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  ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى
   ئىزدىنىشبىلهن ئىپادىلهش توغرىسىدا

  

  تۇرسۇنجان سۇلتان
  

  كىرىش سۆز
، ئۇيغـۇر مهزكۇر ماقالىنى يېزىشتىكى ئاساسلىق مۇددىئـا ۋه بـۇ ماقالىـده يېـتىش مهقـسهت قىلىنغـان نىـشان  

لىـش ئىـشلىرىدا التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپادىلهشـنىڭ تىلىنى تهرهققىي قىلـدۇرۇش، ئۇيغـۇر تىلىنـى تهتقىـق قى
زۆرۈرلــۈكى ۋه زۆرۈر بولۇشــىدىكى دهلىللىرىنــى كــۆپ تهرهپــتىن تهھلىــل قىلىــپ، خهلقىمىــزده يېقىنــدىن بۇيــان 

نىـڭ بىـشارىتى يـاكى » يېزىـق ئـۆزگهرتىش«توغرىسىدا سـۆز بولۇنـسىال، بـۇ » التىن يېزىقى«شهكىللىنىپ قالغان 
  .ىغان كۆز قاراشالرغا توغرا جاۋاب تېپىپ بېرىشنى ئويالشتىمئاالمهتلىرى دهيد

تېخنىكـا، مائارىـپ، -نىـڭ پهن) ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى كونـا يېزىقىمىـز(ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىمىز   
، ىتى ياخـشى ئېلىـپ بېرىۋاتقـانلىقى ئۆزىنىڭ رولىنى ناھـايهردهساھهلقاتارلىق ئۇچۇر -نهشرىياتچىلىق، كومپيۇتېر

  ۋه تـور تېخنىكىـسىدا يېزىقىمىزنـى كومپيـۇتېردارايونىمىزدا كومپيۇتېر ۋه تور يېڭىـدىن قوللىنىلىۋاتقـان چـاغالردا،
بىرتهرهپ قىلىش ئىـشلىرىنىڭ بىـر قـسىم قۇاليـسىزلىقالرغا يولۇقىـشى سـهۋهبلىك، بىـر مهزگىـل التىـن ھهرپلىـرى 

ۈپ چىقىـشىغا سـهۋهب بولغـانلىقى، بـۇ التىـن ھهرپلىـرى بىلهن ئىپاده قىلىنغان ئۇيغۇر يېزىقلىرىنىڭ بـاش كۆتـۈر
بىلهن ئىپادىلهش اليىھهلىرىنىڭمۇ نىشانى ھازىرقى زامان ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ئـورنىنى ئـېلىش بولماسـتىن، بهلكـى 

ــدۇرۇش ئۈچــۈن  ــي قىل ــۇ تهرهققى ــى تېخىم ــلهن يېزىقىمىزن ــى چۈشــهندۈرۈش بى ــدۇرۇش ئىكهنلىكىن ــزمهت قىل خى
زىر يېزىقىمىز ھهممه ساھهلهرده توسالغۇسىز ئىشلىتىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولـسىمۇ، يهنه گهرچه، ھا. بىرلىكته

بىر قىسىم ساھهلهرده ئۇيغۇر تىلىنـى التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهپ كۆرسىتىـشكه مۇھتـاج ئىكهنلىكىمىزنـى 
دېـگهن » يېزىـق ئىـسالھ قىلىـش«يـاكى » يېزىق ئـۆزگهرتىش«ئىلمىي پاكىتالر ئارقىلىق بايان قىلمىغاندا، يهنىال 
  .يامان قالپاقنىڭ كېيىلىپ قېلىش ئېھتىماللىقى بار

بۇ ماقالىده، مهن ئۇيغۇر تىلـى ئۈچـۈن ئىـشلىتىلىدىغان التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپادىلىنىـدىغان يېزىقنىـڭ   
تىپ ئۆتۈشــكه قايــسى كهســىپلهر بــويىچه، قايــسى دائىــره ئىچىــده ئىــشلىتىلىدىغانلىقىنى ناھــايىتى ئېنىــق كۆرســى

مهسىلىنى ئېنىـق چۈشـهندۈرۈش ئۈچـۈن، تېخىمـۇ كهڭ دائىرىـدىن سۆزلهشـكه تـوغرا كهلـدى، چـۈنكى . تىرىشتىم
مهســىلىنىڭ كېلىــپ چىقىــشى ۋه ھهل قىلىنىــشىنى كونكرېــت دهلىــل ۋه مىــسالالر بىــلهن ئېنىــق كۆرســىتىپ 

گه جـاۋاب بېـرهلمهي قېلىـشى مـۇمكىن دهپ بهرمىگىنىمده، ماقاله يهنىال بىر قىسىم مۇھىم ۋه ئىنچىكه مهسـىلىلهر
  .ئويلىدىم

ئۇيغۇر خهلقى تارىختا ئىشلهتكهن ئۈچ چوڭ يېزىقنـى تونۇشـتۇرۇپ ئۆتـۈش، ئهڭ مـۇھىمى بـۇ ئـۈچ ماقالىده،   
 نىــڭ، يهنــى قهدىمكــى تــۈرك يېزىقى ئــارقىلىقچــوڭ يېزىقنىــڭ ئوخــشاشلىق تهرهپلىرىنىــڭ كــۆپلىكىنى بىلــدۈرۈش

ۇغۇم ۋه تاۋۇشالر بىرىكمىسىدىن ئىبارهت ئېلىپبهلىـك يېزىـق ئىكهنلىكـى، قهدىمكـى  بىغاندسولغا يېزىلى-ئوڭدىن
ئاستىغا تىـك قىلىـپ يېزىلـسىمۇ، بـۇ يېزىقتـا ھهرپلهرنىـڭ بـاش، ئوتتـۇرا، ئايـاغ -ئۇيغۇر يېزىقى گهرچه ئۈستىدىن

وخـــشاپ ئئۇيغـــۇر يېزىقـــى بىـــلهن زامـــان  ھـــازىرقى بىـــرىگه ئۇلىنىـــپ يېزىلىـــشىنىڭ-شـــهكلىده كېلىـــپ، بىـــر
ــدىغانلىقىنى چۈشــهندۈرۈش ئــارقىلىق ــۇمهن ئوڭــدىن،كېتى ــدادلىرىمىزنىڭ تــارىختىن بۇيــان ئوم ســولغا - ئهج

يېزىلىدىغان يېزىقالرنى قوللىنىپ كهلگهنلىكىنى، شـۇڭا ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر يېزىقـى گهرچه ئهرهب يېزىقىـدىن 
ــپ  ــسالھ قىلىنى ــنگهنئى ــاكېلى ــۇزۇن ت ــڭ ئ ــسىمۇ، خهلقىمىزنى ــق بول ــشلىتىش  يېزى ــق ئى ــانقى يېزى رىخالردىن بۇي

پ، خىـزمهت ۈشـۈ مىڭ يىلالردىـن بۇيـان بىـزگه ئانـا يېزىقىمىـزدهكال ئۆزل،ئهنئهنىسىگه بهكمۇ يېقىن بولغانلىقتىن
نى تونۇتۇش بىلهن بىرگه، ھازىرقى يېزىقىمىزدا ھهل قىلىپ كېتهلمهيـدىغان يهنه بىـر قىـسىم قىلىپ كېلىۋاتقانلىقى
ىنى پاكىتالرلىق ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتۈپ، بۇالرنى ھهل قىلىش چارىـسىنى كۆرسـىتىپ بېـرىش مهسىلىلهرنىڭ بارلىق

  .ئاساسى نىشان قىلىندى
ھـازىرقى زامـان يېقىنـدىن بۇيـان مهزكۇر ماقالىنى يېزىشقا سهۋهب بولغان مـۇھىم ئىـشالرنىڭ بىرسـى، يهنه، 



 - 2 -

دا ۋه ئۇيغۇر التىن يېزىقى توغرىسىدا توردا ئـېالن ئۇيغۇر يېزىقىنى يهنىمۇ ئاددىيالشتۇرۇپ ئىسالھ قىلىش توغرىسى
بىـر قىـسىم كىـشىلهر ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى . قىلىنغان بىر قىسىم ماقالىلهرنى كۆرۈپ ئوقۇپ قالدىم

الردىـن ئىبـارهت سـهككىز سـوزۇق تـاۋۇش ھهرىپـى ئـۆز » ئـۈ«، »ئـۆ«، »ئـۇ«، »ئـو«، »ئى«، »ئې«، »ئه«، »ئا«
، يۇقىرىـدىكى نـى قالدۇرۇۋېتىـشنى ئوتتۇرىغـا قويۇپتـۇ، بۇنىـڭ ئاساسـلىق سـهۋهبى) ھهمزه(» ئ«ئىچىگه ئالغان 

، »ۇ«، »و«، »ى«، »ې«، »ه«، »ا« بىــلهن )ھهمــزه(» ئ «ســهككىز ســوزۇق تاۋۇشــنى كومپيــۇتېردا كىرگىزگهنــده
پكا بېـسىلىدىغانلىقى، ھهرپلىرىنى بىرىكتۈرۈپ كىرگۈزۈلىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئادهتته ئىككى كۇنۇ» ۈ«، »ۆ«

 قالدۇرۇۋېتىلسه، سهككىز سـوزۇق تاۋۇشـنىڭ ھهربىـرىگه ۋهكىللىـك قىلىـدىغان ھهرپلهرنـى )ھهمزه(» ئ«شۇڭا، 
ــكهن ــۇ ئاساســلىق ســهۋهب ئى ــوالرمىش، ب ــلهن كىرگــۈزگىلى ب ــرال كۇنۇپكــا بى ، ئۇيغــۇر يېزىقىنــى  بىرســىيهنه. بى

، ئهڭ ماڭـــا تهســـىر قىلـــدىقـــالىلىرى ۋه مۇنـــازىرىلىرىمۇ التىنچىالشـــتۇرۇش تهرهپـــدارلىرىنىڭمۇ بىـــر قىـــسىم ما
ئېچىنارلىقى التىن ھهرپلىرى، سىرىل ھهرپلىرى، خهلقئارا فونېتىك ئېلىپبهسىدىكى ھهرپلهردىن خالىغانچه ئېلىپ 

ــان اليىھهلهر ــۈرۈپ چىقىلغ ــۇبىرىكت ــشى ۋه ب ــا چىقى ــۇ ئوتتۇرىغ ــازىرقى كۈنىمىزدىم ــڭ ھ ــان نى ــسىدا يېزىلغ  توغرى
  .سالماي قالمايدۇۇ كىشىنى ئويغا ماقالىلهرم

گهرچه مهن كهسپىي تىلشۇناس بولمىساممۇ، ئـۇزۇن يىللىـق كومپيـۇتېر كهسـپى ھاياتىمـدا ئۇيغـۇر يېزىقىنـى 
پ كومپيــۇتېردا بىــرتهرهپ قىلىــش ئىــشلىرى ئۈســتىده ئىزدهنــدىم، ھهمــده بىــر تۈركــۈم خهت نۇســخىلىرىنى ياســا

ۋرلهردىكى يېزىقلىرىمىزنـى تىلـشۇناسلىق، تـارىخ نۇقتىـسىدىن تېخىمـۇ  بۇ جهرياندىمۇ ھهر قايسى ده،چىقىپتىمهن
 شـۇنىڭ بىـلهن،. چوڭقۇر ئۆگىنىشىمگه ۋه تهتقىق قىلىشىمغا توغرا كهلدى، ھهم بىر قىسىم تهجرىبىلهرنى توپلىدىم

ادىلهش ئۇيغۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى التىـنچه ئىپـ« بىلهن بىرلهشتۈرۈپ توپلىغان تهجرىبىلىرىئۆزۈمنىڭ 
 بـۇ خىـل زۆرۈرلـۈكنى .چىقىشىمنىڭ زۆرۈرلىكىنى ھـېس قىلـدىمدېگهن بۇ ماقالىنى يېزىپ » توغرىسىدا ئىزدىنىش

مـۇھىمى تهتقىقـات ۋه تهجرىبىمىـز خېلى بـۇرۇنال تونـۇپ يهتـكهن بولـساممۇ، بىـر قىـسىم سـهۋهبلهر تۈپهيلىـدىن، 
تا چۈشـهنچه پهيـدا قىلىـپ قويماسـلىقنى ئـويالپ بـۇ خهلق ئارىسىدا خاپۈتمهي تۇرۇپ، ئالدىراقسانلىق قىلغاندا، 

توغرىسىدا يهككه ئىزدىنىپ كېلىۋاتقان بولـسام، ئهمـدى بـۇ ماقـالىنى يېـزىش ئۈچـۈن، بـۇ سـاھهده ئىزدىنىۋاتقـان 
  .يولداشالرنىڭمۇ مهلۇم جهھهتلهردىن پايدىلىنىشىغا كېرهك بولۇر دېگهن ئۈمىدته ماقالىگه تۇتۇش قىلدىم

 مهن ،ىلىنماقچى بولغان ئۇيغۇر تىلىدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى التىـنچه ئىپـادىلهش ئۇسـۇلىداماقالىده بايان ق
 يىلــى ئوتتۇرىغــا چىققــان -2000ۋه » ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســى« يىلــى ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان -1991ئاساســلىقى 

لىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش ئۇيغۇر يېزىقىنـى التىـن ھهرپ« يىلى ئوتتۇرىغا چىققان -2008ۋه » ئۇيغۇر التىن يېزىقى«
 ھهممىـسىده ئورتـاقلىق بـارلىقىنى، بـۇالرنى نىـڭقاتـارلىقالر ئوتتۇرىـسىدا مۇھـاكىمه يۈرگـۈزۈپ، بۇالر» اليىھهسى

شــۇڭا، . بىرلهشــتۈرۈپ تهدبىقلىغانــدا، ئــاخىرقى نهتىجىــگه ئېرىــشكىلى بولىــدىغانلىقىنى چوڭقــۇر ھــېس قىلــدىم
ىل يېزىق ۋه اليىھهلهرنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋه كهمچىلىكىنـى كۆرسـىتىپ ماقالىنىڭ كونكرېت قىسىملىرىغا، بۇ ئۈچ خ

بېرىــپ، ئارتۇقچىلىقىــدىن پايــدىلىنىش بىــلهن بىــرگه، يهنه كهمچىللىــك تهرهپلىرىــدىنمۇ ئهپچىللىــك بىــلهن 
ـــدۇرغىلى  ـــا ئايالن ـــپ ئارتۇقچىلىقق ـــى ئاكتى ـــان تهرهپلهرن ـــك دهپ قارالغ ـــۇالردىكى كهمچىللى ـــدا، ب پايدىالنغان

  .انلىقىنى بىرقانچه تهرتىپ ۋه ئۇسۇلالر ئارقىلىق بايان قىلدىمبولىدىغ
ــش ــق قىلى ــك تهتقى ــۆپ تهرهپلىمىلى ــۆپ،  ۋهك ــۇ ك ــشنىڭ ئهھمىيىتىم ــۇلىدىن پايدىلىنى ــشتۇرۇش ئۇس  سېلى

شــۇڭا، ماقــالىنىمۇ مهن كــۆپ . مهســىلىلهرگه كــۆپ نۇقتىــدىن نهزهر ســالغىلى ۋه پىكىــر يۈرگــۈزگىلى بولىــدۇ
ــشنى ــۇقتىالردىن يېزى ــده. مۇۋاپىــق كــۆردۈمن ــسىدىكى ، ماقالى ــزىقالر، دىئالىكىــت ۋه شــىۋىلهر توغرى  قهدىمكــى يې

ــى ــپ كهتت ــگه ئېلى ــۆز ئىچى ــانالرنىمۇ ئ ــدىن . باي ــلى مهزمۇن ــى ئهس ــتۇرۇپ، بىزن ــى تارقاقالش ــم پىكىرن ــۇ بهلكى ب
ــشاند ــچهتنهتكــۈزۈپ، يهتمهكچــى بولغــان نى ــويالىن يىراقالشــتۇرۇۋهتكهندهك كۆرۈن ــراق مهن ئ يمهنكى، سىمۇ، بى

تـارتىش بولىۋاتقـان مهسـىلىلهرگه نىـسبهتهن، -ھازىرقى ۋاقىتتـا، بولۇپمـۇ يېزىـق تهتقىقـات خىزمىتىمىـزده تـاالش
ئوقۇرمهننىڭ كاللىسىدا ئالغان جاۋابىدىن، قويغان ، تهخىرسىز ھالهتته ئهستايىدىللىق بىلهن مۇئامىله قىلمىغاندا

، شۇڭا قـانچىكى كهڭـرهك ۋه چۈشىنىـشلىك قىلىـپ  بولمايدۇسوئالى كۆپ بولۇپ كهتسه، بۇنىڭ كۆپ ئهھمىيىتى
 .يازالىسام، شۇنچه كېڭهيتىپ ۋه چۈشىنىشلىك قىلىپ يېزىشقا تىرىشتىم
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  يېزىقىنى التىنچه ئىپادىلهش ئۈچۈن تۈزۈلگهن بىر قانچه اليىھهلهر توغرىسىدائۇيغۇر 
  

 توغرىسىدا كۆپ ئىزدىنىشلهر ن ئىپادىلهشئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىنى التىنچه ھهرپلهر بىله
ــ ــ. لهر قولغــا كهلتۈرۈلــدىبولــدى، ھهمــده بهلگىلىــك نهتىجى دىكى مۇنــازىلهرمۇ ناھــايىتى كهســكىن ۋه بــۇ توغرى

 ھهركىــم بۇنــداق ئــاخىرى چىقمايــدىغان ،دا گهپ بولۇنــسىالئۇزۇنغــا ســوزۇلدى، شــۇڭا بــۇ توغرىــناھــايىتى 
تا، بهزىلهر بۇ خىل ئىزدىنىش ھازىرقى يېزىقىمىزنىڭ ئورنىغا التىنچه يېزىقنـى ھهت. مۇنازىرىلهردىن تولىمۇ زېرىكتى

ئـاخىر - بولغاچقـا، بـۇ خىـل ئىـزدىنىش ۋه تهتقىقاتالرغـا باشـتىنادهسسىتىش مهقسهت قىلىنغـان دېـگهن قاراشـت
  .دىهلناھايىتى كهسكىن قارشى تۇرۇپ ك

ئۇيغــۇر «، »ئۇيغــۇر التىــن يېزىقــى«، »ادىلهشئۇيغــۇر يېزىقىنــى التىــنچه ھهرپــلهر بىــلهن ئىپــ«مېنىڭچىمــۇ، 
ناملىرىدا بارلىققا كهلگهن بىـر قـانچه خىـل اليىـھهلهرده مهقـسهت بىـلهن ئۇقـۇم ئوتتۇرىـسىدا » كومپيۇتېر يېزىقى
ــار ــددىيهت ب ــالغۇزى ــرىلگهن ئات ــھهلهرگه بې ــۇ اليى ــاي، يهنه ب ــۇپال قالم ــانالر بول ــق ئېلىنمىغ ــۈنكى، . مۇ مۇۋاپى چ

 شـۇ يېزىقنـى ھهمـدهئۆزىگه ئىككىنچى دهرىجىلىـك يېزىـق،  هل يېزىقى بار بولغان بىر مىللهتمۇكهممدا ھېچقاچان
 دېگهنـدهك »قوشـۇمچه يېزىـق«، »يانداش يېزىـق«، »اليىھه«دىكى ئىپادىلهيدىغان باشقا بىر خىل ھهرپ شهكلى

  . ئۆز يېزىقى ئۈچۈن يهنه بىر يېزىق تهشكىل قىلىپ باققان ئهمهسنى قويۇپئاتالغۇالر
  ئۇيغـۇر ۋه تور ئاالقىسىدا كومپيۇتېر،شۇكى سهۋهبى تۈپكى نىڭۇقىرىقىدهك اليىھهلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىي
قه ئېلىــپ بېــرىش بهلگىــلهر ئــارقىلىق ئــاال-نــى نورمــال ئىــشلىتىش ئىمكــانىيىتى بولمىغانــدا، التىــنچه ھهرپىيېزىق

يېزىـــق ســـۈپىتىده » قوشـــۇمچه«ۇشـــتا يېزىقىنىـــڭ كومپيـــۇتېر ئۇچۇرالشتۇر» ئـــاالقه«، قىلىنغـــان» مهقـــسهت«
بىـراق، ئۇقـۇم جهھهتـتىن دىقـقهت قىلىنمىغـان نۇقتـا شـۇكى، بـۇ خىـل . ئىشلىتىلىنىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئىدى

 دېگهن ئۇقۇم ئاستىدا نېمىنىـڭ ئىـشقا ئاشـۇرۇلىدىغانلىقى »التىنچه ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهشئۇيغۇر يېزىقىنى «
شـۇ سـهۋهبتىن . ېرىشتۈرۈلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئېنىق بىر يـۈنىلىش بېكىـتىلمىگهنۋه ئاخىرىدا قانداق ئۈنۈمگه ئ

، تـور لىـرى كومپيـۇتېر، ئۇچـۇر» ئۇيغـۇر يېزىقىنـى التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش اليىـھه«بارلىققا كهلگهن 
 بىــرلىككه ،انكــۆپ خىــل شــهكىللهرده ئىــشلىتىلىنىپ كېلىنىۋاتقــ ،ش داۋامىــدالىده ئىــشلىتىلىرى ســاھهئاالقىــسى

 خىل اليىھهلهرنى بىرلىككه كهلتـۈرۈش جهھهتـلهرده بىـر قىـسىم نهتىجىلهرنـى قولغـا كهلتـۈرگهن كهلمىگهن ھهر
 شــۇنىڭدهك تىلــشۇناسلىق، .يهتمىــدىبولــسىمۇ، بىــراق ئىــشلهتكۈچىلهرنىڭ ئــادىتىنى ئۆزگهرتىــشكه ئىمكــانىيىتى 

ۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرىـشكه ، ئۇيغلۇغهتشۇناسلىق كهسىپلىرىنىمۇ ئويالشمىغانلىقتىن
ــدى ــادىر بواللمى ــلهن، ق ــۇنىڭ بى ــۋهردىش ــۇپ تۇرى ــۇد بول ــھهلهر تهڭ مهۋج ــل اليى ــانچه خى ــر ق ــرلىككه « ، بى بى

كومپيـۇتېر يهنىـال خىل اليىـھهلهر ىر قانچه ببولۇپ قالغاندهك، ھازىرغىچه  بولسا بىھۇده ئاۋارىچىلىق »كهلتۈرۈش
  .ىدا ئىشلىتىلىنىپ كېلىنمهكتهىرقه ئىشلۋه تور ئاال

  :ۋاتقان اليىھهلهر تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهتنۆۋهتته ئاساسلىق ئىشلىتى
، »دهسلهپته ئۇيغـۇر كومپيـۇتېر يېزىقـى دهپ ئاتالغـان الھىـيه(» ئۇيغۇر التىن يېزىقى«: بىرىنچى خىل اليىھه

 ).الغان دهپمۇ ئات»ئۇيغۇر يېزىقىنى التىنچه ئىپادىلهش«ئۆز نۆۋىتىده بۇمۇ 
  

  خ  چ  ج  ت  پ  ب  ئه  ئا
a  e  b  p  t  j  ch  x  
  ف  غ  ش  س  ژ  ز  ر  د
d  r  z  J (zh)s  sh  gh  f  
  ھ  ن  م  ل  ڭ  گ  ك  ق
q  k  g  ng  l  m  n  h  
  ي  ئى  ئې  ۋ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو
o  u  ö  ü  v/w  é  i  y  
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ھهرپ بىـلهن ئىككـى دانه التىـنچه الر » ڭ«، »غ«، »ش«، »چ«يۇقىرىدىكى اليىھهده، ئـۈزۈك تاۋۇشـالردىن  
تاۋۇشـىنىڭ ئۇيغـۇر تىلىـدىكى ئىـشلىتىلىش مىقـدارى كـۆپ » ژ«.  شهكلىده ياسالغانقوشما ھهرپبىرىكتۈرۈلۈپ 

دهپ » zh«، ھهمـده بىـلهن ئىپـادىلهش تهشـهببۇس قىلىنغـانھهرىپـى » J j«بولمىغانلىقى ئۈچـۈن بـۇ تاۋۇشـنى 
بهلگىلىـرى تهڭ كۆرۈلىـدۇ، اليىھهنىـڭ » W w«ۋه » V v«اليىـھهده . يېزىـشقىمۇ بولىـدىغانلىقى ئهسـكهرتىلگهن
 ئىــشلىتىش  ھهرىپىنــى»W w«تاۋۇشــىنى ئىپــادىلهش ئۈچــۈن » ۋ«چۈشهندۈرۈلىــشىده ئۇيغــۇر تىلىــدىكى 

ا چهتتىن كىرگهن بىـر قىـسىم قىـسقارتىلما سـۆزلهرده  بولسا ئۇيغۇر تىلىغ ھهرىپىنى»V v«تهشهببۇس قىلىنغان، 
، ۈپئۇندىن باشقا يهنه ئىمال قائىدىـسى كۆرسـىتىپ ئۆتۈلـ. هببۇس قىلىنغانياكى ئايرىم سۆزلهرده ئىشلىتىش تهش

ئـۆ، » Ö ö«الرنـى ئىپـادىلهش ئۈچـۈن ئىـشلىتىلىنىدىغان بهلگىلهردىـن » ئې«، »ئۈ«، »ئۆ«سوزۇق تاۋۇشالردىن 
»Ü ü «)ئۈ( ،»É é «)همـده الرنى كومپيۇتېر كۇنۇپكا تاختىسىدىن كىرگۈزۈش ئۇسـۇللىرى تونۇشـتۇرۇلغان، ھ) ئې

» U u«ئـۆ، » O o«بۇ ئۈچ دانه ئاالھىده ھهرپنى كومپيۇتېردا كىرگۈزۈشكه بولمىغاندا، بـۇ ھهرپلهرنـى بىۋاسـىته 
ــۈ( ــې(» E e«، )ئ ــۈرۈپ ) ئ ــالىقى كهلت ــۇن خات ــۆزلهرده مهزم ــڭ س ــدىغانلىقى، بۇنى ــىمۇ بولى ــهكلىده كىرگۈزس ش

دهپ تــوغرا كىرگــۈزۈش » ériq« ســۆزنى ئېرىــق دېــگهن: مهســىلهن. چىقارمايــدىغانلىقىمۇ كۆرســىتىپ ئۆتــۈلگهن
دهپ كىرگۈزۈلسىمۇ، بـۇنى ئوقـۇش » eriq«نى كىرگۈزۈشكه ئىمكانىيهت بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا، » é«داۋامىدا 

ــدا  ــي ھال ــدا، تهبىئى ــق«داۋامى ــاي، » ئهرى ــق«دهپ ئوقۇم ــلهن » ئېرى ــي ئاساســالر بى ــدىغانلىقى ئىلمى دهپ ئوقۇلى
 :ئۆرنهك .كۆرسىتىلگهن

1. Yaxshimusiz, méning bügün ishim chiqip qalghanliqi üchün mektepke baralmidim. 
2. Yaxshimusiz, mening bugun ishim chiqip qalghanliqi uchun mektepke baralmidim. 

  
»  ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى ھهرپلهرنـى التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش اليىھىـسى«: ئىككىنچى خىل اليىـھه  

  ). يىلى ئېالن قىلغان-2008ىق كومىتېتى يېز-تىل(
  

  خ  چ  ج  ت  پ  ب  ئه  ئا
a  e  b  p  t  j  ch  x  
  ف  غ  ش  س  ژ  ز  ر  د
d  r  z  zh s  sh  gh  f  
  ھ  ن  م  ل  ڭ  گ  ك  ق
q  k  g  ng  l  m  n  h  
  ي  ئى  ئې  ۋ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو
o  u  ö  ü  v/w ë  i  y  

  

پ ئىـشلهش ئـارقىلىق تـۈزۈلگهن يۇقىرىدىكى الھىيه، بىرىنچى خىل اليىھهگه ئاساسـهن قايتىـدىن پىشـشىقال 
اليىھه بولۇپ، بۇ اليىھهنىڭ ئىشلىتىش قانۇنىيىتى ۋه كۆرسىتىپ ئۆتكهن قائىدىلىرى يۇقىرىدىكى بىرىنچـى اليىـھه 

» ژ«ئوخـشىمايدىغان پهرقـى شـۇكى، مهزكـۇر اليىـھهده ئىلگىـرىلگهن ھالـدا ئۇيغـۇر تىلىـدىكى . بىلهن ئوخـشاش
مهزكۇر اليىھه ئېالن قىلىنغـان يازمـا . قوشما ھهرپلىرى بىلهن ئىپاده قىلىنغان» zh«تاۋۇشى التىنچه ھهرپلهردىن 

ده ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ھهرپ بهلگىلهشتىكى ئاساسـىي هبۇ اليىھ«: ماتېرىيالىدا، اليىھهنىڭ ئىلمىيلىكى سۆزلهنگهنده
ــۇرۇلدى ــگه ئاش ــشانى ئهمهل ــادىلهش نى ــر تاۋۇشــنى ئىپ ــر ھهرپ بى ــان بى ــسىپى بولغ ــي-» .پرىن ــراق . ىلگهن دې بى

يۇقىرىدىكى اليىھه جهدۋىلىدىن بىـز بىـر ئهمهس تـۆت دانه سـوزۇق تاۋۇشـنىڭ قوشـما ھهرپ بىـلهن بىرىكتـۈرۈپ 
 :ئۆرنهك .ياسالغانلىقىنى كۆرىمىز، بۇنى قانداقمۇ بىر ھهرپ بىر تاۋۇشنى ئىپادىلىدى دېگىلى بولىدۇ

1. Yaxshimusiz, mëning bügün ishim chiqip qalghanliqi üchün mektepke baralmidim. 
2. Yaxshimusiz, mening bugun ishim chiqip qalghanliqi uchun mektepke baralmidim. 
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  :دا ياكى خهنزۇچه پىنيىنگه ئاساسهن ئىشلىتىپ كېلىنىۋاتقان اليىھهىئاساس» يېڭى يېزىق«: ئۈچىنچى اليىھه  
  

  خ  چ  ج  ت  پ  ب  ئه  ئا

a  a  b  p  t  j  q  h  

  ف  غ  ش  س  ژ  ز  ر  د

d  r  z  zh s  x  g  f  

  ھ  ن  م  ل  ڭ  گ  ك  ق

k/kh k  g  ng  l  m  n  h  

  ي  ئى  ئې  ۋ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو

o  u  o  u/v v/w e  i  y  
  

، يـاكى خهنـزۇچه پىنـيىن ئارىـسىدائاساسـى بـار كىـشىلهر » يېڭـى يېزىـق«يۇقىرىدىكى بـۇ اليىـھه ئومـۇمهن  
ــارقىلىق  ــشلىتىش شــهكلى ئ ــسقارتىپ ئى ــائاساســىدا قى ــنچه نقوللىنىلىنىۋاتق ــان التى ــۈك ئىلمــى بولمىغ ــر تۈرل  بى

، ئىپادىلهش ئۇسۇلى بولۇپ، بۇ خىل ئىشلىتىش شهكىللىرى كـۆپىنچه ھـالالردا تـور يۈزىـدىكى ئـېلخهت ئاالقىـسى
  پاراڭلىـشىش داۋامىـدا، قاتارلىق مۇڭداشقۇ يۇمشاق دېتاللىرىداMSN ،Skype ،QQ ۋه  يولالشيانفونالردا ئۇچۇر

 .ىش ئىمكانىيىتى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا ئىشلىتىپ كېلىنىۋاتىدۇئۇيغۇر يېزىقىنى ئىشلىت
 سـۆزلهرده ،شهكىل ئىشلىتىشكه قۇاليلىق بولسىمۇ، ئىلمىي ئهمهس، شهكلىمۇ بىـر قهدهر كـۆپ خىـلبۇ خىل   

يۈز بېرىدۇ، سۆزلهرنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇش تهس، بۇ خىل اليىھهده يېزىلغان ئۇچۇرالرنى رهسـمىي كۆپ خاتالىق 
اتېرىيال سۈپىتىده ساقالش ۋه كېيىن ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش قىممىتى ئاساسهن يوق، بۇنىڭدا يېزىلغان ئۇچۇرالر م

شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىكى مهقسهتنى ئىپـادىلهش يـاكى پاراڭلىـشىش جهريانىـدىال ئـۆز رولىنـى ئهڭ ئـاددىي ئۇسـۇل 
ك قىممىتىنــى يوقىتىــدىغان ۋاقىتلىـــق بىــلهن ئىپــادىلهپ، ئــۇزۇن مۇددهتلىــك ماتېرىيـــال قىلىــپ ساقلىنىــشته

 .ىنالمايدۇئۇچۇرالردىن ئىبارهت بولغاچقا، بۇ خىل شهكىلده يېزىلغان ئۇچۇرالر رهسمىي ماتېرىيال سۈپىتىده سـاقل
  :ئۆرنهك

1. Yahximusiz, maning bugun ixim qikip kalganliki uqun maktapka baralmidim. 
2. Yahximusiz, maning bugun ixim qikhip khalghanlikhi uqun maktapka baralmidim. 
3. Yah xi mu siz, maning bu gun ixim qi kip kal gan li ki uqun mak tapka baral midim. 

