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 نەۋاىئي ۋە ائنا تىل غورۇرى

 
 

 ەئسەئت سۇاليمان ۇئيغار

 

  

تىل ھەر قانداق بىر مىللەتنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ۋە مەدەنىيەت تەرەققىياتىدىكى ھەل 

بىر مىللەتنىڭ تىلى ۆئز نۆۋىتىدە شۇ مىللەتنىڭ »:ياكۇب گرىم . قىلغۇچ ائمىلالرنىڭ بىرى 

كېپەنلەرگە  -سۆڭەك ، قەبرە  -سبەتەن ۇئستىخان بىر مىللەتنىڭ تارىخىغا نى. تارىخىدۇر 

دۇنيا . دەيدۇ « قارىغاندا تېخىمۇ جانلىق بىر پاكىت باركى ، ۇئ بولسىمۇ دەل ۇئالرنىڭ تىلىدۇر

مەدەنىيەت تارىخىغا نەزەر تاشلىساق، بىر ەئل ياكى بىر خەلقنىڭ مەدەنىيىتى گۈللەنگەن 

ەرىجىدە تەرەققىي قىلغان ۋە تاكامۇلالشقان دەۋرى دەۋرى دەل ۇئالرنىڭ مىللىي تىلىنىڭمۇ زور د

 .ىئكەنلىكىنى بايقايمىز

 

 -نەۋايى ياشىغان دەۋردە وئتتۇرا ائسىيادىكى تۈركىي خەلقلەر مەدەنىيەت، ەئدەبىيات   

سەنەت، پەلسەپە ۋە باشقا ائڭ فورماتسىيىلىرىدە جىددىي ىئسالھاتقا دۇچ كېلىپال قالماستىن، 

. تىلىنىڭ ىئستىقبالى مەسىلىسىدىمۇ كەسكىن وئيلىنىشقا توغرا كەلدىبەلكى يەنە تۈركىي 

چۈنكى وئتتۇرا ۋە يېقىن شەرقتە ىئسالمىيەت غەلىبە قىلغاندىن كېيىن ەئرەب ىئمپېرىيىسىنىڭ 

تەسىر داىئرىسى غەربتە ىئسپانىيىدىن شەرقتە جۇڭگو چېگرىسىغىچە بولغان كەڭ 

ىلەن بىرلىككە كەلگەن ىئمپېرىيە ىئچىدە ەئرەب ىئسالم بۇنىڭ ب. تېررىتورىيىلەرگە يېتىپ باردى

 .مەدەنىيىتى مىسلىسىز دەرىجىدە گۈللىنىش ىئمكانىيىتىگە ېئرىشتى

  

نىڭ تىلى سۈپىتىدە «قۇران كەرىم»ەئرەب تىلى ىئسالم دىنىنىڭ مۇقەددەس دەستۇرى بولغان  

پەن تىلىغا  -ە ۋە ىئلىم پۈتكۈل ىئمپېرىيە تەۋەسىدىكى ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ دىن، ائالق

بۇنىڭ . ائيالندى ھەمدە باشقا مىللىي تىلالرنى بارغانسېرى چەتكە قېقىشقا باشلىدى

نەتىجىسىدە ەئرەب ىئمپېرىيىسى تەۋەسىدىكى مەدەنىيەتلىك خەلق پارسالر ەئڭ ائلدى بىلەن 

رەپتىن تە -پارس زىيالىيلىرى تەرەپ . مىللىي تىل مەسىلىسىدە كۈچلۈك ىئنكاس قايتۇردى

پارس . ھەرىكەتكە كېلىپ، مەدەنىيەتتە ەئرەب تىلىنىڭ يېگانە مونوپوللىقىغا قارشى تۇردى

ھەرىكىتى دەپ ائتالغان مەدەنىيەت ىئسالھاتىنى قوزغىدى ۋە «شۇوئبىيە»تىلىدا ەئسەر يېزىپ ،

 .مىللىي مەدەنىيەت تىرىلىشى ېئلىپ باردى

  

ى مەزگىللىرىدىن باشالپ ىئراننىڭ شەرقىي ەئسىرنىڭ ائخىرق - 9بۇنىڭ بىلەن مىالدىيە  

. قىسمى، يەنى خۇراسان رايونىنى مەركەز قىلغان ھالدا دارى پارس تىلى قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلدى

دارى پارس تىلى پەھلەۋى تىلىنى ائساس قىلىپ، ەئرەب تىلى بىلەن بولغان رىقابەت جەريانىدا 
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 - 058) ۆئز دەۋرىدە رۇداكى . تىلى ىئدى شەكىللەنگەن كېيىنكى وئتتۇرا ەئسىر پارس ەئدەبىي

