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مۇقەددىمە
بۇ كىتاپ مۇشۇ كەمگىاەە نەۋائاى ھەققىاەە يېاىلغاان ساان-ساناقساىا
رىسالىلەر ،تەرجىمىھالالر ،ئىلمىاي ۋە خاا

ئەساەرلەر ئىەىاەىىى ناھاايىتى

ئاددىي بىر كىتاپەە ،خاال .
بۇنىڭەىن بەش ئەسىر مۇقەددەم ،يەنى مىالدىيە ھېسابى بويىەە يېڭى
بىر ئەسىر باشالنغان يېڭى يىلنىڭ تۇنجى كۈنى بۈيۇك شائىر نەۋائى بىر توپ
جامائەتنىڭ ھەمراھلىقىەا ھىرات شەھرىەىن چىقىپ ،ئاساتىراباد يۈرىشاىەىن
قايتىپ كەلگەن سۇلتان ھۈسەيىن بايقارانىڭ ئىستىقبالىغا چىقىەۇ .يىراقتىن
سۇلتاننىڭ مەپىسىى كۆرۈنىشى بىلەن نەۋائى ئاتتىن چۈشىەۇ-يۇ ،تۇيۇقسىا
بېشى قېيىپ يەرگە يىقىلىەۇ .شائىر شۇ يىقىلغىنىەە سۆزدىن قالىەۇ ۋە قايتا
ھوشااىغا كېلەلمەيااەۇ .سااۇلتان ھۆسااەيىن بايقارانىااڭ ھىمايىسااىەە ھىاارات
شەھىرىگە ئېلىپ كېلىنىپ ،ئۈچ كۈنەىن كېيىن بۇ دۇنيا بىلەن ۋىەالىشىەۇ.
بۇ دەل ھىجىرىيە -906يىلى -12جامادىيەلئاخىر ،يەنى مىالدىيە ھېسابى
بويىەە -1501يىلى -1ئاينىڭ -3كۈنى ئىەى.
نەۋائىنىاااڭ ۋاپااااتى ئوتتاااۇرا ئاساااىيادىىى بۈياااۈك بىااار دەۋرنىاااڭ
ئاخىرالشقانلىقىەىن دېارەك بەردى .ئاۇ ئااران  60يىلاال ياشاىەى .ئەمماا ئاۇ
ئاجايىااپ ز ر ئەدەبىااي ،ئىلمىااي ئەسااەرلەرنى قالااەۇرۇپ كەتتااى .نەۋائىنىااڭ
ئەسااەرلىرى ئ اۆز زامانەىشااى ۋە ئۇسااتازى بولغااان ،بۈي اۈك پااارى -تاجى ا
مۇتەپەكىۇرى ئابەۇراھمان جامىنىڭ ئەدەبىي ۋە پەلسەپەۋى مىراسلىرى بىلەن
بىللە مۇسۇلمان شەرقىنىڭ -15ئەسىردىىى ئااخىرقى مەدەنىايەت ئاويغىنى
دەۋرىگە ۋەكىللى

قىلىەۇ.

~~3

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

نەۋائىنىڭ شان-شۆھرىتى ئۇ ھايات چېغىەىال ئوتتۇرا ئاسىيادىىى ھەر
قايسى شەھەر-بازارالرغا كەڭ تارقالغانىەى .ئۇ ئۆمۈرىنىڭ ئاخىرىەا كۆپلىگەن
شەرق شائىرلىرىغا ئوخشاشال ئۆزى ھەم ئۆز ئەسەرلىرىنىڭ قىممىتىگە بولغاان
يۈكسەك ئىشەنەىنى ئوچۇق-ئاشىارا جاكارلىغانىەى:
مەن ئۇل مەنىى تۈرك بىەادىەۇر،
بۇ تىل بىرلە تا نەزم بۇنيادىەۇر.
فەلەك كۆرمەدى مەن كەبى نادىرى،
نىاامى كەبى نەزم ئارا قادىرى.
دەرۋەقە ،نەۋائىنىڭ بۇ خىتابى ئۇنىڭ بەدىئىي ئىجادىيەت ئۇتاۇقلىرى
بىلەن ئىسپاتالنەى .خاۇددى ر

شەرقشۇناسالىرىەىن بارتولاە كۆرساىتىپ

ئۆتىەنەەك ...« :چاغاتاي تۈرۈكەىسىەە ئىجاادىيەت ئىلىاپ بارغاان باارلى
شائىرالر -15ئەسىرنىڭ كېيىنىى يېرىمىەا نەۋائىنىڭ شان-شۆھرىتى ئاستىغا
كۆمۈلۈپ كەتتى .پەقەت نەۋائىنىڭ ئەساەرلىرىال ئاپتورنىاڭ چەكلىا
مۇساپىسىەىن ھالقىپ چىقىپ ئەبەدىيلى

ھاياات

مۇقامىغا يەتتى ھەمەە تېماورىيلەر

ئېمپىرىيىسىنىڭ سىرتىەىىى جايالردىمۇ ئوخشاشال ئالقىشقا ئېرىشتى».
نەۋائىنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىيەت مىراسلىرى ئۆز زامانىسىەىال كۆپلىگەن
قەلەمىەشاالەرنىڭ دېقااقەت-ئېتىبااارىنى قوزغىااەى .نەۋائااى زامانەاشاالىرىەىن
ئابەۇراھمان جامى( )1492-1414ئۆزىنىاڭ ئاۈچ دىۋانىنىاڭ دىباچىساىەە ۋە
«ھەفاااا

پەيااااىەر»(يەتااااتە يۇلتااااۇز) ناااااملى داسااااتانىەا دەۋلەتشااااا

سەمەرقەنەى(« )1495-1453تەزكىرەتۇش-شۇئەرا» (شاائىرالر تەزكىرىساى)
نااملى ئەسااىرىەە مىرخانااە (« )1498-1433رەۋزەتااۇ -ساەفا»(پاااكلى
بېغى)نااملى كىتابىاەا خاناەەمىر ( )1534-1475ئۆزىنىاڭ «خۇالساەتۇل-
ئەخبار» (ياخشى كىشىلەر ھەققىەىىى خەۋەرلەر خۇالسىسى)« ،دەساتۇرەل-
ۋۇزەرا» (ۋەزىرلىا

ئۈچاۈن دەساتۇر)« ،مەكاارىمۇل-ئەخاالق» (ئالىجانااپ

سۈپەتلەر ھەققىەە)« ،ھەبىبۇ -سىيەر»(تەرجىمىھالالر د ساتى) قاتاارلى
ئەساااەرلىرىەە زەھىرىاااەدىن ماااۇھەممەد باااابۇر( )1530-1483ئۆزىنىاااڭ
«بابۇرنامە» ناملى گۈزەل تەرجىمىھال كىتابىەا زەينىەدىن ۋاسىفى (-1486
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« )1566بەدائىيۇل-ۋەقايىئى» (ئاجايىاپ ۋەقەلەر) نااملى كىتابىاەا مىارزا
ھەيااەەر(« )1551-1499تااارىمى رەشااىەىي» ناااملى كىتابىااەا شااۇنەاقال
ئەزەربەيجاااان شاااائىرى ساااادىقبەگ ساااادىقىي(« )1610-1533مەجمەئاااۇل-
خەۋا » (يۈكسەك دىللىا كىشاىلەر مەجمۇئەساى) ماۆجىاى (-19ئەساىر)
ئۆزىنىڭ «تەۋارىمى مۇسىقىيۇن» قاتارلى ئەسەرلىرىەە نەۋائى ھاياتىغا دائىر
قىممەتلى ا

خاااتىرىلەرنى قالااەۇردى ھەمااەە نەۋائااى ئىجااادىيىتىگە يۈكسااەك

باھاالرنى بەردى.
ئەلىشىر نەۋائى تېمۇرىيلەر دەۋرىاەىىى تاۈركىي تىللىا

خەلقلەرنىاڭ

ئەدەبىياتىنى يۈكسەك بىر پەللىگە كۆتۈردى ،چاغاتاي تۈرۈكەىسىنىڭ بەدىئىي
ئىجادىيەتتىىى ھاياتى كۈچىنى جەۋالن قىلەۇردى-15 .ئەسىردە سەمەرقەنە
ۋە ھىراتنى مەركەز قىلغان ئوتتۇرا ئاسىيادىىى ئاخىرقى مەدەنىيەت ئويغىنى
دەۋرىنىااڭ بۈيااۈك سااىمالىرىەىن بىاارىگە ئايالنااەى .ئۇنىااڭ ئەسااەرلىرى ئ اۆز
دەۋرىنىڭ چەمبىرىىىەىن ھالقىپ چىقتاى .ئۇنىاڭ تەساىرى زاماان ۋە ماكاان
يۆنۈلىشىنى بويالپ داۋاملى
يۈسااۈپ خااا

كېڭەيەى .ئوتتۇرا ئاسىيادا ،تېمىمۇ ئېنىقراقى،

ھاااجىپتىن كېيىنىااى تااۈركىي تىللىاا ئەدەبىياتتااا ھېەبىاار

شائىرنىڭ ھاياتىي پائالىيىتى ۋە ئىجادىيىتى نەۋائىغا ئوخشاش بۇنەاق چاوڭ
تەسااىرگە ۋە كۈچلااۈك تەسااىر قىلىاا

كااۈچىگە سااازاۋەر بولغااان ئەمە .

زەھىرىەدىن مۇھەممەد بابۇر ئۆز دەۋىرىەىال نەۋائى ھەققىەە مۇنەاق قۇرالرنى
يازغانىەى« :ئەلىشىربەگ تەڭەىشى يوق ئادەم ئىەى .تۈركىي تىلەا شاۇنەاق
شااېئىرالرنى يېاىپتااۇكى ،ھااېەىىم ئۇنىڭەىلىاا

كااۆپ ھەم ياخشااى يازغااان

ئەمە  »...ئەلىشىر نەۋائىنىڭ ۋاپاتىەىن يېرىم ئەسىر كېيىن ،تاارىمەى ۋە
دۆلەت ئەربابى مىرزا مۇھەممەد ھەيەەر ئۆزىنىڭ «تارىمىي رەشىەى» ناملى
ئەسااىرىەە مۇنااەاق دەپ يارغانىااەى« :مىاار ئەلىشااىر ،ئۇنىااڭ تەخەللۇسااى
نەۋائىەۇر ،ئۇنىڭاەىن ئااۋۋال ۋە ئۇنىڭاەىن كېايىن ھاېەىىم تاۈركىي تىلاەا
ئۇنىڭەىن كۆپرەك ۋە ئۇنىڭەىن يۈكسەكرەك شېئىر يازالىغان ئەمە  .نەۋائى
بۇ ھۈنەردە ئۇستاددۇر ۋە ئۇنىڭ تۈركى شېئىرلىرى مولال (ئابەۇراھمان جامى)
نىڭ فارسىي شېئىرلىرى بىلەن تەڭ شۆھرەتىە ئىگىەۇر».
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نەۋائاااى -15ئەساااىرنىڭ ئىىىىنەاااى يېرىمىاااەا ،تاااۈركىي تىللىااا
ئەدەبىياتنىااڭ ي اۇقىرى پەللىسااىنى ياراتقانااەىن كېاايىن ،بىاار تااوپ ھارمااا
ئەدىبلەر تۈركىي ئەدەبىيات مۇنبىرىەە قايتا جەۋالن قىلەى .ئۇالر نەۋائىەىن
ئۆگەنەى ،نەۋائىنى ئۆزلىرىگە مەنىۋى ئۇستاز ھېسابلىەى .نەۋائىنىڭ بەدىئىي
مېتودى ۋە باي ئىجادىيەت مىراسلىرى بەش ئەسىردىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيادا
نەۋائىشۇناسلى
تىللى

ئىلمىناى ۋۇجۇتقاا كەلتاۈردى .ئوتتاۇرا ئاساىيادىىى تاۈركىي

خەلقلەرنىڭ خەتتاتلى ۋە كىتابەت سەنئىتى ناھايىتى ز ر دەرىجىاەە

نەۋائى ئەساەرلىرىنى ئاۆزىگە مەنابە قىلاەى .كاۆپلىگەن ئەدىا

ۋە شاائىرالر

نەۋائى ئەسەرلىرىگە نەزىرەلەر يازدى .نەۋائىنىاڭ «خەمساە»ساى تەركىابىگە
كىرگەن بىر ماۇنەە داساتانالرنىڭ ساۇژىتلىرى ئاساتا-ئاساتا خەلا ئااغااكى
ئەدەبىياتىغا ئۆتۈپ ،ئاۋام خەل
كۆپلىگەن لىرى

ئىجادى بىلەن بىرلىشىپ كەتتى .نەۋائىنىڭ

غەزەللىرى ئوتتۇرا ئاسىيا مۇقام سەنئىتىگە سىڭىپ كىردى.

بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاون ئىىىاى مۇقامىنىاڭ ئاساسالى ناخشاا تېىىساتى نەۋائاى
غەزەللىرىەىن تەشىىل تاپتى .نەۋائىنىڭ ئۆزىمۇ ئوتتۇرا ئاسىيادا بىر غاايىۋى
شەخىسىە ئايلىنىپ ،ئەسىرلەر باويى خەلا
ئويمانلىقىەىن كىەى

ئارساىەا ياشااپ كەلاەى ،تاارىم

ئاسىياغىەە بولغان كەڭ ئۇزاق تېرىتورىيىەە ياشىغۇچى

بوستانلى خەلقلىرى ،جۈملىەىن ئۇيغۇرالر ،ئۆزبىىلەر ،تۈركمەنلەر ،پارسالر،
ئەزەربەيجاانالر ۋە تاۈركىيە تاۈركلىرى ئارىساىەا نەۋائاى ھەققىاەىىى تۈرلاۈك
رىۋايەتلەر ئېغىادىن-ئېغىاغا تارقىلىپ يۇردى.
شۇنەاق ،نەۋائى خەل

رىۋايەتلىرىاەە ،مەدرىساەلەر دەرىسالىىلىرىەە،

مۇقامالر ئەۋجىەە ،مىسراالر لەرزىەە ۋە شائىرالر قەلبىەە ياشاپ كەلەى.
-20ئەسىر ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ نەۋائىنى قايتا بىلى

ۋە قايتاا

تونۇش ئەسىرى بولەى .نەۋائىنىڭ ر ھى شاەرق قوليازمىلىرىنىاڭ ئۇپرىغاان
ۋاراقلىرى ئارىسىەىن سىرغىپ چىقىپ ،ھازىرقى زامان مەتبەچىلىىىاەە قايتاا
تىرىلااەى .مۇشااۇ ئەسااىرنىڭ -30يىللىرىااەىن باشااالپ ،سااابى سااوۋى
ئىتتىپاقىەا ،تېمىمۇ كونىىرىتراق ئېيىتقانەا ،ئۆزبەكىساتانەا يېڭاى تىپتىىاى
«نەۋائىمااانلى »(نەۋائىشۇناساالى ) ئىلمااى تەدرىجااى شااەكىللەنەى .مۇشااۇ
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ساااھەدە كااۆپلىگەن ئااالىمالر ،مۇتەخەسسىساالەر ۋە تەتقىقاااتەىالر قوشااۇنى
يېتىشااىپ چىقتااى .ئۇالرنىااڭ بااۇ ساااھەدىىى ئەمگەكلىاارى سااابى سااوۋى
ئىتتىپاقىنىااڭ نەۋائىشۇناساالى تەتقىقاتىااەا غااايەت ز ر ئۇتااۇقالرنى قولغااا
كەلتۈردى .ئەمما ئۆز نۆۋىتىەە شۇنىمۇ تەكىاتلەپ ئۆتاۈش زۆرۈركاى ،ساابى
ئىتتىپاقىنى اڭ نەۋائااى تەتقىقاااتى بەزىبىاار سىياسااىي خاھىشااالرنىڭ

سااوۋى

چەكلىمىلىرىاااەىن خاااالىي بواللمىاااەى .ھەتتاااا نەۋائىنىاااڭ دۇنياااا قارىشاااى
مەسىلىسىەە ئېغىر خاتالىقالرغىمۇ يول قويۇلەى.
بۇگۈنىى كۈنەە ،دەل -21ئەسىرگە قەدەم قويغان بىار پەيتاتە بۈياۇك
شائىر ئىجادىغاا قايتاا باھاا بېارى

ۋە ئاۇنى ئاۈزۈل-كېساىل قايتاا توناۇش

ناھايىتى زۆرۈر بولۇپ قالاەى ،نەۋائاى تەتقىقااتى تارىمىاەىن يەكاۈللەنگەن
تەجرىبە-ساۋاقالر بۇ زۆرۈرىيەتنى تېمىمۇ كۈچەيتتى.
نەۋائىنىڭ ھاياتىي پائالىيىتى ،ئىجادىيەت يولى ۋە ئومۇمىي تەرجىمىھالى
ھەققىااەە ئۆزبەكىسااتانەا كااۆپلىگەن ئەسااەرلەر يېاىلااەى .نەۋائااى ھەققىااەە
مەخسااۇ

دىاارامىالر يېاىلىااپ سااەھنىلەردە ئوينالااەى ،نەۋائااى ھاياتىغااا

بېغىشالنغان كۆپ تىراژلى

ر مانالر نەشىر قىلىنىپ تارقىتىلەى 15 .توملاۇق

نەۋائااى ئەسااەرلىرى تااوپلىمى يورۇقلۇققااا چىقتااى .شااۇ جۈملىااەىن ئىااازەت
س اۇلتاننىڭ «نەۋائىنىااڭ قەل ا

دەپتىاارى» ،ئەزىااا قەيىموفنىااڭ «ئەلىشااىر

نەۋائااى-ئاجايىااپ كىشااىلەر ھاياااتى» قاتااارلى تەرجىمىھااال خاراكتىرلىاا
ئەسەرلەر كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ قىاغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى...
ھالبۇكى ،نەۋائىنىڭ دۇنياسى تېماى تەلتۈكاۈ

يورۇتۇلمىاەى .مۇشاۇ

كەمگىااەە نەۋائااى ھەققىااەە يېاىلغااان سااان-ساناقسااىا ئەسااەرلەر تااېمىەە
كىتابمانالرنىڭ نەۋائىغا بولغان قىاىقىشاىنى قاناەۇرۇپ بواللمىاەى .ئاۆتىەن
ئەسىرنىڭ -80يىللىرىەىن بۇيان ،نەۋائى ھەققىەىىى ئىادىنىشلەر دىيارىمىا
ئىلىاام ساھەسااىنىڭ مااوھىم كااۈنتەرتىپىگە كىرگۈزۈلااەى .بااۇ جەريانااەا ئاااز
بولمىغان نەتىجىلەر قولغا كەلگەن بولسىمۇ ،لاېىىن نەۋائىاەىن ئىباارەت باۇ
چەكسىا دېڭىانىڭ پەقەت بىر تامەىسىال قېاىلەى ،خاال  .ئۇنىڭ ئۈساتىگە
بۇ ئىادىنىشلەر پەقەت نەۋائى ئەسەرلىرىنىڭ قىسمەنلىرىنى رەتلەش ،نەشىرگە
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تەييااارالش ،نەۋائااى ئەسااەرلىرى ھەققىااەە ئاااددىي چۈشااەنەە بېاارى

ۋە

تونۇشااتۇرۇش بىلەنااال چەكلەنااەى .ئوچ اۇقىنى ئېيتقانااەا ،بىانى اڭ نەۋائااى
ھەققىااەىىى تەتقىقاااتىمىا ۋاقىاا

جەھەتااتىال كەينىااەە قالماسااتىن ،بەلىااى

نەزەرىيە چوڭقۇرلىقى جەھەتتىمۇ ئۆز ئالەىغا سېستىما ھاسىل قىاللمىەى.
دەرۋەقە ،بىاادە نەۋائااى تەتقىقااتى ئەمااەىال باشاالنەى ،بىااا نەۋائىنااى
قانەىلى

بىلىمىا؟ نەۋائى بىالەن بىانىاڭ ئوتتاۇرىمىادا قانەىلىا

ئاارىلى

بار!؟...
شاۇنەاق ،ساۇئالالر چەكساىا ،ئەمماا جااۋاپلىرىمىا چەكلىا  .ئەلىشااىر
نەۋائىنىڭ ھاياتى ۋە ئەسەرلىرى ھەققىاەىىى ئوماۇمىي چۈشاەنەىلەرگە ئىاگە
بولساقمۇ ،لېىىن نەۋائى دۇنياسىنىڭ ئايرىم تەرەپلىرى ،جۈملىەىن نەۋائىنىڭ
بىاگە تېمى مەلۇم بولمىغان ئىەىى سىرلىرى ھەققىەە بىلىەىغانلىرىمىا كۆپ
ئەمە  ،ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە بىااادە تېمااى نەۋائااى ھەققىااەە ھەم ئىلمىااي ،ھەم
ئاممىباپ بولغان ،ئااۋام كىتابمانالرنىاڭ بەدىئىاي ھەزىماى كۆتۈرەلەياەىغان
بىرەر ئوقۇشلۇق ئوتتۇرىغا چىقمىەى.
كەمىنە مۇئەللىپ بۇ ئاددىي كىتااپەىنى ماناا مۇشاۇ ئېھتىياا تاۈپەيلى
يازدى .نەۋائىنىڭ ئاجايىپ سەرگۈزەشاتىلەرگە تولغاان ھاياات مۇساپىساى ۋە
ئالەمشۇمۇل ئىجادىي ئەمگەكلىرىنى ئاددىي ،ئاممىباب يول بىالەن يورۇتۇشاقا
تىرىشااتى .نەۋائىنااى ھەيۋەتلىاا

خاااتىرىلەش مۇراسااىملىرى ،دەبااەەبىلى

ھەمەۇسانا ئىبارىلىرى ۋە باش-ئاخىرى ياوق مىللىاي تەۋەلىا

دەتاالشالىرى

ئىەىەىن ئەمە  ،بەلىاى نەۋائىنىاڭ ئۆزىاەىن نەۋائىناى تونۇشانى ۋە ئاۇنى
خەل قەلبىەە ھې

قىلىشنى ئۈمىە قىلەى.

ئاخىرىااااەا مۇئەللىااااپ بااااۇ ئاااااددىي ئەسااااىرىنى ئەلىشااااىر نەۋائااااى
تۇغۇلغانلىقىنىڭ  560يىللىقى ،ۋاپاتىنىڭ  500يىللىقاى خاتىرىساىگە ساوۋغا
قىلەى!...
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بىرىنچى باب :نەۋائىنىڭ ۋەتىنى
نەۋائى ياشىغان زامانەا ئوتتۇرا ئاسىيادا تېمى بۇگۈنىىەەك دۆلەتلەر ۋە
مىللەتلەر «چېگرا»لىرى شەكىللەنمىگەنىەى .ۋەتەن ئۇقۇمىنىڭ دائىرىسى ۋە
مەنىسااااىمۇ بۇگااااۈنىى كۈنەىىىااااەەك «چېگاااارا» سااااىاىقلىرى ئااااارقىلى
چەكلەنمىگەنىااەى .نەۋائااى ئوتتااۇرا ئاسااىيادىىى گااۈزەل شااەھەر ھىراتتااا
تۇغۇلەى ،ھىراتتا ياشاىەى ۋە ھىراتتاا ئالەماەىن ئاۆتتى .ئەمماا ئاۇ ئۆمرىاەە
نۇرغااۇن ش اەھەرلەرگە باااردى ،نۇرغااۇن ش اەھەرلەردە ت اۇردى .س اەمەرقەنە،
مەشھەد ،نىشاپۇر ،سەباىبار ،ئاستىراباد ،بەلخ...ماناا مۇشاۇ شاەھەرلەرنىڭ
ھەممىسىەە نەۋائىنىڭ ئاياغ ئىالىرى قېپقالەى .شۇنەاق بولۇشاىغا قارىمااي،
«ھېەبىاار ئەسااىرىەە نەۋائااى قەيەرنااى ئۆزىنىااڭ ۋەتىنااى دەپ ھېسابالشاانى
تەكىتلىگەن ئەمە ».
نەۋائى دۇنياغا كېلىشتىن ئاۋۋالال ئوتتۇرا ئاسىيادا «تېماۇرىيلەر» دەپ
ئاتالغان بىر كاتتا ئىمپىرىيە ۋۇجۇتقا كېلىپ ،يەنە پارچىلىنىپ كەتىەنىەى.
نەۋائااى ئەنە شااۇ پارچىالنغااان «ئېمپىاارىيە»دىىااى تېمااۇرىي نەسااەبلى
شاھاادىلەر ھەدەپ ھاكىمىيەت تالىشىۋاتقان ،ھەرقايسىسى ئۆز ئالەىغا ئۇششاق
بۆلااۈنمە ھااالەتتىىى تەسااىر دائىاارە شەكىللەنەۈرۈشااىە ئۇرۇنىۋاتقااان زامانااەا
دۇنياغا كەلەى .شاۇنەاقال داۋالغاۇپ تۇرغاان يىلاالردا جاھاننىاڭ ئىسساى -
سوغۇقلىرىنى كۆرۈپ ياشىەى:
گاھى تاپتىم فەلەكتىن ناتەۋانلى ،
گاھى كۆردۈم زامانەىن كامرانلى .
بەسى ئىسسى -سوغۇق كۆردۈم زامانەا،
بەسى ئاچەى -چۈچۈك تاپتىم جاھانەا.
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نەۋائىنىڭ دۇنياغا كۆز ئېەىپ ،تۇنجى كاۆرگەن ياۈرتى ۋە شاەھىرى
ھىرات ئىەى .كېيىنەە نەۋائى تۈرلۈك سەۋەپلەر بىلەن نۇرغاۇن شاەھەرلەرگە
بارغان بولسىمۇ ،لېىىن ئۆمرىنىڭ كۆپ قىسمىنى ھىراتتا ئۆتىۈزدى .پۈتىاۈل
ئەسااەرلىرىنىڭ ك اۆپ قىساامىنى ھىراتتااا يااازدى .نەۋائىنىااڭ ئۆزىمااۇ ھىاارات
شەھىرىنىڭ قۇرۇلىشى ۋە مەدەنىي ھاياتىاەا كاتتاا ر ل ئوينىاەى .شۇڭالشاقا
نەۋائىنىڭ نەزەرىەە ھىرات ئاالھىەە ئورۇن تۇتاتتى .نەۋائى ياشىغان دەۋردە،
يەنى -15ئەسىرنىڭ ئىىىىنەى يېرىمىەا ھىرات شەھىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىىى
ئەڭ مەشھۇر مەدەنىيەت مەركىاىگە ئايالنغانىەى .خۇددى بابۇر ئېيىتقاناەەك:
«بۇ يەردە ھەربىر كىشىنىڭ بىارەر كەساىپ بىالەن مەشاغۇللىقى باار ئىاەى.
ئەگەر بىرەر ئىشقا تۇتۇش قىلساا ،شاۇ ئىشانى ئاخىرىغاا ئېلىاپ چىقمىغاۇچە
بولەى قىلمايتتى» .مانا مۇشۇنەاق قويۇق مەدەنىي كەيپىياتقا ئىگە قەدىمىي
شەھەردە نەۋائى ئىجاد دېڭىاىغا چۆمۈلەى .ئۆز دۇنيا قارىشاىنىڭ ئاساساىنى
تىىلىەى .شۇنەاقال تۈركىي تىللى

خەلقلەر ئەدەبىياتىنىڭ ئاالتۇن دەۋرىناى

ئاااچتى« .نەۋائااى ئۆمرىنىااڭ ئاااخىرغىەە ھىرىااي(ھىاارات) ھەققىااەىىى ئەڭ
ياخشى ،ئەڭ ئاتەشىن خاتىرىلەرنى ئۆز قەلبىەە ساقالپ كەلاەى .نەۋائىنىاڭ
پىىىرىەە ،يەر يۈزىنىڭ تاۆتىنەى ئىقلىمىاەا ،يەناى جاھاننىاڭ ئەڭ ياخشاى
جايىەىن ئورۇن ئالغان ھىرىينىڭ ‹تەلىيىگە ،بەختىگە ،قۇياش رەھنەماالى
قىالتتى› ،خۇددى ئاسمان يەتتە قەۋەتىە بۆلۈنۈپ ،ئۇنىڭ مەركىاىەە قۇياش
تۇرغىنىەەك ،يەر يۈزىمۇ يەتتە ئىقلىمغا بۆلۈنۈپ ،ئۇنىڭ مەركىاىەە خۇراسان
تۇراتتى .ھىرىي بولسا خۇراساننىڭ جىنى ئىاەى» .شاۇڭا نەۋائاى «ساەددى
ئىسىەنەەر» داستانىەا مۇنەاق دەپ يازىەۇ:
چۇ تۆرتىنەى ئىقلىم ئىەى مەۋقەئى،
بە

ئولەى قۇياش ساھىبى تالىئى.

كەۋاكىبغەكىم يەتتى تەقسىم ئېرۇر،
جاھان مۈلىى ھەم يەتتى ئىقلىم ئىرۇر.
ئاڭاكىم ۋەسەت مىھرى رەخشان كېلىپ،
مۇڭا لې

مۇلىى خۇراسان كېلىپ.

خۇراسان بەدەنەۇر ،ھىرىي جان ئاڭا،
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ھىرىي جان ،بەدەنەۇر خۇراسان ئاڭا.
كۆرۈپ تۇرۇپتىمىاكى ،نەۋائىنىڭ نەزىرىەە ئانا يۇرتى بولغاان ھىارات
پۈتىۈل يەر يۈزىنىڭ مەركىاىەىن ،جاھاننىڭ ئەڭ ياخشاى جايىاەىن ئاورۇن
ئالغانىەى .نەۋائى مانا مۇشۇ كۆزنەكتىن دۇنيانى كۆزەتتى ھەمەە بۈيۈك بىار
دەۋرنىڭ نۇرلۇق سىيماسىغا ئايالنەى .ئۇ ئۆمۈر باويى ھىراتناى ئەڭ چوڭقاۇر
ھېسسىياتى بىلەن سۆيەى .ھىرات شەھىرىنىڭ گويا مېھىر(قۇياش ناۇرى )غاا
ئوخشاش ئەبەدىي پارالپ تۇرۇشىنى ئۈمۈت قىلەى:
ئەال ،تاكى بولغاي سىپىھر ئۈزرە مىھر،
يارۇغ مىھر نۇرىەىن ئۇلغاي سىپىھر.
ئاڭا بولماسۇن مىھر يەڭلىغ زەۋال،
سىپىھر ئەتمەسۇن خەلقىن ئاشۇفتە ھال.
مۇشۇ مەنەىن ئېيتقانەا ،ھىرات شەھىرى ۋە خۇراسان دۆلىتاى ئەلىشاىر
نەۋائىنىڭ بىرىنەى ۋەتىنى ئىەى .بۇ ۋەتەن ئۆزىنىڭ «فەلەكاۋاش يېرىنىاڭ
فەزاسى»(يەر-زىمىنىنىڭ ئاسمانەەك كەڭلىىاى) ۋە «جەننەتاتەك ھاۋاساى»
بىاااالەن تااااارىمتىن بۇيااااان ئىسااااىەنەەردىن چىڭگىاخااااانغىەە بولغااااان
جاھانگىرالرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ كەلگەنىەى.
سەمەرقەن

 -ئەلىشاىر نەۋائىنىاڭ ئىىىىنەاى ۋەتىناى ئىاەى .شاائىر

ئوتتۇرا ئاسىيادىىى بۇ قەدەمىي مەدەنىيەتلى

شەھەردە ياشالى

باھارىنىاڭ

ئەڭ گۈزەل يىللىرىنى ئۆتىۈزگەنىەى .ئەمىر تېمۇر تەرىپىەىن قايتا ياسالغان
سەمەرقەن

شەھىرى ئۆزىنىڭ ھەيۋەتلى

سېپىل-قەلئەلىرى ،ھەشاەمەتلى

ئوردا-سارايلىرى ،ئاۋات رەستە-بازارلىرى ،مەشاھۇر مەساەى  ،مەدرىساە ۋە
خانىقالىرى بىلەن ياش شائىرنىڭ قەلبىنى لەرزىگە ساالغانىەى .ساەمەرقەن
ئۆزىنىڭ ئۇزۇن ھەم پارالق تارىمى بىلەناال ئەمە  ،بەلىاى يەنە تېماۇرىيلەر
دەۋرىەىىى ئالەمشۇمۇل شان-شۆھرىتى بىلەنمۇ نەۋائى ئىجادىغاا يېڭىاەىن-
يېڭاى ئىلھاامالر بەخا

ئەتىەنىاەى .شاائىر ئۆزىنىااڭ ساەمەرقەنتتە ئاۆتىەن

يىللىرىنااى ئەسااال ئۇنتالمااايتتى .ب اۇ يەردە ئۇنىااڭ ياشاالىقىنىڭ ئەڭ گ اۈزەل
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بىلەن تەنھالى ،

يالەامىلىرى ،يەنى ئىادىنى  ،ئوقۇش ،ھاياتنى چۈشىنى

مااۇھەببەت ۋە ئااازاب ئوتتۇرىسااىەىىى مااۇرەكىەپ ئىەىااى كەچۈرمىشاالىرى،
شۇنىڭەەك ياش شائىرنىڭ قەلبىەە ئويغانغان كۈچلۈك ئىجادىيەت ئىلھاملىرى
قېپقالغانىەى.
نەۋائااى دەۋرىااگە قەدەر ،سااەمەرقەنتتە ئەمىاار تېمااۇر ۋە ئۇلااۇغبەگ
زامانىااەىن باشااالپ داۋاملىشااىپ كېلىۋاتقااان قوي اۇق مەدەنىااي ھايااات يەنىااال
مەۋجۇت ئىەى .نەۋائى بالىلىقىەىن باشالپال بۇ گۈزەل ۋە قەدىمىي شاەھەرگە
تەلپۈنۈپ كەلگەنىەى .نەۋائى «ئۇيغۇر ئىبارەتىنىڭ فۇسەھاساىەىن ۋە تاۈرك
ئەلفازىنىڭ بۇلەغاسىەىن»(ئۇيغۇر ئىبارىلىرىنىاڭ ئۇساتىلىرىەىن ۋە تاۈركىي
تىلىنىڭ ماھىرلىرىەىن) دەپ تەرىاپلىگەن مەشاھۇر تۈركىيگاۈي شاائىرالردىن
ل اۇتفى ،س اەكىاكىالر ۋە ئۇالرنىااڭ ئەسااەرلىرى بىاالەن دەل مۇشااۇ ش اەھەردە
ئۇچراشااقانىەى .ئەلىشااىر نەۋائىنىااڭ قەلبىااەىمۇ ئاۆز دەۋرىااەىىى ك اۆپلىگەن
ئەلالمەلەرگە ئوخشاشال سەمەرقەنتىە نىسبەتەن ئاالھىەە بىر خىل ھېسساىيات
مەۋجۇت ئىەى .نەۋائى ئۆز ئەسەرلىرىەە بۇ خىل ھېسسىياتنى بەزىەە ئاشىارا،
بەزىەە يوشۇرۇن ئىپادە قىلىپ كەلەى .ئۆمۈر بويى سەمەرقەن

تەختىىە ئىگە

بولۇشنى ئارزۇ قىلغان ،ئەمما باۇ ئارزۇساىنى ئىشاقا ئاشاۇرالمىغان باابۇردەك
بۈيااۈك پادىشاااھنىڭ ھەساارەت بىاالەن« :يەر يۈزىااەە ساەمەرقەنتتەك گ اۈزەل
شەھەر ئاز»« ،تېمۇربەگەىن بۇرۇن بۇ يەرنى تېمۇربەگەەك ئۇلاۇغ پادىشاا
پايتەخ

قىلىپ باققان ئەمە » دېيىشى ئەجەبلىنەرلى

ئەمە

ئىەى .مانا

مۇشۇ شەھەردە نەۋايى ئۆز ياشلىقىنىڭ بىر قانەە يىللىرىنى ئۆتىۈزگەن ئىەى.
مۇشااۇ شااەھەردە ئۆزىنىااڭ مەشااھۇر شااېئىرىي مەكتااۇبى «سااەيىە ھەسااەن
ئەردەشىرگە خەت»نى يازغانىەى .يەنە كېلىپ مۇشۇ دەۋردىىى سەمەرقەنتنىڭ
ئەدەبىيات جەھەتتىىى بىار ماۇنەە ئۇتۇقلىرىنىاڭ مەياەانغا كېلىشاىگە يااش
نەۋائىمااۇ ئاكتىااپ ئىشااتىراك قىلغانىااەى .ش اۇڭا ئ اۆزبەك تەتقىقاتەىلىرىااەىن
ۋ.ئابەۇلاليېف بۇ ھەقتە مۇنەاق يازغانىەى« :سەمەرقەنتنىڭ -15ئەساىرنىڭ
ئىىىىنەااى يېرىمىااەىىى ئەدەبىياااتى ۋە مەدەنىيىتااى تەرەققىياتىااەا ئەلىشااىر
نەۋائىنىڭ ر لىمۇ كاتتا بولەى .باۇ دەۋردە ساەمەرقەن
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ئەلىشىر نەۋائىسىا ،بولۇپمۇ ئۇ يېتىشتۈرگەن ياش قەلەمىەشلەرسىا تەسەۋۋۇر
قىلى

مۈمىىن ئەمە ».
-1469يىلى ھىراتتا ھۈسەيىن بايقارانىڭ ھااكىمىيىتى تىىلەنگەناەىن

كېاايىن ،نەۋائااى سااەمەرقەنتتىن ئانااا شااەھىرى ھىراتقااا قايتىااپ كەلااەى.
شۇنىڭەىن كېيىن سەمەرقەنتىە قايتا بېرى
ئاااۇ ساااەمەرقەن

نەۋائىغا نىسىپ بولمىەى .ئەمما

ھەققىاااەىىى ئىاگاااۇ خىياااالالرنى ۋە ئۆزىنىاااڭ ياشااالى

ئەسلىمىلىرىنى ئۆمۈر بويى ئۇنتىمىەى .ئۇ «خەمسە» نامى ئاستىەىىى مەشھۇر
داستانلىرىنىڭ تۈگەنەىسى بولغاان «ساەددى ئىساىەنەەر»دە ،ساەمەرقەن
شەھىرىنىڭ قەدىمەە ئىسىەنەەر تەرىپىاەىن بىناا قىلىنغاانلىقى ھەققىاەىىى
گۈزەل مىسراالرنى بايان قىلىەۇ .شۇنەاقال «سەمەرقەنەى بىمانەنە»(تەڭەىشى
ياااوق ساااەمەرقەن )« ،ساااەمەرقەنەى فىردەۋساااى مانەناااە»(جەننەتاااتەك
سەمەرقەن ) قاتارلى

گۈزەل ئوخشىتىشالر ئاارقىلى

باۇ قەدىمىاي شاەھەرنى

مەدھىيەلەيەۇ.
بۇنىڭااەىن كۆرۈۋىلىشااقا بولىااەۇكى ،ھىاارات ۋە س اەمەرقەنتنى مەركەز
قىلغان خۇراسان ۋە ماۋەرائۇننەھر رايۇنى نەۋائىنىڭ رىئاللىقتىىى ۋەتىنىەۇر.
مانا مۇشاۇ رىئاال ۋەتەناەە  -تېماۇرىيالر ھۆكاۈمرانلىقى ئاساتىەىىى ئوتتاۇرا
ئاسىيادا نەۋائى دۇنياغا كەلەى ،ياشىەى ،ئىجاد دېڭىاىغا چۆمۈلەى ۋە غايەت
ز ر بەدىئىي-پەلسەپىۋى ئەسەرلەرنى قالەۇرۇپ ئالەماەىن ئاۆتتى .شۇڭالشاقا
نەۋائىەىىى ۋەتەن تۇيغۇسى ئەڭ ئالەى بىلەن ئۆزى ھايات كەچۈرگەن ئاشاۇ
رېئال ۋەتەنەە تۇغۇلغانىەى .خۇددى ئىازەت سۇلتان كۆرسىتىپ ئۆتىەنەەك:
«ئۇ كۆپلىگەن يۇرتالر ئارىسىەىن بىار ياۇرتنى شاۇنەاق مېھىار ۋە ئىشاتىياق
بىلەن تەسۋىرلەيەۇكى ،بىادە نەۋائىنىڭ ۋەتىنى ھەققىاەىال ئەمە  ،بەلىاى
يەنە باۇ ۋەتەنااگە شاائىرنىڭ بالىلىقىااەىن تااا ئۆمرىنىااڭ ئاااخىرغىەە بولغااان
دائىملى ا م اۇھەببىتى ھەققىااەىمۇ ئېنى ا تەسااەۋۋۇر تۇغۇلىااەۇ .ب اۇ ي اۇرت -
خۇراسان ۋە ماۋەرائۇننەھىردۇر .ئامۇ دەرياسىنىڭ ئىىىى تەرىپىگە جايلىشىپ،
-15ئەسىردە بىار پۈتۈنلاۈكنى تەشاىىل قىلغاان ۋە كاۆپىنەە بىار ھۆكۈماەار
تەرىپىااەىن ئىااەارە قىلىنغااان ب اۇ ئىىىااى چااوڭ ئ اۆلىە ۋە ئۇالرنىااڭ مەشااھۇر
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شااەھەرلىرى  -ھىاارات ۋە سااەمەرقەن

نەۋائىنىااڭ ھاياتىااەا بىقىيااا

ر ل

ئوينىەى ۋە ئۇنىڭ ئىجادىەا يۇقىرى باھاالرغا ئېرىشتى».
ۋاھالەنىى ،نەۋائىنىڭ نەزەرىەىىى ۋەتەن چىگراسى ھەرگىاماۇ ئاۆزى
ياشااىغان ۋە پائااالىيەت ئېلىااپ بارغااان خۇراسااان ۋە ماااۋەرائۇننەھىر بىلەنااال
چەكلەنمەيتاااى .ئاااۇ ئاااۆزىنى پۈتىاااۈل ئوتتاااۇرا ئاساااىيا خەلقلىرىنىاااڭ دەپ
ھېساااباليتى .تااۈركىي تىللىاا خەلقاالەر ياشاااۋاتقان كااۆپلىگەن يااۇرتالرنى،
جۈملىەىن خۇراسانەىن خوتەنگىەە بولغان ئارىلىقتىىى يىپەك يۇرتلىرىنى ئۆز
ۋەتىنااى دەپ قااارايتى .يەنە كېلىااپ ئااۇ ئەدەبىااي ئااويغىنى
گۇمانىاىمەىالرغا خا

ئىنساانپەرۋەرلى

دەۋرىااەىىى

ر ھاى بىالەن ئۆزىنىاڭ ئىجاادىيەت

مېااۋىلىرىنى پۈتىااۈل ئىنسااانىيەتىە مەنسااۈپ دەپ بىلەتتااى .مۇشااۇ مەنىااەىن
ئېيتقانەا ،نەۋائىنىڭ ۋەتەن ئۇقۇمى تېمىمۇ كەڭ دائىرىنى ئۆز ئىەىگە ئاالتتى.
ئۇ «فەرھاد-شېرىن» داستانىەا مۇنەاق دەپ يازىەۇ:
نىاامى ئالسا بەردەئى بىرلە گەنجە،
قەدەم رۇم ئەھلىغە ھەم قىلسا رەنجە.
چېىىپ خۇسرەۋ داغى تېغى زەباننى،
يۈرۈپ فەتھ ئەيلەسە ھىنەۇستاننى.
يەنە جامى ئەجەمەە ئۇرسا نەۋبەت،
ئەرەبىەە داغى چالسا كۇسى شەۋكەت.
ئەگەر بىر قەۋم گەر يۈز ،يوقسە مىڭەۇر،
مۇئەييەن تۈرك ئۇلۇسى خۇد مېنىڭەۇر.
ئالىپمەن تەختى فەرمانىمغە ئاسان،
چەرى

چەكمەي خىتادىن تا خۇراسان.

