
3 تـإ ركمن ادبـيياتيتـإ ركمن ادبـيياتي    
رُووايات    غـُوشــغو ال غـُوشــغو ال رر   

ائنانماز
ايش سالئشديم بير بي وفا يار بيلن،

«يارئم» ديييپ يانئنا بارسام ائنانماز.
سٌوييکدن سئزدرئپ اغتئبار بيلن،

اُودا دٌوشِسم، بيشسم، يانسام ائنانماز.

ليلي ـ مجنون کمين چؤللره چئقسام،
عرضي قانبار ِديين دريادا آقسام،

فرهاد ـ شيرين ِديين داغالري يئقسام،
داشالرئنگ تيينده غالسام ائنانماز.

گؤر نه ايشلر اتدي وامئق عُوذرا،
صايادحان دييپ غُويدي يارئني همرا،

دفترده يازئالن يوسٌوپ ـ زٌوليخا،
اُوالرئنگ همراسي بُولسام ائنانماز.

غارئپ بْولوپ حاالب شئروانا غاچسام،
يارئم شاصنم دييپ اؤرته نيپ بيشسم،

شوالر کمين يدي يئلدا غاوئشسام،
ائزئندا سارغارئپ سُولسام ائنانماز.

من سؤور يارئمي آلئپ بيلمه ديم،
شوم راقئپ طعن اتدي گٌوله بيلمه ديم،
نأزلي يارئنگ اوغرون بيله بيلمه ديم،

آغالسام، آلدانماز، گٌولسم ائنانماز.

کمينه دير، عارضئم يارا ِيتيرسم،
کؤنگٌولدأکي سئرئم ديله ُگتيرسم،

ايمه سم، ايچمه سم، گؤزألپ اُوتورسام،
آجئغسام، سوساسام، اؤلِسم ائنانماز

دٌونيأنينگ
بُويي خوب نأِزنين اينچه بللري،

ِدنگ ِگليپ دور بُويي باشي دٌونيأنينگ.
ائنجالئقدان آيرار بارچا ايللري،

اُويناپ دور گؤز بيلن غاشي دٌونيأنينگ.

اي دوستالر، بو سؤزدن بُولونگ حاباردار،
دردي بي دُوواغا بُولمانگ گرئفتار،

هر بندأگه قابول اتسه روزيگأر،
شونونگ بيلن بار سؤوشي دٌونيأنينگ.

شيوه، نأزي بيلن غاشئما گلدي،
تٌوِکنمز سؤودأني باشئما سالدي،

سانسئز أردن غاالن غارري قاغشالدي،
آغزئندا يُوق يکه ديشي دٌونيأنينگ.

بير نيچه گٌون طؤرفه حاطئرانگ گؤِرر،
قادئردانئنگ من دييپ يانئنگدا دورار،

بير گٌون باشئنگ آشاق آغدارئپ اورار،
شونونگ يالي اديأن ايشي دٌونيأنينگ.

من دُوستونگ ديِير ـ ده يانئنگا گلمز،
ائزئنگدا غالماغا هرگيز اويالماز،

مٌونگ پئغامبر اؤلسه پرواسي بُولماز،
هيچ چئقماز گؤزٌوندن ياشي دٌونيأنينگ.

تانگري تاقدئرئنا کؤنگٌول غُويماسا،
عؤمرٌونده بير بيتين ياقا ِگيمه سه،
هيچ کيمه برمه سه اؤزي ايمه سه،

شولدور اٌولفت ِدنگي، دوشي دٌونيأنينگ.

کٌوللي ايالت ِبِجرنيپ مونگا يارانماز،
غارني دُويوپ ِدگره د اشئن غارانماز،

ِسميزليکدن يانگا يالي ائرانماز،
تؤنگِکريپ دوراندئر دؤشي دٌونيأنينگ.

