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 رىنىڭ تارىخىغا ئائىت قىسقىچه بايانىقهشقهر شهھ

" 

 قهشقهر" دېگهن نامنىڭ كېلىپ چىقىشى

 

ئېلىمىزنىڭ قهدىمىي ۋە مهشھۇر شهھهرلىرىدىن بىرى. ئېلىمىزنىڭ غهرب بىلهن سودا،  -قهشقهر

ئارقىلىق مهدەنيهت ئالماشتۇرۇشتىكى مۇھىم قاتناش تۈگۈنى. خېلى بۇرۇنال كىشىلهر، ئهنه شۇ قهشقهر 

كهلدى،  -ئوتتۇرا شهرق، ھىندىستان، ئوتتۇرا ئاسىيا ھهم ياۋروپا قاتارلىق رايونالر ۋە ئهللهر بىلهن باردى

سېتىق قىلىشقان. شهرق بىلهن غهربنىڭ مهدەنيىتى بۇ جاينىڭ تهرەققىياتىغا زور تهسىر  -سودا

هھهر دەپ ئاتالغان. جهنۇبىي كۆرسهتكهن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئهينى تارىخىي دەۋىرلهردە قهشقهر ئالته ش

شىنجاڭنىڭ سودا، مهدەنيهت مهركىزى ۋە مهلۇم دەۋىرلهردە سىياسىي مهركىزىي بۇلۇپ كهلگهن. ئۇ، 

ئۆزىنىڭ ئۇزاق يىللىق تارىخىدا گۈللىنىش تهرەققىياتى ۋە ئۆزىگه خاس ئهنەئنىلىرى بىلهن جاھان 

 . ئهللىرىنىڭ دىققهت نهزەرىگه سازاۋەر بۇلۇپ كهلگهن

قهشقهر دېگهن ئاتالما ھهققىدە چهت ئهل ۋە ئۆزىمىزنىڭ ئالىملىرى تۈرلۈك تهبىر بىرىپ، پىكىر 

بايان قىلىپ، بۇ شهھهرنىڭ يۈكسهكلىكىنى ئىپادىلهپ كهلدى. بهزىلهر: شهھهر قهلەئسىنىڭ كۆركهم، 

لى يى -96مۇستهھكهملىكىنى كۆرۈپ، مۇداپىەئ ئىشلىرىدا پۇختا دەپ ھېسابالپ، ھىجىرىيىنىڭ 

يىلى) پهرغانه ئارقىلىق شىنجاڭغا كهلگهن ئهمىر قۇتهيبه قوماندانلىقىدىكى ئهرەبلهر بۇ  -715(مىالدى 

نامنى بهرگهن دەيدۇ. بهزىلهر: بۇددىستالر بۇ شهھهرنى مۇقهددەس ئۇرۇن ھېسابالپ "بهيتۇلال" 

ڭ تهرەققىي قىلىشى (خۇدانىڭ ئۆيى) دەپ ئاتىغان ئىدى دەيدۇ. ئۇالر بىر زامانالردا شامان دىنىنى

ناگار" دەپ نام بهرگهن دەپ ئىسپاتاليدۇ. دىمهك  -بىلهن بۇ جاينى مۇقهددەس ئۇرۇن ساناپ "كاش

خۇدانىڭ ئۆيى" دېگهن  -ئۆي" دېگهن بۇلۇپ، "بهيتۇلال -خۇدا، ناگار -بۇددىستالر تىلىدا "كاش

كاشا" دەپ ئاتالغان گۈللۈك ئويما ۋە " -مهنىنى بىلدۈرىدىكهن. يهنه، بهزىلهر: بۇ يۇرتتىكى نهقىش

قول سهنئىتىنىڭ راۋاجالنغانلىقىغا قاراپ، "كاشا" سهنەئتنى ئىگىلىگۈچى (تۇتقۇچى) مهنىسىدىكى 

"كار" ياكى "ئېر" دېگهن نامنى تۇتقا قىلىپ بۇ شهھهر "كاشاكار" ياكى "كاشائېر" دەپ ئاتالغان 

زۇلغان تۈپتۈز بىر قاش بۇلۇپ، ئۇ ھاۋاسى دەيدۇ. بهزىلهر يهنه تۈمهن دەرياسىنىڭ لېۋىدە ئۇزۇنغا سو

ياخشى، مهنزىرىسى كۆركهم، ئېگىزلىك جهھهتته دىققهتنى جهلپ قىلىدىغان بولغاچقا بۇ شهھهر شۇ 

گۈزەللىكى بىلهن تهسۋىرلىنىپ "قاشنىڭ قىرى" دەپ ئاتالغان ئىدى دېيىشىدۇ. بۇ ئاتالمىالر ۋە 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

2/18 

ىش ئاساسىنى تۇلۇق ئهكىس ئهتتۈرۈپ بىرەلمىسىمۇ، بېرىلگهن تهبىرلهر گهرچه بۇ نامنىڭ كېلىپ چىق

ھهر ھالدا كىشىلهرنىڭ بۇ تارىخىي رېائللىققا بولغان تۇنۇشىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ. بىراق زامانالرنىڭ 

ئۆتۈشى بىلهن بۇ نام ۋە ئۇنىڭ ماھىيهت ئاساسى ئۇنتۇلۇشقا باشالپ، تهلهپپۇزدا "قهشقهر"، 

 . تالما ساقلىنىپ كهلدىيېزىلمىالردا "كاشىغهر" دېگهن ئا

ئۇلۇغ ئالىم، مۇتهپهككۇر، تىلشۇناس مهھمۇت ھۈسىيىن ئوغلىنىڭ ئۆز تهخهللۇسىنى 

"قهشقهرى" دەپ ئاتىشى بۇ قهدىمىي شهھهرنىڭ يۈكسهك ئۇرۇندا تۇرغانلىقىدىن بىر بىشارەتتۇر. 

گهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ دېمهك: "قهشقهر" دېگهن ئاتالما مۇشۇ زېمىندا ئۇزاق تارىختىن بۇيان ياشاپ كهل

ئۆز مىللىي ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن ئېلىپ بارغان شهھهر قۇرلۇشى، بىناكارلىق سهنئىتى، بۇلۇپمۇ 

ھهرخىل نهققاشلىق ھۈنىرىنى مۇجهسسهملهپ بهرگهن نام دېيىشكه بولسىمۇ، بۇ نامنىڭ ھهقىقىي 

ىپ تهتقىق قىلىشىغا باغلىق دەپ مهنىسىنىڭ ئېيتىلىشى يهنىال كهڭ كىتابخانالرنىڭ ئهتراپلىق ئىزلىن

 . قارايمىز

قهشقهر پهقهت شهھهرنىڭال خاس نامى بۇلۇپ، ئۇ قهشقهرىيه دەپ ئاتالغان جايالرنىڭ ئىسمى 

ئهمهس، چۈنكى، "قهشقهرىيه" كهڭ مهنىدىكى ئىسىم. ئۇ ھازىرقى قهشقهر ۋىاليىتى تهۋەسىدىن 

لهن چهكلىنىپ قالمايدۇ. شۇ كهڭ دائىرىنىڭ ھالقىپ، ئالته شهھهر دەپ ئاتالغان جهنۇبىي شىنجاڭ بى

سودا، مهدەنيهت ۋە سىياسىي مهركىزىنىڭ قهشقهر بولغانلىقى تارىختا بهش قولدەك ئايان. شۇنىڭ 

قهشقهر  - ئۈچۈن بىزنىڭ بۇ يهردە توختالغىنىمىز "قهشقهرىيه" بولماستىن بهلكى، ئاشۇ مهركهز

 .شهھرىدۇر

رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، قهشقهر شهھهر قهلەئسىنىڭ جايى ئۈچ قېتىم ئالماشقان. دەسلهپكى 

ئاتۇش يولىدىكى "خان  -ئورنى ئاتۇشتىكى مهشھهت دېگهن جايدا بولغان. ئىككىنچى قېتىم ئورنى

ئۆي" دېگهن جايغا يۆتكهلگهن، پايتهخت خان ئۆيگه يۆتكهلگهندىن كېيىن، خېلى زور يۈكسىلىش 

دقا كهلگهن. بۇ جاي گهرچه قاراخانىالرنىڭ قۇدرەتلىك پادىشاھى سۇلتان سۇتۇق بۇغراخان ۋۇجۇ

دەۋرىدە تهختىگاھ بولغان بولسىمۇ، مهلۇم زاماندىن كېيىن يۈز بهرگهن قۇرغاقچىلىق ئاپىتى ۋە سۇ 

 -3ئاستا خاراب بولغان.  -يولىنىڭ تۇسۇلۇشى تۈپهيلىدىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان ھهمدە ئاستا

يىلى) مىرزا ھهيدەر تهرىپىدىن  -1533يىلى (مىالدىنىڭ  -940قېتىملىق ئورنى ھىجىرىيىنىڭ 

ھازىرقى قهلەئنىڭ بىر قىسمى بولغان ئورۇنغا يۆتكىلىپ، ئاۋات قىلىنغان ئىدى. شهھهرنىڭ ئورنى 

نىسبهتهن ناھايىتى كىچىك ئىدى. بۇنىڭدىن "ئىچكىرىكى شهھهر" دەپ ئاتالغان قىسمى ساقلىنىپ 

كهلگهن. "توققۇزاق دەرۋازا"، "قارىقى دەرۋازا" دېگهن نامالر دائىرىسى ئىچىدىكى ئۇرۇن ئهنه شۇ 
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بۇرۇنقى شهھهر قهلەئسى بۇلۇپ ھېسابلىنىدۇ. گهرچه بۇ شهھهر كىچىك سېلىنغان بولسىمۇ، كېيىنكى 

ىرنىڭ ئهس 19دەۋرنىڭ تهلىپى كېڭهيتىشنى خالىمانلىقتىن كېڭهيمهي قېلىۋەرگهن ئىدى. پهقهت 

بىرىنچى يېرىمىغا كهلگهندە زوھورىدىن ھاكىم بهگ تهرىپىدىن ئۆزگهرتىلىپ "تاشقىرىقى شهھهر" دەپ 

