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تهمسىللهردىن ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنەئنىۋىي -دىكى ماقال»تۇركىي تىلالر دىۋانى«
 ئىكولوگىيىلىك قاراشلىرىغا نهزەر

 
 ئادىل غاپپار كارىزى

ت قهشقىرى ۇمهھم«ئېچىلغان يىلى قهشقهردە -2005يىلى يېزىپ تاماملىنىپ، -2004بۇ ماقاله 
دا ئوقۇلغانىدى. يىغىندىن كېيىن، »يىللىقىنى خاتىرىلهش ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنى 1000تهۋەللۇتىنىڭ 

خىل ھهلهكچىلىكىدە بۇلۇپ كېتىپ، بۇ ماقالىنى ئىلمىي مهتبۇئاتالردا ئېالن قىلىشنى -تۇرمۇشنىڭ خىلمۇ

رەتلهۋېتىپ قۇلۇمغا چىقىپ قالدى. شۇڭا، -ئاختۇرۇپ  ئۇنتۇپ قاپتىمهن. يېقىندا ماتېرىيالالرنى

پايدىالنغانالر ئهسهرنىڭ ئاپتورى ۋە كېلىش   ئىزدىنىشتىكى قېرىنداشالرنىڭ پايدىلنىشىغا سۇندۇم.
 نى ئهسكهرتىشىنى ئۇنتىمىغاي مهنبهسى(ئىزدىنىش تورى)

ر ئارىلىقىدا) يىلال – 1077 – 1076ئهسىردە (تهخمىنهن مىالدى -11» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
ئۇيغۇرالر ئارىسىدىن يېىتىشىپ چىققان ئۇلۇغ تىلشۇناس ئالىم مهھمۇت قهشقهرى تهرىپىدىن يېزىپ 

پهن  –تۈركىي تىلىنى ئوتتۇرا ئهسىردە ئىلىم » تۈركىي تىلالر دىۋانى«چىقىلغان ئالهمشۇمۇل بۈيۈك ئهسهر. 
ىلىق قاراخانىيالر دەۋرىدىكى تۈركىي تىلى بولۇپ خىزمهت قىلغان ئهرەب تىلى بىلهن ئىزاھالش ئارق

خهلقلهرنىڭ ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي تۇرمۇشى ۋە مهدەنىي ھاياتىنى باي تىل ماتىرىياللىرى (تهخمىنهن 
دا »تۈركىي تىلالر دىۋانى«سۆزلهم) ئارقىلىق چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان ئىزاھلىق لوغهت.  7500

 200كۇپلىت ئهدەبىي پارچه،  242ن تۈرلۈك تېمىدا سۆزلهملهرنىڭ مهنىسىنى جانلىق ئىپادىلهش ئۈچۈ

تهمسىل بېرىلگهن ۋە بۇ ئارقىلىق شۇ دەۋردىكى يازما ۋە ئېغىز ئهدەبىياتىنىڭ  –دىن ئارتۇق ماقال 
]. 1نهمۇنىلىرى كۆرسىتىلگهن. ھهم شۇ دەۋردىكى پهلسهپىۋى ۋە ئهخالقىي كۆز قاراشالر يورۇتۇپ بېرىلگهن[

تهمسىللهردە يهنه، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيىلىك مۇھىت -دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
توغرىسىكى قاراشلىرىمۇ ناھايىتى روشهن ئهكس ئهتكهن بۇلۇپ، بۇ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئهنەئنىۋىي 

 . ئىكولوگىيه قاراشلىرىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمى ھىسابلىنىدۇ

هنگهن دىكى ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيىلىك قاراشالرنى تهتقىق قىلىش، دا خاتىرىل»تۈركىي تىلالر دىۋانى«
ئۇيغۇر مىللتىنىڭ ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيه قاراشلىرىنىڭ پهيدا بولۇش، تهرەققىي قىلىش قانۇنىيىتى، 

ئهۋالدقا يهتكۈزىلىش ئۇسۇللىرى توغرىسىدا مۇئهييهن -مهزمۇنى، فونكىسيىسى ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدتىن
ئۇيغۇر مىللتىنىڭ «ۇشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه. يهنه بىر ەتهرپتىن ئىلىم ساھهسىدىكى بىلىشكهئىگه بول

توغرىسىدىكى تهتقىقات بوشلۇقنى بىرقىسىم نهزىرىيىۋىي ئاساس » ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيه مهدەنىيىتى
ى توغرا ھهل بىلهن تهمىنلهپ، نۆۋەتته رايۇنىمىزدا مهۋجۇت بۇلوپ تۇرۇۋاتقان ئىكولوگىيىلىك مهسىلىلهرن

قىلىپ، رايۇنىمىزنىڭ سىجىل تهرەققىيات(ئىلمىي تهرەقىيات)نى ساقالشتا بهلگىلىك نهزىرىيىۋىي ئاساس 

 . بۇلۇش ئهھمىيىتىگه ئىگه
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تهمسىللهردىكى ئۇيغۇر مىللتىنىڭ -ماقال  دا خاتىرىلهنگهن» تۈركىي تىلالر دىۋانى«بۇ ماقالىدە، 
ئىكولوگىيه فولىكلورشۇناسلىقى ۋە ئىكولوگىيه تىلشۇناسلىقى ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيىلىك قاراشلىرى، 

-دىكى ماقال»تۈركىي تىلالر دىۋانى«نۇقتىسىدا تۇرۇپ تهتقىق قىلىش ئارقىلىق ئېچىپ بېرىلىدۇ. 
شۇ دەۋردىكى ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئوبىكتىپ شهيئىلهرگه قانداق كۆز قاراش ۋە «تهمسىللهردىن 

ۆز بېشىدىن قانداق تارىخى جهريانالرنى ئۆتكۈزگهنلىكى ۋە تهجرىبه ساۋاقالرغا مۇناسىۋەتلهردە بولغانلىقىنى، ئ
-ئىگه بولغانلىقىنىمۇ كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ. ۋاھالهنكى، بۇ ماقالىالر ناھايىتىمۇ ئۇزاق تارىخقا ئىگه. بۇ ماقال

هلۇم. بۇ ماقالىالر، تهمسىلللهر مهھمۇت قهشقهرى ياشىغان دەۋردىن بىرقانچه ئهسىر ئىلگىرىمۇ بولغانلىقى م
تارىختا جاھان مهدەنىيىتىگه ئۆز تۆھپىسىنى قوشقان ئۇيغۇر قهبىلىلىرىنىڭ، بىر پۈتۈن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ 

-تهپهككۇرنىڭ مهھسۇلى. ئۇنىڭدا ئهينى زاماندىكى خهلقىمىزنىڭ ئهسىرلهر بويى داۋاملىشىپ كهلگهن ئارزۇ
تۈركىي تىلالر ]. «2»[اراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهنئادىتى، ئومۇمىي ق-خاھىشى، ئۆرپ-ئارمىنى، تىلهك