قاتارلىق شاىئرالر دارى پارس تىلىدا ىئجادىيەت ېئلىپ (  9808 - 948) ، فىردەۋس (  949

بېرىپ، پارس ەئدەبىياتىنىڭ گۈللىنىشىگە ائساس ياراتتى ۋە ەئرەب تىلىنىڭ ىئران ۋە وئتتۇرا 

 .ائسىيادىكى مونوپوللۇقىغا خاتىمە بەردى

  

ەئسىرنىڭ ائخىرلىرىغىچە بولغان جەريان پارس تىلى ۋە  - 95ىرنىڭ باشلىرىدىن ەئس - 99

مانا مۇشۇ ۇئزاق جەرياندا پارس . ەئدەبىياتىنىڭ وئمۇميۈزلۈك گۈللەنگەن دەۋرى ھېسابلىنىدۇ

ەئدەبىي تىلى ىئران تەۋەسىدىن ھالقىپ چىقىپ، شىمالىي ھىندىستان، پامىر، ماۋەرا ۇئننەھر 

بولۇپمۇ وئتتۇرا ائسىيادىكى . يانىڭ باشقا جايلىرىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتتىۋە وئتتۇرا ائسى

. تۈركىي تىللىرىغا، جۈملىدىن چاغاتاي تۈركچىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە مۇەئييەن رول وئينىدى

ەئسىرنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە پارس تىلى ەئرەب تىلىنىڭ شەرقىي رايونالردىكى  - 95

بولۇپمۇ وئتتۇرا ائسىيادا پارس تىلىنىڭ تەسىرى كۈچىيىپ، . بەردىتەسىرىگە تامامەن خاتىمە 

تۈركىي تىللىرىنىڭ لۇغەت تەركىبىگە پارس تىلىنىڭ . تۈركىي تىلى بىلەن بىۋاسىتە رىقابەتلەشتى

 .سۆزلۈكلىرى كۆپلەپ ۆئزلىشىشكە باشلىدى

  

لىرى جىددىي ەئسىرگە كەلگەندە، وئتتۇرا ائسىيادىكى تۈركىي تىل - 95شۇنداق قىلىپ ، 

پارس تىلىنىڭ كۈچلۈك خىرىسى ۋە كۆپ قىسىم تۈركىي ائپتورالرنىڭ . كرىزىسقا دۇچ كەلدى

پارس تىلىدا ەئسەر يېزىشقا مەھلىيا بولۇشى تۈركىي تىلىنىڭ تەقدىرىگە تەرەققىي قىلىش ياكى 

ۇئنىڭ ۈئستىگە نەۋايى دەۋرىگە كەلگۈچە بولغان . كەينىگە چېكىنىش مەسىلىسىنى تاڭدى

ائرىلىقتا قاراخانىيالر سۇاللىسى دەۋرىدىكى يۈسۈپ خاس ھاجىپ، ەئخمەت يۈكنەكى ۋە 

ۇئنىڭدىن كېيىنكى دەۋرلەردىكى ەئخمەت يەسسەۋىي، رابغۇزى قاتارلىقالر تەرىپىدىن 

 .راۋاجالندۇرۇلغان تۈركىي ەئدەبىياتىنىڭ ەئنەئنىسى خېلىال سۇسالشقانىدى

 

ى ۋە ائتايى قاتارلىق شاىئرالر تۈركىي تىلى ۋە نەۋايى دەۋرىدە گەرچە لۇتفى، سەككاك 

ەئدەبىياتىنىڭ ەئنەئنىسىگە ۋارىسلىق قىلىپ، تۈركىي تىلى بىلەن شېئىرالر يېزىپ، چاغاتاي 

ەئدەبىياتىنى شەكىللەندۈرگەن بولسىمۇ، لېكىن خۇددى نەۋايى ېئيتقاندەك، بۇ تۈركىيگۇي 

كى مەشھۇر شاىئرالرنىڭ يۇقىرى بەدىئىي شاىئرالرنىڭ لۇتفىدىن باشقىسى پارس ەئدەبىياتىدى

ماھارىتى بىلەن تەڭلىشەلمەيتتى ھەمدە كۈنسېرى ۇئلغىيىپ كېتىۋاتقان پارسگۇيلۇق ېئقىمىغا 

 .چوڭ تەسىر كۆرسىتەلمىگەنىدى

  

