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زۇيۇى قادىرىًىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىي ئاخباراتچىلىقىغا قوصقاى تۆھپىسى
Zunun Kadir’in Uygur Edebi Ahbaratçılığına Katkısı
Contribution of Zunun Kader at Nonfiction Work in Uyghur Literature
Ablet BERKİ*
Özet
Bu makalede, Çağdaş Uygur edebiyatında önemli bir tür olan edebi
haberciliğin ortaya çıkışı ve Zunun Kadir’in “Şefkat Hemşiresi” isimli
eserinin bu türün Uygur edebiyatına girişindeki katkısı üzerinde
durulmuştur. Bugüne kadar okuyuculardan büyük ilgi gören “Ahmetcan
Kasimi” isimli eser ile bu tür daha da önem kazanmıştır. Zunun Kadir 20.
yüzyıl Uygur edebiyat tarihinde sadece hikayeciliği ile değil ahbaratçılık
türü ile de öne çıkmıştır. “Şefkat Hemşiresi” isimli eseri ile kahraman Uygur
kızı Rızvangül; Amannisahan, Nuzuğum, Yette Kızlarım gibi halk arasında
haklarında efsaneler anlatılan kahramanlara dönüşmüştür. Zunun Kadir’in
edebi ahbaratlarını az ve öz olarak ifade etmek yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zunun Kadir, Röportaj, Kahraman Hemşire, Ahmetcan
Kasimi
Abstract
This article analyzes the history of reportage in the Uyghur contemporary
literature. First reportage work “nurse hero” invention by the Zunun Kader
at the 1948, “Ahmatjan Kasimi” is another one of his reportage works, it is
also very popular on the Uyghur society. From this works, readers
understand that what is reportage and how it is power. So, one side, Zunun
Kader become founder of Uyghur short stories, another side he also
considered founder of reportage under the literature. Since “nurse hero”
published at the Journal of literature, name is “Rizwangul” of protagonist
become much great for Uyghurs like historic figure of princess Amannisa,
Nuzugum, seven hero girls etc. In the short, Zunun Kader reportage work is
small number, but is brilliant.
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ئاساسىي نەزنۇيى
ب ۇ ناقالىدە چاغداش ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىمى نۇھىو بىر تۈر ئەدەبىي ئاخباراتًىڭ بارلىققا لېلىط
 بۇ يېڭى تۈر زۇيۇى قادىريىڭ <<صەپقەت ھەنضىرىسى >> يانلىق،جەريايى باياى قىلىًغاى بولۇپ
 بۈگۈيمى لۈيگە قەدەر سۆيۈپ ئوقۇلىۋاتقاى.ئوچىرىمى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا پەيدا بولدى
.<<ئەخهەتجاى قاسىهى >>يانلىق ئەسەر بىلەى بۇ خىل تۈريىڭ ھاياتى لۈچى ئىسپاتاليدى
ئەسىر ئۇيغۇر ئەدەبىيات تارىخىدا ھىمايىچىلىقًىڭ پىضىپ يېتىلىضىگە-02 يازغۇچى زۇيۇى قادىر
ٌخەلق تەرىپىدى،تۆھپە قوصۇپال قالهاي ئەدەبىي ئاخباراتتىٌ ئىبارەت بىر تۈريىڭ پەيدا بولۇپ
صىًجاڭ نائارىپ ئىًىستىتوتى ڧىلولوگىيە تارناق ئىًىستىتوتىًىڭ دوتسىًت ئىسرائىلىيە خەيڧا ئۇيىۋېرسىتىتىًىڭ
سىچۈەى ئۇيىۋېرسىتىًىڭ تەللىپلىن تەتقىقاتچىسى, دوتسىًت دولتۇر تەتقىقاتچىسى
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ئېتىراپ قىلىًىضى ئۈچۈى نۇھىو رول ئويًىدى<< .صەپقەت ھەنضىرىسى >>يانلىق ئەسەر ئارقىلىق
ئۇيغۇريىڭ قەھرىهاى قىسى رىسۋايگۈلًىڭ يانى ئۇيغۇر تارىخىدىمى نەلىمە ئانايًىساخاى،يۇزۇگۇم،
يەتتە قىسلىرىو لەبى ئەل ئاغسىدا رىۋايەتمە ئاياليغاى خايىو قىسالر قاتارىدىٌ ئورۇى ئالدى .زۇيۇى
قادىريىڭ ئەدەبىي ئاخباراتلىرىًى ئاز ۋە ساز دەپ سۈپەتلىسەك ئەڭ نۇۋاپىق بولىدۇ.
