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شىۋېتسىيىلىك تۇركولوگ، تىلشۇناس ۋه ئۇنىۋېرسىتېت )  1945-1871( گۇستاف راكۇيت
داڭلىق تۈركولوگ ئۇ ، ئۇ ياش ۋاقتىدا تىل ۋه مېدىتسىنا ئىلمى ئۆگهنگهن.ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ

.ئۇ كېيىن مىسسىئونېر لۇند ئۇنۋېرسىتىتىدىكى ئۇستازى )Gunnar Jarring( گۇننار ياررىڭنىڭ
يىلغىچىلىك باكۇ(ئهزهربهيجان) ۋه بۇخاراالردا مىسسىئونېر بولۇپ  1895  -1993سۈپىتىده 

ئونېر ۋه يىلغىچه يهركهنده مىسسى 1911-1904يىلغىچه قهشقهرده،  1901 -1896تۇرغان.كېيىن 
يىلغىچه قهشقهرده قايتا پائالىيهت ئېلىپ  1921-1913دوختۇر بولۇپ تۇرغان. ئىككىنچى قېتىم 

بارغان بولۇپ، تىبهت رايونى ۋه ھىندىستان ئارقىلىق شىۋېتسىيىگه قايتىپ كهتكهن. ئۇ 
ئهدهبىياتى ۋه ئېتنولوگىيىلىك ئاالھىدىلىكلىرىنى تهتقىق قىلىشتا زور -ئۇيغۇرالرنىڭ تىل

تۆھپىلهرنى قوشقان، بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىلىدىكى شىۋىلهرنى تهتقىق قىلىشتا ھهل قىلغۇچ 
 ركهن رايونىدىكى ئۇيغۇر شىۋىلىرىقهشقهر ۋه يه«يهكۈنلهرنى چىقارغان بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ ھهقته 

تاجى بىلهن «،»ئۇيغۇر تىلىدىكى پېئىلالر ھهققىده«،»ئۇيغۇرچه لۇغهت-ئېنگىلىزچه«،»ھهققىده
پارچه  6قاسىم ئاخۇننىڭ كامىل ئهفهندىگه يازغان «قاتارلىق كىتابالرنى ۋه »زۆھره
 قاتارلىق ئىلمىي قىممىتى يۇقىرى ماقالىالرنى يېزىپ قالدۇرغان.»خېتى

تهرجىماندىن-  

تهكلىماكاننىڭ Baron G.Mannerheim يىلىنىڭ ئاخىرلىرى بارون ماننېرخېيىمنىڭ-1906مهن 
جهريانىدا ئۇنىڭ بىلهن يهركهنتته ئۇچرىشىش شهرىپىگه ئېرىشكهنىدىم. جهنۇبىغا قىلغان سهپىرى 

ئىككىمىز بىرلىكته ئابداللىقالرنىڭ يهرلىك ئۆرپ ئادهتلىرى ئۈستىده ئىزدىنىشنى 
مهسلىھهتلهشكهنىدۇق. ئابداللىقالر قهشقهر،يهركهنت، خوتهن تهرهپلهردىكى بهزى رايونالردىن 

 »يهركهنتتىكى ۋهزىپه«ئۆزىنىڭ D.Forsyth   يىلى-1873.كېلىپ چىققان كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ
 95F.Grenard Mission scientifique dans la haute-1890ناملىق كىتابىدا ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن 

Asie  .كىيىن  ناملىق ئهسىرىده ئابداللىقالر ھهققىده تېخىمۇ چوڭقۇرالپ چۈشهنچه بهرگهن
خىل خهلقنىڭ پېرسىيهدىمۇ مهۋجۈت ئىكهنلىكىنى  بۇ )A.Von Le Coq( لېكوك .ۋون.ئالبېرت 

ئوتتۇرىغا قويغان ۋه يهنه ئۇالرنىڭ تىلىدىكى بهزى سۆزلۈكلهرنىڭ چهت تىلىدىن كىرگهن 
 تهركىبلىرى توغرىسىدا مهلۇم دهرىجىده ئىزدهنگهن.

ا شهرقىي تۈركىستانغا كۆچمهن بولۇپ كېلىپ ياشىغان بۇ بىر تۈركۈم خهلقنىڭ ئهۋالتتىن ئهۋالتق
قهلهندهرچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ تاكى ئۆمرىنىڭ ئاخىرغىچه يهنى قىيامهت كۈنىگىچه 

داۋامالشتۇرىدىغانلىقىغا  ھۆكۈم چۈشۈرۈلگهن.بۇنداق بولۇشىنىڭ سهۋهبى بۇالر بىر بۇ كهسىپنى

* G. Raquette (1940). Collection of Manuscripts from Eastern Turkestan. Helsinki: Across Asia from West to East. 
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س بىر زامانالردا مۇھهممهت پهيغهمبهرنىڭ نهۋرىسى ھهزرىتى ھۈسهيىنگه شىئهلهر ئۈچۈن ئۇنتۇلما
تارىخ بولغان كهرباال شېھىتلىرى ۋهقهسىده كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن، ھهزرىتى ھۈسهيىن جان 
ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭ قارغىشىغا ئۇچرىغان ۋه ئۆمۈر بويى ئۇرۇق ئهۋالدى بويىچه سهرگهردانلىق 

لهندهرچىلىك ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىغىچه بۇالر شۇ تهرىقىده قه-19سهرسانلىقتا ياشاشقا بۇيرۇلغان.
كېيىن دېھقانچىلىق ۋه باشقا نورمال كهسىپلهر بىلهن شۇغۇللىنىپ، ،بىلهن شۇغۇللىنىپ ئۆتكهن 

ئادهت ،يوسۇنالرنى قوبۇل قىلىپ ، ئهتراپتىكى يهرلىكلهر بىلهن نىكاھلىنىپ  -يهرلىك ئۆرپ
قىلىشقا  ئۆتكهن. ئۇالر كېيىنچه ئۆزلىرىنىڭ مىللىي تهركىبىنى ئۇنتۇپ قېلىشقان ۋه ئىنكار

يۈزلهنگهن. ئۆزلىرىنى ئابدالالر دهپ داۋامالشتۇرىدىغانالر ئاز سانلىق بولۇپ قالغان. يېقىنقى 
يىلالردا بۇالرنىڭ دېھقانچىلىقتىن تاپاۋىتى يۇقىرى بولۇپ ، تۇرمۇشى باياشات ئۆتسىمۇ لېكىن مول 

جايالرغا كېتىپ يهنه ھوسۇل مهزگىللىرىده ئۆشنىسىگه بىر تاغارنى ئارتىپ ناتونۇش ،چهت ياقا -
 ىكهن.ئتىلهمچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغانالر بار

بۇ قوليازمىالر خوتهندىكى ئابدالالر كهنتى ئهتراپىدىكى ئهۋلىيا ھهزرهتلهرنىڭ مازار 
مهقبهرىلىرىدىن تېپىلغان مۇقهددهس خاتىرىلهر بولۇپ ، تهزكىره دهپ ئاتىلىدۇ ۋه بۇالرنى 

ىڭ تارىخى ۋه ئهنئهنىسىنى ئۆگىنىش ئۈچۈن بىر ئاساس يارىتىش توپالشتىكى مهقسهت ئابدالالرن
بۇ  ،ئۈچۈن ئىدى.ئهمما ماتېريالالرنى تهتقىق قىلىش جهريانىدا بۇ خىل مهقسهتتىن باشقا

قوليازمىالرنىڭ باشقا ساھهلهردىمۇ يهنه يۇقىرى قىممهتكه ئىگه ئىكهنلىكى ئسپاتالندى. 
تهزكىرىلهرنىڭ قىممىتى ھهققىده ئازراق توختىلىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ:گرېنارد ۋه م.خارتمان 

پىيه شهرقىي تۈركىستاندىن زور بىر تۈركۈم تهزكىرىلهرنى ئېلىپ كهلگهن بولۇپ ئۇالرنىڭ بهزى كو
نۇسخىلىرى ياۋروپادىكى كۈتۈپخانىلهرده ۋه شىۋېتسىيه لۇند، ئۇپساال  ئۇنىۋرسىتېتى 

 كۈتۈپخانىلىرىده ساقالنماقتا.