ەئرەب »ۆئز دەۋرىدە خۇددى مەھمۇد كاشغەرى ېئيتقاندەك. ەئھۋال ھەقىقەتەن ېئغىر ىئدى

تۈركىي تىلى ەئمدىلىكتە «ىئككى ائتتەك تەڭ چېپىپ كېتىۋاتقانتىلى بىلەن بەيگىگە چۈشكەن 

تېمۇرىيلەر ىئمپېرىيىسى قۇرۇلغاندىن . پارس تىلىنىڭ كۈچلۈك خىرىسىغا دۇچ كەلگەنىدى

ەئدەبىياتىنى  -كېيىن، ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان تۈركىي پادىشاھالر تۈركىي تىل 

بولسىمۇ، لېكىن تېمۇرىيلەر دۆلىتى يەنىال  راۋاجالندۇرۇش تەشەببۇسلىرىنى وئتتۇرىغا قويغان

تۈركىي تىلدا . ناھايىتى قويۇق بولغان پارس مەدەنىيىتى چەمبىرىكى ىئچىدە تۇرماقتا ىئدى

شاىئرالر ۆئز ائنا تىلىدا ەئمەس، بەلكى پارس تىلىدا ەئسەر  -سۆزلىشىدىغان بىر قىسىم ەئدىب 

ەئسەر يازغانالرنى مەسخىرە قىلىدىغان  يېزىشنى ائبروي بىلىدىغان، ھەتتا تۈركىي تىلىدا
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 .دەرىجىگە بېرىپ يەتكەنىدى

  

تۈركىي خەلقلەرنىڭ ىئران . بۇنداق بولۇشنىڭ مۇەئييەن تارىخىي ائرقا كۆرۈنۈشى بار ىئدى

تېررىتورىيىسىدە قۇرغان سالجۇقىيالر قاتارلىق بىر قانچە ھاكىمىيەتلىرىدە پارس تىلى 

 - 95ەئسىردىن  - 98ۇئنىڭ ۈئستىگە . نغا چىققانىدى ھاكىمىيەت تىلى سۈپىتىدە مەيدا

ەئسىرگىچە بولغان ائرىلىقتا پارس ەئدەبىي تىلى ۋە ەئدەبىياتى مىسلىسىز گۈللىنىش دەۋرىگە 

بۇنىڭ . كىرگەن بولۇپ پۈتكۈل وئتتۇرا ائسىيا ۋە غەربىي ائسىيادا زور تەسىر پەيدا قىلغانىدى 

نىدارچىلىق مۇناسىۋىتىدە بولۇپ كەلگەن وئتتۇرا نەتىجىسىدە پارسالر بىلەن يېقىن قوش

. ائسىيادىكى تۈركىي خەلقلەر پارس تىلى ۋە ەئدەبىياتىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىگە ۇئچرىدى 

 .پارسچە يېزىش ، وئقۇش دولقۇنى ەئۋج ائلدى 

 

ھەتتا بەزى تۈركىي ەئدىبلەرنىڭ پارسچىغا بولغان چوقۇنۇشى شۇ دەرىجىگە بېرىپ يەتتىكى ،  

ەئرەب تىلى ) «ەئرەبىي ھەسەلەست»،( پارس تىلى شېكەر تىل ) «ارىسىي شېكەرەستپ»ۇئالر

تۈركىي ەئدەبىي تىلىنىڭ تەقدىرى جىددىي وئيلىنىشقا . دەپ داۋراڭ سېلىشتى ( ھەسەل تىل 

تۈركىي تىلى دۇچ كەلگەن بۇ ېئغىر خەۋپنى ەئلىشىر نەۋايى . تېگىشلىك مەسىلە بولۇپ قالدى 

شۇ ېئھتىمالغا ھەرگىز يول قويغىلى »خۇددى ۇئنىڭ. س قىلدى ھەممىدىن چوڭقۇر ھې

بولمايدۇكى ، تۈركىي خەلقلەرنىڭ تاالنت ىئگىلىرى پۈتۈنلەي پارس تىلى بىلەن شېئىر يازسۇن 

دېگىنىدەك ، ۇئنىڭ «دە ، تۈركىي تىل بىلەن يازمىسۇن ، بەلكى كۆپچىلىكى يازالمىسۇن -

نەۋايى . قدىرىگە سۈكۈت قىلىپ تۇرۇشقا يول قويمىدى مىللىي غۇرۇرى ۆئز ائنا تىلىنىڭ بۇ تە

