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كىرىش سۆز

»مــەن ۋە...« بىلــەن باشــانغان بۇ يۈرۈشــلۈك كىتاپنــى بۇندىن 
يەتتــە يىــل بــۇرۇن ئــەۋالت ئىشــقىدا يانغــان بىــر تۈركــۈم پىــداكارالر 
ــڭ  ــر مەكتەپنى ــۇقتىكى بى ــدا تۇمش ــۇ چاغ ــدى. ش ــان ئى ــە قىلغ ھاۋال
ئوقۇتقۇچىلىــرى بىلــەن دۇنيانــى، تەبىئەتنــى ۋە ئىنســاننى بالىارغــا ئانــا 
ــدۇق.  ــان ئى ــۆھبەتتە بولغ ــدە س ــەندۈرۈش ھەققى ــداق چۈش ــدا قان تىل
ئــۇالر مەكتەپلەرگــە ئــۆز ئالدىغــا دەرســلىك تەســىس قىلىشــقا ئىجــازەت 
ــا  ــائەت ئان ــى س ــدە ئىكك ــپ ھەپتى ــەتتىن پايدىلىنى ــەن پۇرس بېرىلگ
تىلــدا ئۆتۈلىدىغــان بىــر يــۈرۈش دەرســلىك تۈزگۈزمەكچــى بولۇشــتى. 
مــەن ئۇالرغــا بــۇ دەرســلىكنىڭ خىتــاي تەشــەببۇس قىلىدىغــان ســاختا 
كوللىكتىۋىزىمنىــڭ ئەكســىچە ئۆزلۈكنــى تەكىتلەيدىغــان »مــەن« بىلــەن 
باشاشــنى ئېيتتىــم. باشــانغۇچقا »مــەن ۋە بەدىنىم«، »مــەن ۋە ئائىلەم، 
جەمەتىــم« دېگــەن ئىككــى كىتــاپ، تولۇقســىزغا »مــەن ۋە تارىخىــم«، 
»مــەن ۋە زېمىنىــم«، »مــەن ۋە ئېلىم-پــەن« دېگــەن ئــۈچ كىتــاپ، 
تولــۇق ئوتتۇرىغا »مــەن ۋە ئىاھىي دۇنيــا«، »مەن ۋە سىياســىي دۇنيا« 
ــەت  ــن مەقس ــۇ كىتاپاردى ــدى. ب ــى بول ــى تەييارالنماقچ ــەن ئىكك دېگ
ــۇن،  ــىدىن باشلىس ــن ۋە ئائىلىس ــنى بەدىنىدى ــز ئۆگىنىش پەرزەنتلىرىمى
ئاندىــن چۈشەنچىســىنى مىللــەت، ئىلىم-پــەن ۋە توپراققــا كېڭەيتســۇن، 
ــات  ــەپ ھاي ــەل ئىگىل ــى مۇكەمم ــي دۇنيان ــي ۋە ئىاھى ــدا ماددى ئاخىرى
ــاختا  ــقان س ــقا چىرماش ــۇن، تۇرمۇش ــرەپ قالمىس ــەپ تەمتى ــدا تىن يولى
ــۇن  ــە ئالدانمىس ــان ئىاھىيەتك ــەت ۋە يالغ ــۇن سىياس ــەت، ئازغ تېباب
ــىلىرىمىز  ــزدە كىش ــىمچە ۋەتىنىمى ــدى. بايقىش ــارەت ئى ــن ئىب دېگەندى
كىچىكىدىــن باشــاپ ئۆزىگــە بىــر ئۆمــۈر ھەمــراھ بولىدىغــان بەدىنــى 
ھەققىــدە ئىلمىــي چۈشــەنچىگە ئىگــە بولمىغاچقــا بىــزدە داخــان، پىرخۇن 
ۋە رىيــاكار تېۋىپــار بازارلىق ئىــدى، كىشــىلىرىمىز تەبىئىــي ۋە ئىجتىمائى 
ــاۋاتقا  ــى س ــدە پەنن ــۈم ھەققى ــق ۋە ئۆل ــەللىك، قېرىلى ــەت، كېس ئاپ
ــدە  ــەت تۆرى ــدا ھۆرم ــق تونى ــار دىندارلى ــا خۇراپاتچى ــە بولمىغاچق ئىگ
ئۇلۇغلىناتتــى. خەلقىمىــز سىياســەت، خەلقــارا مۇناســىۋەت ۋە دۇنياۋىــي 
تەرتىــپ ھەققىــدە مەرىپەتلىــك بواللمىغىنــى ئۈچــۈن دائىــم زالىمارنىــڭ 
قۇلىغــا  قوللىغۇچىســىغا ياكــى قولاردىكــى ئويۇنچۇققــا ئايلىنىــپ قاالتتى. 
ــڭ  ــكۈنلۈك، پەننى ــىزلىق، چۈش ــىزلىق، مائارىپس ــى ھوقۇقس خەلقىمىزدىك
ئومۇماشماســلىقى، بېقىندىلىقنىــڭ ئەنئەنىگــە ئايلىنىــپ كېتىشــى قاتارلىــق 



ــش  ــە ئۆزگەرتى ــز ھالىتىمىزگ ــان  ئاجى ــپ چىقىۋاتق ــەۋەپلەردىن كېلى س
ــكە  ــى كۆرمەس ــا، بۇالرن ــش بولس ــەڭ ئېچى ــا ج ــا، خۇراپاتق نادانلىقق

ــارەت ئىــدى.  ــەم بولۇشــتىن ئىب ســېلىش بىلىمســىلىككە ي

شــۇ قېتىملىــق يىغىلىشــتا غەيرەتكــە كەلگــەن پەرۋانە ئۇســتازالرنىڭ 
تەشەببۇســى بىلــەن مــەن بىــر يــۈرۈش كىتاپنىــڭ اليىھەســىنى ئوتتۇرىغــا 
قويــدۇم. كىتاپنــى تــۈزۈش ئىشــىغا ئــون يىلدىــن ئارتــۇق ئوقۇتقۇچىلىق 
ۋە ســىنىپ باشــقۇرۇش تەجرىبىســىگە ئىگــە دوســتۇم ئەخمــەت مەســئۇل 
ــىم  ــەن رەس ــى. م ــار پۈتت ــتتا كىتاپ ــى ئاۋغۇس ــدى. 2013-يىل بول
كىرگــۈزۈش، كۆنۈكمــە تەييــارالش، ئوقۇتقۇچىارغــا كۆرســەتمە تــۈزۈش 
قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىدىغــان چاغــدا قاماققــا ئېلىندىــم. مــەن چىقىــپ 
تۇرۇشــۇمغا قەدىنــاس دوســتۇم تۇتۇلــۇپ كەتتــى. كىتــاپ مەنــدە قالدى. 

»مــەن...« دېگــەن بــۇ بىــر يــۈرۈش كىتاپنــى تۈزگەن دوســتۇم 
ھەقىقەتــەن ئەھمىيەتلىــك بىــر ئەمگــەك قىلغــان ئىكــەن. ئەينــى چاغــدا 
قىلغــان پىانلىرىمىــز شــۇ چاغــدا ۋەتەندىكــى خەلقىمىــز ئۈچــۈن ئەمــەس 
ھېلىمــۇ زۆرۈر بىــر ئىھتىيــاج ئىكەنــدۇق. مۇشــۇنداق بىــر يۈرۈشــلۈك 
كىتاپارنــى چىقىرىشــنىڭ ئەھمىيىتىنــى مۇســاپىرەتتە تېخىمــۇ چوڭقۇر ھىس 
ــە  ــى مۇھاجىرەتت ــا قالغــان دوســتۇمنىڭ ئۈمىدىن ــم، ھەمــدە قاماقت قىلدى
ــتارنىڭ  ــى دوس ــم. ئۇيغۇرياردىك ــەت قىلدى ــنى نىي ــە ئاشۇرۇش ئەمەلگ
ــى.  ــا چىقت ــاپ روياپق ــۈرۈش كىت ــر ي ــۇ بى ــەن ب ــى بىل قوشۇلۇش
ــم،  ــە ھازىرلىيالمدى ــۈن كۆنۈكم ــار ئۈچ ــۇ كىتاپ ــەن ب ــدەك م دېگىنمى
رەســىم كىرىشــتۈرەلمىدىم، دوســتۇم قاماقتــا بولغاچقــا كىتاپنــى تۈزۈشــتە 
ــەش  ــەت تەھرىرل ــم. پەق ــتە قىالمىدى ــى سۈرۈش ــان مەنبەلەرن قولانغ
جەريانىــدا بــەزى تولۇقاشــارنى قىلدىــم. ۋەتەندە شــارائىت چەكلىمىســى 
ــاپ  ــى يېڭى ــە ۋە ئاتالغۇالرن ــان ســۆز، جۈمل ــپ قالغ ــەۋەپلىك دېيىلى س

ــم. چىقتى
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تەبئىي پەنلەرنىڭ تەرەققىياتى

ئىلىم-پەن  ئالىملىرى قەيەردە خىزمەت  قىلىدۇ؟

بۈگۈنكــى دەۋردە پەن-تەتقىقــات يەرشــارىنىڭ بۇلــۇڭ-
پۇچقاقلىرىغىچــە يېتىــپ بېرىپاقالماســتىن، بەلكــى يەنــە ئالــەم 
بوشــلوقىغىمۇ قــول ئۇزاتتى. ئالــەم ئۇچقۇچىلىــرى ئېغىرلىقىنــى يوقاتقان 
ــانارنىڭ  ــىنى، ئىنس ــڭ ئۆزگىرىش ــار ۋە ماددىارنى ــۇ، جانلىق ھالەتتىم
ــى  ــاج ئىكەنلىكىن ــداق شــارائىتقا موھت ئالەمــدە ياشىشــى ئۈچــۈن قان
ــقا  ــڭ تاش ــار ھايۋانارنى ــدا ئالىم ــەت مۇزىيى ــدۇ. تەبىئ ــق قىلى تەتقى
ئايانغــان ســۆڭىكىنى تەتقىــق قىلىــپ، دىنازاۋورنىڭ ســىرىنى ئېچىشــقا 
ئۇرۇنىــدۇ. ئالىمــار جەنۇبىــي قۇتۇپتىكــى قېلىــن مۇزقاتلىمىنــى نەچچە 
مىــڭ مېتىــر تېشــىپ، ئوخشــىمىغان مــۇز قەۋىتىدىــن 500 مىــڭ يىــل 
ــدۇ.  ــى تاپى ئىلگىرىكــى يەرشــارى كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنىڭ دەلىللىرىن
قىرائەتخانــا ۋە ئارخىپخانىــاردا قەدىمكــى ئەســەرلەرنى تەرجىمــە 
قىلىــپ، ئىنســانىيەت ئەجدادىنىــڭ يىــراق قەدىمكــى زامانــدا قانــداق 
ياشــىغانلىقىنى، ئۆتمۈشــتىكى مەدەنىيــەت مۇھىتىــدا قانــداق تەپەككــۇر 

ــدۇ. ــق قىلى ــى تەتقى قىلغانلىقىن

بىــز ئىزچىــل توختىمــاي تەتقىــق قىلىمىــز، بۈگۈنكــى كۈنــدە 
ــر  ــەر بى ــوق. ھ ــر ســاھە ي ــچ بى ــان ھى ــات چىتىلمايدىغ پەن-تەتقىق
ــە  ــا ئىنچىك ــا – قايت ــار قايت ــوئالارنى ئالمى ــن س ــاھەدىكى قىيى س
ــى  ــۇئالارنىڭ جاۋابىن ــاي س ــار ھارماي-تالم ــدۇ. ئالىم ــق قىلى تەتقى

ــدۇ. ــۈن ئىزدىنى ــش ئۈچ تېپى
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بىلىم دېگەن نېمە؟

بىلىــم ئىنســانارنىڭ ئەمەلىيەتتىــن ئېرىشــكەن، تەبىئــەت 
باغرىــدا ياشــاش جەريانىدىكــى تەجرىبىســى ۋە تەبىئەتنــى تونۇشــىدۇر. 
ــەم  ــدۇ ھ ــق خاتىرىلىنى ــەكىل ئارقىلى ــان ش ــاش بولمىغ ــم ئوخش بىلى
ئەۋالدالرغــا يەتكۈزۈلىــدۇ  ئىنســانىيەت ئېرىشــكەن بىلىــم ئەۋالدتىــن 
ــز،  ــد قىلىدىغىنىمى ــەڭ ئۈمى ــڭ ئ ــدۇ، بىزنى ــراس قالى ــا مى ئەۋالدق
قەدىمكــى بىلىــم ۋە تەجرىبىنىــڭ كەلگۈســى تۇرمۇشــىمىزدا بەلگىلىــك 

ــىدۇر. ــى ئىگىلىيەلىش ئورۇنن

ــى داۋاالش  ــا ئىلگىرىك ــە يەنى ــى تېبابەتت ــىلەن: بۈگۈنك مەس
ــەللەر  ــان كېس ــدا بولغ ــى پەي ــلىتىلىپ يېڭ ــار ئىش ــۇلى ۋە دورى ئۇس

ــا. داۋاالنماقت

ئۇنىڭدىــن باشــقا بىــز يەنــە ئىلگىرىكــى قانۇنىيــەت ئارقىلىــق، 
كەلكــۈن كېلىــش ۋاقتىغــا ھۆكــۈم قىااليمىــز.

ــەت  ــق تەبىئ ــى بارلى ــم« ئۇقۇم ــان »بىلى ــا ئالغ ــز تىلغ بى
ــاھەگىمۇ  ــرو س ــى مىك ــۇق مۇھىتىمىزدىك ــدە مەۋجۇتل ــى ھەم قانۇنىيىت

ــداردۇر. ئاالقى

ــال  ــر ت ــق بى ــرى ئارقىلى ــەرۋەن ھۈنى ــر ھۈن ــىلەن: بى مەس
ــم  ــال ئالى ــەر ئاي ــر نەپ ــايدۇ، بى ــى دوراپ ياس ــەت بۇيۇمىن زىنن
تەجرىبىخانىــدا بىــر تەجرىبىنــى تامامايــدۇ، بــۇ ھەرىكــەت ئېرىشــكەن 

ــەۋەدۇر. ــىگە ت ــم دائىرىس ــە بىلى ــش ۋە تەجرىب بىلى

ــا  ــى ئەۋالدالرغ ــدە كىيىنك ــش ھەم ــارا ئۆگىتى ــم ئۆزئ بىلى
يەتكــۈزۈش ئارقىلىــق ئۈزلۈكســىز توپلىنىــدۇ ۋە داۋاملىشــىدۇ. بىلىــم 
ــات  ــانىيەتنى كەلگۈســى تەرەققىي ــدەك ئىنس ــە خەرىتى ــر پارچ ــا بى گوي
يۆنىلىشــىگە يېتەكلەيــدۇ، كەلگۈســى دۇنياغــا بولغــان ئەنسىرىشــىمىزنى 
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ــدۇ. يوقىتى

شــىمالىي  1-ئالىمــار 
ئىلمىــي  رايونىــدا  قۇتــۇپ 

بولماقتــا  تەتقىقاتتــا 

 

ــايدىغان  ــاھىلىدا ياش ــا س   2-دەري
ــار ــە ۋە باشــقا جانلىق قۇلۇل

ــار تەجرىبىخانىدا  3-ئالىم
ــىدە خېمىيە تەجرىبىس

4- دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان 
قەدىمكى مەدەنىيەتتە ئاسترونومىيە 
ۋە ماتېماتىكىنى ئىاھقا چوقۇنۇش 

بىلەن باغلىغان
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بىلىم نېمىشقا ئىنتايىن مۇھىم؟

بۈگۈنگــە قــەدەر، ئىلىم–پــەن ئــۇزاق تەرەققىيــات باســقۇچىنى 
باشــتىن كەچۈرگــەن بولســىمۇ، ئــۇ پۈتكــۈل ئىنســانىيەت تەرەققىيــات 
ــر  ــداق بى ــڭ ھەرقان ــەس، دۇنيانى ــان ئەم ــۇت بولغ ــدا مەۋج تارىخى
ــي  ــى تەرەققى ــە تەكش ــر مەدەنىيەتت ــداق بى ــى ھەرقان ــدە ياك يېرى

ــەس. ــۇ ئەم قىلغانم

ــم– ــە. ئىلى ــا ئىگ ــۆپ خىللىقق ــى ك ــەن تەرەققىيات ئىلىم-پ
پــەن ئوخشــاش بولمىغــان مەدەنىيــەت ئارقــا كۆرۈنۈشــىدە، ئوخشــاش 
ــڭ  ــۇپ، بىلىمنى ــە بول ــىگە ئىگ ــات ئەندىزىس ــان تەرەققىي بولمىغ
توپلىنىشــى، باشــقۇرۇش ۋە ئىشــلىتىش ئەھۋالىغــا ئاساســەن، بۇخىــل 
تەرەققىيــات ئەندىزىســىگە مــاس كېلىدىغــان ئەھلى–ئىلىمارنــى 

ــدۇ. ــەپ چىقى تەربىيەل

ــپات  ــى ئىس ــەڭ قەدىمك ــان ئ ــا بىلىدىغ ــز پۇخت ــر بى ھازى
دورىگەرلىكنىــڭ تەرەققىياتــى بولــۇپ، ئوخشــاش بولمىغــان مەدەنىيــەت 
ــات  ــان تەرەققىي ــاش بولمىغ ــك ئوخش ــىدە دورىگەرلى ــا كۆرۈنۈش ئارق
ــش  ــش ۋە يىغى ــقا تېرى ــن باش ــان قىلدى.ئۇنىڭدى ــى ناماي ئەھۋالىن
ــەن  ــى بىل ــانائەت پائالىيىت ــودا- س ــدە، س ــاش ھەققى ــى تال ۋاقتىن
ــەزى  ــىمايدۇ. ب ــار ئوخش ــق ئەھۋال ــڭ باشقۇرۇشــى قاتارلى ھۆكۈمەتنى
دىنــاردا، ئاالھىــدە بېكىتىلگــەن ئــورۇن ۋە ۋاقىــت ئىنتايىــن مۇھىــم 
مەســىلەن: مۇســۇلمانارنىڭ مۇقــەددەس جايــى مەككــە ۋە خرىســتىئان 
ــم رول  ــن مۇھى ــا ئىنتايى ــى ئىتقادت ــى، دىن ــخا بايرىم ــڭ پاس دىنىنى
ــدە،  ــى تەلىپى ــى مەدەنىيىت ــتىيان دىن ــى ۋە خرىس ــام دىن ئوينايدۇ.ئىس
كەئبــە مۇســۇلمانارنىڭ قىبلىســى قىلىــپ بېكىتىلگــەن، پاســخا بايرىمى 
ــداق  ــى ئۇن ــداق ياك ــدار بېكىتكەن.بۇن ــۈن كالېن ــتىيانار ئۈچ خىرىس
ــڭ  ــەن يۇلتۇزنى ــاش بىل ــار قوي ــەزى ئالىم ــى ب ــەۋەبلەر تۈپەيل س
ــدۇ. ــى بېكىتى ــەزى ئورۇنارن ئايلىنىــش ئوربىتىســىدىن پايدىلىنىــپ، ب
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ــدۇ. ــدا ئــۇالر ۋاقىــت ۋە چېســانى بېكىتەلەي ــداق بولغان بۇن

ئىنســانار ماگنىتنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى بايقىغاندىن كېيىــن، دىنىي 
ــڭ  ــاھالەردىمۇ ماگنىتنى ــقا س ــا باش ــەپىرىدە ھەتت ــز س ــا، دېڭى ئىتقادت
ئاالھىدىلىكىدىــن پايدىلىنىــپ تەرەپنــى بەلگىلىگــەن. ھەرقانــداق بىــر 
ــە ئېرىشــىدۇ،  ــپ بىلىمگ ــا بېقى ــۆز ئېھتىياجىغ ــە ئ ــن ۋە مەدەنىيەتت دى
ئــۆز ئېھتىياجىغــا مــاس بىلىــم سىستېمىســىنى تەرەققىــي قىلدۇرىــدۇ.

رەسىم جىپسىالش

ئالىمــى توماس.كــۇن  )1996~1922(  ئامېرىــكا تارىــخ 
ئالىمارنىــڭ تەتقىقــات خىزمىتىنــى گويــا رەســىم جىپىســاش ئويۇنىغــا 
ــر  ــىمنىڭ ھەربى ــق رەس ــات ئارقىلى ــار تەتقىق ــاش دېگەن.ئالىم ئوخش
ــر  ــى بى ــىملەرنىڭ پارچىلىرىن ــۇ رەس ــن ب ــاپ، ئاندى ــى بايق بۆلىكىن
ــتۇرۇش  ــىم قۇراش ــى ئىزدەيدۇ.بۇرەس ــش يولىن ــىم قىلى ــۈن رەس پۈت
ــىلىلەرنىڭ  ــن مەس ــى، قىيى جەريان
ــدۇر. ــزدەش جەريانى ــى ئى جاۋابىن
ــەن  ــى بىل ــات خىزمىت پەن-تەتقىق
رەســىم جىپىســاش ئويۇنىنىــڭ 
ئوخشــىمايدىغان يېــرى شــۇكى، 
ئالىمــار  ئەھۋالــدا،  كۆپىنچــە 
ــان  ــۈپ چىقق ــرى پۈت ــەڭ ئاخى ئ
رەســىمنىڭ قانداقلىقىنــى بىلمەيــدۇ.
ئــۇالر ھەربىــر قىســىم ئۇچۇرالرنــى 
تۈرلەرگــە ئايرىشــقا تىرىشــىدۇ، 
بەزىــدە ئالىمــار تەتقىقاتنىــڭ كۆپ 
قىســمىنى تامامــاپ بولغاندىــن 
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ــپ- ــم يې ــر قىس ــۇ بى ــى ئاش ــەڭ ئاخىرق ــى، ئ ــن بايقايدۇك كېيى
يېڭــى ســاھە بولــۇپ چىقىــپ، ئىلگىرىكــى بارلىــق قىســىمار بىلــەن 
ماساشتۇرۇشــقا ئامالســىز قالىــدۇ. بــۇ چاغــدا ئالىمــار يەنــە ئــۇزۇن 
ــى  ــەڭ ئاخىرق ــق، ئ ــش ئارقىلى ــە قىلى ــش ۋە تەجرىب ــل كۈزىتى مەزگى

ــدۇ. ــرا كېلى ــكە توغ ــى بېكىتىش نەتىجىن

ــاغ  ــار يانارت ئالىم
ئېغىزىــدا ئىلمىــي 

تەتقىقاتتــا.

ئالىمار 
ئىپتىدائىي 

ئورمانلىقتىن يېڭى 
ئۆسۈملۈكنى 

بايقىدى.
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ئىلىم-پەننىڭ قانداق تۈرلىرى بار؟

ــان  ــاش بولمىغ ــۈرۈش ئوخش ــر ي ــىمىزدا بى ــر تۇرمۇش ھازى
ــى  ــات ئوبىيېكت ــى تەتقىق ــىلەن: تەبىئەتن ــەكىللەندى. مەس ــەر ش پەنل
قىلغــان تەبئىــي پــەن، يەنــى خىمىيــە، فىزىــكا، بىئولوگىيــە قاتارلىــق 
پەنلــەر، يەنــە ئىنســانىيەتنىڭ قىلىقلىرىنــى تەتقىقــات ئوبىيېكتــى قىلغان 

ــى. ــە ئىلم فىلولوگىي

فىلولوگىيــە ئىلمــى ئادەمنىــڭ قىلىقلىرىنــى تەتقىقــات ئوبىيېكتــى 
ــۇلى  ــات ئۇس ــۇلىنى تەتقىق ــات ئۇس ــڭ تەتقىق ــدۇ تەبئىيپەننى قىلى
ــات ئۇســۇلى ۋە  ــەر ئارىســىدا تەتقىق ــان پەنل قىلىدۇ.ئوخشــاش بولمىغ
تەتقىقــات يولىنــى ئۆزلۈكســىز ئالماشــتۇرۇپ تــۇرۇدۇ. بۇنــداق ئــۆز 

ــەكىللەندۈرىدۇ. ــاھەلىرىنى ش ــات س ــى تەتقىق ــىش، يېڭ ــارا ئالمىش ئ

ئالىــي مەكتەپتــە ئوقۇغۇچىــار ئوخشــاش بولمىغــان پەنلەرنىــڭ 
ئاساســى بىلىملىرىنــى ئۆگىنىــپ، بــەزى پەنلەرنــى چۈشــىنىدۇ. كېيىــن 
ــى  ــاس پەنلەرن ــپ م ــىپلەرگە كىرى ــان كەس ــاش بولمىغ ــۇالر ئوخش ئ
ــي  ــڭ تارىخى ــۇ پەنلەرنى ــا ب ــىنىدۇ. ھەتت ــەپ چۈش ــۇ ئىلگىرىل يەنىم
تەرەققىياتىنــى، ئــەڭ يېڭــى تەتقىقــات نەتىجىلىرىنــى ۋە نەزەرىيەلەرنــى، 
ــەت  ــە دىقق ــى نەتىجىلەرگ ــۇ يېڭ ــەن ب ــۇل بىل ــرا ئۇس ــدە توغ ھەم
ــى  ــۇ پەندىكــى بىلىملەرن ــدا ب ــدۇ. شــۇنداق بولغان قىلىشــنى ئىگىلەي

ــدۇ. ــى بولى ــا يەتكۈزگىل ــدە كېيىنكــى ئەۋالدالرغ ــى ھەم توپلىغىل

ــەن  ــپ بەردىكــى؛ ئىلىم-پ ــە شــۇنى ئېيتى ــان بىزگ ــۇ جەري ب
ــۇر. ــش دېگەنلىكت ــش ۋە ئىزدىنى ــاي ئۆگىنى توختىم



مەن ۋە ئىلىم-پەن

16

ئەنگلىيەدىكــى غايــەت زور تــاش قىشــلىق ۋە يازلىــق چېســانى 
بېكىتىــدۇ، قەدىمكــى ئىنســانار بەلكــى ئۇنىڭغــا چوقۇنغــان بولۇشــى 
ياكــى ئىنســانىيەتنىڭ دەســلەپكى مەزگىلىدىكــى ھاۋارايــى ئىستانسســى 

بولغــان بولۇشــى مۇمكىــن.

كالېندار

ــەڭ  ــانىيەتنىڭ ئ ــۇزۇش ئىنس ــدار تۇرغ ــۈرۈش كالېن ــر ي بى
ــەن  ــە بىل ــانار كېچ ــدى. ئىنس ــرى ئى ــن بى ــى ئېھتىياجلىرىدى قەدىمك
كۈندۈزنىــڭ ئالمىشىشــى، ئــاي بىلــەن كۈننىــڭ ئايلىنىــش قانۇنىيىتىگە 
ئاساســەن، كــۈن، ئــاي، پەســىل، يىــل ئۇقۇمىنــى كەشــىپ قىلــدى. 
ــى،  ــت تۈزۈم ــائەتلىك ۋاقى ــت 24 س ــان ۋاقى ــر قوللىنىۋاتق ــز ھازى بى
يەنــى بىــر كــۈن 24 ســائەت، بىــر ســائەت 60 مىنــۇت، بىــر مىنــۇت 

ــۇ  ــېكۇنتتۇر. ب 60 س
ۋاقىتنــى  خىــل 

بېكىتىشــنىڭ 
ــى  ــى- قەدىمك تارىخ
نىــڭ  ر قا نلۇ بىلۇ با
ئۇسۇلىغىچە  ھېساباش 
تۇتىشــىدۇ. ھازىــر 
بىــز ئومۇميۈزلــۈك 
ن  تقا ا ئىشــلىتىۋ
پاپــا  كالېندارنــى 
ــە  ــي مىادىي گىرگورى
يىلــى   -1582
ــان.  ــا قويغ ئوتتۇرۇغ
 365 يىــل  بىــر 
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ــاب  ــۇرا ھېس ــۈن، ئوتت ك
بىلــەن ھــەر تــۆت يىلــدا 
بىــر قېتىــم كەبىســە يىلــى 

بولىــدۇ. 

 ئازتىكارنىــڭ كالېندارىغــا 
ــى  ــان قەدىمك ــد قېلىنغ تەقلى

ــدارى ــو كالېن جۇڭگ

مۇز يادرو ئارخىپى

ــىمالىي  ــار ش ئالىم
رايونىدىكــى  قۇتــۇپ 
مېتىــر  مىــڭ  نەچچــە 
ــن  ــۇز قەۋىتىدى ــۇر م چوڭق
يادروســىنى  مــۇز 
ــۇز  ــى. م ــاپ چىقت بۇرغى
ــارىنىڭ  ــەر ش ــىدا ي يادروس
نەچچــە مىــڭ يىللىــق 
كىلىمــات ئۆزگىرىشــىنىڭ 
ســاقانغان.  دەلىللىــرى 

ــىغا  ــات ئارخىپخانىس ــارىنىڭ كىلىم ــەر ش ــى ي ــۇز يادروس ــۇپ م قۇت
ئوخشــايدۇ. ئالىمــار ئوخشــاش بولمىغــان مــۇز قەۋىتىنىڭ قۇرۇلمىســى 
ــتىن،  ــا قالماس ــىنى بېكىتىپ ــڭ تېمپېراتۇرىس ــەر قەۋەتنى ــق ھ ئارقىلى
يەنــە مــۇز قەۋىتىدىكــى كۆپۈكچــە قالدۇقلىرىدىــن، ئەينــى ۋاقىتتىكــى 
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ئاتموســفېرادىكى ھــەر خىــل گاز جىســىمارنىڭ ئىگىلىگــەن نىســبىتىنى 
ــدۇ.  ــل قىلى تەھلى

ئالىمالر يىغقۇچىالرمۇ؟

ئېلىــم- پــەن تەتقىقاتىــدا، قارىماققــا ھېچبىــر قىممىتــى يــوق 
نەرســىلەرنى ياكــى قىممىتــى ئانچــە چــوڭ بولمىغــان پارچــە- پــۇرات 
نەرســىلەرنى يېغىــش ئىنتايىــن مۇھىــم. ئىلىم-پــەن تەتقىقاتىــدا دائىــم 
ــى  ــەت ياك ــار قانۇنىي ــق ئامىل ــدۇ، بارلى ــار كۆرۈلى ــداق ئەھۋال مۇن
ــەك،  ــە بۆل ــن، كىچىككىن ــتۈرۈلگەندىن كېيى ــە بىرلەش ــپ بويىچ تەرتى
بــۇ نەزەرىيەنىــڭ توغــرا ياكــى خاتالىقىنــى ياكــى يېڭىچــە ئىزاھــاش 
كېرەكمــۇ- يــوق، دېگەنگــە ھۆكــۈم قىلىشــقا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. 

نــاۋادا بىــر ئالىــم يېڭــى بىــر بايقاشــقا ئېرىشــمەكچى بولســا، 
ــان  ــىق بولغ ــە پىشش ــى كۆپچىلىكك ــاۋۋال ئىلگىرىك ــۇ ئ ــا ئ ئۇنداقت
نەرســىلەرنى ئىنچىكــە چۈشىنىشــى كېــرەك، ئاندىــن يېڭــى نەرســىلەرنى 
ــدا ئادەمنــى ھاياجانغــا  بايقاشــقا پۇرســەت بولىــدۇ. كۆپىنچــە ئەھۋال

ســالىدىغان يېڭــى بايقاشــقىمۇ، كىشــىلەر يەنىــا ئېرىشــەلمەيدۇ. 