 . ئاتالغان قىسمى قهلەئ ئىچىگه قۇشۇلۇپ، سېپىل بىلهن ئېھاتهلهندۈرۈلدى

زوھورىدىن ھاكىم بهگ ئهسلىدە تۇرپانلىق ئۇيغۇرالردىن ئىدى. ئۇ قهشقهردە ھاكىم بهگ 

يىلدەك ھۆكۈم سۈردى. بۇ دەۋىردە ئۇ خهلق ئۈستىدىن نۇرغۇن زوراۋانلىقالرنى  20 ئۇنۋانى بىلهن

ئىشلهتكهن. بولۇپمۇ سېپىل ياساشقا كهلگهن كىشىلهرنىڭ ۋاقىتسىز ئۆلۈپ كېتىشىگه سهۋەبچى بولغان 

هرنى بولسىمۇ، ئهمما قهشقهرگه نىسبهتهن بهزىبىر پايدىلىق ئىشالرنىمۇ قىلغان. ئۇ كۆپلىگهن بىنام يهرل

ئاچقۇزۇپ تېرىلغۇ كۆلىمىنى كېڭهيتىپ، ئۇزۇن مۇساپىلىق ئۆستهڭلهرنى چېپىپ، ئاشلىق ۋە باشقا 

ئىگىلىكنى يۈكسهلدۈرگهن ئىدى. قهشقهر شهھرىنى كېڭهيتىشكىمۇ ئۆزى بىۋاسته باشچىلىق قىلغان ۋە 

م نازارى ئۆز قاتناشقان. بۇ ھهقته شۇ دەۋرنىڭ مهشھۇر يازغۇچىسى، مۇتهپهككۇر شائىر ئابدۇرېھى

 : شېئىرىدا مۇنداق دەپ يازغان ئىدى

 

  ①كى بىرمىڭ ئىككى يۈز ئهللىك بهش تارىخىي پهيغهمبهر

  ②بىنا قىلدۇردى شهھهرنى شاھ زوھورىدىن بهلهند ئهختهر

 دىائيارى خهلقنىڭ ھالىغا رەھمه ئهيلهپ ھىدادىيهدىن

 .قىلىپ قهلەئنى مهھكهم گويا سهددى ئىسكهندەر

 

كاتىپمۇ ئۆز شېئىرىدا زوھورىدىن ھاكىم بهگنى ئهنه شۇ مهزمۇندا ئۇلۇغالپ كۈيلىگهن نورۇز ئاخۇن 

 :ئىدى

 

 شاھ زوھورىدىن سۇلۇي ئامبال قىلىپ شهھهرنى بىنا،

 .ھىممهت ئالغان بۇ شاھقا بارىكالال مهرھابا

 نىشان، بىر پهلهكتىن قىلمىشتۇر ۋە ئهلەئدەر سائادەت 

  ④ئهختهرنىدابۇ بىنا تهمىرنىڭ تارىخىغا 
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يۇقۇرىقى شېئىرالردىن زوھورىدىن ھاكىم بهگنىڭ شهھهرنى كېڭهيتىش خىزمىتىدە ئاالھىدە 

كۈچ چىقارغانلىقىنى بىلگىلى بۇلىدۇ. شهھهرنىڭ بۇ قېتىمقى سېپىلىنى سوقۇشتا تولىمۇ تېز تۇتۇش 

سېپىلنىڭ  قىلغانلىقتىن، بىر قانچه ئاي ئىچىدىال ياسىلىپ بولغان. يۇقۇرىقى شېئىرالردىن

 -1255ئوخشاشمىغان يىلالر ئىچىدە ياسالغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ئابدۇرېھىم نازارى ھىجىرىيه 

يىلىنى كۆرسىتىدۇ.  -1256يىلىنى كۆرسىتىدۇ. نورۇز ئاخۇن كاتىپ "ئهختهر نىدا" سىدا ھىجىرىيه 

ن بۇنى تهھلىل قىلىپ مۇنداقتا، قارىماققا ئارلىقتا بىر يىل پهرق بارلىقى ناھايىتى روشهن. لېكى

يىلىنىڭ ئاخىرىدا  -1255كۆرگىنىمىزدە، ھهر ئىككىسىنىڭ توغرا بۇلۇپ، سېپىلنىڭ قۇرۇلۇشى 

يىلىنىڭ باشلىرىدا پۈتكهنلىكى مهلۇم. ھهر ھالدا، سېپىلنىڭ ئالته ئايدا ياسىلىپ  -1256باشلىنىپ، 

  .بولغانلىقى ئېيتىلىدۇ

دا تۈمهن دەرياسى، جهنۇپتا قىزىل دەرياسىنى ئۆز بۇ قېتىملىق شهھهر پىالنى ئهسلىدە شىمال

ئىچىگه ئالغان ھالدا يانداشتۇرۇپ سېلىنماقچى بولغان بولسىمۇ، لېكىن شۇ ۋاقىتتىكى قهشقهرنىڭ چوڭ 

شىكايهت  - موللىلىرىدىن بولغان مولال سادىق ئهلهم ۋە تۇردى شهيخ دېگهنلهرنىڭ ئارقىدا غهيۋەت

ن ئۆزگهرتىلىپ، كىچىكلىتىلگهن. بۇالر ئۆز شىكايهتلىرىدە: قىلىپ قارشى چىقىشى بىلهن پىال

"زوھورىدىن ھاكىم بهگ ئۆزى تۇرپانلىق بولغىنى ئۈچۈن، ئىسكهندەر ۋاڭنىڭ قهبرىسنى شهھهر 

چۆچهكلهرنى تارقاتقان. بۇ  -دائىرسىگه كىرگۈزۈپ، ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىنى كۆتۈرمهكچى دېگهن سۆز

سكهندەر ۋاڭنىڭ گۈمبىزىنى شهھهر سىرتىدا قالدۇرۇپ، مولال سۆزلهردىن رەنجىگهن ھاكىم بهگ، ئى

سادىق ئهلهمنىڭ شىمال تهرەپتىكى (تۆرە يارباغ دېگهن جايدىكى) بېغى بىلهن تۇردى شهيخنىڭ 

جهنۇپ تهرەپتىكى (قۇم دەرۋازىدىكى) بېغىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن تانا تارتىپ، شهھهر دائىرسىنى 

ئۈستىگه سېلىپ، جازالىغان. شهھهرنىڭ ئاشۇ ھالىتى تاكى  كىچىكلىتىپ، سېپىلنى ئۇالرنىڭ بېغى

 .يىلالرغىچه ساقلىنىپ كهلگهن -1950

قهشقهر شهھىرى گهرچه زوھورىدىن ھاكىم بهگ تهرىپىدىن كېڭهيتىلگهن بولسىمۇ، ئهمما 

 يىڭىدىن قۇشۇلغان جايلىرى بىردىنال ئاۋات بۇلۇپ كېتهلمىدى. بۇلۇپمۇ غهرب تهرەپتىكى سازلىق بىلهن

گۆرستانلىق كىشلهرنى كۆنۈكتۈرەلمىدى. پهقهت بىر قانچه يىلالردىن كېيىن، جهنۇبتا قوزغالغان 

) بهگ ياقۇپ( بهدۆلهت چىقىۋالغان بېشىغا ھاكىميهت ئهسناسىدا �راشىدىن خوجا قوزغىلىڭى

 اھھېيتگ بولۇپمۇ. ئاۋاتالشتى قىسمى يىڭى تهرەپتىكى غهرب شهھهرنىڭ راۋاجالندۇرۇلۇپ، تهرىپىدىن

 جايدا بۇ مۇراسىملىرىنىڭ بايرام -ھېيت بارلىق ۋە ياسىلىشى قايتا كېڭهيتىپ جامهسىنىڭ
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ۇ قىسىمنىڭ تېخىمۇ ئاۋات بۇلۇشىغا سهۋەب بولدى. ياقۇپ بهگنىڭ ئوردىسى دەپ ب ئۆتكۈزۈلۈشى،

 ئاتالغان باش مهمۇرىي ئورگاننىڭ دەرۋازىسى شۇ تهرەپكه قارىتىلغانلىقتىن، "ئوردا ئالدى" دەپ

ئاتالدى. ھېيتگاھ مهيدانى بىلهن ئوردا ئالدى ئارىلىقىدىكى جاي چهت ئهللىكلهر تۇرىدىغان ئۇرۇن 

يىلى  -1878بولغانلىقتىن "ئهلچىخانا" دەپ ئاتالدى ۋە شهھهرنىڭ ئاساسىي مهركىزىي بۇلۇپ قالدى. 

 . ياقۇپ بهگ ھاكىميىتى ئاغدۇرۇلۇپ، ۋەزىيهتته ئۆزگىرىش بولدى

اكىميهت بېشىدا تۇرغان لى جۇيا بهزى جايالرنى ئۆزگهرتكهن بولسىمۇ، قهشقهرگه كېلىپ ھ

يىللىرى (مىالدىيه  -1317 -1315ھېيتگاھ مهيدانى ئۆز رولىنى يوقاتمىغان ئىدى. ھىجىرىيىنىڭ 

يىلى) لويجى دارىن تهرىپىدىن شهھهرنىڭ غهربىگه يانداپ سالدۇرغان كىچىك قهلەئ شهھهر  -1898

ايتتى. بۇ كىچىك قهلەئ يۇمىالق دائىرلىك سېپىل ئىچىگه ئېلىنغانلىقتىن، خهلق دائىرسىنى يهنىمۇ زور

بۇنى "يۇمىالق شهھهر" دەپ ئاتىدى. ئۇنىڭ غهربىگه قۇرۇلغان دەرۋازىسى بۇ شهھهرنىڭ غهربىي 

تهرپىدىكى يېزىالرغا قاتنايدىغان ئېغىز بۇلۇپ قالغانلىقتىن، خهلق ئۇنى "يېڭى دەرۋازا" دەپ ئاتىدى. 

ىڭ بىلهن قهشقهر شهھرىنىڭ دەرۋازىسى تۆتكه يېتىپ، شهھهر قاتنىشىدا خېلىال ئوڭايلىق شۇن

 . تۇغۇلدى

يىلى) لوشهنتۈي تهرىپىدىن يۇمىالق  -1909يىلى (مىالدىنىڭ  -1326ھىجىرىيىنىڭ 

 -1923، -1912شهھهرگه چوڭ بىر يامۇل سالدۇرۇلدى. خهلق بۇنى "شىتهي يامۇلى" دەپ ئاتىدى. 

