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1. جااللىدىن رۇمىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى

ــەر  ــم، مۆجىزىل ــۆيۈملۈك يۈرىكى ــى ئۈزمە،س ــز ئۈمىدىڭن »ھەرگى
كۆرۈنمىگەننىــڭ ئىچىــدەدۇر.«          

                                                                    -مەۋالنا.

تۈرك-ئىســالم تارىخىنىــڭ ئــەڭ بۈيــۈك ســىمالىرىدىن 
بىــرى بولغــان جااللىدىــن رۇمــى بولســا مەۋالنــا ئۇنۋانــى بىلــەن 
ئاتالغــان ئۇلــۇغ تەسەۋۋۇپچى،يېتىشــكەن بىــر پەيالســوپ،تاالنتلىق 
شــائىر ۋە مەنىۋىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ ســۇلتانىدۇر، ھەمــدە پۈتــۈن 
ــانپەرۋەرلىك  ــۇغ ئىنس ــۇنغان ئۇل ــىنى س ــان سۆيگۈس ــا ئىنس دۇنياغ

ــىدۇر. نەمۇنىچىس

ــى  ــڭ 30-كۈن ــى 9-ئاينى ــى 1207-يىل ــن رۇم  جااللىدى
بۈگۈنكــى ئافغانىســتاننىڭ مــازارى شــېرىپتىن 20 كىلومىتىــر 
يىراقلىقتىكــى بەلــخ شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئۇنىــڭ ئەســلى 
ئىســمى جااللىدىــن مۇھەممــەد بولــۇپ »رۇمى«كونياغــا كەلگەندىــن 
ــە رۇم  ــىدا ئاناتولىي ــۆز زامانىس ــىم بولۇپ،ئ ــۇلغان ئىس ــن قوش كېيى
ــۇ  ــە ش ــەد ئەن ــەۋەبىدىن،جااللىدىن مۇھەمم ــى س ــى بولغانلىق يۇرت
دىيــارالردا ياشــىغاچقا»رۇملىق جااللىدىن«دېگــەن مەنىدە»جااللىدىــن 
رۇمــى«دەپ ئاتالغــان. »مەۋالنا«بولســا ئۇنــى ئۇســتاز ســۈپىتىدە 

ــدى. ــۋان ئى ــان ئۇن ــەپ ئاتىغ ھۆرمەتل

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســى خارەزمشــاھالر خانىدانلىقىدىكــى 
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مەشــھۇر ئالىــم بولــۇپ »بىلىگلەرنىــڭ ســۇلتانى«دېگەن ئۇنۋانغــا 
ــدى.  ــى ئى ــەن كىش ــەد دېگ ــن ۋەل ــان باھائەددى ــەر بولغ مۇيەسس
ئانىســى بولســا بەلخنىــڭ ئەمىــرى رۇھنەددىــن دېگــەن كىشــىنىڭ 

ــم. ــە خانى ــزى مۇمىن قى

باھائەددىــن گەرچــە بىــر ئەمىرنىــڭ قىــزى بىلــەن ئۆيلەنگــەن 
بولســىمۇ ئــۇ زاماننىــڭ ئــوردا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى 
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى. باھائەددىــن ۋەلــەد مۇقــەددەس 
ــق  ــەن خەل ــى بىل ــي ماھىيىت ــالمنى ھەقىقى ــان ئىس ــز بولغ دىنىمى
ــى  ئىچىگــە يېيىشــقا،پاك نىيەتلىك،ھەققانىيەتچــى ئىســالم مۇرىتلىرىن
يىتىشــتۈرۈپ چىقىشــقا تىرىشــقان بىلىملىــك كىشــى ئىــدى. ئەممــا 
ــىلىقىغا  ــەپدارلىرىنىڭ قارش ــدان مەنس ــەزى خانى ــۋال ب ــۇ ئەھ ب
ئۇچرىدى،چۈنكــى ئۇالرنىــڭ قــارا نىيىتــى ئىســالمنى ئــۆز 
مەنپەئەتلىرىگــە ئۇيغۇنالشــتۇرۇش ئىــدى. يەنــە بىــر جەھەتتىــن ئۇ 
ــڭ  ــات تۇياقلىرىنى ــق ئ ــڭ قانلى ــىيانى ئۆزىنى ــۇرا ئاس ــدا ئوتت چاغ
ئاســتىدا چەيلــەپ كېلىۋاتقــان موڭغــۇل ئىســتىالچىلىرىنىڭ زۇلۇمــى 
خارەزمشــاھالر خانىدانلقىنىــڭ بوسۇغىســىغا كېلىــپ قالغــان ئىنتايىــن 
قىيىــن ۋەزىيەتتــە ئىــدى. مانــا مۇشــۇنداق ســەۋەپلەر تۈپەيلىدىــن 
ــرەت  ــەن ھىج ــرى بىل ــى ۋە ھەمراھلى ــەد ئائىلىس ــن ۋەل باھائەددى

ــدى. ــى تاللى يولىن

مانــا مۇشــۇ چــاغ جااللىدىننىــڭ ئالتــە يەتتــە يــاش 
ۋاقىتلىــرى بولۇپ،ئۆزىنىــڭ ئــەڭ بەختلىــك ئۆســمۈرلۈك چاغلىرىنــى 
ــنىخەت  ــۇن قۇرئان،تەجۋىد،ھەدىس،ھۆس ــا ئۇيغ ــۇ زامانغ ياشىغان،ش
ــە  ــەللەر،ھېكايە-چۆچەكلەرنى بىرلىكت ــالر داستانلىرى،مەس ۋە قەھرىمان
ئۆگەنگــەن تاتلىــق دوســتلىرىدىن ئايرىلىپ،ئــۆز روھىــدا چوڭقــۇر 
ــلىرىغا  ــراپ ياش ــە ئىزتى ــى بەلخك ــا يۇرت ــان ئان ــى قالدۇرغ ئىزالرن
ــەزەر تاشــالپ:»ئەلۋىدا يۇرتــۇم«دەپ  ــەن ن ــرى بىل ــان كۆزلى تولغ
چوڭقــۇر بىــر نەپــەس ئېلىپ،ئــون ئىككــى يىللىــق ئۇزۇن ســەپەرگە 
ــۈرگۈنلۈك  ــال س ــك تۇرۇپ ــى كىچى ــن رۇم ــدى. جااللىدى ئاتالن
ــۇپ  ــۆرۈپ تون ــەن ك ــۆزى بىل ــۆز ك ــى ئ ــڭ قانداقلىقىن ھاياتىنى
ــك  ــدە ئۈمىتلى ــەن بەزى ــۈپىتى بىل ــۇش س ــاال بول ــر ب ــى. بى يەتت



5

بەزىــدە ئۈمىتلىــرى ســۇنغان قاراڭغۇلــۇق ئىچىــدە يولىنىــڭ نەگــە 
بېرىــپ نــەدە توختايدىغانلىقىنــى بىلمەي،ئەتراپقــا ھەيرانلىــق 
بىلــەن قــاراپ بالىلىــق دەۋرىنــى ســەرگەردانلىقتا ئۆتكــۈزدى. مانــا 
مۇشــۇنداق كۈنلــەردە ئۇنىڭغــا ھەمــراھ بولغان،ســەپىرىنى مەنىلىــك 
ــان  ــۇپ ماڭىدىغ ــق ئوق ــان داۋاملى ــەۋەپ بولغ ــكە س ئۆتكۈزۈش
ــراھ ۋە  ــن ھەم ــەڭ يېقى ــا ئ ــالر ئۇنىڭغ ــدى. كىتاپ ــرى ئى كىتاپلى

ــدى. ــان ئى ــىرداش بولغ س

ــدۇ ۋە  ــا بارى ــاپۇر ۋە باغداتق ــۇالر نىش ــەپەردە ئ ــۇزۇن س ئ
ــپ  ــامغا كېلى ــپ ش ــادا قىلى ــى ئ ــەج پەرزىن ــپ ھ ــە بېرى ھەرەمگ
توختايــدۇ. شــامدا بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كىيىــن ئاناتولىيەگــە 
ــن  ــەرى ئاندى ــپ ماالتيا،ئەرزىنجان،سىۋاس،قەيس ــول ئېلى ــاراپ ي ق
قارامانــدا تۇرۇپ،بــۇ يەردىــن ئەمىــر مۇســا ســالدۇرغان مەدرىســىگە 
يەرلىشــىدۇ. بــۇ شــەھەردە يەتتــە يىــل تۇرىدۇ،بــۇ 1222-يىللىرى 
ئىدى.جااللىدىــن رۇمــى 1225-يىللىــرى شــاراپەتتىن اللەنىــڭ قىزى 
گۆھــەر بىلــەن تــوي قىلىــدۇ. بــۇ ئايالىدىــن ســۇلتان ۋەلــەد ۋە 
ئاالئىددىــن چەلەبــى ئىســىملىك ئىككــى ئوغلــى دۇنياغــا كېلىــدۇ. 
ــن  ــە خانىمدى ــى مۇمىن ــان ئانىس ــا مىھرىب ــالردا مەۋالن ــۇ يىل ب

ــدۇ. ــپ قالى ــۈك ئايرىلى مەڭگۈل

ــۇلتانى  ــڭ س ــەلچۇقىيالر دۆلىتىنى ــاردا س ــى باھ 1228-يىل
ــت  ــەن پايتەخ ــى بىل ــپ قىلىش ــڭ تەكلى ــن كەيكۇباتنى ئاالئىددى
كونياغــا كېلىدۇ.كونيــا بولســا مەۋالنــا ئائىلىســىنىڭ مۇســاپىرچىلىق 
ــى  ــون ئىكك ــۇ ئ ــدى. ب ــەت ئى ــى بىك ــەڭ ئاخىرق ــى ئ ھاياتىدىك
ــەن  ــى كۆرگ ــك كارۋانالرن ــەپەردە ھەيۋەتلى ــقان س ــل داۋامالش يى
كىشــىلەرنىڭ: »نەدىــن كېلىــپ نەگــە كېتىۋاتىســىلەر؟«دېگەن 
كەلدۇق،ئالالھقــا  ۋەلەد:«ئالالھتىــن  باھائەددىــن  ســۇئاللىرىغا 
ــى  ــالغۇ بىزن ــۈچ ۋە توس ــر ك ــقا ھىچبى ــن باش كېتىۋاتىمىز،ئالالھتى

ــەن. ــەن ئىك ــاۋاپ بەرگ ــالمايدۇ.«دەپ ج توس

ــۇنداق  ــى ش ــۇ كارۋانن ــى ب ــا خەلق ــدا كوني ــى چاغ ئەين
ھەيۋەتلىــك قارشــى ئالىدۇ،ھەتتــا ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ ســۇلتانى 
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ــان ۋە  ــقا چىقق ــى ئېلىش ــۇ قارش ــات ئۆزىم ــن كەيكۇب ئاالئىددى
ــەي  ــەد: »ئ ــن ۋەل ــا باھائەددى ــان. ئەمم ــپ قىلغ ــا تەكلى ئوردىغ
ــن  ــى. لېكى ــە يەتت ــرى بىزگ ــى كۆڭۈللى ــۇلتانى! ياخش ــك س ئەركلى
ئىمامــالر مەدرىسىگە،شــەيخلەر خانىقىغا،ئەمىرلــەر ئوردىغا،ســودىگەرلەر 
دەڭلەرگــە  بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغا،غېرىپــالر  ســارايالرغا،بويتاقالر 
ــان  ــز بولغ ــۆز اليىقىمى ــز ئ ــىڭىز بى ــەت قىلس مۇۋاپىقتۇر.رۇخس
مەدىرىســىگە ئورۇنلىشايلى«دەيدۇ.شــۇنىڭ بىلــەن كارۋان كونيادىكــى 
ــا«  ــۇن ئاپ ــان »ئالت ــرى بولغ ــىلەردىن بى ــوڭ مەدرىس ــەڭ چ ئ
مەدرىسىســىگە يەرلىشــىدۇ ۋە ھىچقانــداق ســوۋغا قوبــۇل قىلمــاي: 
ــەن  ــەدەپ بىل ــوق.«دەپ ئ ــز ي ــا ھاجىتىمى ــا مېلىغ ــڭ دۇني »بىزنى

ــدۇ. ــوۋغىالرنى رەت قىلى س

ــان  ــى بولغ ــڭ پايتەخت ــەلچۇقىيالر دۆلىتىنى ــەردە س ــۇ دەۋرل ب
كونيــا ناھايىتــى تىنــچ شــەھەر بولــۇپ ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ 
بۆشــۈكى بولــۇپ موڭغۇلالرنىــڭ زۇلۇمىدىــن قاچقان شــەرقلىق بىلىم 
ئادەملىــرى ۋە ســەنئەتكارالر يېغىلغــان جــاي ئىــدى. ئاناتولىيەنىــڭ 
ــۈن  ــش ئۈچ ــم ئۆگىنى ــە ئىلى ــۇ يەرگ ــن ب ــەر قايســى يەرلىرىدى ھ
كەلگــەن ياشــالر بىلــەن تولغــان ئىــدى. كونيــا ئىســالمنىڭ غەرپكــە 
ــۇ شــەھەردە ھەرخىــل  ــدى. ب ــم ئى يۈزلىنىشــىدە ناھايىتىمــۇ مۇھى
مەدەنىيەتتىكــى ئىنســانالر ياشــايتتى،تۈركلەر،ئەرمەنلەر،يەھۇدىلەر،گرى
ك،پــارس قاتارلىقالر.شــۇڭا ئەتراپتىكــى ھــەر قايســى مەملىكەتلەردىن 

ــدى. ــۆپ ئى ــۇ ك كەلگــەن زىيارەتچىلەرم

ــۈن  ــىدىن پۈت ــەھەرگە كېلىش ــۇ ش ــىنىڭ ب ــا ئائىلىس مەۋالن
ــوڭ  ــى چ ــەد كونيادىك ــن ۋەل ــدى. باھائەددى ــوش بول ــە خ ئاھال
ــانالر  ــخانىلىرى ئىنس ــڭ دەرس ــەردى. ئۇنى ــىلەردە دەرس ب مەدىرىس
بىلــەن لىــق تولــۇپ نامــى ئەتراپقــا يېيىلىــپ ھۆرمىتــى ئاشــتى.

جااللىدىــن رۇمــى دادىســى باھائەددىــن ۋەلــەد 1231-
يىلــى ۋاپــات بولغاندىــن كىيىــن دادىســىنىڭ ئــەڭ يېقىنــى شــەيخ 
ــم  ــل ئىلى ــۇز يى ــن توقق ــۇ زاتتى ــدى. ئ ــتاز قىل ــى ئۇس بۇرخانەتن
ــۇ  ــى تېخىم ــەن بىلىمىن ــالر بىل ــەزى تالىپ ــن ب ــدى. كېيى ئۆگەن
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ــر  ــن بى ــى ۋە ئىككــى ئوغلىدى ــىتىدە ئايال ــتۇرۇش مەقس چوڭقۇرالش
مەزگىــل ئايرىلىــپ باغــدات ۋە شــامغا بېرىــپ ئىلىــم ئالــدى. بــۇ 
ــەن ئۇچراشــتى.  ــدا نۇرغــۇن ئالىمــالر ۋە پەلســەپەچىلەر بىل جەريان

ــدى. ــىق ئىگەللى ــى پىشش ــك تىللىرىن ــارس ۋە گرى ئەرەپ،پ

ــال  ــن كېيىن ــن ئۆتكەندى ــەت ئالەمدى ــەيخ بۇرخان ــتازى ش ئۇس
ــدى.  ــات بول ــال ۋاپ ــۇ ياش ــەر خانىمم ــى گۆھ ــۆيۈملۈك ئايال س
جااللىدىــن رۇمــى بىــر تەرەپتىــن ئىككــى پەرزەنتىنــى تەربىيىلىســە 
ــىپ  ــى بېس ــتازىنىڭ ئىزىن ــى ۋە ئۇس ــن دادىس ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــا  ــۈن كوني ــرى بولســا پۈت ــە كۈنلى مەدىرىســىدە دەرس ئۆتتى،جۈم
خەلقىگــە ۋەز بــەردى. بۇنىــڭ بىلــەن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نامــى 
چىقىشــقا باشــلىدى،ھۆرمىتى ئېشــىپ تالىپلىرىنىــڭ ســانى كۈندىــن 
كۈنگــە كۆپەيــدى. جااللىدىــن رۇمــى ئەمــدى بىــر بۈيــۈك ئالىــم 

ــلىدى. ــقا باش ــا تونىلىش ــۇپ ئەتراپق بول

ــەن  ــم بىل ــەررا خانى ــم ك ــى قېتى ــى ئىككىنچ ــن رۇم جااللىدى
نىكاھلىنىدۇ.كــەررا خانىــم ئىككــى پەرزەنتــى )كىميا،ياقــۇپ( بىلــەن 
ــەن  ــاھمۇھەممەد دېگ ــان ش ــرى بولغ ــن بى ــوردا ئەمەلدارلىرىدى ئ
كىشــىدىن تــۇل قالغــان كونيادىكــى ئــەڭ چىرايلىــق خانىمالردىــن 
بىــرى ئىــدى. جااللىدىــن رۇمــى بــۇ ئايالىدىــن ئــۈچ پەرزەنتلىــك 
بولدى،قىــزى مەلىكــە ۋە ئوغۇللىــرى ئەمىرئالــەم ۋە مۇزەففەرىددىــن.

ــەرنى  ــەش ئەس ــدا ب ــەت تارىخى ــى ئىجادىي ــن رۇم جااللىدى
كەبىر،فىھــى  مەســنەۋى،دىۋانى  قىلغان،بــۇالر:  ئاپىرىــدە 

مافى،مەجالىســى ســەبئا )يەتتــە مەجلىــس( ۋە مەكتۇپــالر.

مەســنەۋى جەمئىــي ئالتــە جىلتلىــق 25632 بېيتتىــن تەركىــپ 
تاپقان،كالسســىك شــەرق ئەدەبىياتىدىكــى شــېئىر ئۇســلۇبىدا 
يېزىلغان،يەنــى ئىككــى مىســرالىق،ئۆزئارا قاپىيــداش بولغــان 
ئۇســلۇبىدا  شــېئىر  »فائىالتۇن-فائىالتۇن-فائىلۇن«دېگــەن 
يېزىلغــان. مەســنەۋىنىڭ تىلــى پارســچە بولۇپ،مەۋالنــا ســۆزلىگەن 
ــەمەتتىن  ــاگىرتى خۇس ــۆزلەرنى ش ــك س ــە ۋە ھېكمەتلى بېيت،ھېكاي
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چەلەبــى خاتىرىلەپ،رەتلــەپ كىتــاپ قىلغــان. مەســنەۋىدە مەۋالنا بىر 
ھېكايىنــى باشــاليدۇ،ئەممە بــۇ ھېكايىنــى دەرھــال ئاياغالشــتۇرماي 
ــر  ئارىســىدا بېيــت ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزالرنى ۋە ياكــى باشــقا بى
ھېكايىنــى ســۆزلەپ ئاندىــن ئەســلىدىكى ھېكايىنــى كەلگــەن يەردىن 

ــتۇرىدۇ. داۋامالش

ئىككىنچــى ئەســىرى بولســا دىۋانــى كەبىــر. دىۋانــى كەبىــر 
شــېئىرالر توپالنغــان »بۈيــۈك دەپتــەر« دېگەنلىك بولــۇپ »بۈيۈك 
ــۈك  ــق دەۋر ۋە تۈرل ــڭ پەرقلى ــدۇ. مەۋالنانى ــۇ ئاتىلى دىۋان«دەپم
مەزمۇنــالردا يېزىلغــان شــېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىســىدۇر. بۇ ئەســەرنىڭ 
تىلــى پارســچە بولــۇپ ئــاز ســاندىكى شــېئىرالر تۈركچە،ئەرەپچــە 
ــانى  ــڭ س ــېئىر ۋە رۇبائىيالرنى ــى ش ــى كەبىردىك ۋە گرىكچە.دىۋان

40000 دىــن ئىبــارەت.

ــدە  ــا »ئىچى ــى« بولس ــى ماف ــىرى »فىھ ــى ئەس ئۈچىنچ
ــەن  ــار« دېگ ــەر ب ــدە ئىچىدىكىل ــى »ئىچى ــى بار«ياك ھەممىس
ــۈك  ــەر تۈرل ــڭ ھ ــەر مەۋالنانى ــۇ ئەس ــدۇ. ب ــى بىلدۈرى مەنىلەرن
ــۇلتان  ــى س ــرى ئوغل ــۆزلىگەن نۇتۇقلى ــلىرىدە س ــم مەجلىس ئىلى
ــي  ــا كەلگەن،جەمئى ــپ مەيدانغ ــن توپلىنىپ،رەتلىنى ــەد تەرىپىدى ۋەل
ــەزى  ــەردە ب ــۇ ئەس ــۇر. ب ــر كىتاپت ــەن بى ــن تۈزۈلگ 61 بۆلۈمدى
ــۇ  ــۈن ش ــى ئۈچ ــا قويۇلغانلىق ــىلىلەرمۇ ئوتتۇرىغ ــىي مەس سىياس
ــي  ــان تارىخى ــنى ئىپادىلەيدىغ ــا كۆرىنىش ــي ئارق ــى تارىخى دەۋردىك

ــان. ــۇپ قالغ ــەر بول ئەس

ــڭ  ــا مەۋالنانى ــس« بولس ــە مەجلى ــىرى »يەتت ــى ئەس تۆتىنچ
ــا  ــىدىن مەيدانغ ــڭ خاتىرىلىنىش ــوڭ نۇتۇقىنى ــق چ ــە قېتىملى يەتت
ــەمەتتىن  ــرى خۇس ــڭ ۋەزلى ــەردۇر. مەۋالنانى ــر ئەس ــەن بى كەلگ
ــەن  ــى بىل ــڭ خاتىرىلىش ــۇلتان ۋەلەدنى ــى س ــى ۋە ئوغل چەلەب
ئەســلى نۇسخىســى ئۆزگەرمىگــەن ئاساســتا مەيدانغــا كەلگــەن بىــر 

ــەردۇر. ئەس

ــا  ــەر( بولس ــىرى »مەكتۇبات«)مەكتۇپالر،خەتل ــىنچى ئەس بەش
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ــۇ دەۋردە  ــرى ۋە ش ــى ھۆكۈمدارلى ــەلچۇقىيالر دۆلىت ــڭ س مەۋالنانى
ئالدىنقــى قاتــاردا تۇرىدىغــان زاتالرغــا نەســىھەت ئۈچــۈن يېزىلغــان 
ــالر ۋە  ــان جاۋاپ ــۇئالالرغا يېزىلغ ــورالغان س ــن س خەتلەر،مەۋالنادى
ئىلمىــي مەســىلىلەر توغرىســىدا يېزىلغــان ماقالىلــەر بولــۇپ جەمئىــي 

147 پارچــە مەكتۇپتىــن تەشــكىل تاپقــان بىــر كىتاپتــۇر.

ــان  ــىردىن بۇي ــەككىز ئەس ــان س ــە بولغ ــا بۈگۈنگىچ ــا ت مان
بــۇ ئەســەرلەر كىتاپخانــالر ۋە ئاڭلىغۇچىالرغــا زوق بېغىشــالپ،چوڭقۇر 
ۋە  ئاھاڭداشــلىقى  تەســىرچانلىق،پەۋقۇلئادە  مەزمۇن،ئاجايىــپ 
ــران  ــانالرنى ھەي ــەن ئىنس ــى بىل ــەكلىنىڭ مۇكەممەللىك ــېئىرىي ش ش
ــپ  ــادا ئاجايى ــۈن دۇني ــنەۋى« پۈت ــۇ »مەس ــا. بولۇپم قالدۇرماقت
ــق  ــى ئىش ــر جەۋھەرلىرىن ــك پىكى ــان. دېئالىكتى ــىر قوزغىغ تەس
پرىنســىپلىرى بىلــەن ئىســالم دىنىمىزنىــڭ چەك-چىگراســى ئىچىــدە 

ــان. ــدە قىلغ ــپ نامايەن ــتۇرۇپ ئاجايى ــۇرۇپ ئومۇمالش ت

ئەنــە شــۇنداق ئۆلمــەس ئەســەرلەرنى يېزىــپ ئىنســانىيەتنىڭ 
ــت  ــۇ گىگان ــقان ب ــى قوش ــىز تۆھپىلەرن ــىغا چەكس ــۋى دۇنياس مەنى
ــن  ــى دۇنيادى ــى پان ــڭ 17-كۈن ــى 12-ئاينى ــەخس 1273-يىل ش

ــتى. ــۈك خوشالش مەڭگۈل

ــدا  ــىش ئالدى ــن خوشلىش ــۇ دۇنيادى ــرى ب ــا ھەزرەتلى مەۋالن
ھېس-تۇيغۇلىرىنــى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ: »مــەن ســۆيگىنىمنىڭ 
يېنىغــا كېتىۋاتىمەن،ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بولغــان ھەركىــم تىرىكتۇر. 
ــە  ــم مىڭالرچ ــان ھەركى ــك بولغ ــەن تىرى ــى بىل ــن باشقىس ھەقتى
ئەقىــل ۋە مىڭالرچــە بىلگىگــە ئىگــە بولســىمۇ يەنــە ســەن ئۇنــى 
ــپ  ــن ۋاز كېچى ــى بارلىقىڭدى ــل! چۈنك ــوق دەپ بى ــەي ي پۈتۈنل
ئۇنىــڭ بارلىقىغــا پۈركەنمىگۈچــە ئۇنىڭغــا ئېرىشەلمەيســەن،بۇ بىــر 
ــي  ــڭ ھەقىقى ــەر مەۋجۇتلۇقنى ــان ھ ــا چىقق ــۇر. ئوتتۇرىغ ھەقىقەتت
جېنــى ھەقتۇر،جاندىــن باشــقا نېمــە بولســا پانى،يوقىلىــپ كېتىدۇ.«

يەردىــن  مازىرىمنــى  كېيىــن  ئۆلگەندىــن  »مــەن 
ئىزدىمەڭالر،بىزنىــڭ مازىرىمىــز ئىلىــم ئادەملىرىنىــڭ كۆڭۈللىرىدە.«
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ــڭ  ــم ئۆزىنى ــا ھەركى ــن رۇمىغ ــا جااللىدى ــى مەۋالن ھەزرىت
ــدە  ــڭ نەزىرى ــدۇ. بەزىلەرنى ــا بېرى ــىغا ئاساســەن باھ ــا قارىش دۇني
بىــر  بۈيــۈك  بولســا  نەزىرىــدە  تەســەۋۋۇپچى،بەزىلەرنىڭ 
شــائىر،بەزىلەر تېــرەن بىــر ســوپى دېســە،بەزىلەر ئۇلۇغ بىر ئىســالم 
پەلسەپەچىســى دەيــدۇ. مېنىڭچــە بولغانــدا جااللىدىــن رۇمــى ئالــالھ 
ئىشــقىدا يانغــان بۈيــۈك بىــر ئاشىقتۇر.ئىشــق،گۈزەللىك،توغرىلىق،
ياخشــىلىق،ھەقىقەت ۋە ئىنســانلىقنى ئىزدىگۈچىلەرگــە خــوش خــەۋەر 
بەرگــەن ئۇلــۇغ ســادادۇر. ھىجــران ئازابىــدا ئىڭراۋاتقانالرغــا داۋا 
ــي  ــانلىقنى ھەقىقى ــانالرغا ئىنس ــتۇر. ئىنس ــىپالىق نەپەس ــان ش بولغ
ــدە  ــىزلىك ئىچى ــتازدۇر. ئۈمىدس ــەن ئۇس ــەن ئۆگەتك ــى بىل ماھىيىت
ــا  ــۆيگۈ ئات ــا س ــەللى بەرگەن،ئۇالرغ ــا تەس ــراپ قالغانالرغ گاڭگى
قىلغــان مىھرىبــان كۆڭــۈل شــاھىدۇر. ھەممــە نەرســىدە ئىنســاننى 
ئۈچــۈن  ئىنســان  تەبىئەتنىــڭ  ۋە  بولىدىغانلىقىنــى  تاپقىلــى 
ــان  ــە سۇنغان،ئىنس ــى بىزگ ــىدىكى بىلگىن ــى توغرىس يارىتىلغانلىق
ــڭ  ــۇردۇر. ئۇنى ــەن مۇتەپەكك ــپ كەلگ ــق ئېلى ــا يېڭىلى تەپەككۇرىغ
ــق  ــۆيگۈ قاتارلى ــل ۋە س ــى روھ،ئەقى ــى ئىتىقادن ــر سېستىمىس پىكى
تەرەپلەردىــن چۈشەندۈرۈپ،ئىنســانالرنىڭ ئەخالق،دىن،ئىلىــم ۋە 
ــي  ــان مەنىۋى ــى چاچق ــۇق نۇرلىرىن ــى ئۇپ ــا يېڭ ــل يوللىرىغ ئەقى

ــتۇر. قۇياش

ــم  ــەڭ مۇھى ــەن ئ ــانالرغا بەرگ ــڭ ئىنس ــن رۇمىنى جااللىدى
بىشــارەتلىرىنىڭ بىــرى شــۇكى، بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتنىــڭ 
ــي  ــۇ دۇنيادىكــى ماددى ــات ئىكەنلىكــى ۋە ب ــر ھاي ئۆتكۈنچــى بى
ھاياتقــا مۇناســىۋەتلىك ھەممــە نەرســىنىڭ ئىنســانالرنىڭ ئىجتىمائىــي 
مۇناســىۋەتلىرىنى بۆلىدىغان،گۇمــران قىلىدىغان،ھەتتــا پارچە-پارچــە 
قىلىۋېتىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن. ئىنســانالر ئارىســىدىكى ھەر تۈرلۈك 
ــالرنىڭ  ــك ئۇرۇش ــا خارەكتىرلى ــمەنلىكلەر ۋە دۇني قىرغىنچىلىقالر،دۈش
ــى  ــەر ئىكەنلىكىن ــي مەنپەئەتل ــۇ ماددى ــە ش ــى ئەن ــۈپ مەنبەس ت

ــان. ــا قويغ ئوتتۇرىغ

جااللىدىــن رۇمــى ئىســالم ئىتىقــادى ۋە تەپەككــۇرى ئارقىلىــق 
ئىگــە بولغــان پىكىــر ۋە ئىدىيەلىــرى بىلــەن ئىنســانالرنىڭ 
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ــى  ــي ئىشــق يول ــا قىلغــان. ئىالھى كۆڭۈللىرىگــە جۇشــقۇنلۇق ئات
ئارقىلىــق ئىنســانالرنىڭ تۇيغۇلىرىنــى ئىشــق بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ 
ــا  ــالر ۋە خات ــل يامانلىقالر،ناپاكلىق ــى ھەرخى ــل ۋە كۆڭۈللىرىن ئەقى
ــات ۋە  ــى پاكلىغان،خۇراپ ــپ روھلىرىن ــازات قىلى ــەنچىلەردىن ئ چۈش
ئىســتىبداتقا قارشــى تــۇرۇپ روھىــي ئەركىنلىكنــى ھىمايــە قىلغــان. 
ــزم  ــاۋۇزى ۋە فاناتى ــى،موڭغۇلالرنىڭ تاج ــەلەپ يۈرۈش ــى س ئەھل
ــل ۋە  ــي دەۋردە ئىرق،تى ــەپ تارىخى ــۈرگەن مۇرەكك ــۈم س ھۆك
ــەزەر ئىنســانالرنىڭ باراۋەرلىكىنــى  دىنىــي مەزھەپلەردىــن قەتئىــي ن
تەشــەببۇس قىلغــان. ھەرخىــل تەبىئىــي ئاپەت،ئاچارچىلىق،يۇقۇملۇق 
كېسەل،شــاھزادىلەرنىڭ تەخت تالىشــىش ئۇرۇشــلىرى ۋە موڭغۇلالرنىڭ 
تاش،تــەن  ئۈســتىدە  »تــاش  دەســتىدىن  قىرغىنچىلىقلىــرى 
ــى  ــن رۇم ــك دەۋردە جااللىدى ــان« زۇلمەتلى ــاش قالمىغ ئۈســتىدە ب
ــم  ــەر دائى ــق ھ ــۆھپەتلىرى ئارقىلى ــىھەتلىرى ۋە س شېئىرلىرى،نەس
تــۆۋەن تەبىقىدىكــى خەلــق بىلــەن بىــر ســەپتە تۇرغــان. خەلقنــى 
ھىمايــە قىلىــپ فېئوداللىــق ۋە خۇراپاتلىققــا قارشــى تۇرغــان. ئىلغار 
پىكىرلىــك شــەخس بولغانلىقىدىــن تەقىپ،ھۇجــۇم ۋە تۆھمەتلەرگــە 
ــن  ــەرلىرىنى دى ــڭ ئەس ــاالر ئۇنى ــىپ ئۆلىم ئۇچرىغان،مۇتەئەسس
ــق  ــڭ خەل ــا مەۋالنانى ــان. ئەمم ــت دەپ قارىغ ــەرىئەتكە زى ۋە ش
ئىچىدىكــى ئىناۋىتــى ئۇنــى جىســمانىي جازادىــن ســاقالپ قالغــان.

ــدە  ــى كۈن ــەن بۈگۈنك ــىر ئۆتك ــەككىز ئەس ــن س ئارىدى
ــۈن  ــى پۈت ــانپەرۋەرلىك ئىدىيىس ــەرلىرى  ۋە ئىنس ــڭ ئەس مەۋالنانى
دۇنيــا خەلقىنىــڭ قەلبىدە ياشــنىماقتا. ئىشــق يولىدىكــى جەۋھەرلىرى 
ئىنســانالرغا مەنىۋىــي ئــوزۇق بولماقتا. ئەمما ئەســىرلەرنىڭ ئۆتىشــى 
بىلــەن ئۇنىــڭ ھايــات ھېكايىلىرىغــا ئويدۇرمىــالر قوشــۇلۇپ ئىش-
ھەرىكــەت ۋە ئوي-پىكىرلىــرى ســىرلىق كۆرســىتىلىپ خۇراپاتلىققــا 

ئايالندۇرۇلــۇپ قويۇلغــان.

ــار ئېقىمدىكــى  ســۆزنىڭ ھاســىلى شــۇكى،ھەر دەۋرنىــڭ ئىلغ
ــى  ــش تۇيغۇس ــەرق ئېتى ــەيئىيلەرنى پ ــى كۆرەلەيدىغان،ش ئاقىۋەتن
كۈچلــۈك بولغــان بىلىمــدان زاتــالر جااللىدىــن رۇمــى ۋە ئۇنىــڭ 
ــەرلىرى  ــڭ ئەس ــەن. ئۇنى ــۇپ يەتك ــى تون ــەرلىرىنىڭ قىممىتىن ئەس
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خەلقىنىــڭ  جاھــان  قىلىنىــپ  تەرجىمــە  تىلالرغــا  نۇرغــۇن 
ــىك  ــۈرك كالسس ــرى ت ــەر ۋە پىكىرلى ــان. ئەس ــىنى قوزغىغ قىزىقىش
ئەدەبىياتى،پەلسەپىســى ۋە تۈرك-ئىســالم مەدەنىيىتىنىــڭ ئابىدىســىگە 
ئايالنغــان. ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ ئېســىل ئەخــالق پەزىلىتــى ۋە يول 
كۆرســەتكۈچى دانــا پىكىرلىرى،ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغــان گۈزەل 
ــۇ  ــانىيەتنىڭ تېخىم ــۈن ئىنس ــى دەۋردە پۈت ــۆزلىرىگە بۈگۈنك س
ــاچ- ــە ئ ــاتچىلىق،بىر تەرەپت ــە باياش ــر تەرەپت ــى بار.بى ئىھتىياج
يالىڭاچلىق،بىــر تەرەپتــە ســەلتەنەت،بىر تەرەپتــە ئــۇرۇش ئوتلىــرى 
ــى  ــۇغ ئىدىيىس ــڭ ئۇل ــادا مەۋالنانى ــى دۇني ــان بۈگۈنك قاپلىغ

ــدۇر. ــي دورى ــۈن مەنىۋى ــانىيەت ئۈچ ئىنس

ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ مۇبــارەك قەدەملىــرى تەگكــەن بەلختىــن 
ــالر  ــن 800 يىل ــن بۇندى ــۇن زېمى ــۇ ئالت ــان ب ــە بولغ كونياغىچ
ــرى ئاســتىدا  ــات تۇياقلى ــەددەم چىڭگىزخــان ئەســكەرلىرىنىڭ ئ مۇق
ــان  ــماندىن يېغىۋاتق ــال ئاس ــا،بۈگۈنمۇ ئوخشاش ــەن بولس چەيلەنگ
ــۈپ  ــىدە كۆي ــلىرى نەتىجىس ــەتلىك پارتىالش ــڭ دەھش بومبىالرنى
كــۈل بولماقتــا. ئۆي-ماكانلىرىــن ئايرىلغــان مىليونلىغــان بىگۇنــاھ 
ئىنســان دەشــت-باياۋانالردا سەرســان بولماقتا.شۇڭالشــقا بۈگۈنكــى 
دۇنيــادا مەۋالنانىــڭ تىنچلىقپەرۋەر،ئىنسانپەرۋەر،دوســتلۇقپەرۋەر،ئادال
ەتپەر-ۋەر،مىللــەت ۋە دىــن ئايرىمايدىغــان نەپرەتســىز پەلسەپىســى 
ــرى  ــەر قەھرىمانلى ــەردۇر. تۈركل ــا گۆھ ــۈن بىباھ ــانىيەت ئۈچ ئىنس
ــان  ــارالپ تۇرغ ــڭ پ ــان بىزنى ــەر زام ــايدۇ،ئۇالر ھ ــەن ياش بىل
يۇلتۇزىمىــزدۇر. كۆڭــۈل دۇنيايىمىزنىــڭ قەھرىمانــى بولســا مەۋالنــا 

ــدۇر. ــى ھەزرەتلىرى ــن رۇم جااللىدى
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2.تەپەككۇر

بەخت-سائادەتنى دەسلەپ ئەلگە تىلە،
بەخت ئەمەس ئالتۇن بولسا يالغۇز تەڭلە.

تەپەككۇرسىز سائادەتتىن ئۈمىد كۈتمە،
ئۆز-ئۆزىگە تەپەككۇرسىز ئىنسان-تەلۋە.

                                            -ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن

“تەپەككۇر”دىــن ئىبــارەت بــۇ ئىبارىگــە ئېنىقلىمــا بەرســەك، 
ــرى  ــەن بىلىملى ــن ئۆگەنگ ــڭ يېڭىدى ــز ئادەمنى ــۇر دېگىنىمى تەپەكك
ــر  ــق پىكى ــى ئارقىلى ــان ئەقل ــار بولغ ــا ب ــدە تۇغم ــەن ئۆزى بىل
يۈرگــۈزۈپ، چوڭقــۇر ئويلىشــىپ ئاندىــن ئەقلــى خۇالســە چىقىرىش 
جەريانىــدۇر. يەنــە بىــر جەھەتتىــن ئېيتســاق، تەپەككــۇر دېگىنىمىــز 
ئوبېكتىــپ دۇنيادىكــى كۆرگەن-بىلگەنلىرىمىزنىــڭ ماھىيەتلىــك 
ــپ،  ــۇپ يېتى ــەن تون ــز بىل ــۇبېكتىپ ئېڭىمى ــى س قانۇنىيەتلىرىن
ــۈزۈپ،  ــر يۈرگ ــۇالر ئۈســتىدە پىكى ــان تۇيغ ــس قىلغ ــز ھې ئۆزىمى

ــەپىرىدۇر. ــات س ــى ھاي ــى مەنادىك ــان ھەقىق بېســىپ ماڭغ

ــۇر  ــىز تەپەكك ــەپىرىدە ئۈزلۈكس ــق س ــۇ ھاياتلى ــا ماش مان
قىلىــش ئارقىلىــق ئەقىــل بۇلىقىنــى، ئىلىــم سەيناســىنى، ئۆزلۈكنىڭ 
تاۋلىنىــش مەيدانىنــى، پىكىرنىــڭ يۈكســېلىش جەريانلىرىنــى بېســىپ 

ئۆتــۈپ بارغانســېرى كامالەتكــە يۈكســېلىمىز. 
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ئىنســان تەپەككــۇر ئارقىلىــق دۇنيانىــڭ ســىرىنى ئاچااليــدۇ، 
ــۇپ  ــۆزى تون ــى ئ ــدۇ، ئۆزىن ــى بىلەلەي ــانىيەتنىڭ ماھىيىتىن ئىنس
ــۇر  ــدۇ. تەپەكك ــى تونۇياالي ــڭ ھېكمىتىن ــدۇ، تەرەققىياتنى يېتەلەي
ئارقىلىــق قەلبىدىكــى قاراڭغۇلۇقنــى يورۇتــۇپ، ئىلىــم دۇنياســىنىڭ 
مەشــئىلىنى الۋۇلدىتااليــدۇ، كەلگۈســىنىڭ نۇرانــە مەنزىلىگــە داغــدام 
يــول ئېچىــپ، بىپايــان دېڭىــزدا غــۇالچ تاشــالپ ئــۈزۈپ، غايــە 

ــدۇ. ــاالل يېتەلەي ــا بىم قىرغاقلىرىغ

ئۇلــۇغ تەڭــرى تەرىپىدىــن يارىتىلغــان بــۇ ئالەمــدە ئىنســان 
ــەت  ــات ۋە تەبىئ ــق ھايۋان ــدارى ئارقىلى ــۇر ئىقتى ــڭ تەپەكك ئۆزىنى
ــىدىكى  ــالم دۇنياس ــۇڭا ئىس ــدۇ. ش ــپ تۇرى ــىدىن پەرقلىنى دۇنياس
ــان ئــۈچ كىتابنىــڭ  ــا مۇيەسســەر بولغ “شــەرەپلىك” دېگــەن نامغ
ــى  ــن رۇم ــە جااللىدى ــەرىپ” ت ــنەۋى ش ــان “مەس ــرى بولغ بى
“ئىنســان” دېگــەن بــۇ نامنــى ئاساســەن “كامىــل ئىنســان” دېگەن 
ئۇقــۇم بويىچــە شــەرھلەيدۇ. جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى 
ــان  ــل ئىنســان” دېگــەن پىرىنســىپ دەل قۇرئ ــە ئاشــۇ “كامى ئەن
كەرىمدىكــى “شۈبھەســىزكى بىــز ئىنســاننى ئــەڭ گــۈزەل شــەكىلدە 
ــۇڭا  ــدۇر. ش ــەن ئۇيغۇن ــە تامام ــەن ئايەتك ــۇق...” دېگ ياراتت
ــۇر  ــق تەپەكك ــەۋۋۇپتىكى بارلى ــڭ تەس ــى ئۆزىنى ــن رۇم جااللىدى
دۇنياســىنى  ئاشــۇ ئىنســان ئۈســتىگە مۇجەسسەملەشــتۈرگەن. شــۇڭا 
ئۆزىنىــڭ بارلىــق ئەســەرلىرىدە ئىنســاننى ئەڭ يۈكســەك ســەۋىيەگە 
كۆتــۈرۈپ پەزىلەتلىــك ئــادەم دەپ قارايــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە 
ــى  ــكەش يەن ــەڭ پەس ــپ، ئ ــن ئايرى ــاننى پەزىلەتتى ــە ئىنس يەن
ھايۋانــدەك ئورۇنغــا چۈشــۈپ قېلىشــنىڭ ســەۋەپلىرىنى ئىزاھاليــدۇ. 
مانــا بــۇ نۇقتىدىــن ئېيتقانــدا ئىنســان تەپەككــۇر ئارقىلىــق ئەقىلنى 

ــدۇ.  ــى تەكىتلەي ــەدەر مۇھىملىقىن ــنىڭ نەق ئىشلىتىش

ــاد  ــى ي ــن ياك ــۆز مىللتىمىزدى ــى ئ ــىدىكى مەيل ــۇ توغرىس ب
ــۇر،  ــم، مۇتەپەكك ــى، ئالى ــۇن يازغۇچ ــان نۇرغ ــن چىقق مىللەتلەردى
پەيالســوپالر قەدىمدىــن تــا ھازىرغىچــە تەپەككــۇر ھەققىــدە نۇرغۇن 
پىكىــر يۈرگــۈزۈپ،  ئاجايىــپ ئېســىل ســۆزلەرنى بىزگــە قالــدۇرۇپ 

كەتكــەن.
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مەسىلەن:

ــن  ــۈكۈر مۇھەممەتئىمى ــن ئابدۇش ــۇر مۇتەپەككۇرلىرىدى ئۇيغ
تەپەككۇرنىــڭ ئەھمىيىتــى توغرىســىدا مۇنــداق دېگــەن: “تەپەككۇر 
ــى  ــۇر قىممىت ــا، تەپەكك ــۇق. ئەمم ــە تەئەلل ــدارى ھەممىگ ئىقتى
ــدا ھــەر خىــل. ئۆز-ئۆزىگــە تەپەككــۇر مۇجەسســىمى  ھــەر كاللى
ــۇر”.  ــان مىللەتت ــە بولمىغ ــە ئىگ ــەت ئۆز-ئۆزىگ ــان مىلل بولمىغ

ــەن:  ــداق دېگ ــوپېنخاۋىر مۇن ــۇر ش ــان پەيالســوپى ئارت گېرم
ــدە  ــا، ھەم ــاب ئوقۇس ــەپ كىت ــرى كۈنلەپ-كۈنل ــەر بى “ئەگ
ئوتتۇرىدىكــى ئــارام ۋاقتىنــى تەپەككۇرســىز ئۆتكۈزســە، ئۇنداقتــا 
ئــۇ بارا-بــارا ئۆزىنىــڭ مۇســتەقىل تەپەككــۇر قىلىــش ئىقتىدارىنــى 
يوقىتىــپ قويىــدۇ. بــۇ خــۇددى توختىمــاي ئــات مىنىدىغــان كىشــى 
ئاخىرىغــا كېلىــپ يــول مېڭىشــنى ئۇنتــۇپ قالغانــدەكال بىــر ئىش.”

ــدۇ:  ــداق دەي ــوقرات مۇن ــوپى س ــك پەيالس ــى گىرى قەدىمق
ــدۇ”. ــقا ئەرزىمەي ــات ياشاش ــىز ھاي “تەپەككۇرس

ــۇر،  ــى: “تەپەكك ــەل غەززال ــەد ئ ــد مۇھەمم ــۇ ھەمى ئەب
ئىبادەتنىــڭ يېرىمىــدۇر” دەيــدۇ.

ــل- ــپ، ئەقى ــە تايىنى ــش كۈچىگ ــۇر قىلى ــان تەپەكك ئىنس
پاراســەت ۋە ئىنســان ســۇبېكتىنىڭ ئوبېكتىــپ دۇنيــا ھادىســىلىرى 
ــى  ــىنىش ئىقتىدارىن ــش، چۈش ــى بىلى ــڭ ماھىيەتلىرىن ــەن ئۇنى بىل

ــدۇ. ــارى قىلدۇراالي ــن ج ئەركى

ــەڭ  ــدە ئ ــىيەتلەر ئىچى ــەرەپلىك خاس ــە ش ــاندىكى ھەمم ئىنس
ــش  ــۇر قىلى ــى تەپەكك ــدارى يەن ــش ئىقتى ــال بىلى ــلىقى يەنى ئاساس
ئىقتىــدارى ئاساســىدا ئېرىشــكەن ھەققــى بىلىــم ئارقىلىــق كامالەتكە 
ــە  ــا ئىگ ــش ئىقتىدارىغ ــدا بىلى ــا ھال ــان تۇغم ــدۇ. ئىنس يېتى
ــەت  ــا پەق ــىمۇ، ئەمم ــەرق قىلس ــن پ ــەن ھايۋاندى ــى بىل ئىكەنلىك
بىلىــم جەھەتتىكــى ۋە تەپەككــۇر قىلىــش ئىقتىدارىدىكــى يۇقىــرى- 
ــرى  ــا ۋە ئاقىۋەتلى ــۇللىرى، مۇددىئ ــەكىل ۋە ئۇس ــى، ش تۆۋەنلىك
بىلــەن ئىنســانالردىكى تەپەككــۇر بىر-بىرىدىــن پەرقلىنىــدۇ. شــۇڭا 
ــداق  ــە مۇن ــى 43-ئايەتت ــۇت سۈرىس ــڭ ئەنكەب ــان كەرىمنى قۇرئ



16

ــىللەرنى  ــۇ تەمس ــان ب ــان قىلغ ــانالرغا باي ــز ئىنس ــەن: “بى دېيىلگ
ــىنەلەيدۇ.” ــالرال چۈش ــەت ئالىم پەق

بــۇ توغرىســىدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ “قۇتادغــۇ بىلىــك” 
ناملىــق ئەســىرىدىكى بېيىتلىرىــدا مۇنــداق دەپ كۆرســەتكەن:

“كىشى بىلەن كىشىنىڭ زور پەرقى بار،

بۇ پەرق بىلىمدىال كۆرۈلىدۇ دەيمەن”

“ئۇشبۇ سۆزۈمنى بىلىملىكلەر ئۈچۈن سۆزلىدىم،

بىلىمسىزنىڭ تىلىنى ئۆزۈممۇ بىلمەيمەن”

ــىدا  ــۇ توغرىس ــن ب ــۈكۈر مۇھەممەتئىمى ــۇر  ئابدۇش مۇتەپەكك
ــۆزلەيدۇ: ــى س ــداق رۇبائ مۇن

“تەپەككۇر تۈپەيلىدىن سىرىنى ياپالماس ئالەم،

پەرقلەنگەن تەپەككۇر سەۋەبلىك ھايۋان، ئادەم.

ئەمما شۇ تەپەككۇرنىڭ سۈپەت، قىممىتى ھەر خىل،

قانداقمۇ بىر خىل بولسۇن جەددال، سۇاليمان، ھاتەم.”

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئۆزىگــە خــاس تەپەككــۇر ئۇســۇلى بــار 
ــىنى  ــەۋۋۇپ پەلسەپىس ــڭ تەس ــەرلىرىدە ئۆزىنى ــۆز ئەس ــۇپ، ئ بول
ناھايىتــى يۇقىــرى بەدىئىــي تىــل ماھارىتــى ۋە شــائىرانە تەبىئىــي 
ئىقتىــدارى ئارقىلىــق تەپەككۇرىغــا تىل-نۇتۇقنــى  شــەرت 
قىلىــپ، لوگىكىلىــق ئىلمــى قائىدىلەرگــە رىئايــە قىلىــش ئاساســىدا 
“ئاشــىق”نى ئىزاھاليــدۇ. ئىنســان پەقــەت ئاشــىق يولــى ئارقىلىقــال 
ــدۇ.  ــدۇ دەپ قاراي ــىغا يېتى ــۇش مۇددىئاس ــان” بول ــل ئىنس “كامى
ــۇد”  ــى ۋۇج ــتا “ۋەھدەت ــۇلى ئاساس ــۇر ئۇس ــۇ تەپەكك ــا مۇش مان
تەلىماتىغــا ئاساســلىنىپ ئالەمنــى، تەبىئەتنــى، ئىنســانىيەتنى، 
بىردىنبىــر بارلىــق بولغــان “ۋۇجــۇدى مۇتلــەق” يەنــى ئالالھنىــڭ 
ســۈپەتلىرىنىڭ ھــەر خىــل شــەكىللەردىكى تەجەللىسى)جىلۋىلىنىشــى( 
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ــۇ  ــارەت ب ــن ئىب ــۇڭا تەبىئەتتى ــدۇ.  ش ــارەت دەپ قاراي ــن ئىب دى
گۈزەللىكنىــڭ ئــۆزى بىــر ئەينــەك ھەمــدە ھــەر بىــر ئىنســان يەنە 
باشــقا بىرســىگە ئەينــەك. ھــەر ئەينەكتــە ئۆزىمىزنىــڭ ئوخشــىمىغان 
ــپ  ــە يېتى ــىپ كامالەتك ــپ تاكامۇللىش ــۆرۈپ، تۈزىتى ــى ك يەرلىرىن

ــدۇ. ــز دەپ قاراي بارىمى

جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ: “بىزنىــڭ تەبەسســۇم ۋە 
تەپەككــۇر ئۆرنەكلىرىمىــز ئەلۋەتتــە ئۆزىمىزگــە خــاس ئاالھىدىلىكــى 
ــز،  ــۇر قىلىمى ــدا تەپەكك ــۇم قىلغان ــار. تەبەسس ــى ب ۋە گۈزەللىك
تەپەككــۇر قىلغانــدا بــەزى ھەقىقەتلەرنــى يەنــە بىــر قېتىم ئەســلەپ 

يېڭىدىــن بىــر بەختكــە تولىمىــز.”

ــۆز  ــدا ئ ــتۈرۈش جەريانى ــم ئۆزلەش ــى ئىلى ــن رۇم جااللىدى
زامانىدىكــى دىنىــي ئالىمــالر، پەيالســوپالر ۋە شــائىرالردىن ئىمــكان 
قــەدەر تەمكىــن ۋە ئۆزىنــى تۇتقــان ھالــدا ھەرســاھەدىكى پايدىلىق 
ــى  ــە ھەقىقەتن ــودى بويىچ ــۆز مېت ــۇ ئ ــەن. ئ ــى ئۆگەنگ بىلىملەرن
ســۆيگەن ۋە ئۇنىڭغــا زېھىــن قويغــان. پەقــەت تەپەككــۇر ئارقىلىقال 

ئــۆز غايىســى بويىچــە ئىلگىرلىگــەن. 

پــەن ۋە مەدەنىيەتكــە، مۇزىــك ۋە ســەنئەتكە، ئەركىــن 
ــۈك  ــان تۈرل ــى تۇرىدىغ ــە قارش ــى باراۋەرلىكك ــا ۋە دىن تەپەككۇرغ
ئەقىدىلەرگــە، مۇتەئەسســىپ كۈچلەرگــە كەســكىن قارشــى تۇرغــان. 
خەلقنــى بىخۇدالشــتۇرىدىغان، خەلقنــى پاسســىپ، نــادان ۋە 
ــاش  ــالرنى پ ــودال قىلمىش ــان فېئ ــىزلىككە دەۋەت قىلىدىغ ئۈمىدس

ــان. قىلغ

ــان كەرىمــدە تەپەككــۇر قىلىــش  ــز قۇرئ ــەددەس كىتابىمى مۇق
ۋە تەپەككــۇر قىلغاندىمــۇ ســاغالم، ئۆتكــۈر، مۇســتەقىل تەپەككــۇر 
ــار.  ــەر ب ــۇن ئايەتل ــىدا نۇرغ ــۇش توغرىس ــە بول ــە ئىگ قىياپىتىگ

مەســىلەن:

 ئەئىــراف سۈرەســىنىڭ 54-ئايىتىــدە: “شۈبھىســىزكى، 
ــدە  ــە كۈن ــى ئالت ــمانالرنى ۋە زېمىنن ــالھ ئاس ــڭالر ئال پەرۋەردىگارى
ياراتتــى، ئاندىــن )ئۆزىنىــڭ ئۇلۇغلۇقىغــا اليىــق رەۋىشــتە( ئــەرش 
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ئۈســتىدە قــارار ئالــدى، ئالــالھ كېچــە بىلــەن كۈندۈزنــى ياپىــدۇ، 
كېچــە بىلــەن كۈنــدۈز بىر-بىرىنــى قوغلىشــىدۇ. ئالــالھ قۇيــاش، 
ــۇندۇررۇلغۇچى  ــە بويس ــڭ ئەمرىگ ــى ئالالھنى ــاي ۋە يۇلتۇزالرن ئ
قىلىــپ ياراتتــى، يارىتىــش ۋە ئەمىــر قىلىــش راســتىنال ئالالھنىــڭ 
ــى  ــڭ دەرىجىس ــگارى ئالالھنى ــڭ پەرۋەردى ــدۇر. ئالەملەرنى ئىلكىدى

ــدۇر” كاتتى

ھىجىــر سۈرىســى 16-ئايــەت: “بىــز ئاســماندا ئوربىتىالرنــى 
ياراتتــۇق ۋە كۆزەتكۈچىلــەر ئۈچــۈن ئاســماننى زىننەتلىــدۇق”

ــالھ ســىلەرگە شــۇ يامغــۇر  نەھــل سۈرىســى 11-ئايەت:“ئال
بىلــەن زىرائەتلەرنــى ئۆســتۈرۈپ بېرىــدۇ، زەيتــۇن، خورمــا، ئۈزۈم 
ــر  ــۇر پىكى ــدۇ، چوڭق ــتۈرۈپ بېرى ــى ئۆس ــۈك مېۋىلەرن ۋە تۈرل
قىلىدىغــان قــەۋم ئۈچــۈن بۇنىڭــدا ھەقىقەتەن)ئالالھنىــڭ قۇدرىتىنى 

ــار” ــەر ب ــىتىدىغان( دەلىلل كۆرس

ــمانالرنى ۋە  ــالھ ئاس ــى 44-ئايەت:“ئال ــۇت سۈرىس  ئەنكەب
زېمىننــى ھېكمــەت بىلــەن ياراتتــى. ھەقىقەتــەن ئۇنىڭــدا مۆمىنلــەر 

ــار” ــل ب ــىتىدىغان( دەلى ــى كۆرس ــڭ بىرلىكىن ئۈچۈن)ئالالھنى

لوقمــان سۈرەســى 27-ئايەت:“ئەگــەر يــەر يۈزىدىكــى 
ــان،  ــز ســىياھ بولغ ــان، دېڭى ــەم بولغ ــڭ ھەممىســى قەل دەرخلەرنى
ئۇنىڭغــا يەنــە يەتتــە دېڭىــز قوشــۇلۇپ ســىياھ بولغــان تەقدىردىمۇ 
ــالھ  ــدۇ. ئال ــى بولماي ــپ تۈگەتكىل ــۆزلىرىنى يېزى ــڭ س ئالالھنى

ــدۇر” ــش قىلغۇچى ــەن ئى ــەت بىل ــۇر، ھېكم ــەن غالىبت ھەقىقەت

ــى  ــزدا قاتنىغۇچ ــەت: “دېڭى ــى 33-32-ئاي ــۇرا سۈرەس ش
ــدۇر. ــڭ دەلىللىرى ــڭ قۇدرىتىنى ــەر ئالالھنى ــدەك كېمىل تاغ

ئەگــەر ئالــالھ خالىســا، شــامالنى توختىتىۋېتىــدۇ-دە، كېمىلــەر 
دېڭىزنىــڭ ئۈســتىدە توختــاپ قالىــدۇ، بۇنىڭــدا ســەۋر قىلغۇچــى، 
شــۈكۈر قىلغۇچــى ھــەر مۆمىــن ئۈچــۈن نۇرغــۇن ئىبرەتلــەر بــار”

جاســىيە سۈرەســى 13-ئايــەت: “ ئالــالھ ئاســمانالردىكى ۋە 
زېمىندىكــى نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنى ئــۆز مەرھەمىتىدىن ســىلەرنىڭ 
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ــدا  ــەردى، بۇنىڭ ــۇندۇرۇپ ب ــۈن بويس ــىڭالر ئۈچ مەنپەئەتلىنىش
تەپەككــۇر قىلىدىغــان قــەۋم ئۈچــۈن ھەقىقەتــەن نۇرغــۇن دەلىللــەر 

بــار”

ــادى ۋە  ــى، ئىقتىس ــى سىياس ــۇلمان  دۆلەتلەرن ــرى مۇس غەي
ــدۇر.  ــم ۋە تېخنىكى ــان ئىلى ــۈك قىلغ ــن كۈچل ــي جەھەتتى ھەربى
دىنىمىــزدا ئىلىــم ۋە تېخنىكىنــى ھــارام قىلغــان بىرمــۇ ئايــەت ۋە 
ھەدىــس يوقتــۇر. ئۇنىــڭ ئەكســىچە نۇرغــۇن ئايەت ۋە ھەدىســلەردە 
ئىلىــم ۋە تېخنىــكا، تەپەككــۇر، ئەقىل-ئىــدراك توغرىســىدا 
ئەمىرلــەر بېرىلگــەن. شــۇنداق تۇرۇقلــۇق بىــز ئۇالردىــن نەچچــە 
يــۈز يىــل ئارقىــدا تۇرماقتىمىــز. بۈگۈنكــى دۇنيــادا كىــم كۈچلــۈك 
ــڭ ۋە  ــرەر مىللەتنى ــدۇر. بى ــڭ قىممىتىدىن ــۇ تەپەككۇرنى ــا ب بولس
ياكــى بىــرەر دۆلەتنىــڭ ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرۇشــى ئــۇ مىللــەت 
ۋە دۆلەتنىــڭ توغــرا تەپەككــۇر ئۇســۇلىغا ئىگــە بولغانلىقىدىنــدۇر. 
بىــز مۇســۇلمانالر ھازىرغىچــە ئۆزىمىزدىكــى يېڭىلىــق تەرەپتارلىرىنى 
ئىنــكار قىلىــپ، تەپەككــۇر نامايەندىلىرىنــى ئاســىي نامىــدا ھــاالك 
ــەي  ــى بىلم ــە قىالرىمىزن ــەن نېم ــك بىل ــق تەلۋىلى ــش ئارقىلى قىلى
گاڭگىــراپ، تــۆت كوچــا دوقمۇشــىدا قاياققــا مېڭىشــىمىزنى بىلمــەي 
ــا  قېلىۋاتىمىــز. بۇنىڭغــا ســەۋەپ بولغــان بۇزۇلغــان روھ، قۇللۇقق
مايىــل ئىــرادە، ئىلىمنىــڭ ھەقىقىــي قىممىتىدىــن مەھــرۇم قېلىــش، 
ماددىــي دۇنيانــى مەنىۋىــي دۇنيادىــن ئۈســتۈن كــۆرۈش، مەنادىــن 
بەكــرەك شــەكىل ۋە ســۈرەتكە ئەھمىيــەت بېرىــش، يىغىــپ ئېيتقاندا 
يەنىــال شــۇ قاششــاڭ تەپەككۇردىــن باشــقا يەنــە نېمــە بوالتتــى؟

ــاڭ  ــىرىدە پ ــق ئەس ــنەۋى« ناملى ــى »مەس ــن رۇم جااللىدى
ــى  ــارەت ھېكايىن ــىدىن ئىب ــىنى يوقلىش ــەل خوشنىس ــىنىڭ كېس بىرس

ــدۇ: ئاڭلىتى

ــن  ــپ قالغانلىقىدى ــر ئاغرى ــىنىڭ ئېغى ــاڭ خوشنىس ــر پ بى
ــۇ. ــەۋەردار بوپت خ

ــڭ  ــنى ئۆزىنى ــالپ قويۇش ــىنى يوق ــەل خوشنىس ــاڭ كېس پ
ئىنســانىي بۇرچــى، ئادىمىيلىــك ۋە ئىنســان پەزىلىتىنىڭ نامايەندىســى 

ــۇ: ــالر كېچىپت ــداق ئوي ــن مۇن ــا ئەقلىدى ــۇ. ئەمم دەپ ئويالپت
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مــەن قۇلىقــى ئاڭلىمــاس پــاڭ تۇرســام ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى 
قانداقمــۇ ئاڭلىيااليمــەن؟ ئۇنىــڭ ئۈســتىگە خوشــنام ئېغىــر ئاغرىــق 
ــۇ  ــدۇ. بوپت ــتا چىقى ــاۋازى ئاس ــىنىڭ ئ ــق كىش ــا، ئاغرى تۇرس
ــڭ  ــدا لەۋلىرىنى ــۇ گــەپ قىلغان ــاي. ئ ــالپ قوي ــال، يوق ــە ئام نېم
مىدىرالشــلىرىغا قــاراپ نېمــە دەۋاتقانلىقىنــى تەخمىــن قىالرمــەن ۋە 
يەتتــە ئۆلچــەپ، بىــر كېســىپ ئىــش قىلســام خاتاالشــمايمەن. مەن 
ــاڭا  ــۇ م ــەم، ئ ــنام« دېس ــراق؟ خوش ــڭ قانداق ــا »ئەھۋالى ئۇنىڭغ
»خۇداغــا يۈزمىــڭ شــۈكۈر، ياخشــى تــۇردۇم« دەيــدۇ ھەقىچــان. 
ئاندىــن كېيىــن نېمىلەرنــى يەپ-ئىچىۋاتقانلىقىنــى سورىســام، 
ــەربەت«  ــى ش ــى ۋە ياك ــاق شورپىس ــۇم »پۇرچ ــاڭا چوق ــۇ م ئ
ئىچكەنلىكىنــى دەيــدۇ. مــەن ئۇنىڭغــا »ئــاش بولســۇن!« دەيمــەن 
ــۇ  ــە ئ ــام، ئەلۋەتت ــى سورىس ــا داۋالىتىۋاتقانلىقىن ــى تىۋىپق ۋە قايس
ئوقۇمۇشــلۇق، تەربىيــە كۆرگــەن كىشــى بولغاندىكىــن تەنتىرمەيــال 
»پاالن-پوكــون« دەيــدۇ. مەنمــۇ ئۇنىڭغــا »ئــۇ تىۋىپنىــڭ قولــى 
شــىپالىق، ئايىغــى ئۇلــۇغ، داۋالىيالمايدىغــان كېســىلى يــوق. مەنمۇ 
ئــۇ تىۋىپقــا كۆرۈنگــەن. بەكمــۇ ئىســىل ئــادەم. قەدىمــى تەگكــەن 
ــىدۇ«  ــە ئاش ــەت-مۇرادى ئەمەلگ ــدۇ، مەقس ــەل قاچى ــن كېس يەردى

ــەن. دەيم

پــاڭ شــۇنداق خىيالالرنــى، پىالنالرنــى، ســورايدىغان ســۇئال 
ــەل  ــن كېس ــن كېيى ــپ بولغاندى ــق قىلى ــى تەييارلى ۋە جاۋاپالرن

ــۇ. ــە كىرىپت ــۈن ئۆيىگ ــالش ئۈچ ــىنى يوق خوشنىس

ساالمدىن كېيىن پاڭ تەييارلىق قىلىۋالغان بويىچە:

»ئەھۋالىڭ قانداقراق خوشنام« دەپ سوراپتۇ.