تۈركىي تىلىنىڭ شېئىرىيەتتىكى وئرنىنى ۋە شۇ ائرقىلىق تۈركىي ەئدەبىياتىنى قوغداش ۈئچۈن 

 .بەل باغلىدى 

  

مۇھاكىمەتۇل »ۇئ. شۇنىڭ بىلەن نەۋايى ۆئزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى ىئزدىنىشىنى باشلىدى 

نىڭ تۈركىي تىلىغا بولغان دەسلەپكى تەسىراتىنى مۇنداق دېگەن ەئسىرىدە ۆئزى«لۇغەتەيىن

ەئقىل يېشىغا قەدەم قويغىنىمدىن كېيىن ھەق سۇبھانەھۇ ۋەتاائال تەبىتىمگە »:بايان قىلدى 

بەخشەندە قىلغان غارايىپچانلىق ، ەئستايىدىللىق ۋە مۈشكۈالتچىلىق روھىنىڭ تۈرتكىسى 

مۇالھىزە قىلىپ كۆرگىنىمدىن . ۈشنى الزىم تاپتىم بىلەن تۈركىي تىل ۈئستىدە مۇالھىزە يۈرگۈز

مىڭ ائلەمدىن ائرتۇق بىر ائلەم نامايان بولدى ، مەن ۇئ  90كېيىن ، مېنىڭ كۆز ائلدىمدا 

دۇرلىرى . يەردە توققۇز پەلەكتىن ېئشىپ چۈشكەن بىر زىبۇ زىننەت ائسمىنىنى كۆردۈم 

خەزىنىسىنى ۇئچراتتىم ، ۇئنىڭ  يۇلتۇزالردىنمۇ جۇاللىق بىر يۈكسەكلىك ۋە بۈيۈكلۈك

ۇئنىڭ ھەرىمى ەئتراپىغا . يۇلتۇزالردىنمۇ گۈزەل گۈللەر بىلەن پۈركەلگەن گۈلشىنىگە يولۇقتۇم 

ەئمما خەزىنىنىڭ . ائدەم ائيىغى يەتمىگەن ، غارايىباتلىرىغا ھېچكىمنىڭ قولى تەگمىگەنىدى 

 .  يىالنلىرى دەھشەتلىك ، گۈلشەننىڭ تىكەنلىرى سانسىز ىئدى

 

مەن سەنەت ەئھلىنىڭ دانالىرى مۇشۇ يىالنالرنىڭ نەشتىرىدىن قورقۇپ ، بۇ خەزىنىلەردىن 

بەھرىمەن بواللماي ۆئتۈپتۇ ، نەزم قوشۇنىنىڭ گۈلدەستىچىلىرى مۇشۇ تىكەنلەردىن ېئھتىيات 

مېنىڭ يۈكسەك ىئرادەم ، . قىلىپ ، بەزمىگە اليىق گۈل ۈئزەلمەي كېتىپتۇ ، دەپ وئيلىدىم 

ش ۋە بىپەرۋالىقتىن خالىي تەبىتىم بۇ يەردىن ۆئتۈپ كېتىشىمگە يول قويمىدى ، مەن بۇ قورقۇ
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تاالنتىم لەشكەر بولۇپ ، بۇ ائلەم مەيدانىدا ائت وئيناتتى ، . يەرنى تاماشا قىلىپ تويمىدىم 

دىلىم سەرراپ بولۇپ ، بۇ . خىيالىم قۇش بولۇپ ، بۇ ائلەم ائسمىنىدا ېئگىز پەرۋاز قىلدى 

كۆڭلۈم گۈل . ەرلەر خەزىنىسىدىن ھېسابسىز قىممەتلىك ياقۇت ۋە دۇرالرنى ائلدى جەۋھ

 .تەرگۈچى بولۇپ ، بۇ گۈلشەن رەيھانزارىدىن چەكسىز خۇشپۇراق گۈللەرنى يىغدى 

  

نەۋايى ۆئمرىنىڭ ائخىرقى مەزگىللىرىگە كەلگەندە ، تۈركىي تىلىنىڭ بەدىي ىئجادىيەتتىكى 

نە ۇئنى ىئلمىي جەھەتتىن ، تىلشۇناسلىق نۇقتىسىدىن تەتقىق يوشۇرۇن كۈچىدىن باشقا يە

يىلى ۆئزىنىڭ  - 9499شۇنىڭ بىلەن . قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى 

ناملىق مەشھۇر ەئسىرىنى ( ىئككى تىل توغرىلىق مۇھاكىمە ) « مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەيىن »

 .يازدى 

  

