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 ئهلشىر نهۋائىينىڭ ئاناتولىيدىكى تهسىرى

 يۈسۈپجان ياسىن

 يىللىقىغا بېغىشاليمىز 570بۇ ماقالىنى بۈيۈك شائىر ۋە مۇتهپهككۇر ئهلىشىر نهۋائى تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

 

ئهسىرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا خوراساندا ئهدەبىي ئىجادىيهت، سىياسىي ۋە ئون بهشىنچى 

ۇغۇلالنغان نىزامىدىن ئهلىشىر نهۋائى مهشھۇر شائىر، سهنەئتكار، ئالىم، مهدەنىي پائالىيهتلهر بىلهن ش

مۇتهپهككۇر ۋە دۆلهت ئهربابى سۈپىتىدە تۈركىيلهرنىڭ تهپهككۇر ۋە مهدەنىيهت تارىخىدا يېڭى بىر دەۋر 

ياراتقانىدى. فرانسۇز شهرقشۇناسى جون پائۇل روكس بۇ دەۋردە مهيدانغا كهلگهن مهدەنىي ھاياتتىن 

قائىدىلىك ۋە نازۇك روھلۇق «ئاچقاندا، نهۋائىنىڭ تارىخىي تۆھپىسىگه يۇقىرى باھا بهرگهن ۋە  سۆز

ھۆكۈمدار ھۈسهيىن بايقارا چاغاتاي تۈركچىسىدە مۇھىم ئهدەبىيات ئهسهرلىرىنى ياراتقان شائىر ۋەزىرى 

ۇردى. بۇ پهۋقۇلائددە مىر ئهلىشىر نهۋائىنىڭ ياردىمى بىلهن ھېراتنى شهرقنىڭ فلورىنسىيهسىگه ئايالند

 .خاراكتېرلهندۈرگهن دەپ ①»بىر دەۋر ئىدى

 قاتارلىق ھۆججهتشۇناسلىق ۋە تهزكىرە تارىخ، ئهخالق، تهسهۋۋۇپ، - نهۋائى شېئىر، دىن

پارچىگه يېقىن ئهسهر يازغان ۋە تۈركىي تىلدىكى نۇرغۇن ئهدەبىي تۈرنىڭ باشالمچىسى  30 ساھهلهردە

كى تۇنجى خهمسهنى ئۇ يازغان، تۈركچه تۇنجى شائىرالر تهزكىرىسى ئۇنىڭ بولغان، يهنى تۈركىي تىلدى

تهرىپىدىن قهلهمگه ئېلىنغان. ئارۇز بىلهن مۇناسىۋەتلىك تۇنجى نهزەرىيىۋىي ئهسهرنى ئۇ ياراتقان. 

دىۋانغا ئىسىم قويۇش ئهنەئنىسى ۋە بۇ خىل ئهسهرنى دىباجه بىلهن باشالش ئۇسۇلى تۇنجى قېتىم 

ئۇيغۇر ئېدىوئلوگىيه تارىخىدا -ىيىتىدە كۆرۈلگهن. نهۋائىنىڭ ئهدەبىي ئهسهرلىرىدە تۈركئۇنىڭ ئىجاد

ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرغان ئىنساننى مهركهز قىلىشتىن ئىبارەت باش تېما ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلۇپ 

تهرەپتىن تۈرلۈك نوقتىدىن تهھلىل قىلىنغان. نهۋائى كاتتا ۋە باي بىر يۈرۈش ئهسهرلىرى بىلهن بىر 

كالسسىك چاغاتاي شېئىرىيىتىنى ئهڭ يۇقىرى دەرىجىسىگه چىقارغان، يهنه بىر تهرەپتىن چاغاتايچىنىڭ 

يۈكسهك بىر ئهدەبىي تىل ئىكهنلىكىنى گۈزەل ئۆرنهكلهر بىلهن ئىسپاتلىغان. دېمهك، نهۋائى ئهدەبىي 

غاتاي ئهدەبىياتىنىڭ ئهڭ بۈيۈك ئهسهرلىرىدە ئىپادە قىلغان پىكرىي ۋە بهدىئىي ئۈستۈنلىكى بىلهن چا

ۋەكىلىگه ئايالنغان. نهۋائىنىڭ دەۋردىشى ھۈسهيىن بايقارا ئۇنىڭغا ناھايىتى يۇقىرى باھا بىرىپ: 

قابىلىيهتنىڭ يۇلتۇزىنى ئهڭ ئىپتىدائى دەرىجىدىن ئهڭ يۈكسهك چوقىغا قهدەر كۆتۈرگهن ۋە خورلۇق «

 بهگ ئهلىشىر« شاھمۇ بابۇر تهرىپلىسه، دەپ②»تۇپرىقىدىن پهلهكنىڭ چېكىگه قهدەر يهتكۈزگهن

 كۆپ ئۇنىڭچىلىك ھېچكىم يېزىپتۇكى، شېئىرالرنى شۇنداق تىلدا تۈركىي. ئىدى ئادەم يوق تهڭدىشى
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دەپ خاراكتېرلهندۈرگهن. نهۋائىنىڭ شۆھرىتى ۋە ئهسهرلىرى ئاشۇ  ③»ئهمهس يازغان ياخشى ھهم

راق، ھىندىستان، كاۋكاز، ئىدىل بويلىرى، قىرىم، دەۋردىال ئوتتۇرا ئاسىيادىن ھالقىپ، ئىران، ئى

ئاناتولىيه (ئانادولۇ) ۋە رۇمهلىگه قهدەر تارقالغان. مهشھۇر شهرقشۇناس ۋ.ۋ. بارتولد بۇ ھهقته 

ئهلىشىر نهۋائى ئۆزىدىن بۇرۇن ياشىغان شائىرالرنىڭ ھهممىسىدىن ھالقىپ كهتتى. ئۇ «توختىلىپ: 

رك شائىرى سۈپىتىدە شۆھرەت قازاندى. ئهسهرلىرى توبۇل پارسچىمۇ يازدى، لېكىن ھهقىقىي تۈ

شهھىرىدىن ئىستانبۇلغا قهدەر بولغان رايونالردا پۈتۈن تۈركلهر ئۈچۈن كالسسىك ئهدەبىياتقا 

كۆرسهتكهن. بۇ يهردە تىلغا ئېلىنغىنىدەك، نهۋائى تۈركىي تىلى ۋە ئهدەبىياتىنى  دەپ ④»ئايالندى

تىدە ئهڭ ئىنچىكه بىر سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزگهن ۋە بۈگۈنكى كۈندە بىر مهدەنىيهت جۇغالنمىسى سۈپى

نهۋائى «چاغاتاي تىلى دېگهن نام بىلهن ئاتىلىۋاتقان ئهدەبىي تىلغا ئۆزىنىڭ نامىنى بېرىپ، ئۇنى 

دەپ تهرىپلىنىدىغان بىر تىلغا ئايالندۇرغان بۈيۈك بىر سهنەئتكار ئىدى. بۇ » نهۋائى تهرزى«، »تىلى

ىلهنمۇ نهۋائى دۇنيادا يىگانه بىر شهخستۇر. ئۇنىڭ سىرتىدا دۇنيادا ھېچقانداق بىر تىل ئاالھىدىلىكى ب

 .بىر شائىرنىڭ نامى بىلهن ئاتالغان ئهمهس

نهۋائىنىڭ ھايات چېغىدىال ئىجادىيىتىنىڭ تىمورىيالر چىگرىسىدىن ھالقىپ شۇنچه كهڭ 

نىڭ ئۇسلۇبى ۋە ئهدەبىي كامالىتىنىڭ جۇغراپىيىلىك دائىرىگه تهسىر كۆرسهتكهنلىكى ئالدى بىلهن ئۇ

ئۈستۈنلىكى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدى. بۇنىڭدىن باشقا تېررىتورىيىسى ئوتتۇرا ئاسىيادىن غهربىي 

ئاسىيا ۋە شهرقىي ياۋروپاغا قهدەر كېڭهيگهن تىمۇرىيالرنىڭ شۇ مهزگىلدە قوشنا مهملىكهتلهر بىلهن 

 .تهسىرىنىڭ كېڭىيىشىدە تۈرتكىلىك رول ئوينىغان بولغان مهدەنىيهت مۇناسىۋەتلىرىمۇ نهۋائى

ردە تىمۇرىيالر بىلهن ئوسمانلىالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت كۈچىيىپ، ىئهس ئون بهشىنچى

 ئوسمانلى چاغدا بۇ. قويۇقالشقان ئاالقىسى پهن–ئىككى مهملىكهت ئوتتۇرىسىدا مهدەنىيهت ۋە ئىلىم

 ۋە بۇخارا ھېرات، ئىگىلىرى ئىلىم مۇنچه بىر قاتارلىق الىئ فهنارى رۇمى، قازىزادە ئىمپېرىيىسىدىن

 شائىرلىرىدىن ئوسمانلى. شۇغۇلالنغان بىلهن تهتقىقات ۋە ئوقۇتۇش ئۈگىنىش، كېلىپ سهمهرقهندكه

ئىالھى، مهلىھى، كاستامونۇلۇ جامى، ئۈمهر رۇشهنى، بۇرسالى قهندى، بهھىشتى  ئابدۇلالھ شهيھى،