ئاغرىــق خوشنىســى »ئۆلــۈپ كېتىدىغــان ئوخشــايمەن« دەپ 
جــاۋاپ بېرىپتــۇ.

پــاڭ ئىچىــدە »ھەرھالــدا ياخشــى دەۋاتىــدۇ ھەقاچــان« دەپ 
ئويالپتــۇ-دە، دەرھالــال »بــەك ئوبــدان بوپتــۇ، ئەلھەمدۇلىلــالھ« 
ــەن؟« دەپ  ــەپ ئىچىۋاتىس ــە ي ــال »نېم ــن ئۇالپ ــۇ. ئاندى دەپت

ســوراپتۇ.
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ناھايىتى تىرىككەن خوشنىسى »زەھەر« دەپتۇ.

پــاڭ بــۇ جاۋاپنــى ئــاڭالپ، ئــۇ چوقــۇم »پۇرچاق شورپىســى 
ــۇ:  ــداق دەپت ــۇ ۋە مۇن ــدۇ دەپ ئويالپت ــاش« دەۋاتى ــى ئاق ياك

»ئــاش بولســۇن، شــىپا بولســۇن.«

ئاخىرىدا »قايسى تېۋىپ داۋاالۋاتىدۇ؟« دەپ سوراپتۇ.

جىلــە بولــۇپ، جان-پېنــى چىققــان خوشنىســى »ئەزرائىلغــا« 
دەپتــۇ.

پــاڭ ھەرھالــدا بىــر تېۋىپنىــڭ ئىســمىنى دېــدى دەپ ئويالپ، 
خوشنىســىغا ئــازراق بولســىمۇ تەســەللى بېرىــپ قويۇشــنى ئويــالپ، 
ياخشــى كۆڭلــى بىلــەن »ئايىغــى يارىشــىدۇ ئۇنىــڭ. پــات ئارىــدا 
ســەللە-مازا ســاقىيىپ كېتىســەن. خــوش بــول، كۆڭلۈڭنــى راھــەت 
ــپ،  ــن راھەتلىنى ــادا قىلغانلىقىدى ــىنى ئ ــۇ ۋە ۋەزىپىس ــۇت« دەپت ت

خوشلىشــىپ ئۆيدىــن چىقىپتــۇ.

ــرا تەپەككــۇر  ــق توغ ــە ئارقىلى ــۇ ھېكاي ــى ب ــن رۇم جااللىدى
قىلىشــنىڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى بىزگــە ئىزاھــالپ، ئوقۇرمەنلەرنــى 
شــەكىلگە قــاراپ قىيــاس قىلماســلىققا، خىيالىــي نەرســىلەرنى ھەقىقىي 
ــلىققا،  ــق دەپ قارىماس ــى رېئاللى ــلىققا، ئەمەلىيەتن دەپ ھېساپلىماس
ــز  ــى پاكى ــلىققا، »ئەينەكن ــەكىلۋازلىق قىلماس ــق ۋە ش دورامچىلى
ســۈرتۈپ، ئۇنىڭــدا پــاك بارلىقنــى كۆرۈشــكە« چاقىرىــدۇ. دېمــەك 
ــە شــۇ  ــادەم ئەن ــان ئ ــە بولمىغ ــە ئىگ ــۇر قىممىتىگ ــرا تەپەكك توغ

ــا ئوخشــايدۇ. »پاڭ«غ
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3. دەۋرنىڭ جااللىدىن رۇمىنىڭ تەپەككۇرىغا 
بولغان تەسىرى

ئىنسان قىسقا بىر مۇددەت مۇساپىر بولغان بۇ دۇنيادا،
كۆرۈنگــەن  جەننەتتــەك  زەنجىــر  ئالتــۇن  باغلىغــان  روھىنــى 

جەھەننەمــدۇر.         -)مەۋالنــا(

ــۇر،  ــر مۇتەپەكك ــرى بى ــا ھەزرەتلى ــى مەۋالن ــن رۇم جااللىدى
شــائىر ۋە ئارىــف ھەمــدە كــەڭ مەنادىــن ئېيتقانــدا بىــر كۆڭــۈل 
ــا  ــانىيەتنىڭ تەپەككۇرىغ ــەن ئىنس ــۈپىتى بىل ــۇش س ــى بول ئادىم
يىپيېڭــى بىــر دەۋر ئاچقــان. شــۇنىڭدەك ئىســالم مۇتەپەككۇرالرنىــڭ 
ــل ۋە  ــى روھ، ئەقى ــاد ئەقىدىلىرىن ــتىملىرىنى، ئىتىق ــر ۋە سېس پىكى
ســۆيگۈدىن ئىبــارەت ئــۈچ بۇلــۇڭ ئىچىگــە ئەكىرىــپ ئىنســانالرغا 
ــپ يېڭــى  ــى ئايدىڭلىتى ــل يوللىرىن ــم ۋە ئەقى ــن ئىلى ئەخــالق، دى
ــۇمۇل  ــەۋۋۇپىنى ئالەمش ــالم تەسس ــۇ ئىس ــان. ب ــالر ئاچق ئۇپۇق
ــڭ  ــڭ ئۆمرىنى ــن رۇمىنى ــان جااللىدى ــە قىلغ ــە ئىگ ئاالھىدىلىكك
ــى )1128-1230(  ــاھ دۆۋلىت ــارەزم ش ــى دەۋرى خ ــاش ئاخىرق ب
ــەن  ــا يۈزلەنگ ــڭ )1273-1075( زاۋاللىقق ــەلچۇقالر دۆلىتىنى ۋە س

ــدۇ. ــرا كېلى ــە توغ دەۋرلىرىگ

ــون  ــالردا ئ ــەزى ماتىريال ــاش )ب ــە ي ــى ئالت ــن رۇم جااللىدى
ئىككــى يــاش دەپ ئالغــان( ۋاقىتلىرىــدا ئائىلىســى بىلــەن تۇغۇلۇپ 
ئۆســكەن ئانــا ماكانــى بەلختىــن ئايرىلىــپ، ئاخىــرى نەگــە بېرىــپ 
توختايدىغانلىقىنــى بىلمەيدىغــان ئــۇزۇن ســەپەرگە ئاتلىنىــدۇ. ئــۇ 
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ــانلىقتا،  ــڭ ئالدىراقس ــن مۇھەممەدنى ــاھى ئەلەئىددى ــارەزم ش دەۋر خ
ــڭ  ــە مۆمىنلەرنى ــى بارچ ــالغان، ئۆزىن ــام س ــازا ن ــا ت بىپەرۋالىقت
باشــپاناھى ۋە نىجاتــكارى دەپ ئاتىۋالغىنــى بىلــەن ئەمەلىيەتتــە بەلخ 
ــېلىۋاتقان  ــېلىق س ــر باج-س ــۇنچىلىك ئېغى ــىگە ش ــەھەر ئاھالىس ش
ــن  ــى باھاۋىددى ــڭ دادىس ــن رۇمىنى ــدى. جااللىدى ــرى ئى ۋاقىتلى
ۋەلــەد بەلختىكــى پەلســەپىچىلەر ۋە شــاھ مۇھەممــەد بىلــەن بولغان 
ــا  ــدەك ئالدىغ ــر بوران ــدە شــىددەتلىك بى ــن ھەم ــر ئىختىالپتى پىكى
ــان  ــوق قىلىۋىتىدىغ ــوراپ ي ــۈپۈرۈپ س ــىلەرنى س ــال نەرس ئۇچرىغان
ــى  ــالپ كېلىۋاتقانلىقىن ــق ئەســكەرلىرىنىڭ يېقىن ــڭ ئاتلى چىڭگىزخاننى
ــنى  ــەپەرگە ئاتلىنىش ــۇ س ــەۋەبىدىن ب ــى س ــن كۆرەلىگەنلىك ئالدى

قــارار قىلغــان ئىــدى.

بــۇ 1213-يىللىــرى ئىــدى. ئــۇ زامانــالردا بەلــخ قەدىمىــي 
ــە  ــىق، مەكك ــن دەمەش ــدى. خىتايدى ــى ئى ــڭ تۈگىن ــەك يولىنى يىپ
ــتاندىن  ــالر ۋە ھىندىس ــان كارۋان ــىرغا قاتنايدىغ ــەررەم، مىس مۇك
رۇســالرنىڭ ئۆلكىســىگىچە، بۇخــارا، ســەمەرقەندلەردىن ياۋروپاغىچــە 
بارىدىغــان كارۋانالرنىــڭ ھەممىســى بــۇ يەردىــن ئۆتەتتــى. ئەممــا 
ئــۇ دەۋرلــەردە جەڭگە-جىــدەل، يولالردىكــى قاراقچىــالر ۋە شــاھ 
ســارىيىدىكى كۇپرانىــي مەئىشــەتلەر بەلخنىــڭ ئىقتىســادىي مەنبەســى 
ــان  ــە ئۇرغ ــر زەرب ــە ئېغى ــارەت ۋە ھۈنەرۋەنچىلىكك ــان تىج بولغ
ــى  ــڭ كىرىم ــان، ئاھالىنى ــەر قاپلىغ ــەھەرنى تىلەمچىل ــدى. ش ئى
تۆۋەنلــەپ كەتكــەن، شــەھەر بايلىرىنىــڭ ســاخاۋىتى بىلــەن كــۈن 
كەچۈرىدىغــان خانىقادىكــى شــەيخ دەرۋىشــلەرنىڭ ئەھۋالــى خــاراپ 

ــدى. ــان ئى بولغ

ــودا  ــلىك س ــۈز كىش ــۆت ي ــڭ ت ــدا چىڭگىزخاننى ــۆز ۋاقتى ئ
ــەن  ــىۋەت بىل ــتانە مۇناس ــەم دوس ــارەت ھ ــە تىج ــى بەلخق كارۋىن
ــڭ ھەممىســىنى  ــر ۋالىســى ئۇالرنى ــدە خــارەزم شــاھنىڭ بى كەلگەن
بىــر كېچىدىــال ئۆلتــۈرۈپ، بــەش يــۈز تۆگىگــە ئارتىــپ ئەكەلگــەن 
ــۇ  ــان. ب ــوۋغا قىلغ ــاھقا س ــپ پادىش ــىنى ئىگىلىۋىلى مال-دۇنياس
پاجىئەلىــك ۋەقەدىــن كېيىــن چىڭگىزخــان يەنــە بىــر قېتىــم ئەلچــى 
ئەۋەتىــپ بــۇ ئىشــنى تىنچلىــق يولــى بىلــەن بىر تــەرەپ قىلىشــنى 
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ــكەن  ــىگە چۈش ــۇق ھەۋىس ــىمۇ تەكەببۇرل ــان بولس ــا قويغ ئوتتۇرىغ
ــان.  ــا ئالغ ــۈپىتىدە قولغ ــالر س ــى جاسۇس ــاھ ئۇالرن ــەد ش مۇھەمم
ــەڭ  ــڭ ئ ــان دۇنيانى ــەن چىڭگىزخ ــە كەلگ ــەن غەزەپك ــۇنىڭ بىل ش
ــدا  ــڭ ئاخىرى ــەن 1219-يىللىرىنى ــى بىل ــكىرىي كۈچ ــق ئەس قانلى
ــن  ــەھەرنى ئالغاندى ــالر ش ــدى. موڭغۇل ــتۇرۇپ كەل ــە باس بەلخق
ــىلىق  ــاالپ، قارش ــك بۇالپ-ت ــەڭ كۆلەملى ــەھەرنى ك ــن ش كېيى
كۆرســەتكەنلەرنى قىرىــپ تاشــالپ، شــەھەرنى تۈپتــۈز قىلىۋەتتــى. 
پەقــەت ھۈنــەرۋەن ۋە يــاش ئايال-قىزالرنــى قــۇل ئورنىــدا ئېلىپ 
ــا  ــىرتىدىكى داالغ ــە س ــەھەرنىڭ قەلئ ــى ش ــان ئاھالىن ــپ، قالغ قېلى
چىقىشــقا بۇيــرۇق قىلىــپ، ئۇالرنــى قاتــار تۇرغــۇزۇپ ھەممىســىنى 
قىلىــچ ۋە ئېغىــر توقماقــالر بىلــەن كاللىســىغا ئــۇرۇپ ئۆلتــۈردى.

ــۇل ئەســكەرلىرى  ــى موڭغ ــڭ 11-كۈن ــى 2-ئاينى 1220-يىل
قەدىمــى مەدەنىــي شــەھەر، ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ بۆشــۈكى بۇخارانــى 
ــال  ــر كۈندى ــى بى ــن ئادەمن ــا يېقى ــپ 30 مىڭغ ــاالڭ قىلى بۇالڭ-ت
قىرىــپ تاشــلىدى. شــۇ چاغــدا دۇنيانىــڭ ئــەڭ زالىــم ھۆكۈمــدارى 
دەپ نــام ئالغــان چىڭگىزخــان ھايــات قالغــان بۇخــارا ئاھالىســىنى 

بىــر مەيدانغــا توپــالپ مەشــھۇر بۇخــارا نۇتۇقىنــى ســۆزلىدى:

ــا  ــۇ. ئان ــوپ كېتىپت ــدەك ب ــڭالر خوتۇن ــىلەرنىڭ ئەرلىرى س
يۇرتۇڭالرنــى قوغــداش ئۈچــۈن جېنىڭالردىــن ۋاز كېچىشــتىن 
ــڭ  ــەنلەرنىڭ تىللىرى ــەن. س ــىلەردىن يىرگىنىۋاتىم ــۇڭالر. س قورقت
ــر- ــەن. بى ــەس ئىك ــڭ پ ــەر، كۆڭۈللىرى ــڭ زەھ ــېكەر، دىللىرى ش
ــىلەر.  ــە ئىشلىتىس ــۆزارا ھىل ــىلەر، ئ ــان سۆزلەيس ــا يالغ بىرىڭالرغ
پادىشــاھىڭالر، ۋەزىرلىرىــڭالر، بەگلىرىڭالرنىــڭ ھەممىســى چۈپرەندە 
ــدە  ــاش چۈپرەن ــۇالرغا ئوخش ــىلەرمۇ ش ــەن. س ــانالر ئىك ئىنس
بولغانلىقىــڭالر ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ قىلغــان پەشكەشــلىكلىرىگە 
ــى ســۆيەتتىڭالر، كىمنىــڭ  كــۆز يۇمــدۇڭالر. ئوغرىالرنىــڭ قوللىرىن
ــپ  ــۇنىڭغا ئىگىلى ــا ش ــى بولس ــى، مال-دۇنياس ئەمەل-مەرتىۋىس
تازىــم قىلىــپ، ئاياقلىرىغــا بــاش قوياتتىــڭالر. ســىلەردىن 
ــى  ــدە ھەممىڭالرن ــڭ ئۆزى ــۇ تاپنى ــەن. ش ــەن يىرگىنىۋاتىم ھەقىقەت
بوغــۇزالپ، لەشــلىرىڭالرنى ئاتنىــڭ تۇياقلىــرى بىلــەن چەينىۋەتســەم 
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ــڭ  ــى مېنى ــەن. چۈنك ــداق قىلمايم ــا بۇن ــەن. ئەمم چەينىۋىتىم
قولــۇم ۋە بۇيرۇقــۇم بىلــەن ئۆلتۈرۈلۈشــكە ئەرزىمەيســىلەر. 
پەقــەت شــۇنى بىلىڭالركــى، ســىلەرنىڭ گۇناھىــڭالر بەكمــۇ كــۆپ 
ۋە ئالالھقــا قارىغــۇدەك يۈزۈڭالرمــۇ يــوق. مــەن ھەممــە نەرســىنى 
بىلىــپ ۋە كــۆرۈپ تۇرىدىغــان تەڭرىنىــڭ قىلىچىمــەن. ســىلەرنىڭ 
بوينۇڭالرنــى چېپىــش ئۈچۈن قىنىمدىــن چىقتىــم، ۋال-ۋۇل پارقىراپ 
تۇرماقتىمــەن. ئەگــەر كالالڭالرنى ســىلكىۋىتىپ، ئەقىل-ھوشــۇڭالرنى 
ــۇدا  ــى ج ــن جېنىڭالرن ــس تېنىڭالردى ــۇ نىجى ــى ب ــاڭالر بەلك تاپس
قىلمايمــەن. بولمىســا ئەر-ئايــال، ئوغۇل-قىــز دېمــەي ھەممىڭنــى 
ــەن. ــەردەك قىلىۋىتىم ــەن چىكەتكىل ــرى چەيلىۋەتك ــۈز ھارۋىلى ئۆك

ــۇرا  ــق ئوتت ــالر ئارقىلى ــەتلىك قىرغىنچىلىق ــۇنداق دەھش ش
ئاســىيانى تەلتۆكــۈس ئىســتىال قىلغــان موڭغۇلــالر ئارىدىــن يىگىرمە 
يىــل ئۆتكەنــدە ســەلچۇقالر دۆلىتىنىــڭ تۇپراقلىرىغــا قــاراپ يۈرۈش 

قىلىشــقا باشــلىدى.

ســەلچۇقالر دۆلىتــى ســەلچۇقالر ئىمپىراتورلىقىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقى 
ــال  ــا ئوخشاش ــۇددى موڭغۇلالرغ ــەر خ ــدى. تۈركل ــى ئى خانىدانلىق
قەدىمدىــن تارتىــپ ئىتىقادىغــا ئاساســەن ئۆزلىرىنــى كــۆك تەڭــرى 
ــەت  ــان مىلل ــش ئۈچــۈن تالالنغ ــدارە قىلى ــى ئى ــن جاھانن تەرىپىدى
دەپ قارايتتــى. شــۇڭا بارلىــق تۈركلەرنىــڭ بىرلىشىشــىنى ئالدىنقــى 
شــەرت قىلغــان ۋە بارلىــق تــۈرك خەلقــى بــەگ، خــان ۋە قاغاننىڭ 
ئەتراپىغــا ئۇيۇشىشــى الزىــم ئىــدى. تۈركلەرنىــڭ جاھانغــا ھاكىــم 
ــەڭ  ــڭ ئ ــرى ئۆزىنى ــۈرك ھۆكۈمدارلى ــىنى ت ــۇش چۈشەنچىس بول
ئالىــي غايىســىغا ئايالندۇرغــان ئىــدى. قەدىمكــى تۈركلــەر ئۇلــۇغ 
تەڭرىنىــڭ ئۆزلىرىگــە جاھاننىــڭ ھاكىمىيتىنــى ئىھســان قىلغانلىقىغــا 
ــى ئۈچــۈن  ــرادە قىلغانلىق ــان »تەڭــرى ئى ئىشــىنەتتى. بىلگــە قاغ
ــە  ــى ئۆزۈمگ ــى مىللەتلەرن ــۆت ئەتراپتىك ــۇردۇم. ت ــە ئولت تەختك
ــنىڭ  ــدە »قۇياش ــۇن ئابىدىلىرى ــەن. ئورخ ــۇندۇردۇم« دېگ بويس
ــى  ــان زېمىنن ــە بولغ ــان جايىغىچ ــالپ پاتق ــن باش ــان يېرىدى چىقق
تۈركلــەر ئىــدارە قىلىــش كېــرەك« دەپ يېزىلغانلىقــى مەلــۇم. بــۇ 
ســۆزلەردىن تۈركلەرنىــڭ جاھاننىــڭ ھاكىميىتىنــى ئۆزلىرىگــە ئىالھىي 
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ــز. ــر ئىھســان دەپ ئىشــەنگەنلىكىنى كۆرەلەيمى بى

پۈتــۈن جاھانغــا ھۆكۈمــدار بولــۇش چۈشەنچىســى ســەلچۇقالر 
دەۋرىگــە كەلگەنــدە »جىھــاد« چۈشەنچىســىگە ئايالنغــان. تۈركلــەر 
ئاناتولىيــە تۇپراقلىرىغــا كۆچــۈپ كەلگەندىن كېيىن خىرىســتىيانالرنىڭ 
ــا  ــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغ ــى ۋە موڭغۇلالرنى ــەلەپ« ئۇرۇش ــى س »ئەھل
ــى  ــەلچۇقالر دۆلىت ــا س ــان. ئەمم ــەرز قىلىنغ ــاد پ ــى جىھ قارش
ــەت  ــان ھــەر مىلل ــات قىلىدىغ ــا ئىتىق ــل دىنغ ئىچىدىكــى ھــەر خى
خەلقىنىــڭ دىنىــي ئەركىنلىكىگــە ھۆرمــەت قىلغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
شــۇ زامانــالردا ســەلچۇقالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى كونيــا ناھايىتــى 
ــان.  ــۈكى بولغ ــڭ بۆش ــۇپ، ئىلىم-مەرىپەتنى ــەھەر بول ــچ ش تىن
ــرى،  ــم ئادەملى ــەرقلىق بىلى ــان ش ــن قاچق ــڭ زۇلىمىدى موڭغۇلالرنى
ــى  ــڭ ھەرقايس ــان. ئاناتولىيىنى ــاي بولغ ــان ج ــەنەتچىلەر يىغىلغ س
يەرلىرىدىــن بــۇ يەرگــە ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن كەلگــەن ياشــالر 
بىلــەن تولغــان. كونيــا ئىســالمنىڭ غەرپكــە يۈزلىنىشــىدە ناھايىتىمۇ 
مۇھىــم مەركەزگــە ئايالنغــان. بــۇ شــەھەردە ھەرخىــل مەدەنىيەتتىكى 
ــك،  ــالر، گرى ــەر، يەھۇدى ــەر، ئەرمەنل ــىغان، تۈركل ــانالر ياش ئىنس
پارىــس قاتارلىقــالر. شــۇڭا ئەتراپتىكــى ھەرقايســى مەملىكەتلەردىــن 

كەلگــەن زىيارەتچىلەرمــۇ كۆپەيگــەن.

ــان  ــتىال قىلغ ــۇنلىرى ئىس ــان قوش ــدا چىڭگىزخ ــى چاغ ئەين
ــادەم  ــەن چەكســىز ئ ــى بىل ــق توپ-توپ ــان خەل ــن قاچق رايونالردى
دېڭىزىنــى ھاســىل قىلىــپ كونياغــا كېلىشــكەن باشــلىغان. جۈملىدىن 
ــۇلتان  ــاردا س ــى باھ ــىمۇ 1228-يىل ــڭ ئائىلىس ــن رۇمىنى جااللىدى
ئاالئىددىــن كەيكۇباتنىــڭ تەكلىــپ قىلىشــى بىلــەن كونياغــا كەلگەن. 
ــەڭ  ــى  ئ ــاپىرچىلىق ھاياتىدىك ــىنىڭ مۇس ــا ئائىلىس ــا مەۋالن كوني
ــقان  ــل داۋامالش ــى يى ــون ئىكك ــۇ ئ ــدى. ب ــەت ئى ــى بىك ئاخىرق
ســەپەردە ھەيۋەتلىــك كارۋانالرنــى كۆرگــەن كىشــىلەرنىڭ »نەدىــن 
ــن  ــۇئاللىرىغا باھائەددى ــەن س ــىلەر؟« دېگ ــە كېتىۋاتىس ــپ نەگ كېلى
ــن  ــز، ئالالھدى ــا كېتىۋاتىمى ــدۇق، ئالالھق ــن كەل ــەد »ئالالھدى ۋەل
ــالمايدۇ« دەپ  ــى توس ــالغۇ بىزن ــۈچ ۋە توس ــر ك ــچ بى ــقا ھې باش
جــاۋاپ بەرگــەن ئىكــەن. كونيــا خەلقــى بــۇ كارۋاننــى شــۇنداق 
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ھەيۋەتلىــك قارشــى ئالغــان. ھەتتــا ســەلچۇقالر دۆلىتىنىڭ ســۇلتانى 
ئاالئىددىــن كەيكۇباتمۇ قارشــى ئېلىشــقا چىققــان ۋە ئوردىغــا تەكلىپ 
ــۇلتانى!  ــك س ــەي ئەركلى ــەد »ئ ــن ۋەل ــا باھائىددى ــان. ئەمم قىلغ
ياخشــى كۆڭۈللىــرى بىزگــە يەتتــى. پەقــەت ئىمامــالر مەدىرىســگە، 
ــارايالرغا،  ــودىگەرلەر س ــا، س ــەر ئوردىغ ــا، ئەمىرل ــەيخلەر خانىقاغ ش
ــدۇر.  ــە ئۇيغۇن ــالر دەڭلەرگ ــا، غېرىپ ــالر بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغ بويتاق
ــگە  ــان مەدىرىس ــز بولغ ــۆز اليىقىمى ــز ئ ــىڭىز بى ــەت قىلس رۇخس
ئورۇنلىشــايلى« دېگــەن. شــۇنىڭ بىلــەن كارۋان كونيادىكــى ئــەڭ 
ــق  ــا« ناملى ــۇن ئاپ ــان »ئالت ــرى بولغ ــلەردىن بى ــوڭ مەدىرىس چ
ــاي  ــۇل قىلم ــوۋغا قوب ــداق س ــكەن ۋە ھېچقان ــگە يەرلەش مەدىرىس
»بىزنىــڭ دۇنيــا مېلىغــا ھاجىتىمىــز يــوق« دەپ، ئــەدەپ بىلــەن 

ــان. ــوۋغىالرنى رەت قىلغ س

مەۋالنــە ئائىلىســىنىڭ بۇ شــەھەرگە كېلىشــىدىن پۈتۈن شــەھەر 
ئاھالىســى خــوش بولغــان. باھائىددىــن ۋەلــەد كونيادىكــى چــوڭ 
ــانالر  ــخانىلىرى ئىنس ــڭ دەرس ــەن. ئۇنى ــلەردە دەرس بەرگ مەدىرىس
بىلــەن لىــق تولــۇپ، نامــى ئەتراپقــا يېيىلىــپ ھۆرمىتــى ئاشــقان. 
ئەممــا ئارىدىــن ئانچــە ئــۇزۇن ئۆتمــەي 1231-يىلــى بــۇ بۈيــۈك 
ئىســالم ئالىمــى ۋاپــات بولغــان. ئاندىــن جااللىدىــن رۇمــى مەرھۇم 
دادىســىنىڭ ئــەڭ يېقىنــى شــەيخ بۇرخانەتنــى ئۇســتاز قىلغــان. ئــۇ 
ــەزى  ــا ب ــن مەۋالن ــەن. كېيى ــم ئۆگەنگ ــل ئىل ــۇز يى ــن توقق زاتتى
ــتۇرۇش  ــۇ چوڭقۇرالش ــى تېخىم ــە بىلىمىن ــەن بىرگ ــالر بىل تالىپ
مەقســىتىدە ئايالــى ۋە ئىككــى ئوغلىدىــن بىــر مەزگىــل ئايرىلىــپ، 
ــۇ  ــدا ئ ــۇ جەريان ــان. ب ــم ئالغ ــپ ئىلى باغــدات ۋە شــامالرغا بېرى
ــەرەپ،  ــقان. ئ ــەن ئۇچراش ــەپەچىلەر بىل ــالر، پەلس ــۇن ئالىم نۇرغ

پــارس ۋە گرىــك تىللىرىنــى پىششــىق ئىگەللىگــەن.

ئەممــا ئاناتولىيــە ۋە بارلىــق ئىســالم ئالىمىــدە ئــۇرۇش ئوتى 
ھېــچ ئۆچمــەي ئەكســىچە بارغانســىرى كۈچىيىشــكە باشــالپ، پۈتۈن 

ئوتتــۇرا شــەرقنى ئۇرۇشــنىڭ دەھشــەتلىك زۇلىمــى قاپاليدۇ.

1243-يىلــى موڭغۇلــالر ئاناتولىيەنىــڭ ئــەرزۇرۇم، قىرشــەھىر، 
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ــەپ،  ــەھەرلىرىنى ئىگەلل ــم ش ــق مۇھى ــىۋاس قاتارلى ــىرى، س قەيس
نۇرغــۇن ئىنســاننىڭ جېنىغــا زامىــن بولــۇپ، شــەھەرلەرنى بــۇالڭ-
ــدۇ.  ــىرىگە ئالى ــى مۇھاس ــپ كونيان ــرى كېلى ــدۇ. ئاخى ــاالڭ قىل ت
ــۇق  ــدۇ. بولغۇل ــالپ قاچى ــەھەرنى تاش ــۇلتانى ش ــەلچۇقالر س س
خەلققــە بولىــدۇ. ئارامىچىلىــق خــۇددى ئەنقــا قۇشــنىڭ تۇخۇمىدەك 
يــوق بولــدى. تىنچلىــق خــۇددى ســۇمرۇغ قۇشــىدەك كۇھىقاپنىــڭ 
ــان  ــن پەرىش ــى ئىنتايى ــڭ ھال ــى. خەلقنى ــەن تۇتت ــن ۋەت ئىچىدى
ئىــدى. شــۇ چاغــدا مەۋالنــا ھەزرەتلىرىنىــڭ مەنىۋىي كۈچــى ئالدىدا 
موڭغــۇل قوماندانــى باجــۇ نويــان كونيانــى ئىشــغال قىلىشــتىن ۋاز 
كەچتــى. پەقــەت بــاش ۋەزىــر بىلــەن موڭغۇلالر ئارىســىدا كېلىشــىم 
ــەم  ــرى تۆل ــى يۇقى ــا ناھايىت ــى موڭغۇلالرغ ــا خەلق ــۈزۈپ، كوني ت
تۆلىــدى. ئۇنىڭدىــن باشــقا شــۇ چاغــدا موڭغۇلــالر بۇالڭ-تــاالڭ 
قىلىــپ ئالغــان بايلىــق ھەددى-ھېساپســىز ئىــدى. پەقــەت ئولجــا 

ئالغــان ئالتۇنالرنىــڭ ئۆزىنىــال 300 تۆگىگــە ئارتىــپ ماڭىــدۇ.

1258-يىللىــرى چىڭگىزخاننىــڭ ئوغلــى ھۇالگۇخــان 120 مىڭ 
ــدۇ.  ــالپ كېلى ــا يېقىن ــەن باغداتق ــۈچ بىل ــكىرى ك ــىلىك ئەس كىش
ئــۇ دىجلــە دەريــا ياقىســىدا باغداتقــا ھۇجــۇم قىلىشــتىن بــۇرۇن 
ــۈن  ــىناش ئۈچ ــى س ــكىرى كۈچىن ــڭ ئەس ــىيە خەلىپىلىكىنى ئابباس
ــىلىق  ــر قارش ــچ بى ــن ھې ــا خەلىپىدى ــدۇ. ئەمم ــڭالپ ياتى تىڭتى
كەلمىگەندىــن كېيىــن دەريادىــن ئۆتــۈپ باغداتغــا ھۇجــۇم قىلىــدۇ. 
ــۇ  ــن ھۇالگ ــن كېيى ــى ئالغاندى ــكەرلىرى باغداتن ــۇل لەش موڭغ
خەلىپىنىــڭ ئوردىســىدىكى خەزىنىلەرنىــڭ كۆپلىكىنــى كــۆرۈپ 
ــەن  ــەر س ــپ »ئەگ ــا چاقىرى ــى ئالدىغ ــان ۋە خەلىپىن ــران قالغ ھەي
ــا  ــڭ ئورنىغ ــاقالپ ئولتۇرغاننى ــلىرىڭنى س ــۇ ئالتۇن-كۈمۈش مۇش
ئۇنــى خەلققــە خەجلــەپ، ئەســكىرى كۈچــۈڭ ئۈچــۈن ئاجراتقــان 
بولســاڭ، قــورال ياســاپ ھــەر بىــر پۇقرانىــڭ قولىغــا تۇتقــۇزۇپ 
ــۇ  ــڭ ئ ــۇ دەريانى ــز ھەرگىزم ــاڭ بى ــاقلىغان بولس ــى س ۋەتىنىڭن
قاتىدىــن بۇياقىغــا ئۆتەلمىگــەن بوالتتــۇق. ئەمــدى شــۇ جېنىڭدىــن 
ئەزىــز كــۆرۈپ ســاقلىغان ئالتۇن-كۈمۈشــلەر ســېنى قۇتۇلــدۇرۇپ 
ــى  ــۇپ خەزىنىدىك ــاچ قوي ــۈن ئ ــۈچ ك ــەن ۋە ئ ــۇن!« دېگ باقس



29

ــى  ــۈن ئائىلىس ــان ۋە پۈت ــا قۇيغ ــپ ئاغزىغ ــى ئېرىتى ئالتۇنالرن
ــى  ــەڭ يامىن ــلىۋەتكەن. ئ ــا تاش ــپ دەرياغ ــى قىلى ــەن قەتل بىل
ــەت  ــڭ ئەقىل-پاراس ــالم ئالىمىنى ــرى ئىس ــىرلەردىن بې ــە ئەس نەچچ
جەۋھەرلىــرى مۇجەسســەملەنگەن كۇتۇپخانىــالر كۆيدۈرۈلــۈپ، 
كۆيدۈرۈلۈشــتىن ئامــان قالغــان ئاجايىــپ ئىســىل نادىــر جىلــد-
ــان.  ــاالك بولغ ــىدا ھ ــە دەرياس ــالر دىجل ــەددەس كىتاب ــد مۇق جىل
نەتىجىــدە بــەش يــۈز يىگىرمــە ئىككــى يىــل ھۆكۈمرانلىــق قىلغان 

ــقان. ــەلتىنىتى ئاخىرالش ــڭ س ــىيە خەلىپىلىكىنى ئابباس

يۇقىرىــدا بايــان ئەيلىگــەن دەۋرنىــڭ سىياســىي، ئىجتىمائىــي 
ۋەزىيىتــى ۋە ئەتراپىدىكــى پەيالســوپ، ئالىــم، شــەيخ، ئۆلىمــا ۋە 
زالىــم ھۆكۈمــدارالر جۈملىدىــن بىــر تەرەپتىــن موڭغــۇل زۇلىمىغــا 
ــلىرىدىن  ــەلىپ ئۇرۇش ــن ئەھلىس ــر تەرەپتى ــە بى ــان، يەن ئۇچرىغ
ــڭ  ــن رۇمىنى ــرى جااللىدى ــڭ ئاھۇزارلى ــان خەلقنى ــران بولغ ۋەي
تەپەككۇرىغــا ئاالھىــدە تەســىر قىلغــان. ئەنــە شــۇ تارىخنىــڭ رىئال 
قىســمەتلىرى جااللىدىــن رۇمىنــى بىــر دەرۋىــش، بىــر مۇتەپەككــۇر، 
ــپ  ــىق قىلى ــر ئاش ــف، بى ــر ئارى ــائىر، بى ــر ش ــەيخ، بى ــر ش بى

ــان. يېتىشــتۈرۈپ چىقق

ــىدىن  ــپ پەردىس ــال غايى ــە دەۋردە ئوخشاش ــەر ھەمم ئادەمل
ــىنى  ــاراپ كەلگۈس ــا ق ــنى، ھازىرغ ــتىقبالىنى كۆرۈش ــپ ئىس ھالقى
ــەت  ــر قابىلىي ــداق بى ــا مۇن ــىدۇ. ئەمم ــارزۇ قىلىش ــنى ئ كۆرۈش
ھەممــە ئادەمــدە بولمايــدۇ. دۇنيانــى قانچىلىــك كــۆپ چۈشــەنگەن 
ئادەمنىــڭ زىھنــى شــۇنچىلىك ئايدىــڭ بولىــدۇ. جااللىدىــن رۇمــى 
شــۇ دەۋرلەرنــى تولــۇق ماھىيىتــى بىلــەن چۈشــىنىپ يەتكەنلىكــى 
ــتى.  ــەن يېقىنالش ــەت بىل ــانالرغا مۇھەبب ــق ئىنس ــۈن بارلى ئۈچ
ــۈچ  ــى ھەرىكەتلەندۈرگ ــۈن مەۋجۇدىيەتن ــۆيگۈ پۈت ــى س ئۇنىڭدىك
كــۈچ ئىــدى. ئــۇ مۇنــداق دەپ قارايتتــى، بارلىــق ئۆســۈملۈكلەر، 
ــى،  ــۇز تېن ــۇالر يالغ ــن ئ ــدۇ. لېكى ــنى بىلى ــۇ سۆيۈش جانىۋارالرم

ــال ــتى بىلەن ــقى پوس تاش

ســۆيەلەيدۇ. ئەممــا ئىنســانالر تېنــى، ئەقلــى، ئىدراكــى ھــەم 
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خىيــال خاتىرىســى بىلــەن سۆيۈشــكە قادىــر. شــۇنداق بولغانلىقــى 
ــدۇر دەپ  ــەت ئۇلۇغ ــق تەبىئ ــدە بارلى ــانالر ھەم ــۈن ئىنس ئۈچ
قارايــدۇ. شــۇڭا ئــۇ بارلىــق مەۋجۇدىيەتكە نەپــرەت بىلــەن ئەمەس 
ــڭ  ــۇڭا ئۇنى ــى. ش ــەن قارايتت ــق بىل ــەت ۋە ئىش ــى مۇھەبب بەلك
ــۇغ  ــۆھبەتلىرىدە ئۇل ــىھەتلىرىدە ۋە س ــەرلىرىدە، نەس ــق ئەس بارلى
ئالالھقــا بولغــان ئىشــقىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈش بىلــەن بىرگــە يەنــە 
شــەھەر ئاھالىســىنىڭ تــۆۋەن تەبىقىلىرىنىــڭ فىئوداللىــق تۈزۈمگــە 
ــەت  ــەكىلگە ئەھمىي ــەس ش ــا ئەم ــى ۋە مەناغ ــان نارازىلىق بولغ
ــى  ــە قارش ــي ئەقىدىلەرگ ــان دىنى ــپ قالغ ــتەك قېتى ــان تاش بېرىدىغ
ــۇ  ــان. ش ــا قويغ ــەن ئوتتۇرىغ ــق بىل ــلىرىنى دادىللى ــۆز قاراش ك
مۇناســىۋەت بىلــەن شــائىر ھايــات چاغلىرىــدا ھــەر خىــل تەقىــپ 
ۋە ھۇجۇمالرغــا ئۇچرىغــان، جاھىــل نــادان مۇتەئەسســىپ كۈچلــەر 
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى دىــن ۋە شــەرىئەتكە زىــت دەپ ئىــالن قىلغــان 
ئىــدى.  ئەممــا ئۇنىــڭ خەلــق ئىچىدىكــى ئىناۋىتــى ھــەر ۋاقىــت 
ئۇنــى جىســمانىي ۋە روھىــي جازاالردىــن ســاقالپ قالغــان. ئۇنىــڭ 
ــڭ  ــە خەلقنى ــەرلىرى بۈگۈنگىچ ــڭ ئەس ــى مەۋالنانى ــۈن ھەزرىت ئۈچ

ــە. ــۇپ كەلمەكت ســۆيۈپ ئوقۇشــىغا مۇيەسســەر بول
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4. جااللىدىن رۇمىنىڭ تەپەككۇرىغا تەسىر قىلغان 
شەخسلەر

مۇسۇلمان مۇسۇلماننى قىلدى قاتىل،
ناھەق تۇتۇپ ھەق ئىشالرنى قىلدى باتىل.

مۇرىت پىرگە قىلمايدىالر يۈز ئۇ خاتىر،
ئەجەپ شۇملۇق زامانالر بولدى دوستالر.

                                                     )ئەخمەت يەسەۋى(

ــان  ــان ۋە پايدىالنغ ــەرلىرىدە ئوقۇغ ــى ئەس ــن رۇم جااللىدى
كىتابلىــرى ھەمــدە تەپەككۇرىغا تەســىر قىلغان شەخســلەر توغرىســىدا 
بىشــارەتلەر بــار. جااللىدىــن رۇمــى كىچىــك چىغىدىن تارتىپــال كىتاب 
ئوقۇشــقا ئىنتايىــن ھېرىســمەن بولــۇپ، ئۆســمۈرلۈك دەۋرلىرىدىــن 
باشــالپال دادىســى باھائەددىــن ۋەلەدنىــڭ كۇتۇپخانىســىدىن چىقمــاي 
ــڭ  ــن رۇمىنى ــى جااللىدى ــىنىڭ تەربىيەس ــى. دادىس ــاب ئوقۇيتت كىت
ــۇ  ــىدا ناھايىتىم ــى، چوڭقۇرلىشىش ــىنىڭ كېڭىيىش ــۇر دۇنياس تەپەكك
ــەد ناھايىتىمــۇ بىلىملىــك  بۈيــۈك رول ئوينىغــان. باھائەددىــن ۋەل
ئــادەم بولــۇپ ئــۆز ۋاقتىــدا »ســۇلتانۇل ئۆلىمــا« دەپ نــام ئالغان 
بۈيــۈك ئالىمالردىــن ئىــدى. باھائەددىــن ۋەلــەد خوجــا ئەخمــەت 
ــن  ــەيخ نەجمەددى ــاگىرتلىرىدىن ش ــى ش ــەڭ ئاخىرق ــەۋىنىڭ ئ يەس
كۇبرانىــڭ مۇرىتلىرىدىــن ئىــدى. شــۇڭا بىــز جااللىدىــن رۇمىنىــڭ 
تەپەككــۇرى مەشــھۇر ئۇيغــۇر ئالىمــى، تەســەۋۋۇپ پەلسەپىســىنىڭ 
ئــۇل ســالغۇچىلىرىدىن بولغــان شــائىر خوجــا ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ 
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ــان دەپ  ــەرلىرىدىن پايدىالنغ ــڭ ئەس ــان ۋە ئۇنى ــىرىگە ئۇچرىغ تەس
ــى  ــى ئائىلىس ــن رۇم ــە جااللىدى ــقا يەن ــن باش ــز. ئۇندى قارايمى
ــدا  ــان چاغ ــەپەرگە ئاتالنغ ــۇزۇن س ــپ ئ ــن ئايرىلى ــەن بەلختى بىل
ــھۇر  ــڭ مەش ــان ئىراننى ــرى بولغ ــن بى ــلەپكى بىكەتلىرىدى دەس
شــەھەرلىرىدىن بىــرى بولغــان نىشــاپۇردا شــائىر فەرىددىــن ئەتتــار 
بىلــەن كۆرىشــىدۇ ۋە ئۇنىڭدىــن »ئەســرارنامە« )ســىرنامە( ناملىــق 
ــۈرمەي  ــن چۈش ــى قولىدى ــۇ كىتابن ــدۇ ۋە ب ــە ئالى ــى ھەدىي كىتابن
ــىرىگە  ــڭ تەس ــن ئەتتارنى ــائىر فەرىددى ــن ش ــدۇ. بۇالردى ئوقۇي
ــى  ــن رۇم ــۇنىڭدەك جااللىدى ــە ش ــز. يەن ــان دەپ قارايمى ئۇچرىغ
ــەن  ــى بىل ــى ئەرەب ــدا ئىبن ــۈن بارغان ــش ئۈچ ــم ئېلى ــامغا ئىلى ش
ئۇچرىشــىدۇ ۋە ئۇنىڭدىــن نۇرغــۇن تەلىــم ئالىــدۇ ھەمــدە ئۇنىــڭ 
»ۋەھدەتــى مەۋجــۇد« يەنــى »بارلىقنىــڭ بىرلىــك« تەلىماتىنىــڭ 

ــدۇ. ــۈك تەســىرىگە ئۇچراي كۈچل

ــەرگەردانلىق  ــق س ــى يىللى ــون ئىكك ــى ئ ــن رۇم جااللىدى
ــا  ــى كونياغ ــڭ پايتەخت ــەلچۇقالر خانىدانلىقىنى ــن س ــن كېيى ھاياتتى
كېلىــپ يەرلىشــىدۇ. كونيــادا سەمســىددىن تەبرىــزى بىلــەن 
ــڭ  ــن رۇمىنى ــن جااللىدى ــتىن كېيى ــۇ ئۇچرىشىش ــىدۇ. ب ئۇچرىش
ھاياتىــدا ئالەمشــۇمۇل ئۆزگىرىشــلەر بولىــدۇ. شــۇڭا سەمســىددىن 
تەبرىــزى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ھاياتىــدا ۋە ئۇنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى 

ــز. ــن زور دەپ قارايمى ــى ئىنتايى ــان رول ــلەردە ئوينىغ ئۆزگىرىش

ــدا  ــان ۋە ماكان ــىغان زام ــى ياش ــن رۇم ــى جااللىدى دېمەكك
قابىلىيەتلىــك ئالىمــالر ناھايىتــى كــۆپ ئىــدى ھەمــدە ئەتراپىدىكــى 
كىشــىلەرنىڭ بىلىــم قۇرۇلمىســى ناھايىتىمــۇ يۈكســەك ئىدى. قوشــنا 
ئەللەردىكــى خەلقنىــڭ سىياســىي، دىنىــي ۋە ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىدا 
ئاساســەن ئوخشاشــلىق بــار ئىــدى. ھەممىســىنىڭ تەقدىر قىســمىتىدە 
ئانچــە چــوڭ پــەرق يــوق بولــۇپ، ھەممىســى دېگــۈدەك ئىســالم 
مەدەنىيىتىنىــڭ تەســىرى ئاســتىدا ياشــايتتى. ھەممىســى دېگــۈدەك 
موڭغۇلالرنىــڭ دەھشــىتىنىڭ ئاســتىدا قالغــان بىــر زامــان ئىــدى. بۇ 
ئەقىــدە بەلۋاغلىرىدىكــى ئوخشاشــلىق ۋە تارىخىــي قىســمەتلەردىكى 
ئورتاقلىــق جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدىكى ئاساســىي ئامىــل 
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ــەپە  ــۇر ۋە پەلس ــي تەپەكك ــە، بەدىئى ــە، غاي ــاپلىنىدىغان ئىدىي ھېس
ــەكىل،  ــى ۋە ش ــڭ گەۋدىلىنىش ــارا مايىللىقنى ــۆز ئ ــە ئ جەھەتت
ئۇســلۇپ ھەتتــا بايــان قىلغــان ھېكايىلەرنىــڭ مەزمۇنــى جەھەتتىمۇ 

ئورتاقلىــق ھاســىل قىلغــان ئىــدى.

بىــز تۆۋەنــدە جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككــۇرى ۋە ھاياتىــدا 
ــەخس  ــھۇر ش ــۆت مەش ــى ت ــان تۆۋەندىك ــورۇن ئالغ ــلىق ئ ئاساس

ــز. توغرىســىدا قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتىمى

1. خوجا ئەخمەت يەسەۋى

ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ تولــۇق ئىســمى ئەخمــەت بىــن 
ــەن  ــى بىل ــەۋى تەخەللۇس ــەۋى. يەس ــاس يەس ــن ئىلي ــم بى ئىبراھى
تەســەۋۋۇپ ئىدىيىســىنىڭ ئۈلگىلىرىدىــن بىــرى بولغــان »ھەزرىتــى 
ــەت  ــا ئەخم ــان. خوج ــا تونۇلغ ــەن دۇنياغ ــى بىل ــتان« نام تۈركىس
يەســەۋى ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مەنىۋىــي تۈرۈكــى بولۇشــقا مۇناســىپ 
ــەن  ــز بىل ــز ئۇيغــۇرالر ئىپتىخارلىــق تۇيغۇمى ــۇپ، بى شــەخس بول

ــدۇر. ــۇغ ئالىم ــلەيدىغان ئۇل ئەس

زامانىــدا ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئــەڭ داڭلىــق شــاگىرتلىرىدىن 
بىــرى بولغــان مەنســۈر ئاتــا دېگــەن كىشــىنىڭ نەســلىدىن كەلگــەن 
يازغۇچــى ھازىنــى دېگــەن كىشــىنىڭ يېزىــپ، ئوســمانلى پادىشــاھى 
ــرۇل  ــان »جەۋاھى ــم قىلغ ــا )1595-1574( تەقدى ــۇرات خانغ م
ــەت  ــەردە ئەخم ــق ئەس ــار« ناملى ــل بىھ ــن ئەمۋاجى ــرار مى ئەب
ــەرقى  ــەھىرىنىڭ ش ــۇ ش ــى ئاقس ــۇر ئىلىدىك ــەۋىنىڭ ئۇيغ يەس
ــەردە  ــر يىراقلىقتىكــى ســايرام دېگــەن ي شــىمالىدىكى 176 كىلومېتى
ــى  ــاغ باغرىدىك ــڭ تەڭرىت ــۇ يەرلەرنى ــى، ب ــا كەلگەنلىكىن دۇنياغ
جىلغىالرغــا تۇتىشــىدىغانلىقىنى، بــۇ جىلغىالردىن شــاھيار دەرياســىنىڭ 
ئاقىدىغانلىقــى، بــۇ دەريــا شــەرققە قــاراپ ئېقىــپ لوپنــۇر كۆلىگــە 
ــم دەرياســىنىڭ  ــى بولســا تارى ــر تارمىق ــە بى ــى، يەن قۇيۇلىدىغانلىق
ــى ئەخمــەت  ــان ئىكــەن. يەن ــى ئىكەنلىكــى يېزىلغ ئاساســلىق غول
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ــلىق  ــۇغا قاراش ــڭ ئاقس ــۇر ئىلىنى ــرى ئۇيغ ــەۋى 1093-يىللى يەس
بــاي ناھىيەســى ئەتراپىدىكــى ســايرام دېگــەن يــەردە تۇغۇلغانلىقــى 
ئېنىــق بولــۇپ، كېيىــن ئىلىــم ئېلىــش ئۈچــۈن بۇخــارا تەرەپكــە 
كېتىــپ، ھازىرقــى قازاقىســتانغا تــەۋە بولغــان تۈركىســتاندا 
1166-يىللىــرى ۋاپــات بولغــان بولــۇپ، بــۇ يــەردە ھەيۋەتلىــك 

ــار. مەقپەرىســى ب

ــۈم  ــالر ھۆك ــەر قاراخانى ــىغان دەۋرل ــەۋى ياش ــەت يەس ئەخم
ســۈرگەن زامانــالر بولغاچقــا، پۈتــۈن ئوتتۇرا ئاســىيانى تۈركىســتان 
دەپــال ئاتايتتــى. شــۇڭا ئەخمــەد يەســەۋى شــېئىرلىرىدا »تۇغۇلغــان 
يېرىــم ئــول مۇبــارەك تۈركىســتان« دېگــەن مىســراالرنى يازغــان 
ــاپ  ــى« دەپ ئات ــرى »يەس ــن بې ــى تارىختى ــازاق خەلق ــدى. ق ئى
ــەت  ــاپ، ئەخم ــر »تۈركىســتان« دەپ ئات ــى ھازى ــان يەرن كېلىۋاتق
يەســەۋىنىڭ تۇغۇلغــان يېرىنىڭمــۇ قازاقىســتان ئىكەنلىكىنــى 

ــالدى. ــۇل س ــۈن ئ ــتۇرۇش ئۈچ مۇقىمالش

ــم  ــارادا ئىلى ــەۋىنىڭ بۇخ ــەت يەس ــى ئەخم ــەك خەلق ئۆزب
ئالغانلىقــى ۋە ئــۇ يــەردە مەدىرىســلەردە ئىلىــم تەھســىل قىلىــپ، 
ــت  ــا ۋە چىمكەن ــەپ چىققىنىغ ــى تەربىيەل ــۇن ئالىمالرن ــن نۇرغ كېيى
ــاپ  ــڭ ياش ــەك خەلقىنى ــلىدىنال ئۆزب ــالردا ئەس ــى رايون ئەتراپىدىك
كەلگــەن زېمىنــالر ئىكەنلىكىگــە ئاساســلىنىپ، ئەخمــەت يەســەۋىنى 
ــەۋىنىڭ  ــەت يەس ــۇڭا ئەخم ــدۇ. ش ــن دەپ قاراي ــەك مىللىتىدى ئۆزب
ــەت  ــپ، ئەخم ــىملىرىنى تارقىتى ــەن رەس ــى كەيگ ــەك دوپپىس ئۆزب

ــنىتىۋاتىدۇ. ــدە ياش ــى ئىچى ــەك خەلق ــى ئۆزب ــەۋىنىڭ روھىن يەس

ئەخمــەت  مىللەتلــەر  قېرىنــداش  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا 
يەســەۋىنى ئۆزىنىــڭ مەنىۋىــي تۈۋرۈكــى قىلىــپ، ئۇنىــڭ 
ــۇرۇپ،  ــىتېتالرنى ق ــدا ئۇنىۋېرس ــڭ نامى ــپ، ئۇنى ــدا مېڭى يولى
ــا  ــا كاتت ــى تۇرغــۇزۇپ، مەقبەرىســىنى قايت ھەيۋەتلىــك ھەيكەللىرىن
ــەردە  ــپ، مەكتەپل ــىپ تارقىتى ــەرلىرىنى بېس ــۇزۇپ، ئەس رىمۇتنالتق
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئەســەرلىرىنى دەرســلىككە كىرگــۈزۈپ، 
ــراپ  ــان قاغجى ــن قالغ ــى زامانىدى ــوۋىت ئىتتىپاق ــق س ــۇ ئارقىلى ب
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كەتكــەن روھىيــەت دۇنياســىنى قايتىدىــن كۆكەرتىۋاتىــدۇ. ئەخمــەت 
يەســەۋىنىڭ ئىدىيەســىگە بولغــان باغلىقلىقــى ئارقىلىــق مىللىــي ۋە 
دىنىــي كىملىكىنــى يۈكسەلدۈرۈشــكە قــاراپ يــول ئېلىۋاتىــدۇ. بــۇ 
ھەممىمىزنــى ســۆيۈندۈرىدىغان، بىــز ئۇيغۇرالرنــى پەخىرلەنــدۈرۈپ، 

ــەت. ــر ھەقىق ــۇردىغان بى ــى ئاش ــار تۇيغۇمىزن ئىپتىخ

ــى  ــىرى »دىۋان ــھۇر ئەس ــەڭ مەش ــەۋىنىڭ ئ ــەت يەس ئەخم
ــڭ  ــالر ئۇنى ــەن مەزمۇن ــل ۋە ئىپادىلىگ ــان تى ــە قولالنغ ھېكمەت«ت
ــەن  ــدۇ. م ــپاتالپ بېرى ــى ئىس ــۇر ئىكەنلىكىن ــەي ئۇيغ پۈتۈنل
»دىۋانــى ھېكمەت«تىــن نەقىــل كەلتــۈرۈپ ئېلىنغــان شــېئىرالرنى 
ئوقــۇپ %80 چۈشــەندىم. بــۇ كىتابتــا قولالنغــان تىلنــى تۈركلــەر 
ــات  ــدا ئىزاھ ــۈرك تىلى ــۇس ت ــۈن مەخس ــىنەلمىگەنلىكى ئۈچ چۈش

ــەن. ــەن ئىك بەرگ

يەســەۋىنىڭ بــۇ كىتابىنىــڭ ۋە ئىدىيەلىرىنىــڭ تۈرك دۇنياســىدا 
ــۆز  ــەۋەبى ئ ــر س ــە بى ــىنىڭ يەن ــۈك بولىش ــىرىنىڭ كۈچل تەس
ۋاقتىدىكــى ئالىمــالر ئەســەرلىرىنى شــۇ زاماننىــڭ مــودا تىللىرىدىــن 
ــەت  ــا، ئەھم ــان بولس ــدا يازغ ــارس تىللىرى ــەرەپ ۋە پ ــان ئ بولغ
ــەن  ــڭ بىل ــان. بۇنى ــە( يازغ ــدا )ئۇيغۇرچ ــۈرك تىلى ــەۋى ت يەس
ــق  ــى ئارقىلى ــۈرك تىل ــى ت ــي ماھىيىتىن ــڭ ھەقىقى ــالم دىنىنى ئىس
ئىپادىلىگــەن ۋە دەرگاھلىرىــدا مىڭالرچــە شــاگىرتالرنى يىتىشــتۈرۈپ 
چىققــان. بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ئىســالم دىنىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ 
ــە  ــىگە زور تۆھپ ــىدا، ئەمەلىلىشىش ــالقلىرىغىچە تارقىلىش يېزا-قىش
قوشــقان. ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ »دىۋانــە ھېكمــەت« ناملىــق كىتــاپ 

ــان. ــۇپ قالغ ــاب بول ــەددەس كىت ــدا مۇق ــۇز بويلىرى ــۈرك ئوغ ت

ــق  ــى داڭلى ــۇ زاماندىك ــى ش ــەۋىنىڭ دادىس ــەت يەس ئەخم
ــرى بولغــان شــەيخ ئىبراھىمــدۇر. ئانىســى ئايشــە  ئالىمالردىــن بى
ــى  ــدە دادىس ــقا كەلگەن ــە ياش ــەۋى يەتت ــەت يەس ــدۇر. ئەخم خانىم
ــە  ــى ئايش ــدا ئانىس ــڭ ئالدى ــدۇ. ئۇنى ــن ئۆتى ــم ئالەمدى ئىبراھى
خانىــم ئالەمدىــن ئۆتكــەن بولــۇپ بۇنىــڭ بىلــەن كىچىــك ئەخمەت 
ئۆزىدىــن بىرقانچــە يــاش چــوڭ بولغــان ھەدىســى گۆھــەر شــاھناز 



36

بىلــەن يېتىــم قالىــدۇ.

گۆھــەر شــاھناز يەتتــە ياشــلىق ئەخمەتكــە ھــەم ئانــا ھــەم 
دادا بولىــدۇ. گۆھــەر شــاھناز ئىنىســى ئەھمەتنــى ئېلىــپ، ھازىرقــى 
قازاقىســتاننىڭ چىمكەنــت يېنىدىكــى يەســى دېگــەن يەرگــە بېرىــپ، 
ــىگە  ــەن كىش ــا دېگ ــالن ئات ــم ئارس ــق ئالى ــى داڭلى ــۇ يەردىك ئ

ئەھمــەت يەســەۋىنى ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ئۈچــۈن بېرىــدۇ.

ــەت«  ــى ھېكم ــەۋى »دىۋان ــەت يەس ــۇق ئەخم ــۇ توغرۇل ب
ناملىــق مەشــھۇر ئەســىرىنىڭ 16-شــېئىرنىڭ 6-كۇپلىتىنىــڭ 

ــدۇ: ــداق ئىپادىلەي ــىدا مۇن 1-مىسراس

»غارىبلىغــدە ئارســالن بابــام ئىزلــەپ تاپتــى« دەپ يېزىــش 
ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ يەســى دېگــەن يەرگــە مۇســاپىر ئىكەنلىكىنــى 
ئىپادىلىگــەن ۋە ئارســالن بابانىــڭ ئۇنىــڭ بىلــەن كۆرۈشــكەنلىكىنى 
ــڭ  ــەت ئۆزىنى ــلىق ئەخم ــە ياش ــۇنىڭدەك يەتت ــان. ش ــت قىلغ قەي
يۇرتىغــا بولغــان ســېغىنىش ۋە مۇھەببىتىنــى 16-شــېئىرنىڭ 

ــدۇ: ــار قىلى ــداق ئىزھ ــدا مۇن 5-كۇپلىتى

غارىبلىغدا يۈز يىل تۇرسا ئەرۈر مىھمان،

تاخت ئۇ باخت ئۇ بوستانالرى ئەرۈر زىندان.

غارىبلىغدا قۇل بولدى ماھمۇت سۇلتان،

ئەي يارەنلەر غۇربەت ئىچرە كۆيدۈم مەنا.

ئەخمــەت يەســەۋى ئارســالن بابــا ۋاپــات بولغىچــە ئۇنىڭدىــن 
ــى  ــت سۆيگىس ــى بەي ــن ئەھل ــالن بابادى ــدۇ. ئارس ــم ئۆگىنى ئىلى
ــى  ــىنىڭ بىلىملىرىن ــەۋۋۇپ پەلسەپىس ــىدىكى تەس ــۇ توغرىس ۋە ب
ــن  ــا ئالەمدى ــالن باب ــدە ئارس ــقا كىرگەن ــۇ 24 ياش ــەن. ئ ئۆگەنگ

ــدۇ. ئۆتى

ئەخمــەت يەســەۋى ئۇلــۇغ ئۇيغــۇر پەيالســوپى، مۇتەپەككــۇر 
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ــدا  ــۆز ئالدى ــڭ ك ــى )950-870( نى ــىر فاراب ــۇ ناس ــم ئەب ئالى
ــىلغان،  ــا ئېس ــن دارغ ــالر تەرىپىدى ــىپ موللى ــا مۇتەئەسس باغداتت
تەســەۋۋۇپ پەلسەپىســىنىڭ ئاساســچىلىرىدىن بىــرى بولغــان مەنســۇر 
ــۇر  ــىرىدە ئۇچ ــىدىمۇ ئەس ــى توغرىس ــەق ئۆلۈم ــڭ ناھ ھەلالجىنى

ــەن. ــپ ئۆتك بېرى

)99-شېئىر 5-4-3-مىسراالر(

مەنسۇر بىر كۈن يىغلىدى ئەرەنلەر رەھىم ئەيلەدى

چىلتەن شەربەت ئىچۈردى مەنسۇرغا مېھرىنى سالىپ

مەنسۇر ئايتۇر »ئەنەل ھەق« ئەرەنلەر ئىشى بەرھاق

موللىالر ئايتۇر نەھاق كۆڭلىگە يامان ئالىپ

ئايتماگىل »ئەنەل ھاق« دەپ كافىر بولدى مەنسۇر دەپ

كۇران ئىچرە بۇلدۇر دەپ ئۆلتۈردىلەر تاش ئاتىپ.

ئەخمــەت يەســەۋى 27 ياشــقا كىرگەنــدە ئوتتــۇرا ئاســىيانىڭ 
سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە مەدەنىيــەت مەركىــزى بولغــان بۇخاراغــا 
ــدا  ــالر زامانى ــدۇ. قاراخانى ــەپەر قىلى ــۈن س ــش ئۈچ ــم ئۆگىنى ئىلى

بۇخــارا ھەقىقەتــەن ئىلىم-پەننىــڭ بۆشــۈكى ئىــدى.

