي تۈركىســتان«  ــر تۇرپان قادى
چىڭگىزخــان  ئابدۇلئەزىــز  ئاپتــورى  كىتابنىــڭ  ناملىــق 
قاتارلىقــالر مەھمــۇد كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە 
ــە  ــدۈرۈش جەھەتت ــۇرالر ئارىســىدا بىل ــى ئۇيغ ــڭ دەۋرىن ئۇالرنى
كــۆپ ئەمگــەك ســىڭدۈردى. غۇلجىدىكــى شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى مەزگىلىدىمــۇ ئەخمەتجــان قاســىمى، ئەلىخــان 
مەھمــۇد  ئاســتىدا  تەســىرى  رەھبەرلەرنىــڭ  قاتارلىــق  تــۆرە 
كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ شــۇنىڭدەك ئۇيغۇرالرنىڭ 
شــۇ دەۋرلــەر تارىخــى خەلققــە كــەڭ تەشــۋىق قىلىنغانىــدى.

ــىرى  ــڭ ئەس ــغەرىي ۋە ئۇنى ــۇد كاش ــڭ مەھم ئۇيغۇرالرنى
بىلــەن شــۇنىڭدەك يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئەســىرى بىلــەن 
تەتقىقــات  ھــەم  تونۇشــۇش  دائىرىســىدە  خەلــق  ئومۇمىــي 
بــۇ  -يىلــى،   1949 باســقۇچى  ئىككىنچــى  يۈرگۈزۈشــىنىڭ 
ھاكىمىيىتىنىــڭ  جۇمھۇرىيىتــى  خەلــق  خىتــاي  ئۆلكىــدە 
ئورنىتىلىشــىدىن كېيىــن، باشــالنغان بولــۇپ، خىتــاي ھۆكۈمىتــى 
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مىللىــي كىملىــك ۋە مىللىــي ئاپتونومىيــە 
چېگرىلىرىنــى ئايرىــش سىياســىتىنىڭ ئۈلگىســى بويىچــە، 50 
-يىلــالردا خىتــاي تەۋەســىدىكى ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ 
مىللىــي كىملىكىنــى ئايرىــش ۋە بېكىتىــش، بولۇپمــۇ، »شــىنجاڭ 
شــەرقىي  بېرىلگــەن  نــام  دەپ  رايونــى«  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر 
تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر، قــازاق، قىرغىــز، تاتار، ئۆزبېــك قاتارلىق 
ــۇزۇش  ــى تۇرغ ــي كىملىكىن ــم مىللى ــڭ ئايرى ــي خەلقلەرنى تۈركى
ــل  ــەت تى ــخ مەدەنىي ــڭ تارى ــى مىللەتلەرنى ــەر قايس ــۈن، ھ ئۈچ
ۋە ئىجتىمائىــي جەمئىيــەت ئەھۋالــى ۋە باشــقىالر ئۈســتىدىن 
ــدا،  ــا شــۇ جەريان ــاردى. مان كــەڭ كۆلەمــدە تەتقىقــات ئېلىــپ ب
كۆپلىگــەن ئۇيغــۇر كىالسســىك قــول يازمــا ئەســەرلىرى توپالندى 
تىلــالر  »تۈركىــي  ئالىمــالر  قاتارلىــق  زىيائىــي  ئەخمــەت  ۋە 
دىۋانى«نــى ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىــش ۋە 
تەتقىــق قىلىــش ئىشــلىرى بىلەن شــۇغۇلالنغان بولســىمۇ، لېكىن، 
ئــۇزۇن ئۆتمــەي باشــالنغان سىياســىي ھەرىكەتلــەر تۈپەيلىدىــن 
بــۇ ئىــش توختــاپ قېلىــپ، تاكــى 70 -يىلالرنىــڭ ئاخىرىغىچــە 
مەھمــۇد كاشــغەرىي تەتقىقاتــى خىزمىتــى قولغــا ئېلىنمىــدى. 

1978 -يىلىدىــن كېيىــن، ئىبراھىــم مۇتىــي، مىرســۇلتان 
ئوســمان، ئىمىــن تۇرســۇن، ئەخمــەت زىيائىــي، ھاجــى نۇرھاجــى 
قاتارلىــق ئالىمــالر شــىنجاڭ ئىجتىمائىــي پەنلــەر ئاكادېمىيەســى 
قىلىــش  تەرجىمــە  دىۋانىنــى  تىلــالر  تۈركىــي  تەركىبىــدە 
ئىشــلىرى بىلــەن مەشــغۇل بولــۇپ، 1980 -يىلــى، دىۋاننــى 
ئابدۇرېھىــم  ئارقىدىنــال  قىلــدى.  نەشــر  بويىچــە  تــوم  ئــۈچ 

ئۆتكــۈر قاتارلىــق ئالىمــالر يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ 
بىلىــك« ناملىــق ئەســىرىنىڭ ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىدىكــى 
چىقــاردى.  نەشــرىدىن  تەييــارالپ  نۇسخىســىنى  شــېئىرىي 

   »تۈركىــي تىلــالر دىۋانىنــى« نىــڭ ھازىرقــى زامــان 
ئۇيغــۇر تىلىــدا نەشــر قىلىنىشــى ئۇيغــۇر، خىتــاي ۋە باشــقا 
ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد   ، »دىــۋان«  ئالىملىرىنىــڭ  مىللــەت 
قاراخانىيــالر سۇاللىســى تەتقىقــات قىزغىنلىقىنىــڭ قوزغىلىشــىدا 
تارتىــپ  شــۇنىڭدىن  ئەنــە  بولــۇپ،  ئوينىغــان  رول  مۇھىــم 
مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە ئۇنىــڭ ئەســىرى ھەققىدىكــى تەتقىقــات 
ئۇيغــۇرالر بىلىــم ئادەملىرىنىــڭ مۇھىــم تەتقىقــات ئوبيېكتــى 
ئەســىرى  ئۇنىــڭ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  قالــدى.  بولــۇپ 
تارىــخ، تىلشۇناســلىق، ئەدەبىياتشۇناســلىق ، ئىنتومولوگىيــە ، 
ئېتنوگرافىيــە، پەلســەپە ھــەم باشــقا تۈرلــۈك ســاھەلەر بويىچــە 
ئېــالن  ۋە كىتابــالر  ماقالىــالر  قىلىنىــپ، كۆپلىگــەن  تەتقىــق 
مەھمــۇد  ھازىرغىچــە  تاكــى  يىلىدىــن   -  1950 قىلىنــدى. 
كاشــغەرىي ۋە »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« توغرىســىدا ئۇيغــۇر 
تىلىــدا 500 پارچىدىــن ئارتــۇق ماقالىنىــڭ ئېــالن قىلىنغانلىقــى 
ــە يۈســۈپ خــاس  ــالردا يەن ــان. 1980 - يىل ھېســابالپ چىقىلغ
ــى  ــىرىنىڭ ھازىرق ــق ئەس ــك« ناملى ــۇ بىلى ــڭ » قۇتادغ ھاجىپنى
زامــان ئۇيغــۇر شــېئىرىي نۇسخىســى ۋە نەســرىي نۇســخىلىرىنىڭ 
نەشــر قىلىنىشــى ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ ســاھەدىكى چۈشــەنچىلىرىنى 
چوڭقۇرالتتــى. يېقىنــدا ئەســەرنىڭ » ئاۋازلىــق « نۇسخىســىنىڭ 
تارقىتىلىشــى بىلــەن كــەڭ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ھەممــە قاتلىمــى 
بــۇ ئەســەردىن بەھــر ئېلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە بولــدى.

   1990 - يىللىــرى مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ مازىــرى 
بــۇ  ھەمــدە  چىقىلــدى  ياســاپ  قىلىنىــپ  رېمونــت  قايتــا 
ئورنىتىلــدى.  ھەيكىلــى  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  جايغــا 

كاشــغەرىي   مەھمــۇد  قەشــقەردە  -يىلــى،   2005
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن چــوڭ بىــر 
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزۈلگــەن بولــۇپ، بۇنىڭــدا 100 
دىــن ئارتــۇق مۇتەخەسســىس مەخســۇس ئىلمىي ماقالــە ئوقۇدى.

ئارىســىدا مەھمــۇد كاشــغەرىي  ئۇيغــۇرالر  ئومۇمــەن،   
ــپ  ــى«، يۈســۈپ خــاس ھاجى ــالر دىۋان ــي تىل ــڭ »تۈركى ۋە ئۇنى
ــتىدىكى  ــىرى ئۈس ــق  ئەس ــك« ناملى ــۇ بىلى ــڭ » قۇتادغ ۋە ئۇنى
پەيــدا  قەدەممۇ-قــەدەم  تەتقىقاتــالر  ۋە  بىلىــش  ئىزدىنىــش، 
بــۇ  ئالىملىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  بولــۇپ،  راۋاجالنغــان  ۋە  بولغــان 
ســاھەدىكى تەتقىقاتلىرىــدا تۈركىيە ئالىملىرى، رۇسىيە-ســوۋېت 
ۋە ياۋروپــا ئالىملىرىنىــڭ تەتقىقاتلىرىمــۇ مۇھىــم رول ئوينىــدى. 

  6. ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ باھاسىدىكى مەھمۇد كاشغەرىي ۋە 
يۈسۈپ خاس ھاجىپ

ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد 
ــى قەبىلــە كېلىــپ چىقىشــى جەھەتتىــن بۈگۈنكــى  ئېتنىــك، يەن
كۈندىكــى قايســى تۈركىــي خەلققــە مەنســۇپ دېگــەن ســوئالنىڭ  
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ئىلىــم ساھەســىدە خېلــى بۇرۇنــال تۇغۇلغانلىقــى مەلــۇم. بــۇ 
مەســىلە ھەققىــدە  تۈركىيــە، غــەرب، ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقــى 
ــرى ئارىســىدا  ــەت ئالىملى ــە ۋە باشــقا دۆل ــاي، ياپونىي ھــەم خىت
ئوخشــىمىغان كــۆز قاراشــالر ئىزچىــل داۋاملىشــىپ كەلگــەن. 
لېكىــن، قاراخانىيالر سۇاللىســىنىڭ ئورخۇن ئۇيغــۇر قالغانلىقىنى 
ياغمــاالر  بىــرى  قەبىلىلىرىدىــن  ئۇيغــۇر  قىلغــان  تەشــكىل 
تەرىپىدىــن قۇرۇلغانلىقــى ئاساســەن مۇقىمالشــقان يەكۈنىــدۇ 
]19[.  ئەلۋەتتــە، بــۇ مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ قاراخانىيالرنىــڭ 
ــن،  ــى تۈپەيلىدى ــان شــاھزادە ئىكەنلىك ــن بولغ خــان جەمەتىدى
قەبىلــە  تۈركىــي  قايســى  زادى  سۇاللىســىنى  قاراخانىيــالر 
قۇرغــان؟ قايســى تۈركىــي قەبىلــە ۋە ياكــى ئــۇرۇغ مەزكــۇر 
دۆلەتنىــڭ خــان جەمەتىنىــڭ يادروســىنى تەشــكىل قىلغــان 
ــىلە  ــۇ مەس ــىۋەتلىكتۇر. ب ــەن مۇناس ــىلىلەر بىل ــدەك مەس دېگەن
ئايدىڭالشــماي تــۇرۇپ، مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ كېلىــپ چىقىــش 
چىقىرىــش  يەكــۈن  كەلگــەن  بىرلىككــە  ھەققىــدە  كىملىكــى 
مۇمكىــن ئەمــەس. بىــراق، بىــرال ئاســان جــاۋاب شــۇكى مەھمــۇد 
ــتۈن  ــەڭ ئۈس ــى ئ ــۈرك ئېتنونىمىن ــىرىدە ت ــۆز ئەس ــغەرىي ئ كاش
قويغــان بولــۇپ، تۈركلــەر 22 قەبىلىدىــن تەشــكىل قىلغــان، 
ــل  ــەر خى ــى ھ ــى ۋاقىتتىك ــدە ئەين ــڭ نەزىرى ــەك مەھمۇدنى دېم
ــوۋم- ــكۈچى ق ــدا سۆزلەش ــي تىل ــان تۈركى ــەن ئاتالغ ــالر بىل نام
ــۇ  ــۇپ، ئ ــۈرك بول ــى ت ــاق نام ــىنىڭ ئورت ــڭ ھەممىس قەبىلىلەرنى
ئۆزىنــى مەزكــۇر خەلققــە تــەۋە دەپ قارىغــان. دېمــەك، مەھمــۇد 
كاشــغەرىينىڭ ئەينــى ۋاقىتتــا ئۆزىنىــڭ زادى قايســى قوۋمدىــن 
ئەمــەس  تاســادىپىي  ئۆتۈشــى  تەكىتلىمــەي  ئىكەنلىكىنــى 
بولــۇپ، بــۇ بەلكــى ئۇنىڭدىكــى ئورتــاق تــۈرك چۈشەنچىســىنىڭ 
كۈچلــۈك ئىكەنلىكــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولســا كېــرەك. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىپمــۇ ئوخشاشــال ئــۆز ئەســىرىدە تۈرك 
قوۋمــى ئۇقۇمىنــى قولالنغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ بــۇ خىــل ئورتــاق 
ــۇ  ــۇر. ب ــەن بىردەكت ــغەرىي بىل ــۇد كاش ــى مەھم ــوۋم ئىدىيەس ق
نۇقتــا ئۇنىــڭ ئەســىرىنىڭ مۇقەددىمىســىدە ئېنىــق ئىپادىلىنىــدۇ.

بۈگۈنكــى كۈنــدە پەقەت ئۇيغــۇر ئالىملىــرى، زىيالىيلىرىال  
ئۇيغــۇر  ھاجىپنــى  خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد 
تــەۋە دەپ قارايــدۇ. شــۇنىڭدەك پۈتــۈن ئۇيغــۇر  مىللىتىگــە 
خەلقــى ئۇالرنــى ئۆزلىرىنىــڭ بۈيــۈك بوۋىســى دەپ ھېســاباليدۇ 
ھــەم بۇنىڭغــا ئىشــىنىدۇ. ئۇيغۇرالرنىــڭ مەھمــۇد كاشــغەرىي 
ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنــى ئۇيغــۇر دەپ قارىشــىغا ســەۋەب 
بولغــان ئامىلالرنــى بىــر قانچــە نۇقتىدىــن چۈشــىنىش مۇمكىــن.

بىلــەن  تىــل  ۋە  مەنبــە  ئېتنىــك  بىرىنچىدىــن. 
جەمەتــى  خــان  مەھمۇدنىــڭ  بــۇ  مەســىلە.  مۇناســىۋەتلىك 
ھېســابالنغان نەســەبى ۋە قاراخانىيــالر سۇاللىســىنى قۇرغــان 
يادرولــۇق قەبىلىنىــڭ كىملىكــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، 
قسســم   كــۆپ  خېلــى  خەلقئــارادا  ۋە  تارىخچىلىــرى  ئۇيغــۇر 
بىــردەك ھالــدا قاراخانىيــالر سۇاللىســىنى  مۇتەخەسسىســلەر 
ئۇيغــۇرالر قۇرغــان دەپ ھېســاباليدۇ. بــۇ نۇقتىئىنــەزەر مۇتلــەق 

ئېتىــراپ  تارىخچىلىــرى تەرىپىدىنمــۇ  كــۆپ ســانلىق خىتــاي 
قىلىنغــان شــۇنىڭدەك تەشــەببۇس قىلىنغــان بولــۇپ، بىر قىســىم 
رۇس،  ياپــون، خىتــاي ۋە ئۇيغــۇر تارىخچىلىرىنىــڭ قارىشــىچە، 
ــى موڭغۇليەدىكــى قارابالغاســۇننى مەركــەز  ــە 840 -يىل مىالدىي
قىلغــان ئۇيغــۇر قاغانلىقــى يىمىرىلگەندىــن كېيىــن، غەربكــە 
ــڭ  ــرى تاغلىرىنى ــڭ تەڭ ــر تارمىقىنى ــڭ بى ــەن ئۇيغۇرالرنى كۆچك
جەنۇبــى ۋە پامىــر ئەتراپىغــا كۆچــۈپ كەلگەنلىكــى ھەمــدە 
شــۇ يەردىكــى ئۇيغــۇر -تۇركىــي قەبىلىلــەر بىلــەن بىرلىكتــە  
قاراخانىيــالر سۇاللىســىنى بەرپــا قىلغانلىقىنــى، تارىم-تۇرپــان 
ۋادىســىغا كەلگــەن ئۇيغۇرالرنىــڭ يەنــە بىــر تارمىقىنىــڭ ئۇيغــۇر  
قەبىلىلىــرى  بىلــەن  بىرلىكتــە تۇرپــان ئىدىقــۇت دۆلىتىنــى 
خىتــاي  ۋە  ئۇيغــۇر  مۇقىمالشــتۇرىدۇ.  قىلغانلىقىنــى  بەرپــا 
تارىخچىلىرىنىــڭ قارىشــىچە، قاراخانىيــالر سۇاللىســى قەشــقەرنى 
پايتەخــت قىلغــان بولــۇپ، بــۇ خاندانلىقنىــڭ خــان جەمــەت 
يادروســى ئۇيغــۇرالر، شــۇڭا ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا قۇرغــان 
خاندانلىقىــدۇر ]20[. قاراخانىيــالر سۇاللىســى تەتقىقاتچىســى 
پېتىــر گولدېننىــڭ قارىشــىچە   ياغمــا قەبىلىســى بالــدۇرراق 
قەشــقەر  ئەتراپلىرىــدا پائالىيــەت قىلغــان بولــۇپ،  قاراخانىيــالر 
سۇاللىســىنىڭ خــان جەمەتىنى ئۇيغۇر ياغما قەبىلىســى تەشــكىل 
قىلغانىــدى ]21[.  قاراخانىيــالر سۇاللىســى ئۇنىــڭ بىرىنچــى 
خانــى ســۈپىتىدە  كــۈل بىلگــە قادىرخاندىــن باشــلىنىدۇ ]22[.  
ــى  ــڭ قۇرغانلىق ــۇر قەبىلىلىرىنى ــىنى ئۇيغ ــالر سۇاللىس قاراخانىي
بۇرۇنــال  تەرىپىدىــن  ئالىمــالر  ســانلىق  كــۆپ  قارىشــى  كــۆز 
تەســتىقالنغان بولــۇپ، ســوۋېت ئالىملىرىدىــن ئــا. بېرنشــتام، 
ئۇيغــۇر  قاراخانىيالرنــى  داۋىدوۋىــچ  قاراخانىيشۇناســلىرىدىن 
ــدى ]23[.  ــى چىقارغانى ــى يەكۈنىن ــى قۇرغانلىق ــا قەبىلىس ياغم

تىلشــۇناس  ئۇيغــۇر  مەسىلىســى.  تىــل  ئىككىنچىدىــن 
ئالىملىــرى مەھمــۇت كاشــغەرىينى ئۇيغــۇر دەپ بېكىتىشــىدىكى 
تىلىنىــڭ  ئەدەبىــي  ئىشــلەتكەن  ئۇنىــڭ  ســەۋەب  بىــر  يەنــە 
ــە  ــدە خاقانىي ــڭ نەزىرى ــدۇر. ئۇالرنى ــى ئىكەنلىكى ــە تىل خاقانىي
تىلــى، تۇرپــان ئىدىقۇتلۇقىدىكــى ئۇيغــۇر تىلــى بىلــەن بىــر تىــل 
بولۇپ،  قاراخانىيالر سۇاللىســى تەۋەســىدىكى قەشقەرنى مەركەز 
قىلغــان  تىــل بىلــەن تۇرپاننــى مەركەز قىلغان تىــل  دەل  ئۇيغۇر 
تىلىــدۇر. ئۇيغــۇر ئالىملىــرى قاراخانىيــالر دەۋرىدە ئىشــلىتىلگەن  
بــۇ تىلنىــڭ،  جۈملىدىــن »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ تىلىنىــڭ، يەنــى 
خاقانىيــە تىلىنىــڭ ئۇيغۇر تىلى ئىكەنلىكىنى  كۆرســىتىدۇ ]24[.

يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئۈچىنچىدىــن، 
مەھمــۇد  مەسىلىســى؛  تەۋەلىكــى  زېمىــن  ھاجىپنىــڭ  خــاس 
كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ يۇرتــى ھەققىــدە 
ھــەر خىــل قــاراش بــار. ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قىرغىــز، قــازاق ۋە 
باشــقىالرنىڭ ئالىملىــرى مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ئىسســىق كــۆل 
ــى باالســاغۇندا،  بويىدىكــى بارســخاندا، يۈســۈپ خــاس ھاجىپن
يەنــى ھازىرقــى توقمــاق يېنىــدا تۇغۇلغــان ۋە شــۇ يەرلىــك 
ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى سۈرســىمۇ، ئەممــا ئۇيغــۇر ئالىملىــرى 
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ئاساســەن  ئۇچۇرالرغــا  دىۋاندىكــى  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد 
ھەمــدە خەلــق ئىچىدىكــى رىۋايەتلــەر ھەمــدە 19 - ئەســىردىكى 
مۇھەممــەد ســادىق كاشــغەرىينىڭ ۋەخپــە ھۆججىتــى ئارقىلىــق 
مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ، قەشــقەر شــەھىرىنىڭ يېنىدىكــى ئوپــال 
يېزىســىنىڭ ئازىــغ كەنتىــدە تۇغۇلغــان ھەمــدە ئــۆز يۇرتــى 
ھېســابالنغان شــۇ جايغا دەپنــە قىلىنغانلىقىنى مۇقىمالشــتۇرىدۇ. 
ــى  ــدە مەھمــۇد كاشــغەرىي ئەين ــڭ نەزىرى ئۇيغــۇرالر ئالىملىرىنى
ۋاقىتتــا ئــۆز ئىســمى مەھمۇدقــا »كاشــغەرىي«دىن ئىبــارەت 
ئاتىشــى،  قوشــۇپ  قىلىــپ،  تەخەللۇســى  ئىســمىنى  شــەھەر 
ئۇنىــڭ  ئاتىشــى،  شــۇنداق  زامانداشــلىرىنىڭمۇ  شــۇنىڭدەك 
بېرىــدۇ.  دېــرەك  ئىكەنلىكىدىــن  تــەۋە  زېمىنگــە  بــۇ  يەنىــال 
»ماخمــۇت كاشــغەرىي« دېگــەن ئىســىم، كاشــغەرلىك، يەنــى 
بۈگۈنكــى قەشــقەرلىك دېگــەن بولىــدۇ. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
قاراخانىــالر  باالســاغۇن  بولــۇپ،  تۇغۇلغــان  باالســاغۇندا 
سۇاللىســىنىڭ يازلىــق پايتەخــت شــەھەرلىرىدىن بىــرى ئىــدى. 
بــۇ شــەھەردە ئەمەلىيەتتــە شەھەرلەشــكەن تۈركىــي قەبىلىلــەر 
ياشــىغان بولــۇپ، بــۇ ئوخشاشــال ئورخــۇن ئۇيغــۇر قالغانلىقىنــى 
يــادرو قىلغــان ئۇيغــۇر قەبىلىلىــرى تەركىبىدىكــى قەبىلىلــەر 
تۇركىــي  ئۇيغــۇر   بارلىــق  قەشــقەر  ئىــدى.  جــاي  ياشــىغان 
ئىــدى  پايتەختــى  ۋە  مەركەزلەشــكەن جايــى  قەبىلىلىرىنىــڭ 
ــڭ ئەســىرىدە  ــڭ ئۈســتىگە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى ]25[. ئۇنى
ئىشــلەتكەن تىلىمــۇ خاقانىيــە تىلــى، يەنــى ئۇيغــۇر تىلــى ئىــدى.

بىلــەن  كىملىــك  ئېتنىــك  بۈگۈنكــى  تۆتىنچىدىــن، 
ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ  بۈگۈنكــى  يەنــى  مەســىلە.  باغلىنىشــلىق 
تۈركىســتاندىكى   شــەرقىي  يەنــى  رايونىدى«كــى  ئاپتونــوم 
ئاساســلىق تۈركىــي خەلــق ئۇيغــۇرالر ئومۇمىــي نوپۇســىنىڭ 
ــقەر ۋە  ــان. قەش ــە تارقالغ ــقەر ۋىاليىتىگ ــەن 30 % قەش تەخمىن
ــەڭ  ــۇرالر ئ ــرى ئۇيغ ــق رايونلى ــى دېھقانچىلى ــڭ ئەتراپىدىك ئۇنى
دېمــەك  »قەشــقەر«  بولــۇپ،  جايــالر  ئولتۇراقالشــقان  زىــچ 
»ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋەتىنــى« دېمەكتــۇر. بــۇ جايدىكــى ئۇيغۇرالرنىڭ 
دېگەندىــن  »ئۇيغــۇر«  ئۆزلىرىنــى  ئەســىرلەر  كــۆپ  تارىختــا 
كــۆرە، »قەشــقەرلىك« ۋە ياكــى »مۇســۇلمان« دەپ ئاتىغانلىقــى، 
باشــلىرىدىن  20 - ئەســىرنىڭ  نامىنىــڭ  ئېتنىــك  »ئۇيغــۇر« 
ــك  ــي كىملى ــۈك مىللى ــي يۈزل ــارەن رەسمىيلىشــىپ، ئومۇمى ئېتىب
ســۈپىتىدە ئاتالغانلىقــى ھەمــدە پۈتــۈن خەلقنىــڭ بۇنــى قوبــۇل 
قىلغانلىقى ئېنىق بولۇشــتىن قەتئىــي نەزەر ئۇيغۇر تارىخچىلىرى، 
جــاي  بــۇ  نەزىرىــدە  پۇقرالىرىنىــڭ   ئــاۋام  ۋە  زىيالىيلىــرى 
قەدىمدىــن تارتىــپ ئۇيغۇرالرنىــڭ ئانــا ۋەتىنــى بولــۇپ كەلگــەن. 

  7. مەھمۇد كاشغەرىي ۋە يۈسۈپ خاس ھاجىپالرنىڭ  
بۈگۈنكى ئۇيغۇرالرنىڭ مىللەتپەرۋەرلىكىگە تەسىرى 

ــانلىق  ــىدىكى ش ــۆز ئۆتمۈش ــق ئ ــر خەل ــداق بى ــەر قان  ھ
مىللىــي  ئۇنــى  پەخىرلىنىــپ،  نامايەندىلىرىدىــن  مەدەنىيــەت 

كېيىنكــى  ئۇنــى  تىكلەشــكە،  قىلىــپ  ســىمۋولى  مەدەنىيــەت 
ئەۋالدالرنىــڭ مىللىــي روھىنــى تەربىيەلــەش ۋە راۋاجالندۇرشــتا 
تەبىئىــي. بېرىشــى  ئەھمىيــەت  قىلىشــقا  قىبلىنامــە 

مەنچىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئەســىردە   -  18
ئىمپېرىيەســىنىڭ ئىشــغالىيىتى ئاســتىغا چۈشــۈپ قالغاندىــن 
رەھبەرلىكىدىكــى  ياقۇپبــەگ  يىلــى   -  1877 تاكــى  كېيىــن، 
»يەتتــە شــەھەر دۆلىتــى« يىمىرىلگەنگــە قەدەر بولغــان ئارىلىقتا 
ئىســتىقاللىيىتىنى  مىللىــي  ئۆزلىرىنىــڭ  تۈركلىــرى  ئۇيغــۇر 
ئەســلىگە كەلتــۈرۈش، مىللىــي مەدەنىيىتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
توختاۋســىز كــۈرەش قىلــدى. تــۈرك مەدەنىيىتىنىــڭ قەدىمــى 
ــدا  ــى ۋادىلىرى ــان ۋە ئىل ــم، تۇرپ ــرى ھېســابالنغان  تارى ئوچاقلى
ــنىڭ  ــى قوغداش ــڭ مەدەنىيىتىن ــۇرالر ئۆزلىرىنى ــىغۇچى ئۇيغ ياش
بولــۇپ، جەمئىيەتنىــڭ  پايدىالنغــان  ئۇســۇللىرىدىن  تۈرلــۈك 
ئاڭلىــق قاتلىمــى ھېســابالنغان مەشــھۇر زىيالىيــالر ۋە بىلىــم 
ئادەملىــرى ئــۆز خەلقىنىــڭ مىللىــي ئېڭىنــى ئۆســتۈرۈش ۋە 
مىللىــي كىملىكنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن ئــۆز يۇرتىدىــن 
چىققــان بۈيــۈك تارىخىــي ئەربابالرنــى مەدھىيەلــەش، ئۇالرنىــڭ 
ــدۇرۇش مەقســىتىدە  ــراس قال ــا مى ــى ئەۋالدالرغ ــش -ئىزلىرىن ئى
بەرگــەن  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  تەزكىرىچىلىككــە  تارىخىــي 
ســەئىدىيەلەر  كېيىنكــى  سۇاللىســى،  قاراخانىيــالر  بولــۇپ، 
ۋە  خوجىــالر  ۋاقىتالردىكــى  كېيىنكــى  ھەمــدە  خاندانلىقــى 
ــان  ــەر يېزىلغ ــەن تەزكىرەل ــت كۆپلىگ ــە ئائى ــەت دەۋرىگ بەدەۋل
ئىــدى. ئەنــە شــۇنىڭ جۈملىســى ســۈپىتىدە 19 - ئەســىردە 
كاشــغەرىينىڭ  ســادىق  مۇھەممــەد  ئالىــم  مەشــھۇر  ئۆتكــەن 
مەخســۇس كىتــاب يېزىــپ، ئۇنــى مەھمــۇد كاشــغەرىي مازىرىغــا 
مەزكــۇر  ھەمــدە  قىلىشــى  ۋەخپــە  ھۆججەتلىــك  مەخســۇس 
ــڭ  ــەر زىيالىيلىرىنى ــە نەپ ــر قانچ ــڭ بى ــۇ دەۋرنى ــە ش ھۆججەتك
ئىمــزا قويۇشــى تاســادىپىي ئەمــەس بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ مەقســىتى 
ــدە  ــە تونۇشــتۇرۇش ھەم ــان ئىنســاننى خەلقىگ ــازاردا ياتق ــۇ م ب
كېيىنكــى ئەۋالدالرغــا يالدامــا قىلىشــتىن ئىبــارەت بولســا كېرەك.

20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ئىســالم دۇنياســى جۈملىدىن 
ــەن يېڭىچــە مەدەنىيەت-مائارىــپ  تــۈرك دۇنياســىدا كۆتۈرۈلگ
ھەرىكىتــى شــەرقىي تۈركىســتانغىمۇ يېتىــپ كەلــدى. ئىســتانبۇل، 
ــۈرك ۋە  ــۇر، ت ــە كۆرگــەن ئۇيغ ــالردا تەربىي ــق جاي ــازان قاتارلى ق
ــدە  ــەت ئىچى ــىرلەردە  جاھال ــى ئەس ــرى كېيىنك ــار زىيالىيلى تات
قالغــان شــەرقىي تۈركىســتاننى يېڭىچــە ئىلىم-مەرىپــەت نۇرلىرى 
بىلــەن يورۇتتــى. ئىســتانبۇللۇق مەرىپەتچــى ئەخمــەت كامــال ۋە 
ئىســتانبۇلدا تەربىيــە كۆرگــەن شــەرقىي تۈركىســتانلىق مەســئۇد 
گېرمانىيــە،  ھەمــدە  ئەپەنــدى  تۇرســۇن  بايقــوزى،  ســەبىرى 
ــان   ــە بولغ ــەردە زىيارەتت ــق دۆلەتل ــە قاتارلى ــىيە ۋە تۈركىي رۇس
ئابدۇخالىــق  مۇھىتــى،  مەخســۇت  مۇســابايالر،  ئاكا-ئــۇكا 
مىللەتپــەرۋەر  مەرىپەتپــەرۋەر،  يۈزلىگــەن  باشــقا  ۋە  ئۇيغــۇر 



2019-يىللىق 3/4- سان

17

مەكتەپلــەر  زامانىــۋى  تىجارەتچىلــەر  ئادەملىــرى،  بىلىــم 
ــڭ  ــك ھەرىكىتىنى ــتاندا مەرىپەتچىلى ــەرقىي تۈركىس ــپ، ش ئېچى
ــك،  ــي كىملى ــدا مىللى ــڭ ئېڭى ــاپ، ئۇيغۇرالرنى ــى قوزغ دولقۇنىن
قىلــدى  پەيــدا  ئاڭلىرىنــى  مىللەتپەرۋەرلىــك  ۋە  روھ  مىللىــي 
ھەمــدە راۋاجالنــدۇردى. ئەنــە شــۇ ئۇيغــۇر مىللەتپەرۋەرلــەر ئــۆز 
ــۆز مىللىتىنىــڭ  خەلقىنىــڭ مىللىــي ئېڭىنــى تىكلــەش ئۈچــۈن ئ
مىللىــي تارىخــى ۋە مىللىــي مەدەنىيــەت ئەنئەنىســىنى خەلقىگــە 
ــىدىن  ــانلىق ئۆتمۈش ــڭ ش ــڭ ئۆزلىرىنى ــەندۈرمەي، خەلقنى چۈش
ــلىكى  ــن ئەمەس ــەي مۇمكى ــىنى يېتىلدۈرم ــش تۇيغۇس پەخىرلىنى
تونــۇپ يەتكــەن بولغاچقــا ئــۇالر تۈركىيــە، رۇســىيە تاتارىســتانى 
ــى  ــخ كىتابلىرىن ــۈرك تارى ــالردا نەشــر قىلىنغــان ت ۋە باشــقا جاي
مىســىر  تۈركىيــە،  كىــردى.   ئېلىــپ  تۈركىســتانغا  شــەرقىي 
ۋە باشــقا جايــالردا تەربىيــە كۆرگــەن قەشــقەرنىڭ ئاتاقلىــق 
ــال،  ــۇق ھاجــى شــەۋقى، شەمشــىدىن دامول ــن قۇتل زىيالىيلىرىدى
خاراكتېرلىــك  ۋەكىــل  قاتارلىقــالر  تەۋپىــق  ئەلــى  مەمــەت 
بولــۇپ، بــۇالر نەشــرىياتچىلىق، مەرىپەتچىلىــك يوللىــرى بىلــەن 
ــە  ــدى . ئەن ــەن تەربىيەلى ــى بىل ــك ئېڭ ــى مىللەتچىلى ئۇيغۇرالرن
شــۇ ئاقارتىــش ۋە ئويغىتىــش ھەرىكەتلىــرى 1931-1934 - 
ۋە 1945 - يىللىــرى ئارىســىدا پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتان 
مىقياســىدا كۆتۈرۈلگــەن مىللىــي ئازادلىــق ئىنقىالبــى ھەمــدە 
تۈركىيــە  كەلگــەن،  مەيدانغــا  نەتىجىســىدە  ئىنقىالبــالر  بــۇ 
دۇنياســىدىكى  تــۈرك  مەيدانغــا  كېيىــن  جۇمھۇرىيىتىدىــن 
ئىككىنچى مۇســتەقىل تۈرك جۇمھۇرىيىتى- شــەرقىي تۈركىســتان 
خۇالســىالنغان  بىلــەن  قۇرۇلۇشــى  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  ئىســالم 
ــەن  ــان كۆپلىگ ــان ۋە ئاتالمىغ ــمى ئاتالغ ــدا ئىس ــۇپ، يۇقىرى بول
ــاپ،  ــم رول ئوين ــالردا مۇھى بىلىــم ئادەملىــرى مەزكــۇر ئىنقىالب
گېزىتچىلىــك   - نەشــرىيات  ھــەم  تەشــۋىقات-تەربىيە  يەنىــال 
مىللىــي  تەربىيــە،  تارىخىــي  داۋامالشــتۇردى.  خىزمەتلىرىنــى 
كىملىــك ۋە مىللىــي روھ ئوخشاشــال ئۇالرنىــڭ جۇمھۇرىيــەت 
دەۋرىدىكــى تەربىيــە پائالىيەتلىرىدىكــى مۇھىــم تېمــا بولــۇپ 
قالغــان ئىــدى. بولۇپمــۇ، 1945 -يىللىرىدىــن كېيىن،ئۇيغــۇر 
سىياســىيونلىرى ۋە مەرىپەتچىلىــرى ئۈچــۈن تــۈرك -ئۇيغــۇر 
ئوغــۇز،  قاغانالردىــن  ســەلتەنەتلىك  مەشــھۇر  تارىخىدىكــى 
ــغەرىي  ــۇد كاش ــاردا مەھم ــۇ قات ــاتۇق ۋە ش ــۇلتان س ــال، س ئاتىل
ــاالر  ــالر، ئۆلىم ــق  ھۆكۈمران ــپ قاتارلى ــاس ھاجى ــۈپ خ ۋە يۈس
ئۇالرنىــڭ خەلقنــى تەربىيەلەشــتىكى ســىمۋولالرغا ئايالنــدى. 

غۇلجىــدا  نويابىــردا   -  12 يىلــى   -  1944  
شــەرقىي  ئاخىرالشــقان  يىلــى   -  1949 قۇرۇلــۇپ، 
ۋە  ۋەتەنپەرۋەرلىــك  ئوخشاشــال  جۇمھۇرىيىتىمــۇ  تۈركىســتان 
مىللەتپەرۋەرلىــك  ئىدىيەســىگە ئەھمىيــەت بەرگــەن بولــۇپ، 
ــتىكى  ــى ئۆستۈرۈش ــي روھن ــال مىللى ــە ئوخشاش ــي تەربىي تارىخى
ــان  ــر قىلغ ــى نەش ــى ھۆكۈمىت ــا، ئىل ــان بولغاچق ــىتە قىلىنغ ۋاس
ــەم  ــىي ھ ــۈش سىياس ــڭ ئۆتم ــالردا ئۇيغۇرالرنى ــت - ژۇرنال گېزى
مەدەنىيــەت تارىخــى ۋە مەشــھۇر ئالىملىــرى ھەققىــدە ماقالىــالر 
قاســىمىنىڭ  ئەخمەتجــان  تۇراتتــى.  بېســىلىپ  پات-پــات 

»تۈركىــي  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  بويىچــە،  تەشەببۇســى 
ئۇيۇشــتۇرۇلدى. قىلىشــقا  تەرجىمــە  نــى  دىۋانــى«  تىلــالر 

رەھبىــرى  ھەرىكــەت  ئازادلىــق  مىللىــي  ھەتتــا 
ئەخمەتجــان قاســىمى ئــۆز نۇتۇقلىرىــدا مەھمــۇد كاشــغەرىي 
مەدەنىيىتىگــە،  ئۇيغــۇر  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ۋە 
جۈملىدىــن ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىگــە قوشــقان تۆھپىســىگە 
يۇقىــرى بېرىــپ، » >قۇتادغــۇ بىلىــك< ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت 
دېگەنىــدى. ئابىــدە«  ئىلمىــي  ئۇلــۇغ   بىــر  تارىخىدىكــى 

ــى   ــڭ 6 -كۈن ــى، 6 - ئاينى ــىلەن، 1949 - يىل ــۇ، مەس ئ
ئۆزبېــك،  قــازاق،  ئۇيغــۇر،  ئۆتكۈزۈلگــەن  شــەھىرىدە  غۇلجــا 
ھــەم  يازغۇچى-شــائىرلىرى  مىللــەت  باشــقا  ۋە  رۇس  تاتــار، 
زىيالىيلىرى  قاتناشــقان، رۇس كىالسســىك شــائىرى ئالېكســاندر 
ــەش چــوڭ  ــى خاتىرىل ــڭ 150 يىللىقىن پۇشــكىن تۇغۇلغانلىقىنى
كۆلەمدىكــى  مۇراســىمىدا ســۆز قىلىــپ، ئالېكســاندر پۇشــكىننىڭ 
ۋە   قىلــدى  دېكالماتســىيە  شــېئىرىنى  ناملىــق  »ھەيكــەل« 
ئالېكســاندر پۇشــكىننىڭ  رۇس ھــەم ئىنســانىيەت ئەدەبىياتىغــا 
بىرگــە  بىلــەن  مۇئەييەنلەشــتۈرۈش  توپىســىنى  قوشــقان 
ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ قەدىمكــى دەۋرلــەردە ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىگە 
قوشــقان تۆھپىلىــرى ۋە قالدۇرغــان مەدەنىيــەت مىراســلىرىنى 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــن ش ــى، جۈملىدى ــەپ،  دەۋرىمىزدىك تەكىتل
شــۇ  ئەنــە  ئەدىبلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دەۋرىدىكــى  ئىنقىالبــى 
قەدىمكــى شــانلىق مەدەنىيــەت ئەنئەنىســىگە ۋارىســلىق قىلىــپ، 
ئەنــە شــۇ كىالسســىكالرنىڭ ئىزلىرىنــى داۋامالشــتۇرۇۋاتقانلىقىنى 
ئەســلىتىپ: »بىزنىــڭ كونــا چاپانلىرىمىــز ئىچىــدە ئۈمىــدۋار 
ئەدەبىيات-ســەنئىتىمىز  بىزنىــڭ  كــۆپ،  ناھايىتــى  كىشــىلەر 
ــەم  ــى خەلقىئال ــەس بايلىقىمىزن ــق. بــۇ  تۈگىم ــەس بايلى تۈگىم
ئەلقــەم  قادىــر،  زۇنــۇن  ئۈچــۈن  قىلىــش  نامايــان  ئالدىــدا 
ئەختــەم، قۇرمانغالىــدەك يازغۇچىــالر كۆپلــەپ چىقىشــى كېــرەك. 
ــان  ــەن توغرىســىدا  يازغ ــڭ ۋەت ــا  دامولالمنى نىمشــېھىت ئەرمىي
ــېئىرلىرى  ــڭ ش ــدۇم. ئۇنى ــى رازى بول ــۇپ خېل ــېئىرلىرىنى ئوق ش
نەۋائينىــڭ شــېئىر يېزىــش ئۇســلۇبىدا يېزىلىپتــۇ. ئەجدادلىرىمىــز 
 - 11 قىلغــان.  ئىشــالرنى  بۈيــۈك  تارىخىمىــزدا   مەدەنىيــەت 
ــۈك ئەســەر »قۇتادغــۇ بىلىــك >ئۇيغــۇر  ئەســىردە يېزىلغــان بۈي
مەدەنىيــەت تارىخىدىكــى بىــر ئۇلۇغ  ئىلمىي ئابىــدە، ....ئاتاقلىق 
رۇس ئالىمــى مالــوف قاتارلىقالرنىــڭ شــەرق مەدەنىيــەت تارىخىغا 
دائىــر يازغــان كىتابىدىكــى مۇنــداق بىــر ســۆز ئېســىمگە كەلــدى؛ 
>17 - ئەســىرگىچە بــەزى دۆلــەت، بــەزى مىللەتلــەر تەرىپىدىــن 
يېزىلغــان بىــر قىســىم ئەســەرلەر >قۇتادغــۇ بىلىك<نــى ئەينــەك 
قىلغــان بولۇشــى مۇمكىــن<« دەپ  تەكىتلەنگەنىــدى ]27[.

ئەخمەتجــان قاســىمى، ســۆز نۇتۇقلىرىــدا دائىــم مەھمــۇد 
كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە  باشــقا نامايەندىلەرنىــڭ 
تۆھپىلىــرى بىلــەن بىرگــە ئۇيغۇرالرنىــڭ تارىختــا مۇســتەقىل 
تۆھپــە  مەدەنىيىتىگــە  ئىنســانىيەت  قــۇرۇپ،  دۆلەتلەرنــى 
كىالسســىكلىرى،  ياۋروپــا  باشــقىمۇ  ۋە  قوشــقانلىقىنى 
دۇنيــا  ھــەم  تۆھپىلىــرى  نامايەندىلىرىنىــڭ  مەدەنىيــەت 
مەۋجــۇت  ئۇيغۇرالرنىــڭ  باســقۇچلىرىنى   مۇھىــم  تارىخنىــڭ 
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نۇقتىدىــن  بــۇ،  چۈشــەندۈرەتتى.  باغــالپ  بىلــەن  ھالىتــى 
رەھبەرلىرىنىــڭ  ئىنقىــالب  قاتارلىــق  قاســىمى   ئەخمەتجــان 
باشــقا  ۋە  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  كاشــغەرىي،  مەخمــۇد 
مىللىــي ســىمۋولالرنىڭ مىللىــي روھنــى كۆتۈرۈشــتە نەقــەدەر 
مۇمكىــن. كۆرۈۋېلىــش  يەتكەنلىكىنــى  تونــۇپ  مۇھىملىقىنــى 

شــۇنىڭدەك، 1946 - 1949 يىللىرى ئۈرۈمچىنى مەركەز 
قىلغــان مەســئۇد ســەبىرى بايقــوزى، ئەيســا يۈســۈپ ئالىپتېكىــن 
مىللەتپەرۋەرلەرنىــڭ  قاتارلىــق  بۇغــرا  ئىمىــن  مۇھەممــەد  ۋە 
ــەر  ــۇرۇپ، دەرنەكل ــپ كۇتۇپخانىســى« ق »يۈســۈپ خــاس ھاجى
كېڭەيتىشــى  پائالىيەتلىرىنــى  ئىلمىــي  تارىــخ  ئۇيۇشــتۇرۇپ، 
ھاجىــپ  خــاس  »يۈســۈپ  ئەمــەس.  ھادىســە  تاســادىپىي 
ــى  ــدا بىرىنچ ــىيا رايونى ــۇرا ئاس ــال ئوتت ــى«  ئېھتىم كۇتۇپخانىس
قېتىــم يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ نامــى بىــر مەدەنىيــەت ئورنىغــا 
ــا  ــى بولس ــۈپىتىدە قويۇلۇش ــام س ــك ن ــك ۋە ھۆرمەتلى ئەبەدىيلى
ــا تۈركىيــەدە  ــۇ كۇتۇپخان كېــرەك. مەزكــۇر » ئــۈچ ئەپەنــدى« ب
ــەن  ــان كۆپلىگ ــت يېزىلغ ــا ئائى ــۈرك تارىخىغ ــان ت ــر قىلىنغ نەش
كىتابالرنــى ئەكەلــدۈرۈپ قويغاندىــن ســىرت تۇنجــى قېتىــم 
چىقىرىلغــان  تۈركچــە  تۈركىيــەدە  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
زىيالىيالرنىــڭ  بىلــەن  قويــۇش  ئەكەلــدۈرۈپ  نۇسخىســىنى 
ياراتقانىــدى. ئىمكانىيــەت  تونۇشىشــىغا  بىلــەن  ئەســەر  بــۇ 

مەتبۇئاتىنىــڭ  ۋە  نەشــرىياتچىلىق  ئەممــا، 
يۈزلــۈك  ئومۇمىــي  يەنىــال  خەلقنىــڭ  ئومۇمالشــمىغانلىقى، 
مەدەنىي-مائارىــپ ساپاســىنىڭ تۆۋەنلىكــى ھەمــدە تەتقىقاتچى-
ــەر  ــىي چەكلىمىل ــى ۋە سىياس ــۇنىنىڭ ئازلىق ــڭ قوش زىيالىيالرنى
تىلــالر  »تۈركىــي  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  تۈپەيلىدىــن 
ۋە سىياســىي  مەدەنىيــەت  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز  دىۋانى«نــى 
تارىــخ بىلىملىــرى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا ئومۇميۈزلــۈك كېڭىيىــش 
كاشــغەرىي  مەھمــۇد  قىسقىســى،  ئېرىشــەلمىدى.  پۇرســىتىگە 
ۋە  يۈســۈپ  خــاس ھاجىپنــى ســىمۋول قىلغــان مەدەنىيــەت 
يېرىمىدىــن  بىرىنچــى  ئەســىرنىڭ   -  20 نامايەندىلىــرى 
باشــالپ ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللەتپەرۋەرلىكىنىــڭ شەكىللىنىشــى، 
ــى  ــي كىملىك ــۆز مىللى ــڭ ئ ــدە ئۇيغۇرالرنى ــا ھەم ــي روھىغ مىللى
رەۋىشــتە  بەگلىــك  تىكلىنىشــىگە  كىملىكىنــى  سىياســىي  ۋە 
بولمايــدۇ. ئارتۇقچــە  قارىســاق  دەپ  كۆرســەتتى  تەســىر 

خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  لېكىــن، 
ۋە  كۆلەمــدە  كــەڭ  روھىغــا  مىللىــي  ئۇيغــۇر  ھاجىپالرنىــڭ 
ئومۇميۈزلۈك تەســىر كۆرسىتىشــى 20 -ئەسىرنىڭ 80 -يىللىرىدا 
ئۇنىــڭ »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« ناملىــق ئەســىرىنىڭ ئــۈچ 
ــى  ــر قىلىنىش ــدا نەش ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــى زام ــۇپ ھازىرق ــوم بول ت
ــك«  ــۇ بىلى ــڭ » قۇتادغ ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ ــن يۈس ۋە ئارقىدى
ناملىــق ئەســىرىنىڭ ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر قاتارلىقــالر تەرىپىدىــن 
ــى ــر قىلىنىش ــخىلىرىنىڭ نەش ــقا نۇس ــى ۋە باش ــى نۇسخىس نەزم

خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  شــۇنىڭدەك 
ــالش  ــەن باغ ــالر بىل ــان تەتقىقات ــەۋج ئالغ ــدە ئ ــپ ھەققى ھاجى
ــۇ ئەســەرلەرنىڭ نەشــر قىلىنىشــى ئۇيغــۇر  ــن. چۈنكــى، ب مۇمكى

مەدەنىيــەت تارىخىدىكــى زور ۋەقــە بولــۇپ، ئــۇزۇن مەزگىــل 
ــي  ــۆز مىللى ــا، ئ ــان ئۇيغۇرالرغ ــن خەۋەرســىز قالغ ــۆز تارىخىدى ئ
ئۆتمۈشــىدىن  شــانلىق  ئــۆز  ھــەم  چۈشــىنىش  كىملىكىنــى 
پەخىرلىنىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ شــانلىق تارىــخ ياراتقــان بىــر مىللــەت 
ئىكەنلىكىنــى تونــۇپ، دەۋرگــە ھــەم كېلەچەككــە ئۈمىــد باغالش 
ھــەم يۈزلىنىشــتەك مىللىــي روھ ۋە سىياســىي، ئىجتىمائىــي، 
قىلــدى. شــۇنى ئەســكەرتىپ  ئاتــا  پىكىرلىرىنــى  مەدەنىيــەت 
ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  ۋاقىتالرغىچــە  شــۇ  كېرەككــى،  ئۆتــۈش 
رايونىــدا تېخــى بىــرەر ئۇيغــۇر تارىخــى كىتابــى يــوق ئىــدى. 

ئۇيغــۇر ئالىملىرىنىــڭ ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك تارىخــى، مەھمــۇد 
ــەت  ــقا مەدەنىي ــەم باش ــپ ھ ــاس ھاجى ــۈپ خ ــغەرىي، يۈس كاش
نامايەندىلــەر ھەققىدىكــى ماقالىلىــرى پەقــەت 70 - يىلالرنىــڭ 
ئاخىرلىرىدىــن ئېتىبــارەن كۆرۈلۈشــكە باشــلىغان بولــۇپ، خەلــق 
شــۇ ۋاقىتقىچــە بولغــان خىتاينىــڭ »مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى« 
ناملىــق سىياســىي ھەرىكىتىنىــڭ نەتىجىســىدە ئــۆز ئۆتمۈشــىنى، 
كەلگەنلىكىنــى  نەدىــن  كىملىكــى،  مىللىــي  ئۆزلىرىنىــڭ 
قالغــان  چۈشــۈپ  ھالغــا  نــادان  تولىمــۇ  بىلمەيدىغــان، 
ئىــدى. چۈنكــى، بۇنىڭدىكــى ســەۋەب شــۇكى، بــۇ مەزگىلــدە 
ئېتنىــك، سىياســىي  قاتارلىــق تۈركىــي خەلقلەرنىــڭ  ئۇيغــۇر 
ئۇيغــۇر  ئىگــە  بىلىمگــە  ھەققىــدە  تارىخــى  مەدەنىيــەت  ۋە 
ئالىملىــرى، زىيالىيلىــرى سىياســىي كۈرەشــلەرنىڭ قۇربانىغــا 
تاشــالنغان  تۈرمىلەرگــە   قىلىنغــان،  ســۈرگۈن  ئايلىنىــپ، 
مەدەنىيىتــى،  تارىخــى،  ئۇيغــۇر  بولغــان،  خانىۋەيــران  ھــەم 
كىالسســىك  كىتابــالر،  ئائىــت  باشــقىالرغا  ۋە  ئەدەبىياتــى 
قــول يازمــا ماتېرىياللىــرى كۆيدۈرۈۋېتىلىشــتەك  مەدەنىيــەت 
ــغەرىينىڭ  ــۇد كاش ــدى. مەھم ــەن ئى ــا دۇچ كەلگ ۋەيرانچىلىقىغ
ــڭ  ــڭ ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى ــى« نى ــالر دىۋان ــي تىل »تۈركى
» قۇتادغــۇ بىلىك«ىنىــڭ يورۇققــا چىقىشــى ھەمــدە  »بــۇالق«، 
»قەشــقەر  ژۇرنىلــى«،  ئىلمىــي  ئۇنىۋېرســىتېتى  »شــىنجاڭ 
ئىجتىمائىــي  »شــىنجاڭ  ژۇرنىلــى«،  ئىلمىــي  پېداگوكىــكا 
پەنلىــرى«، »قەشــقەر ئەدەبىياتــى« ۋە باشــقا ئىلمىــي ئەدەبىــي 
ژۇرنالالرنىــڭ ئارقىمۇ-ئارقىدىــن نەشــر قىلىنىــپ، ئۇنىڭــدا كــۆك 
تۈركلــەر، قاراخانىيــالر سۇاللىســى، تۇرپــان ئۇيغــۇر ئىدىقۇتلۇقــى 
دەۋرى شــۇنىڭدەك مەھمۇد كاشــغەرىي، يۈســۈپ خــاس ھاجىپ، 
ئەھمــەد يۈكنەكــى، ئەلىشــىر نەۋائــي، لۇتفــى، ئاتايــى، نۆۋبىتــى، 
ــۇنىڭدەك  ــىرلەر ش ــى ئەس ــۇرا ۋە كېيىنك ــق ئوتت ــى قاتارلى زەلىل
يېقىنقــى زامــان كىالسســىكلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ 
تارىخــى  ۋە  ئەدەبىيــات  كىالسســىك  مەزكــۇر  شــۇنىڭدەك 
ھەققىدىكــى ماقالىالرنىــڭ كۆپلــەپ ئېــالن قىلىنىشــى ئۇيغۇرالردا 
ياراتتــى. دەۋرىنــى  ئويغىنىــش  مىللىــي  يۈزلــۈك  ئومۇمىــي 

 مەھمــۇد كاشــغەرىي بىلــەن يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
ئىلمىــي تەتقىقــات ساھەســىدىن ھالقىــپ ئۆتــۈپ، كىشــىلەرنىڭ 
كۈندىلىــك ئىجتىمائىي-ئىقتىســادىي ۋە مەدەنىيــەت ھاياتىدىــن 
ئــورۇن ئالــدى. مەھمــۇد  كاشــغەرىيگە بېغىشــالنغان يۈزلىگــەن 
ــا- ــان ئات ــدى. قانچىلىغ ــا كەل ــىالر مەيدانغ ــېئىرالر ۋە ناخش ش
ئانىالرنىــڭ  پەرزەنتلىرىگــە مەھمــۇد ئىســمىنى قويغانلىقىنــى 
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ھېســابالپ چىقىــش تــەس. مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ قەبرىســىنى 
بىرىگــە  ئارزۇلىرىدىــن  مۇھىــم  ئادەملەرنىــڭ  قىلىــش  تــاۋاپ 
ئايالنــدى، قىسقىســى قەشــقەرگە كەلگــەن ھــەر قانــداق بىــر 
قەبرىســىنى  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  بىلــەن  ئالــدى  كىشــى 
ۋەزىيــەت  ئەمــەس  مۇمكىــن  ئۆتمەســلىكى  يوقلىمــاي 
شــەكىللەندى. مەھمــۇد كاشــغەرىي ئۇيغۇرنىــڭ ئىپتىخــارى، 
ئۇيغۇرنىــڭ غۇرۇرىغــا ئايالنغــان بولــۇپ،  1980 - يىلــالردا نــۇر 
مۇھەممــەد ئەركــى ئىســىملىك قەشــقەرلىك شــائىر »پەخىرلــەن 
ــش  ــالن قىلى ــېئىرىنى ئې ــق ش ــى« ناملى ــۇت ۋەتىن ــا مەھم دۇنياغ
ئىچىگــە  خەلــق  ئىشــلىنىپ،  مۇزىــكا  ئۇنىڭغــا  تــەڭ  بىلــەن 
ــەرى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىكى  ــن ب ــپ، 20 يىلالردى كــەڭ تارقىلى
بــۇ  كېلىنمەكتــە.  ئېيتىلىــپ  ســۈپىتىدە  ناخشــا  ئاتاقلىــق 
ناخشــا ئۇيغۇرالرغــا  ئــۆز ۋەتىنىدىــن، ئــۆز يۇرتىدىــن، ئــۆز 
ئىپتىخارلىنىشــقا  ئۆزىدىــن  پەخىرلىنىشــكە،  مىللىتىدىــن 
قىلىنغــان. خىتــاب  دەپ  مۇنــداق  بولــۇپ،  چاقىرغــان 

پەخىرلەن دۇنياغا مەھمۇت ۋەتىنى،
كىمنىڭ بار ئاشۇنداق ئالىمى!

 

  مەھمــۇد كاشــغەرىي يازغۇچىــالر ۋە رەسســامالرنىڭ 
يازغۇچىســى  ئۇيغــۇر  بولــۇپ،  ئالغــان  ئــورۇن  قەلىمىدىنمــۇ 
پەرھــات جىــالن 1993 -يىلــى، »مەھمــۇت قەشــقەرى« ناملىــق 
ــان  ــۇ روم ــى ب ــدۇردى.1995 -يىل ــر قىل ــى نەش ــى رومانىن تارىخ
ــتۇرغان،  ــى ئۇيۇش ــاغ ژۇرنىل ــرى ت ــى تەڭ ــدە ئۈرۈمچىدىك ھەققى
ئىبراھىــم مۇتىــي، شــەرىپىدىن ئۆمــەر قاتارلىــق ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر 
ئالىملىــرى ۋە باشــقىالر قاتناشــقان ســۆھبەت يىغىنىــدا ئەســەرگە 
يۇقىــرى باھــا بېرىلــدى. ئارقىدىــن يازغۇچــى ئاتاقلىــق رەسســام، 
پىروفېسســور غــازى ئەمــەت ئىلگىــرى كېيىــن ئىككــى قېتىــم 
مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ پورترېتىنــى ســىزغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ 
قەلىمىگــە مەنســۇپ مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ پورترېــت ســۈرىتى 
ئۆيلىرىگــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كۆپلىگــەن  ئېلىنىــپ،  رامكىالرغــا 
ئورۇنالرغىمــۇ  خۇسۇســىي  ۋە  مائارىــپ  جامائــەت،  بــەزى  ۋە 
ــۇر  ــان ئۇيغ ــى زام ــا، ھازىرق ــى بولس ــڭ ھەيكىل ــىلدى. ئۇنى ئېس
ھەيكەلتىراشــلىقىنىڭ بىــر نەتىجىســى ســۈپىتىدە باھاالنــدى.

ئورنىغــا،  مائارىــپ  نامىنــى   كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد 
ــا  ــرەر كوچىغ ــى بى ــى ۋە ياك ــەت ئورن ــى مەدەنىي ــە ۋە ياك باغچ
زىيالىيلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ئەبەدىيلەشــتۈرۈش  قويــۇپ، 
ــى  ــارزۇ تېخ ــۇ ئ ــراق، ب ــۇپ، بى ــى بول ــان ئارزۇس ــن بۇي ئۇزۇندى
ھازىرغىچــە  ئەمەلگــە ئاشــمىغان بولســىمۇ، بىــراق، يېقىنقــى 
ــا  ــى تەرەققىياتىغ ــازار ئىگىلىك ــى ب ــدە خىتايدىك ــل ئىچى 10 يى
سودا-ئىقتىســاد  نامىنىــڭ  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئەگىشــىپ، 
ئىشــالرنىڭ  بــۇ  بىــراق،  مەلــۇم.  ئايالنغانلىقــى  ماركىســىغا 
ــۇم. ــى مەل ــن قالغانلىق ــەي ئەمەلدى ــەردە پۈتۈنل ــى كۈنل ھازىرق

ــە شــۇنى تەكىتلــەش مۇمكىنكــى ئاتاقلىــق يازغۇچــى  يەن
مىرزاھىــت كەرىمــى ئىككــى توملــۇق » يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ« 

ئالىمىدىــن  ئــۆز  خەلقىمىزگــە  قىلــدۇرۇپ،  نەشــر  رومانىنــى 
پەخىرلىنىــش، ئــۆز مىللىــي كىملىكىدىــن پەخىرلىنىــش روھىنــى 
كۈچەيتتــى. خەلــق يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە ئۇنىــڭ دەۋرىنــى 
بەدىئىــي يــول بىلــەن چۈشــىنىش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە بولــدى.

ھاجىــپ   خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد 
ئۇيغــۇر  قازاقىســتاندىكى  دەۋرىدىــال  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت 
كىرگۈزۈلگــەن  دەرســلىكلىرىگە  ئەدەبىيــات  مەكتەپلىرىنىــڭ 
ئۇيغــۇر  تۈركىســتاندىكى  شــەرقىي  يىلــالردا   -  80 بولــۇپ، 
ــي  ــلىكلىرىدىمۇ مىللى ــات دەرس ــڭ ئەدەبىي ــۇرا مەكتەپلەرنى ئوتت
ۋە  تــۈرك   قەدىمكــى  ئەتتۈرۈلــۈپ،  ئەكــس  ئاالھىدىلىــك 
دەۋرىدىكــى  قاراخانىيــالر  يادىكارلىقلىــرى،  يازمــا  ئۇيغــۇر 
مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ھــەم كېيىنكــى 
ئەســىرلەردىكى  مەدەنىيــەت نامايەندىلىــرى ئۇيغــۇر ئوتتــۇرا 
مەكتــەپ ئەدەبىيــات دەرســلىكىگە بىــر قــەدەر سىســتېمىلىق 
كىرگۈزۈلــدى. بــۇ ئەھــۋال يــاش ئەۋالدالرنىــڭ  ئــۆز مەدەنىيــەت 
ــر قــەدەر ئەتراپلىــق  تارىخــى ھەققىــدە دەســلەپكى قەدەمــدە بى
مىللىــي  ئــوز  شــۇنىڭدەك  بولۇشــى  ئىگــە  چۈشــەنچىلەرگە 
تۇيغۇســىنىڭ  پەخىرلىنىــش  مەدەنىيىتىدىــن  ۋە  كىملىكــى 
ئەدەبىيــات  ۋاقىتــالردا  كېيىنكــى  ئەلۋەتتــە،  ئاشــۇردى. 
مەلــۇم  قىســقارتىلدى.  مەزمۇنــالر  بــۇ  دەرســلىكلىرىدىكى 
بولۇشــىچە، ھازىــر پۈتۈنلــەي باشــقىچە ئەھــۋال يــۈز بەرمەكتــە.

مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ دۇنياغــا 
كەلگەنلىكىگــە 1000 يىــل توشــقان بــۇ كۈنلىرىمىــزدە ئــۇالر 
ســىمۋوللىرىغا  كۈچلــۈك  ئــەڭ  روھىنىــڭ  مىللىــي  ئۇيغــۇر 
بىلــەن  روھــى  مىللىــي  ئۇيغــۇر  ئۇالرنىــڭ  ئايالنغانلىقــى، 
مىليونلىغــان  ئۈچــۈن  كەتكەنلىكــى  باغلىنىــپ  چەمبەرچــاس 
ئۇيغۇرالرنــى الگېرالرغــا ســوالپ، مىللىــي كىملىكــى ۋە دىنىــي 
ــي  ــاي مىللى ــا خىت ــڭ ئورنىغ ــتۇرۇش، ئۇنى ــى سۇسالش كىملىكىن
كىملىكىنــى تۇرغــۇزۇش تەربىيەســى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان خىتــاي 
دائىرىلىرىنىــڭ ئاساســلىق خەلــق قەلبىدىــن تازىــالش نىشــانىغا 
ئايالنــدى. مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
بىلــەن گەۋدىلەنگــەن ئۇيغــۇر مىللىــي روھــى، خىتــاي »جۇڭخــۇا 
مىللىتــى« كىملىكىنىــڭ كۈچلــۈك رىقابەتچىســىگە ئايالنغانىدى. 
مەھمــۇد  ئۇيغــۇرالر  ئۈچــۈن  ئىســتراتېگىيەچىلىرى  خىتــاي 
يۈكنەكــى،  ئەخمــەت  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ  كاشــغەرىي، 
ئەلىشــىر نەۋائــي، ئابدۇرېھىــم نىزارى ۋە باشــقا يۈزلىگــەن ئۇيغۇر 
ئورنىغــا  ئۇالرنىــڭ  ئەمــەس،  نامايەندىلىرىدىــن  مەدەنىيــەت 
كۇڭــزى ۋە باشــقا خىتــاي كىالسســىكلىرى ، خىتــاي مەدەنىيــەت 
ناماياندىلىرىدىــن پەخرلىنىــش روھــى تىكلىنىشــى كېــرەك ئىدى.

خــاس  يۈســۈپ  ۋە  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  دېمــەك، 
ھاجىپــالر مىــڭ يىــل ئىلگىــرى تىكلىگــەن مىللىــي روھ، بۈگۈنكى 
كۈچلــۈك  روھىنىــڭ  مىللىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ  دەۋرىمىزدىكــى 
تايانچىســى ۋە مەنىۋى ۋە روھى ئوزۇق مەنبەسىگە ئايالنغانىدى.
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مىڭ يىل بۇرۇن، مىڭ يىل كېيىن*

سەلىمە ئا. كامال**
)ئاۋسترالىيە(

بىــر  ئېســىل  يەنــى  ئەســەر،  ئەدەبىــي 
تارىخىــدۇر.  مەســخپىي  مىللەتنىــڭ  رومان—بىــر 

بىلىــك«،  »قۇتادغــۇ  يازغــان  بوۋىمىــز  يۈســۈپ 
ئۇيغــۇر  بولســا،  ئېرىشــتۈرگۈچى-بىلىم«  »بەختكــە  يەنــى، 
ئانــا  تىلىمىــزدا يېزىلغــان ئۇيغۇرنىــڭ ئاشــكارا تارىخىــدۇر.

يۈســۈپ بوۋىمىــز ياشــىغان دەۋر )1220—890(  كەڭــرى 
332  يىــل بۈيــۈك  ئاســىيا زېمىنىــدا ئۇيغــۇرالر قۇرغــان ۋە 
ئىــدى.  دەۋر  ســۈرگەن  ھاكىمىيــەت  دۆلىتــى  قاراخانىيــالر 
قــارا خانىــالر دۆلىتىنىــڭ ئىككــى پايتەختــى بولغــان. بىــرى، 
ــوردۇ(.  ــاغۇن )قۇزئ ــە بىرى-باالس ــت(، يەن ــوردۇ كەن ــقەر )ئ قەش
دەل  بوۋىمىــز  يۈســۈپ  ئىــدى.  بېشــكەك  بۈگۈنكــى  يەنــى، 
  )1085-1019( يىلــالردا  ســۈرگەن  ھۆكــۈم  قاراخانىيــالر 
باالســاغۇندا تۇغۇلغــان. زامانىســىنىڭ بۈيــۈك مۇتەپەككــۇرى، 
ئۇلــۇغ پەيالســوپى، ئۇيغــۇر ئانــا تىلىمىزنىــڭ يېتــۈك ئۇســتازى.

تەتقىقاتــالر  ئۆگەنگــەن،  ئىلىــم  قەشــقەردە  ئــۇ 
يېزىســىدا. پاينــاپ   — قەشــقەرنىڭ  قەبرىســى  ئىشــلىگەن. 

تىلــى  ئەدەبىــي  ئۇيغــۇر   - بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
دەۋر  شــېئىرىيىتىنىڭ  ۋە  تىلى«نىــڭ  »خاقانىيــە  بولغــان 
 13288 بېيىــت،   6444 بــاب،   82 دەســتۇرى.  بۆلگــۈچ 
داســتان.  دىداكتىــك  ھەجىملىــك  چــوڭ  مىســرالىق 
مەدەنىيــەت  مەنبەلىــك  كــۆپ  ئۆزىمىزنىــڭ  ئەســەردىن 
كۆرەلەيمىــز. كىملىكىمىزنــى  ئەســلى  ئىگــە  ئاالھىدىلىكىگــە 

كىتــاب يېزىلغانــدا قاراخانىيــالر سۇاللىســى تىكلەنگىنىگە 
ــان،  ــۈش بولغ ــە بۆس ــقان، ئىلىم-مەرىپەتت ــن ئاش 180 يىلالردى
مەھمــۇد، يۈســۈپلەردەك ئۇلــۇغ زاتالرنــى يېتىشــتۈرگەن دەۋر 
ئىــدى. ئەممــا، ئىچكــى زىددىيەتلــەر ســەۋەبىدىن  چۈشــكۈنلۈك، 
پارچىلىنىــش، ئــوردا ماجىرالىــرى، ھوقــۇق تالىشىشــالر دۆلەتنــى 
چېكىنىشــكە يۈزلەندۈرگەنىــدى. دانــا يۈســۈپ ناچــار ئاقىۋەتنــى 
ئادالەتلىــك  قويالمــاي،  ئوچــۇق  پىكرىنــى  بالــدۇر ســەزگەن. 
غايىــۋى دۆلــەت، تىنــچ، باياشــات جەمئىيــەت ئوبرازىنــى ياراتقان 
بۇ دەســتۇرنى قاراخانىيالر پادىشــاھى تاۋغاچ بۇغراخانغا تەقدىم 
قىلغــان. تاۋغــاچ بۇغراخان ئۇنىڭ مەقســىتىنى چۈشــەنگەن، ئۇنى 
ئەتىۋارلىغــان ھەمــدە »خــاس ھاجىــپ« مەرتىۋىســى بەرگــەن.

»خــاس ھاجىــپ« - ئــوردا مەسلىھەتچىســى، تايانغــۇ، 
... ئۇنۋانىــدۇر  كاتتــا  مەنىســىدىكى  تايانچىســى  ســەلتەنەت 

ئەســەرنىڭ مەزمــۇن دائىرىســى كــەڭ، پەلســەپىۋىلىك 
كۈچلــۈك بولغاچقــا، ئۇيغــۇرالر دۆلىتىدىــن ھالقىــپ دۇنياغــا 
تارقالغــان. ۋىيېننــا، قاھىــرە، پەرغانــە، ھىــرات نۇســخىلىرىدا 
قوليازمىســى  ئەســلى  ئالىمنىــڭ  ئەپسۇســكى،  كۆچۈرۈلگــەن. 
ــەن  ــان كۆچۈرۈلگ ــۇرۇن تېپىلغ ــەڭ ب ــدى. ئ ــە تېپىلمى ھازىرغىچ
قاراشــائىل  ھەســەن  ھىراتتىكــى  يىلــى   -  1439 نۇسخىســى 
شــەمس دېگــەن كىشــى قەدىمىــي ئۇيغــۇر يېزىقىــدا كۆچۈرگــەن 
نۇسخىســىدۇر. 18 - ئەســىرنىڭ ئاخىــرى ھىراتتــا ئىشــلەۋاتقان 
ۋېناغــا  نۇســخىنى  بــۇ  ئاۋســترىيەلىك شەرقشــۇناس ھاممېــر 
 100 پېتــى  شــۇ  قويغــان.  كۇتۇپخانىســىغا  ئــوردا  ئەكېلىــپ، 
ــىيەلىك  ــدا رۇس ــىرنىڭ ئاخىرى ــان. 19 - ئەس ــۇرۇپ قالغ ــل ت يى
رادلــوف بىلــەن ۋامېــرى مۇشــۇ نۇســخىنىڭ تېكىســتىنى تەرجىمــە 
نۇسخىســى—ئەرەب  قاھىــرە  قىلدۇرغــان.  نەشــر  قىلغــان، 
يېزىقىــدا 14 -ئەســىرنىڭ ئالدىنقــى يېرىمىــدا كۆچۈرۈلگــەن. 
ھازىــر قاھىرەدىكــى ھىدىــۋ كۇتۇپخانىســىدا ســاقلىنىۋاتىدۇ.

پەرغانە نۇسخىســىنى تاتــار ئالىمى-زەكىي ۋەلىدى 1913 
ــادا بايقىغــان. - يىلــى نەمەنگەندىكــى بىــر شەخســىي كۈتۈپخان

ئەســەرنىڭ  1925—يىلــى  فىكــرەت  ئالىمــى  ئۆزبېــك 
كېچىكىــپ  چۈشــۈرگەن.  قولغــا  نۇسخىســىنى  كۆچۈرۈلمــە 
ــان نۇســخىالر  ــە تېپىلغ ــخا بۈگۈنگىچ ــۇ نۇس ــكەن ب ــا چۈش قولغ
ــر  ــان. ھازى ــخا بولغ ــۇق نۇس ــەڭ تول ــي، ئ ــەڭ قەدىمى ــدە ئ ئىچى
ئىنگلىزچــە،   بىلىك«نىڭ—رۇســچە،  »قۇتادغــۇ  خەلقئــارادا 
بــار.  نۇسخىســى  تولــۇق  ئۆزبېكچــە  خىتايچــە،  تۈركچــە، 
ئەزەربەيجــان،  قــازاق،  گېرمــان،  بۆلەكلىــرى  بــەزى 
ئۆزىمىزدىچــۇ؟ قىلىنــدى.  تەرجىمــە  تىل-يېزىقىــدا  قىرغىــز 

ئىشــنى  بــۇ  تەتقىقاتچىــالر  ئۇيغــۇر  1950—يىلــالردا 
سىياســىي  يىلالردىكــى  شــۇ  ئەپســۇس،  ئالغانىــدى.  قولغــا 
ئالتــۇن  لېكىــن،  داۋامالشــتۇرالمىدى.  تۈپەيلــى  بېســىمالر 
ئــۇزاق  شــۇنچە  چاچىدىكــەن.  نــۇر  پارقىرايدىكــەن،  ھامــان 
تەۋەررۈكــى  بــۇ  بوۋىمىزنىــڭ  يۈســۈپ  ئەســىرلەردىن كېيىــن 
ئاخىــرى ئــۆز ئەۋالدىنــى- ئۇيغۇرنــى تاپتــى. 1984 - يىلــى 
ــى  ــى »ھازىرق ــەر ئاكادېمىيەس ــي پەنل ــى ئىجتىمائى ئۈرۈمچىدىك

* بۇ ماقالە سەلىمە ئا. كامال خانىمنىڭ تەشەببۇس قىلىشى بىلەن، جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئادېاليدې ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى، سېدنېي ئۈمىد ئۇيغۇر ئانا تىل 

مەكتىپى، ۋىكتورىيە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ۋە يېڭى زېالندىيە ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى قاتارلىق قۇرۇلۇشالرنىڭ بىرلىكتە 2019 -يىل 12 -ئاينىڭ 1 -كۈنى 
ئاۋسترالىيەنىڭ ئادېاليدې شەھىرىدە  ئۆتكۈزگەن »يۈسۈپ خاس ھاجىپ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 1000 يىلى, >قۇتادغۇ بىلىك<نىڭ 950 يىلىنى خاتىرىلەش« 

پائالىيىتىدە سۆزلىگەن نۇتۇقى.
** ژورنالست،تەتقىقاتچى،كاندىدات ئالى مۇھەررىر، »خانتەڭرى ئەدەبىيات مۇكاپاتى« ساھىبى.



2019-يىللىق 3/4- سان

23

يېزىقىــدا  ئۇيغــۇر  التىــن  بىلــەن  يېزىقــى  ئۇيغــۇر  زامــان 
نۇسخىســى«نى  سېلىشــتۇرما  ترانسكرىپسىيەلەشــتۈرۈلگەن 
يىلــى   -  1986 قىلــدى.  نەشــر  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  ئاخىــر 
تولــۇق نۇسخىســى ئۇيغۇرچــە، خىتايچــە نەشــرىدىن چىقتــى. 
ــاۋى  ــۇ بىلىــك« دۇني ــپ، 19 - ئەســىردە »قۇتادغ شــۇنداق قىلى
تەتقىقــات تېمىغــا ئايالنــدى. دانىيــە، گېرمانىيــە، ۋېنگىرىيــە، 
ئىتالىيەلــەردە  تۈركىيــە،  ئىتتىپاقــى،  ســوۋېت  چاررۇســىيە، 
»قۇتادغــۇ بىلىك«نــى تەتقىــق قىلىــش دولقۇنــى قوزغالــدى.

ــۇلتان  ــن: مىرس ــك ئالىملىرىمىزدى ــڭ ھۆرمەتلى ئۆزىمىزنى
ئوســمانۇف، ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر، ئەھمــەد زىيائــى...  قاتارلىقــالر 
ئۆزلەشــتۈرۈش،  تىلىغــا  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى  كىتابنــى 
قــۇرۇش  ســاراي  خاتىــرە  تېپىــش،  قەبرىســىنى  ئالىمنىــڭ 
ھۆرمەتلىــك  ئىشــلىدى.  تەتقىقاتــالر  جاپالىــق  ئىشــلىرىدا 
رەسســامىمىز غــازى ئەھمــەد ئالىمنىــڭ پورترېتىنــى ســىزىپ، 
ماركىسى-مىســال( )پوچتــا  ئەبەدىيلەشــتۈردى.  ئوبرازىنــى 

چەتئەللىــك ئالىمالردىــن: ئوتتــۇ ئولبېرت—گېرمانىيــە؛ 
تومســېن،  بومپاچى—ئىتالىيــە؛  ۋامبېرې—ۋېنگرىيــە؛ 
رادلــوف،  س.ئى.مالــوف،  ھارتمان—دانىيــە؛  بروككېلمــان، 
ئادىــل  .ر.ئــارات،  رېشــىت  سامايلوۋېچ—رۇســىيە؛  بارتولــد، 
ئاچار...تۈركىيــە؛ زەكىــي ۋەلىــدى، فىتــرەت – ئۆزبېكىســتان.

كىــردى.  ياشــقا  مىــڭ  يىــل  بــۇ  بوۋىمىــز  يۈســۈپ 
قاراخانىيــالر  ســۈرگەن  ســەلتەنەت  تۇپراقــالردا  كەڭــرى 
ئېرىشــتۈرگۈچى-بىلىم«نىڭ  »بەختكــە  پاكىتــى  دۆلىتىنىــڭ 
دۇنيــا ئىلىــم خەزىنىســىگە قوشــۇلغىنىغا 950 يىــل بولــدى. 
ئەســەرنىڭ  مەزمــۇن دائىرىســى ئاۋســترالىيە دېڭىزلىرىــدەك 
چىقالمايمىــز.( بۈگــۈن  )شۇڭغۇســاق  چوڭقــۇر.  كــەڭ، 

ئەســكەرى  مائارىــپ،  قانــۇن،  باشــقۇرۇش،  دۆلــەت 
ــە،  ــي مەســىلىلەر، گېئومېتىرىي ــن، ئىجتىمائى ــل، دى ــەر، تى بىلىمل
مائارىــپ،  جۇغراپىيــە،  ئاســترونومىيە،  كالېنــدار،  تېبابــەت، 
ئائىلــە،  گۈزەللىــك،  تەبىئــەت،  ئەدەبىيــات،  ماتېماتىــكا، 
ــڭ  ــەن بىلىملىرىنى ــي پ ــي - ئىجتىمائى ــق تەبىئى ئەخــالق قاتارلى
ئىنىسكلۇپىيەســىدۇر. دېمــەك، »قۇتادغــۇ بىلىــك« يېڭىدىــن 
شــەكىللىنىۋاتقان مەدەنىيەتنىــڭ ئەمــەس، قەدىمىــي، يۈكســەك 
ــۇ ئەســەر  ــڭ مەھســۇلىدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ب ــر مەدەنىيەتنى بى
يالغــۇز ئۇيغۇرغىــال تــەۋە بولمــاي، ئىنســانىيەت مەدەنىيــەت 
خەزىنىســىدىكى بىباھــا گۆھــەر، دۇنيادىكــى شــۇنچە كــۆپ بىلىــم 
ئادەملىرىنىڭ ئەتىۋارلىشــىغا ئېرىشــكەن نادىر قامۇس بواللىغان.

ئەمــدى ھۆرمەتلىــك ۋەتەنداشــالر، بەلكــى: بىــز »قۇتادغۇ 
ــە  ــى بىزگ ــى«دەك كىتابالرن ــالر دىۋان ــى تىل ــن، »تۈرك بىلىك«تى
تــەۋەررۈك قىلىــپ قىلغــان ئالىملىرىمىزدىــن ئىپتىخارلىنىمىــز. 
يــاق!  قالغانمىــدى؟  كىتابــال  ئىككــى  قەدىمدىــن  ئەجەبــا، 
ئالتــۇن يــارۇق، مايتــرى ســمىت )درامــا(، ئەتەبەتۇلھەقايىــق 

يوقمىــدى؟ داڭلىقــالر  ســاھەلەردە  باشــقا  )مىســال(. 

ئەختەرىددىننى كىم بىلىدۇ؟

جوڭــدۇ  چىڭگىزخــان  يىلــى   -  1251 مىالدىيــە 
ئــاي  بىــر  قويۇۋەتكــەن،  ئــوت  بېســىۋېلىپ  )بېيجىڭ(نــى 
كېيىــن  يىلدىــن   52 ئايالنغــان.  كۈلگــە  شــەھەر  كۆيگــەن 
اليىھەســى  قــۇرۇش  شــەھەر  يېڭــى  خارابلىققــا  قۇباليخــان 
تەكلىــپ  ئەختەرىدىننــى  ئارخىتېكتــور  ئۇيغــۇر   ئىشلەشــكە 
ــن گوگــۇڭ خــان ســارىيىنى، جوڭنەنخــەي،  قىلغــان. ئەختەرىدى
ــى   ــك كوچىالرن ــى، 3661 چوڭ-كىچى ــەر، باغچىالرن ئوردا-كۆلل
قىلغــان. يېتەكچىلىــك  ئــۆزى  قۇرۇلۇشــالرغا  اليىھەلىگــەن، 

تۇنجــى  سۇاللىســىنىڭ  يۇئــەن  1272—يىلــى 
دېڭىزغــا  جەنۇبىــي  بىلــەن  يارلىقــى  قۇباليخاننىــڭ  خانــى 
كىــم؟- دېڭىزچــى  باتــۇر  قىلغــان  ســەپەر  قېتىــم  تــۆت 
سۇاللىســىنىڭ  )مىــڭ  دېڭىزچى—ئەلپامىــش.  -ئۇيغــۇر 
بــۇرۇن( يىــل    130 خېدىــن  دېڭىزچىســى--جېڭ 

ئىشــلەتكەن،  بايقىغــان،  تۇنجــى  نېفىتنــى  قارامايــدا 
ســېتىپ پــۇل قىلغــان ئەقىللىــق  كىشــى كىم—ســېلىم بــوۋا.

دەرياســىغا  ئىلــى  ئاخىرىــدا  ئەســىرنىڭ   -  18
قىلىشــقا  ســەپەر  خەتەرلىــك  قېيىقتــا  ســال  ســېلىپ،  كېمــە 
خاتىمــە بەرگــەن، چاررۇســىيەگە مــال ئېكســپورت قىلىشــنى 
-يىــل(  ۋەلىبــاي.)1892  كىــم؟  كىشــى  باشــلىغان  تۇنجــى 

ســانائەتنىڭ  مىللىــي  غۇلجىــدا  يىلــى   -  1909
مۇســاباي. كىــم؟  ياڭراتقــان  گۈدۈكنــى  تۇنجــى 

ئۈرۈمچىگــە  ھەيــدەپ  ئايروپىــالن  يىلــى   -  1936
قونغــان تۇنجــى ئۇچقۇچىمىــز كىم—ئەھمــەت. )ئەھمەتنــى شــىڭ 
شىســەي 1942 - يىلــى تۈرمىــدە ئۆلتۈرۈۋەتكــەن.( بۇالرنــى 
ھەققىــدە( )تەۋپىــق  بىلمەيــدۇ  قېرىنداشــلىرىمىز  نۇرغــۇن 

»قۇتادغــۇ بىلىــك« 970 يىلدىــن كېيىــن ئىگىســىنى، 
دۇنيانىــڭ  كېيىــن  يىلدىــن  مىــڭ  مانــا  تاپتــى.  ئۇيغۇرنــى 
ھەممــە  يېرىــدە »ئۇيغۇرنىــڭ!«دەپ چۇقــان كۆتۈرۈۋاتىمىــز. 
چۈنكــى، بوۋىمىــز كىتابنــى بىزنىــڭ ئانــا تىلىمىــزدا يازغــان. 
ــق ماركىســى  ــەڭ داڭلى ــڭ ئ ــل بولســا مىللەتنى ــا تى ــەك، ئان دېم
ئىكــەن. ئەمســە  نېمــە ئۈچــۈن شــۇنچە كېچىكىــپ تاپتــۇق؟

بىــر مىللەت دانالىرىنــى، باتۇرلىرىنــى ئەتىۋارلىمايدىكەن، 
شــۇ  مۇقەررەركــى،  باغلىمايدىكــەن،  ئەقىــدە  تىلىغــا  ئانــا 
مىللەتنىــڭ ئومۇمىــي ساپاســىدا چېكىنىــش كۆرۈلىــدۇ. يۈســۈپ 
خــاس ھاجىــدەك مەشــھۇر زاتنىــڭ ئــۆز مىللىتــى ئارىســىدا 
كېچىكىشــى—قاراخانىيالر  دەرىجىــدە  بــۇ  ئەتىۋارلىنىشــىنىڭ 
ــەۋەبتىن،  ــى س ــۆرە، دەل يۇقىرىق ــىدىن ك ــڭ يىمىرىلىش دۆلىتىنى
چېكىنىشــنىڭ  كۆرۈلگــەن  ساپاســىدا  مىللــەت  يەنــى، 
نەتىجىســىدۇر. )نىنــا مىســال ( ســىلەر مېنــى» مىللەتچىلىــك 
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دۆلىتىنــى  مېنىڭچــە،  ئويالۋاتامســىلەر؟  دەپ  قىلىۋاتىــدۇ« 
مىللەتنــى  مىللەتچىلىكى—شــۇ  قويغانالرنىــڭ  يوقۇتــۇپ 
تاشــقى ھۇجۇمدىــن، يەنــى، ئاسسىمىلياتســىيە بولــۇپ، يــەر 
ــدۇر. ــن قوغداشــنىڭ قالقانى ــاپ كېتىــش خەۋپىدى ــن يوق يۈزىدى

ئۇنىــڭ  ياشــقا،  مىــڭ  بوۋىمىــز  يۈســۈپ  بۇيىــل 
مىــڭ  ئىنســان  كىــردى.  ياشــقا    950 ئەســىرى  بۈيــۈك 
ئىشــەنمەيدۇ.  دۇنيــا   رىئــال  دېگەنگــە  ياشــىيااليدۇ،  يىلمــۇ 
ياشــاۋېتىپتۇ.  بوۋىمىــز  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئەممــا، 

دانــاالر پۈتكــۈل ھاياتىــدا تىنمــاي ئىلىــم ئۆگەنگەنلىكــى، 
ــۈن  ــى ئۈچ ــى قالدۇرغانلىق ــىل تەۋەررۈكلەرن ــە ئېس ــۆز قوۋمىگ ئ
ئارىمىــزدا  روھــى  كەتســىمۇ،  ســىڭىپ  تۇپراققــا  قــارا  تېنــى 
ياشــالر،  ئولتۇرغــان  ئارىمىــزدا  ئىشــىنىمىزكى،  ياشــايدىكەن. 
يىــل  مىــڭ  يەنــە  بوۋىمىزنــى  يۈســۈپ  بالىــالر   ئومــاق  بــۇ 
ــان،   ــدا ئەتىۋاراليدىغ ــرى قاتارى ــا ئالىملى ــى دۇني ــىتىدۇ، ئۇن ياش
ئۈزۈلمەيــدۇ! مەڭگــۈ  ئەۋالدىمىــز  خاتىرىلەيدىغــان 



2019-يىللىق 3/4- سان

25

ئالىــم،  شــائىر،  ھاجىــپ—  خــاس  يۈســۈپ 
يــۈز  ۋە  ئەربابــى  جەمئىيــەت  مۇتەپەككــۇر،   
ئىگىســىدۇر. تاالنــت  تۇغۇلىدىغــان  بىــر  يىلــالردا 

ھاجىپنىــڭ   خــاس  يۈســۈپ  شــائىر  مۇتەپەككــۇر 
مەدەنىيىتىدىكــى   دۇنيــا   – داســتانى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
ئــۇ  بىــرى.   ئەســەرلەرنىڭ  ئىگــە  ئەھمىيەتكــە  ســالماقلىق 
داڭلىــق  تەرەققىياتىدىكــى  مەدەنىيىتىنىــڭ  ئادەمــزات 
ــدۇ.   ــۇق بولماي ــەك ئارت ــرى دېس ــڭ بى ــي يادىكارلىقالرنى ئەدەبى
ئەســىرى  بــۇ  ئېنســىكلوپېدىيەلىك  مۇتەپەككۇرنىــڭ  ئۇلــۇغ 
دۆلەتنــى  قالمــاي،  بولــۇپ  پوئېمــا  دىداكتىكىلىــق  پەقــەت 
– ئىجتىمائىــي  ۋە  يورۇتقــان  مەســىلىلىرىنى  باشــقۇرۇش 
ــۇر.  ــان  چــوڭ ئەمگەكت ــل قىلغ ــى تەھلى ــق  پەنلەرن گۇمانىتارلى

پەقــەت  ئەمگەكنىــڭ  قىممــەت  بــۇ  تۆۋەنــدە  مــەن 
تەربىيىــۋى ئەھمىيىتــى ھەققىــدە ســۆز قىلماقچىمــەن. »قۇتادغــۇ 
ــي،  ــەپەۋى، ئىجتىمائى ــڭ  پەلس ــە ئومۇمىــي ئادەمزاتنى بىلىك«ت
ھوقۇقلۇق، سىياسىيســى ۋە ئەخالق مەســىلىلىرى كۆرسىتىلگەن : 

سۆز ئارقىلىق تىل گۈزەل، تىل ئارقىلىق ئوي،
ئۈز ئارقىلىق كىشى گۈزەل، كۆز ئارقىلىق ئۈز.

شــائىرنىڭ  پارچىدىــن  دېگــەن 
بولىــدۇ. كۆرۈشــكە  ماھارىتىنــى  پەلســەپەۋى 

تۈپەيلــى  ئەھمىيىتــى  تەربىيىــۋى  ئۆزىنىــڭ  ئەســەر 
ــداق  ــوق.  ھەرقان ــى ي ــى يىتتۈرگىن ــالر  قىممىتىن ــەن يىل يۈزلىگ
قانائەتلەندۈرگەنــدەك  ئۆزىنــى  ئەســەردىن  بــۇ  ئــادەم 
شۈبھىســىز.  ئالىدىغىنــى  نەســىھەت  ئــوي،  پىكىــر، 

ئــۆز زامانداشــلىرىنى شــائىر بىلىمســىز  ھېچنەرســىنى 
دىققــەت  ئەمەســلىكىگە  مۇمكىــن  تونۇپ-بىلىشــنىڭ 
ــۈن   ــش ئۈچ ــۇرراق ئۆگىنى ــىرلىرىنى چوڭق ــا س ــدۇ: دۇني قىلدۇرى
تۇرۇشــنىڭ   تولۇقــالپ  دائىملىــق  بىلىم-ماھارىتىڭنــى   ئــۆز 
مۇھىملىقىنــى ئېيتىــدۇ.  بولۇپمــۇ بــۇ بۈگۈنكــى ئالەمشــۇمۇل 
تەلــەپ  بولۇشــنى  قابىلىيەتلىــك  رىقابەتكــە  ئالەمــدە 
قىلىدىغــان يــاش ئەۋالدقــا زۆرۈر ئىكەنلىكىــدە گــەپ يــوق.

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ  ئادەمنىــڭ جانىۋارالردىن  ئەقىل 
ۋە بىلىمــى بىلــەن پەرقلىنىدىغىنــى ھەققىــدە ئېيتىپ،  پاراســەت، 
بىلىــم ئېلىــش ۋە ئۆگىنىشــنىڭ ئادەملەرنــى ھۆرمەتلــەش ۋە 
قەدىرلەشــتىكى  ئــەڭ مۇھىــم ئاســاس بولىدىغىنىنــى؛ بىلىمنىــڭ 
–بايلىــق بولــۇپ، بىلىمســىز ئادەمنىــڭ  تىلىنىڭمــۇ، ئەقىــل-
توختالغــان. ئاالھىــدە  ئىكەنلىكىگــە  بىــكار  پاراســىتىنىڭمۇ 

ئــۇ جەمئىيــەت ھاياتىنــى ۋە دۆلەتنــى ئىلىــم ۋە ئاقارتىــش 
بولىدىغىنىغــا   ئەتكۈزۈشــكە  تەرەققىــي  تايىنىــپ  ئىشــلىرىغا 
بــۇ پىكــرى ئەل-فارابــى، ئىبن-ســىنا  ئىشــەنگەن. شــارىنىڭ 
بولغــان.  ئاھاڭــداش  كۆزقاراشــلىرىغا  فىردەۋســىنىڭ  ۋە 

ئىناقلىقتــا،  كىشــىلەرنى  بارلىــق  جەمئىيەتتىكــى 
دېھقانــاالر،  بېقىۋاتقــان  ئادەملەرنــى  ياشــاپ،  دوســتلۇقتا 
بــۇ  چاقىرىــدۇ.   ھۆرمەتلەشــكە  ھۈنەرۋەنلەرنــى  مالچىــالر، 
پىكىرلــەر ئادەمــزات تەرەققىياتىدىكــى داۋاملىــق مۇھتاجلىققــا 
ئىگــە بولغــان بــۇ كەســىپلەرگە ئادەملەرنىــڭ دىققىتىنــى جەلــپ 
قىلىــدۇ. بولۇپمــۇ بۈگۈنكــى گېنلىــق ئۆزگەرتىلگــەن مەھســۇالتالر 
ــادەم ســاالمەتلىكىنى  ــى ۋە ئ ــدە تەبىئەتن ــەۋج ئالغــان مەزگىلى ئ
ساقالشــتا بــۇ پىكىرلەرنىــڭ تەربىيىــۋى ئەھمىيىتــى  يۇقىرىــدۇر. 

ــى  ــق ئادەملەرن ــتاندا ھاللى ــپ داس يۈســۈپ خــاس ھاجى
كەمبەغەللەرگە ياردەم قىلىشــقا، تاماقالندۇرۇشــقا چاقىرىدۇ.  ئۇ 
ئــۆز دەۋرىــدە جەمئىيەتلىــك تەڭســىزلىكنىڭ ئــورۇن ئالغىنىنــى، 
كەمبەغەللــەر بىلــەن بايالرنىــڭ  ئارىســىدىكى  ئادالەتســىزلىكنى 
ــۈرۈش ئۈچــۈن   ــى بىرىكت ــى ئېقىمن ــۇ ئىكك چۈشــىنىدۇ. شــائىر ب
بىردىن-بىــر يــول بــار، ئــۇ- دۆلــەت باشقۇرۇشــتا ئادەمگەرچىلىك  
كۆرســەتكەن.  دەپ  چىقىشــتۇر  ئىشــلەپ  قانۇنىنــى 

ھەرقانــداق  رەھبىــرى  دۆلــەت  ئويىچــە،  شــائىرنىڭ 
ــدا   ــاقلىغان ھال ــى س ــلىرىدا قانۇنن ــقۇرۇش ئىش ــەت باش جەمئىي
ئادىــل بولۇشــى كېــرەك دەپ، ئــۇ ئادەملەرنــى بــاي ۋە كەمبەغەل 
دەپ ئايرىشــقا بولمايدىغىنىنــى ئېيتىــدۇ.  ئەســەر قەھرىمانــى  
ئادىللىق ســىمۋولى  كۈنتۇغدىغا ئوخشــاش  ھەممىســىگە بىردەك 
كۆزقاراشــتا بولۇش كېرەكلىكىنى ئۈلگە قىلىدۇ. پەقەت ئەلباشــى 
ئادىــل بولغــان، قانۇنغــا بېقىنغــان چاغدىــال زور، قۇدرەتلىــك 

يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىنىڭ 
تەربىيىۋى ئەھمىيىتى*

شاۋكەت ئۆمەروۋ**

)قازاقىستان(

*يۈسۈپ خاس ھاجىپ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 1000 يىللىقى ۋە ئۇنىڭ شاھ ئەسىرى »قۇتادغۇ بىلىك« نىڭ يېزىلغانلىقىنىڭ 950 يىللىقنى تەبرىكلەش ئۈچۈن،  2019 – يىلى 

9 – ئاينىڭ 28 – كۈنى ئالمۇتىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دوستلۇق ئۆيىدە ئۆتكۈزۈلگەن مۇراسىمدا ئۇقۇلغان.
** ئابدۇلال روزىباقىېۋ نامىدىكى №153 مەكتەپ مۇدىرى.
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ــى تەكىتلىگــەن. مۇتەپەككۇرنىــڭ  ــا بولىدىغىنىن دۆلەتنىــڭ بەرپ
پىكرىچــە، ئادىــل رەھبــەر ئەقىللىــك، پەم-پاراســەتلىك، كــۆزى 
ئــۇ  يىراقنــى كۆرىدىغــان كىشــى بولۇشــى كېــرەك.  ئوچــۇق، 
رەھبەرلەرنــى ئىلىــم ۋە ئاقارتىــش ئىشــلىرىنىڭ  ئۇتۇقلىرىغــا 
چاقىرىــدۇ.  باشقۇرۇشــقا  دۆلــەت  تايىنىــپ  ئاساســلىنىپ، 

ئەدەپ-ئەخــالق  ئايــاق  باشــتىن  داســتانىدا  شــائىر 
مەسىلىســىگە كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. ئــۇ ئادىللىــق، ياخشــىلىق  ۋە 
يامانلىــق بىلــەن زۇلۇملــۇق ئارىســىدىكى قارىمۇ-قاتناشــنىڭ 
مەزمۇنىنــى ئېچىــش ئارقىلىــق شــۇنداق خۇالســىگە كېلىــدۇ: 
بولۇشــى  مەزمۇنــى  ۋە  ئاساســى  ياخشــىلىقنىڭ   – ئادىللىــق 
ۋە  ئادەمزاتنىــڭ  ئۈچــۈن  بولــۇش  رەھبــەر  ئادىــل  كېــرەك. 
ئىزگۈلــۈك  ياخشــىلىق،  ئۈچــۈن  تەرەققىياتــى  دۆلەتنىــڭ 
ــۈرىدۇ. ــا س ــى ئالغ ــەن ئىدىيەن ــرەك دېگ ــش كې ــالرنى قىلى ئىش

پىكىرنــى   دېگــەن  ئەخــالق«  بــۇ   – »بىلىــم  شــائىر 
ئەقىــل  ۋە  بىلىــم  پىكرىچــە،  ئۇنىــڭ  قولالپ-قۇۋۋەتلىــدى. 
ئادەمگــە ئالىــي پەزىلەتلىــك ۋە ئادىــل بولۇشــقا يــاردەم قىلىــدۇ، 
يــول كۆرســىتىدۇ، يەنــى ئــادەم بىلىــم ئېلىــش ئارقىلىــق روھىــي 
شــۇنداقال  ئــۇ  دېگــەن.  يېتىلىــدۇ  جەھەتتىــن  ئەخالقىــي  ۋە 
كــۆپ  ھەققىــدە   ماھىيىتــى  مەزمۇنــى،  ھاياتىنىــڭ  ئــادەم 
مۇالھىــزە قىلغــان. ئــۇ ھەرقانــداق شــەخس ئۆزىنىــڭ جەمئىيــەت 
كېيىــن  ئۆزىدىــن  كېــرەك،  ئورۇنلىشــى  پەرزىنــى  ئالدىدىكــى 
بىــرەر ياخشــى نــام قالدۇرۇشــى شــەرت دەيــدۇ. »دۇنيــادا بارلىــق 
ــا ســۆز  ــش ۋە دان ــۈ ئى ــەت ئىزگ ــدۇ، پەق ــۇپ كېتى نەرســە ئۇنتۇل

ئۆلمەيــدۇ« دېگــەن ئەقلىيە ســۆزى بىزگە مىراس بولــۇپ قالغان. 

يۈســۈپ خاس ھاجىپ  ئادەملەرنىڭ ئەخالق تەربىيەســى 
ۋە ئۇنىــڭ  ئىجتىمائىــي رولــى ھەققىــدە كــۆپ پىكىــر يۈرگۈزگەن. 
ئاساســەن ياشــالرنى تەربىيەلــەش مەسىلىســىگە توختىلىــپ، 
مەنپەئەتىنــى  خەلــق  قىلىشــقا،  خىزمــەت  ســادىق  دۆلەتكــە 
ئويالشــقا، پارىخورلۇقتىــن يىــراق يۈرۈشــكە چاقىرىدۇ. شــائىرنىڭ 
»ئۆزۈڭنىــڭ پايدىســىنى ئويلىمــا، خەلقىڭنىــڭ پايدىســىنى ئويال، 
خەلقىــڭ پايدىســى ئىچىــدە ســېنىڭمۇ پايــداڭ بــار« دېگــەن  
دانــا ســۆزلىرى مۇشــۇ پىكرىمىزگــە ئېنىــق دەلىــل بوالاليــدۇ.

شــائىر داســتانىدا ئائىلە تەربىيەســىدىكى مەســىلىلەرگىمۇ 
ئەقىل-ئىدراكــى،  بالىنىــڭ  ئائىلىــدە  بەرگــەن.  ئــورۇن 
ئەخالقــى ۋە جىســمانىي ســاالمەتلىكى شــەكىللەنگەنلىكتىن، 
ئۈلگىلىــك  ھەرىكىتىــدە  تەلەپچــان،  بالىالرغــا  ئاتا-ئانــا 
بالىنىمــۇ،  بــۇ  بــاال-  تەربىيەســىز  دېگــەن.  كېــرەك  بولۇشــى 
دەيــدۇ.  كېلىــدۇ  ئېلىــپ  بەختســىزلىككە  ئاتا-ئانىنىمــۇ 

جەمئىيــەت  شــائىر،  ئۇلــۇغ  ئېيتقانــدا،  خۇالســىلەپ 
ئەربابــى، دانىشــمەن مۇتەپەككــۇر بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ  ئــۆز 
ئەھمىيىتىنــى پۈتتۈرمىگــەن، پۈتكــۈل ئادەمزاتنىــڭ ئەخالقىــي 
پىرىنســىپلىرىنى تەتقىــق قىلغــان ۋە تەھلىــل قىلغــان بىباھــا 
بۈگۈنكــى  پىرىنســىپالرنى  مۇشــۇ  مۇئەللىپىــدۇر.  ئەمگەكنىــڭ 
ياشــلىرىمىزنى،  زامانىــۋى  ھېســابالپ،  مۇھىــم  كۈندىمــۇ 
مېھرىبانلىققــا،  روھقــا،  ۋەتەنپەرۋەرلىــك  گۆدەكلىرىمىزنــى 
ــز !  ــكە مىننەتدارمى ــا تەربىيەلەش ــە، ئەدەپ-ئەخالقق ئىزگۈلۈكك
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 يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە ئۇنى يېتىشتۈرگەن مەنبەلەر ھەققىدە
   مەغپىرەت كامال*

     )تۈركىيە(

ــۇرالر ئىســالمىيەتنى  ــك« ئۇيغ ــۇ بىلى ــۇم، »قۇتادغ ــە مەل ــى: ھەممىمىزگ ــقىچە مەزمۇن قىس
قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن، ئىســالم مۇھىتىــدە يېزىلغــان ۋە بىزگىچــە يېتىــپ كەلگــەن تۇنجــى ئەســەر 
ــادىي  ــىي، ئىقتىس ــڭ سىياس ــۇر جەمئىيىتىنى ــى ئۇيغ ــۇ دەۋردىك ــەر، ئ ــۇ ئەس ــابلىنىدۇ. ب ــۇپ ھېس بول
جەھەتتىكــى ئەنئەنىســى ۋە ئاالھىدىلىكىنــى، ئەدەبىيــات، تارىــخ ۋە دىنىــي ئىلىملــەر بىلــەن پەلســەپە 
كــۆز قارىشــىنى، تەبىئــەت ئىلىمــى ۋە ئىلمىــي نۇجۇمغــا )يۇلتــۇزالر ئىلىمــى، ئاســترونومىيە( ئوخشــاش 
تەلىم-تەربىيــە،  قاتالمــالر،  ئ جتىمائىــي  شــۇنداقال،  پوزىتسىيەســىنى  تۇتقــان  پەن-بىلىملىرىگــە 
ــۆز ئىچىگــە ئالغــان  ــى ئ ــا ئ وخشــاش باشــقا نۇرغــۇن جەھەتلەردىــن قىممەتلىــك مەلۇماتالرن مائارىپق
ــى يۈســۈپ خــاس  ــۇ ئەســەرنىڭ مۇئەللىپ ــۈك ئەســەردۇر. شــۇڭا، ب ــر بۈي قامــۇس خاراكتېرىدىكــى بى
ھاجىپنــى پەقــەت ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت تارىخىدىكــى ئــەڭ بۈيــۈك ئالىمالردىــن بولۇپــال قالمــاي، 
ــز. ــي دېســەكمۇ ئاشــۇرۇۋەتكەن بولمايمى ــر زىيالى ــا مىقياســىدا مەشــھۇر بى ياشــىغان دەۋردىكــى دۇني

ــەت،  ــرى، دۆل ــار پىكىرلى ــان ئىلغ ــا قويغ ــىرىدە ئوتتۇرىغ ــۆز ئەس ــڭ ئ ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ يۈس
ــان،  ــراپ قىلغ ــى ئېتى ــەت مۇھىت ــڭ مەدەنىي ــىغان دەۋرنى ــو ياش ــى، ئ ــەپە چۈشەنچىس ــم ۋە پەلس بىلى
قەدىرلىگــەن قىممــەت ۋە بىلىــم قارىشــى ئاساســىدا شــەكىللەنگەن، ئەلۋەتتــە. لېكىــن، ھازىرمــۇ 
ــى،  ــە بولۇش ــە ئىگ ــي پىكىرلەرگ ــۇر ئىلمى ــان چوڭق ــاقالپ قااللىغ ــى س ــى ۋە توغرىلىقىن ــۆز قىممىتىن ئ
ــا  ــى چۈشەنچىســىنى ئوتتۇرىغ ــەت تۈزۈم ــر دۆل ــار ســەۋىيەدە بى ــۆپ ئىلغ ــە نىســبەتەن ك ــۆز دەۋرىگ ئ
ئىگــە  قۇرۇلمىســىغا  بىلىــم  تېگىشــلىك  بولۇشــقا  ئىگىســىدە  بىلىــم  بىــر  ھەقىقىــي  قويالىشــى 
ئىكەنلىكىنــى، پەقــەت ياشــىغان دەۋرىنىــڭ بىلىــم دۇنياســىدىن خــەۋەردار بولۇپــال قالمــاي، ئۆزىدىــن 
ــدۇ. شــۇڭا  ــەپ بېرى ــى دەلىلل ــۇ خــەۋەردار ئىكەنلىكىن ــن ۋە مۇھىتىدىنم ــم مەنبەلىرىدى ــى بىلى بۇرۇنق
ئۇنىــڭ بىلــەن مۇناســىۋەتلىك تەتقىقــات ئېلىــپ بارغــان تەتقىقاتچىــالر يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
دۆلــەت  ئەخــالق،  پەلســەپە،  ئۇنىــڭ  سېلىشــتۇرۇپ  پەيالســوپلىرىنى  ئىســالم  ۋە  غــەرب  بىلــەن 
ھەققىدىكــى كــۆز قاراشــلىرىنىڭ شەكىللىنىشــىگە ئاســاس ســالغان مەنبەلــەر ئۈســتىدە توختالغــان.

ــڭ ئىدىيەســىگە  ــرى ۋە ئۇنى ــى، خاراكتې ــڭ ھايات ــز، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى ــدە بى ــۇ ماقالى ب
تەســىر قىلغــان مەدەنىيــەت مۇھىتــى بىلــەن ئۇنىــڭ چۈشــەنچىلىرىنىڭ شەكىللىنىشــىگە ئاســاس 

ــز. ــەت قىلىمى ــنى مەقس ــتىدە توختىلىش ــەر ئۈس ــالغان مەنبەل س

ــۇرالر،  ــقەر، ئۇيغ ــپ، قەش ــاس ھاجى ــۈپ خ ــگ، يۈس ــۇ بىلى ــۆزلەر: قۇتادغ ــۇق س ئاچقۇچل
ــەپە  ــى، پەلس ــالر دۆلىت ــى، قاراخانىي ــۇر مەدەنىيىت ئۇيغ
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1 . يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ھاياتى

 -  1069 بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  مەلۇمكــى  ھەممىمىزگــە 
ــى قۇرۇلغــان  ــدا 840 -يىل ــۇ چاغ ــدا يېزىلغــان. ب 1070 يىللىرى
ــاغ  ــان چ ــالر بولغ ــان 220 يىل ــە ئاللىقاچ ــالر دۆلىتىگ قاراخانىي
ئىــدى. قاراخانىيــالر دەۋرىــدە، دۆلەت گۈللىنىپ قــۇدرەت تېپىپ، 
سىياســىي، ئىقتىســادى ۋە مەدەنىيــەت جەھەتتىــن زور نەتىجىلەر 
قولغــا كەلتۈرۈلگــەن، تىنــچ، ياخشــى ۋەزىيــەت بەرپــا قىلىنىــپ، 
خەلــق خاتىرجــەم ياشــاش پۇرســىتىگە ئېرىشــكەن بولغاچقــا 
»دىۋانــى لۇغاتىــت تــۈرك« ۋە »قۇتادغــۇ بىلىك«كــە ئوخشــاش 
نادىــر ئەســەرلەر مەيدانغــا كېلەلىگــەن. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
كىتابىنــى شــۇ چاغدىكــى ھۆكۈمــدار تابغــاچ بۇغرا خانغــا تەقدىم 
قىلغــان. بــۇ كىتابنــى كــۆپ ياقتۇرغــان خاقــان ئۇنىڭغــا »خــاس 
ھاجىپ«لىــق ئۇنۋانــى بېرىــپ، ئوردىــدا خىزمەتكــە قويغــان.

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ھاياتــى ھەققىدە كوپ نەرســە 
بىلمەيمىــز. لېكىــن ئۇنىــڭ ئەســىرىدىن ئالغــان ئۇچۇرالرغــا 
ئاساســەن 50 ياشــالر ئەتراپىــدا كىتابىنــى تۈگەتكەنلىكىنــى ۋە 
ئۇنىــڭ تەخمىنــەن 1017 - ياكى 1020 -يىلى تۇغۇلۇپ، 1077 
- ياكــى 1103 -يىللىــرى ۋاپات بولغانلىقىنــى مۆلچەرلىيەلەيمىز. 

ھــەر  ۋە  تىرىشــچان  بىلىملىــك  ئەقىللىــق،  ئۇنىــڭ 
جەھەتتىــن يېتىلگــەن بىــر ئالىــم ئىكەنلىكىنــى ھــەم ئەســىرىدىن 
ھــەم تەتقىقاتچىالرنىــڭ يەكۈنلىرىدىــن كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئەرەبچــە ۋە پارســچە بىلىپــال قالماي، 
ئانــا تىلىنــى، تارىخىنــى ۋە مەدەنىيىتىنــى ناھايىتــى ياخشــى 
ــۇ  ــي ئى كەنلىكىم ــر زىيالى ــق بى ــان، ھەقىقىــي مەلۇماتلى بىلىدىغ
ــە  ــڭ يەن ــالر ئۇنى ــەزى تەتقىقاتچى ــدۇ. ب ــۈپ تۇرى ــە كۆرۈن كۆزگ
ئۇنىــڭ  ســۈرىدۇ.   ئىلگىــرى  بىلىدىغانلىقىنىمــۇ  ســوغدىچە 
كىتابىدىــن ئــەڭ ياخشــى مەكتەپلــەردە ئوقۇغانلىقىنــى، ئۇنىــڭ 
بــاي بىــر ئائىلىــدە تۇغۇلــۇپ ئۆســكەنلىكىنمۇ بىلگىلــى بولىــدۇ.

يەنــە  ئــۇ  قارىغانــدا،  مەلۇماتالردىــن  كىتابتىكــى 
ئەخــالق،  باشقۇرۇشــقا،  دۆلــەت  جەمئىيەتشۇناســلىققا، 
قىلغــان.  تەتقىــق  ۋە  قىزىققــان  پەلســەپەگە  ۋە  ســەنئەت 
شــاھمات  ئــوۋالش،  ئــوۋ  ئېتىــش،  ئوقيــا  يەنــە  شــۇنداقال 
تــۈرك  ئەنئەنىۋىــي  ئوخشــاش  ئويناشــقا  توپــى  چەۆگــەن  ۋە 
 .)1988:27 )دىلئاچــار  ئۆگەنگــەن  تۈرلىرىنىمــۇ  تەنتەربىيــە 
چىــن  ئالالھقــا  ئــۇ  قىزىققــان.  يېقىندىــن  ئاســترونومىيەگىمۇ 
ــۇرا  ــۇپ، ئوتت ــۇلمان بول ــن مۇس ــر مۆمى ــەنگەن بى ــن ئىش دىلىدى
ئاســىيا تــۈرك ئەنئەنىســى بىلــەن ئىســالمنىڭ دىنــى قىممىتىنــى 
 .)1998:12 )ئەســەن،  بىرلەشــتۈرەلىگەن  ھالــدا  غەلىبىلىــك 

2. يۈسۈپ خاس ھاجىپ ياشىغان دەۋر 

ۋە  باالســاغۇن  يىلــى   -  840 دۆلىتــى  قاراخانىيــالر 
ۋە  تۈركىســتان  غەربىــي  ھازىرقــى  قىلىــپ  مەركــەز  تارازنــى 
شــەرقىي تۈركىســتان زېمىنىــدا قۇرۇلغــان بولــۇپ، 893 - يىلــى 
پايتەختىنــى قەشــقەرگە يۆتكىگــەن. تۇنجــى خاقانــى بىلگــە 
ــر ئارســالن  ــر خــان ئىــدى. ئۇنىــڭ ئوغۇلچــاق ۋە بازى كــۈر قادى
خــان دەپ ئىككــى ئوغلــى بولغــان. بىلگــە كــۈر قادىــر خاندىــن 

ــڭ  ــر ئارســالن خاننى ــان. بازى ــە چىقق ــاق تەختك ــن ئوغۇلچ كېيى
ــى  ــى ئوغۇلچاقن ــى تاغىس ــان 945 - يىل ــۇتۇق بۇغراخ ــى س ئوغل
ــان.  ــە چىقق ــق تەختىگ ــۆزى ھۆكۈمدارلى ــن چۈشــۈرۈپ ئ تەختتى
ســۇتۇق بۇغراخــان 950  -يىلــى ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــپ، 
مۇســۇلمان بولغــان ۋە ئىســمىنى ئابدۈلكېرىمگــە ئۆزگەرتىــپ 
ــى  ــان. 960 - يىل ــالن قىلغ ــالم دەپ ئې ــى ئىس ــڭ دىنىن دۆلەتنى
ســۇتۇق بۇغــرا خاننىــڭ ئوغلــى بايتــاش تەختكــە چىققــان، 
ئومۇمالشــقان1.  ئىســالمىيەت  تۈركىســتاندا  دەۋرىــدە  ئۇنىــڭ 

قاراخانىيــالر  ئەســىرىنى،  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
رەســمىي  دۆلەتنىــڭ  ئۇنــى  قىلىــپ  قوبــۇل  دىنىنــى  ئىســالم 
دىنــى قىلىــپ بېكىتكەندىــن تەخمىنــەن 100 يىــل كېيىــن، 
چاغــالردا  بــۇ  پۈتكۈزگــەن.  يېزىــپ  -يىلىــدا   1069 يەنــى، 
ــن  ــۈك دۆلەتلەردى ــى كۈچل ــۆز دەۋرىدىك ــى ئ ــالر دۆلىت قاراخانىي
بىــرى ئىــدى. قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ ئەتراپىدىكــى خوشــتا 
دۆلىتــى؛  غەزنەۋىلــەر  دۆلىتــى،  ســەلچۇقلى  دۆلەتلــەر، 
دۆلەتلىــرى  ئىــراق  ۋە  ئىــران  دۆلىتــى؛  ئۇيغــۇر  ئىدىقــۇت 
ئــۆز زامانىــدا ھەممىســى سىياســىي، ئىجتىمائىــي ۋە  بولــۇپ 
مەدەنىيــەت جەھەتتىــن كۈچلــۈك دۆلەتلەردىــن ھېســابلىناتتى. 

ــاغۇن  ــەھەر باالس ــان ش ــپ تۇغۇلغ ــاس ھاجى ــۈپ خ يۈس
بولــۇپ، دۆلەتنىــڭ تۇنجــى پايتەختــى ئىــدى. ئــۇ ياشــاپ ئۆتكەن 
ۋە ۋاپــات بولغــان يــەر قەشــقەر بولســا يەنــە بىــر ئاساســلىق 
پايتەختىــدۇر. ھــەر ئىككــى شــەھەر قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ 
مەدەنىيــەت ۋە ئىقتىســاد مەركەزلىرىدىــن بولــۇپ بــۇالر قەدىمــى 
ــن تارتىــپ شــەرق  ــى ئۈســتىگە جايالشــقان قەدىمدى ــەك يول يىپ
بىلــەن غەربنىــڭ مەدەنىيتــى ئۆزئــارا ئۇچرىشــىپ قايناشــقان ۋە 
ــەھەرلىرىدىن  ــتان ش ــھۇر تۈركىس ــەن مەش ــىپ كەتك يۇغۇرۇلىش
شــەھەرلەرمۇ  ۋە  دۆلەتلــەر  خوشــتا  ئەتراپىدىكــى  ئىــدى. 
ۋە  دۆلــەت  كۈچلــۈك  جەھەتتىــن  ئىقتىســادىي  سىياســىي، 
ــي  ــەن ئىجتىمائى ــۇنداق، گۈللەنگ ــا مۇش ــدى. مان ــەر ئى مەركەزل
ــۈپ  ــان يۈس ــە بولغ ــىتىگە ئىگ ــاش پۇرس ــدە ياش ــت ئىچى مۇھى
خــاس ھاجىپنىــڭ ئــۆز دەۋرىنىــڭ، شــۇنداقال ئۆزىدىــن بۇرۇنقــى 
شــائىر- تەرەققىياتالردىــن،  كەلگــەن  مەيدانغــا  دەۋرلــەردە 
يازغۇچــى، پەيالســوپ ۋە ئۇالرنىــڭ ئەســەرلىرىدىن خــەۋەردار 
بولۇشــى، مەشــھۇر ئەســەرلەرنى ئوقۇپــال قالمــاي، بەلكــى تەھلىل 
ــۇ  ــا بەكم ــى ئېھتىمالغ ــان بولۇش ــان، پايدىالنغ ــق قىلغ ۋە تەتقى
يېقىــن. شــۇڭا يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئەســىرىدە ئوتتۇرىغــا 
ــەت  ــا » ئادال ــا تېم ــالغان ئان ــاس س ــە ئاس ــان پىكىرلىرىگ قويغ
ــەن،  ــار كۆرگ ــۇ دەۋردە ئېتىب ــل«، ش ــم ۋە ئەقى ــەت، بىلى ۋە دۆل
قەدىرلەنگەن، ھۆرمەتكە ســازاۋەر بولغان دەپ ئېيتىشــقا بولىدۇ.

بــۇ دەۋردىكى ئىســالم دۇنياســى، ئاللىقاچــان 400 يىللىق 
قىلغــان  پەلســەپەگە ھۆرمــەت  بىلىمگــە،  ئىگــە،  تەجرىبىگــە 
ــەت  ــەن رىقاب ــا بىل ــۇپ، ياۋروپ ــان بول ــي قىلغ ــتا تەرەققى ئاساس
قىالاليدىغــان بىــر ۋەزىيەتتــە ئىــدى. چۈنكــى، ئىســالم دۇنياســى 
8-7 -ئەســىردىن باشــالپال ئىلىم-ئېرپــان بىلــەن ھەپىلىشىشــكە 
باشــلىغان؛ قەدىمكــى گرېــك پەلســەپە كىتابلىــرى، گېئومېتىرىيە، 
ماتېماتىــكا ، ئاســترونومىيە، تېببىــي …ســاھەلەردىكى ئەســەرلەر 
تارىخ-پەلســەپەگە،  تىل-ئەدەبىيــات،  ۋە  قىلىنغــان  تەرجىمــە 
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پەن-بىلىملىرىگــە دائىــر كىتابالر يېزىلىشــقا باشــلىغانىدى. 10 - 
11 -ئەســىرلەرگە كەلگەنــدە، ئىســالم دۇنياســىدا نىســبەتەن بىر 
ئىتتىپــاق قۇرۇلغــان، ئىلىمدە مىســلى كۆرۈلمىگــەن تەرەققىياتالر 
مەيدانغــا كەلگــەن، بــۇ تەرەققىيــات پۈتكۈل ئىســالم دۆلەتلىرىدە 
ئــۆز ئىپادىســىنى تاپقانىــدى. مۇشــۇنداق شــارائىتتا يۈســۈپ 
ــىدا  ــرى ئارىس ــالم دۆلەتلى ــڭ ئىس ــۆز دۆلىتىنى ــپ ئ ــاس ھاجى خ
ئىلغــار، قۇدرەتلىــك بىــر دۆلــەت بولۇشــىنى ئــارزۇ قىلغــان.

3. يۈسۈپ خاس ھاجىپنى يېتىشتۈرگەن 

مەنبەلەر

بۈگۈنگىچــە »قۇتادغــۇ بىلىــك« ھەققىــدە دۇنيادىكــى 
ئېــالن  ئەســەرلىرى  تەتقىقــات  نۇرغــۇن  تىلــالردا  پەرقلىــق 
بــۇ ئەســەرلەرنىڭ كۆپىنچىســىدە يۈســۈپ خــاس  قىلىنــدى. 
بىلــەن  ســۈپىتى  بولــۇش  مۇتەپەككــۈر  بىــر  ھاجىپنىــڭ 
ياكــى  پايدىالنغانلىقــى  مەنبەلەردىــن  قايســى  دۇنيادىكــى 
ھەققىــدە  ئۇچرىغانلىقــى  تەســىرىگە  پىكىرلەرنىــڭ  قايســى 
كۆزقاراشــالر ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى. مەســىلەن، تەتقىقاتچىالرنىــڭ 
قافەســئ وغلۇ  ئىبراھىــم  بولغــان  بىرســى  پېشــۋالىرىدىن 
1980 -يىلــى ئېــالن قىلغــان »قۇتادغــۇ بىلىــك« ۋە كۈلتــۈر 
»قۇتادغــۇ  ماقالىســىدا،  دېگــەن  ئورنــى  تارىخىمىزدىكــى 
بىلىك«نىــڭ تۆۋەندىكــى تــۆت مەنبەنىــڭ ياكــى كۈلتۈرنىــڭ 
قىلىــدۇ. بايــان  مۇنــداق  ئۇچرىغانلىقىنــى  تەســىرىگە 

—ھىندى-ئىــران دۇنيــا قارىشــىنى ئىپــادە قىلغــان 
ئەخــالق ۋە نەســىھەت كىتابلىرىغــا تەقلىــد قىلىــپ يېزىلغــان.

فارابــى  ئارىســتوتېلنىڭ،  ئارقىلىــق  ســىنا  —ئىبنــى 
ئارقىلىــق ئەفالتوننىــڭ پىكىرلىرىنــى ئەكــس ئەتتۈرگــەن.

قالغــان  ئوخشــاپ  ئىدىيەســىگە  —كۇڭــزى 
قىلغــان. نامايــان  تەســىرىنى  خىتــاي  بىلــەن  پىكىرلىــرى 

بىرلەشــتۈرۈلگەن  بىلــەن  ئىدىيەســى  —ئىســالم 
قىلغــان. بايــان  چۈشەنچىســىنىمۇ  تــۈرك  ھالــدا 

مۇھەممەتئىمىــن،  ئابدۇشــۇكۇر  ئالىملىرىدىــن  ئۇيغــۇر 
ئۆيــى«  خەزىنــە  بىلىــك  »قۇتادغــۇ  يازغــان  يىلــى   -  1999
ــىنى  ــەنچىلەرنىڭ مەنبەس ــى چۈش ــىرىدە، كىتابتىك ــەن ئەس دېگ
ئۇيغــۇر  بىرىنچــى،  يىغىنچاقاليــدۇ:  تەرەپتىــن  ئــۈچ  مۇنــداق 
مەدەنىيىتــى ۋە ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى تــۈرك مەدەنىيىتــى؛ 
ئىككىنچىســى، ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى يىپــەك يولــى بويىغــا 
قۇرۇلمىســى؛  مەدەنىيــەت  قاتالملىــق  كــۆپ  جايالشــقان 
ئىســالم  كېيىنكــى  ئىســالمىيەتتىن  بولســا،  ئۈچىنچىســى 
خــاس  يۈســۈپ  ئوخشــاش  مۇشــۇنىڭغا  پەلسەپەســى. 
نۇرغــۇن  ھەققىــدە  مەنبەلــەر  يېتىشــتۈرگەن  ھاجىپنــى 
پەرقلىــق ياكــى بىر-بىرىگــە يېقىــن كۆز-قاراشــالر ئوتتۇرىغــا 
خــاس  يۈســۈپ  كۆپىنچىســى  تەتقىقاتچىالرنىــڭ  قويۇلغــان. 
ھاجىپنىــڭ ئــۆز دەۋرىدىكــى ئىلغــار پىكىرلەرنىــڭ تەســىرىگە 
شــەرقنىڭ  ۋە  غــەرب  چۈشەنچىســىنى  ئــۆز  ئۇچرىغانلىقىنــى، 

مەدەنىيــەت مەنبەلىــرى بىلــەن پىكىــر ئېقىملىــرى ئاساســىدا 
مەيدانغــا كەلتۈرگەنلىكىنــى، ھــەم غەربنىــڭ ھــەم شــەرقنىڭ 
ئېيتىشــىدۇ. پايدىالنغانلىقىنــى  مەنبەلىرىدىــن  مەدەنىيــەت 

بىرنەچچــە  قاراشــالرنى  كــۆز  بــۇ  تۆۋەنــدە  بىــز 
تىرىشــىمىز.  كۆرسىتىشــكە  يىغىنچاقــالپ  نۇقتىغــا 

پەلسەپەســى  ۋە  مەدەنىيىتــى  1(ئۇيغۇر-تــۈرك 

ئــۆزى  ئەۋالدلىــرى  مۇنــەۋۋەر  مىللەتنىــڭ  بىــر 
بىــر  يېتىلگــەن  ئۆســۈپ  جەمئىيەتتــە  قىلغــان  ۋەكىللىــك 
كىشــى بولــۇش ســۈپىتىدە، ئالــدى بىلــەن ئۆزىگــە ئــەڭ يېقىــن 
ئەلۋەتتــە.  ئۇچرايــدۇ،  تەســىرىگە  مۇھىتىنىــڭ  مەدەنىيــەت 
ــۇ بىلىك«كــە قارايدىغــان بولســاق، ئۇنىــڭ ئاساســلىق  »قۇتادغ
بىلىم-ئەقىــل ۋە  ئادالەتلىــك قانۇن-تــۈزۈم،  پىكــرى بولغــان 
بىــز  ئىدىيەســىنى،  باشــقۇرۇش  دۆلــەت  بىلــەن  قابىلىيــەت 
ئورخــۇن  ھېســابلىنىدىغان  يادىكارلىقلىرىمىــز  يازمــا  تۇنجــى 
بــۇ  كۆرىمىــز.  تاشــلىرىدىمۇ  مەڭگــۈ  ئۇيغــۇر  ۋە  ئابىدەلىــرى 
يادىكارلىقلىرىمىــزدا، دۆلەتنــى قۇرغــان كۈچلەرنىــڭ تەڭــرى 
خاقانالرنىــڭ  تالالنغــان  تاللىنىدىغانلىقــى،  تەرىپىدىــن 
ئۇالرنىــڭ  ئىكەنلىكــى،  كىشــىلەر  جاســارەتلىك  بىلىملىــك، 
ئاساســەن  ئەنئەنىلىرىگــە  ۋە  ئۆرپ-ئادەتلىــرى  خەلقنىــڭ 
ئېنىــق  باشــقۇرىدىغانلىقى  دۆلەتنــى  تــۈزۈپ،  )تــۆرە(  قانــۇن 
قىلىــپ يېزىلغــان. تەڭــرى تەرىپىدىــن خاقانالرغــا بېغىشــالنغان 
دۆلەتنىــڭ  )قۇتنىــڭ(  تەلەينىــڭ  ۋە  دۆلــەت  ســائادەت، 
قىلىدىغانلىقىدىــن  ئىگــە  كاپالەتكــە  گۈللەپ-ياشنىشــىنى 
ــادى چۈشەنچىســى ۋە ئەنئەنىســى  ــارەت كــۆك تەڭــرى ئېتىق ئىب
كۆرىمىــز.  ئىپادىلەنگەنلىكىنــى  بىرلەشــتۈرۈپ  بىلــەن 
ــەن  ــە بىل ــۇ ئەنئەن ــىمۇ ب ــڭ كۆزقارىش ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ يۈس
تۈرك-ئۇيغــۇر  كۆزقــاراش  بــۇ  چۈنكــى  بىرلەشــتۈرۈلگەن. 
قىلىــدۇ.  تەشــكىل  ئاساســىنى  چۈشەنچىســىنىڭ  دۆلــەت 

ۋە  دۆلــەت  ھۆكۈمــدار،  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
پىكىرلىرىدىــن  ھەققىدىكــى  مەســئۇلىيەتلىرى  پۇقراالرنىــڭ 
بىلــەن  ئابىدەلىرىدىكــى تەۋســىيەلەر  قارىغاندىمــۇ، ئورخــۇن 
ئورخــۇن مەڭگــۈ  بولىــدۇ.  ئوخشــايدىغانلىقىنى كۆرۈۋالغىلــى 
قولدىــن  ئۈچــۈن  نېمــە  دۆلەتنىــڭ  خاقــان  بىلگــە  تېشــىدا 
كەتكەنلىــك ســەۋەبىنى مۇنــداق چۈشــەندۈرىدۇ: »…ئۇنىڭدىــن 
كېيىــن ئىنىســى ھۆكۈمــدار بولۇپتــۇ، ئوغۇللىــرى ھۆكۈمــدار 
ئوخشــاش  ئاكىســىغا  ئىنىســى  كېيىــن  )لېكىــن(  بولۇپتــۇ، 
يارىتىلماپتــۇ، ئوغۇللىــرى ئاتىلىرىغــا ئوخشــاش يارىتىلماپتــۇ 
ناچــار  چىقىپتــۇ،  تەختكــە  خاقانــالر  ئەقىلســىز  شۈبھىســىز، 
ــۇم  ــۇ چوق ــڭ قوماندانلىرىم ــۇ، ئۇالرنى ــە چىقىپت ــالر تەختك خاقان
ئەقىلســىز ئىمىــش، ناچــار ئىمىــش. بەگلىــرى ۋە خەلقــى دۇرۇس 
ــاختىپەز  ــەر، س ــى ھىيلىگ ــاي خەلق ــۈن، خىت ــى ئۈچ بولمىغانلىق
ئــاكا- بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئالدامچــى بولغانلىقــى ئۈچــۈن، 
ئۇكىنــى بىــر بىرىگــە ســېلىپ قويغانلىقــى ئۈچــۈن، بەگلىــرى 
بىلــەن خەلقىنــى بىــر بىرىگــە قارشــى كۈشــكۈرتكەنلىكى ئۈچــۈن 
تــۈرك خەلقــى قۇرغــان دۆلىتىدىــن ئايرىلىــپ قاپتــۇ، )ئۆزلىــرى( 
تەختكــە چىقارغــان خاقانىدىــن ئايرىلىــپ قاپتــۇ. بــەگ بولۇشــقا 
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بوپتــۇ،  قــۇل  خىتــاي خەلقىگــە  پەرزەنتلىــرى  ئوغــۇل  اليىــق 
بوپتــۇ.  دېــدەك  پەرزەنتلىــرى  قىــز  اليىــق  بولۇشــقا  خانىــش 
تــۈرك بەگلىــرى تــۈرك ئۇنۋانلىرىنــى تاشــالپتۇ، خىتايالرنىــڭ 
ئۇنۋانلىرىنــى  خىتــاي  بەگلىــرى  تــۈرك  كىرگــەن  خىزمىتىگــە 
ئېلىــپ خىتــاي خانىغــا خىزمەتچــى بولۇپتــۇ…« )كۆلتېگىــن، 
شــەرقىي يــۈزى: 8-2؛ بىلگــە قاغــان، شــەرقىي يــۈزى: 5-8(. 
بىلىملىــك،  بۇرۇنقىــالردەك  كېيىنكىلــەر  جۈملىلەردىــن  بــۇ 
بولمىغانلىقــى  تىرىشــچان  ۋە  ھۇشــيار  جەســۇر،  ئەقىللىــق، 
ئۈچــۈن، قوماندانلىــرى، بەگ-ئەمىرلىــرى ۋە خەلقىمــۇ ئەقىللىــق، 
دۇرۇس بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن، خەلقــى دۆلىتىگــە، ھۆكۈمدارىغــا 
ئىگــە چىقمىغانلىقــى ئۈچــۈن مۇنقــەرز بولغانلىقــى ناھايىتــى 
ــڭ،  ــۇ ھۆكۈمدارنى ــۇ بىلىك«تىم ــەن. »قۇتادغ ــق ئىپادىلەنگ ئېنى
خەلقنىــڭ ھۇزۇر-ھاالۋىتــى ئۈچــۈن ئادىــل قانۇنــالر تــۈزۈپ 
كېچــە كۈنــدۈز ئىشلىشــى كېرەكلىكــى، بىلىملىــك، ئەقىللىــق 
بىلىملىــك،  بەگ-ئەمەلدارالرنىڭمــۇ  كېرەكلىكــى،  بولۇشــى 
بولۇشــى  تــوق  كــۆزى  ســاداقەتمەن،  قابىلىيەتلىــك،  دۇرۇس، 
كېرەكلىكــى، خەلقنىڭمــۇ دۆلــەت ئالدىدىكــى مەســئۇلىيەتلىرىنى 
بىلىشــى كېرەكلىكــى، قانۇنالرغــا رىئايــە قىلىشــى ۋە قوغدىشــى، 
باج-ســېلىقنى ۋاقتىدا تاپشۇرۇشــى، دۇرۇس بولۇشــى كېرەكلىكى 
دۈشــمىنىنى  دۆلەتنىــڭ  قوغــداش،  دۆلەتنــى  مۇھىمــى  ئــەڭ 
خائىنلىــق  بىلىشــى،  دەپ  دوســت  دوســتىنى  دۈشــمەن، 
ئۈچــۈن  گۈللىنىشــى  دۆلەتنىــڭ  كېرەكلىكــى،  قىلماســلىقى 
ــە  ــى تەكىتلەنگــەن. شــۇنداقال بىلگ ــە قوشۇشــى كېرەكلىك تۆھپ
ــاچ- ــڭ »ئ ــى ھۆكۈمدارنى ــەت ياك ــدەك، دۆل ــڭ دېگىنى خاقاننى
پۈتۈنلەش«تــەك  ئۈستى-بېشــىنى  تۇيغــۇزۇش،  يالىڭاچالرنــى 
ئوخشاشــال  بىلىك«مــۇ  »قۇتادغــۇ  ۋەزىپىســىنى،  مۇھىــم 
تەكىتلىگــەن. ھەتتــا »بىــر كىشــى ئــاچ قالســا ئالالھنىــڭ بۇنــى 
ھۈكۈمداردىــن كۆرىدىغانلىقــى« )5165 -بېيىت( ئىپادىلەنگەن. 

ئاساســلىق  تــۆت  ئالغــان  يــەر  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
قارايدىغــان  مەزمۇنغــا  قىلغــان  ۋەكىللىــك  پېرســوناژ 
ئىزلىرىنــى  ئەنئەنىســىنىڭ  تۈرك-ئۇيغــۇر  قەدىمكــى  بولســاق 
قەھرىمانــالر: كىتابتىكــى  كۆرۈۋاالاليمىــز.  ئېنىــق  تېخىمــۇ 

ــرا  ــۆرۈ »توغ ــى ت ــدار( = كۆن ــدى )خاقان/ھۆكۈم —كۈنتۇغ
ــەت«.  ــۈزۈم، ئادال ــرا قانۇن-ت ــول، توغ ي

—ئايتولــدى )ۋەزىــر( »تولۇنئــاي، تولغــان ئــاي«= قــۇت 
»تەلــەي، ســائادەت، بەخــت، دۆلــەت، ئىقبــال«.

ئىگىســى،  »ئەقىــل  ئوغلــى(  )ۋەزىرنىــڭ  —ئۆگدۈلمىــش 
ــە،  ــدراك، مەنتىق ــل، ئى ــۇش »ئەقى ــم« = ئۇق ــى، ئالى ــم ئىگىس بىلى

ــم« بىلى

ياكــى  دوســتى  )ئۆگدۈلمىشــنىڭ  —ئودغۇرمىــش 
ــا  ــۇ دۇني ــە، ب ــۋەت »نەتىج ــان«= ئاقى ــاق، ئويغانغ تۇغقىنى(»ئويغ

خۇالسىســى«.  ئىشــلىرىنىڭ 

بــۇ تــۆت پېرســوناژدىن تۇنجىســى ئادالەتنىــڭ ســىمۋولى 
بولــۇپ، ئەســەردە ئادالەتنىــڭ پەقــەت توغــرا قانــۇن تــۈزۈم 

ــدۇ. يۈســۈپ خــاس  ــە ئاشــىدىغانلىقى تەكىتلىنى ــەن ئەمەلگ بىل
ھاجىــپ ئادالەتنــى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويۇپ، ئۇنــى »ھۆكۈمدار« 
خاراكتېــرى بىلــەن سىمۋولالشــتۇرغان. چۈنكــى، دۆلــەت بولــۇپ 
ئادالــەت بولمىســا، ئــۇ دۆلــەت پــۇت تىــرەپ تۇرالمايــدۇ دېگــەن 
ــەت ۋە بەخــت- ــتۇرۇلغان. ئىككىنچىســى دۆل ــە داۋامالش ئەنئەن
ــاي  ــان ئ ــى تولغ ــاي ياك ــۇن ئ ــر تول ــۇ ۋەزى ــۇپ، ب ــائادەت بول س
بىلــەن سىمۋولالشــتۇرۇلغان. ئادىــل تــۈزۈم بىلــەن باشــقۇرۇلغان 
دۆلەتنىــڭ ھــەم ئۆمــرى ئــۇزۇن بولىــدۇ، ھــەم بەخت-ســائادىتى 
بولىــدۇ، دەپ كۆرســەتكەن. ئۈچىنچىســى ئەقىل-ئىــدراك، بىلىــم 
بولــۇپ، دۆلەتنىڭ گۈللىنىشــى، خەلقنىــڭ تىنچ-ئامان ۋە موللۇق 
ئىچىــدە ياشىشــىنى ئەقىــل بىلــەن دۆلــەت باشقۇرۇشــقا باغلىــق 
دەپ قارىغــان. ھونــالر، كۆكتۈركلــەر ۋە ئۇيغۇرالردىــن بېــرى 
ھۆكۈمدارالرنىــڭ ئۇنۋانلىرىدىــن بىرىنىــڭ “بىلگــە” )بىلىملىــك( 
ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ئويلىغىنىمىــزدا  ئىكەنلىكىنــى 
تۇتقــان  بىلىمگــە  مەدەنىيەتنىــڭ  قىلغــان  ۋەكىللىــك  ئــۆزى 
پوزىتسىيەســىگە ســادىق قالغانلىقىنــى ۋە ۋارىســلىق قىلغانلىقىنى 
كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. تۆتىنچىســى بولســا، ئاقىۋەتنىــڭ ســىمۋولى 
ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ خالىــس بىــر مۆمىــن بولــۇش ســۈپىتى 
ئاقىۋەتتىــن  كېرەكلىكىنــى،  ئويــالش  دۇنيانىمــۇ  ئــۇ  بىلــەن 
كىتابتــا  تۇرغــان.  ئەســلىتىپ  بولمايدىغانلىقىنــى  قۇتۇلغىلــى 
ــىدىكى  ــى ئارىس ــش ئۈچ ــش ۋە ئ ودغۇرمى ــدى، ئ ۆگدۇلمى كۈنتۇغ
دىيالــوگالر مۇھىــم ســالماقنى ئىگەللەيــدۇ. ئ ودغۇرمىــش شــۇنچە 
كــۆپ تەكلىــپ ۋە ئۆتۈنۈشــلەرگە قارىمــاي ســارايغا كېلىــپ 
بىلــەن  ئىبــادەت  دىنىــي  قىلىــدۇ.  رەت  قىلىشــنى  خىزمــەت 
شــۇغۇللىنىش ۋە دۆلــەت باشقۇرۇشــتا ئەمــەل تۇتــۇش ھەققىــدە 
ئودغۇرمىشــنىڭ  بېرىلىــدۇ.  ئېلىــپ  مۇنازىرەلــەر  كەســكىن 
دەپ  قىــل«  ئىبادىتىڭنــى  »بوپتــۇ  خاقــان:  ئ اخىرىــدا،  ئــەڭ 
بــەزى  ۋە  كېلىشــى  ســارايغا  كېيىنــال  بەرگەندىــن  ئىجــازەت 
دۆلــەت  يۇســۇپ خــاس ھاجىپنىــڭ  بولىشــى  تەۋســىيەلەردە 
ئىشــلىرى بىلــەن دىــن ئىشــلىرىنى ئ ايرىــم تۇتۇشــنى تەشــەببۇس 
قىلغانلىقىنىــڭ نامايەندىســى بولىشــىمۇ مۇمكىــن. ئەلۋەتتــە بــۇ 
ــرا  ــات ئېلىــپ بېرىشــىمىزغا توغ ــۇر تەتقىق ــە تېخىمــۇ چوڭق ھەقت
كېلىــدۇ. قىسقىســى، ئاپتــور بــۇ ســىمۋوللۇق پېرســوناژ ۋە ئۇالرغــا 
باغلىنىشــلىق ئىپادىلــەر بىلــەن تــا ھۇنالردىــن ئېتىبــارەن تــۈرك 
خەلقلىــرى ئارىســىدا ئىزچىــل يۇقىــرى ئورۇنــدا تــۇرۇپ كەلگــەن 
مۇئامىلــە  بــاراۋەر  ھەممىگــە  كىشــىنىڭ  چىققــان  تەختكــە 
ھۆرمــەت  بىلىمگــە  قىلىشــى؛  تۇتقــا  ئادىللىقنــى  قىلىشــى، 
ــە  ــك كىشــىلەرنى تەختك ــق ئەنئەنىســىدە بىلىملى قىلىشــى، خەل
چىقىرىشــى، ھۆكۈمــدار بىلــەن خەلــق بىرلىكتە تىرىشىشــى ۋە ئۆز 
مەدەنىيەتىگــە ســاداقەت بىلــەن باغلىنىپ ئۇنى داۋامالشتۇرۇشــى 
قاتارلىــق جەھەتلەردىــن ئۆزىنىــڭ مىللىــي ئــۆرپ ئادەتلىرىنىــڭ 
ئاالھىدىلىكىنــى كۆرسىتىشــكە تىرىشــقانلىقىنى كۆرگىلــى بولىدۇ.

خەلــق  ئەســىرىدە  ئــۆز  ھاجىپنــى،  خــاس  يۈســۈپ 
ــى  ــى ئىشلىتىش ــىللەرنى، ئىدىيومالرن ــېئىرلىرىنى، ماقال-تەمس ش
ۋە ســاپ ئۇيغــۇر تىلىنــى قوللىنىشــى، بۇرۇنقــى تۈرك-ئۇيغــۇر 
ھۆكۈمــدار، بەگ-ئەمىرلەرنىــڭ ئىســىملىرىنى، ئۇنۋانلىرىنى تىلغا 
ئېلىشــى ۋە ئۇالرنىــڭ قانــداق ياشــىغانلىقى، قايســى ھېكمەتلىــك 
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ــۆز  ــىمۇ ئ ــا ئېلىش ــم تىلغ ــۇن قېتى ــى نۇرغ ــۆزلەرنى دېگەنلىكىن س
ئەســىرىنى بەرپــا قىلىشــتا، ئــۆز مەدەنىيىتىنىــڭ ئۇنــى بــاي مەنبە 
قىسقىســى،  بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ  تەمىنلەنگەنلىكىنــى  بىلــەن 
باشــقۇرۇش،  دۆلــەت  ۋە  دۆلــەت  بىلىك«تەكــى  »قۇتادغــۇ 
دۆلەتنىــڭ يۈكسېلىشــى، قــۇدرەت تېپىشــى، خەلــق ۋە خەلقنىــڭ 
مەســئۇلىيىتى، ئۇالرنىــڭ پاراۋانلىقىنى كاپالەتكــە ئىگە قىلىش…
دېگەنــدەك تېمىــالردا قەدىمكــى ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك ئەنئەنىســىگە 
ۋە مىللىــي مىراســىغا ۋارىســلىق قىلىنغــان دەپ ئېيتىشــقا بولىــدۇ. 

2( ئەرەب-ئىسالم كىالسسىك ئەسەرلىرى ۋە 
مەدەنىيتى 

ئەرەبچــە  بولســاق،  قارايدىغــان  رېئاللىقتىــن  تارىخــى 
ــەت  ــى مەدەنىي ــان ئەســەرلەرنىڭ قەدىمق ــى پارســچە يېزىلغ ياك
ــلىكى  ــلىقى، بىلىنمەس ــىغەردە تونۇلماس ــان كاش ــزى بولغ مەركى
بــۇرۇن  ئــەڭ  دۇنياســىدا  مۇســۇلمان  ئەمەســتۇر.  مۇمكىــن 
قارالغــان  دەپ  سىياسەتنامەســى  مەدەنىيىتىنىــڭ  ھىنــت 
ــەرەب ۋە  ــە« تەرجىمــە قىلىنغــان، كېيىنچــە ئ ــە ۋە دىمن »كەلىل
پــارس شــائىر، مۇتەپەككۇرلىــرى ئــۆز مەدەنىيىتــى ئاساســىدا 
ــان. يۈســۈپ خــاس  سىياســەتنامە تۈرىدىكــى ئەســەرلەرنى يازغ
ھاجىــپ بــۇ ئەســەرلەرنى ئەلۋەتتــە ئوقۇغــان ۋە مۇھاكىمــە 
ئۇنىــڭ  بولســاق  قارايدىغــان  كىتابىدىــن  چۈنكــى  قىلغــان. 
بىلىدىغانلىقىنــى  ياخشــى  ناھايىتــى  پارســچىنى  ئەرەبچــە، 
كۆرۈۋاالاليمىــز. ھەتتــا گىرېــك پەيالســوپلىرىنىڭ ئەســەرلىرىنىمۇ 
ــدۇ.  ــكە بولى ــان دېيىش ــن ئوقۇغ ــچە مەنبەلەردى ــە، پارس ئەرەبچ

ــى  ــى، ئىبن ــڭ بىرۇن ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ ــى، يۈس قىسقىس
قاتارلىــق  فارابــى،  ھەييــام،  ئۆمــەر  ۋە  فىردەۋســى  ســىنا، 
خــەۋەردار  ئەســەرلىرىدىن  ئالىمالرنىــڭ  مۈتەپەككــۈر 
تەســىرىگە  فارابىنىــڭ  بولۇپمــۇ،  ئۇنىــڭ  ئېنىــق.  ئىكەنلىكــى 
ــم  ــى ھەققىدىكــى كۆزقاراشــالر كــۆپ قېتى بەكــرەك ئۇچرىغانلىق
ــۈپ  ــان. يۈس ــات بولغ ــدا ۋاپ ــى 950 -يىلى ــەن. فاراب تەكىتلەنگ
خــاس ھاجىــپ ئۇنىڭدىــن كېيىــن دۇنياغــا كەلگــەن بولســىمۇ، 
دەۋرداش  ۋە  مىللەتتــاش  بىلــەن  ئــۆزى  ئوخشــاش  فارابىغــا 
ــڭ  ــى، ئۇنى ــى بىلىدىغانلىق ــى ياخش ــھۇر ئالىمن ــۇ مەش ــان ب بولغ
پۈتــۈن ئەســەرلىرىنى ئوقــۇپ، ناھايىتى ياخشــى چۈشــەنگەنلىكى 
ئېھتىمالغــا بەكمــۇ يېقىــن. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ بىلىمگــە 
ــەن  ــلىرى بىل ــەت رەئىس ــەت ۋە دۆل ــى، دۆل ــان پوزىتسىيەس تۇتق
الياقــەت،  بىلىــم،  تېگىشــلىك  بولۇشــقا  باشــقۇرغۇچىالردا 
ئاالھىدىلىــك ۋە ئىنتىزام قاتارلىق جەھەتلەردىكى چۈشەنچىســى 
ئالىمــى دەپ  مەشــھۇر  ئــەڭ  دۇنياســىنىڭ  ئىســالم  ۋە  تــۈرك 
بولىــدۇ.  ئېيتىشــقا  دەپ  ئوخشــاش  فارابىنىڭكىگــە  قارالغــان 
ئىدىيەســىدە  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  باشــقا  بۇنىڭدىــن 
ئىبنــى ســىنانىڭمۇ تەســىرى بــار. ئىبنــى ســىنامۇ يۈســۈپ خــاس 
ــى  ــى ســىنا 980 -يىل ــۇرۇن ياشــاپ ئۆتكــەن. ئىبن ــن ب ھاجىپتى
 1037 تۇغۇلــۇپ،  يېزىســىدا  ئەفشــەنە  ئەتراپىدىكــى  بۇخــارا 
-يىلــى، ئىراننىــڭ ھامــەدان شــەھرىدە ئۆلگــەن. يۈســۈپ خــاس 
ھاجىپنــى ئىبنــى ســىنا بىلــەن دەۋرداش دەپ ئېيتىشــقا بولىــدۇ. 
ــەردىكى  ــان. ئەس ــرى يېزىلغ ــك« 1069 - يىللى ــۇ بىلى »قۇتادغ

نۇرغــۇن كــۆز قاراشــالر ئىبنــى ســىنانىڭ چۈشــەنچىلىرى بىلەنمــۇ 
خــاس  يۈســۈپ  تەتقىقاتچىــالر  شــۇڭا  ئىگــە.  ئورتاقلىقالرغــا 
ھاجىپنــى فارابىنىــڭ ۋە ئىبنى ســىنانىڭ ئەنئەنىســىگە ۋارىســلىق 
قىلغــان ئىزباســارى دېگــەن يەكۈنگــە كەلگــەن2. لېكىــن قافالــى 
ــى ســىنانىڭ شــاگىرتى دېگــەن  ــڭ ئىبن يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى
كــۆز قاراشــقا قېتىلمايــدۇ. چۈنكــى ئىبنــى ســىنانىڭ قانــۇن 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ھېچقانــداق بايانــى يــوق. يۈســۈپ خــاس 
ھاجىــپ ئىــران ئىســالم ئالىملىرىدىــن مەشــھۇر ئىمــام غازالــى ۋە 
ھالالچــى مەنســۇر بىلەنمــۇ سېلىشــتۇرۇلغان. ئۇنىــڭ تەســەۋۋۇپ 
ئىپادىلەشــتە  مۇناســىۋەتنى  ئوتتۇرىســىدىكى  كــەالم3  بىلــەن 
تەڭــرى چۈشەنچىســىنى تەســەۋۋۇپ ئىبادىتــى بىلــەن كاالمنىــڭ 
بىلــەن  ئاالھىدىلىكــى  بــۇ  چىققانلىقــى،  قــۇرۇپ  ئۈســتىگە 
غازالىنىــڭ ئىزىدىــن ماڭغانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان.) شــەكەر، 
2011: 130 ۋە 181-164 -بەتلــەر(. شــەكەرنىڭ كىتابىــدا 
يەنــە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ھالالچــى مەنســۇر بىلــەن 
كــۆز  ئوخشــاش  ۋە  ئىشــلەتكەنلىكى  ئىپادىلەرنــى  ئوخشــاش 
قاراشــتا ئىكەنلىكىمــۇ بايــان قىلىنغــان. )130-129 -بەتلــەر(. 
ــە  ــۇ بىلىك«ت ــەل »قۇتادغ ــن تۈركەر-كۈي ــە تەتقىقاتچىالردى يەن
ــەن  ــى ئىپادىلىگ ــىرىنىڭمۇ بارلىقىن ــا تەس ــۈمەر ۋە مەزوپوتامي س
ــۆز- ــى ك ــەت(. يۇقىرىدىك ــەت؛ 1990:222 -ب )378:1985 -ب

ــڭ ئىدىيەســىگە تەســىر  قاراشــالردىن، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى
قىلغــان ئاساســلىق مەنبەلەردىــن بىرىنىــڭ ئــەرەب -ئىســالم 
پەيالســوپالر  مەشــھۇر  ئۇنىــڭ  ئىكەنلىكــى،  پەلسەپەســى 
قىلغانلىقىنــى،  تەتقىــق  ئوقــۇپ  ئەســەرلىرىنى  ئۇالرنىــڭ  ۋە 
ــار  ــڭ ئىلغ ــا ئۇالرنى ــى، ھەتت ــام ئالغانلىقىن ــەرلىرىدىن ئىلھ ئەس
كۆرۈۋاالاليمىــز.  قىلغانلىقىنــى  ۋارىســلىق  كۆز-قاراشــلىرىغا 

3( غەرب پەلسەپە چۈشەنچىسى 

ئاساســلىق  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
قانۇنىــي  ۋە  ئەخالقىــي  ئىجتىمائىــي،  سىياســىي،  پىكىرنــى 
جەھەتلەردىــن تەتقىــق قىلىــپ قارايدىغــان بولســاق ئۇنىڭــدا 
بىلــەن  كۆز-قاراشــلىرى  تېمىالردىكــى  بــۇ  غەربنىــڭ  يەنــە 
ئوخشاشــلىقالرنىڭ بارلىقىنىمــۇ كــۆرۈپ يېتىمىــز. تەتقىقاتچىــالر 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ بۇ تەســىرلەرنى فارابى ۋە ئىبنى ســىنا 
ــۇ  ــۇ »قۇتادغ ــدۇ. بولۇپم ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ــق ئالغانلىقىن ئارقىلى
ــوپالرنىڭ  ــاش پەيالس ــا ئوخش ــتوتېل، پىالتونغ ــە ئارىس بىلىك«ت
پىكىرلىرىنىــڭ تەســىرى بولغانلىقــى، بــۇ پىكىرلەرنــى فارابــى 
ئاساســلىق  ماقالىالرنىــڭ  نۇرغــۇن  ئالغانلىقــى  ئارقىلىــق 
تەتقىقاتچىلىرىدىــن  ئۇيغــۇر  قىلىــدۇ4.  تەشــكىل  مەزمۇنىنــى 
ۋە  فارابــى  قادىرالرمــۇ  رەيھــان  ۋە   )2009( ئەمــەت  ئەكبــەر 
توختىلىــدۇ. ئۈســتىدە  تەســىرى  پەيالســوپلىرىنىڭ  غــەرب 

»قۇتادغــۇ  ئالبەرتــس  تەتقىقاتچىالردىــن  نېمىــس 
بىلىك«نــى ئارىســتوتېلنىڭ چۈشــەنچىلىرىگە ئاساســەن يازغــان 
دەپ قارىغــان )كۆپرۈلــۈ، 1926: 1989 -بــەت(. ئالبەرتس يەنە، 
»قۇتادغــۇ بىلىك«نى »ئۈســتى ئۈســتىلەپ بېرىلگــەن توققۇز قات 
رەڭ بىلــەن ســىزىلغان…بىر كۈلتــۈر رەســىمى« گــە ئوخشــاتقان 
بولــۇپ، بــۇ رەســىمنىڭ ئەڭ ئاســتىدىكى ئــۈچ قەۋىتىنــى مىللىي-
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ئۇيغــۇر، ئىككىنچــى ئــۈچ قەۋىتىنــى ئارىســتوتېلنىڭ ئىدىيەســى 
ئــۈچ  ئۈســتىدىكى  ئــەڭ  ئېتىكا-سىياســەت،  ئاساســىدىكى 
ــىنا  ــى س ــا ئىبن ــى بولس ــى قەۋىتىن ــالمىي، ئاخىرق ــى ئىس قەۋىتىن
ــن  ــس 1985:224(. لېكى ئىدىيەســى دەپ تەرىپلىگــەن )ئالبەرت
بــۇ ئوخشىتىشــتا ئەينــى دەۋردىكــى قەشــقەردە ئومۇمالشــقان 
باشــقا دىــن ۋە مەدەنىيەتلەرنىــڭ، پەلســەپە، كــۆز قاراشــالرنىڭ 
»قۇتادغــۇ بىلىك«كــە بولغــان تەســىرى ئۇنتۇلغــان دەپ تەنقىــد 
قىلغانالرمــۇ بــار. )تــاش، 2010: 1884 - 1891 -بەتلــەر(. 