اتارلىقالرمۇ تۈرلۈك سهۋەبلهر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مهدەنىيهت سىنان، جهمىلى ۋە كاتىبى ق

مهركهزلىرىنى زىيارەت قىلىپ، بۇ يهردە مهيدانغا كهلگهن ئىلمىي ۋە ئهدەبىي تهرەققىيات بىلهن 

يېقىندىن ئۇچراشقان. بۇالر تىمۇرىيالرنىڭ ئهدەبىيات مهھسۇللىرىنى ئوسمانلى تۈركلىرىگه 

، فاتىھ Ⅱ (1421-1451)  ىته بولغان. ئوسمانلى سۇلتانلىرىدىن مۇراتتۇنۇشتۇرۇشتا مۇھىم ۋاس

-1512( ، ياۋۇز سۇلتان سهلىمⅡ (1481-1512)  ، بهيازىدⅡ (1451-1481) سۇلتان مهھمهت
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 ھامىسى سهنەئتنىڭ ۋە پهن–) قاتارلىقالر ئىلىم1566-1520) ۋە قانۇنى سۇلتان سۇلهيمان (1520

 تهرەققىي ناھايىتى ئهدەبىياتى ۋە تىلى تۈرك دەۋرلهردە قىلغان ىقھۆكۈمرانل سۇلتانالر بۇ بولۇپ،

 تهدبىرلىرى ۋە قارار بهزى يۈرگۈزگهن ئۈچۈن قىلدۇرۇش تهرەققىي مهدەنىيهتنى ئۇالرنىڭ. قىلغان

. قىلغان جهلپ شائىرالرنىمۇ –ى ئىمپېرىيىسى سىرتىدىكى ئىلىم ئىگىلىرى ۋە ئهدىب ئوسمانل ھهتتا

 بىرىپ، ئىستانبۇلغا ۋە ئاناتولىيه شائىرالر ۋە ئالىم قىسىم بىر يېتىشكهن مۇھىتىدا رتىمۇرىيال نهتىجىدە

ىرۋانى ش فهتھۇلالھ ۋە قۇشچى ئهلى بۇالردىن. شۇغۇلالنغان بىلهن پائالىيهت ئىلمىي ۋە ئوقۇتۇش

ه ئالىمى قاتارلىقالر ئوسمانلىالرنىڭ ماتىماتىكا ۋە ئاسترونومىيه ئىلمىگه كۆپ ھهسسه قوشقان. تۈركىي

ئهسىرگه قهدەر خوراسان، -19ئهسىردىن باشالپ تاكى -15جهمال كۇرنازنىڭ مهلۇماتىغا قارىغاندا، 

ئىران، ھىندىستان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تهۋەسىدىكى سهمهرقهند، بۇخارا ۋە قهشقهر قاتارلىق شهھهرلهردىن 

ئوسمانلى تهۋەسىگه بېرىپ، كىشى  88ئالىم، شائىر ۋە باشقا سهنەئت ئهربابلىرىدىن بولۇپ جهمئىي 

ئىجادىيهت ۋە ئىلمىي تهتقىقات بىلهن شۇغۇلالنغان. بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئابدۇلالھ نىدائى دېگهن 

كى قهشقهر خانىقاسىنىڭ شهيخى بولغان ئهيۇبتى ⑤شائىرنىڭ قهشقهرلىك كىشى ئىكهنلىكى مهلۇم.

ۇپ ۋە خانىقا ئهدەبىياتىدا مۇھىم دېگهن ئهسىرى تهسهۋۋ» رىسالهئى ھهققىييه«ئابدۇلال نىدائىنىڭ 

ئورۇن تۇتىدىغان ئهسهرلهرنىڭ بىرىدۇر. تۈركىيهدە گۈللهر نۇھوئغلۇ تهرىپىدىن تهييارالنغان 

 كىتاب دېگهن) تهرجىمه–مهتىن–تهتقىقات( »›هھهققىيي رىسالهئى‹ئابدۇلال نىدائى قهشقهرى ۋە «

 ئابدۇلال ئهسهردە. قىلىندى هشرن تهرىپىدىن نهشرىياتى سىمۇرغ ئىستانبۇلدىكى يىلى–2004

 بىرلىكته بىلهن بېرىلىش مهلۇمات ھهققىدە ئهسهرلىرى ۋە ئىدىيىسى تهسهۋۋۇپ ھاياتى، نىدائىنىڭ

جىمىسى بېرىلگهن. بۇنىڭدىن باشقا، ئهسهرنىڭ تهر تۈركچه ئهسهرنىڭ دېگهن »ھهققىييه رىسالهئى«

ۇ تۇرغۇزۇلغان. ئابدۇلالھ نىدائى ھهققىدە ئۈچ خىل قوليازما نۇسخىسى سېلىشتۇرۇلۇپ پارسچه مهتنىم

ئابدۇلالھ نىدائى ۋە «يهنه تۈركىيهلىك ئازمى بىلگىن دېگهن تهتقىقاتچىمۇ ئىزدەنگهن. ئۇ يازغان 

دېگهن ئهسهر ئىستانبۇل ئۈنىۋېرسىتېتى ئهدەبىيات فاكۇلتېتى تهرىپىدىن » ئۇنىڭ ئىككى شېئىرى

سانىدا ئىالن قىلغان. بۇ شائىرالر -27ژورنىلىنىڭ » تىتۈرك تىلى ۋە ئهدەبىيا«نهشىر قىلىنىدىغان 

ھهققىدىكى مهلۇماتالر ناھايىتى چهكلىك ھهم ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ئهسهرلىرى كۈنىمىزگه قهدەر 

ئهسىردىن كېيىن شائىرالر ئۈچۈن بىر خىل ئهدەبىي ئهنەئنىگه -15يىتىپ كىلهلمىگهن بولسىمۇ، 

تهك ئىجادىيهت ئۇسۇلىدىن قارىغاندا، بۇ شائىرالرنىڭ ئوسمانلىالردا ئايالنغان نهۋائىنى ئۆرنهك قىلىش

نهۋائى ئهسهرلىرىنىڭ كۆچۈرۈپ تارقىتىلىشىدا ۋە ئۇنىڭ تهسىرىنىڭ ئىزچىل داۋام قىلىشىدا مۇھىم رول 

 .ئوينىغانلىقىنى جهزىملهشتۈرۈشكه بولىدۇ
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بهيازىد اس قالدۇرغان فاتىھ ۋە بۇنىڭدىن باشقا ئۆزلىرىمۇ شائىر بولۇپ، شېئىر توپالملىرىنى مىر

Ⅱ   رلىق سۇلتانالر ئوتتۇرا ئاسىيا بىلهن ئوسمانلى تهۋەسىدە ئورتاق تىل ۋە ئورتاق بىر ئهدەبىي تاقا

ئهنەئنه يارىتىشقا تىرىشقان. تىمورىيالر ئىمپېرىيىسىدە دۆلهت يېزىقى سۈپىتىدە قوللىنىلغان ئۇيغۇر 

يىدىمۇ ھىمايه قىلىنىشى ۋە سارايدا ئوتتۇرا ئاسىياغا ئاالقىدار ئهسىردە ئوسمانلىالر سارى-15يېزىقىنىڭ 

گه  Ⅱ بىر دىۋاننىڭ تهسىس قىلىنىشى مۇشۇنداق بىر ئارزۇ نهتىجىسىدە مهيدانغا كهلگهن. بهيازىد

ئۇيغۇر يېزىقىنى ئۈگىتىش ئۈچۈن يېزىلغان بىر رىساله ھازىر ئىستانبۇل مىللهت كۇتۇپخانىسىدا 

نلى ئىمپېرىيىسىنىڭ ساراي تهشكىالتىدا ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىقلىرى بىلهن ساقلىنىۋاتىدۇ. ئوسما

 بۇ ئاتالغان ئۈنۋانىدا »باخشى«. ئىدى بار كاتىپالر مهخسۇس مهسۇئل قىلىشقا ئاالقه–رەسمىي خهت

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ سىياسىي ۋە ئىلمىي ۋەزىيىتىنى پىششىق بىلىدىغان ھهم ئوتتۇرا  مهمۇرالرنىڭ

كهلگهن كىشىلهردىن تهيىنلهنگهنلىكى مهلۇم. شهيخزادە ئابدۇرەززاق باخشىمۇ فاتىھ سۇلتان ئاسىيادىن 

يىلى شهيخزادە  -1474مهھمهت دەۋرىدە مۇشۇنداق بىر ۋەزىپه بىلهن ئىستانبۇلدا تۇرغان ئىدى. 