ــى  ــۈل قويۇش ــا كۆڭ ــە ھالقىارغ ــر ئىنچىك ــەر بى ــار ھ ئالىم
كېــرەك. بىــر مەســىلىنى تەتقىــق قىلىــش گويــا بىــر پارچــە خەرىتــە 
ســىزغانغا ئوخشــاش، ھــەر خىــل ئىنچىكــە ئاالھىدىلىكلەرنــى دىققــەت 
ــرەك.  ــش كې ــك قىلى ــا كاپالەتلى ــە ئومۇمىيلىقىغ ــاش، يەن ــەن توپ بىل
ــدا  ــىز ئەھۋال ــى ئېنىقس ــەپ، ۋەزىيىت ــەكلى مۇرەكك ــەر ش ــە ي خەرىت
ــى  ــە خەرىتىن ــر پارچ ــۇنداق بى ــۇڭا مۇش ــايدۇ. ش ــول باش ــە ي بىزگ
ــك  ــق، ۋەكىللى ــاغ، ئويمانلى ــەدەر ت ــزدا، ئىمكانق ــىزغان ۋاقتىمى س
شــەھەر، مەشــھۇر قۇرۇلۇشــار ۋە ئۇالرنىــڭ ئورنىنــى ئېنىــق، ئىنچىكە 

ــرەك. ــىمىز كې ئىپادىلىش
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بىلىملەرنــى  يېڭــى  چۈشــىنىش  بىلىم«لەرنــى  »كونــا 
پايدىلىــق. ئۆگىنىشــىمىزگە 

ــى  ــارغا ئېرىشىش ــوڭ بايقاش ــادىپىي چ ــار تاس ــدە ئالىم بەزى
ــتۈرۈش  ــڭ ئۆس ــاندىر. فىامى ــىمدە ئالېكس ــى رەس ــن. يۇقىرىق مۇمكى
ــۇ ئۆســتۈرۈش قاچىســىدىن  ــۇ، ب ــدا ئ قاچىســىنى ئىشــلىتىش جەريانى

ــان.  ــىللىننى بايقىغ ــان پېنىتس ــى ئۆلتۈرەلەيدىغ باكتېرىيەن

دۇنيا ھەققىدىكى بىلىمنى قانداق مۇئەييەنلەشتۈرىمىز؟

ئارگېنتىنالىــق يازغۇچــى جــورج. لۇئىــس. بۇرگېــس كىتابىــدا 
ــڭ  ــر دۆلەتنى ــۇم بى ــان: مەل ــان قىلغ ــى باي ــر ھېكايىن ــداق بى مۇن
ــە  ــە خەرىت ــر پارچ ــان بى ــە بولغ ــن ئىنچىك ــى ئىنتايى ــى مەزمۇن خەلق
ســىزماقچى بوپتــۇ، ئــۇالر توختىمــاي ســانلىق مەلۇماتارنــى ئۆلچەپتــۇ 
ھەمــدە ئۇنــى خەرىتــە يۈزىگــە چۈشــۈرۈپتۇ. ئــۇالر بــۇ خەرىتىنىــڭ 
ئۆلچىمــى شــۇ دۆلــەت بىلــەن ئوخشــاش چىققانغــا قــەدەر، توختىمــاي 
ئۆلچەپتــۇ، توختىمــاي بەلگــە ســاپتۇ. ئەلۋەتتــە، ئەمەلىــي تۇرمۇشــتا 
ــى  ــۇت بولۇش ــڭ مەۋج ــداق خەرىتىنى ــڭ ۋە بۇن ــداق دۆلەتنى بۇن
ــدە ئىپادىلەشــتەك  ــر تەپســىاتىنى خەرىتى ــەر بى ــەس. ھ ــن ئەم مۇمكى

ــوق.  ــى ي ــر ئەھمىيىت ــات ئۇســۇلىنىڭ ھېچبى ــداق تەتقىق بۇن

ــى  ــۇش، قۇرۇلمىن ــوئال قوي ــرا س ــدا، توغ ــە ئەھۋال كۆپىنچ
ئومۇماشــتۇرۇش، ئاالھىدىلىــك ۋە قانۇنىيــەت ئــەڭ مۇھىــم. بۇنــداق 
ــلەپكى  ــڭ دەس ــقا، تەتقىقاتنى ــاننى تۇتۇش ــىي نىش ــدا، ئاساس بولغان
ــى  ــان قوشــۇمچە تەرەپلىرىن ــانا ئارىلىشــىپ كېتىدىغ ــقۇچىنىڭ ئاس باس
ــان  ــاش بولمىغ ــۇ ئوخش ــق. ب ــقا پايدىلى ــاقىت قىلىش ــن س نەزەردى
ئەھۋالــدا ئوخشــاش بولمىغــان خەرىتىگــە موھتــاج بولغانــدەك ئىــش. 
ــراق  ــك، بى ــە يېتەرلى ــدا خاتاســىز ئومۇماشــتۇرغان خەرىت ــەزى چاغ ب
ــى  ــىلىي ئۇچۇرالرن ــۇ تەپس ــەر تېخىم ــار خەرىتىل ــى ب ــدە رول ئاالھى

ــدۇ.  ــم بولى ــكە الزى بىلىش
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ئۇنداقتــا، تەتقىقاتچىــار زادى نېمىگــە دىققــەت قىلىــش كېرەك؟ 
ــەن مــاس  ــە ســىزغاندا، چوقــۇم ئىشلىتىلىشــى بىل ــر پارچــە خەرىت بى
ــەكىل ۋە  ــدە ش ــاش، ئاالھى ــىتىلەرنى تال ــۇمچە ۋاس ــان قوش كېلىدىغ
مەزمۇنارنــى ئەكىــس ئەتتــۈرۈش الزىــم. مۇنداقچــە قىلىــپ ئېيتقانــدا، 
بــەزى دۇنيــا خەرىتىســى ئاساســلىقى شــەھەرلەر ۋە دۆلەتلەرنــى، بــەزى 
دۇنيــا خەرىتىســى ئاساســلىقى ئورمــان، تــاغ- تېزمىســى ۋە قۇملــۇق 
ــە  ــە يۈزىگ ــى خەرىت ــك ئاالھىدىلىكن ــي جۇغراپىيەلى ــق تەبىئى قاتارلى

چۈشــۈرىدۇ. 

پېتولېمېي

ــروۋ.  ــم ك ــىيەلىك ئالى ــى گىرىتس ــىغان قەدىمك ــىردا ياش مىس
بىرانــدى. باتاميــاس مىــادى )175 -100 ( ئۆزىنىــڭ ئاســترونومىيە 
ۋە ماتېماتىــكا ئەســىرى » 
توپلىمــى«   ئاســترونومىيە 
دا يــەر شــارى ئالەمنىــڭ 
جاياشــقان،  مەركىزىگــە 
كــۈن، ئــاي، يۇلتــۇز ئۇنــى 
ــش  ــپ ئايلىنى ــەز قىلى مەرك
ئوتتۇرۇغــا  تەلىماتىنــى 
يــەر  بــۇ  قويغــان. 
 « تەلىماتىــدۇر.  مەركــەز 
ــى«دا  ــترونومىيە توپلىم ئاس
جىســىملىرىنىڭ  ئاســمان 
ــش ئەندىزىســى بىلەن  ئايلىنى
ئوربىتىــدا  ســەييارىلەرنىڭ 
ھېســاباش  ئايلىنىشــنىڭ 
ــان،  ــان قېلىنغ ــۇلى باي ئۇس
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ــى  ــەز تەلىمات ــەر مەرك ــۇڭا ي ــان. ش ــىرگىچە قوللىنىلغ ــۇ 17- ئەس ب
“باتاميــاس تەلىماتــى” دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. 

1900- يىلى خەرىتىدىكى ئاسىيا.

ــىپ،  ــىغا ئەگىش ــەپەر قىلىش ــا س ــىيىچىلەرنىڭ يىراقق ئېكسپېدىتس
كىشــىلەرنىڭ يىــراق دۆلەتلەرنىــڭ جۇغراپىيەلىــك مۇھىتىنــى چۈشىنىشــى 
تېخىمــۇ ئىنچىكىلەشــتى. نەچچــە يــۈز يىللىــق تەرەققىيــات جەريانىــدا 

خەرىتــە تەدرىجىيــي توغرىانــدى.

ئىلىم - پەن بىزنىڭ دۇنياغا بولغان تونۇشىمىزنى 
ئۆزگەرتتىمۇ ؟

نۇرغۇنلىغــان تەتقىقــات ســاھەلىرىدە ئىنســانار خالىــس 
ــۇالر  ــۇغۇلانغاندا، ئ ــەن ش ــات بىل ــار تەتقىق ــدۇر. ئالىم كۈزەتكۈچى
ــدراك  ــاننىڭ ئى ــى، ئىنس ــاي بەلك ــوپ قالم ــا ب ــاپ كۈزەتكۈچى س
ئىقتىــدارى ۋە ئاالھىــدە تەپەككــۇر قىلىــش ئىقتىدارىدىــن پايدىلىنىــپ، 
تەتقىقــات ئوبيېكتىدىــن ھۆكــۈم چىقىرىــدۇ، ســۇئال قويىــدۇ ھەمــدە 
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ــز  ــېزىم ئەزالىرىمى ــڭ س ــدۇ. بىزنى ــپ چىقى ــى تېپى ــات مېتودىن تەتقىق
بىزگــە نېمىنــى تەتقىــق قىلىــش قانــداق تەتقىــق قىلىــش كېرەكلىكىنى 

ــدۇ. ــپ بېرى ئېيتى

ــۆز  ــىلەرنى ك ــۇن نەرس ــىدا نۇرغ ــەت دۇنياس ــىلەن: تەبىئ مەس
بىلــەن كۆرەلمەيمىــز. شــۇڭا ئالىمــار مىكروســكوپنى ئىجــاد قىلىــپ، 
ئــۇ خىــل مىكــرو جانلىقارنــى تەتقىــق قىلىــدۇ. ئىنســاننىڭ بەدىنــى 
ــل  ــار ئەپچى ــۇڭا ئالىم ــىز، ش ــكە ئامالس ــى سېزىش ــت مەيدانىن ماگنى
ــدۇ.  ــق قىلى ــى ئىســپاتايدۇ ۋە تەتقى ــت مەيدانىن ــەن ماگنى ــارە بىل چ
ــن  ــۇپ ئاندى ــى قوي ــر ۋاراق قەغەزن ــتىگە بى ــت ئۈس ــار ماگنى ئالىم
ــىنىڭ  ــۈر ئۇۋاقچىس ــپ، تۆم ــىنى چېچى ــۈر ئۇۋاقچىس ــە تۆم قەغەزگ
ــەزگىلى  ــل س ــۇ خى ــارىدا ب ــەن يەرش ــۇلىغا ئاساس ــش ئۇس تېزىلى

ــىنىدۇ. ــى  چۈش ــڭ بارلىقىن ــان كۈچنى بولمايدىغ

بەدىنىمىــزدە كومپــاس يــوق. شــۇڭا ھــاۋا بوشــلۇقىدا ياكــى 
ــراق ئالىمــار  ــەرق ئېتىشــكە ئامالســىزمىز. بى ــزدا يۆنىلىشــنى پ دېڭى
ماگنىتنىــڭ ئاالھىدىلىكىدىــن پايدىلىنىــپ، كومپاســنى كەشــىپ قىلــدى 
ھــەم يەرشــارى ماگنىــت مەيدانىنــى ســىزىپ چىقتــى. بەزىــدە ئالىمــار 
مەلــۇم جايــدا مەلــۇم نەرســىنى تەتقىــق قىلغانــدا، ھەرخىــل ھەرياڭــزا 
ئەســۋابارنىڭ ياردىمىگــە موھتــاج  بولىــدۇ. ئەگــەر بــۇ ئەســۋابارنىڭ 
ــدۇ.  ــنى  بىلەلمەي ــول سېلىش ــن ق ــار نەدى ــا ئالىم ــى بولمىس ياردىم
ــز  ــا بى ــۋابارنىڭ ياردىمىدى ــقا ئەس ــكوپ ۋە باش ــىلەن: مىكروس مەس
ئاددىــي كــۆز بىلــەن كۈزىتەلمەيدىغــان مىكــرو دۇنيانــى بايقايمىــز. 

دۇنيانى گۆدەكلەرچە كۆزىتىش

يۇلتــۇز  ئــاي،  كــۈن،  كىشــىلەر  زامانــدا   بۇرۇنقــى 
ــدۇ،  ــپ ئايلىنى ــەز قىلى ــارىنى مەرك ــەر ش ــى ي ــڭ ھەممىس قاتارلىقارنى
دەپ قارايتتــى. بىــر ئايــال ئالىــم جۇڭگــو تەيــۋەن ۋە گىرمانىيەنىــڭ 
ــۈرۈپ،  ــپ تەكش ــەز تارقىتى ــم قەغ ــم - ئايرى ــدە ئايرى مەكتەپلىرى
ــاۋاب   ــىلىلەرگە ج ــەزى مەس ــڭ ب ــان ئوقۇغۇچىارنى ــارەت قىلىنغ زىي
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بېرىشــىنى تەلــەپ قىلغــان. مەســىلەن : يەرشــارى ئالەمنىــڭ قانــداق 
يېرىــدە، بىــز يەرشــارىنىڭ قانــداق يېرىــدە ياشــايمىز؟ دېگەنــدەك... 
نۇرغــۇن ئوقۇغۇچىــار بــۇ ھەقتىكــى پەننــى ئومۇماشــتۇرۇش 
ــى  ــۇ ھەقتىك ــا ب ــرى ئۇالرغ ــان، ئوقۇتقۇچىلى ــەرلىرىنى ئوقۇغ ئەس
ــۆپ  ــقان ك ــكە قاتناش ــا، تەكشۈرۈش ــۆزلىگەن بولغاچق ــى س بىلىملەرن
قىســىم ئوقۇغۇچىــار، يەرشــارى قوياشــنى ئايلىنىــپ ھەركــەت قىلىــدۇ، 
ــاۋاب  ــم دەپ ج ــەن مۇقى ــى ئومۇم ــارىنىڭ ئورن ــى يەرش ئالەمدىك
ــار،  ــەزى ئوقۇغۇچى ــقان ب ــكە قاتناش ــراق تەكشۈرۈش ــەن. بى بەرگ
ــەن.  ــاۋاپ بەرگ ــە ج ــى بويىچ ــان تونۇش ــارىغا بولغ ــڭ يەرش ئۆزىنى
تۆۋەندىكــى تــۆت پارچــە رەســىم تەكشۈرۈشــكە قاتناشــقان بالىارنىــڭ 

ــىدۇر.  ــان تونۇش ــارىغا بولغ يەرش

يەرشارى بىلەن ئاي قوياشنى ئايلىنامدۇ ؟   

ياكى پەقەت يەرشارىا ئۆزى ئايلىنامدۇ ؟

قويــاش دۇنيانىــڭ مەركىزىمــۇ ؟ )ئوتتۇرىدىكــى رەســىم( ياكــى 
يەرشــارى دۇنيانىــڭ مەركىزىمــۇ ؟ 

ئىلىم-پەننىڭ دەسلەپكى باسقۇچى 

ــەن  ــم - پ ــلەپكى ئىلى ــەڭ دەس ــانىيەتنىڭ ئ ــار ئىنس ئالىم
ــن  ــى جايلىرىدى ــڭ ھەرقايس ــۇالر دۇنيانى ــدە، ئ ــى ئىزدېگەن تەتقىقاتىن
ئىلىم-پەننىــڭ نۇرغــۇن ئوخشــاش بولمىغــان ئىلىم-پــەن ئوچاقلىرىنــى 
بايقىــدى. بەزىلىــرى ھەتتــا يىــراق قەدىمكــى دەۋردە پەيــدا بولغــان. 
تارىخشۇناســار ۋە ئارخېئولــوگار ئاشــۇ ســاقانغان ئىزالردىــن، نەچچــە 
ــى ۋە  ــڭ ئىدىيەس ــانارنىڭ ئەجدادلىرىنى ــى ئىنس ــل ئىلگىرىك ــڭ يى مى
قىلىقىنــى تەتقىــق  قىلغــان، ئۇالرنىــڭ ياســىغان نەرســىلىرىنى ئىــزدەپ 
ــى  ــداق پايدىانغانلىقىن ــىلەردىن قان ــۇ نەرس ــڭ ب ــدە ئۇالرنى ھەم
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ــەندى. ــە چۈش ــڭ بارىچ ئىمكانىيەتنى

ــى  ــا يادىكارلىقارن ــز يازم ــە بى ــقا، يەن ــن باش ــۇ ئىزالردى ئاش
ــەز  ــى قەغ ــى قەدىمك ــل بۇرۇنق ــوگار 2000 يى ــز. ئارخېئول ئوقۇيمى

ــان.  ــى تاپق ــڭ خاتىرىلىرىن ــاپالاردىن ئەجدادىنى ــى س ياك

بــۇ خاتىرىلــەر بىزگــە  ئىنســانار رەقەم ۋە ھېســاباش ئۇســۇلى 
ئارقىلىــق، بــۇ دۇنيانــى چۈشۈنۈشــنى قايســى دەۋردىن باشــانغانلىقىنى  
ــى  ــان قەدىمك ــن بايقالغ ــا ئىراقتى ــز يەنى ــۈن بى ــدۇ. بۈگ دەپ بېرى
ســاپالدىن، ئىنســانارنىڭ شــۇ دەۋردىكــى كېســەلگە دىياگنــوز قويــۇش 

ۋە داۋاالش ئۇســۇلىنى چۈشــىنىمىز.

بــۇ قەدىمكــى ســاپالدا بىــر قىســىم داۋاالش ئۇســۇلى 
خاتىرىلەنگــەن بولــۇپ، ھەتتــا بۈگۈنكــى دەۋردىمــۇ بىــز شــۇنىڭدىن 
دەۋردە   ئــۇ  چۈشــەندۈرىدۇكى،  شــۇنى  بــۇ  پايدىلنىۋاتىمىــز، 
ــىگە  ــە كۈزىتىش ــڭ ئىنچىك ــى ئۇالرنى ــى بىلىش ــانارنىڭ دۇنيان ئىنس
تايانغــان ھەمــدە كېســەلنى كەلتــۈرۈپ چىقارغان ســەۋەب ۋە ئوخشــاش 
ــان.  ــۇر قېلىنغ ــتېمىلىق تەپەكك ــەت ئەندىزىســى سىس ــان ھەرىك بولمىغ
بــۇ قەدىمكــى ســاپال بىزگــە يەنــە ئەينــى ۋاقىتتىكــى ئىنســانارنىڭ 
ــڭ  ــەزى ئادەملەرنى ــانغانلىقىنى، ب ــىماتنىڭ باش ــش تەقس ــق ئى ئېنى
ــۇپ  ــا قوي ــىلىلەرنى ئوتتۇرۇغ ــاھەلەردە مەس ــۇس س ــۇرۇن مەخس ئاللىب
ــدۇ.  ــپ بېرى ــى ئېيتى ــاۋاب ئىزدەۋاتقانلىقىن ــپ ج ــات قىلى ــەم تەتقىق ھ

ــڭ  ــز ئۇنى ــەرلەردىن بى ــھۇر ئەس ــان مەش ــتوتىل قالدۇرغ ئارس
ــكا  ــەت، فىزى ــى، سىياس ــى كەڭلىكىن ــىنىڭ ناھايىت ــش دائىرىس قىزىقى
ــق  ــى تەتقى ــق پەنلەرن ــكا قاتارلى ــېئىرىيەت ۋە لوگى ــە، ش ۋە بىئولوگىي
ــۇ  ــەرلىرى ش ــھۇر ئەس ــتوتلنىڭ مەش ــز. ئارىس ــى بايقايمى قىلغانلىقىن
ــىر  ــۇرا ئەس ــى ئوتت ــتىن، بەلك ــىتىپا قالماس ــىر كۆرس ــا تەس دەۋرگى
پەلسەپىســى ۋە تەبىئىــي پېنىنىــڭ تەرەققىياتىغىمــۇ تەســىر كۆرســەتكەن. 
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قەدىمكى گىرىتسىيەلىكلەر نىمىلەرنى بىلەتتى ؟

مىادىدىــن ئىلگىرىكــى 5-ئەســىردە ئوتتــۇرا دېڭىزنىــڭ 
شــەرقىي جەنۇبىــي قىســمىغا جاياشــقان قەدىمكــى گىرىتســىيە پەلســەپە 
ــە  ــەن دەۋرگ ــۈك گۈللەنگ ــى ئومۇميۈزل ــڭ تەرەققىيات ۋە ئىلىم-پەننى
كىرگــەن. شــۇ دەۋردىــن باشــاپ، قەدىمكــى گىرىتســىيە مەدەنىيىتــى 

ــان. ــتا تارقالغ ئاستا-ئاس

ــە  ــى تۈركىي ــى )بۈگۈنك ــەرقى قىرغىق ــڭ ش ــۇرا دېڭىزنى ئوتت
ــەپىنىڭ  ــەن ۋە پەلس ــۇن ئىلىم-پ ــەھەرلەر نۇرغ ــى ش ــدا( دىك زېمىنى
ئوچىقــى بولغــان. بــۇ ئىدىيــە ۋە ئىلىمنــى بىلىــش بۈگۈنكــى كۈندىمۇ 

ــەتمەكتە. ــىر كۆرس ــىمىزغا تەس ــڭ تۇرمۇش بىزنى

ــپوس )  ــوپى لىيۇس ــھۇر پەياس ــىيەنىڭ مەش ــى گىرىتس قەدىمك
Leucippus ( )مىادىدىــن ئىلگرىلىكى 450-يىلىدىن 370-يىلىغىچە ( 
ۋە ئۇنىــڭ شــاگىرتى دىموكرىــت ) مىادىدىن ئىلگىرىكــى 460-يىلىدىن 
-360يىلىغىچــە ( بىرلىكتــە ئاتــوم نەزەرىيەســىنى ئوتتۇرۇغــا قويغــان. 
ئــۇالر بىزنىــڭ دۇنيايىمىــز بىلىگىلــى بولمايدىغــان ئاتومدىــن تۈزۈلگەن 
دەپ قارىغــان. قەدىمكــى گىرىتســىيەنىڭ مەركىزىــي شــەھىرى ئافىنــادا 
ــىلىيە  ــى سىتس ــىيەنىڭ مۇستەملىكىس ــى گىرىتس ــى ۋاقىتتىك ــە ئەين يەن
ــىلەن  ــان. مەس ــلەر تۇغۇلغ ــھۇر شەخس ــان مەش ــىردا نۇرغۇنلىغ ۋە مىس
: قەدىمكــى گىرىتســىيەنىڭ پەياســوپى، ماتېماتىكــى  ئەپاتــۇن 
)مىادىدىــن ئىلگىرىكــى 427-يىلىدىــن مىادىدىــن ئىلگىرىكــى 347- 
ــن  ــى 384-يىلىدى ــن ئىلگىرىك ــتوتىل )مىادىدى ــە ( ، ئارس يىلىغىچ
مىادىدىــن ئىلگىرىكــى 322- يىلىغىچــە ( ، ۋە ئارخىمىــد )مىادىدىــن 
ــە  ــى 212- يىلىغىچ ــن ئىلگىرىك ــن مىادىدى ــى 287-يىلىدى ئىلگىرىك
ــھۇر  ــۇش مەش ــە تون ــۇ ھەممىگ ــلەر ھازىرم ــھۇر  شەخس ــۇ مەش (. ب
ئالىمــاردۇر. نۇرغۇنلىغــان پەنلەرنىــڭ ئاساســىي بىلىمــى شــۇ 
ــا ئىرىشــكەن. قەدىمكــى گىرىتســىيەدىكى  ــك تەرەققىياتق دەۋردە يېتەرلى
نۇرغۇنلىغــان شــەھەرلەردە مەكتــەپ ۋە ئاكادېمىيىلــەر ســېلىنغان، 
نۇرغۇنلىغــان پەلســەپە ۋە ماتېماتىــكا مەســىلىلىرى شــۇ يــەردە تەتقىــق 
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ــان. قىلىنغ

ــۇ  ــار ب ــۈك رىملىق ــى كۈچل ــى 200-يىل ــن ئىلگىرىك مىادىدى
يەرنــى بويســۇندۇردى، گۈللەنگــەن گىرىتســىيە مەدەنىيىتــى چېكىنىشــكە 
باشــلىدى. شــۇ چاغــدا نۇرغۇنلىغــان گىرىتســىيەلىكلەر بىلىــپ بولغــان 
ــەن.  ــاپ كەتك ــى يوق ــەر ھەممىس ــان بىلىمل ــەپ قويغ ــدە خاتىرىل ھەم
ــى  ــىيە مەدەنىيىت ــى گىرىتس ــن، قەدىمك ــن كېيى ــۈز يىلدى ــە ي نەچچ

ــا تىلغــا ئالىدىغــان تېمــا بــوپ قالغــان. كىشــىلەر قايت

ــدا  ــىلىيە ئارىلى ــىيەنىڭ سىتس ــى گىرىتس ــد  قەدىمك ئارخېمى
ســىرىكىياس )Syracuse( شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئــۇ مەشــھۇر 
ــپ  ــەر تارقىلى ــان ھېكايىل ــد ھەققىدىكــى نۇرغۇنلىغ ــك ئارخېمى ماتېماتى
يۈرگــەن بولــۇپ، بۈگۈنكــى كىشــىلەر بــۇ ھېكايىلەرنىــڭ راســت ياكى 
يالغانلىقىنــى ئىســپاتلىيالمايدۇ. مەســىلەن؛ ئــۇ اليىھىلىگــەن مۇكەممــەل 
قورال-جابدۇقــار رىملىقارنىــڭ ئــات تۇيىقىدىن سىرىكىياســنى قوغداپ 
قالغــان. ئۇنىڭدىــن باشــقا ئــۇ سىرىكىياســلىقارغا رەھبەرلىــك قىلىــپ، 
لوپــا ئەينــەك بىلــەن كــۈن نۇرىنــى دۈشــمەن كېمىلىرىگــە  يىغىــپ، 

رىملىقارنىــڭ كېمىلىرىنــى كۆيدۈرۈۋەتكــەن، دېگەنگــە ئوخشــاش.

ــق  ــلىتىلىۋاتقان يېزى ــۈك ئىش ــادا ئومۇميۈزل ــر دۇني      ھازى
ــان.  ــا تارقالغ ــق ياۋروپاغ ــەر ئارقىلى ــەن ئەرەبل ــتاندىن كەلگ ھىندىس
ياۋروپالىقــار 16- ئەســىردىن ئىلگىــرى رىــم رەقىمىنــى ئىشــلىتەتتى، 
ــۆپ  ــى ك ــم رەقىم ــبەتەن رى ــە نىس ــلىتىۋاتقان رەقەمگ ــر ئىش ھازى
ئەۋزەللىككــە ئىگــە ئىــدى. “ھېچنېمــە يــوق”  ئەھۋالغــا نىســبەتەن، 
ــول  ــى، س ــە بوالتت ــەن ئىپادىلىس ــەم بىل ــۇ رەق ــەن ب ــۆل” دېگ “ن
تەرەپتىكــى رەسىمدىكىســى ئوخشــاش بولمىغــان مەدەنىيەتتىكــى 

ــۇلى. ــەش ئۇس ــڭ ئىپادىل ــان رەقەمنى ــە بولغ 1ـــــــ10 گىچ
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ئىنسانالر بىلىمنى قانداق ساقاليدۇ ؟ 

ــراق كۆپىنچــە  ــۇش ياخشــى ئىــش ئەمــەس، بى ــدە ئۇنت بەزى
ــەزى ئىشــارنى ئۇنتــۇش تۈپەيلىدىــن،  ــا ب ــدا، ئىنســان يەنى ئەھۋال
بولۇپمــۇ بــەزى مۇھىــم ئىشــارنى ئۇنتــۇپ قالغــان ۋاقىتتــا كۆڭلــى 

پاراكەنــدە بولىــدۇ. 

ــدە   ــۇلارنىڭ ياردىمى ــار ۋە ئۇس ــل قورال ــز ھەرخى ــر بى ھازى
ــەت زور  ــىلەن: غاي ــاقلىيااليمىز. مەس ــى س ــكەن بىلىملىرىمىزن ئېرىش
ــار  ــاقلىيااليمىز، ئىلغ ــى س ــل كىتابارن ــېلىپ ھەرخى ــا س كۈتۈپخان
ئېلېكتىرونلــۇق ئۈســكۈنىلەرنىڭ ياردىمىــدە بارلىــق بىلىملەرنــى 

ــاقلىيااليمىز. ــدۇرۇپ س ــا ئايان ــىفىرلىق ئۇچۇرغ س

ئۇنداقتا ئاتا - بوۋىلىرىمىز ئېرىشكەن بىلىملىرىنى 
قانداق ساقلىغان بولغىيتى ؟
ئەڭ ئاددىي ئوبېكتىپ ئۇسۇل ئاغزاكى يەتكۈزۈشتۇر.

ئەجدادلىرىمىــز ئەمەلىيەتتىــن ئېرىشــكەن تەجرىبــە ۋە بىلىملىرىنى 
بالىلىرىغــا ســۆزلەپ بىرىــش ئۇســۇلى ئارقىلىــق، ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا 
مىــراس قالدۇرغــان. بىــراق كۆپىنچــە ئەھۋالــدا بــۇ خىــل ئاغزاكىــي 
يەتكــۈزۈش ئۇســۇلى ئىشــەنچلىك ئەمــەس. شــۇڭا ئۈزۈكســىز 
ــەڭ  ــى كەشــىپ قىلىــپ، ئ ــز يېزىقن ــدا، ئەجدادىمى ئىزدىنىــش جەريانى
مۇھىــم بىلىملەرنــى خاتىرىلىگــەن، بەلكىــم ئــەڭ دەســلەپكى يېزىــق 
ــى  ــە بولۇش ــان بەلگ ــى، ئىپادىلەيدىغ ــىم رەقەملەرن ــر قىس ــەت بى پەق

ــن.  مۇمكى
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ــەدەر  ــانار بىرق ــن، ئىنس ــن كېيى ــدا بولغاندى ــق پەي يېزى
ــا  ــدى، رەقــەم بارلىقق مۇرەككــەپ ئىشــارنىمۇ خاتىرىلىيەلەيدىغــان بول
كەلگەندىــن كېيىــن، ئەجدادىمىــز بىــر قاراپــا چۈشــىنىدىغان فورمــۇال 
ــەڭ  ــدى. ئ ــابلىيااليدىغان بول ــىلىلەرنى ھېس ــەپ مەس ــەن مۇرەكك بىل
ــان  ــى، نۇرغۇنلىغ ــىپ قېلىنىش ــڭ كەش ــق ۋە رەقەمنى ــى، يېزى مۇھىم

ــدى. ــان قىل ــىنىدىغان ۋە تارقىتااليدىغ ــى چۈش ــانارنى بىلىمن ئىنس

نېمىشقا ئىلىم-پەندە ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ ؟ 

ــاش.  ــاق ئوخش ــتىن - ئاي ــىلەر باش ــەزى نەرس ــادا ب دۇني
ــا  ــى قارىماقق ــش قانۇنىيىت ــڭ ئايلىنى ــەن كۈننى ــاي بىل ــىلەن: ئ مەس
ــش  ــڭ ئايلىنى ــز ئۇالرنى ــەن. ئەجدادلىرىمى ــتىن-ئاخىر ئۆزگەرمىگ باش
ــن  ــڭ ئورنىدى ــە ئۇالرنى ــاي، يەن ــا قالم ــەرەز قىلىپ ــى پ قانۇنىيىتىن
پايدىلىنىــپ تەرەپنــى پەرقلەندۈرگــەن، شــۇڭا كــۈن، ئــاي ۋە يۇلتــۇز 
نۇرغــۇن قەدىمكــى مەدەنىيەتلــەردە بەلگىلىــك ئاالھىــدە مەنىگــە ئىگە. 
ئەكســىچە ئەتراپىمىزدىكــى دۇنيــا ئۆزۈكســىز ئۆزگىرىــپ تــۇرۇدۇ. بىــر 
ــق  ــر قېتىملى ــى بى ــەڭ ياك ــق ج ــر قېتىملى ــۈن، بى ــق كەلك قېتىملى
ئاچارچىلىــق ئەتراپىمىزدىكــى دۇنيانــى غايــەت زور ئۆزگەرتىشــى 
ــدۇ.  ــن ئۆزگىرى ــۇ ئىنســانارنىڭ تەســىرى تۈپەيلىدى ــن. دۇنيام مۇمكى
كــۆپ مەنبەلىــك مەدەنىيەتنىــڭ تەســىرىدە، بارغانچــە كــۆپ ئىنســان 
ــىنى  ــڭ قېنىش ــان تەلەپلىرىنى ــاش بولمىغ ــەي ئوخش ــڭ پۈتۈنل ئۆزىنى
ئۈمىــد قىلىــدۇ. ھەربىــر ئىلمىــي بايقــاش ياكــى تېخنىــكا يېڭىلىنىــش 
ــىمىزغا  ــڭ تۇرمۇش ــۇپ، بىزنى ــە بول ــەتچانلىققا ئىگ ــۈك مەقس كۈچل
ئۆزگىرىشــلەرنى ئېلىــپ كېلىــدۇ. بىــراق بۇ خىــل ئۆزگىرىشــلەر قانداق 
ئاقىۋەتنــى ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى پەرەز قىلىشــقا ئامالســىزمىز. بۈگۈن 
ئىنســانار ئــۆزى ئىشــلەپچىقىرىپ قويــۇپ بەرگــەن كېرەكســىز گاز يــەر 
ــلەپتە  ــىچە، دەس ــى. ئەكس ــي ئۆزگەرتت ــى تەدرىجى ــارىنىڭ كىلىماتىن ش
ــۇالر  ــىغاندا، ئ ــل ياس ــى ئاپتوموبى ــى ياك ــور ماشىنىس ــىلەر  ھ كىش
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ــۋاال ئۆزگىرىشــلەرنى  ــا بۇنچى بۇمەھســۇالتارنىڭ  كېيىنكــى ئەۋالدالرغ
ــان.  ــپ باقمىغ ــەۋۋۇر قىلى ــا تەس ــى ئەس ــپ كېلىدىغانلىقىن ئېلى

قامۇس)ئېنسىكلوپىدىيە( قايسى مەزمۇنالرنى ئۆز 
ئىچىگە ئالىدۇ ؟

ئىككــى نەپەر فىرانســىيەلىك ئالىم ـــ دىدىــرو )1784~1713( 
بىلــەن ئالىمبىــرت )Alembert( )1783~1717( ، بارلىــق بىلىملەرنــى 
توپــاپ بىــر لۇغــەت “ ئېنســىكلوپىدىيە ” تۈزمەكچــى بولغــان. 18- 
ــا بويىچــە  ــى ۋاقىتتىكــى دۇني ــن باشــاپ، ئەين ئەســىرنىڭ ئوتتۇرۇدى
نۇرغــۇن ئەھلــى - ئىلىمــار بىــر يەرگــە يىغىلىــپ 10 نەچچــە يىــل 
ۋاقىــت ســەرپ قىلىــپ، بــۇ “ ئېنســىكلوپىدىيە ” نــى تــۈزۈپ چىققان. 
ــن  ــۇپ ، 70مىڭدى ــي 11 قىســىم بول ــۇ  “ئېنســىكلوپىدىيە”  جەمئى ب
ئارتــۇق ئاتالغــۇ، كــۆپ مىقداردىكــى ئاتالغۇنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان. 
بۇنــداق بىــر “ ئېنســىكلوپىدىيە ” نــى يېزىــش شــۇ ۋاقىتتــا غايــەت 
زور ئىلمىــي قۇرۇلــۇش ئىــدى. بىرىنجــى باسمىســىنى نەشــىر قىلىــش 
ئۈچــۈن پۈتــۈن ياۋروپــادا قەغــەز كىرىزىســىنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان. 
ــەز  ــۆپ قەغ ــقا، ك ــر قىلىش ــى نەش ــك كىتابن ــوڭ ھەجىملى ــداق چ بۇن
ــا  ــايدىغان جايارغ ــەز ياس ــى قەغ ــا، ياۋروپادىك ــان بولغاچق كېتىدىغ

نۇرغــۇن توغرالغــان قەغــەز خــام ماتېرىيالــى  دۆۋلىنىــپ كەتكــەن.  