غُوشا ساز (غئزئل بؤرٌوک سازي) 
باغشي غئزئپ  ِکل  باشالدي؛  رُوواياتچي شيله 
اورادي. دوتارئنگ کيرشيني دورا بارا ِچکيپ ِسسي 
گيجأنينگ حالواتي بيلن اوزاقالرا يديأردي. دينگألپ 
کأ  گؤزألپ،  آغزئن  اُونونگ  کأ  جماغات  اُوتوران 
پرده  دوتارئنگ  بارماقالرنئنگ  باغشئنگ  بُولسا 
حايران  چئقارشئنا  ِسس  جادئلي  گزيپ  سينده 
ِکلال ديييشيپ  غالئپ باقياردئالر. ياش اولئالر بره 
ياسدئقالرني دئزالرنئنگ آشاغئنا يئغناپ دکِمچدن 
کأسه لرنه گؤک چايي غويوپ حُوولوقماچلئق بيلن 
ايچيأرديلر. اُوالر ِکل باغشئنئنگ سازئنا آنق بُولوپ 
ساقالالرئندان  چايالري  دوران  ايچيپ  بارشئالرنا 
دويمان  دؤکوٌلشيني  ياسدئقالرنا  سئرئغئپ 

غالياردئالر. 
باغشي  کل  سْونگ،  اؤِتن  کؤپي  گيجأنينگ 
بُوالر  گيجأ  بو  «آي  نيپ،  يوٌزله  آدامالر  اُوتوران 
غُووشادئپ  کيرشين  سازئنئنگ  ديييپ  ادأيلينگ»، 
باشالدي. جماغاتئنگ اؤنگ سئراسئندا بير ناتانئش 
يانا غئمئلداساالردا  ايکي  اُوتئردي. آدامالر  جووان 
غاراپ  الين  باغشئنگ  کل  هنيزاِم  جووان  اُول 
اُوني  بيلن  بُولسا گؤز آستي  اُوتئردي. کل باغشي 
سئنالياردي. ياش اولئالر بير ـ بيريندن اؤنگ «ساغ 
بُول باغشي بو گيجه کؤپ هئزيل بُولدي» ديييشيپ 
يرلريندن تورجاق بُولدوالر. کل باغشي اُوتورانالرا 
بير  آرامئزدا  ساقالنگ،  آياق  بيرآز   » نيپ  يوٌزله 
ناتانئش  اول  ديييپ،  بُوليار»  يالي  بار  مئحمان 

ييگيدي يانئنا چاغئردي. کل باغشي:
ديييپ،   – ييگت  گليپسينگ  حُوش  اُوبامئزا   _

اُوني حُورماتالدي
بُولسا گؤرکز  نأمه هوٌنأرينگ  _ هُووا ميحمان 

ييگيت.
يالي  بيز   » سرسالئپ  گينه  ره  دؤوه  ميحمان 
اويديانگ  بُوالر  هوٌنأر  نأمه  آدامسئندا  چؤل 
حالئپانگ  اولي  يالي  هم سيز  يرينده  بُوالن  حالئپا، 
بُوالر–  گؤرِکزيپ  اؤزوٌنگ  نأهيلي  غارشئسئندا 

دييدي ـ ده باشئن آشاق سالئپ اُوتوردي.
کل باغشي اُونگا يوٌزله نيپ « شأگيرت حالئپادان 
هوٌنأرينگ  بُولسا  بوالندئر.  کؤپ  هم  واقتي  اُوزان 

گؤرکز» - ديدي.
چئقاردي  بُوغون  يدي  بير  غُولتوغئندان  ييگيت 
آشاق  باشئن  باغشي  کل  باشالدي.  چالماغا  دا  ـ 
ِکچأنينگ  امزيکلي  اُوتوران بأش  اٌوستوٌنده  سالئپ 
يدي  باشالدي.  ديدماگه  بيلن  بارماغي  گوٌللريني 
ِگچيپ  غوالقالردان  بُولسا  ِسسي  بُوغونئنگ 
ييگيت چالئپ دوران سازئن  اُورناياردي.  يوٌرکلره 
سُونگالدي. کل باغشي _ «بيزينگ ميحمانئمئزدا هم 
توٌوه له مه هوٌنأر بار بار اکني» - ديييپ، مأهيرلي 
بُولسا  ييگيت  ديدي.  اُوغول»،  چال  «ينه   _ غاراپ 