شتىن ئابدۇرەززاق باخشى ئۈچۈن فهنارىزادە قادى ئالى ئىستانبۇلدىن مهكتۇپ ئهۋەتىپ، نهۋائى تۇغۇلۇ

نىڭ ھېراتتا ئۇيغۇر يېزىغىدا كۈچۈرۈلگهن بىر نۇسخىسىنى » قۇتادغۇ بىلىگ«ئىككى يىل بۇرۇن 

توقاتتىن ئهكهلدۇرگهن. فاتىھ سۇلتان مهھمهتنىڭ ئۇزۇن ھهسهنگه قارشى غهلىبىلىك ھالدا 

ە ھهر ئاخىرالشقان ھهربىي يۈرۈشىدىن كېيىن تۈرلۈك مهملىكهتلهرگه ئهۋەتىلگهن زەپهرنامىالر ئىچىد

يىلى  -1474ھالدا ئوتتۇرا ئاسىيا خانلىقلىرىغا ئهۋەتىلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ۋە ئهرەب يېزىقلىرى بىلهن 

يېزىلغان يارلىقنىڭمۇ شهيخزادە ئابدۇرەززاق باخشى تهرىپىدىن قهلهمگه ئېلىنغانلىقى مهلۇم. بۇ زات 

نىمۇ ئۆز » ئهتهبهتۇل ھهقايىق« نۇمۇرلۇق تىزىملىكته ساقلىنىۋاتقان، 4757ئاياسوفىيا كۇتۇپخانىسىدا 

ئىچىگه ئالغان، ئۇيغۇر ۋە ئهرەب يېزىقلىرىدا يېزىلغان بىر مهجمۇئهنى تۈزۈش ۋە كۆچۈرۈش ئىشىنى 

زەرىيىنى ئىلگىرى سۈرمهستىن ئوسمانلى نه بىر ھىچقانداق فاتىھنىڭ ⑥يىلى تاماملىغان. -1479

لهن مۇناسىۋەتته بولۇش شارائىتىنى يارىتىپ، تۈركلىرىگه ئۇيغۇرچىنى تۇنۇتۇپ، خوراسان ئهدىبلىرى بى

ئهدەبىي تىل بىرلىكىنى تهدبىقلىنىش ساھىسىگه ئېلىپ كىرىشى تۈرك مهدەنىيهت تارىخىدا ئهھمىيهت 

نىڭ شېئىرلىرىدا شهرق تهسىرى كۆزگه چېلىققىنىدەك،  Ⅱ بىلهن تىلغا ئېلىنىدىغان نۇقتىدۇر. بهيازىد

ىسىنىڭ بهزى خۇسۇسسىيهتلىرىنىڭ كۆرۈلۈشى ئىككى ئهل نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرىدىمۇ ئوغۇز شىۋ

 دېمهك، ⑦ئوتتۇرىسىدا مهيدانغا كهلگهن تىل ۋە ئهدەبىي ئاالقىنىڭ مۇھىم بهلگىسى ھېساپلىنىدۇ.

ىلهن ئوسمانلىالر ئوتتۇرىسىدا جانالنغان ئىجتىمائىي ۋە مهدەنىي ب تىمۇرىيالر ئىتىبارەن ئهسىردىن-15

پهن ۋە ئهدەبىيات ئاالقىسىنى كۈچهيتىپ، ئۆز ئارا -وتتۇرىسىدىكى ئىلىممۇناسىۋەتلهر ئىككى ئهل ئ



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

5/16 

تهسىر كۆرسىتىش دەۋرىنى مهيدانغا كهلتۈرگهن. نهۋائىنىڭ ئوسمانلى ئهدەبىياتىدىكى تهسىرى 

 .مۇشۇنداق بىر تارىخىي شارائىتتا بارلىققا كهلگهن

شائىرلىرىغا تۇنۇلۇشقا  نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرى فاتىھ سۇلتان مهھمهت دەۋرىدىال ئوسمانلى

باشلىغان. نهۋائىنىڭ ئاناتولىيهدىكى تهسىرىگه دائىر دەستلهپكى مهلۇماتالرنى بىز ئوسمانلىالردا بارلىققا 

كهلگهن شائىرالر تهزكىرىلىرى بىلهن دىۋان ئهدەبىياتىغا مۇناسىۋەتلىك مهنبهلهردىن ئۈگىنىمىز. 

ىنىڭ بىوئگرافىيىسى ۋە شېئىرلىرى ھهققىدە تولۇق شۇنىسى ئېنىقكى، شائىرالر تهزكىرىلىرىدە نهۋائ

مهلۇماتالر ئۇچرىمايدۇ. بۇ نهۋائىنىڭ ئاناتولىيهدە ياشىمىغانلىقى ۋە ئوسمانلى تۈركچىسىدىن پهرقلىق 

بولغان بىر تىل شىۋىسىنى قولالنغانلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدى. لېكىن نهۋائىنىڭ تهزكىرىلهردە 

ئۇسلۇب مهسىلىسى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئىدى. چۈنكى تهزكىرىلهردە بهزى ئورۇن ئېلىشى شېئىردىكى 

شائىرالرنىڭ شېئىرلىرىدا كۆرۈلگهن شهكىل ۋە ئۇسلۇبنىڭ مهنبهسىنى ياكى باشالنغۇچىنى كۆرسىتىپ 

بىرىش ئېھتىياجى نهۋائىدىن سۆز ئېچىلىشنىڭ مۇھىم سهۋەبلىرىدىن بىرى ئىدى. كالسسىك ئوسمانلى 

ى ئاناتولىيه تۈرك ئهدەبىياتى مهيدانغا كېلىشتىن بۇرۇن شهكىللهنگهن بىر ئهدەبىي شېئىرىدا نهۋائ

ئېقىم (مهكتهپ) نىڭ ۋەكىلىدۇر. ئاناتولىيه شائىرلىرى ئۇنى ۋە ئۇنىڭ شېئىرلىرىنى يىتهكچى قىلغان. 

 كىشىلىكىگه ھۆرمهت ھېسىياتىدا بولغان، نهۋائىنى ئهدەبىي تهرەپلىرى بىلهن شېئىرلىرىگه تېما

قىلغان. ئوسمانلىالردا ئۆز ساھهسىدە ئېقىم تهشكىل قىلغان شائىرالر ئۇنىڭ ئىسمىنى شېئىرلىرىدا 

 .ئهسلهشنى بىر خىل ئېھتىياج دەپ قارىغان

تهزكىرە ئاپتورلىرى ئوسمانلى شائىرلىرى بىلهن نهۋائى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتىن سۆز 

ىته كۆرۈشكهنلىكىنى، بهزىدە نهۋائى بىلهن ئاچقاندا، بهزىدە ئۇالرنىڭ نهۋائى بىلهن بىۋاس

 .مهكتۇپالشقانلىقىنى، بهزىدە نهۋائىنىڭ شېئىرلىرىگه نهزىرە يازغانلىقىنى تىلغا ئالغان

تهزكىرىلهردىن ۋە يېزىلغان نهزىرەلهردىن ئاناتولىيهدە نهۋائى تهسىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنى 

ى دەۋر فاتىھ دەۋرىدۇر. بۇ دەۋردە بهزى دۆلهت ئىككى دەۋر بويىچه چۈشهندۈرۈشكه بولىدۇ. بىرىنج

خادىملىرى ۋە شائىرالر، يهنى مهھمۇد پاشا، سىنان پاشا، ئاھمهد پاشا ۋە كارامانلى نىزامى قاتارلىقالر 

ھېراتتىكى جامى ۋە نهۋائى بىلهن يېقىن ئاالقه ئورناتقان ۋە ئۇالرنىڭ ئىجادىيهتلىرى بىلهن 

يىلى تۇنجى دىۋانىنى يازغان نهۋائىنىڭ شۆھرىتىنىڭ ئاشۇ يىلالردا -1465ئۇچرىشىشقا باشلىغان. بۇ، 

دەۋرىدۇر.  Ⅱبهيازىد ئاناتولىيهگه قهدەر يىتىپ بارغانلىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇ. ئىككىنچى دەۋر بولسا 

گه ئاالھىدە ھاۋاله بىلهن ئهۋەتىلگهن ئوتتۇز ئۈچ پارچه Ⅱ بۇ دەۋردە نهۋائى تهرىپىدىن بهيازىد

ئان بىرله «ۋە » ئان ئاڭ«اھمهد پاشا نهزىرە يېزىشقا بۇيرۇلغان. ئاھمهت پاشا نهۋائىنىڭ غهزەلگه ئ
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رادىفلىق غهزەللىرىنىڭ ھهر بىرىگه قىرىق پارچىگه يېقىن نهزىرە يازغان. شۇنىڭ بىلهن بۇ » بهھس

بۇ دەۋردە غهزەللهر ئوسمانلىالر تۇپرىقىدا مهشھۇر شېئىرگه ئايالنغان ۋە نهۋائىنىڭ ئهسلى تهسىرىمۇ 

ھېس قىلىنىشقا باشلىغان. ھهتتا بۇ مهزگىلدە شائىرالر نهۋائىنىڭ ھايات سهرگۈزەشتلىرىنىمۇ يېقىندىن 

 .ئۈگهنگهن

تهزكىرىلهردىكى ئهڭ دىققهتنى تارتقان ۋە كېيىنكى كۈندە تهتقىقاتچىالر ئارىسىدا كۈچلۈك 

اسىۋىتى مهسىلىدۇر. ئاھمهت پاشا فاتىھ مۇنازىرە قوزغىغان بىر نۇقتا نهۋائى بىلهن ئاھمهت پاشانىڭ مۇن

سۇلتان مهھمهت دەۋرىدىكى ئهڭ مهشھۇر شائىر ئىدى. ئوسمانلىالرنىڭ شۇ دەۋردىكى يهنه بىر بۈيۈك 

دەپ بىلگهن. » ئۇستاز«شائىرى نهجاتىدىن باشالپ شائىر ۋە تهنقىتچىلهرنىڭ كۆپ قىسمى ئۇنى 