  
ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىمىز يۇنىكـودتىن ئـورۇن ئېلىـشتىن سۆز تېمىمىزغا قايتىپ كهلسهك، 

شـۇ سـهۋهبتىن بىـر . ا نورمال بىرتهرهپ قىلىش خېلى كۆپ قېيىنچىلىقالرغا يولۇققانبۇرۇن، بۇ يېزىقنى كومپيۇتېرد
 كومپيـۇتېردا ئۇچـۇر ئـۇزىتىش ،ئانا تىلدا ئىشلهشقىسىم كومپيۇتېر كهسپىي خادىملىرى ئارىسىدا پروگراممىالرنى 

ل ئهھۋال ئاخىرىدا كـۆپ بۇ خى. ياكى قوبۇلالشتا التىنچه ھهرپلهردىن پايدىلىنىش ئهھۋالى كۆرۈلۈشكه باشلىغان
، بهزى كىـشىلهر ئـۆز اليىھهلهرنـى شـهكىللهندۈرگهنئوخـشىمىغان  بىـر قـانچه خىـل  ۋهخىل ئىپـادىلهش شـهكلى
-خهلقئـارا يۇنىكـود ئـورگىنى ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى ھهرپ. قـان ئهھۋالالرمـۇ كـۆرۈلگهنئالدىغا اليىـھه تـۈزۈپ چىق

غاندىن كېيىن، ئهرهب يېزىقى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېزىقىمىزنىـڭ ئالرهسمىي قوبۇل قىلىپ بهلگىلهرنى يۇنىكودقا 
بـۇ . كومپيۇتېر ۋه ئۇچۇر كهسپىده ئىشلىتىلىشى تېز راۋاجالندى، ھهمده نۇرغۇن قېـيىن مهسـىلىلهر ھهل قىلىنـدى

اليىھهلىرىنــى ئىــشلىتىش بوشــلۇقىمۇ ناھــايىتى » التىــنچه ھهرپــلهر بىــلهن ئىپــادىلهش«خىــل ۋهزىــيهت ئاســتىدا 
  .لىشىپ كهتتىتار

ئۇيغـۇر يېزىقـى يۇنىكـودتىن تېخـى ئـورۇن ئالمىغـان ۋاقىـتالردا، ئۇيغـۇر يېزىقىـدا تـور تور ساھهسىده بولسا، 
ئۇيغــۇر يۇقىرىــدا كۆرســىتىپ ئۆتــۈلگهن  ، بهلگىلىــك قېيىنچىلىقالرنــى ئېلىــپ كهلگهنلىكــتىنتىمۇبــېكهت قۇرۇشــ

، بۇنـداق بولۇشـىدىكى قىـسىم تـور بـېكهتلهر بـار ئىـدىيېزىقىنى التىنچه ئىپـادىلهش اليىھهسـىده تـۈزۈلگهن بىـر 
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ئاساسلىق سهۋهب، ئۇيغۇر يېزىقىنى تور بهتـلهرده كۆرسـىتىش ۋه كىرگـۈزۈش ئىـشلىرىنىڭ تېخـى مـۇكهممهل بىـر 
شـۇ باسقۇچقا كىرمىگهنلىكى، ئۇيغۇر يېزىقىنى تور ساھهسىده ئىشلىتىشنىڭ قېيىن بولۇشى سهۋهب بولغان ئىدى، 

ىسىم تور بـېكهتلهر ئـۆز ئىالجلىـرى ئۈچـۈن ئۇيغـۇر تىلىنـى التىـنچه ئىپـادىلهپ تـور بېكهتلهرنـى بىر ق، سهۋهبتىن
قورۇپ چىقتى، بۇ خىل تور بېكهتلهر ھازىر كۆپ بولمىسىمۇ، بىراق ئۇيغۇرچه ئىشلهنگهن تـور بـېكهتلهرده ئۇيغـۇر 

يهنه، مــۇھىم . ور بــېكهتلهر بــاريېزىقىنــى التىــنچه ھهرپــلهر بىــلهن كۆرســىتىپ بېــرىش ئىقتىــدارىنى ھازىرلىغــان تــ
 كىشىلهر ئارىسىدا تور ئادرېسى، ئېلخهت ئادرېسىدا ئۆزلىرى خالىغان بىر شـهكىلده ئىپـادىلهپ ئامىلالرنىڭ بىرى،

ئىشلىتىش ۋه بىر قىسىم مۇڭداشقۇالردا ئۇيغۇر يېزىقىنى ئىشلىتىش ئىمكانىيىتى بولمىغان ئهھـۋال ئاسـتىدا، ئـۆزى 
ــدىغان شــهكىلده الت ــۇتېر، بىلى ــدا، كومپي ــسابقا ئالمىغان ــدىغانلىقىنى ھې ــاالقه قىلى ــلهن ئ ــلهر بى ــنچه ھهرپ ــورى ، ت

ئومـۇمهن » ھهسـىئۇيغـۇر يېزىقىنـى التىـنچه ئىپـادىلهش اليى«سىڭدۈرمه مهشغۇالت سىـستېمىلىق ئۈسـكۈنىلهرده 
شلىتىـشنى مهقـسهت  ئۆز ۋاقتىدا، مۇشـۇنداق سـاھهلهرده ئى؟بۇ نېمىنى چۈشهندۈرىدۇ. ۋاتىدۇنىئىشلىتىلمهي كېلى

قىلىـپ بىـرلىككه كهلتـۈرۈلگهن اليىـھه، ئهمـدىلىكته نـېمه ۋهزىپىلهرنـى ئـادا قىلىۋاتىـدۇ؟ بۇنىـڭ جــاۋابى، ئهرهب 
، سـىڭدۈرمه مهشـغۇالت سىـستېمىلىق ئۈسـكۈنىلهرده تـوريېزىقى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېزىقـى ھـازىر كومپيـۇتېر، 

دېــيىلگهن » يانــداش يېزىــق«يــاكى » يــاردهمچى يېزىــق«ۇڭا ۋاتىدۇ، شــهقۇاليلىــق بىــر شــهكىلده ئىــشلناھــايىتى 
 بــۇ بــوش . ئــورنى بــوش قېلىۋاتىــدۇىقىيهتلىــك ئــادا قىاللمــايپقىــسقىغىنه تــارىخى بۇرچىنىمــۇ مۇۋاپ» اليىــھهلهر«

ئورۇننى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئىلگىرىكى تهجرىبه سـاۋاقالرنى يهكۈنلىـشىمىز كېـرهك، مهقـسهت، ئۇقـۇم، چۈشـهنچه، 
  .ئوتتۇرىغا قويۇلىشى كېرهك دهپ قارايمهننىشان ئېنىق 

دۇنيادا بىر قىسىم مىللهتلهر يۇقىرىدا بىـز بايـان قىلغانـدهك باسـقۇچالرنى باشـتىن ئۆتكـۈزگهن ۋه ناھـايىتى 
بۇنىــڭ مىــساللىرى . نىــڭ تهرهققىيــاتىنى ئىلگىــرى ســۈرگهنىيېزىق-ياخــشى نهتىجىــلهرگه ئېرىــشىپ، مىللىــي تىــل

خهنـزۇ يېزىقـى بولـسا دۇنيـادا ئهڭ . رهب يېزىقىنـى مىـسالغا ئېلىـپ ئۆتۈشـكه بولىـدۇ خهنـزۇ يېزىقـى ۋه ئهئۈچۈن،
تهسـۋىرىي يېزىـق بولغـانلىقى ئۈچـۈن، خهنـزۇ يېزىقـى . هككهپ ۋه ھهرپ سانى ئهڭ كـۆپ يېزىـق ھېـسابلىنىدۇرمۇ

 جىـدىن خهنـزۇ ئېنىـق ئىپـادىلهپ بېرهلمهيتتـى، شـۇ ۋهيهككه تاۋۇشالر بويىچه خهنزۇ تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى 
  ئىپادىلهش ئۈچۈن بىر قانچه خىل  شهكىلدىكى التىنچه ھهپلهر بىلهن بهلگه قويـۇشدىكى تىل تاۋۇشلىرىنىىتىل

، يېڭىـدىن  ئوتتۇرىغا چىققـان، كېيىنكـى ۋاقىـتالردا خهنـزۇ تىلـشۇناسلىقىنىڭ ئېھتىيـاجىنى قانـدۇرۇشىرىاليىھهل
ومپيــۇتېر ئۇچــۇر تېخنىكىــسى، تــور ساھهســىده خهنــزۇ يېزىقىنــى بارلىققــا كېلىۋاتقــان ۋه تهرهققىــي قىلىۋاتقــان ك

 خهنـزۇ تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى التىـن ،ىدات ئاسـقۇاليلىق بىر شهكىلده بىر تهرهپ قىلىشنى قولغا كهلتۈرۈش
 بىلهن ئۆلچهملىك ئىپادىلهش شهكلى توغرىسىدا ئىزدىنىش ئېلىپ بېرىلىپ، خهلقئـارادا بۇنـدىن بـۇرۇن ىرىھهرپل
زۇ تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى ئىپادىلهش ئۇسۇللىرى ۋه باشقا مىللهتلهرنىڭ تهجرىبىلىرى ئـۆرنهك قىلىنغـان خهن

تاۋۇشـقا دېـگهن سـۆز » پىنـيىن«خهنـزۇچه . اليىھهسى تۈزۈپ چىقىلغان» پىنيىن«ئاساستا، ھازىرقى خهنزۇ تىلى 
ھهرگىزمـۇ » پىنـيىن«غان ئۇقـۇم شـۇكى، بـۇ يهرده دىقـقهت قىلىـدى. ئاساسهن ئىپادىلهش دېگهن مهنـانى بېرىـدۇ

خهنزۇ تىلىدىكى «دېگهن بۇ سۆز » پىنيىن«بولماستىن، بهلكى »  التىنچه ئىپادىلهش اليىھهسىڭخهنزۇ يېزىقىنى«
 دانه 26چـوڭ جهھهتـتىن ئىنگلىـزچه » پىنـيىن«. دېگهنلىكتـۇر» تىل تاۋۇشلىرىنى التىنچه ئىپادىلهش اليىھهسـى

. سىرت، ئېنىقلىق جهھهتتىن سوزۇق تاۋۇشالر تۆت تون بهلگىـسى بـويىچه ئايرىلىـدۇھهرپتىن تهشكىل تاپقاندىن 
بهلگىـلهر بىـلهن - ھهرپدىئاكتىرىـكبۇ اليىـھهده بىـر تاۋۇشـقا بىـر بهلـگه قويـۇش، تاۋۇشـالرنىڭ ۋارىيـانتلىرىنى 

ىپلىرىده، پهرقلهنــدۈرۈش پرىنــسىپى قوللىنىلغــانلىقى ئۈچــۈن، كېيىنكــى ۋاقىــتالردا كومپيــۇتېر، ئۇچــۇر كهســ
. نمهكــتهىدىمۇ ناھــايىتى ياخــشى ئىــشلىتىپ كېلىتىلــشۇناسلىق، تارىخــشۇناسلىق، لۇغهتــشۇناسلىق كهســىپلىر

كومپيــۇتېرالردا پىنــيىن بــويىچه يېزىــق كىرگۈزگهنــده ســوزۇق تاۋۇشــالرغا تــون بهلگىــسى قويۇلمــايمۇ خهنــزۇچه 
، zh ،ch«اليىھهسـىده خهنـزۇ تىلىـدىكى » پىنـيىن«خهنـزۇچه . خهتلهرنى كىرگۈزۈش مهقسىتىگه يهتكىلى بولىدۇ

sh ،ng « بىـر دانه سـوزۇق تـاۋۇش ، تاۋۇش قوشما ھهرپلهر بىـلهنئۈزۈكالردىن ئىبارهت تۆت دانه »ü « التىـنچه
بولمىغـان بـۇ خىـل بىـر ھهرپ يېزىق ئاالھىده ھهرپ بىلهن ئىپادىلهنگهن بولسىمۇ، خهنزۇ يېزىقىدهك ئېلىپبهلىك 

  . يېزىققا ماس كهلگهن تهسۋىرىيغانبىر سۆزنى ئىپادىلهيدى
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خهنــزۇ تىلىــدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىنى التىــنچه ئىپــادىلهش اليىھهســىنىڭ ئومــۇمىي قائىدىــسىده مۇنــداق 
، zh ،ch ،sh«قوشـما ھهپلهردىـن  تاۋۇشالردىن تۆت دانىسىنى ئىپادىلهيـدىغان ئۈزۈككۆرسىتىلگهن، اليىھهدىكى 

ng « الرنــى ئــۆز نۆۋىتىــده يهنه»zh = ž«، »ch = č« ،»sh = š« ،»ng = ŋ« شــهكىللىرىده قوللىنىــشقا 
بىلهنمــۇ ئىپادىلىـــسه » v«نـــى » ü«ئۇنىڭـــدىن باشــقا يهنه ســـوزۇق تــاۋۇش . بولىــدىغانلىقىمۇ كۆرســىتىلگهن

  .بولىدىغانلىقى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن
 شـهكىللىرىده »zh = ž« ،»ch = č« ،»sh = š« ،»ng = ŋ«پىنيىن اليىھهسىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىـده 

ــدىغان  ــدىن باشــقا، »ž ،č ،š ،ŋ«كۆرۈلى ــاز كۆرۈلگهن ــشۇناسلىق ســاھهلىرىده ئ ــشۇناسلىق، لۇغهت ــرى تىل  ھهرپلى
بـۇ تـۆت تاۋۇشـقا  قوشـما ھهرپـلهر بىـلهن ئىپادىلىگهنـدىمۇ خهنـزۇ تىلىـدىكى تاۋۇشـالرنىكېيىنكى ۋاقىتالردا بـۇ 

، ھهم اتـا تهكرارلىنىـشىنى كهلتـۈرۈپ چىقارمايـدىغانلىقى، سۆزلهرده تاۋۇشـالرنىڭ ختامامهن ماس كېلىدىغانلىقى
شــۇنىڭدهك خهنــزۇ تىلىــدا يهنه قوشــما تاۋۇشــالرنىڭمۇ مهۋجــۇد ئىكهنلىكــى، بــۇ قوشــما تاۋۇشــالرنى ئىپــادىلهش 

شــهكلىده بىرىكتــۈرۈلگهن قوشــما ھهرپلهرنىــڭ  ھهرپــلهر تىزىقــى ۈپئۈچۈنمــۇ بىرقــانچه ھهرپلهردىــن بىرىكتۈرۈلــ
ــدىغان ــۈزۈك تاۋۇشــالردىكى لىقى ھاســىل بولى ــۇپ، ئ ــادىلهش ئۈچــۈن » zh ،ch ،sh ،ng«كــۆزده تۇتۇل الرنــى ئىپ

ھهرپلىـرى كـۆپ ئىـشلىتىلمهيدىغان يـاكى پۈتـۈنلهي » ž ،č ،š ،ŋ «ئىشلىتىشكه بولىدۇ دهپ تهۋسـىيه قىلىنغـان 
تاۋۇشـىنى رهسـمىي  »ü«سوزۇق تاۋۇشالر ئىچىدىكى ئاالھىده بىـر دانه ھهرپ بولغـان . ئىشلىتىلمهيدىغان بولدى

دىـن » u « نۇقتىسىدىن بـۇ ھهرپنـىتيېزىقلىق ماتېرىيالالردا ئهينهن ئىشلىتىش، ئىمكانىيهت بولمىغاندا زۆرۈرىيه
بىــلهن كۆرســىتىپ ئىــزاھالش ئهســكهرتىلگهنلىكتىن، ھــازىر كومپيــۇتېردا خهنــزۇ يېزىقىنــى » v «پهرىقلهنــدۈرۈپ

ـــارقىلىق  ـــيىن ئ ـــشلىتىلىدىغان پىن ـــته ئى ـــسىدىكى كىرگۈزۈش ـــا تاختى ـــهكىللىرىده كۇنۇپك ـــۈزۈش ش » v«كىرگ
  .كىرگۈزۈلىدۇ» ü « ئاالھىده ھهرپكۇنۇپكىسىنى بېسىش ئارقىلىق

ئهرهب يېزىقىنـى كومپيـۇتېر  يېزىلىدىغان مۇرهككهپ يېزىقالرنىـڭ بىـرى، اسولغ-ئهرهب يېزىقى بولسا ئوڭدىن
ىشلىتىش داۋامىدا، ئهرهب تىلىـدىكى تاۋۇشـالرنى ئۇچۇر ئاالقىسىده، تىلشۇناسلىق، لۇغهتشۇناسلىق ساھهلىرىده ئ

 ئېلىپبهلىك يېزىـق التىنچه ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهش زۆرۈرىيىتى كېلىپ چىققان، شۇ ۋهجىدىن، ئهرهب يېزىقىنىڭ
 بىـر تهئىپادىلهشـالتىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئهرهب تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى  ئىكهنلىكىنى كۆزده تۇتقان ئاساستا

  . بولىدۇۋېلىشقاىر بهلگه ئىشلىتىلگهن، بۇنى تۆۋهندىكى جهدۋهلدىن كۆرۈتاۋۇشقا ب
  

  خ  ح  ج  ث  ت  ب  ا

a b t ṯ j/ḡ ḥ ẖ 
[ʔ] [b] [t] [θ] [ʤ] [ɦ] [χ] 

  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د

d ḏ r z s š ṣ 

[d] [ð] [r] [z] [s] [ʃ] [ʂ] 

  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض

ḍ ṭ ẓ ‘ ġ f q 

[ɗ] ['t] [ʑ] [ʕ] [ʁ] [f] [q] 

  ي  و  ه  ن  م  ل  ك

k l m n h w y 

[k] [l] [m] [n] [h] [w] [j] 

  
ــۇنداقال  ــش ــدىكى ئهرهب تىلى ــىدهدىكى تاۋۇشــالرنى، يۇقىرى ــادىلهش اليىھهس ــنچه ئىپ ــى  التى ، ئهرهب يېزىقىن
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ئىشلىتىش ئىمكانىيىتى ۋه يۇقىرىقىدهك ئهرهب تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىـن ھهرپلىـرى بـويىچه ئىپـادىلهش 
 بىر قانچه مۇرهككهپ ھهرپلهرنى كىرگۈزۈش ئىمكـانىيىتى بولمـاي قالغـان تـور ئادرېـسى، ئـېلخهت اليىھهسىدىكى

ئادرېسى دېگهندهك ئورۇنالردا ۋه مهشغۇالتالردا مۇرهككهپ ھهرپلهرنى قوشما ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهش ئۇسۇلى 
  : يهنى.بويىچه ھهل قىلىش چارىسى كۆرسىتىپ بېرىلگهن

  

  خ  ح  ج  ث  ت  ب  ا

a b t th j h kh 

  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د

d dh r z s sh sz 

  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  ض

dz tz c ‘ gh f q 

  ي  و  ه  ن  م  ل  ك

k l m n h w y 

  
ئهرهب تىلىــدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىنى  لۇغهتــشۇناسلىق كهســپلىرىده چوقــۇمبۇنــداق بولغانــدا، تىلــشۇناسلىق،   

ھهمـده، تـور .  بىـلهن ئىپـادىلهش ئېلىـپ بېرىلغـانالتىنچه ئىپادىلهش اليىھهسى بويىچه بىر تاۋۇشـنى بىـر ھهرپ
ئاالقىــسى جهھهتــته يولۇقــۇش ئىمكــانىيىتى بولغــان ئهھۋالالرنىمــۇ كــۆزده تۇتــۇپ قوشــما ھهرپلهرنــى ئىــشلىتىش 

 ئىپادىلهشـكه  ھهرپلىرى بىـلهنئۇسۇلى ۋه دائىرىسى بېكىتىپ بېرىلگهن بولغاچقا، ئهرهبلهر ئۆزىنىڭ تىلىنى التىن
 قـاراپ يۇقىرىـدىكى ئىككـى جهدۋهلـده كۆرسـىتىلگهن اليىـھه ۋه كۆرسـهتمه بـويىچه ىغا شـارائىت،توغرا كهلگهنده

 التىـن ھهرپلىرىنـى قوشـۇمچه ئىشلىتىـشكه ،ئهرهب يېزىقىنى ئىـشلىتىش ئىمكـانىيىتى بولمىغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا
  .شارائىت ياراتقان-شهرت
 20، قېرىنــداش مىللهتــلهر ئارىــسىدا يېقىنقــى غا ئوخــشاشمىــسالالرمــۇۋاپپهقىيهت قازىنىلغــان يۇقىرىــدىكى   

يىلدىن بۇيان، ئۆز مىللىي يېزىقىنى ئىسالھ قىلىش، يېزىقى يوقالر يېزىق بهرپـا قىلىـش جهريانىـدا، ئـۆزىگه يـېقىن 
ساۋاقلىرىنى ئۆرنهك قىلىش، تهدبىقالشقا بولىدىغان ئاساس -بولغان قېرىنداش مىللهتلهرنىڭ تارىختىكى تهجرىبه

ــسا تهدب ــڭ البول ــۈركىيه تۈركلىرىنى ــسىپىغا ئاساســهن، ت ــالش پرىن ــلىنىپ ىق ــك ئېلىپبهســىگه ئاساس ــن ھهرپلى تى
  .ئۆزلىرىنىڭ مىللىي يېزىقلىرىنى ئىسالھ قىلدى ياكى يېڭىدىن بهرپا قىلدى

ــىتېتى تۈرك-1991 ــارا ئۇنىۋېرس ــدا مارم ــات يىلى ــوگىيه تهتقىق ــدىن ىل ــستىتۇتى تهرىپى ــارا « ئېنى ــلهر ئ مىللهت
يىغىـن ئىـشتىراكچىلىرى تـۈرك لهھچىلىـرى . ئىلمىي مۇھـاكىمه يىغىنـى ئۆتكۈزۈلـدى» رك ئېلېپبهسىدهۋرداش تۈ

بۇ ئېلىپبه، تۈركىيه تۈركچىسىده .  ھهرپلىك ئورتاق ئېلىپبه اليىھهسىگه ئىمزا قويدى34ئۈچۈن تهۋسىيه قىلىنغان 
، »Ä ä« ،»Ñ ñ« ،»X x« ،»Q q«گه قوللىنىلىدىغان التىن ھهرپلىك ئېلىپبهنى ئاساس قىلىپ تۈزۈلۈپ، ئېلىپـبه

»W w «بهلگىلهر كېڭهيتىپ كىرگۈزۈلگهن ئىدى-قاتارلىق ھهرپ.  
 دهپ ISO/IEC 8859-9 يىلـــى خهلقئـــارا ئۆلچهملهشـــتۈرۈش تهشـــكىالتىغا ئىلتىمـــاس قىلىنىـــپ، -1999  

كى  يــاLatin-5 بولــۇپ، ISO/IEC 8859-9:1999 نىــڭ رهســمىي تهرتىــپ نومــۇرى ISO 8859-9بېكىــتىلگهن 
Turkish دهپ قىسقارتىپ ئاتالدى، ھهمده خهلقئارالىق ئۆلچهملهشـتۈرۈش تهشـكىالتى تـۈزگهن ISO/IEC 8859 

 ISO/IEC يىلـى  -1989بۇندىن بـۇرۇن، يهنـى . بهلگىلهر توپلىمىدۇر-ئۆلچىمى ئىچىدىكى سهككىز بىتلىق ھهرپ
ــدىلىنىپ ئ8859-9:1989 ــدىن پاي ــۇپ، بۇنىڭ ــان بول ــېالن قىلىنغ ــسى ئ ــۇر نۇسخى ــۈركچه ۋه ك ــلىقى ت چه داساس

 يىلـى يېڭـى نهشــرى ئـېالن قىلىنغانــدىن كېـيىن، بــۇ -1999. يېزىقالرنـى بىـرتهرهپ قىلىــشقا ئىـشلىتىلگهن ئىــدى
» ئورتاق تـۈرك ئېلىپبهسـى«دهپ ئاتىلىپ، مهزكۇر » بهلگىلهر توپلىمى-تۈركچه ھهرپ«بهلگىلهر توپلىمى -ھهرپ
  .ۈچۈن ئىشلىتىلمهكتهبهلگىنى ئىپادىلهش ئ- دانه ھهرپ34دىكى 
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  ئورتاق تۈرك ئېلىپبهسى

E e D d Ç ç C c B b Ä ä A a 

[e/ئې] [d/د] [ʧ/چ] [ʤ/ج] [b/ب] [æ/ئه] [ɑ/ئا] 

J j I ı İ i H h Ğ ğ G g F f 

[ʒ/ژ] [ɯ, ɪ/ يئ ] [i, ɨ /ئى] [h/ھ] [ɣ/غ] [ɡ/گ] [f/ف] 

Ö ö O o Ñ ñ N n M m L l K k 

[ø/ئۆ] [o/ئو] [ŋ/ڭ] [n/ن] [m/م] [l/ل] [k/ك] 

U u T t Ş ş S s R r Q q P p 

[u/ئۇ] [t/ت] [ʃ/ش] [s/س] [r/ر] [q/ق] [p/پ] 

' Z z Y y X x W w V v Ü ü 

[ʔ/ئ، ع] [z/ز] [j/ي] [x/خ] [w/ڤ] [v/ۋ] [y/ئۈ] 

  
  

  بهلگىلهر جهدۋىلى- تۈركچه ھهرپISO/IEC 8859-9 يىلى ئېالن قىلىنغان خهلقئارا -1999

ISO/IEC 8859-9: 1999 
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، تـۈركمهنلهر، ئازهربايجـانالر، يۇقىرىدىكىدهك ئاساسالر بىلهن ئىشلهنگهن بىر قاتار خىزمهتلهر نهتىجىـسىده  
ئارقىــدىن -، تاتارىــستان تاتــارلىرى، قىــرىم تاتــارلىرى، باشــقۇرتالر ئارقــا)كــۆك ئوغــۇزالر (گاگــائۇزالر، ئــۆزبېكلهر

 يىلــى قازاقىــستان -2007. ئاساســىدا تــۈزۈلگهن يېڭــى ئېلىپبهلىرىنــى ئــېالن قىلــدى» ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســى«
بارات يېزىقـى ئاخئاساسىدىكى التىنچىالشتۇرۇلغان قازاق التىن يېزىقىنى » لىپبهسىئورتاق تۈرك ئې«جۇمھۇرىيىتى 

ــ ــېالن قىلى ــدا ئ ــى ئاساســىدىكنامى ــده ئهســلىدىكى ســىالۋىيان يېزىق ــستان جۇمھۇرىيىتى ــازاق پ، ھــازىر قازاقى ى ق
قىـستاننىڭ ئهمهلىـي  ئۈچۈن ئىمكانىيهت ياراتتى، يهنه قىرغىزىستان جۇمھۇرىيىتىمـۇ قازايېزىقىنىڭ ئورنىنى ئېلىش

ــدىالنماقتا ــۈك پاي ــدىنمۇ ئۈنۈمل ــى . تهجرىبىلىرى ــي يېزىق ــڭ مىللى ــى ئۆزىنى ــاالر مىللىت ــسا، س ــزده بول مهملىكىتىمى
ئاساســىدا » ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســى« ئايــدىن باشــالپ -7 يىلــى -2008بولماســلىق تارىخىغــا خــاتىمه بېرىــپ، 

  .پ ئىشلىتىپ كېلىۋاتىدۇنى يولغا قويۇ» ساالر تىلى ئېلىپبهسى«تۈزۈلگهن 
نىڭ بېكىتىلىشى بىلهن تۈركىي خهلقلهر ئارىـسىدا سـانى بىـر قهدهر ئـاز، مىللىـي » ئورتاق تۈرك ئېلىپبهسى«  

يېزىقى بولمىغان خېلى كۆپ مىللىي گۇرۇپالر بۇ ئېلىپبهدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ مىللىي يېزىقىنى بهرپـا قىلماقتـا، 
ــۇرا ئاســىيادىكى ئهســلىده ســىال ــائوتت ــگهن جۇمھۇرىيهتلهرمــۇ ئارق -ۋىيان يېزىــق سىستېمىــسىنى ئىــشلىتىپ كهل

  .ئاساسىدىكى مىللىي يېزىقىنى ئېالن قىلىپ ئىشلىتىپ كېلىۋاتىدۇ» ئورتاق تۈرك ئېلىپبهسى«ئارقىدىن 
ــازىرقى    ــڭ ھ ــۈركىي مىللهتلهرنى ــسىم ت ــر قى ــده بى ــدهك تۆۋهن ــان قىلىنغانلىرى ــدا باي ــۈرك «يۇقىرى ــاق ت ئورت

 :ئاساسىدا تۈزۈپ ئىشلىتىۋاتقان ئېلپبهلىك يېزىقلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمهن» ئېلىپبهسى
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  ئازهربايجان يېزىقى

  
  

  بالقار يېزىقى

  
  

  باشقۇرت يېزىقى
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  يېزىقى) كۆك ئوغۇز(گاگائۇز 

  
  

  قاراقالپاق يېزىقى

  
  

  قازاق يېزىقى

  
  

  قۇمىق يېزىقى
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  تاتار يېزىقى

  
  
  

  تۈركمهن يېزىقى

  
  
  

  قىئۆزبېك يېزى
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  ساالر يېزىقى
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ــا قىلىــش جهريانىــدا، ئورتــاق تــۈرك    يۇقىرىــدا، قېرىنــداش مىللهتلهرنىــڭ يېزىــق ئىــسالھاتى ۋه يېزىــق بهرپ
ــرى كۆرســىتىلدى ــبه جهدۋهللى ــان ئېلىپ ــۈزۈپ چىقق ــدا . ئېلىپبهســىگه ئاساســهن ت ــىتىلگهن يۇقىرى ــى كۆرس يېزىق

رتــاق تــۈرك ئېلىپبهســىنى قوبــۇل قىلماقتــا، يــاكى بــۇ ئارقىــدىن ئو- باشــقا تــۈركىي خهلقلهرمــۇ ئارقــاخهلقلهردىــن
  .توغرىسىدا ئىزدهنمهكته

-ئۇيغۇر خهلقى ئۈچۈن ئورتاق تۈرك ئېلىپبهسىنى ئۆگىنىش ۋه ئۇنىڭـدىن پايدىلىنىـشنىڭ زۆرۈرىيىتـى بـارمۇ  
دا ســۆز باشالشــتىن ئــاۋۋال، بۇنــدىن بــۇرۇن ئۇيغۇرشۇناســلىق، ئۇيغــۇر تىلــشۇناسلىقى ۋه ىــيوقمــۇ؟ بــۇ توغر

هش نى التىن ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادىللۇغهتشۇناسلىقىدا ئىشلىتىپ كېلىنىۋاتقان ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرى
  . كۆپ ئىشلىتىلگهن ئىككى خىل شهكىلنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈش الزىمئۈچۈن

  :بىرىنچى خىل شهكىل
  

  خ  چ  ج  ت  پ  ب  ئه  ئا

a  ä  b  p  t  c / j ç  x  

  ف  غ  ش  س  ژ  ز  ر  د

d  r  z  j s  ş  ğ  f  

  ھ  ن  م  ل  ڭ  گ  ك  ق

q  k  g  ñ  l  m  n  h  

  ي  ئى  ئې  ۋ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو

o  u  ö  ü  v/w e  i (ï) y  

  
ـــالر،    ـــىرتىدىكى ئۇيغۇرشۇناس ـــى ۋه س ـــكهت ئىچ ـــان مهملى ـــن بۇي ـــى يىلالردى ـــھه يېقىنق ـــدىكى اليى يۇقىرى

 بولۇپ، يېقىنقـى تارىخشۇناسالر، تىلشۇناسالر ئومۇمىيۈزلۈك ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ھهم كۆپ كۆرۈلىدىغان شهكىل
ــادىلهش ئۇســۇلى  ــلهن ئىپ ــلهر بى ــنچه ھهرپ ــل التى ــۇ خى ــابالردا ب ــسىم كىت ــر قى ــان بى ــلهرده نهشــر قىلىنغ مهزگىل

يۇقىرىــدىكى جهدۋهلــده كۆرســىتىلگهن التىــن ھهرپلىــرى بىــلهن ئىپــادىلهش ئۇســۇلى، ئومــۇمهن . ئىــشلىتىلگهن
ماتېرىيـالالردا -ارقىلىق بېـسىپ چىقىرىلغـان كىتـابكومپيۇتېر ئارقىلىق بهت ياسىلىپ، يېڭى باسما ماشىنىلىرى ئـ

  .كۆپرهك ئۇچرايدۇ
  :ئىككىنچى خىل شهكىل

 

  خ  چ  ج  ت  پ  ب  ئه  ئا

a  ä  b  p  t  j  č  x  

  ف  غ  ش  س  ژ  ز  ر  د

d  r  z  ž s  š  ğ  f  

  ھ  ن  م  ل  ڭ  گ  ك  ق

q  k  g  ŋ  l  m  n  h  

  ي  ئى  ئې  ۋ  ئۈ  ئۆ  ئۇ  ئو

o  u  ö  ü  v/w e  i (ï) y  
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 بــۇرۇن نهشــر قىلىنغــان كىتــاب ۋه ماتېرىيــالالردا كــۆپرهك ئۇچرايــدىغان التىــن يۇقىرىــدىكى شــهكىل خېلــى 
ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادىلهش ئۇسـۇلى بولـۇپ، قوغۇشـۇن ھهرپـلهر بىـلهن تىزىـپ بېـسىلغان كىتـابالردا كـۆپرهك 

  .ئۇچرايدۇ
هجـرىبىلهر ۋه دېمهك، ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش جهھهتتىكـى ت 

ئىزدىنىشلهر خېلى بۇرۇنال باشالنغان بولۇپ، بۇ خىزمهتلهر نهتىجىسىده شۇ بىزگه ئايانكى، ئۇيغۇر تىلىـدىكى تىـل 
دا بىـرلىككه كهلـگهن شـهكىلنى لهپ كۆرسـىتىپ بېـرىش ۋه بـۇ توغرىـتاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادى

تهتقىـق قىلىـش، ئـۆگىنىش، ئـاالقه قىلىـش ئىـشلىرىدا كهم بولـسا  بـويىچه  قىلىش، ئۇيغۇر تىلىنى ھهر ساھهبهرپا
 .بولمايدىغان ئامىلدۇر

ـــل  ـــۇر تى ـــالىم-شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن، ئۇيغ ـــان ئ ـــق قىلىۋاتق ـــويىچه تهتقى ـــسى ســـاھهلهر ب ـــى ھهرقاي -يېزىقىن
ۇر مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئورتاق بىر شهكىلده ئىشلىتىشىگه قۇاليلىق يارىتىـدىغان، ھهم باشـقا سـاھهلهردىمۇ ئۇيغـ

بهلگىـلهر -يېزىقىغا ئائىت ئۇچۇرالرنى ئۇيغۇر يېزىقى بىلهن ئىپادىلهشكه ئىمكان بولمىغانـدا، التىـنچه ھهرپ-تىل
ئۇيغـۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى التىـن ھهرپلىـرى «بىلهن خاتىرىلهشكىمۇ ئىمكـانىيهت يارىتىـپ بېرىـدىغان 

  .گه مۇھتاج بولىمىز» بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسى
تېخنىكـا، ئۇچـۇر -ئاخبارات، پهن-ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقى بارلىق ساھهلهرده، يهنى مهدهنىيهتچۈنكى،   

ــسىم  ــر قى ــراق بى ــسىمۇ، بى ــان بول ــدۇرۇپ كېلىۋاتق ــۇق جــارى قىل ــى تول ــڭ رولىن ــشلىرىدا ئۆزىنى ئالماشــتۇرۇش ئى
ـــشۇناسلىق،  ـــى تىل ـــات خســـاھهلهرده، يهن ـــارىخ تهتقىق ـــارخىلوگىيه، ت ـــشۇناسلىق، ئ ـــۇم لۇغهت ـــده مهل ىزمهتلىرى
مهسـىلهن، تىلـشۇناسلىق نۇقتىـسىدىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا، ھـازىرقى زامـان . جهھهتلهردىن يېتهرسىزلىكلهرگه ئىگه

بهلگىــلهر بىــلهن ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ھهرقايــسى دهۋرلهرگه ئائىــت يازمــا ۋه قازمــا -ئۇيغــۇر ئېلىپبهســىدىكى ھهرپ
، ئۇيغۇر تىلىنىڭ دىئالىكت ۋه شىۋىلىرىگه خاس بولغان بىـر قىـسىم الرنىليادىكارلىقلىرىغا ئائىت بولغان ماتېرىيا