كامالەت ساھىبى

 Leibniz گېرمانىيەلىــك مەشــھۇر پەياســوپ لىيبنىــز ئەگنىــس
Agnes )1716~1646( نۇرغــۇن كىتابارنــى ئوقــۇپ، پەلســەپە، 
ماتېماتىــكا قاتارلىــق نۇرغــۇن ئوخشــاش بولمىغــان پەنلەرگــە 
ــى  ــەن”  ياك ــى “بىلەرم ــلەر ئۇن ــقان. كىش ــى قوش ــم تۆھپىلەرن مۇھى
ــەنئەتكار  ــر س ــە بى ــكەن. يەن ــاھىبى” دەپ تەرىپلەش ــەت س “ كامال
ــا  ــا ئوخشاش ــى Leonardo da Vinci )1519~1452( يەنى داۋىنچ
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“قامۇسۇلشــەخىس”.نۇرغۇن ئوخشــاش بولمىغــان ســاھەلەردە ئوخشــاش 
ــر  ــار بى ــار. بۈگۈنكــى ئالىمــار ت ــان ئۆچمــەس تۆھپىســى ب بولمىغ
ــىپنى  ــۇ كەس ــكەندىا ش ــەم مەركەزلەش ــىگىا مەھك ــىپ ساھەس كەس

ــىنەلەيدۇ. ــدان چۈش ئوب

بىلىمنىڭ سېھىرلىك قەسرى

ــھۇر  ــى WengBertone. ECHO مەش ــك يازغۇچ ئىتالىيەلى
رازۋېتــكا رومانــى “ئەتىرگۈلنىــڭ ئىســمى” دېگــەن رومانىــدا، ئوتتۇرا 
ئەســىردە ئىتالىيــە موناســتىردىكى ســېھرلىك ھېكايىنــى بايــان قىلغــان. 
ــەت  ــور غاي ــم نۇقتىســى شــۇ يەردىكــى،  ئاپت ــڭ مۇھى ــۇ ھېكايىنى ب
ــۇ  ــۋىرلىگەن. ب ــى تەس ــىمان كۈتۈپخانىن ــېھىرلىك قەسىرس ــر س زور بى
ــۈدەك  ــەر دېگ ــە بىلىمل ــى ھەمم ــۇ دەۋردە دۇنيادىك ــدا  ش كۇتۇپخانى
ــاخ  ــدە، مۇن ــۈز بەرگەن ــى ي ــوت ئاپىت ــدا ئ ــاقانغان. كۇتۇپخانى س
ــپ،  ــن پايدىلىنى ــر ئارغامچىدى ــۇزۇن بى ــاگىرتلىرى ئ ــڭ ش ۋە ئۇنى
ــۇ  ــدۇ. ب ــپ چىقى ــن قېچى ــىمان كۇتۇپخانىدى ــېھىرلىك ئوردىس ــۇ س ب
ئارغامچــا ئــۇالر كۈتۈپخانىغــا كىرگــەن ۋاقىتتــا، ئۆتۈشــمىگە باغــاپ 
ــى  ــان يېڭ ــز نۇرغۇنلىغ ــۈن بى ــدى. بۈگ ــۇ ئى ــا ش ــان ئارغامچ قويغ
ــاقايمىز  ــى س ــق بىلىملەرن ــپ، بارلى ــن پايدىلىنى ــى مىدىياالردى تىپتىك
ھەمــدە ئۇالرنــى تۈرلەرگــە ئايرىيمىــز. قانداقــا بولمىســۇن، ھازىرقــى 
بــار بولغــان بىلىملەرنــى گــەۋدە بويىچــە چۈشــىنىش يەنىــا ئىنتايىــن 
ــاي  ــنىڭ توختىم ــر تىخنىكىس ــن، كومپيۇتې ــر جەھەتتى ــكۈلدۇر. بى مۈش
ــداق  ــى ھەرقان ــى ئىلگىرىك ــى بىلىمن ــى، ھازىرق ــي قىلىش تەرەققى

ــى. ــز كۆپەيتت ــن تې ــدا ئىنتايى ــە قارىغان دەۋردىكىگ

يەنــە بىــر جەھەتتىــن، كومپيۇتېــر ››قىزىــل گۈلنىڭ ئىســمى‹‹ 
ــىرلىق  ــڭ س ــدەك، بىلىمنى ــى ئارغامچى ــق روماندىكــى قۇتقازغۇچ ناملى

ئوردىســىن چىقىشــىمىزغا يــاردەم بېرىــدۇ.

ھازىرقــى ئاپتوموبىلنــى “ ئەجــدادى ” بىلــەن سېلىشــتۇرغاندا 
ســۈرئىتى تېــز، بىــراق كېرەكســز گازنىمــۇ كــۆپ قويۇۋېتىپ، ياشــاش 
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مۇھىتىمىزنــى بارغانچــە بۇلغىماقتــا.

بىلىمنىڭ تارقىلىشى 

تۇنجى ئالىي مەكتەپ قاچان قۇرۇلغان ؟

12-ئەســىرنىڭ ئاخىرقــى مەزگىللىرىــدە، ياۋروپانىــڭ نۇرغــۇن 
يەرلىرىــدە ئالىــي مەكتەپكــە ئوخشــايدىغان مائارىــپ ئورگىنــى پەيــدا 
ــارا  ــەر ئ ــي مەكتەپل ــان ئالى ــاش بولمىغ ــا ئوخش ــۇ ۋاقىتت ــدى. ئ بول
ــى  ــارا ئاالقىس ــىدا، ئۆزئ ــرى ئارىس ــڭ ئوقۇغۇچىلى ــتىيان دىنىنى خرىس
ئــەۋج ئالغانىــدى. نۇرغۇنلىغــان ئوقۇغۇچىــار پارىــژ ياكــى بولوگناغــا 
ــي  ــۇ ئالى ــى. ب ــا بوالتت ــم ئالس ــن تەلى ــق ئالىماردى ــپ داڭلى بېرى
ــى  ــك كىتابارن ــن قىممەتلى ــىدىن، ئىنتايى ــڭ كۇتۇپخانىس مەكتەپلەرنى

ــى. ــى بوالتت تاپقىل

ــدە  ــڭ نازارىتى ــي جەمئىيەتنى ــپ دىنى ــى مائارى ــۇ ۋاقىتتىك ئ
قانــات ياياتتــى، شــۇڭا ئىلىم-ئەھلىلىــرى ئوقۇغۇچىارغــا مەنىۋىيــەت 

ــى. ــا يەتكۈزەلەيتت ــى بىلىملەرنى جەھەتتىك

دىنىــي جەمئىيــەت ئىلىــم ئەھلىلىرىنىــڭ ئىلمىــي ئىدىيــە بىلــەن 
دىنىــي ئىدىيــە ياكــى ھوقۇقــدار قىزىــل كىيىملىــك بــاش روھانىينىــڭ 
پىكىــرى بىلــەن بىــردەك بولمىســا، دەرھــال تەقىبكــە ئېلىناتتــى ياكــى 

بىلىــم بېرىشــى چەكلىنەتتــى. 

ئــۇ چاغــدا ئاۋامنىــڭ تەربىيەلىنىــش ئەھۋالــى بىلــەن، ھازىرقى 
ــە  ــى دەۋردە كۆپىنچ ــدى. ئەين ــق ئى ــمان-زېمىن پەرقلى ــۋال ئاس ئەھ
ئادەتتىكــى كىشــىلەر التىــن يېزىقىنــى ئوقۇيالمايتتــى ھــەم تونۇمايتتى. 
لېكىــن ئــۇ دەۋىــردە ئورتــاق ئىشــلىتىدىغان “ ئىلىم-پــەن تىلــى ” 
التىــن تىلــى بولــۇپ، بارلىــق ئىلىمىــي ئەســەرلەر دېگــۈدەك التىــن 
يېزىقىــدا نەشــر قىلىناتتــى. شــۇڭا ئالىــي مەكتەپتــە مائارىــپ قوبــۇل 
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قىلغــان ئــادەم ئالــدى بىلــەن التىــن يېزىقىنــى بىلىدىغــان روھانىــي 
ــۇل  ــپ قوب ــڭ مائارى ــۇ دەۋردە ئايالارنى ــدى. ئ ــرەك ئى ــى كې بولۇش
قىلىشــىغا يــول قويۇلمايتتــى. گالىلېــي )1642~1564( تۇنجــى بولــۇپ 
ــان  ــان قىلغ ــەر ئې ــي ئەس ــدا ئىلمى ــە تىلى ــى ئىتالىي ــا تىل ــۆز ئان ئ
ــە  ــي ئىدىي ــەزى ئىلمى ــق ب ــاۋام خەل ــدا ئ ــداق قىلغان ــدۇر. بۇن ئالىم

بىلــەن ئاســان ئۇچرىشــااليتتى. 

دەسلەپكى مەزگىلدىكى  ئالىي مەكتەپلەرنىڭ قايسى روللىرى بار 
ئىدى ؟ 

ــق  ــدە بارلى ــلەپكى مەزگىل ــان دەس ــەپ قۇرۇلغ ــي مەكت ئالى
ئوقۇتــۇش پىانــى ياۋروپادىكــى تەســىر كۈچى ئــەڭ چوڭ قۇرۇلمىســى 
ئــەڭ مۇكەممــەل دىنىــي جەمئىيــەت كاتولىــك دىنىنىــڭ تەلىپــى بويىچە 
تۈزۈلەتتــى. ئەينــى دەۋردە ئالىــي مەكتەپتىكــى ئــەڭ مۇھىــم دەرســلىك 
“ ئىنجىــل ” ، ئــەڭ مۇھىــم كەســىپ “ ئىاھشۇناســلىق ” بولــۇپ، 
ئــۇ دەۋردە خىرىســتىيان دىنىــي مەنىــۋى تۇرمۇشــنىڭ يادروســى ئىــدى. 

ــىپلەر  ــان كەس ــدا بولغ ــلەپتە پەي ــەڭ دەس ــەر ئ ــي مەكتەپل ئالى
ــى  ــي پەندىك ــى تەبئى ــدى. ھازىرق ــەت ئى ــلىق ۋە تىباب قانۇنشۇناس
خىمىيــە، فىزىــكا ۋە بىئولوگىيــە ئــۇ دەۋردە مۇســتەقىل كەســىپ ئەمەس 
ــرە  ــڭ مۇنازى ــى ئوقۇغۇچىارنى ــي مەكتەپتىك ــۇ دەۋردە ئالى ــدى. ئ ئى
ــوپى  ــىيە پەياس ــى گىرىتس ــى : قەدىمك ــىي تېمىس ــان ئاساس قىلىدىغ
ئارســتوتىل بىلــەن ئەپاتوننىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ مەزمۇنــى ››ئىنجىــل‹‹ 
ــڭ ئەســەرلىرى  ــەن بىردەكمــۇ ئەمەســمۇ، ئۇالرنى ــى بىل ــڭ مەزمۇن نى

ــارەت. ــن ئىب ــمۇ دېگەندى ــۇ ئەمەس ــە پايدىلىقم ــي جەمئىيەتك دىنى

ئوتتــۇرا ئەســىردە ياشــىغان ئىلىــم ئەھلىلىرىنــى، بىــر 
تەرەپتىــن بــۇ ئاقىلارنىــڭ ئىلمىــي ئىدىيىســى جەلىــپ قىلــدى، ئــۇالر 
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ــڭ  ــمى ئۆزىنى ــۆپ قىس ــەتلەرنىڭ ك ــم ۋە پاراس ــى بىلى ــۇ قەدىمك ب
ــن  ــر جەھەتتى ــە بى ــدى. يەن ــى بايقى ــپ كەتكەنلىكىن ــن ھالقى بىلىمىدى
ئــۇالر بــۇ بىلىملەرنىــڭ ئۆزلىــرى ئىگىلىگــەن بىلىــم بىلــەن پەرقلىــق 
ئىكەنلىكىنىمــۇ بايقىــدى. بــۇ قەدىمكــى ياۋروپــا ۋە قەدىمكــى ئــەرەب 
دۇنياســىدىكى ئىلمىــي ئەســەرلەردە دېگــۈدەك غەيــرى دىندىكىلەرنىــڭ 
ــۇ  ــا تەڭــرى ب ــەزى ئەســەرلەر ھەتت ــدى. ب ــب قېلىنغانى روھــى تەرغى
دۇنيــادا چۈشــىنىدىغان ئــەڭ مۇھىــم ئامىل ئەمــەس. بۇنداق ئەســەرگە 
ــۇن  ــرەك ؟ نۇرغ ــش كې ــەرەپ قىلى ــر ت ــداق بى ــدا زادى قان يولۇققان
ئىلىــم ئەھلىلىــرى ئۆزلىــرى ئىگىلىگــەن بىلىــم ۋە دىنــى ئەقىدىلەرنــى 
ــتۈرمەكچى  ــەن بىرلەش ــى بىل ــەرلەرنىڭ مەزمۇن ــۇ ئەس ــاپ، ب تەدبىق
بولــدى. ئــۇالر بىــر قىســىم ئىلمىــي ئىدىيەلەرگــە ۋارىســلىق قىلىــش، 
يەنــە بىــر قىســىملىرىدىن ۋاز كېچىشــتەك تالاشــقا دۇچ كەلــدى. بــۇ 
ۋاقىتتىكــى ئىلىــم ئەھلىلىــرى قەدىمكــى مەدەنىيەتنــى ئۆگىنىــش بىلــەن 
ــي  ــى ۋە دىنى ــەت ئەنئەنىس ــڭ مەدەنىي ــە ئۆزىنى ــا، يەن ــر ۋاقىتت بى

ــى.  ــد قىاتت ــلىكنى ئۈمى ــى ئۆزگەرتمەس ئېتىقادىن

بىلىم قانداق تارقىلىدۇ ؟

ئوتتــۇرا ئەســىر دەۋردىكــى كىتــاب ئىنتايىــن قىممەتلىــك تــاۋار 
ئىــدى. پەقــەت ئىنتايىن ئــاز ســاندىكى كىتابــارال بىر نۇســخا جاپالىق 
ــە ماشىنىســى ئىجــاد  ــداق ئەھــۋال تۇنجــى مەتب ــى. بۇن كۆچۈرۈلەتت
ــە،  ــن 1454-يىلىغىچ ــتى. 1452-يىلىدى ــەدەر داۋاماش ــا ق قېلىنغانغ
جوھاننىــس. گوتتىنبىــرگ )Johannes. Gutenberg( ياۋروپــادا 
ــى  ــدى. ئەين ــىپ قىل ــىنى كەش ــە ماشىنىس ــۇپ مەتب ــى بول تۇنج
ــە  ــدى. مەتب ــل‹‹ ئى ــاب ››ئىنجى ــى كىت ــقان تۇنج ــۇ باس ــا ئ ۋاقىتت
تېخنىكىســى كەشــىپ قېلىنغاندىــن كېيىــن، ئىلىــم- پــەن بىلىملىرىنىــڭ 
ــدى.  ــم رول ئوينى ــن مۇھى ــە شۈبھىســىزكى ئىنتايى تارقىلىشــى جەھەتت
ــا يەتتــى.   ــاۋام خەلقنىــڭ قولىغ ــزال ئ ــى تې نۇرغــۇن كىتابــار ناھايىت
نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر ئوقۇيااليدىغــان، بىلىــم ئاالاليدىغــان، ئىلىــم - 

ــدى. ــى چۈشــىنەلەيدىغان بول ــڭ يېڭــى ئەھۋالىن ــەن تەرەققىياتىنى پ
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ــي  ــك دىنى ــي ــــ  كاتولى ــتىئان دىنى ــىردە، خرىس 16-ئەس
بىلــەن پىروتېســتانت دىنغــا بۆلۈنــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن، كاتولىــك 
ــن  ــەۋەب تۈپەيلىدى ــاد س ــەردە ئىتق ــى دۆلەتل ــى ھۆكۈمرانلىقىدىك دىن
نۇرغۇنلىغــان كىتابارنىــڭ تارقىلىشــى چەكلىمىگــە ئۇچرىــدى. مەســىلەن 
: پىروتېســتانت دىنىــي دۆلىتــى گولاندىيــە نەشــىر قىلغــان كىتابنــى، 
ــداق  ــدى. بۇن ــول قويمى ــقا ي ــدە سېتىش ــي دۆلەتلىرى ــك دىنى كاتولى
بولغاچقــا نۇرغۇنلىغــان بۇنــداق كىتابــار بىــر قــەدەر ئاســانا باشــقا 

ــدى.  ــە تارقال دۆلەتلەرگ

ــرار  ــىدىكى تەك ــەر ئوتتۇرۇس ــان مەدەنىيەتل ــاش بولمىغ ئوخش
ئاالقــە، بىلىمنىــڭ ئــۆز ئــارا بىرىكىشــى ۋە ئۆزگىرىــش پۇرســىتىنى، 

ــدى. ــپ كەل ــى ئىلى ــچان بىلىملەرن ــۇن قوللىنىش ــە نۇرغ يەن

ئــەڭ دەســلەپكى ئالىــي مەكتەپتــە “ ئىنجىــل ” نىــڭ مەزمۇنى 
ــۇش قىبلىنامىســى ئىدى. ئوقۇت

زامانىــۋى مەتبــە تېخنىكىســىنىڭ ئىجــاد قېلىنىشــى ئىلىم-پــەن 
ــرى  ــەت زور ئىلگى ــىنى غاي ــە يۈزلىنىش ــاۋام -خەلىقق ــڭ ئ بىلىملىرىنى

ســۈردى. 

ئوتتۇرا ئەسىر 

ئۆلىمالىرىغــا  دىنىــي  خرىســتىيان  ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا 
ــىنا )1073~980( ۋە  ــن س ــوپ ئىبى ــم، پەياس ــتۇرغاندا ھەكى سېلىش
ئىبىــن رۇشــىد )1198~1126( قوليازمىلىرىنىــڭ قىممىتــى ئىنتايىــن زور. 
بــۇ ئىككــى نەپــەر ئالىمنىــڭ تەتقىقاتــى قەدىمىــي ئىلمىــي تەتقىقاتىنىڭ 
يېتەرســىزلىكىنى غايــەت زور تولۇقلىــدى ھەمــدە تەتقىقــات ۋە 
تەرەققىياتنــى چوڭقۇرالشــتۇردى. يەنــە  ئــۇالر خىرىســتىيان ئۆلىمالىــرى 

ــتى. ــدە ئۇچراش ــەڭ كۆلەم ــەن ك ــەت بىل ــى مەدەنىي ۋە قەدىمك
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)Hassan( ھەسەن

ــەن.ئىبىن. ــەل - ھەس ــك ئەبۇ.ئەلى.ئ ــوپ، ماتېماتى پەياس
ــەن دەپ  ــدە ھەس ــي دۆلەتلىرى ــتىيان دىنى ــەيىن، خىرىس ــەل - ھۈس ئ
ئاتالغــان. ئــۇ تەخمىنــەن مىــادى )1040~940( ياشــىغان. ھەســەن 
گېئومېتىرىيــە ۋە ئوپتىــكا ئىلمىنــى تەتقىــق قىلغانلىقــى بىلــەن دۇنياغــا 

ــھۇردۇر.  مەش

ئەرەب ئىسالم مەدەنىيىتىنىڭ ئەھمىيىتى 

ــىتە  ــا بىۋاس ــي ياۋروپاغ ــى غەربى ــك مەدەنىيىت ــى گېرى قەدىمك
ــۇرا  ــۈل ئوتت ــى پۈتك ــى ۋاقىتتىك ــە ئەين ــەس. گەرچ ــان ئەم تارقالغ
ــر  ــراق بى ــىمۇ، بى ــق بولس ــە ئېھتىياجلى ــداق مەدەنىيەتك ــىر بۇن ئەس
ــى  ــاي يولارن ــى ئەگرى-توق ــك مەدەنىيىت ــى گېرى ــىم قەدىمك قىس
ــقان.  ــەن ئۇچراش ــرى بىل ــم ئەھلىلى ــا ئىلى ــي ياۋروپ ــىپ، غەربى بېس
چۈنكــى ئــۇ دەۋردىكــى غەربىــي ياۋروپــادا ئىنتايىــن ئــاز ســاندىكى 
ئادەملــەر گىرىكچــە بىلەتتــى. شــۇنداق بولغاچقــا، مۇنــەۋۋەر قەدىمكى 
مەدەنىيــەت ئــاۋۋال ئــەرەب دۇنياســىغا تارقالغــان. بىرقىســىم پەنلــەر 
ــەدەم  ــر ق ــە بى ــق، يەن ــى ئارقىلى ــڭ تەتقىقات ــەرەب ئالىملىرىنى ئ

ــكەن. ــا ئېرىش تەرەققىياتق

ــام  ــى ئىس ــەرەب تىل ــاپ ئ ــن باش ــادى 700 - يىلىدى مى
ــان. ــۈرئەتتە تارقالغ ــز س ــىپ، تې ــىگە ئەگىش ــڭ كېڭىيىش دىنىنى

ئــەرەب تىلــى قاپلىغــان رايــون ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىن باشــقا 
ــى،  ــەرقى قىرغىق ــڭ ش ــۇرا دېڭىزنى ــىر ۋە ئوتت ــى مىس ــە، بۈگۈنك يەن

يەنــە ئىــراق، ئىــران ۋە شــىمالىي ئافرىقــا قاتارلىــق جايــاردۇر.

ــڭ  ــى ئىتالىيەنى ــىر كۈچ ــڭ تەس ــەرەب تىلىنى ــەزى دەۋردە ئ ب
سىتســىلىيە ئارىلــى بىلــەن ئىســپانىيەنىڭ كــۆپ قىســىم رايونلىرىغىچــە 
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يېتىــپ بارغــان. 

ــل  ــەر خى ــدا، ھ ــى زېمىنى ــام مەدەنىيىت ــەت زور ئىس ــۇ غاي ب
ــەر  ــىدىكى مىللەتل ــا كۆرۈنۈش ــەت ئارق ــان مەدەنىي ــاش بولمىغ ئوخش
بــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ يۈكســەك تەرەققىــي قىلغــان ئېلىــم- پــەن 
ــىيەنىڭ  ــى گىرىتس ــەن. قەدىمك ــىپ كەتك ــارا بىرلىش ــرى ئۆزئ بىلىملى
پەلسەپىســى بىلــەن ماتېماتىــكا ئەســەرلىرى ســۈرىيە ۋە ئــەرەب تىلىغــا 

ــان.  ــە قېلىنغ تەرجىم

ــە  ــەن نەتىج ــپ كەلگ ــڭ بىرلىشىشــى ئېلى ــداق مەدەنىيەتنى بۇن
ــز  ــىلەن: بى ــۇت. مەس ــا مەۋج ــۇ يەنى ــى كۈندىم ــرى بۈگۈنك ئىزلى
ھازىــر ئىشــلىتىۋاتقان رەقــەم سىستېمىســى ھىندىســتاندىن كەلگــەن. بۇ 
ــان. ــا تارقالغ ــق ياۋروپاغ ــەر ئارقىلى ــەم سىستېمىســى ئەرەبل ــل رەق خى

ئــەرەب ئىســام مەدەنىيىتــى پەقــەت ئــەرەب مىللىتــى بىلەنــا 
ــا  ــام دىنىغ ــى ئىس ــۈن دۇنيادىك ــى پۈت ــتىن، بەلك ــپ قالماس چەكلىنى

ــىدۇر. ــەت نەتىجىس ــاق مەدەنىي ــان ئورت ــاد قىلىدىغ ئېتىق

فرېدرىك Frederick( II( نىڭ »ئوۋ بۈركۈت نامە« 

ئىســپانىيەنىڭ تولىدو )Toledo( شــەھىرىدىن باشــقا خرىســتىيان 
ــك  ــاي فرېدرى ــقان ج ــى ئالماش ــەرەب مەدەنىيىت ــەن ئ ــى بىل مەدەنىيىت
Frederick( II( )1194-1250( نىــڭ سىتســىلىيە ئارىلىدىكــى خــان 
ئوردىســى. ئەينــى ۋاقىتتــا نۇرغــۇن يەھۇدىــي ئالىملىــرى تەرجىمــان 
ۋە شــەرھىچى ســۈپىتىدە بــۇ ئىككــى خىــل مەدەنىيەتنىڭ ئالمىشىشــىدا 
ــڭ  ــك Frederick( II( نى ــان. فرېدرى ــم رول ئوينىغ ــن مۇھى ئىنتايى
ــەن  ــم- پ ــۇن ئېلى ــتا نۇرغ ــۇپ، باش ــەڭ بول ــن ك قىزىقىشــى ئىنتايى
ســاھەلىرىگە كىرىشــكەن. 10- ئەســىرنىڭ ئاخىرىقــى مەزگىللىرىــدە ئــۇ 
ــىكار  ــداق ش ــەن قان ــى بىل ــوۋ بۈركۈت ــپ، ئ ــەم تەۋرىتى ــۆزى قەل ئ

قىلىــش ھەققىــدە بىــر پارچــە كىتــاب يازغــان.
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ئىلىم- پەن ئىنقىالبى
قىزىقىش خەتەر ئېلىپ كېلەمدۇ؟

گەرچــە قەدىمكــى دەۋردىكــى ئىلمىــي ئىدىيــە بىلــەن ئــەرەب 
ــەت  ــا غاي ــڭ تەرەققىياتىغ ــم- پەننى ــەرلىرى ئىلى ــڭ ئەس ئۆلىمالىرىنى
ــەن  ــم- پ ــۇالر ئېلى ــراق ئ ــىمۇ، بى ــەتكەن بولس ــىر كۆرس زور تەس
ــەس. 15-  ــۈچ ئەم ــر ك ــەتكەن بىردىنبى ــىر كۆرس ــا تەس تەرەققىياتىغ
ئەســىردىن باشــاپ ياۋروپالىقــار يىــراق دېڭىــز ســەپىرىنى باشــلىغان. 
ــىنى  ــىر دائىرىس ــى تەس ــەپەرلىرىنىڭ كۆپ ــز س ــۇ دېڭى ــە ب گەرچ
كېڭەيتىــش ۋە بايلىــق ئىــزدەش ئۈچــۈن بولســىمۇ، دېڭىــز ســەپىرى 
جەريانىــدا ئۆگەنگــەن يېڭــى بىلىــم، ئېلىــم- پــەن ئىنقىابــى ئۈچــۈن 
ــپانىيە 15-  ــە ۋە ئىس ــدى. پورتۇگالىي ــۈچ بول ــۈچ ك ھەرىكەتلەندۈرگ
ئەســىردىكى دېڭىــز ســەپىرىدىكى ئــەڭ گەۋدىلىــك ئىككــى دۆلەتتــۇر. 
ئۇالرنىــڭ ئــەڭ ئاساســلىق مەقســىتى، تەســىر دائىرىســنى كېڭەيتىــش 
ۋە ســودا يولــى ئىــزدەش، قارىمــۇچ قاتارلىــق پۇراقلىــق ماتېرىيالارغا 
ئېرىشــىش ئارزۇســى ئىدى. ئــۇ چاغــدا بۇنــداق پۇراقلىــق ماتېرىيالار 
قۇرۇقلــۇق يولــى بىلــەن شــەرقىي ئاســىيادىن ياۋروپاغــا يۆتكىلەتتــى. 
ــىيەلىكلەرنىڭ  ــەر ۋە ۋېنىتس ــەر، تۈركل ــاۋارالر ئەرەبل ــۇ ت ــۇنداقا ب ش
ئۈزۈلمــەس بايلىــق مەنبەســى ئىــدى. ئــۇ دەۋردە قارىمــۇچ ئىنتايىــن 
ــوۋا  ــى جەن ــدى. 1492- يىل ــال ئى ــپۇراق ماتېرىي ــك خۇش قىممەتلى
 Christopher( ــۇ ــتوفىر. كولۇمب ــى كرس ــق دېڭىزچ )Genoa( لى
ــادىي  ــاھىنىڭ ئىقتىس ــپانىيە پادىش Columbus( )1451-1506( ئىس
ياردىمــى بىلــەن دېڭىــز ســەپىرىنى باشــلىغان. ئــۇ ئافرىقىنــى ئايلىنىپ 
ــارال  ــۇ ئ ــان. ب ــا چىقق ــر ئارالغ ــۇش بى ــەي ناتون ــۈپ پۈتۈنل ئۆت
يېڭــى چــوڭ قۇرۇقلۇقنىــڭ ياقىســىغا جاياشــقانىدى. كېيىــن كىشــىلەر 
ــى«  ــوڭ قۇرۇقلۇق ــى چ ــكا قىتئەس ــى »ئامېرى ــوڭ قۇرۇقلۇقن ــۇ چ ب
ــى  ــەن كېيىنك ــەپىرى بىل ــز س ــق دېڭى ــۇ قېتىملى ــتى. ب دەپ ئاتاش
دېڭىــز ســەپىرى ياۋروپــا ئۈچــۈن خۇشــپۇراق ماتېرىيــال ۋە ئالتــۇن- 
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كۈمــۈش ئېلىــپ كېلىپــا قالماســتىن، بەلكــى يەنــە ياۋروپــا ئۈچــۈن 
نۇرغــۇن يېڭــى نەرســىلەرنى، ياۋروپــا مەدەنىيىتــى بىلــەن پۈتۈنلــەي 

ــدى. ــپ كەتكەنى ــى ئېلى ــى مەدەنىيەتن ــىمايدىغان يېڭ ئوخش

Santa Ma- )كولۇمبــۇ باشــچىلىق قىلغــان »ســانتا مارىيــا« 
ــە  ــۈچ كېم ــق ئ ــا« )Pinta( قاتارلى ــا« )Nina(، »پنت ria(، »نىن
1492- يىلــى 10- ئاينىــڭ 12- كۈنــى ئامېرىــكا چــوڭ قۇرۇقلۇقىغــا 

بــاردى. 

ــل  ــر خى ــنى بى ــىلەر ھەۋەس ــۇن كىش ــدا، نۇرغ ــۇ چاغ ئ
ــۇلىنى  ــۇش ئۇس ــۆز تۇرم ــىلەر ئ ــاۋادا كىش ــى. ن ــاھ دەپ قارايتت گۇن
ــا  ــم دۇني ــل مۇقى ــر خى ــىلەر بى ــى كىش ــا ياك ــكە ئۇنىمىس ئۆزگەرتىش
قاراشــنى شــەكىللەندۈرۈپ بولغــان بولســا، ئۇنداقتــا يېڭــى شــەيئىلەر 
ئادەتلىنىــپ كەتكــەن قائىدىلەرنــى بــۇزۇپ تاشــاپ، قااليمىقانچىلىــق 

ــدۇ. ــپ كېلى ئېلى

شــۇنداق تۇرۇقلــۇق، كىشــىلەر نېمىشــقا يەنــە يېڭــى 
شــەيئىلەرنى تېپىشــقا قىزىقىــدۇ؟ چۈنكــى بارغانســېرى كــۆپ ئادەملــەر 
ــى  ــە ياخش ــر پارچ ــەن بى ــە بىل ــر كېم ــەر بى ــى، ئەگ ــۇنى بىلدۇك ش
دېڭىــز خەرىتىســى بولســا ئۇنداقتــا ھــەۋەس بايلىــق ئېلىــپ كېلىــدۇ. 