يىلى -1926تهزكىرىلهرنىڭ تهرجىمه ئىشلىرىغا زور تۆھپه قوشقان تهتقىقاتچىالردىن س.پ.سكرىن 
ئهسىرنىڭ بېشىغا -18ىالرنىڭ بۇ قوليازم ناملىق كىتابىدا»جۇڭگو مهركىزىي ئاسىياسى«يازغان 

 تهۋه دهۋرگه ئائىت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ ، تۆۋهندىكىدهك خۇالسىاليدۇ:

ئهسىرگىچه بولغان شىئه ئهۋلىيالىرى ھهققىده يېزىلغان -14ئهسىردىن -11بۇ قوليازمىالر 
 ئهسلىي ۋارىيانتى بولۇپ، ھهتتا شىئه ئهۋلىيالىرى ھهققىدىكى رىۋايهتلهرمۇ ىئهسهرلهرنىڭ سۇن

ئهمهس. بۇالر ئىسالمىيهتتىن بۇرۇنقى موللىالرنىڭ ئهجداتلىرىغا چوقۇنۇش ئهنئهنىسى  ئورىگىنالى
ئىمامنىڭ  12بويىچه مۇقهددهس جايالردا ئۆزلهشتۈرۈلگهن. قوليازمىالردا بايان قىلىنغان 

يالرنىڭ ئهسىرلهرده سۇنى 9-8ھىچقايسىسى قهشقهرگه كېلىپ باقمىغان. باتۇر ئهۋلىياالر بولسا  
ھۇمهيياد خهلىپىلىكى قاتارلىق بهزى خهلىپىلىكلىرىنىڭ ئۆلۈمگه مهھكۇم قىلىشىدىن قېچىپ 
كهتكهنلهرىدى.ئاز بىر قىسىم ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن قالغان قوشۇننىڭ جۇڭگو زېمىنىغا قىلغان 

وئېتىر ئهسىرده غهرپته ساراتسېنالرنىڭ فرانسىيىنىڭ جهنۇبىغا قىلغان پ-18تاجاۋۇزچىلىقى خۇددى
جېڭىدهك خاتىمه بىلهن ئاياقالشقىنىغا ئوخشاش تهقدىرگه ئىگه بولغانىدى. بۇ''ئىمام ''الرنىڭ 
ھىچقايسىسى ھاياتلىقىدا يهرلىك خهلق تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈپ ياكى تۈرمىلهرگه قامالماي ھايات 

 ئهسىرده ئىبىن-10كهچۈرگهن. گرېناردنىڭ كۆزقارىشىچه بۇ ھۇجۇمالرنىڭ ھىچقايسىسى 
قۇتايباھنىڭ قهشقهرىيىگه ئسالمىيهتنى ئېلىپ كېلىشىگه ئوخشاش ئۇرۇنۇش  خاراكتېرىدىكى 
ھهرىكهتلهرگه تهۋه ئهمهس دهپ قارايدۇ. ئىبىن قۇتايباھ قهشقهرىيىگه ئىسالم دىنىنى ئېلىپ 
كهلگهن ھهقىقىى كىشى بولسىمۇ، لېكىن تهزكىرىلهرده بۇ كىشىنىڭ نامى تىلغا ئېلىنمىغان ۋه 

    ى ئۇنتۇلۇپ كېتىلگهن ،سهۋهبى بۇ كىشىنىڭ سۇنىي مۇسۇلمان بولغانلىقىدا ئىدى.تۆھپىس
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I 

قوليازمىالرنىڭ ئارىسىغا ۋاراقچه قىستۇرۇلۇپ قوليازمىالرنى يىققۇچى تهرىپىدىن چۈشهندۈرۈش 
 بېرىلگهنىدى:

كوخمارىدىكى  بۇ تهزكىره قارىقاش دهرياسىنىڭ قارشى تهرىپىگه جايالشقان 
يىلى -1906ئاۋامۇدىن،نهسرىدىن، كوۋامۇدىن ۋه نىزامۇدىنالرنىڭ مازارلىقىدىن تېپىلغان.

                                          .ئېلىپ كېلىنگهن دېكابىردا باھسۇدىن خان تهرىپىدىن

 چوڭلۇقى 

150x215mm 

 cm 12 قېلىنلىقى

قولدا ياسالغان خوتهن قهغىزىگه يېزىلغان  ،يېرىم قاتتىقبولۇپ قاتتىق مۇقاۋىلىق. كىتاب قهغىزى 
ۋه يوپۇرماقالرنىڭ نۇسخىسى چۈشۈرۈلگهن پاختا رهخ بىلهن قاپلىنىپ  للهربولۇپ، گۈ

مۇقاۋىالنغان. كىتابقا ھىچقانداق سهرمايه كهتمىگهنىدى. تۈپلهنگهن يهرلىرى يىرتىق ۋه داغ بوپ 
پاختا يىپ بىلهن بىر بىرىگه چېتىلىپ   قالغانىدى. بهتلهر ناھايىتى قوپال ھالدا

               تىكىلگهنىدى.مۇقاۋىنىڭ ئىچ بېتىگه شهكىللهر ۋه چورنىۋاي خهتلهر سىزىلغانىدى.

قوللىنىلغان قهغهز ئادهتتىكى خوتهن قهغىزى بولۇپ،خهت كۆچۈرۈلگهندىن كېيىن قهغهز بهتلىرى 
ىپ چىقىرىلىپ ئاندىن سىلىق تاش بىلهن يېنىك ھالدا گۈرۈچ سۈيىگه چىلىنىپ ئارقىدىن تارت

باستۇرۇلۇپ مۇقىمالشتۇرىلىدۇ. بهتلهرنىڭ ئاستى ۋه ئۈستىگه سىزغۇچ بىلهن سىزىق 
سىزىۋېلىىنغان بولماستىن بهلكى ھهربىر قۇرنىڭ باشلىنىدىغان ۋه ئاياقلىشىدىغان نۇقتىسىغا 

رىنىڭ بىرىكمىسى ۋه سىزىق تارتىلغانىدى. خۇشخهت نۇسخىسى نهسىخ ۋه نهستالىق نۇسخىلى
بهزىده دىۋان، رۇقىي خهت نۇسخىلىرى بولۇپ، قومۇش قهلهمنى قارا سىياھقا چىالپ تۇرۇپ 

 يېزىلغانىدى.

ئهسهرنىڭ ئۇسلۇبى جهھهتته بارماق ۋهزنىده يېزىلغان بولۇپ، توققۇز بوغۇملۇق مىسراالردىن 
مىسراالرنىمۇ ئۇچراتقىلى .بهزىده قائىدىسىز بولۇپ سهككىز ۋه ئون بوغۇملۇق نتهركىپ تاپقا

ساناالر ئاخرىدا -بېتىده ئالهمنىڭ بهرپا قىلىنىشى ۋه ھهمدۇ 11بولىدۇ. كىتاپنىڭ ئالدىنقى 
بهتته خۇالسه قىسمى بولۇپ، -12پهيغهمبهرلهرنىڭ نهسهپ شهجهره جهدۋىلى بىلهن ئاياقالشقان. 