ئاچقۇچلۇق سۆزلەر
زۇيۇى قادىر ،ئەدەبىي ئاخبارات،صەپقەت ھەنضىرىسى ،ئەخهەتجاى قاسىهى
زۇيۇى قادىر ئۇيغۇر ھازىرقى زاناى پىروزىچىلىقىًىڭ ئاساسىًى سالغاى ئەدىبلەريىڭ بىرى.ئۇ
-1111يىلى تارباغاتاي ۋىاليىتىًىڭ دۇربىلجىٌ ياھىيەسىدە صەھەر لەنبەغىلى ئائىلىسىدە
دۇيياغا لېلىپ ,بالىلىق ۋە ياصلىق دەۋرىًى قىيىًچىلىق ۋە ئۆزلۈلىدىٌ ئۈگىًىط ئىچىدە
چۈصەيچىلەريى خەلق ئېغىس ئەدەبىياتى ۋە خەلقتىٌ
ئەدەبىيات ھەققىدىمى
ئۆتمۈزگەى;
ئۈگەيگەى-1111 .يىلى قازاقىستايًىڭ پايتەختى ئالهۇتا صەھرىدە ۋاپات بولغاى.
ئەدىب -1191يىلىدىٌ باصالپ ئىجادىيەتمە لىرىضمەى بولسىهۇ ھەرخىل ئىجتىهائىي
سەۋەپلەرتۈپەيلىدىٌ ئىجادىيىتى ئايچە نول ھوسۇللۇق بولۇپ لېتەلهىگەى .يازغۇچى ۋاپات
صىًجاڭ خەلق يەصىرياتى تەرىپىدىٌ
بولغايدىٌ لېيىٌ ،پۈتۈى ئەسەرلىرى -1110يىلى
‹‹زۇيۇى قادىر ئەسەرلىرى›› ياندا 90 ،فورنات  09.1باسها تاۋاق  177بەتلىن بىر پارچە
لىتاب ھالەتتە يەصىر قىلىًغاى .لېمىٌ ئەدىبًىڭ يازغاى ئەسەرلىرى ئاز بولغاى بىلەى ياھايىتى
ساز يېسىلغاى بولۇپ ،صۇيداقال ئۇ ئەدەبىياتًىڭ ھەنهە شايىرلىرىدا قەلەم تەۋرەتمەى .پۈتۈى
لىتاب ھىمايە -ئوچېرىن،سەھًە ئەسەرلىرى ،خاتىرىلەر ،ناقالىلەر ،نەسەللەر ۋە چۆچەللەردىٌ
ئىبارەت بەش بۆلۈندىٌ تەرلىپ تاپقاى.نەسەللىرى ئاساسەى صېئىرىي صەلىلدە يېسىلغاى.
لىتاب ئىچىدە ئەڭ زور سالهاقًى ئىگەللەيدىغىًى يازغۇچىًىڭ ھىمايە-ئوچېرىن ۋە
خاتىرىللىرىدىٌ ئىبارەت.نەى بۇ ناقالىدە ئەدىبًىڭ تېخى تەتقىقاتچىالريىڭ بەك لۆپ يەزىرى
چۈصۈپ لەتهىگەى ئەدەبىي ئاخبارەت ئىجادىيىتى ھەققىدە توختىلىهەى.
ھەنهىگە نەلۇم ،ئەدەبىيات ئاخبارات يالى ئاخبارات ئەدەبىياتى -02ئەسىريىڭ باصلىرىدا پەيدا
بولۇپ ۋايىغا يەتمەى پروزا ئەسەرلىرى ئىچىدىمى يېڭى تۈر.ھەتتا ئەدەبىي ئاخباراتًى ئۆز
ئاالھىدىلىمىگە ئاساسەى يېڭى بىر شايىر دەپ قارايدىغايالرنۇ بار.لېمىٌ جوڭگۇدا يەصىر قىلىًغاى
ئەدەبىيات يەزىريىسىگە ئائىت لىتابالريىڭ لۆپىًچىسىدە ئەدەبىي ئاخباراتًى يەسىريىڭ
نۇھالىهىلىن يەسىر تۈرىگە تەۋە بىر خىل ئىجادىيەت صەللى دەپ قاراپ لەلگەى.لېمىٌ ئەدەبىي
ئاخباراتًىڭ جەنىيەتتە يۈز بەرگەى ۋەقە ۋە ھادىسىلەريى چىٌ ۋە پالىتلىق قىلىپ يېسىط ،ئۇيى
يەيە چىًلىق بىلەى ئەدەبىيلىمًىڭ بىرلىمى دەپ قاراصًىڭ تۈرتمىسىدە ئايرىو شايىر دەرىجىسىگە
لۆتۈرۈپ ئۇيىڭ ئاخبارات ئەدەبىياتى دەپ ئاتاپ ئەدەبىي ئاخبارات ،ئوچېرىن ،خاتىرە ئەدەبىياتى
،زىيارەت خاتىرىسى ،تەزلىرە ۋە تەرجىهھال قاتارلىقالريى بۇ شايىريىڭ بىر تۈرى دەپ ئاتاپ
قويىدىغايالرنۇ بار.