 يــېڭىچه مهتبۇئــات سىــستېمىلىرى ئــارقىلىق نهشــر قىلىــش، تىــل تاۋۇشــلىرىنى ئــايرىم كۆرســىتىپ بېرىــشته،
ھهرپ بىـلهن  32ئېلېكترونلۇق ئۇچۇر ئامبىرىنى ھاسىل قىلىش، سۆزلۈك ئامبىرى قۇرۇش جهھهتـلهرده ھـازىرقى 

 پايـدىلىنىپ، بـۇ خىزمهتلهرنىـڭ  تاۋۇشنى ئىپاده قىلغـان ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر يېزىقىـدىن32لىدىكى ئۇيغۇر تى
بۇنــدىن بــۇرۇنقى تهجــرىبىلهرگه ئاساســالنغاندا، مهملىــكهت ئىچــى ۋه . ھۆددىــسىدىن چىقىــپ بــولغىلى بولمايــدۇ

ادىكارلىقالردىكى تىلالردا كۆرۈلىـدىغان سىرتىدىكى ئالىمالر قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا ئائىت بولغان يازما ۋه قازما ي
ھهمـده، ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ تـارىخىي . بىر قىسىم تاۋۇشالرنى ئومۇمهن التىن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهپ كهلـگهن
بـۇ خىـل خـاتىرىلهر مهيلـى قولـدا . باسقۇچلىرىدىكى سۆزلهملهرنىمۇ التىن ھهرپلىرى بىـلهن خـاتىرىلىگهن ئىـدى

ۇن، يــاكى يــېڭىچه تېخــنىكىالر ئــارقىلىق زامــانىۋى ئۈســكۈنىلهرنىڭ ياردىمىــده يېزىــپ خــاتىرىلهنگهن بولــس
ئېلېكترونلۇق شهكىلده خاتىرىلهنگهن بولسۇن، ھهر ھالدا يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن ئىككى خىل شهكىلدىكى التىن 

  .مهكتههلهن، ھهم خاتىرىلىنىپ كھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش ئۇسۇلى بويىچه خاتىرىلىنىپ كېلىنگ
ئۇيغۇر تىلىنـى ئىپـادىلهش جهريانىـدا التىـن ھهرپلىـرىگه قانـداق شـارائىتتا ۋه قانـداق زۆرۈرىـيهت ئاسـتىدا   

  :ئېھتىياج چۈشىدۇ دېگهن مهسىلىده تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه نۇقتىغا مهركهزلهشتۈرۈشكه بولىدۇ
ئۇيغـۇر يېزىقىـدا بىـزلهرگه  كونـا  ۋه يېزىقى، قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقـىتۈرك ئالدى بىلهن قهدىمكى بىرىنچى،  

يېتىپ كېلهلىگهن يازما ۋه قازما يادىكارلىقالردىكى تېكىـستالرنى تهتقىـق قىلىـش داۋامىـدا، ئهسـلى سـۆزلهملهرنى 
ئهگهر، بۇ تهتقىقـاتالر پۈتـۈنلهي ھـازىرقى زامـان .  قىلىپ بېرىشىمىزگه توغرا كېلىدۇئىپادهالتىنچه ھهرپلهر بىلهن 

ىپ بېرىلغان بولسا ئىدى، بهلكىم ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىغـا مـۇراجىئهت قىلىـپ، بـۇ يېزىقىدا ئېل-ئۇيغۇر تىل
ــدىلىنىپ قهدىمكــى تىلىمىزدىكــى ســۆزلهملهرنى -يېزىقتىكــى ھهرپ ــن پاي ــادهبهلگىلهردى ــتهلىگهن ئىپ  قىلىــپ كې

. وقتهك قىلىـدۇدىمۇ كـۆپ ئىزدهنـدىم، بىـراق بۇنىـڭ كـۆپ ئهھمىيىتـى يـمۇمكىن ئىدى، مهن بۇ توغرىـبولۇشىمىز 
قازما يادىكارلىقالرنى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى -ئۇيغۇرالرغا ئائىت بولغان قهدىمكى يازما-چۈنكى، تۈرك

ھهرخىل تىلالردا سۆزلىـشىدىغان، تهتقىقـات يۆنىلىـشىنى تۈركـشۇناسلىق، ئۇيغۇرشۇناسـلىق ساھهسـىگه ئاتىغـان 
ا يــاكى ئۇيغــۇر تارىخىغــا ئائىــت بولغــان ئهمگهكلىــرى داۋامىــدا، ئــالىمالر ناھــايىتىمۇ كــۆپ، ئــۇالر ئۇيغــۇر تىلىغــ
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يادىكــارلىقالردا ئۇچرايــدىغان ئهســلى تېكىــستتىكى ســۆزلهرنى التىــنچه ترانىسكپىتــسىيه قىلىــپ كۆرســهتكهندىن 
. بېرىـدۇئىزاھات ) يهنى، تهتقىقاتچى ئالىم ئۆزىنىڭ تىلىدا ياكى باشقا بىر تىلدا(كېيىن، يېنىغا ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدا 

ــدا،  ــق قىلىــش داۋامى ــارلىقلىرىنى تهتقى ــۇر يادىك ــاتچىمۇ قهدىمكــى ئۇيغ ــۇر تهتقىق ــر ئۇيغ شــۇنىڭغا ئوخــشاش، بى
مۇشــۇنداق مهســىلىگه يولىقىــدۇ، ھهم يادىكــارلىقتىكى ئهســلى تېكىــستتىكى ســۆزلهرگه ئىزاھــات بېــرىش ئۈچــۈن، 

كۆرسىتىپ ئۆتكهندىن كېيىن، يېنىغا ھـازىرقى ئالدى بىلهن شۇ سۆزنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ترانسكپىتسىيىلىك 
  .يېزىقىدا ئىزاھات بېرىپ ئۆتىدۇ-زامان ئۇيغۇر تىل

بۇ، خهلقئارا تۈركولوگىيه ئىلىمىده، ئۇيغۇرشۇناسلىقىدا ئهمگهك قىلىۋاتقان بىلىم كىشىلىرىگه ئورتاق بولغان   
ۋاتقـان تهتقىقاتىـدا ترانسكپىتـسىيهلهپ خىزمهت شـهكلىدۇر، شـۇنداق بولغـاچقىال، بىـر ئىنگلىـز ئـالىم ئېلىـپ بېرى

 تهتقىقـات ئېلىـپ هكۆرسىتىلگهن قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىغا ئائىت بىر تېكىـست يـاكى سـۆزلهملهرنى، باشـقا يهرلهرد
 كـۆرۈپ ئوقۇيااليـدۇ ھهم  يـاكى بىلىـم كىـشىلىرىبېرىۋاتقان يهنه بىـر ئۇيغـۇر، تـۈرك، خهنـزۇ يـاكى رۇس ئـالىمى

  .چۈشىنهلهيدۇ
 ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىنىڭ  ھهمده ئۇيغۇر تىلىنىڭ ھهرقايسى دهرۋرلهردىكى تىل تاۋۇشلىرى،ئىككىنچى،  

ھهم بىــر قىــسىم تاۋۇشــالر ئــۆز . ھهرقايــسى دىئالىكىــت ۋه شــىۋىلىرىدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىدا مهلــۇم پهرقــلهر بــار
رقىلىق ئۇيغۇرشۇناســلىق، بــۇ خىــل ئىــنچىكه ئــايرىش ئۇســۇلى ئــا. ئىچىــدىن يهنه ۋارىيــانتالرغىمۇ ئايرىلىــدۇ

ــارىخىي تهرهققىيــات باســقۇچى  ــر تىلنىــڭ ت ــپ، بى تىلــشۇناسلىق ساھهســىده سېلىــشتۇرما تهتقىقــات ئېلىــپ بېرى
ــتىن ھــازىرقى تىلىمىزنىــڭ  ــر تهرهپ ــسا، يهنه بى ــى بول ــاتىنى تهتقىــق قىلغىل ــدىكى تاۋۇشــالرنىڭ تهرهققىي جهريانى

تهتقىقـات ئېلىـپ لىرى بىرلىكلىـرىگه ئاساسـهن سېلىـشتۇرما ھهرقايسى تارماق شـىۋىلىرىنى ئىـنچىكه تىـل تاۋۇشـ
  .بارغىلى بولىدۇ

ئۇيغۇرالر ئۆز تارىخىـدا ئهڭ ئـۇزۇن ئىـشلهتكهن ئۇيغۇر خهلقىنىڭ يېزىق تارىخى ناھايىتى ئۇزۇندۇر، چۈنكى،   
 چـوڭ يېزىقنـى ، قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى، كونا ئۇيغۇر يېزىقىـدىن ئىبـارهت ئـۈچقهدىمكى تۈرك يېزىقىيېزىقالردىن 

بۇ ئۈچ خىل يېزىقتا يېزىپ قالدۇرۇلغان يادىكارلىقالرمۇ ناھايىتى . ئىشلىتىپ ئۆز مهدهنىيىتى ۋه تارىخىنى ياراتقان
كۆپ بولۇپ، بۇالرنى تهتقىق قىلىش ۋه كېيىنكىلهرگه يهتكۈزۈش ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان خىزمهتلهرمـۇ كـۆپ 

ا ئۇيغۇرالر تارىختىن بۇيان ئىـشلىتىپ كېلىۋاتقـان بـۇ ئـۈچ چـوڭ يېزىقنـى شۇڭا، مهزكۇر ماقالىد. ھهم ئۇتۇقلۇقتۇر
  .قىسقىغىنه تونۇشتۇرۇپ ئۆتكهندىن كېيىن، ئاندىن ماقالىنى داۋامالشتۇرۇشنى اليىق تاپتىم

  
  توغرىسىدىكى قىسقىچه بايان) سهي يېزىقىىنهي-ۇنقئور(قهدىمكى تۈرك يېزىقى . 1

  
) 840 _ 744مىــالدى (ۋه ئۇيغــۇر قاغــانلىقى ) 744 _ 552مىــالدى (ىقى قهدىمكــى تــۈرك يېزىقــى تــۈرك قاغــانل

  .ئىشلهتكهن يېزىق
ــشلهتكهن رۇنىــك  ــانالر ئى ــۈرك يېزىقىنىــڭ شــهكلى قهدىمكــى گېرم ــا ئوخــشاپ ) Runic(قهدىمكــى ت يېزىقىغ

 ئاساسـىي شۇنىڭدهك بۇ يېزىقتـا پۈتـۈلگهن. رۇنىك يېزىقى دهپ ئاتايدۇ-كهتكهچكه، بهزىلهر ئۇنى قهدىمكى تۈرك
) Yenisey(سهي ىـدهرياسـى ۋادىـسى بىـلهن سـىبىرىيىدىكى يهن) Orqun(مهڭگۈ تاشـالر موڭغۇلىيىنىـڭ ئورخـۇن 

بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه . سهي يېزىقـى دهپمـۇ ئاتايـدۇىـيهن-ۇنقـدهرياسى ۋادىسىدىن تېپىلغاچقا، يهنه بهزىـلهر ئور
  .يېزىق، سىبىرىيه يېزىقى دهپمۇ ئاتايدۇيېزىقى، ئىسالمدىن بۇرۇنقى ) Kök Türk(بهزىلهر كۆك تۈرك 

بۇ يېزىق بىلهن يېزىلغان مهڭگۈ تاشالر بىزنىڭ قهدىمكى تۈرك قاغانلىقى ۋه ئۇيغۇر قاغانلىقى جهمئىيىتىنىـڭ 
  .تارىخى، ئىقتىسادى، مهدهنىيىتى ۋه تىلىنى تهتقىق قىلىشىمىزدا مۇھىم ماتېرىيال ھېسابلىنىدۇ

 ېزىـق ئاساسـىدا شـهكىللهنگهن يېزىقتـۇر، كېيىنكـى ۋاقىـتالردا بـۇ يېزىـق تهسـۋىرىي يقهدىمكى تـۈرك يېزىقـى
گېرمانىيىلىــك پرىتــساك ئۇنىــڭ  (قــاتــاۋۇش ئېلېمېنتــى بىــلهن بوغــۇم ئارىالشمىــسىدىن ئىبــارهت بىــر خىــل يېزىق

بــۇ شــۇنداق .  ئاددىيالشــقان)پۈتــۈنلهي بوغۇملــۇق يېزىــق ئىكهنلىكــى توغرىــسىدىكى پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان
بىـر بهلـگه بىـر سـوزۇق تاۋۇشـقا يـاكى بىـر (ېگهنلىك بولىدۇكى، ئۇ پۈتۈنلهي تاۋۇش ئېلېمېنتىغـا ئاساسـالنغان د
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بىـر بهلـگه بىـر بوغۇمغـا (يېزىقمۇ ئهمهس، شۇنىڭدهك پۈتـۈنلهي بوغۇملـۇق ) ئۈزۈك تاۋۇشقا ۋهكىللىك قىلىدىغان
ھهرقايسى جايالردا تېپىلغان مهڭگۈ ( تاپقان  بهلگىدىن تهركىب40-38ئۇ . يېزىقمۇ ئهمهس) ۋهكىللىك قىلىدىغان

بۇنىڭـدىن تـۆتى سـوزۇق . يېزىـق) تاش ۋه يازمىالردا قوللىنىلغان ھهرپلهرنىڭ سانى ئانچه ئوخشىشىپ كهتمهيـدۇ
ــدۇ ــۈزۈك تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهي ــانلىرى ئ ــدۇ، قالغ ــدا ســوزۇق تاۋۇشــالر . تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهي ــۆپىنچه ئهھۋال ك

-ن، يهنه بىر قىسىم مهڭگۈ تاشالردا بىر قۇرى ئوڭدىهتته ئوڭدىن سولغا توغرىسىغا يېزىلىدۇخهت ئاد. يېزىلمايدۇ
سـۆز بىـلهن سـۆز ئـادهتته . ئوڭغا زهنجىرسـىمان يېزىلغـان ئهھۋالالرمـۇ كۆرۈلىـدۇ-سولغا، يهنه بىر قۇرى سولدىن

ــت  ــوش چېكى ــدۇ(:) ق ــلهن ئايرىلى ــسى . بى ــۆز بىرىكمى ــده س ــۇچى،(بهزى ــهن ئېنىقلىغ ــۆز ئاساس ــۇچى س  ئېنىقالنغ
  .بىر سۆز قىلىپ يېزىلىدۇ) بىرىكمىسى

قهدىمقى تۈرك يېزىقى بىلهن يېزىلغان، ئۇيغۇر قاغانلىقىغا تهئهللۇق بولغان يادىكارلىقالرنىـڭ سـاقالنغانلىرى 
ۈ ئۇيغۇر قاغانلىقى دهۋرىگه ئائىت مهڭگ. ىگه بۆلۈنىدۇككۆپ ئهمهس، بۇالر مهڭگۈ تاش ۋه قوليازمىالر بولۇپ ئىك

قۇتلـۇق قاغـان مهڭگـۈ «بـۇ (» تهڭرىده بولمىش ئېل ئېتمىش بىلگه قاغان مهڭگۈ تېشى«تاشالر ئۈچ، بىرىنچىسى 
 يىلـى موڭغـۇلىيه -1909بۇنى فىنالنـدىيىلىك رامـستېت ). دهپمۇ ئاتىلىدۇ» مۇيۇنچۇر مهڭگۈ تېشى«ياكى » تېشى

ۈ تاشـتا سـاقلىنىپ قالغـان خهتـلهر كـۆپرهك بۇ مهڭگـ. خهلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ سىنې ئۇسۇ دېگهن يېرىدىن تاپقان
بـۇ مهڭگـۈ . بولۇپ، ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ تارىخى ۋه قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى تهتقىق قىلىشتا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

 Journal de)» ئوغرى ئىلمىي ژۇرنىلى-فىن«تاشنى ئهڭ ئاۋۋال تاپقۇچى ئۆزى تهتقىق قىلغان ۋه تهرجىمه قىلىپ 
la Sociéte Finno-Ougrienne)توققۇز ئۇيغـۇر ئـاي تهڭرىـده «ئىككىنچىسى .  دېگهن نام ئاستىدا ئېالن قىلغان

، بۇ مهڭگۈ تاش ئادهتته ئۇيغـۇر »قۇت بولمىش ئالپ بىلگه قاغاننىڭ ھهربى، سىياسى پائالىيهتلىرى مهڭگۈ تېشى

مهڭگـۈ تـاش . للۇق دېيىلىدۇگه تهئه)  يىللىرى تهختته ئولتۇرغان-821-808(قاغان دهۋرى ) 保义(قاغانى باۋيى 
بۇنىـڭ .  تۈرلـۈك يېزىـق بىـلهن يېزىلغـانئـۈچقهدىمكى تۈرك يېزىقى، خهنـزۇ يېزىقـى، سـوغد يېزىغىـدىن ئىبـارهت 

 قهدىمكـى نموڭغۇلىيىـدىن تېپىلغـا«قهدىمكى تۈرك يېزىقىدا يېزىلغان قىسمىنى رادلوپ تهتقىـق قىلىـپ ئۆزىنىـڭ 
ئهپـسۇسكى بـۇ . دا ئـېالن قىلـدى)  يىلـى-1895( تـومى -3 ئهسـىرىنىڭ دېـگهن» تۈركى يېزىقتىكـى يادىكـارلىقالر

مهڭگۈ تاشنىڭ مىللى يېزىقتا يېزىلغان قىسمى بهك بۇزۇلۇپ كهتكهن بولـۇپ، سـاقلىنىپ قالغـان ھهرپلىـرى كـۆپ 
دېيىلىـدۇ، » سـۇجى مهڭگـۈ تېـشى«سى بۇزۇلمىغان كىچىك بىـر مهڭگـۈ تـاش بولـۇپ، ئـادهتته چىئۈچىن. ئهمهس

تهڭرىـده بـولمىش «لى رامستېت موڭغۇلىيىنىڭ سۇجى دېگهن يېرىدىن تاپقانـدىن كېـيىن، ئـۇنى ئـۆزى  يى-1909
  .بىلهن بىلله ئېالن قىلغان» ئېل ئېتمىش بىلگه قاغان مهڭگۈ تېشى

ــي  ــانلىرى، ھهربى ــله ئاتام ــانالر، قهبى ــلىقى قاغ ــارلىقالردا ئاساس ــان يادىك ــدا يېزىلغ ــۈرك يېزىقى ــى ت قهدىمك
ــدانالرنىڭ  ــلقومان ــۆھپىلىرى -ئهقى ــدىكى ت ــيىلهنگهن، ھاياتى ــۋىرلىنىپ مهدھى ــاتۇرلۇقلىرى تهس ــهتلىرى، ب پاراس

  :خاتىرىلهنگهن مهڭگۈ تاشالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاساسلىقلىرى تۆۋهندىكىلهردۇر
  چورىن مهڭگۈ تېشى. 1  
  تۇنيۇقۇق مهڭگۈ تېشى. 2  
  كۆل تېگىن مهڭگۈ تېشى. 3  
  بىلگه قاغان مهڭگۈ تېشى. 4  
  چۇر مهڭگۈ تېشىكۇل. 5  
  مويۇنچۇر مهڭگۈ تېشى. 6  
  توققۇز ئوغۇز قاغانى مهڭگۈ تېشى. 7  
  سۇجى مهڭگۈ تېشى. 8  
  تېرخىن مهڭگۈ تېشى. 9  
  .تهس مهڭگۈ تېشى ۋه باشقىالر. 10  
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  تۈرك يېزىقىنىڭ ئېلىپبه جهدۋىلىقهدىمكى

ھهرپلهر  ئوقۇلۇشى ھهرپلهر ئوقۇلۇشى
  )ند(نت  ant, ent, nt, nd ��  ئا a ��  ��
 نچ anç, enç, nç ��  �� ئه e ��  ��
)قاتتىق ئى(ئى  i, ï ��  �� )دىماغ تاۋۇش(ني  aň (any), ň (ny) ��  ��
 )قاتتىق(ڭ  añ �� ئۇ، ئو o, u ��

 )يۇمشاق(ڭ  eñ, ñ ��  �� ئۈ، ئۆ ö, ü ��  ��
 پ ap, ep, p �� )قاتتىق( ب  ab, b ��  ��
 )قاتتىق(ك  ök, ük, kö, kü, k �� )يۇمشاق(ب  eb, b ��  ��
 ئىچ iç, çi �� )قاتتىق(غ  ağ, ğ ��  ��
 چ aç, eç, ç ��  �� )يۇمشاق(گ  ag, eg, g ��  ��
 )قاتتىق(ق  aq, q ��  �� )قاتتىق(د  ad, d ��  ��
 )يۇمشاق(ق  ïq, qï ��  �� )يۇمشاق(د  ed, d ��

 ق oq, uq, qo, qu, k ��  �� ز az, ez, z ��  ��
 )قاتتىق(ر  ar, r ��  �� )قاتتىق(ي  ay, y ��  ��
 )يۇمشاق(ر  er �� )يۇمشاق(ي  ey, y ��  ��
 )قاتتىق(س  as, s �� )يۇمشاق(ك  ek, k ��  ��
 )يۇمشاق(س  es, s ��  ك ok, uk, ko, ku, k ��

 ئاش aş ��  �� )قاتتىق(ل  al, l ��  ��
 ش aş, eş, ş ��  �� )يۇمشاق(ل  el ��
 )قاتتىق(ت  at, t ��  �� )لد(لت  al(a)t, elt, lat, lt ��
 )يۇمشاق(ت  et, t ��  �� م am, em, m ��
 ئوت ot �� )قاتتىق(ن  an, n ��

 باش baş �� )يۇمشاق(ن  en, n ��  ��
 

بولـۇپ،  يىلـى ئىلتىمـاس قىلىنغـان -2007بهلگىـلهر يۇنىكـود ئورگىنىغـا -يېزىقىدىكى ھهرپتۈرك  قهدىمكى

بهلگىلهرنــى رهســمىي تهســتىقالپ يۇنىكــود - يىلــى يۇنىكــود ئــورگىنى ئۇيغــۇر ئورقــۇن يېزىقىــدىكى ھهرپ-2008

 دانه بولـۇپ، بـۇ ھهرپلهرنىـڭ نـامى ۋه 71بهلگه جهمئىي -جهدۋىلىگه كىرگۈزدى، جهدۋهلگه كىرگۈزۈلگهن ھهرپ

 يېزىقىـدا سـۆز بىـلهن قهدىمكـى تـۈركغان،  گىچه بولغان ئورۇنغا ئورۇنالشتۇرۇل10C4F دىن 10C00كود نومۇرى 

  . كود نومۇرى بهلگىلهنگهنU+205Aسۆز ئارىلىقىنى ئايرىپ تۇرىدىغان قوش چېكىت ئۈچۈن 

 . ده جهدۋهللهشتۈرۈلۈپ كۆرسىتىلگهن6.0 يىلى ئېالن قىلىنغان يۇنىكودنىڭ يېڭى نهشرى -2010
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 نومۇرلۇق ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3357R2 يىلىدىكى - 2008يۇنىكودنىڭ يۇقىرىدا كۆرسىتىلگىنى، 

  . بېتىدىكى قهدىمكى تۈرك يېزىقىدىكى ھهرپلهرنىڭ كودلىنىش جهدۋىلى- 5ھۆججىتىنىڭ 



 - 21 -

  
 نومۇرلۇق ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3357R2 يىلىدىكى - 2008يۇقىرىدا كۆرسىتىلگىنى، يۇنىكودنىڭ 

 كود كومۇرى، ھهرپ شهكلى، ھهرپ نامى  بېتىدىكى قهدىمكى تۈرك يېزىقىدىكى ھهرپلهرنىڭ-6ھۆججىتىنىڭ 
  .كۆرسىتىلگهن جهدۋهل
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  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى توغرىسىدىكى قىسقىچه بايان. 2
  

 ئىجــاد قىلىــپ ئۇيغــۇرالر يهنه قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىنــىغهربىــي ئهســىرلهرنىڭ باشــلىرىدىن باشــالپ  -8  

 يېزىقـى بىـلهن قهدىمكـى تـۈركئىرىسىده قهدىمكى غىچه ئۇيغۇر قاغانلىقى دائهسىرنىڭ ئوتتۇرلىرى -9، ئىشلهتكهن

شـهرقتىن غهربـكه خىرقى مهزگىللىرىـده، ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـا ئۇيغۇر قاغانلىقىنىـڭ .ئۇيغۇر يېزىقى بىلله قوللىنىلغان

 يېزىقىنىـڭ ئـورنىنى ئاساسـى جهھهتـتىن قهدىمكـى ئۇيغـۇر تۈرك قهدىمكى كۆچىشىگه ئهگىشىپ، ئۇزۇنغا بارمايال

 قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى تۈركىي قهبىلىلهر ئىسالم دىنىنـى قوبـۇل قىلىـشتىن ئىلگىـرى ۋه .گهن ئىدىيېزىقى ئىگىلى

ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ ئۇيغۇر ۋه تۈركىي قهبىلىلهر ئىچىده ئورتاق يېزىق سۈپىتىده قوللىنىلغـان، بـۇ يېزىـق جهنـۇبىي 

ه، خۇراسان ۋه ئالتۇن ئوردا قاغانلىقىـدا ئهسىرلهرگىچ -15~14ئهسىرلهرگىچه، تۇرپان، قومۇلالردا  -11شىنجاڭدا 

 بىـر قهدهر ئهسىرگىچه قوللىنىلغان تـارىخى -19ئهسىرگىچه، گهنسۇدا ياشىغۇچى سېرىق ئۇيغۇرالر ئارىسىدا  -16

  .ئۇزۇن يېزىقالرنىڭ بىرىدۇر

 قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى يۇقىرىدىن تۆۋهنگه قارىتىلىپ، قهغهز يۈزىنىڭ سول بۇرجىكىدىن ئوڭ يېنىغا

ھهرپ بولۇپ، باشتىن ئۇلىنىدىغان، باش ۋه ئايىغىدىن ئۇلىنىدىغان،  23بۇ يېزىقتا جهمئىي . سۈرىلىپ يېزىالتتى

 18بۇنىڭ ئىچىده، بهش ھهرپ سهككىز سوزۇق تاۋۇشنى، . ئايىغىدىن ئۇلىنىدىغان شهكىللهرگه ئىگه ئىدى

» ئى، قېلىن ئى«، بىر ھهرپ بىلهن» ه، ئائ«يهنى، سوزۇق تاۋۇشالردىن . ئۈزۈك تاۋۇشنى ئىپادىلهيتتى 21ھهرپ 

ب، «ئۈزۈك تاۋۇشالردىن . بىر ھهرپ بىلهن ئىپادىلىنىدۇ» ئۆ، ئۈ«بىر ھهرپ بىلهن، » ئو، ئۇ«، بىر ھهرپ بىلهن

  .بىر ھهرپ بىلهن ئىپادىلهنگهن» د، ت«بىر ھهرپ بىلهن، » ك، گ«بىر ھهرپ بىلهن، » پ

 مهزمۇندىكى يادىكارلىقالر ۋه ئهدهبىي ئهسهرلهر ناھايىتى ىل دىنىر يېزىقىدا يېزىلغان ھهرخقهدىمكى ئۇيغۇ  

  :نۇرغۇن بولۇپ، بۇالرنىڭ ئىچىدىن ۋهكىللىك خارهكتېردىكىلىرىدىن تۆۋهندىكىلهرنى كۆرسىتىشكه بولىدۇ

  ئالتۇن يارۇق. 1  

  شۇهنزاڭنىڭ تهرجىمىھالى. 2  

  ترى سىمىت دراممىسىىماي. 3  

  داشاكوما بۇددا ئاۋات —لىرى توپلىمى چوڭ ھهجىملىك بۇددا ھېكايى. 4  

  )يوشۇرۇن تىلهك(خۇۋاست نهھۇفت . 5  

  )ۋېنا نۇسخىسى (گقۇتادغۇ بىلى. 6  

  ) نۇسخاA(ئهتهبهتۇل ھهقايىق . 7  

  ئېزوف مهسهللىرى. 8  

  بهختىيارنامه. 9  

  ئوغۇزنامه. 10  

  قهدىمكى تۇرپان خهلق قوشاقلىرى. 11  

ــدىك. 12 ــڭ ھاياتى ــۇ خانىنى ــدىقۇت قوج ــي، ئى ــان دىنى ــقا نۇرغۇنلىغ ــاتىره ۋه باش ــان خ ــۆھپىلىرى يېزىلغ ى ت

  .ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋهسىقىلهر، كالىندارالر، ئىككى تىللىق سېلىشتۇرما لۇغهت قاتارلىقالر
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  قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبه جهدۋىلى

№ 
باش 
 شهكىلى

ئوتتۇرا 
 شهكىلى

باش  № ئوقۇلۇشى ئاياغ شهكىلى
 شهكىلى

را ئوتتۇ
 شهكىلى

 ئوقۇلۇشى ئاياغ شهكىلى

1         ئا  a 17       ل  l 

2          ئه  e 18       م  m 

3         ئى  i 19       ن  n 

4         ئي  ï 20       ڭ  ñ 

5        ئو  o 21       ر  r 

6        ئۇ  u 22       س  s 

7        ئۆ  ö 23       ش  ş 

8        ئۈ  ü 24         ت  t 

9         ب  b 25       د  d, ð 

10        پ  p 26       ج  c 

11        ف  f 27       چ  ç 

12       

 v  ۋ  ğ 28       غ

13       

 y  ي  q 29       ق

14       

 z  ز  x 30       خ

15        ك  k 31       ژ  J (ʒ) 

16       گ  g 32       ھ  h 

 قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ھهرقايـسى بهلگىـلهر- ھهرپه كۆرسـىتىلگهنرهڭ كاتهك ئىچىدجهدۋهلده كۈل(
دهۋرلهرده ئوخشاش بىر خىل بهلگه بىلهن ئىپادىلهنگهن ئىككـى تاۋۇشـنى ئايرىـپ پهرىقلهنـدۈرگهن بهلگىـلهر ۋه 

  ).چهتتىن كىرگهن تاۋۇشالرغا كېيىن كېڭهيتىپ قوشۇلغان بهلگىلىرىنى كۆرسىتىدۇ
تاۋۇشى قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ئـاخىرقى دهۋرلىرىـده قىـسمهن قوليـازمىالردا ) ï(» ئي«تىكى  كاتهك-4

ــرگهن ســۆزلهردىكى  ــتىن كى ــده چهت ــان، ھهم ــدۈرۈپ يېزىلغ ــې«پهرقلهن ــۇ ) é(» ئ ــادىلهش ئۈچۈنم تاۋۇشــىنى ئىپ
  .ئىشلىتىلگهن

 10-9لهنــال ئىپــادىلهنگهن، ھهرىپــى بى) o(» ئــو«تاۋۇشــى دهســلهپكى ۋاقىــتالردا ) u(» ئــۇ« كــاتهكتىكى -6
  .تاۋۇشى ئىپادىلهنگهن» ئۇ«ھهرىپىنىڭ يېنىغا بىر تال چېكىت قويۇش ئارقىلىق » ئو«ئهسىرلهرگه كهلگهنده 

ھهرىپــى بىــلهن بىلـله ئوخــشاش شــهكىلده پهرقلهنــدۈرۈلمهي ) ö(» ئـۆ«تاۋۇشــى ) ü(» ئــۈ« كـاتهكتىكى -8
ىدىن سهل پهرىقلهندۈرۈلۈپ كېيىن ياسالغان بهلـگه بولـۇپ، ھهرىپ» ئو«تاۋۇشىمۇ ئهسلىده » ئۆ«. ئىپادىلهنگهن
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 بىـلهن ھهرىپـى» ئـو«تاۋۇشـلىرىنىڭ ھهممىـسى » ئـۈ«، »ئـۆ«، »ئـۇ«، »ئـو«يېزىقنىڭ دهسلهپكى باسـقۇچلىرىدا 
ھهرىپىنــى ئــازراق » ئــۆ«پهرىقلهندۈرۈلگهنــدىن كېيىنــرهك يهنه » ئــۆ«دىن ھهرىپىــ» ئــو«ئىپــادىلهنگهن بولــسا، 

  .تاۇۋشى ئايرىپ ئىپادىلهنگهن» ئۈ«لىق ئۆزگهرتىش ئارقى
ـــاتهكتىكى -9 ـــۈنلهي )b (»ب« ك ـــۇرۇن، پۈت ـــشتىن ب ـــايرىم ئىپادىلىنى ـــى ئ ـــى» پ« تاۋۇش ـــويىچه ھهرىپ  ب

نىـڭ ئـوڭ يېنىغـا بىـر چېكىـت قويـۇش ئـارقىلىق بـۇ ئىككـى ھهرىپى» پ«، كېيىنـرهك يېزىلغانپهرقلهندۈرۈلمهي 
  .تاۋۇش پهرقلهندۈرۈلگهن

نىــڭ ســول يېنىغــا بىــر چېكىــت ھهرىپى» پ« تاۋۇشــىنى ئىپادىلهيــدىغان تــامغىمۇ )f( »ف« كــاتهكتىكى -11
قويۇش ئارقىلىق پهرقلهندۈرۈلگهن بولۇپ، بۇ تاۋۇش ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا كىرگهندىن كېيىن ئهرهب ۋه پارس 

  .تاۋۇشىنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلگهن» ف«تىللىرىدىن كىرگهن سۆزلهردىكى 
غا ئاجىزلىشىشقا باشلىغان تىل » خ«تاۋۇشىنىڭ » ق«تاۋۇشىمۇ ئۇيغۇر تىلىدىكى ) x (»خ« كاتهكتىكى -14

» خ«تهرهققىيات دهۋرىنىڭ مهھـسۇلى بولـۇپ، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى شـۇ تـاۋۇش ۋه چهتـتىن كىـرگهن سـۆزلهردىكى 
  .تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن كېڭهيتىپ ياسالغان

» خـان«دېگهن سۆزنىڭ » قاغان«ىڭ ئاخىرى ۋه كېيىن  ئهسىرن-8غا ئاجىزلىشىش ئهھۋالى » خ«نىڭ » ق«
بۇ دهۋردىكى بىر قىـسىم ئۇيغـۇر . غا ئاجىزالشقان شهكىللىرى كۆرۈلۈشكه باشلىغان» خ«دېگهندهك » خاقان«ۋه 

 ، بارسـخان)qan, qağan(، خـان )qağan(، خاقـان )teñri qağan (تىلىـدا يېزىلغـان يادىكـارلىقالردا تهڭرىخـان
)bars qağan, barsqan(بۇرخــان ،) burqan(تارخــان ،) tarqan(ى ، باخــش)baqşï(خــاتۇن ،) qatun(خوچــۇ ، 
)qoçu( غا ئاجىزالشقان شهكىللىرى كۆرۈلۈشكه باشالنغان» خ«تاۋۇشىنىڭ » ق« دېگهندهك. 