 نهسرىي شهكىلده يېزىلغان. قىسقىچه مهزمۇنى مۇنداق:

الرنىڭ ئۇلۇغلىرىدىن بىرى بولغان يۈسۈپ قادىرخان غازىنى ماۋرائۇننهھىردىن ئهۋلىيا ئىمام
قهشقهرگه ئهلچىلىككه ئهۋهتكهنلىك جهريانى ۋه بۇ ئۇلۇغ زاتنىڭ ''نامه''(خهت)نى قهشقهرىيه 

'ئهگهر سىز  خهلقىگه قانداق يهتكۈزگهنلىكى ۋه قهشقهر خهلقىنىڭ ئۇنى ئوقۇغاندىن كېيىن : '
قاتارلىق ۋهقهلهر ڭ ئهۋالدى بولسىڭىز بىز ئىسالمنى قوبۇل قىلىمىز''دېگهنلىكى پهيغهمبىرىمىزنى

نىڭ ''پادىشاھ جاھان تهزكىرىسى''نومۇرلۇق قوليازمىدا -2بايان قىلىنغان. كېيىنكى بايانالرمۇ  
 ئومۇمىي مهزمۇنىغا ماس ھالدا تهسۋىرلهنگهن.

كىتاپنىڭ ئهڭ كهينىده ئاپتور ئۆزى ھهققىده توختۇلۇپ، بۇ تۆت ئهۋلىيا ئىمام ھهققىده يېزىشقا 
ياشقىچه پهرزهت يۈزى كۆرمىگهنلىكى،ئۆزىنىڭ مهكتهپته  40تۈرتكه بولغان سهۋهپلهر، دادىسىنىڭ 

قانلىقىنى قانداق تىرىشىپ بىلىم ئالغانلىقى ، بولۇپمۇ شېئىرىيهت جهھهتتىن قانداق ھاسىالت يارات
ۋه بۇ سهۋهپلىك مهدرىسته ''شائىرچاق''دهپ ئاتالغانلىقى قاتارلىق ۋهقهلهرنى بايان قىلغان. 
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يىلى، يهنى -390ئاپتورنىڭ ئىسمى مولال نىياز بولۇپ، ئۇ بۇ شېئىرىي ئهسهرنى ھىجرهت 
ئهسىرنىڭ كېيىنكى -15يىلى تاماملىغان دهپ قالدۇرغان. لېكىن ئۇ ئهسىرىده - 1000مىالدى

يېرىمىدا ياشاپ ئۆتكهن مىر ئهلىشىرنىڭ شېئىرلىرىدىن ئۆرنهك ئالغان بولۇپ،بۇنىڭدىن مۇشۇ 
ۋاقىتتىن كېيىنكى بىر دهۋرده ياشىغانلىقىنى قىياسلىغىلى بولىدۇ. ئاپتور يىلنامىنىڭ يېنىغا تۆت 

كۈنى ، جۈمه،مايمۇن يىلى، ھىجىرىيهنىڭ -10خىل ئىزاھ بهرگهن بولۇپ، زۇلھهججه ئېيىنىڭ 
ھامال ئېيى دهپ يازغان.بۇ تۆت خىل تولۇقلىمىغا ئاساسهن توغرا بولغان يىلنامىنى 

شهرقىي تۈركىستاندا قوللىنىلىپ كهلگهن قۇياش سېستىمىسى يهنى جهزىملهشتۈرگىلى بولىدۇ.
يىلى -1737كالېندارى يهنى ھىجىرىيه كالېندارىغا ئاساسهن كۈن تۈن تهڭلهشكهن چاغ مىالدى 

كۈنى -10يىلى زۇلھهججهنىڭ -1149.ھامال ئېيىنىڭ باشلىنىشى ھىجرهت مايمۇن يىلى ئىدى
ئاپرىل جۈمه كۈنىگه توغرا -10يىلى -1737بولۇپ،مىالدىيه كالېندارى بويىچه دهل

كېلهتتى.كىتاپنىڭ ئاخىرقى تۆت بېتىده بۇ كىتاپنىڭ مولال ئاخۇن تهرىپىدىن 
كۈنى كۆچۈرۈپ تامامالنغانلىقى -2ڭ يىلى ،توشقان يىلى، ئارا ئېيىنى-1255ئىلچىده(خوتهنده)

كۈنىگه توغرا -7ئاينىڭ -1يىلى -1840يېزىلغان. بۇ ۋاقىت مىالدىيه كالېندارى بويىچه 
كېلىدۇ.ئىچ مۇقاۋىنىڭ بىرىنچى بېتىده ۋه كىتاپنىڭ ئارىسىدىكى بهزى بوش يهرلهرگه ''بۇ يۈسۈپ 

كىتاپنىڭ يۈسۈپ ئاخۇن ئىسىملىك ئاخۇننىڭ كىتابى'' دېگهن خهتلهر يېزىلغانىدى، بۇنىڭدىن بۇ 
 بىر كىشىگه تهۋه ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز.

II 

يىلى يېزىلغان -1906ئىچىگه بىر پارچه قهغهز قىستۇرۇلغان بولۇپ،  قول يازمىنىڭتۆۋهندىكى 
دهپ خاتىرلهنگهنىدى. قهغهزده مۇنۇالر يېزىلغانىدى: بۇ تهزكىره قارىقاش دهرياسى بويىدىكى 

بىلهن يورۇڭقاش دهرياسى بويىدىكى جامادا يېزىىسنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايالشقان ئۇدجات يېزىسى 
 جۇما بازىرى يېزىسىدىكى ئىمام مۇزاي كازىم مازىرى تهزكىرىسىدۇر.

 كىتابنىڭ چوڭلۇقى:

65x120 mm 

   mm 12 قېلىنلىقى 

خوتهن .كىتاب  كىتاپ مۇقاۋىسىز بولۇپ، ئهڭ بېشىدا ۋه ئهڭ ئاخرىدا بوش بهتلهر قالدۇرۇلغانىدى
پهس ئىدى. بهت يۈزىده -قهغىزىگه يېزىلغان بولۇپ، بهتنىڭ ئاق قالدۇرۇلغان يهرلىرى ئىگىز 

 داغالر بولۇپ، بهزى بهتلهر يىرتىلغان.

خىل خهت نۇسخىسى ئىشلىتىلگهن.كىتاپ نهسرىي شهكىلده بولۇپ،  3كىتاپتا ئهڭ ئاز دېگهنده 
ۋهزنىده يېزىلغان .كىتاپنىڭ قاچان قهيهرده كىم بىر قىسىم شېئىرىي قىسىملىرى بارماق 

تهرىپىدىن كۆچۈرۈلگهنلىكىگه ئائىت مهلۇمات يوق . ئاۋۋال مۇھهممهت ئهلهيھىسساالمنىڭ تارىخىغا 
ئائىت مهزمۇن بولۇپ،''تهزكىرهئىي پادىشاھ جاھان'' دهپ يېزىلغان ،كهينىده ھهزرىتى مولال ئىمام 

هيھىسساالمغىچه بولغان  ئۇلۇغ ئهۋلىيا ،پهيغهمبهرلهرنىڭ نهسرىددىندىن باشالپ مۇھهممهت ئهل
 تىزىملىكى بېرىلگهن.