ئىرلىرى ھۈسهيىن بايقارانىڭ ئوردىسىدا ئوقۇلغان، بهزى مهلۇماتالرغا قارىغاندا، ئاھمهت پاشانىڭ شې

جامى ئۇنىڭ شېئىرلىرىنى يۇقىرى باھالىغان. لېكىن تهزكىرىلهردىكى بهزى بايانالر كېيىنكى كۈندە 

كۈچلۈك مۇنازىرىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغىمۇ سهۋەب بولدى. يۇقىرىدىمۇ بايان قىلىنغىنىدەك، ئاشىق 

بهيازىد نهۋائى تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئوتتۇر ئۈچ پارچه غهزەل «ىنغان چهلهبى تهرىپىدىن تىلغا ئېل

Ⅱ دېگهن مهلۇمات » نىڭ بۇيرىقى بويىچه ئۆرنهك قىلىپ يېزىش ئۈچۈن ئاھمهت پاشاغا بىرىلگهن

ئاھمهت پاشانىڭ كۈچلۈك شېئىرالنى يېزىش «كىنالىزادە يازغان تهزكىرىدە تېخىمۇ كۈچهيتىلىپ، 

دەپ خاتىرىلهنگهن. بۇ مهلۇماتقا » ئىرلىرىنى ئوقۇغاندىن كېيىن باشالنغانخىسلىتى نهۋائىنىڭ شې

يىلىدىن باشالپ نۇرغۇن تۈرك ئالىملىرى ئاھمهت پاشانىڭ ئهدەبىي ساالھىيىتىنىڭ  -1840ئاساسهن 

شهكىللىنىشىدە نهۋائىنىڭ كۈچلۈك تهسىرى بولغان دېگهن قاراشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كهلگهن. 

بۇ قاراشنى ھىمايه قىلىدىغانالر يهنىال كۆپ. لېكىن م. فۇئاد كۆپرۈلۈ بۇ خىل بۈگۈنكى كۈندىمۇ 

نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرى فاتىھ دەۋرىدىال تۈركىيهدە شۆھرەت قازانغان «قاراشنى رەد قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ۋە ئاھمهت پاشامۇ ئۇنىڭغا نهزىرەلهر يازغان. لېكىن ئاھمهت پاشانىڭ ئهدەبىي ساالھىيىتىنىڭ 

كىللىنىشىدە نهۋائىنىڭ ھىچقانداق بىر تهسىرى بولمىغان ۋە بواللمايتتى. نهۋائىنىڭ شۆھرىتى شه

 ⑧»تۈركىيهدە يېيىلغان چاغدا ئاھمهت پاشامۇ مهملىكهتنىڭ بۈيۈك شائىرى سۈپىتىدە تۇنۇلۇپ بولغان.

 تهسىرىدە رالرنىڭشائى ئۇستات قاتارلىق مهلىھى ۋە ئاتايى شهيھى، نىيازى، قارىشىچه، كۆپرۈلۈنىڭ فۇئاد

 جامى ۋە ھاپىز كاتىبى، خوجهندى، كهمال ساۋەجى، شېئىرلىرىدا يهنه شۇنىڭدەك يىتىشكهن،

رى بىلهن ئهڭ شېئىرلى نهۋائى ئىچىدە شائىرلىرى ئوسمانلى پاشا ئاھمهت كۆرۈلگهن تهسىرلىرىمۇ

ىلىق ئۇنىڭ دەستلهپ ئۇچراشقان ۋە نهۋائىنىڭ شېئىرلىرىگه تۇنجى بولۇپ نهزىرە يېزىش ئارق

 .تهسىرىنىڭ ئوسمانلىالردا يېيىلىشىغا يول ئاچقان كىشى ئىدى
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تهزكىرىلهردە نهۋائى بىلهن بىۋاسىته كۆرۈشكهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدىغان شائىرالمۇ بار. 

مهسىلهن، بهسىرى، قهندى ۋە بهھىشتى قاتارلىقالر. بۇالردىن بهسىرىنىڭ نهۋائى شېئىرلىرىنى 

ېتىم ئېلىپ بارغان كىشى ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ. نهۋائىنىڭ ئاناتولىيهدىكى ئاناتولىيهگه تۇنجى ق

بهزى شائىرالر ۋە دۆلهت خادىملىرى بىلهن مهكتۇپالشقانلىقىمۇ مهلۇم. مهنبهلهرگه قارىغاندا، نهۋائى 

 بىلهن مهكتۇپالشقانالردىن بىرى باش ۋەزىر ھهم شائىر ماھمۇد پاشا (ئادنى) ئىدى. ئۇنىڭ ئاھمهد

پاشا، ھايالى، رەھمى ۋە باقى قاتارلىق شائىرالرنىڭ شۆھرىتى ئارقىلىق خوراسان تهۋەسىدە يېقىندىن 

 .تۇنۇلغانلىقى ۋە ئهسهرلىرىنىڭمۇ بۇ تهرەپلهردە تهسىر كۆرسهتكهنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ

هن، دەۋرلىرىدە ئىستانبۇل سارىيى (ئوسمانلى ئوردىسى) ھېرات سارىيى بىل Ⅱبهيازىد فاتىھ ۋە 

ئۇزۇن ھهسهن ئۇرۇشىدىن كېيىن ئاق قويۇنلۇ سارىيى بىلهن ناھايىتى دوستانه مۇناسىۋەتته بولغان. 

ئىسالم شهرقى بولۇپمۇ تۈرك ئهللىرى بىلهن، ھهتتا ھىندى سارىيى بىلهن ئاناتولىيه ئوتتۇرىسىدا 

تلهردىكى مهشھۇر ئالىم ۋە پىكرىي ۋە ئهدەبىي ئاالقىالر داۋام قىلغان. بۇ ئىككى ھۆكۈمدار باشقا مهملىكه

شائىرالرنى ئۆز سارىيىغا ئېلىپ كېلىشكه مۇمكىن بولمىسا، ئۇالرغا ھهدىيه ۋە جائىزە ئهۋەتىش، 

مهكتۇپلىشىش ئارقىلىق تۈرك ۋە ئىسالم ئهللىرى ئىچىدە مهنىۋىي نوپۇزىنى ئاشۇرۇشقا تىرىشقان. 

كتۇپلىشىپ تۇرغان ۋە ئۇنىڭغا ھهر مۇ دادىسىغا ئوخشاش مهشھۇر شائىر جامى بىلهن مه Ⅱبهيازىد 

دەۋرىدە  Ⅱبهيازىد ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا، يهنى -15يىلى مىڭ دىنار ئهۋەتكهن. نهۋائىنىڭ شۆھرىتىمۇ 

پۈتۈن تۈركىيهگه تارالغان. ئهسهرلىرى سارايدا ۋە ئهدەبىي سورۇنالردا كۈچلۈك ئالقىشقا ئىرىشكهن. 

ىڭ ئۆزىگه ھهدىيه ئهۋەتكهنلىكىدىن سۆز ئېچىلىدۇ. دىمۇ ئوسمانلى ھۆكۈمدارلىرىن» دىۋان«نهۋائى 

بۇ ۋاقىتتىن باشالپ نهۋائىگه نهزىرە يېزىش ئوسمانلى شېئىرىيىتىدىكى مۇھىم بىر ئاالھىدىلىك 

 .سۈپىتىدە كۆرۈلۈشكه باشلىغان

ئهسىردە ئوسمانلىالردا دىۋان ئهدەبىياتى گۈللهنگهن. بۇ ئهسىردىكى ئوسمانلى  -16

بىلهن نهۋائىنىڭ كۈچلۈك تهسىرى ئاالھىدە كۆزگه چېلىقىدۇ. ئىران ئهدەبىياتى  ئهدەبىياتىدا جامى

يېتىشتۈرگهن بۈيۈك كالسسىكالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋەكىلى بولغان جامىنىڭ بىر يۈرۈش ئهسهرلىرى بۇ 

مهزگىلدە تۈركچىگه تهرجىمه قىلىنغان، بولۇپمۇ مهسنهۋىلىرى ئوسمانلى مهسنهۋىلىرىگه ئۆرنهك 

نهۋائىغا كهلسهك، چاغاتاي ئهدەبىياتى مۇھىتىغا مهنسۇپ بۇ شائىرىنىڭ شېئىرلىرى ئهدەبىي بولغان. 

سورۇنالردا يۇقىرى نوپۇزغا ئېرىشىپ، بىر مۇنچه ئهسهرلىرى تهرجىمه قىلىنغان ۋە تهقلىد قىلىنغان. 

ىنىڭ نىڭ ئاماسيادىكى كۇتۇپخانىسىدا نهۋائ Ⅱبهيازىد نهۋائىغا بولغان مهپتۇنلۇق كۈچهيگهن. 