كۆڭۈل بەرمى

سۆزۈمگە تۈرك ،جان ھەم،

نە يالغۇز تۈرك ،بەلىى تۈركمەن ھەم.

كۆرۈپ تۇرۇپتىمىاكى ،نەۋائاى ئۆزىاەىن باۇرۇنقى «خەمسەنەۋسالەر»
(خەمسااااە يااااازغۇچىالر) بىاااالەن بولغااااان ئىجااااادىي مۇسااااابىقىەە ،ئااااۆز
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«خەمسە»سىنىڭ تەسىرى يېتىپ بېرى
بارلى

تۈركىي تىللى

مۈمىىنەىلىىى بولغان رايۇنالردىىى

ئوقۇرمەنلەرنى «ئۆز خەلقىم» دەپ ھېساباليەۇ ھەمەە

«خىتااادىن خۇراسااانغىەە بولغااان» ئااارىلىقتىىى كەڭ تىرىتااورىيەنى ئااۆز
ئەسەرلىرىنىڭ ماكان چەمبىرىىاى دەپ قاراياەۇ .مۇشاۇ مەنىاەىن ئېيتقاناەا،
نەۋائىنىڭ ۋەتەن ئۇقۇمى مەلۇم بىر يۇرتنى ئەمە  ،بەلىاى تاۈركىي تىللىا
ئەدەبىياتتىن بەھرە ئېلىۋاتقان ،كۆپلىگەن خەلقلەر ياشاۋاتقان كەڭ رايۇنالرنى
ئۆز ئىەىگە ئاالتتى.
ئۆز نۆۋىتىەە شۇنىمۇ تەكىتلەپ ئۆتۈش زۆرۈركى ،نەۋائىنىڭ ياشىغان
ۋە پائالىيەت ئېلىپ بارغان ئاشۇ رىئال ۋەتىنىەىن باشىقا ،يەنە ئۆماۈر باويى
تەلپۈنگەن بىر غايىۋى ۋەتىنى باار ئىاەى .باۇ غاايىۋى ۋەتەن دەل  -چىان،
ماچىن ،خىتا ،خوتەن نااملىرى بىالەن ئاتالغاان ،تەڭرىتاغنىاڭ جەناۇبى ۋە
شىمالىەىىى بوستانلىقالر ئىەى .نەۋائاى ۋە باشاقا شاەرق كىالسساىىلىرىنىڭ
ئەسەرلىرىەە كۆپ ئۇچرايەىغان «تۈركىي چىن»« ،تۈركىي خىتا» ئىبارىلىرى
ئەمەلىيەتتە جۇڭگۇنىڭ غەربىي دىيارىنى ،يەنى ئۇيغۇرالرنى ئاساا

قىلغاان

كۆپلىگەن خەلقلەر ياشاۋاتقان شىنجاڭ رايونىنى كۆرسىتەتتى.
نەۋائىنىڭ «چىن»« ،خىتا» ،ئاتالغۇلىرىنى ئىشلەتىەن چاغەا ئالەىغا
«تۈركىي» ئېنىقلىغۇچىسىنى قوشۇشى ئەجەبلىنەرلى

ئەمە

ئىەى.

شااەرق كىالسسااىىلىرىنىڭ ئەسااەرلىرىەە دائىاام تىلغااا ئېلىنىااەىغان
«چىاان»«،ماااچىن»«،خىتااا» ئاتالغۇلىرىنىااڭ كونىرىاا

جۇغراپىيەلىاا

دائىرىسااى ھەققىااەە ئىلىاام ساھەسااىەە تۈرلااۈك تاااالش-تارتىشااالر مەۋجااۇت
بولسااىمۇ ،لاېىىن كاۆپ قىسااىم ئااالىمالر بىااردەك باۇ ئاتالغۇالرنىااڭ شااىنجاڭ
رايااونىنى كۆرسااىتىەىغانلىقىنى تەكىتلەيااەۇ .بولۇپمااۇ نەۋائااى دەۋىرىااەىىى
ئاپتورالرنىڭ ئەسەرلىرىەە بۇ ئۇقۇم تېمىمۇ كۈچلۈك ئىپادىلەنگەن.
ئۇنەاقتا ،نەۋائى نېمە ئۈچۈن دىياارىمىانى ئۆزىنىاڭ غاايىۋى ۋەتىناى
ھېساباليەۇ؟
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نېمىشقا ئۇ ئۆمۈر بويى پامىرنىڭ شاەرقىەىىى باۇ «غاايىۋى ۋەتەن»گە
تەلپۈنىەۇ؟
يەنە نېمىشقا ئۇ ئۆز ئەسەرلىرىنىڭ قەھرىمانلىرىنى «تۈركىي چىن» ۋە
«خوتەن» دىيارىەىن ئالىەۇ؟...
شۇنىسى ئېنىقىى ،ئوتتۇرا ئاسىيادا «تېمۇرىيالر» دەپ ئاتالغان بۈيۈك
بىر ئىمپىرىيە مەيەانغا كېلى

ھارپىسىەا مىللەتلەرنىڭ چوڭ تىپتىىى كۆچۈش

ۋە يۇغۇرۇلاااۇش د لقاااۇنى ياااۈز بەرگەنىاااەى .باااۇ د لقاااۇن چىڭگىاخاااان
قوشۇنلىرىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا ياۈرۈش قىلىشاى بىالەن باشاالنغان بولاۇپ،
ئىاااەىقۇت ۋە تاااارىم ۋادىساااىەىن بىااار مۇنەىلىغاااان ئۇيغاااۇرالر مۇڭغاااۇل
قوشۇنلىرىنىڭ تەركىبىەە پەرغانە ،مااۋارەئۇننەھر ۋە خۇراساان تەرەپلىارىگە
كۆچااۈپ بارغانىااەى .ئۇيغااۇر باخشااى-زىيااالىلىرى چىڭگىاخاننىااڭ ئوتتااۇرا
ئاسىيادىىى يۈرۈشلىرىەە ماوھىم ر ل ئوينىغانىاەى .ئەبۇلغاازى باھادىرخاان
ئۆزىنىڭ «شەجەرەئى تۈرك» ناملى

ئەسىرىەە مۇنەاق دېگەنىەى« :ئۇيغاۇر

خەلقىەە تۈركى تىل بىلەن ئوقۇغان كىشىلەر كۆپ ئىەى ،دەپتەردارلىقنى ۋە
دىۋان ھېسابلىرىنى ياخشى بىلاۇرلەر ئەردى .چىڭگىاخاننىاڭ نەۋرىلىرىنىاڭ
زامانىااەا ماااۋەرائۇننەھر ،خۇراسااان ۋە ئىراقتااا دى اۋانالر ۋە دەپتەردارالرنىااڭ
بارچىلىرى ئۇيغۇر ئىەى .چىننىڭ يۇرتلىرىەىمۇ چىڭگىاخان ئوغالنلىرى دىۋان
ۋە دەپتەردارالرنى ئۇيغۇر خەلقىەىن قويۇپ ئەردىلەر ،چىڭگىاخاننىڭ ئورنىغا
ئولتۇرغااان ئۇگااەايمان خۇراسااان ،مازانااەىران ۋە گېالننااى ئۇيغااۇر كۆرگااۈز
دېگەنگە تاپشۇرۇپ ئەردى ،ئۇل ياخشى ھىسابەان ئەردى.»...
ئۇنىڭااەىن باشااقا « ،ئوتت اۇرا ئاسااىيانىڭ فەرغااانە ۋە ماااۋەرائۇننەھىر
رايونلىرىاەا ئىلگىارى ماكانالشاقان ۋە ئاۆزگە خەلقالەرگە ئارلىشاىپ كەتاىەن
ئۇيغاااۇر ئاھالىساااىەىن باشاااقا-14-13 ،ئەساااىرلەردە مۇغۇلىساااتان يااااكى
قەشقەرىيەدىن يۇقىرى قاتالم زىيالىالر تەبىقىسى تۈركۈملەپ كۆچىەن» ئىەى.
بۇالر كېيىنەە تېمۇرىيلەر سارايلىرىەا ماۇھىم ر لالرناى ئوينىغانىاەى .شاۇڭا،
تەيۋەن ئاالىمى ليۇيىتااڭ ئەپەناەى« :مۇساۇلمان ئۇيغاۇرالر قاراخانىيالرنىاڭ
ئاااخىرقى دەۋرىااەە ۋە گورخااانالر دەۋرىااەە پەرغااانە ۋادىسااىەىىى ئەنجااان
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ۋىاليىتىەە ياشايەىغان ئۇيغۇرالرنى كۆرسەتسە كېرەك‹ ،ئىرى ئۇيغۇرلىرى ›
دېگەنااەىىى‹ئىاارى›بولسااا‹ھىرىااي›(ھىاارات)نااى كۆرسەتسااە كېاارەك» دەپ
چۈشەنەە بېرىەۇ.
بۇنىڭەىن كۆرىۋىلىشاقا بولىاەىىى ،تېماۇرىيالر دەۋرىاەە ،جۈملىاەىن
نەۋائى ياشىغان دەۋرلەردە ھىارات ۋە ساەمەرقەنتلەرنىڭ مەدەنىاي مۇھىتىاەا
خېلى بىر تۈركۈم ئۇيغۇر زىيالى-باخشىلىرى موھىم ر لالرنى ئوينىماقتا ئىەى.
مەسىلەن ،شۇ دەۋرلەردە ئاباەۇراھمان جامىنىاڭ ئۇساتازى بولغاان ،ھىراتتاا
يۇقىرى ئابرۇيغاا ئىاگە بولغاان شاەخ

ساەئەىەدىن كاشاغەرى ،نەۋائىنىاڭ

ئۇستازى فەسىھۇددۇن ئاخۇنۇم ،سەمەرقەنتىە ھاكىم بولغان ساۇلتان مەلىا
كاشغەرى ،ئۇنىڭ ئىنىسى جانىبەگ د لەاي ،شۇنىڭەەك نەۋائى سەمەرقەنتتە
تۇرغان چاغلىرىەا ھامىيلى قىلغان ئەھمەت ھاجىبەگ ئىبنى ساۇلتان مەلىا
كاشااغەرى قاتااارلى كىشااىلەر شااۇنىڭ جۈملىسااىەىنەۇر .ئۇنىڭااەىن باشااقا،
سەمەرقەنتتە مەشاھۇر بولغاان تۈركىگاۈي شاائىرالردىن مەۋالناا ساەكىاكى ۋە
مەۋالنااا ئەبەيااەۇلال لااوتفىالر بااار ئىااەى .نەۋائااى «ئۇيغااۇر ئىبارىلىرىنىااڭ
چېەەنلىرىەىن» دەپ تەرىپلىگەن سەكىاكى ئۆز غەزەللىرىەە:
تۈن ئاخشام تولغانۇر سۇنبۇل بىىىن زۇلفۇڭەىن ئا ئۇردۇم،
ھەۋانى غالىيا تۇتتى ،جەھان مۇشىى خوتەن بولەى.

دەپ يازسا ،نەۋائى «ئۇيغۇر تىلىنىاڭ ساۆز پادىشااھى»دەپ مەدھىايەلىگەن
مەۋالنا ئەبەيەۇلال لۇتفىمۇ «نەرگى

كۆزۈڭ» دېگەن غەزىلىەە:

يالغۇز ھىرىەا يوقىىم ،ئانىڭ زۇلفى ۋەسىفىەە،
شېئىرىڭ شېئارى ،لوتفى ،خىتايۇ خوتەنەە بار.

دېگەن بېيىتى بىالەن ئۆزىنىاڭ ئەسالى يۇرتىاەىن بىشاارەت بەرگەن ۋە ئاۆز
يۇرتى ،ۋەتىنىگە بولغان كۈچلۈك تەلپۈنۈشىنى ئىپادە قىلغاان .باۇ دەۋرىاەە
«ھىرات ،سەمەرقەن

ھەم ئەنجان ۋىاليەتلىرىەە ،ھەتتا خارەزماەە زىياالىالر
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قااااتلىمى ۋە مەنساااەپەارالر قاتارىاااەا ‹ئااااخۇنۇم›‹ ،كاشاااغەرى› يااااكى
‹مۇغۇلىستان بەگلىرى› دەپ ئاتالغان كىشىلەر كۆپ ئىەى ،ئۇالر ئىلىم-پەن،
ئەدەبىيات-سەنئەت سااھەلىرىەە ۋە ھااكىمىيەت دائىرىلىرىاەە خېلاى ماوھىم
ئورۇنالرنى تۇتقانىەى».
ئەلىشىرنىڭ ئاتىسى « -كىەىىىىنە باخشى» دەپ ئاتالغان غىياسىەىن
ۋە ئۇنىڭ ئاتا-بۇۋىلىرىمۇ شەرقتىىى ئۇيغۇر يۇرتلىرىاەىن مااۋەرائۇننەھر ۋە
خۇراسانغا كۆچۈپ بارغان «ئۇيغاۇر ساۈپەت باخشاى»الرنىاڭ ئەۋالدلىرىاەىن
ئىااەى .شاۇڭا ئاۇ «ئاۆزىنى ئىاچىاال يوساۇنەا تاۈركىي تىللىا خەلقلەرنىاڭ
ئولتۇراقالشقان ،ئەدەبىي تىل ۋە يېاى مەدەنىيىتى بىلەن كىالسسى
ئەنئەنىسااااىگە ئىااااگە بولغااااان ئېتنىاااا

سەنئەت

گورۇھىغااااا تەۋە دەپ ھېسااااابالپ

كەلااەى.ئۇنىااڭ ‹چاغاتاااي ئۇلۇسااى›‹ ،ئۆزبېاا ›‹ ،تااۈرك ئۇلۇسااى›،
‹تېمۇربېاا

نەساالى› دېااگەن ئىبااارىلىرى پەرقلىاا ۋە شااەرتلى

مەنىااەە

قوللىنىلغانىەى».
شۇڭالشااقا ،ئەلىشااىر نەۋائااى ئااۆز ئەسااەرلىرىەە «تااۈركىي چىاان»،
«تۈركىي خىتا»« ،كىشۋەرى خوتەن» قاتارلى نامالرنى چەكسىا ماۇھەببەت
بىلەن تىلغا ئالەى ،ئۆز قەھرىمانلىرىەىن فەرھاد ،دىلئارام قاتارلىقالرنى ئۆز
قەلبىەىىى ئاشۇ غايىۋى ۋەتەنگە باغلىەى .ئۇ خۇددى مەھماۇد كاشاغەرىنىڭ
«تاااۈركى تىلاااالر دىاااۋانى»دا بەرگەن بايانلىرىغاااا ئوخشاشاااال« ،ساااەددى
ئىسىەنەەر» داستانىەا ئىسىەنەەر بىلەن چىن خاقانىنى ساۈلھى تاۈزدۈردى.
شېرىننىڭ ۋىسالىەا چىن مۇھەببەت ئۈچاۈن ئەرمەن تاغلىرىاەا جاان بەرگەن
فەرھادنىااڭ ئاااخىرقى تىنىقلىرىنااى شااامالالرغا قوش اۇپ ش اەرقتىىى ۋەتىاانىگە
ئەۋەتتااى .نەۋائااى بۈيااۈك پااار

شااائىرى ھااافىا شااىرازىنىڭ ئەمىاار تېمااۇر

ئىستىالسىغا قارىتا يازغان:
ئەگەر كۆڭلۈمنى شاد ئەتسە ئۇ شۇل شىرازى جانانى،
قارا خالىغە بەخ

ئەتىۈم سەمەرقەنەۇ بۇخارانى.
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دېگەن مىسرالىرىغا جاۋابەن مۇنەاق دەپ يازدى:
ئەي خوتەن جەيرەنلىرى ،نېتەي بۇ مەجنۇن كۆڭلۈمە،
نەفئى ھاي يەتىۈرسەڭىا مۇشىى غەزالىمەىن گويا.
دېمە يۈزكىم ،خوتەن گۈلاارىەۇر بۇ،
دېمە خەت ،نافەئى تاتارىەۇر بۇ.
يۈزۈڭ بەيازىيۇ ئۇل خالى مۇشىىسا ھىنەۇ،
غەرى

تۇشتى خوتەن كىشۋەرى ئارا ھىنەۇ.

نەۋائى ئەتتى ئۆزىن ئۇيلە تۈركى ھىنەۇ،
كى ئەھلى چىنۇ خىتا بولەىال ئاڭا ھىنەۇ.
ئۇنىڭاااەىن باشاااقا ،نەۋائاااى يەنە ئاااۆز «خەمساااە»ساااى تەركىااابىگە
كىرگۈزۈلگەن ھەرقايسى داستانلىرىەا ئۆزىنىڭ غايىۋى ۋەتىنى بولغان خوتەن
دىيارى ھەققىەە ئەڭ گۈزەل ۋە يالقۇنلۇق مىسراالرنى يازىەۇ .ئۇ «ھەيرەتۇل-
ئەبرار» داستانىەا:
تۈركىي خوتەن ياپتى چۇ زىيبا جەمال،
مۇشىى فىشان بولەى نەسىمى شەمال.
دەپ يازسا« ،فەرھاد-شېرىن» داستانىەا:
قايۇ زەررىن غەزالە تۈركى چىن دەي،
قارا تۇفراقغە كىرگەن مەھجەبىن دەي.
خوتەن مۇلىىىى جەننەتتىن نىشانەۇر،
سەۋادى ئۈزرە جەننەت جان فىشانەۇر.
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دېااامەك ،بۇنىڭاااەىن كۆرىۋىلىشاااقا بولىاااەۇكى ،نەۋائىنىاااڭ قەلىماااى
ئاسااتىەىىى «تااۈركىي چىاان»« ،تااۈركىي خىتااا»« ،تااۈركىي خااوتەن»
ئىبارىلىرى دەل شائىرنىڭ قەلبىەىىى «غايىۋى ۋەتەن»نى كۆرسىتەتتى.
نەۋائى گەرچە ھىراتتا تۇغۇلۇپ ،ھىراتتاا ياشاىغان ۋە ھىراتتاا ۋاپاات
بولغان بولسىمۇ ،لېىىن ئۇ ئاشۇ تار دائىرىەىىى ۋەتەن چىگراسىەىن ھالقىپ
چىققانىەى .ئۇ ئۆزىنى «خىتادىن خۇراسانغىەە بولغان» جايالردا ياشاۋاتقان
تېمىمااۇ كەڭ دائىرىااەىىى خەلقاالەرگە ۋە ئۇالرنىااڭ تىلىااەا يارىتىلغااان باااي
سەنئەت مۇھىتىغا تەئەللۇق دەپ ئوياليتى .تېمىمۇ موھىمى ئاۇ قەلبىاەە بىار
غايىۋى ۋەتەننىڭ مۇھەببىتىنى ساقالپ كەلگەنىەى .بۇ ۋەتەن دەل فەرھادنىڭ
ۋەتىنى،شۇنەاقال نەۋائىنىڭمۇ ۋەتىنى ئىەى!
نەۋائى ساەمەرقەنتتىىى تەنھاا ۋە غۇربەتلىا

كۈنلىرىاەە ۋەتەنەىشاى

ئەھاامەت ھاجىبەگنىااڭ يااېقىن ھامىيلىقىغااا ئېرىشااىەنەە ،تااۈركىي تىلااەا
«خەمسە» يارىتىشاقا تۇتاۇش قىلغىنىاەا ،ئاۆز قەھرىماانى فەرھاادنى يىاراق
ئەرمەنىسااتانغا ئېلىااپ بارغىنىااەا ،ھۇسااەيىن بايقااارا ئوردىسااىەا ۋەزىرلىاا
مۆھۈرىنى سۇنەۇرغىنىەا ...قەلبىەىىى ئاشۇ غاايىۋى ۋەتىنىنىاڭ غۇرۇرىاەىن
چەكسىا كۈچ-قۇۋۋەت ئالغانىەى .شۇڭالشقا ،بىاا ئۇنىاڭ «تاۈركى چىان»،
«تۈركى خىتا»غا بېغشالپ يازغاان مىسارالىرىەىن ،بولۇپماۇ قەدىمىاي دىياار
خااوتەن ھەققىااەىىى ئاتەشااىن تەسااۋىرلىرىەىن شااائىرنىڭ ۋەتەن پىراقىنااى
چوڭقااۇر ھ اې

قىلىمىااا .خ اۇددى ئابەۇشااۈكۈر م اۇھەممەتئىمىن كۆرسااىتىپ

ئۆتىەنەەك« :ئەلىشىر نەۋائى خوتەن تېمىساىغا ز ر ھاۆرمەت ۋە تەڭەاشساىا
ئىپتىمار بىلەن يېقىنالشتى .ئۇنىڭ نەزەرىەە خوتەن تۈركىي تىللى

خەلقلەر

مەدەنىيىتىنىڭ قەدىمىاى قەلئەساى ۋە شاەرق ساەنئەت ئۇسالۇبىنىڭ كاۆزنى
قاماشتۇرىەىغان قەسىرى ئىەى .ئۇ خاوتەننى قۇياشاقا ،جەننەتاتىن ئۈساتۈن
راھەتلى

دىيارغاا ،ماانى ،داناى ،قاارەن قاتاارلى ناامالردا ئاتالغاان مااھىر

رەسسامالر يۇرتىغا ،ئىپار چاچلى  ،ئاھۇ كۆزلاۈك سااھىبجامال قىااالر بىالەن
ئىپار ھىەلى

باغ-دالىاالر ھەماەە ئىپاار كىيىىاى ماكانىغاا ئوخشاىتىپ تىلغاا

ئالىەۇ».
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ئىككىنچى باب :نەۋائىنىڭ ھايات يولى
مىالدىيە -1441يىلاى -9فېاۋرال كاۈنى ئوتتاۇرا ئاساىيادىىى قەدىمىاي
شەھەر  -ھىراتتا ئەلىشىر نەۋائى دۇنياغا كەلەى .بۇ ۋاقىتتا ھىرات شەھىرى
خۇراساننىڭ مەركىاى بولاۇش ساۈپىتى بىالەن ئاۆز تارىمىاەىىى بۈياۈك بىار
دەۋرنااى كۈتىااۋېلى

ئالەىااەا ت اۇراتتى .نەۋائىنىااڭ زامانەىشااى ۋە شاااگىرتى

بولغان تارىمەى خانەەمىر ئۆزىنىڭ «مەكارىمۇل ئەخالقى» نااملى كىتابىاەا
مۇنەاق دەپ يازدى:
«...خاقااااانى ئااااالى مەقااااام شاااااھرۇ سااااۇلتاننىڭ خەلىپىلىاااا
دەۋرىااەە...ئىااازەت ۋە ئىقبااال گۈلشااەنىەە ئامااانلى ۋە ئۈمىااە مېااۋىلىرى
بېرىەىغان بىر دەرەخ كۆكەردى ،مەرتىاۋە ۋە ئۇلۇغلاۇق ئاسامىنىەا دۆلەت ۋە
بەخ ا -س اائادەت ك اۆزىنى يورۇتقااۇچى بىاار يۇلتااۇز پارلىااەى ...يەنااى ئااالى
مەرتىۋىلى ا  ،ھىااەايەت نەسااەبلى  ،پاااكىا تەبىئەتلى ا  ،ساااپ نىيەتلى ا ،
ساااەلتەنەت سۆيۈنەىساااى ،مەملىاااىەت ئۈساااتۈنى ،خاقاااانىيە دۆلىتىنىاااڭ
ياردەمەىسى ،سۇلتان ھەزرەتلىرى(ھۈسەيىن بايقارانى دىمەكەى)نىڭ يېقىنى
-17رامىاان ئېيى -844سىنەدە يوقلۇق دۇنياسىەىن باارلى

ئاالىمىگە قەدەم

بېساااىپ ،ئۆزىنىاااڭ گاااۈزەللىىى ۋە پاااارالق چېھرىساااى بىااالەن يەر ياااۈزىنى
يورۇتتى».
ئەلىشىرنىڭ دادىسى غىياسىەدىن ماۇھەممەد «كىەىىىىانە باھاادىر»،
«كىەىىىىنە باخشى» ناملىرى بىلەن تونۇلغاان زات ئىاەى .تاارىمەى مىارزا
م اۇھەممەد ھەيااەەر ( )1551-1500ئۆزىنىااڭ «تااارىمىي رەشااىەى» ناااملى
ئەسىرىەە نەۋائىنىڭ ئەسلىي نەسەبى ھەققىاەە مۇناەاق ئۇچاۇر بەرگەنىاەى:
«ئۇنىڭ ئەسلىي ئۇيغۇر باخشىلىرىەىن بولۇپ ،ئۇنىڭ ئاتىسىنى كىەىىىىانە
باخشااااى دەپ ئاتىشاااااتتى ،ئااااادەتتىىى كىشااااىلەردىن ئىااااەى» .نەۋائااااى
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زامانەاشاالىرىنىڭ بەرگەن ئۇچۇرلىرىغااا قارىغانااەا ،نەۋائىنىااڭ ئاتااا تەرەپ
بوۋىسااى ئەمىاار تېمۇرنىااڭ ئااوغلى ئ اۆمەر ش اەيخ بىاالەن ئىمىلااەاش بول اۇپ،
تېمۇرىيلەر ئوردىسىنىڭ ئەتىۋارالپ ئىشلىتىشاىگە ۋە ئىشەنەىساىگە ئېرىشاىپ
كەلگەنىااەى .شۇڭالشااقا تېمااۇرىيلەر نەساالىگە مەنسااۈپ بولغااان پادىشاااھالر،
جۈملىااەىن ھۈسااەيىن بايقارانى اڭ ئاتااا-ئااانىلىرى غىياسااىەدىن كىەىىىىاانە
ئائىلىسىەىىى بالىالرغا ئاالھىەە ئېتىبار بىلەن قارىغانىەى .نەۋائىنىڭ ئانىسى
كابولنىڭ ئەمىرزادەلىرىەىن شەيخ ئەبۇ سەئىە چەڭگىنىڭ قىااى ئىاەى .شاۇ
ۋەجىەىن نەۋائى ئۆز ئاتا -ئانىلىرىنىڭ تېمۇرىيلەر خانەانلىقى بىلەن بولغان
مۇناسىۋىتى ھەققىەە مۇنەاق دەپ يازغانىەى:

ئاتام بۇ ئاستانىنىڭ خاكبىاى،
ئانام بۇ سەراي بوستانىنىڭ كەنىاى.

ئەلىشىرنىڭ ئائىلىەە نەچەىنەى پەرزەن

ئىىەنلىىاى ئېنىا ئەمە ،

ئەمما ئۇ ئۆز يازمىلىرىەا ئاكىسىنىڭ بارلىقى ھەمەە دەرۋى

ئەلى ئىساىملى

ئۇكىسىنىڭ بولغانلىقى ھەققىەە مەلۇمات بېرىەۇ.
ياااش ئەلىشااىر بالىلىقىااەىن باشااالپال چ اېەەن ،زېھنااى ئۆتىااۈر چااوڭ
بولىەۇ .بولۇپمۇ ئۇنىڭ شېئىرىيەتىە بولغان قىاىقىشى ئاۈچ-تاۆت يېشاىەىن
باشالپال باشالنغانىەى .ئۇ ئۆزىنىڭ بالىلىقى ھەققىەە ئەسلەپ ،ئۈچ-تۆت ياش
چاغلىرىەا ئاتىسىنىڭ شائىر د ستلىرىغا ئەمىر قاسىم ئەنۋەرىنىاڭ بىار مىسارا
پارسەە شېئىرىنى يادقا ئوقۇپ بېرىپ ھەممىنى ھەيران قالەۇرغانلىقىنى تىلغا
ئالىەۇ .ئەلىشىرنىڭ باال چاغلىرىەىن باشالپال شېئىرىيەتىە ئىشتىياق باغلىشى
ئۇنىڭ ئائىلىۋى مۇھىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلى

ئىەى .ئەلىشىرنىڭ ئاتىسى

 «كىەىىىىنە باخشاى» دەپ تەرىاپلەنگەن باۇ زات ئۆزىنىاڭ ئەدەبىياات-سەنئەتىە بولغان ھېرىسمەنلىىى ،بىلىملىىى ۋە ئەدەبىي يىغىلىشالرغا بولغان
قىاغىن ئىشاتىراكى بىالەن ھەممىاگە تونۇلغانىاەى .باۇ ئائىلىاەە پاات-پااتال
ئەدەبىااي مەجلىساالەر ،ش اېئىر-غەزەلمااانلى پائااالىيەتلىرى بولاۇپ ت اۇراتتى.
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ھىراتتىىااى يااۇقىرى قاااتالم ئەدىبلىاارى غىياسااىەدىننىڭ خانىەانىااەا دائىاام
شېئىرىيەت ھەققىەىىى ئەڭ قىااغىن مۇناازىرىلەرنى ئېلىاپ بااراتتى .ئۇنىاڭ
ئۈسااتىگە ئەلىشااىرنىڭ ئانااا تەرەپ تاغىلىرىااەىن مىرسااەئىە كااابولى بىاالەن
مۇھەممەد ئەلى غەرىبىيلەر ئۆز دەۋرىەىىى تونۇلغان شاائىرالر بولاۇپ ،ئاۇالر
تااۈركىي شااېئىرىيىتىەىن باشااقا موزىىااا ۋە خەتتاااتلى جەھەتتىمااۇ خااېلىال
يېتىلگەنىەى .بۇ ھال ياش ئەلىشىرنىڭ ئەدەبىي جەھەتتىن تەربىيەلىنىشىگە
ۋە كېيىنىى ھايات مۇساپىسىگە كۈچلۈك تەسىرلەرنى كۆرسەتتى.
ئەلىشىرنىڭ ئاالھىەە تاالنتىنى كۆزدە تۇتۇپ ،ئۇنى كىەىىال مەكتەپىە
بېرىشتى .ئۇ تېمۇرىي شاھاادەلىرىەىن ھۈسەيىن بايقارا بىلەن بىلالە سااۋاق
ئالەى ھەمەە ئاالھىەە مۇھىتتا تەربىيەلەنەى .خۇددى تارىمەى خانەەمىرنىڭ
يازغىنىااەەك ،ئەلىشااىر «...ئاااز ۋاقىا

ئىەىااەە قاۇرداش ۋە شاېرىىلىرىەىن

ئىلگىاارلەپ كېتىااەۇ .نااازۇك تەبىئىتىنىااڭ ساااپلىقى ۋە ساااغالملىقى ئااالەمگە
يېيىلىەۇ .مۇبارەك پىىىرىنىاڭ دادىللىقاى ھەققىاەە ساۆزلەر خەلا

ئارىساىەا

ئېغىادىن-ئېغىاغا كۆچۈپ يۈرىەۇ».
مىالدىيە -1447شاھرۇخ مىرزىنىڭ ئۆلۈمىەىن كېايىن كەساىىن تەخا
تالىشااى

كۈرەشاالىرى ئەۋ ئالىااەۇ .پۈتىااۈل خۇراسااان ۋە ئۇنىااڭ مەركىاااى

بولغان ھىرات شەھىرى جەڭگى-جىەەل ۋە قااليمىقانەىلى

ئىەىاەە قالىاەۇ.