 588ناملىق ەئسىرىدىن «ركىي تىلالر دىۋانىتۈ»نەۋايىنىڭ بۇ ەئسىرى مەھمۇد كاشغەرىنىڭ

 95يىل كېيىن سېلىشتۇرما تىلشۇناسلىق ساھەسىدە يېزىلغان يەنە بىر مۇھىم ەئسەر بولۇپ ، 

ەئسىردىكى تۈركىي ەئدەبىي تىلىنىڭ ىئچكى ائالھىدىلىكلىرى ۋە بەدىي ىئجادىيەتتىكى  -

نەۋايى بۇ . "" ۇتۇپ بېرىلگەن ىئمكانىيەتلىرى ەئمەلىي مىسالالر ائرقىلىق مۇپەسسەل يور

نى پارس (يېقىنقى زامان تۈركىي ەئدەبىي تىلى ) ەئسىرىنىڭ ائساسىي قىسمىدا چاغاتاي تىلى 

 . ەئدەبىي تىلى بىلەن سېلىشتۇرۇپ ، چاغاتاي تىلىدىكى ەئۋزەللىكلەرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ 

 

دىغان سۆزلەرنىڭ چاغاتاي تىلىدا ۇئقۇمنى نازۇك جەھەتلەردىن پەرقلەندۈرۈپ بېرەلەي

ائتالغۇالرنىڭ موللۇقىنى ، تۇيۇق يېزىش ،  -كۆپلۈكىنى ، بەزى ساھەلەرگە خاس بولغان سۆز 

قاپىيە كەلتۈرۈش قاتارلىق بەدىئىي ماھارەت ۋە سۆز تۈرلەش ، سۆز ياساش ىئمكانىيەتلىرىنىڭ 

ق ەئۋزەللىكلەرگە كەڭلىكىنى نۇرغۇنلىغان مىسالالر بىلەن ىئسپاتاليدۇ ؛ چاغاتاي تىلى مۇشۇندا

ىئگە بولسىمۇ ، لېكىن شۇ چاغقىچە بىر كىم تەرىپىدىن ىئسپاتالپ كۆرسىتىپ بېرىلمىگەنلىكى 

ۈئچۈن ، بۇ ەئزەللىكلەر يوشۇرۇن ھالەتتە قالغانلىقىنى ، تۈركىي تىللىق شاىئرالر ، بولۇپمۇ 

رنى پارس تىلى ياش شاىئرالر ياخشى مۇالھىزە قىلمايال پارس تىلىنى ەئۋزەل بىلىپ ، شېئى

بىلەن يېزىشقا بېرىلىپ كەتكەنلىكىنى ، بۇنىڭ نەتىجىسىدە تۈركىي تىللىق شاىئرالر بارغانسېرى 

ۆئز ائنا تىلىنى ياخشى بىلمەيدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قېلىۋاتقانلىقىنى زور ېئچىنىش بىلەن 

ستىدە كۆرسىتىپ ۆئتىدۇ ھەم ۆئزىنىڭ مانا مۇشۇنداق ەئھۋال ائستىدا چاغاتاي تىلى ۈئ

ىئزدىنىشكە بەل باغلىغانلىقىنى ، ىئزدىنىش نەتىجىسىدە بۇ تىلنىڭ مول بايلىقىدىن خەۋەردار 

بولۇپ ، چەكسىز غۇرۇرالنغانلىقىنى ، بۇ تىلنى پۇختا ىئگىلىگەن ائساستا بەدىي ىئجادىيەت 

بىلەن شۇغۇللىنىپ ، ۆئزىنىڭ ەئڭ يۈكسەك پەللىنى ىئگىلىگەن ەئسەرلىرىنى يارىتىشقا 

ۇۋەپپەق بولغانلىقىنى ، ائخىرىدا ۆئز ىئشىنىڭ خۇالسىسى سۈپىتىدە بۇ ەئسەرنى يازغانلىقىنى م

 .ىئزھار قىلىدۇ 

  

شۇنداق قىلىپ ، نەۋايى قەلبىگە بۈيۈك مەقسەتلەرنى پۈكۈپ ، مەردانىلىق بىلەن تۈركىي تىلىدا 

ن گۈزەل تىل ىئجادىيەت ېئلىپ باردى ۋە تۈركىي تىلىنىڭ پارس تىلىدىن قېلىشمايدىغا

بولۇپمۇ بۇ . ىئكەنلىكىنى ۆئز ەئسەرلىرىدىكى يۇقىرى بەدىي ماھارەت بىلەن نامايان قىلدى 