ئىلىم- پەن ئىنقىالبى دېگەن نېمە؟

ــى  ــەن سىستېمىس ــم- پ ــان ئېلى ــى زام ــار ھازىرق تارىخشۇناس
16-ئەســىردىن 17- ئەســىرگىچە بولغــان ئارىلىقتــا شــەكىللەنگەن دەپ 
ــاد  ــى ۋە ئىقتىس ــا جەمئىيىت ــى ياۋروپ ــى ۋاقىتتىك ــۇ ئەين ــدۇ. ئ قاراي
ئۆزگىرىشــىنىڭ مەھســۇلىدۇر. بەزىلــەر بــۇ دەۋردە كونىنىــڭ ئورنىنــى 
ــەن  ــاش »ئىلىم-پ ــا ئوخش ــىيي ئىنقىابق ــان سىياس ــى ئالىدىغ يېڭ
ئىنقىابــى« پارتلىغــان دەپ قارايتتــى. ئەمەلىيەتتــە بــۇ دەۋردە بىلىمنىڭ 
جۇغلىنىشــى، يېڭىلىنىشــى ۋە تەرەققىياتىغــا ئەگىشــىپ، ئىلىــم- پەنــدە 
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ھەقىقەتــەن ئۆزگىرىــش بولغــان. ئــۇ چاغــدا ئــەڭ كــۆپ ئۇچرايدىغىنى 
ئالەمشۇناســلىق )كوســمولوگىيە( ھەققىدىكــى مۇنازىــرە ئىــدى. 

 )Nicholas Copernicus( 1543-يىلــى نىكوالس.كوپېرنىــك
ــى«  ــش نەزەرىيەس ــىملىرىنىڭ ئايلىنى ــمان جىس )1475-1543( »ئاس
ــاش  ــۇ: »قوي ــەردە ئ ــۇ ئەس ــان. ب ــان قىلغ ــىرىنى ئې ــق ئەس ناملى
ــان.  ــان قىلغ ــنى باي ــۆز قاراش ــەن ك ــزى« دېگ ــڭ مەركى دۇنيانى
ــرا  ــەن ۋېنى ــارس بىل ــەت م ــارى پەق ــەر ش ــبەتەن، ي ــا نىس كوپىرنىكق
ــەت  ــپ ھەرىك ــنى ئايلىنى ــدا قوياش ــم ئوربىتى ــىدىكى مۇقى ئوتتۇرۇس

ــەييارىدۇر.  ــان س قىلىدىغ

جەمئىيىتىــدە  ئىتقــادى  كاتولىــك  ئىلگىــرى  كوپېرنىــك 
ئىشــلىگەن. شــۇڭا بــۇ ئاالھىــدە ســەۋەب تۈپەيلــى ۋە باشــقا ئامىلــار 
ــادكارى دەپ  ــر ئىج ــڭ بىردىنبى ــى پەننى ــۇ يېڭ ــۇ ب ــن، ئ تۈپەيلىدى
ــان  ــۇل قىلغ ــىنى قوب ــڭ نەزەرىيەس ــار ئۇنى ــقا ئالىم ــدۇ. باش قارالماي
ھەمــدە بــۇ نەزەرىيىنــى راۋاجاندۇرغــان. ئەينــى دەۋردە نۇرغۇنلىغــان 
ئېلىــم ئەھلىلىــرى ئۆزلىرىنــى يېڭــى دەۋرنىــڭ جارچىســى دەپ 
ــي  ــك دىنى ــۇ دەۋر كاتولى ــەر ش ــبەتەن، ئەگ ــا نىس ــى. ئۇالرغ قارايتت
جەمئىيىتىگــە ئۆزلىــرى بايقىغــان يېڭــى شــەيئى ۋە يېڭــى ئىددىيەنــى 
قوبــۇل قىلدۇرىمــەن دەيدىكــەن، چوقــۇم كاتولىــك دىنىنىــڭ تەلىپــى 
بويىچــە ئۆزگەرتكەندىــا، ئاندىــن كاتولىــك دىنىــي جەمئىيىتــى ئېتىراپ 

ــدى. ــن ئى ــى مۇمكى قىلىش

قەدىمكى بىلىمنىڭ قانداق رولى بار ئىدى ؟

ــم”  ــى “بىلى ــۈدەك قەدىمك ــمى دېگ ــۆپ قىس ــڭ ك ئالىمارنى
نــى چىقىرىۋېتىشــنى خالىمايــدۇ، مەســىلەن: ئارســتوتىلنىڭ تەلىماتىنــى 
ئــۇالر بــۇ “ كونــا ” بىلىــم گويــا گىگانــت كىشــىدەك، ئىلىم-پەننىڭ 
تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى ســۈرگەن دەپ قارايــدۇ. گەرچــە بــۇ بىلىملــەر 
ــەي  ــز پۈتۈنل ــراق بى ــىمۇ، بى ــان بولس ــپ بولغ ــادا قىلى ــى ئ بۇرچىن
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بــۇ بىلىملەرنــى ئــۆز بىلىــم قۇرۇلمىمىزنىــڭ بىــر تەركىبــى قىســمىغا 
ئايانــدۇردۇق. ئۇندىــن باشــقا، نــاۋادا بىــز ھازىرقــى ئىلىــم پەننــى 
قەدىمكــى ئىلىــم- پــەن تەرەققىياتىنىــڭ بىــر قىســمى دەپ قارىســاق، 
ــز.  ــان بولىمى ــىدە تۇرغ ــڭ مۈرىس ــت ئادەمنى ــز  گىگان ــا، بى ئۇنداقت

ئۇنداقتــا، بىــز ئۇالردىــن تېخىمــۇ يىراقنــى كۆرەلەيمىــز.

ــتىرالردا  ــار موناس ــىم تەتقىقاتچى ــۆپ قىس ــا ك ــى ۋاقىتت ئەين
ياشــىغان بولماســتىن، بەلكــى شــەھەرلەردە ياشــىغان، ئالىــي 
مەكتەپلــەردە ئۆگەنگــەن، ئــۇالر ماتېماتىــك، پادىشــاھنىڭ ئاســترونوم 
ــاھقا  ــى پادىش ــەز ياك ــەن كىن ــۈپىتى بىل ــۇش س ــى بول مەسلىھەتچىس
خىزمــەت قىلغــان  گەرچــە ئــۇالر پەقــەت نەزەرىيــە تەتقىقاتــى بىلــەن 
ــى  ــىمۇ، ئەين ــەن بولس ــش چەكلەنگ ــە قىلى ــان، تەجرىب ــغۇل بولغ مەش
ــەر  ــان پەنل ــاش بولمىغ ــا ئوخش ــرى يەنى ــم ئەھلىلى ــى ئىلى دەۋردىك
ــى  ــەك قىزغىنلىقىن ــان مۇناســىۋەتكە ئوتت ئوتتۇرۇســىدا مەۋجــۇت بولغ
ــتىن  ــە ياساش ــى ئەمەلىيەتت ــانائەت بۇيۇملىرىن ــول س ــەپ، ق ئىپادىل

ــان. ــد قىلغ ــىنى ئۈمى ــا ئېرىشىش جاۋابق

 )1452~1519()Leonardo da Vinci( لېئونارد.دا.ۋانــچ 
ــات  ــى قان ــىدە تەتقىقاتن ــەر ساھەس ــۆپ پەنل ــدۇر ك ــەدەر بال بىرق
يايدۇرغــان ئالىمــدۇر. ئــۇ پەقــەت رەسســام بولۇپــا قالمــاي، بەلكــى 
قۇرۇلــۇش ئېلىمگــە ئائىــت مەســىلىلەرنى ئوتتۇرۇغــا قويغان. ئــۇ دائىم 
ئــۆزى قــول تىقىــپ، مېخانىكىغــا ئائىــت مەســىلىلەرگە جــاۋاب بەرگەن. 
يەنــە بىــر مەشــھۇر ئالىــم گالىلېــي، پەياســوپ ۋە ماتېماتىــك بولــۇش 
ســۈپىتى بىلــەن ئىتالىيــەدە بىــر ھوقۇقــدار گــراف بولغــان. گالىلېــي 
ــى  ــان، بەلك ــتىن قورقمىغ ــىغا كىرىش ــك كارخانىس ــول ھۈنەرۋەنچىلى ق
ھۈنەرۋەنلــەر بىلــەن بىللــە ئىشــلەپ، ئۇالرنىــڭ ياســاش تېخنىكىســىنى 

ئۆگىنىشــكە ئامــراق ئىــدى.
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گالىلېي تېلېسكوپ ئارقىلىق نېمىنى كۆرگەن ؟

ــتام  ــى ئۇس ــك ئەينەكچ ــىدا گولاندىيەلى ــىرنىڭ بېش 17-ئەس
دۇربــۇن ياســىغان ھەمــدە بــازاردا ســاتقان، بــۇ ئىــش يــۈز بېرىــپ 
ــۇ  ــڭ تېلېســكوپىغا ئېرىشــكەن. ئ ــي ئۆزىنى ــا، گالىلې ــۇزۇن ئۆتمەي ئ
ــىملىرىنى  ــمان جىس ــق ئاس ــكوپ ئارقىلى ــالغان تېلېس ــپ ياس ئۆزگەرتى
ــىلەرنى  ــۇن نەرس ــان نۇرغ ــرى بايقالمىغ ــدە ئىلگى ــەن ھەم كۈزەتك
بايقىغــان. ئــۇ ئاينىــڭ يۈزىــدە تــاغ تېزمىســى بارلىقىنــى؛ يۇپىتېــر 
ــان  ــى نۇرغۇنلىغ ــتىن، بەلك ــا قالماس ــۇز بولۇپ ــر يۇلت ــەت بى پەق
ــدە  ــىرتقى يۈزى ــنىڭ س ــى؛ قوياش ــى ئايلىنىدىغانلىقىن ــۇزالر ئۇن يۇلت
ــڭ  ــل نۇرنى ــدا قىزى ــى، داغ ئەتراپى ــدا بولىدىغانلىقىن ــم داغ پەي دائى
ــتلىرى ۋە  ــەزى دوس ــڭ ب ــان. گالىلېينى ــى بايقىغ ــدا بولىدىغانلىقىن پەي
ــەنمىگەن.  ــىلەرگە ئىش ــەن ھادىس ــۇ كۈزەتك ــتا ئ ــلىرى، باش كەسىپداش
چۈنكــى ئــۇالر كۆڭلىــدە، شــۇنداق شــۈبھە بــار ئىدىكى؛  تېلېســكوپ 

ــوق. ــدۇ ي ــكە ئەرزىم ــىلەر ئىشىنىش ــەن نەرس ــق كۈزەتك ئارقىلى

ــڭ  ــى چېركاۋنى ــق يىراقتىك ــكوپ ئارقىلى ــادەم تېلېس ــر ئ بى
ــدا،  ــەن ۋاقتى ــى كۈزەتك مۇنارىن
ئالدىغــا  مۇنــار  يەنــە  ئــۇ 
كېلىــپ، تېلېســكوپتا كۆرگــەن 
ــى  ــراق ئىكەنلىكىن ــن چوڭ مۇناردى
سېلىشــتۇرغان. بىــراق تېلېســكوپ 
ئارقىلىــق كۈزەتكنــى يۇلتــۇز 
كىشــىلەر  چاغــدا،  بولغــان 
ئارقىلىــق  سېلىشــتۇرۇش 
كۆرۈۋاتقــان مەنزىرىنىــڭ راســت-
ــكە  ــى مۇقەررەرلەشتۈرۈش يالغانلىقىن

ئامالســىز قالغــان.
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 )Tycho Brahe( تايچو.بىراخى

ــڭ  ــى )1601~1546( نى ــترونوم تايچو.بىراخ ــك ئاس دانىيەلى
قارىشــىغا ئاساســانغاندا، قويــاش بىلــەن ئــاي بىرلىكتــە مىدىرلىمــاس 
ــدا  ــىمان ئوربىتى ــەييارىلەر ئېللىپسس ــقا س ــدۇ، باش ــارىنى ئايلىنى يەرش
قوياشــنى ئايلىنىــدۇ. 17-ئەســىردە نۇرغۇنلىغــان ئاســترونومار ئۇنىــڭ 
ــك  ــن كوپېرنى ــر جەھەتتى ــى بى ــان. چۈنك ــۇل قىلغ ــى قوب تەلىماتىن
ــى  ــش تەلىمات ــىملىرىنىڭ ئايلىنى ــمان جىس ــان ئاس ــا قويغ ئوتتۇرۇغ
ئاستا-ئاســتا كىشــىلەرنىڭ قەلبىگــە ســىڭگەن ھەمــدە تايچو.بىراخىنىــڭ 
كــۆز قارىشــىنى قوبــۇل قىلغــان، كوپېرنىــك ئوتتۇرۇغــا قويغــان يېڭــى 
ــەر شــارى ھەرىكــەت قىامدۇ-يــوق،  كــۆز قاراشــقىمۇ قوشــۇلغان، ي
ــا تايچــو. ــازۇك مەســىلىدىن ســاقانغان. شــۇنداق بولغاچق دېگــەن ن
بىراخىنىــڭ ئاســترونومىيە تەرەققىياتىغا قوشــقان تۆھپىســى ئۆچمەســتۇر، 
ــۇ ئاســترونومىيە كۆزىتىــش ئەســۋابلىرىنى ياســىغان ۋە ياخشــىلىغان  ئ
ھەمــدە  بــۇ ئەســۋاباردىن پايدىلىنىــپ، ئاســمان جىســىملىرىنى توغــرا 

كۆزەتكــەن.

ئوردا ئاستىرنومى 

تايچو.بىراخــى بىلــەن گالىلىينــى ئوردا ئاســتىرنوملىرى دېيىشــكە 
بولىــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا ئىجتىمائىــي ئورنــى ئۆســىدۇ، يەنــە ئۇالر 
ئۈچــۈن نۇرغــۇن ماددىــي مەنپەئــەت يېتىــدۇ. دانىيــە پادىشــاھى بىــر 
ــۇن-  ــۇن ئالت ــە نۇرغ ــان، يەن ــە قىلغ ــا ھەدىي ــى تايچو.بىراخىغ ئارالن
ــترونومىيىلىك  ــەم ئاس ــەردە خاتىرج ــۇ ي ــڭ ئاش ــپ ئۇنى ــۈش بېرى كۈم
كۈزىتىــش ئېلىــپ بېرىشــىغا قۇاليلىــق ياراتقــان. بــەزى ھۆكۈمرانــار 
ئىلىم-پــەن تەتقىقاتىغــا ناھايىتــى قىزىققــان، بەزىلىــرى ئــۇ تەتقىقاتنى 
ئۆزلىرىنىــڭ نــەزەر دائىرىســىنى كېڭەيتىدىغــان ئويــۇن قىلغــان.  يەنــە 
نۇرغــۇن ھۆكۈمرانــار ئاســتىرنومىيەلىك كۆزىتىشــنى ئىلمىــي نۇجۇمغــا 
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تەدبىقــاپ، ئــوردا ئاســتىرنوملىرىنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ كەلگۈســىنى پــەرەز 
قىلىــپ بېرىشــىنى ئۈمىــد قىلغــان.

ئىنسانالر ئاسمان جىسىملىرىنى قانداق تەتقىق قىلىدۇ ؟

ــىنىڭ  ــاغ تېزمىس ــارىدىكى ت ــاي ش ــەن ئ ــكوپتا كۆزەتك تېلېس
ــۇم  ــۈن، چوق ــەندۈرۈش ئۈچ ــىلەرنى ئىش ــا كىش ــت مەۋجۇتلۇقىغ راس
ــدى  ــرەك. ئال ــدۈرۈش كې ــەرتنى قانائەتلەن ــى ش ــىم ئالدىنق ــر قىس بى
ــق  ــاش قاتارلى ــەييارە ۋە قوي ــاي، س ــۇم ئ ــىلەر چوق ــەن كىش بىل
ــى  ــاش، ھەممىس ــارىنىڭ ئوخش ــەر ش ــەن ي ــىملىرى بىل ــمان جىس ئاس
بىــر ھەرىكــەت قانۇنىيىتىــدە ئايلىنىدىغانلىقىغــا ئىشــەنگەندە، ئاندىــن 
ــۇرۇن  ــدە ب ــا ھەققى ــۇ نۇقت ــدۇ. ب ــە بولى ــچانلىققا ئىگ سىلىشتۇرۇش
گالىلىيدىــن ئىلگىــرى ئايىغــى چىقمــاس مۇنازىــرە باشــانغان. نۇرغــۇن 
كىشــىلەر بۇ ســەييارىلەر يەرشــارى بىلەن ئوخشــاش بولمىغــان قانۇنيەتتە 
ھەرىكــەت قىلىــدۇ. ئــەڭ گەۋدىلىــك ھادىســە شــۇكى، بــۇ ئاســمان 
جىســىملىرى ئېللىپىسســىمان ئوربىتىــدا مەڭگــۈ ئۆزگەرمــەي ئايلىنىــدۇ، 
ــىز  ــر قانۇنىيەتس ــەپ، ھېچبى ــى مۇرەكك ــارىنىڭ ھەرىكىت ــراق يەرش بى
ئايلىنىــدۇ، دەپ قارايتتــى، شــۇڭا بــۇ كىشــىلەر يەرشــارىدا تېلېســكوپ 
ئارقىلىــق ئاســمان جىســىملىرىنى كۆزىتىــش ئىلمىــي بولمىغان ئۇســۇل، 
ــي ئىشــلىگەن  ــن گالىلې ــى. لېكى ــدۇ، دەپ قارايتت ئىشىنىشــكە ئەرزىمەي
ــى ئوخشاشــا  ــە باشــقا كەسىپداشــلىرىنى، يەرشــارىنىڭ ھەرىكىت تەجرىب
ــۆپ  ــەندۈردى. ك ــە ئىش ــش ئىكەنلىكىگ ــە ئايلىنى ــك قانۇنيەتت بەلگىلى
ئەھۋالــدا ئىنســان تەبىئــەت بىلــەن ھەمكارلىشىشــى كېــرەك، شــۇنداق 
ــى كۆرســىتىدۇ.  ــي تەرىپىن ــەڭ ھەقىقى ــەت بىزگــە ئ ــا تەبىئ بولغاندى
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تەبىئەت ــ كىتاب 
ئەندىزە

تەتقىقــات  شــەكىللەندۈرۈگەندە،  قېلىپنــى  خىــل  بىــر 
خىزمىتىنــى ئاددىياشــتۇرغىلى، تەتقىقــات ئوبيېكتىنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى 
گەۋدىلەندۈرگىلــى بولىــدۇ. ماتېماتىــكا ۋە مېخانىــكا ساھەســىدە 
تەتقىقــات قىلىدىغــان ئالىمــار توختىمــاي، يېڭــى ئەندىــزە يارىتىشــنى 
تېخىمــۇ خااليــدۇ. نــاۋادا ئەندىــزە ئېلىــپ كەلگــەن ئاددىياشــتۇرۇش 
ــات  ــا، تەتقىق ــا تەدبىقانس ــات ئوبيېكتلىرىغ ــق تەتقىق ــدارى بارلى ئىقتى
ــپ،  ــاراپ قىلى ــەل ق ــە س ــم ئاالھىدىلىكلىرىگ ــڭ مۇھى ئوبيېكتىنى
ــائەت  ــىلەن ؛ “س ــن. مەس ــىمىز مۇمكى ــىپ قىلىش ــە خاتالىش خىزمەتت
ــاس  ــە م ــش تۈرىگ ــق قىلى ــى تەتقى ــى ئالەمن ــى” ئەندىزىس قۇرۇلمىس
ــدا،   ــان ئەھۋال ــاش بولمىغ ــار ئوخش ــۇڭا تەتقىقاتچى ــدۇ. ش كەلمەي
قايســى خىــل ئەندىزىنــى قوللىنىــش ئــەڭ توغــرا دېگەننــى چوقــۇم 

ــرەك. ــەش كې ــە ئۆلچ ئىنچك

تەبىئەتنىڭ كىتابى دېگەن نېمە ؟

تەڭرى سائەتچىمۇ ؟

ــەيئى  ــى ش ــم يېڭ ــەڭ مۇھى ــى ئ ــۇ دەۋردىك ــز ب ــدە بى بەزى
ــۇنى  ــدا ش ــزە جەريانى ــز. مۇالھى ــزە قىلىمى ــى مۇالھى ــە دېگەنن نېم
بايقايمىزكــى، ھازىــر ئالىمــار بىزگــە ئاســمان جىســىملىرىنىڭ 
ھەرىكــەت قانۇنىيىتىنــى شــەرھلەش بىلــەن، ئادەمنــى قايىــل قىلىدىغان 
ماتېماتىكىلىــق نەتىجىلەرنــى يارىتىپــا قالمــاي، بەلكــى ھــەر تۈرلــۈك 

ــىدى. ــى ياس ئاپپاراتارن

ــق  ــا تۇراقلى ــدارى يەنى ــڭ ئىقتى ــەزى ئاپپاراتارنى ــە ب گەرچ
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بولمىســىمۇ، بىــراق ئاپپاراتارنىــڭ تۇراقلىقلىقــى ۋە ئېنىقلىــق 
ــە. ــرى كۆتۈرۈلمەكت ــېرى يۇقى ــى كۈنس دەرىجىس

ــېرى  ــەت بارغانس ــى جەمئىي ــىغان ئاپپاراتارن ــانار ياس ئىنس
ــا. ــراپ قىلماقت ــا ۋە ئېتى ــۇل قىلماقت قوب

ئىنســانىيەت تارىخىــدا ئاپپاراتقــا بارغانســېرى ئەھمىيــەت بېرىپ 
ــەم  ــالدۇر. ئۆلچ ــر مىس ــى بى ــۇالرنىڭ ئىچىدىك ــائەت ش ــەن، س كەلگ
ــان  ــق قىلىدىغ ــى تەتقى ــائەت ئالەمن ــەۋەبىدىن س ــك س ۋە مۇرەككەپلى

ئەندىــزە بواللمىغــان.

ــەر  ــدە ھۈنەرۋەنل ــى مەزگىللىرى ــىرنىڭ كېيىنك ــۇرا ئەس ئوتت
قىممــەت ســائەت ياســاپ چېركاۋغــا قويغــان، ئــۇ دەۋىردىكــى ســائەت 
ۋاقىتنــى بېكىنىپــا قالماســتىن، بەلكــى يەنــە پەســىل، ئــاي ۋە بىــر 
قىســىم ســەييارىلەرنىڭ ھەرىكــەت ئوربىتىســىنى كۆرســىتىپ بېرەلەيتتــى.

»سائەتچى نەزەرىيىسى« تەبىئەت ئىالھچىلىقىدىكى ئەڭ داڭلىق 
نەزەرىيە

ــە  ــەردە كامالەتك ــى “ھۈن ــك )Copernicus( تەڭرىن كوپېرنى
ــاپ،  ــە دارىتمى ــۇ بىزگ ــۋىرلىگەندە، ئ ــائەتچى” دەپ تەس ــەن س يەتك
ــكۈنىلەرنى  ــىنا ئۈس ــانار ماش ــدا، ئىنس ــن ئېيتقان ــە جەھەتتى نەزەرىي
ــرەك  ــش كې ــا يېتى ــەرۋەن ماقامىغ ــل ھۈن ــۇم كامى ــىغاندا، چوق ياس
ــاق،  ــەن بولس ــا يەتمىگ ــەرۋەن  ماقامىغ ــل  ھۈن ــز كامى ــەن. بى دېگ

ــم. ــىمىز الزى ــاي تىرىشىش توختىم

ــدۇ،  ــر ماشــىنىدەكا كۆرىنى ھازىرقــى ســائەتلەر كۆزىمىزگــە بى
ئەمەلىيەتتــە، ســائەت بىــر قــول ھۈنەرۋەنچىلىــك بۇيۇمــى، شــۇنداقا 
ئــۇ يەنــە بۈگۈنكــى قــەدەر كىشــىلەرنىڭ كۆڭۈلدىكىــدەك قــول ھۈنەر 

بۇيۇمىــدۇر.
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ئىنسانىيەت ماشىنىمۇ ؟

ــاش  ــكۈنىلەرنى ياس ــىنا ئۈس ــاپ، ماش ــىردىن باش 17-ئەس
ــى  ــەن ساھەســىدە بارغانســېرى ناھايىت ــكا ساھەســى ۋە باشــقا پ فىزى

ــدى.  ــى ئىگىلى ــم ئورۇنن مۇھى

ــۇن  ــدا، نۇرغ ــەدەم قويغان ــىرگە ق ــت 19-ئەس ــۇڭا ۋاقى ش
ــەت  ــڭ تەبىئ ــى” نى ــكا نەزەرىيىس ــدەكا “مېخانى ــا  بۇرۇنقى ئالىمارغ
قارىشــى تامغىســى بېســىلدى. ئۇالرنىــڭ قارىشــىچە دۇنيــادا ســىھرىي 
كــۈچ مەۋجــۇت ئەمــەس، ھــەم ھاياتىــي كۈچمــۇ مەۋجــۇت ئەمــەس. 
پەقــەت تەڭرىــا دۇنيانىــڭ تەرەققىياتىغا تاســادىپىي تەســىر كۆرســىتىدۇ 

ــدۇ. ــزە يارىتى ۋە مۆجى

بۇنىڭدىــن ســىرت، ئــۇالر يەنــە شــۇنداق قارايدۇكــى، دۇنيــا 
گوياكــى  بىــر ســائەت، تەڭــرى ســائەتنى بــۇراپ قويســا، پۈتكــۈل 

دۇنيــا سىســتېمىلىق، مەڭگــۈ توختىماســتىن ئايلىنىــدۇ.

ــۇ  ــرى پەقــەت ب ــكا نەزەرىيەســى” نىــڭ ھىمايىچىلى   “مېخانى
ــتىن،  ــا قالماس ــز قىلىپ ــىمارنى ئانالى ــىز جىس ــەن جانس ــە بىل نەزەرىي

ــدۇ.  ــز قىلى ــق جىســىمارنىمۇ ئانالى ــى جانلى بەلك

17-ئەســىردىن بــۇرۇن تېببــى ئالىمــار ئاللىقاچــان جانلىقــار 
ــان  ــلىۋەتكەن، ئىنس ــنى باش ــە قىلىش ــىتىنى ئاناتومىي ــادەم جەس ۋە ئ
ئــۆز بەدىنىنىــڭ ئوخشــاش بولمىغــان قىســىملىرىنى قانــداق كونتــرول 

ــى چۈشــەنگەن. ــدۇ، دېگەنن قىلى

17-ئەســىردىن باشــاپ نۇرغۇنلىغــان ئالىمــار ئــادەم بەدىنىنىڭ 
ــى  ــدۇ، دېگەنن ــى بولى ــق قامدىغىل ــىنا ئارقىلى ــى ماش ــى رولىن قايس
مۇنازىــرە قىلىشــنى باشــلىغان. مەســىلەن : ئادەمنىــڭ يۈرىكــى پومپىغــا 
ئوخشــايدۇ. ئادەمنىــڭ تومــۇرى تۇرۇبىغــا، ئادەمنىــڭ كــۆزى ئوپتىــك 
ئەســۋاپقا ئوخشــايدۇ. بــۇ ۋاقىتتىكــى ئالىمــار ھەمىشــە مۇشــۇنداق 
ســوئالار بىلــەن ئــاۋارە ئىــدى. ئەلۋەتتــە، بۇنــداق كۆز قاراشــارنىڭ 
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ــرەك  ــى كۆپ ــۇالر بىزن ــا ئ ــچ بولمىس ــەس، ھى ــوق ئەم ــۇ ي قىممىتىم
تەپەككــۇر قىلىشــقا ئۈندەيــدۇ.

ماشىنا ئادەم 

ــىردىن 18-  ــاردا، 17-ئەس ــان مۇزېي ــى نۇرغۇنلىغ دۇنيادىك
ئەســىرگىچە ئىنســانار ياســىغان مېخانىــك ئۈســكۈنىلەر قويۇلغــان. ئــۇ 
ــان  ــۇر قىااليدىغ ــق، تەپەكك ــكار جانلى ــان مېخانى ــدا نۇرغۇنلىغ چاغ
ــىرنىڭ  ــقان. 18-ئەس ــۈن تىرىش ــش ئۈچ ــاپ چىقى ــىنىنى ياس ماش
 )Pierre. Pedro( كېيىنكــى 30يىلىــدا شىۋىتســارىيەلىك پىئىر.پىــدرو
ــاھەنىڭ  ــۇ س ــس )Henry. Louis( ب ــى  ھىنرى.لۇئى ــەن ئوغل بىل
مەشــھۇر ۋەكىللىرىــدۇر. ئاتــا- بــاال ئىككەيلــەن بىر ماشــىنا رەسســام 
ــان، ماشــىنا رەسســامنىڭ  ــى ياســاپ چىقق ــر ســازەندە قىزن ــەن بى بىل
قىياپىتــى بىــر يــاش يىگىتكــە ئوخشــاش بولــۇپ، ئــۇ قەغەزگــە بىــر 
ــو  ــازەندە پىئانىن ــىنا س ــى. ماش ــى يازااليتت ــي جۈملىلەرن ــىم ئاددى قىس

ــدى. ــاش قىزچــاق ئى ــان  ي چاالاليدىغ

كىچىك تۆشۈكتىن تەسۋىر ھاسىل قىلىش

مەھكــەم ئېتىلگــەن كىچىــك قۇتىغــا نــۇر كىرگــۈزۈپ، كېيىــن 
قۇتىنىــڭ  بىــر دىۋارىدىــن كىچىــك كامــار تېشــىپ، قۇتــا ئىچىدىكــى 
ــۈر  ــر تەت ــەك بى ــا چۈشۈرس ــق، تامغ ــار ئارقىلى ــك كام ــى كىچى نۇرن
ــۋىر  ــۈكتىن تەس ــك تۆش ــل كىچى ــۇ خى ــدۇ. ب ــىل بولى ــۋىر ھاس تەس
ھاســىل قىلىش ســاندۇقىنى ئــەرەب ئالىمى ئىبىن.خەيســام 11-ئەســىردە 
ــىپى  ــش پىرىنس ــۈكتىن تەســۋىر ھاســىل قىلى ــك تۆش ــىغان. كىچى ياس
ــلىتىلگەن،  ــقا ئىش ــق قىلىش ــى  تەتقى ــڭ ئىقتىدارىن ــلەپتە كۆزنى دەس
ــتىن  ــىل قىلىش ــۋىر ھاس ــۈكتىن تەس ــك تۆش ــامار كىچى ــن رەسس كېيى

ــپ رەســىم ســىزغان.  پايدىلىنى
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كىچىــك تۆشــۈكتىن تەســۋىر ھاســىل قىلىــش: قــۇدۇق بېشــىدا 
ــش  ــىل قىلى ــۋىردە ھاس ــۈكتىن تەس ــك تۆش ــال كىچى ــان ئاي تۇرغ

ــەن. ــەردە كۆرۈنگ ــى ي ــۋىردە بېش ــەن تەس ــس ئەتك ــق ئەكى ئارقىلى

يەرشارى بىرپارچە ماگنتمۇ؟

نــاۋادا يەرشــارىنى بىر ســائەت دەپ قارىســاق، ئېنىقكــى تولىمۇ 
يىراقــاپ كەتكــەن بولىمىــز. گەرچــە ســائەت بىزگــە ســەييارىلەرنىڭ 
مۇقىــم ئوربىتىــدا ئايلىنىــش قائىدىســىنى ئىچىــپ بەرگــەن بولســىمۇ، 
بىــراق بــۇ دۇنيــا  ئىپادىلىگــەن باشــقا ئاالھىدىلىكلىرىنــى ئىزاھاشــقا 
ئامالســىز. مەســىلەن: زەرەتلىنىــش ھادىسىســى ۋە ماگنىــت مەيدانىنىــڭ 
مەۋجۇتلۇقــى، كىشــىلەرنىڭ باشــقا ئۇســۇل بىلــەن تەتقىــق قىلىشــىغا 

موھتــاج. 