) نهۋائىنىڭ ئىجادىيىتىگه تولىمۇ 1520 -1512نى قويۇلغىنىدەك، ياۋۇز سۇلتان سهلىم (»دىۋان«
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) مۇ نهۋائىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان ۋە 1566-1520ھهيران ئىدى. قانۇنى سۇلتان سۇاليمان (

شېئىرلىرىگه ئۇنىڭ ئۈچ پارچه كىتابىنى ئۆزىنىڭ كىتاپخانىسىغا ئالدۇرغان. نهۋائىنىڭ نوپۇزى ئاستىدا 

ئهسىردە ياۋۇز سۇلتان سهلىمدىن باشالپ ھاپىز، ئهجهم، -16چاغاتايچه نهزىرە يېزىش ئهۋج ئالغان، 

نهۋائىگه چاغاتايچه نىيازى، سانى، ئازمى، سهالھى، كۈرت شۈكرۈ ۋە ھازانى قاتارلىق بىر مۇنچه شائىر 

نهزىرەلهر يازغان. چاغاتاي شىۋىسىدە نهۋائىگه نهزىرە يېزىش تۈركىيىدە كېيىنكى ۋاقىتالردا تېخىمۇ 

 ⑨يىلى) كۈچلۈك تۈردە داۋام قىلغان.-1840كۈچىيىپ مودىغا ئايالنغان. بۇ مودا تانزىماتقا قهدەر (

ائىرالر نهۋائىنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىشنى ش بارلىق يازغان خهمسه ۋاقىتالردا كېيىنكى ئاناتولىيهدە

ئۇنۇتمىغان. مهسنهۋىچىلهرمۇ ئۇنىڭ مهسنهۋىلىرىدىن پايدىالنغانلىقى ئۈچۈن ئهسهرلىرىنىڭ 

مۇقهددىمىلىرىدە نهۋائىنىڭ نامىنى ھۆرمهت ۋە سۆيگۈ بىلهن تىلغا ئالغان. دۇكاكىنزادە ياھيا بهي 

 :مۇنداق تهرىپلهيدۇ دېگهن مهسنهۋىسىدە نهۋائىنى» گۈلشهنى ئهنۋار«

 

 مىر نهۋائى گۈلى بىخاردۇر،

 .خهمسهسى بىر نافهئى تاتاردۇر

 سۆزلهرىدۈر ئىشق ئودىنۇن سهرسهرى،

 .ھهر بىرى بهھرى غهزەلۈن گهۋھهرى

 ۋەسفهدەمهم زاتى خىرەد مهندىنى،

 ،ئهينى ئهجهم گۆرمهدى مانهندىنى

 گهرچى سهقىل ئولدى ۋەلى زەر گىبى،

 ⑩ .هۋھهر گىبىسۆزلهرىنۈن قىممهتى گ

 

 :يهشمىسى

 

 ،مىر نهۋايى تىكهنسىز گۈلدۇر

 ،خهمسهسى تاتارنىڭ مۇشكىدۇر

 ،سۆزلىرىدۇر ئىشق ئوتىنىڭ شامىلى

 ،ھهر بىرى غهزەل بهھرىنىڭ گۆھىرى

 ،تهرىپلهش قىيىن پاراسهت زاتى مهندىنى
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 ،شۇ ئهجهم كۆرمىدى ئۇنىڭ خىلىنى

 ،گهرچه ۋەزنى بولسىمۇ ئالتۇن كهبى

 ،قىممىتى گۆھهر كهبىسۆزلىرىنىڭ 

 

باشقا ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلىش بىلهن بىرلىكته جامىنىڭ بىر مۇنچه ئهسهرلىرىنى تهرجىمه 

دېگهن » فهرھاتنامه«دېگهن لهقهم بىلهن تۇنۇلغان شائىر المىئى » جامىئى رۇم«قىلغانلىقى ئۈچۈن 

ۇتقا كهلتۈرگهن. تۈرلۈك سهۋەبلهر ئهسىرىنى نهۋائىنىڭ مهسنهۋىلىرىدىن پارچىالر توپالش ئارقىلىق ۋۇج

بىلهن ئىران ۋە خوراساندىن تۈركىيهگه كهلگهن شائىرالمۇ نهۋائىنىڭ شۆھرىتىنى تارقىتىش خۇسۇسىدا 

تهسىرلىك رول ئوينىغان. بۇالردىن جهمىلىنىڭ سۇلتان سۇلهيمان ۋە ئىبراھىم پاشانىڭ نامىغا ئاتاپ 

 ⑪ىر نهۋائىغا يېزىلغان نهزىرە بىلهن تولغان.تۈزگهن چاغاتايچه دىۋانى ئومۇمهن باشتىن ئاخ

. ئېچىلىدۇ سۆز ئىكهنلىكىدىن كۆپ خېلى شائىرالرنىڭ ئۇچرىغان تهسىرىگه نهۋائىنىڭ تهزكىرىلهردە

 ئهسىرنىڭ-19 تاكى تارتىپ ئاخىرلىرىدىن ئهسىرنىڭ-15 قارىغاندا، نهتىجىلىرىگه تهتقىقات بهزى

نهپهر  26ئوسمانلى مۇھىتىدا يىتىشكهن شائىرالر ئىچىدە  چه بولغان مهزگىللهردەيېرىمىغى كېيىنكى

شائىرنىڭ ئىجادىيىتىدە نهۋائىنىڭ تهسىرى كۆرۈلگهن. دەسلهپ باغدادتا كېيىن ئىستانبۇلدا ياشىغان 

ئهزەرى شائىرى فۇزۇلى نهۋائىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك تهسىرىگه ئۇچرىغان شائىر ئىدى. نهۋائىگه نهزىرە 

ڭ ئالدىدا تۇرغان. ئۇنىڭدىن قالسا ئوسمانلى شائىرى مۇھيى ئىككىنچى يېزىشتىمۇ فۇزۇلى ھهممىنى

 نهۋائىگه ئهدەبىياتىدا ئوسمانلى ⑫پارچه نهزىرە يازغان. 61ئورۇندا تۇرغان. مۇھيى نهۋائىگه ئاتاپ 

سلىشىش ۋە به بىلهن نهۋائى قىلىش، تهقلىد شېئىرلىرىنى نهۋائىنىڭ ئومۇمهن نهزىرەلهر يېزىلغان

امى ۋە ئۇسلۇبىغا شېئىرلىرىدا ھهقلىق باھا ۋە ئورۇن بېرىشتىن ئىبارەت ئۈچ خىل شهكىل نهۋائىنىڭ ن

ئهسىردە ياشىغان مهشھۇر شائىر نهدىمنىڭ نهۋائىنىڭ تىلى ۋە ئۇسلۇبىدا يازغان  -18بىلهن يېزىلغان. 

 :بىر نهزىرەسىدە مۇنداق دېيىلىدۇ

 

 بارۇپ كۇيىنغا يىغالماق تىلهدىم بىر سهدا تارتۇپ،

ۈگۈردى مىن سارى ئول غهمزە تىغى سۈرمه سا تارتۇپي . 

 ئالۇپ تىغىڭى ئىلگه ساچى زىرھىن سالمىش ئارھايا،

 .مىنىڭ قهسدىمگه قىلمىش ئۈچ تولۇق جامى سهفا تارتۇپ

 ئۇش ئول ئاھۇ كۆزىن قىلماغ ئىچۈن قىيماچ ئۆزە قىيماچ،
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 .ساالر دۈنباله نهخۋەت سۈرمهسىن ئول پۈر جهفا تارتۇپ

يىنغا بارماق ئىختىيارىم بىله تۈر سانمان،سهرئى كۇ  

 ⑬.گۆنۈلنى ئىلتۈرۈپ قۇۋۋەت بىله زۈلفى دۇتا تارتۇپ

 

دىكى شېئىرلىرى ۋە مهسنهۋىلىرىدىن باشقا تهزكىرە ۋە مۇئاممالىرىمۇ » دىۋان«نهۋائىنىڭ 

گهن دې» مهجالىسۇن نهفائىس«ئاناتولىيه شائىرلىرىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن. بولۇپمۇ ئۇنىڭ 

ئهسىردىكى ئوتتۇرا ئاسىيا مهدەنىيهت تارىخىنى يورۇتىشتا مۇھىم مهنبه بولغاندىن -15تهزكىرىسى 

سىرت ئاناتولىيه تهزكىرىلىرىگه ئۆرنهك بولۇش رولىنى ئوينىغان. ئوسمانلى ئهدەبىياتىدىكى تۇنجى 

لىد قىلىپ كه تهق» مهجالىسۇن نهفائىس«يىلى نهۋائىنىڭ -1538شائىرالر تهزكىرىسى شهھىنىڭ 

دېگهن ئهسىرى ئىدى. ئۇنىڭدىن كېيىن التىفى، ئاشىق چهلهبى، » ھهشت بهخىشت«يازغان 

 ھهققىدە تهسىرى نهۋائىنىڭ ⑭بهغدادلى ئهھدى، ھاسان چهلهبى ۋە ئالى تهزكىرىلىرى يېزىلغان.