ــەر  ــى ھ ــەدەر ئۆزىن ــقا ق ــپ 34 ياش ــم ئۆگىنى ــارادا ئىلى بۇخ
ــم  ــمى ئالى ــن رەس ــتىن كېيى ــتۈرىدۇ. 34 ياش ــن يېتىش جەھەتتى
ــكە  ــۆزلەرنى سۆزلەش ــك س ــدۇ ۋە ھېكمەتلى ــېئىر يازى ــۇپ ش بول
باشــاليدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ شــېئىرلىرى پۈتۈن 
ــۇرا  ــالردا ئوتت ــۇ زامان ــقا باشــاليدۇ. ئ ــىغا تارقىلىش ــۈرك دۇنياس ت
ــا ۋە  ــۇلمان بولغاچق ــى مۇس ــرى يېڭ ــۈرك مىللەتلى ــىيادىكى ت ئاس
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ياكــى مۇســۇلمان بولــۇش ئالدىــدا تۇرغــان بىــر قــەۋم بولغاچقــا، 
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ شــېئىرلىرى ئارقىلىق ئىســالمنى چۈشــەندۈرۈش 
ــەرلىرى  ــان ئەس ــدا يېزىلغ ــۈرك تىلى ــىدۇ. ت ــۇ ئاسانلىش تېخىم
ئارقىلىــق ئۇالرغــا مۇھەممــەد پەيغەمبىرىمىزگــە بولغــان سۆيگۈســىنى 
ۋە ئۇنىڭغــا چىــن دىلــى بىلــەن باغلىــق ئىكەنلىكىنــى ۋە ئىســالم 
دىنىنىــڭ ئۇلۇغلىقىنــى ئــەڭ چوڭقــۇر مەناســى بىلــەن شــەرھىيلەپ 

ــدۇ. ئۆتى

ــۆت  ــق ئەســىرىدە ئىســالمنى »ت ــەت« ناملى ــى ھېكم »دىۋان
ــەرىئەت،  ــى ش ــەرھىلەيدۇ، يەن ــەن ش ــى بىل ــىك« نەزەرىيىس ئىش
تەرىقــەت، مەرىپــەت ۋە ھەقىقــەت. ھەربىــر ئىشــىكنى 10 پىرىنســىپ 

ــدۇ. بويىچــە ئىزاھــالپ ئۆتى

ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ »تــۆت ئىشــىك« نەزەرىيىســىگە 
ــەر  ــىيادىكى تۈركل ــۇرا ئاس ــلىدە ئوتت ــالر ئەس ــايدىغان ئۇقۇم ئوخش
ئارىســىغا يېيىلغــان شــامان دىنىدىمــۇ بــار بولــۇپ، ئىســالم دىنىغــا 
كىرىــش پۈتۈنلــەي ئــۆز مەدەنىيىتىدىــن ۋاز كېچىــش ئەمەســلىكىنى 
ــىنى  ــالمغا كىرىش ــڭ ئىس ــق، تۈركلەرنى ــش ئارقىلى ــان قىلى باي
تىزلەتكــەن. بــۇ ســەۋەپتىن ئۇيغــۇر ۋە باشــقا تــۈرك مىللەتلىــرى 
ــت  ــا ئائى ــامان دىنىغ ــەزى ش ــىمۇ ب ــاد قىلس ــا ئىتىق ــالم دىنىغ ئىس
ــەۋەپلىرىدىن  ــىنىڭ س ــىپ كېلىش ــە داۋاملىش ــڭ بۈگۈنگىچ ئادەتلەرنى
ــرى  ــڭ بەزىلى ــۇ ئادەتلەرنى ــىدۇر. ب ــەۋىزىمنىڭ ئىپادىس ــرى يەس بى
ــپ  ــە يېتى ــە ۋە بالقانالرغىچ ــالپ تۈركىي ــى بوي ــەۋىنىڭ ئىزىن يەس

ــەن. كەلگ

ئــۇ »دىۋانــى ھېكمەت« ناملىــق ئەســىرىنىڭ 19-شــېئىرىنىڭ 
مۇنــداق  نەزەرىيىســىنى  ئىشــىك«  »تــۆت  9-مىسراســىدا 

ــدۇ: ئىپادىلەي

شەرىئەتنىڭ بوستانىدا جەۋالن قىلدىم

تەرىقەتنىڭ گۈلزارىدا سەيران قىلدىم



39

ھەقىقەتتىن قانات تۇتۇپ تايران قىلدىم

مەرىپەتنىڭ ئىشىكىنى ئاچتىم دوستالر

ــەن  ــەر بىل ــى تارقىتىشــتا ئ ئەخمــەت يەســەۋى ئىســالم دىنىن
ــۇ  ــان. ئ ــپ قىلغ ــى تەرغى ــەڭ باراۋەرلىكن ــىدا ت ــال ئوتتۇرىس ئاي
ھاياتىــدا مىڭالرچــە ئوقۇغۇچىالرنــى يېتىشــتۈرۈپ، تۈرك دۇنياســىنىڭ 
ــڭ  ــان. ئۇنى ــىنى تارقاتقۇزغ ــپ ئىدىيىس ــە ئەۋەتى ــە تەرىپىگ ھەمم
ــە  ــق ئىچىگ ــەن خەل ــازالر بىل ــل س ــرى ھەرخى ــېئىرى ھېكمەتلى ش
قوشــاق شــەكلىدە كــەڭ تارقالغــان. بــۇ ئارقىلىــق ئىســالم دىنىنــى 
قوبــۇل قىلمىغــان بــەزى تــۈرك قەۋملىــرى يەســەۋىنىڭ ئەۋەتكــەن 
ــان  ــپ كەتمەيدىغ ــەي ئايرىلى ــن پۈتۈنل ــن مەدەنىيىتىدى مۇرىتلىرىدى

ــان. ــۇل قىلغ ــال قوب ھادىســىلەرنى كــۆرۈپ، ئىســالمنى ئوڭاي

ھاياتنــى  يەرلىرىــدە  بارغانــال  مۇرىتلىــرى  يەســەۋىنىڭ 
جانالندۇرغــان. قۇرغــاق يەرلەرگــە بېرىپ ســۇ ئىنشــائات ئىشــلىرىغا 
ــا،  ــلىرىنى راۋاجالندۇرس ــق ئىش ــپ، دىھقانچىلى ــك قىلى يىتەكچىلى
شــەھەرلەردە تىجارەتچىلەرگــە ســودا ئىشــلىرىدىن دەرســلەرنى بېرىپ، 
ســودا ئىشــلىرىنى راۋاجالندۇرغــان ۋە تاغلىــق رايونــالردا قوراللىــق 
ــۇ  ــتۈرۈپ، ئ ــەپ يېتىش ــى تەربىيەل ــاقالش خادىملىرىن ــى س ئامانلىقن
ــي  ــالمنىڭ ھەقىقى ــق ئىس ــۇ ئارقىلى ــتۇرغان. ب ــە ئورۇنالش يەرلەرگ
ــڭ  ــپ، خەلقنى ــەن قىلى ــدە ناماي ــق ئىچى ــى خەل ــورۇق يۈزىن ي

ــان. ــل قىلغ ــالمغا مايى ــى ئىس كۆڭلىن

ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرگەن ئىلىــم 
ــى ئۆزىگــە ســىڭدۈرگەن  ــڭ روھىن ــڭ تەســىرى ۋە ئۇنى ئادەملىرىنى
تۈركلــەر ئاناتولىيەنــى ئىگەللەپ بۈيــۈك ســەلچۇقالر ئىمپىراتورلىقىنى 
ــەردە  ــى جەڭل ــتىالچىلىرىغا قارش ــۇل ئىس ــۇ موڭغ ــان. بولۇپم قۇرغ
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ روھــى تــۈرك ئالىپلىرىغــا مەنىۋىــي جەھەتتىن 

ــان. ــەك بولغ يار-يۆل

ــن  ــان ئوقۇغۇچىالردى ــىپ چىقق ــدە يېتىش ــەۋى مەكتەپلىرى يەس
ســارى ســالتۇق ئالتــۇن ئــوردا خاقانى بەركەيــى ۋە بــاش قوماندانى 
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ــۇلمان  ــى مۇس ــەك خانىن ــان. ئۆزب ــۇلمان قىلغ ــى مۇس نوگايىن
ــدى.  ــاگىرتلىرىدىن ئى ــەۋىنىڭ ش ــۇ يەس ــۈ بابام ــان تۈكل قىلغ
ــن  ــەيخ نەجمەددى ــتازى ش ــىنىڭ ئۇس ــڭ دادىس ــن رۇمىنى جااللىدى
ــن  ــى مۇرىتلىرىدى ــەڭ ئاخىرق ــەۋىنىڭ ئ ــەت يەس ــۇ ئەخم كۇبرام
بىــرى ئىــدى. ئــۆز دەۋرىدىكــى تەســەۋۋۇپچىالر، مۇتەپەككــۇرالر، 
ــى، يۇنــۇس ئەمــرە،  شــائىرالر، ئالىمالردىــن ھاجــى بەكتــاش ۋەل
مەۋالنــا جااللىدىــن رۇمــى قاتارلىقالرمۇ يەســەۋىنىڭ ئىزباســارلىرىنىڭ 
ئىزباســارلىرىدىن ئىــدى. گەرچــە ئەخمەت يەســەۋى ئوتتۇرا ئاســىيادا 
ياشــىغان بولســىمۇ ئۇنىــڭ تەســىرى ئاناتولىيەگىچــە يېتىــپ كەلگەن. 
ئوســمانلى ئىمپىرىيىســىنىڭ قۇرغۇچىســى ئوســمان غازىنىــڭ قېيىــن 
ــھ  ــي فەتى ــى مەنىۋى ــەدە بالىمــۇ يەســەۋىنىڭ ئاناتولىيىن ئاتىســى ئ
قىلىــش ئۈچــۈن ئەۋەتكــەن مۇرىتلىرىدىــن ئىدى. شــۇڭا ئوســمانلى 
ئىمپىراتورلىقىنىــڭ قۇرۇلۇشــىدا ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئىزباســارلىرى 

ــان. ــم رول ئوينىغ مۇھى

ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئىدىيەلىــرى تــۈرك دۇنياســىنىڭ 
مەنىۋىــي مەدەنىيىتىگــە ئۇرۇلغــان تامغــا بولــۇپ، يــۈز يىلالردىــن 
بېــرى ئۆچمــەي داۋاملىــق يۈكســىلىپ، تۈرك-ئىســالم مەدەنىيىتىنــى 
داۋامالشــتۇرماقتا. بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ تەســەۋۋۇپتىكى ئىلغــار 
ــۇغ  ــدەك ئۇل ــن رۇمى ــان جااللىدى ــلىق قىلغ ــە ۋارىس ئىدىيەلىرىگ
تەســەۋۋۇپچىالر ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئىدىيەلىرىنــى تېخىمــۇ 

راۋاجالنــدۇردى.

 ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ »دىۋانــى ھېكمــەت« ناملىــق 
دۇردانىلــەر: ئەســىرىدىن 

ئەھلى دۇنيا خەلقىمىزدە ساخاۋەت يوق

پادىشاھالر ۋەزىرلەردە ئادالەت يوق

دەرۋىشلەرنىڭ دۇئاسىدا ئىجابەت يوق

تۈرلۈك باال خەلق ئۈستىگە ياغدى دوستالر
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ئاخىر زامان ئالىملەرى زالىم بولدى

خۇشامەتنى ئايتقۇچىالر ئالىم بولدى

ھاقنى ئايتقان دەرۋىشلەرگە غانىم بولدى

ئاجەب شۇملۇق زامانەلەر بولدى دوستالر

دۇنيا مېنىڭ دېگەنلەر جاھان مالىنى ئالغانالر

كەركەس قۇشتەك بولۇبان ئول ھارامغا باتمىشالر

مولال مۇفتى بولغانالر يالغان فەتۋا بەرگەنلەر

ئاقنى قارا قىلغانالر ئول تامۇغا كىرمىشلەر

قازى ئىمام بولغانالر ناھەق داۋا قىلغانالر

ئول ھىماردەك ئولۇبان يۈك ئاستىدا قالمىشالر

ھارام يېگەن ھاكىمالر رۈشۋەت ئالىپ يېگەنلەر

ئۆز بارماقىنى تىشلەبەن قورقۇپ تۇرۇپ قالمىشالر

تاتلىق تاتلىق يېگەنلەر تۈرلۈك تۈرلۈك كىيگەنلەر
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ئالتۇن تاخت ئولتۇرغان تۇپراق ئاستىدا قالمىشالر

مۆمىن قۇلالر سادىقالر سىدقى بىرلە تۇرغانالر

دۇنيالىقىنى سەرپ ئېتىپ ئۇچماق ھۈرىن قۇچمىشالر

قۇل ھاجى ئەخمەت بىلمىشسەن ھاققى يولىغا كىرمىشسەن

ھاققى يولىغا كىرگەنلەر ھاققى دىدارىنى كۆرمىشلەر

مەنىڭ ھېكمەتلىرىمنى دەرتسىزگە ئېيتما

باھاسىز گۆھەرىمنى نادانغا ساتما!

2. فەرىدۇددىن ئەتتار

ــن  ــائىر فەرىدۇددى ــق ش ــان داڭلى ــلىدىن بولغ ــارس نەس پ
ئەتتــار 1119-يىللىــرى نىشــاپۇردا دۇنياغــا كەلگــەن. شــائىر ئەتتار 
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ يۈكســەك ھۆرمىتىنــى قازانغــان مۇتەپەككۇرالرنىڭ 
ــە”،  ــر”، “مىراجنام ــۇت تەي ــڭ “مەنتىق ــاپلىنىدۇ. ئۇنى ــرى ھېس بى
“تەزكىرەتــۇل ئەۋلىيا”، “بەختىيارنامە” ۋە “ئەســرارنامە”، “قۇشــالر 
تىلىدىــن” ناملىــق ئەســرلىرى بــار.  شــائىرنىڭ بــەزى ئەســەرلىرى 
ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان بولــۇپ شــائىرنىڭ ئەســرلىرى 
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا ئاالھىــدە تەســىر قىلغــان. بولۇپمــۇ ناۋايــى 
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ۋە ئىبراھىــم ئىبنــى يۈســۈپ خوتەنىنىــڭ ئەســەرلىرىدە ۋە ئۇالرنىــڭ 
ئىدىيەســىگە ئاالھىــدە تەســىر قىلغــان. بىزنىــڭ بــۇ يــەردە زىكىــر 
قىلىدىغىنىمىــز جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىغــا بولغــان تەســىرى.

دۇنيــادا ھېچقانــداق تاشــقى تەســىرگە ئۇچرىمىغــان، يەككــە-
يىگانــە پەقــەت ئۆزىگىــال خــاس يېپىــق ھالدىكــى بىــر تەپەككــۇر 
ــە  ــرەك. ئەن ــا كې ــۇت بولمىس ــى مەۋج ــە كىش ــۇلىغا ئىگ ئۇس
ئاشــۇنداق كىشــى بولمىغىنىــدەك جااللىدىــن رۇمىمــۇ ئۆســمۈرلۈك 
ــىرىگە  ــى تەس ــڭ ئىجاب ــائىر ئەتتارنى ــالپال ش ــن باش چاغلىرىدى
ئۇچرىغــان. ئەتتارنىــڭ ئەســەرلىرى تەســىرىنىڭ تۈرتكىســى ئاســتىدا 
ئىدىيەســى، تەپەككــۇر شــەكلى قاتارلىــق ئامىلالرنىــڭ تەســىرىدىن 
ــەۋۋۇپ  ــڭ تەس ــائىر ئەتتارنى ــۇ ش ــان. بولۇپم ــنا بواللمىغ مۇستەس
ــۆز  ــەرلىرىدە ئ ــڭ ئەس ــن رۇمىنى ــىرى جااللىدى ــىنىڭ تەس ئىدىيەس

ــان. ــىنى تاپق ئىپادىس

ــن  ــە بەلختى ــەن بىرلىكت ــى بىل ــى ئائىلىس ــن رۇم جااللىدى
ئايرىلىــپ نىشــاپۇرغا كەلگەنــدە شــائىر فەرىدۇددىــن ئەتتــار بىلــەن 
دىدارلىشىشــقا مۇشــەررەپ بولغــان. ئەينــى چاغــدا نىشــاپۇردا پارس 
ــۇپ، ھەرقانــداق ســورۇندا،  ئەدەبىياتــى ئىنتايىــن گۈللەنگــەن بول
مەجلىســلەردە خەلــق قوشــاقلىرى، ئاشــىقالر ھەقىدىكــى داســتانالر، 
ــە  ــاالتتى. ئەن ــا س ــى ھاياجانغ ــورۇن ئەھلىن ــپ س ــەر ئېيتىلى نەزمىل
ــان  ــۇن شــائىر ۋە ئالىمــالر يېتىشــىپ چىقق ــەردە نۇرغ ئاشــۇ دەۋرل
بولــۇپ فەرىدۇددىــن ئەتتــار ۋە ئۆمــەر ھەييــام قاتارلىقــالر 
ــم  ــۇ ئالى ــە ئاش ــدى. ئەن ــن ئى ــك ۋەكىللىرىدى ــۇالرنىڭ تىپى ئاش
ۋە شــائىرالر خەلقنىــڭ مەيلــى مــاددى ئالەمىنــى، مەيلــى مەنىــۋى 
دۇنياســىنى بىلىشــتە ئەقىل-مەنتىقــى ۋە ھېسســى-تۇيغۇ يوللىرىنىڭ 

ــقان. ــراپ قىلىش ــى ئىتى ــۇق ئىكەنلىگىن ــەڭ ھوقۇقل ــاراۋەر ت ب

جااللىدىــن رۇمــى دادىســى ســۇلتانۇل ئۆلىمــا بىلــەن شــائىر 
ئەتتارنــى ئىــزدەپ بارغانــدا شــائىر بىــر غارنــى ئۆزىگــە پانــا جاي 
ــۇلتانۇل  ــاپۇردا “س ــدا نىش ــى چاغ ــى ئەين ــدى. چۈنك ــان ئى قىلغ
ــق  ــر” ناملى ــان، “مەنتىقۇت-نەي ــام ئالغ ــار” دەپ ن ــەت ي ھەقىق
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ــىپ  ــار مۇتەئەسس ــائىر ئەتت ــى ش ــەرنىڭ مۇئەللىپ ــھۇر ئەس مەش
كۈچلەرنىــڭ  “يولدىــن ئازغــان” دېگــەن ئەيىبلەشــلىرىگە ئۇچــراپ، 
ــراق چەتلىرىگــە  ــپ، شــەھەرنىڭ يى مال-مۈلكــى مۇســادىرە قىلىنى
ــر  ــىرتىدىكى بى ــەھەر س ــائىر ش ــۇڭا ش ــدى. ش ــان ئى قوغالنغ
غارنــى مــاكان تۇتــۇپ، بــۇ دۇنيانىــڭ ئــەڭ پــاك گۆھەرلىرىنــى 
ــانالرنىڭ  ــپ، ئىنس ــەرلەرنى يېزى ــىل ئەس ــۈپ، ئېس ــە پۈك قەلبىگ
يېتىلىــش يولىنــى كۆرســىتىپ بەرگــەن ۋە لېكىــن زىنھــار ئەمەلــدار، 
ــر  ــىغان بى ــاي ياش ــى بۇلغىم ــەپ قەلىمىن ــى مەدھىيىل دۆلەتمەنلەرن

ــدى. ســىما ئى

مانــا ماشــۇ كۆرۈشۈشــتە شــائىر قەلەمگــە ئالغان “ئەســرارنامە” 
ناملىــق ئەســىرىنى ئۆســمۈر جااللىدىنغــا تەڭلــەپ تۇرۇپ:“ســېنىڭ 
ــى  ــوت ئالغۇس ــى ئ ــا قەلب ــدە دۇني ــان قەلبىڭ ــە تولغ مۇھەببەتك
ۋە ئۇنىــڭ ئۇچقۇنلىــرى ھەقىقــەت تەشــنالىرىنىڭ يۈرىكىــدە 
ــارەت،  ــا ئىش ــان. “ئەقىلغ ــۆزنى قىلغ ــەن س ــدۇ” دېگ يالقۇنلىنى
ــە  ــەن. ئىلىمگ ــان ئىك ــكار ئېيتمىغ ــدۇرۇز” دەپ بى ــا جۇۋال نادانغ
ۋە ئىنســانىيەتكە بولغــان ئاتەشــتەك مېھرى-مۇھەببــەت جااللىدىــن 
ــن  ــۇندىن كېيى ــۇ ش ــلىغان. ئ ــا باش ــڭ يولىغ ــى ھەقىقەتنى رۇمىن
ــار ســوغا قىلغــان كىتابنــى قولىدىــن چۈشــۈرمەيدىغان  شــائىر ئەتت
بولغــان. كېيىــن ئۆزىنىــڭ “مەســنەۋى” ناملىق ئەســەرلىرىدە شــائىر 
ــرى  ــەردە زىك ــە ي ــى بىرقانچ ــڭ نامىن ــلەپ، ئۇنى ــى ئەس ئەتتارن

ــدۇ: ــداق دەي ــپ مۇن قىلى

“ئەتتار روھ بولدى، ئىككى كۆزى چاقنىغان چاقماق،

ئەتتاردىن كېيىن، بىزمۇ بولدۇق چاقنىغان چاقماق”

ــى  ــق كىتابتىك ــرارنامە” ناملى ــە “ئەس ــى يەن ــن رۇم جااللىدى
ــپ،  ــپ ئېلى ــەك قىلى ــەرلىرىدە ئۆرن ــۆز ئەس ــى ئ ــەزى ھېكايىلەرن ب
ــرازالر  ــي ئوب ــى بەدىى ــزى ئىدىيەلەرن ــان مەركى ئىپادىلىمەكچــى بولغ
ــدۇ.  ــەپ بېرى ــەكىلدە ئىپادىل ــي ش ــر بەدىئى ــۈزەل بى ــق گ ئارقىلى
ــىنى  ــاتۇتىنىڭ ھېكايس ــر ش ــى بى ــنەۋى” دىك ــىلەن “مەس مەس
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ئەســلىدە “ئەســرارنامە” دىكــى بىــر ھېكايىدىــن ئالغانلىغىنــى مــەن 
ــم.  ــدا بايقىدى ــۇش جەريانى ــەرنى ئوق ــق ئەس ــرارنامە” ناملى “ئەس

“بىــر ســودىگەرنىڭ ناھايىتــى ماھارەتلىــك بىــر شــاتۇتى بــار 
ــى  ــر كۈن ــەن. بى ــۇس ئىك ــەزدە ماھپ ــاتۇتى قەپ ــۇ ش ــەن. ب ئىك
ســودىگەر ھىندىســتان تەرەپكــە ســەپەرگە چىقىــش ئۈچــۈن تەيارلىق 
قىپتــۇ ۋە يولغــا چىقىش ئالدىــدا مەرتلىك بىلــەن ئائىلىســىدىكىلەرگە  
ــۆز  ــەي؟ ئ ــاچ كېل ــە ئالغ ــتاندىن نېم ــىلەرگە ھىندىس ــەن س “م
ئارزۇلىرىڭالرنــى ئېيتىــڭالر” دەپتــۇ. ھــەر كىــم ئــۆز ئىســتەكلىرىنى 
دەپتــۇ. ســودىگەرمۇ ھەممىســىگە ســوغا ئەكىلدىغانلىغــى توغرىســىدا 

ۋەدە بېرىپتــۇ.

ــق،  ــەي چىرايلى ــاتۇتىدىنمۇ: “ئ ــى ش ــودىگەر قەپەزدىك س
ئەقىللىــق قۇشــۇم؛  ســەن نېمــە ئــارزۇ قىلىســەن؟ نېمە ئىستىســەڭ، 
مــەن ھىندىســتاندىن شــۇنى ســەن ئۈچــۈن ئالغــاچ كېلىمــەن” دەپ 

ســوراپتۇ.

ــەن  ــتان دېگ ــۇ: “ ھىندىس ــاۋاپ بېرىپت ــداق ج ــاتۇتى مۇن ش
ــەر بولســا  ــاردۇر. ئەگ ــۇ بەلكــى شــاتۇتىالر ب ــراق ئەلدىم ــۇ يى ئ
ــۇ. ۋە  ــە” دەپت ــەۋەردار ئەيل ــى خ ــن ئۇالرن ــۇ ھالىمدى ــڭ ب مېنى

ــۇ: ــۆزلەرنى قىپت ــىرلىك س ــداق تەس ــە مۇن يەن

“مېنىــڭ قەپىزىمــدە ســوالقلىق چارىســىز  بىــر شــاتۇتى بــار. 
ئالالھنىــڭ تەقدىــرى بىلــەن ئــۇ قــۇش بىزنىــڭ ماھپۇســىمىز. ئــۇ 
ھەرۋاقىــت ســىلەرنى ئەســلەپ تۇرىــدۇ، ســىلەرنى ســېغىنىدۇ. ئــۇ 
ــاردەم  ــدى ۋە ســىلەردىن ي ــۇق ســاالم يوللى ــۇش ســىلەرگە ئوتل ق
ــنى  ــى قىلىش ــۇش يولىن ــر قۇتۇل ــى، بى ــر ئامالىن ــورىدى. بى س
ــە قوشــۇمچە قىلىــپ مۇنــداق دېگىــن:  ئىســتىدى دېگىــن ۋە يەن

ــدا،  ــدە كۆيۋاتقان ــى ئىچى ــرەت ئوت ــېغىنىش، ھەس ــەن س “م
ــە  ــەن قەپەزگ ــامدۇ؟ م ــش يارىش ــەرۋاز قىلى ــن پ ــىلەرگە ئەركى س
ــا   ــىللىققا، گۈل-گىياالرغ ــىلەرگە ياپ-يېش ــدا، س ــوالقلىق تۇرغان س
پۈركەنگــەن باغــالردا ئەركىــن ئۇچــۇپ يــۈرۈش يارىشــامدۇ؟ بــۇ 
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مــەن ئۈچــۈن ئادالەتســىزلىك ئەمەســمۇ؟ دوســتالرنىڭ ۋاپاســى مانا 
ــۈپ  ــۈل باغچىســىدا ئويناپ-كۈل ــىلەر گ ــدۇ؟ س مۇشــۇنداق بوالم
يۈرگەنــدە،  مەنــدەك ھەرۋاقىــت كۆزىدىــن قــان يــاش تۆكۈلىۋاتقان  
بىچــارە قۇشــنى ئەســلەپ قويــۇڭالر! ئەي ھەشــەمەتلىك ســۆيۈملۈك 
دوســتالر! سەھەر-ئاخشــاملىرى ئىچىدىغىنىــم كۆڭلۈمنىــڭ قانىــدۇر. 
ــر  ــۈن بى ــڭ  ئۈچ ــا، مېنى ــڭالر ئاغرىس ــا ئىچى ــڭ پەرياتلىرىمغ مېنى
ــۈم  ــڭ زەرداپ كۆڭل ــۇ مېنى ــۇڭالر. ب ــپ قوي ــاراپ ئىچى ــەدەھ ش ق
ــا  ــۇ تۇپراقق ــەر ، ئاش ــا ئەگ ــڭالر بولس ــر ھىممىتى ــۈن بى ئۈچ

ــۈڭالر.” ــە تۆك ــۇم يەرگ ــر يۇت ــن بى ــەت قەدەھلىرىدى مەرھەم

ســودىگەر، قەپــەس ئىچىدىكــى مەھكــۇم شــاتۇتىنىڭ لەختــە-
لەختــە بولغــان يۈررىگىدىن چىققــان ھەســرەتلىك ســۆزلىرىنى ئېلىپ، 
ــلىرىنى  ــۆز ئىش ــۇ ۋە ئ ــپ كەپت ــاالمەت يېتى ــتانغا ساق-س ھىندىس
پۈتتــۈرۈپ بولــۇپ، بىــر كۈنــى باغالرنــى ئارىالپتــۇ. بــۇ يــەردە 
بىرقانچــە شــاتۇتىنى كۆرۈپتــۇ ۋە ئەكەلگــەن ســاالملىرىنى، ئامانــەت 
ــان  ــۆزلەرنى ئاڭالۋاتق ــۇ س ــۇ. ب ــا دەپت ــۆزلەرنى ئۇالرغ ــان س ئالغ
ــرەپ ئوڭدىســىغا  ــرەپ - تىت ــن بىرســى تىت شــاتۇتىالرنىڭ ئىچىدى
ــۈز  ــال ي ــۆز ئالدىدى ــۇ. ك ــان ئۈزۈپت ــال ج ــۇ يەردى ــۈپال، ش چۈش
ــاتۇتىنىڭ  ــودىگەر، ش ــەن  س ــى كۆرگ ــۇ تىراگېدىيەن ــەن ب بەرگ
ســاالمىنى ئەكەلگىنىگــە مىــڭ پۇشــايمان قىپتــۇ ۋە “بــۇ شــاتۇتىنىڭ 
ــراپ  ــق ئىزتى ــدۇم” دەپ قاتتى ــەۋەپچى بول ــەن س ــە م ئۆلۈمىگ

ــۇ. چېكىپت

“بــۇ قۇشــنىڭ بەلكــى مېنىــڭ قۇشــۇم بىلــەن تۇققاندارچىلىقى 
بــار بولۇشــى مۇمكىــن. بەلكــى بــۇالر ئىككى بــەدەن بىــر جاندۇر. 
نېمــە ئۈچــۈن مۇنــداق قىلغاندىمــەن. نېمە ئۈچــۈن ئــۇ خەۋەرلەرنى 
ئەكەلگەندىمــەن. بىچــارە قۇشــنى ئەكەلگــەن خەۋەرلىرىــم ئارقىلىــق 

ئۆلتــۈردۈم.” دەپ ئۆز-ئۆزىگە قاقشــاپتۇ.

شــۇنداق قىلىــپ ســودىگەر ھىندىســتاندىكى بارلىق ئىشــلىرىنى 
ــۆز  ــە ئ ــەن بىرلىكت ــاالملىرى بىل ــوغا س ــان س ــۇ ۋە ئالغ پۈتتۈرۈپت
ــەر  ــال ھ ــىگە كېلىپ ــودىگەر ئائىلىس ــۇ. س ــپ كەپت ــە قايتى دۆلىتىگ
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ــۇ. ــى تارقىتىپت ــرى بويىچــە ھەدىيەلەرن بىرســىنىڭ ئارزۇلى

ــاراپ: “  ــودىگەرگە ق ــاتۇتى س ــان ش ــچ قالمىغ ــى ھې تاقىت
مېنىــڭ ھەدىيــەم نــەدە؟ نېمــە كۆرگــەن بولســاڭ شــۇنى ســۆزلە” 

ــۇ. دەپت

ــۆزلىگىنىمگە،  ــە س ــا ھازىرغىچ ــل، ت ــدى قى ــودىگەر: “بول س
ــان  ــى قىلغ ــۇ گەپلەرن ــەن. ئاش ــايمان م ــۆزلەيدىغىنىمغا پۇش س
تىلىــم تۇتۇلســۇن، پۇشــايماندىن بارماقلىرىمنــى چىشــلىدىم. 
ــر  ــۇر بى بىلىمســىزلىكىمدىن، ئەخالقســىزلىقىمدىن ئاشــۇنداق بولمىغ
خەۋەرنــى، نېمــە ئۈچــۈن يەتكــۈزدۈم، نېمــە ئۈچــۈن دېدىــم دەپ 
ــۇ. ــەن” دەپت ــپ تۇرۇپتىم ــە ئاچچىقلىنى ــە ئۆز-ئۆزۈمگ ھازىرغىچ

شــاتۇتى: “خوجايىنىــم، نېمــە ئۈچــۈن پۇشــايمان قىلىســەن، 
بــۇ ئاچچىققــا، بــۇ گۇمانغــا ســەۋەپ بولغــان زادى نېمــە؟” 

ســاڭا  ئېيتتىــم.  ھېكايلىرىڭنــى  “ســېنىڭ  ســودىگەر: 
ــم.  ــەپ ئاڭالتتى ــاتۇتىالرغا بىر-بىرل ــوپ ش ــر ت ــايدىغان بى ئوخش
ئىچىدىــن بىرســى، ســېنىڭ دەرتلىرىڭنــى ئــاڭالپ قورقــۇپ كەتتــى 
-دە، ئۆتــى يېرىلىــپ، تىتــرەپ - تىتــرەپ  ئۆلــدى. نېمــە ئۈچۈن 
مۇنــداق قىلدىــم، نېمــە ئۈچــۈن ســۆزلىدىم دەپ  كــۆپ پۇشــايمان 
قىلدىــم. ئەممــا، دەيدىغاننــى دېگــەن تۇرســام، پۇشــايمان قىلغــان 

ــى!” ــا كېلەمت ــەن ئورنىغ بىل

ــن  ــن كېيى ــلىرىنى ئاڭلىغاندى ــاتۇتىنىڭ ئىش ــۇ ش ــاتۇتى، ئ ش
تىترەپ-تىترەپــال ئوڭدىســىغا يېقىلىــپ، ھوشــىدىن كېتىپتــۇ. 
ســودىگەر شــاتۇتىنىڭ يېقىلغانلىقىنــى كــۆرۈپ، بېشــىدىكى تۇمىقىنــى 
ــۇ.  ــپ كېتىپت ــلىرى قېيى ــۇ. باش ــە ئېتىپت ــپ يەرگ ــپ، پىقىرتى ئېلى
شــاتۇتىنىڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ، ياقىســىنى يىرتىــپ، پۇشــايمان 

ــۇ. قىپت
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“ ئــاھ گــۈزەل شــاتۇتىم، ئەجەپمــۇ چىرايلىــق ئاۋازىــڭ بــار 
ــۈپ  ــا چۈش ــۇ ھالغ ــە دەپ ب ــدى؟ نېم ــە بول ــاڭا نېم ــدى. س ئى
قالدىــڭ؟  ئــەي مېنىــڭ يېقىملىــق ســايرايدىغان قۇشــۇم، مېنىــڭ 

ــۇ. ــە قىپت سىردىشــىم، مۇڭدىشــىم!” دەپ نال

مانــا مۇشــۇنداق دات-پەرياتالرنــى قىلغان ســودىگەر قەپەزنىڭ 
ــۇ.  ــن چىقىرىپت ــپ، قەپەزدى ــاتۇتىنى ئېلى ــپ، ش ــى ئېچى ئاغزىن
ــۇپ  ــپ ئۇچ ــات قېقى ــال قان ــاتۇتى دەرھ ــان ش ــن قۇتۇلغ قەپەزدى
بېرىــپ، بىــر دەرەخ شــېخىنىڭ ئۇچىغــا  قونۇپتــۇ. قۇيــاش تــاڭ 
ــا،  ــەن بولس ــەكلەرگە كۆتۈرۈلگ ــداق يۈكس ــال قان ــەھەردە چىقىپ س

ــۇ. ــەكلەرگە قاڭقىپت ــۇنداق يۈكس ــاتۇتىمۇ ش ش

ــاڭ  ــۆرۈپ ھاڭ-ت ــى ك ــۇ ئەھۋالىن ــاتۇتىنىڭ ب ــودىگەر ش س
ــۇرۇپ: ــۇرى كۆت ــىنى يۇق ــۇ ۋە بېش ــۇپ قاپت بول

ــە  ــۇ نېم ــاڭالت، بىزم ــى ئ ــۇش، ھالىڭن ــارەك ق ــەي مۇب “ئ
ــۇ. ــى” دەپت ــى بىلەيل بولغانلىقىن

شــاتۇتى مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ: “ئــۇ قۇشــنىڭ قىلغــان 
ــن،  ــاڭا قەپەزدى ــۇش م ــۇ ق ــەردى. ئ ــل ب ــاڭا ئەقى ــلىرى م ئىش
ــەتتى.  ــاڭا كۆرس ــى  م ــۇمنىڭ يولىن ــداق قۇتۇلۇش ــارەتتىن قان ئاس
ــال  ــىغاندىن ئۆلۈپ ــۈر ياش ــر ئۆم ــۇپ بى ــىرىڭ بول ــېنىڭ ئەس س

ــۇ. ــدى” دەپت ــۇل دې قۇت

 ۋە يەنــە : “ئــەل ۋىــدا خوجايىنىــم! ئەمــدى مــەن كېتىدىغان 
بولــدۇم، ســەنمۇ بىــر كۈنلــەردە ۋەتىنىڭگــە كېتەســەن. ئــەل ۋىدا! 
ســەن مــاڭا مەرھەمــەت قىلدىــڭ. مېنــى قاراڭغــۇ زىنداندىــن ئــازات 
قىلدىــڭ” دەپ نازاكەتلىــك بىــر ئىككــى ئېغىــز گــەپ قىلغاندىــن 
كېيىــن “خەيــرى خــوش، ئامــان بولغىــن!” دەپ، قانــات قېقىــپ، 

كۆككــە پــەرۋاز قىپتــۇ.
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ــەت. ســەن  ــان قىلســۇن! ك ــېنى ئام ــرى س ســودىگەر: “تەڭ
ــۇ. ــدۇڭ” دەپت ــەتكۈچى بول ــول كۆرس ــر ي ــاڭا، بى م

سودىگەر ئۆز-ئۆزىگە مۇنداق دەپتۇ:

ــزا- ــۇن. كوي ــرەت بولس ــە ئىب ــالر ھەممىمىزگ ــۇ ئىش “ب
كېشــەندىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئەقىلنــى ئىشــلىتىش الزىــم. مېنىــڭ 
روھىــم، ئــۇ شــاتۇتىنىڭكىدىن تــۆۋەن ئەمــەس. شــۇڭا بــۇ جــان 

ــرەك.” ــش كې ــى قىلى ــۇۋەت مەنبەس ــە ق ــى ئۆزىگ ــا روھن بولس

1221-يىلــى 10-ئاپرىــل چىڭگىزخان قوشــۇنلىرى نىشــاپۇرغا 
باســتۇرۇپ كەلگەنــدە، شــەھەردىكى قولىدىــن ئىــش كىلىدىغان تۆت 
يــۈز ھۈنەرۋەندىن باشــقىالرنىڭ ھەممىســىنى چېپىپ تاشــلىغان ئىدى. 
شــەھەر تۈپتــۈز تۈزلىۋېتىلــدى. قالغانالرنىمــۇ ھايــات قالدۇرماســلىق 
ئۈچــۈن بــۇ ۋەيــران بولغــان خارابىزارلىققــا بىــر قىســىم موڭغــۇل 
ــدا   ــۇ چاغ ــا ماش ــدى. مان ــان ئى ــا قويغ ــكەرلىرىنى قاراۋۇللۇقق لەش
ــۇپ  ســاقال-بۇرۇتى چىرمــاچ ئۆســۈپ كەتكــەن، مازلىــرى چۇۋۇل
تۇرغــان چاپــان كىيگــەن، ئورۇقــالپ قــاق ســۆڭەك بولــۇپ نىــم 
جــان ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان شــائىرنىمۇ بىــر موڭغــۇل ئەســكەر 
ــى  ــۇ بوۋاين ــن ب ــدا خەلقتى ــدى. مۇشــۇ چاغ ــان ئى ــىرگە ئالغ ئەس
ئەۋلىيــا دەپ ئاڭلىغــان بىرســى ئــۇ نۆكەردىــن مىــڭ دەرھــەم پۇلغا 
شــائىر ئەتتارنــى ســېتىۋالماقچى بولغــان. مۇنــداق بىــر ۋەزىيەتتــە 
شــائىر ئۆزىنىــڭ جېنىنــى قۇتۇلدۇرۇشــنىڭ ئورنىغــا ئەكســى ھالــدا 
ــاتما دەپ  ــى س ــەن مېن ــا يارايم ــۆپ پۇلغ ــۇ ك ــەن بۇنىڭدىنم م
ســاتقۇزمىغان. كېيىــن ئــۇ نۆكــەر شــائىرنى بىــر دەرھــەم پۇلغىمــۇ 
ــۇل  ــقا موڭغ ــەن باش ــى كۆرگ ــۇ ھالىن ــكەرنىڭ ب ــاتالمىغان. ئەس س
ئەســكەرلىرى ئۇنــى مــازاق قىلىــپ: “بــۇ قېــرى مايمۇنىــڭ ئۈچۈن 
ــائىر  ــان. ش ــدا توۋلىغ ــەن” دەپ كوچى ــامان بېرىم ــاپ س ــر ق بى
ئەمــدى بــۇ ئالەمدىــن ۋىدالىشىشــنىڭ پەيتــى كەلــدى دەپ ئويــالپ 
“مېنــى تىــزرەك سېتىۋەتمىســەڭ بولمايــدۇ. مــەن ئاشــۇ بىــر قــاپ 
ســاماندىن ئوشــۇققا يارىمايمــەن” دەپ نۆكەرنىــڭ جېنىغــا تەككــەن. 
بــۇ ســۆزنى ئاڭلىغــان موڭغــۇل نۆكــەرى تىرىككىنىدىــن قىلىچىنــى 
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قىنىدىــن ســۇغۇرۇپ ئېلىــپ شــائىرنىڭ ئاجىــز بەدىنىنــى مۇبــارەك 
بېشــىدىن جــۇدا قىلغــان.  ئىنســانىيەت ئۈچــۈن ئۆلمــەس بىباھــا 
ــەپ  ــى تەربىيەل ــم ئادەملىرىن ــۇن ئىلى ــان ۋە نۇرغ ــەرلەرنى يازغ ئەس
ــار  ــن ئەتت ــائىر، مۇتەسســەۋۇپ فەرىدۇددى ــم، ش يېتىشــتۈرگەن ئالى
ــن  ــىز دۇنيادى ــۇ ۋاپاس ــدا ب ــك ھال ــۇنداق پاجىئەلى ــە ئاش ئەن
ــان  ــىغا كېلىدىغ ــۆز بېش ــدا ئ ــات چاغلىرى ــائىر ھاي ــقان. ش خوشالش
ــداق  ــدەك مۇن ــۇددى بىلگەن ــمەتلەرنى خ ــك قىس ــۇ تراگىدىيەلى ب

نەزمــە يازغــان ئىكــەن.

“غايىبىلىق ئالەمىدىن ئۆرلىدىم ئۆچتۈم،

بۇ پانىي جاھانغا يېتىشتىم، چۈشتۈم.

پىنھان سىرلىرىمنى بىلمىدى ھېچكىم،

جاھاندىن مېھرىسىز، ئولجىسىز كەتتىم.”

شائىرنىڭ “ئەسرارنامە” ناملىق ئەسىرىدىن دۇردانىلەر: 

“بىــر ئەزىــز كىشــى بــار ئىــدى. ئاتمىــش ياشــقا كەلگىچــە 
ھېــچ گــۆش يېمــەي بــۇ ھاياتىنــى داۋام قىلىــپ كېلىۋاتاتتــى. گۆش 
يېســە يەيتــى. ئەممــا، نېمىشــقىدۇ بــۇ مەجھۇل نەپســىگە ئىشــەنمەي 
كەلگــەن ئىــدى. بىــر كۈنــى ئۇزاقالردىــن بىــر گۆشــنىڭ پۇرىقــى 
كەلــدى. بــۇ كاۋاپنىــڭ پۇرىقىغــا چىدالمىغــان نەپســى كۆزلىرىگــە 
يــاش ئېلىــپ مۇنــداق دېــدى: “ئاتمىــش ياخشــقا كەلدىــڭ. تــا 
بۈگۈنگىچــە مــاڭا ھېــچ گۆشــنىڭ تەمىنــى تېتىتىــپ باققۇزمىدىــڭ. 
تەڭرىنىــڭ ھەققــى ئۈچــۈن بولســىمۇ ئاشــۇ پۇراقلىــرى كېلىۋاتقــان 

كاۋاپتىــن بىــر زىــق يىگۈزگــەن بولســاڭ!”

ــۇرۇپ  ــن ت ــىگە. ئورنىدى ــدى نەپس ــى ئاغرى ــڭ ئىچ ئادەمنى
ــدى.  ــول ئال ــاراپ ي ــە ق ــان تەرەپك ــى كېلىۋاتق ــڭ پۇرىق كاۋاپنى
كاۋاپنىــڭ پۇرىقــى زىنــدان تەرەپتىــن كېلىۋاتاتتــى. ئــادەم زىنداننىڭ 
ئالدىغــا كېلىــپ، ئىشــىكنى قاقتــى. دەرۋازىــۋەن زىنــدان ئىشــىكىنى 
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ــى  ــڭ پاچىقىن ــالر مەھكۇمنى ــا گۇندىپاي ــۇدەك بولس ــى. قارىغ ئاچت
داغالۋاتاتتــى. داغالنغــان پاچاقتىــن كاۋاپنىــڭ پۇرىقــى چىقىۋاتاتتــى. 
ــىغا  ــپ ئوڭدىس ــىدىن كېتى ــادەم ھوش ــەن ئ ــى كۆرگ ــۇ ئەھۋالن ب
يېقىلــدى. قۇشــالردەك يېقىلغــان يېرىــدە تىپىرلىــدى. ئــادەم ئاچتــى 
ئاغزىنــى، يۇمــدى كۆزىنى:“ئــەي پەســكەش نەپــس! كاۋاپ دېگــەن 
ــى  ــڭ پۇرىقىن ــن كاۋاپنى ــە كاۋاپ! ئۇزاقالردى ــە ئەن ــڭ، ئال ئىدى
پۇرىغــان ئىدىــڭ، كاۋاپنــى كــۆرۈپ، ھەيرانلىــق ئىچىــدە قالدىــڭ. 
ئەزىزلەرنىــڭ كاۋاپلىــرى ئەنــە ئاشــۇنداق بولىــدۇ. ســەن ئۆزەڭچــە 

شــۇنداق ئاســان چاغــالپ قالغــان ئىدىڭمــۇ؟”

ــۇيدىغان  ــۈك توش ــەن ي ــەك بىل ــوۋاي ئېش ــى ب ــر بىلگ بى
ئېشــەكچىگە مۇنــداق دېــدى: “ھــەي كۈچلــۈك ئــادەم! قىلىۋاتقــان 
ئىشــىڭ قانــداق بىــر ئىــش؟” جــاۋاپ بــەردى ئېشــەكچى: “مــەن 
ئېشــەكچىلىك قىلىمــەن. ئېشــەكچىلىكتىن باشــقا بىر ئىــش بىلمەيمەن. 
بىلگــى مۇنــداق دېــدى: “تەڭرىدىــن شــۇنداق تىلەيمەنكــى، ئەمدى 
ئۆلســۇن ئېشــەكلىرىڭ! ئېشــەكلىرىڭ ئۆلدىمۇ،  كۆڭلــۈڭ جانلىنىدۇ، 

روھىــڭ تىرىلىــدۇ، ئاندىــن ســەن تەڭرىگــە قــۇل بولىســەن.”

“بىــر ئالىــم مەجلىســتە ئۇخــالپ قاپتــۇ. دەل مۇشــۇ چاغــدا 
بىــر ساۋاتســىز نــادان بــۇ يــەردە نامــاز قىلىشــقا باشــالپتۇ. بۇنــى 
ــەر  ــەي ئەگ ــۇ: “ھ ــداق ئويالپت ــدە مۇن ــەيتان ئىچى ــەن ش كۆرگ
ئاشــۇ ئۇخالۋاتقــان ئالىمدىــن قورقمىغــان بولســام نامــاز قىلىۋاتقــان 

ناداننــى مومــدەك يۇمشــىتىپ، يولدىــن ئازدۇرغــان بوالتتىــم” 

“بىرســى كېلىــپ بىلگىدىــن مۇنــداق ســوال ســوراپتۇ: “ئالەم 
ــەن نېمە؟” دېگ

بىلگــى مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتۇ: “ئالــەم ســوپۇن كۆپىكىدۇر. 
ــدۇ.  ــەم كۆرىنى ــن ئال ــەڭ، ئىچىدى ــپ پۈۋلىس ــى ئېلى ــۇ كۆپۈكن ئ
ناھايىتــى ســىنچىالپ كۆزەتســەڭ رەڭمــۇ-رەڭ گــۈزەل شــەكىللەرنى 
كۆرەلەيســەن. شــۇنچىلىك جەلىپــكار بىــر شــەكىلدۇر بــۇ. ئەممــا، 

بىردەمدىــال ھــاۋادا يــوق بولۇپ،ئادەمنــى گاڭگىرتىــپ قويىــدۇ” 
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مانــا بۇالرنىــڭ ئاساســى “ھەر نەرســىنىڭ يــوق بولىشــىدۇر”. 
ــۇر.  ــن ئىبارەتت ــر ھېچتى ــا بى ــۆزى بولس ــاۋا، ئ ــى ھ ئوتتۇرىس
ــى  ــاس. پان ــچ چىقم ــن ھې ــر ھېچتى ــاڭمۇ بى ــك زورلىس قانچىلى
ــر  ــا بى ــۇ دۇني ــۇڭا ب ــدۇ. ش ــوق بولى ــتۇمتۇت ي ــدۇ، ئۇش كۆرىنى

ــدۇ. ــپ بولى ــادا غايى ــچ دۇني ــۇر، ھې ھېچت

ــا كۆزۈڭگــە ئىشــىك  ــا، ي ــۇرى چىقســا ئوتتۇرىغ “كۆڭــۈل ن
ــدەك  ــدە زەررىچى ــى كۆڭۈل ــزە. ھەممىس ــى دېرى ــدۇ ياك كۆرۈنمەي
ــدى.  ــا بول ــدا ئەجدىھ ــانىڭ قولى ــا مۇس ــدۇ. ھاس ــپ بولى غايى
بارلىــق باتىــل نەرســىلەرنى يــوق قىلىــپ، يەنــە ھاســا بولــدى. 
بــۇ ســۆزلەرنى ئوچــۇق ســۆزلىدىم. ئەمــدى كۆزۈڭنىــڭ ئالدىدىكــى 
پەردىنــى قايرىــۋەت. ئەگــەر بــۇ پەردىنــى يىرتىۋەتســەڭ  ھەممــە 
نەرســە بىــر كۆرۈنــۈپ، بىــر بىلىســەن. كاشــكى ئەتتــار تاتلىــق 
ســۆزلۈك بولغــان بولســا ئىــدى، بۇ ســۆزلەردىن ئــۆز نېسىۋىســىنى 
ــەن  ــا، س ــۋە بولمىس ــر مې ــدا بى ــا تاللىرى ــا. مەن ــان بولس ئالغ
بۇنــداق پەرۋاســىزلىق بىلــەن مەنالىــق ســۆزلەرنى ئېيتالمايســەن.”

“بىــر زامانــاالردا ناھايىتىمــۇ بــاي ئەممــا، ئىنتايىــن پىخســىق 
ــۆپ  ــى ك ــدا ناھايىت ــۆز ھاياتى ــەن. ئ ــەن ئىك ــادەم ئۆتك ــر ئ بى
ــىس  ــۇ خەس ــدە ب ــڭ بېرى ــەن. كۈنلەرنى ــان ئىك ــا يىغق مال-دۇني
ــەن  ــى كۆرگ ــۇ ھالن ــۇ. ب ــپ قاپت ــۇپ يېتى ــورۇن تۇت ــپ ئ ئاغرى
ــا  ــەلنىڭ يېنىغ ــپ، كېس ــى چاقىرى ــر تېۋىپن ــى بى ــادار خوشنىس ۋاپ
باشــالپ كىرىپتــۇ. تېۋىــپ ئۆيگــە كىرســە، يــەردە ياشــانغان بىــر 
ــر  ــن ئېغى ــى ئىنتايى ــڭ ھال ــۇدەك. بوۋاينى ــوۋاي ياتق كېســەلچان ب
ــىق  ــەك سېس ــكىنچىلىقتىن ئۆلۈكت ــەر ۋە پاس ــى ت ــۇپ، بەدىن بول
پــۇراپ كېتىپتــۇ. تېۋىــپ كېســەلگە بىــر قاراپــال نەچچــە كۈنلــۈك 
ئۆمرىنىــڭ قالغانلىقىنــى پەملەپتــۇ. يەنــە شــۇنداقتىمۇ دورا قاينىتىــپ 
ــدا  ــڭ يېنى ــىس بوۋاينى ــا خەس ــۇ. قارىس ــى بوپت ــەۋەپ قىلماقچ س
ــر  ــەن بى ــپ ئىتىۋەتك ــڭ قىلى ــى چى ــەن  ناھايىت ــى الي بىل ئاغزىن
بوتۇلــكا گــۈل ســۈيى تۇرغىــدەك. تېۋىــپ  بوتۇلكىنــى ئېلىــپ، 
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ــڭ  ــىس بوۋاينى ــق خەس ــۈيىنى ئاغرى ــۈل س ــپ، گ ــى ئېچى ئاغزىن
يۈزىگــە سېپىشــنى ئويــالپ، بوتۇلكىنــى قولىغــا شــۇنداق ئېلىشــىغا 
ــەر  ــا. ئەگ ــى ئاچماقچــى بولم ــز ئاغزىن ــوۋاي: “ھەرگى خەســىس ب
ــدەكال  ــى ســۇغۇرۇپ ئالغان ــى چىقارســاڭ، خــۇددى يۈرىگىمن ئاغزىن
ــدۇ.  ــۈم ئاينىي ــن كۆڭل ــك پۇرىقىدى بولىســەن. گۈلســۈيىنىڭ مىزىلى
گــۈل ســۈيىنى چاچمــا مــاڭا، جانىــم ئــوت ئىچىــدەدۇر” دەپتــۇ ۋە 
بــۇ ســۆزلەرنى دەپــال جــان بېرىــپ، ئــۇ ئالەمگــە ســەپەر قىپتــۇ. 
ــۇ  ــدۇ. ب ــال بىلى ــى ئال ــە ئىشــالرنىڭ بولغانلىغىن ــادا نېم ــۇ دۇني ئ
ــات  ــۇ. ھاي ــە قويۇپت ــاراپ يەرلىكىگ ــى يۇيۇپ-ت ــىس ئادەمن خەس
ــپ  ــىقلىق قىلى ــقىمۇ پىخس ــپ پۇراش ــى ئېچى ــدا ئاغزىن چاغلىرى
كۆڭلــى ئۇنىمىغــان ھېلىقــى گــۈل ســۈيىنى، خوشنىســى ئەكىلىــپ 
ــڭ  ــۈيى قەبرىنى ــۈل س ــۇ. گ ــتىگە چېچىۋىتىپت ــىنىڭ ئۈس قەبرىس
ئۈســتىدىكى توپىنــى نەمدەپتــۇ. ھايــات چېغىــدا بىــر تامچىســىنى 
پۇراشــقا كــۆزى قىيمىغــان خەسىســنىڭ ئۆلۈكــى ئۈســتىگە ئېتىلغــان 
ــۇغۇرلۇپ  ــەن س ــۈيى بىل ــۈل س ــە گ ــراق ئەمدىلىكت ــارا تۇپ ق

ــۇ.” ــۈپ چىقىپت ــەر ئۈن ــتىگە تىكەنل ئۈس

3. مۇھيىددىن ئىبنى ئەرەبى

ئىبنــى ئەرەبــى جااللىدىــن رۇمــى بىلــەن زامانــداش بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ پىكىرلىــرى، ئىدىيەلىــرى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىغــا 
تەســىر قىلغــان. جااللىدىــن رۇمــى شــامغا ئىلىــم ئىگىلــەش ئۈچــۈن 
ــۆھبەتلەردە  ــكەن ۋە س ــەن كۆرۈش ــى بىل ــى ئەرەب ــدا ئىبن بارغان
ــى  ــەي ئوغل ــڭ ئۆگ ــى ئەرەبىنى ــتىگە ئىبن ــڭ ئۈس ــان. ئۇنى بولغ
ســەدىردىن كونــەۋى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئــەڭ يېقىن دوســتلىرىدىن 
بىــرى ئىــدى. جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدە بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ 
ــى  ــرى ســۈرگەن »ۋەھدەت ــق ئەســىرىدە ئىلگى »مەســنەۋى« ناملى
ۋۇجــۇد« يەنــى »بارلىقنىــڭ بىرلىــك« تەلىماتىــدا ئىبنــى ئەرەبىنىڭ 
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تەســىرى ناھايىتــى زور. ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ ئاساســلىق يولــى ئالالھقا 
ــى  ــن رۇم ــدۇر. جااللىدى ــۈل يولى ــدۇر، كۆڭ ــق يولى ــان ئىش بولغ
ــا  ــۇ يولالرغ ــۇ ئەمەلىلەشــتۈرۈپ ب ــى تېخىم ــا شــۇ يولالرن دەل مان

ئاشــىقنىڭ ھاياجانىنــى قاتقــان.

بۈيــۈك ئىســالم ئالىمــى، مۇتەپەككــۇر، مۇتەســەۋۋۇپ ئىبنــى 
ــر  ــەھىرىدە بى ــىيە ش ــپانىيەنىڭ مۇرس ــرى ئىس ــى 1165-يىللى ئەرەب
ــەن،  ــا كەلگ ــدە دۇنياغ ــەپدار ئائىلى ــدە مەنس ــا ھەم ــي ئۆلىم دىنى
ــر  ــى بى ــپ ياخش ــاۋاتلىرىنى چىقىرى ــى س ــقىچە دىن ــەككىز ياش س
ــپ  ــۇنداق قىلى ــە ش ــان. ئەن ــۇل قىلغ ــىنى قوب ــە تەربىيەس ئائىل
ــى ئىســپانىيەدە ياشــىغان.  ــا ۋەتىن ــە ســەككىز ياشــقىچە ئان يىگىرم
ئاندىــن شــىمالى ئافرىقىغــا بېرىــپ ئــۇ يەرلــەردە ئىلىــم تەھســىل 
ــق  ــپ قىرى ــە كېلى ــن مەككىگ ــەن. كېيى ــان كەزگ ــان ۋە جاھ قىلغ
ــەڭ  ــڭ ئ ــىغان ۋە ئۆزىنى ــەھەردە ياش ــارەك ش ــۇ مۇب ــقىچە ب ياش
ــە  ــدا قەلەمگ ــەددەس زىمىن ــۇ مۇق ــا ش ــەرلىرىنى مان ــى ئەس ياخش
ئالغــان. ئاندىــن ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئاناتولىيە، ئىراق، ســۈرىيە 
قاتارلىــق يەرلــەردە ياشــىغان. بــۇ جەريانــدا ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ 
پايتەختــى كونيــادا بولغــان ۋە ســۇلتان  ئاالئىددىــن كەيكۇباتنىــڭ 
ــان.  ــاردەم قىلغ ــۆپ ي ــۇلتانغا ك ــۇپ س ــمانى بول ــل دانىش ئەقى
ئەنــە شــۇ دەۋرلــەردە ســۇاليمان شــاھ ئوغلــى ئەرتۇغــرۇل غازىغــا 
كــۆپ ياردەمــدە بولغــان. ئۇنىڭغــا سىياســىي ۋە دىنــى جەھەتتىــن 
توغــرا يــول كۆرســەتكەن ۋە ئەرتۇغــرۇل غازىنىــڭ ئوغلــى 
ئوســماننىڭ يېڭــى بىــر دۆلــەت قۇرىدىغانلىقــى ۋە بــۇ دۆلەتنىــڭ 
پۈتــۈن جاھانغــا ھۆكۈمدارلىــق قىلىدىغانلىقــى توغرىســىدا ئالدىــن 
بىشــارەت بەرگــەن. ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ مەنىۋىــي دەســتىكى بىلــەن 
ئەرتۇغــرۇل غــازى ھېــچ ئۈمىدىنــى يوقاتمــاي داۋاملىــق ئاناتولىيــە 
تۇپراقلىرىدىــن غەرپكــە يــۈرۈش قىلىــپ كۆچمــەن ئوباالرغــا يېڭــى 
زىمىــن بەرپــا قىلغــان. موڭغــۇل زۇلىمىدىــن قېچىــپ تېرە-پېــرەن 
بولــۇپ ۋەيــران بولغــان تۈركمــەن خەلقلىرىگــە ۋە رۇم دىيارىدىكــى 
ئــەڭ تــۆۋەن قاتالمدىكــى خەلقلەرگــە ئۈمىــد يولىنــى كۆرســىتىپ، 
يېڭــى بىــر جەمئىيــەت، يېڭــى بىــر دۆلەتنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن. 
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ــۆيگۈ  ــا س ــۈل يارىلىرىغ ــان، كۆڭ ــە دەرم ــڭ دەرتلىرىگ ئۇالرنى
ــدا ســەلتەنەتلىك ئوســمانلى  ــەڭ ئاخىرى ــى ســۈرگەن. ئ مەلھەملىرىن
ــڭ  ــمانلى دۆلىتىنى ــۇ ئوس ــا ش ــان. مان ــۇرۇپ چىقق ــى ق دۆلىتىن
ــي  ــڭ مەنىۋى ــن رۇمىالرنى ــى ۋە جااللىدى ــى ئەرەب ــىدا ئىبن قۇرۇلىش

ــن زور. ــى ئىنتايى تۆھپىس

ــڭ  ــى ئەرەبىنى ــان ئىبن ــام ئالغ ــەر« دەپ ن ــەيخ ئەكب »ش
»بارلىقنىــڭ بىرلىكــى« تەلىماتــى ئەينــى چاغدىكــى بــەزى دىنــى 
مۇتەئەسســىپ كۈچلەرنىــڭ قارشــىلىقىغا ئۇچرىغــان. شــۇنداق 
بولســىمۇ ئىبنــى ئەرەبــى ئىرادىســىدىن يانمــاي نۇرغــۇن مۇرىتالرنى 
تەربىيەلــەش بىلــەن بىرگــە تەخمىنــەن 500 دىــن ئارتــۇق كىتــاب 
ــرى  ــپ كەلگەنلى ــە يېتى ــدە بۈگۈنگىچ ــڭ ئىچى ــان. بۇالرنى يازغ
ــۇل  ــرى »فۇسۇس ــرە قوزغىغانلى ــۆپ مۇنازى ــەڭ ك ــۇپ، ئ 245 بول
ــى  ــەرلىرىدۇر. ئىبن ــق ئەس ــە« ناملى ــى مەككىي ــم ۋە فۇتۇھات ھېكى
ئەرەبــى ئەســەرلىرىنى ئەرەپچــە يازغــان بولــۇپ بــۇ ئەســەرلەرنىڭ 
ــۈرك  ــەن ت ــان. م ــە قىلىنغ ــا تەرجىم ــۈرك تىلىغ زور كۆپچىلىكــى ت
ــىرىنى  ــى ئەس ــق ئىكك ــم« ناملى ــان« ۋە »رەھى ــى »راھم تىلىدىك

ــدۇردۇم. ــى قال ــىل خاتىرىالرن ــۇن ئېس ــم ۋە نۇرغ ــۇپ چىقتى ئوق

ئىبنــى ئەرەبــى ئۆمرىنىــڭ ئاخىرقــى دەۋرلىرىنــى ســۈرىيەنىڭ 
شــام شــەھىرىدە ئۆتكۈزگــەن. ئەممــا شــامدىكى جاھىــل، نــادان، 
ــاليمەن  ــا باش ــرا يولغ ــى توغ ــان خەلقن ــن ئايرىلغ ــەق يولىدى ھ
دەپ نۇرغــۇن ئاۋارچىلىقالرغــا ئۇچرىغــان. ھەتتــا ئاخىرىــدا 
ــۈم  ــە ھۆك ــرى ئۆلۈمگ ــادان موللىلى ــڭ ن ــى دەۋرنى ــى ئەرەبىن ئىبن
قىلغــان. بــۇ توغرىســىدا بىرنەچچــە خىــل ھېكايــە بــار. مــەن بــۇ 

ــەن. ــپ ئۆتمەكچىم ــى ئېيتى ــر ۋارىيانتىن ــڭ بى ھېكايىلەرنى

ئەينــى چاغــدا شــام خەلقــى مال-دۇنياغــا ناھايىتــى 
ــن  ــۆزى مال-دۇنيادى ــڭ ك ــەن، ئۇالرنى ــۇپ كەتك ــمەن بول ھېرس
باشــقا نەرســىنى تونىمــاس ھالغــا كەلگــەن. بــۇ ھالنــى كۆرگــەن 
ــادان  ــە ۋەز ئېيتىــپ نەســىھەت قىلغــان ۋە ن ئىبنــى ئەرەبــى خەلقق
خەلققــە ئاچچىقــالپ پۇتــى بىلــەن يەرنــى قاتىىــق تېپىــپ تــۇرۇپ 
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ــڭ  ــە مېنى ــان نەرس ــىلەر چوقۇنغ ــەن: »س ــداق دېگ ــراپ مۇن ۋارقى
ــق »ســەن  ــان خەل ــۇ ســۆزلەرنى ئاڭلىغ ــڭ ئاســتىدا.« ب ئايىغىمنى
بىزنىــڭ ئىتىقادىمىزغــا ھاقــارەت قىلدىــڭ« دەپ قاتتىــق غەزەپكــە 
ــدا  ــى چاغ ــان. ئەين ــەرز قىلغ ــا ئ ــىپ قازىغ ــەن ۋە بىرلىش كەلگ
قورســىقىدا غــۇم ســاقالپ يۈرگــەن مۇتەئەسســىپ موللىــالر ئەمــدى 
ــى  ــڭ ئۆلىمىن ــى ئەرەبىنى ــپ، ئىبن ــدى دەپ بىلى ــەت كەل پۇرس
ــدى  ــۇق« قىل ــى »كۇپۇرل ــى ئەرەبىن ــان. ئىبن ــپ دەپ قارىغ ۋاجى
ــراق  ــان. بى ــۈم قىلغ ــە ھۆك ــى ئۆلۈمگ ــالر ئۇن ــاراپ، قازى دەپ ق
ئادالەتپــەرۋەر ئەرەنلــەر ئىبنــى ئەرەبىنــى مەخپىــي جايغــا يوشــۇرۇپ 
تــا ۋاپاتىغىچــە ناھايىتــى ياخشــى كۈتــۈپ ســاقلىغان. بــۇ جەرياندا 
يېقىــن دوســتلىرى ئۇنىڭدىــن »نېمىشــقا دېگــەن ســۆزۈڭگە تــۆۋە 
قىلمايســەن؟« دېگەنــدە، ئىبنــى ئەرەبــى ناھايىتــى ئەپسۇســالنغان 
ــىنغا  ــىن ش ــان: »س ــۆزنى ئېيتق ــھۇر س ــر مەش ــداق بى ــدا مۇن ھال
ــدا  ــى چاغ ــا ئەين ــدۇ.« ئەمم ــن ئېچىلى ــىرىم ئاندى ــدە س كىرگەن
بــۇ ســۆزنىڭ مەنىســىنى ھېچكىــم بىلمىگــەن. ئارىدىــن تەخمىنــەن 
ــۇلتان  ــاۋۇز س ــورى ي ــمانىيە ئىمپىرات ــدە ئوس ــل ئۆتكەن 300 يى
ســەلىم )1520-1470( مىســىردىن يېنىــپ شــامغا كەلگــەن. 
ــالپ  ــى ئوي ــان مالىيەن ــخوتىغا كېتىدىغ ــكەرلەرنىڭ راس ــامدا ئەس ش
ئولتــۇرۇپ ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ كىتابىنــى ئوقۇغــان. دەل شــۇ چاغــدا 
كىتابنىــڭ ئالتــۇن قۇرلىــرى ئارىســىدىن »ســىن شــىنغا كىرگەنــدە 
ــكەن.  ــۆزى چۈش ــۆزگە ك ــەن س ــدۇ« دېگ ــن ئېچىلى ــىرىم ئاندى س
شــۇنىڭ بىلــەن ئەقىللىــق ســۇلتان تەپەككــۇر قىلىشــقا باشــلىغان. 
ــمىنىڭ  ــۇلتاننىڭ ئىس ــا س ــى بولس ــىن« ھەرپ ــى »س ئەرەپچىدىك
ــى  ــى »ش« ھەرپ ــۇپ، ئەرەپچىدىك ــى »س« بول ــاش ھەرىپ ب
ــۇ  ــۇڭا ئ ــدى. ش ــى »ش« ئى ــاش ھەرپ ــڭ ب ــام« نى ــا »ش بولس
بــۇ ســىرنى ئېچىشــقا بــەل باغلىغــان ۋە دەرھــال ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ 
قەبرىســىنى ئىزدەشــكە پەرمــان چۈشــۈرگەن. ئەينــى چاغــدا ئىبنــى 
ئەرەبىنىــڭ قەبرىســىنى ھېچكىــم بىلمەيتتــى. چۈنكــى ئــۆز ۋاقتىــدا 
دوســتلىرى ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ جەســىتىنى يوشــۇرۇن ھالــدا ناھايىتى 
ــان ۋە  ــە قىلغ ــا دەپن ــاغ باغرىغ ــەن ت ــىم بىل ــر مۇراس ــى بى ياخش
ــىنى  ــۈن قەبرىس ــاقالش ئۈچ ــن س ــىلەرنىڭ دەخلى-تەرۇزىدى كىش
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ــا  ــەن. مان ــى ياتقۇزىۋەتك ــتىگە ئوت-چۆپلەرن ــپ ئۈس ــۈز قىلى تۈپت
شــۇ ســەۋەپ بىلــەن بــۇ قەبرىنــى تــا شــۇ ۋاقىتقىچــە بىلىدىغــان 
ــر  ــان بى ــوي باقىدىغ ــدا ق ــدا تاغ ــەڭ ئاخىرى ــان. ئ ــادەم چىقمىغ ئ
ــىرلىق  ــر س ــڭ بى ــپ ئۆزىنى ــا كېلى ــاھنىڭ ئالدىغ ــى پادىش پادىچ
يەرنــى بىلىدىغانلىقىنــى، ئــۇ يــەر بولســا تــاغ باغرىدىكــى ئــوت-
ــۇ  ــى، ئ ــى قويــۇق ئۆســىىدىغان جــاي ئىكەنلىكىن ــەر ناھايىت چۆپل
يــەردە مال-ئۇالغالرنىــڭ ئوتلىمايدىغانلىقىنــى، ھەتتــا ھايۋانالرنىــڭ 
ئــۇ يەرگــە دەسســىمەيدىغانلىقىنى ئېيتقــان. بــۇ گەپلەرنــى ئاڭلىغــان 
ــت  ــان. راس ــى قازدۇرغ ــۇ جاين ــە ئ ــال ئادەملىرىگ ــۇلتان دەرھ س
ــان  ــچ چىرىمىغ ــڭ ھې ــى ئەرەبىنى ــن ئىبن ــۇ يەردى ــدەك ئ دېگەن
جەســىتىنىڭ ياتقانلىقىنــى كۆرگــەن. بۇنىــڭ بىلــەن پادىشــاھ يــاۋۇز 
ســۇلتان ســەلىم ئــۇ يەرگــە ھەيۋەتلىــك قىلىــپ ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ 
مەقبەرىســىنى ياســاتقۇزغان. ئەمــدى ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ قەبرىســىنى 
ــى ســىرلىق ســۆزلىرىنىڭ ســىرىنى  ــان پادىشــاھ ئۇنىــڭ ھېلىق تاپق
ــڭ  ــۇ ســۆزنىڭ مەنىســىنى شــۇ زاماننى ــەل باغــالپ، ئ ئېچىشــقا ب
ئەقىللىــق دانىشــمەنلىرى، ئۆلىمالىرىدىن ســورىغان بولســىمۇ ھېچكىم 
دەپ بېرەلمىگــەن. شــۇنىڭ بىلــەن پادىشــاھ ئــۇ ســۆزنى قەيــەردە 
دېگەنلىكىنــى ئېنىقالشــقا كىرىشــكەن ۋە نۇرغــۇن ئىزدىنىشــتىن كېيىن 
ئــۇ يەرنىــڭ بىــر دۆڭلــۈك ئىكەنلىكىنــى پــەرەز قىلىشــقان. مانــا 
ــان  ــاھ پەرم ــقا پادىش ــى قېزىش ــۇ يەرن ــەن ئ ــە ئاساس ــۇ پەرەزگ ش
ــن  ــن يەردى ــن كېيى ــازراق قازغاندى ــى ئ ــۇ دۆڭلۈكن چۈشــۈرگەن. ئ
بىــر ئىدىــش چىققــان. ئۇنىــڭ ئىچىنــى ئېچىــپ قارىغــۇدەك بولســا 
ئىچىــدە ئادەمنىــڭ كۆزلىرىنــى قاماشــتۇرىدىغان لىقمۇلىــق ئالتــۇن 
ــۆز  ــڭ ئ ــى ئەرەبىنى ــاھ ئىبن ــەن پادىش ــڭ بىل ــدەك. بۇنى تۇرغى
ۋاقتىــدا خەلققــە نېمــە دېمەكچــى بولغانلىقىنىــڭ ســىرىنى چۈشــۈنۈپ 

يەتكــەن ئىكــەن.