ئەدەبىي ئاخباراتًىڭ جوڭگۇدىمى تارىخى ھەققىدە سۆز بولغايدا خەيسۇ ئەدەبىيات تارىخچىللىرى
‹‹ -11ئەسىريىڭ ئاخىرى جوڭگۇدا گېسىتًىڭ پەيدا بولۇصىغا ئەگىضىپ يەسىر ۋە ئاخباراتًىڭ
بىرلىضىضى يەتىجىسىدە ›› ئەدەبىي ئاخبارات پەيدا بولغاى دەپ قارايدۇ.ئەدىب لىياڭ چىچاۋيىڭ
‹‹ۋۇصۈ يىلىدىمى سىياسى ئۆزگىرىط خاتىرىسى ›› دېگەى ئەسىرىًى ئەدەبىي ئاخباراتًىڭ
خۇسۇسىيىتى بار ئەسەر دەپ قارايدۇ.لېمىٌ جوڭگۇدا ئەدەبىي ئاخبارات دېگەى سۆز -1192
يىللىرىدا تۇيجى قېتىو قوللىًىلغاى -1190.يىلى ئايىڭ تالالپ تۈزگەى ‹‹صاڭخەي ئۆزگىرىضى ۋە
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ئەدەبىي ئاخبارات ›› دېگەى ئەسەردە ئەدەبىي ئاخبارات دېگەى سۆز
قوللىًىلغاى)(http://www.zgbgwx.com/a/20121026/15713.html

تۇيجى

قېتىو

ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا بولسا ئەدەبىي ئاخبارات دېگەى سۆز ئۈچ ۋىاليەت ئىًقىالبى دەۋرىدىمى
نەتبۇئاتالردا ئوچېرىن دېگەى ياندا تۇيجى قېتىو ئوتتۇرىغا چىققاى.تۇيجى ئوچېرىمًى زۇيۇى
قادىر يېسىپ ئۈچ ۋىاليەتتىمى نەتبۇئاتالردا ئېالى قىلغاى.لىضىلەر راست ۋەقە ،راست ئىط
،راست ئادەنلەريى ئەدەبىي ئەسەر تۈسىدە يېسىپ قويىدىغاى ،خارالتىر جەھەتتە ئۇيغۇر
لالسسىن ئەدەبىيات تارىخىدىمى ‹‹تارىخى رەصىدى›› ‹‹،بابۇريانە›› لەبى ئەسەرلەرگە
ئوخضىضىپ لېتىدىغاى بۇ خىل يېڭى ئىجادىيەت صەللىًى ئوچېرىن دەپ ئاتىغاى .ئەلۋەتتە
ئۇالريىڭ ئوچېرىن دىيىضىگە ئوچېرىن دېگەى بۇ سۆزيىڭ ئەسلى نەيبەسى بولغاى رۇس تىلى
ئەدەبىياتى تۈرتمىلىن رول ئويًىغاى.ئۈچ ۋىاليەت تەۋەسىدە نەتبۇئاتقا تەسىر لۆرسىتىۋاتقاى
سابىق سوۋېت ئىتىپاقىدا رۇسچە تەربىيە ئېلىپ لىرگەى زىيالىالر بۇ يېڭى صەلىلًى ئوچېرىن
دەپ ئاتىغاى .ئوچېرىن رۇسچە سۆز بولۇپ لۆرسىتىدىغاى نەيىسى خەيسۇچىدىمى ئاخبارات
ئەدەبىياتى يالى دولالت ئەدەبىياتى بىلەى ئوخضاش بولۇپ ،رۇسالر ئەدەبىيات بىلەى
ئاخباراتًىڭ خۇسۇسىيىتىًى ئۆزىگە جەم قىلغاى بۇ شايىريى ئوچېرىن دەپ ئاتىغاى.ئەپسۇس،
ئىممى تىلدىٌ لىرگەى ،بىرال ئوبىمىتقا قارىتىلغاى بۇ ئاتالغۈ ئۇيغۇرچىدا ئىممى خىل ئاتىلىپ
بۈگۈيمى لۈيدە ئوخضاش خارالتىردىمى ئەدەبىي ئەسەريى لۆرسىتىدىغاى ،لېمىٌ ئايرىو –ئايرىو
ئاتىلىپ ئادەنگە ئىممى خىل تۈردەك لۆرىًىدىغاى بىر نەيسىرىًى ھاسىل قىلىپ بولدى .ھەتتا
بەزىلەر ئوچېرىن بىلەى ئەدەبىي ئاخباراتًى پەرقلەيدۈرىدىغاى ناقالىلەريىهۇ ئېالى قىلىضقا
ئۈلگۈردى.