سازئن دُووام اتدي. 
شيله ليک بيلن گٌون دُوغئنچا اُوتوران جماغات 
دُوغان  گٌون  آسدئالر.  غوالق  غُوزغامان  يريندن 
آلئپ  طاراپ  اؤينه  ميحماني  باغشي  کل  سُونگ 
سازاندا  ميحمان  سُونگ  دن  گيجه  شول  گيتدي. 
بيله  بيلن  باغشي  کل  چنلي  سُونگونا  ياشئنئنگ 
اُول  يأردي.  بيلمه  آدئن  اُونونگ  هيچکيم  بُولدي. 
اُوبا  اٌوچين  ِگييأني  بؤرٌوک  غئزئل  دُون،  غئزئل 
کل  دييديلر.  بؤروٌکلي  غئزيل  اُونگا  آدامالري 
باغشي بُولسا اُوندان کؤپ سازي اؤوره ِنن اکني. 
اُونونگ مشهور سازئنئنگ بير بُولسا «غُوشا ساز» 
ياـ دا «غئزئل بؤرٌوک» آدئندا حالق موقالمالرئندان 

بولوپدئر. 
بيري  چاالرمئش.  ساز  ايکي  بِللي  باغشي  کل 
«اولي  بُولسا  بيري  اُول  بؤرٌوک»  غئزئل  «کيچي 
باغشي هر  کل  امما  ديرلر.  ديييپ  بؤرٌوک»  غئزئل 
زامان بيريني چاالندا اُول بيريني هم چاليان بُولمالي 
سازالرئنگ  «بو  آيدمئشاليئن  باغشي  کل  سبابي 
بيرين چالئپ بيرين چالماسانگ اُول بيري اؤيکه له 

يأنميش».
ديييپ  ساز  غُوشا  سازا  بو  سُونگ  شُوندان 
ايکيسيني بيله چالئنيان بُولمالي – ديييپ رُوواياتچي 

سؤزٌون غوتاردي.
× يازان: قاقا خوزين
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س قادئمئ تٌورکمن حاطداطالري
ِسطير  بو    .«  ... حاطئ  ِسر  يازاندا  «غاالم 
دييِمک،  حاط»  «ِسر  ِدگيشلي.  ماغتئمغوال 
دينگه  شاهئرئنگ  بِييک  دييِمک.  «سؤزباشئ» 
ِهر  شئغرئنئنگ  دأل،  يازاندا  حاطئ»  «ِسر  بير 
سؤزوٌني يازاندا، اُونئ قاغئزا نأهيلي سوٌننأليک 
ِگتيرِجک  اؤنگوٌنه  گؤز  يازاندئغئنئ  بيلِن 
بيلِن  الي  اُونونگ   ... باشارامُوق  بُوليارئن، 
غُوليازماسئنئ  بير  ِسطيرينينگ  جه  يکه  يازان 
حاطداط  اوسسات  اُول  بُولمازمئقا؟  تاپئپ 
جودا  اُونونگ  جانالنيار.  آنگئمدا  حؤکموٌنده 
ِگليأر.  ائناناسئم  بُوالندئغئنا  اُووادان حاطئنئنگ 
اُول الغلئ-گؤوِهر ِدي غُوشغوالرئنئ حؤکمان 