يۈســۈپ  خېۋىــر،  ســەمەت  تەتقىقاتچىالردىــن  ئۇيغــۇر 
خــاس ھاجىپنىــڭ تادۇدىــن )4 ئېلېمېنــت( ئىبــارەت مــاددا 
ئۇقۇمــى بىلــەن دۇنيانىــڭ مەنبەســىنى ئوتتۇرىغــا قويغانلىقىنــى، 
كائىناتنىــڭ ۋە ھاياتنىــڭ بــۇ تــۆت ئېلېمېنتىدىــن مەيدانغــا 
كەلگەنلىكىنــى جەزملەشــتۈرگەنلىكىنى، بــۇ پىكرىنىــڭ قەدىمكــى 
گېــرك پەيالســوپلىرىدىن ئەمپەدوكلەســنىڭ5 پىكىرلىــرى بىلــەن 
ــە  ــدۇ )1999(. يەن ــان قىلى ــى باي ــە ئىكەنلىكىن ــا ئىگ ئورتاقلىقق
ــى، 20 يېشــىدىن  ــەزى تەتقىقاتچىــالر، يۈســۈپ خــاس ھاجىپن ب
ــۈن ئەســەرلىرىنى يىرتىــپ تاشــالپ،  ــۇرۇن يازغــان پۈت كېيىــن ب
ســوقراتنىڭ شــاگىرتى بولغان ۋە ئۆزى ياشــاۋاتقان جەمئىيەتنىڭ 
ئەخالقــى، ئىجتىمائىــي مەســىلىلىرى ئۈســتىدە بــاش قاتۇرۇشــقا 
بىلــەن  پىالتــون  يازغــان  ئەســەرلەر  ھەقتــە  بــۇ  باشــلىغان، 
ــۈن 50  ــە ئۈچ ــى نېم ــڭ كىتابىن ــاس ھاجىپنى ــتۇرۇپ، خ سېلىش
بولۇشــى،  شــەكلىدە  شــېئىر  كىتابنىــڭ  يازغانلىقــى،  يېشــىدا 
ــۆز- ــا ئوخشــاش پېرســوناژالرنىڭ ئ ــى خــۇددى پىالتۇنغ كىتابىن
ئــارا دىيالوگــى ئۇســلۇبىدا يازغانلىقى…قاتارلىــق ئاالھىدىلىكلەر 
ــون ئوتتۇرىســىدىكى  ــەن پالت ــپ، يۈســۈپ بىل ئۈســتىدە توختىلى
ئوخشاشــلىقالرنى تېپىشــقا تىرىشــقان. )دەمىرچــى 2016: 338 - 
41 -بەتلــەر(. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ فارابىنىــڭ تەســىرىگە 
ــۈپ  ــدا دەپ ئۆت ــى يۇقىرى ــى ئېھتىماللىقىن ــرەك ئۇچرىغانلىق بەك
كەتكــەن ئىــدۇق. فارابــى تۇنجــى ئوقۇتقۇچىســىنىڭ ئارىســتوتېل 
قىســىملىق  ئالتــە  ئارىســتوتېلنىڭ  ۋە  ئېيتقــان  ئىكەنلىكىنــى 
ــى  ــان. فارابىن ــە قىلغ ــى تەرجىم ــى »ئورگانون«ن ــە كىتاب مەنتىق
ــتوتېلنى  ــڭ ئارىس ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ ــان يۈس ــى بىلىدىغ ياخش
بىلمەســلىكى مۇمكىــن ئەمــەس، ئەلۋەتتــە. ئەينــى چاغــدا ئوتتۇرا 
پېشــۋالىرىنىڭ  ۋە  پەلسەپەســى  گىرېــك  قەدىمكــى  ئاســىيادا، 
ئوقۇلىدىغانلىقىــدا  ئەســەرلىرىنىڭ  تونۇلىدىغانلىقــى،  ياخشــى 
ــا ئوخشــاش ئۆزىنــى  ــوق. شــۇڭا يۈســۈپ خــاس ھاجىپق گــەپ ي
يېتىشتۈرۈشــكە ئەھمىيــەت بەرگــەن، بىلىملىــك بىــر زاتنىــڭ بــۇ 
كىتابالرنــى ئوقۇشــى، مۇالھىــزە قىلىشــى ۋە ئىلغــار پىكىرلەرنىــڭ 
ــەرۋەر  ــر مەراپەتپ ــم ساھەســىدىكى بى تەســىرىگە ئۇچرىشــى بىلى
بولىــدۇ.  ئېيتىشــقا  دەپ  ئەھــۋال  تەبىــي  ئۈچــۈن  ئالىــم 

4( شەرقنىڭ ئەنئەنىۋى پەلسەپەسى 

يۇقىرىــدا دەپ ئۆتــۈپ كەتكەنــدەك، »قۇتادغــۇ بىلىــك« 
تەتقىــق قىلىنغــان يۈزلــەپ ئەســەردە يەنــە، كىتابنىڭ ئاساســلىق 
پىكىــر مەنبەلىرىدىــن بىرىنىــڭ شــەرق پەلسەپەســى ئىكەنلىكىمــۇ 
كــۆز- قەفەســوغلۇنىڭ  ئۇســتاز  يۇقىرىــدا  ئېلىنماقتــا.  تىلغــا 
قارىشــىنى يازغــان ئىــدۇق. ئۇنىــڭ كۆز-قارىشــىدىمۇ بــۇ پىكىــر 
گەۋدىلەنگــەن. شــەرق پەلسەپەســى ئاساســلىق مۇنــداق ئىككــى 

پەلسەپەســى؛  بىــرى، ھىنت-بۇددىــزم  مەنبەنــى كۆرســىتىدۇ. 
 4 كىتابتىكــى  پەلسەپەســى.  خىتاي-كۇڭــزى  ئىككىنچىســى 
بېرىلگــەن  ئۇنىڭغــا  ۋە  ئوبــرازى  ئودغۇرمىــش  پېرســوناژ   -
ئىســىمنىڭ مەنىســىنىڭ »ئويغانغــان« )بــۇدا ئىســمىنىڭ مەنىســى 
ــىنىڭ  ــنىڭ ياردەمچىس ــى، ئودغۇرمىش ــاش( بولۇش ــەن ئوخش بىل
ــنىڭ  ــارۇ« بولۇشــى، ئودغۇرمىش ــمىنىڭ سانســكرىتچە »كۇم ئىس
ــارزۇالپ، ســارايغا كېلىشــنى رەت  ــەن ياشاشــنى ئ ــق بىل زاھىتلى
قىلىشــى ۋە كىتابتــا يــەر ئالغــان تــۆت ئېلېمېنــت چۈشەنچىســى 
دەپ  بولغــان  تەســىرىدىن  بۇددىــزم  ۋە  ھىنــت  قاتارلىقــالر 
ــى  ــك، كىتابدىك ــل ئىنالچى ــى خالى ــۈرك تارىخچىس ــدۇ. ت قارىلى
ھىنت-ئىــران ئەنئەنىســى ئۈســتىدە توختالغــان بولــۇپ، ئۇنىڭچە 
بولغانــدا قاراخانىالرنىــڭ مەدەنىيــەت مۇھىتىــدا، ھىنت تەســىرى 
بىــر تەرەپتىــن ساسانى-ئىران-ئىســالم يولــى بىلــەن، يەنــە بىــر 
ــەن. ــەن كىرگ ــى بىل ــۇرالر ۋاسىتىس ــت ئۇيغ ــن، بۇددىس تەرەپتى

بۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە كىتابتــا تەكىتلەنگــەن، »يۇمشــاق 
كۆڭۈللــۇك، كەمتەرلىــك، ھۆرمەت قىلىش، ياخشــىلىق قىلىش ۋە 
قانــۇن بىلــەن باشــقۇرۇش« ئىدىيەســى ۋە »كىشــىلەرنى ئەخــالق 
ــلىرى  ــدەك كۆز-قاراش ــكە تىرىشــىش« دېگەن ــەن ئۆزگەرتىش بىل
ــدۇ.  ــاش دەپ قارىلى ــەن ئوخش ــلىرى بىل ــۆز قاراش ــڭ ك كۇڭزىنى
بولۇپمــۇ بىــر قىســىم غــەرب ۋە خىتــاي تەتقىقاتچىــالر كىتابتىكــى 
كۇڭــزى ئىدىيەســى ئۈســتىدە كۆپــرەك تەتقىقــات ماقالىلىــرى 
ئېــالن قىلغــان6. لېكىــن، ئۇيغۇرالرنىــڭ بۇددىزمدىــن بــۇرۇن 
مانــى دىنىغــا ئېتىقــاد قىلغانلىقىنــى، مانــى دىنىنىــڭ ئاساســلىق 
پەلسەپەســىدىمۇ يۇقىرىــدا تىلغــا ئالىنغــان ئاالھىدىلىكلەرنىــڭ 
ئالبەرتــس،  ر.ر.ئــارات،  كېــرەك.  ئۇنۇتماســلىقىمىز  بارلىقىنــى 
قاراشــقا  كــۆز  بــۇ  تەتقىقاتچىــالر  قاتارلىــق  بروكېلمانــن 
قوشــۇلمايدۇ. ئابدۇشــۇكۇر مۇھاممەتئىمىننىــڭ بىــز يۇقىرىــدا 
تىلغــا ئالغــان ئەســىرىدە )1999(، كىتابتىكــى چۈشــەنچىلەرنىڭ 
مەنبەســىنى: ئۇيغــۇر مەدەنىيىتــى ۋە ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى 
يولــى  يىپــەك  بۇرۇنقــى  ئىســالمىيەتتىن  مەدەنىيىتــى؛  تــۈرك 
ــى؛  ــەت قۇرۇلمىس ــق مەدەنىي ــۆپ قاتالملى ــقان ك ــا جايالش بويىغ
ئىسالمىيەتتىن كېيىنكى ئىسالم پەلسەپەسى، دەپ ئۈچ تەرەپتىن 
يەنــە  ئىمىــن  مۇھاممــەت  ئابدۇشــۇكۇر  يىغىنچاقلىغانىــدى. 
»قۇتادغــۇ بىلىك«تــە ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان مەركىــزى ئىدىيەنىــڭ 
تەكىتلەيــدۇ. تېكىســتلىرىدىمۇ كۆرۈلىدىغانلىقىنــى  كۆكتــۈرك 

ئۇيغــۇر تەتقىقاتچــى خېۋىرمــۇ، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ 
ئۈگىنىــش  لېكىــن  تۇغۇلمايــدۇ،  بولــۇپ  بىلىملىــك  »ئــادەم 
ــق بىلىملىــك بولىــدۇ« دېگــەن چۈشەنچىســىنى كۇڭــزى  ئارقىلى
»تۇغمــا  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  مېڭــزى  شــاگىرتى  ئۇنىــڭ  ۋە 
بىلىملىــك« كۆز-قارىشــى بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ، توغرا قاراشــنىڭ 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ كــۆز قارىشــى ئىكەنلىكىنــى، يۈســۈپ 
دېگىلــى  قالــدى  تەســىرىدە  كۇڭزىنىــڭ  ھاجىپنــى  خــاس 
بولمايدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ )خېۋىــر 1999: 9-7 -بەتلــەر(. 

»قۇتادغــۇ بىلىــك« يېزىلغــان چاغــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــر 
قىســىمى بۇددىزمنــى قوبــۇل قىلىــپ، ســادىق بۇددىســتالردىن 
ــە  ــا تەرجىم ــن ئۇيغۇرچىغ ــدى. لېكى ــۇپ ياشــاۋاتقان دەۋر ئى بول
قىلىنغان ئەســەرلەرنىڭ شــۇانزاڭنىڭ تەرجىمىھالىدىن باشقىســى 
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كىالسســىك خىتايچــە ئەســەرلەر ئەمــەس ئىــدى. يەنــە كېلىــپ، 
يېڭــى ئوتتۇرىغــا چىققــان دىنىــي تەســەۋۋۇپ ئېقىمىنــى بۇددىــزم 
ــازا  ــش ت ــان دېيى ــەت ئۇچرىمىغ ــىرلىرىگە پەق ــامانىزم تەس ۋە ش
توغــرا ئەمــەس. شــۇڭا بىۋاســىتە ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىكتىكــى خىتــاي 
يەڭگىللىــك  بىرئــاز  دېيىــش  تەســىرلەنگەن  پەلسەپەســىدىن 
بولىــدۇ. يەنــە بىــر تەرەپتىــن، غەرىپلىــك پەيالســوپالرمۇ بــۇ 
بىلىــم  ئادالــەت،  پالتۇنمــۇ  مەســىلەن،  قوللىغــان.  ئىدىيەنــى 
ــى  ــى دۆلەتن ــك كىش ــەن، بىلىملى ــەت بەرگ ــا ئەھمىي ۋە ئەخالقق
باشقۇرۇشــى كېــرەك دېگــەن. دېمــەك، يۇســۇپ خــاس ھاجىــپ 
ــەت  ــم، بەخىتلىــك ۋە كۈچلــۈك دۆل ــەت، بىلى تەكىتلىگــەن ئادال
قــۇرۇش، دۇرۇســلۇق، ئەخالقلىــق، دىنــدار، ياقشــى ئىنســان 
دۇنيــا  پۈتــۈن  چۈشــەنچىلەر  ياشــاش...دېگەندەك  بولــۇپ 
قاراشــلىرىدۇر.  قىممــەت  ياقاليدىغــان  ئورتــاق  خەلقلىــرى 

 قىسقىســى، »قۇتادغــۇ بىلىــك «تىكــى باشــقا مەدەنىيــەت 
ۋە چۈشــەنچىلەرنىڭ تەســىرىنى بــەك ئاشــۇرۇپ، رىياللىقتىــن 
ئەســەرنى  ئۇلــۇغ  بــۇ  ئەمــەس.  توغــرا  كېتىــش  ئۇزاقــالپ 
ۋە  بــاي  مەدەنىيىتىنىــڭ  مىللــى  تۈرك-ئۇيغــۇر  ھەقىقىــي 
ــز.  ــەد كۆتۈرگــەن دېيىشــكە ھەقلىقمى مۇســتەھكەم ئاساســىدا ق

4. خۇالسە

چاغــدا  قىلغــان  قوبــۇل  ئىســالمىيەتنى  ئۇيغــۇرالر 
مەدەنىيەتســىز، قــاالق بىــر مىللــەت ئەمــەس ئىــدى. ئۇنىڭدىــن 
بــۇرۇن نەچچــە يــۈز يىللىــق دۆلــەت باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە، 
ــادىي  ــا، سىياسىي-ئىقتىس ــەت ئورگانلىرىغ ــەر دەرىجــە ھۆكۈم ھ
قىممــەت قارىشــىغا، بىناكارلىقتــا ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇبقا، دىنــى 
ئەنئەنىگــە ۋە ئىلغــار بىــر ئەدەبىــي يېزىققــا ئىگــە ئىــدى. نۇرغۇن 
ســەنئەتچىلىرىنى  كاســىپ،  تەرجىمــان،  يازغۇچــى،  شــائىر، 
ئىلىــم  كۈتۈپخانىلىــرى،  كىتاپــالرى،  ۋە  يېتىشــتۈرگەن 
تەشــكىالتلىرى، ئىبادەتخانىلىــرى بــار، خېلىــال ئومۇمالشــقان 
تەلىم-تەربىيــە سىستېمىســىغا ئىگــە مەدەنىيەتلىــك بىــر خەلــق 
ئىــدى7. يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەجدادىمىــز، ئــەرەب، پــارس، 
ھىنــت، گىرېــك، ۋىزانتىيــە ۋە خىتــاي، كورېيــە مەدەنىيىتــى 
ــالمىيەتتىن  ــدى. ئىس ــان ئى ــۇپ بولغ ــان تونۇش ــەن ئاللىقاچ بىل
ــى  ــان يېڭ ــەز قىلغ ــىغەرنى مەرك ــۇرالر كاش ــا، ئۇيغ ــن بولس كېيى
ئېيتىشــقا  دەپ  قويــدى  قــەدەم  دەۋرىگــە  تەرەققىيــات  بىــر 
ــىگە  ــۈر سەۋىيەس ــەك كۈلت ــدا يۈكس ــۇ چاغ ــە ب ــدۇ. ئەلۋەتت بولى
ئېرىشــكەن ۋە بــۇ كۈلتۈرنــى نامايــان قىلىــپ تۇرغــان ئــەڭ 
خانلىقىنىمــۇ  ئۇيغــۇر  ئىدىقــۇت  قېرىنداشــلىرى  يېقىــن 
يېڭــى  بىللــە  بىلــەن  دىــن  يېڭــى  ئۇنۇتماســلىقىمىز كېــرەك. 
پۇرســىتىگە  تونــۇش  يېقىندىــن  مۇھىتىنــى  مەدەنىيــەت  بىــر 
ــۇ  ــدە، تېخىم ــرى جۇغراپىيى ــۇ كەڭ ــۇرالر تېخىم ــكەن ئۇيغ ئېرىش
بىلــەن  مىللەتلــەر  ئىگــە  كۈلتۈرئاالھىدىلىكىگــە  پەرقلىــق 
ــڭ  ــى دىننى ــۇ يېڭ ــڭ بولۇپم ــى كۈلتۈرلەرنى ــۇ يېڭ ــتى، ب ئۇچراش
بىرلەشــتۈردى.  بىلــەن  مەدەنىيىتــى  ئــۆز  ئاالھىدىلىكلىرىنــى 

خــاس  يۈســۈپ  يېتىشــكەن  مۇھىتتــا  بىــر  مۇشــۇنداق 
ئوتتۇرىغــا  ئەســىرىدە  ئــۆز  ئىدىيەلەرنــى  ئىلغــار  ھاجىپنىــڭ 
تاســادىپلىق  ئىپادىلىشــى  ئارزۇ-ئارمانلىرىنــى  ۋە  قويۇشــى 

ئالىــم  بىــر  يېتىشــكەن  جەھەتتىــن  ھــەر  ئۇنىــڭ  ئەمــەس. 
ــى  ــاي، دۆلىت ــى يېتىشــتۈرۈپال قالم ــۇ ئۆزىن ــق. ئ ئىكەنلىكــى ئېنى
كېرەكلىكىنــى  يەتكــۈزۈش  مەنپەئــەت  ئۈچــۈن  خەلقــى  ۋە 
شــۇنداقال  بىلــەن،  مەســئۇلىيەتچانلىقى  يەتكــەن  چۈشــىنىپ 
بىــر  ياشــىغان  بويىچــە  ئىدىيــە  قارىغــان  توغــرا دەپ  ئــۇزى 
ــۇ  ــۆز تىرىشــچانلىقى ۋە ئىدىيەســى ئارقىلىــق ب ئۈلگــە. ئۇنىــڭ ئ
ــدە  ــۇ ئۆزى ــى ھــەم ئەســەرىدىن ھــەم ئ ــى تىكلىگەنلىكىن ئۈلگىن
مۇجەسســەملىگەن قابىلىيەتلەردىــن كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ. ئالىم 
ــەت  ــي مەدەنىي ــى ۋە مىللى ــي كىملىك ــىنىڭ مىللى ــۇش، كىش بول
ــا  ــىنى، دۇني ــي ئەنئەنىس ــەن، مىللى ــا كەلتۈرگ ــىدا بارلىقق ئاساس
ــي ۋە پەلســەپىۋىي  قارىشــىنى، ئىقتىســادىي، سىياســىي، ئەخالقى
كــۆز قاراشــلىرىنى، دۇنيادىكــى ئىلغــار كــۆز قاراشــالر بىلــەن 
بېــزەش، تەرەققىــي قىلــدۇرۇش بىلــەن ۋۇجۇدقــا چىقىــدۇ. شــۇڭا 
ــۆز  ــى ۋە ئ ــۆز مىللىت ــەن ئ ــدى بىل ــى ئال ــۆز بىلىمىن ــم ئ ــر ئالى بى
خەلقــى ئۈچــۈن خىزمەت قىلدۇرۇشــى، ئاندىن ئىنســانلىق ئۈچۈن 
پايدىلىــق قىممــەت يارىتىشــى كېــرەك. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىڭ 
يېتىلىــش جەريانــى ۋە ئۆزىــدە مۇجەسســەملىگەن ئىلىم-ئىرفــان 
ــەن  ــۇ پىرىنســىپ بىل ــان بولســاق، ب ــن قارايدىغ نامايەندىلىرىدى
ياشــىغانلىقىنى، ئالەمشــۇمۇل ئالىــم بواللىغانلىقىنــى كۆرىمىــز. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، »ئىنســان ھايــات ياشــىغان 
چاغدىــال ئەمــەس، ئۆلگەندىــن كېيىنمــۇ ياشاشــنى مەقســەت 
قىلىشــى كېــرەك؛ ئىنســان بــۇ دۇنياغــا قالــدۇرۇپ كەتكــەن نامــى 
بىلــەن ئىنســانالرنىڭ تىلىــدا ياشاشــنى داۋامالشــتۇرىدۇ؛ ياخشــى 
نــام بىلــەن ياشامســەن، ياكــى يامــان نــام بىلەنمــۇ؟ بۇنــى 
ــدەك  ــۆزى ئېيتقان ــۇ ئ ــۇددى ئ ــدۇ. خ ــال« دەي ــۆزۈڭ تال ــەن ئ س
ــەن  ــى بىل ــدۇرۇپ كەتكــەن ئۆلمــەس ئەســىرى، ياخشــى نام قال
1000 يىلدىــن بۇيــان ھۆرمــەت، مۇھەببــەت ۋە مىننــەت بىلــەن 
ئەســلىنىپ تۇرماقتــا. بــۇ ئۇلــۇغ كىشــى يەنــە مىڭالرچــە يىلــالر 
بــۇ كۈچلــۈك مەدەنىيەتنىــڭ ئىزناســى بولــۇپ چاقنىغۇســى.

ئىزاھاتالر:
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  تارىخــى  قاراخانىــالر   .1
جاراخانلىــالر  گەنــچ،  رېشــات  قــاراڭ:  ئۈچــۈن  تەپســىالتالر 
ئ ەرجىالســۇن،  ب.  ئاخمــەت  2002؛  ئەنقــەرە  تارىخــى، 
2004، -292-289بەتلــەر. ئەنقــەرە  تارىخــى،  دىلــى  تــۇرك 

ــەر- ــاراڭ: تۈرك ــى تەپســىالتالر ئۈچــۈن ق ــۇ ھەقتىك 2. ب
 :1985 ئالبەرتــس،  -بەتلــەر؛   219-230  :1990 كۈيــەل، 
-بەتلــەر.  143  :2016 دېمىرجــى،  -بەتلــەر؛   217-230

3. »كــەالم« ئىســالم ئىلىملىرىدىــن بىــرى بولــۇپ، قۇرئان 
ۋە ھەدىســلەرنى دەلىــل قىلىــپ تۇرۇپ، ئالالھنىــڭ مەۋجۇتلۇقى، 
بىــر ئىكەنلىكــى ۋە ھىكمەتلىرىنــى ئەقىــل ۋە مەنتىــق بىلــەن 
ساھەســىدۇر.  پەلســەپە  قىلغــان  مەقســەت  ئىسپاتالشــنى 

ئۈچــۈن  كۆزقاراشــالر  ھەقتىكــى  بــۇ   .4
.2016 كافكاســيالى  ۋە  جامــال  قــاراڭ: 

ــان  ــەن تونۇلغ ــرى بىل ــى پىكىرلى ــەت ھەققىدىك 5. تەبىئ
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پەيالســوپ ئەمپەدوكلــەس، ئۆزىدىــن بۇرۇنقــى پەيالســوپالرنىڭ 
ئــوت  ســۇ،  قارالغــان  دەپ  تەركىــۋى  ئاساســلىق  دۇنيانىــڭ 
قاتارلىــق ماددىالرغــا توپىنــى قوشــقان ۋە بــۇ تــۆت ماددىنــى 
پەيالســوپتۇر.  تۇنجــى  چۈشــەندۇرگەن  بىرلەشــتۇرۇپ 
ئەمپەدوكلــەس، بــۇ تــۆت ئاساســلىق ئۆگــە ســۆيگۈ ۋە نەپرەتنىڭ 
كۈچــى بىلــەن بىرلىشــىدۇ ۋە ئۇزاقلىشــىدۇ، چۈنكــى ســۆيگۈ 
ۋە نەپرەتمــۇ ماددىنــى مەيدانغــا كەلتۇرىــدۇ، دەپ قارىغــان.

6. بــۇ ھەقتىكــى تەپســىالتالر ئۈچــۈن قــاراڭ: الڭ يىــڭ، 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« ۋە شــەرق-غەرپ مەدەنىيەتلىــرى، شــىنجاڭ 

ــد.  ــق نەشــرىياتى، 1992؛ ســاي ســايجىن 1992؛ ۋ. بارتول خەل

7. بــۇ مەدەنىيەتنىــڭ نامايەندىلىرىنــى مەڭگۈ تاشــالردىن 
كۆرگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت خىتتاي مەنبەلىرىدە، بولۇپمۇ 
ــى  ــدا، شــۇانزاڭنىڭ تەرجىمەھال ــڭ كىتابى ســەيياھ ۋاڭ يەندېنى
ۋە باشــقا مەنبەلەردىكــى ھــۇن، ئۇيغــۇر، كۆكتۈركلەرگــە ئائىــت 
ــى  ــە، دىۋان ــدۇ. ئەلبەتت ــى بولى ــن بىلگىل ــي ماتېريالالردى تارىخى
ــۇ مەدەنىيەتنىــڭ ئىزلىرىنــى  لۇغاتىــت تــۈرك، قۇتدغــۇ بىلىــگ ب
مەنبەلىرىمىــزدۇر. ئــۆز  بەرگــەن  كۆرســىتىپ  ياخشــى  ئــەڭ 
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Réshat Genç, Karahanlilar Tarihi, 2002 Ankara
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»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ تارىخى ئارقا كۆرۈنۈشى
ئەدھەمجان ئابدۇمالىك ئوغلى

)قىرغىزىستان(

كىرىش

ئۇيغــۇر خاقانلىقــى، قىرغىــز خاقانلىقــى، ئۇالردىــن كېيىــن 
قارلــۇق خاقانلىقــى ۋە ناھايــەت قاراخانىيــالر دۆلىتــى  قەدىمكــى 
تۈركىــي خەلقلىرىنىــڭ بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ بــاي تارىخــى 
ۋە  تەرەققىياتىغــا  ئىلىم-پــەن   ، مەدەنىيىتىگــە  دۇنيــا  بىلــەن 
ــقان.  ــى قوش ــا تۆھپىلەرن ــا بىباھ ــڭ تەرەققىياتىغ ئىســالم دىنىنى
يەتتەســۇ شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلكىلىــرى قارلۇق قەبىلىســىدىن 
چىققــان قاراخانىيــالر »سۇاللىســى«نىڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا 
ـ ئەســىر ئوتتۇرىلىرىــدا ھۆكــۈم   9  ،- 6 بــۇ ســۇاللە  ئىــدى. 
ــۇپ، 9 -  ــى بول ــڭ داۋام ــۈرك خاقانلىقلىرىنى ــۈك ت ســۈرگەن بۈي
ئەســىر ئوتتۇرىلىرىــدا دۆلەتنــى باشــقۇرغان. 10 - ئەســىرنىڭ 
 ( بۇغراخــان  ســۇتۇق  كەرىــم  ئابــدۇل  كەلگەنــدە  باشــلىرىغا 
924 - 955 ( ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلغــان . شــۇنىڭ بىلــەن 
ئىســالم  ۋە  قىلغــان   قوبــۇل  دىنىنــى  ئىســالم  قوۋمــى  تــۈرك 
ــا  ــەن تونۇشــقان . 10 - ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىغ ــى بىل مەدەنىيىت
كەلگەنــدە ســامانىيالر مەغلۇبىيەتكــە ئۇچرىغاندىــن كېيىــن، 
ھۆكۈمرانلىقىغــا  پۈتۈنلــەي  ماۋارائۇننەھرنــى   قاراخانىيــالر 
تۈركىســتان  ۋە  تــۇران  تۇپراقــالر  بــۇ  دەۋردە،  شــۇ   . ئالغــان 
بولغــان. ۋەتىنــى  خەلقلىرىنىــڭ  تۈركىــي  بولــۇپ  زېمىنــى 

تەكلىمــاكان چۆللۈكىدىن باشــالپ كاســپىي دېڭىزىغىچە، 
ئــۇرال تاغلىرىدىــن باشــالپ ھىمااليــا تاغلىرىغــا قــەدەر بولغــان 
ياپ-يېشــىل ئۇلــۇغ تــۇران - تۈركىســتان دىيارىنىــڭ دۇنيــا 
ــى چــوڭ  ــدە بولۇپمــۇ ئىســالمنىڭ يۈكسىلىشــىدە رول مەدەنىيىتى
بولغــان . بــۇ يەرلــەردە ئىمــام بۇخــارى، ئىمــام نەســائى، ئىبىــن 
ــام نەســەفى، زەمخەشــەرىگە  ــلەر، ئىم ــى مۇھەددىس ــان كەب ھىب
ئوخشــاش مۇفەسســىرلەر، سان-ساناقســىز ئۇلــۇغ فوقەھــاالر 
بولغــان  ئۇالردىــن مەشــھۇر  ئالىملىــرى(،  ئىلىمىنىــڭ  )فىقىــھ 
ئىمــام سەرھســى، ئىمــام كاســانى بۇرھانىدىــن مەرغۇالنىــالر؛  
ئەقىــدە ئىلمىنىــڭ ئاساســچىلىرىدىن ئىمــام ماتــرودى، پەلســەپە 
ئىلمىــدە ئەبــۇ نەســر فارابــى، تېبابــەت ئىلمىنىــڭ ئاساسچىســى 
ئاساســچىلىرىدىن  ئىلمىنىــڭ  ماتېماتىــكا  ســىنا،  ئىبىــن 
نوجــوم،  ئېلىــم  فەرغانــى،  ئەخمــەت  ئالخارازىمــي،  بولغــان 
بېيرۇنىيگــە  رەيھــان  ئەبــۇ  ئالىمــى  ئىلىملىــرى  جۇغراپىيــە 
چىقتــى. يېتىشــىپ  مۇتەپەككۇرلــەر  ئالىمــالر،  ئوخشــاش 

ئەسەر يېزىلغان دەۋر

ئەدەبىياتــى  ئىســالم  ئەســىرلەردە   VIII-X مىــالدى 
ئۇنىــڭ  باشــلىدى.  قىلىشــقا  تەرەققىــي  جەھەتتىــن  ئىلمىــي 

 VII  ( كاتىبــى  خەمىــت  ئابــدۇل  بولغــان  ئاساســچىلىرى 
ئەســىر (، ئبــن مۇقاففــە )756-720(، جاھيــز )775 - 868(

ــەد  ــب ئەھم ــن ئەدى ــرى قاتارىدى ــەرەب ئەدىبلى ــا ئوخشــاش ئ غ
يۈكنەكــى ۋە يۈســۈپ خــاس ھاجىپالرمــۇ يــەر ئالغــان. مانــا 
مەدەنىيــەت،  دۇنايســىنىڭ  ئىســالمنىڭ  تۈركىســتاننىڭ  بــۇ  
ــدۇ. ــرەك بىرى ــن دې ــرى بولغانلىقىدى ــن بى ــم مەركەزلىرىدى ئىلى

تۈركىــي خەلقلىرىنىــڭ شــائىرى، مۇتەپەككــۇرى، دۆلــەت 
ئەربابــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ يەتتەســۇ ئۆلكىســىدىكى كــۆز 
ئــوردا باالســاغۇن شــەھىرىدە 1016 - يىلــى  تۇغۇلغــان. بــۇ 
دەۋردە، باالســاغۇن شــەھىرى قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختى 
ئىــدى. ئەپســۇس مۇنــداق ئۇلــۇغ مۇتەپەككۇر شــائىر ھەققىدىكى 
مەلۇماتــالر ئىنتايىــن يېتەرســىز . شــائىر ئــۆزى ھەققىــدە مۇنــداق 
مەلۇماتــالر بەرگــەن: »بــۆ كىتابنــى تەســنىف قىلىغلــى باالســاغۇن 
ماۋلتلــۇغ پەرھىــز ئدىســى ئىــر تــۆرۆر. ئەمما بــۇ كىتابنى قەشــقەر 
ــكىنگە  ــان ئۇس ــاچ خ ــى توغ ــرىق مەلىك ــب مەش ــەل قىلى دە تۆگ
ــى  ــۇز خــاس ھاجىبلىق ــەب، ئ ــى ئەغىرل ــك ئەن ــش. مەلى كىكىرمى
ــب  ــوغ خــاس ھاخى ــڭ ئۆچــون ئول ــۆرور. ئەنى ــش ت ــە بىرمى ئەڭ
تىــپ جــەۋق يازمىــش تــۆرور.« )مەزمۇنــى : بــۇ كىتابنــى يازغۇچى 
باالســاغۇندا تۇغۇلغــان، تەقــۋادار كىشــىدۇر. ئەممــا بــۇ كىتابنــى 
قەشــقەردە تامامــالپ شــەرق پادىشــاھى تاۋغــاچ خاننىــڭ ئالدىغا 
ئاپــاردى. پادىشــاھ ئۇنــى مۇكاپاتــالپ، ھۆرمەتلەپ ئۆز ســارىيىدا 
خــاس ھاجىپلىــق ئۇنۋانىنــى بەرگــەن. شــۇنىڭ بىلــەن »يۈســۈپ 
ئۇلــۇغ خــاس ھاجىــپ« دېگــەن مەشــھۇر نــام بىلــەن تونۇلغــان (.

نەســىردىن  خاقــان  ئېلىنغــان  تىلغــا  نامــى  كىتابىــدا 
تاۋغــاچ ئۇلــۇغ بۇغــرا قاراخــان ئابــۇ ئەلــى ھەســەن ھــارۇن ئبــن 
ــالر  ــالن خــان بولــۇپ )1103-1075( يىلــالردا قاراخانىي ئارس
ــۆز ئەســىرىنى  ــى باشــقۇرغان. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئ دۆلىتىن
تيگيــن  ئارســالن  قەشــقەردە  ۋاقتىــدا  بېغىشــلىغان  ئۇنىڭغــا 
ئورتــاق   )1059-1076( مەخمۇتخــان  خاقــان  قــارا  تۇغــرۇل 
خاقــان ســۈپىتىدە ھۆكۈمرانلىــق قىالتتــى. قاراخانىيــالر دۆلىتىدە 
ئاساســىي پايتەخــت باالســاغۇن  بولــۇپ، ئۇلــۇغ خاقــان پۈتــۈن 
دۆلەتنــى باشــقۇراتتى. بۇخــارا، ئۆزگــەن، قەشــقەر  قاتارلىــق 
يۈرگۈزەتتــى. ھوقۇقنــى  يەرلىــك  خاقــان  ئورتــاق  جايــالردا 

ــم  ــر بىلى ــەل بى ــە، مۇكەمم ــى بۇيىچ ــڭ تەلىپ ــۇ دەۋرنى ش
ــارس  ــەرەب ۋە پ ــۈن، ئ ــش ئۈچ ــىپ چىقى ــۇپ يېتىش ــى بول ئەھل
ئىلمىنىمــۇ  تەســەۋۋۇپ  ۋە  شــەرىئەت  بىلىشــى،  تىللىرىنــى 
ــرى  ــق ئەدىبلى ــڭ بارلى ــدى. زاماننى ــەرت ئى ــى ش ــى بىلىش ياخش
ســەۋەبتىن  بــۇ   . ئۆگىنەتتــى  مۇكەممــەل  ئىلىملەرنــى  بــۇ 
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يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ دەۋرنىــڭ تەلىپــى بويىچــە بارلىــق 
لوگىــكا  باالغــەت،  يەنــە  باشــقا  ئۆگەنگەندىــن  ئىلىملەرنــى 
بەرگــەن.   ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  ئۆگىنىشــكە  ئىلىملىرىنــى 
ۋە  ھىنــدى   پــارس،  يۇنــان،  ئارىســىدا  ئالىمــالر  مەشــھۇر 
ئەدەبىيــات  پەلســەپە،  مەدەنىيــەت،  خەلقلىرىنىــڭ  چىــن 
ۋاقىتــالر  كۈچەيگــەن  قىزىقىــش  ســاھەلىرىگە   قاتارلىــق 
بولــۇپ، ئــۇالر ھەرخىــل ئىجادىيەتلــەر بىلــەن شــۇغۇلالنغان 
ئالىمــالر  يۈســۈپ خــاس ھاجىپمــۇ  شــۇ  ئەلۋەتتــە،  ئىــدى. 
قاتارىدىــن ئــورۇن ئېلىــپ، زاماننىــڭ ئىلمىدىــن مۇكەممــەل  
خــەۋەردار بولغــان ۋە ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇلالنغان ئىــدى.

ــارس  ــەرەب، پ ــۇ ئ ــۆرە ئ ــە ك ــڭ ئەنئەنىلىرىگ شــۇ دەۋرنى
مۇمكىــن.  بولۇشــى  يازغــان  غەزەللــەر  شــېئىرالر،  تىللىرىــدا 
)ئەســەرلەر  دىۋانلىــرى  يېزىلغــان  تىلىــدا  تــۈرك  بەلكــى 
ئەســەرلەر  ئــۇ  ئەپسۇســكى،  مۇمكىــن.  بولۇشــى  غەزەللىــرى( 
شــائىر،  ھېچبىــر  چۈنكــى  كېلەلمىــدى.  يېتىــپ  بىزگىچــە 
 )6500( مىــڭ  يېرىــم  ئالتــە  ئىجادىيىتىنــى  ئــۆز  ئىجــادكار 
باشــلىمايدۇ. يىرىــك داســتاندىن  بولغــان  ئارتــۇق  بېيىتتىــن 

ئەدىبنىــڭ بىزگىچــە يېتىــپ كەلگــەن ئەســىرى »قۇتادغــۇ 
ــەر: ــان ئەس ــۇلىدا يېزىلغ ــنەۋى ئۇس ــتانىدۇر. مەس ــك« داس بىلى

ئۇچ باسقۇچ مۇقەددىمە )1 -باسقۇچ نەسرىي مۇقەددىمە، 
2 - باســقۇچ 1 - باب ۋە 3 - باســقۇچ 2 -باب نەزمىي( 38 قۇر، 
شــېئىرىي مۇقەددىمــە 77 بېيىــت ۋە مۇقەددىمــە بابــالر ئىككــى 
بــاب، 390 بېيىتتىــن ئىبــارەت. ئىككىنچــى ، ئۈچىنچــى  بابــالر 
ــىي  ــەن. ئاساس ــەر بېرىلگ ــەرلەۋھەلىك مۇندەرىجىل ــىدا س ئارىس
ســەرلەۋھە   174 بابىــدا،   68 مەزمۇنــى  داســتان   - قىســىم 
ــارەت.  ئاســتىدا بېرىلگــەن. ئومۇمــي ســانى 5896 بېيىتتىــن ئىب
خاتىمــە قىســمى ئىككــى قەســىدە مەســنەۋى بابىدىــن ئىبــارەت.

 6286  -  6261 ئاخىرىدىكــى  قىســىم  ئاساســىي 
مەقســىتى،  تارىخــى،  يېزىلىــش  كىتابنىــڭ  بېيىتلەرنــى   ـ 
مۇناجــات،  تائاالغــا  ئالــالھ  مۇراجىئــەت،  كىتابخانالرغــا 
پەيغەمبــەر سەللەلالھۇئەلەيھىۋەســەللەمگە ۋە  ســاھابىلەرگە 
مىننەتدارلىــق بىلــەن تامامالیــدۇ. ئەممــا بۇنىڭدىــن كېيىــن 
یەنــە يىگىتلىككــە ئېچىنىــپ، قېرىلىقتىــن شــىكايەت قىلغــان 
زامــان  بىــرى  یەنــە  قەســىدە،  بىــر  ئىبــارەت   بېيىتتىــن   44
ھەققىــدە  ئاغرىنىــش  ۋاپاســىزلىقىدىن  دوســتالر  بۇزۇقلۇقــى، 
ــن تۈزۈلگــەن  ــر قەســىدە، 37 بېيىتتى ــارەت بى ــن ئىب 40 بېيىتتى
ــەرنىڭ  ــنەۋى ، ئەس ــان مەس ــىھەت قىلغ ــە نەس ــپ ئۆزىگ مۇئەللى
قىلىــش،  دۇئــا  يەنــە  يىلــى،  يېزىلغــان  يېزىلىشــى،  تۈركچــە 
تاماملىنىــدۇ. بىلــەن  ئېيتىــش  ســانا  ھەمــدۇ  ۋە  نەســىھەت 

»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانى »مىللىــي ئەدەبىياتىنىــڭ 
تىلدىكــى  تۈركىــي  يارىتىلغــان  مەزگىلىــدە  دەســلەپكى 
ئىجتىمائىــي   پەلسەپەســى،  بەدىئىــي  مەنىۋىيىتىنىــڭ  ئىســالم 
مۇناســىپ. تەرىپلىنىشــكە  دەپ  قامۇســى«،  ئەخــالق  

خــاس  يۈســۈپ  ئەدەبىياتشۇناســلىرىمىز  بــەزى 
 -  935( فىردەۋســىنىڭ  ئوبۇلقاســىم  ئەســىرىنى  ھاجىــپ  
بولۇشــىدۇ.  باغلىماقچــى  ئەســىرىگە  »شــاھنامە«   )1020
ياخشــى  ئەســىرىنى  ئاتاقلىــق  دەۋرىنىــڭ  شــائىر  ئەلۋەتتــە، 
ــاک  ــدون، زەهھ ــىياب، فەری ــتانىدا ئافراس ــۆز داس ــۇ ئ ــەن. ئ بىلگ
کەبــی »شــاھنامە « قەھرىمانالرنىمــۇ زىكىــر قىلىــدۇ.  یەنــە 
ــى  ــن بولغانلىق ــە يېقى ــر - بىرىگ ــى بى ــتاننىڭ ۋەزن ــى داس ئىكك
ســەۋەبتىن شــۇنداق دەپ ئېيتىلغــان بولســا كېــرەك. لېكىــن 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپتــەك زەبــەردەس، مۇســتەقىل ۋە ســالماق 
شــائىرنىڭ ئەســىرىنىڭ يېگانىلىقىنــى ئۇنۇتماســلىقىمىز كېــرەك.

ۋەزىننىــڭ  ئــارۇز  داســتانی  »قۇتادغۇبىلىــك« 
مۇتەقارىــب  قىلغــان  ئاســاس  نامىنــى  ئۆلچــاۋ«  »جەڭگىــۋار 
بەھرىــدە يېزىلغــان. »قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانی ئارۇزنىــڭ 
فەرئىــي  ئۇنىــڭ  ۋە  ســالىم  مۇســەممەنى  مۇتەقارىــب 
ۋە  مەھــزۇف  مۇســەممەنى  مۇتەقارىــب  بولغــان  ھاسىلىســى 
يېزىلغــان*. بەھىرلىرىــدە  مەقســۇر  مۇســەممەنى  مۇتەقارىــب 

قۇتادغۇبىلىك« ئىســالم دۇنياســى مەنىۋىيىتىنىڭ قامۇسى 
بولىــدۇ. »شــاھنامە« بولســا يەرلىــك خەلقلەرنىــڭ ئۆتمــۈش 
تارىخىنــى بەدىئىــي تۈســتە ئەكــس ئەتتۈرىــدۇ.  يۈســۈپ خــاس  
ھاجىــپ ئەســىرى ئۇنىــڭ يېڭــى دەۋردىكــى  ھالىتىنــى  بەدىئىــي 
قىلىــدۇ. مۇجەسســەم  ئاساســىدا  قانۇنىيەتلىــرى  تەپەككــۇر 

تۈرکــی«  »شــاهنامەئى  ئەســىرىنىڭ  ئــۆز  مۇئەللىــپ 
نامــى بىلــەن شــۆھرەت تاپقانلىقىنــى  ئېيتىــدۇ. بــۇ  قىيــاس 
تۇپراقــالردا  بــۇ  ئۆتمۈشــتە   ئورۇنلۇقكــى،  جەھەتتىــن  شــۇ 
ساســانىيالر  ۋە  کەیانــی   - ھۆكۈمــدارالر  ئىرانىلىــق 
ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  بولســا،  بولغــان  ھۆكۈمرانلىقىــدا  
بولغــان  مەشــرىققىچە  باشــالپ  قەشــقەردىن   دەۋرىــدە 
جايــالر تۈركىــي ســۇاللىلەر ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا ئىــدى .

شــۇ ســەۋەبتىن ئەســلى ســۇاللىلەر تارىخــى ئەمــەس، 
ئىــدى. زۆرۈر  بولۇشــى  قائىدىســىنىڭ  باشــقۇرۇش  دۆلــەت 

ئۈچــۈن  خەلــق  ئــاۋام  داســتانى  بىلىــك«  قۇتادغــۇ 
ئەمــەس، ئالــدى بىلــەن خاقــان ۋە بەگلــەر، يەنــى يۇرتنىــڭ 
ســۇاللىلەر  تۈركىــي  يېزىلغــان.  ئاتــاپ  ھۆكۈمدارلىرىغــا 
قىلغۇچــى  ھۆكۈمرانلىــق   تېررىتورىيەســىدە  ئىســالم  بۈگــۈن 
جەھەتتىــن  ئىجتىمائىــي  پەيتتــە،  بىــر  كېلىۋاتقــان  بولــۇپ 
يەنــى  بىلىــك«،  »قۇتادغــۇ  قارىغانــدا  »شــاھنامە«گە 
بــۇ  بولــۇپ،  زۆرۈر  بەكــرەك  ئەھدىنامىســى«  »ھۆكۈمــدارالر 
كىتــاب رەســمىي  تــۈرك تىلىــدا يېزىلىشــى كېــرەك  ئىــدى. 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بــۇ زۆرۈرىيەتنــى  ۋاقتىــدا  تونــۇپ  
بىرىــدۇ. جــاۋاب  ســەۋىيەدە  یۈکســەك   ئۇنىڭغــا   يېتىــپ  

ۋەقەلــەر  مەلــۇم  شەخســلەر،  مەلــۇم  »شــاھنامە« 
ئىــران  بىلــەن  مۇبالىغــە  كۆپتــۈرۈپ،  بــەزەن  ئاساســىدا، 

* بۇ پاراگرافتىكى ئەرەبچە ئاتالغۇالر ئاپتورنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن تەرجىمە قىلىنماي ئۇيغۇرچە ئوقۇلۇشى بويىچە بېرىلدى.
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بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  قىلســا،  بايــان  تارىخىنــى  شــاھلىرىنىڭ 
ئادىــل ھاكىــم ، دانــا ۋەزىــر، ئەقىــل ۋە بىلىــم، قانائەتچــان 
بولغــان،  ئىبــارەت  مۇنازىرىلەردىــن  ئارىســىدىكى  ســوپى 
مۇكەممــەل دەرىجىــدە پەنــد ـ نەســىھەتلەرنى بايــان قىلــدى.

ئەنــە  فىردەۋســدىن  غەزنەۋىــي  مەھمــۇد 
كۈتكىنىنىــڭ  ئۇنىــڭ  ئىــدى.  کۈتكــەن  ئەســەر  شــۇنداق 
ئۇنىــڭ  ئۈچــۈن  كەلگەنلىكــى  ئەســەر  باشــقا   ئەكســىچە  
بــەردى. تەڭگىلــەر  كۈمــۈش،  ئەرزىمىگــەن  ئەســىرىگە 

تاۋغــاچ بۇغراخــان ئۇلــۇغ ئالىم يۈســۈپتىن ئــۆزى كۈتكەن 
نەرســىنى ئالغانلىقــى ئۈچــۈن، ئېســىل ســوۋغات، شــۇنداقال ئۇلۇغ 
ــم قىلــدى. XI  ـ ئەســىر  خــاس ھاجىپلىــق مەرتىۋىســىنى تەقدى
ــۇ  ــدى. ب ــەن دەۋرى ئى ــەڭ گۈللەنگ ــڭ  ئ ــالر دۆلىتىنى قاراخانىي
دۆلــەت چىندىــن تارتىــپ كاســپىيغىچە بولغــان كــەڭ زېمىننــى 
ــى  ــان مەملىكەتن ــۇ بىپاي ــدى، ب ــان ئى ــا ئالغ ــۆز ھۆكۈمرانلىقىغ ئ
ــرال  باشــقۇرۇش ئاســان ئەمــەس ئىــدى. بىرلىككــە كەلگــەن، بى
ــا  ــى بەرپ ــۈك دۆلەتن ــكەن بۈي ــتىغا مەركەزلەش ــەت ئاس ھاكىمىي
خــان  تۈرلــۈك  قىلىــش،  ئىــدارە  مۇســتەھكەملەش،  قىلىــش، 
ۋە بەگلــەر ئارىســىدىكى نىزاالرغــا خاتىمــە بېرىــش شــۇ دەۋر 
ھۆكۈمدارلىرىنىــڭ ئارزۇســى ئىــدى. ئەنــە شــۇنداق دۆلەتنــى 
ــى،  ــۆرپ - ئادەتلىرىن ــىتى، ئ ــلۇبى، سىياس ــش ئۇس ــدارە قىلى ئى
ــدە  ــى ئۆزى ــالق نىزاملىرىن ــەدەپ ـ ئەخ ــى، ئ ــۇن- قائىدىلەرن قان
مۇجەسسەملەشــتۈرگەن نىزامنامــە - قامــۇس كېــرەك ئىــدى. 
ئىككــى  قىلغــان  ئــارزۇ  ئۆزلىــرى  قاراخانىيــالر  دەۋردە  شــۇ 
بولــدى.  مۇۋەپپــەق  ئېلىشــقا  ئەســەرنى  ئىلمىــي  يىرىــك 
ــدى ) 1009  ــى ئۆزگەن ــام سەرەخس ــى، ئىم ــڭ بىرىنچىس ئۇالرنى
- 1091( نىــڭ ئىمــام مۇھەممــەت بىــن ھەســەن شــەيبانىينىڭ 
»ســىيارۇلكەبىر« ئەســىرىگە يازغــان شــەرھى بولــدى. بــۇ ئەســەر 
نىزاملىــرى،  باشــقۇرۇش  دۆلــەت  ئاساســىدا   فىقھــى  ئىســالم 
خەلقئــارا مۇئامىلىلــەر، ئــۇرۇش ۋە تىنچلىــق مەســىلىلىرىنى ئــۆز 
ئىچىگــە ئالغــان ئىــدى. نۆۋىتــى كەلگەنــدە شــۇنىمۇ ئېيتىــپ 
يىلدىــن   500 سەرەخســىيدىن  ئىمــام  كېرەككــى،  ئۆتــۈش 
ئالىــم گــۆگا گراتســىى  كېيىــن گولالندىيەلىــك قانۇنشــۇناس 
)Hugo de Groot 1583 - 1645( »ئــۇرۇش ۋە تىنچلىــق 
 De jure belli ac”( »ھوقۇقلىــرى ھەققىــدە ئــۈچ  كىتــاب
pacis libri tres“( دېگــەن كىتابنــى يېزىــپ، خەلقئــارا ھوقــۇق 
مەنپەئەتلىرىنىــڭ ئاساســچىلىرىدىن بولــۇپ قالــدى.   بۇ ســاھەدە 
ئەســلى بىرىنچىلىــك ئىمــام ئەبۇ ھەنيفەنىڭ شــاگىرتى مۆجتاھىد 
ئالىــم ئىمــام مۇھەممەتكــە ۋە ئۇنىــڭ ئىلمىي مىراســىنىڭ ۋارىســى 
ئىمــام سەرەخســىگە  تېگىشــلىك ئىــدى. ئىككىنچــى ئەســەر 
ــەت باشقۇرۇشــنى  ــان، دۆل ــە باغالنغ بولســا، تەســەۋۋۇپ ئىلىمگ
باغلىغــان  ئەخالققــا   ـ   ئــەدەپ  روھانىيەتكــە،  روھىيەتكــە، 
نىزامنامــە »قۇتادغــۇ بىلىــك« ئەســىرى بولىــدۇ. بــۇ كىتابالرنىــڭ 
ــال  ــدى، ئىككى ــدە بېيىتىل ــرى ئۆزگەن ــە بى ــرى قەشــقەردە، يەن بى
ــا تەگــدى،  ــاچ بۇغراخــان قولىغ ئەســەر ھــەم  باالســاغۇندا تاۋغ
بىرســىگە »خــاس ھاجىــپ« دېگــەن مەرتىــۋە بېرىلگــەن بولســا،  
ــە بىرىگــە »شەمســۇل ئەئيممە-ئىمامــالر قۇياشــى« بولــدى،  يەن
ئىككىنچىســى  ئۆگەتســە،  ئەھكاملىرىنــى  شــەرىئەت  بىــرى 

ئۆلىمالىــرى:  تەرىقــەت  كۆرســەتتى.  يوللىرىنــى  تەرىقــەت 
دېيىشــىدۇ. جەســەت«   جانســىز  ـ  شــەرىئەت  »تەرىقەتســىز 

ــۇ  ــا »قۇتادغ ــەت  بولس ــر« جەس ــىيارۇل کەبى ــەرھ س »ش
دۆلىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر  بولــۇپ،  ئۇنىڭغــا  جــان   » بىلىــك 
ــڭ  ــەس. بۇالرنى ــەب ئەم ــا ئەج ــان بولس ــۇن بولغ ــىي قان ئاساس
ئــەڭ  دەۋرنىــڭ   شــۇ  ئېيتقىنىمىــزدەك  يۇقىرىــدا  ئەســىرى 
ــك   ــداق مۈكەممەللى ــى. بۇن ــا چىقت ــدە روياپق ــەن پەيتى گۈللەنگ
ــا  شــۇ  ئىككــى بۈيــۈك ئالىمنىــڭ مېھنىتىنىــڭ سەمەرەســی،  مان
بــۇ  ئەلۋەتتــە،  كەتمەيــدۇ!  ئارتــۇق  دېســەك  نەتىجىســی 
دەلىللــەر  تارىخىــي  چۈنكــى  پىكرىــم،  شەخســىي  مېنىــڭ 
قىلىــدۇ. تەقــەززا  قويۇشــۇمنى  ئوتتۇرىغــا  پىكىرنــى  شــۇنداق 

تاپقــان  شــۆھرەت  باشــقا   یەنــە  ئەســەرنىڭ 
مەملىكە«لەرمــۇ  »ئايىنــول  ۋە  مۈلــۈك«  »ئەدەبــول  ناملىــرى 
ئەتتۈرىــدۇ.  ئەكــس  جەهەتلەرنــی  ئېيىتقــان  بىــز 

شائىر ئېيتىدۇ:
ئىقلىمغــە  قەيــۇ  يــە  پەدشــەھقە  قەيــۇ  كىتــەب  »بــۇ 
كېچــە  نىھاياتىدىــن  ئۇزلۇقۇندىــن،  غەيــەت  ئېرســە  تېگــدى 
ــەرى  ــەرى، ئالىمل ــڭ ھۇكەمال ــۇل ئېللەرنى ــن ئ كوركلۇكلۇكۇندى
قەبــۇل قىلىــب تېكمــە بىــرى بىــر تۇرلــۇگ ئــەت لەقــەب بېردىلەر. 
مەچىــن  بېردىلــەر.  ئــەت  مۈلــۈك<  >ئەدەبــول  چىنلىغلــەر 
ئەتەدىلــەر،  مەملىكــە<  >ئايىنــول  نەدىملــەرى  مەلىكىنىــڭ 
مەشــرىقلىغلەر >زىينەتــۇل ئۇمــەرا< تېــب ئەيدىلــەر. ئېرەنلىغلــەر 
ــى   ــە >پەندنامەئ ــەر م ــەر، بەزىل ــى< تېدىل ــەھنەمەئى  تۈرك >ش
تېــب  بىلىــك<  تۇرەنلىغلــەر >قۇتەدغــۇ  تېمىشــلەر.  مۈلــۈك< 
ئەيمىشــلەر«. )مەزمۇنــى: بــۇ كىتــاب  قايســى پادىشــاھقا يەتســە 
ياخشــىلىغىدىن،  غايــەت  يەتســە،  ئىقلىمغــا  قايســى  ياكــى  
شــۇ  جەزبىدارلىقىدىــن  دەرىجىدىكــى  يۇقىــرى  نىھايەتتــە 
ئەللەرنىــڭ دانىشــمەنلىرى، ئالىملىــرى قوبــۇل قىلىــپ، ھــەر 
»ئەدەبــول  چىنلىقــالر  بېرىشــتى.  نامالرنــى  تۈرلــۈك  بىــرى 
ھېكىملىــرى  مۈلكىنىــڭ  ماچىــن  ئاتىــدى.  دەپ  مۈلــۈك« 
ــرا«  ــرىقلىقلەر »زىننەتولئوم ــا ، مەش ــە« ئاتىس ــول مەملىك »ئايىن
مۈلــۈك«  »پەندنامەئــى  بەزىلــەر  شــۇنداقال   ئاتاشــتى.  دەپ 
دېيىشــتى. تۇرانلىقــالر بولســا »قۇتادغــۇ بىلىــك« دەپ ئاتىــدى (.

داستاننىڭ مەزمۇنى

پېرســوناژدىن  تــۆت  قەھرىمانلىــرى  ئاساســىي  ئۇنىــڭ 
تاپقــان: تەشــكىل 

1  -  ئادالــەت - ئــۇ بــاش ھۆكۈمــدار )يەنى ، پادىشــاھ (، 
ئۇنىــڭ ئىســمى کۈنتۇغــدی، قۇياشــتەك بارچىغــا نــۇر تارقىتىــدۇ.

2 - دۆلــەت ) بەخــت (ـ  بــاش ۋەزىــر، ئىســمى ئایتولــدى . 
بەخــت - ســائادەت ، مــال - دۆلەت . ئىچکی مەزمۇنی توشــۇنچە، 
مەنىلىرىنــى  قــۇدرەت  بەخــت،  ئامــەت،  ســائادەت،  بايلىــق، 
ئۆزىــدە مۇجەسســەم قىلغــان، ھۆكۈمدارنىــڭ تایانچــی، بېلىنىــڭ 
قۇۋۋىتــى، كۆزىنىــڭ نــۇرى، پاراۋانلىــق بەخــش ئەتكۈچــى، بــاش 
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مەســلىھەتچى ۋە نازىــر. دۆلــەت، بەخــت ـ ئامــەت، قــۇدرەت 
بەرقــارار ئەمــەس، بــەزەن تولــۇن ئايــدەك تولــۇپ تاشــىدۇ، 
بــەزەن پېتىۋاتقــان  ئايــدەك ئاســتا - ئاســتا كۆرۈنمــەي قالىــدۇ. 
یەنــە بىــر قارىســاڭ یــوق يەردىــن پارقىــراپ ھىــالل بولــۇپ 
كىچىكلەيــدۇ.  گاھ  چوڭاليــدۇ،  گاھ  باشــاليدۇ.  كۆرۈنۈشــكە 
يوقايــدۇ. ئاخىــر  ئەمــەس،  مەڭگۈلــۈك  دۆلــەت  ئەممــا 

ــا ســىمۋول  ــڭ ئوغلىغ ــم - ئایتولدىنى ــل ۋە بىلى 3 - ئەقى
ــل  قىلىنغــان . ۋەزىرنىــڭ ۋارىســى، ئىســمى ئۆگدۈلمىــش - ئەقى
ئامــەت  بايلىــق،  بەخــت،  ئەگــەر  تىمســالىدۇر.  بىلىــم  ۋە 
ــل  ــا، ئەقى ــق تۇرمىس ــدا داۋاملى ــۇپ، کىشــی قولى ئۆتكۈنچــى بول
ۋە بىلىــم ئۇالرنىــڭ ئورنىنــى باســااليدۇ. ئەســلى ئەســەرنىڭ 
بــاش قەھرىمانــى ئۆگدۈلمیــش، يەنــى ئەقىــل ۋە بىلىمــدۇر. 
بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  هــەم  نامــى  كىتابنىــڭ  ســەۋەبلىك  شــۇ 
- »بەختكــە ئېرىشــتۈرگۈچى  بىلىــم«دۇر. ئەلۋەتتــە، ئەقىــل 
راۋاجلىنىــدۇ،  بىلــەن  ئۆگىنىــش   بىلــەن،  ئوقــۇش  بىلىــم  ۋە 
يىگىتلىــك  ئــاۋۋال   هــەم  ئۆگدۇلمىــش  کىرىــدۇ.  قۇۋۋەتكــە 
 - پەنــد  ئودغۇرمىشــنىڭ  كېيىــن  کۈنتۇغدىنىــڭ،  چېغىــدا 
نەســىھەتی، تەلىــم - تەربىیهســی بىلــەن  كامالەتكــە يېتىــدۇ.

4  - ســىمۋول: قانائــەت، ئۇنىــڭ ئىســمى ئودغۇرمىــش 
قېرىندىشــى.  بىلىمنىــڭ  ۋە  ئەقىــل   - ئۆگدۈلمىــش  بولــۇپ، 
ــدۇ.  ــنى ئىزلىمەي ــەت ئودغۇرمىش ــال ـ دۆل ــدى - م ــا ئایتول ئەمم
ئۇنىــڭ  بولمىســا  قانائــەت  جەمئىيەتتــە  ئىنســاندا،  ئەگــەر 
بارلىــق ئــەس يــادى پۇلــدا بولــۇپ، ئاقىۋىتــى ئېچىنىشــلىق 
بولىــدۇ. ھۆكۈمدارىغــا - ئادالەتكــە ئودغۇرمىــش قېرىندىشــى 
ئۆگدۈلمىشــنی تونۇشــتۇرىدۇ. ئادالــەت ئەقىلنىــڭ یاردىمىــدا 
ئویــالش  ئاقىۋەتنــى  قانائــەت  تاپىــدۇ.  خــەۋەر  قانائەتتىــن 
بىلــەن بولىــدۇ، ئــۇ ئىنســانغا ئافىبــەت - روھىــي ئاسايىشــلىقنى، 
بولمایــدۇ. قانائەتســىز  ئادالــەت  كەلتۈرىــدۇ.  قانائەتنــى 

ســۆھبىتىدىن  دانىشــمەنلەرنىڭ  ھۆكۈمــدارالر  ھاكىــم، 
بەھرىمــەن بولۇشــى، ئۇالرنىــڭ دانــا مەســلىھەتلىرىنى ئېلىــپ 
ئىزدىمەيــدۇ،  ھاكىمنــى  دانىشــمەن  بولىــدۇ.  الزىــم  تۇرۇشــى 
بەلكــى ھاكىــم ئۇالرنــى ئىــزدەپ یــول -يورۇقالرنــى ئۆگىنىــدۇ .

ئادالــەت،  ئىلىــم،  زۇهــد،  ئىبــادەت،  تەقــۋا،  ئىمــان، 
قانائــەت، ئىتائەتلــەر، ئەســەرنىڭ ئاساســى غایىســی بولغــان 
بولــۇپ، دۆلەتنىــڭ بىقارارلىقــى، خەلقنىــڭ پاراۋانلىقــى مانــا 
بېرىــدۇ.  دەلىللــەپ  ئىكەنلىكىنــى  باغلىــق  نەرســىلەرگە  شــۇ 

ئەســەر قەھرىمانلىرىنىڭ بەس - مۇنازىرىلىری جەريانىدا 
ئــاۋام خەلقتىــن تارتىــپ ئالىــي ھاکىمغىچــە بولغــان بارلىــق 
تەبىقــە ۋە تائىپەلەرنىــڭ ئــەدەپ ـ ئەخــالق، ســۆز - ھەرىكــەت، 
مۇناســىۋەت چېگرالىــرى ھەققىدە بايانالرنى ئــۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ۋە  کۈنتۇغــدی  بابالردىكــى   -  25  ،  -  15

بابالردىكــى   -  53  ،  31- ســۆھبەتلىری؛  ئۆگِدۈلمىشــنىڭ 
ســۆھبەتلىرىدە،  ئودُغۇرمىشــنىڭ  بىلــەن   ئۆگدۈلمىــش 
ســىپاهالر،  بەگلــەر،   - تائىپەلەرنىــڭ  ئىجتىمائىــي  بارلىــق 
ــەر،  ــەر، خەزىنىچىل ــەر، ھاجىپل ــرى، ۋەزىرل ــاراي  خىزمەتچىلى س
ســەيیىدلەر،  كاتىپــالر،  ئەلچىلــەر،  باشــلىرى،  لەشــکەر 
دېھقانــالر،  تېۋىپــالر،  ئالىمــالر،  مۇنەججىملــەر،  شــائىرالر، 
ســودىگەرلەر، چارۋىچىــالر، ھۈنەرۋەنلــەر، مىســكىنلەر، پۇقــراالر 
ئورنــى،  ئەھۋالــى، جەمئىيەتتىكــى  ـ  ھــال  قاتارلىقالرنىــڭ   ...
بىرىــدۇ،  تەســۋىر  مۇپەسســەل  ھەققىــدە  ئىش-ھەركىتــى 
ئادالەتلىــك  ئەربابلىرىنىــڭ  دۆلــەت  ۋە  ھۆكۈمــدار  ئۇالرغــا 
تونۇشــتۇرىدۇ. كېرەكلىكىنــى  بولۇشــی  قانــداق  مۇناســىۋىتى 

ئەســەر  بەدىئىــي   - ئەدەبىــي  ئەســەر  بــۇ  ئەلۋەتتــە 
ئەدەبىــي  لىرىكىدىــن،  بەدىئىــي  ئۈچــۈن  بولغانلىقــی 
ئەمــەس. خالىــي   دراممىالردىــن  مۇبالىغــە،  تەســۋىرلەر، 

»قۇتادغۇبىلىك« تىكی ھېكمەتلەردىن نەمۇنىلەر*:

678 - توروموش نەڭ ئېرسە ُ یوقالغو تورور،
   ُتۇرۇتۇگلی خالىق نە قىلسە قىلۇر.

مەنىسی:
یەرەلگەن نېکى بولسە یوقالغۇچىدىر،

يەرەتقەن خاليق نە قىلسە قىلۇر.

679 - تىرىگلىک تېدوکىڭ بۇ یېلتېک کېچەر،
قاچەر، یېتسە بۆلمەس، ئەنی کىم بۆلۇر.

مەنىسى:
تىرىکلىک دېگانىڭ شەمالدېک کېچار،

قاچەر يېتسە بۆلمەس، ئۇنى كىم تۇتەر.

806 - کونیلیک اوزە بولدی بیگلیک اولی،
بو بیگلیک ُکۆگی اول ُکۆنىلیک یۆلی.

مەنىسى:
ئەدالەت ئۇزرە بولدۇ بېکلىک ئەۋۋەلی،

بو بېکلىک ئەساسى ئەدالەت یولى.

807 - تۆری قىلسە ئېلکە، ُکۆنی بۆلسە بېگ،
تىلەک ئارزۇ بۆلغای بۇ قالسە كەلی.

مەنىسى:
مەنىسى:

ئەدىل قىلسە ئېلگە، ئادىل بولسە بېک،
تىالک- ئىستەکلەرگا سوزسىز یېتاجەك.

853 - یوروغلی بو ینکلوق ایدی َکد اوُگوش،
كۆنی چىن بوتون ئېر مینگا َکز ُکۆشۇش.

مەنىسى:
کېزىپ ژورغۇچۇ خەلق بوالی، شۇبهەسىز،

*بېيىتلىرىنىڭ مەنىسى ئاپتورنىڭ پايدىالنغان ماتېرىياللىرىغا ئاساسەن »ئۆزبېكچە« بېرىلدى.
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ئادىل، ساف، یېتوک ئیر مەن ئۇچۇن ئەزىز.

854 - قىز ئېرمەس کىشی، کۆر کىشىلىک قىز ئۇل،
کۆنی چىن کىشىالرنی ئۆگدی ئۇقۇش.

مەنىسى:
ئادەمدەن ئەزىزراق ئادەمگەرچىلىق،
ئادىل، ساف کىشىلەر ھەیاتی لەزىز.

890 - ئەغىشتېك بۇ ئېدگو، ئەغولمەز کىشی،
تیگیب تیگمە یەڭلوق قىلومەز ئىشی.

مەنىسى:
ئیزگۇلىک ئۇلوغ ئىش، ېېتالمەس کىشی،

تىکىپ جان ئۇنی هېچ ئېپاللمەس کىشی.

891 - ئەغىرتیک قەموغی ئەِغىر قىلغۇقە،
قىلۇمەز بۇ ئىشنى بىلىگسىز كىشى.

مەنىسى:
تۇگال ئیزگۇلىکنی یېتوک ئیر قىلۇر،

قىاللمەس بو ئىشنی بىلىمسىز کىشی.

1256 - کۆدەزىلدی کىمنی کۆدەزسە ئىدی،
تیالک بولدی، نېمەت تۆلۇسون ییدی.

مەنىسى: 
ئىیمان کىمدە بولسە ئامان تاپتی ئۇ،

تىالک ئارزولەرغە تۇگال یېتتی ئۇ.

1257 - قەیۇ قۇل بەیەتقا ئىنانسە تۇرۇب،
بەَلا، قَەدغو قَاپغىن اُوزیڭە تۇدی.

مەنىسى:
ئەگەر کىمنىڭ ئىیمانی بولسە مۇکەممەل،

بەال، غەم ئیشىگىن مەھکەم یاپتی ئۇ.

1357 - ئەجەل کىلمەس ئېرکەن ئۆلۇمكە ئېتىن،
تىرىکلىگ ئۆدىندە َتەپوغ قىل، َتپین.

مەنىسى:
ئولۇمگە ھازىر بول، کىالر دیپ ئەجەل،

شەرئىي خىزمەتیڭ ئیت تىرىکلىکدە ھەل.

1358 - ئۆلۇم کىلسە توتسە ئۆکۇنچ، ئەسغی یۆق،
نېچە مە ئۇلۇسە قارە یېر َقەتین.

مەنىسى:
ياقە توتكەچ ئۆکۇنچ پایدە سىز بولۇر،
یەر ئاستیدە یىغلەش بولۇر بې ئەمەل.

1812 - کىشی یىلقی بىرلە ئەدىرتدی بىلىگ،
بىلىگ بىرلە یەڭلوق ُکوتوردو ئەلیگ.

مەنىسى:
ئادەمنی ھەیۋاندەن بىلىم ئەيىردۇ،

بىلىم بىرلە ئىنسان قەددىن راسلەدۇ.

1813 - یوری، یىلقی بولمە، بىلىگ بىل ئۇقوش،
بىلىگ بىرلە سۆزلە، یۆرۇق توت تىلىگ.

مەنىسى:
بولۇپ قالمە ھەیوان، بىلىم ئال هۇنەر،

بىلىپ سۆزلە، تىلىڭ بىلىم ساقلەدۇ.

2013 - کور ئەرسالن ُبولو بېرسە ئىتقە َبەشی،
بو ئىت بەرچە ئەرسالن بولور اوز توشی.

مەنىسى:
گەر ئىتالرغە ئەرسالن بولەرکان باشلىق،

بو ئىتلەر بوالدی ئەرسالن تۇسلىک.

2014 - َقەلی بولسە ئەرسالنقە ئىت ًبەشچىسی،
بو ئەرسالن بولور بەرچە ئىت َسەقىشی.

مەنىسى:
گەر ئەرسالن تودەسىغە ئىت بولسە باشلىق،

ئەرسالنلەر بوالدی ئىتکە تېڭداشلىق.

2079 - بو بېگلەر نې یۆلچە یۇرىسە َقەلی،
اوشول بیگ ُیوروقی بو ُقۇلنوڭ ُیولی.

مەنىسى:
ئەگەر بېکنىڭ قەنداق بولسە، تەنلىغان یولی،

قولىنىڭ یولی هەم اوشال بېک یولی.

2080 - بیگی ئېدگو بولسە، یوریقی ُکونی،
َتەقی ئارتوق ئیدگو یورىغای قۇلی.

مەنىسى:
بېگی ئېزگو بولسە، یوریغی رَەوان،

ئېزگودە ئارتىقراق بولىدۇ قولی.

2096 - بو بیگالر قەپوغین سىیاسەت بیزار،
سىیاسەت بىلە بیگ ئېلىنی توزار.

مەنىسى:
بو بیکالر ئېشىگىن سىیاسەت بېزار،
سىیاسەت بىرلە بېک ئېلىنی توزار.

2097 - ئېسسیزغا سىیاسەت یىرىتغو کیراک،
بودون بولغانیقنی سیاسەت سوزار.

مەنىسى:
ئەھمەققە سىیاسەت يۇرگیزماق کیراک،

دۇنیا ئىپالسلیغىن سىیاسەت سوزار.
مانــا بــۇ رۇبائىيالردىــن مەلــۇم بولىدۇکــی، »قۇتادغــۇ 
ــۇپ  ــان بول ــرى بولغ ــن  يۇقى ــى ئىنتايى ــڭ بەدىئىيلىك بىلىك«نى
ــەن  ــەر بىل ــى ھىكمەتل ــۇر، قىتئەلەردىك ــر ق ــەر بى ــى ه ئۇنىڭدىك
شــائىرنىڭ ئــوي ـ پىكــرى ئــۆزـ ئــارا نىهایەتتــە ماسالشــقان. 
شــائىرنىڭ تەســەۋۋۇرلىرى يارقىــن، تىلــی ناھايىتــى ئۆتكــۈر، 
ــەڭ  ــۇپ ئىســالم دۇنياســى شــېئىرىيىتىنىڭ ئ ــاي بول ــا ب مەزمۇنغ
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ئاساســي ئۇســلۇبی، خۇسۇســىيىتى، هەر بىر بېيىتنىڭ مۇســتەقىل 
کۆتۈرۈلــۈش  دەرىجىســىگە  بىرلىــك  تىمســالی،  تەســۋىری، 
تەلىپــی، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ رەھمەتۇلالھــى تەرىپىدىــن 
تولــۇق ھېــس قىلىنغــان ۋە ئەمىلىيەتتــە تەتبىــق قىلىنغــان. 
ئۇنىــڭ بېیتلىــری ھېكمەتلىــك ســۆز دەرىجىســىگە كۆتۈرۈلگــەن . 

قۇتادغۇ بىلىك« نىڭ تىلى

»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنى  تەتقىق قىلغۇچــی ئاِلىمالر 
ئۇنىڭ تىلی ھەققىدە تۈرلۈك قاراشــالرنى  ئوتتۇرىغا قويۇشــقان .

رۇس شەرقشــۇناس - تۈرکشــۇناس ئالىمی ۋ. ۋ. رادلوف بۇ 
ئەسەرنىڭ تىلی ھەققىدە ئېنىق بىر قاراشنى  ئوتتۇرىغا قويمامدۇ 
ۋە ئالتایالشــتۇرۇلغان تىرانسكرىپسىيەســىنى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ . 

تۈركشــۇناس  )دانىيەلىــك  تومســىن  ۋىلگېلــم 
ئاساسســىز،  ترانسکرىپسىیەســىنی  رادلوفنىــڭ  ئالىــم( 
ئۇنىــڭ  كېيىــن  رادلــوف  ۋە  قارايــدۇ  دەپ 
ۋازكېچىــدۇ. پىكرىدىــن  قىلىــپ  قوبــۇل  ئىســپاتلىرىنى 

 - شەرقشــۇناس  رۇس  مەلــوۋ  یېفىموۋىــچ  ســېرگېي 
چاغاتــاي  يــەردە  بىــر  ئەســەرنی  »بــۇ  ئالىــم؛  تۈركشــۇناس 
جایــدا  بىــر  باشــقا  يەنــە  دېســە،  یېزىلغــان«  تىلىــدا 
»ئۇنىــڭ  دەيــدۇ.  یادىكارلىقــی«  مۇســۇلمان  »ئۇیغــۇر 
ئەســىر   XI نۇســخىلىرى  كۆچۈرۈلگــەن  ھەرپىــدە  ئــەرەب 
دەيــدۇ. ئەتتۈرىــدۇ«،  ئەكــس  روشــەن  تىلىنــى  ئۇیغــۇر 

نەمەنگەندىــن تېپىلغــان نۇسخىســىدا  مۇنداق دېيىلگەن : 
»ماچىــن ئالىملىــرى ۋە ھېکىملىــری قەمــوغ ئىتتىپــاق 
بولدىــالر کىــم مەشــرىق وىالیەتىنــدە تۇرکىســتان ئىلالرىنــدە 
بوغراخــان تىلىنجــە بــو کىتابدىن یەخشــىراق هەرگېز کىم ئەرســە 
تەســنىف قىلمــەدی. بــو کتــاب قایــو پەدشــەهقە یــا قایــو ئىقلىمقــە 
کەجــە  نىهایەتىدىــن  ئۇزلۇقىندىــن  غایــەت  ئەرســە  تىگــدی 
ــەرى  ــەرى، ئالىمل ــڭ ھۇكەمال ــۇل ئېللەرنى ــن ئ کورکلۆکلۆکىندى
قەبــۇل قىلىــب تېكمــە بىــرى بىــر تۇرلــۇگ ئــەت لەقــەب بېردىلەر.

مەنىســى: ماچىــن ئالىملىــرى ۋە  دانىشــمەنلىرى شــۇنداق 
بىــر پاكىتقــا قايىــل بولدى .  مەشــرىق  ۋىاليىتىدە ۋە تۈركىســتان 
رايونلىرىــدا بۇغراخــان تىلــدا ھېچكىــم بۇ كىتابتىن ياخشــىراقىنى 
يازالمىــدى. بــۇ كىتــاب قايســى پادىشــاھقا ياكــى قايســى يۇرتقــا 
يەتكــەن بولســا، كىتابنىــڭ  تولىمــۇ مۇكەممەللىكىدىــن ھەمــدە 
دەرىجىدىــن تاشــقىرى  جەلــپ قىلىــش كۈچــى تۈپەيلىدىــن، 
بــۇ  ئالىملىــرى  ۋە   دانىشــمەنلىرى  يۇرتالرنىــڭ  رايــون،  شــۇ 
كىتابنــى قوبــۇل قىلىــپ  ھەرخــل ئىســىملەربىلەن ئاتايتتــى.

ئەھمــەد  شــۇنداقال  تىلــی  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
ھاقائىــق«،  )خىبباتــۇل  ھەقايىــق  »ئەتەبەتــۇل  یۈكنەكىنىــڭ 
ــي  ــۈرك« )تۈركى ــت ت ــى لۇغەتى ــىغەرىينىڭ »دىۋان ــۇد كاش مەھم
»قىســەس  رەبغوزىنىــڭ  نەســرۇددىن  دىۋانــى(،  تىلــالر 
رەبغوزىــي« )»قىسەســۇل ئەنبىیــا«( قاتارلىــق ئەســەرلەرنىڭ 

تىللىــری بىــر - بىرىگــە یېقىــن بولغــان. ئەلۋەتتــە ئۇالرنىــڭ 
ئۆزىگــە  قەۋمنىــڭ  بىــر  بولغــان. هــەر  پەرقلەرمــۇ  ئارىســىدا 
خــاس شىۋىســى بولغــان ۋە ئــۇالر ئەنــە شــۇ لەھجــە ئاساســىدا 
ــن  ــل نۇقتىئىنەزەرىدى ــەرلەر تى ــۇ ئەس ــقان. ب ــەرلەر  يېزىش ئەس
ــي  ــن پەرقلەنســىمۇ، ئۇالرنىــڭ ھەممىســىدە تۈركى ــر - بىرىدى بى
تىلالرنىــڭ ئوغــۇز - قىپچــاق ۋە قارلــۇق - ئۇيغــۇر تىللىرىغــا  
خــاس بولغــان  ســەرفىي ۋە نەھۋىــي یەنــى لېکســىکا ، فونېتىــكا 
تاپقــان. ئەکســىنی  ئــۆز  خۇسۇســىيەتلىرى  مورفولوگىيــە  ۋە 

ئەسەرنىڭ بايقىلىشى ۋە تەتقىق قىلىنىشى

بىنــاالر، دەريــاالر،  تارىختــا  قانچىلىغــان شــەھەرلەر، 
نەرســىلەر  سان-ساناقســىز  ئوخشــاش  شــۇنىڭغا  دۆلەتلــەر، 
س.  ئــا.  شــائىرى  رۇس  یوقالــدى.  یەنــە  ۋە  بولــدى  پەیــدا 
بولمايدىغــان  ياســىغىلى  بىلــەن  قــول  »ئۆزۈمگــە  پۇشــكىن: 
ھەيكىلىمنــى تىكتىــم« دېگېنىگــە ئوخشــاش، يۈســۈپ خــاس 
ــى  ــۆز نامىن ــان، ئ ــي يوقالمايدىغ ــال ئەبەدى ــپ رەھىمەهۇل ھاجى
كەتتــى.  قالــدۇرۇپ  ئىــز  ئۆچمــەس  ئويغــان  مەڭگۈلۈككــە 
ــەت  ــی، جاهال ــاداۋەت یەغماس ــەرۋازی، ئ ــی، دەۋر پ ــە زەیل زامان
باالســی، زۇلمــەت سەۋداســی، بەشــەرىیەت زېهنــی، زەکاۋەتــی 
ۋە قولــی بىلــەن یارىتىلغاننۇرغۇنلىغــان مىراســالرنىڭ بېشــىغا 
رەھىمەهۇلالنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس   يۈســۈپ  قۇیۇلــدی.  ســۇ 
یادىكارلىقــی بولســا ســاقالندی ۋە بىزلەرگىچــە یېتىــپ کەلــدی.

بــۇ ئەســەرنىڭ 1439 يىلــی هىراتتــا ئۇیغــۇر یېزىقــی 
بىلــەن ھەســەن قــارە َســەیل شــەمس تەرىپىدىــن كۆچۈرۈلگــەن 
نۇسخىســى تۈركىيەنىــڭ توقــات شــەھىرىگە، ئۇنىڭدىــن كېيىــن  
1474ـ يىلــى ئەبــدۇررەززاق شــەیخزادە بەخشــی ئۈچــۈن فینــاری 
ئوغلــی َکــەدی ئەلــی تەرىپىدىــن ئىســتانبۇلغا كەلتۈرۈلگــەن. 
Jo- )مەشــھۇر تارىخچــى، شەرقشــۇناس ئالىــم یوزېــف هامېــر 

 seph Freiherr von Hammer-Purgstal;( )1774 -
1856( ئىســتانبۇلدا ياشــىغان ۋاقتىــدا يەنــى، 1799 ـ يىلــی بــۇ  
كىتابنــى ســېتىۋېلىپ ئۇنــى ســاراي  كۇتۇپخانىســىغا تاپشــۇرغان. 
1896 - يىلی بۇ  كىتابنىڭ ئىككىنچى قوليازما نۇسخىسى 
قاهىــرە كۇتۇپخانىســىدا تېپىلغــان . ئــەرەب يېزىقىــدا يېزىلغــان 
ئۈچىنچــى نۇسخىســى 1913 ـ يىلــى  نەمەنگــەن شــەھىرىدە 
کىشــىنىڭ  ئىســملىك  اللەرېــش  ئېشــان  ھاجــی  مۇھەممــەد 
شەخســىي كۇتۇپخانىســىدىن تېپىلغــان بولــۇپ ھازىــر بــۇ  کىتاب 
تاشــكەنت بېرۇنىــي نامىدىكــى شەرقشۇناســلىق ئىنســتىتۇتىنىڭ 
ســاقالنماقتا. ئاســتىدا  رەقــەم    1809№ كۇتۇپخانىســىدا 

يېزىقىــدا  ئــەرەب  داســتانی  بىلىــك«  قۇتادغــۇ 
يىلــی  ـ   1439 يېزىقىغــا  ئۇیغــۇر  بولــۇپ،   يېزىلغــان 
يېزىلغانلىقىغــا  يېزىقىــدا  ئــەرەب  ئۇنىــڭ  كۆچۈرۈلگــەن. 
بــار: مەزمۇنــالر  قىلغۇچــی  دەاللــەت  ئۆزىــدە  ئەســەرنىڭ 

مەسىلەن:
بەک ئاتی بىلىک بىرلە باغلىق تورور ،

 بەلکى المی کېتسە بەک قالور،

بــو یــەردە ھــەرپ ئويۇنــى ئەكــس ئېتىــپ »بــەک« ســۆزى 
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4. Адам Мец. “Мусульманский ренессанс” Издание - 2-е. Издательство “Наука” главная 
редакция восточной литературы Москва 1973.
ئەدەم مېتس. »مۇسۇلمانالرنىڭ ئويغىنىش دەۋرى« 2 - نەشرى. »نەۇكە« - »ئىلىم« نەشرياتى شەرق ئەدەبىياتى باش مۇھەررىياتى 

موسكۋا 1973.

5. ئەبۇلقاسىم فىردەۋسىي »شاھ نامە« تاشكەنت، 1974 . غوپۇر غۇالم نامىدىكى ئەدەبىيات ۋە سەنئەت نەشرياتى

6. » كتاب ديوان اللغة الترك« محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري ”دار الخالفة العليە - مطبعة عامرە 1333.

مەھمۇد بىن ھۇسەين بىن مۇھەممەد كاشغرىينىڭ »دىۋان لۇغەتۇت تۇرك كىتابى«، ھىجرىي 1333 يىلى دارۇل خىالفەتۇل ئالىيە 
باسماخانىسىدا بېسىلغان.

بىلــەن »بىلىــک« ســۆزى مەخــرەج بولــۇپ »بىلىک«دىــن »ل«نی 
چىقىرۋەتســە »بــەک« قالىــدۇ . ئۇنىــڭ مەنىســى : بــەگ بىلىملىك  
بولۇشــى کېرەك، ئەگەر ئۇنىڭ بىلىمى بولمىســا بەگ  بواللمايدۇ .

خۇالسە

خاراكتېــرى  بەدىئىــي  ۋە  ئىلمىــي  ئەســەرنىڭ 
ھاۋالــە.  ئالىمالرغــا  قىلىنىشــى  تەتقىــق  جەھەتتىــن 
قىلىنغــان  مەقســەت  ئەســەردە  بولىغىنــى  ئــەۋزەل  بىزگــە 
نەتىجــەدۇر. يەكۈنلەنگــەن  ئۇنىڭدىــن  ۋە  غایــە 

دۇنياســىنىڭ  ئىســالم  ۋاقىــت  يېزىلغــان  ئەســەر  بــۇ 
ــاق تاپقــان دەۋرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ئابباســىيالر  ئــەڭ  رون
تۈرکىســتان  قاراخانىيــالر  خۇراســاندا،  ســامانىيالر  باغدادتــا، 
ۋە ماۋارائۇننەھــردە تەڭدىشــى یــوق، بىَباهــا مەدەنىيــەت ۋە 
مەرىپــەت مىراســلىرىنى قالــدۇرۇپ کەتتــی. بۈگۈنكــى کۈنــدە 

تەرەققىيــات، یۈکســىلىش قانچىلىــك يۇقىــرى بولــۇپ كەتســىمۇ، 
ــى  ــى دەۋردىك ــەت، ئەين ــەت - روھانىي ــى روھىي ــى دەۋردىك ئەين
ئارزۇلــۇق  ۋە  قىممەتلىــك  ئۈچــۈن  بىــز  يەنىــال  مۇھىتنىــڭ  
بولۇشــى شــۇ دەۋردىكــى كەيپىيــات ۋە روھىيەتنىــڭ »ئەتەبەتــۇل 
ئەســەرلەرگە  قاتارلىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاققايىــق«، 
ئۇخشــاس ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  ئېڭىغــا ســىڭىپ كەتكەنلىكىــدەدۇر. 
ئاددىــي  شــۇ  ئەنــە  قارارســىزلىق  چۈشــكۈنلۈك،  بىزدىكــى 
سىڭدۈرەلمەســلىكىمىزدىندۇر.  ئېڭىمىزغــا  نەرســىلەرنى 
ئېلىــپ  چوققىســىغا  تەرەققىيــات  بىزنــى  بایلىقــالر  ماددىــي 
ئەنــە  ئايرىــپ،  روھانىیەتتىــن  روھىیەتتىــن،  یــۇ،  چىقىــدۇ - 
ــۇ  ــداق ؟! ب ــدۇ قان ــپ بارام ــكە غۇلىتىۋېتى ــن پەس ــۇ چوققىدى ش
قىلىشــقان  ئــارزۇ  ھایاتنــی  خىيالىــي  ۋە  ئىدېئــال  ئەدىبلــەر 
ــدەك،  ــۈپ كەتكەن ــپ ئۆت ــارزۇ قىلى ــز ئ ــا - بوۋىلىرىمى دەپ، ئات
ئاغزىمىزنىــڭ شــۆلگىيىنى ئاققــۇزۇپ، بىزمــۇ کېتىــپ بارىمىزمــۇ؟!
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 »قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ ئاساسىي ئاالھىدىلىكى
   رۇسالن ئارزىېۋ*
     )قازاقىستان (

يېزىلغــان دەۋرىــدە، قاراخانىيــالر  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
دۆلىتــى ئۆزىنىــڭ ئىقتىســادىي، ھەربىــي ۋە مەدەنىــي ھاياتــى 
بېشــىدىن  پەللىســىنى  يۇقىرىقــى  ئــەڭ  تەرەققىياتىنىــڭ 
كەچۈرۈۋاتقــان ۋاقىتــالر ئىــدى. دۆلەتنىــڭ تەرەققىياتــى، ئۇنىــڭ 
مەقسەت - مۇددىئاسى سۆزسىز يۈسۈپ خاس ھاجىپقا ئوخشاش 
مەيدانغــا  ئارقىلىــق  ئەقىل-پاراســىتى  پەرزەنتلىرىنىــڭ  دانــا 
كەلگــەن »قۇتادغــۇ بىلىك«كــە ئوخشــاش ئۇلــۇغ ئەســەردە 
تەســۋىرلىنىپ، سىياسىيســى، مەدەنىــي ھــەم مەنىــۋى ھاياتىمىزدا 
ــدى.  ــي ئى ــى تەبىئى ــۇپ قېلىش ــە بول ــا خەزىن ــۈك بىباھ مەڭگۈل

خاراكتېرىغــا  ئالەمشــۇمۇل  جەھەتتىــن  مەزمــۇن 
كېلىشــىدە  دۇنياغــا  ئەســەرنىڭ  ئۇلــۇغ  مۇنــداق  ئىگــە 
تەبىئىــي.  بولۇشــى  ئاساســالرنىڭ  قانۇنىيەتلەرنىــڭ،  مەلــۇم 

مەزمۇنــى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  بىلــەن  ئالــدى  ئــەڭ 
ــۇزۇن  ــڭ ئ ــۇر خەلقىنى ــن ئۇيغ ــڭ، جۈملىدى ــي خەلقلەرنى تۈركى
يىللىــق بــاي تارىخىغــا ۋە مەدەنىيىتىگــە ئاساســلىنىدۇ. ئــا. ئــا. 
ــڭ  ــي خەلقلەرنى ــدا تۈركى ــك«  مەزمۇنى ــۇ بىلى ــوۋا »قۇتادغ ۋالىت
ئىگىلەيدىغانلىقىنــى  رول  مۇھىــم  رولىنىــڭ  فولكلورىنىــڭ 
كــۆز  ئېتىكىلىــق  ۋە  سىياسىيســى  »شــائىرنىڭ  تەكىتلــەپ، 
قاراشــلىرىنى تېخىمــۇ ســالماقلىق ئىپــادە قىلىــش ئۈچــۈن، خەلــق 
 )91  ،1958( پايدىالنغــان«  ئۈنۈملــۈك  دانىشــمەنلىگىدىن 
دېســە، قەدىمىــي تۈركىــي ئەدەبىياتنىــڭ چــوڭ مۇتەخەسسىســى 
ئــى. ۋ. ســتېبلېۋا ئەســەردە  مەڭگــۈ تــاش يادىكارلىقلىرىــدا 
پارچىــالردا  شــېئىرىي  تۈرك«تىكــى  لۇغەتىــت  »دىۋانــى  ۋە 
شــەكىللەنگەن بــەزى ئەنئەنەلەرنىــڭ ئەكــس ئېتىدىغانلىقــى 
م. س.  ئەدەبىياتشــۇناس   .)104  ،1971( يازىــدۇ  توغرىســىدا 
فومكىــن ئەســەردىكى بــەزى پىكىرلەرنىڭ 10 -ئەســىردە ياشــاپ 
ئىجــاد ئەتكــەن ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر ئالىمــى شــىڭقو شــەلى تۇتــۇڭ 
تەرىپىدىــن تەرجىمــە قىلغــان »ســەككىز يۈكمەككــە« ئوخشــاپ 
كېتىدىغانلىقىغــا ئاساســلىنىپ، »يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۇيغــۇر 
ئىدىقــۇت دۆلىتىدىكــى بــاي يازمــا يادىكارلىقالرغــا ئىگــە ئۇيغــۇر 
مەدەنىيىتى بىلەنمۇ تونۇشقان«، دەپ قارايدۇ )1990، 38-39(.  

مەلۇمكــى، مىللىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ شەكىللىنىشــىدە  
دىيارىمىزنىــڭ جۇغراپىيەلىــك ئورنــى ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە 
ــەر  ــي مەدەنىيەتل ــل قەدىمى ــەر خى ــەردە ھ ــۇ ي ــى ب ــە. چۈنك ئىگ
ئــا.  شۇڭالشــقا  بولغــان.  مۇناســىۋەتتە  قويــۇق  ئۇچرىشــىپ، 
ئۆتكــۈر بــۇ دىيارنــى دۇنيــا مەدەنىيىتىنىــڭ »تــۆت كوچــا ئاغزىغــا 
ــەردە  ــۇ دەۋرل ــدى )1988، 99(. ئ ــان ئى ــان« دەپ يازغ ئايالنغ

»ئۇلــۇغ يىپــەك يولــى« بولســا،  »ئۇيغــۇر يولــى« دەپ ئاتالغــان 
 19 دىيارغــا  بــۇ    .)380  ،1988 تۈركېســتان،  )ۋوســتوچني 
ئېكسپېدىتســىيە  ئىلمىــي  قېتىــم  ئــۈچ  بېشــىدا  -ئەســىرنىڭ 
ــان  ــق قىلغ ــى تەتقى ــۇر مەدەنىيىتىن ــي ئۇيغ ئۇيۇشــتۇرۇپ قەدىمى
ياشــىغان  ئەجدادلىرىمىــز  ســتېين  ئاۇرېــل  ئالىمــى  ئىنگلىــز 
ــارا  ــۆز ئ ــەر ئ ــل مەدەنىيەتل ــەر خى ــدا ھ ــا تارىخى ــى »دۇني جاين
دېســە  ئاتقۇرغــان«  رولىنــى  كارىــدور  بولغــان  مۇناســىۋەتتە 
)زوتــوۋ،1991، 30(، ئاتاقلىــق تۈركشــۇناس ۋېنگىــر ئالىمــى 
الزلــو راســونيى ئۆزىنىــڭ »تارىختــا تۈركلــۈك« ناملىــق كىتابىــدا، 
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىنىــڭ قۇۋۋەتلىــك بىــر شــەكىلدە ســىنكرېتىك 
خاراكتېرىغــا ئىگــە ئىكەنلىكىنــى تەكىتلــەپ، شــەرق ھــەم غــەرب 
مەدەنىيەتلىــرى بــۇ يــەردە ئارىالشــقاندەك دۇنيانىــڭ ھېــچ بىــر 
ــۇ  ــدۇ )1993، 109(. »قۇتادغ ــمىغان دەپ يازى ــدە ئارىالش يېرى
ئۆزىنىــڭ  يىــڭ  قىلغــان الڭ  تەتقىــق  مەخســۇس  بىلىك«نــى 
ــق  ــى« ناملى ــەرب مەدەنىيىت ــەرق -غ ــك< ۋە ش ــۇ بىلى »>قۇتادغ
كىتابىــدا »ئۇيغۇرالرنىــڭ مەدەنىيىتــى ئېچىۋېتىــش خاراكتېرىغــا 
ــر  ــى بى ــەرب مەدەنىيىتىن ــدى، شۇڭالشــقا شــەرق ۋە غ ــە بول ئىگ
ــۇر  ــۈپىتىدە ئۇيغ ــۇرچ س ــي ب ــۇرۇش، تارىخى ــپ يۇغ ــەۋدە قىلى گ
ــالر  ــدۇ )1994، 270(. ئالىم ــدى«، دەپ يازى ــە يۈكلەن مىللىتىگ
ئــەرەب،  شــەرقىنىڭ  دائىرىســىگە  مەزمــۇن  ئەســەرنىڭ  بــۇ 
مەدەنىيەتلىرىنىــڭ  ئوخشــاش  خىتــاي  ۋە  ھىنــدى  پــارس، 
ھــەم غەرىپنىــڭ ئــەرەب مەدەنىيىتــى ئارقىلىــق گرېــك - رىــم 
ــداق كــەڭ  ــدۇ. مۇن ــڭ تەســىرى بولغــان دەپ قاراي مەدەنىيىتىنى
ــدە مۇجەسسەملەشــتۈرگەن  ــى ئۆزى ــل مەزمۇنالرن ھــەم ھــەر خى
ــل  ــى خى ــىدا ئىكك ــى توغرىس ــىي ئاالھىدىلىك ــەرنىڭ ئاساس ئەس
ــق  ــك« دىداكتىكىلى ــۇ بىلى ــرى، »قۇتادغ ــر مەۋجــۇت. بىرلى پىكى
ئەســەر، ئۇنىــڭ ئاساســىي مەزمۇنــى بىلىــم ۋە ئەدەپ-ئەخالقنــى 
»قۇتادغــۇ  دېســە،  ئىبــارەت  قىلىشــتىن  -تەشــۋىق  تەرغىــب 
ــى  ــۇر ئۆگەنگــەن ئالىمــالر ئۇن ــق ھــەم چوڭق ــى« ئەتراپلى بىلىكن
پەلســەپىۋى ئەســەر ســۈپىتىدە قــاراپ، »ئەســەرنىڭ مەزمــۇن 
دائىرىســى دۆلەتنــى توغــرا باشــقۇرۇش ئارقىلىــق خەلقنــى پاراۋان 
دەيــدۇ.   ئالىــدۇ«،  ئىچىگــە  ئــۆز  ئېرىشتۈرۈشــنى  تۇرمۇشــقا 

ئىككىنچى پىكىرگە تۆۋەندىكىچە ئاساسالر بار دەپ 
ئوياليمىز: 

بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  مەلۇمكــى  نامــى.  1.كىتابنىــڭ 
بەرگۈچــى  »بەخــت  تىلالرغــا  باشــقا  ۋە  ئۇيغــۇر   ھازىرقــى 
»قــۇت«  يەردىكــى  بــۇ  قىلىــدۇ.  تەرجىمــە  دەپ  بىلىــم« 
ســۆزىنىڭ مەنىســى قانــداق كــەڭ بولغــان بولســا، »بىلىــك« 

*فىلولوگىيە پەنلىرى بويىچە دوتسېنت
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ســۆزىنىڭ مەنىســىمۇ شــۇنداق كــەڭ. »قــۇت« ســۆزى قەدىمىــي 
تۈركىــي تىلــدا »ئامــەت، تەلــەي، ئابــرۇي، بايلىــق، دۆلــەت، 
ماھىيــەت، باھــا« مەنىلىرىنــى باشــقا »ئۇلۇغلــۇق، قــۇدرەت، 
بىلدۈرســە،  مەنىلەرنــى  قاتارلىــق  ھاكىمىيــەت«  سىياســىي 
»بىلىــك« ســۆزىنىڭ تومــۇرى »بىلىــم« مەنىســىدىن باشــقا يەنــە 
»باشــقۇرماق« مەنىســىنىمۇ بىلدۈرىــدۇ. دېمــەك، كىتــاب نامىنــى 
»قۇدرەتنــى ئېنىقراقــى سىياســىي ھاكىمىيەتنــى باشــقۇرۇش« 
ياكــى »بەخــت بەرگۈچــى باشــقۇرۇش« دەپ تەرجىمــە قىلســىمۇ 
بولىــدۇ. بــۇ پىكىرلەرنــى ئاتاقلىــق تۈركىيشۇناســالر س. ئــې. 
مالــوۋ، ئــا. ۋالىتــوۋاالر قولاليــدۇ. ئاكادېمىــك  ئــا. ن. كونونوۋمــۇ 
ئىچكــى  ئەســەرنىڭ  قىلىــش  تەرجىمــە  مۇشــۇنداق  دەل 
مەزمۇنىغــا، مەقســىتىگە، ژانىرىغــا تولــۇق جــاۋاب بېرەلەيــدۇ 
ئىبراھىــم  ئالىمــى  تــۈرك  دەپ قارايــدۇ )1983، 496-497(. 
كافېســوغلۇ مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ »قــۇت« ســۆزىگە دەســلەپ 
چىڭگىزخاننىــڭ  بەرگەنلىكىگــە،  مەنىســىنى  »دەۋلــەت« 
دۆلەتنــى ئىــدارە قىلىــش ھەققىدىكــى ســۆزلىرىنىڭ توپلىمىنىــڭ 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« دەپ ئاتىلىشــىغا، 11 -ئەســىرلەردە »بەخــت 
ــق  ــۋ« ســۆزلىرى ئارقىلى ــۇت«، »قى ــائادەت« ســۆزلىرى »ق ۋە س
بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  ئاساســلىنىپ،  ئىپادىلەنگەنلىكىگــە 
ياكــى  بولــۇش  »دۆلــەت  ياكــى  بىلگىســى«  »ھۆكۈمرانلىــق 
ــە  ــاش تەرجىم ــە ئوخش ــى« دېگەنگ ــۇش بىلگىس ــك بول دۆلەتلى
قىلغــان، دەپ يازىــدۇ. »>قۇتادغــۇ بىلىــك< ۋە قانــۇن« ناملىــق 
چــوڭ مونوگرافىيــا يازغــان يۈســۈپجان ئەلــى ئىســالمىمۇ بــۇ 
ئەســەر نامىنــى »دۆلــەت باشــقۇرۇش )بىلىمــى(« دەپ تەرجىمــە 
قىلغۇچىالرنىــڭ ئىســپات ۋە پاكىتلىرىغــا قوشــۇلىدۇ ) 1993، 
مۇنــداق  بولســا،  كىرىشمىســىدە  نەســرىي  ئەســەرنىڭ   .)3
دېيىلگــەن: »پۈتــۈن تۈركىســتاندا بوغراخــان تىلىــدا، تــۈرك 
ــوق.  ــى ي ــم يازغىن ــچ كى ــىراق ھې ــن ياخش ــۇ كىتابتى ــدە ب لۇغىتى
ــەت  ــاب قايســى پادىشــاھقا، قايســى ئەلگــە يەتســە، غاي ــۇ كىت ب
ئەللەرنىــڭ  ئــۇ  گۈزەللىكىدىــن  ناھايىتــى  ياخشــىلىقىدىن، 
ــا  ــرى ئۇنىڭغ ــەر بى ــپ، ھ ــۇل قىلى ــرى قوب ــرى، ئالىملى ھاكىملى
ھــەر تۈرلــۈك ئاتــالر بەرگــەن: خىتايــالر »شــاھالرنىڭ ئــەدەپ-
ــرى »مەملىكەتنىــڭ  قائىدىلىــرى«، ماچىــن دۆلىتىنىــڭ ھاكىملى
ــالر  ــى«، ئىرانلىق ــەر زېنىت ــرى »ئەمرل ــەرق ئەللى ــتۇرى«، ش دەس
»تــۈرك شــاھلىرىنىڭ كىتابــى«، تۇرانلىقــالر »قۇتادغــۇ بىلىــك« 
بــۇ خىــل  دەپ ئاتىــدى. ئەســەرنى ھــەر تۈرلــۈك ئەللــەردە 
ئاتاشــالرنىڭ ئــۆزى ئۇنىــڭ مەزمۇنىنىــڭ »بەخــت بەرگۈچــى 
بىلىــم« دېگــەن نامغــا قارىغاندا، »دۆلەتنى باشــقۇرۇش بىلىمى«، 
»بەخــت بەرگۈچــى باشــقۇرۇش« ياكــى »دۆلەتنــى باشــقۇرۇش« 
ــدۇ. ــۈپ تۇرى ــق كۆرۈن ــن ئىكەنلىكــى ئېنى ــا يېقى دېگــەن نامالرغ

2. ئەســەر مەزمۇنــى. »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ مەزمۇنــى 
 – ئىلىــم  مەزمۇنــى  ئاساســىي  ئەســەرنىڭ  تونــۇش.  بىلــەن 
ــداق قىلىــپ  بىلىمنــى چۈشەندۈرۈشــتىن بەكــرەك، دۆلەتنــى قان
بولغانــدا،  قانــداق  ئەمەلدارلىــرى  دۆلەتنىــڭ  باشــقۇرۇش، 
ــداق  ــىۋەتنى قان ــىدىكى مۇناس ــرى ئارىس ــەت پۇقرالى ــۇالر  دۆل ئ
تەڭشــىگەندە، خەلقنى بەختلىك ھاياتقا ئېرىشــتۈرەلەيدۇ دېگەن 

مەزمۇننــى مەركىزىــي ئىدىيــە قىلغــان. ئەســەر قەھرىمانلىرىدىــن 
تەمســىلىدۇر؛  قانۇننىــڭ  ۋە  ئادالــەت  كۈنتۇغــدى،  پادىشــاھ 
تەمســىلىدۇر؛  بايلىقنىــڭ  ۋە  بەخــت  ئايتولــدى،   ۋەزىــر 
ــل ۋە پاراســەتنىڭ  ــش بولســا  ئەقى ــى ئۆگدۈلمى ــڭ ئوغل ۋەزىرنى
قانائەتنىــڭ  ئودغۇرمىــش  زات  دىــن  ئاقىــل  ســىمۋولىدۇر؛ 
ســىمۋولىدۇر. بــۇ تــۆت قەھرىمــان بىــرى پادىشــاھ )كۈنتۇغــدى(، 
ئەدىــب  بىــرى  ئۆگدۈلمىــش(،  )ئايتولــدى،  ۋەزىــر  ئىككىســى 
ــتا  ــى باشقۇرۇش ــەن دۆلەتن ــۈپىتى بىل ــۇش س ــش( بول )ئودغۇرمى
ئــەڭ مۇھىــم بولغــان كىشــىلەر ئوبرازىنــى گەۋدىلەندۈرگــەن.

ــىي  ــىرىنىڭ ئاساس ــپ ئەس ــەك يۈســۈپ خــاس ھاجى دېم
ــدە دەپ ئېيتىشــقا  ــرا باشــقۇرۇش ھەققى ــى توغ ــى دۆلەتن مەزمۇن
ــداق  ــىلە، قان ــم مەس ــەڭ مۇھى ــى ئ ــار. كېيىنك ــۇق ئاســاس ب تول
ــەردە  ــۇ دەۋرل ــدۇ؟ ئ ــقا بولى ــرا باشقۇرۇش ــى توغ ــپ، دۆلەتن قىلى
»دۆلەتنىــڭ تەرەققىياتــى،  خەلــق تۇرمۇشــىنىڭ خاتىرجەملىكــى 
ــل  ــڭ ئادى ــاھ ۋە ئۇنى ــل پادىش ــەن، ئادى ــى، ئاساس ۋە پاراۋانلىق
ھاكىــم  چۈشــەنچە  دېگــەن  بولىــدۇ«،  ئارقىلىــق  ۋەزىرلىــرى 
بويىچــە،  قارىشــى  كــۆز  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ئىــدى. 
ــىغا  ــداق بولۇش ــاھنىڭ قان ــى پادىش ــك ھايات ــڭ بەختلى خەلقنى
ئــەڭ  تەرەققىياتــى  دۆلەتنىــڭ  كېــرەك.  بولماســلىقى  باغلىــق 
مەنپەئەتىنــى  خەلقنىــڭ  بولۇپمــۇ  قانۇنغــا،  بىلــەن  ئالــدى 
كۆزلەيدىغــان، بارلىــق ئادەملەرگــە تــەڭ قارايدىغــان ئادىــل 
)دۆلەتنىــڭ  پادىشــاھ  كېــرەك.  بولۇشــى  باغلىــق  قانۇنغــا 
ــۇ  ــرەك. »قۇتادغ ــى كې ــا بېقىنىش ــۇ قانۇنغ ــۇ ش ــرى( ئۆزىم رەھبى
ئاساســىي  دۆلەتنىــڭ   قەھرىمانــى،  بــاش  بىلىك«نىــڭ 
بىلدۈرىدىغــان  پادىشــاھنىڭ  تۇرغــان  ئىگىلــەپ  الۋازىمىنــى 
ئۇنىــڭ  قانــۇن.  ئادىــل  –ئادالــەت،  مەنىســى  ســىمۋوللۇق 
ــان: ــق قويۇلغ ــا باغلى ــل قانۇنغ ــڭ ئىســمىمۇ ئادى ئۈســتىگە ئۇنى

 
   824. ئەلىگ ئايد : بىلگە مەنىڭ قىلقم، 

         كۆرۈپ، مەڭزەتۈ ئۇرد بۇ ئاتىم.

  يەشمىسى: ئېلىگ دېدى: ئالىم بۇ قىلىغىم كۆرۈپ،
         قويدى ئېتىمنى كۈنگە ئوخشىتىپ.

   
  825. كۈنۈگ كۆر ئىرىلمەز تولۇ ئوق تۇرۇر،

       يارۇقلۇق بىر تەگ تالۇ ئوق تۇرۇر.

     يەشمىسى: قارا، كۈن ئۇۋۇلماس، ھېمىشەم پۈتۈن،
           يورۇغى بىردەكال ۋە پارالق، تولۇن.

   826. مەنىڭ مە قىلئىنچىم ئاڭار ئوقشادى،    
        كۆنىلىك بىلە تولدى ئەكسۈمەدى.

    يەشمىسى:مېنىڭمۇ قىلىقىم ئاڭا ئوخشىدى،
         ئادالەت بىلەن تولدى، كەم بولمىدى.
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  827. ئىككىنچى توغار بۇ كۈن يارۇر بۇ ئاجۇن،
        تۆزۈ خەلققا تەگرۈر يوقالماز ئۆزۈن.

  يەشمىسى: ئىككىنچى، تۇغار كۈن، يورۇر بۇ جاھان،
         ئومۇمغا چاچار نۇر، كېمەيمەس ھامان.

   828. مەنىڭ مە تۆرۈم بۇ يوقالماز ئۆزۈم،
        قامۇغ خەلققا بىر تەگ نە قىلقىم سۆزۈم.

   يەشمىسى: مېنىڭمۇ قانۇنۇم شۇ، يوقالماس ئۆزۈم،
        پۈتۈن خەلققە بىردەك قىلىقىم، سۆزۈم.

ئادىل قانۇننىڭ بىر دۆلەت ھەم مىللەت ئۈچۈنال 
ئەمەس، بەلكى ئادەمزات ئۈچۈن، دۇنيا ئۈچۈن قانچىلىك 
زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى يۈسۈپ خاس ھاجىپ 

تۆۋەندىكى مىسراالر ئارقىلىق چۈشەندۈرىدۇ:
  

  3463. بۇ كۆك تىرگۈكى ئول كۆنىلىك تۆرۈ،
         تۆرۈ ئارتاسا كۆك تۇرۇماز ئۆرۈ.

  يەشمىسى: ئادىل قانۇن كۆككە بىر تۈۋرۈك ئېرۇر،
         بۇزۇلسا ئۇ قانۇن ئاسمان يىقىلۇر.

   3464. تۆرۈلۈگ بۇ بەگلەر يوق ئەرسە تىرىگ،
          بايات بۇزغاي ئەردى يىتى قات يەرىگ. 

    يەشمىسى: يوق ئەرسە قانۇنلۇق بەگلەر مۇبادا،
           يەتتە قات زېمىننى بۇزاتتى خۇدا.  

     
»قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ 2 -تولــۇق رۇســچە نەشــرىگە 
بــۇ  ئەســەرنىڭ  فومكىنمــۇ  س.  م.  ئالىــم  يازغــان  كىرىشــمە 
»قەدىمىــي  باھااليــدۇ:  يۇقىــرى  ناھايىتــى  ئاالھىدىلىكىنــى 
ئارقىلىــق  ۋاقىــت  ھەقلىقــى  بېشــارىتىنىڭ    شــائىرى  دەۋر 
دەلىللىنىۋاتقانلىقىغــا ھەيــران قالمــاي مۇمكىــن ئەمــەس. 11 
ئارقىســىدا  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئۆزىدىــال  -ئەســىرنىڭ 
جەمىئيىتىنىــڭ  ئىنســانىيەت  مەدەنىيەتتــە،  تىللىــق  تۈركىــي 
ئۇنىڭــدا  ئۈچــۈن  تۇرۇشــى  بولــۇپ  مەۋجــۇت  نورمــال 
>قانۇننىــڭ مۇتلــەق ھۆكۈمرانلىقــى بولــۇش كېــرەك<،  دېگــەن 
)19  ، ئىــدى.«)1990  بېكىتىلگــەن  ئېنىــق  چۈشــەنچە 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئۇلۇغلىقىمــۇ دەل مۇشــۇنىڭدا، دەپ 

ئوياليمىــز.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر:

Валитова А. А. К вопросу о фольклорных мотивах в поэме «Кутадгу билиг».-Советское 
востоковедение, 1958,  №5.

Стеблева И. В. Развитие тюрских поэтических форм в 11 веке. М.: Наука, 1971.

Фомкин М. С. Сокровищница восточной мудрости (Вступ. статья) // Юсуф Баласагуни. 
Благодатное знание. Библиотека поэта. Большая серия. Л.: Советский писа-тель, 1990.
 

ئابدۇرېھېم ئۆتكۈر. يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە ئۇيغۇر ئەدەبىياتى// »قۇتادغۇ بىلىك« ھەققىدە بايان)3(. قەشقەر، 1988.

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории.М.: Наука, 1988.
Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в 15-18 вв. М.,1991.

Rasonyi L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993

الڭ يىڭ. »قۇتادغۇ بىلىك« ۋە شەرق -غەرب مەدەنىيىتى. ئۈرۈمچى، 1994.

Кононов А. А. Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание»// Юсуф Баласагунский 
«Благодатное знание». М.: Наука, 1983.

يۈسۈپجان ئەلى ئىسالمى. »قۇتادغۇ بىلىك« ۋە قانۇن. ئۈرۈمچى، 1993. 
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»قۇتادغۇ بىلىك«تىكى ئىككى سۆز 
 بىرىكمىسى توغرىسىدا1

مىرسۇلتان ئوسمانوف

تېكىســت  تىرانسكرىپســىيەلىك  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
 « ئىشــلىتىلگەن  بېيىتتــا  تــۆت  ئىشــلەۋاتقىنىمدا،  ئۈســتىدە 
ــۆزى،  ــون « س ــىدىكى » �آلت ــۆز بىرىكمىس ــەن س ــی« دېگ ــک �آلتون �یلی
ئەســلىدە بىــر ئېلېمېنتنــى بىلدۈرىدىغــان لېكســىكىلىق مەنىــدە 
ئەمــەس، بەلكــى باشــقا بىــر خىــل كۆچمــە مەنىــدە قوللىنىلغــان 
ــداق  ــدى. بۇن ــان ئى ــۇپ قالغ ــان تۇغۇل ــەن گۇم ــايدۇ دېگ ئوخش
گۇماننــى يېشــىش ئۈچــۈن مەســىلىنى تىلشۇناســلىق قائىدىلىــرى 
ــەن  ــەر بىل ــق ئۆلچەمل ــېمانتىكىلىق ۋە گىرامماتىكىلى ــە س بويىچ
تەھلىــل قىلىــش الزىــم كۆرۈلــدى. يەنــى بــۇ بىرىكمــە كۆرۈلگــەن 
ۋە  يەشمىســى  نەســرىي  تىلىدىكــى  ئۇيغــۇر  بېيىتلىرىنىــڭ 
گىرامماتىكىلىــق قۇرۇلمىســىنى كــۆرۈپ بېقىشــقا توغــرا كېلىــدۇ.

1991 - يىلــى ئابدۇشــۈكۈر تــۇردى ۋە قادىــر ئەكبەرلــەر 
�آلتونــی«  �یلیــک   « يەشــمىدە  نەســرىي  قىلىنغــان  تەرىپىدىــن 
تۆۋەندىكىچــە: ئېلىنىشــى  بىرىكمىنىــڭ  دېگــەن 

3139 - بېيىت: 
مینک  �مکاریم کا �یلک �آلتونی

�غیر قیلماسون کونکلی توتسو کونی

نەسرىي يەشمىسى: مېنىڭ مۇشەققەتلىرىمنى ئېلىك 
ئالىيلىرى قەدىرلەپ كەتمىسۇن، كۆڭلىنى دۇرۇس تۇتسۇن2. 

  3152 -بېيىت: 
�یلیک �آلتونی تینغا کونکلی بوتوب

سڨینجین تیریلکای �ژونوغ توتوب

ئىشــىنىپ  ئالىيلىــرى  ئېلىــك  يەشمىســى:  نەســرىي 
كۆڭلــى تىنىــدۇ، دۇنيانــى باشــقۇرۇپ، شــادلىقتا ياشــايدۇ3. 

3160- بېيىت: 
ساریلغامو)C: سیریلغایمو(  �رکی �یلیک �آلتونی

�یلانکایمو �رکی  منکا �ول کونی

نەسرىي يەشمىسى: ئېلىك ئالىيلىرى رەنجىپ قاالرمىكىن، 
ئۇ توغرا ئادەم مېنى ئەيىبلەرمىكىن4؟

 4957 - بېيىت: 

�یلیک �آلتونی �ینچ �سان بولسونی

بیات بیرکا برجا تیلاک قولسونی 

نەسرىي يەشمىسى: ئېلىك ئالىيلىرى ئامان-ئېسەن 
بولسۇن، خۇدا بارچە تىلەك-ئارزۇلىرىغا يەتكۈزىدۇ5. 

نەسرى يەشمىدە تۆت بېيىتنىڭ ھەممىسىدە »�یلیک 
�آلتونی« بىرىكمىسى »ئېلىك ئالىيلىرى« دەپ ئېلىنغان.

يەشــمىنىڭ ئومۇمــەن توغــرا ياكــى توغــرا بولمىغانلىقىنــى 
مەزمــۇن  بېيىتالرغــا  يۇقىرىدىكــى  تۇتمــاي،  نــەزەردە 
جەھەتتىــن قارىغانــدا، تــۆت بېيىتنىــڭ ھەممىســىدە » �یلیــک 
بېرىلىۋاتقــان  ئەســەردە  بىرىكمىســى،  ســۆز  دېگــەن   » �آلتونــی 
قارىغانــدا  نۇقتىســىدىن  جۈملــە  ئوبيېكتىــدۇر.  ئۇچۇرنىــڭ 
ئىگىســىدۇر. جۈملىنىــڭ  بىرىكمىســى  �آلتونــی«  »�یلیــک 

جۈملىنىڭ خەۋىرى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت: 

 3139 - بېيىتتا: 

�غیر قیلماسو کونکلی- قەدىرلەپ كەتمىسۇن )ئىچىنى 
ئاغرىتمىسۇن(

3152- بېيىتتا: 

تینغا – خاتىرجەم بولغاي 

3160- بېيىتتا:

ساریلغا مو �رکی – رەنجىپ قاالرمىكىن 

4457- بېيىتتا:

   1. رەتلــەپ نەشــرگە تەييارلىغۇچــى، بېرلىــن دۆلــەت كۈتۈپخانىســى تەتقىقاتچىســى ۋە كۆپېنھاگىــن ئۇنىۋېرســىتېتى دوكتــور ئاشــتى تەتقىقاتچىســى ئايســىما مىرســۇلتان. 
ئاخىرقــى  ئــەڭ  بېغىشــلىغان  ئارمانىغــا  ياشــلىق   - 80 رۆھربوننىــڭ  پىروفېسســور كالۇس  گېرمانىيەدىكــى  ئوســمانوفنىڭ  مىرســۇلتان  تىلشــۇناس  ماقالــە  مەزكــۇر 
 Über« ماقالىســى بولــۇپ، قىــزى ئايســىما مىرســۇلتان تەرىپىدىــن نېمىســچىغا تەرجىمــە قىلىنىــپ، 2019 - يىلــى مەزكــۇر ئارماننىــڭ 252-247 بەتلىرىــدە
zwei Phrasen im Kutadgu Bilig« دېگــەن تېمىــدا ئېــالن قىلىنغــان ئىــدى. »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ ئاپتــورى يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ 1000 يىللىــق 

ــدى. ــرا كۆرۈل ــۇنۇش توغ ــە س ــەڭ  ئوقۇرمەنلەرگ ــدا ك ــۇر تىلى ــىنى ئۇيغ ــۇ ماقالىس ــڭ ب ــانىدا، ئۇنى ــۇ س ــڭ ب ــش« ژۇرنىلىنى ــالنغان »ئىزدىنى ــە بېغىش ــان كۈنىگ تۇغۇلغ
2. تۇردى، ئەكبەر؛ 453 ، 1991
3. تۇردى، ئەكبەر؛ 453 ، 1991

4. تۇردى، ئەكبەر؛ 456 ، 1991
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�ینچ �سان بولسونی – ئامان-ئېسەن بولسۇن

�آلتونــی«  »�یلیــک  بويىچــە  يەشــمە  نەشــرىي  يۇقىرىدىكــى 
دېگــەن بىرىكمىدىكــى ئىككــى ســۆزنىڭ ئــۆز ئــارا مۇناســىۋىتىگە 
قىســىم  بىــر  يۈزىدىــن  ھۆرمــەت  بولســاق،  قارايدىغــان 
شەخســىلەر »پالانچــى ھەزرەتلىــرى«، »پالانچــى جانابلىــرى« دېگەنــدەك 
»�یلیــک«  ئوخشــاش،  ســۈپەتلىگىنىگە  بىلــەن  ئۇســۇلالر 
كەلگــەن  ئورنىــدا  نىــڭ  »�آلتونــی«  ســۈپەتلەنگۈچى،  ســۆزى 
ــق.  ــى ئېنى ــدا كەلگىن ــۈپەتلىگۈچى رولى ــۆزىنىڭ س ــرى« س »ئالىيلى

گىرامماتىكىلىــق باغلىنىــش جەھەتتىــن قارىغانــدا، بــۇ 
ئىككى ســۆز ســۈپەتلەنگۈچى ۋە ســۈپەتلىگۈچىلىك مۇناســىۋەتتە 
ئىگىلەنگۈچىلىــك  ۋە  ئىگىلىگۈچــى  بەلكــى  ئەمــەس، 
مۇناســىۋەتتە باغالنغانــدۇر. يەنــى، »�یلیــک« ســۆزىنىڭ ئاخىرىغا 
ئۈچىنچــى شــەخس ئىگىلىــك قوشۇمچىســى »-ى« قوشــۇلغان. 

ســۆز تۈركۈمــى جەھەتتىــن ئالغانــدا، »�آلتونــی« ســۆزى 
ئىســىم تۈركۈمىگــە تــەۋە بولــۇپ، بــۇ بىرىكىمــدا ئالتۇندىــن 
ــر  ــەس، بەلكــى »�یلیــک« نىــڭ »ئاغى ــى ئەم ــارەت ئېلېمېنتن ئىب
قىلمــاق، تىنمــاق، ســىيرىلماق، تىنچ-ئېســەن بولمــاق« قاتارلىق 
ــەن بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك  ــى بىل ــە پائالىيىت ئىنســاننىڭ مېڭ
ــك  ــر فىزىيولوگىيەلى ــە مۇناســىۋەتلىك بى ــان ھەرىكەتلىرىگ بولغ
ئەزاســىنىڭ ئورنىغــا كۆچمــە مەنىــدە قوللىنىۋاتقانلىقــى مەلــۇم. 
بىلــەن  ھەرىكەتلــەر  بۇنــداق  مۇمكىنكــى،  ئېيتىشــقا  شــۇڭا 
ئــەزا  فىزىيولوگىيەلىــك  بولغــان  مۇناســىۋەتلىك  بىۋاســىتە 
ئىنســان مېڭىســى ئورۇنالشــقان ئەزا-بــاش يەنــى كاللىــدۇر. 

»�آلتونــی« ســۆزىنىڭ كۆچمــە مەنىــدە ئىنســاننىڭ ئاساســىي 
يەنــى غــول ئەزاســى بولغــان »باش«نــى بىلدۈرىدىغانلىقىغــا 
تۆۋەندىكــى بىــر مىســالنى كەلتــۈرۈش ئارقىلىــق مەســىلىنىڭ 
تۈگۈنىنــى يېشــىش مۇمكىــن. بــۇ مىســال شــۇنىڭدىن ئىبارەتكــى، 
شېۋىســىدە  قۇمــۇل  تىلىنىــڭ  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى 
قۇمــۇل ئۇيغۇرلىــرى ئــۆز ئــارا كۆرۈشــكەندە ئالــدى بىلــەن:

-ئۆزلىرى )ئۆزلىرىلەر(تازىمۇ-ئۆزلىرى ساقمۇ؟

-ئالتۇن باشلىرى ئاما)ن(مۇ؟

-كۈمۈش بويلىرى ئېسەنمۇ؟ 

سورىشــىدۇ.  تىنچلىــق  بىلــەن  ســۆزلەر  دېگەنــدەك 
�آلتونــی«  دېگــەن بىرىكمــە بىلــەن  يــۈزە قارىغانــدا، »�یلیــک 
بىــر  ئوخشــاش  بىرىكمــە  دېگــەن  باشــلىرى«  »ئالتــۇن 
بىلىنىــدۇ،  ئېيتىلىشــى ئەمەســتەك  ئىككــى خىــل  ئۇقۇمنىــڭ 
ھــەر  قارىغانــدا،  نۇقتىســىدىن  مەنــا  بىلدۈرۈۋاتقــان  لېكىــن 
»ئالتۇن«غــا  »باش«نــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىرىكمىــدە  ئىككــى 
ــۇن«  ــز »ئالت ــدۇ. بى ــپ تۇرى ــەن گەۋدىلىنى ــاتقانلىقى روش ئوخش
بولغــان »باش«نــى  ئەزاســى  رەئىــش  ئىنســاننىڭ  ســۆزىنىڭ 
ســۈپەتلەپ كەلگەنلىكــى توغرىســىدىكى مىســالالرنى ئۇيغــۇر 

خەلــق ماقال-تەمســىللىرىدىمۇ كۆپلــەپ ئۇچرىتىمىــز. مەســىلەن: 

ئالتۇن باشلىق ئاتاڭ بىلەن قالغۇچە،

پاخما باش ئاناڭ بىلەن قال6. 

ئالتۇن بېشىڭ ئامان بولسا، ئالتۇن تاۋاقتا سۇ 
ئىچەرسەن7. 

تۆۋەندىكى ماقالدا »ئالتۇن« سۆزى بىۋاسىتە »باش« 
مەنىسىدە كەلگەن. 

ماقال: ئالتۇندىن كۆز يېشى تۆكۈلەر8.

»ئالتۇن«غــا،  »باش«نــى  خەلقىــدە  ئۇيغــۇر  دېمــەك، 
بەدەننى »كۈمۈش«كە ئوخشــىتىش قەدىمدىن تارتىپ مەۋجۇت. 
مۇنــداق ئــادەت ئۇيغۇرالرنىــڭ باشــقا رايونلىرىــدا داۋام قىلمىغان 
كەلگــەن. داۋاملىشــىپ  ئەينــەن  رايونىــدا  قۇمــۇل  بولســىمۇ، 

ــى  ــى ۋە تۇراقلىشىش ــدا بولۇش ــىللىرىنىڭ پەي ماقال-تەمس
ــدا،  ــن قارىغان ــۇ نۇقتىدى ــە. مۇش ــا ئىگ ــك تارىخق ــۇزۇن دەۋرلى ئ
ئەينــى دەۋرىــدە تۇراقلىشــىپ قالغــان بــۇ ئــادەت يۈســۈپ خــاس 
ئىپادىلەنگــەن.  ئارقىلىــق  يېزىــق  ئەســىرىدە  بــۇ  ھاجىپنىــڭ 

بۇ يەردە تىلغا ئالماقچى بولغان ئىككىنچى بىرىكمە 
2360- بېيىتنىڭ 2-مىسراسىدىكى »بیل �لشیب« دۇر.

یوق �رسا باریقلان بیل �لشیب کور�ش 

نەسرىي يەشمىسى: بولمىسا ساۋۇت كىيىپ جەڭ قىلىش 
الزىم، دەپ بىل9 

رەشىت راھمەتى ئاراتنىڭ تىرانسكرىپسىيەلىك مەتىنىدە 
ۋە نەسرىي يەشمىسىدە، بۇ مىسرادىكى »بيل« سۆزى 

»بىلمەك« پېئىلىنىڭ 2-شەخس بىرلىك بۇيرۇق شەكلى دەپ 
تونۇلغان ۋە »بىل« دەپ ئېلىنغان.

ئەگــەر مۇشــۇ نەســرىي يەشــمە بويىچــە تەھلىــل قىلســاق، 
»بیــل �لشــیب کــور�ش« دېگــەن بىرىكمىــدە »بىلمــەك« مەنىســىدىكى 
2 - شــەخس بىرلىــك بۇيــرۇق رايــى »بىــل« بىلــەن »كــۈرەش« 
ــەن  ــەن كەلگ ــى بىل ــرۇق راي ــك بۇي ــەخس بىرلى ــەن 2-ش دېگ
ــى »كــۈرەش قىــل« ســۆزى »بىــل«  ــدۇ ۋە »كــۈرەش« يەن بولى
ــدۇ.  ــۇپ قالى ــى بول ــەن ئوبيېكت ــل ئۆتك ــۈك پېئى ــەن ئۆتۈمل دېگ
بىــر  ئىككىنچــى  رايىنىــڭ  بۇيــرۇق  پېئىــل  ئۆتۈملــۈك  بىــر 
بۇيــرۇق رايىــدا كەلگــەن پېئىلنــى ئوبيېكتىغــا چۈشــۈم كېلىــش 
قوشۇمچىســى »-نــى« بولمىغــان شــارائىتتا )مەســىلەن : »ئال-« 
نــى بىلىــپ »بەر-«نــى بىلمەيــدۇ دېگەندەك( ئۆزىنىــڭ ئوبيېكتى 
قىلىشــى مۇمكىــن بولمىغــان گىرامماتىكىلىــق ھادىسىســىدۇر. 
بــۇ مىســرادىكى »�لشــیب کــور�ش« يەنــى »ئېلىشــىپ كۈرەش«نــى 
ئەمەســتۇر. مەزمۇنــدا  دېگــەن  »بىلگىــن«  ياكــى  »بىــل« 

5. تۇردى، ئەكبەر؛707، 1991
6. ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى؛65، 1984
7. ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى؛65، 1984
8. ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى؛65، 1984

9. تۇردى، ئەكبەر؛245 ، 1991
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ئەمدى »�لشــیب - ئېلىشــىپ« سۆزىگە كەلسەك، بۇ سۆز 
»ئالمــاق« دېگــەن ئۆتۈملــۈك پېئىلنىــڭ ئۆملــۈك دەرىجىســىدىن 
ھاســىل بولغان رەۋىشــداش بولۇپ، خــۇددى 5684-بېيىتتىكى 
ــۇم  ــاش مەل ــىپ«قا ئوخش ــول ئېلىش ــيب ئالیــک - ق »الش
بىــر ئوبيېكتىــپ ئۈســتىدە »ئالمــاق« ھەرىكىتىنىــڭ كۆپچىلىــك 
ــا  ــۇ ئوبيېكــت ھازىرغ ــدۇ. ب ــى بىلدۈرى ــن قىلىنغانلىقىن تەرىپىدى
قــەدەر »بىــل-« تىرانسكرىپســىيە بېرىلىــپ كەلگــەن »بىــل« 
ئەمــەس بەلكــى »بــەل« دەپ تىرانسكرىپسىيەســى بېرىلىشــى 
»بــەل«  ئــەزا  يەنــى  ســۆز  تۇرغــۇن  توغــرا ھېســابلىنىدىغان 
ــەل ئېلىشــىپ« دەپ  ــى »ب ــۇ بىرىكمىن ــدا، ب ــداق بولغان دۇر. بۇن
چۈشــىنىش گىرامماتىكىلىــق جەھەتتىمــۇ، مەزمــۇن جەھەتتىمــۇ 
قۇتادغۇبىلىكتــە  مىســرا  بــۇ  بولىــدۇ.  بولغــان  مۇۋاپىــق 
قۇچاقالشــما جەڭنىــڭ ئىپــادە قىلىنىشــى بولــۇپ، ھازىرقــى 

مەنىســىدە  تۇتۇشــماق«  »بــەل  تىلىدىكــى  ئۇيغــۇر  زامــان 
قوللىنىلغــان »بــەل ئېلىشــماق« ۋە »قول تۇتۇشــماق« مەنىســىدە 
قوللىنىلغــان »قــول ئېلىشــماق« دېگــەن ســۆزلەرگە ئۇيغۇنــدۇر. 

تىلــالر  »تۈركىــي  يادىكارلىقلىرىدىــن  ئەســىر  ئوتتــۇرا 
ئەســەرلەرنىڭ  قاتارلىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ۋە  دىۋانــى« 
مۇناســىۋەتلىكتۇر.  بىۋاســىتە  بىلــەن  تىلــى  ئۇيغــۇر  تىلــى 
مەيلــى  تەتقىقاتتــا،  ئۈســتىدىكى  تىلــى  ئەســەرلەرنىڭ  بــۇ 
جەھەتتىــن  مەنىســى  تەلەپپــۇزى،  ســۆزلەرنىڭ  ئايرىــم 
ــى  ــڭ مەزمۇن ــۆز بىرىكمىلىرىنى ــىم س ــر قىس ــى بى ــۇن، مەيل بولس
دىيالېكــت،  ئۇنىــڭ  ۋە  تىلــى  ئۇيغــۇر  بولســۇن  جەھەتتىــن 
مۇھىملىقــى  )ماسلىشىشــىنىڭ(  ياندىشىشــنىڭ  شــېۋىلىرىگە 
ــدا  ــداق بولمىغان ــرەك. ئۇن ــن ســاقىت قىلىنماســلىقى كې نەزەردى
ئەمەســتۇر. مۇمكىــن  چىقىرىشــىمىز  خۇالســىلەرنى  توغــرا 
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- 1979: Kutadgu Bilig III, Indeks (neşre hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya,
  Nuri Yüce). Istanbul. 

CLAUSON, SIR GERARD 1972: An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. 
  Oxford. 

DANKOFF, ROBERT 1983: A Wisdom of Royal Glory: A Turko-Islamic Mirror for Princes. 
 Chicago/London. 

مىرسۇلتان ئوسمانوف، 1997:  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ قۇمۇل شېۋىسى. ئۈرۈمچى. 
مىرسۇلتان ئوسمانوف، 2013:  قۇتادغۇ بىلىك: تولۇقالنغان فەرغانە نۇسخىسى. ئۈرۈمچى. 

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى، ئۈرۈمچى، 1979.

ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرى، ئۈرۈمچى، 1984.
ئابدۇشۈكۈر تۇردى، قادىر ئەكبەر 1991 : قۇتادغۇ بىلىك، بېيجىڭ.

ئابلىز ياقۇپ، غېنىزات غەيرۇانى قاتارلىقالر 1999-1990: ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى، I-VI، ئۈرۈمچى.



2019-يىللىق 3/4- سان

49

       يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« ئەسىرىدە 
ئىپادىلىگەن ئادالەت كۆز-قارىشى توغرىسىدا

سۇلتان ماخمۇت قەشقەرى*   
)تۈركىيە(

تــۈرك تارىخىــدا دەســلەپكى مۇســۇلمان تــۈرك دۆلىتــى 
ســۈپىتى بىلــەن تۇنۇلغــان قاراخانىيــالر دەۋرىــدە تــۈرك كۈلتــۈر-
مەدەنىيىتــى ناھايىتــى مەشــھۇر ئىككــى شەخســنى يېتىشــتۈردى. 
مەھمــۇد  بىــرى  بۇالردىــن  بولغىنىــدەك،  مەلــۇم  ھەممىگــە 
كاشــغەرىي، يەنــە بىــرى يۈســۈپ خــاس ھاجىپتــۇر. مەھمــۇد 
گرامماتىكىچــى،  تارىخچــى،  ئېتنوگــراف،  تىلچــى،  كاشــغەرىي 
فولكلورچــى،  خەرىتەچــى،  جۇغراپىيەچــى،  دىيالېكتولــوگ، 
شــائىر، ئەرەبشــۇناس بولغــان بولســا، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، 
دىــن، مېتېئورولوگىيــە، دىنــالر تارىخــى، پەلســەپە، روھ بىلىمــى، 
ئەخــالق،  سىستېمىســى،  ئائىلــە  ئوقۇتــۇش،  تەلىم-تەربىيــە، 
ماقال-تەمســىل بىلىمــى، قانــۇن ۋە ئۆرپ-ئــادەت بىلىمى، دۆلەت 
ۋە ســاراي تەشــكىالتى، سىياســەت ۋە دىپلوماتىيــە، قوشــۇن، 
ئىســتراتېگىيە ۋە تاكتىــكا، تارىــخ، جۇغراپىيــە، مىللەتشۇناســلىق 
قاتارلىــق ســاھەلەردە بىلىــم ۋە مەلۇمات ئىگىســى بولغــان بۈيۈك 
ئۇيغــۇر تــۈرك ئالىمــى، مۇتەپەككۇرى ۋە مەشــھۇر شــائىرى ئىدى.  

ــى  ــالر دۆلىت ــان قاراخانىي ــدا قۇرۇلغ ــتان تۇپراقلىرى تۈركىس
قىلغــان  تەرەققىــي  ئــەڭ  كۈلتۈرىنىــڭ  تۈرك-ئىســالم  دەۋرى 
ــۈرك ئىســالم ئەدەبىياتىنىــڭ،  ــدۇر.  ت ــن بىرى ــۇن چاغلىرىدى ئالت
خوش-خەۋىرىنــى  يېڭــى  پوئېزىيەســىنىڭ  تۈرك-ئىســالم 
ــپ  ــاس ھاجى ــۈپ خ ــەر، يۈس ــۈك ئەس ــلەپكى بۈي ــەن دەس بەرگ
تەرىپىدىــن 1069 - يىلــى يېزىلىشــى تامامالنغــان »قۇتادغــۇ 
يىلىــدا   -  1019 ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  بىلىك«تــۇر. 
باالســاغۇن  پايتەختــى  ئىككىنچــى  دۆلىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر 
شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلــدى. بــۇ جەھەتتىــن ئالغانــدا بــۇ يىــل 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 - يىلىــدۇر. 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« ئەســىرىنىڭ يېزىلىشــىنىڭ 950 - يىلىــدۇر.  

 بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەدەنىــي- مائارىــپ 
كومىتېتــى بــۇ مۇناســىۋەت بىلەن قارار ماقۇلــالپ 2019 - يىلىنى 
دۇنيــا بويىچــە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ يىلــى دەپ ئېــالن قىلدى.  

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىــك«  داســتانىنى 
باالســاغۇندا يېزىشــقا باشــلىغان بولــۇپ، 50 يېشــىدا قەشــقەرگە 
يىللىــرى   -  1069-1070 ئەســىرىنى  مەزكــۇر  ۋە  كەلگــەن 
ئارىســىدا قەشــقەردە تاماملىغــان ۋە ئەســىرىنى قاراخانىيــالر 
ھۆكۈمــدارى ئەبــۇ ئەلــى ھەســەنگە تەقدىــم قىلغــان. بــۇ بۈيــۈك 
ئەســىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتــى بىلــەن يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
مەســلىھەتچىلىك  بــاش  تەرىپىدىــن  خاقانــى  قاراخانىيــالر 
ۋەزىپىســىگە تەيىنلەنگــەن. ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى ئۆمرىنــى دۆلەت 

خىزمىتىــدە ئۆتكــۈزۈپ، 1085 - يىلىــدا 67 يېشــىدا قەشــقەردە 
ۋاپــات بولغــان، ئۇنىــڭ قەبرىســى قەشــقەر شــەھرىدە مەۋجۇتتۇر.  

 يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« ئىســىملىك 
جەريانىنــى  ئۆزگەرتىــش  چۈشەنچىســىنىڭ  تــۈرك  ئەســىرى 
مۇھىــم  ئېيتقاندىمــۇ  ئېلىــپ  نۇقتىســىدىن  كۆرســىتىش 
تەرەپتىــن  بىــر  ئەســەر  ئەســەردۇر.  بىــر  ئىگــە  ئەھمىيەتكــە 
ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى تــۈرك چۈشەنچىســىنىڭ خاراكتېرىنــى، 
يەنــە بىــر تەرەپتىــن تۈركلەرنىــڭ يېڭىدىــن قوبــۇل قىلغــان 
ئەكــس  جەريانىنــى  ئۇيغۇنلىشــىش  مەدەنىيىتىگــە  ئىســالم 
»قۇتادغــۇ  ئېيتقانــدا،  ئېلىــپ  نۇقتىدىــن  بــۇ  ئەتتۈرمەكتــە. 
بىلىــك«  ئىســالمىي دەۋرىــدە ۋە ئۇنىڭدىــن ئاۋۋالقــى تــۈرك 
ئەدەبىياتىــدا ئۆرنىكــى بولمىغــان بىــر ئەســەردۇر.  يۈســۈپ 
خــاس ھاجىــپ ۋە قاراخانىيــالر ھونالردىــن بېــرى داۋام قىلىــپ 
ۋە  چۈشەنچىســىنى  سىياســەت  ۋە  دۆلــەت  تــۈرك  كەلگــەن 
ــدى.  ــدۇرۇپ كەل ــن داۋام قىل ــىي جەھەتتى ــىنى ئاساس ئەنئەنىس
ــي ئاســاس  ــۇ مىللى ــپ ب ــپ يۈســۈپ خــاس ھاجى ــۇنداق قىلى ش
بىلــەن تۈركلــەر تەرىپىدىــن يېڭــى قوبــۇل قىلىنغــان ئىســالمىي 
ــتۈرۈپ  ــەن بىرلەش ــق بىل ــۇرلىرىنى ماھىرلى ــڭ ئۇنس مەدەنىيەتنى
ئــۆز دەۋرىنىڭ تۈرك-ئىســالم بىرىكمىســىنى مەيدانغــا كەلتۈردى.  

ھاجىــپ:  خــاس  يۈســۈپ  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ   
بۇنىڭدىنمــۇ  ئەممــا  نەرســە،  بىــر  گــۈزەل  »ھۆكۈمدارلىــق 
ــى  ــۇ مۇھىم ــۇنداقال بۇنىڭدىنم ــەدۇر، ش ــى ئەنئەن ــم بولغىن مۇھى
قىلىنىشــىدۇر.«   ئىجــرا  بــاراۋەر(  تۈز)تــەڭ،  ئەنئەنىنىــڭ 
شــەكلىدە ئىزاھــالپ ئۆتكــەن ئادالــەت چۈشەنچىســى تــۈرك 
نۇقتىســىدۇر.   چىقىــش  ئاساســىي  ھاكىمىيىتىنىــڭ  جاھــان 

ــە  ــاۋاتقان جەمئىيەتك ــۆزى ياش ــپ، ئ ــاس ھاجى ــۈپ خ يۈس
ــئۇلىيىتى  ــان مەس ــك ئىنس ــر بىلىملى ــبەتەن بى ــە نىس ۋە دۆلەتك
باشــلىغان  يېزىشــقا  ئەســىرىنى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  بىلــەن 
ئىجتىمائىــي  قالغــان  ئىچىــدە  زىددىيەتلــەر  بولــۇپ، 
ــا ئىگــە قىلىــش،  ــر تەرتىــپ ۋە مۇقىملىقق جەمئىيەتنــى يېڭــى بى
دۆلــەت  ۋە  جەمئىيــەت  ۋە  مەنىســىنى  ھاياتىنىــڭ  ئىنســان 
ئىچىدىكــى ۋەزىپىلىرىنــى بەلگىلــەپ، جەمئىيــەت ۋە دۆلــەت 
ــۈرۈپ، كېلەچــەك نەســىللەرگە ۋە  ــا كەلت پەلسەپەســىنى بارلىقق
كېلەچەكتــە قۇرۇلىدىغــان يېڭــى تــۈرك دۆلىتىنىــڭ ھۆكۈمــدار،  
ۋەزىرلــەر ۋە رەھبەرلىــك قىلغۇچىالرغــا گــۈزەل ۋە توغــرا بىــر 
ئاساســىي  بىــر  يەنــى  پىرىنســىپىنى،  سىياســەت  ۋە  ئەخــالق 
قىلغــان.  مەقســەت  ئاساســىي  قىلىشــنى  ھەدىيــە  قانۇننــى 

*پىروفېسسور دوكتور، تراكيا ئۇنىۋېرسىتېتى، ئەدەبىيات فاكۇلتېتى تۈرك تىلى ۋە ئەدەبىياتى بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى )پېنسىيەگە چىققان(.
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 مەشــھۇر ئالىــم، بۈيــۈك شــائىر ۋە پەيالســوپ يۈســۈپ 
ئەبــۇ  »شاھنامە«ســىنى،  فىردەۋســىنىڭ  ھاجىــپ،  خــاس 
تىلىــدا  ئــەرەب  ســىنانىڭ  ئەلــى  ئەبــۇ  ۋە  فارابــى  ناســىر 
يېزىلغــان ئەســەرلىرىنى، قەدىمدىكــى گرېــك پەيالســوپالرنىڭ 
ئېلىــپ  تەتقىقــات  ئەتراپلىــق  بىلــەن  ئوقۇشــى  ئەســەرلىرىنى 
بارغــان. شــۇنىڭ بىلــەن بىرلىكتــە ئەجدادىمىزدىــن مىــراس 
قۇرۇلمىســى  دۆلــەت  تەۋســىيەلەرنى،  ئەخالقىــي  قالغــان 
ئەســتايىدىللىق  مەلۇماتالرنــى  ھەققىدىكــى  قانۇنــالر  ۋە 
بىــر  بولغــان  ئىگــە  بىلىمگــە  ئەتراپلىــق  ئۆگەنگــەن،  بىلــەن 
شەخســىيەت ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىققــان تاالنــت ئىگىســىدۇر. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« ناملىــق 
مەلۇماتلىرىنــى  ھاياتــى  دۆلــەت  ۋە  ئىنســان  ئەســىرى 
ئەدەبىــي  ئۇنــى  ۋە  ئالغــان  ئىچىگــە  دائىرىــدە  كــەڭ 
)بىلىملــەر  »قامۇســنامە«  ئىپادىلىگــەن:  بىلــەن  ئۇســلۇب 
»قۇتادغــۇ  ئېيتقانــدا،  قىلىــپ  تەزلىــك  ئىككىنچــى  بۇلىقــى(، 
»سىياســەتنامە«،  »تەۋســىيەنامە«،  داســتانى،  بىلىــك«  
»دۆلەتنامــە« ۋە »دۆلەتلىــك بۇلــۇش مەلۇماتــى«، »دۆلــەت 
ئەســەردۇر.   بىــر  ئابىــدە  ئىبــارەت  مەلۇماتى«دىــن  قــۇرۇش 

ئاراتنىــڭ  راخمەتــى  رېشــىت  دوكتــور  پىروفېسســور 
دۇنياســىنىڭ  تــۈرك  ئەســىرى  »مەخمۇتنىــڭ  ئېيتقىنىــدەك، 
»قۇتادغــۇ  بولســا،  قىلغــان  تەتقىــق  مەسىلىســىنى  تاشــقى 
ۋە  سىياســىي  تەرىپىنــى،  مەنىــۋى  تۈركلەرنىــڭ  بىلىــك«  
ــۇ  ــپ ب ــۇنداق قىلى ــان. ش ــا قويغ ــىنى ئوتتۇرىغ ــدارە كۆرۈنۈش ئى
تــۈرك  دائىرىســىدىكى  مەدەنىيىتــى  ئىســالم  كىتــاب  ئىككــى 
جەمئىيەتلەرنىــڭ تىــل ۋە ئەدەبىياتــى بىلــەن تــۈرك دۆلىتىنىــڭ 
ئۈچــۈن  تونۇشــىمىز  قىياپىتىنــى  ئىجتىمائىــي  سىياســىي، 
ــەن.«  ــدۈرۈپ ئۆتك ــە بىل ــى بىزگ ــۈن مەلۇماتالرن ــك پۈت كېرەكلى

ئىبراھىــم   دوكتــور  پىروفېسســور  تارىخچــى  ئاتاقلىــق 
بىلىــك<  »>قۇتادغــۇ  كۆرســەتكىنىدەك:  قەپەســوغلىنىڭ 
ــپ  ــن ئېلى ــتۈرۈش جەھەتتى ــى روشەنلەش ــەت ۋە قانۇنالرن ئادال
قىممەتلىــك  ئــەڭ  بولغــان  مەۋجــۇت  قولىمىــزدا  ئېيتقانــدا، 
قاينــاق ھېســابلىنىدۇ. ئــەرەب دۇنياســىدا بــۇ كىتــاب >نىزامــۇل 
كەلمەكتــە.« ھېســابلىنىپ  دەپ  نىزامــى(  مۈلك<)دۆلــەت 

بىلىــك«   »قۇتادغــۇ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  
ئادىــل  ھۆكۈمدارنــى  يەنــى  »كۈنتۇغدى«نــى،  داســتانىدا 
كەلتــۈرۈپ  ھالىغــا  ســىمۋولى  تۈزۈشــنىڭ  قانــۇن  ۋە  قانــۇن 
ئىــدى.   ئىدېئالالشــتۇرۇلغان  دەرىجىــدە  يۈكســەك 

ئىلىگنىــڭ  كۈنتۇغــدى  بابىــدا   -  18 داســتاننىڭ 
ھەققىــدە  خۇسۇســىيەتلىرى  ئادالەتنىــڭ  ئايتولدىغــا 
مىســالىدۇر.  بىــر  ئوچــۇق  بۇنىــڭ  ســۆزلىگەنلىرى 

809. كۆنىلىك ئۆزەلە كەسەرمەن ئىشىگ، 
 ئادىرمازمەن يا قۇلىغ كىشىگ. 

 يەشمىسى: 

 توغرۇلۇق ئاساسىدا كۆرىمەن ئىشنى، 
 ئايرىمايمەن بەگمۇ يا قۇلمۇ كىشى. 

 
817. كەرەك ئوغلۇم ئەرسە ياقىنى يا ياغۇق، 

 كەرەك باركىن ئەرسەكە چىگىلى قونۇق. 
 يەشمىسى: 

 كېرەك ئوغلۇم ياكى ياقىن بىر يولچى، 
 كېرەك يەرلىك ۋە ياكى ئۆتكۈچى. 

 
818. تۆرەدە ئىككىگۇ ماڭا بىر سانى، 
 كەسەردە ئادىنى بولماغاي ئول مېنى. 

يەشمىسى: 
 قانۇن ئالدىدا ماڭا ئوخشاش ھەممىسى، 

 قارارلىرىمدا پەرق بولماس ھېچبىرى. 
 

مۇمكىنكــى،  كۆرۈۋېلىــش  ئوچــۇق  مىســالالردىن  بــۇ   
ئالدىــدا  قانــۇن  ئەســىردىال   -  11 ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ھەممــە كىشــىنىڭ بــاراۋەر بولۇشــى كېرەكلىكىنــى ئىلگىــرى 
ــۈرك  ــپ ت ــق يۈســۈپ خــاس ھاجى ــۇ ئارقىلى ــدى. ب ســۈرگەن ئى
پىكرىنىــڭ  ئادالــەت  چۈشەنچىســىنى،  ئادالــەت  تۆرەســىنىڭ 
پەلســەپىلىك  مۇھىــم  ناھايىتــى  ھاياتىــدا  دۆلــەت  تــۈرك 
ــدا  ــى روشــەن ھال ــى ناھايىت ــاراش ئىكەنلىكىن ــزى كۆز-ق مەركى
ئوتتۇرىغــا قويغــان ئىــدى. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بــۇ مەشــھۇر 
ئەســەردە دۆلــەت ئۈچــۈن، توغرىســى تــۆرە ۋە قانۇننىــڭ بەكمــۇ 
مۇھىملىقىنــى، توغرىســى تــۆرە ۋە دۆلــەت قانۇنىنــى ھاياتتــا 
ئىزچىلالشــتۇرۇش ئۈچــۈن دۆلەتنىــڭ ھــەر قايســى قاتالمدىكــى 
ــۇرلۇققا  ــك ۋە جەس ــق، قابىلىيەتلى ــڭ ئەخالقلى خىزمەتكارلىرىنى
ئوخشــاش ئېســىل ســۈپەتلەرگە ئىگــە بولۇشــى الزىملىقىنــى، 
مۇشــۇنداق كىشــىلەرنىڭ پىداكارلىقــى بىلــەن مەملىكەتنىــڭ 
تەرەققىياتىغــا ئېرىشــەلەيدىغانلىقىنى، مىللەتنىــڭ پاراۋانلىققــا 
بىلىمســىز،  ئەكســىچە  ئۇنىــڭ  بوالاليدىغانلىقىنــى؛  ئىگــە 
ــن  ــڭ شەخســىي مەنپەئەتىدى ئەخالقســىز، قابىلىيەتســىز، ئۆزىنى
قورقۇنچــاق  زالىــم،  چۈشــەنمەيدىغان  ھېچنېمىنــى  باشــقا 
ئىنســانالر دۆلــەت ئىدارىســىنىڭ بېشــىغا چىقىۋالســا، دۆلــەت 
بولىدىغانلىقىنــى  دۇچــار  ھالغــا  پەرىشــان  ئاجىزلىشــىپ، 
بۇنــى  بەرگــەن.  كۆرســىتىپ  رەۋىشــتە  ئوچــۇق  ناھايىتــى 
مۇمكىــن:  كۆرۈۋېلىشــىمىز  بېيىتالردىــن  تۆۋەندىكــى 

3463. بۇ كۆك تىرە گۈلى ئول كۆنىلىك تۇرۈ، 
 ئۆرۈ ئورتاسا كۆك تورۇماز ئۆرۈ. 

 يەشمىسى: 
 بۇ كۆكنىڭ تىرەگى توغرى قانۇندۇر، 
 كۆك يېرىدە تۇرماس قانۇن بۇزۇلسا. 

 
103. ئاجۇن ئىنچىگە تەگدى ئۈزۈلدى تۆرۈ، 

 تۆرۈ بىرلە ئاتىڭ قۇيۇردى ئۆرۈ. 
يەشمىسى: 

 قانۇن تۈزىتىلدى تىنچالندى جاھان، 
 قازاندى ئۇلۇغ نام قانۇندا خاقان. 
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 819. بۇ بەگلىك ئۇلى كۆر كۆنىلىك تۇرۇر، 
 كۆنى بولسا بەگلەر تىرىكلىك بولۇر. 

 يەشمىسى: 
 بەگلىكنىڭ ئاساسى باق توغرىلىقتۇر، 

 توغرى بولسا بەگلەر ئىشى ئوڭۇشلۇقتۇر. 
 

894. قالى ئەدگۈ بولسا بۇرۇن باشچىسى، 
 قامۇغ ئەدگۈ بولدى ئانىڭ ئىشچىسى. 

يەشمىسى: 
 ئەگەر ياخشى بولسا مىللەتنىڭ بېشى 

 ھەممىسى ياخشى بۇالر ھەم ۋەتەندىشى. 
 

895. ئاپاڭ ئەدگۈ بولسا بۇ بەگلەر ئۆزۈن، 
 بايور بودنى بارچا كۆر ئەتلۈر ئاجۇنى. 

 يەشمىسى: 
 بىلكى ياخشى بولسا بۇ بەگلەر ئۆزى، 
 بېيىپ كېتەر مىللەت، يۈكسىلەر ئېلى. 

 
2034. ئەل ئارتار تۆرۈ بىرلە ئەتلۈر ئاجۇن، 
 ئەل ئەكسۈر بۇ كۈچ بىرلە بۇزۇلۇر ئاجۇن. 

 يەشمىسى: 
 قانۇن بىلەن ئەل يۈكسۈلۇر دۇنيا تۈزۈلۇر، 
 زۇلۇم بىلەن ئەل ۋەيراندۇر، دۇنيا بۇزۇلۇر. 

 
2023. ئىكىنىڭ بىرلە ئەلچى بەگلىك بۇزار 

 كىدۇر ئەگرى يولغا كۆنىدىن ئازار. 
يەشمىسى: 

 ئىككى شەي بىلەن بەگ بەگلىكنى بۇزار، 
 كىرەر ئەگرى يولغا توغرىدىن ئازار. 

 
2024. بىرى كۈچ بىرى ئوساللىق قىلۇر 

 بۇ ئىككى بىلە بەگ ئەلىن ئارتاتۇر. 
 يەشمىسى: 

 بىرسى زوراۋانلىق، بىرسى غەپلەت، 
 بۇنىڭ بىلەن بەگ ۋەيران قىالر مەملىكەت. 

 
2032. كۆيەر ئوت تۈزۈر كۈچ ياغۇسا كۈيەر، 

 تۆرۈ سۇۋۇتۇرۇر ئاقسا نىمەت ئۈنەر. 
 يەشمىسى: 

 زۇلۇم يانغان ئاتەش يېقىنالشساڭ كۆيدۈرۈر، 
 ئادالەت ئاقار سۇ نىمەت ئۈندۈرۈر.  

 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىــك«  داســتانىدا 
دۆلــەت ھاياتىــدا خەلقنــى ئىــدارە قىلىــش ئۈچــۈن ھــەق، ھوقــۇق 
ۋە ئادالەتنىــڭ ئىنتايىــن مۇھىملىقىنــى، ھوقۇقنىــڭ ئۈســتۈنلۈكى 
ۋە ئادالەتنىــڭ ھــەر قانــداق كىشــى ئۈچــۈن ئوخشــاش بىــردەك 
ئۆلچــەم ئىكەنلىكىنــى، تــۈرك دۆلــەت ئەنئەنىســىدە بــۇ نىزامنىــڭ 
تارىختىــن بېــرى داۋام قىلىپ كەلگەنلىكىنــى، دۆلەتنى بىلىملىك، 
ــل  ــانالرنىڭ ئادى ــك ئىنس ــق ۋە قابىلىيەتلى ــق، ئەخالقلى ئەقىللى
قانــۇن بىلــەن ئىــدارە قىلىشــىنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى تەكىتلــەش 
ــچ ۋە  ــن، ئى ــل خەتەرلەردى ــى ھــەر خى ــە، دۆلەتن ــەن بىرلىكت بىل
ــكىرىي  ــۈن ئەس ــش ئۈچ ــە قىلى ــمەنلەردىن مۇداپىئ ــقى دۈش تاش
ئۆتكــەن.  كۆرســىتىپ  ئىكەنلىكىنــى  مۇھىــم  كۈچنىڭمــۇ 

 286. قىلىچ ئۇرسا بىچىسا ياغى بوينىنى، 
 تۆرۈ بىرلە تۈزسە ئىلى بۇدنىنى. 

يەشمىسى: 
 قىلىچ بىلەن كېسەر دۈشمەن بوينىنى، 

 قانۇن بىلەن يۈرگۈزەر ئىدارىسىنى. 
 

مىســرالىرىدىمۇ  بــۇ  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
ئىــدارە  دۆلەتنــى  بىلــەن  قانــۇن  ئادالەتلىــك 
تەكىتلىگــەن.   ئاالھىــدە  مۇھىملىقىنــى  قىلىشــنىڭ 

 پايدىالنغان ماتېرىيالالر: 

 1. پىروفېسسور دوكتور رەشىت راخمەتى ئارات، »قۇتادغۇ بىلىك«، تۈرك تىل قۇرۇمى، ئەنقەرە، 1979 . 

 2. پىروفېسسور دوكتور ئىبراھىم قاپەسوغلۇ ، »>قۇتادغۇ بىلىك< ۋە كۈلتۈر تارىخىمىزدىكى ئورنى«، مەدەنىيەت 
مىنىستىرلىكى نەشرىياتى،  ئىستانبۇل، 1980 .
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 »قۇتادغۇ بىلىك«تىكى گۈل-چېچەكلەر بايانىدىن                                                
گۈل مەدەنىيىتىمىزگە  نەزەر*

 سەلىمە ئا. كامال**
)ئاۋسترالىيە(

يېمــەك  بىناكارلىــق،  كىيىم-كېچــەك،  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
-ئىچمــەك، ئەدەبىيات-ســەنئەت... قاتارلىق نۇرغــۇن مەدەنىيەت  
مىراســلىرى بــار. ئۇنىڭغــا تــاج ســۈپىتىدە قوشــۇلغان يەنــە بىــر 
مەدەنىيەت مىراسىمىز باركى، ئۇ بولسىمۇ گۈل مەدەنىيىتىمىزدۇر.

مــاكان  ســوقۇپ  تــام  تــۆت  ئايداالغــا  ئۇيغــۇر  بىــر 
ــاھ  ــەر ئېچىــپ گۈل-گىي ــر پارچــە ي ــزدەك بى تۇتســا،ئاۋۋال كىگى
تېرىيــدۇ. ھەشــقىپىچەك، كاۋا-قاپاققــا بــاراڭ ياســايدۇ. ئۇيغــۇر 
خانىم-قىزلىرىنىــڭ خــاس ئىســىملىرى گۈل بىلەن ســۈپەتلىنىدۇ.  
ــى،  ــڭ ئېتىك ــۈك ياغلىق،كۆڭلىكىنى ــەن دوپپا-گۈلل ــىدا چىم بېش
ھەتتــا، ئىــچ كىيىملىرىمــۇ گــۈل بىلــەن نەقىشــلىنىدۇ. يىگىتلــەر 
قىزالرغــا چېچەكلــەر ســۇنۇپ مۇھەببــەت ئىزھــار قىلســا، قىــزالر 
قولياغلىــق، تامــاكا خالتىلىرىغــا گــۈل چېكىپ يىگىتكــە قايتۇرۇپ 
ماقۇللۇقىنــى بىلدۈرىــدۇ. 70 ياشــلىق مومــاي كۆكتاتلىقتىــن 
قايتقىنىــدا قىردىكــى رەيھاندىــن   ئــۈزۈپ قۇلىقىغــا قىسىۋالســا، 
بوۋايالر دوپپىســىغا باســۇرۇپ، چېكىســىگە قىزىلگۈل غۇنچىسىنى 
ــك. ــى گەۋدىلى ــۇرالردا ناھايىت ــۋارالش ئۇيغ قىســىدۇ.گۈلنى ئەتى

خۇشــاللىق،  تىنچ-خاتىرجەملىــك،  گۈلنــى  ئۇيغــۇرالر 
ــۈم- ــاي، ئۆل ــال قالم ــىمۋولى قىلىپ ــڭ س ــك، مۇھەببەتنى گۈزەللى
ئۆزلىرىگــە  كۈچىدىــن  ســېھرىي  ئۇنىــڭ  ئىشــلىرىدىمۇ  يېتىــم 
كۆكــى،  رەيھــان  مېيىتنــى  مەســىلەن:  ئىزدەيــدۇ.  تەســەللى 
ئەتىرگــۈل بەرگىلىــرى چىالنغــان ســۇدا يۇيــۇش، تاۋۇت ئۈســتىگە 
ــاۋۇت  ــى، ياشــالر-ئايالالرنىڭ ت ــۇق يىپىش ــەن يوپ ــۈل چېكىلگ گ
يوپۇقــى ئۈســتىگە بىر دەســتە گــۈل تاقــاپ ئۈزىتىش...قاتارلىقالر. 
ــى بوســتان  ــڭ ياخشىســى چۆلن قىسقىســى، ئۇيغــۇرالر: »ئادەمنى
قىلۇر،يامىنــى بوســتاننى چــۆل قىلــۇر« دېگــەن ھېكمەتنىــڭ 
ياراتقۇچىســى ۋە ئەســىرلەر بۇيــان  ئەمــەل قىلغۇچىســىدۇر. 

بولغــان  گۈزەللىككــە  گۈلگــە،  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
كۈچلــۈك؟ بۇنچىــۋاال  ئۈچــۈن  نېمــە  ھېرســلىقى 

مەدەنىيــەت  شــەكىللىنىش،  ھېرســلىقنىڭ  بــۇ 
ئىزدىنىــش  ئۈســتىدە  تارىخــى  كۆتۈرۈلــۈش  دەرىجىســىگە 
ئىســتىكىم قوزغالغــان، بــۇ ھەقتــە تارىخىــي ماتېرىيــال ئىــزدەپ 
ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  كۈنلىرىمــدە  يۈرگــەن 

ئەكــس  مەدەنىيىتىنــى  ئىدېئولوگىيەســىنى،  ۋە  پەلســەپە 
ئەتتۈرىدىغــان »قۇتادغــۇ بىلىك«تىــن جــاۋاب تاپتىــم. چۈنكــى، 
»قۇتادغــۇ بىلىك«تــە ئەينــى زاماندىكــى مۇرەككــەپ ئىجتىمائىــي 
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىش،ھاكىمىيەتنــى مۇستەھكەملەشــتە 
ــي، ئىقتىســادىي،  ــك، سىياســىي، ھەربى زۆرۈر بولغــان دۆلەتچىلى
ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنى مۇۋاپىــق ھــەل قىلىشــقا ئاالقىــدار 
تېمىــالر  مۇھىــم  قالمــاي،  قويۇلۇپــال  ئوتتۇرىغــا  دەســتۇرالر 
قاتارىــدا باغۋەنچىلىككــە جۈملىدىــن ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئېڭىغــا، 
بولغــان  كىرىــپ  مەدەنىيىتىگــە  ئەدەبىياتىغــا،  تۇرمۇشــىغا، 
بېرىلگــەن***.  ئــورۇن  مىســرالىق     81 گۈل-چېچەكلەرگىمــۇ 

»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ باش قىسمىدا باھار مۇنداق 
تەسۋىرلەنگەن:

     67 .قۇرۇغان ياغاچالر كىيىندى يېشىل،

           بېزىندە يېپۇن، ھال، سېرىق، كۆك، قىزىل.

69. داال - تاغ، قىر، ئويمان تۆشەندى يېپىپ،
بېزەندى ۋادىالر يېشىل، ھال كىيىپ.

يېشــىل  دەرەخلەرنىــڭ  دەل-  مىســراالردا  بــۇ 
ۋادىالرنىــڭ  ياســانغىنى،  بىلــەن  يوپۇرماقــالر 
ھــال،  قالمــاي،  تەســۋىرلىنىپال  پۈركەنگىنــى  يېشــىللىققا 
تەبىئەتنــى  چېچەكلەرنىــڭ  يېشــىل  كــۆك،  ســېرىق، 
تەكىتلەنگــەن. گۈزەللەشــتۈرۈدىغانلىقى  تېخىمــۇ 

   70. تۈمەن رەڭ چېچەك ئېچىلدى كۈلۈپ،
      ئىپار، كافۇر ھىدىغا دۇنيا تولۇپ.