دەرەخ، ئۆسۈملۈكلهر، يهر (تاغالر)، شۇ (دېڭىز، دەريا، كۆل، ھاۋا -ھهرخىل ھايۋانالر، دەل  دا يهنه،»دىۋانى
(شامال)، تهبىەئت ھادىسىلىرى (تۆت پهسىل، قار، يامغۇر، چاقماق)، ئاسمان جىسىملىرى (قۇياش، ئاي) 

زىگه خاس ئىسىملىرى ۋە ئۇالرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدىكى مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. قاتارلىقالرنىڭ ئۆ
ئىكولوگىيه تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن قارىغاندا، بۇ سۆزلهر ۋە مهزمۇنالرنىڭ ئهينى دەۋر ئۇيغۇر تىلىدا 

دەتلىك مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ھهرگىزمۇ بىر تاسادىبىلىق ئهمهس. بهلكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۇزاق مۇد
ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىساددىي ئىشلهپچىقىرىش ئهمىلىيىتى جهريانىدا، ئۆز مهدەنىيىتىنىڭ 
ئىكولوگىيىسىنى چۈشىنىش، ماسلىشىش ۋە ئۆزگهرتىش جهريانىدا بارلىققا كهلتۈرگهن، ئىكىلوگىيىلىك 

ىن. چۈنكى تىل مۇھىت تۇغرىسىدىكى ئهنەئنىۋىي قاراشالرنىڭ مۇكهممهل ئىزناسى دەپ قاراش مۇمك
تارىخىنىڭ شهكىللىنىش باسقۇچلىرىغا نهزەر سالىدىغان بولساق، ھهرقانداق بىر مىللهت تىلنىڭ ئهڭ 
دەسلهپته شهكىللهنگهندە، شۇ مىللهت ياشاۋاتقان ئىكولوگىيىلىك مۇھىتنىڭ چوڭقۇر تهسىرىگه 

لنىڭ فۇنىتىكىسى، ئۇچرىغانلىقىنى بايقايمىز. بۇ خىل مۇھىتنىڭ تىلغا بولغان تهسىرى بىر تى
لىكسىلوگىيىسى، گرامماتىكىلىق قۇرۇلمىسى ۋە دىائلىكتىكىسى قاتارلىقالردا ئومۇميۈزلۈك كۆرۈلىدۇ. مهھمۇد 

دا ئوخشاش بىر تۈركىي تىلنى، ئوخشاش بولمىغان قهبىلىلهر ئوخشاش »تۈركىي تىلالر دىۋانى«قهشقىرىمۇ 
شاش تهلهپپۇز قىلىنىدىغان سۆزنىڭ ئوخشاش بولمىغان بولمىغان تهلهپپۇزدا تهلهپپۇز قىلىدىغانلىقى، ئوخ

قهبىلىلهردە ئوخشاش بولمىغان مهناالرنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتكهن. 
ئهسىردىكى ئۇيغۇر تىلىدىمۇ، ئۇيغۇر خهلقى ئۆز تارىخىدا ياشاپ ئۆتكهن ھهرقايسى رايۇنالر -11دېمهك،

ىتنىڭ ئۆچمهس ئىزنالىرى ناھايىتى مۇكهممهل ساقلىنىپ قالغان دېيىشكه بولىدۇ. بۇ ئىكىلوگىيىلىك مۇھ
دىكى لىكسىكا كاتىگورىيىسىگه مهنسۇپ بولغان ئىسىم، سۈپهت، »تۈركىي تىلالر دىۋانى«خىل ئىزناالر 

-11زگهتهمسىللهردە بىر قهدەر گهۋدىلىك ئىپادىلهنگهن. بۇ ھال بى-پېئىل قاتارلىقالردا، بۇلۇپمۇ ماقال
ئىدۇلوگىيىسىدە، ئىكولوگىيىلىك مۇھىت توغرىسىدا مۇكهممهل كۆز -ئهسىردىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئاڭ

 .قاراشالرنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى تولۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ

ئۇيغۇر -تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن ئىكولوگىيىلىك قاراشالر-دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
لهندۈرگهن ۋە بېيىتىپ مۇكهممهللهشكهن تهبىەئتنى چۈشۈنۈش، تهبىەئتكه مىللىتىنىڭ تارىختا شهكىل

ماسلىشىش ۋە تهبىەئتتىن پايدىلىنىش جهريانىدىكى ئهمهلىي تهجرىبىلىرى بىلهن تهپهككۇر پائالىيىتىنىڭ 
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د يىغىندىسىدىن ئىبارەت. تېخىمۇ كونكرت قىلىپ ئېيتقاندا، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي ئېتىقا
قاراشلىرى ۋە ساددا پهلسهپىۋىي قاراشلىرى بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپلىرىغا 
خاس بولغان ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمهلىيىتى جهريانىدا ھاسىل قىلغان 

تهمسللهردە -ى ماقالدىك» تۈركىي تىلالر دىۋانى«ساۋاقالرنىڭ ئورگانىك بىرلهشمىسى. -تهجرىبه
ئىپادىلهنگهن ئۇيغۇر مىللتىنىڭ ئهنەئنىۋىي ئىكولوگىيىلىك قاراشلىرى ئاساسلىقى تهبىەئتنى چۈشىنىش، 

 . تهبىەئتتىن پايدىلىنىش ۋە تهبىەئتنى قوغداش قاتارلىق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 زېمىن، تۇپراق قارىشى-.يهز1 

زېمىن، تۇپراق توغرىسىدىكى -تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن يهز-لدىكى ماقا» تۈركىي تىلالر دىۋانى«

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقادى ۋە ساددا پهلسهپىۋىي قاراشلىرى  –قاراشالر 
تېرىم ئىقتىساددىي مهدەنىيهت تىپىدىكى ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە -بىلهن تارىختىكى بوستانلىق

مۇش ئهمهلىيىتى جهريانىدا شهكىللهندۈرگهن تېرىقچىلىق ئادەت قاراشلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تۇر
يۇغۇرۇلمىسىدىن تهركىپ تاپقان يهرنى ئولۇغالش، يهرنى قهدىرلهش ۋە يهرنى ئاسراش توغرىسىدىكى 

تۇپراق توغرىسدىىكى چۈشهنچىلىرى ناھايىتى ئۇزاق -قاراشلىرىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇيغۇر مىللتىنىڭ يهر
ىي تارىخى ئارقا كۆرىنىشكه ئىگه. ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئهجدادلىرى ئىنسان ۋە كائىناتنىڭ ئىجتىمائ

بارلىققا كېلىش مهنبهسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ، قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقادى، ئانىمىزم، ئهجداد 
پراق ئىنسان ۋە كائىناتنىڭ ئېتىقادى ۋە تۇتىمىزم ئېتىقادىنى بارلىققا كهلتۈردى. بۇ ئېتىقادى قاراشالردا تۇ

بارلىققا كېلىش مهنبهلىرىنىڭ بىرى دەپ قارالدى. يهر ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت 
ئېتىقادىنىڭ ئهڭ ئاساسلىق چوقۇنۇش ئوبىيكتلىرىدىن بىرى. ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنەئنىۋىي دۇنيا قاراش 