تاۋۇشـــلىرىمۇ ) q(» ق«تاۋۇشـــى ۋه ) ğ(» غ«قهدىمكـــى ئۇيغـــۇر يېزىقىنىـــڭ دهســـلهپكى مهزگىللىرىـــده 
 ھهرىپىـدىن پهرقلهنـدۈرۈپ يېزىلغـان »ق« ھهرىپـى »خ«. ھهرىپى بىلهنال ئىپـادىلهنگهن» غ«هي پهرىقلهندۈرۈلم

  . بۇ ئۈچ تاۋۇش يېزىقتا ئېنىق پهرقلهندۈرۈلگهن بولۇشى مۇمكىن،ۋاقىتالردىن باشالپ
تاۋۇش بهلگىلىرىنىڭ يېزىقتا پۈتـۈنلهي پهرقلهنـدۈرۈلمهي يېزىلىـشى ) g(» گ«ۋه ) k(» ك« كاتهكتىكى -16

اھايىتى ئۇزاق داۋامالشقان بولۇپ، قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئـاخىرقى دهۋرىـده چهتـتىن كىـرگهن تىلالردىكـى ن
بىـراق .  تاۋۇشلىرىنى پهرقلهندۈرۈپ يېزىش ئېھتىياجى تۈپهيلى پهرقلهندۈرۈپ يېزىلىشقا باشـالنغان»گ« ۋه »ك«

» گ«ۋه » ك«ېـيىن بولغـانلىقتىن، ئۇيغـۇر تىلىـدا قوليازمىالردا بۇ ئىككى ھهرپنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇش تولىمۇ ق
  .ش ئهھۋالى ئېغىر ئىدىنىبىرى بىلهن ئالماشتۇرۇلۇپ تهلهپپۇز قىلى-تاۋۇشلىرىنىڭ بىر

ھهرىپىنىڭ يېنىغا ئىككى چېكىت ) s(» س« قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدا ھهرىپىنىڭ) ş(» ش« كاتهكتىكى -23
دا » تـۈركىي تىلـالر دىـۋانى« كېيىنرهك يولغا قويۇلغان بولـۇپ،  ھهرىپىنى پهرقلهندۈرۈش»ش«قويۇش ئارقىلىق 

دېمهك، بۇ ئىككى ھهرپنـى . كۆسىتىلگهن قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى ئېلىپبهسىده بۇ ئىككى ھهرپ پهرقلهندۈرۈلگهن
  . ئهسىرلهردىال مهۋجۇد ئىكهنلىكىنى بىلىشكه بولىدۇ-11پهرقلهندۈرۈپ ئىشلىتىشنىڭ 

تــاۋۇش بهلگىــسىنى پهرقلهنــدۈرمهي يېــزىش ) d(» د«تــاۋۇش بهلگىــسى بىــلهن ) t(» ت« كــاتهكتىكى -25
 تاۋۇشـىنىڭ »د«.  ھهم ئۇيغۇر تىلىدا بۇ تاۋۇشـالرنىڭ ئالماشـتۇرۇلۇپ ئىشلىتىلىـشى كـۆپ ئۇچرايـدۇ،ئهھۋاللىرى

غـــا » ي«تاۋۇشـــىنىڭ » د«تاۋۇشـــى يېزىقتـــا پهرقلهنـــدۈرۈلمىگهن، بـــۇ تـــاۋۇش ) ð(» ذ«يهنه بىـــر ۋارىيـــانتى 
شـهكلىده » ز«ۋه » ي«جىزلىشىش باسقۇچىدىكى ئۆتكۈنچى تىل تاۋۇشى بولۇپ، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغـا ئا

قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى ئاداق، ئادغىر، ئادۇغ، ئهدگۈ دېگهن سـۆزلهر ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ : مهسىلهن. مۇقۇمالشقان
. اۋۇشـىنىڭ ئاجىزلىـشىش ئهھـۋالى كۆرۈلىـدۇت» د«ھهرقايسى تىل تاۋۇشلىرى تهرهققىيات باسقۇچلىرى داۋامىـدا 

غىر ذ ئـا— ئايـاق؛ ئـادغىر —) aðaq(اق ذ ئا— ئاداق :مۇقۇمالشقان سۆزلهردىنتاۋۇشىغا ئاجىزلىشىپ » ي «يهنى،
)aðğïr (— ىغ ذ ئا— ئايغىر؛ ئادۇغ)aðïğ (— ئهدگـۈ : مۇقۇمالشقان سۆزلهردىنتاۋۇشىغا ئاجىزلىشىپ » ز« ئېيىق؛
)edgü (—ئىزگۈ .  

، بــۇ ئىككــى تــاۋۇش بىــر بهلــگه بىــلهن ئىپــاده قىلىنىــشىنىڭ يېزىقتــا تاۋۇشــى )d(» د« ۋه تاۋۇشــى )t(» ت«
بىـرى -بۇ ئىككى تاۋۇش بهلگىلىرى بىر. بهلگىسىنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇشقا بهلگىلىك قېيىنچىلىق ئېلىپ كهلگهن
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 تاۋۇشـى ۋه »ت«رىـدا كـۆپ كۆرۈلىـدۇ، بىلهن ئارىالشتۇرۇپ ئىشلىتىش ئهھۋاللىرىمۇ قهدىمكى يازما يادىكارلىقلى
 تاۋۇشلىرىنىڭ قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ بېشىدا ۋه سۆز ئارىسىدىمۇ ئالماشـتۇرۇپ ئىـشلىتىلىش »د«

 — يۇلدۇز؛ ئهمتـى — داڭ؛ يۇلتۇز — داال؛ تاڭ — داشقال؛ تاال — داغ؛ تاشقان —ئهھۋاللىرىغا مىسال ئالساق، تاغ 
ــدىل —، ئىتىــل )دېــدى (دىه د—دى ه؛ ت قىلــدى—ئهمــدى؛ قىلتــى  ــامى( ئى ــا ن ــدهك ) دهري » د«ۋه » ت«دېگهن

ـــلىكىدىن  ـــا پهرقلهندۈلمهس ـــلىرىنىڭ يېزىقت ـــانلىقتىن، تاۋۇش ـــۋال بولغ ـــۈك ئهھ ـــشىش ئومۇميۈزل ـــاۋۇش ئالمى ت
  .قوليازمىالردا بۇ ئىككى تاۋۇشنى پهرقلهندۈرۈپ ئوقۇش تولىمۇ مۇشكۈلدۇر

هلگىــسى قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىنىــڭ ئــاخىرقى دهۋرلىرىــده كېڭهيتىــپ تــاۋۇش ب) c(» ج« كــاتهكتىكى -26
يهنه، ئۇيغۇر تىلىدىكى سـۆز . قوشۇلغان ھهرپ بولۇپ، ئاساسهن چهتتىن كىرگهن سۆزلهرده كۆپرهك ئىشلىتىلگهن

ـــشىدا  ـــى ۋه ) y(» ي«بې ـــۆزلهرنىڭ ) ç(» چ«تاۋۇش ـــدىغان س ـــى كېلى ـــشتىن »ج«تاۋۇش ـــىغا ئاجىزلىشى  تاۋۇش
  . سۆزلهرنى ئىپادىلهشكىمۇ ئىشلىتىلگهنشهكىللهنگهن

تاۋۇشلىرىنىڭ ئاجىزلىشىشىدىن » ب«ۋه » پ« ئاساسهن ئۇيغۇر تىلىدىكى ھهرىپى) v(» ۋ« كاتهكتىكى -28
قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئاخىرقى دهۋرلىرىده بـۇ خىـل ھادىـسه چهتـتىن كىـرگهن سـۆزلهرنىڭ . كېلىپ چىققان

ــا پهر ــگه كېڭهيتىــپ تهســىرىده ئۇيغــۇر تىلىــدا مهن ــايرىم بهل ىقلهندۈرۈشــكه باشــلىغاندىن كېــيىن بــۇ تاۋۇشــقا ئ
  .ئىشلىتىلگهن

تـاۋۇش بهلگىلىـرى ئىـسالمىيهتتىن ) h(» ھ« كـاتهكتىكى -32تاۋۇش بهلگىسى ۋه ) j(» ژ« كاتهكتىكى -31
، اۋامىـداكېيىن ئهرهب ۋه پـارس تىللىرىـدىن قوبـۇل قىلىنغـان سـۆزلهرنىڭ كـۆپلهپ ئۇيغـۇر تىلىغـا ئۆزلىشىـشى د

ـــۆزلهردىكى  ـــرگهن س ـــدىن كى ـــارس تىللىرى ـــايرىم » ھ«ۋه » ژ«ئهرهب، پ ـــۈن ئ ـــادىلهش ئۈچ ـــلىرىنى ئىپ تاۋۇش
  .ئىشلىتىلگهن تامغىالردۇر

  
   توغرىسىدا قىسقىچه بايانئهرهب ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى. 3

سىدا تارقىلىـشىغا ئهگىـشىپ، ئىـسالم ئىسالم دىنىنىڭ قاراخانىالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىـپ، ئۇيغـۇرالر ئارىـ  
ــورنىنى  ــدىنپهي قهدىمكــى ئۇيغــۇر يېزىقىنىــڭ ئ ــۇل قىلىنىــپ، پهي ــلهن ئهرهب يېزىقــى قوب دىنىنىــڭ ۋاسىتىــسى بى

 ئهسـىرنىڭ ئاخىرىغـا -10. شۇنىڭ بىلهن قهدىمكى ئۇيغـۇر يېزىقـى تهدرىجىـي ئهمهلـدىن قالدۇرۇلـدى. ئىگىلىدى
نجاڭ رايــونى، جۈملىــدىن ئوتتــۇرا ئاســىيا رايــونى بــويىچه ئومۇمىيۈزلــۈك كهلگهنــده، ئهرهب يېزىقــى جهنــۇبىي شــى

  .ندىقوللىنىلىشقا باشال
ــق دهپ قارىلىــپ    ــۇقهددهس يېزى ــى دهســلهپته م ــداق -12 ئهســىردىن -10ئهرهب يېزىق  ئهســىرگىچه ھېچقان

»  ّ«، )ســاكىن(»  ْ«، )پهش(»  ُ«، )زهبهر(» َ «ئــۆزگهرتىش كىرگــۈزهلمهي ئــۈزۈك تــاۋۇش ھهرپلىرىنىــڭ ئۈســتىگه
قاتـارلىق ) قوش پهش(» ٬ ٫«، )قوش زهبهر(»  ً «، )قوش زىر(»  ٍ «ئۈستىگه -؛ ئاستى)زىر(»  ِ «، ئاستىغا )تهشىدىد(

ــا خــاس  ــا ئۇيغــۇر تىلىغ ــشلىتىلمهي ھهتت ــشقا ئى ــرگهن ســۆزلهرنىال يېزى ــدىن كى ــلهر ئهرهب تىلى شــهرتلىك بهلگى
   :مهسىلهن. سۆزلهرنى يېزىشتىمۇ ئىشلىتىلگهن

، اِجْ )ئـۈچ(، اُجْ )ئـوت(، اُتْ )ئـات(، اَتْ )ئالىم(، عَالِمْ )ھهرىكهت(، حَركتْ )تهتىل(، تَعْطِىيلْ )دهپتهر( َفْتَرْ د
  ).ئۈزۈم(، اُزُمْ )ياغاچ(، يِغَجْ )يۇرت(، يُرْتْ )يىل(، يِل )ئۆلۈم(، اُلُمْ )ئوغۇل(، اُغُلْ )ئوق(، اُقْ )ئىچ(

تـۈركىي تىلـالر «هسىرده ئۇيغـۇر تىلىنـى ئهرهبـلهرگه تونۇتـۇش ئۈچـۈن  ئ-11ئۇلۇغ ئالىم مهھمۇد قهشقىرى   
ئهرهب . نـى يـۇقىرىقى مىـسالالردا يېزىلغانـدهك ئهرهب ھهرپلىـرى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يازغـان» دىۋانى

يېزىقى ئومۇمهن ئـۈزۈك تاۋۇشـالرنى ئاسـاس قىلغـان يېزىـق بولغاچقـا، ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ خۇسۇسـىيىتىگه ئۇيغـۇن 
 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا قىسمهن ئىسالھ قىلىنىـپ، -13 ئهسىرنىڭ ئاخىرى -12شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يېزىق . كهلمهيتتى

قهدهم ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ فونېتىكىلىــق -ئهرهب تىلىغــا خــاس شــهرتلىك بهلگىــلهر ئېلىــپ تاشــلىنىپ قهدهممــۇ
  .خۇسۇسىيهتلىرىگه يېقىنالشتۇرۇلدى

 ھهرپ ۋه بىــر قــانچه شــهرتلىك بهلگىلهردىــن ئىبــارهت 30ېزىقــى ئهرهب ھهرپلىــرى ئاساســىدىكى ئۇيغــۇر ي  
ئۇيغـۇرالر . بولۇپ، ھهرپلهر باش، ئوتتۇرا، ئاخىرقى شهكىل ھهم ئايرىم شهكىل قاتارلىق تۆت خىل شهكىلگه ئىگه
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بــۇ يېزىقنــى قولالنغــان مهزگىلــلهرده يېزىلغــان مهدهنىــي يادىكــارلىقالر خېلــى كــۆپ بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ۋهكىللىــك 
  :رهكتېرغا ئىگىلىرى تۆۋهندىكىچهخا

  )تۈركىي تىلالر دىۋانى(دىۋانۇ لۇغهتىت تۈرك . 1  
  )پهرغانه، قاھىره نۇسخىلىرى (گقۇتادغۇ بىلى. 2  
  قۇرئان تهپسىرى. 3  
  قىسسهسۇل ئهنبىيا. 4  
  ) نۇسخاC(ئهتهبهتۇل ھهقايىق . 5  
  )ئهھمهد يهسهۋى(ھېكمهت . 6  
  گاۋچاڭ مهھكىمىسى پۈتۈكلىرى. 7  
  :قانىيه دهۋرىده قوبۇل قىلىنغان ئهرهب ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى تۆۋهندىكىچهخا

  

  نىڭ ئېلىپبه جهدۋىلىئهرهب ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى

№  
باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
 شهكلى

ئايرىم 
 شهكلى

  №  نامى
باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
 شهكلى

ئايرىم 
  نامى شهكلى

 ئىتقى  ط  ط  ط  ط  16 ئهلىپ  ا  ا  -  ا  1
 ئىزغى  ظ  ظ  ظ  ظ  17  به  ب  ب  ب  ب  2
 ئهيىن  ع  ع  ع  ع  18  ته  ةت  ةت  ت  ت  3
 غهيىن  غ  غ  غ  غ  19  سه  ث  ث  ث  ث  4
  فه  ف  ف  ف  ف  20  جىم  ج  ج  ج  ج  5
  قاپ  ق  ق  ق  ق  21  ھه  ح  ح  ح  ح  6
  كاپ  ک  ک  ک  ک  22  خه  خ  خ  خ  خ  7
  الم  ل  ل  ل  ل  23  دال  د  د  -  د  8
  مىم  م  م  م  م  24  زال  ذ  ذ  -  ذ  9
  نۇن  ن  ن  ن  ن  25  ره  ر  ر  -  ر  10
  ھه  ه  ه  ه  ه  26  زه  ز  ز  -  ز  11
  ۋاۋ  و  و  -  و  27  سىن  س  س  س  س  12
  يا  ى  ى  ي  ي  28  شىن  ش  ش  ش  ش  13
  ڭا  نک  نک  نک  نک  29  سات  ص  ص  ص  ص  14
 ھهمزه  ء        30  زات  ض  ض  ض  ض  15

  

  كونا ئۇيغۇر يېزىقى
ر يېزىقـــى گهرچه قىـــسمهن ئىـــسالھ قىلىنىـــپ، ئۇيغـــۇر تىلىنىـــڭ ئهرهب ھهرپلىـــرى ئاساســـىدىكى ئۇيغـــۇ  

غان بولـسىمۇ، يهنىـال ئهرهب تىلىنىـڭ خۇسۇسـىيىتى، فونېمـا لخۇسۇسىيهتلىرىگه مهلۇم دهرىجىـده ئۇيغۇنالشـتۇرۇ
سىستېمىسى ئاساسىدا اليىھىلهنگهن يېزىق بولغاچقا، ئـۇ ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ فونېتىكىلىـق خۇسۇسـىيهتلىرى، فونېمـا 

 ئهســىرنىڭ باشــلىرىدىن باشــالپ شــۇ دهۋرنىــڭ -13شــۇڭا . مىــسىنى تولــۇق ئهكــس ئهتتــۈرۈپ بېرهلمىــدىسىستې
ــڭ  ــۇر تىلىنى ــپ، ئۇيغ ــپ، تولۇقلىنى ــسالھ قىلىنى ــق ئى ــق داۋاملى ــۇ يېزى ــدىن ب ــشۇناسلىرى تهرىپى ــرى، تىل ئهدىبلى

  .هپلىك ھالهتكه كهلتۈرۈلدىخۇسۇسىيهتلىرىنى بىر قهدهر توغرا ئىپادىلهپ بېرهلهيدىغان، ئۆگىنىشكه، يېزىشقا ئ
 ۋه سـودا ئـاالقىلىرى  جايالشـقانلىقى ئۈچـۈن، ئىقتىـسادى، مهدهنـى، دىنـىشىنجاڭ يېپهك يولىنىڭ تۈگۈنىگه  

  بـۇ خىـل،تۈپهيلىدىن ئۇيغـۇر تىلىغـا ئهرهب تىلىـدىن باشـقا پـارس تىلىـدىنمۇ نۇرغـۇن سـۆزلهر قوبـۇل قىلىنـدى
» پ، چ، گ، ژ« پـارس يېزىقىـدىن ڭا،شـۇ. هيتتىدىكى ھهرپلهر يېتىـشمسۆزلهرنى توغرا ئىپادىلهشكه ئهرهب يېزىقى

شۇنداقال بۇ يېزىقتىكى ھهرپلهرنىڭ ۋهزىپىـسى ئېنىـق . قاتارلىق ھهرپلهر كونا ئۇيغۇر ئېلىپبهسىگه قوبۇل قىلىندى



 - 27 -

ــدى ــىلهن. ئايرىل ــۆزلهرنى » ح، ث، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع« : مهس ــرگهن س ــدىن كى ــال ئهرهب تىلى ــرى پهقهت ھهرپلى
خاتىرىلهشته ئىشلىتىلىدىغان، ئۇيغۇر تىلىغا خاس سۆزلهر بولسا، قهدىمكـى ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ ئىمـال ئهنئهنىـسى 

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدىن باشالپ كونـا -14مۇشۇنداق بىر قاتار ئىسالھاتالردىن كېيىن . بويىچه يېزىلىدىغان بولدى
ي خهلقلهرنىـڭ ئورتـاق ئهدهبىـي تىلىغـا، كونـا ئۇيغـۇر ئۇيغۇر تىلـى ئوتتـۇرا ئاسـىيا رايونىـدىكى تـۈركى) چاغاتاي(

  .يېزىقى بۇ رايوندا ئورتاق قوللىنىلىدىغان يېزىققا ئايالندى
 ئهسـىردىن باشـالپ شـىنجاڭ بىـلهن ئـامۇ دهرياسـى ئهتراپىـدىكى كهڭ رايونالرغـا -14چاغاتاي دېگهن نـام   

نىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ نامى بولۇپ، شۇ دهۋردىكـى ھۆكۈمرانلىق قىلغان چىڭگىزخاننىڭ ئوغلى چاغاتاي خاننىڭ ۋه ئۇ
  .مۇشۇ كهڭ رايوندا قوللىنىلغان تىل ھهم يېزىق شۇ نام بىلهن ئاتالغان

بـۇ دهۋرنىـڭ دۇنياغـا مهشـھۇر ئـالىملىرى، .  يىللىرىغىچه قوللىنىلدى-30 ئهسىرنىڭ -20كونا ئۇيغۇر يېزىقى   
ىنى مۇشــۇ يېزىــق بىــلهن يېزىــپ كېيىنكــى ئهۋالدالرغــا ئهدىبلىــرى، شــائىرلىرى ئۆزلىرىنىــڭ قىممهتلىــك ئهســهرلىر

» خهمىسه نهۋائىي«، »مۇھاكىمهتۇل لۇغهتهيىن«، »چاھار دىۋان« شائىر ئهلىشىر نهۋائىي لئالهمشۇمۇ. قالدۇردى
ان دهۋرى ئـۇزۇن، يېزىلغـان بـۇ يېزىقنىـڭ قوللىنىلغـ. ناملىق مهشھۇر ئهسـهرلىرىنى كونـا ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يازغـان

ــى،  ــىئهدهب ــارىخى، تېبب ــازىرقى ت ــۇالردىن ھ ــۆپ، ب ــايىتى ك ــهرلهر ناھ ــى ئهس ــل ژانىردىك ــهرلهر ھهم ھهرخى  ئهس
ــك خــارهكتېر ــگهن، ۋهكىللى ــپ كهل ــزگه يېتى ــدىنگهدهۋرىمى ــارىخىي رهشــىدى«:  ئىگىلىرى ــۇھهممهد (» ت ــرزا م مى

تهزكىرهئـى «، »ىتىدىـۋان نـۆب«، »دىـۋان زهلىلـى«، »شاھنامه تۈركى«، »ه ۋه مېھنهتكاممۇھهببهتنام«، )ھهيدهر
-يۈسـۈپ«، )ئـۆمهر بـاقى(» مهجنـۇن-لهيلـى«ۋه » شـىرىن-پهرھـاد«، )مۇھهممهت سىدىق كاشىغهرى(» ئهزىزان

ئادالهتپهرۋهرلىـــك «، )ئابـــدۇرېھىم نىـــزارى(» دۇررىلنىجــاد«، »نهســـىھهتنامه«، »كىتـــابى غېرىـــب«، »زۈلهيخــا
ــسىدا ــسكهندهر«، »توغرى ــدىنامه«، »ســهددى ئى ــامه زه«، »پهن ــارىخى«، » شــاھ باھــادىر—پهرن ، » مۇســقىيۇنت

» مهھزۇنىلۋاھىدىن«، »غهزهلىيات«، »غازات دهرمۈلكى چىن«، »ئىمامالر تهزكىرىسى«، »غېرىبى«، »زهپهرنامه«
-غېرىـپ«، )مـولال مۇسـا سـايرامى(» تـارىخىي ئهمىنىـيه«، »سـهبهق مـۇجهللى«ۋه » بهرقـى تهجهللـى«، )زىيائى(

مـانجۇ خـانلىقى دهۋرىـده يېزىلغـان » چاغاتاي لـۇغىتى«، »نۇزۇگۇم«، »ۇزنامهنور«، )مۇھهممهد يۈسۈپ(» سهنهم
  .قاتارلىقالرنى كۆرسىتىشكه بولىدۇ... » بهش تىللىق لۇغهت«
  

  كونا ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبهسى

№  
باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
 شهكلى

ئايرىم 
 شهكلى

  №  نامى
باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
 شهكلى

م ئايرى
  نامى شهكلى

  زات  ض  ض  ض  ض  18 فئهلى  ا  ا  -  ا  1
 ئىتقى  ط  ط  ط  ط  19  به  ب  ب  ب  ب  2
 ئىزغى  ظ  ظ  ظ  ظ  20  په  پ  پ  پ  پ  3
 ئهيىن  ع  ع  ع  ع  21  ته  ت  ت  ت  ت  4
 غهيىن  غ  غ  غ  غ  22  سه  ث  ث  ث  ث  5
  فه  ف  ف  ف  ف  23  جىم  ج  ج  ج  ج  6
  قاف  ق  ق  ق  ق  24  چىم  چ  چ  چ  چ  7
  كاف  ك  ك  ک  ک  25  ھه  ح  ح  ح  ح  8
  گاپ  گ  گ  گ  گ  26  خه  خ  خ  خ  خ  9
  الم  ل  ل  ل  ل  27  دال  د  د  -  د  10
  مىم  م  م  م  م  28  زال  ذ  ذ  -  ذ  11
  نۇن  ن  ن  ن  ن  29  ره  ر  ر  -  ر  12
  ھه  ه  ه  ه  ه  30  زه  ز  ز  -  ز  13
  ۋاۋ  و  و  -  و  31  ژه  ژ  ژ  -  ژ  14
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  يا  ى  ى  ي  ي  32  سىن  س  س  س  س  15
  ڭا  نک  نک  نک  نک  33  شىن  ش  ش  ش  ش  16

 ھهمزه  ء  -  -  -  -  سات  ص  ص  ص  ص  17
  

  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقى
 يىلالردىن كېيىن شىنجاڭدا زامانىۋى مهتبهئه بارلىققا كېلىپ، كونا ئۇيغۇر يېزىقى ئۇيغۇر تىلىنىڭ - 1930  

كونا ئۇيغۇر يېزىقىنى ئورتاق قوللىنىپ كهلگهن . قهدهم ئۇيغۇنالشتۇرۇلدى-فونېتىكىلىق خۇسۇسىيىتىگه قهدهممۇ
دىكى يېزىقالرنى سىئارقىدىن يېزىق ئىسالھاتى ئېلىپ باردى ياكى باشقا يېزىق سىستېمى-ي مىللهتلهر ئارقاتۈركى

  .قولالندى
 ئىسالھ قىلىنغانئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ يولغا قويۇلغان  كۈنىدىن باشالپ - 1 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1954  

ىنىلمايدىغان، پهقهت ئهرهب تىلىدىن قوبۇل قىلىنغان ئېلىپبهسىده ئۇيغۇر تىلىدا مۇستهقىل فونېما سۈپىتىده قولل
قاتارلىق سهككىز ھهرپ ئېلىپبه جهدۋىلىدىن » ح، ث، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع«سۆزلهرنى يېزىشتا ئىشلىتىلىدىغان 

شۇنداقال ئۇيغۇر تىلىدا ناھايىتى كهڭ قوللىنىلىدىغان، ئۇيغۇر يېزىقىدا كهم بولسا . چىقىرىپ تاشالندى
، »)ئۆ(ئو «، »ئى«، »ئې«، »ئه«، »ئا«زۇق تاۋۇشالرنى ئىپادىلهيدىغان سهككىز فونېما ئۈچۈن بولمايدىغان سو

. ئېلىپبه تهرتىپى بىلهن ھهرپلهرنىڭ نامى قايتىدىن بېكىتىلدى.  دىن ئىبارهت ئالته ھهرپ قوشۇلدى»)ئۈ(ئۇ «
ان ئۇيغۇر يېزىقىدىن ئىبارهت بىر بۇمۇ ئهمهلىيهتته كونا ئۇيغۇر يېزىقىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلغان يېقىنقى زام

قېتىملىق ئىسالھات بولسىمۇ، يېزىق شهكلى ھهم يېزىق سىستېمىسى جهھهتتىن چوڭ پهرق بولمىغاچقا، ھازىرقى 
 ئاينىڭ - 5 يىلى - 1954بۇ يېزىق . لىرى ھېسابىدا ئۇنىڭ تهركىبىگه قوشۇۋېتىلدى يېزىقىنىڭ باسقۇچزامان ئۇيغۇر

نهشرىيات، مهتبۇئات ئورۇنلىرىدا، ھهر -  كۈنىگىچه ھهممه ئاخبارات- 1ئاينىڭ  - 8 يىلى - 1976 كۈنىدىن - 1
مائارىپ ساھهلىرىده -ئاالقه ھۆججهتلىرىده، مهدهنىيهت- ھۆكۈمهت ئورگانلىرىنىڭ خهت-دهرىجىلىك پارتىيه

  .دىلهندى ھهرپ بىلهن ئىپا30 تاۋۇش بۇ يېزىقتا 32ئۇيغۇر تىلىنى ئىپاده قىلغۇچى . ئومۇمىيۈزلۈك قوللىنىلدى
  

   يىلى ماقۇلالنغان ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئېلىپبهسى-1954

№  
ئايرىم 
 شهكلى 

باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
 شهكلى

IPA №  
ئايرىم 
 شهكلى

باش 
 شهكلى

ئوتتۇرا 
 شهكلى

ئاياغ 
  IPA شهكلى

  ʒ  ژ  -  -  ژ  ɑ  16  ا  -  -  ئا، ا  1
  v  ۋ  -  -  ۋ  b  17  ب  ب  ب  ب  2
 u, y  ۇ  -  -  ئۇ، ۇ  p  18  پ  پ   پ  پ  3
  f  ف  ف  ف  ف  t  19  ت  ت  ت  ت  4
  q  ق  ق  ق  ق  d  20  د  -  -  د  5
  k  ك  ك  ك  ك  æ  21  ه  -  -  ئه، ه  6
  ŋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ʤ  22  ج  ج  ج  ج  7
  e  ې  ې  ې/ ئې  ئې، ې  ʧ  23  چ  چ  چ  چ  8
  i, ɨ  ى  ى  ى/ ئى  ئى، ى  x  24  خ  خ  خ  خ  9
  j  ي  ي  ي  ي  h  25  ھ  ھ  ھ  ھ  10
  ɣ  غ  غ  غ  غ  o, ø 26  و  -  -  ئو، و  11
  ɡ  گ  گ  گ  گ  s  27  س  س  س  س  12
  l  ل  ل  ل  ل  ʃ  28  ش  ش  ش  ش  13
  m  م  م  م  م  r  29  ر  -  -  ر  14
  n  ن  ن  ن  ن  z  30  ز  -  -  ز  15
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  التىن ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى
التىن ھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى خهنزۇ تىلىنىڭ پىنيىن اليىھىسى ئاساسىدىكى يېزىققا   

 - 1982 ئايدىن - 1 يىلى - 1965ولۇقالش ئارقىلىق قوبۇل قىلىنغان يېزىق بولۇپ، بۇ يېزىق ئاساسهن قىسمهن ت
 ھهرپ بولۇپ، ھهرپلهر چوڭ، 37بۇ يېزىقتا . يىلىنىڭ ئاخىرىغىچه رهسمىي ئۇيغۇر يېزىقى سۈپىتىده قوللىنىلدى

 .دىن ئوڭغا يېزىلىدۇكىچىك، باسما ۋه يازما شهكىل قاتارلىق تۆت خىل شهكىلگه ئىگه بولۇپ، سۆزلهر سول
 

G g F f Ə ǝ E e D d C c B b A a 

[ɡ / گ][f / ف] [æ / ئه][e / ئې] [d / د] [ʤ / ج] [b / ب] [ɑ/ ئا] 

L l Ⱪ ⱪ K k J j I i Ⱨ ⱨ H h Ƣ ƣ 

[l / ل] [q / ق] [k / ك] [ʤ / ج][i, ɨ / ئى][h / ھ] [x / خ] [ɣ / غ] 

R r Q q P p Ɵ ɵ O o - ng N n M m 

[r / ر] [ʧ / چ] [p / پ] [ø / ئۆ][o / ئو] [ŋ / ڭ] [n / ن] [m / م] 

Y y X x W w V v Ü ü U u T t S s 

[j / ي] [ʃ / ش] [w / ۋ] [v / ۋ] [y / ئۈ] [u / ئۇ] [t / ت] [s / س] 

  ' Sh sh Ch ch Zh zh Ⱬ ⱬ Z z 

  [ʔ / ئ، ع][ʂ / شى][ʨ / چى][ʓ / جى] [ʒ / ژ] [z / ز] 

 

بهلگىــلهر ئاساســهن چهتــئهل -قاتــارلىق ھهرپ» c« ،»v« ،»zh« ،»ch« ،»sh«ئۇيغــۇر يېڭــى يېزىقىــدىكى   
 .جاي، كىشى ئىسىملىرىدا قوللىنىالتتى-تىللىرىدىن ۋه خهنزۇ تىلىدىن قوبۇل قىلىنغان سۆزلهرده، يهر

ىقنى، يهنى ئازادلىقتىن كېـيىن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقى كهڭ مهنىده كونا ئۇيغۇر يېزىقىدىن كېيىنكى يېز  
قوللىنىلغان يېزىقنى، تار مهنىـده التىـن ئېلىپبهسـى ئاساسـىدىكى ئۇيغـۇر يېڭـى يېزىقـى قوللىنىلىـشتىن توختـاپ، 
قايتىدىن ئهسـلىگه كهلتـۈرۈلگهن ھهمـده بىـر ئـاز تولـۇقالپ ئىـسالھ قىلىنغـان ئهرهب ئېلىپبهسـى ئاساسـىدىكى 

ــىتىدۇ ــى كۆرس ــا يېزىقىن ــۇر كون ــى . ئۇيغ ــۇر يېزىق ــىدىكى ئۇيغ ــرى ئاساس ــڭئهرهب ھهرپلى ــده مى ــالر مابهينى  يىل
شلىرىنىڭ تهرهققىياتىـدا ئىنتـايىن مـۇھىم ىـمائارىـپ ئ-پهن، مهدهنىـيهت-خهلقىمىزنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇش، ئىلىم

ــته ــاپ كهلمهك ــى ئوين ــۇم . رولالرن ــدا مهل ــارىخىي جهريان ــۇزۇن ت ــۇنداق ئ ــدهك، مۇش ــۇم بولغىنى ــزگه مهل ھهممىمى
بـــۇ . ىيــاجالر تۈپهيلىــدىن ئۇيغـــۇر يېزىقىــدا كــۆلىمى ئوخـــشاش بولمىغــان ئىــسالھاتالر ئېلىـــپ بېرىلــدىئېھت

ئىسالھاتالرنىڭ بهزىلىرى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئهمهلىيىتىگه ماس كهلگهنلىكى ئۈچۈن يېزىق تهرهققىيـات تـارىخىمىزدا 
  .ئوينىدىئاكتىپ رول ئوينىدى، يهنه بهزىلىرى بولسا، ئۇنىڭ ئهكسىچه پاسسىپ رول 

 يىلى ئۇيغۇر كونا يېزىقى ئهسـلىگه كهلتۈرۈلگهنـدىن كېـيىن، يېزىقىمىزدىكـى ئـۇزۇن يىلـالر داۋامىـدا -1983  
ھهل بولمىغان ئىمال مهسىلىلىرى گهۋدىلىك كۆرۈلۈشكه باشالپ، ھهل قىلىنمىسا تهرهققىياتقا توسالغۇ بولىـدىغان 

يېزىق خىزمىتى كـومىتېتى -اپتونوم رايونلۇق مىللهتلهر تىلچۈن ئۈبۇ مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئ. دهرىجىگه يهتتى
 ئايـدا كهڭ كۆلهملىـك يىغىـن چاقىرىلىـپ، مۇناسـىۋهتلىك يولداشـالرنىڭ كهڭ تـۈرده -4 يىل -1983تهرىپىدىن 