هشقهردە، دەۋىر سۈرگهن ھهربىي قوماندان شىتهي لۈيجاڭ ماجىۇئ مۇشۇ جايدا تۇرغان ئىدى. يىللىرى ق

ماجىۇئ سېپىلىنىڭ ئۈستىگه يانداپ، تۆت قهۋەتلىك راۋاق سالدۇرۇپ، شهھهرگه سۈرلۈك تۈس پهيدا 

اۋاق قىلدى. راۋاقنىڭ تۆت ئهتراپى ئهينهكتىن ياسالغاچقا ئاالھىدە كۆركهم مهنزىرە ھاسىل قىلدى. ر

خېلىال ئېگىزلىككه ياسالغانلىقتىن، ئۈستىدە تۇرۇپ قارىغان كىشى شهھهرنىڭ نۇرغۇن جايلىرىنى 

كۆرۈپ تاماشا قىالاليتتى. شۇنىڭدەك راۋاقنىڭ ئالدىدىكى "يۇمىالق شهھهر كۆلى" دەپ ئاتالغان چوڭ 

 . كۆلنىڭ ھاۋاسى ۋە مهنزىرىسىدىن كۆڭۈل ئاچااليتتى

يىلى قهشقهردە  -1554ى كونا گۈلباغ ئىدى. مىالدىنىڭ بۇ قورغانچىنىڭ ئهسلى نام

تۆت باغنىڭ بىرى ھېسابلىناتتى. جاھانگىر خوجا  ياساتقان �ھۆكۈمرانلىق قىلغان مىرزا ھهيدەر 

قوزغىلىڭىدىن كېيىن ۋەيران قىلىپ تاشالندى. شۇنداق بولسىمۇ، مانجۇالر بۇ يهردە ھهربىي قىسىم 

تۇرغۇزدى. بۇ جاي ياقۇپ بهگ ھاكىميىتى دەۋرىدە يهنه تاشلىنىپ قالدى. كېيىن زوزۇڭتاڭنىڭ 

 .ۇمىالق شهھهر ھهربىي الگىر بۇلۇپ قالدىئهسكهرلىرى قهشقهرگه كهلگهندىن تارتىپ ي
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قهشقهر شهھىرى يېقىنقى بىر ئهسىر دۋامىدا "كونا شهھهر"، "يېڭى شهھهر" دېگهن ئىككى 

يىلى بىنا قىلدۇردى. يېڭى  -1854تۇڭ دارىن دېگهن كىشى  -قهلەئگه بۆلۈندى. يىڭى شهھهرنى

ېلىدىغان ئىككى دەريانىڭ شهھهر قهلەئسى كونا شهھهرنىڭ جهنۇبىغا توققۇز كېلومېتىر ك

 مهسىلهن،. كهلدى بۇلۇپ الگېر ھهربىي تارتىپ زاماندىن شۇ قهلەئ بۇ ئىدى، جايالشقان ئوتتۇرسىغا�

 گومىنداڭنىڭ ،"يامۇلى سىجاڭ" جىنشۇرىننىڭ ،"مهھكىمىسى بهگلىك قوش" بهگنىڭ ياقۇپ

 . ئۆزى شاھىدىڭ تارىخن ئۇرۇنالشتۇرۇلغانلىقىغا شهھهرگه مۇشۇ" سىلىڭبۇسى جىڭبىي"

قهشقهر شهھىرى تارىختا جهنۇبىي شىنجاڭدىكى ئالته شهھهرنىڭ مهركىزى ھېسابلىنىدۇ. ئهينى 

چاغدىكى ھهربىي، مهمۇرىي باشقۇرۇش باش ئورگانلىرى مۇشۇ شهھهردە تهسىس قىلىنغان. بۇ 

ان قولدىن شهھهرنىڭ سېپىلى ئېگىز، پۇختا، ئهتراپلىرى خهندەك بىلهن ئورالغانلىقتىن ئۇرۇشتا ئاس

 كهتمهيتتى

ھېيتگاھ جامهسى قهشقهردىكى ئهڭ چوڭ جامه، ھېيتگاھ مهيدانى قهشقهردىكى ئاۋات سودا، 

مهدەنيهت مهركىزىدۇر، ئۇ قهشقهرگه كهلگهن كىشىلهرنىڭ دىققهت نهزەرىنى ئۆزىگه تارتماي قالمايدۇ. 

گۈمبىزى، ئىككى تهرەپتىكى ئۇنىڭ كۈن چىقىش تهرەپكه ئېچىلغان چوڭ دەرۋازىسى، پهشتىقى، ئاق 

 . نهقىشلىك مۇنارلىرى شهھهرگه ئاالھىدە كۆركهملىك بېغىشالپ تۇرىدۇ

جامهنىڭ قۇرۇلۇش سهنئىتى ۋە ئۇنىڭ گۈزەللىكى، بۇنىڭغا ئىشلىگهن تامچى ۋە 

سهنەئتكارالرنىڭ نهقهدەر ماھارەتلىك ئىكهنلىكىنى ئهكىس ئهتتۈرۈش بىلهن بىلله، ئۇيغۇر 

ڭ خېلى ئۇزاق تارىخقا ئىگه ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ. ھهر يىلى ئىككى بىناكارچىلىقىنى

ھېيتتا چېلىنىدىغان ناغرا، سۇناي ئاۋازى كىشىلهرنى ئۆزىگه شۇنداق جهلپ قىلىدۇكى، بۇ قىزىقارلىق 

مۇقام ناغرا  12مهنزىرىدىن كۆز ئۈزۈپ ئايرىلغۇسى كهلمهيدۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ كىالسسىك مۇزىكىسى 

يچىالرنىڭ تهرەننۇم قىلىشى بىلهن، بۇ ئۈچ كۈن ئىچىدە دېگۈدەك ئاۋام خهلق بىلهن يۈز سۇنا

كۆرۈشىدۇ. ئۆز زامانىسىدىكى ئهخمهت ئاكا سۇنايچى، روزى ئاكا (باشى) الر ئۆزلىرىنىڭ ماھارىتى 

تتا بىلهن بارلىق ھېيت ئىشتراكچىلىرىنىڭ رەھمىتىنى ئاالتتى. شۇ سهۋەبتىنمۇ ھهربىر قېتىملىق ھېي

ئاالھىدە ئالقىشقا ئىگه بۇالتتى. گېزى كهلگهندە بۇ ھېيتگاھ جامهسى ئالدىدا ئوينىلىدىغان ساما 

ئۇسۇلى ھهققىدىمۇ ئازراق سۆز قىلىپ ئۆتسهك يامان كهتمهس؛ قهشقهر خهلقى، ناغرا، سۇناينىڭ 

لۈك ئارام ۋە يېقىملىق ئاۋازىنى ئاڭالشقا بهكمۇ خۇشتار، روزى ھېيت، قۇربان ھېيتتىكى ئالته كۈن

خۇشاللىق ۋاقتىنى ئاشۇ ناغرا، سۇناينىڭ يېقىملىق سادالىرى ئىچىدە ئۆتكۈزىدۇ. ھېيت كۈنلىرى ئومۇم 
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كىشىلهرنىڭ ئىشتىراكى بىلهن ساما سېلىش بۇ يهردىكى خهلقنىڭ ياقتۇرۇپ شۇغۇللىنىدىغان 

ەتتىكى كۆڭۈل ئېچىشتا ئهنەئنىۋى پائالىيىتىدۇر. "ساما" بىر خىل سهنەئتلىك ئۇيۇن بۇلۇپ، ئۇ ئاد

ئوينىلىدىغان ئۇسسۇلىدىن تۈپتىن پهرقلىنىدۇ. ئۇسسۇل ئادەتته يالغۇز كىشى، ئىككى كىشى ياكى بىر 

قانچه كىشى تهرىپىدىن ئۇرۇنالنسا، "ساما" نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىشتىراكى بىلهن ئۇرۇنلىنىدۇ. 

ە بىر خىل رەتلىك ئايلىنىدۇ. يۈزلىگهن كىشىلهر ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ھهربىر كىشى ئۆز دائىرسىد

تاماشىبىن شۇنچه كۆپ كىشىنىڭ بىر خىل رەتلىك ئايالنغانلىقىنى كۆرگهندە گويا بىرال كىشى 

ھهركهتلىنىۋاتقاندەك ھېس قىلىدۇ. "ساما" دا پهقهت ناغرا، سۇناينىڭ ئاھاڭ يۆتكىشى بىلهن رېتىم 

ناينىڭ مۇڭلۇق، يارقىن، يېقىملىق ئاۋازىدىن سۇ -ئالمىشىدۇ. مهيدانغا چۈشۈپ "ساما" سالغانالرمۇ ناغرا

ئۆزىنى ئۇنتۇيدۇ. بۇ مهيدانغا يىغىلىپ ھېيت تهنتهنىسى قىلىۋاتقان جامائهتمۇ ۋاقىتنىڭ قانداق ئۈتۈپ 

 . كهتكهنلىكىنى بىلمهي قالىدۇ

بۇ ئىككى ھېيت مهزگىلدە ھېيتگاھ مهيدانىدا ھېيت تهنتهنىسىنى ئۆتكۈزىدىغانالر يالغۇز 

ھرىدىكى ئۇيغۇرالر بۇلۇپ قالماستىن، قهشقهرنىڭ ھهرقايسى ناھىيىلىرىدىن ھهتتا چهت قهشقهر شه

ۋىاليهتلهردىنمۇ كىشىلهر كېلىپ ھوزۇرلىنىدۇ. مانا مۇشۇ مهزگىللهردە قهشقهر شهھىرى خۇددى ئادەم 

 .دېڭىزىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ. كىشىلهر ئۇنتۇلغۇسىز خۇشاللىق ھېس قىلىشىدۇ

نجاڭ بويىچه، شۇنداقال مهملىكىتىمىز بويىچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ چوڭ ھېيتگاھ جامهسى، شى

مهسچىت ۋە مهدرىسىدۇر. بۇ جامه دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى دىنىي ساھهدىكىلهر ئارىسىدا زور 

سهنەئت ماكانى بۇلۇشتهك ئېسىل  -مهرىپهت، ھۈنهر -تهسىرگه ئىگه، ھهمدە قهشقهرنىڭ ئىلىم

پاراسهتلىك ئۇيغۇر خهلق بىناكارلىق  -شۇنداقال باتۇر، ئهمگهكچان، ئهقىلخىسلىتىنىڭ نامايهندىسى، 