ق ھالدا پۈتۈن ھاياتىنى ئاڭلى«دەيدۇ:  مۇنداق جافهرئوغلۇ ئاھمهت تىلشۇناس ئالىمى، ئهزەرى مهشھۇر

تۈرك تىلىگه ۋە تۈرك مهدەنىيىتىگه بېغىشلىغان ئهلىشىر قىلغان داۋاسىنىڭ نهتىجىلىرىنى كۆرمىگهن 

بولسىمۇ، ئۆلۈمىدىن كېيىن نهچچه مىڭ كىلومېتىر يىراق جايالردىن، يهنى ئىراندىن، تۈركىيهدىن، 

 نهچچه چىققان ېتىشىپي بىلهن توپى–ئهزەربهيجاندىن، سۈرىيهدىن، ھىندىستاندىن ۋە ھېراتتىن توپ

 بىر ھهر تۈركلۈكنىڭ شىۋىسىنى چاغاتاي ئهدەبىي ۋە مهكتىپىنى ئهدەبىيات قۇرغان ئۇنىڭ شاگىرتى يۈز

 بهھتى، نىزامى، كارامانلى دائى، ئاھمهدى ئهدەبىياتىنىڭ ئوسمانلى. باردى ئېلىپ قهدەر بولۇڭىغا

ۇسىدىكى سهيدى ئالى رەئىس، نهدىمى زافى، فۇزۇلى، كاتىبى تهخهلل ئاھمهت، دۇكاكىنزادە ئهمرى،

قهدىم، فاسىھ ئاھمهت دەدە، نهدىم، شهيخ گالىب، مۇۋاككىدزادە م. پېرتېۋ، بهنلىزادە م. ئىززەتبهگ ۋە 

رەفىئى ئامىدى قاتارلىق شائىرلىرى چاغاتايچه شېئىرالر يېزىشقا باشلىدى. بۇ شېئىرالر چاغاتاي 

 ⑮»انلى ئهدەبىياتىدىكى تهسىرىنىڭ مۇھىم ئۆرنهكلىرىدۇر.ئهدەبىياتىنىڭ ۋە ئهلىشىر نهۋائىنىڭ ئوسم

 ھهم ئاسىيادا ئوتتۇرا ھهم غهزىلى كۆپرەك دىن 2600 لىرىدىكى»دىۋان« نهۋائىنىڭ ھهقىقهتهن

 تهسىرىگه ئهدەبىي نهۋائىنىڭ ئېلىنغىنىدەك، تىلغا يۇقىرىدا. ئىدى ئوقۇلغان كۆپ ئاناتولىيهدە

 ئهدەبىياتىدا ئوسمانلى ۋە تۈركمهن ئهزەرى، شىۋىسىمۇ ىلت چاغاتاي —دىشىپ، ئۇنىڭ تىلىيان

 ئىجادىيىتىدە شائىرالرنىڭ ماڭغان ئىزىدىن نهۋائىنىڭ ۋە كۆرسهتكهن تهسىرىنى ئۆزىنىڭ

 چاغاتاي شهكىللهنگهن ئاساسىدا تۈركچىسى خاقانىيه ۋە تىلى ئۇيغۇر ئىدىقۇت نهتىجىدە. تهدبىقالنغان

ىسى تېخىمۇ كېڭهيگهن، نوپۇزى تېخىمۇ ئۆرلىگهن. بۇ تهسىر ل شىۋىسىنىڭ قوللىنىلىش دائىرتى
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دېگهن » چاغاتاي ئهدەبىياتى«يازغان » ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى«مهسىلىسىنى فۇئاد كۆپرۈلۈ 

تامامهن ئاڭلىق ۋە پىالنلىق بىر غهيرەت بىلهن چاغاتايچىنى پارسچىدىن ھېچقانداق بىر «ئهسىرىدە 

ېخىمۇ توغرىسى ئوخشاش شهكىلگه ئاساسهن ئىشلهنگهن بىر كالسسىك شهكىلدە كهينىدە قالمىغان، ت

-15شېئىر تىلىگه ۋە بىر مهدەنىيهت تىلىغا ئايالندۇرغان نهۋائىنىڭ زور تهسىرى ئهسلى بۇنىڭدىن (

چېچىلغان  دۇنياسىغا تۈرك دەۋرىدە نهۋائى كۆرسهتتى، ئۆزىنى ئهسىرلهردە كېيىنكى) ئا–ئهسىردىن

ئهسىردىن باشالپ ھهر تهرەپته مول ھوسۇلالرنى بهردى. نهۋائىنىڭ ئۇتۇق قازانغان -16ساغالم ئۇرۇقالر 

ئهڭ چوڭ ئىشى ئهڭ مهشھۇر ئهجهم ئۇستادلىرى بىلهن بىر قاتاردا ئورۇن ئېلىشىغا ئىمكانىيهت ياراتقان 

 ئهمهس، كهڭ ۋە تهۋرەنمهس شۆھرىتى سايىسىدە چاغاتايچىنى يالغۇز تىمۇرىيالر ۋە چاغاتايالر ئارىسىدىال

بهلكى يهنه قهشقهردىن قازانغا، قىرىمدىن تهبرىزگه ۋە ئىستانبۇلغا قهدەر پۈتۈن تۈرك ئهدەبىي مۇھىتىدا 

 .تهرىپلىگهن دەپ ⑯»مهنىۋىي ئىتبارغا ئىرىشتۈرگهنلىكىدۇر

ئهسىردىن باشالپ ماۋرەئۈننهھرى، خوراسان، ھىندىستان (ھۆكۈمدار سارىيىدا)، خارەزم، -16

ئىراندا ۋە ھهتتا تۈركمهنلهر ئارىسىدا نهۋائى تىلى يهنى چاغاتايچه يۈكسهك بىر قازان، قىرىم، 

دەپ » ئىرىشىش مۇمكىن ئهمهس بىر ئىدىائل ئۆرنهك«مهدەنىيهت تىلى دەپ چۈشىنىلگهن ۋە 

قارالغان نهۋائى ئهسهرلىرى بىلهن تۇنۇشۇش ئهدەبىي مهدەنىيهتنىڭ تولۇقلىنىشى ئۈچۈن زۆرۈر دەپ 

شۇ ۋەجىدىن نهۋائى ئهسهرلىرىنى ئاسان ئوقۇش ۋە ياخشى چۈشىنىش مهقسىتىدە بۇ ھېساپالنغان. 

مهزگىلدىن باشالپ بىر مۇنچه لۇغهتلهر، گرامماتىكا كىتابلىرى ۋە ئانتولوگىيه ئهسهرلىرى تۈزۈلگهن. 

ەر ئوتتۇرا ئاسىيادا، ئىراندا، ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىدە، ئهزەربهيجاندا ۋە ھىندىستاندا ھازىرغا قهد

تۈزۈلگهن چاغاتاي شىۋىسىدىكى گرامماتىكا كىتابلىرى ۋە لۇغهتلهرنىڭ سانى خېلىال كۆپ. ئاالھىدە 

دىققهتنى تارتىدىغان بىر نۇقتا شۇكى، بۇ ئهسهرلهرنىڭ ھهممىسى نهۋائىغا بېغىشالنغان. بۇنىڭ ئىچىدە 

 تۈركچه–ۈزۈلگهن چاغاتايچهئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئاناتولىيهدە ت-16بۇ يهردە تىلغا ئېلىشقا تىگىشلىكى 

 قېرى« ماددىسى تۇنجى لۇغهتنىڭ بۇ بولغان نامهلۇم نامى ئهسلى ۋە ئاپتورى. دۇر »لۇغىتى ئابۇشكا«

 ئىلىم باشالنغاچقا، بىلهن سۆز دېگهن »ئابۇشكا« مهنىسىدىكى »ئهر ياشانغان« ياكى »ئايال

ئىنىڭ ئهسهرلىرىدە ئۇچرايدىغان ش ئومۇمالشقان. ئاساسلىقى نهۋائاتا بىلهن نام ئاشۇ ساھهسىدە

چاغاتايچه سۆزلهرنى ئوسمانلى تۈركچىسى بويىچه چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن تۈزۈلگهن بۇ لۇغهتته يهنه 

مهۋالنه لۇتفى، مىر ھهيدەر مهزجۇپ، سۇلتان ئىسكهندەر مىرزا، ھۈسهيىن بايقارا ۋە بابۇر مىرزا قاتارلىق 

الر بار. ئىككى مىڭغا يېقىن سۆزلۈكنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئهدىبلهرنىڭ ئهسهرلىرىدىنمۇ ئۆرنهك ۋە مىسال

ۋە كېيىنكى باشقا بارلىق چاغاتايچه لۇغهتلهرگه مهنبه بولغان بۇ ئهسهر ناھايىتى ئهستائىدىل تۈزۈلگهن 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

12/16 

پارچه ئهسىرىدىن  19بولۇپ، پايدىلىنىشقا تولىمۇ ئهپلىك بىر لۇغهتتۇر. بۇ لۇغهتنى تۈزۈشته نهۋائىنىڭ 

 خىل ھهر كۆچۈرۈلگهن كېيىن يىلىدىن – 1552غانلىقى مهلۇم. ھازىر بۇ لۇغهتنىڭ پايدىلىنىل

 شهھهرلهرنىڭ قاتارلىق ميۇنخېن ۋە لېيدېن پېتېربورگ، سانكىت ۋېنا، ئىستانبۇل، نۇسخىلىرى

لۇغهتى مهۋالنه «اغلىنىپ ب نامىغا نهۋائىنىڭ نۇسخىلىرى بهزى بۇنىڭ. ساقلىنىۋاتىدۇ كۇتۇپخانىلىرىدا

» ئهل لۇغهتۈن نهۋائىييه ۋەلىستىشبهدۈل چاغاتائىييه«(لېيدېن ئاكادېمىيىسىدىكى نۇسخا)، » ىنهۋائ