ئىبنى ئەرەبىنىڭ گۈزەل نەسىھەتلىرىدىن ئۈزۈندە:

ــاڭ،  ــى بولس ــى قۇتقازماقچ ــن ئۆزۈڭن ــڭ ئازابىدى »ئالالھنى
ــە؛ ئوتتــۇرا ياشــلىقالرغا  ئۆزۈڭدىــن چوڭالرنــى داداڭــدەك ھۆرمەتل
تەكەللۇپتــا بــول؛ كىچىكلەرگــە شــەپقەتلىك بــول؛ مۆمىــن 
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ــاڭ  ــداق قىلمىس ــەر ئۇن ــاقلىما. ئەگ ــاداۋەت س ــلىرىڭغا ئ قېرىنداش
ــەن.« ــى پۇرىيالمايس ــڭ پۇرىقىن جەننەتنى

ــاز  ــاڭالپ، ئ ــۆپ ئ ــى ك ــا. يەن ــل بولم ــول، تى ــۇالق ب »ق
ســۆزلە. ئالالھنىــڭ بۇيرۇقىغــا بويســۇنۇپ، ئۇنىــڭ مەخلۇقاتلىرىغــا 
شــەپقەتلىك بــول. مانــا بــۇ ئىككىســى قۇتۇلــۇش ۋە ســائادەتنىڭ 

ئاچقۇچىــدۇر.«

ــا  ــان ئۇنىڭغ ــا، قۇرئ ــان ئوقۇس ــەر قۇرئ ــەزى ئادەمل »ب
لەنــەت ياغدۇرىــدۇ. بــۇالر ئۆز-ئۆزىگــە لەنــەت ياغدۇرغۇچىــالردۇر. 
ــى  ــڭ لەنىت ــاچ، ئالالھنى ــى ئ ــى »كۆزۈڭن ــم بىرس ــىلەن: زالى مەس
ــى  ــر يالغانچ ــە بى ــا يەن ــى ئوقۇس ــەن ئايەتن ــدۇر« دېگ زالىمالرغى
قىزىــل كــۆز ئــادەم »ئالالھنىــڭ لەنىتــى يالغانچىــالر ئۈچۈنــدۇر« 

ــدۇ.« ــەت قىلى ــە لەن ــۇپ، ئۆز-ئۆزىگ ــى ئوق ــەن ئايەتن دېگ

ــر  ــەرەپلىك بى ــۇ ش ــىپى بەكم ــۆيگۈ مەنس ــى، س »بىلگىنك
ــەپتۇر. مەنس

بىلگىنكى، سۆيگۈ مەۋجۇتلۇقنىڭ نېگىزىدۇر.«

»دۇنيادا ئۈچ نەرسىدىن قورق:

ئالالھتىن، نەپسىڭدىن ۋە ئالالھتىن قورقمىغاندىن.«

ــادەم  ــان ئ ــەرزدار بولغ ــا. ق ــۇپ قالم ــەرزدار بول ــز ق »ھەرگى
كەچلىــرى راھــەت ئۇخلىيالمايــدۇ، كۈندۈزلىــرى خارلىنىــپ قالىــدۇ. 
ئىبــادەت قىلغانــدا دۇنيــا زىننەتلىرىدىــن بىــر نەرســىنى ئىبادەتكــە 
چاپالشــقان  ئىنســانالرغا  مەقســەتلىرى  دۇنيــا  ئارىالشــتۇرما، 

ــەلدۇر.« كېس

ــوق.  ــش ي ــلۇق ئى ــتەك قورقۇنۇش ــن مەغرۇرلىنىش »ئۆزۈڭدى
ــوق.« ــادەت ي ــر ئىب ــى بى ــن ياخش تەپەككۇردى

ــم.  ــى الزى ــك بولۇش ــۇ بىلىملى ــى تولىم ــىھەت قىلغۇچ »نەس
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ــل ۋە  ــدۇ. ئەقى ــە قىلماي ــك بولۇشــال كۇپاي ــۇز بىلىملى ــا يالغ ھەتت
چوڭقــۇر پىكىرگــە ئىگــە بولۇشــى كېــرەك. ئىشــنىڭ بــاش ئايىغىنى 

ــرەك.« ــى كې ئويلىيالىش

ــدۇ.  ــاز بولى ــتى ئ ــڭ دوس ــىھەت قىلغۇچىنى ــي نەس »ھەقىقى
چۈنكــى خەلقنىــڭ كــۆپ قىســمى ھاۋايى-ھــەۋەس ۋە مال-دۇنياغــا 
ــڭ  ــۆزلىرى ئۇالرنى ــڭ س ــىھەت قىلغۇچىنى ــا، نەس ــان بولغاچق قىزىقق

ــدۇ.« ــا ياقماي قۇلىقىغ

ــقا  ــن باش ــوق، بىلىمدى ــق ي ــقا گادايلى ــن باش »نادانلىقتى
ــوق!« ــق ي بايلى

»ئىنســانالر تەرىپىدىــن كېلىدىغــان جەۋر-جاپاالرغــا چىــداپ، 
ــدە  ــڭ كەلگەن ــە. ئاچچىقى ــەس كۆرم ــى پ ــل. ھېچكىمن ــەۋر قى س
ئۆزۈڭنــى تۇتىۋېلىشــنى بىــل. زىنھــار ئالالھتىــن باشقىســىغا قــۇل 
بولمــا. ئــۆي ھايۋانلرىغــا، مەســىلەن مۈشــۈك، ئىــت قاتارلىقالرغــا 
يەيدىغان-ئىچىدىغانلىرىنــى ئايىمــاي بــەر. ئــۇالر بىزگــە ئامانەتتۇر. 
كۆڭلۈڭــدە ھېچكىمگــە ئــاداۋەت ســاقلىما، ئۆچمەنلىــك قىلمــا، ئۆچ 
ئالمــا. ســاڭا ســېنىڭ قىلغــان ياخشــىلىقىڭدىن باشــقا بىــر ياخشــى 
ــەن  ــىلىقىڭدىن باشقىســى س ــان ياخش ــى قىلغ ــوق. چۈنك دوســت ي
ــش- ــى ئى ــان ياخش ــدۇ. قىلغ ــە كىرەلمەي ــە قەبرىگ ــەن بىرگ بىل
ئىزلىرىــڭ ھەريــەردە، قەبىــردە، قىيامەتتــە، گــۆردە ســەندىن بىــر 

قەدەممــۇ ئايرىلمايــدۇ. شــۇڭا ئــۇ ئــەڭ ســەمىمىي دوســتتۇر!«

4. شەمسىددىن تەبرىزى

ــف  ــۈك ئارى ــرى بۈي ــزى 1185-يىللى ــىددىن تەبرى شەمس
مالىــك داۋۇد ئوغلــى ئالىنىــڭ ئائىلىســىدە ئەزەربەيجاننىــڭ تەبرىــز 
شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئــۇ كىچىكىدىنــال ناھايىتــى ئەقىللىق، 
قابىلىيەتلىــك بولــۇپ، ئۈزلۈكســىز تىرىشــىپ ئۆگىنىــش ۋە ئۆزىنىڭ 
ئۈســتۈن ئەقلىــي كۈچــى بىلــەن ھەقىقەتنــى ھەققىــي مەنىســى بىلەن 
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ــا بولغــان ئاشــىقلىق ماقامىغــا ئېرىشــىپ،  تونــۇپ يېتىــپ، ئالالھق
ھەقىقــەت ۋە مەنــا ئەھلــى ئەرەنلىرىدىــن بولــۇپ يېتىشــكەن. ئــۇ 
ئۆزىنىــڭ ياش-ئۆســمۈرلىك چاغلىرىنــى ئەســلەپ مۇنــداق دېگــەن:

ــكە  ــىدا ئۈزۈش ــق دەرياس ــال ئىش ــك تۇرۇپ ــى كىچى »تېخ
باشــلىغان ئىدىــم. 40-30 كــۈن ھېــچ بىــر نەرســە يېيەلمەيتتىــم. 
كۈنلــەر بويىچــە ئاچلىققــا چىدىيااليتتىــم. شــۇ كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە 
ــىنىپ  ــچ چۈش ــى ھې ــۇ ھالىڭن ــېنىڭ ب ــۇم، س ــاڭا »ئوغل دادام م
ــتىقبالىڭ  ــم. ئىس ــىرەپ قالدى ــاراپ ئەنس ــا ق ــم. ھالىڭغ بواللمىدى
قانــداق بــوالر؟« مــەن دادامغــا مۇنــداق جــاۋاب بەردىــم: »دادا، 
ســېنىڭ بىلــەن مېنىــڭ ئارىمىزدىكــى دادا بىلــەن بــاال مۇناســىۋىتى 
ــى  ــۇئالنىڭ جاۋابىن ــۇ س ــەن ب ــەن؟ م ــايدۇ بىلەمس ــە ئوخش نېمىگ

ــراي.  ــاڭا دەپ بې ــق س ــە ئارقىلى ــى ھېكاي تۆۋەندىك

ــرى  ــۇ تۇخۇملى ــتىغا توخ ــڭ ئاس ــۇرۇك مىكىياننى ــر ك بى
ــۇ.  ــۇرۇپ قويۇپت ــى بوس ــاز تۇخۇمىن ــال غ ــر ت ــە بى ــەن بىرگ بىل
ــاالمەت  ــن ساق-س ــن تۇخۇمالردى ــن كېيى ــاز ۋاقىتتى ــەت ئ نىھاي
چۈجىلــەر چىقىپتــۇ. چۈجىلــەر ئانىســىنىڭ ئارقىســىدىن چۈكىلدىشــىپ 
ئەگىشــىپ بىــر كۆلنىــڭ بويىغــا قــاراپ دالــالپ مېڭىپتــۇ. كۆلنىــڭ 
بويىغــا كەلگەنــدە ھېلىقــى غــاز تۇخۇمىدىــن چىققــان چۈجــە ھېــچ 
ــى  ــەن پاالكەتن ــۇ كۈتۈلمىگ ــەكرەپتۇ. ب ــە س ــەي كۆلگ ئىككىلەنم
ــۇپ  ــۇدا تۇنجۇق ــىنىڭ س ــى بالىس ــڭ ئانىس ــەن چۈجىلەرنى كۆرگ
ــى  ــەي قاناتلىرىن ــى بىلم ــە قىالرىن ــىرەپ، نېم ــىدىن ئەنس ئۆلىش
كېرىــپ، ئۇياق-بۇياققــا مېڭىــپ دات-پەريــات قىلىشــقا باشــالپتۇ. 
ــى  ــۇدا ناھايىت ــە س ــان چۈج ــن چىقق ــاز تۇخۇمىدى ــى غ ھالبۇك
خۇشــال ھالــدا ئــۈزۈپ ئويناپتــۇ. دېمــەك ســېنىڭ بىلــەن مېنىــڭ 

ــۇنداق.«  ــە ئاش ــەرق ئەن ــى پ ئوتتۇرىمىزدىك

شەمســىددىن تەبرىــزى ئــۇزۇن بىــر مەزگىــل تەبرىــزدە شــەيخ 
ئابابەكــرى ســالالباپتىن ئىلىــم ئۆگىنىــدۇ. ئاندىــن قارا دەرۋىشــلىك 
تونىنــى كىيىــپ ئىــران، ئىــراق، ســۈرىيە ۋە ئاناتولىيەنــى كېزىــپ 
ــالم  ــىدۇ. ئىس ــەن تونۇش ــانالر بىل ــل ئىنس ــەر خى ــۈرۈپ، ھ ي
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ــۈرك  ــر ت ــۇ بى ــدۇ. ئ ــۆھبەتتە بولى ــەن ھەمس ــرى بىل ئۆلىمالى
دەرۋىــش بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن جاھــان كېزىــدۇ. بــۇ جەريانــدا 
ــر  ــى بى ــدۇ، ئادەتتىك ــە تىكلەي ــتەقىل ئىدىي ــا مۇس ــۆز ئالدىغ ئ

ــدۇ. ــا ئايلىنى ــەن ئارىفق ــە يەتك ــدە كامالەتك ــەيخلىقتىن ئىلىم ش

شەمســىددىن تەبرىــزى 1244-يىلــى 11-ئاينىــڭ 29-كۈنــى 
كونياغــا كېلىــپ شــېكەرچىلەر ســارىيىغا ئورۇنلىشــىدۇ. مەۋالنــا بىــر 
ــەن  ــزى بىل ــىددىن تەبرى ــدا شەمس ــىدىن چىقىۋاتقان ــى مەدىرىس كۈن
ئۇچرىشــىدۇ. بــۇ ئۇچرىشىشــتا ناھايىتــى مۇھىــم دىئالــوگ بولىــدۇ. 
يەنــى شەمســىددىن بىــر كۈنــى ناھايىتــى چىرايلىــق نەقىشــلەنگەن، 
قىممــەت باھالىــق ئىگــەر -توقۇمــالر بىلــەن بېزەلگــەن قېچىرنــى 
مىنىــپ ھەيــۋەت بىلــەن كېلىۋاتقــان جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئالدىنــى 
توســۇپ ســاالم بېرىــدۇ ۋە قېچىرنىــڭ چۇلۋۇرىنــى تۇتــۇپ تــۇرۇپ 

مۇنــداق ســۇئال ســورايدۇ:

ــەد  ــى مۇھەمم ــاق، ھەزرىت ــپ ب ــاۋاب بېرى ــال ج »دەرھ
ئۇلۇغمــۇ ياكــى بەيازىــد بىســتامىمۇ؟«

ئۇشــتۇمتۇت ســورالغان بــۇ ســۇئالغا جااللىدىــن رۇمى ســۇئال 
ــى  ــۇئال؟ ھەزرىت ــداق س ــۇ قان ــدۇ : »ب ــاۋاب بېرى ــق ج ئارقىلى
مۇھەممــەد )ســاالت ۋە ســاالم ئۇنىڭغــا بولســۇن!( ئــەڭ ئاخىرقــى 
پەيغەمبــەردۇر، ئــەڭ ئۇلــۇغ پەيغەمبــەردۇر. بۇنىــڭ بەيازىــد بىلــەن 

نېمــە مۇناســىۋىتى بــار؟«

شەمســىددىن: »نېمــە ئۈچــۈن ھەزرىتــى مۇھەممــەد دائىــم: يا 
رەببىــم، ســېنى ســاڭا اليىــق بىلىــم بىلــەن بىلەلمىــدۇق دەيــدۇ؟ 
ئەممــا بەيازىــد: مېنــى ئۇلۇغــالڭالر، شــانىم نېمــە دېگــەن بۈيــۈك،  

دەپ ماختىنىــدۇ؟«

جااللىدىــن رۇمــى بــۇ ســۇئالنىڭ ئالدىــدا گويــا يەتتــە قــات 
ئاســمان بىربىرىدىــن ئايرىلىــپ يەرگــە يىقىلغانــدەك، بۈيــۈك بىــر 
ــردەم  ــۇ ۋە بى ــىياتقا كەپت ــدەك ھېسس ــىدا يالجىۋاتقان ــوت بېش ئ

ــۇ: ــاۋاب بېرىپت ــداق ج ــن مۇن ــن كېيى تەئەججۈپلەنگەندى
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جاھــان  پۈتــۈن  مۇھەممــەد  ھەزرىتــى  پەيغەمبىرىمىــز 
بارلىقلىرىنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ ئۇلــۇغ بارلىقتــۇر. بەيازىــد دېگــەن 
ــال  ــۇ بىلەن ــۇم س ــر يۇت ــۇزلىقى بى ــڭ ئۇسس ــۇ؟ بەيازىدنى ــم ئ كى
قانىــدۇ، ئــۇ چاغــدا ئۇسســۇزلىققا قاندىــم دەيــدۇ. شــۇڭا ئۇنىــڭ 
ــدۇ.  ــال تولى ــۇ بىلەن ــۇنچىلىك س ــە ش ــى ئەن ــدراك خەزىنىس ئى
قۇياشــنىڭ پۈتــۈن جاھاننــى ئايدىڭالتقــان نــۇرى ئۇنىــڭ ئۆيىنىــڭ 
كىچىــك دېرىزىســىدىنال ئۆتىــدۇ ۋە پەقــەت شــۇنچىلىكال كىرىــدۇ. 
ئەممــا ھەزرىتــى مۇھەممــەد مۇســتاپانىڭ ئۇسســۇزلىقى شــۇنچىلىك 
بۈيۈككــى دائىم ئۇسســۇزلۇقتىن ســۇغا تەشــنا بولىدۇ. ئىچكەنســېرى 
ئۇسســۇزلىقى تېخىمــۇ ئېشــىپ بارىــدۇ ھــەم شــۇنداق بولۇشــىنى 
نىيــاز ئەيلەيــدۇ. بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا ھەزرىتــى مۇھەممەدنىــڭ 
ــد  ــدۇر. بەيازى ــۇ ئۇلۇغ ــەنچىلىرى، دەۋاســى بەكم پىكىر-چۈش
ــدەك  ــى تولغان ــدە ئۆزىن ــدا كۆرگەن ــان ھال ــە ئاتىغ ــى ھەقق ئۆزىن
ھېــس قىلىــدۇ ۋە ئۇنىڭدىــن ئوشــۇقىغا قارىمايــدۇ. ئەممــا ھەزرىتى 
مۇھەممــەد ھــەر كۈنــى بەكــرەك ھەقنــى كۆرىــدۇ ۋە بــۇ كــۆرۈش 
بىلــەن تېخىمــۇ ئالدىغــا قــاراپ ئىلگىرلەيــدۇ. ھەقنىــڭ ئۇلۇغلىقىنى، 
ــەلتەنەتىنىڭ  ــان س ــم بولغ ــا ھاكى ــر مەۋجۇداتق ــى، ھەربى قۇدرىتىن
ــى ھــەر كــۈن، ھــەر ســائەت كۆرگەنســېرى ئىشــقى ۋە  پارالقلىقىن
ــز  ــم، بى ــا رەببى ــەن »ي ــىۋەت بىل ــۇ مۇناس ــىدۇ. ب ــى ئاش غەيرىت
ــم  ــدۇق« دەپ، دائى ــەن بىلەلمى ــم بىل ــا بىلى ــاڭا يارىش ــېنى س س

ــدۇ. ــس قىلى ــىنى ھې ــارزۇ تۇيغۇس ــېغىنىش ۋە ئ س

ــى  ــدا ناھايىت ــڭ  ھاياتى ــن مەۋالنانى ــتىن كېيى ــۇ ئۇچرىشىش ب
چــوڭ بىــر بۇرۇلــۇش يــۈز بېرىــدۇ. ئۇنىــڭ پۈتــۈن تەپەككــۇرى 
ــا  ــدۇ. مەۋالن ــتىدا قالى ــىرى ئاس ــڭ تەس ــىددىن تەبرىزىنى شەمس
ــڭ  ــدۇ. ئۇنى ــپ قالى ــەم باغلىنى ــە مەھك ــىددىن تەبرىزىگ شەمس
بىلــەن كېچە-كۈنــدۈز ســۆھبەتلەردە بولــۇپ نۇرغــۇن نەرســىلەرنى 
ــڭ  ــۈن بىلىملىرىنى ــەن پۈت ــەن ئۆگەنگ ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ئۆگىنى
ئالــالھ يولىدىكــى بىــر ۋاســتە ئىكەنلىكىنــى تونىغــان ۋە ئۆزىــدە 
»ئالالھنىــڭ نۇرلىرىنــى« كۆرۈشــكە باشــلىغان ۋە مەۋالنــا 
مەدىرىســىدىكى پۈتــۈن پائالىيەتلىرىنــى توختاتقــان ھەتتــا ئائىلىســى 
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ــەت  ــان. پەق ــۇپ قالغ ــاز ئۇچرىشــىدىغان بول ــى ئ ــۇ ناھايىت بىلەنم
شەمســىددىن دەپ باشــقا بىــر نەرســە دېمەيدىغــان ھالغــا كەلگــەن. 
بــۇ ئەھــۋال ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنى راھەتســىز قىلغــان ۋە كونيــا 
خەلقــى شەمســىددىن تەبرىزگــە ئۆچمەنلىــك قىلىشــقا باشــلىغان. بــۇ 
ئەھۋالنــى بايقىغــان شەمســىددىن تەبرىــزى بىــر كېچىــدە مەۋالناغــا 
»خــوش« دېمەيــال كونيادىــن ئايرىلغــان. ۋاھالەنكــى بۇنىــڭ بىلەن 
ئىــش تۈگمىگــەن. مەۋالنــا تاشــقى دۇنيادىــن ئاالقىســىنى پۈتۈنلەي 
ــر  ــىرتىدا بى ــىمۇ س ــالر چىقس ــىدا بوران ــى دۇنياس ــۈزۈپ، ئىچك ئ
ــاھ  ــن ئ ــىددىننىڭ دەردىدى ــاي، شەمس ــۇ مىدىرالتم ــال ياپراقىنىم ت
ــۇ  ــن كۈنگــە يامانالشــقان ب ئــۇرۇپ ياشــىغان. مەۋالنانىــڭ كۈندى
ھالىنــى كۆرگــەن ئوغلــى ســۇلتان ۋەلــەد شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ 
ــى  ــپ ئۇن ــەن بېرى ــر كارۋان بىل ــپ، بى ــى بىلى ــامدا ئىكەنلىكىن ش
ــەي  ــڭ ئۆگ ــن مەۋالنانى ــن كېيى ــەن. كەلگەندى ــۇرۇپ ئەكەلگ قايت
قىــزى كىميــا  بىلــەن ئۆيلەنگــەن. كېيىــن شەمســىددىن تەبرىــزى 
قانداقتــۇر نامەلــۇم رەقىبلىــرى تەرىپىدىــن 1248-يىللىــرى كونيــادا 
ــىددىن  ــالردا شەمس ــي مەلۇمات ــەزى تارىخى ــا ب ــەن. ئەمم ئۆلتۈرۈلگ
تەبرىزىنىــڭ ئەجىلــى بىلــەن ئانــا يۇرتــى تەبرىــزدە 1248-يىللىرى 

ــان. ــت قىلىنغ ــن ئۆتكەنلىكــى قەي ئالەمدى

مەۋالنــە شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ ئۆلۈمىدىــن كېيىــن ئۆزگىچە 
ــېئىر  ــپ ش ــا مېڭى ــەت يولىغ ــان. ئىجادىي ــول تاپق ــر ي ــى بى يېڭ
يازغــان، ســاما ئوينىغــان ۋە ئەتراپىدىكىلەرگــە مەنىۋىــي جەھەتتىــن 
ئۈلگــە بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ مەنىــۋى دۇنياســىنى بېيىتىــش ئۈچــۈن 
ئۆمرىنــى ئاتىغــان. ئاخىــرى تەســەۋۋۇپنىڭ پىشىۋاســىغا ئايالنغــان.

جااللىدىــن رۇمــى ئۆزىنــى »خامتىــم، پىشــتىم، ياندىــم« دەپ 
ھەســرەتلىرىنى ئىچىگــە يۇتــۇپ ئىچىدىــن كۆيگــەن، تېشــىنى كــۈل 
قاپلىغــان چوغقــا ئوخشــاپ قالغانلىقىنــى بايــان ئەيلىگــەن. ئەمــدى 
ــە  ــۇف« دېس ــپ »پ ــى كېلى ــى بىرس ــان چوغن ــۈل قاپلىغ ــۇ ك ب
قىپقىزىــل ئاتەشــلىك يۈزىنى پۈتــۈن ئالەمگــە نامايــەن قىلىدىغانلىقى 
ناھايىتــى روشــەن ئىــدى. دەل بــۇ چاغــدا بــۇ چوغدىكــى كۈلنــى 

ســادىق شــاگىرتى ھېســامىددىن چەلەبــى »پۈۋلىگــەن«.



64

ــك  ــەن بىلىملى ــىنى پۈتتۈرگ ــە مەدىرىس ــامىددىن بىرقانچ ھېس
كىشــى ئىــدى. ئــۇ پۈتــۈن كۆڭلــى بىلــەن باغالنغــان ســۆيۈملۈك 
ــران-  ــاپ، ھەي ــى بايق ــائىرلىق تاالنتىن ــڭ ش ــتازى مەۋالنانى ئۇس
ــي ۋە  ــە، رۇبائى ــېئىر، ھېكاي ــتازىنىڭ ش ــۇپ، ئۇس ــەۋەس بول ھ
پۈتــۈن ســۆھبەتلىرنى يېزىــپ قالــدۇرۇپ كىتــاب شــەكلىدە 
كەلگۈســى ئەۋالتالرغــا مىــراس قالدۇرۇشــقا بــەل باغلىغــان ۋە بــۇ 
ــڭ  ــەن. بۇنى ــى دەپ بىلگ ــەددەس بۇرچ ــڭ مۇق ــى ئۆزىنى ۋەزىپىن
ــۋان- ــنەۋى، دى ــھۇر مەس ــا مەش ــڭ دۇنياغ ــەن  مەۋالنانى بىل
كەبىــر قاتارلىــق ئەســەرلىرى روياپقــا چىققــان. بــۇ ئەســەرلەردىكى 
بېيتالرنــى مەۋالنــا ئــۆزى قەلــەم بىلــەن يازغــان ئەمــەس، بەلكــى 
مەدىرىســىلەردە، يولــالردا، مۇنچىــدا، باغــالردا، ســاما ئويناۋاتقانــدا 
ــان.  ــەپ ماڭغ ــەپ، رەتل ــى ھېســامىددىن خاتىرل ســۆزلىگەن. بۇالرن
مەۋالنــا ھېسســىياتقا تولغــان چاغــالردا ئارقا-ئارقىدىــن ســۆزلىگەن 
بېيتلىرىنــى يېزىشــقا ئۈلگۈرەلمــەي قالىدىغــان ئەھۋالالرمــۇ بولغــان، 
ھەتتــا كېچە-كۈنــدۈز توختىمــاي شــېئىر، رۇبائىيالرنــى ســۆزلىگەن. 
ــر  ــچ بى ــەدەر ھې ــا ق ــا ئىككــى يىلغ ــالپ ھەتت ــدە ئاي ــا بەزى ئەمم

ــان. ــۇ بولغ ــۆزلىمىگەن چاغلىرىم ــە س نەرس

ــڭ  ــن رۇمىنى ــەك، جااللىدى ــپ كەلس ــە قايتى ــۆز گېپىمىزگ ئ
ــن  ــى ئىنتايى ــان رول ــڭ ئوينىغ ــىددىن تەبرىزىنى ــدا شەمس ھاياتى
ــەن  ــۈپىتى بىل ــا س ــا مەۋالن ــڭ دۇنياغ ــن رۇمىنى ــوڭ. جااللىدى چ
ــىددىن  ــەخس شەمس ــم ش ــەڭ مۇھى ــان ئ ــىلە بولغ ــىغا ۋەس تونىلىش
تەبرىــزى. شەمســىددىن يەنــە جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئــەڭ مەشــھۇر 
ــىددىن  ــەتكەن. شەمس ــىر كۆرس ــنەۋى«گىمۇ تەس ــىرى »مەس ئەس
ــاب  ــۇ كىت ــار. ب ــى ب ــق كىتاب ــاالت« ناملى ــڭ »ماق تەبرىزىنى
شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ مەجلىســلەردىكى ســۆھبەتلىرى، نۇتۇقلىرى 
ــۆھبەتلەر  ــان س ــەن بولغ ــى بىل ــن رۇم ــۇنىڭدەك جااللىدى ۋە ش
ھەمــدە مۇرىتلىرىنىــڭ ســورىغان ســۇئاللىرىغا بەرگــەن جاۋابلىرىدىــن 

ــدۇر. ــالر توپلىمى ــر نۇتۇق ــەن بى تۈزۈلگ

ــدا  ــۇش جەريانى ــى ئوق ــق كىتابن ــاالت« ناملى ــەن »ماق م
ــەزى  ــۆزلىگەن ب ــدا س ــرى ئارىس ــڭ نۇتۇقلى ــىددىن تەبرىزىنى شەمس
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ھېكايىلەرنىــڭ جااللىدىــن رۇمىنىــڭ »مەســنەۋى« ناملىــق كىتابىدىمۇ 
ــنەۋى«  ــەن »مەس ــاالت« بىل ــەك »ماق ــم. دېم ــى بايقىدى بارلىقىن
ئارىســىدا مەلــۇم دەرىجىــدە باغلىنىــش بــار. شەمســىددىن تەبرىــزى 
بــەزى خاتــا كــۆز قاراشــتىكىلەرنىڭ دېگىنىــدەك ئۇنــداق ئادەتتىكى 
ــدە  ــرى ئىســالم ئالىمى ــىرلەردىن بې ــۇ ئەس ــتۇر. ئ ــش ئەمەس دەرۋى
ــى  ــتۈن ۋەزىپىلەرن ــىدا ئۈس ــىتالر ئارىس ــۈك مۇرش ــكەن بۈي يېتىش
ئۈســتىگە ئېلىــش ئۈچــۈن يېتىشــىپ چىققــان پــاك بىــر ئارىفتــۇر. 
ــان  ــە ئاتىغ ــالمغا، ئىلىم-مەرىپەتك ــى ئىس ــۇنداق ئۆمرىن ــە ش ئەن
بىــر ئارىــف بولغانلىقــى ئۈچــۈن جااللىدىن رۇمىــدەك زامانىســىدىكى 
ئــەڭ داڭلىــق مەدىرىســىلەردە مۇددەرىســلىك قىلغــان ۋە مۇپتىلىــق 
ــر  ــۇغ بى ــى ئۇل ــالم ئالىمىن ــر ئىس ــان بى ــى ئۆتەۋاتق ۋەزىپىلىرىن
ئىنســان، ئالــالھ ئاشــىقى ۋە ئىشــق ئوتــى بىلــەن يانغــان ئاشــىققا 
ئايالندۇراالمتــى؟ جااللىدىــن رۇمى شەمســىددىن تەبرىزىنىڭ تەســىرى 
ــان  ــىلەردە ئۆتەۋاتق ــىدىن ۋە مەدىرىس ــك تۇرمۇش ــەن كۈندىلى بىل
ۋەزىپىلىرىــدن ۋاز كېچىــپ مەنــا ئالىمىگــە يۈزلەنگــەن ئەمەســمىدى؟ 
ــر دەرۋىــش  ــز ئادەتتىكــى بى ــزى ھەرگى شــۇڭا شەمســىددىن تەبرى
بولماســتىن بەلكــى كۆڭلــى ئۇلــۇغ ھەقىقەتلــەر بىلــەن تولغــان بىر 
ئىرپــان ۋە ئىرشــاد بۇلىقــى ئىكەنلىكــى شۈبھىســىز ھەقىقەتتــۇر. ئۇ 
بۈيــۈك ئىســالم ئالىمــى، ئۇلــۇغ مۇتەســەۋۋۇپتۇر. ئۇنىــڭ بىزگــە 
ــك  ــىل ھېكمەتلى ــېئىرلىرى، ئىس ــۈزەل ش ــەن گ ــدۇرۇپ كەتك قال
ــى ســۇغۇرۇپ،  ــي باغچىمىزن ــراپ كەتكــەن مەنىۋى ســۆزلىرى قاغجى

ــدۇر... ــى ئاچقۇزماقتى كۆڭــۈل بوســتانىمىزدا رەڭمــۇرەڭ گۈللەرن

»ماقاالت« ناملىق ئەسەردىن ئۈزۈندىلەر:

سۆز ئىش ئۈچۈندۇر، ئىش سۆز ئۈچۈن ئەمەس.

ئىــچ ئالىمىمىزدىكــى پاســكىنىچىلىقنىڭ بىر زەررىســىمۇ تاشــقى 
ــۇ  ــى ب ــدۇر. ئىچىمىزدىك ــات يامان ــڭ ق ــۈز مى ــكىنىچىلىقتىن ي پاس
پاســكىنىچىلىقنى قانــداق ســۇ پاكىزلىيااليــدۇ؟ پەقــەت بىــر قانچــە 
تامچــە كــۆز يېشــى، لېكىــن ھەممــە كۆزدىن ئاققــان يــاش ئەمەس، 
بەلكــى بىــر نەرســىنى كۆرەلىگــەن ھەقىقىــي بىــر كۆزدىــن ئاققــان 
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ســاپ، پــاك كــۆز ياشــلىرى پاكىزلىيااليــدۇ.

ئــەڭ ئاخىــرى مەۋالنــا ئۈچــۈن بــۇ يــەردە مــەن. مەندىــن 
ۋە خالــۋەت )ئىنســانالردىن ئايرىلىــپ يالغــۇز ئىســتىقامەت قىلىــش(
تىــن ســۆز ئاچمايتتــى. ئــۆزى بىلــەن بىرنەچچــە كــۈن خالۋەتتــە 
ــاش  ــدۇق. قۇي ــۇنداق قىل ــم ۋە ش ــى ئېيتتى ــىمىز الزىملىقىن بولىش
پۈتــۈن ئالەمنى يورۇتتــى. ئاغزىمدىــن يورۇقلۇقنىــڭ چىقىۋاتقانلىقىنى 
ــارا  ــۇرى ق ــۆزلەر ن ــان س ــن چىقق ــراق ئاغزىمدى ــەن. بى كۆرۈۋاتىم
پــەردە بىلــەن يۆگەلگەنتــى. قۇياشــنىڭ يــۈزى كۆككــە، ئارقىســى 
خەلققــە يۈزلەنگەنتــى. كــۆك بىلــەن يەرنىــڭ پارقىراقلىقى قۇياشــتىن 
ــۈزى  ــڭ ي ــا، ئۇنى ــۈزى مەۋالناغ ــنىڭ ي ــدۇ. قۇياش ــا كېلى مەيدانغ

قۇياشــقا توغرىالنغــان ئىــدى.

ســەنئەت جەھەتتىــن قارىغانــدا، بــۇ زامانــدا دۇنيانىــڭ زور بىر 
قىســمىدا مەۋالناغــا يېتىدىغىنــى يــوق ئىــدى. بــۇ مېتــوت، پىكىــر، 
تىــل جەھەتتىكــى ئۇســتىلىق ۋە ياكــى مەنتىقە جەھەتلەردىن بولۇشــى 
مۇمكىــن. كۆڭــۈل قويســا ۋە غەم-قايغــۇ بولمىســا، يۇقىرىدىكــى 
تېمىــالردا ئالىمــالر بىلــەن سۆزلەشــكەن ۋاقىتتــا تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك 
ــەر  ــدۇ. ئەگ ــكىلى بولى ــەكىلدە مۇنازىرىلەش ــر ش ــۇق بى ۋە ھوزۇرل
مــەن مىــڭ يىــل ئوقۇســام ۋە تىرىشســام بــۇ ئەقىــل يولــى بىلــەن 
ــۇ  ــر تالنىم ــن بى ــق ئىلىملەردى ــان دۇنيالى ــرەك بولغ ــى كې بىلىنىش
ئۆگىنەلمەيمــەن. ئەھــۋال بۇنداق ئىكــەن مەۋالنانىڭ سۆزلىمەســلىكى 
ئەيىــپ ئەمــەس. مــەن ســۆزلەۋاتقان چېغىمــدا ھوزۇرۇمــدا ئىككــى 
ــان  ــۇلمان بولغ ــن مۇس ــى يېڭىدى ــەك ۋە ياك ــر بوۋاقت ــلىق بى ياش
ــلىمىيەتنىڭ ئۆرنىكــى  ــەدەر تەس ــە ق ــۇ ن ــى. ب بىرســىدەك ئاڭاليتت

ھــە!

مېنىــڭ بــۇ ئالەمــدە خەلــق بىلــەن ئانچــە ئىشــىم يــوق. مەن 
بــۇ دۇنيادا ئالــالھ يولىنــى كۆرســەتكەن كىشــىلەرنى تالاليمەن.

دۇنيــا بــۇ بەدەنــدۇر. بۇنــى تــۈزەش ئۈچــۈن ۋاقىت ســەرپ 
ــى  ــۇت، چۈنك ــدا ت ــۇنچىلىك قولۇڭ ــا ش ــك بولس ــا. قانچىلى قىلم
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ئوشــۇقى ھېچتــۇر. مــاڭ، بېرىــپ بىــر گــۈزەل يۈزلۈكنــى تاپقىــن. 
ــڭ  ــن. پەردىنى ــىنى تاپقى ــقا بىرس ــا ئاشــىق بولمىســاڭ باش ئۇنىڭغ
ــار،  ــا ب ــر دىلرەب ــقا بى ــار. باش ــەر ب ــى گۈزەلل ــىدا نى-ن ئارقىس
ئۇنىڭغــا قــۇل بــول ۋە ۋەســلىگە يــەت. ســەن پۈتۈنلــەي ھۆرمۇ؟ 
ــى  ــدا. ھالبۇك ــڭ غېمى ــاق ۋە كىيىمنى ــە قوس ــەن تېخىچ ــاق، س ي
ــڭ  ــالھ ئۇنى ــدۇ. ئال ــى قىلماي ــداق غەملەرن ــۇل مۇن ــي ق ھەقىقى
ــۇ  ــش قانداقم ــۇ دەرۋى ــدۇ. ئ ــەل قىلى ــى ھ ــى ۋە كىيىمىن رىزقىن

ــدۇ؟ ــىلەرگە ئاشــىق بولىدىغان ــداق نەرس ئۇن

دەيســەنكى، كۆز ياشــلىرىڭ نېمىشــقا گــۈل رەڭگىگــە بويالدى؟ 
مادەمكــى ســورىدىڭ، نېمــە ئۈچــۈن شــۇنداق بولغانلىقىنــى ئېنىــق 
قىلىــپ ســۆزلەپ بېــرەي: ســەۋدانىڭ  قانلىــق ياشــلىرى كۆڭلۈمگــە 
تۆكۈلــدى، ئاندىــن كېيىــن بېشــىمدا جۇشقۇنلىشــىپ كۆزلىرىمدىــن 

تېشــىپ چىقتى.

گــۈزەل بىــر گۈلنــى، گــۈزەل كېچىنــى، گــۈزەل بىر دوســتنى 
ــى  ــى گۈلن ــم بولغىن ــا مۇھى ــدۇ. ئەمم ــارزۇ قىلى ــادەم ئ ــە ئ ھەمم
تىكەنلىــرى بىلــەن، كېچىنــى قاراڭغۇلىقــى بىلــەن، دوســتنى بارلىــق 

دەرتلىــرى بىلــەن ســۆيمەكتۇر.

ــۇن.  ــەن« دېمىس ــان، »كۆيىۋاتىم ــە ئىنس ــامدەك ئېرىمىس ش
كۆيۈشــتىن قورقســا كىشــى، »ئاشــىق ئىشــىكى«دىن كىرمىســۇن.

ــە  ــدۇ. مېنىڭچ ــدۇ« دەي ــپ ئېيتى ــت ئاغرىتى ــىلەر »دوس كىش
ئاغرىتىــپ ئېيتىدىغــان كىشــىنى دوســت دېگىلــى بولمايــدۇ. ســېنى 
ــۆزلەرنى  ــان س ــى ئاغرىتىدىغ ــى جېنىڭن ــەن كىش ــى كۆرمىگ ياخش
ــق  ــۆزى ئاچچى ــان س ــى بولغ ــتنىڭ دېمەكچ ــى دوس ــدۇ. ھەقىق دەي
بولســىمۇ، ســېنىڭ جېنىڭنــى ئاغرىتماســلىق ئۈچــۈن تاتلىــق تىــل 

ــدۇ. ــاڭا ئاڭلىتى ــۇ ســۆزلەرنى س ــەن ئ بىل

ــا.  ــم بولم ــدەك زالى ــا تىكىنى ــول، ئەمم ــۈزەل ب ــدەك گ گۈل
ــى  ــات، ياك ــى ياش ــا ئۇن ــى، ي ــۆز دېگىنك ــۇنداق س ــىگە ش بىرس

ــا. ــدار قىلم ــز يارى ــا ھەرگى ــۈر. ئەمم ئۆلت
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سېنىڭ كۆڭلۈڭ ئۆزگەرسە دۇنيا ئۆزگىرىدۇ.

سۆيمىگەنگە چۈمۈلىمۇ يۈك،

سۆيگەنگە پىلمۇ چۈمۈلە.

تاغنىمۇ يۆتكەيدۇ ئىنسان،

ئاشىق بولۇپ ئىشەنگەندە.

ئەي كۆڭۈل شۈك تۇر!

قىش ئۆتۈپ باھار كەلگىچە،

كېچە ئۆتۈپ تاڭ ئاتقۇچە،

ئۇزاق يولالر يېقىنالشقۇچە،

قىيىــن كۈنلــەر كېتىــپ، خۇشــاللىق كېلىــپ، يۈزىمىــز 
كۈلگىچــە،

ۋىسال كۆز ياشلىرى يۈزىمىزنى نەمدىگىچە، شۈك تۇر!

دۇنيانــى ئاخىرەتكــە ئەكىتەلمىگەندىكىــن، شــۇنداق ياشــىغىنكى 
دۇنيــا ســېنى ئاخىرەتكــە ئەكەتســۇن.

ــا  ــن. ئەمم ــىڭ مۇمكى ــە بواللىش ــە نەرس ــا ھەمم ــۇ ھاياتت ب
ــۇر. ــان« بولماقت ــى »ئىنس ــم بولغىن مۇھى

كاشــكى ســەن مــەن بولســاڭ، ســېنى سۆيۈشــنىڭ قانچىلىــك 
قىيىــن ئىكەنلىكىنــى بىلســەڭ.

كاشــكى مــەن ســەن بولســام، بۇنچىلىــك ياخشــى كۆرۈشــكە 
مۇيەسســەر بولۇشــنىڭ پەيزىنــى ســۈرگەن بولســام.
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ــن  ــن كېيى ــەي، ئۆلگەندى ــى بىلم ــدا قەدرىن ــات چاغ ھاي
بىلگەننىــڭ ھېچكىمگــە پايدىســى يــوق. ســۆيگەنلىرىڭالرنى 
تىرىلدۈرۈشــنىڭ يولــى، ھاياتنىــڭ ســاپلىقىنى ئىتىــراپ قىلىــش ۋە 

ــارەت. ــتىن ئىب ــادە بىلدۈرۈش ئىپ

ــا،  ــان دۇئالىرىڭغ ــمىدى دەپ زارالنغ ــە ئاش ــەپ ئەمەلگ ئەج
ــەن دەپ  ــى بوپتىك ــماي ياخش ــە ئاش ــدە ئەمەلگ ــڭ بىرى كۈنلەرنى

ــەن. ــۈكۈر قىلىس ش

ئاشــىقنىڭ تىلــى دۇئــا. ھــەر دۇئــا ســۆيگىنىمىزگە يېزىلغــان 
مۇھەببــەت مەكتۇبىــدەك بولىشــى الزىــم.

ــىزلىك  ــە. ئۈمىدس ــىزلىككە چۆكم ــىلكىن. ئۈمىدس ــۇر، س ت
ــدۇر. ــد ئالالھتىن ــەيتاندىن، ئۈمى ش

مەۋالنانىــڭ »دىۋانــى كەبىــر« ناملىق ئەســىرىنىڭ زور قىســمى 
ــۆپ  ــەرنىڭ ك ــۇپ، ئەس ــىۋەتلىك بول ــەن مۇناس ــىددىن بىل شەمس
قىســمىدا ئۇنىڭدىــن ســۆز ئاچىــدۇ. ئۇنىڭغــا بولغــان دوســتلۇقىنى، 
سېغىنىشــىنى ئىزھــار قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ مەنىۋىــي ئاشــىقىنى ئىزھــار 

قىلىــدۇ.

مەسىلەن:

ــدە،  ــۇپ كەلگەن ــدەك تۇغۇل ــن ئاي ــىددىن تەبرىزدى شەمس
قۇيــاش ۋە ئــاي ئۇنىڭغــا قــۇل بولــۇپ خىزمــەت قىلىــش ئۈچــۈن 

ــدۇ. ــدا تۇرى ــالپ دىۋان ــەر باغ ــە كەم بەللىرىگ

ئۇنىــڭ شــۇنچىلىك پارقىــراق يۈزىنــى كــۆز بىلــەن كۆرگەندە، 
ئىنســانىي كۆزلــەر ھەقنــى كــۆرۈش الياقىتىگــە ئىگــە بولدى.

ئــوردا  ســەردار،  ئالدىــدا  شــاھنىڭ  ئــۇ  مەلەكلــەر 
ــۆز ۋە  ــەر ك ــۇردى. كۆكل ــپ ت ــەپ تارتى ــدەك س خىزمەتكارلىرى

باشــلىرى بىلــەن ھوزۇرىــدا ســەجدە قىلــدى...



70

ئــەي تەبرىزنىــڭ ئىپتىخــارى شەمســىددىن! ســېنىڭ خۇمالىــق 
ــادىمان  ــا ش ــى دائىم ــى دىلىمن ــەن ئىشــق ئوت ــن كەلگ كۆزلىرىڭدى

ــدى... ئەيلى

بولغــان  ئىپتىخــارى  تەبرىزنىــڭ  قۇياشــى،  شــەرقنىڭ 
شەمســىددىننىڭ ئارقىســىدىن بۇلۇتتــەك كۆڭۈللــەر يۈگۈرەشــمەكتە...

ــى  ــاق، ئۇن ــدى. ي ــدەك پارقىرى ــزى ئاي ــىددىن تەبرى شەمس
ــۈزى  ــڭ ي ــۇن. ئۇنى ــاتقىلى بولس ــا ئوخش ــپ ئايغ ــداق قىلى قان

ــۇر. ــرەك نۇرلۇقت ــۇ بەك ئايدىنم

ئەي ئاي! كۆڭلۈمگە ئوتنى سالغانمۇ سەن،
دوستالر بار، بىراق كۆڭلۈمگە ياققىنى سەن.
ئىنسانالر نەۋرۇز ۋە بايرامالر بىلەن خوش،

پەقەت نەۋرۇزۇممۇ، بايرىمىممۇ سەن.
كۆڭلــۈم ســىرالردىن خــەۋەردار بولغانــدا پۈتــۈن دۇنيادىكــى 

ئىشــالردىن قۇتۇلــدۇم، ھــۆر بولــدۇم.

شەمســىددىن تەبرىزىدىــن ئايرىلغــان جااللىدىــن رۇمــى چوڭقۇر 
ئىزتىــراپ ئىچىــدە »ئەســلە« ناملىــق شــېئىرىنى يازىدۇ:

تاتلىق ئۆمۈردەك كېتىشنى قىلدىڭ نىيەت،
ھىجران ئېتىغا ئىگەر توقۇدۇڭ قەستەن.

ئەمما بىزنى ئۇنۇتما، ئەسلە.
ساڭا پاك دوستالر، ياخشى دوستالر، ماس دوستالر،

يەردىمۇ بار، كۆكتىمۇ بار.
كونا دوستالر بىلەن ئىچكەن قەسەمنى ئەسلە.

سەن ھەر كېچە تولۇن ئاينى،
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بېشىڭغا ياستۇق قىلدىڭ يولالردا،
تىزىمدا ياتقان كېچىلەرنى ئەسلە.

سەن نى سۇلتانالرنى ئۆزۈڭگە قۇل،
شېرىندەك گۈزەللەرنى مەپتۇن قىلدىڭ.
ئىشق ئوتىدا كۆيدۈم پەرھاتتەك مەن،

ھىجران تاغلىرىنى تەشكۈدەك بولغىنىمنى ئەسلە.

دېڭىزدەك ئىدىڭ كۆزلىرىمنىڭ گىرۋەكلىرىدە،
مەن ئاشىق تۈزلەڭلىكى ئىدىم كۆز ئالدىڭدا،

زەپەدەك، گۈللەردەك ئىرماش-چىرماش.
بۇالرنى ئۇنۇتما، ئەسلە.

ئەي تەبرىزلىك شەمسىددىن،
ــى  ــن ھەممىن ــېنىڭ يۈزۈڭدى ــڭ، س ــىقتۇر مېنى ــم ئاش دىنى

ــۆردۈم. ك
مېنىڭ دىنىم سېنىڭ يۈزۈڭدە جۇاللىنىدۇ، ئەي سۆيگىنىم.

بۇنى ئۇنۇتما، ئەسلە!
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5. ئاشىق
قەلەم ھەر نەرسىنى يازىدۇ،

ئاشىققا كەلگەندە بېشى قايىدۇ.
ئاشىقنى چۈشەندۈرۈشتە ئاقىلمۇ ئازىدۇ،

شۇڭا يەنە ئۇنى ئاشىقنىڭ ئۆزى يازىدۇ
                                                                -مەۋالنا

ــل  ــۈچ خى ــىنى  ئ ــا كېلىش ــڭ بارلىقق ــەۋۋۇپتا ئالەمنى تەس
ــى،  ــتېتىك نەزىرىيىس ــى ئىس ــەرھىلەيدۇ، يەن ــە ش ــە بويىچ نەزىرىي
ــى(. ــش نەزەرىيىس ــئولوگىيە )بىلى ــى ۋە گىنوس ــق نەزىرىيىس ئىش

ئىســتېتىك نەزىرىيىســى ئالــالھ ئــۆز ھۆســنى-جامالىنى كۆرۈش 
ئۈچــۈن ئەينــەك ئورنىــدا تەبىئەتنــى ياراتقــان دېگــەن تەلىماتتــۇر. 
ــەك«  ــەرلىرىدە »ئەين ــڭ ئەس ــن رۇمىنى ــۈن جااللىدى ــۇنىڭ ئۈچ ش
ئىبارىســى كــۆپ ئۇچرايــدۇ. ئــۇ ئوبىكتىــپ مەۋجۇتلۇقنــى ئىنكاس، 
ــرى  ــەرلىرىدە ئىلگى ــنى ئەس ــەن قاراش ــەت دېگ ئىنكاســنى مەۋجۇدىي
ــۇق  ــز كۆرەلمەيتت ــى ھەرگى ــا ئۆزىمىزن ــەك بولمىس ــۈرىدۇ. ئەين س
ــڭ  ــەردە ئالالھنى ــق مەۋجۇدىيەتل ــى بارلى ــاراپ تەبىئەتتىك دەپ ق
ــۇڭا  ــۈرىدۇ. ش ــرى س ــى ئىلگى ــى بولىدىغانلىقىن ــىنى كۆرگىل ئەكس
ئەســەرلىرىدە تەبىئەتتىكــى بارلىــق ھادىســىلەردىن تارتىــپ بارلىــق 
ــى،  ــە ئىكەنلىكىن ــڭ ھەرىكەتت ــان مەۋجۇداتالرنى ــە بولغ جانلىقالرغىچ
ــال  ــرت رىئ ــى، كونك ــرت ھالىت ــڭ كونك ــا ماددىنى ــەكىل بولس ش
جىســىم ھەمىشــە ھەرىكەتلىنىــپ ئۆزگىرىــپ، بىــر خىــل ھالەتتىــن 
ــي  ــال ماددى ــان رىئ ــۈپ تۇرىدىغ ــە ئۆت ــل ھالەتك ــى خى ئىككىنچ
ــر  ــەت بى ــى پەق ــلى مەنبەس ــڭ ئەس ــى، ئۇالرنى ــەت ئىكەنلىكىن ھال
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ــز  ــدا دېڭى ــق ھال ــى ئوبرازلى ــەندۈرىدۇ. بۇن ــى چۈش ئىكەنلىكىن
ســۈيىنىڭ دولقۇناليدىغانلىقىنــى، ئىسســىقلىقنىڭ تەســىرى بىلــەن ھور 
ــلۇقىدا  ــاۋا بوش ــن ھ ــى ئاندى ــا كۆتۈرىلىدىغانلىقىن ــۇپ يۇقىرىغ بول
ــى  ــىل بولىدىغانلىقىن ــۇت ھاس ــپ بۇل ــرى بىرىكى ــور زەررىچىلى ھ
ــدە  ــۇر ھالىتى ــە يامغ ــن يەن ــۇپ قايتىدى ــا بول ــن تامچ ئاندى
ــۇلۇپ  ــۇلىرى قوش ــۇر س ــۇ يامغ ــىدىغانلىقىنى، ب ــە چۈش تۆۋەنگ
ئۆســتەڭ بولىدىغانلىقىنــى، ئۆســتەڭلەر قوشــۇلۇپ دەريــا، دەريــاالر 
ئاخىــرى يەنــە دېڭىزغــا قۇيۇلىدىغانلىقىدىــن ئىبــارەت بىــر چەمبــەر 
ــر سىســتېمىغا ئاساســەن توختاۋســىز ھەرىكــەت  ــم بى ــدە دائى ئىچى
قىلىــدۇ. بــۇ جەرياندىكــى ئۆزگىرىــش، يوقىلىــش ۋە راۋاجلىنىــش 
ھادىســىلىرىنى شــەكىلدىكى ئۆزگىرىــش، بىــر ھالەتتىــن يەنــە بىــر 
ــال  ــى يەنى ــڭ مەنبەس ــا ئۇالرنى ــى. ئەمم ــۈش جەريان ــە ئۆت ھالەتك

ــدۇ.  ــر دەپ قاراي بى

بارلىــق  مۇتلــەق  تەپەككۇرىــدا  رۇمىنىــڭ  جااللىدىــن 
ــن  ــن كېيى ــى كۆرگەندى ــە ئۆزىن ــۇ ئەينەكت ــارەت ب ــن ئىب تەبىئەتتى
ئۇنىڭغــا ئاشــىق بولغــان ھەمــدە ئەينــەك ســۈپىتىدىكى تەبىئەتتــە 
ــى  ــان. يەن ــىق قىلغ ــە ئاش ــنى-جامالىنىمۇ ئۆزىگ ــەن ھۆس كۆرۈنگ
ــۇ  ــىق. ب ــا ئاش ــەت ئالالھق ــىق، تەبىئ ــە ئاش ــالھ تەبىئەتك ئال
تەســەۋۋۇپتىكى ئىككىنچــى نەزەرىيــە ئىشــق نەزىرىيىســىدۇر. شــۇڭا 
جااللىدىــن رۇمــى ئەســەرلىرىدە ئىشــقنى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويغان. 
ئــۇ »ئىنســاننى ئۆزۈڭگــە ئاشــىق ئەتكــەن ئىدىــڭ، ئىشــق غەليانى 

ــدۇ. ــدى« دەي ــا كەل ــەم بارلىقق ــەن ئال بىل

تەســەۋۋۇپتا يەنــە »ۋۇجــۇدى مۇتلــەق« بىلىنمەكنــى 
خالىغانلىقــى ۋە مۇشــۇ ســەۋەبتىن كائىناتنــى ياراتقانلىقىنــى ئىلگىرى 
ــى« دۇر. ــش نەزەرىيس ــە »بىلى ــى نەزىرىي ــۇ ئۈچىنچ ــۈرىدۇ، ب س

ــى  ــىتى ھەقن ــر مەقس ــاننىڭ بىردىنبى ــەۋۋۇپتا ئىنس ــۇڭا تەس ش
ــڭ  ــن رۇمىنى ــى جااللىدى ــدۇ. چۈنك ــش دەپ قاراي ــۇش ۋە بىلى تون
تەپەككۇرىــدا ھــەق ئۆزىنــى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن كائىناتنــى ياراتقان 
دەپ قارايــدۇ يەنــى ئۆزىنــى تەجەللــى قىلغــان. شــۇڭا تەبىئەتتىكــى 
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ــس  ــۈپەتلىرى ئەك ــڭ س ــان ئالالھنى ــق بولغ ــە بارلى ــق يەكك بارلى
ــڭ  ــدا ھەقنى ــى، ئۇنىڭ ــڭ تەجەللىس ــانمۇ ھەقنى ــەن. ئىنس ئەتك
ــۇڭا  ــان. ش ــى بولغ ــدا تەجەلل ــەم ھال ــەڭ مۇجەسس ــۈپەتلىرى ئ س
ــۇ  ــلىنىدۇ، ب ــتىن باش ــۈزۈك تونۇش ــى س ــۇش ئۆزىن ــى تون ھەقن

ــىپى«. ــش پرىنس ــنىڭ »بىلى ــى بىلىش ئالەمن

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ قارىشــىچە تەجەللىنىــڭ قانــداق مەيدانغــا 
كېلىدىغانلىقىنــى ئالالھتىــن باشــقا ھېچكىــم بىلمەيــدۇ. چۈنكــى دۇنيا 
ھــەر دەقىقىــدە ئۈزلۈكســىز يېڭىدىن تەجەللــى بولــۇپ تۇرىدىغانلىقى 
ــى  ــى بىلگىل ــا كېلىدىغانلىقىن ــداق مەيدانغ ــڭ قان ــۈن تەجەللىنى ئۈچ
بولمايــدۇ. بىــز دۇنيــا جىمجىــت ھالەتتــە تۇرغانــدەك ھېســاپاليمىز، 
ــن  ــۇپ يېڭىدى ــە بول ــت ھەرىكەتت ــەر ۋاقى ــات ھ ــە كائىن ئەمەلىيەتت
يارىتىلىــپ، يوقىلىــپ يەنــە قايتىدىــن يارىتىلىــدۇ. ھەرقانــداق ماددا 
ــر خىــل  ــە بى ــر خىــل شــەكىلدىكى تەجەللىدىــن يوقىلىــپ، يەن بى

شــەكىلدە تەجەللــى بولــۇپ تۇرىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ پەلسەپىســى ئاشــىقنىڭ ئۈســتىگە 
قۇرۇلغــان بولــۇپ، شــۇڭا ئــۇ تەبىئەتتىكــى بارلىــق مەۋجۇداتــالر 
ــىق  ــى ئاش ــەت قانۇنىيەتلىرىن ــى، ھەرىك ــڭ ماھىيەتلىرىن ۋە ئۇالرنى
بىلــەن چۈشــەندۈرىدۇ. ئۇنىــڭ تەپەككۇرىــدا ھەقىقىــي بارلىــق بىرال 
ــى  ــر، يەن ــۇ، ســۇبيېكتىمۇ بى ــقنىڭ ئوبيېكتىم ــالھ. شــۇڭا ئىش ئال
ئاشــىقمۇ، مەشــۇقمۇ ئەســلىدە بىــر بولغــان بولىــدۇ. شــۇڭا ئــۇ 
ئاشــىقنى ئالالھنىــڭ ئىنســانالرغا بەرگــەن بىــر لۇتفــى دەپ قارايدۇ. 
شــۇڭا ئۇنىــڭ تەپەككۇرىــدا ئاشــىق مۇقەدەســتۇر. مۇتەســەۋۋۇپالر 
ــۇقى  ــۈپ مەش ــا چۆك ــق قاينىمىغ ــدا ئىش ــان ھال ــى ئۇنتىغ ئۆزىن
بىلــەن بىرلىشــىپ كېتىــش ئارقىلىــق ئەســلىدىكى بىرلىــك ھالىتىگــە 

ــان. ــي غايىســى قىلغ ــەڭ ئالى ــڭ ئ قايتىشــىنى ئۆزىنى

ئاشــىق تۇيغۇســى، مەشــۇقىغا قــۇل بولــۇش ۋە ئــۆزى ئىگــە 
بولغــان ھــەر نەرســىنى مەشــۇقى ئۈچــۈن پىــدا قىلىدىغان يۈكســەك 

ــر روھتۇر. بى
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ــەزەر  ــىقىغا ن ــان ئاش ــۈپكە بولغ ــى يۈس ــڭ ھەزرىت زۇلەيخانى
ســالىدىغان بولســاق، بــۇ ئايــال ئۆزىنىــڭ بارلىــق مال-مۈلكىنــى، 
گۈزەللىكىنــى ئۆزىنىــڭ مەقســىتى ئۈچــۈن ســەرپ قىلغــان. رىۋايەت 
قىلىنىشــچە، زۇلەيخــا يەتمىــش تۆگىگــە يــۈك بولغىــدەك ئالتــۇن-
ــالىغا  ــۈپنىڭ ۋىس ــىنى يۈس ــڭ ھەممىس ــۈش، زىبۇ-زىننەتلەرنى كۈم
ــۈپنى  ــى يۈس ــۈن ھەزرىت ــان. »بۈگ ــەرپ قىلغ ــۈن س ــش ئۈچ يېتى
ــۈدەك  ــۈر يەتك ــر ئۆم ــىگە بى ــە كىش ــەن ھەمم ــۆردۈم« دېگ ك
ئالتۇن-كۈمــۈش ھەدىيــە قىلغــان. ئاخىرىــدا ئۆزىــدە ھېــچ نەرســە 
ــق  ــن بارلى ــىز مۇھەببىتىدى ــان چەكس ــۈپكە بولغ ــان. يۈس قالمىغ
نەرســىلەرنى ئۇنتــۇپ پەقــەت »يۈســۈپ« دېگــەن بــۇ ئىســىمدىن 
ــىنى  ــا بېش ــەن. ھەتت ــىدىن ۋاز كەچك ــداق نەرس ــقا ھەرقان باش
ــتىگە  ــۇزالر ئۈس ــى يۇلت ــۇ كۆكتىك ــە قارىغاندىم ــۈرۈپ كۆكك كۆت
ھەزرىتــى يۈســۈپنىڭ ئىســمىنىڭ يېزىلغانلىقىنــى كۆرەرمىــش. 
ــى  ــپ ھەزرىت ــان ئېيتى ــا ئىم ــالنغاندا، زۇلەيخ ــە ئاساس رىۋايەتلەرگ
يۈســۈپ بىلــەن نىكاھالنغاندىــن كېيىــن شــۇنچىلىك ياخشــى كۆرگەن 
مۇھەببىتىدىــن، ســۆيۈملۈك يولدىشــىدىن ئايرىــم ياشــاپ، پۈتــۈن 
ۋۇجــۇدى بىلــەن ئىبــادەت قىلىشــقا باشــلىغان. ئۆزىنــى پۈتۈنلــەي 
ــرى  ــى كۈندۈزلى ــۈپ زۇلەيخان ــى يۈس ــان. ھەزرىت ــا ئاتىغ ئالالھق
ــرى چاقىرســا  ــرەي« دېگــەن، كەچلى ــە كى ــا چاقىرســا »كەچت يېنىغ
ــر  ــرى بى ــمىگەن. ئاخى ــق كۆرۈش ــرەي« دەپ داۋاملى ــە كى »ئەت
كۈنــى زۇلەيخــا ھەزرىتــى يۈســۈپكە »مــەن ئالالھنــى تونۇماســتىن 
بــۇرۇن ســاڭا ئاشــىق بولغــان، لېكىــن ئۇنــى تونۇغاندىــن كېيىــن 
ئۇنىڭغــا بولغــان مۇھەببىتىــم ھەممىنــى بېســىپ چۈشــتى.« دېگەن.