 . سهنئىتىنىڭ تىپىك نهمۇنىسىدۇر

مېتىر، غهربتىن شهرققه بولغان  140 -ھېيتگاھ جامهسىنىڭ شىمالدىن جهنۇبقا ئۇزۇنلۇقى

يال، مهسچىت، مو كېلىدۇ. بۇ جامه: دەرۋازا، ھو 22. 25مېتىر، ئۇمۇمىي يهر مهيدانى،  120كهڭلىكى 

مهدرىس، ھۇجرىدىن ئىبارەت تۆت قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. دەرۋازا قىسمىدىن ئالغاندا مۇنار، دەرۋازا، گۈمبهز 

 . بىرىگه تۇتاشتۇرۇلۇپ بىر گهۋدە ھاسىل قىلىدۇ -قاتارلىق ئۈچ قىسىم بىر

مېتىر كېلىدۇ. چوڭ  70. 4مېتىر، ئېگىزلىكى  30. 4جامه چوڭ دەرۋازىسىنىڭ كهڭلىكى 

دەرۋازا ئورنىتىلغان تامغا مېھراب شهكىللىك نهقىشلهنگهن تهكچىلهر چىقىرىلغان. دەرۋازىنىڭ جهنۇب 

 تهرىپىدىكى تامغا رەڭدار زىننهتلهنگهن تۆت مېتىر كهڭلىكته، يهتته مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئىككى
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مېھراب، ئهگمه شهكىللىك ناۋا ئاستىغا قۇرئان كهرىمنىڭ بىر نهچچه ئايهتلىرى يېزىلغان ئىككى مېتىر 

 .كهڭلىكته، بىر مېتىر ئېگىزلىكته رەڭدار نهقىشلىك بىر چاسا تاختا بار

دەرۋازىنىڭ ئىككى يېنىدا ئېگىز، ھهيۋەتلىك، كۆركهم سېرىق سىر بىلهن چىرايلىق سىرالنغان 

مېتىر كېلىدۇ. بۇ مۇنارالر شهھهرگه كۆركهم، ھهيۋەتلىك  19بۇلۇپ، ئۇنىڭ ئېگىزلىكى  ئىككى مۇنار

تۈس بېرىدۇ. بۇ ئىككى مۇنارنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان گهج ۋە پىششىق خىش بىلهن ئېتىلگهن 

مېتىر كېلىدۇ. مۇنارنىڭ ئىچىدە ئايالنما پهلهمپهيلهر بۇلۇپ، مهزىن،  28چاتما تامنىڭ ئارىلىقى 

نۇمالر شۇ پهلهمپهيلهر بىلهن ئۈستىگه چىقىپ مۇسۇلمانالرنى نامازغا چاقىرىدۇ. مۇنارنىڭ ئۈستىگه ئاخۇ

تۆمۈر دەستلىك ئالتۇن ھهل بېرىلگهن ئاينىڭ شهكلى ئورنىتىلغان. ھهممه ئادەمنى ئۆزىگه تارتىپ 

 . تۇرىدۇ

ىرىسىز، جامهنىڭ شهرق تهرىپىدىكى چوڭ دەرۋازىسىدىن كىرىش بىلهن گۈمبهز ئىچىگه ك

گۈمبهزنىڭ سهككىز بۇرجهكلىك ئايالنمىسى، ئۇنىڭ ئوڭ ۋە سول تهرىپىدە جامه سهيناسىغا كىرىدىغان 

 . مېھراب شهكىللىك ئىشىكى بار

مېتىر، ئۈستى ئېگىزلىكىنىڭ قاپ  5. 12مېتىر، ئېگىزلىكى  40گۈمبهزنىڭ سىرتقى ئايالنمىسى 

مېتىر كېلىدۇ.  5. 17نارنىڭ يهر يۈزىدىن ئېگىزلىكى ئوتتۇرىسىغا بىر مۇنار بېكىتىلگهن بۇلۇپ، بۇ مۇ

بۇ گۈمبهز ئالهم گۈمبىزى بىلهن رىقابهتلهشكهندەك تىك تۇرىدۇ. دەرۋازىنىڭ شىمال ۋە جهنۇب 

ئېغىزلىق دۇكان بۇلۇپ، بۇ دۇكانالرنىڭ ئىجارىسى مهسچىت ئۈچۈن  46تهرەپلىرىگه يۆلهپ سېلىنغان 

 . ئىشلىتىلىدۇ

سېتىم، سودا بولىدىغان بازىرىدۇر.  -شهھهرنىڭ ئهڭ قۇيۇق ئېلىم -الدىھېيتگاھ جامهسىنىڭ ئ

بۇ جامه دەرۋازىسىنىڭ ئۈستى تهرىپىدە ئېگىز ھهم ئازادە بىر پهشتاق ياسالغان، ھهر يىلى قۇربان ھېيت 

ۋە روزى ھېيت كۈنلىرىدە پهشتاقتا ناغرا، سۇناي ئاۋازى ياڭراپ، ھېيتگاھ مهيدانىغا توپالنغان 

ئىسالم دىنىنىڭ مۇقهددەس جايى  -هن كىشىلهر بايرام خۇشاللىقىنى تهنتهنه قىلىدۇ. بۇ ئۇرۇنتۈمهنلىگ

بايراملىرىنى قۇتلۇقاليدىغان مهيدانى بولغاچ ھېيتگاھ دەپ ئاتىلىدۇ.  -ھهم مۇسۇلمانالرنىڭ ھېيت

هدە ھهر پۈتۈن مهسچىت سهينا (ھويال) سىنىڭ كۆلىمى ئىككى مودىن ئارتۇق، ئىككى كۆل بار. بۇ جام

 -40مىڭ كىشى ناماز ئوقۇيدۇ. ھېيت كۈنلىرىدە  10 -5مىڭ كىشى، جۈمه كۈنلىرى  4 -3كۈنى 

مىڭدىن ئارتۇق كىشى ناماز ئوقۇيدۇ. جامه ھويلىسى بىلهن ئايۋاننى جهنۇبتىن شىمالغا سوزۇلغان  50

ايۋانغا كىرىش مېتىر، ئ 50. 1ماشرەڭ سىرالنغان رىشاتكا ئايرىپ تۇرىدۇ. رىشاتكىنىڭ ئېگىزلىكى 

 . ئۈچۈن ئۈچ ئورۇنغا ئىشىك ئورنىتىلغان
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مهسچىت قىسمى ئىچكىرىكى مهسچىت (خانىقا) تاشقىرىقى مهسچىت (پىشايۋان)، كايىۋاندىن 

 5. 10مېتىر، كهڭلىكى  5. 36ئىبارەت ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. ئىچكىرىكى مهسچىتنىڭ ئۇزۇنلۇقى 

 .مېتىر كېلىدۇكۋادرات  456مېتىر، ئۇمۇمىي يهر كۆلىمى 

جامهنىڭ غهربىي تهرىپىدىكى تامغا چىقىرىلغان مېھرابتا خاتىپ ئاخۇنۇم خۇتبه ئوقۇيدۇ. 

كۇۋادىرات  2660تاشقىرىقى مهسچىت، كايۋانالرنى قوشۇپ ئۈستى يېپىلغان قىسمىنى ھېسابلىغاندا 

كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. تال تۈۋرۈك  140مېتىر كېلىدۇ. ئايۋان تۇرۇسلىرىنى يهتته مېتىر ئىگىزلىكتىكى 

رىشاتكىالر، ئاجايىپ نهقىشلهنگهن تۈرلۈك قۇرۇلمىالر  -دېمهك، جامه دەرۋازا، مۇنارالر، پهشتاقالر، گۈمبهز

 .بىلهن پۈتۈن شىنجاڭغا مهشھۇردۇر

ئالته شهھهرنىڭ "بىلىم بۇلىقى" ھېسابالنغان قهشقهر ئۆزىنىڭ تارىخى ئورنى، ئۆز مۇھىتىدىكى 

تى بىلهن پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىياغا تهسىر كۆرسهتكهن دىنى، ئىلمى تهرەققىياتى ۋە مهدەنيى

 . مهركهزدۇر

مهدەنيهتكه ئامراقلىق، يۈكسىلىشكه ئىنتىلىش ئۆز ئارا ئالىي  -خهلقتىكى چېچهنلىك، بىلىم

ھىممهتلىك بۇلۇشقا ئوخشاش پهزىلهتلهر، ھېلىمۇ ئىپتىخارلىنىشقا تېگىشلىكتۇر. شۇڭالشقا، خۇسۇسهن 

هسىرلهردىن بېرى دىنىي بىلىم يۇرتى يهنىمۇ يۈكسىلىپ، كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ ئىلىملىك يېقىنقى ئ

بۇلۇشى كاپالهتلىنىپ كهلدى. ئىلگىرى كىشىلهر كۆپ ۋاقىت نۇرغۇنلىغان ئىقتىساد... الرنى سهرپ 

كهن قىلىش بهدىلىگه بۇخارا، ئىستامبۇل، يېڭى دېھلى، دەمهشق قاتارلىق جايالرغا بېرىپ ئوقۇپ كېلىش

بولسا، كېيىنكى كۈنلهردىكى يۈكسىلىش ئارقىسىدا ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈلگهن راۋاجلىنىش، كىشىلهرنىڭ 

بىلىم ئېلىش يولىدا چېكىدىغان مۇشهققهتلىرىنى بىر قهدەر يېنىكلهتتى. ئىلگىرى دىنىي بىلىم 

شىپ چىقىشى جهھهتته بۇخارا يۈكسهك ئورۇننى ئىگىلىگهن بولسا، يهرلىك بىلىملىك كىشىلهرنىڭ يېتى

ۋە قهشقهردە بىلىم تهھسىل قىلغانالرنىڭ تىرشىشى ئارقىسىدا، كېيىنكى چاغالردا قهشقهر شهھىرى 

بۇخارادىن ئاشۇ ئۈستۈنلۈكنى تارتىۋالغان ئىدى. نهتىجىدە چهت ئهللهرگه بېرىپ ئوقۇش ئېھتىياجى 

ۇرۇلدى. بۇ يۈكسىلىش بىر قهدەر تۈگهپ، خهلقنىڭ ئوقۇش، ئىلىم ئېلىش تهشنالىقى بىر قهدەر قاند

يالغۇز قهشقهر خهلقىنىڭ ئهمهس، بهلكى شىنجاڭنىڭ جهنۇبىي، شىمالىي، شهرقىي تهرەپلىرىدىن 