رگۈزۈش ئۈچۈن قانداق تىرىشچانلىق تۆت ئهۋلىيانىڭ قهشقهر خهلقىنى ئىسالمغا كى
كۆرسهتكهنلىكىنى تۆۋهندىكىلهردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئهۋلىيا ئىمامنىڭ بىرى ئهۋلىيا يۈسۈپ 
قادىرخان غازى پېرسىيه دۆلىتىنىڭ پادىشاھ ۋه شاھزادىلىرىگه قېلىپالشقان جۈملىلهر بىلهن 

ۇپ، سۆزىنى باشلىغان: ''ئى، پادىشاھلىرىم، قهشقهر زېمىنىدىكى كىشىلهر تامامهن بىدئهتلهر بول
رۇخسهت قىلساڭالر مهن جهڭچىلهر بىلهن ئۇ يهرگه بارغان بولسام ''دهپتۇ.كىتاپتىكى كېيىنكى 



 176 “Uygurlara Ait El Yazmaları”ndaki Bazı Tezkirelerin İçeriği Hakkında 

كىشىلىك قوشۇن بىلهن قهشقهرگه يېتىپ  40000بايانالردا يۈسۈپ قادىرخان غازىنىڭ 
كهلگهنلىكى ۋه قولىدىكى مهكتۇپنى قهشقهر خهلقىگه ئوقۇپ ئۆزىنىڭ تۆت ئهۋلىيا ئىمامنىڭ بېشى 

ن ھهزرىتى ئىمام نهسرىددىننىڭ بۇيرۇقى بىلهن قهشقهر خهلقىنى ئىسالم دىنىغا كىرگۈزۈش بولغا
 ئۈچۈن كهلگهنلىكىنى جاكاراليدۇ.

بىرقانچه قېتىملىق كېڭىشىشلهر ۋه مهجبۇرالشالر ئارقىلىق قهشقهرىيه خهلقى يېڭى دىننى قوبۇل 
ۇ يهرگه كېلىپ ئۇالرغا ئۆز ئاغزى قىلىشقا ماقۇل بولىدۇ لېكىن پهيغهمبهر ئهۋالدىدىن بىرىنىڭ ب

بىلهن ئېيتىشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ .يۇقىرىدا ئېيتىلغىنى بويىچه يۈسۈپ قادىرخان غازى 
باش ئىمامغا مهكتۇپ سۇنۇپ ئۇالرنىڭ بۇ يهرگه كېلىشىنى تهلهپ قىلىپ ئۇالرنى كۈتىدۇ.ئۇزۇن 

ىشىلىك بىر قوشۇننىڭ ئهندىجانغا ك 1000بىر مهزگىللىك كۈتۈشتىن كېيىن يۈسۈپ قادىرخان غازى
يېتىپ كهلگهنلىكىدىن خهۋهر تاپىدۇ ۋه ئاتلىق يولغا چىقىدۇ. ئۇ يولدا ھهزرىتى شاھ كازىمنى 
ئۇچرىتپ دهبدهبه ۋه تهنتهنه بىلهن كۈتۈۋالىدۇ ۋه ئۇنىڭدىن ئهۋلىيا ئىمامالرنىڭ ئهندىجان 

ىگه يهتكۈزۈپ قويۇشنى تاپىلىغانلىقىنى تاغلىرىنىڭ ئارقىسىغا قاپسىلىپ قالغانلىقىنى ۋه بۇنى ئۆز
ئۇقىدۇ. بۇ جهڭ پىرلىرى ھهزرىتى خوجا مهنسۇر،ھهزرىتى خوجا سهييىد،ھهزرىتى خوجا ئهخمهد 

 ۋه ھهزرىتى خوجا ئهزىزلهر ئىدى.

شۇنداق قىلىپ بۇ تۆت ئهۋلىيا ئىمام  قهشقهرىيهگه ئاخىر يېتىپ كېلىدۇ. ئهڭ بېشىدا ھهزرىتى 
كىشىلىك قوشۇننى باشالپ قالغان ئۈچ جهڭ پىرى بىلهن بىرلىكته يېتىپ  خوجا مهنسۇر تۆت مىڭ

كېلىدۇ،ئارقىدىنال يهنه ئۈچ تۈركۈم قوشۇن ھهزرهت ،سۇلتانالر بىلهن يېتىپ كېلىپ قهشقهرنىڭ 
ئهپچۆرىسىدىكى بارلىق رايونالرنى قورشىۋالىدۇ. بۇ قوشۇنالر بىلهن بىرگه كهلگهن تۆت ئىمامنىڭ 

ى ئىمام نهسرىدىن، ھهزرىتى ئىمام مايىنىدىن، ھهزرىتى ئىمام تاھىرىدىن ۋه ئىسىملىرى ھهزرىت
ھهزرىتى ئىمام قۇۋامىدىن ئىدى.قهشقهر خهلقى زور تۈركۈمدىكى جهڭ قوشۇنىنىڭ قهشقهرنى 
ئىگىلهپ ئاياق باسقۇدهك يهر قالمىغانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن ئىسالمنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر 

تى يۈسۈپ قادىرخان قهشقهر شاھى قىلىپ تهيىنلىنىدۇ.كېيىن ئۇ يهركهنتكه بولىدۇ.كېيىن ھهزرى
يۈرۈش قىلىپ ،ئۇنىڭ تهلىپى بىلهن يهركهنتتىكى نهچچه يۈزلىگهن خهلق  ئىسالم دىنىنى قوبۇل 

 قىلىدۇ. جهڭ قوشۇنى ئاخىردا جۇڭگو(ماچىن)غا قاراپ يۈرۈش قىلىدۇ.

ى مۇسا كازىمنىڭ چوڭالرنىڭ نهسىھىتىگه قارىماي كېيىنكى ئهپسانه ئىمام جافارى سادىقنىڭ ئوغل
كىشىلىك قوشۇن باشالپ جۇڭگوغا يۈرۈش قىلغانلىقى ھهققىده بولۇپ ، بۇ قوشۇن  6000

كىشىلىك قوشۇن بىلهن ئۈچ كۈن جهڭ قىلىدۇ، نهتىجىده قانالر سهل  20000جۇڭگوغا بارغاندا 
دۆۋىلىنىپ كېتىدۇ.بهختكه قارشى  بولۇپ ئېقىپ، كۇپارالرنىڭ كېسىلگهن  كاللىسى تاغ بولۇپ

مۇسا كازىم جهڭده بهدىنى ئهللىك يهردىن يارىلىنىدۇ.شۇنداق تۇرۇقلۇق ،ئۇ غهزهپ بىلهن ئۆزىنى 
دۈشمهنگه ئاتىدۇ، ئهمما دۈشمهن كهينى تهرهپتىن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ تاكى ئاخىرقى تىنىقى قالغىچه 

ېيىن ئاسماندىن بىر تاۋۇت چۈشىدۇ ئۇنىڭ بىلهن ئېلىشىدۇ. مۇسا كازىم شېھىت بولغاندىن ك
لېكىن كىشىلهر ئۇنىڭ جهسىدىنى ھىچيهردىن تاپالمايدۇ. ئۇنىڭ جهسىدى توغرىسىدا ئىككى 
تۈرلۈك قىياس مهۋجۈت:بىرى جهسهتنىڭ خوتهنگه يېقىن بىر جايدا تېپىلغانلىقى توغرىسىدىكى 

كۆتۈرۈپ مهككىگه ئېلىپ  بايان يهنه بىرى پهرىشتىلهر ئىمامنىڭ جهسىدى قاچىالنغان تاۋۇتنى
كېلىپ شۇ يهرده ئۇلۇغ ئهجدادلىرىنىڭ ئايىقى ئاستىدا كۆيدۈرۈلگهنلىكى ھهققىدىكى رىۋايهت. 