16-ئەســىرنىڭ ئاخىرقــى مەزگىلىــدە ئەنگلىيەلىــك ئالىــم ۋىليام.گىلبېــرت 
)William. Gilbert( )1603~1544( بىــر پارچــە تەبئىــي ماگنىتتىــن 
بىــر تــال شــار ئويــۇپ چىققــان ھــەم بــۇ ماگنىــت شــارغا ”تېرىلــا”  
)Terrella( دەپ ئىســىم قويغــان، مەنىســى  “يەرشــارىچاق”. ئــۇ بــۇ 
ماگنىــت شــارچىدىن پايدىلىنىــپ يەرشــارى ماگنىــت مەيدانىنــى تەتقىــق 
قىلغــان. بۇنــداق تەجرىبــە ئەندىزىســىدە پۈتــۈن دۇنيانــى تەجرىبىخانىغا 
قويــۇپ تەتقىــق قىلغىلــى بوالتتــى. 17-ئەســىردە بىــر يــۈرۈش ئىلمىــي 
ــدە  ــى كۈن ــە بۈگۈنك ــدى. گەرچ ــا كەل ــكۈنىلىرى بارلىقق ــە ئۈس تەجرىب
ــىمۇ،  ــىلەر بولس ــان نەرس ــىڭىپ قالغ ــە س ــكۈنىلەر كۆزىمىزگ ــۇ ئۈس ب
بىــراق ئەينــى ۋاقىتتــا، ئــۇالر ئالىمارنىــڭ تېخىمــۇ كــۆپ بىلىملەرنــى 
ــكە  ــىلەرنى كۆرۈش ــان ھادىس ــى بولمايدىغ ــلىدە كۆرگىل چۈشىنىشــى، ئەس
ــڭ  ــر ئالىمارنى ــر ۋە بارومېتى ــىلەن : تېرمومېتى ــەن. مەس ــاردەم بەرگ ي
تېمپېراتــۇرا بىلــەن ئاتموســفېرا بېســىمىنى ئۆلچىشــىگە كــۆپ ئەســقاتقان. 
تېرمومېتىــر ۋە بارومىتېردىــن باشــقا يەنــە دۇربــۇن، ۋاكۇئــۇم ناسوســى 
ــپ  ــان بايقىلى ــا ھېچقاچ ــۋابار ئالىمارغ ــق ئەس ــكوپ قاتارلى ۋە مىكروس

باقمىغــان يېڭــى دۇنيانــى نامايــان قىلــدى.
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مىكروسكوپ ئارقىلىق بىز نېمىنى كۆرەلەيمىز ؟

مىكروســكوپ ئالىمــار ئۈچــۈن يېپيېڭــى بىــر دۇنيانــى ئېلىــپ 
كەلــدى. ئــەڭ كىچىــك ھاشــارەتمۇ مىكروســكوپ ئاســتىدا ناھايىتــى 
ــار مىكروســكوپ  ــەك كۆرۈنىدۇ.ئالىم ــەت زور مەخلۇقت ــر غاي چــوڭ بى
ئارقىلىــق بىــر تامچــە مەرۋايىتتــەك ســۇ تامچىســى ئىچىدىــن ئاجايىــپ 

بىــر دۇنيانــى كۆرەلەيــدۇ.

روبىرىت.خــۇك )Robert. Hooker( ئىلگىــرى مىكروســكوپ 
ــەتكەن :  ــە كۆرس ــر ئۈلگ ــداق بى ــا مۇن ــقا ئالىمارغ ــق  باش ئارقىلى
ــى  ــاقال تىغىن ــك س ــر ئىتتى ــەن بى ــى بىل ــە ئۇچ ــۇق يىڭن ــۇ ئۇچل ئ
ــۈزى  ــان ي ــڭ چوڭايتىلغ ــەن تىغنى ــخ بىل ــان، مى ــكوپقا قويغ مىكروس
ــايتتى. ــىمىگە ئوخش ــرە رەس ــى مەنزى ــاغ تېزمىس ــىمان ت ــا دولقۇنس گوي

ــى  ــخ ئۇچ ــاق، مى ــەن قارىس ــۆزى بىل ــي ك ــن ئاددى لېكى
بۇغداينىــڭ قىلتىرىقىچىلىــك، تىــغ بىســى شــەمەردەك ئىــدى. 

ــان  ــە كۆرىدىغ ــز ئادەتت ــا، بى ــرو دۇني ــكوپتىكى مىك مىكروس
ــۇن  ــىز يوچ ــق، ساناقس ــن پەرقلى ــمان - زېمى ــەن ئاس ــا بىل دۇني

ــادۇر. ــكار دۇني ــكىللىگەن ھەيرات ــار تەش جانلىق

ھازىــر، ئىنســانار مىكروســكوپنى توختىمــاي ئۆزگەرتىــپ ھەمدە 
مىكروســكوپنىڭ كۆزىتىــش ئىنچىكــە كۈزىتىــش ئىقتىدارىنــى كۈچەيتتــى. 
ئۇنداقتــا، ئەڭ دەســلەپتە مىكروسكوپشۇناســار  تۇنجى مىكروســكوپتىن 
پايدىلىنىــپ نېمىنــى كۆرگــەن؟  گولاندىيەلىك مىكروســكوپ ياســىغۇچى 
 )1632~1723( )Antonie van Leeuwenhoek( لوۋېــن خــۇك
ئۇنىــڭ مىكروســكوپىدىن پايدىلىنىــپ، ھاياتلىقنىڭ مەنبەســىنى تېپىشــنى 
ــۇپ،  ــكوپقا قوي ــى مىكروس ــڭ ئۇرۇقىن ــۇ ئەرلەرنى ــان. ئ ــد قىلغ ئۈمى
ئۇرۇقتــا نۇرغۇنلىغــان مىكــرو جانلىقارنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى كۆرگــەن. 
ــۇ  ــەن ب ــكوپتا كۆرگ ــلىرى، مىكروس ــىم خىزمەتداش ــر قىس ــڭ بى ئۇنى
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كىچىــك مىكــرو جانلىقــار ئــەڭ دەســلەپكى ئــادەم دەپ قارىغــان.

ــۇك ۋە  ــن خ ــمۇ، لوۋې ــا بولىس ــاراش خات ــل ق ــە بۇخى گەرچ
ئۇنىــڭ خىزمەتداشــلىرىنىڭ بــۇ ھەرىكىتــى، مىكروســكوپنى بىئولوگىيــە 
ــىغا  ــكۈنىگە ئايلىنىش ــم ئۈس ــىدە مۇھى ــات ساھەس ــەت تەتقىق ۋە تىباب

ــدى.  ســەۋەب بول

تۇنجى مىكروسكوپشۇناس 

 )Antonie van Leeuwenhoek( خــۇك  لوۋېــن 
)1723~1632( دەســلەپكى مىكروسكوپشۇناســارنىڭ بىــرى. ئــۇ 
تۇنجــى قېتىــم مىكروســكوپ ئىشــلىتىپ تەتقىقــات قىلغانــدا خاتالىــق 
ــي؛  ــى تەبئى ــۈز بېرىش ــا ي ــۇ يەنى ــى كۈندىم ــەن. بۈگۈنك كۆرۈلگ
ــپ  ــىنى تېپى ــر نەرس ــم بى ــن مۇھى ــىلەردىن ئىنتايى ــەپ نەرس مۇرەكك
چىقىــش ئۇنــداق ئاســان ئىــش ئەمــەس. تەجرىبــە ئىشــلىگۈچى دائىــم 
مىڭبىــر جاپــادا تاپقــان نەرســە ئەمەلىيەتتــە ھىچنېمىگــە ئەرزىمەســلىكى 
ــى  ــاق ياك ــغۇالت قىلس ــا مەش ــكۈنىدە خات ــۇ ئۈس ــن. بولۇپم مۇمكى
ســىناش باســقۇچىدا ئىنتايىــن ئاســانا بۇنــداق خاتالىــق يــۈز بېرىــدۇ. 

چاچ  
 باكتېرىيە

ۋاكۇئــۇم تەجرىبىســى ؛ ناســۇس ئەينــەك ئىچىدىكــى ھاۋانــى 
ــا  ــەپ، پاخت ــىمى تۆۋەنل ــاۋا بېس ــى ھ ــەك قاچىدىك ــۈمۈرىدۇ. ئەين ش

قەنــت چوڭىيىــدۇ.

 )Glick( گىلىــك  ئالىــم  ۋە  سىياســىيون  گېرمانىيەلىــك 
 New( »ــى ــۇم تەجرىبىس ــۇرگ ۋاكۇئ ــى ماگدىب )1686~1602( »يېڭ
ــر  ــەرنى نەش ــەن ئەس Magdeburg vacuum experiments( دېگ
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قىلىــپ نــام چىقارغــان. ئــۇ بــۇ كىتابتــا ئۆزىنىــڭ ۋاكۇئۇم ناسۇســىنى 
ــۇم  ــۈك ۋاكۇئ ــەر تۈرل ــپ ھ ــن پايدىلىنى ــدە ئۇنىڭدى ــاش ھەم ياس

ــەن. ــلىگەنلىكىنى خاتىرىلىگ ــى ئىش تەجرىبىس

تەجرىبىنىڭ نېمە رولى بار ؟

ــۆز  ــان ك ــا قويغ ــار ئوتتۇرۇغ ــىم ئالىم ــر قىس ــدە بى بەزى
قــاراش ۋە نەزىرسيەســنى باشــقا ئالىمــار چۈشەنمەســلىكى ۋە ئېتىــراپ 
قىلماســلىقى مۇمكىــن. قەدىمكــى گىرىتســىيەدىن باشــاپ ، پەياســوپار 
مــاددا بىــر خىــل ئىنتايىــن كىچىــك شارســىمان ئاتومدىــن تۈزەلگــەن، 
دېگــەن قاراشــنى ئوتتۇرۇغــا قويغانلىقىنــى ھەمىمىــز بىلىمىــز. بىــراق، 
ــز  ــان، بى ــۇپ باقق ــى تۇت ــم ئاتومن ــەن، كى ــم كۆرۈپتىك ــى كى ئاتومن
ــەپ  ــۇرۇق گ ــڭ ق ــىمىز ۋە ئويىمىزنى ــۆز قارىش ــان ك ــان قىلغ باي

ــپاتايمىز ؟  ــداق ئىس ــلىكىنى قان ئەمەس

ــەي  ــر پ ــەن بى ــار بىل ــۈر ش ــال تۆم ــر ت ــن بى ــز مۇناردى بى
ــۇ  ــدا، ب ــى بولمىغان ــىلىق كۈچ ــڭ قارش ــاق، ھاۋانى ــى تاشلىس توپن
ــۈرئەتتە ۋە  ــاش س ــاددا ئوخش ــى م ــىمايدىغان ئىكك ــۈن ئوخش پۈت
ئوخشــاش ۋاقىتتــا يەرگــە چۈشــىدۇ. بــۇ گالىلېــي ئوتتۇرۇغــا قويغــان 

ــاراش. ــۆز ق ك

ــا  ــەت كىتابتىن ــا پەق ــز يەنى ــەدەر، بى ــە ق ــراق بۈگۈنگ بى
بۇنــداق بايانارنــى كۆرىمىــز، نــاۋادا بىــراۋ پــەي توپنى ياغــاچ توپقا 
ــەس. ــا ت ــش خىلې ــى بېكىتى ــا چۈشــۈش ۋاقىتىن ــا، ئۇنداقت ئالماشتۇرس

جىســىم چۈشــكەندىكى قىســقا ۋاقىتنــى ئۆلچىيەلەيدىغــان 
ســائەت قاچــان بارلىققــا كېلىــدۇ؟  “ھاۋانىــڭ قارشــىلىق كۈچــى” بــۇ 
تەجرىبىــدە قانــداق رول ئوينايــدۇ؟ يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان بارلىــق 

ــدۇ. ــى  بولى ــدا دەلىللىگىل ــۇم مۇھىتى ــىلىلەرنى ۋاكۇئ مەس

نــاۋادا تەجرىبــە ئىشــلىگۈچى بــۇ ئىككــى بۇيۇمنــى  ۋاكۇئــۇم 
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ــن تۆۋەنگــە تاشلىســا ھەممــە  ــا ئېگىزدى بوشــلۇقىدا ئوخشــاش ۋاقىتت
مەســىلە ھــەل بولىــدۇ. 

ــەر  ــمۇ؟ ئەگ ــۇ ئەمەس ــۇم مەۋجۇتم ــىلە ۋاكۇئ ــى مەس ھازىرق
مەۋجــۇت بولســا كىشــىلەر ۋاكۇئۇمنــى قانــداق ياســاپ چىقىــدۇ؟ بــۇ 
مەســىلە گالىلېــي دەۋرىدىــن باشــانغان بولــۇپ، نۇرغۇنلىغــان زىــرەك 

ئىلىــم ئەھلىلىرىنىــڭ بېشــىنى قاتــۇرۇپ كەلــدى.

ــەر،  ــىز نەزەرىيەل ــى شۈبھىس ــدە نەزىرىمىزدىك ــى كۈن بۈگۈنك
ــەن. ــق دەلىللەنگ ــە ئارقىلى ــق تەجرىب ــان  جاپالى ــىردە مىڭلىغ 17-ئەس

كىتابىمىزنىــڭ ئالدىنقــى ســەھىپىلىرىمىزدە تىلغــا ئالغىنىمىــزدەك، 
ــۇن  ــم نۇرغ ــاش، بەلكى ــىزغانغا ئوخش ــە س ــات خەرىت ــي تەتقىق ئىلمى
ــدۇ.   ــقا بولى ــى سىزىش ــر خەرىتىن ــاش بى ــەن ئوخش ــۇلار بىل ئۇس
ــەرتلىك  ــاق ش ــل ئورت ــر خى ــاش بى ــى ئوخش ــىمىغان خەرىتىن ئوخش

ــار.  ــۇل ب ــداق ئۇس ــىزىدىغان قان ــەن س ــە بىل بەلگ

ماتېماتىكا پەن-تەتقىقاتىدا قانداق رول ئوينىماقتا ؟

نۇرغــۇن ئالىمــار ماتېماتىــكا غايــەت زور ئۈمىدنــى زىممىســىگە 
ئالغــان پــەن، ئــۇ بىردىنبىــر دۇنيانــى تەســۋىرلەيدىغان تىلــدۇر، دەپ 

يدۇ. ا ر قا

 نەزەرىيــە جەھەتتىــن ئېيتقانــدا، ماتېماتىكا تەبئىي ھادىســىلەرنى 
تەســۋىرلەش ئۈچــۈن بىــر خىــل ئاساســى ئەندىــزە بىلــەن تەمىنلەيدۇ. 

ھەممــە ئــادەم بــۇ خىــل ئەندىزىدىــن پايدىلىنىــپ تەتقىقــات قىلىدۇ. 

ــىدە  ــات ساھەس ــترونومىيە تەتقىق ــكا ئاس ــدە، ماتېماتى قەدىم
ــۇرا  ــرى ۋە  ئوتت ــەرەب ئالىملى ــان. ئ ــم رول ئوينىغ ــن مۇھى ئىنتايى
ــر  ــە بى ــار يەن ــان ئالىم ــاد قىلىدىغ ــتىيانلىققا ئىتق ــىردىكى خرىس ئەس
قــەدەم ئىلگىرىلــەپ ماتىماتىكىنــى تەبئىــي پــەن تەتقىقــات ساھەســىگە 
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ــەن.  كىرگۈزگ

مەســىلەن: ئوپتىــكا تەتقىقاتىــدا نۇرغــۇن  ئوخشــىمىغان 
خاراكتېردىكــى نۇرنــى چوقــۇم گېئومېتىرىــك تىــل بىلەنا تەســۋىرلىگىلى 

ــى.  بوالتت

ــز  ــن تې ــى ئىنتايى ــڭ تەرەققىيات ــىردە ماتېماتىكىنى 17-ئەس
ــى  ــدا زور نەتىجىن ــاھەدىكى پەن-تەتقىقاتى ــقا س ــەم باش ــان ھ بولغ
ــدا  ــىرنىڭ ئاخىرى ــەن. 17-ئەس ــى تېزلەتك ــۈرۈش قەدىمىن ــا كەلت قولغ
 )Isaac. Newton( ــا.نيۇتون ــى ئىيس ــكا ئالىم ــك ماتېماتى ئەنگلىيەلى
)1727~1643( نۇرغــۇن ئوخشــىمىغان پەنلەرنــى ئۇنۋېرسالاشــتۇرۇپ، 
ــون،  ــەكىللەندۈردى. نيۇت ــى ش ــەن ــــ مېخانىكن ــر پ ــى بى يېڭ
ــە  ــاددا ئوتتۇرۇســىدا، ئادەتت ــەن يەردىكــى م ــاددا بىل ئاســماندىكى م
ئومۇميۈزلــۈك ئــۆز ئارا تەســىر كۆرســىتىدىغان كــۈچ ــــــ ئالەملىك 
تارتىــش كۈچــى مەۋجــۇت، دەپ قارىــدى. ئالەملىــك تارتىــش كۈچىنى 
تەتقىــق قىلىــش ئارقىلىــق بىــز ســەييارىلەرنىڭ ھەرىكىتىنــى چۈشــىنىپ 
ــە  ــاختىن يەرگ ــۈن ش ــە ئۈچ ــڭ نېم ــى ئالمېنى ــتىن، بەلك قالماس
چۈشىنىشــىنىمۇ چۈشــەندۈرەلەيمىز. بىــز يەنــە ماتېماتىكىلىــق ئۇســۇل 
ــى  ــڭ نەزەرىيەس ــز. نىيوتۇننى ــى ئىپادىلىيەلەيمى ــۇ ھەركەتن ــەن ب بىل
ــەت زور  ــۈن غاي ــى ئۈچ ــڭ تەرەققىيات ــقا پەنلەرنى ــكا ۋە باش فىزى
تەســىر كۆرســەتتى. شــۇڭا بــەزى تارىخشۇناســار، بــۇ نەزەرىيەنىــڭ 
ــۈز  ــڭ ي ــەن ئىنقىابىنى ــم - پ ــق ئىلى ــر قېتىملى ــا كېلىشــى بى بارلىقق

ــدۇ. ــى،  دەپ قاراي ــڭ ئىپادىس بەرگەنلىكىنى

تەجرىبە 

گەرچــە پەن تارىخىــدا تەجرىبە تەلىپىگــە نىســبەتەن ناھايىتى زور 
ئىختىاپــار بولغــان، بىــراق ئالىمــار ئېرىشــكەن تەجرىبە نەتىجىســىنى 
ــە  ــي تەجرىب ــا، ھەقىقى ــراپ قىلغاندى ــلىرى ئېتى ــۇم كەسىپداش چوق
ــى  ــق تەجرىبىلىرىن ــار بارلى ــەزى ئالىم ــابلىناتتى. ب ــى ھېس نەتىجىس
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ئوچــۇق ئاشــكارە بايــان قىلىشــقا توغــرا كېلەتتــى، بۇنــداق بولغانــدا 
ــەت قىلغــان كىشــىلەر تەجرىبىنىــڭ مەقســىتى ۋە  بــۇ تەجرىبىگــە دىقق
ــار  ــر قات ــار بى ــىم ئالىم ــر قىس ــقا بى ــىنىدۇ. باش ــىنى چۈش نەتىجىس
ــدۇ.  ــەت قىلى ــدە دىقق ــە ئاالھى ــەن ئەھمىيەتك ــپ كەلگ ــە ئېلى تەجرىب
بــۇ بىــر قاتــار تەجرىبىلــەر تەجرىبىنىــڭ شــارائىتىدىن قارىغانــدا چــوڭ 
ــرارالپ،  ــى تەك ــاش تەجرىبىن ــۇالر ئوخش ــدۇ. ئ ــۈرۈش بولماي ئۆزگ
نۇرغــۇن تەجرىبــە نەتىجىســىنى توپاشــقا موھتــاج، بۇنــداق بولغانــدا 
ــىگە  ــە نەتىجىس ــپ، تەجرىب ــى ئازايتى ــادىپىي خاتالىقن ــەدەر تاس ئىمكانق
ــبەتەن،  ــا نىس ــان ئالمىارغ ــدۇ. نۇرغۇنلىغ ــىرنى ئازايتاالي ــان تەس بولغ
ــە  ــى تەجرىب ــە  ياك ــەن بىرلەشمىس ــە بىل ــە نەزەرىي ــەر تەجرىب ئەگ
ــى  ــاباپ چىققىل ــەن ھېس ــۇل بىل ــق ئۇس ــىنى ماتېماتىكىلى نەتىجىس
بولمىســا، ئۇنداقتــا بــۇ تەجرىبــە مۇۋەپپەقىيەتلىــك بولمىغــان بولىــدۇ. 
ئالىمــار توختىمــاي تەتقىــق قىلىــش ۋە خۇالســىلەش ئارقىلىــق، كــۆپ 
ــدا  ــك ھال ــۇلىنى ئورگانى ــە ئۇس ــان تەجرىب ــاش بولمىغ ــل ئوخش خى
ــە  ــان خۇالس ــن چىقق ــق تەجرىبىدى ــۆپ قېتىملى ــتۈرگەندە ، ك بىرلەش

ــدۇ.  ــدۇ، دەپ قاراي ــىنىقىدىن ئۆتەلەي ــڭ س ۋاقىتنى

 John.(  1617-يىلــى شــوتاندىيەلىك ماتېماتىــك جون.نەيپىئىر
Napier( ھېســاباش قورالىنــى ئىجــاد قىلغان.

خىمىيە

ــى”  ــەن ئىنقىاب ــق “ئىلىم-پ ــۇ قېتىملى ــار ب ــەزى تارىخچى ب
ــدى،  ــۈرۈپ چىقارمى ــىنى كەلت ــوڭ ئىلگىرىلىش ــڭ چ ــقا پەنلەرنى باش
ــاۋۋال  ــى، ئ ــى مەزگىلىدىك ــىرنىڭ كېيىنك ــۇالر 18-ئەس دەپ قارايدۇ.ئ
ــى  ــى يېڭ ــە تەتقىقات ــان خىمىي ــىيەدە پارتلىغ ــە ۋە فىرانس ئەنگلىي
يۆنىلىشــىنىڭ ئەمەلىيەتتىــن ئۆتكــۈزۈش ھەرىكىتــى، خىمىيــە ئىنقىابــى 
Antoine-( دەپ قارايدۇ. فرانســىيە خىمىيــە ئالىمى ئانتونىي.الۋازىــي
Laurent de Lavoisier( )1784~1743( بــۇ قېتىملىــق “خىمىيــە 
ئىنقىابــى” نىــڭ باشامچىســى دەپ قارالــدى. ئــۇ ۋە ئۇنىــڭ ئايالــى 
ــكەن  ــىيەگە كىرىش ــك رىئاكس ــارى )Mary( )1836~1758( خىميەلى م
ماددىارنىــڭ ماسسىســىنى توغــرا ئۆلچــەپ چىقتــى. خىمىيەلىــك مىقــدار 
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ــى. ــڭ دەرۋازىســىنى ئاچت تەتقىقاتنى

ئىلىم -پەن ۋە ھەمكارلىق

ئالىمالر ئورتاق ھەمكارلىشىشى زۆرۈرمۇ ؟

بــەزى ھادىســىلەرنىڭ  مۇۋاپىــق ئــورۇن مۇۋاپىــق ۋاقىتتــا يۈز 
ــا  ــا ئېتىبارغ ــىلەر ھەتت ــۇ ھادىس ــدە ب ــدۇ، بەزى ــاز ئۇچراي بېرىشــى ئ
ــى  ــۈرۈش تەجرىبىلەرن ــر ي ــڭ بى ــدا ئالىمارنى ــەزى چاغ ــدۇ، ب ئېلىنماي
ــىلەرنىڭ  ــەزى ھادىس ــن. ب ــلىكى مۇمكى ــى يەتمەس ــىغا زېھن تاماملىش
ــى ســەرپ  ــۈر زېھنىن ــر ئۆم ــا بى ــى ئاســتا، ھەتت ئۆزگىرىشــى ناھايىت
ــى  ــۈل جەريانىن ــىنىڭ پۈتك ــۈز بېرىش ــىلەر ي ــۇ ھادىس ــىمۇ، ب قىلس
ــترونومىيىلىك  ــەزى ئاس ــىلەن : ب ــدۇ. مەس ــى بولماي ــپ بولغىل كۆزىتى
ــك  ــق گېئولوگىيەلى ــى قاتارلى ــڭ شەكىللىنىش ــىلەر، جىلغىارنى ھادىس
ــي ئۆزگىرىــش ھادىسىســى  ــڭ تەدرىجىي ــدە جانلىقارنى ھادىســىلەر ھەم
ــە  ــر نەچچ ــا بى ــدە، ھەتت ــۈل ئۆمرى ــادەم پۈتك ــر ئ ــى بى قاتارلىقارن
ــدۇر. ــات جەريانى ــان تەتقىق ــاپ بواللمايدىغ ــىلەرمۇ  تامام ــەۋالد كىش ئ

ئىلىــم- پــەن - تەتقىقــات ئوبىيېكتــى مۇشــۇنداق مۇرەككــەپ 
ــە  ــر نەچچ ــا بى ــار، ھەتت ــۇن ئالىم ــەت نۇرغ ــا، پەق ــەن ئۇنداقت ئىك
ــەن  ــم -پ ــقاندا، ئىلى ــاق ھەمكارالش ــە ئورت ــار بىرلىكت ــەۋالد ئالىم ئ

تەتقىقاتىنــى ئىلگىــرى ســۈرگىلى بولىــدۇ. 

ئەگــەر پەقــەت بىــر ئالىمنىــڭ تەجرىبىســىگىا تايىنىــپ، باشــقا 
ــۇ  ــا ب ــا، ئۇنداقت ــى بولمىس ــى ۋە ئىپادىلىش ــڭ كۆزىتىش ئالىمارنى
ــن.  ــى ناتايى ــك بولۇش ــى نەتىجىلى ــڭ تەجرىبىس ــات ئوبيېكتىنى تەتقىق
بارلىــق ئالىمــار ئىلگىرىكىلەرنىــڭ ئىزىنــى ئىــزدەپ، ئــۆز تەتقىقاتىنــى 

ــان.  ــات يايدۇرغ قان

ئەگــەر بىــر ئىلىم-پــەن تەجرىبىســى ئوخشــىمىغان ئالىمارنىــڭ 
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ئۈزۈكســىز تەكــرار ئىسپاتلىشــىدىن ئۆتمىســە، ئۇنداقتــا بــۇ تەجرىبــە 
نەتىجىســى  ۋاقىتنىــڭ ســىناقلىرىغا بەرداشــلىق بېرەلمەيــدۇ. 

ئاكادېمىيە دېگەن نېمە ؟

ئىگىلــەپ بولۇشــى  بىلىمنــى  ئادەمنىــڭ ھەممــە  بىــر 
ــە  ــەن بىرلىكت ــەر بىل ــۆپ ئادەمل ــۇ ك ــۇ تېخىم ــەس، ئ ــن ئەم مۇمكى
ــۇنداق  ــرەك. مۇش ــى كې ــرە قىلىش ــاق مۇنازى ــى، ئورت بەھرىلىنىش
ــىييون ۋە  ــك سىياس ــلىرىدا، ئەنگىليەلى ــىرنىڭ باش ــەتتە 17- ئەس مەقس
 )1561~1626( )Francis. Bacon( پەياســوپ فىرانســوس.بىكون

ــان. ــەببۇس قىلغ ــنى تەش ــە قۇرۇش ــر ئاكادېمىي بى

ئاكادېمىيــەدە تەتقىقــات قىلىدىغــان پــەن ئوبىيېكتــى ئوخشــاش 
ئەمــەس، ئەممــا قىزىقىشــى ئوخشــاش  ئالىمــار مەســىلىلەرنى بىرلىكتــە 

مۇنازىرلىشــەلەيدۇ، ئىدىيــە ئالماشــتۇرااليدۇ.

ــل  ــە يى ــۇپ 10 نەچچ ــا قوي ــنى ئوتتۇرۇغ ــۇ قاراش ــون ب بىك
ئىچىــدە، ياۋروپادىكــى ھەرقايســى دۆلەتلــەردە ئارقا-ئارقىدىــن 

ــدى.  ــەر قۇرۇل ئاكادېمىيەل

فىرادىــرك  ئاخىــرى   )Leibniz( لەيبنىــز  1700-يىلــى 
ــرگ  ــدا بىراندىنبى ــەن بېرلىن ــى بىل ــڭ قوللىش )I )Frederick نى
قۇرغــان.  نــى   Brandenburg  (  )Academy ئاكادىمىيەســى 
ــىيە ۋە  ــدا فرانس ــىرنىڭ 60-يىللىرى ــا،  17-ئەس ــن ئىلگىرى ئۇنىڭدى

ــان. ــۇپ بولغ ــەر قۇرۇل ــك ئاكادىمىيەل ــەدە دۆلەتلى ئەنگىلي

پەقــەت  ئالىمــار  ئىلگىــرى،  قۇرۇلۇشــتىن  ئاكادېمىيــە 
مۇناســۋەتلىك ئەســەرلەرنى ئوقــۇش ۋە ماقالــە ئېــان قىلىــش ياكــى 
ئۆز-ئــارا زىيــارەت قىلىــش ئارقىلىقــا مۇناســىۋەت باغــاپ، ئۆزئــارا 
ــە قۇرۇلغاندىــن كېيىــن، ئالىمــار  ئۇچــۇر ئالماشــتۇرااليتتى. ئاكادېمىي
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ئاكادىمىيەنىــڭ ئەزاســى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن قەرەللىــك يىغىلىــپ، 
ئــەڭ يېڭــى تەجرىبــە ۋە تەتقىقاتنىــڭ ئىلگىرىلــەش ئەھۋالــى ھەققىــدە 
پىكىــر ئالماشــتۇرغان. ئاكادېمىيــە تۇنجــى ئىلمىــي ژۇرنالنىــڭ دۇنياغــا 

ــرى ســۈردى. كېلىشــىنىمۇ ئىلگى

1949-يىلــى 11-ئايــدا جۇڭگــو پەنلــەر ئاكادېمىيىســى 
بېيجىڭــدا قۇرۇلــدى. ئــۇ جۇڭگونىــڭ ئــەڭ ئالىــي ئىلمىــي ئورگىنــى 
ــال  ــكا ئۇنىۋېرىس ــى تېخنى ــرى يېڭ ــەن يۇقى ــەن بىل ــي پ ۋە تەبئى

ــدۇر.  ــات مەركىزى تەتقىق

 كەركىدان

كەركىداننىــڭ  قىممەتلىــك  مۇزېيــاردا،  مەشــھۇر  بــەزى 
مۈڭگۈزىنــى ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ. بــۇ خىــل رىۋايەتتــە ئاتقا ئوخشــاش 
كەركىــدان ســېھىرلىك تۈســكە تولغــان. بــەزى مۇزېيــاردا كەركىداننىڭ 
»مۈڭگــۈزى« دەپ ســاقانغىنى، ئەمەلىيەتتــە بىــر مۈڭگۈزلــۈك كىــت 
)يۇقىرىقــى رەســىم( نىــڭ ئــۇزۇن چىشــى ئىكەنلىكــى ئىســپاتانغان. 
ــىمالىي  ــىلەر ش ــايدىغان كىش ــادا ياش ــى ياۋروپ ــۇرا ۋە جەنۇب ئوتت
قۇتــۇپ رايونىنــى چۈشــەنمەيدۇ، شــىمالىي مــۇز ئوكيانــدا ياشــايدىغان 
ــدى ؟  ــپ قال ــا كېلى ــۇ مۇزېيارغ ــڭ چىشــى قانداقســىگە ب ھايۋانارنى

ــۇ ئىشــنى چۈشەندۈرۈشــكە ئامالســىز. ــەدەر كىشــىلەر ب ــا ق ھازىرغ

توپالنما غەزىنە دېگەن نېمە ؟

ــدا  ــان ئوردىلىرى ــڭ خ ــرى ياۋروپانى ــىردىن ئىلگى 16-ئەس
قىممەتلىــك بۇيۇمــار توپانمــا خەزىنىســى بارلىققــا كەلــدى. كىشــىلەر 
بۇنــداق توپانمــا خەزىنىنــى قىممەتلىــك بۇيــۇم كۆرگەزمىخانىســى دەپ 
ــدى. ــداش ئى ــا تەڭ ــى مۇزېيغ ــار ھازىرق ــۇ كۆرگەزمىخانى ــدى. ب ئاتى
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بــۇ كۆرگەزمىخانىنىــڭ ئاساســلىق رولــى يىغقــان بايلىقارنــى، 
ــەن  ــن كەلگ ــقا دۆلەتلەردى ــى ۋە باش ــىنا ئويۇنچۇقارن ــس ماش نەپى

ــدى.  ــش ئى ــە قىلى ــى كۆرگەزم ــۋان قاتارلىقارن ھاي

ــل  ــۇ خى ــىردە ب ــۇ 18-ئەس ــن بولۇپم ــىردىن كېيى 17-ئەس
ــۈملۈك،  ــدا ئۆس ــتېمىلىق ھال ــەدەر سىس ــى بىرق ــا غەزىنىس توپانم
ــدى.   ــە قىل ــكىلىرىنى كۆرگەزم ــڭ ئەۋرىش ــۋان ۋە كان بايلىقلىرىنى ھاي

ئوخشــاش بولمىغــان توپانمــا بۇيۇمــار بــۇ خىــل ئۇســۇلار 
ــان  ــاش بولمىغ ــۇن ئوخش ــدى. نۇرغ ــا ئېچىۋېتىل ــق ئاممىغ ئارقىلى
ــۇالر  ــق، ئ ــتۇرۇش ئارقىلى ــپ، سېلىش ــە يىغىلى ــر يەرگ ــار بى بويۇم

ــدى. ــەر تېپىل ــق ۋە پەرقل ــىدىكى ئورتاقلى ئوتتۇرۇس

ــي  ــى ھەقىقى ــال بۇيۇمن ــر ت ــە بى ــۇل بىزگ ــداق ئۇس بۇن
يوســۇندا چۈشــەندۈرۈپ، ئۇنىــڭ بىلــەن شــۇ خىلدىكــى نەرســىلەرنى 
سېلىشتۇرۇشــقا ئىمــكان ياراتتــى. بىــز پەقــەت ئۇالرنىــڭ ئورتاقلىقىنــى 
كۆرۈپــا قالمــاي، يەنــە ئۇالرنىــڭ پەرقىنىمــۇ بايقىيالىــدۇق. بەلكىــم 
بــۇ خىــل ئەينــەن پەرقنــى بىــز ئىزچىــل نەزەردىــن ســاقىت قىلغــان 

ــن.  بولۇشــىمىز مۇمكى

     بــۇ خىل ئۇســۇل كىشــىلەر قەلبىگــە ئورۇناشقانســېرى، بۇ 
خىــل كۆرگەزمــە مۇقىــم بىــر جايغــا ئېھتىياجلىــق بولــدى. بۇنــداق 
بولغانــدا بىــر قىســىم يېڭــى بۇيۇمارنــى بــۇرۇن بــار بۇيۇمــار بىلەن  
سېلىشــتۇرغىلى بوالتتــى. غەزىنىدارالرنىڭمــۇ ئوخشاشــا مۇقىــم جايغــا 
ئېھتىياجــى چۈشــتى، شــۇنداق بولغانــدا ئۇالر ئۆزئــارا مۇنازىرلىشىشــقا 

ۋە مەھســۇالتارنى ئالماشتۇرۇشــقا قــۇالي بوالتتى. 