جايالردىن  -كهلگهن نۇرغۇن كىشىلهرنى بىلىم ئېلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدى. ھهر يىلى جاي

ە چهككهن رىيازەتلىرىگه كهلگهن مىڭلىغان تالىپالر مهدرىسلهردە يىل بويى ئىستىقامهت قىالتتى ۋ

 قهشقهر بولغان ئىگه ئاتاققا دېگهن �يارىشا بىلىم ئېلىش يۇرتلىرىغا قايتىشاتتى. "سانى بۇخارا" 
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 قهشقهر شۇڭالشقىمۇ. ئۆتكۈزدى بېشىدىن دەۋرنى خېلى بىلهن ئهنەئنىلىرى شۇ ئهنه شهھىرى

 خهلق زامانىسىدا ئۆز ئۇالر. ئېرىشتى ھۆرمهتكه ئۈستۈن قارىغاندا موللىلىرىغا يۇرت باشقا موللىلىرى

ئهسىرلهردە ئۆتكهنلهردىن ئۇلۇغ ئالىم  20ھپىلهرنى ياراتقان. يىراقنى ئېلىپ ئېيتقاندا تۆ ياخشى ئۈچۈن

تىلشۇناس مهھمۇت قهشقهرى، مۇتهپهككۇر شائىر يۈسۈپ خاس ھاجىپالر ئهنه شۇنداق تۆھپىكارالردىن 

 . بۇلۇپ ھېسابلىنىدۇ

تىلالر دىۋانى"، "قۇتادغۇ بىلىك" ناملىق ئهسهرلىرى جاھانغا مهشھۇر ئۇالرنىڭ "تۈركىي 

بولدى. ئۇيغۇر خهلقى پۈتۈن دۇنيادىكى تۈركلوگالر ۋە دىۋانشۇناسالر قىزىقىپ تهھلىل، تهتقىق 

 .قىلىۋاتقان بۇ ئىككى ئالىم بىلهن پهخىرلىنىدۇ

نومالر، تېۋىپالر، يازغۇچى، يېقىنقى زاماندىن ئېلىپ ئېيتقاندا قانچىلىغان ئالىمالر، ئاسترو

شائىرالر يېتىشىپ چىقتى. بۇالر ھېچقانداق چهتنىڭ ياردىمىسىز ئۆسۈپ يېتىلدى ۋە ئۆز زامانىسىدا 

ئهۋالدالرغا ئۈلگه بولغۇدەك خهلق ئۈچۈن زور خىزمهتلهر كۆرسهتتى. مىر مۇھهممىدى قازى كاالن، 

اۋىدىن مهخسۇم ئهنه شۇ كىشىلهر ئابدۇلقادىر قازى كاالن، مولال ئاخۇن قازى كاالن، باھ

جۈملىسىدىندۇر. ئۇالر ئۆز دەۋرىدە قهشقهرنىڭ بۈيۈك ئهربابلىرىدىن بۇلۇپ، كۆپلىگهن كىشىلهرنى 

بىلىملىك قىلىپ يىتىشتۈرۈپ چىققان. يۇرت خهلقىنى باشالپ، ياتالرنىڭ بوزەك قىلىشلىرىغا، 

"بهدۆلهت" نىڭ ھهربىي ئىستبداتىغا بوي زورلۇقلىرىغا قارشى كۆرەشكهن. مىر مۇھهممهت قازى كاالن 

ئهگمىگهن بولسا، ئابدۇلقادىر قازى كاالن يۈرەكلىك بىلهن جان پىدا قىلىپ چىڭ سۇاللىسنىڭ 

قهشقهردىكى ئهمهلدارى لى جاۋىننىڭ زورلۇق ئىشلىتىپ، خهلقنىڭ مۇقهددەس جايى ھېسابالنغان 

ىدىن مهخسۇم چاروسىيه كونسۇلىنىڭ سوراققا جامهسىنى بۇتخانا قىلىۋېلىشىدىن ساقالپ قالغان. باھاۋ

تارتىشىغا پىسهنت قىلماي ئهيىبىنى ئۆزىگه ئارتىپ يۈزمۇ يۈز مۇنازىرلىشىش نهتىجىسىدە ئۇنى لهت 

ئېگىز) دەپ  -قىلغان. قهشقهر خهلقى ئۇنىڭ بۇ مهردانىلىقىنى مهڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ. "دارازا" (ئۇزۇن

وسىيهنىڭ زومىگهرلىك قىلىشىغا قارشى باتۇرانه كۈرىشىپ ئاتالغان مولال ئاخۇن قازى كاالن، چار

جازانىخورلۇق، بېسىمدارلىق بىلهن خهلقنى قاقشاتقان زوراۋانالرنى قهشقهردىن قوغالپ چىقارغان... 

يېقىنقى زامانالردا ئۇالرنىڭ ئىزىنى بېسىپ يېتىشكهن مۇنهۋۋەر ئالىمالردىن ئابدۇقادىر دامولال، 

دىن دامولال، سابىت داموللىالرغا ئوخشاش زىيالىالر، قۇتلۇق ھاجى شهۋقىگه ئابدۇۋارس ئوغلى، شهمشى

ئوخشاش ئهدىبلهر بىر تهرەپتىن ئۆز خهلقىنىڭ بىلىم ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگهن بولسا، يهنه بىر تهرەپتىن 

ئىلمىي ئهمگهكلىرىنى بېغىشلىدى. ئۇالر تۈرلۈك  -خهلقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن پۈتۈن يۈرەك قېنى

الرنى قوللىنىپ، خهلقنىڭ بىلىملىك بولۇشىنى ئالغا سۈردى. ئۇيغۇر تىلىدا ئهسهرلهر يېزىپ ۋە ئۇسۇل
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گېزىتلهرنى نهشىر قىلىپ خهلقنى ئويغىتىش، جاھالهت نادانلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش يولىدا تىرىشچانلىق 

ش ئۈچۈن كۆرسهتتى. جۈملىدىن قىزالر ۋە ئايالالرنىڭ قهدرىگه يېتىش ۋە ئۇالرنى بىلىملىك قىلى

تىرىشتى. ئابدۇقادىر دامولالمنىڭ "نهسىھهتۇل ئامما"، شهمسىدىن داموللىنىڭ "ئولموھا توزموچهيىن"، 

سابىت دامولالمنىڭ "شېرىن كاالم" دېگهن ئهسهرلىرى ئهنه شۇ مۇددىائدا يېزىلغان. بۇ ئهسهرلهر 

ن بۇ ئالىمالر، قهشقهردىكى خهلقنى تهربىيلهش رولىنى ئوينىدى. ئهل ئارىسىدا يۇقۇرى ئابروي قازانغا

مهدرىسلهردە ئىلىم تهھسىل قىلىپ يېتىشكهندۇر. قهشقهر شهھرىدە مهشھۇرراق مهدرىسلهردىن ئهينى 

زاماندا ئون نهچچىسى بار ئىدى. بۇ مهدرىسلهر شهھهرنىڭ كۆجۈم كوچىلىرىغا ئۇرۇنالشقان ئىدى. 

بۇ مهدرسلهر گۈللۈك ئويما، كۆپتۈرمه،  بىرىدىن قېلىشمايتتى. -كۆركهملىك، ھهشهمهتلىك جهھهتته بىر

نهقىشلهر چېكىلگهن كاشا بىلهن كۆركهم ياسالغان. پهشتاق، گۈمبهزلىرى ئېگىز، ھهيۋەتلىك، مۇنارلىرى 

 . كۆركهم بۇلۇپ شهھهرگه ئاالھىدە گۈزەل تۈس كىرگۈزگهن ئىدى

 ىمالر،ھېك �قهشقهر شهھرىدىكى مهدرىسلهر قهشقهرنىڭ ئۆزىدە ھۆكۈم سۈرگهن خانالر 

 .سېلىنغان تهرىپىدىن بهگلهر

قاراخانىالر دەۋردە بارلىققا كهلگهن قهشقهر شهھىرىدىكى "ساچىيه"، دۆلهتباغدىكى 

"ھامىدىيه"، ئوپالدىكى "ماھمۇدىيه" مهدرىسلىرى شۇ دەۋرلهردىكى مهشھۇر ئالىم، ئهدىب، 

بىلىم يۇرتى بۇلۇپ ئهسىردە  13سهركهردىلهرنى يېتىشتۈرۈپ چىققان بىلىم باغچىلىرى ئىدى. 

گۈللهنگهن ئازنه مهسچىت (چاسا چاپان بازىرىدىكى) گه قهدەم تهشرىپ قىلغان شهيىخ سهئىدى بۇ 

پاراسىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىگه  -يهردە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر تالىپلىرى بىلهن ئۇچرىشىپ ئۇالرنىڭ ئهقىل

 . ئاپىرىن ئوقۇغان ھهم تېخىمۇ تىرىشىپ ئۆگىنىشكه دەۋەت قىلغان

يىللىق تارىخقا  400ئىدىيه خانلىرىدىن ئابدۇلالخان نامىدا سېلىنغان "خانلىق مهدرسه" سه

يىللىق تارىخقا ئىگه "ساقىيه مهدرىسه" سى قاتارلىقالر مهشھۇر مهدرىسلهردىن ئىدى. بۇ  350ئىگه. 