ــداق  ــۈپ مۇن ــى يۈس ــۆزلىرىگە ھەزرىت ــۇ س ــڭ ب زۇلەيخانى
ــەن  ــى م ــەن بىرلىشــىش بۇيرۇقىن ــېنىڭ بىل ــەن: »س ــاۋاپ بەرگ ج
ــى ۋە  ــز بولىدىغانلىقىن ــى بالىمى ــڭ ئىكك ــم. بىزنى ــن ئالدى ئالالھتى
ــدۈردى.«  ــاڭا بىل ــالھ م ــى ئال ــەر بولىدىغانلىقىن ــڭ پەيغەمب ئۇالرنى
زۇلەيخــا بــۇ گەپلەرنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىن: »ئالالھ ســاڭا شــۇنداق 
بۇيــرۇق قىلغــان بولســا ۋە مېنــى شــۇنداق بىــر ئىشــقا ســەۋەپ 
ــم  ــان دىلى ــا ج ــڭ بۇيرۇقىغ ــا، ئالالھنى ــان بولس ــقا تاللىغ بولۇش
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ــۈپكە  ــى يۈس ــى ھەزرىت ــەن ۋە كۆڭلىن ــۇنىمەن« دېگ ــەن بويس بىل
ــەن. بەرگ

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدا  ئاشــىق ھەممىنىڭ ئۈســتىگە 
قويىلىــدۇ. بۇ توغرىســىدا »مەســنەۋى«دە مۇنــداق دەيدۇ:

ــەۋەبىدىن  ــۆيگۈ س ــىدۇ. س ــق تاتلىقلىش ــۆيگۈدىن ئاچچى »س
مىســمۇ ئالتۇنغــا ئايلىنىــدۇ. ســۆيگۈ بــار يــەردە التقىــالر، سېســىق 
ســۇالر پاكلىنىــپ پاكىزلىنىــدۇ. ســۆيگۈ بىلــەن دەرتلــەر يوقۇلــۇپ 
ــۆيگۈ  ــدۇ. س ــۈك تىرىلى ــۆيگۈدىن ئۆل ــدۇ. س ــىپا تاپى ــەل ش كېس
ــەت  ــۆيگۈ پەق ــۇڭا س ــدۇ. ش ــۇل بولى ــاھ ق ــەۋەبىدىن پادىش س
ــە- ــىدۇر. كەلس ــڭ نەتىجىس ــى ئىرپاننى ــتۇر، يەن ــا خاس ئارىفالرغ
ــە  ــۆيگۈ تەختىگ ــۇ س ــان قانداقم ــىلەرگە چوقۇنىدىغ ــەس نەرس كەلم

ــۇن؟« ــىپ بولس مۇناس

»دىۋان كەبىر«دە مۇنداق دەيدۇ:

ــڭ  ــەن دەرتنى ــن كەلگ ــالر، ئۇنىڭدى ــىق بولغان ــا ئاش ئالالھق
ــۆيىنىدۇ. ــن س كۆپلىكىدى

ئاشــىق، ئاشــىقتىن كەلگــەن باالالرغــا ئىتىبــار بېرىــپ 
كەتمەيــدۇ. ئۇنىڭدىــن ئىبــرەت ئالمايــدۇ.

ھــەر ئىككــى جاھــان غــەم تىكەنلىــرى بىلــەن تولســا، تۆگــە 
تىكەندىــن قورقمايــدۇ.

جــان ۋە جاھــان، ئازاپــالر، كۆڭۈلســىزلىكلەر بىلەن بۇلغانســا، 
بىرســىگە ئاشــىق تازىلىغۇچــى بولســا، ئــۇ ھەممســىدىن پاكلىنىدۇ.

ــا  ــە بولس ــقا نېم ــن باش ــپ ئۆزۈڭدى ــى كېلى ــىق ئوت ئاش
ــا  ــە بولس ــدە نېم ــدا كۆڭلۈڭ ــۇ چاغ ــا، ب ــۈل قىلس ــدۈرۈپ ك كۆي
ــن. ــەن كۈلگى ــۇم بىل ــن. تەبەسس ــوش بولغى ــە خ ــى كۆيس ھەممس

ــق  ــان، دائىملى ــرى داۋام قىلىۋاتق ــن بې ــۇ ئەزەلدى بولۇپم
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ــۇ  ــا ب ــىقى بولس ــىنىڭ ئاش ــىپ بىرس ــۆيگۈگە مۇناس ــان، س بولغ
ــىق! ئاش

ئاشــىق ھــەر ۋاقىــت ياخشــىلىقنى، گۈزەللىكنــى، توغرىلىقنــى، 
ــەن  ــى بىل ــالھ سۆيگۈس ــى ئال ــەت تۇيغۇلىرىن ــۈك مۇھەبب مەڭگۈل

قوبــۇل قىلىشــى الزىــم. 

ــۈل  ــىق، كۆڭ ــدۇ: »ئاش ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم جااللىدى
ــىدۇر.« ــان كىش ــەپەر قىلغ ــا س يۇرتىغ

ئۇنىــڭ نەزىرىدىكــى »ئاشــىق« بىــر جۇشــقۇنلۇق، ئۆزىدىــن 
ــڭ »ئاشــىقى«  ــدۇر. ئۇنى ــر ھال ــن ئۈســتۈن بى ــش، ئۆزىدى كېچى
ئىنســاننى ئۆزۈمچىللىكتىــن، مەنمەنچىلىكتىــن قۇتۇلدۇرىدىغــان 

ــدۇر. يول

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىدىكــى »ئاشــىقالر« بىــر بۇلۇڭــدا 
ــەن ئــۆزى  ــۆز ئاشــىقى بىل ــۇپ، ئ ــۇرۇپ تەقدىرگــە رازى بول ئولت
ــىدىغان  ــكە تىرىش ــە كىرىش ــان جەننەتك ــدە ھازىرلىغ ــۈن كۆڭلى ئۈچ
ئىنســانالر ئەمــەس. ھەتتــا بــۇ دۇنيــادا ۋاز كېچىــپ، تەركىدۇنيــا 

بولىدىغــان دەرۋىشــلەردىن ھېــچ ئەمــەس.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
تۇپراق بەدەن، ئاشىق سەۋەبىدىن كۆكلەرگە چىقتى،
تاغمۇ ئاشىق بىلەن ئويناشقا باشلىدى، تېتىكلەشتى.

ياپيېشىل ئاشىق باغلىرىنىڭ باش-ئايىغى يوق،
ئۇ يەردە غەم ۋە خۇشالىقتىن باشقا نى مېۋىلەر بار.

ــىق«.  ــر »ئاش ــادە بى ــىقى پەۋقۇلئ ــڭ ئاش ــن رۇمىنى جااللىدى
ھەمــدە شــۇنداق بىــر »ئاشــىق«كى ئــۇ ئالــالھ نېســىپ قىلغــان 
ئــەڭ بۈيــۈك ئاالھىدىلىكلەردىــن بىرىــدۇر. مەيلــى كىــم كىمنــى، 
ــە  ــداق سۆيس ــۇن، قان ــە كۆرس ــى كۆرس ــداق ياخش ــى قان نېمىن
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سۆيســۇن، بــۇ تۇيغــۇ ئاالھىدىلىكلىــرى بولغــان ئاشــىق ئۇنىــڭ 
ــا كېلىشــىنىڭ ئەكــس ئېتىشــىدۇر. ھەقىقىــي بارلىقىنىــڭ ۋە ۋۇجۇتق

ئــۇ دەيدۇكــى: »ئالالھتىــن باشــقا ھەممــە نەرســە باتىلــدۇر، 
يامغــۇرى ئۈزۈلمەيدىغــان  ئاساسســىزدۇر. ئۇنىــڭ ئىھســانى 

ــۇر.« بۇلۇتت

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئاشــىق ئۆتكۈنچــى، چوڭقــۇر 
ــىققا مۇيەسســەر  ــي ئاش ــدا ھەقىقى ــەڭ ئاخىرى ــال ئ بولمىســىمۇ يەنى
بولىدىغانلىقــى ئۈچــۈن كۆڭــۈل كۆكســى ئوچــۇق بولۇشــى الزىــم.

»ئاشــىق بولمىغــان كىشــى قاناتســىز قۇشــقا ئوخشــاش« دەپ 
ــكىلىكلەردىن  ــق ئەس ــى بارلى ــدۇ. يەن ــىققا چاقىرى ــانالرنى ئاش ئىنس

يىــراق تۇتىدىغــان نەرســە يەنىــال ئاشــىق.

ــا  ــىق ئالالھق ــي ئاش ــىچە، ھەقىقى ــڭ قارىش ــن رۇمىنى جااللىدى
ھەقىقىــي كۆڭــۈل بىلــەن باغالنمــاق. بۇنــداق ئىنســاننىڭ ئۆزلۈكى 
قالمايــدۇ. بــۇ ئاشــىقنىڭ ئــەڭ يۇقىــرى پەللىســى بولــۇپ بۇنــداق 
ئىنســان نەپســىگە چــوغ تارتمايــدۇ، باشــقىالرغا زىيــان ســالمايدۇ. 
چۈنكــى ئاشــىقنىڭ مەنبەســى بولغــان ئالــالھ بۇيرىغــان ھەقىقىــي 

ــدۇ. ــا پۈركەنگــەن بولى ئەخالقق

ئاشىق بول ئاشىق، ئاشىقنى تالال،
سەنمۇ تالالنغان بىر ئىنسان بول!

ــىق«تۇر.  ــر »ئاش ــۈك بى ــى بۈي ــن رۇم ــۇڭا جااللىدى ش
ئاشــىقنىڭ ئەپەندىســىدۇر. ئاشــىقتا يــوق بولــۇپ، ئاشــىق بىلــەن 
ــە  ــىقنىڭ نېم ــدۇر. ئاش ــىقنىڭ ئۆزى ــى ئاش ــدۇر. يەن ــار بولغان ب

ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــورىغانالرغا ئ ــى س ئىكەنلىكىن

ــى  ــول، مەيل ــۇر ب ــى ن ــل، مەيل ــۇپ بى ــدەك بول »مېنىڭ
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ــەن.  ــەي بىلەلمەيس ــى پۈتۈنل ــە، ئۇن ــۇ بولمىغىچ ــۇ، ئ قاراڭغ
ــەن.« ــن بىلىس ــاڭ ئاندى ــدەك بولس مېنىڭ

ــەرلىرى   ــق ئەس ــڭ بارلى ــن رۇمىنى ــۇ جااللىدى ــڭ ئۈچۈنم ئۇنى
ــڭ  ــى ئۇنى ــان. چۈنك ــىدا يېزىلغ ــىق« توغرىس ــرەك »ئاش كۆپ
ھاياتــى، بار بولۇشــىنىڭ ئــۆزى ئاشــىقتۇر. كائىناتنىڭ يارىتىلىشــىمۇ 
ــڭ  ــىقتۇر. »ئالالھنى ــزى ئاش ــڭ يىلتى ــىقتىندۇر. مەۋجۇتلۇقنى ئاش
ــتۇر. ــن مۇقەددەس ــى« ھەممىدى ــڭ سۆيگۈس ــىقى«، »ئالالھنى ئاش

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئەقىــل ۋە ئىلىــم ئــۇ ئالەمنىڭ 
ــانالرنى  ــەت ئىنس ــۇالر پەق ــىز. ب ــكە چارىس ــى بىلىش ھەقىقەتلىرىن
ــۇ  ــدۇ. ئ ــانغا ئاپارماي ــا نىش ــدۇ. ئەمم ــە ئاپىرى ــر نۇقتىغىچ بى
مۇنــداق دەيــدۇ: »ئەقىــل پۈتــۈن بارىدىغــان يولالرنــى بىلگــەن 

ــدۇ.« ــى بىلەلمەي ــىق يولىن ــۇ، ئاش تەقدىردىم

ئىنسان بىلەن ئالالھ ئارىسىدا بىر دېڭىز بار دېسەك،
ئەقىل بۇ دېڭىزدا ئۈزگۈچى، ئاشىق بولسا كېمىدۇر.

ئــۈزۈش گۈزەلــدۇر، ئەممــا ئــۇزۇن بىــر يــول ئۈچــۈن يېتەرلىــك 
س. مە ئە

ــۇغا  ــا س ــى ھەتت ــپ قېلىش ــدا ھېرى ــۈزۈش جەريانى ــان ئ ئىنس
ــن. ــى مۇمكى ــۈپ ئۆلۈش چۆك

ئەمما كېمىگە چۈشكەن نىشانغا بارااليدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى ئەســەرلىرىدە »ئاشــىق«تىن باشــقا ھېچقانــداق 

نەرســىگە ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكىنــى ئىپادىلەيــدۇ.
سۆيگۈنۈم جانىمسەن مۇھەببىتىم دائىما،
بىر قەدەمچىلىك تۇپراق بوپتىمەن ساڭا.

مەزھەبىم ئاشىق، سەندىن كۆردۈم ئالەمنى،
سەن ئەلبەت جان كۆزۈم بىر ماڭا قارىغىنا!

ــى   ــان مۇھەببەتن ــە بولغ ــە ۋەتەنگ ــى يەن ــن رۇم جااللىدى
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ــدۇ.  ــپ مەدھىيەلەي ــا ئېلى ــدە تىلغ ــق ئاالھى ــىق« ئارقىلى »ئاش
ۋەتەننــى سۆيۈشــمۇ بىــر ئاشــىقتۇر. ئالالھنــى سۆيۈشــنىڭ 
جۈملىســىدىندۇر. بــۇ توغرىســىدا ئــۇ مۇنــداق ھېكايــە ســۆزلەيدۇ:

ئــۇزۇن يىلــالر مەشــۇقىدىن ئايرىلىپ ھىجــران ئازابــى چەككەن 
ــىپتۇ.  ــەن دىدارلىش ــۇقى بىل ــپ مەش ــە قايتى ــىق ۋەتىنىگ ــر ئاش بى
مەشــۇقى ئاشــىقىدىن ســوراپتۇ: »ئــۇزۇن يىلــالر جاھــان كېزىــپ، 
ــەڭ  ــەھەر ئ ــى ش ــا قايس ــۆردۈڭ. ئەجىب ــەھەرلەرنى ك ــۇن ش نۇرغ
ياخشــى ئىكــەن؟« ئاشــىق ھېــچ ئىككىنلەنمــەي مۇنــداق جــاۋاپ 
ــز  ــان يېرىمى ــار شــەھەر! گەرچــە ئولتۇرغ ــۇ: »سۆيگۈســى ب بېرىپت
يىڭنــە تۆشــۈكىچىلىك كىچىــك بولســىمۇ، بىــز ئۈچــۈن بىپايانــدۇر. 
قۇدۇقنىــڭ تېگىــدەك قاراڭغــۇ بولســىمۇ، بىــز ئۈچــۈن جەننەتتــۇر 
ــن  ــۆز ۋەتىنىدى ــادا ئ ــدۇر. دۇني ــدەك ئايدىڭ ــۈپنىڭ يۈزى ۋە يۈس

ئەزىــز ھېــچ بىــر يــەر يــوق!«

ــىمايدۇ.  ــا ئوخش ــقا ئىزالرغ ــرى باش ــقان ئىزلى ــىقنىڭ باس ئاش
ــۇ  ــدۇ. ب ــەدەم ئالى ــە ق ــن تۆۋەنگ ــەك يۇقىردى ــر روھت ئاشــىق بى
قەدەملــەر خــۇددى پىلنىــڭ چامدىمىغــا ئوخشــايدۇ. بــۇ قەدەملــەر 
ــدە  ــە، بەزى ــا كۆتۈرۈلس ــدەك يۇقىرىغ ــز دولقۇنلىرى ــدە دېڭى بەزى

ــۇڭغۇيدۇ. ــتىغا ش ــۇنىڭ ئاس ــەك س بېلىقت

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئاشــىقى ئىالھىــي ئاشــىق بولــۇپ ھەتتــا 
ئۆلگــەن كۈنىنــى تــوي كۈنــى دەپ ھېســاپلىغان، يەنــى ئــۇ كۈننى 
ــۇنىڭ  ــەن. ش ــى دەپ بىلگ ــان كۈن ــالىغا يېتىدىغ ــىقنىڭ ۋىس ئاش
ئۈچــۈن تــا ھازىرغىچــە كونيــادا ئــۇ ۋاپــات بولغــان 12-ئاينىــڭ 
17-كۈنىنــى »شــەبئى ئــارۇس« كېچىســى يەنــى »توي كېچىســى« 

دەپ چــوڭ تەبرىكلــەش پائالىيەتلىــرى ئۆتكۈزىلىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى ئاشــىقنى ئالالھقــا يېتىشــتىكى بىردىنبىر ھەق 
يــول دەپ تونىغــان. ئــۇ »ئاشــىق«قا بولغــان پەلســەپىۋىي كــۆز 
قارىشــىنى يېغىنچاقــالپ مۇنداق بىــر جۈملىگە مۇجەسسەملەشــتۈرگەن: 

»ئىشــق ئوتىــدا روھ بەختىيــار.«
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6. كۆڭۈل

كۆڭۈل تۇمانى ئاشىقىمىزنى ئاشكارىلىما كۆڭۈل،
كۆڭۈلدىن چىققان تۇمان، ئوچۇق كۆرۈنەر كۆڭۈل.

كۆڭۈلدە قان دولقۇنلىرى بۇژغۇنالپ تاشىدۇ،
بەلكى ئۇ كۆڭۈل ئەمەس، بىر دېڭىزدۇر ئەي كۆڭۈل.

كۆڭۈل دېگەنلىك ئىنســاننىڭ يۈرىكىدىكى ســۆيگۈ، دوســتلۇق، 
ــاش  ــا ئوخش ــرەت قاتارلىقالرغ ــوي ۋە نەپ ــەنچە، ئ ــارزۇ، چۈش ئ
ــىيەتتىن  ــي خۇسۇس ــل روھى ــر خى ــان بى ــە بولغ ــا ئىگ تۇيغۇالرغ
ئىبــارەت. ئــادەم قەلبىدىكــى ئاشــۇ تۇيغــۇ ئارقىلىــق بىــر شــەيئىگە 
ــى  ــى نەپرىتىن ــىنى ياك ــان سۆيگۈس ــۇنىڭغا بولغ ــى ۋە ش يېقىنلىقىن
ــىدۇر.  ــازۇك تۇيغۇس ــەڭ ن ــاننىڭ ئ ــۈل ئىنس ــدۇ. كۆڭ ئىپادىلەي
شــۇ ســەۋەبتىنمۇ بىــزدە »كۆڭــۈل ئازارىدىــن تەڭــرى بىــزار« ، 
»تىــغ يارىســى ســاقىيىدۇ، كۆڭــۈل يارىســى ســاقايمايدۇ« دېگــەن 

ــار. ــىللەر ب ماقال-تەمس

ــڭ  ــپ ئۆزىنى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــۇر يۈس ــۇغ مۇتەپەكك ئۇل
جاھانغــا مەشــھۇر »قۇتادغۇبىلىــك« ناملىــق ئەســىرىدە، ئىنســانغا 
بېرىلگــەن نېمەتلــەر ئىچىــدە بىرىنچــى ئورۇنغــا كۆڭۈلنــى قويىــدۇ.

»قۇتادغۇبىلىك«نىڭ 387-بېيىتىدا:

»قەلب، كۆز، ئىدراك، ئەقىل ۋە بىلىم بەردى،
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ــى  ــدى.« دەپ قەلبن ــۆزۈمنى راۋان قىل ــپ س ــى ئېچى تىلىمن
ــان. ــا قويغ ــم ئورۇنغ ــەڭ مۇھى ــى ئ ــى كۆڭۈلن يەن

ــر  ــە بى ــەرلىرىنىڭ يەن ــق ئەس ــۇ بارلى ــن رۇمىنىڭم جااللىدى
ئورتــاق نۇقتىســى يەنىــال كۆڭۈلــدۇر. جااللىدىــن رۇمىنىــڭ 
ــى،  ــى، كۆرۈنىش ــس ئېتىش ــڭ ئەك ــۈل ئالالھنى ــدە كۆڭ نەزىرى
مۇقــەددەس بارلىقنىــڭ ســىمۋولى بولغــان كەبىــدەك بىــر يــەردۇر. 
ھەتتــا كەبىدىنمــۇ ئۇلۇغــدۇر. چۈنكــى بــۇ توغرىســىدا مۇقــەددەس 
ــى  ــان ھەزرىت ــى بولغ ــى خەلىپىس ــالمنىڭ ئىككىنچ ــز ئىس دىنىمى
ــەم  ــم چېقىۋەتس ــڭ قېتى ــى مى ــەن: »كەبىن ــداق دېگ ــەر مۇن ئۆم
چېقىۋېتىمەنكــى، بىــر مۆمىننىــڭ كۆڭلىنــى رەنجىتمەيمــەن. چۈنكــى 

ــاردۇر.«  ــالھ ب ــدە ئال ــۇ كۆڭۈل ئ

ــدە  ــۈل ھەققى ــەردەك كۆڭ ــى ئۆم ــۇ ھەزرىت ــن رۇمىم جااللىدى
ــدۇ: ــى تىزى ــداق قۇرالرن مۇن

»كۆڭۈلنى چاقماق، كەبىنى چېقىشتىنمۇ بەتەر گۇناھتۇر.«

يەنە ئۇ كۆڭۈل توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

»مائارىــپ ئارقىلىــق ئۆگەنگــەن بىلىــم، تاغالردىــن قوروالرغــا 
قــاراپ ئاققــان ئېرىققــا ئوخشــايدۇ. ئــۇ ئېقىــش يوللىــرى ئىتىلىــپ 
قالســا ئاقالمايــدۇ. شــۇڭا ســەن كۆڭلۈڭدىــن بىــر بــۇالق ئــاچ. 
كۆڭۈلدىكــى بىلىــم ئېرىقلىرىدىــن ئۇرغــۇپ چىققــان ئــۇ جەۋھــەر 
ھەرگىــز بۇلغانمايــدۇ. كۆڭــۈل ســۇ بولســا، يــۈرەك كومزەكتــۇر.

كۆڭۈلدىكــى زەررىچىلىــك بىــر ھۈنــەر، ئادەتتىكــى مىڭالرچــە 
ــەر  ــەن ھ ــەن كۆرگ ــۆزى بىل ــۈل ك ــىدۇر. كۆڭ ــن ياخش ھۈنەردى

ــىدۇر.« ــي نەرس ــە ھەقىقى نەرس

ــغۇالتالر  ــان مەش ــا نۇرغۇنلىغ ــي ھاياتت ــانالر ئىجتىمائى ئىنس
بىلــەن شــۇغۇللىنىدۇ ۋە بــۇالر ئۈچــۈن كــۆپ جەۋر-جاپــا تارتىدۇ. 
ــۇ  ــدۇ. بولۇپم ــەن رازى بولى ــى بىل ــن كۆڭل ــا چى ــا بۇالرغ ئەمم
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نەتىجىگــە ئېرىشــىپ مۇۋەپپىقىيــەت قازانســا ھوزۇرلىنىــپ بەختلىــك 
بولىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھەممــە كىشــى بــۇ ھاياتتــا كۆڭۈللــۈك 

ــارزۇ قىلىــدۇ. ياشاشــنى ئ

ــدۇ: »كۆڭــۈل ھــەر  ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم شــۇڭا جااللىدى
بىــر دوســتتىن بىــر ئــوزۇق بىلــەن ئوزۇقلىنىــدۇ. ھــەر ئىلىمدىــن 

بىــر لــەززەت ئالىــدۇ.«

ــق  ــى داۋاملى ــايدۇ. ئەينەكن ــە ئوخش ــر ئەينەكك ــۈل بى كۆڭ
ــڭ  ــىدۇ. ئۇنى ــاڭ باس ــا توپا-چ ــالپ تۇرمىس ــۈرتۈپ، تازى س
ــالپ،  ــن تازى ــي جەھەتتى ــى مەنىۋى ــم كۆڭۈلن ــەر دائى ــۈن ھ ئۈچ
پــاكالپ تۇرۇشــىمىز كېــرەك. چۈنكــى بــۇ دۇنيادىكــى رەڭمــۇرەڭ 
ماددىــي بايلىقــالر، ئىنســان كۆزىنــى قاماشــتۇرۇپ، ئىســتەكلىرىنى، 
ــاننىڭ  ــەيئىلەر، ئىنس ــپ ش ــۇرىدىغان ئوبېكتى ــى ئاش ئېھتىياجلىرىن
ســۇبېكتىپ ئېڭىغــا تەســىر قىلىــپ، ئادەمنىــڭ كۆڭلىنــى كىرلىتىــدۇ. 
ــدۇ.  ــى ئەتمەي ــى تەججەلل ــڭ ئەكس ــدە ئالالھنى ــەن كۆڭۈل كىرلەنگ
شــۇڭا ھــەر دائىــم كۆڭــۈل ئەينىكىمىزنــى پاك-پاكىــز تۇتۇشــىمىز 
ــۆيگۈ  ــتلۇق، س ــەمىمىيەت، دوس ــىق، س ــى ئاش ــم. كۆڭلىمىزن الزى
ــەت  ــك، ھەس ــام، ئۆچمەنلى ــس، ئىنتىق ــدۇرۇپ، خىرى ــەن تول بىل
ــلىقىمىز  ــول قويماس ــىغا ي ــورۇن ئېلىش ــڭ ئ ــق تۇيغۇالرنى قاتارلى

ــم. الزى

بۇ توغرىسىدا جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

كۆڭــۈل ئەينىكــى پاكىــز بولمىغــان كىشــى ھەقىقىــي گــۈزەل 
ــىكى  ــۈل ئىش ــڭ كۆڭ ــدۇ. كىمنى ــەرق ئېتەلمەي ــەتنى پ ــەن س بىل

ــدۇ. ــاش چاقناي ــڭ قۇي ــدە مى ــۈل تۆرى ــڭ كۆڭ ــا، ئۇنى ئېچىلس

كۆڭــۈل ئېلىشــنى ئويلىســاڭ، ســۆيگىنىڭ ئۇرۇقىنــى تېرىغىــن. 
ــتىن ۋاز  ــەن تېرىش ــا تىك ــاڭ، يولالرغ ــنى ئويلىس ــە كىرىش جەننەتك
كــەچ. كۆڭۈللــەر پاك-پاكىــز بىــر ئەينەكتــۇر. ئۇنىڭــدا چەكســىز 

شــەكىللەرنى كۆرەلەيســەن.
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ــۇالر  ــە، تۇيغ ــرۇق بەرس ــداق بۇي ــۈل قان ــز كۆڭ پاك-پاكى
ــدۇ. ــەت قىلى ــە ھەرىك ــۇ بويىچ ش

ــن ۋە  ــن، پەردازالردى ــالر رەڭلەردى ــاك بولغان ــرى پ كۆڭۈللى
ــدۇ.  ــى بولى ــن خال ــل پۇراقالردى ھەرخى

كۆڭۈل ئېلىشنى بىلمىگەنگە كۆڭۈلنى ئامانەت ئەتمە.

كۆڭــۈل كۆكســى كــەڭ، ياردەمســۆيەر، دوســتالرنىڭ كۆڭلىنــى 
ــى  ــەڭ ياخش ــدا ئ ــڭ ھوزۇرى ــانالر ئالالھنى ــان ئىنس رەنجىتمەيدىغ

ــانالردۇر. ئىنس

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــدۇ.  ــەپەردىن كېلى ــتى س ــر دوس ــۈپنىڭ بى ــى يۈس ھەزرىت
ــاچ  ــوۋغا ئالغ ــە س ــاڭا نېم ــتىدىن: »م ــۈپ دوس ــى يۈس ھەزرىت

ــڭ؟« كەلدى

دوســتى مۇنــداق جــاۋاب بېرىــدۇ: »ســەندە يــوق زادى نېمــە 
باركــى؟ ســېنىڭ نېمىگــە ئېھتىياجىــڭ بــار؟ ئەممــا ســەندىن تېخىمۇ  
چىرايلىــق بىرســى بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن، ئۆزۈڭنــى ئــۆزۈڭ كــۆر 

دەپ بىــر ئەينــەك ئالغــاچ كەلدىــم.«

ــەر  ــوق. بەندىل ــى ي ــىگە ئېھتىياج ــر نەرس ــڭ ھېچبى ئالالھنى
ئالالھنىــڭ ئالدىغــا ئۇنىڭدىــن ئۆزىنــى كۆرىشــى ئۈچــۈن، پارقىراق 

بىــر ئەينەكنــى، پاكىــز بىــر كۆڭۈلنــى ئېلىــپ بېرىــش الزىــم.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا كۆڭــۈل ھەرۋاقىــت 
ــىرى  ــھۇر ئەس ــەۋەبتىن مەش ــۇ س ــان. ش ــدا تۇرغ ــى ئورۇن ئالدىنق
»مەســنەۋى«دە دائىــم كۆڭۈلدىــن ســۆز ئېچىــپ مۇنــداق ئالتــۇن 

ــەن: ــدۇرۇپ كەتك ــە قال ــى بىزگ قۇرالرن

كــۆز نــۇرى يــاغ ئىچىــدە مەيدانغــا كەلــدى. كۆڭــۈل نــۇرى 
بىــر تامچــە قاننىــڭ ئىچىگــە يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. خۇشــاللىقنىڭ 
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ــا  ــل بولس ــەردۇر. ئەقى ــى جىگ ــڭ ماكان ــۈل. غەمنى ــى كۆڭ جاي
ــايدۇ. ــامغا ئوخش ــى ش ــڭ ئىچىدىك مېڭىنى

ــدەك  ــى قەلەم ــڭ قولىدىك ــۈل، كاتىپنى ــەن كۆڭ ــۆز بىل ك
ــىدا. ــى ئارىس ــى بارمىق ــڭ ئىكك ھەقنى

كۆڭلى ئۆلۈكلەر روھسىز بولىدۇ.

كۆڭلى توڭغا جەننەتمۇ سەت كۆرۈنىدۇ.

ــە  ــدە يەتت ــڭ ئىچى ــىكى، ئۇنى ــر نەرس ــۇنداق بى ــۈل ش كۆڭ
قــات ئاســماندەك يۈزلەرچــە ســاما غايىــپ بولىــدۇ. شــۇڭا ھىلــە-

مىكىــر بىلــەن تولغــان كىچىــك بىــر قەلــب ئىســتىمە.

ــڭ  ــەن كەلگىنى ــۇن بىل ــا ئالت ــا يۈزلەرچــە خالت ســەن ھوزۇرغ
بىلــەن جانابىھــەق ســەندىن پەقــەت ئەيىپســىز بىــر تــال يــۈرەك 

ئىســتەيدۇ.

ــۇش  ــى بول ــر ئەزاس ــڭ بى ــۇ كائىناتنى ــز ب ــز ھەممىمى بى
ســۈپىتىمىز بىلــەن ئورتــاق بىــر جەمئىيەتتــە ياشــايمىز. جەمئىيەتنىڭ 
پەزىلەتلىــك بىــر جەمئىيــەت بولۇشــى ۋە ئۆزىمىزنىــڭ پەزىلەتلىــك 
ــەن  ــدى بىل ــۈن ئال ــىمىز ئۈچ ــى بولۇش ــەت ئەزاس ــر جەمئىي بى
ئەخالقلىــق بولۇشــىمىزغا، توغــرا ئىشــالرنى قىلىــش ئەركىنلىكىدىــن 
ــرا  ــم. توغ ــىمىز الزى ــە بولۇش ــە ئىگ ــى ئەركىنلىكك ــارەت ھەقىق ئىب
ئىشــالرنى قىلىــش ئەركىنلىكــى پەقــەت ســۆيگۈگە تولغــان كۆڭــۈل 

ــەلەيدۇ. ــال ئېرىش ئىگىلىرى

ــىرىدە  ــق ئەس ــر« ناملى ــى كەبى ــى »دىۋان ــن رۇم  جااللىدى
ــدۇ: ــداق دەي مۇن

ــڭ  ــەت ئۆزۈڭنى ــە پەق ــەن نەرس ــى رەنجىتك ــېنىڭ كۆڭلۈڭن س
شــەيخى ۋە ۋەزىڭــدۇر. چۈنكــى جاھــان سۆيگۈســىدە ســۇ 

ــۇر... ــارار يوقت ــلەردەك ق ــتىدىكى نەقىش ئۈس
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ــى  ــڭ ئاغزىن ــدۇر. كۈپنى ــى كۆڭۈل ــارابىنىڭ كۈپ ــالھ ش ئال
ــى  ــڭ ئاغزىن ــۇپ ئۇنى ــەز الي بول ــكى خۇي-مىج ــاچ. ئەس ئ
ــاڭا  ــاڭ، س ــازراق بوشاتس ــى ئ ــڭ ئاغزىن ــەر كۈپنى ــۇ. ئەگ ئېتىۋاپت
يــۈز مىڭالرچــە ئەســەرنىڭ پۇرىقــى كېلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى 
ســانايمەن دېســەڭ قىيامەتكىچىمــۇ ســاناپ بواللمايســەن. ۋۇجۇتقــا 
كەلتۈرگــەن ســەنئەت دېڭىزىدىكــى قايســى بىرىنــى دەي؟  ئۇنىــڭ 

ــۇ؟ ــرى بارم ــا ئاخى ــى، ي ــا ئۇچ ــڭ ي ــەنئەت دېڭزىنى س

شــۇنى ئۇنۇتماســلىقىمىز الزىمكــى، بــۇ دۇنيــا بەكمــۇ گۈزەل. 
ئەممــا بــۇ گۈزەللىــك بىزنــى ئاپىرىــدە قىلغــان ياراتقۇچىمىــز بىلەن 
ــىدۇ.  ــۇ گۈزەللىش ــەن تېخىم ــز بىل ــڭ مەۋجۇتلۇقىمى ــە بىزنى بىرگ
ــان  ــۆيگۈگە تولغ ــڭ س ــەت بىزنى ــز پەق ــڭ مەۋجۇتلۇقىمى بىزنى
كۆڭلىمىــز بىلــەن ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. شۇڭالشــقا جااللىدىــن 

رۇمــى مۇنــداق دېگــەن:

ــدۇ.  ــۇپ ئۆلى ــەر سولۇش ــەن گۈلل ــتىدە ئۈنگ ــراق ئۈس تۇپ
ــدۇ. ــۇپ قالى ــۈك بول ــەر مەڭگۈل ــەن گۈلل ــدە ئۈنگ ــا كۆڭۈل ئەمم
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7. تەبىئەت

گۈل ئېچىلسىمۇ مەندە بىر باھار ھەسرىتى بار،
ھەر كۆزدە باشقا بىر ۋىسال لەززىتى بار.
باق تالدىكى ۋە ياپراقتىكى مىدىرالشقا،

ھەر لىڭشىشنىڭ پەرقى ۋە بىر ھېكمىتى بار.

ــى  ــان »ۋەھدەت ــىپى بولغ ــىي پىرىنس ــەۋۋۇپنىڭ ئاساس تەس
ــى  ــى تەبىئەتتىك ــك« تەلىمات ــڭ بىرلى ــى »بارلىقنى ــۇد« يەن مەۋج
ــە بىــرال  بارلىــق شــەيئىلەر كۆرۈنۈشــتە كــۆپ بولســىمۇ، ماھىيەتت
بارلىــق )مەۋجۇتلــۇق( بــار ئىكەنلىكىدىــن ئىبــارەت يەككــە بارلىــق 
ــى يەككــە بارلىــق بولغــان  ــرى ســۈرىدۇ. يەن نەزىرىيىســىنى ئىلگى

ــۈرىدۇ. ــرى س ــى ئىلگى ــڭ بىرلىكىن ئالالھنى

ــى  ــات تارىخ ــىز تەرەققىي ــڭ ئۈزلۈكس ــانىيەت جەمئىيىتىنى ئىنس
جەريانىــدا ئىنســانالر تەپەككۇرىــدا ئــەڭ كــۆپ ئەھمىيــەت بەرگەن، 
ــىلە  ــان مەس ــق قىلغ ــۈرۈپ تەتقى ــان، تەكش ــۆپ ئويالنغ ــەڭ ك ئ
بــۇ دۇنيانىــڭ ئەســلى مەنبەســى ۋە ئۇنىــڭ ماھىيىتىنــى بىلىــش، 
ئۇنــى تونــۇپ يېتىــش ئۈســتىدە بولــدى. ئەمەلىيەتتــە بــۇ مەســىلە 
ئۈســتىدە ئىزدىنىــش، تەپەككــۇر يۈرگــۈزۈش ئىنســانالرنىڭ ئــۆز-
ئۆزىنــى ســۈزۈك بىلىشــىنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى. بــۇ مۇناســىۋەت 
ــي  ــىي ئىدىيىۋى ــڭ ئاساس ــنى ئۆزىنى ــان ۋە ھەدىس ــەن قۇرئ بىل
ــۇر  مەنبەســى قىلغــان تەســەۋۋۇپمۇ بــۇ مەســىللەر ئۈســتىدە چوڭق
ئىزدىنىــپ، ئىبنــى ئەرەبــى ۋە جااللىدىــن رۇمىــدەك مۇتەســەۋۋۇپالر 
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ــان. ــا قويغ ــڭ پەلســەپىۋىي قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغ ئۆزىنى

تەســەۋۋۇپ پەلسەپىســى ئالەمنىــڭ ھەممىگــە قادىــر، قۇدرەتلىك 
ــتۈرۈپ،  ــي مۇئەييەنلەش ــى قەتئى ــن يارىتىلغانلىقىن ــالھ تەرىپىدى ئال
ئالالھتىــن باشــقا ھېچقانــداق بىــر بارلىــق مەۋجــۇت ئەمــەس دەپ 
ــلىنىپ  ــا ئاساس ــۇد« تەلىماتىغ ــى ۋۇج ــۇڭا »ۋەھدەت ــدۇ. ش قاراي
ــان  ــق بولغ ــر بارلى ــانىيەتنى بىردىنبى ــەت ۋە ئىنس ــەم، تەبىئ ئال
ــەر  ــۈپەتلىرىنىڭ ھ ــڭ س ــى ئالالھنى ــەق« يەن ــۇدى مۇتل »ۋۇج
خىــل شــەكىللەردىكى تەجەللىسى)جىلۋىلىنىشــى( دىــن ئىبــارەت دەپ 

ــدۇ.  قاراي

ــى  ــس ئېتىش ــڭ ئەك ــى ئالالھنى ــى تەبىئەتن ــن رۇم جااللىدى
ــق  ــۈن بارلى ــى ئۈچ ــى  دەپ تونىغانلىق ــى قىلىش ــى تەجەلل يەن
ئەســەرلىرىدە تەبىئەتتىكــى بارلىــق شــەيئىلەردىن ۋە ھادىســىلەردىن 
ســۆز ئاچىــدۇ. ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى ئوقۇغىنىمىــزدا ئەســەرلىرىدىكى 
ــزى ئىدىيەلەرنىــڭ  ــا قويغــان مەركى ــە ۋە ھادىســىلەر، ئوتتۇرىغ ۋەق
مەنبەســى تەبىئەتتىكــى دىنامىزىمدىــن تۇغۇلغــان بىــر جانلىقلىقتىــن 

ــز. ــەت قىلىمى ــە دىقق كەلگەنلىكىگ

ــق  ــر« ناملى ــى كەبى ــى »دىۋان ــنەۋى« مەيل ــى »مەس مەيل
ــالر،  ــان مەزمۇن ــا ئېلىنىدىغ ــم تىلغ ــۇن دائى ــەرلىرىدە بولس ئەس
ــەن  ــەت بىل ــۈدەك تەبىئ ــى دېگ ــڭ ھەممىس ــۆزلەنگەن تېمىالرنى س
زىــچ مۇناســىۋەتلىك. بــۇ تەبىئــەت ھادىســىلىرىنى چۈشەندۈرۈشــتە 
جااللىدىــن رۇمــى ناھايىتــى يۇقىــرى زېھىــن، ئۈســتۈن بىــر روھ، 
ــەرزان  ــىدا ل ــېئىرىيەت دۇنياس ــەن ش ــىقلىق بىل ــر ئاش ــىز بى چەكس
ســاما ئوينايــدۇ. ئۇنىــڭ تــۈپ مەقســىتى پىكىرلىرىنــى، تەپەككــۇر 
ــەڭ  ــۈزۈش، ك ــانالرغا يەتك ــۆپ ئىنس ــار ك ــال ب ــىنى ئام دۇنياس

ــدى. ــش ئى ــاپ قىلى ــىغا خىت ــق ئاممىس خەل

ھېكايــە ۋە شــېئىرلىرىدا تەبىئەت تەســۋىرلىرى، ئۆســۈملۈكلەر، 
ــۈرۈش  ــال كەلت ــى مىس ــاالر، جىلغا-ئىدىرالرن ــالر، تاغ-دەري ھايۋان

ئارقىلىــق بىزگــە پەلسەپىســىنى روشــەن ئىپادىلەشــكە تىرىشــقان.
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ــەزەر  ــىرىگە ن ــق ئەس ــنەۋى« ناملى ــڭ »مەس ــىلەن ئۇنى مەس
ســالىدىغان بولســاق قۇيــاش، ئــاي، يۇلتــۇز، قىشــنىڭ زۇلمىتــى، 
كۈزنىــڭ  مول-ھوســۇللىرى،  يازنىــڭ  پەيــزى،  باھارنىــڭ 
ــۈت،  ــەن، ئۈگ ــالر، تۈگم ــالر، دان ــىزلىكلىرى، ئېتىزلىق كۆڭۈلس
ــز،  ــاالر، دېڭى ــالر، دەري ــالپ يېگــەن نان ئۆســتەڭ، ئۆســتەڭگە چى
ــك،  ــە، كىيى ــقان، تۆگ ــالن، چاش ــقان، يى ــالن، توش ــق، ئارس بېلى
ــەر، دەل- ــامان، زىرائەتل ــۆرە، س ــە، ب ــەك، تۈلك ــت، ئېش ئى
ــۇر،  ــوت، يامغ ــامال، ئ ــەن، ش ــالر، تىك ــەر، گۈل-گىياھ دەرەخل
ــەيئى ۋە  ــان ش ــت بولغ ــە ئائى ــق تەبىئەتك ــەر قاتارلى ــۇم، چۆلل ق

ــۆزلەيدۇ. ــىلەردىن س ھادىس

ــن  ــپ ئۇنىڭدى ــەن كۆزىتى ــك بىل ــى ئىنچىكىلى ــۇ تەبىئەتن ئ
ــاپ- ــدۇ: ي ــداق ئىپادىلەي ــان جۇشــقۇن ھېسســىياتلىرىنى مۇن ئالغ

ــى بولىســىز. ــزدا غەم-غۇسســىدىن خال يېشــىللىققا قارىغىنىڭى

ئۆتۈپ كەتتى قارا قىش ئايلىرى،
باھار كەلدى، باھار.

گۈلىستاندا جىلۋە باشالندى،
گۈل تاللىرىدا قىزىل گۈللەر ئېچىلدى.

قىش ۋەيران قىلغان ئىدى باغچىنى،
ھېچ بىر نەرسە قالمىغانتى باغچىدا.

بىر نەرسە قالمىسىمۇ ئەمما،
قۇياش يەنە نەيزە بويى ئۆرلىدى.

تەبىئــەت تەســۋىرلىرىدە گۈلىســتانلىقالر، پورەكلــەپ ئېچىلغــان 
ــرى،  ــەل ھەرىلى ــەر، ھەس ــان كېپىنەكل ــا قونغ ــەر، ئۇالرغ گۈلل
تۆكۈلگــەن بەرگىلــەر، مەيىــن شــامالدا دولقۇنــالپ تۇرغــان 
ــالق،  ــىل ياي ــەر، ياپيېش ــاق ي ــان، قۇرغ ــا، خام ــەر، ئورم زىرائەتل
ئوتالۋاتقــان كىيىــك، يورۇقلــۇق، قاراڭغۇلــۇق،  دېرىزىدىــن 
ــى  ــۈزى، ھاۋادىك ــۆك ي ــى ك ــاي، كېچىدىك ــان ئ ــاراپ قاراۋاتق م
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ــدە چېقىلغــان چاقمــاق،  ــاۋازالر ئىچى ــاراس ئ ــەر، گۈلدۈر-ق زەررىل
ــڭ  ــامال، دېڭىزنى ــالقىن ش ــەن س ــن كەلگ ــرى، تاغدى ــاغ ئېتەكلى ت
قىرغاقلىرىغــا دەھشــەتلىك ئۇرۇلغــان دولقۇنــالر قاتارلىــق تەبىئــەت 
ھادىســىلىرىنىڭ ھــەر تۈرلــۈك ھالىنــى ۋە بۇالرنىــڭ بىــر ھالدىــن 
ــچانلىقىنى  ــان ئۆزگىرىش ــپ ئۆزگىرىدىغ ــا كېلى ــر ھالغ ــقا بى باش
ئادەملەرنىــڭ روھى-ھالىتىدىكــى ئۆزگىرىشــلەرگە، ئۆمرىدىكــى 
ئارقىلىــق  بــۇ  تەســۋىرلەيدۇ.  قىياســالپ  ئۆزگىرىشــلەرگە 
ئىنســانالرنىڭ ئىچكــى دۇنياســنىڭ، تۇيغۇلىرىنىــڭ پەيــدا بولۇشــى، 
ئۆزگىرىشــى، يوقىلىشــىنى ســىمۋوللۇق ھالــدا ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ. 
ھەمــدە تەبىئەتتىكــى بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ مەيدانغــا كېلىشــى، 
راۋاجلىنىشــى ۋە يوقىلىــش جەريانىدىكــى قانۇنىيەتلەرنــى تەســەۋۋۇپ 

ــەندۈرىدۇ. ــە چۈش ــى بويىچ نەزەريىس

تەبىئەتتىكى پەســىللەرنىڭ ئۆزگىرىشــلىرىنى شــۇنچە ئىنچىكىلىك 
بىلــەن كۆزەتكــەن بولــۇپ، تەبىئەتنىــڭ ئاساســلىق ئېلمىنتلىرىنــى 
ســۇ، ھــاۋا، تۇپــراق، ئــوت  قاتارلىــق »تــۆت تادۇ«دىــن ئىبارەت 
ــزى.  ــىمالرنىڭ نىگى ــق جىس ــادۇ« بارلى ــۆت ت ــدۇ. »ت دەپ قاراي
بــۇالر ماددىــي دۇنيانىــڭ دائىمــى ئاساســىي بولــۇپ، ئۇالردىكــى 
ئۆزگىرىشــچان ھالــەت شــەكىلدىكى ئۆزگىرىــش، ماددىدىكــى 
ماھىيەتلىــرى  ھادىســىلەرنىڭ  ســەۋەپلىرى،  ئۆزگىرىشــلەرنىڭ 
ــدۇ. ــارەت دەپ قاراي ــن ئىب ــڭ مەزمۇنىدى ــەق ۋۇجــۇت« نى »مۇتل

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــۇنداق  ــى ش ــۈل باغچىس ــۇ گ ــان ئ ــىكى ئېچىلغ ــاڭا ئىش س
ــق.  ــۇ جانلى ــەر، ياپراقالرم ــى دەرەخل ــۇ يەردىك ــى، ئ ــر باغچىك بى
بىربىرىســى بىلــەن سۆزلىشــىپ تۇرىــدۇ. شــۇنى ياخشــى بىلگىنكى، 
ھەممــە نەرســە جانلىقتــۇر. جېنــى بولمىغــان باغنــى ئادەممۇ ياخشــى 

كۆرمەيــدۇ. ئۇنــداق بــاغ ئادەمنىــڭ جېنىغــا جــان قوشــمايدۇ.

پۈتــۈن جانــالر بىــر، بىــر يەردىــن كەلگــەن! كۆرۈنىۋاتقــان 
ھەربىــر نەرســە، كائىناتنىــڭ ئىگىســى، كائىناتنــى ياراتقــان ئۇلــۇغ 
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ــڭ  ــەر ئەقلى ــدۇ. ئەگ ــدۈرۈپ تۇرى ــى بىل ــڭ بارلىقىن ــر بارلىقنى بى
بولســا ئەلــەس كۆزۈڭنــى رۇســالپ، كائىناتقــا ئــۇدۇل قــارا!

تەبىئەتتىكى پەســىل ئۆزگىرىشــلىرى ۋە قىشتا ئۆســۈملۈكلەرنىڭ 
ــىپ،  ــەت جۇشقۇنلىش ــال تەبىئ ــى بىلەن ــار كېلىش ــىنى، باھ ئۆلۈش
ئۆســۈملۈكلەرنىڭ بىــخ ئۇرۇشــلىرىنى تەســۋىرلەش ئارقىلىــق 
تەبىئــەت  بــۇ  بولمىغــان  باغلىــق  ئىرادىســىگە  ئادەمنىــڭ 
ئۆزگىرىشــلىرىنى  شــەيئىلەرنىڭ  تەبىئەتتىكــى  ھادىســىلىرىنى، 
ــڭ  ــڭ ھېكمەتلىرىنى ــۇغ ئالالھنى ــان ئۇل ــتۈن بولغ ــن ئۈس ھەممىدى
ئاالمەتلىرىدىــن ئىكەنلىكىدىــن بىــز بەندىلەرگــە بىشــارەت بەرگــەن.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ياشــلىق چاغالرنــى قەدىرلــەڭالر! ئــۇ خــۇددى ياز پەســلىدىكى 
ــەن  ــالر بىل ــۇراق گۈل-گىياھ ــۇش پ ــۋە ۋە خ ــك مې لەززەتلى
ــەھۋەت  ــۇۋەت ۋە ش ــدا ق ــۇ چاغ ــايدۇ. ب ــا ئوخش ــەن باغق بېزەلگ
ــەدەن ۋە  ــەن ب ــڭ بىل ــدۇ، بۇنى ــپ تۇرى ــاي ئېقى ــرى تىنم ئېرىقلى

ــدۇ. ــىللىققا پۈركىنى ــرى يېش ــان زېمىنلى ج

ــز  ــۈملۈكلەر »بى ــۈن ئۆس ــدە پۈت ــلى كەلگەن ــار پەس باھ
ئۆزلۈكىمىزدىــن كۆكىرىــپ ياپيېشــىل بولــدۇق. ھەممىدىــن مەمنــۇن 

ــدۇ. ــز.« دەي ــۈزەل بى ــۇ گ ــز. بەكم ــال بى ــز، خۇش بى

يــاز ئۇالرغــا دەيدۇكــى: »ئــەي مەۋجۇداتــالر، مــەن ئۆتــۈپ 
كەتكەندىــن كېيىــن ھالىڭالرغــا ۋاي!«

ــپ  ــات كېرى ــول قان ــالر، ق ــر ۋە ئوي ــۇ پىكى ــۈن ئ ــر ك بى
پەردىدىــن چىقــار ئالدىڭغــا. ئــۇ ۋاقىــت  ئېگىــز تاغــالر پاختىــدەك 
تــوزۇپ، كۇكــۇم تالقــان بولىــدۇ. يۇلتــۇزالر، ئاســمانالر گۇمــران 
بولىــدۇ. ســۆيگۈنىڭ ئىگىســى، دائىــم تىرىــك ۋە يالغــۇز بولغــان 

ھەقتىــن باشــقا ھېــچ نەرســە قالمايــدۇ.

ئالالھنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن كۆچەتلەردىــن ئالمىــالر بولــدى. 
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ــا  ــېنىڭ ي ــەن. س ــا ئوخشايس ــى قۇرتق ــڭ ئىچىدىك ــەن ئالمىنى س
ــن  ــڭ ئىچىدى ــوق. ئالمىنى ــڭ ي ــن خەۋىرى ــا باغۋەندى ــن ي كۆچەتتى

ــال. ــەزەر س ــا ن ــپ ئەتراپق چىقى

ــالىدىغان  ــەزەر س ــەن ن ــك بىل ــە ئىنچىكىلى ــەر تەبىئەتك  بىزل
بولســاق، دەرەخلەرنىــڭ ياپراقلىرىنىــڭ ســارغىيىپ تۆكۈلىدىغانلىقىنى، 
ــۇ  ــز. دەل ب ــاھىت بولىمى ــىغا ش ــۇپ قۇرىش ــڭ سولۇش گۈللەرنى
چاغــدا ئــادەم تەبىئەتتىكــى بارلىــق جانلىقالرغــا ئوخشــاش 
ھامــان بىــر كۈنــى ئۆلــۈپ تۇپراققــا ئارىلىشــىپ كېتىدىغانلىقىنــى 
ــڭ  ــە باھارنى ــى يەن ــن رۇم ــا جااللىدى ــدۇ. ئەمم ــىنىپ يېتى چۈش
كېلىشــى بىلــەن تــەڭ بارلىــق ئۆســۈملۈكلەرنىڭ قايتىدىــن 
ــۈپ  ــڭ ئۆل ــق ئادەملەرنى ــۋىرلەش ئارقىلى ــى تەس تىرىلىدىغانلىقىن
يەنــە قايتىدىــن تىرىلدىغانلىقىنــى، بــۇ دۇنيانىــڭ نىزامىنىــڭ دائىــم 
ــى  ــۈپ، يېڭىس ــى ئۆل ــى، كونىس ــدە بولىدىغانلىقىن ــەت ئىچى ھەرىك
بارلىققــا كېلىــپ، يېڭىلىنىــش ھالىتىدىكــى ھەرىكــەت نىزامىغــا بــوي 

ــدۇ. ــا قويى ــدا ئوتتۇرىغ ــق ھال ــۇنىدىغانلىقىنى ئوبرازلى س

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

گــۈل باھــاردا ئــۇ گۈزەللىكلەرنــى ئۆزىگــە بەخــش قىلغاننــى 
تونۇمىســىمۇ، بىلمىســىمۇ، گۈزەللىكــى بىلــەن گۈزەللىكنــى 
ــڭ  ــى: »مېنى ــۈل دەيدۇك ــدۇ. گ ــق قىلى ــلىغانغا گۇۋاھلى بېغىش
ــى  ــە بۇالرن ــاراڭالر، ئەلۋەتت ــە ق ــنى-جامالىمغا، گۈزەللىكىمگ ھۆس
مــاڭا ئاتــا قىلغــان بىرســى بــار. بــۇ گۈزەللىكنــى ئاتــا قىلغــان 

ــدۇر.« ــش ئەتكەن ــى بەخ ــۇ گۈزەللىكن ــىزگىمۇ ئ س

ــدۇ،  ــدۇ، ئۈنى ــا جانلىنى ــكەندە تۇپراقت ــە چۈش ــۇرۇق يەرگ ئ
بــوي تارتىــدۇ ۋە مايســا بولــۇپ ئۆســىدۇ. بــۇ ئاالمەتنــى، بــۇ 
نــازۇك ســۆزلەرنى ئــاڭالپ، ســەنمۇ بىزگــە ئەگىشــىپ، ئۆزۈڭدىكــى 
كىبىرنــى، شەخســىيەتچىلىكنى يوقاتســاڭ، بىــز بىلــەن بىللــە يەرگــە 

چۈشــۈپ، تۇپراقالرغــا ئارىلىشــىپ كېتىســەن.

بولۇپمــۇ جااللىدىــن رۇمــى قۇياشــنىڭ تەبىئــەت دۇنياســىدىكى 
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ــۋىرلەر  ــالر، تەس ــۈك بايان ــى تۈرل ــتىدىكى رولىن ــىلەر ئۈس ھادىس
ــتى  ــەر دوس ــا جان-جىگ ــدۇ. ھەتت ــەپ ئۆتى ــق ئىپادىل ئارقىلى
تەســەۋۋۇپ  قۇياشــقا ئوخشــىتىدۇ.  تەبرىزىنــى  شەمســىددىن 
چۈشــەنچىلىرىنىڭ نەزەرىيىســى بويىچــە ئۇلــۇغ بارلىقنىــڭ ئەكســىنى 
قۇياشــقا ســىمۋول قىلىدۇ. شــۇڭا ئۇ ئەســەرلىرىدە ئەزەلىي قۇياشــنى 
يەنــى مەشــۇقىنىڭ يۈزىنىــڭ ئەكســىنى ھــەر يــەردە كۆرىــدۇ. ئــۇ 
مۇنــداق دەيــدۇ: »بــۇ قۇيــاش بولمىســا يــا گۈللــەر ئېچىلمايتتى، 
يــا مېــۋە بولمايتتــى. قۇيــاش ھەســرەت بىلــەن ســاقالۋاتقان ھــەر 
ئاشــىققا يېڭــى بىــر ھايــات، ئەبەدىــي گۈزەللىــك ئاتــا قىلىــدۇ.«

ئىما-ئىشــارەت  ھۆســنى-جامالىنى  تەڭرىنىــڭ  قۇيــاش 
قىلغــان گــۈزەل ۋە ناھايىتــى ئۇيغــۇن بولغــان بىــر ســىمۋولدۇر. 
قۇياشــنىڭ نۇرلىــرى ئاســتىدا ئادەتتىكــى تاشــالرنىڭمۇ قىممەتلىــك 
ــا  ــىلەرنىڭ ئالتۇنغ ــىز نەرس ــى، قەدىرس ــا كېلىدىغانلىقىن الل ھالىغ
ــا  ــڭ ئالالھغ ــۇ ئۆزىنى ــدۇ. ئ ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ئايلىنىدىغانلىقلىرىن
ئىتائەتمــەن بەنــدە ئىكەنلىكىنــى »قۇياشــنىڭ قۇلــى مــەن« ناملىق 

ــدۇ: ــداق ئىپادىلەي ــپ مۇن ــق قىلى ــېئىرىدا ئوبرازلى ش

مادامىكى مەن قۇياشنىڭ قۇلى،
قۇياشتىن سۆز ئېچىشىم كېرەك سىلەرگە.

مادامىكى كېچە ئەمەس مەن،
مادامىكى قاراڭغۇغا چوقۇنمايمەن،

ئۇنداقتا چۈشتىن سۆز ئېچىشقا نە ھاجەت.

مادامىكى قۇياشقا شۇنچىلىك ئوخشايمەن،
قولۇمنى، پېشىمنى تارتاي ئۈستۈڭدىن،
راھەت، باياشاتلىق بولغان يېرىڭدىن.