دەۋردىكى تۈركىي تىلى تىرىلىش ھەرىكىتى ۇئلۇغ شاىئرنىڭ ىئجادىدا يۇقىرى دولقۇنغا 
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بىلەن داستانالر «خەزاىئنۇل مەائنى»شاىئر ۆئزىنىڭ لىرىك شېئىرالر توپلىمى. كۆتۈرۈلدى 

شۇڭالشقا . دە تۈركىي تىلىنىڭ بەدىئىي قۇدرىتىنى جەۋالن قىلدۇردى «خەمسە»توپلىمى

تاجىك مۇتەپەككۇرى ائبدۇرەھمان جامى  -نەۋايىنىڭ ۇئستازى ، زاماندىشى ، بۈيۈك پارس 

ناملىق داستانىدا نەۋايى ( ىئسكەندەر ەئقىلنامىسى ) «خىرەدنامەىئ ىئسكەندەر»ۆئزىنىڭ 

 :يازىدۇ  ھەققىدە مۇنداق دەپ

  

 تۈركىي تىلىدا داغى نەقىش كەلدى ەئجەب ،

 .ھەتتا سېھىرگەرلەرمۇ باغلىدى لەب 

 ۇئنداق گۈزەل نەقىش چۈشۈرگەن قەلەم ،

 .بېشىغا ائفىرىنالر ياغدۇرسۇن ائلەم 

 كەچۈرسۇن فارسىيدا گۆھەر تەرگەنلەر ،

 .دارى تىلىدا دۇر ، خەزىنە بەرگەنلەر 

 ارى ،بۇنىڭ تىلى ھەم گەر بولسا د

 .ماجالسىز قاالتتى ۇئالرنىڭ بەرى 

  

ۇئنىڭدىن باشقا ، نەۋايى ۆئز ەئسەرلىرىدە تۈركىي تىلىنىڭ ۆئلگەن جىسمىغا جان كىرگۈزۈپ ، 

جانلىق تىلدىال قوللىنىش ھالىتىگە چۈشۈپ قالغان بەزى لېكسىكىلىق سۆزلەرنى بەدىئىي 

. بىي سۆز بايلىقىنى ائشۇردى ەئدىبىياتقا ېئلىپ كىردى ۋە چاغاتاي تۈركچىسىنىڭ ەئدە

نەۋايى ەئسەرلىرى »نەشرىياتى نەشىر قىلغان تىلشۇناس بەھرام باقايېفنىڭ«پەن»ۆئزبېكىستان

ناملىق ەئسەردىكى سانلىق مەلۇماتالرغا قارىغاندا ، پۇشكىن ۆئز ەئسەرلىرىدە «لېكسىكىسى

مىڭ سۆز ،  90مىڭدىن كۆپرەك سۆز ، سېرۋانتېس  08سۆز ، شېكىسپىر  09992جەمىي 

ەئلىشىر نەۋايىنىڭ بارلىق . مىڭ سۆز ىئشلەتكەن  6مىڭ سۆز ، ائباي  94ائبدۇلال توقاي 

 85مىڭ  06سۆز ىئشلىتىلگەن بولۇپ ، ۇئالر  62مىڭ  820مىليون  9ەئسەرلىرىدە تەخمىنەن 

سۆز  5489داستانىدا «شېرىن -فەرھاد »نەۋايى پەقەت. لېكسىكىلىق بىرلىكتە وئمۇمالشقان 

 .لەتكەن ىئش

  

ناملىق ىئلمىي ەئسىرىدە تۈركىي «مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەيىن»نەۋايى ۆئمرىنىڭ ائخىرىدا يازغان

تىلىنى فونېتىكا ، لېكسىكا ۋە گرامماتىكا جەھەتلەردىن پارس تىلى بىلەن سېلىشتۇرۇپ ، 

تۈركىي تىلىنىڭ بەدىئىي ىئجادىيەتتىكى يوشۇرۇن ھاياتىي كۈچىنى نەزەرىيە جەھەتتىن 

تۈركىي تىلىنىڭ بەزى جەھەتلەردىن پارس تىلى مۇمكىن بولمىغان ىئپادىلەش . لىللىدى دە

ىئمكانىيىتىگە ىئگە ىئكەنلىكىنى ، لېكىن تۈركىي ائپتورالرنىڭ بۇ خىل ىئمكانىيەتلەرگە سەل 

 .قارىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ۆئتىدۇ 

 

. . . » مۇنداق دەپ يازىدۇنەۋايى بۇ ەئسىرىدە ۆئز دەۋرىدىكى پارسگۇي ەئدىبلەرگە قارىتىپ  