خەل جان قايغۇسى بىلەن تەرەپ-تەرەپىە چېەىلىپ كېتىاەۇ .ئەلىشاىرنىڭ
ئائىلىسىمۇ پانا جاي ئىادەپ غەرب تەرەپتىىى ئەللەرگە يول ئالىەۇ .ئۇالرنىڭ
كااارۋىنى ئىراقنى اڭ تەف ا

دېااگەن بازىرىغااا كەلگەنااەە دەم ئ اېلى

ئۈچااۈن

توختايااەۇ ،بااۇ يەردە ياااش ئەلىشااىر تاسااادىپىيال ئااۆز دەۋرىنىااڭ يىرىاا
تارىمەىسى ،مەشھۇر ئەسەر «زەپەرنامە»نىڭ ماۇئەللىپى شاەرەفىەدىن ئەلاى
يەزدى بىاالەن ئۇچرىشااىپ قالىااەۇ .ئۇنىااڭ بىاالەن بولغااان س اۆھبەت ياااش
ئەلىشىرنىڭ ھاياتىەا ئۇنتۇلغۇسىا تەسىرات قالەۇرىەۇ.
-1452يىلااى خۇراسااانەا بولۇۋاتقااان تەخاا

تالىشااى

كۈرەشاالىرى

ئەبۇلقاسىم بابۇرنىڭ تەختىە ئىگە بولۇشى بىلەن ۋاقتىنەە توختايەۇ .ھىرات
شەھىرىنىڭ تىنەسىا ۋەزىيىتى بىر ئىاغا چۈشۈپ ،تەرەپ-تەرەپاىە پىتىاراپ
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كەتىەن خەل ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كېلىشىە باشاليەۇ .ئەلىشىرنىڭ ئائىلىسىمۇ
بىر قانەە يىللى

دىشۋارچىلىقتىن كېيىن ،يۇرت مېھرىنى سېغىنىپ ۋەتىنىگە

قايتىەۇ.
ئااۇالر ھىراتقااا قايتىااپ كەلگەنااەىن كېاايىن ،غىياسااىەدىن كىەىىىىاانە
ئەبۇلقاسىم بابۇر ئوردىسىغا خىامەتىە چۈشتى ۋە ئۇزاق ئاۆتمەيال ساەباىۋارغا
ھاكىم بولۇپ تەيىنلەنەى .ماناا مۇشاۇ يىلاالردا يااش ئەلىشاىر ئۆزىنىاڭ ئەڭ
گۈزەل مەكتەپ ھاياتىنى بېشىەىن ئۆتىۈزدى .ئۇ قاينااق ھېسساىياتى بىالەن
ئوقۇدى ،ئۆگەنەى .شەرق كىالسسى

مۇتەپەكىۇرلىرىنىڭ دۇردانە پىىىرلىرى

بىاالەن گااۈزەل شااېىئىرىي مىساارالىرىنى بااالىلى قەلاابىگە تاڭااەى .شااەيخ
سەئىەىنىڭ «بوستان»« ،گۈلىستان» ناملى دىەاكتى

ئەساەرلىرى بىالەن

فەرىەىااەۇدىن ئەتتارنىااڭ «مەنتىقااۇت-تەياار» ناااملى داسااتانىنى بېرىلىااپ
ئوقۇدى .پاار -تاجىا

ئەدەبىياتىنىاڭ بۈياۈك ۋەكىللىرىاەىن فىردەۋساى،

نىاامااى گەنجىااۋى ،ئەمىاار خۇساارەۋ دېھلىااۋى قاتارلىقالرنىااڭ شااۆھرەتلى
ئەساااەرلىرى بىااالەن تونۇشاااتى .شاااۇنىڭ بىااالەن بىااار ۋاقىتتاااا ،تاااۈركىي
ئەدەبىياتىنىڭ نادىر ئۈلگىلىرى بىلەنماۇ ئۇچرىشاىپ تاۇردى .باۇ ھاال يااش
ئەلىشىرنىڭ گەلگۈسىەىىى بەدىئىي ئىستىەاتى ۋە شېئىرىي كامالىتى ئۈچاۈن
موھىم جۇغالنما بولۇپ قالەى.
ياش ئەلىشىر بالىلى

ھاياتى تېمى ئاخىرالشمايال ھاياتنىڭ رەھىمساىا

رىيااازەتلىرىنى كۈتىۋالااەى .ئااۇ ئەمااەىال  12ياشااقا كىاارگەن يىلااى دادىسااى
غىياسىەدىن كىەىىىىنە ئالەمەىن ئۆتتى .بۇنىڭ بىلەن ياش ئەلىشىر ئۆزىنىڭ
ساۋاقەىشى ھۈسەيىن بايقارا بىلەن بىرلىىتە خۇراسان پادىشاھى ئەبۇلقاساىم
بابۇرنىڭ خىامىتىگە كىردى.
بۇ دەۋرلەردە پۈتىۈل خۇراسان دۆلىتى ،جۈملىاەىن مەركىااى شاەھەر
ھىاارات تېمااۇر دەۋرىااەىن بۇيااان ش اەكىللەنگەن مەدەنىاايەت گۈللىنىشااىنىڭ
ئاخىرقى مەزگىلىەە تۇرۇۋاتااتتى .شاۇڭا بىار مەزگىللىا

نىساپىي تىنەىلىا

ھىراتتا ياېڭىەە كەيپىياات ھاساىل قىلاەى .ئەلىشاىر ئۆزىنىاڭ باۇ نەۋقىاران
مەزگىللىرىناى ئىشالەش ،ئوقاۇش ،ئاۈگىنى
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بىلەن ئۆتىۈزدى .دەسلەپىى شېئىرلىرىنى پارسەە يېاى

بىلەن بىر ۋاقىتتا،

تۈركىي شېئىرىيەتنىمۇ قېتىرقىنىپ ئۈگەنەى .ھەمەە مىللي تىلغا بولغان ئاڭ-
غورۇرىنى كۈنسىرى ئۆستۈرۈپ باردى.
ئۇ  15ياشتىن ھالقىپ ،يىگىتلى

مەزگىلىگە قەدەم قويغىنىەا ،ئىىىى

تىلااەا ئىج اادىيەت ئېلىااپ بارااليااەىغان ،بىاار قىسااىم ش اېئىرلىرى شااائىر ۋە
ئەدىبلەرنىڭ دېققىتىنى تارتىەىغان سەۋىيەگە يەتتى .ئۇ بۇ جەريانەا تۈركىي
تىلااەا يازغااان ش اېئىرلىرىغا «نەۋائااى» ،پااار

تىلىااەا يازغااان شااېئىرلىرىغا

«فانى» تەخەللۇسىنى قولالنەى ھەمەە ئەل ئىەىاەە «زۇللىساانەين»(قاوش
تىلەا ئىجادىيەت ئېلىپ بارغۇچى) دېگەن نام بىلەن تونۇلۇشقا باشلىەى.
شۇ يىلالردا ئەلىشىر نەۋائى مەۋالنا ئەبەيەۇلال لوتفى ،مەۋالنا سەكىاكى
قاتارلى

«تۈركىگۇي» شائىرالرنىڭ ئەسەرلىرى بىلەن يېقىنەىن تونۇشتى ۋە

ئۇالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىەى .بولۇپمۇ شۇ يىلالردا كاتتا شائىر سەئىە ھەسەن
ئەردەشىرنىڭ نەۋائىغاا بولغاان تەساىرى خاېلىال ز ر بولاەى .ئاۇ نەۋائىنىاڭ
تۇرمۇشىغا ئاتا ئورنىەا كۆڭۈل بۆلۈپال قالماستىن ،بەلىى يەنە ئۇنىڭ بەدىئىي
تاالنتى ۋە ئەقىل-ئىەراكىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگىمۇ ئەھمىيەت بەردى.
-1456يىلااى ك اۈزدە ئەبۇلقاسااىم بااابۇر ئ اۆز قارارگاااھىنى مەشااھەدكە
يۆتىىەى .نەۋائى بىلەن ھۈسەيىن بايقارامۇ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ مەشھەدكە بىللە
باردى-1456 .يىلىنىڭ بېشاىەا خۇراساان پادىشااھى ئەبۇلقاساىم باابۇر (باۇ
يەردە بىر ئېنىقساىالى

باار-كەتمەنبااي) ئالەماەىن ئۆتىاەۇ .بۇنىاڭ بىالەن

خۇراسانەا بىر مەھەل تىنەىپ قالغان تەخ

تالىشى

كۈرەشلىرى قايتىاەىن

ئەۋ ئالىااەۇ .نەۋائىنىااڭ د سااتى ھۈسااەيىن بايقااارامۇ تېمااۇرىي شاااھاادەلەر
ئوتتۇرىسااىەىىى تەخ ا

تالىشااى

كۈرەشاالىرىگە ئىشااتىراك قىلىااەۇ .ھەمااەە

خۇراسااان تەختااى ئۈچااۈن ئېلىااپ بارىااەىغان جاپااالى سىياسااىي ھاي ااتىنى
باشاليەۇ.
مۇشۇ مەزگىلاەە نەۋائاى مەشاھەدتە قىلىاپ ئوقۇشانى داۋامالشاتۇردى.
ئەمەىال  16ياشقا كىرگەن ئەلىشىر تۇرمۇشنىڭ ئاچەى -چۈچۈكلىرى ئىەىاەە
~ ~ 25

www.kitaphumar.com

ئۆزىنىڭ ئىادىنى
تولغان يىگىتلى

كىتاپخۇمار بىلوگى

ۋە ئىجادىيەتىە ،ئىناتىلى

ۋە ياشالى

ھېسساىياتلىرىغا

دەۋرىنى باشلىەى .ئۇمەشھەدتىىى كۈنلىرىنى ئۆزى ياالغۇز

ۋە مۇستەقىل ھالەا ئۆتىۈزدى .شەرق كىالسسىىلىرىنىڭ ناادىر ئەساەرلىرىنى
تويماي ئوقۇدى .ئىسالم پەلسەپىسى ۋە ئۇنىاڭ گۈلتااجى بولغاان تەساەۋۋۇپ
چەشمىلىرى بىلەن قەلا

دۇنياساىنى ساۇغۇردى .مۇشاائىرە ۋە غەزەلماانلى

مەجلىساالىرىگە ئاكتىااپ ئىشااتىراك قىلااەى .شااۇنىڭ بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا
كەلگۈسااىەىىى ئاجايىااپ يىرى ا

ئەسااەرلىرىنىڭ مەيااەانغا كېلىشااى ئۈچااۈن

بەدىئىي جۇغالنما توپلىەى.
مەشھەتتىىى كۈنلەر تەنھالى ۋە قىيىنەىلى ئىەىەە ئۆتىەن بولسىمۇ،
لېىىن نەۋائىنىڭ ھاياتىەا ئۇنتۇلغۇسىا تەسىراتالرنى قالەۇردى .بۇ يەردە ياش
نەۋائى ئاتا-ئانىساىا ،ھامىيساىا ۋە يىگاانە ھالاەا كاۈنلەرنى ئۆتىاۈزدى .ئاۇ
مەدرىسااە ۋە خانىقاالرنىااڭ زەي ،قاااراڭغۇ ياتاقلىرىااەا سااوغۇقتىن تۈگۈلااۈپ
ئولتۇرۇپ كىتاپ ئوقۇيتى .يۇلتۇزلۇق تۈنلەردە تۈڭلۈكتىن ئاسمانغا قارىغىنىەە
خىيال سۈرەتتى .كۆڭلىەە ئاللىىىملەر بىلەن مۇڭەىشااتتى .يااش شاائىرنىڭ
قەلبى ئىاگۈ خىيالالر ئىلىىەە ئۆركەشلەيتى ،ئوي-پىىىرلىرى قانات قاقاتتى،
ھې -ھاياجىنى داۋالغۇيتى ...يااش ئەلىشاىرنىڭ ھايااتى رىئاال دۇنيانىاڭ
ئەمەلىيىتىگە قارىغانەا خىيال ئالىمىنىڭ پەرۋازىەا كاۆپرەك جەۋالن قىالتتاى.
نەۋائى كېيىنەە ئۆزىنىڭ مەشاھەدتىىى ھايااتى ھەققىاەە توختۇلاۇپ مۇناەاق
يازدى...« :تەتەببۇ داغى قىلىپمەن» (كىتاباەا باۇ يەردە ئاازراق مەزماۇن
چۈشۈپ قالغان چىراي-كەتمەنباي)
-1464يىلااى خۇراسااانەىىى تەخ ا
سەئىەنىڭ ۋاقىتلى

تالىشااى

كۈرەشاالىرى مىاارزا ئەبااۇ

غەلىبىسى بىلەن ئاخىرالشتى .ئۇ تېماۇرىيلەر نەسالىەىن

بولمىسىمۇ ،لېىىن ھەربىي جەھەتتىىى ئۈستۈنلىىى بىلەن خۇراسان تەختىگە
ئولتۇردى ۋە پايتەختنى سەمەرقەنتتىن ھىراتقا يۆتىەپ كەلەى .نەۋائىمۇ دەل
شۇ يىلى مەشھەدتىن ئانا شەھىرى ھىراتقا قايتىپ كەلەى .لېىىن نەۋائى شۇ
يىلااالردا خاېلىال تونۇلااۇپ قالغااان شااائىر بولىشااىغا قارىماااي ،ئانااا شاەھىرى
ھىراتتىمۇ قىيىنەىلى

ئىەىەە ياشىەى .مىرزا ئەبۇ سەئىە نەۋائىنىڭ ھىراتتاا
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قالغاان يەر-زىمىان ۋە ماال-مۈلاۈكلىرىنى مۇساادىرە

قىلغانىەى .شۇنەاقال نەۋائىغا نىسبەتەن سوغۇق مۇئامىلىەە بولغانىەى ،ئەبۇ
سەئىەنىڭ نەۋائىنى چەتىە قېقىشتا مۇنەاق بىر قانەە سەۋەبلىرى بار ئىەى.
نەۋائىنىڭ ئاتا-بوۋىلىرى بۇرۇنەىن تارتىپ تېمۇرىيلەر جەمەتىەىىى پادىشا
ۋە شاھاادەلەر بىالەن ياېقىن مۇناساىۋەتتە بولاۇپ ،تېماۇرىيلەر ئوردىلىرىاەا
مەنساەپ تۇتاۇپ كەلگەنىاەى .شۇڭالشاقا تېماۇرىيلەر شااھاادەلىرىگە قاااتتى
ئۆچمەنلى

قىلىاەىغان ئەباۇ ساەئىە نەۋائىنىاڭ ئاۆز ھۆكۈمرانلىقىغاا بولغاان

ساااداقىتىەىن گۈمانلىناااتتى .ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە نەۋائىنىااڭ ئەبااۇ س اەئىەنىڭ
كۈشەنەىسى بولغاان ھۈساەيىن بايقاارا بىالەن بولغاان ساۋاقەاشالى

ياېقىن

د ستلۇق مۇناسىۋىتى ئۇنى تېمىمۇ شۈبھىلەنەۈرەتتى.
شۇ ۋەجىەىن نەۋائاى ساوغۇق سىياساى كەيپىياتنىاڭ بىساىمى ئىەىاەە
ياشىەى ،شۇ دەۋرنىڭ ئاادىتى باويىەە تونۇلغاان شاائىرالرنىڭ كۆپىنەىساى
ئوردىنىڭ ھامىيلىقىەا ياشايتى ۋە ئۆز ئىجاادىيىتىنى راۋاجالناەۇراتتى .ئەمماا
نەۋائى بۇنەاق ئىمتىيازالرنىڭ ھېەقايسىسىغا ئېرىشەلمىەى .شاۇڭا ئاۇ ئاۈن-
تىنسىا ھالەا ئۆزىنىڭ بىلىم قۇرۇلمىساىنى چوڭقۇرالشتۇرۇشاقا ۋە ئىجاادىيەت
باالغىتىنى تاكامۇلالشتۇرۇشقا كىرىشىپ كەتتى .ئۇ مۇشۇ مەزگىلەە ھىراتتىىى
مەشااھۇر ئەرباااب ،بۇيااۈك مۇتەپەكىااۈر شااائىر ئابااەۇراھمان جااامى بىاالەن
ئۇچرىشااى

ۋە ھەمسااۆھبەتتە بولااۇش پۇرسااىتىگە مۇيەسسااەر بولااەى .بااۇ

ئۇچرىشااى

نەۋائىنىااڭ ئىجااادىيەت ھاياتىااەا كاتتااا ئەھمىاايەتىە ئىااگە ۋەقە

بولااەى .شااۇنىڭەىن باشااالپ ئابااەۇراھمان جااامى بىاالەن ئەلىشااىر نەۋائااى
ئوتتۇرىسىەىىى ئۆمۈرلۈك د ستلۇق ۋە ئۇستاز -شاگىرتلى مۇناسىۋەت رەسمىي
باشالنەى.
نەۋائى ھىراتتا ئىىىى يىلغاا ياېقىن غۇربەتەىلىا
كەچۈرۈپ-1466 ،يىلىغا كەلگەنەە ،سەمەرقەنتىە بېارى

ھايااتىنى بېشاىەىن
قارارىغاا كەلاەى.

نەۋائىنىڭ ھىراتتىن كېتىشىنىڭ تۈرلۈك سەۋەبلىرى بولسىمۇ ،لاېىىن بۇنىاڭ
ئىەىەە سەمەرقەنتىە بېرىپ يەنىمۇ چوڭقۇرالپ ئىلىم تەھسىل قىلى

ۋە ئەبۇ

سەئىەنىڭ سىياسى بېسىمىەىن ۋاقتىنەە قۇتۇلاۇش نەۋائىنىاڭ تاۈپ خىياالى
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ئىااەى .خانااەەمىر بااۇ ھەقااتە توختىلىااپ «...سااۇلتان ئەبااۇ سااەئىەنىڭ
پادىشاااھلى دەۋرىااەە سااەمەرقەنتىە بېرىااپ ،ئااۇ جاناااب(خۇجااا فەزلااۇلال
ئەبۇللەيى )نىڭ خانىقاھىەىن ھۇجرا ئالەى .بىار قاانەە ۋاقىا

تېگىشالى

ئىلىم تەھسىل قىلىشقا كىرىشتى» دەپ يازىەۇ .زەھىرىەدىن مۇھەممەد بابۇرمۇ
ئۆزىنىڭ «بابۇرنامە» ناملى ئەسىرىەە «سۇلتان ئەبۇ سەئىە مىرزىنىڭ ئۇنى
(نەۋائااى دىمەكەااى) ناېمە گۈنااا بىاالەن ھىرىيااەىن س اۈرگۈن قىلغااانلىقىنى
بىلمەيمەن .سەمەرقەنتىە باردى .ئۇ يەردە تۇرغان بىر نەچاەە يىال ئىەىاەە
ئەھاامەد ھاااجىبەگ ئۇنىڭغااا ھااامىي ۋە مااۇرەببى بولااەى »...دەپ يازىااەۇ.
نەۋائىنىڭ ئۆزىمۇ «خەمساە»نىاڭ بىرىنەاى داساتانى «ھەيراتاۇر ئەبارار»دا
ئۆزىنىڭ قانەاق ئەھۋالەا ھىراتتىن چىقىپ كەتىەنلىىىنى مۇنەاق يازىەۇ:

زۇلمى تۇرۇر ئۇشبۇكى بىر ناتەۋان،
ئىلم تىلەپ شەھىرىەىن ئولغاي راۋان.
ئەينى فەالكەتتىن ئاياغى ياالڭ.
تونى يوقىەىن تېنى داغى ياالڭ.
ئەڭىەە ئەۋراقى كىتابى ئانىڭ،
قىلغالى تەھسىل شىتابى ئانىڭ.
ئاچ ئېتىبان قارنىنى مۇھتاجلى ،
تۇئمەگە مۇھتا ئېتىبان ئاچلى .
ھەرنە ئېتىپ ،قانىئى ئۇلۇپ يول يۈرۈپ،
تا ئۆزىن ئۆز مەقسەدىگە يەتىۈرۈپ.
دەرۋەقە ،نەۋائاااى ساااەمەرقەنتىە كەلاااگەن دەسااالەپىى مەزگىلااالەردە
غۇربەتەىلى

ئىەىەە كۈن كەچۈردى .ئەمما شاائىر باۇ مەدەنىاي شاەھەرنىڭ

قويۇق ئىلمىي مۇھىتىەا تۇرمۇشتىىى تۈرلاۈك قىيىنەىلىقالرناى يېڭىاپ ئاېلىم
دېڭىاىغا شۇڭغىەى .مەدرىسەلەرگە قاتنااپ ياۇرۇپ ئىلىام تەھساىل قىلاەى.
كۆپلىگەن ئالىم-ئۆلىماالر بىلەن ئۇچرىشىپ ،ھەرخىل ئىلىمالردىن خەۋەردار
بولەى ھەمەە ئۆزىمۇ شېئىرىي ئىجادىيەتتە خېلىال يېتىلپ قالەى .نەۋائىنىڭ
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كۈنااەىن-كااۈنگە يېتىلىۋاتقااان ئىسااتىەاتى سااەمەرقەن

ھاااكىمى ئەھاامەد

ھاجىبەگنىڭ دىققىتىنى تارتتى .ئۇ نەۋائىنى ئۆز ھامىيلىقىغا ئېلىپ ،تۇرمۇش
جەھەتتىن ياردەم بېرىەۇ .ئىلىم تەھسىل قىلىشىغا شەرت-شارائى

ھازىرالپ

بېرىەۇ.
مۇشۇ يىلالردىىى سەمەرقەن

شەھىرى يەنىال ئۆزىنىڭ ئەمىر تېمۇر ۋە

ئۇلۇغبەگ زامانەىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقاان قوياۇق ئىلمىاي ماۇھىتىنى
مەلۇم جەھەتلەردىن ساقالپ كېلىۋاتااتتى .نەۋائاى باۇ يەردە ھەر جااي ،ھەر
يەرلەردىن كەلگەن ئىلىم ھەۋەساىارلىرى بىالەن بىلالە مەشاھۇر ئاالىم خۇجاا
فەزلۇلال ئەبۇللەيىسەىن دىننىڭ «فىقھ» (قانۇن) ئىلمىەىن دەر
سەمەرقەن

ئاڭلىەى.

مەدرىسەلىرىەە بولۇپ تۇرىەىغان ئەدەبىي مەجلىسلەرگە ئاكتىاپ

ئىشاااتىراك قىلاااەى .شاااېئىرىيەت ئەمەلىيىتىاااەىن باشاااقا يەنە ئەدەبىياااات
نەزەرىيەساااگە ئائىااا

كىتاااابالرنى تىرىشاااىپ ئوقاااۇپ ،ئۆزىنىاااڭ ئىلمىاااي

سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇپ باردى .ئۆزىەىن ئاۋۋال ئاۆتىەن ۋە زاماناەاش
شااائىرالرنىڭ ش اېئىرلىرىنى يادقااا ئالااەى .نەۋائااى ئۆزىنىااڭ س اەمەرقەنتتىىى
ھاياتى ئۈستىەە توختىلىاپ مۇناەاق دەپ يازىاەۇ« :يىگىتلىا
ماھارەتلى

دەۋرلىرىماەە

پارىسگۈي شاائىرالرنىڭ ئېساىل شاېئىرلىرىەىن ئەللىا

مىڭاەىن

ئااارتۇق بىيىتنااى يااادالپ ،ئ اۇالردىىى ز ق ۋە خوشاااللىقالر بىاالەن ئ اۆزۈمنى
ئاۋۇنەۇرغان ،ئۇالرنىڭ ئارتۇقەىلى ۋە كەمەىلىىلىرى ئۈستىەە پىىىر باياان
قىلغان ،ماۇالھىاە ۋە تەپەكىاۈر ئاارقىلى ئاۇالردىىى يوشاۇرۇن مەنىلەرنىاڭ
تېگىگە يەتىەن.»...
ئەلىشىر نەۋائىنىڭ سەمەرقەنتتىىى ھاياتى ئىلىام ئاۈگىنى

جەھەتاتە

ئاجايىپ مول مەزمۇنالرنى ئۆزىگە مۇجەسسەملەشتۈردى .ياش شائىر ئىجاد ۋە
ئۆگىنى

قاينىمغا چوڭقۇر چۆكۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا ،جەمئىيەتنى كۆزەتتى.

بۇ قەدىمىي پايتەختنىڭ شانلى
ھەيۋەتلىااا

ئۆتمۇشىگە نەزەر تاشلىەى .ساەمەرقەنتنىڭ

ساااېپىل-قەلئەلىااارىگە تويمااااي بااااقتى .ئارقاااا كاااوچىالردىىى

ھۈنەرۋەن-كاسىپالر ،مازار-ماشايىمالردىىى دەرۋى -ساوپىالر ،شاۇنىڭەەك
ئىلىم ساھەسىەىىى ئالىمالر بىلەن ھەمسۆھبەتتە بولەى .پۈتىۈل خۇراسان ۋە
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ماۋەرائۇننەھىرنىڭ داۋالغۇپ تۇرغان سىياسىي ۋەزىيىتىنى يېقىنەىن كۆزەتتى.
قىسقىسى ،سەمەرقەن

دەۋرى نەۋائى ھاياتىنىڭ ئىادىنى

ۋە ئىجاد قاينىمىغا

چۈمااۇلگەن ،گااۈزەل ياشاالى ئەساالىمىلىرى بىاالەن تولغااان ،تەپەكىااۈر ۋە
تەسەۋۋۇر كەپتىرىنىڭ قاانىتى يېشاىلگەن ماوھىم بىار دەۋر بولاەى .نەۋائاى
سەمەرقەنتتىىى ئاشۇ كۈنلىرىنى ئۆمۈر بويى ئۇنتۇپ كېتەلمىەى .ئۇ ئۆزىنىڭ
مۇشۇ مەزگىلەىىى ھېسسىياتى ،ر ھىي كەچۈرمىشلىرى ۋە ئوي-خىيااللىرىنى
«سەئىە ھەسەن ئەردەشىرگە يېاىلغان مەكتۇب»تا تەپسىلى بايان قىلەى.
-1468يىلى سۇلتان ئەبۇ سەئىە ز ر قوشۇن باشالپ ئىراننىڭ غەربىاي
قىساامىەىىى راياۇنالرنى بويسۇنەۇرۇشااقا ئاتلىنىااەۇ .ھااالبۇكى ،بىاار يىلااەىن
كېيىن ئۇ ئەزەربەيجانەا ئۆلتۈرىلىەۇ .ئۇزۇنەىن بۇيان پۇرسەت كۈتۈپ تۇرغان
ھۈسەيىن بايقارا ئۆز قوشاۇنىنى باشاالپ توسالغۇساىا ھالاەا ھىراتقاا كىرىاپ
تەختنى ئىگەللەيەۇ ۋە ناھايىتى تىاال پۈتىۈل ھىرات ۋە خۇراسان ئېلىەە يېڭى
تەرتىااپ ئورنىتىااەۇ .ھۈسااەيىن بايقارانىااڭ ھىاارات تەخااتىگە ئولتۇرۇشااى
خۇراسانەا يېڭى بىر دەۋرنىڭ باشالنغانلىقىەىن دېرەك بەردى .ياش نەۋائاى
بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ ئۇزاقتىن بۇيان كۈتىەن ئارزۇ-ئارمانلىرىنىڭ ئەمەى ئىشقا
ئاشاااااىەىغانلىقىەىن ۋە خۇراساااااان خەلقىنىاااااڭ تىااااانچ-ئاسايىشااااالىققا
ئېرىشىەىغانلىقىەىن خوشال بولەى .شائىر قاتتى

ھاياجان ئىلىىەە ھىراتقاا

قايتىشنىڭ تەييارلىقىغا كىرىشتى .سۇلتان ھۈسەيىن بايقارامۇ ھىرات تەختىنى
ئىگىلەپ ،ھاكىمىيەتنى قولغا ئالغاچ ،سەمەرقەنتىە مەخسۇ

مەكتۇپ يولالپ،

نەۋائىنى ھىراتقا چاقىرتتى.
نەۋائى قەلبىگە گۈزەل ئارزۇ-ئارمانالرنى پۈكاۈپ ئاناا شاەھىرى ھىراتقاا
قايتىااپ كەلااەى ۋە ئۆزىنىااڭ ئۇزۇنااەىن بۇيااانقى سەرسااان-ساەرگەردانلى ،
غېرى ا -غۇربەتلى ا

ھاياااتىنى ئاخىرالشااتۇردى .س اۇلتان ھۈسااەيىن بايقااارا

نەۋائىغا ز ر ئىلتىپاتالر كۆرسىتىپ ئۇنى تامغىەارلىققا تەيىنلىەى.
سۇلتان ھۈسەيىن بايقارا بىر يىل بوال-بولمايال يادىىار مۇھەممەد مىارزا
ئۇنىڭغا قارشى ئىسيان كۆتاۈردى-1470 .يىلاى -5ئاياەا نەۋائاى ساۇلتاننڭ
تاپشۇرۇقى بويىەە تاۈركىي خەلقلەرنىاڭ يااردىمى بىالەن ،ھىراتناى ئىشاغال
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قىلغان يادىىار مۇھەممەە مىرزا ئىسايانىنى باستۇرۇشاتا ئاالھىاەە پىاەاكارلى
كۆرسىتىەۇ .شۇنەاقال ھۈسەيىن بايقارانى چوڭ بىر خەۋپتىن خاال
بۇ ئى

قىلىەۇ،

ھۈسەيىن بايقارانىڭ نەۋائىغا بولغان ئىشەنەىسىنى تېمىمۇ ئاشۇرىەۇ.
-1472يىلى -2ئايەا (ھىجىرىيە -876يىلى شەئىبان ئېيىەا) ھۈساەيىن

بايقارا نەۋائىنى دىۋان بېگى مەنسىپىگە تەيىنلەيەۇ .ھەمەە ئۇنىڭغا «ئەمىرى
كەبىر» ئۇناۋانىنى بېرىاەۇ .گەرچە نەۋائىغاا بېارىلگەن مەنساەپ ئەڭ ئاالىي
ئااورۇن بولمىسااىىمۇ ،ل اېىىن ئ اۇ ئۆزىنىااڭ ئەل ئىەىااەىىى ئىناااۋىتى بىاالەن
سۇلتانەىن قالسىال ئەڭ نوپۇزلۇق شەخ

ھېسابلىناتتى.

نەۋائى زامانەاشلىرىنىڭ خاتىرىلىرىگە قارىغاناەا ،باۇ دەۋردە ئاۇ كاتتاا
يۈز-ئابرۇيغا ۋە چوڭ ھوقۇقالرغا ئىگە ئىەى .مەملىىەت ئىشالىرىنىڭ ھەمامە
ساھەلىرىگە ئارلىشاتتى ھەمەە مۇھىم ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىشقا قاتنىشاتتى.
بۇ ھال شائىرنىڭ ئىجادىيەت پائالىيىتىگە ز ر توسالغۇ بولۇپ قالەى .باش-
ئاخىررى تۈگىمەيەىغان دۆلەت ئىشلىرى نەۋائىنىڭ زېھنى كۈچى ۋە ۋاقتىناى
خورىتىپ بېرىۋاتاتتى .شۇڭالشقا نەۋائى ئۆز ئەھۋالىەىن زارلىنىپ:

كىم بار ئىەى باشىما كۆپ مېھنەتىم،
يوق ئىەى باش قاشىغالى فۇرسەتىم.

دەپ شىىايەت قىلىەۇ ھەمەە كېەىلىرى ئۇيقۇسىنى ھارام قىلىاپ ئىجاادىيەت
بىاالەن شااوغۇللىنىۋاتقانلىقىنى ،ھەر كېەىسااى قىرىاا -ئەللىاا

بېيىتاااتىن

يېاىۋاتقااانلىقىنى بايااان قىلىااەۇ .ش اۇنەاق بولۇشااىغا قارىماااي ،نەۋائااى ئ اۆز
ۋاقتىنىاااڭ ماااۇتلەق كاااۆپ قىسااامىنى دۆلەت ئىشااالىرى بىااالەن ئىجتىماااائىي
مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىشقا سەرپ قىلىشقا مەجبۇر بولەى.
بۇنىڭەىن باشقا ،نەۋائاى يەنە مۇشاۇ مەزگىلالەردە ساۇلتان ھۈساەيىن
بايقارانىڭ ھاكىمىيىتىنى مۇستەھىەملەش ،جەمئىايەت تەرتىپىناى تاۈزەش ۋە
ئاۋام خەلقنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىالش قاتارلى
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بولۇپ كەتتى .نەۋائى ھىراتقا قايتىپ كەلگەنەىن كېيىن ئاتا-ئانىسىنىڭ يەر-
زىمىن ۋە مال-مۈلۈكىگە مىراسامورلۇق قىلاەى ھەماەە كاتتاا مۈلاۈك ئىگىساى
بولۇپ قالەى .ئۇنىڭ ئۈستىگە سۇلتان ھۈسەيىن بايقارا نەۋائىنىڭ مۆھاۈردار
ۋە دىۋانبەگلى

مەنسىپىگە قوشۇپ كاتتا يەر-سۇ ۋە بىر مۇنەە قىشاالقالرنى

سۇيۇرغال قىلىپ بەرگەنىەى .نەۋائى پادىشاھنىڭ يېقىن كىشىسى ۋە ئەمىرى
بولۇش سۈپىتى بىلەن ،بۇ يەرلەردىن كېلىەىغان دارامىتىنىڭ كۆپ قىسمىنى
مەملىىەتنىاڭ ر ناااق تېپىشاىغا ،خەياارى-سااخاۋەت ۋە خەلقنىااڭ پاااراۋانلى
ئىشاالىرىغا ھىاارات شاەھىرىەىىى كاتتااا بىناالرنىاڭ قۇرۇلۇشااىغا ،شاۇنىڭەەك
ئىلىم-مەرىپەت ئىشلىرىنىڭ گۈللىنىشىگە سەرپ قىالتتى.
بۇ يىلالردا نەۋائىنىڭ ز ر تىرىشەانلىقى ئاستىەا ھىرات شەھىرى پۈتىۈل
خۇراسان ۋە ئوتتاۇرا ئاساىيادىىى مەشاھۇر شاەھەرگە ئاايلىنىپال قالماساتىن،
بەلىى يەنە ئىسالم شەرقىەىىى موھىم مەدەنىيەت مەركىاىگە ئايالنەى .نەۋائى
ئۆز مەبلىغى بىالەن ساالەۇرغان «ئىمالساىيە» مەدرىسەساى ھىراتتىىاى ئەڭ
ئالىي بىلىم ياۇرتى بولاۇپ قالاەى .نەۋائاى باۇ مەدرىساەگە ئاۆز دەۋرىاەىىى
مەسااھۇر ئااالىم-ئۆلىماااالرنى مۇدەررىساالىىىە تەيىنلىااەى .بااۇ مەدرىسااەنىڭ
جەنۇبىغا «خەالسىيە» نامى بىلەن كاتتا خانىقاا ساالەۇردى .مەدرىساەنىڭ
غەربىەە «شىفائىيە» ناملى بىنا بەرپا قىلىپ ،ئۇنىڭغاا مەشاھۇر تېاۋىپلەرنى
توپلىااەى .مەدرىسااەنىڭ غەربىااەە يەنە كاتتااا مەسااەى -جااامەئە ،مەس اەى
قېشىەا بىر ھەيۋەتلى

گاۈمبەز بىناا قىلاەۇردى .نەۋائاى يەنە ئاۆز ئەتراپىغاا

كۆپلىگەن ئالىمالر ،شائىرالر ۋە سەنئەتىارالرنى تاوپالپ ،ئۇالرغاا ئىجاادىيەت
ئېلىپ بارىاەىغان ياخشاى شاارائى

يارىتىاپ بەردى .نەۋائىنىاڭ خۇسۇساىي

كۈتۈبمانىسىەا يەتمىشتىن ئارتۇق خەتتات ،كاتىپ ،نەققاش قاتارلى كىشىلەر
خەت كۆچۈرۈش ،كىتااپالرنى زىنانەتلەش بىالەن شاوغۇللىناتتى .ئىمالساىيە
مەدرىسەسىەە ئىلىم تەھسىل قىلىەىغان ئىىىاى مىڭغاا ياېقىن ئوقۇغۇچىنىاڭ
تۇرمۇش تەمىناتىنى نەۋائى ئۆزىنىڭ شەخسىي مال-مۈلۈكىەىن چىقىم قىالتتى.
قىسقىسى ،ھىراتنىاڭ -15ئەساىرنىڭ كېيىنىاى يېرىمىاەا مەياەانغا كەلاگەن
قويۇق مەدەنىي مۇھىتى ۋە گۈزەل قىيااپىتىنى ئەلىشاىر نەۋائىساىا تەساەۋۋۇر
قىلى

مۈمىىن ئەمە

ئىەى .شۇڭالشقا نەۋائى خەل
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شائىرال ئەمە  ،بەلىى بۈيۈك دۆلەت ئەربابى ساۈپىتىەە تونۇلاۇپ« ،بۈياۈك
ئەمىر»(ئەمىرى كەبىر)« ،ئەمىرى رەۋشەن زەمىار» نااملىرى بىالەن ياۇقىرى
ئابرۇيغا ئىگە ئىەى.
ئەپسۇسااىى ،نەۋائىنىااڭ كۈنااەىن-ك اۈنگە ئېشااىپ بېرىۋاتقااان شااان-
شاااۆھرىتى ۋە ساااۇلتان بىااالەن بولغاااان ياااېقىن مۇناساااىۋىتى نەۋائىنىاااڭ
دۈشاامەنلىرىنى بارغانس اېرى خاتىرجەمسااىالەنەۈرۈپ باااردى .بۇنىااڭ بىاالەن
ئوردىەىىى نىاامۇلمۇل  ،مەجىەىەدىن قاتارلى ئەمەلەارالر ئۆز ئالەىغا گورۈ
تەشىىللەپ ،نەۋائى ئۈستىەىن سۇلتانغا پىتنە-پاسات ۋە تاۆھمەت تارقااتتى
ھەمەە نەۋائىنى ئوردىەىن چەتلەشتۈرۈشاىە ئۇرۇناەى .كاۈن باويى ئەيا -
ئىشرەت ۋە ئىەىملىىىە بېرىلىپ كەتىەن ھۈسەيىن بايقارا ئاۆز ئەتراپىاەىىى
پىتنىمۇر ۋەزىرلەرنىڭ ئىغۋالىرىغاا ئىشاىنىپ نەۋائىغاا نىسابەتەن ساوغۇق ۋە
گۇمانىي مۇئامىلىەە بولۇشقا باشاليەۇ.
بۇنىڭ بىلەن -1476يىلىغا كەلگەنەە نەۋائى سۇلتانغا مەكتۇپ سۇنۇپ،
ئۆزىنىڭ ئوردىاەىىى مەنساەپلىرىەىن ئىساتېپا بېرىاەىغانلىقىنى بۈلەۈرىاەۇ،
ھەمەە مۇسۇلمانالر ئۈچۈن زۆرۈر بولغان مەكىە-مۇكەررەمگە بېرىپ ھە تاۋاپ
ئارزۇسااىنى بايااان قىلىااەۇ .ئەممااا س اۇلتان ئۇنىااڭ ھەجااگە بېاارى

قىلى ا

تەلىپىنااى رەت قىلىااەۇ .نەۋائااى يەنە سااۇلتانغا ئىلتىمااا

سااۇنۇپ ھىاارات

شەھىرىنىڭ چېتىەىىى گوزۇرگا دېاگەن جااينى ئاۆز ئىمتىيارىغاا بېرىشانى
ئىلتىما

قىلىەۇ .سۇلتان نەۋائىنىڭ بۇ ئىلتىماسىنى تەستىقاليەۇ .شۇنىڭەىن

باشالپ نەۋائى بۇ جاينى قايتىەىن گۈللەنەۈرۈشىە كىرىشىپ كېتىەۇ .ھەمەە
كۆپلىگەن ئاممىۋى ئەسلىھەلەر ،يەنى مېھمانسااراي ،ھامماام ،شاىپاخانىالرنى
سالەۇرىەۇ.
نەۋائى دۆلەت ئىشلىرىەىن بوشاپ چىققانەىن كېيىن پۈتىاۈل زېھنىناى
ئۆزىنىااڭ ئىجااادىيىتىگە قارىتىااەۇ .بااوش ۋاقىتلىرىااەا جامائەتنىااڭ تۈرلااۈك
پائاااليەتلىرىگە ۋە خەل ا پاااراۋانلى

ئىشاالىرىغا ئارىلىشااىەۇ .نەۋائااى گەرچە

ئوردىەىىى مەمۇرىي ھوقۇقلىرىەىن ئىستېپا بەرگەن بولسىمۇ ،لاېىىن يەنىاال
~ ~ 33

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

سۇلتاننىڭ ياېقىن كىشىساى ساۈپىتىەە ھىراتتىىاى نوپۇزلاۇق ئەربااپ بولاۇپ
قالىۋەردى.
مۇشۇ مەزگىللەردە ھىراتنىڭ ئەدەبىي مۇھىتىەىىى ئەڭ مەشھۇر ئەرباپ
ئابەۇراھمان جامى ئىەى .ئۇنىڭ ئەتراپىغا جااي-جاايالردىن كەلاگەن ئىلىام
تەھسىل قىلغۇچى تالىپالر ،ئەدەبىيات ھەۋەسىارلىرى توپالنغانىاەى .نەۋائاى
بۇرۇنااەىن تااارتىپال جااامىنى ئۆزىنىااڭ پىاار-ئۇس اتازى س اۈپىتىەە ھ اۆرمەتلەپ
كەلگەنىەى .مۇشۇ يىلالردا نەۋائى بىلەن جامىنىڭ ئوتتۇرىسىەىىى د ستلۇق
ۋە ئەدەبىي ئىجادىيەتتىىى ھەمىارلى يەنىمۇ كۈچىيىپ باردى .نەۋائى پات-
پاااتال جامىنى اڭ ھوزۇرىغااا بېرىااپ ھەمسااۆھبەتتە بااوالتتى .ئ اۆزى يازغااان ۋە
يازماقەى بولغان ئەساەرلىرى ئۈساتىەە جاامى بىالەن سۆزلىشاەتتى .نەۋائىاى
بىلەن جامى ئوتتۇرىسىەىىى سەمىمىي د ستلۇق ۋە ئىلمىاي ھەمىاارلى -15
ئەسىرنىڭ ئىىىىنەاى يېرىمىاەىىى ھىراتنىاڭ مەدەنىاي مۇھىتىنىاڭ بارلىققاا
كېلىشىەە كاتتا ر ل ئوينىەى .بۇ مەزگىللەردە كۆپلىگەن شائىرالر ،ئەدىبلەر،
ھەكىملەر ،تارىمەىالر ،موزىىانتالر ۋە رەسسامالر بۇ ئىىىى زاتنىڭ ئەتراپىغا
زىچ ئۇيۇشۇپ ،ھىراتتىىى ئەدەبىي ۋە ئىلمىي كەيپىياتنى ياۇقىرى ئەۋجىاگە
كۆتۈرگەنىەى .شۇڭالشقا بابۇر مۇشۇ دەۋردىىى ھىراتنىاڭ مەدەنىاي ماۇھىتى
ئۈستىەە توختىلىپ مۇنەاق دەپ يازغانىەى« :ئەھلى فەزل ۋە بىنەزىر ئەلەىن
خۇراسان ،بەتەخسى

ھىرى شەھرى مەملۇ ئىەى .ھەر كىشنىڭىىم بىر ئىشقا

مەشغۇللىقى بار ئىەى .ھىممەتى ۋە غەرزى ئۇل ئەردىىىم ،ئۇل ئىشىنى كامالغا
يەتىۈزگەي».
نەۋائى پۈتىۈل ئىشتىياقى بىالەن ئىجاادىيەتىە كىرىشاىپ كەتتاى .شاۇ
كەمگىەە يازغان لىرى

شېئىرلىرىنى توپالپ «خەزائىنۇل مەئانى» نامى بىلەن

چوڭ دىۋان قىلىپ تۈزۈپ چىقتى .بۇ تاوپالم كېيىانەە ئەل ئىەىاەە «چاھاار
دىۋان» دەپمۇ ئاتالەى-1483 .يىلىغا كەلگەنەە شائىر ئۆزىنىاڭ ئىجاادىيەت
ھاياتىەىىى بۈيۈك ئەسەر «خەمسە»نى يېاىشقا رەسمىي تۇتۇش قىلەى .جامى
نەۋائىنىڭ تۈركىي تىلى بىلەن «خەمسە» ياراتماقەى بولغاانلىقىنى ئااڭالپ،
ئۇنىڭغا ئاپىرىنالر ئوقۇدى .شائىر ئىجاد دېڭىاىغا چۆمۈلەى .قەلبى ساەنئەت
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يۈكسااەكلىىىنىڭ ئەۋجىااەە ئۆركەشاالىەى .پەي قەلەمنىااڭ ئۇچىااەىن ئاپئاااق
خوتەن قەغىاىگە دۇردانىلەر تۆكۈلەى ...خانەەمىر نەۋائى ھەققىاەە مۇناەاق
دەپ يازدى« :دائىملى

ئادىتى بويىەە ئۆزىنىڭ پۈتىۈل قۇتلاۇق كاۈنلىرىنى

‹ئەسەرلىرىەىىى› سۆزلەرنى تۈزىتى

ۋە مەنىلىرىنى تەكشۈرۈش ،دەلىللەرنى

تەرتىپىە كەلتۈرۈش ۋە مەسىلىلەرنى ئېنىقالش ،ئىلىم سىرلىرىنى ئاېەى

ۋە

ئەقلىي پەنلەرنىڭ نازۇك نۇقتىلىرىنى تېپىشقا سەرپ قىلەى».
نەۋائى ھاياتىغا دائىار تەتقىقااتالردا ھازىرغاا قەدەر بوشالۇق ھالىتىاەە
تۇرۇۋاتقىنى  -دەل نەۋائىنىڭ مۇھەببەت كەچۈرمىشلىرىەۇر.
شائىر نېمە ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ئائىلە بەختىەىن بەھرىمەن بواللمىەى؟
شەرق رىۋايەتلىرىەىىى ئاشى -مەشاۇقالرنىڭ ياۈرەكنى لەخاتە-لەخاتە
قىلىەىغان مۇھەببەت كەچۈرمىشلىرى ھەققىەە ئۆلمە

داستانالرنى ياراتقاان

نەۋائى نىمىشقا ئۆزىنىڭ مۇھەببەت كەچۈرمىشىنى سىر ھالىتىەە قالەۇردى؟...
شائىر كىمنى سۆيگەن؟ شائىرنىڭ قەلبىنى ئەسىر قىلغان جانان قىانىڭ
ئىسمى-شەرىپى نىمىشقا ھېەبىر مەنبەدە ئۇچرىمايەۇ؟!
بابۇر بۇ ھەقتە توختىلىپ( ...« :نەۋائاى) پەرزەنتساىا ،ئايالساىا ،باۇ
ئالەمااەىن يااالغۇز-يىگااانە ئ اۆتتى» دەپ يازىااەۇ .ئەممااا نەۋائىنىااڭ كىمنااى
سۆيگەنلىىى ،ھەمەە نېمە ئۈچۈن ئاائىلە قۇرمىغاانلىقى ھەققىاەە مەنابەلەردە
ھېەقانااەا مەلۇمااات قالااەۇرۇلمىغان .ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە نەۋائىنىااڭ مىااجەز-
خاراكتىرىااەىىى نااازۇكلۇق ۋە ئىەمايىاال پىساامىىا ئۇنىااڭ ئ اۆز ئەسااەرلىرىەە
ئۆزىنىڭ شەخسىيىتى ھەققىەە كەڭ كۇشادە سۆز ئېەىشقا يول قويمىغان بولسا
كېرەك .شۇڭا بابۇر يەنە «ئەلىشىر بەگ نازۇك مىجەزلىىى بىلەن مەشھۇردۇر.
كىشىلەر ئۇنىڭ نازۇكلىقىنى دۆلىتىنىڭ غورۇرىەىن بولغان دەپ بىلىشاەتتى.
لېىىن ئۇنەاق ئەمە

ئىىەن .بۇ ئۇنىڭ تۇغما سۈپىتى ئىىەن» دەپ مەلۇمات

بېرىەۇ.
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نەۋائىنىاااڭ ئاااۆزى باااۇ ھەقاااتە ھېەبىااار ئەساااىرىەە ئوچاااۇق-ئاشاااىارا
سۆزلىمەيەۇ .بەلىى ئەساەرلىرىنىڭ ئاايرىم مىسارالىرىەا ئااز-تاوال يوشاۇرۇن
ئىشارەتال بېرىەۇ ،خاال  .شۇڭالشقا نەۋائىشۇناسلى تەتقىقاتى بىلەن ئۇزۇن
مەزگىل شوغۇلالنغان بەزى ئالىمالر «نەۋائىنىڭ مۇھەببەت تاارىمى ئېھتىماال
بىرەر پاجىئە بىلەن باغالنسا كېرەك» دەپ قارايەۇ .ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى،
جۈملىەىن تۈركمەنلەر ،تاجىىالر ،ئۆزبىىلەر ۋە ئۇيغۇرالر ئارىسىەا تارقالغاان
نەۋائااى بىاالەن گ اۈل ئوتتۇرىسااىەىىى م اۇھەببەت پاجىئەسااى تەسااۋىرلەنگەن
رىۋايەتلەرمۇ يۇقىرىقى پىىىرنى قۇۋۋەتلەيەۇ.
«...سۇلتان ھۈسەيىن بايقارانىڭ ۋەزىرلىىىگە تەيىنلەنگەن ئەلىشىر بىر
كۈنى باغقا كېتىۋىتىپ تاسادىپىيال بىر ئۆينىڭ ھويلىسىەا تۇرغان گۈزەل قىا-
گۈلنى كۆرۈپ قالىەۇ ۋە ئۇنىڭغا ئاشى

بىقارار بولىەۇ.گاۈل قىاماۇ باۇ يااش

ۋەزىرنى ياقتۇرۇپ قالىەۇ .ئەلىشىربەگ قىانىڭ ئاتىساىەىن نىىاھقاا رازىلىا
ئالىەۇ .ئەتىسى سۇلتان ۋەزىرى ئەلىشىرنى ئېلىپ شىىارغا ئاتلىنىەۇ .گۈل بۇ
خەۋەرنى ئاڭالپ بولغۇسى ئېرى ئەلىشىرنى كۆرۈش ئۈچۈن باغنىڭ تېمىاەىن
يولغا قارايەۇ .دەل شۇ چاغەا بۇ يەردىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان سۇلتان ھۈسەيىن
بايقارا قىاناى كاۆرۈپ ئاشاى
ئەلىشىر قاتتى

بولىاەۇ ۋە ئاۇنى ئەمىارىگە ئالمااقەى بولىاەۇ.