مۇھاكىمه قىلىشى ئارقىلىق ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىـڭ فونېمـا سىستېمىـسى ۋه يېزىـق ئهنئهنىـسىگه 
ئۇنىڭدا لهۋلهشـكهن تـۆت سـوزۇق .  ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىنىڭ ئېلىپبهسى تۈزۈپ چىقىلدىئاساسهن

دىــن ئىبــارهت ئىككــى ھهرپ بىلهنــال ئىپادىلهشــتهك ئۇســۇلغا خــاتىمه بېرىلىــپ، بىــر » ئــو، ئــۇ«تاۋۇشــنى پهقهت 
ئېلىپـبه تهرتىپـى . كىرگۈزۈلـدىھهرپلىـرى تولـۇقالپ » ئـۆ، ئـۈ«فونېمىغا بىر ھهرپ بولۇش پرىنسىپىغا ئاساسـهن 

ىپبهسـى ئـاپتونوم لئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ بـۇ ئې. ھهرپلهرنىڭ نامى ۋه شهكلى مۇقىمالشتۇرۇلدى. يېڭىدىن بېكىتىلدى
 -1 ئاينىـڭ -1 يىلـى -1984 كۈنىـدىكى تهسـتىقى ۋه -23 ئاينىـڭ -9 يىلى -1983رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ 

  . ئۇقتۇرۇشىغا ئاساسهن كهڭ تۈرده قوللىنىلىۋاتىدۇنىش ھهققىدىكى ئومۇمىۈزلۈك قوللىكۈنىدىن باشالپ ئومۇمىي
ئوقۇتـۇش، -قىسقىسى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقى بىر قهدهر ئىلمىي، ئاممىباب، تامغىلىرى ئاددىي، ئوقـۇش  
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ئىــيهت مهدهنىــيهت ئۆگىنىــشى، جهم-ســاۋات چىقىرىــشقا بىــر قهدهر ئهپلىــك يېزىققــا ئايلىنىــپ، خهلقىمىزنىــڭ پهن
  .تهرهققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىدىكى مۇھىم قورالغا ئايالندى

  
  ىپبهسىلھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ ئې

№ 
ئايرىم 
 شهكلى 

باش 
  شهكلى

ئوتتۇرا 
  شهكلى

ئاياغ 
  شهكلى

IPA№ 
ئايرىم 
  شهكلى

باش 
  شهكلى

ئوتتۇرا 
  شهكلى

ئاياغ 
 IPA  شهكلى

  q  ق  ق  ق  ق ɑ  17  ئا  /ا  -  -   ا /ئا 1
  k  ك  ك  ك  ك æ  18  ئه  /ه       ه /ئه 2
 ɡ  گ  گ  گ  گ b  19  ب  ب  ب  ب 3
  ŋ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ p  20  پ  پ  پ  پ 4
  l  ل  ل  ل  ل t  21  ت  ت  ت  ت 5
  m  م  م  م  م ʤ  22  ج  ج  ج  ج 6
  n  ن  ن  ن  ن ʧ  23  چ  چ  چ  چ 7
  h  ھ  ھ  ھ  ھ x  24  خ  خ  خ  خ 8
  o  ئو / و  -  -  و/ ئو  d  25  د  -  -  د 9
  j  ۇئ / ۇ  -  -  ۇ/ ئۇ  r  26  ر  -  -  ر 10
  ø  ئۆ/ ۆ   -  -  ۈ/ ئۆ  z 27  ز  -  -  ز 11
  y  ئۈ/ ۈ   -  -  ۈ/ ئۈ  ʒ  28  ژ  -  -  ژ 12
  v  ۋ  -  -  ۋ s  29  س  س  س  س 13
  e ئې / ې  ئې / ې  ې/ ئې   ې /ئې ʃ  30  ش  ش  ش  ش 14
 i, ɨ ئى / ى  ئى / ى  ى/ ئى   ى /ئى ɣ  31  غ  غ  غ  غ 15
 j  ي  ي  ي  ي f 32  ف  ف  ف  ف 16

ــانالردىن  ــدىكى باي ــاكى ھــازىرغىچه قهديۇقىرى ــزىمــدىن تارتىــپ ت ــگهن ئاساســلىق خهلقىمى ــشلىتىپ كهل  ئى
 .الرنى بىر قۇر كۆزدىن ئۆتكۈزدۇقيېزىق

 ،ئۈچىنچى، ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىـنچه ئىپـادىلهش ئـارقىلىق، كومپيـۇتېر ئۇچـۇر ئاالقىـسىدا
ئۇيغـۇر تىلىنـى ئىپـادىلهش  ،بىرقىسىم ئورۇنالرداھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىنى ئىشلىتىش ئىمكانىيىتى بولمىغان 

ئـېلخهت نـامى، تـور نـامى : مهسىلهنئۈنۈملۈك ھالدا ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىنىمۇ يارىتىپ بهرگىلى بولىدۇ، ئۈچۈن 
 بولغاچقا، بۇ خىـل ئهھـۋال  ھهرپلىرىنىال كىرگۈزگىلى)ASCII (قاتارلىق ئورۇنالرغا پهقهت التىنچه ئاساسىي رايون

شــۇڭا، يهنىــال التىــنچه ھهرپــلهر بىــلهن . بهلگىلهرنىــال ئىشلىتىــشكه بولىــدۇ-ا پهقهت التىــنچه ھهرپئاســتىد
  .ئىپادىلهشكه ئېھتىياج چۈشىدۇ

ئۇيغـۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى «بۇ ماقالىـدىكى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئۈچ چوڭ سهۋهبلهرگه كۆره، 
 تېمىـدا ئوتتۇرىغـا ، بـۇىڭ ئاساسىي مهزمۇنىغـا ئۆتـسهك بولىـدۇ تېمىن دېگهن»التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش

ئۇيغـۇر .  دېـگهن ئۇقـۇم بىـلهن ئوخـشىمايدۇ»ئۇيغۇر يېزىقىنى التىنچه ئىپادىلهش اليىھهسـى« قويۇلىۋاتقان ماۋزۇ
نى تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش بولسا، ئۇيغۇر تىلىدىكى بـارلىق تىـل تاۋۇشـلىرى

بىرىـدىن ئېنىـق ئايرىـپ كۆرسـىتىپ بېرهلهيـدىغان، بىـر تاۋۇشـقا بىـر بهلـگه -ئىنچىكه ئايرىپ بېرىـدىغان ۋه بىـر
ـــشۇناسلىق ـــۇر تىل ـــدىغان ئۇيغ ـــشۇناسلىقىىقويۇلى ـــشۇناسلىقى، لۇغهت ـــسى، تارىخ ـــۇر ئاالقى ـــۇتېر ئۇچ دا ، كومپي

  .كۆرسىتىدۇبىرلىككه كهلتۈرۈشنى ئىشلىتىدىغان اليىھهنى 
 تۆۋهنـدىكى ئاساسىي مهزمۇنىغا كۆچۈش بىلهن بىـرگه، مهقـسهتنى ئېنىـق چۈشـهندۈرۈش ئۈچـۈن ماقالىنىڭ  

  . بويىچه بايان قىلىنىدۇالرتارماق مهزمۇن
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  بىرىنچىسى، ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى قىسقىچه بايان قىلىش
 دانىـسى ئـۈزۈك 24لغـان ، قار، بۇالرنىڭ سـهككىزى سـوزۇق تـاۋۇش دانه تاۋۇش با32ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىدا 

  .تاۋۇشالردۇر
نۆۋهتته، ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىده كۆرسـىتىلىدىغان 

  :سوزۇق تاۋۇشالرغا ئىشارهت قىلىنغان ھهرپلهر تونۇشتۇرۇلىدۇ
  .ئا، ئه، ئې، ئى، ئو، ئۇ، ئۆ، ئۈ: سوزۇق تاۋۇشالر

  . تىل ئورنىغا ۋه بهزى تاۋۇشالرنىڭ تىلىمىزدىكى رولىغا قاراپ ئۈچ تۈرگه بۆلۈنىدۇسوزۇق تاۋۇشالر يهنه
  .ئه، ئى ، ئۆ، ئۈ: تىل ئالدى سوزۇق تاۋۇشالر) 1

شــۇڭا بــۇ . بــۇ تاۋۇشــالر تهلهپپــۇز قىلىنغانــدا، تىلنىــڭ ئېغىــز بوشــلۇقىدىكى ئــورنى ســهل ئالــدىغا ســوزۇلىدۇ
  .لىدۇتاۋۇشالر تىل ئالدى سوزۇق تاۋۇشالر دېيى

  .ئې: ئارا سوزۇق تاۋۇش) 2
بۇ تاۋۇش تهلهپپۇز قىلىنغاندا، تىلنىڭ ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئورنى ئالدىدىراق بولسىمۇ، ئهمما بۇ تاۋۇش سـۆز 
تهركىبىــده بهزى ئــۈزۈك تاۋۇشــالر بىــلهن بىرىكىــپ كهلگهنــده، تىــل ئالــدى ســوزۇق تاۋۇشــقا مــايىلراق تهلهپپــۇز 

 بىلهن بىرىكىپ كهلگهنده بولسا، تىـل ئارقـا سـوزۇق تاۋۇشـقا مـايىلراق تهلهپپـۇز بهزى ئۈزۈك تاۋۇشالر. قىلىنىدۇ
  .ئۇ بۇ خىل خۇسۇسىيىتىگه قاراپ ئارا سوزۇق تاۋۇش دهپ ئاتالغان. قىلىنىدۇ

  .ئا، ئو، ئۇ: تىل ئارقا سوزۇق تاۋۇشالر) 3
شۇڭا، بۇ تاۋۇشـالر . اق تارتىلىدۇبۇ تاۋۇشالر تهلهپپۇز قىلىنغاندا، تىلنىڭ ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئورنى ئارقىغىر

  .تىل ئارقا سوزۇق تاۋۇشالر دېيىلىدۇ

 
يۇقىرىدىكى ئىسخىمىدا ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىدىكى سهككىز سوزۇق تاۋۇشىنىڭ تىل ئورنى كۆرسىتىلگهن، بۇ   

تىنقى تاۋۇشى، ئاس» ئې«تاۋۇشلىرى، ئوتتۇرا قىسمىدا » ئۈ«، »ئۆ«، »ئى«، »ئه«ئىسخىمىنىڭ يۇقىرى قىسمىدا 
) ئېغىز(تاۋۇشىنىڭ جانلىق » ئى«تاۋۇشلىرى كۆرسىتىلگهندىن سىرت، يهنه » ئۇ«، »ئو«، »ئا«قىسمىدا 

تاۋۇشىنىڭ تىل ئارقا ۋارىيانتى » ئى«بۇ تاۋۇش . مۇ كۆرسىتىلگهن) قېلىن ئى(» Ï ï«تىلىمىزدىكى ۋارىيانتى 
» ئى«بولۇپ،  »Ï ï« شهرتلىك بهلگىسى بولۇپ، قېلىن تهلهپپۇز قىلىنىدۇ، بۇ تاۋۇشنىڭ التىن يېزىقىدىكى

تاۋۇشىنىڭ بۇ ۋارىيانتى ئېغىز تىلىمىزدا ساقلىنىۋاتقان تاۋۇش بولسىمۇ، مهنا پهرقلهندۈرۈش رولى بولمىغانلىقى 
  .ئۈچۈن مۇستهقىل تاۋۇش ھېسابالنمايدۇ

Ï ï -ئۈچـۈن ئهرهب ئـۇ مهنـا پهرقلهنـدۈرۈش رولىغـا ئىـگه بولمىغـانلىقى.  تىل ئارقا، ئىگىـز سـوزۇق تـاۋۇش 
ئهممــا، التىــن . ھهرپلىــرى ئاساســىدىكى ئۇيغــۇر يېزىقــى ئېلىپبهســىگه ئــايرىم فونېمــا ســۈپىتىده كىرگــۈزۈلمىگهن

ن ۋاقىـتالردا، بـۇ تـاۋۇش ئېلىپـبهگه رهسـمىي گهھهرپلىرى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېڭى يېزىقى ئېلىپبهسـى ئىـشلىتىل
  .هلگه قىلىنىپ ئىشلىتىلگهنب» ï«كىرگۈزۈلمىگهن بولسىمۇ، بۇ فونېمىغا بىردهك 
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الر بىــلهن كهلگهنــده، تىلنىــڭ » ğ، x، q«تاۋۇشــى كىچىــك تىــل ئــۈزۈك تاۋۇشــلىرى » i«ئۇيغــۇر تىلىــدىكى 
، خىيـال )tağlïq(، تـاغلىق )qïş(قىـش : مهسـىلهن. ئارقىسىدىنراق تهلهپپۇز قىلىنىپ، تىل ئارقا تاۋۇشىغا ئايلىنىدۇ

)xïyal.(  
رىخىي باسقۇچلىرىدىكى قهدىمكى ئۇيغۇر ئورقۇن دهۋرىـگه ئائىـت مهڭگـۈ تـاش بۇ تاۋۇش ئۇيغۇر تىلىنىڭ تا

ئابىدىلىرى، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى دهۋرلىرىگه ئائىت قـول يازمـا ئهسـهرلىرىدىكى سـۆزلهرده كـۆپ ئۇچرايـدۇ، بـۇ 
ا تاۋۇشــىغ» ئــې«ىنىڭ لىر تاۋۇشــ»ئه« ۋه »ئــا«تاۋۇشــى يــوق بولــۇپ، » ئــې«ئىككــى دهۋردىكــى ئۇيغــۇر تىلىــدا 

) Ï ï(» ئـى«ئاجىزلىشىش ھادىسىسىمۇ يوق ئىدى، بۇ دهۋرلهردىكـى ئۇيغـۇر تىلىـدا قـېلىن تهلهپپـۇز قىلىنىـدىغان 
، »تـــۈركىي تىلـــالر دىـــۋانى«شـــۇڭا، . ئومـــۇمهن مهنـــا پهرقلهنـــدۈرهتتى، ھهم كهڭ دائىرىـــده قـــوللىنىالتتى

ىنقى زامانالردا كىتاب قىلىپ نهشر قىلىش قاتارلىق يازما ئهسهرلهرنى يېق» ئوغۇزنامه«داستانى، » قۇتادغۇبىلىگ«
داۋامىدا، بۇ كىتابالردىكى قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىنى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا ئۆرۈپ يېزىش ئۈچۈن يېڭى يېزىـق 

تامغىـسى » Ï ï«ئۈچـۈن ئومـۇمهن بىـردهك » ئى«ئىشلىتىلگهن بولۇپ، بۇ كىتابالردا قېلىن ) ئۇيغۇر التىن يېزىقى(
  .بهلگىسى كۆپ ئۇچرايدۇ» Ï ï«يېزىققا ئائىت ماقالىلهردىمۇ بۇ تاۋۇشنى ئىپادىلهشته -باشقا تىل هۋ. بېرىلگهن

»ï «تۆۋهنــده كۆرســىتىلگهن ئــۆرنهكلهر، شــۇ ئهســلى كىتابتــا ( :تاۋۇشــىغا ئائىــت مۇناســىۋهتلىك مىــسالالر
ىندى، ھهمده ئاسـتىغا ئورتـاق بېرىلگهن يېڭى يېزىق ئاساسىدىكى ترانسكپىتسىيىلىك بهلگىلهر بويىچه ئهينهن ئېل

  ).تۈرك ئېلىپبهسىدىكى ھهرپلهر بىلهنمۇ ئىزاھالپ كۆرسىتىلدى
Dərdi dïl ⱨïq tohtimas sirlïⱪ ⱪədəm ⱪaynap yazar, mungli dadïmni ïxïtsə hizri 
təsbiⱨtin azar. 
(Derdi dïl hïç toxtimas sirlïq qedem qaynap yazar, muñli dadïmni ïşïtse hizri tesbihtin 
azar.) 

– (Nim Şéhit «Aldida») 
 
Baxïŋŋa üngən saqiŋ,     (Başïñña üngen saçiñ,) 
Ikki doluŋŋa patmay.     (Ikki doluñña patmay.) 
Birqə yadiŋŋa onoƣun,    (Birçə yadiñña onoğun,) 
Ⱪïzïl gülüm unutmay.     (Qïzïl gülüm unutmay.) 
Xonqə dərdiŋŋi tarttim,    (Şonçə derdiññi tarttim,) 
Ⱪoluŋŋu uqunu tutmay.    (Qoluññu uçunu tutmay.) 
 
Bügün mən nemə boldum,   (Bügün men néme boldum,) 
Ƣarip boldum ɵzümqə.    (Ğarip boldum özümçe.) 
Oynoy desəm hərkim bar,    (Oynoy désem herkim bâr,) 
Ala boyoⱪ seniŋçə.     (Ala boyoq séniñçe.) 
Ⱪayrilmay maŋip kəttiŋ,    (Qayrilmay mañip kettiñ,) 
Ⱨəy bədgupa məyliŋqə.    (Hey bedgupa meyliñçe.) 

– («Lopnur xelq qoşaqliridin») 
 
Tilig kəd küdəzgil küdəzildi bax,  (Tilig ked küdezgil küdezildi baş,) 
Sɵzüŋni ⱪïsurğïl uzatïldï yax.   (Sözüñni qïsurğïl uzatïldï yaş.) 

– («Qutatğu Bilig» tin 76-bet) 
 
Bu yalƣan sɵz ig təg konï sɵz xifa, (Bu yalğan söz ig teg konï söz şifa,) 
Bu bir sɵz azaqï urulmix məsəl.  (Bu bir söz azaqï urulmiş mesel.) 

– («Etebetulheqayiq» tin 26-bet) 
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Yay yaruban ərƣüzdi,     (Yay yaruban erğüzdi,) 
Aqtï aⱪïn mündüzdi.     (Aqtï aqïn mündüzdi.) 
Tuƣdï yaruⱪ yulduzï,     (Tuğdï yaruq yulduzï,) 
Tïŋla sɵzüm külgüsüz.    (Tïñla sözüm külgüsüz.) 

– («Türkî Tillar Divani» din) 
 

Uxbu kɵk bɵri Oƣuz ⱪaƣanƣa ayttï kim: əmdi qərig birlə mundun atla Oƣuz, 
atlap əlgünlərni. bəglərni kəldürgil, mən saŋa baxlap yolnï körgürürmən dəp dədi. 
(Uşbu kök böri Oğuz qağanğa ayttï kim: emdi çerig birle mundun atla Oğuz, atlap 
elgünlerni. beglerni keldürgil, mən saña başlap yolnï körgürürmen dep dedi.) 

– («Oğuzname» din 34-bet) 
يۇقىرىدىكى مىسالالردىن كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى، ئهدهبىـي تىلىمىزدىكـى سـوزۇق تاۋۇشـالرنى ئېلىپبهدىكـى   

سهككىز دانه سوزۇق تاۋۇشالر بىلهن ئىپادىلهپ كهتكىلى بولسىمۇ، دىئالىكىت ۋه شىۋىلهردىكى، ھهمده قهدىمكـى 
تاۋۇشـىنى ئىپـادىلهش ئۈچـۈن، تىلـشۇناسلىق ۋه يېزىقـشۇناسلىق تهتقىقاتىـدا ) Ï ï(» ئى«ئۇيغۇر تىلىدىكى قېلىن 

بولۇپمــۇ، ئۇيغــۇر تىلىــدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىنى التىــنچه . چوقــۇم بــۇ تــاۋۇش ئۈچــۈن بهلــگه ئاجرىتىلىــشى كېــرهك
ولمىغانـدا، ھـېچ ب. غا تېگىـشلىك ئـورۇن بېرىلىـشى زۆرۈر دهپ قـارايمهن) Ï ï(» ئى«ئىپادىلهش جهريانىدا، قېلىن 

  . ھهرپ قاتارىدا مۇئامىله قىلىنىشى الزىمدىئاكتىرىك تاۋۇش بهلگىلىرىدىن سىرت، بۇ تاۋۇشقا 32ھازىرقى 
 ئۇيغۇر تىلىدىكى سوزۇق تاۋۇشالرنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپـۇز قىلىنىـدىغان ۋارىيـانتلىرىمۇ ،بۇنىڭدىن باشقا يهنه

سـوزۇلما سـوزۇق تاۋۇشــالر ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ ئــۇزۇن . ىــدۇبـار بولـۇپ، بـۇالر ســوزۇلما سـوزۇق تاۋۇشـالر دهپ ئاتىل
 لغـان ھـالهتلىرى بولـۇپ، بـۇ ئهدهبـىدهۋرلىك تارىخىي تهرهققىيـات جهريانىـدا ھـازىرقى تىلىمىـزدا سـاقلىنىپ قا

تىلىمىزدا ئانچه كۈچلۈك ئهمهس، بىراق سېرىق ئۇيغۇر تىلى، لوپنۇر دىئالىكتى، قهشقهر شىۋىسى، خوتهن شىۋىسى 
لوپنۇر دىئالكتى ئۇيغۇر تىلىنىڭ قهدىمكى شهكلىنى كۆپرهك ساقلىغانلىقى ئۈچـۈن . الردا ساقلىنىپ قالغانقاتارلىق

نىڭ كۈچلـۈكلىكى، چانلىق لهۋلىشىـشدامهركىزى دىئالىكىتتىن قهدىمكـى سـۆزلهرنىڭ كـۆپلىكى، سـوزۇق تاۋۇشـالر
ــالرنىڭ ــوزۇق تاۋۇش ــوزۇلما س ــالرنىڭ ئاجى س ــوزۇق تاۋۇش ــشى، س ــاقلىنىپ قېلى ــن س ــلىقى جهھهتلهردى زالشماس

  .پهرقلىنىپ تۇرىدۇ
 الر بولۇپ، »ئۈ«، »ئۆ«، »:ئۇ«، »:ئو«، »:ئى«، »:ئه«، »:ئا«ئۇيغۇر تىلىدىكى سوزۇلما سوزۇق تاۋۇشالردىن 

  .بۇ تاۋۇشالر ئۇيغۇر تىلىنىڭ باشالنغۇچ تۈپكى سوزۇق تاۋۇشلىرى ھېسابلىنىدۇ
ى سوزۇق تاۋۇشنىڭ تولۇق تهلهپپۇز قىلىـنىش ۋاقتىـدىنمۇ  بۇ، بهلگىلىك بوغۇمدىك—سوزۇلما سوزۇق تاۋۇش 

ــدۇ ــشىغا ئېيتىلى ــۇز قىلىنى ــوزۇلۇپ تهلهپپ ــۇزۇنراق س ــاكى . ئ ــۆزلهرده ي ــۈپ س ــدا ت ــۇر تىلى ــان ئۇيغ ــازىرقى زام ھ
گراممــاتىكىلىق شــهكىللهرده ئهســلىدىن بــار بولــۇپ، ئىزچىــل تــۈرده ســاقلىنىدىغان بىرلهمچــى ســوزۇلما ســوزۇق 

- ھهرپدىئاكتىرىكسوزۇلما سوزۇق تاۋۇشالرنى . چهتتىن قوبۇل قىلىنغان سۆزلهرده كۆرۈلىدۇتاۋۇشالر ئاساسهن 
 .بهلگىلهر بىلهن ئىپادىلهشكه بولىدۇ

ــالر  ــۈزۈك تاۋۇش ــدىكى ئ ــي تىلى ــۇر ئهدهبى ــا 24ئۇيغ ــى مهن ــا، يهن ــق رولىغ ــۇالردىن فونېمىلى ــۇپ، ب  دانه بول
ب، پ، ت، ج، چ، خ، د، ر، ز، س، ش، غ، ق، ك، گ، ڭ، :  ئـۇالر دانه،22پهرىقلهندۈرۈش ئىقتىدارىغا ئىگه تاۋۇشـالر 
فونېمىلىــق رولىغــا ئىــگه بولمىغــان ھهم مهنــا پهرىقلهنــدۈرۈش رولــى . ل، م، ن، ھ، ۋ، ي قاتــارلىقالردىن ئىبــارهت
لىق ھازىرقى زامان ئۇيغۇر ئهدهبىـي جـان. تاۋۇشلىرىدۇر» ف«ۋه » ژ«: بولمىغان تاۋۇشالر ئىككى دانه بولۇپ، ئۇالر

ــان  ــدا قوللىنىۋاتق ــان ســۆز» ژ، ف«تىلى ــۇل قىلىنغ ــن قوب ــقا تىلالردى ــۈزۈك تاۋۇشــلىرى باش ــشى -ئ ــالغۇالر، كى ئات
 فابرىكـا، — »ف«: مهسـىلهن.  سـۆزلهرده كۆرۈلىـدۇلىرىدا، ھهمده بىـر قىـسىم تهقلىـدىجاي نام-ئىسىملىرى، يهر

 ژۇرنـال، ژانېـر، — »ژ«. سـۆزلهرده ئۇچرايـدۇفونتان، فرانسىيه، فاڭجېن، فۇجيهن، فۇكاڭ، تېلېفـون، سـۈف كهبـى 
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چىسى، ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش ئۈچۈن ئېلىنغان ئىككىن

  رپلهرنى چۈشهندۈرۈشھه

  
 التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىنىڭ جهدۋىلى ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى. 1

 № ھهرپ IPA ئاددى شهكلى نامى№ ھهرپIPA ئاددى شهكلى نامى
 A a ɑ A a 1  ئاN n n N n 17  نې
 B b b B b 2  بېng ŋ Ñ ñ 18-  ڭې
 C c ʤ C c 3 جېO o o O o 19  ئو
 Ch ch ʧ Ç ç 4 چېO’ o’ ø Ö ö 20  ئۆ
 D d d D d 5 دېP p p P p 21  پې
 E e æ E e 6  ئهQ q q Q q 22  قې
 E’ e’ e É é 7  ئېR r r R r 23  رې
 F f f F f 8  فېS s s S s 24 سې
 G g ɡ G g 9  گېSh sh ʃ Ş ş 25 شې
 Gh gh ɣ Ğ ğ 10  غېT t t T t 26  تې
 H h h H h 11 ھېU u u U u 27  ئۇ
 I i i, ɨ I i 12  ئىU’ u’ y Ü ü 28  ئۈ
 J j ʒ J j 13  ژېV v v V v 29  ۋې
 K k k K k 14 كېX x x X x 30 خې
 L l l L l 15  لېY y j Y y 31  ېي
 M m m M m 16  مېZ z z Z z 32  ېز

 دانه ئاساسىي تاۋۇشقا 32كى  دانه ئىشارهتلىك بهلگه ئۇيغۇر تىلىدى32يۇقىرىدىكى جهدۋهلده كۆرسىتىلگهن   
دېگهن ستونىدا قىزىل رهڭ بىلهن بويالغانالر سوزۇق تاۋۇشالرنى، كـۆك » ھهرپ«ئىشارهت قىلىنغان، جهدۋهلنىڭ 

 دېــگهن ســىتونىدا تاۋۇشــالرغا ئىــشارهت IPAجهدۋهلنىــڭ . رهڭــده بويالغــانلىرى ئــۈزۈك تاۋۇشــالرنى كۆرســىتىدۇ
ــ ــارا فونېتى ــڭ خهلقئ ــان ھهرپلهرنى ــدىقىلىنغ ــسى بېرىل ــدىغان بهلگى ــك ئوقۇلى ــويىچه ئۆلچهملى . ك ئېلىپبهســى ب

 تاۋۇشقا ئىشارهت قىلىنغان تـاق شـهكىللىك 32ئۇيغۇر تىلىدىكى دېگهن ستونىغا » ئاددىي شهكلى«جهدۋهلدىكى 
دېـگهن سـتوندا تاۋۇشـالرنىڭ ئۇيغـۇر تىلـى » نـامى«. ھهرپلهرنى ئاددىيالشتۇرۇپ يېزىش ئۇسـۇلى كۆرسـىتىلگهن

  .هسىدىكى ئوقۇلۇش شهكلى بويىچه ئوقۇلۇشى بېرىلگهنئېلىپب
جهدۋهلده تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈشكه ۋه ئىزاھات بېرىشكه تېگىشلىك بولغان ھهرپلهر كۈلرهڭ دائىره ئىچىگه   

  .ئېلىنغان بولۇپ، تۆۋهنده بۇالر ئۈستىده ئىزاھات بېرىپ ئۆتىمهن
  »C c «— تاۋۇشـىغا » ج «ى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىدهئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىر

  .بهلگه قىلىنغان
تارىختــا، ئېتــرۇرىيه تىلىــدا پــارتلىغۇچى ئــۈزۈك تاۋۇشــالردا پهرقلىــق ھــالهت بولمىغــانلىقتىن، ئــۇالر گرېــك 

ۋه » k«رىملىقالرمـۇ بـۇ ھهرپ ئـارقىلىق . ھهرىپـى بىـلهن ئىپـادىلىگهن)  ك– k(» C«نـى ) گامما (Γ, γتىلىدىكى 
»g «كېيىن، بۇ ھهرپنىڭ ئوڭ يان ئوتتۇرا قىسمىغا . تاۋۇشلىرىنى ئىپادىلهشته ئورتاق ئىشلهتكهن بىر بهلگه ئىدى

تاۋۇشـىدىن پهرقلهنـدۈرۈپ » k«تاۋۇشـىنى » g«شـهكلىده يېزىـپ، » G«بىر سىزىق تارتىش ئارقىلىق بۇ ھهرپنى 
دهپ تهلهپپــۇز » ج«ھهرىپــى بهزىــده » C«شــۇڭا، ھــازىرمۇ بهزى التىــن تىللىــق خهلقــلهرده . ئىــشلهتكهن ئىــدى

ــدۇ ــا، . قىلىنى ــان » C«ھهتت ــپ چىقق ــن كېلى ــالالردا » G«دى ــۆپىنچه ھ ــۇ ك ــاكى » ج«ھهرىپىم ــده » ژ«ي ھالىتى
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» ج«ئورتـاق تـۈرك ئېلىپبهسـىنى قوبـۇل قىلغـان خېلـى كـۆپ تـۈركىي خهلقـلهر بـۇ ھهرپنـى . تهلهپپۇزغا ئېلىنىدۇ
» چ«تاۋۇشـى ئومـۇمهن » ج« يهنه بىر جهھهتتىن ئۇيغـۇر تىلىـدىكى تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتىدۇ،

ــاكى  ــشىدىن ي ــىنىڭ ئاجىزلىشى ــىنىڭ » ي«تاۋۇش ــهكىللهنگهن » ج«تاۋۇش ــشىدىن ش ــدىن ئوخشىتىۋېلىنى تهرىپى
قهدىمكـى «تاۋۇشى ناھايىتىمۇ ئاز ئۇچرايتتى ياكى يوق دېيهرلىك ئىـدى، » ج«بولۇپ، تۈپكى ساپ ئۇيغۇر تىلىدا 

تاۋۇشـى ئۇچرىمايـدۇ، ھهتتـا » ج«دا خـاتىرىلهنگهن مهڭگـۈ تاشـالردا ) يهنىسهي يېزىقـى-ئورقۇن(» قىتۈرك يېزى
» ج«بىـلهن » چ«الردىمۇ » ئهرهب يېزىقى ئاساسىدىكى ئۇيغۇر يېزىقى«ۋه دهسلهپكى » قهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقى«

» ج«ڭ يېقىنقـى دهۋرلىـرىگىچه پهرقلهندۈرۈلمهي يېزىلغـان، بـۇ نېمىنـى چۈشـهندۈرىدۇ دېگهنـده، ئۇيغـۇر تىلىنىـ
تاۋۇشــىنىڭ بىــر ۋارىيــانتى ســۈپىتىدىال ئىــشلىتىلگهن، پهقهت كېيىنكــى ۋاقىــتالردا چهت تىلالردىــن » چ«تاۋۇشــى 

ــۆزلهرده  ــان س ــۇل قىلىنغ ــشى » ج«قوب ــىر كۆرسىتى ــۇ تهس ــاق تىللىرىنىڭم ــده قىپچ ــشى، ھهم ــىنىڭ كۆپىيى تاۋۇش
تاۋۇشلىرى يېزىقتـا » ج«ۋه » چ«لىتىلىش چاستۇتىسى يۇقىرىالپ، تاۋۇشىنىڭ ئىش» ج«سهۋهبلىك، ئۇيغۇر تىلىدا 

ھهرپ » C c«تاۋۇشـىنى ئىپـادىلهش ئۈچـۈن » ج« بـۇ اليىھهدىمـۇ ، شـۇڭا.غاننپهرقلهندۈرۈلۈپ يېزىلىشقا باشـال
  .بهلگىسى ئېلىندى

  »Ç ç «— تاۋۇشـىغا » چ« ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىده
  .بهلگه قىلىنغان

بـۇ . تاۋۇشـىنى ئىپادىلهيـدۇ» چ «ۈركمهن، تاتار، باشـقۇرت تىللىرىـدا بـۇ ھهرپئالبان، تۈرك، ئازهربايجان، ت
بـۇ ھهرپ .  ھهرپـلهر قاتارىـدا ئىـشلىتىلىدۇدىئاكتىرىـكھهرپ يهنه ئىنگلىز، فرانسوز، پورتۇگال قاتـارلىق تىلـالردا 

  .لهن باراۋهردۇربى» ch«يهنه، ئىنگلىزچىدىكى 
تاۋۇشلىرىنى التىنچه ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهشكه تـوغرا كهلـسه، تـاق » چ«ۋه » ج«شۇڭا، ئۇيغۇر تىلىدىكى   

بهلگىـسى بىـلهن ئىپـادىلهش » Ç ç«تاۋۇشـىنى » چ«بهلگىـسى بىـلهن، » C c«تاۋۇشـىنى » ج«ھهرپلهر بويىچه 
  .مۇۋاپىق دهپ قارايمهن

  »E e «— تاۋۇشـىغا » ئه«تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىده  ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل
  .بهلگه قىلىنغان

) ھه( h/ (hê)/سـام تىللىرىـدا بـۇ ھهرپ .  بىـلهن ئوخـشاشΕ, ε (Epsilon)بۇ ھهرپ گرېك ھهرپلىرىـدىكى 
تىللىرىــدىكى ســوزۇق ئارىيــان .  دهپ تهلهپپــۇز قىلىنىــدۇ/e/دهپ تهلهپپــۇز قىلىنىــدۇ، باشــقا تىلــالردا ئاساســهن 

 هن بىـلMEتاۋۇشالرنىڭ ئۆزگىرىشى نهتىجىسىده، ئىنگلىز تىلىدا بۇ ھهرپ بىـر ئـاز ئاالھىـده، ئىنگلىـز تىلىـدىكى 
BEEۆزلهرده سېگهن د:/ i /) ئهممـا، .ۇ قىلىنىـدهلهپپـۇز تهپد) »ئى«سوزۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان BED دېـگهن 