زۇيۇى قادىر ئۈچ ۋىاليەت ئىًقىالبىًڭ ئالدىًقى سېپىتىدە ئۇرۇش نۇخبىرى بولۇپ ئىضلەۋاتقاى
ۋاقىتتا ئۇرۇش جەريايىدا يۈزگەى بەزى تەسىرلىن ۋەقەلەريى ئۆز لۆزى بىلەى لۆرۈپال قالهاي بۇ
ۋەقەلەريىڭ ئەدەبىي ئەسەرلەردە تەسۋىرلەيگەى بەزى ۋەقەلەردىٌ قىلچە پەرقلەيهەيدىغايلىقى
،ھەتتا تەسىرلەيدۈرۈش لۈچىًىڭ ئەدەبىي ئەسەردىٌ ئېضىپ لېتىىدىغايلىقىًى ھىس قىلىپ
يېتىپ ،ئەصۇ ۋەقەلەريىڭ ئەڭ تىپىملىرىدىٌ بىرى بولغاى قەھرىهاى صەپقەت ھەنضىرىسى
رىسۋايگۈلًىڭ ئۇرۇش جەريايىدىمى لەچۈرنىضىًى ئۆز پېتى قەلەنگە ئېلىپ ‹‹ صەپقەت
ھەنضىرىسى ›› دېگەى ناۋزۇدا ئېالى قىلغاى .ئەسەر ئېالى قىلىًىپ زور تەسىر قوزغىغاى ۋە
يۇزۇگۇم،نايىهخاى،تۇنارىس
رىسۋايگۈل تارىختىٌ بۇيايقى ،نەلىمە ئانايًىساخاى،ئىپارخاى،
قەھرىهاى ئۇيغۇر قىسلىرى قاتارىدىٌ ئورۇى ئالغاى.صۇيىڭ بىلەى لىضىلەريىڭ
قاتارلىق
لاللىىسىدا ئوچېرىن يالى ئەدەبىي ئاخبارات دەپ ئاتىلىدىغاى چىٌ ئىط-ۋەقە،راس ئادەنلەر
باياى قىلىًىدىغاى يېڭى ئىجادىيەت صەللىگە يىسبەتەى لۆرۈلۈپ باقهىغاى تارىخى قىسغىًلىق
لۆتۈرۈلگەى.بۇ قىسغىًلىق لېيىًمى نەزگىلدە سۇسالصقاى بولسىهۇ -1112يىلالردىٌ لېيىٌ يەيە
بىر قېتىو گۈللىًىط نەيسىرىسى بارلىققا لەلدى .بۇناقالىهىسيىڭ نەقسىدى زۇيۇى قادىريىڭ
ئەدەبىي ئاخبارات ئىجادىيىتى ھەققىدە سۆزلەش بولغاچقا بۇ ھەقتە لۆپ توختالهايهىس.
‹‹زۇيۇى قادىر ئەسەرلىرى›› دېگەى لىتابقا ئەدىبًىڭ ‹‹صەپقەت ھەنضىرىسى ››،ئەخهەتجاى
قاسىهى ››‹‹ ،خاتىرجەم بولغاى ئائىلە›› ‹‹ ،بىر دېھقاى يىگىت بىلەى سۆھبەت ›› ،
‹‹بەختىخايًىڭ ھاياتى ››قاتارلىق بەش ئوچېرىمى ۋە ‹‹خاتىرىلەر ›› يانىدىمى خېلى چوڭ
ھەجىهلىن بىر ئەسلىهىسى لىرگۈزۈلگەى.
‹‹صەپقەت ھەنضىرىسى ›› دېگەى ئەسەر -1191يىلى يويابىردا يېسىلىپ ئېالى قىلىًغاى.بۇ
ئەسەريى ئەدىبًىڭ بۇ ساھەدىمى تۇيجى ئىجادىيىتى دەپ قاراش نۈنمىٌ.