ئازاپ ئىەىەە ئۆز سۆيگۈسىەىن ۋاز كېەىشىە مەجبۇر بولىاەۇ

ۋە قىانىڭ ئۆيىگە سۇلتاننىڭ ئەلەىسى بولۇپ بارىەۇ .قىا زار-زار يىغالپ بىر
شەرت بىلەن ماقۇل بولىەۇ .يەنى ئىىىى خىل د را كەلتۈرۈپ ،بىرىنى ئۆزى
ئىەىەۇ ،يەنە بىرىناى ئەلىشاىر بەگاىە ئىەۈرىاەۇ ،باۇ د را قىرىا

كۈناەىن

كېاايىن ئاۆز كاۈچىنى كۆرسااىتىپ ،گۈلنىااڭ جىنىنااى ،ئەلىشااىرنىڭ پەرزەنا
كااۆرۈش ئىقتىااەارىنى يااوق قىالتتااى .گااۈل ئۆلااۈمىگە بەش كااۈن قالغانااەا
ئەلىشىرنى ساارايغا چاقىرتىاەۇ .دەل باۇ چاغاەا ساۇلتان شاىىاردىن قايتىاپ
گۈلنىڭ ھۇجرىسىغا كىرىپ قالىەۇ .ئەلىشىر بۇنىڭاەىن قااتتى ئۇڭايساىالى
ئىەىەە قالىەۇ .قىرى كۈن بولغانەا گۈل ئۆلىەۇ .ئوردا ئەھلى بۇ مۇسىبەتنى
سۇلتان ھۈسەيىنگە يەتىۈزۈشنى ئەلىشىر نەۋائىەىن ئىلتىما

قىلىەۇ .نەۋائى

سۇلتان ھۈسەيىنگە« :سەرۋىنىڭ سايەسىەە سۇلەى گۈل ،نە قىلماق كېارەك
؟» دەيەۇ .سۇلتان بۇنىڭغا جاۋابەن« :سەرۋىەىن تااۋۇت ياسااپ ،گۈلاەىن
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كېپەن ئەتمەك كېرەك ».دەيەۇ .ئۇالر قىانى كۆز يېشى تۆكۈپ دەپنە قىلىەۇ.
ش اۇنىڭەىن كېاايىن نەۋائااى ئۆمااۈر بااويى تااوي قىلمايااەۇ .پەرزەن ا

يۈزىمااۇ

كۆرەلمەيەۇ.»...
نەۋائىنىڭ مۇھەببەت كەچۈرمىشىگە دائىر بۇ تەسىرلى

رىۋايەت خەلا

ئارىسىەىن باشقا ،يەنە بىر قىسىم پارساەە قاول ياازمىالردىمۇ ئۇچراياەۇ.باۇ
رىۋايەتنىڭ نەۋائى ھاياتىەىىى رىئال كەچۈرمىشلەر بىلەن قانەىلى

دەرىجىەە

جىپسىلىشااىەىغانلىقى ھەققىااەە نەۋائىشۇناساالى ئىلمىااەە ھااازىرغىەە ئېنى ا
يەكۈن يوق.
نەۋائىنىڭ زامانەىشى ۋاسىفى( )1551-1485بۇ ھەقتە مۇنەاق مەلۇماات
بېرىەۇ« :ئەلىشىر ئۆيلەنمىگەنىەى .بۇنىڭ نېمە ئۈچۈنلىىى زاماننىڭ ھەممە
كىشاااىلىرىنى قىاىقتاااۇرار ئىاااەى .ساااۇلتان ھۈساااەيىن مىااارزا ئەلىشاااىرنىڭ
ئۆيلەنمەساالىىىەىىى سااەۋەپ  -ئۇنىااڭ ‹ئېتىىااى پاااكلىقى› ۋە نەپسااانى
شەھۋەتىە مەيلى يوقلىقى ،يەنى ئەخالقى جەھەتتىن ناھايىتى يۈكسەكلىىى،
ئىلىااام-پەن ۋە شاااېئىرىيەتىە بېرىلگەنلىىىاااەىن بولغاااان دەپ قاااارايىتتى.
سۇلتاننىڭ سۆيۈملۈك خوتۇنى خەدىەە بېگىم بولسا بۇنىڭ ساەۋەبىنى باشاقا
تەرەپتىن چۈشىنەتتى .ھەقىقەتنى ئېنىقالش ئۈچۈن خەدىەە بېگىم ئۆزىنىاڭ
ناھايىتى گۈزەل كېنىاەكلىرىەىن دەۋلەتبەختنى ئەلىشىرنىڭ ئۆيىگە ئەۋەتىەۇ.
ياش كېنىااەك تۈرلاۈك باھاانەلەرنى كۆرساىتىپ ئەلىشاىرنىڭ ئۆيىاەە تاۈنەپ
قالىەۇ .كېەىەە قىا ئەلىشاىرنىڭ قوينىغاا كىرىاەۇ ...دەۋلەتبەخا

ئەتىساى

خەدىەە بېگىمنىڭ ئالەىغا خوشال قايتىپ ،پۈتۈن ۋەقەنى سۆزلەپ بېرىاەۇ.
نەتىجىەە سۇلتان ھۈسەيىن مىرزىنىڭ پىىىرى توغرا بولۇپ چىقىەۇ .شاۇنىڭ
بىلەن خەدىەە بېگىمنىڭ ئەلىشىرگە بولغان ھۆرمىتى ئاۋۋالقىەىن يۈز مەرتىۋە
ئاشىەۇ».
كۆرۈپ تۇرۇپتىمىاكى ،نەۋائىنىڭ مۇھەببەت كەچۈرمىشى ۋە خۇسۇسىي
تۇرمۇشىەىىى ئىنەىىە تەرەپلەر ،جۈملىەىن شائىرنىڭ پۈتىۈل ئەسەرلىرىەىىى
بەزىەە يوشۇرۇن ،بەزىەە ئاشاىارا ئىپادىلىنىاەىغان ماۇڭ-زار بىااگە ئۇنىاڭ
مۇرەكىەپ ئىەىى دۇنياسىەىن دااللەت بېرىپ تۇرۇپتاۇ ،نەۋائىنىاڭ مىاجەز-
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خاراكتىرىەىىى ئىنەىىە ئاالھىەىلىىلەر ۋە خۇسۇساىي تۇرمۇشاىەىىى ساىرالر
كەلگۈسىەە نەۋائىشۇناسلى

تەتقىقاتىاەىىى ماۇھىم تېماا ساۈپىتىەە داۋاملىا

تەتقى قىلىنغۇسى.
نەۋائى سۇلتان ھۈسەيىن ئوردىسىەىىى مەمۇرىي ۋەزىپىلىرىەىن بوشاپ
چىققانااەىن كېيىنىااى بىاار قااانەە يىلااالردا كاۆپ ۋاقتىنااى ئۆزىنىااڭ ئەدەبىااي
ئىجادىيىتىگە قاراتتى .ئەسەرلىرىنى توپالپ ،قايتا رەتلەپ ،دىۋانالر تاۈزدى.
ئەمما ئۇ سۇلتان ھۈسەيىن ھاكىمىيىتىنىڭ كۈنسىرى زەئىپلىشىپ كېتىۋاتقاان
ھااالىتىگە يېقىنااەىن دىقااقەت قىلااەى .مەملىىەتنىااڭ ئىەااى-سااىرتىەا يااۈز
بېرىۋاتقان چوڭ ۋەقەلەرگە ،ئااۋام خەلقنىاڭ دەرد-ئەلەملىارىگە ھەر ۋاقىا
دىققەت قىلىپ تۇردى .ئۆزىنىڭ ئەل ئىەىەىىى يۈكسەك ئابرۇي-ئىناۋىتى ۋە
پادىشاااااھقا بولغااااان مەجىەىااااەدىن قاتااااارلى ئەمەلااااەارالرنىڭ چىرىاااا
سىياسەتلىرىگە چەك قويەى(.بۇ جۈملىەىىى مەزمۇنەا چۈشىنىىسىالى

بار-

كەتمەنباي)
ئەپسۇسااىى ،نەۋائىنىااڭ سااۇلتان ھۈسااەيىنەىن كااۈتىەن ئۈمىااەلىرى
بارغانسىرى جاۋاپسىا قالەى .خۇددى بابۇر ئېيىتقانەەك« ،سۇلتان ھۆسەيىن
خۇراسانەا قىرى

يىلغا يېقىن پادىشا بولۇپ ،پېشىنەىن كېايىن ئىەمىاگەن

كۈنى يوق ئىەى ...ھەددىەىن ئارتۇق ئىشرەت ۋە پاسىقلى بىالەن مەشاغۇل
ئىەى» .كېيىنىى مەزگىللەرگە كەلگەناەە ئاۇ دۆلەت ئىشالىرىنى بىار چەتاىە
قايرىپ قويۇپ ،كەيىپ-ساپاغا بېرىلىپ كەتتى .ئۆز ئەتراپىەىىى ھەسەتمۇر
ئەمەلەارالرنىڭ پىتنە-پاساتلىرىغا ئىشىنىپ ،نەۋائىنى بارغانسىرى ئوردىاەىن
يىراقالشتۇرۇشقا باشلىەى-1487 .يىلى سۇلتان ھۈسەيىن نەۋائىنى ھىراتتىن
يىراقالشتۇرۇش مەقسىتىەە ئۇنى يىراق ئاستىرابادقا ھاكىملى مەنسىپى بىلەن
بېرىشنى پەرماان قىلاەى .نەۋائاى مەجباۇرى ھالاەا ھىاراتتىن ئايرىلاەى .ئاۇ
ئاستىرابادقا بارغاناەىن كېايىن ،باۇ يەرنىاڭ ئىقتىساادىنى راۋاجالناەۇرۇش،
جەمئىيەتنى تەرتىاپىە ساېلى  ،مەدەنىاي كەيپىيااتنى كاۈچەيتى

قاتاارلى

جەھەتلەردە بىر مۇنەىلىغان خىامەتلەرنى ئىشلىەى .كېەىلىرى ئىجادىيىتىنى
داۋامالشتۇردى .ئەمما شائىرنىڭ پۈتىۈل دىققىتى يەنىال پايتەخا
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ئەھۋالىەا ئىەى .بىر يىلەىن كېيىن ،يەناى -1488يىلاى نەۋائاى پاايتەختىە
قايتىەۇ ۋە سۇلتان ھۈسەيىنەىن ھىراتتاا قېپقىلىشانى تەلەپ قىلىاەۇ .ئەمماا
ھۈسەيىن بايقارا يەنىال نەۋائىنىڭ ئاستىرابادقا قايتىشىنى بۇيرۇيەۇ.
نەۋائى ئامالسىا يەنە ئاستىرابادقا قايتىەۇ .ئۇ ساۇلتاننىڭ ئوردىاەىىى
پىتنە-پاساتەىالرنىڭ تەسىرىەە ئاينىىپ كەتىەنلىىىنى ،ھاكىمىيەت ئۇلىنىڭ
تەۋرەپ قالغانلىقىنى چوڭقۇر ھى

قىلىەۇ .ئارىەىن ئۇزاق ئۆتمەي نەۋائىنىڭ

دۈشمەنلىرىنىڭ ئۇنىڭغا قىلغان سۇيقەستى پاش بولىەۇ .ساۇلتان ھۈساەيىن
دەرھااال نەۋائىغااا مەكتااۇپ يېاىااپ ئۆزىنىااڭ ب اۇ ئىشااتىن خەۋەرسااىالىىىنى
ئىپادىلەيەۇ ھەمەە نەۋائىنىڭ ھىراتقاا قايتىاپ كېلىشاىنى تەۋساىيە قىلىاەۇ.
نەۋائى ھىراتقا قايتىپ كەلگەناەىن كېايىن دۆلەتنىاڭ ھېەقاناەاق سىياساىي
ئىشاالىرىغا ئار ىالشااماي ،ئوردىااەىن يىراقتااا تۇرىااەىغانلىقىنى بىلەۈرىااەۇ.
ھۈسەيىن بايقارا ئۇنىڭغا «مۇقەررەبى ھەزرەتى سۇلتانى»(ھەزرىتى سۇلتاننىڭ
ئەڭ يېقىنى) دېگەن نامنى بېرىەۇ .شۇڭالشاقا باابۇرمۇ ئەلىشاىربەگ ساۇلتان
ھۈسەيىننىڭ «بېگى ئەمە  ،د ستى ئىەى» دەپ يازغانىەى.
شۇ يىلى نەۋائىنىڭ بەلمتە ھاكىم بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئىنىساى دەرۋىا
ئەلااى ئوردىااەىىى مەجىەىااەدىننىڭ رەزىاال قىلمىشاالىرىغا چىااەىماي ئىساايان
كۆتۈرىەۇ .مەجىەىەدىن سۇلتان ھۈساەيىنگە «باۇ ۋەقەدە ئەلىشاىر بەگنىاڭ
قولى بار» دەپ تۆھمەت قىلىەۇ .نەۋائى بۇ تاۆھمەتنى ياوق قىلىا

ئۈچاۈن

سۇلتاننىڭ قوشۇنى بىلەن بىرگە بەلمقە بېرىپ ئىسياننى تىنجىتىەۇ.
شۇنىڭەىن باشالپ ھۈساەيىن بايقارانىاڭ ھااكىميىتى قااتتى كىارزى
ئىەىەە قالىەۇ .شاھاادەلەر تەخا

ۋارىسالىقىنى تالىشاىپ تەرەپ-تەرەپاتىن

ئىسيان قوزغاياەۇ .بولۇپماۇ ساۇلتان ھۈساەيىن بىالەن ئۇنىاڭ چاوڭ ئاوغلى
بەدىئۇززامااان مىاارزا ئوتتۇرىسااىەا يااۈز بەرگەن نىاااا ۋە جەڭااگە-جىااەەللەر
ئۇزاققىەە داۋاملىشىەۇ .نەۋائى ئاتا بىلەن باال ئوتتۇرسىەىىى تىغ كۈرىشاىنى
توختىتى

ۋە ئۇالرنى ياراشتۇرۇشقا كۆپ كۈچ سەرپ قىلغان بولسىمۇ ،لېىىن

بۇنىڭەىن چوڭ نەتىجە چىقمايەۇ .سۇلتاننىڭ ئامراق خوتۇنى خەدىەە بېگىم
باااش ۋەزىاار نىاامۇلمۇل ا

بىاالەن تىاال بىرىىت اۈرۈپ ،ئ اۆز ئااوغلى م اۇزەپپەر
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ۋارىسااى قىلىشااقا كۈچەيااەۇ .ئااۇالر سااۇلتان ھۈسااەيىن

بايقارانىااڭ مەسااتلىىىەىن پايااەىلىنىپ ،بەدىئۇززامااان مىرزىنىااڭ ئااوغلى،
ساااۇلتاننىڭ ئاااامراق نەۋرىساااى  -ماااۆمىن مىرزىناااى قەتىااال قىلىشاااقا قاااول
قويەۇرۇۋالىەۇ .سۇلتان مەستلىىتىن يېشىلگىنىەە بۇ پەرماننى قايتۇرىۋىلىشقا
كېەىىىەۇ .بۇنىڭ بىلەن ئوردىەىىى زىەدىيەت تېمىمۇ كۈچىيىپ كېتىەۇ.
نەۋائى كۆز ئالەىەىىى باۇ پااجىئەلەردىن قااتتى

ئازابلىنىاەۇ .ساۇلتان

ھۈسەيىن بايقارا ھاكىمىيىتىنىڭ تەقەىرىەىن ئۈمىەسىالىنىەۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە
-1492يىلااى ئابااەۇراھمان جامىنى اڭ ۋاپااات بولۇشااى ئۇنڭغااا كۈچلااۈك زەربە
بولىااەۇ .نەۋائااى ھاياتىنىااڭ ئاااخىرقى يىللىرىغااا كەلگەنااەە ساااالمەتلىىى
بارغانساااىرى ناچارلىشاااىپ كېتىاااەۇ .ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە ئائىلىساااىالى
پەرزەنتسىالى

ئازابى شائىرنىڭ غېرى

ۋە

ۋە مىسىىن كۆڭلىنى تېمىمۇ قىينايەۇ.

نەۋائى زامانەاشلىرىنىڭ خاتىرەلىرىگە قارىغانەا ،شائىرنىڭ ئاخىرقى يىلالردا
مىجەزىنىڭ تولىمۇ نازۇكلىشىپ ،بىر ئىشالردىن ئاسان رەنجىيەىغان ،ھەتاتە
ئەسەبىيلىشااىەىغان بولاااۇپ قالغاااانلىقى مەلاااۇم .ئەمماااا نەۋائاااى ئۆمرىنىاااڭ
ئاخىرىااەىىى قىاايىن مەزگىللىرىااەىمۇ ئىجااادىيىتىنى توختىتىااپ قويمىااەى.
«لىسانۇت-تەير» «مۇھاكەمەتۇل-لوغەتەيىن»« ،تارىمىي مۇلۈكى ئەجەم»،
«مەھبۇبااۇل-قۇلااۇپ» قاتااارلى مەشااھۇر ئەسااەرلىرىنى ش اۇ يىلااالردا يېاىااپ
تۈگەتتى.
نەۋائى كۆز ئالەىەىىى بۇ پااجىئەلەردىن قااتتى ئازابلىنىاەۇ .ساۇلتان
ھۈسەيىن بايقارا ھاكىمىيىتىنىڭ تەقەىرىەىن ئۈمىەسىالىنىەۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە
-1492يىلااى ئابااەۇراھمان جامىنى اڭ ۋاپااات بولۇشااى ئۇنڭغااا كۈچلااۈك زەربە
بولىااەۇ .نەۋائااى ھاياتىنىااڭ ئاااخىرقى يىللىرىغااا كەلگەنااەە ساااالمەتلىىى
بارغانساااىرى ناچارلىشاااىپ كېتىاااەۇ .ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە ئائىلىساااىالى
پەرزەنتسىالى

ئازابى شائىرنىڭ غېرى

ۋە

ۋە مىسىىن كۆڭلىنى تېمىمۇ قىينايەۇ.

نەۋائى زامانەاشلىرىنىڭ خاتىرەلىرىگە قارىغانەا ،شائىرنىڭ ئاخىرقى يىلالردا
مىجەزىنىڭ تولىمۇ نازۇكلىشىپ ،بىر ئىشالردىن ئاسان رەنجىيەىغان ،ھەتاتە
ئەسەبىيلىشااىەىغان بولاااۇپ قالغاااانلىقى مەلاااۇم .ئەمماااا نەۋائاااى ئۆمرىنىاااڭ
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ئاخىرىااەىىى قىاايىن مەزگىللىرىااەىمۇ ئىجااادىيىتىنى توختىتىااپ قويمىااەى.
«لىسانۇت-تەير» «مۇھاكەمەتۇل-لوغەتەيىن»« ،تارىمىي مۇلۈكى ئەجەم»،
«مەھبۇبااۇل-قۇلااۇپ» قاتااارلى مەشااھۇر ئەسااەرلىرىنى ش اۇ يىلااالردا يېاىااپ
تۈگەتتى.
مىالدىيە -1500يىلى يازدا سۇلتان ھۈسەيىن بايقارا ئاستىرابادتا ئىسيان
كۆتۈرگەن ئوغلى مۇھەممەد ھۈسەيىنگە قارشى قوشۇن تارتىەۇ .نەۋائى ھىراتتا
قالىەۇ .سۇلتاننىڭ بۇ يۈرۈشاى شاۇ يىلاى -12ئاياەا ئاتاا-بااال ئوتتۇرىساىەا
تۈزۈلگەن سۈلھى بىلەن ئاخىرلىشىەۇ .سۇلتان ھۈسەيىن پايتەختىە قايتىەۇ.
نەۋائى بۇ خەۋەرنى ئاڭالپ بىار تاوپ جامائەتنىاڭ ھەمراھلىقىاەا ساۇلتاننىڭ
ئىستىقبالىغا چىقىەۇ .يىراقتىن داقا-دۇمبااقالر ساداساى يااڭراپ ساۇلتاننىڭ
مەپىسى كۆرۈنىشى بىلەن نەۋائى ئالاەىراش ئااتتىن چۈشاىەۇ-دە ،بېشاىنىڭ
قېيىپ ،پۇت-قوللىرىەا ماغەۇر قالمىغانلىقىنى ھې

قىلىاەۇ .شاائىر ئالاەىغا

بىر قاانەە قەدەم ماڭماايال يەرگە يىقىلىاەۇ .شاۇ يىقىلغىانىەە قايتاا ھۇشاىغا
كېلەلمەيەۇ .كېسەل سەكتىگە ئايلىنىپ ،ئۈچ كۈنەىن كېيىن بۇ دۇنيا بىلەن
ۋىەالىشىەۇ .بۇ دەل ھىجىرىيە -906يىلى -12جامادىيەلئاخىر ،يەنى مىالدىيە
-1501يىلى -1ئاينىڭ -3كۈنى ئىەى.
شۇنەاق قىلىپ ھىرات شەھىرى ماتەم قايغۇسىغا چۆمەى.
پۈتىۈل خۇراسان ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ئۆزىنىڭ ئەڭ مۇنەۋۋەر ۋە
سۆيۈملۈك كىشىسىەىن ئايرىلەى!
نەۋائىنىڭ ئاخىرقى تىنىقلىرىەا باشتىن-ئاخىر ئۇنىڭاەىن ئايرىلمىغاان
تااارىمەى خانااەەمىر قاااتتى قااايغۇ ئىەىااەە مۇنااەاق قاۇرالرنى يااازدى...« :
مەھشەر كۈنى غوۋغاسى پۈتۈن يەر يۈزىنى جۇلغىەى .ئەمىار ۋە ۋەزىرلەرنىاڭ
يىغا-زارىسى ،كاتتايۇ-كىەىىلەرنىڭ فەريادۇ-فىغانى ئاسماننىڭ ئەڭ يۇقىرى
ئەۋجىەىنمۇ ئۆتۈپ كەتتى .ساۇلتانى سااھىبقىران ۋە پادىشاا خانىاەانىنىڭ
بەزى ئەزالىرى تۇشمۇ-تۇشتىن يېتىاپ كەلاەى ۋە ئىاازەت تەختىاەىن مااتەم
قايغۇسىغا چۆمۈپ يىغىغاا چۈشاتى .پەيغەمابەر ساۈننىتىگە مۇۋاپىا
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يۇياۇش ،كىااپەنلەش مۇراسااىملىرىنى ئااادا قىلىشاتى ،جىمااى خەلا رەھاامەت
ئىگىسىنىڭ ھەمراھلىقىەا خىيابانغاا قااراپ ياول ئالاەى ...شاۇ پەيتاتە ھااۋا
جەۋھىرى شاھۇ-گەداغا قوشۇلۇپ ،چەكساىا يااش قەترىلىرىناى ياغاەۇردى.
بەلىى رۇھۇ-رەيھان بۇلۇتلىرى ئۆز تامەىلىرىنى ئۇنىاڭ ئەرىشاتەك ماۇئەززەم
تاااۋۇتى ئۈسااتىگە تااۆكتى .ھىاارات ھېيتگاھىااەا جىنااازا ئوقۇلااەى .كېاايىن
ئەلىشااىرنىڭ ئ اۆزى سااالغان مەسااەى

جامااائە يېنىااەىىى ،ئىلگىاارى ياساااپ

قويۇلغان گۈمبەز ئىەىگە ئېلىاپ كىرىلىاپ دەپانە قىلىناەى‹ .ئەي تاۇپراق،
باغرىڭەا نىمە بارلىقىنى نەدىن بىلىسەن؟›  -ئاشۇ كېەىسى بۈيۈك سەئىەلەر
ۋە ئالىمالرنىڭ كۆپەىلىىى ئاشۇ قەبرە تۆپىسىەە تۈنەپ چىقتى .قارىيالر تاڭ
ئاتقۇچە تىالۋەت قىلى

بىلەن مەشغۇل بولەى ...ساۇلتان سااھىبقىران ئاۈچ

ك اۈنگىەە ئ اۇ ئەھلااى دىلااالر باشاالىقى(ئەلىشااىر)نى اڭ ئۆيىااەە ماااتەم تۇتااۇپ
ئولتۇردى.»...
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ئۈچىنچى باب :نەۋائى دەۋرى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا
ئەدەبىي ئويغۇنۇشى
نەۋائى ئاجايىپ داۋالغۇپ تۇرغاان بىار تاارىمىي دەۋردە ياشاىەى .باۇ
ئەرەب ئىمپىرىيەسىنىڭ گۈللىنىشى نەتىجىسىەە ئىسالم شەرقىەە كۆتاۈرۈلگەن
بىرىنەى قېتىملى مەدەنىيەت ئويغۇنۇشى ئاخىرالشقان ،شاەرقتىن يوپۇرلاۇپ
كەلااگەن چىڭگىااا قوشااۇنلىرى بىاالەن غەربااتە كېڭەيمىەىلىاا

قىلىۋاتقااان

ئەھلىسەلىپ قوشۇنلىرى باغەاد خەلىپىلىرىنى زەئىپلەشاتۈرگەن ،مەدەنىايەت
مەركەزلىرى غەربىي ئاسىيادىن خۇراسان ۋە ئوتتۇرا ئاسىياغا يۆتىەلگەن دەۋر
ئىەى .مانا مۇشاۇ دەۋردە تېماۇرىيلەر ئىمپىرىيەساىنىڭ ۋۇجۇتقاا كېلىشاى ۋە
ئوتتۇرا ئاسىيا رايۇنىەا نىسپىي مۇقىملىقنىڭ ئورنىتىلىشى مۇسۇلمان شەرقىەە
ئاخىرقى بىر قېتىملى مەدەنىيەت ئويغۇنۇش دەۋرىنىڭ پەردىسىنى ئاچتى.
ئوتتۇرا ئاسىيادا كۆتۈرۈلگەن ئاخىرقى مەدەنىايەت ئويغۇنۇشاى ئاۆزىگە
ئاجايىپ ئۇلۇغۋار مەزمۇنالرنى جۇغلىەى .نەۋائىنىڭ ئەسەرلىرى ئۆز زامانەىشى
ۋە ئۇستازى بولغان بۈيۈك پار -تاجى

مۇتەپەكىۇرى ئابەۇراھمان جامىنىڭ

ئەدەبىي ۋە پەلساەپەۋى مىراسالىرى بىالەن بىلالە پۈتىاۈل شاەرق مۇساۇلمان
دۇنياسااىنىڭ -15ئەسااىردىىى ئاااخىرقى مەدەنىاايەت ئويغۇنااۇش دەۋرىااگە
ۋەكىللى

قىلەى.

ئۆز مەنەسىەىن ئېيتقانەا ،تېمۇرىيلەر ئىمپىرىيەسىنىڭ مەيەانغا كېلىشى
ئوتتۇرا ئاسىيادىىى تۈركىي ۋە پار

مەدەنىيىتىنىاڭ گۈللىنىشاىگە شاارائى

ھازىرلىەى .نەۋائى دۇنياغا كېلىشتىن خېلى يىلالر ئىلگىرى ئوتتۇرا ئاساىيادا
«تېمۇرىيلەر دۆلىتى» دەپ ئاتالغان بىر كاتتا ئىمپىرىيە ۋۇجۇتقا كېلىپ يەنە
پارچىلىنىپ كەتىەنىەى .ئەمىر تېمۇر ئۆزىنىڭ ھەربىاي يۈرۈشالىرى داۋامىاەا
ئىستىال قىلىنغان مەملىىەتلەردىن كۆپلىگەن ئالىم-ئۆلىما ،ھۈنەرۋەن-كاسىپ
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ۋە يېتىشااىەن بىلىاام ئىگىلىرىنااى ساەمەرقەنتىە يىغقانىااەى .قااارام قىلىنغااان
ئەللەرنىڭ خەزىنەلىرىەىىى ئالتۇن-كۈمۈش ۋە تۈرلۈك بايلىقالرنى پايتەختىە
توپلىااەى .ئااۇرۇش ۋەيرانەىلىقااى ئېلىااپ كەلااگەن ئىقتىسااادىي كىرزىساانى
ئۈچۈن پۈتۈن مەملىىەت مىقياسىەا كەڭ كۆلەمەە قۇرۇلاۇش ئېلىاپ

تۈگىتى

بېرىپ ،تېمۇر ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى دەۋرىەىىى مەدەنىيەت گۈللىنىشى ئۈچۈن
ياراتتى .بۇنىاڭ نەتىجىساىەە -15ئەساىرنىڭ ئالاەىنقى يېرىمىاەىىى

ئاسا

سەمەرقەن

بىلەن كېيىنىى يېرىمىاەىىى ھىارات پۈتىاۈل ئوتتاۇرا ئاساىيا ۋە

ئىسالم شەرقىەىىى مەدەنىيەت مەركىاىگە ئايالنەى .شۇڭالشقا تارىمەىالرنىڭ
ئەمىر تېمۇرنى يېقىنقى زامان ئوتتۇرا ئاسىيا تارىمىەىىى ئەڭ بۈيۈك شاەخ
دەپ قارىشى ھەمەە «چىڭگىاخان بۇزغان ،تېمۇر تۈزگەن» دېاگەن باھاانى
بېرىشى ئەجەبلىنەرلى

ئەمە

ئىەى.

شۇ سەۋەبتىن تېمۇرىيلەر ئىمپىرىيەسىنىڭ ۋۇجۇتقاا كېلىشاى بىالەن باۇ
تېرىتورىيىاااەە تاااۈركىي-مۇڭغاااۇل ۋە ئىاااران-ئىساااالم مەدەنىيەتلىرىنىاااڭ
قوشۇلىشااىەىن ھاسااىل بولغااان مەدەنىااي ھايااات ئوتت اۇرا ئاسااىيادا ئاااخىرقى
ئويغىنى

دەۋرىنىڭ مۇقەددىمىسىنى ئاچتى .خۇددى ئامېرىىا ئالىمى گااۋىن

ھامبىلى ئېيتقانەەك« :مەدەنىيەت ساھەسىەىن ئېيتقانەا ،ئوتتۇرا ئاسىيادىىى
تېمۇرىيلەر ئېمپىرىيەسىنىڭ تۆھپىسى تەڭەاشساىا ئەھمىايەتىە ئىاگە ئىاەى.
ئۇالر پار

ئەدەبىياتىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئۇلۇغۋار دەۋرىنىڭ مەيەانغا كېلىشىگە

شااارائى

ھازىرلىااەى .ئەدەبىااي تىاال سااۈپىتىەە ر ل ئوينىغااان چاغاتاااي

تۈركەىسىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىارى ساۈردى .ئاۇالر كەڭ كۆلەماەە مەبالەغ
ئاجرىتىااپ ،ھىاارات ،مەشااھەد ،بۇخااارا ،س اەمەرقەن

قاتااارلى ش اەھەرلەردە

ھەيۋەتلى

مەسەىتلەر بىلەن ئىسالم مەدرىسەلىرىنى بىنا قىلەۇردى .ئۇالرنىڭ

ئاقىالنىلى

بىلەن رەسسام ۋە خەتتاتالرنى ھىمايە قىلىشى ئارقىسىەا ھەممىگە

مەشھۇر بولغان پار

ئۇسلۇبىەىىى مىنياتۇرا رەسىملىرى ۋە قوليازمىالر دۇنياغا

كەلەى .ئوتتۇرا ئاسىيادا باشقا ھېەقانەاق بىر سۇاللە ئۇالرغا ئوخشاش بۇنەاق
كۆپ مىراسالرنى قالەۇرالمىەى» .تېمۇر ۋە ئۇنىڭ ئىلىم ئىشالىرىغا ھاامىيلى
قىلغۇچى ئەۋالدلىرى  -شاھرۇ  ،بايسۇنغۇر ،ئۇلۇغبې  ،ھۈسەيىن بايقارا ۋە
زەھىرىەدىن مۇھەممەد بابۇر قاتارلىقالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ئاخىرقى مەدەنىايەت
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دەۋرىنااى بەرپااا قىلىشااتا مااۇھىم سىياسااىي ر لالرنااى ئوينىااەى.

شۇڭالشااقا «تارىمەىالرنىااڭ كۈچىنىااڭ بااارىەە ئەمىاار تېمااۇر ئەۋالدلىرىنااى
ماااۇھەممەد پەيغەمااابەردىن كېااايىن ئىساااالم دۇنياساااىنى يورۇتاااۇپ تۇرغاااان
مەرتىۋىلى

جەمەت دەپ مەدھىيەلىشى ئەجەبلىنەرلى

بولمىسا كېرەك».

نەۋائى مانا مۇشۇنەاق بىر دەۋردە دۇنياغا كەلەى .ئۆز دەۋرىنىڭ قويۇق
مەدەنىي مۇھىتىەىن ئوزۇق ئالەى .شۇنەاقال ئۆزىنىڭ گۇمانىاىم ر ھىغاا بااي
ئەسااەرلىرى بىاالەن -15ئەسااىرنىڭ ئىىىىنەااى يېرىمىااەىىى تاۈركىي تىللىا
ئەدەبىياتنىڭ بايراقەارى بولۇپ قالەى .ئۇ ئۆز ئەسەرلىرىەە تېمۇرنى ناھايىتى
ئىجابىي باھالىغانىەى« .تېمۇربەگ نەسلىەىن» دېگەن ئىبارە نەۋائى تىلىاەا
ئۆز زامانەىشى ئۈچۈن ئەڭ كاتتا ماختاش سۆزى ئىەى.
شۇنەاق قىلىپ ،تېمۇرىيلەر ھۆكۈمرانلىقى ئاستىەىىى ئوتتۇرا ئاساىيادا
شەرق مەدەنىيەت ئۇيغىنى

دەۋرىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچى مەيەانغا كەلەى .بۇ

دەۋرنىڭ مەيەانغا كېلىشاىەە تېماۇرىيلەر ۋە ئۇالرنىاڭ دۆلىتىنىاڭ ئوينىغاان
ر لاااى ناھاااايىتى ز ر بولغاااان بولساااىمۇ ،لاااېىىن ئىساااالم شاااەرقىەە ئەرەب
خەلىپىلىىىنىڭ گۈللىنىشى بىلەن تەڭ مەيەانغا كەلگەن دەسلەپىى مەدەنىيەت
ئويغىنى

دەۋرى(-13-9ئەسىرلەر)نىڭ تەسىرى ئاساسلى مەنبە بولغانىەى.