بــۇ مىســراالردا »تۈمــەن رەڭ« گۈل-چېچەكلــەر تــەڭ 
تولــۇپ  خۇشــپۇراققا  دۇنيــا  پۈتكــۈل  ھەتتــا  ئېچىلغانــدا، 
ئاپتــور  تەســۋىرلىگەن.  گــۈزەل  ئاجايىــپ  كېتىدىغانلىقىنــى 
گۈللەرنىــڭ نامىنــى ســاناپ ئۆتمىگــەن بولســىمۇ، ئاشــۇنداق 
ســۆيىدىغانلىقىنى،  تەبىئەتنــى  گــۈزەل  تولغــان  خۇشــپۇراققا 
مۇرەككــەپ  دۆلىتــى  قاراخانىيــالر  دەۋردىكــى  ئەينــى 
قۇتقــۇزۇش،  دۆلەتنــى  شــۇكۈنلەردە  پاتقــان  زىددىيەتلەرگــە 

* بۇ ماقالە 1998 - يىلى قەشقەردە ئېچىلغان مەملىكەتلىك »قۇتادغۇ بىلىك« ئىلمىي يىغىنىدا ئوقۇلغان.

** ژورنالست،تەتقىقاتچى،كاندىدات ئالى مۇھەررىر، »خانتەڭرى ئەدەبىيات مۇكاپاتى« ساھىبى.

*** »قۇتادغۇ بىلىك«تە گۈل -چېچەكلەرگە بېغىشالنغان 81 مىسرا، بۇ ماقالىنى يېزىش داۋامىدا ئاپتور تەرىپىدىن تۇنجى قېتىم ساناپ 

چىقىلغان بولۇپ، بۇ سانلىق مەلۇمات ئىلمىي يىغىن ھەيئىتى تەرىپىدىن مۇئەييەنلەشتۈرگەن.
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بىــر  ئىزدەۋاتقــان  تەدبىــر  جىددىــي  تاپقۇزۇشــقا  قــۇدرەت 
گۈل-چېچەكلەردىــن  نۆۋىتىــدە  ئــۆز  مۇتەپەككۇرنىــڭ 
پەخىرلىنىدىغــان  مەدەنىيىتىدىــن  گــۈل  ھۇزۇرلىنىدىغــان، 
چۈشــىنىمىز. ئىكەنلىكىنــى  ئىنســان  بىــر  قەلبلىــك  گــۈزەل 

78. چېچەكلىكتە مىڭ خىلدا بۇلبۇلنىڭ ئۈنى،

   ئوقۇر سۇرى ئەبرىنى كۈنى ھەم تۈنى.

79. ئىلىك بىلەن جەرەن گۈل ئارا ئويناشۇر،

ئارقار بىلەن تاغ ئۆچكىسى جۈپ-جۈپ سەكرىشۇر.

ــەر  ــار، گۈل-چېچەكل ــالردا باھ ــور 67 - 69 - بېيىت ئاپت
مىســراالردا  بــۇ  ئىــدى.  يورۇتقــان  ئەتراپلىــق  تەســۋىرىنى 
جــەرەن،  ئىلىــك،  قىلىنغــان  ســىمۋول  ئىنســانالرغا  بولســا، 
ــاد- ــە، ش ــۇ ئەركىنلىكك ــادا تېخىم ــۈزەل دۇني ــڭ گ ئارقار...الرنى
خۇراملىققــا موھتــاج ئىكەنلىكىنــى، گــۈزەل تىنچلىــق بولغاندىــال، 
دۇنياســىدىكى  تەبىئــەت  بولىدىغانلىقىنــى  ھايــات  گــۈزەل 
چۈشــەندۈرگەن.  قىلىــپ  ۋاســىتە  ھايۋانالرنــى  ئەركىــن 

تەبىئــەت  تولغــان  گۈلگــە  »قۇتادغۇبىلىك«تىكــى 
ئەينــى  مەدەنىيىتىنىــڭ  گــۈل  ئارقىلىــق  تەســۋىرلىرى 
شــېئىرىيىتىگە  ئەدەبىياتىغــا،  بەدىئىــي  ئۇيغــۇر  زامــان 
مۇمكىــن. بىلىــش  بولغانلىقىنــى  كىرىــپ  ســىڭىپ 

80.  قاشىن تۈردى ئاسمان،كۆزى ياش چاچار،
    چېچەكلەر يۈز ئاچتى، كۈلۈپ قاتقارار.

118.  يېغىپ تۇرسۇن يامغۇر، چېچەك گۈللىسۇن،

     قۇرۇغان دەرەختە بىخالر كۆكلىسۇن.

خــاس  يۈســۈپ  قىممەتلىككــى،  تېخىمــۇ  شۇنىســى 
ھاجىپنىــڭ بۈيــۈك ئەســىرىدە  گــۈل- چېچەكلــەر تەســۋىرى 
ــى  ــش، مەنزىرىن ــان قىلى ــى باي ــڭ گۈزەللىكىن ــەت تەبىئەتنى پەق
جانالنــدۇرۇش ئۈچۈنــال تەكىتلەنگەن بولماســتىن، بەلكى، ئەلنى 
ئىــدارە قىلغۇچىالرنىــڭ ئىــش- ھەرىكىتىنــى ئىپادىلەشــكىمۇ 
ــاغ؛  ــر ب ــا بى ــى- گوي ــڭ دىل ــور: پۇقرانى ــان. ئاپت ســىمۋول قىلىنغ
سىياســىتى  دۆلەتنىــڭ  ۋە  خان-پادىشــاھالرنىڭ  بەگنىــڭ، 
-گويــا ســۇ. خــۇددى باغدىكــى گــۈل- چېچەكلەرنــى ســۇ بىلــەن 
ياشــارتقىلى بولغانــدەك، پۇقرانىــڭ دىلىنىمۇ ياخشــى سىياســەت، 
ياخشــى ئەمىر-پەرمــان، ياخشــى ئۆگــۈت – نەســىھەتلەر بىلــەن 
ســۆيۈندۈرگىلى بولىــدۇ، دەپ جەزملەشــتۈرۈلگەن. ئالىمنىــڭ بــۇ 
ــدۇ. ــس ئېتى ــەن ئەك ــى روش ــۇرالردا خېل ــى ق ــى تۆۋەندىك يەكۈن

  1808.  قايۇ باغقا كىرسە سۇ گەر ئۆكسىمەي،

 تۈمەن خىل خۇشپۇراق گۈل چېچەكلىگەي.

1810.  ئەگەر بەرمىسە ياخشى يارلىق تىلى،
     ياشارماي چېچەك،تېز قۇرۇيدۇ گۈلى.

شــۇنى تەكىتلىمــەي ئۆتەلمەيمىزكــى، مەنىــۋى مەدەنىيەت 
ئالىمنىــڭ  گۈللىنىــدۇ.  توق-باياشــاتلىقتا  تىنــچ،  پەقــەت 
قاراخانىيــالر  تەســۋىرلىرى  چېچــەك  گــۈل-  قەلىمىدىكــى 
ــى )332  ــق بولغانلىقىن ــل تىنچلى ــۇزاق مەزگى ــى ئ ــدە خېل دەۋرى
يىــل ھۆكــۈم ســۈرگەن(، خەلقنىــڭ باياشــات ياشــىغانلىقىنى 
تەمىنلەيــدۇ. بىلــەن  پاكىــت  بىرقىســىم  ئىسپاتالشــنى 

ناھايىتــى  تەپەككۇرلىــرى  ئەقلىــي 
گــۈل  ئۈچــۈن  نېمــە  ئېنســىكلوپېدىيە  بــۇ  كۈچلــۈك 
بېرىلگــەن؟ ئــورۇن  كەڭــرى  شــۇنچە  تەســۋىرىگە 

ئۈچــۈن  دەلىللــەش  چوڭقــۇرراق  نۇقتىنــى  بــۇ  مــەن 
ــۇناس  ــۇغ تىلش ــداش ئۇل ــەن زامان ــپ بىل ــاس ھاجى ــۈپ خ يۈس
دىۋانــى«  تىلــالر  »تۈركىــي  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد 
قىلدىــم. مۇراجىئــەت  كــە  تــۈرك«(  لوغەتىــت  )»دىۋانــۇ 

ئۇنىڭــدا: »جەننــەت« دېگــەن ســۆزگە مۇنــداق تەبىــر 
بېرىلگــەن:

     تۈرلۈك چېچەك يازىلدى)ئېچىلدى(
      گويا كىمخاب سېلىنچا سېلىندى.

      جەننەت يېرى كۆرۈلدى،
      قىش كەلمەسكە كەتتى.

يەنــى: تۈرلــۈك گۈللــەر ئېچىلــدى، يــەر يۈزىگــە گويــا 
ــەت  ــا جەنن ــەر گوي ــدى. ي ــېلىنغاندەك بول ــەر س ــەك گىلەمل يىپ
بولــدى، ھــاۋا ئىللىــپ، ســوغۇق بارســا كەلمەســكە كەتتــى.

گۈلگــە، ھــۆر-  رىۋايەتلــەردە جەننــەت  بىلىمىــز،  بىــز 
دەپ  مــاكان  راھــەت  تولغــان  نازۇ-نېمەتلەرگــە  پەرىلەرگــە، 
»جەننەت«نــى  قەشــقەرىي  مەھمــۇد  ئالىــم  تەســۋىرلىنىدۇ. 
راھەتكــە  نازۇ-نېمەتكــە،  ھۆر-پەرىلەرگــە،  تەسۋىرلەشــتە 
گۈل-چېچەككــە   ئەمــەس،  تەسۋىرلەشــنى  قىلىــپ  تولغــان 
تولغــان  قىلىــپ تەسۋىرلەشــنى  تاللىغــان. ئــۇ يەنــە: »تىكســىن،  
تۈگســىن« دېگــەن ســۆزلەرگە »تــۆت بۇرجەكلىــك تۈگۈلىدىغــان 
مەنىســىنى  ســۆزلەرنىڭ  بــۇ  بەرگــەن.  تەبىــر  دەپ  تۈگــۈچ« 
قىلغان.ئۇنىڭــدا: مۇراجىئــەت  گۈللەرگــە  يەنــە  يېشىشــتە 

     ھەممە چېچەك يىغىلدى،
     پومالقلىشىپ پۈكۈلدى.

     خۇددى تۆت بۇرجەكلىك تۈگۈندەك،   
     بىر-بىرىگە يۆگەشتى. 

توپالنــدى. گۈل-چېچەكلــەر  ھەرخىــل  يەنــى: 
غۇنچىلىــرى تــۆت بۇرجەكلىــك   بۇرجەكلىــك تۈگۈنلــەردەك 
قالــدى. دەپ  ئېچىاليــال  چىرمىشــىپ،  بىرىگــە  بىــر- 

يەنــە  قىســمىدا   ســۆزلەر  ھەرپلىــك  بــەش 
گۈلزارلىــق،  چېچەكلىــك،  ســۆزگە:  دېگــەن  »چېچەكلىــك« 
ئېتىلــدى،  ســۆزگە:  دېگــەن  »ئاتىلــدى«  دەپ؛  گۈللــۈك 
ئېچىلــدى،  چېچــەك  يېرىلــدى،  ئېتىلــدى،  ئاغــزى  چېچــەك 
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بەرگــەن. تەبىــر  ئاالھىــدە  دەپ  ئېچىلــدى،  گــۈل 

گۈلدەســتە تىزىــش، ئۆز-ئــارا ســوۋغا قىلىش--»غېرىــب-
ســەنەم« داســتانىدىكى غېرىبنىــڭ ئاشــىقلىقتىن بىتــاپ بولغــان 
ئانىنىــڭ  ئاغىچــا  تىزغانلىقــى،  گۈلدەســتە  ئاتــاپ  ســەنەمگە 
ياردىمىــدە گۈلدەســتىنى ســەنەمگە ســۇنغانلىقى، ســەنەمنىڭ 
ــدا  ــڭ قولى ــال غېرىبنى گۈلدەســتىنىڭ تىزىلىــش شــەكلىنى كۆرۈپ
تىزىلغــان گۈلدەســتىنى تونۇغانلىقــى ... ئــۇزاق ئۆتمۈشــتىكى 
دۇنياغــا  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  بولماســتىن،  ئادەت-مەدەنىيــەت 
ئورتــاق مەدەنىيــەت بولــۇپ قالــدى. ئەممــا بىــز كەينىمىزگــە 
ــدەك  ــن يۇقىرىقى ــۇ  تارىخىمىزدى ــپ تۇرۇپم ــل چېكىنى 1000 يى
گۈلدەســتە تىزىــش مــەدە-  نىيــەت ئىزنالىرىنــى تاپااليمىــز.

  بىــز يەنــە »تۈركىــي تىلــالر دىۋانى«مىزگــە قارايلــى: 
ســۆزلەردۇر،  دېگــەن  »ئاكىن«،»ئۈگــۈن«  يەنــە  ئۇنىڭــدا 
توپلىنىشــى  نەرســىلەرنىڭمۇ  باشــقا  ياكــى  توپــى  »گــۈل 
ئىزاھالنغــان. ئىپادىلىنىــدۇ«،دەپ  بىلــەن  ســۆز  مۇشــۇ 

دالىدىكــى  توپــى«  »گــۈل  دېيىلىۋاتقــان  بۇيــەردە 
گۈللــەر ئەمەس-ئەلۋەتتــە! ئادەملەرنىــڭ قولىــدا توپالنغــان، 
كۆرســىتىدۇ.  گۈلدەســتىنى  تىزىلغــان  رەتلەنگــەن، 
قامۇســنىڭ  ئېنىــق.  تېخىمــۇ  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
ئۆزىنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  كەلگەنــدە  ئاخىرىغــا 
ئوخشــىتىدۇ: پەســلىگە  باھــار  گۈل-چېچەكلىــك  ياشــلىقىنى 

6531.  يورۇق يازدەك ئەردىم تۈمەن رەڭ چېچەكلىك،

      خازان بولدۇمكىن ھەممىنى قۇرۇتتۇم.

6623 . يىل ئىككى يۈز ئاتمىش ئىككى ئەردى تۆت  يۈز
                                                               ئىلە،

 بۇ سۆز سۆزلىدىم مەن تۇتۇپ جان سۈرە.

6624.  تولۇق ئون سەككىز ئايدا تۈگەتتىم بۇ سۆز،

    يىغىپ سۆز  تاللىدىم ھەم  تىزدىم تېرە.

6625.  ئېچىلغان چېچەكتەك  ئىپار ھىد  پۇرار،

     تىزىپ سۇندۇم  بۇنى تامامالپ، پۇرا!

بولدىكــى،  ئايــان  كۈنــدەك   بىزگــە  مىســراالردىن  بــۇ 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىك«نــى يازغــان دەۋرنــى، 
ــۇ  ــان تۈگەنچــە قۇرالردىم ــان  قىلغ ــى باي ــان ۋاقىتن ســەرپ قىلغ
گۈل-چېچەكلــەر نامىدىــن ئەپچىللىــك بىلــەن پايدىالنغــان. ئــۇ 
»قۇتادغــۇ بىلىك«نــى گۈللەرنىــڭ ســەرخىللىرىنى بىــر تــال - بىر 
تالدىــن تېرىــپ تىزغــان گۈلدەســتىگە، ئۇنىــڭ قىممىتىنــى ئىپــار 
ــز  ــاتقان. بى ــە ئوخش ــان ئەشــۇ گۈللەرگ ــپ تۇرغ ــى چېچى پۇرىقىن
ــدا تېخىمــۇ  ــان تېمى ــل قىلىۋاتق ــز تەھلى ــۇ مىســراالردىن ئۆزىمى ب

مۇكەممــەل ئاساســقا ئېرىشــەلەيمىز. »ئېچىلغــان چېچەكتــەك«، 
»تىزىــپ ســۇندۇم« دېگەنــدەك ئوخشىتىشــالر ئەينــى دەۋردە 
رەســمىي شــەكىللەنگەنلىكىنى  مەدەنىيىتىنىــڭ  تىزىــش  گــۈل 
ــۇنۇش  ــتە س ــش، گۈلدەس ــتە تىزى ــەر گۈلدەس ــدۇ. ئەگ جاكارالي
بولمايتتــى.  مىســراالرمۇ  بــۇ  بولســا،  بولمىغــان  مەدەنىيىتــى 
ــە  ــن شــۇنى جەزملەشــتۈرەلەيمىزكى، گۈلگ ــى باياندى يۇقىرىدىك
بولغــان ھېرىســمەنلىك قاراخانىيــالر دەۋرىــدە  گــۈل مەدەنىيىتــى 
بىخلىرىنــى شــەكىللەندۈرگەن، گــۈل مەدەنىيىتــى دەرىجىســىگە 
كۆتۈرۈلگــەن بولماســتىن، بەلكــى   ئۇنىڭدىنمــۇ ئىلگىرىكــى 
ــراش  ــى ئاس ــۆيۈش، تەبىئەتن ــى س ــڭ تەبىئەتن ئەجدادلىرىمىزنى
داۋامىــدا ئىســتىخىيەلىك  ھالــدا شــەكىللەندۈرگەن تەبىئەتتىكى 
قىلغــان. تەرەققىــي  ئاساســىدا  ھېرىســمەنلىكى  گۈل-گىيــاھ 

 -  570 مىــالدى  قېزىلمىالردىــن  ئارخېئولوگىيەلىــك 
ــا ئائىــت مىــس چۆگۈنگــە بېشــىغا گــۈل نۇســخا  550 - يىلالرغ
چۈشــۈرۈلگەن دوپپــا كىيىــپ ماھــارەت كۆرســىتىۋاتقان ئۇيغــۇر 
ناھىيەســىدىن  نىيــە  ســىزىلغان.  رەســىمى  ســەنئەتچىنىڭ 
شــۇنداقال  رەخــت،  گۈللــۈك  ئــاق  كــۆك،  تېگــى  تېپىلغــان 
ئاســتانە قەدىمىــي شــەھرىدىن تېپىلغــان ئۈســتىگە ئــاچ قىزىــل، 
ــارەت  ــن ئىب ــەررەڭ، ئاقتى ــۆك، جىگ ــېرىق، ك ــۇس ھاۋارەڭ،س س
كەشــتىلەنگەن  گــۈل  يىپتــا  مەشــۇت  رەڭلىــك  خىــل  ئالتــە 
تارىخىنىــڭ  كۆركەملىكــى،  قاتارلىقالرمــۇ  ئايــاغ*  كىمخــاب 
زامانالردىــن  قەدىمــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىلــەن  ئۇزۇنلۇقــى 
ــتېتىك  ــم ئېس ــەنئىتىنى مۇھى ــۈزەل س ــەك گ ــال گۈل-چېچ تارتىپ
مىللىــي  تۈســكە،  يەرلىــك  قىلغانلىقــى،  ئوبيېكتــى  لــەززەت 
ــا قىلغانلىقىنىــڭ،  ئاالھىدىلىككــە ئىگــە گــۈزەل ســەنئەتنى بەرپ
ــى  ــش جەريانىدىك ــى يارىتى ــش، گۈزەللىكن گۈزەللىككــە ئىنتىلى
يۇقىرىــدا  شــۇنداقال  نامايەندىســى،  پاراســىتىنىڭ  ئەقىــل- 
ھېرســمەنلىكنىڭ  بولغــان  گۈلگــە  ئىســپاتلىغىنىمىزدەك، 
مەدەنىيىتــى«  »گــۈل  تەتبىقلىنىــپ،  تۇرمۇشــقا  ئىجتىمائىــي 
ئۇلــدۇر. پۇختــا  ســېلىنغان  كۆتۈرۈلۈشــىگە  باســقۇچىغا 

زاغۇنلــۇق  ناھىيەســى  چەرچــەن  -يىلــى   1985
تېپىلغــان  قەبرىســتانلىقتىن  قەدىمىــي  كەنتىدىكــى 
باقايلــى: قــاراپ  خۇالســىگە  ھەققىدىكــى  جەســەتلەر 

 »M2 نومۇرلــۇق قەبرىدىــن تېپىلغــان تــۆت جەســەتتىن 
بىــر ئايــال، بىــر ئەرنىــڭ جەســىتى مۇكەممــەل ســاقالنغان. 
ــڭ  ــە. ئەرنى ــا ئىگ ــق تارىخق ــەن 3000 يىللى جەســەتلەر تەخمىن
يــۈزى يۇمىــالق، قاڭشــارلىق، چاچ-ســاقىلى قوڭــۇر، ئىككــى 
چېكىســى ۋە مەڭزىنــى ئاســاس قىلغــان ھالــدا كــۆزى، بۇرنىنىــڭ 
ــم  ــا گىرى ــرال بوياقت ــك مىنې ــېرىق رەڭلى ــپ س ــتىنى بويلىتى ئۈس
مەڭزىگــە  بىلــەن  چېكىســى  ئىككــى  بولۇپمــۇ،  قىلىنغــان. 
ــدە گەۋدىلەندۈرۈلگــەن.«.  ســىزىلغان يۆگىمــەچ شــەكىل ئاالھى
ئايالنىــڭ پۇتىغــا تىزىدىــن ئېشــىپ تۇرىدىغــان رەڭــدار پايپــاق 
كىيدۈرۈلگــەن. قاڭشــارلىق، كۆزى چوڭ، قوڭــۇر چاچلىق بولۇپ، 
پېشــانە، چېكــە، مەڭزىگــە، كــۆزى، بۇرنــى، ئېڭەكلىرىگىچــە 
ــان. ــم قىلىنغ ــپ گىرى ــەكىل چىقىرى ــا ش ــرال بوياقت ــېرىق مىنې س
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ئۇرچــۇق  تېپىلغــان  قەبرىلەردىــن    M2, M3, M4
گۇرۇپپــا  تــۆت  ئايالنــدۇرۇپ  ئەتراپىغــا  ئۈســتى،  توپچىنىــڭ 
ئويۇلغــان.  نەپىــس  ناھايىتــى  نۇسخىســى  گــۈل  يۆگىمــەچ 
بۇالردىــن باشــقا، ھەرقايســى قەبرىلەردىــن تېپىلغــان 4000 
مىــڭ يىلــالر ئىلگىرىكــى يــۇڭ توقۇلمــا كىيىملــەر ئىچىدىكــى 
ئېتەكلىرىگىچــە  ۋە  پــەش  تۆۋەنكــى  تونالرنىــڭ  ئەرەنچــە 
دولقۇنســىمان يۆگىمــەچ گــۈل شــەكىللىرى توقــۇپ چىقىرىلغــان. 
شــايىغا  زاغۇنلۇقتىــن  دېمــەك،  كەشــتىلەنگەن**.  بەزىســىگە 
ــە  ــال كىيىملىرىگ ــۈش زامانالردى ــۇزاق ئۆتم ــڭ ئ ئەجدادلىرىمىزنى
)يۈزىگــە(  بەدىنىگــە  ھەتتــا،  كەشــتىلەش،  بېســىش،  گــۈل 
ــزەك،  ــى بې ــڭ گۈلن ــى ئۇالرنى ــادەت قىلغانلىق ــنى ئ ــۈل چېكىش گ
پــەرداز بويۇمــى ســۈپىتىدە ئەتىــۋارالپ قالماســتىن، گۈزەللىكنــى 
ئىپادىلــەش  گۈزەللىكنــى  ئىنتىلىــش،  گۈزەللىككــە  ســۆيۈش، 
ۋاسىتىســى قىلغانلىقــى، تېخىمــۇ مۇھىمــى، »گــۈل مەدەنىيىتــى« 
ئاالمىتىــدۇر. روشــەن  كۆتۈرگەنلىكىنىــڭ  دەرىجىســىگە 

ئەۋالدمۇ-ئــەۋالد  ئۇيغۇرالرنىــڭ  باشــقا،  بۇالردىــن 
ئۆچۈرمــەي كېلىۋاتقــان رىۋايەت-ئەپســانە، چۆچەكلىرىدىكــى: 
باغالرنىڭ—رەڭمــۇ-رەڭ  چاھــار  قۇرغــان  خان-پادىشــاھالر 
گۈللــەر ئېچىلىــپ تۇرغــان، بۇلبۇلــالر گۈلگــە قــاراپ نەزمــە 
قىلغــان...دەپ تەسۋىرلىنىشــى؛ »گــۈل چىرايلىق بولســا، كېپىنەك 
مىــڭ  بــۇددا  ماقال-تەمســىللىرىمىز،  دېگەنــدەك  قونىــدۇ« 
ئۆيلىرىدىكــى گــۈل نەقىشــلىرى، بېرلىــن مۇزېيــدا ســاقلىنىۋاتقان 
10 -ئەســىردىكى تۇرپــان )قۇجۇ(خانلىقــى شــاھىنىڭ گۈل تۇتۇپ 

تۇرغان ســۈرىتى...قاتارلىق نۇرغۇن ئاســاس كۆرسىتىش مۇمكىن.

ــر ئەســىرىدە     دېمــەك، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ نادى
ھەرگىزمــۇ  بېرىلىشــى  ئــورۇن  ئاالھىــدە  گۈل-چېچەكلەرگــە 
تاســادىپىي ھاياجــان ئەمەس.بەلكــى ئەشــۇ ئــۇزاق تارىخىــي 
دەۋرلــەردە ئەجدادلىرىمىــز يېتىلدۈرگــەن، ئىپادىلىگــەن گــۈل 
ھېرىســمەنلىكى »قۇتادغــۇ بىلىــك« دۇنياغــا كەلگــەن دەۋرنىــڭ 
ئالدى- كەينىدە ئۇيغۇرالر تۇرمۇشــىنىڭ مەزمۇنىنى بېيىتىدىغان 
مۇھىــم تەركىبىگــە ئايالنغــان. ئىســتىخىيەلىك ھالدىكــى گــۈل-
چېچــەك ھېرىســمەنلىكىدىن ئاڭلىــق ھالدىكــى گــۈل مەدەنىيىتى 
باســقۇچىغا كىرگــەن ۋە خېلى يۈكســەك دەرىجىگــە كۆتۈرۈلگەن.

گــۈل- بىلىك«تىكــى  »قۇتادغــۇ  ئومۇمالشــتۇرغاندا،    
دىۋانى«دىكــى  تىلــالر  تۈركــى   « بايانــالر،  دائىــر  چېچەككــە 
يادىكارلىقلىرىمىزدىــن  تارىخىــي  تەبىرلــەر،  ئاھاڭــداش 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  مۇمكىنكــى،  چىقىرىــش  خۇالســە  شــۇنداق 
گۈلگــە بولغــان ھېرىســمەنلىكى — ناھايىتــى ئــۇزاق زامانــالر 
زامانالردىــن  قالماي،شــۇ  بولۇپــال  باشــالنغان  ئىلگىــرى 
مەدەنىيىتــى«  »گــۈل  ھېرىســمەنلىكىدىن  گــۈل  باشــالپال، 
باســقۇچىغا كۆتۈرۈلگــەن. مانــا بــۇ — مەدەنىيــەت تارىخىمىزنــى 
ئىزناســىنى  تارىخــى  ئېڭىمىزنىــڭ  چۈشىنىش،ئېســتېتىك 
ــۇر.    ــى رېئاللىقت ــان تارىخ ــقا بولمايدىغ ــەل قاراش ــتە س كۆزىتىش

بىلىــك«  قۇتادغــۇ  ئابىــدە-  »ئىلمىــي 
بەتلــەر(.    243—  252 نەشــرىياتى  خەلــق  شــىنجاڭ 

* نىيە خارابىسىدىن قېزىلغان قەبرىلەردىن تېپىلغان. دەۋرى: 2 - 6 ئەسىرگىچە. )1998 - يىلى خوتەن ۋىاليەتلىك  مەدەنىي 
يادىكارلىقالر مۇزېيىدىن خاتىرىلەنگەن.(

** خوتەن مەدەنىي يادىكارلىقالر مۇزېيى.
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 »قۇتادغۇ بىلىك«تە مەسەل
   دىلداراخان ئابدۇلالېۋا*

     )ئۆزبېكىستان(

دىلداراخــان ئابدۇلالېــۋا، 1975 -  يىلــى ئەنجــان شــەھرىدە تۇغۇلغــان. 1997 -  يىلىــدا ئەنجــان 
ئىنســتىتۇتىدا  ئەدەبىيــات  ۋە  تىــل  نەۋائىــي  ئەلىشــىر  ئۆزرفــار  پۈتتــۈرۈپ،  ئۇنىۋېرســىتېتىنى  دۆلــەت 
ئاســپىرانتلىق ئوقۇشــىنى داۋامالشــتۇرغان. 2003 – يىلــى »ئوســمان خوجــا زارىــي ھاياتــى ۋە ئىجادىيىتــى« 
دوتســېنت.  نامزاتــى،  پەنلىــرى  فىلولوگىيــە  ئــۇ  پۈتتۈرگــەن.  دىسسېرتاتسىيەســىنى  تېمىســىدىكى 

ئۇنىــڭ »ئۇســمانخوجا زارىــي ھاياتــى ۋە ئىجادىيىتــى« )2005(،  »ئۆزبېــك ئەدەبىياتىــدا ئەنئەنىــۋى 
شــېئىرىي تۈركۈملــەر « )2012(،  »مەســەل تۈركۈمىدىكــى ئەســەرلەر تارىخــى ۋە شــېئىرىيەتى« )2014( ، 
»ئۆزبېــك ئەدەبىياتــى يىلنامىســى «  )2018( »زۇلمەتتىكــى نــۇر« )نەشــرگە تەييارلىغۇچــى: د.ئابدۇلاليېــۋا 
ــر  ــان. ھازى ــر قىلىنغ ــرى نەش ــاب ماقالىلى ــي ۋە ئاممىب ــن ئىلمى ــە يېقى ــالە ۋە يۈزگ ــق رىس 2019 (  قاتارلى
»كىالسســىك ئەدەبىــي ئەســەرلەر تەركىبىدىكــى مەســەللەر، مەنبەســى، تىپىلوگىيەســى، فۇنكســىيەلىك 
تەتقىقاتــى« ماۋزۇســىدىكى دوكتورلــۇق دىسسېرتاتسىيەســى ئۈســتۈمدە ئىزدىنىــش ئېلىــپ بارماقتــا بولــۇپ، 
كەلمەكتــە. ئىشــلەپ  فاكۇلتېتىــدا  ئەدەبىياتشۇناســلىق  ئۆزبېــك  ئۇنىۋېرســىتېتى  دۆلەتلىــك   ئەنجــان 

نادىــر  ئائىــت  ئەســىرگە   XI ئەدەبىياتىنىــڭ   تــۈرك 
نەمۇنەســى، تۇنجــى بەدىئىــي داســتان يۈســۈپ خــاس ھاجىپىــڭ  
»قۇتادغۇ بىلىك« ئەسىرى   بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر ئەسەر 
ــكار ۋە مىراســىدۇر.  ــاق يادى ــڭ ئورت ــي خەلقلىرىنى ــق تۈركى بارلى
»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنىڭ مەزمــۇن كۆلىمــى كــەڭ، زىكىــر 
ئېتىلگــەن مەســىلە ۋە تېمــاالر كــۆپ، ئوبــرازالر خىلمــۇ -خىللىغى 
بىلــەن كۆزگــە ئاالھىــدە چېلىقىــدۇ . ئەســەر دىداكتىــك مەزمۇنغا 
ئىگــە، يەنــى ئۇنىڭــدا پەند-نەســىھەت، ئىبــرەت، ئۆگــۈت، تەلىم-
ــدۇ.  ــك قىلى ــدە رەھبەرلى ــىلىلىرى ھەققى ــش مەس ــە بېرى تەربىي

ۋە  تەربىيــە  داســتانىدىكى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
قەدىمدىكــى  ئاساســلىرى  ۋە  يىلتىزلىــرى  نەســىھەتلىرىنىڭ 
دەۋرلەرگــە، خەلــق ئېغىــز ئىجادىيىتىگــە بېرىپ تاقىلىــدۇ. ئۆگۈت 
ۋە پەند-نەســىھەتلەرنىڭ، ئىبرەتلىــك ۋە ئوبرازلىــق بولۇشــىغان 
ئاالزھىــدە ئەھمىيــەت بېرىلگەن. داســتاندا خەلــق ئېغىز ئىجادى 
تۇرىدغــان  ئىپاىلىنىــپ  روشــەن  تەســىرى   ئەنئەنىلىرىنىــڭ 
ــڭ   ــى ئوبرازالرنى ــز ئىجادىيىتىدىك ــق ئېغى ــى خەل ــۇپ، ئۇالرن بول
ــق  ــى ۋە ئوبرازلى ــس ئېتىش ــتانالردا ئەك ــا، داس ــا ئەدەبىياتت يازم
تەپەككۇرىنىڭ راۋاجلىنىشــى ســۈپىتىدە چۈشــەندۈرۈش مۇمكىن.

ــال ۋە  ــڭ، ماق ــۆز- ئاتالغۇالرنى ــك س ــتاندا ھېكمەتلى داس
تەمســىللەرنىڭ قوللىنىلىشــى، ئەســەرنىڭ بەدىئىــي جازبەســىنى 
ــرەت،  ــۈت(، ئىب ــە )ئۆگ ــدا، تەربىي ــۈرك ئەدەبىياتى ــدۇ. ت ئارتتۇرى
»مەســەل«  تەمســىلالر  ۋە  ماقــال  ســۆزلەر،  ھېكمەتلىــك 
مەنىــدە  كــەڭ  بولــۇپ  چۈشــۈنۈلگەن  ئاســتىدا  ئاتالغۇســى 
قوللىنىلغــان. كېيىكــى دەۋرلــەردە بــۇ ســۆز پەقــەت تــار مەنىــدە، 
ھېكايــە  مەجازىــي  قىســقا،  توغرىســىدىكى  ھايۋانــالر  يەنــى، 
دەپ چۈشــىنىلىدىغان بولــدى. بىــراق، »مەســەل« نىــڭ كېلىــپ 
چىقىــش مەنبەســى بولغــان ئــەرەب ئەدەبىياتىــدا،  بــۇ ســۆز 
ئىزاھالنغــان. ۋە چۈشىنىلىشــى  ئىشلىتىلىشــى  مەنىــدە  كــەڭ 

»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىدا، بىــز نــەزەردە تۇتقــان كەڭ 
مەنىدىكــى »مەســەل«لەر كۆپچىلىكنــى تەشــكىل قىلىــدۇ. شــۇنى 
تەكىتلــەش كېرەككــى، »مەســەل« ســۆزى »مىســال«، »نەمۇنە«، 
»قىياســالش)پەرەز(« دېگــەن مەناالرنــى بىلدۈرىــدۇ . داســتاندا 
ئۇچرىتىمىــز. ئىشلىتلىشــىنى  مەنىلــەردە  بــۇ  ئەينــەن  ھــەم 

160 . تىل ئارسالن مىسالى ياتار قاپەزدە،
      بىخەۋەر بېشىنى ئۇ يەر نەپەستە .

بېشــىڭ«  ئاۋايال-ئامانــدۇر  »تىلىڭنــى  داســتاننىڭ 

* دوكتور، دوتسېنت، فىلولوگىيە پەنلىرى نامزاتى، ئەنجان دۆلەت  ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىياتشۇناسلىق فاكۇلتېتى ئوقۇتقۇچىسى.

ئېلخەت:

dildora.abd@mail.ru
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ســۆزنىڭ  تىلنىــڭ،  مىســراالردا  بــۇ  كەلتۈرۈلگــەن  بۆلىمىــدە 
كۈچــى ۋە قۇدرىتــى قەپەســتە ياتقــان ئارســالنغا ئوخشــىتىلىدۇ.

قااليمىقــان،  قەپىســىدىن  ئــۆز  ئارســالن  ئەگــەر 
ــەر  ــان پاالكەتل ــىغا كېلىدىغ ــە، بېش ــپ كەتس ــىز چىقى رۇخسەتس
تەكىتلەنمەكتــەدۇر. ئۇشــبۇ ئوخشــىتىش مەزمۇنىــدا، كىتابخــان 
ئارســالن بىلــەن مۇناســىۋەتلىك كىچىــك لەۋھــە، ســەھنىنى 
ئارســالننىڭ  بۇنىڭــدا  تەبىئىــي.  كەلتۈرۈشــى  ئالدىغــا  كــۆز 
قەپەســتە تۇرۇشــى بىلــەن تىلنىــڭ چىــش ئارقىســىدا... )چىــش 
گويــا قەپەســكە ئوخشــايدۇ( جايالشــقىنى سېلىشــتۇرۇلماقتا. 
ئــەرەب ئەدەبىياتتىكــى »مەســەل« ژانىرىنــى ئىلمىــي جەھەتتىــن 
ــى  ــەل تۈرن ــى مەس ــاروۋ يۇقىرىدىك ــا. قاخخ ــم ئ ــەن ئالى ئۆگەنگ
]3[ بەلگىلەيــدۇ  دەپ  قىياسســىيا«   - ئــال  »ئال-ئامســال 

»مىســال«  ســۆزىنىڭ  »مەســەل«  داســتاندا 
ئۇچرايــدۇ: يــەردە  بىــر  يەنــە  كەلتۈرۈلىشــى  مەزمۇنىــدا 

  269 . كىشى كۆركى سۆزۇ بۇ سۆز بىپايان،  
ئە تىل، ماقتا ئەزگۇ كىشىنى ھار ئان.

270 . ماسال بار تۇركچەدە، بۇمغا قىياسالب،
ئواالرنى دېيىن مەن سۆزىمگە ماسالب.

271 . ئۇقۇپ كۆركى سۆزۇ بۇ تىل كلۆركى سۆز،
كىشى كۆركى يۇزۇ بۇ يۇز كۆركى كۆز ]2[.

ئۇنىــڭ  ئەدبــى،  جامالــى،  گۈزەللىكــى،  ئىنســاننىڭ  
ســۆزلىگەن  ياخشــى  سۆزلىشــىدەدۇر.  نېمىنــى  ۋە  قانــداق 
كىشــىنىڭ ئايروبلــۇق بولۇشــى شۈبھىســىز ۋە تۈركلــەردە بۇنىڭغــا 
ــپ.  ــاس ھاجى ــۈپ خ ــەندۈرىدۇ يۈس ــۆپ دەپ چۈش ــالالر ك مىس
بەگلىرىدىــن  تــۈرك  قىلىــپ  ئاساســلىق  ســۈپىتىدە  مىســال 
كۆرســىتىدۇ. توڭانــى  ئــەر  ئالــپ  دەپ  ساراســى  يەتــۇك، 

ھەققىــدە،  ھاياتــى  ئىنســان  داســتاندا 
مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ھايــات  ۋاقىتتــا  تىرىــك 
ئۇچرايــدۇ. يــەردە  نۇرغــۇن  پىكىرلــەر  ئىبرەتلىــك 

234 . تىرىك ئاخىر ئۆلىدۇ قارا يەر قۇچىب،
نام ئەزگۇ ئەسا چى كەتارمى ئوچىب؟!

235 . ئىككى خىل نوم قوالر تىلدا بەگۇمون
بىرى ياخشىلىگۇ بىرىسى يومون.

236 . دانا ماقتو ئوالر، نادان چى سوكىش،
ئۆزەڭ ئويال، ساڭا ماقۇل قايسى ئىش؟ ]2[

ــۆرە،  ــىغا ك ــڭ گۇرۇپپىلىش ــۇناس ئا.قاخخاروۋنى مەسەلش

كەرىــم«دە  »قۇرئانــى  مەۋجۇتتــۇر.   مەســەللەر«  »قىســقا 
بەزىــدە ئۇالرمــۇ »مەســەل« ســۈپىتىدە رول ئوينايــدۇ. شــۇنى 
ــۇرۇن  ــل بولۇشــتىن ب ــم نازى ــى كەرى ــى، قۇرئان ــش كېرەكك ئېيتى
بــۇ بۇنــداق مەســەللەر يــوق ئىــدى ۋە مەۋجــۇت بولمىغــان.

مەسىلەن:
ھەر بىر كىشى ئۆلۈمنى تېتىب كۆرىدۇ 

بۇ دۇنيادىكى ۋەزىپەڭنى يادىڭدىن چىقارما]3[

ئۆمۈرنىــڭ  ئىنســان  بىلىك«تىكــى،  »قۇتادغــۇ 
قۇچىــپ«  يــەر  قــارا  ئۆلىــدۇ،  ئاخىــر  »تىرىــك  پانىيلىغــى، 
ئىنســاننىڭ  داســتاندا  ئىپادىلەنگــەن.  ئوبرازلىــق  تارزىــدا 
بېرىلىــدۇ. پىكىرلــەر  ئىبرەتلىــك  ھەققىدىمــۇ  نېسىۋىســى 

243. ياخشى نام ئاالدى، كۆر ئەزگۇ كىشى،
يامانالر ناسىبى – ئەل-يۇرت قارغىشى ]2[.

ــتانالردىن،  ــقا داس ــى باش ــي ئەدەبىياتىدىك ــتان تۈرك داس
ۋەقەلەرنىــڭ ســىيۇژىتى ۋە قۇرۇلمىســى جەھەتتىــن پەرقلىنىــدۇ. 
كۈنتۇغــدى،  مەۋجــۇت.  ئوبــراز  ســىمۋوللۇق  تــۆت  ئەســەردە 
ــڭ  ــى قەھرىمانالرنى ــش كەب ــۈش، ئودغۇرمى ــدى، ئۆگدۈلم ئايتول
ئۆزئــارا ســۇھبەتلىرى داســتان قۇرۇلمىســىنى تەشــكىل قىلىــدۇ. 
كەســىپلەرنى  مەنىدىكــى  ســىمۋوللۇق  ئوبرازنىــڭ  بىــر  ھــەر 
تاماملىغــان.  بەدىئىيلىكىنــى  ئەســەرنىڭ  ئىپادىلىشــى 
مەزمــۇن  جاۋابىنــى  بەرگــەن  كۈنتۇغدىغــا  ئايتولدىنىــڭ 
جەھەتتىــن مەجازىــي »مەســەل«لەر تۈرگــە ئايرىــش مۇمكىــن .

ۋە  ســۆزلەيدۇ  تەمســىلەن  دۆلەتكــە  ئايتولــدى 
ســۆزلەيدۇ: قۇيىگاغىچــا  ھەققىــدە  ئــۆزى  ئەســەردە 

ئاخىــر  تۇرىمــەن.  يېڭىلىنىــپ  ئۆزگىرىــپ  »مــەن 
كەمچىلىكىــم   يېگانــە  مېنىــڭ  بولىــدۇ.  غــۇۋا  نەرســە  كونــا 
بىۋاپــا  مېنــى  ئۈچــۈن كىشــىلەر  ئۆزگىرىشــچانلىقىم. شــۇنىڭ 
دەپ ئاتىشــىدۇ«. ئۇنىڭغــا »ســېنى تۇتۇشــنىڭ يولــى بارمــۇ« 
جــاۋاب  تــارزدا  مەجازىــي  ســورىغانالرغا  ســوئال  دېگــەن 
بېرىــدۇ. »مــەن قېيىققــا ئوخشــايمەن. خالىغــان ئــادەم مېنــى 
ــۇزاق مــۇددەت »ئۇشــالپ«  ــدۇ، بارســىمۇ، تاپالىســىمۇ ئ تاپالماي
قاتتىــن   ئــادام  كىرگۈزگــەن  قولغــا  مېنــى  تۇرالمايــدۇ. 
ــن قاچالماســلىقىم مۇمكىــن« ئۇشالســاگىنا )تەرجىمــە( ئۇنىڭدى

نەرســلەر،  ھايۋانــالر،  ئادەتتــە  مەســەللەر  مەجازىــي 
جانســىز  تۈمــەن  تۈرلــۈك  ۋە  قاناتــالر  ئۇچــار  ھاشــارەتلەر، 
بۇيۇمالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ . شــۇنداق مەســەل تۈرلىرىــدە 
ــات شــەكلى،  ــرى، ھاي ــۇ ئوبرازالرنىــڭ ھەركەتلىــرى، ئادەتلى ب
قىلغــان ئىشــلىرى مەجازىــي جەھەتتىــن ئىنســانالرغا قىياســالپ 
شــۇ ئارقىلىــق خۇالســە قىلىشــقا ئۈندەيــدۇ. »قۇتادغــۇ بىلىك«دە 
دوستلىشىشــى  بىلــەن  تەڭتۇشــلىرى  ئــۆز  ئىنســانالرنىڭ 
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ماۋزۇســىدىكى يــەردە،  مىســال ئۈچــۈن تەبىئەتتىكى ھادىســىلەر، 
ــدۇ.  ــەر كەلتۈرۈلى ــالردى ئۆرنەكل ــالر ۋە قۇش ــن ھايۋان جۈملىدى
بــۇ مەســەلدە ئوگدۈلمــۈش شــۇنداق دەيــدۇ: »تەبىئەتكــە قــاراپ 
ئۆرنــەك ئالســا ئەرزىيــدۇ: ئۇنىڭدىكــى بارلىــق نەرســە، ئادەممــۇ، 
يىلقىالرمــۇ، قۇرت-قوڭغۇزالرمــۇ قۇشــالرمۇ ھەممىســى ئــۆز خېلــى 
بىلــەن يۈرۈيــدۇ. كۆپچىلىككــە بــاش بولــۇپ ياخشــى يامانالرنــى 
ئاڭلىغىــن.  دەيــدۇ-  نېمــە  كىشــى  ســىنىغان  كــۆپ  بــەك 

ۋىچىرلىشــىپ  كــۆردۈم،  تورغايالرنــى 
ئىككىلىســى  سالســام،  نــەزەر  ھەمراھىغــا  ئۇچماقتــا، 
قاپ-قــارا: ئىككىســى  ھــەر  يەنــى  خىــل:  بىــر 

4096 . ئاققۇش قوشۇلمايدۇ قاراقۇشقا باق،
           قاراقۇش ئاققۇشدىن  كۆپ يىراق .

ھەمراھلىرىنــى   ئــۆز   قۇشــالر   ئۇچــار 
يــەردە،  چىققــان  ھۆددىســىدىن  پەرقلەنــدۈرۈش 
شــەرتتۇر]2[. قىلىشــى  ئەمــەل  بۇنىڭغــا  ئىنســاننىڭ 

كىشــىلەر  دەۋرلىرىــدە،  باشــالنغۇچ  ئىنســانىيەتىنىڭ 
ــاراپ  ــىلەرگە ق ــەن، ۋەقە-ھادىس ــى كۆزەتك ئەلۋەتتــە، تەبىئەتن
ۋە تەكشــۈرۈپ خۇالســىلەر چىقارغــان ھەمــدە ئــۆز ھاياتلىرىغــا 
تەپەككــۇر  ئوبرازلىــق  تۇنجــى  دېمــەك،  قىلغــان.  تەتبىــق 
دېيىشــكە  بولغــان  پەيــدا  دەۋرلــەردە  شــۇ  يىلتىزلىرىنىمــۇ 
پىكىرلــەر  ئىبرەتلىــك  ئۆگــۈت،  بېرىــدۇ.  ســېلىپ  ئاســاس 
دەســلەپ  كىشــىلەر  ئەكســىچە  بولمىغــان،  پەيــدا  بىۋاســىتە 
ــرەت  ــۈن ئىب ــقىالر ئۈچ ــى باش ــن ئۇن ــەن، كېيى ــى كۆزەتك ۋەقەن
ســۈپىتىدە كۆرســىتىش ئۈچــۈن، ۋەقەلىــك ئاخىرىــدا قىســقا 
ــىيىتى  ــى خۇسۇس ــەللەرنىڭ ئاساس ــۇ مەس ــەن. ش ــە بەرگ خۇالس
ۋە ئاساســىي قىســىمى ۋەقەلىكتــۇر. ۋەقەلىكنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقــى 
شەكىللىنىشــىگە  ماقالىالرنىــڭ  بېرىلىشــى،  خۇالســىنىڭ 
بولىــدۇ. چىقىرىشــقا  يەكۈننــى  دېگــەن  بولغــان  ســەۋەب 

يۇقىرىدىكــى پارچىــدا كەلتۈرۈلگــەن تورغــاي ۋە ئاققۇش، 
ــن  ــۇ جەھەتتى ــۆز قېرىنداشــلىرىنى تونۇشــى، ب قاراقۇشــالرنىڭ ئ
ــىتىدۇ.  ــۈپىتىدە كۆرس ــەك س ــانغا ئۆرن ــىنى ئىنس ــە ئېلىش نەزەرگ
ئۆزبېــك خەلــق ماقالىلىــرى تەركىبىدىكــى »تــەڭ تېڭــى بىلــەن، 
ــا  ــى بىلــەن« ياكــى باشــقا خەلقلەرنىــڭ  »جىنــس ب ــزەك قېپ تې
جىنــس، كابۇتــار بــا كابۇتــار« ماقاللىــرى داســتاندىكى مىســالنى 
خاتىرلىتىــدۇ . داســتاندىكى مەجازىــي ۋە ســىمۋوللۇق ئوبــرازالر 
ئوبرازىنىــڭ  ئاققــۇش  ئىشــالردا،  ئىلمىــي  قىلىنغــان  تەتبىــق 
ــن،  ــەت بېرىلگــەن. جۈملىدى ــە ئەھمىي ســىمۋول ئەكەلگەنلىكىگ

ئىنســاننىڭ بەخت-تەلىيــى، ئارزۇغــا يېتىــش ، مەرتىۋىلەرگــە 
ئېرىشــىش »ئاققــۇش« تۇتۇش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشــىدىغانلىقى 
توختــاپ ئۆتۈلگــەن. ب. توخلىېۋنىــڭ ئىزاھلىشــىچە، »بــۇ ئوبــراز 
تۈركىــي خەلقلىرىنىــڭ ئــەڭ قادىمىــي ئــۆرپ -ئادەتلىــرى ھەمــدە 
تەســەۋۋۇر- ئېتىقادلىرى ، ئىشــەنچلىرى بىلەن مۇناســىۋەتلىك«. 
ــا چىقىرىشــتا  ــرازى، تىلەك-مەقســەتلىرى روياپق ــۇش« ئوب »ئاقق
قىلىــدۇ]1[. ئەمــەل  ســۈپىتىدە  ســىمىۋول  ۋاســتىلىق 

مەســەللەرنىڭ تۈرلىــرى ھەققىدە ئەدەبىياتشۇناســالردىن 
ن.خاتامــوۋ ۋە ب. سارىمســاقاۋالر مۇزىكاالردىكــى گۇرۇپالرنــى 
مىسال كەلتۈرگەن ئىدى: »كۆپۈنچىسى شېئىري شەكىلدىكى  ۋە 
مەجازىي خاراكتېردىكى قىســقا ھېكايىەر بولۇپ، ئۇنىڭ مەســەل-
مەســەللىرى،  مەســەل-خەلق  دىيالــوگ،  مەســەل-  ئېپىگرامــا، 
مەســەل-ھەجىۋى،  ھېكايــە،   - مەســەل  مەســەل-رومان، 
مەسەل-پوۋېســت، مەســەل-درامما قاتارلىــق تۈرلىــرى بــار ]5[.

تــەۋە  ژانىرغــا  قەدىمىــي  جەھەتتىــن  يارىتىلىــش 
ئەپســانىلەردە،  نەمۇنىلىــرى  دەســلەپكى  مەســەلنىڭ  بولغــان 
ئاخىرقــى خەلــق ئېغىــز ئىجادىيىتىــدە پەيــدا بولغــان بولســا، 
پايدىالنغانلىقــى  مەنبەلەردىــن  شــۇ  ئەدەبىياتمــۇ  يازمــا 
داســتانالر  جۈملىدىــن،  ئەســەرلەر،  يىرىــك  بولىــدۇ.  مەلــۇم 
تەركىبىــدە مەســەللەرنىڭ ئــورۇن ئېلىشــى كۆپلــەپ ئۇچرايــدۇ. 
مەســەلنىڭ ئــۆزى دىداكتىــك مەزمۇندىكــى ژانىــر بولغانلىقــى 
مەزمۇنىنــى  ئۆگــۈت  نەســىھەت،   - پەنــد  ھــەم  تۈپەيلىدىــن 
بولىــدۇ. ســىڭىدۈرگەن  داســتانالرغا  ئالغــان  ئىچىگــە  ئــۆز 

ــەن  ــەلدە  ئىپادىلەنگ ــا، مەس ــى بولس ــم تەرىپ ــەڭ مۇھى ئ
گويــا  قالىــدۇ،  قىســمىال  ئۆگــۈت  ئىخچاملىشــىپ  ۋەقەلىــك 
ئاخىرقــى  مەســەلنىڭ  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  كىرىستاللىشــىدۇ. 
شــەكىللىنىدۇ  تەمســىلدەك   - ماقــال  كۆپۈنچــە  قىســىمى 
ئاســاس  ئىشــلىتىلگەندە،  بىۋاســىتە  ھادىســىلىرىگە     .]4[
مەســىلىنىڭ ۋەقەلىــك قىســىمى چۈشــۈپ قالغانــدا، مەزمــۇن 
قىلىنــدى. قوبــۇل  بولــۇپ  نەســىھەت  ۋە  ئۆگــۈت  بولســا 

ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  قىلغانــدا،  خۇالســە 
تارتىــپ  يېزىلغاندىــن  داســتانى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
ئەدەبىــي  ۋە  تارىخىــي،  ئىلمىــي،  مائارىپــى،  بۈگۈنگىچــە، 
بەلكــى دىداكتىــك  يــوق،  يوقاتقىنــى  ئەھمىيىتىنــى زەررىچــە 
ئەدەبىياتىــڭ يىرىــك نەمۇنىســى ســۈپۈتۈدە ياشــاپ كەلمەكتــە.

داســتاندا قەدىمكــى خەلــق بەدىئىــي تەپەككــۇردە پايــدا 
بولغــان مەســەللەرنىڭ ئــورۇن ئېلىشــى، سەۋەبســىز ئەمــەس. 
ــق، تەســىرلىك  ــى ئوبرازلى ــڭ پىكرىن ــۇالر داســتان قەھرىمانىنى ئ
ئىپادىلــەپ بېرىشــتى، بەدىئىيلىــك  ۋە ئېســتېتىك رول ئوينايــدۇ.
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 »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىدىكى ماقالالرنىڭ 
لىنگۋوكۇلتۇرولوگىيالىك* ئەكس ئېتىلىشى

مۇنەۋۋەر يۇنۇسوۋا  سادىق قىزى**

 )قازاقىستان(

بىــر  مەدەنىيىتىنىــڭ  خەلــق  تەمســىللەر  ۋە  ماقــال 
قىســمى بولــۇپ ھــەر قاچــان ئــۆز رولىنــى يوقاتمايــدۇ. بــۇ 
ــلىق،  ــان فولكلورشۇناس ــەت قىلىدىغ ــى مۇراجىئ ــق دانالىقىن خەل
 XX تەتقىقاتالرغــا  تىلشۇناســلىق  ۋە  ئەدەبىياتشۇناســلىق 
قوشــۇلدى.  ئىزدىنىشــلەر  لىنگۋوكۇلتۇرولوگىيالىــك  ئەســىردە 
ۋىلگېلىــم گۇمبولــد  تەكىتلىگەنــدەك  خەلــق روھــى، روھىــي 
ئۆزگىچىلىكىنىــڭ مەنبەســى بولغــان  ماقــال- تەمســىللەر خەلــق 
پىسخولوگىيەســى بىلــەن پەلسەپەســىنىڭ كۆرۈنۈشــى ســۈپىتىدە 
ــڭ ئاياغالشــقان  ــز ماقالالرنى ــەر بى ــدۇ. ئەگ ــپ قىلى ئۆزىگــە جەل
مەزمۇنلــۇق  دىداكتىكىلىــق  بىلــدۈرۈپ،  ئوي-پىكىرنــى 
ئىكەنلىكىنــى ئىناۋەتكــە ئالســاق، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنىڭ دىداكتىكىلىق مەزمۇنى مانا شــۇ 
خەلــق دۇردانىلىــرى بولغــان ماقالــالر ئارقىلىق ئەكــس ئېتىلگەن.

ــلوۋانىڭ:  ــا. ماس ــرى ۋ.ئ ــڭ بى ــق رۇس ئالىملىرىنى ئاتاقلى
تەتقىقاتلىرىــدا  فولكلــور  ئەنئەنىۋىــي  تەمســىللەر  ۋە  »ماقــال 
ژانىرلىــق مېتىــن مەنبەلىــرى بولســا، لىگۋومەدەنىيەتشۇناســلىقتا 
خەلــق ياكــى ئېتنولوگىيىلىــك تارىخــى، مەدەنىيىتــى، تۇرمۇشــى 
ۋە باشــقىالرنى ئەكــس ئەتتۈرىدىغانلىرىــال تەتقىــق قىلىنىشــى 
ھالــدا  ســۆيۈنگەن  پىكىرىگــە   دېگــەن   - كېــرەك«]1[ 
تەتقىقاتىمىزنىــڭ مەنبەســى يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغۇ 
بولــدى.  ماقالــالر  دانالىقــى  خەلــق  ئەســىرىدىكى  بىلىــك« 
مەزكــۇر دۇردانــە ئەســەردە ئــورۇن ئالغــان ماقال-تەمســىللەردە 
خەلقىنىــڭ ئــەل باشــقۇرۇش، تەلىم-تەربىيــە، ئەمگــەك قىلىــش 
پائالىيەتلىــرى، تۇرمــۇش ئادىتى ۋە مەدەنىيىتىنى  ۋە باشــقىالرنى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالغان باي تارىخىي تەجرىبىســى ئەكــس ئېتىلگەن. 

ــى  ــان ماقالالرن ــالپ ئېلىنغ ــىدە تال ــز دائىرىس تەتقىقاتىمى
بىلىك«تــە   »قۇتادغــۇ  ئىــدۇق،  توپلىغــان  بويىچــە  مــاۋزۇالر 
»ئــەل  قىلىــش«،  »ياخشــىلىق  ئېلىــش«،  »بىلىــم  ئاساســەن 

ســۈرۈش«،  ئۆمــۈر  بىلــەن  »ئادەمگەرچىلىــك  باشــقۇرۇش«، 
»ئەمگــەك قىلىــش«، »ئــاز ســۆزلەپ، كۆپ ئويالپ تىــل قېتىش«، 
»ھەقىقەتچــى، پــاك، ھــاالل بولــۇش« ئۇقۇملىرىغــا كۆپــرەك 
يۈســۈپ  بايقىدۇق.مەســىلەن،  قىلىنغانلىقىنــى  مۇراجىئــەت 
خــاس ھاجىــپ كىشــىلەرگە زىيــان كەلتۈرىدىغــان ئــۈچ نەرســە 
ئىكەنلىكىنــى، داناالر ســۆزى بىلەن يەتكۈزگــەن )1 - جەدىۋەل(.

ئەدىب ئەل باشــقۇرۇش توغرىلىق بېشــىدىن نۇرغۇن ئىش 
كەچــۈرۈپ، يېشــى ئۇلغايغــان، تەجرىبىلىك كىشــىلەرنىڭ ســۆزى 
ئارقىلىــق: »مەملىكەتنــى باشــقۇرۇش ئۈچــۈن كــۆپ ئەســكەر ۋە 
قوشــۇن كېــرەك، قوشــۇننى تۇتــۇپ تۇرمــاق ئۈچــۈن كــۆپ مــال-
دۇنيــا كېــرەك. مال-دۇنيــا ئېلىشــقا خەلــق بــاي بولۇشــى كېــرەك، 
خەلقنىــڭ بــاي بولۇشــى ئۈچــۈن توغــرا قانــۇن يولغــا قويۇلســۇن. 
بۇالردىــن بىرىــال بولمىســا، قالغــان تۆتىمــۇ بولمايــدۇ، بۇالرنىــڭ 
ــات بولىــدۇ« ]2[، - دەيــدۇ  تۆتىلىســى بولمىســا، بەگلىــك بەرب
توغرىلىــق  قىلىــش  ياخشــىلىق  مەســىلەن،  جەدىــۋەل(.   -  2(
جەدىــۋەل(  -  3( دەيــدۇ  مۇنــداق  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 

بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
داســتانىدا ئــورۇن ئالغــان ماقالــالر ئەســەر يېزىلغــان تىلــدا 
دېــرەك  مەدەنىيىتىدىــن  خەلقلەرنىــڭ  تۈركىــي  ســۆزلىگۈچى 
تىلىغــا  ئۇيغــۇر  يەشمىســىنى  نەســرىي  ئەســەرنىڭ  بېرىــدۇ. 
ئالىمــالر  نەشــردىن چىقارغــان  تەييــارالپ،  يېزىقىــدا  ئــەرەب 
ئابدۇشــۈكۈر تــۇردى، قادىــر ئەكبــەر: »ھــەر بىــر بېيىتنىــڭ 
ســۆز  بېرىشــكە،  يېشــىپ  بويىچــە  ئەينــى  ئــۆز  مەنىســىنى 
ــى  ــلىققا، قەدىمك ــۈرۈپ قويماس ــەدەر چۈش ــى مۇمكىنق مەنىلىرىن
ھازىرقــى  ســۆز-ئىبارىلەرنىڭ  قوللىنىلغــان  تىلىــدا  ئۇيغــۇر 
ئــۆز  ســاقلىنىۋاتقانلىرىنى  تىلىــدا  ئەدەبىــي  ئۇيغــۇر  زامــان 
ئەينــى ئېلىشــقا دىققــەت قىلىنــدى«]2[،- دەپ تەكىتلەيــدۇ.

* تىل ئارقىلىق مەدەنىيەتنىڭ ئەكس ئەتتۈرۈلۈشى.

** پېداگوگىكا پەنلىرىنىڭ دوكتورى، ئاباليخان نامىدىكى خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەر ۋە  چەت تىللىرى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى.
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1 - جەدىۋەل: كىشىلەرگە زىيان كەلتۈرىدىغان ئۈچ نەرسە

 »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىداھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا
جاھىللىقتىن جان چىقار،

 باتۇرلۇقتىن نام چىقار.
جاھىلنىڭ جاراھىتى يوق، 

بېخىلنىڭ ساخاۋىتى.
بېخىل يىغىپ ئۆلەر، ئاچكۆز يەپ

 1668 . بىرى – جاھىللىق، يامان مىجەز بولسا،
يەنە بىرى – يالغاندىن سۆز توقۇش؛

يەنە بىرى كىشىنى پەسلەشتۈرگۈچى بېخىللىقتۇر.  . 1669
بۇ ئۈچىنىڭ ھەممىسى نادانالرغا خاس ئىشتۇر.

بېخىللىقتىن پەس يەنە نېمە بولسۇن،  . 1672
بېخىل دۇنيا توپاليدۇ، يېمەيدۇ، كېيىن دۇنياسى قالىدۇ.

يالغان گەپ بىلەن تاج كىيگىچە،
 راست گەپ بىلەن جان بەرگەن ياخشى.

يالغان ئېيتقان كىشىنىڭ، بەرىكىتى يوق ئىشىنىڭ.

 1671 . كىمكى يالغانچىلىق بىلەن نام چىقارسا،
بىلگىنكى، خەلقى ئىچىدە ئۇنىڭ ئابرۇيى كېتىدۇ.

 
2 - جەدىۋەل: مەملىكەتنى باشقۇرۇش

خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىداھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا
ھايا بار يەردە  ئىمان بار.

ھايالىق ئادەم – باھالىق ئادەم.
ھايالىق كىشى  ھۆرمەتلىك، ھاياسىزنىڭ ئاقماستۇر ئىشى.

2005 .بەگ ھايالىق، ئېسىل كىشى بولۇشى كېرەك، ھايالىق
كىشىنىڭ ئىشلىرى بۇزۇلمايدۇ، مۇكەممەل بولىدۇ.

 2006 . كىمدە ھايا بولسا، ھەرىكىتى يېقىملىق بولىدۇ،
ھەر خىل نامۇۋاپىق ئىشالرغا قول تەگكۈزمەيدۇ

ئارسالننىڭ بالىسى ئارسالن بولۇر.
ئارسالندەك كۈچۈڭ بولسۇن، تايغاندەك ھوشۇڭ بولسۇن.

قارا، ئارسالن ئىتالرغا باش بولسا،  . 2047
بارچە ئىتالر ئارسالندەك بولىدۇ،

ئەگەر ئارسالنغا ئىت باشچىلىق قىلسا،  . 2048
بارچە ئىشالر ئىت سىياقىغا كىرىدۇ.

قىلىچ، پالتا، ئوق-يا، كۈچ-جاسارەت ۋە يۈرەك بولىدىكەن،مال دۇنيا ساقلىغىچە ئار نومۇس ساقال  . 2055
يىگىت كىشى مال ئۈچۈن ئەندىشە قىلماسلىقى كېرەك.

ئالدىرىغاننىڭ بۇنى  قانار.
بېخىلنىڭ يۈزى يوق، تامىقىنىڭ تۇزى.

قەھرلىك كۆزدىن، زەھەرلىك سۆزدىن ساقالن.
سەۋر -تاقەت مەردنىڭ ئىشى-ئەقىلنىڭ بېشى.

جاھىل كەلسە، ئەقىل قاچار.
جاھىللىقتىن جان چىقار، باتۇرلۇقتىن نام چىقار.

يالغان سۆز سەپكە تۇرسا، راست سۆز سەپتىن چىقار.

ئۇندىن باشقا، بەگ بۇ بەش نەرسىدىن يىراق بولسۇن،  . 2060
نەتىجىدە بەگ نامى ياخشى بولۇپ، شۆھرىتىمۇ يېيىلىدۇ.

بىرى – ئالدىراڭغۇلۇق، يەنە بىرى بېخىللىق،  .2061
ئۈچىنچىسى – قەھىرلىنىش؛ سەۋرلىك بول، ئۆزۈڭنى تۇت.

تۆتىنچىسى – جاھىللىق بەگ ئۈچۈن يامان ئادەتتۇر،  .2062
بەشىنچىسى – ئەلۋەتتە، يالغانچىلىق ياراشمايدۇ.

ئەســەر قەھرىمانلىرىنىــڭ تىلىــدا ئېيتىلغــان ماقــال-
ــڭ  ــك خەلقىمىزنى ــرى مەدەنىيەتلى ــي يۇقى تەمســىللەر ) قەدىمى
پــەم- ۋە  دانالىقــى  قەدىر-قىممەتلىــرى،  ئادەمگەرچىلىــك 
پاراســىتىنىڭ ئىپادىســىدۇر. ئادەتتە ماقال-تەمسىللەر ئادەمزات 
خۇلقىنى، دۇنيا تونۇشــىنى ئاالھىــدە پىكىرلەر، ئادەمگەرچىلىك 
كۆز-قاراشــالر ئارقىلىــق  ئەكــس ئېتىــدۇ. بــۇ مۇناســىۋەتلەر 
مەدەنىيەتنىــڭ  بىــر  ياكــى  دۇنيــادا  داۋامىــدا  ئەســىرلەر 
ئىچىــدە يــۈز بېرىۋاتقــان سىياســىي، ئىقتىســادىي، ئىجتىمائىــي 

ئۆزگىرىشــلەرگە مۇۋاپىقلىشــىپ كېلىشــى مۇمكىــن. بىــز تەھلىــل 
مەزمۇن-ئۇقۇمــالر  مۇناســىۋەتلىك  مەدەنىيەتكــە  قىلىۋاتقــان 
ماقال-تەمســىللەر  پەقــەت  كېلىۋاتقانــالردۇر.  ئۆزگەرمــەي 
ئارقىلىــق ئەكــس ئېتىلگــەن قەدرىيەتلــەر ئۆزگىرىشــى مۇمكىــن.

تىل ۋە سۆز توغرىلىق ماقالالرنىڭ ئەسەردە ئورۇن 
ئېلىشى )4 - جەدىۋەل(:
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3 - جەدىۋەل: ياخشىلىق ھەققىدە

خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىداھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا
ياخشى ئادەت ئاق سۈت بىلەن كىرگەن بولسا،قان بىلەن كىرگەن، جان بىلەن چىقىدۇ  . 881

بۇنداق كىشى ئۆلگەنگە قەدەر ئۆز ئادىتىنى ئۆزگەرتمەيدۇ.

ئەي ياخشى كىشى، ياخشىلىق قىلىپ تۇر،ياخشىلىقنىڭ تۈۋى مىڭ، يامانلىقنىڭ تۈۋى بىر  . 1639
ياخشىلىق قېرىمايدۇ، ئۇنىڭ ئۆمرى مەڭگۈلۈك.

ياخشىلىق قېرىمايدۇ ھەم ئۇپرىمايدۇ،  . 1640
يېشى بەكمۇ ئۇزۇن، نامى بۇزۇلماستۇر.

2980 .كىشى ياخشىلىق ئۈچۈن سۆيۈملۈك جېنىنى بېرىدۇ،بىر ياخشىلىققا، ئون ياخشىلىق قىل.
بىر ياخشىلىققا جاۋابەن ئون ياخشىلىق قىلىدۇ.

5607 . ئۆزۈم ئۆلسەممۇ ئۆلەي، نامىم ياخشى بولسۇن،ياخشىدىن نام قالىدۇ
تىرىكلەر ئاخىر ئۆلىدۇ، نامىم قالسۇن.

4 - جەدىۋەل: تىل ۋە سۆز ھەققىدە

خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىداھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا
ئۇرۇلغان قامچىنىڭ يارىسى ساقىيىدۇ، تېزال پۈتۈپ كېتىدۇ،تىغ يارىسى ساقىيار، تىل يارىسى ساقايماس  . 2580

تىلى بىلەن سۆكسە، ئاغرىقى يىلالر بويى قالىدۇ.

قىزىل تىل قارا باشنىڭ يامان دۈشمىنى،تىلى ئىشتىك باشقا يېتەر، ئايىغى ئىشتىك ئىشقا  . 2692
بۇ يامان دۈشمەننى باغال، ھۇزۇر ئىچىدە ياشا.

ھەممە سۆزنى سۆز دەپ تىلىڭدىن چىقارما،ئون ئويالپ، بىر سۆزلە  . 4334
كېرەكلىكىنى بىلىپ، ئويلىنىپ، ئېھتىيات بىلەن سۆزلە.

5 - جەدىۋەل: بىلىم ئېلىش ۋە بىلىملىك بولۇش ھەققىدە

خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىداھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا
3013 .بىلىم-پەزىلەت ئۆگەن ، ئۇنى قەدىرلە،بىلىملىككە سائادەت كۆپ، بىلىمسىزگە پاالكەت.

ئۇ پەزىلەت ئاخىر سېنىمۇ قەدىرلىك قىلىدۇ.

بىلىم بىل، ئەقىل ئۆگەن ، بىكار يۈرمىگىن ،بىلگىڭ كەلسە بولمىغىن ھۇرۇن ، بىلىملىككە دائىم بار ئورۇن.  . 3014
ۋاقتى كەلگەندە ئۇ ساڭا ياخشىلىق كەلتۈرىدۇ.

بىلمىگەننــى ســوراپ ئۆگەنگەنگــە ئالىــم، ســورىمىغان ئۆزىگــە 
ــم. زالى

6607 .قانچىلىك بىلسەڭمۇ يەنە ئۆگەن ، ئىزدەن،
قارا، بىلىملىك سورا-سورا تىلىكىگە يېتىدۇ.

6609 .بىلىم تۈۋى ۋە چېكى يوق بىر دېڭىزدۇر،بىلىم ئالماق – يىڭنە بىلەن قۇدۇق قازماق.
سۇندۇك شوراپ ئۇنىڭدىن قانچىلىك سۇ ئاالاليدۇ؟
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نادىــر ئەســەردە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بىلىــم ئېلىــش، 
بىلىملىــك بولــۇش ئىدىيەلىرىنــى كۆپــرەك ئالغــا ســۈرىدۇ )5 - 

ــۋەل(. جەدى

مىللەتنىــڭ   قىلىدىغــان  ئاالقــە  تىلــدا  بىــر  ماقالــالر 
بويــى  ئەســىرلەر  بىلىشــىنى،  تونــۇپ  مۇھىتنــى  قورشــىغان 
ئىزدىنىشــكە  ئاالھىدىلىكلىرىنــى  مىجەزىنىــڭ  قېلىپالشــقان 
ــڭ  ــق ســۆز بىرىكمىلىرىنى ــۇ تۇراقلى ــدۇ. ب ــە بوالالي ياخشــى مەنب
ئاالھىدىلىكــى ئۇالرغــا خــاس تۆۋەندىكــى تەرىپلىمىــدە يارقىــن 

كۆرۈنىــدۇ:

مۇجەسســەملەنگەن،  دانالىقــى  خەلــق   – ماقالــالر   .1
كۈندىلىــك  ئادەملەرنىــڭ  بايقالغــان،  داۋامىــدا  ئەســىرلەر 
ھاياتىنىــڭ تەجرىبىســى ئەكــس ئېتىلگــەن كوللېكتىۋىزملىــق 

مېتنلــەردۇر. 

ئاددىيلىــق- بــۇ مېتنلــەردە »ياخشــىلىق-يامانلىق،   .2
ئادەمگەرچىلىــك  باشــقىمۇ  ۋە  ئادىللىق-پاســىقلىق  قۇۋلــۇق، 
خاســىيەتلەرنىڭ توغــرا ۋە  توغــرا ئەمەســلىكى ئەكــس ئېتىلگــەن 
ئۈچــۈن  يەتكــۈزۈش  ئەۋالدقــا  ئەۋالدتىــن  دانالىقــى  خەلــق 

پايدىلىنىلغــان. توپلىنىــپ، 

دۇنيــا   – كۆز-قارىشــىنى  خەلقنىــڭ  ماقالــالر   .3
ئەتتۈرگــەن.  ئەكــس  كۆرۈنۈشــىنى 

4. دۇنياغــا بولغــان كۆز-قاراشــالر ئەســەردىكى ئوبــرازالر 
ئارقىلىــق يارقىــن كۆرســىتىلگەن.

ئارقىلىــق  ئوبــرازالر  ھاياتنــى  رېئــال  ماقالــالر   .5
. ن ىپلىگــە ر تە

ماقالالرنىــڭ  ئالغــان  ئــورۇن  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
ھازىرقــى تىلىمىــزدا قىســقارغان تۈرىنىــڭ كۆپرەك ســاقالنغانلىقى 

يارقىــن كۆرۈنىــدۇ]4[.

خۇالســىلەپ ئېيتقانــدا، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئەســەردە 
مىڭلىغــان  بۇنىڭدىــن  ماقال-تەمســىللەر  ئالغــان  ئــورۇن 
بولــۇپ،  كۆرۈنۈشــى  مەدەنىيىتىمىزنىــڭ  ئىلگىرىكــى  يىلــالر 
ئەجدادلىرىمىزنىــڭ دۇنيــا تونۇشــى ۋە مۇرات-مەقســەتلىرىنى 
ســتېبلېۋا  ئــى.ۋ.   ئالىمەســى  رۇس  كۆرســىتەلەيدۇ.  يارقىــن 
»قەدىمىــي تۈركىــي تىلــالر ئەدەبىياتــى« ناملىــق ئەســىرىدە 
تەھلىــل  داســتانىنى  شــاھانە  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
قىلىــپ: »ئەســەردە ئــورۇن ئالغــان مىجــەز خۇلــق توغرىلىــق 
ــۈرك  ــڭ ت ــە مۇتەللىپنى ــالر، فىرازېئولوگىي ــل ســۆزلەر، ماقال نەقى
دېــرەك  ئىكەنلىكىدىــن  خــەۋەردار  ياخشــى  فولكلورىدىــن 

تەكىتلەيــدۇ]5[.  دەپ  بېرىــدۇ«،- 

ئەســەردە ئــورۇن ئالغــان خەلق دانالىقىنىــڭ نەمۇنىلىرىنى 
قىلىقــى  ۋە  بىلگىنــى  »بىلىمســىزگە  ئەدىــب  كەلتۈرگەنــدە  
نەقىلگــە  كىرگــەن  تىلالردىــن  ئۆزگــە  دەپ   - دۈشــمەندۇر« 
كەلگەنلىكىنــى  ئېســىگە  تەمســىلنىڭ  تۈركچــە  تەخلىتــەن 
كەلتــۈرۈپ »ئىدراكلىــك كىشــى ئۈچــۈن ئىدراكنىــڭ ئــۆزى چىــن 
ــۇر«.  ــك ھاقارەتت ــال يېتەرلى ــىگە نامى ــىز كىش ــتتۇر، بىلىمس دوس
دەيــدۇ.  تــۇت،-  ئەس-يادىڭــدا  ئوقۇغىــن،  ســەن  بۇنــى 
ھەقىقەتەنمــۇ بىــز بــۇ شــاھانە ئەســەرنى ئوقۇپــال قويمــاي، 
بەلكــى ئۇنىڭــدا ئېيتىلغــان ماقالــالر ئەمــەس، بەلكــى ھــەر بىــر 

ســۆز قۇلىقىمىزغــا »ئالتــۇن ســىرغا« بولغۇســى.

ئارقىلىــق  بولــۇش  تامچىســى  بىــر  ئەجدادلىرىمىزنىــڭ 
ئــارزۇ  بىزنىــڭ  ۋە  ئۇالرنىــڭ  بەلكــى  قىلمــاي،  يــوق  بارنــى 
ئارمانلىرىمىزنىــڭ روياپقــا چىقىشــىغا مانــا شــۇ دۇردانــە ماقــال-
بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  بېرىــدۇ.  يول-يــورۇق  تەمســىللىرىمىز 
قەدىمىــي  خەلقىمىزنىــڭ  ماقال-تەمســىللەر  ئالغــان  ئــورۇن 
ــە  ــە نەتىج ــاي، »ئۆتكەنگ ــال قويم ــرەك بېرىپ ــن دې مەدەنىيىتىدى
بولــۇپ، بۈگۈنكــى كۈنــدە – ھەرىكــەت بولســا«، كېلەچىكىمىــز 

ــدى .  ــوالر ئى ــارالق ب پ
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»قۇتادغۇ بىلىك«دىن ئۇيغۇر دىئالېكت ۋە شېۋىلىرىگە
زەمىرە گۇلجالى*

)تۈركىيە(

 *دوكتور، بىلەجىك شەيخ ئەدەبالى ئۇنىۋېرسىتېتى، پەن ـ ئەدەبىيات پاكولتېتى،تۈرك تىلى ۋە ئەدەبىياتى بۆلۈمى، قەدىمكى تۈرك تىلى 
تارمىقى ئوقۇتقۇچىسى.  

zemire.gulcali@bilecik.edu.tr  :ئېلخەت
ORCID: 0000-0001-8655-9726.  

قىســقىچە مەزمۇنــى: مىللىي تىل-يېزىــق بىر مىللەتنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ۋە بىرلىكىنــى قوغدايدىغان 
ئــەڭ مۇھىــم ئامىلــدۇر. ئاللىقاچــان ئۇرۇق-قەبىلــە تۈزۈمىدىــن ھالقىــپ ئۆتــۈپ، مىللــەت تۈســىدىكى بىــر ئورتــاق 
گەۋدىنــى شــەكىللەندۈرگەن ئۇيغــۇرالر گەرچــە -13-10ئەســىرلەردە بىــرال ۋاقىتتــا ئىدىقــۇت ئۇيغــۇر خانلىقــى ۋە 
قاراخانىيــالر خانىدانلىقىدىــن ئىبــارەت ھاكىمىيەتلــەر ئارقىلىــق ئايرىم ئايرىم مەۋجۇت بولــۇپ تۇرغان ۋە پەرقلىق 
دىنالرغــا ئېتىقــاد قىلغــان بولســىمۇ ئەنــە شــۇ مىللىــي تىل-يېزىق بــۇ مىللەتنىڭ بىــر  پۈتۈنلىكىنى ســاقالپ قالغان. 

يىپيېڭــى  قىلىــپ  قوبــۇل  ئىســالمىيەتنى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  جۈملىدىــن  خەلقلەرنىــڭ،  تىللىــق  تۈركىــي 
تارىخىــي گۈللىنىــش باســقۇچىغا قــەدەم قويغــان مەزگىلىدىكــى دەۋر بۆلگــۈچ ئەســەرلەرنىڭ بىرىنچىســى بولغــان 
ــىردە  ــۇرا ئەس ــۇنداقال ئوتت ــقۇچىنىڭ ۋە ش ــلىنىش باس ــڭ باش ــالم مەدەنىيىتىنى ــۈرك ئىس ــك«، ت ــۇ بىلى »قۇتادغ
شــەرقتە مەيدانغــا كەلگــەن ئەدەبىــي ئويغىنىــش دەۋرىنىــڭ ئــەڭ تىپىــك، ئــەڭ روشــەن نامايەندىســىدۇر. 
ئۇلــۇغ ئەجدادىمىــز، ئالىــم شــائىرىمىز يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ يېزىــپ قالدۇرغــان بــۇ تــەۋەررۈك مىــراس 
مانــا  كەلــدى،  يوقاتمــاي  جەلپكارلىقىنــى  بېــرى  ئەســىرلەردىن  كەبــى  خەزىنــە  بىــر  پۈتمەس-تۈگىمــەس 
ــن   ــڭ، جۈملىدى ــۇ ئەســەر ئۇيغۇرالرنى ــا، ب ــق قىلىنىشــقا داۋام قىلماقت ــدە تەتقى ــە يېرى ــڭ ھەمم ــەم دۇنيانى ھېلىھ
تۈركىــي تىللىــق خەلقلەرنىــڭال ئەمــەس پۈتكــۈل دۇنيــا خەلقىنىــڭ ئورتــاق مىراســى ســۈپىتىدە ئەتىۋارالنماقتــا.

»قۇتادغــۇ بىلىك«تىكــى ســۆزلەرنىڭ كــۆپ قىســمى ھازىرقى زامان ئۇيغــۇر تىلىدا ھېلىھەم ئىشــلىتىلمەكتە، 
ئۇيغــۇر تىلــى »قۇتادغــۇ بىلىك« تىكى ســۆزلەرنى ئەڭ كۆپ ســاقلىغان تۈركىي تىلالرنىڭ بىرىــدۇر، ھەتتا بىرىنچى 
ئورۇنــدا دېســەكمۇ بولىــدۇ. بــۇ ئورتــاق ســۆزلەرنىڭ كۆپىنچىســى ئەدەبىــي تىلدا ســاقالنغان؛ يەنە بەزىلىرى بولســا 
ئۇيغۇر تىلىنىڭ دىئالېكت ۋە شېۋىلىرىدە ساقالنغان. مەن بۇ ماقالەمدە دەل شۇ دىئالېكت ۋە شېۋىلەردە ساقلىنىپ 
قالغــان ســۆزلەر ھەققىــدە توختىلىمــەن. بــۇ ســۆزلەرنىڭ تولىســى تــا قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىدىمــۇ، بــار ســۆزلەردۇر.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر:  قۇتادغۇ بىلىك، يۈسۈپ خاس ھاجىپ،  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى، ئۇيغۇر 
تىلىنىڭ دىئالېكت ۋە شېۋىلىرى. 

كىرىش سۆز

تــۈرك تىلىنىــڭ جۈملىدىــن ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئــەڭ بۇرۇنقى 
يازمــا يادىكارلىقلىــرى )ھازىرغىچــە بايقالغانلىــرى( 7 -ئەســىردە 
ــالر  ــۈ تاش ــۇ مەڭگ ــدۇر. ب ــاش ئابىدىلىرى ــۈ ت ــەن مەڭگ تىكلەنگ
ــى  ــۇت كەلتۈرگۈچ ــك: ق ــۇ بىلى ــرى »قۇتادغ ــتىن ئىلگى تېپىلىش
بىلىــم« تــۈرك تىلىنىــڭ تۇنجــى يازمــا يادىكارلىقــى دەپ قارىلىپ 
كەلگەنىــدى. -745يىلــى ئۆتۈكەننــى مەركــەز قىلىــپ قۇرۇلغــان 
ــۇر  ــن، ئۇيغ ــن كېيى ــى يىقىلغاندى ــى 840 -يىل ــۇر قاغانلىق ئۇيغ
قەبىلىلىــرى ھازىرقــى موڭغۇلىيەنىــڭ شــىمالىدىن ئوخشــىمىغان 
يۆنىلىشــلەرگە قــاراپ كۆچــۈپ، بارغان يەرلىرىــدە يەنە كىچىك-
چــوڭ ئۇيغــۇر خانلىقلىرىنــى قۇرغــان. گەنجــۇ ئۇيغــۇر دۆلىتــى، 
ــالر  ــۇنداقال قاراخانىي ــى ۋە ش ــۇر دۆلىت ــۇت( ئۇيغ ــۇ )ئىدىق قوچ
مۇھىملىرىــدۇر.  ئــەڭ  ئىچىــدە  بۇالرنىــڭ  خانىدانلىقــى 

ئىلگىــرى    ،)840-1212( دۆلىتــى  قاراخانىيــالر 
ــدەك تۈركىســتان  ــالر دېگەن ــەك( خان ــگ )ئىل ــالر، ئېلى بۇغراخان
ياكــى ئۇيغــۇر خاقانلىرىنىــڭ ناملىــرى بىلەنمۇ ئاتىلىــپ كەلگەن 
بولۇپ، تۇنجى قېتىم 1874 -يىلى رۇس شەرقشۇناســى ۋاســىلىي 
ۋاســىلېۋىچ گرىگــورەۋ )Vasiliy Vasileviç Grigorev( نىــڭ 
ــر ماقالىســىدا »قاراخانىيــالر دۆلىتــى« دەپ تىلغــا ئېلىنغــان  بى
ۋە شــۇنىڭدىن كېيىــن بــۇ ئىســىم ئومۇملىشــىپ قالغــان. ئۇنىــڭ 
بــۇ ئاتالغۇنــى قوللىنىشــىغا بــۇ خانىدانلىقنىــڭ پادىشــاھلىرىنىڭ 
»قــارا«  مەنىســىدىكى  ئۇلۇغلــۇق«  »ئۇلــۇغ،  ئىســىملىرىدە 
ســۆزىنىڭ بــار ئىكەنلىكــى ســەۋەب بولغــان. بــۇ ئىســىمدىن 
باشــقا »خاقانىيــە دۆلىتــى« ئاتالغۇســىمۇ كــەڭ ئىشــلىتىلمەكتە. 
ــۇل قىلىشــى،  ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ ئىســالمىيەتنى قوب
ئۇنىڭدىــن كېيىــن تەختكــە چىققــان ئوغۇللىرىدىــن بايتــاش 
دۆلىتىنــى  قاراخانىيــالر  پۈتــۈن  )ســۇاليمان(  ئارســالنخاننىڭ 
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دۇنياســى  تــۈرك  بىلــەن  كىرگۈزۈشــى  دائىرىســىگە  ئىســالم 
ــە بەشــبالىق  ــر تەرەپت ــر دەۋرگــە قــەدەم قويــدى. بى يېپيېڭــى بى
)جىمىســار(، تۇرپــان ۋە ئەتراپىــدا بۇددىــزم ۋە مانــى دىنىغــا 
ئەســەر  يازمــا  مىقــداردا  زور  ئۇيغــۇرالر  قىلىدىغــان  ئېتىقــاد 
بارلىققــا كەلتۈرگــەن بولســا يەنــە بىــر تەرەپتــە قەشــقەرنى 
دۆلىتىــدە  قاراخانىيــالر  قىلغــان  مەركــەز  باالســاغۇننى  ۋە 
ئىســالمىيەتنىڭ قوبــۇل قىلىنىشــى بىلــەن باشــالنغان تــۈرك-
ــەن.  ــا كەلگ ــەرلىرى ۋۇجۇدق ــر ئەس ــڭ نادى ــالم ئەدەبىياتنى ئىس

بىــرى،  ئەســەرلىرىدىن  تىپىــك  ئــەڭ  دەۋرنىــڭ  بــۇ 
بولغــان  نەمۇنىســى  تۇنجــى  ئەدەبىياتىنىــڭ  تۈرك-ئىســالم 
»قۇتادغــۇ بىلىــك«، 11 -ئەســىردە ياشــاپ ئۆتكــەن بۈيــۈك 
مۇتەپەككــۇر شــائىر، پەيالســوپ ۋە دۆلــەت ئەربابــى يۈســۈپ 
ــرى ئارىســىدا  ــن 1070-1069 -يىللى ــپ تەرىپىدى خــاس ھاجى
ــى  ــڭ( خاقان ــڭ )شــەرقىي قاراخانىيالرنى ــۆز دەۋرىنى ــپ، ئ يېزىلى
ئارســالن  بىــن  ھەســەن  ئەبۇئەلــى  قاراخــان  بۇغــرا  تابغــاچ 
خانغــا ســۇنۇلغان بولــۇپ، يۈســۈپمۇ شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن 
ئــەڭ  »ۋەزىپىلەرنىــڭ  تەرىپىدىــن  قاراخــان  بۇغــرا  تابغــاچ 
ــەن. يۈســۈپ  ــا تەيىنلەنگ ــان خــاس ھاجىپلىقق كاتتىســى« بولغ
خــاس ھاجىــب بۇنــى شــۇ بېيىتىــدە مۇنــداق ئىپادىلىگــەن:
تبوغالردا ارتوق بو يينجكا تبوغ                  2484 -بېيىت:  

                         حاجب ليق ترور بقسا يترو قموغ
  )مىرسۇلتان ئوسمانوف، 2013 -يىل:278 -بەت(
تاپۇغــالردا ئارتــۇق بــۇ يىنچگــە تاپــۇغ، ھاجىبلىــق تــۇرۇر 
باقــا يېتــرۈ قامــۇغ  »دىققــەت قىلســاڭ، خىزمەتلــەر ئىچىــدە 
ئــەڭ ئىنچىكــە خىزمــەت ھاجىپلىــق خىزمىتىــدۇر« )قۇتادغــۇ 
-بــەت(.  312 -يىــل:   2006 يەشمىســى،  نەشــرىي  بىلىــك 

ھاجىــپ، ئەســلىدە ئەرەبچــە ســۆز بولــۇپ »ئارىچــى« 
 » مەسلىھەتچىســى  يېقىــن  خــاس،  ئــەڭ  »خاننىــڭ  يەنــى 
دىۋانىــدا  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئىشــلىتىلگەن.  مەنىســىدە 
»تايانــچ،  تاياڭــۇ  تۈركچىســىنىڭ  قەدىمكــى  ســۆزنىڭ  بــۇ 
ئىكەنلىكىنــى،  تۈۋرۈكــى«  دۆلــەت  تايانچــى،  ســەلتەنەت 
باشــلىغاندىن  ئىشلىتىشــكە  ســۆزىنى  ھاجــپ  تۈركلــەر 
ــت  ــى قەي ــتېمالدىن قالغانلىقىن ــۆزىنىڭ ئىس ــۇ س ــن، تاياڭ كېيى
-بــەت(.  452 -يىــل،   2019 )كاچالىن-ئۆلمــەز،   قىلغــان 

مۇھىتتــا  ئوخشــاش  ۋە  دەۋردە  بىــر  بىلــەن  يۈســۈپ 
يېتىشــكەن مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ئوردىدىــن ئايرىلىــپ تــۈرك-
ئۇيغــۇر يۇرتلىرىنــى كېزىــپ يــۈرۈپ توپلىغــان ماتېرىياللىــرى 
بىلــەن نەچچــە يىلــالپ  )1074-1072( تــەر تۆكــۈش ئارقىلىــق 
يېزىــپ چىققــان »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« بولســا ئابباســى 
ئەبۇلقاســىم  بولغــان  يەتتىنچىســى  يىگىرمــە  خەلىپىلىرىنىــڭ 
ــم قىلىنغــان. يۈســۈپ  ــا تەقدى ــي بىئەمرۇلالھق ــال مۇقتەدى ئابدۇل
بىلــەن مەھمــۇد ئوخشــاش بىــر دەۋرنىــڭ بىلىــم ئىگىلىرىدىندۇر. 
ئــۇالر گەرچــە ئەســەرلىرىنى بىر-بىرىدىــن ئۇزاقتــا يازغــان، بىــر 
ــى كۆرمىگــەن، تونۇشــمىغان بولســىمۇ ھــەر ئىككىســىنىڭ  بىرىن
ــىدىن  ــى نۇقتىس ــە ئورتاقلىق ــى ۋە مەنب ــىرى دەۋر ئورتاقلىق ئەس
بىر-بىرىنــى تولۇقــالپ بىــر پۈتــۈن گــەۋدە ھاســىل قىلغــان 
بىزگىچــە  دىۋانى«نىــڭ  تىلــالر  »تۈركىــي  بولىــدۇ.  دېيىشــكە 
يېتىــپ كەلگــەن پەقــەت بىــرال كۆچۈرۈلمــە نۇسخىســى بــار 

كۈتۈپخانىســى  »مىللــەت  ئىســتانبۇلدىكى  ھازىــر  بولــۇپ، 
ئىككىســى  بولســا  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  ســاقالنماقتا.  «دا 
يېزىقىــدا  ئۇيغــۇر  قەدىمكــى  بىرســى  ھەرپلىــك،  تــەرەپ 
ئىككىــال  ھــەر  بولــۇپ،  بــار  نۇسخىســى   3 كۆچۈرۈلگــەن 
ئەســەرنىڭ ئەســلى قــول يازمىســى تېخــى تېپىلغىنــى يــوق.

ــرات  ــان ھى ــۇرۇن بايقالغ ــەڭ ب ــڭ ئ ــۇ بىلىك«نى »قۇتادغ
)ۋىيېننــا( نۇسخىســى 1439 -يىلــى ھىراتتــا )قەدىمكــى ئۇيغــۇر 
يېزىقــى بىلــەن( كۆچۈرۈلگــەن بولــۇپ  تۇنجــى قېتىــم فىرانســۇز 
 Pierre Amédéé Emillien( شەرقشــۇناس ژائ وبېرت ئامېــدې
Jaubert( تەرىپىدىــن -1825يىلــى دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە 
ئېنسىكلوپېدىيەســى«  »ئىســالم  )تۈركچــە  قىلىنغــان  ئېــالن 
نىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« ماددىســىغا قــاراڭ(. 1896 -يىلــى 
قاھىــرە )مىســىر( نۇسخىســى، 1914 -يىلــى پەرغانــە نۇسخىســى 
تېپىلىــپ دۇنياغــا ئاشــكارىالنغان بــۇ ئەســەر تــا ئــۇ كۈنلەردىــن 
باشــالپال تەتقىقاتچىالرنىــڭ بولۇپمــۇ تۈركولــوگالر ، تارىخچىــالر 
تارتىــپ كەلمەكتــە.  ئۆزىگــە  دىققىتىنــى  تىلشۇناســالرنىڭ  ۋە 

قىرغىزىســتاندىكى  )ھازىرقــى  تۇغۇلغــان  باالســاغۇندا 
چــۇ دەرياســى ۋادىســىغا جايالشــقان قەدىمىــي بىــر شــەھەر( 
قەشــقەردە  بــۇرۇن  يىــل   950 ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
مىــراس  ئۆلمــەس  ۋە  ئىــز  بىــر  ئۆچمــەس  تامامــالپ  يېزىــپ 
ــەر  ــاھانە ئەس ــۇ ش ــەن ب ــدۇرۇپ كەتك ــە قال ــۈپىتىدە بىزلەرگ س
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ  بولۇپمــۇ  مىللەتلەرنىــڭ  تۈركىــي  پۈتــۈن 
ــك«  ــۇ بىلى ــدۇر. »قۇتادغ ــڭ بىرى ــك بايلىقلىرىنى ــەڭ قىممەتلى ئ
تــا ھازىرغىچــە دۇنيانىــڭ ئوخشــىمىغان يەرلىرىــدە پەرقلىــق 
ئۈزلۈكســىز  بىلــەن  تېمىــالر  -خىــل  خىلمــۇ  نۇقتىالردىــن، 
تەتقىــق قىلىنىــپ كەلــدى ۋە تەتقىــق قىلىنىشــقا داۋام قىلماقتــا. 

»قۇتادغۇ بىلىك«تىكى ھازىرقى 
زامان ئۇيغۇر تىلى دىئالېكت ۋە شېۋىلىردە 

ساقلىنىۋاتقان سۆزلەر

ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى   ، ئېتىلغىنىــدەك  يۇقىرىــدا 
ــى  ــۇر تىل ــى ئۇيغ ــى دەۋرى، قەدىمك ــۈرك تىل ــى ت ــى  قەدىمك تىل
تىلــى  چاغاتــاي  ۋە  دەۋرى  تۈركچىســى  خاقانىيــە  دەۋرى، 
ئۆتــۈپ ھازىرقــى شــەكلىگە كەلگۈچــە  بېســىپ  دەۋرلىرىنــى 
ــى  ــق تارىخىن ــق يېزى ــۈز يىللى ــڭ نەچچــە ي ــا مى ــان ئارىلىقت بولغ
ئىلــى- 20 -يىللىــرى  20 -ئەســىرنىڭ  باشــتىن كەچــۈردى. 

شــېۋىلىرى  قەشــقەر-پەرغانە  بىلــەن  شــېۋىلىرى  ســۇ  يەتتــە 
دەســلەپكى قەدەمــدە ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلىنىــڭ 
ئۆلچەملىــك شــەكلى قىلىــپ بېكىتىلــدى. 50 -يىلالردىــن كېيىن 
ئۈرۈمچــى ئېغىــزى ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلنىــڭ ئاساســى قىلىنــدى.

جۇغراپىيــەۋى  كەلگــەن  ياشــاپ  خەلقــى  ئۇيغــۇر 
مۇھىتتــا، ئــۇزاق دەۋرلەرنىــڭ مەھســۇلى بولــۇپ شــەكىللەنگەن 
دەرىجىــدە  مەلــۇم  ھازىرغىچــە  تــا  پەرقلــەر  دىئالېكتىكىلىــق 
ســاقلىنىپ كەلمەكتــە. تىلشۇناســلىق نۇقتىســىدىن ئالغانــدا، 
بــۇ دىئالېكتىكىلىــق پەرقلەرنىــڭ ئازىيىــپ كېتىشــى ھەتتــا ئــەڭ 
ــت  ــان ۋە ۋاقى ــۇم جەري ــۈن مەل ــى ئۈچ ــاپ كېتىش ــدا يوق ئاخىرى
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كېتىــدۇ. دىئالېكــت ۋە شــېۋىلەردىكى  ســۆز-ئىبارىلەر مەيلــى 
گىرامماتىكىلىــق  مەيلــى  بولســۇن،  جەھەتتــە  لېكســىكىلىق 
جەھەتتــە بولســۇن مىللىــي ئەدەبىــي تىلىمىزنى شــۇنداقال مىللىي 
بىــرى  مەنبەلەرنىــڭ  مۇھىــم  بېيىتىدىغــان  مەدەنىيىتىمىزنــى 
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ . شۇڭالشــقىمۇ ئەدەبىــي تىلىمىزنــى تېخىمۇ 
بېيىتىــش، قېلىپالشــتۇرۇش ۋە تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن 
دىئالېكــت ۋە شــېۋىلەرنى تەتقىــق قىلىشــقا، يوقاپ كەتمەســلىكى 
ــۇ  ــق تىلىدىم ــي يېزى ــەس ئەدەبى ــال ئەم ــق تىلدى ــۈن جانلى ئۈچ
تىلــى  ئۇيغــۇر  بولمايــدۇ.  بەرمــەي  ئەھمىيــەت  ئىشلىتىشــكە 
ــات ۋە ئىزدىنىشــلەر  دىئالېكــت -شــېۋىلىرى ئۈســتىدىكى تەتقىق
ئىســتېمالدىكى  تىلىنىــڭ  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى  يالغــۇز 
مەسىلىلەر)مەســىلەن، يــات تىلالردىــن كىرگــەن ســۆزلەرنىڭ 
ــدا  ــي تىل ــان، ئەدەبى ــن قالغ ــۇر تىلىدى ــى ئۇيغ ــا قەدىمك ئورنىغ
قوللىنىلمايدىغــان لېكىــن دىئالېكــت -شــېۋىلەردە ســاقلىنىپ 
ــن  ــاكازاالر( ئۈچــۈن ئىنتايى ــلىتىش ۋەھ ــان ســۆزلەرنى ئىش قالغ
ئەھمىيەتلىــك بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى ئانــا تىلىمىزنىــڭ 
تارىخــى، بۈگۈنــى،  كەلگۈســى تەرەققىياتــى، جۈملىدىــن تۈركىــي 
ــە. ــە ئىگ ــۇ زور ئەھمىيەتك ــى ئۈچۈنم ــالر ئومۇمىــي تەتقىقات تىل

ۋە  دىئالېكــت  تىلــى  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى 
ــارا  ــەرق ئۆزئ ــىدىكى پ ــل ئارىس ــي تى ــەن ئەدەبى ــېۋىلىرى بىل ش
پەرقلــەر  بــۇ  ئەمــەس.  چــوڭ  دەرىجىــدە  ئۇقۇشــالمىغۇدەك 
بەزىــدە ئوخشــاش ســۆزلەردىكى فونېتىكىلىــق ئۆزگىرىشــلەردىن، 
لېكســىكىلىق  بەزىــدە  جەھەتتىــن،  گىرامماتىكىلىــق  بەزىــدە 
جەھەتتــە ۋە بەزىــدە بۇالرنىــڭ  ھەممىســىدە بىراقــال كۆرۈلۈشــى 
تەتقىقاتــالر  نۇرغۇنلىغــان  ھازىرغىچــە  ھەقتــە  بــۇ  مۇمكىــن. 
ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ، كېيىنكــى يىلــالردا بــۇ ســاھەدە كۆزگــە 
كۆرۈنگــەن ۋە ئــەڭ كــۆپ تــەر تۆككــەن تەتقىقاتچىلىرىمىزنىــڭ 
ئايرىــش  قىلغــان  قوبــۇل  بىــردەك  تىلشۇناســلىرىمىزنىڭ  ۋە 
ئۆلچىمــى ئاساســەن شــۇ ئىككــى نۇقتىغــا يىغىنچاقالشــقان:

فورمىســى زامــان  ھازىرقى-كەلگۈســى  1.پېئىلالرنىــڭ 
2.پۈتمىگەن ســۈپەتداش )تەپســىالتى ئۈچۈن مىرســۇلتان 
ــرى  ــى دىئالېكتلى ــۇر تىل ــان ئۇيغ ــى زام ــمانوفنىڭ: »ھازىرق ئوس
« ناملىــق تەتقىقــات كىتابىنىــڭ 55-30 -بەتلەرگــە قــاراڭ(.

ئۆلچەملــەر  بــۇ  تىلــى  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى 
بــۇالر: ئايرىلىــدۇ،  دىئالېكتقــا  ئاساســىي  ئــۈچ  بىلــەن 

قۇمۇلدىــن  )شــەرقتە  دىئالېكــت  مەركىزىــي   .1  
ــدا  ــەڭ رايون ــان ك ــا يەكەنگىچــە بولغ ــي جەنۇبت ــپ، غەربى تارتى

قوللىنىلىدىغــان، ئەدەبىــي تىلنىــڭ شەكىللىنىشــىدە ئاســاس 
بولغــان بــۇ دىئالېكتنىــڭ تارمــاق شــېۋىلىرى: ئىلــى ، ئۈرۈمچــى، 
تۇرپــان ، قەشــقەر، ئاتــۇش، قۇمۇل شــېۋىلىرى، دوالن ئۇيغۇرلىرى 
شېۋىســى(؛ كۇچــا  شېۋىســى،  مۇغــال  شېۋىســى،  تارىــم   ۋە 

 2. لوپنۇر دىئالېكتى ؛
 3. خوتەن دىئالېكتى . 

»قۇتادغــۇ بىلىــك« تىكــى بــەك كــۆپ ســۆزلەر ھازىرقــى 
ــى  ــۇر تىل ــەم ئىشــلىتىلمەكتە، ئۇيغ ــدا ھېلىھ ــۇر تىلى ــان ئۇيغ زام
»قۇتادغــۇ بىلىــك« تىكــى ســۆزلەرنى ئــەڭ كــۆپ ســاقلىغان 
تۈركىــي تىلالرنىــڭ بىرىــدۇر، ھەتتــا بــۇ جەھەتتــە بىرىنچــى 
ئورۇنــدا دېســەكمۇ بولىــدۇ. بــۇ ئورتــاق ســۆزلەرنىڭ كۆپىنچىســى 
ــە خېلــى كۆپــى بولســا ئۇيغــۇر  ئەدەبىــي تىلــدا ســاقالنغان؛ يەن
تىلىنىــڭ پەرقلىــق دىئالېكــت ۋە شــېۋىلىرىدە ســاقالنغان. مــەن 
بــۇ ماقالىــدە دەل شــۇ دىئالېكــت ۋە شــېۋىلەردە ســاقلىنىپ 
قالغــان ســۆزلەر ھەققىــدە توختىلىمــەن. بــۇ ســۆزلەرنىڭ تولىســى 
تــا قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىدىمــۇ ،بــار ســۆزلەردۇر. »قۇتادغــۇ 
ئەدەبىــي  بەزىلىــرى  ســۆزلەرنىڭ  خىــل  بــۇ  تىكــى  بىلىــك« 
دىئالېكــت  شــۇ  ھەتتــا  ئىشــلىتىلمەيدىغان،  ھېــچ  تىلىمىــزدا 
باشــقىالر  رايوندىكىلەردىــن  ئىشــلىتىدىغان  شــېۋىنى  ياكــى 
بىلمەيدىغــان، چۈشــەنمەيدىغان ســۆزلەردۇر. يەنــە بەزىلىــرى 
ــى  ــۇ بىلىك«دىك ــىمۇ »قۇتادغ ــار بولس ــدا ب ــي تىل ــا ئەدەبى بولس
ــەكلىدىن  ــى ش ــۇر تىلىدىك ــا دەۋر ئۇيغ ــى ۋە ئورت ــى قەدىمك يەن
فونېتىكىلىــق جەھەتتىــن ئۆزگىرىــش ھاســىل قىلغــان، دىئالېكت 
– شــېۋىلەردە بولســا ئەينــى شــەكىلدە ســاقالنغان ســۆزلەردۇر.

زامــان  ھازىرقــى  بىلىك«تىــن  »قۇتادغــۇ  تۆۋەنــدە   
ئۇيغــۇر دىئالېكــت -شــېۋىلىرىگە يېتىــپ كەلگــەن )ئەدەبىــي 
تىلدىكىدىــن ســىرت( ســۆزلەر ئۇيغــۇر ئېلىپبــە تەرتىپــى بويىچــە 
»قۇتادغــۇ  ســۆزنىڭ  بىــر  ھــەر  بىلــەن  ئالــدى  ســۇنۇلىدۇ. 
ئىشــارىتى  ئــوق  ئاندىــن  بېرىلىــدۇ،  شــەكلى  بىلىك«تىكــى 
قويۇلــۇپ ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر دىئالېكــت ۋە شــېۋىلىرىدىكى 
شــەكلى بېرىلىــدۇ. »قۇتادغــۇ بىلىك«تىكــى مەنىســى بىلــەن 
ھازىرقــى ئىســتېمال مەنىســى ئوخشــاش بولغــان ســۆزلەرنىڭ 
ھازىرقــى  كېيىنكــى   )←( ئىشــارىتىدىن  ئــوق  مەنىســى 
بېرىلىــدۇ؛  ئىچىــدە  تىرنــاق )»«(  قــوش  يېنىغــا  شــەكلىنىڭ 
ــى  ــۇ بىلىك«تىك ــا »قۇتادغ ــار بولس ــەرق ب ــدە پ ــەر مەنىلىرى ئەگ
مەنىســى بىلــەن ھازىرقــى مەنىســى ئايرىم-ئايرىــم بېرىلىــدۇ. 
ياكــى  دىئالېكــت  قايســى  ســۆزنىڭ  بــۇ  ئاخىرىــدا  ئــەڭ 
كۆرســىتىلىدۇ.  ئىچىــدە   )( تىرنــاق  ســاقالنغانلىقى  شــېۋىدە 

ئ اچىغ ← ئاچىخ »ئاچچىق« )كەلپىن(

ئارتاق ← ئارداق »ئېچىغان، سېسىغان، بۇزۇلغان« )قۇمۇل(؛ ئارداق قوغۇن »بۇزۇلۇپ قالغان قوغۇن« )تۇرپان(.

ئارتاماق ← ئاردىماق »بۇزۇلماق، ئېچىماق، سېسىماق« )قۇمۇل(

ئازۇ »ياكى، ياكى ← ئ اس »بەلكىم، ئېھتىمال« )قۇمۇل(
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ئاسىغ ← ئاسىغ »پايدا، نەپ« )قۇمۇل(

ئاسىغ ← ئاسىغ »پايدا، نەپ« )قۇمۇل(

ئاغماق ← ئاغماق »ئۆرلىمەك، كۆتۈرۈلمەك، چىقماق« )قۇمۇل، قەشقەر-پاخپۇ، خوتەن(

ئالت ← ئالت »ئاستى« )خوتەن(؛ ئالتىن »ئاستى، تېگى« )لوپنور، قۇمۇل، خوتەن(

ئام )ئەر.( ← ئام »ئاۋام، پۇقرا، خەلق« )خوتەن(

ئاۋۇچغا ← ئاۋۇشقا »بوۋاي، قېرى« )لوپنور(؛ ئوبۇشقا »بوۋاي، قېرى«  )لوپنور، خوتەن(

ئاياق ← ئاياغ، ئاياق »چۆچەك، ياغاچتىن ئويۇپ، يونۇپ ياسالغان تاماق قاچىسى«
 )تۇرپان، مەكىت، نىيە، كېرىيە - كۆكمەت(؛ ئاياق-قوشۇق »قاچا-قۇچا، قاچا قومۇش« )قاغىلىق(

ئادىغ ← ئايىغ »ئېيىق« )لوپنۇر (

ئەدگۈ  ← ئەزگۈ »ئىزگۈ، ياخشى« )لوپنۇر (

ئەرتە ← ئەرتە »بالدۇر، بۇرۇن، ئىلگىرى« )ئىلى(: ئەكىننى ئەرتە ئەككەن ھوسۇلنى ئەرتە ئاالر )ماقال(

ئەردەم ← ئەردەم »پەزىلەت، گۈزەل ئەخالق« )قۇمۇل(

ئەركەچ »ياش تېكە« ← ئەركەچ »ئەرگە مايىل ئايال، ئەركەكزەدەك« )كېرىيە(

ئەسكى ← ئەسكى »قەدىمكى، كونا، تارىخى ئۇزۇن« )خوتەن(

ئەسىركەمەك »ئىچ ئاغرىتماق« ←  ئېسىركىمەك »ئايىماق، ئاسرىماق« )ئىلى(

ئەكسۈك ← ئۆكسۈك »كەم، ئاز« )پىچان، قۇمۇل(

ئەكسۈمەك »ئازايماق، كەملىمەك« ← ئۆكسۈمەك »كەملىك قىلماق، يەتمەي قالماق« )تۇرپان، پىچان، قۇمۇل(

ئەكمەك ← ئەكمەك »تېرىماق، تىكمەك«)ئىلى(: بىرنى كەسسەڭ ئوننى ئەك )ماقال(

ئەگىن »دۈمبە« ← ئېگىن »ئۇچا، ئۈستباش ، كىيىم« )قۇمۇل(؛ ئېگىن ، ئەڭىل »ئۇچا، ئۈستۋاش، كىيىم« )كۇچا(؛
  ئەڭىن، ئەگىل »ئۇچا، ئۈستۋاش، كىيىم« )ئىلى(؛ ئېگىن-كېچەك »كىيىم-كېچەك« )لوپنۇر (

ئەم »دورا«  ← ئەم »داۋا، شىپا، دورا« )خوتەن(

ئەمچى ← ئەمچى »تىۋىپ، دوختۇر « )خوتەن(

ئەمگەك »ئەمگەك، جاپا« ← ئەمگەك »كۆچمە. : جاپا، قىيىنچىلىق« )قۇمۇل(؛ ئەمگەكشا»جاپاكەش« )قۇمۇل(؛ 
  ئەمگەكلىك »شورپىشانە ، تەلەيسىز، جاپاكەشلىك« )قۇمۇل(

ئەمگەمەك »جاپا چەكمەك، قىينالماق« ← ئەمگەمەك، ئەمگىمەك »چارچىماق، ھارماق، تالماق« )قۇمۇل(

ئەملەمەك ← ئەملەمەك »داۋالىماق« )خوتەن(

بارداق ← بارداق »سۇ قاچىسى، ئاياق« )خوتەن(

باغىرساق ← بېغىرساق »ۋاپادار، سادىق، مېھرىبان« )تۇرپان(

باقىر ← باقىر »مىس« )ئىلى(

بەك ← بەك »مۇستەھكەم، پۇختا« )تۇرپان(

بۇرۇندۇق »يۈگەن«  ← بۇرۇندۇق »چۈلۈك« )كېرىيە، لوپنۇر (

بۆكە  »پالۋان« ← بۆكە »پالۋان: بۇرۇنقى پالۋانالرنىڭ ئاتىلىشى« )ئىلى(

بۈدىگ ← بۈدۈك »ئۇسسۇل« )مەكىت-يانتاق(؛ بۈدۈكچى »ئۇسسۇلچى« )مەكىت يانتاق(
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بۈكە »ئەجدىھا، بۈيۈك يىالن«  ← بۈكە »ئۇششۇق، ئۆكتەم، كاج« )خوتەن(

بىتىگ »كىتاپ، مەكتۇپ«← پۈتۈك »مەكتۇپ، خەت« )خوتەن(

بىتىمەك »يازماق« ← پۈتمەك »خەت يازماق؛ ئىشەنمەك؛ ئاخىرالشماق« )خوتەن(

تاقى ← تاغى »تېخى« )لوپنۇر (

تاڭسۇق ← تاڭسۇق »ھەيران قالغۇدەك، ئاالھىدە، ئۆزگىچە« )خوتەن، ئىلى(

تامۇغ، تامۇ ← تومۇغ )تامۇغ( »دوزاخ، جەھەننەم« )خوتەن(؛ تامۇ ۋاقتى
 »كەلكۈن مەزگىلىدىن بۇرۇنقى سۇ قىس پەيت« )خوتەن(

تامىزماق ← تېمىزماق »تېمىتماق« )قۇمۇل(

تەرى ← تەرى »تېرە« )خوتەن(

توسۇن »ئاساۋ تاي« ← توسۇن »ئاساۋ، شاش« )ئىلى(؛ توسان »ئاساۋ، شاش« )كېرىيە(

تولۇ، تولى ← تۇلۇ، تۇال »مۆلدۈر« )ئاقسۇ(؛ تۇلۇ »مۆلدۈر« )لوپنۇر (؛ تۇلى »مۆلدۈر« )شايار(

تۇش »تەڭدىشى، ئوخشىشى« ← تۇش »دوست، تەڭتۇش« )ئىلى(

تۇملىغ ← تۇم »سوغۇق« )خوتەن(

تۈتمەك ← تۈتە-، تۈتىمەك »ئىسلىنىپ كۆيمەك، تۇتاشماق« )خوتەن، مەكىت(

تۈزۈنلۈك »سىلىق، ئېسىل مىجەز« ← تۈزۈتلۈك »ئىسكەتلىك، يارىشىملىق، قائىدە-يوسۇنلۇق« )تۇرپان(

تۈش ← تۈش »چۈش« )قۇمۇل(

تۈشمەك ← تۈشمەك »چۈشمەك« )قۇمۇل(

تۈشۈن ← تۈشۈن »ئۆتەڭ، قونالغۇ« )لوپنۇر (

تىش ← تىش »چىش« )قۇمۇل(

تىشى ← تىشى »چىشى« )قۇمۇل(

تېۋە ← تىۋە »تۆگە« )خوتەن(؛ تەۋە )قۇمۇل(

ساماق ← سايماق »سانىماق، ھېسابلىماق؛ كۆرمەك« )؟(

سۇچۇلماق ← چۇچۇلىماق »كىيىمنى سالماق، كىيىمنى يەشمەك « )قۇمۇل(

سۈرۈگ ← سۈرۈك »توپ، پادا« )قۇمۇل(

سۈڭۈ ← سۈنگۈ »نەيزە، مىلتىقنىڭ نەيزىسى« )ئىلى(

سىنماق ← سىنماق »سۇنماق« )خوتەن، تۇرپان(

شىش »زىخ، چوكا« ← شىش »ساڭزا سالغاندا ئىشلىتىدىغان چوكا؛ ئارغامچا تۈگۈنلىرىنى يېشىدىغان مۈڭگۈز
 ياكى ياغاچ زىخ« )قۇمۇل(

قارا باش ← قاراۋاش »خىزمەتچى، قۇل « )تۇرپان(

قامچى ← قامچى »قامچا« )لوپ، چۆچەك(

قوزى ← قوزى »جەننەت، بېھىش« )قەشقەر-پاخپۇ(

قوشنى ← قوشنى »قوشنا« )خوتەن(
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قوڭۇز ← قوڭۇز »قوڭغۇز« )تۇرپان، قۇمۇل(

مەڭزەتمەك ← مەڭزىتمەك »ئوخشاتماق، تەڭ قىلماق، تەققاسلىماق« )خوتەن(

مۇڭادماق ← مۇڭايماق »زېرىكمەك، مۇڭالنماق« )قۇمۇل(

مۇنماق ← مۇنۇماق »ئالجىماق« )قۇمۇل(

نەتەگ »قانداق« ← نەتەك »قانداق نەرسە« )نىيە(

ئوپرى »ئويمانلىق، ئويمان« ← ئوپۇر »ئويمان، ئازگال؛ كۆچمە: ئالدام، تۇزاق« )قۇمۇل، تۇرپان، لوپنۇر (

ئوپماق ← ئوپالماق »)چاينى( ئوتلىماق« )قۇمۇل(؛ ئوپۇم »يۇتۇم، ئوتالم« )قۇمۇل(

ئوتاچى »تىۋىپ، دورىگەر« ← ئوتىچى »مال دوختۇرى« )خوتەن(

ئوتاغ »چېدىر« ← ئوتاغ »)ۋاقىتلىق( قونالغۇ )خوتەن(، كېرىيەدە: قوناغ

ئۇچماق ← ئۇچماق »جەننەت، بېھىش« )قۇمۇل، لوپنۇر (

ئۇچماق ← ئۇچماق »جەننەت، بېھىش« )قۇمۇل، لوپنۇر (

ئۇلىماق ← ئۇال-. ئۇلىماق »ھۇۋلىماق« )قۇمۇل(

ئۇمىنماق← ئۇمۇنماق »ئۈمىدلىنىپ قالماق، ئۇمۇنۇپ قالماق« )قۇمۇل، كۇچا، ئاقسۇ، خوتەن(؛
 ئومۇلماق، ئومىلىپ قالماق » ئۈمىدلىنىپ قالماق، ئومۇنۇپ قالماق« )ئىلى(

ئۆپمەك ← ئۆپمەك »سۆيمەك« )قۇمۇل(

ئۆگسۈز ← ئۆگسۈز، ئۆكسۈز »يىتىم، تەمتىرەپ قالغان ئادەم« )؟( 

ئېلەتمەك، ئېلتمەك ← ئەلتىۋەتمەك »ئەۋەتمەك، يەتكۈزمەك« )لوپنۇر (؛ ئىلىتمەك »باشلىماق، ئەگەشتۈرمەك« )ئىلى(

ئېلىگ »قول« ← ئېلىك، ئىلىك قاپ »پەلەي«: ئېلىك، ئىلىك »قول« )خوتەن(

ئىكىندى ← ئىكىندى »دىگەر ۋاقتى« )ئىلى(

ئىملەمەك ← ئىملىمەك »ئىشارەت قىلماق« )قەشقەر(

ئىنانماق ← ئىنەنمەك »ئىشەنمەك« )قۇمۇل(

ئىنمەك ← ئىنمەك »چۈشمەك، چۆكمەك« )قەشقەر، قۇمۇل(

ياداغ ← ياياق »پىيادە« )قۇمۇل، تۇرپان، لوپنۇر (

يارىم ← يارىم »يېرىم« )ئىلى(

يازۇق ← يازۇق »گۇناھ؛ ئاچچىق؛ تۆھمەت، غەيۋەت« )لوپنور(

يازماق 1← يازماق »خاتاالشماق، خاتا قىلماق« )؟( )ئۇيغۇرچە -خەنزۇچە لۇغەت،، -1207بەت(

يازماق 2 ← يەزمەك »يەشمەك« )قۇمۇل، كۇچا، ئىلى(

ياغى ← ياغى »دۈشمەن، ياۋ، يامانلىق« )قۇمۇل، لوپنۇر (: ياغى ياندىن، دۈشمەن قېرىنداشتىن )ماقال(

ياۈاش ← ياۈاش »يۇۋاش« )ئاتۇش(

يەتى ← يەتتې »يەتتە« )كەلپىن، تۇرپان ئاس(

يۇل ← ژۇل »بۇالق« )مەكىت(
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خۇالسە
ــى  ــى ســۆزلەردىن ھازىرق ــۇ بىلىك«تىك ــدە، »قۇتادغ ــۇ ماقالەم ب
يېتىــپ  شــېۋىلىرىگە  ۋە  دىيالېكــت  تىلىنىــڭ  ئۇيغــۇر  زامــان 
كۆرســىتىپ  بايقىغانلىرىمنــى  مېنىــڭ  ســۆزلەردىن  كەلگــەن 
ئۇيغــۇر  قەدىمكــى  كۆپىنچىســى  ســۆزلەرنىڭ  بــۇ  ئۆتتــۈم. 
ــە  ــن كېيىنكــى خاقانىي ــۇپ، ئۇنىڭدى ــار ســۆزلەر بول ــۇ ب تىلىدىم
تۈركچىســى يەنــى 10-13 ئەســىر ئۇيغــۇر تىلــى ۋە داۋامىدىكــى 
چاغاتــاي تۈركچىســى دەۋرىدىــن تــا بۈگۈنگــە قــەدەر ســاقلىنىپ 
ــۇ  ــى، ب ــۈش كېرەكك ــپ ئۆت ــۇنىمۇ ئېيتى ــۆزلەردۇر. ش ــان س قالغ
ســۆزلەرنىڭ مۇتلــەق كــۆپ ساندىكىســى »قۇتادغــۇ بىلىــك« 
ــى  ــان »دىۋان ــكارى بولغ ــڭ يادى ــر دەۋرنى ــاش بى ــەن ئوخش بىل
ماقالەمــدە  بــۇ  مــەن  مەۋجۇتتــۇر.  تۈرك«تىمــۇ  لۇغاتىــت 
بولغاچقــا  قىلغــان  ئاســاس  بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  پەقەتــال 
ئەينــى دەۋرنىــڭ باشــقا ئەســەرلىرى بىلــەن سېلىشــتۇرمىدىم.
دىيالېكت ياكى شــېۋىلەر خۇددى بىر تىلنىڭ گېنىغا ئوخشــايدۇ. 
ئارقىلىــق  ســۆزلەر  بــۇ  ســاقالنغان  دىيالېكتــالردا  چۈنكــى 
تىلىمىزنىــڭ ئورتــاق ئەدەبىــي تىلىــدا ئىشــلىتىلمەيدىغان، لېكىن 
شــېۋىلەردە جانلىــق تىلــدا ســاقالنغان ســۆزلەرنى تاپااليمىــز؛ 
سانســكرىتچە،  توخرىچــە،  تىلىمىزغــا  ســىرت  بۇنىڭدىــن 
تىلالردىــن  باشــقا  ياكــى  پارســچە  خەنزۇچــە،  موڭغۇلچــە، 
كىرگــەن ســۆزلەرنىمۇ بايقىيااليمىــز. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ خىــل 
يەرگــە  باشــقا  يېزىدىــن  ئۆســكەن  تۇغۇلــۇپ  ئــۆزى  ســۆزلەر 
ــن  ــوق كىشــىلەر تەرىپىدى ــا ســاۋاتىمۇ ي ــپ باقمىغــان، ھەتت بېرى

ئىشــلىتىلپ كەلگــەن بولــۇپ، بــۇ خەلقىمىزنىــڭ ئۆتمــۈش بىلەن، 
بولغــان  بىلــەن  مەدەنىيىتــى  مىللىــي  بىلــەن،  ئەجدادلىــرى 
ــدۇ.  ــى كۆرســىتىپ بېرى باغلىنىشــىنىڭ مۇســتەھكەم ئىكەنلىكىن
ئاالقــە  تىــل  كېتىشــى،  تېزلىشــىپ  شەھەرلىشىشــنىڭ 
ۋاســىتىلىرىنىڭ بارغانســېرى ئومۇملىشىشــى ۋە شــۇنداقال ئورتــاق 
ــېۋىلەرنىڭ  ــت – ش ــەن دىيالېك ــىرى بىل ــڭ تەس ــي تىلنى ئەدەبى
ۋەتىنىمىزنىــڭ  بولۇپمــۇ  ئازايماقتــا.  -ئاســتا  ئاســتا  پەرقــى 
تىلشۇناســالرنىڭ،  ئەلدىكــى  چــەت  ئەھۋالىــدا  ھازىرقــى 
زىيالىيالرنىــڭ ھەتتــا ھــەر بىــر ئۇيغۇرنىــڭ ئانــا تىلىمىزنــى 
بولۇۋاتقــان ھالقىلىــق  باشــالپ قوغدىشــى كېــرەك  ئۆزىدىــن 
پەيتتــە دىيالېكــت ۋە شــېۋىلەردىكى ســۆزلەرنىڭ توپلىنىشــى، 
ــەن  ــر ئىشــتۇر. م ــم بى ــۇ زۆرۈر ۋە مۇھى ــق قىلىنىشــى تولىم تەتقى
قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلــى كەســپىدە ئوقــۇپ، مۇشــۇ ســاھەدە 
ئىشــلەۋاتقان بىــر ئوقۇتقۇچــى بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن بــۇ 
ــي ھــەم كەســپى  ــى ھــەم مىللى ــش ۋە تەتقىقاتالرن ــل ئىزدىنى خى
بــۇرچ دەپ قارايمــەن. بۇنىڭدىــن كېيىنكــى تەتقىقاتلىرىمنــى 
ــان  ــى زام ــا ھازىرق ــر ۋاقىتت ــەن بى ــى بىل ــۇر تىل ــى ئۇيغ قەدىمك
ئۈســتىدە  شــېۋىلەر   ، دىيالېكــت  جۈملىدىــن  تىلــى،  ئۇيغــۇر 
ئىلىــپ بارماقچىمــەن. ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ تارىخىــي مەتىنلىرىدىــن 
بۈگۈنكــى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ دىيالېكــت – شــېۋىلىرىگىچە يېتىــپ 
ــۇ  ــن سېلىشتۇرۇلۇشــى، ب ــە جەھەتتى كەلگــەن  ســۆزلەرنىڭ مەن
ســۆزلەرنىڭ ئەدەبىــي تىلدىمــۇ ئىشلىتىلىشــى، ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ 
ئىنتايىــن مۇھىمــدۇر. بېيىشــى ئۈچــۈن  ســۆز خەزىنىســىنىڭ 

پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

ئۇيغۇرچە ماتېرىيالالر:

ئابدۇلال سۇاليمان قاتارلىقالر: »دۇنيادا بىرال خوتەن بار«، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى، -2006يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى.
ئابدىشۈكۈر تۇردى، قادىر ئەكبەر: »يۈسۈپ خاس ھاجىپ - قۇتادغۇ بىلىك )نەسرىي يەشمىسى(«. مىللەتلەر نەشىرياتى، بېيجىڭ، 

2006 -يىل.
غۇالم غوپۇرى: »ئۇيغۇر شېۋىلىرى سۆزلۈكى«، مىللەتلەر نەشرىياتى، بېيجىڭ، 1986.يىلى نەشرى.

قۇمۇل شېۋىسىنى تەكشۈرۈش مەخسۇس گۇرۇپپىسى:» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ قۇمۇل شېۋىسى«، شىنجاڭ پەن-تېخنىكا 
سەھىيە نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، 1997 -يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى.

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونى ئىجدىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى تىل تەتقىقات ئورنى:» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ دىئالېكت 
ۋە شېۋىلىرى لۇغىتى«، مىللەتلەر نەشرىياتى، بېيجىڭ، 200 -7يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى.

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونلۇق مىللەتلەر تىل-يېزىق كومىتېتى لۇغەت بۆلۈمى: »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى 
)قىسقارتىلمىسى(«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، 199 -9يىلى نەشرى.

مۇھەببەت قاسىم، تاش راخمان، سەلتەنەت خالىق: »ئۇيغۇر تىلى دىئالېكت-شېۋىلىرىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى« )قوشۇمچە: ھەرقايسى 
دىئالېكت-شېۋىلەردىن ئەدەبىي پارچىالر(، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، -2012يىلى.

يۈرۈڭ ← يۈرۈڭ »ئاق« )خوتەن(

يىدىغ » سېسىق پۇراپ قالغان )نەرسە(« ← يىدىغ »پاالق )تۇخۇم(، بۇزۇلغان« )قۇمۇل(

يىدىماق ← ئىدىماق »سېسىق پۇراپ قالماق« )قۇمۇل(

يىغاچ ← يىغاچ »ياغاچ، دەرەخ« )قۇمۇل، تۇرپان(
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مۇھەببەت قاسىم قاتارلىقالر:» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى دېئ الىكت سۆزلىرى تەتقىقاتى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 2006 - 
يىلى، ئۇيغۇرچە-خەنزۇچە نەشرى.

مىرسۇلتان ئوسمانوۋ: »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى دىئ الېكتلىرى«، شىنجاڭ ياشالر-ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، ئۈرۈمچى، 1989 -يىلى، 
ئۇيغۇرچە نەشرى.

________ »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى خوتەن دىئ الېكتى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 2004 -يىلى، ئۇيغۇرچە نەشرى.

________ »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ لوپنور دىئالېكتى«، شىنجاڭ ياشالر ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى، 2006 -يىلى، ئۇيغۇرچە 
نەشرى.
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ئۈرۈمچى، 1997 -يىلى نەشرى.

نىجات سوپى: »ئۇيغۇر تىلى ئىلى ئېغىزى ھەققىدە تەتقىقات«، 2010 -يىلى، مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل-
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»قۇتادغۇ بىلىك« داستانىدىكى 19-،20-،21-بابالر ئۈستىدە 

قىسقىچە تەھلىل
ئاسىمە ئىلھام*

 )تۈركىيە(

نامايەنــدە،  پــارالق  تارىخىدىكــى  مەدەنىيــەت  ئۇيغــۇر 
ئۇيغــۇر  دەۋرىدىكــى  ئاخىرقــى  خاتالىقىنىــڭ  قاراخانىيــالر 
داســتانى،  پەلســەپىۋى  كىالسســىك  مەشــھۇر  خەلقىنىــڭ 
ئىقتىســادىي،   ، سىياســىي  جەمئىيىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر 
مەدەنىــي ھاياتىنــى، ئىجتىمائىــي پەلســەپىۋى چۈشــەنچىلىرى 
بىلىــم،  ھايــات،  ئىجتىمائىــي  دەۋردىكــى  پۈتــۈن  بىــر  ۋە 
شــېئىرىي  پاســاھەتلىك  مەزمۇنلىرىنــى  ھەممــە  ئەخالقنىــڭ 
تىــل بىلــەن قويــۇق درامماتىــك خۇسۇســىيەتكە ئىگــە ئوبــرازالر 
ۋاسىتىســىدە مەركەزلەشــتۈرۈپ چوڭقــۇر مۇھاكىمــە قىلغــان 
ئەنــە  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ   - ئېنســىكلوپېدىيە  ئىجتىمائىــي 
گۆھــەردۇر. بىباھــا  خەزىنىســىدىكى  مەدەنىيــەت  دەۋر  شــۇ 

  »قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانى ئۇيغــۇر فولكلورىنىــڭ 
ــەت  ــى ئىجادىي ــڭ ئاغزاك ــان خەلقنى ــى بولغ ــر مەزمۇن ــم بى مۇھى
ئاساســىدا  تەجرىبىلىــرى  ئەنئەنىــۋى  بــاي  ۋە  دۇردانىلىــرى 
ئىلغــار  زاماننىــڭ  ئەينــى  بولغاچقــا  كەلگــەن  بارلىققــا 
ئىدېئولوگىيەســى ،تەبىئــەت پەلسەپەســى ، بىلىــش نەزەرىيەســى 
ــم- پەننىــڭ ھەممــە ســاھەلىرىنى  ، جەمئىيەتشۇناســلىق ۋە ئېلى
بەلكــى  ئەمــەس  دەۋرنىــڭال  ئەينــى  ئېلىــپ  ئىچىگــە  ئــۆز 
ئايالنغــان.  مىراســقا  قىممەتلىــك  ئۈچۈنمــۇ  دەۋر  ھازىرقــى 

داســتاندا  مەزكــۇر  مــەن  تۆۋەنــدە، 
قاراشــالر  ئىدىيــەۋى  ۋە  مەزمۇنــالر  ئىپادىلەنگــەن 
ئۆتىمــەن.  يۈرگــۈزۈپ  مۇالھىــزە  قىســقىچە  توغرىســىدا 

ــىدا  ــڭ ئوتتۇرىس ــەن ئايتولدىنى ــگ بىل ــا، ئەلى  19 -بابت
بولۇنغــان ســۆھبەت ئارقىلىــق، سۆزلەشــتە دىققــەت قىلىدىغــان 
بــۇرۇن  ئاچماســتىن  ئېغىــز  باشــقىالر  يەنــى،  نۇقتىــالر 
جــاۋاب  سۆزلىمەسلىك،ســورالغاندا  بىھــۇدە  سۆزلىمەســلىك، 
بېرىــش، ئەقىــل بىلــەن ســۆزلەش، كــۆپ ئــاڭالش، ئاز ســۆزلەش، 
ياخشــى، پايدىلىــق ســۆزلەرنى قىلىــش قاتارلىــق مەزمۇنــالر بايان 
قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ بابتــا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ئاساســلىق كــۆز 
قاراشــالرنى تۆۋەندىكــى بىرقانچــە تۈرگە بۆلــۈش مۇمكىن، يەنى:   

1 - كەم سۆزلۈك ۋە كۆپ سۆزلەش توغرىسىدا 

مەسىلەن :
 964 - قىزىل تىل ئۆمرۈڭنى قىسقارتىدۇ،
ئېسەنلىك تىلىسەڭ، ئۇنى قاتتىق باغال.

   
967 - بېشــىنىڭ ئامانلىقىنــى تىلىســەڭ، تىلىڭغــا ئېھتىيــات 

ــول، ب
      تىلىڭ ھەركۈنى بېشىڭغا خەۋپ يەتكۈزىدۇ. 

 
2 -توغرا ۋە ياخشى سۆز توغرىسىدا 

مەسىلەن : 
984 -ئەگەر بۇ تىل سۆزلەشنى بىلسە ، 

      سۆزنىڭ پايدىسى ناھايىتى كۆپ. 

1001 - سۆزنىڭ پايدىسى ئۇلۇغدۇر، 
        سۆز جايىدا قوللىنىلسا، قۇلنى يۈكسەلدۈرىدۇ. 

1003 - ئەگەر تىل جايىدا سۆزلەشنى بىلمىسە، 
        يېشىل كۆكتىكى كىشىنى يەرگە چۈشۈرىدۇ.  

3 - ئەقىل بىلەن سۆزلەش توغرىسىدا 

مەسىلەن :

971 - بىلىمسىزنىڭ تىلى دائىم باغالقتا بولۇشى الزىم،  
بىلىملىك كىشى تىلىغا ھاكىم بولۇشى كېرەك. 

992 - قارا، بىلىمنىڭ بەلگىسى ئىككى نەرسىدۇر، 
      بۇ ئىككى نەرسە بىلەن كىشىنىڭ يۈزى يورۇق بولىدۇ

993 - بۇنىڭ بىرى-تىل، يەنە بىرى- بوغۇزدۇر،
       بۇ ئىككىسىنى باشقۇرالىسا دەريادەك پايدىسى تېگىدۇ. 

قىســقىچە مەزمۇنى: مەزكۇر ماقالىــدە، ئالدى بىلەن »قۇتادغۇبىلىك« داســتانىدىكى 
19 -،20 -،21 -بابــالردا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان مەزمۇنــالر قىســقىچە تونۇشــتۇرۇلىدۇ 
ــدۇ.  ــزە قىلىنى ــالر مۇالھى ــەۋى قاراش ــەپىۋى ۋە ئىدىي ــەن پەلس ــالردا ئىپادىلەنگ ــۇ باب ۋە ب

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر:  قۇتادغۇ بىلىك، ئىدىيەۋى مەزمۇن، كۆز قاراش 

*ماگىستىر ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىسى 
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4 - خەلقپەرۋەر ۋە بىلىملىك خاقاننىڭ  دۆلەتنى ئىدارە  
قىلىشى 

مەسىلەن :

1039 -خەلق بېيىدى، مەملىكەت تەرتىپكە چۈشتى، 
    خەلقى ئەلىگ ئۈچۈن دۇئا قىلدى. 

 1040 - خەلق نىجات تاپتى، جاپا-مۇشەققەتتىن قۇتۇلدى، 
         قوزا بىلەن بۆرە بىللە يۈرىدىغان بولدى.

 
1041 - ئېلى روناق تاپتى، قانۇن تۈزۈلدى، 

        ئەلىگنىڭ دۆلىتى كۈندىن-كۈنگە زىيادە بولدى. 

يۇقىرىدىكــى  ئىدىيەلــەر  ئاساســلىق  بابتىكــى  بــۇ 
قويۇلغــان.  ئوتتۇرىغــا  بويىچــە  لىنىيەلــەر  قانچــە  بىــر 

ئايتولــدى  بىلــەن  ئەلىــگ   ئاساســلىقى،  -بابتــا،   20
ئوتتۇرىســىدىكى ســۆھبەتلەر ئارقىلىــق،  ئــادەم مەيلــى قانچىلىك 
بەختلىــك بولــۇپ كەتســۇن، ئۆلۈمنىــڭ ھامىنــى كېلىدىغانلىقــى، 
يەنــە  قۇتۇاللمايدىغانلىقــى،  قېچىــپ  ئۇنىڭدىــن  ھېچكىــم 
قاتتىــق  ھاياتىدىــن  ئۆزىنىــڭ  ئالدىــدا  ئۆلــۈم  ئايتولدىنىــڭ 
بايــان  ئويالنغانلىقىنــى  توغرىســىدا  ئۆلــۈم  ئۆكۈنگەنلىكــى، 
بىخــۇد  ئالدىــدا  ئۆلــۈم  كىشــىنىڭ  ئارقىلىــق،  قىلىــش 
مــال- ئىكەنلىكــى،  ۋاقىتلىــق  مال-دۇنيانىــڭ  بولماســلىقى، 
دۇنياغــا بېرىلمــەي ئۆلۈمگــە ھــەر ۋاقىــت تەييــار تۇرۇشــى، 
قىلىــش  ئىشــالرنى  ســاۋابلىق  كېلىشــىچە  قولىدىــن 
الزىملىقــى قاتارلىــق مەزمۇنــالر ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولــۇپ، 
ــان:    ــات يايدۇرۇلغ ــە قان ــەر بويىچ ــە تۈرل ــر قانچ ــى بى تۆۋەندىك

1 -ئۆلۈمنىڭ قانۇنىيەت ۋە مۇقەررەرلىكى توغرىسىدا 
مەسىلەن : 

1066 - ئەي تىرىك يۈرگۈچى، غاپىل بولما، 
        تىرىك ئىكەنسەن، ئاخىر سەنمۇ ئۆلىسەن.

1086 -كىشى تۇغۇلغان ئىكەن، ئۆلۈشىمۇ كېرەك، 
       نېمىكى كۆتۈرۈلگەن بولسا، چۈشۈشى كېرەك. 

1113 - ئەگەر كۈمۈش ئۆلۈمدىن ساقالپ قااللىسا ئىدى، 
        كىشىلەر كۈمۈشنى ئۆزى ئۈچۈن بەدەل قىلغان بوالتتى.

 
1140 - ئۆلۈم تۈۋى  ۋە چېكى يوق بىر دېڭىزدۇر،

سىنچىالپ قارىساڭ، تۈۋى يوق چوڭقۇرلۇقتۇر.     

2 - ئىنسان تەبىئىيىتى توغرىسىدا 

   مەسىلەن : 
1122 - بۇ ئىنسان ئوغلى نېمىدېگەن ئاجىز-ھە؟

       تىرىكلىك كۈنلىرىنى تىلىگىنىدەك ئۆتكۈزەلمەيدۇ.
1124 - ئازراق ياخشىلىققا يېتىشسە، ئۆزىنى ئۇنتۇيدۇ،  

        سۆزىنى يېشىل كۆكتىن ئۈستۈن چاغاليدۇ. 

1125 - مەرتىۋە قازانسا، مەغرۇر، كۆرەڭ بولۇۋالىدۇ، 
       ئۆلۈم تۇتقاندا ئويغىنىدۇ ۋە ئۆكۈنچ بىلەن ئۆلىدۇ. 

3 -تېبابەتچىلىك ۋە دورىگەرلىك توغرىسىدا 

مەسىلەن : 
1054 - مىزاجى ئاينىدى، تامىقى تېتىقسىز بولدى، 

        روھى ئېغىرالشتى، كېسەل ئۇنى قاتتىق تۇتتى. 

 1055 - مىزاجلىرى بۇزۇلدى، كۆر، كۈچى كېمەيدى، 
        تال چىۋىقتەك تۈز قامىتى تۆۋەن پۈكۈلدى.

1060 - بەزىلەر جوالپ قوشۇپ، سوغۇقلۇق قىلدى، 
       بەزىسى كېرەكلىك شاراب ھازىرالپ بەردى.  

بــۇ يــەردە ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىشــقا تېگىشــلىكى شــۇكى، 
ــىتىش  ــول كۆرس ــىھەت ۋە ي ــا نەس ــلى ئەمەلدارالرغ ــەر ئەس ئەس
خاراكتېرىدىكــى دىداكتىــك داســتان ھــەم مۇشــۇ ئاالھىدىلىكــى 
بىلــەن نۇرغــۇن ئەللەرگــە تارقالغــان ۋە ناھايىتــى زور شــۆھرەت 
قازانغــان بولســىمۇ، لېكىــن بــۇ ئەســەر يەنــە پەقــەت پەلســەپىۋى 
مەزمۇنالرنىــال ئەمــەس بەلكــى  سىياســەت، دىــن، پەلســەپە، 
ئىدېئولوگىيــە، ئېتىــكا، ماتېماتىــكا ، ئاســترونومىيە، ھەربىــي 
تېبابەتچىلىــك  ئىقتىســاد،  دىپلوماتىيــە،  قانــۇن،  ئىشــالر، 
تېمىالرنــى  نۇرغــۇن  قاتارلىــق  مۇناســىۋەت  ئىجتىمائىــي  ۋە 
خاراكتېرلىقتــۇر. ئاالھىــدە  بىلــەن  ئالغانلىقــى  ئىچىگــە  ئــۆز 

21 -بابتــا، ئايتولدى بىلەن ئۆگدۈلمىشــنىڭ ســۆھبىتى   
ــڭ  ــى، ھېچكىمنى ــۇ قىســقا ئىكەنلىك ــڭ تولىم ــق، ھاياتنى ئارقىلى
ــارە  ــداق چ ــا ھېچقان ــى ۋە ئۇنىڭغ ــن قۇتۇاللمايدىغانلىق ئۆلۈمدى
قىلىــش  تەييارلىــق  ياخشــى  ئۆلۈمگــە  قىاللمايدىغانلىقــى، 
الزىملىقــى، ئەۋالدالرنــى ياخشــى ھەربىيلــەش ، شــۇنداقال ئالــالھ 
قويۇلغــان  ئوتتۇرىغــا  توغرىســىدىكى مەزمۇنــالر  مەدھىيەســى 
بولىــدۇ: بۆلۈشــكە  تۈرگــە  قانچــە  بىــر  تۆۋەندىكــى  بولــۇپ، 

1 - باال تەربىيەسى توغرىسىدا 

 مەسىلەن : 
   1164 - ئوغۇل-قىزنىڭ غېمى تۈۋسىز دېڭىزدۇر،

          قىزىل يۈزنى ئوغۇل-قىزنىڭ غېمى سارغايتىدۇ. 

1166 -ئوغۇل-قىز تۈپەيلىدىن ئاتا زەخمەت چېكىدۇ، 
      ئوغۇل-قىز بولسا ئاتىسىنىڭ ئېتىنىمۇ ئاتىمايدۇ. 

1219 - ئاتا ئوغلىغا قاتتىق قول بولسا، ئوغلى ياخشى بولىدۇ، 
       ئاتا-ئانىسىنىڭمۇ يۈزى يورۇق بولىدۇ. 

1224 - ئاتا بالىسىنى كىچىكىدىنال بوش قويۇۋەتكەن بولسا 
       ئوغۇلدا گۇناھ يوق، ئەيىب ئاتىدا.

 1228 - ئوغۇل-قىزغا پەزىلەت، بىلىم ئۆگىتىش الزىمكى، 
        شۇ پەزىلەت بىلەن خۇي-پەيلى گۈزەل بولسۇن. 
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2 -ئۆلۈم توغرىسىدا 

مەسىلەن :
1179 - بۇ ئۆلۈمنىڭ تىرنىقى نېمىدېگەن ياۋۇز نەرسە، 

       ئۆلۈمنىڭ كىشىنى يىقىتمىقى نېمىدېگەن ئەشەددىي!

1180 - ياسىداق ساراينى بۇزغۇچى ئۆلۈمدۇر، 
       بارلىق يىغلىغانالرنى چاچقۇچى ئۆلۈمدۇر. 

1196 - ئۆلۈمگە ئالتۇن- كۈمۈش پايدا بەرمەيدۇ، 
        ئۆلۈمنى بىلىم ياكى ئىدراك توسۇپ قااللمايدۇ. 

1200 - ئۆلۈم كىشىگە يۈز خاتىرە قىلسا ئىدى، 
       مۇبارەك پەيغەمبەرلەر ئۆلمىگەن بوالتتى. 

1210 - تۇغۇلغانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈش ئۈچۈن تۇغۇلغاندۇر، 
        ھەرقانچە ئۇرۇنسىمۇ، ئاخىر ئۆلۈم مەجبۇرى ئېلىپ 

كېتىدۇ. 

3 -ئالالھ مەدھىيەسى توغرىسىدا 
مەسىلەن : 

1243 - ناھايىتى مېھرىبان، سېخىي ئاتام ئىدىڭ، 
        ئەمما ياراتقۇچى سېنىڭدىنمۇ مېھرىباندۇر. 

1245 - قەدىرسىزگە قەدىر-قىممەت ئۇنىڭدىن تېگىدۇ، 
       ئۇنىڭ خالىشى بىلەن كىچىككە ئۇلۇغلۇق كېلىدۇ.

 
1260 - پۈتۈن ئارزۇ، نېمەتلەرنىڭ ھەممىسىگە ئېرىشتىم، 
       ئەي ياخشى ئىگەم، مەن سەندىن خۇشاللىق تاپتىم. 

1267 - خۇدا كىمگە ئىنايەت ۋە ياردەم بەرسە، 
        ئۇ كىشى ھەر ئىككى دۇنيادا بەختلىك بولىدۇ. 

1271 - تەڭرى كىمنى ئاسرىسا، ئۇ ئاسرىلىدۇ، 
       تىلىكىنى تاپىدۇ ۋە ياخشى نېمەتلەرگە يېتىشىدۇ.  

شــۇكى،  تېگىشــلىكى  قىلىشــقا  ئېتىــراپ  يــەردە  بــۇ 
تەرىپىدىــن  بايــات  ئالەمنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
يارىتىلغانلىقىنــى روشــەن ئېتىــراپ قىلىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
ئالەمنىــڭ مەنبەســى ئۈزلۈكســىز زىددىيــەت ۋە بىرلىــك ئىچىــدە 
دائىمىــي ھەرىكەتلىنىــپ تۇرىدىغــان تــۆت زات ئىكەنلىكىنــى 
ــن كېيىــن يۈســۈپ  كۆرۈنەرلىــك ئوتتۇرىغــا قويغــان.    فارابىدى
خــاس ھاجىپنىــڭ تەبىئەتنــى تەبىئــەت ئارقىلىــق ئىزاھــالش 
ئەســەرنىڭ  بــۇ  تەكىتلىگەنلىكــى  قايتــا  نۇقتىئىنەزەرىنــى 
ئىلمىــي  ۋە  تارىخىــي  جەھەتتىكــى  پەلسەپەســى  تەبىئــەت 
ــر مەزمــۇن  ــە بى ــۇ ئەســەردە يەن ــدۇ. ب ــى گەۋدىلەندۈرى قىممىتىن
تەبىئەتنىــڭ تەركىبــى قىســىمى ھېســابالنغان ئىنســان ۋە ئۇنىــڭ 
دۇنيادىكــى  ئىنســاننىڭ  ئاالھىدىلىكــى،  مەنىــۋى  ۋە  ماددىــي 
ۋە  ئىنســان  ئىبــارەت.  مەسىلىســىدىن  ئورنــى  پائالىيەتچــان 
ئۇنىــڭ بىلىــش ئىقتىــدارى، قەدىر-قىممىتــى، بەخت-ســائادىتى 
ــزم  ئاپتــور تەرىپىدىــن ھــەم تەبىئــەت پەلسەپەســى ھــەم گۇمانى
ئاپتــور  ئەســەردە  گەرچــە  قىلىنغــان.  مۇھاكىمــە  ئاساســىدا 
ئۆزىنىــڭ ئۆلــۈم، كىشــىلىك دۇنيــا، ھاياتلىــق توغرىســىدىكى 
قاراشــلىرىدا روشــەن دىنىي ئىدىيەلىرىنى ئىپادىلىگەن بولســىمۇ، 
لېكىــن بــۇ ئەســەر ھەرگىزمــۇ دىــن ۋە ئەقىــدە تارىخىدىكــى 
پەلســەپىۋى  بىــر  بەلكــى  بولماســتىن،  كىتــاب  مۇقــەددەس 
بىلىــش ۋە مەدەنىيــەت تارىخىدىكــى مۇھىــم بىــر نامايەنــدە، 
ئــۇ كۆپلىگــەن تەبىئــەت، بىلىــش ۋە ئىجتىمائىــي، ئەخالقىــي 
قاراڭغۇلۇقتىــن  ئىنســانىيەتنىڭ  ئىزاھــالپ،  مەســىلىلەرنى 
يورۇقلۇققــا مېڭىــش يولىنىــڭ شــەرقتىكى مەشــئىلىنى يورۇتقــان.    

   ئومۇمــەن، »قۇتادغــۇ بىلىــك« ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت 
مىراســلىرى ئىچىدىكــى نادىــر دۇردانــە، ئېلىمىــز مەدەنىيــەت 
خەزىنىســىنىڭ قىممەتلىــك بايلىقــى. ئۇنىڭــدا ئىپادىلەنگــەن 
پەلســەپىۋى ۋە ئىدىيــەۋى جەۋھەرلــەر ھازىرغــا نىســبەتەنمۇ 
بىــز  بولــۇپ،  ئىگــە  قىممىتىگــە  پايدىلىنىــش  زور  ناھايىتــى 
ــز ۋە  ئۇنىڭدىكــى ئىلغــار ئىدىيەلەرنــى قوبــۇل قىلىــپ، ھازىرىمى
ــم.  ــىمىز الزى ــەت قىلدۇرۇش ــى خىزم ــۈن ياخش ــىمىز ئۈچ كەلگۈس
ــەس ئەســەرگە ياخشــى  ــۇ ئۆلم ــن ب ــال، ئاندى ــۇنداق قىلغاندى ش
ــڭ  ــب بوۋىمىزنى ــق ئەدى ــۇ داڭلى ــە ش ــان ۋە ئەن ــلىق قىلغ ۋارىس
ئەۋالدى بولغۇچىالر قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــنى قىلغان بولىمىز.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر:  
]1[ يۈسۈپ خاس ھاجىپ: »قۇتاد غۇبىلىك« )نەسرىي يەشمىسى(، مىللەتلەر نەشرىياتى، 2006 - يىلى 6 - ئاي 2 - 

نەشرى. 

]2[ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن: »قۇتادغۇ بىلىك خەزىنىسى«، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى، 2009 - يىلى 2 - ئاي 
2 - بېسىلىشى 

]3[ زارىپ دۆلەت نەشرىگە تەييارلىغان »تارىخىي مىراس-›قۇتادغۇبىلىك‹ھەققىدە بايان«، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى، 
1986 -يىلى 1 -ئاي 1 -نەشرى
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»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ يىلالرغا كۆرە بىبلىيوگرافىيەسى
*) 2019 - 1825(

ئەردەم ئۇچار
)چېخ جۇمھۇرىيىتى(

* جەمى 1297 ئەسەر تىزىمالنغان بۇلۇپ، بىز بۇ ماقالىدە پەقەتال 1825 - 1900 يىللىرىدا ۋە 2019 - يىلىدا ئېالن قىلىنغان ئەسەرلەر تىزىملىكىنى بەردۇق.

** Ölmez 2004: 103 ‘دە »قۇتادغۇ بىلىك« ھەققىدىكى تۇنجى ماقالە سۈپۈتىدە بۇ ئەسەرنى كۆرسەتمىشتۇر.

KLAPROTH, He-inrich Julius (1820). Abhandlung über die Sprache und Schrift der Uiguren. Nebst einem Wörterv-  ”
. .“er-zeichnisse und anderen uigurischen Sprachproben, aus dem Kaiserlichen Übersetzungshofe zu Peking. Paris

قىســقىچە مەزمۇنــى: بــۇ ماقالــە، »قۇتادغــۇ بىلىــك« بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئۈزلۈكســىز تــۈردە ئېــالن 
ــپ  ــالن قىلىنى ــق ئې ــەر داۋاملى ــى ماقالىل ــدەدۇر. يېڭ ــالر ھەققى ــەر ۋە تەتقىقات ــي ماقالىل ــان ئىلمى قىلىنىۋاتق
تۇرۇۋاتقانلىقــى ئۈچــۈن، »قۇتادغــۇ بىلىــك« ھەققىدىكى تەتقىقــات تىزىملىكىمۇ )بىبلىيوگرافىيەســى( داۋاملىق 
يېڭىلىــپ تۇرۇشــى كېــرەك. بىــز بــۇ بىبلىيوگرافىيەنــى تەييــارالش ئۈچــۈن، بۇ ســاھەدە بۇرۇن ئېــالن قىلىنغان 
ماتېرىيالالر ۋە سانلىق مەلۇماتالردىن تولۇق پايدىالندۇق. شۇنداقال يېقىندىن بېرى ئېالن قىلىنغان ئەڭ يېڭى 
ماقالىلەرنىمــۇ مۇجەسسەملەشــتۇردۇق. نەتىجىــدە بۇ بىبلىيوگرافىيە تولۇق ۋە مۇكەممــەل تامامالنغان بولدى. 
بىزنىــڭ ئانالىزىمىــز ،  ئىلمىــي ماقالىلەرنــى يىلالرنــى ئاســاس قىلغــان ھالــدا تۈرگە ئايرىش بولــۇپ، نەتىجىدە 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« ھەققىــدە ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقاتــالر تارىخىنــى يىلالرغــا ئاساســەن تىزىمــالپ چىقتــۇق.  

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: قۇتادغۇ بىلىك، يىلالر بىبلىيوگرافىيەسى ، 1825 - 2019

Abstract: The works about Qutadγu Bilig is increasing each passing day. Con-
sequent-ly, the ‘thematic’ bibliographies like this work must be continuous-
ly updated. In our bibliography, we utilize the data and information presented 
in previous bib-liographic works. Additionally, all these works are summed up 
along with the lat-est publications. The bibliographic records are full and com-
plete. Our analysis is classified in chronological order, by this way is the his-
tory of research on Qutadγu Bilig also presented and listed chronologically.

Key Words: Qutadγu Bilig, Chronological Bibliography, 1825-2019.

يازغــان  ئۈچــۈن  ئېنسىكلوپېدىيەســى  ئىســالم  ئــارات، 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« بۆلىكىــدە ئوتتۇرىغــا قويغانــدەك، »قۇتادغــۇ 
فىرانســىيەلىك  تەتقىقــات،  تۇنجــى  ھەققىدىكــى  بىلىــك« 
شەرقشــۇناس Pierre Amédée JAUBERT نىــڭ 1825 - 
Notice d’un manuscrit turc en ca- يىلــى نەشــر قىلغــان
 ractères oui-goures, envoyé par M. de Hammer,
JAU- .**تېمىســىدىكى ماقالىســىدۇر  à M. Abel-Rémusat

BERT نىــڭ بــۇ تەتقىقاتىدىــن 195 يىــل ئۆتتــى. بــۇ  جەريانــدا، 
ــر  ــالر نەش ــان تەتقىقات ــدە نۇرغۇنلىغ ــك« ھەققى ــۇ بىلى »قۇتادغ
قانچــە  بىــر  بــۇرۇن  بۇنىڭدىــن  تەتقىقاتــالر،  بــۇ  قىلىنــدى. 
ــە بىلــەن تىزىملىــك قىلىنغــان. »قۇتادغــۇ بىلىــك«  بىبلىئوگرافي
ھەققىدىكــى تەتقىقاتــالر كۈنســېرى ئېشــىپ بارماقتــا ۋە بــۇ 
ئەھــۋال، بۇنىڭــدەك »ئاساســىي« بىبلئوگرافيەنىــڭ يېڭىلىنىشــى 

ــا.  ــەت قىلماقت مەجبۇرىي

مــەن نەشــر قىلغــان يېڭــى نۇســخىدا، ئاخىرقــى ئــۈچ 
يىلــدا چىققــان تەتقىقاتالرنــى ۋە ئۇنىڭدىــن بۇرۇنقــى ئىككــى 
نۇســخىدىكى كەمچىللىكلەرنــى تولۇقالشــقا تېرىشــتىم. »قۇتادغــۇ 
بىلىك«نىــڭ يىلنامــە تەرتىپلىــك بىبلئوگرافيەســىنىڭ تۇنجــى 
نۇسخىســىدا  ئىككىنچــى  ۋە   571 ئــا(   2015( نۇسخىســىدا 
UNE- . 2015 ب( 687 ئەســەرلەرنى  تىزىملىغــان ئىدىــم(
SCO  2019  - يىلىنــى »قۇتادغــۇ بىلىــك« يىلــى دەپ ئېــالن 
كېيىــن  بــۇ خەۋەردىــن  ســۆيۈندۈرىدىغان  كىشــىنى  قىلــدى. 
2019 - يىلــى »قۇتادغــۇ بىلىــك« ھەققىدىكــى تەتقىقاتالرنىــڭ 
تېخىمــۇ كۆپىيىــش ئېھتىماللىقــى يۇقىــرى. نەشــر قىلغــان  يېڭــى 
نۇســخىنىڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« تەتقىقاتىغــا پايدىســى بولىنىشــى 

ــەن. ــد قىلىم ئۈمى

 ھــەر بىبلىئوگرافىيــە تەتقىقاتــى، تولــۇق بولــۇش نىيىتىدە 
ــەن  ــدۇ. م ــاي قالى ــن بولم ــم مۇمكى ــۇ دائى ــا ب ــلىنىدۇ، ئەمم باش
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بىبلئوگرافىيەســىنىڭ  بىلىــك«  قويغــان »قۇتادغــۇ  ئوتتۇرىغــا 
ئاخىرقــى نۇسخىســىنىڭمۇ يېتەرســىزلىكىدىن خالىــي ئىكەنلىكــى 

پىكرىــدە ئەمەســمەن. كېلىدىغــان كۈنلــەردە، يېڭىــالش ئارقىلىق 
ــدۇ دەپ ئوياليمــەن. ــەر ئازىيى بىبلئوگرافىيەدىكــى كەملىكل
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tadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. 
Prof. Dr. M. Fatih Ki-rişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Ya-yın. Anka-
ra: 932-944.

1224. Guliyeva, G. V. Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül Hakâyık’ta Sosyal-Siyasi 
Leksik Birimler. Yeni Türkiye. 105: 309-313.

1225. Gülensoy, T. İlk Dönem Türkçe İslami Eserler ve Atebetü’l-Hakayık. Yeni Türkiye. 105: 7-10.

1226. Güner, G. Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre XI. Yüzyılda Türk Top-lum Hayatında Görülen 
Bozulmalar. Yeni Türkiye. 105: 282-289.

1227. Güneri, M. Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine. Yeni Türkiye. 105: 75-79.

1228. Hacıyeva, G. & E. Veliyev. “Kutadgu Bilig”De Devlet İdareciliği Stratejisi. Yazılışının 950. Yılı Anısına 
Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sem-pozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum 
Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektron-
ik Yayın. Ankara: 945-955.

1229. Hannoud, A. S. Kutadgu Biıig’deki Arapça Alıntılar Üzerine Bir Anlam Bilimi Çalışması. Yazılışının 
950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, 
Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-tesi Web 
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Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 494-501.

1230. Hirik, E. Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünü-mü. Yeni Türkiye. 105: 
180-196.

1231. Hüseynova, T. Kutadgu Bilig’de Birleşik Cümleler. Yazılışının 950. Yılı Anısı-na Uluslararası Kutadgu 
Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. 
M. Fatih Ki-rişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Ya-yın. Ankara: 535-
541.

1232. İbrayev, Ş. Erken Orta Çağ Türkçe Yazılı Kaynaklarda Yer Alan Öz Türkçe Arketip Kavramlar. Yeni 
Türkiye. 105: 48-50.

1233. Kabadayı, O.  Kazakistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalara Dair. Yeni 
Türkiye. 105: 80-88.

1234. Kafkasyalı, M. Ş. Kutadgu Bilig Çalışmaları Türkiye Bibliyografyası. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi 
Araştırmalar. Haz. A. Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 366-422.

1235. Kafkasyalı, M. Ş. Kutadgu Bilig Çalışmaları Üzerine. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar. Haz. 
A. Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 342-365.

1236. Kalenderoğlu, İ. Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi )9, 10, 11 ve 12. Sınıflar( Öğretim Program-
ları ve Kitaplarında Karahanlı Dönemi Eserlerinin ve Kutadgu Bilig’in Kullanımı. Yazılışının 950. Yılı Anısına 
Uluslararası Ku-tadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum 
Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektron-
ik Yayın. Ankara: 344-357.

1237. Kalkan, N. Mutluluk Bilgisi Kutadgu Bilig’de Duygular. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Ku-
tadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. 
Prof. Dr. M. Fatih Ki-rişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Ya-yın. Anka-
ra: 450-465.

1238. Kalyon, A. & F. Kalyon. Kutadgu Bilig’in Kahire Nüshası ve Mısır Millî Kü-tüphanesinde Bulunan 
Türkçe Yazma Eserlerin Mahiyetleri. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası 
Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fa-tih Kirişçioğlu. 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektro-nik Yayın. Ankara: 127-138.