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زۇيۇى قادىريىڭ ھاياتىدىمى يەيە بىر نۇھىو ئوچېرىن ‹‹ ئەخهەتجاى قاسىهى ›› -1170يىلى
-1ئايدا ئېالى قىلىًغاى بولۇپ ئۈچ ۋىاليەت ئىًقىالبىًىڭ رەھبىرى ئەخهەتجاى قاسىهًىڭ
ھاياتىًى ئۈگۈيۈش ۋە ئوبرازىًى تەتقىق قىلىضتا قورال خارالتىرلىن ئەھهىيەتمە ئېگە
ئەسەر.قالغاى ئۈچ پارچە ئوچېرىن -1192يىللىرى ئەتراپىدا يېسىلغاى بولۇپ خېلى زور دەرىجىدە
تەصۋىقات پۇرىقىغا ئېگە.بۇ ئوچېرىمالريىڭ ئەدىپًىڭ ئىجادى ھاياتىدىمى بىر چېمىًىط دەپ
قاراش نۈنمىٌ .بۇ ھەقتە ئايرىو توختىلىهىس-1112.يىلالردىٌ لېيىٌ يېسىلغاى ئەدىبًىڭ
تەرجىهھالى خارالتىرلىن ئەسەر بولۇپ بالىلىق ھاياتى ۋە ئۈرۈنچىگە لېلىپ ئوتتۇرا نەلتەپ ۋە
ئوتتۇرا تېخًىموم ئوقۇغايغا قەدەر بولغاى ۋەقەلەر يېسىلغاى.يىهە سەۋەپتىًدۇر ئەسلىهىًىڭ
ئاخىرى يېسىلهىغاى ،بەلمىو ئەدىبًىڭ ساالنەتلىمى يېسىضقا يار بەرنىگەى بولۇصى يالى ھاياتىًىڭ
لېيىًمى قىسهىدا يۈز بەرگەى بەزى ۋەقەلەر بۇ قىسىهًى يېسىضقا يول قويهىغاى بولۇصى نۈنمىٌ.
لېمىٌ يۇقارقى ئەدەبىي ئاخبارات يالى ئوچېرىمالر ئۇيغۇر ھازىرقى ۋە بۈگۈيمى زاناى ئەدەبىيات
تارىخىدىمى ئۇل قۇرۇلۇصى خارالتىردىمى ئەسەرلەر بولۇپ لېيىًمى ئەدىبلەريىڭ ئەدەبىي
ئاخبارات ئىجادىيىتى ئۈچۈى قىههەتلىن ئۆلگە بولۇپ قالدى ۋە ئۇالريى ئىًتايىٌ قىههەتلىن
بولغاى تەجرىبە ساۋاقالر بىلەى تەنىًلىدى.بولۇپهۇ ‹‹صەپقەت ھەنضىرىسى ›› ۋە ‹‹
ئەخهەتجاى قاسىو›› يانلىق ئىممى پارچە ئەسەريى قەھرىهايالر ۋە داھىالريىڭ ئوبرازىًى قايداق
ئەلس ئەتتۈرۈش ،قايداق قىلىپ چىًلىققا سادىق بولۇش ئاساسىدا ئوبراز يارىتىط ،يارىتىلغاى
ئوبرازالر ئا رقىلىق خەلقًىڭ ئىدولوگىيىسىگە قايداق تەسىر لۆرسىتىط قاتارلىق تەرەپلەردە
چوڭقۇرالپ تەتقىق قىلىضقا ئەرزىيدۇ.
‹‹صەپقەت ھەنضىرىسى›› دېگەى ئەسەر ياھايىتى قىسقىال يېسىلغاى بولۇپ ئۈچ ۋىاليەت
ئىًقىالبى ئارنىيەسىًىڭ سايىتارلىق قىسىهىدا ئىًقىالب ئۈچۈى خىسنەت قىلىۋاتقاى سېستىرا قىس
رىسۋايگۈلًىڭ ئوبرازىًى ياراتقاى.ئەسەر قارىهاققا ياھايىتى ياخضى يېسىلغاى ھىمايىگە
ئوخضايدۇ.ئاپتۇريىڭ ئەسەريى باصالپ ئاخىرالصتۇرغۇچە بولغاى جەريايى ئادەنگە بۇ بىر
ھىمايىهىمىٌ دېگەى تەسىر بېرىدۇ.لېمىٌ ئاپتۇريىڭ يېسىۋاتقىًى ئۆز لۆزى بىلەى لۆرگەى ،يۈز
بەرگەى ھەقىقىي ۋەقە.ئاپتۇر رىسۋايگۈلًىڭ ئوبرازىًى ئوقۇرنەيگە ئۇصضاق تەپسىالتالر بىلەى
تاپضۇرۇپ ،رىسۋايگۈلًىڭ ئاددىي بىر ئۇيغۇر قىسى ئىمەيلىمىًى بىلدۈرۈش ئۈچۈى ئەسەريى
ئىممىسىًىڭ تويۇصۇپ قالغاى ۋاقتى-ئېًىقراقى ئاپتۇريىڭ رىسۋايگۈلًى تويۇغاى ۋاقتىدىٌ باصالپ
ھىمايە قىلىدۇ.