(لېيدېندىكى » لۇغهتى مىر ئهلىشىر نهۋائى«(سانكىت پېتېربورگ خهلق كۇتۇپخانىسىدىكى نۇسخا)، 

(سانكېت پېتېربورگ تاشقى ئىشالر » ئهل لۇغهتۈ ئهال لىسانى نهۋائى«يهنه بىر نۇسخا)، 

–ۇپخانىسىدىكى نۇسخا) دېگهن نامدا ئاتالغان. بۇنىڭدىن باشقا سانكىت پېتېربورگدا چاغاتايچهكۇت

 خهلق پېتېربورگ سانكىت. بار لۇغهتمۇ بىر دېگهن »نهۋائى لۇغهتى« تۈزۈلگهن پارسچه

 »لۇغهت تۈركچه–غاتايچهچا« تهرىپىدىن زېرنوف ۋېلىائمىنوف يىلى-1869 نۇسخا كىتاپخانىسىدىكى

 ئابۇشقا،« بۇداپېشتتا يىلى –1862 نۇسخىنى بىر باشقا ۋامبېرىي ئارمىن. قىلىنغان نهشىر امدان دېگهن

 شهكلى بىرىش تهرجىمىسىنىمۇ التىنچه سۆزلۈكلهرنىڭ نامدا، دېگهن »سۆزلۈك ئوسمانلىچه–چاغاتايچه

 ⑰.قىلغان نهشىر بىلهن

پكى تهتقىقاتالر ياۋۇز سۇلتان ئوسمانلىالردا نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك دەستله

نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرى ھهققىدە ئاناتولىيهدە بارلىققا » ئابۇشقا لۇغىتى«سهلىم دەۋرىدە باشالنغان. 

 –مهجالىسۇن «كهلگهن تۇنجى ئىلمىي ئهسهردۇر. بۇ دەۋردە يهنه ھاكىم شاھ مۇھهممهد كازۋىنى 

ىڭ تهرجىمىسى قانۇنى سۇلتان سۇاليمان تهرجىمه قىلىشقا باشلىغان، بۇن پارىسچىغا نى»نهفائىس

ئهسىردە يېزىلغان شائىرالر تهزكىرىلىرىدە نهۋائى كۆزگه چېلىقمايدۇ، لېكىن -16دەۋرىدە تامامالنغان. 

ئهسىردىن ئىتىبارەن نهۋائىنىڭ نامى شائىرالر تهزكىرىلىرىدە كۆرۈلۈشكه باشاليدۇ. شۇنىڭدىن -17

كاتىپلىرىدىن ئهدىرنهلىك مهھمهد بىن مهھمهدنىڭ نىڭ دىۋان Ⅱ (1618-1622) كېيىن ئوسمان

، »مهناقىبى ھۈنهرۋەران«دېگهن ئهسىرىدە، مۇستافا ئالىنىڭ » نۇخبهتۈت تهۋارىخ ۋەل ئهخبار«

، مۈستهقىمزادە سۇلهيمان سادەددىننىڭ »سۈللهمۈل ۋۇسۇل«ۋە » كهشپۈز زۈنۇن«كاتىپ چهلهبىنىڭ 

تارىخى مۈلۇكى «دېگهن ئهسهرلىرىدە، نهۋائىنىڭ  »تۇخفهئى خهتتاتىن«ۋە » مهجهللۈتۈن نىساب«

دېگهن » تارىخى فهنايى«ناملىق ئهسىرىنىڭ تۈركچه تهرجىمىسى بولغان فهنايىنىڭ » ئهجهم

–سهفىنهتۇش«دا، سۇلهيمان فهھىمنىڭ »گهرىدە تهلىقىيان«ئهسىرىدە، ئاپتورى نامهلۇم بولغان 

دېگهن ئهسىرىدە نهۋائى ھهققىدە » ۈلتهقهتهجهۋاھىرى م«ىرىسىدە لهبىبىنىڭ تهزك دېگهن »شۇئهرا
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مهلۇمات بىرىلگهن. نهۋائى ھهققىدىكى ئىزدىنىش ۋە تهتقىقاتالر تانزىماتتىن كېيىنكى تۈرك 

دېگهن ئهسىرىدە نهۋائىنىڭ ئهسىرىدىن ئۆرنهك » خارابات«ئهدەبىياتىدىمۇ داۋام قىلغان. زىيا پاشا 

لۇغهتى چاغاتايى «، شهيخ سۇلهيمان بۇخارىنىڭ »مانىلهھچهئى ئوس«ئالغان. ئاھمهت ۋەفىق پاشانىڭ 

، شهمسهتتىن سامىنىڭ »لۇغهتى تارىخىييه ۋە جۇغرافىييه«، ئاھمهت رىفاتنىڭ »ۋە تۈركى ئوسمانى

قاتارلىق تىل، تارىخ ۋە جۇغراپىيهگه » سىجىللى ئوسمانى«ۋە مهھمهد سۇرەييانىڭ » قامۇسۇل ئالهم«

 نهۋائى شۆبھىسىزكى، ⑱ڭ ئهسهرلىرى ھهققىدە سۆز ئېچىلغان.ئائىت ئهسهرلهردە نهۋائى ۋە ئۇنى

 تۈركىيه ئاناتولىيهدە يىلى-1923. قالمىغان چهكلىنىپ بىلهنال بۇنىڭ ئهسهرلهر يېزىلغان ھهققىدە

الى ئ ۋە ئورگانالردا ئىلمىي تۈرلۈك قىلىنغان تهسىس يېڭىدىن كېيىن قۇرۇلغاندىن جۇمھۇرىيىتى

ە ئهدەبىيات فاكۇلتېتلىرىدا نهۋائى ۋە ئۇنىڭ ئهسهرلىرى تېخىمۇ كهڭ مهكتهپلهرنىڭ تىل، تارىخ ۋ

ئىلمىنىڭ » نهۋائىشۇناسلىق«دائىرىلىك ۋە سىستېمىلىق تهتقىق قىلىنىشقا باشالپ، بۇ مهملىكهتته 

بارلىققا كىلىشىگه ئاساس سېلىنغان. بۇ ساھهدە نهجىب ئاسىم، ھۈسهيىن كازىم قهدرى، راگىب 

م ئاتاالي، فۇئاد كۆپرۈلۈ، تاھىر شاكىر چاغاتاي، ئابدۇلقادىر ئىنان، رەشىد ھۇلۇسى ئۆزدەم، بهسى

رەھمهتى ئارات، ئالى نىھات تارالن، ئا. زەكىي ۋەلىدى توغان، ھاسان ئهرەن، ئاگاھ سىررى لهۋەند، 

سائادەت چاغاتاي، ئاھمهت ئاتهش، ئاھمهت جافهرئوغلۇ، ئىبراھىم كافهسوئغلۇ ۋە كهمال ئهرسالن 

ىق ئالىمالر چوڭقۇر تهتقىقاتى ۋە يۇقىرى ئىلمىي قىممهتكه ئىگه بىر يۈرۈش ئهسهرلىرى بىلهن يول قاتارل

ئېچىش رولىنى ئوينىغان. بۇنىڭدىن باشقا تۈرك ئالىملىرى نىكىتسكىي، بېلىن، بارتولد، سامويلوۋىچ ۋە 

تهرجىمه قىلىپ، روماسكېۋىچ قاتارلىق ئالىمالرنىڭ نهۋائى ھهققىدىكى ئهسهرلىرىنىمۇ تۈركچىگه 

نهۋائىشۇناسلىق ئىلىمىنىڭ تهرەققىياتىنى مۇھىم تهتقىقات مهنبهلىرى بىلهن تهمىنلىگهن. بولۇپمۇ 

 خاتىرىلهش ئۆتكۈزۈلگهن يىلى–1941يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن  500نهۋائى تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

ئايالندى. يهنه نهۋائى تقىقاتىنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىسىغا ته نهۋائىشۇناسلىق تۈركىيىدىكى مۇراسىمى

 كۈنى – 9 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1966يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلهن  525تۇغۇلغانلىقىنىڭ 

 ساالھىيىتىنى ۋە سهنئىتى ئهسهرلىرى، ھاياتى، نهۋائىنىڭ مۇراسىمىدا خاتىرىلهش ئۆتكۈزۈلگهن

تۇنۇشتۇرۇشتىن ئىبارەت  يدىغان تۈركىيلهر ئارىسىدا كهڭياشا ئهللهردە باشقا ۋە جهمئىيىتىدە تۈركىيه

چوڭ بىر تهتقىقات پىالنى قوبۇل قىلىنغان. تهتقىقات قارارى بويىچه تۈركىيه تىل جهمئىيىتى ئاگاھ 

سىررى لهۋەندكه نهۋائى ئهسهرلىرىنى نهشىرگه تهييارالش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان. ۋەزىپه تىزال 

ياتقا كىرگۈزۈلگهن ھهر بىر ئهسهر تهتقىقات، تاماملىنىپ نهۋائىنىڭ كۇللىياتى نهشىر قىلىنغان. بۇ كۇللى

مهتىن (ئهسلى تېكىست)، تهرجىمه ۋە ئىندىكىستىن ئىبارەت تۆت چوڭ مهزمۇن بويىچه تهييارالنغان. 
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 ئىستانبۇل كۈنى–16 ئاينىڭ–1 يىلى–2001يىللىقى مۇناسۋىتى بىلهن  500نهۋائى ۋاپاتىنىڭ 