  ھەممە ئادەم ئىلمىي پىكىر قىلىشى كېرەكمۇ ؟ 

نەچچــە يــۈز يىللىــق تەرەققىياتتىن كېيىــن، بارلىــق بىلىملەرنىڭ 
ــپ  ــدە چەكلىنى ــار دائىرى ــك ت ــر كىچى ــۇم بى ــا مەل ــى يەنى تارقىلىش
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قالــدى. 18-ئەســىردە بارغانچــە كــۆپ پەياســوپ ۋە ئالىمــار شــۇنى 
ھېــس قىلىــپ يەتتىكــى، نــاۋادا ھەممــە ئــادەم مەســىلىلەرنى ئىلمىــي 
تەپەككــۇر قىلســا، ئىلىم-پــەن نەتىجىلىرىدىــن پايدىلىنىــپ تۇرمــۇش 
كەچۈرســە، ئۇنداقتــا بــۇ ئىلىم-پەننىــڭ تەرەققىياتــى ئۈچــۈن ئېيتقاندا 

ئىنتايىــن پايدىلىــق ئىــش بولغــان بوالتتــى.

ئىلىم-پــەن بىلىملىــرى نۇرغــۇن پەياســوپار ئۈچــۈن نەمۇنــە 
ــا  ــە چىقارس ــەن خۇالس ــە ئاساس ــم قانۇنىيەتك ــدە مۇقى ــدى ھەم تىكلى
ــۇپ،  ــىنەلەيدىغان بول ــىلەر چۈش ــى كىش ــۇ قانۇنىيەتلەرن ــى. ب بوالتت
ــىرنىڭ  ــى. 18- ئەس ــى بوالتت ــنىڭ ئاساس ــەت قۇرۇش ــاراۋەر جەمئىي ب
En-  ئوتتۇرۇلىرىــدا ياۋروپــادا »قامــۇس«  )ئېنســىكلوپېدىيە  
ــەن  ــەت زور ئىلىم-پ ــر غاي ــى بى ــا كېلىش ــڭ بارلىقق cyclopedia(نى
ــەن  ــىتى ئىلىم-پ ــڭ مەقس ــۇپ، ئۇنى ــۈرى بول ــتۇرۇش ت ئومۇماش
ــۈزۈش  ــىغا كىرگ ــىلەرنىڭ تۇرمۇش ــۆپ كىش ــۇ ك ــى تېخىم بىلىملىرىن
ــتا- ــن ئاس ــۆڭەكلەر توپىدى ــى ئاقس ــەن تەجرىبىس ــدى. ئىلىم-پ ئى
ــا  ــدى، ھەتت ــىغا يۈزلەن ــڭ مېھمانخانىس ــەھەر پۇقرالىرىنى ــتاباي ش ئاس
ــان  ــادەم تەربىيەلەيدىغ ــپ، ئ شاۋقۇن-ســۈرەنلىك شــەھەرلەرگىمۇ كىرى
ــى  ــڭ مەۋجۇتلۇقىن ــىلەرمۇ زەرەتنى ــى كىش ــا ئاياندى.ئادەتتىك قورالىغ
ھېــس قىااليدىغــان، زەرەت ئۇالرنىــڭ چېچىنــى تىــك تۇرغۇزااليدىغان، 

ــدى. ــان بول ــى مىدىرلىتااليدىغ ــەن قەغەزن ــى بىل ــۇالر بارمىق ئ

گېنېراتور

18- ئەســىردە كىشــىلەر ئۈنۈمــى ئىنتايىــن تــۆۋەن نۇرغــۇن 
گېنېراتورالرنــى ياســىغان، بۇنــداق ئۈســكۈنە ئىككــى قولنى ســۈركەش  
ــۈركەش  ــا س ــەك تاختىغ ــى ئەين ــان پاالزن ــدە تەييارالنغ ــى ئاالھى ياك
ــا  ــادەم ئارغامچىغ ــەن ئ ــى. زەرەتلەنگ ــىل قىاتت ــق زەرەت ھاس ئارقىلى
ئېســىلىپ ياكــى ياغــاچ ئۈســتەلگە دەسســەپ، ئىزولياتورلــۇق ھالىتىگــە 
ــى زەرەت  ــادەم بەدىن ــدا ئ ــداق ئەھۋال ــى. بۇن ــك قىاتت كاپالەتلى
ســاقلىغۇچى بولىــدۇ، شــۇڭا زەرەتلەنگــەن ئــادەم زەرەتنىــڭ ئىككــى 
پۇتــى ئارقىلىــق يەرگــە ئۆتــۈپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش كېــرەك 

ئىــدى.
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ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى 

18-ئەســىرنىڭ دەســلەپكى مەزگىللىرىــدە، ئېلېكتىــر ھەققىدىكى 
ــە  ــى ھەمم ــەس بەلك ــىدىا ئەم ــات ساھەس ــەن- تەتقىق ــات، پ تەتقىق
ئــادەم كــۆز تىككــەن نۇقتــا بولغــان ھەممــە يــەردە تــوك چىقارغىلــى 
بوالتتــى، شــۇ ۋاقىتتــا كىشــىلەر ئېلېكتىــر ھەممــە يــەردە مەۋجۇتتــەك 
ھېــس قىلــدى. بــەزى ئىلىــم ئەھلىلىــرى، ئېلېكتىــر تەڭرىنىــڭ قەلــەم 
ئىزىــدۇر، دەپ قارايتتــى لېكىن ئىلمىــي تەتقىقات بىلەن شــۇغۇللىنىدىغان 
كــۆپ قىســىم ئالىمــار بــۇ خىــل ئىپادىلەشــتىن گۇمانلىناتتــى. ئالىمار 
“چاقماقخانــا” دەپ ئاتىلىدىغــان بىــر ئۈســكۈنىدىن پايدىلىنىــپ 
ــاق  ــەت دۇنياســىدىكى چاقم ــدا تەبىئ ــى مېھمانخانى ــدا ياك تەجرىبىخانى
ــا  ــركاۋ مۇنارىغ ــزال چې ــى تې ــەتتى. ناھايىت ــى كۆرس ــش جەريانىن چېقى

چاقمــاق قايتۇرغــۇچ ئورۇناشــتۇردى.

 )Abbe. Nollet( ئابى.نولىــت  ئالىــم  فىرانســىيەلىك 
ــەر  ــتۇرۇپ چەمب ــول تۇتۇش ــكەرنى ق ــەر ئەس )1770~1700( 180نەپ
ــلىگەن،  ــى ئىش ــى تەجرىبىن ــر ھەققىدىك ــپ، ئېلېكتى ــىل قىلى ھاس
شــۇڭا “ئېلېكتىــر زەنجىــرى” دېگــەن ئۇقــۇم بارلىققــا كەلگــەن. ئــۇ 
ــان” ،  ــوك “يىغق ــىملىق ت ــرى بېس ــى” دا يۇقى ــن بوتۇلكىس “لېيدى
ــى  ــۇ توكن ــق ب ــرى ئارقىلى ــر زەنجى ــى ئېلېكتى ــادەم بەدىن ــن ئ كېيى
ــر  ــەن ئېلېكتى ــى” چىقىرىۋەتك ــن بوتۇلكىس ــەن. “لېيدى چىقىرىۋەتك
ــرى ”  ــر زەنجى ــوك “ ئېلېكتى ــۇڭا ت ــۈك، ش ــن كۈچل ــى ئىنتايى ئېقىم
بولغــان ئەســكەرلەر قورقۇپــا قالماســتىن ،بەلكــى بوتۇلكىدىكــى تــوك 
ســوقۇپ ســەكرەپ كەتكــەن. كېيىــن ئــۇ يەنــە 700 مۇنــاخ بىلــەن 
 Benjamin.(ــن ــىنىغان. بېنجامىن.فىرانكىلى ــە س ــى يەن ــۇ تەجرىبىن ب
ــق  ــھۇر ئامېرىكىلى ــەن مەش ــدى بىل Franklin( )1790~1706( ئال
سىياســىييون بولــۇش بىلــەن دۇنياغــا مەشــھۇردۇر. يەنــە ئــۇ ئېلېكتىــر 
تەتقىقاتىغــا غايــەت زور تۆھپــە قوشــقان. توكتىكــى “مەنپىــي قۇتــۇپ” 
ــر  ــان. بى ــا قويغ ــۇ ئوتتۇرۇغ ــى ئ ــۇپ” ئۇقۇمىن ــبەت قۇت ۋە “مۇس
ــى  ــش ھادىسىس ــڭ زەرەتلىنى ــۇ چاقماقنى ــپ، ئ ــن پايدىلىنى لەگلەكتى
ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتلىغان. چاقمــاق سوقۇشــتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن بۇ 
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قۇرۇلۇشــارغا چاقمــاق قايتۇرغــۇچ ئورنىتىشــنى تەشــەببۇس قىلغــان. 
 )George. William. Richman( ئالىــم جورج.ۋىللىيام.رىچمــان
)1753~1711( ســانتپېتىربۇرگتا خىزمــەت قىلغــان. ئــۇ فىرانكىلىننىــڭ 
ــا ئىشــلىمەكچى بولغــان. بىــراق بەختكــە  لەگلــەك تەجرىبىســىنى قايت
ــۈن  ــۈن پۈت ــى ئۈچ ــەن - تەتقىقات ــوقۇۋېتىپ، پ ــوك س ــى ت قارش

ــان.  ــم قىلغ ــى تەقدى ھاياتىن

سانائەتلىشىش دەۋرى 

سانائەتلىشىش دېگەن نېمە ؟

ــر  ــى بى ــات تارىخىدىك ــانىيەت تەرەققىي ــىش ئىنس سانائەتلىش
بۆلــەك تەرەققىيات مۇساپىســىدۇر. سانائەتلىشــىش دەۋرىدە كىشــىلەرنىڭ 
تۇرمۇشــىدا كۈنســايىن ئۆزگىرىــش يــۈز بــەردى. سانائەتلىشــىش 18- 
ــدە  ــىرگە كەلگەن ــۇپ، 19-ئەس ــانغان بول ــەدە باش ــىردە ئەنگلىي ئەس
باشــقا ياۋروپــا ئەللىــرى ۋە ئامېرىكىمــۇ ئارقا-ئارقىدىن سانائەتلىشــىش 

مۇساپىســىنى باشــلىدى. 

ــول- ــۋى ق ــۇن ئەنئەنى ــدە، نۇرغ ــىش مەزگىلى سانائەتلىش
ھۈنەرۋەنچىلىــك ماشىنىاشــقان ئىشلەپچىقىرىشــقا ئــورۇن بــەردى، ھــور 
ماشىنىســى بــۇ ئىنقىابنىــڭ باش رولچىســى بولــدى. سانائەتلىشىشــنىڭ 
ئېلىــپ كەلگىنــى تۇمان باســقان ئاســمان، تېــز ســۈرئەتتە كېڭىيىۋاتقان 
شــەھەر، ئۈزۈكســىز تەرەققىــي قىلىۋاتقــان ماشىنا-ئۈســكۈنە ۋە كــەڭ 
كۆلەمــدە تــاۋار ئىشــلەپچىقىرىش بولــدى. 18-ئەســىرنىڭ دەســلىپىدە، 
ھــور ماشىنىســى ئالدى بىلەن كان قېزىشــتا ئىشــلىتىلگەن، 18-ئەســىردە 
كەشــپىياتچىار ۋە ئىنژېنېــرالر ھور ماشىنىســىنى ئۈزۈكســىز ياخشــىلىدى، 
ھــور ماشىنىســى ئاستـــا-ئاستا ئــادەم كۈچــى ۋە ھايــۋان كۈچىنىــڭ 
ــر چــوڭ تىپتىكــى ھــور ماشىنىســى  ــدى. مەســىلەن: بى ــى ئال ئورنىن

نۇرغــۇن رەخــت توقــۇش ماشىنىســىنى ھەرىكەتلەندۈرەلەيــدۇ.
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ئالىمــار ۋە ئىلىم-پــەن تەتقىقاتــى بــۇ ســانائەت ئىنقىابىــدا 
ناھايىتــى ئــاز رول ئوينىــدى.  

ھــور  ئالىمــار  مەزگىلىــدە  دەســلەپكى  19-ئەســرنىڭ 
ماشىنىســىنىڭ ئىچكــى قىســمىدىكى ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىنى 
مېخانىــك ئېنېرگىيەگــە ئاياندۇرۇشــنى تەتقىــق قىلــدى. بــۇ ئالىمــار 
ۋە  ئىشــلەپچىقىرااليدىغان  ئىنســانار  ئېنېرگىيەســى  ئىسســىقلىق 
ــۇددى  ــۇ خ ــدى. ئ ــدۇر، دەپ قارى ــل ماددى ــر خى ــان بى يوقىتااليدىغ
ســۇنىڭ يىغىلغانــدا چاقپەلەكنــى ئاياندۇرالىغىنىغــا ئوخشــايدۇ. ســۇنى 
ــەن  ــى بىل ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــىز ئىسس ــاق، ئۈزۈكس ــاي قايناتس توختىم
ــار  ــار، پ ــەكىللەنگەن پ ــن ش ــن كېيى ــۇ پارالنغاندى ــدۇ. س تەمىنلەي
ــدۇ.  ــە ئايلىنى ــۈچ كۈچك ــان ھەرىكەتلەندۈرگ ــىنى ئاياندۇرىدىغ ماشىنىس

مەڭگۈلۈك دىۋىگاتېل مەۋجۇتمۇ ؟

ــۋان  ــادەم ۋە ھاي ــانىيەت ئ ــان، ئىنس ــن بۇي ــى ئۇزاقتى ناھايىت
كۈچىنىــڭ ھەرىكەتلەندۈرۈشــنى كېــرەك قىلمايدىغــان، مەڭگــۈ توختىماي 
ــان. مەســىلەن  ــان ماشــىنا ياســاش ئارزۇســىدا بولغ ــەت قىلىدىغ خىزم
ــان،  ــارزۇ قىلغ ــىنى ئ ــىنىنىڭ بولۇش ــر ماش ــداق بى ــانار بۇن : ئىنس
نوردىــن چىققــان ســۇ تۈگمــەن تېشــىنى ئايانــدۇرۇش بىلــەن بىللــە 
يەنــە ســۇ ســاندۇقىغا قايتىــپ كېلىــدۇ، ئاندىــن كېيىــن چاقپەلەكنــى 

ــدۇ.  ــق ئاياندۇرى داۋاملى

ئەگــەر دۇنيــادا راســتىنا بۇنداق توختىمــاي ئايلىنىــش مەۋجۇت 
بولســا، بەلكىــم  بۇنــداق ماشــىنىمۇ مەۋجــۇت بولىــدۇ. ئەينــى چاغدا 
كىشــىلەر بۇنــداق ماشــىنىنى “مەڭگۈلــۈك دىۋىگاتېــل” دەپ ئاتىغــان. 

ــۇت  ــي مەۋج ــىنىنىڭ قەتئى ــداق ماش ــا بۇن ــار بۇرۇن ئالىم
بولمايدىغانلىقىنــى ئويــاپ يەتكــەن. ھــور ماشىنىســى بىــر خىــل ئــەڭ 
مۇۋاپىــق ئۇســۇل بىلــەن ئــەڭ ئــەرزان كۆمۈرنــى ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ 



مەن ۋە ئىلىم-پەن

63

كۈچكــە ئاياندۇرىــدۇ، ئۇمــۇ ھېچقانــداق تاشــقى ئېنېرگىيــە بولمىغــان 
ئەھۋالــدا مەڭگــۈ ئايلىنىۋەرمەيــدۇ.

بىــراق ئەگــەر كىشــىلەر، كۆمــۈر كانــى يىــراق يــەردە ھــور 
ــدارى  ــۈر خورىتىــش مىق ــۇم كۆم ــۇالر چوق ماشىنىســىنى ئىشلەتســە، ئ
ــاپ  ــىنى ياس ــار ماشىنىس ــان پ ــى كېمەيمەيدىغ ــا ئۈنۈم ــاز، ئەمم ئ
چىقىشــى كېــرەك. يېقىلغۇنىــڭ كىراســى چوقــۇم ماشــىنىنىڭ پايدىســى 
بىلــەن زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولىــدۇ. ئالىمــار بــۇ دۇنيــادا بۇنــداق 
ــراق  ــا ئىشــەنمەيدۇ، بى ــۈك دىۋىگاتېــل” نىــڭ مەۋجۇتلۇقىغ “مەڭگۈل
ئــۇالر ئــۆز غايىســىنى بويــاپ  ھــور ماشىنىســىنى يەنىــا ئۆزگەرتىــدۇ. 

مايكىل.فارادى 

ــر  ــارادى )Michael. Ferretti( )1867~1791( بى مايكىل.ف
ئۆمــۈر تــوك بىلــەن ماگنىــت ئوتتۇرســىدىكى مۇناســىۋەتنى تەتقىــق 
قىلغــان. بــۇ خىــل تەتقىقــات ئېلېكتىــر موتــور بىلــەن گېنېراتورنىــڭ 
كەشــىپ قېلىنىشــىدا، ئىنتايىــن مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە. مايكىــل.
ــات  ــڭ تەتقىق ــان، ئۇنى ــۇپ باقمىغ ــە ئوق ــي مەكتەپت ــارادى ئالى ف
ــان،  ــۇلىمۇ بولمىغ ــات ئۇس ــلىق تەتقىق ــكا ئاساس ــدا ماتېماتى جەريانى
ھــەم ئۇنىــڭ 19-ئەســىردىكى ئــەڭ ئۇلــۇغ، تەســىرى ئىنتايىــن زور 

ــەتمىگەن. ــىر كۆرس ــىغا تەس ــم بولۇش ئالى

ئېنېرگىيە دېگەن نېمە ؟ 

ــز  ــك  ھىرمان.فېڭ.خىلمخولتې ــوگ، فىزى ــك بىئول گېرمانىيەلى
بىلــەن   )1821~1894(  )Herman. Feng. Helmholtz(
 )James. Prescott( جامېس.فىرســكوت  فىزىــك  گېرمانىيەلىــك 
)1889~1818 ( ھەمــدە 19-ئەســىرنىڭ ئوتتــۇرا مەزگىلىــدە ياشــىغان 
بىــر قىســىم ئالىمــار، ئىســقلىق ئېنېرگىيەســى مەسىلىســىگە مۇۋاپىــق 

ــەنگەن. ــي ئىش ــا قەتئى ــڭ بارلىقىغ ــش ئىقتىدارنى ــاۋاب تېپى ج



مەن ۋە ئىلىم-پەن

64

ــى  ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــان ئىسس ــدا بولغ ــىدا پەي ــور ماشىنىس ھ
مېخانىــك ئېنېرگىيەگــە ئايلىنىــپ، ھــور ماشىنىســىنى ھەرىكەتلەندۈرىدۇ. 
بۇ ئوخشــاش بولمىغــان فىزىكىلىــق جەريانــار ئوخشــاش ئاالھىدىلىككە 

ئىگــە فىزىكىلىــق ھادىســىلەر دەپ قارىلىــدۇ. 

ــش  ــڭ ئايلىنى ــە ئېنېرگىيەنى ــىلەردە گەرچ ــل ھادىس ــۇ خى ب
ــە  ــاق، ئېنېرگىي ــراق ئومۇماشتۇرۇس ــىمۇ، بى ــۈز بەرس ــى ي ھادىسىس

ــدۇ. خورىماي

  بۇخىــل ئېنېرگىيەنىــڭ ئايلىنىــش قانۇنىيىتــى “ئېنىرگىيەنىــڭ 
ســاقلىنىش قانۇنىيىتــى” دەپ ئاتىلىــدۇ.

بېرىشــى،  يــۈز  ئۆزگىرىشــنىڭ  ئېنېرگىيــە  تېنىمىــزدە 
ئېنىرگىيەنىــڭ ســاقلىنىش قانۇنىيىتىنىــڭ مۇكەممــەل ئىســپاتىدۇر. بىــز 
ــە  ــك ئېنېرگىيەگ ــىم يېمەكلى ــر قىس ــزدا بى ــەن ۋاقتىمى ــك يېگ يېمەكلى
ئايلىنىــپ بەدىنىمىــزدە ســاقلىنىدۇ، يەنــە بىــر قىســىم يېمەكلىك بولســا 
بىۋاســىتە ئىسســقلىق ئېنېرگىيەســىگە ئايلىنىپ بــەدەن تېمپېراتۇرىســىنى 
ــى “  ــڭ بەدەندىك ــى يېمەكلىكنى ــداق جەريانن ــەر بۇن ــاقايدۇ. بەزىل س
ــە ۋە  ــۇ ئېنېرگىي ــا ب ــۋىرلەيدۇ. ئەمم ــى دەپ تەس ــۈش ” جەريان كۆي
ــداق شــەكىلدە  ــۇالر قان ــەردە ؟ ئ ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســى زادى قەي

ــۇت ؟ مەۋج

ئالىمــار بىزگــە  شــۇنداق  دەيدۇكــى، ئېنىرگىيەنىــڭ 
ــم نەپىســېمىزدىكى   ــۇ بەلكى ــەن، ئ ــۇق شــەكلى تۇرلۇك-تۈم مەۋجۇتل
ــۇت  ــىمدا مەۋج ــقان جىس ــز ئۇچراش ــم بى ــۇت، بەلكى ــاۋادا مەۋج ھ

ــن.  ــى مۇمكى بولۇش

گەرچــە ئېنېرگىيــە يوقــاپ كەتمىســىمۇ، بارلىــق ئېنېرگىيەدىــن 
ــى،  ــز. شــۇنداق دېيىشــكە بولىدۇك ئوخشــاش ئۇســۇلدا پايدىانمايمى
ئېنىرگىيەنىــڭ مەۋجۇتلــۇق شــەكلىدە مەلــۇم بىــر شــارائىتتا يۆتكىلىــش  
يــۈز بېرىــپ، بىــز ئېھتىياجلىــق بولغــان ھەرخىــل ئوخشــاش بولمىغان 

شــەكىلدە يۆتكېلىــدۇ.
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بىز كۆمۈردىن بوياق ماتېرىياللىرىغا ئېرىشەلەمدۇق ؟

كۆمــۈر بىزگــە پەقــەت ئىسســىقلىق ئېنېرگىيەســىا يەتكــۈزۈپ 
ــن  ــىرنىڭ ئوتتۇرۇلىرىدى ــكار 19-ئەس ــق خىمى ــدۇ. ئەقىللى بەرمەي
باشــاپ، ئىسســىز كۆمــۈر بىلــەن كۆمــۈر يېغــى تەركىبىدىــن باشــقا 

ــقان.  ــۈن تىرىش ــش ئۈچ ــپ چىقى ــى ئايرى ــك ماددىارن خىمىيەلى

ــە  ــان نەتىجىگ ــاپ باقمىغ ــرى ئوي ــە ئاخى ــداق تەجرىب بۇن
ــپ  ــى ئايرى ــاق ماتېرىياللىرىن ــن بوي ــكار كۆمۈردى ــتى : خىمى ئېرىش
ــي  ــرى تەبئى ــق رەڭ ماتېرىياللى ــرى بارلى ــن ئىلگى ــى. بۇنىڭدى چىقت
ــى. ــن ئېلىناتت ــدە ماددىاردى ــقا ئاالھى ــن ۋە باش ــك مەدەنلەردى رەڭلى

ــت  ــۆپ ۋاقى ــەك ك ــدا، ب ــداق ئالغان ــى بۇن رەڭ ماتېرىياللىرىن
ھــەم كــۈچ ئىســراپ بوالتتــى، قىيىنلىــق دەرىجىســى چــوڭ ئىــدى، 
ــى  ــى ناھايىت ــڭ باھاس ــاق ماتېرىياللىرىنى ــردە بوي ــۇ دەۋى ــۇڭا ئ ش
قىممــەت ئىــدى. بــۇ خىــل تۈردىكــى ماددىارنــى تەتقىــق قىلىدىغــان 

ــدى. ــە ” دەپ ئاتال ــك خىمىي ــەن “ ئورگانى پ

ئورگانىــك خىمىيــە ـــــ خىمىيــە تەتقىقاتــى ئۈچــۈن يېڭــى 
بىــر ســەھىپە ئاچتــى. ئورگانىــك خىمىيەنــى تەتقىــق  قىلىــش بىزنــى 
ــا ۋە يېڭــى ئاالھىدىلىككــە ئىگــە  ــر قىســىم يېڭــى قۇرۇلم ــەزى بى ب
ــە  ــا يېڭــى بىرىكم ــدە يەنى ــا ئېرىشــتۈردى. بۈگۈنكــى كۈن ماددىارغ
ماددىــار ئۈزۈكســىز پەيــدا بولماقتــا. 20-ئەســىردە نېفىــت تەدرىجىيي 
ھالــدا كۆمۈرنىــڭ ئورنىنــى ئېلىــپ، ئورگانىــك خىمىيــە تەتقىقاتىنىــڭ 

ئاساســلىق ماددىســىغا ئايانــدى. 

ــراق  ــىمۇ، بى ــا ئۆلس ــە پاق ــار گەرچ ــىردىكى ئالىم 18-ئەس
پەقــەت ئېلكتىــر ئېقىمــى ئۆتســە ئۇنىــڭ ئىككــى پۇتــى تىپىراليــدۇ. 
مانــا بــۇ مەشــھۇر پاقــا تەجرىبىســىدۇر. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئالىمــار 
ــىرىنى  ــان تەس ــە بولغ ــادەم بەدىنىگ ــڭ ئ ــر ئېقىمېنى ــال ئېلېكتى دەرھ
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ــلىغان. ــنى باش ــق قىلىش تەتقى

 )Mary. Shelley( ئەنگىليەلىــك ئايــال يازغۇچى مارى.شــىللىي
)1797-1851( نىــڭ مەشــھۇر فانتازىيەلىــك ئەســىرى »فىرانكىنســتېن« 
)Frankenstein( بۇنــداق تەتقىقــات ئۈچــۈن تەســەۋۋۇر بوشــلۇقى 
ــراز  ــي ئوب ــھۇر ئەدەبى ــى مەش ــدا ئىكك ــۇ رومان ــدى. ئ ــا قىل ئات
ياراتقــان بولــۇپ ئــۇالر : ۋېكتور.فىرانكىنســتېن بىلــەن توك ســوقۇش 

ئارقىلىــق تۇغۇلغــان ســۈنئىي ھاياتلىــق ئىــدى. 

ــرۋا  ــە نې ــان ئىنچىك ــدە نۇرغۇنلىغ ــادەم بەدىنى ــار ئ  ئالىم
ــرۋا  ــۇ نې ــېگىنالى ب ــرۋا س ــان. نې ــى بايقىغ ــى بولىدىغانلىقىن دەستىس
دەستســللىرىدىن ئۆتــۈپ، چــوڭ مېڭــە بىلــەن بەدەننىــڭ ھەرقايســى 
قىســىملىرىنى ئۇاليــدۇ. بــۇ نېــرۋا دەســتلىلىرى ئوتتۇرۇســىدا 
يەتكۈزۈلگــەن ســىگىنالىنى كىشــىلەر دەرھــال تېلېگىراممىغــا تەتبىقلىغان. 
دۇنيــا مىقياســىدا كابېلنىــڭ ئورنىتىلىشــىغا ئەگىشــىپ، پۈتــۈن دۇنيــادا 

ــدى.  ــى ” ئورنىتىل ــرۋا سىستېمىس ــل “ نې ــۇ خى ب

ــا  ــۇلى تېلېفونغ ــۈزۈش ئۇس ــىگنالىنىڭ يەتك ــا س تېلېگىرامم
ئوخشــىمايدۇ، كىشــىلەر تېلېفــون ئاپپاراتــى ئارقىلىــق ئۆزئــارا گــەپ 
ــا  ــەن نۇقت ــىزىق بىل ــرا س ــدا توغ ــن تېلېگىراممى ــااليدۇ، لېكى قىلىش
بىرلىشــىپ، ئۇچــۇر يەتكــۈزۈش ئۇســۇلى قوللىنىلغــان. بۇخىــل كودنى 

ــدۇ.  ــودى دەپ ئاتاي ــراف ك ــورس تېلېگ ــىلەر م كىش

تۇنجى دېڭىز ئاستى كابېلى 

ناھايىتــى ئۇزۇندىــن بىــرى، كىشــىلەر يىــراق جايــاردا نېمــە 
ئىشــارنىڭ يــۈز بەرگەنلىكىنــى ۋاقتىــدا بىلىشــنى ئىزچىل ئــارزۇ قىلىپ 
ــارزۇ  ــدا بىلىشــىنى ئ ــى ۋاقتى ــرالر ســودا ئۇچۇرلىرىن كەلگــەن.  بانكى
ــۈز بەرگــەن جايدىــن پايدىلىــق  قىلغــان، سىياســىييونار كىرىزىــس ي
تەرەپنــى بىلىشــنى ئــارزۇ قىلغــان. يەنــە نۇرغــۇن ئاددىــي پۇقــراالر، 
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ــت-بۇرادەرلىرىنىڭ  ــرى، دوس ــى ئۇرۇق-تۇغقانلى ــڭ يىراقتىك ئۇالرنى
تۇرمــۇش ئەھۋالىنــى خالىغــان چاغــدا بىلگۈســى كەلدى. 19-ئەســىردە 
يۇقىرىقىارنىــڭ ھەممىســىگە ئىمــكان بولــدى. بىــر خىــل يېپ-يېڭــى 
ئاالقىلىشــىش قورالــى كىشــىلەرنىڭ تۇرمۇشــىغا ھەيرەتتــە قالدۇرىدىغــان  
ــى ئاالقىلىشــىش  ــى تىپتىك ــۇ يېڭ ــدى. ب ــپ كەل ــلەرنى ئېلى ئۆزگىرىش
ــدە،  ــڭ ياردىمى ــال نۇركابىلنى ــدۇر. مېت ــا تېلېگراممى ــى بولس قورال
ــە  ــر يەرگ ــە بى ــن يەن ــر يەردى ــى بى ــېگىنالى ئۇچۇرالرن ــراف س تېلېگ
ــۇ يەتكــۈزۈش  ــا كىشــىلەر ب ــۇ ۋاقىتت ــز ســۈرئەتتە يەتكــۈزدى. ئ تې
ســۈرئىتىنىڭ بۇنــداق تېزلىكىگــە ھەيــران قالــدى. بىــر تــال ئۇچــۇر 
يولانغاندىــن كېيىــن، كىشــىلەر بــۇ ئۇچۇرنىــڭ ئــۇزۇن نۇركابىلدىــن 
ــدى. 1858- ــىز ئى ــكە ئامالس ــى ئۆلچەش ــەن ۋاقتىن ــىگە كەتك ئۆتىش
ــك  ــىدىكى ئاتانتى ــى ئوتتۇرۇس ــكا قىتئەس ــا ۋە ئامېرى ــى ياۋروپ يىل
ئوكيــان دېڭىــز ئاســتىدىن نۇركابىلــى ئۆتكۈزۈلــدى. ئەممــا، ياخشــى 
ــۇ  ــا، ب ــن كېيىن ــە ھەپتىدى ــر نەچچ ــدى، بى ــا بارمى ــەر ئۇزۇنغ كۈنل
ــە  ــىلەر يەن ــى، كىش ــدى. 1866-يىل ــلەتكىلى بولمى ــى ئىش نۇركابىلن
بىــر تــال نۇركابىلنــى دېڭىــز ئاســتىدىن ئۆتكۈزدى.نەچچــە يۈزمىــڭ 
ــتىدە،  ــۇت ئۈس ــق پاراخ ــەرق” ناملى ــۇغ ش ــل “ئۇل ــر نۇركابى مېتى
ــى  ــدى. ئەين ــتىغا ياتقۇزۇل ــز ئاس ــىلدى ۋە دېڭى ــتا يېش ئاستا-ئاس
چاغــدا پاراخــۇت ئۈســتىدە بىــر كىچىــك تىپتىكــى تەجرىبىخانــا بــار 
ئىــدى، ئالىمــار ھەرۋاقىــت ياتقۇزۇلغــان نۇركابىلــدا توســالغۇ بــار-
ــۈن  ــىلەر ئۈچ ــل كىش ــۇ نۇركابى ــى. ب ــى تەكشــۈرۈپ تۇراتت يوقلۇقىن
ئــۇزۇن ۋاقىــت خىزمــەت قىلــدى. بۇنىڭدىــن كېيىنكــى قىســقىغىنە بىر 
نەچچــە يىــل ئىچىــدە، پۈتــۈن دۇنيــا تېلېگىراممــا نۇركابىــل تــورى 
بىلــەن قاپانــدى. ئەينــى ۋاقىتتــا دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى 
تېلېگىراممــا ئىدارىســىدىن يامغــۇر تامچىلىغــان كەبــى ئــاۋاز ياڭرايتتــى.