بىر جەڭچى نىلتىقًىڭ چاقهىقىًى ئوريىغا سېلىضتا تەنتىرەپ قالىدۇ.رىسۋايگۈل نىلتىقًى قولىغا
ئېلىپ ھىچقايداق تەنتىرىهەستىٌ چاقهاقًى ئوريىغا سېلىپ قويىدۇ.ئوقۇرنەى نايا نۇصۇيداق
تەپسىالتالر بىلەى ئەسەرگە چوڭقۇرالپ لىرىدۇ.بىر دىتال-بىر دىتالدىٌ يېسىپ رىسۋايگۈلًىڭ
خارالتىرىًى يانايەى قىلىدۇ.ئەڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر خەلقىًىڭ سۆيۈنلۈك قەھرىهاى قىسى رىسۋايگۈل
لۆز ئالدىهىسدا يانايەى بولىدۇ.
ئاپتۇر بۇ جەريايدا ئۆزىًىڭ يېسىۋاتقىًىًىڭ بىر ئاخبارات ئەسىرى ئىمەيلىمىًى بىرەر دەقىقىهۇ
ئېسىدىٌ چىقارنايدۇ.ھەرقايداق بىر تەپسىالتًىڭ چىٌ بولۇصىًى قوغلىضىدۇ.لېمىٌ بۇ بىر
ئاخبارات ئەسىرى ئىدى دەپ قاراپ ئولتۇرناي بەدىئىي ئەسەر يېسىۋاتقاى لەبى ئەسەريىڭ
قۇرۇلهىىسغا لۈچەيدۇ.بىر قەدەم –بىرقەدەندىٌ رىسۋايگۈل ئوبرازىغا ئىچمىرلەپ لىرىدۇ.ئەڭ
ئاخىرىدا رىسۋايگۈلًىڭ ئېغىر يارىلىًىپ قۇرباى بولغايلىقىًى يېسىپ ئەسەريى صۇيداق تەبىئىي
ئاخىرالصتۇرىدۇ.ھەم بەدىئىي ئەسەر ھەم ئاخبارات ئەسىرى بولۇصتەك پەللىگە نۇۋاپىقىيەتلىن
يېتىپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىًى ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرىًى يېسىضًىڭ نۇۋاپىقىيەتلىن ئۆلگىسى
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بىلەى تەنىًلەيدۇ.
ئاپتۇريىڭ يەيە بىر نۇۋاپىقىيەتلىن چىققاى ئەدەبىي ئاخبارات ئەسىرى ‹‹ئەخهەتجاى قاسىهى››
دۇر.
ھەنهىگە نەلۇم ئەخهەتجاى قاسىهى ناۋزېدوڭ تەرىپىدىٌ جوڭگۇ ئىًقىالبىًىڭ بىرقىسهى دەپ يام
بېرىلگەى ئۈچ ۋىاليەت ئىًقىالبىًىڭ ھەنهە ئېتىراپ قىلغاى داھىسى،رەھبىرى.
ئاپتۇر بۇ ئەسەريى -1170يىلى -1ئايدا ئەخهەتجاى قاسىهًىڭ ۋاپاتىغا بېغىضالپ يازغاى.بۇ
ئەسەريى ئاپتۇريىڭ ئىممىًجى ئەدەبىي ئاخبارات ئەسىرى دەپ قاراش نۈنمىٌ.ئاپتۇر ئەسەريىڭ
بېضىدىال يىهىضقا بۇ ئەسەريى يازغايلىقى ھەققىدە نەلۇنات بېرىط بىلەى بىرگە ياھايىتى
لەنتەرلىن بىلەى بۇ ئەسەردە پەقەت ئەخهەتجاى قاسىو ھەققىدە لۆرگەى-بىلگەيلىرىًى
يازىدىغايلىقىًى ئەسمەرتىدۇ.ئەسەريى ئوقۇپ بولۇپ ھەقىقەتەى ئاپتۇريىڭ لۆرگەى-بىلگەيلىرىو
ھەققىدە يازدىو دېگەى گېپىًىڭ ئاساسسىس ئەنەسلىمىًى ،ئاپتۇريىڭ پۈتۈيلەي ئۆزى بىۋاستە
بېضىدىٌ لەچۈرگەى ،ئۆز لۆزى بىلەى لۆرگەى ئەخهەتجاى قاسىو ئوبرازىغا نۇياسىۋەتلىن
ۋەقەلەريى يازغايلىقىًى بىلىهىس.
ئاپتۇر بۇ ئەسەردىهۇ ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرىًىڭ ئەدەبىيلىن بىلەى ئاخباراتچايلىقًىڭ
بىرلىمىگە باصتىٌ ئاخىر رىئايە قىلغاى.صۇيداقال ئەخهەتجاى قاسىهًى تويۇغايدىٌ بۇيايقى
تەپسىالتالريى تەپسىلى يېسىط ئارقىلىق ئەخهەتجاى قاسىهًىڭ داھىيايە ئوبرازىًى قايتا
گەۋدىلەيدۈرگەى.