قهدىمقى «ش ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىدۇ. شۇڭالشقا دىگهن قارا» ئىنسان تۇپراقتىن يارالغان«سېستىمىسىدا 
تۈركىي خهلقلهر ئهپسانىلىرىدە تىلغا ئېلىنغان ئۈچ چوڭ تهڭرىنىڭ بىرى يهر تهڭرىسى بولۇپ، ئۇنىڭ نامى 

]. ئۇيغۇرالر ئارىسىدا تۇپراق ئېتىقادىنىڭ 3»[) دەپ ئاتالغانذس-سۇب (مۇقهددەس يهر-ئىدۇق يهر«
ىپ كهلگهن بولۇپ، تاغقا چوقۇنۇش ئۇنىڭ مۇھىم بىر ۋارىيانتى ھېسابلىنىدۇ. ئىزلىرى ھازىرغىچه داۋاملىش

بوستانلىق تېرىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپى جهريانىدىمۇ، يهر ئۇيغۇرالر ئىقتىسادىي -كېيىنكى يهر
دا تۇرمۇشىنىڭ تۈپ ئاساسىي ۋە ئاساسلىق ئىشلهپچىقىرىش ۋاستىسى بولغانلىقتىن، ئۇيغۇرالر ئىدىيه تارىخى

تۈركىي تىلالر «ئهزەلدىن بار بولغان يهرنى ئۇلۇغالش قارىشى كېيىنكى دەۋىرلهرگىچه داۋاملىشىپ كېلىپ، 

 : مهسىلهن تهمسىللهر ئىچىدىنمۇ بهلگىلىك ئورۇن ئالغانىدى.-ماقال  دىكى» دىۋانى

 )بهت-136توم -1»(تاغنى ئوقرۇق بىلهن ئهگكىلى بولماس، دېڭىزنى كېمه بىلهن بۆككىلى بولماس«

 )بهت-163توم -1»(ھىنگان ئىڭرىسا بوتا بوزالر«

 )بهت-139توم - 2» (تاغ تاغقا قۇۋۇشماس، ئادەم ئادەمگه قۇۋۇشۇر«

 )بهت-24توم -3» (كۆپ سۆزنى چۈشهنگىلى بولماس، تىك قىيانى يىقىتقىلى بولماس«
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 بهت)– 609توم - 1(» يهر باستۇرغى تاغ، خهلق باستۇرغى بهگ«

ئىدىيىۋى كۆز قارىشىنىڭ مهركهزلىك » تۇپراققا چوقۇنۇش«ئهسىردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ -11بۇ دەل 

 . تۇپراققا بولغان ھۆرمهت تۇيغۇلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن-ئىنكاىسى بولۇپ، تاغالرنى ئۇلۇغالش ئارقىلىق يهر
ىجىي بوشۇتۇپ، ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قىلغاندىن كېيىن، يهر ئىالھى سۈپهتلىك ئورنىنى تهدر

ئاالھ تهرىپىدىن يارىتىلغان تهبىەئت جىسىملىرى كاتىگورىيىسىگه مهنسۈپ بولدى. ئهمما، يهر بوستانلىق 
تېرىم ئىقتىساددىي مهدەنىيهت تىپىدىكى ئىشلهپچىقىرىش جهريانىدا، تېرىقچىلىق ئىقتىسادىي تۇرمۇشىنىڭ 

قا، ئۇيغۇرالر يهرنىڭ بۇ خىل مۇھىم رولىنى تۈپ ئاساسىي ۋە ئاساسلىق ئىشلهپچىقىرىش ۋاستىسى بولغاچ
يهرنى «يهرنى ئۇلۇغالش قارىشى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ، تېرىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپىغا خاس بولغان 

تۈركىي «تهك ئۆزگىچه يهر قىممهت قاراش سېستىمىسىنى بارلىققا كهلتۈردى. بۇخىل قاراشالر » قهدىرلهش

 مهسىلهن: سىللهردىمۇ روشهن ئهكس ئېتىپ تۇرىدۇ. تهم-ماقال  دىكى»تىلالر دىۋانى

 بهت)-163توم -1»(ھىنگان ئىڭرىسا بوتا بوزالر «  

 بهت)-426توم  -1» (تهسكهيدە قار ئۆكسىمهس، قويدا ياغ ئۆسىمهس« 

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ يهرنىڭ ھاياتلىق كاپالىتىنىڭ مۇھىم ئاساسى ئىكهنلىكىنى -بۇ ماقال 
ش ئاساسىدا، يهرنى ئۇلۇغالش، يهرنى قهدىرلهش ئىدىيىسىنى ئىپادىلىگهنلىكى كۆرىنىپ چوڭقۇر چۈشىنى

 .  تۇرىدۇ
ئۇيغۇرالر بوستانلىق تېرىم مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن كېيىن، يهر تېرىقچىلىق ئىقتىسادىي 

ئۇيغۇرالر ئهڭ  تۇرمۇشىنىڭ تۈپ ئاساسىي ۋە ئاساسلىق ئىشلهپچىقىرىش ۋاستىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن
كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇھىم ئامىلغا ئايالنغان. بۇنىڭ بىلهن، ئۇيغۇرالر ئىسالمىيهتتىن كېيىنكى قىممهت قاراش 
مايىللىقى ۋە ئۇزاق مهزگىللىك ئىقتىساددىي ئىشلهپچىقىرىش ئهمىلىيىتى جهريانىدىكى يهرگه توغرىسىدىكى 

ىش ۋە يهرنى ئاسراش توغرىسىدىمۇ بىرقاتار كۆز چۈشهنچىلىرى ئاساسىدا، يهردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىن
ئادەتلىرىنىڭ -قاراشالرنى بارلىققا كهلتۈرگهن. بۇ قاراشالر ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش ۋە ئىشلهپچىقرىىش ئۆرپ
تۈركىي تىلالر «ھهرقايسى تهرەپلىرىگه مۇقهددەس ھهقىقهت سۈپىتىدە چوڭقۇر سىڭىپ كهتكهن بولۇپ، 

 :للهردىمۇ ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ. مهسىلهنتهمسى-ماقال  دىكى» دىۋانى

قۇشنىڭ ئهسكىسى سىغىزخان، ياغاچنىڭ ئهسكىسى ئازغان، يهرنىڭ ئهسكىسى قازغان، خهلقنىڭ «  

  بهت)-572توم -1» (ئهسكىسى بارسغان

 بهت)-671توم -1»(گۆرىستاندا ئۆي بولماس، توپىالڭ يهردە ئوۋ بولماس«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىقچىلىق ئىشلهپچىقىرىش ئهمىلىيىتى جهريانىدا، ئۇزاق -بۇ ماقال 
مهزگىللىك كۆزىتىش ۋە تهجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ھاسىل قىلغان، يهر بىلهن ھايۋانالر ۋە يهر بىلهن 