1239. Kara, M. Aytoldı. İstanbul: Gece Kitaplığı.

1240. Karaca, N. Kutadgu Bilig ve İnsan Felsefesi Temellendirilmesinde Varlık Ko-şullarından ‘Bilgi’ 
Fenomeni. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutad-gu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 
2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 877-895.

1241. Karahan, K. Kutadgu Bilig’de Hükümdarın Vasıfları. Karabük Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Karabük. ]Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi[

1242. Karahasanoğlu, Y. Kutadgu Bilig’de “Siyah” Kavramı ve Anlamlandırılması. Yazılışının 950. Yılı Anısı-
na Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sem-pozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum 
Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektron-
ik Yayın. Ankara: 760-772.

1243. Kirişçioğlu, M. F. & B. Y. Pekacar. Kutadgu Bilig’de Geçen Organ Adlarının Saha Türkçesindeki Organ 
Adlarıyla Karşılaştırılması. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sem-
pozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Ki-rişçioğlu. 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Ya-yın. Ankara: 226-237.

1244. Kirişçioğlu, M. F. & L. Karakurt. Kutadgu Bilig Esasında Yeni Uygur Ve Kara-hanlı Türkçesinin Leksik 
Ve Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk 
Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih 
Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elekt-ronik Yayın. Ankara: 238-251.
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1245. Kirişçioğlu, M. F. Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısın-dan Değerlendirilmesi. 
Yeni Türkiye. 105: 267-274.

1246. Kök, A. & Ö. Eker. Yusuf Kutadgu Bilig’de Odgurmış’a Türkçe Ne Söyletir. Uluslararası Türk Lehçe 
Araştırmaları Dergisi. 3/1: 20-59.

1247. Kök, A. Türklern Entellektüel Mirası Kutadgu Bilig, Devlet, Adalet, Kut, Töre. İstanbul: Kesit Yayınları.

1248. Kökten, Y. & E. Küçüker. Kutadgu Bilig’de Toprak )Yer( Kavramı. Yeni Türki-ye. 105: 197-206.

1249. Küçüker, E. Kutadgu Bilig’de Kültür Unsurları. Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Sakarya. ]Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi[

1250. Lukpanov, A. The spiritual heritage of Yusuf Balasagun in the Context of the modernization of politi-
cal science. Journal of Philosophy, Culture and Political Science. 67/1: 145-153.

1251. Mayemerova, A. Kutadgu Bilig’de Geçen “Bıçış” Sözcüğü ve Kazak Türkle-rindeki “Jırtıs” Geleneği. 
Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Anka-
ra/Türkiye(, Sem-pozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 605-617.

1252. Mehdiyev, N. Kutadgu Bilig’in Epistemik Tahlili. Kutadgu Bilig Üzerine Fel-sefi Araştırmalar. Haz. A. 
Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 157-169.

1253. Memmedov, M. Yusuf Has Hacibʼin “Kutadgu Bilig” Abidesinde Renklerin Sembolik Anlamı. 
Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Anka-
ra/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-
tesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 711-728.

1254. Memmedova, S. Kutadgu-Bilig ve Ümum Türk Edebiyatında Tasavvufi Ar-ketipler Üzerine Araştırma. 
Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutad-gu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 An-
kara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 819-834.

1255. Mert, O. & B. Şimşek. Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+KA/ Morfemi-nin Kutadgu Bilig’deki 
İşlevleri Üzerine. Yeni Türkiye. 105: 112-121.

1256. Nas, G. E. Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları. Yeni 
Türkiye. 105: 301-308.
1257. Nerimanoğlu, K. V.  Orta Çağ Türk Edebi Dilleri: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye. Yeni Türkiye. 105: 
40-47.

1258. Nurimanov, B. & A. Mamyt. Kazakistan’da Yapılmış Kutadgu Bilig Çalışma-larının Kronolojik Kay-
nakçası Hakkında Bir Deneme. Milli Folklor. 124: 30-50. 

1259. Nurimanov, B. Cüsip Balasagunnın “Kutadgu Bilik” Enbegindegi “Uluk Ha-cıb” Obrazı. Türki Til-
derindegi Tarihi Kolcazbalardı Zertteu Halıkaralık Sem-pozyumı. Almatı.

1260. Ölker, G. Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l Hakâyık’taki Görünümleri. 
Yeni Türkiye. 105: 290-300.

1261. Özbek, Ö. Kutadgu Bilig’de Bazı Niteleme Sıfatları. Prof. Dr. Zafer Önler Ar-mağanı. Haz. A. Üstüner 
et al. Kanguru Yayınları. Ankara: 90-118.

1262. Özdemir, H. Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân ve Belirtme Eklerinin İlişkisi: Çuvaşça Örneği. 
Yeni Türkiye. 105: 122-130.

1263. Özevren, M. S. Kutadgu Bilig’de “İyi Olan Yukarıda, Kötü Olan Aşağıda Me-taforu” Üzerine. Ru-
meliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Ö5: 69-76.
1264. Polat, A. Kutadgu Bilig’in Siyaset Prensipleri Bakımından Çağlar Ötesi Tanık-lığı. Yazılışının 950. Yılı 
Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sem-
pozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı 
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Elektronik Yayın. Ankara: 917-921.

1265. Polat, N. H. Edebî Değerler Açısından Kutadgu Bilig. Yazılışının 950. Yılı Anı-sına Uluslararası Kutad-
gu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. 
Dr. M. Fatih Ki-rişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Ya-yın. Ankara: 
103-111.

1266. Purtaş, E. Uygulamalı Halk Bilimi Açısından Kutadgu Bilig’deki Ziyafet-İktidar İlişkisi. Yazılışının 
950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, 
Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-tesi Web 
Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 653-660.

1267. Sağ, Z. Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Gelene-ğinin Oluşmasına Yönelik 
Bir İnceleme. Yeni Türkiye. 105: 51-59.

1268. Sahin, N. & M. F. Ozcan. Effects of Augmented Reality in Teaching Old Tur-kish Language Memen-
toes on Student Achievement and Motivation. Con-temporary Educational Technology. 10/2: 198-213.

1269. Sarıkaya, M. Kutadgu Bilig’de Zamanı Şikâyet Teması Lâmiyyetü’l-‘Arab ve Lâmiyyetü’l-‘Acem ile 
Karşılaştırması. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslara-rası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 
Ekim 2019 Anka-ra/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Anka-ra: 857-876.

1270. Shadkam, Z. Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım 
Özellikleri. Yeni Türkiye. 105: 66-74.

1271. Solak-Sağlam, M. & S. Sağlam. “Kutadgu Bilig”, “Garip-Nâme” ve “Vagzı Azat”ta Hükümdarlığın 
Temelleri. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 
2019 Anka-ra/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Anka-ra: 1022-1036.

1272. Söylemez, Y. Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelen-
mesi. Yeni Türkiye. 105: 245-260.

1273. Şahin, E. Türk Siyaset Nazariyesi’nin Hülasası Olarak Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi 
Araştırmalar. Haz. A. Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 308-319.

1274. Şamlıoğlu, K. Epistemolojik Bir Problem Olarak Yusuf Has Hacip Ve Seyyid Hüseyin Nasr’da Vahiy 
Ve Bilgi Pratiği. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslara-rası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 
Ekim 2019 Anka-ra/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Anka-ra: 796-801.

1275. Şen, C. Felsefi Bir Metin Olarak Kutadgu Bilig’de İçkinlik Düzlemi. Yazılışının 950. Yılı Anısına 
Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum 
Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı 
Elekt-ronik Yayın. Ankara: 837-856.

1276. Şen, S. Kutadgu Bilig’de Teşrifat Kuralları. Yazılışının 950. Yılı Anısına Ulus-lararası Kutadgu Bilig ve 
Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Anka-ra/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. 
Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Anka-ra: 896-903.

1277. Şişman, B. Kutadgu Bilig’de Devlet Adamı Yetiştirme Modeli. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası 
Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. 
Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elekt-ronik Yayın. Ankara: 
922-931.

1278. Taş, İ. Kutadgu Bilig’de Temel Metaforlar. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar. Haz. A. Bıçak. 
Dergâh Yayınları. İstanbul: 203-230.

1279. Taşdelen, V. Kutadgu Bilig’in Felsefi Bağlamı. Milli Folklor. 124: 5-16.

1280. Tekercioğlu, H. Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamın-



2019-يىللىق 3/4- سان

84

da Yöntemsel Karşılığı. Yeni Türkiye. 105: 261-266.
1281. Temel, R. Kutadgu Bilig’in Türk Maliye Tarihi Açısından Önemi. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslar-
arası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Ki-
tabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elekt-ronik Yayın. 
Ankara: 1005-1021.

1282. Temizkan, M. Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tev-hidlerin Etkileri Üzerine 
Bir İnceleme. Yeni Türkiye. 105: 275-281.
1283. Tokay, Y. Kutadgu Bilig’de Perifrastik Bir Yapı Unsuru Olarak Bol- Fiilinin Kullanımları. Yazılışının 
950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, 
Sempozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-tesi Web 
Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 572-584.

1284. Topuz, G. Kutadgu Bilig’de Yme: Anlambilimsel İşlevleri ile Sözdizimsel Kul-lanımları. Yeni Türkiye. 
105: 215-223.

1285. Türker, H. Yusuf Has Hacib’in Bilgi Felsefesi. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar. Haz. A. 
Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 170-183.

1286. Uçar, E. Bemerkungen zu den späteren Interpolationen der Wiener Handschrift von Qutadγu Bilig. 
Unter dem Bodhi-Baum. Festschrift für Klaus Röhrborn. Anläßlich des 80. Geburtstags überreicht von Kol-
legen, Freunden und Schülern. Hrsg. Z. Özertural & G. Şilfeler. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen: 385-396.

1287. Ufuk, Ş. P. Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig. Yeni Türkiye. 105: 131-138.

1288. Uyanık, M. Türk Felsefesinin Kurucu Metni Olarak Kutadgu Bilig –Yusuf Has Hacib’i Tanrı-Evren 
Tasavvuru Merkezli Bir Okuma-. Kutadgu Bilig Üzerine Felsefi Araştırmalar. Haz. A. Bıçak. Dergâh Yayınları. 
İstanbul: 117-156.

1289. Ünal, M. E. Yusuf Has Hacib’in Siyaset ve Umrân Düşüncesinde Tasavvufun Önemi. Kutadgu Bilig 
Üzerine Felsefi Araştırmalar. Haz. A. Bıçak. Dergâh Yayınları. İstanbul: 263-284.

1290. Üstünel, Ö. Y. Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı. Yeni Türki-ye. 105: 11-15.

1291. Üstünova, K. Çıkarım Edimi Üzerine -Kutadgu Bilig Örneğiyle-. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslar-
arası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 Ankara/Türkiye(, Sempozyum Bildiri Ki-
tabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Web Tabanlı Elekt-ronik Yayın. 
Ankara: 374-388.

1292. Yazıcı-Ersoy, H. Kutadgu Bilig’de Tam Yalancı Eş Değer Fiiller: Başkurt Türk-çesi İle Bir Karşılaştır-
ma. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu )3-5 Ekim 2019 
Ankara/Türkiye(, Sem-pozyum Bildiri Kitabı. Ed. Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu. Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Web Tabanlı Elektronik Yayın. Ankara: 309-327.
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 »قۇتادغۇ بىلىك«تە تەڭرى تەسەۋۋۇرى
   ئالىمجان ئىنايەت*

     )تۈركىيە(

ئۇيغــۇر  ياراتقــان  ســېنتېزىنى  تۈرك-ئىســالم 
بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  مەنســۇپ  چەمبىرىكىگــە  مەدەنىيــەت 
خــاس  يۈســۈپ  باالســاغۇنلۇق  ئەســەر  يىرىــك  ناملىــق 
ھاجىــپ تەرىپىدىــن يېزىلىــپ 1079 -يىلــى ئۇلــۇغ تامغــاچ 
ۋە  ئۇيغــۇر  كېيىــن،  قىلىنغاندىــن  تەقدىــم  بۇغراخانغــا  قــارا 
ئــەرەب يېزىقــى بىلــەن نۇرغــۇن قېتىــم كۆچۈرۈلگــەن بولــۇپ 
كەلگــەن. يېتىــپ  كۈنىمىزگىچــە  نۇســخا  تــۆت  بۇالردىــن 

ئەدەبىياتــى ئۈچۈنــال  ۋە  تىلــى  تۈرك-ئۇيغــۇر  پەقــەت 
تارىخــى  پەلســەپە  ۋە  تەپەككــۇر  تۈرك-ئۇيغــۇر  ئەمــەس، 
ئەســەر  بــۇ  بولغــان  بىــرى  مەنبەلەردىــن  بىباھــا  ئۈچۈنمــۇ 
باشــلىرىدىن  ئەســىرنىڭ   -  20 تەتقىقاتــالر  ئۈســتىدىكى 
ــارەن بۈگۈنگىچــە ئىزچىــل داۋاملىشــىپ كەلگــەن ۋە ھــەر  ئېتىب
قىلىنغــان  تەتقىــق  بىلــەن  نۇقتىئىنەزەرلــەر  ۋە  مېتــود  خىــل 
بولســىمۇ، ئەســەردىكى ئــەڭ نېگىزلىــك ئۇقۇمالردىــن بىــرى 
مەنبەلىــرى  ۋە  يىلتىــزى  تەســەۋۋۇرىنىڭ  تەڭــرى  بولغــان، 
بولمايــدۇ.  دېگىلــى  يېتەرلىــك  تەتقىقاتالرنــى  ھەققىدىكــى 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ كۆچمەن چارۋىچــى، داال ھەم يېزا 
ئىگىلىــك مەدەنىيىتىگــە خــاس دۇنيا تەســەۋۋۇرى ۋە قارىشــىنىڭ 
ۋارىســى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، ئەنئەنىــۋى تۈرك-ئۇيغــۇر 
ئېتىقــاد ۋە قىممەتلــەر سىستېمىســىنى ئىســالم ئېتىقاد ۋە قىممەت 
قاراشــلىرى بىلــەن يۇغــۇرۇپ يېڭــى بىــر ســىنتېز ھاســىل قىلغان. 

ئېتىقــاد سىستېمىســىغا  ئىســالم  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
مانىخېىســت/  شامانىســت/  ئۇقۇمالرنىــڭ  يېڭــى  ئائىــت 
بۇددىســت ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىدىــن قالغــان ئاتالغــۇالر ئارقىلىــق 
ئىپادىلەنگەنلىكــى بىــر ھەقىقەتتــۇر. شــۇڭا بــۇ ئەســەردىكى 
ۋە  بۇرۇنقــى  ئىســالمىيەتتىن  ئۇقۇمــالر  ۋە  ئاتالغــۇ  دىنىــي 
مەزمۇنىنــى  ۋە  ئۇقــۇم  سىســتېمىلىرىنىڭ  ئېتىقــاد  كېيىنكــى 
مەلــۇم دەرىجىــدە ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ دەپ قارايمىــز.  

كۆرســىتىپ  ئەھۋالنــى  بــۇ  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
بېرەلەيدىغــان ئــەڭ تىپىــك مىســال تەڭــرى تەســەۋۋۇرىدۇر. 
بىلىك«تــە قەدىمكــى تۈرك-ئۇيغۇرالرنىــڭ دىنىــي  »قۇتادغــۇ 
ــدى«،  ــات«، »ئى ــر«، »باي ــت »تەڭ ــىغا ئائى ــاد سىستېمىس ئېتىق
ئــاژۇن«،  »قــۇت«،  »ســاۋجى«،  »يــاالۋاچ«،  »ئۇغــان«، 
»تامــۇ«، »ئۇچمــاق«، »يازۇق«،»تۆرۈتكــەن«، »يۈكۈنمــەك«، 
»يارلىقامــاق« دېگەنــدەك ئاتالغــۇ ئۇقــۇم، ســۈپەت ۋە پېئىلــالر 
كۆرىلىــدۇ. بــۇالر بىــر تەرەپتىــن يېڭــى دىنغــا ئائىــت ئۇقۇمالرنــى 
ئىپادىلىگــەن بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن قەدىمكــى تــۈرك 

دىنىــي ئېتىقــاد سىستېمىســىنىمۇ ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ.  

ۋە  »ئىــدى«  »بايات«،»تەڭــرى«،  تېمىســى  ســۆز 
ئىســالم  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  ئاتالغــۇالر  »ئۇغان«قاتارلىــق 
دىنىغــا ئائىــت »ئالــالھ« ئۇقۇمىنــى ئىپادىلەشــتە ئىشــلىتىلگەن.

 
90. Bayat birdi barça tilemiş tilek,
      Bayat ok bolu birsü arka yölek. 

خۇدا بارلىق تىلىگەن تىلىكىڭگە يەتكۈزدى،
خۇداالر )ساڭا( دائىم ئارقا تىرەك بولسۇن.

3897. Bayat atı birle sözüg başladı
      Törütgen igidgen keçürgen tidi /3897

خۇدانىڭ نامى بىلەن سۆزىنى باشالپ،
ئەي ياراتقان، پەرۋىش قىلغان، كەچۈرگەن )ئىگەم( دېدى.

92. Bolu birdi evren ilig birdi taht 
      Tuta birsü tengri bu taht birle baht

پەلەك ساڭا باقتى، ئەل ۋە تەخت بەردى،
بۇ تەخت بىلەن بەختىنى تەڭرىم دائىم قىلسۇن.

1151. Közin köke tikti ayur ay idim
          Seningde adın men idi bilmedim

كۆزىنى كۆككە تىكىپ دېدىكى: ئەي ئىگەم،
مەن سەندىن باشقا بىر تەڭرىنى بىلمىدىم.

3898. Ayur ming sena ol ugan tengrike
          Ezel hukmi tegrür köni egrike 

ئۇ قادىر تەڭرىگە مىڭ ھەمدۇ سانا ئېيتتى،
ئۇ توغرىغىمۇ، ئەگرەگىمۇ ئۆز ھۆكمى ئەزەلىنى يەتكۈزىدۇ.

بــۇ تېرىــم ۋە ئۇقۇمــالر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مىســالالرغا 
*پىروفېسسور دوكتور، ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتى ئوقۇتقۇچىسى

ئېلخەت:
 alim1962@hotmail.com
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قارىغانــدا، تەڭــرى، يەنــى ئالــالھ : 1( ياراتقۇچىــدۇر. 2( پۈتــۈن 
3( ھەممــە نەرســە ئۇنىــڭ  ئىــدارە قىلغۇچىــدۇر.  كائىناتنــى 
ئىلكىدىــدۇر. 4(ئەزەلــى ۋە ئەبىدىــدۇر. 5(ھەممــە نەرســىنى 
يېتىشــتۈرىدۇ، باقىــدۇ ۋە يــوق قىلىدۇ. 6( ھەممە نەرســە ئۇنىڭغا 
 )9 يەردىــدۇر.  8(ھــەر  يوقتــۇر.  تەڭدىشــى   )7 موھتاجــدۇر. 
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر. 10( بىر ۋە باردۇر )شېكەر 2016: 138(.

بــۇ  مەنبەلىــك  ئىســالم  كىتابىــي  تەڭرىنىــڭ 
مەڭگۈتاشــالردا  قىســمى  كــۆپ  ئاالھىدىلىكلىرىنىــڭ 
بىلــەن  ئاالھىدىلىكلىــرى  تەڭرىنىــڭ  تەســۋىرلەنگەن 
تەڭــرى:   قارىغانــدا،  مەڭگۈتاشــالرغا  پاراللېلــدۇر. 

1.تەڭرى باردۇر. كۆكتە ياشايدۇ. سىمۋوللۇق رەڭگى 
كۆكتۇر. 

t(ä)ŋri t(ä)g : t(ä)ŋridä: bolm(ı)ş : türk : bilgä : 
k(a)g(a)n (KT G1)

»)مەنكى( تەڭرىدەك )ۋە( تەڭرىدە بولمىش تۈرك بىلگە 
قاغان...«  

2.تەڭرى ياراتقۇچىدۇر. ئاسمان، يەر ۋە ئىنساننى 
ياراتقان. 

üzä kök : t(ä)ŋri : (a)sra : y(a)g(ı)z : y(e)r : kıl(ı)
ntukda : (e)kin (a)ra : kişi oglı : kıl(ı)nm(ı)ş 
(KT D1)
»ئۈستىدە كۆك ئاسمان، ئاستىدا قوڭۇر يەر يارىتىلغاندا، 

ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا ئىنسان بالىسى يارىتىلىپتۇ.« 

3.تەڭرى ئەبەدىي، ئىنسان بولسا ئۆلۈملۈكتۇر.

 
öd t(ä)ŋri : (a)ys(a)r : kişi oglı : kop : ölg(ä)li : 
törüm(i)ş. (KT K 10-11)

»ۋاقىت تەڭرىسى )شۇنداق( بۇيرۇغاندىن كېيىن، ئىنسان 
بالىسى ئۆلىدىغان قىلىپ يارىتىلىپتۇ.«

 
بەلگىلەيــدۇ.  تەڭــرى  تەقدىرىنــى  4.ئىنســاننىڭ 
قۇتنــى  خالىســا  بېرىــدۇ،  قــۇت  كىشــىگە  خالىغــان 
تەيىنلەيــدۇ.  قاغانالرنــى  ئالىــدۇ.  قايتــۇرۇپ 

t(ä)ŋri : y(a)rl(ı)k(a)dukın : üçün : [ö]z(ü)m : 
kut(u)m : b(a)r üçün : k(a)g(a)n : ol(u)rt(u)m. 
(KT G10)

»تەڭرى بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈن، مېنىڭ )مۇ( تەلىيىم 

بولغانلىقى ئۈچۈن، خاقان ) بولۇپ تەختتە ( ئولتۇردۇم.«

5. تەڭرى ئۆزى تەيىنلىگەن خاقانالرنىڭ قوۋملىرىنى 
قوغدايدۇ.  

üzä türk : t(ä)ŋrisi, türk iduk yiri subh ança 
itmiş.  türk : bod(u)n : yok : bolm(a)zun : 
tiy(i)n : bod(u)n : bolçun tiy(i)n : k(a)ŋ(ı)m 
ilt(e)r(i)ş k(a)g(a)n(ı)g : ög(ü)m : ilbilgä k(a)
tun(u)g : t(ä)ŋri : töp(ü)sintä : tut(u)p : yüg(ä)
rü : köt(ü)rm(i)ş (ä)r(i)nç (KT D11) .

ــەر  ــەددەس ي ــۈرك مۇق ــى )ۋە( ت ــۈرك تەڭرىس ــە ت »كۆكت
ــۇن،  ــى يوقالمىس ــۈرك خەلق ــۇ: ت ــۇنداق قىپت ــرى( ش ــۇ )روھلى س
خەلــق بولســۇن دەپ، ئاتــام ئىلتەرىــش خاقاننــى، ئانــام ئىبىلگــە 
كۆتۈرۈپتــۇ.«   يۈكســەك  تېخىمــۇ(   ( كۆكتىدىــن  قاتۇننــى 

 
t(ä)ŋri : küç : birtük üç(ü)n : k(a)ŋ(ı)m k(a)g(a)
n : süsi : böri t(ä)g : (ä)rmiş : y(a)gısı : koń 
t(ä)g (ä)rm(i)ş : (BK D 12)

»تەڭرى كۈچ-قۇۋۋەت بەرگەنلىكى ئۈچۈن، ئاتام 
خاقاننىڭ ئەسكەرلىرى بۆرىدەك ئىمىش، دۈشمەنلىرى قويدەك 

ئىمىش.«

6. خاقانىغا ئىتائەت قىلمىغان ياكى ئۇنى تەرك قىلغان 
قوۋمنى ھاالك قىلىدۇ.

 Teŋri ança timiş erinç. Kan birtim. Kanuŋın
 kodup içikdiŋ. İçikdük üçün Teŋri ölütmiş
erinç. Türk bodun ölti, alkıntı, yok bolti. (To-
)nyukuk Batı yüzü: 2-3

»تەڭــرى مۇنــداق دەپتــۇ: )ســاڭا( خــان بەردىــم. خانىڭنى 
تاشــالپ بېقىندى بولــدۇڭ. بېقىندى بولغانلىقىــڭ ئۈچۈن تەڭرى 
ئۆلــۈم بەرگــەن، تــۈرك مىللىتى ئۆلدى، تۈگەشــتى، يــوق بولدى.« 

7. دۇنيادىكى ھەممە نەرسە تەڭرىنىڭ ئىرادىسى بويىچە 
تۈزۈلگەن. 

üzä : türk : t(ä)ŋrisi : türk ıduk yiri : subı : (a)
 nça (e)tmiş

»يۇقىرىدىكى تۈرك تەڭرىسى تۈرك  مۇسەددەس يەر سۇ 
)روھلىرى( شۇنداق تۈزگەن«

ئىلتىپاتــى  ئىرادىســى،  تەڭرىنىــڭ  خاقانــالر   .8
قازىنىــدۇ.  غەلىبــە  ئۇرۇشــالردا  بىلــەن  ياردىمــى  ۋە 
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t(ä)ŋri : y(a)rl(ı)k(a)duk : üçün : ill(i)g(i)g : (e)
ls(i)r(ä)tm(i)ş : k(a)g(a)nl(ı)g(ı)g : k(a)g(a)ns(ı)
r(a)tm(ı)ş : y(a)gıg : b(a)z kılm(ı)ş : tizl(i)g(i)g 
: sökürm(i)ş : b(a)şl(ı)g(ı)g : yük(ü)ntü[rm(i)ş : 
(BK D14)
دۆلىتــى  ئۈچــۈن،  بۇيرۇغانلىقــى  )شــۇنداق(  »تەڭــرى 
بارالرنــى  قىپتۇ،خاقانــى  مەھــرۇم  دۆلىتىدىــن  بارالرنــى 
ــۇ، دۈشــمەنلەرنى بويســۇندۇرۇپتۇ،  ــن مەھــرۇم قىپت خاقانلىرىدى
تىزلىقالرنــى تىــز چۆكتۈرۈپتــۇ، باشــلىقالرنى بــاش ئەگدۈرۈپتــۇ.« 

بۇيرۇقســىز  ۋە  ئىرادىســى  تەڭرىنىــڭ   .9
ئۆزگەرتەلمەيــدۇ.  نەرســىنى  ھېچقانــداق  ئىنســان 

üzä t(ä)ŋri : b(a)sm(a)s(a)r : (a)sra yir : t(ä)
l(i)nm(ä)s(ä)r : türk : bod(u)n : (e)l(i)ŋ(i)n : 
törüŋ(i)n : k(i)m (a)rt(a)tı [ud(a)çı (ä)rti.  (BK 
D19)
چۈشــمىگۈچە،  ئۆرۈلــۈپ  ئاســمان  »ئۈســتىمىز)دىكى( 
ئاســتىمىزدىكى يــەر يېرىلمىغۇچــە، )ئەي( تۈرك خەلقى )ســېنىڭ( 
دۆلىتىڭنــى )ۋە( قانــۇن – تۆرىلىرىڭنــى كىم ئــۆرۈپ بۇزااليتتى؟«

ئۇالرنىــڭ  ۋەكىللىرىــدۇر.  تەڭرىنىــڭ  خاقانــالر   .10
قوغــداش،  تەرتىپىنــى  جەمئىيــەت  ۋە  دۇنيــا  ۋەزىپىســى 
يوقســۇلالرنى  توپــالش،  يەرگــە  بىــر  ئەزالىرىنــى  جەمئىيــەت 
ئىبارەتتــۇر. كۆپەيتىشــتىن  خەلقنــى  ئــاز  قىلىــش،  بــاي 

 
k(a)g(a)n : ol(u)r(u)p  yok : çıg(a)ń : bod(u) 
n(u)g : kop kubr(a)tdım : çıg(a)ń : bod(u)n(u)

 g : b(a)y kılt(ı)m : (a)z bod(u)n(u)g : öküş :
)kılt(ı)m : (BK K 8

»تەختتە ئولتۇرۇپ يوقسۇل )ۋە( كەمبەغەل خەلقنى 
يىغىپ توپلىدىم. كەمبەغەل خەلقنى باي قىلدىم، ئاز خەلقنى 

كۆپ قىلدىم.«

11. بۇالر قۇتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن خار ۋە زەبۇن 
بولىدۇ. 

t(a)bg(a)ç : bod(u)nka : b(ä)gl(i)k : urı oglın : 
kul boltı : (ä)şil(i)k : kız oglın : küŋ boltı : (BK 
D8.)
»تابغــاچ خەلقىغــە، بــەگ بولۇشــقا اليىــق ئوغۇللىــرى 
قــۇل بولــدى، خېنىــم بولۇشــقا اليىــق قىزلىــرى دېــدەك بولــدى.«

تاشــالردا  مەڭگــۈ  ئەجدادلىرىمىزنىــڭ 
تەســەۋۋۇرىنى  تەڭــرى  بــۇ  ئەتكــەن  ئەكــس 
مەســىلەن: بولىــدۇ.  كۆرگىلــى  بىلىكتىمــۇ  قۇتادغــۇ 

1(ھۆكۈمدارغا قۇت بەرگۈچى تەڭرىدۇر. 

109. Bayat birdi devlet ay terken kutı
    Anıng şükri kılgu okıp ming atı 

ئەي، بەختلىك خان، خۇدا ساڭا دۆلەت بەردى،
مىڭ مەرتەم ئۇنىڭ نامىنى ئاتاپ شۈكۈر قىل.

تەڭرى كىمنى خالىسا، شۇنى كۆتۈرىدۇ.   )2

6. Neteg kim tiledi me boldi kamug
    Kimi kim tilese kılur ol ulug

 )ئۇ(  قانداق خالىغان بولسا، ھەممە )نەرسە( شۇنداق بولدى،
 كىمنى خالىسا، )شۇنى( ئۇلۇغ قىلىدۇ.

3( تەڭرى بىر كىشىنى كۆتۈرمەكچى بولسا، ئۇنىڭغا 
قابىلىيەتلىك كىشىلەرنىمۇ بىللە بېرىدۇ. 

1761. Bayat kimni erse kötürse kutun
Angar işçi birür yaraglıg bütün

خۇدا كىمگە بەخت بېرىپ يۇقىرى كۆتۈرمەكچى بولسا،
ئۇنىڭغا ياراملىق، ئىشەنچلىك خىزمەتچى ئاتا قىلىدۇ.

4(تەڭرى ھەممىنى تەرتىپكە سالىدۇ، تۈزىتىدۇ. 

146. İtigli bayatım ite birdi öz
        İte birdi tüzdi yaraşturdı tüz 

ياراتقۇچى خۇدا )ھەممىنى( ئۆزى ياراتتى،
ياراتتى-دە، تەرتىپكە سالدى، بىر-بىرسىگە مۇۋاپىقالشتۇردى. 

ھۆكۈمدارىغا خىزمەت قىلغانلىق تەڭرىگە خىزمەت   )5
قىلغانلىق بولىدۇ. 

1507. Bayat yarlıgın sen agır tut agır
          İligke tapug kıl isingil bagır

تەڭرىنىڭ بۇيرۇقىنى بەكمۇ قەدىرلە،
ئەلىگكە خىزمەت قىل، )بۇنىڭ بىلەن( قەلبىڭنى ئىسىت.

تەڭرىنىــڭ  ھۆكۈمــدار  بولغانــدەك،  مەلــۇم 
بىلــەن  تەڭــرى  شــۇڭا  ۋەكىلىــدۇر.  يەريۈزىدىكــى 
ســۈپەتلىرى  ۋە  پەزىلەتلىرى،خۇسۇســىيەتلىرى  ھۆكۈمدارنىــڭ 
بىــر  بولىــدۇ.  ئوخشاشــلىق  ۋە  پاراللېللىــق  ئوتتۇرىســىدا 
دىنىــي  ئۇيغــۇر   / تــۈرك  قەدىمكــى  ئااليلــۇق،  مىســال 
ئېتىقــادى بويىچــە، قۇيــاش تەڭرىنىــڭ ســىمۋولى ۋە ســۈپىتى 
تېكىســتلەردە  ئۇيغۇرچــە  قەدىمكــى  ھېســابلىنىدۇ.  بولــۇپ 
ئىپادىلەردىــن  دېگــەن  تەڭــرى«  »ئــاي  تەڭــرى«،  »كــۈن 
ھۆكۈمدارنىــڭ  بىلىكتــە  قۇتادغــۇ  بولىــدۇ.  بىلگىلــى  بۇنــى 
تەســۋىرلىنىدۇ:  مۇنــداق  بولــۇپ،  توغــدى  كــۈن  ئىســمى 
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415.Bu kün togdi ilig bu kılkı bile
       Yarudı ajunka kün ay teg yala

بۇ كۈنتوغدى ئەلىگ ئاشۇ مىجەز - خۇلقى بىلەن،
كۈن ۋە ئايدەك پارالپ دۇنياغا يورۇدى. 

449. İlin itti tüzdı bayudi bodun
        Böri koy bile suvladı ol ödün / 449

ئەلىنى تۈزەپ، ئوڭشىدى، خەلق بېيىدى،
ئۇ زاماندا بۆرە بىلەن قوي بىللە سۇ ئىچتى. 

بــۇ مىســالالردا ھۆكۈمــدار كۈنتوغدىنىڭ تەڭــرى ۋە كۈن/ 
قۇياشــتەك ئادىل ۋە ســېخى ئىكەنلىكى، ئادالىتى سايىسىدە بۆرە 
بىلــەن قوينىــڭ بىللــە ســۇ ئىچىدىغانلىقــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان.

مەڭگۈتــاش ۋە »قۇتادغــۇ بىلىك«تــە ئەكــس ئەتكــەن بــۇ 
ــان  ــاپ كېتىدىغ ــىگە ئوخش ــەۋۋۇرى ۋە چۈشەنچىس ــرى تەس تەڭ
ئەھــۋال خىتــاي ئېتىقــاد سىستېمىســىدىمۇ كۆرۈلىــدۇ. ھەممىگــە 
ئۇقۇمــى »تىئــەن«،  بولغانــدەك، خىتايچىــدا تەڭــرى  مەلــۇم 
يەنــى  ”tian“ دېگــەن ســۆز بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ. بــۇ ســۆزنىڭ 
دەســلەپكى مەنىســى »كــۆك، ئاســمان«، كېيىنكــى مەنىســى 
»تەڭــرى«دۇر. تۈركچــە ۋە ئۇيغۇرچىدىمــۇ »تەڭــرى« ســۆزىنىڭ 
بــار. مەنىســى  »تەڭــرى«  ھــەم  ئاســمان«  »كــۆك،  ھــەم 
 
…[yer] teŋri kılındokta Uygur kagan olormış 
bök ulug kagan [ermiş]. (Aydın 2018: 35).

» ...] يەر[ ۋە كۆك يارىتىلغان چاغدا ئۇيغۇر قاغان تەختكە 
ئولتۇرۇپتۇ.  )ئۇ( ئۇلۇغ )ۋە( بۈيۈك قاغان ئىكەن.« 

ــۆزى  ــرى« س ــدا، »تەڭ ــا قارىغان ــڭ تەتقىقاتىغ ئالىمالرنى
شــەكلىدە  »تىئــەن«  خىتايچىغــا  دەۋرىــدە  سۇاللىســى  جــوۇ 
كىرگــەن بولــۇپ، بــۇ ســۆز خىتايچىــدا بۇرۇنقــى »شــاڭدى« 
دېگــەن ســۆزنىڭ ئورنىغــا ئىشلىتىلىشــكە باشــلىغان. شــۇڭا 
ــەن  ــرى بىل ــۆزىنىڭ مەنىلى ــرى« س ــى »تەڭ تۈرك-ئۇيغۇرچىدىك
خىتايچىدىكــى »تىئەن« ســۆزىنىڭ مەنىلىرى ئوتتۇرىســىدا خېلى 
كــۆپ ئوخشاشــلىق بــار. مەســىلەن خىتــاي ئېتىقــاد سىســتېمىزىدا 
كۆرۈلىــدۇ:   مەنىلىــرى  تۆۋەندىكىــدەك  ســۆزىنىڭ  »تىئــەن« 

1. كۆك / تەڭرى ئاسرىغۇچى ۋە ئەپۇ قىلغۇچىدۇر.

2. كۆك / تەڭرى ئىنسانالرغا قۇت  / بەيت بېغىشاليدۇ. 

3. پەقەت ئىلتىپات ۋە ئېھسانال ئەمەس، باال ۋە 
مۇسىبەتمۇ كۆك / تەڭرىدىن كېلىدۇ.

4. كۆك / تەڭرى ئىنسانالر ئۈستىدە مۇتلەق قۇدرەتكە 
ئىگىدۇر. 

5. گۇناھكارالر ھەر ۋاقىت كۆك / تەڭرىنىڭ ھۆكمىگە 
دۇچ كېلىشى مۇمكىن. شۇڭا يۇقىرىدىكى قۇدرەتكە ھۆرمەت 

قىلىشى، ئەمىرلىرىگە ئىتائەت قىلىشى كېرەك. 

6. كۆك / تەڭرى دانىشمەنلىك، بىلىم ۋە مەرىپەت 
سىمۋولىدۇر. 

7. كۆك / تەڭرى ھەممىنى كۆرۈپ ۋە بىلىپ 
تۇرغۇچىدۇر. 

8. كۆك / تەڭرى كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى مەنىۋى 
مۇناسىۋەتلەرنى بەلگىلەيدۇ. 

9. ئەخالق قانۇنلىرىنى كۆك / تەڭرى بەلگىلىگەن ۋە 
ئەبەدىي ئۆزگەرمەيدىغان قىلىپ بېكىتكەن. 

10. كۆك / تەڭرى ئىلتىپات ۋە ياخشىلىق ئاتا قىلغاندا 
ياكى مۇسىبەت ۋە پاالكەت  بەرگەندە تەرەپ كۆزلىمەيدۇ. 

11. كــۆك / تەڭــرى يەريۈزىدىكــى جانلىقالرغــا ئاالھىــدە 
 / كــۆك  شــۇڭا  كۆرســەتمەيدۇ.  ســاداقەت  ۋە  ســۆيگۈ  بىــر 
قالماســلىق  مەھــرۇم  ئىنايىتىدىــن  ۋە  ئىلتىپــات  تەڭرىنىــڭ 
ئۈچــۈن  بولماســلىق  پەرىشــانلىققا دۇچــار  ۋە  يوقســۇللۇق  ۋە 
تەڭرىگــە   / كــۆك  كېــرەك.  بولــۇش  ئــاگاھ  ۋاقىــت  ھــەر 
ۋە  ئىلتىپــات  ئۇنىــڭ  بولمايــدۇ،  ئىشــەنگىلى  ۋاقىــت  ھــەر 
.)Suzuki  2012 : 34-44( ئەمــەس  دائىمىــي  ئىنايىتــى 

ــى،  ــى بولىدۇك ــالالردىن كۆرگىل ــان ۋە مىس ــى باي يۇقىرىق
ــان  ــى، ئىنســاننى، قىسقىســى ھەممىنــى ياراتق كائىناتنــى، دۇنيان
قــۇت/  ئۇنىڭغــا  تالاليــدۇ،  تەڭــرى ھۆكۈمدارنــى  تەڭرىــدۇر. 
تەڭرىگــە  يەريۈزىنــى  ھۆكۈمــدار  بېرىــدۇ.  بەخــت  دۆلــەت/ 
ھۆكۈمدارغــا،  بەگلــەر  شــۇڭا  قىلىــدۇ.  ئىــدارە  ۋاكالىتــەن 
دۆلەتلــەر،  كېــرەك.  قىلىشــى  ئىتائــەت  تەڭرىگــە  ھۆكۈمــدار 
مىللەتلــەر ۋە جەمئىيەتلــەر بــۇ ئىــدارە سىستېمىســى بويىچــە 
ــىدىكى  ــدار ئوتتۇرىس ــرى ۋە ھۆكۈم ــزى تەڭ ــقۇرۇلىدۇ. كۇڭ باش
ھۆكۈمدارلىــق/ بېقىندىلىــق / ئىتائــەت مۇناســىۋىتىنى ئائىلــە 
ــەت ئەخــالق  ــە / جەمئىي ــتا ئائىل ــان ئاساس ــا تەتبىقلىغ مودېلىغ
ــپ  ــان بولســا، يۇســۇپ خــاس ھاجى ــا قىلغ سىستېمىســىنى بەرپ
ــر سىياســەت  ــالپ بى ــا تەتبىق ــەت مودېلىغ ــۇ مۇناســىۋەتنى دۆل ب
ــا قىلغــان دەپ ئېيتىــش مۇمكىــن.  ئەخــالق سىستېمىســىنى بەرپ

خۇالســىلەپ ئېيتقانــدا، »قۇتادغــۇ بىلىك«تىكــى تەڭــرى 
ئىســالم  »كىتابىــي  پەقەتــال  ۋە چۈشەنچىســىنى  تەســەۋۋۇرى 
مەنبەلىــك بىــر تەســەۋۋۇر ۋە چۈشــەنچە« دەپ قــاراش توغــرا ۋە 
ئەتراپلىــق بولمايــدۇ. بــۇ تەســەۋۋۇر ۋە چۈشــەنچىنىڭ يىلتىزىــدا 
قەدىمكــى تۈرك-ئۇيغــۇر ئېتىقاد سىستېمىســىغا ئائىــت ئامىلالرمۇ 
بــار. قەدىمكــى تۈرك-ئۇيغۇرالرنىــڭ تەڭــرى تەســەۋۋۇرى ۋە 
چۈشەنچىســى بىلەن ئىســالمدىكى ئالــالھ ئېتىقادى ئوتتۇرىســىدا 
مەلــۇم ئوخشاشــلىق بولغانلىقــى ئۈچــۈن تۈرك-ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــپ ئۆزلەشــتۈرۈش قىيىــن بولمىغــان. 
بــۇ  ئەســەرلەر  قاتارلىــق  قورقــۇت  دەدە  بىلىــك،  قۇتداغــۇ 
ئوينىغــان.  رول  مۇھىــم  ناھايىتــى  دەۋردە  ئۆتكۈنچــى  خىــل 
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Savran, Hülya (2010). Kutadgu Bilig’de Tanrı ve Özellikleri. Roza Yayınevi.

Suzuki, Daisetz Teitaro (2012). Çin Felsefesi Tarihi. Çeviren: Ahmet Aydoğan. İstanbul: Say Yayın-
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Tekin, Talat (2010). Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türk, Vahit (2011). “Orhun Yazıtlarından Kutadgu Bilig’e Din Dili.” Türk Yurdu. 283:77-82.

Yusuf Has Hacib ( 2008). Kutadgu Bilig. Çeviren: Reşid Rahmeti Arat. İkinci basım. İstanbul: Ka-
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 يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« دىنىي-پەلسەپىۋى 

تراكتاتى
   ئالىمجان تىلىۋالدى*

     )قازاقىستان(

كىالسســىك  مىللىــي  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ ئاساسچىســى، تەڭدىشــى كــەم مۇتەپەككــۇر، 
تەكرارالنمــاس تاالنــت ئىگىســى، دۆلــەت ئەربابــى ھــەم ئۇيغــۇر 
مۇھىتىدىكــى  ئىســالم  ئــۇ  پېشىۋاســىدۇر.  ســەنئەتنىڭ  ســۆز 
پاســاھەتلىك بەدىئىــي خەزىنە-دۇردانىلىرىمىزنىــڭ ســاھىبى، 
ــي ئۇســلۇبىنىڭ ئۈلگىســىنى  ــك )ســىمۋول( ئەدەبى ئاللېگورىيەلى
ــڭ  ــۇر مەدەنىيىتىنى ــب، تۈرك-ئۇيغ ــۈك ئەدى ــان بۈي ــا قىلغ بەرپ
دىنىــي- »قۇتادغۇبىلىــك«  بولغــان  خەزىنىســى  ئالتــۇن 
پەلســەپەۋى شــېئىرىي تراكتاتىنىــڭ مۇئەللىپــى. بۈگۈنكــى كۈنــدە 
بــۇ ئەســەر ئەدىبنىــڭ ھاياتــى ۋە ئىجادىــي پائالىيىتــى ھەققىــدە 
تۇرماقتــا.  بولــۇپ  بىــر مەنبــە  يېگانــە  بېرىدىغــان  مەلۇمــات 
ــال  ــغەرىيمۇ ئوخشاش ــۇد كاش ــم مەھم ــۈك ئالى ــۇر، بۈي مۇتەپەكك
ئەتراپلىــق  ئىلىم-پەنلىرىنــى  ئاساســىي  زامانىســىنىڭ  ئــۆز 
بىلگــەن  مۇكەممــەل  تىللىرىنــى  ئەرەب-پــارس  ئۆگەنگــەن، 
ســېيما.  كەتكــەن  يارىتىــپ  ئۇپرىمــاس ھەيكــەل  ئۆزىگــە  ۋە 

ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  مىللىــي  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
كۆتۈرۈپــال  پەللىگــە  ئىســالمىي  بىــر  يېڭــى  تەرەققىياتىنــى 
دەۋرنىــڭ  شــۇ  ماھىيىتىنــى،  ھاياتنىــڭ  بەلكــى  قالمــاي، 
ئىجتىمائىي،سىياســىي، روھىي،مەنىــۋى تەلەپ-ئېھتىياجلىرىنــى، 
ئىلىم-پــەن تەرەققىياتىنــى، ئۆرپ-ئــادەت ۋە  ئەنئەنىلىرىنــى، 
تۇرمــۇش تەرزى-قانۇنىيەتلىرىنــى تونــۇپ بىلىــش توغرىســىدا 
بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  شــەخس.  ياراتقــان  ئەســەر  قامۇســىي 
بەدىئىــي قىممىتــى جەھەتتىــن پــارس ئەدەبىياتىنىــڭ ئۇلــۇغ 
بــاراۋەردۇر.  بىلــەن  )فىــردەۋس(  »شــاھنامە«  نەمۇنىســى 
تەكىتلەيمىزكــى، »قۇتادغــۇ بىلىــك« 11 -ئەســىردىكى ســۆز 
ــۇ  ــەردە ش ــۇ ئەس ــۇپ، ب ــى بول ــر نەمۇنىس ــر بى ــەنئەتنىڭ نادى س
دەۋردىكــى ئىجتىمائىي،سىياســىي، مەنىــۋى ، روھىــي مەســىلىلەر 
نەزمىــي شــەكىلدە تەلىمــات ســۈپىتىدە تەھلىــل قىلىنغــان. بــۇ 
ئەســەردە بىــز تۈركىــي خەلقلەرنىــڭ ئىلىم-پەنــى، مەدەنىيىتــى، 
ئەدەبىياتــى، تارىخــى، ئۆرپ-ئــادەت ۋە تۇرمــۇش ئەنئەنىلىــرى، 
ــى  ــىلىي بېرىلگەنلىكىن ــى تەپس ــلىرىنىڭ ناھايىت ــەت قاراش قىمم
كۆرىمىــز. شــائىر ئۆزىنىــڭ ئەســىرىنى شــۇ چاغدىكــى قاراخانىيالر 
ھۆكۈمرانــى تابغــاچ بۇغراخانغــا تەقدىــم قىلغــان. بۇغراخــان 
دېگــەن  ھاجىــپ«  »خــاس  ئۇنىڭغــا  تەقدىرلــەپ،  شــائىرنى 
شــەرەپلىك ئۇنۋاننــى بەرگــەن. ئەنــە شــۇنىڭدىن كېيىــن ئــۇ 

»يۈســۈپ خاس ھاجىپ« نامى بىلەن مەشــھۇر بولغان. بۈگۈنكى 
كۈندە شــائىرنىڭ قەشــقەردىكى مەقبەرىســى ئىلىم ۋە ئىجادىيەت 
ئايالنغــان. ئورنىغــا  زىيــارەت  مۇقــەددەس  ئۈچــۈن  ئەھلــى 

بىلىــك« داســتانىنىڭ ئىدىيــەۋى مەزمۇنــى  »قۇتادغــۇ 
ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئۆزگىچــە.  ئۇســلۇبى  بەدىئىــي  ۋە 
ھاياتنىــڭ  ئەســىرىدە  ناملىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ئۆزىنىــڭ 
ۋاقىتلىــق ماھىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى، ئالەمنىــڭ ئۆتنــە 
ئىكەنلىكىنــى ۋە شــۇ ســەۋەبتىن ئۇنىــڭ ھــەر دائىــم ئۆزگىرىــپ 
چۈشــەنچە- ئۆچمــەس  شــۇنداقال  ھــەم  تۇرىدىغانلىقىنــى 
بېيىتــالر  شــېئىرىي  ئىكەنلىكىنــى  بــار  قانۇنىيەتلەرنىــڭ 
ئىجتىمائىــي  شــائىر  شۇڭالشــقا  گەۋدىلەندۈرگــەن.  بىلــەن 
روھىغــا  ئىچكــى  ئىنســاننىڭ  تەبىئەتنــى  بىلــەن  تۇرمــۇش 
ھەققانىــي  ئاساســىدا  قاراشــالر  قىممــەت   مۇناســىۋەتلىك 
چۈنكــى  تەكىتلىگــەن.  ئاالھىــدە  مۇھىملىقىنــى  تونۇشــنىڭ 
تەرتىپكــە  تۇرمۇشــنى  ئىجتىمائىــي  بىۋاســىتە  تەلىماتــالر  بــۇ 
ــى مۇســتەھكەملەش  ســېلىش، ئىنســانالرنىڭ ئىتتىپاق-بىرلىكىن
»قۇتادغۇبىلىك«تىكــى  ئىگــە.  ئەھمىيەتكــە  مۇھىــم  ئۈچــۈن 
ۋە  »تۇراقلىــق«   - چۈشــەنچە  ھــەم  ئىدىيــە  مۇھىــم  ئــەڭ 
بىلىشــتۇر. تونــۇپ  مەزمۇنىنــى  ھادىســىلەرنىڭ  »تۇراقســىز« 

ھادىســىلەر  »ۋاقىتلىــق«  مەۋجۇتلۇقتىكــى  ئەدىــب 
ئۈســتىدە توختىلىــپ كېلىــپ، بــۇ ھادىســىلەرنىڭ  ئەبەدىيلىككــە 
خــاس ســىرىنى ســىمۋوللۇق تۈســتە ئاشــكارىلىغان. مەزكــۇر 
ــان  ــدا ئوچــۇق ناماي ــدە »كۈنتۇغــدى« ئوبرازى پەلســەپەۋى ئەقى
بولىــدۇ. كۈنتۇغــدى كۈنگــە ئوخشــاش ئــۆز  شــەكلىنى بىــر 
ــم  ــەر دائى ــۇ ھ ــدۇ. ئ ــپ تۇرماي ــدەك ئۆزگىرى ــدۇ، ئاي ــل تۇتى خى
پۈتــۈن. شۇڭالشــقا ئــۇ ھــەر دائىــم نۇرىنــى بىــردەك تەكشــى 
بــۇ  ئەبەدىيــدۇر.  ئــۇ  بىلــەن  خۇسۇســىيىتى  بــۇ  چاچىــدۇ. 
مەزمــۇن- ئىدىيەســى،  مەركەزلىــك  ئوبرازىنىــڭ  كۈنتۇغــدى 
ماھىيىتــى. شۇڭالشــقا ئەدىــب كۈنتۇغدىنــى ئادالەتكــە ســىمۋول 
ــەت كۈنگــە ئوخشــاش ئۆزگەرمەيدىغــان  قىلغــان. چۈنكــى ئادال
خۇسۇســىيەتكە ئىگــە بولۇشــى كېــرەك. ئــۇ كۈننىــڭ نــۇرى 
شــەرت.  چېچىلىشــى  تەكشــى  ئىنســانالرغا  ھەممــە  كەبــى 
پادىشــاھ تەرىپىدىــن بېكىتىلگــەن قانــۇن بىلــەن ئادالەتمــۇ ئەنــە 
شــۇنداق بولۇشــقا تېگىشــلىك. بــۇ ھەرقانــداق ھۆكۈمرانلىقنىــڭ 
ــى تەرتىپكــە  ــەت تۈزۈم ــال دۆل ــى. شــۇ چاغدى ــر تەلىپ ــن بى بىردى

* پىروفېسسور -دوكتور،  قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيەسى م.ئو. ئەۋېزوۋ نامىدىكى ئەدەبىيات ۋە سەنئەت ئىنستىتۇتىنىڭ باش ئىلمىي 

خىزمەتچىسى، 
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كېلىــدۇ، ئۇنــى ئىــدارە قىلىــش ئىش-تەلەپلىــرى رەتلىنىــدۇ. 
ســۈرىدۇ.  ھۆكــۈم  خاتىرجەملىــك  تىنچلىــق،  جەمئىيەتتــە 

ھادىســىلەر  »ۋاقىتلىــق«  بىلىك«تىكــى  »قۇتادغــۇ 
دۇنيانىــڭ  بــۇ  ئەســەردە  بولســاق،  توختىلىدىغــان  ئۈســتىدە 
يەنــى  ئۆزگىرىشــچان،  ئۆتكۈنچــى،  تۇراقســىز،  ماھىيىتىنىــڭ 
قىلىنىــدۇ.  بايــان  ئىكەنلىكــى  شەپقەتســىز  بىۋاپــا،  ئۇنىــڭ 
بۇنــى ئەدىــب ئايتولــدى ئوبرازىــدا يەكۈنلەيــدۇ. ھاياتتىكــى 
ۋاقىتلىــق ھادىســىلەر ئايغــا ســىمۋول قىلىنغــان. ســەۋەبى، ئــاي 
ــدۇ،  كۈنگــە ئوخشــىمايدۇ، بىرخىــل ئەمــەس ۋە ئۆزگىرىــپ تۇرى
نۇرىنــى ھــەم بىــردەك چاچمايــدۇ. ئەنــە شــۇنداق تۇراقســىز، 
ــەت،  ــۈر، جەمئىي ــدا  ئۆم ــل ھادىســىلەر قاتارى ئۆزگىرىشــكە مايى
ــدۇ. شــائىرنىڭ  ــا ئېلىنى ــەت ۋە بەخــت چۈشــەنچىلىرى تىلغ دۆل
تۇرىــدۇ،  ئۆزگىرىــپ  دۆلــەت  بىلــەن  جەمئىيــەت  پىكرىچــە، 
شۇڭالشــقا ئۇنىــڭ ســىرى بىــر خىللىقتىــن خالىــي. ئۆمۈرمــۇ 
ئەبەدىــي ئەمــەس، بەختمــۇ شــۇنداق. بــۇ ئۇقۇمالرنىــڭ ئاساســى 
ۋە مەنىســى  تۇراقســىزدۇر. شۇڭالشــقا بــۇ ھادىســىلەر ئايتولــدى 
ئوبرازىغــا مەركەزلەشــكەن. يەنــى كــۈن بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا، 
ــڭ  ــۇن ئاينى ــائىرنىڭ پىكرىچــە، تول ــدۇ. ش ــپ تۇرى ــاي ئۆزگىرى ئ
ۋاقتــى ئۆتــۈپ كەتســە، ئــۆز كۆكىدىــن كېتىــدۇ، ســۆلىتىنى 
ئايتولدىنــى  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  شۇڭالشــقا  يوقىتىــدۇ. 
ــەنچىلىرى  ــەت ۋە بەخــت چۈش ــان. دۆل ــىمۋول قىلغ ــە س بەختك
ۋە  ئۆتكۈنچــى  ئــۇالر  كېلىــدۇ،  مــاس  بىر-بىرىگــە  ئــارا  ئــۆز 
ــەن  ــۈم بىل ــى ئۆل ــى نەپس ــڭ ئاخىرق ــدۇ. ئۆمۈرنى ــق بولى ۋاقىتلى
ــە  ــىز ھالەتك ــى تۇراقس ــەت تەرەققىياتىن ــقاچقا، جەمئىي ئاياغالش
بىقــارار  شــۇنداق  ئەنــە  دېگــەن  بەخــت  تۇرىــدۇ.  ئەكېلىــپ 
ھادىســە.  ئــۇ بىــردە بــار بولســا، بىــردە يوقــاپ كېتىــدۇ. ئۇنىــڭ 
تەبىئىيىتــى قولنىــڭ كىرىگــە ئوخشــايدۇ. ئەدىــب پىكرىچــە، 
ــق  ــى بىپەرۋالى ــق، يەن ــى- غاپىللى ــر ئاالمىت ــە بى ــڭ يەن بەختىنى
بىلــەن باغلىــق. بەخــت قوينىــدا ياشــىغان ئىنســان كۈنلەرنىــڭ 
ــى كۆتۈرەلمــەي قېلىشــى  ــدە بېشــىغا كەلگــەن ئېغىرچىلىقن بىرى
 - يارىمايــدۇ«  ئوۋغــا   - ئىــت  تــوق  »قورســىقى  مۇمكىــن. 
دەيــدۇ ئەدىــب. ســېمىزلىققا مەھكــۇم ئــادەم ئەتىكــى كۈننــى 
ــاز  ــدە ئ ــۇ ھەققى ــۇ ب ــى ئ ــدۇ ياك ــل كېلى ــقا مايى ــۇپ قېلىش ئۇنت
ــۈن  ــب ئۈچ ــەك، ئەدى ــدۇ. دېم ــا ئادەتلىنى ــدۇ، ھۇرۇنلۇقق ئويالي
جەمئىيــەت، دۆلــەت ۋە بەخــت چۈشــەنچىلىرى بىرتۇتــاش ۋە 
ــىلەردۇر.  ــت نەرس ــىلەرگە زى ــق ھادىس ــۇالر تۇراقلى ــداش. ئ مەنى
يەنــى، بۇالرنىــڭ ھەممىســى ئىنســان ھاياتىنىــڭ قىســقىلىقى 
ــىۋەتلىكتۇر.  ــىتە مۇناس ــەن بىۋاس ــى بىل ــڭ بىقارارلىق ۋە ئۆلۈمنى
ــدۇ.  ــپ تۇرى ــاش ئۆزگىرى ــە ئوخش ــى تەبىئەتك ــاننىڭ ھايات ئىنس
ــت  ــدۇ، ۋاقى ــان كۆكلەي ــدۇ، يەر-جاھ ــاز كېلى ــە، ي ــش كەتس قى
ــە  ــۇالر يەرگ ــدۇ. ئ ــازاڭ بولى ــارغىيىپ، غ ــالر س ــۈپ يوپۇرماق ئۆت
چۈشــۈپ، يوقــاپ كېتىــدۇ. ئادەمنىــڭ ھاياتىمــۇ شــۇنداق. ئۇمــۇ 
ئايــدەك تولــۇپ، كۆكلەيــدۇ، ئەممــا قېرىغانــدا يەنــە شــۇ  يېرىــم 
ئــاي كەبــى ســولىدۇ. بەخــت ۋە دۆلەتنــى قەلبــى ئويغــاق، زېــرەك 
تۇتــۇپ  قولــدا  ئادەملــەرال  نىشــانلىغان  ئادالەتســىزلىكنى  ۋە 
تۇرۇشــى مۇمكىــن. بــۇ قــاراش كۈنتۇغــدى بىلــەن ئايتولدىنىــڭ 
تاپىــدۇ.  ئىپادىســىنى  ئــۆز  ئېنىــق  ســۆھبەتتە  ئارىســىدىكى 

ئۆزگىرىشــچانلىقى  تەقدىرىنىــڭ  ئىنســان  ئايتولــدى 
ئوغلــى  ھەققىــدە  خىســلىتى  ئۆلــۈم  توختىلىــپ،  ھەققىــدە 
ئۆلــۈم  بېرىــدۇ.  چۈشــەنچە  ئەتراپلىــق  ئۆگدۈلمۈشــكە 
بىۋاســىتە تەســىر قوزغايــدۇ، ھەتتــا  ئىجتىمائىــي ھاياتتىمــۇ 
ــر  ــە باشــقا بى ئۇنــى ئۆزگەرتىۋېتىشــىمۇ مۇمكىــن. ئۆلۈمنىــڭ يەن
ــوي بىلــەن  ــۇ ئەقىــل ھــەم ئ ــى ئ ــار، يەن ئەســتەرلىك مەنىســى ب
ئۆلۈمنــى  ھېچقاچــان  ئىنســان  ئەقىللىــق   . باغالنغــان  زىــچ 
ئەســتىن چىقارمايــدۇ، ئۆتنــە ئالەمــدە ياشــاۋاتقانلىقىنى ئەســال 
ئۇنتۇمايــدۇ. قېرىلىــق بولســا بىچارىلىقنىــڭ ئاالمىتــى. مــال-
دۇنياســىمۇ ئۇنىڭغــا ئەســقاتمايدۇ. بايلىــق توپــالش بىلەنــال 
بــۇ  تۇتقــۇن.  بىچارىلىككــە  شــۇ  ئەنــە   – كىشــى  ياشــىغان 
ئەنســىزچىلىكنىڭ  بىشــارىتى. بــۇ تۈركۈمدىكــى ئىنســانالر بەخت 
قوينىــدا ياشــىغاندەك قىلغىنــى بىلــەن، ئــۇ دۇنيانىــڭ ئەيىبىنــى 
يۈســۈپ خــاس  دېمــەك،  بولىــدۇ.  قەلبىگــە ســىڭدۈرۈۋالغان 
ھاجىــپ ئۈچــۈن ئــەڭ مۇھىــم نەرســە ئەلگــە خىزمــەت قىلىشــتۇر. 
بۇنــى ئــۇ »تاپۇغ« دەپ ئاتايدۇ. جەمئىيەتتىكى بارلىق ئىنســانالر 
باي-گادايلىقىغــا  ياكــى  چوڭ-كىچىكلىكىگــە  ئۆزلىرىنىــڭ 
قارىمــاي، خىزمەتكــە تەييــار بولۇشــى كېــرەك. بــۇ ئەقىــدە ھــەر 
ــم.  ــى الزى ــلەتكە ئايلىنىش ــر خىس ــۈك بى ــۈن بۈي ــادەم ئۈچ ــر ئ بى
پادىشــاھنىڭ خىزمىتــى بولســا تېخىمــۇ ئۇلــۇغ! چۈنكــى ئــۇ  ئــۆز 
ــا، خۇداغــا دېگــەن  ــا )ئالالھق ئېلىگــە، بولۇپمــۇ ياراتقۇچــى قۇتق
مەنىــدە( خىزمــەت قىلىۋاتقــان بولىــدۇ. ئۇنىــڭ تاپۇغــى ئــەل ۋە 
قــۇت ئالدىدىكــى جاۋابكارلىقــى بىلــەن ئۆلچىنىــدۇ. دېمــەك، 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئويــى بىلــەن ئېيتقانــدا، ھايــات 
ــىلەردىن  ــق( ھادىس ــىز )ۋاقىتلى ــي( ۋە تۇراقس ــق )ئەبەدى تۇراقلى
قانۇنىيىتــى  مۇھىــم  ئــەڭ  ھاياتنىــڭ  بــۇ  تاپقــان.  تەركىــب 
ــم.  ــرا چۈشىنىشــى الزى ــە ئىنســان توغ ــى ھەمم ھــەم ســىرى. ئۇن

تۇراقســىزلىق  جەمئىيەتنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ماھىيىتــى ھەققىــدە ئاالھىــدە توختىلىــدۇ. بــۇ مۇھىــم نۇقتــا 
ــەن  ــدا روش ــۆھبىتى داۋامى ــش س ــەن ئودغۇرمى ــش بىل ئۆگدۈلمى
گەۋدىلىنىــدۇ. كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە كۈنتۇغــدى ئۆگدۈلمىشــكە 
موھتــاج  ئىنســانالرغا  نىيەتلىــك  پــاك  پادىشــاھلىقىنىڭ  ئــۆز 
ئىكەنلىكىنــى بايــان ئېتىــدۇ. ئۆگدۈلمىــش ئۇنىڭغــا جەمئىيەتنــى 
تاشــالپ كېتىــپ قېلىــپ، تــاغ ئېتىكىــدە يېگانــە ياشــاۋاتقان 
ئودغۇرمىــش ئاتلىــق قېرىندىشــىنىڭ بــار ئىكەنلىكىنــى ئېيتىــدۇ. 
پادىشــاھ ھەيــران بولــۇپ، نېمــە ئۈچــۈن بــۇ زات ئادەملــەر 
ــا  بىلــەن بىللــە ھايــات كەچۈرمــەي، بەلكــى تەركىدۇنىياچىلىقق
ــدە تەپتىشــلەپ ســورايدۇ ھــەم  ــپ ياشــاۋاتقانلىقى ھەققى بېرىلى
ئۇنىــڭ جەمئىيەتكــە يېنىــپ كېلىشــىنى ئۆتۈنــۈپ، ئۆگدۈلمىشــكە 
كېلىــپ،  يېنىغــا  ئودغۇرمىشــنىڭ  ئۆگدۈلمىــش  جېكىلەيــدۇ. 
پادىشــاھنىڭ خېتىنــى تاپشــۇرىدۇ. ئەممــا ئودغۇرمىــش تەبىئەتتە 
يېگانــە ھايــات كەچــۈرۈش ئۇنىــڭ كۈندىلىــك ئېتىقاد-تائىتىگە، 
ئارىســىغا  ئىنســانالر  چۈشــەندۈرۈپ،  مۇۋاپىقلىقىنــى  ئېڭىغــا 
ئۆتۈنۈشــىنى  پادىشــاھنىڭ  ئــۇ  ئېيتىــدۇ.  بارمايدىغانلىقىنــى 
قارارىنىــڭ  بــۇ  بولــۇپ،  ئۆگدۈلمىــش ھەيــران  قىلىــدۇ.  رەت 
ســەۋەبىنى ســورايدۇ. ئودغۇرمىــش قېرىندىشــىغا جەمئىيەتنىــڭ 
بــۇ  بېرىــدۇ.  ئېيتىــپ  ئىكەنلىكىنــى  بــار  ئەيىبىنىــڭ  ئــۈچ 
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تەســىر  ســەلبىي  ئاڭ-سەۋىيەســىگە  ئادەمنىــڭ  ئەيىبلــەر 
كۆرســىتىپ تۇرىــدۇ. ئۇنىــڭ پىكرىچــە، جەمئىيــەت گۇناھــكارالر 
ياشــايدىغان بىــر ماكانــدۇر. ئادەملــەر ئەلمىســاقتىن تارتىــپ 
ــۇالر  ــى ئ ــاۋارە بولۇشــىدۇ، بەلك ــاي ئ ــن قۇتۇاللم ــۇ گۇناھالردى ب
بىلــەن چىرمىشــىپ-باغلىنىپ ياشــايدۇ. چۈنكــى جەمئىيەتتــە 
ــڭ  ــدۇ. ئۇنى ــل لەززەت-ھــەۋەس ھۆكــۈم ســۈرۈپ تۇرى ــۈچ خى ئ
)بۇنىڭغــا  لەززىتــى  ھــەۋەس  قورســاق-قېرىن   – بىرىنچىســى 
ئاســانال  بولىــدۇ،  تويمــاس  ئاچكــۆز،  باغلىغانــالر  ھــەۋەس 
ئاغرىققــا گىرىپتــار بولىــدۇ(، ئىككىنچىســى – ئىشــق-كۆڭۈل 
ھــەۋەس لەززىتــى )ئــەر- ئايــال مۇناســىۋەتلىرىگىال ھــەۋەس 
يــول  بۇزۇلۇشــىغا  ئەخالقىنىــڭ  جەمئىيــەت  باغلىغانــالر، 
ھــەۋەس  ئائىــت  –تىرىكچىلىككــە  ئۈچىنچىســى  ئاچىــدۇ(، 
)بۇنىڭدىــن كېلىــپ چىققــان بايلىــق ۋە بىلىــك لەززىتىگــە ئامراق 
كىشــىلەردىن كېلىدىغــان خەتــەر بەكمــۇ چــوڭ(. قانچــە ۋاقىــت، 
ــۈچ  ــۇ ئ ــى ب ــانالر جەمئىيەتتىك ــىمۇ ئىنس ــەر ئۆتس ــە دەۋرل قانچ
خىــل لەززەتتىــن زادىال قۇتۇاللمــاي كېلىۋاتقانلىقىنى، شۇڭالشــقا 
ئۆتىــدۇ.  ئەســلىتىپ  كېچەلمەيدىغانلىقىنــى  ۋاز   ئۇالردىــن 
ئودغۇرمىشــنىڭ ئېيتىشــىچە، بــۇ جەمئىيەتنىــڭ ســاقايماس بىــر 
ئاغرىقىــدۇر. شۇڭالشــقا ئــۇ بىــر ئەۋالدتىــن ئىككىنچــى ئەۋالدقــا 
يۇقــۇپ تۇرىــدۇ.  شــۇ ســەۋەبتىن ئودغۇرمىــش ئىنســانالرنىڭ 
تىلغــا ئېلىنىۋاتقــان بــۇ مەنپەئەتلەردىــن كېچەلەيدىغانلىقىغــا 
ئۆگدۈلمىــش  ئېيتىــدۇ.  ئېنىــق  يەتمەيدىغانلىقىنــى  كۆزىنىــڭ 
بــۇ خىــل جەمئىيــەت ئەيىبلىرىنىــڭ ماھىيىتىنــى چۈشــەندۈرۈپ 
بېرىشــنى ســورايدۇ. ئودغۇرمىــش نېمــە ســەۋەبتىن قورســاق-
ئەنســىرەيدىغانلىقىنى  خەۋپىدىــن  لەززىتىنىــڭ  قېرىــن 
ھەۋەس-لەززەتكــە  بــۇ  چۈشــەندۈرىدۇ.  تەرەپلىمــە  ھــەر 
بېرىلگــەن ئىنســانالردا ئاچكۆزلــۈك ئاالمەتلىرىنىــڭ تەبىئىــي 
قوزغىلىدىغانلىقىنــى، ئۇنىــڭ ســەۋەبىدىن ئىنســان مىجەزىــدە 
ســەلبىي نۇقســانالرنىڭ پەيــدا بولىدىغانلىقىنــى ھــەم ئۇالرنىــڭ 
ئالــدى ئېلىنمىســا، ئــۇ چاغــدا بــۇ ئىللەتلــەر ئىنســانالرنىڭ 
قىلىــدۇ.  قەيــت  بۇزۇۋېتىدىغانلىقىنــى  مەپكۇرىســىنى 
ئاچكۆزلۈكنىــڭ باشــقا مەنىســى - قىزغىنىــش ۋە ھەســەتتۇر. بــۇ 
كۆڭلــى تــوق كىشــىلەرنىڭ ئىشــى ئەمــەس. ئودغۇرمىــش كــۆزى 
ــە  ــي خەلقق ــىلەرنىڭ ئومۇمى ــان كىش ــال بولغ ــلىققا مۇپتى تويماس
ئۇنىڭدىــن  ۋە  بولمايدىغانلىقىنــى  پايدىســىنىڭ  بىــر  ھېــچ 
جەمئىيــەت رونــاق تاپمايدىغانلىقىنــى ئاالھىــدە تەكىتلەيــدۇ. 
ــت  ــا ئائى ــەت ئەخالقىغ ــەززەت جەمئىي ــۇ ل ــە ب ــڭ پىكىرىچ ئۇنى
گــۈزەل قاراشــالرنى سۇسالشــتۇرىدۇ ھــەم چېرىكلەشــتۈرىدۇ، 
ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئەنســىرىتىدۇ  كىشــىلەرنى  نىيەتلىــك  ياخشــى 
زىيىنىدىــن  ئۇنىــڭ  يەتكۈزىــدۇ.  دەخلــى  خاتىرجەملىكىگــە 
كۆپلىگــەن ئەۋالدالرنىــڭ روھــى زەئىپلىشــىدۇ. ئودغۇرمىــش بــۇ 
ھەۋەس-لەززەتنىــڭ دەردىدىــن جەمئىيــەت ئەخالقــى بۇزۇلــۇپ، 
ۋىجــدان- ۋە  ئەقىدىســى  پــاك  ئىنســانالرنىڭ  نۇرغۇنلىغــان 
نۇمۇســىنىڭ يــەر بىلەن يەكســان قىلىنغانلىقىنــى ئېيتىپ بېرىدۇ.   

ئودغۇرمىشــنىڭ پىكرىچــە، بۇنىڭدىــن قالســا ئىككىنچــى 
لەززەت-ھەۋىســىنىڭمۇ ،يەنــى ئەر-ئايــال مۇناســىۋەتلىرىدىن 
كېلىــپ چىقىدىغــان گۇناھالرنىــڭ جەمئىيەتكــە بولغــان خــەۋپ-

خەتىرىمــۇ خېلىــال چوڭــدۇر. بــۇ ئەيىب-ئىشــرەتتىن تارىختــا 
كۆپلىگــەن تەقدىــر ۋە قانچىلىغــان جەمئىيەت)دۆلەتلــەر( ۋەيران 
قىلىنغانلىقــى قەيــت قىلىنغــان. بــۇ گۇناھ-ئەيىبنىــڭ مەنىســىمۇ 
تاقىلىــدۇ.   بېرىــپ  ھەســەتكە  بىلــەن  قىزغىنىــش  شــۇ  يەنــە 
باشــقىچە ئېيتقانــدا، بــۇ ئىجتىمائىــي ئاڭ-ســەۋىيەگە چۈشــكەن 
ــى،  ــە ياخش ــۈپ يېتىلس ــق ئۆس ــاال ئەخالقلى ــان ب ــە. تۇغۇلغ كۈي
ــاق.  ــش چات ــا ئى ــا ئايالنس ــر باالغ ــەس، بى ــاال ئەم ــۇ ب ــا ئ ئەمم
ئــەر ۋە ئايــال ئارىســىدا شــەرمى ھايــا ۋە ئىشــەنچ-ھۆرمەت 
يوقالســا، ئۇنــداق جەمئىيــەت ئۇزاققــا بارمــاي بەربــات بولىــدۇ. 

ئودغۇرمىشــنىڭ ئېيتىشــىچە، جەمئىيەتنىــڭ ئۈچىنچــى 
ئەيىبــى- تىرىكچىلىــك لەززىتــى بىلەن بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك. 
ــالش  ــق توپ ــى بايلى ــڭ كۈن ــەن ئادەملەرنى ــە بېرىلگ ــۇ لەززەتك ب
بىلــەن ئۆتىــدۇ. بايلىق توپلىغــان كىشــىدە ھۆكۈمران-ھاكىملىق 
كۈچىيىــدۇ.  ھەۋىســى  ئىنتىلىــش  بولغــان  ئۆزگىچىلىككــە  ۋە 
ئۆزگىچىلىككــە ئىنتىلىدىغــان كىشــىدە ئۆزىنــى ياخشــى كــۆرۈش 
ھېسســىياتلىرى ۋە شەخســىيەتچىلىك كۈچىيىــپ كېتىــدۇ. بۇمــۇ 
ــاس  ــۈپ خ ــۇر.  يۈس ــر قۇرتت ــكەن بى ــىگە چۈش ــان مېڭىس ئىنس
ھاجىــپ ئودغۇرمىشــنىڭ بــۇ ھاياتتىــن ھېچنەرســىنى تەلــەپ 
بېرىــدۇ.  نــام  قانائــەت دەپ  ئۇنىڭغــا  ئۈچــۈن  قىلمىغانلىقــى 

ــش ئودغۇرمىشــنىڭ بــۇ ئېيتقانلىرىنــى تولــۇق  ئۆگدۈلمى
قوبــۇل قىاللمايــدۇ. چۈنكــى ئىنســانالر ئودغۇرمىشــقا ئوخشــاش 
ــان  ــدا ئىنس ــۇ چاغ ــا، ئ ــان بولس ــپ كېتىدىغ ــن بېزى جەمئىيەتتى
ــاننىڭ  ــداق ئىنس ــەۋالد قالدۇرۇش–ھەرقان ــدۇ.  ئ ــلى يوقاي نەس
ــن  ــا، ئۇنىڭدى ــاچ قالس ــان ئ ــى. ئىنس ــال ئاساس ــى ۋە ئىقب بۇرچ
كېلىدىغــان ياخشــىلىقمۇ ئــاز. ئــۇ چاغــدا ئۆمۈرنىڭ نېمە مەنىســى 
ــدۇ ئودغۇرمىشــنىڭ كۆزىگــە.  دېمــەك،  ــدۇ!؟ – دەپ قادىلى قالى
ــە  ــۈچ ھەۋەس-لەززىتىگ ــل  ئ ــۇ خى ــڭ ب ــانالر جەمئىيەتنى ئىنس
قارشــى تۇرىدىغــان نەپــس چۈشەنچىســىنى يېتىلدۈرســە، ئــۇ 
چاغــدا ئــۇالر ھــاالل ۋە ھارامنىــڭ مەنىســىنى توغــرا  تونــۇپ 
يېتەلەيــدۇ. ئىنســانالر ئۈچــۈن ئــۆز نەپســىگە ئىگــە بولــۇش 
ــۆزى  ــىگە ئ ــۆز نەپس ــدۇر. ئ ــڭ بىرى ــم قانۇنىيەتلەرنى ــەڭ مۇھى ئ
تىرىشــمايدىغان  بولۇشــقا  ئىگــە  ھــەم  بواللمايدىغــان  ئىگــە 
ئىنســانالردىن كېلىدىغــان خەتــەر چوڭ بولىدۇ.  ئۆگدۈلمىشــنىڭ 
بــاي ياكــى  ئــادەم  پىكرىچــە، ئــەل غېمــى بىلــەن ياشــىغان 
گاداي بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، ئۇنىــڭ نەپســى ھېچقاچــان 
ئاۋارىگەرچىلىكلەرگــە بېرىلمەيــدۇ. كۆپچىلىكنىــڭ دەردى بىلەن 
خۇشــاللىقىغا ئورتــاق ھايــات كەچۈرىــدۇ. دېمەك، ئــەڭ بۈيۈك ۋە 
گــۈزەل چۈشــەنچە - ئــەل غېمــى ۋە تەقدىــرى بىلــەن ياشاشــتۇر. 
شــۇ ســەۋەبتىن يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۆگدۈلمىشــكە ئەقىــل 
دېگــەن ئۇقۇمنــى بېرىــدۇ. ھاياتقــا بولغــان قانائــەت، ھەرگىزمــۇ 
ئۇنىــڭ ئەۋزەللىكلىرىدىــن تولــۇق ۋاز كېچىــش ئەمــەس، بەلكــى 
ــىيات-ئەقىدىلىرىنى  ــۈكۈرچىلىك ھېسس ــى قانائەت-ش قەلبىدىك
ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  دېمــەك،  باغلىــق.  ئويغىتىشــقا 
قارىشــى بىلــەن ئېيتقانــدا، ئەقىــل ۋە ئادالەت چۈشــەنچىلىرىنىڭ 
ماھىيىتــى  ئۆزگىرىشســىز، يەنــى تۇراقلىقتــۇر. بۇ چۈشــەنچىلەرگە 
يانداشــقان جەمئىيــەت گۈللىنىدۇ ۋە ھــەر تەرەپتىن راۋاجلىنىدۇ.
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ۋە  بەدىئىــي  داســتانىدىكى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
ســىمۋوللۇق ئوبرازالرنىــڭ ماھىيىتــى ئاالھىــدە. داســتاننىڭ تــۆت 
ســىمۋوللۇق ئۇلــى بــار. ئــۇالر ســىمۋوللۇق ئۇســلۇبتا ئىزاھلىنىدۇ:

ئاساســى  جەمئىيەتتىكــى  ئۇنىــڭ  ئادالــەت،   .1  
ئۆزگەرمەيدىغــان  قانۇننىــڭ  ئادىــل  ئەدىــب  قانــۇن(   -
ئۈچــۈن  قىلىــش  ســىمۋول  كۈنگــە  خۇسۇســىيىتىنى 
بەرگــەن. ئــات  دەپ  كۈنتۇغــدى  )ئېلىگكــە(  پادىشــاھىغا 

ئۆتكۈنچــى  ئوخشاشــال  بەختكــە  بــۇ  دۆلــەت،   .2  
ئوخشــىتىپ  ئايغــا  ئۇنــى  ئەدىــب  شۇڭالشــقا  بولىــدۇ. 
قويغــان. دەپ  ئايتولــدى  ئىســمىنى  ۋەزىرنىــڭ 

پۈتــۈن  ۋە  تۇراقلىــق  يەنــى  ئەقىــل،   .3  
ئۈچــۈن  قىلىــش  ئىپــادە  بۇنــى  ئۇقۇمــى.  ئەقىــدە 
ئاتىغــان. دەپ  ئۆگدۈلمىــش  ئوغلىنــى  ۋەزىرنىــڭ 

مەزكــۇر  ســىمۋولى.  تۇراقســىزلىق  بــۇ  قانائــەت،   .4  
ئــات  دەپ  ئودغۇرمىــش  ئۈچــۈن  ئۇقۇمالشــتۇرۇش  ئوبرازنــى 
ئىزاھلىغــان. ســۈپىتىدە  قېرىندىشــى  ۋەزىرنىــڭ  قويــۇپ، 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئېلىــگ )پادىشــاھ( كۈنتۇغدىنــى 
ئادىــل قانۇنغــا ئوخشــىتىپ، ئۇنــى بېســىلغان تامغا-مۆھــۈر 
يېتەكچىلىــك  ئــۆزى  ئېلىــك  شۇڭالشــقا  چۈشــەنگەن.  دەپ 
كۆيۈنــۈپ،  ئــۆزى  دۆلەتكــە  قىلىۋاتقــان  )»تاپۇغلــۇق«( 
ــي  ــى جىددى ــي بولمايدىغانلىقىن ــا قەتئى ــەل قىلمىس ــا ئەم قانۇنغ
تەكىتلەيــدۇ. ئادالــەت ھۆكــۈم ســۈرگەن جەمئىيەتتــە تىنچلىــق، 
قانــۇن  ئادىــل  دەيــدۇ.  بولىــدۇ،  بەرپــا  كەيپىيــات  خــۇش 
ــى  ــەت ۋە ياراتقۇچ ــۈن جەمئىي ــدى ئۈچ ــك  كۈنتۇغ ــا ئېلى بولس
ئارىســىدىكى بۈيــۈك بىــر ئەمــەل. شــاھنىڭ قەدىر-قىممىتــى 
بىلــەن  باشقۇرۇشــى  مۇۋاپىــق  قانۇنغــا  ئادىــل،  جەمئىيەتنــى 
ــڭ ئۈچــۈن شــائىر -6 ئەســىردە  بىۋاســىتە مۇناســىۋەتلىك. بۇنى
پادىشــاھلىق قىلغــان مەشــھۇر خۇســرەۋ ئانۇشــىرۋانI  دەۋرىنــى 
ئادالەتلىــك  تارىختــا  بــۇ شــاھنىڭ دەۋرى  ئالىــدۇ.  مىســالغا 
بولغــان.  مەشــھۇر  بىلــەن  نــام  دېگــەن  ئەســىر«  »ئالتــۇن 

809 .قىلۇرمەن ئادالەت بىلەن ھەل ئىشىن، 
      ئايرىماسمەن بەگ ۋە قۇل دەپ ھېچ كىشىن.

1458 . قانۇننى تۈز ياخشى قانۇن تۈزگۈچى، 
         يامان تۈزسە بولۇر تىرىك ئۆلگۈچى.

1459 . يامان تۈزمە قانۇننى، بەك ياخشى تۈز،
         كۈنۈڭ ياخشى بولغان ۋە بەختىڭمۇ ئۇز.

 
3463 . ئادىل قانۇن كۆككە بىر تۈۋرۈك ئېرۇر، 

          بۇزۇلسا قانۇن ئاسمان يىقىلۇر. 

2136 . گەرچە قايسى بەگ خەلققە قانۇن بەرمىسە، 
         خەلقىن كۈزەتمەي يېگەنلەر يېسە.

2137 . بۇزۇلۇپ ئېلى، ئۇ خەلققە چاچار ئوت،
           بۇ بەگلىك ئۇلى بولغاي شەكسىز نابۇت.

2032 . زۇلۇم - ئوت، يېقىنالشسا ئۇ كۆيدۈرەر، 
          قانۇن - سۇ، ئۇ ئاقسا، نېمەتلەر ئۈنەر.

جەمئىيەتنــى  ئەدىــب  بولىدۇكــى،  ئېيتىشــقا  شــۇنداق 
دەۋرىدىكــى  شــۇ  مەســىلىلىرىگە  باشــقۇرۇش  ئادالەتلىــك 
قانــۇن  بــەگ  تارتقــان. ھەرقانــداق  ئادەملەرنىــڭ دىققىتىنــى 
ۋە تەرتىپكــە رىئايــە قىلمىســا مەملىكەت،جەمئىيــەت ۋە ئــەل 
گۇمــران بولىدىغانلىقــى توغرىســىدا ئاگاھالندۇرغــان. جەمئىيــەت 
ئىچىــدە ئادالەتســىزلىك ھۆكــۈم سۈرســە، ئــۇ چاغــدا ئىنســانالر 
بەربــات  مېھرىبانلىــق  ۋە  بىرلىــك  ئىتتىپاقلىــق،  ئارىســىدىكى 
بولىــدۇ. ئەنــە شــۇنىڭ ئاقىۋىتىــدە تۇراقســىزلىق پەيــدا بولىــدۇ.

ئەســەردىكى ۋەزىــر ئايتولــدى ئوبرازىنىــڭ مەنىســىنى 
ۋەزىــر  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  الزىــم.  ئىزاھــالش  توغــرا 
ئايتولدىنىــڭ ســىمۋوللۇق مەنىســى دۆلــەت ئۇقۇمىــدۇر )بەختكــە 
كۆســەمىش  ئايتولــدى  مەنىســىدە(.  ئۆتكۈنچــى  ئوخشــاش 
ئىســىملىك دوســتىنىڭ ياردىمــى بىلــەن كۈنتۇغدىغــا خىزمەتكــە 
كېلىــدۇ.  شــاھ ئۇنىــڭ تەقــۋادار، بىلىملىــك كىشــى ئىكەنلىكىنــى 
كــۆرۈپ، ئۇنــى ۋەزىــر قىلىــپ ســاياليدۇ. ئــۇ ســايالنغاندىن 
جەمئىيــەت  ياشــايدۇ،  پــاراۋان  غەمســىز،  ئادەملــەر  كېيىــن 
ئۆزىنىــڭ  ئۇنــى  كۈنتۇغــدى  ئېلىــك  كۈنــى  بىــر  گۈللىنىــدۇ. 
ھۇزۇرىغــا چاقىرىــدۇ. ئايتولــدى ئىشــىكتىن كىرىپــال، غەلىتــە 
ئۇنــى  بــەگ  دەســلەپ  باشــاليدۇ.  قىلىشــقا  قىلىقالرنــى  بىــر 
ــدۇ.  ــۈر قارىۋالى ــۆرۈپ، تەت ــۈز ئ ــۇ ي ــدا، ئ ــى بولغان قۇچاقلىماقچ
ئېلىــك ئۇنىڭغــا ئــورۇن كۆرســىتىدۇ، ئەممــا ئايتولــدى ئۇنــى  
ــڭ  ــەك توپنى ــر دۈگىل ــىدىكى بى ــىك بوسۇغىس ــپ، ئىش رەت قىلى
ئايىغىنــى  دېگەنــدەك،  ئــاز  ئۇنــى  ئولتۇرۇۋالىــدۇ.  ئۈســتىدە 
بــۇ  كېلىــدۇ.  ئاچچىقــى  ناھايىتــى  بەگنىــڭ  كۆرســىتىدۇ. 
ئىشــالرنىڭ ســەۋەبىنى ســورايدۇ. ئەگــەردە جــاۋاب بېرەلمىســە، 
قېنــى بىلــەن ئــۆز گۇناھىنــى يۇيىدىغانلىقىنــى ئەســكەرتىدۇ. 
ئايتولــدى ناھايىتــى ئېغىربېســىقلىق بىلــەن ئېلىككــە جــاۋاب 
قايتۇرىــدۇ. ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئايغا ئوخشــايدىغانلىقىنى ئەســكەرتىپ، 
كىچىكلەيدىغانلىقىنــى،  قايتىدىــن  زامــان،  تولغــان  ئــۇ 
تەبىئىتىنىــڭ تۇراقســىز ئىكەنلىكىنــى ئېھتىياتچانلىــق بىلــەن 
چۈشــەندۈرىدۇ. ئــاي كۈنگــە ئوخشــىمايدىغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىــڭ 
پۈتۈنلىكىنــى يوقىتىــپ قويىدىغانلىقىنــى ھەرخىــل مىســالالر 
مېنــى  »ســىز  پادىشــاھقا:  ئايتولــدى  ئىزاھاليــدۇ.  بىلــەن 
قۇچاقلىماقچــى بولغىنىڭىــزدا، مــەن يــۈز ئۆرۈۋالدىــم. مېنىــڭ 
پەيلىــم ئۆزگىرىشــچان دېمەكچــى ئىدىــم ، ســىز  يەنــە مــاڭا 
ئــورۇن بەردىڭىــز، مــەن بــۇ ھاياتتــا مــاڭا ئــورۇن يــوق دېمەكچــى 
ئىدىــم . دۈگىلــەك توپنىــڭ ئۈســتىگە ئولتۇرۇشــۇمنىڭ ســەۋەبى– 
ئــۇ نېمىشــكە دومىــالر؟ -دەپ ســىزدىن ســورىماقچى ئىدىــم . 
ــە شــۇ  ــۇالر ئەن ــۇر. ئ ــى بەختت ــەت، يەن ــم - دۆل مېنىــڭ ماھىيىتى
توپقــا ئوخشــاش دومىاليــدۇ، شــۇنى ئۇقتــۇراي دېمەكچىدىــم. 
ئايغــا  تولــۇن  مــەن  تۇراقســىز.  مەنىســى  ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى 



2019-يىللىق 3/4- سان

94

ئەمــدى  مېنــى  قېرىدىــم،  يەتتــى،  ۋاقىــت  مــاڭا  ئوخشــىدىم. 
ــەر،  ــەر كېت ــۈم شەپقەتســىز. ئۆلگەنل ــدۇ. ئۆل ــۈپ تۇرى ــۈم كۈت ئۆل
تۇغۇلغانــالر قالــۇر، كونــا نەرســىنى ئــۆز ۋاقتىــدا يېڭىــالش 
كېرەكتۇر، دېمەكچى ئىدىم « - دەپ تەپســىلىي چۈشــەندۈرىدۇ. 

ئوغلــى  ئۇنىــڭ  بىلــەن  ئايتولــدى  ئەمــدى 
ھەققىــدە  مەزمۇنــى  ئۆلۈمنىــڭ  ســۆھبەت  ئــارا  ئۆگدۈلمىــش 
ئېلىــك  بولىــدۇ،  ۋاپــات  ئايتولــدى  ئۆتــۈپ  ۋاقىــت  بولىــدۇ. 
ســاياليدۇ. قىلىــپ  ۋەزىــر  ئۆگدۈلمىشــنى  ئورنىغــا  ئۇنىــڭ 

ئوبرازلىــرى ســىمۋوللۇق  ئۆگدۈلمىــش ۋە ئودغۇرمىــش 
ئوبــرازالر  بــۇ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئىگــە.  خاراكتېرگــە 
چۈشــەنچىلەرگە  ســوپىزملىق  زامانىســىدىكى  ئــۆز  ئارقىلىــق 
ســىمۋوللۇق  كىشــىنىڭ  ئىككــى  ھــەر  بەرگــەن.  خاتىمــە 
ســوپىزملىق  قايســى  ئۈچــۈن  شــائىر  قــاراپ  مەنىســىگە 
قاراشــالرنىڭ جەمئىيــەت تەرەققىياتىغــا پايدىلىــق ئىكەنلىكىنــى 
ــەردە ســوپىزملىق ئېقىمــالر  چۈشــىنىمىز. شــائىر ياشــىغان دەۋرل
ســولچى  ئىــدى.  كەتكــەن  بۆلۈنــۈپ  ئىككىگــە  ئاساســەن 
ئوخشــاش  ئودغۇرمىشــقا  يانداشــقان  تەسەۋۋۇپ-ســوپىلىققا 
تەقــۋادار كىشــىلەر: » جەمئىيــەت گۇناھــكارالر ياشــايدىغان 
جــاي، شۇڭالشــقا ئىنســان ئەخالقــى بــۇ يــەردە ھېچقاچــان 
تۈزەلمەيــدۇ«دەپ ئۇنــى تاشــالپ چىقىــپ كېتىشــكە ئۈندىگــەن، 
ــنى  ــۇز ياشاش ــە يالغ ــپ، تەبىئەتت ــەپەرگە ئاتلىنى ــم س ــەر دائى ھ
تەرغىــب قىلغــان. ئودغۇرمىشــمۇ جەمئىيەتنــى تاشــالپ چىقىــپ، 

قىلىشــقا  تائــەت  »تــاغ  ياشــىغان.  ئىچىــدە  تاغنىــڭ  ئېگىــز 
يارايدىغــان ئــەڭ مۇقــەددەس جــاي « دەپ چۈشــەنگەن. ئوڭچى 
ئوخشــاش  ئۆگدۈلمىشــكە  يانداشــقان  تەسەۋۋۇپ-ســوپىلىققا 
ــدە،  ــۋەت ئىچى ــۇ خىل ــا: »جەمئىيەتتىم ــىلەر بولس ــۋادار كىش تەق
چاغــدا  شــۇ  بولىــدۇ.  ياشاشــقا  تەنھــا  غېمىــدە  ئــەل  يەنــى 
ــۆز نەپســىگە  ــدۇ. ئىنســانالرنى ئ ــرى يۇيۇلى ــەت گۇناھلى جەمئىي
ئىگــە بولۇشــقا ۋە ئۇنــى ھــەر دائىــم چىڭ-مەھكــەم تۇتۇۋېلىشــقا 
ئۆگىتىــش كېــرەك. ئۇالرنــى نىكاھنىــڭ بۇزۇلۇشــىغا يول قويۇشــقا 
بولمايدىغانلىقــى توغرىســىدا ئاگاھالنــدۇرۇش كېــرەك، بايلىــق-
ئىنســانالرغا  ئىكەنلىكىنىمــۇ  كىــرى«  »قولنىــڭ  خەزىنەنىــڭ 
چۈشــەندۈرۈپ قويــۇش  مۇھىــم. ئەنــە شــۇ چاغدىــال جەمئىيــەت 
ئىنســانالر  ئېچىلىــدۇ،  گۈللــەر  تازىلىنىدۇ،باغــالر كۆكلەيــدۇ، 
خۇشــال-خۇرام ھايــات كەچۈرىــدۇ« دەپ چۈشــەنگەن. يۈســۈپ 
ــى  ــي ھادىســىنىڭ ئۇلىن ــۇ ئىجتىمائىي-مەدەنى ــپ ب خــاس ھاجى
ــش دەپ  ــى ئۆگدۈلمى ــل، يەن ــا ئەقى ــۆز قەھرىمانىغ ــالپ، ئ ئېنىق
نــام بەرگــەن. شــۇ ســەۋەبتىن ئەقىــل مەڭگــۈ ۋە ئۆزگەرمەيدىغان 
كېچىــپ،  ۋاز  جەمئىيەتتىــن  ئىگــە.  خۇسۇســىيەتكە 
تەركىدۇنىياچىلىقنــى تەرغىــب قىلغــان ئودغۇرمىــش ئەســەرنىڭ 
ئاخىرىــدا ۋاپــات بولىــدۇ. شــائىر بۇنــى ۋاقىتلىــق ھادىســە دەپ 
ــا  ــدۇ. مان ــن ئۇچــۇر بېرى ــۇپ، ھاياتنىــڭ ئۆزگىرىدىغانلىقىدى تون
بــۇ ئەقىدە-ئېتىقادنىــڭ مەزمۇنىغــا قــاراپ، بىــز يۈســۈپ خــاس 
ھاجىپنــى تــۈرك ئەدەبىياتىــدا تۇنجــى قېتىــم »ئالىــي شــەھەر« 
تەلىماتىنىــڭ ئاساســىنى ســالغۇچى ئالىــم ســۈپىتىدە تونۇيمىــز.
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 »قۇتادغۇ بىلىك«نى ئىسالمىزم جەھەتتىن تەھلىل قىلىشنىڭ 
زۆرۈرىيىتى ھەققىدە بىر ئىككى سۆز

 
نۇرئەھمەت قۇربان*

     )تۈركىيە(

قىســقىچە مەزمۇنــى:  تــۈرك ئىســالم ئەدەبىياتنىــڭ ئــەڭ مۇكەممــەل نەمۇنىلىرىدىــن بىــرى دەپ قوبــۇل 
قىلىنغــان قۇتادغــۇ بىلىكنــى تەتقىــق قىلغانــدا، بــۇ ئەســەر يېزىلغان دەۋرىنىــڭ ئاالھىدىلىكــى، مۇئەللىپ يېتىشــكەن 
مۇھىــت ۋە ئەســەرنىڭ مۇھتەۋاســى قاتارلىــق بىــر قاتــار ئېلېمېنتــالر نــەزەردە تۇتۇلغانــدا مەزكــۇر ئەســەرنى دىنىــي 
جەھەتتىــن تەتقىــق قىلىشــنىڭ نەقــەدەر زۆرۈر ئىكەنلىكــى مەلــۇم بولىــدۇ. ئەســەرنى بىــر پۈتۈنلــۈك نۇقتىســىدىن 
ــى  ــۇپ بولمىغانلىق ــۇق بول ــنىڭ ئورۇنل ــى قاراش ــا يۇقىرىدىك ــان ۋاقىتت ــۇپ چىقق ــە ئوق ــتىن ئاخىرىغىچ ــاراپ باش ق
تېخىمــۇ ئېنىــق نامايــان بولىــدۇ. ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا ۋە تۈركىيــەدە، شــۇنداقال باشــقا ئەللــەردە بــۇ 
ئەســەر خىلمۇخىــل نۇقتىالردىــن تەتقىــق قىلىنــدى. ھــەر تەتقىقاتچــى ئەســەرنى ئۆزىنىــڭ دۇنيــا قارىشــىنى مەركــەز 
قىلغــان ھالــدا يېڭىدىــن شــەكىللەندۈرۈپ تەپســىر قىلــدى. ئەممــا ئۇنىــڭ ئىســالمىي كۈلتــۈر شــارائىتىدا يېزىلغــان، 
ــىكلوپېدىيەلىك  ــتۈرگەن ئېنس ــدە مۇجەسسەملەش ــدا ئۆزى ــق ھال ــىلىلىرىنى ئەتراپلى ــال مەس ــڭ رېئ ــالم دىنىنى ئىس
ــدە  ــا بەرگەن ــالر ئۈســتىدىن باھ ــر ئەســەرگە پارچى ــى بى ــدى. ۋاھالەنك ــۇپ قال ــالردا ئۇنتۇل ــى كۆپىنچــە ھال تەرىپ
مۇئەللىپنىــڭ مەقســىتىدىن چەتنــەپ كېتىشــكە ئېلىــپ بارىدىغانلىقــى ئىلىــم ئەربابــى قوبــۇل قىلغــان بىــر مەســىلە. 

ھەممىدىــن ئــاۋۋال قۇتادغــۇ بىلىكنىــڭ ئىســالمىي بىــر مۇھىتتــا، مۇســۇلمان بىــر مۇتەپەككــۇر تەرىپىدىــن 
قەلەمگــە ئېلىنىــپ يەنــە مۇســۇلمان بىــر ھۆكۈمــدار )تاۋغــاچ ئۇلــۇغ بۇغــرا قاراخان يەنى ئەبــۇ ئەلى ئىبنى ســۇاليمان 
ئارســالنخان(غا تەقدىــم قىلىنغانلىقىنــى ئۇنتۇماســلىق كېــرەك. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ ئەســەرگە باھــا بەرگەنــدە مانــا 
ــان  ــق قىلغ ــەرنى تەتقى ــر ئەس ــداق بى ــى. ھەرقان ــان ياخش ــۇرۇپ قويمىغ ــن قاچ ــارائىتنى كۆزدى ــر ش ــۇنداق بى مۇش
مۇئەللىپنىــڭ تەپەككــۇر دۇنياســىدا تــۇرۇپ چۈشىنىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. مــەن بــۇ قىســقىغىنا تەتقىقاتىمــدا بىرقانچە 
پاراگرافلىــق مەلۇمــات بىلــەن قۇتادغــۇ بىلىكنىڭ دىنىي جەھەتتىكى ئەھمىيىتىنى ئەســلىتىپ ئۆتۈشــكە تىرىشــىمەن. 
ــك  ــەردىكى قىممەتلى ــۇ ئەس ــى ب ــا تەبىقىس ــي ئۆلىم ــۇ دىنى ــرى بولۇپم ــتان زىيالىيلى ــەرقىي تۈركىس ــكى ش ئەپسۇس
جەۋھەرلەرنــى تېخىچــە بايقىيالمىغانلىقىغــا شــاھىتمىز. لېكىــن مۇشــۇنداق بىــر قانچــە بەتلىــك بىــر يازمــا بىلــەن 
ئەســەرنىڭ دىنىــي تەرىپىنــى ھەقىقىــي مەنىــدە يورۇتــۇپ بېرىــش ئىمكانســىز. شــۇڭا بــۇ يــەردە تەپســىلىي مەلۇمــات 
بېرەلمەيدىغانلىقىمنــى ياكــى بۇنــداق بىــر مۇددىئايىمنىڭ يوقلىقىنى ئوقۇرمەنلەرگە باشــتا بىلــدۈرۈپ قويماقچىمەن.

*  دوتسېنت دوكتور، چاناققەلە ئونسەكىز مارت ئۈنىۋېرسىتېتى، ئىالھىيەت فاكۇلتېتى. 

ئېلخەت:

nurahmetkurban@gmail.com
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مۇقەددىمە 

خەلقلەرنىــڭ  تۈركىــي  خەلقــى،  تۈركىســتان  شــەرقىي 
كۆپلىگــەن ئايماقلىردىــن تەركىــب تاپقــان مۇرەككــەپ ئېتنىــك 
تۈزۈلۈشــكە ئىگــە بىــر خەلــق. شــەرقىي تۈركىســتاندا بەرپــا 
قىلىنغــان مەدەنىيــەت، ســەنئەت ئەســەرلىرى ئەنــە شــۇ خەلقنىڭ 
ئورتــاق ئەمگىكىنىــڭ مەھســۇلى. مەۋجۇتلۇقلىــرى بىلــەن بىللــە 
تارىــخ بەتلىرىــدە چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان دىنــى ئېتىقادلىــرى، 
ئــۆرپ -ئادەتلىــرى، سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي تەجىربىلىــرى 
مەزكــۇر ئەســەرلەرنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىغا زېمىــن ھازىرلىغــان 
ئاساســلىق ئامىلــالردۇر. ئېتىقــادى جەھەتتىــن دۇنيــا ئىســالم 
شــەرقىي  بولغــان  پارچىســى  بىــر  ئايرىلمــاس  ئەللىرىنىــڭ 
تۈركىســتان خەلقــى، ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــش بىلــەن تــەڭ 
ــدە  ــر مەزگىل ــى ياشــاۋاتقان بى ــق چاغلىرىن ــى بالىلى ــا خەلق دۇني
زامانىمىزنىــڭ تەبىــرى بويىچــە ئېيتقانــدا ئاللىقاچــان »يېڭىدىــن 
تۇغۇلــۇش ھەرىكىتى«نىــڭ نەزەرىيــەۋى مۇھىتىغــا قــەدەم قويۇپ 
بولغــان ئىــدى ]1[.  شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ئۆتمۈشــىدە 
قايســى دىنغــا ئېتىقــاد قىلغــان بولســا، شــۇ دىننىــڭ ئىدىيــەۋى 
قاراشــلىرى ئۆپچۆرىســىدە ئابىدەۋىــي شەخســلەرنى يېتىلــدۈردى 
ــۇ  ــاردى. ب ــا چىق ــك ئەســەرلەر مەيدانغ ــزى خاراكتېرلى ۋە مەركى
ــەس،  ــال ئەم ــەر ئۈچۈن ــك خەلقل ــرى يەرلى ــەرلەردىن بەزىلى ئەس
بايلىقلىــرى  نوپۇســلۇق  خەزىنىســىنىڭ  مەدەنىيــەت  دۇنيــا 
قاتارىدىــن ئــورۇن ئالــدى. بۈگۈنكــى كۈندە شــەرقىي تۈركىســتان 
خەلقىنىــڭ ئۆزلىرىدىن پەخىرلەنگەندە ســانىماي ئۆتەلمەيدىغان 
ماددىــي ۋە مەنىــۋى مەدەنىيەتكــە دائىــر خورىمــاس مىراســلىرى، 
ئاساســەن شــامانىزم، بۇددىــزم ، مانىخېئىزىــم ۋە ئــەڭ ئاخىرىــدا 
ئىســاالمزىملىق تەڭــرى تەســەۋۋۇرى ۋە بۇنىڭغــا باغلىــق ھالــدا 
ياراتقــان ئىجادىيەتلەردىــن تەركىــب تاپقــان. ئەنــە شــۇنداق 
ــۈپ  ــوپ يۈس ــۇلمان پەيالس ــھۇر مۇس ــرى مەش ــەرلەردىن بى ئەس
ئەســىرىدۇر. ناملىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس 

ــى  ــن تارىختىك ــا جەھەتتى ــاش تېم ــك« ب ــۇ بىلى »قۇتادغ
تۇنجــى ئەســەر ئەمــەس. ئۇنىــڭ ئالدىدىمــۇ بــۇ تېمىدا ئەســەرلەر 
يېزىلغــان. دەرۋەقــە ئىنســانالر ئۆتمۈشــتىن ھازىرغىچــە داۋاملىــق 
تــۈردە بەخت-ســائادەتنىڭ يولىنــى ئىزدەپ كەلدى. كىالسســىك 
بولغــان  بىــرى  قەدىمىيلىرىدىــن  ئــەڭ  مەنبەلەرنىــڭ  يازمــا 
ــەت«  ــن ئىلگىرىكــى 347-429( »دۆل ئەپالتۇننىــڭ )مىالدىيەدى
چۈشەنچىســى مۇشــۇنداق ئارزۇالردىــن بىــرى ۋە دەســلەپكى 
ئەســەردە  بــۇ  ئەپالتــۇن  ئــۇ   . ھېســابلىنىدۇ  مەھســۇالتى 
ياخشــىلىق، باراۋەرلىــك ، قــۇدرەت، ھەقىقــەت ۋە خۇسۇســەن 
شــەھەرلىك بىلــەن يېزىلىــق مۇناســىۋەتلىرىنى نەســرى شــەكىلدە 
ــپ  ــەت نۇقتىســى قىلى ــالر ھەرىك ــۇ تېرمىن ــۇ ب ــان. ئ ــان قىلغ باي
قۇرۇشــنىڭ  قانــداق  دۆلەتنــى  ياخشــى  ئــەڭ  ۋە  بېكىتكــەن 
ــىرلەردە  ــى ئەس ــۋىرلىگەن. كېيىنك ــىنى تەس ــەۋى ئاساس نەزەرىي
ئىزدىنىشــلىرى  يولىدىكــى  -ســائادەت  بەخــت  ئىنســانالرنىڭ 
مۇســۇلمان دۇنياســىدا يېڭــى ئە پالتۇنچى ئىدىيەنىــڭ بايراقدارى 
ئەبــۇ نەســىر فارابــى )950-872(  تەرىپىدىــن »پەزىلەتلىــك 

ــە  ــالمى قىياپەتت ــەردە ئىس ــق ئەس ــى«دە ناملى ــەھەر ئاھالىس ش
يېڭىدىــن ئوتتۇرىغــا چىقتــى. ئۇنىــڭ ۋاپاتىدىــن تەخمىنــەن 
بىــر ئەســىر كېيىــن ئەينــى مۇھىتتــا تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان ۋە 
ــۈپ  ــۇرى يۈس ــۈرك مۇتەپەكك ــا ت ــان كاتت ــىل قىلغ ــم تەھس ئىلى
ــەن  ــپ بەرگ ــرى ئېچى ــپ )1070 - ؟( مۇقەددەملى ــاس ھاجى خ
يولنــى تخېىمــۇ كېڭەيتىــپ ئىنســاننى بەخىتلىــك قىلىشــنىڭ 
چىقتــى.  ئويلىنىــپ  قايتــا  ئۈســتىدە  ئاساســى  نەزىريــەۋى 
ــان  ــەم باي ــلىرىدىن ھ ــاۋزۇدا قەلەمداش ــاش م ــدە ئوخش نەتىجى
شــەكلى ۋە ھەمــدە ئىشــلىگەن تېىمىلىرىنىــڭ خىلمۇخىللىقــى 
بىلــەن پەرقلىنىدىغــان يېڭــى بىــر ئەســەرنى روياپقــا چىقــاردى. 
ــەن  ــپ بىل ــش يۈســۈپ خــاس ھاجى ــدا ئىزدنى ــۇ يول ــە ب ئەلۋەتت
توختــاپ قالمىــدى. كېيىنكــى دەۋرلــەردە ئۇتوپىــك دۆلەتكــە 
مورنىــڭ  تومــاس  دۇنياســىدا  غــەرب  تەلپۈنۈشــلەر،  بولغــان 
)Thomas Moore، 1478-1535( »ئۈتۈپيــا«، كامپېنىلالنىڭ 
ــدوس  ــى«، ئال ــاش دۆلىت )Campanella،1568-1639( »قۇي
»يېڭــى   ،)Aldous Huxley، 1894-1963( ھۇكلېينىــڭ 
George Orwel، 1903-( ئورۋېلنىــڭ  جــورج  ۋە  دۇنيــا« 
ــتى.  ــەن داۋامالش ــەرلەر بىل ــدەك ئەس 1984« ، )1950« دېگەن

ئەســەرنى  بــۇ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  قىسقىســى 
خىرىســتىيان  ئەللىــرى  ياۋروپــا  دەۋردە  باشــلىغان  يېزىشــقا 
تېنــەپ  ئىچىــدە  ئىس-تۈتەكلىــرى  ئىالھىيەتچىلىكىنىــڭ 
تېخــى  دۆلەتلىــرى  مىللىــي  كەلگــەن  بىرلىككــە  يۈرگــەن، 
شــەكىللىنىپ چىقمىغــان، ئــۆرپ- ئادەتكــە تايىنىــپ جەمئىيــەت 
ــەت  ــە دۆل ــۇن بويىچ ــپ قان ــىدىن ھالقى ــقۇرۇش سىستېمىس باش
باســقۇچتا  بىــر  كۆتۈرۈلەلمىگــەن  باســقۇچىغا  باشــقۇرۇش 
يۇقۇملــۇق  ئەســىردە  ئوتتــۇرا  ياۋروپــا  ]2[.  چۈنكــى  ئىــدى 
كېســەللىكلەر، ئىچكــى ئۇرۇشــالر، خەلــق ئىســيانلىرى ئەۋجىگــە 
چىققــان بىــر دەۋر ئىــدى. ئىلىــم- پــەن تەرەققىــي قىلمىغــان 
ئــۇالر  بىلىــم  ئىــدى.  ئىلكىــدە  پوپالرنىــڭ  ئىــش  ۋە ھەممــە 
رۇخســەت قىلغــان دائىرىلــەر بىلــەن چەكلىنەتتــى. بولۇپمــۇ 
ــدە  ــەڭ كۆلەم ــادا ك ــى ياۋروپ ــىر دەۋرىدىك ــۇرا ئەس ــدۇر ئوتت بال
كۆزقارىشــى  ئېتىقادىنىــڭ  دىنــى  خىرىســتىيان  يېيىلغــان 
تەبىئىتــى  ئىنســاننىڭ  نەزىرىــدە  ئۇالرنىــڭ  ئىــدى.  ھاكىــم 
مەنپىيلىكنىــڭ مەنبەســى دەپ قارىالتتــى. ئىنســان تۇغۇلۇشــتىنال 
»يېڭىدىــن  ئۆتكەنســېرى  ۋاقىــت  پەقــەت  ئىــدى.  گۇناھــكار 
تۇغۇلــۇش« پىكــرى پەيــدا بولۇشــنىڭ ســاھىللىرى كۆرۈنۈشــكە 
ئەســىرلەرگە   -  15 ئــاران  ئېقىمــى  پىكىــر  بــۇ  باشــلىدى. 
باشــلىدى.  كۆرسىتىشــكە  تەســىرىنى  ئۆزىنىــڭ  كەلگەنــدە 

ئابدۇرېھىــم  مەرھــۇم  قايتايلــۇق.  تېمىمىزغــا  ئەســلى 
ــن  ــۇن جەھەتتى ــك« مەزم ــۇ بىلى ــدەك، »قۇتادغ ــۈر ئېيتقان ئۆتك
پۈتــۈن بىــر تارىخىــي دەۋرنىــڭ ئىجتىمائىــي ئىدېئولوگىيەســىنى، 
يەنــى قاراخانىيــالر سۇاللىســى دەۋرىنىــڭ سىياســىي، ئىجتىمائىــي 
تــۈزۈم، قانــۇن ۋە ئەخــالق ئۆلچەملىرى، پەلســەپە ۋە دىن، ئىلىم- 
پــەن ۋە مائارىــپ، ئەدەبىيــات ۋە ســەنئەت قاتارلىــق ســاھەلەرنى 
ئۆزىدە مۇجەسسەملەشــتۈرگەن بىر قامۇســتۇر. ئۇســلۇب ۋە ژانىر 
ــڭ  ــي خەلقلەرنى ــقا تۈركى ــۇر ۋە باش ــى ئۇيغ ــن قەدىمك جەھەتتى
ئەدەبىياتىــدا شــۇ زامانغىچــە مىســلى كۆرۈلمىگــەن بىــر ئەســەر. 



2019-يىللىق 3/4- سان

97

ياخشــى  ئــەڭ  تىلىنىــڭ  ئەدەبىــي  ئۇيغــۇر  ئەســىردىكى   -XI
نەمۇنىســى ]3[.  ئەينــى دەۋردە قاراخانىيالرنــى مەركــەز قىلغــان 
تــۈرك خەلقىنىــڭ دىنىــي مەپكۇرىســىنىڭ جانلىــق تەســۋىرى.

يۇقىرىــدا كۆرســىتىپ ئۆتۈلگــەن ھــەر بىــر مۇئەللىــپ 
ــك  ــانىيەتنى بەختلى ــدە ئىنس ــت ئىچى ــىغان مۇھى ــرى ياش ئۆزلى
ئۈســتىدە  چارىلىــرى  ئېرىشتۈرۈشــنىڭ  شــارائىتىغا  تۇرمــۇش 
دەۋرنىــڭ  ياشــىغان  ئۆزلىــرى  ئەســەرلىرىدە  ئىزدەنگــەن. 
ئۆرپ-ئــادەت، تۇرمــۇش شــارائىتى ۋە ئىلمىــي تەجرىبىســىنى 
كۆزقاراشــلىرىنى  ئۆزلىرىنىــڭ  تــۇرۇپ  قىلىــپ  مەركــەز 
تەبىــرى  زىيائىنىــڭ  ئەھمــەد  مەرھــۇم  قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 
ئــوراپ  ئۇنــى  ئىجادىيىتــى  يازغۇچىنىــڭ  ئېيتقانــدا  بويىچــە 
ھېســابلىنىدۇ  مەھســۇلى  شــارائىتنىڭ  ۋە  مۇھىــت  تۇرغــان 
ــۇن  ــڭ ئالت ــي قەۋملەرنى ــۇ تۈركى ــاس ھاجىپم ــۈپ خ ]4[.  يۈس
ــۆۋەن  ــڭ ت ــدا جەمئىيەتنى ــى زامان ــكەن ۋە ئەين ــدە يېتىش دەۋرى
ئوتتۇرىســىدا  تەبىقىســى  ئاقســۆڭەكلەر  بىلــەن  قاتلىمــى 
ــۈپىتى  ــۇش س ــۇر بول ــر مۇتەپەكك ــە بى ــا ئىگ ــۈك رولىغ كۆۋرۈكل
ــا قىلىشــنىڭ يوللىــرى ئۈســتىدە  بىلــەن گــۈزەل بىــر دۇنيــا بەرپ
ئىزدەنگــەن. ئۇنىــڭ ئەســىرىنى بىلىــم ئۇرغۇســى بىلــەن ئاتىشــى 
ئامىــل.  مۇھىــم  ئــەڭ  قازاندۇرغــان  ئۆزگىچىلىــك  ئەســەرگە 

ۋە  سىياســىي  زامانىســىدىكى  ئــۆز  ئەســىرىدە  شــائىر 
ئىپادىلىگــەن. ھەممــە  نارازىلىقىنــى  ئىجتىمائىــي ئەھۋالدىــن 
تەشــنالىقى،  بولغــان  بولۇشــىغا  ئىنســان  ياخشــى  كىشــىنىڭ 
توپــى  ئىنســانالر  ئىلىملىــك  پەزىلەتلىــك،  كۆڭلىــدە  ئۇنىــڭ 
ــەت، ئاسايىشــتە  ــك ھاكىمىي ــش ئارزۇســى، ئادالەتلى ــا قىلى بەرپ
بىــر  بــۆرە  بىلــەن  قــوي  خەلــق،  مەرىپەتلىــك  ياشــايدىغان 
جايدىــن ســۇ ئىچىدىغــان تىنــچ بىــر ئىجتىمائىــي ھايــات تۈزۈمــى 
ــپ ئالىمالرنىــڭ كۆپىيىشــى ۋە  ــى، نادانالرنىــڭ يوقىلى قۇرۇلۇش
شــۇنىڭدەك نۇرغــۇن ياخشــى ئىشــالرنىڭ يول قويۇلغــان بىر دەۋر 
يارتىلىشــىنى ئــارزۇ قىلغان. چۈنكى ئەينــى دەۋر قاراخانىيالرنىڭ 
دەۋرى  يەتكــەن  ۋايىغــا  تــازا  ئىلىم-مەرىپەتتــە  تەرەققىيــات، 
ــىپ،  ــن چۈشكۈنلىش ــى جەھەتتى ــدە ئىچك ــۆز نۆۋىتى ــىمۇ ئ  بولس
پارچىلىنىشــقا قــاراپ يــۈز تۇتقــان، بىر-بىرىنــى ئۆلتــۈرۈش، ئوردا 
ــارا ئۇرۇش-جېدەللــەر كۆپىيىــپ كەتكــەن ۋە  ماجىرالىــرى، ئۆزئ
دۆلەتنىــڭ ئەھۋالــى بارغانســېرى يامانلىشــىپ كەتكــەن  ئىــدى. 
شــائىر بــۇ ئەھۋالالرنىــڭ ئاقىۋىتىنى ئالدىــن بايقىغان ئىدى ]5[.   

مۇئەللىپنىــڭ بايــان قىلىشــىچە پۈتــۈن ياخشــىلىقنىڭ 
ئاچقۇچــى ياخشــلىقتۇر. كىشــىنى ســائادەتكە ئىگــە قىلىدىغــان 
نەرســە ئىلىــم دەپ ئېيتىــپ ھــەر قەدەمــدە ئىلىمنىــڭ يۈكســەك 
ــى  ــڭ ئاۋاتلىقىن ــدۇ. ئەليۇرتنى ــى بۇراي مەرتىۋىســىگە دىققىتىمىزن
توغــرا  بولســا  ئاساســى  ئادالەتنىــڭ  باغاليــدۇ.  ئادالەتكــە 
ــك بولۇشــىغا  ــڭ بىلىملى ــى ئۇنى ــاننىڭ كامىللىق ــدۇر. ئىنس قانۇن
ــق ئەيىبلىگــەن.  ــى قاتتى ــپ ئەســەردە نادانلىقن ــق. مۇئەللى باغلى
ــان  ــانالرنى يام ــلىغان. ئىنس ــە بېغىش ــى ئەقىلگ ــۈن ھۆرمەتن پۈت
قىلمىشــالردىن توســقان. كىشــىنىڭ ئەبەدىــي ھاياتقــا، ئــۆزى 
ــىدىغانلىقىنى  ــەن ئېرىش ــرى بىل ــى ئىش-ئىزلى ــان ياخش قالدۇرغ
ئوتتۇرىغــا قويغــان ]6[.  تۆۋەندىكــى مىســراالر يۇقىرىدىكــى 

پاكىتــالردۇر: بېرىدىغــان  دەلىللــەپ  قاراشــالرنى 

 
923 . ئى ياخشى! ساڭا كىم تويىدۇ. ئېيت ماڭا.

         يېقىن كەل. مەن ئەمدى ئاچتۇرمەن ساڭا.

925 . يامانلىق بىلەن كەلسە ماڭا بەگلىك،
          كېرەكمەس بۇ بەگلىك، قويارمەن ساڭا.

226 . ساڭا ئىككى دۇنيا گەر ئولسا تىلەك،
         ئامالى ياخشىلىق ئېرۇر ئەيلەمەك. 

  
227. ئەگەر ياخشى بولماق تىلىسەڭ ئۆزۈڭ،

        يۈرۈ، ياخشىلىق قىل. قوي ئۆزگە سۆزۈڭ.

260 . جاھاندا نېمە بار بىلىمدىن قىممەت،
         »بىلىمسىز« دېسە ئەر ئۈچۈن بەكمۇ سەت.

157 . بىلىمسىز كىشى بارچە ئاغرىق بولۇر،
        داۋاالنمىسا ئۇ تىرىكال ئ ۆلۈر.

3463.  ئادىل قانۇن كۆككە بىر تۈرۈك ئىرۇر.
بۇزۇلسا ئۇ قانۇن ئاسمان يىقىلۇر.  

3464 .  يوق ئەسەر قانۇنلۇق بەگلەر مۇبادا،
يەتتە قات زېمىننى بۇزاتتى خۇدا.  

4310 .  سېنى »سىز« دېسەلەر، ئۇنى »سىز« دېگىل،
ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى جاۋاپ سۆزلىگىل.  

320 . ئاقىلغا ئ ۆز ئەقلى ئەشلىككە يارار.
نادانغا ئېتىنى بەس! قاغىش ياغدۇرار.  

288 . ئەقىلدۇر چىراغدەك قاراڭغۇ تۈنى،
بىلىم- ئۇ يۇرۇقلۇق. يۇررۇتقاي سېنى.  

297 . ئەقىلدىن بۆلەككە ھۆرمەت بولمىغاي،
ئەقىلسىز ئەقىلسىز ئادەم ئۇ بىر ئۇچۇمال الي.  

1 - »قۇتادغۇ بىلىك«نى ئىسالمىزم   
نۇقتىسىدىن تەتقىق قىلىشنىڭ ئاساسى

ئەســەرنى  بــۇ  يېزىلغــان  تــۇرۇپ  مەيدانغــا  ئىســالمىي 
ئىســالم دىنىنىڭ ئاساســلىق پىرىنســىپلىرى نۇقتىســىدىن تەھلىل 
ئــەڭ توغــرا بىــر پوزىتســىيە بولســا كېــرەك. دەرۋەقــە »قۇتادغــۇ 
بىلىك«تــە بۇنىــڭ ئىپادىلىرىنــى ئوچــۇق ئاشــكارا كۆرۈشــكە 
بولىــدۇ. ۋەتــەن ئىچىــدە بەلكــى ئامالســىزلىقتىن بولســا كېــرەك، 
خۇسۇســەن كىالسســىك ئەدەبىيــات مۇئەللىپلىــرى ئومۇمــەن 
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ــل  ــۇرۇپ تەھلى ــپ ت ــەۋە قىلى ــا ت ــەپەۋى ئېقىمالرغ ــقا پەلس باش
ــم  ــى ئىلى ــۇم ئىكەنلىك ــر تۇت ــا بى ــڭ خات ــدى. بۇنى ــپ كەل قىلىنى
ــەت،  ــە، مەقس ــە . مەنب ــر نەزەرىي ــان بى ــۇل قىلىنغ ــى قوب دۇنياس
مېتــود ۋە ئىدېئولوگىيەلىــك تەۋەلىــك جەھەتتىــن پەرقلىــرى 
بىلىملەرنىــڭ  )ئىنســانىي(  بەشــەرىي  بىرگــە  بىلــەن  بولــۇش 
نۇرغــۇن مەســىلىلىرىدە ئورتاقلىقــالر بولۇشــى نورمــال ھادىســە. 
ــن  ــى دى ــى تۇنجــى ئىالھ ــەر يۈزىدىك ــى ي ــلىدە ئىســالم دىن ئەس
ــان  ــان نۇرغۇنلىغ ــان قىلىنغ ــۈننەتتە باي ــان ۋە س ــەس. قۇرئ ئەم
ــان قىلىنمىغــان ، پەقــەت  ــا ھېچقاچــان باي ــەر، تارىخت ھەقىقەتل
مىالدىيەنىــڭ 7 - ئەســىردە ئوتتۇرىغــا چىققــان ھەقىقەتلــەر 
ئەمــەس. قۇرئــان جەمئىيەتتىكــى مەۋجــۇت كۆپلىگــەن ياخشــى 
ئىشــالرنى داۋامالشتۇرۇشــقا بۇيرۇيــدۇ. خاتالىقالرنــى تۈزۈتــۈش 
ئۈچــۈن تەكلىپلــەر ســۇنىدۇ. ســاناپ تۈگەتكۈســىز كــۆپ يامــان 
ــان ۋە ســۈننەتتىن خەۋەرســىز جەمئىيەتلەردىمــۇ  ــەر قۇرئ ئادەتل
غەيــۋەت-  ، ئوغرىلىــق  ســانىلىدۇ.  قاتارىــدا  ئىشــال  يامــان 
قانۇنســىز  مېلىنــى  باشــقىالرنىڭ  پىتنە-پاســات،  شــىكايەت، 
ــش، زۇلــۇم، ئــادەم ئ ۆلتــۈرۈش... قاتارلىقــالر بۇنىڭغــا  ئېلىۋېلى
مىســال بوالاليــدۇ. شــۇنىڭدەك قۇرئاننىــڭ ئىنســانالر تارىخىنىــڭ 
بــەزى مەلۇماتلىرىنىــڭ  ئــۇزاق ئۆتمۈشــى ھەققىــدە بەرگــەن 
تەۋراتتىــن  قۇرئاننىــڭ  كېتىشــى  ئوخشىشــىپ  تەۋراتتىكىگــە 
ــى مۇھەممــەد  ــى كۆرســەتمەيدۇ. شــۇنداقال ھەزرىت ئېلىنغانلىقىن
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقەتنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ ناھەقچىلىقنى 
تەنقىــد قىلىشــى، ئەمگــەك ۋە ئەمگەكچىنــى ماختــاپ، رەھىمســىز 
سوتسىيالىســت  بىــر  ئۇنىــڭ  قىلىشــى  تەنقىــد  فېئودالالرنــى 
بولۇشــىنى تەقــەززا قىلمايــدۇ. بىزنىــڭ بــەزى تەقىقاتچىلىرىمىــز 
ئىنتېرناتســىيونالىزمنىڭ  خەلقئارالىــق  ئۇنــى  ئەســەرلىرىدە 
ــۇنىڭدەك  ــدۇ. ش ــاس قالى ــەتكىلى ت ــپ كۆرس ــى قىلى ــر ئەزاس بى
بىــر  ھەرقانــداق  قىلىدىغــان  ئىــش  ياخشــى  ھەرقانــداق 
بولمايــدۇ.  ئېيتقىلــى  كېســىپ  دەپ  مۇســۇلمان  كىشــىنى 

ــۇكۈر  ــم ئابدۇش ــتانلىق ئالى ــەرقىي تۈركىس ــەردە ش ــۇ ي ب
مۇھەممــەت ئىمىــن ئېيتقانــدەك 11 - 12 - ئەســىرلەردىكى 
شــەرق مەدەنىيــەت ئويغىنىشــى ئىســالم خەلىپىلىــرى تەرىپىدىــن 
ئاســىيا،  ئوتتــۇرا  خىتــاي،  قەدىمكــى  ئۆزلەشــتۈرۈلگەن 
رىــم  ۋە  گىرېتســىيە  مىســىر،   ، ئىــران، ســۇرىيە  ھىندىســتان، 
ــەن« ]7[   ــا كەلگ ــتىدا مەيدانغ ــى ئاس ــڭ داۋام ــى ...نى مەدەنىيت
پارتىســىنىڭ  كوممۇنىســت  خىتــاي  پۈتۈنلــەي  قــاراش،  دەپ 
كــۆز قارىشــى دەپ ئېيتىشــقا بولىــدۇ. شــۇنىڭدەك »ئۆتمــۈش 
ــي  ــەن تارىخى ــق ئەســەرلەرنى مۇئەيي ــەردە يېزىلغــان بارلى دەۋرل
ماتېرىيالىــزم  تارىخىــي  ماركســىزملىق  قويــۇپ،  شــارائىتتىن 
قارىشــى بويىچــە تەكشــۈرۈپ ۋە باھــاالپ ئۇالرنىــڭ تارىخىــي 
ئەھمىيىتــى بىلــەن رولىنــى ھەمــدە چەكلىمىلىكىنــى كۆرســېتىپ 
بېرىــش« ]8[ قارىشــىمۇ توغــرا بىــر پوزىتســىيە بولمىســا كېــرەك. 
قۇتادغــۇ بىلىــك قاراخانىيــالر خانىدانلىقىنىــڭ مۇقىــم گۈللەنگەن 
ــي مۇھىتىنىــڭ پەلســەپەۋى  ــۇرا ئاســىيا تارىخى دەۋرىدىكــى ئوتت
ئىدىيەســى ، ئىقتىســادىي، سىياســىي، ھوقۇقــى ، ئەخالقىــي، 
مائارىــپ ۋە ئېســتېتىكا قاتارلىــق جەھەتلەردىكــى قاراشــلىرى 
ــە  ــر جاھاننام ــتۈرگەن بى ــى مەركەزلەش ــك ئوبرازىن ــەن ئېتنى بىل

ســۈپىتىدە مەيدانغــا كەلــدى ]9[.  بــۇ دەۋرنىــڭ ئۆزىگــە خــاس 
ئاســىيا  ئوتتــۇرا  ئىســالمىيەتنىڭ  ئاالھىدىلىكلىــرى  تارىخىــي 
خەلقلىــرى ئارىســىدا تېخىمۇ چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلقى شــۇنداقال 
خاقانىيــە تىلىنــى مەركــەز قىلغــان تــۈرك تىــل سىستېمىســىنىڭ 
مۇمكىــن. قــاراش  دەپ  مېۋىلىرىدىــن  غوللــۇق  دەســلەپكى 

مەسىلەن:   
809 . قىلۇرمەن ئادالەت بىلەن ھەل ئىشىن،

         ئايرىماسمەن بەگ ۋە قۇل دەپ ھېچ كىشىن.

817 . كېرەك ئوغلۇم ئولسۇن، يېقىن تۇغقىنىم،
         يولۇچى، ئۆتكۈنچى، بىرەر قونىقىم.

818 . ماڭا تەڭ ئىككىسى قانۇن ئالدىدا،
         بۆلەكچە بولماسمەن ھۆكۈم ۋاقتىدا

ــڭ  ــۇ سوتسىيالىســتىك ئاڭنى دېگــەن مىســراالر ھەرگىزىم
مەھســۇلى بولماســتىن بىۋاســتە ئىســالم دىنىنىڭ ئەڭ ئاساســلىق 
»قانــۇن  شــۇنداقال   .]10[ ئەمرىــدۇر  قۇرئاننىــڭ  دەســتۇرى 
ئالدىــدا ھەممــە ئىنســان بــاراۋەر بولــۇش قارىشــى«، دۇرۇس 
بىــر مۇســۇلماننىڭ بــاش تارتىــپ بولمايدىغــان بۇرچــى . چۈنكــى 
ئىســالم دىنىنىــڭ بــاش رەھبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم 
ھەق-ھوقــۇق مەسىلىســىدە شــۇنچىلىك كەســكىن بىــر يــول 
قىزىــم  كىشــى  قىلغــان  »ئوغىرلىــق  ســۆزىدە  بىــر  تۇتقانكــى 
فاتىمــە بولغــان تەقدىردىمــۇ ئۇنىــڭ قولىنــى كېســىمەن« ]11[  
دېيىــش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ ئادالــەت چۈشەنچىســىنى ئېــالن 
قىلغــان. باشــقا ســۆزىدە يەنــە قىــزى فاتىمەنــى دادام پەيغەمبــەر 
ــر  ــداق بى ــى، ئۇن ــلىكى كېرەكلىكىن ــا كىرمەس ــا يولالرغ دەپ خات
ئەھــۋال يــۈز بەرگــەن تەقدىــردە ئۇنــى قۇتقۇزۇشــقا كۈچــى 
يەتمەيدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــدۇ ]12[.  شــۇنداقال بۇنىڭغــا 
ئوخشــاش مىســراالردىن يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ قانــۇن، 
ئادالــەت، ھەقىقــەت مەســىلىلىرىدە ھەرگىزمــۇ قەدىمكــى يۇنــان 
پەيالســوپلىرىنىڭ ۋارىســى ئەمەســلىكىنى تونۇپ يەتكىلى بولىدۇ 
]13[.  پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســتە مۇنداق دەيدۇ:

ئــەڭ  ئىنســانالرنىڭ  ئالالھقــا  كۈنــى  »قىيامــەت 
ئــەڭ  جەھەتتىــن  ماقــام  ۋە  كۆرۈنىدىغىنــى  ياخشــى 
تەرىپىدىــن  ئالــالھ  يولباشــچىدۇر.  ئادىــل  يېقىنــى 
ئــەڭ  جەھەتتىــن  ماقــام  ۋە  كۆرۈلمەيدىغىنــى  ياخشــى 
 .]14[ رەئىســىدۇر«  دۆلــەت  زالىــم  بولغىنــى  يىــراق 

ئىســالم  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  بولغايكــى  مەلــۇم   
قاراخانىيــالر  قــارا  تۇرىدىغــان  ئورۇنــدا  ھۆكۈمــران  دىنــى 
ــدە ياشــىغان ۋە ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان بولۇشــىغا قارىمــاي  دەۋرى
پىرىنســىپلىرى،  كەبــى  خەلىپەلىــك  شــەرىئەت،  ئەســىرىدە 
دىنىــي مۇئەسسەســەلىرى، قازىــالر ۋە باشــقا دىنىــي ئەقىدەۋىــي 
راســت.  توختالمىغانلىقــى  تەپســىلىي  ئۈســتىدە  مەســىلىلەر 
ئورنىغــا  ئاتالغۇلىرىنىــڭ  »پەيغەمبــەر«  ۋە  »ئالــالھ«  ھەتتــا 
يەرلىــك ئىپادىلەرنــى ئىشــلەتكەن. چۈنكــى ئەينــى دەۋردە باشــتا 
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تىلىغــا  تــۈرك  ئەســەرلەر  نۇرغــۇن  قاتارلىــق  كېرىــم  قۇرئــان 
ــتلەرنى  ــي تېكىس ــۇپ، دىنى ــلىغان بول ــقا باش ــە قىلىنىش تەرجىم
ئارقىلىــق  قىلىــش  تەرجىمــە  تىلغــا  ئاممىۋىــي  ۋە  يەرلىــك 
ــەت  ــتۈرۈش مەقس ــى ئۆس ــەۋى ئېڭىن ــىنىڭ ئىدىي ــق ئاممىس خەل
ئېغىــر  ئۇســۇلۇپ  بىــر  ئەدەبىــي  ئەســەردە  بــۇ  قىلىنغــان. 
ئىمگەلــەر،  دىنىــي  ئۈچــۈن  ئېگەللەيــدۇ. شــۇنىڭ  ســالماقنى 
تەپســىر ياكــى فىقىــھ ۋە ياكــى خەلق ئىچىــدە ئومۇمالشــقان ۋەز-
نەســىھەت كىتابلىرىــدا قوللىنىلغــان مېتودنىــڭ ســىرتىغا چىقىــپ 
تــۇرۇپ، ئايــەت ۋە ھەدىســلەرنىڭ روھــى ئەدەبىــي ئۇســلۇب 
تەســۋىرلەنگەن.  ســىڭدۈرۈپ  ۋەقەلىكىگــە  ئەســەر  بىلــەن 

كۈنلەرنىــڭ  ئــاي،  يىــل،  »يۇلتۇزچىــالر  مەســىلەن: 
بــەك  ھېســاب  مۇنــداق  ئىنســان  ئــەي  بىلىــدۇ.  ھېســابىنى 
الزىمــدۇر. بۇنــى ئۆگەنمەكچــى بولســاڭ گېئومېتىرىيــە ئوقــۇ، 
ئاندىــن ســاڭا ھېســابنىڭ ئىشــىكى ئېچىلىــدۇ. كۆپەيتىــش، 
ــات  ــە ق ــەن. يەتت ــۇق ئۆگ ــىرلەرنى تول ــە كەس ــۈش ۋە ھەمم بۆل
ئاســماننىڭ ســىرلىرىنى يــەردە ياتقــان غازاڭــدەك پىششــىق بىــل. 
ــە  ــى ئەقىدىلەرگ ــراالر، »دىن ــدەك مىس ــەن« دېگەن ــرا ئۆگ ئالگېب
بىۋاســىتە ئاالقىســى بولمىغــان«دەك ]15[ قىلســىمۇ بۇنىڭغــا 
ئوخشــاش مەســىلىلەرنى ئۆگىنىشــنىڭ زۆرۈرلۈكــى ھەققىــدە 
مەســىلىلەرنى  بــۇ  ھەتتــا  بــار.  ئەســەرلەر  دىنــى  يېزىلغــان 
ــالپ  ــەن باغ ــى بىل ــۇس سۈرىســىنىڭ 5 - ئايىت ــى يۇن قۇرئاندىك
چۈشــەنگەن ۋاقتىمىــزدا ئاســترونومى ئوقۇشــنى دىنــى جەھەتتىن 
ــەردە  ــۇ ي ــدۇ. ب ــن ھېسابالشــقا بولى ــش زۆرۈر ئىلىملەردى ئۆگىنى
شــۇنى ئەســتىن چىقارماســلىق الزىمكــى، قۇرئاننىــڭ تۇنجــى 
ــى  ــدۇ. نېمىن ــقا بۇيرۇي ــاننى ئوقۇش ــى ئىنس ــان ئايىت ــل بولغ نازى
تۇرمۇشــىغا  ئىنســاننىڭ  مۇئەييەنلەشــتۈرمەيدۇ.  ئوقۇشــنى 
ــى  ــۇ ئايەتتىك ــنى ب ــى ئۆگىنىش ــىلەرنىڭ ھەممىن ــق نەرس پايدىلى
ھۆكمىگــە داخىــل قىلىشــقا بولىــدۇ. پايدىلىــق ئىلىملەرنىــڭ 
بەلگىلەيــدۇ.   ئــۆزى  ئىنســانالر  تەرتىپىنــى  مۇھىملىــق 

تارىخىــدا  زامــان  يېقىنقــى  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي   
سوتسىيالىســتىك ئــاڭ بويىچــە تەلىــم ئالغــان ياكــى مەلــۇم 
تەســىرىگە  سىستېمىســىنىڭ  مائارىــپ  خىــل  شــۇ  نىســبەتتە 
ئۇچرىغــان بــەزى زىيالىيلىرىمىــز ئىســالم دىنىنــى دوگماتىــك 
بىــر دىــن، مېتافىزىكنىــڭ ئ ۇپۇقلىرىــدا ئېزىــپ قالغــان ســەييارە، 
ــل  ــىز، جاھى ــراق، بىلىمس ــن يى ــال ھەقىقەتلىرىدى ــڭ رېئ دۇنيانى
ئىنســانالر توپىغــا تــەۋە دەپ بىلىــپ قالغــان بولغاچقــا قۇتادغــۇ 
بىلىكتــەك دىنىــي، ئىجتىمائىــي بىــر ئەســەرنى ئىســالمى مەيداندا 
تــۇرۇپ تەتقىــق قىلىشــقا كۆڭلــى ئۇنىمىغــان. ھېلىھــەم بۇنــداق 
كاتتــا ئەســەرنى يازغــان كىشــىنىڭ بىــر مۇســۇلمان ئېكەنلىكىنــى 
تولــۇق قوبــۇل قىاللمىغــان. ھەتتــا يىگىرمىنچــى ئەســەرنىڭ 
باشــلىرىغىچە بولغــان دەۋرلــەردە شــەرقىي تۈركىســتان رايونىــدا 
ــلەردىن  ــان ۋە ھەدىس ــەن قۇرئ ــەرلەرنىڭ ئاساس ــان ئەس يېزىلغ
ئىلھــام ئېلىــپ تــۇرۇپ قەلەمگــە ئېلىنغانلىقــى نەزەردىــن ســاقىت 
ئالتــۇن  تارىخىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  قىلىۋېتىلگــەن. 
ــڭ  ــى دەۋرىنى ــالر ۋە ســەئىدىيە خانلىق دەۋرى بولغــان قاراخانىي
يۇمغــان.  كــۆز  بېقىشــقا  ئويــالپ  ئاالھىدىلىكىنــى  ئىســالمىي 

شــۇ ۋەجىدىــن بولســا كېــرەك بــۇ دەۋرلەردىكــى ئەســەرلەر 
بەزىــدە تەبىئــەت پەلسەپەســىنىڭ قوراللىــرى بىلــەن تەتقىــق 
تەتقىقــات  كۆزقاراشــنىڭ  ماتېرىيالىزملىــق  بەزىــدە  قىلىنســا، 
ــۈپ  ــىنا، يۈس ــى س ــى، ئىنب ــان. فاراب ــپ قالغ ــا ئايلىنى ئوبيېكتىغ
خــاس ھاجىــپ، قەشــقەرلىك مەھمــۇد، يۈســۈپ ســەككاكى، 
ــۇمۇل  ــق ئالەمش ــەۋى قاتارلى ــەد يەس ــى، ئەھم ــەد يۈكنەك ئەھم
مۇتەپەككۇرلىرىمىــز مۇشــۇنداق پوزىتســىيەڭنىڭ قۇربانــى بولــۇپ 
كەتكــەن. ئــەڭ ئېچىنىشــلىق بىــر مەســىلە شــۇكى ۋەتىنىمىزنىــڭ 
بىلــەن  ئىســپاتلىرى  دەلىــل   ، يوســۇندا  ئىلمىــي  تارىخنــى 
ــۇلمان  ــر مۇس ــى بى ــن بۇغران ــەت ئەمى ــان مەھم ــپ قالدۇرغ يېزى
تارىخچــى ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىــش بــەزى زىيالىيلىرىمىزغــا 
دۇنيــادا  ھــۆر  لېكىــن  تۇيۇلۇۋاتىــدۇ.  ئېغىــر  بــەك  ھېلىھــەم 
زامانىــۋى  بىرىنىــڭ  زىيالىيالردىــن  تۈركىســتانلىق  شــەرقىي 
ــەرنى  ــر ئەس ــك بى ــە ئۇنچىلى ــىدە تېخىچ ــەر سايىس ئىمكانىيەتل
قاراشــالرنى  قاتارلىــق  مۇشــۇ  مــەن  يــوق.  باققىنــى  يېزىــپ 
ــەن.  ــالر دەپ ئوياليم ــىغمايدىغان قاراش ــا س ــم« ئەخالقىغ »ئىلى

ئېلىــپ  ئۈســتىدە  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  تۈركىيــەدە   
ئــۇالر  كــۆپ.  خېلىــال  ســانىمۇ  تەتقىقاتالرنىــڭ  بېرىلغــان 
ئەدەبىياتىنىــڭ  تــۈرك  ئىســالمىي  ئەســەر،  بــۇ  تەرىپىدىــن 
زامانىمىزغىچــە يېتىــپ كەلگــەن دەســلەپكى ۋە ئــەڭ مۇھىــم 
شــۇنداقال  قىلىنىــدۇ.  قوبــۇل  دەپ  بىــرى  ئەســەرلىرىدىن 
بەختلىــك  ئاخىرەتتــە  ۋە  دۇنيــا  ئىنســانالرغا  ئەســەر  بــۇ 
لېكىــن    .]16[ بېرىــدۇ  كۆرســىتىپ  يوللىرىنــى  بولۇشــنىڭ 
ــي  ــەرنىڭ دىنى ــۇ ئەس ــڭ ب ــتانلىق زىيالىيالرنى ــەرقىي تۈركىس ش
ــات تېمىســى قىلىــپ  ــر شــەكىلدە تەتقىق تەرىپىنــى ئەتراپلىــق بى
قىلمىســاق  قوبــۇل  بىزنىــڭ  بــۇ  ئۇچراتمىدىــم.  ئىشــلىگىنىنى 
كېــرەك. بولســا  بىــرى  كەمچىللىكلىرىمىزدىــن  بولمايدىغــان 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ھەربىــر مۇســۇلمان مۇتەللىپكــە 
ئوخشــاش ئەســەرنى »بىســمىلالھ« باشــاليدۇ ]17[.  ئەســلىدە 
ئائىــت  دىنىغــا  ئىســالم  بىلىكنىــڭ  قۇتادغــۇ  ئۆزىــال  بۇنىــڭ 
چۈنكــى  بېرىــدۇ.  كۆرســېتىپ  ئىكەنلىكىنــى  ئەســەر  بىــر 
بۇنــداق  چۈشــەنچىلەردە  دىنىــي  باشــقا  دىنىدىــن  ئىســالم 
ئــادەت بارلىقــى مەلــۇم ئ ەمــەس. نېمەتكــە شــۈكۈر قىلىشــنى 
نېمەتلىرىنــى  ئالالھنىــڭ  قىلســا  شــۈكۈر  قىلىــدۇ.  تەۋســىيە 
ــم  ــادە ئىبراھى ــۇ ئىپ ــدۇ.  ب ــان قىلى ــى باي ــادە قىلىدىغانلىقىن زىي
ئوخشــاش. بىلــەن  مەزمۇنــى  ئايەتنىــڭ   -  7 سۈرىســى 

بايــان  مەقســىتىنى  يېزىشــتىكى  كىتابنــى  مۇئەللىــپ 
قىلغانــدا،  بايــان  كىتابنــى  »بــۇ  دەيــدۇ:  مۇنــداق  قىلىــپ 
توغرۇلــۇق  بىــرى،  قىلىنغــان.  ئاســاس  نەرســە  ئۇلــۇغ  تــۆت 
بەخــت-  دۆلــەت،  ئىككىنچىســى،  ئادالەتتــۇر.  ئاساســىدىكى 
ئەقىلــدۇر.  بىلــەن  ئۇلۇغلــۇق  ئۈچىنچىســى،  ئىقبالــدۇر. 
 .]18[ ســاالمەتلىكتۇر  بىلــەن  قانائــەت  تۆتىنچىســى، 

مــەن تۆۋەندە قۇرئان ئايەتلىرى ۋە ھەدىســلەردىن نەقىل 
قىلىنغــان بــەزى بېيىتــالر ئۈســتىدە توختىلىــپ ئۆتمەكچىمــەن.
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باشــقا  دىنىنــى  ئىســالم  چۈشەنچىســى  تەۋھىــد 
ئــەڭ  تۇرىدىغــان  ئايرىــپ  چۈشــەنچىلەردىن  دىنــى 
بارلىــق  چۈشــەنچىدە  بــۇ  ھېســابلىنىدۇ.  ئامىــل  چــوڭ 
ئالــالھ  يەككە-يېگانــە  ياراتقۇچىســىنىڭ  مەۋجۇداتنىــڭ 
ئىســىم  مەخســۇس  ئالالھقــا  قىلىــش،  قوبــۇل  ئىكەنلىكىنــى 
ۋە ســۈپەتلەردە باشــقا جانلىــق ۋەيــا جانســىز مەخلۇقالرنــى 
يۈســۈپ  چەكلىنىــدۇ.  قەتئىــي  قىلىــش  ئورتــاق  ئۇنىڭغــا 
بــۇ مەســىلىنى تەكىتلــەپ مۇنــداق دەيــدۇ: خــاس ھاجىــپ 

3749 .  خۇدانىڭ قۇلى بىز ھەر ئىككىلىمىز،
بۇ قۇللۇقتا ئوخشاش مەرتىۋىدە بىز.  

3750 .  قۇل قىلسا قۇلغا قۇللۇق ياراقسىز بولۇر،
خىزمەتچىگە خىزمەت قەدىرسىز بولۇر.  

تەرىپىدىــن  تائــاال  خۇدايــى  ئالەمنىــڭ  مۇئەللىــپ   
يارىتىلغانلىقىنى روشــەن ئىپادىلــەر بىلەن ئېتىراپ قىلىدۇ ]19[. 

»قادىــر بىــر خــۇدا ئۇ، جىمىدىــن ئۇزا« دېگــەن بىرىنچى   
مىســرادا مۇئەللىــپ باشــقا دىنــى چۈشــەنچىلەردىن پەرقلىــق 
ھالــدا يەككــە ئىالھلىــق دىــن بولغــان ئىســالم دىنىنىــڭ نېگىــزى 
ھېســابلىنىدىغان تەۋھىــد مەسىلىســىنى تەكىتلىگــەن. ھەتتــا 
ئۇنىــڭ جىمــى مەۋجۇداتتىــن ئۈســتۈن تۇرىدىغــان ســۈپىتىنى 
بايــان قىلىــپ ئۇنىڭغــا كــۆپ مىننەتــدار بولۇشــنى، ئۇنىڭغــا 
ھەمدۇ-ســانا ئوقۇشــنى، »ئۇلۇغلــۇق ئىگىســى، قادىــر زۇلجــاالل ، 
ياراتقــان، يېتىشــتۈرگەن ۋە قادىــر كامــال« دېگــەن مىســرالىرىدا 
بارلىــق  ئالالھنىــڭ  قىلغــان.  بايــان  ھالــدا  چۈشىنىشــلىك 
مەۋجۇداتنــى يوقتىــن بــار قىلغــان، تىرىلدۈرگــەن ۋە مۇتلــەق 
قىلغــان ]20[. بايــان  ئىكەنلىكىنــى  ئىگىســى  كۈچ-قــۇۋۋەت 

ئىســپاتىدۇر: ئوچــۇق  بۇنىــڭ  مىســراالر  تۆۋەندىكــى   

16. ئ ۇنىڭغا ئوخشايدىغىنى ياكى مىسالى يوق،
      قانداق ئېكەنلىكىگە مەخلۇقاتنىڭ يەتمەيدۇ ئەقلى ]21[.

 
ھېچقانــداق  ئالالھنىــڭ  مىســراالردا  بــۇ  مۇئەللىــپ 
بىزگــە  قارىشــىنى  يوقلىقــى  تەڭدىشــىنىڭ  ۋە  شــېرىكى 
ئ اشــكارا ھالــدا كۆرســىتىپ بەرمەكتــە. ئۇنىــڭ بــۇ قارىشــى 
ئــۈچ  بولغــان  ئاساســى  تېئولوگىيىســىنىڭ  خىرىســتىيان 
ئاساســلىق تەڭــرى چۈشەنچىســىنى رەت قىلىــدۇ. ئالالھنىــڭ 
ئەقلىنىــڭ  ئىنســان  ئىپادىلەشــكەن  تولــۇق  ماھىيىتىنــى 
يەتمەيدىغانلىقىنــى بايــان قىلىشــى، ئۆزىنىــڭ پەلســەپىۋىلىك 
قايرىــپ  چەتكــە  بىــر  تەســەۋۋۇرىنى  تەڭــرى  ئارىالشــقان 
ئالــالھ  دەۋرىدىكــى  دەســلەپكى  دىنىنىــڭ  ئىســالم  قويــۇپ، 
بەرمەكتــە. كۆرســېتىپ  ئىكەنلىكىنــى  چۈشەنچىســىدە 

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »ســەن تۈمەنمىــڭ، ســان-  
ــز، دۆڭ  ــاغ، دېڭى ــەڭ، ت ــڭ، تۈزل ــى ياراتتى ــىز تىرىكلەرن ساناقس

ۋە ئويمانلىقالرنــى ياراتتىــڭ . يېشــىل ئاســماننى تۈمەنمىــڭ 
كۈنــدۈز  نۇرلــۇق  تۈننــى  قاراڭغــۇ  بېزىدىــڭ،  بىلــەن  يۇلتــۇز 
بىلــەن يۇرۇتتــۇڭ. قانچىلىغــان ئۇچىدىغــان، يــەردە ماڭىدىغــان، 
ياشــايدۇ،  ئېلىــپ  ئــوزۇق  ســېنىڭدىن  جانلىقــالر  تىنىدىغــان 
... بارچــە نەرســە ســاڭا موھتــاج« ]22[ دېگــەن مىســراالردا 
ــرى تەســەۋۋۇرىنى  ــق تەڭ ــامانىزم ۋە مانىخېئىزىملى ــى ش قەدىمك
ھېچقانــداق  كېچە-كۈندۈزنىــڭ  ۋە  تاغ-دەريــا  قىلىــدۇ.  رەت 
ھەممىســىنىڭ  بۇالرنىــڭ  يوقلۇقىنــى،  تەرىپىنىــڭ  ئۇلۇغلــۇق 
بىــر ئالــالھ تەرىپىدىــن يارىتىلغــان مەخلۇقــالر ئىكەنلىكنــى 
ۋە ئۇالرنىــڭ ئالالھقــا موھتــاج ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلىــدۇ. 

ئىســالم ئېتىقادىدا زامان ۋە ماكان مەسىلىســى، ئالالھنىڭ 
ــىرى  ــڭ تەپس ــى ئايەتلەرنى ــى ھەققىدىك ــىكە ئىستىۋا«س »ئەرش
مەســىلىلەردىن  ئىختىالپلىــق  چىققــان  ئوتتۇرىغــا  مەســىلىدە 
ئاالقىنــى  ئوتتۇرىســىدىكى  مــاكان  بىلــەن  ئالــالھ  بىــرى. 
ئىزاھــالش ھەققىــدە ئىســالم كاالمىزىمىــدا نۇرغــۇن ئىختىالپلىــق 
مۇئ تەزىلــە  ئىچىــدە  مەزھەپلەرنىــڭ  بــۇ  بــار.  ئىزاھاتــالر 
ئالىملىــرى بىلــەن بــەزى ئەھلــى ســۈننەت ئالىملىــرى ئالالھنــى 
ــي  ــەكلىنى قەتئى ــەندۈرۈش ش ــالپ چۈش ــا باغ ــاكان ۋە زامانغ م
رەت قىلىــدۇ. ئەھلــى ســۈننەت بــۇ ھەقتىكــى كــۆز قاراشــلىرىنى 
يوقتــۇر«]23[   شــەيئى  ھېچقانــداق  تەڭدىشــى  »ئالالھنىــڭ 
دېگــەن مەنىدىكــى ئايــەت بىلــەن دەلىللەيــدۇ. يۈســۈپ خــاس 
ھاجىپمــۇ بــۇ ئەســىرىدە ئالالھنــى زامــان ۋە ماكاندىــن ئايرىــپ 
»ئۇنىڭغــا  مەنىنــى  ئايەتنىــڭ  يۇقىرىدىكــى  ۋە  چۈشــىنىدۇ 
ــداق  ــان ھېچقان ــال بولىدىغ ــا مىس ــى ئۇنىڭغ ــايدىغان ياك ئوخش
نەرســە يــوق« ]24[  دېگــەن بېيــت بىلــەن زىكىــر قىلىــدۇ.

ئىســالم دىنىــدا پەيغەمبــەر مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى 
ئالالھنىــڭ بەندىلەرگــە ئەۋەتكــەن ئەلچىســى دەپ ئېتىــراپ 
پارچىســى  بىــر  مۇھىــم  چۈشەنچىســىنى  تەۋھىــد  قىلىــش 
مۇھىــم  چۈشەنچىســىنىڭ  تەۋھىــد  شــۇنداقال  ھېســابلىنىدۇ. 
ئامىللىرىدىــن بىــرى ھېســابلىنىدۇ. بۇنــى قوبــۇل قىلمىغــان 
كىشــى مۇســۇلمان ھېســابالنمايدۇ. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
مۇھەممــەد  كۈنــى  قىيامــەت  ئۆزىنــى  ئالالھتىــن  ئۇلــۇغ 
ئۇنــى  تىلەيــدۇ.  تىرىلدۈرۈشــىنى  يېنىــدا  ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــا  ــدۇ ]25[.  مان ــا قىلى ئۆزىگــە يېتەكچــى قىلىشــى ئۈچــۈن دۇئ
كامىللىقنــى  ئىماننىــڭ  پەيغەمبەرگــە  ئىبــارە ھاجىپنىــڭ  بــۇ 
ئوخشــاش  پەيالســوپلىرى  بــەزى  دەۋرىنىــڭ  كۆرســىتىدۇ. 
ــن  ــان بايانالردى ــى قىلىدىغ ــىگە دەخل ــڭ مەرتىۋىس پەيغەمبەرنى
يىــراق تۇرىــدۇ . ئالــالھ ۋە رەســۇلى ئالدىدىكــى ئاجىزلىقىنــى 
خەلقنىــڭ  ئۇنــى  قىلىــدۇ.  ئېتىــراپ  بىلــەن  تۆۋەنچىلىــك 
ســەرخىلى ۋە كىشــىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىســى دەپ تونۇيدۇ ]26[. 

ھاجىــپ ئەســىرىدە پەيغەمبەرنــى »خەلقنىــڭ قاراڭغــۇ 
تۈندىكى مەشــئەلى ، ئىنسانالرنى ئالالھنىڭ يولىغا چاقىرىدىغان 
تىنىمســىز جاپاكــەش دەۋەتچــى« دەپ مەدھىيەلەيــدۇ ]27[.  
مۇئەللىــپ بــۇ يەردىكــى مىســرالىرىدا پەيغەمبەرنــى ماختــاپ 
ــڭ پەلســەپەۋى  ــەۋۋۇپ ئەربابىنى ــان تەس ــە قىلىۋېتىدىغ مۇبالىغ
پەيغەمبەرنــى  قىلمايــدۇ.  ســۆز  تەســەۋۋۇرىدىن  پەيغەمبــەر 
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ــۋەر ئىنســان  ــا چاقىرغۇچــى مۆتى ــڭ ئەلچىســى، ئالالھق ئالالھنى
ــاقالنغان. ــقۇنلىقتىن س ــي ئاش ــپ، پىكرى ــۇل قىلى ــۈپىتىدە قوب س

خەلىپىگــە  تــۆت  ئەســەردە  مەزكــۇر  مۇئەللىــپ   
ئۈزلۈكســىز ســاالم يولاليدىغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ . ھاياتــى 
ــا  ــدە بولس ــەت كۈنى ــنى، قىيام ــدا بولۇش ــڭ يولى ــادا ئۇالرنى دۇني
ســورايدۇ.  ئالالھتىــن  كۆرسىتىشــنى  جامالىنــى  ئۇالرنىــڭ 
ئۇالرنىــڭ ئىســالم دىنىــدا ھەممــە بىــردەك ئېتىــراپ قىلغــان 
ســۈپەتلىرىنى بايــان قىلىــدۇ ]28[.  بــۇ ئىپادىلــەر ئەســلىدە 
مەزھىپىــدە  ســۈننەت  ئەھلــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ــىئە  ــران ش ــزدە ئى ــى ۋەتىنىمى ــىتىدۇ. مەلۇمك ــى كۆرس ئىكەنلىكن
مەزھىپــى  شــىئە   . كۈچلــۈك  خېلىــال  تەســىرى  مەزھىپىنىــڭ 
ــراپ  ــى ئېتى ــن باشــقا خەلىپەلەرن مەنســۇپلىرى ھەزرىتــى ئەلىدى
ئىســالمىيەتنىڭ  يــەردە  بــۇ  مۇئەللىــپ،  لېكىــن  قىلمايــدۇ. 
ــان.  ــى تۇتق ــۈننەتنىڭ يولىن ــى س ــى- ئەھل ــول مەزھىپ ــۇرا ي ئوتت

ئاخىرەتكــە ئىشــىنىش مەسىلىســىمۇ قۇتادغــۇ بىلىكتــە 
ــى  ــۇ ئەين ــۇپ، ب ــرى بول ــىلىلەردىن بى ــان مەس ــۆپ ئۇچرايدىغ ك
زامانــدا ئىســالم ئەقىدىســىنىڭ ئېمــان ئاساســلىرىدىن بىــرى 
ھېسابلىنىدۇ . مۇئەللىپنىڭ 47 - بېيىتتە »قىيامەتتە سۆيۈملۈك 
پەيغەمبــەر بىلــەن بىللــە تۇرغۇزغىــن، 48 - بېيىتتــە »قىيامەتتــە 
ئىلتىجــا  ئالالھقــا  يۈزىنــى كۆرســەت« دەپ  ئايــدەك  تولــۇن 
قىلىشــى، ئۇنىــڭ قىيامەتكــە بولغــان ئىشەنچىســىنىڭ دەلىلىدۇر.

مۇســۇلمان  يەنــە  ئىشىنىشــمۇ  ئىالھىغــا  تەقدىــرى   
كىشــىلەرنىڭ دىنىــي ئېتىقادىنىــڭ مۇھىــم بــار تەركىبــى قىســمى 
قىســقىچە  بــۇ ھەقتىمــۇ  ئەســىرىدە  . ھاجىــپ  ھېســابلىنىدۇ 
ــان  ــداق خالىغ ــۇ قان ــىلەن: »ئ ــدۇ . مەس ــپ ئۆتى ــات بېرى مەلۇم
بولســا، ھەممــە نەرســە شــۇنداق بولىــدۇ.«]29[ دېگــەن مىســرا 
ئالالھنىــڭ مۇتلــەق ئىرادىســىنى كۆرســىتىدۇ. ئالــالھ خالىمىســا 
ھېچقانــداق ئىشــنىڭ ۋۇجۇدقــا چىقمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈلىدۇ .

3 - ئەمەل ئىبادەت مەسىلىسى  

زىكىــر  خەلىپەنــى  تــۆت  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ   
قىلغانــدا ئۇالرنــى بــەزى ســۈپەتلىرى بىلــەن قوشــۇپ زىكىــر 
قىلىــدۇ. ھەزرىتــى ئەبــۇ بەكرىنــى »ســىددىق« ســۈپىتى بىلــەن 
ــا بولغــان  يەنــى دىلــى بىلــەن تىلىنىــڭ بىردەكلىكــى ۋە ئالالھق
ئەلەيھىسســاالمغا  مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  ئىمانــى،  كۈچلــۈك 
بولغــان ســاداقىتى بىلــەن تىلغــا ئالىــدۇ. ھەزرىتــى ئوســماننىڭ 
ھــەق يولــدا مــال دۇنياســىنى، جېنىنــى پىــدا قىلغــان جۈرئىتىنــى، 
تۈۋرۈكــى  دىننىــڭ  كىشــىلىكى،  ئېســىل  ئىچىدىكــى  خەلــق 
پەردىنــى  يۈزىدىكــى  شــەرىئەتنىڭ  جاســارىتى،  بولۇشــتەك 
ــدۇ.  ــەپ ماختاي ــەن ئىپادىل ــۈچ قۇدرىتــى بىل ــەن ك كۆتۈرۈۋەتك
ــى  ــېخىلىقى، ھەزرىت ــماننىڭ شەرمى-ھاياســى، س ــى ئوس ھەزرىت
ئوچــۇق،  قولــى  ئەقىللىــق،   ، يۈرەكلىــك  جەســۇر،  ئەلىنىــڭ 
ــك  ــى گەۋدىلى ــق تەرەپلىرىن ــك، ئېتىقادلى ــاپ، بىلىملى ــى س قەلب
ھالــدا زىكىــر قىلىــدۇ. ئۇنىــڭ قارىشــىدا بــۇ تــۆت خەلىپىدىكــى 

ــقاندىال  ــۇندا ماسالش ــي يوس ــك، ھەقىقى ــل ئاالھىدىلى ــۆت خى ت
ھەقىقىــي تىرىكلىكنىــڭ بەرپــا بولىدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــدۇ. 
ــى  ــەرىئەتنىڭ ئاساس ــن ۋە ش ــلەتلەرنىڭ دى ــۇ خىس ــۇنداقال ب ش
ــۆت  ــلىدە ت ــدۇ ]30[. ئەس ــان ئالى ــى ئەســەردە تىلغ ئىكەنلىكىن
تۈرلــۈك كىشــىلىك خۇسۇســىيەتلىرىدىن، ئىمــان ۋە ئىســالمنىڭ 
ئــوڭاي  ناھايىتــى  چىقىرىۋېلىــش  خۇالســىلەپ  ئاساســلىرىنى 
يېزىشــتىكى  ئەســەرنى  مەزكــۇر  ئــۇ،  دەرۋەقــە  ئىــش.  بىــر 
مەســىلەلەرنى  مۇشــۇ  قويغاندىمــۇ  ئوتتۇرىغــا  غايىســىنى 
چۆرىدىگــەن ھالــدا بىــر بــاش تېمــا پورترېتســىنى ســىزىدۇ.

 مەسىلەن :
5488 . مۇسۇلمانلىقنى يولغا قوي. شەرىئەتنى تەرغىپ قىل،
     شۇنداق قىلساڭ ياخشى نام قازىنىسەن، ئۇلۇغ بولىسەن.

5484 .  مۇسۇلمانالرغا قارشى تۇرما، قول تەگكۈزمە،
ئۇالرنىڭ ھامىيسى تەڭرىدۇر. ئەي ئەلىگ.  

5490 . مۇسۇلمان مۇسۇلمان بىلەن قېرىنداشتۇر، 
قېرىنداشالرغا چېقىلما دائىم ياخشى ئ ۆت.  

5513 . كەمبەغەللەرنى بېيىتىش، 
           ئاچالرنى تويدۇرۇش كېرەك.

5534 . ئىشنى ئىش بىلىدىغان كىشىلەرگە تاپشۇر.

5546 . شەھەر كەنتلەردىن ئوغرىالرنى يوقاتقىن.

5547 . ئەل ئىچىدە خەلقكە زۇلۇم قلىدىغانالرنى يوقات.

5548 . ياماننىڭ پەيلىنى جازا بىلەن تۈزەت،
يامانغا يامانلىق يارىشىدۇ. سەنمۇ شۇنداق قىل.  

بولغــان  تۈرۈكــى  دىننىــڭ  مىســراالر  دېگەنــدەك 
ئاالقىــدار  تۈزۈملەرگــە  قانــۇن  ئىجتىمائىــي  ۋە  سىياســىي 
مۇســۇلمان  يەنــە  ئەســەردە   . ھېســابلىنىدۇ  مەســىلىلەر 
دائىــر  مەســىلىلىرىگە  تاشــقى  ۋە  ئىچكــى  جەمئىيىتىنىــڭ 
ــدۇ .  ــراپ تۇرى ــەپ ئۇچ ــالر كۆپل ــىپال تېمى ــان پىرىنس نۇرغۇنلىغ

دىننىڭ ئاساســلىق تۈۋرۈكلىرىدىن بىرى ناماز ئىبادىتى   
. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »شــۇنداق ياخشــى  ھېســابلىنىدۇ 
ئەخــالق بىلــەن تەربىيەلەنگــەن « دەپ تەرىپلىگــەن ئۆگدۈلمىش 
تاھــارەت ئېلىــپ ناماز ئوقۇيدۇ. دۇئا  تىالۋەتلەردە بولىدۇ ]31[. 

ئەســردە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ســەمىمىزگە سېلىشــقا   
ــە  ــرى ئىبادەتك ــىلىلەردىن بى ــم مەس ــى مۇھى ــقان ناھايىت تىرىش
قىلىــدۇ. تەۋســىيە  ئۆگىنىشــنى  ئىلىــم  ئىلگىــرى  باشالشــتىن 

 مەسىلەن:
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3221 .  ئەگەر بىلمىگەن بولساڭ، بىلىم ئۆگەن،
ئاندىن ئىبادەتكە قول ئۇزات.  

3222 .  بىلىم بەرگۈنچى، بىلىم بىلەن تائەت-ئىبادەت،
قىلغۇچى نېمە دەيدۇ ئاڭال:  

3223 . خۇداغا قىلىنىدىغان ئىبادەتكە بىلىم بىلەن  
           يېقىنالشقىن،

بىلىم دوزاخ ئىشىكىنى پىچەتلەيدىغان تامغا بولىدۇ.  

3224 . بىلىم بىلەن قىلىنغان ئىبادەتنىڭ ساۋابى كۆپ بولىدۇ.
بىلىمسىز ئىبادەت قىلسا، ساۋاپقا ئېرىشەلمەيدۇ.  

3227 . سېنىڭ بۇ يەردەكى ئىبادىتىڭنىڭ بىرى- نامازدۇر،
يەن بىرى- روزا تۇتارسەن، ئەي ئوغۇل.  

3231 . ئىبادەت قىلغۇلۇق، ئۇنى خەلقتىن يوشۇرغۇلۇق،
تائەت كۆپ بولسىمۇ، ئۇنى ئاز دەپ بىلگۈلۈك.  

3232 . كىشىلەرنىڭ ياخشىسى تائەت-ئ ىبادەت قىلسا،
ئۇنى خەلقتىن يوشۇرىدۇ، ئىشىكىنى ئېتىپ قويىدۇ.  

3239 . پەرز نامازنى جامائەت بىلەن ئۆتە
كەمبەغەللەرنىڭ ھەججى،- جۈمە نامىزىنى ئۆتە.  

ــى كۆرســىتىپ  ــڭ مۇھىملىقىن ــاز ۋە روزا ئىبادەتلىرىنى نام
دىننىــڭ  مۇئەللىپنىــڭ  بىــز  بېيىتالردىــن  بــۇ  بېرىدىغــان 
ــز.  ــىنى بىلىۋاالاليمى ــان قارىش ــىۋەتلىك ســاھەلىرىگە بولغ مۇناس
ــەن  ــاز ۋە روزا بىل ــەت نام ــى پەق ــي ئىبادەتلەرن ــۇ، دىنى ــن ئ لېكى
چەكلــەپ قويمايــدۇ. دىننــى باشــقا ياخشــى ئىشــالر بىلــەن بىــر 
پۈتۈنلــۈك ئىچىــدە تەھلىــل قىلىــدۇ. نامــاز ئۆتــەپ ۋە روزا تۇتۇپ 
قويــۇش بىلەنــال دىنىــي ئىشــالرنى بولــدى قىلىــش ئىســالم دىنىدا 
قوبــۇل قىلىنمايدىغــان بىــر تۇتــۇم ھېســابلىنىدۇ . قىسقىســى 
دىــن- نامــاز ۋە روزىدىــن ئىبارەتــال ئەمــەس. مۇئەللىــپ بــۇ 
مەســىلىگە مۇســۇلمانالرنىڭ دىققىتىنــى تارتىشــقا تىرىشــىدۇ. 
شــۇڭا پــەرز نامازالردىــن باشــقا ئىبادەتلەرنــى ئىنســانالردىن 
مەخپىــي قىلىشــنى تەۋســىيە قىلىــدۇ، ئازغىنــە ئىبــادەت قىلىــپ 
ــق  ــە پايدىلى ــۆكىدۇ. خەلقك ــنى س ــپ كېتىش ــۇپ مەغرۇرلىنى قوي
بولــۇش، ئىنســانالرنىڭ ھاجىتىدىــن چىقىــش، قېرىنداشــالرغا 
باغرىنــى ئېچىــش، مېيىپــالر، قېرى-چۆرىلەرگــە يار-يۆلەكتــە 
كەمبەغەللەرنىــڭ   ، تېپىــش  ھااللدىــن  دۇنيانــى  بولــۇش، 
قولىدىــن تۇتــۇش، ئۇالرغــا يۆلەنچــۈك بولــۇش، كىشــىلەرگە 
ــڭ  ــىنى ئۆزىنى ــۇش، باشــقىالرنىڭ پايدىس ــان بول قارشــى مېھرىب
پايدىســىدىن ئــەۋزەل بىلىــش قاتارلىقالرنــى تەكىتلەيــدۇ ]32[.  
ــن  ــا قۇرئاندى ــر مەســىلە ، ي ــەردە تىلغــا ئېلىنغــان ھــەر بى ــۇ ي ب
بىــرەر ئايەتنىــڭ ھۆكمــى ياكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ســۆزلىرىدىن بىرىنىــڭ مەزمۇنــى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بېرىــدۇ. 
مەخســۇس بــۇ تېمىــالردا تۈركچــە يېزىلغــان ماقالىــالر بــار. 
ــدۇ. ــات ئۈچــۈن شــۇالردىن پايدىلىنىشــقا بولى تەپســىلىي مەلۇم
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ئۇلۇغاليدۇ

ــن  ــى ھەممىدى ــاننىڭ قىممىت ــدا ئىنس ــالم ئېتىقادى ئىس  
يۇقىــرى تۇرىــدۇ . بەدىنــى، چۈشەنچىســى، ئىززەت-ئايرويــى 
مۇھاپىــزەت  ھاياتىنىــڭ  ۋە  ســاالمەتلىكى  مال-مۈلكــى،   ،
ئاســتىغا  تەمىنــات  بىلــەن  قانۇنــالر  دىنىــي  قىلىنغانلىقــى 
ــان  ــا چىقق ــن 14 - 15 - ئەســىرلەردە ئوتتۇرىغ ــان. لېكى ئېلىنغ
دىنىنىــڭ  ئىســالم  چۈشەنچىســى  ئىنســان  ھۇمانىزملىــق 
ئىنســان چۈشەنچىســىدىن پەرقلىنىــدۇ. ئىســالمدا ئىنســاننىڭ 
ئەركىنلىكــى باشــقىالرنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىغــا دەخلى-تــەرۇز 
ئۆزىگــە  شــۇنىڭدەك  ئىگــە.  كۈچكــە  شــارائىتتا  قىلمىغــان 
ۋەجىدىــن  بــۇ  چەكلىنىــدۇ.  قىلمىشــالمۇ  ســالىدىغان  زىيــان 
ئوتتۇرىغــا  ئەســىرىدە  مەزكــۇر  ھاجىپمىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ھۇمانىســت  ئەســەرنى  قــاراپ  بايانلىرىغــا  بــەزى  قويغــان 
ماسالشتۇرۇشــنىڭ  بىلــەن  كۆزقاراشــلىرى  ئىدېئولوگىيەنىــڭ 
كېــرەك.   بىلىۋېلىــش  ئىكەنلىكىنــى  يــول  بىــر  خاتــا 

يارىتىــپ  ئىنســاننى  ئالالھنىــڭ  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
بارچــە مەخلۇقالردىــن ئ ۈســتۈن قىلغانلىقــى، ئۇنىڭغــا ئەخــالق، 
بايــان  قىلغانلىقــى  ئاتــا  پاراســەت  ۋە  ئەقىــل  پەزىلــەت، 
قىلىــدۇ. ئۇنىڭغــا قەلــب ئاتــا قىلغانلىقىنــى، ھايــا ۋە گــۈزەل 
قارىشــى  مۇئەللىپنىــڭ  يازىــدۇ.  ئۆگەتكەنلىكىنــى  ئ ەخالقنــى 
شــۇنداقال ئىســالم دىنىــڭ قارىشــىدا  ئىنســان، ئالــالھ تائــاال 
ــكەن.  ــە ئېرىش ــى بۈيۈكلۈكك ــەن بۈگۈنك ــم بىل ــان ئىل ــا قىلغ ئات
ئايەتلىرىدىمــۇ  قۇرئــان  ئوخشىشــنى  ئىپادىلەرنىــڭ  بــۇ  بىــز 
بۆلۈمىــدە  مۇناســىۋەتلىك  كىتابنىــڭ   .]33[ ئۇچرىتىمىــز 
ئىنســاننىڭ شان-شــەرىپى ۋە ئۈســتۈنلۈكۈنى پۈتۈنلــەي ئىلىمگــە 
ئىســالمنىڭ  ئەمەلىيەتتىمــۇ  باغاليــدۇ. جاھالەتنــى ســۆكىدۇ. 
ــۇلمانالر  ــن مۇس ــۇنداق. لېكى ــى مۇش ــان قارىش ــلىق ئىنس ئاساس
كــۈچ قۇدرەتلىرىدىــن مەغرۇرلىنىــپ ئىلــم ئۆگىنىشــنى مەلــۇم 
ــا  ــدەك خارلىقق ــن بۈگۈنكى ــەپ قويغانلىقتى ــەن چەكل ــاھە بىل س
كېلىــپ  دىندىــن  بــۇ كەمچىلىــك  قالغــان.  بولــۇپ  مەھكــۇم 
كېلىــپ  بىخۇدلۇقىدىــن  مۇســۇلمانالرنىڭ  ئەمــەس،  چىققــان 
چىققــان. ئەســلىدە غــەرب دۇنياســى »يېڭىدىــن ئويغىنىــش« 
ئاللىبــۇرۇن  ئەھمىيىتــى  ئىلم-ئىراننىــڭ  تونۇشــقان  دەۋرىــدە 
بولغــان.  ئېلىــپ  ئــورۇن  سىستېمىســىدىن  ئېتىقــاد  ئىســالم 
بــۇ مەســىلىنى  يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مەزكــۇر ئەســىرىدە 
جانالنــدۇرۇش ۋە ئۇنــى تەكىتلەشــنى ئۆزىگــە غايــە قىلغــان.  

ئارقىلىــق  ئۆگىنىــش  بىلىــم  ئەســىرىنى  مۇئەللىــپ   
قىلىــدۇ.  ئېــالن  بولىدىغانلىقىنــى  ئالغىلــى  ئــورۇن  تۆردىــن 
ئوتتۇرىغــا  يارىمايدىغانلىقىنــى  ئىشــقا  يۈرەكنىــڭ  بىلىمســىز 
قويىــدۇ. مەغرۇرالنماســتىن ئىنســانالرنى ئۆزلۈكســىز ئۆگىنىشــكە 
كېتىشــنى  بېرىلىــپ  قاتتىــق  ھاياتىغــا  دۇنيــا  چاقىرىــدۇ. 
ســەلبىيلىك دەپ تەســۋىرلەيدۇ. مۇئەللىــپ ئەســەرنىڭ ئاخىرىــدا 
كەمتەرلىــك بىلــەن ئۆمرىــدە ئۆتكۈزگــەن گۇناھلىرىغــا ئالالھتىن 
ۋە  دۇئــا  ئەلەيھىسســاالمغا  پەيغەمبــەر  ســورايدۇ.  كەچــۈرۈم 
تــۆت چاھارياغــا ســاالم يولــالپ ئەســەرنى تاماماليــدۇ ]34[. 
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»قۇتادغــۇ بىلىــك« مەرھــۇم ئەھمــەد زىيائــى ئېيتقانــدەك 
نوقــۇل بىــر داســتان بولمىغانــدەك، ۋەقەلىكلــەر بايــان قىلىنغــان 
تارىــخ، تاغ-دەريــاالر ھەققىــدە مەلۇمــات بېرىدىغــان جۇغراپىيــە 
ــرە  ــان خاتى ــى توپلىغ ــڭ پائالىيەتلەرن ــي ئۆلىماالرنى ــى دىنى ياك
ۋە  پەلســەپە  تايانغــان  پىكرىگــە  ھېكمەتلەرنىــڭ  ياكــى  ۋە 
ياكــى شــەيخلەرنىڭ پەنــدى- نەســىھەتلىرىنى يەتكۈزىدىغــان 
نوقــۇل بىــر نەســىھەتنامىدىن ئىبــارەت بىــر ئەســەر ئەمــەس. 
ئــۇ، كۆرۈنۈشــتە بەدىئىــي ئەدەبىياتنىــڭ تىپىــك نەمۇنىســى، 
ئۇتوپيىــە  لېكىــن  ئەســەر.  ئەدەبىــي  دەرىجىدىكــى  يۈكســەك 
ــۇ  ــن ئ ــار. لېكى ــى ب ــق روھ ــۈك لىرىكلى ــدا كۈچل ــەس. ئۇنىڭ ئەم
ــرى  ــا ئېلېمىنتلى ــك داســتان ئەمــەس. ئۇنىڭــدا درام ــۇل لېرى نوق
ــار مەنىســى  ــۇ ت ــا ئەمــەس. شــۇنىڭدەك ئ ــن درام مەجــۇت، لېكى
ــەردە  ــۇ ئەس ــى ب ــەس. چۈنك ــتانمۇ ئەم ــك داس ــە دىداكتى بويىچ
ــا باشــاليدىغان  ــي ھاياتق ــۇنداق ھەقىقى ــالر، ش ــۇنداق مەزمۇن ش
تەپەككــۇرالر  پەلســەپەۋى  تەكلىپلــەر،  قەتئىــي  يوليۇرۇقــالر، 
ســۆزىنى  »دىداكتىــك«  ئۇنىڭغــا  مەۋجۇدىيــەت  بــۇ  باركــى، 
ئىمكانىيىتىنــى  قوللىنىــش  بىلــەن  مەنــا  قوللىنىۋاتقــان  بىــز 
ئېلېمېنتــالر  تەلىم-تەربىيــەۋى  ئۇنىڭــدا  چۈنكــى  بەرمەيــدۇ. 
رېئــال  قــەدەر  شــۇ  ئىگــە  كۈچكــە  ھاياتــى  مەۋجــۇت. 
ــان ۋەز- ــۇ ئاللىقاچ ــى، ئ ــەر بارك ــي تىلەكل ــەتمىلەر، ئالى كۆرس
نەســىھەت دائىرىســىدىن ھالقىــپ چىقىــپ كەتكەنــدۇر. مەزكــۇر 
ئۇچرىتىمىــز]35[.  مىســاللىرىنى  نۇرغــۇن  بۇنىــڭ  ئەســەردە 

ئادەمگەرچىلىــك،  ھالــدا  مەركەزلىــك  ئەســەردە 
راســتچىللىق، توغرىلىــق، ســاپلىق، ئىنســاپ، ئادالــەت، ئىشــەنچ، 
ســاداقەت، خــۇش پېئىللىــق، شــېرىن ســۆزلۈك، مۇاليىملىــق، 
ســاخاۋەت، ئوچــۇق كۆڭۈللــۈك، مەرىپەتلىــك، خالىســانىلىك، 
ھۆرمەت-ئېھتىــرام، تەدبىرلىــك ئاقىللىــق، ھاالللىــق، ئىزگۈلــۈك 
غەيــرى  پەزىلەتلەرنــى  ۋە  خىســلەت  ياخشــى  قاتارلىــق 
ئىنســانلىق، يالغانچىلىــق، ئەگرىلىــك، نائىنســابلىق ، بىۋاپالىــق، 
ساداقەتســىزلىك،  ئىشەنچســىزلىك،  زۇلــۇم،  ئادالەتســىزلىك، 
ئەخالقســىزلىق، قوپاللىــق، ھۆرمەتســىزلىك، نادانلىق، جاھىللىق، 
خۇشــامەتچىلىك،  مەنمەنلىــك،  ھاكاۋۇرلــۇق،  ھارامزادىلىــك، 
نەپســانىيەتچىلىك قاتارلىــق ســەلبىي خۇسۇســىيەتلەر بىلــەن 
ــن  ــدۇ. شــۇ ياخشــى خىســلەت ، پەزىلەتلەردى ــتۇرما قىلى سېلىش
ســەلبىي  بىلــەن  بەخت-ســائادەت  چىقىدىغــان  كېلىــپ 
ــك  ــان ھاالكەتلى ــپ چىقىدىغ ــن كېلى خۇسۇســىيەتلەر تۈپەيلىدى

ئاقىۋەتلەرنــى جانلىــق مىســالالر ۋە ئىشــەنچلىك پاكىتــالر بىلــەن 
مۇئەللىــپ  ئارقىلىــق  سېلىشــتۇرمىالر  روشــەن   . ئىســپاتاليدۇ 
چىــن ئىنســان ۋە ئۇنىڭــدا ھاســىل بولىدىغــان مۇقــەددەس 
ــۇپ،  ــە بول ــە ئىگ ــىلىك خاراكتېرىگ ــۇم كىش ــىيەتلەر ئوم خۇسۇس
ــدا بەلكــى  ــا ئەدەبىياتى ــدا دۇني ــەن ئېيتقان ــارى بىل ۋاقىــت ئېتىب
ھۇمانىــزم غايىســىنىڭ تۇنجــى ساداســى ھېســابلىنىدۇ .  پەقــەت 
دىنىــي  ئەكســىچە  ئۆمەرنىــڭ  ئابلــەت  يازغۇچــى  مۇئەللىــپ، 
پۈتۈنلىــك ئىچىــدە ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. چۈنكــى يۇقىرىدىكــى 
ــى مۇئەييەنلەشتۈرۈشــكە تىرىشــىۋاتقان  مەســىلىلەر ئىســالم دىن
ــاس  ــۈپ خ ــۇنداقال يۈس ــابلىنىدۇ ]36[. ش ــەر ھېس ئاالھىدلىكل
ھاجىپنــى »ســاددا ماتېرىيالىزملىــق دۇنيــا قارىشــى...« ]37[  
بىلــەن ســۈپەتلەپ كۆرســىتىش خاتــا. يۈســۈپ خــاس ھاجىپ بىر 
ــرەت چۈشەنچىســىنى  ــەن ئاخى ــۇش ســۈپىتى بىل مۇســۇلمان بول
تەكىتلىگەنــدە  ئىشــلىرىنى  دۇنيــا  دۇنيانــى،  تەكىتلىگەنــدە 
ئاخىــرەت ئىشــلىرىنى كۆزدىن نېرى قىلمىغــان. تەركى دۇنيالىقنى 
رەت قىلىــپ. دۇنيــا ۋاسىتىســى بىلــەن ئاخىرەتنــى تېپىشــنىڭ 
مۇمكىنلىكىنــى پاكىتــالر ئارقىلىــق ئوتتۇرىغــا قويغــان ]38[. 

خۇالسە

ئالالھقــا ھەمدۇ-ســانا ئوقــۇش بىلــەن باشــلىنىپ، يەنــە 
»قۇتادغــۇ  ئاخىرالشــقان  بىلــەن  قىلىــپ  مۇناجــات  ئالالھقــا 
بىلىــك« ئىســالم مەيدانىــدا تــۇرۇپ، ئىســالمىي ئــاڭ بىلــەن 
بــۇ  مۇئەللىــپ  ئەســەر.  بىــر  ئەدەبىــي  ۋە  دىنىــي  يېزىلغــان 
باشــالپ  باشقۇرۇشــتىن  ئەســەردە ئىســالم دىنىنىــڭ دۆلــەت 
بولغــان  ئىچىدىكــى مەھــرەم مەســىلىلەرگىچە  ئائىلــە  تاكــى 
رىئېــل مەســىلىلەرنى ناھايىتــى ئۇســتىلىق بىلــەن، ئەدەبىــي 
ئۇســلۇبتا ئوقۇرمەنلىرىگــە يەتكۈزۈشــكە تىرىشــقان. شــۇنىڭ 
بىلــەن بىرگــە يۈســۈپ خــاس ھاجىپمــۇ دىنىــي ئىلىملەرنــى 
ــي  ــا دىنى ــكەن كاتت ــىق يېتىش ــاھەلىرىدە پىشش ــى س ــەر قايس ھ
ئالىــم. ئۇنــى ئۇنــداق ياكــى مۇنــداق بىــر ئىدېئولوگىيەگــە تــەۋە 
قىلىــپ تەتقىــق قىلىــش ھــەم مېتودىكىلىــق خاتالىــق تۇغــدۇرۇدۇ 
ــان  ــپ يەتمەكچــى بولغ ــى مۇئەللى ــدە ئەســەرنىڭ مەزمۇنىن ھەم
دىنىــي  ئاخىرىغىچــە  باشــتىن  چەتنىتىۋېتىــدۇ.  نىشــاندىن 
بىــر ئاڭنىــڭ مەھســۇلى بولغــان بــۇ ئەســەرنى كامىــل بىــر 
ئېتىــراپ  ئىككىلەنمــەي  چىققانلىقىنــى  يېزىــپ  مۇســۇلماننىڭ 
كېــرەك.  بولســا  تەقەززاســى  ئەخالقنىــڭ  ئىلمىــي  قىلىــش 

پايدىالنغان ماتېرىيالالر
 

 ]1[ »يېڭىدى تۇغۇلۇش« دەپ تەرىپلىگەن ھەرىكەت 15 - ئەسىردە ئىتالىيەنى مەركەز قىلغان بىلىم، سەنئەت، ئەدەبىيات، 
ئارخېئولوگىيە تارىخ، ئىنسان سۆيۈگۈسىنى ئاساس قىلغان ھۇمانىزم، كۈلتۈر ۋە بىناكارلىق جەھەتتىن بۆسۈش خاراكتېرلىق 

تەرەققىياتالر مەيدانغا كېلىشكە باشلىغان بىر باسقۇچنى كۆرسىتىدۇ. 

 ]2[ ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئىمىن، »قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ ئىلمىي قىممىتى توغرىسىدا«، تارىخىي مىراس- قۇتادغۇ بىلىك 
ھەققىدە بايان )1(، )ئىلمىي ماقالىالر توپلىمى( نەشىرگە تەيياررلىغۇچى: زاىپ دوالت، قەشقەر ئۇيغۇر نەشىرياتى، 1986، 73 - 

بەت.
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 قۇتادغۇ بىلىك ۋە ئىسالم دىنى
  ئالىمجان بۇغدا

     )تۈركىيە(

كىرىش

8 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا ئىســالم تارىخىدىكــى ئــەڭ 
مەشــھۇر قومانــدان قۇتەيبــە ئىبنــى مۇســلىمنىڭ تۈركىســتان 
دىيارىغــا ئايــاق بېسىشــى بىلــەن ئىســالم دىنــى تۈركىســتان 
تېررىتورىيەســىدە تارقىلىشــقا باشــلىدى. تەخمىنــەن مىــالدى 
ــڭ  ــۇتۇق بۇغراخاننى ــۇلتانى س ــالر س ــرى قاراخانىي 930 - يىللى
قەشــقەردە ئىســالم دىنــى قوبــۇل قىلىشــى بىلــەن، قىســقا ۋاقىــت 
تــۈرك  بارلىــق  تېررىتورىيەســىدىكى  قاراخانىيــالر  ئىچىــدە 
قوۋملىــرى ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــپ مۇســۇلمان بولــدى. 9 
- ئەســەردىن 13 - ئەســىرگىچە ھۆكــۈم ســۈرگەن قاراخانىيــالر 
ــالر ســۇلتانى ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ ئىســالم  ــى ، قاراخانىي دۆلىت
ــاد  ــەت، ئىقتىس ــم - مەرىپ ــەن ئىلى ــى بىل ــۇل قىلىش ــى قوب دىنىن
گۈللىنىــش دەۋرىگــە كىــردى.  زور  ۋە مەدەنىيــەت جەھەتتــە 
ئىســالم دىنىنىــڭ تۈركىســتان خەلقنىــڭ قەلبــى ۋە ئىجتىمائىــي 
ھاياتىــدا چوڭقــۇر ئــورۇن ئېلىشــىغا ئەگىشــىپ،  ئــۇزۇن تارىخقــا 
باغالنغــان  چەمبەرچــاس  بىلــەن  مەدەنىيىتــى  تــۈرك  ئىگــە 
دەۋر  بىــر  يېڭــى  ئىبــارەت  مەدەنىيىتىدىــن  ئىســالم   - تــۈرك 
شــەكىللەندى. بــۇ دەۋردە ماۋارائۇننەھــر )تۈركىســتان( ئىلىــم 
بــۇ  ئايالنــدى.  مەركىزىگــە  مەدەنىيەتنىــڭ  ۋە  مەرىپــەت   -
دەۋردە فارابــى، بۇخارىــي، بۇرۇنىنــى، ماتۇرىدىــي، نەســەپىي، 
ئەھمــەد  مەھمــۇت كاشــغەرىي،  ۋە  يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
ۋە  ئالىــم  داڭلىــق  قاتارلىــق  يۈكنەكىــي  ئەھمــەد  يەســەۋى، 
بىرگــە  بىلــەن  شــۇنىڭ  چىقتــى.  يېتىشــىپ  مۇتەپەككــۇرالر 
مەھمــۇت  ۋە  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئىچىدىــن  بۇالرنىــڭ 
ــى  ــالم دىن ــالر، ئىس ــۈم ئالىم ــر تۈرك ــاش بى ــغەرىيگە ئوخش كاش
بىلــەن ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ قەدىمىدىــن 
تارتىــپ كەلگــەن تارىخىــي مەدەنىيىتىنــى ئاساســلىق گــەۋدە 
قىلغــان ھالــدا، ئۆزىگــە خــاس »تۈركىســتان كىملىكىنى«نــى 
بۇالرنىــڭ  تۆھپىلەرنــى قوشــتى.  نۇرغــۇن  شەكىللەندۈرۈشــتە 
ئىچىــدە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« ناملىــق 
مىللىــي  ۋە  تەســەۋۋۇرىنى  مەدەنىيــەت  شــۇ  ئەنــە  ئەســىرى، 
ــدۇر.    ــەرلەردىن بىرى ــاھ ئەس ــن ش ــەپ بەرگى ــى ئىپادىل كىملىكن

قۇتادغۇ بىلىك

»قۇتادغــۇ بىلىــك«، بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر ئالىــم يۈســۈپ 
خــاس ھاجىــپ تەرىپىدىــن 18 ئايــدا يېزىلىــپ تامامالنغاندىــن 
ــى قاراخانىيــالر ســۇلتانى تابغــاچ  كېيىــن، مىــالدى 1070 - يىل
تەقدىــم  قەشــقەردە  ئەلــى ھەســەنگە  ئەبــۇ  قاراخــان  بۇغــرا 
ــي شــاھ ئەســەردۇر.  ــدا يېزىلغــان ئەدەبى قىلىنغــان ئۇيغــۇر تىلى
دېســە،  نامــە«  »سىياســەت  بەزىلــەر  بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ 
بەزىلــەر  يەنــە  ۋە  داســتان«  ۋە  بەزىلــەر »ئەدەبىيــات  يەنــە 
ئىســىمالر  ھەرخىــل  دېگەنــدەك  پەلســەپە«  ۋە  »ئەخــالق 
ئەســەرنىڭ  ئاتاشــالر،  خىــل  بــۇ  كەلمەكتــە.  ئاتــاپ  بىلــەن 
ئالغانلىقىنــى  ئىچىگــە  ئــۆز  مەزمۇننــى  مــول  قــەدەر  نــە 
ئەســىرىنىڭ  بىلىــك«،  »قۇتادغــۇ  بېرىــدۇ.  كۆرســىتىپ 
تونۇشــتۇرغاندا: ئــۆزى  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  مۇئەللىپــى 

 350 .كىتابنىڭ نامىنى »قۇتادغۇ بىلىك« قويدۇم.       
ئوقۇغانالرنى بەختلىك قىلسۇن ۋە يول كۆرسەتسۇن.

351 . مەن سۆزۈمنى سۆزلىدىم )ۋە بۇ( كىتابنى يازدىم، 
       )بۇ( ئىككى دۇنيانى تۇتۇشقا سۇنۇلغان قول )بولسۇن(.

352 .كىشى ھەر ئىككى دۇنيانى بەختلىك ھالدا )قولىدا( 
        تۇتالىسا،

       بەختلىك بولىدۇ، بۇ سۆزۈم ھەق، راستتۇر.

ســائادەتكە   - بەخــت  دۇنيــا  ئىككــى  ئىنســاننى 
بەخــت  بەرگۈچــى،  كۆرســىتىپ  يولنــى  ئۇالشــتۇرىدىغان 
كەلتۈرگۈچــى بىلىــم ياكــى بەخــت - ســائادەتكە ئېرىشــتۈرگۈچى 
مەلۇماتــالر مەنىســىدۇر . يەنــى بــۇ ئەســەرنى تونۇشــتۇرغاندا 
ۋە  دىنــى  خەلقنىــڭ  ئىدارىســىنى،  دۆلــەت  مۇئەللىپنــى، 
دىققــەت  مەزمۇنىنــى  ئەســەرنىڭ  ۋە  ھاياتىنــى  ئىجتىمائىــي 
ئېتىبارغــا ئالغــان ئاساســتا »قۇتادغــۇ بىلىك«نــى »ئىككــى دۇنيــا 
بەخــت - ســائادىتىگە ئۇالشــتۇرىدىغان ئىلىــم« دەپ ئاتــاش 
تېخىمــۇ مۇۋاپىــق بولســا كېــرەك. چۈنكــى بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن 
ھەقىقىــي بەخــت - ســائادەت، ماددىــي ۋە مەنىــۋى ، دۇنيــا 

* دوكتور، قەھرىمانماراش سۈتچى ئىمام ئۈنۋېرستېتى ئىالھىيەت فاكۇلتېتى ئوقۇتقۇچىسى

ئېلخەت:
abugda@ksu.edu.tr
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ۋە ئاخىرەتنىــڭ بەخــت - ســائادىتىنى قولغــا كەلتۈرۈشــتۇر. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئىلىــم مەلۇماتلىرىنــى تۇغۇلغــان 
يېــرى بولغــان غەربىــي تۈركىســتاندىكى باالســاغۇن ئالــدى. 
ــۇر  ــۇ، چوڭق ــدا ئ ــا قارىغان ــى مەلۇماتالرغ ــۇ بىلىك«تىك »قۇتادغ
دىنــى مەلۇماتقــا ئىگــە بولۇش بىلەن بىرگە، تۈرك ۋە تۈركىســتان 
تارىخــى، مەدەنىيتــى ، ئــۆرپ - ئــادەت ۋە ئەنئەنىلىرىنى ئىنتايىن 
پۇختــا بىلىدىغــان، جەمئىيەتنى ياخشــى چۈشــەنگەن پەرھىزكار، 
زاھىــد بىــر كىشــى ئىــدى. بىــر خەلقنــى ئىســالھ قىلىــش ۋە 
بەخــت - ســائادەتكە ئىگــە قىلىشــتا ھۆكۈمــران ســىنىپىنىڭ 
ئىســالھاتى ۋە دۆلــەت كۈچىنىــڭ مۇھىملىقىنــى بىلىــپ يەتكــەن 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، باالســاغۇندىن قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ 
»قۇتادغۇبىلىــك«  بېرىــپ،  قەشــقەرگە  بولغــان  پايتەختــى 
تابغــاچ  قاراخانىيــالر ســۇلتانى  تامامــالپ  يېزىــپ  ئەســىرىنى 
قىلــدى.   تەقدىــم  ھەســەنگە  ئەلــى  ئەبــۇ  قاراخــان  بۇغــرا 

ۋە  قۇرۇلمــا  ئەســەرنىڭ  بــۇ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
مەزمۇنىنــى ئــۇ قــەدەر ئۇســتىلىق بىلــەن قەلەمگــە ئالدىكــى، 
ــيا   ــى ئەش ــەن تەبىئەتتىك ــالر بىل ــق ئېپىزوت ــدا دىرامىچىلى ئۇنىڭ
خاراكتېرىنــى  كىشــى  ئاساســتا   تەســەۋۋۇرى  ۋە  ئوبــرازى 
جانالنــدۇرۇپ، ئۇنــى ئىســالم پىرىنســىپلىرىنى ئاساســلىق نۇقتــا 
قىلغــان.  بايــان  بىلــەن  تەپەككــۇر   ئەقلــى  ھالــدا  قىلغــان 
نەســىھەتكە   - پەنــدى  قــۇرۇق  جەمئىيەتنــى  بىــر  ئۇنىڭــدا 
تايىنىپــال ئەمــەس، بەلكــى بەدىئىــي ئۇســۇل ئارقىلىــق پېرســوناژ 
ئەكســى  ئېپىزوتلىــرى  ۋەقــە  كونكرېــت  يارىتىــپ،  ئوبــرازى 
ئەتتــۈرۈش مېتــودى ئارقىلىــق ئىســالھ قىلىشــقا تىرىشــقان .

»قۇتادغــۇ بىلىــك« 85 بــاب، 6.645 بېيىــت ۋە 13.290 
مىســرادىن تەركىــب تاپقــان بولۇپ،  ئەســەر باشــتا مۇســۇلمانلىق 
باشــالنغان. بىلــەن   » »بىســمىلالھ  بولغــان  نىشانىســى 

 مەسىلەن:

1 . ياراتقان، تەربىيە قىلغان ۋە كەچۈرگەن ئىگەم،
   )خۇدا(نىڭ نامى بىلەن سۆزۈمنى باشاليمەن.

تائاالغــا  تەڭــرى  ئۇلــۇغ  ۋە  قۇدرەتلىــك  ئارقىدىنــال 
)ئالالھغــا( مەدھىيــە - ســانا ئېيتىــش بىلــەن بىرگــە ئۇنىــڭ 
بىرلىكىنــى ۋە قۇدرىتىنــى بايــان قىلغــان ئاساســىدا 33 بېيىتتــا 
ئىســالم دىنىدىكــى ئېتىقــاد ئاساســلىرىنى ۋە بىــر مۇســۇلماننىڭ 
ئالالھغــا قانــداق ئېتىقــاد قىلىشــى الزىملىقىنى ســۆزلەپ ئۆتكەن.

 مەسىلەن:
2 .قۇدرەتلىك بىرال ئالالھغا تۈمەنمىڭ سانا
 ۋە كۆپ مەدھىيە )بولسۇن(، ئۇ يوقالمايدۇ.

3 .)ئۇ( بوز يەر، يېشىل ئاسمان، كۈن ۋە ئاي، تۈننى،
    خەلقنى، زامان ۋە كۈنلەرنى ياراتتى.

4 . بۇ ھەممە بارلىقنى خالىدى ۋە ياراتتى،
      بىرال )پەيدا( بول دېۋىدى، خالىغىنىنىڭ ھەممىسى )پەيدا( 
     بولدى.

5 . يارىتىلغان ھەممە نەرسىلەر )ئۇنىڭغا( مۇھتاج،  
  موھتاجسىز بىرال خۇدا، )ئۇنىڭ( شېرىكى - ھەمراھى

 يوقتۇر.

6. ئەي ئەركىنلىك ، قۇدرەتلىك، مەڭگۈ موھتاجسىز خۇدا، 
بۇ ئات سېنىڭدىن باشقىغا اليىق ئەمەس.

7. ئۇلۇغلۇق )ۋە( بۈيۈكلۈك ساڭىال خاس،
     سېنىڭدىن باشقا ساڭا تەڭتۇش يوق.

8. ئەي بىر )خۇدا(، ساڭا باشقا بىرسى )ھەرگىز( ئورتاق       
    بواللمايدۇ، سەن ھەممىدىن ئاۋۋالسەن، ھەم ئاخىرسەن.

25. ئەي، بىر )خۇداغا( ئىشەنگۈچى، )ئۇنى( تىلىڭ بىلەن
       مەدھىيلە،
       دىلىڭ شەكسىز ئىشەنگەن ئىكەن، ئەقلىڭنى ياۋاش تۇت.

 
26. ئۇنىڭ تەكتىگە يېتىمەن دېمە، كۆڭلۈڭنى كۆزەت،

 )ئۇنىڭ(بارلىقىغا ئىشەن - دە، خاتىرجەملىككە ئېرىش.

27.ئۇنىڭ قەيەردە، قانداقلىقى ھەققىدە ئىزدەنمە، ئۆزۈڭنى 
    تۇت،

 ھېچ يەردە ۋە ھېچقانداق ئەمەس دەپ بىل، )بۇ  توغرىدا( 
كۆپ سۆزلىمە.

28. ئەي، موھتاجسىز ئىگەم، سەن بۇ موھتاج قۇلۇڭغا شەپقەت
       قىلىپ، بارلىق گۇناھلىرىنى كەچۈرگىن.

29. ساڭىال سېغىندىم، ئۈمىدىم سەندە،
 موھتاج بولغان يېرىمدە مېنىڭ قولۇمنى تۇت.

30. مېنى سۆيۈملۈك پەيغەمبەر بىلەن بىللە تۇرغۇز،
 ئادالەت كۈنى )قىيامەتتە( ئۇنى ماڭا يېتەكچى قىل.

31. تۆت ھەمراھنىڭ ھەممىسىگە داۋاملىق،
 ئۈزۈلدۈرمەي تۈمەنمىڭ ساالم يەتكۈز.

32. ئۇلۇغ كۈندە )ماڭا( ئۇالرنىڭ يۈزىنى كۆرسەت،
 ياخشى سۆزىنى ماڭا يول كۆرسەتكۈچى قىل.

33. ساڭا اليىقىدا مەدھىيە ئوقۇيالمايمەن ،
      سېنى ئۆزۈڭال ماختا، سۆزۈم كېسىلدى.

  - 2 يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ 
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بابىــدا پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
پەيغەمبىرىمىزنىــڭ  پەزىلىتــى،   - ئەخــالق  خىســلىتىنى، 
ئۈچــۈن  قۇتۇلۇشــى  ئازابتىــن  ۋە  راھىتــى  ئۈممىتىنىــڭ  ئــۆز 
قانچىلىــك پىداكارلىقىــالر كۆرســەتكەنلىكىنى بايــان قىلغــان.

 مەسىلەن:

34. شەپقەتلىك ئىگەم سۆيۈملۈك پەيغەمبەرنى ئەۋەتتى،
 )ئۇ( خەلق ئىچىدىن تالالنغىنى، كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى

 )ئىدى(.

35. )ئۇ( قاراڭغۇ تۈندە خەلققە مەشئەل بولدى، 
يورۇقلۇق چېچىپ، سېنى يورۇتتى.

36. ئۇ خۇدادىن ساڭا دەۋەتچى ئىدى،
 شۇنىڭدىن كېيىن، )ئەي( قەھرىمان، توغرا يولغا كىردىڭ.

37. ئۇ، ئاتا، ئانىسىنى پىدا قىلدى،
 تىلىكى - ئۈممەتلىرى ئىدى، شۇڭا )ئۇالرغا( يول كۆرسىتىپ

 بەردى.

41. )ئۇ( ئاتا - ئانىدىنمۇ مېھرىبان ئىدى،
 خۇدادىن داۋاملىق )ياخشىلىق( تىلەيتتى.

42. )ئۇ( خۇدانىڭ بەندىلىرىگە قىلغان رەھمىتى ئىدى،
 ئۇنىڭ مىجەز خۇلقى ياخشى، قىلىقى تۈز ئىدى.

43. ئۇ كەمتەر، مۇاليىم، ياخشى مىجەزلىك، ھايالىق، 
رەھىمدىل، سېخى، قولى كەڭ ئىدى.

46. ئۇنىڭ يولىغا كۆڭۈل باغلىدىم،
 ئۇنىڭ دېگەنلىرىگە ئىشىنىپ، خۇشاللىق بىلەن سۆزىنى

 ئاڭلىدىم.

47. ئىالھىم، كۆڭلۈمنى كۆزەتكىن،
 )قىيامەتتە( سۆيۈملۈك پەيغەمبەر بىلەن بىللە تۇرغۇزغىن.

48. قىيامەتتە تولۇن )ئايدەك( يۈزىنى كۆرسەت، 
ئىالھىم، ماڭا ئۇنىڭ يول كۆرسەتكۈچى قىل.

»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ 3. بابىدا »خۇلەفائى راشىدىن« 
دەپ ئاتالغان تۆت ساھابىنىڭ پەزىلەتلىرى ۋە ئۇالرنىڭ 

پىداكارلىقىنى ئايرىم - ئايرىم ھالدا بايان قىلغان. 
مەسىلەن:

49. ئۇنىڭ كۆرۈپ ئاۋۇنىدىغان تۆت ھەمراھى بار ئىدى،
 بۇالر )پەيغەمبەرنىڭ( بىللە تۇرىدىغان مەسلىھەتچىلىرى ئىدى

51. دەسلەپكى، ھەممىدىن ئاۋۋالقىسى ئاتىق  ئىدى،
 )ئۇنىڭ( كۆڭلى تىلى بىلەن بىردەك، خۇداغا ئىشەنگەن.

52.)ئۇ( مال - دۇنياسى، تېنى ۋە جېنىنى پىدا قىلدى،
 )پەقەت( پەيغەمبەرنىڭ رازىلىقىنى تىلىدى.

53.ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى فارۇق  - كىشىلەرنىڭ خىلى ئىدى، 
)ئۇ( دىلى بىلەن تىلى بىردەك، خەلق ئىچىدە ئېسىل )كىشى(

 ئىدى.

54.بۇ سادىق ياردەمچى، دىننىڭ تىرىكى بولۇپ، 
شەرىئەت يۈزىدىكى پەردىنى كۆتۈردى.

55. كېيىنكىسى ھايالىق، خۇش مىجەز ئوسمان بولۇپ، 
كىشىلەر ئىچىدە ئەڭ سېخى، قولى ئوچۇق ئىدى.

57. بۇنىڭدىن كېيىنكى تالالنغان ئەلى بولۇپ، 
ئۇ باتۇر - جەسۇر، يۈرەكلىك، ئەقلى تولۇق ئىدى.

 
58. ئۇنىڭ قولى ئوچۇق، قەلبى ساپ،

 بىلىملىك، ئېتىقادىمنى ، نامى ئۇلۇغ ئىدى.

59. بۇالر - دىن ۋە شەرىئەتنىڭ ئاساسى ئىدى، 
ئۇالر كاپىر ۋە مۇناپىقالرنىڭ يۈكىنى كۆتۈردى.

 
60. بۇ تۆت ھەمراھ مەن ئۈچۈن )تەبىئەتنىڭ( تۆت 

ئاساسىدەك تۇيۇلىدۇ، 
تۆت ئاساس مۇۋاپىقالشسا، ھەقىقىي تىرىكلىك بولىدۇ.

61. مەندىن ئۇالرغا داۋاملىق، تۈمەنمىڭ ساالم 
يەتكۈزگەيسەن، ئەي ئىگەم!

62. ئۇالرنى دائىم مېنىڭدىن رازى قىلغىن، 
)ئۇالرنى( ئۇلۇغ كۈندە ماڭا يول كۆرسەتكۈچى قىل.

يۈســۈپ خاس ھاجىــپ »قۇتادغۇ بىلىك«نى »بىســمىلالھ 
« بىلــەن باشــالپ، جانابــى ئالالھغــا ھەمــدۇ - ســانا، پەيغەمبــەر 
ــاھابىگە  ــۆت س ــار ت ــاالم ۋە چاري ــاالمغا دۇرۇت - س ئەلەيھىسس
قويماقچــى  ئوتتۇرىغــا  كېيىــن،  بىلدۈرگەندىــن  مەدھىيــە 
ئۈگدۈلمىــش  ئايتولــدى،  كۈنتۇغــدى،  مەزمۇنالرنــى  بولغــان 
ۋە ئودغۇرمىشــتىن ئىبــارەت تــۆت پېرســوناژ ئوتتۇرىســىدىكى 
دراماچىلىــق ســۆھبەتكە ســىڭدۈرۈپ بايــان قىلغــان. مۇئەللىــپ 
ئاســاس  تــۆت  تەبىئەتتىكــى  خــۇددى  يــەردە  بــۇ  بەلكــى 
مەۋجــۇدات ئىچىــدە قانــداق مۇھىــم بولغــان بولســا، ئىســالم 
تارىخىــدا »خۇلەفائــى راشــىدىن« دەپ ئاتالغــان تــۆت ســاھابە 
ــڭ  ــان جەمئىيىتىنى ــا، ئىنس ــان بولس ــم رول ئوينىغ ــداق مۇھى قان
ھەقىقىــي مەنىــدە  بەخــت - ســائادەتكە ئىگــە بولۇشــىدىمۇ 
ئادالــەت ۋە ئادىللىــق، بەخــت - ســائادەت، ئەقىــل - پاراســەت 
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كۈنتۇغدىنــى  قــاراپ،   دەپ  مۇھىــم  ئىنتايىــن  قانائــەت  ۋە 
، ئايتولدىنــى بەخــت -  ئادالــەت ۋە ئادىللىقنىــڭ ســىمۋولى 
ــەتنىڭ  ــل - پەراس ــنى ئەقى ــىمۋۇلى، ئۈگدۈلمىش ــائادەتنىڭ س س
ســىمۋۇلى ۋە ئودغۇرمىشــنى قانائەتنىــڭ  ســىمۋۇلى قىلغــان.

يۈســۈپ خاس ھاجىپ ئەســىرىدە پېرســوناژ كۈنتۇغدىنى، 
قىلغــان  ســىمۋولى  قانۇن«نىــڭ  ۋە  ئادالــەت   ، »ھۆكۈمــدار 
بولــۇپ، دۆلەتنــى ۋە خەلقنــى ئىــدارە قىلىدىغــان ھۆكۈمدارنىــڭ 
ۋەزىپىســىنى ئەســلەتكەن ئاساســتا ئادالەتنــى قانــداق بەرپــا 
قىلىــش ۋە قانــداق ئىجــرا قىلىشــى الزىملىقىنــى بايــان قىلغــان. 
ــۇپ،  ــان بول ــا قويغ ــرى ئورۇنغ ــەڭ يۇقى ــدە ئ ــق ئىچى ــى خەل ئۇن
ئــۇ دۆلەتكــە ۋە ئۆلكىدىكــى بارلىــق  مەۋجــۇدات ۋە مەخلۇقاتقــا 
خۇددى قۇياش كەبى بولۇشــى كېرەك. ئىســالم دىنىنىڭ ئادالەت 
چۈشەنچىســىنى ئــۇ قــەدەر ياخشــى ئاڭالتقانكــى، پەيغەمبــەر 
ــم پاتىمــە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ: » ئەگــەر ئوغرىلىــق قىلغــان قىزى
بولســا، چوقــۇم ئۇنىــڭ قولىنى كېســەتتىم« ســۆزىنى خاتىرلىتىدۇ. 

مەسىلەن:

809. مەن ئىشالرنى ئادالەت بىلەن ھەل قىلىمەن،
 كىشىلەرنى بەگ تائىپىسىدى، قۇل تائىپىسىدىن دەپ 

ئايرىمايمەن.

 817.مەيلى ئوغلۇم بولسۇن ياكى يېقىنىم - تونۇشۇم بولسۇن، 
مەيلى يولچى، ئۆتكۈنچى، ياكى مېھمان بولسۇن.

 818. قانۇن ئالدىدا ھەر ئىككىسى مەن ئۈچۈن بىردەك، 
ھۆكۈم قىلغاندا، )ھېچبىرى( مەندە پەرق تاپمايدۇ.

پېرســوناژ  ئەســىرىدە  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
قىلغــان.  ســىمۋولى  ســائادەت«نىڭ   - »بەخــت  ئايتولدىنــى 
ۋە  مىنىســتىر  بــاش  ۋەزىــر،  ئىدارىســىدىكى  دۆلــەت  بــۇ 
روبىــرو  بىلــەن  خەلــق  بولــۇپ،  كۆرســەتكەن  ئەمەلدارالرنــى 
خىزمــەت قىلىدىغانالرنــى بەخــت - ســائادەت دەپ ئاتىغــان. 
ــى  ــى.  بۇن ــپ كەلگۈچ ــائادەت ئېلى ــت - س ــە بەخ ــى خەلقق يەن
ئايغــا ئوخشــاتقان بولــۇپ، ئــاي قانــداق يېڭىدىــن تۇغــۇپ، 
ئاســتا - ئاســتا چوڭىيىــپ تولۇنئــاي ،  كېيىــن كىچىكلــەپ 
ــە  ــڭ يەن ــون بەشــى ئايدى ــڭ ئ ــان، ئاينى ئاســتا - ئاســتا يوقالغ
بولســا،  تۇرمايدىغــان  يــەردە  بىــر  ۋە  قاراڭغــۇ  بەشــى  ئــون 
 - بەخــت  ئوخشــاتقان.  بەخــت - ســائادەتلەرنىمۇ شــۇنىڭغا 
ۋە  تۇرمايدىغانلىقىنــى  مۇقىــم  يــەردە  بىــر  ســائادەتلەرنىمۇ 
قىلغــان. بايــان  تەســلىكىنى  بــەك  تۇتۇشــنىڭ  مۇســتەھكەم 

ۋەزىــر  ئۈگدۈلمىــش،  پېرســوناژ  ئەســەردىكى 
ۋە  ئوغلــى  قالغــان  يېتىــم  كېچىكلىكىدىــن  ئايتولدىنىنىــڭ 
»ئەقىــل - پاراســەت «نىــڭ ســىمۋولى قىلىنغــان. ئــۇ ئاتىســىنىڭ 
ــى  ــۇن پەزىلەتلەرن ــق ۋە نۇرغ ــرەك ئالىيجانابلى ــن بەك ئوبرازىدى
ۋە  پاراســەت   - ئەقىــل  ئۈســتۈن  تاشــقىرى،  ئىگىلىگەندىــن 
بىلىمگــە ئىگــە بولــۇپ، بــۇ خىســلەتلەر ئارقىلىــق دۆلــەت ۋە 

ــر  ــان بى ــىپ قىلغ ــى پىرىنس ــنى ئاساس ــەت قىلىش ــە خىزم خەلقت
ئوبرازىــدۇر . ئۈگدۈلمىــش، مۇكاپاتالنغــان، ماختالغــان )مەھمۇد، 
كېلىــدۇ.  مەنىلەرگىمــۇ  دېگەنــدەك  مۇھەممــەد(  ئەھمــەد، 

يەنــە ئەســەردىكى پېرســوناژ ئودغۇرمىــش، ئۆزىنــى ئالــالھ 
ــوپ  ــمەن، پەيالس ــم، دانىش ــان ، ئالى ــان، قانائەتچ ــا ئاتىغ يولىغ
ۋە زاھىــد بىــر شەخســتۇر ۋە »ئاقىۋەت«نىــڭ ســىمۋولىدۇر . 
ئــۇ دۇنيانــى بىــر ئۆتــەڭ ۋە دۇنيادىكــى ھەممــە نەرســىنىڭ 
ئاخىرقــى ھېســابتا قولىــدا قالمايدىغــان ئەرزىمــەس بىــر ئالدانما 
ۋە ئويۇندىــن باشــقا نەرســە ئەمەســلىكىنى، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن 
مەڭگــۈ قالىدىغــان ئاخىــرەت ئوزۇقىنــى تەييــارالش الزىملىقىنــى 
ــان قىلغــان. مەيلــى ئادالــەت ۋە قانۇننــى ئىجــرا قىلىدىغــان  باي
ھۆكۈمــدار بولســۇن، مەيلــى خەلقتــە بەخــت - ســائادەت ئېلىــپ 
ــانغا  ــى ئىنس ــۇن، مەيل ــىلەر بولس ــك كىش ــان مەرتىۋىلى كېلىدىغ
ئەھلــى  بىلىــم  پاراســەتلىك   - ئەقىــل  كۆرســىتىدىغان  يــول 
بولســۇن، ھەممىســىنىڭ ئۆلۈمنــى ۋە ئاخىرەتنــى ھېســابقا قاتقان 
ئاساســتا ھەرىكــەت قىلىشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغان .

ــر جەمئىيەتتىكــى  ــپ ئەســىرىدە بى يۈســۈپ خــاس ھاجى
ھېكمــەت  بولغــان  كېــرەك  ئىنســانالرغا  تەبىقــە  بارلىــق 
بىلــەن يۇغۇرۇلغــان پەنــدى - نەســىھەتلەرنى بايــان قىلغــان 
جەمئىيەتتىكــى  رىئېــل  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  ئاخىرىــدا  كېيىــن، 
ــق  ــش ئارقىلى ــان قىلى ــى باي ــان ئەھۋالالرن ــرا بولمىغ ــەزى توغ ب
 - قــەدرى  اليىقىــدا  كىشــىلەرنى  مۆتىــۋەر  جەمئىيەتتىكــى 
ــق  ــۇ نامۇۋاپى ــۇ  ب ــە، ئۇالرنىڭم ــەن بىرگ ــش بىل ــى قىلى قىممىتىن
چاقىرغــان: تۈزەشــكە  ۋە  قىلىــش  ئىســالھ  ئىشــالرنى 

بــاق.  بىــر  ئەتراپىڭغــا  كىشــى،  بىلىملىــك  »ئــەي 
كۈنىمىــزدە ئىشــالر تامامــەن ئۆزگــەردى. نېمىلەرنــى كۆرىســەن، 
چەتكــە  چۈشــكەن،  ئېتىباردىــن  خارالنغــان،  بىلىملىكلــەر 
ئاچمــاس. ئاغزىنــى  ئــۇالر  تىلســىز،  ئەقىللىقــالر  قېقىلغــان. 

ياخشــى  كۆپەيــدى،  ئىنســانالر  ناچــار  مەملىكەتتــە 
ئىنســانالر ئاياقــالر ئاســتىدا خــار. ھــاراق بىلــەن يۈزلىرىنــى 
كــۆرەر  ھۆرمــەت  قىلمايدىغانــالر  ئىبادەتلىرىنــى  يۇيــۇپ 
ئــات  خالىغانچــە  بېخىــل.  ئىچمەيدىغانــالر  ھــاراق  بولــدى، 
يامانلىــق  ئارىالشــتۇرۇپ  پاســات  ئىشــالرغا  چاپتــۇرۇپ، 
ۋە  نامىزىغــا  بولــدى.  ســانىلىدىغان  مــەرد  يايغانــالر 
. ھېســابالندى  بۇزغۇنچــى  قىلىدىغانــالر  داۋام  روزىســىغا 

ــى ھــارام  ــدى، ھەممــە ياقن ــال قال ھااللنىــڭ پەقــەت نامى
قاپلىــدى، ئۇنىڭ ھېســابقا قاتقان يوق. ھــارام بازار تاپتى، پەقەت 
ئۇنىڭغــا تويغانمــۇ، ھارامغــا ھــارام دېگەنمــۇ يــوق، ئۇنــى قويــۇپ 
ھــاالل يېگەنمــۇ يــوق. دۇنيانىــڭ ھالــى ئۆزگەردى، ئىنســانالرنىڭ 
كۆڭلــى بىلــەن تىلــى بىــر - بىرىگــە مــاس كەلمــەس بولــدى. ۋاپا 
ئورنىنــى جاپــا ئىگىلىــدى، توغــرا يولــدا ماڭغــان كىشــى نــەدە؟!

ئوقۇمۇشــلۇق  چــوڭالردا  تەربىيــە،  كىچىكلــەردە 
قاپلىــدى،  ئەتراپنــى  ئىنســانالر  قوپــال  قالمىــدى. 
تاپااليســەن؟! نــەدە  كىشــىنى  مۇاليىــم  ۋە  ئەپەنــدى 
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ــەن  ــە كەلتۈرگ ــڭ يېرىگ ــدى، ئۇنى ــى قال ــڭ نام ئامانەتنى
يــوق. نەســىھەتنىڭ ئىســمى بــار، ئۇنــى ئۇنــى تۇتقــان يــوق. 
دۇرۇســلۇق ئورنىنــى قىڭغىرلىــق ئالــدى. ئالــالھ رازىلىقــى ئۈچۈن 
ھەقىقىــي ئىــش قىلىدىغــان ئــادەم قالمىــدى. ئىنســانالر پۇلنىــڭ 
قۇلــى بولــدى، بايغــا بويــۇن ئەگدىلــەر. جامائەت كــۆپ، جامەلەر 
ئــاز ئىــدى، ھازىــر جامەلــەر كۆپەيــدى، جامائــەت ئازايــدى. 

گۆشــۈنى  بىرىنىــڭ   - بىــر  بۇزۇلــدى،  مۇســۇلمانالر 
ــدە.  ــۇزۇر ئىچى ــەن ھ ــا تامام ــرالر بولس ــدى، كاپى ــان بول يەيدىغ
مۇســۇلمانالرنىڭ مېلــى بۇالنــدى، تــاالن - تــاراج قىلىنــدى. 
بۇزۇقچىلىــق ۋە ناچــار ئىللــەت ئۇ قەدەر ئاۋازىنى يۈكســەلتتىكى، 
كېچىلىــرى ئۇخلىغىلــى بولمايــدۇ. قۇرئــان ئــاۋازى، ئىلىــم ئــاۋازى 
ئاڭالنمــاس بولــدى. كۆڭۈللــەر قوپالالشــتى، تىلالر يۇمشــىمىدى. 
قالــدى...«  پۇرىقــى  كەتتــى،  ئۇچــۇپ  ئــۆزى  دۇرۇســلۇقنىڭ 

خۇالسە

ــق  ــك« ناملى ــۇ بىلى ــڭ »قۇتادغ ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ يۈس
بىــر  قانــداق  قىلغــان ھــەر  تەتقىــق  ۋە  ئوقۇغــان  ئەســىرىنى 
كىشــى، بــۇ ئەســەرنىڭ ئاددىــي بىــر ئەســەر بولمىغانلىقىنــى 
كۆرەلەيــدۇ. بولۇپمــۇ دىنىــي ۋە مىللىــي تۇيغۇغــا ۋە مەلــۇم 

ــۇ  ــدا »قۇتادغ ــپ ئېيتقان ــۈن ئېلى ــى ئۈچ ــە بىرس ــەۋىيەگە ئىگ س
بىلىــك«، بىــر مۇســۇلماننىڭ، بىــر جەمئىيەتنىــڭ، بىــر دۆلەتنىــڭ 
تۈركىســتان  شــەرقىي  بولۇپمــۇ   - ئىنســانىيەتنىڭ  بارلىــق  ۋە 
ۋاســىتە  ئېرىشىشــىگە  ســائادىتىگە  بەخــت   - خەلقىنىــڭ 
ــر  ــان بى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــم ۋە مەلۇماتالرن ــان بىلى بولىدىغ
»قۇتادغــۇ  بولىدۇكــى  دېىشــكە  شــۇنداق  ئەســەردۇر.  شــاھ 
ــر  ــا بى ــدا بولســا يان ــى تۈركىســتان تۇپراقلىرى ــر پۇت بىلىــك«، بى
ــى ئىســالم  ــان ۋە پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ھەدىســىگە يەن ــى قۇرئ پۇت
ئاساســلىرىغا تايانغــان ئۆزىگــە خــاس ئاالھىــدە بىــر ئەســەردۇر.

بــۇ ئەســەر، مىللىــي كىملىكىمىزنــى ۋە مەۋجۇدىيىتىمىزنــى 
پۈتۈنلــەي يوقۇتــۇپ قويۇش تەھلىكىســىدە تۇرۇۋاتقــان بۈگۈنكى 
ۋە  ســاقالش  كىملىكىمىزنــى  مىللىــي  ئۈچــۈن  بىــز  كۈنــدە، 
»مىللىــي مەپكــۇرە« يارىتىــش نۇقتىئىنــەزەر نەزىرىدىــن ئېلىــپ 
تۈركىســتان  بولۇپمــۇ شــەرقىي  بــەكال مۇھىمــدۇر.  ئېيتقانــدا 
زىيالىــي،  ئۆلىمــا،  بولغــان  قىلماقچــى  خىزمــەت  خەلقىگــە 
سىياســەتچى، تىجارەتچــى، ھۈنــەر - كاســىپ، قىسقىســى بارلىــق 
ــن  ــڭ دى ســاھىدىكى كىشــىلىرىمىزنىڭ يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى
ھايــات  ئۆرنــەك،  كىشــىلىكىنى  پىــداكار  ئۈچــۈن  خەلقــى  ۋە 
قۇلىقىغــا  ھېكمىتىنــى  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  مۇساپىســىدە 
زىــرە، ئۇنىــڭ دەۋەت مېتودىنــى ئۆزىگــە يــول قىلىشــى الزىمــدۇر.

پايدىالنغان ماتېريالالر

يۈسۈپ خاس ھاجىپ، »قۇتادغۇ بىلىك« )نەسرىي يەشمىسى(، مىللەتلەر نەشرىياتى، بېيجىڭ، 2012 ، )4 - نەشرى(

Yaşar Çağbayır, Kutadgu Bilig )Günümüz Türkçesine Aktarma(, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2019 
)3. baskı(.
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 »قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ مىڭ يىللىق مۇقەددەس ئۆگۈتلىرى
   ئەسەت سۇاليمان*

     )ئامېرىكا(

ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  مۇتەپەككــۇر  بۈيــۈك 
تەپەككــۇر  ئىدېئولوگىيەســىنىڭ  تۈرۈكلــۈك  سىيماســى 
تارىخىــدا مىــڭ يىــل ياشــىدى. 11 - ئەســىردە قاراخانىيــالر 
ئىنســانىيەت  يېزىلىــپ،  قەشــقەردە  پايتەختــى  خاندانلىقنىــڭ 
»قۇتادغــۇ  قوشــۇلغان  خەزىنىســىگە  ئەقىل-پاراســىتىنىڭ 
بويلىرىغىچــە  دېڭىــز  قــارا  ئويمانلىقىدىــن  تارىــم  بىلىــك« 
بولغــان شــەرق مۇســۇلمان خاندانلىقلىرىنىــڭ مىــڭ يىلدىــن 
بۇيانقــى ھاكىمىيــەت دەســتۇرىغا ئايالنــدى. »قۇتادغــۇ بىلىــك« 
ئۇيغــۇر  قەدىمكــى  يېزىلغــان،  تۈركچىســىدە  خاقانىيــە  نىــڭ 
يېزىقىــدا كۆچۈرۈلگــەن قوليازمــا نۇســخىلىرى مىــڭ يىلدىــن 
بۇيــان قەشــقەردىن ۋېناغىچــە، ھېراتتىــن قاھىرەگىچــە بولغــان 
كەلــدى.  ئوقۇلــۇپ  كۇتۇپخانىــالردا  شــەھەرلەرنىڭ  مەشــھۇر 

پەســىللەر  قانچىلىغــان  ئۆتــۈپ،  ئەســىرلەر  قانچــە 
ــەپ، ساناقســىز  ــى توختاۋســىز ئىلگىرىل ــان ئېقىم ئالماشــتى. زام
ــۇزاق  ــەپ، ئ ــى چۆرگۈل ــراالر بوي ــى ئې ــخ چاق ــى. تارى ــاڭالر ئاتت ت
ــۆزى  ــىغەرىنىڭ س ــۇد كاش ــدى. مەھم ــە ئۇلى ــنى بۈگۈنگ ئۆتمۈش
بويىچــە ئېيتقانــدا، »ســەلتەنەت قۇياشــى تۈركلــەر بۇرجىــدا 
جــەۋالن قىلغــان« قاراخانىيــالر خاندانلىقىمــۇ، كېيىنكــى ئوتتــۇرا 
ئويغىنىشــىنىڭ  ئەدەبىــي  ئاســىيا  مەركىزىــي  ئەســىرلەردىكى 
پەردىســىنى ئاچقــان تېمۇرىيــالر ئىمپېرىيەســىمۇ تارىخنىڭ چاڭ-
توزانلىــرى ئاســتىدا قالــدى. ھالبۇكى، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىڭ 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« ناملىــق بــۇ گىگانــت ئەســىرى ۋە ئۇنىــڭ 
مىســرالىرىغا مۇجەسسەملەشــكەن تەپەككــۇر دۇردانىلىــرى زامــان 
ۋە مــاكان چېگرالىرىدىــن ھالقىــپ ئۆتــۈپ، بۈگۈنگــە ئۇالشــتى. 
دەرھەقىقــەت، »قۇتادغــۇ بىلىــك« مىــڭ يىلدىــن بۇيــان تۈركلۈك 
ــى ئۆگىتىــپ كەلــدى؟ ــداق مۇقــەددەس ئۆگۈتلەرن ئالىمىگــە قان
»قۇتادغۇ بىلىك« كىالسسىك تۈركىي ئەدەبىي 

تىلىنىڭ ئەڭ گۈزەل ئۆرنىكىنى ياراتتى

تەتقىــق  تارىخىنــى  تەرەققىيــات  تىللىرىنىــڭ  تۈركىــي 
قەدىمكــى  بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  تىلشۇناســالر  قىلىدىغــان 
ئورخــۇن مەڭگــۈ تاشــلىرىدىن كېيىــن مەركىزىــي ئاســىيانىڭ 
تۈركىــي  كىالسســىك  شــەكىللەنگەن  بوســتانلىقلىرىدا 
قارايــدۇ. دەپ  ئۆرنىكــى  گــۈزەل  ئــەڭ  تىلىنىــڭ  ئەدەبىــي 

ــى  ــالر خاندانلىق ــك« قاراخانىي ــۇ بىلى ــە، »قۇتادغ دەرۋەق
دەۋرىــدە مەيدانغــا كەلگــەن تۈركىــي ئەدەبىــي تىلــى – خاقانىيــە 
تۈركچىســىدە يېزىلغــان ئــەڭ نادىــر ئەســەر بولۇپــال قالماســتىن، 
ئەدەبىــي  ناۋايىنىــڭ  دەۋرىــدە  تېمۇرىيلــەر  يەنــە  بەلكــى 
ياراتقــان چاغاتــاي  پەللــە  يۈكســەك  بىلــەن  ئىجادىيەتلىــرى 

تۈركچىســىنىڭ شەكىللىنىشــى ۋە تەرەققىياتىغــا ئاســاس بولغــان 
ئۆرنەكتــۇر. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىك«تــە تىــل 
گۈزەللىكىنىــڭ ئــەڭ مۇھىم ئىپادىســىنىڭ ســۆز گۈزەللىكى بىلەن 
جــەۋالن قىلىدىغانلىقىنــى تەكىتلــەپ، مۇنــداق دەپ يازىــدۇ:

ئوقۇش كۆركى تىل ئول بۇ تىل كۆركى سۆز،
كىشى كۆركى يۈز ئول بۇ يۈز كۆركى كۆز ]1[.  

»قۇتادغــۇ  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن 
بىلىك«تىــن ئىبــارەت بــۇ پەلســەپەۋى دەســتۇر ئەســەرنىڭ تىلــى 
ــەڭ  ــۈزەل، ئ ــەڭ گ ــىنىڭ ئ ــە تۈركچىس ــى خاقانىي ــۆز دەۋرىدىك ئ
پاســاھەتلىك ۋە ئــەڭ قوللىنىشــچان ســۆز بايلىقلىرىدىــن تالــالپ 
ئىشــلىتىلگەن ئىــدى. بــۇ ئەســەرنىڭ پاســاھىتى يالغــۇز ئۇنىــڭ 
شــېئىرىي گۈزەللىكــى ۋە پەلســەپەۋى چوڭقۇرلۇقىدىــال ئەمــەس، 
بەلكــى ھەممىدىــن مۇھىمى ئىشــلىتىلگەن تىلىنىــڭ »كۆركلۈگ« 
بولغانلىقىــدا ئىــدى. خــۇددى گېرمــان كىالسســىك مۇتەپەككۇرى 
گېگېــل تەكىتلــەپ ئۆتكەنــدەك: »ھەقىقىــي ئۆلمــەس بەدىئىــي 
ئەســەر ھەرقانــداق دەۋر ۋە ھەرقانــداق مىللــەت ئۈچــۈن ئورتــاق 
بەھرىلەنگىلــى بولىدىغــان مەڭگۈلــۈك ئېســتېتىك قىممەتكــە 
ــۇ  ــڭ تىلىم ــۇ بىلىك«نى ــدۇ« ]2[   »قۇتادغ ــان بولى ــە بولغ ئىگ
مىــڭ يىلدىــن بۇيــان تۈركلــۈك ئالىمىــدە تارىــم بويلىرىدىــن 
ئاناتولىيــە تۇپراقلىرىغىچــە بولغــان تېرىتورىيەدىكــى تۈركىــي 
ئىــدى.  كەلگــەن  ياشــاپ  تىللىرىــدا  خەلقلەرنىــڭ  تىللىــق 
»قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ ھازىرقــى زامان ئۇيغــۇر تىلىدىكى نەزمىي 
يەشمىســىنى ئىشــلىگۈچىلەرنىڭ بىرى بولغان شــائىر ئابدۇرەھىم 
ئۆتكــۈر »قۇتادغــۇ بىلىك«تىكــى بىــر قىســىم ســۆزلۈكلەرنىڭ 
ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى  كېيىنمــۇ  ئۆتكەندىــن  يىــل  مىــڭ 
ــىدە  ــۇل شېۋىس ــۇ قۇم ــېۋىلىرىدە، بولۇپم ــڭ دىيالېكت-ش تىلىنى
   .]3[ تەكىتلەيــدۇ  كېلىۋاتقانلىقىنــى  ئىشــلىتىلىپ  جانلىــق 

ئوبۇلقاســىم  شــائىرى  كىالسســىك  پــارس  خــۇددى 
ــىرىدە  ــت ئەس ــق گىگان ــاھنامە« ناملى ــڭ »ش ــردەۋس ئۆزىنى فى
»مــەن ئوتتــۇز يىــل ســەرپ قىلىــپ پــارس تىلــى بىلــەن ئىراننــى 
خــاس  يۈســۈپ  يازغىنىــدەك،  دەپ  قالدىــم«]4[  قۇتقــۇزۇپ 
ئۆزىگــە  ئەســىرىدە  ناملىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاجىپمــۇ 
ــدۇ: ــۇ مىســراالرنى يازى ــەن مۇن بولغــان يۈكســەك ئىشــەنچى بىل

پۈتۈن تۈرك، چىن، شەرق ئېلىدە دېمەك،

بۇنىڭدەك كىتاب يوق جاھاندا بۆلەك.

* ئەدەبىيات پەنلىرى دوكتورى
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بۇنىڭدەك كىتابنى كىم يازغان ئەۋەل ،

كېيىن كىممۇ ئېيتار بۇنىڭدەكنى دەل؟

كىم بولسا بۇنىڭدەك يازارمۇ، قېنى؟

يازغۇچى بار بولسا، مەن ماختاي ئۇنى ]5[.  

قاراخانىيــالر  ئەســەر  بــۇ  ناملىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
تۈرك-ئىســالم  قەشــقەردە  پايتەختــى  خاندانلىقىنىــڭ 
ئەســەر  يېزىلغــان  مەزگىلــدە  بىــر  گۈللەنگــەن  مەدەنىيىتــى 
بولۇشــىغا قارىمــاي، تىــل جەھەتتىــن ئىنتايىــن ســاپ خاقانىيــە 
تۈركچىســىدە يېزىلغــان ئىــدى. تىلشۇناســالرنىڭ تەتقىقاتىغــا 
ئۇچرايدىغــان  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  پۈتكــۈل  قارىغانــدا، 
ئەرەبچــە ســۆزلەر ئــاران 94 بولــۇپ، ئەســەردىكى ئەرەبچــە-
دىــن   400 ھېســابلىغاندىمۇ  قوشــۇپ  ســۆزلەرنى  پارســچە 
ئاشــمايدىكەن ]6[. بۇنىڭدىــن كۆرىۋېلىشــقا بولىــدۇ، »قۇتادغــۇ 
ــۈزەل  ــەڭ گ ــڭ ئ ــي تىلىنى ــي ئەدەبى ــك« كىالسســىك تۈركى بىلى
كېيىنكــى  يەنــە  بەلكــى  قالماســتىن،  يارىتىپــال  ئۆرنىكىنــى 
دەۋرلەردىكــى چاغاتــاي تۈركچىســىدە يېزىلغــان ئەســەرلەرگە 
ئوخشــىمىغان ھالــدا 11 - ئەســىردىكى خاقانىيــە تۈركچىســىنىڭ 
ئىــدى. كەلتۈرگــەن  مەيدانغــا  نەمۇنىســىنىمۇ  ســاپ  ئــەڭ 

»قۇتادغۇ بىلىك« تۈركلۈك كىملىكىنىڭ سىمۋولى 
ۋە ئوق يىلتىزىنى كۆرسىتىپ بەردى

 
11 -ئەســىردىكى ئىككــى گىگانــت ئەســەر - »دىــۋان 
ــۇران  ــە تۈركىي-ت ــۇ بىلىك«ت ــۈرك« ۋە »قۇتادغ ــت ت لۇغەت-تى
قوۋمالرنىــڭ كېلىــپ چىقىــش يىلتىــزى ۋە شــۇنداقال قاراخانىيــالر 
ئالــپ  ئەپســانىلىرىدىكى  تۈركىــي  نەســەبى  پادىشــاھلىرىنىڭ 
باغــالپ  ئافراســىيابقا  رىۋايەتلىرىدىكــى  ئىــران  تــوڭا،  ئــەر 
تــۈرك  ئافراســىيابنى  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  چۈشــەندۈرۈلىدۇ. 
قەھرىمانــى  زەبەردەســت  ۋە  بوۋىســى  ئۇلــۇغ  قوۋملىرىنىــڭ 
بىرمۇنچــە  ئويمانلىقىدىكــى  تارىــم  ئۇلۇغــالپ،  ســۈپىتىدە 
خــان  قاراخانىيــالر  ھەمــدە  بولۇشــىنى  بىنــا  شــەھەرلەرنىڭ 
ــر قىســىم خــاس نامالرنىــڭ كېلىــپ  ــى ئىشــلىتىدىغان بى جەمەت
مەھمــۇد  ئىزاھاليــدۇ.  باغــالپ  ئافراســىيابقا  چىقىشــىنى 
كاشــغەرىي »دىــۋان«دا: »خــان – تۈركلەرنىڭ ئۇلۇغ پادىشــاھى، 
ــدۇ. ئافراســىيابنىڭ  ــۇ ›خــان‹ دېيىلى ــىيابنىڭ ئوغۇللىرىم ئافراس
ئــۆزى ›خاقــان‹ دېيىلىــدۇ. بــۇ نامنىــڭ بېرىلىشــى توغرىســىدا بىر 
ــۋان«  ــن باشــقا »دى ــدۇ.  ئۇنىڭدى ــار«]7[ دەي ــە ب ــۇزۇن ھېكاي ئ
خاقانــى  ئۇلــۇغ  »…تۈركلەرنىــڭ  بايانــالردا  بــەزى  دىكــى 
ــا  ــۇ ›قاپالنغ ــى. ب ــوڭا‹ دەپ ئاتىالتت ــەر ت ــپ ئ ــىياب ›ئال ئافراس
ئوخشــاش كۈچلــۈك، باتــۇر ئــادەم‹ دېگەنلىكتــۇر« دېيىلســە، 
ــىيابنىڭ  ــوڭا‹ ئافراس ــەر ت ــپ ئ ــالردا »…›ئال ــەزى بايان ــە ب يەن
ئۆزىــدۇر« دېيىلىــدۇ ]8[. شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا مەھمــۇد 
ســۆز-ئاتالغۇالرنى  بــەزى  يەنــە  »دىــۋان«دا  كاشــغەرىي 
قەھرىمانلىــق  توڭانىــڭ  ئــەر  ئالــپ  يۈزىســىدىن  ئىزاھــالش 
ــىيە  ــە مەرس ــڭ ئۆلۈمىگ ــۋىرلەنگەن ۋە ئۇنى ــرى تەس ئىش-ئىزلى
ئوقۇلغــان بىــر قەھرىمانلىــق ئېپوســىدىن نەمۇنىلــەر كەلتۈرىــدۇ. 

يۈسۈپ خاس ھاجىپمۇ »قۇتادغۇ بىلىك«تە 
ئافراسىيابنى تۈركلەرنىڭ ئۇلۇغ بوۋىسى ۋە قەدىمكى زاماندا 

ئۆتكەن تەڭداشسىز قەھرىمانى دەپ قارايدۇ ھەمدە بۇ ھەقتە 
تۆۋەندىكى بايانالرنى كەلتۈرىدۇ:

بۇ تۈرك بەگلىرىگە سېلىنسا نەزەر،

جاھان بەگلىرىدىن ياخشىسى شۇلەر.

بۇ تۈرك بەگلىرىنىڭ ئېتى بەلگۈلۈك،

توڭا ئالپ ئەر ئىدى بەختى بەلگۈلۈك.

ئىلىمدە بۈيۈك، كۆپ پەزىللىك دىلى،

بىلىملىك، ئەقىللىق، خەلقنىڭ خىلى.

ئىدى ئۇ سەرە-خىل زېرەك ئەر ئوغالن،

دۇنياغا زېرەك بولۇر ھۆكۈمران.

تاجىكالر دەيدۇ ئۇنى ئافراسىياب،

بۇ ئافراسىياب ئۆتتى كۆپ ئەللەر تاالپ ]9[. 

 
ئىككــى  ياشــىغان  دەۋرىــدە  قاراخانىيــالر  دېمــەك، 
يۈســۈپ  بىلــەن  كاشــغەرىي  مەھمــۇد   – ئالىــم  زامانــداش 
ــوڭا  ــى ت ــۈرك مەنبەلىرىدىك ــەن ت ــەر ئىككىيل ــپ ھ ــاس ھاجى خ
ئالــپ ئــەر ۋە ئىــران مەنبەلىرىدىكــى ئافراســىيابنى تۈركىــي-
تــۇران قوۋملىرىنىــڭ ئۇلــۇغ بوۋىســى ھەمــدە تــۈرك مىللىــي 
كىملىكىنىــڭ ئــوق يىلتىــزى دەپ قارايــدۇ. بولۇپمــۇ مەھمــۇد 
كاشــغەرىي »دىــۋان«دا بــەزى ســۆز ئاتالغۇالرنــى ئىزاھــالش 
تــوڭا  ياكــى  ئافراســىياب  21 ئورۇنــدا  يۈزىســىدىن جەمئىــي 
 9 ئىچىــدە  بۇنىــڭ  بېرىــدۇ.  ئۇچــۇر  ھەققىــدە  ئــەر  ئالــپ 
يــەردە ئالــپ ئــەر توڭانىــڭ ئۆلۈمىگــە قايغــۇرۇپ توقۇلغــان 
 12  .]10[ كەلتۈرىــدۇ  نەمۇنىلــەر  قوشــاقلىرىدىن  مەرســىيە 
ئورۇنــدا قەشــقەر، بارچــۇق، بارمــان، بارســقان، قازۋىــن، مــەرۋى 
ــوڭا،  ــدە خــان، ت ــا قىلىنىشــى ھەم ــق شــەھەرلەرنىڭ بىن قاتارلى
خاتــۇن، خاقــان، تېكىــن، تارىــم قاتارلىــق قاراخانىيــالر خــان 
ــىنى  ــپ چىقىش ــڭ كېلى ــاس نامالرنى ــلىتىدىغان خ ــى ئىش جەمەت
ــۇنىڭ  ــەندۈرىدۇ ]11[. ش ــالپ چۈش ــىيابقا باغ ــىتە ئافراس بىۋاس
ــىيابنى  ــە ئافراس ــىغەرىي يەن ــۇد كاش ــا مەھم ــر ۋاقىتت ــەن بى بىل
ــي  ــى ۋە مىللى ــۈك خاقان ــى بۈي ــى زاماندىك ــڭ قەدىمك تۈركلەرنى
ئالىــدۇ.  تىلغــا  بىلــەن  ھۆرمــەت  ســۈپىتىدە  قەھرىمانــى 

يۈســۈپ  بىلــەن  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئۇنداقتــا، 
تۈركىي-تــۇران  ئىككىيلــەن  ھــەر  ھاجىــپ  خــاس 
ئالــپ  تــوڭا  قارىغــان  دەپ  بوۋىســى  ئۇلــۇغ  قوۋملىرىنىــڭ 
ۋە  يىلنامىلىــرى  ئىــران  قەدىمكــى  ئۇنىــڭ  كىــم؟  زادى  ئــەر 
ــار؟ ــداق باغلىنىشــى ب ــەن قان رىۋايەتلىرىدىكــى ئافراســىياب بىل

بۇيــان  يېرىمىدىــن  ئىككىنچــى  ئەســىرنىڭ   -  20
ــى  ــۈك مەنبەلەرن ــدە تۈرل ــى ھەققى ــپ چىقىش ــڭ كېلى تۈركلەرنى
سېلىشــتۇرۇپ تەتقىقــات ئېلىــپ بارغان تارىخچىالر، تىلشۇناســالر 
ۋە مەنبەشۇناســالر ئۇيغــۇر ۋە قەدىمكــى تــۈرك ئەپســانىلىرىدىكى 
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تىلغــا  تارىخنامىلىرىــدە  خىتــاي  ئوغۇزخــان،  بۆگۈخــان، 
كــۆك  تەڭرىقــۇت،  باتــۇر  ئىمپېراتــورى  ھــون  ئېلىنىدىغــان 
ۋە  ئاشــىنا  بولغــان  ئەجــدادى  ئەپســانىۋى  تۈركلەرنىــڭ 
ئىــران مەنبەلىرىــدە »تــۇران شــاھى« دەپ تەســۋىرلىنىدىغان 
ئافراســىيابنىڭ ئەمەلىيەتتــە يىــراق تارىختىكــى بىــرال شەخســنى 
ۋە  مــاكان  ئوخشــىمىغان  ئۇنىــڭ  كۆرســىتىدىغانلىقىنى، 
ئوخشــىمىغان زامانــالردا تۈرلۈك تىلالردىكــى تارىخىي مەنبەلەردە 
تۈرلــۈك شــەكىللەردە ئوتتۇرىغــا چىققانلىقىنى ئىلگىرى ســۈرىدۇ. 

ــى )1282-1226( ئۆزىنىــڭ  ــران تارىخچىســى جۇۋەين ئى
»تارىخىــي جاھانكۇشــاي« ناملىــق مەشــھۇر ئەســىرىدە ئىدىقــۇت 
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى ھەققىدىكــى رىۋايەتنــى نەقىــل 
ــۇر خاقانــى بۆگۈخــان  كەلتــۈرۈپ، قەدىمكــى ئەپســانىۋى ئۇيغ
بىلــەن ئىــران يىلنامىلىرىدىكــى تــۇران ھۆكۈمدارى ئافراســىيابنى 
ــې  ــە تارىخچىســى ئاب ــدۇ ]12[. ياپونىي ــر شــەخس دەپ قاراي بى
تاكېئومــۇ جۇۋەينىنىــڭ بــۇ قارىشــىنى قولاليــدۇ. ئــۇ تۇرپــان ۋە 
بەشــبالىقنى پايتەخــت قىلغــان ئىدىقــۇت ئۇيغــۇر پادىشــاھلىرى 
بىلــەن قەشــقەر ۋە باالســاغۇننى پايتەخــت قىلغــان قاراخانىيــالر 
خــان جەمەتــى ئۆزلىرىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى ھەققىدە ئوخشــاش 
بىــر رىۋايەتكــە ۋارىســلىق قىلغــان، دەپ قارايــدۇ ]13[. ئــەرەب 
ــان  ــىردە يازغ ــە 10 - ئەس ــئۇدى مىالدىي ــن مەس تارىخچىلىرىدى
بارلىــق  تۈركلەرنىــڭ  كىتابىــدا  ناملىــق  يايــالق«  »ئالتــۇن 
بەگلىرىنىــڭ بۈيــۈك قاغانغــا ئىتائــەت قىلىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ 
ئافراســىياب بىلــەن ئاشــىنانى ئۆزلىرىنىــڭ بۈيــۈك ئەجدادى دەپ 
قارايدىغانلىقىنــى ئەســكەرتىپ ئۆتىــدۇ ]14[. جامــال قارشــىنىڭ 
مەلــۇم  ئەســىرىدىن  ناملىــق  ئىــالۋە«  لۇغىتىگــە  »ســۇراھ 
ــداش ياشــىغان  بولۇشــىچە، مەھمــۇد كاشــىغەرى بىلــەن زامان
ــڭ »كاشــىغەر تارىخــى«  ــي كاشــغەرى ئۆزىنى تارىخچــى ئەلمائى
ناملىــق ئەســىرىدە ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ نەســەبىنى 
بىۋاســىتە ئافراســىيابقا باغاليدىغانلىقىنــى تىلغــا ئالىــدۇ ]15[.  
12- 13- ئەســىرلەردە ئۆتكــەن ئــەرەب تارىخچىســى ئىبىــن 
ئەشــىر ئۆزىنىــڭ »ئومۇمىــي تارىــخ« ناملىــق ئەســىرىدە قەشــقەر، 
باالســاغۇن، ئــۇدۇن، تــاالس قاتارلىــق تۈركىســتان يەرلىــرى 
ۋە ئۇنىڭغــا قوشــنا بولغــان ماۋەرائۇننەھــر ئىقلىمىنىــڭ بىــر 
تــۈرك ھۆكۈمدارلىــرى  قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ  قىســمىنى 
ئافراســىياب  ئۆزلىرىنــى  ئۇالرنىــڭ  باشــقۇرىدىغانلىقىنى، 
تۈركلىرىنىــڭ ئــەۋالدى دەپ قارايدىغانلىقىنــى يازىــدۇ ]16[.  

ئىــران يىلنامىلىرىــدە ئافراســىياب نامــى بىلــەن تىلغــا 
دەســلەپكى  ئــەڭ  ھۆكۈمدارىنىــڭ  تــۇران  بــۇ  ئېلىنىدىغــان 
دەســتۇرى  مۇقــەددەس  دىنىنىــڭ  زوروئاســتېر  مەنبەســى 
شــەكىلدە  دېگــەن   ›Frangrasyan‹ »ئاۋېســتا«دا  بولغــان 
تىلغــا ئېلىنىــدۇ. تارىخچىــالر تۇنجــى بولــۇپ »ئاۋېســتا« دا 
يىلنامىلىرىــدا  ئىــران  كېيىنكــى  نامنىــڭ  بــۇ  ئۇچرايدىغــان 
»ئافراســىياب«قا ئۆزگەرگەنلىكىنــى، ئۇنىــڭ قەدىمكــى تۈركىــي-
ــڭ دەل  ــى ئوغۇزخاننى ــان ياك ــانىلىرىدىكى بۆگۈخ ــۇر ئەپس ئۇيغ
ــە  ــالر يەن ــەزى تەتقىقاتچى ــتىقاليدۇ. ب ــى تەس ــۆزى ئىكەنلىكىن ئ
ئۇچرايدىغــان  جايــدا  ئىككــى  تاشــلىرىدا  مەڭگــۈ  ئورخــۇن 
مازىــرى(  تېكىــن  )تــوڭا  يوغىنتاســى«]17[   تېكىــن  »تــوڭا 

دەپ  تــوڭا  ئــەر  ئالــپ  تۈركلــەر  دەل  مازارنىــڭ  دېگــەن 
ئاتايدىغــان ئافراســىيابنىڭ مازىــرى ئىكەنلىكىنــى تەكىتلەيــدۇ. 
ئىمىــن تۇرســۇن بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەپ يازىــدۇ: »تۈركىــي 
خەلقلەرمــۇ ئىرانلىقــالر تەرىپىدىــن ئۆلتۈرۈلگــەن تــوڭا ئالــپ 
ــۇن  ــۇم. ئورخ ــى مەل ــەم تۇتىدىغانلىق ــالردا مات ــۇ زامان ــە ش ئەرگ
ــۇرالر  ــەن ق ــى‹ دېگ ــن يوغىنتاس ــوڭا تېكى ــلىرىدا ›ت ــۈ تاش مەڭگ
مىــڭ  بېزەكلىــك  ئېغىزىدىكــى  ســىڭگىم  تۇرپــان  ئۇچرايــدۇ. 
›تــوڭا  بىرىــدە  يەنــە  تېكىــن‹،  ›تــوڭا  بىرىــدە  ئۆيلىرىنىــڭ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  مەلۇمكــى،  بۇنىڭدىــن  يېزىلغــان.  دەپ  ئــۇل‹ 
باھــار  يىلنىــڭ  ھــەر  قەبىلىلىــرى  >ياغالقــار<  ۋە  >توڭــرا< 
ــان«]18[.   ــەم تۇتق ــلەپ مات ــى ئەس ــپ ئەرن ــوڭا ئال ــىلدە ت پەس

ــى،  ــقا بولىدۇك ــۇنى كۆرۈۋېلىش ــن ش ــى بايانالردى يوقىرىق
 - 11 بىلــەن مەھمــۇد كاشــغەرىي  يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
تارىختىكــى  يىــراق  قوۋملىرىنىــڭ  ئۇيغۇر-تــۈرك  ئەســىردە 
بولغــان  قەھرىمانــى  غايىــۋى  قەدىمكــى  ۋە  بوۋىســى  ئۇلــۇغ 
ئالــپ ئــەر تــوڭا ھەققىــدە ئىنتايىــن ئېنىــق چۈشــەنچىگە ئىگــە 
ــي  ــۈرك مىللى ــەرلىرىدە ت ــڭ ئەس ــۇالر ئۆزلىرىنى ــۇڭا ئ ــدى. ش ئى
كىملىكىنىــڭ ئــوق يىلتىــزى بولغــان ئالــپ ئــەر تــوڭا ياكــى 
ئافراســىياب ھەققىــدە چوڭقــۇر ھۆرمــەت بىلــەن بايانــالر بېرىدۇ. 

مەھمــۇد كاشــىغەرى »دىــۋان«دا 9 ئورۇنــدا تــوڭا ئالــپ 
ئــەر ھەققىدىكــى بىــر مۇكەممــەل قەھرىمانلىــق ئېپوســىنىڭ 
پارچىلىرىدىــن ئۆرنــەك بېرىــدۇ. بــۇ پارچىــالردا تۈركلەرنىــڭ 
غايىــۋى مىللىــي قەھرىمانى تــوڭا ئالپ ئەرنىــڭ ئۆلۈمىگە بولغان 
چوڭقۇر ئېچىنىش مەرســىيەلىك مىســراالر بىلەن ئىپادە قىلىنىدۇ:

ئالپ ئەر توڭا ئۆلدىمۇ،

ۋاپاسىز دۇنيا قالدىمۇ،

پەلەك ئۆچىنى ئالدىمۇ،

ئەمدى يۈرەك يىرتىلۇر ]19[.  

»ئوغۇزنامــە« ئېپوســىنىڭ قاراخانىيــالر تېررىتورىيەســىگە 
تارقالغــان يەنــە بىــر ۋارىيانتــى بولغــان »تــوڭا ئالــپ ئــەر« 
ــادا«،  ــڭ »ئودېسســا« ۋە »ئىلىئ داســتانى خــۇددى يۇنانلىقالرنى
»رامايانــا«،  ھىندىالرنىــڭ  »گىلگامىــش«،  ســۇمېرلىقالرنىڭ 
گېرمانالرنىــڭ  ناخشىســى«،  »رولالنــد  فرانســۇزالرنىڭ 
»نېپولونگېــن ناخشىســى «، رۇســالرنىڭ »ئىگورنىــڭ يىراققــا 
يۈرۈشــى«، تىبەتلەرنىــڭ »گېســار«، موڭغۇلالرنىــڭ »جاڭغىــر«، 
قىرغىزالرنىــڭ »مانــاس« قاتارلىــق مەشــھۇر مىللىــي ئېپوســلىرىغا 
قەدىمكــى  قوۋملىرىنىــڭ  تۈركىــي  ۋە  ئۇيغــۇر  ئوخشاشــال 
ــپ  ــوڭا ئال ــان ت ــۇغ بوۋىســى بولغ ــى ھــەم ئۇل ــي قەھرىمان مىللى
ئەرنىــڭ زەبــەردەس ھاياتىدىــن قىممەتلىــك ئۇچــۇر بېرىــدۇ.

»قۇتادغــۇ بىلىــك« شــەرقچە دۆلەتچىلىك غايىســى   
ۋە ئوتۇپىيەســىنىڭ مىزانىنــى ســىزىپ بەردى

بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ئوتتۇرىغــا قويغــان تــۈرك دۆلەتچىلىــك ئىدىيەســى ۋە ئۇنىــڭ 
ــى  ــە* غايىس ــەرقچە ئۇتوپىي ــان ش ــى بولغ ــز سىزمىس ــق تې جانلى
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ياۋروپــا ئەدەبىــي ئويغىنىــش دەۋرىــدە مەيدانغا كەلگــەن توماس 
شــەھىرى«  »قۇيــاش  كامپانېلالنىــڭ  »ئۇتوپىيــە«،  مورنىــڭ 
جەمئىيــەت  ئۇتۇپىــك  غەربچــە  ئەســەرلىرىدىكى  ناملىــق 
ئىــدى. يورۇقلۇققــا چىققــان  ئــاۋۋال  ئەســىر   5 غايىلىرىدىــن 

غايىلىرىنــى  دەســلەپكى  ئۇتۇپىيەنىــڭ  شــەرقچە 
خەلقلىرىنىــڭ  ئاســىيا  ئوتتــۇرا  كىشــى  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
ناســىر  ئەبــۇ  شــەخس  گىگانــت  تارىخىدىكــى  تەپەككــۇر 
»پەزىلەتلىــك  ئۆزىنىــڭ  ئــۇ  ئىــدى.   )870-950( فارابــى 
شــەھەر ئەھلــى« ھەققىدىكــى كىتابىنــى يېزىشــتا قەدىمكــى 
دېگــەن  دۆلــەت«  »غايىــۋى  پالتوننىــڭ  پەيالســوپى  يۇنــان 
ئەســىرىدىن ئىلھــام ئالغــان ئىــدى. ئەممــا فارابــى ئۆزىنىــڭ 
»غايىــۋى شــەھەر« )غايىــۋى دۆلــەت( ئىدېئالىــدا پالتوننىــڭ 
بولغــان  يۈكســەك  خېلــى  مىزانىدىــن  جەمئىيــەت  غايىــۋى 
چىققانىــدى.  ســىزىپ  غايىســىنى  جەمئىيەتنىــڭ  ئىجتىمائىــي 
فارابىچــە »مەدىنەتــۇل فازىلــە« )پەزىلەتلىــك شــەھەر( نىــڭ 
)جاھالەتلىــك  مىزانلىــرى »مەدىنەتــۇل جاھىلــە«  ئەخالقىــي 
ــى  ــى. يەن ــەن روشــەن سېلىشــتۇرما ھاســىل قىالتت شــەھەر( بىل
پەزىلەتلىــك شــەھەرنىڭ سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي تاكامۇللىقــى 
ــر ئىنســاننىڭ ئۆزىنــى  ــدى بىلــەن شــۇ شــەھەردىكى ھــەر بى ئال
شــەرت  ئالدىنقــى  تاكامۇلالشتۇرۇشــنى  جەھەتتىــن  مەنىــۋى 
ئىلىــم- ئەقىل-پاراســەت،  شــەھەردە  پەزىلەتلىــك  قىالتتــى. 
ــەت،  ــى. ئادال ــدا تۇراتت ــەت يېتەكچــى ئورۇن ئەخــالق ۋە مەدەنىي
»پەزىلەتلىــك  ئەركىنلىــك  ۋە  تەرتىپ-ئىنتىــزام  مۇھەببــەت، 
ــەق  ــى »ھاكىممۇتل ــەھەر« ياك ــك ش ــى »جاھالەتلى ــەھەر« ن ش
  .]20[ ئىــدى  مىزانــالر  تــۈپ  ئايرىيدىغــان  دىــن  شــەھەر« 

جەمئىيــەت  ئۇتۇپىــك  شــەرقچە  كېيىــن  فارابىدىــن 
ــۈپ،  ــن ھالقىــپ ئۆت ــان چەمبىرەكلىرىدى ــاكان ۋە زام غايىســى م
داۋاملىــق تەرەققىــي قىلــدى ۋە يېڭــى مەزمۇنــالر بىلــەن بېيىــدى. 
11 - ئەســىرگە كەلگەنــدە قاراخانىيــالر خاندانلىقىنىــڭ دۆلــەت 
ئۆزىنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  مۇتەپەككــۇر  ئەربابــى، 
ئۇتۇپىــك  خىــل  بــۇ  ئەســىرىدە  ناملىــق  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
ــەن  ــى بىل ــك ئىدىيەس ــۈرك دۆلەتچىلى ــىنى ت ــەت غايىس جەمئىي
ئورگانىــك يوســۇندا بىرلەشــتۈردى. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
ئۆزىنىــڭ غايىــۋى جەمئىيــەت ئىدېئالىــدا ئادىــل پادىشــاھ، بىلىــم 
ۋە قانۇندىــن ئىبــارەت ئــۈچ مۇھىــم ھالقىدىــن تەشــكىل تاپقــان 
ــدى.  ــا قوي ــەۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغ ــڭ تەس ــر دۆلەتنى ــك بى قۇدرەتلى
بولۇپمــۇ قانــۇن بىلەن ئادالەت بۇ غايىــۋى دۆلەتنىڭ ئۇلى ئىدى:

ئادالەت ئۈستىدە بۇ بەگلىك ئۇلى، 

بۇ بەگلىك ئاساسى ئادالەت يولى ]21[.  

ئادىل قانۇن كۆككە بىر تۈۋرۈك ئىرۇر،

ئۇ قانۇن بۇزۇلسا ئاسمان يىقىلۇر ]22[.  

يوق ئەرسە قانۇنلۇق بەگلەر مۇبادا،

يەتتە قات زېمىننى بۇزاتتى خۇدا ]23[.  

خــاس  يۈســۈپ  بولىدۇكــى،  كېرىۋېلىشــقا  بۇنىڭدىــن 
ھاجىــپ ئۆزىنىــڭ غايىــۋى دۆلــەت ۋە ئۇتۇپىــك جەمئىيــەت 
ھەققىدىكــى قاراشــلىرىنى خېلــى زور دەرىجىــدە ئــۆز دەۋرىنىــڭ 
رېئاللىقــى بىلــەن يېقىنالشــتۇرغانىدى. بــۇ ھــال بــۇ ئەســەرنىڭ 
ئوتتــۇرا ئەســىردىكى ئىســالم ھۆكۈمرانلىــرى ئارىســىدا كــەڭ 
باشــقۇرۇش  دۆلــەت  ئۇنــى  ۋە  قوزغىشــىغا  تەســىر  كۆلەمــدە 
 .]24[ بولــدى  ســەۋەب  ئىشلىتىشــىگە  ســۈپىتىدە  دەســتۇرى 
يەشمىســىنى  نەزمىــي  ئۇيغۇرچــە  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
ئىشــلىگۈچىلەرنىڭ بىــرى بولغــان ئابدۇرەھىــم ئۆتكۈرمــۇ بــۇ 
ھەقتــە مۇنــداق دەپ يازىــدۇ: »مەيلــى ئارىســتوتېل ياكــى فارابــى 
بولســۇن، دۆلــەت ۋە جەمئىيــەت ھەققىدىكــى قاراشــلىرىنى بىــر 
›غايىــۋى دۆلــەت‹ ئىسخېمىســىدا ئەكىس-ئەتتۈرگــەن ئىــدى. 
يەنــى ئــۇالر ئۆزلىــرى ياشــاپ تۇرغــان مەۋجــۇت جەمئىيەتتىكــى 
ــۋى  ــان ›غايى ــارزۇ قىلغ ــى ئ ــەس، بەلك ــىدا ئەم ــەت توغرىس دۆل
يۈرگۈزگــەن  تەپەككۇرالرنــى  يۈكســەك  توغرىســىدا  دۆلــەت‹ 
توغرىدىن-توغــرا  بولســا  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئىــدى. 
قاراخانىيــالر دۆلىتىنــى مۇســتەھكەملەش مەقســىتىدە مەۋجــۇت 
دۆلــەت تۈزۈمىنــى ئىســالھ قىلىــش ۋە ئۇنــى ئادىــل قانــۇن 
بىلــەن باشــقۇرۇش پىروگراممىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــدى. ئۇنىــڭ 
ھەســەن  ھۆكۈمــدارى  قاراخانىيــالر  نــى  بىلىــك‹  ›قۇتادغــۇ 
بۇغراخانغــا تەقدىــم قىلىشــتىكى مەقســىتىمۇ شــۇ ئىــدى« ]25[.  

بىلىك«تىكــى  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ــك  ــان دۆلەتچىلى ــدارە قىلىنىدىغ ــەن ئى ــەت بىل ــۇن ۋە ئادال قان
ــى كېيىنچــە  ــەت ئىدېئال غايىســى ۋە شــەرقچە ئۇتۇپىــك جەمئىي
12 - ئەســىردىكى ئەزەربەيجــان شــائىرى نىزامــى گەنجىۋىينىــڭ 
ئەســىردىكى   -  15 ھەمــدە  داســتانى  »ئىســكەندەرنامە« 
ــان  ــىنى ياراتق ــەك پەللىس ــڭ يۈكس ــق ئەدەبىياتنى ــي تىللى تۈركى
ــۇ  ــتاندا يەنىم ــكەندەر« داس ــەددى ئىس ــڭ »س ئەلشــىر ناۋايىنى
يۈكســەك بەدىئىــي تەپەككــۇر بىلــەن بېيىتىلــدى. ناۋايىنىــڭ 
ئىســكەندەرنىڭ  پادىشــاھ  ئادىــل  ئاســتىدىكى  قەلىمــى 
ئىــران  ئەســىرلەردىكى  ئوتتــۇرا  كېيىنكــى  ئوبــرازى  غايىــۋى 
جەمئىيەتنىــڭ  ئۇتۇپىــك  تەلپۈنگــەن  خەلقلىــرى  تــۇران  ۋە 

*ئۇتوپىيــە )Utupia( قەدىمكــى يۇنــان تىلىدىــن كەلگــەن ســۆز بولــۇپ، پەلســەپە ۋە ئىجتىمائىــي ئىدىيــە تارىخىــدا »غايىــۋى جەمئىيــەت« 
ياكــى »غايىــۋى دۆلــەت« دېگــەن ئۇقۇمنــى بىلدۈرىدىغــان خــاس ئاتالغــۇ ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىققــان. ئۇتوپىيــە ياكــى ئۇتوپىــك 
دۆلــەت غايىســى ئادالــەت، باراۋەرلىــك ۋە مۇكەممەللىــك ئاساســىدا تەســەۋۋۇر قىلىنىــدۇ. ئوتۇپىــك دۆلــەت ياكــى جەمئىيەتتــە ياشــايدىغان 
كىشــىلەردە يۈكســەك دەرىجىدىكــى ئىنســانىي مۇكەممەللىــك ۋە پەزىلەتلەرنىــڭ بولۇشــى ئــارزۇ قىلىنىــدۇ. پەلســەپەدە ئۇتوپىيەنىــڭ قارشــى 
ــڭ  ــاس مورنى ــۇر توم ــك مۇتەپەكك ــى ئەنگلىيەلى ــش دەۋرىدىك ــي ئويغىنى ــدۇ. ئەدەبى ــتوپىيە )Dystopia( دېيىلى ــى دىس ــك ئاتالغۇس مەنىلى
ــەرق  ــەن. ش ــا كەلگ ــن مەيدانغ ــەرلەر ئارقا-ئارقىدى ــر ئەس ــزم دائى ــىدە ئۇتوپى ــەرب پەلسەپەس ــن غ ــىرىدىن كېيى ــق ئەس ــە« ناملى »ئۇتوپىي
ــەر فارابــى، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، نىزامىــي گەنجىۋىــي، ئابدۇراھمــان  مۇســۇلمان دۇنياســىدا ئۇتوپىــك جەمئىيــەت ھەققىدىكــى تەلقىنل
جامىــي ۋە ئەلىشــىر نەۋائىــي قاتارلىــق مۇتەپەككۇرالرنىــڭ ئەســەرلىرىدە ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقــى ئىلگىــرى ســۈرۈلىدۇ  - ئاپتوردىــن
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»قۇتادغــۇ  ئېتىبــارەن  شــۇنىڭدىن  ئىــدى.  مۇجەسســەمى 
قىلىنغــان  ســىمۋول  قانۇنغــا  كۈنتۇغدىنىــڭ  بىلىك«تىكــى 
قەلىمــى  ناۋايىنىــڭ  بىلــەن  ئوبــرازى  پادىشــاھ  ئادالەتلىــك 
ئارقىلىــق ئىســكەندەر ســېپىلىدا ئىپــادە قىلىنغــان شــەرقچە 
ئويغىنىشــىدىن  ئەدەبىــي  ياۋروپــا  غايىلىــرى  ئۇتۇپىيــە 
ئۇتۇپىــك جەمئىيــەت ھەققىدىكــى  ئىنســانىيەتنىڭ  كېيىنكــى 
تەپەككــۇر ئىنقىالبىغىمــۇ مۇئەييــەن تەســىرلەرنى كۆرســەتتى.

»قۇتادغۇ بىلىك« 20 - ئەسىردىكى ئۈچ  
قېتىملىق ئۇيغۇر مىللىي ئويغىنىشنىڭ ئىلھام 

مەنبەسى بولدى 

19 - ئەســىرنىڭ ئاخىرىقــى چارىكىــدە قىرىــم، قازاندىــن 
ھالقىــپ ئوتتــۇرا ئاســىياغا تارقالغــان جەدىدچىلىــك ھەرىكىتــى 
ۋە ئۇنىــڭ نەتىجىســىدە جــۇش ئــۇرۇپ راۋاجالنغــان »ئۇســۇلى-
ســۇلتانلىقىنىڭ  ئوســمانلى  شــۇنداقال  مەكتەپلىــرى  جەدىــد« 
ــە  ــى تېزلىكت ــدە مەيدانغــا كېلىــپ ناھايىت ــى مەزگىللىرى ئاخىرىق
پىكىــر  ياش-تۈركچىلىــك  كېڭەيگــەن  ســىرتىغا  تۈركىيــە 
ــۇر  ــق ئۇيغ ــى قېتىملى ــلىرىدا تۇنج ــىرنىڭ باش ــى 20 -ئەس ئېقىم
ــۇ  ــدى. »قۇتادغ ــان ئى ــي ئويغىنىشــىنىڭ پەردىســىنى ئاچق مىللى
بىلىك«نىــڭ بايقىلىشــى ۋە ئۇنىــڭ ياۋروپــا ئىلىــم ساھەســى 
قېتىملىــق  بــۇ  بىلىنىشــى  ســەرخىلىرىغا  ئۇيغــۇر  ئارقىلىــق 
ئىــدى. بولغــان  مەنبەســى  ئىلھــام  بىــر  يەنــە  ئويغىنىشــنىڭ 

ئىلىــم ساھەســىدە »ئۇيغــۇر  ياۋروپــا  زامــان  يېقىنقــى 
تىلغــا  قېتىــم  تۇنجــى  ســۆزلۈكلەرنى  مەنســۇپ  تىلى«غــا 
 Huihe» (回纥)« تارىخنامىلىرىدىكــى  ئالغــان، خىتــاي 
Huigu»(回鹘»،(  دېگەن نامالر بىلەن ئاتالغان قەدىمكى 
خەلــق بىلــەن شــەرقىي تۈركىســتاندا ياشــاۋاتقان تۈركىــي تىلىــدا 
ــە  ــڭ ئەمەلىيەتت ــق – ئۇيغۇرالرنى ــك خەل ــىدىغان يەرلى سۆزلىش
بىــر خەلــق ئىكەنلىكىنــى مۇقىمالشــتۇرغان كىشــى فىرانســۇز 
ئىــدى.   )1783-1835( كالپــروت  جۇلىئــۇس  شەرقشۇناســى 
ئۇنىــڭ 1811 - يىلــى ئېــالن قىلغــان »ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلــى ۋە 
يېزىقــى ھەققىــدە« ناملىــق ماقالىســى ياۋروپــا ئىلىــم ساھەســىدە 
ئۇيغــۇرالر ھەققىدىكى تەتقىقاتالرنىڭ پەردىســىنى ئاچىدۇ ]26[.  

1820 - يىلــالردا ياۋروپــا كۇتۇپخانىلىرىــدا قەدىمكــى 
ئۇيغــۇر تىل-يېزىقىدىكــى ۋەســىقىلەرنىڭ تەۋەلىكــى ئايرىلىــدۇ، 
ــىگە  ــم ساھەس ــپ ئىلى ــر قىلىنى ــىقىلەرنىڭ نەش ــۇ ۋەس ــا ب ئەمم
تونۇلۇشــى ئۈچــۈن يەنــە يېرىــم ئەســىردەك كېتىــدۇ. 1870 
»قۇتادغــۇ  ۋامبېــرى  شەرقشــۇناس  ھونگارىيەلىــك  يىلــى   -
ۋېنــا  كۆچۈرۈلگــەن  تىلىــدا  ئۇيغــۇر  قەدىمكــى  بىلىك«نىــڭ 
ــان  ــۇ مەزكــۇر ئەســەرگە يازغ ــدۇ. ئ نۇسخىســىنى نەشــر قىلدۇرى
كىرىــش ســۆزىدە: »›قۇتادغــۇ بىلىــك‹ – ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ 
ــدۇ ]27[.  ــدۇر،« دەي ــا يادىكارلىقى ــدە يازم ــي ۋە ئاالھى قەدىمى
ئىلىــم  ياۋروپــا  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  باشــالپ،  شــۇنىڭدىن 
ساھەســىدە ئۇيغــۇرالر ھەققىدىكــى تەتقىقاتالرنىــڭ كــەڭ قانــات 
يېيىشــى ئۈچــۈن يــول ئاچىــدۇ. رۇس تۈركولوگــى رادلــوف 1910 
- يىلــى »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ يېڭىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان 
ســانكىت- يېزىــپ  ســۆز  كىرىــش  رۇســچە  نۇسخىســىغا 

پېتىربورگــدا نەشــر قىلدۇرىــدۇ ]28[.   بۇنىــڭ بىلــەن رۇســىيە 
ــم  ــق بىلى ــي تىللى ــار ۋە تۈركى ــى تات ــى تەۋەلىكىدىك ئىمپېرىيەس
نەزەرخوجــا  يەتتەســۇدىكى  ۋە  ئىلــى  جۈملىدىــن  ئىگىلىــرى، 
ئابدۇســەمەتئوغلى قاتارلىــق ئۇيغــۇر ســەرخىللىرى »قۇتادغــۇ 
ــدۇ. ــام ئالى ــق ۋە ئىلھ ــي ئىپتىخارلى ــۇر مىللى ــن چوڭق بىلىك«تى

-ئەســىرنىڭ   20 ئابدۇســەمەتئوغلى  نەزەرخوجــا 
باشــلىرىدا »قۇتادغــۇ بىلىك«تىــن ئىلھــام ئېلىــپ ئۆزىگــە تۇنجــى 
بولــۇپ »ئۇيغۇر بالىســى« تەخەللۇســىنى ئىشــلەتكەن كىشــىدۇر. 
ــاي  ــى قولالنم ــەت نامىن ــلىدىكى مىلل ــڭ ئەس »ئــۇ مىللىتىمىزنى
ئۆزلىرىنــى ›قەشــقەرلىك‹، ›تۇرپانلىــق‹، ›ئالتــە شــەھەرلىك‹ 
دېگــەن يــۇرت ناملىــرى بىلــەن ئاتاشــتەك نادانالرچــە ئەھۋالىنــى 
تۈگىتىــپ، قەدىمكــى ›ئۇيغــۇر‹ نامىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش 
مەقســىتىدە ›ئۇيغــۇر بالىســى‹ تەخەللۇســى بىلــەن 1911 - يىلى 
›شــۇرا‹ ژۇرنىلىغــا يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ›قۇتادغــۇ بىلىــك‹ 
داســتانىنى تونۇشــتۇرۇپ، ماقالــە يازىــدۇ«]29[. نەزەرخوجــا 
بالىســى«  »ئۇيغــۇر  يىلــالردا  شــۇ  ئابدۇســەمەتئوغلىنىڭ 
تەخەللۇســى بىلــەن »شــۇرا«، »ۋاقىــت« قاتارلىــق گېزىــت-
ئەھۋالــى،  ئىجتىمائىــي  تارىخــى،  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ژۇرنالالرغــا 
ماقالىلەرنــى  كۆپلىگــەن  ئەنئەنىلىــرى ھەققىــدە  مەدەنىيــەت 
يېزىشــى، ئالدى بىلەن رۇســىيەنىڭ ئىلى ۋە يەتتەســۇ رايونىدىكى 
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا، كېيىنچــە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى ئۇيغــۇر 
جامائىتىــدە مىللىــي كىملىــك چۈشەنچىســىنىڭ ئويغىنىشــىغا 
مۇئەييــەن تەســىرلەرنى كۆرســىتىدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن 1921 - 
يىلــى تاشــكەنتتە ئېچىلغــان ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىــدا »ئۇيغــۇر« 
دېگــەن قەدىمىــي نامنىــڭ رەســمىي ھالــدا ھازىرقى زامــان ئۇيغۇر 
ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.  قىلىنىشــىنى  نامــى  مىللــەت  مىللىتىنىــڭ 

شــۇ يىلــالردا قەشــقەردە ئابدۇقادىــر دامولــالم، ئىلىــدا 
جىرجىــس ھاجــى ۋە مەســئۇت ســابىرى، تۇرپانــدا مەقســۇت 
بالــدۇر  باشــچىلىقىدىكى  ئۇيغــۇر  ئابدۇخالىــق  ۋە  مۇھىتــى 
ئويغانغــان ئۇيغــۇر ســەرخىللىرى مىللەتنىــڭ پۈتكــۈل گەۋدىســى 
بىلــەن مىللىــي ئويغىنىــش ئېلىــپ بېرىشــى ھەمــدە مىللىــي 
تىرىشــچانلىقالرنى  تىنىمســىز  ئۈچــۈن  تونۇشــى  كىملىكنــى 
كۆرســىتىدۇ. ھالبۇكى، 20 - ئەســىرنىڭ باشــلىرىدىكى شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ھۆكــۈم ســۈرگەن جاھالــەت، سىياســىي ســېھىرگەر 
يــاڭ زېڭشــىن يۈرگۈزگــەن يەرلىــك خەلقنــى نادانالشــتۇرۇش 
قېتىملىــق  بــۇ  تەلەيســىزلىك  جۇغراپىيەلىــك  ۋە  سىياســىتى 
مىللىــي ئويغىنىــش ھەرىكىتىنىــڭ ئومۇمىــي خەلــق گەۋدىســىنى 
ــدۇ. ــە كەلتۈرەلمەســلىكى بىلــەن نەتىجىلىنى ــۇق ھەرىكەتك تول

1930 - يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا شــەرقىي تۈركىســتاننى 
قاپلىغــان مىللىــي قۇتۇلــۇش ئىنقىالبــى ۋە ئۇنىــڭ نەتىجىســىدە 
قۇرۇلغــان شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى شــۇنداقال 
بىرقانچــە  كېيىنكــى  بولغاندىــن  مەغلــۇپ  ئىنقىــالب  مىللىــي 
يىللىــق ئۆتكۈنچــى باســقۇچ 20 - ئەســىردىكى ئۇيغــۇر مىللىــي 
مەيدانغــا  دولقۇنىنــى  قېتىملىــق  ئىككىنچــى  ئويغىنىشــنىڭ 
كەلتــۈردى. 1940 - يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىغــا كەلگەنــدە ئىلــى 
ئىنقىالبــى پارتــالپ، ئىككىنچــى قېتىملىــق شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلــدى. بــۇ مەزگىلــدە ئۇيغــۇر خەلقــى مىللىــي 
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كىملىــك، مىللىــي ھوقــۇق ۋە مىللىــي دۆلەتچىلىكنىــڭ جىددىــي 
زۆرۈرىيىتىنــى چوڭقــۇر دەرىجىــدە تونــۇپ يېتىــدۇ. ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ئۆتمۈشــتىكى پــارالق مەدەنىيــەت تارىخــى، بولۇپمــۇ قاراخانىيــالر 
 - ئەســەر  گىگانــت  ئىككــى  كەلگــەن  مەيدانغــا  دەۋرىــدە 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« بىلــەن »دىــۋان لۇغەتىــت- تــۈرك« ئۇيغــۇر 
ســەرخىللىرىنىڭ ئــۆز مىللىــي كىملىكىگــە بولغــان ئىپتىخارلىقىغا 
چۆچەكتــە  يىلــالردا   -  1930 بولــدى.  مەنبەســى  ئىلھــام 
»مەھمــۇد كاشــغەرىي نامىدىكــى ئۇيغــۇر مەكتىپــى« قۇرۇلــدى. 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  يىلــالردا   -  1940
مەركىــزى ئىلىغــا توپالنغــان ئۇيغــۇر بىلىــم ئادەملىــرى »قۇتادغــۇ 
ھازىرقــى  لۇغەتىت-تۈرك«نــى  »دىــۋان  بىلــەن  بىلىــك« 
تۈزۈشــتى.  پىالنىنــى  قىلىــش  نەشــر  تىلىــدا  ئۇيغــۇر  زامــان 
ئۇيغــۇرالر  قىلىنىــپ،  نەشــر  تاشــكەنتتە  يەنــە  يىلــالردا  شــۇ 
ژۇرنىلىــدا  ھەقىقىتــى«  »شــەرق  كىرگۈزۈلىدىغــان  ۋەتىنىگــە 
قىلىنــدى. ئېــالن  ماقالىلــەر  ھەققىــدە  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 

1980 - يىلــالردا خىتــاي كومپارتىيەســىنىڭ ئىســالھات 
ۋە ئىشــىكنى ئېچىۋېتىشــنى يولغــا قويــۇپ، چېگــرا رايونالردىكــى 
مىللەتلــەر سىياســىتىنى نىســپىي ھالــدا يۇمشىتىشــى خىتايدىكــى 
باشــقا ئــاز ســانلىق مىللەتلــەر بىلــەن بىــر قاتــاردا ئۇيغۇرالرغىمــۇ 
مەلــۇم پۇرســەتلەرنى تۇغــدۇردى. 1980 - يىلالردىكــى 10 يىــل 
خىتــاي كومپارتىيەســى ئۇيغــۇر دىيارىنــى ئىــدارە قىلغاندىــن 
مەدەنىيىتــى  مىللىــي  كىملىكــى،  ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بۇيــان 
ئېلىــپ  ئويلىنىــش  قايتــا  ئۈســتىدە  ھەق-ھوقۇقلىــرى  ۋە 
باشــلىرىدا  يىلالرنىــڭ   -  1980 بولــدى.  يىلــالر  بارالىغــان 

بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  بىلــەن  لۇغەتىت-تــۈرك«  »دىۋانــى 
ــا- ــي نەشــرلىرى ئارق ــى ئىلمى ــۇر تىلىدىك ــان ئۇيغ ــى زام ھازىرق
ئارقىدىــن يــورۇق كــۆردى. بــۇ ئەســەرلەرنىڭ باســما نۇســخىلىرى 
ــۇ  ــراژالردا ســېتىلدى. ب كىتابخانىــالردا نەچچــە ئونمىڭلىغــان تى
ــڭ  ــۇرا مەكتەپلىرىنى ــۇر ئوتت ــالر ئۇيغ ــەردىن پارچى ــى ئەس ئىكك
»تىل-ئەدەبىيــات« دەرســلىكلىرىدىن ئــورۇن ئالــدى. »دىــۋان« 
ۋە »قۇتادغــۇ بىلىــك« ھەققىدىكــى تەتقىقاتــالر كــەڭ كۆلەمــدە 
راۋاجلىنىــپ، ئىلمىــي سىســتېما ھاســىل قىلــدى. ئىككــى ئەســەر 
ــق  ــك ۋە خەلقئارالى ــك مەملىكەتلى ھەققىــدە بىرقانچــە نۆۋەتلى
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى ئېچىلىــپ، نەچچــە ئونلىغــان 
ئىلمىــي ماقالىلــەر توپلىمــى نەشــر قىلىندى. ئۇنىۋېرســىتېتالرنىڭ 
تىل-ئەدەبىيــات فاكۇلتېتلىرىــدا »دىۋانشۇناســلىق« ۋە »قۇتادغۇ 
بىلىكشۇناســلىق « ناملىــق تالالنمــا دەرســلەر تەســىس قىلىنــدى. 
ئۇيغــۇر يازغۇچىلىــرى يۈكســەك مىللىــي ئىپتىخارلىــق بىلــەن 
قولىغــا قەلــەم ئېلىپ، »مەھمۇد كاشــغەرىي«]30[   ۋە »يۈســۈپ 
خــاس ھاجىــپ«]31[ ناملىــق چــوڭ تىپتىكى رومانالرنــى يازدى.

قىسقىســى، »قۇتادغــۇ بىلىــك« 1980 - يىلــالردا »دىۋانى 
لۇغەتىت-تــۈرك« بىلــەن بىــر قاتــاردا ئۇيغۇرالرنــى ئــۆز مىللىــي 
مىللىــي مەدەنىيــەت  ئويلىنىشــقا،  قايتــا  كىملىكــى ھەققىــدە 
ۋە  ئىجادىيــەت  تارىختىكــى  ئىپتىخارلىنىشــقا،  مىراســلىرىدىن 
ئەقىل-پاراســەت جۇغالنمىلىرىدىــن بەھــر ئېلىشــقا شــۇنداقال 
ئۈمىدۋارلىــق  ۋە  ئىشــەنچ  كەلگۈســىگە  مىللىتىنىــڭ  ئــۆز 
ــدى. ــۇپ قال ــى بول ــام مەنبەس ــەن ئىلھ ــقا ئۈندىگ ــەن قاراش بىل
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يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ بىلىم توغرىسىدىكى 
پىكىرلىرىنىڭ كۈنىمىز ئۈچۈن ئەھمىيىتى

رائىلە ئابدۇلۋاھىت قەشقەرىي*
)تۈركىيە(

قىســقىچە مەزمۇنــى: يۈســۈپ خاس ھاجىــپ »قۇتادغــۇ بىلىك«  ئىســىملىك ئەســىرىدە، بەخت 
- ســائادەتلىك بىــر جەمئىيــەت قــۇرۇش ئۈچــۈن ئادالــەت گــەۋدە قىلىنغــان، قانــۇن، ئەخــالق ۋە بىلىمنىــڭ 
بىرلىشىشــىدىن ھاســىل بولغــان بىــر جەمئىيــەت بەرپــا قىلىــش كېرەكلىكىنــى يورۇتــۇپ بەرگــەن. »قانــداق 
قىلغانــدا غايىنــى رېئاللىققــا ئايالندۇرغىلــى بولىــدۇ؟« دېگــەن مەســىلىدە بىلىمنــى گەۋدىلەندۈرگــەن. 
غايىــۋى دۆلــەت ياكــى جەمئىيــەت يارىتىشــتا بىلىمنىــڭ ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايدىغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن.

بــۇ ماقالىــدا بىلىمنىــڭ قىممىتــى، رولــى، دۆلــەت ۋە جەمئىيــەت ئۈچــۈن ئەھمىيىتــى، »قۇتادغــۇ 
بىلىك«دىكــى بىلىــم بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مىســراالر ئارقىلىــق  چۈشــەندۈرۈلىدۇ . بــۇ تەتقىقــات ئارقىلىــق، 
ــاقالش،  ــى س ــڭ مەۋجۇدىيىتىن ــە؛  ئۇيغۇرالرنى ــنىڭ ئەھمىيىتىگ ــك بولۇش ــڭ ۋە بىلىملى ــزدا بىلىمنى زامانىمى
تەقدىرىنــى ئۆزگەرتىــش ۋە ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا بىخەتــەر، ھــەر جەھەتتىــن كۈچلــۈك بىــر دۆلەتنــى مىــراس 
قالدۇرۇشتا بىلىمنىڭ رولىغا سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقىغا بولغان تونۇشنى ئۆستۈرۈش مەقسەت قىلىنىدۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: قۇتادغۇ بىلىك ، بىلىم، ئۇيغۇر

كىرىش

»قۇتادغــۇ   ،)1019-1085( ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
بىلىــك« يەنــى »بەخــت كەلتۈرگۈچــى بىلىــم « ياكــى  »بەخــت-
ــىرىنى 1069  ــق ئەس ــم« ناملى ــتۈرگۈچى بىلى ــائادەتكە ئېرىش س
1070- يىللىــرى يازغــان. )زىيائــى 1986(. »قۇتادغــۇ بىلىــك«، 
قىلىــپ  مەســنەۋى  بەھرىــدە  مۇتەقارىــپ  ۋەزنىنىــڭ  ئــارۇز 
يېزىلغــان ئەســەر بولــۇپ، 85  بــاب،  6645  بېيىــت ، 13290 
مىســرادىن تۈزۈلگــەن. ئەســەر، ھەجمىنىــڭ چوڭلۇقــى، پىكرىنىڭ 
ئۆزگىچىلىكــى  شــەكلىنىڭ  قىلىــش  بايــان  ۋە  چوڭقۇرلۇقــى 
قوشــقان. تۆھپــە  تەڭداشســىز  مەدەنىيىتىگــە  دۇنيــا  بىلــەن 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ياشــىغان دەۋر، قاراخانىيــالر 
بــۇ  ئىــدى.  قەشــقەر  مەركىــزى  خانلىقنىــڭ  بولــۇپ،  دەۋرى 
ــان، »ســاچىيە  ــي قىلغ ــەن تەرەققى ــپ  ۋە ئىلىم-پ دەۋردە مائارى
ــائادەت  ــرى، »س ــم يۇرتلى ــي بىلى ــاش ئالى ــى«گە ئوخش مەدرىس
كۇتۇپخاناســى«غا ئوخشــاش ئىلىــم - مەرىپــەت ئوچاقلىــرى 
بىلىــم  مۇھىــم  تۈركىســتاننىڭ  قەشــقەر،  ئىــدى.  قۇرۇلغــان 
 :1988 توختــى:  ۋە  توختــى   ( ئىــدى  مەركىــزى  كۈلتــۈر  ۋە 
ئەســەرنىڭ  ۋە  ئېيتقانــدا  ئېلىــپ  نۇقتىدىــن  مۇشــۇ   .)189
مۇۋەپپەقىيەتلىــرى تەتقىــق قىلىنغانــدا، »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ 

ــى،  ــڭ جۇغالنمىس ــي كۈلتۈرنى ــر مىللى ــەك بى ــي ۋە يۈكس قەدىمى
خاقانىيە-ئۇيغــۇر  پىشــقان  ۋە  قىلغــان  تەرەققىــي  شــۇنداقال 
ئايــان  ئىكەنلىكــى  ئىپادىلىنىشــى  ئەســەردە  بــۇ  تىلىنىــڭ 
بولىــدۇ. ئەســەر، 11 -ئەســىردىكى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىپادىلــەش 
قابىلىيىتىنــى ۋە ئەدەبىياتىنىــڭ تەرەققىيــات ئەھۋالىنــى نامايــان 
قىلىدىغــان بىــر ئەدەبىي ئەســەر بولــۇش بىلەن بىرگــە زامانىنىڭ 
تارىخىنــى، پەلسەپەســىنى، سىياســەت بىلىمىنــى، تەلىم-تەربىيــە 
ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى  دىنىي-ئېتىقادىنــى،  پىرىنســىپلىرىنى، 
بىزگىچــە ئۇالشــتۇرغان مۇھىــم بىــر مەنبــە بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

ۋەقەلىكنــى  ئەســىرىدە  بــۇ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
كۈنتۇغــدى ئىلىــك، ئايتولــدى، ئۆگدۈلمىــش ۋە ئودغۇرمىشــتىن 
ئىبــارەت تــۆت پېرســوناژ ئارقىلىــق راۋاجالندۇرىــدۇ. كۈنتۇغــدى 
ئېلىــگ -  ھۆكۈمدارنــى تەمســىل قىلىــدۇ ۋە ئەدلى-ئادالەتنىــڭ 
بەخــت  ئىلىم-ھېكمەتنىــڭ،  ۋەزىــر،   - ئايتولــدى  ســىمۋولى. 
ئوغلــى  ۋەزىرنىــڭ  ئۆگدۈلمىــش-  ســىمۋولى.  -ســائادەتنىڭ 
بولســا  ئودغۇرمىــش  ســىمۋولى.  ئەقىل-پاراســەتنىڭ  بولــۇپ 
ۋەزىرنىــڭ تۇققىنــى، ســەۋر-قانائەتنىڭ ســىمۋولى. ۋەقەلىــك 
ــرە  ــاۋاب، مۇنازى ــوئال - ج ــىدىكى س ــۆت زات ئوتتۇرىس ــۇ ت مۇش
مۇنازىــرە  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  راۋاجلىنىــدۇ.  ئارقىلىــق 
دۆلــەت  بولغــان  قىلماقچــى  تەشــۋىق  ئۆزىنىــڭ  جەريانىــدا 

 *دوتسېنت دوكتور، ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات پاكۇلتېتى، ھازىرقى زامان تۈرك تىللىرى ۋە ئەدەبىياتلىرى بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى.  
railekasgarli@hotmail.com  :ئەلخەت  

ORCID: 0000-0003-1905-2022.  
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بىلــەن  بىلىــم ۋە ئەخالق-پەزىلــەت  ۋە جەمئىيەتنــى قانــۇن، 
باشــقۇرۇش ھەققىدىكــى ئىســالمىي ئەقىدىگــە خــاس غايىســىنى 
ۋە  -ھېكمــەت  بىلىــم  ئــۇ  قىلىــدۇ.  بايــان  قاراشــلىرىنى  ۋە 
تــۈپ  قىلىشــنىڭ  ئىــدارە  جەمئىيەتنــى  پۈتكــۈل  ئەخالقنــى، 
ئۇســۇلى دەپ قارايــدۇ. بىلىمگــە ئىگــە بولغانــدا ئادالەتنــى جارى 
قىلدۇرغىلــى، قانۇنغــا ئەمــەل قىلىــپ ئونــى ئىجــرا قىلغىلــى، 
قااليمىقانچىلىــق، نەپســانىيەتچىلىك ۋە جىنايەتنــى چەكلىگىلى، 
خەلقنــى ۋە دۆلەتنــى ھەقىقىي بەخت-ســائادەتكە ئېرىشــتۈرگىلى 
قانــۇن،  قــاراش،  ســەل  بىلىمگــە  قارايــدۇ.  دەپ  بولىــدۇ، 
ئادالــەت، ئەخالق-پەزىلــەت ۋە بەخت-ســائادەتنىڭ ئاساســىنى 
ــاباليدۇ. ــدۇ، دەپ ھېس ــاراۋەر بولى ــەن ب ــق بىل ــران قىلغانلى ۋەي

 ئەســەرنىڭ قىســقىچە مەزمۇنــى مۇنــداق: كۈنتۇغــدى 
ئىســىملىك بىلىملىــك، پەزىلەتلىــك ۋە ئادىــل بىــر ھۆكۈمــدار بار 
بولــۇپ، ئايتولــدى ئۇنىــڭ ھەققىدىكــى مەدھىيەلەرنــى ئــاڭالپ، 
ــۇ ياشــىغان  ــارزۇ قىلىــپ، ئ ئۇنىــڭ يېنىــدا خىزمــەت قىلىشــنى ئ
ئارقىلىــق  ســۆز-ھەرىكىتى  ئايتولــدى  كېلىــدۇ.  شــەھەرگە 
ــل  ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنىڭ سۆيگۈســىگە ۋە ھۆرمىتىگــە نائى
ــدۇ.  ــر بولى ــتۇرۇلىدۇ ۋە ۋەزى ــەن تونۇش ــدار بىل ــدۇ. ھۆكۈم بولى
ــائادەت،  ــى، س ــڭ باشقۇرۇلۇش ــات، دۆلەتنى ــەن ھاي ــۇ ئىككىيل ب
ئادالــەت قاتارلىــق تېمىــالردا گەپلىشــىدۇ. ئايتولــدى، ۋاپــات 
بولۇشــتىن بــۇرۇن ئوغلىغــا ۋەســىيەت قىلىــپ، پۈتــۈن بايلىقىنــى 
ھۆكۈمــدار  كېتىــدۇ.  ئۆلــۈپ  تارقىتىۋېتىــپ،  كەمبەغەللەرگــە 
ئۆزىگــە يــاردەم قىلىدىغــان بىرســىنى ئىزدەيــدۇ. ئايتولدىغــا 
ئوخشــاش بىلىملىــك ۋە پەزىلەتلىــك بىــر كىشــىنىڭ يەنــە ئۇنىــڭ 
ئوغلــى  ۋەزىرنىــڭ  ئويــالپ،  چىقىدىغانلىقىنــى  ئائىلىســىدىن 
ــل،  ــەن ئەقى ــڭ بىل ــدار ئۇنى ــدۇ. ھۆكۈم ــنى چاقىرتى ئۆگدۈلمىش
بىلىــم، مەردلىــك، ئادالەت ۋە سىياســەت ھەققىدە پىكىرلىشــىدۇ. 
ئىكەنلىكــى  يالغــۇز  ئۆگدۈلمىشــنىڭ  ھۆكۈمــدار  كۈنــى  بىــر 
ســەۋەبلىك ئالىمادىــس ئۇنــى يوقۇتــۇپ قويســا، ئۇنىــڭ ئورنىغــا 
ئارزۇســىنى  تېپىــش  بىرســىنى  قىلىدىغــان  يــاردەم  ئۆزىگــە 
ــدۇ.  ــىيە قىلى ــنى تەۋس ــش، ئودغۇرمۇش ــدۇ. ئۆگدۈلمى ــا ئالى تىلغ
ئۇنىڭغــا  ئۆگدۈلمىــش  بىرىــدۇر.  تەركى-دۇنيــا  ئودغۇرمىــش 
ــش  ــش، ئۆگدۈلمى ــدۇ. ئودغۇرمى ــى ئاپىرى ــاھنىڭ پەرمانىن پادىش
ئەۋەتىــدۇ.  ۋە ھۆكۈمدارغــا خــەت  قىلىــدۇ  مۇنازىــرە  بىلــەن 
ــدۇ.  ــق ئەۋەتى ــم يارلى ــى قېتى ــقا ئىككىنچ ــدار ئودغۇرمىش ھۆكۈم
ئۆگدۈلمىــش، ئودغۇرمىشــقا كىملەرگــە قانــداق مۇئامىلــە قىلىــش 
ۋە كىملــەر بىلــەن قانــداق مۇناســىۋەتتە بولــۇش توغرىســىدا 
ــۆز  ــن س ــا قانائەتتى ــش بولس ــدۇ. ئودغۇرمى ــىھەتلەرنى قىلى نەس
تــوۋا  ئېچىنىــپ  ھاياتىغــا  ئۆتكــەن  ئۆگدۈلمىــش  ئاچىــدۇ. 
ــدۇ.  ــات بولى ــەن ۋاپ ــدۇ. ئودغۇرمىــش كېســەل ســەۋەبى بىل قىلى
ماتــەم تۇتــۇش ۋە تەزىيــە بىلدۈرۈشــلەردىن كېيىــن، يۈســۈپ 
خــاس ھاجىپنىــڭ ئۆزىگــە نەســىھەتى بىلــەن ئاخىرلىشــىدۇ. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئەســەردە، بەخت - ســائادەتلىك 
ــان،  ــەۋدە قىلىنغ ــەت گ ــۈن ئادال ــۇرۇش ئۈچ ــەت ق ــر جەمئىي بى
قانــۇن، ئەخــالق ۋە بىلىمنىــڭ بىرلىشىشــىدىن ھاســىل بولغــان 
يورۇتــۇپ  كېرەكلىكىنــى  قىلىــش  بەرپــا  جەمئىيــەت  بىــر 

ــى  ــا ئايالندۇرغىل ــى رېئاللىقق ــدا غايىن ــداق قىلغان بەرگــەن. »قان
گەۋدىلەندۈرگــەن.  بىلىمنــى  مەســىلىدە  دېگــەن  بولىــدۇ؟« 
ــەل  ــڭ ھ ــتا بىلىمنى ــەت يارىتىش ــى جەمئىي ــەت ياك ــۋى دۆل غايى
ئەســەرنىڭ  تەكىتلىگــەن.  ئوينايدىغانلىقىنــى  رول  قىلغــۇچ 
بىلىمنــى  ۋە  قىلغــان  ئاســاس  بىلىمنــى  ئىســمىدىنمۇ 
ئوچۇقتــۇر. ئىكەنلىكــى  ئەســەر  بىــر  گەۋدىلەندۈرگــەن 

تىپىــك  ئەدەبىياتنىــڭ  بەدىئىــي  بىلىــك«،  »قۇتادغــۇ 
لىرىكىــزم  كۈچلــۈك  ئەمــەس.  ئۇتوپيــە  لېكىــن  نەمۇنىســى، 
ــا  ــەس. درام ــك داســتان ئەم ــۇل لىرى ــن نوق ــە، لېكى ــا ئىگ روھىغ
ئېلېمېنتلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ، ئەممــا درامــا ئەمــەس. 
ــك  ــا دىداكتى ــدۇ، ئەمم ــۇن مىســراالردا نەســىھەتلەر كۆرىلى نۇرغ
داســتان ئەمــەس. چۈنكــى دىداكتىــك ئەســەرلەردىن »شــاھ 
بىلــەن  ئەســەرلەر  قاتارلىــق  دىۋانــى«  »زەلىلــى  مەشــرەپ«، 
بەخت-ســائادەتكە  »قۇتادغۇبىلىك«دىكــى  سېلىشــتۇرغاندا 
ۋە  تەكلىپلەرنىــڭ  قەتئىــي  يوليورۇقالرنىــڭ،  باشــاليدىغان 
خاراكتېرىنــى  ۋەز-نەســىھەت  تەپەككۇرلەرنىــڭ،  پەلســەپەۋى 
ئالغــان دىداكتىكىلىــق ئاالھىدىلىكتىــن ئاللىقاچــان ھالقىــپ 
ئۆزگىچــە  ئەســەردە،  بولىــدۇ.  بايقىغىلــى  كەتكەنلىكىنــى 
ۋە  تىلەكلــەر  ئالىــي  تەلىم-تەربىيــە،  بولغــان  ئاالھىدىلىــك 
پىكىرلــەر  توغرىســىدىكى  ھەربىيلىــك  ۋە  ئادالــەت  غايىلــەر، 
پەلســەپەۋى  چوڭقــۇر  ئەســەر  قىسقىســى،  كۆرىلىــدۇ. 
تەپەككــۇر، رېئــال ھايــات، جانلىــق ئوبــراز، ھەقىقىــي پىــالن 
قۇرۇلمىغــا  مۇرەككــەپ  ۋە  نــازۇك  قۇرۇلغــان  ئۈســتىگە 
جەھەتتىــن  مەنىــۋى  ۋە  ماددىــي  ئىنســاننى  بولغــان،  ئىگــە 
قامۇســتۇر.  بىــر  قىلغــان  مەقســەت  يەتكۈزۈشــنى  كامالەتكــە 

»قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ قەدىمكــى ئۇيغــۇر ئېلىپبەســى 
ھاممــەر  نۇسخىســىنى  كۆچۈرۈلگــەن  ھېراتتــا  بىلــەن 
1474 -يىلــى ۋىيېننــا كۇتۇپخانىســىغا  ئىســتانبۇلدا تېپىــپ، 
ــەن  ــەن كۆچۈرۈلگ ــەرەب ئېلىپبەســى بىل ــەن. ئ تاپشــۇرۇپ بەرگ
كۇتۇپخانىســىنىڭ  ھىدىــۋ  قاھىــرەدە  نۇسخىســى،  مىســىر 
ئــۇ زاماندىكــى مــۈدۈرى گېرمــان مۇرىتىــز تەرىپىدىــن پــەرق 
ئېتىلگــەن. 1914 -يىلــى ئۆزبېــك ئالىمــى فىتــرەت، ئــەرەب 
نۇسخىســىنى  پەرغانــە  كۆچۈرۈلگــەن  بىلــەن  ئېلىپبەســى 
تېپىــپ، تەپســىلىي يېزىلغــان ماقالىســى ئارقىلىــق تونۇتقــان.

ئەســەر توغرىلىــق تەتقىقاتــالر، 19 - ئەســىرنىڭ بېشــىدا 
باشــالنغان. ئىلگىــرى - كېيىــن بولــۇپ دانىيــە، گېرمانىيــە، 
تۈركىيــە،  ئىتتىپاقــى،  ســوۋېت  رۇســىيە،  چــار  ۋېنگىرىيــە، 
ــە قاتارلىــق دۆلەتلەردىكــى ئالىمــالر تەرىپىدىــن تەتقىــق  ئىتالىي
ــارات  قىلىنغــان. ئــەڭ ئەتراپلىــق ئەمگــەك، رېشــىت راخمەتــى ئ
ــۈچ نۇســخىنى قارشىالشــتۇرۇش نەتىجىســىدە  ــۇ ئ ــن ب تەرىپىدى
ۋە  مېتىــن  بېســىلغان  يىلــى   -  1947 چىققــان  تەييــارالپ 
ئاغدۇرۇلمىســىدۇر.  تۈركچىگــە  بېســىلغان  يىلــى   -  1959
خــام  تەييارالنغــان  تەرىپىدىــن  ئــارات  بولســا،  تومــى   -  3
ئەمگەكلەرنىــڭ، ئۇنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن مۇھــەررەم ئەرگىــن، 
كامــال ئەرئاســالن، نــۇرى يۈجــە، ئوســمان فىكــرى ســەرتقايا 
ئىشلىنىشــى  پىششــىقالپ  تەرىپىدىــن  ئالىمــالر  قاتارلىــق 
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بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىققــان ۋە 1979 -يىلــى نەشــر قىلىنغــان 
مىقياســىدىكى  دۇنيــا  كېيىنكــى  بۇنىڭدىــن  ئىندېكســتۇر. 
تەتقىقاتــالر، مۇشــۇ نەشــرى ئاساســىدا ئېلىــپ بېرىلىۋاتىــدۇ.

تامامالنغــان  قەشــقەردە  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  گەرچــە 
بىــرەر  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي  ھازىرغىچــە  بولســىمۇ، 
نۇسخىســى تېپىلغىنــى يــوق. بــۇ دۆلەتتــە مىللىــي ئاالھىدىلىككــە 
ۋە  ماددىــي  بولغــان  قىممىتــى  ئۈچــۈن  ئۇيغــۇرالر  ۋە  ئىگــە 
مەنىــۋى مىراســالرنىڭ، ئوتتۇرىغــا چىقارغۇچىــالر ۋە خەلققــە 
يەتكۈزگۈچىلــەر بىلــەن بىللــە خانىۋەيــران قىلىنىشــى، دۇنيــا 
مەدەنىيىتىنىــڭ بۇنــداق قىممەتلىــك ۋە تۆھپىــكار ئەســەرلەردىن 
بەھرىلىنىــش ۋە ئوزۇقلىنىــش ئىمكانىنــى يــوق قىلىۋەتكــەن. 
دۆلىتىنىــڭ  خىتــاي  كوممۇنىســت  تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي 
ئېلىــپ  دەۋرنــى  كېيىنكــى  چۈشــكەندىن  بويۇنتۇرۇقىغــا 
ئىلمىــي  ئىنســتىتۇتى  »شــىنجاڭ  يىلــى   -  1955 ئېيتقانــدا، 
ژۇرنىلــى« دا بــۇ ئەســەر توغرىلىــق ئېلىــپ بېرىلغــان تەتقىقاتــالر 
ئېــالن قىلىنىشــقا باشــلىدى )مۇھەممەدئىمىــن 1998: 403(. 
ــاپە  ــە مۇس ــن ھېچقانچ ــەر تۈپەيلىدى ــىي پاالكەتل ــا سىياس ئەمم
ــالر  ــل تەتقىقات ــۇ خى ــدى. ب ــال بۆشــۈكىدە ئۇجۇقتۇرىۋېتىل ئالماي
ــپ  ــن ئېلى ــەرخىللىرى تەرىپىدى ــۇر س ــۇ ئۇيغ ــن ئاۋۋالم بۇنىڭدى
يوقۇتۇۋېتىلــدى  ياكــى  قىلىنمىــدى  ئېــالن  ئەممــا  بېرىلــدى 
)قەشــقەرىي 2009: 56(.   1980 - يىلىدىــن كېيىــن خىتــاي 
ئــازراق  ئۇيغۇرالرغــا  سىياســىتى،  ئېچىۋېتىــش  دۆلىتىنىــڭ 
قولغــا  قايتىدىــن  تەتقىقاتــالر دەرھــال   بېرىشــىگە،  ئىمــكان 
ئېلىنــدى. 1984 - يىلــى تىرانسكرىپســىيەلىك تولــۇق تېكىســتى 
ۋە نەزمىــي يەشمىســى )ئۆتكــۈر ۋە تــۇردى 1984: 1-1357(، 
نەشــر  تەرجىمىســى   تىلىدىكــى  خىتــاي  يىلــى   -  1986
قىلىنــدى. نەســرىي يەشمىســى بولســا، 2006 -يىلــى بېســىلدى.

ئانالىز-تەھلىــل  قارىتــا  تېكىســتكە  ماقالىــدا  بــۇ  بىــز 
ئۇســۇلىنى قوللىنىــپ، »قۇتادغــۇ بىلىك«دىكــى بىلىــم بىلــەن 
مۇناســىۋەتلىك مىســراالردىن بەزىلىرىنــى مىســال كۆرســىتىش 
ئارقىلىــق، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ بىلىــم توغرىســىدىكى 
ئەھمىيەتلىــك  قانچىلىــك  ئۈچــۈن  بۈگۈنىمىــز  پىكىرلىرىنىــڭ 
ــق،  ــات ئارقىلى ــۇ تەتقىق ــىمىز. ب ــقا تىرىش ــى يورۇتۇش ئىكەنلىكىن
ــە؛   ــنىڭ ئەھمىيىتىگ ــك بولۇش ــڭ ۋە بىلىملى ــزدا بىلىمنى زامانىمى
ئۇيغۇرالرنىــڭ مەۋجۇدىيىتىنى ســاقالش، تەقدىرىنــى ئۆزگەرتىش 
ۋە ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا بىخەتــەر، كۈچلــۈك ۋە مەدەنىيەتلىك بىر 
دۆلەتنــى مىــراس قالدۇرىشــىدا )كېيىنكــى ئەۋالدالرغــا ئامانــەت 
قويۇشــىدا ( بىلىمنىــڭ رولىغــا ســەل قاراشــقا بولمايدىغانلىقىغــا 
قىلىنىــدۇ. مەقســەت  ئۆســتۈرۈش  تونۇشــنى  بولغــان 

ئۇشــبۇ ماقالىدا مىســال كۆرســىتىلگەن مىســراالر، نەسرىي 
ئېلىنــدى.   )1-816  :2006 ئەكبــەر  ۋە  )تــۇردى  يەشــمىدىن 
مىســالالرنىڭ ئالدىدىكــى نومــۇر ، بېيىــت نومۇرىنــى ؛ كەينىدىكى 
پايدىالنغــان  كۆرســىتىدۇ.  نومۇرىنــى  بــەت  بولســا،  نومــۇر 
ــالر، يازغۇچى)تەييارلىغۇچى(نىــڭ تەگئاتىنىــڭ، 2009  ماتېرىيال
- يىلــى ئېــالن قىلىنغــان ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ 
ئېلىپبــە تەرتىپىگــە ئاساســەن تىزىلىشــى بۇيىچــە بېرىلــدى.

1.بىلىمنىڭ قىممىتى 

بىلىــم، تەۋەلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان ھۆججــەت ئارقىلىــق 
ــر  ــن تەســتىقالنغان، بى ــەت تەرىپىدى ــي جەمئىي ــى ئىجتىمائى ياك
ئىســىمغا ياكــى بىــر ئىســىم ئىپادىلىگــەن خەلققــە مۇناســىۋەتلىك 
ســەرخىل،  بىلىنگــەن،  ئىگىدارچىلىقىدىكــى،  ئۇنىــڭ  ۋە 
 .)39  :1973 )بېــل   . مۈلۈكتــۇر  مەنىــۋى  ياكــى  ماددىــي 

بىلىــم، قــارار ئېلىــش باســقۇچىدا مەۋجــۇت بولىدىغانلىقى 
نىســبەتەن  بەرگۈچىگــە  قــارار  نەتىجىنىــڭ  بىــر  ۋە  ئۈچــۈن 
پايدىلىــق ياكــى زىيانلىق بولۇشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى 
ئۈچــۈن، ئىنتايىــن قىممەتلىكتــۇر. بــۇ مەنىدىــن ئېلىــپ ئېيتقانــدا 
ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن بىلىــم، رەقىبلــەر بىلــەن مۇناســىۋەتلىك توغــرا 
شــۇنداقال  كۈچتــۇر.  ئاساســىي  ئېلىنىشــىدىكى  قارارالرنىــڭ 
ئۇنســۇرۇدۇر. يادرولــۇق  قىلىشــنىڭ  غەلىبــە  ۋە  كۈچلىنىــش 

ئۇنىــڭ  ئۈچــۈن  ساقلىيالىشــى  قىممىتىنــى  بىلىمنىــڭ 
توغــرا، تېمــا بىلــەن مۇناســىۋەتلىك، كەم-كۈتىســىز، ئېھتىياجغــا 
بولغــان،  مۇمكىنچىلىكــى  ئېرىشــىش  تەخىرســىز،  قارىتــا 
كېــرەك.  بولۇشــى  مۇۋاپىــق  ۋە  ئىشــەنچلىك  چۈشىنىشــلىك، 
مەســىلەن،  ســاقلىيالمايدۇ.  قىممىتىنــى  بىلىملــەر،  بــەزى 
بىلىملــەر،  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  ئىدېئولوگىيــە  سىياســىي 
رېجىمنىــڭ ئۆزگىرىشــى ۋە يېڭــى رېجىمنىــڭ ئومۇمالشتۇرۇلۇشــى 
بىلــەن قىممىتىنــى يوقۇتۇشــى مۇمكىــن. بۇرمىالنغــان، مەلــۇم 
كىشــىلەرنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن  ھەقىقىــي تارىختــەك قىلىــپ 
ياســاپ چىقىلغــان  يالغــان تارىــخ بىلىملىرىمــۇ، بــۇ مەلــۇم 
ئاجىزلىشىشــىغا  كۈچىنىــڭ  قىلىــش  ئىــدارە  كىشــىلەرنىڭ 
ئەگىشــىپ، ئورنىنــى توغــرا بىلىمگــە بوشۇتۇشــقا مەجبــۇر بولىدۇ. 

كېيىنمــۇ  يىلدىــن  مىــڭ  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ 
ئەســىرىدە،  يوقاتمايدىغــان  ۋە  يوقاتمىغــان  قىممىتىنــى 
بىلىــم بىلــەن مۇناســىۋەتلىك مىســراالر  ئارقىلىــق، بىلىمنىــڭ 
قانچىلىــك قىممەتلىــك ئىكەنلىكىنــى مۇنــداق يورۇتــۇپ بەرگــەن: 

 211 . كىشىنىڭ كۆڭلى گويا تۈپسىز دېڭىزغا ئوخشايدۇ،
          بىلىم بولسا ئۇنىڭ تېگىدە ياتقان ئۈنچىدۇر. )44(

313 . بىلىم بىر بايلىقدۇركى، )ئۇ زادى( كەمبەغەللەشمەيدۇ،
      ئوغرى، ھىيلىگەرلەرمۇ ئوغرىالپ ئااللمايدۇ. )56(

تېرىقچىلىققــا  ئوۋچىلىقتىــن  مەدەنىيىتــى،  دۇنيــا 
ئۆتــۈش ئارقىلىــق تۇنجــى مەدەنىيــەت ئىنقىالبىنــى تاماملىغــان 
شەھەرلىشــىش  كۆچمەن-چارۋىچىلىقتىــن  ئۇيغــۇرالر  ئىــدى. 
)گۆمــەچ  ئۆتــۈپ  شۇغۇللىنىشــقا  بىلــەن  تېرىقچىلىــق  ۋە 
دۇنيــا  ۋە  تــۈرك  خۇسۇســتا،  بــۇ   ،)154-154  :    2015
خــاس  يۈســۈپ  قوشــقان.  تۆھپــە  مۇھىــم  مەدەنىيىتىگــە 
دۆلــەت  بولســا  دەۋرىــدە  قاراخانىيــالر  ياشــىغان  ھاجىــپ 
باشــقۇرۇش سىستېمىســى مۇكەممەللەشــكەن بولــۇپ، بۇنــى، 
بىلىمدىــن ئايرىــپ ياكــى بىلىمنىــڭ بولمىغانلىقىنــى تەســەۋۋۇر 



2019-يىللىق 3/4- سان

122

ــاس  ــۈپ خ ــەس. يۈس ــن ئەم ــىنىش مۇمكى ــۇرۇپ چۈش ــپ ت قىلى
بىلىمنىــڭ قىممىتىنــى ئىپادىلىگەنــدە، تۆۋەندىكــى  ھاجىــپ، 
تىلغــا  بولمايدىغانلىقىنــى  يوشــۇرغىلى  بىلىمنــى  مىســرادا 
مەدەنىيىتىگــە  دۇنيــا  ئۇيغۇرالرنىــڭ  خــۇددى،  بــۇ  ئالىــدۇ. 
بىلىمىنــى،  ئۆزلىرىنىــڭ  ئارقىلىــق  تۆھپىســى  قوشــقان 
بىلىملىــك ئىكەنلىكىنــى نامايــان قىلغىنىــدەك بىــر ئەھــۋال.

312 . سەن ئىپارنى يوشۇرساڭ )ئۇنىڭ( ھىدى بىلىنىپ قالىدۇ،
        بىلىمنى يوشۇرساڭ تىلىڭ ئاشكارا قىلىدۇ.  )56(

يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلىم بىلەن ئىنساننىڭ مۇناسىۋىتىنى 
يورۇتقاندا، بىلىمنىڭ ئىنسانغا قاتىدىغانلىرىنى مۇنداق تىلغا 

ئالىدۇ:

975 . بىلىمسىزنىڭ كۆڭلى قۇمدەك بولىدۇ، 
         دەريا كىرسىمۇ تولمايدۇ، ئوت-چۆپ ئۈنمەيدۇ. )137(

201 . كىشى بىلەن كىشىنىڭ زور پەرقى بار،
         بۇ پەرق بىلىمدىال )كۆرۈلىدۇ( دەيمەن. )43(

2447 .زېرەك بولسا، مالغا موھتاج )ھېرىس( بولمايدۇ،
         بىلىم بىلسە، ئىشتا يېڭىلمەيدىغان بولىدۇ. )  308(

3168 .بارلىق چېگىش تۈگۈنلەر بىلىم بىلەن يېشىلىدۇ، 
        بىلىم ئىگىلە، ئىدراكلىق بول، ئەقىل بىلەن ياشا. ) 392(

289 .كىشى پاراسەت بىلەن ئۆرلەپ، بىلىم بىلەن يۈكسىلىدۇ،
       بۇ ئىككىسى بىلەن ئەر قەدىر-قىممەت تاپىدۇ. )53(

301 .كىمدە ئەقىل-ئىدراك بولسا، ئۇ ئېسىل )ئىنسان ( 
        بولىدۇ،

       كىمدە بىلىم بولسا، ئۇ بەگلىككە ئېرىشەلەيدۇ. ) 54(
ــۇ  ــۇ ســۆزلىرى، كۈنىمىزدىم ــڭ ب يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى
ھېچقانداق مۇرەسســە تەلەپ قىلمايدىغان كەسكىن ھەقىقەتتۇر. 
زامانىمىــزدا بىلىمگە-ئــەڭ يېڭــى تېخنولوگىيىگە ئىگــە بولغانالر، 
ھــەم ماددىــي ھــەم مەنىــۋى جەھەتتىــن كۈچلەنــدى. ئــۇالر ئىگــە 
بولغــان بىلىــم قىممەتلىــك بولغاچقــا ئۇالرمــۇ بــۇ بىلىــم ئارقىلىــق 
ــك  ــۆزى قىممەتلى ــڭ ئ ــەك، بىلىمنى ــى. دېم ــەت تاپت قەدىر-قىمم
قىلىــپ  باشــقىچە  ياراتتــى.  قىممــەت  يەنــە  قالمــاي  بولۇپــال 
ئېيتقانــدا بىلىــم، بىلىمگــە ئىگــە بولغانالرنــى قىممەتلەنــدۈردى. 