مادامىكى قۇياشقا شۇنچىلىك ئوخشايمەن،
تۇغۇلىشىم كېرەك ئوتتۇرىسىدا خارابىلىكنىڭ.

جااللىدىــن رۇمــى يالغــۇز باھارنىــڭ تەســۋىرلىرى، قۇياشــنىڭ 
ســىمۋولى بىلەنــال چەكلىنىــپ قالمــاي يەنــە تەبىئەتنىــڭ بىربىرلىــرى 
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بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان باشــقا ئاالمەتلىرىنىمۇ تەســۋىرلەيدۇ. 
ــۈل  ــۈل، گ ــەن گ ــۇش بىل ــۋەن، ق ــەن باغ ــاغ بىل ــىلەن، ب مەس
ــەن  ــەن تۈگم ــەن مەشــۇق، ســۇ بىل ــەن تىكــەن، ئاشــىق بىل بىل
ــق ئىپادىلىمەكچــى  ــوگالر ئارقىلى ــالر ئوتتۇرىســىدىكى دىئاگل قاتارلىق
بولغــان مەركىــزى ئىدىيىنــى بەدىئىــي تەپەككــۇر ئارقىلىــق 

ــدۇ.  ــا قويى ــق ئوتتۇرىغ ئوبرازلى

دېمــەك جااللىدىــن رۇمىنىڭ ئەســەرلىرى يۇقىــرى بەدىئىيلىككە، 
چوڭقــۇر مەزمۇنغــا، ئىلغــار پىكىركــە ئىگــە بولغانلىقــى ئۈچــۈن تــا 

بۈگۈنگــە قــەدەر كىشــىلەر تەرىپىدىــن قەدىرلىنىــپ كەلمەكتە.

ــزدا  ــى قولىمى ــر مىسراس ــەر بى ــېئىرلىرىنىڭ ھ ــڭ ش ئۇنى
ــۇپ  ــدە، تۇت ــۆيگۈ ئىچى ــىياتلىق س ــۇر ھېسس ــىز چوڭق ئىختىيارس
ــزدا  ــۆز ئالدىمى ــۈرىتىدەك ك ــە س ــر پارچ ــڭ بى ــان تەبىئەتنى تۇرغ

ــدۇ. ــەن بولى ناماي

باھــار پەســلى يېتىپ كېلىــپ پۈتــۈن تەبىئەتنىڭ جۇشــقۇنلۇققا 
چۆمۈلىشــىنى مۇنۇ مىســراالر ئارقىلىــق ئىپادىلەيدۇ:

تەبىئەت باشلىدى بۈيۈك ئىشىنى،
بۇلۇتالر كېلۇر ئۇزاقالردىن.

قاتار-قاتار، توپ-توپ بولۇپ،
سۇغۇرىدۇ يەر-زېمىننى.

بۇلۇتالر ماڭىدۇ تاغ بېشىغا،
ئويغىنىپ تىكىدۇ كۆزىنى يەر يۈزىگە.

كۆكلەر چالىدۇ دۇمباقلىرىنى،
گۈللەر مەھلىيا قىلۇر تالنىڭ كۆڭلىنى.

ئەجەپمۇ مېزىلىك باھارنىڭ پۇرىقى،
ئۇرۇقمۇ بېرىدۇ نەسىلگە كۆڭلىنى.

دەرەخلەر تىنماي سۆزلەپ تۆكەر ئىچىنى.

ــن  ــى زىرائەتلەردى ــەرلىرىدە ئېتىزلىقتىك ــى ئەس ــن رۇم جااللىدى
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ســۆزلەيدۇ. بۇغــداي مايســىلىرىدىن، بــوي تارتىشــلىرىدىن، ئالتــۇن 
باشــاقلىرىدىن، ئورمــا مەزگىلىدىــن، خاماندىــن، ســاماندىن، 
ــۋەر  ــڭ چى ــن، ناۋاينى ــن، خېمىردى ــن، ئۇندى ــن، تۈگمەندى ئۈگۈتتى
ــدە قىزىرىــپ پىشــقان توقاچالردىــن  ــدەك ھۈپپى ــەن اللى ــى بىل قول
تارتىــپ، ئۆســۈپ يېتىلىــش جەريانىدىــن تارتىــپ تــا پىششــىقالپ 
باســقۇچلىرىنى  ھۈنەر-ســەنئەت  بولغــان  ئىشلەپچىقىرىشــقىچە 
ــۇ ئارقىلىــق ئوبرازلىــق ھالــدا  ــۋىرلەيدۇ. ب بىربىرلــەپ تەس
ــرى  ــى يۇقى ــر جەريانن ــىدىكى ھەربى ــۈر مۇساپىس ــڭ ئۆم ئادەمنى

ــۋىرلەيدۇ.  ــەن تەس ــارەت بىل ــي ماھ بەدىئى

ئۇ »دىۋانى كەبىر« ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:

ــە  ــەر، يۈزلەرچ ــداق ئۈن ــۇرۇق قان ــەن ئ ــۈپ كۆمۈلگ ئۆل
ــۇپ. ــاق بول باش

تەڭرىنىــڭ لۇتفــى بىلــەن مەنمــۇ مىــڭ قېتىــم ئۆلــۈپ يەنــە 
تىرىلدىــم خــۇددى ئــۇ ئۇرۇقتــەك.

ــرى  ــىق ئورغاقلى ــن، ئاش ــەن ئېتىزلىقلىرىڭدى ــېنىڭ تەرگ س
ــى. ــڭ بىزن ــەن ئورىدى بىل

خامــان تېپىــپ ئايرىدىــڭ ســاماندىن، ئاندىــن ئامبــار تەرەپكە 
ــۆرىدىڭ بىزنى. س

بــۇ ســۆرەش، توغرىلىققــا، ياخشــىلىققا ۋە زەررىدىــن 
بىزنــى. ئاپىرىــدۇ  پۈتۈنلۈككــە 

خامــان ياخشــى بىــر يــەردۇر، چۈنكــى ئــۇ يــەر پادىشــاھنىڭ 
»جــان خامانــى«دۇر.

ــېئىرىغا  ــق ش ــى« ناملى ــۇ دېدىك ــڭ »س ــىلەن ئۇنى مەس
نەزىرىمىزنــى ئاغــدۇرۇپ باقايلــى:

كۆڭۈل بۇغداي دانچىلىرىغا ئوخشايدۇ،
بىز بولساق تۈگمەنگە.
تۈگمەن نەدىن بىلسۇن،

بۇ ئايلىنىشنىڭ سەۋەبى نېمە؟
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تۈگمەن تېشىغا ئوخشايدۇ بەدەن،
ئوي بىلەن قايغۇ سۇغا.

سۇ قۇالق سېلىپ ئاڭلىدى،
تاش كەچۈرمىشلىرىنى سۆزلىدى.

سۇ دېدىكى:
تۈگمەنچىدۇر سۇنى ئۆستەڭگە باشلىغان،

ئۇنىڭدىن سورا سەن بۇ ئىشنى.
ئەي نان يېگەن، دەيدۇ ساڭا تۈگمەنچى،

ناۋاي دېگەن قانداق قىلۇر،
ئەگەر بۇ تۈگمەن پىرقىرىمىسا؟

بېشىدىن ئۆتكەنلەر بەك ئۇزۇن،
ئۈزۈلمەس ئىشالرنىڭ ئاخىرى.

ئۇلۇغلۇقنىڭ سايىسىدا بىلىمدار تۈگمەن،
بىر ئوبدانال داننى يانجىپ تالقان قىلۇر.

سورىساڭ ئۇنىڭدىن دەيدۇ ساڭا ھېكمىتىنى.

يەنە بىر شېئىردا مۇنداق دەيدۇ:
جاھان بىر تونۇردۇر،

ئۇ يەردە ھەرخىل نانالر بار.
پەقەت ناۋاينى كۆرگەن،

نېمە قىلسۇن تونۇر ۋە ناننى.

بــۇ يەردىكــى ئوبرازلىــق ئوخشىتىشــالردا تونــۇر يــەر يۈزىگە، 
پىشــقان نــان يېتىشــكەن ئىنســانغا، نــاۋاي جانابــى ھەققە ســىمۋول 
قىلىنغــان بولــۇپ نــان بارلىقتىكــى بىرلىككــە ئېرىشــىش يولىدىكــى 
ھەرخىــل قىيىنچىلىقالرنــى بېشــىدىن ئۆتكــۈزۈش جەريانىــدۇر. يەنــى 
ــۈش  ــدا ئۆل ــى، ئاخىرى ــى، يېتىلش ــۇپ ئۆسۈش ــڭ تۇغۇل ئادەمنى
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ــى  ــاماندىن ئايرىلىش ــڭ س ــدا بۇغداينى ــە خامان ــىدۇر. يەن مۇساپىس
ــن  ــڭ بىر-بىرىدى ــي بولمىغاننى ــەن ھەقىقى ــي بىل ــا ھەقىقى بولس

ــىدۇر. ئايرىلىش

بۇغداينىــڭ تېرىلىشــىدىن تــا پىشــىپ نــان بولغىچــە بولغــان 
ــە  ــۇر كۈچىگ ــى تەپەكك ــن رۇم ــق جااللىدى ــان ئارقىلى ــۇ جەري ب
تايىنىــپ تەســەۋۋۇپتىكى ئادەمنىڭ تۇغۇلۇشــى ۋە يېتىلىــش جەريانى، 
ــتىن  ــە تىرىلىش ــى ۋە يەن ــۇپ ئۆلىش ــادەم بول ــل ئ ــرى كامى ئاخى
ئىبــارەت بىــر يــۈرۈش پەلســەپىۋىي سېستىمىســىنى چۈشــەندۈرىدۇ. 
ــان،  ــا، خام ــاق، ئورم ــداي، باش ــا، بۇغ ــز،  مايس ــۇرۇق، ئېتى ئ
ــى،  ــا كىرىش ــن ئامبارغ ــى، ئاندى ــاماندىن ئايرىلىش ــڭ س داننى
تۈگمەنــدە ئېزىلىشــى، ئــۇن، خېمىــر ۋە ئــەڭ ئاخىرىــدا تونــۇردا 
نــان بولۇپ پىشــىپ چىقىشــى. بــۇ جەريانــدا ئېتىزلىقتىكــى ھەرخىل 
ھاشــارەتلەرنىڭ زىيان-زەخمىتىگــە ئۇچرىشــى، خامانــدا تــاش بىلەن 
ــرى، چاشــقانالرنىڭ تــاالن- ئېزىلىشــى، خاماندىكــى ئــوت ئاپەتلى
تــاراج قىلىشــىغا ئۇچرىشــى قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى ئىالھىــي بىــر 
نىزامنىــڭ تەبىئەتتىكــى كۆرۈنىشــلىرىنىڭ ئاالمەتلىرىدىــن ئىبارەتتــۇر.

جااللىدىــن رۇمــى تەبىئەتتىكــى ھادىســىلەرنى شــۇنچە 
ئىنچىكىلىــك بىلــەن تىلغــا ئېلىشــتىن ئــاۋال تەبىئەتتىكــى بارلىــق 
ھادىســىلەرنى قېتىرقىنىــپ تەتقىــق قىلغــان. باھــار كېلىشــى بىلەنــال 
ــپ گــۈل- ــا بېرى ــڭ بېغىغ ــى ھىســامىددىن چەلەبىنى ــن مۇرىت يېقى
ــى.  ــى كۆزىتەتت گىياھــالر، قۇشــالر ۋە ھاشــارەتلەرنىڭ ھەرىكەتلىرىن
ــتا  ــڭ ئاستا-ئاس ــىغاندا چۈمۈلىلەرنى ــەر ئىسس ــپ ي ــار كىرى باھ
ــەر  ــارا چۈمۈلىل ــى. ق ــلىرىنى كۆزىتەتت ــپ مېڭىش ــن چىقى ئۇۋىلىرىدى
قاراڭغــۇ تۇپــراق ئاســتىدىكى مەھبۇســلۇق ھاياتىدىــن قۇتۇلــۇپ، 
يــەر يۈزىگــە چىقىــپ ئەركىــن ھەرىكــەت قىلىــش ئارقىلىــق باھاردىن 

ــى.  ــەۋەر بېرەتت خــوش خ

جااللىدىــن رۇمــى، قــۇش ۋە ھاشــارەتلەرنىڭ يالتىــراق 
قاناتلىــرى بىلــەن كىچىــك پۇتلىــرى ۋە نــازۇك ئاۋازلىــرى بىلــەن 
ــلىرىدىن زوق  ــە قىلىش ــە تەنتەن ــان ئەركىنلىكك ــا قىلغ ــەت ئات تەبىئ
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ئاالتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە زىرائەتلەنىــڭ تۇپــراق ئاســتىدىن 
ئاســتا ئۈنــۈپ چىقىــپ مايســىغا ئايلىنىشــلىرىدىن، مەجنۇنتالالرنىــڭ 
بىــخ چىقىرىــپ گــۈزەل باھارنىڭ ھۆســنىگە ھۆســن قوشۇشــلىرىدىن 
ــق  ــى بارلى ــۇ تەبىئەتتىك ــى. ئ ــۆيىنىپ كېتەتت ــراپ س ــى ياي كۆڭل

ــى. ــن قىزىقاتت ــا ئىنتايى ــۇرال ھاياتىغ ــڭ نات جانلىقالرنى

جااللىدىــن رۇمــى قىــش پەســلىدىكى قــار توغرىســىدا مۇنداق 
: يدۇ ە د

ئېرىيمەن، سەل بولۇپ ئاقىمەن.
ئۇدۇل دېڭىزغا ئاقىمەن،

مەن دېڭىز ۋە ئوكيانغا ئائىت،
بارلىق بولىمەن ئەسلىدە.
يالغۇزمەن، تۇرغۇنمەن،

توڭالپ كرىستاللىشىپ قاپتىمەن.
يوقلۇق ھالىتىدە مۇنداق دېدىم:

ئەي شاھالرنىڭ شاھى،
پۈتۈن تەسەۋۋۇرالر بۇ ئوتنىڭ ئىچىدە ئېرىدى.

ئــۇ جــاۋاب بــەردى: ســېنىڭ خىتابىــڭ تــا ھازىرغىچــە قارنىڭ 
مەۋجۇتلىقىدا.

قــار مەۋجۇتــال بولىدىكــەن، قىزىــل گــۈل يوشــۇرۇن ھالەتتــە 
. ۇ لىد بو

ــز  ــق بى ــەت ئارقىلى ــڭ تەبىئ ــى ئالالھنى ــن رۇم جااللىدى
ــق  ــە ئارقىلى ــى ھېكاي ــى تۆۋەندىك ــۇنغان نېمەتلىرىن ــانالرغا س ئىنس

چۈشــەندۈرىدۇ:

ــۇپ،  ــاكان بول ــر م ــەن بى ــىللىققا پۈركەنگ ــا ياپيېش ــۇ دۇني ب
بــۇ يــەردە يالغــۇز بىــر ئۆكــۈز ياشــايدىكەن. بــۇ ئۆكــۈز ھــەر 
كــۈن كەچكىچــە يايالقتــا ئوتــالپ، ئۇخــالپ، ئېغىنــاپ يۈرىدىكــەن. 
ــۇ  ــەچ بولدىم ــا ك ــەمىرىدىكەن. ئەمم ــە س ــدە كۈندىن-كۈنگ ھەم
»ئەتــە نېمــە يەيدىغاندىمــەن« دەپ ئويغــا پاتىدىكــەن، ئەنســىرەپ 
خىيــال ســۈرىدىكەن. تــاڭ ئاتقانــدا يايالقنىــڭ يەنىــال ياپيېشــىللىق 
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ــز  ــەر ئېگى ــا ئوت-چۆپل ــەن. ھەتت ــى كۆرىدىك ــدە تۇرغانلىقىن ئىچى
بــوي تارتىــپ شــامالدا دولقۇنــالپ تــۇرار ئىكــەن. ئۆكــۈز ئــاچ 
قورســىقىغا راســا يەيدىكــەن. ئــاچ كۆزلۈك بىلــەن ئوتالقتىكــى ئېگىز 
ئۆســكەن قويــۇق چۆپلەرنــى باشــتىن ئاخىرىغىچــە پاك-پاكىــز يەپ 
ــە ئەتىنىــڭ  ــدە يەن تۈگىتىدىكــەن. شــۇنداق قىلىــپ كــەچ كىرگەن
غېمىنــى يەيدىكــەن. ئەتــە ئــاچ قېلىشــتىن قاتتىــق ئەنســىرەيدىكەن 
ۋە ئەنســىزلىك ئىچىــدە ئورۇقــالپ كېتىدىكــەن. داۋاملىــق »ئەتــە 
نېمــە يەيمــەن؟« دېگــەن ئويــدا ھاياتىنــى داۋام قىلىدىكــەن. يىلالر 

بويىچــە بــۇ ئوي-پىكىردىــن خالــى بواللمايدىكــەن.

ئەممــا ئۆكــۈز بىــر قېتىممــۇ مۇنــداق ئويــالپ باقمايدىكــەن: 
»شــۇنچە يىلــالر ئۆتكــەن بولســىمۇ بــۇ يايالقتىكــى ئوت-چۆپلــەر 
ھېــچ ئازايمــاي داۋاملىــق ئۈنــۈپ تــۇردى. مېنىــڭ رىزقىــم بىــر 
ــى  ــۇ، كۆڭلۈمن ــۇ قورق ــا ب ــدى. ئۇنداقت ــۈپ قالمى ــۇ ئۈزۈل كۈنم

غــەش قىلىدىغــان غەم-غۇسســە زادى نېمــە ئۈچــۈن؟«

بــۇ نەپىــس ئەنــە شــۇ »ئۆكــۈز«دۇر. يېشــىل يايالق بولســا 
ت. بىئە تە

ــەزەر  ــەن تەبىئەتكــە ن ــۇش ســۈپىتىمىز بىل ــز ئىنســان بول بى
ــەن  ــى بىل ــت گۈزەللىك ــەر ۋاقى ــەت ھ ــاق تەبىئ ــالىدىغان بولس س

ــدۇ. ــەت قىلى ــىز ھەرىك ــدۇ، ئۈزلۈكس ــپ تۇرى يېڭىلىنى

ئالەمدىكــى ھادىســىلەرنىڭ  پۈتــۈن بــۇ جانلىقــالر ۋە 
گۈزەللىكلىــرى دائىــم ئالــالھ سۆيگۈســىنى، ئىنســان سۆيگۈســىنى، 

ــقۇنلىتىدۇ. ــزدە جۇش ــڭ قەلبىمى ــىنى بىزنى ــەت سۆيگۈس تەبىئ

ــقا  ــق باش ــۇرى ئارقىلى ــەت تەپەكك ــى تەبىئ ــن رۇم جااللىدى
ــكارە  ــڭ ئاش ــلۇپتا تەڭرىنى ــاش ئۇس ــەن ئوخش ــەۋۋۇپالر بىل مۇتەس
ــي  ــي ئۇســۇل، بەدىئى ــۈزەل بەدىئى ــى گ ــۇرۇن ئاالمەتلىرىن ۋە يوش
ــالھ  ــەندۈرىدۇ. ئال ــق چۈش ــۇر ئارقىلى ــي تەپەكك ــۆزلەر، بەدىئى س
ياراتقــان تەبىئەتنــى ۋە ئۇنىــڭ گۈزەللىكىنــى تەبىئەتتىكــى 
ھادىســىلەرنى تەســۋىرلەش ئارقىلىــق بىزنــى تەبىئەتنــى سۆيۈشــكە 
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ــات  ــۇ كائىن ــدۇ. ب ــقا چاقىرى ــىق بولۇش ــا ئاش ــن ئالالھق جۈملىدى
ــڭ  ــى ئۇنى ــان ئىكەنك ــىگە تولغ ــىرالر خەزىنىس ــۆپ س ــۇنداق ك ش
ســىرلىرى يېشــىلىپ تۈگىمــەس، خەزىنىلىــرى ئېچىلىــپ پۈتمــەس. 
بىلىــم ئىگىلىرىنىــڭ ئەقىــل ئىدراكــى ئۇنىــڭ ســىرلىرىنى ئېچىشــقا 

ــدۇ.  يەتمەيۋاتى

ــەن  ــب بىل ــر قەل ــان بى ــۆيگۈگە تولغ ــە س ــز تەبىئەتك بى
قــاراپ، ئەقىل-ئىدراكىمىزنىــڭ يېتىشــىچە چۈشىنىشــكە ئۈزلۈكســىز 
ــڭ  ــق گۈزەللىكلىرىنى ــڭ بارلى ــۇغ ئالالھنى ــز. ئۇل ــىپ ماڭىمى تىرىش
ئىپادىســى ئەكــس ئېتىــپ تۇرىدىغــان تەبىئەتكــە ئەينەكتــەك قاراپ، 
ئۆزىمىزنــى ئۇنىڭدىــن كــۆرۈپ، ئۆزىمىزنــى تونــۇپ يېتىمىــز. بــۇ 
ئەينەكتىــن ئۆزىمىزنــى ســۈزۈك كــۆرۈش ئۈچــۈن ئەينەكنــى پــاك-
پاكىــز تازىــالپ، چېقىلىپ كېتىشــتىن ئاســراپ، كەلگۈســى ئەۋالتالرغا 

ئەســلى گۈزەللىكــى بىلــەن تاپشۇرۇشــقا تىرىشىشــىمىز الزىــم.
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8. جااللىدىن رۇمىنىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك  روھى 

ئۆزۈڭ ئۈچۈن قىلماقچى بولغان نەرسىنى ئالەمگە قىل.
مەيلى ئۇ رىيازەت بولسۇن، مەيلى زىيانلىق.

ــق  ــائىر، داڭلى ــەۋۋۇپچى، ش ــر تەس ــى بى ــن رۇم جااللىدى
ــا  ــانپەرۋەرلىك روھىغ ــە ئىنس ــاي يەن ــال قالم ــى بولۇپ ئىســالم ئالىم

ــتۇر. ــۇغ شەخس ــە ئۇل ئىگ

ــان  ــدە قىلغ ــا ئاپىرى ــۇ زېمىنغ ــرى ب ــى تەڭ ــن رۇم جااللىدى
بارلىــق ئىنســانالرنى تەڭ-بــارارۋەر دەپ تونۇيــدۇ. مەيلــى ئــۇالر 
ــتىيان،  ــى خىرىس ــۇدى، مەيل ــى يەھ ــۇن، مەيل ــۇلمان بولس مۇس
مەيلــى دىنســىز بولســۇن ھېچقانــداق دىــن ئايرىمىچىلىقــى قىلمــاي 
ۋە مىللــەت، ئىــرق ئايرىمچىلىقــى قىلمــاي ھەممىســىنى بىــر بــەدەن 
ــدە  ــاننىڭ تەبىئىتى ــەر ئىنس ــى ھ ــم بولغىن ــدۇ. مۇھى دەپ تونۇي

ــىدۇر.  ــش« ئارزۇس ــى بىلى ــان »ئۆزىن بولىدىغ

كەل، كەل، كەل قانداق بولساڭ يەنە كەل،
ــپەرەس  ــى ئاتەش ــەرەس، مەيل ــى بۇتپ ــر، مەيل ــى كاپى مەيل

ــەل. ــاڭمۇ ك بولس
بىزنىڭ دەرگاھىمىز ئۈمىدسىزلەر دەرگاھى ئەمەستۇر،
يۈزمىڭ قېتىم تۆبەڭنى بۇزغان بولساڭمۇ يەنە كەل.
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جااللىدىــن رۇمــى بۇندىــن ســەككىز ئەســىر مۇقــەددەم »كەل! 
كىــم بولســاڭ كــەل، يەنــە كــەل« دەپ پۈتــۈن دۇنياغــا مۇھەببەت 
ــاق  ــق قۇچ ــانالرغا ئىللى ــق ئىنس ــپ، بارلى ــاب قىلى ــەن خىت بىل

ــدۇ. ــدە قىلى ــق ئىدىيىســىنى نامايەن ــپ، گۇمانىزىملى ئېچى

ــدۇق،  ــۈن كەل ــتۈرۈش ئۈچ ــز بىرلەش ــى »بى ــن رۇم جااللىدى
ئايرىــش ئۈچۈن ئەمــەس« دەپ بارلىق ئىنســانالرنى ئىتتىپاقلىشىشــقا 

چاقىرىــدۇ.

ــى  ــۇغ تۇيغۇلىرىن ــانپەرۋەرلىك ۋە ئۇل ــى ئىنس ــن رۇم جااللىدى
ئادەتتــە ئەمەلگــە ئېشــىش مۇمكىنچىلىكــى بولمىغــان بىر ســاددىلىق 

ۋە ئاڭلىقلىــق ئىچىــدە مۇنــداق قۇرالرنــى يازغــان:

قاچانمۇ بۇ ھېساپ-كىتاب قىلىشتىن ۋاز كېچىمىز، قاچان؟
ــپ  ــز كىرى ــان ھەممىمى ــا قاچ ــىنىڭ ھوزۇرىغ ــان مەجلىس ج

ــز؟ ئولتۇرىمى
لەۋلىرىمىزگە يالغۇز قەدەھنى تەككۈزمەستىن، 

ــارابىنى  ــان ش ــدا ج ــتىمىزنىڭ ھوزۇرى ــۈك دوس ــان بۈي قاچ
ــز؟ ئىچىمى

قاچان ئىچىمىز، قاچان؟
قاچان دەيمىز جان ساقىسىگە ئۇزات قولۇڭنى دەپ،

بىز بۇ تەرەپكە كۆچتۇق ئەمدى،
ھەدىيەلەرنى ئەكەلدۇق ساڭا.

قاچان دەيمىز جان ساقىسىگە نېمىگە تۇرىمىز؟
باغلىنىپ قالدۇق، قولۇڭغا چۈشتۇق.

غۇربەت ئەللەردە مۇزلىدۇق، توڭالپ قالدۇق.
ــىت  ــاچ، ئىس ــاق ئ ــورا، قۇچ ــى س ــەر، ئەھۋالىمىزن ــاالم ب س

ــى، بىزن
بىزگە قىزىل شاراپ سۇن.

قاچان بىزگە جاۋاب بېرىدۇ ئۇ، قاچان؟
قاچان دەيدۇ نېمەم بولسا سىلەرنىڭ،

قېنى ئافىيەتلەر بولسۇن دەپ.
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ــىنىڭال  ــالم دۇنياس ــۈرك، ئىس ــۇز ت ــى يالغ ــن رۇم جااللىدى
ئەمــەس، بەلكــى پۈتــۈن دۇنيانىــڭ، بارلىــق ئىنســانالرنىڭ ئــەڭ 
كۈچلــۈك گۇمانىزمچىســى ۋە جەمئىيەتشۇناســىدۇر. ئــۇ ھــەر 
ۋاقىــت مۇتەئەسســىپلىك، ئۆزۈمچىلىــك، كونىلىققــا قارشــى تــۇرۇپ 
ــڭ  ــۇر. ئۇنى ــان زاتت ــەببۇس قىلغ ــى تەش ــى، تەرەققىياتن ئىلغارلىقن
ــات،  ــق تەرەققىي ــات داۋاملى ــۇ ھاي ــا، ب ــۇ دۇني ــى ب نەزىرىدىك
ــن  ــش جەريانىدى ــى ئېلى ــى يېڭ ــڭ ئورنىن ــەش، كونىنى ئىلگىرل
ئىبــارەت. كونــا چۈشــەنچە، كونىلىقالرنىــڭ ئورنىنــى يېڭــى ئىلغــار 
ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇڭا ئ ــدۇ. ش ــدۇ دەپ قاراي ــەر ئالى پىكىرل

ھەم بار ھەم يوق بولغان دۇنيادا،
بىر بىرلەپ يوقالر كەتتى، بارالر كەلدى.
كونا مالالرنى ساتقانالرنىڭ زامانى كەتتى،

بىز يېڭى نەرسىلەر ساتىمىز.
بۇ بازار ئەمدى بىزنىڭ بازىرىمىز.

ــا  ــان ۋە ھەتت ــچ يېيىلمىغ ــا ھې ــاراش دۇنياغ ــق ق گۇمانىزملى
ــە  ــان، ھەمم ــى يوقالمىغ ــۈزۈم تېخ ــۇق ت ــەن، قۇلل ــچ بىلىنمىگ ھې
يەرنــى موڭغۇلالرنىــڭ دەھشــەتلىك زۇلۇمــى قاپلىغــان قاباھەتلىــك 
بىــر زامانــدا قەتئىيلىــك بىلــەن ئوتتۇرىغا چىقىــپ ئىنســانپەرۋەرلىكنى 
تەشــەببۇس قىلىــدۇ ۋە ئەســەرلىرىدە بۇ تەشەببۇســلىرىنى شــەرھىلەپ 
دۇنيــا ئەدەبىياتىــدا ئــەڭ بۈيــۈك گۇمانىســت ئەدىبلەردىــن بىــرى 

بولــۇپ قالغــان.

گۇمانىــزم ئىنســاننىڭ ئــاڭ ۋە مــاددا بارلىقىنىــڭ ئالەمدىكــى 
ئورنىنــى تەتقىــق قىلىدىغــان بىــر پۈتــۈن مەدەنىيــەت ھەرىكىتىدۇر. 
گۇمانىزملىــق ئىدىيــە پۈتــۈن دۇنيــا ئىتىــراپ قىلىدىغــان بارلىــق 

ئىنســانالرنى تــەڭ بــاراۋەر كۆرۈدىغــان ئۇلــۇغ بىــر روھتــۇر.

گۇمانىــزم بارلىــق ئىنســانالرنىڭ  قەدىــر قىممىتىنــى قىلىــدۇ، 
ھەممىســىگە ئوخشــاش ھۆرمــەت كۆرســىتىدۇ.
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ــە  ــمايدىغان ئۆزىگ ــن قېلىش ــر بىرىدى ــانالر بى ــق ئىنس بارلى
ئۇنىــڭ  قارايــدۇ.  دەپ  ئىگــە  ئاالھىدىلىكلەرگــە  چۇشــلۇق 
نەزىرىــدە ئــەڭ ئەســكى ئادەمنىــڭ ئىچىدىمــۇ چوقــۇم ياخشــىلىق، 
ــۈن  ــڭ ئۈچ ــى، ئۇنى ــار بولىدىغانلىقىن ــڭ ب ــانلىق ئۇرۇقىنى ئىنس
ــەببۇس  ــى تەش ــڭ بارلىقىن ــنىڭ ئىمكانىنى ــى ياخشىالشتۇرۇش ئۇالرن
قىلىــدۇ. ئىنســاننىڭ ئەســلىدىال بــار بولغــان ياخشــىلىق ئۇرۇقىنــى، 
ــدۇ.  ــان قىلى ــنى نىش ــنى، راۋاجالندۇرۇش ــى يېتىشتۈرۈش گۈزەللىكىن
ئىنســانالرغا ياخشــى ئاالھىدىلىكلىرىنــى جــارى قىلدۇرۇش پۇرســىتىنى 

ــۈرىلىدۇ. ــرى س ــۇنۇش ئىلگى س

ئۇ بۇ توغرىسىدا مۇنداق دېگەن:
چىچەكلىگەن ئانار باغدا گۈلدەك تۇرىدۇ،

ئەرلەر بىلەن سۆھبەتتە بولساڭ ئەردەك بولۇر.
مەرمەردەك كېسىلگەن قاتتىق بىر تاش،

بىر كۆڭۈل ئىگىسىنىڭ قولىدا ئۈنچە بولۇر.

ئــۇ يەنــە »ئىنســان بىــر خېمىــر تەڭلىســىچىلىكال. ئەممــا ئــۇ 
ھەممــە بارلىقتىــن ئۇلۇغتــۇر«، »ياخشــلىق ئىزدىگەنــدە ئەســكىلىك 
ــە،  ــىلىققا، گۈزەللىكك ــانالرنى ياخش ــق ئىنس ــدۇ« دەپ بارلى قالماي

توغــرا يولــدا مېڭىشــقا چاقىرىــدۇ. 

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ گۇمانىزملىــق يولــى، ئىنســانالرنى تەڭ-
بــاراۋەر كــۆرۈش، ئۇالرنــى يېتىشــتۈرۈش ۋە ئۇالرغــا ئەركىنلىــك، 
ــك  ــۇنۇپ بەختلى ــى س ــك مۇھىت ــەت تىرىكچىلى ــى ۋە راھ ياخش
ــان  ــنى نىش ــە ئاشۇرۇش ــنى ئەمەلگ ــك قىلىش ــىغا كاپالەتلى ياشىش

ــدۇر. ــر يول ــك بى ــان پەزىلەتلى قىلغ

جااللىدىــن رۇمــى گۇمانىزملىــق روھنــى تەشــەببۇس قىلىــش 
ــو( ۋە  ــانىيەتچىلىك، ئۆزۈمچىلىك)ئەگ ــانالرنى نەپس ــق ئىنس ئارقىلى
بارلىــق يامــان ئادەتلەردىــن قۇتقــۇزۇپ ھەقىقىــي مەنىدىكــى روھىي 
ئەركىنلىككــە ئېرىشــتۈرمەكچى بولىــدۇ. ئۇنىــڭ نەزىرىــدە  دەرتمەن، 
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ــڭ  ــۇش، ئۇالرنى ــدە بول ــۇلالرغا ياردەم ــەن يوقس ــراپ چەكك ئىزتى
ھالىدىــن خــەۋەر ئېلىــپ ھەمســۆھبەت بولــۇش، ئۇالرنــى ئــازراق 
ــرى دەپ  بولســىمۇ خۇشــال قىلىشــنى ئىنســانپەرۋەرلىكنىڭ ئاالمەتلى

قــاراپ مۇنــداق دەيــدۇ:

دەرتلىــك كىشــىنىڭ كۆڭــۈل ئۆيــى ئىككىلىنىــش ۋە ئەلەمگــە 
تولغــان بولىــدۇ.

ئۇنىــڭ دەردىنــى ئــاڭالش، ئــۇ ئۆينىــڭ دېرىزىســىنى ئېچىپ، 
ھاۋاســىنى ئالماشــتۇرۇش دېمەكتۇر.

گۇمانىــزم، كىشــلىك تۇرمۇشــتا ھــەر ۋاقىــت تۇيۇقســىزال يــۈز 
بېرىدىغــان ئۇششــاق قايغــۇالر، مەيلــى ماددىــي جەھەتتىن بولســۇن 
ياكــى بولمىســۇن ھــەر تۈرلــۈك مەنپەئەتلــەر، ھېســاپالردا ۋاقتــى 
ــى  ــۈك پىداكارلىقالرن ــەر تۈرل ــتىن ھ ــچ ئىككىلەنمەس ــدە ھې كەلگەن
ــا  ــۇ دۇنياغ ــدۇر. ب ــانىي پەزىلىتى ــانالرنىڭ ئىنس ــان ئىنس قىلىدىغ
ــەن ۋە  ــە يۈكلەنگ ــتىال بىزگ ــدە بولۇش ــۇپ ئاپىرى ــان بول ئىنس
ئىنســانلىقنىڭ ســاپ، پــاك يۈزىنــى نامايەنــدە قىلىدىغــان ھەقىقىــي 

ــىدۇر. ــان تۇيغۇس ئىنس

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

بەدەندە قايسى خۇي غالىپ بولسا ھۆكۈم ئۇنىڭدۇر،
رودا ئىچىدە ئالتۇن كۆپ بولسا ئالتۇن ھېساپلىنىدۇ.

مىس كۆپ بولسا مىس ھېساپلىنىدۇ،
ــۈم  ــەن ھۆك ــن دېگ ــۇنكى، مۆمى ــۆپ بولس ــاۋابىڭ ك س

بېرىلســۇن.

تۇيغۇلىرىنىــڭ  ئىنســانپەرۋەرلىك  ئىچىدىكــى  ئىنســان 
جۇشقۇنلىشىشــى ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن ئۆزىنى بىلىشــى، نەپســىنى 
ــن،  ــن، قايغۇالردى ــن، خۇمالىرىدى ــان ئادەتلىرىدى ــى، يام يېڭىش
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ــەنچىلىرىدىن  ــەت چۈش ــۈك مەنپەئ ــەر تۈرل ــىلەردىن ۋە ھ ئەندىش
مۇستەســنا ھالــدا ۋە شــۇنداقال بارلىــق ئۆزۈمچىلىــك بېســىمالردىن 
ــاردەم،  ــارا ي ــۆز ئ ــدۇ. شــۇنداقال  ئ ــم دەپ قاراي قۇتۇلۇشــى الزى
ــىل  ــەنچە ھاس ــارا چۈش ــۆز ئ ــۈل، ئ ــان كۆڭ ــۆيگۈگە تولغ س
قىلىدىغــان، ئــۆز ئــارا ئورتاقلىشــىدىغان كەيپىيــات بىلــەن بىرلىك-

ــدۇ. ــدە ياشــاش دەپ قاراي ــك ئىچى باراۋەرلى

ــڭ  ــۇ بارلىقنى ــەن ب ــان دېگ ــدە ئىنس ــى كۈن ــا بۈگۈنك ئەمم
ــەس.  ــۇ ت ــى بەكم ــا كېلىش ــر تۇيغۇغ ــدەك بى ــن رۇمى جااللىدى
بۇنــداق يېتىشــمەك، بــۇ يولــدا ماڭمــاق ئۇنــداق ئاســان ئەمەس.

ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ جااللىدىــن رۇمــى ھەقىقىــي بىــر 
گۇمانىزمچىــدۇر. ئــۇ بارلىق ئىنســانالرنىڭ دەرتلىرىنــى، ئەلەملىرىنى، 
خۇشــاللىقلىرى ۋە مۇۋەپپىقىيەتلىرىنــى ئوخشــاش تۇيغــۇ ئىچىــدە ۋە 
ھېــچ بىــر ئايرىمچىلىــق كۆرســەتمەي ئوچــۇق كۆڭۈللــۈك بىلــەن 

ــان. ــان ئىنس ــە قىلغ مۇئامىل

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــانالر  ــق ئىنس ــى، بارلى ــىڭالر الزىمك ــق بىلىش ــۇنى ئېنى ش
ــي  ــە ھەقىقى ــدۇرۇپ، ئەمەلىيەتت ــارى قىل ــى ج ــۇرۇن كۈچىن يوش
ــى  ــان ئىكەنلىكىن ــڭ ئىنس ــن ئۆزىنى ــال ئاندى ــانپەرۋەر بولغاندى ئىنس

ــدۇ. ــۇپ يىتى تون

يەنــە ئــۇ »يازغــان خېتىڭنىــڭ ســىياھى ســۇ، قەغىزى شــامال 
بولســا، نېمــە يازســاڭ يــاز قىممىتــى بولمايــدۇ.« دەيدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى ئەســەر، ســۆھبەت ۋە مەكتۇپلىرىــدا 
ئىنســانالرنىڭ ئىنســاندەك ياشىشــىنى، ئىنســان بولــۇپ بــۇ دۇنياغــا 
ــدۇ ۋە  ــا ئالى ــەكىلدە تىلغ ــدە ش ــى ئاالھى ــنىڭ پەزىلىتىن كېلىش
ئىنســانالرنىڭ ئــۆز ئــارا ھەمكارلىــق ئىچىدە ياشىشــىنى تەشــەببۇس 

ــدۇ. قىلى
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ــالما  ــەۋەس، ياس ــى ھ ــى ئۆتكۈنچ ــانپەرۋەرلىك تۇيغۇس ئىنس
ھاياجانالردىــن خالــى بولغــان كۈچلــۈك، ئۇلــۇغ ۋە تولۇپ تاشــقان 
ــە  ــا ئىگ ــداق تۇيغۇغ ــدۇ. بۇن ــق دەپ قاراي ــۆيگۈگە باغلى ــر س بى
زاتــالر ئۆزىنــى ئىنســانىيەتنىڭ بەختىگــە ئاتىغــان بولىــدۇ. بارلىــق 
ــۆزى  ــڭ دەل ئ ــي رىئاللىقنى ــائادىتى ھەقىقى ــانالرنىڭ بەخت-س ئىنس
ــۈك،  ــەڭ بۈي ــانالرنىڭ ئ ــق ئىنس ــزم بارلى ــدۇ. گۇمانى دەپ تونۇي
ــان  ــا كېلىدىغ ــي ياردەملىشىشــىدىن مەيدانغ ــۈك ئاممىۋى ــەڭ كۈچل ئ

ــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. ئۇلۇغــۋار غايىن

ــى  ــان، ئىنســان روھىن ــا قىلىدىغ شــۇڭا ئىنســانغا بەخــت ئات
ــكە  ــر شەخس ــەر بى ــدۇر. ھ ــۇ گۇمانىزم ــتۇرىدىغان تۇيغ جۇشقۇنالش
ــان  ــدۇ. ئىنس ــەن قىلى ــى ناماي ــۇش ئاالھىدىلىكىن ــان بول ئىنس
ــان  ــەن تولغ ــۇ بىل ــاندەك ھېس-تۇيغ ــۆزى ئىنس ــنىڭ ئ بولۇش
ــى  ــۇش ھاياتن ــى تون ــي ماھىيىتىن ــاننىڭ ھەقىقى ــدۇ. ئىنس بولى

ــدۇر. ــنىڭ ئاچقۇچى ــك ياشاش ــۆيۈپ، بەختلى س

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

سۆيگۈ ۋە ئىچ ئاغرىتىش ئىنساننىڭ ماھىيىتى،
غەزەپ ۋە شەھۋەت ھايۋاننىڭ ماھىيىتى.
شۇڭا ئەر كىشى ياخشىلىق ئوۋلىغۇچىدۇر.

كۆچەتلــەر مېــۋە بېرىــدۇ، ئېتىزلىقــالردا زىرائەتلــەر يېتىشــىدۇ. 
بۇنــداق بولۇشــىدىكى ســەۋەپ پۈتۈنلــەي ھاياتلىقنىڭ داۋاملىشىشــى 

ئۈچــۈن. ئۇنداقتــا بىــز ئىنســانالر نېمــە قىلىشــىمىز الزىــم؟ 

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىدىكــى گۇمانىــزم يەنــە ئــۆز ئــارا 
ئەپــۇ قىلىــش، ئــۆز ئــارا چۈشــىنىش، ھېچقانــداق پايدا-زىياننــى 

ئويالشــماي يــاردەم قىلىشــتۇر.

جااللىدىــن رۇمــى: »مــەن مېنــى چىشــلىگەن ئىتقىمــۇ 
مۇنــداق دۇئــا قىلىمــەن: يــا رەببىــم، ســەن ئۇنــى بــۇ خۇيىدىــن 
ۋاز كەچتــۈر. ئادەملەرنــى چىشــلىمەي خەلقنىــڭ تــاش ئېتىشــىدىن، 
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ــۇن.« ــاقلىنىپ قالس ــىدىن س كالتەكلىش

ــز  ــەس. بى ــداق ئەم ــز ئۇن ــز ھەرگى ــە كۆپچىلىكىمى ئەمەلىيەتت
داۋاملىــق باشــقىالر تەرىپىدىــن ياخشــى كۆرۈلىشــنى، تەقدىرلەشــكە 
ــز  ــز ئۆزىمى ــۇڭا بى ــز. ش ــنىال ئوياليمى ــام چىقىرىش ــنى، ن ئېرىشىش
ــازات بولۇشــىمىز  ــا چۈشــەنچىلەردىن ئ ــان خات ــرا دەپ بىلىۋالغ توغ

الزىــم.

جااللىدىــن رۇمــى بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ: »چۈمۈلە 
بىــر تــال بۇغداينــى دەپ ئۆمرىنــى خــاراپ قىلىــدۇ. ئەســلىدە ئــۇ 
دانغــا قــاراپ خاماننــى كۆرگــەن بولســا، بىــر تــال داننىــڭ ئالدىدا 

تىتــرەپ تۇرمايتتــى.«

ــان  ــا قارايدىغ ــڭ ئەھۋالىغ ــا ۋە ئۆزىمىزنى ــى دۇنياغ بۈگۈنك
ــوق  ــەپ ئ ــى چەلل ــڭ قەلبىن ــانالر بىر-بىرىلىرىنى ــاق ئىنس بولس
ــان  ــا. مىليونلىغ ــان قىلماقت ــى بومباردىم ــا. ئۆي-ماكانلىرىن ئاتماقت
ئىنســان خانــى ۋەيــران بولــۇپ يــۇرت ماكانلىرىدىــن ئايرىلماقتــا. 
تىلــى، مەدەنىيىتــى، دىنىدىــن ۋاز كېچىشــكە مەجبۇرالنماقتــا. 
بىرىســى ئورىغــا چۈشــۈپ كەتســە قۇتۇلدۇرماقتــا يــوق ئۈســتىگە 
توپــا تۆكمەكتــە. ئەممــا يەنىــال ياخشــى نىيەتلىــك ئىنســانالر ئــۇ 
زالىمالرغــا قارشــى كــۈرەش قىلماقتــا. ئەركىنلىك ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك 
جەڭچىســى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا چىقىــپ كىشــىلەرنىڭ ئىجتىمائىــي، 
سىياســىي ھاياتىنــى ئۆزگەرتىــپ قايتــاپ قــۇرۇپ چىقىشــى ئۈچــۈن 

ــا. ــۈرەش قىلماقت ك

ــدەك  ــى كۈن ــۇ بۈگۈنك ــىغان دەۋرلەرم ــى ياش ــن رۇم جااللىدى
ھەممــە يەرنــى ئــۇرۇش ئوتــى قاپلىغــان ئىــدى. ئوتتــۇرا ئاســىيا 
خەلقلىــرى ئۈزلۈكســىز داۋام قىلغــان ئۇرۇشــنىڭ خانىۋەيرانچىلىقى ۋە 
كۆچمــەن خەلقلەرنىــڭ نامراتلىــق ھاياتــى تەســەۋۋۇپچىلىقنىڭ روھىي 
ئىجادىيــەت ھامىســى ســۈپىتىدە ئەركىــن پىكىــر ئىدىئولوگىيىســىنىڭ 
ــن  ــۇ قىيى ــە ش ــدى. ئەن ــەن قىل ــىنى ناماي ــر ئىپادىس ــم بى مۇھى
ــان ئىنســانپەرۋەرلىك  ــى ســۆيگۈگە تولغ ــن رۇم شــارائىتالر جااللىدى
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روھــى بىلــەن ئىنســانالرغا مەنىۋىــي يــار يۆلەكتــە بولغــان.

سۆيگۈ ۋە ئىچ ئاغرىتىش ئىنساننىڭ ماھىيىتى،
غەزەپ ۋە شەھۋەت ھايۋاننىڭ ماھىيىتى.
شۇڭا ئەر كىشىنىڭ ئوۋى ياخشىلىقتۇر.

ــدۇ.  ــق قىلى ــى تاتلى ــدۇ. ئاچچىقن ــى يوقىتى ــۆيگۈ ئازاپن س
چۈنكــى ســۆيگۈ ئىنســانالرنى توغــرا يولغــا يۈزلەندۈرىــدۇ. غــەزەپ 
ــۇ  ــق قانداقم ــەن تاتلى ــق بىل ــدۇ. ئاچچى ــق قىلى ــى ئاچچى تاتلىقن

ــۇن؟ ــە بولس بىرگ

ــى  ــۆيگۈ ئىگىس ــەت س ــايدۇ. نىھاي ــدە ياش ــۆيگۈ كۆڭۈل س
ــدۇ. ــىرلىكتىن قۇتۇلى ئەس

ســۆيگۈنىڭ ئۆزىنــى كۆرسىتىشــكە ئېھتىياجــى يــوق. چۈنكــى 
ســۆيگۈ نۇرىنــى پۈتــۈن كائىناتقــا يايغانــدۇر.

مەرتلىكتــە دېڭىــزدەك بــول. دېڭىزدىــن بىــر كومــزەك ســۇ 
ئالســاڭ ســۈيى ئــازالپ قاالمــدۇ؟ ئەلۋەتتــە دېڭىزنىــڭ خىيالىغىمــۇ 
كىرمەيــدۇ. شــۇنداق مــەرت بولغاچقــا  ســەدەپنىڭ ئىچىنــى ئۈنچــە 

بىلــەن تولدۇرىــدۇ.
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9. ئىنسان ھاياتىدا بىلىمنىڭ رولى

كىمكى كامىل بولسا، يوق غەپلەت ئاڭا،
غەپلىتىدە ئىلىم ھېكمەت ئەقلى بار.

كىمكى جاھىل بولسا، يوق ھېكمەت ئاڭا،
ئىلمىمۇ غەپلىتىدۇر ئاشىكار.

ــى،  ــم ئىگىس ــي بىلى ــدە ھەقىقى ــڭ نەزىرى ــن رۇمىنى جااللىدى
ــى بولغــان  ــا، ئــەڭ كىچىــك ئىھتىمال ئىنســاننىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىغ
ــە،  ــش قابىليىتىگ ــەرق ئېتى ــان پ ــە قاقمايدىغ ــىلەرنىمۇ چەتك نەرس
بۈيــۈك ئىــدراك كۈچىگــە، ھاياتنــى ســۆيۈپ ياشــاش ۋە 

ــرەك. ــى كې ــە بولۇش ــا ئىگ ــانپەرۋەرلىك روھىغ ئىنس

ــەر كىشــىنى بىلىمگــە ئىگــە  مەدىرىســلەردە ئۆگەنگــەن بىلىمل
قىلىشــى مۇمكىــن. بىــراق ئوقۇمــاق، بىلىملىــك بولماقنىــڭ ئۆزىــال 
ئىنســاننى ھەقىقىــي مەنىــدە ياشــاش ھەقىقەتلىرىگــە ئېرىشــتۈرمەيدۇ.

ــى  ــاڭال، مەيل ــى ئ ــۇ، مەيل ــپ ئوق ــە بېرى ــى مەكتەپك مەيل
ئۆزلۈكىڭدىــن ئۆگــەن، ئىگەللىگەنلىرىــڭ پەقــەت تاشــقى جەھەتتىكى 
يۈزەكــى بىلىملــەر. ھەقىقىــي ئىچىدىكىنى كــۆرۈپ ئۇنى ســەزگۈلىرى 
ــەن بىرلەشتۈرمىســە، كۈچلەندۈرمىســە ئىنســان »خــام ســوپى«  بىل

بولــۇپ قالىــدۇ دەپ قارايــدۇ.
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جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــق.  ــۇش پەرقلى ــم بول ــەن ئالى ــۇش بىل ــۆيەر بول ــم س ئىلى
قانچىلىغــان ئالىمــالر بىلىــم مەدىكارلىرىدىــن بولــدى. ســەن ئىلىــم 

ــول. ســۆيەر ب

ــە  ــە يەن ــەن بىلل ــرى بىل ئىنســان ئۆگەنگــەن تاشــقى بىلىملى
بىلمىگــەن نەرســىلەرنى ئۆگىنىشــكە، ئۆزىنــى تەربىيەلەشــكە، ۋاقتــى 
ــى  ــق ئۆزىن ــۇرۇش ئارقىلى ــار ت ــكە تەيي ــا چېكىش ــدە جاپ كەلگەن
بىلســە ئــۇ چاغــدا ئــۇ ئىنســان ئۆزىنــى تېپىشــتىن ئىبــارەت توغــرا 

بىــر يولــدا دەپ قارايــدۇ.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

سۇئالمۇ بىلىمدىن تۇغۇلىدۇ، جاۋاپمۇ.
تىكەن تۇپراق بىلەن سۇدىن ئۈنىدۇ، گۈلمۇ.

ئەسكىلىك بىلىمدىن بولىدۇ، توغرىلىقمۇ،
ئاچچىق ھورالندۇرۇشتىن بولىدۇ تاتلىقمۇ.

تەپەككــۇر بىلــەن بىلىــم ئادەتتــە ئىــچ ئىچىدىــن گىرەلىشــىپ 
كەتكــەن بولىــدۇ. يىتەرلىــك بىلىمگــە ئىگــە بولغــان بىــر ئــادەم 
ــىلىلەر  ــە، مەس ــانغا يەتمىس ــر نىش ــق بى ــش ئارقىلى ــۇر قىلى تەپەكك
ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگۈزمىســە، تەكشــۈرۈپ تەتقىــق قىلمىســا يېڭــى 
ــان  ــۈن ئىنس ــڭ ئۈچ ــەلمەيدۇ. ئۇنى ــە ئېرىش ــە ۋە بىلىمگ ئىدىي
ئۆگەنگــەن نەرســىلىرىنى ئەمەلىيەتكــە تەتبىقــالپ تەپەككــۇر قىلىــش 
ئارقىلىــق يېڭى-يېڭــى ئىدىيەلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش قابىلىيىتىگە 
ئىگىــدۇر. بــۇ ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە بولغــان بىلىــم ئادەملىــرى 
ھەقىقەتكــە بــەك يېقىــن ۋە ھاياتقــا ئوچــۇق دېرىزىلەردىــن 
قارايدىغــان، تېخىمــۇ ئاڭلىــق كۈچكــە ئىگــە بولغــان شەخســلەردۇر.
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شــۇنى بىلىشــىمىز كېرەككــى، ھاياتتــا ئادەمــدەك ياشىشــىمىز 
ئۈچــۈن ئېســىل ئەخالققــا ئىگــە بولــۇش بىلــەن بىرگــە بىلىملىــك 
ــەن  ــى بىل ــۇر كۈچ ــق تەپەكك ــم ئارقىلى ــۇ بىلى ــاق ۋە ب بولم

ــۇر. ــەت قىلماقت ــانىيەتكە خىزم ــن ئىنس ــە جۈملىدى مىللىتىمىزگ

ــى  ــڭ يۈك ــت مىللىتىمىزنى ــەر ۋاقى ــا ھ ــك زىيالىيالرغ بىلىملى
يۈكلىنىــدۇ. مەيلــى قايســى جەھەتتىــن بولســۇن بىــر بىلىم ئىگىســى 
ــتىڭىزگە  ــى ئۈس ــڭ يۈكىن ــى مىللىتىمىزنى ــۇ جەھەتتىك ــىڭىز ش بولس
ئېلىشــقا مەجبۇرســىز. ھېــچ شۈبھىســىز شــۇ جەھەتتىكــى بىلىمىڭىــز 
ئاشقانســېرى ئۈســتىڭىزگە ئالىدىغــان يۈكمــۇ ئېغىراليــدۇ. شــۇنداق 
بولغاندىــال مىللىتىمىزنىــڭ ئــەڭ پەزىلەتلىــك زىيالىيلىرىدىــن 
بوالاليســىز. چۈنكــى بىــز ئۇيغــۇرالر ھازىــر شــۇنداق زىيالىيالرغــا 
باشــقا مىللەتلەردىــن بەكــرەك ئىھتىياجىمىــز بارلىقىنــى ھــەر بىرىمىــز 

ئوبــدان بىلىمىــز.

ــىدا  ــۇ توغرىس ــدۇر. ب ــۈك خەزىنى ــم مەڭگۈل ــي بىلى ھەقىقى
ــدۇ: ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم جااللىدى

تۇپراقتا ئۈنگەن گۈللەر يوق بولۇپ كېتىدۇ،
كۆڭۈلدە ئۈنگەن گۈللەر مەڭگۈ قالىدۇ.
بىز ئۆگەنگەن ئۇ تاتلىق بىلىملىرىمىز،

كۆپ بولغاندا باغدىكى ئۈچ دەستە گۈلدۇر.

باغچىنىڭ ئىشىكىنى ئۆزىمىز ئېتىپ قويۇپ،
ئۇ ئۈچ دەستە گۈلدىن قانائەتلىنىپ قالدۇق.

ئىسىت، شۇنداق باغچىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى،
قوساقنىڭ كويىغا چۈشۈپ يۈتتۈرىۋاتىمىز.

بــۇ يــەردە يەنــە مۇھىــم بولغىنــى بىــز ئۆگەنگــەن بىلىملەرنى 
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توغــرا يولــدا ئىشلىتىشــىمىز، ئەمەلىيەتكــە بىرلەشــتۈرۈپ تەپەككــۇر 
قىلىشــىمىزدۇر. ھەرگىــز ئــۇ بىلىــم بىلــەن ئۆزىمىزنــى زىننەتلــەش 
ــۈن  ــز ئۈچ ــۇز ئۆزىڭى ــەر يالغ ــۇ بىلىمل ــى ئ ــتۇر. چۈنك ئەمەس
بولماســتىن بەلكــى پۈتــۈن مىللىتىمىز ۋە شــۇنىڭدەك ئىنســانىيەتنىڭ 

بەخت-ســائادىتى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرۇشــتۇر.

 

ــك  ــىلەر خەتەرلى ــادان كىش ــى، ن ــىمىز الزىمك ــۇنى بىلىش ش
بولۇشــى مۇمكىــن، ئەممــا بىلىملىــك بىرىســىنىڭ بىلىمىنــى توغــرا 
ــى  ــەۋەپ بولۇش ــە س ــوڭ پاجىئەلەرگ ــلىكى چ ــە ئىشلەتمەس يەرگ

ــق. ئېنى

بۇ توغرىسىدا جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــەن  ــم بىل ــن ئالى ــال يېگەندى ــۇرۇپ ب ــەن ئولت ــادان بىل ن
ئۇيقــۇدا بولغــان شۈبھىســىز بىدار)ھۇشــيار(دۇر. ۋاي ئىســىت! ئــۇ 
ــم  ــا. ئالى ــان بىدارالرغ ــت بولغ ــەن دوس ــىزلەر بىل ــادان، بىلىمس ن

ــى. ــەن ياخش ــان يېگ ــۇرۇق ن ــۇرۇپ ق ــەن ئولت بىل

ــك  ــن بىلىملى ــانالرنىڭ كۆپلىكىدى ــكى ئىنس ــىز ۋە ئەس بىلىمس
ــدۇ. ــا ئۇچراي ــىلەر زۇلۇمغ ــز كىش ئەزى

ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن:

ــي  ــن، ھەقىقى ــي بىلىمدى ــى ھەقىقى ــالر بارك ــى ئالىم ــى ن ن
ــوق.  ــى ي ــن نېسىۋىس ئىرپاندى

ــى  ــە مۇھەببىت ــا ئىلىمگ ــزدۇر. ئەمم ــالر ھافى ــداق ئالىم بۇن
ــوق. ي

بــەزى ئالىمــالر بىلىمنىــڭ يــۈز مىــڭ تۈرىنــى بىلىــدۇ. ئەممــا 
ــى بىلمەيدۇ. ئۆزىن
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شــۇڭا ئىنســان بىلىملىــك بولــۇش بىرگــە ئۆزىنــى بىلىشــى، 
ــۈز بېرىشــىدىن  ــم. خاتالىقالرنىــڭ ي ــى تونــۇپ يېتىشــى الزى ئۆزىن
ساقلىنىشــى كېــرەك. ئۇنىڭدىــن باشــقا ئــادەم ئۆزىگــە كېرەكلىــك 
بىلىملەرنــى ئۆگىنىشــى الزىــم. كېرەكســىز بىلىــم ئارقىلىــق ھاســىل 
بولغــان چۈشــەنچىلەر، پىكىرلــەر بــاش ئايىغــى يــوق، قىرغاقســىز 

ــا ئوخشــايدۇ. دېڭىزغ

ــات  ــا بولســۇن، ھاي ــك بولس ــك بىلىملى ــادەم قانچىلى ــر ئ بى
قارىشــى، كىشــىلىك مۇناســىۋىتى، ئىجتىمائىــي ئورنــى قوســاقتىكى 
بىلىمگــە چۇشــلۇق بولمىســا، ئىش-ھەرىكەتلىرىمــۇ بىلىمگە يارىشــا 
بولمىســا ئــۇ ئادەمنىــڭ ئادەتتىكــى بىرىســىدىن ھېچقانــداق پەرقــى 

بولمايــدۇ. جااللىدىــن رۇمــى بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:

ــان،  ــاب يۈدۈۋالغ ــىگە كىت ــانالرنىڭ دۈمبىس ــداق ئىنس »بۇن
ــوق.« ــى ي ــن پەرق ــىز  ھاممالدى ساۋاتس

ــتۈندۇر.  ــن ئۈس ــى ئىبادەتتى ــڭ ئۇيقۇس ــك ئادەمنى بىلىملى
ــم  ــان بىلى ــن ئويغىتىدىغ ــى غەپلەتتى ــم ئادەمن ــۇ بىلى ــۇ ئ بولۇپم

ــا. بولس

بىــر ئــادەم دۇنيادىكــى ئــەڭ داڭلىــق كىتابالرنــى ئوقۇغــان 
بولۇشــى مۇمكىــن. ھەتتــا ئــەڭ ئالىــي ئۇنۋېرســىتېتالردا ئوقــۇپ 
دىپلومىالرنــى ئالغــان بولۇشــى مۇمكىــن. تەبئىيكــى بــۇ ئىگەللىگەن 
بىلىملــەر بىلىملىــك بولــۇش يولىــدا ۋە يېڭــى پىكىرلەرنــى ئوتتۇرىغا 
قويۇشــتا بۈيــۈك بىــر ئىلگىرىلەشــتۇر. ئەممــا بۇالرنــى ئەمەلىيەتكــە 
تەتبىقــالپ تېخىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرمىغىچە، مىللىتىمىزنىــڭ كەلگۈســى 
ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرمىغۇچــە ئــۇ ئىگەللىگــەن بىلىملــەر كــەڭ 
ــپ  ــن ئېرى ــىدا بىكاردى ــڭ ئوتتۇرىس ــۇرۇق مەيداننى ــر قۇپق بى

ــدۇ. ــا ئوخشــاپ قالى تۈگەيدىغــان مۇزغ

ــدا  ــە پاي ــم ئادەمگ ــان ئىلى ــى قىلغ ــۈل ئەھل ــىنى كۆڭ ئىگىس
ــدۇ. ئەكىلى
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ــى  ــانغا ياردىم ــان، ئىنس ــىر قىلغ ــال تەس ــۇز بەدەنگى يالغ
ــۇر. ــە يۈكت ــم ئادەمگ ــان بىلى بولمىغ

بىلىم ۋە ھېكمەت يولدا توغرا يول كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر.

ھەممــە تەرىپــى تۈز يــول بولســا ئىــدى بىلىــم ۋە ھېكمەتنىڭ 
ــى بولمايتتى. ئەھمىيىت

ــى  ــق بىلىملەرن ــى ئىنســاننىڭ ئۆزىگــە ياراملى ــن رۇم جااللىدى
توختىلىــپ  ئۈســتىدە  مۇھىملىقــى  قانچىلىــك  ئۆگىنىشــىنىڭ 
»مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە ھەزرىتــى ئەيســانىڭ ھېكايىســى، 
ــق  ــى قاتارلى ــنىڭ ھېكايىس ــى ۋە تىلشۇناس ــوپنىڭ ھېكايىس پەيالس

ــۆزلەيدۇ. ــى س ــە ھېكايىن بىرقانچ

تىلشۇناس

تىلنىــڭ گرامماتىكىلىرىنــى ناھايىتــى ياخشــى بىلىدىغــان بىــر 
ــۇناس  ــۇر تىلش ــۇ تەكەبب ــۇ. ب ــە چىقىپت ــم كېمىگ ــۇناس ئالى تىلش
ئۆزىنــى ناھايىتــى قابىلىيەتلىــك دەپ ئوياليدىكــەن، شــۇ ســەۋەپتىن 
ــزدا  ــىز دېڭى ــە چەكس ــەن. كېم ــىلەرنى ياراتمايدىك ــقا كىش باش

ــە: ــىتمىگەن قىياپەتت ــى مەنس ــۇناس كېمىچىن ــدا، تىلش كېتىۋاتقان

ــەن؟« دەپ  ــكا بىلەمس ــەن گرامماتى ــى، س ــەي كېمىچ »ھ
ــوراپتۇ. س

كېمىچى »ياق بىلمەيمەن، ھېچ  ئوقۇمىدىم.« دەپتۇ.