اساسىدا بارلىققا كهلتۈرگهن زىرائهتلهر ئوتتۇرىسىدىكى ماھىيهتلىك مۇناسىۋەت توغرىسىدىكى چۈشهنچىلهر ئ
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يهرنى ئاسراش قارىشى ئىپادىلهنگهن. يهنى ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىقچىلىق ئىشلهپچىقىرىش ئهمىلىيىتى 
جهريانىدا، تهكرار تهجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىىق ھاسىل قىلغان، ئوخشاش بولمىغان يهرلهرنىڭ 

خىل ھهقىقهت سۈپىتىدە ناھايىتى  ماھىيهتلىك خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدىكى چۈشهنچىلىرىمۇ، بىر
 .كهسكىن ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ، يهردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ۋە يهرنى ئاسراش خاھىشلىرىنى ئىپادىلىگهن

تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن سۇ -دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«سۇ توغرىسىدىكى قاراشالر  

مكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقادى ۋە ساددا پهلسهپىۋىي ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهدى –توغرىسىدىكى قاراشالر 
قاراشلىرى بىلهن تارىختىكى كۆپ خىل ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپلىرىدىكى ئىشلهپچىقىرىش ۋە 
ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمهلىيىتى جهريانىدا شهكىللهندۈرگهن سۇنى ئۇلۇغالش، سۇنى ئاسراش توغرىسىدىكى 

ئوبرازلىق ئىنكاسى. سۇ ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت قاراشلىرىنىڭ ئهڭ ئىخچام ۋە 

قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ پهلسهپىۋىي قارىشى  -» سۇ تهڭرى«ئوبىكتىلىرىنىڭ بىرى.   ئېتىقادىنىڭ مۇھىم
بولغان تۆت تادۇ (تۇپراق، سۇ، ھاۋا، ئوت) قارىشىنىڭ بارلىققا كېلىشىگه ئاساس بولغان تۆت تهڭرى (يهر 

سۇ تهڭرى، ھاۋا تهڭرى، ئوت تهڭرى) نىڭ بىرى. قهدىمكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ تارىخى داستانى  تهڭرى،

، ئوغۇز خاقاننىڭ سۇ ئىالھىنىڭ قىزى بىلهن نىكاھلىنىپ، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغان بىر ئوغۇلغا ةد» ئوغۇزنامه«
لغاندىن كېيىن، دەپ ئات قويغانلىقى سۆزلىنىدۇ. گهرچه ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىنى قۇبۇل قى» دېڭىز«

ئۇيغۇرالرنىڭ قىممهت قاراش مايىللىقىدا مۇئهييهن ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىدولوگىيه 
سېستىمىسىدا سۇ ئىالھى سۈپهتلىك ئورنىنى بوشۇتۇپ، تهبىەئت جىسىملىرى كاتىگورىيىسىگه مهنسۈپ 

دەمنىڭ گۇناھىي يۇيىلىدۇ ۋە سۇ ئۈزۈپ چۈش كۆرسه، شۇ ئا«بولغان بولسىمۇ، ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، 
دېگهنگه ئوخشاش، سۇغا بولغان ئېتىقاد » بهختلىك بولىدۇ. سۇغا تۈكۈرسه يامان (گۇناھ) بولىدۇ

 . ئادەتلىرى ھازىرغىچه داۋامالشماقتا

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ بوستانلىق تېرىم ئىقتىسادىي -دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
خاس بولغان سۇ توغرىسىدىكى قاراشلىرى بىرقهدەر گهۋدىلىك ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. مهدەنىيهت تىپىغا 

 :مهسىلهن

-136توم -1» (تاغنى ئوقرۇق بىلهن ئهگكىلى بولماس، دېڭىزنى كېمه بىلهن بۆككىلى بولماس «
 بهت)

 بهت)-89توم -1» (ئىغىلدا ئوغالق تۇغۇلسا، ئېرىقتا ئوتى ئۈنهر«

 بهت)-507توم -1» (اسقاينام دەريا كىچىكسىز بولم«

 بهت)-25توم -2» (باال سۇ تۆكهر، چوڭىنىڭ يانپىشى سۇنار«

 ) بهت-154توم -2» (ناننى سۇنىڭ ئايىقىغا تاشال، بىشىدىن ئىزله«

 بهت)-169توم-3» (مۇزدىن سۇ تامار«
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 بهت)– 350توم -3»  (يىپىنچىلىق ھۆل بولماس، ئېغىزدۇرۇقلۇق چايچىيالماس«

 بهت)-492توم -3»  (تاما كۆل بوالر-ر، تامابىرلهپ مىڭ بوال-بىر«

 بهت)-580توم -3» (سۇنى كۆرمىگۈچه ئۆتۈك سالما«

سۇ «تهمسىللهردىكى مهزمۇنالر ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان، -بۇ ماقال
تلىرىنىڭ ئهڭ ، دەيدىغان ئېتىقاد ئادە»سۇ ھامان پاك ۋە مۇقهددەس «، » ھاياتلىق ئاتا قىلغۇچى ئىالھ

ھوسۇلنىڭ -مهركهزلىك ئىنكاسى. شۇنداقال، سۇنى تېرىقچىلىق ئىقتىساددىي تۇرمۇشىنىڭ جان تومۇرى، مول
مهنبهسى، دەپ قارايدىغان سۇنى ئۇلۇغالش، سۇنى قهدىرلهش ، سۇنى ئاسراش قاراشلىرىنىڭ بىۋاسته 

  .ئىپادىلىنىشى

 

  ھاۋا توغرىسىدىكى قاراشالر .3

ئۇيغۇر  –تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن ھاۋا توغرىسىدىكى قاراشالر -دىكى ماقال» دىۋانىتۈركىي تىلالر «
مىللتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقادچىلىقى ئاساسىدا راۋاجالنغان ساددا پهلسهپىۋىي قاراشلىرى 

ىمائىي تۇرمۇش بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپلىرىدىكى ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجت
ئهمهلىيىتى جهريانىدا يهكۈنلىگهن ئهنەئنىۋىي تىبابهتچىلىك قاراشلىرىنىڭ مۇكهممهل بىرىكىشىدىن 
تهركىپ تاپقان ھاۋانى ئۇلۇغالش، ھاۋانى قهدىرلهش ۋە ھاۋانىڭ ساپلىقىنى قوغداش قاراشلىرىدىن ئىبارەت. 