2. بىلىمنىڭ رولى

بىلىــم، بىــر قوۋمنىــڭ باشــقىالر بىلــەن بولغــان رىقابەتتــە 
ئېرىشــىش،  بىلىمگــە  بولىــدۇ.  تۈرتكــە  چىقىشــىغا  ئــۈزۈپ 
ئۇنىڭغــا رەھبەرلىــك قىلىــش، ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــش شــەكلى، 
مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــنى ياكــى مەغلــۇپ بولۇشــنى بەلگىلەيدۇ. 
كۈچلــۈك رەقىبكــە نىســبەتەن ئېلىــپ ئېيتقانــدا، تەشــكىالت 

ــر  ــپ بى ــا ئاكتى ــق ۋاقىتت ــى مۇۋاپى ــرا بىلىمن ــىنىڭ توغ قۇرۇلمىس
ــەت  ــى، مۇۋەپپەقىي ــىز ئىشلىتەلىش ــدە توسالغۇس ــتېما ئىچى سىس
ئېلىــپ  ئۈچــۈن  قۇرۇلمــا  تەشــكىلىي  ئاشــۇرىدۇ.  نىســبىتىنى 
ئېيتقانــدا، ئۆتمۈشــتىكى بىلىــم، كەلگۈســىدىكى مۇۋەپپەقىيەتكــە 
ئىســتراتېگىيەلەرنىڭ  يېڭــى  ئەممــا  قىاللمايــدۇ.  كاپالەتلىــك 
بوالاليــدۇ.  مەنبــە  ئۈچــۈن  قويۇلۇشــى  ئوتتۇرىغــا 

ئىجتىمائىــي  ئۇيغــۇر  ۋە  دەۋرىنىــڭ  قاراخانىيــالر 
مۇھىتىنىــڭ بىــر ئىســالمىي كۈلتــۈر مۇھىتى بولۇشــى ســەۋەبلىك، 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ خۇداغــا ۋە خۇدانىــڭ ھەممىگــە قادىــر 
ئىكەنلىكىگــە مۇتلــەق ئىشــىنىدىغان بىــر مۆمىنــدۇر. ئۇنىــڭ 
مۇســۇلمانلىق ئىدىيەســى، بىلىمنىــڭ قۇدرىتىنــى ۋە كۈچىنــى 
رەت قىلمايــدۇ. ئەكســىچە ئىنســانالرنىڭ، بىلىمنىــڭ كۈچــى 
ــدۇ. ــى تەكىتلەي ــى ئۆزگەرتەلەيدىغانلىقىن ــۆز تەقدىرىن ــەن ئ بىل

ئىنســاننىڭ  بىلىمنىــڭ  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ 
بىلىــم  ئىنســاننىڭ  ئاشــۇرىدىغانلىقىنى،  قىممىتىنــى 
يېتەلەيدىغانلىقىنــى،  سەۋىيەســىگە  بىلىــش  ئارقىلىقــال 
ئارقىلىــق قىلغىلــى بولىدىغانلىقىنــى،  بىلىــم  ھەممــە ئىشــنى 
بەرگــەن. كۆرســىتىپ  مىســراالردا  تۆۋەندىكــى 

147 . بۇنىڭدىن كېيىن ئەمدى ئىنسان )ھەققىدە( سۆزلىدىم 
         )ئۇنىڭ قەدىر-قىممىتى بىلىم، ئەقىل-پاراسەت بىلەن 

           بولىدۇ. )35(

152 .بىلىمنى بۈيۈك، ئىدراكنى ئۇلۇق دەپ بىل،
        بۇ ئىككىسى خىلالنغان قۇل )بەندە(نىڭ مەرتىۋىسىنى 

         ئۆستۈرىدۇ. )36(

155 . پاراسەتلىك ئۇقااليدۇ، بىلىملىك بىلەلەيدۇ،
        بىلىملىك، پاراسەتلىكلەر تىلىكىگە يېتىدۇ. )37(

302 .بوز يەر ئۈستىدە ئىنسان بالىسى قول كۆتۈردى،  
        ھەممىنى بىلىم بىلەن بەرپا قىلدى. )54(

208 . ھەممە ياخشىلىقالر ئىلىمنىڭ پايدىسىدىندۇر،
        مىسالى بىلىم بىلەن كۆككىمۇ يول ئېچىلىدۇ. )43(

288 .پاراسەت-قاراڭغۇ تۈندىكى مەشئەلگە ئوخشايدۇ،
        بىلىم- يورۇقلۇق )بولۇپ( سېنى يورۇتىدۇ. )53(

باشــقىالر  بىلــەن  »بىــز  مىســراالر،  تۆۋەندىكــى 
تۇرۇقلــۇق،  ئوخشــاش   جەھەتتىــن  بىلىــش  تۇغۇلغانــدا 
تەرەققىــي  تېــز  ئۇچقانــدەك  بەزىلــەر  ئۈچــۈن  نېمــە 
ئويالندۇرىــدۇ. ھەققىــدە  مەســىلە  دېگــەن  قىاللىــدى؟« 

1680 . ) ئادەم( بىلىمسىز تۇغۇلىدۇ، ياشاش جەريانىدا 
           ئۆگىنىدۇ،

           بىلىم بىلگەندىن كېيىن بارلىق ئىشتا ئۇتۇق  
           قازىنىدۇ. )221(
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1681 . ئانىدىن تۇغۇلغان بىلىمسىز تۇغۇلىدۇ،
          بىلىم ئۆگىنىپ ئاندىن تۆرگە چىقىدۇ. )221(  

قەدىرلەيدىغــان  ۋە  چۈشــىنىدىغان  بىلىملىكلەرنــى 
كىشــىلەر، يەنىــال بىلىملىــك كىشــىلەردۇر. بــۇ مەنىدىــن ئېلىــپ 
ئېيتقانــدا، بىــر قوۋمــدە بىلىملىــك كىشــى قانچــە كــۆپ بولســا، 
تەســىرىنى  ۋە  پايدىســىنى  شــۇنچە  ئەمگەكلىــرى  ئۇالرنىــڭ 
قابىلىيىتىنــى  ئەقلىــي  ئىنســاننىڭ  بىلىــم،  كۆرســىتەلەيدۇ. 
ھايــات- قالمــاي،  ئۆزگەرتىپــال  ھاياتىنــى  ئىجتىمائىــي  ۋە 
مامــات ۋە مەۋجۇتلــۇق ئۈچــۈن ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ.

ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ  مىســرادا  تۆۋەندىكــى 
بىلىــش  كېيىــن  ئىگەللىگەندىــن  بىلىــم  ئىنســاننىڭ 
باشــقا  بىلىمدىــن  ئۈچــۈن،  يەتكەنلىكــى  سەۋىيەســىگە 
ــدۇ.  ــا ئالى ــى تىلغ نەرســىلەرنىڭ ئەھمىيەتســىز تۇيۇلىدىغانلىقىن
بۇنىڭدىــن قانائەتچانلىــق كەبــى گــۈزەل ئەخالقنىڭمــۇ بىلىــم 
بولىــدۇ. ۋۇجۇدقــا چىقىدىغانلىقىنــى كۆرۈۋېلىشــقا  ئارقىلىــق 

321 .   بىلىملىككە بىلىمى يېتەرلىك كىيىم-كېچەك، يېمەك  
           –ئىچمەكتۇر،

        بىلىمسىزگە ئۆز قىلمىشى ياۋۇز قولداشتۇر. ) 56 (

ــڭ  ــم. بىلىمنى ــن ســاقىت قىلماســلىق الزى شــۇنى نەزەردى
قىلىدىغــان،   ھۆرمــەت  بىلىمگــە  چۈشــىنىدىغان،  قىممىتىنــى 
تايىنىــپ،  بىلىمگــە  تەرتىپلەشــنى  بىلىمگــە ئىشــىنىدىغان ۋە 
بىلىــم ئاساســىدا ئېلىــپ بېرىشــقا ئادەتلەنگــەن بىــر ئىجتىمائىــي 
بولىــدۇ.  بىلــەن  بىلىــم  يەنــە  يارىتىلىشــى،  جەمئىيەتنىــڭ 
چۈنكــى ئىجتىمائىــي جەمئىيــەت ۋە بــۇ جەمئىيەتكــە تەئەللــۇق 
ئىگىلىرىنىــڭ  بىلىــم  قىلمىســا،  ھۆرمــەت  بىلىمگــە  ئــەزاالر، 
ــي  ــەن ئىجتىمائى ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــار بەرمەي ــۆزلىرىگىمۇ ئېتىب س
بولمايــال  ياخشــىلىنىش  ۋە  ئىلگىرىلــەش  جەمئىيەتتــە 
ئاساســىدا  بىلىــم  قۇرۇلمىنىــڭ  تەشــكىلىي  قالماســتىن،  
بواللمىغاچقــا  ئىگــە  ئاساســقا  ئاممىۋىــي  قارارلىــرى،  ئالغــان 
قوشــۇنى  زىيالىيــالر  بىلىــم،  قىاللمايــدۇ.  ھاســىل  ئۈنــۈم 
ئارقىلىــق خەلقنــى توغــرا يولغــا يېتەكلەيــدۇ. بىلىــم، ئىنســاننى 
ئەقىللىــق قابىلىيەتلىــك قىلىــدۇ، زىيالىــي قىلىــدۇ. بــۇ نۇقتىنــى 
ــدۇ.  ــۇپ بېرى ــراالردا يورۇت ــۇ مىس ــپ، مۇن ــاس ھاجى ــۈپ خ يۈس

4341 .يەنە بىر تەبىقە- داناالر )ۋە( ئالىمالردۇر،
         ئۇالرنىڭ ئىلمى خەلقنىڭ يولىنى يورۇتىدۇ. ) 531 (

4343 .ئۇالر يارايدىغان ۋە يارىمايدىغان )ئىشالرنى( ئايرىپ،
    چۈشىنىپ، توغرا يول تۇتىدىغان پاك كىشىلەردۇر)531 (

4347 . ئۇالرنىڭ ئىلمى خەلققە مەشئەل بولدى،
         كېچىدە مەشئەل يورۇسا، يولۇچى ئازمايدۇ. ) 531(

4352 .ئۇالردىن ساڭا كېرەك بولىدىغىنى ئىلىمدۇر،
  )ئۇالر( ھەقىقەتكە يېتىشنىڭ يولىنى ئېيتىپ بېرىدۇ. ) 532(

بىلــەن  »بىلىــم  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ 
ناھايىتــى  ئۈچــۈن  خەلــق  زىيالىيــالر،  قورالالنغــان 
زىيالىيالرنــى  ئىگىلىرىنــى،  بىلىــم  شــۇڭا  مۇھىمــدۇر. 
دېگــەن  كېــرەك«  قىلىــش  ھىمايــە  ۋە  قىلىــش  ھۆرمــەت 
قويىــدۇ. ئوتتۇرىغــا  مىســراالردا  تۆۋەندىكــى  كۆزقاراشــنى 

4342 . ئۇالرنى بەك ياخشى كۆرۈپ ، سۆزىنى قەدىرلە،
          ئاز-كۆپ بولسىمۇ ئۇالرنىڭ بىلىمىنى ئۆگەن ) 531(

4344 . زېھىن قويۇپ ئىلىملىرىنى ئۆگەن، بىلگەنلىرىنى 
           بىلىۋال، 

         )ماددىي( نەرسىلەر بىلەن ياخشىلىق قىل، قوغدا، تىل 
          تەگكۈزمە. ) 531(

4350 . تىلىڭ بىلەن قوپاللىق قىلما، كايىما، ئاش-تائام 
           يېگۈز، 

          ئۇالرنى قەدىرلە، ئىززەت قىل، كۆتۈر. ) 532(

ــدارە  ــى، ئى ــى ۋە داۋاملىشىش ــار بولۇش ــڭ ب ــر دۆلەتنى بى
قىلغۇچىالرنىــڭ ۋە خەلــق ئاممىســىنىڭ بــار بولۇشــى بىلــەن 
مۇناســىۋەتلىكتۇر. دۆلەتنــى باشــقۇرغۇچىالردىن ۋە خەلقتىــن 
دۆلــەت  بولمىســا  ئىككىســى  ھــەر  ياكــى  بولمىســا  بىرســى 
مەۋجــۇت بولمايــدۇ. يەنــە، ئەگــەر خەلــق ئاممىســى نادان بولســا، 
دۆلەتنــى ئىــدارە قىلىدىغــان كىشــىلەر ھەرقانچــە بىلىملىــك 
مۇمكىــن.  قويۇشــى  كەتكــۈزۈپ  قولدىــن  دۆلەتنــى  بولســىمۇ 
چۈنكــى نــادان كىشــىلەر، تــادان، ھىيلىگــەر رەقىبلەرنىــڭ ئالــدام 
ئــۆز خەلقىنىــڭ مەنپەئەتىگــە  خالتىســىغا چۈشــۈپ كېتىــپ، 
ــق  ــەر خەل ــن . ئەگ ــى مۇمكى ــە بولۇش ــق ئىش-ھەرىكەتت زىيانلى
ــق بولســا،  ــر خەل ــم ئىگەللىگــەن بى ــن بىلى ــي جەھەتتى ، ئومۇمى
ــىنى  ــى ئۈچــۈن ۋەزىپىس ــۆز دۆلىت ــر ئەزاســى، ئ ــڭ ھەربى خەلقنى
ئورۇناليــدۇ. ئەگــەر ئىــدارە قىلغۇچىــالر بىلىملىــك بولمىســا، 
قېلىشــى  بېرەلمــەي  قارارالرنــى  توغــرا  پەيتلــەردە  ھالقىلىــق 
مۇمكىــن .  بــۇ يــەردە بىلىمنىــڭ دۆلــەت ۋە جەمئىيــەت ئۈچــۈن 
چىقىــدۇ. ئوتتۇرىغــا  ئىكەنلىكــى  ئەھمىيەتلىــك  قانچىلىــك 

3. دۆلەت ۋە جەمئىيەت ئۈچۈن بىلىمنىڭ 
ئەھمىيىتى

ئىجتىمائىــي  بېــرى  تارىختىــن  بىلىمنىــڭ ئەھمىيىتــى، 
قوبــۇل  ۋە  بىلىنگــەن  ساھەســىدە  ھەممــە  ھاياتنىــڭ 
قەدىمكــى  بولۇپمــۇ  ئىــدى.  ھەقىقــەت  بىــر  قىلىنغــان 
ۋە  ئۇلۇغلىنىشــى  ئىگىلىرىنىــڭ  بىلىــم  بېــرى  ۋاقىتالردىــن 
كىشــى  بىــر  قىلىدىغــان  ئارمــان   ، ئىنتىلىدىغــان  كىشــىلەر 
.)86  :  2002 )بارۇتچۇگىــل  بىلىنمەكتــە  بولىدىغانلىقــى 

ــان ۋە  ــاردەم قىلىدىغ ــا ي ــش جەريانىغ ــارار بېرى ــم، ق بىلى
قارارالرنىــڭ،  قــارار بەرگۈچىنىــڭ مەيدانىــدا تــۇرۇپ ھۆكــۈم 
ــر  ــان بى ــپ بارىدىغ ــە ئېلى ــق نەتىجىگ ــرا، پايدىلى ــدا توغ قىلغان
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ئاالھىدىلىكلىرىنــى  بىلىمنىــڭ  مەكدېرمــات،  ئەمىلىيەتتــۇر. 
مۇنــداق كۆرســىتىدۇ: بىلىــم، ئىنســاننىڭ چۈشــەنگەنلىرىدىن 
قالغانــالردۇر، بىلىــش سەۋىيەســىگە كەلگەنلــەر ئىپادىلىگــەن 
ســۆز-ھەرىكەتلەردۇر، شــۇ ۋاقىتتــا ئىجــاد قىلىنىــدۇ، قوۋملەرگــە 
ئائىــت بولىــدۇ، خەلــق ئىچىدە ئوخشــاش بولمىغان ۋاســىتىالر ۋە 
ئۇســۇلالر ئارقىلىــق يېيىلىــدۇ، يېڭــى بىــر بىلىــم، كونــا بىلىمنىــڭ 
رولــى تۈگىگەنــدە ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. ) الڭ 2001: 43-59(

تەشــكىللىك  دەۋرىــدە  تېخنولوگىيــە  ھازىرقــى 
پائالىيەتلەرنىــڭ پەقــەت بىــر دۆلەتنىــڭ چېگراســى ئىچىــدە 
ھەرخىــل  دۆلەتلــەر  بــەزى  ئەمــەس.  مۇمكىــن  قېلىشــى 
تەشــكىللىك  بــۇ  بىلىــم،  ياراتســىمۇ،  چەكلىمىلەرنــى 
پائالىيەتلەرنىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ كىشــىگە يېيىلىشــىدا، ئۇالرنىــڭ 
پىكــرى  جامائــەت  ئېرىشىشــتە،  قولالپ-قۇۋۋەتلەشــلىرىگە 
ــپ كېلىشــتە،  ــىم ئېلى ــە بېس ــارار بەرگۈچىلەرگ ــپ، ق ــدا قىلى پەي
ئامىــل. بىــر   بولمايدىغــان  بولســا  كــەم  يېتىشــتە،  نىشــانغا 

ــاق تاپىــدۇ. جەمئىيەتمــۇ  ــم بىلــەن رون ــەت، بىلى ــر دۆل بى
شــۇڭا  قىلىــدۇ.  تەرەققىــي  ۋە  باســىدۇ  ئالغــا  بىلــەن  بىلىــم 
بىلىــم  قىلىــش،  رەھبەرلىــك  جەمئىيەتكــە  ۋە  دۆلەتكــە 
ئۆزىنــى  ئىگىلىشــى،  بىلىــم  رەھبەرلــەر  قىلىــدۇ.  تەلــەپ 
بىلىملىــك  يەنــە  رەھبەرلــەر  الزىــم.  تاكامۇلالشتۇرۇشــى 
كىشــىلەرنىڭ بىلىمىدىــن ۋە ئەقلىدىــن پايدىلىنىشــى الزىــم. بــۇ 
ــدۇ.  ــق كۆرســۈتۈپ بېرى كۆزقاراشــنى تۆۋەندىكــى مىســراالر ئېنى

224 .جاھاننى )قولدا( تۇتماق ئۇچۇن، كىشى ناھايىتى 
        ئىدراكلىق بولۇشى كېرەك،

         خەلقنى باشقۇرۇش ئۈچۈن كىشى بىلىم بىلىشى 
          كېرەك. )45(

252 . دۇنيا بەگلىرىنىڭ قايسىسىنىڭ بىلىمى بولسا،
         ياخشى قانۇن تۇرغۇزدى، ئوبدان كىشىلەردىن

         بولدى. )49(

254 .قايسى بەگ دانا، بىلىمگە يېقىن بولغان بولسا،
        ئۇ، بىلىملىك كىشىلەرنى ئۆزىگە يېقىن تۇتتى. )49(

ئەگــەر دۆلــەت، بىلىمســىزنىڭ قولىغــا چۈشســە، خەلقمــۇ 
بۇزۇلىــدۇ . دۆلــەت قولدىن كېتىپ خەلققە بااليى-ئاپەت كېلىدۇ.

 
1780 . بىلىمسىزگە دۆلەت، بەخت كېلىدىغان بولسا،

         بارچە خەلق بۇزۇلىدۇ، ئەلگە جۇت-ئاپەت
         كېلىدۇ. )232(

سەرســان- پەرىشــانلىق،  كۈنىمىزدىكــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــى ئۈســتىدە  ــا ئۇچــراش ئەھۋال ســەرگەردانلىق ۋە قىرغىنچىلىقق
 17 بــۇ پاالكەتكــە،  بېرىلغانــدا،  ئېلىــپ  ئانالىــز  تەھلىــل ۋە 
-ئەســىردە ئــۇل ســېلىنغانلىقى مەلــۇم بولىــدۇ. 1635 -يىلــى 

شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ شــىمالىدا ئىلىنــى مەركــەز قىلغــان 
موڭغــۇل دۆلىتــى - جۇڭغــار )ئويــرات( دۆلىتــى قۇرۇلغــان، 1680 
-يىلــى قۇمــۇل ۋە تۇرپاننــى ئىســتېال قىلغــان. 1644 -يىلــى 
بېيجىڭغىچــە كېڭىيىــپ ئىمپېراتورلــۇق قۇرغــان مانجــۇالر بولســا، 
ــان  ــن تارتىۋالغ ــى موڭغۇلالردى ــۇل ۋە تۇرپانن ــى قۇم 1720 -يىل
ۋەزىيەتتــە  ھالقىلىــق  مۇشــۇنداق   .)28  :2016 )ئۇيغــۇر 
يەركەنتنــى مەركــەز قىلغــان يەركەنــت خانلىقىــدا غوجىــالر، 
قەشــقەرنى  ۋە  تاغلىقــالر  قــارا  قىلغــان  مەركــەز  يەركەنتنــى 
ــارا  ــۈپ، ئۆز-ئ ــا بۆلۈن ــالر گۇرۇھىغ ــاق تاغلىق ــان ئ مەركــەز قىلغ
تىركىشىشــتە رېكــورت ســەۋىيەگە يەتكــەن. يەنــى  يەركەنــت 
قــارا   )1670-1678( خــان  ئىســمائىل  خانــى  خانلىقىنىــڭ 
ــڭ  ــان ئــاق تاغلىقالرنى ــۇپ بولغ تاغلىقالرنــى قوللىغاچقــا مەغل
قوغالنغاندىــن  قەشــقەردىن  غوجــا،  ئاپــاق  رەھبىــرى  دىنىــي 
كېيىــن جۇڭغــار خانــى گالــدان بوشــگوت خاننــى 1678 -يىلــى 
ــڭ ئاســانال  ــپ، قەشــقەر ۋە يەركەنتنى قەشــقەرگە باشــالپ كېلى
ئىشــغال قىلىنىشــىغا ســەۋەب بولغــان. شــۇنىڭ بىلــەن يەركەنــت 
ئىگىدارچىلىقىدىكــى  جۇڭغارالرنىــڭ  يىقىلىــپ،  خانلىقــى 
ــن  ــۇر  2016: 29(. بۇنىڭدى ــالنغان )ئۇيغ ــالر دەۋرى باش غوجى
مەنپەئەتىگــە  مىللىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ   جەريانــالر،  كېيىنكــى 
كۈندىــن  ئەھــۋال  قىلىــپ،  تەرەققىــي  رەۋىشــتە  پايدىســىز 
كەلــدى.  پاجىئەلەرگــە  كۈنىمىزدىكــى  يامانلىشــىپ،  كۈنگــە 

مەنپەئەتىنــى  خەلقىنىــڭ  بىلىملىــك،  غوجــا،  ئاپــاق 
مەنپەئەتىدىــن  ئۆزىنىــڭ  ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى  دۆلەتنىــڭ  ۋە 
ــارالر  ــا، جۇڭغ ــان بولس ــر ئىنســان بولغ ــان بى ئۈســتۈن كۆرىدىغ
خانلىقىنــى  ســەئىدىيە  يەكــەن  بىرىكتــۈرۈپ  تىــل  بىلــەن 
ئاغــدۇرۇپ تاشــالپ، شــەرقىي تۈركىســتاننى مانجــۇ ئىستېالســىغا 
تەييــارالپ بەرمىگــەن بوالتتــى. بىلىملىــك بولغــان بولســا يەنــى 
تارىخىنــى، مىللىــي قىممەتلىرىنــى، باشــقا ئەللەرنىــڭ ئۇتــۇق 
تەجرىبىلەرنــى  بولســا،  بىلگــەن  ياخشــى  پاالكەتلەرنــى  ۋە 
مىللىــي  خەلقنىــڭ  بولغــان  مەنســۇپ  ئــۆزى  يەكۈنلــەپ، 
مەنپەئەتىگــە زىيــان يەتكۈزىدىغــان ئىشــنى قىلمىغــان بوالتتــى. 
ئىســمائىل خانمــۇ دۆلەتتىكــى بارلىــق گــۇرۇھ ۋە تەرەپلەرنــى 
قاراتقــان  رەقىبلىرىگىــال  زېھىننــى  كۈچنــى،  بىرلەشــتۈرۈپ، 
بولســا، بەلكىــم پەرقلىــق نەتىجىلــەر ئوتتۇرىغــا چىققــان بوالتتــى.

دۆلــەت  مازىــرى،  غوجىنىــڭ  ئاپــاق  يىلــى   -  1956
تەرىپىدىن رېمونت قىلىنغان )كۆپرۈلۈ 1988 : 396(.  1988 - 
يىلــى ئاپــاق غوجىنىــڭ مازىــرى مەركىزىــي ھۆكۈمــەت تەرىپىدىن 
مەدەنىيــەت  قوغدىنىدىغــان  نۇقتىلىــق  دەرىجىلىــك  »دۆلــەت 
ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  قىلىــپ،  ئــورۇن«  يادىكارلىــق 
ــان  ــك قوغدىنىدىغ ــون دەرىجىلى ــوم راي ــا، ئاپتون قەبرىســى بولس
ئــورۇن قىلىــپ بېكىتىلگەن )داۋۇت 2001 : 29(. بەلكى يۈســۈپ 
ــرى  ــا مىقياســىدا بىلىنمىگــەن بولســا، مازى ــپ دۇني خــاس ھاجى
ئىــدى. ناتايىــن  قوغدىلىشــى  دەرىجىلىــك  رايــون  ئاپتونــوم 

بۇيــەردە دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىك مۇھىــم بىــر نۇقتــا 
ــڭ  ــڭ مازىرىنى ــى يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى شــۇكى، 1972 - يىل
ئۈســتى قىســمى بــۇزۇپ تۈزلىۋېتىلگــەن، پەقــەت ئاســتى قىســمى 
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ــى  ــە يول ــا تەنتەربىي ــڭ ئورنىغ ــن ئۇنى ــان. كېيى ــاقلىنىپ قالغ س
باشــالنغۇچ مەكتىپــى، شــەھەرلىك رادىئــو ئۇزېلــى قاتارلىــق 
قۇرۇلۇشــالر ســېلىنىپ، مازارنىــڭ ئىزىدىــن ئەســەرمۇ قالمىغــان. 
1989 -يىلــى ئــاران ئەســلىگە كەلتۈرۈلگــەن )داۋۇت 2001 
ــك(  ــز )كىچى ــى ئېگى ــا مازىرىدىك ــاق غوج ــى ئاپ ــۇ يىل : 20(. ش
بــۇ    .)25  :  2001 )داۋۇت   قىلىنغــان  رېمونــت  مەســچىت 
ئەھۋالنــى، 1949 -يىلىدىــن بۇرۇنقــى »نادانلىقتــا قالــدۇرۇپ 
چۈشــەنگەندە،  باغــالپ   بىلــەن  سىياســىتى  باشــقۇرۇش« 
ئىســتېال قىلغۇچىنىــڭ، ئىســتېال قىلىنغۇچىغــا ھېچقاچــان بىلىــم 
بىلــەن يېقىنلىشــىش پۇرســىتى بەرمەيدىغانلىقــى ئايــان بولىــدۇ.   

دەۋر  بىــر  يېڭــى  دۇنيــا،  يېڭــى  تايىنىــپ  بىلىمگــە 
ــى،  ــدە، ۋاقىتن ــم ئىگەللىگەن ــن. بىلى ــەن مۇمكى ــش، تامام يارىتى
دەۋرنــى ۋە جاھاننــى ئىگەللىگىلــى بولىــدۇ. ئۇيغــۇر خەلقــى، 
يىلىدىــن   -  1949 كەچمىــدى.  ۋاز  ھېچقاچــان  بىلىمدىــن 
بــۇرۇن شــائىر ســەنئەتكار ۋە ئىلىــم ئەھلىلىرىنىــڭ يۈســۈپ 
قىلىدىغــان،  تــاۋاپ  يىغىلىــپ  مازىرىنــى،  ھاجىپنىــڭ  خــاس 
ــى؛  ــر ســورۇنغا ئايالندۇرغانلىق ــان بى ــپ بارىدىغ ــەت ئېلى پائالىي
كىشــىلەر تەرىپىدىــن »ئىلىــم پىــرى«، »ئىلىمگــە ھۆددىگــەر 
ــەردە، مەدرىســەلەردە ياخشــى  ــازار« دەپ قارىلىشــى؛ مەكتەپل م
ئوقۇيالمىغــان، زېھنــى ئوچــۇق بولمىغــان پەرزەنتلىرىنــى بــۇ 
يەرگــە ئەكېلىــپ تــاۋاپ قىلــدۇرۇپ، ئىلىمنىــڭ ئۇلۇغلۇقىنــى 
تونۇتــۇپ، خەتمىقۇرئان قىلىشــلىرى )داۋۇت 2001: 16(، ئۇيغۇر 
ئىشەنچىســىنىڭ  ۋە  ھۆرمىتــى  بولغــان  بىلىمگــە  خەلقىنىــڭ 
كۆرســىتىدۇ. داۋامالشــقانلىقىنى  ئەۋالدقــا  ئەۋالدتىــن 

بېيىتتــا  تۆۋەندىكــى  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ئەقىللىــق  بىلىملىــك،  باشــقۇرغانالرنىڭ  دۆلەتنــى 
خاتىرلىتىــدۇ. كېرەكلىكىنــى  بولۇشــى  ســەگەك  ۋە 

1956 . بەگ بىلىملىك، ئەقىللىق ۋە سەگەك بولۇشى كېرەك، 
          ئۇنىڭغا كۈتۈلمىگەن پاالكەت تەگمىسۇن. )253(

ئاخىرقــى  ئــەڭ  ھوقۇقىنىــڭ  ئىگىلىــك  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
قېتىــم قولدىــن كېتىــش ســەۋەبىنى تەتقىــق قىلغانــدا دەل مۇشــۇ 
نۇقتىــدا كەتكــۈزۈپ قويغانلىقى ئېنىق ئوتتۇرىغــا چىقىدۇ. 1944 
- يىلىــدا باشــلىغان، ئىلــى، تارباغاتــاي ۋە ئالتــاي ۋىاليەتلىرىنــى 
ئاســاس قىلغــان ئۇيغــۇر ۋە قــازاق قاتارلىــق يەرلىــك خەلــق 
ئاممىســىنىڭ مىللىــي ئازادلىــق ۋە دېموكراتىك سىياســىينى قولغا 
كەلتــۈرۈش يولىدىكــى تەشــكىللىك ۋە كــەڭ كۆلەملىــك قوراللىق 
ــى  ــە قۇچــۇپ 1944 -يىل ــدە غەلىب كۈرىشــى دەســلەپكى قەدەم
11 -ئاينىــڭ 12 - كۈنــى »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« 
ۋاقىتلىــق ھۆكۈمىتــى قۇرۇلىــدۇ ) ئــاۋۇت 1996  : 45(. بــۇ 
ھۆكۈمــەت دۆلەتنــى كۈچەيتىــش ۋە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ 
تامامىنىــڭ ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى ئســتېالجىالردىن قۇتۇلــدۇرۇش 
بارىــدۇ. ئېلىــپ  ئىش-پائالىيەتلەرنــى  قاتــار  بىــر  ئۈچــۈن 

ئەخمەتجــان  كۈنــى   -  8 -ئاينىــڭ   4 -يىلــى   1949
قاســىمى مىللىــي ئارمىيــە قۇرۇلغانلىقىنىــڭ تــۆت يىللىقىنــى 

خاتىرىلــەش يىغىنىــدا، مــاۋ زېدوڭنىــڭ »بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت 
توغرىســىدا« دېگــەن ماقالىســىدىكى مىللەتلــەر مەسىلىســىگە 
دائىــر بايانلىرىنــى ۋە »جۇڭگــو خەلــق ئازادلىــق ئارمىيەســىنىڭ 
خىتابنامىســى«دىكى مىللەتلەرگــە قارىتىلغــان سىياســەتلەرگە 
»كوممۇنىســت  كەلتــۈرۈپ،  نەقىــل  مەزمۇنالرنــى  دائىــر 
پارتــى، گومىنداڭنىــڭ سىياســىتىنى خاتــا دەپ قــاراپ، توغــرا 
ــۇ  ــدۇ. ب ــا قويۇشــنى تەشــەببۇس قىلى ــي سىياســەتنى يولغ مىللى
نەتىجىســى،  ســۆھبىتىنىڭ  تىنچلىــق  ئارىســىدىكى  ئىككىســى 
ــن كېيىنكــى   ــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ بۇنىڭدى ــەررەر ھال مۇق
  :  1996 )ئــاۋۇت  تەقدىرىگــە تەســىر كۆرســىتىدۇ« دېگــەن  
388  (.  بــۇ جۈملىلــەر، ئەخمەتجــان قاســىمى باشــچىلىقىدىكى 
مىللەتلەرنىــڭ  كوممۇنىســتالرنىڭ  رەھبەرلەرنىــڭ، 
ئىشــەنگەنلىكىنى  ســۆزلىرىگە  ھەققىدىكــى  باراۋەرلىكــى 
قىلىشــىغا  مەغلــۇپ  گومىنداڭنــى  ھەقىقەتــەن،  ئىپادىلەيــدۇ. 
كوممۇنىســتالر  قىلغــان  غەلىبــە   ، ئارقىلىــق  بېرىــش  يــاردەم 
تېشــىدىكى  ۋىاليەتنىــڭ  ئــۈچ  تــۈزۈپ،  كېلىشــىم  بىلــەن 
قولغــا  ئازادلىقىنــى  رايونالرنىــڭ   بولمىغــان  ئــازاد  تېخــى 
كەلتۈرۈشــنى پىالنلىغــان . ئەممــا ۋەقەلەرنىــڭ تەرەققىياتــى، 
بــۇ رەھبەرلەرنىــڭ تەخمىنىدىــن پەرقلىــق بولــۇپ چىققــان.

جۇڭگــو  كىشــىلىك  مىليــون  -كۈنــى   23 -ئاينىــڭ   4
نەنجىڭنــى  ئارمىيەســى  ئازادلىــق  پارتىســىنىڭ  كوممۇنىســت 
قىلغانلىقىنــى  بەربــات  گومىنداڭنــى  قىلىــپ،  ئىشــغال 
جاكارلىغاندىــن كېيىــن 7 -ئاينىــڭ 11 -كۈنــى جۇڭگــو خەلــق 
ــي  ــوڭ غەربى ــىغا »چ ــىنىڭ 1 -داال ئارمىيىس ــق ئارمىيەس ئازادلى
شــىمالغا يــۈرۈش قىلىــش« بۇيرۇقــى چۈشــۈرۈلگەن. شــۇنىڭ 
قىلىــش«  يــۈرۈش  قــاراپ  غەربىــي شــىمالغا  بىلــەن »چــوڭ 
ــادەم  ــاۋۋال ئ ــىنىڭ ئ ــت پارتىس ــو كوممۇنىس ــالنغان. جۇڭگ باش
ئارمىيەســىنى  ئازادلىــق  ئاندىــن  ئاالقىلىشــىپ،  ئەۋەتىــپ، 
ئەۋەتســە، شــەرقىي تۈكىســتاننى تېــز ئالغىلــى بولىدىغانلىقىنىمــۇ 
شــۇ كۈنــى ســوۋېت ئىتتىپاقى، ســوۋېتلەردە زىيارەتتــە بولۇۋاتقان 
.)  402   :1996 )ئــاۋۇت  قىلغــان  تەكلىــپ  شــاۋچىغا  ليــۇ 

 1949 -يىلــى 8 -ئاينىــڭ 17 -كۈنــى دېــڭ لىچــۈن، 
بىلــەن  مونونــوپ  ئىســھاقبېك  ۋە  قاســىمى  ئەخمەتجــان 
كەلگــەن  ھۆكۈمەتتىــن  مەركىزىــي  كۆرۈشــۈپ،  رەســمىي 
شــاۋچىنىڭ،  ليــۇ  ۋە  ئاساســەن  روھىغــا  تېلېگراممىنىــڭ 
يېڭــى  جۇڭگونىــڭ  ۋەكىللىرىنــى  ھۆكۈمىتــى  ۋىاليــەت  ئــۈچ 
سىياســىي مەســلىھەت كېڭىشــى يىغىنىغــا قاتنىشىشــقا تەكلىــپ 
قىلىنغــان  تەكلىــپ  يىغىنغــا   . يەتكۈزگــەن  قىلىدىغانلىقىنــى 
داھىيالردىــن  مەســئۇل  كىشــىنىڭ   3  -  2 كىشــىدىن  بــەش 
مانجۇرىيەگــە  ئىلىدىــن  جېكىلىنىــپ،  كېرەكلىكــى  بولۇشــى 
بېرىشــتا، ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئايروپىــالن بىلــەن يەتكــۈزۈپ 
قويىدىغانلىقىنــى ئېيتقــان. )ئــاۋۇت 1996  : 407-408( . 8 
ــەت ئارمىيەســى  ــۈچ ۋىالي ــڭ لىچــۈن ئ ــى دې ــڭ 19 -كۈن -ئاينى
ۋە ئۇنىــڭ قوراللىنىــش ئەھۋالــى ھەققىــدە مەركىزىــي كومىتېتقــا 
ــانى،  ــكەرلەرنىڭ س ــادە ئەس ــق ۋە پىي ــالپ ئاتلى ــا يول تېلېگرامم
ــەن. ــى بىلدۈرگ ــۈرى ۋە ســانى قاتارلىقالرن ــڭ ت قورال-ياراقالرنى



2019-يىللىق 3/4- سان

126

ئەخمەتجــان  ئالغــان  قــارارى  قاتنىشــىش  يىغىنغــا   
ئابباســوپ،  ئابدۇكېرىــم  مونونــوپ،  ئســھاقبېك  قاســىمى، 
ۋەكىــل  بــەش  قاتارلىــق  لوجــى  ســۇگۇربايوپ،  دەلىلقــان 
 -  8 خادىــم،  ئــۈچ  ماڭغــان  بىللــە  بولــۇپ  ھەمــراھ  ۋە 
نامــى  كەچــۈرۈش  كۆزدىــن  ئالتاينــى  كۈنــى   -  23 ئاينىــڭ 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋېت  چىقىــپ،  يولغــا  غۇلجىدىــن  بىلــەن 
بېيپىڭغــا  ئارقىلىــق  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  ئايروپىالنىــدا، 
ماڭغــان ) ئــاۋۇت 1996:  418 (. 26 -كۈنــى دېــڭ لىچــۈن، 
مەركىزىــي كومىتېتقــا ئــۈچ ۋىاليــەت ھۆكۈمىتــى تەمىنلىگــەن 
ئۇچۇرالرنــى، ئــۈچ ۋىاليەتنىــڭ مالىيــە، ئىقتىســاد ئەھۋالىنــى 
.)419   :  1996 )ئــاۋۇت  بىلدۈرگــەن  ئارقىلىــق  تېلېگراممــا 

8 -ئاينىــڭ 31 - كۈنىدىــن 9 -ئاينىــڭ 1 - كۈنىگىچــە 
تاۋســىيۆ، مىللىيالردىــن پەقــەت بۇرھــان شــەھىدىنى ۋە باشــقا 6 
خىتاينــى يىغىنغــا چاقىرىــپ، شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ بۇنىڭدىــن 
كېيىنكــى يــول خەرىتىســى ئۈســتىدە پىكىــر ئالغــان. چىققــان 
نەتىجە تەبىئىي ھالدا ئازادلىق ئارمىيەگە قارشــى تۇرۇلماســلىق، 
ســۆھبەت ئارقىلىــق ھــەل قىلىــش بولغان )ئــاۋۇت 1996: 420(.    

9 -ئاينىــڭ 3 - كۈنــى ســەيپىدىن ئەزىــزى، ئەخمەتجــان 
ــڭ ، 8 -  ــان ســوۋېت ئايروپىالنىنى ــالر ئولتۇرغ قاســىمى قاتارلىق
ئاينىــڭ 27 - كۈنــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئىركوتســكىدىكى 
تاشــقى بايقــال كۆلــى رايونىنىــڭ ھــاۋا بوشــلۇقىغا بارغانــدا 
ــان  ــەۋەر تاپق ــن خ ــازا قىلغانلىقىدى ــپ ق ــوقۇلۇپ كېتى ــا س تاغق
ۋە قــازا قىلغانالرنىــڭ ئورنىغــا يىغىنغــا قاتنىشــىش ئۈچــۈن 
رەھبەرلەردىــن يەنــە ئىككــى كىشــىنى يېنىغــا ئېلىــپ، شــەرقىي 
.)  421    :1995  : ئــاۋۇت   ( ئايرىلغــان  تۈركىســتاندىن 

ئازادلىــق  خەلــق  -كۈنــى   24 ئاينىــڭ   -  9
ئۆلكىســىنىڭ  گەنســۇ  ئارمىيەســى،  -داال   1 ئارمىيەســىنىڭ 
تۈركىســتاننىڭ  شــەرقىي  ئېلىــپ،  شــەھرىنى  جيۇچــۈەن 
.)432   :1996 )ئــاۋۇت  كەلگــەن  يېتىــپ  دەرۋازىســىغا 

ۋىاليەتنــى  ئــۈچ  قىلىنغانــدا،  تەتقىــق  جەريانــالر  بــۇ 
ئاســاس قىلغــان شــەرقىي تۈركىســتان ھۆكۈمىتىنىــڭ، ســوۋىت 
پىالنلىــق  كوممۇنىســتلىرىنىڭ  جۇڭگــو  بىلــەن  ئىتتىپاقــى 
ــن كــۆرۈپ  ــدا ئېلىــپ بارغــان قۇملۇق-شــۇملۇقلىرىنى ئالدى ھال
يېتەلمىگەنلىكــى ئايــان بولىــدۇ. شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ۋە 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ تەقدىرىنىــڭ، 1945 - يىلــى 2 -ئاينىــڭ 
11 -كۈنــى يالتــادا ئۆتكۈزۈلگــەن يىغىنــدا ئامېرىــكا قوشــما 
ئىتتىپاقىنىــڭ  ســوۋىت  روزۋېلــت،  رەئىســى  ئىشــتاتلىرىنىڭ 
رەئىســى ئىســتالىن ۋە ئەنگلىيــە رەئىســى چېرچىــل تەرىپىدىــن 
قارارالشــتۇرۇلغانلىقىنى تىلغــا ئالدىغانالرمــۇ بــار. رەقىبلەرنىــڭ 
كۈچلــۈك دۆلەتلــەر ئىكەنلىكــى، ئەســكىرىي، ئىقتىســادىي ۋە 
ــدا بىلىمــدە  ئىســتراتېگىيە جەھەتتىــن، ئومۇمالشــتۇرۇپ ئېيتقان
شــەرقىي تۈركىســتاندىن كۈچلــۈك ئىكەنلىكــى ئېنىــق. ئەممــا 
شــۇنى ئۇنۇتماســلىق كېرەك. شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر ئىرادىدە، 
تىرىشــچانلىقتا، پىداكارلىقتــا، غەيرەت-جاســارەتتە ھېچكىمدىــن 
ــە  ــى ئۈچــۈن ھەمم ــى بەرگەنلىك ــرى قارارن ــەس. بىرلى ــەم ئەم ك

ئىــش شــۇ قــارار بۇيىچــە ماڭىــدۇ دېيىــش، ئاســانال ۋاز كېچىــش، 
مەغلۇبىيەتنــى قوبــۇل قىلىــش ۋە ئۈمىدىنى يوقۇتۇشــتۇر. بىرلىرى 
تەقدىرىنــى ئالدىنئــاال بەلگىلــەپ بەرگەنــدە، ئەقلــى، بىلىمــى ۋە 
ــقىالر  ــالر، باش ــى بۇزالىغان ــۇ قارارن ــەن ب ــرى بىل چارە-تەدبىرلى
پىچىــپ بەرگــەن تەقدىرنــى ئۆزگەرتەلىگەنلــەر، قــۇل بولمايــدۇ. 

ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــان ش ــاس قىلغ ــى ئاس ــۈچ ۋىاليەتن ئ
ــى،  ــاقالپ قااللمىغانلىق ــى س ــڭ دۆلەتن ــى رەھبەرلىرىنى ھۆكۈمىت
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ســۆزلىرىنىڭ قانچىلىــك چوڭقــۇر 
ــى  ــە ئىكەنلىكىن ــە ئىگ ــتراتېگىيىلىك ئەھمىيەتك ــە ۋە ئىس مەنىگ
خاتىرلىتىــدۇ.  ئىنســاننىڭ ئەقلىگــە مۇنــداق ســوئالالر كېلىــدۇ. 
چارنــى  بولشــېۋىكالرنىڭ  قاتارلىقــالر،  قاســىمى  ئەخمەتجــان 
يىقىتىــپ ئــۆز ھاكىمىيىتىنــى تىكلەشــتە، مىللىــي سىياســەت 
ســۇلتان  تۈركىســتاندىكى  غەربىــي  ئارقىلىــق  سەپسەتىســى 
زىيالىيالرنىــڭ  ۋە  رەھبەرلەرنىــڭ  ئوخشــاش  گالىيېۋغــا 
ــن  ــى تىكلىۋالغاندى ــۈرۈپ، ھاكىمىيىتىن ــا كەلت ــىنى قولغ قوللىش
كېيىــن بــۇ كىشــىلەرنى يوقىتىــپ، خەلققــە سانســىز بااليى-ئاپەت 
ياشــاتقانلىقىدەك تەجرىبىلەرنــى يەكۈنلــەپ، باشــقا تاللىشــى 
ئالســىمۇ،  يــاردەم  ئىتتىپاقــى  ســوۋىت  ئۈچــۈن  بولمىغىنــى 
ــۇپ،  ــان بول ــا ئېھتىياتچ ــا قارىت ــەم خىتايالرغ ــەم رۇســالرغا ھ ھ
بولســا،  يۈرگۈزگــەن  تاكتىكىلىــق سىياســەت  ۋە  پاراســەتلىك 
گومىنداڭنــى يامــان كۆرگەنــدەك كوممۇنىســتالردىنمۇ ھــەزەر 
ئەيلىگــەن بولســا، بەلكىــم ئۇالرنىــڭ قىلتىقىغــا چۈشمەســتى. ئــۇ 
چاغدا شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ تەقدىرى پەرقلىق بوالمتى؟ 
شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر كۈنىمىزدىكى تىراگېدىيەنى ياشــامتى؟

كۈنىمىــزدە شــەرقىي تۈركىســتاندىكى پاالكــەت، دۇنيانىڭ 
جۇڭگونىــڭ  بولســا؛  قىاللىغــان  مەشــغۇل  تەرتىپىنــى  كــۈن 
سىســتېمىلىق  ئاساســىدا  قۇۋلۇق-شــۇملۇق  نىيــەت،  قــارا 
ئىســى – قارىتــا  تۈركىســتانغا  بېرىۋاتقــان، شــەرقىي  ئېلىــپ 
پۇقرالىرىغــا  جۇڭگــو  ئۇجۇقتۇرۇۋېتىــش،  چىقارمــاي  بۇســىنى 
بۇرمىــالش،  ئالــداش، ســېتىۋېلىش،  قارىتــا  ۋە چەتئەللەرگــە 
ــادا  ــازراق بولســىمۇ دۇني ــۇش سىياســىتى، ئ ــى قوي ــر ئويۇن تىياتى
بىلىنىۋاتقــان بولســا؛ بــۇ بىلىم بىلــەن قورالالنغــان پىداكارالرنىڭ 
قىلغانلىقىنىــڭ  مېھنــەت  قېتىــپ  كۈندۈزىگــە  كېچىســىنى 
نەتىجىســىدۇر. كۈنىمىــزدە چەتئەللەردىكــى زىيالىيــالر، تارىخىــي 
ۋەزىپىســىنى ئــادا قىلماقتــا. ھازىــر پەرقلىــق دۆلەتلــەردە ۋە 
ئالدىمىزدىكــى  ياشــالر،  ئوقۇۋاتقــان  كەســپلەردە  پەرقلىــق 
ــر  ــدۇ  ۋە بى ــادا قىلى ــى ئ ــى ئۈچــۈن بۇرچىن ــا ۋەتىن ــالردا ئان يىل
خــاس  يۈســۈپ  ئۇيغۇرالرنىــڭ،  قوشــىدۇ.  تۆھپــە  كىشــىلىك 
ھاجىپنىــڭ بىلىــم توغرىســىدىكى ســۆزلىرىنى ئۆزىگــە مايــاك 
قىلىشــى، نەســىلدىن نەســىلگە داۋامالشــتۇرۇپ كەلگەن بىلىمگە 
ئىشــىنىش، بىلىــم ئارقىلىــق نىشــانغا يېتىــش ئەنئەنىســىنى، 
ســۈپىتىدە  تەقەززاســى  ۋەزىيىتىنىــڭ  سىياســىي  يېڭــى 
تېخىمــۇ جانلىــق تېخىمــۇ يارقىــن رەۋىشــتە راۋاجالندۇرۇشــى 
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ئىنتايىــن مۇھىــم. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مۇنــداق دەيــدۇ:

2624 .  ئادەمدە زېرەكلىك بىلەن بىلىممۇ بولسا،
        شۇ بىلىم )بىلەن( ھەممە ئىشقا قول

        ئۇزىتااليدۇ )329( 

4022 . كىشى ئۆگىنىپ ئاندىن دانا بولىدۇ،
         بىلىمنى بىلسە، ئاندىن ھەممە ئىش

         ئۈنۈملۈك بولىدۇ. )493(

قىســقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بىلىم-كۈچتــۇر. بىلىــم - 
ــدۇ. ــى تۇغى ــكەندە مۇۋەپپەقىيەتن ــەن بىرلەش ــل بىل ــۈچ، ئەقى ك

      خۇالسە

 ،)1019-1085( ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ــم « ياكــى   ــى »بەخــت كەلتۈرگۈچــى بىلى »قۇتادغۇبىلىــك« يەن
»بەخت-ســائادەتكە ئېرىشــتۈرگۈچى بىلىــم« ناملىــق ئەســىرىنى 
1070-1069 يىللىرى يازغان. ئەســەر، 11 -ئەســىردىكى ئۇيغۇر 
تىلىنىــڭ ئىپادىلەش قابىلىيىتىنــى ۋە ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىيات 
ــۇش  ــەر بول ــي ئەس ــر ئەدەبى ــان بى ــان قىلىدىغ ــى ناماي ئەھۋالىن
بىلــەن بىرگــە زامانىنىــڭ تارىخىنــى، پەلسەپەســىنى، سىياســەت 
ــى،  ــە پىرىنســىپلىرىنى، دىنىي-ئېتىقادىن ــى، تەلىم-تەربىي بىلىمىن
ــە  ــر مەنب ــم بى ــتۇرغان مۇھى ــە ئۇالش ــى بىزگىچ ئۆرپ-ئادەتلىرىن
ــەر  ــن، ھ ــى جەھەتتى ــەرنى مەزمۇن ــابلىنىدۇ . ئەس ــۇپ ھېس بول
ــدۇ. ــز بولۇشــنىڭ رېتســېپى دېيىشــكە بولى ــادا ئېزى ئىككــى دۇني

ــالر، 19 -ئەســىرنىڭ بېشــىدا  ــق تەتقىقات ئەســەر توغرىلى
باشــالنغان بولســىمۇ ئــەڭ ئەتراپلىــق ئەمگــەك، رېشــىت راخمەتى 
ــەرقىي  ــۇر. ش ــان ئەمگەكت ــا قويۇلغ ــن ئوتتۇرىغ ــارات تەرىپىدى ئ
تۈركىســتاندا ئۇيغۇرشۇناســلىق ۋە تۈركولوگىيــە تەتقىقاتــى، 18 
- ئەســىردىن ھازىرغىچــە ئىشــغالچى ھۆكۈمەتلــەر رۇخســەت 
ــدە ئېلىــپ بېرىلغــان  ــرە ئىچى قىلغــان ۋە ئىمــكان بەرگــەن دائى
ۋە تەرەققىــي قىاللىغــان. شــۇڭا »قۇتادغۇبىلىك«نىــڭ بىــرەر 
قالماســتىن،  تېپىلمايــال  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  نۇسخىســى 
 -  1984 ئــاران  قېتىــم،  تۇنجــى  ســۈپىتىدە،  كىتــاب  بىــر 
قىلىنغــان. نەشــر  تىلىــدا  ئۇيغــۇر  زامــان  ھازىرقــى  يىلــى 

رېئاللىققــا  غايىنــى  قىلغانــدا  »قانــداق  ئەســەردە 
بىلىــم  مەســىلىدە  دېگــەن  بولىــدۇ؟«  ئايالندۇرغىلــى 
قىممەتلىــك  قانچىلىــك  بىلىمنىــڭ  گەۋدىلەندۈرۈلگــەن. 
ــى  ــەڭ يېڭ ــزدە بىلىمگە-ئ ــان. كۈنىمى ــا ئېلىنغ ــى تىلغ ئىكەنلىك
تېخنولوگىيىگــە ئىگــە بولغانالرنىــڭ، ھــەم ماددىــي ھــەم مەنىــۋى 
جەھەتتىــن كۈچلەنگەنلىكــى مەلــۇم. ئــۇالر ئىگــە بولغــان بىلىــم 
قىممەتلىــك بولغاچقــا، ئۇالرمــۇ بــۇ بىلىــم ئارقىلىــق قەدىــر-
قىممــەت تاپتــى. بۇنىڭدىــن، بىلىمنىــڭ ئۆزى قىممەتلىــك بولۇپال 
قالمــاي يەنــە قىممــەت يارىتىدىغانلىقىنــى كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ.

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ خۇداغــا ۋە خۇدانىــڭ ھەممىگــە 
قادىــر ئىكەنلىكىگــە مۇتلــەق ئىشــىنىدىغان بىــر مۆمىــن بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ مۇســۇلمانلىق ئىدىيەســى ، بىلىمنىــڭ قۇدرىتىنــى ۋە 
ــڭ  ــانالرنىڭ، بىلىمنى ــىچە ئىنس ــدۇ. ئەكس ــى رەت قىلماي كۈچىن
ئۆزگەرتەلەيدىغانلىقىنــى  تەقدىرىنــى  ئــۆز  بىلــەن  كۈچــى 
تەكىتلەيــدۇ. بــۇ يــەردە بىلىمنىــڭ رولــى دىققــەت تارتىــدۇ. 
قىممىتىنــى  ئىنســاننىڭ  بىلىمنىــڭ  يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، 
بىلىــش  ئارقىلىقــال  بىلىــم  ئىنســاننىڭ  ئاشــۇرىدىغانلىقىنى، 
بىلىــم  ئىشــنى  ھەممــە  يېتەلەيدىغانلىقىنــى،  سەۋىيەســىگە 
قىلىــدۇ. تەشــەببۇس  بولىدىغانلىقىنــى  قىلغىلــى  ئارقىلىــق 

بىلىــم، ئىنســاننىڭ ئەقلىــي قابىلىيىتىنــى ۋە ئىجتىمائىــي 
ــۇق  ــات ۋە مەۋجۇتل ــاي، ھايات-مام ــال قالم ــى ئۆزگەرتىپ ھاياتىن
ئۈچــۈن ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينايــدۇ. شــۇنداقال بىــر دۆلەتنىــڭ 
مۇھىــم.  ئىنتايىــن  ئۈچۈنمــۇ  داۋاملىشىشــى  ۋە  بولۇشــى  بــار 
بولمىســا  بىرســى  ۋە خەلقتىــن  باشــقۇرغۇچىالردىن  دۆلەتنــى 
ياكــى ھــەر ئىككىســى بولمىســا دۆلــەت مەۋجــۇت بولمايــدۇ. 
دۆلەتنــى  بولســا،  نــادان  ئاممىســى  خەلــق  ئەگــەر  يەنــە، 
ئىــدارە قىلىدىغــان كىشــىلەر ھەرقانچــە بىلىملىــك بولســىمۇ 
چۈنكــى   . مۇمكىــن  قويۇشــى  كەتكــۈزۈپ  قولدىــن  دۆلەتنــى 
ئالــدام  رەقىبلەرنىــڭ  ھىيلىگــەر  تــادان،  كىشــىلەر،  نــادان 
ئــۆز خەلقىنىــڭ مەنپەئەتىگــە  خالتىســىغا چۈشــۈپ كېتىــپ، 
ــق  ــەر خەل ــن . ئەگ ــى مۇمكى ــە بولۇش ــق ئىش-ھەرىكەتت زىيانلى
ــق بولســا،  ــر خەل ــم ئىگەللىگــەن بى ــن بىلى ــي جەھەتتى ، ئومۇمى
ــىنى  ــى ئۈچــۈن ۋەزىپىس ــۆز دۆلىت ــر ئەزاســى، ئ ــڭ ھەربى خەلقنى
ئورۇناليــدۇ. ئەگــەر ئىــدارە قىلغۇچىــالر بىلىملىــك بولمىســا، 
قېلىشــى  بېرەلمــەي  قارارالرنــى  توغــرا  پەيتلــەردە  ھالقىلىــق 
مۇمكىــن .  بــۇ يــەردە بىلىمنىــڭ دۆلــەت ۋە جەمئىيــەت ئۈچــۈن 
چىقىــدۇ. ئوتتۇرىغــا  ئىكەنلىكــى  ئەھمىيەتلىــك  قانچىلىــك 

بىلىــم، قــارار بېرىــش جەريانىغــا يــاردەم قىلىدىغــان،  
قــارار بەرگۈچىنىــڭ مەيدانىــدا تــۇرۇپ ھۆكــۈم قىلغانــدا توغــرا، 
ئەمىلىيەتتــۇر.  بىــر  بارىدىغــان  ئېلىــپ  نەتىجىگــە  پايدىلىــق 
جەمئىيەتمــۇ  تاپىــدۇ.  رونــاق  بىلــەن  بىلىــم  دۆلــەت،  بىــر 
شــۇڭا  قىلىــدۇ.  تەرەققىــي  ۋە  باســىدۇ  ئالغــا  بىلــەن  بىلىــم 
جەمئىيەتنــى  ۋە  دۆلەتنــى  قــۇرۇش،  ئاساســىنى  دۆلەتنىــڭ 
رەھبەرلىــك  جەمئىيەتكــە  ۋە  دۆلەتكــە  شــەكىللەندۈرۈش، 
ــەپ  ــى تەل ــش، بىلىمن ــۈك قىلى ــۇزۇن ئۆمۈرل ــى ئ قىلىــش، دۆلەتن
قىلىــدۇ؛ بىلىمنــى توغــرا ئىشــلىتەلەيدىغان بىلىــم ئىگىلىرىدىــن 
قىلىــدۇ؛  تەلــەپ  قوشــۇنىنى  ئەقىــل  تاپقــان  تەركىــب 
دۆلەتنــى  ماسلىشــىپ،  ئۇالرغــا  قولــالپ،  باشــقۇرغۇچىالرنى 
ــم ساپاســىغا ئىگــە، ســان جەھەتتىنمــۇ  كۆكلىتىدىغــان  ۋە بىلى
ــدۇ. ــەپ قىلى ــى تەل ــان نوپۇســنى -خەلقن ــى چۆچۈتىدىغ رەقىبىن

بىلىمگــە تايىنىــپ يېڭــى دۇنيــا، يېڭــى بىــر دەۋر يارىتىش، 
تامامــەن مۇمكىــن. بىلىــم ئىگەللىگەنــدە، ۋاقىتنــى، دەۋرنــى 
بىلىــم- بىلىم-كۈچتــۇر.  بولىــدۇ.  ئىگەللىگىلــى  ۋە جاھاننــى 
ــدۇ. ــى تۇغى ــەن بىرلەشــكەندە  مۇۋەپپەقىيەتن ــل بىل كــۈچ، ئەقى
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 يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ پەرزەنت تەربىيەلەش ئىدىيەسى
  زۇلھايات ئۆتكۈر
     )شۋېتسىيە(

شــۇنى  تارىخــى  مەدەنىيــەت  پۈتكــۈل  ئىنســانىيەتنىڭ 
ــە  ــخ سەھنىســىدە مەردان ــڭ تارى ــر مىللەتنى ــپاتاليدۇكى، بى ئىس
ســەھنىدىن  ياكــى  تۇرۇشــى  تىــرەپ  پــۇت  بىلــەن  قىياپــەت 
ئەۋالدلىرىنــى  ئۆزىنىــڭ  تامامــەن  كېتىشــى  چۈشــۈپ  غــۇالپ 
بولىــدۇ.  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  تەربىيەلىگەنلىكــى  ياخشــى 

بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ــەۋەب،  ــر س ــىدىكى بى ــەر بولۇش ــر ئەس ــاھانە بى ــتانىنىڭ ش داس
ئەڭگۈشــتەرىنى  باشقۇرۇشــنىڭ  دۆلــەت  ئۇنىــڭ  بىــرى 
مۇھىــم  بىــر  يەنــە  بولســا،  بەرگەنلىكــى  كۆرســىتىپ  بىزگــە 
ــەش ئىدىيىســىدۇر. ــت تەربىيەل ــى  كىتابتىكــى پەرزەن ئەھمىيىت

ــەت  ــە تەربىيەســى، جەمئىي ــزدا ئائىل ــى مائارىپىمى ھازىرق
ــۆپ  ــۇالر ك ــەن ئاتالغ ــى دېگ ــەپ تەربىيەس ــى ۋە مەكت تەربىيەس
ئۇچرايــدۇ. »قۇتادغــۇ بىلىــك «تــە بــۇ خىــل ســۆزلەر ياكــى 
نەزەرىيەلــەر مەۋجــۇت ئەمــەس. لېكىــن كىتابتــا مۇشــۇ ئــۈچ 
تەلىــم   ، مائارىــپ  ھالــدا  كاتېگورىيەنــى چۆرىدىگــەن  خىــل 
ھەققىدىكــى  تەلەپلىــرى  قانۇنىيەتلىــرى،  تەربىيەنىــڭ   -
بولىــدۇ. دېيىشــكە  بېرىلگــەن  يورۇتــۇپ  مەزمۇنــالر  خېلىــال 

ياراملىــق  بالىالرنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
تەربىيەلىنىــپ چىقىشــىدا، ئائىلىدىكــى تەربىيەنــى ناھايىتــى 
مۇھىــم دەپ قارايــدۇ. تەربىيــە كۆرمــەي تــۇرۇپ كامالەتكــە 
ــڭ  ــدە دادىنى ــۇ ئائىلى ــدۇ. بولۇپم ــدۇ دەپ قاراي ــى بولماي يەتكىل
تەربىيەســىدە،  بــاال  ئــۇ  قارايــدۇ.  دەپ  يــادرو  تەربىيەســىنى 
»بالىالرغــا  مېھرىبــان بولــۇش بىلەن بالىالرنــى چىڭ تۇتۇش«نى 
بىرلەشــتۈرۈپ قوللىنىــش تەربىيەســىنى تەكىتلەيــدۇ. مەســىلەن:

ئوغۇلنى قىسىپ تۇتسا، ياخشى ئېرۇر،
 ئاتا ئاناسى بەختلىك بولۇر

ئوغــۇل  بــۇرۇن   يىــل   1000 مىســراالردا  دېگــەن 
كېرەكلىكــى  بولــۇش  قانــداق  تەربىيەســى  بالىنىــڭ 
پېئىــل  خــۇش  پەزىلەتلىــك،  توختالغــان.  ھەققىــدە 
 1000 ئىدىيەســى  ھەققىدىكــى  تەربىيەلــەش  پەرزەنتلەرنــى 
يوقاتمىغــان.  كۈچىنــى  دەۋردە  ھازىرقــى  كېيىنمــۇ  يىــل 

يېزىلغــان  بويىچــە  ئەقىدىلىــرى  ئىســالم  كىتــاب  بــۇ 
كىتــاب بولــۇپ، بــاال تەربىيەلەشــتە تەبىئــەت قانۇنلىــرى ۋە 
قىلغــان.  تەۋســىيە  سۇنۇشــنى  بــوي  ئۆلچەملىرىگــە  ئىســالم 
ھازىرقــى زامــان پېداگوگىــكا ئىلمىدىمــۇ ئائىلــە تەربىيەســىنىڭ 

ئىنســاننىڭ خاراكتېرىنــى يارىتىدىغــان بىــر باســقۇچ بولــۇپ، 
كۆرســىتىدىغان  تەســىر  ھاياتىغــا  پۈتكــۈل  ئىنســاننىڭ 
ئائىلــە  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ  قارىلىــدۇ.  دەپ  ئامىــل  بىــر 
ــم  ــە بىلى ــل »پەرزەنتلەرگ ــان ئامى ــم بولغ تەربىيەســىدىكى مۇھى
ئېلىشــنىڭ مۇھىملىقىنــى ئۆگىتىــش، ئۇالرنــى مەدەنىيەتلىــك ۋە 
ئىلىملىــك كىشــىلەردىن تەربىيەلــەپ چىقىــش، ئاتــا - ئانىنىــڭ 
بۇرچــى«، دەپ كۆرســىتىلگەن. بالىنىــڭ »ئەركــە – مېشــچان 
ــا  ــا - ئانىغ ــۇپ ئۆسۈشــى«نى ئات ــك بول ــان خــۇي – پەيلى ، يام
ئەخالقىــي  بۇنىــڭ  ھەمــدە  چۈشــەندۈرىدۇ  دەپ  باغلىــق 
ئارتىــدۇ. ئاتىغــا  بولۇپمــۇ  ئانىغــا،   – ئاتــا  جاۋابكارلىقىنــى 

ئالىمــى  ئەنگلىيــە  ياشــىغان  ئەســىردە   -  16
بېكون»بىلىم-كــۈچ« دېگــەن ھېكمەتلىــك ســۆزنى ئوتتۇرىغــا 
بوۋىمىــز  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  بىزنىــڭ  بولســا،  قويغــان 
ئۇنىڭدىــن 500 يىــل بۇرۇنــال »بىلىم-بەخــت كەلتۈرگۈچىــدۇر« 
ئــۇ  بولغانىكــەن.  قويــۇپ  ئوتتۇرىغــا  ئىدىيەنــى  دېگــەن 
»دۆلەتنــى بىلىملىــك كىشــىلەر باشقۇرۇشــى كېــرەك، ياراملىــق، 
ئولتۇرۇشــى  بېشــىدا  ھاكىمىيــەت  كىشــىلەر  پەزىلەتلىــك 
ــى  ــۇپ، ئەين ــان بول ــب قىلغ ــى تەرغى ــەن ئىدىيەن ــرەك« دېگ كې
قۇتقۇزۇشــتا  جاھالەتتىــن  خەلقنــى  ۋە  دۆلــەت  ۋاقىتتىكــى  
ــە ئىــدى.  ــى ئوينايدىغــان ئىدىي ــر يېتەكچىلىــك رولىن ئىلغــار بى

تەربىيەنىــڭ  تەلىــم  يەنــە  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ئىككــى  ئىبــارەت  ۋە »ئەقىل«دىــن  دەســتۇرىنى »ئوقــۇش«  
ســۆزدىن تەركىــب تاپقــان دەپ قارايــدۇ. خــۇددى ئالــالھ تائاالمۇ 
بەرگىنىــدەك، »بىلىملىــك  بۇيــرۇق  بىزگــە  »ئوقۇغىــن« دەپ 
ــدۇ.  ــدۇ« دەپ قاراي ــتىن كېلى ــۇ تەربىيەلىنىش ــەت ئەھلىم مەرىپ
دۇنيادىكى بارلىق ھۇزۇر ۋە بەخت تەربىيەلىنىشــنىڭ نەتىجىسى.

بىلىمنى بۈيۈك بىل، ئوقۇشنى ئۇلۇغ،
بۇ ئىككى يۈكسەلتۇر قۇلنىمۇ تولۇق.

ئەقىل قايدا بولسا ، ئۇلۇغلۇق بولۇر،
بىلىم كىمدە بولسا ، بۈيۈكلۈك تاپۇر.

تەربىيەســىنىڭ  مائارىــپ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ئاساســلىق نېگىــزى ئىنســاندا بولۇشــقا تېگىشــلىك ئىككــى مۇھىم 
ســۈپەت- پەزىلــەت ۋە بىلىمنــى ئاســاس قىلىــش ئىدىيەســى. 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بــۇ بەخت ئىشــىكى بولــۇپ، ئادەم مۇشــۇ 
ــدۇ. ــەلەيدۇ دەپ قاراي ــە ئېرىش ــەن بەختك ــۈپەت بىل ــى س ئىكك
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ۋە  پەزىلــەت  يۇقىرىقــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ئەقىــل چۈشەنچىســى يەنــە ئەخالقىــي تەربىيــە بىلــەن ئەقلىــي 
تەربىيەنــى كــۆزدە تۇتقــان بولــۇپ،  بــۇ ئىككــى تەربىيــە ھامــان 
بىــر گــەۋدە دەپ قارايــدۇ. ئەقلىــي ۋە ئەخالقىــي تەربىيەنــى تــەڭ 
ئېلىــپ بېرىــش كېــرەك دەپ قارايــدۇ، مۇنۇ مىســراالرغا قارىســاق:

ئەقىل ئوڭ ئىشلەر، ئۇ تەتۈر ئىشلىمەس،
پۈتۈنلەي ئېرۇر چىن، ئۇ مەككار ئەمەس.

 ئەقىللىق ، دۇرۇس ھەم سىلىق سۆز تىلى،
دۇرۇس ھەم تولۇقتۇر ئۇنىڭ پېئىلى.

ــى  ــال قەلب ــپ شــۇ دەۋرلەردى ــم يۈســۈپ خــاس ھاجى ئالى
قويغانىكىــن.  ئوتتۇرىغــا  بولۇشــنى  گــۈزەل  تىلــى  گــۈزەل، 
ــت مەســىلىلەرنى  ــل گۈزەللىكىگــە ئائى ــە تى ــۇ بىلىك«ت »قۇتادغ
خــاس  يۈســۈپ  بولــۇپ،  قويغــان  ئوتتۇرىغــا  ئاالھىــدە 
بىلــەن  تىــل  بېرىشــتە  تەربىيــە  پەرزەنتلەرگــە  ھاجىــپ 
ســىپايە  گــۈزەل،  ســۆزلەرنى  بولۇشــىنى،  بىــردەك  دىلنىــڭ 
قىلىــدۇ. دەۋەت  ئادەتلىنىشــكە  قىلىشــقا  مەنتىقلىــق  ۋە 

ئەقىل كۆركى تىلدۇر، بۇ تىل كۆركى سۆز،
كىشى كۆركى يۈزدۇر، بۇ يۈز كۆركى كۆز.

پــەن  »ئىلىــم  ھاجىــپ،  خــاس  يۈســۈپ  ئاخىرىــدا 
ۋەتــەن،  قابىلىيىتىنــى  ۋە  كامالىتىنــى  ئۆزىنىــڭ  ئەھلىلىــرى 
تەۋســىيە  ئىدىيەنــى  دېگــەن  الزىــم«  بېغىشلىشــى  خەلققــە 
قىلغــان. بــۇ خىــل قــاراش ھازىرقــى دەۋردىمــۇ ئــەڭ ئىلغــار 
ــۇپ، كىشــىلەرنىڭ ئىجتىمائىــي  ــرى بول بولغــان قاراشــالردىن بى
خەلــق  شــەرىىپىنىڭ  شــان  ۋە  ئابــرۇي  يــۈز  خاراكتېــرى، 
تەكىتلەيــدۇ. كېلىدىغانلىقىنــى  قىلىشــتىن  خىزمــەت  ئۈچــۈن 

ئۇيغــۇر  مۇھاجىرەتتىكــى  كۈندىمــۇ  بۈگۈنكــى 
ئىمانلىــق،  بالىلىرىمىزنــى  شــۇكى،  تەلىپــى  مائارىپىمىزنىــڭ 
ۋىجدانلىــق ۋە ئــۆز كىملىكىنــى بىلىدىغــان، مىللەتنىــڭ دوســتى 
قىلىــپ  ئەۋالدالردىــن  ئېتەلەيدىغــان  پــەرق  دۈشــمىنىنى  ۋە 
تۈرلــۈك  گەرچــە  ئەللىرىــدە  غــەرب  چىقىــش.  تەربىيەلــەپ 
پېداگوگىــكا مېتودلىــرى بولســىمۇ، لېكىــن ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىگــە 
خــاس ئومۇمىــي بىــر مائارىــپ ئەندىزىســى بېكىتىلگىنــى يــوق . 
شــۇڭا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بوۋىمىزنىــڭ 1000يىــل بۇرۇنقــى 
پەرزەنــت تەربىيەلــەش ئىدىيەســى  ھازىرقــى كۈندىمــۇ بىزنىــڭ 
ئوغۇلالرنــى  قىســىم  بىــر  ئەرزىيــدۇ.  قىلىشــىمىزغا  ئۆرنــەك 
قىزالردىــن بەكــرەك مۇھىــم كــۆرۈش، تايــاق بىلــەن باشــقۇرۇش 
ئەخــالق  ئالمىغانــدا،  ھېســابقا  قاراشــلىرىنى  دېگەنــدەك 
ــودى  ــتۈرۈش مېت ــنى بىرلەش ــك بولۇش ــەن بىلىملى ــەت بىل پەزىل
ۋە ئەقىلنــى ئىلىــم ئېلىــش ئارقىلىــق يېتىلــدۈرۈش مېتــودى 
تامامــەن بىزنىــڭ قوللىنىشــىمىزغا مــاس كېلىــدۇ دەپ قارايمــەن.
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 قاراخانىيالر دەۋرى ئەدەبىياتىدا يۈسۈپ خاس ھاجىپ 
ئىجادىيىتىنىڭ ئورنى

خانىفە سالىخوۋا*
نارگىزە قۇربانوۋا** 

 )ئۆزبېكىستان (

ئالتــۇن  سەھىپىســىگە  شــانلىق  تارىخىمىزنىــڭ 
ــالر، پەيالســوپالر، شــائىرالر،  ــان، ئالمى ــەن يېزىلغ ــەر بىل ھەرپل
ئىــز  ئۆچمــەس  بىرلىكتــە،  بىلــەن  قەھرىمانلىــرى  دەۋر 
قالدۇرغــان ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇر، تەڭداشســىز ئالىــم، ئۇلــۇغ 
ــى  ــۇرۇن بۈگۈنك ــل ب ــڭ يى ــپ مى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــائىر يۈس ش
ئەركىنلىــك،  بەخت-ســائادەت،  نەســىللەرگە  ۋە  ئــەۋالدالر 
ــەل  ــېپىنى ۋە مۇكەمم ــڭ رېتس ــك ھاياتنى ــچ ۋە خاتىرجەملى تىن
ئىنســانىيەت پەلسەپەســىنى تەقدىــم قىلغــان ئىجــادكار ئىــدى.

ئۆتمۈشــىمىزگە، ئــۇزۇن تارىخىمىزگــە نــەزەر ســالىدىغان 
بىلــەن  ئىجادىيــەت  ياشــاپ  ئاســىيادا  مەركىزىــي  بولســاق، 
مەھمــۇد  فارابــى،  بېرۇنىــي،  خارازمىــي،  ئــال  شــۇغۇلالنغان 
كىشــىلەر  مەشــھۇر  قاتارلىــق  ســىنا  ئىبىــن  كاشــغەرىي، 
ھاياتــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  قاتــاردا،  بىــر  بىلــەن 
ئىگــە. ئاالھىدىلىككــە  خــاس  ئۆزىگــە  ئىجادىيىتــى  ۋە 

ــە  ــى شــەرقىي تۈركىســتانغا زىيارەتك ــەن 1988 - يىل م
ــپ، قەشــقەر شــەھىرىدىكى يۈســۈپ  ــدا، قەشــقەرگە بېرى بارغان
ئوپالدىكــى  قەشــقەرنىڭ  ۋە  مۇزېيىنــى  ھاجىــپ  خــاس 
مەھمــۇد كاشــىغەرىينىڭ قەبرىســىنى زىيــارەت قىلغــان ئىدىــم.

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ   XI - ئەســىرنىڭ ئاتاقلىــق 
ــاس  ــۈپ خ ــدۇر. يۈس ــەت ئەربابى ــمىنى ۋە دۆل ــائىرى، دانىش ش
شــۇغۇلالنغان  بىلــەن  ئىجادىيــەت  ۋە  ياشــىغان  ھاجىــپ 
دەۋر، مەركىــزى ئاســىيادا قاراخانىيــالر ســەلتەنىتى دۇنيــادا 
ئەدەبىياتــى،  ئىلىم-مەرىپىتــى،  ئۇنىــڭ  قازانغــان،  شــۆھرەت 
مەدەنىيــەت مىراســى نۇرغۇنلىغــان مەملىكەتلەرنــى ھەيــران 
دۆلىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر  ئىــدى.  دەۋر  ئالتــۇن  قالدۇرغــان 
ۋە  گۈللــەپ  ناھايىتــى  ھاياتــى  ئىجتىمائىــي   - سايىســى 
تەرەققىــي قىلىــپ  مەركىــزى ئاســىيادا شــۇنداقال شــەرق ۋە 
شــۆھرىتى  شــانلىق  ئۇنىــڭ  مەملىكەتلــەردە  غەربلەردىكــى 
ئەدەبىيــات ساھەســىدە يۈســۈپ  ۋە  ئىلىم-پــەن  تارقالــدى. 
ــەن  ــە يەتك ــۇغ ۋە كامالەتك ــان ئۇل ــا نۇرغۇنلىغ ــاس ھاجىپق خ
ــان  ــالر دەپ ئاتالغ ــى . قاراخانىي ــىپ چىقت ــەر يېتىش نامايەندىل
بــۇ دۆلەتنىــڭ »قــارا« دەپ ئاتىلىشــىنىڭ ســەۋەبى، »ئۇلــۇغ«، 
»بۈيــۈك« دېگەنــدەك مەنىلەرنــى بىلدۈرۈدىغانلىقىندىنــدۇر.

يۈســۈپ خــاس ھاجىپدىــن بىزگــە يېتىــپ كەلگــەن 

يېگانــە ئەدەبىــي مىراســى بولســا »قۇتادغــۇ بىلىــك« )ســائادەت 
ئېلىــپ كەلگۈچــى بىلىم( داســتانىدۇر. بۇ داســتان  XI - ئەســىر 
ئەدەبىياتــى ۋە تەرەققىيپــەرۋەر ئىجتىمائىــي - سىياســىي ۋە 
ئەخالقىــي تەلىــم تەربىيــە كۆزقــاراش ۋە ئىدىيەســىنى بەدىئىــي 
جەھەتتىــن مۇجەسسەملەشــتۈردى . شــۇنداقال تارىــخ، ئىلىــم-
پــەن، ئېتنوگرافىيــە ، تىلشۇناســلىق ۋە باشــقا ســاھەلەر بىلــەن  
ــى ئۆزئىچىگــە ئالىــدۇ. مۇناســىۋەتلىك قىممەتلىــك مەلۇماتالرن

يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ھاياتــى ۋە پائالىيەتلىــرى 
ھەققىــدە مەلۇمــات بېرىدىغــان بىردىــن بىــر ئەســىرى،  ئــو 
بولســىمۇ ئــۆزى يېزىــپ مىــراس قالدۇرغــان »قۇتادغــۇ بىلىــك« 
داســتانىدۇر.  بــۇ ئەســەر XI - ئەســىردە ياشــىغان ئۇلــۇغ 
ــۈپ  ــى يۈس ــەت ئەرباب ــق سىياس ــائىر، ئاتاقلى ــۇر ، ش مۇتەپەكك
باالســاغۇندا   بولــۇپ،  ئائىــت  قەلىمىگــە  ھاجىــپ  خــاس 
ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىشــقا باشــلىنىپ، قەشــقەردە  تاماماالنغــان.  
ئەبــۇ  بۇغراخــان  ھۆكۈمــدارى  قاراخانىيــالر  داســتاننى  بــۇ 
ھۆكۈمــدارى  قاراخانىيــالر  قىلغــان.  تەقدىــم  ھەســەنگە 
ئەتىــۋارالپ،  داســتاننى  بــۇ  ھاســان  ئالــى  ئابــۇ  بۇغراخــان 
ــى »مۇكــەرەم  ئەســەرنىڭ مۇئەللىمىگــە »خــاس ھاجىــپ« يەن
ئىشــىك ئاغىســى« ئۇنۋانــى بىلــەن تەقدىرلىگــەن. يۈســۈپ 
خــاس ھاجىــپ بــۇ شــاھ داســتاننى ئۇيغۇرچــە يازغــان ئىــدى.

ئۇلۇغ  يۈســۈپ خاس ھاجىــپ تەخمىنەن 1019-1020 
يىللىرىــدا بالســاغوندا شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن بولــۇپ، 
1070-1069 يىللىــرى ئەتراپىــدا داســتاننى يېزىــپ تۈگەتكەن.

تىــل  داســتانىدا  ئــۆز  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
ماتېماتىــكا،  پەلســەپە،  تارىــخ،  باشــقا  ئەدەبىياتتىــن  ۋە 
ئاســترونومىيە ۋە دىننىــي بىلىملەرگــە دائىــر ئىلمىــي، بەدىئىــي 
ــان  ــى ناماي ــم ئىكەنلىكىن ــەن ئالى ــە يەتك ــن كامالەتك جەھەتتى
نەزەرىيەلىــرى  دائىــر  ئىلىمىگــە  تىبابــەت  ھەتتــا  قىلىــدۇ. 
ۋە كــۆز قاراشــلىرى، ئۇنىــڭ ئىبىــن ســىنانىڭ ئەســەرلىرىنى 
ــدۇ.  ــرەك بىرى ــن دې ــى ئىكەنلىكىدى ــەن يازغۇچ ــا ئۆگەنگ پۇخت
تېپىلغــان  ھازىرغىچــە  يازمىســى  قــول  ئەســلى  داســتاننىڭ 
ئەمــەس. يۈســۈپ خــاس ھاجىپ ياشــاپ  ئالەمدىــن ئۆتكەندىن 
كېيىــن، كېيىنكــى دەۋرلــەردە كىتــاب شــەكلىدە كۆچۈرۈلگــەن 
كەلگــەن. يېتىــپ  بىزگــە  نۇســخىلىرى  قوليازمــا  ئــۈچ 

*پىروفېسسور دوكتور، ئەنجان دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى، فىلولوگىيە پەنلىرى ئوقۇتقۇچىسى.

** دوتسېنت، ئەنجان ماشىنىسازلىق ئىنستىتۇتىدا ئىشلەيدۇ.
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جەھەتتىــن،  مەزمــۇن  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ 
بىلىــم«  ئىنتىلغۇچــى  >بەخت-ســائادەت<كە  »>قۇت<قــا، 
يەنــى  ئــاي،   18 داســتاننى  بىلدۈرىــدۇ.  مەنىنــى  دېگــەن 
ئەللىكتىــن  يېشــى  ھەتتــا  يازغانلىقــى،  يىلــدا  يېرىــم  بىــر 
قىلىــدۇ. بايــان  تۈگەتكەنلىكىنــى  يېزىــپ  ئاشــقاندا 

يازمــا  قــول  ئــۈچ  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ 
 ،») ھىــرات  )ياكــى  »ۋىيېننــا  بــۇالر  بولــۇپ،  نۇسخىســى 
ئاتىلىــدۇ.  دەپ  نۇســخىلىرى  »نەمەنگــەن«  ۋە  »قاھىــرە« 

بىرىنچــى نۇسخىســى بولســا XIX - ئەســىرنىڭ 20 - 
يىللىرىــدا ئىســتانبۇلدا تېپىلغــان. بــۇ نۇســخا XV ئەســىردە 
ھىراتتــا، ئۇيغــۇر ئېلىپبەســى بىلــەن كۆچۈرۈلگــەن. قوليازمىنــى 
ۋىيېننادىكــى  ئەســەرنى  پۇرگېشــتال  خاممــەر  ئالىــم  تاپقــان 
ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  تاپشــۇرغان.  كۇتۇپخانىســىغا  خانلىــق 
ئاتىلىــدۇ. دەپ  نۇسخىســى  »ۋىيېننــا«  ياكــى  ۋە  »ھىــرات« 

 »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ ئىككىنچــى نۇسخىســى 1897 -  
يىلىــدا قاھىرەدىــن تېپىلغــان. بــۇ نۇســخا XV  ئەســىردە ئــەرەب 
يېزىقــى )خاقانىيــە ئېلىپبەســى(دە كۆچۈرۈلگــەن بولــۇپ، ئــۇ 
»ھىــرات« نۇسخىســىدىن بىــر نەچچــە جەھەتتىــن پەرقلىنىــدۇ.

بولســا،  نۇسخىســى  ئۈچىنچــى  داســتاننىڭ 
ۋىاليىتىدىــن  نەمەنگــەن  جۇمھۇرىيەتنىــڭ  ئۆزبېكىســتان 
نۇســخىالرغا  باشــقا  نۇســخا،  بــۇ  تېپىلغــان.  يىلــى   -  1914
ھازىــر  بولــۇپ،  تولــۇق  ۋە  مۇكەممــەل  نىســبەتەن  قارىغانــدا 
ئىلمىــي  شەرقشۇناســلىق  جۇمھۇرىيــەت  ئۆزبېكىســتان 
ــاقالنماقتا. ــدا س ــالر ئارخىپى ــتىتۇتنىڭ قوليازمى ــات ئىنس تەتقىق

ناھايىتــى  قۇرۇلمىســى  ۋە  ســىيۇژىتى  داســتاننىڭ 
مۇكەممــەل تۈزۈلگــەن بولــۇپ، »قۇتادغــۇ بىلىــك « ئۇيغــۇر 
داســتانچىلىقىنىڭ تىپىــك نامايەندىســىدۇر. داســتاندا لىرىــك 
ــەن  ــالر بىل ــك ئېپىزوت ــان، دىراماتى ــك باي ــەن ئېپى ــالر بىل ئامىل
ئىنســان  تەســەۋۋۇرالر،  ئوبرازلىــق  تەســۋىرى،  تەبىئــەت 
ــۋىرلەنگەن.  ــارەت تەس ــە ماھ ــەن بىرگ ــەز بىل ــرى، مىج خاراكتې
ئالمىغانــدا،  ھېســابقا  مىســراالرنى  تــۆت  بــەزى  داســتان 
مەســنەۋى )ئىككىلىــك( شــەكىلدە، ئــارۇز ۋەزىننىــڭ مۇتاقارىــپ 
تاپقــان  تەشــكىل  بابدىــن   85 داســتان  يېزىلغــان.  ۋەزنىــدە 

بولــۇپ، 6645 بېيىــت ۋە 13290 قۇردىــن تەشــكىل تاپقــان.

داســتاننىڭ ئــون بىرىنچــى بابــى مۇقەددىمــە بولــۇپ، 
بېغىشــالنغان.  خەلىپىگــە  تــۆت  پەيغەمبەرگــە،  ئالالھغــا، 
ــون  ــك ئ ــن، داســتاندىكى ئاساســى ۋەقەلى ــن كېيى مۇقەددىمىدى
ھۆكۈمــدارى  قاراخانىيــالر  باشــلىنىپ،  بابدىــن  ئىككىنچــى 
بۇغراخــان ئابــۇ ئالــى ھەســەننىڭ مەدھىيەســىگە بېغىشــالنغان. 
بــۇالر  بولــۇپ  يارىتىلغــان  ئوبــراز  ئاســاس  تــۆت  داســتاندا 
ئادالــەت، دۆلــەت، ئەقىــل ۋە قانائەتتــۇر ۋە ھــەر بىرىگــە تۈركچە 
ئىســىم بېرىلگــەن. ئادالەتكــە، كۈنتۇغــدى ئىســمى بېرىلىــپ 
ئۇنــى پادىشــاھقا،  دۆلەتكــە بولســا ئايتولــدى ئىســىمىنى بېرىــپ 
ئۆگدۈلمىــش  ئەقىلگــە  بولســا،   قىلغــان  ســىمۋول  ۋەزىرگــە 
)ئەقىــل، دانــا( ئىســمىنى بېرىــپ ئۇنــى ۋەزىرنىــڭ ئوغلىغــا، 
قانائەتكــە بولســا ئودغۇرمىــش )ھوشــيار، دادىــل( ئىســمىنى 
ــتاندىكى  ــان. داس ــىمۋول قىلغ ــا س ــڭ تۇغقىنىغ ــپ، ۋەزىرنى بېرى
بايــان قىلىنغــان. ناھايىتــى قويــۇق  مەرىپەتپــەرۋەر غايىلــەر 

مەسىلەن:

يەتتە سەييارە ۋە ئون ئىككى بۇرج 
ئىنسان پەرزەنتلىرى قەدرى بىلىم ۋە تەپەككۇردا 

تىلنىڭ پەزىلەت ۋە مەنپەئەتلىرى
كىتاب ئىگىسىنىڭ ئۆزرىسى 

بىلىم ۋە ئەقىل ئىدراكنىڭ پەرقى توغرىسىدا
باھار مەدھىيەسى 

كۈنتۇغدى ئېلىگ ھەققىدە
ئايتولدىنىڭ بەخت ھەققىدىكى ھېكايىسى 

كۇنتۇغدىنىڭ ئادالەت ھەققىدە ئېيتقانلىرى 
ئۆگدۈلمىشنىڭ ئېلىگكە ئېيتقانلىرى 

شــائىرالر،  )ئالمىــالر،  ئودغۇرمۇشــقا  ئۆگدۈلمىــش،     
تېۋىپلــەر ، تەبىرچىلــەر، ئەلچىلــەر، ھۈنەرۋەنلــەر، دېھقانــالر، 
بىلــەن(  كىشــىلەر  تەبىقىدىكىلــەر  تۈرلــۈك  ۋە  پادىچىــالر 
مۇئامىلــە قىلىــش ســىرلىرىنى ئۆگىتىــدۇ. كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتۇكــى، 
تېمىالرنىــڭ  ئېلىنغــان  تىلغــا  بىلىك«دىكــى  »قۇتادغــۇ 
بىــر  دائىرىســى ناھايىتــى كــەڭ. ئەممــا ئۇنىڭــدا نېگىزلىــك 
بولــۇپ  جەۋھــەر  داســتاندىن  پۈتــۈن  ئــۇ  باركــى،  نۇقتــا 
مەسىلىســىدۇر. ئىنســان  يەتكــەن  كامالەتكــە  بــۇ   - ئاقىــدۇ 
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 ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ ئۆز دەۋرىگە ئائىت مەلۇماتلىرىنىڭ 
تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى

  ئابلەت كامالوۋ*
     )قازاقىستان(

قىســقىچە مەزمۇنــى: بــۇ ماقالىــدە، ئەھمــەد يۈكنەكىنىــڭ »ئەتەبەتــۇل ھەقايىــق« )ھىبــەت ئــۇل-
ــدۇ.  ــل قىلىنى ــالر تەھلى ــى تەســۋىرلىگەن مەلۇمات ــي دەۋرن ــان ۋاقىتتىكــى تارىخى ــق( داســتانى يېزىلغ ھەقايى
ئىلمىــي تەتقىقاتــالردا، داســتاننىڭ يېزىلغــان ۋاقتــى ھەققىــدە، »كېيىنكــى قاراخانىيــالر دەۋرى« ياكــى 
»قاراخانىيــالر سۇاللىســى يىمىرىلگەندىــن كېيىنكــى ۋاقىــت« دېگەنــدەك ئوخشــىمىغان ئىككــى خېــل 
دەۋرىنــى چۈشــەندۈرۈش جەريانىــدا، جەمئىيەتتىكــى  ئــۆ  يۈكنەكــى  ئەھمــەد  مەۋجــۇت.  قــاراش  كــۆز 
بەرگــەن  ئەھمىيــەت  ۋە چۈشەندۈرۈشــكە  قىلىــش  تەھلىــل  خاراكتېــر جەھەتتىــن  ۋەزىيەتنــى،  دىنىــي 
ــدۇ.  ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ــەن پىكىرن ــدۇ« دېگ ــقا بولى ــەن باغالش ــى بىل ــوپىلىقنىڭ تارقىلىش ــى س ــۇپ، »بۇن بول
ــىنىڭ  ــالر سۇاللىس ــى، قاراخانىي ــڭ ئاجىزلىشىش ــۇلمان جەمئىيىتىنى ــقەرىيە مۇس ــە قەش ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ش
مەملىكــەت  ۋاقىتتــا  ئــۇ  چىقىرىــدۇ.  يەكۈننــى  دېگــەن  مۇمكىــن  بولۇشــى  ســەۋەبى  يىمىرىلىشــنىڭ 
ــدۇ.  ــا ئۆتى ــڭ ھۆكۈمرانلىقىغ ــز خاننى ــن چىڭگى ــۇپ، كېيى ــان بول ــرى ئاســتىدا قالغ ــڭ ھۆكۈمرانلى نايمانالرنى

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: ئەھمەد يۈكنەكى، ئەتەبەتۇل ھەقايىق، ھىبەت ئۇل-ھەقايىق، قاراخانىيالر 
دەۋرى.

Abstract : The article discusses accounts of the poem ‘Atabatul haqaiq’ )Hibat 
il-haqaiq( related to description of a historical epoch, when the poem was compiled 
by Akhmed Yugnaki. Scholars give two different possible dates of composition of the 
poem: one is a period of late Karakhanids and another one is the time immediately fol-
lowing a demise of the Karakhanid dynasty. Describing his epoch, Akhmed Yugnaki 
paid attention to characterizing religious life of the society, which can be linked with 
a rise of Sufism. At the same time decline of the Muslim values in Kashgaria accen-
tuated in the poem could refer to collapse of the Karakhanid state, when the country 
fell under the control of the Naimans followed later by Chengiz-Khan’s conquest.

Key words: Akhmed Yugnaki, Atabatul-haqaik, Hibatul-haqaik, Karakhanid  
epoch
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ئەھمــەد يۈكنەكىنىڭ »ئەتەبەتۇل ھەقايىق« )»ھەقىقەت 
ئىشــىكى«( داســتانى 506 مىســرادىن تەركىب تاپقــان »ئەخالق-
بولــۇپ  ئەســەر  دىداكتىكىلىــق  ســۈپىتىدىكى«  نەســىھەت 
)سىپېســخاالر(  ئىسپاخســاالر  داد  مالــوۋ(.  )س.  ھېســابلىنىدۇ 
ئەبەدىيلەشــتۈرۈش  ئىســمىنى  كىشــىنىڭ  بىــر  دېگــەن  بــەگ 
ئۈچــۈن يېزىلغــان مەزكــۇر داســتاننىڭ مەزمۇنــى »بىلىمنىــڭ 
پايدىســى ۋە بىلىمســىزلىكنىڭ زىيىنــى، تىلنىــڭ ئەھمىيىتــى، 
مەردلىــك  ئۆزگىرىشــچانلىقى،  ۋە  تۇراقســىزلىقى  ئالەمنىــڭ 
ۋە  ئاچكۆزلــۈك  مۆمىنلىــك،  ۋە  مەغرۇرلــۇق  بېخىللىــق،  ۋە 
ئالىيجانــاب مىجــەز« گــە ئوخشــاش تېمىالرغــا  تويماســلىق، 
ئاخىرىــدا  داســتاننىڭ  ئىبــارەت.  بايانالردىــن  بېغىشــالنغان 
بېرىلگــەن. مەلۇماتــالر  بــەزى  خاراكتېرىدىكــى  تەرجىمەھــال 

تارىخــى  پەلســەپە  داســتانى  ھەقايىــق«  »ئەتەبەتــۇل 
مەركىزىــي  ئېيتقانــدا،  جەھەتتىــن  ئومۇمىــي  يەنــى  ئۈچــۈن، 
ئاســىيا تۈركىــي خەلقلىرىنىــڭ مىللىــي تارىخــى ئۈچــۈن مۇھىــم 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە. تىلشۇناســالرنىڭ كــۆز قارىشــى بويىچــە 
ئېيتقانــدا، ئەھمــەد يۈكنەكىنىــڭ داســتانى، دەۋر جەھەتتىــن 
يېقىــن بولغــان، قاراخانىيــالر دەۋرىنىــڭ دىداكتىكىلىــق ئەســىرى 
داســتانىغا  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
ئوخشــاش قاراخانىي-ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان. داســتاننىڭ تىلى 
ئۇنىــڭ مۇئەللىپــى تەرىپىدىــن »قەشــقەرىيە تىلــى« دەپ ئېنىــق 
ئىپادىلىگەن، مۇئەللىپ بولســا ئۆزىنى »تۈركىي« دەپ ئاتىماقتا. 

تامامى ئەرۈر كاشغەرى تىل بىلە 
ئايتمىش ئەدىب رىققاتى دىل بىلە.
كىشى تىلنى بىلسە بىلۇر مەنىسىن

بىلۈرمەن دېسە ئەيب ئۆزى بىلمەسىن.

يەنى:
)ئەسەرنىڭ( ھەممىسى قەشقەر تىلى بىلەن يېزىلغان،

ئەدىپ )بۇنى( چىن دىلىدىن )چىقىرىپ( ئېيتقان.
قەشقەر تىلىنى بىلگەن ھەر كىشى

ئۆزى بىلمىگەننى بىلىمەن دېيىش ئەسەبىيلىكتۇر.

ــي  ــڭ تارىخى ــىنىش ۋە ئۇنى ــى چۈش ــتاننىڭ مەزمۇنىن داس
يېزىلغــان  داســتان  ئۈچــۈن،  قىلىــش  تەتقىــق  ئەھمىيىتىنــى 
دەۋرىنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىنــى توغــرا بىلىــش مۇھىــم ئەھمىيەتكە 
ۋاقتىغــا  يېزىلىــش  داســتاننىڭ  تەتقىقاتــالردا  ئىلمىــي  ئىگــە. 
مۇناســىۋەتلىك ھــەر خىــل  پىكىرلــەر مەۋجــۇت .  ئاتاقلىــق رۇس 
ــۇ ئەســەر XII  ئەســىردە  ــوۋ ب ــم ســېرگېي مال تۈركشــۇناس ئالى
ياكــى ھەتتــا ئۇنىڭدىــن بۇرۇنقــى دەۋرىــدە، يەنــى X ئەســىردە 
يىلــى   -  2018 داســتاننى  چۈشــەندۈرگەن.  دەپ  يېزىلغــان 
قايتــا نەشــر قىلغــان قازاقىســتانلىق ئۇيغــۇر ئالىــم رۇســالن 
ئەســىرنىڭ    XIII ئاخىــرى  ئەســىرنىڭ    XII ئۇنــى  ئارزىېــۋ 
بېشــىدا، يەنــى قاراخانىيــالر دەۋردە يېزىلغــان دەپ قارايــدۇ.

ئەھمــەد  بولىدۇكــى،  قاراشــقا  شــۇنداق  ئومۇمــەن 

يۈكنەكىنىــڭ داســتانى، مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە يۈســۈپ خــاس 
ھاجىپنىــڭ ئەســەرلىرى )ھــەر ئىككــى ئەســەر  XI ئەســىردە 
بىزنىــڭ  يېزىلغــان.  دەۋرىــدە  يېزىلغــان  كەلگــەن(  دۇنيىغــا 
دەۋرىمىزگىچــە قاراخانىيــالر تارىخىغــا ئائىــت ناھايىتــى ئــاز 
يازمــا مەنبەلــەر يېتىــپ كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن، بــۇ ئىككــى ئەســەر 
قاراخانىيــالر دەۋرىنىــڭ بىردىن-بىــر يازمــا يادىكارلىقلىــرى، 
ــى  ــالر دەۋرى ھەققىدىكــى مەلۇماتالرن ھــەم شــۇنداقال قاراخانىي
ــۇپ  ــەر بول ــي مەنبەل ــر ھەقىقى ــان بىردىن-بى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ
مەلۇماتالرنــى  يادىكارلىقالردىكــى  مەزكــۇر  ھېســابالنماقتا. 
ــىيەلىك  ــھۇر رۇس ــىدا، مەش ــش ئاساس ــق قىلى ــل ۋە تەتقى تەھلى
تۈركشــۇناس ســېرگېي كلياشــتورني »ماخمۇت قەشقەرى دەۋرى« 
ۋە »يۈســۈپ باالســاغۇنى دەۋرى« دەپ ئاتالغان ئۆزىنىڭ ئىككى 
ماقالىســىدا، ئەنــە شــۇ ئەســەرلەر ۋۇجۇدقــا كەلگــەن دەۋرىنىــڭ 
بەرگــەن.  ئىپادىلــەپ  دەرىجىــدە  يېتەرلىــك  ئاالھىدىلىكىنــى 
دۆلىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر  تارىخىدىكــى  ئاســىيا  مەركىزىــي 
ــدا قۇرۇلغــان  ــەر تارىخى ــي خەلقل ــۇ تۈركى ــى شــۇكى، ئ ئەھمىيىت
تۇنجــى مۇســۇلمان دۆلىتــى ئىــدى . مۇســۇلمان دۇنياســىنىڭ بىــر 
قىســمى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن، قاراخانىيــالر مۇكەممــەل ھالــدا 
ئىســالم  بىلــەن ســۇغۇرۇلغان  ئاتالغۇلىــرى  تىلىنىــڭ  ئــەرەب 
ئىدىيەلىرىنــى ۋە دۇنيانىــڭ تۈزۈلۈشــى ھەققىدىكــى مۇســۇلمان 
قىلىــش،  قوبــۇل  ئىســالمنى  قىلــدى.  قوبــۇل  تەســەۋۋۇرىنى 
پۈتكــۈل تۈركىــي دۇنياســى ئۈچــۈن، ئــەرەب مەدەنىيىتىنىــڭ 
شــۇ  بۇنــى   . كۆتــۈردى  يۇقــۇرى  بالــداق  بىــر  ئەھمىيىتىنــى 
شــېۋىلىرىنىڭ  تــۈرك  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا  پاكىتتىــن 
تىلىــدا  ئــەرەب  تىلــالر دىۋانــى«  بولغــان »تۈركىــي  لۇغىتــى 
يېزىلغــان. مەزكــۇر ئەســەر ئــەرەب تىللىــق ئوقۇرمەنلــەر ئۈچــۈن 
ــى ۋە  ــڭ تىل ــي قەبىلىلەرنى ــڭ تۈركى ــۇپ، ئۇالرنى ــەن بول تۈزۈلگ
ــى زۆرۈر  ــە بولۇش ــە ئىگ ــرەك بىلىمگ ــدە كۆپ ــى ھەققى مەدەنىيىت
ــەز  ــى مەرك ــى ئەرەبن ــا قارىش ــۇلمان دۇني ــدى . مۇس ــان ئى بولغ
ــدى.  ــا )ئەجــەم( بۆلۈن ــەرەب بولمىغانالرغ ــەرەب ۋە ئ ــان: ئ قىلغ
ــداق  ــي قەبىلەلىرىمــۇ كىرگۈزۈلگــەن. مۇن ــا تۈركى ــى توپق ئاخىرق
ســاقالنغان  دەۋرىدىمــۇ  يۈكنەكــى  ئەھمــەد  قارىشــى  دۇنيــا 
تۇرىــدۇ:  كۆرۈنــۈپ  ســۆزلىرىدىن  مۇنــۇ  ئۇنىــڭ  بــۇ  بولــۇپ، 
)بىلىكلىكنــى  ئــەرەب  ھــەم  ئەجــەم  ئۆگــدى  »بىلىگلىگنــى 
مۇئەللىپنىــڭ  يــەردە  بــۇ  ئــەرەب(«.  ۋە  ئەجــەم  ماختىــدى 
ئېيتماقچــى بولغىنــى، ئەرەبچــە ئىپادىلەنگــەن داســتان نامــى 
قاراخانىيالرنىــڭ ئەقلىــي ھاياتىدىكــى ئــەرەب تىلىنىــڭ ئاالھىدە 
ئورنىنــى تەســۋىرلەيتى: »كىتابنىــڭ ئاتــى ئــەرۇر ئەتەبەتــۇل 
/ ھەقاىــق ئىبــارەت ئەرەبدىــن ئۇســۇل« )قــاز. كتابنــڭ ئــات 
غىبــرات(. تىلىنېــن  ئــاراب  بــەرى  مۇنىــڭ  ســئىي.  ئاقىقــات 

تىلــى  قەشــقەرىيە  داســتانىنىڭ  يۈكنەكــى  ئەھمــەد 
ۋە  تــۈرك  قەدىمــى  ئۇنىڭــدا  بولســىمۇ،  ئەرەبلەشــتۈرۈلگەن 
قەدىمىــي ئۇيغــۇر رۇنىــك يادىكارلىقلىــرى تىلىنىــڭ لېكســىكىلىق 
ســاقلىنىپ  يەنىــال  ئاالھىدىلىكلىــرى  گرامماتىكىلىــق  ھــەم 
مالــوۋ  ســېرگېي  ئۆتكــەن  كۆرســىتىپ  نۇقتىنــى  بــۇ  قالغــان. 
كــۆز  شــەكىللىرىنىڭ  ئۇيغۇرچــە  »كونــا  تىلىــدا  داســتان 
ئالدىمىــزدا مەۋجــۇت ئېكەنلىگىگــە« دىققــەت قىلغــان ئېــدى
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 )  ɤly, -tačy, - duq-(

شۇندقاال كونا لېكسىكا، مەسىلەن ،
näŋ ) نەرسە، بىر نېمە(،

 budun )خەلق( ،
azun )ئالەم(،

kidin )ئاندىن كېيىن(،
qaly )ئەگەر(،
asiz )ئەسكى(،
obut )ئۇيات(،

jud )ھېد، پۇارق(،
bod ) بوي، تەن(،

 toɤa  )قارغۇ(، 
u )قاردىر بولماق، ئەھۋالغا قادىر بولماق(.

تەســىرىنىڭ  پەلسەپىســى  ۋە  مەدەنىيىتــى  ئــەرەب 
قېلىشــى  ســاقلىنىپ  جەمئىيىتىــدە  مۇســۇلمان  قاراخانىيــالر 
ــرى  ــى ئىلگى ــن خېل ــەن ئۇنىڭدى ــى دەۋرى بىل ــەد يۈكنەك ئەھم
 XI (ياشــىغان يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە مەھمــۇد كاشــغەرىي
ئــە.( دەۋرىنىــڭ ئوخشاشــلىقى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. داســتاننىڭ 
»زاماننىــڭ بۇزۇلغانلىقــى ھەققىــدە« ناملىــق مەخســۇس بابىــدا 
تەســۋىرلەنگەن دەۋر، ئەخــالق ۋە ئىنســانىي قەدىــر- قىممەتلــەر 
ھالســىزالنغان قاراڭغــۇ بىــر ۋاقىــت ســۈپىتىدە كــۆز ئالدىمىــزدا 
ئۇنتۇلــدى،  ســاخاۋەتچىلەر  ۋاقىتتــا  بــۇ  بولىــدۇ.  نامايــەن 
ئىشــالرنى  ياخشــى  باھاالشــتىن،  دوســتلۇقنى  ئادەملــەر 
قىلىشــتىن قالــدى؛ نومۇســنى ئۇنتــۇپ، ئۆزلىرىنــى ئەدەپســىز 
تۇتتــى. ئەھمــەد يۈكنەكــى، »جەمئىيــەت ئىســالم قائىدىلىرىدىــن 
چېكىنىــپ، ئادەملــەر مەســجىتكە بېرىــپ ئىبــادەت قىلىشــنى 
ئەخالقســىز  ئورنىغــا  بۇنىــڭ  توختاتتــى،  ئوقۇشــنى(  )نامــاز 
ئورۇنالرغــا )مەيخانــا( بارىدىغــان بولــدى« دەپ بايــان قىلــدى:

غەرب ئەردى ئىسالم غەرىب بولدى باز
ئىبادەت رىيا بولدى ئابىد مەجاز

خارابات ئورامى بولۇپ ئابادان
خەراب بولدى ماسجىد بۇدۇن بىناماز

يەنى:
ئىسالم )ئەسلى( غېرىب بولدى، قايتىدىن ھەسسىلەپ غېرىب 

بولدى،
ئىبادەت ساختىلىققا ئايالندى، ئىبادەتچىلەر جاالشتى.

مەيخانا مۇھىتى ئاۋاتلىشىپ كەتتى، 
مىچىتلەر خاراب بولدى، ئادەملەر بېناماز بولدى.

دىندارلىــق ۋە خۇدادىــن قورقــۇش ئۇنتۇلــدى، ھەقىقەتنــى 
تېپىــش قىيىنلىشــىپ كەتتــى )دوســتلۇق جالىشــىپ كەتتــى، 
)ئەخــالق(  ئەدەپنىــڭ  ئادەملەرنىــڭ  قېنــى؟(.  ھەقىقــەت 
كەلــدى. ۋاقتــى  ئەگەشــمەيدىغان  قائىدىلىرىگــە  دىنىــي 

ئايا ئارتاق ئىشلىگ سەۋىنچىن سالىن
سېنىڭ رۇزگارىڭ بۇ كۆڭۈلچە قىلىن.

...ئۇۋۇت يىتتى يىنداپ بولۇنماز يىدى.
يەنى:

ئەي ئەخالقسىز، شاتلىنىپ كەزگىن،
بۇ سېنىڭ دەۋرىڭ، خالىغىنىڭنى قىل.

...ئۇيات يۈتتى، ھىدىنىمۇ تاپقىلى بولمايدۇ

ئىســالمنىڭ  ۋە  قىممــەت  قەدىــر-  ئەخــالق 
بېشــىغا  ئاھالىســىنىڭ  شــەھەر  ئاساســەن  ھالسىزلىنىشــى 
ــپ،  ــرەت چېكى ــۈن ھەس ــەر ئۈچ ــتاندا ھۈنەرۋەنل ــدى.  داس كەل
قىلىنــدى:  بايــان  ئېتىبارســىزلىقى  ئۇالرغــا  دۆلەتنىــڭ 

ھۈنەرلىغقا ئاژۇن ۋەفاسىزراق ئول
ھۈنەرسىزقا مۇندىن ژەفا ئازراق ئول
ھۈنەر بىرلە دەۋلەت بىرلىكمەكلىكى

بۇلۇنماق قامۇغ قىزدا ئول قىزراق ئول.

يەنى:
بۇ دۇنيا ھۈنەرۋەنلەر ئۈچۈن ۋاپاسىزراقتۇر،

)ئۇالرغا قارىغاندا( ھۈنەرسىزلەرگە جاپا ئازراقتۇر،
ھۈنەر بىلەن دۆلەتنىڭ بىرگە بولۇشى،

ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدىغان ئىشالردىنمۇ ئاز كۆرۈلۈدىغان 
ئىشتۇر. 

ئەســەردە، دەۋر ھەققىــدە باشــقا چۈشەندۈرۈشــلەرمۇ بــار 
بولــۇپ، »غەيــرى ئىنســانىيلىق« )بۈگــۈن بــۇ دۇنيــادا ئىنســانلىق 
ناچــاردۇر/ ئىســىت، ئىنســانلىق قېنــى، نەگــە كەتتــى(، ياخشــى 
قېنــى  ئامانــەت،  ئەھــد  )»قېنــى،  ئۇنتۇلۇشــى  ئىشــالرنىڭ 
ياخشــىلىق؟ / كېيىنكــى كۈنلــەردە ياخشــى ئىشــالرمۇ يوقــاپ 
كەتتــى«( ھېســابالندى. »بۇزۇلغــان ۋاقىتنىــڭ« ئېچىنىشــلىق 
كۆرۈنۈشــىدىن )»ئــۆزۈڭ بــۇزۇق، شــۇڭا زامانمــۇ بۇزۇلــدى«( 
خۇالســە چىقىرىلىــپ، »ئالىمــالر ئىشــىنى، زاھىــدالر تەقۋالىقىنــى 
ــلىق  ــۇ ئېچىنىش ــدى. ب ــى قولالن ــەن ئىپادىلەرن ــلىدى« دېگ تاش
كۆرۈنۈش xıı ئەســىرنىڭ ئاخىرى ۋە xııı ئەســىرنىڭ بېشــىدىكى 
قاراخانىيــالر دۆلىتىنىــڭ ھالســىزالنغان ۋاقتىغــا مــاس كېلىــدۇ. 

داســتاندا  مەۋجۇتكــى،  ئېھتىماللىقمــۇ  بىــر  شــۇنداق 
شــەرقىي- قاراخانىيــالر مەملىكىتىنىــڭ ئاخىرقــى ئــون يىلــى 
دەۋر  كېيىنكــى  يېمىرلىشــىدىن  بەلكــى خانلىقنىــڭ  ئەمــەس، 
لۇغىتى«نــى  تــۈرك  »قەدىمىــي  قىســىم  بىــر  تەســۋىرلىنىدۇ.  
تۈزگۈچىلەرنىــڭ )ۋ. نادېلياېــۋ، د. ناســىلوۋ،  ي .  تېنىشــېۋ، 
ئــا. شــېرباك( پىكــرى ئەنــە شــۇنداق خۇالســىگە ئېلىــپ كېلىــدۇ. 
ۋاقىتنىــڭ كــۆپ  بــۇ  يېرىمــى«  Xııı  ئەســىرنىڭ »بىرىنچــى 
ــالر  ــا قاراخانىي ــۇپ، بۇنىڭغ ــان بول ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــمىنى ئ قىس
ــن كېيىنكــى  ــل ۋە قاراخانىيالردى ــون يى مەۋجــۇت دەۋىردىكــى ئ
جەھەتتــە  بــۇ  كىرىــدۇ.  ۋاقىــت  يىلــى  قىرىــق  دەۋىردىكــى 
ــڭ ئېچىنىشــلىق  ــان دەۋرنى ــدا داســتاندا يارىتىلغ ــپ ئېيتقان ئېلى
كۆرۈنۈشــى XIII ئەســىرنىڭ بىرىنچــى يېرىمىدىكــى قاراخانىيــالر 
سۇاللىســىنىڭ  قاراخانىيــالر  بەلكــى  ئەمــەس،  زامانىغىــال 
ــن.  ــەۋە بولۇشــى مۇمكى ــۇ ت يىمىرىلىشــىدىن كېيىنكــى دەۋىرگىم
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بــۇ ئېھتىماللىقنــى ئىســپاتالش ئۈچــۈن قاراخانىيــالر تارىخىنىــڭ 
كېلىــدۇ.  توغــرا  خاتىرىلەشــكە  باســقۇچلىرىنى  ئاساســىي 
ئوتتۇرىلىرىــدا شــەرقىي  ئەســىرنىڭ   ıx دۆلىتــى قاراخانىيــالر 
تۈركىســتان، يەتتىســۇ ۋە ماۋارائۇننەھرنىــڭ ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
ۋە  ئــۇ شــەرقىي  كېيىنــرەك  قۇرۇلغــان.  تېررىتورىيىــدە  كــەڭ 
غەربىــي قىســىمالرغا بۆلۈنــۈپ كەتتــى )يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
شــەرقىي-قاراخانىيالر  ئەســەرلىرى   كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ۋە 
ھــەر  دۆلىتىنىــڭ  قاراخانىيــالر  يېزىلغــان(.  مەملىكىتىــدە 
ــى:  ــى يوقاتت ــۆز مەۋجۇتلۇقىن ــال ئ ــر ۋاقىتتى ــىمى بى ــى قىس ئىكك
نايمانــالر  -يىلــى   1210 سۇاللىســى  قاراخانىيــالر  شــەرقىي 
ــىمدىكى  ــي قىس ــدى؛ غەربى ــوق بول ــتە ي ــان كۈرەش ــەن بولغ بىل
ــەمەرقەنتتە  ــى س ــى 1212 -يىل ــي ھۆكۈمران ــى قاراخانى ئاخىرق
قىلىنــدى. مۇنقــەرز  تەرىپىدىــن  مۇھەممــەت  خورېزمشــاخ 

مەملىكىتــى  قاراخانىيــالر  شــەرقىي  يىلــى   -  1212
تېررىتورىيەســىدىكى ھاكىمىيــەت نايمــان كۈچلــۈك خــان قولىغــا 
ئۆتكــەن بولــۇپ، ئــۇ ســەككىز يىــل داۋامىــدا بــۇ يەرنــى نــازارەت 
قىلــدى. ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقــى چىڭگىــز خــان باشــچىلىقىدىكى 
توختىــدى.  نەتىجىســىدە  ئىستېالســى  موڭغۇلالرنىــڭ 
تېررىتورىيەســىدىكى  تۈركىســتان  شــەرقىي  چىڭگىزخاننىــڭ 
تۇنجــى  تەشــكىالتلىرىدىن  دۆلــەت  ئۇيغــۇر  ھاكىمىيىتىنــى 
بولــۇپ 1209 -يىلــى ئۇيغــۇر تۇرپــان دۆلىتــى ھۆكۈمرانــى – 
بارچــۇق ئىدىقــۇت تونۇغــان ئېــدى. 1211-1210 -يىللىــرى 
كايالىــك قارلــۇق ۋىاليىتىنىــڭ ھاكىمــى ئارســالن خــان موڭغــۇل 
ھاكىمىيىتىگــە بويســۇندى. ئىلگىــرى نايمــان خانىنىــڭ قــول 
ئاســتىدا بولغــان ئالمالىقنىــڭ قارلــۇق ۋىاليەتلىــرى، 1218 - 
يىلــى كۈچلــۈك خــان بىلــەن بولغــان ئــۇزۇن ئۇرۇشــتىن كېيىــن، 
ئۆتتــى. كۈچلۈكنىــڭ خورېزمشــاھ  ئىلكىگــە  چىڭگىزخاننىــڭ 
مۇھەممــەت بىلــەن بولغــان ئۇرۇشــلىرى ۋە ئۇنىــڭ تەڭرىتــاغ 
ــى  ــى ئ ئەلن ــق ھۆكۈمرانلىق تېررىتورىيەســىدىكى ســەككىز يىللى
رەھىمســىز ســېلىقالرغا  ئاھالــە  ئىــدى.  قىلغــان  خانىۋەيــران 
ــان  ــدى. نايم ــدا قىل ــق پەي ــك نارازىلى ــۈپ، كــەك كۆلەملى كۆمۈل
موڭغــۇل  رەھبەرلىكىدىكــى  دژېبــې  ھاكىمىيىتــى،  كۈچلــۈك 

ئەســكەرلىرى، تۇرپانلىــق ئۇيغــۇر ئەســكەرلىرى بىلــەن بىرلىكتــە 
ۋە يەرلىــك ئاھالىنىــڭ قولالپ-قۇۋۋەتلىشــى بىلــەن نايمانالرنــى 
تار-مــار قىلغاندىــن كېيىــن 1019 -يىلــى نايمــان ھاكىمىيىتــى 
قىلىنىشــى  تار-مــار  نايمانالرنىــڭ  يوقىتىلــدى.  تولــۇق 
موڭغۇلالرنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيانى داۋاملىــق بېسىۋېلىشــىغا يــول 
ئاچقــان بولــۇپ، بــۇ يەرلىــك ئاھالىگــە ئازابــالر ئېلىــپ كەلــدى. 
ئاپەتلــەر ۋە  يۇقۇرىــدا دەپ ئۆتۈلگــەن ھەربىي-سىياسىيســى 
ئەھمــەد  ھاالكەتلىــرى،  دەۋرىنىــڭ  قاراخانىيــالر  كېيىنكــى 
ئەنئەنىۋىــي  تەســۋىرلەنگىنىدەك،  داســتانىدا  يۈكنەكىنىــڭ 
ھايــات ئۇســۇلى، ئەخالقىي-ئــەدەپ قائىدىلــەر ۋە دىنىــي قەدىــر 
- قىممەتلەرنــى ھالسىزلىنىشــقا ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. 
بۇنىڭدىــن كــۆرۈپ يېتەلەيمىزكــى، ئەھمەد يۈكنەكى، داســتانىدا 
ــن كېيىنكــى، قەشــقەرىيە  قاراخانىيــالر سۇاللىســى يىمىرىلگەندى
تەســۋىرلىگەن  ھالسىزلىنىشــنى  جەمئىيىتىنىــڭ  مۇســۇلمان 
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــزدەك، ب ــدا دەپ ئۆتكىنىمى ــن. يۇقىرى بولۇشــى مۇمكى
ھۆكۈمرانلىقــى  نايمانالرنىــڭ  مــۇددەت  قىســقا  قەشــقەرىيە 
ئاســتىدا بولــۇپ، كېيىــن چىڭگىزخاننىــڭ ھاكىمىيىتىگــە ئۆتتــى. 

ھەقايىــق«  »ئەتەبەتــۇل  ئېيتقانــدا،  خۇالســىلەپ 
داســتانىنىڭ مەنبەشۇناســلىق ئەھمىيىتىگــە نــەزەر ئاغدۇرۇشــنى 
مەزكــۇر  تەكىتلەنگەنــدەك،  يۇقىرىــدا  كــۆردۇق.  دۇرۇس 
ئــاز  ناھايىتــى  بويىچــە  تارىخــى  قاراخانىيــالر  داســتان 
ســاندىكى قىممەتلىــك يازمــا يادىكارلىقالرنىــڭ بىــرى بولــۇپ 
ــۈرگەن  ــۈم س ــل ھۆك ــابلىنىدۇ. ئەپسۇســكى، 400-350 يى ھېس
قاراخانىيــالر مەملىكىتىدىــن )1212-850( ئىنتايىــن ئــاز يازمــا 
بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  يېتىــپ كەلگــەن  بىزگىچــە  يادىكارلىقــالر 
پايدىلىنىــش  شــۇ دۆلەتنىــڭ تارىخىنــى تەتقىــق قىلىشــتىكى 
قىممىتــى يۇقــۇرى. قاراخانىيــالر تارىخىنىــڭ مەنبەشۇناســلىق 
داســتانى  يۈكنەكــى  ئەھمــەد  كەملىكىدىــن،  بازىســىنىڭ 
قىلىشــتا چــوڭ  تەتقىــق  تارىخىنــى  مىللىــي  قاراخانىيالرنىــڭ 
ئەھمىيەتكــە ئىگــە. ئۇنىڭدىكــى مەلۇماتــالر، يۈســۈپ خــاس 
ــش  ــەرلىرىدىكى پايدىىنى ــغەرىي ئەس ــۇد كاش ــپ ۋە مەھم ھاجى
بىلــەن ئوخشــاش مەۋقەگــە قويۇلىشــى كېــرەك. مەنبەلىــرى 
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يىراق قەدىمكى تۈرك چالغۇلىرىدىن »تۈركى تىلالر دىۋانى« 

دىكى چالغۇالرغا دائىر مەلۇماتالرغىچە              

مىھرۇلال تەۋەككۇل*

قىســقىچە مەزمۇنــى: قەدىمكــى تۈركلەرگــە مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتــالر ئىچىــدە قاراخانىيــالر دەۋرىگــە ئائىــت 
ــت  ــە ئائى ــى تۈركلەرگ ــالر دەۋردىك ــە. قاراخانىي ــا ئىگ ــم ئورۇنغ ــى مۇھى ــەت تەتقىقات ــخ ۋە مەدەنىي ــات، تارى ئەدەبىي
ئېنســىكلوپېدىيەلىك ئەســەر »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« بولســا دەۋر تەتقىقاتى ئۈچۈن ئــەڭ قىممەتلىــك ماتېرىيالالردىن 
ــر  ــلەتكەن بى ــۇرۇن ئىش ــن ب ــالر دەۋردە ۋە ئۇنىڭدى ــڭ قاراخانىي ــى« دا، تۈركلەرنى ــالر دىۋان ــى تىل ــدۇر. »تۈرك بىرى
قىســىم چالغۇلىــرى ۋە مۇزىــكا ئەنئەنىســى توغرىســىدىكى چۈشــەنچىلەرگىمۇ مۇناســىپ يــەر بېرىلگــەن. دىۋاندىكــى 
بــۇ چۈشــەنچىلىرنى قەدىمكــى تــۈك چالغۇلىــرى ھەققىدىكــى باشــقا ماتېرىيالــالر بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ تەھلىــل 
قىلىــش بىزنــى چالغــۇ ئەســۋابالرنىڭ تۈركلەرنىــڭ ھاياتــى، ئۆرۈپ-ئادىتــى ۋە دىنــى ئېتىقادىدىكــى يېــرى ھەققىــدە 
ــالر  ــرى توغرىســىدىكى مەلۇمات ــۈرك چالغۇلى ــراق قەدىمكــى ت ــدە يى ــدۇ. مەزكــۇر ماقالى ــۇر تونۇشــقا ئىگــە قىلى چوڭق
ــتىدە  ــۆزلەر ئۈس ــت س ــا ئائى ــۋابالر ۋە ئۇالرغ ــى«دا چالغۇ-ئەس ــالر دىۋان ــى تىل ــقەرىنىڭ »تۈرك ــۇد قەش ــەن مەھم بىل
بەرگــەن ئىزاھاتىغــا ئاساســلىنىپ تــۇرۇپ، تۈركلەرنىــڭ تارىخىدىكــى چالغۇالرنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى، تارىخــى 
قوللىنىشــى ۋە ھازىرقــى تەرەققىيــات ئەھۋالــى ھەققىــدە سېلىشــتۇرما تەھلىــل تەتقىقاتــى ئېلىــپ بېرىلىــدۇ .

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: تۈركلەر، قاراخانىيالر، تۈركى تىلالر دىۋانى، چالغۇ.

Information About Instruments from Old Turkish to Divanu Lugati’t Turk

Abstract: The literature, history and culture studies of the Karahanid period have an 
important place for the Old Turkish studies. Divanu lugatit Turk, which is an en-
cyclopedic work, is giving most important first hand material for the investigation 
of the Karahanid period. In Divanu Lugati’t Turk, is also giving information about 
the music and the musical instruments used by the Turks in the period of Karahanid 
and in previous periods. Comparing this information with other materials will help 
us to determine the place of instruments in Turkish social life, customs and religious 
rituals. In this article, comparative analysis will be made on the historical origin 
of Turkish instruments, its usage in the historical process and its current develop-
ment based on the explanations given to the instruments in Divanu Lugati’t Turk.

Key words: Turks, Karahanid, Divanu Lugati’t Turk, Instrument.

* تۈركىيە سەلچۇق ئۈنېۋىرسىتېتى جەمئىيەتشۇناسلىق فاكۇلتېتى دوكتىرانتى.
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كىرىش

 ئاتاقلىــق تىلشــۇناس ۋە ئالىــم مەھمــۇت قەشــقەرى 
نــى  دىۋانــى«  تىلــالر  »تۈركــى  ئەســىرى  بۈيــۈك  ئۆزىنىــڭ 
 -  1072 )مىالدىيــە  يىللىــرى   -   466  -  464 ھىجرىيــە 
1074 - يىللىــرى( يېزىــپ،  ھىجرىيــە 467 - يىلــى قايتــا 
ــى ئابباســىيە خەلىپىلىكىنىــڭ 27 -  ــان ۋە ئۇن تولۇقــالپ چىقق
خەلىپىســى بولغــان ئوبۇلقاســىم ئابدۇلــال بىننــى مۇھەممەدىــل 
مۇقتــەدى بىئەمرۇلالھغــا تەقدىــم قىلغــان )1 -ت، 17. 18. 
ۋاقىتتىكــى  ئەينــى  دىۋانــى«دا  تىلــالر  »تۈركــى  بەتلــەر(. 
ــى  ــق ئەين ــى توغرىلى ــل پەرق ــى ۋە تى ــۈرك قەبىلىلىرىنىــڭ تىل ت
ــەر  ــۈرك قەبىلىل ــۇالر، ت ــى ئاتالغ ــەن ۋە تۈرك ــۇرالر بېرىلگ ئۇچ
ــر  ــا دائى ــڭ تارىخىغ ــۇ قەبىلىلەرنى تەپســىلىي تونۇشــتۇرۇلۇپ ب
باشــقا  ۋە  ئۇيغــۇر  يەنــە  دىۋانــدا  بېرىلگــەن.  مەلۇماتــالر 
ــر  ــي تۇرمۇشــقا دائى ــي ھــەم مەدەنى ــۈرك خەلقلىرىنىــڭ ماددى ت
بولــۇپ،  بېرىلگــەن  مەلۇماتــالر  ئەھمىيەتلىــك  ئاالھىــدە 
مەھمــۇد قەشــقەرىنىڭ دېھقانچىلىــق، چارۋىچىلىــق، تېبابــەت، 
ــل  ــۆپ خى ــق ك ــەنئەت... قاتارلى ــەر س ــى، ھۈن ــۇش ئادىت تۇرم
ۋە  تەبىــرى  بەرگــەن  ســۆزلەرگە  چېتىشــلىق  ســاھەلەرگە 
بىزگــە  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  ئارقىلىــق  ئىســپاتلىرى  مىســاللىق 
ــڭ ئەنئەنىســى،  ــى تۈركلەرنى ــڭ ئالدىدىك 11 -ئەســىر ۋە ئۇنى
ئۆرۈپ-ئادىتــى، ســەنئىتى قىسقىســى ياشــام ھاياتــى توغرىســىدا 
بىلىــم  بىلدۈرىدىغــان  چۈشــەنچىلەرنى  مۇھىــم  نۇرغــۇن 
خەزىنىســى ســۈپىتىدە خىزمــەت قىلىۋاتىــدۇ. ئــۆز نۆۋىتىــدە 
ــۇرۇن  ــن ب ــڭ شــۇ دەۋردە ۋە ئۇنىڭدى ــە تۈركلەرنى ــدا يەن دىۋان
ئىشــلەتكەن بىــر قىســىم چالغۇلىــرى ۋە مۇزىــكا ئەنئەنىســى 
ــدۇر. ــورۇن ئالغان ــىپ ئ ــەنچىلەرمۇ مۇناس ــىدىكى چۈش توغرىس

مەدەنىيــەت  ئىنســانىيەت  خەلقلەرنىــڭ  تۈركىــي 
ساھەســىگە قوشــقان تۆھپىســى ئىچىــدە ئــۇزاق تارىخقــا ئىگــە 
بولغــان مەنىۋىلىــك، مۇزىــكا ســەنئەت مەدەنىيىتىمــۇ بەلگىلىــك 
ــەن  ــق بىل ــەر ئوۋچىلى ــي خەلقل ــدۇ. تۈركى ــورۇن تۇتى ــم ئ مۇھى
شــۇغۇلالنغان ئــەڭ قەدىمكــى دەۋرلەردىــال بىــرەر ئىشــتىن 
نەتىجــە قازانغانــدا ياكــى خەيرىلىــك كۈنلــەردە خەلــق بىــر 
يەرگــە جــەم بولــۇپ، مۇراســىم ئۆتكــۈزۈپ، تەنتەنــە قىلىدىغــان 
ئادەتنىــڭ بارلىقــى مەلــۇم. قەدىمكــى قەھرىمانلىق داســتانىنىڭ 
»ئوغۇزنامــە«  ھېســابلىنىدىغان  بىــرى  نەمۇنىلىــك  ئــەڭ 
داســتانىدا ئوغۇزخاننىــڭ ئەل-جامائەتنــى بىــر يەرگــە يېغىــپ، 
قىلىنىــدۇ.  بايــان  ئۆتكۈزگەنلىكــى  مۇراســىمى  تــوي  كاتتــا 
مۇراســىم-ئادەتلىرىنىڭ  خەلقىنىــڭ  تــۈرك  قەدىمكــى  بۇنــى 
قەدىمىيلىكىگــە ئىســپات قىلىــش مۇمكىــن. ھازىرغــا قــەدەر 
ئۇيغــۇرالر داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان مەشــرەپ، ئاناتولىيــەدە 
داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان ســېرا كېچىســىمۇ بىزنىــڭ قەدىمدىــن 
ئادىتىمىزنىــڭ  ســەنئەت  كېلىۋاتقــان  قىلىــپ  داۋام  بۇيــان 
ســورۇنلىرى  مەشــرەپ  ئۇيغــۇرالردا  بولــۇپ،  ئىســپاتى  بىــر 
قوشــاق، ئېيتىشــىش، مۇقــام نەغمەلەرســىز قىززىمايــدۇ، شــۇ 
نەغمەلەرنــى ئورۇنالشــتا ھــەر خىــل چالغــۇ ئەســۋابالرنىڭ 
چالغــۇ  چۈنكــى  ئايــان  ھەممىمىزگــە  قوللىنىلىدىغانلىقــى 

قوراللىــرى مۇزىكىنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ماددىــي ۋاسىتىچىســى، 
قىلىــپ  داۋام  قەدىمدىــن  مۇراســىمالر  مەشــرەپ،  شــۇڭا 
ئىســپاتىدۇر.  بىــر  مەدەنىيىتىمىزنىــڭ  ســەنئەت  كېلىۋاتقــان 
دىۋانىــدا  تىلــالر  تۈركــى  قەشــقىرى  مەھمــۇد  ھەقتــە  بــۇ 
شــەكلىنى  مۇراســىم  مەشــرەپ،  بىرلەشــكەن،  نەغمە-ســاز 
يازغــان: مۇنــداق  قىلىــپ  نەقىــل  قوشــاقالرنىمۇ  ئالغــان 

كۆكلەر قامۇغ تۈرۈلدى،
ئىۋرىق ئىدىش تىزىلدى.
سەنسىز ئۆزۈم ئۆزەلدى،
كەلگىل ئامۇل ئاۋنالىم.

مەنىسى:
ھەممە سازالر )كۈيلەر( تۈزىلدى،

ئىۋرىق، ئېدىش تىزىلدى.
سەنسىز كۆڭلۈم بۇزۇلدى،

كەلگىل ئاستا ئوينايلى.
)3 -ت، 180 -ب(

1.قەدىمكى تۈرك چالغۇلىرى ھەققىدە

ــاۋۋال،  دىۋاندىكــى چالغــۇالر ئۈســتىدە توختىلىشــتىن ئ
ئۈچــۈن،  چۈشــىنىش  تارىخىنــى  چالغــۇالر  تۈركلەرنىــڭ 
ئاغــدۇرۇپ  نــەزەر  مەدەنىيىتىگــە  چالغــۇ  قەدىمكــى  يىــراق 
ــۇش  ــدا بول ــڭ پەي ــى چالغۇالرنى ــى دەۋىردىك ــز. قەدىمك ئۆتىمى
مۇمكىــن:  چۈشــىنىش  تەرەپتىــن  قانچــە  بىــر  ئېھتىياجىنــى 

قەبىلىلــەر  ئۇرۇشــتا،  دەســلەپ  ئــەڭ  چالغــۇالر   )1
ئىتتىپاقىــدا قوشــۇن توپــالش، جــەڭ ئېــالن قىلىش، قوشــۇننىڭ 
توپلىشــىپ  ياكــى  قەبىلــە  ئۇرغۇتــۇش،  كۈچىنــى  روھــى 
يەتكــۈزۈش،  خەۋەرنــى  مەلــۇم  رايونــالردا  ئولتۇراقالشــقان 
جــەڭ غەلىبىســىنى يەتكــۈزۈش، ئــوۋ ئوۋالشــتا توپلىشــىش 
ــەن  ــاج بىل ــش ئېھتىي ــى بېرى ــش خەۋىرىن ــا ئاتلىنى ــى ئوۋغ ياك
مەيدانغــا كەلگــەن ۋە قوللىنىلغــان. بــۇ توغرىســىدا تۈركــى 
تىلــالر دىۋانىدىمــۇ مۇناســىۋەتلىك بايانــالر بــار بولــۇپ دۇمبــاق 
ئــۇرۇپ قوشــۇن توپــالش ۋە ســەپ تۈزۈشــكە ئائىــت ھــەم 
ياۋايــى  چېلىــپ  ناغرا-دۇمبــاق  چىققانــدا  ئوۋغــا  شــۇنداقال 
ھايۋانالرنــى ئۈركۈتــۈپ چىقارغانلىقىــدەك مىســالالر ئۇچرايدۇ .

2( چالغــۇ قەدىمــى دىنــى ئېتىقادتــا دۇئا-تىــالۋەت، 
تەڭرىلەردىــن مــەدەت تىلــەش ئېھتىياجــى بىلــەن مەيدانغــا 
كەلگــەن بولــۇپ، مىالدىدىــن خېلىــال بۇرۇنقــى دەۋرلەردىــن 
باشــالپ ئېتىقــاد قىلغــان شــامانزىمدا باخشــىالرنىڭ دۇئــا-
تىــالۋەت قىلىشــى، پېرىخونلــۇق قىلىــپ جىــن شــەيتانالرنى 
قوغلىشــى، كېســەل داۋاالشــتا كــەڭ ئىشــلىتىلگەن. بۇخىــل 
داپ  بولــۇپ،  ســاقالنغان  ھازىرغىچــە  ئاســارىتى  ئادەتنىــڭ 
چېلىــپ، پىــر ئويناپ، جىــن قوغاليدىغان، كېســەل داۋااليدىغان 
خۇراپىــي ئادەتلــەر مىللىي ئادەت شــەكلىدە ســاقلىنىپ قالغان. 

شــاماندا پېرىخونلۇق قىلغاندا مەخســۇس ئىشلىتىدىغان 
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»ئىالھــى قــۇرال« الر بولىــدۇ. شــامان ئىشــلىتىدىغان دىنــى 
ئەســىۋابالردا ئىالھىــي داپ بىرىنچــى بولــۇپ پېــرە ئويۇنىدىكــى 
ئــەڭ ئاساســلىق قورالالرنىــڭ بىــرى ســۈپىتىدە تىلغــا ئېلىنىشــى 
بۇنىڭغــا ئىســپاتتۇر. )راخمــان ئابدۇرەھىــم، 2006 ، 219. بــەت(

3( چالغــۇ تەنتەنــە قىلىــش، كۆڭــۈل ئېچىــش ئۈچــۈن 
جــەڭ  قىلدۇرۇلغــان.  تەرەققىــي  ۋە  كەلگــەن  بارلىققــا 
غەلىبىســىنى تەنتەنــە قىلىــش، تەرەققىــي قىلىــپ مەلــۇم دەۋرگــە 
ــەن  ــى بىل ــش ئېھتىياج ــش، ھۇزۇرلىنى ــۈل ئېچى ــدە كۆڭ يەتكەن
ــى  ــون ئىكك ــۇر ئ ــرەپلىرى ۋە »ئۇيغ ــۇر مەش ــلىتىلگەن. ئۇيغ ئىش
مۇقامــى« دا چالغۇنىــڭ كۆڭــۈل ئېچىــپ مۇزىــكا ئورۇنالشــتا ئەڭ 
زۆرۈر ماددىــي ۋاســىتە قىلىــپ قوللىنىلىشــى بۇنىڭغــا ئىســپاتتۇر.

 تۈركلەرگــە مۇناســىۋەتلىك يىــراق قەدىمكــى دەۋرلــەردە 
چالغۇالرغــا مۇناســىۋەتلىك ئــەڭ قەدىمكــى ماتېرىيالنــى ھونــالر 
تارىخىدىــن بايقايمىــز. مىــالدى 89 -يىلــى خــەن سۇاللىســىنىڭ 
)شــىمالى  ھونــالر  غەربــى  دۇشــەن  بىــرى  ســانغۇنلىرىدىن 
ھونــالر( بىلــەن ئۇرۇشــقان چاغــدا، ھونالرنىــڭ ئوردىســىدىن 
ئالمــاس،  )تۇرغــۇن  ئاڭلىغــان.  ئاۋازىنــى  نــەي  چىقىۋاتقــان 
ــب  ــى مەشــھۇر ئەدى ــڭ 200 -يىل ــەت(  مىالدىنى 1986، 238. ب
ــالر  ــەرقىي ھون ــى ش ــەي ۋىنج ــزى س ــەييۇڭنىڭ قى ــات، س خەتت
ــۇ شــەرقىي  ــۇالپ كېتىلگــەن. ئ ــن ب ــالر( تەرىپىدى ــى ھون )جەنۇب
قىلىنغــان  ياتلىــق  خانىغــا  بىلگــە  قــول  ســول  ھونالرنىــڭ 
-يىلــى   220 مىــالدى  تۇرغــان.  يىــل   20 ھونــالردا  بولــۇپ، 
ساۋســاۋ تەرىپىدىــن قايتــۇرۇپ كېلىنگــەن. ئــۇ »ھونــالر نىيىگــە 
يازغــان: مۇنــداق  ئەســىرىدە  شــېئىرى  دېگــەن  غــەزەل«   18

»كەچ كىرگەندىن تارتىپ تاڭ ئاتقانغا قەدەر داقا-
دۇمباقنىڭ ئاۋازى ياڭراپ تۇرىدۇ.«] تۇرغۇن ئالماس، 1986، 

239 - بەت[

بــۇ مىســالدا تىلغــا ئېلىنغــان، نــەي، دۇمبــاق مەيلــى 
ــى  ــلىتىلگەن دۇمباقن ــۈن ئىش ــش ئۈچ ــقا چاقىرى ــدە ئۇرۇش جەڭ
كۆتــۈرۈش  روھىنــى  قوشــۇننىڭ  يېغىــش،  قوشــۇننى  ياكــى 
ئېســتېتىكا  ياكــى  دۇمباقنــى  ئىشــلىتىلگەن  مەقســىتىدە 
ۋە  ئورۇنــالش  مۇزىــكا  ئۈســتۈنلۈكىدىن  تۇيغۇســىنىڭ 
ــان  ــۇ ئەســۋاب ســۈپىتىدە قوللىنىلغ ــش ئۈچــۈن چالغ ھۇزۇرلىنى
بولغــان  كېــرەك  بىزگــە  كۆرسەتســۇن،  دۇمباقنــى  نــەي، 
ئاساســەن  مەلۇماتقــا  بــۇ  ئەســىردىكى   -  1 مۇھىــم خۇالســە 
ــۈك  ــال كۈنل ــىر بۇرۇن ــە ئەس ــر نەچچ ــن بى ــڭ مىالدىدى ھونالرنى
بولغانلىقىــدۇر. چالغۇلىــرى  ئىشــلەتكەن  داۋاملىــق  ھاياتىــدا 

تــۈرك تارىخىنىــڭ ئــەڭ قەدىمكــى يازمــا ئىســپاتلىرى 
يادىكارلىقىدىمــۇ  تــاش  مەڭگــۈ  ئورخــۇن  ھېســابلىنىدىغان 
تېمىمىزغــا مۇناســىۋەتلىك نۇقتىالرنــى ئۇچرىتااليمىــز. بىلگــە 
قاغاننىــڭ ئۆلۈمــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ جىيەنــى يوللىــغ تېكىــن 
غــەرب   )735( تېشــىنىڭ  مەڭگــۈ  قاغــان  بىلگــە  تەرىپىدىــن 
بــار: مەزمــۇن  مۇنــداق  يازمىــدا  يېزىلغــان  يۈزىگــە  تــەرەپ 

بىلگــە قاغــان ۋاپــات )بولــدى؟(. ئەتىيــاز كېلىۋىــدى، 
گۈلدۈرلىســە،  )قانــداق(  دۇمبىقــى  )كــۆك(  يۇقىرىــدا 
)شــۇنداق(،  مۆرىســە،  )قانــداق(  بۇغىــالر  تاغــالردا  شــۇنداق، 
111.بــەت(  ،2009 تەكىــن،  )تــاالت  تۇتىۋاتىمــەن..  ھــازا 

كۇچــا قىزىــل مىڭئۆيــى، قۇمتــۇرا قىزىــل مىڭئۆيدىكــى 
رەســىملىرىدە  تــام  تەســۋىرى«  نەغمە-نــاۋا  »ئەرشــتىكى 
چۆرىــدەپ ئولتــۇرۇپ، ھــەر خىــل ســازالرنى چېلىــپ نەغمــە 
پىپــا،  ھاياتــى،  مەدەنىــي  كۇســەنلىكلەرنىڭ  قىلىۋاتقــان 
ــاق،  ــرا، دۇمب ــۇزەك(، ناغ ــەي )يالغ ــۇناي، ن ــا، س ــان، قوڭق بالىم
قالــۇن، چــاڭ، راۋاب ، جەللــە )ئوتتۇرىســىغا تېــرە كېرىلگــەن 
خىــل   15 قاتارلىــق  داپ(  خىــل  بىــر  تەخســىلىك  مىــس 
چېلىنىۋاتقانلىقــى  ئۆزلۈكىدىــن  ئەرشــتە  ئەســۋابنىڭ  چالغــۇ 
تىپىكلەشــتۈرۈلگەن. قىزىــل قاغــا مىڭئۆيدىكــى تام رەســىملىرىدە 
ئەرشــتە  چېلىــپ  ســازالرنى  قاتارلىــق  غوڭقــا  بالىمــان، 
يارىتىلغــان.  ئوبــرازى  ھۆر-پەرىلەرنىــڭ  قىلىۋاتقــان  پــەرۋاز 
ســەنئىتىمىزنىڭ  مۇزىــكا  قەدىمكــى  پاكىتــالر  ماددىــي  بــۇ 
چۈشــەندۈرۈپ  تاپقانلىقىنــى  تەرەققىــي  دەرىجىــدە  يۈكســەك 
128.129.بەتلــەر(  ،2001 نــۇردۇن،  تۇرۇپتۇ.)ئابلــەت 

قۇمتــۇرا قىزىــل مىڭئۆيدىكــى »ئەرشــتىكى نەغمە-نــاۋا 
تەســۋىرى« دە جەللــە )ئوتتۇرىســىغا تېــرە كېرىلگــەن مىــس 
خىــل  بىــر  ئاتىلىدىغــان  دەپ  داپ(  خىــل  بىــر  تەخســىلىك 
ســازنىڭمۇ ســىزىلغانلىقىنى ســۆزلەپ ئۆتكــەن ئىــدۇق. ئۇنىڭدىــن 
ــۇ،  ــا تاملىرىغىم ــى ئىبادەتخان ــى مان ــوردا ياك ــۇت ئ ــقا ئىدىق باش
بەربــاپ  چالغۇچىــالر  ســەھىپىلىرىگىمۇ  دەســتۇرلىرى  مانــى 
كۆرۈنۈشــلەر  ســۆزلەۋاتقان  ھېكايــە  ياكــى  ناخشــا  چېلىــپ، 
ســىزىلغان. ئىدىقــۇت ۋە يارغولالردىــن بالالرنىــڭ نــەي چالغــان، 
ئەگــرى ســاپاقلىق قوبــۇز چالغــان كۆرنۈشــلىرىمۇ تېپىلغــان. 
قەبرىســتانلىقتىن  قەدىمكــى  ناھىيەســىدىكى  نىيــە  يىــراق 
ســاز  قىياپەتتىكــى  يەرلىــك  توقۇلمىــدى  گۈللــۈك  تېپىلغــان 
ــەن  ــەن. ئومۇم ــەن گەۋدىلەنگ ــرازى روش ــال ئوب ــان ئاي چېلىۋاتق
تاشــكېمىر ۋە ئــوردا تاملىرىــدا، كىتــاب ســەھىپىلىرى بىلــەن 
داپ،  قوڭقــا،  پىپــا،  قالدۇقلىرىــدا،  رەختلەرنىــڭ  توقۇلمــا 
ــاق  ــەي، ياندۇمب ــق ن ــەي، تېزى ــق ن ــەي، بالىمــان، يېتى ــە، ن جەلل
ســۇناي، داال دۇمبىقــى، ناغــرا، قاتارلىــق چالغــۇ قۇرالــالر ئوبــرازى 
ئۇچرايــدۇ . )ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن، 1998، 325.بــەت(

بــۇددا  ئىســالمىيەتتىن بۇرۇنقــى چالغــۇالر توغرىســىدا 
مىڭئــۆي، قىياتــاش ســىزمىلىرىدىن باشــقا ئارخېئولوگىيەلىــك 
ماددىــي پاكىتــالر ناھايىتــى ئــاز بايقالغــان بولــۇپ، بۈيــۈك 
ــت ئەســىرى »تۈركــى  ــۇد قەشــقەرىنىڭ گىگان تىلشــۇناس مەھم
توغرىســىدىكى  چالغــۇالر  قىســىم  بىــر  دا  دىۋانــى«  تىلــالر 
قاراخانىيــالر  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قالدۇرۇلۇشــى  ئۇچۇرالرنىــڭ 
چالغــۇ  ۋە  مۇزىــكا  بۇرۇنقــى  ئۇنىڭدىــن  ۋە  دەۋرىدىكــى 
قوراللىرىنــى تەتقىــق قىلىشــتا مۇھىــم ئۇچۇرلــۇق رول ئوينايــدۇ.
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2.تۈركى تىلالر دىۋانىدىكى چالغۇالر 
ھەققىدە

تۆۋەنــدە مــەن ئاساســىي يۆنىلىشــتە، يۇقىرىقــى ئىســپات 
دىكــى  دىۋانــى«  تىلــالر  »تۈركــى  ئاساســەن  نۇقتىالرغــا  ۋە 
چالغۇ-ئەســۋابالر ۋە ئۇالرغــا ئائىــت ســۆزلەر ئۈســتىدە مەھمــۇد 
قەشــقەرىنىڭ بەرگــەن ئىزاھاتىغــا ئاساســلىنىپ تــۇرۇپ، بــۇ 
تــۈرك چالغۇلىرىنىــڭ تارىخــى ئەھۋالــى ۋە ھازىرقــى تەرەققىيــات 
ئەھۋالىنى سېلىشــتۇرما قىلىپ تەھلىل تەتقىقات ئېلىپ بارىمەن.

تۈركــى تىلــالر دىۋانىــدا چالغــۇ ۋە ئۇنىڭغا مۇناســىۋەتلىك 
ســۆزلەر 18 ئورۇنــدا ئۇچرايــدۇ )1. جەدىــۋەل*(. يارمۇھەممــەت 
ماقالىســىدە  مۇناســىۋەتلىك  ئەپەنــدى  تۇغلــۇق  تاھىــر 
)يارمۇھەممــەت تاھىــر تۇغلــۇق ، 2009، 41.بــەت( تۈركى تىلالر 
ئاالھىدىلىكىگــە  دىۋانىدىكــى چالغــۇالر ھەققىــدە چېلىنىــش 
ئاساســەن ئۇرغۇلــۇق چالغــۇالر، تارىلىــق چالغــۇالر، پۈۋلىمــە 
)يەللىــك( چالغــۇالر ئــۈچ تۈرگــە بۆلــۈپ چۈشــەندۈرۈش ئېلىــپ 
بارغــان بولــۇپ، تۈركىيەلىــك مۇزىكىشــۇناس دوكتــور يــاۋۇز 
ــش  ــپ، ئۆگىتى ــرى، مائارى ــق ئويۇنلى ــف، خەل ــڭ، موتى تالئوغلىنى
فونــدى جەمئىيىتــى بىلەن كوجا ئەلى ئۇنىۋېرســىتېتى بىرلىشــىپ 
ئورۇنالشــتۇرغان »›خەلــق مۇزىكىســىدا چالغــۇالر‹ تېمىســىدىكى 
دۆلەتلــەر ئــارا ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنى«غا ســۇنۇلغان »دىۋانى 
لۇغەتىــت تۈركتىكــى چالغــۇالر« تېمىســىدا يېزىلغان ماقالىســىدە 
ئۇرمــا چالغــۇالر، تارىلىــق چالغــۇالر، پۈۋلىمــە )يەللىــك( چالغۇالر 
ــپ چۈشــەندۈرۈش تونۇشــتۇرۇش  ــە ئايرى ــل تۈرگ ــۈچ خى دەپ ئ
شــۇنى  سېلىشــتۇرۇپ  ماقالىنــى  ئىككــى  بېرىلغــان.  ئېلىــپ 
ھېــس قىالاليمىزكــى ھازىرقــى زاماندىكــى ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك 
تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ دىۋاندىكــى چالغۇالرنــى تۈرگــە ئايرىشــى 
ــەن  ــە كەلگ ــل بىرلىكك ــۇ خى ــە. ب ــە ئىگ ــەن بىردەكلىكك ئاساس
ئورتــاق بۆلــۈش ئۇســلۇبى ئىلمىــي بولــۇپ، مــەن بــۇ ماقالىدىمــۇ 
مۇشــۇ ئــۈچ تــۈر بويىچــە »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« دا كۆرۈلگــەن 
مۇناســىۋەتلىك  چالغۇالرغــا  ۋە  ئەســۋابى  چالغــۇ  بىــر  ھــەر 
ئۆتىمــەن. توختىلىــپ  ئايرىم-ئايرىــم  ئۈســتىدە  پېئىلــالر 

1.2. دىۋاندىكى ئۇرما چالغۇالر  

ــر  ــكە تېگىشــلىك بى ــكەرتىپ ئۆتۈش ــەن ئەس ئالــدى بىل
نۇقتــا شــۇكى، ئۇيغــۇر تەتقىقاتچىــالر، جۈملىدىــن يارمۇھەممــەت 
ئاتالغۇنــى  ئالغــان  دەپ  چالغــۇالر«  »ئۇرغۇلــۇق  ئەپەنــدى 
ــۇپ،  ــان بول ــۇالر« دەپ ئالغ ــا چالغ ــالر »ئۇرم ــۈرك تەتقىقاتچى ت
مەنچىمــۇ ئــۇرۇپ چېلىنىدىغــان بــۇ تىپتىكــى چالغۇالرغــا ئۇرمــا 
ــۇق  ــى ئۇرغۇل ــق. چۈنك ــلىتىش مۇۋاپى ــىنى ئىش ــۇ ئاتالغۇس چالغ
ســۆزىنىڭ  »ئۇرغۇلــۇق«  قىلغانــدا  تەھلىــل  ســۆزىنى  چالغــۇ 
ــدە  ــق لۇغىتى ــى ئىزاھلى ــۇر تىل ــدۇ. ئۇيغ ــۇ« بولى ــزى »ئۇرغ يىلتى
»ئۇرغــۇ« ســۆزى »ســۆزلەردىكى بــەزى ســۆز ياكــى بوغۇمالرنىــڭ 
ئىزاھلىــق  تىلىنىــڭ  )ئۇيغــۇر  ئېيتىلىشــى«  كۈچلــۈك  ئــەڭ 

ســۈپىتىدە  ئاتالغۇســى  تىلشۇناســلىق  دەپ   )1999 لۇغىتــى، 
ــز ئىپادىلىمەكچــى بولغــان،  ــۇ ئىســىم بى ئىزاھالنغــان. دېمــەك ب
ئــۇرۇپ چېلىنىدىغــان چالغــۇ بىلــەن مۇناسىۋەتســىز. ئەگــەر 
ئىســىم  »غــۇ«  چۈشــەنگەندە  دەپ  »ئــۇر«  يىلتىزىنــى  ســۆز 
ياســىغۇچى قوشــۇمچە قوشــۇلۇپ، ئۇرىدىغــان نەرســە ئۇقۇمىنــى 
ئۇقۇمىنــى  ئىگىلىــك  ۋە  بارلىــق  يەنــە  ئۇنىڭغــا  بىلدۈرىــدۇ، 
قوشۇمچىســى  ياســىغۇچى  ســۈپەت  »لــۇق«  ســىڭدۈرىدىغان 
نەرسىســى  »ئۇرىدىغــان  ســۆزى  »ئۇرغۇلــۇق«  قېتىلغانــدا 
دېمــەك  چالغــۇ  ئۇرغۇلــۇق  بىلدۈرىــدۇ-دە،  ئۇقۇمىنــى  بــار« 
»ئۇرىدىغــان نەرسىســى بــار چالغــۇ« ئۇقۇمغــا يېغىنچاقلىنىــدۇ. 
بــۇ ئۇقــۇم دىۋانــدا تۈمــرۈك )1 -ت، 624 -ب( نامــى بىلــەن 
تىلغــا ئېلىنغــان، ھازىرقــى داپنــى بىلدۈرىدىغــان چالغۇغــا توغــرا 
كەلمەيــدۇ، چۈنكــى ئۇنىــڭ ئۇرىدىغــان ئايرىــم نەرسىســى يــوق، 
قولــدا ئــۇرۇپ چېلىنىــدۇ. »ئۇرما چالغۇ« ئاتالغۇســىغا كەلســەك، 
»مــا« قوشۇمچىســى پېئىلالرغــا قوشــۇلۇپ، ئــۆزى قوشــۇلۇپ 
ســۈپەت  ئىپادىلىگــەن  خۇسۇســىيىتىنى  پېئىلنىــڭ  كەلگــەن 
ياســايدۇ ۋە بۇنــداق ســۈپەتلەر مــاس ھالدىكــى ئىســىمالر بىلــەن 
بىرىكىــپ تۇراقلىــق بىرىكمــە بولــۇپ كېلىــدۇ ، مەســىلەن: ســوقما 
ــۇ دەل مۇشــۇ  ــا چالغــۇ« م ــدەك. »ئۇرم ــاش دېگەن ــا ئ ــام، ياپم ت
بولــۇپ، »ئــۇرۇپ چېلىنىدىغــان  تۈزۈلگــەن  بويىچــە  قائىــدە 
چالغــۇ« مەنىســىدە كېلىــدۇ، ئۇنىــڭ مەنــا ئاڭلىتىــش دائىرىســى 
ئۇرىدىغــان  مەخســۇس  كــەڭ،  دىــن  چالغــۇ«  »ئۇرغۇلــۇق 
بايــا  چالغۇنىمــۇ،  چېلىنىدىغــان  ئــۇرۇپ  بىلــەن  نەرسىســى 
دېگەنــدەك قولــدا ئــۇرۇپ چېلىنىدىغــان تۈمــرۈك )داپ( نىمۇ ئۆز 
ئىچىگــە ئالىــدۇ. شــۇڭا تۈركــى تىلــالر دىۋانىدىكــى بــۇ تۈردىكــى 
چالغۇالرنــى »ئۇرمــا چالغــۇالر« دەپ ئېلىــش تېخىمــۇ مۇۋاپىــق.

ئۇرمــا چالغــۇالر چالغۇالرنىــڭ ئــەڭ قەدىمكى شــەكلىدۇر. 
ئــەڭ  چالغۇالرنىــڭ  ئېيتااليمىزكــى،  دەپ  شــۇنداق  چۈنكــى 
قوللىنىلغــان  ســۈپىتىدە  قۇرالــى  ســەنئەت  نوقــۇل  دەســلەپ 
ئــارا  قەبىلىلــەر  دەۋردىــال  ئىپتىدائىــي  ناتايىــن.  بولۇشــى 
ئــاۋاز  كۈچلــۈك  ئىشــلىرىدا  ئــۇرۇش  ئاالقــە، خەۋەرلىشــىش، 
چالغۇالرنىــڭ  ئۇرمــا  ئۈچــۈن  يېتىــش  مەقســەتكە  ئارقىلىــق 
ــەڭ ئىپتىدائىــي شــەكلى شــەكىللەنگەن دەپ قىيــاس قىلىــش  ئ
ئاساســەن  مەلۇماتالرغــا  دىۋاندىكــى  مۇمكىــن.  تامامــەن 
كۆرۈۋاالاليمىزكــى، داپ، ناغــرا، دۇمبــاق تىپىدىكــى بــۇ ئۇرمــا 
ئىــدى. چالغۇلىرىدىــن  قەدىمىــي  تۈركلەرنىــڭ  چالغۇالرمــۇ 

تۈمــرۈك  چالغــۇالر:  ئۇرمــا  ئۇچرايدىغــان  دىۋانــدا 
-ب(،   625 -ت،   1( كــۈۋرۈك  -ب(،   624 -ت،   1(
-ب(.  226 -ت،   3( توۋېــل  -ب(،   175 -ت،   3( تــۇغ 

ھــەم  ئۇيغۇرچــە  دىۋاننىــڭ   :)Tümrük( تۈمــرۈك 
تەرجىمــە  دەپ  »داپ«  ســۆز  بــۇ  تەرجىمىســىدە  تۈركچــە 
ئىنگلىزچــە  ئىزاھالنغــان.  دەپ  »ئوغۇزچــە«  ۋە  قىلىنغــان 
لۇغىتىــدە  كىالۋســونىڭ  جۈملىدىــن  ماتېرىيالــالردا 
قىلىنغــان. تىرانسىكىرپىســىيە  دەپ   )Tümrüg( تۈمــرۈگ 

* مەزكۇر جەدۋەل تۈزۈشتە »تۈركىي تىلالر دىۋانى« نىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ئۇيغۇرچە نەشرىنىڭ 1980 
-يىلى 8 -ئايدا نەشردىن چىققان نۇسخىسىنىڭ ئۈچ تومىدىن پايدىلىنىلدى.
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 سۆزمەنىسىتىرانسىكىپىسىيە
تەركىبى

تىرانسىكىپىيە-
لىك مىسال

بەتئىزاھات

1Igämäبىر تۈرلۈك چالغۇ 
ئەسۋابى

185Iقوبۇزغا ئوخشاش چېلىنىدۇئىسىم

2Öttüdiپېئىلچالدۇردىsïbïzğu öttürdi
)öttürür-öttürmäk(

نەي چالدۇردى.
نەرســىدىن  قانــداق  ھــەر 
بىلــەن  ھەرىكىتــى  ئادەمنىــڭ 
شــۇنداق  چىقىرىشــقىمۇ  ئــاۋاز 

. ۇ ېيىلىــد د

292I

3Ötrüldiپېئىلئۈشكۈرتىلدى، چېلىندىsïbïzğu ötrüldi
)ötrülür-ötrülmäk(

سىبىزغۇ )نەي( چېلىندى،
باشقىالردىمۇ شۇنداق

328I

4Qubuzئۇد )باربىدقا( ئوخشايدىغان ئىسىمقۇبۇز
تارىلىق چلغۇ ئەسۋابى.

473I

5Tümrük624ئوغۇزچەئىسىمداپI
6Küvrük625ئىسىمناغرا، دۇمباقI
7Sïbïzǧu636ئىسىمسىبىزغا، نەيI
8qobzašdïپېئىلقوبۇز چېلىشتىqizlar qopzašdï

)qobzašur, qobzaš-
maq(

قىزالر )بەسلىشىپ( قوبۇز 
چېلىشتى.

317II

9qobzaldïپېئىلقوبۇز چېلىندىqobuz qobzaldï
)qobzalur-qobzalmaq(
qopsaldï

بەزى شېۋىلەردە بۇ سۆز»س« 
ھەرپى بىلەن »قوپسلدى« 

مۇ دېيىلىدۇ، مۇنداق ئەھۋال 
ئەرەبچىدىمۇ كۆپ.

340II

10qobzattïپېئىلقوبۇز چالدۇردىol anï qobzattï
)qobzatur-qobzatmaq(

491IIئۇ ئۇنى قوبۇز چالدۇردى.

11Yiraǧuچالغۇچى، سازەندە؛ 
ناخشىچى

46III

12TuǧدۇمباقHan tuǧ urdï خاننىڭ ھۇزۇرىدا چېلىنىدىغان
دۇمباق

»خان نۆۋەت دۇمبىقى چالدى.« 
دېگەن ئىبارە شۇنىڭدىن 

ئېلىنغان.

175III

13tovïl.تېبىلجاڭ، كىچىك دۇمباق 
 ئوۋدا الچىن ئۈچۈن

چېلىنىدىغان دۇمباق

مەن بۇ سۆزنى ئىسالم ئېلىنىڭ 
ئەڭ چەت قىسمىدىكى ساپ 

تۈركلەردىن ئاڭلىدىم.