اُووادان اديپ يازاندئر.
توٌرکِمن  مُوق.  دييه  يره  يؤنه  مونئ  ِمن 
شئغرئنئ  اؤز  کؤپٌوسينه   شاهئرالرئنئنگ 
کأن  ماغتئمغولودان  دأبي  يازماق  سوٌننأألپ 
عاصئرالرا  عاصئرالردان  باشالنئپ،  اُوزال 
عاصئردا   XV مئثالالر:  کأبير  ِگچيپدير. 
شأگيردي  ِسيرافئنئنگ  عابدئلال  ِگِچن  ياشاپ 
تؤوريزينينگ  جاپار  بايئندئرئ،  مأمِمت  حاجئ 
استراباتلئ  حُوِرزميني،  عابدئلال  شأگيردي 
مؤوالنا ائبرايئمئ، اُونونگ اُوغولالرئ، «ِنجاتئ» 
تاحاللوصئ بيلِن اِثر دؤره ِدن مؤوالنا سُولطان 
عاصئردا   XVI ائسمايئلئ،  مؤوالنا  ماحمئدئ، 
ميرمانصورئ،  استراباتلئ  ِگِچن  ياشاپ 
سُولطانعالئ  قاسئمئ،  مؤوالنا  اُوغلئ  اُونونگ 
حُوِرزميني،  حٌوِسيين  حُوِرز¬ميني، 
حاسان  توٌرکِمني،  ابئماغصئم  ميرقاسئمئ، 
انيسينينگ  يُولغولئ  شاهئر  ِمشهور  شاملئنئ، 
عابدئ  ِگِچن  ياشاپ  عاصئردا   XVII دُوغانئ، 
عاصئرالردا   XVII-XVIII شاملئنئ،  ِکريم 
ماحمئت  اُوغلئ  غولئنئنگ  ِنِجپ  ِگِچن  ياشاپ 
ِشيله  توٌرکِمني  کأتيپ  نئياز  مأمِمت  شاملئنئ، 
حاطدات شاهئرالرئنگ حاتارئندا آغزاپ ِگچِمک 
بُوالر. اِثرلِريني شُول دؤوروٌنگ يؤِرلگه-يُولونا 
اٌوچين،  يازاندئقالرئ  ديلينده  پارس  گؤرأ 
دألدي.  مأليم  بيزه  ِچنلي  حألي-شينديزه  اُوالر 
ِدن  تأزه  دوٌيپِدن  تارئحئنئنگ  توٌرکِمن  امما 
ياغدايئ  يايرايئش  تارئحئنا  دوٌنيأ  يازئلماغئ، 
بيلِن اؤوِرنيلمه گي اُوالرئنگ روحالرئنئ-دا آتا 

واطان بيلِن باغالنئشدئردئ.
تارئح  غُويان،  ائز  اولئ  اِدبيياتدا  سئياساتدا، 
آتلئ عوممانئنگ چونگلوقالرئندا الغلئ-گؤوِهر 
لي  اؤوِرنيلمه  ايندي  ياتان،  نيپ  گيزله  يالئ 
صونغاتئندا-دا  حاطداتلئق  شاحصئيتلِريميز 

يِترليک بار.
حاطداتلئک  بيري  شاهئرالرئنگ  تؤوريزلي 
ِسطير  ِشيله  باغالنئشئقلئ  بيلِن  صونغاتئ 

يازئپ گيديپدير:
يارانالر، باش اورمانگ حاطتداتلئق ايشه،

 انيسيده تامام بُولدئ بو پيشه.
ايِسم، انيسي کيم؟

اُونونگ  حُوِرزمي،  عابدئراحمان  مؤوالنا 
عابدئلِکريم  بيلِن  عابدئلراحئم  اُوغولالرئ 
غُويونلئ  آق  يئلالردا  ٧٦-نجئ   ١٤٥٦-١٤
ايشألپديرلِر.  پايتاغتئ تؤوريزده  توٌرکِمنلِرينگ 
يئلدا  ١٤٥٦-نجئ  حُوِرزمينينگ  عابدئراحمان 
بُوالن،  توٌرکِمنلِرِدن  غاراغُويونلئ  شيرازدا 
انچه مه عاجايئپ شئغئرالرئ دؤره ِدن شاهئر 
پيرپوداغا يازان غُوليازما¬سئنئنگ حأضيرکي 
دوش  موِزيلِرينده  استامبولئنگ  واغتدا 