داھىالريى يېسىط ئەدەبىياتتىمى يۇرغۇى ئادەم قەلەم تەۋرىتىضتىٌ قورقىدىغاى بىر تېها.چۈيمى
داھىالريى يېسىضتا سەلال ئېھتىيات قىلهىسا ،ھەقىقەتًى ئەنىلىيەتتىٌ ئىسدەپ ،چىًلىققا سادىق
بولۇش پىرىًسىپى بويىچە ئىط لۆرنىسە بىلىپ –بىلهەي چاپىقىًى ئالىهەى دەپ قارغۇ قىلىپ
قويۇش ئېھتىهاللىقى يوق ئەنەس.ئۇيدىٌ باصقا ئاپتۇريىڭ يېسىۋاتقىًى ئەدەبىي ئاخباراتقا نەيسۇپ
ئەسەر بولۇپ ،توقۇلهىدىٌ ھەزەر ئەيلەش لېرەك بولغاچقا تېخىهۇ ئېھتىيات قىلىط
زۆرۈر.صۇيداقتىهۇ زۇيۇى قادىر بۇ تېهىًى ياھايىتى ئېھتىياتجايلىق بىلەى قولغا ئېلىپال قالهاي
ئەسەريىڭ ئاخىرىدا بىسگە ئەل سۆيگەى بىر داھىًىڭ ئوبرازىًى تەقدىو قىلىدۇ.ئەخهەتجاى
قاسىهًىڭ ئوبرازى قەلبىهىسدا تېخىهۇ گەۋدىلىًىدۇ.
ئاپتۇر ئەسەريى يېسىط جەريايىدا بەزى ئۆزى لۆرنىگەى تەپسىالتالريىهۇ يېسىضقا نەجبۇر
بولىدۇ.لېمىٌ بۇ تەپسىالتالر ئەيًى چاغدا نەتبۇئاتتىٌ ئورۇى ئالغاى يالى ئەخهەتجاى قاسىهًىڭ
ئەڭ يېقىٌ سەپداصلىرىًىڭ ئېغىسدىٌ لەلگەى بولغاچقا ئەسەريىڭ چىًلىقىغا تەسىر
يەتمۈزنەيدۇ.بەلمى تېخىهۇ ئوبرازلىق تۈس ئالىدۇ.
ئاپتۇر بۇ ئەسەريى يېسىط جەريايىدا پۈتۈيلەي بايايغا تايايهاي ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرىًىڭ
ئاالھىدىلىمى بويىچە نۇۋاپىق جايلىرىغا قىسقا ۋە جايلىق نۇھالىهىلەريى قىستۇرۇپ ئەسەريىڭ
جەلىبمارلىقىًى ئاصۇرىدۇ.
ئەلۋەتتە ،بۇ ئەسەرلەردە زۇيۇى قادىريىڭ خەلق تىلىغا ئىًتايىٌ يېقىٌ بولغاى تىل ئۇسلۇبى ۋە
ياھايىتى قىسقا ۋە جايلىق جۈنلىللىرى ھەنهە جايدا ئۆزىًى يانايەى قىلىپ تۇرىدۇ.سەلال دىققەت
قىلهىسا ئادەنًى روناى ئوقۇۋاتقاى بىر لەيپىياتقا چۆندۈرۈپ قويىدۇ.
زۇيۇى قادىر يۇقارقى ئېسىل ئەدەبىىي ئاخبارات ئەسەرلىرىدىٌ باصقا ‹‹خاتىرجەم بولغاى
ئائىلە››‹‹،بىر دېھقاى يىگىت بىلەى سۆھبەت››‹‹،بەختىخايًىڭ ھاياتى ›› يانلىق ئەدەبىي
ئاخباراتقا نەيسۇپ ئەسەرلەريىهۇ يازغاى .لېمىٌ بۇ ئەسەرلەر ئەيًى دەۋر چەللىهىسى ۋە صۇ دەۋر
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سىياسىتىًىڭ يەتىجىللىرىًى ئوبرازالصتۇرۇش نەقسىتىدە يېسىلغاى بولغاچقا ئادەنگە ئالدىًقى
ئەدەبىي ئاخباراتالردەك ئېسىل تەسىر بىرەلهەيدۇ.بۇ ئەسەرلەريى ئوقۇغاى لىتابخاى ئەسەريىڭ
بەدىئىي گۈزەللىمىدىٌ زوقاليغايدىٌ باصقا ئاپتۇريىڭ بۇ ئەسەريى نەلۇق سەۋەپلەر تۈپەيلىدىٌ
يېسىضقا نەجبۇر بولغايلىقىًىهۇ بىلىۋااليدۇ.ئاپتۇر قارىهاققا چىٌ ۋەقە ،چىٌ ھادىسىلەريى
يېسىۋاتقاى بولسىهۇ لېمىٌ تەپسىالتالر تەسۋىرىدىمى بەزى ئاالھىدىلىملەر تۈپەيلىدىٌ بۇ يەردە
يېسىلىۋاتقاى چىًلىقًىڭ ئەنىلىيەتتە صەلىلدىمى چىًلىق ئىمەيلىمىًى ھىس قىلىدۇ.ئاپتۇر بۇ
ئەسەرلىرىدە ئۆز سادىر قىلغاى لەنچىلىن ئارقىلىق ئەنىلىيەتتە ئەدەبىي ئاخباراتتا ئەلس
ئېتىدىغاى چىًلىقًىڭ يۈزەلى ۋە صەلىلدىمى چىًلىق ئەنەس بەلمى ناھىيەتتىمى چىًلىق بولۇصى
لىرەللىمىًى ئىها قىلىدۇ.