226III

14buvčïسۈپەتبوم ئاۋازلىق ئۇدBuvqï qobuz238بۇ قوۋۇزنىڭ بىر خىلىIII
15ikämäئۇد تىپىغا كىرىدىغان بىر خىل ئىسىمئىكەمە

چالغۇ ئەسۋابى
240III

16bučï302ئاۋازى مۇڭلۇق بىر خىل ئۇدئىسىمبۇچىIII
17burğuy331پۈۋلەپ چېلىنىدىغان بۇرغائىسىمبۇرغاIII
18Čaŋ487چالغۇ ئەسۋابىئىسىمچاڭIII

1.  جەدۋەل : »تۈركى تىلالر دىۋانى« دا كۆرسىتىلگەن چالغۇالرغا ئائىت ماددا بېشى سۆزلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئىزاھاتى
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ــۇپ،  ــان بول ــال ئاتىلىدىغ ــى بىلەن ــى دەۋردە داپ نام ھازىرق
ــىغان  ــرى ياش ــن ئىلگى ــى مىالدىدى ــدا ئۇن ــالرغا قارىغان »ئېيتىش
ســۇمېرالر كەشــىپ قىلغــان ئىكــەن. )ئېھتىمــال بــۇ ســۇمېرالرنىڭ 
قەدىمكــى زاماندىكــى »كېــش« الرنىــڭ ناغرىســىدىن تەرەققىــي 
قىلدۇرغــان يېڭــى ســوقما چالغــۇ ئەســۋابى بولۇشــى مۇمكىــن(. 
ــن مىســىر،  ــاۋۋال ئاسســۇرىيەگە، ئاندى ــۇ ئ ــن ئ شــۇنىڭدىن كېيى
دەۋرىــدە  خانلىقــى  ئۇيغــۇر  ئورخــۇن  تارقالغــان.  ئىراققىچــە 
ئۇيغــۇر دېپــى ئوتتــۇرا تۈزلەڭلىــك رايونلىرىغــا تارقالغــان«. 
)تۇرســۇنجان لىتىــپ، 1997، 174.بــەت( يۇقىرىــدا دەپ ئۆتكەن 
تاشــكېمىر رەســىملىرىدىمۇ داپنىــڭ رەســىمى ئۇچرايــدۇ . بــۇ داپ 
ــي ئىســپاتتۇر.  ــڭ قەدىمىيلىكىگــە ماددى ئىشــلىتىش تارىخىمىزنى
ئۇنىڭدىــن باشــقا داپ پەقــەت ســەنئەتتىال ئىشــلىتىلىپ قالمــاي، 
ئــەڭ ئــاۋۋال شــامان دىنىــدا پېرىخونلــۇق قىلىــش، دۇئا-تىــالۋەت 
قىلىشــتا ئىشــلىتىلگەن، ھەتتــا بــۇ خۇراپىــي ئــادەت ھازىرغىچــە 
ــەك  ــقانغا ئېش ــالق قاس ــۇ يۇمى ــان. »ئ ــاقلىنىپ قالغ ــمەن س قىس
تېرىســىنى كېرىــش ئارقىلىــق ياســىلىدۇ، پىــر ئويۇنىــدا بىــر دانــە 
ياكــى ئــۈچ دانــە ياكــى بــەش دانــە ياكــى يەتتــە دانــە داپ بىراقال 
230.بــەت(  ،2006 ئابدۇرېھىــم،  )راخمــان،  ئىشــلىتىلىدۇ.« 

دەپ  نېمــە  داپنىــڭ  بــۇرۇن  دەۋرىدىــن  قاراخانىيــالر 
ئاتالغىنــى توغرىســىدا ئېنىــق مەلۇمــات يــوق ئەممــا دىۋاندىكــى 
مەلۇماتقــا ئاساســەن، قاراخانىيــالر خانلىقــى ۋە ئۇنىــڭ ئالدىنقــى 
دەۋىرلىرىــدە داپنىــڭ مەھمــۇد قەشــقىرى دىۋانــدا ئىزاھلىغاندەك 
مۇمكىــن. يېتىــش  بىلىــپ  ئاتالغانلىقىنــى  دەپ  »تۈمــرۈك« 

كــۈۋرۈك )Küvrük(: )1 -ت، 625 -ب( ناغــرا، دۇمباقنــى 
 )Küvrüg( لۇغىتىــدە بولــۇپ، كىالۋســونىڭ  كۆرســىتىدىغان 
 )durm( ــاق ــال دۇمب ــان، ۋە ئوخشاش ــىيە قىلىنغ تىرانسىكىرپىس
دەپ ئىزاھالنغــان. ئــۇ زامانــالردا »كــۈۋرۈك« مــۇ نوقــۇل ناخشــا-
مۇزىــكا، ھۇزۇرلىنىشــقا ئىشــلىتىلمىگەن بولســا كېــرەك، چۈنكــى 
ــەڭ دەســلەپ  ــرى ئاساســەن ئ ئىنســانىيەتنىڭ ســەنئەت قوراللى
ئىشــلەپچىقىرىش ئېھتىياجىدىــن مەيدانغــا كەلگــەن. »كــۈۋرۈك« 
ھازىرقــى تىلىمىزدىكــى ناغرىنــى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ، »ناغــرا 
›تەۋارىخىــي مۇســىقۇيۇن‹ دا كۆرسىتىلىشــىچە: مىالدىدىــن ئــۈچ 
ــن زامانىســىدا كەشــىپ  ــى ئىســكەندەر زۇلقەرنەي ــىر بۇرۇنق ئەس
ــەمەتلىك  ــى ھەش ــى زاماندىك ــرا قەدىمك ــەن، ناغ ــان ئىك قىلىنغ
قىلىــش  داغدۇغــا  ئاالھىــدە  ســورۇنالردا  ۋە  مۇراســىمالر 
ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن«. )تۇرســۇنجان لىتىــپ، 1997، 171.
بــەت( »ناغــرا قەدىمكــى زاماندىكــى دۆلىتىمىزنىــڭ شــىمالىدا 
كېــش  تەركىبىدىكــى  ئۇيغۇرلىــرى‹  خــۇ  ›بــەش  ياشــىغان، 
قەبىلىســىنىڭ، »كېــش تەبىلــى« نىــڭ ئەۋالدىــدۇر، كىشــالر 
كېيىنكــى توخرىالر)ياۋچىــالر( بولــۇپ، كېــش ناغرىســى غەرىبكــە 
بېرىلغــان.  ئېلىــپ  ئارقىلىــق كۈســەنگە  توخرىــالر  كۆچكــەن 
توخرىــالر غەربــى دىيــاردا كــەڭ تارقىلىــپ ئولتۇراقالشــقانلىقتىن، 
خىــل  بــۇ  مۇزىكىلىرىدىمــۇ  ئىدىقــۇت  مۇزىكىلىــرى،  ســۇلى 
چالغــۇ ئەســۋاب قوللىنىلغــان. كېــش ناغرىلىرىنىــڭ ھىندىســتان 
توخرىالردىــن  بۇمــۇ  كەلســەك،  قوللىنىلىشــىغا  تەرىپىدىــن 

.171  ،1997 لىتىــپ،  )تۇرســۇنجان  قىلغانلىقىــدۇر«.  قوبــۇل 
-بــەت(  426  ،1987 جۇچىڭبــاۋ،  مەنبــە:  ئەســلى  بــەت، 

كەلگــەن  يېتىــپ  دەۋرىمىزگىچــە  ئېيتقانــدا،  »يېغىــپ 
كىچىــك  بولســۇن  چــوڭ  ئاساســالنغاندا،  ماتېرىيالالرغــا 
بولســۇن،  قوشــۇمچە  ياكــى  بولســۇن  ئاساســلىق  بولســۇن، 
توخرىــالر  ھەممىنــى  چالغۇالرنىــڭ  ئۇرمــا  تىپىدىكــى  ناغــرا 
كەشــىپ قىلغــان. ھىندىســتان ۋە ئەرەبلــەردە ئىشــلىتىلگەن 
چــوكا  تــال  ئىككــى  چېلىنىــدۇ،  ئــۇرۇپ  قولــدا  تەبىللــەر 
بىلــەن ئــۇرۇپ چېلىــش ئۇســۇلى پەقــەت كېشــالرغىال خــاس 
172.بــەت(  ،1997 لىتىــپ،  )تۇرســۇنجان  ئۇســلۇبتۇر«. 

توۋېــل  بىلــەن   )Tuǧ( تــۇغ  ئىلىنغــان  تىلغــا  دىۋانــدا 
توغرىســىدىكى  دۇمبــاق  ناغــرا،  يۇقىرىقــى  نىمــۇ   )tovïl(
 )Tuǧ( بايانالرغــا بىرلەشــتۈرۈپ چۈشىنىشــكە بولىــدۇ. تــۇغ
ــاق،  ــان دۇمب ــدا چېلىنىدىغ ــڭ ھۇزۇرى ــاق، خاننى ــدا »دۇمب دىۋان
خــان نــۆۋەت دۇمبىقــى چالــدى دېگــەن ئىبــارە شــۇنىڭدىن 
توۋېــل  ئىزاھالنغــان.  دەپ  -ب(   175 -ت،   3( كەلگــەن« 
)tovïl( »كىچىــك دۇمبــاق، ئــوۋدا الچىــن ئۈچــۈن چېلىنىدىغــان 
مەھمــۇد  ئاساســەن،  بۇالرغــا  -ب(.   226 -ت،   3( دۇمبــاق« 
قايســى  ھــەر  تۇرمۇشــنىڭ  چالغــۇالر  دەۋرىــدە  قەشــقىرى 
كۆرگىلــى  ئومۇمالشــقانلىقىنى  كــەڭ  ئۈچــۈن  تەرەپلىــرى 
بولىــدۇ. دۇمبــاق ئىنســانالر ھاياتىــدا ئــەڭ بــۇرۇن كەشــىپ 
كېلىشــىگە  مەيدانغــا  چالغۇالرنىــڭ  خىلمۇ-خىــل  قىلىنغــان، 
ــلەپ  ــەڭ دەس ــز ئ ــۇدۇر. »ئەجدادلىرىمى ــان چالغ ئاســاس ياراتق
سىلىندىرســىمان ئويمــا كۆتەكلەرگــە تېــرە كېرىــپ، قولــى بىلــەن 
چىقىرىشــنى  ئاۋازالرنــى  گۈلدۈرمامىلىــق  ئۇنىڭدىــن  ئــۇرۇپ، 
تېرىلىرىنــى  مالالرنىــڭ  ســويۇۋېلىنغان  يەنــى،  بىلگــەن. 
ئاڭســىز ھالــدا ئىچــى كاۋاك دەرەخ كۆتەكلىرىنىــڭ ئۈســتىگە 
ــرى  ــن يۇڭلى ــن كىيى ــقان. بىرمەزگىلىدى ــالپ قويۇش ــپ تاش يېپى
ئۇرســا  بىلــەن  قــول  تېرىلــەر  تارتىشــىپ كەتكــەن  چۈشــۈپ 
ياۋايــى  ئەتراپتىكــى  چىقىرىــپ،  ئاۋازالرنــى  گۈمبۈرلىگــەن 
ھايۋانالرنــى ئۈركىتىۋەتكەنلىكىنــى بايقاشــقان ھەمــدە ئۇنــى 
قومــۇرۇپ ئېلىــپ كېتىــپ، غــار ۋە ئۆڭكۈرلــەردە يىرتقۇچالردىــن 
مۇداپىئەلىنىــش ۋە داغدۇغــا قىلىــپ كۆڭــۈل ئىچىــش ئىشــلىرىدا 
ــلىغان«.  ــقا باش ــپ ياساش ــد قىلى ــۇنداقال تەقلى ــلەتكەن، ش ئىش
دىۋانــدا: 165.166.بەتلــەر(   ،1997 لىتىــپ،  تۇرســۇنجان   (

خان چېدىرى قۇرۇلدى،
تۇغ تىكىپ، دۇمباق ئۇرۇلدى،

قوشۇنى ئوتتەك تۈرۈلدى،
نەگە قاچسا ئۇ تۇتۇلۇر.

ــۆرۈپ  ــەن ك ــا ئاساس ــەن ، بۇنىڭغ ــاق بېرىلگ ــەن قوش دېگ
يېتەلەيمىزكــى دۇمبــاق ناغرىــالر جــەڭ قوراللىــرى ســۈپىتىدە 
خىزمــەت قىلدۇرۇلغــان. ئۇ تۈرلۈك ئۇرۇشــالردا قەبىلە ئەزالىرىنى 
ــق  ــش قاتارلى ــىگنالى بېرى ــۇرۇش س ــۈزۈش، ئ ــەپ ت ــش، س يېغى
ئېھتىياجــالر بىلــەن مەيدانغــا كەلگــەن. كىيىنكــى تەرەققىياتتــا 
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ــۇرۇش ۋە باشــقا  ــش، ئ ــۈل ئىچى ــوۋالش، كۆڭ ــى ئ ــۇ ھايۋانالرن ئ
كوللېكتىــپ پائالىيەتلــەردە كەڭــرى قوللىنىلىشــقا باشــلىغان.

چۈشــەنگەندە،  نۇقتىســىدىن  ئەســۋابى  مۇزىــكا 
ــۇس  ــلىتىش مەخس ــۋابنى ئىش ــۇ ئەس ــل چالغ ــۇ خى ــدا ب مۇزىكى
رولىنــى  كۈچەيتىــش  رىتىملىرىنــى  ۋە  ئــۇدار  مۇزىكىنىــڭ 
ــى  ــلىتىش، قەدىمك ــەپ ئىش ــى كۆپل ــا چالغۇالرن ــدۇ، ئۇرم ئويناي
ئۇســلۇب  ئاالھىــدە  بولغــان  خــاس  ئۇســلۇبىغا  كۈســەن 
ــام  ــۆي ت ــەن مىڭئ ــۆزلەپ ئۆتك ــىدا س ــە بېش ــى ماقال ــۇپ بۇن بول
مۇمكىــن. قىلىــش  ھېــس  ئىســپاتالردىن  رەســىملىرىدىكى 

2.2. دىۋاندىكى تارىلىق چالغۇالر

دىۋانــدا ئــاز ئۇچرايدىغــان تارلىــق چالغۇالردىــن ئىگەمــە )1 
-ت، 185 -ب(، قۇبــۇز )1 -ت، 473 -ب( ـــــ بۇنىڭغــا مۇناســىپ 
ھالــدا يەنــە قۇبــۇز چېلىشــتى)2 -ت، 317 -ب(، قۇبۇز چېلىندى 
)2 -ت، 340 -ب(، قۇبۇز چالدۇردى )2 -ت، 491 -ب( قاتارلىق 
مەنىلەردىكــى »قۇبــۇز« ســۆزىگە قوشــۇمچە قوشــۇپ تۈرلــەپ 
ياســالغان ئــۈچ پېئىــل ســۆزمۇ دىۋانــدا مــاددا بېشــى ســۆزى 
قىلىــپ بېرىلگــەن. بۇۋچــې )3 -ت، 238 -ب(، ئىكەمــە )3 -ت، 
240 -ب(، بۇچــى)3 -ت، 302 -ب(، چــاڭ )3 -ت، 487 -ب(.

ئىگەمــە )Igämä( - دىۋانــدا »بىر تۈرلۈك چالغۇ ئەســۋابى، 
بۇنىڭغــا  ئىزاھالنغــان.  ئوخشــاش چېلىنىــدۇ« دەپ  قۇبۇزغــا 
ــە ئىكەمــە )ikämä( دېگــەن چالغــۇ  ــدا يەن ــدا دىۋان يېقىــن ھال
نامــى مــاددا بېشــى ســۆزى قىلىنىــپ »ئــۇد تىپىغــا كىرىدىغــان بىر 
ــڭ  ــان. تەتقىقاتچىالرنى ــۋابى« دەپ ئىزاھالنغ ــۇ ئەس ــل چالغ خى
ــى  ــدا، ئۇن ــا قارىغان ــە‹ دەپ ئاتالغىنىغ ــڭ ›ئىكەم ــۇ چالغۇنى »ب
ســۆز يىلتىــزى ›ئىكــە‹ دىــن ياســالغان ئىســىم دەپ ئىزاھالشــقا 
بولىــدۇ، ›ئىكەمــە‹ كامالچــە بىلــەن چېلىنىدىغــان چالغــۇ بولســا 
كېــرەك« )يارمۇھەممــەت تاھىــر تۇغلــۇق، 2009، 43. بــەت( 
دەپ قارايــدۇ. تەتقىقاتچىالرنىــڭ بــۇ پىكىــرى ئورۇنلــۇق. چۈنكى، 
»ئىكــە« دېگــەن پېئىــل ئــۆز نۆۋىتىــدە ســۈرۈش، ســۈركەش 
ــدۇ  ــزى بولى ــۆزلەرنىڭ يىلتى ــان س ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ئۇقۇمىن
مەســىلەن: ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىدىكــى ئېكــەك، ئېكىمەك، 
ــن  ــى پېئىلدى ــە« قوشۇمچىس ــا، م ــدەك. »م ــەك دېگەن ئېكەكلىم
ئىســىم ياســىغۇچى قوشــۇمچە، بــۇالر قوشــۇلۇپ ئىكەمــە ســۆزى 
ياســىلىدۇ، بــۇ نــام چالغــۇدا ســۈركەش ئارقىلىــق چېلىنىدىغــان 
بىــر چالغــۇ ئۇقۇمىنــى تامامــەن بىلدۈرۈلەيــدۇ. تارىلىــق چالغۇالر 
كامالچىنــى تارىســىغا ســۈركەش بىلــەن ئــاۋاز چىقىرىدىغــان 
بولغاچقــا »ئىكەمــە« نــى كامالچىنــى تارىســىغا ســۈركەپ ئــاۋاز 
بېكىتەلەيمىــز.  ئىكــەن دەپ  چىقىرىــپ چېلىنىدىغــان چالغــۇ 

شــۇكى،  نۇقتــا  تارتىدىغــان  دىققىتىمىزنــى  بىــر  يەنــە 
تىپىغــا  ئــۇد  نــى  »ئىكەمــە«  قەشــقەرىنىڭ  مەھمــۇت 
ئىزاھــات  بــۇ  بولــۇپ،  ئىزاھلىشــى  دەپ  چالغــۇ  كىرىدىغــان 
بىزگــە قاراخانىيــالر دەۋرىدىكــى چالغۇالرنىــڭ تىپــى بويىچــە 
بىــز  بۇنىڭدىــن  بېرىــدۇ.  بېشــارەت  ئايرىلىشــىدىن  تۈرگــە 
قاراخانىيــالر دەۋرىدىكــى چالغۇالرنىــڭ ئــۇد تىپىدىــن ئىبــارەت 

ــز.  ــۈم قىالاليمى ــا ھۆك ــڭ بارلىقىغ ــاق نامىنى ــى ئورت ــر تىپتىك بى

تارىلىــق چالغۇالرغــا بېرىلگــەن ئــەڭ مۇھىــم يەنــە بىــر 
چالغــۇ قۇبــۇز )Qubuz( بولــۇپ، مەھمــۇت قەشــقىرى ئۇنــى 
قــا ئوخشــايدىغان چالغــۇ ئەســۋابى« دەپ  »ئــۇد )باربىــت( 
ــل  ــىمغا پېئى ــەن ئىس ــۇز« دېگ ــە »قۇب ــدا يەن ــان. دىۋان ئىزاھلىغ
ياســىغۇچىالرنى قوشــۇپ قوبــۇز چېلىشــنى ئىپادىلىگــەن قۇبۇزغــا 
ــپ  ــۆزى قىلى ــى س ــاددا بېش ــى م ــن ئۈچ ــىۋەتلىك پېئىلدى مۇناس
قوبــۇز   ،)qobzašdï( چېلىشــتى  قوبــۇز  ئــۇالر:   . بېرىلگــەن 
 .)qobzattï( قوبــۇز چالدۇردى ،)qobzaldï( چېلىندى 
قۇبۇز دېگەن ئىســىمغا ئىســىمدىن پېئىل ياســىغۇچى قوشــۇمچە، 
ــم  ــە ئايرىم-ئايرى ــۈك دەرىجــە قوشۇمچىســى )كىيىنكىلىرىگ ئۆمل
ھالــدا مەجھــۇل دەرىجــە قوشۇمچىســى، مەجبــۇرى دەرىجــە 
قوشۇمچىســى( ۋە ۋاستىســىز بايــان مەيلىنىــڭ ئاددىــي ئۆتكــەن 
زامــان قوشۇمچىســى قوشــۇلۇپ قوبــۇز چېلىشــقا مۇناســىۋەتلىك 
ئــۈچ خىــل دەرىجىدىكــى پېئىلنــى ياســىغان. بــۇ ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ 
جۈملىدىــن قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ قوشــۇمچە ئارقىلىــق 
ئىســپاتتۇر.  يۇقىرىلىقىغــا  ئىقتىدارىنىــڭ  ئىپادىلــەش  مەنــا 

 Buvqï( ــۇز تىپىغــا كىرىدىغــان بۇۋچــى ــە قۇب ــدا يەن دىۋان
qobuz( دېگــەن چالغــۇ مــاددا بېشــى ســۆزى قىلىــپ بېرىلگــەن 
ۋە »بــوم ئاۋازلىــق ئــۇد، بــۇ قۇبۇز)قــوۋۇز( نىــڭ بىــر تــۈرى« دەپ 
ــەن  ــۇ بېرىلگ ــى )bučï( م ــۇ بۇچ ــر چالغ ــە بى ــان. يەن ئىزاھالنغ
ۋە »ئــاۋازى مۇڭلــۇق بىــر خىــل ئــۇد« دەپ شــەرھلەنگەن. 
يۇقىرىقــى مەلۇماتالردىــن كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى »قاراخانىيــالر 
ــال  ــى كــۆپ بولۇپ ــرى خېل ــدە تارىلىــق چالغۇالرنىــڭ تۈرلى دەۋرى
ــاۋاز ئېھتىياجــى نۇقتىســىدىن  قالماســتىن، بەلكــى ســۈپەت ۋە ئ
چالغۇالرمــۇ  تۈردىكــى  خىــل  بىــر  ئىنچىكىلىشــىپ،  تېخىمــۇ 
بــوم )تــۆۋەن ئاۋازلىــق(، مۇڭلــۇق )ئوتتــۇرا تــۆۋەن ئاۋازلىــق( 
تاھىــر  )يارمۇھەممــەت  كەلتۈرگــەن«.  بارلىققــا  چالغۇالرنــى 
ــىلەرنىڭ  ــۇ دەۋردە كىش ــەك، ب ــەت( دېم ــۇق، 2009، 43.ب تۇغل
كۈنســېرى ئۆســۈپ بېرىۋاتقــان گــۈزەل مۇزىكىلىــق تۇيغۇســى 
نــازۇك  باغلىنىــپ  ئېستېتىكىســىغا  بولغــان  مۇزىكىغــا  ۋە 
پەرىقتىكــى چالغــۇالر مەيدانغــا كەلگــەن. ھــەم شــۇنداقال مۇزىــكا 
شــەكىلدە  تۈرلــۈك  ئاھاڭلىرىنىــڭ  مۇزىــكا  مەدەنىيىتىدىكــى 
ماددىــي  خېللىشىشــىغا  ۋە  موللىشىشــى  يۈرۈشلىشىشــى، 
بــۇ مەدەنىيەتتىكــى ئۈســتۈنلۈك ھــەم  ئاســاس تىكلەنگــەن. 
ــپاتىدۇر. ــڭ ئىس ــىدىكى ئىلغارلىقنى ــتېتىك ساپاس ــۇش ئېس تۇرم

ــپ  ــك« قىلى ــدا »جن ــى )Caŋ( ـــــ دىۋان ــاڭ )Čaŋ( ياك چ
ــال  يېزىلغــان. پەقــەت »چالغــۇ ئەســۋابى« )-3ت، -487ب( دەپ
توختىلىــپ  ئەســتايىدىل  كەلگەنــدە  چاڭغــا  ئىزاھالنغــان. 
ــداق  ــى قان ــڭ زادى ھازىرق ــى چاڭنى ــدۇ. چۈنك ئۆتۈشــكە ئەرزىي
پىكىــرى  تەتقىقاتچىالرنىــڭ  توغرىســىدا  ئىكەنلىكــى  چالغــۇ 
بىــردەك ئەمــەس. بىــر قىســىم تەتقىقاتچىــالر ئۇنــى »قوڭغــۇراق 
« دەپ تونــۇپ ئۇرمــا چالغــۇ كاتېگورىيەســىگە تــەۋە قىلغــان 
بولســا، ئۇيغــۇر ئالدىنقــى قاتــار تەتقىقاتچىلىــرى دىۋاندىكــى 
تارىلىــق  قــاراپ  نــى ھازىرقــى »چــەڭ« شــۇ دەپ  »جىــك« 
ــرى  ــۈرك تەتقىقاتچىلى ــا. ت ــۇالر كاتېگورىيەســىگە ئايرىماقت چالغ
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»بارماقالرغــا ئۆتكــۈزۈپ چېلىنىدىغــان قوڭغۇراقنــى تۈركلــەر 
ــزدا خېلىــال كــەڭ  ــۇم، ھازىرقــى تىلىمى چــەڭ دەيدىغانلىقــى مەل
قوللىنىۋاتقــان، چــەڭ ســۆزى مۇشــۇنىڭغا مۇناســىۋەتلىك بولســا 
كېــرەك، بۇ ســۆز پارســچىدىن ئېلىنغان« )رىشــات گەنــچ، 2010، 
ــڭ تۈركچــە  ــالر دىۋانىنى ــى تىل ــدۇ. تۈرك ــەت(  دەپ قاراي 332.ب
تەرجىمىســىدىمۇ چــەڭ »زىــل قوڭغــۇراق ۋە چالپــارە، ئۇســۇلدا 
قولغــا تاقىلىدىغــان قوڭغــۇراق ياكــى شــۇنىڭغا ئوخشــاش باشــقا 
يۈســۈپ(  )ئىســراپىل  ئىزاھالنغــان.  دەپ  ئەســۋابى«  چالغــۇ 
بۇنىڭغــا  ئىزاھالنغــان.  دەپ  »جــاڭ«  بولســا  خەنزۇچىســىدا 
يۈســۈپ  ئىســراپىل  تەتقىقاتچىســى  ئۇيغــۇر  ئاتاقلىــق  قارىتــا 
ئەپەندىــم ھــەر قايســى تەرەپلەردىكــى ئىســپاتالرنى كۆرســىتىپ 
ــۇ »چــەڭ«  ــڭ قەدىمكــى چالغ ــۇرۇپ، دىۋاندىكــى »چــەڭ« نى ت
ئۇنىــڭ  كۆرســەتكەن.  ئىســپاتالپ  كۆرســىتىدىغانلىقىنى  نــى 
 « مۇنــداق:  مەزمۇنــى  قىســقىچە  ئىســپاتىنىڭ  كۆرســەتكەن 
قەدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىدىكــى ›ئىككــى تېكىننىــڭ ھېكايىســى‹ 
دە، ›قۇڭقائــۇ‹ ۋە ›قوپــۇز‹ )قوبــۇز( دېگــەن ئاتالغــۇ بــار. تۇرپــان 
بېزەكلىــك مىڭئۆيىدىكــى -48غــار، كۇچــا قۇمتــۇرا مىڭئۆيدىكــى 
ــارالردا  ــەۋە غ ــا ت ــۇر خانلىقىغ ــۇت ئۇيغ ــق ئىدىق ــار قاتارلى -68غ
ــون  ــم ئا.ف ــك مەشــھۇر ئالى ــار. گېرمانىيەلى ــڭ رەســىمى ب چەڭنى
گابائىــن ئىدىقــۇت ئۇيغۇرلىرىنىــڭ مۇزىــكا مەدەنىيىتــى ھەققىــدە 
ــې- ــان خارف ــا تارقالغ ــدە جۇڭگوغ ــەن دەۋرى ــدا: ›خ توختالغان
چەكنــى دېمەكچــى . قەدىمكــى ئۇيغۇرچىــدە قۇڭقاقــۇ دېيىلىــدۇ‹ 
كــۆرۈپ  ياخشــى  تارىخىــدا  چەڭ-ئۇيغــۇرالر  يازغــان.  دەپ 
بىــرى.  چالغۇالرنىــڭ  ئومۇمالشــقان  بەرباتتــەك  ئىشــلەتكەن، 
ئىدىقــۇت ئۇيغۇرلىــرى بــۇ چالغۇنــى خەنزۇچــە ئاتىلىشــنىڭ 
ئاھــاڭ تەرجىمىســى بويىچــە ›قۇڭقائۇ‹ يەنە تۈركــى خەلقلەرنىڭ 
قەدىمكــى تارىلىــق چالغۇســى ›قوبــۇز‹ نامــى بىلەنمــۇ ئاتىغــان. 
كۆكئــارت ئۇيغۇرلىرى بولســا، بۇ چاڭنىــڭ ئۇيغۇر تىلىغا كىرگەن 
پارســچە ســۆز نامــى ›چــەڭ‹ نــى قولالنغــان. دېمــەك دىۋاندىكــى 
ــراپىل  ــىتىدۇ«. )ئىس ــى كۆرس ــەڭ‹ ن ــۇ ›چ ــق چالغ ــەڭ تارىلى چ
ــۇ  ــدى ب ــۈپ ئەپەن ــراپىل يۈس ــپاتلىغان. ئىس ــۈپ( دەپ ئىس يۈس
توغرىســىدىكى ماقالىســىدە مۇشــۇ نۇقتــا ئۈســتىدە ناھايىتــى 
تەپســىلىي ۋە ئەتراپلىــق توختالغــان. ئۇيغــۇر تەتقىقاتچىــالر يەنە 
ــەكىللەنگەن  ــپ ش ــي قىلى ــىدا تەرەققى ــڭ ئاساس ــاڭ قالۇننى »چ
چالغــۇ« ) تۇرســۇنجان لىتىــپ، 1997، 124.بــەت( دەپ قارايدۇ. 

3.2.دىۋاندىكى پۈۋلىمە چالغۇالر

دىۋانــدا ئۇچرايدىغــان پۈۋلىمــە چالغــۇالر ســىبىزغۇ )1 -ت، 
636 -ب(، بۇرغۇي ياكى بۇرغا )3 -ت، 331 -ب( قاتارلىقالردۇر.

ــاددا  ــدا، م ــى دىۋان ــۇ نام ــۇ چالغ ــىبىزغۇ )Sïbïzǧu( - ب س
بېشــى ســۆزى بولــۇپ بىــر قېتىــم، پۈۋلىمــە چالغۇالرنــى چېلىشــنى 
ئىپادىلەيدىغــان پېئىلغــا مىســال بولــۇپ بىــر قېتىــم جەمئىــي 
ئىككــى قېتىــم ئۇچرايــدۇ . دىۋاننىــڭ ئۇيغۇرچــە نۇسخىســىدا 
ســىبىزغۇ »ســىبىزغا، نــەي« دەپ ئىزاھــالپ تەرجىمــە قىلىنغــان. 

»خوتەنلىــك ئاتاقلىق تارىخشــۇناس، مۇزىكىشــۇناس ، مولال 
ئىســمەتۇلال بىننــى مولــال نېمەتۇلــال مۆجىزىنىــڭ -1854يىللىرى 

مۇســىقىيۇن‹)مۇزىكانتالر  ›تەۋارىخــى  تارىخنامىســى  يازغــان 
تارىخــى( دېگــەن كىتابىــدا نەينــى مىالدىدىــن بۇرۇنقــى 10 
-ئەســىردە ياشــىغان جەمشــىت پادىشــاھنىڭ خانىشــى مەلىكــە 
ــل  ــا قىزى ــدۇ. كۇچ ــەت قىلى ــان دەپ رىۋاي ــاد قىلغ ــۇز ئىج دىلس
مىڭئــۆي تــام رەســىملىرى ۋە تۇرپــان بېزەكلىك تام رەســىملىرىدە 
نەينىڭ رەســىمى ســىزىلغانلىق ئىســپاتلىرىغا قاراپ، نەينىڭ كەم 
دېگەنــدە ئــۈچ مىــڭ يىلدىــن ئارتــۇق تارىخقــا ئىگــە ئىكەنلىكىنى 
بىلگىلــى بولىــدۇ«. ) تۇرســۇنجان لىتىــپ، 1997، 37.بــەت(

چالــدۇردى  ئورۇنــدا،  بىــر  يەنــە  ســىبىزغۇنى  دىۋانــدا 
)Öttüdi( پېئىلىنــى )1 -ت، 292 -ب( ئىپادىلــەش ئۈچــۈن، 
مىســالغا  دېگــەن   )sïbïzğu öttürdi( چالــدۇردى  نــەي 
كەلتۈرۈلگــەن بولــۇپ، »ھــەر قانــداق نەرســىدىن ئادەمنىــڭ 
ھەرىكىتــى بىلــەن ئــاۋاز چىقىرىشــقىمۇ شــۇنداق دېيىلىــدۇ« 
ــل شــەكلى،  ــر خى ــە بى ــڭ يەن دەپ شــەرھلىگەن. مۇشــۇ پېئىلنى
چېلىنــدى، ئۈشــكۈرتىلدى )Ötrüldi( پېئىلىمــۇ )1 -ت، 328 
-ب( دىۋانــدا مــاددا بېشــى ســۆز شــەكلىدە بېرىلگــەن. »ســىبىزغۇ 
)نــەي( چېلىنــدى )sïbïzğu ötrüldi(، باشــقىالردىمۇ شــۇنداق« 
دەپ ئىزاھالنغــان. بــۇ پېئىلالرنىــڭ يىلتىــزى »ئۆتمــەك« بولــۇپ، 
ــى  ــەن ئۇقۇمن ــاق« دېگ ــاز چالم ــاق، س ــدا »چالم ــە تىلى خاقانىي
مۇشــۇ ســۆز بىلــەن ئىپادىلىگەنلىكىنــى ئايدىڭالشــتۇرااليمىز.

يەنــە  بېرىلگــەن  قىلىــپ  ســۆزى  بېشــى  مــاددا  دىۋانــدا 
»پۈۋلــەپ  بولــۇپ،   )burğuy( بۇرغــا  چالغــۇ  پۈۋلىمــە  بىــر 
نەيگــە  بورغىمــۇ  ئىزاھالنغــان.  دەپ  بۇرغــا«  چېلىنىدىغــان 
چالغۇلىرىدىــن  پۈۋلىمــە  قەدىمىــي  تۈركلەرنىــڭ  ئوخشاشــال 
مۈڭگۈزىدىــن  ئۆچكىنىــڭ  ياكــى  كاال  دەســلەپ  ئــۇ  بىرســى. 
ئــاۋاز  ئىچىــدە  چالغــۇالر  چېلىنىدىغــان  پۈۋلــەپ  ياســالغان، 
ياڭــراق بولغاچقــا، قەدىمكــى ئۇرۇشــالردا  ئــەڭ زور،  كۈچــى 
قەدىمىــي  ناھايىتــى  تارىخىنــى  ئۇنىــڭ  قوللىنىلغــان.  كــەڭ 
دەۋرلەرگــە باغــالش مۇمكىــن. »بۇرغــا ئىســقىرىتتىن )بىــر خىــل 
قەدىمىــي چالغــۇ( كېلىــپ چىققــان بولــۇپ، تارىخــى خاتىرىلــەردە 
ئىنســانالر  دەۋرىدىــال  قۇرالــالر  تــاش  يېڭــى  يېزىلىشــىچە، 
تەرىپىدىــن ئىشلىتىلىشــكە باشــلىغان. تارىختــا »بــەش خــۇ« 
-6ئەســىردە  قوللىنىلغــان،  كــەڭ  تەرىپىدىــن  ئۇيغۇرلىــرى 
جەنۇبــى  ھازىرمــۇ  بولــۇپ،  تارالغــان  تۈزلەڭلىككــە  ئوتتــۇرا 
ئىپتىدائىــي  ئۇنىــڭ  ناھىيەلىرىــدە  ئــەڭ چــەت  شــىنجاڭنىڭ 
ئۈلگىلىرىنــى ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ. قەدىمكــى زامانــدا بۇرغــا 
ھەربىــي يۈرۈشــلەردە ۋە خەۋپ-خەتەردىــن ساقلىنىشــتا ئــۆز 
ئــارا ســېگېنال بېرىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلگەن. ھازىــر ئاساســەن 
پوســتەكچىلەرنىڭ )تۈگمــەن تارتقۇچىالرنىــڭ كەســپى نامــى( 
قىلىــپ  قۇرالــى  چاقىرىشــتىكى  خېرىــدار  جۇۋازچىالرنىــڭ  ۋە 
ئىشــلىتىلمەكتە«. ) تۇرســۇنجان لىتىــپ، 1997، 48.49.بەتلــەر( 

ناخشــىچى  ســازەندە،  چالغۇچــى،  يەنــە  دىۋانــدا   
ــاددا بېشــى  ــۇ )-Yiraǧu( )3ت، 46 -ب( م مەنىســىدىكى يىراغ
ســۆزى قىلىــپ بېرىلگــەن . بــۇ ســۆز »ناخشــا« مەنىســىدىكى 
خشــا  نا (  yïrladï سۆزىدىن كەلگەن بولۇپ، دىۋاندا )Yir(
ئېيتتــى، ئىرلىــدى، جىرلىــدى( )3 -ت،421 -بــەت( دېگــەن 
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تۇغلــۇق  تاھىــر  يارمۇھەممــەت  بــار.  ســۆزمۇ  بېشــى  مــاددا 
مەھمــۇت  »دىۋانــدا  ماقالىســىدا  مۇناســىۋەتلىك  ئەپەنــدى 
قەشــقىرى ›يىراغــۇ‹ دېگــەن بىــر ئاتالغۇنــى تىلغــا ئېلىــپ، ئۇنــى 
چالغــۇ قوراللىرىنىــڭ ئومۇمىــي نامــى ســۈپىتىدە چالغــۇ دەپ 
ئاتىغانلىقىنــى، ھــەم ســازەندە ۋە ناخشــىچىنىمۇ يىراغــۇ نامىــدا 
ئاتىغانلىقىنــى بىلــدۇق« )يارمۇھەممــەت تاھىــر تۇغلــۇق، 2009، 
41.بــەت( دەپ يازغــان. ماھىيەتتــە دىۋانــدا »يىراغۇ«غــا پەقــەت 
بېرىلگــەن  ئىزاھــالر  دەپ  ناخشــىچى  ســازەندە،  چالغۇچــى، 
»ناخشــىچى«  لۇغىتىدىمــۇ  كىالۋســونىڭ  ســۆز  بــۇ  بولــۇپ، 
ــن  ــۆزنىڭ يىلتىزىدى ــان. س ــىدە دەپ ئىزاھالنغ )singer( مەنىس
قارىغاندىمــۇ بــۇ ســۆز بىۋاســىتە ناخشــىغا باغلىنىــدۇ، يۇقىرىقــى 
دەلىللەرگــە ئاساســەن بــۇ ســۆزنى »چالغۇالرنىــڭ ئومۇمىــي 
يــوق. ئاساســىمىز  تونۇشــقا  دەپ  كۆرســىتىدۇ«  نامىنــى 

خۇالسە

تۈركلــەر قەدىمكى زامانالردىــن بىرى پەرقلىق ئېھتىياجلىرى 
تۈپەيلــى ماددىــي ۋە مەنىــۋى ئېھتىياجىغــا مــاس كېلىدىغــان 
ۋە  قىلغــان  ئىجــاد  ئەســۋابالرنى  يوســۇندا ھەرخىــل چالغــۇ 
ئــاۋاز، رىتىــم تەرەققىياتىــدا ئۆزىگــە خــاس مۇزىــكا ۋە ســەنئەت 
ــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن  ــۇ شــانلىق تارىخن ــان. ب ــى ياراتق تارىخىن
ــش  ــۇرۇپ ئىزدىنى ــپ ت ــا تايىنى ــى ماتېرىيالالرغ ــل تارىخ ھەرخى

ئېلىــپ بارماقتىمىــز. مەھمــۇت قەشــقىرى يېزىــپ قالدۇرغــان 
گىگانــت ئەســەر »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« بۈگۈنگــە قــەدەر، 
تۈركىــي مىللەتلەرگــە ئاالقىــدار ھــەر قايســى تەرەپلەردىكــى 
ئورنىنــى  ماتېرىيــال  قانــداق  ھېــچ  تەتقىقاتــالردا  ئىنچىكــە 
باســالمايدىغان ئىلمىــي رولنــى ئوينــاپ كېلىۋاتىــدۇ. تۈركىــي 
ئىنســانىيەت مەدەنىيــەت ساھەســىگە قوشــقان  خەلقلەرنىــڭ 
ــەت  ــان مەدەنىي ــە بولغ ــا ئىگ ــۇزاق تارىخق ــدە ئ ــى ئىچى تۆھپىس
-ســەنئەت، ناخشا-ئۇســۇل ۋە مۇزىكىلىرىمــۇ بەلگىلىــك مۇھىــم 
ئــورۇن تۇتىــدۇ. دەل شــۇ مۇزىكىالرنىــڭ زۆرۈر ماددىي ۋاسىتىســى 
بولغــان چالغــۇالر تەتقىقاتــى »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« دىــن 
ــلىك  ــىمىزغا تېگىش ــاپ چىقىش ــتىن بايق ــۈك قامۇس ــارەت بۈي ئىب
مۇھىــم بىلىــم نۇقتىســىدىن بىرىــدۇر. تــۈرك ماددىــي ۋە مەنىــۋى، 
ئەدەبىيات-ســەنئەت تارىخىنــى ئېچىــش ۋە تەتقىــق قىلىشــتا 
ــن بىــرى ھېســابلىنىدىغان »تۈركــى  ــم ماتېرىيالالردى ئــەڭ مۇھى
ــا  ــرى ۋە چالغۇغ ــۇ ناملى ــڭ چالغ ــى« دا تۈركلەرنى ــالر دىۋان تىل
ئاالقىــدار ســۆزلەر تۇنجــى رەۋىشــتە ئىلمىــي، پەننىــي نۇقتىدىــن 
ــي ئىزاھالنغــان، شــۇڭا  ــا ئېلىنغــان ۋە ئىلمى ــم تىلغ ئايرىم-ئايرى
تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ ئىنســانىيەت مەدەنىيــەت ساھەســىگە 
جەھەتتىكــى  ســەنئەت  ئەدەبىــي  بايلىــق،  مەنىــۋى  قوشــقان 
ــى  ــۇ مەدەنىيىتىن ــڭ چالغ ھەسسىســىنى چۈشىنىشــتە، تۈركلەرنى
تەتقىــق قىلىشــتا »تۈركــى تىلــالر دىۋانــى« دىكــى ئاالقىــدار 
مەزمۇنــالر تولىمــۇ قىممەتلىــك ۋە ئىشــەنچلىك ماتېريالــدۇر.

ئىزاھات
1.مەزكۇر ماقالىدە دىۋاندىن ئېلىنغان سۆزلەرنىڭ تىرانسىكىرپىسىيەسى ئۈچۈن تۈركىلوگىيىلىك تىرانسىكىرپىسىيە بەلگىلىرى 

ئىشلىتىلدى. 

2.مەزكۇر ماقالىدە »تۈركىي تىلالر دىۋانى« نىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ئۇيغۇرچە نەشرىنىڭ 1980 
-يىلى 8 -ئايدا نەشردىن چىققان نۇسخىسىدىن پايدىلىنىلدى. كىتابتىن ئىلىنغان ئۈزۈندىلەرگە بولغان ئىزاھات قىسقارتما 

شەكىلدە بېرىلدى. مەسىلەن: )3 -ت، 175 -ب( = )3 -توم، 175 -بەتتىن ئېلىندى(

3.مەزكۇر ماقالىدە پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر مەنبەسى قىسقارتىلما شەكىلدە ئىزاھالندى. مەسىلەن: )راخمان ئابدۇرېھىم، 2006، 
219.بەت( = راخمان ئابدۇرېھىم، »ئۇيغۇرالردا شامانىزم«، مىللەتلەر نەشرىياتى نەشرى ، 2006 -يىلى 6 -ئاي. 219 -بېتىدىن 

ئېلىندى.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر

راخمان ئابدۇرېھىم، »ئۇيغۇرالردا شامانىزم«، مىللەتلەر نەشرىياتى نەشرى ، 2006 -يىلى 6 -ئاي.

 تۇرغۇن ئالماس، »ھونالرنىڭ قىسقىچە تارىخى«، قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى ، 1986 -يىلى 5 -ئاي. ئەسلى مەنبە ـــ پەنخۇا: 
»كېيىنكى خەننامە يىلنامىسى، دۇشەن ھەققىدە قىسسە«.

تاالت تەكىن ]تۈركىيە[، ئەركىن ئارىز، ئابدۇبەسىر شۈكۈر تەرجىمىسى، »ئورخۇن ئابىدىلىرى« )كۈل تىگىن، بىلگە قاغان، 
تۇنيۇقۇق ئابىدىلىرى(، مىللەتلەر نەشرىياتى ، 2009 -يىلى 3 -ئاي.

ئابلەت نۇردۇن، »غەربى يۇرتنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتى ئۈستىدە ئىزدىنىش«، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى ، 2001 -يىلى 
6 -ئاي.
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ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن، »غەربى يۇرت تاشكېمىر سەنئىتى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشرى ، 1998 -يىلى 8 -ئاي.

تۇرسۇنجان لىتىپ، »ئۇيغۇر چالغۇ ئەسۋابلىرى«، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى نەشرى ، 1997 -يىلى 1 -ئاي.

رېشات گەنچ ]تۈركىيە[، تۇرسۇنئاي ساقىم تەرجىمىسى، »›تۈركى تىلالر دىۋانى‹دىن 11 -ئەسىردىكى تۈركى خەلقلەرنىڭ 
ئىجتىمائىي مەدەنىيىتىگە نەزەر«، مىللەتلەر نەشرىياتى ، 2010 -يىلى 12 -ئاي.

يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇق، »›تۈركى تىلالر دىۋانى‹ دىكى ناخشا-ئۇسۇلغا دائىر مەلۇماتالر« دېگەن ماقالىسى، شىنجاڭ سەنئىتى 
ژۇرنىلىنىڭ 2009 -يىللىق 3 -سانى.

ئىسراپىل يۈسۈپ، »›تۈركى تىلالر دىۋانى‹ دىكى ›جنك‹ ئاتالغۇسى قەدىمكى چالغۇ ›چەڭ‹ نى كۆرسىتىدۇ« ناملىق ماقالىسى.  
مەزكۇر ماقالىدە »تۈركىي تىلالر دىۋانى« نىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ئۇيغۇرچە نەشرىنىڭ 1980 

-يىلى 8 -ئايدا نەشردىن چىققان نۇسخىسىدىن پايدىلىنىلدى.

كىالۋسونىڭ 13 -ئەسىردىن بۇرۇنقى تۈركى تىلالرنىڭ ئىتمىلوگىيە لۇغىتى، ئوكسفورد نەشرىياتى )word شەكلىدىكى لۇغەت 
نۇسخىسىدىن پايدىلىنىلدى(.

»ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«، مىللەتلەر نەشرىياتى نەشرى ، 1999 -يىلى 1 - ئاي.

جۇچىڭباۋ، »يىپەك يولى مۇزىكا مەدەنىيىتى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى ، 1987 -يىل.
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     »>قۇتادغۇ بىلىك<تىن ئۈنچىلەر«دە يالتىرىغان 
ئەسلىمىلەر*

گۈلرۇي ئەسقەر) سەرۋى(
)ئامېرىكا(

 * مەزكۇر ئەسلىمە ئاپتورنىڭ مىللىتىمىزنىڭ پەخىرلىك ئالىمى يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇق بىلەن بىرلىكتە ئىشلەش جەريانىدىكى 
ھەقىقىي خاتىرىسى ئاساسىدا يېزىلغان. ئېرىشچان ئالىمىمىز يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇققا رەھمەت ئېيتىمىز ۋە مەڭگۈ خاتىرىلەيمىز. )ت(

بىــر  ئارىســىدا  كىتابلىرىــم  ئىشــكاپىمدىكى  كىتــاب 
ســۆيۈملۈك  ھاياتىمنىــڭ  مــاڭا  كىتــاب  بــۇ  بــار،  كىتابىــم 
بىــر كارتىنىســىنى ئەســلىتىدۇ، ھەمــدە ئــەل ئۈچــۈن قەلــەم 
ــدۇ.  ــى بىلدۈرى ــەت ئىكەنلىكىن ــر خىزم ــۈك بى ــنىڭ بۈي تەۋرىتىش
بــۇ كىتابنىــڭ ئىســمى »>قۇتادغــۇ بىلىك<تىــن ئۈنچىلــەر«. بــۇ 
ــم ئاچقىنىمــدا، قۇربانجــان روزى شــەيئىنىڭ  كىتابنــى ھــەر دائى
»قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ مىســرالىرىنى پۈتكــەن شــاھانە ھۆســنى 
خەتلىرىگــە كــۆزۈم چۈشــكەندە، مــەن ئــۆزۈم كــۆرۈپ باقمىغــان 
ــۇ  ــۇرۇپ »قۇتادغ ــپ ت ــىرەگە ئېگىلى ــڭ ش ــات يىگىتنى ــۇ خەتت ب
مىســرالىرىنى  تويۇنغــان  باالغەتكــە  پاســاھەتتە  بىلىك«نىــڭ 
ھۆســنخەت قەغىزىگــە چۈشــۈۋاتقانلىقىنى كۆرگەنــدەك بولىمــەن. 
دېمەيــال قويــاي، نەزمىلەرنــى مىــڭ يىــل بــۇرۇن قەلەمگــە ئېلىــپ 
گــۈزەل ھۆســنخەتلىرى بىلــەن پۈتــۈپ بىزگــە قۇتادغۇبىلىكنىــڭ 
ــەن  ــا يەتكۈزگ ــا نۇســخىلىرىنى قولىمىزغ ــرە، ۋېن ــە ، قاھى پەرغان
تۇرقىنــى،  پەرلەۋاتقــان  شــامالرنى  خەتتاتالرنىــڭ  ئاشــۇ 
ئۇيقۇســىزلىقتىن ياشــاڭغىرىغان كۆزلىرىنــى ۋە ياكــى  خــەت 
كۆچــۈرۈپ تالغــان قوللىرىنــى ئىشــلەۋاتقان تۇرقىنــى خىيــال 
كۆزۈمــدە كۆرىمــەن، نەزمــە پۈتۈلگــەن ۋاراقــال پەنجىرىدىــن 
كىرگــەن شــامالدا شــىرىقالپ يەلپۈنىــدۇ، خەتتــات بــاال بېيىتنــى 
خــوش،  ئالىــدۇ.  ھۆســنخەتكە  تەكرارلىغىنىچــە  پىچىــرالپ 
ئۇنداقتــا، زامانىمىزنىــڭ ۋە ئــۆز زامانىنىــڭ خەتتاتلىرىنــى پەخىــر 
تۇيغۇســى ئىچىــدە قەلەمنــى قەغــەز يۈزىــدە چاپتۇرۇشــنىڭ بــاش 
ئىشتىراكچىســى بۈيــۈك ئۇســتاز يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىچــۇ؟ 
خانىســىنى  كۆڭــۈل  ئوقۇغۇچىســىنىڭ  ھەربىــر  ئەلۋەتتــە، 
يورتىدىغــان بــۇ نەزمىلەرنىــڭ ســاھىبى- بۈيــۈك ئۇســتاز يۈســۈپ 
ۋاقتىدىكــى  پۈتــۈش  بېيىتالرنــى  ئۇشــبۇ  ھاجىپنىــڭ  خــاس 
ھاياجانلىرىمــۇ  مەقســەتلىرىمۇ،  ئىزگــۈ  ئىزتىراپلىرىمــۇ، 
ــەن: دۆلــەت  كۆڭــۈل ئالىمىمــدە زاھىــر بولىــدۇ-دە، پىچىراليم
پارچىالنمىســۇن دەپ، دۆلەتنــى ياخشــى باشقۇرســۇن، ئاھالىســى 
ئىزگــۈ خۇلقلــۇق ، بىلىمگــە ھېرىســمەن كىشــىلەردىن بولســۇن، 
بەختىنــى يىتتــۈرۈپ ۋە ئۇتتــۇرۇپ قويمىســۇن-دەپ پۈتكــەن 
بېيىتــالر ئىدى-ھــە ئەســلى. ئەپســۇس، بــۇ بۈيــۈك ئۇســتاز 
ئەنســىرىگەن كــۈن ۋە تەقدىرنىــڭ ئەســىرى بولــۇپ ئولتــۇردۇق، 
ئىڭىراۋاتىمىــز. چۈنكــى بــۇ بەخــت -ســائادەت دەســتۇرىنىڭ 
قەدرىنــى بىلمىــدۇق، ئۆگۈتلىرىنــى ئۆگەنمىــدۇق، ئۆگەتمىــدۇق، 
بــۇ بۈيــۈك ئۇســتازنى دۇئالىرىمىــزدا ئەســلىمىدۇق. پەقەتــال 

ــۇ  ــراس >قۇتادغ ــىدىن مى ــۇ كىش ــار، ئ ــز ب ــۇنداق ئالىمىمى »مۇش
بىلىك<ىمىــز بــار« دەپ ماختىنىــپ يۈردۇق…  ھۆســنخەتلەرنىڭ 
ــن ئوقۇشــنى داۋامالشــتۇرىمەن، بېيىتتىكــى  گۈزەللىكىگــە ئاپىرى
مەنانىــڭ چوڭقۇرلىقىغــا دىلدىــن قايىللىــق بولــۇپ بېشــىمنى 
ــدە  ــى كەلگەن ــپ ۋاقت ــىمگە ئىلىۋېلى ــەن، ئېس ــىتىپ كېتىم لىڭش
ئوتتۇرىغــا تاشــالش ئۈچــۈن يادقــا ئېلىــش ئۈچــۈن تىرىشــىمەن 
…. يەنــە خىيالغــا كېتىمــەن…. خىياللىرىــم مېنــى قولۇمدىكــى بۇ 
ــڭ ئىنگلىزچــە قىســىمنى  ــن ئۈنچىلەر«نى ــۇ بىلىك<تى »>قۇتادغ
ــەد  ــى-يېزنەم يارمۇھەمم ــان كىش ــەۋەبچى بولغ ــىمگە س ئىشلىش
تاھىــر ئاكام بىلەن پاراڭالشــقان ئاشــۇ مىنۇتالرغــا ئېلىپ بارىدۇ. 

بــاال  خەتتــات  دېگــەن  شــەيدايى  گۈلــرۇي،   −
خەنزۇچــە  يېزىپتــۇ،  خــەت  ھۆســنى  بىلىك«كــە  »قۇتادغــۇ 
ھــەم ئىنگلىزچىســى ھۆســنى خەتلەرنىــڭ ئاســتىغا بېرىلىــپ 
ســىزنى  ئىنگلىزچىســىگە  بولغــۇدەك،  كىتــاب  كۆركــەم  بىــر 
يارمۇھەممەتــكام. دەيــدۇ   − دەۋەتتىمغــۇ؟  بېرىــدۇ  ئىشــلەپ 

− ھــە؟ مــەن شــۇنداق بىــر دىداكتىــك زور ھــەم قەدىمــى 
ئەســەرنى ئىنگلىزچىگــە قانداقمــۇ تەرجىمــە قىالاليمــەن، بــۇ 
بــەك چــوڭ بىــر چاقچــاق بوپتــۇ مەنــدەك بايقۇشــقا! − دەيمــەن.

تەييــار  ئىنگلىزچىســى  گــەپ.  مۇنــداق  يــاق،   −
بىــر  قىلغــان  نەشــر  ئۇنىۋېرســىتېتى  چىكاكــو  ئىكــەن. 
روزى  قۇربانجــان  ئىشــلىتىپ،  نۇسخىســىنى  تەرجىمــە 
بېيىتالرنىــڭ  تالالنغــان  يازغــان  ھۆســنخەت  شــەيدايى 
ئۇدۇلــالپ  بېيىتالرغــا  تېپىــپ،  كىتابتىــن  ئىنگلىزچىســىنى 
بېرىدىغــان گەپكــەن. مانــا كىتابنىمــۇ ئېلىــپ كەلــدۇق ســىزگە.

كــۆز  نۇسخىســىغا  چىكاكــو  كىيىــن  پاراڭالردىــن  بــۇ 
ــاھىتى  ــى پاس ــلىنىپتۇ. نەزم ــخىدا ئىش ــرىي نۇس ــم. نەس يۈگۈرتتى
تامامــەن يوقالغــان تەرجىمە دېيىشــكە بولىدىكــەن. بىراق تۇنجى 
ــن تەرجىمىســىنىڭ  ــن كىيى ــپ بولغاندى ــالپ تېپى ــى ئۇدۇل بېيىتن
ــى  ــي مەنىن ــىمۇ، نەزمى ــرى بولمىس ــە يۇقى ــڭ ئانچ بەدىئىيلىكىنى
ئەينــەن ئاڭالتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلدىــم-دە، يارمۇھەممەتكامغا:

دەم  گــۈرۈچ  يــوق،  خــەۋەر  ســەۋزىدىن   −
دېمــەي  ماقــۇل  دەڭ؟  دەۋەتتىــم  ماقــۇل  يەپتــۇ-دەپ 
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شــۇ؟ ئۈچــۈن  يۈزىڭىــز  ســىزنىڭ  ئامــال،  نېمــە 

كۈلــۈپ  قاقاقــالپ  يارمۇھەممەتــكام  ئــاڭالپ  بۇنــى 
ــىمىنى  ــە قىس ــڭ ئىنگلىزچ ــۇ كىتابنى ــەن ب ــۇنىڭ بىل ــى. ش كەتت
قالدىــم.  قالدىــم  بولــۇپ  بېرىدىغــان  ئىشــلەپ  مــەن 

يــۈز  قەتلىئامــى  ئىيــۇل  بەشــىنچى  دەل  پــاراڭالر،  بــۇ 
ــدە  ــڭ ئۆيى ــا يارمۇھەممەتكامى ــەن ۋاقىتت ــۇزاق ئۆتمىگ ــپ ئ بېرى
بولۇۋاتقــان پــاراڭ ئىدى.ھېچكىمنىــڭ بېشــى ســاق ئەمــەس 
ئىــدى، جۈملىدىــن يارمۇھەممەتكامنىــڭ بېشــىمۇ ســاق ئەمــەس 
ئىــدى. بىــراق ئــۇ ئــۆزى كۈنــدە يېزىقچىلىــق قىالتتــى، بىــز 
يارمۇھەتكامنىــڭ شــۇنچە قايغــۇ ئىچىدىمۇ يەنىــال يېزىقچىلىقىنى 
قېتىــم  نەچچــە  ياقىمىزنــى  قــاراپ  داۋامالشــتۇرىۋەرگىنىگە 
چىشــلەيتتۇق . قايغــۇ ئۈســتىدىن غالىــب كېلەلەيتتــى بــۇ ئــادەم. 
ــاكام كېســەللىك  ــۇق ئ ــر تۇغل ــالردا يارمۇھەممــەت تاھى شــۇ يىل
بىــراق  ئىــدى.  ۋاقىتلىــرى  يۈرگــەن  تارتىــپ  دەردىدىنمــۇ 
ــەل  ــادەم. ئ ــۇ ئ ــى ب ــب كېلەلەيتت ــتىدىنمۇ غالى ــەللىك ئۈس كېس
ئۈچــۈن قەلەم تەۋرىتىشــنىڭ ئوتتەك ئىشــقى يۈرىكىــدە يانغاچقا، 
ئەتىگىنــى تــاڭ ئاتماســتا  شاالڭلىشىشــقا باشــلىغان چاچلىرىنــى 
ئاللىقاچــان  ئۈســتىلىدە  يېزىقچىلىــق  ئولتــۇرۇپ  پاخپايتىــپ 
خىزمىتىنــى باشــلىۋەتكەن بوالتتــى. نــەق مۇشــۇ ئــادەم »قۇتادغــۇ 
بىلىــك« بىلــەن »تۈركــى تىلــالر دىۋانى«نىــڭ ھېكمەتلىرىنــى بىر 
ــڭ  ــۇ كىتابنى ــى ب ــدى ۋە مېن ــەن ئى ــپ ئۆتك ــق قىلى ــۈر تەتقى ئۆم
ئىــدى.  قىلغــان  ئىشــتىراك  بولىشــىمغا  قاتناشقۇچىســى  بىــر 

قىســىمىنى  ئىنگلىزچــە  كىتابنىــڭ  قىلىــپ  شــۇنداق 
باشــلىغان بولدۇم. بىراق نەچچە كــۈن ئۆتمەيال يالتىيىپ قالدىم. 

− ۋاي-ۋۇي، نېمــە دېگــەن زېرىكىشــلىك خىزمەتكــەن بــۇ. 
بــۇ شــەيدايى دېگــەن بــاال تالــالپ يازغــان بېيىتالرنىــڭ نومۇرىنى 
ســالمىغان ئىكــەن. بېيىتنــى »قۇتادغــۇ بىلىك«تىــن تاپىمــەن 
بىــر، بېيىتنىــڭ تەرجىمىســىنى تېپىــڭ ئىككــى. بېيىتالرغــۇ چاچما 
تالالنغــان بىلەن دىۋاندىكــى ئىلگىرى-كېيىنلىك تەرتىپى بويىچە 
ئىكــەن. بىــراق نومــۇرى ســېلىنمىغاچقا تەرجىمىســىنى بېكىتىــش 
ــى  ــڭ مەنىس ــنا بېيىتالرنى ــى قوش ــەن ،چۈنك ــكە توختايدىك تەس
ــەن! ــدى قىلمايم ــمۇ؟ بول ــەن ئەمەس ــاپ كېتىدىك ــۇ ئوخش تولىم

بــۇ گەپلەرنــى ئــاڭالپ يارمۇھەممەتــكام تۇرۇپــال قالــدى:

قالــدى،  قــاراپ  ســىزگىال  ئــۇالر  ئــۇكام،  گۈلــرۇي   −
خــۇش  كىيىــن  قويمــاڭ.  يــەردە  ئۈمىدىنــى  ئۇالرنىــڭ 
بېيىتــالر  ئىشــلىگىچە  چىققانــدا.  كىتــاب  قالىســىز  بولــۇپ 
قالىــدۇ، كىيىــن خاســىيىتىنى كۆرىســىز. ئورنــاپ  دىلىڭىزغــا 

− نېمىمۇ دەي بۇنداق تاڭسۇق گەپلەرگە، يارمۇھەممەتكام 
ــى دەۋېتىــپ  ســاقىلى بىلــەن شــۇنداق دەۋاتســا، − شــۇ گەپلەرن
يارمۇھەممەتكامنىــڭ ئۈســتىلىگە كــۆزۈم چۈشــتى. دادامدىــن 
ھۈســەيىندىن  ئەســقەر  دادام  ئوقۇتقۇچىســى  ئۆزىنىــڭ  يەنــى 
ــتىدە  ــتەل ئۈس ــى ئۈس ــك« توم ــۇ بىلى ــان »قۇتادغ ــراس قالغ مى
ســېلىنغان  پولغــا  تۇراتتــى.  قۇشــتەك  كەرگــەن  قاناتلىرىنــى 

ياتاتتــى.  يېيىلىــپ  كىتابــالر  ئارگىنالــالر،  ئۈســتىدە  گىلــەم 
ــم  ــە الزى ــرەر نەرس ــوق، بى ــال ي ــىڭىز ئام ــەي دېس ــە دەسس يەرگ
بولســا ئۇچۇشــىڭىز كېــرەك. نېمىســىنى دەي بــۇ ئەدىــب يېزنــەم 
ــا مۇشــۇنداق ئىشــلەيتتى … مــەن كىچىككىنــە ئىشــلىگەنگە  مان
قاقشــاۋاتىمەن . ئۆزۈمدىــن خېلــى بــەك ئىزا تارتىــپ قالغىنىمچە:

− بولىدۇ مەن ئىشلەي، خېلى بىر يەرگە باردى، − دېدىم

بارســامال  ئۆيىگــە  يېزنەمنىــڭ  كىيىــن  شــۇنىڭدىن 
بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  يېزنەمــدەك  ئىلىۋېلىــپ  ئارگىنالنــى 
ئىشــلىدىم.  تەرجىمىســىنى  ئېچىلــدۇرۇپ،  قاناتلىرىنــى 
قالغىنىمنــى  ئوخشــاپ  يارمۇھەممەتكامغــا  ئىشــلەۋېتىپ 
ــى«  ــالر دىۋان ــى تىل ــم »تۈرك ــكام دائى ــم . يارمۇھەممەت بايقايتتى
ئەســەر  توغرۇلــۇق  تەتقىقاتــى  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ياكــى 
يازغانلىرىــدا يېزىقچىلىــق ئۆيىدىــن بىــر قولىــدا كىتابىنــى، بىــر 
قولىــدا قەلىمىنــى كۆتــۈرۈپ ئېتىلىــپ چىقاتتــى ۋە ھاياجــان 
بىلــەن ئويلىرىنــى بىــز بىلــەن ئەسرالىشــاتتى. كــۆز ئالدىمــدا 
تۇرۇپتــۇ، ئاشــۇ ھاياجانلىــق تۇرقــى؛ قۇلىقىــم تۈۋىدىــال تۇرۇپتــۇ، 
ئاشــۇ قويــۇق ئاتــۇش تەلەپپۇزىــدا سوراشــلىرى ۋە دېيىشــلىرى :

− »ئارقاچــاق« دېگــەن نېمــە قايســىڭالر بىلىســىلەر ؟ بــۇ 
ســوئالىغا بىــز پارقىــراپ ئولتۇرغاندىــن كىيىــن چۈشەندۈرۈشــكە 

باشــاليتتى :

ــر قوشــۇق ئىكــەن،  ــور شــەكلىدە كەلگــەن بى − ســېپى ن
ــۇقنى  ــۇ قوش ــز ب ــىچە ئەجدادلىرىمى ــت قىلىنىش ــۋان«دا قەي »دى
ئىشــلەتكەن  ئىچكۈزۈشــتە  دورىالرنــى  قىرتــاق   بالىالرغــا 
ــدى. ســېپى  ــر بول ــەن زاھى ئىكــەن. كــۆز ئالدىمــدا قوشــۇق ئەين
ــڭ  ــن ئۆزگىچــە، نورنى ــۇ قوشــۇق ئىنتايى نورســىمان كەلگــەن  ب
بېشــى دورا قۇيۇشــقا ئەپلىــك ياســالغان. قوشــۇقنى بالىالرنىــڭ 
ــاق دورىنــى قۇيۇۋەتســىال  ــور بېشــىدىن قىرت ئاغزىغــا ســېلىپال، ن
ھەقاچــان.  ئىچىۋېتــە  بىلمــەي  بولغىنىنــى  نېمــە  بالىــالر 

تۇرمــۇش  مۇشــۇنداق  بــۇرۇن  يىــل  مىــڭ   −
ــەن  ــەدەر گۈللەنگ ــز نەق ــاق، بى ــلەتكەن بولس ــى ئىش بۇيۇملىرىن
بىزگــە.  يارمۇھەممەتــكام  چاغالردا-دېگەنىــدى  شــۇ  ھــە 

يۈگــۈرۈپ  شــۇنداق  ئۆيىدىــن  يېزىــق  قېتىــم  تــاالي 
بــۇرۇن  يىلــالر  مىــڭ  بىزگــە  يېزنــەم.  بــۇ  ئىــدى  چىققــان 
ــى،  ــەت ئىكەنلىكىن ــان مىلل ــرداق كىيىدىغ ــڭ باغى ئاياللىرىمىزنى
بــار  بايانــالر  دىۋانــى«دا  تىلــالر  »تۈركــى  توغرۇلــۇق  بــۇ 
ــايى  ــڭ ش ــدى. ئەجدادلىرىمىزنى ــەن ئى ــى دەپ بەرگ ئىكەنلىكىن
دەزمــال  بىلــەن  ئەســۋاب  دېگــەن  »ئۈتــۈك«  كىيىملەرگــە 
ســېلىپ كىيىدىغانلىقىنــى، »ئۈتۈك«نىــڭ چــوغ ســېلىنىدىغان 
بــۇ  ئىــدى  بەرگــەن  دەپ  ئىكەنلىكىنــى  دەزمــال  ئىپتىدائىــي 
تۇيغۇمىزنــى  غــۇرۇر  يــۈرۈپ  دەپ  شــۇنداق  يېزنــەم.  ئەدىــب 
ــى. ــتۇرماقچى بوالتت ــى قويۇقالش ــۈك تۇيغۇمىزن ــۇراتتى، ئۆزل ئاش

ــۇ  ــە ش ــم يەن ــر قېتى ــەم بى ــب يېزن ــۇ ئەدى ــت، ب ــە راس ھ
يادىمــدا: يىغالتقىنــى  مېنــى  چىقىــپ  يۈگــۈرۈپ  تەرىقىــدە 
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شــۇنداق  )دادامنــى  ئاكامنىــڭ  گۈلــرۇي،  قــاراڭ   −
دەپ  دادا  بولغاچقىمىكىــن  ئوقۇتقۇچىســى  دادام  چاقىراتتــى، 
ــەڭ  ــى ئ ــرەك( قۇتادغۇبىلىكتىك ــە كې ــەپ كۆرس ــنى بىئ چاقىرىش
ــدى: ــان ئى ــى ئوقۇغ ــى بېيىتن ــى، − دەپ تۆۋەندىك ــراق بېيىت ئام

371 . بويۇم ئىدى ئوقتەك، كۆڭلۈم ئىدى يا،
كۆڭۈلنى قىلغۇچە ئوق، بويۇم بولدى يا.

 
يېزنەمنىــڭ بېيىتنــى ئوقۇغــان ۋاقتــى دادام ئالەمدىــن 
شۇڭالشــقا  ئىــدى،  ۋاقىــت  بىــر  ئۆتمىگــەن  ئــۇزاق  ئۆتــۈپ 
ئــاڭالپ  تارتىــپ  كىچىكىمىزدىــن  ئېغىزىدىــن  دادامنىــڭ 
كەلگــەن بــۇ بېيىتنــى يېزنەمنىــڭ ئېغىزىدىــن ئــاڭالپ ئىزتىراپقــا 
كىالسســىك  ئۆمــۈر  بىــر  دادام،  ئىــدۇق.  يىغلىغــان  چۆكــۈپ 
ئەدەبىياتىمىزنــى تەتقىــق قىلىــپ ھــەم قەشــقەر ئۇنىۋېرســىتېتىدا 
شــۇنىڭدىن دەرس بېرىــپ ئوقۇغۇچــى تەربىيەلىگــەن بــۇ ئىنســان 
ــۇرۇپ  ــى ســۆيۈپ ت ــڭ بېيىتلىرىن ــۇ بىلىك«نى ــق »قۇتادغ داۋاملى
دائىــم  بېيىتنــى  بــۇ  جۈملىدىــن  ئىشــلىتەتتى.  تۇرمۇشــىمىزدا 
ئېغىزدىــن چۈشــۈرمەيتتى. شــۇڭا يارمۇھەممەتكامنىــڭ ئېســىدە 
تېگىگــە  مەنىســىنىڭ  كىچىكىمــدە  كېــرەك.  قالســا  بەكــرەك 
يەتمىگــەن بــۇ بېيىتنىــڭ مەنىســىگە شــۇ چاغدىــال يەتكــەن 
كۆڭلىمىزنــى  ئەگــرى  يــادەك  ۋاقىتالردىكــى  يــاش  ئىدىــم. 
بىــر  ئېگىلىــپ  قەددىمىــز  بولغۇچــە،  قىلىــپ  تــۈز  ئوقتــەك 
ــۇ  ــت ، كىمم ــۇ بېيى ــى ب ــاڭگىاليدۇ دېمەكچ ــە س ــز گۆرگ پۇتىمى
مەن-مــەن  نــى  دەيســىز،  قۇتۇاللىســىۇن  قېچىــپ  بۇنىڭدىــن 
دېگــەن ئەزىمەتلەرنــى يــەر قوينىغــا ئالمىدىمــۇ، ئاقىۋەتتــە. 
ياخشــى  دادام  جاۋابــەن  يارمۇھەممەتكامغــا  شــۇچاغدا 
ــم: ــۇپ بەرگــەن ئىدى ــا ئوق ــى يادق ــر بېيىتن ــە بى كۆرىدىغــان يەن

365 . تەگكۈزدى ماڭا قولىن ئەللىك ياشىم،
قوغۇ)ئاققۇ( قىلدى قۇزغۇن تۈسىدەك باشىم.

ئاقارغــان  ۋاقتىــدا  قارىغــان  ئەينەككــە  دادام 
ئېيتاتتــى.  بېيىتنــى  بــۇ  چۈشــكەندە  كــۆزى  چېچىغــا 

يېنىــدا  يارمۇھەممەتكامنىــڭ  مــەن  توغــرا 
تەرجىمىســىنى  ئىنگلىزچــە  كىتابنىــڭ  بــۇ  ئولتــۇرۇپ 
قىالتتــى. الل  ئەقلىمنــى  پاســاھىتى  بېيىتالرنىــڭ  تاپقۇچــە، 

شــۇنچە  جاھاننــى  كىممــۇ  يارمۇھەممەتــكا،  قــاراڭ   −
چۈشــەنگەن، − دەپ بېيىتالرنــى ئوقــۇپ كېتەتتىــم ئۈنلــۈك:

152 . بىلىمنى بۈيۈك بىل، ئوقۇشنى ئۇلۇق،
بۇ ئىككى قۇلنىمۇ يۈكسەلتۇر تولۇق. 

2687 . كۆيەر ئوتقا ئوخشار كېرەكسىز سۆزۈڭ،
ئېغىزدىن چىقارما، كۆيەرسەن ئۆزۈڭ.

مېنــى  دەۋاتقانــدەك،  ماڭىــال  بېيىتالنــى  بــۇ   −
قــارا  ســۆزۈڭگە  باشــقۇر،  ئاغزىڭنــى  ئــال،  بىلىــم 

كېتەتتىــم. چايقــاپ  بېشــىمنى  دەپ   − دەۋاتقانــدەك، 

بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  قېتىــم  ھــەر  ئــۇكام،  ھەئــە   −
قولۇمغــا ئالســام يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئىســتىداتىدىن بىــر 
قېتىــم ھەيــران بولىمــەن. قېزىــپ تۈگەتكۈســىز بىــر بايلىــق كانــى 
بــۇ كىتــاب. ھەربىــر بېيىتنــى دىلغــا نەقىــش قىلىــپ چېكىۋالســا 
كىشــى، − دەپ ســۆز قوشــۇۋېتىپ يەنــە قوشۇمىســىنى تۈرگىنىچــە 
يارمۇھەممەتــكام. ئېڭىشــەتتى  ئارگىنالغــا  ئالدىدىكــى 

ــدا،  ــاز قالغان ــكە ئ ــىنى پۈتتۈرۈش ــڭ ئىنگلىزچىس كىتابنى
تېــزرەك  ئىشــلىتىپ  تــۇرۇپ  بېشــىمدا  يارمۇھەممەتــكام 
پۈتتۈرۈشــۈمگە تۈرتكــە بولــدى. ئۆيۈمگــە ئــۆزى يېزىۋاتقــان 
كىتابلىرىنىڭ ئارگىناللىرىنــى كۆتۈرۈپ كەلدى. يارمۇھەممەتكام 
يېنىمــدا ھەمــراھ بولغاچقىــال بــۇ زېرىكىشــلىك، ئىنچىكە خىزمەت 
كۆڭۈللــۈك خاتىرىگــە ئايلىنىــپ قالــدى. مــەن ئۆزۈمگــە تەســىر 
قىلغــان بىــر بېيىتنــى ســۆزلەيمەن؛ ۋاھ، ۋاھ، نــە قــەدەر جايىغــا 
چۈشــكەن ســۆزلەر؛ رىتىــم ، تــۇراق، پاســاھىتىنى دېمەيــال قويــۇڭ 
دەپ چاكىلــداپ كېتىمــەن. بۇنىڭغــا ئــۇالپ يارمۇھەممەتــكام 
ــر مىســال  ــن بى ــۈرۈپ بېشــىدىن ئۆتكــەن ھاياتىدى ــا كەلت بېيىتق
ئېيتىــدۇ. شــۇنداق قىلىــپ ۋاقىتنىــڭ قانــداق ئۆتكىنىنــى بىلمەيال 
قالىمــەن، ئىشــمۇ ئاينىيــدۇ. ئىنگلىزچــە قىســىمنىڭ ئارگىنالىنــى 
تەكشــۈرۈۋاتقان ئاخىرقــى كۈنلــەر ئىــدى. توســاتتىن بــۇ بېيتقــا 
كــۆزۈم چۈشــكەندە يارمۇھەممەتكامغــا ئوقــۇپ بەرگــۈم كەلــدى:

5919 . تىرىكتۈر ، ياخشى ناملىق ئەر ئۆلگەن بىلەن،
چىرىپ ئۇ قارا يەردە ياتقان بىلەن. 

بۇ بېيىتنى ئاڭالپ يارمۇھەممەتكام دېدى:
كۆرىــدۇ،  ئۆمــۈر  ئارتــۇق  تاشــتىنمۇ  يــۈز  بەزىلــەر   −
ھېچكىمگــە پايدىســىمۇ تەگمەيــدۇ، نــام -نىشانســىز ياشــاپ 
ئۆتــۈپ كېتىــدۇ، ئەلنىــڭ دۇئاســى تەگمەيــدۇ. بەزىلــەر تولىمــۇ 
قىســقا ياشــايدۇ، بىــراق ياخشــى ئەمەللىــرى ئــەل قەلبىــدە 

يادلىنىــدۇ. ئەۋالدتىن-ئەۋالدقــا  نامــى  قالىــدۇ، 

ســاالمەتلىكى  يارمۇھەممەتكامنىــڭ  ۋاقىتــالردا  شــۇ 
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى. جىگــەر راكــى دىئاگىنــوزى ئېنىــق 
بولغــان بولســىمۇ، كېچە-كۈنــدۈز يېزىقچىلىــق قىلىــپ يۈرەتتــى. 
ئۈمىدۋارلىققــا تولغــان روھ بىلــەن، ھــەر بىــر كۈننــى شــۇنچىلىك 
ھاياتىنىــڭ  يارمۇھەممەتكامنــڭ  ئۆتكۈزەتتــى.  نەتىجىلىــك 
ســۈپىتىنى ســاغالم  ۋاقتىدىكىدىنمــۇ ياخشــىدەك ھېــس قىالتتىم، 
»ېخىمــۇ جىــق ئىشــالرنى قىلىــۋاالي چەكلىــك ئۆمرۈمــدە«  دەپ 
ياشــاۋاتقانلىقىنى تۇياتتىــم.  يارمۇھەممەتكامنىــڭ بــۇ گەپلىرىنــى 
ــدەك  ــى ئۆزىگــە تەمســىل قىلىۋاتقان ــۇ بېيىتن ــاڭالپ خــۇددى ب ئ
ــقا  ــاپ، ياش ــازاب چۇلغ ــى ئ ــم-دە، قەلبىمن ــپ قالدى ــس قىلى ھې
قېچىــپ  ئېلىــپ  يارمۇھەممەتكامدىــن  كۆزلىرىمنــى  تولغــان 
قىينالغــان ئىدىــم. مانــا ئەمدىلىكتــە ئويــالپ باقســام بىــر ئۆمــۈر 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« ۋە »تۈركــى تىلــالر دىۋانى«نــى تەتقىق قىلىپ 
ــڭ  ــان كىتابلىرىنى ــۆزى يازغ ــەن ئ ــەم ھەقىقەت ــۇ يېزن ــەن ب ئۆتك
قۇرلىرىــدا مەڭگــۈ ياشــاۋاتاتتى. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تىكلەپ 



2019-يىللىق 3/4- سان

150

ــدا  ــڭ ھاياتى ــك يارمۇھەممەتكامنى ــۈك تىرىكلى ــەن مەڭگۈل بەرگ
تولــۇق مەنىســىنى تاپقــان ئىــدى. شــۇ ۋاقىتتــا تولىمــۇ ئۇســتىلىق 
ــە  ــىنىڭ خاتىم ــىنىڭ »شاھنامە«س ــىم فىردەۋس ــەن ئوبۇلقاس بىل
بەتلىرىدىكــى مەھمــۇد غەزنەۋىگــە ئاتــاپ يازغان ھەجىۋىســىنىڭ 
تۆۋەندىكــى ئىككــى مىسراســىنى يادقــا ئوقــۇپ بېرىــپ قايغۇلــۇق 

ــم: ــك بۇرىۋەتكــەن ئىدى ــى غەلىبىلى كەيپىياتن

مەن ئەسال ئۆلمەسمەن مەڭگۈ ياشارمەن،
ئېيتقان ھەر سۆزۈمدە قايتا ياشنارمەن.
ئىنساپ ھەم ئېتىقاد كىمگە بولسا يار،
ماڭا تەھسىن ئوقۇپ قىالر بەختىيار.

ئىرانلىقــالر  بىلىك«نــى  »قۇتادغــۇ  يارمۇھەممەتــكا،   −
قارىســام،  ئەمدىلىكتــە  دەپتىكــەن،  تۈركــى«  »شــاھنامەئى 
تىرىكلىــك  مەڭگۈلــۈك  ئىپادىلەنگــەن  بىلىك«تــە  »قۇتادغــۇ 
روھــى شــاھنامەنىڭ مۇشــۇ مىســرالىرىدىمۇ ئەينــەن ئەكــس 
مەڭگۈلــۈك  بىلىك«تىكــى  قۇتادغــۇ   « بىــراق  ئەتكەنىكــەن. 
تىرىكلىــك روھــى  يۈســۈپ خــاس ھاجىپقــا خــاس كەمتــەر، 
جۇاللىســا،  رەۋىشــتە  بىــر  گــۈزەل  ھــەم  نەســىھەتگۇي 
ســەل  ھالــدا  خــاس  فىردەۋســكە  بولســا  »شــاھنامە«دە 
مەن-مەنچــى، ھــاكاۋۇر رەۋىشــتە ئەكــس ئېتەمــدۇ قانــداق؟ 
يارمۇھەممەتــكام: ئاڭلىغــان  بۇنــى  دېدىــم.  دېگــەن   −

بــۇ  چۈشــىدۇ  بېســىپ  شاھنامەســىنى  ئىرانلىقنىــڭ   −
بۇرۇنقــى  ئەســىر  ئــون  شاھنامەســى،  ئۇيغۇرالرنىــڭ  بىزنىــڭ 
مۇكەممــەل دىرامــا بــۇ، مەن-مــەن دېگــەن مىللەتلەرنىڭمــۇ ئاشــۇ 
يىلــالردا بۇنــداق دىرامماالشــقان ئەســىرى يــوق ئىــدى دەيمــەن 
− دەپ پەخىــر ئىچىــدە قاقاقــالپ كۈلــۈپ كەتكــەن ئىــدى. 

− دېمىســىمۇ شــۇ ھــە! »كــۈن تولــدى، ئــاي تولــدى، 
ئېنىــق  پېرســوناژالر  بــۇ  ئۆگدۈلمىــش«  ئودغۇرمىــش، 
ــۇ  ــان دىئالوگلىرىم ــن بېرىلىدىغ ــڭ ئېغىزىدى ــان، بۇالرنى ئايرىلغ
تولىمــۇ  قىلمــاق  ئەســىرى  ســەھنە  ئايرىلغــان،  ئېنىــق 
ســۆزلىرىگە  يارمۇھەممەتكامنىــڭ  دېگىنىمچــە   − قــوالي، 
ئىدىــم.  كەتكــەن  لىڭشــىتىپ  بېشــىمنى  ئىچىــدە  قايىللىــق 

شــۇنداق قىلىــپ بــۇ كىتابنىــڭ ئىنگلىزچىســىنى ئىشــلەپ 
پۈتتــۈرۈپ، قايتا-قايتــا تەكشــۈرۈپ، »بېيىتقــا تەرجىمــە ئــۇدۇل 
كەلدىمۇ-يــوق؟ ئېنىــق يازدىممۇ،ھــە، ئىنگلىزچىســىنى ؟ خــەت 
ئۇرغانــالر ھەرپلەرنــى خاتــا تونــۇپ قالمــاس ھــە؟« دەپ مىــڭ 
يارمۇھەممەتكامنىــڭ  ئارگىنالنــى  تۈزىتىــپ  ئوڭشــاپ  قېتىــم 
ــا  ــەن ئامېرىكىغ ــال، م ــل ئۆرۈلۈپ ــم. يى ــۇرغان ئىدى ــا تاپش قولىغ
كېتىــپ قالدىــم. ئۆزۈمنىــڭ ئاكىســىدىنمۇ چــارە بــۇ يېزنــەم 
بىلــەن بىللــە ئىشــلىگەن شــۇ ۋاقىتــالر قىممەتلىــك يادنامىــدەك 
بــۇ كىتابنــى  قالــدى.  بولــۇپ چېكىلىــپ  نەقىــش  قەلبىمگــە 
ــا تەگكــۈزدى،  ــكام قولۇمغ نەشــردىن چىقىشــىغىال  يارمۇھەممەت
بىــر يەشــىك مــەن ســورىغان باشــقا كىتابــالر بىلــەن بىللــە 
»ئىنگلىزچــە  بېتىدىــن  ئاخىرقــى  كىتابنىــڭ  ئەۋەتتــى. 

كوررېكتــورى« دېگــەن يــەردە  ئىســمىمنى كۆرگــەن ۋاقتىمــدا 
بالىالرچــە خۇشــاللىققا چۆمۈلــدۈم . يەنــە بىــر يىــل قايرىلــدى، 
2012 -يىلــى، يــاز پەســىلدە يارمۇھەممەتــكام ئالەمدىــن ئۆتتى، 
تىلــالر داۋانى«غــا چوڭقــۇر  بىلىــك« ۋە »تۈركــى  »قۇتادغــۇ 
مۇھەببــەت باغــالپ ئۆتكــەن، ئــەۋالد بەختــى ئۈچــۈن بىــر ئۆمــۈر 
قەلــەم چەككــەن بــۇ ئىنســان ئارىمىزدىــن بالــدۇرال كېتىــپ 
قالــدى. شــۇ چاغــالردا  چەتئەلدىكــى ۋە ۋەتەندىكــى دۇنياســىدا 
شــەنىگە  يارمۇھەممەتكامنىــڭ  كەتتــى،  تــەۋرەپ  كىشــىلەر 
قايغۇلــۇق مەرســىيەلەر يېزىلىــپ يۈرىكىمنــى ئــەزدى، مەنمــۇ ھەم  
ــم….  ــە قالدى ــر ۋاقىتالرغىچ ــى بى ــن خېل خۇش-چاخچاقلىقىمدى
ــا ئەمــدى »>قۇتادغــۇ بىلىك<تىــن ئۈنچىلــەر«  دېگــەن بــۇ  مان
كىتــاب قولۇمــدا يارمۇھەممەتكامنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىك«كــە 
قويغــان مۇھەببىتىنىــڭ بىــر نامايەندىســى ســۈپىتىدە تۇرماقتــا. 

ــى  ــى قەشــقەر ئۇيغــۇر نەشــرىياتى 2010 -يىل ــۇ كىتابن ب
نەشــر قىلغــان بولــۇپ، كىتابنىــڭ قاتتىــق تاشــلىق مۇقاۋىســىدا 
كىتابنىــڭ ئىســمى ئۇيغۇرچــە، خىتاىچە ۋە ئىنگلىزچــە بېرىلگەن. 
كىرىــش ســۆز قىســىمىنى ئىمىنجــان ئەخمىــدى ئــاكا يېزىــپ 
بەرگــەن بولــۇپ، ئۇمــۇ ئۇيغۇرچــە، خىتايچــە ۋە ئىنگلىزچــە ئــۈچ 
ــرى  ــر بېتىنىــڭ يۇقى ــدا بېرىلگــەن. كىتابنىــڭ ھــەر بى خىــل تىل
تاللىغــان  ئــۆزى  شــەيدائىنىڭ  روزى  قۇربانجــان  قىســىمدا  
قارىغــان  بولــۇپ  بېرىلگــەن  ھۆســنخېتى  يازغــان  بېيىتالرغــا 
كىشــىنىڭ زوقىنــى قوزغىمــاي قالمايــدۇ. ھۆســنخەتنىڭ ئاســتىدا 
بېيىتنىــڭ خىتايچــە تەرجىمىســى ۋە ئىنگلىزچــە تەرجىمىســى 
بېرىلگــەن. باشــتا مــەن »ھۆســنخەتنىال بەرســە بولمىدىمــۇ، 
بۇنچىــۋاال جــۇۋاپ كېتىشــىنىڭ نېمــە ئەھمىيىتــى بــار« دەپ 
ئويلىغــان بولســام، ئەمدىلىكتــە، بــۇ ئىككــى خىــل تەرجىمىنىــڭ 
بولۇپمــۇ ئىنگلىزچــە تەرجىمىنىــڭ باشــقا مىللەتلەرنىــڭ بىزنىــڭ 
چۈشىنىشــىگە،  نامايەندىلىرىمىزنــى  ئەدەبىيــات  كىالسســىك 
جۈملىدىــن بىزنىــڭ مىــڭ يىــل بۇرۇنــال گۈللەنگــەن شــەھەر 
مەدەنىيىتىمىــز ، پەلســەپە سېســتىمىمىز بــار بولغــان، شــەرەپلىك 
تارىخقــا ئىگــە قەدىمــى مىللــەت ئىكەنلىكىمىزنــى چۈشــىنىپ 
يېتىشــتە كۆۋرۈكلــۈك رول ئوينايدىغــان مۇھىــم ئەمگــەك بولــۇپ 
ــامال  ــا ئالس ــى قولۇمغ ــۇ كىتابن ــەن. ب ــس قىلىم ــى ھې قالغانلىقىن
ئەدىــب يېزنەمنىــڭ ســۆزلىرى قــۇالق تۈۋىمــدە جاراڭاليــدۇ:

− يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۇســتاز »قۇتادغــۇ بىلىك«نــى 
ــق  ــەرقىي خاندانلى ــى ش ــالر خاندانلىق ــا قاراخانىي ــى ۋاقىتت ئەين
دۆلــەت  كىيىــن  بىرلەشــتۈرۈلگەندىن  خاندانلىــق  غەربــى  ۋە 
ئۇلــى مۇســتەھكەم ئەمــەس، لىڭشــىپ تۇرغــان بىــر پەيتتــە 
ــۇ كىتابنىــڭ  يازغــان. ئۇســتازنىڭ ئىزگــۈ مەقســەتلىرى بولســا ب
ھۆكۈمرانالرغــا ھاكىمىيــەت دەســتۇرى، ئاۋام-رەئىيەتكــە ھايــات 
مىزانــى بولســۇن دېمەكچــى ئىــدى. بەخت-قــۇت بىلدۈرگىســى بۇ 
كىتابنى قانچە قازســاق، ھاياتقا قانچە تەتبىقلىســاق ئەرزىيتتى ، 
ئەپســۇس، ئۇستازنىڭ بۇ بۈيۈك ئەســىرىنىڭ قەدرىنى قىلمىدۇق. 
شــۇڭا مۇشــۇنداق مۇنقــەرز بولــدۇق، مۇســتەملىكىدە قالــدۇق…

قولۇمــدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۇســتازنىڭ بېيىتلىــرى 
شــاھانە نەقىشــلىك رامــكا ئىچىدىكــى ھۆســنى خەتلــەردە ئــورۇن 
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ئالغــان »>قۇتادغــۇ بىلىك<تىــن ئۈنچىلــەر« دېگــەن  بــۇ كىتاب، 
ئەســلىمىلەر ئىچىدىــن يۇلقۇنــۇپ چىقىــپ، ئۆزۈمنــى ۋاقىــت 
ئوقىــدا تەســەۋۋۇر قىلىمــەن: ۋاقىــت ئوقىنىــڭ ئۆتمۈشــتىكى 
مــەن كۆرەلەيدىغــان چېكىــدە يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۇســتاز 
كۆزلىرىنــى يىراقالرغــا تىككەنچــە تۇرىــدۇ؛ ۋاقىــت ئوقىنىــڭ ماڭا 
ئىنتايىــن يېقىــن نۇقتىســىدا »قۇتادغــۇ بىلىــك« ۋە »تۈركــى 
تىلــالر داۋانــى« تەتقىقاتــى بىلــەن بىــر ئۆمــۈر شــۇغۇلالنغان 
ســۆيۈملۈك دادام ئەســقەر ھۈســەيىن ۋە يېزنــەم  يارمۇھەممــەت 
ــپ  ــۆز تىكى ــا ك ــتە يىراقالرغ ــاش رەۋىش ــۇ ئوخش ــر تۇغلۇقم تاھى
تۇرىــدۇ. مــەن ۋاقىــت ئوقىــدا ئۇالرنىــڭ داۋامــى بولغــان ئــەۋالد 
بولغىنىمدىــن پەخىرلەندىــم، ئۇالرنىــڭ قەلــب ئېتىزىمغــا يېتــۈك 
بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  ئەســىرى  ئالەمشــۇمۇل   ئۇســتازنىڭ 
مۇھەببــەت ئۇرۇقلىرىنــى چاچقــان ئۇســتازلىرىم ئىكەنلىكىنــى 
ئويــالپ بەخــت تۇيغۇســىغا چۆمۈلــدۈم… مەنمــۇ يىراقالرغــا 
كــۆز تىكتىــم ۋە مىللىتىمىزنىــڭ بەخت-ســائادەت ئەڭگۈشــتىرى 
»قۇتادغــۇ بىلىك«تىكــى بــۇ بېيىتالرنــى قەلبىمدىكــى ئۆچمــەس 
ئوقــۇدۇم: پىچىــرالپ  ئۈچــۈن  ھۆرمىتــى  ســىمالرنىڭ  بــۇ 

6417 . ئۆزۈڭ ياخشىلىق قىلغاچ ھەر زامان،
گەر ئۆلسەڭ دېيىلمەس ئۆلدى ھەرقاچان.

5154 . ئاتاڭ ئۆلدى، كەتتى، ساڭا بەردى پەند،
ئاتا پەندى تۇتساڭ، بولۇر شېكەر-قەنت.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر :

1.»قۇتادغۇ بىلىك« ) يۈسۈپ خاس ھاجىپ( 

2. »تۈركى تىلالر دىۋانى«)مەھمۇد قەشقەرى(

3.ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتى تېزىسلىرى ) ئەسقەر 
ھۈسەيىن، ۋاھىتجان غوپۇر(

4.»>قۇتادغۇ بىلىك<تىن ئۈنچىلە«ر)ئاپتورى :يۈسۈپ 
خاس ھاجىپ، خەتتات قۇربانجان روزى شەيدايى (

2019 -يىلى، 29 -دېكابىر ، ئامېرىكا

مەرھۇم يارمۇھەممەت تۇغلۇق ئەپەندىمنىڭ ئەمگىكى بىلەن روياپقا چىققان >»قۇتادغۇ بىلىك«تىن ئۈنچىلەر< ناملىق كىتابنىڭ مۇقاۋىسى.
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     يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ مازىرى*

راھىلە داۋۇت

* پىروفېسسور دوكتور راھىلە داۋۇت تەرىپىدىن ئۇيغۇر تىلى بىلەن يېزىلغان، 2001 -يىلى شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان، 264 بەتلىك 
»ئۇيغۇر مازارلىرى « ئاتلىق كىتابنىڭ 21-15 بەتلىرىدىن ئېلىندى.

باشــلىرىدا  -ئەســىرنىڭ   11 ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
مۇتەپەككــۇر،  ئۇلــۇغ  شــائىرى،  ئۇيغــۇر  مەشــھۇر  ئۆتكــەن  
پەيالســوپ، دۆلــەت ئەربابــى بولــۇپ، ئــۇ تەخمىنــەن 1018 
ئاستانىســى  يازلىــق  قاراخانىيالرنىــڭ  ئەتراپىــدا  -يىللىــرى 
ــدە  ــا كەلگــەن. ياشــلىق دەۋرى ــى( باالســاغۇندا دۇنياغ )پايتەخت
قاراخانىيالرنىــڭ شــەرقىي ئاستانىســى قەشــقەردىكى خانلىــق 
ئىچىــدە  ئــوردا  ۋە  قىلغــان  تەھســىل  ئىلىــم  مەدرىســىدە 
شــۇغۇلالنغان.  بىلــەن  ئىلىم-مەرىپــەت  ئۆتىگــەن،  خىزمــەت 
ــڭ  ــدە، 13 مى ــدى - كەينى ــڭ ئال 10169 - 1070 - يىللىرىنى
بىلىــك«  قۇتادغــۇ   « داســتان  دىداكتىــك  بىباھــا  مىســرالىق 
ــى  ــالر قاغان ــى قاراخانىي ــان ۋە ئۇن ــپ چىقق ــقەردە يېزى ــى قەش ن
ــڭ  ــپ، خاننى ــم قىلى ــا تەقدى ــاچ بۇغراخانغ ــۇل ھەســەن تابغ ئوب
ھاجىــپ«  خــاس   « ھەمــدە  بولغــان  ســازاۋەر  ھۆرمىتىگــە 
ــە 1085  ــپ مىالدىي ــاس ھاجى ــۈپ خ ــەن. يۈس ــا تەيىنلەنگ لىقق
- يىلــى 67 يېشــىدا قەشــقەردە ئالەمدىــن ئۆتكــەن. يۈســۈپ 
شــەرقىي  شــەھرىنىڭ  قەشــقەر  جەســىتى  ھاجىپنىــڭ  خــاس 
جەنۇبىغــا يېقىــن تۈمــەن دەرياســىنىڭ بويىدىكــى بــارگاھ ) 
دەپنــە  يېىزىســىغا  كەنتــى(  ئارســالنخان  يېزىســى  دۆلەتبــاغ 
قىلىنغــان. تەخمىنــەن 1120 - يىللىــرى تۈمــەن دەرياســىغا 
جەســىتى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  كەلگەنــدە  كەلكــۈن 
پاينــاپ  ھازىرقــى  كۆچۈرۈلــۈپ،  قەبرىگاھىدىــن  ئەســلىي 
ــە تۈمــەن دەرياســىنىڭ  ــن يەن ــە قىلىنغــان. كېيى يېزىســىغا دەپن
كەلكــۈن ســۈيى تۈپەيلىدىــن 16 - ئەســىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغــا 
ھازىرقــى  تەرىپىدىــن  ئابدۇرەشــىدخان  ســۇلتان  كەلگەنــدە 
ئورنىغــا يۆتكــەپ كېلىنگــەن ۋە بــۇ قەبرىگاھنــى ئالتۇنلــۇق 
دەپ ئاتىغــان. كىشــىلەر يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئالەمدىــن 
ھۆرمــەت،  چەكســىز  بولغــان  ئۇنىڭغــا  تارتىــپ  ئۆتكەندىــن 
ــەن.  ــپ كەلگ ــاۋاپ قىلى ــالپ، ت ــى يوق ــەن مازىرىن ــادى بىل ئېتىق
شــەيخ، جارۇپكەشــلەرنى قويــۇپ قوغدىغــان، يــەر - زېمىنلىرىنــى 
ۋەخپــە قىلغــان. بولۇپمــۇ بــۇ مــازار كىشــىلەر تەرىپىدىــن » 
ئىلىــم پىــرى«، »ئىلىمگــە ھۆددىگــەر مــازار« دەپ قارىلىــپ، 
ئەنئەنىســىنى  ھۆرمــەت  بولغــان  ئىلىمگــە  خەلقىنىــڭ  ئــاۋام 
نامايــان قىلىــپ كەلگــەن. ئازادلىقتىــن بــۇرۇن بــۇ جــاي شــائىر، 
ــاۋاپ  ــپ ت ــرەك يىغىلى ــڭ كۆپ ــم ئەھلىلىرىنى ــەنئەتكار ۋە ئىلى س
قىلىدىغــان، پائالىيــەت ئېلىــپ بارىدىغــان ســورۇنىغا ئايالنغــان. 
ــەپ ۋە مەدرىســىلەردە ياخشــى  ــالر مەكت ــا - ئانى ــالردا ئات بۇرۇن
ئوقۇيالمىغــان، زېھنــى ئوچــۇق بولمىغــان پەرزەنتلىرىنــى بــۇ 
يەرگــە ئەكېلىــپ تــاۋاپ قىلــدۇرۇپ، ئىلىمنىــڭ ئۇلۇغلۇقىنــى 
بولغــان. ئــادەت  قىلدۇرىدىغــان  خەتمىقۇرئــان  تونۇتــۇپ، 

يەكــەن ســەئىدىيە خانلىقىنىــڭ ســۇلتانى ئابدۇلالخــان ) 
مىالدىيــە 1639 - 1668 ( ھىجرىيــە 1074 - يىلــى ) مىالدىيــە 
بىــر  مازىرىنــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  يىلــى(   -  1665
ــى  ــلۇق ھالىتىن ــۈز تورۇس ــى ت ــپ، ئىلگىرىك ــالھ قىلى ــم ئىس قېتى
گۈمبــەز شــەكلىگە كەلتۈرگــەن. قەبرىنىــڭ ئالدىنــى غەربكــە 
ــان.  ــتاقلىق دەرۋازا ئورناتق ــە پەش ــر ئېگىزلىكت ــپ، 8 مېتى قارىتى

ھىجرىيــە 1242 - يىلــى ) مىالدىيــە 1828 - يىلــى( 
ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ۋاڭ  ئىســھاق  ھاكىمــى  قەشــقەر 
ــڭ  ــەئىدىيە خانلىقىنى ــەن س ــەردە يەك ــەزى مەنبەل ــى )ب مازىرىن
ســۇلتانى ئابدۇرەشــىتخان دەۋرى ) مىالدىيــە 1553 - 1570 
ئالتۇنلۇققــا  قەبرىگاھــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  دە   )
ــۇ  ــان، ب ــم ئىســالھ قىلغ ــر قېتى ــە بى ــدۇ( يەن ــەن دېيىلى يۆتكەلگ
بۇرجىكىگــە  تــۆت  گۈمبــەز،  ئۈســتىگە  قەبرىگاھنىــڭ  قېتىــم 
مۇنــار چىقىرىلغــان ۋە قەبرىنىــڭ ســىرتىغا ســۈپەتلىك، رەڭلىــك 
ــرى  كاھىشــالر يېپىشــتۇرۇلغان. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ مازى
ــر  ــە بى ــپ، يەن ــدە كېڭەيتىلى ــەت دەۋرى ــرى بەدۆل 1874 - يىللى
قېتىــم ئىســالھ قىلىنغانلىقــى مەلــۇم. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ 
مازىــرى تەخمىنــەن 965 كىــۋادرات مېتىر يەرنــى ئىگىلىگەنىدى. 
مەلــۇم  ماتېرىيالالردىــن  ۋە  خەرىتــە  ســۈرەت،  ســاقالنغان 
ــر ئېگىزلىكتىكــى  ــى 3.8 مېتى ــۆت ئەتراپ ــڭ ت بولۇشــىچە، مازارنى
پىششــىق خىــش تــام بىلــەن قورشــالغان، چاســا شــەكىللىك 
دەرۋازىســىنىڭ كەڭلىكــى 4.2 مېتىــر، ئېگىزلىكــى 8 مېتىــر، ئــوڭ 
ۋە ســول تەرەپلىرىــدە راۋاق ۋە خىــش بىلــەن ياســالغان يۇمىــالق 
كىــۋادرات  ئىچىــدە 160.6  قورۇســى  مــازار  بــار،  مۇنارلىــرى 
ــان ھۇجــرا ۋە  ــان مەســچىت، شــەيخلەر ياتىدىغ ــر كېلىدىغ مېتى
توققــۇز قەبــرە بــار بولــۇپ، يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ  قەبرىســى 
چــوڭ گۈمبــەز ئىچىــدە ئىكــەن. قەبرىنىــڭ تــۆت تەرىپىنىــڭ 
ھەرقايسىســىنىڭ ئۇزۇنلۇقــى 8 مېتىر، گۈمبەز بۇرجىكى پىششــىق 
خىشــتىن ئەگمــە قىلىــپ ياســالغان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئۈســتىدىكى 
گۈمبەزنىــڭ  كېلىدىكــەن.  مېتىــر   11 ئېگىزلىكــى  مۇنارنىــڭ 
شــەرقىي تەرىپىدىكــى تامنىــڭ ئىككــى بۇرجىكىدىمــۇ 7.7 مېتىــر 
ــش  ــك كاھى ــا رەڭلى ــۇپ، ئۇنىڭغ ــار بول ــى مۇن ــە ئىكك ئېگىزلىكت
كاھىــش،  يېشــىل  ســىرتىغا  ئۇلىنىــڭ  مازارنىــڭ  چاپالنغــان. 
ــتۇرۇلغان.  ــش يېپىش ــك كاھى ــۈن رەڭلى ــتىگە سۆس ــەز ئۈس گۈمب
يىلالرنىــڭ ئۆتىشــى بىلــەن يۈســۈپ خاس ھاجىپنىــڭ قەبرىگاھى 
بۇزۇلۇشــقا باشــلىغان. شــۇ ۋەجىدىن 1950 - يىللىرى شــىنجاڭ 
يادىكارلىقلىرىنــى  مەدەنىيــەت  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر 
شــىنجاڭ   « تۈزۈلگــەن  تەرىپىدىــن  كومىتېتــى  باشــقۇرۇش 
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ئــورۇن،  يادىكارلىــق  قوغدىلىدىغــان  رايونىدىكــى  ئاپتونــوم 
ــڭ تىزىملىكــى  قەدىمكــى قۇرۇلۇشــالرنىڭ تارقىلىشــى ۋە ئۇالرنى
شــەرقىي  باغچىســىنىڭ  خەلــق  قەشــقەر  ھالــدا  خاتــا  دە،   »
ــان  ــۈپ قادىرخ ــى يۈس ــالر خان ــقان قاراخانىي ــا جايالش جەنۇبىغ
ــڭ  ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ ــى يۈس ــڭ مازىرىن ) 1024 - 1032( نى
يىلــالردا  يېقىنقــى  خاتالىــق  بــۇ  بېكىتكــەن،  دەپ  مازىــرى 
ئاالقىــدار مۇتەخەسسىســلەر ۋە ئالىمــالر تەرىپىدىــن تۈزىتىلگەن.

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مازىــرى تەكشــى يــۈزى ئۇزۇنچاق 
چاســا شــەكىلدە ســېلىنغان بولــۇپ، ئىككــى قىســىمغا بۆلۈنگەن. 
قەبرىگاھــى،  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  تەرىپىگــە  شــەرق 
غەربىــي تەرىپىگــە مەســچىت جايالشــقان. قەبرىــگاھ خىــش 
قۇرۇلمىلىــق، گۈمبــەز تورۇســلۇق قىلىــپ ياســالغان. ئالــدى تىــك 
ــەن  ــالر بىل ــلىك كاھىش ــخىدىكى نەقىش ــل نۇس ــەر خى ــۈزى ھ ت
ــان  ــار چىقىرىلغ ــالق مۇن ــە يۇمى ــۆت بۇرجىكىگ ــەن. ت زىننەتلەنگ
بولــۇپ، مازارنىــڭ ئەتراپىدىكــى چــوڭ - كىچىــك مۇنــار ۋە 
ــۈس  ــدە ت ــا ئاالھى ــۈن مازارغ ــۇلۇپ پۈت ــارا قوش ــەر ئۆزئ گۈمبەزل
بەرگــەن. مەســچىت ئىچكىــرى - تاشــقىرى ئىككــى بۆلەككــە 
بۆلۈنگــەن. خىــش قۇرۇلمىلىــق گۈمبــەز تورۇســلۇق ۋە ياغــاچ 
قۇرۇلمىلىــق، ۋاســا جــۈپ تــۈز تورۇســلۇق ئىككــى خىــل ياســاش 
تــۈۋرۈك،  مەســچىتنىڭ  بىرلەشــتۈرۈلگەن.  ئۆزئــارا  ئۇســۇلى 
لىــم، ھــاراق، جەگەلىرىگــە خىلمۇخىــل نەقىــش چىقىرىلغــان. 
ــرى گــەج ئويمــا نەقىشــلەردە زىننەتلەنگــەن. ــراب، تەكچىلى مېھ

كۆركــەم،  ئۇســلۇنى  قۇرۇلــۇش  بىناكارلىــق  مازارنىــڭ 
ئويمــا  گــەج  ۋە  نەقىــش  ئويمــا  ياغــاچ  كاھىــش،  رەڭلىــك 
ســەئىدىيە  يەكــەن  بولــۇپ،  نەپىــس  ئىنتايىــن  نەقىشــلىرى 
خانلىقــى دەۋرىدىكــى ئۇيغــۇر بىناكارلىــق ھۈنــەر - ســەنئىتىنى 
تەتقىــق قىلىشــتا مۇھىــم تارىخىــي ماتېرىيــال قىممىتىگــە ئىگــە.

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مازىــرى 1956 - يىلــى يەنــە 
بىــر قېتىــم ئومۇميۈزلــۈك رېمونــت قىلىنغــان. مــازار 1959 - 
يىلىغىچــە كــۆپ قېتىــم رېمونــت قىلىنغــان ياكى قايتــا كېڭەيتىپ 
ــلۇبى  ــىلىش ئۇس ــلىدىكى ياس ــن ئەس ــىمۇ، لېكى ــالغان بولس ياس
ۋە نەقىــش - بېزەكلىــرى ئۆزگەرتىلمــەي ســاقالپ قېلىنغــان.

دېمــەك، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مازىرىنىــڭ نەچچــە 
ئەســىردىن بۇيــان داۋاملىــق رېمونــت قىلىنىشــى ۋە يېڭىلىنىشــى، 
ــۈپ  ــائىرالرنىڭ يۈس ــەر، ش ــەن ئەدىبل ــا ئۆتك ــن تارىخت جۈملىدى
خــاس ھاجىپنــى ســېغىنىش، يــاد ئېتىــش يۈزىســىدىن قىسســە، 
شــېئىرالرنى يېزىــپ قالدۇرۇشــى كىشــىلەرنىڭ ئۇنىڭغــا بولغــان 
ھۆرمىتىنــى نامايــان قىلىــپ بېرىــدۇ. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ 
شــەرقىي  قەشــقەرنىڭ  بېــرى  يىلدىــن   1000 قەبرىگاھــى 
جەنۇبىدىكــى پاينــاپ مەھەللىســىدە قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرغــان 
بولســىمۇ، ئەپسۇســكى، » مەدەنىيــەت ئىنقىالبــى« دىــن ئىبــارەت 
بۇزغۇنچىلىققــا  مەزگىلىــدە  قااليمىقانچىلىــق  يىللىــق   10
ئۇچــراپ، 1972 - يىلــى مازارنىــڭ ئۈســتى قىســمى بــۇزۇپ 
تۈزلىۋېتىلگــەن، پەقــەت ئاســتى قىســمى ســاقلىنىپ قالغــان. 
كېيىــن ئۇنىــڭ ئورنىغــا تەنتەربىيــە يولــى باشــالنغۇچ مەكتىپــى، 

شــەھەرلىك رادىئــو ئۇزېلــى قاتارلىــق قۇرۇلۇشــالر ســېلىنىپ، 
خــاس  يۈســۈپ  قالمىغــان.  ئەســەرمۇ  ئىزىدىــن  مازارنىــڭ 
نۇقتىلىــق  دەرىجىلىــك  رايــون  ئاپتونــوم  مازىــرى  ھاجىپنىــڭ 
مۇھاپىــزەت قىلىنىدىغــان مەدەنىيــەت يادىكارلىــق ئــورۇن قىلىپ 
مازارنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش  بــۇ  بېكىتىلگەندىــن كېيىــن، 
مىــڭ   500 مىليــون   1 ھۆكۈمــەت  يىلــى   -  1986 ئۈچــۈن، 
يــۈەن ئاجرىتىــپ مازارنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش قۇرۇلىشــىنى 
ــان،  ــك تاماملىغ ــنى غەلىبىلى ــى قۇرۇلۇش ــالپ، 1989 - يىل باش
يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ مازىــرى ئەســلىگە كەلتۈرۈلگــەن.

قەبرىگاھنىــڭ  كېيىــن  كەلتۈرۈلگەندىــن  ئەســلىگە 
ئومۇمىــي كۆلىمــى 1900 كىــۋادرات مېتىردىــن ئارتــۇق بولــۇپ، 
مۇنارىســى،  خاتىــرە  مەســچىت،  دەرۋازا،  چــوڭ  قەبرىــگاھ 
ــارەت بــەس قىســىمدىن  ــى ۋە كۇتۇپخانىدىــن ئىب كۆرگەزمــە زال
قەبرىــگاھ،  تەرىپىگــە  شــەرقىي  مازارنىــڭ  تاپقــان.  تەركىــب 
غەربىــي تەرىپىگــە مەســچىت، شــىمالىي تەرىپىگــە چــوڭ دەرۋازا 
ــۇ قۇرۇلــۇش پۈتۈنلــەي پىششــىق خىــش ۋە بېتــون  ياســالغان. ب
قۇرۇلمىلىــق بولــۇپ، قەبرىگاھنىــڭ ئىگىلىگــەن ئورنــى 225 
كىــۋادرات مېتىــر كېلىــدۇ. قەبرىــگاھ، كايــۋان، يــەر ئاســتى 
ــدۇ.  ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــۈچ قىســىمنى ئ ــق ئ ــەز قاتارلى ــى، گۈمب ئۆي
كايــۋان 22 كىچىــك گۈمبەزلىــك ئالــدى ئوچــۇق 22 ئېغىــز 
ئۆيدىــن تەركىــب تاپقــان. بــۇ ئۆيلــەر شــىمالىي، جەنۇبىــي، 
ــرە  ــىي قەب ــا ئاساس ــر ئارىلىقت ــۇز مېتى ــن توقق ــەرقىي تەرەپتى ش
تۆتتىــن  تەرەپتىــن  ئالــدى  تۇرىــدۇ.  ئايرىلىــپ  ئۆيىدىــن 
ســەككىز قەپىزەكلىــك مۇنــار چىقىرىلغــان. ئىككــى ياندىكــى 
پەشــتاقلىق ئىككــى ئىشــىك ئاساســىي قەبــرە ئۆيىگــە تۇتىشــىپ 
ئېگىزلىكــى  يەنــە  بۇرجىكىــدە  تــۆت  كايۋاننىــڭ  تۇرىــدۇ. 
بــار. مۇنارمــۇ  تــۆت  قەپىزەكلىــك  كېلىدىغــان  مېتىــر   9.4

دەپ  ئــۆي  ئىچكىرىكــى  ۋە  تاشــقىرىقى  ئۆيــى  قەبــرە 
ئىككىگــە بۆلۈنگــەن بولۇپ، ئۇنىڭ شــەرقتىن غەربكــە ئۇزۇنلۇقى 
ــى 11.30  ــا كەڭلىك ــدۇ. شــىمالدىن جەنۇبق ــر كېلى 17.58 مېتى
مېتىــر كېلىــدۇ. قەبــرە ئۆيــى غەربكــە قارىتىــپ ئېچىلغــان. قەبــرە 
ئۆيىگــە ئىككــى تەرىپىــدە ئېگىزلىكــى 16.40 مېتىــر كېلىدىغــان 
ئىككــى قەپىزەكلىــك مۇنارىســى بــار دەرۋازا ئارقىلىــق كىرگىلــى 
ــان  ــى بولىدىغ ــڭ ئۈســتىگە چىققىل ــرە ئۆيىنى ــە قەب ــدۇ. يەن بولى
ــۆي  ــار، ئىچكىرىكــى ئ ــەر ب ــك ئۆيل ــەي ۋە كىچى ــا پەلەمپ ئايالنم
مەخســۇس قەبــرە ئۆيــى بولــۇپ، گۈمبىزىنىــڭ ئېگىزلىكــى 19.60 
مېتىــر، دىيامېتىــرى توققــۇز مېتىــر، قەبرىگاھنىڭ ســىرتى، ئاســتى 
ئــاق، ئۈســتى كــۆك گۈللــۈك كاھىــش بىلــەن زىننەتلەنگــەن، 
ــۆت  ــڭ ت ــان ئىچكىرىكــى ئۆيىنى ــەن يېپىلغ ــەز بىل ــالق گۈمب يۇمى
ــەك  ــر نەچچــە كۆزن ئەتراپىــدا چــوڭ - كىچىــك پەنجىرىلىــك بى
خىــل   20 تەرىپــى  ھەممــە  قەبرىگاھنىــڭ  بــار.  روجــەك  ۋە 
ــەن زىننەتلەنگــەن. قەبرىگاھــدا  ــۈك كاھىــش بىل ــك گۈلل رەڭلى
ــون  ــان بېت ــر كېلىدىغ ــۋادرات مېتى ــى 198.85 كى ــە چوڭلۇق يەن
بىلــەن قوپۇرۇلغــان يــەر ئاســتى ئۆيــى بــار. چــوڭ - كىچىكلىكــى 
ــۇ ئــۆي  ھــەر خىــل بولغــان بــەش خانىدىــن تەركىــب تاپقــان ب
ئايالنمــا  تۇتاشــتۇرىدىغان  بىرىگــە   - بىــر  ئۆيلەرنــى  بــۇ  ۋە 
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مۇئەييــەن  ساقالشــتا  نەملىكتىــن  ئۆيىنــى  قەبــرە  كارىــدور 
قوغــداش رولىغــا ئىگــە. قەبــرە ئۆيىنىــڭ تــۆت بۇرجىكىگــە 
مۇنــار ياســالغان. يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ مازىرىنىــڭ تەقلىدىــي 
مىللىــي  ئۇيغــۇر  قەبرىگاھــى  بــۇ  كەلتۈرۈلگــەن   ئەســلىگە 
ــۇش  ــق قۇرۇل ــۋى بىناكارلى ــەن زامانى ــلۇبى بىل ــق ئۇس بىناكارلى

ــان ئۆزگىچــە  ــا قىلىنغ ــارا بىرلەشــتۈرۈلۈپ بىن تېخنىكىســى ئۆزئ
ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بىــر بىناكارلىق ئۈلگىســى بولــۇپ، ئۆزىنىڭ 
ــەن  ــى بىل ــا - مەزمۇتلۇق ــى، پۇخت ــى، ھەيۋەتلىكلىك كۆركەملىك
مەملىكــەت ئىچــى ۋە خەلقئارادىكــى زىيارەتچــى، ســاياھەتچى ۋە 
تاۋاپچىالرنىــڭ دىققــەت - ئېتىبارىنــى ئۆزىگــە جەلــپ قىلماقتــا.

ماگىستىر ئاسپىرانت ئوقۇغۇچىسى بىنۇرە ئابدۇقاھار تەييارلىغان تەييارلىغان
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 ئۇلۇغ ئالىملىرىمىز يۈسۈپ خاس ھاجىپ بىلەن مەھمۇد 
كاشغەرىي رەسىملىرىنىڭ يارىتىلىشى ھەققىدە*

غازى ئەھمەد

تاھىــر  يارمۇھەممــەت  مــاڭا  دوســتۇم  بىــر  يېقىنــدا 
ــىتېتى  ــىنجاڭ ئۇنىۋېرس ــى ش ــڭ 2007 -يىل ــۇق ئەپەندىنى تۇغل
ئۇيغــۇر  ئەســىردىكى   XI  « قىلغــان   نەشــر  نەشــرىياتى 
ئالىمنىــڭ  »ئىككــى  كىتابىــدا  ناملىــق  ئىدېئولوگىيەســى« 
ــالن  ــى ئې ــۇق ماقالىس ــرى« ماۋزۇل ــي خاراكتې ــىمى ۋە مىللى رەس
قىلىنغانلىقىنــى ئېيتتــى. بــۇ ئىككــى ئالىمنىــڭ رەســىمىنى مــەن 
باققــۇم كەلــدى.  ئوقــۇپ  ماقالىنــى  بــۇ  بولغاچقــا،  ياراتقــان 
ــرى«  ــو مىللەتلى ــە دەســلەپ »جۇڭگ ــۇ ماقال ــن ئۇقســام، ب كېيى
ئىكــەن. بېســىلغان  -ســانىغا   6 -يىــل   2006 ژۇرنىلىنىــڭ 

ــق  ــۇر ئىدېئولوگىيەســى « ناملى ــىردىكى ئۇيغ  »XI ئەس
كىتابتىكــى بــۇ ماقالىنىڭ مەزمۇنى بىلــەن »جۇڭگو مىللەتلىرى« 
ــەرق  ــى پ ــدا خېل ــڭ مەزمۇنى ــان ماقالىنى ــالن قىلىنغ ــدا ئې ژۇرنال
بــار ئىكــەن. خىتــاي كەسىپداشــالر ئىچىــدە كۆپلىگــەن گــۈزەل 
ئېــالن  ئوبــزورالر  ئەســەرلىرىمگە  نەزەرىيەچىســى  ســەنئەت 
قىلغــان بولســىمۇ، ئۇيغــۇر گــۈزەل ســەنئەت ئوبزورچىلىقــى تېخى 
ئاجىــز ھالەتتــە بولغاچقــا، مېنىــڭ ئەســەرلىرىمگە ياكــى باشــقا 
ــى. ــاز يېزىالتت ــەر ئ ــەرلىرىگە باھا-تەقرىزل ــامالرنىڭ ئەس رەسس

قويۇلۇشــى  يولغــا  ئوبزورچىلىقنىــڭ  ئىلمىــي 
تۈرتكىلىــك  ئۈچــۈن  تەرەققىياتــى  ئەدەبىيات-ســەنئەتنىڭ 
ســاغالم  ئىلمىــي،  چۈنكــى  تەبىئىــي.  ئوينايدىغانلىقــى  رول 
ئوبزورچىلىــق ھەقىقەتنــى ئەمەلىيەتتىــن ئىــزدەش پىرىنســىپىدا 
ــى  ــۇرۇپ، ئېســىللىرىنى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ، ناچارلىرىن ــڭ ت چى
تەنقىدلــەپ، ســەۋەنلىكلەرگە رەدىيــە بېرىــدۇ. ئەممــا يېتەرلىــك 
ــىز  ــڭ ئاساسس ــەزى ئوبزورچىالرنى ــان ب ــى بولمىغ ــم ئاساس بىلى
ئايدىڭالشتۇرۇۋەتمىســە  باھا-تەقرىزلىــرى،  ئورۇنســىز  ھــەم 
مۇمكىــن.  قىلىــش  پەيــدا  مۈجمەللىكلەرنــى  بولمايدىغــان 

ئۇيغــۇر  ئەســىردىكى   -  11« ئاپتورنىــڭ  مــەن 
ئىدېئولوگىيەســى« ناملىــق كىتابىــدا ئېالن قىلىنغان ماقالىســىدا 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بىلــەن مەھمــۇد كاشــغەرىي تولــۇق 
چۈشــىنىپ كەتمەيدىغــان، بولۇپمــۇ »قۇتادغــۇ بىلىــك« بىلــەن 
»تۈركىــي تىلــالر دىۋانى«نــى ئوقــۇپ باقمىغــان ئوقۇرمەنلەرنــى 
قاراشــالرنىڭ  كــۆز  ۋە  ســۆز-ئىبارە  قايمۇقتۇرىدىغــان 
ئوتتۇرىغــا  ماقالىــدا  تۇتــۇپ،  نــەزەردە  مەۋجۇتلۇقىنــى 

قويۇلغــان بــەزى مەســىلىلەرگە توغــرا چۈشــەنچە بەرمىســەم، 
بولىدىغانلىقىمنــى  قىلمىغــان  ئــادا  مەســئۇلىيىتىمنى  ئــۆز 
تاپتىــم. اليىــق  يېزىشــنى  ماقالىنــى  بــۇ  قىلىــپ،  ھېــس 

كاشــغەرىي  مەھمــۇد  »مــەن  ماقالىســىنى  ئاپتــور 
بىلــەن يۈســۈپ خــاس ھاجىپنــى ئــەڭ ياخشــى ۋە چوڭقــۇر 
چۈشــىنىدىغانالرنىڭ بىــرى« دەپ باشــلىغان. ئاپتــور بــۇ ئىككــى 
ئالىمنىــڭ كىتابلىرىنــى رەسســامنىڭ نەزەرى بىلەن ئەســتايىدىل 
ئوقــۇپ باقمىغــان بولســا كېــرەك. مــەن بىــر ئۇيغــۇر رەسســامى 
بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن بــۇ ئىككــى بۈيــۈك ئالىمىمىزنىــڭ 
مەقســىتىدە  يارىتىــش  رەســىمىنى  ئۇالرنىــڭ  كىتابلىرىنــى 
رەسســامغا خــاس نەزەرىــم بىلــەن تەكــرار ئوقــۇپ چىققــان.

ئاپتــور ماقالىســىدا »تەتقىقــات نەتىجىلىرىگــە قارىغانــدا، 
مەھمۇد كاشــغەرىي يۈســۈپ خاس ھاجىپتىن 20 ياش ئەتراپىدا 
چــوڭ ئىــدى . غــازى ئەھمــەد رەســىمدە يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى 
مەھمــۇد كاشــغەريىدىن 20 يــاش ئۆپ-چۆرىســىدە چــوڭ قىلىپ 
ئىپادىلىــدى. يەنــى ئاكىســىنى ئۇكىســى، ئۇكىســىنى ئاكىســى 
ئىــش بولــدى«، »غــازى ئەھمەدنىــڭ  قىلىــپ قويۇلغانــدەك 
ياشــلىق   75–70 ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  سىزمىســىدىن 
بوۋاينىــڭ سىيماســىنى تەســەۋۋۇر قىلىشــقا بولىــدۇ« دەيــدۇ.

قارىشــىمچە، ئاپتــور يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ رەســىمىگە 
يىراقتىــن  ياكــى  قىلىــدۇ  باقمىغانــدەك  قــاراپ  ســىنچىالپ 
كۆرۈپــال  ئاقارغانلىقىنــى  ســاقىلىنىڭ  ئالىمنىــڭ  بــۇ  قــاراپ 
بوپقاپتــۇ  بوۋايــدەك  ياشــلىق   75–70 بىلــەن  يەڭگىللىــك 
ھاجىپنــى  خــاس  يۈســۈپ  مــەن  دەرۋەقــە،  ئويلىغــان.  دەپ 
ســاقىلىغا ئــاق كىرگــەن قىلىــپ ســىزغان ئىدىــم . ئۇنىــڭ قــاش-
كــۆزى، چىرايــى ۋە بوينىغــا ھېچقانچــە قــورۇق چۈشــمىگەن 
چۈشۈرۈۋېتىلســە،  ســاقال-بۇرۇتى  ئۇنىــڭ  ئەگــەر  ئىــدى. 
ــراپ،  ــۇر يېغىــپ، چىرايــى پارقى يــاش يىگىتتــەك كۆزلىرىدىــن ن
قەددى-قامىتــى تىــك تۇتــۇپ تۇرغــان ھــەم جۇشــقۇن ھــەم 
خــاس  »يۈســۈپ  بوالتتــۇق.  كۆرگــەن  ھالىتىنــى  روھلــۇق 
بــۇ  چۈشــىنىدىغان«  چوڭقــۇر  ۋە  ياخشــى  ئــەڭ  ھاجىپنــى 
ــۇ  ــك« داســتانىدىكى مۇن ــۇ بىلى ــەن »قۇتادغ ــدى بىل ــور ئال ئاپت
ئىــدى: كېــرەك  قىلماســلىقى  ســاقىت  نەزەردىــن  قۇرالرنــى 

* بۇ ماقالە قازاقىستانادا چىقىدىغان »ئۇيغۇر ئاۋازى« گېزىتدە ئېالن قىلىنغان بولۇپ، ژۇرنىلىمىزدا قايتىدىن ئېالن قىلىندى.

**   ئابدۇلال روزىباقىېۋ نامىدىكى №153 مەكتەپ مۇدىرى.
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تەگكۈزدى ماڭا قولىن ئەللىك ياشىم،
ئاققۇ قىلدى قۇزغۇن تۈسىدەك باشىم.

ئەســىرىدە  ئــۆز  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  دېمــەك، 
ــى  ــاقىلىنىڭ ئاقارغانلىقىن ــدە چاچ-س ــە كەلگەن ــى ئەللىكك يېش
ئاقارغانلىقــى  چاچ-ســاقىلى  قىلغــان.  ئىزھــار  ئېنىــق 
قىلىــش  ھۆكــۈم  دەپ  بــوۋاي  ياشــلىق   75–70 ئادەمنــى 
ياشــلىق   40 ھېســابلىنىدۇ.  قــاراش  مېتافىزىكىلىــق 
بــار.  ئىشــالر  ئاقىرىدىغــان  چاچ-ســاقىلى  كىشــىلەرنىڭمۇ 
چــاچ- كەلگەنــدە  ياشــالرغا   50 ئالىــم  ياخشــى  ھېلىمــۇ 
ــەن.  ــان ئىك ــپ قويغ ــى يېزى ــپ كەتكەنلىكىن ــاقىلىنىڭ ئاقىرى س

ــپ،  ــەم ئېلى ــا قەل ــور ماقالىســىدا »رەسســامالر قولىغ ئاپت
ئالىمالرنىــڭ  الزىــم.  سىزىۋەرمەســلىكى  خالىغانچــە  ئــۆزى 
قويــۇش  چــەك  سىزىۋېرىشــكە  قااليمىقــان  رەســىملىرىنى 
بىــر  ئالىم-مۇتەخەسسىســلەردىن  ياخشــى  »ئــەڭ  كېــرەك«، 
گۇرۇپپــا تەشــكىللەپ، ئــۇالر رەسســامالرغا رەســىمنى قانــداق 
ســىزىش ھەققىــدە يــول كۆرســىتىپ بەرگەندىــن كېيىــن ئاندىــن 
ئۇالرنىــڭ ســىزىپ چىقىشــقا تاپشــۇرۇپ، قايسىســىنىڭ ســىزغىنى 
قىلىــپ،  ئېــالن  شــۇنىڭكىنى  بولســا،  يېقىنالشــقان  تەلەپكــە 
قالغانلىرىنــى شــۇ مەيداندىــال كۆيدۈرۈۋېتىــش، ئىككىنچــى بىــر 
ئادەمنىــڭ يەنــە ئــۇ ئالىمنــى سىزماســلىقىغا كاپالەتلىــك قىلىــش 
كېــرەك« دەپ، ئىجادىيــەت ئەركىنلىكىگــە مۇخالىــپ كېلىدىغــان 
رەسســامالرنىڭ  بــۇ،  ئېنىقكــى  ئىپادىلىگــەن.  قاراشــلىرىنىمۇ 
مۇســتەقىل ئىجــاد قىلىــش ئەركىنلىكىگــە چــاڭ ســالغانلىق.

ــەن  ــىم دېگ ــىمىدا »رەس ــاش قىس ــىنىڭ ب ــور ماقالىس ئاپت
بىــر ئادەمنىــڭ قىياپىتىنىــال ئەمــەس، بەلكــى ئۇنىــڭ ئوبرازىنــى، 
خاراكتېرىنى مۇجەسســەم ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىغان ســەنئەت« 
ــن  ــراز ۋە خاراكتېردى ــۇرۇپ، ئوب ــىزماي ت ــى س ــەن. قىياپەتن دېگ
ئېغىــز ئاچقىلــى بوالمــدۇ؟ بــۇ بىــر ئەقەللىــي ســاۋاتقۇ؟ ئاپتورنىڭ 

يۈزەكــى  چۈشەنچىســى  ھەققىدىكــى  ســەنئىتى  رەسســاملىق 
تــۇرۇپ بــۇ ھەقتــە ماقالــە يېزىشــنى كىشــىنى ئەپسۇســالندۇرىدۇ.

ئاپتــور  ئوبرازىنــى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  مــەن 
ئېيتقانــدەك »قولۇمغــا قەلــەم ئېلىــپ قااليمىقــان ســىزىۋەرگەن« 
 1956 يەنــى  ئىلگىــرى،  ئەســىر  يېرىــم  بۇنىڭدىــن  ئەمــەس. 
»شــىنجاڭ  مۇھەممەتئىمىننىــڭ  ئابدۇشــۈكۈر  يىلــى   -
ــان  ــالن قىلىنغ ــە ئې ــۇ ھەقت ــى« دا ب ــي ژۇرنىل ئىنســتىتۇتى ئىلمى
ــى  ــۇ ئىكك ــدە ب ــال مەن ــان چېغىمدى ــىنى ئوقۇغ ــي ماقالىس ئىلمى
ئالىمنــى ئۇلۇغــالش تۇيغۇســى پەيــدا بولغــان ئىــدى. ئــۆزۈم 
رەسســاملىقتىكى تاغ-دەريــا ، گۈل-گىيــاھ، ئۇچار-قاناتالرنــى 
سىزىشــتىن ئىبــارەت ژانىرنــى ئەمــەس، بەلكــى پېرســوناژلىق 
بولــۇش  رەسســامى  ئۇيغــۇر  تاللىۋالغــان  ژانىرىنــى  رەســىم 
ســۈپىتىم بىلــەن، تارىختــا ئۆتكــەن ئۇلۇغلىرىمىزنىــڭ ئوبرازىنــى 
يارىتىشــنى بــاش تارتىــپ بولمايدىغــان شــەرەپلىك بۇرچــۇم دەپ 
چۈشــىنەتتىم. ھەقىقەتەنمــۇ تارىختــا ئۆتكــەن ئۇلۇغلىرىمىزنىــڭ 
يارىتىــپ كۆپلىگــەن رەســىمنى ســىزدىم. يۈســۈپ  ئوبرازىنــى 
رەســىمىنى  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  بىلــەن  ھاجىــپ  خــاس 
ــالپ  ــن باش ــەم، 1980 -يىلالردى ــىگە كەلس ــش مەسىلىس يارىتى
بــۇ ئالىمــالر ھەققىدىكــى تەتقىقاتــالر تەدرىجىــي چوڭقۇرالشــتى. 
ھېچقانــداق  ھەققىــدە  سىيماســى  ئالىمالرنىــڭ  بــۇ  بىــراق 
ئەھۋالــدا  مۇشــۇنداق  ئىــدى.  يــوق  مەلۇمــات  ئوبرازلىــق 
ئۇالرنىــڭ ئوبرازىنــى يارىتىــش خېلــى مۈشــكۈل ئىــش ئىــدى. 
ئەممــا بــۇ، زادى مۇمكىــن بولمايدىغــان ئىشــمۇ ئەمــەس ئىــدى.

ئەگــەر بىــز رەسســاملىق تارىخىنــى ئاز-تــوال ۋاراقلىســاق، 
ــى ئۆتمۈشــتە ياشــاپ  ئۆتكــەن ياكــى رىۋايــەت قىلىنغــان،  زامان
لېكىــن سىيماســى توغرىســىدا ھېچقانــداق ئوبرازلىــق ئۇچــۇر 
بولمىغــان شەخســلەرنىڭ ئوبرازلىرىنــى كېيىنكــى دەۋرلەردىكــى 
كۆپلۈكىنــى  مىســالالرنىڭ  چىققــان  ســىزىپ  رەسســامالر 
كۆرۈۋاالاليمىــز. مەســىلەن، ئــادەم ئاتــا بىلــەن ھــاۋا ئانــا پۈتكــۈل 
ئىنســانىيەتنىڭ ئــەڭ دەســلەپكى ئاتا-ئانىســى دەپ رىۋايــەت 
قىلىنىــدۇ. بۇالرنــى كــۆرۈپ باققــان ئــادەم يــوق، ئەلۋەتتــە. 
بۇالرنىــڭ ئوبرازىنــى كېيىنكــى دەۋرلەردىكــى رەسســامالر ياراتتــى 
قىرلىــق  كــۆپ  رەسســامى،  مەشــھۇر  ئىتالىيەلىــك  ئەمەســمۇ. 
ئالىــم لېونــاردو داۋىنچــى 1495 -يىلدىــن 1498 -يىلغىچــە 
ــزا«  ــك غى ــى كەچلى ــپ »ئاخىرق ــەرپ قىلى ــت س ــل ۋاقى ــۈچ يى ئ
قىلــدى.  ئىجــاد  رەســىمىنى  بويــاق  مــاي  مەشــھۇر  ناملىــق 
رەســىمدە ئەيســا پەيغەمبــەر ئــون ئىككــى نەپــەر ساھابىســى 
ــدا پەيغەمبــەر  بىلــەن كەچلىــك تامــاق شىرەســىگە جــەم بولغان
قىلــدى«  خائىنلىــق  مــاڭا  بىرەيلــەن  »ئارىمىــزدا  توســاتتىن 
دەيــدۇ. رەســىمدە ســاھابىلەرنىڭ ئاڭ-تــاڭ بولۇشــۇپ، »بــۇ 
خائىــن  كۆرۈنۈشــى،  غەزەپلەنگــەن  دەپ  كىمــدۇ؟«  خائىــن 
يەھۋانىــڭ تەشۋىشــكە چۈشــۈپ ئاالقــزەدە بولغــان، رەڭگــى 
تاتىرىــپ ھودۇققــان قىياپىتــى ناھايىتــى روشــەن ئىپادىلەنگــەن. 
ھالبۇكــى، ئەيســا پەيغەمبــەر 1 - ئەســىردە ئۆتكــەن بولــۇپ، 
داۋىنچــى ئۆزىدىــن تەخمىنــەن 1500 يىــل بــۇرۇن ئۆتكەنلەرنىڭ 
جۇڭگونىــڭ  ئىــدى.  ياراتقــان  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  ئوبرازىنــى 
مېڭزىــالر  بىلــەن  كۇڭــزى  مۇتەپەككۇرلىرىدىــن  بۈيــۈك 
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بۇنىڭدىــن تەخمىنــەن 2500 يىلــالر بــۇرۇن ئۆتكــەن. ئۇالرنىــڭ 
رەســىملىرىنى يېقىنقــى زامــان رەسســاملىرى ئىجــاد قىلدىغــۇ.

تىل-يېزىــق  بولســا  ئەدەبىيــات  مەلــۇم،  ھەممىگــە 
ســەنئىتى،  ســېزىم   – ئــاڭالش  بولســا  مۇزىــكا  ســەنئىتى، 
ســەنئىتىدۇر.  كۆرۈش-ســېزىش  بولســا  ســەنئەت  گــۈزەل 
ــش  ــەكىل يارىتى ــى - ش ــر ئاتىلىش ــە بى ــەنئەتنىڭ يەن ــۈزەل س گ
ســەنئىتى. ئــۇ، شــەيئىلەرنىڭ شــەكىل ھالىتىنــى ســۈرەتلەش 
مەقســەت  بېرىشــنى  كۆرســىتىپ  ماھىيىتىنــى  ئارقىلىــق 
قىلىــدۇ. مەشــھۇر شەخســلەرنىڭ، جۈملىدىــن يۈســۈپ خــاس 
ھاجىــپ بىلــەن مەھمــۇد كاشــغەرىيدەك ئۇلــۇغ ئالىمالرنىــڭ 
ــدۇ. ــەت بويىچــە بولى ــا مۇشــۇ قانۇنىي ــى يارىتىشــمۇ مان ئوبرازىن

يۈســۈپ  شــۇكى،  يېــرى  ســۆيۈندۈرىدىغان  بىزنــى 
خــاس ھاجىپنىــڭ رەســىمىنى يارىتىشــقا كېرەكلىــك ئۇچــۇر 
»قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنىڭ ئۆزىدىــال يېتەرلىــك تېپىلىــدۇ.

تۆۋەندىكــى  بابىــدا   -  130 داســتاننىڭ  ئالىــم 
ھاجىــپ  خــاس  كىشــى  ھازىرلىغــان  شــەرتلەرنى 
كۆرســىتىدۇ: دەپ  ئېرىشــەلەيدۇ  ئۇنۋانىغــا 

2444: ھايالىق، سىلىق بولسا نازۇك خۇيى،
كېلەر خۇلقى، سۆزىدىن ياخشىلىق بويى.

2447: زېرەك بولسا، مالدىن قىينالماس بولۇر،
بىلىم بولسا، ئىشتا يېڭىلمەس بولۇر.

2454: ئەقلىي پايدىسى بەك توال، زور ئېرۇر،
جىمى ياخشىلىقالر ئەقىلدىن بولۇر.

2458: ھاجىپنىڭ ساقال-چاچى ئۇز بولسۇن يۈزى،
ئاۋازى ئەرەنچە ۋە ئوچۇق سۆزى.

2460: كېلىشكەن ساقال-چاچ-كىشى ھەيۋىتى،
بۇ ھەيۋەت بولۇر ئەر كىشى ھۆرمىتى.

2465: گۈزەل يۈزىنى كۆرگەن كىشى خۇشلىنۇر،
كۆڭۈل ئېچىلۇر ھەمدە جان زوقلىنۇر.

2473: ھىپ بولسۇن ئاقىل، كەمتار، مۇاليىم،
پېقىر، تۇل، بىتىمغا كۆيۈنسۇن دايىم.

2474: قۇالق ساق ئولسۇن ئەقىل ئىلمى كەڭ،
مىجەزى تۈز ئولسۇن، تىلى – كۆڭلى تەڭ.

2481: ئۇلۇق ھاجىپ دېسە بولسۇن يۈز يورۇق،
كېرەك بۇ پەزىلەت، بىلىملەر تولۇق،

بولــۇش  ھاجىــپ  خــاس  بېيىتــالردا  يۇقىرىدىكــى 

بىلىملىــك،  ئەقىل-پاراســەتلىك،  سىلىق-ســىپايە،  ئۈچــۈن 
مېھىــر- مۇاليىــم،  گەپ-ســۆزى  چىرايلىــق،  رەڭگىرويــى 
شــەپقەتلىك، كىچىــك پېئىــل ، خۇشــخۇي ، ســۈلكەتلىك، چــاچ-
ســاقىلى كېلىشــكەن، كىشــىلەرنىڭ ھۆرمىتىنــى قوزغىغىــدەك 
ھەيۋەتلىــك، ھەتتــا ئــاۋازى ئەرلەرگــە خــاس بولــۇش دېگەندەك 
قويۇلغــان. ئوتتۇرىغــا  الزىملىقــى  ھازىــرالش  شــەرتلەرنى 

ــە خــاس ھاجىــپ بولۇشــىنىڭ شــەرتلىرىنى  ئۇنىڭــدا يەن
تۆۋەندىكــى ئىككــى بېيىــت ئارقىلىــق شــەرتكە يىغىنچاقالنغــان :

2487: ھاجىپقا ئاۋال بۇ ئون نەرسە كېرەك:
ئىتتىك كۆز، قۇالق ساق، كۆڭۈل كەڭ كېرەك.

2488: گۈزەل يۈز، بوي، تىل، ئاڭ، ئەقىل ۋە بىلىم،
خۇلۇق-مىجەز بۇالرغا تولۇق تەڭ كېرەك.

مــەن بۇالرنــى ئوقــۇپ قاراخانىيــالر خانلىقــى خاقانىنىــڭ 
ســاپا- بوۋىمىزنىــڭ  يۈســۈپ  بولغــان  ھاجىپــى  خــاس 
كۆرســىتىلگەن  بېيىتــالردا  يۇقىرىقــى  دەل  ســۈپەتلىرىنىڭ 
قىلدىــم. جــەزم  ھازىرلىغانلىقىنــى  تولــۇق  شــەرتلەرنى 

بىلــەن  ســىزىش  رەســىم  پېرســوناژلىق  يىــل  ئــۇزۇن 
ھەپىلەشــكەن، بىر-بىرىگــە ئوخشــىمايدىغان ئىندىۋىدۇئاللىققــا 
ئىگــە كۆپلىگــەن ئوبرازنــى ياراتقــان مەنــدەك بىــر كەســپىي 
رەسســام ئۈچــۈن ئېيتقانــدا، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئارىســىدىن يۇقىرىــدا 
ــى  ــان ئوبرازالرن ــۇن كېلىدىغ ــان شــەرتلەرگە ئۇيغ ــت قىلىنغ قەي
بايقــاش، بۇالرنــى مۇۋاپىــق ھالــدا بىرىكتــۈرۈش ئارقىلىــق ئــۆزۈم 
تەســەۋۋۇر قىلغان يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ ئوبرازىنى يارىتىش 
ئۇنچــە تەســكە توختىمىــدى. بىــراق »ئــاۋازى ئەرەنچــە« دېگــەن 
شــەرتنى ئورۇنــالش بېشــىمنى بىــر ئــاز قاتــۇردى. ئىزدىنىــش 
ئارقىلىــق بــۇ مەســىلىمۇ ھــەل قىلىنــدى. ئەرلــەر ئاۋازىنىــڭ 
ــۆۋەن  ــەر ت ــاۋاز، ئەرل ــۇرا ئ ــەر ئوتت ــاۋاز، ئەرل ــرى ئ ــەر يۇقى ئەرل
ــەر  ــم. ئەرل ــى بىلەتتى ــا ئايرىلىدىغانلىقىن ــۈچ خىلغ ــاۋاز دەپ ئ ئ
يۇقىــرى ئــاۋاز بىــر قــەدەر زىــل بولــۇپ، ئەرلــەر ئوتتــۇرا ئاۋازىغــا 
ئوخشــاش جاراڭلىــق ۋە دولقۇنلــۇق ئەمــەس ئىــدى . ئادەمنىــڭ 
ئاناتومىيەلىــك ھالىتىدىــن ئۇنىــڭ يۇقىــرى ئــاۋاز، ئوتتــۇرا ئــاۋاز 
ياكــى تــۆۋەن ئاۋازلىــق كىشــى ئىكەنلىكىنــى بىلگىلــى بوالمــدۇ؟ 
بــۇ ســوئالغىمۇ جــاۋاب تېپىلــدى. مــەن بــۇ ھەقتــە شــىنجاڭ 
ســەنئەت ئىنســتىتۇتىمىزدىكى پــەن ئىېــزى، چــى خۇڭېــن، جۇخۇا 
زىيــارەت  مۇتەخەسسىســلىرىنى  ناخشــا  پېشــقەدەم  قاتارلىــق 
قىلدىــم. ئــۇالر مېنــى »بوينــى قىســقا، ســېمىز ئادەمنىــڭ ئــاۋازى 
زىــل، چىرقىــراق چىقىــدۇ، كۆكرىكىگــە چــوڭ، پكىســى تەرەققىــي 
قىلغــان، بوينــى نىســبەتەن ئــۇزۇن، بۇغدىيىكــى بىــر قــەدەر 
روشــەن كۆرۈنىدىغــان ئادەملــەر ئوتتــۇرا ئــاۋاز ياكــى تــۆۋەن 
ئــاۋاز بولىــدۇ« دېگــەن ئۇچــۇر بىلــەن تەمىنلىــدى. شــۇنىڭ 
ــدى. ــاۋازى ئەرەنچــە « دېگــەن مەســىلىمۇ ھــەل بول ــەن »ئ بىل

ســىنچىالپ  رەســىمىگە  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
قارىغــان كىشــى ئۇنىــڭ ئۆتكــۈر كۆزلىرىدىــن ناھايىتــى زېــرەك، 
بىــر  ســاالپەتلىك  چارە-تەدبىرلىــك،  ئەقىل-پاراســەتلىك، 
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ئىلىــم ئىگىســىنى كــۆز ئالدىغــا كەلتۈرىــدۇ. يۈســۈپ خــاس 
چىرايىدىــن  كەلگىــدەك،  مەســتلىكى  كىشــىنىڭ  ھاجىــپ 
ئــاق  تۇرىدىغــان،  يېغىــپ  نــۇرى  ســائادەت  ۋە  ھىدايــەت 
ھــەم  مۇاليىــم  يېتىدىغــان،  ھالىغــا  كىشــىلەرنىڭ  كۆڭــۈل، 
ــدۇ. ــان بولى ــا ئاي ــۆز ئالدىمىزغ ــاب ســۈپىتىدە ك ــق ئەرب چىرايلى

بارلىققــا  رەســىمىنىڭ  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد 
كېلىشــىدە تېخىمــۇ ئــۇزۇن بىــر جەريــان بېســىپ ئۆتۈلــدى. 
دىنىــي  ۋاقىتلىرىمــدا  يــاش   13 مــەن  ئېســىمدە،  ھېلىمــۇ 
تالىپــالر قەشــقەر كونــا  مەكتەپتــە ئوقاتتىــم. مەدرىســىدىكى 
شــەھەر ناھىيەســى ئوپــال يېزىســىدىكى »ھەزرىتــى مولــالم« 
ھەققىدىكــى رىۋايەتلەرنــى ســۆزلەتتى. ئارىمىزدىكــى چوڭــراق 
كىشــى  ئىخالســمەن  قىســىم  بىــر  يۇرتىمىزدىكــى  ۋە  تالىپــالر 
زىيــارەت  مەقبەرىســىنى  مولــالم«  »ھەزرىتــى  يىلــى  ھــەر 
ــپ،  ــپ كېلى ــن قايتى ــۇالر زىيارەتتى ــى. ئ ــا باراتت ــى ئوپالغ قىلغىل
قىلىــپ  ھېكايــە  كۆرگەن-ئاڭلىغانلىرىنــى  يــەردە  ئــۇ  بىزگــە 
بېرەتتــى. ئۇالرنىــڭ رىۋايــەت قىلىشــىچە: »ھەزرىتــى مولــالم 
ئىلىــم  تاشــالپ،  شــاھلىقنى  ئــۇ  ئىكەنمىــش.  شــاھزادە  بىــر 
تەھســىل قىلىــش يولىغــا ئۆزىنــى ئاتــاپ، يەككە-يېگانــە يولغــا 
ــاال  ــى ئ ــتا ئەللەرن ــى خوش ــۇ ئەتراپتىك ــەن. ئ ــان ئىك راۋان بولغ
دەمەشــق  باغــداد،  خۇراســان،  ئاخىــرى  ئارىالپتــۇ.  قويمــاي 
قاتارلىــق شــەھەرلەردە ئىلىــم تەھســىل قىلىــپ، ئەۋلىيالىــق 
ــە  ــدا ۋەتىنىگ ــڭ ئاخىرى ــەن. ئۆمرىنى ــەن ئىك دەرىجىســىگە يەتك
قايتىــپ كېلىــپ، ئوپــال يېزىســىنىڭ ئــەڭ ھاۋالىــق يېرىگــە 
ئــۆزى  ســالدۇرۇپ،  قىرائەتخانىالرنــى  مەدرىســە،  مەســچىت، 
ــالم« 100 ياشــالر  ــى مول ــەن. »ھەزرىت ــان ئىك ــس بولغ مۇدەررى
ــىنى  ــە يىلنامىس ــال ھىجرىي ــەن )ئېھتىم ــىغان ئىك ــدا ياش ئەتراپى
جەســىتى  مولالم«نىــڭ  »ھەزرىتــى  كېــرەك(.  تۇتســا  كــۆزدە 
تاغنىــڭ ئۈســتىگە دەپنــە قىلىنغــان ئىكــەن. مەقبــەرە ئالدىدىكــى 
چىقىــپ  ســۇ  ســۈزۈك  بۇلدۇقــالپ  قىش-يــاز  بۇالقتىــن  بىــر 
ــان  ــرەك« دەپ ئاتىلىدىغ ــاي تې ــدا »ھ ــۇالق بويى ــەن. ب تۇرىدىك
يوغــان تېرەكلــەر بــار ئىكــەن. تاغنىــڭ باغرىدىكــى بۇالقالردىــن 
تاغنىــڭ  بولســىمۇ،  ئەھــۋال  نورمــال  تۇرۇشــى  چىقىــپ  ســۇ 
ــەن.  ــىر ئىك ــر س ــى بى ــپ چىقىش ــۈيى ئېقى ــۇالق س ــتىدىن ب ئۈس
تــاغ باغرىــدا مەسچىت-مەدرىســە بولــۇپ، ئۇنىــڭ ھۇجرىلىرىــدا 
يېتىپ-قوپــۇپ ئىســتىقامەت قىلىدىغــان، »ھەزرىتــى مولالم«نىڭ 
مەقبەرىســىنى تــاۋاپ قىلىدىغانالرنىــڭ ئايىغــى ئۈزۈلمەيدىكــەن 
… شــۇ چاغــدا مېنىــڭ بالىلىــق قەلبىمــدە »ھەزرىتــى مولالم«نــى 
»ئەۋلىيــا« دەپ ئۇلۇغــالش تۇيغۇســى ئــورۇن ئالغــان ئىــدى. 
كېيىنكــى كۈنلــەردە »ھەزرىتــى مولــالم« دېگــەن ئاتالغۇنىــڭ 
ــاۋام  ھەرگىزمــۇ بىــرەر ئادەمنىــڭ ئىســمى بولماســتىن، بەلكــى ئ
ھۆرمەتلــەپ  كاشــغەرىينى  مەھمــۇد  ئالىــم  ئۇلــۇغ  خەلقنىــڭ 
بولــدى. ئايــان  ئىكەنلــى  ســۆزى  ســۈپەت  ئالغــان  تىلغــا 

بوۋىمىــز مەھمــۇد كاشــغەرىي قەشــقەر ۋىاليىتــى كونــا 
كونــا  مــەن  بولســا،  يېزىســىدىن  ئوپــال  ناھىيەســى  شــەھەر 
ــدار(  ــدار )خوجى ــان يېزىســى ھۇجى شــەھەر ناھىيەســىنىڭ قورغ
ــەن  ــغەرىي بىل ــۇد كاش ــىم مەھم ــا، يۇرتدىش ــن بولغاچق كەنتىدى
مېنىــڭ  بــۇ  ئىپتىخارلىنىمــەن.  ۋە  پەخىرلىنىمــەن  تېخىمــۇ 

مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ رەســىمىنى سىزىشــقا چوڭقــۇر ئىشــتىياق 
مــەن  ســەۋەبىدۇر.  مۇھىــم  بىــر  كىرىشــكەنلىكىمنىڭ  بىلــەن 
ئېيتقانــدەك  ئاپتــور  رەســىمىنى  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد 
ــان«  ــە«، »قااليمىق ــدا »خالىغانچ ــىز ھال ــۇ تەييارلىقس ھەرگىزم
يۈكســەك  ۋە  ئىپتىخــار  چوڭقــۇر  بەلكــى  ئەمــەس،  ســىزغان 
مەســئۇلىيەت تۇيغۇســى بىلــەن قولۇمغــا قەلــەم ئالغانمــەن.

ــم  ــىكلوپېدىيەلىك ئالى ــۇغ ئېنس ــغەرىى ئۇل ــۇد كاش مەھم
بولۇش ســۈپىتى بىلەن تۈركشۇناســلىق ئىلىمىنىڭ ئاساسچىســى، 
ــراف،  ــوگ، ئېتنوگ ــب، فىلول ــەن ئەدى ــۇناس، يېتىلگ ــۈك تىلش بۈي
جۇغراپىيەشــۇناس،  مىللەتشــۇناس،  جەمئىيەتشــۇناس، 
غۇرۇرلــۇق  كۆرگــەن  نەســەب  ئــۇ  زات.  ھەربىيشــۇناس 
ــى،  ــەر ئىزدەنگۈچ ــى قەيس ــتىن، بەلك ــال قالماس ــاھزادە بولۇپ ش
ــىمىنى  ــغەرىي رەس ــۇد كاش ــەن مەھم ــم. م ــئۇلىيەتچان ئالى مەس
يارىتىشــتا بۇ نۇقتىالرنى ئازراقمۇ نەزەرىمدىن ســاقىت قىلمىدىم.

ــىملىرىنى  ــڭ رەس ــۈك ئالىمالرنى ــۇ بۈي ــەن ب ــەن، م ئۇمۇم
تۆۋەندىكــى باســقۇچالر بويىچــە ئىشــلىگەن ئىدىــم : ئالــدى 
ــى  ــپ كەلگــەن ئابدىلىرىن ــڭ دەۋرىمىزگىچــە يېتى ــەن ئۇالرنى بىل
ئۇالرنىــڭ  ھەمــدە  ھەققىــدە  ھاياتــى  ئاندىــن  ئۆگەندىــم، 
ــات  ــي تەتقىق ــان ئىلمى ــرى توغرىســىدا يېزىلغ ــەۋەررۈك كىتابلى ت
ماقالىلىرىنــى ئوقــۇپ، بىــر قــەدەر ئېنىــق چۈشــەنچە ھاســىل 
دەســلەپكى  رەســىملىرىنىڭ  ئۇالرنىــڭ  كېيىــن،  قىلغاندىــن 
 1980 چىقىــپ،  ســىزىپ  بىلــەن  قەلــەم  قــارا  اليىھەســىنى 
-يىلــى »شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى ئىلمىــي ژۇرنىلــى« دا »پىكىــر 
ــان  ــالن قىلغ ــەن ئې ــات بىل ــەن ئىزاھ ــى« دېگ ــش نۇسخىس ئېلى
ئالىم-مۇتەخەسسىســلەرنىڭ  مۇناســىۋەتلىك  ئاندىــن  ئىدىــم. 
ــۇد  ــى مەھم ــپ، 1981 -يىل ــۇل قىلى ــىيەلىرىنى قوب پىكىر-تەۋس
كاشــغەرىينىڭ ئىش ئۈســتىدىكى كۆرۈنۈشــىنى ماي بوياق رەســىم 
قىلىــپ ســىزىپ چىقتىــم. 1982 -يىلــى 1 -يانــۋار بــۇ رەســىمنى 
بېجىڭــدا ئۆتكۈزۈلگــەن مەملىكــەت بويىچە تۇنجــى نۆۋەتلىك ئاز 
ســانلىق مىللەتلــەر گــۈزەل ســەنئەت ئەســەرلىرى كۆرگەزمىســىگە 
قاتناشــتۇردۇم. كۆرگەزمىــدە بــۇ رەســىم 1 -دەرىجىلىك مۇكاپاتقا 
ئېرىشــىپ، بېيجىــڭ مىللەتلــەر مەدەنىيــەت ســارىيى تەرىپىدىــن 
ئەتىــۋارالپ ساقالشــقا ئېلىــپ قېلىنــدى. 1982 -يىلــى يۈســۈپ 
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ــىزىپ  ــىنى س ــان كۆرۈنۈش ــەت قىلىۋاتق ــڭ مەرىپ ــاس ھاجىپنى خ
چىقتىــم. بــۇ رەســىمنى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق 
مۇزېيــى مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ئىــش ئۈســتىدىكى رەســىمىنىڭ 
كۆچۈرمىســى بىلــەن قوشــۇپ ساقالشــقا ئېلىــپ قالغــان ئىــدى.

ھارپىســىدا  بولــۇش  مۇســتەقىل  ئۆزبېكىســتان 
ئۆزبېكىســتاندىكى نوپۇســلۇق ژۇرنــال - »ســەنئەت«نىڭ 1991 
ــڭ،  ــل 6 - ســانىنىڭ مۇقاۋىســىغا يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى - يى
ــڭ 2  ــۇد كاشــغەرىينىڭ، مۇقاۋىنى ــە مەھم ــڭ 4 -بېتىگ مۇقاۋىنى
-بېتىگــە ئاماننىســاخاننىڭ، مۇقاۋىنىــڭ 3 -بېتىگــە »غېرىــب 
-ســەنەم«نىڭ رەســىمىنى، ژۇرنالنىڭ مەركىزىــي بېتىگە »مۇقام« 
ــالق  ــى«، »ئوغ ــقا »كۇاللچ ــن باش ــىمىمنى، بۇالردى ــق رەس ناملى
رەســىملىرىمنى  قاتارلىــق  ھۆكــۈم«  »ناھــەق  تارتىشــىش«، 
بېســىپ، مەزكــۇر رەســىملەرگە ئاتــاپ ئۆزبېــك ئالىملىــرى تېلــەپ 
ــم«  ــا تازى ــڭ »تارىخق ــەد ھەمراېۋنى ــەن مۇھەمم ــۇدوۋ بىل مەھم
ــۈپ  ــزوردا يۈس ــدى . ئوب ــان ئى ــالن قىلىنغ ــزورى ئې ــق ئوب ناملى
خــاس ھاجىــپ بىلــەن مەھمــۇد كاشــغەرىيدىن ئىبــارەت ئىككــى 
ئالىمنىــڭ رەســىملىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى مۇئەييەنلەشــتۈرۈلگەن 
»شــىنجاڭ  ئۇيغۇرچىالشــتۇرۇلغىنى  ماقالىنىــڭ  بــۇ  ئىــدى. 
ســەنئىتى« قاتارلىــق ژۇرنالالردىمــۇ ئېــالن قىلىنغــان ئىــدى.

ئۈســتىدىكى  ئىــش  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  مــەن 
كۆرۈنۈشــىنى ســىزغاندا، »ھەزرىتــى مولــالم« مەقبەرىســىنىڭ 
ــۇق  ــۇد كاشــغەرىينىڭ مەقبەرىســى ئىكەنلىكــى تېخــى تول مەھم
مۇەييەنلەشــمىگەن ئىــدى. 1983 -يىلــى قەشــقەر ھېيتــگاھ 
جامەســىنىڭ خاتىپــى، ئەينــى زاماندىكــى قەشــقەر مەھكىمــە 
ھۈســەين  ئىمىــر  شــائىر  تارىخچــى،  قازاســى،  شــەرىفنىڭ 
قازىئاخۇنــۇم جااللىدىــن رۇمىينىــڭ »مەســنەۋى شــەرىف« ناملىق 
كىتابىنىــڭ بــوش بېتىگــە يېزىلغــان »ھەزرىتــى مولــالم« مازىرىغا 
كىتــاب ۋەخپــە قىلىــش ھەققىدىكــى يــۈز نەچچــە يىــل بۇرۇنقــى 
ئــۇزۇن  بىلــەن  بۇنىــڭ  چىقــاردى.  ئوتتۇرىغــا  ۋەخپىنامىنــى 
يىلالردىــن بېــرى »ھەزرىتــى مولــالم« نامــى بىلــەن ئاتىلىــپ 
كەلگــەن بــۇ مەقبــەرە دەل مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ مەقبەرىســى 
ــن كېيىــن  ــۇ خــۇش خــەۋەر تارالغاندى ئىكەنلىكــى نەتىجىــدە، ب
مەملىكىتىمىــزدە  پۈتكــۈل  ئەمــەس،  رايونىمىزدىــال  ئاپتونــوم 
مەھمــۇد كاشــغەرىي ۋە »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« توغرىســىدىكى 
ۋە  ئېلىــپ، كۈندىن-كۈنگــە چوڭقۇرالشــتى  ئــەۋج  تەتقىقــات 
يۇقىــرى پەللىگــە كۆتۈرۈلــدى. يازغۇچــى پەرھــات جىالننىــڭ 
»مەھمــۇد قەشــقەرىي« ناملىــق تارىخىــي رومانى ئېــالن قىلىندى.

قىزغىنلىقىنىــڭ  تەتقىقــات  مۇشــۇنداق  دېمــەك، 
تۈرتكىســىدە، مەھمــۇد كاشــغەرىي توغرىســىدىكى چۈشــەنچەمدە 
ــى ســىزغىنىم  ــڭ 1981 -يىل ــدى. مېنى ــۇرالش بول ــۇ چوڭق يەنىم
بــەزى  ئىــدى.  كۆرۈنۈشــى  ئۈســتىدىكى  ئىــش  ئالىمنىــڭ 
مەنبەلــەردە مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ 1005 - يىلــى دۇنياغــا 
كەلگەنلىكــى خاتىرىلەنگەنلىكــى ئۈچــۈن، 2005 -پىلــى مەھمۇد 
كاشــغەرىي تەۋەللۇتىنىــڭ 1000 يىللىقــى بولىــدۇ دەپ قارىلىپ، 
ــى  ــڭ 1000 يىللىق ــۇد كاشــغەرىي تەۋەللۇدىنى قەشــقەردە مەھم
ــى  ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــەت بويىچــە ئىلمى ــپ، مەملىك خاتىرىلىنى

ئۆتكۈزۈلگــەن ئىــدى . 1981 -يىلــى ســىزغىنىم ئالىمنىــڭ ئىــش 
ئۈســتىدىكى ھالىتــى بولــۇپ، ئــۇ رەســىم ئەمــەس ئىــدى . يىغىــن 
زالىغــا ئېســىش ئۈچــۈن ئالىمنىــڭ رەســىمى بولــۇش الزىــم ئىــدى.