ئۆلچەمنىڭ مۇھىملىقى نەردە ئىپادىلىنىدۇ ؟

ئەگــەر بىــر خىــل تىلىنــى ياكــى شــەرتلىك بەلگىنــى 
ــا ســىز بــۇ خىــل تىــل ۋە شــەرتلىك بەلگــە  چۈشەنســىڭىز، ئۇنداقت
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ــا  ــورس تېلېگىرامم ــىز. م ــۇپ چۈشىنەلەيس ــى ئوق ــەن ئۇچۇرن يەتكۈزگ
ــا  ــە تېلېگىرامم ــر پارچ ــە بى ــەن تېلېگراممىچــى بىزگ ــى ئىگىلىگ كودىن
ئۇچۇرىنــى يېشــىپ بەرســە، بىز ئۇنــى بىلىدىغــان تىلىمىــزدا ئىپادىلەپ 
چىقااليمىــز. تېلېگىراممــا بۇنداق چۈشــەندۈرۈش جەريانىغــا ئېھتىياجلىق 
بولۇپــا قالماســتىن، بەلكــى باشــقا نۇرغۇنلىغــان ســاھەلەرمۇ بۇنــداق 
چۈشــەندۈرۈش جەريانىغــا موھتــاج دۇر. نۇرغــۇن نەرســىلەر دۇنيانىــڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىــن كېلىــدۇ، نۇرغــۇن ئىشــار ئوخشــاش بولمىغــان 
جايــاردا يــۈز بېرىــدۇ.  بــۇ نەرســىلەر،  بــۇ ئىشــار چىققــان يېرىدىن 
ۋە يــۈز بەرگــەن جايىدىــن ئايرىلغاندىــن كېيىــن، مۇقەررەركى باشــقىار 
توغــرا چۈشەندۈرۈشــى كېــرەك. ئىلىم-پــەن ۋە ســودىمۇ مۇشــۇنداق 

چۈشــەندۈرۈش جەريانىغــا موھتــاج دۇر. 

19-ئەســىردىكى ئالىمــار بايقىغانكــى، شــۇ چاغــدا، ئىلىــم-
ــى  ــتۇرۇش بەس ــارا ئالماش ــۆز -ئ ــىنى ئ ــات نەتىجىس ــەن تەتقىق پ

ــدى. ــش ئى ــكۈل ئى مۈش

ــش  ــىملىرىنى كۆزىتى ــمان جىس ــڭ ئاس ــم ئۆزىنى ــر ئالى  بى
ــىنى  ــەش نەتىجىس ــى ئۆلچ ــت مەيدانىن ــى ماگنى ــىنى ياك نەتىجىس
ــە  ــداق نەتىجىگ ــڭ بۇن ــقا ئالىمارنى ــن، باش ــن كېيى ــان قىلغاندى ئې
پىســەنت قىلمايۋاتقانلىقىنــى بايقايــدۇ. چۈنكــى باشــقا ئالىمــار، بــۇ 
ــى  ــل مىزانن ــى خى ــدا قايس ــە قىلغان ــدە ۋە تەجرىب ــم كۆزەتكەن ئالى
ــى  ــداق نەتىجىن ــۇالر بۇن ــدۇ، شــۇڭا ئ ــى ئەســا بىلمەي قولانغانلىقىن

ــىز. ــقا ئامالس ــن سېلىشتۇرۇش قەيەردى

ــۇپ  ــى بول ــىيەلىكلەر تۇنج ــدا فىرانس ــىرنىڭ ئاخىرى 18-ئەس
ــر ۋە  ــر، كېلومېتى ــان  مېتى ــەدەر ئىشــلىتىپ كېلىۋاتق ــز بۈگۈنگــە ق بى
ــدا  ــى چاغ ــى. ئەين ــى بېكىتت ــق ئۆلچــەم بىرلىكلىرىن ســېكۇنت قاتارلى
كىشــىلەر ئۆلچــەش ئارقىلىــق  يەرشــارىنىڭ ئايانمــا ئۇزۇنلۇقىنــى 40 

ــى. ــر دەپ بېكىتت ــون مىتې مىلي

ئەينــى ۋاقىتتــا فرانســىيە ۋە فرانســىيە ئالىملىرىنىــڭ تەرەققىيات 
ــا،  ــەتكەن بولغاچق ــىر كۆرس ــن زور تەس ــا ئىنتايى ــى ياۋروپاغ ئەھۋال
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بــۇ ئۆلچــەم بىرلىكلىــرى زور كۆلەمــدە ئېتىــراپ قىلىشــقا ئېرىشــتى. 
ــۈن  ــرى پۈت ــەم بىرلىكلى ــۈرۈش ئۆلچ ــر ي ــۇ بى ــىردە  ب 19-ئەس

ــدى. ــارىغا تارقال يەرش

1889-يىلــى، “ كىلومېتىــر ” ۋە “ مېتىــر ” نــى ئىپادىلەيدىغان 
ــۇ  ــدە، ب ــى كۈن ــالدى. بۈگۈنك ــن ياس ــق مېتالدى ــۋاپ قاتتى ئەس
قەدىمكــى “ مېتىــر ئېتالونــى ” )مېتىــر تاياقچىســى( پارىژنىــڭ يېقىــن 
ئەتراپىدىكــى بىخەتــەر ئىســكىاتتا ســاقانماقتا. ئۆتكــەن نەچچــە ئــون 
يىــل ئىچىــدە، پــەن - تېخنىكىنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــىغا ئەگىشــىپ، 
ــىز  ــۇلى ئۈزۈكس ــش ئۇس ــى بېكىتى ــەم بىرلىكلىرىن ــى ئۆلچ ئىلگىرىك

ــىاندى. ياخش

پەنلەر ئاكادېمىيىسى قاچاندىن باشالپ قۇرۇلۇشقا باشلىغان ؟ 

19-ئەســىرنىڭ ئالدىنقــى يېرىمىــدا، نۇرغــۇن سىياســىييون ۋە 
ــۇپ  ــېرى تون ــۇنى بارغانس ــەن ش ــەگەكلىك بىل ــى س ــار ناھايىت ئالىم
ــن  ــي مەكتەپتى ــۇرا  ۋە ئالى ــەت ئوتت ــەت پەق ــر دۆل ــى : بى يەتتىك
ــا،  ــي قىلدۇرغاندى ــى تەرەققى ــكا مائارىپىن ــەن - تېخنى ــاپا  پ باش
ــي  ــەت ئەمەلى ــان  رىقاب ــەن بولغ ــەر بىل ــقا دۆلەتل ــىدە باش كەلگۈس

ــدۇ.  ــى ھازىرلىياالي كۈچىن

ــكا،  ــدە  فىزى ــي مەكتەپلىرى ــە ئالى ــىردە  گېرمانىي 19- ئەس
ــدە  ــى ھەم ــپ ئۆتت ــلىك قىلى ــى  دەرس ــق ئىلىمن ــە ۋە بىناكارلى خىمىي
ــي  ــڭ ئالى ــدى. گىرمانىيەنى ــىس قىل ــۇ تەس ــىۋەتلىك پەنلەرنىم مۇناس
ــڭ  ــۇن دۆلەتلەرنى ــن باشــاپ نۇرغ ــەپ سىستېمىســى شــۇ چاغدى مەكت

ــدى. ــە ئايان ــان ئۈلگىگ ــى دورايدىغ ــي مائارىپ ئالى

ــي  ــى ئالى ــىس قېلىنىش ــڭ تەس ــىردە تەجرىبىخانىنى 19-ئەس
ــور  ــدى. پروفېسس ــە بول ــەڭ زور نەتىج ــى ئ ــەپ مائارىپىدىك مەكت
ۋە ئوقۇغۇچىــار تەجرىبىخانىــدا تەجرىبــە ئىشلىســە ۋە تەجرىبــە 

ــى. ــا بوالتت ــى توپلىس نەتىجىلىرىن
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ــا  ــلىرىدا دۇني ــىرنىڭ باش ــرى 20-ئەس ــىرنىڭ ئاخى 19-ئەس
ــى  ــات ئوبىيېكت ــى تەتقىق ــان پەن-تېخنىكىن ــەت قوللىغ ــىدا دۆل مىقياس
قىلغــان نۇرغۇنلىغــان ئاكادىمىيەلــەر قۇرۇلــدى. 1887-يىلــى ھىرمــان.
فىڭ.خېلىمخولتېــز بۇنــداق پەنلــەر ئاكادېمىيىســىنى بېرلىنــدا تۇنجــى 
بولــۇپ قــۇرۇپ چىقتــى. پەنلــەر ئاكادېمىيەســىنىڭ مۇھىــم ۋەزىپىســى 
ــــ ماددىارنىــڭ ئاالھىدىلىكىنــى ئۆلچــەش ۋە تەتقىــق قىلىــش ھەمدە 
ئۆلچــەش ۋە تەتقىــق قىلىشــنىڭ ئۆلچىمــى بىلــەن تەمىنلــەش ئىــدى. 

مائارىپ قوبۇل قىلىش ھوقۇقى 

ناھايىتــى ئــۇزۇن يىلدىــن بىــرى، ياۋروپــادا ئايالــار ئىزچىــل 
ــل  ــدى،  ھەرخى ــىرتىدا قالغانى ــىنىڭ س ــەپ دەرۋازىس ــي مەكت ئالى
لېكســىيە ۋە دوكتۇرلــۇق ئۇنۋانــى ئىمتىھانلىرىغا قاتنىشــىش پۇرســىتىمۇ 
ــە  ــلەپكى مەزگىللىرىگ ــىرنىڭ دەس ــدى. 20-ئەس ــاز ئى ــن ئ ئىنتايى
كەلگەنــدە گېرمانىيــە ئالىــي مەكتەپلىــرى ئايالارنىــڭ ئالىــي مەكتــەپ 

ــتۇردى. ــنى ئومۇماش ــىغا كىرىش دەرسخانىس

رىقابەت ۋە ھەمكارلىق 

بىر پەن ئوخشىمىغان دۆلەتلەردە ئوخشاش بولمامدۇ ؟

     16-ئەســىردىن بــۇرۇن غــەرب ئىلىم-پېنــى باشــقا 
ــان.  ــپ توپانغ ــە ئېلى ــى ئۈلگ ــات  نەتىجىلىرىن ــى تەتقىق مەدەنىيەتتىك
ــي  ــدەك تەرەققى ــى ئۇچقان ــم - پېن ــەرب ئىلى ــن، غ ــۇنىڭدىن كېيى ش
قىلــدى ھەمــدە باشــقا مەدەنىيــەت ۋە نۇرغــۇن رايوندىكى كىشــىلەرنىڭ 

ــەتتى.  ــىر كۆرس ــۇلىغا تەس ــۇش ئۇس تۇرم

ــىنى  ــەن ئەندىزىس ــا ئىلىم-پ ــا ياۋروپ ــار ھەتت ــەزى جاي ب
پۈتۈنلــەي كۆچــۈرۈپ كەلــدى. گەرچــە دۇنيادىكــى نۇرغــۇن جايــار 
ــەن -  ــاد ۋە پ ــڭ ئىقتىس ــق جەمئىيەتنى ــى ئارقىلى ــەن - تەتقىقات پ
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ــرى ســۈرگەن  ــى ئىلگى ــاق تەرەققىياتىن ــڭ ئورت ــەت بىلىملىرىنى مەدەنىي
ــت  ــارا زى ــۆز ئ ــەت ئ ــەن ئەمەلىي ــە بىل ــراق نەزەرىي ــىمۇ، بى بولس

ــۇردى.  ــپ ت ــۈز بېرى ــل ي ــار ئىزچى ئەھۋال

بــەزى چاغــدا دۆلــەت بىلــەن دۆلــەت ئوتتۇرۇســىدا، ھوقۇقلۇق 
ــەن  ــىدا ئىلىم-پ ــار ئوتتۇرۇس ــۇق گۇرۇھ ــەن ھوقۇقل ــار بىل گۇرۇھ
ــۈپ  ــىۋىتى كۆرۈل ــىش مۇناس ــەت ۋە دۈشمەنلىش ــدا رىقاب تەرەققىياتى
ــىر  ــر تەس ــا ئېغى ــات ھەمكارلىقىغ ــىدىكى تەتقىق ــار ئوتتۇرۇس ئالىم
ــى”  ــىۋەتلەر ئۇرۇش ــوغۇق مۇناس ــىردىكى “س ــەتتى. 20- ئەس كۆرس
ــىيالىزم  ــەن سوتس ــرى بىل ــزم الگې ــەر كاپىتالى ــدە، دۆلەتل مەزگىلى
الگېرىغــا ئايرىلىــپ، بەس-بــەس بىلــەن ئۆزىنىــڭ پــەن -تېخنىــكا 
ــتى.  ــان قىلىش ــى ناماي ــق كۈچىن ــى ھازىرلى ــات جەھەتتىك تەرەققىي
ــۇپ  ــى بول ــادا تۇنج ــى دۇني ــوۋىت ئىتتىپاق ــابىق س ــى س 1957-يىل
ــادا  ــا دۇني ــدى. كېيىن ــەت بول ــى قويۇۋەتكــەن دۆل ســۈنئىي ھەمراھن
ــدى، تۇنجــى  ــت بول ــان ئى ــلۇقىغا چىقق ــەم بوش ــۇپ ئال تۇنجــى بول
بولــۇپ ئالــەم بوشــلۇقىغا چىققــان ئەر-ئايــال ئالــەم ئۇچقۇچىللىرىمــۇ 
ــكا  ــى ئامېرى ــدى، 1969-يىل ــن بول ــوۋىت ئىتتىپاقىدى ــابىق س س
ــا  ــى ئايغ ــەم ئۇچقۇچىس ــەر ئال ــى نەپ ــەن ئىكك ــى ئەۋەتك ھۆكۈمىت
ــاي  ــدا ئ ــك ھال ــۇپ مۇۋەپپەقىيەتلى ــى بول ــكا تۇنج ــۇپ، ئامېرى قون

ــدى.    ــە ئايان ــان دۆلەتك ــارىغا قونغ ش

نوبىل مۇكاپاتى 

ئالىمــار ئوتتۇرۇســىدا مەنپەئــەت كۈرىشــى مەۋجــۇت. نوبىــل 
مۇكاپاتــى ئەدەبىيــات ۋە تىنچلىــق مۇكاپاتــى تەســىس قىلغاندىن باشــقا 
ھەريىلــى يەنــە فىزىــكا، خىمىيــە ۋە تىبابەت ساھەســىگە تۆھپە قوشــقان 
ــادا  ــى دۇني ــل مۇكاپات ــە  نوبى ــدۇ. نۆۋەتت ــات بېرى ــا مۇكاپ ئالىمارغ
ئىناۋىتــى ئــەڭ يۇقىــرى، مۇكاپات سوممىســى ئــەڭ كــۆپ مۇكاپاتتۇر. 
بــۇ مۇكاپاتنــى شىۋېتســىيەلىك خىمىيــە ئالىمــى، ســانائەتچى ئالفىــرت.
نوبىــل )Alfred Bernhard Nobel( 19-ئەســرنىڭ ئاخىردا مەبلەغ 
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چىقىرىــپ قۇرغــان. 1901-يىلىدىــن باشــاپ، ھەريىلــى كىشــىلەر دۇنيا 
مىقياســىدا بىــر قىســىم نوبىــل مۇكاپــات نامزاتلىرىنى ســاياپ چىقىدۇ، 
ــر قانچــە  ــى بى ــر ياك ــار بى ــىپى گۇرۇپپى ــن ئوخشــىمىغان كەس ئاندى
نامزاتنــى بــۇ مۇكاپــات ســاھىبلىقىغا كۆرســىتىدۇ. نوبىــل مۇكاپاتــى 
ــن تۈزۈلگــەن.  ــات مىدالىدى ــات گۇۋاھنامىســى ۋە مۇكاپ ـــــ مۇكاپ
نوبىــل تىنچلىــق مۇكاپاتــى ئوســلو )Oslo( دا تارقىتىلغاندىــن 
باشــقا، باشــقا مۇكاپــات تۈرلىرىنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك ســتوكھولم 
ــات  ــڭ مۇكاپ ــات تۈرىنى ــر مۇكاپ ــدۇ. ھەربى )Stockholm( تارقىتىلى
سوممىســى مۇكاپــات ســاھىبلىرىغا  تارقىتىلىــش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا، 
ــدۇ.  ــاردەم بېرى ــي ي ــىغا ماددى ــى داۋاماشتۇرۇش ــڭ تەتقىقاتىن ئۇالرنى
بــەزى ئالىمــار گەرچــە نوبىــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكۈدەك نەتىجىلەرنــى 
ياراتقــان بولســىمۇ، تەلىيــى كەلمەي مۇكاپاتقــا ئېرىشــەلمەيدۇ. 1938-
ــز. ــان )Otto. Hahn   ( )1879-1968( ۋە فىرىت ــى ئوتتو.خ يىل
ــدا  ــمان )Fritz Strassmann( )1902-1980( تەجرىبىخانى سىتراس
ئۇراننىــڭ پارچىلىنىشــىنى ئىســپاتلىغاندا، بــۇ تەتقىقاتنىــڭ يەنــە بىــر 
 )Lise. Meitner( مۇھىــم قاتناشقۇچىســى ئايــال ئالىــم لىيىز.مىتنىــر
ــپ  ــاپىرغا ئايلىنى ــن مۇس ــىدىن بولغانلىقتى ــان سىستېمىس ــي ق يەھۇدى
قالغــان. سىتراســماندىن باشــقا ۋىتنىــر ســاالم خــەت ئارقىلىــق ئوتتــو.
خاننىــڭ تەتقىقاتــى ئۈچــۈن مۇھىــم نەزەرىيــە ئاســاس ۋە بىــر قىســىم  
ياردەملەرنــى قىلغــان. 1944-يىلــى ئوتتو.خــان بــۇ تەتقىقاتــى ئۈچۈن 
شــۇ يىلــى نوبىــل مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكەن. بىــراق ۋىتنىــر ھېچقانــداق 
شــەرەپكە ھەمشــىرىك بولمىغــان. 1980-يىلىدىــن باشــاپ ھۆكۈمــەت 
دائىرىلىرىنىــڭ نوبىــل مۇكاپاتىدىــن باشــقا يەنــە  ھــەر يىلــى »نوبىــل 
ئورۇنباســار مۇكاپاتــى« دېيىلىدىغــان يەنــە بىــر مۇكاپــات تارقىتىلىدۇ. 
بــۇ مۇكاپــات مەخســۇس مۇھىــت ۋە ئىكولوگىيەنــى قوغــداش ھەمــدە 
ــەت  ــۈن غاي ــى ئۈچ ــىجىل تەرەققىيات ــڭ س ــانىيەت جەمئىيىتىنى ئىنس
ــدۇ.  ــىگە بېرىلى ــەر ئاكادىمىيەس ــي پەنل ــقان ئىجتىمائى ــە قوش زور تۆھپ
ــى  ــرى( ن ــان ھەقلى ــۇق )ئىنس ــىلىك ھوق ــراش، كىش ــت ئاس مۇھى
قوغــداش ۋە داۋالىنىــش شــارائىتىنى ياخشــىاش جەھەتتــە زور تۆھپــە 
قوشــقان ئىلىــم ئەھلىلىــرى  بــۇ مۇكاپــات ســاھىبى بولــۇپ قېلىشــى 

مۇمكىــن. 
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ئاتومنىڭ دۇنيادا ئايلىنىشى قانداق قانۇن ؟

ــار  ــەزى ئالىم ــدە، ب ــى مەزگىللىرى ــىرنىڭ ئاخىرق 19-ئەس
ئىلىم-پــەن بىناســى پۈتتــى، كېيىنكــى ئــەۋالدالر بىر قىســىم ئۇششــاق 
ــىنەتتى.   ــدى، دەپ ئىش ــىا بول ــى قىلس ــت خىزمىتىن ــپى رېمون كەس
بولۇپمــۇ بــۇ چــوڭ بىنانــى ياساشــتا، بــەزى تەپســىاتاردا خاتالىــق 
مەۋجــۇت ئىــدى. بىــراق بــۇ پۈتكــۈل بىنانىــڭ قىياپىتىگــە قەتئىــي 

ــەتمەيتتى. ــىر كۆرس تەس

 20-ئەســىر كىرگەندىــن كېيىــن، بىزنىــڭ بېشــىمىزنى 
ئاغرىتىۋاتقــان ئاشــۇ مەســىلىلەر يەنــە ئالىمارنىــڭ دىققىتىنــى تارتتــى. 
20-ئەســىرنىڭ بېشــىدا تېخىمــۇ كــۆپ ئالىمــار، ئاتــوم دۇنياســىنىڭ 
ــەن  ــدى. پ ــۇن دەپ ئىپادىلى ــر قان ــقا بى ــى باش ــپ ئايلىنىش ئۆزگىرى
تەتقىقاتنىــڭ چوڭقۇرلىشىشــىغا ئەگىشــىپ بــۇ خىــل تۇيغــۇ بارغانســېرى 

ــلىدى. ــكە باش كۈچىيىش

ــەت  ــەس، پەق ــەت ئەم ــان قىمم ــە خالىغ ــى ئېنېرگىي ئاتومدىك
ئېنېرگىيــە كۋانتاشــقان ئەھۋالــدا، ئاتــوم ئېنېرگىيــە قوبــۇل قىلىــدۇ 
ۋە قويــۇپ بېرىــدۇ. كىۋانتاشــقان ئېنېرگىيــە دېگىنىمىــز، ئېنېرگىيەنىڭ 
ئايلىنىــش جەريانىنىــڭ ئىزچىــل ئەمەســلىكىنى، ئۈزۈلگەنلىكىنــى 
ــى  ــىپىتىمىزنىڭ چاق ــەر ۋىلس ــاق، ئەگ ــراق ئېيتس ــىتىدۇ. ئاددىي كۆرس
ــا  ــا، ئۇنداقت ــۇپ قالس ــەكلىدە بول ــۇڭ ش ــاي، ئۈچبۇل ــاق بولم يۇمى
ۋېلســىپىت پىدالىنــى كۈچــەپ تەپكەنــدە، ۋېلســىپىت ئىزچىــل 
ــدۇ.  ــپ ماڭى ــۆۋەن چايقىلى ــرى ت ــەت يۇقى ــتىن پەق ــا ماڭماس ئالدىغ
نۆۋەتتــە بىزنىــڭ دۇنياغــا بولغــان تونۇشــىمىز گەرچــە ئېنېرگىيەنىــڭ 
كىۋانتلىشــىش ھادىسىســىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈشــكە ئامالســىز بولســىمۇ، 
ــاپ  ــى ياس ــى ئاككۇمۇلياتورن ــاش ئېنېرگىيەس ــر ۋە قوي ــز كومپيۇتې بى
چىقتــۇق. گەرچــە بــۇ تېخنىــكا ئىنتايىــن مۇرەككــەپ بولســىمۇ، بىــز 

ــدۇق. ــەل ئىگىلى مۇكەمم
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ئىلىم-پەن ۋە ئۇرۇش

ئىلىم-پەننىــڭ تەرەققىياتــى 20-ئەســىر دۇنياســىدا غايــەت زور 
ئۆزگىرىشــلەرنى ياســىدى. شــۇنداقا يەنــە بــۇ دۇنياغــا ئېچىنىشــلىق 
ئاقىۋەتلەرنــى ئېلىــپ كەلــدى.  1945-يىلــى ئامېرىــكا  ياپونىيەنىــڭ 
ناگاســاكى ۋە خىروســىما ئاراللىرىغــا ئايرىم-ئايرىــم ئىككــى دانــە ئاتوم 
بومبىســىنى تاشــلىدى. مانــا بــۇ ئېچىنىشــلىق ئاقىۋەتنىڭ ئىپادىســىنىڭ 
بىــرى ئىــدى. ئــۇرۇش ئاتــوم قوراللىرىنىــڭ تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى 
ســۈرۈپا قالماســتىن، بەلكــى دۇنيادىكى تۇنجــى كومپيۇتېرنىــڭ  دۇنياغا 
ــي ئىشــار  ــى ۋاقىتتىكــى ھەربى ــرى ســۈردى. ئەين ــىنىمۇ ئىلگى كېلىش
ــى  ــۈن دۇنيادىك ــش ئۈچ ــادا قىلى ــىنى ئ ــي ۋەزىپىس ــرى ھەربى ئالىملى
تۇنجــى كومپيۇتېرنــى ياســاپ چىققــان. ئەنگىلىيەنىــڭ باشــقۇرۇلىدىغان 
بومبــا تېخنىكىســى ئادەمنــى ئــەڭ ئەپسۇســاندۇرىدىغان بىــر پــەن-
تېخنىــكا بولغــان. ئۇرۇشــتىن ئىلگىرى ئالىمــار ئۆز ئارزۇســىنى ئەمەلگە 
ــقۇرۇلىدىغان  ــلۇقىدا باش ــاۋا بوش ــدا ھ ــۇپ، ئايروپىان ــۇرغان بول ئاش
ــات  ــۇ تەتقىق ــە ب ــراق ئەمەلىيەتت ــى. بى ــۇپ بېرەلەيتت ــا قوي بومب
ھەربىــي ئىشــار ئېھتىياجىغــا بىرلەشــكەندە، ئاندىــن ئەمەلگــە ئاشــاتتى 
ــا  ــى دۇني ــى. ئىككىنچ ــي قىاتت ــەدەم تەرەققى ــر ق ــە بى ــدە  يەن ھەم
ــقۇرۇلىدىغان  ــۇپ باش ــى بول ــە بىرىنچ ــدە، گېرمانىي ــى مەزگىلى ئۇرۇش
بومبــا بىلــەن  لونــدون ۋە ئەنتىۋېرپىننــى بومباردىمــان قىلغــان. ئاشــۇ 
تەتقىقــات ۋە باشــقۇرۇلىدىغان بومبــا ياســىغان خادىمارغــا نىســبەتەن،  
باشــقۇرۇلىدىغان بومبىنــى ھــاۋادا پــەرۋاز قىلــدۇرۇش ئارزۇســى يامــان 
ــى  ــان تەتقىقاتچ ــان مەجبۇرالنغ ــە مىڭلىغ ــدى. نەچچ ــكە ئايان چۈش

خادىمــار ئــۇرۇش ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن قەتلــە قېلىنــدى.

)1955-1879( )Albert. Einstein( ئالبېرىت ئېينىشتېين

 »نىســپىيلىك نەزەرىيىســى ئاتىســى« دەپ نــام ئالغــان 
ــرى.  ــڭ بى ــۇغ ئالىمارنى ــەڭ ئۇل ــىردىكى ئ ــتېين، 20-ئەس ئېينىش
ــكەن.  ــا ئېرىش ــكا مۇكاپاتىغ ــل فىزى ــتېين نوبى ــى ئېينىش 1921-يىل
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گەرچــە ئۇنىــڭ زور نەتىجىســى بولســىمۇ، ھەمــدە تىنچلىقنــى ئىلگىــرى 
ــىمۇ،  ــان بولس ــى قىلغ ــان خىزمەتلەرن ــۈن نۇرغۇنلىغ ــۈرۈش ئۈچ س
ئۇنىــڭ يەھۇدىــي قــان سىستېمىســىدىن ئىكەنلىكــى نۇرغــۇن 
ــىغا  ــەن قارىش ــمەنلىك بىل ــى ۋە دۈش ــا چۈشىنىش ــىلەرنىڭ خات كىش
مۇپتىــا قىلــدى. 1933-يىلــى  ناتسېســتار گېرمانىيەســى ۋاقتىــدا ئــۇ 
زىيارەتچــى ئالىــم ســۈپىتىدە ئامېرىكىغــا كۆچكــەن ھەمــدە ئامېرىكىــدا 
ــتېمىدىكى  ــان سىس ــۇدى ق ــان يەھ ــان. نۇرغۇنلىغ ــىپ قالغ ئولتۇراقلىش

ــان. ــپ بارمىغ ــن قايتى ــن كېيى ــن ئايرىلغاندى ــار گېرمانىيەدى ئالىم

 

كومپيۇتېر قانچىلىك مۇھىم ؟  

كومپيۇتېــر ئىلىم-پــەن بىلــەن تېخنىكىنىــڭ مۇكەممــەل 
بىرلەشــكەنلىكىنىڭ ناماياندىســى. ئېلېكتىرلىــك ئۆزەكنىــڭ كىچىكلىشــىگە 
ــر  ــدى. بى ــېرى يۇقىرىلى ــى بارغانس ــڭ ئۈنۈم ــىپ، كومپيۇتېرنى ئەگىش
ــر  ــوڭ بى ــقىرى چ ــن  تاش ــۆزەك، دەرىجىدى ــك ئ ــك ئېلېكتىرلى كىچى
ــار  ــەن قۇرۇلۇش ــۈك تۈم ــەھەردە تۈرل ــداق ش ــەڭ. بۇن ــەھەرگە ت ش
ــەكلىدە  ــس ش ــۇق ئىمپۇل ــۇرالر ئېلىكتىرونل ــل ئۇچ ــدۇ. ھەرخى بولى
ســاقلىنىدۇ، ئېلىكترونلــۇق ئىمپۇلــس ھــەر بىــر بىنــا ئــارا 
ــقىنىمىزدا، مۇناســىپ  ــڭ كۇنۇپكىســىنى باس ــدۇ. كومپيۇتېرنى يەتكۈزىلى
ــۇق ئۇچــۇرالر  ــۇ ئېلىكتىرونل ــۇق ئۇچــۇر شــەكىللىنىدۇ، ب ئېلىكتىرونل
ــدۇ.  ــاقلىنىدۇ ۋە يەتكۈزىلى ــدۇ، س ــدە ئايلىنى ــڭ ئىچى كومپيۇتېرنى
مەســىلەن : كومپيۇتېرنىــڭ كۇنۇپكىســىنى باســقىنىمىزدا كومپيۇتېرنىــڭ 
ئېكرانىــدا مــاس ھەرپلــەر ئەكىــس ئېتىــدۇ. بــۇ شــەھەر بىنالىرىنىــڭ 
ــن  ــەت كومپيۇتېردى ــۇپ، پەق ــەپ بول ــن مۇرەكك ــى ئىنتايى قۇرۇلمىس
پايدىلىنىپــا ئۇنــى ياخشــىلىيالمايمىز. شــۇنداق بولغاچقــا  بىــر ئــەۋالد 
ــى  ــەۋالد كومپيۇتېرن ــى ئ ــىانغان كېيىنك ــن ياخش ــن كېيى كومپيۇتېردى

ــز.  ــەپ چىقىمى اليىھىل

بۈگۈنكــى كۈنــدە كومپيۇتېــر نۇرغــۇن ئــادەم ئۈســتىگە ئېلىــپ 
ــا.  ــىدىن چىقماقت ــڭ ھۆددىس ــەن خىزمىتىنى ــان ئىلىم-پ بواللمايدىغ
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مەســىلەن : مۇرەككــەپ ھاۋارايــى ھادىسىســى، يەرشــارىنىڭ كىلىمــات 
ئۆزگىرىشــىگە نىســبەتەن بىــز دۇنيادىكــى ھېســاباش ســۈرئىتى ئــەڭ 
ــاباپ  ــى ھېس ــىپ نەتىجىن ــپ، مۇناس ــن پايدىلىنى ــز كومپيۇتېردى تې
چىقااليمىز.ئالىمــار كومپيۇتېردىــن پايدىلىنىــپ، ســانلىق مەلۇماتارنــى 
ھېســابايدۇ، تۈرگــە ئايرىيــدۇ ۋە ســاقايدۇ. كومپيۇتېــر بــۇ 
ــدۇ.  ــۈرئەتتە تاماماي ــىز س ــەۋۋۇر قىلغۇس ــان تەس ــى ئىنس خىزمەتلەرن
گەرچــە كومپيۇتېرنىــڭ تەرەققىياتــى مۇشــۇنداق تېــز بولســىمۇ، يەنىــا 
بــەزى بىــر قىســىم يېتەرســىزلىكلەر مەۋجــۇت. ئىلىم-پــەن تەتقىقاتىــدا 
ــراق  ــاج، بى ــا موھت ــر قىســىم يېڭــى تەپەككــۇر يوللىرىغ ئالىمــار بى

ــۇ ئىشــنى تاماماشــقا ئامالســىز. ــر تېخــى ب نۆۋەتتىكــى كومپيۇتې

كۋانت مېخانىكىسى 

ــى  ــت مېخانىكىس ــدا كىۋان ــى يېرىمى ــىرنىڭ ئالدىنق 20-ئەس
بارلىققــا كەلــدى. كىۋانــت مېخانىكىســىنىڭ تەتقىــق قىلىدىغىنــى مىكــرو 
زەررىچىنىــڭ ھەرىكــەت قانۇنىيىتــى خىمىيــە بىلــەن فىزىكىنىــڭ  تارماق 
پېنىگــە تــەۋەدۇر. كىۋانــت مېخانىكىســى تەتقىــق  قىلىدىغــان ھادىســە 
كىاسســىك مېخانىــكا بىلــەن قارشــى ئىــدى. كىاسســىك مېخانىكىــدا 
نــۇر ــــــ نــۇر دولقۇنــى شــەكلىدە ئۈزۈكســىز تارقىلىــدۇ. بىــراق 
كىۋانــت مېخانىكىســىدا نــۇر يەنــە زەررىچىلىــك ئاالھىدىلىكىگــە ئىگــە، 
ــداق  ــى بۇن ــدى. نۇرن ــون” دەپ ئاتى ــى “فوت ــۇ زەرىچىن كىشــىلەر ب
تەســۋىرلەش كىاسســىك مېخانىكىغــا تــەۋە دائىرىــدە ئەمــەس ئىــدى.