ھەقىقەتەى ئەدەبىي ئاخباراتتىمى چىًلىق بەدىئىي چىًلىق ۋە يالى يۈزەلى چىًلىق ئەنەس بەلمى
تۇرنۇصًىڭ ناھىيەتلىن چىًلىقى بولۇصى لېرەك.ئاپتۇر چوقۇم يېسىقچىلىق جەريايىدا صەللەى
ھادىسىلەريى ئەنەس تۇرنۇصًىڭ ناھىيەتلىن چىًلىقىًى ئەلس ئەتتۈرۈصمە تىرىضىضى
لېرەك.بولهىسا ئەدەبىي ئاخبارات يىسبەتەى پىچەك ۋە ئىضەيچىسىس چىقىپ قالىدۇ.بۇيداق ئەدەبىي
ئاخبارات ئەسەرلىرىًڭ ھىچقايداق تەسىرلەيدۈرۈش لۈچىهۇ بولهايدۇ.
خۇالسە
زۇيۇى قادىر ئۆنرىدە يازغاى ئەدەبىي ئاخباراتقا ئائىت ئەسەرلەر بەك لۆپ بولهىسىهۇ قولغا
لەلتۈرگەى نۇۋاپىقىيىتىدىٌ بۇ ئەسەرلەريى ئۇيغۇر بۈگۈيمى ۋە ھازىرقى زاناى ئەدەبىيات
تارىخىدىمى ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرىًىڭ ئەڭ نۇيەۋۋەرلىرى دەپ لېسىپ ئېيتااليهىس.صۇيداق
زۇيۇى قادىر ئۆز ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرى بىلەى ئەدەبىي ئاخبارات ئەسەرلىرىًى قايداق
يېسىط ھەققىدە بىسگە ياھايىتى جايلىق بىر دەرس ئۆتۈپ ھاياتىًى تانانلىدى.ئەلۋەتتە بىس بۇ
ناقالىدە سەھىپە ئېھتىياجى ۋە ئايرىو تەتقىقات ئېلىپ بېرىط يۈزىسىدىٌ ئاپتۇريىڭ ‹‹ خاتىرىلەر
›› دېگەى ئەسلىهىسى ھەققىدە توختالهىدۇق.يۇقارقى نىسال لەلتۈرگەى ئەدەبىي ئاخبارات
ئەسەرلىرىال ئاپتۇريىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىي ئاخباراتچىلىقىدىمى ئوريىًى لۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ دەپ
قارىدۇق.

پايدىاليهىالر ۋە ئىساھاتال
زۇيۇى قادىر ئەسەرلىرى ،صىًجاڭ خەلق يەصىرياتى -1110،يىلى .-7ئاي بىرىًجى يەصرى.
ئۇيغۇر بۈگۈيمى زاناى ئەدەبىياتى تارىخى،ئالى نەلتەپلەر ئۈچۈى دەرسلىن ،ئازاد سۇلتاى
،لېرىهجاى ئابدۇرەھىو تۈزگەى.صىًجاڭ سەھىيە يەصىرياتى ۋە صىًجاڭ ئۇيىۋېرسىتېتى يەصىرياتى
بىرلىضىپ يەصىر قىلغاى-0220.يىلى -1ئاي يەصرى.
ئۇيغۇر ھازىرقى زاناى ئەدەبىيات تارىخى ،ئەرلىٌ ئوغۇز ئابدۇرېھىو ۋە ئابدۇلال سۇاليهاى
تۈزگەى.صىًجاڭ نائارىپ يەصىرياتى -0220يىلى يەصىر قىلغاى.
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