ِگليأنديگيني آيديارالر.
ِهم  شاهئر  عابدئلراحئمئ  اُوغلئ  شُونونگ  آنا، 
جودا   (١٤٦٣-١٤٩١) ياقوپ  سُولطان  حأکيم 
«دُوست»  ياغنئ  «انيس»،  اُونگا  گؤروٌپدير.  اِي 
عابدئلراحئم  اٌوچين،  نِنديگي  يوٌزله  ديييپ 
«انيسي» اؤزوٌنه اِدبي القام حؤکموٌنده آلئپدئر.
يازاندا-دا  شئغئر  ده،  ـ  اِدنده  حاطداتلئق 
کأبير  اوالنئپدئر.  سؤزي  موٌبأِرک  شُول 
«سُولطانئ»  «ياقوبئ»،  اُونونگ  لِرده  ِچشمه 

القامالرئنئ اوالناندئغئ-دا آيدئليار.
تأزه  دوٌنيأسيني  ياقوپ  سُولطان  ابدئراحئم 
رٌوستِمينگ  اُوغلئ  اُونونگ  سُونگ،  ألنِدن 
«عابدئراحئم  آدئنئ-دا  بُوليار.   غوللوغئندا 

رٌوستِمي» ديييپ اؤزِگرديأر.
توٌرکِمنينگ  حاتايئ  ائسمايئل  شا  بيز 
ائقبالئ هم دؤره ديجيليگي بيلِن غئزئقالنئپ 
اُورتاالرئندان  عاصئرئنگ   XVI يؤرکأک، 
دأپلِرينينگ  حاطداتلئق  باشالپ، 
بيلِن  ِمِدنييتي  صِفويلِرينگ  اؤسٌوشينينگ 

باردئق.   اٌوستوٌنِدن  باغالنئشئقلئدئغئنئنگ 
ائسمايئل  شا  غئزئلباشالرئنگ  صِفويلرينگ 
يالئ   ١ شاعاپباس   ،١ تاهماسپ  حاتايئ، 
اولئ  اوغرونا  بو  صونغاتئنگ  يُولباشچئالرئ 
صارپا غُويوپدئرالر. دؤوروٌنينگ بو اوغوردان 

پايتاغتالرئنا- اؤز  اوسساتالرئنئ  ازِبرلِريني، 
يئغناپدئرالر.  قازوينه  ائصپئهانا،  تؤوريزه، 
حاطداتلئغئنگ اُووالدان دُووام اديپ ِگليأن يُول-

غُوليازماالرئ  اٌوچين،  مئثال  لِرينده،  يؤِرلگه 
ديوارالرئنئ  بينا-عئماراتالرئنگ  گؤچوٌرِمک، 
ِبزه  بيلِن  يازغئالر  مانئ-ماضمونلئ  دوٌرلي 
گيديشليکلِر  اؤنگه  ائمئقلئ  ايشلِرده  يالئ  ِمک 

غازانئلئپدئر.
توٌرکِمنلِرينگ  ِگِچن  ياشاپ  دؤووٌرده  شُول 
بيري-ده مأمِمدعالئ واحئد توٌرکِمن بُولوپدئر.  
اُوغلودئغئ، تاهماسپ  اُونونگ مانصور بِگينگ 
شاهئرالرئنگ  بُوالن  حئذماتئندا  ينگ   -١
بيريديگي ِولي غولئ شاملئنئنگ XVII عاصئر 
«حان قئصصاالرئ» آتلئ اثرينده آيدئليار.  اُول 