 لېكىن كىتابتا ئىمامنىڭ جۈمه بازىرى رايونىغا دهپنه قىلىنغانلىقى ھهققىده ھىچبىر مهلۇمات يوق.

زكىرىسى ۋه ئهينى دهۋردىكى باپلىرىدا ھهزرىتى ئىمام ئالى مۇسا رىزانىڭ ته 9-8كىتابنىڭ 
خاندانلىقنىڭ تارىخى بايان قىلىنغان.ئاخىرقى تۆت بهتته ''بىسمىلالھىر رهھمانۇرهھىم '' دهپ 

خهنىفهگه بولغان مهدھىيىلهر ۋه ئۇنىڭ -باشلىنىپ ئهرهپچه ۋه ئۇيغۇرچه ئارىالش ئىمام ئهزىم ئهبۇ
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 8كهينىدىن ئىسالم دىنىدىكى شهرىئهتنى قانداق تونۇتقانلىقى ھهققىده بايان قىلىنىپ، 
 جهننهتنىڭ ئىسمى يېزىلغان، لېكىن بۇ مهزمۇننىڭ ئهڭ ئاخىرىقى بېتى يوقۇلۇپ كهتكهن.

III 

بۇ پارچه قوليازمىالرنى توپلىغۇچى باغاقچىگه مۇنۇالرنى قالدۇرغان: بۇ تهزكىره خوتهندىكى 
ىدىكى جاما يېزىسىدا ھهزرهت سۇلتان مازىرىنىڭ تهزكىرىسى بولۇپ، يورۇڭقاش دهرياسى بوي

 يىلى دېكابىر.-1906ياشايدىغان بىر مولال تهرىپىدىن كهلتۈرۈلگهن.

115X165 mm 

  mm18 قېلىنلىقى 

كىتاپنىڭ بېشىدىكى ۋه ئاخىرقى ۋاراقلىرى يوقالغان بولۇپ ئانچه تولۇق ئهمهس. كىتاپنىڭ 
نۇسخىلىرى ئارىالش قهغىزى خوتهن قهغىزى بولۇپ، سىزغۇچتا سىزىلغان سىزىقالر يوق. خهت 

 بولۇپ، پۇچۇركىسىنى ئوقۇغىلى بوالتتى.

كىتاب مهزمۇنى: كىتاپ پىروزا يهنى نهسرىي شهكىلده يېزىلغان بولۇپ، قاچان يېزىلغانلىقى ۋه 
ئاپتورىنىڭ كىملىكى خاتىرىلهنمىگهن. كىتابتىكى بهزى شىۋىلهرگه قارىغاندا خوتهنگه يېقىن جايدا 

 ش مۈمكىن.يېزىلغانلىقىنى قىياس قىلى

بېتىده ناھايىتى رومانتىك بىر بايان بولۇپ، ئىمانلىق بىر قىزنىڭ  25كىتاپنىڭ ئالدىنقى 
كۇپارالرنىڭ قولىدا ۋهھشى ۋه ئىپالسالرچه قىينالغانلىقى ، ھهتتا بىر قول بارمىقىنىڭ 
 كېسىۋېتىلگهنلىكى كېيىن مۆجىزه يۈز بېرىپ بۇ بارماقنىڭ ئورنىغا يېڭى بىر بارماق ئۆسۈپ
چىققانلىقى ، بۇ قىزنىڭ تهۋرهنمهس ئىرادىسىگه قاراپ كۇپارالرنىڭ ئىسالمنى تونۇغانلىقى ھېكايه 

ارنىڭ تهزكىرىسى سۆزلىنىدۇ. ئاۋۋال قۇچقبهتتىن كېيىن سۇلتان ئهبۇ سهئىد -25قىلىنىدۇ. 
ئۇنىڭ نهسهبى ھهققىده توختىلىدۇ. پۈتكۈل مال بىساتى ۋه ھهرىمى ئاپهتكه ئۇچراپ ۋهيران 

ولغاندىن كېيىن ئۈزۈم ئۆستۈرۈپ شاراپ ياساش بىلهن شۇغۇللىنىدۇ ۋه ئوقىتى ناھايىتى روناق ب
تېپىپ شاگىرتلىرى قىرىققا يېتىدۇ.بىر كۈنى ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىده بىر سادا كېلىپ، بۇ قىلىۋاتقان 
 ئىشىنىڭ گۇناھ بولىدىغانلىقى ۋه ھاراق ئىچىشنىڭ زىيىنىنى چۈشهندۈرىدۇ ۋه ئۇنىڭ شهيىخ
بولۇشىنى بۇيرۇيدۇ. كېيىن بۇ كىشى ئهتراپتىكى ھاراق ئىچىدىغانالرنىڭ ھهممىىسىگه ھاراق 

نهپهر دهرۋىشكه شهيىخ بولىدۇ. قۇچقار كېيىن ''بۇزرۇكۋار '' دهپ ئاتىلىدۇ.   41تاشلىتىپ، ئۆزى 
شقا يهنه بىر قېتىم ۋهھىي كېلىپ ئۇنى دهرۋىشلهرنى باشالپ ئهرهپ دۆلىتىدىن  پېرسىيهگه بېرى

،كېيىن يهنه يىراق جۇڭگوغا بېرىپ ئسالم دىنىنى تارىتىشقا  بۇيرۇيدۇ.شۇنداق قىلىپ ئۇ ئاۋۋال 
خوتهنگه ئاندىن جۇڭگوغا بارىدۇ. كېيىن بۇ ھهقتىقى تارىخىي بايانالرنىڭ ئارىسىغا باشقا 

 99لىپ مۆجىزىلهر قىستۇرۇلۇپ بايان قىلىنىدۇ. شهيىخ ھاياتى بويىچه ئۆمرىنى بۇ ئىشقا سهرپ قى
يىل ئۆمۈر كۆرىدۇ.  ئۇنىڭ ئۆلۈم خهۋىرى بىر تىلهمچى ئارقىلىق كىشىلهرگه يهتكۈزۈلىدۇ. 
رىۋايهتنىڭ كهينىده بهلكى ئۇنىڭ جهسىدىنىڭ قهيهرگه دهپنه قىلىنغانلىقى توغرىسىدا مهلۇماتالر 

بۇ ھهقتهبولۇشى مۈمكىنىدى ،ئهمما كىتاپنىڭ كهينىدىكى ۋاراقلىرى تولۇق بولمىغانلىقى ئۈچۈن   

مهلۇمات بولمىدى.   

IV 

بۇ كىتاپنى توپلىغۇچى كىتاپنىڭ تېشىغا ''تهزكىرهئى خوجا ئابدۇل قاسىم، دۇئا مازار'' دهپ خاتىره 
 قالدۇرغان .

125x197 mm 



 178 “Uygurlara Ait El Yazmaları”ndaki Bazı Tezkirelerin İçeriği Hakkında 

بهتتىن تهركىپ تاپقان بولۇپ  28بهتتىن تهركىپ تاپقان نېىپىز كىتاب ئىدى.ئهسلى كىتاپ  24بۇ 
 بهتلىرى  بوشاپ قالغان .-12ۋه -9، نبهتلهر يوقالغا-28ۋه  10-11-24

كىتاب بىر بهتكه ئىككى كولۇن قىلىپ يېزىلغان،ئارىالشما خهت شهكىللىرى قوللىنىلغان بولۇپ، 
 ئىشقىلىپ ئوقۇغىلى بولىدۇ.