شۇڭالشاقا ئوتتاۇرا ئاسااىيادىىى نەۋائااى دەۋرىناى پۈتىااۈل ئوتتاۇرا ۋە ياېقىن
شااەرقتە ،جۈملىااەىن ئوتتااۇرا ئاسااىيادا -9ئەسااىردىن باشااالنغان ئومااۇمىي
رېنىسسانى

(ئەدەبىي ئويغىنى ) دەۋرىنىڭ داۋامى دىيىشىە باوالتتى .يەنە

كېلىااپ ب اۇ دەۋر ئۆزىنىااڭ ك اۆپلىگەن خۇسۇسااىيەتلىرى بىاالەن ئىتااالىيەدىن
باشالنغان ياۋرۇپا ئەدەبىي ئويغىنىشى بىلەن ر شاەن ئوخشاشالىقالر ھاساىل
قىلغانىەى .رۇ

شەرقشۇناسلىرىەىن ۋ.م.ژىرمۇنىسىي بۇ ھەقتە مۇنەاق دەپ

يازغانىەى« :ئوتتۇرا ئاسىيا -15ئەساىردە ،يەناى تېماۇرىيلەر ھۆكاۈمرانلىقى
دەۋرىااەە ئىشاالەپەىقىرى

ۋە ئىجتىمااائىي مۇناسااىۋەتلەر راۋاجااى جەھەتااتىن

ئىتالىيەدىىى ئەدەبىي ئويغىنى

دەۋرىگە تولىمۇ ئوخشاپ كېتىەىغان ۋە ما

كېلىەىغان دەرىجىگە كۆتۈرۈلگەنىەى ...دېسەك تارىمىي مۇبالىغا بولماياەۇ،
ئەلۋەتتە .ئۇلۇغبەگ زامانىەىىى سەمەرقەن
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) ۋە ئەلىشىر نەۋائى زامانىەىىى ھىرات (-15ئەسىرنىڭ ئىىىىنەاى يېرىماى)
كۆپ جەھەتلەردىن -14ئەسىردىىى دەسلەپىى ئىتالىيە ئويغىنى

دەۋرىنىڭ

شەھەرلىرىنى ئەسلىتىەۇ .بۇ بوكاچەىئو ۋە پىتراركا دەۋرى ،يەنى دەسلەپىى
گۈمانىاىمەىالر ۋە رېنىسسانىسنىڭ بىرىنەى رەسسامالر دەۋرىەۇر .بۇ يەردە -
سەمەرقەن

ۋە ھىراتتا يېڭى دۇنياۋى مەدەنىيەت بەرپا قىلىنەى .پەلسەپەۋى

ھۆر پىىىر ۋە رېئال ھاياتتىن چوڭقۇر دەرىجىەە لەززەتلىنى

خاھىشى قانات

يايەى .ئىلىم ۋە سەنئەت ئالىي مەقسەت بولۇپ قالەى...
دەرۋەقە ،نەۋائااى ۋە ئوتت اۇرا ئاسااىيا ئەدەبىااي ئااويغىنى

ھادىسىسااى

مەدەنىيەت تارىمىمىانىڭ ئەڭ پارالق سەھىپەلىرىەىن ئور ن ئالەى .ھالبۇكى،
بااۇ دەۋر ۋە ئۇنىااڭ خۇسۇسااىيەتلىرى تېمااى ئىلىاام ساھەسااىەە يېتەرلىاا
دەرىجەدە تەتقى

قىلىنمىەى .ئۇنىڭ ئۈستىگە بۈگۈنگە قەدەر ئوتتۇرا ئاساىيا

ئەدەبىي ئويغىنىشى بىلەن ياۋرۇپاا ئەدەبىاي ئويغىنىشاىنىڭ تاۈپ مەزماۇنى،
ماھىيىتى ،مەدەنىايەت ئارقاا كۆرۈنۈشاى ،تەرەققىياات جەرياانى ۋە ئااخىرقى
نەتىجىسى ھەققىەە ئەتراپلى
نەۋائى دەۋرىنى ئۆگىنى
ھې

سېلىشتۇرما ئېلىپ بېرىلمىەى .بۇ ھاال بىااگە

ۋە تەتقىا

قىلىا

ساھەساىەىىى بىار بوشالۇقنى

قىلەۇردى.
شۇنەاق ،ياۋرۇپانىڭ جەنۇبى قىسمىەىىى ئىقلىمى ئىللى  ،مەناىرەسى

گاااۈزەل دۆلەت ئىتاااالىيەدە ياۋرۇپاااا ئەدەبىاااي ئويغىنىشاااىنىڭ دەسااالەپىى
ئۈنەۈرمىلىرى بىملىنىۋاتقان چاغەا ،ئەمىر تېمۇر ئىستىال قىلغان ئەللەردىىاى
كۆپلىگەن ئالىم-ئۆلىما ۋە ھۈنەرۋەن-كاسىپالر ئوتتۇرا ئاسىيادىىى قەدىمىاي
شاااەھەر ساااەمەرقەنتىە توپلىنىۋاتااااتتى ئىتالىيەنىاااڭ ئوتتاااۇرا ۋە شاااىمالى
قىساامىەىىى فىلورىنسااىيە ،گىنويااا ،مىااالن ،پىسااا ۋە ۋىنىتسااىيە قاتااارلى
شەھەرلەردە سودا-سانائەت راۋاجلىنىپ ،يېڭىەە مەدەنىي ھايات گۈللىنىشىە
باشلىغان دەۋرلەردە ،سەمەرقەن  ،ھىرات قاتارلى ئوتتۇرا ئاسىيا شەھەرلىرى
پۈتىۈل ئىسالم شەرقىنىڭ مەدەنىيەت مەركەزلىرىگە ئايالنغانىەى ئىتاالىيەدە
مىەىەى جەمەتىەىىى ھۆكۈمرانالر فىلورىنسىيە قاتارلى

شەھەرلەردە ئالىم ۋە

سەنئەتىارالرغا ئەۋالدمۇ-ئەۋالد يار-يۆلەكتە بولغان بولسا ،ئوتتۇرا ئاساىيادا
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ئەمىر تېمۇر نەسلىەىن بولغان شاھرۇ  ،ئۇلۇغبەگ ،ھۈسەيىن بايقارا ،باابۇر
قاتاااارلى پادىشااااھالر ساااەمەرقەن  ،ھىااارات ،دېھلاااى ۋە ئااااگرا قاتاااارلى
شەھەرلەردە كۆپلىگەن ئىلىم ئەھلىلىرىگە ھاامىيلى

قىلغانىاەى ئىتالىيىاەە

دانتااى ،پىتراركااا ،بوكاااچەىئو ،قاتااارلى بۈيااۈك ئەدىاابلەر ئاۆز ئىجااادىيىتى
ئارقىلى ياۋر پا گۇمانىاىم ئەدەبىياتىنىڭ تۈنجى پەردىسىنى قايرىغان چاغەا،
ئوتتۇرا ئاسىيادا نەۋائى ،جامى ،سەكىاكى ،لۇتفى قاتارلى ئەدىبلەر پار

ۋە

تاااۈركىي تىللىااا ئەدەبىياتنىاااڭ ئااااخىرقى ئاااالتۇن دەۋرىناااى مەياااەانغا
كەلتۈرگەنىەى ئىتالىيىەە مىىىالنجىلۇ ،رافائىل ،تىتىئان ،لېئونارد داۋىنەى
قاتارلى سەنئەتىارالر ئۆزىنىڭ ئىنسان قىممىتىگە بولغان چەكسىا ئىادىنىشى
ئىپادىلەنگەن ھەيىەل ۋە ماي بوياق رەسىملىرى ئارقىلى ياۋرۇپا ساەنئىتىەە
يېڭى دەۋر ئاچقان چاغەا ،ئوتتۇرا ئاسىيادا كامالىەدىن بىھااد ،مەۋالنە مىرەك
نەققاش ،شا ماۇزەپپەر قاتاارلى

بىار تۈركاۈم رەسساام ۋە نەققاشاالر شاەرق

مىنياتۇرا سەنئىتىنى ئەۋجىگە كۆتۈرگەنىاەى ياۋرۇپاادا كوپىرنىا  ،برۇناو،
گالىلىي قاتارلى تەبئىي پەن ئالىملىرى ئاسمان جىسىملىرىنى ئىلمىاي ھالاەا
كۆزىتى

ئارقىلى «يەر مەركەز تەلىماتى»نى ئاغاەۇرۇپ تاشاالپ غاايەت ز ر

ئاسااتىر نومىيەلى
سەمەرقەن

بايقاشااالرنى مەيااەانغا كەلتااۈرگەن چاغااەا ،ئۇلۇغبەگنىااڭ

قېشىەىىى رەسەتمانىسىەا كائىناتتىىى  1008يۇلتۇزنىڭ ھاالىتى

ۋە ھەركىتى تەتقى

قىلىنىپ ،شاەرق ئاستىر نومىيەساىەىىى مەشاھۇر ئەساەر

«زىجااى جەددى كورەگااانى»(يېڭااى ئاسااتىرۇنومىيەلى

جەدۋەل) يېاىلىااپ

چىققانىااەى ئىتااالىيەدە مەشااھۇر ئىسااتىراتىگىيەچى نىىىولااو ماكياۋىللىنىااڭ
«ھۆكۈمااەارالر دەسااتۇرى» ناااملى ئەسااىرى مەيااەانغا كېلىااپ ،ياۋر پااادىىى
ھەرقايسااى ئەل سىياسااەتۋازلىرىنىڭ زۆرۈر ئوقۇشاالىقىغا ئايالنغااان چاغااەا،
ش اەرقتە نىاامۇلمۇلۈكنىااڭ «سىياس اەتنامە»سااى ،ئەمىاار تېمۇرنىااڭ ھەربىااي
يۈرۈشاالىرى ۋە ئااۇرۇش تەجرىبەلىاارى جەملەنااگەن «تېمااۇر تااۈزۈكلىرى»،
زەھىرىەدىن مۇھەممەد بابۇرنىڭ «بابۇرنامە» نااملى

تەرجىمەھاال ئەساىرى

بارلىققا كېلىپ ،شەرق ھۆكۈمەارلىرىنىڭ سىياسىي دەساتۇرى ساۈپىتىەە ر ل
ئوينىااەى ياۋرۇپااادا كامپانىالنى اڭ «قۇياااش ش اەھىرى» ،تومااا

مورنى اڭ

«ئوتااااوپىيە» ناااااملى ئەسااااەرلىرى بارلىققااااا كېلىااااپ ،غەرب خىيااااالىي
سوتسىيالىامىنىڭ ئىپتىەائىي تەسەۋۋۇرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان چاغەا ،ئوتتاۇرا
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ئاسىيادا «قۇتادغۇبىلىا »تىان باشاالنغان «غاايىۋى جەمئىايەت» ئىاەىئالى
نىاامى گەنجىۋىنىڭ «خەمسە»سى ئارقىلى نەۋائى دەۋرىگە يېتىاپ كەلاەى.
ھەمااەە شااەرقەە ئوتوپىيەنىااڭ يۈكسااەك تەسااەۋۋۇرى نەۋائىنىااڭ قەلىمااى
ئاستىەىىى ئىسىەنەەر سېپىلىەا ئىپادىلەنەى.
دەرۋەقە ،نەۋائااى دەۋرى ئۆزىنىااڭ ك اۆپلىگەن ئىجتىمااائى ۋە مەدەنىااي
خۇسۇساااىيەتلىرى ئاااارقىلى ياۋرۇپاااا ئەدەبىاااي ئاااويغىنى
پاراللىللى

دەۋرى بىااالەن

ھاسىل قىلغانىەى .خۇددى نەۋائىشۇناساالردىن ئىاازەت ساۇلتان

كۆرسىتىپ ئۆتىەنەەك« :نەۋائى-ئۆز پائالىيىتى ۋە ئىجادىي بىلەن ئالەمشۇمۇل
ئەھمىاايەتىە ئىااگە تااارىمىي شەخساالەرنىڭ بىرىااەۇر .ئۇنىااڭ ئااامىتى بەلەن
كەلەى .ئۇ ياۋرۇپا تارىمىەا رېنىسساانى (ئاويغىنى ) دەۋرى دەپ ئاتالغاان
دەۋرگە بەكمۇ ئوخشىشىپ كېتىەىغان بىر دەۋرنى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە خۇراسان
خەلقلىرى ئۆز بېشاىەىن كەچۈرۈۋاتقاان زاماناەا ياشاىەى ھەماەە ئۆزىماۇ شاۇ
دەۋرنىڭ ئەڭ يارقىن ۋەكىللىرىەىن بىرى سۈپىتىەە مەيەانغا چىقتى».
-15ئەسىرنىڭ ئالەىنقى يېرىمىەا ساەمەرقەن

ھەر جەھەتاتىن شاەھەر

ھاياتىااەىىى يۈكسااەك مەناىرەنااى ھاسااىل قىلغانىااەى .ئۇلااۇغبەگ مىرزىنى اڭ
ھامىيلىقىااەا ب اۇ يەردە ماتىماتىىااا ،ئاسااتور نومىيە ،تىبااابەت ۋە بىناكااارلى
ئىلىملىاارى تېااا تەرەققىااي قىلغانىااەى-15 .ئەسااىرنىڭ ئىىىىنەااى يېرىمىغااا
كەلگەنااەە ھىاارات ئوتت اۇرا ئاسااىيانىڭ سىياسااىي ۋە مەدەنىاايەت مەركىاااىگە
ئايالنەى .سەنئەت بۇ شەھەرنىڭ ئەڭ ئالىي مۇقامىغا ئايالنەى .بۈيۈك شائىر
نەۋائىنىڭ ئەتراپىغا شائىرالر ،ئەدىبلەر ،سەنئەتىارالر ،رەسسامالر ،خەتتاتالر،
مۇزىىانتالر توپالنەى ،ھىرات شەھەر ئاھالىلىرى خۇددىي ئەدەبىي ئويغىنى
دەۋرىەىىى ئىتالىيە شەھەر ئاھالەلىرىگە ئوخشاشال مۇئەييەن كەسىپ ،ھۈنەر
ۋە ئىشاالەپەىقىرى

بىاالەن ش اۇغۇللىناتتى .ئ اۇالر ئالغااا ئىنتىلەتتااى ،رىئااال

تۇرمۇشنى ،سەنئەتنى سۆيەتتى .خۇددىي بابۇر يازغىنىاەەك ،ھەركىام بىارەر
ئىشقا تۇتۇش قىلسا ،شاۇ ئىشانى ئاخىرغاا يەتىاۈزمىگىەە بولاەى قىلماايتى.
ھىراتتا ئەدەبىيات ،ئارخىتىىتۇرا ،مىنياتۇرا ،خەتتاتلى  ،مۇزىىاا ،قىسقىساى
س اەنئەتنىڭ پۈتااۈن ت اۈرلىرى ئاجايىااپ گۈللىنىشااىە ئېرىشااىەنىەى .نەۋائااى
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زامانەاشلىرىنىڭ خاتىرەلىرىگە قارىغانەا ،پۈتىۈل ھىرات شەھرىەە بىر خىال
قويۇق ئەدەبىي كەيپىيات ۋە سەنئەت سېاىمى ھۆكاۈم ساۈرگەنىەى .ئوردىاەا
ساااۇلتانەىن تارتىاااپ شاااەھەر كوچىلىرىاااەىىى ئااااۋام خەلققىاااەە مۇشاااائىرە
سورۇنلىرىغا ئىشتىراك قىلى  ،شېئىر يېاىشقا ،شېئىر يادالشقا مەپتۈن بولۇش
ھالىتى شەكىللەنگەنىەى .نەۋائى «مەجالىسۇن نەفائى » نااملى ئەساىرىەە
زامانەاشاالىرىەىن  458نەپەر ئەدى ا  ،ئااالىم ۋە شااائىرالر ھەققىااەە مەلۇمااات
بېرىەۇ .نەۋائى بىلەن كۆپ قېتىم پۇت تېپىشىەن ھىرات شائىرلىرىەىن بىنائى
بىلەن نەۋائى ئوتتۇرىسىەىىى بىر قېتىملى

چاقەاق بىانىاڭ ھىراتنىاڭ ئاۆز

دەۋرىەىىى قويۇق ئەدەبىاي ماۇھىتىنى چۈشىنىۋىلىشاىمىاغا يااردەم بېرىاەۇ:
«بىر شاھمات ئولتۇرۇشىەا ئەلىشىر بەگ پۇتىنى ئۇزاتقانىىەن ،بىنائى دېگەن
شائىرنىڭ ساغرىسىغا تېگىپ كېتىپتۇ .ئەلىشىربەگ چاقەاق قىلىپ‹ :بۇ نېمە
باال؟ ھىراتتا پۇتۇڭنى ئۇزاتساڭال چوقۇم بىر شائىرنىڭ ئارقىسىغا تېگىاەىغان
بولااەى› دەپتااۇ .بىنااائى جاااۋابەن‹ :ئەگەر پۇتااۇڭنى يىغساااڭ ،يەنە بىاار
شائىرنىڭ ئارقىسىغا تېگىەۇ› دەپتۇ».
نەۋائااى مانااا مۇشااۇنەاق دەۋردە ياشااىەى ۋە چوڭقااۇر مەزمۇنغااا ئىااگە
ئەسەرلىرى بىلەن بىر دەۋر ئىەىئولوگىيەسىنىڭ يېتەكەىسىگە ئايالنەى.
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تۆتىنچى باب :نەۋائىنىڭ ئىجادىيەت
مۇساپىىسى
نەۋائىنىڭ ئىجادىيەت مۇساپىسى خۇددى ئۇنىڭ ھايات يولىغا ئوخشاشال
بىاار م اۇرەكىەپ جەرياااننى بېسااىپ ئ اۆتتى .ئ اۇ ئۆزىنىااڭ  60يىللى ا ھايااات
كەچۈرمشلىرى جەريانىەا  30پارچىەىن ئارتۇق ئەسەر يېاىپ-15 ،ئەسىردىىى
تۈركىي تىللى خەلقلەر ئەدەبىيااتىنى ياۇقىرى پەللىاگە كۆتاۈردى .شاۇنەاقال
بەدىئىي ئىجادىيەتتە ز ر مۇۋەپپەقىيەتلەر قازانەى.
نەۋائى ئۆز ھاياتىەا ساپ ئەدەبىاي ئەساەرلىرىەىن باشاقا ،ئىجتىماائى
پەنلەرنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىەە ،يەنى ئەدەبىيات-سەنئەت نەزەرىيەساى،
تىلشۇناساالى  ،تااارىخ-تەزكىاارە ،پەلسااەپە ۋە تەرجىامە قاتااارلى كاۆپلىگەن
ساااھەلەرگە دائىاار نۇرغااۇن ئەسااەرلەرنى يااازدى .بااۇالردىن «خەزائىنااۇل-
مەئانى»(«چاھار دىۋان» دەپمۇ ئاتىلىەۇ)« ،خەمسە»(«ھەيرەتۇل ئەبرار»،
«پەرھاد-شىرىن»« ،لەيلى-مەجنۇن»« ،سەددى ئىسىەنەەر» ۋە «سەبئى
سەييارە»دىن ئىباارەت بەش داساتاننى ئاۆز ئىەىاگە ئالىاەۇ)« ،لىساانۇت-
تەياار»« ،ھىاللىاايە»« ،تۇھفەتااۇل-ئەفىااار»« ،ھەساابى ھااال» قاتااارلى
ئەدەبىي ئەسەرلىرىنى «مەجالىسۇن-نەفائى »« ،مىاانۇل ئەۋزان» قاتارلى
ئەدەبىياتشۇناساالىققا دائىاار ئەسااەرلىرىنى «خەمسااەتۇل مااۇتەھەييىرىن»،
«تارىمىي مۇلىى ئەجەم»« ،ھاالتى ساەيىە ھەساەن ئەردەشاىر»« ،ھااالتى
پەھاالەۋان مااۇھەممەد»« ،مۇنشااىئات»« ،ۋەقفىاايە»«،تااارىمى ئەنبىيااا ۋە
ھۇكەما» قاتارلى تارىخ ۋە ۋە تەزكىرە ئەساەرلىرىنى «مەھبۇباۇل قۇلاۇپ»
قاتارلى دىەاكتى

ئەسەرلىرىنى شۇنەاقال بىر يۈرۈش تەرجىمە ئەسەرلىرىنى

كۆرسااىتىپ ئۆتااۈش مااۇمىىن .زەھىرىااەدىن مااۇھەممەد بااابۇرمۇ نەۋائىنىااڭ
ئىجااادىيەت ھاياااتى ئۈسااتىەە توختىلىااپ مۇنااەاق باھاااالرنى يازغانىااەى:
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«ئەلىشىربەگ تەڭەىشى يوق ئادەم ئىەى .تۈركىي تىلەا شۇنەاق شاېئىرالرنى
يېاىپتۇكى ،ھاېەىىم ئۇنىڭەەلىا

كاۆپ ھەم ياخشاى يازغاان ئەمە  .ئاالتە

مەسنەۋى كىتاب نەزم قىلىپتۇ ،بەشى ‹خەمسە› تەقلىەىەە تۈزۈلۈپتۇ ،بىرى
‹مەنىتقۇت تەيىر› ۋەزىنىەە تۈزۈلاۈپ‹ ،لىساانۇت-تەيىار› دەپ ئااتىلىپتۇ.
‹غەرايىبۇ -سىغەر›‹ ،نەۋادىرۇش-شاەباب›‹ ،بەدائىياۇل-ۋەساەت› ۋە
‹فەۋائىااەۇل-كىاابەر› ناملىرىااەا ت اۆت غەزەليااات دى اۋانى تۈزۈپتااۇ .ياخشااى
ر بائىياتىمۇ باار .باۇالردىن باشاقا يەنە بەزى ئەساەرلىرى باار .لاېىىن ئاۇالر
يۇقىرقى ئەسەرلىرىگە قارىغانەا تۆۋەنرەك ۋە سۇسراق يېاىلىپتۇ .ئەسەرلىرىنى
مەۋالنا جامىغا تەقلىە قىلىپ توپالپتۇ .قىسقىسى ،ھەركىمگە ھەرخىل ئىشاالر
ئۈچۈن يازغان خەتلىرىناى يىغىپتاۇ .يەنە ‹مىااناۇل-ئەۋزان› نااملى
يېاىپتۇ ،بىراق ئۇنىڭ تەنقىەكە تېگىشلى

ئاارۇز

تەرىپى كۆپ ...فارساى نەزمىاەە

‹فانى› تەخەللۇسلىنى قوللىنىپتاۇ .بەزى بېيىتلىارى ياماان ئەمە  ،لاېىىن
كۆپەىلىىى سۇ

ۋە تۆۋەنەۇر .موزىىىەا ياخشى نەرسىلەرنى يارىتىپتۇ.»...

ئەلىشىر نەۋائىنىڭ شاېئىرىيەتىە بولغاان قىاىقىشاى ناھاايىتى كىەىا
چاغلىرىااەا باشااالنغان ،شااائىر ئۆزىنىااڭ «مەجالىسااۇن-نەفااائى » ناااملى
ئەسااىرىەە ،ئااۈچ-تااۆت ياااش چاغلىرىااەا ئاتىسااى ئۇيۇشااتۇرغان مۇشااائىرە
ئولتۇرۇشلىرىەا قاسىم ئەنۋارىنىڭ بىر كۇپلى

پارسەە غەزىلىنى يادقا ئوقۇپ

كۆپەىلىىنى ھەيرەتتە قالەۇرغانلىقىنى تىلغا ئالىەۇ .نەۋائى تەخمىنەن 15-14
ياشالرغا كىرگەن چاغلىرىەىال ئۆزىنىڭ دەسلەپىى چۈچۈك شېئىرلىرى بىالەن
تونۇلۇشقا باشلىغان .مەشھۇر شائىر لۇتفى خېلى ياشىنىپ قالغاان چاغلىرىاەا
نەۋائىنىڭ قابىلىيىتىگە يۇقىرى باھا بەرگەن.
تارىمەى خانەەمىر بۇ ھەقتە مۇنەاق مەلۇمات بېرىەۇ« :مەۋالنە لاۇتفى
سۆز لۇتفىەە يىگانەيى دەۋران ئىاەى .ئۇنىڭاەىن ئىلگىارى ھاېەىىم تاۈركىي
تىلەا شېئىرنى ئۇنىڭەىن ياخشىراق ئېيتالمىغان .ئالىھەززەت نەۋائاى ئەماەىال
يېتىلىپ ،يىگىتلى

دەۋرى باشالنغان پەيتلەردە ،بىر كۈنى لۇتفى خىامەتىغە

باردى .لۇتىفى‹ :نازۇك پىىىرلىرىڭىانىڭ نەتىجىلىرىەىن ۋۇجۇدقاا كەلاگەن
بىار غەزەلناى ئوقاۇش بىاالەن بىاناى بەھارىمەن قىلساىڭىا› دەپ ئىلتىمااا
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قىلەى .ئۇل ھەزرەت (نەۋائى) بىار غەزەل ئوقاۇدىىى ،ئۇنىاڭ مەتلەئاى ماناا
بۇدۇر:
ئارەزىن ياپغاچ كۆزۈمەىن ساچىلۇر ھەر لەھاە ياش،
بۇئلەكىم پەيەا بولۇر يۇلتۇز نىھان بولغاچ قۇياش.
(ئۇ جامالىنى يوشۇرۇشى بىلەنال كۆزۈمەىن ھە دەپ ياشالر قۇيىلىەۇ.
گويا قۇياش پاتقانەا يۇلتۇز پەيەا بولغانغا ئوخشاش)

مەۋالنە جانااابلىرى بااۇ ئوتلااۇق غەزەلنااى ئىشااتى

بىاالەن ،ھەياارەت

دېڭىاىغا چۆمۈپ ،شۇنەاق دېەى‹ :ۋەلال  ،ئەگەر مۇيەسسەر بولساا ئىاەى،
ئۆزۈمنىڭ ئون-ئىىىى مىڭ فارسى ۋە تۈركىي بېيىتىمنى شۇ غەزەلگە تېگىشەر
ئىااەىم ۋە بااۇ ئىشاانىڭ ئەمەلااگە ئېشىشااىنى چااوڭ مااۇۋەپپەقىيەت ھېسااابالر
ئىەىم›».
نەۋائى يىگىتلىا

چاغلىرىاەىن تارتىاپ تااكى ئۆمۈرىنىاڭ ئااخىرغىەە

بولغان ئارىلىقتا ز ر ئىجتىھات بىلەن كۆپلىگەن ئەسەرلەرنى يازدى .كېيىنەە
ئۇ ئۆزىنىڭ بارلى لىرى

شېئىرلىرىنى توپالپ «خەزائىنۇل-مەئانى»(مەنەلەر

خەزىنسى) نامى بىلەن دىۋانالر تۈزدى .شائىرنىڭ تۈركىي تىلەا يازغان لىرى
شېئىرلىرى جەمئىي  44مىڭ  901مىسرادىن تەركىپ تاپقان بولۇپ ،بۇالر تۆت
دىۋانغا ئايرىلغان بولغاچقا ،كىشىلەر ئۇنى «چاھار دىۋان» دەپ ئاتاشاقان.
ئۇنىڭەىن باشقا شائىرنىڭ پار

تىلىەا يازغان بىر مۇنەە غەزەللىرى «دىۋانى

فااانى» نااامى ئاسااتىەا ئااايرىم توپالنغااان .بااۇالرنى قوشااۇپ ھېسااابلىغانەا
نەۋائىنىڭ لىرى

غەزەللىرىنىڭ  50مىڭ مىسرادىن ئاشىەىغانلىقى مەلۇم.

«خەزائىنۇل-مەئانى» نەۋائىنىڭ ياش ۋاقتىەا تۈزگەن ئىىىى دىۋانىغا
كېيىن يازغان لىرى

شېئىرلىرىنى قوشۇپ جۇغلىغان چوڭ تىپتىىى غەزەلالەر

توپلىمى بولۇپ ،شائىر  50ياشتىن ئاشاقان چاغلىرىاەا رەسامىي تاۆت دىاۋان
قىلىاااپ تاااۈزۈلگەن .شاااائىر مەزكاااۈر دىاااۋاننى تۈزۈشاااتە شاااەرق ئىساااالم
شېئىرىيىتىەىىى دىۋان تۈزۈش ئەنئەنەسىەىن ئىجادىي يوسۇنەا پايەىلىنىپ،
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ئۆزىنىڭ تۈركىي تىلەىىى لىرىا

شاېئىرلىرىنى ۋاقىا

ۋە مەزماۇن ئىتىباارى

بىلەن تۆت دىۋانغا ئايرىغان ھەمەە ھەر بىرىگە ئايرىم-ئايرىم نام بەرگەن.
ئەلىشىر نەۋائى ئىنسان ئۆمرىنى بىر يىلنىڭ تۆت پەسلىگە تەدبىقاالپ،
ئۆز ھاياتىاەا يازغاان لىرىا

شاېئىرلىرىنى مۇناەاق قاانۇنىيەت باويىەە تاۆت

دىۋانغا ئايرىپ چىققان:
( )1يەتتە-سەكىىا ياشتىن يىگىرمە ياشقىەە بولغان دەۋرنى «بالىلى
چاغلىرى» دەپ ئاتاپ ،ئۇنى «ئۆماۈر پەساىللىرىنىڭ نەۋ باھاارى ۋە ھاياات
گۈلشەنىنىڭ گۈلاارى» دەپ تەرىپلىگەن .ھەماەە باۇ مەزگىلاگە بېغىشالىغان
شاااېئىرلىرىنى «غەرايىباااۇ -ساااىغەر»(باااالىلى غاااارايىبلىرى) دىۋانىغاااا
كىرگۈزگەن
( )2يىگىرمە ياشتىن ئوتتۇز بەش ياشقىەە بولغان دەۋرنى «يىگىتلى
زامانى» دەپ ئاتاپ ،ئۇنى «ئۆمۈرنىڭ ياز پەسلى ۋە يىگىتلى

بۇلىقى» دەپ

سۈپەتلىگەن .ھەمەە مۇشۇ مەزگىلەىىى شېئىرلىرىنى «نەۋادىرۇش-شەباب»
(يىگىتلى

نادىرلىقلىرى) دىۋانىغا توپلىغان

( )3ئوتتۇز بەش ياشتىن قىرى بەش ياشقىەە بولغان دەۋرنى «ئوتتۇرا
ياشلى كۈنلىرى» دەپ قىيا
تىرىىلى

قىلىپ ،ئۇنى «ئۆمۈرنىڭ خازان پەسلى ،يەنى

بېغىنىڭ يوپۇرماق تاشاليەىغان چېغى» دەپ تەرىپلەياەۇ .ھەماەە

مۇشۇ مەزگىلىگە بېغىشالىغان شاېئىرلىرىنى «بەدائىياۇل-ۋەساەت» (ئوتتاۇرا
ياشلى گۈزەللىىلىرى) دىۋانىغا كىرگۈزىەۇ
( )4قىرى
«ئۆمۈرنىڭ قى

بەش ياشتىن ئاتمى

ياشنىڭ ئەتراپىغىەە بولغان دەۋرناى

پەسلى» دەپ ئاتاپ ،ئاۇنى «ئىنسااننىڭ ئەدەم (يوقلاۇق)

يولىغا كىرىپ ،زامان ئەھلى بىلەن خەيرلىشىەىغان ۋاقتى» دەپ تەرىپلەيەۇ.
ھەمەە بۇ ھەقتە دۇئا تەرىقىسىەە يازغان شېئىرلىرىنى «فەۋائىاەۇل-كىابەر»
(قېرىلى پايەىلىرى) دىۋانىغا توپاليەۇ.
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مەزكۇر دىۋان يەنە شەرق ئەدەبىياتىەىىى دىۋان تۈزۈش ئەنئەنىساى
بويىەە ،ھەربىار دىۋانغاا كىرگاۈزۈلگەن شاېئىرالرنىڭ قااپىيەلىرىنى ئاساا
قىلىپ ،ئەرەب ئېلىپبەسىەىىى ھەرپلەر تەرتىپى بويىەە تاۈزۈلگەن« .چاھاار
دىۋان»دىىى شېئىرالر غەزەل ،مەسنەۋى ،قەسىەە ،رۇبائى ،قىتئە ،ساقىنامە
قاتارلى ئارۇز ۋەزىنىنىڭ  16خىل ژانىرىەا يېاىلغان.
«خەزائىنااۇل-مەئااانى»غااا كىرگ اۈزۈلگەن لىرى ا

ش اېئىرالرنىڭ تېمااا

دائىرىسااى ناھااايىتى كەڭ بول اۇپ ،شااائىرنىڭ ئىنسااانپەرۋەرلى

ۋە ئااادالەت

قاراشلىرى ،پەلسەپە ۋە ئىجتىماائىي ئەخاالق ناۇقتىئىنەزەرلىرى ،شاۇنىڭەەك
ھايات ھەققىەىىى چوڭقۇر مۇالھىاەلىرى يۇقىرى بەدىئىي ماھاارەت

كىشىلى

بىاالەن يورۇتااۇپ بېاارىلگەن .شااائىرنىڭ ئىەىيەسااىەە ماۇھىم ئااورۇن تۇتقااان
تەسەۋۋۇپ پەلسەپەسى غەزەللەردىىى «ئىش » ماۋزۇساىغا يانەاشاقان ھالاەا
سىمۋ لىستى

ۋاستەلەرنىڭ ياردىمى بىلەن يۈكسەك شېئىرىي كەڭلىىتە ئىپادە

قىلىنغان .ئۇنىڭ ئۈستىگە نەۋائاى ئۆزىنىاڭ لىرىىىلىرىاەا تاۈركىي ۋە پاار
شېئىرىيىتىنىڭ بەدىئىاي ئۇتۇقلىرىاەىن تولاۇق پاياەىلىنىپ ،شاېئىرىي تىال
ئىمىانىيەتلىرىنىڭ چوڭقۇر پەلساەپەۋى مەنەلەرناى ئىپادىلەشاتىىى چەكساىا
مۈمىىنەىلىىنى نامايەن قىلىەۇ .يەنە بىر تەرەپتىن ئۆز دەۋرىنىڭ رىئاللىقىغا
ھەمنەپە

بولغۇچى شائىر سۈپىتىەە ،ئۆزىنىڭ ئىلغار ئىجتىمائىي غايەلىرىنى،

ئاااۋام خەلقىنىااڭ ئااارزۇ-ئارمااانلىرىنى ،شاۇنىڭەەك -15ئەسااىردىىى ئوتتاۇرا
ئاسىيا جەمئىيىتىنىڭ رىئال مەسىلىلىرىنى دادىللى بىلەن ئەك

ئەتتۈرىەۇ.

مۇشۇ مەنىەىن ئېيىتقانەا« ،خەزائىناۇل-مەئاانى» ناامى ئاساتىەا توپالنغاان
نەۋائى لىرىىىلىرى ئۆزىنىڭ چوڭقۇر پەلسەپەۋى مەزمۇنى ۋە يۇقىرى بەدىئىي
مۇۋەپپەقىيىتى بىلەن شائىر ئىجادىنىڭ يۇقۇرى پەللەسىگە ۋەكىللى

قىلىەۇ.

-1483يىلىەىن -1485يىللىرى ئارلىقىەا نەۋائى ئۆزىنىڭ چوڭ تىپتىىى
داستانالر تاوپلىمى «خەمساە»ناى يېاىاپ چىقتاى ھەماەە ز ر ماۇۋەپپەقىيەت
قازانەى.
نەۋائى دەۋرىگە قەدەر ،شەرق ئىسالم ئەدەبىياتىەا «خەمسە» يېااى
د لقۇنى بىار ماۇھىم ئەنائەنەگە ئايالنغانىاەى« .خەمساە» ئەرەب تىلىاەىىى
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«بەش ،بەشلى » سۆزىەىن كېلىپ چىققان ئاتالغۇ بولاۇپ ،ئوتتاۇرا ئەساىر
شەرق ئەدەبىياتىەا ئەنئەنەۋى سيۇژىتالرغا ئىگە مۇساتەقىل بەش داساتانەىن
تەركى

تاپقان توپالم «خەمسە» دەپ ئاتىالتتى-12 .ئەسىردە ئەزەربەيجاان

شائىرى نىااماى گەنجىاۋى پاارى

تىلىاەا بەش داساتانەىن تەركىاپ تاپقاان

تۇنجى «خەمسە»نى يېاىاپ چىقتاى .ھەماەە ز ر ماۇۋەپپەقىيەتىە ئېرىشاتى.
شاااۇنىڭەىن باشاااالپ شاااەرقتىىى ئاتااااقلى شاااائىرالر ئارىساااىەا نىاامىنىاااڭ
«خەمسە»سىگە تەقلىە قىلىپ «خەمسە» يېااى
داسااتانالرغا نەزىاارە يې ااى

يااكى ئۇنىڭاەىىى ئاايرىم

قىاغىنلىقااى كۆتۈرۈلااەى .شااائىرالر ئۆزلىرىنىااڭ

بەدىئىاااي ماھاااارىتى ۋە قەلەم قاااۇۋۋىتىنى «خەمساااە» يېااااى

ئاااارقىلى

ئۆلەەيەىغان ۋە سىنايەىغان بولەى .نىاامىەىن كېيىن شەرقتىىى كاۆپلىگەن
شائىرالر «خەمسە» يازغان بولسىمۇ ،لېىىن ئۇالرنىڭ ھېەقايسىسى نىاامىنىڭ
بەدىئىااي مااۇۋەپپەقىيىتىگە يېتەلمىااەى-14 .ئەسااىرگە كەلگەنااەە شااىمالى
ھىنەىسااتانەا ياشااىغان مەشااھۇر شااائىر ئەمىاار خۇساارەۋ دېھلىااۋى نىاامىنى اڭ
يولىەىن مېڭىپ مۇۋەپپەقىيەتلى

ھالەا «خەمسە» يېاىپ چىقتى.

نەۋائى دەۋرىگە كەلگەنەە شەرق ئەدەبىياتىەا خەمسەچىلى

ئەنئەنەسى

خېلى ئۇزۇن تارىمقا ئىاگە بولاۇپ قالاەى .ھەماەە «خەمساە» يېاىشاتا ماول
تەجرىبەلەر جۇغالنەى .نەۋائىنىڭ زامانەىشى ۋە ئۇساتازى پاار

ۋە تاجىا

مۇتەپەكىۇرى ئابەۇراھمان جامى نەۋائىەىن سەل بالەۇرراق «خەمسە» يېاىشقا
تۇتااۇش قىلااەى .جااامى دەساالەپ خەمسااەچىلى

ئەنئەنەسااى بااويىەە بەش

داستاننى يېاىپ چىقتى .كېيىن يەنە ئۇنىڭغا باشقا ئىىىى داستاننى قوشۇپ
«يەتتىلى »كە يەتىۈزدى ۋە ئۇنىڭغا «ھەف

ئەۋرەڭ» (يەتتە خەزىنە) دەپ

نام بەردى.
نەۋائى ئۆزىنىڭ تۈركىي تىلىەىىى «خەمسە»سىنى يېاىشاتا ئۇساتازى
ئابەۇراھمان جامىنىڭ كۈچلۈك مەدەت بېرىشىگە ئېرىشاتى .شاۇنەاقال شاەرق
ئەدەبىياتىاااەىىى «خەمساااەچىلى » ئەنئەنەساااىنىڭ ماااول تەجرىبەلىرىناااى
قېتىرقىنىپ ئۆگەنەى .نىاامى گەنجىۋى ،ئەمىار خۇسارەۋ دېھلىاۋى قاتاارلى
مەشھۇر خەمسەنەۋىسلەرنى (خەمسە يازغۇچىالرنى) ئۆزىنىڭ غاايىۋى ئۇساتازى
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ھېسابلىەى ۋە ئۇالرنىڭ ئىاىنى بېسىپ تۈركىي تىلەا «خەمسە» ياراتمااقەى
بولەى:
كىمىى بۇ يول ئىەرە ئۇالر سالەى غەم،
ھەرنەچە غەم ئولسا ماڭا ئول ھەم خىرەم.
فارسىي ئولەى چۇ ئۇالرغا ئەدا،
تۈركىي ئىلە قىلسام ئانى ئىبتىەا.
فارسىي ئەل تاپتى چۇ خۇرسەنەلىغ،
تۈركىي داغى تاپسا بەرۇمەنەلىغ.
يول دېسە بۇ يولەا نىاامى يولۇم،
قول دېسە خۇسرەۋ بىلەن جامى قولۇم.
نەۋائى يەنە ئۆزىنىڭ «خەمسە»سى تەركىبىەىىى ئايرىم داستانلىرىنى
يېاىشتا ئۆزىەىن ئىلگىرى مۇشۇ تېمىالردا داستان يازغان شائىرالرنىڭ مۇبارەك
نامىنى ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئالىەۇ‹« :خەمسە› يېاىشقا تۇتۇش قىلغىنىمەا،
‹ھەيرەتۇل-ئەبرار›(ياخشى كىشىلەر ھەيرانلىقى) بېغىاەا تااالنتىم گاۈللىرى
ئېەىلەى .شەيخ نىاامى ر ھى ‹مەخاەنۇل-ئەسرار›(سىرالر خەزىنىساى)دىان
بېشااىمغا دۇرالر چاااچتى يەنە تەپەكىااۈرۈم ‹فەرھاااد-ش اېرىن› كېەىسااىگە
يۈزلەنگەنااەە ،ئەمىاار خۇساارەۋ دېمااى ‹شااېرىن-خۇساارەۋ› ئااوتى بىاالەن
چىرىغىمنااى يااورۇتتى يەنە ئىشااقىم ‹لەيلااى-مەجنااۇن› ۋادىسااىغا قەدەم
قويغىنىەا ،ھاجۇنىڭ ھىممىتى ‹گەۋھەرنامە›سىەىن ماڭا گۆھەرلەر يەتىۈزۈپ
بەردى يەنە دىلىم ‹سەبئەئى سەييار› كۆزەتمىساىگە باغالنغاناەا ،ئەشارە
ئۆزىنىڭ ‹ھەف

پەياىەر›(يەتاتە گاۈزەل)دىىاى يەتاتە ھاۆرنى خىاامىتىمگە

ئەۋەتتى يەنە خاتىرەم بىناكارى ‹ساەددى ئىساىەنەەر› ئاۇلىنى ساالغانەا،
ھەزرەتى مەخەۇم (ئابەۇراھمان جامى) ‹خىرەدنامە›(ئەقىلنامە)سىەىن ئىسال
ۋە مەدەد ناغرىسىنى چالەى».
نەۋائىغىەە بولغان «خەمسە» داستانلىرىنىڭ ھەممىسى دىگۈدەك پار
تىلىەا يېاىلغان بولۇپ ،پار

تىلىەا ئەسەر يېاى
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ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆز دەۋرىەە« ،خەمسە»نى پەقەت پار

تىلى بىلەنال يازغىلى

ۋە بەدىئىي يۈكسەكلىىىە يەتىاۈزگىلى بولىاەۇ ،تاۈركىي تىلىاەا «خەمساە»
ياراتقىلى بولمايەۇ .دېگەن قاراش بار ئىەى .شۇڭا نەۋائى يۈكساەك ئىشاەنچ
بىاالەن تاۈركىي تىلااەىمۇ «خەمسااە» ياااراتقىلى ۋە بەدىئىااي ماۇۋەپپەقىيەتىە
ئېرىشىىلى بولىەۇ دەپ قارىەى ۋە قولىغا قەلەم ئالەى:

گەر نۇكتەلەرى جاھاننى تۇتتى،
غەۋغاالر ئىنسۇ-جاننى تۇتتى.
چۇن فارسى ئەردى نۇكتە شەۋقى،
ئازراق ئىەى ئانەا تۈركىي زەۋقى.
ئۇل تىل بىلە نەزم بولەى مەلغۇز،
كىم فارسى ئاڭالر ئولەى مەھاۇز.
مەن تۈركەە باشالبان رىۋايەت،
قىلەىم بۇ فەسانەنى ھېىايەت.
كىم چۈن شۆھرەتى جەھانغە تولغاي،
تۈركىي ئېلى داغى بەھرە ئالغاي.