بۇ سۆزلەرنى ائڭالپ ، مۇخالىپ ۋە دەۋاگەرلىرىم نەۋايىنىڭ تەبىي تۈركىي تىلىغا مايىل بولغىنى 

پارس تىلى بىلەن بولغان ائالقىسى ائز . ۈئچۈن بۇ تىلنىڭ تەرىپىدە مۇبالىغا قىلىۋاتىدۇ 

ىسۇن ، ھالبۇكى ، پارسچىنى بولغانلىقى ۈئچۈن ۇئنى چەتكە قېقىپ ىئنكار قىلىۋاتىدۇدەپ قالم

ەئتراپلىق ىئگىلەش ۋە چوڭقۇر تەكشۈرۈپ ېئنىقالش يولىدا ھېچكىم مەندىن ائرتۇق ىئش 
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كەمچىلىك تەرەپلىرىنى ھېچكىم مېنىڭدىن ياخشىراق  -ۇئنىڭ ائرتۇقچىلىق . قىلغان ەئمەس 

 .«بىلگەن ەئمەس 

  

ي تىلىنىڭ پارس تىلىدىن كۆرۈپ تۇرۇپتىمىزكى ، نەۋايى يۈكسەك ىئشەنچ بىلەن تۈركى

قېلىشمايدىغان گۈزەل ۋە پاساھەتلىك تىل ىئكەنلىكىنى ، ۇئنىڭ مەنە مۇمكىنچىلىكىنىڭ 

نەۋايى مەزكۇر ەئسىرىدە تۈركىي ائپتورالرنى ، بولۇپمۇ . چەكسىزلىكىنى قەيت قىلىدۇ 

ۋەت قىلىدۇ پارسگۇيلۇققا مەھلىيا بولۇپ كەتكەن ياش شاىئرالرنى ۆئز ائنا تىلىدا يېزىشقا دە

شۇ قەدەر مول ۋە نازۇك ۇئقۇمالرنى » :ھەمدە بۇ پىكىرنى ىئلمىي ائساسالر بىلەن دەلىللەيدۇ 

ىئبارىلەر بىرەر كىشى تەرىپىدىن مۇالھىزە قىلىنىپ ، ۇئالرنىڭ  -ىئپادىلەيدىغان تۈركىيچە سۆز 

. ۇرۇپ كەلدى ھەقىقىي ھالىتى كۆرسىتىپ بېرىلمىگەنلىكتىن ، ھازىرغىچە يوشۇرۇن ھالەتتە ت

بىلىمسىز ھەم بېلى بوش تۈرك يىگىتلىرى ىئشنىڭ وئڭىيىنى كۆزلەپ پارس تىلى بىلەن شېئىر 

ۋەھالەنكى ، ەئگەر ۇئالر ياخشى مۇالھىزە قىلىپ كۆرگەن بولسا ىئدى . يېزىشقا بېرىلىپ كەتتى 

ىكىرلەرنى ، ۆئز تىلىدىكى شۇ قەدەر كەڭ ىئمكانىيەتلەرنى بايقىغان ۋە بۇ تىلدا ھەر خىل پ

ىئپادىلەش ، خۇش سۆزلۈك ، شاىئرانىلىق ۋە داستانچىلىق سەنەتلىرىنى كۆرسىتىش تېخىمۇ 

 .دەرۋەقە بۇ ەئمەلىيەتتىمۇ ائسان ىئدى . ائسان بولىدىغانلىقىنى چۈشەنگەن بوالتتى 

 

يۇقىرىدا تۈركىي تىلىنىڭ كەڭ مەنىدىكى ۋە ھەر تەرەپلىمىلىكى شۇنچە دەلىللەر بىلەن 

روشەنكى ، بۇ خەلق ىئچىدىن چىققان تاالنت ىئگىلىرى ۆئزلىرىنىڭ . پ كۆرسىتىلدى ىئسپاتال

ساالھىيەت ۋە تاالنتلىرىنى ۆئز تىلى تۇرغان يەردە باشقا تىل بىلەن نامايان قىلماسلىقى كېرەك 

ەئگەر ھەر ىئككى تىلدا يېزىش . ىئدى ۋە مۇنداق ىئشقا كىرىشمەسلىكى كېرەك ىئدى 

بەك . ، ۆئز تىلىدا كۆپرەك يېزىپ ، باشقا تىلدا ائزراق يېزىش كېرەك ىئدى قابىلىيىتى بولسا 