ىپ تاپقان بوغۇملۇق مىسراالردىن تهرك 10كىتاب مهزمۇنى: كىتاب بارماق ۋهزنىده يېزىلغان بولۇپ، 
بوغۇملۇق مىسراالرمۇ ئۇچرايدۇ. سۆزلهر ۋه مىسراالر پارىسچه ئۇسلۇبتا  11ۋه  9، بهزىده ھهتتا 

) نىڭ شېئىر ئۇسلۇبىغا تهقلىد 1230-1119بولۇپ، پارىس شائىرى فهرىد ئهددىن ئاتار(
يىلى يېزىپ -1296قىلىنغانىدى.كىتاپنىڭ ئاپتورى رېھىم شاھ شهيىخ بولۇپ،مىالدى 

يىل بولغانلىقىنى پهرهز قىلىشقا  640ۇلغان.بۇنىڭدىن كىتاپنىڭ ئهسلىسى يېزىلغىنىغا قالدۇر
بولىدۇ. بۇ گهپچه قولىمىزدىكى كىتاپ قهغهز ۋه قول يازمىغا ئاساسهن بىر كوپىيه نۇسخىسى 

 . نامهلۇمبولۇشى مۈمكىن. لېكىن بۇ كوپىيهگه قانچه يىل بولغانلىقى 

سسهر بۇزرۇكۋار بولۇپ، ئهسلىده ئۇ بىر موزدۇز ئىدى. كىتاپتا كىتاپتىكى باش قهھرىمان خوجا ئه
شهيىخ ۋه خوجا ئوتتۇرىدىكى دىيالوگ ئارقىلىق ھاياتلىق قانۇنىيىتى، دىنىي پهلسهپهۋىي 
مهسىىلىلهر ۋه سوپىزىملىق مىستىسىزىمدىن ئىبارهت مهزمۇنالر ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان. ئاپتور 

م ھهققىدىكى تهزكىرىنى يېزىپ،بىرقانچه ئاجايىپ ۋهقهلهرنى كىتاپنىڭ كهينىدىكى قىسمىدا قاسى
 بايان قىلىدۇ. 

  V 

بۇ كىتاپنى يىغىپ ساقلىغۇچى مۇنداق خاتىرىلهرنى قالدۇرغانىدى:<<بۇ تهزكىره قارىقاش دهرياسى 
بويىدىكى يېزا ئهسقارى يېزىسغا جايالشقان ئىمام مۇھهممهت ئهسقارى مازىرىنىڭ 

 يىلى.>>-1906تهزكىرىسىدۇر.كىتاپنى تهمىنلىگۈچى خوتهنلىك بهھرۇددىن خان،

128x187 mm 

بهت بولۇپ، مۇقاۋىسىز ،ئاددى خوتهن قهغىزى بىلهن تاشالنغان، ئهڭ ئاخىرقى بېتى  32كىتاب 
 يوقالغانىدى. خهت شهكلىده نهسىخ ۋه نهستالىخ نۇسخىلىرى قوللىنىلغان.

كىتاب مهزمۇنى: كىتاب بايان شهكلىدىكى نهسرىي ئهسهر بولۇپ، بىرقانچه شېئىرىي مىسراالرمۇ 
دىكى مهنبهلهرنىڭ كوپىيهسى ''تهزكىرهئى پادىشاھ جاھان''بار. تېكىستلهر روشهنكى  پۈتۈنلهي 

بولۇپ، ئوخشاش بىر بايان قىلغۇچى ئىدى.كىتابنىڭ ئاپتورى ۋه قاچان ،قهيهرده يېزىلغانلىقى 
 توغرىسىدا مهلۇمات بېرىلمىگهن.

   VI 

بۇ تهزكىره كېرىيه ناھىيىسىدىكى ئىمام جافارى سادىق مازىرى تهزكىرىسى بولۇپ، شهرىئهت 
نابوۋى دهپمۇ ئاتىالتتى .كىتاپتا ئابدالالرنىڭ ئهمرىمهرۇپ ۋه ھىكمهتلىك سۆزلىرى بايان 

 قىلىنغان.

 يىلى دېكابىر.-1906موللىدىن سېتىۋېلىنغان.تاماغىل يېزىسىدىكى بىر 

 كىتابنىڭ چوڭلۇقى:

205x255 mm 

mm25 قېلىنلىقى 
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كىتاب خۇرۇم تاشلىق بولۇپ، پاختا يىپ بىلهن تىكىلىپ تۈپلهنگهن.بىرىنچى ۋه ئهڭ ئاخىرقى 
بهتلىرى يوقالغان.كىتاب يۇقىرى سۈپهتلىك خوتهن قهغىزىگه يېزىلغان.كىتابتا سىزىلغان 

 نى ئۇچراتقىلى بولمىسىمۇ لېكىن كىتاپ قۇرلىرى خېلىال تۈز ئىدى.سىزىقالر

كىتاب مهزمۇنى: ئاساسهن نهسرىي شهكىلده بولۇپ، ئاز بىر قىسىم شېئىرىي مىسراالر بار.ئاخىرقى 
بهت كولۇنالرغا ئايرىلمىغان ، بىر بىرىگه ئۇالپ يازغان ئۇزۇن قۇرالر بولۇپ،تۆت چېكىت  16

ه بىرقانچه يانتۇ يېزىلغان قۇرالر بارىدى. قوليازمىدىن كىتابنىڭ بېشىدىن بىلهن بهلگه قويۇلغان ۋ
ئاخىرغىچه بىر ئادهمنىڭ قهلهم تهۋرهتكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. كۆچۈرگۈچى مىڭ تام ئايىل 
يېزىسىدىن بولۇپ، ئىسمى مهمهت نىياز مولال ئىدى يهنى رېھىم موللىنىڭ ۋارىسى ئىدى.كىتابنىڭ 

يىلى كۆچۈرۈلگهنلىكى قهيت قىلىنغان،باشقا مهلۇمات يوق. بىرىنچى -1297لىكى بىرىنچى بۆ
''شهھرىي -بهتكىچه بولۇپ،بۇ بۆلهكته پارىس ئهدهبىياتىدىكى ئهسهر 112-1بۆلهك 

گۈلشهن''ھهققىدىكى مۇالھىزىلهر يېزىلغان. بۇنىڭغا ئوخشاش يهنه بىر قوليازما شىۋېتسىيه ئۇپساال 
 نىسىدا ساقالنماقتا.ئۇنىۋېرسىتېتى كۈتۈپخا

 No597,section7(Nov.340) باب يېزىلغان.ئۇپساال ئۇنىۋېرسىتىېتىدىكى  22مۇندهرىجىده
 باب دهپ خاتىرلهنگهن. 21مۇندهرىجىده بولسا 

''ئىمام جافارى سادىقنىڭ بهتته  10ئىككىنچى بۆلهكته، يهنى بىرىنچى بۆلهكتىن كېيىنكى 
 بايان قىلىنغان.تهزكىرىسى''

بۆلهك ''تهزكىرهئىي پادىشاھ جاھان'' بولۇپ، ئوخشىمىغان مهنبهلهرگه ۋه خوجىالر  ئۈچىنچى
 تهزكىرىسىگه ئاساسهن يېزىلغان .