شۇنەاق قىلىپ ،نەۋائى ئىىىى يىلغا يەتمىگەن ۋاقى

(ئەمەلىي قەلەم

تەۋرەتىەن ۋاقتىنى ھىسابلىغانەا ،ئالتە ئاي) ئىەىەە تۈركىي تىلى بىلەن 53
مىڭ مىسرالى داساتانالر تاوپلىمى «خەمساە»ناى يېاىاپ چىقتاى ھەماەە ز ر
ش اۆھرەت قازانااەى .ئابااەۇراھمان جااامى ئ اۆز دەۋرىااەىال نەۋائىنىااڭ ت اۈركىي
«خەمسااە»سااىگە ي اۇقىرى باھااا بېرىااپ« :نەۋائىنىااڭ ت اۈركىي تىلااى بىاالەن
‹خەمسە› يېاىشى ،پارسگۇيالر (پار

تىلىەا ئەساەر يازغاانالر) ئۈچاۈن ز ر

بەختتۇر ،ئەگەر نەۋائىمۇ ئۆز ‹خەمسە›سىنى پارسەە يازغاان بولساا ئىاەى،
بىالەرگە سۆز ئېيتىشقا ماجال قالمىغان بوالتتى» دەپ يازىەۇ.

~ ~ 57

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

نەۋائىنىاااڭ «خەمساااە»ساااى شاااەرق ئەدەبىياتىاااەىىى خەمساااەچىلى
ئەنئەنەسى تارىمىەا بۈيۈك بىر ئابىەە بولۇپال قالماساتىن ،بەلىاى يەنە -15
ئەسىردىىى تۈركىي تىللى ئەدەبىياتىنىڭ يۈكسەك پەللىسىنى ھاسىل قىلەى.
نەۋائىااەىن كېاايىن كااۆپلىگەن تااۈركىي تىللىاا شااائىرالر نەۋائىنااى ئۇسااتاز
ھېسااابالپ ،ئۇنىااڭ «خەمسااە»سااى ۋە «خەمسااە» تەركىبىااەىىى ئااايرىم
داسااەتانالرغا تەقلىااە قىلىااپ نەزىاارەلەر يااازدى« .خەمسااە» تەركىبىااەىىى
ئەنئەنەۋى مۇھەببەت داستانلىرىنىڭ سيۇژىتلىرىنى يېڭىەە ۋارىيانتالر بىلەن
بېيىتتى ۋە ئاممىبابالشتۇردى.
نەۋائااى «خەمسااە»سااىنىڭ بىرىنەااى داسااتانى «ھەيرەتااۇل-ئەباارار»
بولۇپ ،جەمئى  63ماقاالت 7946 ،مىسرادىن تۈزۈلگەن .داستانەا شاائىرنىڭ
پەلسەپەۋى ئىەىيەسى ،ئىجتىماائى غايەساى ۋە ئىنساان ،جەمئىايەت دۆلەت،
ئادالەت ،ئەدەب-ئەخالق ھەققىەىىى قاراشلىرى شاەرق شاېئىرىيىتىگە خاا
دىەاكتى (پەنە-نەسىھەت) ئۇسلۇبى ۋە مەسەل قىلىا

ياولى بىالەن باياان

قىلىنغان .مۇنەاقەە ئېيىتقانەا« ،ھەيرەتۇل-ئەبارار» داساتانىنى شاائىرنىڭ
دۇنيا قارىشى ۋە ئىجتىمائى غاايەلىرى ئەكا

ئەتتاۈرۈلگەن ئەساەر دېيىشاىە

بولىەۇ.
«خەمسە»نىڭ ئىىىىنەاى داساتانى «فەرھااد-شاېرىن» ،ئاۈچىنەى
داسااتانى «لەيلااى-مەجنااۇن» ،تااۆتىنەى داسااتانى «سااەبئەئى-سااەييار»
قاتااارلىقالر خەمسااەچىلىىتىىى ئەناائەنەۋى ماۇھەببەت ساايۇژىتلىرى ئاساسااىەا
يېاىلغان بولۇپ ،نەۋائىنىڭ «خەمسە»ساى ئىەىاەىىى بەدىئىاي سەۋىيەساى
ئەڭ يۇقۇرى ،ئىجادىي مۇۋەپپەقىيىتى ئەڭ چوڭ ،سېھرىي كۈچى ئەڭ كۈچلۈك
ئەسااەرلەر ھېسااابلىنىەۇ .نەۋائااى بااۇ داسااتانالرنى يېاىشااتا ،ئالااەى بىاالەن
ش اەرقتىىى ھەرقايسااى مىللەتاالەر ئەدەبىياتىااەا تارقىلىااپ ي اۈرگەن ئاشااى -
مەشااۇقالر ھەققىااەىىى مااۇھەببەت ھېىااايەلىرىنى تىرىشااىپ ئااۈگەنگەن ۋە
ئۇالرنىڭ سيۇژىتلىرىەىن ئىجادىي ئۆرنەك ئالغان .يەنە بىر تەرەپتىن ،ئوتتۇرا
ئاسىيا خەلقلىرى ئارىسىەا تارقىلىاپ ياۈرگەن ئاشاى -مەشاۇقالر ھەققىاەىىى
يەرلى

ۋارىيانتالرنىمۇ ئەسەر سيۇژىتىغا ئۇستىلى
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ھەم دۇنياااۋى ،ھەم مەھەلاالەۋى پۇراققااا ئىااگە ت اۈركىي تىلااەىىى م اۇھەببەت
داستانلىرىنىڭ يۇقۇرى ئۈلگىسىنى ياراتتى« ...فەرھاد-شاېرىن» داساتانىەا
قولغااا كەلااگەن ئاجايىااپ يۈكسااەك بەدىئىااي مۇۋەپپەقىيەتمااۇ دەل شااۇنىڭ
جۈملىسىەىنەۇر.
نەۋائااااى «خەمسااااە»سااااىنىڭ ئەڭ ئاااااخىرقى داسااااتانى «سااااەددى
ئىسىەنەەرىي» بولۇپ ،شائىر شەرق ئەدەبىياتىەا كەڭ تارقالغان ئىساىەنەەر
زۇلقەرنەين(ئالىىسانەىر ماكىە نىسىى)نىڭ شەرققە يۈرۈش قىلى
رىۋايەتلەردىن ماھىرلى

ھەققىەىىى

بىلەن پايەىلىنىپ ،ئۆزىنىڭ سىياسى ۋە ئىجتىماائى

غايەسىنى ئىپادە قىلغان .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ،ئىسىەنەەر ھەققىەىىى
ئوتتۇرا ئاسىيا يەرلى

سيۇژىتلىرىەىنمۇ ماھىرلى بىلەن پايەىلىنىپ ،ئۆزىنىڭ

شاااااەرقەە ئوتوپىااااا

جەمئىااااايەت غايەساااااىنى ئىساااااىەنەەر ساااااېپىلىغا

مۇجەسسەملەشتۈرگەن.
نەۋائااى ئۆزىنىااڭ ساااپ بەدىئىااي ئەسااەرلىرىەىن باشااقا ئىجتىمااائىي
پەنلەرنىڭ كۆپلىگەن ساھەلىرىەە يىرى

ئەسەرلەرنى يازدى .ئۇنىڭ «خەمسە

»دىن كېيىن يازغان يەنە بىر موھىم ئەسىرى «تارىمى مۇلۇكى ئەجەم»(ئىران
شاھلىرىنىڭ تارىمى)دۇر .بۇ ئەسەر -1488يىلى يېاىلغان بولۇپ ،تارىمتىن
بۇيااانقى ئىااران شاااھلىرىنىڭ خر نىىسااىنى تااۇر غااۇزۇپ چىققااان .ھەربىاار
پادىشاھنىڭ تەرجىمىھالىەىن باشاقا ،ئۇالرنىاڭ تاۆھپىلىرى ۋە خاتالىقلىرىغاا
باھا بەرگەن .ھەمەە ئىران تارىمىنىڭ دەسالەپىى سېستىمىساىنى تۇرغاۇزۇپ
چىققان .نەۋائى بۇ ئەسىرىنى يېاىشتا «تارىمى تەبەرىي» بىلەن ئوبۇلقاسىم
فىردەۋىسنىڭ «شاھنامە»سىەىن ئۆرنەك ئالغانلىقىنى تىلغاا ئالىاەۇ .نەۋائاى
يەنە ئىااران شاااھلىرىنىڭ ر يمېتىنااى تۇرغۇزغااان چاغااەا ،ئۇالرنىااڭ ئوتت اۇرا
ئاسىيادىىى تۈركىي-تۇران خەلقلىرى بىالەن بولغاان مۇناساىۋىتىنىمۇ باياان
قىلىەۇ.
نەۋائاااى يەنە ئۆمرىنىاااڭ ئاخىرىاااەا ئەدەبىياتشۇناسااالى ۋە ساااەنئەت
نەزەرىيەسااااىگە دائىاااار ئەسااااەرلەرنىمۇ يااااازدى .بااااۇالردىن «مىاانااااۇل-
ئەۋزان»(ۋەزىنلەر مىاانى) ۋە «ئارۇزى تۈركىي» قاتارلى ئەسەرلىرى ناھايىتى
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ز ر ئىلمىي قىممەتىە ئىگىەۇر .ئۇنىڭەىن باشقا شائىرنىڭ -1491يىلى يازغان
«مەجالىسااۇن-نەفااائى »(گااۈزەللەر مەجلىسااى) ناااملى ئەسااىرى مااۇھىم
ئەھمىيەتىە ئىگە .بۇ ئەساەردە شاائىر ئۆزىاەىن باۇرۇن ياشاىغان ۋە ئاۆزىگە
زامانااەاش بولغااان  458نەپەر شااائىر ۋە ئەدى ا
نەۋائى ھەربىار ئەدىا

ھەققىااەە مەلۇمااات بېرىااەۇ.

ئۈساتىەە توختالغاناەا ،ئۇالرنىاڭ مىاجەز-خاۇلقى ۋە

قىساااقىەە تەرجىمەھالىاااەىن باشاااقا ،ۋەكىللىااا

شاااېئىرلىرىەىن نەماااۇنەلەر

كەلتۈرىااەۇ ھەمااەە ئۇالرنىااڭ ئەسااەرلىرىگە كونىىرى ا
جااايالردا شااېئىر ئىجااادىيىتىگە ئائىاا

باھااا بېرىااەۇ .بەزى

بەزى نەزەرىاايە ۋە قااانۇنىيەتلەرنىمۇ

قىسقىەە بايان قىلىەۇ .نەۋائاى يەنە ئاۆزى تونۇشاتۇرغان  458نەپەر ئەدىا
ئىەىەە ئاران  35كىشىنىڭال تۈركىي تىلىاەا ئىجاادىيەت ئېلىاپ بارغاانلىقىنى
ئاالھىەە ئەسىەرتىەۇ .قىسقىساى ،نەۋائىنىاڭ باۇ ئەساىرى ئەيناى چاغاەىىى
ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ مەدەنىي ھاياتى ھەمەە پار

ۋە تۈركىي تىللىا خەلقالەر

ئەدەبىياتىنىڭ تەرەققىياات ئەھاۋالىنى چۈشىنىشاتە ،تەتقىا

قىلىشاتا ماۇھىم

ئەھمىيەتىە ئىگە.
نەۋائىنىڭ -1499يىلى يازغان «مۇھاكەمەتۇل-لۇغەتەين»(ئىىىى تىل
ئەسىرى تىلشۇناسلىققا بېغىشالنغان ماۇھىم ئەساەردۇر.

مۇھاكىمەسى) ناملى
شاائىر ئەسااەردە پاار

تىلاى بىاالەن تاۈركىي تىلناى فونىتىىااا ،لېىسااىىا ۋە

گىراممااااتىىىلى ئاالھىاااەىلىىلەر ھەماااەە بەدىئىاااي ئەدەبىيااااتتىىى ئىپاااادە
ماااۈمىىنەىلىىى نۇقتىساااىەىن تەپساااىلىي سېلىشاااتۇرۇپ ،تاااۈركىي تىلنىاااڭ
ئەۋزەللى

تەرەپلىرىنى كۆرسىتىەۇ .ھەماەە تاۈركىي تىلىاەىمۇ پاار

تىلىغاا

ئوخشاشال گۈزەل ئەسەرلەرنى ياراتقىلى بولىاەىغانلىقىنى تەكىتلەياەۇ .شاائىر
ئەسااەرنىڭ ئاخىرىااەا مۇنااەاق دەپ يازىااەۇ« :مەن ت اۈرك خەلقىنىااڭ خ اۇش
تىللىرىغا بۈيۈك بىر ھەقىقەتنى ئىساپاتالپ بەردىام ،ئاۇالر باۇ ئاارقىلى ئاۆز
تىلىنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى بىلەى ۋە پارسگۈيالرنىڭ تىل جەھەتتىىى تاپا-
تەنەلىرىەىن قۇتۇلەى .ئۇالر مېنىڭ جاپا-مۇشەققەتلەر بىالەن باۇ يوشاۇرۇن
ئىلىمنى يورۇقلۇققا چىقارغاانلىقىمنى بىلگەناەە ،ئاۇالردىن ئۈمىاەىم شاۇكى،
پېقىرنااى خەيرلى ا

دۇئالىرىااەا ئەساالەپ قويسااا ۋە ر ھىمنااى شاااد قىلسااا».

دەرۋەقە ،نەۋائى بۇ ئەسىرى ئارقىلى

ئاۆز دەۋرىاەىىى پاار
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قويۇق چوقۇنىەىغان ئەھۋال ئاستىەا تۈركىي تىلنىڭ بەدىئىي ئىجادىيەتتىىى
ئىمىانىيىتىنى كۆرسىتىپ بەردى ۋە تۈركىي تىللى ئەدەبىياتىنىاڭ تەقاەىرى
ئۈستىەە ئويالنەى.
-1499يىلى نەۋائى يەنە كىەىىىەىن باشالپ قەلبىگە پۈكۈپ كەلگەن،
تەساااەۋۋۇپ ئىاااەىيەلىرى باياااان قىلىنغاااان ماااۇھىم ئەساااىرى «لىساااانۇت-
تەير»(قۇشالر تىلى)نى يېاىپ چىقتى .شائىر خۇددى مەزكۇر ئەسىرىنىڭ باش
قىساامىەا تەكىتلىگەنااەەك ،باااال چاغلىرىااەا مەشااھۇر تەسااەۋۋۇپەى شااائىر
پەرىەىەدىن ئەتتار()1229-1145نىڭ تەساەۋۋۇپ تەلىمااتىنى قۇشاالر تىلاى
بايان قىلغان «مەنتىقۇت-تەير»(قۇشالر نۇتقى) ناملى

ئارقىلى

ئەسىرىنىڭ

چوڭقااۇر تەسااىرىگە ئۇچرايااەۇ .ئ اۇ ب اۇ خىاال تەسااىرنى بىاار ئۆمااۈر ئۇنتااۇپ
كېتەلمەيەۇ .ھەمەە ئۆزىمۇ مۇشۇنەاق بىر ئەسەرنى يېاىشنى قەلبىگە پۈكىەۇ.
ئەڭ ئاخىر ئۆمرىنىڭ خاتىمىسىەە بۇ ئەسەرنى يېاىپ چىقىەۇ .شائىر داستانىەا
مەسەل ئۇسلۇبىەىن پايەىلىنىپ ،بىر توپ قۇشالرنىىڭ ھۆپۈپنىڭ باشەىلىقىەا
جاپااالى سااەپەرنى بېسااىپ ،قۇشااالرنىڭ پادىشاااھى سااۇمرۇغنى ئىااادەش
جەريانىنى تەسۋىرلەيەۇ ۋە بۇ ئارقىلى ئۆزىنىڭ تەسەۋۋۇپ ئىەىيەسىنى بايان
قىلىەۇ.
نەۋائى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىەا ،يەنى -1500يىلى ئۆزىنىڭ ئەڭ ئااخىرقى
ئەسىرى «مەھبۇبۇل-قۇلۇپ»(كۆڭۈللەر د ستى) نااملى

نەسارىي ئەساىرىنى

يازدى .بۇ ئەساەر شاائىرنىڭ بىار ئۆمۈرلاۈك ھاياات مۇساپىساىنىڭ يەكاۈنى،
تۇرمۇش تەجرىبەلىرىنىڭ جۇغالنمىسى ۋە ئىجادىي ئەمگەكلىرىنىڭ خۇالسەسى
سۈپىتىەە مەيەانغا چىقىەۇ .نەۋائى ئەسەردە ئۆزىنىڭ ھايات سەرگۈزەشتىلىرى
ھەققىەە مۇنەاق دەپ يازىەۇ:

گەھى تاپتىم فەلەكتىن ناتەۋانلى ،
گەھى كۆردۈم زامانەىن كامرانلى .
بەسى ئىسسىغ-سوغۇق كۆردۈم زەمانەا،
بەسى ئاچەىغ-چۈچۈك تاپتىم جەھانەا.
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نەۋائى بۇ ئەسىرىەە مۇسۇلمان شەرق ئەدەبىياتىەىىى ماقاالتەىلىقنىڭ
ئەنئەنەلىرىەىن ئۈنۈملۈك پايەىلىنىپ ،ئوتتاۇرا ئاساىيادىىى تاۈركىي تىللىا
خەلقلەرنىااڭ فولىلااور ۋە ئېغىااا ئەدەبىياتىااەىىى مەسااەل ۋە ھېىمەتلىاا
ھېىايەلەر ئارقىلى ئۆزىنىڭ ھايات قارىشى ،ئىجتىمائى ئەخالق چۈشەنەىلىرى
ۋە ئىنسانىي ھې

-تۇيغۇلىرىنى بايان قىلىاەۇ« .مەھبۇباۇل-قۇلاۇپ»نىاڭ

تىلى ئاددىي ،مەزمۇنى چوڭقۇر ،ئوسلۇبى ئاممىبااب بولغاچقاا ،ئااۋام خەلا
ئارىسااىغا كەڭ تارقالغااان ،بەزى بايااانلىرى خەلاا ماقااال-تەمسااىللىرى ۋە
ھېىمەتلى

ھېىايەتلەرگە ئايلىنىپ كەتىەن.

يىغىنەاقلىغانەا ،ئەلىشىر نەۋائى ئۆزىنىڭ مول ۋە چوڭقۇر مەزمۇنلاۇق
ئەسەرلىرى ،ئىلغار گۇمانىاملى ئىەىيەسى ۋە ئىجتىمائى غايەلىرى بىلەن -15
ئەسىر تۈركىي تىللى خەلقلەر ئەدەبىياتىنىڭ يىرى
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بەشىنچى باپ :نەۋائى ئىجادىيىتىنىڭ بەدىئىي
ئۇتۇقلىرى
نەۋائى ئۆز ھاياتىەا ساپ بەدىئىي ئىجادىيەتتىن باشقا ،ئۆز دەۋرىەىىى
مەۋجااۇت پەنلەرنىااڭ ھەممىسااىەە دېگااۈدەك ئەسااەرلەر يازغانىااەى .ئۇنىااڭ
تىلشۇناسالى  ،تاارىخ ،ساەنئەت نەزەرىيەساى ،ئەدەبىياتشۇناسالى  ،موزىىااا
قاتااارلى ساااھەلەردىىى ئىلمىااي نەتىجەلىرىمااۇ زامانەاشاالىرى ۋە ئۇنىڭااەىن
كېيىنىىلەرنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىەنىەى.
نەۋائى مىللىيەتلى

نۇقتىسىەىن ،ئەڭ ئالاەى بىالەن ئاۆز مىللىتىنىاڭ

شائىرى ئىەى .ئۇ ئۆز مىللىتىەىن كېلىپ چىققان .شۇنەاقال ئەساەرلىرىەىىى
مىللىي ر

ئارقىلى يەنە ئۆز مىللىتىگە قايتقان شائىر ئىەى .ئەمما نەۋائىنىڭ

بەدىئىي تەپەكىۈرى ،ئىجادىيەت مېتودى ۋە يېڭىلى يارىتى
مىللىتىنىڭ پاساىلىەىن قاڭقىتقانىاەى .ئاۇ ئەدەبىاي ئاويغىنى
سەنئەتىارالرغا خا

گۇمانىاملى

ر

ر ھى ئۇنى ئۆز
دەۋرىاەىىى

بىلەن ئۆز دەۋرىنىڭ ماكاان ۋە زاماان

چەمبىرەكلىرىااەىن ھالقىااپ چىققانىااەى ھەمااەە ئىنسااانىيەتنىڭ شااائىرىغا
ئايالنغانىەى.
نەۋائى گەرچە ھەممە ساھەدە قەلەم تەۋرەتىەن ئىنسىىلوپىەى

ئەدى

بولسىمۇ ،لېىىن ئۇنىڭ ئۇتۇقلىرى ئەڭ ئالەى بىلەن بەدىئىاي شاېئىرىيەتىە
تەئەللۇق ئىەى .ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ئەسىرلەر بويى خەل

قەلبىەە ئەۋالدماۇ-

ئەۋالد يادلىنىشاااتىن باااۇرۇنال ،ئاااۆز دەۋرىنىاااڭ بەدىئىاااي ساااىناقلىرىەىن
ئۆتىەنىااەى .شۇڭالشااقا ھىنەىسااتاننى فەتىااھ ئەتااىەن بابۇرنىااڭ« :ھ اېەىىم
ئۇنىڭەەلى

كۆپ ھەم ياخشى يازغان ئەمە » دىيىشاى مىارزا ھەياەەرنىڭ

«تارىمي رەشاىەىي» نااملى

ئەساىرىەە« :ئۇنىڭاەىن ئااۋۋال ۋە ئۇنىڭاەىن
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كېاايىن ھ اېەىىم ت اۈركىي تىلااەا ش اېئىرنى ئۇنىڭااەىن ك اۆپرەك ۋە ئۇنىڭااەىن
يۈكسەكرەك يازالىغان ئەمە  .نەۋائى بۇ ھۈنەردە ئۇستازدۇر» دەپ يېاىشاى
ئەجەپلىنەرلى

بولمىسا كىرەك.

ئااۆز دەۋردىىااى خۇراسااان دۆلىتىنىااڭ پادىشاااھى ،نەۋائىنىااڭ بااالىلى
دەۋرىەىىى ساۋاقەىشى سۇلتان ھۈسەيىن بايقارا ئۆزىنىڭ «رىساالە» نااملى
ئەساااىرىەە مۇناااەاق دەپ يازغانىاااەى ...« :ۋە لاااېىىن گاااۈزەل مەنىااالەر
كېلىنەەكلىرىگە باۇ كاۈنگىەە ھاېەىىم تۇركاانە كىايىم كىيگاۈزمىگەن ۋە ئاۇ
نازىنىنالرنى بۇ گاۈزەل ساەرپايى بىالەن بېااەپ يورۇقلۇققاا چىقارمىغانىاەى.
مۇش

ھىەلى گۈزەل گۈللەر قابىلىيەتلى

يۈرەكلەرنىڭ يوشۇرۇن جايلىرىەا

ياالڭاااچ پېتااى ئۇيۇلااۇپ ياتقانىااەى .ش اۇنەاقال ب اۇ ھ اۆر قىياپەتلى ا

زىباااالر

كىيىمسىالىىتىن ناز بىلەن جىلۋە قىاللمىغان ئىەى .تا بۇ بەختىيار زامانەا ۋە
قۇتلۇق دەرۋانەا...ھەق سۆز ئېيتىشنىڭ قەھرىمانى ،يەنى نەۋائى تەخەللۇسى
بىلەن مەشھۇر بىر ئەلىشىر تۈركىي تىلىنىڭ ئۆلگەن جەسىتىگە مەسىھ نەپىسى
بىلەن ر -جان كىرگۈزدى ۋە ئۇنىڭغا تۈركىي سۆز يىپەكلىرىەىن توقۇلغان
قىممەت باھا ھەم نەپى

كىيىملەرنى كىيگۈزدى .سۆز گۈلىستانىەا نەۋائىنىڭ

نەۋباھار ئىستىەاتىەىن قان بېغىشلىغۇچى يېغىنالر يېغىپ ،رەڭگارەڭ گۈللەر
ئېەىلەى .ئۇ يەنە نەزم دەرياسىغا ئۆزىنىڭ پىىىر بۇلۇتلىرىەىن جان بەخ
ئەتىۈچى تامەىالر ياغەۇرۇپ ،خىلمۇ-خىل دۇرالر چاچتى .ئۇ ھەربىر شاېئىر
تۈرى مەيەانىغا چاپقۇر ئېتىنى سۈرۈپ كىرىپ ،ئاشۇ مەملىىەتنى تىل قىلىەى
بىلەن ئۆزىگە بوي سۇنەۇردى .ئۇنىڭ نەزمىلىرىنى ماختاشقا تىل نۇقساانلى
قىلۇر ھەمەە قەلەم ئاجىالى قىلۇر.»...
نەۋائااى ئالااەى بىاالەن ت اۈركىي تىللى ا خەلقاالەر ئەدەبىياتىااەا لىرى ا
ش اېئىرالر ئىجادىيىتىنى اڭ يۇقااۇرى ئۈلگىسااىنى ياااراتتى .نەۋائىغىااەە بولغااان
ئوتتۇرا ئاسىيا بەدىئىي ئەدەبىياتىەا ،گەرچە «قۇتادغۇبىلى »تىن باشالنغان
تۈركىي تىللى شېئىرىيەت مەلۇم ئەنائەنەگە ئىاگە بولغاان بولساىمۇ ،لاېىىن
پار

شېئىرىيىتىنىڭ زەنجىرسىمان د لقاۇنى ۋە بەدىئىاي زىلاىلىساى خېلاى

ئۈسااتۈنلۈكنى ئىگىاالەپ كەلگەنىااەى .بولۇپمااۇ ھااافىا شااىرازىنىڭ لىرىاا
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شېئىرىيەتتىىى مۇۋەپپەقىيەتلىرى پار

ئەدەبىياتىنىاڭ ئوتتاۇرا ئاساىيادىىى

ئابرۇيىنى ئەۋجىگە كۆتۈرگەنىەى .بۇنىڭ نەتىجىسىەە خېلى بىر قىسم تۈركىي
تىللى ئاپتورالر ئارىسىەىمۇ تۈركىي تىللى شېئىرىيەتنىڭ ئىستىقبالىغا گۈمان
بىاالەن قارايااەىغان ،پااار

تىلااى ۋە ئەدەبىياتىغااا ئەسااەبىيلەرچە مەپتااۇن

بولىەىغان كەيپىيات شەكىللەنگەنىەى.
ئوتتااۇرا ئاسااىيادا تېمااۇرىيلەر ئىمپىرىيەسااىنىڭ ۋۇجۇدقااا كېلىشااى ۋە
ساااەمەرقەن  ،ھىراتناااى مەركەز قىلغاااان ئااااخىرقى مەدەنىااايەت ئاااويغىنى
دەۋرىنىڭ يېتىپ كېلىشى تۈركىي تىللى
شااارائى

ئەدەبىياتىنىاڭ قايتاا گۈللىنىشاىگە

ھازىرلىااەى .نەۋائااى دەۋرىااگە قەدەر لاۇتفى ،ساەكىاكى ۋە ئاتااايى

قاتاااارلى «تۈركىگاااۈي» شاااائىرالر تاااۈركىي تىللىااا ئەدەبىيااااتىنى قايتاااا
گۈللەنەۈرۈش يولىەا كۆپ تىرىشەانلىقالر كۆرسەتىەنىەى .ئەمماا نەۋائىنىاڭ
دۇنياغا كېلىشى تۈركىي تىللى شېئىرىيىتىنىڭ ھەقىقىي زىلاىلىسىنى نامايەن
قىلەى .ھەماەە تاۈركىي تىللىا

شاېئىرىيىتىنىڭ «ئاۆلگەن جىسامىغا مەساىھ

نەپىسى بىالەن ر -جاان كىرگاۈزدى» .ئاالھىاەە تەكىتلەشاىە تېگىشالىىى
شااۇكى ،نەۋائىنىااڭ «خەزائىنااۇل-مەئااانى» نااامى ئاسااتىەا دىااۋان قىلىااپ
تااۈزۈلگەن  53مىااڭ مىسااراغا يااېقىن غەزەللىاارى تااۈركىي تىلىااەىىى لىرىاا
شېئىرىيىتىنىڭ يۇقاۇرى نەمۇنەساىنى يااراتتى .نەۋائاى ئۆزىاەىن ئىلگىرىىاى
تااۈركىي تىلىااەىىى شاېئىرىيىتىنىڭ  500يىللىا ئىجااادىيەت تەجرىبەلىرىنااى
يەكۈنلەپ ،ئەرەپ-پار

شېئىرىيىتىنىڭ پوئىتى

قانۇنىيەتلىرى ۋە بەدىئىي

ماھارەتلىرىەىن ئىجادىي ھالەا پايەىلىنىپ ،ئۆزىگە خا

شېئىرىي سېساتىما

ياراتتى .شۇڭالشقا نەۋائىشۇناسالرنىڭ «نەۋائى پوئىتىىىسى» دېاگەن خاا
نامنى قوللىنىشى ئەجەبلىنەرلىا
پار

ئەمە  ،يەنە بىار تەرەپاتىن ،ئاۇ ئەرەپ-

شېئىرىيىتىەىىى ئارۇز ۋەزىنىنىڭ تۈرلۈك ژانىر ئىمىانىيەتلىرىنى تۈركىي

تىلەىىى شېئىرىيەتنىڭ ئىپادە خۇسۇسىيەتلىرى بىلەن زىچ بىرلەشتۈردى .ئۇ
ئىجااادىيەتتە شااەرق كىالسسااى
دېگۈدەك كۆپلىگەن لىرى

شااېئىرىيىتىەىىى ژانىرالرنىااڭ ھەممىسااىەە

شېئىرالرنى يازدى ھەمەە مەزمۇن بىلەن شەكىلنىڭ

بىرلىىىااەە ،ۋەزىاان بىاالەن ش اېئىرىي ھېسسااىياتنىڭ جىپسىلىشااىەا ئاالھىااەە
ماھااارەت ياااراتتى .بۇنىااڭ بىاالەن نەۋائااى لىرىىىلىاارى شااۇ چاااغقىەە كەم
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ئىشااالىتىلگەن يااااكى يېڭىلىااا بولغاااان ۋەزىنلەرنىاااڭ تاااۈركىي تىلاااەىىى
شاااېئىرىيىتىگە ئۆزلىشىشاااىگە ۋاساااتە بولاااەى .نەۋائاااى ئۆزىنىاااڭ لىرىااا
شېئىرىيىتىەە  -غەزەل ،ر بائى ،قىتئە ،ساقىنامە ،مۇستەھااد ،مۇخەممە ،
مۇسەددە  ،مۇساەممەن ،تەرجىبەناە ،تەركىببەنناە ،قەساىەە ،مەسانەۋى،
مۇئەمما ،لۇغىا(تېپىشماق) ،تۇيۇق ،فەرد قاتارلى  16خىل ژانىرنى قولالنەى.
ئۇ ئۆزىنىڭ ژانىرالرنى قوللىنىشتىىى خا
تىللى

خۇسۇساىيەتلىرى بىالەن تاۈركىي

ئەدەبىياتىەا بەدىئىي ژانىرالرنى راۋاجالناەۇردى ۋە بېيىتتاى .لىرىا

شېئىرالردىن دىۋان تۈزۈشتە ئەرەب-پار
بااويىەە تىاااى

شېئىرىيىتىەىىى ھەرپلەر تەرتىپى

ئەنئەنەسااىەىن پايااەىلىنىپ ،ئەساالىەىىى  28ھەرپلىاا

ئەنەىاەنى تۈركى تىللى شېئىرىيەتىنىڭ  32ھەرپلى
ئۇنىڭااەىن باشااقا ،نەۋائااى كىالسسااى

ئەرەب-پااار

مۇنەىلىغان نەزەرىيەۋى پىرىنسىپىلىرىنى ئىنەىىلى
ئۆزىەىن ئااۋالقى تاۈركىي تىللىا

ھالىتىگە ماسالشتۇردى.
شااېئىرىيىتىنىڭ بىاار
بىلەن تەتقى

شاېئىرىيىتىنىڭ ئاۆزىگە خاا

قىلىاپ،
تەجارىبە-

خۇسۇسااىيەتلىرى ئاساسااىەا ،تااۈركىي -مىللىااي شااېئىرىيەت نەزەرىيەسااىنى
تۇرغۇزۇشتا كۆپ كۈچ چىقاردى.
شاېئىرىيەتتىىى تىرىشااەانلىقى كۈچلااۈك

دەرۋەقە ،نەۋائىينىااڭ لىرىا

ئۈنۈم بەردى .ئۇنىڭ شېئىرىيەتتىىى بەدىئىي ئۇتۇقلىرى ئۆز زامانەاشلىرى ۋە
ئوبىىتىغااااا ئايالنااااەى .نەۋائااااى

ئۆزىااااەىن كىيىنىىلەرنىااااڭ ئااااۆگىنى

لىرىىىلىرىااەىىى گ اۈزەل تىاال ،يااالقۇنلۇق ھېسسااىيات ،رەڭااەار مەزمااۇن ۋە
مەپتۇنىار ،ئۆزگىەە شاېئىرىي مۇھىا

ئەساىرلەر باويى كىشاىلەرنىڭ ياۈرەك

تارىنى تىترىتىپ كەلەى .ئۇنىڭ «ھەر بىر غەزىلى خۇددى بىر ئېسىل قۇتا،
ئۇ مىسىراالر رىشتىسىگە تىاىلغان ،گۈزەل تىل بىلەن نۇرالنغان ،خىلمۇ-خىل
ۋەزىاان ھەم باااي قاااپىيەلەر بىاالەن تېمىمااۇ رەڭااەار ت اۈ

ئېلىااپ ،چاقناااپ

تۇرىەىغان نازۇك پىىىر جەۋھەرلىرى بىلەن تولغاان .شاۇنەاقال باۇ غەزەلالەر
كىشااىنىڭ يااۈرەك تااارىنى چېىىااەىغان سااېھرىي كااۈچىە ئىااگە مۇزىىىلىاا
خۇسۇسااىيەتىە باااي» .شۇڭالشااقا ،قااانەە ئەسااىرلەردىن بۇيااان نەۋائااى
لىرىىىلىاارى ئۇيغااۇر-تااۈركىي تىللىاا شااائىرالرنىڭ بەدىئىااي ئىجااادىيەت
نەمۇنەسى سۈپىتىەە ئوقۇتۇلەى .ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىالسسى
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«ئااون ئىىىااى مۇقااام»نىااڭ ك اۆپلىگەن تېىىسااتلىرى نەۋائااى غەزەللىرىااەىن
تالالنااەى .مۇشااۇ نۇقتىااەىن ئېيتىقانااەا« ،ئەلىشااىر نەۋائااى -15ئەسااىردىىى
مىللىي شېئىرىيەتنى بەدىئىاي جەھەتاتىن ئەڭ يۈكساەك پەللىاگە كۆتۈرۈشاتە
ژانىر جەھەتتىن بېيىتقان ،ۋەزىن جەھەتاتىن سېستىمىالشاتۇرغان ،ساەنئەت
يااوللىرىنى شاااخالنەۇرغان ،بولۇپمااۇ تېماااتىىىلى دائىرەسااىنى كېڭەيتىااپ،
ئاكتىۋال ئىجتىمائىي مەسىلەلەرنى ئەك

ئەتتاۈرۈپ ،شاېئىرىيەتنىڭ غاايەۋى

دەرىجىساااىنى يۈكساااەلەۈرگەن ۋە رىئاااال ئەھمىيىتىناااى گەۋدىلەناااەۈرگەن
شائىردۇر .شۇڭالشقا ،ئۇنى -15ئەسىردىىى مىللىي شېئىرىيەتنىڭ بايراقەارى
دەيمىا.».
ئۇنىڭەىن باشقا ،نەۋائىنىڭ بەدىئىي ئىجادىيەتتە قولغا كەلتۈرگەن ز ر
مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ بىرى « -خەمسە» نامى ئاستىەا يېاىلغان بىر ياۈرۈش
ئېپى

داستانلىرىەۇر.
خەمسااەچىلى

ئوتت اۇرا ئەسااىر ش اەرق ئەدەبىياتىااەا مەيااەانغا كەلااگەن

ئاالھىەە ئەدەبىاي ھادىساە بولاۇپ ،نەۋائىاي دەۋرىاگە قەدەر پاار

تىللىا

ئەدەبىياتتا ئىاچىال ئەنائەنە ھاساىل قىلغانىاەى .باۇ ئەدەبىاي ھادىساىنىڭ
ئەسلى كېلىپ چىقىشى شەرق ئەدەبىياتىەىىى نەزىارە ئەنئەنىساىگە بىۋاساتە
باغلىناتتى-12 .ئەسىرنىڭ كېيىنىى يېرىمىاەا ئەزەربەيجاان شاائىرى نىااماى
گەنجىۋى (« )1209-1141پەنج گەنج»(بەش خەزىنە) نامى ئاستىەا تۇنجى
قېتىم بىر يۈرۈش ئېپى

داستانالرنى يېاىاپ ،ز ر ماۇۋ پپەقىيەت قازىنىاەۇ.