ئاپتــور ماقالىســىدا: »غــازى ئەھمەد بۇرۇن ئۆزى ســىزغان 
ــر  ــە بى مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ رەســىمىگە ئوخشــىمايدىغان يەن
ــە ئەھــۋال  ــۈردى« دېگــەن. ئەمەلىيەتت ــا كەلت ــى بارلىقق ئوبرازىن
ئۇنــداق ئەمــەس ئىــدى. دەســلەپتە ســىزغىنىم رەســىم ئەمــەس، 
كېيىــن ســىزغان رەســىم ئىــدى. ئالدىنقىســىدا ئالىمنىــڭ بېشــى 
تۆۋەنــرەك چۈشــكەن بولــۇپ، ئىككــى كــۆزى قولىدىكــى يازمىغــا 
ــا بېرىلگــەن  ــل تەتقىقاتىغ ــەن تى ــى بىل ــق زېھن تىكىلگــەن، بارلى
كۆرۈنــۈش بولســا، پورترېتتــا ئالىــم بېشــىنى كۆتــۈرۈپ، ئەقىــل-
ــان  ــى ئالدىدىكــى جامائەتكــە قاراتق ــان نەزىرىن ئىدرەككــە تولغ
قىلىــپ ســىزىلغان. بــۇ رەســىم يىغىــن سەھنىســىگە ئېســىلغاندا، 
يىغىــن زالىــدا ئولتارغــان ھــەر قانــداق بىــر كىشــى مەيلــى زالنىڭ 
قايســى يېرىــدە بولســۇن، ئالىــم شــۇ كىشــىگە كــۆز تىكىــپ 
تۇرغــان ھالەتتــە كۆرۈنىــدۇ. پېرســىپېكتىۋ ئىلمىــي نۇقتىســىدىن 
ــى  ــان ھالىت ــپ تۇرغ ــە قارىتى ــادەم بېشــىنى تۆۋەنگ ــدا، ئ قارىغان
بىلــەن بېشــىنى يۇقىــرى كۆتــۈرۈپ، ئالدىدىكــى شــەيئىلەرگە 
ئوخشــىمايدىغانلىقىنى  ھالىتىنىــڭ  چاغدىكــى  تىككــەن  كــۆز 
چۈشىنىشــكە بولىدىغــان ئــەڭ ئەقەللىــي مەســىلە. مــەن مەھمــۇد 
ئالدىنقــى  ئالىمنىــڭ  سىزىشــتا،  رەســىمىنى  كاشــغەرىينىڭ 
يۈزىنىــڭ  شــەكلى،  بــاش  گەۋدىســى،  قــاۋۇل  رەســىمىدىكى 
ــڭ ئاساســىي  ــى، قاڭشــالىرى، ســاقال-بۇرۇتى قاتارلىقالرنى كۈپت
شــەكلىنى ســاقالپ قېلىــپ، ئۇنىــڭ بېشــىنى يۇقىــرى كۆتۈرگــەن 
چاغدىكــى پېرســپېكتىۋلىق ئۆزگىرىشــنى ئىپــادە قىلدىــم، خاالس.

بىــر- ئېيتقانــدەك  ئاپتــور  ھەرگىزمــۇ  ئىككىســى  بــۇ 
بىرىگــە زادى ئوخشــىمايدىغان ئىككــى ئــادەم ئەمــەس. پەقــەت 
ئۇنىــڭ ھەرىكىتــى ۋە بىزنىــڭ كــۆرۈش نۇقتىمىــز ئوخشــىمايدۇ، 
خــاالس. بۇنىڭدىــن باشــقا، بــۇ ئىككــى رەســىم ئارىســىدا نــازۇك 
رەســىم  بىرىنچــى  چۈنكــى،  تەبىئىــي.  بولۇشــى  پەرقلەرنىــڭ 
ســىزىلىپ، ئارىدىــن توپ-توغــرا 24 يىــل ئۆتكەنــدە ئىككىنچــى 
رەســىم ســىزىلدى. بــۇ جەريانــدا مــەن كــۆپ تەكشــۈرۈش ۋە 
ئىزدىنىشــتا بولــدۇم. كېســىپ ئېيتااليمەنكــى، ئىككىنچــى قېتىــم 
كاشــغەرىي  مەھمــۇد  تەســەۋۋۇرۇمدىكى  مېنىــڭ  ســىزىلغىنى 
بولــدى. يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ چىرايىدىــن سىلىق-ســىپايە 
ئۆلىمــا، ئەقىل-پاراســەتلىك مۇتەپەككــۇر، دانىشــمەن شــائىر، 
قاش-كۆزلىــرى چىرايلىــق، كېلىشــكەن ئۇيغــۇر ئوغلىنــى ئەكــس 
ئەتســە، مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ئوبرازىدىــن غەييــۇر شــاھزادە، 
ــپ  ئىلىم-ئېرپانــدا كامالەتكــە يەتكــەن زات ئىكەنلىكــى بىلىنى
ــۈچ- ــمى ك ــۈل جىس ــەدەن، پۈتك ــاغالم ب ــقا، س ــن باش تۇرغاندى
قۇدرەتكــە تولغــان باھادىــر ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىالاليمىــز. 

شــۇ  »مــەن  ئۆزىنــى  دىۋانــى«د  تىلــالر  »تۈركىــي  ئــۇ 
مەنســۈپلىرىدىن  قەبىلىســىگە  ئاساســلىق  ئــەڭ  تۈركلەرنىــڭ 
ــدى.  ــەن ئى ــن« دېگ ــتا نەيزىۋازلىرىدى ــلىرىدا ئۇس ــەڭ ئىش ۋە ج
ئــۆز  ماھىــر،  ئەلەمگىمــۇ  ئەمــەس،  قەلەمگىــال  ئــۇ  دېمــەك 
ئــۆز  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  ئىــدى.  باتۇرلىرىدىــن  دەۋرىنىــڭ 
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ئەســىرىدە »ئۇالرنىــڭ شــەھەر ۋە ســەھرالىرىنى باشــتىن-ئاياق 
كېزىــپ چىقتىــم. تــۈرك، تۈركمــەن، ئوغــۇز، چىگىــل، ياغمــا، 
قىرغىــز قەبىلىلىرىنىــڭ ســۆزلىرىنى خاتىرىلــەپ چىقىــپ ئۇالردىن 
پايدىالندىــم. شــۇنىڭ بىلەن بۇ قەبىلىلەرنىــڭ ھەر بىرىنىڭ تىلى 
مېنىــڭ تىلىمغــا ناھايىتــى ياخشــى ئورۇنالشــتى« دېگــەن ئىــدى. 
ــى« بارلىــق  ــي تىلــالر دىۋان ــدا، »تۈركى ــن ئېيتقان مۇشــۇ نۇقتىدى
تۈركىــي تىللىــق خەلقلــەر ئىپتىخارلىنىدىغــان ئورتــاق بايلىقتــۇر.

ئۆزبېكىســتاننىڭ  -ئاپرېــل،   18 -يىلــى   2009
پايتەختــى تاشــكەنتتە ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيىتــى خەلقئارالىــق 
مىللىــي مەدەنىيــەت مەركىزىنىــڭ باشــچىلىقى، ئۆزبېكىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت مەركىزىنىــڭ تەشكىللىشــىدە 
مەھمۇد كاشــغەرىي تەۋەللۇدىنىــڭ 1000 يىللىغىنى خاتىرىلەش 
بويىچــە خەلقئارالىــق ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزۈلگــەن 
ئىــدى. يىغىنــدا ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيىتــى خەلقئارالىــق مىللىي 
مۇھەممــەد  نەســرىددىن  رەئىســى  مەركىزىنىــڭ  مەدەنىيــەت 
ئېچىــش نۇتقــى ســۆزلەپ: »مەھمــۇد كاشــغەرىي گەرچــە ئۇيغــۇر 
پەرزەنتــى بولســىمۇ، ئــۇ 15 يىــل ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ، تۈركىــي 
تىللىرىدا سۆزلىشــىدىغان ئەل-قوۋم ۋە قەبىلىلەر ئولتۇراقالشقان 
تىــل  ئارىــالپ،  تۈگــەل  -ئايماقالرنــى  ئېدىــر  يېزا-قىشــالق، 
بايلىقلىرىنــى توپــالپ سېلىشــتۇرما تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ، 
تىلىمىزنــى قوغــداپ قالــدى. مۇشــۇ نۇقتىدىــن بىــز )تۈركىــي 
تىلــالر دىۋانى(نــى ئورتــاق بايلىقىمىــز دەپ قارايمىــز…« دېــدى.

ئىلىــم- مائارىــپ،  تەشــكىالتى  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن 
»مەھمــۇد  -يىلــى   2008 ئورگىنــى  مەدەنىيــەت  پــەن، 
ــدى . شــۇ مۇناســىۋەت  ــى « دەپ نىشــانلىغان ئى قەشــقەرىي يىل
شــەھەرلىرىدە،  قەشــقەر  ئۈرۈمچــى،  بېيجىــڭ،  بىلــەن 
تۈركمەنىســتاننىڭ  شــەھىرىدە،  ئالمۇتــا  قازاقىســتاننىڭ 
پايتەختــى ئاشــخاباتتا، ئۆزبېكىســتان پايتەختــى تاشــكەنتتە، 
 1000 تەۋەلىرىنىــڭ  كاشــغەرىي  مەھمــۇد  تۈركىيــەدە 
يىللىغــى تەنتەنىلىــك خاتىرىلەنــدى. ئەنــە شــۇ تەنتەنىلىــك 
 2005 كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  ســەھنىلىرىگە  يىغىــن 
ئېســىلدى. چوڭايتىــپ  رەســىمى  ســىزغان  مــەن  يىلــى   -

رەسسامنىڭ 2005 - يىلى سىزغان  مەھمۇد كاشغەرىينىڭ رەسىمى

ئاپتــور ماقالىســىدا: »…مەركىزىــي ئاســىيادا … قــازاق 
قىياپەتلىــك مەھمــۇد ۋە يۈســۈپلەر، قىرغىــز ســېيمالىق مەھمــۇد 
ــا  ــپ، دۇنياغ ــا چىقى ــىمى مەيدانغ ــىزما رەس ــۈپلەرنىڭ س ۋە يۈس
تارقىتىلــدى. ھەتتــا پۇلالرغــا چۈشــۈرۈلۈپ، ئۇالرغــا كاتتــا ئورۇن 
بېرىلــدى. بىــز بــۇ ئەللەرگــە ۋە رەسســامالرنىڭ تىرىشــچانلىقىغا 
ــەش  ــرى دەرىجىدىكــى قەدىرل ــا يۇقى ــز، ئۇالرغ رەھمــەت ئېيتىمى
نەســەبى بەرگەنلىكىدىــن ئىپتىخارلىــق ھېسســىياتىدا بولىمىــز… 
قىياپەتلىــك،  قىرغىــز  قىياپەتلىــك،  قــازاق  كىشــىلەر  ھازىــر 
ئۆزبېــك قىياپەتلىــك، ئۇيغــۇر قىياپەتلىــك مەھمــۇد ۋە يۈســۈپ 
دەيــدۇ. قالــدى«  تېنەپ-تەمتىــرەپ  ئۇچرىشــىپ…  بىلــەن 

قىياپەتلىــك  ئۆزبېــك  قىرغىــز،  قــازاق،  مــەن 
بۇالرنىــڭ  ھــەم  يۈســۈپلەرنى  ۋە  مەھمــۇد 
كۆرمىدىــم. پۇلالرنــى  چۈشــۈرۈلگەن  رەســىملىرى 

2008 - يىلــى ئۆكتەبىــردە شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتى 
نەشــر قىلغــان »تۈركىــي تىلــالر دىۋانى«نىــڭ يېڭــى نەشــرى 
)مۇكەممــەل نۇسخىســى(دە، مــەن 2005 -يىلــى ئىجــاد قىلغــان 
ــىم  ــۇ رەس ــدى. ب ــالن قىلىن ــىمى ئې ــۇد كاشــغەرىينىڭ رەس مەھم
بارلىققــا كەلگەندىــن بــۇ يــان دۆلىتىمىــز ۋە چــەت ئەللەردىكــى 
كۆپلىگەن كىتاب-ژۇرنال مۇقاۋىســى، كالېنــدار، خاتىرە بۇيۇمىدا 
تارقىتىلــدى.  ئىشــلىنىپ  ئىزنــاكالر  خاتىــرە  بولــدى،  زاھىــر 
ئالىمنىڭ ســاقال-بۇرۇتى ئاساســەن قارا بولســىمۇ، ئۇنىڭ ياش-
قۇرامىنىــڭ ئەللىكتىــن ئاللىبۇرۇن ئاشــقانلىقى بىلىنىــپ تۇراتتى.

ــۇق  ــا قارىمــاي »ئۇيغۇرل ــە پاكىتق ــور ماقالىســىدا يەن ئاپت
ئوبرازنىــڭ  بىــر  باشــقا  قىلىنمىغــان  ئىپــادە  چىنلىــق  ۋە 
تارىخىمىزدىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ ئىككــى ئالىمىمىزنىــڭ ئوبرازىنىــڭ 
ئورنىنــى ئېگىلەۋېلىشــىغا ســۈكۈت قىلىدىغــان ئىــش ئەمــەس«، 
»…ئــۇ، مەھمــۇد كاشــغەرىيگە يــۈز كېلەلمەيدىغــان ئىــش بولۇپ 
قالىــدۇ. بــۇ رەســىمدىن مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ روھــى قورۇلماي 
قالمايــدۇ…« دەيــدۇ. مــەن يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ۋە مەھمــۇد 
كاشــغەرىيدەك ئالمىلىرىمىزنىــڭ ئوبرازىنــى مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
يارىتىــش يولىــدا خېلــى كــۆپ جاپا چەككــەن بولســاممۇ، يېقىنقى 
يىلالردىــن بېــرى بــۇ ئەســەرلەر دۆلىتىمىــز ۋە چــەت ئەللەردىكــى 
قارشــى  مۇئەييەنلەشتۈرۈشــى،  كۆرەرمەننىــڭ  نۇرغۇنلىغــان 
ئېلىشــىغا ئېرىشــكەنلىكىنى ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن كۆرگەندىــن 
كېيىــن ھاردۇقــۇم چىققانــدەك ھېــس -تۇيغۇغــا كەلگــەن ئىدىــم. 
ــرازى  ــڭ ئوب ــر ئادەمنى ــقا بى ــىدىكى »…باش ــڭ ماقالىس ئاپتورنى
بىزنىــڭ ئالىملىرىمىزنىــڭ ئوبرازىنىــڭ ئورنىنــى ئىگەللىۋالــدى 
…«، »ئالىملىرىمىزغــا يــۈز كېلەلمەيدىغــان ئىــش بولــدى…« 
ــم. ئاممــا ئىــش يۈزىــدە مــەن بــۇ  ــران قالدى دېگەنلىرىدىــن ھەي
كەلتــۈرۈپ،  بارلىققــا  يوقلۇقتىــن  رەســىملىرىنى  ئالىمالرنىــڭ 
ئېرىشــتىم. ئوقۇشــىغا  ئاپىرىــن  خەلقىنىــڭ  مىللــەت  ھــەر 

مۇھىــم  ئــەڭ  ســۈرگەن  ئىلگىــرى  ماقالىســىدا  ئاپتــور 
ئالىمنىــڭ  ئىككــى  بولســىمۇ  ئــۇ  بىــرال،  پەقــەت  پىكىــر 
رەســىملىرى مۇكەممــەل ئەمــەس، مۇكەممــەل ئوبرازنــى يارىتىــش 
ماقالىســىدا  ئــۇ  شۇڭالشــقا  ئىبــارەت.  دېگەندىــال  كېــرەك 



2019-يىللىق 3/4- سان

161

تەكرارلىغــان. قېتىــم  ســەككىز  ئىبارىســىنى  »مۇكەممــەل« 

تىلىدىــن  ئــەرەب  تىلىغــا  ئۇيغــۇر   – »مۇكەممــەل«   
ــۇ، »كام-كوتىســىز «، »تەلتۆكــۈس«،  ــۇپ، ب ــەن ســۆز بول كىرگ
»قىــل ســىغمايدىغان«، »تاكامۇلالشــقان« دېگەنگــە ئوخشــاش 
مەناالرنــى بىلدۈرىــدۇ. مــەن ئىلگىــرى يازغــان ماقالەمــدە »كــۆز 
ــال  ــڭ رېئ ــالر ئالىمالرنى ــۇ پورترېت ــان ب ــان بولغ ــزدا ئاي ئالدىمى
ئوبــرازى ئەمــەس، بەلكــى رەسســامنىڭ تەســەۋۋۇرىدىكى غايىۋى 
ئوبرازدىــن ئىبــارەت« دېگــەن ئىدىــم . مۇشــۇ مەنىدىــن ئېيتقاندا، 
ئاپتورنىــڭ »مۇكەممــەل« بولۇشــنى تەلــەپ قىلىشــى ئىلمىــي 
ــا،  ــان بولس ــراز بولغ ــال ئوب ــۇ رېئ ــەر ئ ــەس. ئەگ ــىيە ئەم پوزىتس
ئۇنىڭغــا »مۇكەممــەل« دېگــەن تەلەپنــى قويــۇش توغــرا بوالتتــى.

ئاپتــور ماقالىســىدا يەنــە »ئالىمالرنىــڭ بــاش ســۆڭىكىنى 
قېزىپ چىقىپ، ئۇالرنىڭ قىياپىتىنى تۇرغۇزۇپ، ئاندىن ســەنئەت 
جەھەتتىكــى تولۇقلىمىالرنــى قىلســاق…« دېگــەن تەكلىپنــى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئىلگىــرى مــەن بــۇ ھەقتــە توختالغــان ئىدىم. 
ھازىر بۇ مەســىلىنى تەكرار ئىزاھەتلەشــكە مەجبــۇر بولۇۋاتىمەن.

ھالدىكــى  بــۇ  رەسســامالر  بــەزى  ئۆتكــەن  تارىختــا   
زاتالرنىــڭ رەســىمىنى ســىزغاندا، ئۇالرنىــڭ باش ســۆڭەكلىرىدىن 
ــى ئىبىــن ســىنا،  ــى ئەبۇەل پايدىالنغــان. مەســىلەن، 1951 -يىل
جەســەتلىرىنى  ئۇلۇغببگلەرنىــڭ  كۆرەگانىــي،  ئەمىرتېمــۇر 
يۆتكىگــەن  گۆرىســتانلىقىغا  ھەمــەدان  قۇرغــان  يېڭىدىــن 
ــاش  ــڭ ب ــىي ئۇالرنى ــەىد نەفىس ــراف س ــق فوتوگ ــدا، ئىرانلى چاغ
ســۆڭەكلىرىنى ســۈرەتكە تارتىۋالغــان ئىكــەن. 1956 -يىلــى 
مانــا  گراســىموۋ  مىخائىلوۋىــچ  مىخائىــل  رەسســامى  رۇس 
ئۇالرنىــڭ  قــاراپ،  ســۈرەتلىرىگە  ســۆڭەكلەرنىڭ  بــاش  شــۇ 
رەســىملىرىنى ســىزىپ چىققــان ئىــدى. بــۇ خىــل ئىزدىنىــش 
روھىنــى قەدىرلەشــكە ئەرزىيــدۇ. بىــراق، ســەنئەت ئاناتومىيەســى 
ئىلمىنــى ئاســاس قىلغانــدا، ســۆڭەك ئۈســتىدە پــەي، مۇســكۇل، 
ئۈســتىدە  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  قاتارلىقــالر  نېــرۋا  تومــۇر،  قــان 
ــالر  ــاقالغا ئوخشاش ــاچ، س ــتىدە چ ــڭ ئۈس ــى، ئۇنى ــرە قاتلىم تې
ئادەمنىــڭ  ئــۆزى  ســۆڭىكىنىڭ  بــاش  بولىــدۇ.  جايالشــقان 
ياكــى  ســوزۇنچاق  يۈزىنىــڭ  چوڭ-كىچىكلىكــى،  بېشــىنىڭ 
پەســلىكى،  ياكــى  ئېگىــز  مەڭزىنىــڭ  ئىكەنلىكــى،  يۇمىــالق 
كۆرســىتىپ  ئوخشاشــالرنى  ئېگىز-پەســلىكىگە  قاڭشــىرىنىڭ 
ــەڭ  ــان ئ ــكىل قىلىدىغ ــى تەش ــڭ ئوبرازىن ــىمۇ، ئادەمنى بېرەلىس
ئېغىز-بــۇرۇن،  قاش-كــۆز،  ھېســابلىنىدىغان  ئــەزا  مۇھىــم 
ــى  ــاقال-بۇرۇت قاتارلىقالرن ــۇنىڭدەك س ــۇن ش ــۈز، بوي ــۇالق، ئ ق
خۇلــق  ئادەمنىــڭ  بــۇ  بولۇپمــۇ  بېرەلمەيــدۇ،  كۆرســىتىپ 
-مىجــەزى، خــاس خاراكتېــرى، يەنــى بــۇ ئالىممــۇ ياكــى زالىممۇ؟ 
– دېگەنــدەك مەســىلىلەرنى تېخىمــۇ كۆرســىتەلمەيدۇ. شــۇنىڭ 
ئۇســتىخانلىرىنى  تــەۋەررۈك  ئالىمالرنىــڭ  بــۇ  مــەن  ئۈچــۈن 
ــانىيەت  ــم . ئىنس ــەن ئىدى ــق كۆرمىگ ــنى اليى ــن قوزغاش ئورنىدى
ــڭ  ــھۇر زاتنى ــاندىكى مەش ــۆپ س ــەق ك ــەن مۇتل ــدا ئۆتك تارىخى
ئەمــەس. كولىغــان  قەبرىلىرىنــى  ســىزغاندا  رەســىملىرىنى 

كىيىم-كېچەكلىــرى،  ئالىمالرنىــڭ  ماقالىســىدا  ئاپتــور 

ــان  ــى باي ــرى بارلىغىن ــىگە پىك ــىدىكى سەللىس ــن بېش جۈملىدى
قىلغان.ئالمىلىرىمىزنىــڭ ھــەر ئىككىلىســى يالغــۇز قەلەمدىــال 
ئەمــەس، ھەربىــي ئىلىمدىمــۇ كامالەتكــە يەتكەنلىكــى ھەقىقەت.

 بــۇ دېگەنلىــك ئالىمــالر ئــوردا ئىچىدىمــۇ زامــان ۋە 
كىيىــپ  كىيىملىرىنــى  جــەڭ  ھېسابالشــماي  بىلــەن  مــاكان 
ــڭ  ــدۇ. ئاپتورنى ــرەك بەرمەي ــن دې ــرەك دېگەنلىكتى ــى كې يۈرۈش
بــۇ ئالىمالرنىــڭ رەســىمىنى ئۇچىســىغا ســاۋۇت، بېشــىغا دۇبۇلغــا 
كىيگــەن ھالەتتــە سىزىشــنى تەلــەپ قىلىشــى ھەرگىــز ئەقىلگــە 
كىيگــەن  دۇبۇلغــا  بېشــىغا  ســاۋۇت،  ئۇچىســىغا  ســىغمايدۇ. 
كىشــى يېنىغــا قىلىــچ )خەنجــەر( ئېلىــپ، قولىغــا نەيــزە بىلــەن 
قالقــان ياكــى ئۈمــۈت بىلــەن گــۈرزە ئېلىشــى الزىــم بولىــدۇ.

مــەن ئۆزبېكىســتان دۆلەتلىــك مۇزېيــدا ئوتتۇرا ئەســىرگە، 
ھەتتــا قاراخانىيــالر خانلىقىغــا تەئەللــۇق ســاۋۇت ، دۇبۇلغــا، 
ــۆردۈم. شــۇ دەۋردىكــى  ــى ك ــان، گۇرزىلەرن ــزە، قالق ــۈت، نەي ئۈم
 50–40 يــۈرۈش ھەربىــي كىيىمنىــڭ ئېغىرلىقــى  بىــر  ئاشــۇ 
جــەڭ  پەقــەت  كىيىملــەر  مۇنــداق   . كېلىدىكــەن  كىلوگىــرام 
ــەڭ  ــۇنداق ج ــا ئاش ــڭ ئالىمالرغ ــدۇ. ئاپتورنى ــتىدىال كىيىلى ئۈس
كىيىملىرىنــى كىيدۈرۈشــنى تەلــەپ قىلىشــى ئەقىلگە ســىغمايدۇ.

خەلــق  مەملىكەتلىــك  بېيجىڭــدا  -يىلــى   1986 مــەن 
ــن  ــى مۇئاۋى ــى چاغدىك ــڭ ئەين ــي كومىتېتىنى ــى دائىمى قۇرۇلتىي
باشــلىقى ســەيپىدىن ئەزىزىينىــڭ ئۆيىــدە 15 كــۈن يېتىــپ-
قوپــۇپ »ســۇتۇق بۇغراخــان« رومانىنىڭ قىســتۇرما رەســىملىرىنى 
ئەپەندىمنىــڭ  ســەيپىدىن  جەريانــدا  بــۇ  ئىدىــم.  ســىزغان 
رەســىملىك  دائىــر  خانلىقىغــا  قاراخانىيــالر  كىتابخانىســىدىن 
كىتابالرنــى تاللىۋېلىــپ، رەســىم ســىزغاندا پايدىالنغــان ئىدىــم. 
ــى  ــدا تەســۋىرلەنگەن ســەركەردىلەرنىڭ جــەڭ كىيىملىرىن رومان
نەيزىلەردىــن  ۋە  ئــوق  ئارغىماقالرنىمــۇ  ھەتتــا  كىيىــپ، 
قوغدىنىدىغــان يېپىنچىــالر بىلــەن ئوراپ، »يە ئۆلــۈم، يە كۆرۈم« 
دەپ قۇچاقالشــما جــەڭ قىلغــان كۆرۈنۈشــلەرنى ســىزغان ئىدىم. 
ــدى . ــرى ئى ــوردا ئىچــى ئەمــەس، بەلكــى جــەڭ مەيدانلى ــۇ، ئ ئ

ئاپتــور ماقالىســىدا: »ئالىمــالر… بېشــىغا قــارا يامغــۇر 
كۈنلــۈك  يىپــەك  قــارا  ئۈچــۈن  ســاقلىنىش  ئىسســىقتىن  ۋە 
ئاپتــور  يــەردە  بــۇ  دېگــەن.  ئىــدى«  كېــرەك  تۇتۇلۇشــى 
ئاممىۋىــي  چىققانــدا،  تاال-تۈزگــە  ئەمەلدارلىرىنىــڭ  ئــوردا 
بېشــىغا  چىققانــدا  شــىكارغا  ياكــى  بارغانــدا  ســورۇنالرغا 
ئىچىــدە  ئــوردا  ياتقۇزىدىغانلىقىنــى،  )ســايىۋەن(  كۈنلــۈك 
بولســا مۇنــداق قىلىشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى يوقلۇقىنــى ئويلىمىغــان. 
رەســىملىرىنى  شەخســلەرنىڭ  تارىخىــي  »بىــز  يەنــە:  ئاپتــور 
ئوبــراز  ئورىمىســاق  ســەللە  بېشــىغا  ئۇالرنىــڭ  ســىزغاندا، 
يارىتالمامــدۇق؟« دەپ ســوئال قويغــان. بــۇ ســوئالغا قارىغانــدا، 
ــىمىنى  ــلەپكى رەس ــغەرىينىڭ دەس ــۇد كاش ــىزغان مەھم ــەن س م
ئاپتــور كۆرمىگــەن ئوخشــايدۇ. مــەن مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ 
ســەللە  بېشــىغا  ئۇنىــڭ  ســىزغاندا،  رەســىمىنى  دەســلەپكى 
ئورىمىغــان ئىدىــم. چۈنكــى بــۇ ئالىمنىــڭ ئىــش ئۈســتىدىكى 
كاتېگورىيەســىگە  كىيىــم  ســەللە-باش  ئىــدى.  كۆرۈنۈشــى 
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ــەللە  ــىغا س ــۇرالر بېش ــال ئۇيغ ــى بۇرۇن ــن خېل ــدۇ. بۇنىڭدى كىرى
ياكــى  باي-كەمبەغەللىكنىــڭ  ســەللە  ئادەتلەنگــەن.  ئــوراپ 
ئەمەلــدار بىلــەن پۇقرانىــڭ ئايرىمىســى ئەمــەس. بۇنىڭدىــن 
تەخمىنــەن 100 يىلــالر ئىلگىــرى تارتىلغــان فوتــو ســۈرەتلەردىن 
كىيىملىــرى  ئايــاق،  يــاالڭ  پۇتلىــرى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  مــەن 
كۆرگــەن. بارلىقىنــى  ســەللە  بېشــىدا  بولســىمۇ  جۇل-جــۇل 

بولىدۇكــى،  بولســا  كىــر  كىيىم-كېچــەك  ئۇيغــۇرالردا 
ئــۇالر سەللىســىنى ھەرگىــز كىــر قىلمايــدۇ. ســەللە قاچانــال 
بولمىســۇن ئاپــاق تۇرىــدۇ. بىــز بەش-ئالتــە يــاش ۋاقىتلىرىمىــزدا 
ئوراتتــى.  ســەللە  بېشــىغا  جەھەتتىــن  ئاساســىي  چــوڭالر 
ئەمــەس،  ھېيت-ئايەملەردىــال   ، نەزىر-چىــراغ  توي-تۆكــۈن، 
بەلكــى جامائــەت توپالنغــان ســورۇنالرمۇ خــۇددى ئاقبالــداق 
شــاھالرنىڭ  ئۆتكــەن  تارىختــا  كۆرۈنەتتــى.  ئېتىلغانــدەك 
بــار  ســەللە  بېشــىدا  ھەممىســىنىڭ  قارىســام،  رەســىملىرىگە 
ئائىلىســىدە  ۋەزىــر-ۋۇزراالر  شــاھزادىلەر،  شــاھالر،  ئىكــەن. 
ــىدىكى  ــدا بېش ــدا، ئۇخلىغان ــارام ئالغان ــدا، ئ ــا ئولتۇرغان تاماقق
چىققانــدا،  ســورۇنغا  ئــۇالر  ئاســىدۇ.  قوزۇققــا  سەللىســىنى 
ئەمىــر- ئولتۇرغانــدا،  تەختتــە  قىلغانــدا،  قوبــۇل  مېھمــان 
پەرمــان چۈشــەندۈرگەندە، ۋەز-نەســىھەت قىلغانــدا بېشــىغا 
ســەللە ئورايــدۇ. بــۇ، شــۇ ســورۇننىڭ ھۆرمىتــى، مېھماننىــڭ 
بىلــەن  ســەللە  بولــۇپ،  ھۆرمىتــى  جامائەتنىــڭ  ھۆرمىتــى، 
ئوتتۇرىغــا چىققانــدا ئــادەم تېخىمــۇ ســاالپەتلىك كۆرۈنىــدۇ.

ماقالىســىدا  ئاپتــور  توغرىســىدا  پەتلىســى  ســەللىنىڭ 
قويغــان.  ســوئال  دەپ  بەلگىســىمۇ؟«  مەزھەپنىــڭ  »بــۇ، 
تۇرغاندىــال  نامازغــا  پەتلىســىنى  »ســەللىنىڭ  بەزىلــەر 

قىســتۇرۇپ  ئۈســتىگە  نامازدىــن كېيىــن  تــۆۋەن چۈشــۈرۈپ، 
-يىلــى   2005 مــەن  مەســىلىگە  بــۇ  دېيىشــكەن.  قوياتتــى« 
قانائەتلىنەرلىــك  يىغىنــدا  مۇھاكىمــە  ئىلمىــي  قەشــقەردىكى 
ــىزغىنىم  ــڭ س ــتىگە مېنى ــڭ ئۈس ــم . ئۇنى ــەن ئىدى ــاۋاب بەرگ ج
بەلكــى XI ئەســىردىكى  ئىمام-مەزىنلــەر ئەمــەس،  ھازىرقــى 
قانــداق  پەتلىســىنىڭ  ســەللىنىڭ  دەۋردىكــى  شــۇ  ئالىمــالر. 
تۇرىدىغانلىقىنــى چۈشــەندۈرۈش ئۈچــۈن، ئــون نەچچــە پارچــە 
كۆرســەتكەن  بىر-بىرلــەپ  كۆپچىلىككــە  رەســىمنى  تارىخىــي 
ئىدىــم . بۇنــى كۆرگــەن كۆپچىلىــك قايىــل بولغــان ئىــدى.

رەســىملىرى  ئالىمنىــڭ  ئىككــى  ئاپتورنىــڭ  يۇقىرىــدا 
مــەن  توختالدىــم.  ئۈســتىدىال  ماقالىســى  توغرىســىدىكى 
ئالىمدىــن  ئىككــى  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  ئەسلىســەم، 
باشــقا، تارىختــا ئۆتكــەن نۇرغــۇن مەشــھۇر شــەخس ۋە زاتنىــڭ 
رەســىملىرىنى ســىزىپتىمەن. بــۇالر: باتــۇر تەڭرىقۇت، ئەبۇ نەســىر 
يۈكنەكــى،  ئەخمــەت  بۇغراخــان،  ســۇتۇق  ســۇلتان  فارابىــي، 
مىــرزا مۇھەممــەد ھەيــدەر كۆرەلىگىنــى، ئاماننىســاخان، غېرىــب 
- ســەنەم، لەيلــى - مەجنــۇن، رابىيە-ســەئىدىن، نەســىردىن 
تەجەللــى،  مولالزەيدىــن،  چاققــان،  ســەلەي  ئەپەنــدى، 
ئەخمەتجــان قاســىمى، لۇتپۇلــال مۇتەللىــپ، نىمشــېھىت ئارمىيــە 
ئەلــى دامولال ســايرامىي، تېيىپجــان ئېلىيــوف، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، 
زۇنــۇن قادىــرى، زىكرىــي ئەلپەتتــا رەســىملىرىدىن ئىبــارەت.

كۆرۈشــكەن،  يــۈز  مــەن  ئىچىــدە  رەســىملەر  بــۇ   
ھەمســۆھبەت بولغــان ھەمــدە ئاساســلىنىدىغان فوتــو ســۈرەت-
ــى  ــەل دېگىل ــبەتەن مۇكەمم ــى نىس ــار بولغانلىرىن ــىملىرى ب رەس
ــدۇ. ــى بولماي ــەل رەســىم دېگىل بولســىمۇ، باشــقىلىرىنى مۇكەمم
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     يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ شاھانە ئەسىرى »قۇتادغۇ بىلىك« 
نىڭ مىڭ يىللىقى تەبرىكلىنىۋاتقان مەزگىلدىكى قەشقەرنىڭ 

رەڭسىزلىشىۋاتقان ساياھەتچىلىكى*

پاترىك ھەللزون**

)شىۋېتسىيە(

 بــۇ يىــل، تــۈرك ئەدەبىيــات تارىخىدىكــى نادىــر ئەســەر 
» قۇتادغــۇ بىلىــك« نىــڭ ئاپتــورى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 
)1019 -يىلــى ( تەۋەللۇتىنىــڭ مىــڭ يىللىقــى . يۈســۈپ خــاس 
ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك«) بەخــت ســائادەت بەرگۈچــى 
ئىلىــم(1 ناملىــق بــۇ تارىخىــي داســتانى قەدىمىي  ئۇيغــۇر يېزىقىدا 
يېزىلغــان بولــۇپ، ئەســەر تامامالنغاندىــن كېيىــن  قاراخانىيــالر 
خانــى بۇغراخــان ئەبــۇ ئەلــى ھەســەنگە تەقدىــم قىلىنغــان. 
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ 1019 - يىلــى باالســاغۇن شــەھىرىدە 
ــەن.  ــقەردە ئۆتكۈزگ ــى قەش ــق دەۋرىن ــۇپ ، بالىلى ــان بول تۇغۇلغ
1068 -يىلىدىــن 1070 -يىلغىچــە بولغــان ئىككــى يىل ئىچىدە 
13290 مىســرالىق بــۇ تارىخىــي  داســتاننى يېزىــپ تاماملىغــان. 

يىــل  بــۇ  ئىش-ئىزلىــرى  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ 
چوقــۇم خاتىرىلىنىشــكە  تېگىشــلىك ئىــدى، بىــراق شــۇ يەردىكــى 
يەرلىــك مىللــەت ۋە باشــقا ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ بېشــىغا 
كېلىۋاتقــان زۇلــۇم تۈپەيلــى، ھازىرقــى بــۇ كەســكىن ۋەزىيەتتــە 
تەبرىكلــەش  يىللىقىنــى  مىــڭ  تەۋەللۇتىنىــڭ  ئالىمنىــڭ 
ئىنتايىــن مۈشــكۈل بىــر ئىشــقا ئايلىنىــپ قالــدى . يەرلىــك 
خىتــاي  كىشــىلەرنىڭ  نۇرغۇنلىغــان  بولغــان  مىللەتلەردىــن 
»قايتــا  ئاتىۋالغــان  سىلىقالشــتۇرۇپ  تەرىپىدىــن  ھۆكۈمىتــى 
تەربىيەلــەش مەركىــزى«، ئەمەلىيەتتــە بولســا جــازا الگېرلىرىغــا 
كىشــىلەرنىڭ  ســوالنغان  بــۇ  ئاشــكارىالندى.  ســوالنغانلىقى 
ئارتىســالر،  شــائىرالر،  ئالىملىــرى،  ئۇيغــۇر  داڭلىــق  ئىچىــدە 
ــل ۋە  ــڭ تى ــى ۋە بۇالرنى ــۇ بارلىق ــىچى ۋە مۇزىكانتالرنىڭم ناخش
مەدەنىيــەت ئەلچىســى بولغانلىقــى ئۈچۈنــال قولغــا ئېلىنغانلىقــى، 
ھەتتــا ئىز-دېرەكســىز يوقۇلــۇپ كېتىۋاتقانلىقــى مەلــۇم بولــدى2. 

شىنجاڭ )شەرقىي تۈركىستان(دىكى مەدەنىيەت 
ئەنئەنىسى بولغان مازارالرنىڭ چېقىۋېتىلىشى 

مەدەنىيــەت  تۈركىســتان(نىڭ  )شــەرقىي  شــىنجاڭ 
ــم  ــان مۇھى ــجىت ۋە نۇرغۇنلىغ ــان مەس ــى بولغ ئاسارە-ئەتىقىس
سەيلىســى  مــازار  يىلــى  ھــەر  جۈملىدىــن   ، تاۋاپگاھالرنىــڭ 
مەزگىلىــدە مىڭلىغــان تــاۋاپ قىلغۇچىالرنــى ئۆزىگــە جەلــپ 
قىلىۋالىدىغــان خوتەندىكــى >>ئىمــام ئاســىم مازىرى<<نىــڭ  
ــى  ــەر يېقىنق ــىز خەۋەرل ــىدىكى ئەنس ــى توغرىس چېقىۋېتىلگەنلىگ
ــن يېتىــپ كېلىشــكە باشــلىدى.  ــرى ئارقا-ئارقىدى ــن بې يىلالردى
بىللىڭكــەت )bellingcat( ئاخباراتچىلىقــى ھەمكارلىقىدىكــى 
»گاردىيــان« )The Guardian(  گېزىتىگــە ئاساســالنغاندا، 
تــەڭ  بىلــەن  تاشلىنىشــى  بــۇزۇپ  مازىرىنىــڭ  ئاســىم  ئىمــام 
چېقىۋېتىلگــەن3.  مەســچىتلەرنىڭمۇ  نۇرغــۇن  -يىلــى   2016

ھازىرقى ھايات-سودا-سېتىق نورمال داۋام 
قىلماقتا

نۇرغۇنلىغــان   تۈركىســتان(دىكى  )شــەرقىي  شــىنجاڭ 
تاشــلىنىۋاتقان  بــۇزۇپ  ئورۇنلىــرى  مەدەنىيــەت  مۇھىــم 
مۇشــۇنداق بىــر پەيتتــە بۇجاينىــڭ يەرلىــك ســاياھەتچىلىكىنىڭ 
ســاياھەتچىلىكنىڭ  ھەتتــا  كېتىۋاتقانلىقىنــى،   نورمــال 
تەكشــۈرۈش  تــوردا  بايقىــدۇق.  ماڭغانلىقىنــى  ئېشــىپ 
مەقســەت  قىلىشــنى  جەلــپ  ســاياھەتچىلەرنى  ئارقىلىــق  
نۇرغــۇن  خېلــى  خىتايچــە  ۋە  ئىنگلىزچــە  قۇرۇلغــان  قىلىــپ 
تــور بەتلەرنىــڭ بارلىقىنــى بايقىــدۇق. بىــز جــازا الگېرلىــرى 
ئائىــت،  ئەھۋاللىرىغــا  ســېلىنىش  ئەمگەككــە  مەجبــۇرى  ۋە 
شــۇنداقال خىتــاي كادىرلىرىنىــڭ ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ 

* بۇ ماقالە ئىنگلىزچە يېزىلغان بولۇپ، ئاپتورنىڭ پايدىالنغان ماتېرىياللىرىنى توغرا كۆرسىتىش ئۈچۈن پايدىلىنىش مەنبەلىرى تەرجىمە قىلىنمىدى. 

**  ئۇپپساال ئۈنىۋېرسېتېتى تۈرك تىللىرى دوكتىرانتى

1.It is a didactic work written by verse )Soucek 2006: 92(. An alternative translation of the title that has been suggested is The 
Wisdom of Royal Knowledge )Personal communication with Prof. Äsäd Sulayman )2009(.
2. The person who came up with the idea of celebrating Yüsüp Xas Hajip’s memory is Prof. Arslan Abdulla, Xinjiang University. 
He is one of many Uyghur academics that have been sent to so-called ‘re-education’ camps in recent years. Following Abdulla 
Arslan’s initiative, Uyghur associations in countries such as Sweden, Norway, Australia, Turkey, USA and elsewhere decided to 
arrange commemorative events this year. )Personal communication with Zulhayat Ötkür )2019(.
3. “Revealed: new evidence of China’s mission to raze the mosques of Xinjiang” In: The Guardian, 7 May 2019.
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كۈندىلىــك  ئۇالرنىــڭ  ئورۇنالشــتۇرۇلۇپ  ئۆيلىرىگــە 
قىلىۋاتقانلىقىــدەك كۆڭۈلىڭىــز  نــازارەت  قاتتىــق  تۇرمۇشــىنى 
بــۇ جاينىــڭ يەرلىــك  نــى ئاڭالۋاتقــان تۇرســاق،  خەۋەرلــەر 
ســاياھەتچىلىكى قانداقالرچــە نورمــال كېتىــپ بېرىۋاتقانــدۇ؟ 

 40% بۇلتۇرقىدىــن  ســاياھەتچىلىكىنىڭ  قەشــقەر 
ــۇر  ــز ئۇيغ ــدۇردى4. بى ــران قال ــق ھەي ــى قاتتى ــقانلىقى  مېن ئاش
ئاســتىدا  ئەھــۋال  ســولىنىۋاتقان  الگېرلىرىغــا  جــازا   خەلقــى 
ئېشــىپ  تۈركىســتاننىڭ  شىنجاڭ/شــەرقىي  ئاتالمىــش 
تەرەققىياتىغــا  ئومۇمىــي  ۋە  ســاياھەتچىلىكى  مېڭىۋاتقــان 
بايقىــدۇق. ئەھۋالنــى  ئاالھىــدە  غەيــرى  ئاالقىــدار 

خوڭكوڭــدا چىقىرىلىدىغــان »جەنۇبىــي جۇڭگــو ئەتىگەنلىــك 
پوچتا« )South China Morning Post( گېزىتىنىڭ يېقىنقى سانىغا 
بېســىلغان بىــر ماقالىــدا ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى جــازا الگېرلىرىغا 
>>ســاياھەت  شــىنجاڭنى  مەزگىلدە،جۇڭگــو  ســولىنىۋاتقان 
شــىنجاڭ  ئاتالمىــش  تەســۋىرلىگەن.  دەپ  جەننىتــى<<  
ــى كۈلۈمســىرەپال  ــان يەن ــا ياراتق ــر پاراللېــل دۇني ــرى بى دائىرىلى
يۈرىدىغــان يەرلىــك ئاممــا، ئۆزگىچــە يېمــەك -ئىچمەكنىــڭ 
ئىگىســى ۋە ئۇسســۇل ئوينايدىغــان مىللــەت ئوبرازىنــى يارىتىــش 
ئاقلىــق يەرلىــك رايوننىــڭ ســاياھەتچىلىك ئىشــلىرىنى ئىلگىــرى 
ســۈرگەن.  شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە تــۈرك تىلىــدا سۆزلىشــىدىغان 
الگېرلىرىغــا  جــازا  كۆلەمــدە  كــەڭ  خەلقنــى  مۇســۇلمان  بــۇ 
رېجىمــى  كونتــرول  بىخەتەرلىــك  قاتتىــق  ئىنتايىــن  ســوالپ، 
بىلــەن باشــقۇرغان ھەمــدە ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ مەدەنىيىتىگــە 
ۋارىســلىق قىلىــش ۋە ســاقالپ قېلىــش ھوقۇقىنــى چەكلىگــەن5. 

ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتــاي ئاخباراتچىلىقــى ۋە ئېالنلىرىــدا 
ــى  ــدار كىيىملەرن ــە رەڭ ــە ئىگ ــي ئاالھىدىلىكك ــۋى مىللى ئەنئەنى
يۈرىدىغــان  ئۇسســۇل  مۇزىكىالرغــا  ئەنئەنىــۋى  كىيىــپ، 
ئەلۋەتتــە  چىقىرىلىشــى  ئوتتورغــا  ســۈپىتىدە  مىللــەت  بىــر 
ــرى  ــن بې ــۇپ، يىلالردى ــەس بول ــش ئەم ــق ئى ــى قېتىملى بىرىنچ
قىلىــش  تەشــۋىق  ســاياھەتچىلىكنى  يەرلىــك  رايوننىــڭ  بــۇ 
ئۈچــۈن يۈرگۈزۈلــۈپ كېلىۋاتقــان سىياســەتتۇر. رۇز ئىنگــرەم 
)Ruth Ingram( يېقىنقــى بىــر ماقالىســىدا، »ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مىللىيچــە كىيىنىــپ قولىــدا دۇتــار6 تۇتــۇپ تــۇرۇش ھالىتىنىــڭ 
مەدەنىيىتىنــى  ئۇيغــۇر  گەۋدىلەندۈرۈلۈشــى  ئاالھىــدە 
رايوننىــڭ  ئارقىلىــق   )Disneyfication( دىسنىيالشــتۇرۇش 
يازغــان.  دەپ  ســۈرۈش7«  ئىلگىــرى  ســاياھەتچىلىكىنى 

ئەمەلىيەتتە، ســاياھەت دائىرىلىرىنىــڭ »ھەقىقىي«لىكنى 
تەشــۋىق قىلىــش ئۇســۇلىغا خەلقئــارا نوقتدىــن قارايدىغــان 
بولســاق بــۇ ھېچقانــداق يېڭــى ئىــش ئەمــەس، ئىنسانشۇناســلىق 
قويــۇپ  ئوتتۇرىغــا  نۇقتىالرنــى  بــۇ  ئاللىبــۇرۇن  ئالىملىــرى 
ــنىڭ  ــس ئېدۋۇردس ــۇناس ئېلىزابى ــە ئىنسانش ــان. كۆرگەزم بولغ
بولغانــدا،  بويىچــە  ســۆزى   )Elizabeth Edwards(
مەدەنىيــەت  بولســا  ئاساســى  كەســپىنىڭ  ســاياھەتچىلىك 
ــلىقنىڭ  ــى ئىنسانشۇناس ــان ئوبرازن ــى ئىپادىلىنىدىغ چۈشەنچىس
ئورنىغــا سەپلەشــتىن ئىبــارەت8. بــۇ مەزمۇنــدا ئېــدۋارد ھازىرقــى 
تۇرىدىغــان،  قارشىســىدا  دىئامىتىرىــك  جەمئىيىتىمىزنىــڭ 
مەۋجــۇت  خىيالــى  تەســەۋۋۇرلىرىدا  ســاياھەتچىلەرنىڭ 
ــپ  ــەكلىدە قېلى ــاالر« ش ــقا دۇني ــەس باش ــان »ئۆزگەرم بولىدىغ
توختالغــان9. توغرۇلــۇق  جەمئىيەتلــەر  ئىپتىدائىــي  قالغــان 

قىســقارتىپ ئېيتقانــدا، بــۇ دېگەنلىــك ســاياھەتچىلىك 
خەلقىنىــڭ  يەرلىــك  »ھەقىقىــي«  ئاۋســترالىيەنىڭ  كەســپى 
چېكىتلىــك رەســىم سىزىشــى، »ھەقىقىــي« ئىرېالندىيەلىكلەرنىڭ 
تېمىدىكــى  ســۆزلەۋاتقان  بىــز  ياكــى  ئېيتىشــى  ناخشــا 
كىيىملەرنــى  ئەنئەنىــۋى  رەڭگارەڭ  ئۇيغۇرنىــڭ  »ھەقىقىــي« 
ئۇسســۇل  ۋە  چېلىۋاتقــان  ئەســۋابلىرىنى  چالغــۇ  كىيىۋېلىــپ 
ئويناۋاتقــان ھالىتىگــە تايىنىــپ تــۇرۇپ ئەمەلگــە ئاشــىدۇ10. 
قاپــاق<< ھالىتىــدە گەۋدىلەنــدۈرۈش   بــۇ خىــل >>ياغلىــق 
ــەت  ــان مىلل ــىپ بولغ ــڭ  مەدەنىيلىش ــڭ ئۇيغۇرالرنى خىتايالرنى
ئۇيغۇرالرنــى  ئورنىغــا  قىلىشــنىڭ  ئېتىــراپ  ئىكەنلىكىنــى 
ھالىتىنــى  قــاالق  ياكــى  خالىمايدىغــان  زامانىۋىلىشىشــنى 
ئۆزگەرتىشــنى خالىمايدىغــان بىــر مىللــەت دەپ ســۈپەتلەيدىغان 
پاسســىپ ئىجتىمائىــي تەســۋىرىگە ئىنتايىــن مــاس كەلگــەن.  
بۇنــداق قىلىــش جۇڭگــۇ كومپارتىيەســىنىڭ ئېدىلوگىيىســگە 
ــەن. ــن بەلگىلەنگ ــۇالر تەرىپىدى ــدە ش ــدۇ ھەم ــك قىلى ۋەكىللى

شىنجاڭ )شەرقىي تۈركىستان( ۋە مىڭ يىلدىن 
بۇيانقى ساياھەتچىلىك تەرەققىياتىنىڭ تۇنجى 

ئون يىلى 

مــەن بــۇ رايونغــا 2006 - يىلــى تۇنجــى قېتىــم بارغــان. 
ئۇيغــۇر دىيارىــدا تۇنجــى قېتىــم ئۇيغــۇرالر بىلــەن ئۇچرىشىشــتىن 
باشــالپ تــا يېقىنقــى يىلغىچــە )بەلكىــم ھازىرچــە ئــەڭ ئاخىرقــى 
قېتىــم  كــۆپ  بولىــدۇ(  دېســەممۇ  -يىلــى  قېتىملىقىنــى2017 
باردىــم. مــەن ســاياھەت قىلىــش ۋە نۇرغــۇن جايالرنــى كــۆرۈش 
بىلــەن  خىزمەتداشــلىرىم  ۋە  دوســتلىرىم  ئۇيغــۇر  جەريانىــدا 

4. See: “China promotes Xinjiang as tourist heaven while holding Muslim Uygurs in re-education camps” In: South China Morn-
ing Post, July 18, 2019.
5. See: “China promotes Xinjiang as tourist heaven while holding Muslim Uygurs in re-education camps” In: South China Morn-
ing Post, July 18, 2019.
6.  The dutar is a two stringed lute
7. See “Tourism in Xinjiang: The Disneyfication of Uyghur Culture” By Ingram, Ruth, In: Bitter Winter: A magazine on Religious 
Liberty and Human Rights in China. 23 September, 2019.
8. Edwards 1999:61.
9. Edwards 1999:61.
10. Cf. Edwards 1999:61-63.



2019-يىللىق 3/4- سان

165

پاراڭلىشــىپ نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ئۆگەندىــم. بــۇ رايوننىــڭ 
ســاياھەت كەسپىنىڭ ئەڭ ئاساســلىق نۇقتىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ 
قىلدىــم. ھېــس  ئىكەنلىكىنــى  يادىكارلىقلىــرى  قەدىمىــي 

ــى   ــن يەردىك ــقەرگە يېقى ــال، قەش ــن بۇرۇن  1997 -يىلدى
ــەڭ  ــتاندىكى  ئ ــەرقىي تۈركىس ــرى« )ش ــاھ مازى ــوردام پادىش »ئ
قىلىــش  زىيــارەت  نــى  مــازار(  قىلىنىدىغــان  تــاۋاپ  كــۆپ 
مۇناســىۋەتلىك ئورۇنــالر تەرىپىدىــن چەكلىۋىتىلگەن. شــۇنداقال، 
يېقىنقــى يىلالرغىچــە شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان(نىڭ ھــەر 
زىيــارەت  تاۋاپگاھالرنــى  قەدىمىــي  شــەھەرلەردىكى  قايســى 
بولغــان.  تۇراقســىز  سىياســەتلىرى  توغرىســىدىكى  قىلىــش 
خوتەندىكــى »ئىمــام ئاســىم« قەبرىســىگە تــاۋاپ قىلىــش بۇنىــڭ 
بىــر تىپىــك مىســالىدۇر. دەســلەپتە بــۇ مۇقــەددەس جايغــا تــاۋاپ 
قىلىــش چەكلەنگــەن، كېيىــن يەرلىــك ئورۇنــالر بــۇ يەرنىــڭ 
ســاياھەتتىن كىرگــەن پايدىســىغا قــاراپ ســاياھەتچىلەرنىڭ 
قىلغــان11.  رۇخســەت  قىلىشــىغا  زىيــارەت  يەرنــى  بــۇ 

يەرلىك خەلقچۇ؟

خەلقئــارادا يېڭىدىــن تونۇلغــان ئالىــم، دوســتۇم ھــەم 
دېكابىردىــن  -يىلــى   2017 داۋۇت12  راھىلــە  خىزمەتدىشــىم 
باشــالپ يوقــاپ كەتتــى. »جۇڭگــو بىلــەن ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى 
ئۇيغۇرالر« )2007( دېگەن كىتابتا دوكالت قىلىنىشــىچە، 2000 
-يىلنىــڭ باشــلىرىدا شەخســىي شــىركەتلەر، بولۇپمــۇ خىتاينىــڭ 
شــەرقىي قىرغىقىدىكىلــەر تەرەققىيــات ھوقۇقىنــى ســېتىۋالغاندا، 
ــى  ــەت بېرىدىغانلىق ــقا ئەھمىي ــاياھەتچىلىكنى راۋاجالندۇرۇش س
بايــان قىلىنغــان. بــۇ ئىــش يەرلىــك ئاھالىلەرنىــڭ ھۆكۈمەتكــە 
ــىلەن،  ــەن. مەس ــۇ كۈچەيتىۋەتك ــى تېخىم ــان ئۆچمەنلىكىن بولغ
2003 -يىلــى تۇرپاننىــڭ پىچــان ناھىيــە تۇيــۇق يېزىســىنى 
بولــۇپ،  ســېتىۋالغان  پۈتۈنلــەي  شــىركەت  شەخســىي   بىــر 
يەرلىــك خەلــق ئــۆز يۇرتىدىكــى ئــۇرۇق -تۇغقــان ، دوســتلىرىنى 
بولغــان13.  بارىدىغــان  ئېلىــپ  بىلــەت  بولســا  يوقلىماقچــى 

ــى  ــەن. 2008 -يىل ــقا دۇچ كەلگ ــۇنداق ئىش ــۇ مۇش مەنم
تۇيــۇق يېزىســىغا بارغــان ۋاقتىمــدا، ســاياھەت شــىركەتلىرى 
يېزىنىــڭ كىرىــش ئېغىزىغــا بىلــەت بوتكىســى قويۇۋالغــان بولــۇپ 
ئېــالن تاختىــدا يېزىغــا كىرىــش بېلــەت باھاســى ئەســكەرتىلگەن 
ئىــدى. بۇنىڭغــا ئوخشــاش قەدىمىــي  مازارالرنىــڭ شەخســىي 
قېلىشــتەك  ئايلىنىــپ  مۈلكىگــە  مــال-  شــىركەتلەرنىڭ 

تۈركىســتان( )شــەرقىي  شــىنجاڭ  ئاتالمىــش  ئەھۋاللىرىنــى 
نىــڭ باشــقا شــەھەرلىرىدىمۇ كۆرگىلــى بولىــدۇ. بــۇ خــۇددى 
ــى  ــى كىيەلمىگەنلىك ــش ھەققىن ــڭ كىرى ــەل دېھقانالرنى كەمبەغ
ــا  ــۇ يوقلىيالمىغانلىقىغ ــڭ مازارىنىم ــا ئۆزلىرىنى ســەۋەبلىك ھەتت
ئوخشــاش بىــر ئىــش. راھىلــە داۋۇت بــۇ توغرۇلــۇق 1982 -يىلــى 
بىــر ماقالــە يازغاندىــن كېيىــن ئاقســۇدىكى »قىرمىــش ئاتــا 
مازىــرى« بولســا »دۆلــەت دەرىجىلىــك قوغدىلىدىغــان مەدەنىــي 
يادىكارلىــق ئورنــى« دەپ ئېــالن قىلىنغــان. 1990 -يىلالرنىــڭ 
ئاخىرىغــا كەلگەنــدە، خىتاي ســاياھەت شــىركەتلىرى بۇ يەرنىڭ 
ــرى  ــڭ يۇقى ــش ئېھتىماللىقىنى ــي قىلى ــاياھەتچىلىكتە تەرەققى س
ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ، شــۇ رايون بىلەن ســاياھەتچىلىك توختامى 
تۈرگــەن. بۇنىــڭ بىلــەن بــۇ يەرگــە ســاياھەتكە كېلىدىغــان 
ــاي  ــدە خىت ــاي ســاياھەتچىلەر كۆپىيىشــكە باشــلىغان ھەم خىت
ســاياھەتچىلەر ئۇيغۇرالرنىــڭ بــۇ مازارالرنــى مۇقــەددەس جــاي 
دەپ بىلىدىغــان ئېتىقادىغــا ھۆرمــەت قىلىــش ئۇياقتــا تۇرســۇن 
ھــاراق ئىچىــپ، يۇقىــرى ئاۋازلىــق مۇزىكىالرنــى قويۇۋېلىــپ 
مازارلىقنــى بىــر كۆڭــۈل ئېچىــش ســورۇنىغا ئايالندۇرۇۋالغــان14. 
قىلىنغاندىــن  دوكالت  يۇقىرىغــا  -يىلــى   2006 ئەھــۋال  بــۇ 
بىــراق  ياخشــىالنغان،  ئــاز  بىــر  ئەھۋالــالر  ناچــار  كىيىــن 
شــىركەتلەر بــۇ مازارغــا 20 يۇەندىــن بىلــەت باھاســى بېكىتىــش 
ئارقىلىــق بــۇ جاينىــڭ يەرلىــك ئاھالىســى بولغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ 
مازارنــى داۋاملىــق زىيــارەت قىلىشــىغا چەكلىمــە قويغــان15.

قەشقەر ۋە ساياھەتچىلىك 

قەشــقەرنىڭ ئاساســلىق تارىخىــي  ئابىدىلىــرى ئىســالمى 
ــۇر  ــىدا ئۇيغ ــاپ ئوتتۇرىس ــەھەرنىڭ ق ــۇپ، ش ــان بول ــۈس ئالغ ت
تارىخىدىكــى ئــەڭ مۇھىــم خاتىــرە ئورۇنلىرىدىــن بىــرى بولغــان 
ھېيتــگاھ جامەســى)جۈمە مەســچىت ( بــار. بــۇرۇن كىشــىلەر 
بايــرام ۋە جۈمــە كۈنلىرىــدە مۇشــۇ مەســچىتكە كېلىــپ لىققىــدە 
تولــۇپ ئولتــۇرۇپ نامــاز ئوقۇيتتى ۋە  زىيــارەت قىالتتى. بۈگۈنكى 
كۈنلۈكتــە  ھېچكىــم بــۇ يەرگــە ئــۇ مەقســەتتە كېلەلمەيــدۇ. 
ئۇيغــۇرالر  تەشــۋىقاتالردا  بۇيانقــى  يېقىندىــن  ئەكســىچە، 
ئورۇنالشــقا  ناخشا-ئۇســۇللىرىنى  ئەنئەنىــۋى  »ئۆزلىرىنىــڭ 
تەســۋىرلىنىدۇ16.  ســۈپىتىدە  خەلــق  بولغــان  ماھىــر«   ئــەڭ 

ئۆزلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇرالر  ئوخشــاش،  مۇشــۇنىڭغا  دەل 
ــادى بويىچــە بېرىــپ نامــاز ئوقۇيدىغــان يەرلەرنــى  دىنىــي ئېتىق
ئوقۇيالمايدىغــان  نامــاز  ياكــى  ۋە  قىاللمايدىغــان  زىيــارەت 

11.  Dawut 2007: 153-154.
12. Prof. Rahilä Dawut from Xinjiang University is an internationally renowned scholar of Uyghur folklore. In December 2017, 
she was going to travel from Ürümchi to Beijing. She has not been heard from since. For more info, see the article: “Star Scholar 
Disappears as Crackdown Engulfs Western China”. In: The New York Times, Aug. 10, 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/asia/china-xinjiang-rahile-dawut.html 
13. Dawut 2007: 157.
14. Dawut 2007: 157.
15. Dawut 2007: 157.
16. See a short video clip from the newspaper South China Morning Post’s article “China promotes Xinjiang as tourist heaven 
while holding Muslim Uygurs in re-education camps”. Also see a similar perspective brought forward in See “Tourism in Xinjiang: 
The Disneyfication of Uyghur Culture” By Ingram, Ruth, In: Bitter Winter: A magazine on Religious Liberty and Human Rights in 
China. 23 September, 2019.
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ئېالنلىرىــدا  تەشــۋىقات  ۋە   ئاخبــارات  ئاســتىدىمۇ  ئەھــۋال 
ســاياھەتچىلىكنى  بايرامــالر  ۋە  ئابىدىلــەر  دىنىــي 
قىلىنغــان.  ئېــالن  ماختــاپ  مەقســىتىدە  راۋاجالنــدۇرۇش 

 )Ruth Ingram(ئىنگرەمنىــڭ رۇز   مەزمــۇن  بــۇ 
ماقالىســىنىڭ  ناملىــق  ســاياھەتچىلىك«  »شــىنجاڭدىكى 
Dis- دىسنىيالشــتۇرۇش«  مەدەنىيىتىنــى  )»ئۇيغــۇر 

بــۇ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قۇرلىرىــدا  دېگــەن    )neyfication
تولــۇق  ئۇۋالچىلىقــى  ۋە  نارازىلىقــى   بولغــان  تەرەققىياتقــا 
تاپقــان.  ئىپادىســىنى  ئــۆز  ئارقىلىــق  چۈشــەندۈرۈلۈش 

قىاللىغــۇدەك  تىجــارەت  ئــۇالر  »ئەگــەر 
قىلىــدۇ17« رۇخســەت  بېيجىــڭ  بولســىال،  شــارائىت 

ــەردە  ــراق بولمىغــان ي ــگاھ مەســچىتىدىن ئانچــە يى ھېيت
ــار. 1947 -  ــرى ب ــا مازى ــاق غوج ــېلىنغان ئاپ ــى س 1640 -يىل
يىلدىكــى يــەر تەۋرەشــتە بــۇ قەدىمــى يادىكارلىــق بۇزۇلــۇپ 
ئورۇنــالر  مۇناســىۋەتلىك  -يىلــى   1956 بولــۇپ،  كەتكــەن 
ــا  ــەددەس جايغ ــۇ مۇق ــا ئوڭشــاپ ياســىغان18 ۋە ب ــى قايت مازارن
ــم  ــازاردا ئايرىم-ئايرى ــۇ م ــەن. ب ــام بەرگ ــا« دەپ ن ــاق غوج »ئاپ
ھالــدا جەمئىــي 72 قەبــرە بــار بولــۇپ، ھەممىســى ئاپــاق غوجــا 
خانلىقىنىــڭ ئەۋالدلىــرى. بۇنىڭ ئىچىدە مانجۇ ئىمپېرىيەســىنىڭ 
پادىشاھســى چىيــەن لــوڭ خانغــا توقــال بولۇشــقا ســوۋغات 
قىــزى  نــەۋرە  غوجىنىــڭ  ئاپــاق  ئەۋەتكــەن  ســۈپىتىدە 
ئىپارخاننىــڭ قەبرىســىمۇ بــار19. راھىلــە داۋۇت ئــۆز دوكالتىــدا، 
»ئىپارخــان« دېگــەن ســۆزنىڭ ئۇيغۇرالرنىــڭ تىلىــدا خۇشــپۇراق 
مەنىســىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنــى يازغــان. ئۇنىــڭ ماقالىســىدىكى 
بىلــەن  خىتايــالر   ئىپارخاننــى  ســاياھەتچىلىكىدە  قەشــقەر 
ــۈپىتىدە  ــىمۋولى س ــتلۇق« س ــى ئارىسىدىكى»دوس ــۇر خەلق ئۇيغ
ئەرزىيــدۇ20.  قىلىشــقا  دىققــەت  قىلىدىغانلىقىمــۇ  تەشــۋىق 

ھېيتــگاھ جامەســى بىلــەن ئاپــاق غوجــا مازارىدىــن باشــقا 
يەنــە ئــۈچ تارىخىــي ئابىــدە تىلغــا ئېلىنىشــى كېــرەك . بۇالرنىــڭ 
ھەممىســى قاراخانىيــالر دەۋرىگــە ۋە تۈركىــي مىللەتلىرىنىــڭ 
ئىســالم مەدەنىيــەت دەۋرىگــە مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بــۇالر 
تارىختــا نامــى بــار ســۇتۇق بۇغراخــان، مەھمــۇد كاشــغەرىي، 
يۈســۈپ خــاس ھاجىپالردىــن ئىبــارەت. مــەن بــۇ ســاياھەت 
ئورۇنلىرىنــى زىيــارەت قىلغــان ۋاقتىمدا مۇشــۇ ســاياھەت ئورنىغا 
مۇناســىۋەتلىك ئۇچــۇرالر يېزىلغــان يــول بەلگىلىرىنــى كۆرگــەن 
ــڭ  ــش بېلەتلىرىگــە »شــۇ رايوننى ــڭ كىرى ــۇ ئورۇنالرنى ــم. ب ئىدى
ئۆتكــەن  تەســتىقىدىن  ھۆكۈمــەت  تارىخىينىــڭ  ۋە  دىنىــي 
چۈشەندۈرۈلىشــى« بېســىلغان ئىــدى21. گەرچــە يۈســۈپ خــاس 

ھاجىــپ مازىرىنىــڭ بېلىتىــدە )رەســىمدىكىدەك( بــۇ مازارنــى 
1956 -يىلدىــن باشــالپ »ئاپتونــوم رايــون دەرىجىلىك نۇقتىلىق 
مۇھاپىــزەت قىلىنىدىغــان مەدەنىيــەت يادىكارلىــق ئورنــى« دەپ 
ــالر نىــڭ  ــداق بايان يېزىلغــان بولســىمۇ، ھازىرقــى شــارائىتتا بۇن
نىــڭ  قالمىــدى. مەســىلەن، »گاردىيــان«  رولــى  ھېچقانــداق 
دوكالت قىلىشــىچە، خوتەننىڭ كېرىيە ناھىيەســىگە جايالشــقان،  
12 -ئەســىردىكى تارىخىــي ئابىــدە بولغــان ھېيتــگاھ مەســچىتى  
ــق  ــەت يادىكارلى ــان مەدەنىي ــك قوغدىلىدىغ ــەت دەرىجىلى »دۆل
ئورنــى« دەپ تىزىمالنغىنىغــا قارىمــاي چېقىــپ تاشــالنغان22.

        خاتىمە 

رايونــى!.   مەركىــزى  خەلقىنىــڭ  قەشــقەر-ئۇيغۇر 
شەخســلەردىن  داڭلىــق  مۇھىــم  تارىختىكــى  يەنــە  قەشــقەر 
يۈســۈپ  كاشــغەرىي،  مەھمــۇد  بۇغراخــان،  ســۇتۇق  ســۇلتان 
ــەن  ــلەر ياشــاپ ئۆتك ــق شەخس ــق داڭلى ــپ قاتارلى خــاس ھاجى
قاراخانىيــالر خانلىقىنىــڭ مەركىــزى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن 
تارىختــا ئىنتايىــن مۇھىــم ئــورۇن تۇتىــدۇ. ھەمــدە شــىنجاڭ 
)شــەرقىي تۈركىســتان(نىڭ ســاياھەتچىلىكىدىكى تۈرتكىلىــك 
باشــقا  بۇالردىــن  بىــرى.   شــەھەرلەرنىڭ  ئوينايدىغــان  رول 
ــدە  ــار، ھەم ــرى« ب ــق »يەكشــەنبە بازى ــە قەشــقەرنىڭ داڭلى يەن
ــك ســاياھەت  ــن مەنزىرىلى ــك جەھەتتى ــۇ شــەھەر جۇغراپىيىلى ب
ــن  ــە يېقى ــىق كۆلگ ــقان  ئىسس ــا جايالش ــر تېغىغ ــى پامى نۇقتىس
تارىختىــن  شۇڭالشــقا  ئىگــە.  ئاالھىدىلىككــە  بولۇشــتەك 
بۇيــان »بوســتانلىق شــەھەر« دەپ ئاتىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ 
ــك  ــڭ يەرلى ــۇر رايوننى ــلىرى مەزك ــي مىراس ــەھەرنىڭ مەدەنى ش
ــدۇ. بەختكــە قارشــى،  ــى تۇتى ــم ئورۇنن ســاياھەتچىلىكىدە مۇھى
ھازىــر قەشــقەرنىڭ كۈچلــۈك مەدەنىيەت بايلىقــى ۋە مەنزىرىلىك 
ســاياھەت رايونلىــرى ئارقىلىــق پايــدا ئېلىۋاتقانــالر يەرلىــك 
ــارەت.  ــن ئىب ــى بولماســتىن ئەكســىچە خىتايالردى ــۇر خەلق ئۇيغ
ھالىتىنىــڭ  ھازىرقــى  تۈركىســتان(نىڭ  )شــەرقىي  شــىنجاڭ 
ــەردە  ــۇ ي ــى ب ــان، چۈنك ــى قالمىغ ــچ پەرق ــتەملىكىدىن ھې مۇس
پــۇل تېپىۋاتقانــالر، شــۇنداقال يەرلىــك مەدەنىيەتنــى قانــداق 
ــپ  ــا ئېلى ــى قايســى رەۋىشــتە  ئوتتۇرىغ تەشــۋىق قىلىــش ۋە ئۇن
چىقىــش دېگەنــدەك مۇھىــم ئىشــالردا قــارار چىقىرىۋاتقانالرنىــڭ 
ئۆزىنىــڭ  بولغىنــى،  ئېچىنىشــلىق  خىتايــالردۇر.  ھەممىســى 
بىچــارە  تارتىۋېلىنغــان  تەرىپىدىــن  خىتــاي  كىملىكــى 
مەدەنىيــەت  تەييارالنغــان  تەرىپىدىــن  خىتايــالر  ئۇيغــۇرالر 
تونۇشــتۇرۇش ســەھنىلىرىدە ھەتتــا >>ھەقىقىــي<<  ئۇيغــۇر 
ناخشــىچى ۋە ئۇسســۇلچى بولــۇش ئوبرازىمــۇ زور دەرىجىــدە 
ئاجىزالشــتۇرۇلغان. شــۇڭا بىــز بــەزى شەخســىي شــىركەتلەر 

17. See “Tourism in Xinjiang: The Disneyfication of Uyghur Culture” By Ingram, Ruth, In: Bitter Winter: A magazine on Religious 
Liberty and Human Rights in China. 23 September, 2019.
18. Jarring 1979: 207
19. For an extensive account, see Millward )1994(. For more information on this story, also see Wei and Luckert )1998(.
20. Dawut 2007: 151.
21.Harris and Dawut 2002: 114.22. 
22. “Revealed: new evidence of China’s mission to raze the mosques of Xinjiang” In: The Guardian, 7 May 2019.
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تارىخىــي  ۋە  مەدەنىيىتــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  شەخســلەرنىڭ  ۋە 
ئابىدىلىرىدىــن پايدىلىنىــپ ســاياھەتچىلىكتە چــوڭ مەنپەئــەت 
ــى  ــلى ياراتقۇچىس ــڭ ئەس ــا مەدەنىيەتنى ــى، ئەمم ئېلىۋاتقانلىقىن
ۋە شــۇ مەدەنىــي يادىكارلىقالرنىــڭ تىپىــك ۋەكىلــى بولغــان 
ھوقۇقــى  ســاقالش  مەدەنىيىتىنــى   ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
تارتىۋېلىنىــپ، ئىززەت-ھۆرمىتىنىــڭ دەپســەندە قىلىنغانلىقىنــى 
ھەمــدە ئۇيغۇرالرنىــڭ خىتاينىــڭ دۆلەتلىــك تەشــۋىقاتلىرىدا 
ــى   ــا چىقىرىلىۋاتقانلىقىن ــدا ئوتتۇرىغ ــاق« ئوبرازى ــاچ قونچ » ياغ
قوغدىلىدىغــان  دەرىجىلىــك  »دۆلــەت  بۇنىڭدىــن  بايقايمىــز. 
ــۆز  ــۇرۇق س ــۆزنىڭ ق ــەن س ــى« دېگ ــەت ئورن ــي مەدەنىي تارىخى
ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋېلىــش تــەس ئەمــەس. ئۇنىڭدىــن باشــقا 
يەنــە رۇس ئىنگــرەم ماقالىســىدا، ســاياھەتچىلەر »ھەقىقىــي 
ناخشــا- مىللىــي   ۋە  قىلىۋاتقانــدا  ســاياھەت  قەشــقەر«نى 
ئۇسســۇلدىن ھۇزۇرلىنىــپ، »ھەقىقىــي مەدەنىيەت«تىــن زوق 
ئېلىۋاتقانــدا نۇرغۇنلىغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۆزلىــرى ســاياھەت 
ــراق بولمىغــان يەرلەردىكــى جــازا  قىلىۋاتقــان شــۇ ئورۇندىــن يى
ئۆتكــەن23.  تەكىتلــەپ  ئــازاب چېكىۋاتقانلىقىنــى  الگېرلىرىــدا 

مــەن قەشــقەرگە بارغــان، خىتــاي ســاياھەتچىلەرنىڭ  
شــىنجاڭ )شــەرقىي تۈركىســتان(دا نېمــە ئىــش بولۇۋاتقانلىقىنــى 
ھەيــران  بىلســە  ۋە  بىلمەيدىغانلىقىغــا  راســتتىنىال 
»خىتايــدا  مــەن  ئەگــەر  ئىشــىنىمەن.  قالىدىغانلىقىغــا  
ياشــاۋاتقانالر   ســىرتىدا  خىتــاي  ئىشــالرنى  بولۇۋاتقــان 
كۆپــرەك  قارىغانــدا  خىتايالرغــا  ياشــاۋاتقان  يــەردە  شــۇ 
بىلىمىــز« دېســەم ھەرگىزمــۇ يالغــان ســۆزلىگەن بولمايمــەن.

مــەن بــۇ يىــل خىتايــدا يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ مىــڭ 
يىللىقىنــى ئۆتكۈزگەن-ئۆتكۈزمىگەنلىكىنــى بىلمەيمــەن. مەيلــى 
قانداقــال بولمىســۇن ئۇنىڭ مىڭ يىللىق خاتىرە كۈنى ســەۋەبلىك 
ــەۋەبلەر  ــل باھانە،س ــەر خى ــىمۇ ھ ــش بولس ــان ئى ــۇل تاپىدىغ پ
بىلــەن بــۇ خاتىــرە كۈنىنــى تەبرىكلىمەيدىغانلىقىنــى پــەرەز 
بېرىشــىدىن  يــۈز  ئىشــالرنىڭ  قانــداق  يەنــە  قىالاليمــەن. 
قەتئىينــەزەر، دۇنيــا ۋە ئۇيغــۇر خەلقــى ئۇنىــڭ داســتانىدىكى 
بېيىتالنــى ئۇنتــۇپ قالمايــدۇ، ئۇنىــڭ ئۆلمــەس روھــى يەنــە مىــڭ 
يىــل ياشــايدۇ. ئادالــەت ۋە تىنچلىــق ھامــان بىــر كۈنــى چوقــۇم 
ــا  ــۈك ئوتق ــان كۈچل ــۇم  خــۇددى كۆيۈۋاتق ــدۇ. زۇل ــاش كۆتۈرى ب
ــدۇ،  ــى كۆيدۈرى ــداق ئادەمن ــەر قان ــقان ھ ــايدۇ،  يېقىنالش ئوخش

ئادالــەت ۋە قانــۇن خــۇددى ســۇغا ئوخشــاش ئاشــۇ ئوتنى 
ئۆچۈرىــدۇ. )يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ بىلىــك« 

ــدى24.( ــن ئېلىن ــق كىتابىدى ناملى

ئەســەرنىڭ  داڭلىــق  ناملىــق  بىلىــك«25  »قۇتادغــۇ 
يازغۇچىســى يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ قەبرىســىمۇ ئاپــاق غوجــا 
ۋە مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ مازارلىرىغــا  ئوخشــاش رەۋىشــتە 
بېلىتىگــە  كىرىــش  -يىلدىكــى   2006 قىلىنغــان.  تەشــۋىقات 
مەركىزىدىكــى  قەشــقەر  قەبرىــگاھ  مەزكــۇر  يېزىلىشــىچە، 
يۈســۈپ  ئەســلىدە  بولــۇپ،  جايالشــقان  يولىغــا  تەنتەربىيــە 
خــاس ھاجىــپ ۋاپــات بولغانــدا تۈمــەن دەرياســىغا يېقىــن 
قىلىنغــان.  دەپنــە  يەرگــە  يەردىكــى »ئارســالنخان« دېگــەن 
ــەن  ــۇپ كەتك ــدە بۇزۇل ــەل ئاپىتى ــى س ــن 1120 - يىلدىك كېيى
ــدە  ــن ياســالغان، 16 - ئەســىرگە كەلگەن ــگاھ قايتىدى ۋە قەبرى
پادىشــاھ ســۇلتان ئابدۇرەشــىدخان ســەل ئاپىتىدىــن ســاقلىنىش 
ئۈچــۈن يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ مازىرىنــى ھازىرقــى ئورۇنغــا 

كۆچۈرگــەن26. 

راھىلــە داۋۇت »ئۇيغــۇر مازارلىــرى« دېگــەن كىتابىــدا، بۇ 
قەدىمىــي تاۋاپگاھالرغــا كېيىنچــە »ئالتۇنلــۇق« )شــۇ يەردىكــى 
پادىشــاھالر نىــڭ قەبرىســتانلىقلىرى شــۇنداق دەپ ئاتىالتتــى 
ــداق  ــىنى مۇن ــۇ ماقالىس ــان. ئ ــى يازغ ــام بېرىلگەنلىكىن ( دەپ ن
ۋاپاتىدىــن  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  خۇالســلىغان:  دەپ 
كېيىــن ئۇنىڭغــا ھۆرمــەت بىلــدۈرۈش مەقســىتىدە بــۇ قەدىمىــي 
مازارلىقنــى يوقاليدىغانالرنىــڭ ســانى تەدرىجىــي كۆپەيگــەن ۋە 
كېيىنچــە بــۇ مازاردىــن ئەســتايىدىل خــەۋەر ئالىدىغان سىســتېما 

ــا كەلگــەن. ــرى  مەيدانغ ــك يې ــڭ ۋەخپىلى ۋە مازارنى

قەدىمىــي  بــۇ  كىشــىلەر  بىلــەن  ئۆتۈشــى  ۋاقىتنىــڭ 
ھۆددىــگار  »ئىلىمگــە  ۋە  پىــرى«  »ئىلىــم  يادىكارلىقالرنــى 
دەســلەپكى  ماقالىســىنىڭ  راھىلــە  ئاتىغــان.  دەپ  مازىــرى« 
قىســىملىرىدا يەنــە مۇنــداق دەپ يازغــان: »ئازادلىــق« تىــن 
ھــەر  كاســىپالر،  ھۈنــەرۋەن  كىشــىلەر،  نۇرغــۇن  ئىلگىــرى 
ــادەت  ــپ ئىب ــا كېلى ــەددەس جايغ ــۇ مۇق ــل كەســىپتىكىلەر ب خى
قىالتتــى، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىگە ئەگىشــىپ، ئاتا-ئانىــالر مەكتــەپ 
ــى ھۆرمەتكــە  ــان بالىلىرىن ۋە مەدرىســلەردە ياخشــى ئوقۇيالمىغ
ســازاۋەر بــۇ مۇتەپەككۇر ئالىمنىــڭ ئەقىللىقلىقى ئازراق بولســىمۇ 
يۇقســۇن، دەپ بــۇ مۇقــەددەس جايغــا زىيــارەت قىلدۇراتتــى. 
بەزىــدە يەنــە بالىــالر مۇشــۇ يەرگــە يىغىلىــپ بىرلىكتــە قۇرئــان 
تاماماليدىغــان ئادەتنىمــۇ يېتىلگــەن ئىــدى27. قەبرىگاھنىــڭ 
بولــۇپ،  كۆرۈنــۈش  -يىلدىكــى   1986 كۆرۈنۈشــى  ھازىرقــى 
مەدەنىيــەت ئىنقىالبىــدا بۇزۇلــۇپ كەتكەن كۆرۈنۈشــى شــۇدۇر28.

23. See “Tourism in Xinjiang: The Disneyfication of Uyghur Culture” By Ingram, Ruth, In: Bitter Winter: A magazine on Religious 
Liberty and Human Rights in China. 23 September, 2019.
24. https://law.wm.edu/academics/intellectuallife/researchcenters/postconflictjustice/studentsummerblogs/2016%20BLOGS/ajin-
ur%20setiwaldi/wisdom-of-royal-glory-kutadgu-bilig-.php
25. It is a didactic work written by verse )Soucek 2006: 92(. An alternative translation is The Wisdom of Royal Knowledge )Per-
sonal communication with Äsäd Sulayman )2009(. For more information on this shrine, see Dawut 2001: 15-21.
26. Dawut 2001:15-16; Sawada 2002: 44.
27. Dawut 2001: 16.
28. Dawut 2001:15-16; Sawada 2002: 44. 
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ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۈيۈك مۇتەپەككۇرى يۈسۈپ خاس ھاجىپ 1019 - يىلى باالساغۇن شەھىرىدە تۇغۇلغان بولۇپ، بالىلىق 
مەزگىللىرىنى قەشقەردە ئۆتكۈزگەن. 1068 - ۋە 1070 -يىللىرىدا قەدىمدىكى ئۇيغۇر تىل يېزىقىدا 13290 مىسرالىق »قۇتادغۇ 

بىلىك« نامىدىكى بۇ شاھانە ئەسەرنى يېزىپ تاماملىغان ۋە كىتابنى قاراخانىيالر خانى بۇغرا ئەلى ھەسەنگە تەقدىم قىلغان. 
قاراخانىيالر شاھى مۇئەللىپكە »خاس ھاجىپ«لىق ئۇنۋانىنى بەرگەن. 1085 -يىلى يۈسۈپ خاس ھاجىپ67 يېشىدا قەشقەردە 

ئالەمدىن ئۆتكەن. 1957 -يىلى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى يۈسۈپ خاس ھاجىپ قەبرىگاھىنى »ئاپتونوم 
رايون دەرىجىلىك نۇقتىلىق مۇھاپىزەت قىلىنىدىغان ئورۇن« دەپ بېكىتكەن .

قاراخانىيالر دەۋرىنىڭ سۇلتانى- سۇتۇق بۇغراخان)سۇلتان ھەزرەتلىرى( ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغان تۇنجى ئۇيغۇر رەھبىرى. 
سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشى توغرۇلۇق تەزكىرەلەر ئىنتايىن كەڭ تارقالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئاتۇشقا يېقىن يەرگە 

جايالشقان مازىرى ئىنتايىن داڭلىق بىر تاۋاپگاھدۇر29.  ئۇنىڭدىن باشقا سۇتۇق بۇغراخاننىڭ30 قەبرىگاھىدا بۇغراخانغا ئىسالم 
دىنىنى تونۇشتۇرغان ئوقۇتقۇچىسى ئەبۇ ناسىرنىڭمۇ قەبرىسى بار )3 - رەسىم(. 

1 . رەسىم : يۈسۈپ خاس ھاجىپ قەبرىگاھى- قەشقەر. رەسىم تارتقۇچى- پاترىك ھەللزون )2006(

2 . رەسىم: يۈسۈپ خاس ھاجىپ قەبرىگاھىنىڭ كىرىش بېلىتى
يۈسۈپ خاس ھاجىپ قەبرىگاھىنىڭ كىرىش بېلىتىنىڭ كەينىدە خىتاي ۋە ئۇيغۇر تىللىرىدا قەبرىگاھنى تونۇشتۇرۇشى بار.

29. Jarring 1979: 133.
30. Raquette 1917: 47. The spelling in the book På Obanade Stigar is Abu-an-nazar )Ibid., p. 47(.
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3 - رەسىم: »سۇتۇق بۇغراخان« مەقبەرىسىگە كىرىش بېلىتى . بىلەت باھاسى 10 يۇئەن. 

مەھمۇد كاشغەرىي 1076-1072 -يىلالردا، باغداتتا يېزىپ تاماملىغان »تۈركى تىلالر دىۋانى« ناملىق ئەسىرى بىلەن پۈتكۈل دۇنيا 
ئەدەبىياتىغا قوشقان تۆھپىسى ئارقىلىق مەڭگۈ ئۆلمەستۇرUNESCO .31 مەھمۇد كاشغەرىينى ئەسلەش يۈزسىدىن 2008 -يىلنى 
شەرەپ بىلەن »مەھمۇد كاشغەرىي يىلى« قىلىپ بېكىتكەن32. مەن 2006 -يىلى قەشقەرنىڭ غەربىدىن 47.5 كىلومېتىر كېلىدىغان 

ئوپال يېزىسىغا مەھمۇد كاشىغەرىينىڭ مازىرىنى زىيارەت قىلغىلى بارغان.
2006 - يىلدىكى مەقبەرىنى يوقالش زىيارىتىگە بىلەت ئېلىش زۆرۈر ئىدى.  مازارنىڭ ئۆزىدىن باشقا يەنە »قىرىق كۆز بۇلىقى«  بۇ 

جاينىڭ ساياھەتچىلىكىدە كەڭ تەشۋىق قىلىناتتى33.

4 - رەسىم: لۇغەتشۇناس مەھمۇد كاشغەرىي مازارىغا كىرىش بېلىتى . 2006 -يىلى، بىلەت باھاسى 12 يۈەن . 

31. Soucek 2006: 88.
32. https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmud_al-Kashgari
33. Cf. Sugawara 2016: 153. Note the writing in Uyghur, Chinese and English on the entrance ticket )see pictures( -A telling indi-
cation of the tourist industry’s ambitions to promote this shrine.
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) Patrick Hällzon 5 - رەسىم: تۇيۇق مازار، تۇرپان )پاترىك ھەللزون 

)Patrick Hällzon 6 - رەسىم: تۇرپاندىكى تۇيۇق يېزىغا كىرىش بىلەت باھا تىزىملىكى )پاترىك ھەللزون
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)Patrick Hällzon 7- رەسىم : ئاپاق غوجا مازىرى )پاترىك ھەللزون 
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V. yéti yulduz on iki ükekni ayur
V. YEDİ YILDIZI VE ON İKİ BURCU SÖYLER

 بەشىنچى باب
يەتتە يۇلتۇز ۋە ئون ئىككى بۇرچ بايانىدا

0124.  bayat atı birle sözüg başladım 
 törütgen igidgen keçürgen idim 
0124. Tanrı adı ile söze başladım; o yaratan, yetiştiren ve göçüren rabbımdir.

        124 - خۇدا ئاتى بىرلە سۆزۈم باشلىدىم، 
            تۆرەلتكەن، ئۆستۈرگەن، كەچۈرگەن ئىزىم.

 
0125.  törütti tilek teg tüzü ‘âlemığ 
 yaruttı ajunka künüg hem ayığ 
125.Bütün âlemi dilediği gibi yarattı; dünya için güneş ve ayı aydınlattı.

            125 -ياراتتى ئالەمنى ئۇ خاالپ ئۆزى، 
                      يورۇتتى كۈن ، ئاي بىرلە دۇنيا يۈزى .

 
0126.  yarattı kör ewren tuçı ewrilür 
           anıñ birle tezginç yéme tezginür 
0126. Bak, feleği yarattı durmadan döner; onunla birlikte hayat da durmadan devreder.

            126 - ياراتتى پەلەك، كۆر، دائىم ئايلىنۇر، 
             ھايات ھەم ئۇ بىرلە تىنماي چۆرگىلۈر. 

0127.  yaşıl kök yarattı öze yulduzı 
           kara tün törütti yaruk kündüzi 
0127. Mâvî göğü ve üzerinde yıldızları yarattı; karanlık geceyi ve aydınlık gündüzü var etti.

            127 - ياراتتى يېشىل كۆكتە يۇلتۇزنى ئۇ، 
              ياراتتى قارا تۈن ۋە كۈندۈزنى ئۇ. 

0128.  bu kökteki yulduz bir ança bezek 
 bir ança kulavuz bir ança yezek 
0128. Bu gökteki yıldızların bir kısmı süs, bir kısmı kılavuz, bir kısmı da öncüdür.

            128 - كۆكتىكى يۇلتۇزالر بەزىسى بېزەك، 
              يول باشالر بەزىسى، بەزىسى يەزەك [42[ 

»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ سېلىشتۇرمىسى*

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا

)ئەنگلىيە(

* ئەسلەتمە: »قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ سېلىشتۇرمىسى سىزگە ئەسلى تېكست، ھازىرقى تۈركچە ۋە ھازىرقى ئۇيغۇرچە تەرجىمە تەرتىۋى بىلەن بېرىلگەن بولۇپ، رېتى ئۆز 

پېتى ئېلنىدى )ئاپتور(.
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0129.  bir ança yarutmış halâyıkka ol 
 bir ança kulavuz bulur yitse yol 
0129. Bir kısmını halk için aydınlatmıştır; bir kısmı kılavuzdur, insan yolunu kaybederse, bunlarla 
bulur.

              129 - ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ ئوڭاي، 
               قالۇر ئۇ بىر بۇرجدا دەل ئون ئىككى ئاي .

 
0130.  kayusı örürek kayusı kodı 
 kayusı yarukrak kayu eksüdi 
0130. Bâzıları daha yüksek, bâzısı daha alçaktır; bâzıları daha çok, bâzısı daha az parlaktır.

            130 - بەزىسى، ئېگىزدە، بەزىسى تۆۋەن، 
              غۇۋادۇر بەزىسى، بەزىسى روشەن. 

0131.  bularda eñ üstün sekentir yorır 
 iki yıl sekiz ay bir ewde kalır 
0131. Bunlardan en üstte Zuhal dolaşır; bir burcda iki yıl sekiz ay kalır.

            131 - بۇالردىن ئەڭ ئۈستۈن سەكەنتىر[43] تۇرۇر، 
            ئىككى يىل سەككىز ئاي بىر بۇرجدا قالۇر. 

0132.  anıñda basa boldı ikinç oñay 
 bir ewde kalır on adın iki ay 
0132.  Ondan sonra ikinci olarak Müşteri gelir; bir burcda on iki ay kalır.

            129 - كىشىگە يورۇقلۇق بېرۇر بەزىسى، 
            يول يۈتسە كۆرسىتۇر يەنە قانچىسى. 

0133.  üçünçi kürüd keldi köksün yorır 
           kayuka bu baksa yaşarmış kurır 
0133.  Üçüncü olarak, Merih gelir, gazapla dolaşır; nereye bakarsa, yeşermiş olan kurur.

            133 - ئۈچىنچى كۇرۇددۇر غەزەپتە يۈرۇر،
            قايان بارسا بارلىق ياشارغان قۇرۇر.

0134.  yaşık boldı törtinç yaruttı ajun 
           yakışsa yarutur bakışsa özün 
134     Dördüncüsü Güneş'tir, dünyayı aydınlatır; yaklaşanları, karşısına gelenleri ışığı ile aydınlatır.

            134  تۆتىنچى قۇياشتۇر يورۇتۇر جاھان، 
             يېقىن ھەم ئۇدۇل كەلگەننى ھامان. 

0135.  sewüg yüz urundı béşinçi sewit 
           sewe baktı erse sen özni awıt 
0135.  Beşincisi Zühre'dir, sevimli yüzünü gösterir; sanà severek bakarsa, müsterih ol.

            135 - بەشىنچى سەۋىتتۇر، سۆيۈملۈك ئۆزى، 
             ئۇ باقسا كۆرەرسەن خۇشاللىق يۈزى.
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0136.  basa keldi ârzû tilek ârzûlar 
 kayuka yağuşsa añar öz ular 
0136. Bundan sonra Utarit gelir; ona kim yaklaşırsa, dilek ve arzularına kavuşur.

            136 - ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئارزۇ كېلەر، 
             ئۇ كىمگە يۇقۇشسا تېلەككە يېتەر.

0137.  bularda eñ altın bu yalçık yorır 
 yaşık birle utru bakışsa tolır 
0137.Bunlardan en altta bu Ay dolaşır; Güneş ile karşı-karşıya gelirse, dolun ay hâline gelir.

             137 - بۇالردىن تۆۋەنرەكتە يالچىق تۇرار، 
                     قۇياشقا ئۇدۇل باقسا تولۇن بوالر. 

0138.  on iki ükek ol bularda adın 
 kayu iki ewlig kayu birke in 
0138.  Bunlardan başka bir de on iki burç vardır; bunların bâzıları iki evli, bâzısı ise, tek evlidir.

            138 -ئون ئىككى بۇرج باردۇر بۇالردىن بۆلەك، 
              جۈپ ئۆيلۈك بەزىسى ۋە بەزىسى يەك. 

0139.  kozı yazkı yulduz basa ud kelir 
 erentir kuçık birle sançu yorır 
0139. Hamel bahar yıldızıdır, sonra Sevr gelir; Cevza ile Seretân dürtüşerek yürür.

            139 - قوزى يازغى يۇلتۇز، كېيىن ئۇي كېلۇر، 
                جەۋزا بىلەن سەرتان تۈرتۈشۈپ يۈرۈر. 

0140.  kür arslan bile koşnı buğday başı 
 basa ülgü boldı çadan ya işi 
0140     Bak, Esed'in komşusu Sünbüle'dir; sonra Akreb ve Kavs'in arkadaşı Mîzan gelir.

            140 - ئېرۇر قوشنا بۇغداي بېشى ئارسىالن ، 
                كېلەر ئارقىسىدىن قەۋس ، ئەقرەپ ، مىزان . 

0141.  basa keldi oğlak könek hem balık 
 bular tuğdı erse yarudı kalık 
0141. Bundan sonra Cedi, Delv ve Hût gelir; bunlar doğunca, gök yüzü aydınlanır.

            141 - كېلەر ئاندىن ئوغالق، سوغا ھەم بېلىق، 
                تۇغۇلسا بوالردىن كۆك بولغۇسى يورۇق. 

0142.  üçi yazkı yulduz üçi yaykı bil 
 üçi küzki yulduz üçi kışkı bil 
0142.Bil ki, bunlardan üçü — bahar yıldızı, üçü — yaz, üçü — son bahar ve üçü de — kış yıldızıdır.

            142 - ئۈچ يۇلتۇز باھارنىڭ، ئۈچى يازغىدۇر، 
                  قىشنىڭدۇر ئۈچىسى، ئۈچى كۈزگىدۇر [49]. 
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0143.  üçi ot üçi suw üçi boldı yél 
 üçi boldı toprak ajun boldı él 
0143.  Bunların üçü — âteş, üçü — su, üçü — yel ve üçü — topraktır; bunlardan dünya ve memle-
ketler meydana gelir.

            143 - ئۈچى سۇ، ئۈچى يەل، ئۈچى بولدى ئوت، 
                    ئۈچى تۇپراق، بۇالردىن دۇنيا ۋۇجۇد. 

0144.  bularda birisi biriñe yağı 
 yağıka yağı ıdtı kesti çoğı 
0144. Bunlar birbirlerine düşmandır; Tanrı düşmana karşı düşman gönderdi ve savaşı kesti.

            144 - يېغىدۇر بۇالرنىڭ بىرىگە – بىرى، 
                   قويۇپ ياۋغا ياۋ، قىلدى جەڭنى نېرى. 

0145.  karışmaz yağılar yaraştı için 
 körüşmez yağılar kötürdi öçin 
0145. Uyuşmaz olan düşmanlar kendi aralarında barıştılar; görüşmez olan düşmanlar öçlerini orta-
dan kaldırdılar.

            145 - ئۇرۇشماس بۇ ياۋالر، ياراشقان ئۈچۈن، 
                كۈرەشمەس بۇ ياۋالر كۆتەرگەچ ئۈچۈن. 

0146.  itigli bayatım ite bérdi öz 
 ite bérdi tüzdi yaraşturdı tüz 
0146. Her şeyi yoluna koyan Tanrım bunları da yola getirdi; tanzim etti, düzeltti ve birbirleri ile 
barıştırdı.

            146 - يېتىشىك ئىالھىم سېلىپ ئىزغا سۇ، 
                 ياراتتى ئۇالرنى ياراشتۇردى تۈز.

0147.  basa aydım emdi munu yalñukuğ 
 ağırlıkı boldı bilig ög ukuğ 
0147.  Bundan sonra imdi insandan bahsettim; onun değeri bilgi, akıl ve anlayışıdır. 

                147 - بۇ ئىنسان بايانىن قىالي ئەمدى مەن، 
                   قەدىر تاپتى ئەقلى، بىلىم – ئاڭ بىلەن.
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يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ ھېكمەتلىك سۆزلىرىدىن ئۈزۈندىلەر              

ھاجى ئەخمەت كۆلتېكىن، ئابدۇرېھىم سابىت

ئىنســانىي  ۋە  خىســلەت،  ئىنســانىي  ئىنســان، 
توغرىســىدا پەزىلــەت 

ئادەمگەرچىلىك قىلىش ئۈچۈن ئادىمى بولۇشى كېرەك، 
كىشى ئادەمگەرچىلىكنىڭ ئۇلىنى ئەنە شۇنداق قۇرۇپ چىقىدۇ.

قارا، ئېسىل كىشىلەر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ، بىرى بەگ، 
بىرى دانا، بۇالر ئىنسانالرنىڭ باشالمچىسىدۇر. بىرى قولىغا 

قىلىچ ئېلىپ، خەلقنى ئىدارە قىلىدۇ، بىرى قەلەم ئېلىپ ياشاش 
يولىنى كۆرسىتىدۇ.

خۇدا كىمگە جاھىل خۇي بەرگەن بولسا، زامان ئوقى ئۇنى 
رەنجىتىدۇ.

كىشىلەردىن يامانلىما، ئۇششاق سۆزلىمە، توغرا سۆزلىگىن، 
بار سۆزنى يوشۇرما.

كىمنىڭ ئەسلى ياخشى بولسا، ھەرىكىتى يېقىملىق بولىدۇ، 
ياماننىڭ ئەسلىگە ئۇنىڭ ئەسلى، ئۆزى گۇۋاھتۇر.

تىرىكلىكنى ئىزدىمە، ياخشى نام چىقىرىشنى ئىزدە، نامىڭ 
ياخشى بولسا تىرىك ۋە شاد ياشىغىنىڭ شۇ.

ياخشى خۇلقلۇق كىشى موھتاجلىققا چۈشۈپ قالسا، 
قىلىقلىرى ۋە ياخشى مىجەز - خۇلقىمۇ ئۆزگىرىپ كېتىدۇ.

كىشى كۆڭلىگە ياخشى نىيەت پۈكسە، دۇنيادا ھەممە ئىش 
تىلىگىنىدەك بولىدۇ، ياخشى نىيەت قىلغان كىشىگە ياخشىلىق 

كېلىدۇ، ئىشنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىسىمۇ ساۋابقا ئېرىشىدۇ.

ئۆزىنى تۇتالمايدىغان كىشى بېشىنى يەيدۇ.

كىشىگە مال - دۇنيا ئەمەس ياخشى خۇي - پېئىل 
كېرەك. شۇنداق كىشى زۆرۈر بولغاندا ھەممە ياخشى نەرسىگە 

ئېرىشەلەيدۇ.

ئادەم قىس ئەمەس، بەلكى ئادەمگەرچىلىك قىستۇر. 
ئىنسانالر ئاز ئەمەس بەلكى توغرىلىق ئازدۇر.

ئىنسان ئۆزى غەپلەتتە ياشىغان بولسا، ئۆزىگە ئۆكۈنسۇن، 
ئۆزىنى ئەيىپلىسۇن.

مۇاليىم، توغرا مىجەزلىك كىشىنىڭ كۈنى ھەر ئىككى 
دۇنيادا سائادەتلىك بولىدۇ.

مېڭىپ يۈرگەن ئىنسان ناھايىتى كۆپتۇر، ئەمما توغرا، چىن 
ۋە ھەقىقىي ئادەم مەن ئۈچۈن ناھايىتى ئازدۇر.

كىشى قەدىرلىك ئەمەس، بەلكى كىشىلىك قەدىرلىكتۇر. 
ئەقىل - ئىدراك توغرا ۋە چىن كىشىلەرنىال ماختايدۇ.

ئىنسان قەھرلىك بولسا ئەقىلدىن ئازىدۇ. ئەگەر غەزەپ 
كەلسە پاراسەتتىن مەھرۇم قىلىدۇ. 

ئەي، ئىدراكلىق ياخشى ئادەم، غەزەپنى ئۆزۈڭدىن 
يىراقالشتۇر، غەزەپ بىلەن قىلىنغان ئىش دائىم پۇشايمانلىق 

بولىدۇ، كىشى قەھرلەنسە ئىشتا ئادىشىدۇ.

چىن ۋە توغرا ئەر قانداق بولىدۇ؟ قارا، چىن ۋە توغرا 
ئەرنىڭ تىلى بىلەن دىلى بىردەك بولىدۇ، ئىچى تېشىدەك ۋە 
تېشى ئىچىدە بولىدۇ، چىن ۋە توغرا ئەر يۈرىكىنى ئالىقىنىغا 

ئېلىپ ئىنسانالر ئارىسىدا ئۇيالماي يۈرەلەيدىغان بولسۇن.

ئەي دانا، كىشىنىڭ تەبىئىتى بىلەن قوشۇلۇپ يارىتىلغان 
قىلىق ئۆلۈم بۇزمىغۇچە ھەرگىز بۇزۇلمايدۇ. ئانىنىڭ قارنىدا 

پەيدا بولغان مىجەز ۋە ئادەت بوز يەر قېتىغا كىرگەندىال 
كېتىدۇ. 

مىجەز - خۇلقۇڭنى خۇش تۇت، مال ئۈچۈن قايغۇرما، 
مىجەز - خۇلقۇڭ ياخشى بولسا مال - دۇنيانى ئۆزى كېلىدۇ 

دەپ بىل.

توغرا مىجەزلىك كىشى ھەر ئىككى دۇنياغا ئىگە بولىدۇ.

قەھرلىنىش بىلەن غەزەپ ئادەم ئۈچۈن ياۋۇز نەرسىدۇر، بۇ 
ئىككىسى بىلەن ۋۇجۇد داۋاملىق ئەرزىيەت چېكىدۇ.
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ياخشى خۇي - پېئىل ئەر ئۈچۈن تۈگىمەس نېمەتتۇر.

ئادەم ئىككى نەرسە بىلەن قېرىمايدۇ، بىرى ياخشى 
ھەرىكەت، بىرى ياخشى سۆز.

ئۆزۈڭ مەڭگۈ ئەمەس، نامىڭ سەزگۈدۇر، نامىڭ مەڭگۈ 
بولسا، ئۆزۈڭمۇ مەڭگۈلۈك بولىسەن.

دۈشمەن قىلمىغاننى ئۆزىنىڭ خۇي - پەيلى قىلىدۇ، ئۇ 
دۈشمەننىڭ بۇ دۈشمەندىن نېمە پەرقى بولسۇن؟

جاھىللىق كىشى ئۈچۈن ئېغىر بىر يۈكتۇر، جاھىل قىلىققا 
ئەسىر بولغان بولساڭ، ئۇنىڭغا ئوق ئات.

ياخشى كۈندە يېڭى - يېڭى تىلىكىنى تاپىدۇ، ياماننى غېمى 
كۈندە مىڭالپ ئارتىدۇ.

كىشىلىك ئۈچۈن ھىممەت، مۈرۈۋەت كېرەك، كىشىنىڭ 
قەدىر - قىممىتى ھىممەت ۋە مۈرۈۋەت دەرىجىسى بىلەن 

ئۆلچىنىدۇ.

كىشى ئۈچۈن پايدىسىز ۋە زىيان كەلتۈرگۈچى نەرسە مۇنۇ 
ئۈچتۇر: بىرى جاھىللىق، يامان مىجەزلىك؛ بىرى يالغاندىن 

سۆز توقۇش؛ يەنە بىرى كىشىنى پەسلەشتۈرگۈچى بېخىللىقتۇر. 
بۇ ئۈچىنىڭ ھەممىسى نادانالرغا خاس.

سۆرۈن چىراي، ئاچچىق سۆز كىشىنى سوۋۇتىدۇ، بۇنىڭ 
تەسىرى ئۆمۈر بويى كەتمەيدۇ، كۆڭلىدە قالىدۇ.

كۆڭۈلنى كەمتەر تۇتسا كىشى بەختكە ئېرىشىدۇ. كۈلگەن 
چىراي ھەممىنى كىشىنى ئۆز ئەتراپىغا توپاليدۇ.

دۆلەت، ھاكىمىيەت، سىياسەت توغرىسىدا

يامانالرغا سىياسەت يۈرگۈزۈش كېرەك، خەلقنىڭ 
مالىمانىنى سىياسەت باسىدۇ.

ئەلنىڭ نۇقتىسى ۋە قۇلۇبى ئىككى نەرسىدۇر، بىرى 
ھوشيارلىق، يەنە بىرى مەملىكەتنىڭ ئاساسى بولغان قانۇن.

يامانالرغا ھەيۋە، سىياسەت كېرەك، ياخشىالرغا بولسا، 
دائىم ھۆرمەت كېرەك.

مەملىكەتنى باشقۇرۇش ئۈچۈن كۆپ ئەسكەر ۋە قوشۇن 
كېرەك، قوشۇننى تۇتۇپ تۇرماق ئۈچۈن كۆپ مال - دۇنيا 
كېرەك، مال - دۇنيانى ئېلىشقا خەلق باي بولۇشى كېرەك، 

خەلقنىڭ باي بولۇشى ئۈچۈن توغرا قانۇن يولغا قويۇلۇشى 
الزىم.

ئەلنى ئالغۇچىالر ئۇنى قىلىچ بىلەن ئالدى، ئەلنى تۇتۇپ 
تۇرغۇچىالر ئۇنى قەلەم بىلەن تۇتۇپ تۇردى. قىلىچ بىلەن 

ئەلنى تېز ئالغىلى بولىدۇ، قەلەم بولمىسا، ئەلنى قولدا تۇتۇپ 
تۇرغىلى بولمايدۇ. ھەر قانداق بىر ئەل قىلىچ ۋە كۈچ بىلەن 

ئېلىنسىمۇ، ئۇنى زورلۇق بىلەن ئۇزۇن سورىغىلى بولمايدۇ. 
قايسى بىر شەھەر، كەنت قەلەم بىلەن باشقۇرۇلسا، ئۇ يەردە 

ھەر كىم تىلىگەن ئۈلۈشىنى تاپىدۇ.

قانۇن، ھەقىقەت، ئادالەت، زۇلۇم توغرىسىدا

قانۇن بىلەن ئەل روناق تاپىدۇ، دۇنيا تۈزىلىدۇ، زۇلۇم 
بىلەن ئەل خارابلىشىدۇ، دۇنيا بۇزۇلىدۇ.

قارا، قانۇن سۇغا ئوخشايدۇ، زۇلۇم ئوتتەك باالدۇر، سۈزۈك 
سۇ ئېقىتتىڭ، ئۇ ئوتنى ئۆچۈردى. ئادىل قانۇن يۈرگۈزدۈڭ، 

دۇنيا تۈزەلدى، ئەلدە ھېچكىم زورلۇققا ئۇچرىمايدۇ.

بەگلەر بېگى بىر ياخشى قانۇن تۇرغۇزغايكى، يامان ئۈچۈن 
ئەڭ ياخشى چارە - جازا ۋە زىنداندۇر.

ئادالەت ۋە قانۇن ئاسماننىڭ تۈۋرۈكىدۇر، تۈۋرۈك 
قىڭغايسا، ئاسمان ئۆرە تۇرالمايدۇ.

بەگلىكنىڭ ئۇلى ئادالەت ئۈستىگە قۇرۇلغاندۇر، بەگلىكنىڭ 
يىلتىزى ئادالەت يولىدۇر.

ھەممە نەرسىنىڭ تەرتىپ - قائىدىسى بار، قائىدە بويىچە 
ئىش قىلسا كىشىنىڭ يۈزى يورۇق بولىدۇ، قائىدە بىلگەن ئادەم 

تۆرگە ئېرىشىدۇ، تەرتىپ - قائىدىنى بىلمەيدىغان قىلىقسىز 
كىشى كىشىلەرگە ئارىالشسا، ئىشى يۈرۈشمەيدۇ.

ئىلىم - مەرىپەت، ئەقىل - ئىدراك توغرىسىدا

بىلىمنى بۈيۈك، ئىدراكنى ئۇلۇغ نەرسە دەپ بىل، بۇ 
ئىككىسى خىلالنغان بەندىنىڭ مەرتىۋىسىنى ئۆستۈرىدۇ.

بىلىمسىز دۆلەت بىلەن يۈكسەلگەن يەردە، بىلىملىك نام - 
شۆھرىتى بىلەن تېخىمۇ يۈكسەكرەك بولىدۇ.

پاراسەتلىك ئۇقااليدۇ، بىلىملىك بىلەلەيدۇ، بىلىملىك 
پاراسەتلىكلەر تىلىكىگە يېتەلەيدۇ.

ھەر ئىشنى ئىدراك بىلەن چۈشىنىپ، بىلىم بىلەن بىل، 
كۈنۈڭ قۇتلۇق، يوللىرىڭ سائادەتلىك بولىدۇ.
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ئىدراكلىق ئادەم توغرا، سۆزدە مۇاليىم بولىدۇ، ئۇنىڭ ئىش 
ھەرىكەتلىرى ئىشەنچلىكتۇر، ئۇ تەمكىن، مۇاليىم ۋە ناھايىتى 

سەۋرچاندۇر، ئىشنىڭ تېگى - تەكتىگە يېتىپ، ئالدىرىماي 
ئىشلەيدۇ.

ئىدراك ئىشقا سېلىنسا، بىلىم باشچىلىق قىلىدۇ، كىشى 
قىلماقچى بولغان ھەر قانداق ئىش ئوڭۇشلۇق بولىدۇ.

بىلىملىك كىشىنىڭ دۈشمىنى كۆپ بولىدۇ.

كىمگە ئۈلۈش تەگمىگەن بولسا، ئۇنى تىرىك دېمەي، 
ئۆلۈك ھېسابال.

بىلىم گويا كىمىيادۇركى، پۈتۈن نەرسىنى ئەتراپىغا يىغىدۇ، 
ئۇ ئىدراك ئوردىسى، ھەممە نەرسە ئۇنىڭغا جەملىنىدۇ.

كىشى ئەقىل - ئىدراك بىلەن ئېسىل ئاتىلىدۇ.

ئەقىل كۆركى تىلدۇر، تىل كۆركى سۆز. كىشىنىڭ كۆركى 
يۈزدۇر، يۈزنىڭ كۆركى كۆز.

بىلىملىك كىشى بىلىمىنى تىل بىلەن بايان قىلمىسا، ئۇنىڭ 
بىلىمى يىلالپ ياتسىمۇ ئەتراپىنى يورۇتالمايدۇ.

دۇنيادا بىلىمدىن ئەزىز نېمە بولسۇن؟ ”بىلىمسىز“ 
دېگەنلىك ئەر ئۈچۈن سەت، ھاقارەتتۇر.

بىلىملىك بىلىمى بىلەن دوزاختىن يىراقلىشىدۇ.

بىلىمسىز دۆلەت، بەخت كېلىدىغان بولسا، بارچە خەلق 
بۇزۇلىدۇ، ئەلگە جۇت - ئاپەت كېلىدۇ.

بىلىمسىز ئىش يۈرگۈزسە قوپاللىق بىلەن يۈرگۈزىدۇ، 
ھەممە ئىشالر بۇزۇلۇپ، ئاسماننى تۈتۈن قاپاليدۇ.

ئىزاھات: يۇقىرىقى ھېكمەتلەر ھاجى ئەخمەت كۆلتېكىن ۋە ئابدۇرېھىم سابىت تۈزگەن »ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتى 
خەزىنىسىدىن ھېكمەتلىك سۆزلەر« )1998( ناملىق كىتابتىن ئېلىندى.

تەييارلىغۇچــى: مەجھــۇل )گېرمانىيــە(
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بــۇ رومانــدا، 11 – ئەســىردىكى قاراخانىيــالر سۇاللىســىنىڭ تارىخىــي، ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــى ئارقــا كۆرنــۇش قىلىنىــپ، بۈيــۈك 
ئالىــم مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ ياشــلىق دەۋرىدىــن تارتىــپ ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچە بولغــان ھايات مۇساپىســى بايان قىلىنىــدۇ. مەھمۇد 
كاشــغەرىي قاراخانىيــالر خــان جەمەتىدىــن بولــۇپ، كاشــىغەردىكى ســاچىيە مەدرىسەســىدە ئىلىم تەھســىل قىلىدۇ، كېيىــن ئۇ تۈركىي 
خەلقلىرىنىــڭ بارلىــق يۇرتلىرىنــى كېزىــپ چىقىدۇ. شــۇ ســەپەر جەريانىدا، ئــۇ ھەرقايســى قەبىلىلەرنىڭ تىــل ئاالھىدىلىكلىرىنى، ئېغىز 
ئەدەبىياتــى، تارىخــى ۋە باشــقا جەھەتلەرگــە مۇناســىۋەتلىك مــول ماتېرىيــال توپاليــدۇ. ئــو ئــون نەچچــە يىللىــق داال تەكشۈرۈشــىدىن 
قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئوردىدا تەخت ماجىراســى يۈز بېرىپ، مەھمۇدنىڭ ئاتىســى ۋە بوۋىســى ئۆلتۈرۈلىدۇ. مەھمۇد كاشــغەردىن 
قېچىــپ، ســەمەرقەنت، بۇخــارا، نىشــاپۇر قاتارلىــق جايــالردا مۇســاپىر بولىــدۇ ۋە ئاخىــرى باغــداد شــەھىرىدە ماكانلىشــىدۇ. بــۇ يــەردە 
ئــۇ ئــۇزۇن يىلــالر داۋامىــدا يىغىلغــان تىــل ماتېرىياللىــرى ئاساســىدا، ئۆزىنىــڭ »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« ناملىــق مەشــھۇر ئەســىرىنى 
يېزىــپ، باغــداد خەلىپىســى مۇقتــەدى بىئەمرىلالغــا تەقدىــم قىلىــدۇ. مەھمــۇد كاشــغەرىي كېيىــن يۇرتــى ئوپالغــا قايتىــپ كېلىــپ بىــر 
مەدرىســە ســالدۇرىدۇ ۋە ئــۆزى شــۇ مەدرىســىدە ســەككىز يىــل مۇدەررىســلىك قىلىــپ، توقســان يەتتــە يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتىــدۇ*.

تاالنتلىــق يازغۇچــى پەرھــات جىــالن ) 1945 – يىلــى 8 – ئاينىــڭ 8 – كۈنــى غۇلجىــدا تۇغۇلغــان( تەرىپىدىــن يېزىلغــان چوڭ 
ھەجىملىــك بــۇ تارىخىــي رومــان جەمــى جەمــى 19 بابتىــن تەركىــب تاپقــان بولۇپ ئــەك ئاخىرقــى خاتىمە بۆلۈمــى بىلــەن تاماملىنىدۇ. 

ــان كــەڭ  ــۇ روم ــدۇ. ب ــن نەشــر قىلىنى ــق نەشــرياتى تەرىپىدى ــى شــىنجاڭ خەل ــڭ 1 – كۈن ــى 8 – ئاينى ــان 2009 – يىل روم
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ قىزغىــن ياقتــۇرۇپ ئوقۇشــىغا مۇيەسســەر بولىــدۇ. بــۇ ســەۋەبتىن 2014 – يىلىغىچــە جەمى 3 قېتىم نەشــر قىلىنىدۇ. 

» مەھمۇد كاشغەرىي« رومانى ۋە تۈركچە تەرجىمىسى

* كىتابنىڭ »قىسقىچە مەزمۇنى« قىسمىدىن ئېلىندى )1 - 2 - بەتلەر(
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يازغۇچىنىــڭ يەنــە »ئورخــۇن شەجەرىســى«، »ئىدىقــۇت يۇلتــۇزى« ۋە نۇرغۇنلىغــان ھېكايــە – پوۋېســتلىرى نەشــردىن 
گــراف   « قىلىنغــان  تەرجىمــە  رۇســچىدىن  يەنــە  ئۇنىــڭ  قوزغىغــان.  ئېتىبارىنــى   – دىققــەت  جامائەتچىلىكنىــڭ  چىقىــپ 
بــار. ھېكايىلــەر  ۋە  ماقالىلــەر  ئىلمىــي  مۇناســىۋەتلىك  بىلــەن  شۇناســلىق  تىــل  ۋە  تىلــالر«  »تۈركىــي  كرىســتو«،  مونتىــي 

تۈركچــە  روماننىــڭ  بــۇ  يىلــى   –  2006
شــائىرە  ۋە  تەرجىمــان  داڭلىــق  تەرجىمىســى 
ــدى ۋە  ــن تەييارالن ــم تەرىدى ــۈرك خانى ــۇرە ئۆزت زەين
»كاكتــۇس« نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىندى. 
تۈركچــە تەرجىمــە مۇقاۋىســىغا » تۈركچىنىــڭ تۇنجى 
سەرگۈزەشــتىلىرى«  ھايــات  ھەقىقىــي  ئالىمىنىــڭ 
يېزىلغــان. قوشــۇپ  ئىزاھــات  دېگــەن 

داڭلىــق  كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  كىتابتــا   
ئىكەنلىكــى،  تەتقىقاتچىســى  تىلــى  تــۈرك  تۇنجــى 
ئۇنىــڭ بــۇرۇن تەييارالنغــان ھېچقانــداق لۇغــەت 
ــا  ــان ماتېرىيالالرغ ــۆزى توپلىغ ــۇرۇپ ئ ــاي ت قولالنم
لۇغىتىنــى  تۇنجــى  تىللىرىنىــڭ  تــۈرك  تايىنىــپ 
ئەســكەرتىلگەن. ئاالھىــدە  چىققانلىقــى  يېزىــپ 

مەھمــۇد  ئالىــم  ئۇلــۇغ  يەنــە؛  تەرجىمىــدە 
يىــل   1000 تەخمىنــەن  ۋاپاتىدىــن  كاشــغەرىي 
كېيىــن بىــر قېرىندىشــى ، داڭلىــق يازغۇچــى پەرھــات 
ــىنىڭ  ــات سەرگۈزەشتىس ــن ھەيھ ــالن،  تەرىپىدى جى
تەپســىلىي يېزىلغانلىقــى چۈشــەندۈرۈلگەن. تۈركچــە 
كىتابخانىالرغــا  بارلىــق  تۈركىيەدىكــى  نەشــرى 
تارقىتىلغــان. كىتابخانىلىرىغــا  تــور  ۋە 

ۋە  ھاياتــى  خالننىــڭ  پەرھــات  ئاپتــور 
مەلۇماتــالر  تەپســىلىي  ھەققىــدە  ئىجادىيىتــى 

. ن ىلگــە بېر

رەسىمدە بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيالر زەينۇرە ئۆزتۈرك خانىمنى زىيارەت قىلماقتا.
 ئوڭدىن سولغا. ئابدۇلجېلىل تۇران، زەينۇرە ئۆزتۈرك، ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن، باتۇر قااراخانلى
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» يۈسۈپ خاس ھاجىپ« رومانىنىڭ يېزىلىش ھەققىدە

ــۈك  ســىيماالرنىڭ بىرســى  ــەڭ بۈي ــى ئ ــەت تارىخىمىزدىك ــن مەدەنىي ــي تەرىپىدى ــد كېرىمى ــق يازغۇچــى ھاجــى مىرزاھى داڭلى
بولغــان ئالىــم، شــائىر يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ھەققىــدە يازغــان »يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ« ناملىــق 2 قىســىم)-1 قىســىم 
27 بــاب، 2 – قىســىم 30 باب(دىــن تەركىــب تاپاقــان چــوڭ ھەجىمىلىــك تارىخىــي رومانــى، 2015 – يىلــى 6 – ئاينىــڭ -1 
تارقىتىلــدى. قىلىنــپ  نەشــر  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى«  خەلــق  »شــىنجاڭ  ۋە  نەشــرىياتى«  بــاش  خەلــق  »شــىنجاڭ  كۈنــى 

ئاپتور بۇ تارىخىي روماننىڭ يېزىلىش مەقسىتىنى ۋە جەريانىنى ناھايىتى روشەن تۆۋەندىكىدەك ئىزاھلىغان* :

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم، ھۆرمەتلىك ئۇقۇرمەنلەر!

ھــاۋا گۈلدۈرلىمىســە چېقىــن چېقىلمايــدۇ. دۇنيادىكــى ھەرقانــداق ۋەقــە، ھادىســە سەۋەبســىز بولمايدۇ. دوســت-
يــار، بۇرادەرلىرىمىزنىــڭ دەۋىتــى، قوللىشــى بولمىغــان بولســا قەتئىــي ئىــرادە، كۈچلــۈك ئىشــەنچ بىلــەن »يۈســۈپ خــاس 
ھاجىــپ« رومانىنــى يېزىشــقا كىرىشــمىگەن بوالتتىــم. ھەممىمىزگــە مەلــۇم، تارىخىــي تېمىــدا رومــان يېزىــش بەدىئىــي 
ئىجادىيەتتىكــى قىيىنلىــق دەرىجىســى ئىنتايىــن يۇقىــرى خىزمەتلەرنىــڭ بىرىــدۇر. مــەن مەدەنىيــەت تارىخىمىزدىكى ئەڭ 

* كىتابنىڭ »كىرىش سۆز« قىسمىدىن ئېلىندى )1 - 4 - بەتلەر(
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بۈيــۈك  ســىيماالرنىڭ بىرســى بولغــان ئالىم، شــائىر يۈســۈپ خــاس ھاجىپقا بولغــان كۈچلۈك ئىخــالس – ئەقىدەم بىلەن 
بۇ روماننى روياپقا چىقاردىم. ئەلۋەتتە، ئوقۇرمەنلەرنىڭ  »بۇ ئەســەرنىڭ تارىخىي مەنبەســى بارمۇ؟ قانداق يازمىالردىن 
پايدىالندىڭىــز؟ بــۇ روماندىكــى ۋەقەلــەر، تەســۋىرلەنگەن ئادەملــەر تارىخىــي چىنلىققــا ئۇيغۇنمــۇ؟ يېزىشــتىكى مەقســەت 
-مۇددىئــا نېمــە؟« دېگــەن ســوئالالرنى ئۇتتۇرغــا قويۇشــى مۇقــەررەر. بــۇ قېتىــم » يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ« رومانىنىــڭ 
بىرىنچــى، ئىككىنچــى قىســمىدىن ئىبــارەت تولــۇق نۇسخىســىنى نەشــر قىلىنىشــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ئوقۇرمەنلەرنىــڭ 
ــۇ كىرىــش ســۆزنى يېزىشــنى زۆرۈر تاپتىــم. ســوئاللىرىغا جــاۋاب بېرىــپ، ئــۇالردا قانائــەت  ھاســىل قىلىــش ئۈچــۈن ب

ــۇر  ــا چوڭق ــەت تارىخىغ ــەر مەدەنىي ــق مىللەتل ــي تىللى ــىيادىكى تۈركى ــۇرا ئاس ــپ – ئۇتت ــاس ھاجى ــۈپ خ يۈس
دەۋردىكــى  ئەينــى  ئەربابــى،  دۆلــەت  ۋەتەنپــەرۋەر  شــائىر،  ئىســتېداتلىق  ئالىــم،  ئۇلــۇغ  كۆرســەتكەن  تەســىر 
ئېتىلىــپ،  يــاد  قــەدەر  كۈنگــە  بۈگۈنكــى  بىلــەن  ســۈپىتى  بولــۇش  ئىســالھاتچى  مەرىپەتپەرۋەر،خەلقپــەرۋەر 
قالغۇســى. بولــۇپ  ئۇســتازى  مەنىــۋى  پەخىرلىنىدىغــان  ئەۋالدالرنىــڭ  كەلگۈســىدىمۇ  كەلمەكتــە.  ھۆرمەتلىنىــپ 

مــەن ئۆزىنىــڭ ھايــات پائالىيىتىدىــن خاتىــرە قالدۇرمىغــان بــۇ كەمتــەر، ئالىيجانــاب ئالىمنىــڭ ئىــش ئىزلىرىنــى 
بىلىــش، چۈشــۈنىش ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ئۇنىــڭ ئالەمشــۇمۇل داســتانى »قۇتادغــۇ بىلىك«نــى قايتا-قايتــا ئوقــۇپ، 
قېتىرقىنىــپ ئۆگىنىــپ، تەقىــق قىلدىــم، بــۇ ئۇلــۇغ ئۇيغــۇر ئالىمغــا بولغــان ھۆرمــەت – مۇھەببىتىــم قەلبىمــدە تاشــقىن 
ياســىدى. ئۇنىــڭ ھاياتــى بىلــەن چەمبــەر چــاس باغالنغــان قاراخانىيــالر تارىخىغــا ئائىــت بولغــان: » تۈركىــي تىلــالر 
ــڭ قىســقىچە تارىخــى«، »ســەلجۇقىيالرن  ــەر تارىخــى«، »ئۇيغۇرالرنى ــاز ســانلىق مىللەتل ــى«، » شــىنجاڭدىكى ئ دىۋان
تەزكىرىسى«، » غەزنەۋىلەر تەزكىرىسى«، »تارىخ ئاتالغۇلىرى تەرجىمە قولالنمىسى«، »قەدىمقى ئۇيغۇر تىلى لۇغىتى«، 
قاتارلىــق كىتــاب، تەزكىــرە، رىۋايەتلەرنــى توپــالپ، كۈندۈزنــى كېچىگــە، كېچىنــى- كۈندۈزگــە ئــۇالپ، مۇالھىــزە قىلىــپ، 
پىكىرلــەر قاينىمىغــا، خىيــال دېڭىزىغــا شــۇڭغۇپ ئــۈزدۈم... شــۇ ئۈزگەنچــە يىــراق ئۆتمۈشــتىكى قاراخانىيــالر خانلىقىنىڭ 
تۇمانلىــق قىرغىقىغــا بېرىــپ توختىدىــم. بــۇ خاندانلىقنىــڭ نەسەبنامىســىنى تەتقىق قىلىــپ، ئۇلۇغ بوۋىمىز يۈســۈپ خاس 
ھاجىپنىــڭ دۇنياغــا كــۆز ئېچىــپ يۇمغۇچــە ئــون پادىشــاھنى )بۇغــرا قاراخاننــى( باشــتىن كەچۈرگەنلىكىنــى بىلدىــم.

نەتىجىــدە ئۆمۈربويــى خەلــق غېمىنــى يــەپ، ئــەل ئۈچــۈن قايغــۇرۇپ، ئــۆز مەملىكىتىنىــڭ گۈللــەپ ياشنىشــى، 
ــڭ  ــۇر چۈشــەندىم. ئۇنى ــەدەر چوڭق ــر ق ــا ئۇســتازنى بى ــۇ دان ــپ ئۆتكــەن ب ــدا قىلى ــۇدرەت تېپىشــى ئۈچــۈن جــان پى ق
ھارمــاي – تالمــاي ئۆگىنىــش، ئىزدىنىــش، تەتقىــق قىلىــش، ئىجــاد قىلىــش روھىنــى، مۇســتەبىت تــۈزۈم، قــاالق 
ــالش ئارزۇســىنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش  ــش، يېڭى ــى ئۆزگەرتى ــق قىلىقالرن ــۇر زىيانلى ــادەت- يوســۇن، بولمىغ ــي ئ خۇراپى
يــول ئېچىــپ  يولىدىكــى پىداكارلىقىنــى، ھەرقانــداق ۋاقىــت ، ھەرقانــداق قىيىــن شــارائىتتا ئۈمىدســىزلەنمەي، 
رولىنــى  ئوينىغــان  زامانىســىدىكى  بۇغراخــان  ئۇنىــڭ  ۋە  ئىرادىســىنى  قىلىــش  كــۈرەش  ئايانمــاي   ، ئىلگىرىلــەپ 
ئەۋالدالرغــا ھېكايــە قىلىــپ بېرىــش ئىســتىكى كۆڭلۈمنــى ئىگىلــەپ ، ئىچىمگــە بىــر ئــوت چۈشــتى... شــۇنىڭ تۈرتكىســى 
بىلــەن »يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ« ناملىــق بــۇ تارىخىــي روماننىــڭ ۋەقــە قۇرۇلمىســىنى ئىمكانىيەتنىــڭ بارچــە ئەينــى 
زاماندىكــى جەمئىيــەت ۋە تۇرمــۇش ھەققىگــە ئۇيغــۇن كېلىدىغــان قىلىــپ تــۈزۈپ چىقىــپ، ئوتلــۇق ئىشــتىياق ، 
ــم. ــس قىلمىدى ــاش ھې ــى، ھېرىش-چارچ ــن روھالندىمك ــقا تۇتنغىنمدى ــۇق ئىش ــۇ قۇتل ــەن ب ــم بىل ــەك ھۆرمىتى يۈكس

ھەيھــات! يۇلتۇزلــۇق كۆڭــۈل ئاســمىنىدا گۈلدۈرمامــا گۈلدۈرلىــدى. پالىلــداپ چېقىــن چېقىلىــپ لەرزىگــە 
كەلگــەن ۋۇجــۇد قەلئەيىمىزنــى يورۇتتــى، تاراســالپ ياغقــان يامغــۇر قەلــب دېرىزەمنــى يــۇدى. مەشــۇتتەك ئــاق 
بەتلەرگــە يــۈرەك قېنىــم ســىرغىپ، بــۇ تارىخىــي رومــان يېزىلىــپ تامامالنــدى ۋە ئوقۇرمەنلىرىــم بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى.

ــڭ  ــاس ھاجىپنى ــۈپ خ ــم يۈس ــۇر، ئالى ــە مۇتەپەكك ــەن بىلل ــى بىل ــڭ نەسەبنامىس ــەردە قاراخانىيالرنى ــۇ ئەس ب
جەريانــى،  قىلىــش  تەھســىل  ئىلىــم  بىلــەن  ئىجتىھــات  ئۇنىــڭ  بولــۇپ،  قىلىنغــان  بايــان  سەرگۈزەشــتىلىرى 
كىشــىلەرنىڭ ھۆرمىتىگــە ســازاۋەر دانىشــمەن بولــۇپ يېتىشــىپ چىقىــش جەريانــى ھەمــدە قــارا نىيــەت، ئاســىي، 
سۇيىقەســتچى جاھالــەت تەرەپدارلىرىنىــڭ ھەققانىيــەت، ئادالــەت، مەرىپــەت كۈچلىــرى تەرىپىدىــن يــەر بىلــەن 
قىلىنىــدۇ. بايــان  ئۆتكەنلىكــى  دۇنيادىــن  ھاجىپنىــڭ  خــاس  يۈســۈپ  ئالىــم  ئۇلــۇغ  ۋە  قىلىنغانلىقــى  يەكســان 

قويغانلىقىمدىــن  قــەدەم  ئەســىرگە   –  21 بىلــەن  ســوۋغىتىم  بــۇ  قىلىنغــان  ئەۋالدالرغــا 
ســەپداش،  ســاۋاقداش،  بەرگــەن،  مــەدەت  قىلغــان،  يــاردەم  مــاڭا  چېغىمــدا  ئىپتىخارالنغــان 
ئېيتىمــەن. تەشــەككۈر  قەلبىمدىــن  شــاگىرتلىرىمغا   – ئوقۇغۇچــى  دوســتلىرىمغا، 

ــى  ــانى، ئىللىت ــۆز نۇقس ــانمۇ ئ ــدۇ. ئىنس ــۇق بولى ــدە ئوچ ــۇق، بەزى ــدە تۇت ــۇ بەزى ــار. كۈنم ــدە داغ ب ــاي يۈزى ئ
بىلــەن ئىنســاندۇر. ئەلۋەتتــە، پېقىرنىــڭ بــۇ ئەســىرىمۇ نۇقســاندىن خالىــي بولماســلىقى مۇمكىــن. يۇلۇپمــۇ بىــر قىســىم 
ۋەقــە- ھادىســىلەر ھەققىدىكــى يىلنامىلەرنــى تامامــەن توغــرا ۋە مۇتلــەق دەپ ئېيتالمايمــەن. ئوقۇرمەنلەرنىــڭ 
بىلدۈرىمــەن. ئېھتىــرام  قولــۇم كۆكســۈمدە  قىلىــپ،  ئۈمىــد  ئايىماســلىقىنى  پىكىرلىرىنــى  قىممەتلىــك، ســەمىمىي 

مۇئەللىپ.
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رومان نەشىردىن چىققاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان گېزىت- ژۇرناللردا داغدۇغۇلۇق تەبرىكلەندى ۋە ئوقۇرمەنلەر تەرىپىدىن 
قىزغىن قارشى ئېلىدى. بىلىمگە خۇشتار ئۇيغۇر خەلقى، تەخمىنەت 1000 يىل بۇرۇن ياشىغان ئۇلۇغ ئالىمى يۈسۈپ خاس ھاجىپ 
ھەققىدە يازغان بۇ تارىخىي رومانى ئۈچۈن، يازغۇچىمىز  ھاجى مىرزاھىد كېرىمىي ئەپەندىمگە چەكسىز ھۆرمەت ۋە ئېھتىراملىرىنى 

بىلدۇرۈشتى.

پېنســىيەگە  نەشــرىياتىنىڭ  ئۇيغــۇر  قەشــقەر 
مىرزاھىــد  ھاجــى  ئەدىــب  تەھرىــرى،  چىققــان 
كېرىمــى،  ھاياتىــدا نۇرغۇنلىغــان ئەســەرلەرنى يارغــان 
بولــۇپ  » يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ«، »جۇدالىــق«، 
ســەئىدخان«  »ســۇلتان  ئابابەكــرى«،  »مىــرزا 
چــوڭ  قاتارلىــق  ئابدۇرىشــىتخان«  »ســۇلتان  ۋە 
تۇرىــدۇ. ئورۇنــدا  ئاالھىــدە  رومانــالر  ھەجىمىلىــك 

ھاجىــپ«  خــاس  »يۈســۈپ  ئەپســۇس،    
ــون كىيــدۈرۈش مۇراســىمىدا قىلغــان  ــر ت ــى ۋە بى رومان
ســۆزى ســەۋەبىدىن 80 يېشــىدا 11 يىللىــق قامــاق 
رادىيوســى  ئاســىيا  ئەركىــن   ( بېرىلگــەن  جازاســى 
2018 – يىلــى 11 – ئاينىــڭ -9 كۈنــى خەۋىــرى(

سۈرەتتە يازغۇچى ھاجى مىرزاھىد كېرىمىي
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»تۈركىي تىلالر دىۋانى«نىڭ مەھمۇد كاشغەرىينىڭ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 
1000 يىللىقىغا بېغىشالنغان مۇكەممەل نۇسخىسى ھەققىدە

2008 - يىلى »تۈركىي تىلالر دىۋانى«نىڭ ئاپتورى ئۇلۇغ تىلشۇناس ئالىم مەھمۇت كاشغەرىينىڭ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 1000  - 
يىــل ئىــدى. بــۇ مۇھىــم كۈننــى تەبرىكلــەش ۋە خاتىرىلەش ئۈچۈن، تۈركىيــە كۈلتۈر مىنىســتىرلىكى ۋە تۈرك تىلى تەتقىقــات كومىتېتى 
قاتارلىــق رەســمىي دۆلــەت ئورگانلىرىنىــڭ تەشــەببۇس ۋە تەكلىپلىــرى بىلــەن 2008 – يىلــى   UNESCO  ) بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر 
تەشكىالتىنىڭ بىلىم، پەن، مەدەنىيەت تەشكىالت( تەرىپىدىن خەلقئارا » مەھمۇد كاشغەرىي يىلى«  دەپ ئېالن قىلىندى.بۇ مۇناسىۋەت 
بىلــەن 2008 - يىلــى تۈركىيــە، خىتــاي خەلــق جۇمھۇرىيىتــى، قازاقىســتان، قىرغىزىســتان، ئۆزبېكىســتان، تۈركمەنىســتان شــۇنداقال، 
ئالىــم مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ مــازارى جايالشــقان قەشــقەر شــەھىرىنىڭ ئوپــال يېزىســىدا تەبرىكلــەش پائالىيەتلىــرى ئۆتكۈزۈلــدى. 

ــە  ــي مۇھاكىم ــەن ئىلمى ــدە ئۆتكۈزۈلگ ــڭ 27-24 كۈنلىرى ــىتېتىدا 11 - ئاينى ــەر ئۇنىۋېرس ــي مىللەتل ــى مەركىزى بېيجىڭدىك
تۈركىيەدىــن  يىغىنغــا  بــۇ  بەرگــەن.  دوكالت  ئىلمىــي  تەتقىقاتچــى  كۆپــرەك  دىــك   200 مىللەتتىــن  خىــل  ھــەر  يىغىنىــدا 
27 ھەيئــەت قاتناشــقان.  پىروفېسســور دوكتــور مۇســتاپا ئىســەن ئەپەنــدى باشــلىق  بــەش كاتىپــى  تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى 
تىــل  تۈركىيــە  ۋە  ئۆزۈيــە  ئوكتــاي  ئەلچىســى  بــاش  بېيجىــڭ  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىيــە  مۇراســىمىغا  ئىچىلىــش  يىغىننىــڭ 
 -  28 ئاينىــڭ   -  11  . قاتناشــقان  ئەپەندىلەرمــۇ  ئاقئالىــن  پىروفېسســور شــۈكرۈ خالــۇق  باشــلىقى  كومىتېتىنىــڭ  تەتقىقاتــى 
كۈنــى قەشــقەرنىڭ ئوپــال يېزىســىدا ئالىــم مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ قەبرىســىنى زىيــارەت قىلىــش پائالىيىتــى ئۆتكۈزۈلگــەن.

كاشــغەرىينىڭ  مەھمــۇد  ئالىــم  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى  خەلقــى  شــىنجاڭ  خاتىرىگــە  كۈننىــڭ  خاســىيەتلىك  بــۇ 
تۇغۇلغانلىقىنىــڭ 1000 يىللىقىغــا بېغىشــالپ ئاالھىــدە اليىھەلەنگــەن پەقەتــال 1000 تال»مۇكەممــەل« نۇسخىســىنى نەشــر قىلــدى.
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يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانىنىڭ 
نەزمىي  يەشمىسى ئستانبۇلدا يېڭىدىن نەشر قىلىندى 

2019 - يىلــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تەۋەللۇتىنىــڭ 1000 يىلــى، شــۇنداقال ئۇنىــڭ دىداكتىــك ئەســىرى » قۇتادغــۇ 
بىلىــك« يېزىلغانلىقىنىــڭ  950 - يىلــى. تارىخىمىزدىكــى بــۇ ئەھمىيەتلىــك كۈننــى خاتىرەلــەرش شــۇنداقال ئالىملىرىمىــز ۋە مەددىنــى 
يادىكارلىقلىرىمىزغــا بولغــان ھۆرمىتىمىزنــى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا نۇرغــۇن پائالىيەتلــەر ئۆتكــۈزدى. 
بــۇ مۇناســىۋت بىلــەن تۈركىيەدىكــى »ئۇيغــۇر تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى « ۋە »تەكلىمــاكان ئۇيغــۇر نەشــرىياتى « ھەمكارلىشــىپ 
بىرلىكتــە 2019 - يىلــى 1 -دېكابىــردا »قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنىڭ نەزمىــي  يەشمىســىنى ئىســتانبۇلدا يېڭىدىــن نەشــر قىلــدى.

نەىشر قىلغۇچىالردىن كىتابنىڭ يېڭى نەشرى ھەققىدە تۆۋەندىكى ئىزاھاتالر بېرىلگەن*:

بــۇ يىلــى يەنــى 2019 – يىلــى ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇر، شــائىر ۋە دۆلــەت ئەربابــى يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ تەۋەللۇتىنىــڭ 
1000 يىلىنــى، شــۇنداقال ئۇنىــڭ دىداكتىــك ئەســىرى » قۇتادغــۇ بىلىــك« يېزىلغانلىقىنىــڭ 950 – يىلــى. بــۇ يىلنــى ب د ت 
ــڭ  ــۇ بىلىك«نى ــى » قۇتادغ ــى بىزن ــپ بېكىتىش ــى قىلى ــپ يىل ــاس ھاجى ــۈپ خ ــكىالتىنىڭ يۈس ــپ تەش ــەت ۋە مائارى ــەن، مەدەنىي پ
نەشــر  قايتــا  ئەســەرنى  يىرىــك  بــۇ  شــۇنداقال  ئىپتىخارالنــدۇردى،  غۇرۇرالنــدۇردى،  بىلــەن  ســۈپىتىمىز  بولــۇش  ئىگىســى 
يېڭىدىــن  يەشمىســىنى  نەزمىــي  داســتانىنىڭ  بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  بىلــەن  مۇناســىۋەت  بــۇ  بولــدى.  تۈرتكــە  قىلىشــىمىزغا 
. ئېلىنــدى  قولغــا  ســۈپىتىدە  تــۈرى  تەتقىقــات  نۇقتىلىــق  ئىنســتىتۇتىنىڭ  تەتقىقــات  ئۇيغــۇر  خىزمىتــى  تەييــارالش  نەشــرگە 

»قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ نەزمىــي يەشمىســىنى يېڭىدىــن نەشــرگە تەييارالشــتا مەرھــۇم ئەھمــەد زىيائــى ۋە مەرھــۇم ئابدۇرېھىــم 
ــى  ــى، 2013 – يىل ــمە نۇسخىس ــي يەش ــىلغان نەزمى ــدا بېس ــى بېيجىڭ ــپ ، 1984 – يىل ــرگە تەييارلىنى ــن نەش ــەر تەرىپىدى ئۆتكۈرل
ئۈرۈمچىدە بېســىلغان نەزمىي يەشمىســى، شــۇنداقال 2014 – يىلى ئۈرۈمچىدە نەشــر قىلىنغان » قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ  ئوقۇلغۇســى ۋە 
نەســرىي يەشمىســى، مىرســۇلتان ئوســمانوف تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ پەرغانــە نۇسخىســى ۋە تۈركچــە 
نۇســخىلىرىدىن پايدىالنــدۇق. بۇرۇنقــى نەشــرلەردىكى پايدىلىنىــپ ماتېرىياللىــرى كەمچىللىكــى ۋە ئىمالمىزنىــڭ قېلىپالشــمىغانلىقى 
تۈپەيلــى كېتىــپ قالغــان بــەزى خاتالىقــالر تۈزىتىلــدى. ئەســەر قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىــدا يېزىلغــان ھەجىــم جەھەتتىــن چــوك، ژانىــر 
ۋە ئۇســلۇب جەھەتتىــن ئــۆز دەۋرى ئۈچــۈن يېڭــى بىــر بەدىئىــي ئەســەر بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن بىللــە قەدىمكــى ئۇيغــۇر ئەدەبىــي 
ــى نەشــرىدە  ــدى ۋە يۇقىرىق ــار بېرىل ــى ســاقلىنىپ قىلىشــىغا ئېتىب ــۆز پېت ــەدەر ئ ــڭ ئىمكانق ــان ســۆز – ئىبارىلەرنى ــدا قوللىنىلغ تىلى
ئىشــلىتىلمىگەن »ئۆ ، ئۈ« تاۋۇشــلىرى تولۇقلىنىپ ئىمال خاتالىقلىرى تۈزىتىلىپ، مۇشــۇنداق ئالىي ســۈپەتتە ھۇزۇرۇڭالرغا ســۇنۇلدى.

* كىتابنىڭ »نەشرگە تەييارلىغۇچىالردىن« قىسمىدىن ئېلىندى )5 - 6 - بەتلەر(
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كىتابنىڭ يېڭى نەشرىدىن بەزى بەتلەر
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ئەنــە  كەتكــەن.  قالــدۇرۇپ  مىراســلىرىنى  مەدەنىيــەت  قىممەتلىــك  تولىمــۇ  مــول،  ئىنتايىــن  بىزگــە  ئەجدادلىرىمىــز 
شــۇ بىباھــا مىراســلىرىمىزدىن بىــرى بولغــان، XI ئەســىردە ياشــىغان ئاتاقلىــق ئۇلــۇغ ئۇيغــۇر شــائىر، ئەدىــب ، پەيالســوپ 
داســتانىدۇر. بىلىــك«  »قۇتادغــۇ  ئەســەر  شــاھانە  يېزىلغــان  تەرىپىدىــن  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ  ئەربابــى  دۆلــەت  ۋە 

ــا.ر ئىجتىمائىــي پەنلــەر ئاكادېمىيەســى مىللەتلــەر تەتقىقــات  »قۇتادغــۇ بىلىــك« داســتانىنىڭ نەزمىــي يەشمىســىنى ش.ئۇ.ئ
ــى  ــۈپلەرنىڭ -1984يىل ــن يۈس ــەت زىيائــي ، مەمتىمى ــۈر، ئەخم ــم ئۆتك ــالر ئابدۇرېھى ــق ئالىم ئىنســتىتۇتى خادىملىــرى – ئاتاقلى
»مىللەتلــەر نەشــرىياتى«دا ئــەرەب ھەرپىــدە ھازىرقــى زامان ئۇيغۇر تىلىدا يورۇق كۆرگەن نۇسخىســىنى كىرىل يېزىقىــدا مىللەتپەرۋەر 
ئىنســان ســادىقجان يۇنۇســوۋ -2009يىلــى يۇرتىمىزدىكــى ســاخاۋەتچى كىشــىلىرىمىزنىڭ ھامىيلىقىــدا نەشــر قىلدۇرغــان ئىــدى . بــۇ 
قېتىــم بولســا، مەزكــۇر ئەســەرنىڭ ئابدۇشــۈكۈر تــۇردى ۋە قادىــر ئەكبەرلــەر نەشــرىگە تەييارلىغــان نەســرىي يەشــمە نۇسخىســىنىڭمۇ 
كىرىــل يېزىقىــدا يــورۇق كۆرۈشــى يەنــە شــۇ ســادىقجان يۇنۇســوۋنىڭ ئەجىرگــە مەنســۇپ . مەزكــۇر ئەســەرنىڭ كىرىل يېزىقىــدا يورۇق 
كۆرۈشــى ســاخاۋەتلىك ئىنســانالرنىڭ بىــرى دولقۇنتــاي  ئابدۇخېلىــل ھاجىــم ئابدۇخېلىــل ئوغلىنىــڭ ھامىيلىقىــدا يورۇققــا چىقتــى. 

بــۇ نەســرىي يەشمىســىنىڭ ئاالھىدىلىكــى شــۇنىڭدىن ئىبارەتكــى – نەزمىــي يەشمىســىدە بېرىلگــەن 6645 كۇپلېــت مېتىــن 
ــدە  ــۆزلەرگە ئاالھى ــىك س ــەن كىالسس ــىدە كۆرۈلگ ــي يەشمىس ــى نەزمى ــۇپ، ئالدىنق ــان بول ــاقالپ قېلىنغ ــە س ــۇرى بويىچ رەت نوم
لۇغــەت تەييــارالپ قوشــۇمچە قىلىنغــان بولســا، مەزكــۇر نەســرىي يەشمىســىنى ئادەتتــە قازاقىســتاندا ئىشــلىتىۋاتقان ھازىرقــى 
زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا ھېچقانــداق ئىزاھات-لۇغەتســىزال پايدىلىنااليســىز. شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ كىرىــل ھەرپىــدە تەييارالنغــان 
ــدۇ. ــپ بېرى ــى يارىتى ــش ئىمكانىيىتىن ــق پايدىلىنى ــۈن قواليلى ــز ئۈچ ــەڭ ئوقۇرمەنلىرىمى ــتانى ك ــك«  داس ــۇ بىلى ــۇر »قۇتادغ مەزك

يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ »قۇتادغۇ بىلىك« داستانى 
قازاقىستاندا كىرىل يېزىقىدا نەشر قىلىندى

مۇنەۋۋەر يۇنۇسوۋا سادىق قىزى )قازاقىستان(
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»قۇتادغۇ بىلىك«نىڭ شېئىرىي نۇسخىسى ئۆزبېكىستاندا نەشر 
قىلىندى

ــتانلىق  ــېئىرىي نۇسخىســى،  ئۆزبېكىس ــتانىنىڭ ش ــك« داس ــۇ بىلى ــڭ »قۇتادغ ــۇ يۈســۈپ خــاس ھاجىپنى ــۇغ مۇتەپەككۇرم ئۇل
ژۇرنالىســت، شــائىر، ئەدەبىياتشــۇناس ۋە تەرجىمــان ئابدۇھامىــد پاردائېــۋ تەرىپىدىــن 2018 -يىلــى نەشــر قىلىنــدى. بــۇ  شــېئىرىي 
ــڭ ئەســلى ۋە  ــۇ بىلىك«نى ــان »قۇتادغ ــى تاشــكەنتتە نەشــر قىلغ ــوۋ 1972 يىل ــۇم كارىم ــى قاي ــرى نامزات ــە پەنلى نۇســخا، فىلولوگىي
نەســرىي نۇسخىســىغا تايىنىــپ نەشــر قىلنــدى. قايــۇم كارىموۋەنىــڭ ئەســىرى،  »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ دۇنيادىكى ئۈچ نۇســخىلىرىدىن 
بىــرى بولغــان نەمەنگــەن نۇسخىســى ئاساســىدا تەييارالنغــان بولــۇپ 6409 بېيىتتىــن ئىبــارەت ئىــدى. كېيىنچــە  ئاتاقلىــق ئالىــم 
تىمــور كوجائۇغلىنىــڭ تەۋسىيەســى ۋە ياردىمــى بىلــەن »قۇتادغــۇ بىلىك«نىــڭ تۈركىيــەدە ۋە ئەزەربەيجانــدا نەشــر قىلىنغــان باشــقا 
ــدى. ــە قىلىن ــە تەرجىم ــپ ئۆزبېكچىگ ــت قىلى ــى 6645 بېيى ــەكىلدە،  يەن ــۇق ش ــتان تول ــپ،  داس ــخىلىرىدىن پايدىلىنى ــۇق نۇس تول

ــت،  ــۇپ، ژۇرنالىس ــان بول ــدا تۇغۇلغ ــىدە 1958 يىل ــوكا ناھىيەس ــى، ب ــكەنت ۋىاليىت ــدى، تاش ــۋ ئەپەن ــد پاردايئې ئابدۇھامى
شــائىر، ئەدەبىياتشــۇناس، تەرجىمــان. بىــر نەچچــە شــېئىرىي توپالملىــرى، »دوســتنامە« داســتانى نەشــر قىلىنغــان. ئەلىشــىر 
نىداســى«  »زەردۇشــت  نىتشــەنىڭ   ف.  تەتبىقلىغــان.   تىلىگــە  ئۆزبېــك  زامــان  ھازىرقــى  داســتانلىرىنى  بارلىــق  نەۋائينىــڭ 
 . ئــى  ئا.بلــوك،  كىتــس،  ج.  ج.بايــرون،  ر.تاگــور،  قىلغــان.  تەرجىمــە  بويىچــە  شــەكلى  شــېئىرىي  تىلىغــا  ئۆزبېــك  ئەســىرىنى 
برودســكىي كەبــى ئونــالپ مەشــھۇر شــائىرالرنىڭ شــېئىرىي ئەســەرلىرىنى، شــۇنىڭدەك نۇرغۇنلىغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى 
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ــېئىرلىرى رۇس،  ــان. ش ــە قىلغ ــە تەرجىم ــالىلىرىنىمۇ ئۆزبېكچىگ ــوپالرنىڭ رىس ــق پەيالس ــەلەرنى، داڭلى ــى ۋە قىسس ــر رومانالرن نادى
ــم  ــم ئالى ــۇ قېتى ــدى ب ــۋ ئەپەن ــد پاردايئې ــان. ئابدۇھامى ــە قىلىنغ ــا تەرجىم ــان تىللىرىغ ــس، ئەزەربەيج ــازاق، نېمى ــز، ق ــۈرك، قىرغى ت
قىلمىشــتۇر. مۇۋەپپەقىيەتلىــك تەرجىمــە  بىلىــك« داســتانىنىڭ شــېئىرىي نۇسخىســىنى  يۈســۈپ خــاس ھاجىپنىــڭ »قۇتادغــۇ 

ــەرنىڭ  ــدۇ: » ئەس ــداق يازى ــدە مۇن ــى ھەققى ــېئىرىي تەرجىمىس ــڭ ش ــۇ بىلىك«نى ــدى  »قۇتادغ ــۋ ئەپەن ــد پاردايئې ئابدۇھامى
تولــۇق تەرجىمــە قىلىنــدى. بۇنىــڭ روياپقــا چىقىشــى ســەۋەب بولغــان تىمــۇر كوچــا ئوغلىغــا ئاالھىــدە تەشــەككۈر ئېيتىمــەن. 
>قۇتادغــۇ بىلىــك< داســتانى بارلىــق تۈركىــي خەلقلىــرى ئەدەبىياتىــدا، جۈملىدىــن ئۆزبېــك ئەدەبىياتىدىمــۇ بىباھــا مىــراس 
ھېســابلىنىدۇ . داســتاننى تەرجىمــە قىلىــش جەريانىــدا ، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ بىلــەن يۈزمــۇ -يــۈز سۆھبەتلەشــكەندەك 
ئېيتىمــەن!«. شــۈكۈر  چەكســىز  ئالالھغــا  ئۈچــۈن  قىلغانلىقــى  نېســىپ  بەختنــى  شــەرەپلىك  مۇشــۇنداق  ئالــالھ  بولــدۇم. 

نۇسخىســى. نەســرىي  ۋە  ئەســلى  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  قىلغــان  نەشــر  تاشــكەنتتە  يىلــى   -  1972 كارىمــوف  قايــۇم 

ئابدۇھامىد پاردائېۋ )ئۆزبېكىستان(
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نۇسخىســى نەســرىي  ۋە  ئەســلى  بىلىك«نىــڭ  »قۇتادغــۇ  قىلغــان  نەشــر  تاشــكەنتتە  يىلــى   1972 كارىمــوۋ  قايــۇم 

ــېئىرىي نۇسخىســى  ــڭ ش ــۇ بىلىك«نى ــان »قۇتادغ ــر قىلىنغ ــى نەش ــن 2018 -يىل ــۋ تەرىپىدى ــد پاردائې ئابدۇھامى
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ئەدىب ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ »ئەتەبەتۇل ھاقايىق« كىتابى 
قازاقىستاندا كىرىل يېزىقىدا نەشر قىلىندى

يەنــى  باشــلىرىدا،  ئەســىرنىڭ   -  13 ۋە  ئاخىــرى  ئەســىرنىڭ   -  12 يۈكنەكىــي  ئەھمــەد  ئەدىــب 
ئەجــدادى  ئۆزىنىــڭ   ئــۇ  شــائىر.  ئەتكــەن  ئىجــاد  ياشــاپ  يىللىــرى  ئاخىرقــى  دەۋرىنىــڭ  قاراخانىيــالر 
داۋامالشــتۇرغۇچى. ئەنئەنىلىرىنــى  ئەدەبىياتنىــڭ  ســالغان  ئاساســىنى  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 

مەدەنىيــەت  پــەن،  بىلىــم،  تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  )بىرلەشــكەن   UNESCO يىــل   -  2018 مەلۇمكــى، 
ئەخمــەد  ۋاقەمــۇ  بــۇ  قىلىنــدى.  ئېــالن  دەپ  يىلــى  ھەقايىــق«  »ئەتەبەتــۇل  تەرىپىدىــن  تەشــكىالتى( 
ئــۆز  ئۆتســىمۇ  ئەســىرلەر  تــاالي  قاراشــلىرىنىڭ  كــۆز  بولغــان  دۇنياغــا  پىكىرلىرىنىــڭ،   - ئــوي  يۈكنەكىينىــڭ 
كېــرەك. بەرســە  دېــرەك  ئىكەنلىكىدىــن  ئىگــە  ئەھمىيەتكــە  ئالەمشــۇمۇل  ھــەم  يوقاتمىغانلىغىدىــن  قىممىتىنــى 

ئەتەبەتــۇل ھەقايىــق ئەســىرىنىڭ ھازىرغىچــە ئىلىــم ئەھلىگــە يەتتــە نۇسخىســى مەلــۇم. بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ 
ــالن  ــر ئارس ــۈك ئەمى ــخا بۈي ــۇ نۇس ــدۇ. ب ــى، دەپ ئاتىلى ــا« نۇسخىس ــى »ئ ــى ياك ــەمەرقەنت نۇسخىس ــاقالنغاننى س ــۇق س تول
خوجــا تارقاننىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن ئــۆز دەۋرىنىــڭ ئاتاقلىــق خەتتاتــى زەينۇالبىدىــن تەرىپىدىــن 1444 -يىلــى، يەنــى 
ئەســەر يېزىلىــپ، ئىككــى ئەســىردىن ئارتــۇق ۋاقىــت ئۆتكەندىــن كېيىــن ســەمەرقەنتتە ئۇيغــۇر يېزىقىــدا كۆچۈرۈلگــەن. 

يىلــى بېيجىڭــدا »ئەتەبەتــۇل   - 1980 ئايۇپــالر  بىلــەن تۇرســۇن  ئالىملىــرى خەمىــت تۆمــۈر  ئاتاقلىــق ئۇيغــۇر 
ــى  ــڭ لۇغىت ــەر تىلىنى ــمە ۋە  ئەس ــقىچە كىرىش ــا  قىس ــدۇ. كىتابت ــر قىلى ــىنى نەش ــى، تەرجىمىس ــلى مەتن ــڭ ئەس ھەقايىق«نى
تەرىپىدىــن  ئىنســتىتۇتى  تىل-شۇناســلىق  ئاكادېمىيەســى  پەنلــەر  قازاقىســتان  بولســا،  يىلــى   -  1985 ئالغــان.  ئــورۇن 
»ئاخمېــد يۈگنېكــى. ئاقىقاتســي« ناملىــق كىتــاب نەشــر قىلىنىــدۇ. مەزكــۇر كىتابنــى ئاتاقلىــق ئالىمــالر ئــە. قۇرشــژانوۋ 
ــىنى  ــېئىرىي تەرجىمىس ــەن ئەســەرنىڭ ش ــمە بىل ــژانوۋ كىرىش ــە. قۇرش ــان.  ئ ــرىگە تەييارلىغ ــاغىن-دىقوۋالر نەش ــەن ب. س بىل
يازغــان. تەرجىمىســىنى  پروزىلىــق  تىرانسكرىپسىيەســى،  نۇسخىســىنىڭ  »س«  ئەســەرنىڭ  بســاغىدقوۋ  بولســا،  يازغــان 
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تەشــكىالتى(  مەدەنىيــەت  پــەن،  بىلىــم،  تەشــكىالتىنىڭ  دۆلەتلــەر  بىرلەشــكەن   UNESCO  ( يىلىنىــڭ   -  2018
ئۈچــۈن،   خاتىرىلــەش  ۋەقەنــى  تارىخــى  قىلىنغانلىقىــدەك  ئېــالن  دەپ  يىلــى  ھەقايىــق«  »ئەتەبەتــۇل  تەرىپىدىــن 
تۈركچــە،  ئاراتنىــڭ  ر.  ر.  نەشــرىدە  مەزكــۇر  قىلىنــدى.  نەشــر  قايتىدىــن  نۇسخىســى  كىرىــل  ھەقايىق«نىــڭ  »ئەتەبەتــۇل 
پايدىلىنىلــدى. تەرجىمەلىرىدىــن  ئۇيغۇرچــە  ئايۇپالرنىــڭ  تۇرســۇن  بىلــەن  تۆمــۈر  خەمىــت  قازاقچــە،  ســاغندقوۋنىڭ  ب. 

رۇسالن ئارزىئېۋ )قازاقىستان( 

خەمىت تۆمۈر، تۇرسۇن ئايۇپالر تەرىپىدىن 1980 - يىلى نەشر قىلىنغان ھازىرقى زامان ئۇيغۇرچە نۇسخىسى

ھازىرقى زامان ئۇيغۇرچە بىلەن كىتابنىڭ ئەسلى نۇسخىسىنىڭ سېلىشتۇرۇلمىسى
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سەمەرقەنت نۇسخىسى ئاياسوفيا نۇسخىسى

توپكاپى نۇسخىسى گولالندىيە نۇسخىسى
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قىرغىزىستاننىڭ جااللئاباد شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر
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قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر
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ئاۋسترالىيەنىڭ ئادېاليدې شەھىرىدە ئورتاق ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر
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ئامېرىكادا ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر
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شۋېتسىيەنىڭ ستوكھولم شەھىرىدە ئورتاق ئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر
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نورۋىگىيەنىڭ ئوسلو شەھىرىدەئۆتكۈزۈلگەن خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن كۆرۈنۈشلەر



مەردانە يىگىت