ــۈپ  ــكار ئۆت ــى بى ــڭ يېرىم ــىت، ئۆمرۈڭنى ــى »ئىس تىلچ
ــۇ. ــۇ« دەپت كېتىپت

ــۇ.  ــۇ، تېرىكىپت ــا بوپت ــى خاپ ــاڭالپ كېمىچ ــۆزنى ئ ــۇ س ب
ــۇ. ــەپ قىلماپت ــچ گ ــۇپ ھې ــە يۇت ــى ئىچىگ ــا ئاچچىقىن ئەمم
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ــقا  ــۇلىرى دولقۇنالش ــز س ــپ، دېڭى ــوران چىقى ــىزال ب تۇيۇقس
ــۇ. ــدە قاپت ــەر ئىچى ــە خەت ــالپتۇ-دە، كېم باش

كېمىچــى ئــۇ تىلچىغــا ۋاقىراپ »ســۇ ئۈزۈشــنى بىلەمســىز؟« 
سوراپتۇ. دەپ 

ــت،  ــەي يىگى ــۇرۇپ »ئ ــرەپ ت ــن تىت ــى قورققىنىدى تىلچ
ــۇ. ــەن!« دەپت بىلمەيم

كېمىچــى مۇنــداق دەپتــۇ: »ئــەي تىلشــۇناس ئالىــم، ئۇنداقتا 
ــن  ــۇ! بىرئازدى ــۈپ كېتىپت ــكار ئۆت ــرۈڭ بى ــۈن ئۆم ــېنىڭ پۈت س
كېيىــن كېمــە چۆكىــدۇ، ســېنىڭ ئــۇ بىلىملىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــرى 

كارغــا كەلمەيــدۇ« دەپتــۇ.

ــى  ــلىقنىڭ تىلىن ــوق بولماس ــىزگە ي ــى س ــڭ ھېكايىس تىلچىنى
ــتۇر. ــر دەرس ــۈن بى ــش ئۈچ ئاڭلىتى
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10. جااللىدىن رۇمىنىڭ ئىقتىسادىي قاراشلىرى

مال-دۇنياغا ئېرىشىشكە ئىشلەتكەن ھىلىلەر بىكار،
مال-دۇنيا سۆيگۈسىنى ئازايتقان ھىلىلەر نىگار.

بۇ دۇنيا زىنداندۇر، بىز بولساق ئەسىر،  
بۇ زىنداننى تېشىپ قۇتۇلغان ئۆزى بىر پالۋان.

ــىغا  ــڭ ئارقىس ــر پەردىنى ــدا بى ــى ھاياتى ــن رۇم جااللىدى
ئۆتىۋىلىــپ، ئالدىغــا كەلگەنلەرگــە ھۆكــۈم بېرىدىغــان ۋە پەقەتــال 
ــۈن  ــى ئۈچ ــڭ مەنپەئەت ــەر، بايالرنى ــرى، بەگل ــوردا ئەمەلدارلى ئ

ــەس. ــانالردىن ئەم ــۆزلەيدىغان ئىنس س

جااللىدىــن رۇمــى شــېئىرلىرىدا »بەگلەرنىــڭ كىبىرلىــك بىلــەن 
بۇرۇتلىرىنــى تولغاشــلىرىدىن، پادىشــاھالرنىڭ پــارا ئالىدىغانلىقىدىــن 
پەرقلىنىــپ تۇرىشــى ئۈچــۈن قۇلالرنىــڭ يۈزلىرىگــە تامغــا 
ــۇل  ــن، موڭغ ــۇرۇش قوراللىرىدى تاغالشــلىرىدىن، ئەســكەرلەردىن، ئ
تاجاۋۇزچىلىرىدىــن، ۋەيــران بولغــان شــەھەرلەردىن، كۆيــۈپ كــۈل 
ــن،  ــن، كاتىپالردى ــن، ۋەلىلەردى ــن، ئايالالردى ــان يېزىالردى بولغ
دىۋانىالردىــن، باجدىــن، ســېلىقالردىن، قاراڭغــۇ كوچىالردىــن، تاقىــر 
ــن،  ــا تارازىلىرىدى ــاختىكارالرنىڭ خات ــن، س ــن، بازارالردى تاغالردى
ــە  ــن، پاھىش ــم بالىالردى ــى يېتى ــالردىن، كوچىدىك ــىلگەن باش كېس
ئايالالردىــن، يالغانچــى شــەيخلەردىن، مەيخانىلەردىــن، مەســتلەردىن، 
ئوۋچىالردىــن،  ئوۋالردىــن،  ســۇنايالردىن،  دۇمباقالردىــن، 

ــدۇ. ــۆز ئاچى ــن س ــار قاتارلىقالردى ــن، قىم زىندانالردى
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جااللىدىــن رۇمــى پەقــەت شــېئىر يېزىــش ئۈچۈنــال چىرايلىــق 
ســۆزلەرنى قاتــار تىزىــپ، قاپىيــە قوغلىشــىپ شــېئىرنىڭ پېشــىدىن 
يۈرۈيدىغــان ئادەتتىكــى بىــر شــائىر بولماســتىن بەلكــى خەلقنىــڭ 
ــى  ــۈپ، ئەين ــۇر چۆك ــا چوڭق ــي ھاياتىغ ــىي ۋە ئىجتىمائى سىياس
ــق  ــۇق ۋە فىئوداللى ــىزلىك، قۇلل ــي تەڭس ــى ئىجتىمائى زاماندىك
ــپ- ــرى، كەي ــوردا پىتنىلى ــق، ئ ــۇرۇش ۋە تاجاۋۇزچىلى ــۇم، ئ زۇل
ــۆپ  ــى ك ــق قاتارلىقالرن ــىي مەككارلى ــۇق، سىياس ــاپا، پارىخورل س
تەرەپلىمــە جەھەتتىــن چوڭقــۇر تەھلىــل قىلىــپ ۋە تىپىلەشــتۈرۈپ، 
ــەن  ــەرھىيلەش بىل ــىنى ش ــىق« چۈشەنچىس ــەۋۋۇپتىكى »ئاش تەس
ــل  ــي ئادالەتســىزلىكنى پاراللى ــە سىياســىي ۋە ئىجتىمائى ــە يەن بىرگ

ــان. ــاش قىلغ ــدا پ ھال

ــەرلىرىدە  ــق ئەس ــڭ بارلى ــن رۇمىنى ــز جااللىدى ــۇڭا بى ش
خەلقنىــڭ ئىجتىمائىــي ھاياتىدىكــى قىيىنچىلىقالرنى، چۈشــەنچىلىرىنى، 
ــى  ــي ھاياتتىك ــڭ ئىجتىمائى ــى ۋە ئۇالرنى ــى، ئىتىقادلىرىن ئادەتلىرىن

ــز. ــى كۆرەلەيمى ــق ئىپادىلىرىن بارلى

ــى  ــىر ئاناتولىيەدىك ــىغان 13-ئەس ــى ياش ــن رۇم جااللىدى
ــە  ــار دەۋرلەرگ ــى ناچ ــادىي ئەھۋال ــڭ ئىقتىس ــەلجۇقالر دۆلىتىنى س
توغــرا كەلگــەن بولــۇپ، شــۇڭا ئــۇ ئوقۇغۇچىلىــرى ۋە مۇرىتلىرىغــا 
داۋاملىــق ئەمگــەك قىلىــش ئىرادىســىنى، ئىشــلەپچىقىرىش ئارقىلىــق 
ــي  ــدە ماددى ــەن. ھەم ــۇ ئۆگەتك ــەش يوللىرىنىم ــك تىكل ئىگىلى
بايلىقنــى قوغلىشــىپ مال-دۇنيــا سەۋداســى بولۇشــتىن ساقلىنىشــنى 

ــەن. تەكىتلىگ

ــش  ــى ئەمگــەك قىلى ــدە ھــەر ئىنســان رىزقىن ــڭ نەزىرى ئۇنى
ئارقىلىــق قولغــا كەلتۈرىــدۇ. مەيلــى جىســمانىي ئەمگــەك بولســۇن 
مەيلــى ئەقلىــي ئەمگــەك بولســۇن. ئــۆز مىھنىتــى بىلــەن رىزقىنــى 
قولغــا كەلتــۈرۈش ئــادەم ئاتــا بىلــەن ھــاۋا ئانىمىــز يــەر يۈزىگــە 
ــەت.  ــر ئەمەلىي ــان بى ــىيە قىلىنىۋاتق ــرى تەۋس ــكەندىن بې چۈش
جااللىدىــن رۇمــى بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالــالھ ســاڭا 
قــول بەرگــەن بولســا ئىشــلە، قــازان ۋە باشــقا ئىنســانالرغا پايــدا 
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يەتكــۈز.«

ــك  ــقا پەزىلەتلى ــۇددى باش ــىنى خ ــى تۇرمۇش ــن رۇم جااللىدى
ئىنســانالرغا ئوخشــاش مىھنــەت تــەرى بىلــەن قازانغــان پۇلــى بىلەن 
ــۇل  ــان پ ــۈپ تاپق ــىلەردە دەرس ئۆت ــى مەدىرىس ــان. يەن قامدىغ
بىلــەن ئائىلىســىنىڭ كۈندىلىــك تۇرمۇشــىنى قامدىغــان. ئــۇ ھېــچ 
بىــر ۋاقىــت باشــقىالرنىڭ سوۋغا-ســاالملىرىنى قوبــۇل قىلمىغــان، 
قوبــۇل قىلغــان بولســا ئۇالرنــى دەرھــال باشــقىالرنىڭ تۇرمۇشــى 
ئۈچــۈن ئىئانــە قىلىۋەتكــەن. بــۇ توغرىســىدىكى پاكىتــالر جااللىدىن 
رۇمىنىــڭ كىشــىلىك تۇرمۇشــىدا كــۆپ ئىپادىســىنى تاپقــان. شــۇڭا 
ئــۇ ئەســەرلىرىدە ئــۆز ئــارا يــاردەم قىلىشــنى، ئــۆز ئــارا يــاردەم 
بولغاندىــال بــۇ جەمئىيەتنىــڭ گــۈزەل بىــر دۇنياغــا ئايلىنىدىغانلىقىنى 

كــۆپ تەكىتلەيــدۇ.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

بەرگــەن ئىنســاننىڭ يۈزىــدە ھــەر ۋاقىــت تەڭرىنىــڭ 
تەبەسســۇمى بــار. 

ــازالر  ــەت ت ــايدۇ. پەق ــا ئوخش ــتىكى تۇماقق ــا باش مال-دۇني
ــۇرىنىدۇ. ــا يوش تۇماقق

ــۈزەل  ــىزمۇ گ ــان تۇماقس ــۈدرە بولغ ــۈزەل ۋە ب ــرى گ چاچلى
ــدۇ. كۆرىنى

ــۇن- ــا ئالت ــۇ بولس ــىتىڭ ب ــى! مەقس ــۈل راھىت ــەي كۆڭ ئ
كۆمۈشــمۇ كــۆز ئالدىمــدا تۇپراقتىــن باشــقا بىــر نەرســە ئەمــەس.

ھەقىقىــي ئىنســان يــاردەم ســۆيەر ئىنســاندۇر. بەرگەن ئىنســان 
بېرىــپ تــۇرۇپ بــاي بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئالغۇچىنىمــۇ 
زور ماددىــي قىيىنچىلىقالردىــن قۇتۇلدۇرىــدۇ. پەزىلەتلىــك كىشــىلەر 
ــەكىلدە  ــر ش ــداق بى ــۇالر قان ــۇپ ئ ــاردەم ســۆيەر كىشــىلەر بول ي
ــن  ــى چى ــەڭ مۇھىم ــىش ۋە ئ ــارا بۆلىش ــۆز ئ ــۇن ئ ــا بولس بولس
كۆڭۈلدىــن ئــۆز ئــارا يــاردەم قىلىشــنى ئۆزىگــە گــۈزەل ئەخــالق 

قىلغــان.
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ــىدا  ــرى ئارىس ــڭ مۇرىتلى ــن رۇمىنى ــدا جااللىدى ــى چاغ ئەين
ــتا  ــۇغۇللىنىدىغان ئۇس ــەن ش ــك بىل ــل قول-ھۈنەرۋەنچىلى ھەرخى
كەســىپ ئەھلىلىــرى بــار ئىــدى. مەســىلەن: تىككۈچــى، ياغاچچــى، 
ــەن  ــەر بىل ــق ھۈنەرل ــق قاتارلى ــكە ۋە توقۇمچىلى ــەر، مىس زەرگ
ــڭ  ــى. دەرگاھنى ــى قامدايتت ــۇش ئىھتىياجلىرىن ــۇغۇللىنىپ تۇرم ش
ئىشــلىرىنى ســادىق مۇرىتلىرىدىن ھۇســامەددىن چەلەبى باشــقۇراتتى. 

ــىنەتتى.  ــدەك ئىش ــا تاغ ــى ئۇنىڭغ ــن رۇم جااللىدى

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىقتىســادىي قاراشــلىرىدا ئەقىــل، 
ــىتى  ــڭ مەقس ــلەپچىقىرىش ۋە ئەمگەكنى ــى، ئىش ــاننىڭ تەبىئىت ئىنس

ــدۇ. ــرا كېلى ــىمىزگە توغ ــلىرىنى بىلىش ــى قاراش ھەققىدىك

ئەقىل

ــش  ــەن ئى ــل بىل ــرى ئەقى ــلىرىدىن بى ــادنىڭ ئاساس ئىقتىس
ــۆرۈش. ك

ــي  ــان جۈزئى ــە ئايرىغ ــى ئىككىگ ــى ئەقىلن ــن رۇم جااللىدى
ــل. ــى ئەقى ــل ۋە كۈلل ئەقى

ــى  ــى ئۆزۈڭن ــل«دۇر، يەن ــىي ئەقى ــل »شەخس ــي ئەقى جۈزئى
ــاق. ــس قىلم ــق ھې ــر بارلى بى

ــى  ــى، يوقلۇقىن ــڭ ھېچلىكىن ــا ئۆزىنى ــل بولس ــى ئەقى كۈلل
ئىــدراك قىلغــان ئەقىــل، يەنــى »ياراتقۇچــى كۈچنىــڭ ئەقلــى«.

جااللىدىــن رۇمــى »مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق 
بىــر ھېكايىنــى ســۆزلەيدۇ:

ــتىدىكى  ــۈيدۈكىنىڭ ئۈس ــەك س ــدا ئېش ــن ئېغىل ــر چىۋى بى
ــز  ــىنى ئىگى ــدەك بېش ــۇ- دە، كاپىتان ــە قونۇپت ــامان ئەخلىتىگ س
ــەن  ــرى پاراخــوت بىل ــن بى ــەن نەچچــە ۋاقىتالردى ــۈرۈپ: »م كۆت
ــۇ پاراخــوت،  ــا ب ــم، مان ــەن ئىدى ــپ يۈرگ ــال قىلى ــى خىي دېڭىزن
مانــا بــۇ دېڭىــز. مــەن بولســام تەجرىبىلىــك، توغــرا ئوياليدىغــان، 
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توغــرا ھۆكــۈم قىلىدىغــان، پاراخــوت رولىنــى ياخشــى باشــقۇرىغان 
ــى  ــزدا پاراخوتىن ــەن دېڭى ــۇ. شــۇنىڭ بىل ــر كاپىتانمــەن« دەپت بى
ــلىدە  ــۇ. ئەس ــىز كۆرۈنۈپت ــا چەكس ــز ئۇنىڭغ ــۇ ۋە دېڭى ھەيدەپت
ــەك  ــان ئېش ــپ قالغ ــى يىغىلى ــدا ئېغىلدىك ــۆز ئالدى ــڭ ك ئۇنى
ــەن  ــزدەك كۆرۈنگ ــر دېڭى ــۇر بى ــىز ۋە چوڭق ــۈيدۈكى پايانس س
ئىــدى. چىۋىنــدە ئېشــەك ســۈيدۈكىنى ھەقىقىــي ماھىيىتــى بىلــەن 

ــەدە؟ ــۆز ن ــان ك كۆرىدىغ

دۇنيانــى قانچىلىــك كۆرســە، شــۇنچىلىك. چىۋىننىــڭ كــۆزى 
ــك بولســا دېڭىزمــۇ شــۇنچىلىكتۇر. قانچىلى

ــا«  ــى »كاتت ــەن ئۆزىن ــى بىل ــا ھۆكۈم ــن خات ــر چىۋى بى
دەپ بىلگــەن. ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنىــڭ زەررىســىنى قۇيــاش دەپ 

ــان. قالغ

ــلىقى  ــى چاغلىماس ــلىرى، ئۆزىن ــى، ھەۋەس ــاننىڭ ھال ئىنس
ــدۇ. ــپ قويى ــدەك قىلى ــۇ چىۋىن ــپ ش ــرى بېرى ئاخى

مۇشــۇنداق قــۇرۇق چۈشــەنچىلەر، قــۇرۇق ئىتىقاتالر ئىنســاننى 
ھەقنــى كۆرمەيدىغــان، خاتــا ھۆكــۈم قىلىدىغــان، خاتــا تەپەككــۇر 
ــۈيدۈكى  ــەك س ــدۇ. ئېش ــىتىپ قويى ــە ئوخش ــان چىۋىنگ قىلىدىغ
ــۋى  ــپ غايى ــەۋۋۇرىدا ئاجايى ــى تەس ــامان ئەخلىتىن ــتىدىكى س ئۈس

ــدۇ. ــر نەرســە دەپ بىلى بى

ــەنچىلىرىدىن ۋاز  ــا چۈش ــۇپ، خات ــى تون ــن خاتالىقىن چىۋى
ــى.  ــۇپ يېتەتت ــى تون ــپ، ھەقىقەتن ــى كېلى ــڭ بەخت ــە، ئۇنى كەچس
ئەممــا بۇنــداق ئىبــرەت ئېلىــش قابىلىيىتــى چىۋىنــدە بولمايــدۇ. 

ــۇر. ــەكىلگە اليىقت ــى ش ــڭ روھ ئۇنى

شــۇڭا ئىنســان جۈزئىــي ئەقلىنــى كۈللىــي ئەقىلگــە 
ــي  ــى ھەقىقى ــەلمەيدۇ. ئۆزىن ــە ئېرىش ــۇندۇرمىغىچە ھىدايەتك بويس

ــدۇ. ــۇپ يېتەلمەي ــدە تون مەنى
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جااللىدىــن رۇمــى بىــر مۇتەپەككــۇر بولــۇپ ئۇنىــڭ 
چۈشــەنچىلىرى، تەپەككــۇرى ھــەر ۋاقىــت ئەقىلنىــڭ يولــى بىلــەن 
ــان.  ــەن قارىغ ــۆزى بىل ــۈل ك ــا كۆڭ ــۇ كائىناتق ــە ئ ــان. يەن بولغ
ــدۇ:  ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــق ئەس ــر« ناملى ــى كەبى ــۇ »دىۋان ئ
»ئەقىــل بىــر بازارنــى كــۆردى ۋە سودا-ســېتىق قىلــدى. بىــراق 
ئاشــىق ئەقىــل بازىرىنىــڭ ئــۇ تەرىپىدىكــى نــى ئىســىل بازارالرنــى 

ــۆردى.« ك

ئومۇمــەن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىدىكــى ئەقىل ، ھېسســىي 
ــە ۋە  ــان تەجرىب ــىۋەتلىك بولغ ــەن مۇناس ــەم بىل ــي ئال ۋە ماددى
ئىنســاندىكى تەبىئىــي ئەقىــل بولۇپــال قالمــاي يەنــە بــۇ ئالەمدىــن 
باشــقا ئالــەم توغرىســىدىكى ۋە ئىالھىــي ھەقىقەتنــى ئىــدراك قىلىش 

ئۈچــۈن قوللىنىلغــان ئەقىلــدۇر.

ئىنســان ھــەر ۋاقىــت ئەقىــل بىلــەن ئىــش قىلســىمۇ بــەزى 
ۋاقىتــالردا نەپســىگە ئەگىشــىپ خاتالىقالرنــى ســادىر قىلىــدۇ، يەنــى 

ئەقىلگــە ئىنســاننىڭ نەپســى دۈشــمەندۇر.

جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ئاقىــل بىلــەن پەرىشــتە بىــردۇر. ھېكمــەت ئىجابىــي ئىككــى 
ســۈرەتتە كۆرۈنىــدۇ.

ــا  ــل بولس ــار. ئەقى ــرى ب ــتەك قاناتلى ــتىنىڭ قۇش پەرىش
قاناتســىز.

ئۇالر بىربىرىگە ياردەم قىلىدىغان ئىككى دوست.
پەرىشتىمۇ، ئەقىلمۇ ھەقنىڭ ياخشىلىقى،

ئادەمگە ياردەم قىلغان ۋە سەجدە قىلغان.
نەپىس بىلەن شەيتاندىن ئىبارەت بۇ ئىككى كاپىر،
ئادەمگە ھەم دۈشمەن بولدى ھەم ھەسەت قىلدى.
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يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

ئەقىلنىــڭ ئاالھىدىلىكــى ئاقىۋەتنــى ئوياليــدۇ. نەپىــس 
ئاقىۋەتنــى ئويلىمايــدۇ.

ــر  ــدۇ. چۈنكــى ئېغى ــپ بولســا نەپىــس ئاجىزالي ــل غالى ئەقى
ــدۇ. ــەن ئېشــەك ئورۇقالي ــى كۆتۈرگ يۈكن

ــپ  ــەت قىلى ــەن ھەرىك ــل بىل ــم ئەقى ــانالر دائى ــۇڭا ئىنس ش
ــدۇ. ــلىكىنى تەكىتلەي ــتەكلىرىگە كىرمەس ــىنىڭ ئىس نەپس

ــان  ــا بولغ ــدۇ: »دۇنياغ ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم جااللىدى
ــان  ــە بولغ ــا، ئاخىرەتك ــوتا بولس ــە ش ــڭ يەرگ ھېس-تۇيغۇلىرى

ــدۇ.« ــوتا بولى ــە ش ــڭ كۆكلەرگ ھېس-تۇيغۇلىرى

ئىنساننىڭ تەبىئىيتى

جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانالرنى ئۈچكــە ئايرىيــدۇ، بىرىنچىســى 
ــالر؛  ــە بولغان ــىيەتكە ئىگ ــاس خۇسۇس ــتىلەرگە خ ــادەك پەرىش ئەيس
ئىككىنچىســى غــەزەپ ۋە شــەھۋەتتىن باشــقىنى بىلمەيدىغــان 
ئېشــەكلەر؛ ئۈچىنچىســى يېرىــم ھايــۋان يېرىــم ئىنســان بولغانــالر.

جااللىدىــن رۇمــى »مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە  مۇنــداق 
 : ۇ يد ە د

ھايۋانىــي خۇسۇســىيەتكە ئىگــە ئادەملــەر قايســى نەرســىدىن 
ئوزۇقالنســا ئوزۇقالنســۇن، ئــۇ ئــوزۇق ئۇنــى ئېشــەكتەك قىلىــدۇ 
ۋە ســەمىرىتىدۇ. بۇنداقــالر كېچە-كۈنــدۈز ھايــۋان بىلــەن ئىنســان 

ــدۇ. ئارىســىدا تىركىشــىپ يۈرى

»بىــز ئىنســانالرنى ئــەڭ گــۈزەل شــەكىلدە ياراتتــۇق« دېگەن 
ئايەتنــى ئوقــۇ. ئــەي دوســت، ئــەڭ قىممەتلىــك ئۈنچــە جانــدۇر. 
ــتۈندۇر.  ــتىن ئۈس ــەن ئەرش ــىيەتلىرى بىل ــۇ خۇسۇس ــان ش ئىنس

ئىنســان چۈشــەنچىلىرىگە پاتمىغىــدەك بۈيۈكتــۇر.
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ئىنســان بــۇ دۇنياغــا پەقــەت ماددىــي ئىھتىياجلىرىنــى 
ــۇنداق  ــەر ش ــان. ئەگ ــدە قىلىنمىغ ــال ئاپىرى ــدۇرۇش ئۈچۈن قان
بولىدىغــان بولســا ئۇنىــڭ ھايۋاندىــن ھېــچ بىــر پەرقــى بولمايدۇ. 
شــۇڭا ئىنســاننىڭ ماددىــي ھاياتىدىنمــۇ ئۈســتۈن بولغــان مەنىۋىــي 
ــن  ــىيەتلىرى ھايۋاندى ــۇ خۇسۇس ــاننى ش ــاردۇر. ئىنس ــى ب ھايات
ــكال  ــى قاندۇرغۇچىلى ــاج ئىھتىياجن ــي ئېھتىي ــەن. ماددى پەرقلەندۈرگ
بولســا بولىــدۇ. ئەگــەر ئېشــىپ كەتســە يەنــى ماددىــي ھەۋەســلىرى 
ئاشقانســىرى ئىنســاندا راھەتســىزلىك يــۈز بىرىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈچۈن 
ــە  ــداق نەرس ــۇق ھەرقان ــن ئوش ــى »ئېھتىياجدى ــن رۇم جااللىدى

ــەن.  ــەر« دېگ ــانغا زەھ ئىنس

ــا  ــتەك ئاجىزلىقق ــل بولۇش ــا مايى ــان مال-دۇنياغ ــا ئىنس ئەمم
ــى  ــر ۋەقەن ــداق بى ــنەۋى«دە مۇن ــىدا »مەس ــۇ توغرىس ــە. ب ئىگ

ــۆزلەيدۇ: س

ھەزرىتــى پەيغەمبــەر جۈمــە نامىزىــدا خۇتبــە ســۆزلەش ئۈچۈن 
مۇنبەرگــە چىققــان ئىــدى. دەل شــۇ چاغــدا ســودىگەر كارۋانلىرىنىڭ 
ــاۋازى  ــاق ئ ــى دۇمب ــارەت بەرگۈچ ــن بىش ــەھەرگە كىرگەنلىكىدى ش
ئاڭالنــدى. بــۇ چاغــدا نۇرغــۇن تۇرمــۇش الزىمەتلىكلىــرى 
ــن  ــدى. قەھەتچىلىكتى ــەن ئى ــامدىن كەلگ ــەن كارۋان ش يۈكلەنگ
ــى  ــاڭالپ »نامازن ــى ئ ــەت بۇن ــان جامائ ــدا قالغ ــن ئەھۋال قىيى
ــەن  ــدۇ« دېگ ــاقمۇ بولى ــى ئاڭلىمىس ــدۇق، خۇتبىن ــپ بول قىلى
ئــوي بىلــەن پەيغەمبىرىمىزنىــڭ خۇتبىســىنى ئاڭلىمايــال مەســچىتتىن 
ئــۇدۇل كارۋان بــار تەرەپكــە يۈگۈرەيــدۇ. دەل شــۇ چاغــدا جۈمــە 
ــەد!(  ــى مۇھەمم ــدۇ. »)ئ ــل بولى ــى نازى ــىنىڭ 11-ئايىت سۈرىس
ــۆرە  ــېنى ئ ــە س ــانى كۆرس ــى تاماش ــارەت ياك ــرەر تىج ــۇالر بى ئ
ــى  ــا )يەن ــالپ ئۇنىڭغ ــڭ تاش ــان( پېتى ــە ئوقۇۋاتق ــۇرۇپ )خۇتب ت
ــى  ــا( ئېيتقىنك ــەد! ئۇالرغ ــى مۇھەمم ــدۇ. )ئ ــە( يۈگۈرەي تىجارەتك
ــەت(  ــاۋاب ۋە نېم ــى س ــە )يەن ــى نەرس ــڭ دەرگاھىدىك »ئالالھنى
تاماشــا ۋە تىجارەتتىــن ياخشــىدۇر. ئالــالھ رىزىــق بەرگۈچىلەرنىــڭ 

ــىدۇر.«  ــەڭ ياخشىس ئ
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جااللىدىــن رۇمىنىڭ قارىشــىچە ئىنســاننىڭ ئارزۇلىرىغا ياخشــىلىق 
ۋە ئەســكىلىك يوشــۇرۇنغان بولىــدۇ. بۇ توغرىســىدا »مەســنەۋى«دە 
مۇنــداق دەيــدۇ: »ئىنســاننىڭ مەيلــى ۋە ئارزۇلىــرى ئۇخالۋاتقــان 
ئىتقــا ئوخشــايدۇ. ئۇنىڭغــا ياخشــىلىقمۇ، يامانلىقمــۇ يوشــۇرۇنغان. 
ــان  ــم ۋە ئۇزانغ ــۇدا. جى ــە ئۇيق ــارزۇالر ئادەتت ــل ۋە ئ ــۇ مەيى ب
تاياقتــەك ياتىــدۇ. بىــراق ئۇنىڭغــا بىــر تــاش ئاتتىڭمــۇ، ئۇيقۇدىن 
ئويغانغــان ئىتتــەك خىــرس خۇيغــا كىرىــدۇ. ئــۇ مەھەللىــدە بىــر 
ئېشــەك ئۆلســە يۈزلەرچــە ئىــت ئۇيقۇدىــن ئويغىنىــدۇ.« دېمــەك 
ــەۋەپلەر  ــل س ــى ھەرخى ــا خىرس ــى مال-دۇني ــاننىڭ ئىچىدىك ئىنس

تۈپەيلىدىــن ھەرىكەتكــە كېلىــدۇ.

ئىنســاننىڭ مال-دۇنياغــا مەيلــى بولغانــدا بۇنىڭدىــن 
ھايۋانىــي  خۇسۇســىيەت  بۇنــداق  ئەســلىدە  ھوزۇرلىنىــدۇ. 
خۇسۇســىيەتلەرنىڭ بىرىــدۇر. »مەســنەۋى«دە مۇنــداق دەيــدۇ: بىر 
ــىغا  ــۇ بېش ــىدىن ب ــۇ بېش ــەھەرنىڭ ئ ــپ ش ــا كېلى ــۈز باغداتق ئۆك
ئايلىنىپتــۇ. ئۆكــۈز ئــۇ يــەردە پەقــەت ئۆزىگــە خــوش ۋە لــەززەت 
ــاپاقلىرىنى،  ــڭ ش ــدا قوغۇن-تاۋۇزنى ــەر قاتارى ــان نېمەتل بېرىدىغ
ــۇ.  ــى كۆرۈپت ــەن مەنگەنن ــامان بىل ــان س ــپ ياتق ــالردا چېچىلى يول

ــۇالردۇر. ــە ئاش ــان ئەن ــق بولغ ــە اليى ئۆكۈزگ

ئىنســاندا مال-دۇنياغــا بولغــان مايىللىقــى بىلــەن بىللــە بۇنى 
مەيدانغــا كەلتۈرگــەن نەرســە يەنــە ئېھتىياجــدۇر. بــۇ توغرىســىدا 
ــڭ  ــدا بارلىقالرنى ــۇ ھال ــدۇ: »ئ ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم جااللىدى
كۈشەندىســى ئېھتىياجــدۇر. ئالــالھ بەندىســىگە ئېھتىياجىغا نىســبەتەن 

نەرســە بېرىــدۇ.«

ــدۇ.  ــچ بىلمەي ــوق ھې ــدۇ، ت ــاچ بىلى ــى ئ ــڭ قەدرىن ناننى
ــاچ  ــاۋاي ئ ــوق. ن ــرى ي ــن خەۋى ــى نانالردى ــڭ دۇككاندىك ناۋاينى
بولغــان بولســا ئىــدى نانالرنــى ســاتاتتىمۇ؟ دېمــەك ئىنســانالرنىڭ 
ــە  ــان يەن ــە بولغ ــىغا تۈرتك ــى قىلىش ــادىي پائالىيەتلەرن ئىقتىس

ــدۇر. ئېھتىياج
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ــن  ــال ئېھتىياجدى ــىمۇ يەنى ــەيئىلەرنىڭ يارىتىلىش ــادا ش دۇني
ــدۇ: ــداق دەي ــىدا مۇن ــۇ توغرىس ــان. ب بولغ

ــۇن دەپ  ــى قاندۇرس ــى ئېھتىياجالرن ــاال كۆكلەرن ــەق تائ ھ
ياراتقــان. قەيــەردە بىــر دەرت بولســا شــىپا ئــۇ يەرگــە بارىــدۇ. 
ــدۇ.  ــە بارى ــۇ يەرگ ــق ئ ــا رىزى ــۇللۇق بولس ــر يوقس ــەردە بى قەي
ــە  ــدۇ. ھەمم ــەردە بولى ــۇ ي ــۇ ئ ــا، جاۋاپم ــىلە بولس ــەدە مەس ن
نەرســە موھتاجلىــق ئىچىــدە ھاســىل بولىــدۇ، ئىزدىگــەن تاپىــدۇ.

ــال ئىشــلىمەيدۇ. ئائىلىســىنىڭ  ــۆزى ئۈچۈن ــۇز ئ ئىنســان يالغ
ــرى  ــات ئېھتىياجلى ــڭ تەرەققىي ــدى ۋە جەمئىيەتنى ــى، ئۈمى ئېھتىياج
ئۈچــۈن جىســمانىي ۋە ئەقلىــي ئەمگــەك قىلىــدۇ. بــۇ جەھەتتىــن 
ئىنســانالرنىڭ نىيەتلىرىنىــڭ توغــرا بولۇشــىنى، ياخشــى خۇيالرنــى 

ــدۇ. ــىيە قىلى ــىنى تەۋس يېتىلدۈرۈش

يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ــا  ــۆپۈكتەك گېلىڭغ ــالر ش ــكى خۇي ــۇن ئەس ــادا نۇرغ دۇني
چاپلىشــىپ قالىــدۇ. ئــۇ شــۆپۈك گېلىڭــدا شــۇنچە يىلــالر قالىــدۇ. 
ئــۇ شــۆپۈكنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلەمســەن؟ ئۇ نام-شــۆھرەت، 
مەنســەپ ۋە مال-دۇنيــا سۆيگۈســىدۇر. بــۇالر خــۇددى شــۆپۈككە 
ئوخشــايدۇ. ئــۇ ســاڭا باقــى ئەمــەس. ئــۇ گېلىڭدىــال بولىدىكــەن، 

ئابىھاياتنــى ئىچىشــىڭگە توســقۇنلۇق قىلىــدۇ.

ئېھتىياجدىن ئاشقان ھەر قانداق نەرسە ئىنسانغا زەھەر.

ــمەن  ــا ھېرس ــان مال-دۇنياغ ــىق بولغ ــي ئاش ــە ھەقىقى ھەقق
ــدۇ. بولماي

پــاك كــۆز، ئەقىــل ۋە قــۇالق ئىستىســەڭ، چوقــۇم تاماخــور 
ــدۇ.  ــن بولى ــد تامادى ــى تەقلى ــال. چۈنك ــپ تاش ــى يىرتى پەردىلەرن

ئايدىــڭ ئەقىلنىــڭ نــۇرى شــۇ ســەۋەپتىن پەردىلىنىــپ قالىــدۇ.

ئىنســانغا مۇھىــم بولغىنــى يەنىــال مەنىۋىــي بايلىــق. ئىنســان 
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مەنىۋىــي جەھەتتىــن يۈكسەلگەنســىرى ئۆزىگــە بــۇ ھاياتتــا ئېغىــر 
يۈكلەرنىــڭ يۈكلەنگەنلىكىنــى تونــۇپ يېتىــدۇ. مەنىۋىــي ھاياتتىكــى 
يۈكســىلىش ئەقىــل جەھەتتىكــى يۈكســىلىش، تاكامۇللىشــىش بولۇپ 
ھېســاپلىنىدۇ. ھــەق بىلــەن ئىنســان ئارىســىدىكى يالغــۇز باغلىنىش 
ئەقىــل بىلــەن بولىــدۇ. ئەقىــل يۈكســىلىپ، تاكامۇللىشــىپ مەنىۋىي 
جەھەتتىــن قاناتالنغانــدا ئاشــىق بولىــدۇ. ئالالھقــا بولغــان ئاشــىق 
پەقــەت ئىجتىمائىــي ھاياتتىكــى ســۆيگۈ ۋە ئــۆز ئارا ياردەملىشــىش، 
ئىنســانپەرۋەرلىك بىلــەن ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. بۇنىڭدىــن مەھــرۇم 

قالغــان بىــر قــەۋم زاۋاللىققــا يۈزلىنىــدۇ.

 ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئەمگەك

جااللىدىــن رۇمــى ئىنســان تۇرمۇشــىغا كاپالەتلىــك قىلىدىغــان 
ئىقتىســادىي مەنبەنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن شــۇغۇللىنىش 
ــدۇ: ــداق دەي ــۇپ مۇن ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــق كېلىدىغانلىقىن ئارقىلى

ــقا  ــرى بوشاش ــۇغۇلالنغاننىڭ ئامبارلى ــەن ش ــق بىل تېرىقچىلى
ــدۇ.  ــەن تولى ــەر بىل ــرى زىرائەتل ــا ئېتىزلىقلى ــاليدۇ. ئەمم باش
ئۇرۇقلــۇق ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان بۇغــداي ئامبــاردا قالســا، ئــۇ 

ــدۇ. ــەم بولى ــقانغا ي ــۇق چاش ئۇرۇقل

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدە ئىشــلەپچىرىش ۋە ئەمگــەك 
بىلــەن قولغــا كەلگــەن قازانچــالر ھــەر ۋاقىــت غەنىمــەت ئالغــان 
قازانچالردىــن ئۈســتۈن ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. ھــەم  ئىشــلەپچىقىرىش 

ئۈچــۈن بىلىمنىــڭ زۆرۈرلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى ھورۇنلۇقنــى قامچىاليــدۇ، ئەمگــەك 
ــى  ــڭ تەرەققىياتىن ــي جەمئىيەتنى ــدۇ. ئىجتىمائى ــنى مەدھىيلەي قىلىش
ــانالرنىڭ  ــالپ، ئىنس ــقا باغ ــەن شۇغۇللىنىش ــلەپچىقىرىش بىل ئىش
ــغۇل  ــەن مەش ــلەپچىقىرىش بىل ــپ، ئىش ــەت قىلى ــق ھەرىك داۋاملى
ــىرىدە  ــق ئەس ــنەۋى« ناملى ــۇ »مەس ــدۇ. ئ ــىنى تەكىتلەي بولۇش

ــدۇ: ــداق دەي مۇن
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رىزىــق دېگەننــى ئەمگــەك بىلــەن، جاپا-مۇشــەققەت بىلــەن، 
ــان  ــارزۇ قىلغ ــم ئ ــدۇ. ھەركى ــەن قازىنى ــەرى بىل ــىنىڭ ت پىشانىس
نەرســىلىرىگە ھۈنــەر بىلــەن ئېرىشــىدۇ. داۋۇد پەيغەمبەرگــە جانابــى 
ــە  ــان. ئىززەت-ھۆرمەتك ــا قىلغ ــى ئات ــىل ھۈنەرلەرن ــەق ئىس ھ
ــار.  ــەر ب ــىز مۆجىزىل ــدا ھەددى-ھېساپس ــان. ئۇنىڭ ــازاۋەر قىلغ س
ــۈزەل  ــداق گ ــە ئۇن ــپ بۈگۈنگىچ ــاالمدىن تارتى ــادەم ئەلەيھىس ئ
ــم  ــوق. ھــەر قېتى ــاۋاز ھېچكىمــدە ي ــدەك ئ ــق داۋۇدنىڭكى يېقىملى
ۋەز قىلغانــدا نۇرغــۇن كىشــى بىھــۇش بولىــدۇ. ھەتتــا ئارســالن، 
جەرەنلەرمــۇ ئۇنىــڭ ۋەز قىلغــان ئاۋازىنــى ئــاڭالش ئۈچــۈن كېلىدۇ. 
ــۇنداق  ــدۇ. ش ــى يورىتى ــە يەرن ــۇر ھەمم ــى ن ــڭ يۈزىدىك ئۇنى
ــەق  ــى ھ ــۇرۇپ، جاناب ــە ت ــە ئىگ ــە، قەدىر-قىممەتك مۆجىزىلەرگ
ــە  ــاالل ئەمگەكك ــان ھ ــپ قىلىنغ ــا تارتى ــۇ جاپ ــڭ رىزقىنىم ئۇنى
ــان  ــپ، بازغ ــك قىلى ــى تۆمۈرچىلى ــى رىزقىن ــان. يەن ــق قىلغ باغلى

ــدۇ. ــوقۇپ تاپى ــا س ــاۋۇت ۋە دۇبۇلغ ــەن س بىل

ئــەي تەييارتــاپ ئــادەم! ســەن ھەقىقەتــەن ئاۋارە ۋە پەســكەش 
ــر  ــانە بى ــۇم پىش ــولىنىۋالغان ش ــە س ــەن. ئۆيگ ــى ئىكەنس بىرىس
نېمىكەنســەن. مىھنەتســىز بىكاردىنــال ئۈزۈلمــەي كېلىــپ تۇردىغــان 
ــال- ــن كەلگــەن م ــل. بىكاردى ــى ئىستەشــتىن نۇمــۇس قى بايلىقن

دۇنيــا بىلــەن يەنــە كۆمۈلــۈپ ئۆلــۈپ قالمــا.

ئالالھنىــڭ  بىــراق  ئالالھتــۇر،  بەرگــەن  رىزىقنــى 
ــۇ  ــىدۇ. ب ــە ئاش ــەن ئەمەلگ ــتە بىل ــر ۋاس ــى بى رىزىقالندۇرىش

دەيــدۇ: مۇنــداق  »مەســنەۋى«دە  توغرىســىدا 

توقلــۇق ئالــالھ تەرىپىدىــن بولىــدۇ. يەنــى بارلىــق 
مەخلۇقاتنــى تويدۇرىدىغــان ئالالھتــۇر. لېكىــن تەبىئەتكــە مەھكــۇم 
ــڭ  ــالر ناننى ــۇر بولغان ــىگە مەجب ــر نەرس ــۈن بى ــۇش ئۈچ ۋە توي

ــدۇ؟ ــداق تويى ــا قان ــى بولمىس ۋاستىس

ئىنســانالرنىڭ بــۇ دۇنيــا ۋە ئاخىــرەت ئۈچــۈن قىلغان ياخشــى 
ــىدا  ــۇ توغرىس ــدۇ. ب ــق بولى ــەك ئارقىلى ــال ئەمگ ــلىرى يەنى ئىش
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ــداق  ــدە مۇن ــىنىڭ 39-ئايىتى ــم سۈرىس ــڭ نەج ــان كەرىمنى قۇرئ
ــىنى  ــىنىڭ نەتىجىس ــلىگەن ئىش ــەت ئىش ــان پەق ــدۇ: »ئىنس دەي

ــدۇ.« كۆرى

»مەسنەۋى«دە مۇنداق دەيدۇ:

كىــم جاپــا تارتســا بىــر خەزىنىگــە ئېرىشــىدۇ. كىم ئىشلىســە، 
تىرىشســا بەختلىــك ھالــدا ســائادەتكە مۇيەسســەر بولىدۇ.

قەيــەردە يالىــڭاچ ۋە موھتاجلىقتــا قالغــان بىرىســىنى كۆرســەڭ 
بىلگىنكــى ئــۇ ئۇستىســىدىن قاچقــان بىرســىدۇر. ئــۇ كىشــى كــور، 
ــى  ــە كۆڭل ــەن بىرگ ــۇش بىل ــى بول ــىز بىرس ــكى ۋە ھوسۇلس ئەس
ــپ  ــىزلىك قىلى ــان، مەشغۇلىيەتس ــۇنى قىلىدىغ ــا ش ــى خالىس نېمىن
ئەركىــن ھەرىكــەت قىلىــش ئۈچــۈن شــۇ ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان. 
ــا  ــان بولس ــش قىلغ ــە ئى ــى بويىچ ــىنىڭ ئويلىغىن ــەر ئۇستىس ئەگ
ئىــدى ئۆزىنــى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنــى ۋە ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنى 
زىننەتلىگــەن بوالتتــى. كىــم بــۇ دۇنيــادا بىــر ئۇســتىدىن قاچســا 
بىلگىنكــى، دۆلــەت ۋە ســائادەتتىن قاچقــان بولىــدۇ. ئــەي 
ھۈنــەرۋەن، جەســەت قازانچــى ئۈچــۈن بىــر ھۈنــەر ئۆگىنىپســەن، 

ــوي. ــىپ ق ــنى ئويلىش ــەنئىتىنىمۇ ئۆگىنىش ــن س ــە دى يەن

»ھورۇنلــۇق دۇنيــا دۇكىنىنــى چاققانلىــق بولىــدۇ« دەپ ھــەر 
كىمنىــڭ ئــۆز ئىشــىغا ئىگــە بولۇشــىغا چاقىرىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن 
شــۇغۇللىنىش يالغــۇز ئىنســانالرنىڭ ماددىــي ئىھتىياجىنــى قاندۇرۇش 
ئۈچۈنــال بولــۇپ قالمــاي بەلكــى يەنــە ئىنســاننىڭ فىزىئولوگىيەلىــك 
ــڭ  ــى ئۇنى ــەك قىلىش ــاننىڭ ئەمگ ــى، ئىنس ــى ئىكەنلىكىن ئېھتىياج
تــۈپ ماھىيەتلىرىنىــڭ بىــرى ئىكەنلىكىنــى، پەقــەت ئىشــلەپچىقىرىش 
ئىلگىــرى ســۈرگىلى  تەرەققىياتىنــى  ئارقىلىقــال جەمئىيەتنىــڭ 
بولىدىغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. ئــۇ بــۇ توغرىســىدا 

ــدۇ: ــداق دەي ــنەۋى«دە مۇن »مەس
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مەقســىتى نــان بولغــان بىرســى جانســىز نەرســىگە ئوخشــايدۇ. 
ئېشــەكتەك ئۇنىــڭ ئەقلــى ۋە پىكــرى دائىــم ئوت-چۆپتــە بولىــدۇ. 
بۇنــداق بولــۇپ قېلىشــتىن قۇتــۇل، بولمىســا ھۈنەرســىز قالىســەن.

ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن شــۇغۇللىنىش، ئەمگــەك ۋە تىجــارەت 
قىلىــش ھەممىســى ئالالھنىــڭ رىزاســى ئۈچۈنــدۇر. ئىنســانىيەتنىڭ 
بەخــت -ســائادىتى ئۈچۈنــدۇر. ئەگــەر ئۇنــداق بولمىســا قىلغــان 
ئىشــىمىز قــۇرۇق، مەقسەتســىز، مەنىســىز ئىشــقا ئايلىنىــپ قالىــدۇ.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ئىنســان ئەمگــەك بىلــەن رىزقىنــى قازىنىــدۇ. تەييارغــا ھەييــار 
ــەك يىراق. ــن ب بولمــاق ئىھتىمالدى

جااللىدىــن رۇمــى يەنــە تىلەمچىلىــك بىلــەن جــان باقىدىغــان 
ــداق  ــىدا مۇن ــۇ توغرىس ــۇ ب ــدۇ. ئ ــق قامچىالي ــى قاتتى دىۋانىالرن

دەيــدۇ:

ــۇق.  ــك ئىشــىكلىرىنى تاقىۋەتت ــز دوســتلىرىمىزغا تىلەمچىلى بى
ــر  ــداق بى ــى ھەرقان ــەت ياك ــارەت، كىتاب ــتلىرىمىزنى تىج دوس
ھۈنەرنــى قىلىــپ مىھنــەت تــەرى بىلــەن تۇرمۇشــلىرىنى قامدىشــىنى 
ــۈڭ  ــڭ »كۈچ ــى پەيغەمبەرنى ــز ھەزرىت ــز. بى ــەببۇس قىلىمى تەش
ــەن  ــاقالن« دېگ ــتىن س ــقىالردىن ئىستەش ــلەپ، باش ــە ئىش يەتكۈچ
بۇيرۇقىغــا ئەمــەل قىلىمىــز. بىزنىــڭ مۇرىتلىرىمىزدىــن كىمكــى بــۇ 
يولــدا ماڭمىســا، ئۇنىــڭ بىــر تىيىنچىلىــك قەدىر-قىممىتــى يوقتۇر.

جااللىدىــن رۇمــى مەرتلىكنــى تەشــەببۇس قىلىپ خەسىســلىككە 
رەدىيــە بىرىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق ئەتراپتىكــى قىيىنچىلىــق ئىچىــدە 
ــى  ــن رۇم ــۇنىدۇ. جااللىدى ــى س ــاردەم قولىن ــانالرغا ي ــان ئىنس قالغ
ــى  ــق تۈزۈم ــي پاراۋانلى ــڭ ئىجتىمائى ــەردە دۆلەتنى ــىغان دەۋرل ياش
يولغــا قويۇلغــان ئەمــەس. پەقــەت ئىختىيارلىقىدىكى زاكات، ســەدىقە 
ــڭ  ــدۇ. ئۇنى ــى بولى ــاردەم قىلغىل ــىنىپقا ي ــەل س ــق كەمبەغ ئارقىلى
ــنى  ــارا ياردەملىشىش ــتا ئۆزئ ــي تۇرمۇش ــۇ ئىجتىمائى ــۈن ئ ئۈچ



132

ــدۇ.  ــەببۇس قىلى تەش

ــدەك  ــى بولغىنى ــر قانۇن ــڭ بى ــاۋاتقان تەبىئەتنى ــز ياش بى
ــۇن  ــۇ قان ــدۇ. ب ــى بولى ــر قانۇن ــۇ بى ــانىيەت جەمئىيىتىنىڭم ئىنس
ــىنىڭ  ــەر نەرس ــى ھ ــىدۇ. ئادالەتن ــقا ئاش ــەن ئىش ــەت بىل ئادال
ئۈســتىگە قويۇشــنى جااللىدىن رۇمــى ھەممــە ئەســىرىدە تەكىتلەيدۇ. 

ــدۇ: ــداق دەي ــنەۋى«دە مۇن »مەس

ــان  ــق بولغ ــەيئىنى اليى ــر ش ــە؟ بى ــەن نېم ــەت دېگ ئادال
يەرگــە قويمــاق. زۇلــۇم دېگــەن نېمــە؟ اليىــق بولمىغــان يەرگــە 
ــان.  ــىنى ياراتمىغ ــىز نەرس ــر كېرەكس ــچ بى ــالھ ھې ــاق. ئال قويم
ئاچچىــق، مۇاليىملىــق، نەســىھەت، ھىلــە قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى 
ــەس.  ــى ئەم ــەق ياخش ــى مۇتل ــڭ ھەممىس ــدۇر. بۇالرنى توغرى
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە مۇتلــەق خاتامــۇ ئەمــەس. ھــەر بىرىنىــڭ 
ــۈن  ــڭ ئۈچ ــار. ئۇنى ــى ب ــى ۋە زىيىن ــلۇق پايدىس ــە چۇش ئۆزىگ

ــۇر. ــۇر، پايدىلىقت ــم ۋاجىپت بىلى

جااللىدىــن رۇمــى شــەرق خەلقىنىــڭ ئەنئەنىــۋى ئادالــەت كــۆز 
ــۈزەل  ــىدىكى گ ــىلىق توغرىس ــۇق ۋە ياخش ــلىرىدىن، يورۇقل قاراش
ــۇپ،  ــان بول ــن بەھرىم ــەۋۋۇپتىكى پىكىرلىرىدى ــن، تەس ئارزۇلىرىدى
ئۆزىنىــڭ ئىقتىســادىي قاراشــلىرى، ياخشــىلىق، ســۆيگۈ، كۆڭــۈل، 
باراۋەرلىــك ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك قاتارلىــق تەپەككــۇر جەۋھەرلىــرى  
ــەن  ــە روش ــى بىزگ ــىق« تەلىماتىن ــان »ئاش ــلىرىغا قۇرۇلغ ئاساس

ــۇپ بەرگــەن. يورۇت
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11. گۇمان، قورقۇ ۋە ئۈمىد

ئەگەر كۆزدە غەپلەت قىلى بولسا، گۆھەرمۇ تاشتەك كۆرىنىدۇ.

ــان  ــم گۇم ــەر دائى ــى ھ ــۇر ئاكتىپچانلىق ــاننىڭ تەپەكك ئىنس
ــەر،  ــق ئىزدەنگۈچىل ــان ۋە ھەيرانلى ــدۇ. گۇم ــن كېلى ۋە ھەيرانلىقتى
ــۇپ  ــش بول ــۈن ياخشــى ئى ــەر ئۈچ ــالر ۋە ئىجادىيەتچىل تەتقىقاتچى
ــەت  ــتۈرۈش ۋە جەمئىي ــى گۈزەللەش ــان ھاياتىن ــق ئىنس ــۇ ئارقىلى ب
تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــكە تۆھپــە قوشــقىلى بولىــدۇ. ئەمما 
دائىــم باشــقىالرغا گۇمــان بىلــەن، يامــان كــۆز بىلــەن قــاراش ۋە 
ھەممــە ئادەمنــى يالغانچىغــا چىقىرىــش ئاخىرقــى ھېســاپتا ئۆزىگــە 

ئىزتىــراپ چەكتۈرۈشــتىن باشــقا بىــر نەرســىگە يارىمايــدۇ.

بولۇپمــۇ بىزلــەر باشــقىالرغا تــوال گۇمــان بىلــەن قارايمىــز، 
باشــقىالردىن قۇســۇر ئىزدەيمىــز. باشــتا ئۇالرنىــڭ يامــان تەرىپىنــى 

كۆرىمىــز. ئۆزىمىزنــى ھــەر ۋاقىــت پــاك، گۇناھســىز چاغاليمىــز.

جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانالرنىڭ شــۇ كەمچىلىكلىرىنــى قامچىالپ 
ــداق دەيدۇ: مۇن

مەنمەنچىلىــك كۆزۈڭگــە قادالغــان ئەينەككــە ئوخشــايدۇ. ئــۇ 
ــىنى  ــقا بىرس ــن باش ــۇن. ئۆزىدى ــا قارىس ــە قارىس ــەر قەيەرگ كۆزل

ــدۇ. كۆرمەي
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توزدەك قاناتلىرىڭغىال قارىماي، پۇتۇڭغىمۇ قاراپ قوي.

ھەممــە ئادەمنىــڭ كەمچىلىكىنــى كۆرىدىغــان كىشــى، ئۆزىگــە 
ئەمــا كــۆز بىلــەن قارايــدۇ.

ــى چۈشمىســە،  ــڭ يورۇق ــا كۈننى ــڭ ي ــا ئاينى ــن ي دېرىزەڭدى
ــى  ــەي، بەلك ــتىن كۆرم ــەن قۇياش ــاي بىل ــەۋەبىنى ئ ــڭ س بۇنى

ــن. ــن كۆرگى ــان پەردىدى ــى تورىغ كۆزۈڭن

ســېنىڭ دېرىــزەڭ پاســكىنا بولســا، مېنىــڭ گۈلزارلىقىــم ســاڭا 
ــاۋا كۆرۈنىدۇ. ئەخلەت-چ

كۆڭــۈل ئەينىكــى پاكىــز بولمىغــان كىشــى ھەقىقىــي گــۈزەل 
بىلــەن ســەتنى پــەرق ئېتەلمەيــدۇ.

شــەيئىلەرگە ياخشــى تەرەپتىــن قارىغــان كىشــىلەر، ئالدىدىكــى 
ــدۇ. ســۆيگەن  ــۇپ قالى ــاڭ بول ــا ۋە پ شــەيئىلەرگە نىســبەتەن ئەم
نەرسىســىنىڭ قانــداق بىــر نەرســە ۋە ياكــى قانــداق بىــر ئــادەم 
بولىشــىدىن قەتئىــي نــەزەر ئۇالرنىــڭ كەمچىلىكىنى زىنھــار كۆرمەيدۇ 
ــۇ شــەيئىگە  ــدۇ. ئەممــا ئ ۋە ناچــار ســۆزلىرىنى پاڭــدەك ئاڭلىماي
ــكە  ــۇرلىرىنى كۆرۈش ــان قۇس ــان ھام ــى يوقالغ ــبەتەن سۆيگۈس نىس
ــۆزلىرى،  ــان س ــدۇ ۋە قىلغ ــپ ئىزدەي ــن ئەيى ــاليدۇ، ئۇنىڭدى باش
ئىش-ھەرىكەتلىــرى غەلىتــە تۇيۇلۇشــقا باشــاليدۇ. ئۇنىــڭ ئۈچۈنمۇ 
شــەيئىلەرگە ياخشــى كــۆز بىلــەن قــاراش، ئۇنىــڭ ياخشــى تەرىپىنى 
كــۆرۈش ئىنســاندىكى ئــەڭ گــۈزەل ئەخالقتــۇر. بۇنــداق ئىنســانالر 
ھــەر ۋاقىــت خــۇش چىــراي، ئوچۇق-يــورۇق بولىــدۇ. ھاياتىنــى 

ھــوزۇر ئىچىــدە ئۆتكۈزىــدۇ.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

كىــم ياخشــى كۆرۈشــنى بىلســە، ئۆزىمــۇ ياخشــى كۆرۈشــكە 
مۇيەسســەر بولىــدۇ.

ھــەر ۋاقىــت قەلــب پەيــزى بىلــەن قارىغــان كــۆز، روھنىــڭ 
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ھــوزۇرى بولغــان ئىالھىــي ئاشــىققا باقىــدۇر.

تىلىڭنــى تەربىيەلەشــتىن ئــاۋال يۈرىكىڭنــى تەربىيەلــە. چۈنكى 
ســۆز يۈرەكتىــن كېلىــپ، تىلدىــن چىقىدۇ.

ــىلەرنىڭ  ــور كىش ــان گۇمانخ ــىدىن گۇمانلىنىدىغ ــەر نەرس ھ
تولىســى قورقۇنچــاق كېلىــدۇ. بىــز ئۇيغــۇرالردا »گۇمــان ئىماننــى 
ــڭ  ــار. گۇمانخورالرنى ــۆز ب ــك س ــەن ھېكمەتلى ــدۇ« دېگ قاچۇرى
ــت دەپ  ــە تەھدى ــىنى ئۆزىگ ــەر نەرس ــىرى ھ ــى سۇسالشقانس ئىمان
قارايدىغــان بولىــدۇ. ئەتراپىدىكــى بارلىــق شــەيئىلەردىن ۋە 
ھادىســىلەردىن ئۈركۈيــدۇ. بولۇپمــۇ ئانــا ۋەتىنىمزدىــن ئايرىلىــپ 
ــىغا  ــڭ ئارىس ــاۋاتقان بىزلەرنى ــاپىرچىلىقتا ياش ــەردە مۇس ــەت ئەلل چ
بىــر خىــل گۇمانخورلــۇق ئۇرۇقــى تېرىلغــان بولــۇپ، گۇمانخورلۇق 
تۇيغۇســىدىن ئىبــارەت بــۇ ئــۇرۇق بىخلىنىــپ، ئاخىرى قورقۇشــتىن 
ــل  ــۇ خى ــەن. ب ــا كەلتۈرگ ــى مەيدانغ ــق مېۋىن ــارەت ئاچچى ئىب
ــان  ــەن بولغ ــەر بىل ــى ئەتراپىدىكىل ــى ئادەمن ــۇش تۇيغۇس قورق
ــڭ  ــدۇ. بۇنى ــەۋەپ بولى ــكە س ــىۋەتنى ئۈزۈش ــي مۇناس ئىجتىمائى
بىلــەن بۇنــداق ئادەملــەر ھاياتتــا بەختســىز ياشــايدۇ. قىيىنچىلىقالر 
ئالدىــدا بــاش ئېگىــدۇ. بــۇ دۇنيــادا بەختســىزلىكلەرنىڭ بارلىقىنىمۇ 
قوبــۇل قىلىشــنى خالىمايــدۇ. شــۇڭا داۋاملىــق قىيىنچىلىقتىــن بــاش 

ــدۇ. تارتى

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــار  ــۇنۇلغان تەيي ــا س ــۆز قورققانالرغ ــەن س ــاڭالر دېگ قورقم
ــق. ــا اليى ــام دەل ئۇالرغ ــۇ تائ ــدۇر ۋە ب تائام

جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانالرغا تەڭرىدىــن قورقۇشــنى ۋە ئــۇ 
ــنى  ــەزەر ئەيلەش ــن ھ ــۇپ، ئۇالردى ــىلەردىن قورق ــەن نەرس چەكلىگ
تەكىتلەيــدۇ. بــۇ ئۇنىــڭ قورقۇغــا نىســپەتەن باشــقا بىــر نۇقتىدىن 
قارىغانلىقىــدۇر. بــۇ مەنادىــن ئېيتقانــدا بــەزى قورققان نەرســىلەرنىڭ 
ــۇ  ــدۇ. ب ــۇرۇنغانلىقىنى ئىپادىلەي ــڭ يوش ــىغا خاتىرجەملىكنى ئارقىس

ــدۇ: ــداق دەي ــىدا مۇن توغرىس
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ئالالھ قورقۇنى ئالەمگە تۈۋرۈك قىلدى.
ھەر كىم جان قورقۇسى بىلەن بىر نەرسىگە ئېسىلىدۇ.

شۈكۈرلەر بولسۇنكى، ھېلىمۇ بۇ قورقۇ بار،
بولمىسا دۇنيانىڭ نىزامى بوالتتىمۇ؟

ــڭ  ــۇرۇنغان. كۆزنى ــك يوش ــە خاتىرجەملى ــا يۈزلەرچ قورقۇغ
ــار. ــۇق ب ــۇنچىلىك يورۇقل ــىدا ش قارىس

ئەتراپىمىزدىكــى شــەيئىلەرگە، ۋەقــە ۋە ھادىســىلەرگە چوڭقــۇر 
ــۇ  ــۈن ب ــاق، پۈت ــاليدىغان بولس ــەزەر تاش ــەن ن ــۇر بىل تەپەكك
دەرتلــەر، ئەلەملــەر، ئىزتىراپــالر، كۆڭۈلســىزلىكلەر، ئۆچمەنلىكلــەر، 
ــڭ  ــد قاتارلىقالرنى ــا ئۈمى ــۇالر ۋە ھەتت ــەر، قورق ــالر، نەپرەتل گۇمان
ھەممىســى ئىنســاننىڭ ئــۆز چۈشــەنچىلىرىدىن ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. 
شــۇڭا ئىنســانالر ئۆزىنىــڭ بارلىــق پائالىيەتلىــرى ۋە مەيدانغا كەلگەن 
نەتىجىلــەر، ئاقىۋەتلــەر بىلــەن يۈزلىشىشــكە ۋە ھايــات پىالنلىرىنــى 
ــە  ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــم. ش ــى الزى ــەن تۈزۈش ــا ئاساس ئۇنىڭغ
ــن قۇتۇلۇشــنىڭ  ــان قورقۇالردى ــىلەرگە بولغ ــقا نەرس ــن باش ئالالھتى
ــت ســاغالم  ــڭ ئۈچــۈن ھــەر ۋاقى ــرەك. ئۇنى ــى تېپىشــى كې يولىن
بىــر بەدەنگــە، قۇسۇرســىز ۋە ياخشــىلىقنى ئويالدىغــان توغــرا بىــر 

ئىدىيەگــە، پىكىرگــە ئىگــە بولۇشــىمىز الزىــم.

شــۇنى ئۇنۇتماســلىقىمىز الزىمكى، ئىنســانالر ھــەر ۋاقىت توغرا 
ياكــى خاتــا جىســمانىي ۋە روھىــي جەھەتتىكــى مۇناســىۋەتلەردىن، 
ــۇپ،  ــن قۇتۇل ــق ھاياجانالردى ــن، قاتتى ــن، قورقۇالردى ئادەتلەردى
ــا  ــپ نىجاتلىقق ــۇپ يېتى ــۆزى تون ــى ئ ــن ئۆزىن ــي مەنىدى ھەقىقى

ئېرىشــەلەيدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى ئەنــە ئاشــۇ بارلىــق زەئىپلىكتىــن قۇتۇلغــان 
ــداق دەيدۇ: كىشــىلەر توغرىســىدا مۇن
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ئەي گۈزەل! ساڭا مات بولغاننى، سەن مات قىلما،
ئۇنىڭغا ياخشىلىق ۋە ھۆرمەتتىن باشقا ئىش قىلما.

بەزى خاتالىقالرنى ئۆتكۈزۈپ، تەربىيەسىزلىك قىلغان بولسا،
ياخشىلىقىڭ بىلەن ئۇالرنى كەچۈرۈپ، جازاالندۇرما.

ئىچ ئاغرىتىدىغان ۋاقىتتۇر، ئىچ ئاغرىت، ئۆچمەنلىك قىلما.
قۇللىرىڭنى باالغا ئۇچراتقۇزۇپ، يوق قىلما.