ئوتتۇرىىسدىكى مۇناسىۋەتلهرنى يهكۈنلهش ئۇيغۇرالر ئادەم بىلهن شهيئىلهر، ھاياتلىق بىلهن تهبىەئت 
ئاساسىدا، ھاۋانىڭ تهبىەئت دۇنياسىدىكى رولى ۋە خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدا بىر قاتار بىلىشلهرنى بارلىققا 
كهلتۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشى ئهمىلىيىتىگه تهدبىقالپ ئىشلهتكهنىدى. ھاۋا توغرىسىدىكى 

  :تهمسىللهردىمۇ  ئۇچرايدۇ. مهسىلهن-دىكى  ماقال»ىلالر دىۋانىتۈركىي ت«بۇخىل قاراشالر 

 )بهت-459توم  -1( »ھۆكۈمهت ئىشىكنى پارا ئاچار قارا بۇلۇتنى يهل ئاچار،«

 )بهت-93توم -2» (تۈتۈشمىغىچه ئارا تۈزەلمهس، شامال چىقمىغۇچه ھاۋا ئېچىلماس«

 )بهت-491توم -3» ( ئادەمگه مۇڭ تىگهر، تاغ سىڭىرىغا يهل تىگهر«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇزاق ئهسىرلىك ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش -بۇ ماقال
ئهمهلىيىتى جهريانىدا يهكۈنلىگهن، ھاۋانىڭ تهبىەئت دۇنياسىدىكى رولى ۋە خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدا بىر 

  .شلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهنقاتار بىلىشلىرىنىڭ  مهركهزلىك ئىنكاسى بۇلۇپ، ھاۋانى ئۇلۇغالش قارا

 

  ھايۋانالر توغرىسىدىكى قاراشالر .4
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ئۇيغۇر –تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن ھايۋانالر توغرىسىدىكى-دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
مىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي ئېتىقاد (ئانىمىزم ۋە تۇتىمىزم) قاراشلىرى بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى 

ىمائىي تۇرمۇش ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپلىرىغا خاس بولغان ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجت
ئهملىيىتى جهريانىدىكى، ئادەم بىلهن ھايۋانالر ئوتتۇرىسىدىكى بېقىندىلىق مۇناسىۋەتلهرنىڭ ماھىيهتلىك 
ئىنكاسىدىن ئىبارەت. ھايۋانالر ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقادى ۋە تۇتىمىزم ئېتىقادى 

ن. تۈركىي خهلقلهرنىڭ قهدىمكى ئېتىقادىدا قۇرت (بۆرە) قارشلىرىدا مۇھىم چوقۇنۇش ئوبىيىكتلىرى قىلىنغا
بهخت تهڭرىسىنى كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ئۇيغۇرالردا ھازىرمۇ بۆرە ئېتىقادىنىڭ قالدۇق تهسىرى ساقالنغان 

دەپ، سهپهرگه چىققاندا بۆرىنىڭ ئوشۇقىنى يېنىدا ئېلىپ يۈرىدۇ، يهنه » پېشكهللىكتىن ساقاليدۇ«بولۇپ، 
ئوشۇقىنى تۇمار قىىپ ئېسىۋالىدۇ. جهمئىيهت تهرەققىياتىنىڭ كېيىنكى باسقۇچلىرىغا بهزىلهر بۆرىنىڭ 

كهلگهندە، تۈركىي خهلىقلهرنىڭ ھايۋانالر ھهققىدىكى تونۇشىنىڭ ئۆسۈشى ۋە ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ، بۆرە 
ارىختا بۆرىدىن تۇتىم ئېتىقادىمۇ ئۆزگهرگهن. يېقىنقى تهتقىقات نهتىجىلىرىگه ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالر ت

قاتارلىقالرغىمۇ » تۆگه (بۇغرا)«، »شىر (ئارسىالن)«، »كاال«، »الچىن«، »ئات«باشقا يهنه 
تهمسىللهردىمۇ كۆپ -دىكى  ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«چوقۇنغانلىقى ئىسپاتالنغان. بۇ خىل قاراشالر 

  :ئۇچرايدۇ. مهسىلهن

 )بهت-48 توم-1» (قۇش قانىتى بىلهن، ئهر ئېتى بىلهن«

 )بهت-167توم -1» (ئارپىسىز ئات قىر ئاشالماس، ياردەمچىسىز باتۇر سهپنى يىمىرەلمهس«

 )بهت-187توم-1» (باتۇرالرنى خار قىلما، يۈگرۈڭ ئاتنى يېغىر قىلما«

 )بهت-142توم -1» (چورۇق بولسا ئادەم ئۆلمهس، ئىچلىك بولسا ئات يېغىر بولماس«

 )بهت– 240توم-1» (ئىت چىشلمهس، ئات تهپمهس دېمه«

 )بهت-471توم-1» (چېقىر كۆز ئىت ئاتقا باراۋەر كېلىپ چېقىر كۆز ئاتا ئېتىقىمۇ باراۋەر كهلمهس«

 )بهت-207توم-2» (ئارسىالن ھۆكۈرسه، ئات ئايىقى كالىۋالىشىدۇ«

 )بهت- 204توم-3» (چىپار ئات يۈك كۆتىرەلمهس«

 )بهت-156توم -1»  (ئهندىز بولسا ئات ئۆلمهس«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاتتىن ئىبارەت بۇ ھايۋاننى ئهتىۋاراليدىغان، ئاسرايدىغان -ماقالبۇ 
قا چوقۇنغانلىقىدەك ئوبىكتىپ » ئات«خاھىشلىرى ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختا 

  .ئهمهلىيهتنىڭ كونكرت ۋە ئهينهن ئىنكاسىدۇر

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىكى ئوۋچهلىق -قىسىم ماقال دىكى بىر» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپىغا خاس بولغان ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش 
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ئهمهلىيىتى جهريانىدىكى، ئادەم بىلهن ھايۋانالر ئوتتۇرىسىدىكى بېقىندىلىق مۇناسىۋەتلهرمۇ ناھايىتى 
 :ۈرۈلگهن. مهسىلهنئوبرازلىق ئهكس ئهتت

 )بهت-76توم-1» (تۈلكه ئۆز ئىنىگه ھۆرىسه، قوتۇ بولۇر «

 »ئوۋچى قانچه يول بىلسه، ئېيىقمۇ شۇنچه يول بىلهر«

 )بهت-¬111توم -1» (ھىله بىلهن ئارسىالن تۇتىالر، كۈچ بىلهن قارانچۇقمۇ تۇتۇلماس «

 )بهت-140توم -1»  (غاز كهتسه، ئۆردەك كۆلىنى ئىگىلهر «

 )بهت-304توم -1»  (قۇش ئىسقىرتسا، ئۆلۈم چىقار تاپ«

 )بهت-419توم -1»  (بۈك باراقسان سۆگهتكه قوش قونار، چىرايلىق قىزغا سۆز كېلهر«

 )بهت-491توم -1»  (بىلىقنىڭ ئۆزى سۇدا، كۆزى تاشقىرىدا «

  )بهت-554توم -1» (قۇالن پادىسى يول باشلىغۇچىسىز قالماس «

 )بهت-634توم -1» (بولماس غاز توپى باشالمچىسىز «

  )بهت-20توم -2» (تايغاننىڭ يۈگرىكىنى تۈلكه سۆيمهس «

 )بهت- 126توم -2»(كىچىكلهر چوڭالرغا تهڭ تۇرالماس، قۇرغۇي شۇڭقارغا قارشى چىقالماس «