ھەمكارلىشىپ تەتقىقات قىلىش دېگەن نېمە ؟ 

نۆۋەتتــە نۇرغۇنلىغــان تەتقىقــات تۈرلىرىنىــڭ تەننەرخــى زىيــادە 
يۇقىــرى بولغاچقــا، نۇرغــۇن ئــادەم كۈچــى، مــاددى كــۈچ ۋە مالىيــە 
ــر  ــەت بى ــر دۆل ــى بى ــەپ ياك ــي مەكت ــر ئالى ــاج. بى ــە موھت كۈچىگ
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ــۇڭا  ــىز. ش ــقا ئامالس ــرول قىلىش ــەي كونت ــى پۈتۈنل ــات تۈرىن تەتقىق
ــۈرى  ــق ت ــق ھەمكارلى ــان خەلقئارالى ــېرى نۇرغۇنلىغ ــادا بارغانس دۇني
ــر قىيىــن  شــەكىللەندى.  ئوخشــاش بولمىغــان ئالىمــار ئوخشــاش بى
مەســىلىنى ھــەل قىلدى. مەســىلەن : راكنىــڭ يېڭى داۋاالش ئۇســۇلىنى 
ــىدىندۇر.  ــۇنىڭ جۈملىس ــش ش ــە يىغىلى ــر يەرگ ــۈن بى ــش ئۈچ تېپى
ــم  ــۈز ئالى ــۈرى ئۈچــۈن، نەچچــە ي ــات ت ــر تەتقىق ــدا بى ــەزى چاغ ب
ھەمــدە نۇرغۇنلىغــان ئۈســكۈنە ئاپپاراتنــى كەســپىي تەتقىقــات ئورنىغــا 
ــداق  ــدۇ، بۇن ــرا كېلى ــقا توغ ــات يايدۇرۇش ــى قان ــپ، تەتقىقاتن يىغى
ــدۇ. ــات قىلىــش دەپ ئاتىلى ــات ئۇســۇلى ھەمكارلىشــىپ تەتقىق تەتقىق

ــى  ــك بىرلىكىن ــەڭ كىچى ــان  ئ ــكىل قىلغ ــى تەش ماددىن  
ــر  تەتقىــق قىلىــش ئۈچــۈن، ئالىمــار بىرلىشــىپ نەچچــە مىــڭ مىتې
ــر  ــەردە ئېلېكتى ــۇ ي ــدۇ. ب ــى قۇرى ــا  تونىلن ــى ئايانم ئۇزۇنلۇقتىك
مەيدانــى بىلــەن ماگنىــت مەيدانىنىــڭ رولىدىــن پايدىلىنىــپ، زەررىچىنى 
ــڭ  ــە ئېقىمېنى ــدۇ. زەررىچ ــى بولى ــدە ھەركەتلەندۈرگىل ــۇر تېزلىكى ن
سوقۇلۇشــى يېڭــى ئاالھىدىلىككــە ئىگــە زەررىچىنــى شــەكىللەندۈرىدۇ.  
ئىقتىــدارى ئــەڭ چــوڭ مىكروســكوپتىمۇ، بۇنــداق مىكــرو زەررىچىنــى 
ــۋابنى  ــدە ئەس ــار ئاالھى ــۇڭا ئالىم ــەس. ش ــن ئەم ــۆرۈش مۇمكى ك
ــدەك  ــر ئۆي ــدە بى ــۋابار بەزى ــۇ ئەس ــى، ب ــاپ چىقت ــۇس ياس مەخس
چوڭلۇقتــا كېلىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا دىققــەت قىلىــش زۆرۈر بولغىنــى 
ــاۋادا كومپيۇتېــر بولمىســا، بــۇ ئەســۋابار ئېرىشــكەن ئۆلچــەش  : ن

ــدۇ.  ــى بولماي ــر رول ــڭ ھېچبى ــانلىق مەلۇماتلىرىنى س

بىز بىئولوگىيە ئەسىرىدە ياشاۋاتامدۇق ؟

 20-ئەســىرنى كىشــىلەر “ فىزىــكا ئەســىرى ” دەپ ئاتىغــان. 
ــەن  ــا كەلتۈرگ ــكا قولغ ــدا فىزى ــى 100 يىل ــۇنىڭ ئۈچۈنك ــۇ ش ب
ــى  ــاددا تەرەققىياتىن ــڭ م ــەن -تېخنىكىنى ــەر، پ ــۇمۇل نەتىجىل ئالەمش
ــىرنى  ــوپار 21-ئەس ــار ۋە پەياس ــان ئالىم ــى. نۇرغۇنلىغ تېزلەتت
بىئولوگىيــە ئەســىرى بولىــدۇ، دەپ قارىماقتــا. بىئولوگىيــە تەتقىقاتــى 
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ــى  ــەن تەرەققىياتىن ــپ، ئىلىم-پ ــى ئېلى ــڭ ئورنىن ــكا تەتقىقاتىنى فىزى
ــدى.  ــىگە ئال ــى زىممىس ــم ۋەزىپىن ــتەك مۇھى ــا ئىلگىرىلىتىش ئالغ

ــە  ــۇت. بىزگ ــەردە مەۋج ــە ي ــار ھەمم ــىمىزدا جانلىق تۇرمۇش
ــى  ــڭ ئېچىتىش ــۇ زەمبۇرۇغىنى ــۇم ئېچىتق ــۋا چوق ــان پى ــۇش بولغ تون

ــىلىدۇ.  ــپ ياس ــق ئېچىتى ئارقىلى

DNA

دېئوكســىرىبونۇكلېئىك كىســاتا )ئوكسىگېنســىزالنغان رىبــو 
ــپ  ــى ئېلى ــىيەت ئۇچۇرىن ــل ئىرس ــر خى ــى ( بى ــادرو كىساتاس ي
ــدۇ.  ــۇپ، قىســقارتىلىپ DNA دەپ ئاتىلى ــان  مولېكــۇال بول يۈرىدىغ
)1928-يىلــى   )James. Watson( جەيمۇس.ۋاتســون  ئالىــم 
2004-( )Francis. Crick( ــەن فىرانســىس.كېرىك ــان( بىل تۇغۇلغ
1916( دېئوكســىرىبونۇكلېئىك كىســاتانىڭ توغــرا مودېلىنــى ئوتتۇرۇغــا 
قويــدى. كېرىــك ئــۇ چاغــدا تېخــى فىزىــك ئىــدى. ئۇنىــڭ بايقىشــى 
ــل  ــى قايى ــقا ئالىمارن ــىۋاتقان باش ــە قاتنىش ــات تۈرىگ ــۇ تەتقىق ب
 Rosalind.( ــن ــە ئالىمــى روزلىند.فىرانكىلى قىلدى.مەســىلەن : خىمىي
نۇرغــۇن  تــۈرى  ھەمكارلىــق  )1920-1958(.بــۇ   )Franklin
ــە  ــول نەتىجىگ ــىدە م ــچانلىقى نەتىجىس ــاق تىرىش ــڭ ئورت ئالىمارنى

ــتى. ئېرىش

ئەجدادلىرىمىــز ناھايىتــى بۇرۇنــا، بىقســىش ئۇســۇلىنى  
ــداق   ــى قان ــان ئىھتىياجىمىزن ــكە بولغ ــق گۆش ــىاش ئارقىلى ياخش
قاندۇرۇشــنى بىلگــەن. مەســىلەن : كىشــىلەر ناھايىتــى بۇرۇنــا قويدىن 
قانــداق قىلىــپ كۆپــرەك يــۇڭ ئېلىشــنى بىلگــەن. بۈگۈنكــى كۈنــدە  
ئالىمــار كــۆپ قىســىم ھايۋانــاردا ئادەمگــە ئوخشــاش ئاالھىدىلىكنىڭ 
بارلىقىنــى، ھەممىســا  ھۈجەيرىدىكــى بىر خىــل ئاالھىــدە مولېكۇلىنىڭ 
ــۇ  ــدى. ب ــى بىل ــق بىكىتىلىدىغانلىقىن ــى ئارقىلى قۇرۇلمىســى ۋە تەركىب
خىــل ئاالھىــدە مولېكــۇال جانلىقارنىــڭ ئىرســىيەت ماددىســى بولــۇپ، 



مەن ۋە ئىلىم-پەن

79

ئىرســىيەت ماددىســى جانلىقارنىــڭ ئاالھىدىلىكــى ھــەم بىئولوگىيەلىــك 
ــۇم  ــىدىكى مەل ــىيەت ماددىس ــىلەر ئىرس ــدۇ. كىش ــى بەلگىلەي قىلىقىن
ئاالھىدىلىكنــى كونتــرول قىلىدىغــان بۆلەكنــى “گىــن” دەپ ئاتىــدى. 
گىننــى تەتقىقــات ئوبىيېكتــى قىلغــان پەننــى “گىــن تېخنىكىســى” دەپ 

ئاتىــدى.

گىنىنــى  ئىرســىيەت  جانلىقارنىــڭ  بولمىغــان  ئوخشــاش 
ئۆزگەرتىــش ئارقىلىــق، بىــز پۈتۈنلــەي يېڭــى پۇرســەتكە ئېرىشــىمىز. 
ــى  ــا يارىتالىش ــى قايت ــە دۇنيان ــى، يەن ــى ئۆزگەرتەلىش ــۇ دۇنيان ئ
ــە  ــز يەن ــدە، بى ــەتكە دۇچ كەلگەن ــداق پۇرس ــن بۇن ــن. لېكى مۇمكى
بــۇ تېخنىكىنــى قانچىلىــك كۆلەمــدە ئىشلىتىشــنى تېخــى بىلمەيمىــز. 
ــان  ــاش بولمىغ ــاردا ئوخش ــر زاۋۇت ــقا، كومپيۇتې ــن باش ئۇنىڭدى
زاپچاســاردىن قۇراشــتۇرۇلغانىكەن، ئۇنداقتا جانلىقارنىمۇ  نۇســخېلىغىلى 
ــۇ  ــۇ جانلىقارنىم ــەن ئاش ــانار ئۆزگەرتك ــا ئىنس ــدۇ. ئوخشاش بولى
ــا،  ــاق چىقس ــۇالتتىن چات ــەر مەھس ــخېلىيااليدۇ. ئەگ ــى نۇس ئۆزىن
ئىشلەپچىقىرىشــنى توختىتىمىــز. بىــراق بىــز ئۆزگەرتكــەن جانلىقاردىــن 

ــرەك ؟  ــىمىز كې ــداق قىلىش ــا قان ــاق چىقس چات

 )Christiane Nüsslein-Volhard( ــلىن - ۋولخارد كىرىستىن.نۈس
ــم. 1995- ــال ئالى ــكەن ئاي ــا ئېرىش ــل مۇكاپاتىغ ــى نوبى تۇنج
يىلــى  ئــۇ ۋە ئىككــى خىزمەتدىشــى شــۇ يىللىــق نوبىــل مېدىتســىنا 
مۇكاپاتىدىــن بىرلىكتــە بەھرىمــان بولغــان. ئۇنىــڭ ئاساســلىق تەتقىق 
قىلغىنــى ـــــ يەككــە گېننىــڭ ئاالھىــدە جانلىقنىــڭ ئاالھىدىلىكىگــە  
كۆرســەتكەن تەســىرى. مېــۋە -چىۋىنــى چىۋىنلــەر ئىچىدىكــى ئــەڭ 
ــۋە  ــار مې ــق ئالىم ــش ئارقىلى ــە قىلى ــاي تەجرىب ــى. توختىم كىچىك
ــات  ــاس تەتقىق ــەڭ م ــىگە  ئ ــن تەجرىبىس ــل گى ــۇ خى ــڭ ب -چىۋىنى
ــۇنئىي  ــڭ س ــۋە چىۋىنىنى ــپاتلىدى. مې ــى ئىس ــى ئىكەنلىكىن ئوبىيېكت
كۆپىيىشــى ئىســپاتلىدىكى، ســۇنئىي يىتىلــدۈرۈش ئارقىلىــق ھايۋاناردا 
ــۇ  ــدۇ. ب ــى بولى ــك ھازىرلىغىل ــك ئاالھىدىلى ــدە  بىئولوگىيەلى ئاالھى
ــر،  ــز ھازى ــدى. بى ــۇ  دەلىللەن ــە تۈرلىرىدىم ــقا تەجرىب ــەرەپ باش ت
ــق ”  ــخا جانلى ــم “ نۇس ــن مۇھى ــل ئىنتايى ــڭ بىرخى ــۋە چىۋىنىنى مې
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ــز.  ــز بىلىمى ــى ھەممىمى ئىكەنلىكىن

ئىلىم-پەن نېمىشقا ھەممە ئادەم ئۈچۈن شۇنچە مۇھىم ؟

ــۇ  ــا ب ــەن بولمىس ــەر ئىلىم-پ ــى، ئەگ ــپ باقايل ــەرەز قىلى پ
دۇنيــا قانــداق بولــۇپ كېتــەر ؟ بىــز ئادەتلىنىــپ كەتكــەن  نۇرغــۇن 
ــل دورا ۋە  ــر، ھەرخى ــزور، كومپيۇتې ــىلەن: تېلېۋى ــەيئىلەر، مەس ش
زامانىــۋى داۋاالش تېخنىكىســى قاتارلىقــار مەۋجــۇت بولمىغــان 
ــىم  ــۆپ قىس ــۇت ك ــادا مەۋج ــى دۇني ــە بۈگۈنك ــى. ئەمەلىيەتت بوالتت
ــىدۇر.  ــڭ نەتىجىس ــەن تەرەققىياتىنى ــم -پ ــۈدەك ئىلى ــەيئىلەر دېگ ش

ــاق،  ــىز بولس ــكە ئامالس ــى چۈشىنىش ــز ئىلىم-پەنن ــەر بى ئەگ
ــكە  ــىرىنى چۈشىنىش ــەتكەن تەس ــا كۆرس ــۇ دۇنياغ ــڭ ب ــم -پەننى ئىلى
ــكىمۇ،  ــرا بىلىش ــى توغ ــۇ دۇنيان ــز ب ــا بى ــىزمىز، ئۇنداقت ئامالس
كەلگۈســېمىزنى چۈشــىنىش ۋە اليىھەلەشــكىمۇ ئىمكانســىزمىز. ئىلىــم-
ــڭ  ــەت خەرىتىنى ــز پەق ــايدۇ، بى ــە ئوخش ــرى خەرىتىگ ــەن بىلىملى پ
ياردىمىدىــا، ئىلگىرىلــەش يۆنىلىشــىمىزنى بېكىتەلەيمىــز. ئىلىــم 
ــتىن،  ــۇپ قالماس ــم بول ــا مۇھى ــار ئۈچۈن ــەت ئالىم ــەن پەق - پ
بەلكــى يەرشــارىدا ياشــاۋاتقان ھــەر بىــر ئىنســان  ئۈچــۈن ئىنتايىــن 

ــدۇر.  مۇھىم

ــڭ  بۈگۈنكــى جەمئىيەتتــە  ھەممىمىزنىــڭ ئىلىــم - پەننى
تەرەققىيــات يۆنىلىشــىنى بەلگىلــەش ھەمــدە ئىنســانىيەتنىڭ كەلگۈســى 

ــار. ــئۇلىيىتىمىز ب ــەش مەس ــى بەلگىل تەرەققىياتىن

ــز  قايســى ســاھەدە پۇرســەتلەر مەۋجــۇت، قايســى  شــۇڭا بى
ســاھەلەرگە كىرىزىســار يوشــۇرۇنغانغانلىقىنى بىلىشــىمىز كېــرەك. بــۇ 
ــان  ــاش بولمىغ ــاۋۋال ئوخش ــز ئ ــۈن، بى ــش ئۈچ ــىلىگە يۈزلىنى مەس
ســاھەلەرنىڭ ئىلىمىــي ئاساســىنى چۈشىنىشــىمىزگە توغــرا كېلىــدۇ. بىــر 
ــۇر.  ــز يېمەكلىكت ــۈل بۆلىدىغىنىمى ــرەك كۆڭ ــبەتەن كۆپ شەخســكە نىس
ئاشــۇ گىنــى ياخشــىانغاندىن كېيىنكــى ئۆســۈملۈك  ئــادەم بەدىنىگــە 
ئەكىــس تەســىر پەيــدا قىامــدۇ –يــوق؟ بىزنىــڭ ياشــاش مۇھىتىمىزغا 
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كىرىزىــس ئېلىــپ كېلەمدۇ-يــوق؟  كەلگۈســى ئىنســانىيەتنىڭ 
ــدۇ  ــىز ئۇچرام ــىرىگە ئۈزۈكس ــىنىڭ تەس ــە مەنبەس ــى ئېنېرگىي تۇرمۇش
يــوق؟ يېمەكلىــك ۋە ســۇ مەنبەســى يېتىشمەســلىك بــاش ئاغرىقىچــۇ 
ــش  ــات ئۆزگىرى ــش ۋە كىلىم ــرالپ كېتى ــى ئېغى ــڭ يۈك ؟ مۇھىتنى

ــز ؟  ــەل قىلىمى ــداق ھ ــىنى قان مەسىلىس

گېرمانىيە مۇزېيى 

1903-يىلــى گېرمانىيــە مۇزېيــى مىيۇنخىنــدا قۇرۇلغــان. ئەينى 
ــى ”  ــكا مۇزېي ــەن ۋە تېخنى ــي پ ــمى “ تەبئى ــڭ ئىس ــا ئۇنى ۋاقىتت
ئىــدى. ھازىــر گېرمانىيــە مۇزېيــى ئاتا-ئانىــار ۋە بالىارنــى پــەن-
تېخنىكىنىــڭ تەرەققىيــات تارىخــى ۋە ھازىرقــى ئەھۋالنــى ھــەر زامــان 

چۈشــىنىش ئۈچــۈن، ھەرخىــل يولارنــى تەمىنلەيــدۇ.

  ئىلىم-پەن  بىلىملىرىنى قانداق ئۆگىنىمىز ؟

بالىنىــڭ ئانىســى ئالىــم بولمىســىمۇ، ئۇالرنىــڭ يەنىــا ئىلىم-
ــەھەرلەردە  ــەزى ش ــار. ب ــىتى ب ــىنىش پۇرس ــى چۈش ــەن بىلىملىرىن پ
ــار  ــدا، بالى ــەت مۇزىيىلىرى ــى ۋە تەبىئ ــەن مۇزېي ــان ئىلىم-پ قۇرۇلغ
ئىلىم-پــەن تەرەققىيــات تارىخىنــى ھەمــدە ھەربىــر پەننىــڭ تەتقىقــات 

ــىنەلەيدۇ. ــى چۈش تارىخىن

مۇزىيــدەك ئاممىــۋى ئورگاندىــن باشــقا، ئىلىم-پــەن مەركىــزى 
ــاش  ــۇن ئوين ــار ئوي ــەردە بالى ــۇ ي ــار. ئ ــۇ ب ــان ئورگانم دەيدىغ

ــىنىدۇ.  ــى چۈش ــەن بىلىملىرىن ــم -پ ــق ئىلى ئارقىلى

بىلىملىرىنــى  ئومۇماشــتۇرۇش  ئىلىم-پەننــى  ھازىــر 
بارغانســېرى  پىروگىراممىلىرىمــۇ  تېلېۋىزىيــە  تونۇشــتۇرۇدىغان 
ــدى.  ــىس قېلىن ــلەر تەس ــدار دەرس ــۇ  ئاالقى ــە، مەكتەپلەردىم كۆپەيمەكت
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ــار  ــەر بالى ــي مەكتەپل ــۇن ئالى ــرى، نۇرغ ــل ئىلگى ــە يى نەچچ
قاتناشــقان بــەزى پائالىيەتلەرنــى تەشــكىللىدى.بۇ پائالىيــەت جەريانىــدا 
ــىنى  ــورالرنىڭ دەرس ــىدا پىروفسىس ــەپ دەرسخانس ــي مەكت ــار ئالى بالى
ــە  ــپ تەجرىبىگ ــا بېرى ــدە تەجرىبىخانىارغ ــى، بەزى ــا بوالتت ئاڭلىس

ــاتتى. قاتنىش

ــىدىغان  ــا ئېرىش ــڭ ئۇچۇرغ ــور بىزنى ــدە، ت ــى كۈن بۈگۈنك
ــان  ــق بولغ ــن ئېھتىياجلى ــز توردى ــدى. بى ــە ئايان ــىي مەنبەگ ئاساس
بارلىــق ئۇچۇرالرغــا دېگــۈدەك ئېرىشــەلەيمىز. ئــۆز نۆۋىتىــدە 
ــا  ــادەم تورغ ــداق ئ ــى، ھەرقان ــۇش كېرەكك ــەپ قوي ــۇنى تەكىتل ش
ــن ئىرىشــكەن  ــدە توردى ــا، بەزى ــان بولغاچق ئۇچــۇر يوللىســا بولىدىغ

ــن.  ــى مۇمكى ــق بولۇش ــزدە خاتالى بىلىملىرىمى

ــەن  ــم - پ ــى ئىلى ــەڭ ئاساس ــۇن ئ ــز نۇرغ ــە بى مەكتەپت
ــي  ــدا ئەمەلى ــەر ئاخىرى ــۇ بىلىمل ــراق ب ــز، بى ــى ئۆگىنىمى بىلىملەرن
تۇرمۇشــتا ئىشلىتىلىشــى كېــرەك، شــۇندىا ئــۇ ئــۆز رولىنــى جــارى 

ــدۇ.  قىلدۇرى

بالىالرمۇ ئىلمىي تەتقىقات خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىناالمدۇ ؟

بەلكىــم ســىز “مۇپىيبــا ئېففېكتــى” دېگــەن گەپنــى ئاڭلىمىغــان 
بولغىيتتىڭىــز، گەرچــە بــۇ “ ئېففېكــت ”  بــەك مۇھىــم بولمىســىمۇ، 
ــىغىلى  ــان ياس ــەن ئاس ــى ھەقىقەت ــق  ماروژنىن ــت ئارقىلى ــۇ ئېففېك ب
بولىــدۇ. مۇپىيبــا ئېففېكتىنىــڭ كۆرســىتىدىغىنى  ئىسسىســق ســۇيۇقلۇق 
ئــۆي تېمپېراتۇرىســىدىن تــۆۋەن ســۇيۇقلۇققا قارىغانــدا ئاســان مــۇز 

تۇتىــدۇ. 

ــكارت )-1650 ــوپ دى ــم، پەياس ــھۇر ئالى ــىيەلىك مەش فىرانس
ــن  ــراق ئىنتايى ــان، بى ــەت قىلغ ــىگە دىقق ــۇ ھادىس ــا ب 1596( بۇرۇن
ئەپسۇســلىنارلىقى دىــكارت بــۇ ھادىســىنىڭ تەسۋىرلىنىشــى ۋە 
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چۈشەندۈرۈلۈشــىنى يۈتتۈرىۋەتكــەن. 

مەكتــەپ  ئوتتــۇرا  بىــر  تانزانىيىدىكــى  1963-يىلــى 
 )Ira Stowe. Mu Peiba(  ــا ــىتوۋ. مۇپىيب ــرا س ــى ئى ئوقۇغۇچىس
ــۇ  ــن ئ ــان، كېيى ــا بايقىغ ــىنى قايت ــۇ ھادىس ــاۋېتىپ ب ــى ياس ماروژن
ــان.  ــىنى ئىزاھلىغ ــۇ ھادىس ــپ، ب ــن پايدىلىنى ــكا بىلىملىرىدى فىزى
ــر  ــە بى ــى بىرلىكت ــڭ  باھاس ــر فىزىكىنى ــى ۋە بى ــڭ ئىزاھلىش ئۇنى
ئىلمىــي ژۇرنالــدا ئېــان قېلىنغــان. شــۇنىڭدىن كېيىــن بــۇ ھادىســە 

ــان. ــى دەپ ئاتالغ ــا ئېففېكت مۇپىيب

ئەلۋەتتــە، نەچچــە يــۈز يىللىــق ئىلىــم -پــەن تەرەققىياتىدىــن 
كېيىــن، ئاشــخانىدا بىــر خىــل يېڭــى ئېففېكتىنــى بايقــاش ھەقىقەتــەن 
ئاســان ئىــش ئەمــەس. شــۇنداق بولســىمۇ، ئــۇ ئاددىــي ھادىســىگە 
ســەل قارىمىغــان ھەمــدە ئىنچىكــە كۆزىتىــش ئارقىلىــق ئومۇميۈزلــۈك 

قوبــۇل قېلىنىدىغــان جاۋابنــى تىرىشــىپ ئىزدېگــەن. 

ياش ئىلىم -پەن خادىملىرى 

ــىلىپ  ــول س ــۆزى ق ــرى ئ ــەپ ئوقۇغۇچىلى ــۇرا مەكت  “ ئوتت
ــى ”  ــات پىان ــەن تەتقىق ــار پ ــلەش ”  ۋە “ ياش ــە ئىش تەجرىب
قاتارلىــق پائالىيەتلــەر بىزگــە، قىزىقىشــى كۈچلــۈك بالىــار ۋە ياشــار 
ــە  ــدۇ. گەرچ ــپ بېرى ــى ئېيتى ــراق ئىكەنلىكىن ــقا ئام ــۇئال سوراش س
ــى  ــات خىراجىت ــەن تەتقىق ــۆپ پ ــىمۇ، ك ــۋابار بولمىس ــەت ئەس قىمم
بولمىســىمۇ، ئــۇالر تەجرىبــە ئىشلەشــكە ئامــراق.  ھەريىلى  ھەرقايســى 
ــە مۇسابىقىســى ئۆتكۈزۈلــۈپ،  ــر قىســىم ئىلمىــي تەجرىب جايــاردا بى
ــي  ــار ئىلمى ــەن “ياش ــە ئۆتكۈزۈلگ ــدۇ. يەرلىكت ــار مۇكاپاتلىنى غالىب
تەتقىقــات پىانــى” دا مۇكاپاتانغــان تەجرىبــە ئىشــلىگۈچى دۆلەتلىــك 
ــك  ــەر دۆلەتلى ــىدۇ. ئەگ ــىتىگە ئېرىش ــابىقىلەرگە قاتنىشــىش پۇرس مۇس
مۇســابىقىدىمۇ غەلبــە قىلســا، ئۇنداقتــا ئــۇ دۇنيــاۋى ئىلمىــي تەجرىبە 

ــدۇ.  ــەر بولى ــقا مۇيەسس ــىغا قاتنىشىش مۇسابىقىس
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ئىلىم -پەن قانداق سىجىل تەرەققىي قىلىدۇ ؟ 

ــاۋاتىمىز،  ــر دەۋردە ياش ــان بى ــېرى يېڭىلىنىۋاتق ــز كۈنس بى
ــا ئايلىنىشــى مۇمكىــن.  ــە رېئاللىقق ــم ئەت ــز بەلكى تۈنۈگۈنكــى ئويىمى
بۇالرنىــڭ ھەممىســى ئەدەبىياتشۇناســار، ســەنئەتكارالر ۋە پەياســوپار 
ــڭ  ــەن تەرەققىياتىنى ــەۋۋۇرالر. ئىلىم-پ ــان تەس ــۈن قىلغ ــز ئۈچ بى
نەتىجىســى تۇرمۇشــىمىزغا ھامــان خۇشــاللىقمۇ يەنــە خاپىلىقمــۇ ئېلىــپ 
كېلىــدۇ. ئىلىم-پــەن ھېچبىــر بىشارەتســىز، بىزنىــڭ ھېچبىــر رايىمىزنى 

ــە. ــىمىزنى ئۆزگەرتمەكت ــتىن تۇرمۇش سورىماس

بىــز قايســى تېخنىكىارنىــڭ كەلگۈســىدىكى تەجرىبــە ئۈچــۈن 
ــىمىزنى  ــىلەرنىڭ تۇرمۇش ــل ھادىس ــى خى ــلىتىلىدىغانلىقىنى، قايس ئىش
ئۆزگەرتىدىغانلىقىنــى بىلىشــكە ئامالســىزمىز، بىــز يەنــە كەلگۈســىدىكى 
ئىلىم-پــەن بــۇ دۇنيارىمىــز ئۈچــۈن پايدىلىقمۇ-ئەمەســمۇ؟ دېگەننىمۇ 
ــداق  ــېمىزنى قان ــز  كەلگۈس ــدا بى ــن  ھېچبولمىغان ــز. لېكى بىلمەيمى
ــن  ــنى تۈپتى ــز كۆرۈش ــارنى بى ــى ئىش ــرەك، قايس ــىمىز كې پىانلىش

ــز.  ــى ئويايمى ــز  دېگەنلەرن خالىمايمى

ئىنتېرنېت تورى

ئىنتېرنېــت تەرەققىــي قىلغاچقــا، بۈگۈنكــى كۈنــدە يېڭــى بىــر 
ــۇر  ــە ئۇچ ــەت ئاددىيغىن ــا كەلدى.پەق ــى بارلىقق ــق ئەندىزىس ھەمكارلى
ــى ۋە  ــر پىروگراممىس ــا، كومپيۇتې ــا بولس ــۇل قېلىش ــاش ۋە قوب يول
ئىلمىــي تەتقىقــات تــۈرى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ھالــدا كۈچلــۈك ھەمكارلىق 
 )Wikipedia،维基百科( ” ــە ــدۇ. “ ۋىكىپىدىي ــە ئايلىناالي تۈرىگ
ــدۇر. كىشــىلەر  ــق تۈرى ــورى ھەمكارلى ــت ت يېڭــى تىپتىكــى  ئىنتېرنې
تــور ئارقىلىــق يازماقچــى بولغــان يېڭــى “ قامــۇس ” نــى بارلىــق 
ــڭ  ــۇس ” نى ــۇ “ قام ــان كىشــىلەر تۈزســە، ب قاتنىشىشــقا قىزىقىدىغ

تەھرىــرى بولســا بولىــدۇ.