شۇنىڭەىن باشالپ شەرقتىىى بىرمۇنەە شائىرالر نىاامىنىڭ «خەمساە»ساىگە
تەقلىاە قىلىااپ نەزىاارەلەر يازىااەۇ .ئەممااا ،كۆپۈنەىسااى نىاامىنىاڭ بەدىئىااي
مۇۋەپپەقىيىتىگە يېتەلمەيەۇ-14 .ئەسىرگە كەلگەناەە ،ھىنەىساتان شاائىرى
ئەمىر خۇسرەۋ دېھلىۋى ( )1325-1253نىاامىنىاڭ يولىاەىن مېڭىاپ ،پاار
تىلى بىلەن مۇۋەپپەقىيەتلى

«خەمسە» يارىتىەۇ .نەۋائى دەۋرىگە كەلگەنەە

ئابەۇراخمان جامى ئالەىنقىالرنىڭ «خەمىساە» يارىتىشاتىىى تەجرىبىلىرىناى
خۇالسىلەپ ،پار

ئەدەبىياتىەا يەنە بىر مۇۋەپپەقىيەتلى

«خەمسە» يېاىپ

چىقىەۇ .ئەمماا ،جاامى دەسالەپىى «خەمساە» ئۇسالۇبىەا يېاىلغاان «بەش
~ ~ 67

كىتاپخۇمار بىلوگى

www.kitaphumar.com

داستان»غا كىيىن يازغان ئىىىى داستاننى قوشاۇپ ،يەتاتىگە يەتىۈزىاەۇ ۋە
ئۇنى «ھەف

ئەۋرەڭ»(يەتتە گۆھەر) دەپ ئاتايەۇ .نەۋائى دەۋرىەە مەۋالناا

ئەشااارە قاتاااارلى بىرماااۇنەە شاااائىرالرنىڭ «خەمساااە» يېاىشاااقا تۇتاااۇش
قىلغانلىقى ،ئەمما ئانەە مۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغانلىقى مەلۇم.
نەۋائاى  40ياشااتىن ئاشااقان پىشااقان چاغلىرىااەا تاۈركىي تىلااى بىاالەن
«خەمسە» يېاىشقا تۇتۇش قىلەى ۋە ئىلگىرى-كېيىن ئىىىى يىللى جاپالى
يېاىقەىلىقتىن كېيىن ،مىالدىايە -1485يىلاى مۇۋەپپەقىيەتلىا

ھالاەا بەش

داستانەىن تەركىپ تاپقاان« ،قۇتادغۇبىلىا »تىان كېيىنىاى تاۈركىي تىلاى
ئەدەبىياتىااەىىى يەنە بىاار ئاۆلمە

بەدىئىااي ئابىااەىنى ياااراتتى .نەۋائىنىااڭ

«خەمسە» نامى ئاستىەىىى بىر يۈرۈش داستانلىرىنىڭ بەدىئىي ئۇتۇقلىرى ۋە
ئۆزگىەىلىىلىرىنى تۆۋەنەىىى بىر قانەە نۇقتىالردىن شەرھىلەش مۈمىىن:
بىرىنەااى :نەۋائىنىااڭ تاۈركى تىلااى بىاالەن تاۇنجى مۇۋەپپەقىيەتلىا
«خەمسە»نى يارىتىشى ۋە ز ر شۆھرەت قازىنىشى -15ئەسىر تاۈركى تىللىا
ئەدەبىياتىەىىى ئاجايىپ بۈياۈك ۋەقەدۇر .چاۈنىى ،نەۋائىاەىن ئىلگىارى ۋە
نەۋائااى ياشااىغان زامااانالردا ئوتتاۇرا ئاسااىيا بەدىئىااي ئەدەبىيااات ساھەسااىەە
«پەقەت پار

تىلى بىلەنال بۈيۈك ‹خەمسە› يارىتى

مۈمىىن ،تۈركى تىلەا

‹خەمسە› يازغىلى بولمايەۇ» دېگەن بىر تەرەپلىمە قاراش ئېقىپ ياۈرەتتى.
ئۇنىڭ ئۈستىگە بىر مۇنەىلىغان تۈركىي تىللى شائىرالرمۇ شېئىر ئىجادىيىتىەە
پارسەە يېاىشقا مايىل ئىەى .گەرچە بەزى تاۈركىي تىللىا

ئااپتورالر تاۈركى

تىلىەا نىاامى «خەمسە»سىگە نەزىرە يېاىشقا بەل باغلىغان بولسىمۇ ،لاېىىن
ماااۇۋەپپەقىيەت قازىنالمىغانىاااەى .ماناااا مۇشاااۇنەاق ئەھۋالاااەا «خەمساااە»
تەركىبىەىىى گۈزەل داستانالرنىڭ يۈرەكلەرنى تىترەتىۈچى سېھرى كۈچىەىن
پەقەت پارساااەە بىلىاااەىغان كىشاااىلەرال ز ق ئااااالتتى .ھاااالبۇكى ،تاااۈركىي
ئەدەبىياااتى بۇخىاال شااۆھرەتتىن مۇستەساانا ئىااەى .نەۋائااى بااۇ بوشاالۇقنى
تولەۇرۇش مەقسىتىەە ئانا تىلى بىلەن مۇنەاق قۇرالرنى يازدى:
مەن تۈركەە باشالبان رىۋايەت،
قىلەىم بۇ فەسانەنى ھېىايەت.
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كىم چۈن شۆھرەتى جەھانغا تولغاي،
تۈركىي ئېلى داغى بەھرە ئالغاي.
شااۇنەاق قىلىااپ ،نەۋائااى تااۈركى تىلااى بىاالەن ئۆزىااەىن ئاااۋۋالقى
خەمسەنەۋىسلەرگە جەڭ ئېالن قىلەى .ئاۇزاقتىن بۇياان پاار

تىلاى بىالەن

ئېيتىلىپ كەلگەن ئاشى -مەشۇقالر ھەققىەىىى گۈزەل ھېىاايەلەرگە تاۈركىي
تىلااى بىاالەن ش اۇنەاق لىباسااالر كىيااەۈردىىى ،چىاان دىيارىااەىن خۇراسااان
شەھەرلىرىگىەە بولغان بىپايان تىرىتورىيەدىىى ھەمامە تاۈركى ئۇلۇساالر باۇ
سۆيگۈ داستانلىرىەىن ئانا تىلىەا بەھرە ئالىەىغان بولەى .شۇڭالشقا ،نەۋائى
ئۆزىەىن ئاۋۋالقى بۈيۈك ئۇستازلىرىەىن نىاامى ،ئەمىر خۇسارەۋ دېھلىاۋى ۋە
جامى قاتارلىقالرنىڭ پار

تىلىەىىى «خەمسە»لىارى بىالەن ئېلىاپ بارغاان

ئىجادىي مۇساابىقىەە ئۆزىنىاڭ تاۈركىي تىلىاەىىى «خەمساە»ساىگە بولغاان
يۈكسەك ئىشەنەىسىنى ئوتتۇرغا قويىاەۇ .باۇ ھەقاتە ئاۇ «فەرھااد-شاېرىن»
داستانىنىڭ خاتىمىسىەە مۇنەاق دەپ يازىەۇ:
نىاامى ئالسا بەردەئى بىلە گەنجە،
قەدەم رۇم ئەھلىغە ھەم قىلسا رەنجە.
چېىىپ خۇسرەۋ داغى تىغى زەباننى،
يۈرۈپ فەتھ ئەيلەسە ھىنەۇستاننى.
يەنە جامى ئەجەمەە ئۇرسە نەۋبەت،
ئەرەبەە داغى چالسا كۇسى شەۋكەت.
ئالىپمەن تەھتى فەرمانىمغە ئاسان،
چەرى

چەكمەي خىتادىن تا خۇراسان.

كۆڭۈل بەرمى

سۆزۈمگە تۈرك جان ھەم،

نە يالغۇز تۈرك ،بەلىىم تۈركمەن ھەم.
ئىىىىنەى :نەۋائى ئۆزىنىڭ تاۈركىي تىلىاەا يازغاان «خەمساە»ساىەە
تۈنجى قېتىم شەرق ئەدەبىياتىەىىى خەمسەچىلى

ھادىسىسىنىڭ ئەنائەنەۋى

پىرىنسىپلىرى ،نەزەرىيەۋى ئاساسلىرى ،ۋە بەدىئىي مىتۇدلىرىنى ئىلمىي ھالەا
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يەكۈنلىەى .بۇ نەۋائىغىەە بولغان خەمسەچىلى

تارىمىەا تېمى كۆرۈلمىگەن

ئەمااگەك ئىااەى .نەۋائااى «خەمسااە» تەركىبىااەىىى ھەرقايسااى مۇسااتەقىل
داستانالرنىڭ مۇقەدىمە قىسمىەا ئالەى بىلەن شەرق ئەدەبىياتىاەىىى بۈياۈك
خەمسەنەۋىسلەردىن نىاامى گەنجىۋى ،ئەمىر خۇسرەۋ دېھلىۋى ،ئابەۇراھمان
جااامى ،مەۋالنااا ئەشاارە قاتارلىقالرنىااڭ «خەمسااە» يېاىشااتىىى بەدىئىااي
مااۇۋەپپەقىيەتلىرى بىاالەن بىاار قىسااىم يېتىشسااىالىىلىرىنى ئىلمىااي ھالااەا
كۆرسااىتىپ ئۆتىااەۇ .ئۇالرغااا كونىىرىا
يېاىشتا نېمىلەرگە ۋارىسلى

باھااا بېرىااەۇ .ئۆزىنىااڭ «خەمسااە»

قىلىپ ،نېمىلەرنى ئىساال قىلغاانلىقى ،قايساى

جەھەتلەردىن يېڭىلى ياراتماقەى بولغانلىقى قاتارلى مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا
داساتانالرنىڭ ژانىار مەسىلىساى

قويىەۇ .بولۇپمۇ «خەمسە» يېاىشتا ،ئىپى

ناھايىتى مۇھىم ئىەى .نەۋائى دەۋرىەە ئارىفىي ،كاتىبىي ،شىرازى ،ھىاللىاي
قاتارلى

بىار قىساىم شاائىرالر شاەكىلۋازلىققا بېرىلىاپ ،ئېپىا

تۇيۇق ژانىرى بىلەن يېاىشنى تەشاەببۇ
قارىتا «مەجالىسۇن-نەفائى » ناملى

داساتانالرنى

قىلغانىاەى .نەۋائاى باۇ ئەھۋالغاا
ئەساىرىەە تۇياۇق ژانىرىنىاڭ ئىپىا

ش اېئىرىيەتىە نىساابەتەن ئېغىاار ۋە قواليسااىالىقى ،يەنىااال خەمسااەچىلىىتىىى
ئەناائەنەۋى ژانىاار بولغااان مەساانەۋى(ئىىىىلىا ) شاەكىلىنىڭ زۆرۈرلىىااى ۋە
ئۇنىڭ ئىاەىيەۋى ھېسساىياتنى ئىپادىلەشاتىىى يوشاۇرۇن ئىمىاانىيەتلىرىنى
قىسقىەە بايان قىلىەۇ .ھەمەە «ھەيرەتۇل-ئەبرار» داساتانىەا مۇناەاق دەپ
يازىەۇ:
ئاڭالمايىن سۆزدە تۇيۇق بەھرىنى،
قايسى تۇيۇق ،بەلىى قوشۇق بەھرىنى.
لەفاىلەرى بىمەزە ،تەركىبى سۇس ،
نەسرى مەئنىيۇ ،ئەدا نادۇرۇس .
بارچەسىغە دېۋىيۇ مەئىنيۇ خا ،
خاسالرىن تاپماي ئۇالردىن خاال .
دېمەك ،نەۋائى خەمسەچىلى

ئىجادىيىتىەە بىر پىشقان شائىرال ئەمە ،

بەلىاااى يەنە نەزەرىااايەۋى كۆزەتىاااۈچىگە خاااا
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ئىجادىيىتىەىىى ئىنەىىە ھالقىالرنى ۋە بەدىئىي پىرىنسىپالرنى يەكۈنلەياەۇ.
شۇنەاقال ئۆزىەىن كېيىنىى شائىرالرنىڭ ئېپىا
نەزەرىيەۋى يۆنىلى

داساتانەىلى

ئىجاادىيىتىگە

كۆرسىتىپ بېرىەۇ.

ئۈچىنەى :نەۋائى ئۆزىنىڭ «خەمساە»ساى تەركىبىاەىىى بىار قىساىم
داستانالردا ،جۈملىەىن «فەرھاد -شېرىن»« ،سەبئەئى سەييارە»« ،سەددى
ئىسااىەنەەرىي» قاتااارلىقالردا خەمسااەچىلىىنىڭ ئەناائەنەۋى ساايۇژىتلىرىغا
قەدىمىااااى تااااۈركى تىللىاااا خەلقالرنىااااڭ قەھرىمااااانلى داسااااتانلىرى ۋە
چۆچەكلىرىنىااڭ قىساامەن ۋەقەلىاا -مااوتىفلىرىنى بىرلەشااتۈردى .ھەممىااگە
مەلۇمىى ،نىاامىنىڭ «خەمسە»سىەىن كېيىن ،ئەنائەنەۋى بەش داساتاننىڭ
ھېىايە ۋەقەلىىلىرى «مۇقەددە

سيۇژىتالر» دەپ قارىلىاپ كەلگەنىاەى ۋە

كېيىنىى «خەمسە» يازغۇچىالر تەرىپىەىن سيۇژىتالرنىڭ ئاساسىي ئەنەىاىسى
ساقالپ قېلىنغانىاەى .ئەمىار خۇسارەۋ دېھلىۋىنىاڭ «خەمساە»ساىمۇ نىااماى
«خەمسە»سى تەركىبىەىىى داستانالرنىڭ ئەنئەنەۋى سايۇژىتلىرىنى سااقالپ
قېلى

بىلەن بىر ۋاقىتتا ،مەلۇم دەرىجىەە ھىنەىەە پۇراقنى سىڭەۈرگەنىەى.

نەۋائاااى ئۆزىنىاااڭ تاااۈركىي تىلىاااەىىى «خەمساااە»ساااىەە خەمساااەچىلى
ئىجادىيىتىەىىى ئەنئەنەنى ساقالش بىلەن يېڭىلى يارىتى

ئوتتۇرىسىەىىى

ئورگانى اڭ ن اۇقتىنى يەنە بىاار قېااتىم نامااايەن قىلااەى .بۇنىااڭ نەتىجىسااىەە
«خەمسە» سيۇژىتلىرىنىڭ تۈركىيەە ۋارىيانتلىرى بىالەن بېيىتىلىشاى ئىشاقا
ئاشتى .مەساىلەن ،نەۋائاى «فەرھااد-شاېرىن» داساتانىەا فەرھادنىاڭ ئاۆز
ۋەتىنىەىن يولغا چىقىپ ،يۇنانغاا بېرىشاى ۋە ئەرمەن مەلىىىساى شاېرىننىڭ
ۋىسااالىغا يېااتى

يولىااەىىى جاپااالى جەريانلىرىغااا ر ش اەن ھالااەا ت اۈركىي

داسااتانەىلىقىەىىى قەھرىماننىااڭ س اەپەرگە چىقىشااى ۋە قىاايىن ئۆتىەلااەىن
ئۆتۈشى ھەققىەىىى سىناق موتىفلىرىنىڭ ئەنەىاىسىنى سىڭەۈرىەى .بۇ ھال
بىاگە تەبىئىي ھالەا «ئوغۇزنامە»« ،گۆر ئوغلى»« ،مانا »« ،ئالپامى »
قاتارلى تۈركىي ئىپۇسلىرىەىىى قەھرىماننىڭ ئۆسۈپ-يېتىلى
ساايۇژى

جەريانىەىىى

دېتاااللىرىنى ئەساالىتىەۇ« .سااەددى ئىسااىەنەەر» داسااتانىەىىى

ئىسىەنەەر بىلەن چىان خاقانىنىاڭ ساۈلھى تۈزۈشاى ۋە چىان مەلىىىساىنىڭ
ئىسااىەنەەرگە ياااتلى بولۇشااى ھەققىااەىىى بايااانالر مەھمااۇد كاشااغەرىنىڭ
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«تۈركىي تىلالر دىۋانى»دىىى ئىسىەنەەرگە ئائى

مەلۇماتالر بىلەن يېقىنەىن

جىپسىلىشىەۇ .دېمەك ،نەۋائى ئۆزىنىڭ تۈركىي تىلىاەىىى «خەمساە»ساىەە
ئەنئەنەۋى پار

تىپىەىىى ھېىاايە سايۇژىتلىرىنىڭ ئاساساىي ئەنەىاىساىنى

ساقالش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇنى تۈركىيەە يەرلى

سيۇژىتالر بىلەن بېيىتقان

ھەمەە مەلۇم مەنىەە تۈركىيلەشتۈرگەن.
تۆتىنەى :نەۋائى ئۆزىنىڭ «خەمسە» ئىجادىيىتىەە بەدىئاي ئاوبرازالر
مەسىلىساااىەە خېلاااى ز ر ئىساااالھاتالر ئېلىاااپ بااااردى .ئاااۇ ئەنااائەنەۋى
خەمسااەچىلىىتىىى ئااوبرازالر سېستىمىسااىنى قايتىااەىن ئىشاالەپ چىقتااى .بىاار
مۇنەىلىغااان ئاساسااىي قەھرىمانالرنىااڭ خاااراكتىرى ،مەيااەانى ،ھەرىااىەت
يۆنىلىشى ،ۋەتىنى ،غايىسى ،ۋە ر ھى دۇنياسىنى يېڭىەە بەدىئىي رەڭ بىلەن
سۇغۇردى .ھەمەە ئۆز دەۋرىنىڭ ئىجتىمائى غايەساىنى ئاۆز قەھرىمانلىرىنىاڭ
ۋۇجۇدىەا ئەك

ئەتتۈردى .ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆمۈر بويى تەلپۈنۈپ كەلگەن غايەۋى

ۋەتىنااى  -چىاان ،ماااچىن ۋە خااوتەن دىيااارىنى فەرھادنىااڭ« ،سااەبئەئى
سااەييارە»دىىااى مەلىااىە دىلئارامنىاڭ ۋەتىنااى قىلىااپ تاللىۋالااەى .ئۆزىنىااڭ
سۆيۈملۈك قەھرىمانلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىنى ۋە ئۇالرنىىڭ غايەساىنى مۇشاۇ
بۈيۈك ۋەتەنگە باغلىەى .نەۋائى قەھرىمانلىرىنىڭ بۇ بۈيۈك ۋەتىنى  -شەرق
كىالسسىىلىرىنىڭ قەلىمى ئاستىەا «چىن»« ،ماچىن»« ،خوتەن» ناملىرى
بىلەن ئاتالغاان  -تاارىم ۋە تەڭرىتااغ ئېتەكلىارى دەل نەۋائىنىڭماۇ غاايەۋى
ۋەتىنى ئىەى ئۇ گۈزەل ئەرمەن مەلىىىساى شاېرىننىڭ ماۇھەببەتىە قويغاان
شەرتىنى نىاامى ياكى ئەمىر خۇسرەۋ دېھلىۋىلەرنىڭ تەسۋىرلىگىنىگە ئوخشاش
تاغەىىى ھەيۋەتلى

قەسىرگە «سۈت قاانىلى» قېاىشاقا قاراتمىاەى ،بەلىاى

ئوتتۇرا ئاسىيا خەلقلىرى ھاياتىەىىى ئەڭ رىئال مەسىلە بولغان «سۇ قانىلى»
قېاىپ ،چۆلگە سۇ باشالش تېمىسىغا يۆتىىەى .ئۇ يەنە پار

كىالسسىىلىرى

تەسۋىرىەىىى گۈزەل مەلىىە شېرىنغا ئىران شاھى خۇسرەۋنىڭ گا قىازىپ،
گا سوۋۇپ تۇرىەىغان زىاەدىيەتلى

ماۇھەببىتى مۇناساىپ ئەمە  ،بەلىاى

چىن شاھاادەسى فەرھادنىاڭ ماۇھەببەت ئۈچاۈن ئاۆزىنى قۇرباان قىلىشاتىن
يانمايااەىغان يىگىتلىاا

ر ھااى مۇناسسااىپ دەپ قارىااەى .بۇنىااڭ بىاالەن

نەۋائىنىڭ قەلىمى ئاستىەىىى تۈركى تىلىەىىى «خەمسە»دە يېڭاى ئاوبرازالر
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سېستىمىسااى يارىتىلااەى ،بۇنىڭغااا يارىشااا يەرلىاا

تااۈركىي ساايۇژۇتلىرى

راۋاجالنەۇرۇلەى .خۇددى باتۇر ئەرشىەدىنۇ كۆرساەتىەنەەك« :نەۋائىنىاڭ
بۇ ۋارىيانتلىرى خىيالى توقۇلمىالر بولماستىن ،ئەسلىەە فەرھاد ،مانى ،بانى،
قااارەن ،شاااپۇر ،دىلئااارام ،ئىسااىەنەەر ،بەھاارام ۋە باشااقىالرنىڭ ھەممىسااى
قەدىمىى كۇچا مىڭئۆيلىرى ،خوتەن تاشەىلىقى ،تۇرپاان ماانىمىامى بىالەن
مۇناسىۋەتلى

ئىەى .بۇ ئەپسانەۋى ئوبرازالرنى ئۇيغۇرالر ئەنە ئاشۇ مىڭئۆيلەر

قۇرۇلۇشى ،تاشەىلىقى ۋە رەسىم سەنئىتىگە باغالپ تەسۋىرلىگەنىەى».
قىسقىساااى ،نەۋائىنىاااڭ بەدىئىاااي ئىجاااادىيەتتە قولغاااا كەلتاااۈرگەن
ئۇتااۇقلىرى ئەڭ ئالااەى بىاالەن «خەزائىنااۇل-مەئااانى» نااامى ئاسااتىەىىى
لىرىىىلىرى بىلەن «خەمسە»سى تەركىبىەىىى ھەر قايسى ئېپى
ئۆز ئىپادىسىنى تاپقانىەى.
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ئالتىنچى باب :نەۋايىنىڭ پەلسەپىۋى قاراشلىرى ۋە
ئۇنىڭ غايىۋى مەنبەلىرى
ئەلىشىر نەۋايى تۈركىي تىللى شېئىرىيەتتە يۈكسەك پەللە ياراتقان بىر
شائىرال بولۇپ قالماستىن ،بەلىى يەنە ئاۆز ئالاەىغا پەلساەپەۋى چوڭقۇرلاۇق
ياراتقان مۇتەپەكىۇر ئىەى .ئۇنىڭ پەلسەپە ئىەىيەسىنىڭ شەكىللىنىشىەە ئۆز
دەۋرىااەىىى ئوتتااۇرا ئاسااىيا ۋە خۇراسااان خەلقلىرىنىااڭ ئاالھىااەە تااارىمى
شارائىتتا مەيەانغا كەلگەن كۆپ قىرلى ئىجتىمائى ئىەىيەلىرى بىلەن ئىساالم
شەرقىەە كۆتاۈرۈلگەن مەدەنىايەت ئاويغىنى

نەتىجىساىەە بارلىققاا كەلاگەن

تەسەۋۋۇپ پەلسەپەسى چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتىەنىەى .شۇڭالشقا نەۋايى دۇنيا
قارىشاىنىڭ ئىاەىيە مەنبەلىارى ۋە ئىجتىمااائى يىلتىااى ناھاايىتى چاوڭ تېمااا
بولااۇپ ،مااۇرەكىەپ ۋە كااۆپ قاااتالملى جەرياااننى ئااۆز ئىەىااگە ئالىااەۇ.
يىغىنەاقلىغانەا ،تۆۋەنەىىى ئۈچ تەرەپتىن شەرھىلەش مۇمىىن.
بىرىنەى :نەۋايى پەلسەپەساىنىڭ يادر ساى ئەڭ ئالاەى بىالەن ئىساالم
تەسەۋۋۇپ ئىەىيەلىرىنى ئۆزىگە مەنبە قىلغان .مەلۇمىى ،تەسەۋۋۇپ (سوفىام)
ئىسالم پەلسەپەسىنىڭ ئەڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولۇپ ،نەۋايى دەۋرىگىەە
ئىسالم شەرقىەە مۇرەكىەپ ۋە ئەگرى-توقاي بولغان تەرەققىياات جەرياانىنى
باشتىن كەچۈرگەنىەى .ئۇنىڭ ئۈستىگە نەۋايى ياشاىغان دەۋردە تەساەۋۋۇپ
پەلسەپەسىنىىڭ مۇھىم ئېقىملىرىەىن بىارى بولغاان نەقشاىبەنەىيە تەرىقىتاى
ئوتتۇرا ئاسىيادا راسا گۈللىنى

باسقۇچىەا تۇرۇۋاتاتتى .نەۋايىنىڭ ئۇساتازى

ئابەۇراھمان جامى ( )1492~1141ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى سەئىەىەدىن كاشغەرى
قاتاااارلى مۇتەپەكىاااۇرالر ئوتتاااۇرا ئاساااىيادا ئەۋ ئالغاااان نەقشاااىبەنەىيە
تەرىقىتىنىڭ ھىراتتىىى مەشھۇر ۋەكىللىرى ئىەى .بولۇپمۇ جامى نەقشىبەنەىيە
تەرىقىتىنىڭ پىرلىرىەىن بىرى بولاۇپ ،ئىاەىيە جەھەتاتىن يااش ئەلىشاىرگە
كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتىەنىەى .نەۋايى ئۆز ھاياتىەىىى ئۇساتازلىرى ئىەىاەە
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جامىنى ئاالھىەە ئۇرۇنغاا قويغاان بولاۇپ ،ئۇنىاڭ تەساىرىەە نەقشاىبەنەىيە
تەرىقىتىگە كىرگەنلىىى مەلۇم.
يەنە بىر تەرەپتىن ،نەۋايى بالىلى چاغلىرىەا مەشھۇر پار

شائىرى ۋە

مۇتەپەكىۇرى پەرىەىەدىن ئەتتار()1229~1145نىاڭ تەساەۋۋۇپ تەلىمااتىنى
قۇشالر تىلى بىلەن بايان قىلغان «مەنتىقۇت-تەير»(قۇشالر ناۇتقى) نااملى
ئەسااىرىنىڭ چوڭقااۇر تەسااىرىگە ئۇچرىغانىااەى .ئاۇ باۇ تەسااىرنى ئۆمۈربااويى
كاللىسىەىن چىقىرىۋىتەلمەيەۇ .ئاخىر ئۆزىمۇ  60ياشقا يېقىنالشاقانەا قولىغاا
قەلەم ئېلىپ ئۆزىنىاڭ تەساەۋۋۇپ تەلىمااتلىرى مۇجەسسەملەشاىەن ئەساىرى
«لىسانۇت-تەير»(قۇشالر تىلى)نى يېاىپ چىقىەۇ.
شااائىر ب اۇ ئىشااالرنى ئەساالەپ مۇنااەاق يازىااەۇ« :ب اۇ ھادىس اە زادىااال
كالالمەىن چىقمايەۇ ،بالىلى چاغلىرىم ئىەى ،مەدرىسەدە ئوقۇۋاتاتتىم .بالىالر
ھەر تەرەپتىن كېلىپ ئۇستازنىڭ ز رى بىلەن ساۋاق تەكراراليتى ...بۇ چاغەا
مېنىڭ بۇ ھەۋەسىار تەبىئىتىم ‹مەنىتقۇ-تەيىر›نى ئوقۇشقا ھېرىسمەن بولۇپ
قالەى .ئە -يادىم ئۇنى تەكرارالش بىلەن بولاەى .خااتىرەم شاۇ ئاارقىلى
تەسىىن تاپاتتى .ساددا كۆڭلۈم ئۇنىڭەىن مەدەت ئېلىشقا باشلىەى .تەبىئىتىم
ب اۇ ئەسااەردىىى س اۆزلەرگە ش اەيەا بول اۇپ قالغاچقااا ،يەنە باشااقا س اۆزلەرگە
مايىللى كۆرسەتمىەى .بۇ ئەسەردىىى ئاجايىاپ ھاېىمەتلەرگە ،قاۇش تىلاى
بىلەن ئېيتىلغان كىنايەلەرگە ئادەتلىنىپ قالەىم .ئۇنىڭەىىى ھەربىر سۆزدىن
تەبىئىتىم يايراپ مۇرادىمنى تاپاتتىم .ئۇنىڭ زەۋقاى مېناى ناھاايىتى خوشاال
قىالتتى .ئۇنىڭ شەرھىلىرى مېنى ھەيرانلى ئىەىەە الل قىالتتى .مېنىاڭ باۇ
ھالىتىمگە تەبىئىتىم ئۇستاز بولماقتا ،بۇ كىتاپقا بولغان ئېتىقاادىم كۈنساىرى
ئاشماقتا ئىەى .شۇ تۈپەيلىەىن مەن خااليى

بىلەن بولغان ئاۈلپەتەىلىىتىن

قاچىەىغان بولۇپ قالەىم .بۇ كىتاب مېنىڭ خىلۋەتتىىى ئەڭ يېقىن سىردىشىم
بولاااۇپ قالاااەى .باااارا-باااارا كىشاااىلەرنىڭ ياشااااش ئاااادەتلىرى ۋە ساااۆز-
ھەرىىەتلىرىەىن تەبىئىتىمگە ماالللى

يېتىەىغان بولۇپ قالەى .ئىشا

مېناى

شەيەا قىلەى‹ .خىلۋەت ئىشىىىنى ئاچاي ،بۇ ئالەمنىڭ بىمەنە كىشىلىرىەىن
قاچاي› دېگەن ئويغا كېلىپ قالەىم.
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بالىالر مەنەىىى بۇ ھالەتنى كۆرۈپ سۈرەن-چۇقان سېلىشقا باشلىەى.
ئۇالرنىڭ غەلۋە-غوۋغالىرى ئاتا-ئانامنىڭ قۇلىقىغا ئاڭالنەى .ئۇالر بۇ ئەھۋالنى
ئۇققانەىن كېيىن ۋەھىمىگە چۈشتى .ئۇالر‹ :بۇ كىتاابتىىى ئوتلاۇق ساۆزلەر
بىلەن پەرزەنتىمىانىڭ خام تەبىئىتى تەلۋىلىىىە قاراپ يۈزلىنىشاى ماۈمىىن،
ش اۇنەاق بول اۇپ قالسااا تەقااۋادارلىقتىن ۋە ساااالھىيەتتىن باااش تارتىااەىغان
ھالەتىە بېرىپ يېتىەۇ› دەپ كىتابىمنى يوشۇرۇپ قويۇشتى .ئۇنى ئوقۇشتىن
كۆڭلاااۈمنى ياناااەۇردى‹ .مەنتىقاااۇت-تەيااار› ھەققىاااەە تۈرلاااۈك پەناااەى-
نەسىھەتلەرنى قىلىپ ،ئۇ كىتاب بىلەن مەشاغۇل بولۇشاتىن مېناى پۈتاۈنلەي
مەھرۇم قىلەى.
ئارىەىن بىر نەچەە مۇددەت ئۆتتى .ئاتا-ئانامنىاڭ كاۆڭلى مېنىاڭ باۇ
خىل ئەھۋالىمەىن خااتىرجەم بولاۇپ تىنەالناەى .لاېىىن باۇ ئەساەر مېنىاڭ
يادىمااەا قېپقالغانىااەى .ئاۇنى ھەمىشااە مەخپىااي ھالااەا تەكاارارالپ ياۈرەتتىم.
كۆڭلۈم دائىم قۇش تىلاى بىالەن ساىرداش ئىاەى .ئۇنىڭاەىن باشاقا ساۆزگە
مەيلىم يوق ئىەى.
ۋاقتىىااى ،مەن تااۈركىي شااېئىرىيەتتە بااايراق كۆتااۈرۈپ چىقىااپ ،بااۇ
مەملىىەتنى بىرلىىىە كەلتۈرۈپ ،ھەممىسىنى بىر قەلەم ئاستىغا ئالەىم .تاۆت
دىۋان بىلەن بەش خەزىنەنى (‹چاھاردىۋان› دەپ ئاتالغاان ‹خەزائىناۇل-
مەئانى› بىلەن ‹خەمسە›نى) ھېەقانەە قىينالمايال قولغا كەلتۈردۈم .يازغان
نەزمە ۋە نەسااىرى ئەسااەرلىرىمنى تەخمىاانەن يۈزمىااڭ بېيىاا

دەپ قىيااا

قىالتتىم.
شېئىرىيەت ساھەسىەە شۇنەە مەشغۇالتالرنى ئېلىپ بارغاان بولسااممۇ،
بىر خىيال زادىاال يادىماەىن چىقماايتى .يەناى ‹تەڭارى ماۇۋەپپەقىيەت ئاتاا
قىلسا ،بۇ دەپتەرنى (‹مەنتىقۇت-تەير›نى) تەرجىمە ئۇسۇلى بىلەن يېاىاپ
چىقسام› دېگەن ئارزۇ كۆڭلۈمەە ھامان ساقلىنىپ كەلەى .بىاراق باۇ بەكماۇ
مۈشىۈل ئى

بولۇپ ،مەن ئۇنى بېجىرىشىە ئااجىا ئىاەىم .شاۇ تۈپەيلىاەىن

قەلەمگە قول ئۇزۇتالماي كەلگەن ئىەىم.
~ ~ 76

www.kitaphumar.com

مەن ئاقىۋەت شۇنى ھې

كىتاپخۇمار بىلوگى

قىلەىمىى ،ئاۆمرۈم تېاا ئۆتاۈپ كېتىۋاتىاەۇ.

مەن بۇ كىتابنى يازالماي ئۆلۈپ كەتسەم ،بۇ ئالەمەىن شۇ ئارمان بىلەن ،ياق،
بەلىى ئاشۇنەاق ئوتتا ئاۆرتىنى

بىالەن كېتىاپ قاالىمەن .شاۇنىڭ ئۈچاۈن

ئاۆمرۈم ئاتمىشااقا قەدەم قويغانااەا ،قاۇش تىلىنااى شاەرھىلەش ئۈچااۈن قەلەم
ئۇچلىەىم.»...
مانا بۇ نەۋايىنىڭ ئاددىي ھالەىىى بىر ئەسىرىنىڭ يېاىلى

تارىمىال

ئەمە  ،بەلىى شائىرنىڭ تەسەۋۋۇپ ئىەىيەسىنىڭ شەكىللىنىشى ،تەرەققىي
قىلىپ ئۇلغۇيىشى ۋە ئەڭ ئاخىر گۈزەل پىىىرلەرنىڭ ئاناتىل ئىمىانىيىتىنىڭ
چەكسااىا مۈمىىنەىلىىىااەە يورۇقلۇققااا چىقىا

جەريانىااەۇر .بىااا بۇنىڭااەىن

نەۋايىنىڭ دۇنيا قارىشى ۋە پەلسەپە ئىەىيەسىەە تەسەۋۋۇپ چۈشەنەىلىرىنىڭ
قانەىلى

موھىم ئورۇنەا تۇرىەىغانلىقىنى چوڭقۇر ھې

قىالاليمىا.

ئىىىىنەى ،ئىسالم شەرقىنىڭ ئوتتۇرا ئەسىردىىى بۈيۈك پەيالسوپ ۋە
ئەلالمەلىرىااەىن فااارابى ،ئىاابن سااىنا ،ئەبااۇ رەيھااان بىر نااى قاتارلىقالرنى اڭ
ئىنسان ،مەۋجۇدىيەت ،ئالەم ،ئەقىل ،بىلىم ،ئەخالق ،تەبىئەت ،جەمئىيەت
ۋە ئىجتىمائى بەخا -ساائادەت ھەققىاەىىى راتساىئونالىاىملى

قاراشالىرى،

شۇنىڭەەك ئۇالرنى كۆۋرۈك قىلغان ھالەا قەدىمىى يۇناان پەيالساوپلىرىنىڭ
پەلسەپە تەلىمااتلىرى نەۋاياى دۇنياا قارىشاىنىڭ يەنە بىار ئىاەىيە مەنبەساى
بولەى.
نەۋايااى ئۆزىنىااڭ «خەمسااە»سااى تەركىبىااەىىى ئاااخىرقى داسااتانى
«سااەددى ئىسااىەنەەرىي»دە ئۆزىنىااڭ سىياسااى ۋە ئىجتىمااائى غايەسااىنى
ئىپادىلىەى .مەزكۈر داستاننىڭ ئاخىرقى بۆلىىىەە ئوتتۇرىغا قويغان غاايەۋى
جەمئىاايەت تەسااەۋۋۇرىەا ناھااايىتى ز ر دەرىجىااەە فارابىنى اڭ «پەزىلەتلى ا
شەھەر» ھەققىەىىى ئوتوپىيەلىرىگە يانەاشتى .شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ
يەنە ئىسىەنەەرنىڭ ئۇزاق يۈرۈشلەردىن قايتىپ ر ھى تاكامۇللۇققا ئېرىشىشى
ھەماااەە ساااېپىل ساااېلىپ ئادىااال شااااھقا ئاااايلىنى

جەريانلىرىغاااا يۇناااان

پەيالسوپلىرىەىن ئەرەستۇ (ئارستوتىل) ،ئەپالتون (پىالتاون) قاتارلىقالرنىاڭ
تەلىماتلىرىنى سىڭەۈرۈپ تاشاليەۇ ئۇ يەنە «فەرھااد-شاېرىن» داساتانىەا
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چىاان شاھاادىسااى فەرھااادنى غەربتىىااى ئەقىاال-ئىااەراك مەملىىىتااى بولغااان
يونانغا سەپەرگە ئاتالنەۇرىەۇ .قەلبىەە ئىش

ئوتى الۋۇلەاپ تۇرغان فەرھااد

كۆپلىگەن قىيىن سىناقالردىن ئۆتۈپ ئااخىرى يۇنانغاا يېتىاپ بارىاەۇ ۋە باۇ
يەردىىى بىر غاردا ئۇلۇغ ھەكىم سوقرات بىلەن ئۇچرىشىپ مەنىۋى كامىللىققا
ئېرىشااىەۇ .شااۇنەىال ئۇنىڭااەا ئەرمەن مەلىىىسااى شااېرىننىڭ مااۇھەببىتىگە
ئېرىشىشنىڭ شەرتى ھازىرلىنىەۇ .دېمەك ،بىا ئۇنىڭ غەزەللىرى ،داستانلىرى
ۋە ئىلمىي ئەسەرلىرىەىن ئۇنىڭ يىپەك يولى بويالپ يەھۇدى ،ئەرەب ،مىسىر،
ۋىااااانتىيە ۋە قەدىمىاااى يۇناااان پەلساااەپەلىرىەىن ئاااوزۇق ئالغاااانلىقىنى
كۆرۈۋاالاليمىا.
ئاااۈچىنەى ،نەۋاياااى ئۆزىنىاااڭ بەدىئىاااي ئىجاااادىيەتتىىى چوڭقاااۇر
ئىادىنىشلىرىەە،سەنئەت قانۇنىيىتى ۋە پەلسەپەسى ھەققىەىىى مۇالھىاەلىرىەە
ۋە ئىنساااننىڭ ماااھىيىتى ،ئىرادىسااى ،ئەركىنلىىااى ،غايەسااى ھەمااەە ھايااات
تەلپۈنۈشلىرى ھەققىاەىىى بەدىئىاي تەلقىنلىرىاەە ئۆزىاەىن ئااۋۋالقى شاەرق
كىالسسىىلىرىنىڭ ،جۈملىاەىن ئەبۇلقاساىم فىردەۋىساى ،نىااماى گەنجىاۋى،
خۇسرەۋ دېھلىۋى ،جااللىەدىن رۇمى ،پەرىەىاەىن ئەتتاار ،شاەيخ ساەئىەى،
ھافىا شىرازى،ئابەۇراھمان جامىالرنىڭ ،شۇنىڭەەك تۈركىي كىالسسىىلىرىەىن
يۈسااۈپ خااا

ھاجىااپ ،ئەھاامەد يااۈكنەكى ،لااۇتفى ،سااەكىاكى ،ئاتااايى

قاتارلىقالرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىەى .ئۇالرنى ئۆزىنىڭ بەدىئىي ئىجادىيەتتىىى
پىر ئۇستازى دەپ ھېساابلىەى .ئۇالرنىاڭ ئەساەرلىرىەىن ئاۆز ئىجاادىيىتىگە
ئىلھاام ۋە ئېنىاارگىيە قوباۇل قىلااەى .باۇ نۇقتىااەا ر
بېرتېلى

شەرقشۇناساالىرىەىن

نەۋايىنىاڭ ھەتتاا «قۇتاادغۇ بىلىا » بىالەن تونۇشاقانلىقىنى ۋە

ئۇنىڭ ماۇئەييەن تەساىرىگە ئۇچرىغاانلىقىنى تىلغاا ئېلىاپ مۇناەاق دەياەۇ:
«نەۋايىنىااڭ ‹قۇتااادغۇ بىلىاا › بىاالەن تونۇشماساالىقى مااۈمىىن ئەمە ،
چۈنىى ،بۇ داستاننىڭ ئاساسلى قوليازمىسى ھىراتتىن تېپىلغان ئەمەسمۇ؟ بۇ
ئەلۋەتتە نەۋايىنىڭ بۇ ئەساەر بىالەن تونۇشالۇق ئىىەنلىىىناى ئىساپاتاليەۇ.
لېىىن بۇ توغرۇلۇق بىادە ھېەقانەاق ئېغىا ئاېەى

بولمىاەى .يەناى شاۇنى

ئېيتىپ ئۆتۈش كېرەكىى ،نەۋايىنىڭ قەھرىمانى ئىساىەنەەرنىڭ ئارساتوتىل
بىلەن قىلغان مۇنازىرەلىرى ‹قۇتادغۇ بىلى ›نىڭ ئاساسىي قىسمىغا ناھايىتى
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ئوخشايەۇ .مانا بۇ نۇقتىەىن ،نەۋايى نىاامى گەنجىۋىگە قارىغاناەا ،يۈساۈپ
خااا

ھاجىپقااا تېمىمااۇ يېقىنلىشااىپ كېتىااەۇ .مەن باۇالرنى ئېيااتى

‹نەۋايى بۈيۈك ئۇيغۇر شائىرى يۈسۈپ خا

بىاالەن

ھاجىپقا تەقلىە قىلەى› دېگەن

خۇالسەگە كەلمەكەى ئەمە  .بۇ يەردە پەقەت ئەنئەنەنىاڭ ئەنە شاۇ يىاراق
‹قۇتادغۇ بىلى ›تىن كېلىۋاتقانلىقىنى نېمىشقا تەكىتلىمەيمىا!؟».
بۇنىڭااەىن كۆرۈۋىلىشااقا بولىااەۇكى ،نەۋايااى پەلسەپەسااىنىڭ ئىااەىيە
مەنبەلىرى ۋە تارىمى يىلتىاى ماۇرەكىەپ ۋە كاۆپ قااتالملى

بولاۇپ ،ئاۇنى

نەۋايى ياشىغان دەۋرنىڭ ئىجتىماائى رىئاللىقىاەىنمۇ ھەم ئىساالم شاەرقىنىڭ
ئۇزاق ئەسىرلى

پىىىر تارىمىەىنمۇ ئىادەش مۈمىىن.