 )بهت-482توم-2» (ھهرىنىڭ چىشىغا تهگسه چاقىدۇ «

-485توم -2» (چا ياغاچ ئۈستىگه قونماس ساچراتقۇدىن بىر قېتىم قورققان قۇش قىرىق يىلغىچه ئا«
  )بهت

 )بهت-52توم -3» (يىالن يار پوزدىن قاچىدۇ. ئۇ نهگه بارسۇن، يهنه يارپۇزغا دۇچ كېلىدۇ «

  )بهت-142توم -3»  (كىشى سۆزلىشىپ، ھايۋان ھىدلىشىپ «

 )بهت-207توم -3» (توغرا كهتكهن كىيىكنىڭ كۆزىدىن باشقا يارىسى يوق «

 )بهت-409توم -3» (توزاققا يهم ئۈچۈن ئىلىنهر قوش «

 )بهت-524توم -3» (يالغۇز غازنىڭ ئاۋازى چىقماس «

 )بهت-304توم -3»  (بۆرە قوشنىسنى يېمهس «

 )بهت-319توم -3»  (قۇش بالىسى يىرگىچىنلىك، ئىت بالىسى يېقىملىق «

 )تبه-359توم -3» (ئارسىالن قېرىسا، چاشقاننىڭ ئۇۋىسىنى پاياليدۇ «
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تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئوۋچىلىق ئىقتىساددىي تۇرمۇشى جهريانىدا، ئۇزاق مهزگىللىك -بۇماقال
كۈزىتىش ئارقىلىق،  دائىم ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان بىر قىسىم ياۋايى ھايۋانالرنىڭ ئۆزگىچه خۇسۇسىيهتلىرى 

بۇ ھايۋانالرغا بولغان كۈچلۈك توغرىسىدىكى ئومۇمىي يهكۈنلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 
  .ھۆرمهتلهش ۋە ئاسراش ئىدىيىسى ئىپادىلهنگهن

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ چارۋىچىلىق ئىقتىسادىي -قىسىم ماقال دىكى بىر» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
تۇرمۇش ئهمهلىيىتى جهريانىدىكى ھايۋانالر بىلهن ئىقتىسادىي تۇرمۇش ئوتتۇرىسىدىكى بېقىندىلىق 

  :ناسىۋەتلهردىن يهكۈنلىگهن ئادەت خاراكتېرلىك قاراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. مهسىلهنمۇ

 )بهت-89توم -1» (ئېغىلدا ئوغالق تۇغۇلسا، ئېرىقتا ئوتى ئۈنهر «

 )بهت-582توم -1» (ئۆيدىكى موزاي ئۆكۈز بولماس «

 )بهت-230توم -3» (تۆگه چوڭ بولسىمۇ مايىقى چوڭ بولماس «

 )بهت-684توم -1» (دىال بهلگىلىك «كاال موزاي چىقى ئۇي بولىدىغان«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ چارۋىچىلىق ئىقتىسادىي تۇرمۇش ئهمهلىيىتى جهريانىدىكى -بۇ ماقال
چارۋىالرنى -ئىشلهپچىقىرىش ئۇسۇللىرى ۋە ئادەتلىرى ناھايىتى كونكرت شهرھىلهنگهن بولۇپ، مال

  .دىلهنگهنقهدىرلهش ۋە ئاسراش قاراشلىرى ئىپا

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ بوستانلىق تېرىم -قىسىم ماقال دىكى بىر» تۈركىي تىلالر دىۋانى«
مهدەنىيهت قهدەم قويغاندىن كېيىنكى، ئىقتسادىي ئىشلهپچىقىرىش بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر قىسىم 

  :ھايۋانالر توغرىسىدىكى كۆزقاراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. مهسىلهن

 ) بهت-167توم -1» (ئارپىسىز ئات قىر ئاشالماس، ياردەمچىسىز باتۇر سهپنى يىمىرەلمهس«

 )بهت-385توم -3» (تۈگمهندە تۇغۇلغان چاشقان ھاۋانىڭ گۈلدۈرلىشىدىن قورقماس«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ تېرىقچىلىق ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمىلىيىتى -بۇ ماقال
جهريانىدىكى،  ھايۋانالر بىلهن ئىقتىسادىي تۇرمۇش ئوتتۇرىسىدىكى بىېقىندىلىق مۇناسىۋەتلهردىكى 
ھايۋانالرنىڭ رولى ۋە ئۇالرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسدىكى چۈشهنچىلىرى ئاساسىدا بارلىققا كهلتۈرگهن 

  .ھايۋانالرنى قهدىرلهش ۋە ئاسراش قاراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

  ئورمان، ئۆسۈملۈك قارىشى-باغ .5

ئۇيغۇر –ئورمان، ئۆسۈملۈك قارىشى-تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن باغ-دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى»
مىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي ئېتىقاد (ئانىمىزم) قاراشلىرى بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى ئىقتىسادىي 

ىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمهلىيىتى مهدەنىيهت تىپلىرىغا خاس بولغان ئىقتىساد
دەرەخ، ئۆسۈملۈكلهر ئوتتۇرىسىدىكى بېقىندىىلق مۇناسىۋەتلهرنىڭ -جهريانىدىكى، ئادەم بىلهن دەل 



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

 

10/13 

دەرەخ، ئۆسۈملۈكلهر قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئىپتىدائىي تهبەئت -ماھىيهتلىك ئىنكاسىدىن ئىبارەت. دەل
دەرەخ، ئۆسۈملۈكلهرگه چوقۇنۇش ئېتىقادى -بىيكىتلىرىنىڭ بىرى. دەلئېتىقادىنىڭ مۇھىم بىر ئو

ئىپتىدائىي دەۋرىدىكى تهبىەئتتىن يىغىپ توپالش پائالىيىتى ۋە ياشاش، تۇرمۇش شارائىتى بىلهن زىچ 
مۇناسىۋەتلىك بولغان بىرخىل ئىپتىدائىي دىننى ئېتىقاد پائالىيىتىدۇ. بۇ خىل ئىپتىدائىي تهبىەئت 

  .تهمسىللهردىمۇ ساقلىنىپ قالغانىدى-دىكى  ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«ڭ قالدۇق تهسىرى ئېتىقادىنى

 )بهت-75توم -1» (ئىگىر بولسا،ئهر ئۆلمهس  «

 )بهت-499توم -1»  (قوناق بېشىنىڭ سىيرەك بولغىنى ياخشى «

 )بهت-409توم -2» (تاتنىڭ كۆزىگه ئۇر، تىكهننىڭ تۈۋىگه  «

 )بهت-330توم-3» (ا قارمۇق سۇ ئېچىپتۇ بۇغداينىڭ بانىسىد«

 )بهت-613توم -3» (چوغچا تاشتا ئوت بولماس، تارپاقتا ئۇيات بولماس «

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالر بوستانلىق تېرىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن -بۇ ماقال
گهن. ئورمان بىلهن تېرىقچىلىق كېيىنكى تېرىقچىلىق ئىشلهپچىقىرىش ئهمهلىيىتى جهريانىدا يهكۈنلى