رۇشىدا يهنه بىر قېتىم نهۋائىنى خاتىرىلهش مۇراسىمى لهدىيهسى (ۋالىلىقى) نىڭ باشقۇبه شهھهر بۈيۈك

ئۆتكۈزۈلدى. بۇنىڭدىن باشقا ئالى مهكتهپلهرنىڭ مهخسۇس تېمىدىكى تهتقىقاتلىرىنىڭ سىرتىدا، تىل، 

تارىخ، ئهدەبىيات، ھوقۇق، پهلسهپه، دىن، ئهخالق، تهزكىرە، سهنەئت ۋە فولكلور پهنلىرى بويىچه 

ىستىرلىق ۋە باكالۋىرلىق ئىلمىي ئۈنۋانلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن يېزىلغان دوتسېنتلىق، دوكتۇرلۇق، ماگ

ئهسهرلهر ئىچىدە، تۈرلۈك ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىدا ئوقۇلغان ماقالىالر توپلىمىدا، تهتقىقات 

مهركهزلىرى ۋە ئۇنىۋېرسىتىتالرنىڭ ئىلمىي ژۇرناللىرىدا ۋە ھهر خىل جهمئىيهتلهر تهرىپىدىن نهشىر 

ئهدەبىي ژورنالالرنىڭ سهھىپىلىرىدە نهۋائى ۋە ئۇنىڭ ئهسهرلىرىنى تېما قىلغان نهچچه  قىلىنغان

يۈزلىگهن ماقالىالرنى ئۇچرىتىشقا بولىدۇ. نهۋائىنىڭ ھاياتى يازغۇچى، شائىرالر ۋە سهنەئتكارالرنىڭمۇ 

هدەبىي ئىجادىيهت تېمىسىگه ئايالنغان. بۈگۈنكى تۈركىيه جهمئىيىتىدە نهۋائىنىڭ نامىنى ۋە ئ

ساالھىيىتىنى بىلمهيدىغان بىرمۇ ئىنسان يوق دېيىشكه بولىدۇ. بۇ دۆلهتته نهۋائى تىلغا ئېلىنسىال 

 ئۇيغۇر نهۋائى« ھامان قهتئىينهزەر بولۇشىدىن ساالھىيهتته قايسى تۈرك بىر ھهرقانداق كىچىك–چوڭ

چىققان ئهڭ بۈيۈك شائىر ر دەۋرىدىن كېيىن تۈركلهردىن قاراخانىيال« ،»چىققان كېلىپ تۈركلىرىدىن

، »چاغاتاي ئهدەبىياتى نهۋائى ئهدەبىياتىدۇر«، »چاغاتاي تىلى نهۋائى تىلىدۇر«، »ۋە مۇتهپهككۇر

دېگهن ئۇقۇمالرنىڭ خالىغان بىرى بىلهن » يىلدىكى تۈرك شائىرلىرىنىڭ ئۇستازى 500كېيىنكى «

 .تهرىپلهپ بىرىدۇ

شىر نهۋائى ئاشۇ دەۋردىال سىبىرىيىدىن بالقانغا ئهسىردە ھېراتتا يېتىشكهن ئهلى-15قىسقىسى، 

قهدەر بولغان رايونالردىكى ئهڭ مۇۋەپپىقىيهت قازانغان شائىرغا ئايالنغان. ئۇ ئهدەبىي ئهسهرلىرى 

يىل ئۆتكهن  500ئارقىلىق تۈركىي تىلنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى قۇرۇشقا تىرىشقان. ھازىر ئارىدىن 

ىيهتلىك ساھهنىڭ ئهڭ بۈيۈك سىماسى سۈپىتىدە ئارىمىزدا بولسىمۇ، ئۇ يهنىال بۇ چوڭ ۋە ئهھم

ياشىماقتا. نهۋائىنىڭ ئۆزىمۇ ھهر ۋاقىت ھۆرمهت بىلهن ئهسلىنىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يهتكهن ۋە 

ئۈممىد ئول كىم بۇ فهقىرنى خهير دۇئاسى «نىڭ ئاخىرىدا »مۇھاكىمهتۇل لۇغهتهيىن«بۇ ھېسلىرىنى 

 ⑲.دېگهن قۇرالر ئارقىلىق ئىپادە قىلغان» من ئانىڭ بىل شاد قىلغايالربىله ياد قىلغايالر ۋە رۇھۇ

 

 :مهنبهلهر

يىل)،  2000تىنچ ئوكياندىن ئاق دېڭىزغىچه »(تۈركلهرنىڭ تارىخى«جون پائۇل روكس : ①

 .نهشرىياتى كابالچه ئىستانبۇل، يىلى، – 2007 بهت، – 339تۈركچه، 
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 يىلى، – 1984 بهت، – 215توم،  -2، تۈركچه، »تۈرك تىلى تارىخى«ئاھمهت جافهرئوغلۇ :  ②

 .نهشرىياتى ئهندۇرۇن ئىستانبۇل،

 بېيجىڭ، يىلى، – 1992 بهت،–319، ئۇيغۇرچه، »بابۇرنامه«زەھىرىددىن مۇھهممهد بابۇر:  ③

 .نهشرىياتى مىللهتلهر

 يىلى،–2004 بهت،–87، تۈركچه، »ئىسالم مهدەنىيىتى تارىخى«ۋ. ۋ. بارتولد، م. فۇئاد كۆپرۈلۈ: ④

 .نهشرىياتى ئاقچاغ ئهنقهرە،

 203 ،- 201، – 188 تۈركچه، ،»ئاالقىلىرى ئهدەبىي ئاسىيا ئوتتۇرا –تۈركىيه «جهمال كۇرناز : ⑤

 .نهشرىياتى ئاقچاغ ئهنقهرە، يىلى، – 1999 بهتلهر، –

 -1979 بهتلهر، – 37، – 36، مهتىن ، تۈركچه، Ⅰ، «قۇتادغۇ بىلىگ«رەشىد رەھمهتى ئارات : ⑥

 .نهشرىياتى قۇرۇمى تىل تۈرك ئهنقهرە، يىلى،

 – 1981 بهت، – 386، تۈركچه، »ئومۇمىي تۈرك تارىخىغا كىرىش«ئا.زەكىي ۋەلىدى توغان : ⑦

 .نهشرىياتى ئهندۇرۇن ئىستانبۇل، يىلى،

 ئهنقهرە، يىلى، – 2004 بهت، – 380، تۈركچه، »تۈرك ئهدەبىياتى تارىخى«م. فۇئاد كۆپرۈلۈ : ⑧

 .نهشرىياتى اغئاقچ

 .بهتلهر – 391، - 387م. فۇئاد كۆپرۈلۈ، يۇقىرىقى ئهسهر، ⑨

دىۋان ئهدەبىياتى ۋە بالقاندا تۈرك ئهدەبىياتىغا «، »قارشى تهرەپتىن بىر سادا«مۇستافا ئىسهن : ⑩

 .نقهرە، ئاقچاغ نهشرىياتىئه يىلى، – 1997 بهت، – 304، تۈركچه، »دائىر ماقالىالر

 . بهت–391، يۇقىرىقى ئهسهر، م. فۇئاد كۆپرۈلۈ⑪

 —ئىزچىسى بىر مۇھىم نهۋائىنىڭ ساھهسىدە ئاناتولىيه ئهسىردىكى – 16«مۇستافا ئارسالن : ⑫

 يىلى، – 2007 تۈركچه، ،»ژۇرنىلى تهتقىقاتلىرى تۈركلۈك مودېرن« ،»نهزىرەلىرى ئۇنىڭ ۋە مۇھيى

 .بهت – 66 سان،-4

ئوبراز سۈپىتىدە نهۋائى ۋە نهۋائىنىڭ ئهسهرلىرىدە ئىنسان تارىخى ۋە ئهدەبىي بىر «مهتىن ئاققۇش : ⑬

، تۈركچه، »ئاتاتۈرك ئۈنىۋېرسىتېتى تۈركىيات تهتقىقاتلىرى ئىنىستىتۇتى ژۇرنىلى«، »مهسىلىسى

 .بهتلهر–130 ،- 129 سان، – 19 يىلى، – 2002
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 .بهت – 404م. فۇئاد كۆپرۈلۈ، يۇقىرىقى ئهسهر، ⑭

 .بهتلهر – 220، - 219ىقى ئهسهر، ئاھمهت جافهرئوغلۇ ، يۇقىر⑮

ئهسىرگه قهدەر)، تۈركچه، -20باشالنغۇچتىن »(تۈرك تىلى تارىخى«ئاھمهت بىجان ئهرجىالسۇن : ⑯

 .نهشرىياتى ئاقچاغ ئهنقهرە، يىلى، – 2007 بهت، – 410

 – 1968 بهت، – 91 توم، – 1ماددىسى)، تۈركچه، » ئابۇشقا»(«تۈرك ئېنسىكلوپېدىيىسى»⑰

 .نهشرىياتى مائارىپ مىللىي ستانبۇل،ئى يىلى،

تۈرك كۈلتۈر ۋە ئهدەبىياتىدا ئهلىشىر نهۋائى ھهم تۈركىيهدە ئهلىشىر نهۋائى «رىدۋان جانىم : ⑱
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