شۇ ېئھتىمالغا ھەرگىز . ېئشىپ كەتكەندىمۇ ىئككى تىل بىلەن وئخشاش يېزىش كېرەك ىئدى 

يول قويغىلى بولمايدۇكى ، تۈركىي خەلقلەرنىڭ تاالنت ىئگىلىرى پارس تىلى بىلەن شېئىر 

بىلەن يازمىسۇن ، بەلكى كۆپچىلىكى يازالمىسۇن ، يازسىمۇ دە ، تۈركىي تىل  -يازسۇن 

تۈركىي تىل بىلەن يازغان شېئىردەك خۇش سۆز تۈركلەر قېشىدا ( پارسالر ) خۇددى سارتالر 

وئقۇيالمىسۇن ۋە ۆئتكۈزەلمىسۇن ، وئقۇسىمۇ ھەر سۆزىدىن يۈز ەئيىب تېپىلىپ ، ھەر 

 !جۈملىسى يۈز ېئتىرازغا ۇئچرىسۇن 

    

دىن ۇئرغۇپ «يۈكسەك ىئرادە ، قورقۇش ۋە بىپەرۋالىقتىن خالىي تەبىئىتى»ۇ نەۋايىنىڭ مانا ب

ۆئز دەۋرىدە مۇنداق قاراشالرنى تىلشۇناسلىق ۋە مەنتىقە ! چىققان ائنا تىل غۇرۇرى ىئدى 

مەن تۈرك » :خۇددى نەۋايى . ىئلمى نۇقتىسىدىن وئتتۇرىغا قويۇش ائسان ەئمەس ىئدى 

دېگىنىدەك ، ۆئزىنىڭ «ىرىغا بۈيۈك بىر ھەقىقەتنى ىئسپاتالپ بەردىم خەلقىنىڭ خۇش تىلل

تەشەببۇسلىرى ۋە ىئجادىيەت ەئمەلىيىتى ائرقىلىق زامانداشلىرى ۋە ۋەتەنداشلىرىغا ەئڭ 

مۇشۇ مەنىدىن ېئيتقاندا ، نەۋايى بىر ۇئلۇغ شاىئرال ەئمەس ، . يارقىن ۈئلگە تىكلەپ بەردى 

. ىچى ، مۇتەپەككۇر ۋە تۈركىي تىل ىئنقىالبىنىڭ يېتەكچىسى ىئدى بەلكى يەنە كەسكىن نەزەرىي

بۇنىڭ نەتىجىسىدە نەۋايى ۋەكىللىكىدىكى تۈركىي ەئدىبلەرنىڭ ىئجادىيەت مۇۋەپپەقىيەتلىرى 

ەئسىردىكى ائخىرقى قېتىملىق مەدەنىيەت گۈللىنىش  - 95وئتتۇرا ائسىيا خەلقلىرىنىڭ 

بۇ دەۋر گەرچە تېمۇرىيلەر . نى مەيدانغا كەلتۈردى «كەنجى وئيغىنىش دەۋرى» _ دەۋرىنى 
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دۆلىتىنىڭ يىمىرىلىشىگە ەئگىشىپ ، قىسقا ۋاقىت ىئچىدىال ائخىرالشقان بولسىمۇ ، لېكىن 

كېيىنكى وئتتۇرا ەئسىرلەردىكى تۈركىي خەلقلەر تەپەككۇرىنىڭ ۆئرلىشىگە چوڭقۇر تەسىر 

 :نەۋايىنىڭ يازغىنىدەك . ى ىئلگىرى سۈردى كۆرسەتتى ، تۈركىي ەئدەبىي تىلىنىڭ تەرەققىياتىن

  

 تۈرك نەزمىدە چۇ تارتىپ مەن ەئلەم ،

 ەئيلەدىم وئل مەملىكەتنى بىر قەلەم

  

نەۋايى . دېگەن مىسرالىرىدا تۈركىي تىلىنىڭ يوشۇرۇن ھاياتىي كۈچىنى ائشكارا قىلدى 

يېقىنقى ۋە ھازىرقى دولقۇنى «تۈركىي ھۈنەرەست»باشچىلىقىدىكى تۈركىي ەئدىبلەر قوزغىغان

زامان تۈركىي تىللىرى ، جۈملىدىن ۇئيغۇر ۋە ۆئزبېك ەئدەبىي تىلىنىڭ تەرەققىياتى ۋە 

 .تاكامۇللىشىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسەتتى 

 

  

 سانى – 4يىللىق  - 0880ژۇرنىلىنىڭ «مىراس»:ەئسلى مەنبە
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