ــ/ e/ســۆزده  ــا تڭنى ــايىن يهلهپپۇزىغ ــشىدۇېقى ئىنت ــ. نلى ــۇز تۇلۇپ ســوزۋۇشــنىڭ تاۇق ســوزۇب ــدىغان هلهپپ  قىلىنى
 ئىنگلىـز هسـىلهن،م (ۋارىيانتىمۇ نىدىغان قىلىهلهپپۇز ته ئىنچىكۋه) they ئىنگلىز تىلىدىكى هسىلهنم (ۋارىيانتىمۇ
 .بار) petتىلىدىكى 

 هزىـده بۇمكىن، بولىـشى مـۋارىيـانتلىرى قىلىنىـدىغان هلهپپۇز خىل تۆپ كېخىمۇ باشقا تىلالردا تهرپنىڭ ھۇب  
  .ېلىدۇ ئايرىشقا توغرا كۇالرنى ئارقىلىق ب)ê,é,è,ë( هلگىلهر بهرتلىك شه ياكى بىر قىسىم ئاالھىدهلگىلىرىتون ب
ئۇيغۇر يېزىقىنـى التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش «ماقالىنىڭ باشلىنىشىدا تونۇشتۇرۇلغان، ئىككى خىل   
 مېـنىڭچه،. تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچـۈن ئىـشلىتىلگهن» ئه«ۇيغۇر تىلىدىكى لىرىده ئومۇمهن بۇ ھهرپ ئ» اليىھه

ــارايمهن ــتىلگهن دهپ ق ــوغرا بېكى ــايىتى ت ــۇ ناھ ــۈنكى، . ب ــشلىتىلىش » ئه«چ ــدىكى ئى ــۇر تىلى ــىنىڭ ئۇيغ تاۋۇش
» ä«تاۋۇشىغا مۇرهككهپرهك بىرهر بهلگه، مهسـىلهن » ئه«چاستۇتىسى ناھايىتى يوقىرى، ئهگهر ئۇيغۇر تىلىدىكى 

تالالنــسا، بــۇ ھهرپلهرنــى ســۆزلهرده يېزىــشتا، ئوقۇشــتا خېلــى كــۆپ ئــاۋارىچىلىقالرنى كهلتۈرۈشــى مــۇمكىن، يهنه 
» a«ئىنتېرنېت تور نـامى، ئـېلخهت ئادرېـسى ۋه باشـقا ئـورۇنالردا ئاددىيالشـتۇرۇپ يېزىـشقا تـوغرا كهلگهنـدىمۇ، 

لهرنى ئوقۇغانـدا خاتـالىق سـادىر بولـۇش نىـسبىتى ھهرىپى بىلهن پهرقلهندۈرۈشته قېيىنچىلىق پهيدا قىلىپ، سـۆز
تاۋۇشـىنىڭ ئۇيغـۇر تىلىـدا ئىـشلىتىلىش ئورنىنىـڭ يـۇقىرىلىقىنى » ئه«شـۇڭا، . يوقىرىالپ كېتىـشى ھهم مـۇمكىن

تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان » ئې«تامغىسىنى بېرىپ، ئهسلىده » E e«كۆزده تۇتقاندا، بۇ تاۋۇشقا 
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»E e «بهلگىلهردىن -ئاكتىرىك ھهرپئۈچۈن دى»É é «تامغىسىنى ئىشلىتىش ئاقىالنه تالالش بولغان.  
  »É é «— ئــې« ئۇيغــۇر تىلىــدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىنى التىــن ھهرپلىــرى بىــلهن ئىپــادىلهش اليىھهســىده «

  .تاۋۇشىغا بهلگه قىلىنغان
بـۇ ھهرپ يهنه فرانـسوز، . ىتىلىدۇھهرىپى ھۇنگرىيه، ئىسالندىيه، چېخ، سىلوۋاك قاتارلىق يېزىقالردىمـۇ ئىـشل

 ھـۇنگرىيه. ئىرالند، ئىتالىيـان، پورتۇگـال، ئىـسپان، ۋېيتنـام تىللىرىـدا دىئاكتىرىـك ھهرپ شـهكلىده ئىـشلىتىلىدۇ
 هپد/ ɛː/ قاتـارلىق تىلـالردا ۋاك تىلـى، سـىلوېخئىـسالند تىلـى، چـ .ۇ قىلىنىدهلهپپۇز تهكلىدهش/ e /ۋه /eː/تىلىدا 

 ئالغـان ه ئىچىـگۆز ئـهرىپىنـى ھéئىنگلىـز تىلىـدا  .ۇ قىلىنىـدهلهپپـۇز تهپد/ e/ز تىلىدا ۇفرانس .ۇ قىلىنىدهلهپپۇزت
ـــارلىق ســـabbé ،café ،décor ،détente ،éclair ،résumé: ۆزلهردىنســـ ـــۇ، بولىـــدۇچرىتىـــشقا ئۆزلهرنى قات  ۇ ب
 .ۆزلهردۇر قىلىنغان سۇل باشقا تىلالردىن قوبهممىسى ھۆزلهرنىڭس

تاۋۇشى تىل ئارا سوزۇق تاۋۇش بولـۇپ، بـۇ تاۋۇشـنىڭ تهلهپپـۇز ئـورنى تىـل ئاسـتى » ئې«ى ئۇيغۇر تىلىدىك  
تاۋۇشى ئارىلىقىدا تهلهپپۇز قىلىنىدىغان تـاۋۇش » ئى«تاۋۇشى بىلهن » ئه«بۇ تاۋۇش . ئوتتۇرىسىغا توغرا كېلىدۇ

بـۇ . ىلىنىـدىغان بىـر تاۋۇشـتۇرتاۋۇشـىغا تولىمـۇ يـېقىن تهلهپپـۇز ق) ئي(» Ï ï«بولۇپ، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى 
 ئهسىرگىچه بولغان قهدىمكى ئۇيغـۇر يېزىقـى ۋه كونـا -19ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى » تۈركىي تىلالر دىۋانى«تاۋۇش 

 ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدىن باشـالپ كونـا ئۇيغـۇر -20ئۇيغۇر يېزىقىدا يېزىلغان يادىكارلىقالردا كۆرۈلمهيدۇ، پهقهت 
ۋه رۇس تىلىدىن كـۆپلهپ يېڭـى سـۆزلهرنى قوبـۇل قىلىـش داۋامىـدا، ئۇيغـۇر تىلىغـا  ىيېزىقىنىڭ ئىسالھ قىلىنىش

ھهم ئهتراپتىكـى قىپچـاق تىللىرىـدا سۆزلىـشىدىغان خهلقلهردىـن تاتـار، . تاۋۇشـى ئۆزلىشىـشكه باشـالنغان» ئې«
شىدىغان سـۆزلهر لى» ئې«قازاق، قىرغىز قاتارلىق مىللهتلهرنىڭ تهسىرىدىنمۇ بىر قىسىم ساپ ئۇيغۇرچه سۆزلهرده 

 قىلىـشىغا ئاساسـىدا تهرهققـى كېيىن ئېغىز تىـل ۇالرنىڭ تهسىرىده، ئۇيغۇر تىلىنىڭب. كۆرۈلۈشكه باشلىغان ئىدى
ــدا  ــشىپ، ئومــۇمهن ئۇيغــۇر تىلى ــا«ئهگىــشىپ ســوزۇق تاۋۇشــالرنىڭ ئاجىزلىشىــشى تېخىمــۇ ئېغىرلى  »ئه« ۋه »ئ

تاۋۇشىنىڭ ئۇيغۇر تىلىـدىكى سـۆزلهرده » ئې«راق، يهنىال بى. تاۋۇشىغا ئاجىزلىشىشى تېزلهشتى» ئې«تاۋۇشىنىڭ 
تاۋۇشـى ئۇيغـۇرچه سـاپ » ئـې«تاۋۇشىغا قارىغانـدا ناھـايىتىمۇ كـۆپ تـۆۋهن بولـۇپ، » ئه«ئىگىلىگهن نىسبىتى 

سۆزلهرنىڭ ئاز بىر قىسمىدا، ھهم چهت تىلالردىن قوبۇل قىلىنغان سۆزلهرده ئۇچرىغاندىن سـىرت، ئۇيغـۇر تىلىـدا 
بهلگىـسىنىڭ ئېلىنغـانلىقىنى » É é«شـۇڭا، بـۇ تاۋۇشـقا . ىش چاستۇتىـسى تـۆۋهن تـاۋۇش ھېـسابلىنىدۇئىشلىتىل

 ھهرپلىــك جهدۋهلــده 34گهرچه، بــۇ ھهرپ ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســىده كۆرســىتىلگهن . مۇۋاپىــق دهپ قــارايمهن
 نـاملىق ISO/IEC 8859-9 يىلـى خهلقئـارا ئۆلچهملهشـتۈرۈش ئـورگىنى ئـېالن قىلغـان -1999بولمىسىمۇ، بىراق 

 تۈرك ئالىملىرىمۇ .بهلگىلهر كود رايونىغا كىرگۈزۈلگهن ئاساسلىق ھهرپلهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ-تۈركچه ھهرپ
بىـلهن، » E e«تاۋۇشـىنى » ئه«تاۋۇشـىنى ئېنىـق پهرقلهندۈرۈشـته » ئـې«تاۋۇشـى بىـلهن » ئه«تۈرك تىلىدىكى 

شـۇڭا، بىزمـۇ بـۇ ئهمهلىـيهتلهردىن پايدىالنـساق بولىـدۇ دهپ . بىلهن ئىپادىلهپ كهلگهن» É é«تاۋۇشىنى » ئې«
  .قارايمهن

  »J j «— تاۋۇشـىغا » ژ« ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادىلهش اليىھهسـىده
  .بهلگه قىلىنغان

 هت دىـن ئىبـارJ قهته پهرپنىـڭ ھۇبـ التىن يېزىقلىرىنىڭ تهرهققىيات باسقۇچلىرىنىڭ قهدىمكـى ۋاقىتلىرىـدا،
 بىـر قىـسىم ئىتالىيـان تىلىنـى ۋه تىللىرىنـى ئىـشلىتىدىغانالر ېرمـان بىر قىـسىم گۇڭا بار ئىدى، شېزىلىشىال يڭچو

.  بـارهھـۋاللىرى ئېـزىش يهن بىـلهرىپـى ھJ ۇشـۇ مهرىپىنى باش ھڭ ئىسمىنىۆزلىرىنىڭ ئهردهئىشلىتىدىغان كىشىل
بىـر .  بارهھۋاللىرى ئېزىش يهپ دJnes ۋه Jsabel ئىسىمالرنى ىلىدىغانېز يهپ دIsabel ،Ines هسلىده ئهسىلهن،م

 .هتكهن ئىشلهكلىده شهرىپى ھېزىلىدىغان يڭ چوڭ نىI نى J هر قول يازمىالردا، كىشىلهدىمكىقىسىم ق
 J ۋه I ۇپ بىرىنچـى بولـ،) ياشـىغانه يىلىغىـچ-1572يىلىـدىن  -Pierre de la Ramée) 1515 ۇمانىزىمچىگ  
]  j  [ۋه] i : [ ،i] [ الر ئوخـشاشال J ۋه I ۋاقىـتالردا، هسـلهپكىد. هرگۈچىـدۇر بۆرسـىتىپ كهرقنـى پسىدىكىۇرىئوتت
 هڭئ( بولغـان هيـدا پۋۇشـالر تاېڭـى يقىـسىم بىر ۇپ بولۆزگىرىش رومان تىللىرىدا ئهمما،ئ.  قىلىنغانهلهپپۇز تهپد
 ئىككـى ۇ بـۇالر ئـهن بىـلۇنىڭ، شـ) بولغـانهيـدا پۋۇش قىلىنىدىغان تاهلهپپۇزئارىلىقىدا ت] g [هنبىل] j [هسلهپد
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 ۇڭا،شـ. هتكهن قىلىشقا ئىـشله ئىپادۋۇشالرنىئايرىم تا- ئايرىمهرپلىرىنى ھJ ۋه I ۈچۈن ئهرىقلهندۈرۈش پۋۇشنىتا
 تىلدىن باشقا ئارىيان تىللىرىـدا ۇب. هتمهيدۇ تازا ئوخشاپ كۇ قىلىنىشىمهلهپپۇز تڭ نىJ هن بىلI كىئىنگلىز تىلىدى

Jهرىپى ھ/ j /)هيدۇنى ئىپادىل) ي. 
جــاي نــاملىرى، كىــشى -تاۋۇشــى كــۆپ ئهمهس، پهقهت بىــر قىــسىم يهر» ژ«ئۇيغــۇر تىلىــدا ئىــشلىتىلىدىغان   

ئۇيغۇر تىلىنىڭ بهزى شىۋىلىرىده بـۇ . ئىسىملىرى ۋه ئىملىق سۆزلهردىال كۆرۈلگهندىن باشقا، كۆپ ئىشلىتىلمهيدۇ
 .دىغان ئهھۋالالرمـۇ بـارتاۋۇشىنى ئالماشتۇرۇپ ئىـشلىتى» ج«تاۋۇشنىڭ ئورنىغا ، بۇ تاۋۇش پهقهتال ئىشلىتىلمهي

» ژ«قېرىنداش مىللهتـلهر تىللىـدا، بولۇپمـۇ ئوغـۇز ۋه قىپچـاق گۇرۇپپىلىرىغـا تهۋه بولغـان كـۆپىنچه تىلـالردا بـۇ 
» ج«هم بـۇنى يهنه ھهرىپى ئىـشلىتىلىدۇ، ھ» J j«تاۋۇشى كۆپ ئىشلىتىلىدۇ، ھهم بۇ تاۋۇشنى ئىپادىلهش ئۈچۈن 

بۇنىڭمـۇ ئىلمىـي ئاساسـى بـار ئهلـۋهتته، چـۈنكى تـۈركىي تىلالرنىـڭ . تاۋۇشىنى ئىپـادىلهش ئۈچۈنمـۇ ئىـشلىتىدۇ
ئۇيغۇر گۇرۇپپىـسىغا تهۋه بولغـان ئۇيغـۇر ۋه ئۆزبېـك تىللىرىـدىكى ۋه ئوغـۇز تىللىـرى گۇرۇپپىـسىغا تهۋه بولغـان 

تاۋۇشــى قىپچــاق گۇرۇپپىــسىغا تهۋه بولغــان قىرغىــز، قــازاق، » ي«تــۈرك، تــۈركمهن، ئازهربايجــان تىللىرىــدىكى 
  .تامغىسى ئىشلىتىلىدۇ» J j«، ھهمده دهپ تهلهپپۇز قىلىنىدۇ» ج«ياكى » ژ«قاراقالپاق تىللىرىدا ئومۇمهن 

كهبى ھهرپلهرنـى ئىـشلىتىش ئىلمىـي » ž«قوشما ھهرىپى ياكى » zh«تاۋۇشى ئۈچۈن » ژ«ئۇيغۇر تىلىدىكى   
تاۋۇشـىنىڭ بىـر ۋارىيـانتىمۇ » ز«تاۋۇشى ھهرگىزمۇ » ژ«دهلىلىم شۇكى، ئۇيغۇر تىلىدىكى . ارايمهنئهمهس دهپ ق

نىـڭ » ي«تاۋۇشـى » ژ«ئهمهس، ھهم تهلهپپۇز قىلىنىش جهھهتتىن بىـر مهنبهلىكمـۇ ئهمهس، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى 
 )yigit (، يىگىـت)yil (، يىـل)yürek (بىۋاسته ئاجىزالشقان ۋارىيانتىـدۇر، ئۇيغـۇرچه ئهسـلى سـۆزلهردىكى يـۈرهك

 ، ژىـل)jürek (تاۋۇشىدىن باشلىنىدىغان نۇرغۇن سۆزلهر، جانلىق ئېغىز تىلىمىـزدا كـۆپىنچه ژۈرهك» ي«قاتارلىق 
)jil(ژىگىت ،) jigit( تاۋۇشـى ئۇيغـۇر » ج«يهنه، . غا ئاجىزالشـقان ھالىتىـده كۆرۈلىـدۇ» ژ«نىڭ » ي« دېگهندهك

ــدىكى بهزى شــىۋىلهرده ــدا ۋه جــتىلى ــز تىلى ــۈنلهي انلىق ئېغى ــا» ژ« پۈت ــدۇ، مهســىلهن، ب ــۇز قىلىنى  ژدهپ تهلهپپ
  .ب.ۋ) ئهسلىسى، كاج(كاژ ، )جئهسلىسى، با(

تاۋۇشـى جـانلىق تىلنىـڭ تهسـىرىده، ئهسـلى سـاپ ئۇيغـۇر » ژ«دېمهك، ئۇيغۇر تىلىدا ساقلىنىپ قالغـان بـۇ   
غـا ئاجىزلىشىـشى » ج«اۋۇشىنىڭ ئالدى بىلهن ت» ي«تاۋۇشى بىلهن باشلىنىدىغان سۆزلهردىكى » ي«تىلىدىكى 

 چهت دهپ تهلهپپۇز قىلىنىـشىنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـپ،» ژ«تاۋۇشىنىڭ » ج«، ھهمده ) جوغال—يوغال : مهسىلهن(
تاۋۇشـى بـار ھهرپلهرنىـڭ تهسـىرىده ئېلىپـبه » ژ«تىلالردىن بىرقانچه ئونلىغان سـۆز بىـلهن كىـرگهن تهركىبىـده 

ــۈ ــزگه كىرگۈزۈل ــان بولماســتىن، بهلكــىجهدۋىلىمى ــده پ قالغ ــسى دهۋرلىرى ــۇر تىلىنىــڭ ھهرقاي ــاۋۇش ئۇيغ ــۇ ت  ب
بويىچه ئۇيغۇر تىلىدا مهنـا پهرقلهندۈرمىـسىمۇ، )  ژ← ج ←ي (تاۋۇشالرنىڭ ئاجىزلىشىش، ئايرىلىش قانۇنىيىتى 

  .بولۇپ قااللىغان) بهلگه(مۇستهقىل بىر فونېما 
تاۋۇشىغا  »ژ«تىل تهرهققىيات جهريانىدىكى ئورنىغا ئاساسهن، تاۋۇشىنىڭ » ژ«دېمهك، ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ   

»J j « تولـۇق دهلىللهشـكه تىل جهھهتـتىن تامغىسىنى بېرىش، بۇنىڭغا باشقا تامغا بېكىتىشتىن كۆپ ئهۋزهل ھهم
  . ئىگه دهپ قارايمهنئىسپاتقايېتهرلىك 

  »V v «—تاۋۇشـىغا » ۋ«پـادىلهش اليىھهسـىده ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئى
  .بهلگه قىلىنغان

 ئىجـاد هسـىرده ئ-7ساكـسونالر - ئانگلوهرىپىنى ھWدۇنيادا التىن ھهرپلىرىنى ئىشلىتىدىغان خهلقلهردىكى 
 هنىــسى، مdouble U (هن ئىپــادىلىگهرىپىنــى ھU هلــگهن قاتــار كه ئىككــى دانهســلهپته دۇپ، بولــهرپقىلغــان ھ

غــا ئايالنغانــدىن / v/ قىلىــپ رومــان تىلىــدىكى هرهققىــيت/ w/التىــن تىلىــدىكى ). لىكتــۇرېگهند» U هئىككــى دان«
فرانـسوز تىلىـدا .  قىلمايدىغان بولغان ئىدىه ئىپادۈتۈنلهينى پ/ w/ ئارىيان تىللىرىدىكى ۋاقىتتا ۇ ب»V« ېيىن،ك

wهرىپى ھ doublé vھالالرداۆپ باشقا كۆزلهردىن سهن كىرگهتئهلدىن چېيىلىدۇ، د / v /هيـدۇ ئىپادىلۋۇشـىنىتا .
 ه رومان تىلىـدىكىگهرىپى ھW ا تىلىدېرمانگ. ۇ ئاتىلىدهپ دdoble ve ياكى uve doble هرپ ھۇئىسپان تىلىدا ب

تاۋۇشـىنى / w /هپنى ئىپـادىلتاۋۇشـى/ v /هرىپـى ھW تىلىـدىكى ېرمـان گېمىـشقا نۇ بـۇڭائوخشاش يوقالغـان، شـ
  .ۆرۈلىدۇ كهسلىكىدهئىپادىلم
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» W w«ھهرپـى ۋه » V v« تاۋۇشىنى ئىپادىلهش ئۈچـۈن ئېلىپـبه جهدۋهللىرىـده )v (»ۋ«ىلىدىكى ئۇيغۇر ت
تاۋۇشــىنى، يهنه بىرىنــى چهت تىلالردىــن » ۋ«، ھهمــده بىرىنــى ئۇيغــۇر تىلىــدىكى ئىشلىتىــشنىڭھهرپىنــى تهڭ 

 زۆرۈرىيىتـى يـوق ھهرىپىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىشلىتىشكه تهقسىملهپ تهڭ ئېلىـشنىڭ ھېچقانـداق» ۋ«كىرگهن 
چىش، يېنىك سىيرىالڭغۇ، جاراڭلىق ئۈزۈك تاۋۇش بولغـانلىقى -لهۋتاۋۇشى » ۋ«ئۇيغۇر تىلىدىكى . دهپ قارايمهن

» ۋ«تاۋۇشىدىن پهرقلهنـدۈرۈپ، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى ) w(» ۋ«ئۈچۈن، بۇ تاۋۇشنى قىپچاق تىللىرىغا خاس بولغان 
تـۈركىي تىلـالردا پهرقلىـق تهلهپپـۇز قىلىنىـدىغان . پ قـارايمهنھهرپىنى ئىـشلىتىش مۇۋاپىـق ده» V v«تاۋۇشىغا 

، ئهرهب يېزىقـى v(» ۋ«تاۋۇشى بار، يهنى ھازىرقى قازاق تىلىنى مىـسالغا ئالـساق، قـازاق تىلىـدا » ۋ«ئىككى دانه 
ب ، ئهرهw(» )سـوزۇپراق تهلهپپـۇز قىلىنىـدۇ (ۇ، ۇۋ«تاۋۇشـى ۋه ) »ۆ«ئاساسىدىكى قـازاق يېزىقىـدىكى تامغىـسى 

تاۋۇشـلىرى مهۋجـۇد، ئومـۇمهن قىپچـاق گۇرۇپپىـسىغا تهۋه ) »ۋ«يېزىقى ئاساسىدىكى قازاق يېزىقىدىكى تامغىسى 
قهدىمكـى . تاۋۇشـى سـاقالنغان» ۋ«تۈركىي تىلالرنىڭ ھهممىسىده بۇ ئىككى خىل پهرقلىق تهلهپپۇز قىلىنىدىغان 

ىدى، بىراق كېيىنكى ۋاقىـتالردا ئۇيغـۇر تىلىـدىكى نىڭ ئىككى خىل پهرقلىق تهلهپپۇزى بار ئ» ۋ«ئۇيغۇر تىلىدىمۇ 
تاۋۇشى قىسقا تهلهپپۇز قىلىنىدىغان بىرال خىل ھالىتىنى ساقالپ قىلىـپ، يهنه بىـر تىـل ئارقـا، سـىيرىالڭغۇ، » ۋ«

پهقهت بىــر قــانچه قهدىمكــى تىلــدىن يــاكى قىپچــاق . جــانلىق تىلــدىن يوقالغــان» w«جاراڭــسىز ئــۈزۈك تــاۋۇش 
دېگهنـدهك بىـر قـانچه ) qiraw (، قىـراۋ)biraw (بىـراۋ: مهسـىلهن، رىگه ئۇچرىغـان سـۆزلهردىنتىللىرىنىڭ تهسـى

ھالىتىده تهلهپپـۇز قىلىنىـدۇ، مىـسالدا » v«باشقا بارلىق سۆزلهرده ئومۇمهن جاراڭلىق ئۈزۈك تاۋۇش سۆزلهردىن 
 تىـل ئارقـا، سـىيرىالڭغۇ، كۆرسىتىلگهن قىپچاق تىللىق قېرىنـداش مىللهتلهردىـن قوبـۇل قىلىنغـان سـۆز ئـاخىرى

بىــلهن ئاخىرلىــشىدىغان ســۆزلهر ئۇيغــۇر تىلىــدا ئونغىمــۇ بارمايــدۇ، شــۇڭا بــۇ » w«جاراڭــسىز ئــۈزۈك تــاۋۇش 
. بىلهن ئىپاده قىلىۋېتىشكه بولىـدۇ» v«نى تامامهن ئۇيغۇر تىلىدىكى جاراڭلىق ئۈزۈك تاۋۇش » w«سۆزلهردىكى 

ا قارىغانـدا قىپچـاق ۋه ئوغـۇز گۇرۇپپىـسىغا تهۋه بولغـان تىلالرنىـڭ چۈنكى، ھازىرقى ئۆزبېك تىلـى ئۇيغـۇر تىلىغـ
تاۋۇشـى بىـلهن ئاخىرلىـشىدىغان سـۆزلهر » w«تهسىرىگه كۆپرهك ئۇچرىغان، شۇڭا ئۆزبېك تىلىدا سـۆز ئـاخىرى 

بىلهنـــال ئىپـــاده قىلىنىـــپ » v«تاۋۇشـــى يېزىقتـــا بىـــردهك » w«خېلـــى كـــۆپ، بىـــراق بـــۇ خىـــل ســـۆزلهردىكى 
. مهيــدۇ، ئۇنىڭــدىن باشــقا تــۈرك ۋه ئازهربايجــان تىللىرىــدىمۇ ئومۇمــۇن پهرقلهنــدۈرۈلمهي يېزلىــدۇپهرقلهندۈرۈل

پهقهت، قىپچاق گۇرۇپپىسىغا كىرىدىغان تاتار، باشقۇرت، قازاق، قىرغىز، قاراقالپاق قاتارلىق تىلالردىـال بـۇ ئىككـى 
  .تاۋۇش ئېنىق ئايرىپ يېزىققا ئېلىنىدۇ

پى تۈركىي تىلالردىكى جاراڭلىق ئۈزۈك تاۋۇش ھهر» V v«بهسىده كۆرسىتىلگهن دېمهك، ئورتاق تۈرك ئېلىپ  
ھهرىپىنــى بولــسا قىپچــاق گۇرۇپپىــسىغا تهۋه تىلالردىكــى ۋه بىــر قىــسىم ئوغــۇز » W w«نــى ئىپادىلهشــكه، » ۋ«

» ۈۋ «يـاكى» ۇۋ«گۇرۇپپىسىدىكى تىلالر ئىچىده قىپچاق تىللىرىنىـڭ تهسـىرىگه كـۆپرهك ئۇچرىغـان تىلالردىكـى 
)w ،wʊ ،wʉ (دهپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان تاۋۇشنى ئىپادىلهشكه ئىشلىتىلىدۇ.  

تاۋۇشـلىرىغا تـۈركىي تىلالرنىـڭ ئويغـۇر گۇرۇپپىـسى، ئوغـۇز گۇرۇپپىـسى، » w«ۋه » v«يۇقىرىدا دېـيىلگهن   
رنى كۆرسـىتىپ قىپچاق گۇرۇپپىسىدىكى تىلالردا پهرقلىـق تهلهپپـۇز قىلىنىـدىغان سـۆزلهردىن بىـر قـانچه مىـسالال

 :ئۆتۈش بىلهن كۇپايىلىنىمهن
 

 biraw  yaylaw  saw  suw  sew  ew  sinaw  قىپچاق تىللىرىدا
  birkim  yaylaq  sağ  su  söy (-mek) öy  sinaq  ئۇيغۇر تىلىدا

 
يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن مىسالالردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى ۋه ھـازىرقى زامـان  

تاۋۇشــى قىپچــاق تىللىــرى ۋه ئوغــۇز تىللىرىــدا ) ğ(» غ«ىلىــدىكى ســۆزلهرنىڭ ئاخىرىــدا ئۇچرايــدىغان ئۇيغــۇر ت
دېيىلهتتـى، بـۇ سـۆز قىپچـاق » سـۇغ«مهسـىلهن، قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلىـدا سـۇ . غـا ئاجىزلىـشىدۇ» w«ئومۇمهن 
تاۋۇشـى ) ğ(» غ« ئۆزلىشىپ، دهپ» سۇ«شهكلىده ساقالنغان بولسا، ئۇيغۇر ۋه ئوغۇز تىللىرىدا » سۇۋ«تىللىرىدا 
) taw(» تـاۋ«دېگهن سۆز، قىپچاق تىللىرىدىن قازاق تىلىدا ) tağ( »تاغ«يهنه، ئۇيغۇر تىلىدىكى . قالغانچۈشۈپ 
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بـۇ شـۇنى چۈشـهندۈرىدۇكى، تـۈركىي . دهپ تهلهپپۇز قىلىنىدۇ) too(» توو«دهپ تهلهپپۇز قىلىنسا، قىرغىز تىلىدا 
تاۋۇشـىنىڭ ئالـدى » غ«تاۋۇشـىنىڭ ئاجىزلىشىـشىدىن ) ğ(» غ«كـى تىلالردىكـى تاۋۇشى قهدىم» w«تىلالردىكى 

لىــشىپ كهتكهنلىكىنــى كۆرۈۋېلىــشقا ) ۋۈۋ، ۇ(» w«بىــلهن يۇمــشاق تهلهپپــۇز قىلىنىــشى ۋه ئاخىرىــدا پۈتــۈنلهي 
 .بولىدۇ

 سـاقالنغان، بـۇ تاۋۇشى» ۋ«يۇقىرىدىكىدهك ئهھۋالالرغا كۆره، مېنىڭ قارىشىمچه ئۇيغۇر تىلىدا پهقهت بىرال  
ھهرىپىنــى ئىــشلىتىش، ئۇيغــۇر تىلىــدىكى تىــل تاۋۇشــلىرىنى تــوغرا » V v«تاۋۇشــىنى ئىپــادىلهش ئۈچــۈن » ۋ«

  .ئىپادىلهپ بېرىشته ناھايىتى مۇھىم دهپ قارايمهن
يۇقىرىدا، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىپـادىلهش جهريانىـدا مـۇھىم دهپ   

 بىر قانچه تاۋۇش ۋه بۇ تاۋۇشالرنى التىن ھهرپلىرى ئىچىدىكى قايسى ھهرپ بىلهن ئىپادىلىـسه، ئۇيغـۇر قارالغان
تىلىنىڭ تارىخى تهرهققىياتىغا ۋه تهلهپپۇز قائىدىسىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقى ھهرخىـل تهرهپلهردىـن پـاكىتالر 

ويـۇپ ئۆتمىگهنـده، يهنه بىـر قىـسىم مهسـىلىلهرنى  ئهگهر، بۇنداق ئېنىق ئوتتۇرىغا ق.ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى
  .كۆزدىن ساقى قىلىپ قويىشىمىز مۇمكىن

 
 
  

 تاۋۇش ئىچىده بولمىغان، پهقهت ئۇيغۇر تىلىدىكى دىئالىكىت 32چىسى، ئۇيغۇر ئهدهبىي تىلىغا ئائىت ئۈچىن

   دائىرىسىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈشنىڭۋه شىۋىلهرگه خاس بولغان ھهرپ بهلگىلهر

يېزىـق تهتقىقـاتى ۋه قهدىمكـى يـازمىالرنى ھـازىرقى زامـان -تىلتا سۆزلىنىدىغان مهزمۇنالر، پهقهت بۇ تارماق
 .پ بېـرىلىش داۋامىـدىال ئۇچرايـدۇكۆرسـىتىتهلهپپۇزى ئېنىق  ،ىپئۆرۈپ يېزالتىنچه ھهرپلهر بىلهن  دائۇيغۇر تىلى

ــدىكى  ــۇر تىلى ــر قهدهرئۇيغ ــلىرى بى ــل تاۋۇش ــىۋىلهردىكى تى ــت ۋه ش ــق دىئالىكى ــسىنى ئېنى ــۇرهككهپ، ھهممى  م
كۆرسىتىپ ئۆتۈشنىڭمۇ ھاجىتى يـوق، پهقهتـال كـۆپ ئىـشلىتىلىدىغان تاۋۇشـالرنىڭ دىئالىكىـت ۋه شـىۋىلهردىكى 

بۇالرنىـڭ چۈشـهندۈرۈپ  . بۇالر ئهڭ كـۆپ ئىـشلىتىلىدىغانلىرى،الزىمئاساسلىق ۋارىيانتلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش 
هردىكى ئايرىم تاۋۇشالرنى التىنچه ھهرپلهر بىـلهن ئىپادىلهشـنىمۇ بىـرلىككه  ئارقىلىق دىئالىكىت ۋه شىۋىلئۆتۈش

ــادىلهش  ــل ئىپ ــانچه خى ــر ق ــۇ ئوخــشىمىغان بى ــدا، بۇالردىم ــداق بولمىغان ــان، بۇن ــۆزده تۇتۇلغ ــۈرۈۋېلىش ك كهلت
ش تهسـكه يېزىققا ئائىت بولغان ماتېرىيالالردا سـۆزلهرنى تـوغرا تهلهپپـۇز قىلىـ-، ھهمده تىلكۆرۈلىدۇمهسىلىسى 
، شۇ ۋهجىدىن ماقالىـده بـۇ توغرىـدىمۇ قىـسقىچه سـۆزلهپ ئۆتـۈپ كېتىـشنى مۇۋاپىـق كـۆردۈم، بۇنـداق توختايدۇ

يېزىق خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدىغان كهسپىي خادىمالر ئارىسىدىمۇ، ئۇيغـۇر تىلىنىـڭ دىئالىكىـت -بولغاندا تىل
هن قانداق ئىپـادىلهش توغرىـدا بىـر تونۇشـقا كهلگىلـى، ۋه شىۋىلىرىدىكى بىر قانچه تاۋۇشنى التىن ھهرپلىرى بىل

  .ھهمده بۇنىڭ تىل تاۋۇشلىرىمىزنى التىن ھهرپلىرى بىلهن بىر خىل ئىپادىلهشته ئهھمىيىتى بار دهپ قارايمهن
تىل تاۋۇشلىرى چۈشهندۈرۈلگهن بىرىنچى مهزمۇندا، ئۇيغـۇر تىلىـدىكى سـوزۇق تـاۋۇش ۋه ئۇيغۇر تىلىدىكى   

بـۇ تاۋۇشـالر ئـۆز نۆۋىتىـده . رنىڭ پهرقلىق تهلهپپۇز قىلىنىـدىغان ۋارىيـانتلىرى سـۆزلهنگهن ئىـدىئۈزۈك تاۋۇشال
ئۇيغۇر تىلىنىـڭ دىئالىكىـت ۋه شـىۋىلىرىده كـۆپ كۆرۈلىـدۇ، ھهم تىلـشۇناسلىقتا بـۇ تاۋۇشـالرنى پهرقلهنـدۈرۈپ 

ــشقا قۇاليلىــق بولۇشــى ئۈچــۈن،  ــدىكى تاۋۇشــالردىن پهرقتهتقىــق قىلى ــي تىل ــدىغان ئهدهبى ــۇز قىلىنى لىــق تهلهپپ
  :گه قاراڭجهدۋهلتۆۋهندىكى تاۋۇشالرنى دىئاكتىرىك ھهرپلهر بىلهن ئىپاده قىلىپ كۆرسىتىلگهن 

دېـگهن بىرىنچـى مهزمۇنـدا، دىئالىكىـت ۋه » ئۇيغۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى قىـسقىچه بايـان قىلىـش«  
تاۋۇشـالرنىڭ ھـالىتى، ئىـشارهتلىك بهلگىلىـرى خېلـى شىۋىلهرده، قهدىمكـى ئۇيغـۇر تىلىـدا كۆرۈلىـدىغان ئـايرىم 

 تونۇشتۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن، بۇ يهرده كۆپ توختىلىشنىڭ ھـاجىتى يـوق، پهقهت تۆۋهنـدىكى جهدۋهلـده، يېتهرلىك
ــسى ۋه ىدىئاكت ــارا فونېتىــك ئېلىپبهســىدىكى تهڭــداش بهلگى ــا خهلقئ ــلهر كۆرســىتىلىپ، ئۇنىــڭ يېنىغ رىــك ھهرپ

  .چۈشهندۈرۈلىشى بىلهن مىسالى كۆرسىتىلدىتاۋۇشالرنىڭ تهسۋىرى 
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  تاۋۇشالر
№

 IPA ھهرپ
  تاۋۇشالرنىڭ تهسۋىرى

1Â â /ɑ:/ 
aتاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Âlem, âile, atâqilmaq, adâqilmaq, qurân, ibâre, âmet, icâdiyet, karâmet, şarâit. 