بهتتىن تهركىپ تاپقان بولۇپ، شېئىرىي شهكىلده يېزىلغان خاتىرىلهر ئىدى.  13تۆتىنچى بۆلهك 
لىيهتلهرگه ۋه ئۆلۈمگه باغالپ بۇالرنىڭ مهزمۇنى بهزى بىشارهتلهرنى كۈندۈلۈك دىني يوسۇنالر ۋه پا

تهپهككۈر قىلغانىدى. تېكىستلهردىكى كۈچلۈك پارىس ئهدهبىياتىنىڭ تهسىرىدىن ، پارىسچه 
 مهنبهلهردىن پايدىالنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.

VII 

ت بولۇپ، كىتابنى سېتىۋالغۇچىنىڭ بايانىغا ئاساسهن بۇ كىتاب ئابدالالرنىڭ تارىخىغا ئائى
 ''قىسسهسۇل ئهنبىيا''ئهمهلىيهتته بۇ كىتاب ئۇيغۇرالر ئارىسىدا داڭلىق بولغان ئهۋلىياالر تهزكىرىسى 

 پىيهسى ئىدى.ونىڭ ك

 كىتابنىڭ چوڭلۇقى:

370x225 mm 

75قېلىنلىقى:   

ىدى.كىتابنىڭ ئ يېقىن چكه تېرىسى بولۇشى ئېھتىماللىققاكىتاب نېپىز تېرىده تاشالنغان بولۇپ، ئۆ
يىلنامىنىڭ كهينى چىقمىغاچقا ،ىدى ئدېگهن يىلنامه بار مىڭ ئۈچ يۈز ئىككى يۈز يىلكهينىده 

 تولۇق خهۋهردار بولغىلى بولمايتتى.

كىتابنىڭ قهغىزى خوتهن قهغىزى بولۇپ، كهسپىي خۇشخهت ئۇستىلىرى تهرىپىدىن يېزىلغان 
 ئىدى. mm50بولۇپ، بهت بوشلۇقىنىڭ كهڭلىكى 
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كىتابنىڭ مهزمۇنى: كىتاب ئاساسىي جهھهتتىن نهسرىي شهكىلده يېزىلغان بولۇپ، ئىسالم  
دۇنياسىدا تارقالغان پهمغهمبهرلهر ھهققىدىكى قىسسهنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى تهرجىمىسى ئىدى. 

 باشقا نۇسخىالر بىلهن سېلىشتۇرغاندا كىتابتا بهزى ئوخشىمايدىغان نۇقتىالر ئۇچرايدۇ:

 باشقا كىتابالردىن پهرقلىق بولغان. ) مۇندهرىجه1

مۇھهممهت پهيغهمبهرنىڭ تهزكىرىسى بىلهن ئاخىرالشقان، بۇ بهلكى  ''قهسسهسۇل ئهنبىيا'') 2
غهمبهر بولغانلىقى سهۋهبىدىندۇر. ئۇيغۇر تىلىدا يمۇھهممهت پهيغهمبهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى په

قىلىنغان بولغاچقا شىئهلهرنىڭ تهسىرىمۇ يېزىلغان ''قىسسهسۇل ئهنبىيا''پارىس تىلىدىن تهرجىمه 
كىتابتا خېلى چوڭ بولۇپ،  خهلىفه، ھهسهن ۋه ھۈسهنلهرگه ئائىت خېلى بىر تۈركۈم ۋهقهلهر 
بايان قىلىنغان. كىتابتا ئهسلى دېمهكچى بولغان مهزمۇن ھۈسهيىننىڭ ئېفرات دهرياسى بويىدىكى 

نىڭ تارىخىنى تونۇشتۇرۇش ئىدى. كىتاپنى كېلىشمهسلىكلىرىنى بايان قىلىش ئارقىلىق ئابدالالر
كۆچۈرگۈچى كىتابنىڭ كهينىده باشقا مهنبهلهردىن ئېلىنغان بىر ھهدىسنى قىستۇرۇپ يازىدۇ. 
ھهدىسته مۇھهممهت ئهلهيھىسساالمنىڭ مهدىنهده جهبرائىل ئهلهيھىسساالم ئارقىلىق بارلىق 

شىپا تاپقۇزغۇچى بىر سۈره چۈشۈرىدۇ. رهزىللىكلهرگه قارشى ياردهمده بولىدىغان ۋه كېسهللهرنى 
 كىتاپنىڭ ئاخىرىغا بۇ سۈره ئهرهپچه يېزىلغان ئىدى.

كىتاپ ئاۋۋال ئهرهپچىدىن پارىسچىغا تهرجىمه قىلىنىپ ئاندىن پارىسچىدىن ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه 
 قىلىنغان.كىتابنى تهرجىمه قىلغۇچى قازى رابات ئايۇزى نهسرىددىن، بۇرھانىدىن ئوغلى. 

ڭچه ئايۇزى دېگهن ئىسىم بهزى يېزىق جهريانىدىكى ئىمال خاتالىقى سهۋهبىدىن شۇنداق مېنى
يېزىلىپ قالغان بولۇشى مۈمكىن.چۈنكى باشقا جايالردا بۇنداق ئىسىمنى ئۇچراتمىدىم. ئهكسىچه 
رابات يۈزى دېگهن كهلىمه كۆپ ئۇچرايدۇ. يهنى كۆچۈرگۈچى كۆچۈرۈش جهريانىدا ''غ'' ھهرپىنىڭ 

نى چۈشۈرۈپ قويغانلىقى سهۋهبىدىن ئايۇزى بولۇپ قالغان. باشقا تىلالرغا تهرجىمه زهۋىرى
قىلىنغاندىمۇ تهرجىمانالر كىتابنىڭ ماۋزۇسىنى ئوخشىمىغان ئىسىمالردا 

يىل) ۋه -1335ئالغان.مهسىلهن،''قهسسهس راپيۇزى''(تاشكهنت، مىق مهتبه باسمىسى ھىجىرىيه 
بۇ خىل Nos.638, 639. Nov.580)ئۇنىۋېرسىتېتى كۈتۈپخانىسى ''قهسسهس ئار رابيۇزى''(ئۇپساال 

تهرجىمه شهكىللىرىده رابات يۇزى خىلمۇ خىل ئېلىنغان.كىتابنىڭ بۇ كۆچۈرمه نۇسخىسىدا 
تهرجىمان كهمتهرلىك قىلىپ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى يازمىغان،پېقىر شىكهسته دهپال ئالغان. لېكىن 

ۇزىلىك بىرى ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ئۇنداقتا پايدىالنغان مهنبهلهردىن ئۇنىڭ رابات ي
رابات يۇزى دېگهن ئىسىمنىڭ كېلىپ چىقىشى قانداق؟ ھهممىمىزگه مهلۇم تۈركلهرنىڭ ئويۇز 
قهبىلىسى يۇز دهپمۇ ئاتىلىدۇ. ماس ھالدا'' رابات'' دېگهن سۆزنىڭ ئېتمولوگىيىسىگه نهزىرىمىزنى 

ماكانى دېگهندىن كېلىپ چىققان، يهنى ئويۇزالرنىڭ يۇرتى ئاغدۇرساق، ئويۇزالرنىڭ ئولتۇراق 
 دېگهنلىك بولىدۇ.

