
«ئالهپپو كودېكس» 
 (تهۋراتتىكى «قانۇن شهھرى»نىڭ بىر قىسمى — 

مىالدىيه 920-يىلى كۆچۈرۈلگهن). «كودهكس» دېگهن يازما بولسا، 
ئورام شهكلى ئهمهس، بهلكى كىتاب شهكلىدىكى يازمىدۇر.

«كودېكس ئالېكساندرىنۇس»
(مىسىردىكى كونا شهھهر 

ئالېكساندرىيهدىن تېپىلغان)

«پاپىرۇس 66» 
— («II پاپىرۇس بودمېر»)

مىالدىيه 200-يىلى  (66-بهت)

مۇشۇ  بىز  كۆچۈرۈلگهن.  10-ئهسىرده  كىتاب)  (كۆچۈرۈلمه  «كودېكس»  مهزكۇر 
دهپ  «ماسورىتالر»  (بهزىده  پۈتۈكچىلهر  ۋه  كۆچۈرگۈچىلهر  يهھۇدىي  كودېكستىن 
ئاتىلىدۇ)نىڭ كۆچۈرۈش خىزمىتىدىكى ئهستايىدىللىقىنى ۋه «كۆچۈرۈش ماھارىتى»نىڭ 
«كۆچۈرۈش  كۆچۈرگۈچىلهرنىڭ  يهھۇدىي  قهدىمده  كۆرۈۋاالاليمىز.  يۇقىرىلىقىنى 

توغرىلىقى»غا بولغان مهسئۇلىيهتچانلىقى پهۋقۇلئادده كۈچلۈك ئىدى.
قهدىمىي  تېخىمۇ  كۆچۈرۈلگهن  قىسىمالردىن  تهۋراتتىكى  1948-يىلى  مىالدىيه 
كۆچۈرۈلمه ئورام يازمىالر «ئۆلۈك دېڭىز»غا يېقىن كۇمران دېگهن جايدىن تېپىلدى. 
دهپ  200-يىلى  ئىلگىرىكى  مىالدىيهدىن  تهخمىنهن  ۋاقتى  پۈتۈلگهن  بۇالرنىڭ 
ھېسابالنغان — دېمهك، ئۇالر «ئالهپپو كودېكس»تىن 1000 يىل ئىلگىرى پۈتۈلگهن. 
مۇشۇ «ئۆلۈك دېڭىزدىكى ئورام يازمىالر»نى «ئالهپپو كودېكس» بىلهن سېلىشتۇرغاندا، 
نهتىجىسى ئادهمنى تولىمۇ ھهيران قالدۇرىدۇ. دهرۋهقه، بۇ ئىككى كۆچۈرمه ئوتتۇرىسىدا 
بهزى پهرقلهر بار؛ ئهمما پهرقلهر ئىنتايىن ئاز، شۇنداقال ئۇششاق-چۈششهكتۇر. بۇ پاكىت 
يهھۇدىي «ماسورىت» كۆچۈرگۈچىلهرنىڭ ئهستايىدىللىقىنى ۋه كۆچۈرۈش سهنئىتىنىڭ 

ئىنتايىن يۇقىرى سهۋىيىده ئىكهنلىكىنى تولۇق ئىسپاتاليدۇ.

3-ئهسىرده  مىالدىيه  پاپىرۇس  مهزكۇر 
پاۋلۇسنىڭ  روسۇل  پۈتۈلگهن،  كۆچۈپ 
ئىككىنچى  يازغان  جامائهتكه  كورىنتتىكى 
مهكتۇپىنىڭ بىر قىسمىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 

مۇزېيى»نىڭ  چوڭ  «ئهنگلىيه  لوندوندىكى  نۇسخا  بۇ 
كودېكس  بۇ  قويۇلغان.  كۆرگهزمىگه  ئۆيى»ده  «خهزىنه 
تهۋراتنىڭ  ئۇنىڭدا  كۆچۈرۈلگهن.  -5ئهسىرده  مىالدىيه 
كۆپ  ئىنجىلنىڭ  ھهم  تهرجىمىسى  تىلىدىكى  گرېك 
بۇ  تىلىدىكى  گرېك  (تهۋراتنىڭ  پۈتۈلگهن  قىسمى 
ئىلگىرىكى  نۇسخىسى تهخمىنهن مىالدىيهدىن  تهرجىمه 

200-يىلى ئىشلهنگهن. ئۇ «LXX» دېيىلىدۇ).

قومۇشتىن  يهنڭ  پاپىرۇس،  مهزكۇر 
يازمھ،  بۇ  يېزىلغان  قهغهزگه  ياسالغان 
كىتاب شهكلىده (كودېكس) بولۇپ، ئۇنىڭدا 
باياننىڭ  دېگهن  «يۇھاننا»  ئىنجىلدىكى 

چوڭ بىر قىسمى كۆچۈپ پۈتۈلگهن.

«پاپىرۇس 46»  ھازىر ئىنجىل قىسىملىرىدىن كۆچۈرۈلگهن 5686 
قهدىمكى نۇسخا ساقلىنىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ 
ئىچىده مىالدىيهدىن كيېىنكى 96-يىلى 

ئهتراپىدا پۈتۈلگهن «يۇھاننا» (روسۇل يۇھاننا 
بايان قىلغان، ئهيسا مهسىھ توغرۇلۇق خۇش 
خهۋهر)نىڭ مىالدىيهدىن كيېىنكى 125-يىلى

ئورام يازما شهكلىدىكڭ بىر پاپىرۇسقا 
كۆچۈرۈلگهن نۇسخىسى بار كۆچۈرۈلگهن بىر 

پاپىرۇس (قهغهز ئورام يازما) كۆچۈرۈلمىسى بار. 
دېمهك، شۇ پاپىرۇس نۇسخىسى ئهسلىي كىتاب 
پۈتۈلگهن ۋاقىتتىن تهخمىمهن  29-يىل كېيىن 

كۆچۈرۈلگهن. پاپىرۇس ئهنگلىيهدىكى 
مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتى «يۇھاننا رىالندس» 

كۈتۈپخانىسىدا ساقالقلىق.
(«پاپىرۇس»  مىسىرلىقالر ئىجاد قىلغان، 

قومۇشتىن ياسالغان قهغهزنى ھهم شۇنداق 
قهغهزگه كۆچۈرۈلگهن ئورام يازمىالرنى ياكى 

كىتابالرنى كۆرسىتىدۇ)