 . مهدرىسلهر ئهينى ۋاقىتتا شىنجاڭدىكى ئهڭ ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدىن بۇلۇپ ھېسابلىناتتى

ۋاڭالردىن يۇنۇس ۋاڭنىڭ "ۋاڭلىق مهدرسه" سى، ھېكىملهردىن "تاجى ھېكىم بهگ مهدرسه" 

سى، "ئۆمهر ھېكىم بهگ مهدرسهسى"سى، بهگلهردىن قۇربان دورغانىڭ "دوغا مهدرىسه" سى قاتارلىقالر 

ن يىلدىن ئاشىدۇ. بايالر تهرىپىدى 100كهينىدە ياسالغان. تارىخى  -بهدۆلهت ھاكىميىتىنىڭ ئالدى

ياسالغان مهدرسلهرمۇ مهلۇم سالماقنى ئىگهللهيدۇ. ئۇالرنىڭ ئىچىدە توختى خۇجا ياساتقان "كهنجازا 

مهدرسه" سى ۋە "مهدرسه كىمىرىيه" دەپ ئاتالغان قازانچى مهدرس قاتارلىقالرمۇ مهشھۇردۇر. بۇ 
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چاچقان بولسا، يهنه  مهرىپهتتىن نهپ ئالدۇرۇپ، يۇرتقا ئىلىم نۇرىنى -مهدرسلهر ئۇمۇمهن خهلقنى ئىلىم

يىل ۋە ئۇنىڭدىن ئارتۇق بىر مهزگىلنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزگهن. بۇ  1000بىر تهرەپتىن 

ھۈنهر  -مهدرسلهرنىڭ ئهسىرلهر داۋامىدا مهزمۇت تۇرۇشى، بۇنى ياسىغان بىناكار ئۇستىالرنىڭ بىلىم

 .كۆرسىتىپ بېرىدۇ سهنئىتىدە يىراقنى كۆرەرلىكىنى، نهقهدەر ئۇستا ۋە كامىل ئىكهنلىكىنى

ئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه كېسهللهرنى ياۋروپاچه داۋاالش يوق ئىدى. كىشىلهر  20قهشقهردە 

كېسهللىكلىرىنى يهرلىك ھۆكۈماالرغا داۋالىتاتتى. تېۋىپ دەپ ئاتىلىپ كهلگهن ھۆكۈماالر ئۆز 

يولىدا ئۆز تۆھپىلىرىنى قابىليىتىگه يارىشا كېسهللهرنى داۋاالپ، خهلقنىڭ تهن ساغالملىقىنى ئاشۇرۇش 

قوشاتتى. جهنۇبىي شىنجاڭدا بۇلۇپمۇ قهشقهردە زامانىۋى دوختۇر ۋە دوختۇرلۇق سايمانلىرى يوق 

 .بۇلۇشىغا قارىماي يهرلىك ھۆكۈماالر ئوبدانال رول ئويناپ كهلگهن ئىدى

ى قهشقهر خهلقى يېقىنقى زامان ھۆكۈمالىرىدىن ھهيدەر ئاخۇنۇم، قاسىم ئۆمهر ھاجىم، سوپ

ئاخۇنۇم، خوجا ئابدۇلالخان، خوجا قادىر ھاجىمالر بىلهن پهخىرلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ئىچىدە سوپى 

 .ئاخۇنۇم ھهققىدىكى تۈرلۈك تهرىپ ۋە ماختاشالر تاكى ھازىرقى كۈنلهرگىچه داۋام قىلىپ كهلدى

ئى سوپى ئاخۇنۇم قهشقهر شهھرىدىن بۇلۇپ، ئۇ ھهيدەر ئاخۇنۇمنىڭ شاگىرتى ئىدى. بۇالر خۋى

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ياشىغان، تىبابهتچىلىك بىلهن شۆھرەت قازانغان، بۇ كىشىنىڭ داۋاالش ئۇسۇلى 

"تىببىي لوقمان" سېستىمىسىدا بۇلۇپ، كېسهل داۋاالشتا قۇشالرنىڭ ئورگانىزىمى، ئۆسۈملۈكلهردىن 

ئىلمىي نۇجۇمدىن خېلىال  تهييارالنغان دورىالر بىلهن سانسىز ئېغىر كېسهللهرنى داۋاالپ ساقايتقان. ئۇ

مهلۇماتلىق بولغانلىقتىن، كېسهللهرنى يۇلتۇزالرنىڭ ھهرىكىتىگه قاراپ تهكشۈرۈش، كېسهل كىشىنىڭ 

ئۇنىڭ داۋاالشتىكى ئاالھىدىلىكى ئىدى. ئۇيغۇر خهلقى  -سىرتقى تهبىئىتىگه قاراپ ھۆكۈم قىلىش

الرنى ئېيتىشىپ كهلمهكته؛ بىر قانچه مىسال ئۆزىنىڭ بۇ تاالنتلىق ئالىمى توغرىسىدا قىزىقارلىق ھېكايى

كهلتۈرەيلى: بىر كۈنى بىر ئادەم يهنه بىر كېسهل ئادەمنى كۆتۈرۈپ داۋاالتقىلى كېلىۋاتسا، سوپى 

 -ئاخۇنۇم كۆرۈپال، "مانا بۇ قىزىق! ھايات ئادەمنى ئۆلۈك كىشىنىڭ كۆتۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىغا قاراڭال"

دا تۇرغانالر ئۇنىڭ بۇ سۆزىگه چۈشهنمهي تۇرغاندا ھېلىقى ئىككى دېگۈدەك، سوپى ئاخۇنۇمنىڭ يېنى

كىشى يېتىپ كهپتۇ ۋە ھايال ئۆتمهي كېسهلنى كۆتۈرۈپ كهلگهن كىشى يېقىلىپ تىنمايال جان 

بېرىپتۇ، بهدۆلهت سوپى ئاخۇنۇمنىڭ داڭقىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ ماھارىتىنى سىنىماق ئۈچۈن، بىر ئۇزۇن 

نۇمغا تۇتقۇزۇپتۇ ۋە: "ئايالىمنىڭ ساقلىقى يوق، بۇ يىپ ئارقىلىق تۇمۇرىنى يىپنىڭ ئۇچىنى سوپى ئاخۇ

كۆرۈپ بېقىڭ" دەپتۇ. سوپى ئاخۇنۇم قولىدىكى يىپنىڭ ئۇچىنى ئۇۋۋالپ تۇتۇپ كۆرۈپ: تهخسىر! "بۇ 

كېسهلگه كېپهكنى كۆپ سېلىپ ھهلهپنى ئوبدان بهرگهندىال ساقىيىپ كېتىدۇ" دەپ ھۆكۈم 
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هنمۇ سوپى ئاخۇنۇمنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇلغان يىپنىڭ بىر ئۇچى ئۆيىگه سوالپ چىقىرىپتۇ. ھهقىقهت

قۇيۇلغان كالىنىڭ مۈڭگۈزىگه باغالپ قۇيۇلغان ئىكهن. مۇتهپهككۇر ئالىمنىڭ ئىچكىرىكى ئۆيگه 

يۇشۇرۇپ قويۇلغان ھايۋاننىڭ تومۇر ھهرىكىتىنى يىپ ئارقىلىق بىلىپ، ئۆز اليىقىدا جاۋاب 

بهگ ئىنتايىن قايىل بولغان. شۇندىن ئىتىبارەن ئۇنى ھۆرمهتلىگهن. شۇنىڭدەك  بهرگهنلىكىگه ياقۇپ

ئۇ ئۆزىنىڭ بىر قېتىملىق ئېغىر كېسىلىنى داۋاالپ ساقايتقانلىقى ئۈچۈن سوپى ئاخۇنۇمغا، ھهزرەت 

(ئاپائق خوجا) مازىرىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك شهيخلىق مهنسىپىنى ئىنائم قىلغان ۋە تېرىلغۇ زېمىن، 

ۋارانالر بېرىپ ئۆزىنىڭ مهمنۇنلىقىنى بىلدۈرگهن. شۇڭا سوپى ئاخۇنۇم شهيخ دەپمۇ ئاتالغان  -غبا

ئىدى. ئۇ بهدۆلهت ھاكىميىتىدىن كېيىنمۇ ئۆز ئورنىنى ساقالپ كهلگهن. لۇ جويانىڭ ئوغلىنى ئېغىر 

ويا تهرىپىدىن كېسهلدىن ساقايتقانلىقى ئۈچۈن، مانجۇ ئهمهلدارلىرىنىڭ ئىنائمىغا ئېرىشكهن ھهم لۇج

 .ئۇنىڭ ئىلگىرىكى ئىمتىيازلىرى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ بېرىلگهن

سوپى ئاخۇنۇم پۈتۈن ئۆمرىنى خهلقنى داۋاالش بىلهن ئۆتكۈزۈپ، يۇرتتا زامانىۋى داۋاالش 

ئهسۋابلىرىنىڭ يوقلىقىنى بىلىندۈرمهي، خهلقنى ۋاقىتسىز ئۆلۈم ۋە كېسهللهرنىڭ ئازابىغا ئۇچراتماي، 

لهرنى داۋاالپ، كۆپلىگهن ئېغىر كېسهللهرنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئۆز ئهمگهك تهرى ۋە نۇرغۇن كىش

ئىجادىيىتى بىلهن جهمئىيهتكه خىزمهت قىلغان. شۇڭا رىۋايهتلهرگه قارىغاندا، ئۆزىنىڭ ئۆلۈشىدىن 

ۋاقتى بىرنهچچه كۈن ئىلگىرى تهييارلىق كۆرۈپ، شاگىرت ۋە يېقىنلىرىغا ھهتتا بىر نهچچه مىنۇتلۇق 

 . قالغۇچه ئهھۋالىدىن خهۋەر بېرىپ تۇرۇپ جان ئۈزگهن ئىكهن

 -سوپى ئاخۇنۇم يهنه روزى ھاجىم، ساقى ئاخۇن ۋە ئابدۇرېھىم ھاجىمالرغا ئوخشاش ۋارسالرنى

ئىز باسارالرنى قالدۇرۇپ كهتكهن. بۇالر ئۇستازىدىن كېيىن جهمئىيهت ساقلىقىغا خېلى زور تۆھپىلهرنى 

نۇم يالغۇز تىبابهتته يۈكسهك ئۇرۇن تۇتۇپال قالماي بهلكى ئىلمى نۇجۇم (يۇلتۇزالر قوشتى. سوپى ئاخۇ

ئاسترونومىيه) نى ئىگىلىگهن ۋە مهخسۇس يۇلتۇزالر سايمانلىرىنى ياسىغان ھهمدە ئىشتا يۇلتۇز  -ئىلمى

رمىتى ھهركىتىگه قاراپ ئىش كۆرىدىغان ئۆتكۈر ئۇيغۇر ئاسترونومى ئىدى. شۇڭا بۇ كىشىنىڭ نامى ھۆ

 .خهلق ئارىسىدا ساقلىنىپ كهلدى

قهشقهردە يهنه ئۆتكۈر تېۋىپالردىن قاسىم ئىمىر ھاجىم، ھهيدەر ئاخۇنۇم، خوجا ئابدۇلالخان، 

 . قادىر ھاجىمالرمۇ بهدۆلهت زامانىسىدا شۆھرەت قازانغان ھۆكۈماالردىن ئىدى

ۆپ ھۆكۈما ئىدى. ئۇ يېقىنقى زامان ھۆكۈمالىرىدىن مۇسا ئاخۇن تېۋىپمۇ ئىخالسمهنلىرى ك

"تىببىي ھىندى" ئۇسۇلى بىلهن كېسهل داۋااليتتى. ئۇنىڭ ياسىغان دورىلىرى ئۆتكۈر بۇلۇپ، تىز 

 . ئۈنۈم بېرەتتى. شۇڭا بۇ كىشىمۇ قهشقهردە شۆھرەت قازانغان
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مۇھهممهت ھاجىم بولسا بالىالر كېسهللىكى بويىچه داڭدار ھۆكۈما بولغان. ئۇنىڭ بېرىدىغان 

ئوت چۆپتىن ياسالغان، ئاددىيراق بولسىمۇ ئۈنۈمى يۇقۇرى ئىدى. مۇھهممهت ھاجىم مول دورىلىرى 

تهجرىبىسى بىلهن كۆپلىگهن سۆزنهك، شۇنىڭدەك "خانازىر" دەپ ئاتالغان تهشمه جاراھهت 

 . كېسهللىكىنى داۋاالپ ساقايتقان ئىدى

الر ھازىرقى زامان يۈسۈپ ھاجىم، زۇنۇن ئاخۇن، مامۇتخان ھاجىم، ھهپىزىخان مهخسۇم... 