بېتىده خاتىرىلهنگهن بولۇپ، ھىجرهتتىن كېيىنكى -8كىتابنىڭ كۆچۈرۈلگهن ۋاقتى كىتابنىڭ 
-1322<<دهپ يېزىلغان. كىتابنىڭ ئهڭ ئاخىرقى بېتىده، 1900-1899يىلى ، مىالدى -1318

يىلى) خوجا ئهخمهد ئاخۇن قوزى -1905مارت، -30پهيشهنبه ( كۈنى،-13يىلى ،مۇھهررهمنىڭ 
مولال ئوغلى ئۆز قولى بىلهن بۇ ''قهسسهسۇل ئهنبىيا''نى يېزىپ چىقتى ۋه شهرهپ بىلهن ۋهھپىگه 

دېگهن خاتىرىلهر يېزىلغانىدى. ئارىدىن بىر يىل ئون ئاي ئۆتكهندىن كېيىن ، تهقدىم ئېتىدۇ >>
گه تهقدىم ئېتىش'' بىكار قىلىنىپ ، بۇ قوليازما خوجا ئهخمهد نامى يىلى دېكابىردا ''ۋهھپى-1906

 بىلهن بارون ماننېرخېيىم ئهپهندىگه سېتىپ بېرىلىدۇ. 

يهنه بىر تهكىتلهپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر نۇقتا، كىتابنىڭ بېشىدىكى ئىككى بېتىده ۋه ئاخىرقى 
بۇنىڭ ئىچىده قىزىل سىياھتا  بىر  بېتىده نۇرغۇن خهتتاتلىق مهشق شهكىللىرى سىزىلغان بولۇپ،
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بىرىگه مىنگهشتۈرۈلۈپ سىزىلغان تۆت بۇرجهك شهكىللهر كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. بۇ 
شهكىللهردىن خهرىتىگه پىششىق بولمىغان بىرىنىڭ بىرهر جاينىڭ شهكلىنى سىزىشقا 

غ كهبىگه باشالپ ئۇرۇنغانلىقىنى پهرهز قىلىشقا بولىدۇ. بۇ شهكىللهر بىزنى مهككىدىكى ئۇلۇ
بارىدۇ، ئهقىللىق بىر كۈزهتكۈچى بۇ شهكىللهرنى كۆرگهن ھامان كهبىگه باغلىيااليدۇ.شهكىللهر 
ھهققىده يهنه بىر خىل قىياسمۇ مهۋجۇت. ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىنمۇ 

شهكىللهرنىڭ  شامان دىنىنىڭ بۇرۇنقى كۈچلۈك تهسىرلىرى ساقلىنىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ
بهزىلىرى شامانىزىمدا قوللىنىلىدىغان روھالرنى سوالش ئۈچۈن سىزىلىدىغان ئىشىكلهرگه 
ئوخشايتتى. ئىچىده يهنه قانات شهكىللىك كۆرسهتكۈچ بهلگىلهر بولۇپ، بۇالر كىشىگه كومپاسنىڭ 

 Magnus Olsen,191Maal og ئهسلىتهتتى. بۇ ئىشىكلهر ھهققىده يۆنۈلۈش بهلگىسىنى
minde ناملىق كىتابىدا بىرقهدهر چوڭقۇر تهتقىقاتلىرى بار. بۇ شهكىللهرگه ئائىت سۇئالالر كېيىنكى

 ئېتنوگرافىيهشۇناسالرغا قالدۇرۇلۇپ كېتىلدى.

   VIII 

بۇ تهزكىره خوتهننىڭ شهرقىي قىسمىدىكى خانگۇي يېزىسىغا جايالشقان دىۋانه خان غوجام 
 تهزكىرىسىدۇر.مازىرىنىڭ 

 كىتابنىڭ چوڭلۇقى:

370x295 mm 

mm 27 قېلىنلىقى 

كىتاب قوڭۇر رهڭلىك خۇرۇمدا مۇقاۋىالنغان بولۇپ، ھازىر مۇقاۋىسى ئاجراپ كهتكهن ھالهتته 
ئىدى. كىتاب نهمنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان بولۇپ، ئۈستى تهرىىپىدىكى بهزى خهتلهر ئۆچۈپ 

 لۇپ، بىرقانچه كىشىنىڭ كۆچۈرگهنلىكى مهلۇم.كهتكهنىدى. خهت شهكلىمۇ ئارىالش بو

كىتاب نهسرىي شهكىلده يېزىلغان بولۇپ، ئۇيغۇرچه، پارىسچه ۋه ئهرهپچىدىن ئىبارهت ئهبجهش 
كهلىمىلهر قوللىنىلغان. كىتاب ئاۋۋال ئهرهپچىدىن پارىسچىغا تهرجىمه قىلىنىپ ، ئاندىن 

لى ۋه فاتىمهنىڭ ئوغلى ھهسهن ۋه پارىسچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلغان. ئاساسلىق ۋهقه ئه
ھۈسهيىننىڭ ھېكايىسى بولۇپ، ھۈسهيىننىڭ ئېچىنىشلىق ئازاپ ئوقۇبهتلىرى تهسۋىرلهنگهن. بۇ 

دهپ ئېلىنغان. قوليازما ۋه مىخ 'ئېمىر مۇسېيجاب غازى'' كىتابنىڭ ماۋزۇسى بهزى مهنبهلهرده'
 مهتبهده بېسىلغان'' مۇسېيجهبنامه'' مۇ بار.

(M.Hartmann(Mittelungen Sem. Orient Sprachen VII,1904,Part II, p.80) بۇ كىتابتىكى
باياندا يۇقىرىدىكى خارتماننىڭ بايانىنى ئېلىپ تاشالپ، ھۈسهيىننىڭ ئۆلۈمىگه ئائىت مهزمۇن 

يىل كېيىن يېىزىلغانلىقىدىن 846ئۇلۇغ زاتنىڭ ئۆلۈمىدىن  نىڭكۆپرهك تهكىتلهنگهن. بۇ كىتاب
يىلى يۈز بهرگهن بولسا، -680ئىبارهت مهلۇماتقا ئېرىشهلهيمىز. ھۈسهيىننىڭ كهرباالدىكى ۋاپاتى 

يىلى - 1503يىلى، يهنى مىالدىيه -909كىتابنىڭ ئهسلى نۇسخىسى ھىجرهتتىن كېيىنكى 
تابنىڭ يىرتىلىپ كهتكهن ئهڭ ئاخىرقى بېتىده ئۇيغۇرچه يېزىلغانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. كى

يىلى بولۇشى ، يهنى مىالدىيه -1131يىلى تامامالنغانلىقى خاتىرىلهنگهن، بۇ -131نۇسخىسىنىڭ 
قاراشنىڭ توغرىلىقىنى  ئهينى ۋاقىتتا پهيغهمبهرنىڭ زيىللىرى بولۇشى مۈمكىن. بۇ كۆ 1718-19

هرياسى ۋادىسىدىكى جايالردا ياشىغانلىقىدىن ئىبارهت ئهۋالدى بولغان شىئهلهرنىڭ تارىم د
تارىخىي پاكىتالر ئارقىلىق ئىسپاتالش مۈمكىن. كىتابنىڭ ئاخىرىدا كۆچۈرگۈچىنىڭ ئىسمىنىڭ 

يىلى كهرباالدا يۈز -680توختى خهلپهم ئىكهنلىكى خاتىرلهنگهن. كىتابتا ئابدالالرنىڭ تارىخىنىڭ 
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قىغا ئائت بىر پاكىت كۆرسىتىلمىگهن.باشقا مهنبهلهردىمۇ بۇ بهرگهن ۋهقه بىلهن بولغان چېتىشلى
 ھهقته بىر ئىلگىرى سۈرۈلگهن پىكىر يوق.

 

 Raquette G,Muhammeds Religion, Stockholm 1935)''قا قاراڭ)ناملىق كىتاب ''ئىسالم دىنى 

 

 
 