اؤز شئغئرالرئندا واحئد القامئنئ اوالنئپدئر.
ِگِچن  ياشاپ  زامانئندا  ١-ينگ  تاهماسپ 
بيري  ينه  شاهئرالرئنگ  حاطدات  اوسسات 
مئصايئپ تِکه ليدير.  اُونونگ قاقاسئ موحامِمت 
بِگلِربِگيسي  هئرادئنگ  يئلالر  اوزاق  ِشِرِفددين 
بُولوپدئر. مئصايئپ ِهم ِري ده حأکيم بُولوپ، 

تِکه لي تايپاسئنا آقساقغاللئق اديپدير.
عاصئر   XVII کيتاپدارئنگ  صادئقئ 
سينده،  تِذکيره  يئغئندئ»  بارادا  «سايالنتغئالر 
سينده،  تِذکيره  ناصئرآبادئنئنگ  موحامِمت 
بارادا  اُول  لِرده  ِچشمه  بيرنأچه  باشغا-دا 
اُونونگ  بيلِن،  ِبريلِمک  ماغلوماتالر  غئمماتلئ 
باشغا-دا،  شاهئرلئغئندان  حاطداط  اؤکده 
اؤز  بُوالندئغئ،  باغشئ  ِهم  سازاندا  اوسسات 
نيپ  بِلله  آيداندئغئ  اديپ  آيدئم   شئغئرالرئنئ 

ِگچيليأر.
غاراغُويونلئ  کيتابئندا  اؤز  ِويمان  و.  ب. 
دؤولِتي  توٌرکِمنلِرينگ  غُويونلئ  آق  ِهم-ده 
گوٌنُورتاسئندا  ايرانئنگ  ماحالئندا،  دُوالندئران 
تؤوريزده   - گوٌنباتارئندا  شيرازدا،   -
(استيليني)  أِهنگيني  مينياتوراالرئنگ  ِچکيلِن 
اُوالرئنگ  آتالندئريار.  ديييپ  أِهنگي»  «توٌرکِمن 
اؤوٌوشگينينه،  کُومپُوزيسييا-غورلوشئنا، 
ِرنگکلِرينه، گؤرنٌوشلِرينه اوٌلٌوشلِرينه غئسغاچا 
حأصييتلِنديرمه ِبريأر، ِچِپرچيليک أهمييتينينگ 

يُوقارئدئغئنئ نئغتايار.
ِهم-ده  يازارمانالرئنئنگ  اُورتاعاصئر 
آدئ  اؤنگده  آغالباسئ  تارئحچئالرئنئنگ 
-١٤٦٣) ياقوبئنگ  سُولطان  ِگچيلِن  توتولئپ 

آيراتئن  عالئمالرا  شاهئرالردئر   (١٤٩١
حُورمات بيلِن غاراندئغئنئ بِلله يأرلِر.  اُونونگ 
چوٌوٌوپ،  باغتئنئنگ  شاهئرالرئنگ  دؤوروٌنده 
تاپاندئغئنئ  رُوواچلئق  ديجيليکلِرينينگ  دؤره 
اُوقاالندا،  شئغئر  گؤرأ،  آيدئلئشئنا  يازيارالر. 
لِر  ِچکيشمه  چؤزوٌلِنده،  ائقبالئ  اِثرلِرينگ 
اؤزبُولوشلئ  اؤرأن  اُول  ماهالئندا  غوراالن 
پيکيرلِري اُورتا آتئپدئر. گوٌندُوغار اِدبيياتئنئنگ 

يالئ  جامئ  عابدئراحمان  نُووايئ،  عالئشير 
غاتناشئقدا  يئغئ  بيلِن  اُونونگ  ألِهنگلِرينينگ 
بُولماقالرئ، اُونگا اؤز اِثرلِريني، عزيز گؤريأن 
کؤپ  دا  باغئشالماقالرئ-  غُوليازماالرئنئ 

زاتدان حابار ِبريأر.