ئىشلهپچىقىرىش ئوتتۇرىسىدىكى ماھىيهتلىك مۇناسىۋەتلهر ئهڭ ئىخچام شهكىلدە ئهكس ئهتتۈرۈلگهن 
دەرەخلهرنى ئاسراش -بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ تارىختىن بۇيانقى دەرەخ تىكىپ ئورمان بهرپا قىلىش، دەل

  .ئىدىيىسىنى ئىپادىلىگهن

ىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن كېيىن، نوقۇل ھالدا ئۇيغۇرالر بوستانلىق تېر
توپالش تۇرمۇش -تېرىقچىلىق بىلهنال شۇغۇلالنماستىن، بهلكى ئىپتىدائىي دەۋردىكى تهبىەئتتىن يىغپ

ئادىتىنى تېرىقچىلىق ئىقتىسادىغا ماسالشتۇرۇش ئاساسىدا، ئۆزگىچه باغۋەنچىلىك ئىقتىسادىنى بارلىققا 
تۈرگهن. بۇنىڭ بىلهن، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش كهل

ئهمىلىيىتىدە، مىۋىلىك دەرەخلهرنى تىكىپ باغ قىلىش ۋە ھهرخىل باراڭالرنى ياساشتهك يېشىللىقنى 
دىكى  » تۈركىي تىلالر دىۋانى«سۈيىدىغان قىممهت قاراشلىرى بارلىققا كهلگهنىدى. بۇ خىل قاراشالر 

  :تهمسىللهردىمۇ ناھاايىتى گهۋدىلىك ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. مهسىلهن-ماقال

 )بهت-27توم -2» (تىكىگۈچه ئۈنمهس، تىلمىگۈچه تېپىلماس «

 )بهت-184توم -3» (سۆگهتكه سوللۇك، قىيىنغا قاتتىقلىق يارىشار«

 )بهت-462توم -1» (سۆگهتكه ئهۋرىشىملىك ،قىيىنغا قاتتىقلىق يارىشار «

 )بهت-206توم-3» (يىن قاتتىقلىقى بىلهن قى«

تهمسىللهردە ئۇيغۇرالر بوستانلىق تېرىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن -بۇ ماقال
كېيىن، باغۋەنچىلىك ئىقتىساددىنمۇ تهڭ راۋاجالندۇرۇش جهريانىدا بارلىققا كهلتۈرگهن باغۋەنچىلىك 
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ئهتتۈرۈلگهن بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ باغ ياساشقا ئهھمىيهت قاراشلىرى ئهكس -ئىشلهپچىقرىش ئادەت
   .بېرىدىغان، باغالرنى ئاسراپ، قوغدايدىغان خاھىشلىرى ئىپادىلهنگهن

 

  تۆت پهسىل (ئاسترونومىيه) قارىشى .6

 –تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن تۆت پهسىل (ئاسترونومىيه) قارىشى -دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى»
ىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي تهبىەئت ئېتىقاد قاراشلىرى، ساددا ماتېرىيالىستىك پهلسهپىۋىي ئۇيغۇر م

قاراشلىرى ئاساسىدا راۋاجالنغان ئاسترونومىيىلىك قاراشالر بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى ئىقتىسادىي 
تى جهريانىدا بارلىققا مهدەنىيهت تىپلىرىدىكى ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش ئهمىلىيى

كهلتۈرگهن ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش بىلهن ھاۋارايىنىڭ مۇناسىۋىت توغرىسىدىكى بىلىشلىرىنىڭ 
مۇستهھكهم يۇغۇرۇلمىسىدىن تهركىپ تاپقان ئىلمىي يهكۈندۇر. قهدىمكى ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنىڭ 

ورولوگىيه)دىكى خىلمۇخىل مۇرەككهپ ئىشلهپچىقىرىش ۋە تۇرمۇش ئېھتىياجلىرىغا ئاساسهن، ھاۋارايى (مىت
-دىكى  ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى«ئۆزگىرىشلهرنى كۈزىتىپ، بۇ ھهقتىكى تهجرىبىلهرنى يهكۈنلىگهن. 

تهمسىللهردىمۇ ئهنه شۇ ھاۋارايىنى كۈزىتىشتىن چىقىرىلغان يهكۈنلهر خېلى كۆپ سالماقتنى ئىگهللهيدۇ. 
 :مهسىلهن

 )بهت-307توم -2» ( تىش بولسا، خامان ۋاقتىدا جاڭجال بولماستار-ساپان ۋاقتىدا تاالش «

 )بهت-218توم -3» (يازدا قاتتىق ئىشللىسه، قىشتا سۈيۈنهر«

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالر بوستانلىق تېرىم ئىقتىسادىي مهدەنىيهت دەۋرىگه قهدەم قويغاندىن -بۇ ماقال
ا كهلتۈرگهن تۆت پهسىل بىلهن ئىشلهپچىقىرىش كېيىنكى، تېرىقچىلىق ئىشلهپچىقىرىش جهريانىدا بارلىقق

پائالىيىتىنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى بىلىشلىرى ۋە ئادەت قاراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. دېمهك، 
ئۇيغۇرالر تۆت پهسىل توغرىسىدا ئهتراپلىق كۆزىتىش ئېلىپ بېرىپ، مول ئىلمىي يهكۈنگه ئېرىشكهن، 

ۈملۈك پايدىلىنىش توغرىسىدىمۇ بىر قاتار قاراشالرنى بارلىققا شۇنداقال تۆت پهسىلنىڭ رولىدىن ئۈن
كهلتۈرگهن. تۆت پهسىل توغرىسىدىكى بۇ خىل قاراشالر ئۇيغۇرالر ئىجتىماىي تۇرمۇش پائالىيهتللىرىگىمۇ 

تهمسىللىرىدىمۇ تۆۋەندىكىدەك  –ناھايىتى چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهن بولۇپ، ئۇيغۇر خهلق ماقال 
  :رايدۇ. مهسىلهنمهزمۇنالردا ئۇچ

 )بهت-433توم -1» (قىشنىڭ زىياپىتى ئوت «

 )بهت-43توم -2 ( »بىر قاغا بىلهن قىش كهلمهس «

   »ۇكۈزنىڭ قانداق كېلىشى يازدىن مهلۇم بولىد«



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「

 

12/13 

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ھهرقايسى دەۋرلهردىكى ئۇزاق مهزگىللىك تۇرمۇش ئهمىلىيىتى -بۇ ماقال
پهسىللهرنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىنى بىلىش ئاساسىدا بارلىققا كهلتۈرگهن، ھهرقايسى پهسىللهرگه جهريانىدا، 

 .قاراشلىرى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن-خاس بولغان تۇرمۇش ئادەت

 