يىلى  -1932تېۋىپلىرىدىن بۇلۇپ "تىببىي يۇنان" قائىدىسى بويىچه، نۇرغۇن كېسهللهرنى داۋالىغان. 

فېۋرال، مارت ئايلىرىدا قهشقهردە يۈز بهرگهن قارا كېزىك كېسىلگه گىرىپتار بولغانالردىن مىڭلىغان 

 . پ، ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغانبىمارالر ئهنه شۇ ھۆكۈماالرنىڭ داۋالىشى بىلهن شىپا تېپى

يىللىرى،  -1900ئهسىرنىڭ باشلىرىدا پهيدا بولدى. ئۇنى 20قهشقهردە ياۋروپاچه داۋاالش

يىلىدىن كېيىن چېگرىدىن قېچىپ ئۆتكهن رۇس  -1930ئىنگىلىز، رۇس، شىۋىتلهر ئېلىپ كىردى. 

ا كېسهل كۆرۈپ، غهربچه دوختۇرى بىليونىسكى، ئۆزبېك ھۆكۈماسى موھىددىن مهخسۇمالر ئۆزئالدىغ

داۋاالشقا باشلىدى، شۇندىن باشالپ قهشقهردە غهربچه داۋاالشنى ئۆگهنگهن بىر تۈركۈم دوختۇرالر 

يېتىشىپ چىقتى. ئابدۇرۇپ، ئابدۇرشىت قارى ھاجىم، ئابدۇقادىر ئاكىالر ئهنه شۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

 .ئاتاقلىق دوختۇرالردۇر

 20مهسچىت،  108ىچىگه ئالغان. بۇ مهھهلىلهردە مهھهللىنى ئۆز ئ 120قهشقهر شهھىرى 

 . بار �ساراي، ئىككى ھاممام (مۇنچا) ۋە شهھهر ئهتراپىدا بىر قانچه ئونلىغان مازارالر  54مهدرس، 

ئۇستىالرنىڭ  -بۇ قۇرۇلۇشالر ھهرقايسى زامانالردا ئۇيغۇر خهلقى ئىچىدىن چىققان ھۈنهرۋەن

 -قۇرۇلۇشالر كۆركهملىك، ئاددىي ۋە مۇرەككهپلىك، چوڭشانلىق ئهمگىكى بىلهن ياسالغان، بۇ 

كىچىكلىك جهھهتلهردە پهرق قىلسىمۇ، بىر قانچه قېتىملىق رېمونت قىلىنغانلىقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا 

 .يۈز يىلدىن بېرى قهد كۆتۈرۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۈرگىلى بولىدۇ 4 -3بهزىلىرىنىڭ 

ساددا بولسىمۇ، ياسىلىشىنىڭ كۆركهم، مهزمۇتلۇقى  -ئاددى بۇ قۇرۇلۇشالر كۆرۈنۈشته

كىشىلهرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه جهلپ قىلىدۇ. ئۇ چاغدا ھازىرقىدەك پوالت چىۋىق، سېمونت بىلهن تام 

سهنەئت  -قوپۇرۇش ئىشلىرىدىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىنلىكتىن يىراق ئىدى. لېكىن ئۇيغۇر ھۈنهر

اق يىللىق بىناكارلىق سهنئىتى ۋە ماھارىتىنى ئىشقا سېلىپ، ئۆز ئۇستىلىرى ئۆز مىللىتىنىڭ ئۇز

دىيارىمىزدىن چىققان ھاك، گهج قاتارلىق ماتېرىيالالردىن پايدىلنىپ ۋە ئۇنىڭغا ئىش قۇشۇپ، مهزمۇت، 

كۆركهم قۇرۇلۇشالرنى ياساپ چىقتى. تۈۋرۈكسىز يېپىلغان گۈمبهز شهكىللىك تۇرۇسالر ۋە ئۆگزىلهر 
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يىلالپ ھهتتا بىر قانچه يۈز يىلالپ قهد كۆتۈرۈپ كۆركهم  100كېسهك تام ئۈستىدە  -شئاددىيغىنه خى

يېشىن، قارالرنىڭ شىددەتلىك  -چاپقۇن، يامغۇر -تۈسنى ساقالپ كهلدى ۋە كهلمهكته. بوران

ئاپهت كهلتۈرگهن  -زەربىسىگه بهرداشلىق بېرەلىدى. كېيىنكى چاغالردا ئېلىمىزگه زور بااليى

ور ئىنقىالبى" ۋاقتىدا بۇ قۇرۇلۇشالرنى زورلۇق بىلهن چاققاندا ئۆتكۈر پوالت ئهسۋابالرمۇ "مهدەنيهت ز

ئۇنى يىمىرىشكه ئاجىزلىق قىلغان ئىدى. بۇ ئىمارەتلهرگه گۈزەللىك بېغىشالپ تۇرىدىغان خۇشرەڭ 

ن" گۈللۈك خىشالرنىڭ ئاالھىدە كۆزگه تاشلىنىپ تۇرۇشى، ناۋايىنىڭ "كاشا سهنئىتىنى ئىگىلىگه

دېرىزىلهرگه  -دېگهن تهبىرىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ. ياغاچ تۆۋرۈكلهرگه، ناۋا، جهگىلهرگه، ئىشىك

ياغاچچىلىرىمىزنىڭ  -چېكىلگهن ئويما گۈللهر، ئۇيۇق، دېرىزىلهرگه چېكىلگهن نهپىس نهقىشلهر تامچى

ڭ كۆركهم، ھهيۋەتلىك قانچىلىك ماھارەتلىك ئىكهنلىكىنى كۆرسهتسه، مۇنارالر، گۈمبهزلهر، پهشتاقالرنى

 . كۆرۈنۈشى بىناكارلىق سهنئىتىمىزنىڭ ئىلمى ئاساسقا ئىگه ئىكهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ

قهشقهرنىڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك قۇرۇلۇشلىرىدىن بولغان مازار قۇرۇلۇشى قهشقهرنىڭ مۇھىم 

 . ھىدىلىكىگه ئىگىدۇربىرىدىن پهرقلىق ھالدا زىننهت ئاال -ئهتىقىلىرىدىن بىرىدۇر. بۇالر بىر -ئاسارە

 . تۆۋەندە مازار قۇرۇلۇشلىرىدىن ئاپائق خوجا مازىرىنى تۇنۇشتۇرىمهن

ئاپائق خوجا (ھىدايىتۇلال ئىشان) مازىرى قهشقهر شهھىرى مهركىزى ھېيتگاھ مهيدانىنىڭ 

 شهرقىي شىمال تهرىپىدىن تهخمىنهن بهش كېلومېتىر يىراقلىقتىكى جايغا ئۇرۇنالشقان بۇلۇپ، بۇ جاي

دەرەخلهر بىلهن قاپالنغان مهنزىرىلىك جايدۇر. بۇ گۈمبهزلىك مازار ئىچىگه سوپىزىم مهزھىپىنىڭ  -دەل

ئاتاقلىق تهرغىباتچىسى ۋە ئاقساقىلى ئاپائق خوجا دەپنه قىلىنغانلىقتىن، شۇ نام بىلهن "ئاپائق خوجا 

زارغا ئاپائق خوجا نهسىبىدىن مازىرى" دەپ ئاتالغان. يهنه يهرلىك رىۋايهتلهرگه ئاساسالنغاندا بۇ ما

بولغانالر، چهنلۇڭ زامانىسىدا قهشقهردىن ئېلىپ كېتىلگهن مهشھۇر ئىپارخان (مهمۇرى ئىزىم خېنىم) 

 . دەپنه قىلغانلىقتىن ئىپارخان مازىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ

ن يىلى ئهتراپىدا ياسالغان. ئاپتۇنۇم رايون دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغا -1640بۇ مازار 

 . مازارالرنىڭ بىرى

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئهنەئنىۋى ئاالھىدىلىكىگه  -ئاپائق خوجا مازىرىنىڭ بىناكارلىق قۇرۇلۇشى

 . ئىگه گۈزەل بىناكارلىق سهنئىتىنىڭ نهمۇنىسىدۇر

بۇ مازارنىڭ يهر شهكلى ئۇزۇن چاسا، ئالدى جهنۇب تهرەپكه قاراپ تۇرىدۇ. كىرىدىغان 

 30ئىشىكىمۇ مۇشۇ ئۇرۇندا بۇلۇپ، چوڭ ۋە ھهيۋەتلىكتۇر. مازارنىڭ ئىگىلىگهن ئۇمۇمىي يهر كۈلىمى 

دا مو ئهتراپىدا كېلىدۇ. ئاپائق خوجا مازىرىنى زىيارەت قىلىدىغانالر كىرىدىغان ئىشىكنىڭ ئالدى
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ناھايىتى گۈزەل، ئهتراپى ئېگىز دەرەخلهر بىلهن قاپالنغان "شهربهت كۆل" گويا قېنىق ئاسمان 

پارچىسىدەك يالتىراپ تۇرىدۇ. بۇ كۆلنى يانداپ ئۆتۈپ يېرىم ئاي شهكلى چۈشۈرۈلگهن دەرۋازىدىن 