2Ð ð /ð/  
d بىلهن tقهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى يازما يادىكارلىقلىرىدا .هلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى ئارىلىقىدا ت 

 .دىمۇ بۇ تاۋۇشنى كۆپ ئۇچرىتااليمىز» تۈركىي تىلالر دىۋانى«كۆرۈلىدۇ، 
Aðağ, eðgü, uð. 

3Ê ê /æ:/  
eتاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Ête (ئهسلىده ئهرته), çêçen (yer nami) , çêşme. 

4Ë ë /ɛ/  

، )مهن (mën.  تاۋۇشىنىڭ يېرىم يېپىق شهكلىeلوپنۇر دىئالېكتى ۋه ئاتۇش، كهلپىن شىۋىلىرىدىكى 
sën) سهن( ،ëlge) ئهلگه( ،ëllig) ئهللىك( ،çëk) چهك( ،këş) كهچ( ،désëm) ئه« بۇ تاۋۇش ).دېسهم «

» ئې«ا يېقىن تهلهپپۇز قىلىنىدۇ، بىراق غ» ئې«نىڭ ئارىلىقىدا تهلهپپۇز قىلىنىدۇ، ھهم » ئې«بىلهن 
  .تاۋۇشىنىڭ ئۆزى ئهمهس

5Ĝ ĝ /ɠ/  

ğ بىلهن y قهدىمكى يازما يادىكارلىقالردا .»گ« ئارىلىقىدا تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى يۇمشاق 
غا ئاجىزالشقان ياكى » ي«ھازىرقى تىلىمىزدا پۈتۈنلهي » گ«بۇ يۇمشاق . ئۇچرايدىغان تاۋۇش

 .ۇلغان شهكىلده ئۆزلهشكهنچۈشۈرۈپ قوي
Iĝi (yaxşi, obdan), qaĝar (qar), saĝir (séyir). 

6Î î /i:/  
iتاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Îlim, îane, înek, îlman, bésîm, énîq, selîq, ictimaî. 

7Ï ï /ɯ, ɪ/ 

iھازىرقى . كارلىقالردا كۆپ ئۇچرايدۇ كۆپىنچه قهدىمكى يازما يادى. تاۋۇشىنىڭ تىل ئارقا شهكلى
مهركىزىي دىئالىكىتنىڭ جانلىق . خوتهن، لوپنۇر دىئالىكىتلىرىدا ئهينهن ساقلىنىپ قالغان بىر تاۋۇش

تىلىدا بۇ تاۋۇش ساقالنغان، بىراق مهنا پهرقلهندۈرۈش رولىغا ئىگه ئهمهس، شۇڭا مۇستهقىل فونېما 
 .ھېسابالنمايدۇ

Qïş, qïz, tağlïq, hïyal. 

8Í í /ɨ/  
iتاۋۇشىنىڭ تىل ئوتتۇرىسى ئىنچىكه تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Tík, íkki, íkram, íttik, ípar. 

9Ň ň /ɲ/  
. تاۋۇشىغا ۋهكىللىك قىلىدۇnyدىماغ، جاراڭسىز ئۈزۈك تاۋۇش، قهدىمكى ئۇيغۇر تىلىدىكى  تىل ئارقا،

Qoň (qony), Küň (kün). 

10Ô ô /o:/  
oڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى تاۋۇشىنى. 

Ôçuq, yôruq, ôma (ئهسلىده ئورما). 

11Ő ő /ø:/ʋ/
öھهمده، خوتهن دىئالېكتىدىكى  . تاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلىo تاۋۇشىنىڭ u 

 .گه يېقىن تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى
Őyan (oyun), qőlam (qolum), pőxaq (poqaq). 

12Ŗ ŗ /ɽ/  
rتاۋۇشىنىڭ تىل ئۈستىگه قايرىلىپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Ŗas (rast), ŗayon (rayon), ŗex (rext), ŗende (rende). 

13Û û /u:/  
uتاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى . 

Urûq, tûğ, ûmaq, ûyun. 

14Ű ű /y:/ʏ/
üھهمده، خوتهن دىئالېكتىدىكى  .ىلىنىدىغان شهكلى تاۋۇشىنىڭ سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قö تاۋۇشىنىڭ ü 

 .گه يېقىن تهلهپپۇز قىلىنىدىغان شهكلى
Űtek (ötük), kűçep (köçüp), űlem (ölüm), kűyek (köyük). 

15W w/w/ 
بۇ تاۋۇش كۆپىنچه ھالالردا قهدىمكى يازما . تىل ئارقا، سىيرىالڭغۇ، جاراڭسىز ئۈزۈك تاۋۇش

  .لىقالردا ۋه قىپچاق تىللىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان سۆزلهرده ئۇچرايدۇيادىكار
Biraw (birkim), yaylaw (yaylaq), saw (sağ), suw (su), ew (öy). 

يۇقىرىدىكى جهدۋهلده، دىئاكتىرىك ھهرپلهر بىلهن ئىپادىلهنگهن سـوزۇق تاۋۇشـالرنىڭ سـوزۇلۇپ تهلهپپـۇز   
» Â â « ،»Ê ê« ،»Î î« ،»Ô ô« ،» Ő ő« ،»Û û« ،» Ű ű«ىللىـك قىلىـدىغان قىلىنىـدىغان ۋارىيانتلىرىغـا ۋهك
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ھهرپلىــك شــهكلى كــۆپىنچه ھــالالردا » Í í«تاۋۇشــىنىڭ ئىــنچىكه تهلهپپــۇز قىلىنىــدىغان » ئــى«ھهرپلىــرى ۋه 
 ادېـگهن سـۆز بىـلهن ئاچـ) سـىڭىل-ئاچـا(ئاچـا : مهسىلهن. گرامماتىكا كىتابلىرىدا كۆپرهك ئىشلىتىلىشى مۇمكىن

دېگهن سۆزنى گرامماتىكا كىتابلىرىدا پهرقلهندۈرۈپ يېزىش ئارقىلىق، بۇ ئىككى ) دهرهخنىڭ ئاچىمىقى، ئاچا يول(
سىڭىلدىكى ئاچا -تاۋۇشىنىڭ يهنه بىرىگه قارىغاندا سوزۇلۇپراق تهلهپپۇز قىلىنىدۇ، يهنى ئاچا» ئا«سۆزدىكى بىر 

دهپ يېزىلىــپ يهنه بىرىــدىن پهرقلهنــدۈرۈپ » âça«دهپ يېزىلىــپ، ئاچــا يولــدىكى ئاچــا ســۆزى » aça«ســۆزى 
بولۇشـى مـۇمكىن، كېيىنكـى ) arça(سـۆزىنىڭ قهدىمكىـرهك شـهكلى ئارچـا ) âça(بۇ ئاچا . كۆرسىتىشكه پايدىلىق

تاۋۇشـى ئـۇزۇنراق تهلهپپـۇز » ئـا«تاۋۇشـىنىڭ چۈشـۈپ قىلىـشى سـهۋهبلىك، سـۆزنىڭ بېـشىدىكى » ر«ۋاقىتالردا 
بۇنداق سۆزلهر ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا خېلى كـۆپ بولـۇپ، كۆپىنچىـسى ئـۈزۈك . انقىلىنىدىغان بولۇپ قالغ

تاۋۇشالرنىڭ تىلدا ياكى يېزىقتا چۈشۈرۈپ قويۇلىـشى سـهۋهبلىك، شـۇ سـۆزدىكى سـوزۇق تاۋۇشـالرنىڭ ئـۇزۇنراق 
ۋۇشالرنىڭ بىـر بىرىنـى ھهم يهنه بىر قىسىم سۆزلهرده بولسا، سوزۇق تا. تهلهپپۇز قىلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان

سـوزۇلۇپ تهلهپپـۇز قىلىنىـدىغان ئوخشىتىۋېلىش ھادىسىسىمۇ بولغاچقا، بۇ ھادىسىدىنمۇ بهزى سوزۇق تاۋۇشـالر 
دېگهنـدهك سـۆزلهردىكى ) yaruq(، يـارۇق )açuq(مهسىلهن، قهدىمكى ئۇيغـۇر تىلىـدا ئـاچۇق . ئهھۋالالر مهۋجۇد

تاۋۇشـىنىڭ » ئا«دېگهندهك ھالهتلهرده، ) yôruq(» يورۇق«، )ôçuq(» ئوچۇق«تاۋۇشى ھازىرقى تىلىمىزدا » ئا«
غا ئوخشىتىۋېلىنىش شهكلىده ئۆزلۈشۈپ كهتكهن، بۇنداق سۆزلهردىن يهنه خېلى كۆپ بولـسىمۇ، بـۇ يهرده » ئو«

ئۇنىڭــدىن باشــقا، يهنه قهدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىــدا ئهســلىدىنال بــار . رمۇشــۇنچىلىكال كۆرســىتىپ ئۆتــۈش كۇپايىــدۇ
ان سوزۇلما سوزۇق تاۋۇشالرنىڭ بولغانلىقى، ھهمده ھازىرقى بىـر قىـسىم دىئالىكىـت ۋه شـىۋىلهرده بـۇ خىـل بولغ

  .دۇرنسۆزلهرنىڭ ساقلىنىپ قالغانلىقىدى
يهنه، چهت تىلالردىــن كىــرگهن ســۆزلهردىمۇ ســوزۇلما ســوزۇق تاۋۇشــالر كــۆپ ئۇچرايــدۇ، يۇقىرىــدىكى   

لدىكى سۆزلهر ئهرهب تىلىدىن كىرگهن سـۆزلهرده بىـر قهدهر كـۆپرهك، جهدۋهلدىمۇ مىسالالر كۆرسىتىلدى، بۇ خى
ھازىرقى زامـان . تاۋۇشى سوزۇلۇپ تهلهپپۇز قىلىنىدۇ» ئى«مهنئى، قهتئى، سۈنئى دېگهندهك سۆزلهرده : مهسىلهن

تاۋۇشــىنى ئــارتۇق » ي«دېگهنــدهك بىــر دانه » ســۈنئىي«، »قهتئىــي«، »مهنئىــي«ئۇيغــۇر يېزىقىــدا بــۇالرنى 
» ئـى«ۋېلىش ئارقىلىق يېزىش مېنىڭچه توغرا ئهمهس، چۈنكى مهنئى، قهتئـى، سـۈنئى دېـگهن سـۆزلهردىكى قوشۇ

تاۋۇشــىنى » ئــى«بهلگىــسىنىڭ ئــۆزىال، بــۇ ســۆزلهردىكى ) ھهمــزه(» ئ«تاۋۇشــىنىڭ ئالــدىغا قوشــۇلۇپ يېزىلغــان 
، )qetî(، قهتئـى )menî(مهنئـى شـۇڭا، بۇنـداق سـۆزلهرنى . سوزۇپراق تهلهپپۇز قىلىنىشى كېرهكلىكىنى بىلدۈرىـدۇ

دهپ يېزىش الزىم، لۇغهت كىتابلىرىـدا التىـن ھهرپلىـرى بىـلهن ئىـزاھالپ قويۇشـقا تـوغرا كهلـسه، ) sünî(سۈنئى 
تاۋۇشـىنىڭ » ئـى«دهپ يېزىـپ قويـۇش ئـارقىلىق ) سۈنئى(» sünî«، )قهتئى(» qetî«، )مهنئى(» menî«بۇالرنى 

  .ب.ىنى بىلدۈرۈپ قويۇشقا بولىدۇ، ۋنلىقسوزۇلۇپراق تهلهپپۇز قىلىنىدىغا
، »Ë ë« ،»Ï ï« ،»Ð ð« ،»Ĝ ĝ« ،»Ň ň« ،» Ŗ ŗ «ئۇنىڭدىن باشقا، يۇقىرىـدىكى جهدۋهلـده كۆرسـىتىلگهن

»W w« ،پهقهت تىـل تهتقىقـات خىزمىتىـده ۋه قهدىمكـى تىلالردىكـى پهرقلىـق  قاتارلىق دىئاكتىرىـك ھهرپلهرمـۇ
ــشلىتىلىدۇ ــته ئى ــىۋىلهردىكى .تاۋۇشــالرنى ئىپادىلهش ــت ۋه ش ــت دىئالىكى ــا ئائى ــۇر تىلىغ ــقا ئۇيغ ــدىن باش  ئۇنىڭ

 بـۇ ھهرپـلهرگه كۆرسـىتىلگهن مىـسالالرمۇ .سۆزلهملهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان لۇغهت كىتابلىرىدىمۇ ئىـشلىتىلىدۇ
 ئهلـۋهتته، يۇقىرىـدىكى جهدۋهلـده كۆرسـىتىلگهن دىئاكتىرىـك. يۇقىرىدىكى جهدۋهلـده قىـسقىچه تونۇشـتۇرۇلدى

بهلگىلهرنىمۇ تونۇشتۇرۇپ قويۇش ۋه بـۇ ھهرپلهرنـى تىلـشۇناسالر ۋه لۇغهتـشۇناسالر ئارىـسىدا بىـرلىككه -ھهرپ
بۇ دىئاكتىرىـك ھهرپـلهر ئهدهبىـي تىـل . كهلتۈرۈۋېلىشنىڭمۇ زۆرۈرىيىتى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئايرىم تونۇشتۇرۇلدى

تىلمهيدۇ، چۈشـهنچه ئېنىـق بولۇشـى كېرهككـى، بـۇ ئىشلىتىلگهن ئوقۇشلۇق، دهرسلىك، ئهدهبىي كىتابالردا ئىشلى
-تاۋۇشـــالر تىلـــشۇناسلىق، لۇغهتـــشۇناسلىقتهك ئـــايرىم ســـاھهلهرده ئـــايرىم ئىـــشلىتىلىدىغان ئاالھىـــده ھهرپ

  .بهلگىلهرگه مهنسۇپتۇر
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  نى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھىسىنىڭتىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىئۇيغۇر تۆتىنچىسى 

 ال قائىدىسىقىسقىچه ئىم

 -2008يېزىـق كـومىتېتى -مهزكۇر اليىھهده كۆرسىتىلىدىغان ئىمال قائىدىـسى پايـدىلىنىش تهرىقىـسىده، تىـل
يىلى ئېالن قىلغان ئۇيغۇر يېزىقىدىكى ھهرپلهرنى التىن ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادىلهش اليىھهسـىده كۆرسـىتىلگهن 

  .ئىمال قائىدىسى ئاساسىدا يېزىلدى
ئالدىنقى بوغۇم ئۈزۈك تاۋۇش بىلهن ئاياغلىشىپ، كېيىنكى بوغـۇم سـوزۇق تـاۋۇش بىـلهن سۆز تهركىبىده ) 1

باشالنغان بولسا، بۇنداق بوغۇمالرنى ئالدىنقى بوغۇمدىن ئايرىش ئۈچۈن ئالدىنقى ئـۈزۈك تاۋۇشـنىڭ ئـوڭ تهرهپ 
ــسى ــايرىش بهلگى ــۇم ئ ــسىغا بوغ ــۇرى(» ’«يۇقىرى ــدۇ) 2019: كــود نوم ــادهتتىكى كۇنۇپ.قويۇلى ــسىنىڭ  ئ كــا تاختى

چېكىتلىك پهش ۋه قوش چېكىـت كىرگۈزۈلىـدىغان كۇنۇپكىنىـڭ ئـوڭ يېنىغـا جايالشـقان، ئۇسـتى يـاالڭ پهشـنى 
 نومۇرلــۇق بهلــگه بولــۇپ، ســۆزلهرده بوغــۇم ئايرىــشتا 0027كۆرســىتىدۇ، بــۇ بهلــگه ئاساســىي رايونــدىكى كــودى 

  . غا ئۆزگۈرىدۇ2019هرھال ئىشلىتىلىدۇ، بوغۇم ئايرىلغاندىن كېيىن بۇ بهلگىنىڭ كودى د
  :مهسىلهن

taş’eynek, tel’et, qel’e, sen’et, ün’alğu, kir’alğu, yen’en, chang’en ... 
ئومۇمهن، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىدىمۇ، يۇقىرىدىكى مىسالدا كۆرسىتىلگهندهك ئالـدىنقى بوغـۇم ئـۈزۈك   

ئـارقىلىق ) ھهمـزه(» ئ«بىلهن باشالنغان سـۆزلهردىمۇ تاۋۇش بىلهن ئاياغلىشىپ، كېيىنكى بوغۇم سوزۇق تاۋۇش 
تاشـئهينهك، تهلـئهت، قهلـئه، سـهنئهت، ئۈنئـالغۇ، كىرئـالغۇ، يهنـئهن، : ئايرىپ يېزىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ، يهنـى

  .بوغۇم ئايرىش بهلگىسىنىڭ رولىنى ئۆتهيدۇ) ھهمزه(» ئ«بۇ سۆزلهردىكى . دېگهندهك يېزىلىدۇ... چاڭئهن 
 

  : مهسىلهن .ڭ باش ھهرپى چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇجۈملىنى) 2
(1) Misir tarixida ular  «sikoslar » dep atilidu … 
Ariyanlarniñ bundaq zor türkümde köçüşini zadi néme keltürüp çiqardi? 
(2) Cem’iyette xilmuxil kesp mevcud, muhimi kespni toğra tallaş. 

 

-جـاي نـاملىرى، ھهر خىـل ماركـا، مهھـسۇالت نـاملىرى، لوزۇنكـا، مـاۋزۇ، ئىـداره-كىشى ئىسىملىرى، يهر) 3
ئورگان، تهشكىالت ناملىرى قاتارلىقالرنى بۇ اليىھه بىلهن يېزىشقا توغرا كهلسه، بۇ سۆزلهرنىڭ باش ھهرپـى چـوڭ 

 .ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ ياكى ھهممه ھهرپلىرىنى چوڭ ھهرپ بىلهن يازسىمۇ بولىدۇ
  :چوڭ يېزىلغانلىرىباش ھهرپى 

Yüsüp Xas Hacip, Şincañ Uyğur Aptonom Rayoni, Birleşken Döletler Teşkilati, Mehmud 
Qeşqeri Tuğulğanliqiniñ Miñ Yilliqini Tebrikleş Yiğini, Şincañ Xelq Neşriyati 

 :ھهممه ھهرپلىرى چوڭ يېزىلغانلىرى
YÜSÜP XAS HACIP, ŞINCAÑ UYĞUR APTONOM RAYONI, BIRLEŞKEN DÖLETLER 

TEŞKILATI, MEHMUD QEŞQERI TUĞULĞANLIQINIÑ MIÑ YILLIQINI TEBRIKLEŞ YIĞINI, 
ŞINCAÑ XELQ NEŞRIYATI ... 
 

  :مهسىلهن .ھهرپ بويىچه قىسقارتىلغان سۆزلهر چوڭ ھهرپ بىلهن ئۇالپ يېزىلىدۇ) 4
SM – santimétir, BDT – Birleşken Döletler Teşkilati, CXI – Camaet Hevpsizlik Idarisi,  

ŞUAR – Şincañ Uyğur Aptonom Rayoni. 
  :مهسىلهن .بوغۇم بويىچه قىسقارتىلغان سۆزلهرنىڭ بىرىنچى ھهرپى چوڭ ھهرپ بىلهن يېزىلىدۇ) 5

Obkom – Oblastliq Komitét, Partkom – Partiye Komitéti. 
  :مهسىلهن .ف بهلگىسىدىن كېيىن چېكىت قويۇلىدۇ پاراگرا،پاراگراف بهلگىسى ساندىن كېيىن يېزىلىدۇ) 6

1§.           2§.           3§.        4§.         5§.         6§.          7§. 
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  ھهرپ بهلگىلهرنى كومپيۇتېردا بىر تهرهپ قىلىش ئۇسۇلى توغرىسىدابهشىنچىسى، 

دىكى ئېلىپبه ۋه اليىھهلهر بويىچه باشقا يېزىق سىستېمىسىىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئېلىپبهسھازىرقى زامان 

  سېلىشتۇرما جهدۋىلى

Arabic (UKY) Latin 
Cyrillic 

ULY ULL UYY 
IPA 

Final Medial Initial Isolated

А а A a A a A a a [ɑ]  ئا — — )ئا(ا 
Б б B b B b B b b [b] ب  ب  ب  ب  
Җ җ J j J j C c c [ʤ] ج  ج  ج  ج  
Ч ч Ch ch Ch ch Ç ç ch [ʧ] چ  چ  چ  چ  
Д д D d D d D d d [d] د  —  —  د  
Ә ә E e E e E e e [æ]  ئه  —  — )ئه(ه  
Е е Ë ë É é É é e' [e]  ئې(ې( )ئې(ې  )ئې(ې  )ئې(ې 
Ф ф F f F f F f f [f] ف ف ف ف 
Г г G g G g G g g [ɡ] گ  گ  گ  گ  
Ғ ғ Gh gh Gh gh Ğ ğ gh [ɣ, ʁ] غ  غ  غ  غ  
Һ һ H h H h H h h [h] ھ  ھ  ھ  ھ  
И и I i I i I i i [i]  ئى(ى   )ئى(ى   )ئى(ى  )ئى(ى( 
Ж ж Zh zh J j (zh) J j j [ʒ] ژ  —  —  ژ  
К к K k K k K k k [k] ك  ك  ك  ك  
Л л L l L l L l l [l] ل  ل  ل  ل  
М м M m M m M m m [m] م  م  م  م  
Н н N n N n N n n [n] ن  ن  ن  ن  
Ң ң NG ng NG ng Ñ ñ ng [ŋ] ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
О о O o O o O o o [o]  ئو(و   —  — )ئو(و(  
Ө ө Ö ö Ö ö Ö ö o' [ø] ئۆ(ۆ   —  — )ۆئ (ۆ(  
П п P p P p P p p [p] پ  پ  پ  پ  
Қ қ Q q Q q Q q q [q] ق  ق  ق  ق  
Р р R r R r R r r [r] ر  —  —  ر  
С с S s S s S s s [s] س  س  س  س  
Ш ш Sh sh Sh sh Ş ş sh [ʃ] ش  ش  ش  ش  
Т т T t T t T t t [t] ت  ت  ت  ت  
У у U u U u U u u [u]  ئۇ(ۇ   —  — )ئۇ(ۇ(  
Ү ү Ü ü Ü ü Ü ü u' [y]  ئۈ(ۈ   —  — )ئۈ(ۈ(  
В в W w (v) W w (v) V v v [v] ۋ  —  —  ۋ  
Х х X x X x X x x [x, χ] خ  خ  خ  خ  
Й й Y y Y y Y y y [j] ي ي ي ي 
З з Z z Z z Z z z [z] ز — — ز 
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Ё ё (yo) (yo) (yo) yo [jo] )يو( — — — 
Ю ю (yu) (yu) (yu) yu [ju] )يۇ(  — — — 
Я я (ya) (ya) (ya) ya [jɑ] )يا(  — — — 
— ( ʹ ) ( ʹ ) ( ʹ ) ( ʹ ) hamza ئ  ئ  ئ  ئ  
— (la) (la) (la) la [la] ال      ال  

Arabic (UKY) —ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى ئېلىپبهسى .  
IPA —خهلقئارا فونىتىكىلىق ئېلىپبه(ه  خهلقئارا ترانسكرىپسىي.( 

UYY — ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسىنىڭ بىر تاۋۇشقا بىر 
  .ھهرپلىك شهكلى ۋه ئاددىيالشتۇرۇپ ئىپادىلهش ئۇسۇلى

ULL — ېالن قىلىنغان يىلى ئ- 2008(يېزىقىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسى  ئۇيغۇر.(  
ULY — 2001 - يىلى بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن كومپيۇتېر ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشتا ئۇيغۇر يېزىقىنى كومپيۇتېردا 

  .التىنچه ئىپادىلهش اليىھهسى
Cyrillic —ئۇيغۇر كىرىل ئېلىپبهسى .  

قى زامـان ئۇيغـۇر ھـازىر، دهئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىـلهن ئىپـادىلهش اليىھهسـى  
بـۇ اليىـھهده . ھهرپـلهر بىـلهن ئىپادىلهشـنى كۆرسـىتىدۇالتىـن  تاۋۇشنى تاق شـهكىللىك 32 تىلى ئېلىپبهسىدىكى

) ئـې(» É é«، )ئـۈ(» Ü ü«، )ئـۆ(» Ö ö«، بۇالر سوزۇق تاۋۇش ھهرپلىرى  ئۇچرايدۇيهتته يۈرۈش ئاالھىده ھهرپ
 بۇ ئاالھىده ھهرپلهرنـى .الردۇر) غ(» Ğ ğ«، )ڭ(» Ñ ñ«، ) ش(» Ş ş«، )چ(» Ç ç«الر، ئۈزۈك تاۋۇش ھهرپلىرى 

  .تهرهپ قىلىش ئۈچۈن، تۆۋهندىكىدهك ئۇسۇلالردىن پايدىلىنىشقا بولىدۇكومپيۇتېر ۋه باشقا ئۇسكۈنىلهرده بىر 
بهلگىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر يېزىق كىرگۈزگۈچ ياسـاپ چىقىـش ئـارقىلىق -اليىھهدىكى بارلىق ھهرپ. 1  
بهلگىلهرنــى ئـۆز ئىچىـگه ئېلىـپ كومپيـۇتېردا بىــرتهرهپ -بـۇ اليىھهدىكـى ھهرپ. نۈملـۈك ھهل قىلىـشقا بولىـدۇئۈ

قىالاليدىغان يېزىق كىرگۈزگۈچنى مهزكۇر ماقالىنى تهييارالش بىـلهن بىـرلىكته تهييـارالپ پۈتتـۈرۈپ چىقـتىم، بـۇ 
 مىگابايتقىمۇ بارمايدۇ، توردىن بىرچىك بولۇپ يۇمشاق دېتالنى قاچىالش ناھايىتى ئاددى، سېغىمىمۇ ئىنتايىن كى

ــال  ــاچىالپ دهرھ ــۇتېردا ق ــان كومپي ــپ خالىغ ــسكىغا قاچىلىۋېلى ــاق دى ــاكى بارم ــشكه، ي ــۈرۈۋېلىپ ئىشلىتى چۈش
مهزكــۇر يۇمــشاق دېتــالنى قــاچىالش، ئىــشلىتىش توغرىــسىدىكى تهپــسىلىي چۈشــهندۈرۈش . ئىشلىتىــشكه بولىــدۇ

  .لدىماقالىنىڭ ئاخىرقى قىسمىغا بېرى
 مهزكۇر اليىھهده كۆرسىتىلگهن يهتته دانه ئاالھىده ھهرپنـى تـوربهت ئادرېـسى يـاكى ئـېلخهت ئادرېـسىغا .2  

ئىشلىتىــشكه بولمايــدۇ، بۇنىــڭ ســهۋهبى تــوربهت ئادرېــسى ۋه ئــېلخهت ئادرېــسلىرى پهقهت التىــن ھهرپلىرىنىــڭ 
دىغان بولغاچقا، اليىھهدىكى يهتته ئاالھىـده بهلگىلهردىنال تۈزۈلهلهي-رايونىدىكى ھهرپ) ASCII(ئاساسىي رايون 

. بهلگىلهرنـى كىرگۈزۈشـكه بولمايـدۇ-ھهرپلهردهك التىن ھهرپلىرىنىڭ كېڭهيتىلگهن رايونىغا تهۋه بولغـان ھهرپ
  .بۇ خىل ئهھۋال ئاستىدا، تۆۋهندىكىدهك ئۇسۇلدا بىر تهرهپ قىلىشنى تهۋسىيه قىلىمهن

ى يېزىقىـــدىكى ئاالھىـــده ھهرپلهرنـــى تـــور ئادرېـــسى ۋه ئـــېلخهت تـــۈركلهر ۋه ئازهربايجـــانالر ھـــازىرق) 1  
يهنــى، تۆۋهنــده تــۈركلهردىكى ئاددىيالشــتۇرۇپ . ئادرېــسلىرىدا مۇنــداق بىــر تهرهپ قىلىــش ئۇســۇلىنى قولالنغــان

  .ئىشلىتىش ئهھۋالىنىال كۆرسىتىپ ئۆتىمهن
» Ğ ğ«، )قـېلىن ئـى(» I ı«، )ئـى (»İ i«، )ئۈ(» Ü ü«، )ئۆ(» Ö ö«تۈرك ئېلىپبهسىدىكى ئاالھىده ھهرپلهر   

بۇ ھهرپلهرمۇ يۇنىكود جهدۋىلىده التىنچه كېڭهيـتىلگهن رايوننىـڭ . الردۇر) ش(» Ş ş«، )چ(» Ç ç«، )يۇمشاق گ(
بهلگىلهر گۇرۇپپىسىغا ئورۇنالشقان ھهرپلهر بولۇپ، بۇ ھهرپلهر بىـلهن تـور ئادرېـسى ۋه ئـېلخهت -كچه ھهرپرتۈ

شـۇڭا، بـۇالر بـۇ ھهرپلهرنـى تۆۋهنـدىكى . بولمايـدۇ، سـهۋهبى يوقۇرىـدا ئېيتىلغانـدهكئادرېسلىرىنى ئىپادىلهشكه 
  .ئۇسۇلدا قىسقارتىپ ئىپادىلهشكه ئادهتلهنگهن

  »Ö ö ← «O o ،»Ü ü ← «U u ،»İ i ← «I i ،»I ı ← «I i ،»Ğ ğ ← «G g ،»Ç ç ← «C c ،»Ş ş «
 ←S s. 
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رك تىلىدىكى سـۆزلهرنى ئوقـۇش يـاكى پهرقلهندۈرۈشـته بۇ خىل ئاددىيالشتۇرۇپ ئىپادىلهش ئۇسۇلىدىمۇ تۈ 
. چوڭ جهھهتتىن مهسىله كۆرۈلىدىغان ياكى مهنا چوڭ جهھهتتىن ئۆزگـۈرۈپ كېتىـدىغان ئهھـۋالالر كۆرۈلمهيـدۇ

ــىلهن ــۆزنى Çanakkale: مهس ــگهن س ــۆزنى Canakkale ،İstanbul دې ــگهن س ــگهن Istanbul ،Türkiye دې  دې
 دهپ يازسىمۇ، بۇ سۆزلهرنى ئوقۇغان كىشى شۇ دهقىـقه Carsambaگهن سۆزنى  دېTurkiye ،Çarşambaسۆزنى 

 .ئىچىده تۈزىتىپ ئوقۇپ كېتهلهيدۇ
اليىھهده كۆرسىتىلگهن يهتته دانه ئاالھىده ھهرپلهرنى تور نامى ياكى ئېلخهت ئادرېـسلىرىدا قولالنغانـدا، ) 2  

  :يهنى. بۇرۇنقى قوش ھهرپلىك اليىھه بويىچه ئىشلىتىش
، Ö ö ← «O o ،»Ü ü ← «U u ،»É é ← «E e ،»Ğ ğ ← «Gh gh ،»Ñ ñ ← «Ng ng«: ئۇسـۇل) 1(  

»Ç ç ← «Ch ch ،»Ş ş ← «Sh sh. 
ــــــىلهن  ، ördek ← ordek ،üzüm ← uzum ،ériq ← eriq ،ğaye ← ghaye ،oñay ← ongay: مهس

çoqqa ← choqqa ،şamal ← shamalكهبى .  
  ،ياكى  

 Ö ö ← «O’ o’ ،»Ü ü ← «U’ u’ ،»É é ← «E’ e’ ،»Ğ ğ ← «Gh gh ،»Ñ ñ ← «Ng«: ئۇسۇل) 2(
ng ،»Ç ç ← «Ch ch ،»Ş ş ← «Sh sh.  

، ördek ← o’rdek ،üzüm ← u’zu’m ،ériq ← e’riq ،ğaye ← ghaye ،oñay ← ongay: مهسىلهن
çoqqa ← choqqa ،şamal ← shamalكهبى .  