  تهبىەئت ھادىسىلىرى قارىشى .7

 –تهمسللهردە ئىپادىلهنگهن تهبىەئت ھادىسىلىرى قارىشى -دىكى ماقال» تۈركىي تىلالر دىۋانى»
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهدىمكى ئىپتىدائىي ئېتىقاد (ئانىمىزم) قاراشلىرى بىلهن تارىختىكى ھهرقايسى 
ئىقتىسادىي مهدەنىيهت تىپلىرىغا خاس بولغان ئىقتىسادىي ئىشلهپچىقىرىش ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش 

بىلهن ئىقتىسادىي ئهمهلىيىتى جهرياندىكى، تهبىەئت ھادىسىلىرى بىلهن ئادەم  ۋە تهبىەئت ھادىسىلىرى 
ئىشلهپچىقىرىش ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلهر توغرىسىدىكى بىلىشلىرىنىڭ مۇستهھكهم يۇغۇرۇلمىسىدىن 
تهركىپ تاپقان تهبىەئت ھادىسىلىرىنى چۈشىنىش ۋە ئۇالرنىڭ پايدىلىق رولىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش 

  .قاراشلىرىدىن ئىبارەت

دائىي ئوبىكتىدۇر. قهدىمكى ئۇيغۇرالرمۇ تهبىەئت دۇنياسدىكى تهبىەئت دىننىڭ ئهڭ دەسلهپكى ئىپتى
تهسهۋۋۇر قىلىپ، ئۇالرنى ئېتقاد ئوبىيكتى قىلغانىدى. » ئىالھالشتۇرۇپ«شهيئىلهر ۋە ھادىسىلهرنى 

-تهمسىللهردىمۇ تهبىەئت ھادىسىلىرىنى سىرلىقالشتۇرۇپ، بهخت-دىكى ماقال»تۈركىي تىلالر دىۋانى«
 :ىلىدىغان مهزمۇنالر ئۇچرايدۇ. مهسىلهنسائادەتكه سىموۋول ق

 )بهت-112توم -1» (تولۇنائي قول بىلهن كۆرسىتىلمهس «

 )بهت-112توم -1»  (ئاي تولۇن بولسا ئهلكىن ئىمىلمهس  «

 )بهت-442توم -1»  (كۈنگه باقسسا كۆز قامىشار «

 )بهت-660توم -1» (ئات قاشقىسى ئاي بولماس «

  )بهت-107توم -2» (كۆككه تۈكۈرسه يۈزگه چۈشهر « 

تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ ئاي، قۇياشقا چوقۇنغانلىقىدەك قهدىمكى ئېتىقاد شهكلىنىڭ -بۇ ماقال
قالدۇق تهسىرى ئهكىس ئهتكهن بۇلۇپ، ئاي ۋە قۇياشنى ئىالھ سۈپهتته ئۇلۇغاليدىغان خاھىشى ئهكس 

ياش، يامغۇر، بۇلۇت، شامال تهبىەئت ئهتتۈرۈلگهن. ئىسالمىيهتتىن كېيىنكى يازما مهنبهلهردە ئاي، قۇ
ھادىسسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنىپ، تهڭرى ئىالھىيلىق سۈپهتتىن قىپ قالغانىدى. قىممهت قاراش 
مايىللىقىدىكى بۇخىل ئۆزگىرىش، ئۇيغۇرالرنىڭ كېيىنكى تېرىقچىلىق ئىقتىساددىنىڭ راۋاجلىنىشىغا ۋە 

تۈركىي تىلالر «ه نىسبهتهن ئاكتىپ تهسىر كۆرسهتتى. ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى ھهرخىل پائالىيهتلىرىگ
  :تهمسىللهردە بۇخىل قىممهت قاراشالر تۆۋەندىكى مهزمۇنالردا ئىپادىلىنىدۇ. مهسىلهن-دىكى  ماقال»دىۋانى

 )بهت-591توم -3» (يىقىلسىمۇ ياغ ياخشى، كۆيدۈرسىمۇ كۈن ياخشى «
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 )بهت-31توم -2» (مهقسهت بىلىنۇر چاقماق چىقىلسا ئوت تۇتىشار، سۆز ئاڭلىتىلسا «

بۇ ماقال تهمسىللهردە ئۇيغۇرالرنىڭ ھاۋارايىغا مۇناسىۋەتلىك تهبىەئت ھادىسىلىرىنى ئىالھىي سۈپهتته 
كۆرمهستىن، بهلكى تهبىەئت ھادىسىلىرى دەپ قاراپ، تۇرمۇش ئهمىلىيىتىدە بۇ خىل تهبىەئت 

ولغان مۇناسىۋىىتىنى چۈشىنىش ئاساسىدا، ئۇالرنىڭ ھادىسىلىرىنىڭ ئىقتىساددىي ئىشلهپچىقىرىش بىلهن ب
تهمسىللهردە، ئىجتىمائىي -رولىدىن تولۇق پايدىلىنىش ئىدىيىسى ئهكس ئهتتۈرۈلگهن. يهنه بىر قىسىم ماقال

  :تۇرمۇشتىكى ھهرخىل پائالىيهتلهر بىلهن تهبىەئت ھادىسىلىرى مۇناسىۋەتلهر شهرھىلهنگهن. مهسىلهن

 )بهت-118توم -3» (ۈزى سۈيۈنهر، كىچىك ئۆيلهنسه ياشانغاندا سۈيۈنهر كىچىلهپ يۈرسسه كۈند«

 تۈندە بۇلۇت ئۆرتهنسه، خوتۇن ئوغۇل تۇغقاندەك بوالر،«

 )بهت-333توم -1» (تاڭدا بۇلۇت ئۆرتهنسه، ئۆيگه يىغا كىرگهندەك بوالر 

زگىللىك كۈزىتىش تهمسىللهردە، ئۇيغۇرالرنىڭ تۇرمۇش ئهمىلىيىتى جهريانىدا، ئۇزاق مه-بۇ ماقال
ئارقىلىق ئېرىشكهن ئادەم بىلهن تهبىەئت ھادىسىلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدىكى بىلىشلىرىنىڭ 
ئومۇمىي خۇالسىسى بولۇپ، بۇ خىل تهبىەئت ھادىسىلىرىنىڭ خۇسۇسىيهت ۋە رولىنى تولۇق تۇنۇپ، 

پايدىلىنىش خاھىشى ئۇالرنىڭ پايدىسىز تهسىرىدىن ساقلىنىپ، پايدىلىق تهرىپىدىن ئۈنۈملۈك 
  .ئىپادىلهنگهن

ئهسىردىكى ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ئۆزى -11تهمسىللهردە -دىكى ماقال»تۈركىي تىلالر دىۋانى«دېمهك، 
ياشىغان ھهرقايسى رايۇنالرنىڭ ئىكىلوگىيىلىك مۇھىتىنى چۈشىنىش، ئۇنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن 

لۇپ، بۇ قاراشالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئهنەئنىۋىي پايدىلنىش توغرىسىدىكى قاراشلىرى ئهكىس ئهتتۈرۈلگهن بو
  .ئىكولوگىيه قاراشلىرىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمى ھېسابلىنىدۇ
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