ھهم خانىقادىن كىرىمىز. دەرۋازىنىڭ شىمال تهرىپىدە ئىنتايىن كۆركهم ياسالغان مهسچىت بار. كايۋان 

ئىبارەت ئىككى قىسىمدىن تهركىب تاپقان بۇ مهسچىتنىڭ قورۇسى، تام، تۈۋرۈكلىرى، جهگىلىرى 

ئوخشاشمىغان رەڭلهردە سىرالنغان، نهقىشلهنگهن. بۇ نهقىشلهر مىللىي بىناكارلىق سهنئىتىنىڭ 

 . نامايهندىسى سۈپىتىدە جۇالالپ تۇرىدۇ

ر ئارلىقتا گۈمبهز قۇرۇلۇشىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان مېتى 20دەرۋازىدىن مازارغا كىرگۈچه 

رىشاتكىلىق تام بار. ئىشىكتىن كىرگهندىن كېيىنال نهقىشلهنگهن، رەتلىك كاھىشتىن قوپۇرۇلغان كاتتا 

يومىالق گۈمبهز ھهيۋەت بىلهن نامايان بولىدۇ. بۇنى پۈتۈن مازار قۇرۇلۇشىنىڭ گۈل تاجىسى دېيىشكه 

 .بولىدۇ

مېتىر  35مېتىر، ئۇزۇنلۇقى  29سا شهكىلدە، ئاستى يۈزىنىڭ توغرىسى تۆت ئهتراپى چا

كېلىدۇ. گۈمبهز قۇرۇلۇشىنىڭ تۆت بۇرجىكىدە ئوخشاشال پىششىق خىشتىن ياسالغان يۇمىالق مۇنار 

مېتىر كېلىدۇ. بۇ تۆت  50. 3بۇلۇپ، ئۇنىڭ تۈۋى چوڭ، ئۈستى كىچىك، تۈۋىنىڭ دىائمېترى 

ياسىلىپ ئالتۇن ھهل بېرىلگهن يېرىم ئاي شهكلى چۈشۈرۈلگهن. بۇ  مۇنارنىڭ ئۇچىغا، مېتالدىن

 . مۇنارالرنىڭ يۇقۇرى قىسمىدا سىلىندىرسىمان پهنجىرە شهكلىدە ياسالغان ئهزان ئېيتىش ئورنى بار

مېتىردىن ئارتۇق. گۈمبهز تېمىنىڭ پۈتۈن يۈزى فارفۇر  26گۈمبهزنىڭ يهر يۈزىدىن ئېگىزلىكى 

شتىن ياسىلىپ نهقىش بېرىلگهن، رەڭگارەڭ سۈرەتلهر سىزىلغان. بهزى كۆك، يېشىل پىششىق خى

 . جايلىرىغا ئۇيغۇر، ئهرەب، پارس يېزىقىدا ھېكمهتلىك سۆزلهر يېزىلغان

مېتىر كېلىدۇ. ئۇنىڭ  17ئاسمان پهلهك ياسالغان گۈمبهزنىڭ ئوتتۇرا قىسمىنىڭ دېائمېتىرى 

رسىمان كىچىك مۇنار بۇلۇپ، خىلمۇ خىل ئويما چوققىسىدا يېرىم ئاي شهكلى چۈشۈرۈلگهن سىلىندى

 . نهقىشلىرى بىلهن كۆزنىڭ يېغىنى يهيدۇ

گۈمبهزنىڭ ئىشىكى جهنۇب تهرەپكه قاراپ تۇرىدۇ. گۈمبهزنىڭ ئىچى كهڭتاشا، ئېگىز ھهم 

يورۇق. گۈمبهز ئىچىدىكى بىر تامنىڭ ئىككى بۇلۇڭىغا پهلهمپهي ياسالغان. شۇ ئارقىلىق گۈمبهزنىڭ 

 -چىقىپ ئهتراپنى تاماشا قىلغىلى بۇلىدۇ. گۈمبهز ئوتتۇرىسىدىكى سۇپىدا ئېگىزلىكى، چوڭ ئۈستىگه

كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان قهبرىلهر قوپۇرۇلغان. ئېيتىلىشچه، بۇ گۈمبهز ئىچىگه ئاپائق خوجا 

كىشىنىڭ جهسىتى دەپنه قىلىنغان. ئهمهليهتته  72جهمهتىنىڭ بهش ئهۋالدىغا تهۋە بولغان 

بۇلۇپ، ھهممىسى ھهرخىل رەڭدىكى كاھىش بىلهن يۈزلهنگهن ۋە ئۈستىگه  58رۇلغان قهبرىدىن قاتۇ
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يوپۇق يېپىلغان. ھهممىسى يالتىراپ تۇرىدۇ. ئهرلهرنىڭ قهبرىسى چوڭراق، ئايال ۋە بالىالرنىڭ قهبرىسى 

ۇرا ئوتت -كىچىكرەك. گۈمبهز ئىچىدە مۇشۇ نهسهبتىن بىرىنچى ئهۋالد دەپنه قىلىنغۇچى كىشى

يىللىرىدا ئوتتۇرا ئاسىيادا خېلى داڭقى چىققان سوپىزىم مهزھىپىنىڭ ئۇستازى  -1400ئهسىرنىڭ 

مهخدۇم ئهزەم (خوجا ھهسهن كاسانى) نىڭ نهۋرىسى مۇھهممهت يۈسۈپ خوجىدۇر. ئاپائق خوجا 

 .بولسا، مهھهممهت يۈسۈپ خوجىنىڭ چوڭ ئوغلىدۇر

لهقىمى "ھهزرەت سىيد" (پهيغهمبهر ئهۋالدى ئاپائق خوجىنىڭ ئهسلى ئىسمى ھىدايىتۇلال، 

يىلى) ئاتىسىنىڭ قهشقهردىكى ئىشانلىق ئىمتىيازىغا  -1633يېشىدا (مىالدى  12دېگهن مهنىدە). ئۇ 

يىلى يهكهن سهئىدىيه خانلىقىنى، جۇڭغار خانلىقىنىڭ كۈچىگه تايىنىپ  -1679ۋارسلىق قىلغان. 

ھيا خوجىنى قهشقهرنىڭ باش مۇپهتتىشى قىلىپ ئاغدۇرۇپ تاشالپ پادىشاھ بولغان. ئوغلى يه

بېكىتكهن. ئىشانلىق يولىدىكى ئورنى ۋە شۇ چاغدىكى ئهمهلىي ھوقۇق تۇتۇپ پهيدا قىلغان تهسىرى 

تۈپهيلىدىن ئاپائق خوجا شۇ چاغدا ۋە كېيىنكى دەۋرلهردە ئاتىسىدىنمۇ چوڭ ئابرويغا ئىگه بولغان. 

 .بىلهن ھازىرغىچه ئاتىلىپ كهلمهكتهشۇڭا بۇ مازارمۇ ئاپائق خوجىنىڭ نامى 

يىلى يهكهندىن قهشقهرگه قايتىش يولىدا يېڭىسارنىڭ توپلۇق دېگهن  -1640يۈسۈپ خوجا 

 . يېرىدە ۋاپات بولغان. ۋەسىيهتكه ئاساسهن قهشقهرگه ئېلىپ كېلىنىپ، مۇشۇ مازارغا دەپنه قىلغان

قېتىملىق رېمونت قىلنىشتىن كېيىن قهبرە دەسلهپته ئاددىي ياسالغان. كېيىن بىر قانچه 

 . ھازىرقى ھالهتكه كهلگهن. گۈمبهز ئىچىدىكى باشقا قۇرۇلمىالر كېيىنكى چاغالردا داۋاملىق ياسالغان

يىلى دۆلهت خهزىنىسىدىن پۇل ئاجرىتىپ،  -1795چىڭ سۇاللىسنىڭ پادىشاھى چىيهنلۇڭ 

هت خهلقنىڭ مايىللىقىنى قولغا كهلتۈرۈش تۈزەشتۈرۈپ، تهمىر قىلىشقا بۇيرۇق بهرگهن. بۇلۇپمۇ بهدۆل

 . ئۈچۈن ھېيتگاھ جامهسى بىلهن، ئاپائق خوجا مازىرىنى ئاالھىدە ياساتقان

گۈمبهز ئىچىدە يهنه "ئىپارخان" دەپ نام ئالغان بىر ئايال مهلىكهنىڭمۇ جهسىتى بار( ئۇنىڭ 

دا تاالش بۇلۇۋاتقان، تېخى ھهل يوقلىقى نۆۋەتته ئېلىمىز ھهم خهلقائرادا تارىخشۇناسالر ئارىسى -بار

 .(بولمىغان مهسلىدۇر

بهزى مۇنهججىملهرنىڭ دەلىللهپ بېرىشىچه، تارىخىي رىۋايهتلهردە دېيىلىۋاتقان "ئىپارخان" 

يىلى  -1734نىڭ ئهسلى ئىسمى مهمۇرى ئىزىم خېنىم، ئهركىلهتمه ئىسمى ئىپارخان ئىكهن. ئۇ 

خۇش بۇي كېلىپ تۇرغانلىقى بېلىنگهن. شۇڭا ئىپارخان تۇغۇلغان. (تۇغۇلغاندىن كېيىن بهدىنىدىن 

ئهۋالد قىز نهۋرىسى، ئاپائق خوجىنىڭ ئىنىسى  -5ياكى  -4دەپ ئاتىغان) بۇ يۈسۈپ خوجىنىڭ 

 . كارامهت خوجىنىڭ كېيىنكى ئهۋالدى ئىكهن
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دېمهك، ھېيتگاھ جامهسى بىلهن ئاپائق خوجا مازىرى، قهدىمكى زامان ئۇيغۇر بىناكارلىق 

سهنئىتىنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك نهمۇنىلىرىدۇر. ئۇيغۇر ئىسالم مهدەنيىتى دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن كېيىن 

تۈرلۈك بىلىملهر بىلهن بىر قاتاردا ئاسترونومىيه ئىلمىگىمۇ ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهن. مهسچىت، 

ھهيۋەتلىك  مهدرىس، مازارالر قۇرۇلۇشلىرىدا ئاسمان گۈمبىزىگه سىمۋول قىلىپ ئهنه شۇنداق

 .قۇرۇلۇشالرنى ياساشنى ئالدىنقى ئۇرۇنغا قويغان

 