نەۋايى ئەسەرلىرىەىىى پەلسەپەۋى ر
كۆپلىگەن لىرى

ئۇنىڭ «چاھاار دىاۋان»دىىاى

غەزەللىرىەە« ،ھەيرەتاۇل-ئەبارار»« ،لىساانۇت-تەيار»،

«فەرھاد-شاېرىن»« ،لەيلاى-مەجناۇن»« ،مەھبۇباۇل-قۇلاۇپ» قاتاارلى
ئەسەرلىرىەە مەركەزلى

ئىپادىلەنگەن.

نەۋايىنىڭ تەبىئەت ،ئىنسان ،ئىالھىيەت ،ۋە مەۋجاۇدىيەت قاراشالىرى
ئەڭ ئالەى بىلەن ئىسالم شەرقىەە ئۇزۇن مەزگىل داۋاملىشىپ كەلگەن-15 ،
ئەسااىردىىى ئوتتااۇرا ئاسااىيا ۋە خۇراسااانەا نەقشااىبەنەىيە تەرىقىتىااەە ئااۆز
ئىپادىسىنى تاپقان تەسەۋۋۇپ پەلسەپەسى بىلەن زىچ بىرلىشىپ كەتىەنىەى.
نەۋايىەىن خېلى زامانالر ئىلگىرىال «قۇرئان» ۋە ھەدىسلەردىن ئوزۇق ئالغان
تەسەۋۋۇپ پەلسەپەسى ئىنساننىڭ ماھىيىتى ئۈستىەە جاپالى

ئىادىنىشلەرنى

ئېلىپ بارغانىەى .تەسەۋۋۇپ بۇ نۇقتىەا ئەڭ ئالەى بىلەن ئىنساننىڭ ئۆزىگە
مۇجەسسەملەشىەن ئۇلۇغلۇقىغا مۇراجەت قىلەى .نەۋايىمۇ ئۆزىەىن ئىلگىرىىى
مۇتەسەۋۋۇپالرغا ئوخشاشال ،ئالالھنى ئالەمەىىى يىگانە بارلى

دەپ قارايتى.

ئۇنىڭەە ،ئالال بارلى مەۋجۇداتنىڭ ياراتقۇچىسى ،ئىگىسى ھەم ئەسلىي زاتى
ئىەى .شۇڭا ئالەماەىىى باارلى

مەۋجاۇداتالر ئاالال تەرىپىاەىن يارىتىلىاپ،

ئاخىرقى ھېسابتا يەنە ئالالھقا قايتاتتى .كائىناتتىىى باشقا شاەيئىلەر ئاالال
سۈپەتلىرىنىڭ تارقاق ياكى قىسمەن ھالەىىى تەجەللىسى (پارالپ كۆرۈنۈشى)
بولۇپ ،پەقەت ئىنسانال ئاالال ساۈپەتلىرىنىڭ تولاۇق ۋە پۈتاۈن ھاالەتتىىى
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تەجەللىسى بوالاليتى .شۇڭا ئىنسان ئالالھەىن ئىبارەت «ھۆسنى مۇتلەق»نىڭ
چەكسىا گۈزەللىىىەىن ئۆز ۋۇجۇدىنى تويۇنەۇراتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھنى
بىلى  ،تونۇش ئۈچۈن ئەڭ ئالەى بىلەن ئىنسان ئۆزىنى تونۇشى ۋە بايقىشى
زۆرۈر ئىەى .بۇ ھەقتە نەۋايى مۇنەاق دەپ يازىەۇ:

ئۆز ۋۇجۇدىڭنى تەفەكىۇر ئەيلەگىل،
ھەرنە ئىادەرسەن ،ئۆزۈڭەىن ئىادەگىل.
بۇنىڭااەىن شااۇنى كۆرۈۋىلىشااقا مااۈمىىنىى ،نەۋايىنىااڭ تەسااەۋۋۇپ
قارىشىەا ئىنسااننىڭ شاۇ قەدەر ئۇلۇغلىنىشاى دەل ئىنساان قەلبىنىاڭ ئاالال
سىرلىرىنىڭ ماكانى بولغانلىقىەا ئىاەى .شۇڭالشاقا ئىنساان ھەق(ئاالال )ناى
سىرتقى دۇنيادىن ئەمە  ،بەلىى ئۆز دۇنياسىەىن ئىادىشاى كېارەك ئىاەى.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىنسان ئالالھنىاڭ پۈتاۈن مەۋجاۇدىيەتنى يارىتىشاتىىى ئەڭ
ئالى ۋە ئەڭ تۈپ مەقسىتى ئىەى ،ھەتتاا ئاالال ئىنسااننى ياراتقاناەا باارلى
ماالئىىە-پەرىشتەلەرنىمۇ ئادەمگە سەجەە قىلىشقا بۇيرۇغانىەى .شۇڭا ،نەۋايى
«ھەيرەتۇل-ئەبرار» داستانىەا مۇنەاق دەپ يازدى:

مۇنەە غەرايىبىى مىسال ئەيلەدىڭ.
بارچە مىرئاتى جەمال ئەيلەدىڭ.
گەنجىڭ نەقەى فەراۋان ئىەى،
لېڭ ،بارىەىن غەرەز ئىنسان ئىەى.
قانىيۇ ھەيۋانى ئەگەر خۇد نەبات،
ھەربىرى بىر گەۋھەرى ئالىي سىفات.
بارچەسىنى گەرچە لەتىف ئەيلەدىڭ،
بارچەدىن ئىنساننى شەرىف ئەيلەدىڭ.
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نەۋايى ئۆزىنىاڭ تەساەۋۋۇپ ئىاەىيەلىرى مۇجەسساەملەنگەن ئەساىرى
«لىسانۇت-تەيىر»دە «ساۇمرۇغ»« ،ھۇدھاۇد»(ھۆپاۈپ) قاتاارلى

مەجاازى

ئوبرازالرنىاااڭ ۋاستىساااى ئاااارقىلى قۇشاااالر تىلاااى بىااالەن تەساااەۋۋۇپتىىى
مەۋجۇدىيەت قارىشىنى ،ئىنساان بىالەن ئالالھنىاڭ مۇناساىۋىتى ۋە بىرلىىاى
مەسىلىساااىنى مەركەزلىااا

شاااەرھىلەيەۇ .نەۋايىنىاااڭ قارىشاااىەە ،پەقەت

كائىناتنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھال مەڭگۈلۈك مەۋجۇدىيەت ۋە يېگانە بارلى
ئىەى .ئالەمەىىى باشقا شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى يىگانە مەۋجاۇدىيەت بولغاان
ئالالھنىڭ خىلمۇخىل ھالەتتىىى ۋاقىتلى كۆرۈنۈشلىرى بولۇپ ،ئۇالر شەكىل
ھالىتىەە كۆرۈنسىمۇ ،ئەمەلىيەتتە مەۋجۇتلۇققا ئىاگە ئەمە

ئىاەى .پۈتىاۈل

كائىنات «ھۆسنى ماۇتلەق»(ماۇتلەق گۈزەللىا  ،يەناى ئاالال )نىاڭ ئاۆزىنى
كۆرۈش ۋە كۆرسۈتۈشتىىى ئەينىىى ئىەى ،خاال  .شۇڭا نەۋايى مۇنەاق دەپ
خىتاب قىلىەۇ:
قىلەى مەزاھىردە خەيالى زۇھۇر،
تاپقالى ئۇل ھۇسن كەمالى زۇھۇر.
جىلۋەئى ھۇسنۈڭە چۇ يوق ئېردى ھەد،
كۆزگۈ كېرەك بولەى ئاڭا بىئەدەد.
ئاچتى بۇ گۈلشەننىىى رەڭگىن ئېرۇر.
ھەر گۈل ئاڭا ئايىنەئى چىن ئېرۇر.
جىلۋەئى ھۇسن ئولغالى زاھىر ئاڭا،
بولەى بۇ مىرئات مەزاھىر ئاڭا.
شااائىر يۇقااارقى مىسااراالرنىڭ ت اېگىگە يوش اۇرۇنغان چەكسااىا مەنىاالەر
ئىمىانىيەتلىرىەە ئۆزىنىڭ تەسەۋۋۇپىغا خا

ئالەم ۋە مەۋجۇدىيەت قارىشىنى

ئىپادە قىلىەۇ .ھەمەە بۇنى مۇنەاق شەرھىلەيەۇ« :كۈچلۈك بوران ئۆزىنىاڭ
يۈكسەك د لقۇنلىرى بىلەن سۇ يۈزىەە ئۆركەشلەرنى پەيەا قىلىپ ،مىڭ خىل
نەقىشلەرنى كۆرسىتىەۇ .بۇ نەقىشلەر دەممۇدەم يوقىلىپ ،يەنە مىڭ تۈرلاۈك
يېڭى د لقۇنالر پەيەا بولۇپ تۇرىەۇ .ئەگەر سەن بۇ ھادىسەگە ياخشى نەزەر
سالساڭ ،دېڭىا د لقۇنلىرىەا تۇراقلى

بىر مەۋجۇتلۇقنىڭ يوق ئىىەنلىىىناى
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كۆرىسەن .چۈنىى ،ئاۇ ھاماان دېڭىاا يۈزىاەە يوقىلىاپ تۇرىاەۇ .دېڭىاادىن
باشقىساااىنىڭ ھەممىساااى يوقالغۇچىاااەۇر .ئەنە شاااۇ چەكساااىا دېڭىاااا ھەق
ۋۇجۇدىەىن ئاددىي بىر نەمۇنەدۇر .ئۇنىڭ يۈزىەىىى د لقۇن ۋە ئۆركەشالەر
بولسا ،بۇ ئالەمەىىى تۈرلۈك-تۈمەن نەرسىلەردۇر .مەنە ئەھلىلىارى ئېتىاراپ
قىلىەىغان بۇ ئون ساەكىىا مىاڭ ئاالەم ئىەىاەە قاناەاق نەرساە بولۇشاىەىن
قەتئىينەزەر ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى كۆرۈنۈشتىىى شەكلەن مەۋجۇتلۇق بولاۇپ،
شەكىل جەھەتتىنال كۆزگە چېلىقى

خۇسۇسىيىتىگە ئىگىەۇر ...ئەگەر ھەربىر

كىشىەە ئەقىلەىن ئەسەر بولسا شۇنى بىلسۇنىى ،بۇ ئالەمەىىى ئەزەلەىن تاا
ئەبەتىىەە بولغان ھەممە نەرسە مەۋجۇتلۇققاا ئىاگە ئەمە  ،پەقەت شاەكىل
جەھەتتىى كۆرۈنۈشىىال ئىگە».
بۇنىڭەىن شۇ نەرسە مەلۇمىى ،نەۋايى ئىنسان ،دۇنيا ۋە ئالەم قاتارلى
ئوبىىتىپ مەۋجۇدىيەت بىلەن ماۇتلەق باارلى

ھېساابالنغان ئاالالھنى بىار-

بىرىگە قارشى قويمايەۇ .بەلىى مەۋجۇتلۇقنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتى ھەق (يەنى
ئالال ) بولۇپ ،باشقا بارلى شەيئىلەر ئۇنىڭ شەكلەن سايىسى دەپ قارايەۇ.
شاۇڭا ئاۇ ،ئالەمااەىىى ئەزەلىاايەت ۋە ئەبەدىاايەت ئۇقااۇملىرى يىگااانە بااارلى
ھېسابالنغان ئالالھقىال مەنسۈپ ،دەپ نىەا قىلىەۇ:
نە بولۇپ ئەۋۋەلەە بىەايەت ساڭا،
نە كېلىپ ئاخىردا نىھايەت ساڭا.
ئەۋۋەل ئۆزۈڭ ،ئاخىرۇ مابەين ئۆزۈڭ،
بارچەغە خالى  ،بارىغە ئەين ئۆزۈڭ.
نەۋائى يەنە مەۋجۇدىيەتنىڭ ماھىيىتى بولغان يىگانە بارلىقنى ۋە ئۇنىڭ
ئىەىى مەنىسىنى مۇنەاق ئىااھاليەۇ« :تەڭرى ۋۇجۇدى دېڭىاا قاينااملىرىنى
ھاسااىل قىلىااەۇ .قاينااام ۋە ئۆركەشاالىرىەىن ھاسااىل بولغااان ئېگىااا-پە
نەقىشلەر دېڭىاغا ھېەبىر پايەا ياكى زىيان يەتىۈزەلمەيەۇ .دېڭىا د لقۇنلۇق
بولسۇن ياكى د لقۇنسىا بولسۇن ،ئۇ ئۆزىاەىىى ساۇ بىالەن بەرىبىار دېڭىاا
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ھېساابلىنىۋىرىەۇ .بىااراق ،سۇسااىا د لقاۇن ۋە نەقىشاالەر ھاسااىل بولمايااەۇ.
د لقۇن ۋە نەقىشلەرنىڭ بولۇش-بولماسلىقىنى دېڭىا بەلگىلەيەۇ».
يەنە بىر تەرەپتىن ،نەۋايى پەلسەپەسىەە تەسەۋۋۇپنىڭ موھىم ھالقىسى
بولغااان ئىنسااان بىاالەن ئالالھنىاڭ مۇناسااىۋىتى ،بىرلىىااى تەكىااتلەنگەن ۋە
پەۋقۇلئاددە مۇھاكىمە ئوبىىتىغا ئايالنغانىەى .نەۋايىنىڭ تەشەببۇسالىرىەىن
قارىغانەا ،ئىنسان ئالال ياراتقان جىمى مەخلۇقاتالر ئىەىەىىى ئەڭ يۈكسەك،
ئەڭ ئۇلۇغ ئىجادىيەت ئىەى .شۇنەاقال ك ائىناتتىىى جىماى ساىرالرنى ئاۆزىگە
مۇجەسسەملەشتۈرگەن بۈيۈك «كىتاب» ئىەى .ئىنساننىڭ ئىنسانىي كامىللىقى
ئۇنىڭ ئۆزىنى قانەىلى

دەرىجەدە بىلى

ۋە تونۇشىەا ئىشاقا ئاشااتتى .باۇ

نۇقتىەا ئىنساننى باشاقا ھېەقاناەاق بىار مەخلۇقاات بىالەن تەڭلەشاتۈرگىلى
بولمايتى:

ئەي كۆڭۈل ،ھۆرۇ پەرى ۋەسفىن ئىشىتەىم،
ھېەقايسى ئادەمىلىغەە ئەمە  ،ئىنسانەە خۇب.
نەۋايى ئۆز قاراشلىرىەا ئىنسان بىلەن ئالالھنىڭ بىرلىىىنى تەكىتلەپ،
ئىنساننى سۆيۈشانىڭ ئاۆز مەنىساى بىالەن ئاالالھنى ساۆيۈش ئىىەنلىىىناى،
ش اۇنىڭەەك ئالالھغااا بولغااان مۇھەببەتنىڭمااۇ ئەمەلىيەتااتە ئىنسااانغا بولغااان
مۇھەببەتنى ئۆز ئىەىگە ئالىەىغانلىقىنى كۆرسىتىەۇ .شۇڭا بۇ نۇقتىەا نەۋايى
جااللىەدىن رۇمىنىڭ:
ئايا سىا جان چېىىپ ھەرلەھاە ئىادەيسىا ئىالھىنى،
ئۇنى ئىادەشىە نە ھاجەت ،ئىالھى  -سىا ،ئىالھى  -سىا!

دېاگەن مىساارالىرىغا يېقىنااەىن يانەىشااىەۇ ،ئەممااا نەۋايااى ئىنساااننىڭ
ئىنسانغا بولغان ھاۆرمىتى ،ماۇھەببىتى ۋە ھەمنەپەسالىىىنى ھەرگىاا چەتاىە
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قاقمايەۇ .بەلىى ،ئۇنى ئۆزى ئۆمۈر بويى كۈيلىگەن «ئىشا » ئوتىنىاڭ بىار
تەركىبىي قىسمى دەپ قارايەۇ:
ئەي نەۋايى ئۇل پەرى ئۆلتۈرسە ھەم ئازدۇر سېنى،
كىمىى ئىنسانەۇر ئانىڭ مەھبۇبى ئەم ئىنسان كېرەك.
نەۋايىنىڭ ئىنساان بىالەن ئالالھنىاڭ بىرلىىاى ھەققىاەىىى قاراشالىرى
تەسەۋۋۇپ تەلىماتىەىىى «فەنا» چۈشەنەەسىەە يۈكسەكلىىىە كۆتۈرۈلاەى.
ناھايىتى ر شەنىى «فەنا»(يوق بولماق)  -تەسەۋۋۇپ تەلىماتلىرىەىىى بىر
خىل يۇقۇرى باسقۇچ ئىەى ،ھەقىقىي ئاشىقلى

مەقامىغا ئېرىشاىەن ئىنساان

مانا مۇشۇ يۇقۇرى باسقۇچقا يەتىەنەىال ،ئانەىن «فەنا» قاينىمىغا كىرەلەيتى
ۋە ئۆزلااۈكنى پۈتااۈنلەي يوقۇتااۇپ ياااكى ئۆزلااۈكتىن ھالقىااپ ،بىردىنبىاار
مەۋجۇتلااۇق بولغااان ئەساالىي ۋۇجۇتقااا (يەنااى ھەق ۋۇجۇدىغااا) قوشااۇلۇپ
كېتەلەيتى ،ئۆزلۈك يوقالغاان ،نەپساى ئۆلتاۈرۈلگەن ،ھەق ۋۇجاۇدى بىالەن
مەڭگۈلۈك بىرلىشىپ كەتىەن بۇ يۈكسەك باسقۇچتا «مەن» ئۇقۇمى مەۋجاۇت
بولمايتى .بەلىى «مەن» ۋە «سەن» ياكى ئاشى ۋە مەشۇق ئەمەلىيەتتە بىر
گەۋدەگە ،بىر ۋۇجۇدقا ئايلىنىپ كېتەتتاى .شاۇنەاق بولغاچقاا« ،فەناا» -
«ھۆسنى مۇتلەق»قە ئاشى بولغان چىن ئاشىقنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ئىەى.
گەرچە تەسااەۋۋۇپنىڭ ب اۇ يۇقااۇرى باسااقۇچى«فەنااا» دېااگەن بىاارال س اۆزگە
يىغىنەاقالنسىمۇ ،لېىىن ئۇنىڭ ئىەىى مەنىسىنى شەرھىلەش ئۈچۈن ،نەۋايى
ئېيىتقانەەك يۈز رىسالىمۇ كەملى

قىالتتى:

دېەىڭ «فەنا» نېەۇر؟ مۇختەسەر دەيىن« :ئۆلمەك»،
كى شەرھىنى تىلەسەڭ يۈز رىسالە بولغۇسىەۇر.

«فەنااا» تەلىماااتى تەسااەۋۋۇپتىىى مااۇرەكىەپ چۈشااەنەە ،شااۇنەاق
بولۇشىغا قارىماي ،نەۋايى غەزەللىرىەە «فەناا» ،يەناى ئۆزلاۈكنى يوقۇتاۇپ
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ھەق ۋۇجۇتقا قوشۇلۇپ ،ئەبەدىيلى
چوڭقۇر ئەك

ۋە چەكسىالىىىە ئېرىشى

ئىەىيەساى

ئەتىەن:

كىم نەۋايىنىڭ فەنا ۋادىسىەا ئېتەر ھوزۇر،
كەچسۇن ئۆزىەىن بەلىى خۇد ئۆزلۈكنى ھازىر كۆرمەسۇن.
دېمەك ،نەۋايى بۇ مىسراالردا ھەق ۋۇجۇدىاەىن ئىباارەت باۇ ھەقىقىاي
مەشۇقنىڭ ۋىسالىغا يېتى

ئۈچۈن «فەنا»ال ئىنساننى ئۆزلۈكتىن ،ئىنساانىي

نەپساى-باااالدىن ھالقىتىااپ ،ئەبەدىاايلىىىە ئېلىاپ بارىااەۇ ،دېگەننااى ئالغااا
سۈرىەۇ .بولۇپمۇ شائىرنىڭ نەزەرىەە ئۆزلۈكتىن ھالقىغاان «فەناا» قااينىمى
ھەقىقىي تەسەۋۋۇپ ئىەى .بىا بۇنى تۆۋەنەىىى غەزەللەردىن تېمىمۇ ئېنىا
ھې

قىالاليمىا:
قىلىپ ھەق ۋۇجۇدىەا مەھۋ ئۆز ۋۇجۇدىن،
نەۋايى ،مۇنى بىل تەرىفى تەسەۋۋۇپ.
مەنەە يا رەب قويما مەنلىىتىن نىشان،
ئۆزلۈكىمەىن مەھۋ قىل دامەنگە شان.
كااۆرۈپ تااۇرۇپتىمىاكى ،شااائىرنىڭ قارىشااىەە ،ئىنسااان مەڭگۈلاااۈك

گۈزەللى ا

بولغااان ھەق ۋۇجۇدقااا يېتىشسااە «مەن»دىاان كېەىشااى كېاارەك.

چۈنىى«،مەن»«-ئۆزلۈك»تىن ئىبارەت بولۇپ« ،ئۆزلاۈك»تىان قىيالمىغاان
ئىنسااان ماۇقەررەر يوساۇنەا ئااادىمىي نەپسااى-باالغااا ئەسااىر بااوالتتى .شاۇڭا
«فەنا» (يوقلۇق ،ئۈلۈم) ئىنساننى چەكلى

«ئۆزلۈك» دۇنياسىەىن چەكسىا

«ئۆزلۈكسااىالى » دۇنياسااىغا ئېلىااپ چىقىشااتىىى ك اۆۋرۈك ئىااەى .ئىنسااان
«فەنا» ئارقىلىقال ئۆز-ئۆزىەىن ھالقىپ ئەبەدىيلىىىە ،يەنى ھەق ۋۇجۇدىغا
ئېرىشاااەلەيتى ...ماناااا باااۇ نەۋاياااى تەساااەۋۋۇپ تەلىماتىاااەىىى «فەناااا»
چۈشەنەەسىەۇر.
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يەنە بىر تەرەپتىن ئېيتقانەا ،نەۋايى پار

تىلىەا يازغان شېئىرلىرىغا

«فانىي»(فەنا) تەخەللۇسىنى قولالنغان .بىانىاڭ قارىشاىمىاچە ،نەۋايىنىاڭ
پار

تىلىەا يازغاان ئەساەرلىرىگە قولالنغاان «فاانىي» تەخەللۇساى بىالەن

تەسااەۋۋۇپ تەلىماتىااەىىى «فەنااا» ئاتالغۇسااى ئوتتۇرىسااىەا زىااچ باااغلىنى
بولۇشى چوقۇم .شائىر ئىجادىيىتىەىىى «فەناا» قاراشالىرى چوڭقاۇر ئەكا
ئەتىەن نۇرغۇن مىسراالرمۇ بۇ نۇقتىنى دەلىللەيەۇ.
نەۋايىنىڭ پەلسەپەۋى قاراشالىرىەا يۇقۇرىاەا بىاا تەكىاتلەپ ئاۆتىەن
تەسەۋۋۇپ چۈشاەنەەلىرىەىن باشاقا ،يەنە ئاۆز دەۋرىنىاڭ رېئااللىقى بىالەن
گىرەلىشااىپ كەتااىەن خەلقەىللىاا ۋە شااەرق رېنىسسااانى

(ئويغۇنااۇش)

دەۋرىنىاااڭ ئااااخىرقى ئىراساااىەىىى گۇماااانىاىمەى مۇتەپەكىۇرالرغاااا خاااا
ئىنسانپەرۋەرلى

ئىەىيەلىرى مۇھىم ئورۇن تۇتاتتى .نەۋايى ئىنساننىڭ يەكىە

ھالەتتىىى بەخ -سائادىتى پەقەت ۋەتەنەاشلىرىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتاى ۋە
سائادىتى بىلەن بىرلەشىەنەىال ئانەىن ھەقىقىي قىممەتاىە ۋە مەنىاگە ئىاگە
بولىەۇ ،دەپ قارىەى .شۇڭا ئۇ« ،ھەيراتۇل-ئەبرار» داستانىەا مۇنەاق دەپ
يازغانىەى:
ئادەمى ئېرسەڭ دېمەگىل ئادەمى،
ئانىىى يوق خەل غەمىەىن غەمى.
شۇنەاق بولغاچقا،نەۋايى فەرھادنىڭ شېرىنغا بولغان پاك مۇھەببىتىنىڭ
ئالەىنقى شەرتى سۈپىتىەە قانال قېاىپ چۆلگە سۇ باشالش مۇتىفىنى كۈچەپ
تەسۋىرلىەى .نەۋايىنىاڭ قەلىماى ئاساتىەا شاېرىننىڭ ۋەتىناى فەرھاادنىڭمۇ
ۋەتىنى ئىەى .پەقەت ئاشۇ ۋەتەن بەخ -سائادەتىە ئېرىشىەنەىال ،ئۇالرنىڭ
مۇھەببىتىمۇ يېڭىەە مەنىلەرگە ئىگە بوالتتى .شۇڭا چىن شاھاادىسى فەرھاد
ئەرمەن مەلىىىسى شېرىن ۋە ئۇنىڭ ۋەتىنى ئۈچۈن قۇربان بېرىشىە ھەرقاچان
تەييار ئىەى!...
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ئالىمالر ،نەۋايى ئىجادىيىتىنىڭ ئۆزىگە خا

خۇسۇسىيەتلىرى جەھەتتىن ،ياۋرۇپا ئويغۇنۇش دەۋرىەىىى گۇمانىاىم ر ھىغا
ئىااگە س اەنئەتىارالرغا ئوخشاااش كۈچلااۈك ئىنسااانپەرۋەرلى

ر ھىنااى ئىپااادە

قىلغااااانلىقىنى تەكىتلەيااااەۇ .ر

شەرقشۇناساااالىرىەىن ژىرمۇنىسااااىىي:

«ئويغۇنۇش دەۋرىنىڭ گۇمانىساتى

ئىاەىئالى فەرھااد ئوبرازىاەا ماۇكەممەل

مۇجەسسااااەملەنگەن» دەپ كۆرسااااىتىەۇ .دېمىسااااىمۇ نەۋايىنىااااڭ ئىپىاااا
داساااتانلىرىەا ئەساااەر قەھرىماااانلىرى مىلااالەت ،دىااان ،ئىااارق ،دۆلەت ۋە
جوغراپىيەلى

چەكلىمەلەرنى بۆسۈپ ئۆتىەۇ ۋە پۈتىۈل ئىنسانىيەتىە ئورتاق

بولغان ئىنسانپەرۋەرلى

ر ھىنى نامايەن قىلىەۇ .خۇددى شەرقشۇنا

كونراد

ئېيتقانااەەك ،نەۋايااى قەھرىمااانلىرى تۈرلااۈك-ت اۈمەن خەلقاالەرگە مەنسااۈپ.
مەسىلەن ،فەرھاد چىنلى  ،شاپۇر ئىرانلى  ،شاېرىن ئەرمىنىيەلىا  ،قەيا
ئەرەب ،ئىسىەنەەر يۇنانلى  .ئۇنىڭەىن باشقا نەۋاياى خاقاانى چىان بىالەن
يۇنانىسااتاننى يىااپەك يولىنىااڭ شااەرقى بىاالەن غەربىااەىىى ئىىىااى بۈيااۈك
مەدەنىيەت ئوچىقى سۈپىتىەە تەسەۋۋۇر قىلىاەۇ .يۇناان مۇتەپەكىۇرلىرىاەىن
فىساغۇر

(پىفاگۇر) ،بۇقرات (ھىپپوكرات) ،سوقرات ،ئەفالتاون (پالتاون)،

ئەرەستو (ئارىستوتىل) قاتارلىقالرنىڭ ناملىرىنى كۆپ قېاتىم ھاۆرمەت بىالەن
تىلغا ئالىەۇ .نەۋايى ئۆزىنىڭ ئەڭ ئىلغار گۇمانىستى

ئىاەىيەلىرىنى فەرھااد

ئوبرازىغا سىڭەۈرىەۇ .دەرۋەقە« ،فەرھاد ئوبرازىەا ئويغۇنۇش دەۋرىگە خا
ئىەىيەلەر ھەقىقەتەن ر شاەن ئەكا

ئەتاىەن ،شاەرق ئويغۇناۇش دەۋرىاەە

مەيااەانغا كەلااگەن نەۋايااى قەھرىمانلىرىنىااڭ ماۇھەببىتى ئۆلۈمااەىن ئۈسااتۈن
تۇرىاااەۇ .فەرھااااد مېھااانەتىەش ،ئىجادكاااار ،قۇرغاااۇچى ،تااااش كېساااەر،
ھەيىەلتاراش ،نەققاش ،رەسسام ،قانال قاازغۇچى ،جەڭەاى ۋە ساەركەردە،
شائىر ۋە مۇتەپەكىۇر ،قەدىمىى مەدەنىيەت ۋارىسى ،ساوقراتنىڭ شااگىرتى.
فەرھاد ئەنە شۇنەاق كۆپ قىرلى شەخ  .ئۇنىڭ مۇنەاق مۇرەكىەپ شەخ
ئىىەنلىىااى بىاار ئەلنىااڭ ،بىاار دەۋرنىااڭ ئەمە  ،بەلىااى تۈرلااۈك دەۋر ۋە
خەلقلىرىنىاااڭ  -گىااارىىالر ،پارساااالر ،ئەرەبااالەر ،ئەرمەنااالەر ۋە تاااۈركىي
خەلقلەرنىاااڭ مەدەنىااايەت ساھەساااىەە ئېرىشاااىەن ئۇتاااۇقلىرىنى ئۆزىاااەە
مۇجەسسەملەشتۈرگەنلىىىەىن كىلىاپ چىقىاەۇ» .شاۇڭا نەۋاياى باۇ نۇقتىاەا
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مىللەت ،دىن ،ئىارق ۋە مەملىاىەت چىگرالىرىاەىن ھالقىاپ چىقىاپ ،پۈتاۈن
ئىنسانىيەتىە يۈزلىنىەۇ ھەمەە كۈچلۈك گۇمانىاىملى ر ھنى ئىپادە قىلىەۇ:

كۆڭۈلنى ئالسە مەالھەت بىلە تەفاۋ رۇھنى يوق،
خىتاۋۇ ئولسۇنو يا ئەرمەنى ۋەيا ھىنەۇ.
ھۇسىن چۈن جىلۋە قىلۇر ،ئاقۇ قارادا يوق پەرق،
كىشىگە كەلسە بەال ،خاھى خىتا خاھى ھەبەش.
مەن تىلەپ ھۇسن ۋەلى شا تىلەپ ئەسلۇ نەسەب،
ماڭا لولى بىلەن ھىنەۇ ،ئاڭا قونغىراتو قىيا.
دېمەك ،نەۋايى شەرق ئويغۇنۇش دەۋرىنىاڭ دەسالەپىى ۋە ئااخىرقى
باسقۇچىەىىى گۇمانىاىملى ر ھقا ئىگە مۇتەپەكىۇرالرنىڭ ،جۈملىەىن ئاۆمەر
ھەييام ،فىردەۋىساى ،يۈساۈپ خاا

ھاجىاپ ،نىااماى گەنجىاۋى ،خۇسارەۋ

دېھلىۋى ،ئەتتار ،سەئىەدىن كاشاغەرى ،ئاباەۇراھمان جاامى قاتارلىقالرنىاڭ
ئىلغااار پىىىرلىرىااەىن ئااوزۇق ئېلىااپ ،مىلاالەت ،دىاان ،ئىاارق ۋە مەملىااىەت
چىگراسىەىن ھالقىغان خەلقلەر د ستلۇقىنى قىاغىن مەدھىيەلىاەى .شاۇنىڭ
بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا« ،ئەلىشااىر نەۋايااى يەنە يىااپەك يولىااەىىى ئەڭ چااوڭ
سىنىىرىتى

(ئارالشما) مەدەنىيەت نامايەنەىسى سۈپىتىەە ئۆز ئەساەرلىرىەە،

بولۇپمۇ «خەمىساە نەۋاياى»دا چىان خانلىقىنىاڭ ،ئىاران پادىشااھلىقىنىڭ،
ئەرەب داالساااىنىڭ ،ئەرمەن يۇرتىنىاااڭ ،ھەتتاااا مىساااىر ۋە ھىنەىساااتاننىڭ
سىمۋ لالشااقان تەسااۋىرى ۋە قەھرىمااانلىرىنى تىلغااا ئالىااەۇ .ئااۇ ‹سااەددى
ئسااىەنەەر› داسااتانىەا گىرىاا

پەلسەپەسااى تەسااىرىەە ئۆسااۈپ يېااتىلگەن

ئىسىەنەەر زۇلقەرنەيىننى غايەۋى پادىشا سىماسىەا تەساۋىرلەپ ،پەلساەپە،
پەزىاالەت ،مااۇھەببەت ۋە بەخاا -سااائادەتتىن تەشااىىل تاپقااان ئوتوپىاا
جەمئىيەت تەسەۋۋۇرىنى بەدىئىيلەشتۈردى».
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ئۇنىڭەىن باشقا ،نەۋايىنىڭ پەلسەپە قاراشلىرى ۋە ئىجتىماائى ئىاەىيە
سېستىمىسىەا ئەخالق ۋە ئېستىتى

غايەلىرى ناھايىتى مۇھىم ئورۇن تۇتىەۇ.

بولۇپمۇ نەۋايىنىڭ «ھەيرەتۇل ئەبرار» داستانى بىلەن ئۆمۇرىنىاڭ ئااخىرقى
مەزگىلىەە يازغاان «مەھبۇباۇل-قۇلاۇپ» نااملى ئەساىرىەە ئۇنىاڭ ئەخاالق
قاراشاالىرى مەركەزلىاا
كىالسسااى

ئىپااادىلەنگەن .نەۋايااى بااۇ ئەسااەرلىرىەە شااەرق

ئەدەبىياتىااەىىى پەنااەى-نەسااىھەت ۋە دىااەاكتى

ئەناائەنە بولغااان ماقاااالت ۋە ئىبرەتلى ا

ئەسااەرلەرگە

ھېىااايە ئۇساالۇبىەىن پايااەىلىنىپ،

ئۆزىنىااڭ ھايااات پەلسەپەسااىنى ش اەرھىلىەى .ياخشااىلى بىاالەن يامااانلى ،
گۈزەللى

بىلەن خۇنۇكلاۇق ،ماۇھەببەت بىالەن نەپارەت ،ئاادىللى

ز راۋانلى ا  ،ۋاپااادارلى بىاالەن دۈشاامەنلى

بىالەن

قاتااارلى ئىجتىمااائىي ئەخااالق

مۇناسىۋەتلەرگە بولغان قاراشالىرىنى ئوتتۇرىغاا قوياەى .ئاائىلەدىن تارتىاپ
جەمئىاايەتىىەە ،شەخسااتىن تارتىااپ پۈتىااۈل ئىنسااانىيەتىىەە ،ئەر-ئايااالالر
مۇناساااىۋىتىەىن تارتىاااپ جەمئىيەتنىاااڭ تۈرلاااۈك قااااتالملىرىغىەە بولغاااان
ئىجتىماااائىي مۇناساااىۋەتلەر ۋە ئۇالرنىاااڭ ئەخالقاااى ئەناااەىاەلىرى ئۈساااتىەە
توختالەى .نەۋايىنىڭ ئىجتىمائىي ئەخاالق ۋە كىشاىلى
ئۆتىۈر بايانلىرى كېيىنىى دەۋرلەرگە كەلگەنەە خەل

ھاياات ھەققىاەىىى
ماقال-تەمساىللىرى ۋە

ئەقلىيە سۆزلىرىگە ئايلىنىپ كەتتى.
بولۇپمۇ نەۋايىنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي قاراشلىرى ئۇنىڭ پەلساەپە
سېستىمىسىەا مۇھىم ئورۇن تۇتتى .نەۋاياى يېاتىلگەن شاائىر ۋە مۇتەپەكىاۇر
بولۇشاىغا قارىماااي ،ھاياتىنىاڭ ئەڭ ماۇھىم مەزگىللىرىااەە دۆلەت ئىشاالىرىغا
بىۋاسااتە ئارىالشااقانىەى .شۇڭالشااقا ،ئ اۇ مەلااۇم نۇقتىااەىن ،سىياسااىيون ۋە
جامائەت ئەربابى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆز ئالەىغا بىر يۈرۈش ئىجتىمائىي-
سىياسااىي قاراشااالرغا ئىااگە ئىااەى .پادىشااا بىاالەن خەل ا  ،دۆلەت بىاالەن
شاااەخ  ،سىياساااىي بىااالەن جەمئىااايەت ،ئىجتىماااائى تەبىاااقەلەر بىااالەن
ئىشاالەپەىقىرى

مۇناسااىۋەتلىرى ئوتتۇرىسااىەىىى ئىجتىمااائىي مەسااىلەلەرنى

نەۋايااى «ھەيرەتااۇل -ئەباارار»« ،س اەددى ئىسااىەنەەرىي»« ،مەھبۇبااۇل-
قۇلۇپ» قاتارلى ئەسەرلىرىەە تەپسىلىي يورۇتقانىەى.
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يەتتىنچى باب :نەۋايى ۋە تۈركىي تىلى
ئىنقىالبى
تىل ھەرقانەاق بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە مەدەنىيەت
تەرەققىياتىااەىىى ھەل قىلغااۇچ ئامىلالرنىااڭ بىاارى .ياااكۇب گاارىم« :بىاار
مىللەتنىڭ تىلاى ئاۆز نۆۋىتىاەە شاۇ مىللەتنىاڭ تارىمىاەۇر .بىار مىللەتنىاڭ
تارىمىغا نىسبەتەن ئۇستىمان-سۆڭەك ،قەبرە-كېپەنلەرگە قارىغانەا ،تېمىمۇ
جانلى بىر پاكى

باركى ،ئۇ بولسىمۇ دەل ئۇالرنىڭ تىلىەۇر» دەيەۇ .دۇنيا

مەدەنىيەت تارىمىغا نەزەر تاشلىساق ،بىر ئەل ياكى بىر خەلقنىڭ مەدەنىيىتى
گۈللەنگەن دەۋرى – دەل ئۇالرنىڭ مىللىي تىلىنىڭمۇ ز ر دەرىجەدە تەرەققىي
قىلغان ۋە تاكامۇلالشقان دەۋرى ئىىەنلىىىنى بايقايمىا.

ئەسكەرتىش :ئەسەرنىڭ داۋامىنى تەرجىمان تېخى پۈتكۈزمىگەن.
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