لِذِذتيني  صونغاتئنئنگ  سؤز  ياقوپ  سُولطان 
-ده  ِسريني  ِدرده  اُونونگ  يالئ،  دويشئ 
سانلئ  کؤپ  اؤزي-ده  ياغنئ  ِچکيپدير، 
عاصئرئنگ   XV ديپدير.  دؤره  شئغئرالر 
تِذکيره  آچيان  سؤز  دوٌنيأسينِدن  شئغرئيت 
لِرده ٢٨ يئل دُووام اِدن  لِردير تارئحئ ِچشمه 
اِثرلِر  عاجايئپ  ايچينده  عؤمروٌنينگ  غئسغا 
نوسغاالر  اُوالردان  تاصصئقالپ،  يازاندئغئنئ 

ِبريليأر.
ِشيله ده، اُول دؤوروٌنينگ اؤنگده بارئجئالرئنئنگ 
شاهئرچئلئغئنئ  ريپ،  ايه  سينه  گؤِرلده 
واغتئنئنگ  اوتغاشدئرئپدئر.   بيلِن  حاطداتلئق 
باغئشالپدئر.  شُونگا  گيني  بؤله  بير  يؤريته 

موندا-دا يِترليک اٌوستوٌنليگه ايه بُولوپدئر.
تؤوريزه  پايتاغت  زامانئندا  ياقوبئنگ  سُولطان 
دوٌرلي يرلِرِدن هوٌنأرلي آدامالر بيلِن بيرليکده 
بابا پئغانئ، عالئ بيديسي، ِشهيدي قومئ يالئ 
ائلال  فاضل  تأهرانئ،  ابوبِکر  شاهئرالرئنگ، 
جاپار  تارئحچئالرئنگ،  يالئ  روزبِهان  ايبن 
تؤوريزي، ازهار تؤوريزي يالئ حاطداطالرئنگ 
هوٌنأرلِرينه  اُوالرئنگ  يئغنانئپ،  تُوپارئ  اولئ 
اولئ حُورمات غُويوليار. دؤره ديجيليکلِرينينگ، 
ذهينلِرينينگ رُوواچ آلماغئ اٌوچين ِشرطلِرينگ 
سؤيٌون  سُولطان  هئراتدا  گي  ديلمه  دؤره 
ِبريلمه  اوٌنس  يِترليک  کؤشگوٌنده  بايقارانئنگ 
شاهئرالرئنگ  ساقالنمادئق  سي  ِمرتِبه  ديک، 

تؤوريزه غايتماقالرئنا ِسبأپ بُوليار.
XVI عاصئرئنگ باشالرئندا عِمله ِگلِن تارئحئ 
حاطداطالرئنگ  هئراتداقئ  ِسبأپلي،  ياغدايالر 
ائقبالئ-دا دوٌرلٌوچه بُوليار.  اُوالرئنگ بيرنأچه 
دُوالنسا،  اُوباالرا  تاشالپ،  شأِهري  سي 
واغتالردا  شُول  گيديأر.  ماشادا  سي  بيرنأچه 
کأبيرلِري  اِدنلِرينگ  حؤکوٌمدارلئق  هئراتدا 
بِلِنتليکلِره  اِدبي دورموشئنئ  ِهم  ِمِدني  اُونونگ 
حاطداطالرئنگ،  چالئشسا-دا،  غالدئرماغا 
ائسمايئل  شا  تُوپارئنئنگ  بير  ناقغاشالرئنگ 
حاتايئنئنگ يانئنا، بِيله کيلِر بُولسا ِشيبانئالرئنگ 
عابدئل  ياغنئ  بوحارا،  ِمرِکزي  ِمِدني  مؤهوٌم 
گيِدنديکلِري  کيتاپحاناسئنا  حانئنگ  عزيز 
مونگا  آشمايار.  عاماال  ايش  بو  اٌوچين، 
صونغاتئنئنگ  حاطداطلئق  هئراتدا  غارامازدان، 
ايراندا،  آسييادا،  اُورتا  يايراپ،  گينگِدن  دأپلِري 
طاراپئندان  حاطداطالر  اوسسات  هينديستاندا 
کأميلِلشديريليپدير. بو ايشده توٌرکِمنلِرينگ ِهم 
أگيرت اولئ حئذماتالرئ باردئر. مئثال اٌوچين، 
حان  بايرام  توٌرکِمنلِرِدن  ياشان  هينديستاندا 
حانان  حان  عابدئراحئم  آغتئغئ،  توٌرکِمنينگ 
کأبير  داراپ حاطداطلئغئنگ  اُوغلئ  توٌرکِمنينگ 
غوالم  بُولوپدئر.   اؤکده  اؤرأن  اوغورالرئنا 
چي  تِذکيره  آتلئ  حافتاغاالمئ  موحامِمت 
اُونونگ الي بيلِن سوٌننأله نيپ يازئالن، ِچِپر ِبزه 