نى قـولاليمهن، پهقهت بىـرىنىال تالالشـقا تـوغرا شهخسهن ئۆزۈم بـۇ ئىككـى خىـل ئۇسـۇلنىڭ ھهر ئىككىلىـسى
» Ö ö ← «O’ o’ ،»Ü ü ← «U’ u’ ،»É é«ئۇسۇلدا كۆرسىتىلگىنىدهك سوزۇق تاۋۇش ھهرپلىرىنى ) 2(كهلسه 

 ←E’ e’ئۇسـۇلدا ھهرپـلهر ئۈسـتى يـان  ھالىتىده ئاددىيالشـتۇرۇپ يېـزىش تېخىمـۇ ياخـشى دهپ قـارايمهن، بـۇ 
يـۇپ مـېڭىش سـهل ئـاۋارىچىلىقتهك تويۇلـسىمۇ، سـۆزنى ئاددىيالشـتۇرۇپ ئىپـادىلهش تهرىپىگه بىر تال پهشنى قو

ھهمـده سـانلىق مهلۇمـاتالرنى . بىلهن بىرگه توغرا تهلهپپۇز قىلىـشقا ئىمكـانىيهت بېرىـشته زور ئهھمىـيهتكه ئىـگه
 .پهرقلهندۈرۈپ سىتاتىستىكىالشقىمۇ پايدىلىق

) ئــې (»É é«، )ئــۈ (»Ü ü«، )ئــۆ (»Ö ö«ھهرپلىــرى يهنه بىــر تهۋســىيهم شــۇكى، ئهگهر ســوزۇق تــاۋۇش 
ھهرپلىـرىنىال ) ASCII(ھهرپلىرىنى كومپيۇتېردا كىرگۈزۈشكه ئىمكانىيهت بولمىغاندا ياكى پهقهت ئاساسـى رايـون 

» Ö ö«قولاليدىغان يۇمشاق ماتېرىيالالردا ئىشلىتىشكه توغرا كهلگهنده، ئىمكان يار بهرسـه ھورۇنلـۇق قىلىنمـاي 
 ←O’ o’ ،»Ü ü ← «U’ u’ ،»É é ← «E’ e’ ھالىتىده كىرگۈزۈش، تـور بـېكهت ئادرېـسى ۋه ئـېلخهتلهرده بـۇ 

 ھالىتىـده Ö ö ← «O o ،»Ü ü ← «U u ،»É é ← «E e«چهكلىمىـگه يهنه بىـر ئـاز كهڭچىلىـك قويـۇپ، 
ائىـده بـويىچه ئىپادىلهشكه ئىمكانىيهت قالدۇرۇش، ئۇنىڭـدىن باشـقا ئـورۇنالردا ئومـۇمهن قكىرگۈزۈش ئارقىلىق 

  .ئىشلىتىشنى تهۋسىيه قىلىمهن
ۋاتقان يانفون ۋه تاختا كومپيـۇتېرالردا بـۇ ھهرپلهرنـى بىـرتهرهپ زىر تۇرمۇشىمىزدا كۆپ ئىشلىتىلىئهمدى، ھا  

قىلىش، يانفونالردا ئۇچۇر يولالش، خاتىره قالـدۇرۇش قاتـارلىق ئىـشالردا، اليىھهدىكـى ئاالھىـده ھهرپلهرنـى بىـر 
  . بۇ ھهقته ئازراق توختىلىپ ئۆتىمىز،بولمامدۇ-ۇاليلىق بوالمدۇتهرهپ قىلىش ق

 دئاندرويــگوگــۇل شــىركىتىنىڭ ۋاتقانلىرى ېمىلىرىدىن ھــازىر كــۆپ ئىــشلىتىلىيــانفون مهشــغۇالت سىــست
مهشغۇالت سىستېمىسى، ئالما شىركىتىنىڭ ئالما مهشغۇالت سىستېمىسى ۋه مىكروسـوفت شـىركىتىنىڭ ۋىنـدوۋس 

 سىستېمىلىرىدۇر، بۇالردا ئومۇمهن تۈركچه كۇنۇپكا تاختىسىدىن پايدىلىنىپ يۇقىرىدىكى يهتته  مهشغۇالتيانفون
چۈنكى، يۇقىرىدىكى يانفون سىستېمىلىرىغا قاچىالنغان . خىل ئاالھىده شهكىللىك ھهرپلهرنى كىرگۈزگىلى بولىدۇ

 ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بـارلىق  كـود ئـۆلچىمىISO/IEC 8859-9: 1999تۈركچه يېزىق كىرگۈزۈش يۇمشاق دېتـالى 
ــى كىرگۈزۈشــ-ھهرپ ــ.كه يېتهرلىــك شــارائىت ھازىرلىغــانبهلگىلهرن ــسى، د شــۇڭا، ئاندروي  مهشــغۇالت سىستېمى

ۋىنــدوۋس يــانفون مهشــغۇالت سىستېمىــسى يــاكى ئالمــا مهشــغۇالت سىستېمىــسى قاچىالنغــان يــانفونالردا يېزىــق 
بهلگىلهرنى قۇالي بىر شـهكىلده -رسىتىلگهن بارلىق ھهرپكىرگۈزگۈچنى تۈركچىگه تهڭشهپ قويۇپ، اليىھهده كۆ
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ــانفون  ــيىلگهن ئــۈچ خىــل ي ــدا دې كىرگــۈزگىلى بولىــدۇ، بــۇ توغرىــسىدا يېتهرلىــك ســىناق ئېلىــپ بــاردىم، يۇقىرى
، )ئـې (»É é «سىستېمىسىدىكى تۈركچه يېزىق كىرگۈزگۈچته، ئهسلىده تۈركچه يېزىق كىرگۈزگۈچلهرده بولمىغـان

»Ñ ñ «)لهر، يهنه ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســىدىكى باشــقا ھهرپــلهر بىــلهن بىــرلىكته تولــۇقالپ رلىق ھهرپــقاتــا) ڭ
ئىــشلهنگهن بولــۇپ، بىــرال تــۈركچه يېزىــق كىرگۈزگــۈچ بىــلهن ئورتــاق تــۈرك ئېلىپبهســى ئاساســىدىكى يېزىقنــى 

. ارائىت ھازىرلىغـانئىشلىتىۋاتقان ھهر قايسى تۈركى خهلقلهرنىڭ يېزىقلىرىنـى تولـۇق كىرگۈزۈشـكه يېتهرلىـك شـ
پهقهت . شۇڭا، يۇقىرىدىكى يانفون مهشغۇالت سىستېمىلىرىغا يېڭىدىن يېزىق كىرگۈزگۈچ ياساشنىڭ ھاجىتى يـوق

ــۇ يهرده  ــسى بولغــان ب ــق كىرگۈزگۈچى ــانفون يېزى ــان ي ــودا بولىۋاتق ــر قهدهر م ــاچىالپ Multilingھــازىر بى ــى ق  ن
ېزىق كىرگۈزگۈچ كۆپ تىللىق يېزىق كىرگۈزگۈچ بولۇپ، نۇرغۇن ئىشلىتىشنى تهۋسىيه قىلىپ ئۆتىمهن، چۈنكى بۇ ي

تىلالردىكى يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، ھهتتا بۇ يېزىـق كىرگۈزگـۈچ ئهرهب يېزىقـى ئاساسـىدىكى 
پ ھازىرقى ئۇيغۇر يېزىقىنىمۇ كىرگۈزۈش ئۇسۇلى بىلهن تهمىنلىگهن، ئىشلىتىش ناھايىتى قواليلىق، بۇنىڭغا قوشۇ

 يولالش ۋه خاتىره قالدۇرۇش جهريانىدا ئهرهب يېزىقـى ئۇچۇرتۈركچه يېزىق كىرگۈزگۈچنىمۇ قوزغىتىپ قويغاندا، 
 تۈركچه يېزىـق كىرگۈزگـۈچتىن پايـدىلىنىپ  بىرگه، يهنهئاساسىدىكى ھازىرقى ئۇيغۇر يېزىقىنى كىرگۈزۈش بىلهن

  .ىلى بولىدۇبهلگىلهرنىمۇ كىرگۈزۈپ پايدىالنغ-اليىھهدىكى بارلىق ھهرپ
ئهگهر، بىــر قىــسىم يــانفونالردا، تاختــا كومپيــۇتېرالردا، يــاكى ئهقلىــي ئىقتىــدارلىق سىــستېما قاچىالنمىغــان 
ــده  ــته دانه ئاالھى ــدۇرۇش مهشــغۇالتلىرىدا اليىھهدىكــى يهت ــولالش، خــاتىره قال ــانفونالردا ئۇچــۇر ي ــادهتتىكى ي ئ

استىدا، اليىھهده كۆرسـىتىلگهن ئاددىيالشـتۇرۇپ يېـزىش ھهرپلهرنى كىرگۈزۈشكه ئىمكانىيهت بولمىغان ئهھۋال ئ
  .ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىشقا بولىدۇ

  
  كومپيۇتېرغا قاچىالپ ئىشلىتىلىدىغان يېزىق كىرگۈزگۈچنى قاچىالش ۋه ئىشلىتىش ئۇسۇلى

  :يېزىق كىرگۈزگۈچنى قاچىالش) 1  

 ئــايرىم مهزكــۇر ماقــاله ھــۆججىتى پىرىــسالنغان ھــۆججهت ئىچىــده،  
دېگهن بىر مۇندهرىجه بار، بۇ مهندهرىجه ئىچىـگه » input «لهنگهنتهمىن

، نى كۆرىــسىزكىرســىڭىز، بىــر نهچــچه ھــۆججهت قىــسقۇچ ۋه ھــۆججهتلهر
ـــدىكى  ـــڭ ئىچى ـــوش » setup.exe«بۇنى ـــاملىق ئىجـــرا ھـــۆججىتىنى ق ن

نى چهكسىڭىز، يېزىق كىرگۈزگۈچنى قاچىالش باشلىنىدۇ، سىز بۇ ھۆججهت
ن كېـــيىن، بىـــر دهم ساقلىـــشىڭىز كېـــرهك، قـــوش چېكىـــپ قوزغاتقانـــدى

تهخمىــنهن بىرقــانچه ســىكۇنتالردىن كېــيىن بىــر كــۆزنهك ئېچىلىــدۇ، بــۇ 
 دېگهن كۇنـۇپكىنى »Close«ئاخىرالشتۇرۇش كۆزنىكى بولۇپ، بۇنىڭدىن 

  .بېسىپ مهشغۇالتنى ئاخىرالشتۇرىسىز
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اسـتى قىـسمىدىكى يېزىـق تـالالش قاچىالش ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئېكـران ئۈسـتهل يۈزىنىـڭ ئـوڭ تهرهپ ئ
ــدۇ ــۈچ قاچىلىنى ــق كىرگۈزگ ــىمدىكىدهك يېزى ــدىكى رهس ــسىڭىز تۆۋهن ــا قارى ــق .ئورنىغ ــۈركچه يېزى ــدىن ت  بۇنىڭ

  .كىرگۈزگۈچنى تالالپ يېزىق كىرگۈزۈشكه بولىدۇ
  

  
  

ىـق مهزكۇر يېزىق كىرگۈزگۈچ تۈركچه يېزىـق كىرگۈزگـۈچ ئاساسـىدا كېڭهيتىـپ ئىـشلهنگهنلىكى ئۈچـۈن، يېز  
كىرگۈزگۈچ تۈركچه يېزىق كىرگۈزگۈچ قاتارىدا كۆرۈنىـدۇ، ئهگهر كومپيۇتېرىڭىزغـا تـۈركچه يېزىـق كىرگۈزگـۈچنى 

  :قاچىلىغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا تۆۋهندىكى رهسىمدىكىدهك كۆرۈنىدۇ
  

  
  

دىكى بۇ ۋاقىتتا، قاچىالنغان تـۈركچه يېزىـق كىرگۈزگۈچنىـڭ يېنىـدا بىـر كىچىـك كۇنۇپكـا تاختىـسى شـهكلى  
ــۇ كۇنۇپكــا تاختىــسى شــهكلىدىكى ســىنبهلگىنى باســسىڭىز،  ــسىز، ب ســىنبهلگىنىڭ كۆپىيىــپ قالغــانلىقىنى بايقاي
يۇقىرىــدىكى رهســىمده كۆرســىتىلگهندهك ئىككــى دانه يېزىــق كىرگۈزگــۈچنى كۆرىــسىز، يۇقىرىــسىدا كــۆرۈنگىنى 

 ئۇيغۇر تىلىـدىكى تىـل تاۋۇشـلىرىنى  نۇسخىسى، ئاستىدىكىسى يېڭى قاچىالنغانQتۈركچه كۇنۇپكا تاختىسىنىڭ 
بهلگىلهرنـــى كىرگـــۈزگىلى بولىـــدىغان كۇنۇپكـــا -التىـــن ھهرپلىـــرى بىـــلهن ئىپـــادىلهش اليىھهســـىدىكى ھهرپ

ئىككى خىـل يېزىـق كىرگۈزگـۈچنى كۇنۇپكـا شـهكلىدىكى سـىنبهلگىنى بېـسىپ، ئېچىلغـان . تاختىسىدىن ئىبارهت
  .چنى تالالپ يېزىق كىرگۈزۈشكه بولىدۇ دېگهن يېزىق كىرگۈگۈ»Uyğurçe«تىزىملىكتىن 

  :يېزىق كىرگۈزگۈچنى ئىشلىتىش) 2  
ئۇيغۇر تىلىدىكى تىل تاۋۇشلىرىنى التىن ھهرپلىرى بىلهن ئىپادىلهش اليىھهسى ئۈچۈن ئىـشلهنگهن مهزكـۇر   

  :يېزىق كىرگۈزگۈچنىڭ كۇنۇپكا تاختىسىغا ئورۇنالشتۇرۇلىشىنىڭ رهسىملىك كۆرسهتمىسى تۆۋهندىكىچه
  ):كىچىك ھهرپلهر بويىچه كىرگۈزۈش(ادهتتىكى ھالىتى ئ  
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Shift چوڭ ھهرپلهر بويىچه كىرگۈزۈش( كۇنۇپكىسى بىلهن بىرىكتۈرۈپ كىرگۈزۈش ھالىتى:(  

  
  Shift كۇنۇپكىــسى بىــلهن بىرىكتــۈرۈپ كىرگــۈزۈش ھــالىتى كۆرســىتىلگهن يۇقىرىــدىكى رهســىمنىڭ ئۈســتى 

بــۇالر ئاالھىــده . الردۇر» ~«، »"«، »'«ك ئــۈچ دانه كۇنۇپكــا بــار، بــۇالر قىــسمىدىكى بىــر قــۇردا كــۈلرهڭ ھالهتلىــ
 كۇنۇپكىــسى بىــلهن بىــرلىكته بېــسىپ تــۇرۇپ، بىــر قىــسىم ئاالھىــده shiftكۇنــۇپكىالر بولــۇپ، بــۇ كۇنــۇپكىالرنى 

  .بۇالرنى ھاسىل قىلىش ئۇسۇلى تۆۋهندىكى جهدۋهلدىكىدهك. ھهرپلهرنى ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ
پكىسى بىلهن بىرىكتۈرۈپ كۇنۇ» ~«

  چىقىرىلىدىغان ھهرپلهر
كۇنۇپكىسى بىلهن بىرىكتۈرۈپ » "«

  چىقىرىلىدىغان ھهرپلهر
كۇنۇپكىسى بىلهن بىرىكتۈرۈپ » '«

  چىقىرىلىدىغان ھهرپلهر
â Shift+~+a ä Shift+"+a á Shift+'+a 
Â Shift+~+A (shift+a) Ä Shift+"+A (shift+a) Á Shift+'+A (shift+a) 
ê Shift+~+e ë Shift+"+e í Shift+'+i 
Ê Shift+~+E (shift+e) Ë Shift+"+E (shift+e) Í Shift+'+I (shift+i) 
î Shift+~+i ï Shift+"+i ó Shift+'+o 
Î Shift+~+I (shift+i) Ï Shift+"+I (shift+i) Ó Shift+'+O (shift+o) 
ô Shift+~+o ő Shift+"+o ú Shift+'+u 
Ô Shift+~+O (shift+o) Ő Shift+"+O (shift+o) Ú Shift+'+U (shift+u) 
û Shift+~+u ű Shift+"+u ð Shift+'+d 
Û Shift+~+U (shift+u) Ű Shift+"+U (shift+u) Ð Shift+'+D (shift+d) 
ĝ Shift+~+g " Shift+"+ (بوشلۇق) ŗ Shift+'+r 
Ĝ Shift+~+G (shift+g)   Ŗ Shift+'+R (shift+r) 
ň Shift+~+n   ź Shift+'+z 
Ň Shift+~+N (shift+n)   Ź Shift+'+Z (shift+z) 
~ Shift+~+ (بوشلۇق)   ’ Shift+'+ (بوشلۇق) 

  
Shift+Ctr+Altبىرىكمه كۇنۇپكىلىرى ئارقىلىق كىرگۈزۈشكه بولىدىغان بهلگىلهرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلىشى :  

  
رۇپ، يۇقىرىــدىكى رهســىمده كۆرســىتىلگهن ھهر بىــر  كۇنــۇپكىلىرىنى بېــسىپ تــۇShift+Ctr+Altبۇنىڭــدا،   
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  .كۇنۇپكىنى باسسىڭىز، شۇ كۇنۇپكىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان شهرتلىك بهلگىلهرنى كىرگۈزۈشكه بولىدۇ
  :يېزىق كىرگۈزگۈچنى ئۆچۈرۈش) 4  
ــنلهنگهن    ــدا ئېيتىلغــان يېزىــق كىرگۈزگــۈچ تهمى ــاچىالش تارمىقى ــگهن » input«يېزىــق كىرگۈزگــۈچنى ق دې
ـــد ـــدىكى مۇن ـــڭ ئىچى ـــپ، بۇنى ـــسىڭىز، » setup.exe«هرىجىگه كىرى ـــوش چهك ـــۆججىتىنى ق ـــرا ھ ـــاملىق ئىج ن

  :تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك ئېچىلىدۇ

  
ئېچىلغان كۆزنهكته ئىككى خىل تالالش شهرتى بار، ئۈستىدىكىسى يېزىق كىرگۈزگۈچنى ئۆچۈرۈپ تاشـالش،   

ئۆچــۈرۈپ تاشــالش ئۈچــۈن، . شــنى كۆرســىتىدۇئاستىدىكىــسى يېزىــق كىرگۈزگــۈچنى قايتىــدىن يــېڭىالپ قاچىال
كۇنۇپكىسى بېسىلىدۇ، بۇ ئارىلىقتا بىر دهم ساقلىشىڭىز كېـرهك، تهخمىـنهن » Finish«بىرىنچى تارماقنى تالالپ، 

» Close«بىرقانچه سىكۇنتالردىن كېيىن بىر كۆزنهك ئېچىلىدۇ، بۇ ئاخىرالشتۇرۇش كـۆزنىكى بولـۇپ، بۇنىڭـدىن 
  .سىپ مهشغۇالتنى ئاخىرالشتۇرىسىزدېگهن كۇنۇپكىنى بې

  
يېزىق كىرگۈزگۈچنىڭ قاچىالنغان قاچىالنمىغانلىقىنى كۆرۈپ بېقىش ياكى يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى ) 5  

  :تهڭشهش
ئالدى بىلهن يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى كونترول قىلىش تاختىسىغا كىرىش، بۇ كونترول تاختىسىنى ئېچىشنىڭ   

  .ئىككى خىل ئۇسۇلى بار
ئېكران ئۈستهل يۈزىنىڭ ئوڭ تهرهپ ئاستى قىسمىدىكى يېزىق كىرگۈزگۈچ تالالش ئورنىدىكى چىسى، بىرىن  

»En «)دېگهن سىنبهلگىگه مائۇسنى توغرىالپ، مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى ) باشقا تىلالردا بولسىمۇ بولىدۇ
  :باسقاندا، تۆۋهندىكىدهك ھالهتلىك تالالش رامكىسى ئېچىلىدۇ

  
  .دېگهن كۇنۇپكىنى باسىمىز» تهڭشهك« ئاستىدىكى بۇنىڭدىن ئهڭ  



 - 50 -

ئىككىنچى خىل ئۇسۇلدا، يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى كونترول قىلىش تاختىسىغا كىرىش ئۇسۇلى، تۆۋهندىكى   
رهسىمده كۆرسىتىلگهندهك ئالدى بىلهن باشالش كۇنۇپكىسىنى بېسىپ، ئېچىلغان كۆزنهكنىڭ ئوڭ تهرىپىده 

  .غا كىرىمىز» سىكونترول تاختى«كۆرسىتىلگهن 

  
  :كونترول تاختىسىغا كىرىش كۇنۇپكىسى بېسىلغاندىن كېيىن، يهنه تۆۋهندىكىدهك كۆزنهك ئېچىلىدۇ  

  
كۇنۇپكا تاختىسىنى ياكى باشقا «بۇ كۆزنهككه كىرگهندىن كېيىن، قىزىل دائىرىگه ئېلىپ كۆرسىتىلگهن   

  : بۇ ۋاقىتتا تۆۋهندىكى كۆزنهك ئېچىلىدۇ.دېگهن تۈرنى تالاليمىز» يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى ئۆزگهرتىش
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يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئۇسۇلنىڭ خالىغان بىرى ئارقىلىق تۆۋهندىكى رهسىمده كۆرسىتىلگهن، كۇنۇپكا 
  .تاختىسى ۋه يېزىق كىرگۈزگۈچلهرنى كونترول قىلىش تاختىسىغا كىرگىلى بولىدۇ

  

  
  

ق كىرگۈزگــۈچلهرنى كــونترول قىلىــش تاختىــسىغا يۇقىرىــدىكى رهســىمدىكىدهك كۇنۇپكــا تاختىــسى ۋه يېزىــ  
ـــۇلغان ـــۈچلهرنى قوش ـــق كىرگۈزگ ـــيىن، يېزى ـــدىن كې ـــق -كىرگهن ـــده يېزى ـــۆرگىلى، ھهم ـــۇلمىغانلىقىنى ك قوش

  .كىرگۈزگۈچلهرنى قوشۇش ۋه ئېلىۋېتىش مهشغۇالتلىرىنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ
 

 ئوتتۇرىسىدا ئۆز ئارا يېزىق ئايالندۇرۇپ اليىھهدىكى ھهرپ بهلگىلهر بىلهن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقى
  بېرىش يۇمشاق دېتالىنى ئىشلىتىش توغرىسىدا

مهزكـــۇر ماقـــاله ھـــۆججىتى پىرىـــسالنغان ھـــۆججهت ئىچىـــده، ئـــايرىم 
دېـگهن بىـر مۇنـدهرىجه بـار، بـۇ مهنـدهرىجه ئىچىـگه » editor«تهمىنلهنگهن 

ىـسىز، بۇنىـڭ كىرسىڭىز، بىر نهچچه ھۆججهت قىـسقۇچ ۋه ھـۆججهتلهرنى كۆر
ــــاملىق ئىجــــرا ھــــۆججىتىنى قــــوش » UyghurEditor.exe«ئىچىــــدىكى  ن
ــسىڭىز،  ــشاق چهك ــۇ يۇم ــدۇ، ب ــۈچ قوزغىلى ــق كىرگۈزگ ــدارلىق يېزى ــۆپ ئىقتى ك

 دېـگهن ھـۆججهت »editor«ماتېرىيالنى كومپيۇتېرغـا قـاچىالش ھاجهتـسىز، 
ــرىگه كۆچۈرۈۋالغانــدىن  ــان يې ــڭ خالىغ ــۈرۈپ، كومپيۇتېرنى ــسقۇچنى كۆچ قى

بهلگىـسىنى  ئىجرا ھۆججىتىنىڭ تېزلهتمه سىن»UyghurEditor.exe«كېيىن، 
بهلگىـسىنى قـوش چېكىـپ يۇمـشاق ىـپ، ھهر قېتىمـدا شـۇ تېـزلهتمه سىنئېكران ئۈسـتهل يـۈزىگه ھاسـىل قىلىۋېل
  .ماتېرىيالنى قوزغىتىپ ئىشلىتىشكه بولىدۇ

تېزلهتمه سىنبهلگىسىنى ھاسىل قىلىش ئۈچـۈن، 
 »UyghurEditor.exe«بىرىنچـــــى قهدهمـــــده 

ئىجــرا ھۆججىتىنىــڭ ئۈســتىگه مائۇســنى ئېلىــپ 
كېلىپ، مائۇسـنىڭ ئـوڭ كۇنۇپكىـسى بېـسىلىدۇ، 

ــــــزىملىكته  ــــــان تى ــــــده ئېچىلغ دهپ ) 2(ھهم
ــــــولالش«كۆرســــــىتىلگهن  ــــــزىملىكىگه » ي تى

دهپ كۆرســــىتىلگهن ) 3(كىرگهنـــدىن كېــــيىن، 
ــــسى« ــــزلهتمه سىنبهلگى ــــۈزى تې ــــتهل ي » ئۈس
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  . سىنبهلگه ئېكران ئۈستهل يۈزىگه ھاسىل بولىدۇتارمىقىنى تاللىغاندا،
ــۈش    ــدىن كېيىنكــى كۆرۈن ــق تهھرىرلىگۈچنىــڭ قوزغالغان ــۇرچه يېزى ــدارلىق ئۇيغ ــسى كــۆپ ئىقتى تۆۋهندىكى

رهسىمى بولۇپ، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر يېزىقىنى باشـقا يېزىـق شـهكىللىرى ئارىـسىدا ئۆزئـارا ئالماشـتۇرۇپ ئېلىـپ 
ــى ــىمده كۆرس ــشتا، رهس ــۇرالالر«تىلگهندهك، بېرى ــىتىلگهن » ق ــزىملىكته كۆرس ــده تى ــاچىمىز، ھهم ــى ئ تىزىملىكىن

  .كۆرسهتمه ئۇچۇرالر ئارقىلىق يېزىق ئالماشتۇرۇش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ
 نامىـدىكى خهت نۇسـخىلىرىنى تـالالپ UKIJمهزكۇر كـۆپ ئىقتىـدارلىق يېزىـق تهھرىرلىگـۈچ كومپيـۇتېردىن   

» fonts« مۇندهرىجىـسى ئىچىـده »editor« خهت نۇسخىلىرى بولمىسا، UKIJگهر كومپيۇتېرىڭىزدا ئىشلىتىدۇ، ئه
 خهت نۇسخىلىرى تهمىنلهندى، بۇنى كومپيۇتېرىڭىزنىڭ خهت نۇسخىـسى UKIJناملىق تارماق مۇندهرىجه ئىچىده 

 .ال بولىدۇ مۇندهرىجىسى ئىچىگه كۆچۈرۈپ قويسىڭىزC:/windows/fontsبار مۇندهرىجىسىگه، يهنى 
  

  
بـۇ ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر يېزىقىنىـڭ يۇنىكـود ئاساسـىي رايونىـدا : كېڭهيتىلگهن رايون← ئاساسىي رايون 

  .يېزىلغان ماتېرىيالالرنى يۇنىكود كېڭهيتىلگهن رايونىغا ئايالندۇرۇپ بېرىش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ
هكسىچه، يۇنىكود كېڭهيتىلگهن رايونىـدىكى بۇ يۇقىرىدىكىسىنىڭ ئ: ئاساسىي رايون← كېڭهيتىلگهن رايون 

  .ماتېرىيالالرنى يۇنىكود ئاساسىي رايونىغا ئايالندۇرۇپ بېرىش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ
مـان ئۇيغـۇر يېزىقىـدىكى ماتېرىيـالالرنى مهزكـۇر ماقالىـده سـۆزلهنگهن ھازىرقى زا: OTA← ئۇيغۇر يېزىقى 

  .اليىھهگه ئاپتوماتىك ئايالندۇرۇپ بېرىدۇ
OTA ← ــالالرنى: ئۇيغــۇر يېزىقــى   ۋهمهزكــۇر ماقالىــده ســۆزلهنگهن اليىــھهگه ئاساســهن يېزىلغــان ماتېرىي

 يېزىلغـان ماتېرىيـالالرنى ھـازىرقى زامـان لىرىده التىن ئېلىپبه، ساالرچهتۈركچه، ئازهربايجانچه، قازاقچه، تاتارچه
  .ئۇيغۇر يېزىقىغا ئاپتوماتىك ئايالندۇرۇپ بېرىدۇ

ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر يېزىقىـدا يېزىلغـان ماتېرىيـالالرنى ئۇيغـۇر : ئۇيغۇر سـىرىل يېزىقـى ← ئۇيغۇر يېزىقى
  .سىرىل يېزىقىغا ئاپتوماتىك ئايالندۇرۇپ بېرىدۇ

ئۇيغۇر سـىرىل يېزىقىـدىكى ماتېرىيـالالرنى ھـازىرقى زامـان ئۇيغـۇر : ئۇيغۇر يېزىقى← ئۇيغۇر سىرىل يېزىقى 
  .رۇپ بېرىدۇيېزىقىغا ئاپتوماتىل ئايالندۇ
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  ):1(قوشۇمچه ماتېرىيال 

  ئۇيغۇر تىلىدىكى تاۋۇشالرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستۇتىسىنىڭ سىتاتىستىكا جهدۋىلى
 ستاتىـستىكىالشقا ئىـشلىتىلگهن ئىـشلىتىلىش چاستۇتىـسىنى دانه تاۋۇشـنىڭ ئۇيغـۇر تىلىـدا 32ئۇيغۇر تىلىـدىكى   

يالىنىــڭ كوررېكتورلــۇق قىلىــش ئىقتىــدارىغا ئىــشلىتىلگهن يۇمــشاق ماتېرى» يۇلغــۇن تهھرىرلىگــۈچ«ســۆزلۈك ئــامبىرى 
) سـىزىق(» -«، )ھهمـزه(» ئ« سۆز، بۇ سۆزلهر ئىچىدىكى 247874 جهمئىي سۆزلۈك .دىسۆزلۈك ئامبىرىدىن پايدىلىنىل

 . ھهرپ2323783قاتارلىق بهلگىلهرنى چىقىرىپ تاشلىغاندىن كېيىنكى بارلىق ھهرپلهرنىڭ ئومۇمىي سانى 
  ئېلىپبه بويىچه تىزىلىشى  يىچه تىزىلىشىمىقدارى بو
 A a  ئا I i 234,170  ئى 354,137
 B b  ب A a 29,060  ئا 234,170
 C c  ج L l 9,709  ل 168,955
 Ç ç  چ N n 32,106  ن 139,940
 D d  د R r 72,865  ر 129,569
 E e  ئه T t 119,521  ت 125,473
 É é  ئې E e 49,766  ئه 119,521
 F f  ف M m6,748  م 96,214
 G g  گ U u 30,383  ئۇ 89,144
 Ğ ğ  غ Q q 35,345  ق 76,150
 H h  ھ K k 11,249  ك 73,143
 I i  ئى D d 354,137  د 72,865
 J j  ژ S s 564  س 69,739
 K k  ك Ş ş 73,143  ش 63,430
 L l  ل Y y 168,955  ي 59,711
 M m  م O o 96,214  ئو 58,910
 N n  ن É é 139,940  ئې 49,766
 Ñ ñ  ڭ P p 26,599  پ 39,199
 O o  ئو Ğ ğ 58,910  غ 35,345
 Ö ö  ئۆ Ü ü 13,438  ئۈ 34,078
 P p  پ Z z 39,199  ز 33,998
 Q q  ق Ç ç 76,150  چ 32,106
 R r  ر G g 129,569  گ 30,383
 S s  س B b 69,739  ب 29,060
 Ş ş  ش V v 63,430  ۋ 26,638
 T t  ت Ñ ñ 125,473  ڭ 26,599
 U u  ئۇ X x 89,144  خ 13,832
 Ü ü  ئۈ Ö ö 34,078  ئۆ 13,438
 V v  ۋ H h 26,638  ھ 11,249
 X x  خ C c 13,832  ج 9,709
 Y y  ي F f 59,711  ف 6,748
 Z z  ز J j 33,998  ژ 564
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  ):2(قوشۇمچه ماتېرىيال 

  بهلگىلهر ۋه ئۇالرنىڭ نامى-كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تىنىش

  ئىنگلىزچه ئاتىلىشى  اتىلىشىئۇيغۇرچه ئ  كود نومۇرى  بهلگه

، / ,  060C /002C پهش  comma 

:  003A  قوش چېكىت  colon 

 semicolon  چېكىتلىك پهش 061B / 003B ; / ؛

 exclamation  ئۈندهش بهلگىسى  0021  !

 question mark  سوئال بهلگىسى 061F / 003F ? / ؟

-  002D  سىزىقچه، نىنچى  hyphen 

 apostrophe  ، ئاپوستروفئايرىش بهلگىسى  0027  '

 dash  سىزىق  2014  —

 single quotation marks  پهشلىك تىرناق  2018، 2019  ’ ‘

“ ”  201D ،201C  قوش پهشلىك تىرناق  double quotation marks 

 parentheses  ياالڭ تىرناق  0028، 0029  ( )

[ ]  005D ،005B  چوڭ تىرناق  square brackets 

‹ ›  203A ،2039   تىرناقتاق  single quotation marks 

« » 00BB ،00AB قوش تىرناق  quotation marks 

 ellipsis  قىسقارتىلما بهلگه، كۆپ چېكىت  2026  …

 tandem colon  جۈپ چېكىت  2025  ‥

·  00B7 توچكا  middle dot 

 parallel  پاراللىل 2225 ∥

/ 002F  يانتۇ سىزىق  virgule 

～  FF5E  لىدىغان بهلگهخهتنىڭ ئورنىغا قويۇ  swung dash 

§  00A7  پاراگراف بهلگىسى  section; division 

+  002B  قوشۇش بهلگىسى، مۇسبهت، پىلۇس  plus 

 minus  ئېلىش بهلگىسى، مهنفى، مىنۇس  2212  −

±  00B1  پىلۇس ياكى مىنۇس  plus or minus 

×  00D7  كۆپهيتىش بهلگىسى  is multiplied by 

÷  00F7  بۆلۈش بهلگىسى  is divided by 

=  003D  تهڭلىك بهلگىسى  is equal to 

 is not equal to  تهڭ ئهمهس بهلگىسى  2260  ≠

 is equivalent to  تهپمۇتهڭلىك  2261  ≡

≌  224C  پۈتۈنلهي تهڭلىك بهلگىسى  is identical to 
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 is approximately equal to  تهخمىنىي تهڭلىك بهلگىسى  2248  ≈

<  003C  دىن كىچىك  is less than 

>  003E  دىن چوڭ  is more than 

≮  226E  دىن كىچىك ئهمهس  is not less than 

≯  226F  دىن چوڭ ئهمهس  is not more than 

 is less than or equal to  كىچىك ياكى تهڭ  2264  ≥

 is more than or equal to  چوڭ ياكى تهڭ  2265  ≤

 percent  پىرسهنت  0025  %

 per mille  )دىن بىرىمىڭ(پروبىلىم   2030  ‰

∞  221E  چهكسىزلىك بهلگىسى  infinity 

∝  221D   ...بىلهن نىسبهت تۈزىدۇ  varies as 

√  221A  ئىككىنچى دهرىجىلىك يىلتىز  (square) root 

  2235  چۈنكى  since; because 

  2234  شۇڭا، شۇڭالشقا  hence 

 equals, as (proportion)  گه تهڭ  2237  ∷

 angle  بۇلۇڭ  2220  ∠

 semicircle  ياي  2312  ⌒

 circle  چهمبهر  2299  ⊙

○  25CB  چهمبهر ئايالنمىسى  circumference 

π  03C0  چهمبهر تۇراقلىقى  pi 

△  25B3  ئۈچبۇلۇڭ  triangle 

⊥  22A5  تىك  perpendicular to 

∪  222A  بېرىكمه توپالم  union of 

 intersection of  كېسىشمه توپالم  2229  ∩

∫  222B  تىگرالئىن  the integral of 

 summation of (sigma)  يىغىندا  2211  ∑

°  00B0  گىرادۇس  degree 

 minute  مىنۇت  2032  ′

 second  سېكۇنت  2033  ″

 number  نومۇر  0023  #

 Celsius system  سېلسىيه گىرادۇس  2103  ℃

 at (at the rate of)  نىسبهت مهۋجۇت؛  0040  @

 Dollar sign  دولالر بهلگىسى 0024 $
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