لِن کؤپ سانلئ قئتغاالرئ گؤروٌپدير.
ازِبر  حاطداطلئغا  ِهم  ايِرچ  دُوغانئ  دارابئنگ 
بُولوپدئر. يانگقئ آوتُور اُونونگ يازان، دوٌرلي 
غُوليازماالرئنئنگ  ِبزأن  بيلِن  ناغئشالر  ِرنگکلي 

کؤپدوٌگيني يازيار.
هاوا، حاطداطالر ماغتئمغولودان اؤنگ باشغا-

دا کأن بُولوپدئر. دوٌرلي ِچشمه لِر¬ده دوٌرلي 
ماغتئمغولودان  حاتدا  دور.  ِگليپ  غابات  آتالر 
موصتاپاغولئ  بار:  ِگِچنلِر-ده  ياشاپ  سُونگ 
يُوغاالن)،  يئلالردا  (١٨٣٣-١٨٣٤-نجي  شاملئ 
يئلالردا  (١٨٢٨-١٨٢٩-نجئ  توٌرکِمني  رئضا 
-١٨٨٥-١٩٣٠) مُولالمورت  اؤِتن)،  دوٌنيأِدن 

نجئ يئلالردا ياشاپ ِگِچن).
شئغئر  شاهئرالر  ِگچيلِن  توتولئپ  آتالرئ 
اؤِسن  گوٌلألپ  گوٌندُوغاردا  صونغاتئنئنگ 
دأپلِرينه ايه ريپديرلِر. شُول دأپلِرينگ اؤسمه گي، 
حئذماتال¬رئنئ  اؤز  اٌوچين  گي  کأميلِلشمه 
دؤِوت-غاالم  حارپالرئ  غايغئرماندئرالر. 
اوسساتالر  ِگچيِرنلِرينده،  قاغئزا  آق  بيلِن 
طاراپئندان تاراشالنان وعمومئ دوٌزگوٌنلِري 
لِر،  اؤيتسه  ِگِرکدير  بُولساالر،  ِهم  غُولدانان 
يئلماپدئرالر.  حوسورالرئنئ  حارپالرئنگ 
کأبير اوٌلٌوشلِريني بُولسا تأزه چه - اؤزلِرينه 

موواپئق ِترزده عاجايئپالشدئرئپدئرالر.
بو گوٌنکي ِنسيللِرينگ ِوکيللِري بُوالن بيزينگ 
ِمک،  گؤزله  غُوليازماالرئ  بُورجومئز شُول 
حاطداطلئغئنگ  ِهم-ده  اُوقاماق  تاپماق، 
ِنسيللِره  تأزه  اُونئ  ِو  اؤوِرنِمکِدن  تارئحئنئ 

يتيرِمکِدن عئباراتدئر.
يازان: سييدمأمد حديراُوف
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