باشلىرىنىڭ ھەققى ئۈچۈن بولسىمۇ ھىجرانلىقنى ئويلىما.
ئۇچرىشىشتىن، ۋىسالغا يېتىشتىن باشقىنى خىيال قىلما.

تۇپراقتىن يارىتىلغاننىڭ تۇپرىقىنى يەرلەرگە چاچما.
ئۇنىڭغا، كۆكلەردىن باشقا بىر يەرنى ماكان قىلما.
باشتا ئۇنى، ئۆزۈڭگە تارت، باشقىسىغا ئىتتىرمە.

ئاخىرى ئۇنىڭغا قۇللۇقتىن باشقا بىر نەرسە بەرمە.
نېمىگە كۆنگەن بولسا، شۇنىڭ ۋىسالىغا يەتكۈز.

ئۇنى يالغۇز قويما.
ئۇنى مەنىۋىي جەھەتتىن ئوزۇقالندۇرۇشتىن،

يېتىشتۈرۈشتىن بىزار بولما، زېرىكمە.
مەن سېنىڭ مەيخانەڭدىكىلەرگە قۇل،

بىزنى مەيخانەڭدىن سوۋۇتما، قاچۇرما.
بىز كىم بوالتتۇق »قىلما، ئەتمە« دەيدىغان!

بىراق، مادەمىكى دېدۇق، بىزنىڭ گۇناھىمىزغا قارىما.

ــق  ــان بارلى ــانالر تارتق ــدە ئىنس ــڭ نەزىرى ــن رۇمىنى جااللىدى
ــارزۇ  ــۇالر، ئ ــۈك قورق ــەر تۈرل ــەن ھ ــىغا كەلگ ــالر، بېش قىيىنچىلىق
قىلغــان ئۈمىدلــەر ئۆزىنــى يېتىلــدۈرۈش، ئۆزىنــى تونــۇش 
ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــدۇ. ئ ــر كۈرەشــتۇر دەپ قاراي يولىدىكــى بى

بــۇ قىيىنچىلىقــالر، مۇشــەققەتلەر ئوچاقنىــڭ كۈمۈشــنى 
داشــقالدىن ئايرىشــى ئۈچۈنــدۇر. ياخشــى بىلــەن ياماننىــڭ 
ــى  ــتىگە چىقىش ــڭ ئۈس ــپ قالدۇقالرنى ــى قاينىتى ــى ئالتۇنن ئىمتىھان

ــدۇر. ئۈچۈن

شــۇڭا ھاياتتــا ھېچبىر نەتىجــە ئالدىغــا چىققــان قىيىنچىلىقالرنى 
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بىــر بىرلــەپ يەڭمــەي تــۇرۇپ قولغــا كەلمەيــدۇ. شــۇڭا ھاياتتــا 
قىيىنچىلىقالرنــى،  كېــرەك.  قورقماســلىقىمىز  قىيىنچىلىقالردىــن 
ــد  ــپ، ئۈمى ــۇل قىلى ــزدا قوب ــرەتلەرنى كاللىمى ــى، ھەس دەرتلەرن
بىلــەن ئالغــا باســقىنىمىزدا ئــۇ دەرتلــەر، قورقــۇالر ئاالھىدىلىكىدىن 
مەھــرۇم قالىــدۇ. ئــۇالر بىزنىــڭ يولىمىزغــا توســاق قويالمايــدۇ.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
غەم ۋە دەرتنىڭ ئاچقۇچى سەۋر.

ئەندىشە قىلىشتىن ھەزەر ئەيلە
دورىنىڭ ياخشىسى پەرھىزدۇر

چۈشەنچە ۋە مەنتىق پەرھىزى قىل
جاننىڭ كۈچىنى كۆرىسەن

قاشالش قىچىشقاقنىڭ دورىسى ئەمەس
ئەكسىچە قىچىشىشنى ئاشۇرىدۇ.

ــىلەر،  ــۇالر، ئەندىش ــان قورق ــدا بولغ ــق پەي ــىنىش ئارلى چۈش
بارلىــق ئىزتىراپالردىــن قۇتۇلۇشــنىڭ چارىســى يەنىال شــۇ كىشــىنىڭ 
ئــۆز قولىــدا. بۇالردىــن قۇتۇلــۇش يەنىــال شەخســنىڭ ئىقتىــدارى 
دائىرىســى ئىچىــدە. يەنىــال شــۇ كىشــىنىڭ ئۈمىدۋارلىقىغــا باغلىــق.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ئويالپ قالما، پەقەت دەرت سەندىال بار،
سەندىكى دەرتنى نېمەت دەپ بىلدىغانالرمۇ بار.

يۈرىكىــڭ  ســۆيۈملۈك  ئۈزمــە.  ئۈمىدىڭنــى  ھەرگىــز 
ســوقىدۇ. دەپ  كۆرســۇن«  »مۆجىزىلەرنــى 

ئۈمىــد كــۆپ ۋاقىتــالردا تېخىمــۇ بۈيــۈك جانلىقلىــق، تېخىمۇ 
ــەن  ــەر بىل ــۇر پىكىرل ــۇ چوڭق ــيارلىق ۋە تېخىم ــۈك ھۇش كۈچل
ــد  ــىدۇر. ئۈمى ــك ئارزۇس ــش، ئەركىنلى ــى قىلى ــەش، تەرەقق ئىلگىرل
ھەرگىــز ھەددىدىــن ئاشــقان تىلــەك ئەمــەس. زىيــادە تىلــەك ئــاچ 
كۆزلۈكنىــڭ، ھېرىســنىڭ ئانىســىدۇر. ئۈمىــد كەلگۈســى دېگەنلىــك. 
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تۈنۈگــۈن ۋە بۈگۈنگــە ئائىت ئەمەس. شــۇڭا ئىنســان ئەســلىمىلىرى 
بىلــەن ئۆتمۈشــنى، ئۈمىدلىرىنــى بىلــەن كەلگۈســىنى قۇچاقاليــدۇ.

ــەنچ  ــدۇ. ئىش ــە بولى ــەن بىرگ ــەنچ بىل ــم ئىش ــد دائى ئۈمى
ــڭ  ــۇڭا بىزنى ــدۇ. ش ــدە قالى ــىزلىك ئىچى ــادەم ئۈمىدس ــا ئ يوقالس
ئۈمىدىمىــز چۈشــەنچىلىرىمىزگە باغلىــق بولىــدۇ. چۈنكــى بىــز بىــر 
ئىشــنى قىلىشــتىن بــۇرۇن ئــۇ ئىــش توغرىســىدا ئويلىشــىمىز. يەنى 
ــز  ــدۇ. پىكىرلىرىمى ــدا كېلى ــڭ ئالدى ــز پائالىيەتلىرىمىزنى پىكىرلىرىمى
بولغاچقىــال بــۇ ھايــات ئەنــە شــۇنداق رەڭمــۇرەڭ شــەكىللەنگەن. 
ــام،  ــك، ئىنتىق ــى ئۆچمەنلى ــى پىكىرلەرن ــز كاللىمىزدىك ــۇڭا بى ش
ــانىي  ــى ئىنس ــاي بەلك ــتىگە قۇرم ــالر ئۈس ــۇرۇش، قىرغىنچىلىق ئ
ســۆيگۈ، مۇھەببەتنىــڭ ئۈســتىگە قۇرۇشــىمىز الزىــم. بــۇ ھايــات 
بىزگــە گــۈل ئۆســتۈرۈش ئۈچــۈن بېرىلگــەن، شــۇڭا ھاياتىمىزنــى 
ــق  ــمەيدۇ. ھاياتلى ــۈل ئۆس ــەردە گ ــان ي ــى. پېتىقالنغ پېتىقلىمايل
ــەڭ  ــەن ئ ــانغا بېرىلگ ــەر ئىنس ــن ھ ــرى تەرىپىدى ــۇغ تەڭ ئۇل
ــاي  ــىياتقا ب ــق ھېسس ــن مىننەتدارلى ــوۋغا، ئۇنىڭدى ــك س قىممەتلى
يــۈرەك ئارقىلىــق ھوزۇرلىنىشــقا ھەممىمىــز ھەقلىــق. ھوزۇرلىنىــش 
ــەل  ــى مۇكەمم ــۇپ، ئۇن ــات بول ــىز ھاي ــات مەنىس ــان ھاي بولمىغ
بىــر كىشــىلىك ھايــات دېگىلــى بولمايــدۇ. ھاياتقــا ئۈمىــد بىلــەن 
ــتىن  ــتىن، ھوزۇرلىنىش ــانالر خۇشاللىنىش ــز ئىنس ــى ئاجى ــاراش ئېڭ ق

ــدۇ. ــرۇم قالى مەھ

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

دۈشــمەنلەرنىڭ ئىچىــدە ئــەڭ يامــان دۈشــمەن، ئىچىڭدىكــى 
نەپرەتتــۇر.

ئىمانى زەئىپ كىشى ئۈمىدسىز كېلىدۇ.

ــى  ــى ئىســتە. قاراڭغۇلۇقالرن ــدا كۈندۈزن ــڭ قاراڭغۇلىقى كېچىنى
يوقاتقــان ئەقىلنــى ئۆزۈڭگــە رەھبــەر قىــل.

ــپ،  ــپاناھ قىلى ــىكىنى باش ــد ئىش ــرى، ئۈمى ــد ئىگىلى ئۈمى
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ــۇن. ــادەت قىلس ئىب

ئۈمىد بولسىال، ھەر بىر كۈن يېڭى بىر باشلىنىشتۇر.

ــى  ــەۋەبى، ھاياتتىك ــنىڭ س ــك ياشاش ــادا بەخىتلى ــۇ دۇني ب
ــەن  ــداق كــۆز بىل ــا قان ياشــاش شــەكلى ئەمــەس، بەلكــى ھاياتق
ــڭ  ــى ئۆزىمىزنى ــىزلىكلەرنىڭ كۆپ ــى كۆڭۈلس ــتا. ھاياتتىك قاراش
ئۇلــۇغ  بولغــان.  تۇرمىغانلىقىمىزدىــن  ئالدىــدا  قۇياشــنىڭ 
ــۇرۇپ  ــك ت ــپ، تى ــق قىلى ــن پەرقلى ــى ھايۋانالردى ــرى بىزن تەڭ
ماڭىدىغــان قىلىــپ ياراتقــان بولســىمۇ، بــەزى ئىنســانالر 
ــاش  ــۇرۇپ ياش ــك ت ــەۋەبىدىن، تى ــى س ــى يوقىتىش ئۈمىدلىرىن
ــايدۇ. ــپ ياش ــالردەك ئېگىلى ــلەتمەي، ھايۋان ــى ئىش  ئاالھىدىلىكىن
شــۇڭا مــەن »بىــز« دەپ قۇرغــان جۈملىلىرىــم ئىچىــدە داۋاملىــق 
ــد  ــىنى ئۈمى ــك كىشــىلەرنىڭ بولۇش ــاك قەلبلى ــان پ ــە تولغ ئۈمىدك

قىلىمــەن.

ــەن  ــۆزلىرى بىل ــۇ س ــڭ مۇن ــن رۇمىنى ــۆزۈمنى جااللىدى س
ئاخىرالشــتۇرىمەن:

پەرەز قىلىشتىن بۇرۇن ئۆگەن
ئەيىپلەشتىن بۇرۇن ئاڭال.

زەخمىلىنىشتىن بۇرۇن ھېس قىل.
سۆزلەشتىن بۇرۇن ئويال.
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12. مۇزىكا
ئىشق تىلى، راۋاپ تىلىدەك سىر ئىمىش،

تۈركى، يۇنانى، ئەرەبكە بىر ئىمىش.

»ئومۇمىــي  مۇھەممەتئىمىــن  ئابدۇشــۈكۈر  پەيالســوپ 
ــداق  ــىدا مۇن ــكا توغرىس ــىرىدە مۇزى ــق ئەس ــتېتىكا« ناملى ئىس
ــكا  ــى. مۇزى ــڭ ساداس ــى، قەلبنى ــڭ تىل ــكا قەلبنى ــدۇ: مۇزى دەي
بارلىــق مۇزىكىلىــق تىــل ۋە ئوبــراز يارىتىــش ۋاســتىلىرى 
بىلــەن ئىنســاننىڭ نــازۇك ھېس-تۇيغۇلىرىنــى، مۇھىتنىــڭ تىپىــك 
ئاالمەتلىرىنــى دەۋرنىــڭ روھىــي كەيپىياتىنــى، مىللىــي خاراكتىــر ۋە 
روھىــي زىددىيەتلەرنــى، دراماتىــك توقۇنۇشــالر ۋە ئىش-ھەرىكــەت 

ــدۇ. ــى ئىپادىلەي قاتارلىقالرن

ــكا  ــى مۇزى ــىيا قەدىمك ــزى ئاس ــىيا ۋە مەركى ــۇرا ئاس ئوتت
ــەردە  ــۇ ي ــۇپ، ب ــى بول ــر ئاپىرىدىگاھ ــم بى ــەنئىتىنىڭ مۇھى س
ياشــىغان تۈركىــي تىللىــق خەلقلەرنىــڭ ناخشا-ئۇســۇل ســەنئىتىدە 
ــي  ــى تارىخى ــەت ياراتقانلىق ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇپ ۋە مۇۋەپپىقىي
ــپاتالنغان  ــن ئىس ــۆپ تەرەپتى ــالردا ك ــىزما ماتىريال ــا ۋە س يازم
ــال  ــۇنىڭدەك رىئ ــالر، ش ــي مەلۇمات ــت. تارىخى ــي پاكى تارىخى
ماھىــر  ناخشا-ئۇســۇلغا  تۈركلەرنىــڭ  ئەمەلىيــەت  جانلىــق 
ئىكەنلىكىنــى، ئۇالرنىــڭ ئــەڭ قەدىمىــي چالغۇالرنىــڭ ئىجاتچىلىــرى 
ــى ۋە  ــۋى سېستىمىس ــلىق نەزەرى ــا كۈيشۇناس ــى ھەتت ئىكەنلىكىن
ــڭ  ــى، ئۇالرنى ــاد قىلغانلىقىن ــۇلىنى ئىج ــەش ئۇس ــى خاتىرىل ئاھاڭن
ــىر  ــە تەس ــى مەملىكەتلەرگ ــرى ئەتراپتىك ــق مۇۋەپپەقىيەتلى مۇزىكىلى

ــان. ــە ئاي ــەتكەنلىكى ھەممىمىزگ كۆرس
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ــارى  ــى ج ــى ئاالھىدىلىكلىرىن ــكا جەھەتتىك ــڭ مۇزى تۈركلەرنى
ــدە  ــۇم دەرىجى ــدە مەل قىلدۇرۇشــى ئابباســىيە خەلىپىلىكــى دەۋرلىرى
چەكلىمىگــە ئۇچرىغــان. چۈنكــى ئــۇ دەۋرلــەردە مۇزىــكا چەكلىنىــپ 
»مۇزىــكا ئادەمنــى ئەقىلدىــن ئازدۇرىــدۇ« دەپ قارالغــان. ئەممــا 
ــان  ــە ئۇچراۋاتق ــۇ چەكلىمىگ ــوپى تۇرۇپم ــى س ــن رۇم جااللىدى
مۇزىكىغــا ناھايىتــى ئىشــتىياق باغلىغــان. ئەتراپىدىكــى زور 
كۆپچىلىكنــى ئىگىلىگــەن دىنىــي مۆتىۋەرلەرنىڭ قارشــىلىق قىلىشــىغا 
قارىمــاي مۇزىــكا بىلــەن ســامانى ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويغــان ھــەم 
ــەن  ــق بىل ــى ماھىرلى ــى ناھايىت ــق چالغۇالرن ــەي قاتارلى ــۆزى ن ئ

ــدى. ــى ئى ــتا چالغۇچ ــان ئۇس ئورۇناليدىغ

ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ رۇمــى مەشــھۇر ئەســىرى »مەســنەۋى«نى 
مۇنــداق بېيتــالر بىلــەن باشــلىغان:

ئاڭال، شىكايەت قىلماقتا دائىم بۇ نەي،
ئاڭلىتار دائىم جۇدالىقتىن بۇ مۇڭ نەي.

دەركى، پەريادىم قۇمۇشلۇقتىن كېلۇر،
ئاڭلىسا ھەر كىم كۆزلەرىدىن قان كېلۇر.

جۇدالىقتىن لەختە-لەختە شۇ قاپ يۈرەك،
ئىستىكىم شۇ، دەردىمنى تۆكمەك كېرەك.

ــۆز  ــرى ئ ــن ئىلگى ــى ھەممىدى ــك كىش ــر پەزىلەتلى ــەر بى ھ
ــي  ــۇ مىللى ــۈپىتىدە، ش ــمى س ــر قىس ــڭ بى ــي مۇھىتىنى مىللى
ــڭ  ــق تىلىنى ــىز مۇزىكىلى ــى ۋە نۇتۇقس ــۇق تىل ــڭ نۇتۇقل مۇھىتنى
جانلىــق نەمۇنىســى ۋە لۇغىتــى بولغىنىــدەك جااللىدىــن رۇمــى ئــۆز 
ــان  ــن بىخلىغ ــق تۇپرىقىدى ــى ۋە مۇزىكىلى ــڭ تىل ــي مۇھىتىنى مىللى
ۋە مىللىــي مەدەنىيــەت تۇپرىقــى ئاالمەتلىرىنــى ئەســەرلىرىدە 
گەۋدىلەندۈرگــەن. ھــەر ۋاقىــت جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئــەڭ ئىســىل 
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ئىشــتىياقى مۇزىكىلىــق ئاھــاڭالر بولغــان. بەلكــى ئۇنىــڭ شــېئىر 
ــېئىر  ــى ش ــن. چۈنك ــى مۇمكى ــەۋەپتىن بولۇش ــۇ س ــىمۇ ش ئوقۇش
ــر.  ــقا قادى ــى سىغدۇرۇش ــرى ســۆز ســىغدۇرالمىغان مەنىلەرن ئاھاڭلى
مۇزىــكا بىلــەن ســاما جااللىدىــن رۇمىنىــڭ روھىدىكــى يوشــۇرۇن 
ــان.  ــا چىقارغ ــتۇرۇپ ئوتتۇرىغ ــۇپ، جۇشقۇنالش ــى ئۇرغۇت كۈچن
ــەم  ــي ئال ــپ، روھى ــى قىلى ــلەردىن خال ــل تەشۋىش ــدە ھەرخى ھەم

ــەن. ــالپ ئەكىرگ ــە باش ئىچىگ

ــەت ۋە  ــىز مېھن ــلىدە ئۈزلۈكس ــام ئەس ــائىرالردىكى ئىلھ ش
جاپا-مۇشــەققەتلەر بەدىلىگــە كېلىدىغــان بىــر مۇكاپــات بولســىمۇ، 
ئۇنــى پەقــەت ئىــرادە كۈچــى، تىرىشــىش بىلەنــال قولغــا 
ــش ئۈچــۈن  ــا كېلى ــر ھالغ ــق بى ــى. ئىلھاملى ــى بولمايتت كەلتۈرگىل
كىشــى تەپەككۇرىنــى بىــر يەرگــە مەركەزلەشتۈرىشــى بىلــەن بىرگــە 
ــى  ــەنئەتنىڭ ۋاستىس ــىل س ــۇ ئىس ــارەت ب ــن ئىب ــە مۇزىكىدى يەن
بىلــەن تېخىمــۇ جۇشقۇنلىشــىپ يۈكســەكلىككە كۆتۈرۈلىشــكە توغــرا 
كېلىــدۇ. ئىنســان روھىنىــڭ نــازۇك بىلمدانلىرىدىــن بىــرى بولغــان 
جااللىدىــن رۇمــى شــۇ ۋاســتىنى ئوبــدان تونــۇپ يەتكــەن شــەخس 
ــب  ــڭ قەل ــن رۇمىنى ــەن راۋاپ جااللىدى ــەي بىل ــۇڭا ن ــدى. ش ئى
ــي  ــىز بەدىئى ــى مىسلىس ــەن ھېس-پىكىرلىرىن ــادالىرىدىن تۆكۈلگ س
ــاي  ــال قالم ــى بولۇپ ــكە ياردەمچ ــق ئىپادىلەش ــدار ئارقىلى ئىقتى
ــق  ــى بارلى ــە، تەبىئەتتىك ــەن ئالەمگ ــى بىل ــۈن بارلىق ــە پۈت يەن
مەۋجۇداتالرغــا قوشــۇلۇپ ئىنســانىي كامالەتكــە يېتىشــىگە ياردەمچــى 

ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــان. ئ بولغ

ئىلمىــي بەس-مۇنازىرلــەر ئىنســانالرنى كۆپىنچــە بىر-بىرىدىن 
ئايرىۋىتىــدۇ. ئەممــا مۇزىــكا بىلــەن ئۇسســۇل ئۇالرنــى بىرلىككــە 

لتۈرىدۇ. كە

ــېئىرالر  ــق ش ــر« ناملى ــى كەبى ــڭ »دىۋان ــن رۇمىنى جااللىدى
ــار: ــالر ب ــى بېيىت ــداق مەزمۇندىك ــدا مۇن توپلىمى

ــى  ــى، ياپراقلىرىن ــۆرۈپ، جانىن ــېنى ك ــال س ــۈل بىردىن گ
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ــى. يىرتت

چاڭ سېنىڭ سازىڭدىن خىجىل بولۇپ ئالدىڭدا ئىگىلدى.
چولپان يۇلتۇزىدىنمۇ تەلەيلىك ۋە ئىقبالى بولغان نېمە؟

ــۈزۈپ  ــە تەكك ــى لەۋلىرىڭگ ــەي لەۋلىرىن ــەت ن ــدۇر. پەق نەي
ــۇن. ــە ئۆگەنس ــەندىن نەغم س

چــاڭ بىلــەن نــەي سەنســىز مۇڭــزار بولــدى. ســەن چاڭغــا 
قۇچــاق ئېچىــپ نەيگــە لەۋلىرىڭنــى ســۇندۇڭ.

ــۇر،  ــى يۈزۈمگــە ئ ــدى: »قولۇڭن داپ دەرھــال شــۇنداق دې
ــق بولســۇن.« ــڭ تېخىمــۇ جاراڭلى ئاھاڭى

بــۇ پارچە-پارچــە بولغــان جاننىــڭ ھەربىــر پارچســىنى ئايرىم 
ئايرىــم بىھــۇش قىلىــپ، خۇشــاللىققا چۆمۈلدۈرگۈنكــى، تۈنۈگــۈن 
ــقىدىن  ــر باش ــەتلەر، ھازى ــۇ پۇرس ــەن ئ ــن كەتك ــە قولدى كېچ

ــۇن... كەلس

ــق،  ــۇق ۋە مۇزىكىلى ــنىڭ نۇتۇقل ــى ئىپادىلەش ــى ئۆزىن رۇم
تەپەككۇرلــۇق ۋە تەســەۋۋۇرلۇق ھــەر ئىككــى تىلنىــڭ ئۇستىســى 
ــمى  ــر قىس ــڭ بى ــكا تەبىئەتنى ــدە مۇزى ــڭ نەزىرى ــدى. رۇمىنى ئى
بولــۇپ، ئۇنىــڭ شــائىرانە ئىســتېتىك كــۆز قاراشــلىرى ۋە 

ــان.  ــچ باغالنغ ــەن زى ــى بىل ــانپەرۋەرلىك ئىدىئولوگىيس ئىنس

»دىۋانــى كەبىــر« ناملىق ئەســىرىدە »ئاشــىق« قاراشــلىرىنى 
چالغــۇالر ۋە ئۇنىــڭ مۇڭلــۇق ســادالىرى بىلــەن ئوبرازالشــتۇرۇپ 

مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ:

بــۇ ھەيــران قاالرلىــق گەپلەرنــى قىلمــاي ئاغزىمنــى يۇمــدۇم. 
يۇمــدۇم ئەممــا پۈتــۈن بىــر كېچە مــاڭا كۆكتىــن راۋاپنىڭ ساداســى 
كەلــدى، راۋاپ قەلبىمنىــڭ ئوزۇقىــدۇر. راۋاپ ئاشــىقنىڭ مەيخانىســى 
ــى راۋاپ دەپ  ــەر بۇلۇتن ــۇڭا ئەرەپل ــتىدۇر. ش ــىقنىڭ دوس ۋە ئاش
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ــتاننىڭ  ــڭ ۋە گۈلىس ــۇت گۈلنى ــۇپ بۇل ــداق بول ــدۇ. قان ئاتاي
ساقىســى بولغــان بولســا، راۋاپمــۇ قەلبنىــڭ ئوزۇقــى ۋە ئەقىللەرنىڭ 

ساقىســىدۇر.

ئوتنــى پۈۋلىســەڭ يالتىــراپ ئۇلغىيىــدۇ. تۇپراقنى پۈۋلىســەڭ 
ــن باشــقا نېمــە چىقىدۇ؟ توپا-چاڭدى

ــپ  ــى تەكلى ــەل« دەپ تەبىئەتن ــپ ك ــۇدۇل قايتى راۋاپ »ئ
قىلىــدۇ. ھالبۇكــى دۇمبــاق چالســاڭ قاغىمــۇ بويۇنتاۋلىــق قىلىــپ 
قايتىــپ كەلمەيــدۇ. ئاشــىق مۈشــكۈالتلىرىنىڭ تۈگۈنىنىڭ ئېچىلىشــى 
ــە  ــا جــاۋاپ بېرىشــكە ن ــە شــۇنداقتۇر. مۈشــكۈالتى بولمىغانغ ئەن

ھاجــەت.

ھايۋاننىــڭ مۈشــكۈلىگە جــاۋاپ ســاماندۇر. ســاماننى بەرگــەن 
چېغىڭــدا ھايۋاننىــڭ قىيىنچىلىقــى ھەل بولىــدۇ. پەقــەت ئۇنىڭدىكى 

كۆشــەش ئىشــقى، ئۇيقۇنىــڭ خېمىرتۇرۇچىدۇر.

ــق  ــاۋازى ئارقىلى ــۇق ئ ــرى ھــەم مۇڭل ئاشــىقنىڭ ھــەم يۇقى
ــدۇ. ــە توپلىنى ــر يەرگ ــان بى ــم بولغ ــەر مۇھى ــق كۆڭۈلل بارلى

رەببىمنىــڭ نىداســى كۆڭۈللەرنــى چېچىالڭغۇلۇقتىــن قۇتقۇزىدۇ. 
ماتىرىيالىســتالرغا ئاشــىقتىن ســۆز ئاچمــا. چۈنكــى ئــۇالر ئۆزىگــە 

قورقــۇ، ئىلتىمــاس، ســاۋاپ قاتارلىقالرنىــال ۋەزىپــە قىلىۋالغــان.

ــى  ــكا ۋە ســامانى ناھايىت ــەن مۇزى ــى ھەقىقەت ــن رۇم جااللىدى
بۈيــۈك بىر ســەنئەت دەپ قارايــدۇ. ھــەر ئىككىلىســىنى قەدىرلەيدۇ، 

ھەتتــا ئۇالرنــى ئىبادەتنىــڭ بىــر خىــل شــەكلى دەپ قارىغــان.

ســۇ بىلــەن الي ئىچىدىكــى جــان پاتقاقچىلىقتىــن، ســۇ بىلەن 
اليدىــن قۇتۇلغانــدا كۆڭۈللــەر خۇشــاللىققا تولغــان ھالــدا ئالــالھ 
ئاشــىقىنىڭ ھاۋاســىدا ئۇسســۇل ئوينايــدۇ. ئاينىــڭ ئــون تۆتىــدەك 
ــاپ  ــەر ئوين ــدۇ. بەدەنل ــا كېلى ــر ھالغ ــۈن بى ــىز ۋە پۈت نۇقسانس
تۇرىــدۇ، ئەمــدى جانــالر قايســى ھالــدا؟ ســورىما! يــۈز بەرگەنلــەر 
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ئالدىــدا بــۇ ئىشــالرنى ھېــچ ســورىما.

مۇزىكىلىــق ئــاڭالپ بىلىــش ئىنســاننىڭ تەبىئىي خۇسۇســىيىتى 
ۋە ئىســتېتىكىلىق ئاالھىدىلىكــى ســۈپىتىدە مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىدۇ. 
ئــادەم تەبىئىــي خۇسۇســىيەتلىرى تۈپەيلىدىن  مۇزىكىلىق ئىســتىداتقا 
ــن  ــدۇ، ئۇنىڭدى ــەرق قىالالي ــى پ ــق ئاۋازن ــۇ مۇزىكىلى ــە. ئ ئىگ
ــۇ  ــدۇ. قايغ ــادە بىلدۈرەلەي ــي ئىپ ــا مەنىۋى ــىرلىنىدۇ. ئۇنىڭغ تەس
ۋە خۇشــاللىقلىرىنى، مۇھەببەتنــى  مۇزىــكا ئارقىلىــق ئىپادىلەيــدۇ. 
ــدۇ.  ــەۋۋۇرىنى ئويغىتى ــاننىڭ تەس ــكا ئىنس ــە مۇزى ــۇنىڭدەك يەن ش
بــۇ ھەقىقەتلەرنــى تەپەككــۇر قىلىــپ چۈشــەنگەن رۇمــى دەۋردىكــى 
شــۇنچىلىك قاتتىــق قارشــىلىقالرغا قارىمــاي مۇزىــكا ۋە ســامانى بىــر 

دىنىــي پائالىيــەت دەرىجىســىگە كۆتۈرگــەن.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــۈزەل  ــى گ ــى. چۈنك ــىقالرنىڭ غىزاس ــاۋازالر ئاش ــۈزەل ئ گ
ــاراۋەر  ــەن ب ــالھ بىل ــوزۇر ۋە ئال ــە ھ ــاۋاز قەلبك ــۇق ئ مۇڭل
ــاننىڭ  ــەن ئىنس ــكا بىل ــدۇ. مۇزى ــا قىلى ــى ئات ــۇش زوقىن بول
ئىچىدىكــى خىيالــالر قۇۋەتكــە تولىــدۇ. ھەتتــا بــۇ خىيالــالر ئــۇ 
گــۈزەل ئــاۋازالر ئارقىلىــق ســۈرەتلەرگە پۈركىنىــدۇ. ســۇغا يــاڭاق 
ئاتقاننىــڭ قىزغىنلىقــى قانــداق يۇقىــرى كۆتۈرۈلگەن بولســا ئاشــىق 
قىزغىنلىقىمــۇ ئەنــە شــۇ ئــاۋازالر بىلــەن قۇۋەتكــە تولىدۇ. ئاشــىق 
چالغۇچــى ســاما ۋاقتىــدا مۇنــداق دەيــدۇ: قۇللــۇق بىــر باغــدۇر. 
ــن،  ــن، كامالدى ــالھ گۈزەللىكتى ــدۇ. ئال ــاش ئاغرىتى ــق ب خوجايىنلى
جىلۋىدىــن قايســىنى ئىستىســە كۆزگــە ئۇنــى كۆرســىتىدۇ. گــۈزەل 
ــۆزلەردىن  ــاللىق س ــقۇن ۋە خۇش ــەر، جۇش ــوش خەۋەرل ــاۋاز، خ ئ

ــىتكۈزىدۇ. ــۇنى ئىش ــا ش ــە قۇالقق ــىنى تىلىس قايسىس

جااللىدىــن رۇمــى ھەقىقەتــەن ئىپادىلىمەكچــى بولغــان مەنانىڭ 
ھەرپلــەر، ســۆزلەر، شــېئىر قاپىيىلىرىگــە ســىغمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى 
ســۈرۈپ، ھېس-تۇيغــۇ ۋە تەســەۋۋۇرلىرىنى مۇڭلــۇق مۇزىكىــالر ۋە 
نەپىــس ســاماالر ئارقىلىــق ئىپادىلىگــەن. بــۇ پىكىرلىرىنــى مۇنــداق 
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ــا ئالىدۇ: تىلغ

راۋاپنىــڭ تىلــى مەيلــى تــۈرك مەيلــى گرىــك مەيلــى ئــەرەب 
بولســۇن، ئــۇ ئاشــىقالرنىڭ تىلىــدۇر. 

مانــا ماشــۇنداق ئىزھــارالش ئارقىلىــق بىرلىــك، باراۋەرلىــك، 
ئىتتىپاقلىقنــى مۇزىــكا بىلــەن تــەڭ قىلىــپ مۇزىكىنىــڭ ئىنســانىيەت 
ــانىيەت  ــڭ ئىنس ــڭ تىلىنى ــى، ئۇنى ــەدەر مۇھىملىقىن ــۈن نەق ئۈچ

ئۈچــۈن ئورتــاق ئىكەنلىكىنــى  ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.

ــداق  ــى مۇن ــان زوقىن ــا بولغ ــى مۇزىكىغ ــن رۇم جااللىدى
ئىپادىلەيــدۇ:

ــەيخلەرگە  ــى ش ــە، تەككىلەرن ــم ئادەملىرىگ ــلەرنى بىلى مەدرىس
ــەردۇق. ب

راۋاپ بىزدەك غېرىپ بولۇپ، شۇڭا ئۇنى تالالپ ئالدۇق.

ئۇنىڭغىمۇ خۇشتار بولغان بولسا ئىدى بېغىشاليتتۇق،

بىراق غېرىپنىڭ قاياشى غېرىپ، ئەپۇ قىلسۇنالر.

ــرى  ــڭ مۇرىتلى ــن رۇمىنى ــدا جااللىدى ــى چاغ ــكا ئەين مۇزى
ئىچىدىــال ئومۇمىــي يۈزلــۈك يېيىلىــپ قالماســتىن بەلكــى كونيــادا 
مــودا ھالىتىگــە كەلگــەن. گەرچــە ئــۇ دەۋرلــەردە مۇزىــكا دىنــدا 
ــكا  ــۈن مۇزى ــم ئۈچ ــەر كى ــى ھ ــىمۇ كونيادىك ــەن بولس چەكلەنگ
مەنىۋىــي تۇرمۇشــنىڭ ئايرىلمــاس بىــر پارچىســىغا ئايالنغــان ئىدى.

ــىنىڭ نامايەندىســى دەپ  ــەت جۇشقۇس ــى تەبىئ ــى مۇزىكىن رۇم
ــان  ــى ئىنس ــۇق ساداس ــڭ مۇڭل ــڭ، نەينى ــۇپ راۋاپنى ــەن بول بىلگ
ــوزۇر  ــان ھ ــن ئالغ ــى، ئۇنىڭدى ــوت ياققۇچ ــي ئ ــا مەنىۋى روھىغ

ــان. ــاراۋەر دەپ قارىغ ــەن ب ــوزۇر بىل ــى ھ ــي ئىبادەتتىك ھەقىقى

ئۇ مۇنداق دەپ غەزەل يازىدۇ:
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ئەي يىگىت، كۆك يۈزىنى ئاياق ئاستىڭغا ئال،
پەلەكنىڭ ئۈستىدىكى نەغمە ئاۋازلىرىنى ئشىت!

قۇلىقىڭدىكى ۋەسۋەسە پاختىسىنى چىقىرىپ،
كائىناتنىڭ جۇشقۇسىنى ئىشىت!

گەرچــە رۇمــى بىر دىــۋان شــائىرى بولــۇپ تونۇلغان بولســىمۇ 
ــڭال  ــۇ دەۋرنى ــەكىلدە ش ــر ش ــرى بى ــن نې ــن ۋە قاپىيەلەردى ۋەزى
ــاس  ــانلىرىغا خ ــىنىڭ ئىنس ــا كەلگۈس ــڭ ھەتت ــەس، بۈگۈننى ئەم
ــىمىز  ــراپ قىلىش ــى ئىت ــۇر ئىكەنلىكىن ــاي مۇتەپەكك ــا ب تەپەككۇرغ
ــم ئەمەســلىكىنى  ــڭ ئانچــە مۇھى ــۇ شــېئىرلىرىدا قاپىيەنى ــم. ئ الزى
مۇھىــم بولغىنــى مەنــا ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ. شــۇڭا ئــۇ 
ــاما  ــكا ۋە س ــى مۇزى ــان مەناالرن ــەپ بواللمىغ ــېئىرلىرىدا ئىپادىل ش
بىلــەن ئىپادىلەشــنى ئۆزىنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىــن بىــرى قىلغــان. 

رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ:

تەڭــرى شــېئىر ئۈچــۈن قاپىيــە ئىزدەشــتىن باشــقا بىــر دەرت 
بەرمىــدى مــاڭا.

ئاخىرى ئۇنىڭدىنمۇ قۇتۇلدۇردى مېنى.
بۇ شېئىرنى ئېلىپ، كونا شېئىرالردەك يىرتىپ ئات.
مەناالر زادى ھەرپ، ھېسسىياتلىرىمغا سىغمايۋاتىدۇ،

ئاڭلىتىشنى خااليمەن، ئەمما ئۇالر بۇ تىلەكتىن ئۈستۈن.

ــىقنىڭ  ــامانى ئاش ــكا ۋە س ــرى مۇزى ــى ئاخى ــن رۇم جااللىدى
ــن  ــلىق ئامىلالردى ــەن ئاساس ــا كەلتۈرگ ــى مەيدانغ ــش كۈچىن تارتى

ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــان. ئ ــرى دەپ قارىغ بى

چالغۇچىالر ئارىلىدىكى بىرسى داپ چاالر،
دېڭىزالر ئۇالرنىڭ جۇشقۇنلىقىنى كۆرۈپ بۇژغۇناليدۇ.

سەن كۆرمەيسەن ئەمما ئۇالرنىڭ غەيرەتلىرىدىن
ياپراقالرمۇ تالالرنىڭ ئۈستىدە چاۋاك چالىدۇ.
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تالالرنىڭ قول شىلتىشلىرىنى كۆرمىدىڭ شۇنداقمۇ؟
ــەن  ــرەك، ت ــى كې ــان قۇلىق ــۈن ج ــىتىش ئۈچ ــى ئىش بۇالرن

ــدۇ. ــى ئاڭلىماي قۇلىق
تالالر، ياپراقالر، تۇپراق ھەممىسىدىن قۇتۇلغاندا
باشلىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ شامالغا دوست بولىدۇ.

ياپراقــالر، تالــالر بىــخ ئۇرغانــدا، دەرەخلــەر ئۈســتىگە قــاراپ 
ــوي تارتىدۇ. ب

ھەربىــر مېــۋە ۋە ياپــراق بىخالرنىــڭ تىلــى بىلــەن ئالالھقــا 
شــۈكرى قىلىــپ مەدھىيــە ئېيتىــدۇ.

ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ:

نەينىــڭ ساداســى ئاتەشــتۇر، ئۇنــى يــەل چاغلىمــا. بۇنــداق 
ئاتــەش بولمىغانالرغــا مىــڭ ئەپســۇس!

ــا ئىشــلىرىغا بېغىشــلىدۇق.  ــەي دۇني ــى پۈتۈنل ــز ئۆزىمىزن بى
بىرمۇنچــە ئىســتەكلەر، مەنســەپلەرنىڭ پېيىغا چۈشــتۇق. دائىــم دۇنيا 
ئۈچــۈن ئىشــلىدۇق، مال-مۈلــۈك، شــۆھرەت، يۇقىــرى مەرتىۋىگــە 
ــەققەت  ــەۋەپتىن جاپا-مۇش ــۇ س ــۈردۈق. ب ــۇپ ي ــمەن بول ھېرىس
ــدۇق. غەم-قايغــۇ ۋە جاپا-مۇشــەققەتلەردىن  ۋە غەمدىــن قۇتۇاللمى
قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن دوســتالر بىلــەن ئويۇن-تاماشــاغا بېرىلــدۇق.

ئــەي داپ! ســەن بىزنىــڭ ھالىمىزغــا جانــى كۆڭۈلدىــن پەرياد 
قىــل! ئــەي نــەي، ســەنمۇ يىغــال، ئىڭرا!

ــا بولغــان ئاشــىقىنى،  مۇزىــكا ۋە ســاما ئىنســانالرنىڭ ئالالھق
ــە  ــدۇرۇپ، ھەرىكەتك ــۇپ، جانالن ــىنى ئۇرغۇت ــۈك ئارزۇس كۈچل
كەلتــۈرۈپ، يېتىشــتۈرۈپ چىقىــدۇ. بــۇ يېتىشــكەن ھالــالر ئىشــق 
ــى  ــڭ قەلبىدىك ــدۈرۈپ، ئادەمنى ــى كۆي ــەن يۈرەكلەرن ــى بىل ئوت
كىرالرنــى تازىاليــدۇ، روھنــى پاكاليــدۇ. شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى 
ــىنى،  ــك كېيىنىش ــز، رەتلى ــىلەرنىڭ پاكى ــورۇنلىرىدا كىش ــاما س س
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ۋە  ناخشــىچى  مۇزىكانــت،  مۇراســىملىرىدا  ســاما  بولۇپمــۇ 
ســاماچىالرنىڭ گــۈزەل بولۇشــىنى ۋە چىرايلىــق ياسىنىشــىنى، خــۇش 
پۇرايدىغــان گۈلســۈيى)ئەتتىر(لەرنى چېچىشــىنى تەشــەببۇس قىلىدۇ. 
ــىبىنالرنى  ــڭ ۋە تاماش ــەن ئارىفالرنى ــۈن كەلگ ــۆرۈش ئۈچ ــاما ك س
كۆڭۈللىرىنىــڭ راھەتلىنىشــى، ئىســتېتىك زوق ئېلىشــى ۋە روھلىرىنىڭ 
جانلىنىشــى ئۈچــۈن گــۈزەل يۈزگــە، يېقىملىــق ئاۋازغــا ۋە ئىپاردەك 

ــدۇ. ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ ــڭ بارلىقىن ــا ئىھتىياجىنى پۇراقالرغ

جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

دېمەككى ناخشا-مۇزىكا ئاشىقالرنىڭ ئوزۇقىدۇر،

بۇالردا ئۇچرىشىش، ۋىسالغا يېتىش ئارزۇلىرى بار.

كۆڭۈلدىكى ئارزۇالرنى يېقىملىق ناخشىالر جانالندۇرىدۇ،

ــس  ــى ئەك ــۆز قىياپىتىن ــزدە ئ ــاۋازالر يۈزىمى ــق ئ يېقىملى
ئەتتۈرىــدۇ.

سۇغا ياڭاق ئاتقاننىڭ ئوتى قانداق يالقۇنجىغان بولسا،

ــپ  ــۇنداق پارلىتى ــى ش ــق ئوتىن ــىالرمۇ ئىش ــق ناخش يېقىملى
ــدۇ. يالجىتى

ئومۇمــەن جااللىدىــن رۇمــى ئــۆز دەۋرىــدە مۇزىكىغــا ئــەڭ 
ــق  ــڭ بارلى ــۇ ئۆزىنى ــۇپ، ئ ــن بول ــەن زاتالردى ــۈل بەرگ كۆڭ
ــەن  ــاما بىل ــكا ۋە س ــىنىڭ مۇزى ــىق نەزەريىس ــى، ئاش تەپەككۇرىن
زىــچ مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپ يەتكــەن. دېمىســىمۇ 
ــى چاغدىكــى مۇتەپەككــۇرالر، ئالىمــالر، پەيالســوپ قاتارلىــق  ئەين
تەرەققىپــەرۋەر زاتالرنىــڭ  ھەممىســى دىگــۈدەك مۇزىــكا ســۆيەر ۋە 
مۇزىكاشــۇناس ئىــدى. مۇزىــكا ئەينــى زامانــدا تەبىئــەت ئىلمىنىــڭ 
ــمى دەپ  ــر قىس ــڭ بى ــا ماتېماتىكىنى ــى، ھەتت ــاس پارچىس ئايرىلم
قارالغــان بولغاچقــا بىلىــم ئادەملىــرى مۇزىكىغــا ئىشــتىياق باغلىغــان 
ــامانى  ــەن س ــكا بىل ــى مۇزى ــن رۇم ــن جااللىدى ــدى. جۈملىدى ئى
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دىنىمىزنىــڭ بىــر ئايرىلمــاس پارچىســى قاتارىغــا كۆتۈرگــەن. مۇزىكا 
ــەن ۋە  ــل بىل ــەن، ئەقى ــمى بىل ــۈن جىس ــا پۈت ــن رۇمىغ جااللىدى
كۆڭلــى بىلــەن تەبىئەتتــە، ئىنســانىيەتكە قوشــۇپ ئۆزىنــى قــۇدرەت 
ــالىغا  ــىقىنىڭ ۋىس ــدا ئاش ــىگە ئاخىرى ــە يېتىش ــقا، كامالەتك تاپقۇزۇش
ــەن دىدارلىشــىش ئارزۇســىغا  ــرى بىل ــۇغ تەڭ ــى ئۇل يېتىشــىگە يەن

ــاردەم بەرگــەن. ي
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13. نەي

نەيدىن سورىدىم، پەريادلىرىڭ كىمدىن،
تىلىڭ يوق تۇرۇپ، بۇ ئىڭراشلىرىڭ نېمىدىن؟

دېدىكى: بىر شېكەردەك لەۋدىن كېسىۋالدى،
يىغالپ قاخشىماقتىن باشقا نە چارە؟

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى نــەي، قۇمۇشــزارلىقتىن 
ــى  ــتىن بەلك ــۇش بولماس ــر قۇم ــى بى ــىۋېلىنغان ئادەتتىك كېس
ــي  ــي ۋە مەنىۋى ــدۇر. ماددى ــۇر، كۆڭۈل ــى ئوتت ــىقنىڭ قولىدىك ئاش
ــەۋۋۇپتىكى  ــى تەس ــڭ يەن ــەن ئادەمنى ــە يەتك ــن كامالەتك جەھەتتى

ــىمۋولىدۇر. ــڭ س ــانى كامىل«نى »ئىنس

ــا  ــۇپ مەيدانغ ــى بول ــدە بىرىنج ــانىيەت جەمئىيىتى ــەي ئىنس ن
ــڭ  ــەي ئۆزىنى ــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ن ــۇ ئەســۋابى بول كەلگــەن چالغ
مۇڭلــۇق ساداســى بىلــەن ئىنســانالرنى ئۆزىگــە مەپتــۇن قىلىدىغان، 
تەبىئەتنىــڭ بارلىــق گۈزەللىكلىرىنــى ئەســلىتىدىغان، ئىنســاننى ھــەم 
خــوش ھــەم يىغلىتىدىغــان ئاجايىــپ ســىرالرغا تولغــان بىــر مۇزىــكا 

ئەســۋابىدۇر.

ــڭ  ــۈرك مىللەتلىرىنى ــەي ت ــدە ن ــە كەلگەن ــى كۈنگ بۈگۈنك
ــە  ــى يەن ــاي بەلك ــال قالم ــى ئىگەللەپ ــم ئورۇنن ــدە مۇھى مەدەنىيىتى
ــە  ــا ئىگ ــم ئورۇنغ ــدە مۇھى ــڭ مەدەنىيىتى ــا خەلقىنى ــۈن دۇني پۈت
بولــۇپ، پۈتــۈن دۇنياغــا كــەڭ تارقالغــان. ھەرقانــدا بىــر مۇزىــكا 
ئوركىســتىرىدا ئۆزىنىــڭ مۇھىــم ئورنىنــى نامايــەن قىلىــپ كەلمەكتە. 
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ئىنســانىيەتنىڭ دىنىــي تۇيغۇلىرىنــى يۇقىــرى كۆتۈرۈشــتە ناھايىتــى 
ــداق  ــىدا ھەرقان ــۇق ناۋاس ــڭ مۇڭل ــۇپ، ئۇنى ــى بول ــم رول مۇھى
ئادەمنىــڭ ئىچــى ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولــۇپ، ئۇلــۇغ تەڭرىگــە 

ــۇپ تاشــىدۇ. ــان ئىشــقى تول بولغ

تەبىئەتنىــڭ  گــۈزەل  ئادەملەرگــە  ساداســى  نەينىــڭ 
گۈزەللىكلىرىدىــن بەھرىمــان بولــۇش زوقىنــى بېغىشــاليدۇ، يەتتــە 
تۆشــۈكىدىن چىققــان مــۇڭالر قۇشــالرنىڭ ھەرخىــل ئــاۋازدا 
ــدۇ.  ــالماي قالماي ــە س ــى لەرزىگ ــلىتىپ ئادەمن ــلىرىنى ئەس سايراش
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ نەينىــڭ ساداســى ئىنســانىيەتنى ئۆزىگــە مەپتــۇن 

ــان. قىلغ

ــن  ــن كېيى ــۇل قىلغاندى ــى قوب ــالم دىنىن ــى ئىس ــۈرك خەلق ت
نەينىــڭ خەلــق ئىچىدىكــى ئورنــى تېخىمــۇ يۇقىــرى كۆتۈرۈلگــەن. 
ــدە  ــۈرك دۇنياســىغا يېيىلىشــىغا ئاالھى ــدا ئىســالمنىڭ ت ــۆز ۋاقتى ئ
ھەسســە قوشــقان خوجــا ئەخمــەت يەســەۋى يېتىشــتۈرگەن نەچچــە 
ــالم  ــپ ئىس ــالقالرغا بېرى ــراق يېزا-قىش ــالر يى ــەن مۇرت يۈزلىگ
دىنىنىــڭ ئىســىل ئەنئەنىلىرىنــى قوشــاققا قېتىــپ، مۇزىكىالشــتۇرۇپ، 
ــالپ  ــەن ئورۇن ــۇ ئەســۋاپالر بىل ــق چالغ ــەي، راۋاپ، داپ قاتارلى ن
تارقاتقــان. بۇنــى كۆرگــەن يېزا-قىشــالقتىكى كــەڭ چارۋىچــى ئامما 
مەدەنىيەتلىرىنىــڭ ئىســالم دىنــى بىلــەن زىــچ بىرلەشــتۈرۈلگەنلىكىنى 
كــۆرۈپ، ئىســالم دىنىغــا ئاســانال مايىــل بولغــان ۋە ئۇنــى دەرھال 
ــەۋۋۇپالردىن  ــۈك مۇتەس ــقا بۈي ــن باش ــان. ئۇنىڭدى ــۇل قىلغ قوب
ــەي  ــالر ن ــى قاتارلىق ــن رۇم ــى ۋە جااللىدى ــاش ۋەل ــى بەكت ھاج
قاتارلىــق چالغۇالرنــى تــۈرك مىللەتلىرىنىــڭ ئىچىگــە كــەڭ 
تارقىلىشــىدا ئاالھىــدە رول ئوينىغــان. بۇنىڭدىــن ئىســالم دىنىنىــڭ 
مۇزىكىغــا قارشــى بىــر دىــن ئەمەســلىكىنى نامايــەن قىلغــان. ئــۆز 
ــى  ــەللەم قۇرئانن ــى ۋەسس ــەللەلالھۇ ئەلەيھ ــەر س ــدا پەيغەمب ۋاقتى
گــۈزەل، مۇڭلــۇق ئــاۋازدا ئوقۇشــنى بۇيرۇغــان. بۇنىــڭ بىلــەن 
ھازىرغىچــە قۇرئاننــى تەجۋىــت بىلــەن قىرائــەت قىلىــش ئادەتكــە 
ــى ســەزگەن  ــى بىاللنىــڭ ئاۋازىنىــڭ مۇڭلۇقلىقىن ئايالنغــان. ھەزرىت
ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز ئەزاننــى ھەزرىتــى بىاللنىــڭ توۋلىشــىنى 
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ــان.  بۇيرىغ

ــانغا  ــرى ئىنس ــكا رېتىملى ــاۋاز ۋە مۇزى ــۇق ئ ــە مۇڭل ئەلۋەتت
ــى  ــان روھىن ــدۇ. ئىنس ــا قىل ــك ئات ــوزۇر ۋە گۈزەللى زوق، ھ
بارلىــق  ياراتقــان  ئالــالھ  ئىنســاننى  جۇشقۇنالشــتۇرىدۇ. 
ــز  ــۇغ دىنىمى ــۇڭا ئۇل ــدۇ. ش ــقا ئۈندەي ــن زوقلىنىش گۈزەللىكلەردى
ــەس.  ــان ئەم ــى چىقق ــا قارش ــت مۇزىكىغ ــر ۋاقى ــچ بى ــالم ھې ئىس
ــمانلى  ــان ئوس ــق قىلغ ــا ھۆكۈمدارلى ــۇق دۇنياغ ــن ئارت 500 يىلدى
ــى  ــەر قايس ــى ھ ــڭ ئورن ــۇ مۇزىكىنى ــى زامانىدىم ئىمپىراتورلىق
ــدا  ــرى ئورۇن ــى يۇقى ــىدا ناھايىت ــىلەرنىڭ ئارىس ــى كىش تەبىقىدىك
تۇرغــان. بولۇپمــۇ نەينىــڭ ئورنــى بارلىــق چالغۇالرنىــڭ ئارىســىدا 

ــان. ــار قازانغ ــدە ئىتىب ئاالھى

ــۇ  ــارەت ب ــن ئىب ــى نەيدى ــن رۇم ــدا جااللىدى ــى زامان ئەين
مۇڭلــۇق چالغۇغــا ناھايىتــى ئەھمىيــەت بەرگــەن. نەينــى ئۆزىنىــڭ 
بارلىــق ئەســەرلىرى ئىچىگــە كىرگــۈزۈپ، مەزمــۇن بىلــەن 
ئارىالشــتۇرۇپ يۇغۇرىۋەتكــەن. ئۇنىــڭ تەپەككۇرىدا نەي »ئىنســانى 
كامىل«غــا قىيــاس قىلىنغان. نەينىڭ ھــەر تۈرلــۈك ئاالھىدىلىكلىرىنى 
مۇجەسســەملەپ تەبىئىــي بىــر بارلىــق دەپ قارىغــان. شــۇڭا ئۇنىــڭ 
ئەســەرلىرىدە بــۇ توغرىســىدىكى پىكىرلىرىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان 

نۇرغــۇن بايانــالر بــار.

جااللىدىــن رۇمــى نــەي ئارقىلىــق ئادەمنىــڭ ئەســلى ماكانــى 
بولغــان ۋە ئەلەســت بەزمىســىدىكى ۋەدىلىرىنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
ســەۋەبى بىلــەن مەيدانغــا كەلگــەن قىيىنچىلىقالرنــى، ئامانەتلەرنى ۋە 

خىيانــەت ســەۋەبىدىن ئوتتۇرىغــا چىققــان ھېكايىلەرنــى ئاڭلىتىــدۇ.

تەســەۋۋۇپتا ئالــالھ بەندىلىــرى بىلــەن تېخــى روھ بەدەنگــە 
كىرمــەي تۇرۇپــال بىــر ئەھدىنامــە تۈزگــەن دەپ قارايدۇ. ئىنســانالر 
شــۇ ۋاقىتتىــن تارتىپــال ئالالھنــى تونىغــان، يەنــى »ئەلەســتۇ بــى 
ــى  ــڭ بىرلىكىن ــەس بەزمىســى« ئالالھنى ــم« دېگــەن. »ئەل رەببىكى
تونىغــان مەجلىســتۇر. ئالــالھ شــۇ كۈندىــن بېــرى ھــەر بىــر روھقا 
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بىــر كىملىــك ئاتــا قىلغــان. ئەنــە شــۇ روھ ئانــا ھەمرىيىــدە بەدەن 
ــدا  ــۇز ئاي ــەن توقق ــى بىل ــڭ قۇدرىت ــىپ، ئالالھنى ــەن ئۇچرىش بىل
شــۇنچىلىك گــۈزەل بىــر شــەكىلگە كىرىــپ، بــۇ ماددىــي ئالەمگــە 
ئاپىرىــدە بولىــدۇ. ئالــالھ ئادەمنــى ئاجايىــپ قابىلىيەتلىــك قىلىــپ 
ــاننى  ــق ئىنس ــۆيگۈ قاتارلى ــۈل، س ــۇر، كۆڭ ــل، تەپەكك ۋە ئەقى
ــز  ــۇڭا بى ــدۇ. ش ــەن يارىتى ــەر بىل ــان ئاالھىدىلىكل ــان قىلغ ئىنس
ئىنســانالر بىزنــى ياراتقــان قــۇدرەت ئىگىســىگە ئىتائــەت قىلىشــقا 
ــادا  ــۇ دۇني ــە ب ــى بويىچ ــالم دىن ــۇڭا ئىس ــز. ش ــىز رازىبى شەرتس

ياشــايمىز ۋە ئالــالھ ھوزۇرىغــا ئىمانىمىــز بىلــەن بارىمىــز.

تەســەۋۋۇپتا ئادەمنىــڭ »ئەلــەس بەزمىســى«دىن تارتىپ ئالالھ 
ــڭ  ــى نەينى ــۈن جەريانن ــان پۈت ــقىچە بولغ ــا قايتىش ــا قايت ھوزۇرىغ
ــان  ــلۇقتا تۇرغ ــەي قۇمۇش ــى ن ــاتقان. يەن ــلىرىگە ئوخش كەچۈرمىش
ــان ۋە  ــۈپ چوڭىيىدىغ ــاراپ ئۆس ــا ق ــق يۇقىرىغ ــدا داۋاملى چاغلىرى
ئىزغىرىــن شــامالالردا ياپيېشــىل بويلىرىنــى ئىغاڭشــىتىپ تۇرىدىغــان 
ــىلگەندىن  ــۇش كېس ــازلىقتىكى قۇم ــۇ س ــا ش ــدى. مان ــۇش ئى قۇم
ــپ  ــن داغلىنى ــدۇ، ئاندى ــارغىيىدۇ، قۇرۇي ــايدۇ، س ــن ئۇسس كېيى
ــدە  ــەن پۈۋلىگەن ــەس بىل ــن نەپ ــدۇ. ئاندى ــۈكلەر ئېچىلى تۆش
ئۇنىڭدىــن ئاجايىــپ مۇڭلــۇق ئــاۋاز چىقىــپ، بــۇ دۇنيانــى لەرزىگە 
ســالىدۇ. بــۇ جەريــان بىــر ئارىــف )ئويغانغــان، پىشــىپ يېتىلگــەن 
ئادەم(نىــڭ ھايــات كەچۈرمىشــلىرىگە ئوخشــىتىلغان. ئادەمنىــڭ بــۇ 
دۇنيادىكــى ھاياتــى ئوخشاشــال ئەنــە شــۇ ســازلىقتىن كېســىۋىلىنغان 
ــۈن  ــر پۈت ــەن بى ــىدىن كەچۈرگ ــى بېش ــتەك جەۋر-جاپاالرن قۇمۇش
ئۆمــۈر مۇساپىســىدىن ئىبارەتتــۇر. يەنــى ئــادەم رەھىمســىز 
ــدۇ،  ــدۇ، قۇرۇي ــىز قالى ــدە سۇس ــا كەلگەن ــۇرۇق دۇنياغ ۋە قۇپق
ســارغىيىدۇ، روھــالر ئالىمىدىــن مەھــرۇم قالىــدۇ. ئاخىــرى مۇڭلــۇق 
ــران  ــېغىنىپ ھىج ــى س ــدۇ. ۋەتىنىن ــپ زارلىنى ــى چىقىرى ئاۋازالرن

ــدۇ. ــە بولى ــرى لەختە-لەخت ــدە يۈرەكلى دەردى

ــاۋاز  ــۇق ئ ــەن مۇڭل ــى بىل ــنىڭ پۈۋلىش ــر نەپەس ــەي بى ن
ــاننى  ــڭ ئىنس ــەش« ئالالھنى ــى »پۈۋل ــۇ يەردىك ــدۇ. ب چىقىرى
ياراتقانــدا ئالــدى بىلــەن روھىنــى پۈۋلــەش ئارقىلىــق ياراتقانلىقىغــا 
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ــادەم  ــا ئ ــۈك بولس ــە تۆش ــى يەتت ــان. نەيدىك ــىمۋول قىلىنغ س
ــى  ــان. نەيدىك ــىمۋول قىلىنغ ــۈككە س ــە تۆش ــى يەتت ۋۇجۇدىدىك
ــۇز  ــەن توقق ــدا ئۆتكۈزگ ــا ھەمرىيى ــڭ ئان ــۇم ئادەمنى ــۇز بوغ توقق
ئايغــا ســىمۋول قىلىنغــان. نەينىــڭ تــۈز بويــى كامىــل ئىنســاننىڭ 

ــان. ــىمۋول قىلىنغ ــا س ــىل خۇيلىرىغ ئىس

ــار  ــڭ ئاشــىقىغا ئىزھ ــف ئادەمنى ــۇڭ ئارى ــان م ــن چىقق نەيدى
قىلغــان ســۆزلىرى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. ئەنــە شــۇ مۇڭزارالرنــى 
ئاڭلىغــان كىشــىنىڭ ئالالھقــا بولغــان سۆيگۈســى چەكســىز ئاشــىدۇ. 
جۈملىدىــن تەبىئــەت ۋە ئىنســانىيەتكە بولغــان مۇھەببىتــى تولــۇپ 
ــۇپ  ــى ئۇرغ ــىز سۆيگۈس ــان چەكس ــە بولغ ــا ۋەتىنىگ ــىدۇ. ئان تاش
تاشــىدۇ. بەزىــدە ھىجــران ئازابىدىــن ئادەمنىــڭ يۈرەكلىــرى پارە-

پــارە بولىدۇ.

مەۋلەۋىلىكتــە يەنــە نــەي توغرىســىدا مۇنــداق بىــر ھېكايىمــۇ 
: ر با

مۇھەممــەد ئەلەيھىســاالم ئالالھنىــڭ ئىھســان قىلغــان ســىر ۋە 
ــىكى« دەپ  ــڭ ئىش ــى »ئىلىمنى ــر تامچىن ــن بى ــەت دېڭىزىدى ھېكم
نــام ئالغــان ھەزرىتــى ئەلىگــە ئامانــەت بەرگــەن ۋە »بۇ ســىرالرنى 
ھەرگىــز ئاشــكارىلىما!« دەپ قايتا-قايتــا ئاگاھالندۇرغــان. ھەزرىتــى 
ئەلــى بــۇ ئامانەتكــە بەرداشــلىق بېرەلمــەي، ۋەزىپىنىــڭ يۈكىدىــن 
ئىككــى پۈكلىنىــپ قالغــان ۋە چۆل-جەزىرىلەرنــى كەزگــەن. ئاخىرى 
يۈرىكىــدە ســاقلىنىۋاتقان ســىرالرنى بىــر قاراڭغــۇ قۇدۇقنىــڭ ئىچىگە 
تۆككــەن. بــۇ ســىرالرنى ئاڭلىغــان قۇدۇقمــۇ چىدىيالمــاي قاينــاپ 
تېشــىپ، ســۇلىرى يۇقىرىغــا ئۆرلــەپ چىققــان. قۇدۇقتىــن ئاققــان 
ــەن.  ــا كەلتۈرگ ــازلىقنى مەيدانغ ــر س ــپ بى ــا يېيىلى ــۇالر ئەتراپق س
كۈنلەرنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن بــۇ ســازلىقتىن ياپيېشــىل قۇمۇشــالر 
ــى  ــر پادىچ ــى بى ــر كۈن ــلىغان. بى ــكە باش ــپ ئۆسۈش ــوي تارتى ب
ــى  ــەن. پادىچ ــا كەلگ ــازلىقنىڭ بويىغ ــۇ س ــەن ب ــرى بىل قويلى
ــىپ  ــەرزان لىڭش ــىرىدە ل ــامالنىڭ تەس ــالقىن ش ــالرنىڭ س قۇمۇش
ئاجايىــپ مۇڭلــۇق ئــاۋاز چىقىرىۋاتقانلىقىنــى ئاڭلىغــان. بــۇ مۇڭلۇق 
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ــر  ــلۇقتىن بى ــال قۇمۇش ــى دەرھ ــان پادىچ ــران قالغ ــن ھەي ئاۋازدى
تــال قۇمۇشــنى كېســىپ ئېلىــپ ئۇنــى پۈۋلىگــەن ۋە »نەي«دىــن 
ئىبــارەت بــۇ ســاز مەيدانغــا كەلگــەن. شــۇندىن بۇيــان نەيدىــن 
ــق  ــان يېقىملى ــىنى ئويغىتىدىغ ــى دۇنياس ــىنىڭ روھ ــان كىش چىقق
ئــاۋازالر ئەتراپنــى لەرزىگــە ســېلىپ، جەلىپــكار كۈيلىــرى بۈگۈنگــە 
ــە.  ــۇپ كەلمەكت ــى بول ــي ئوزۇق ــڭ مەنىۋى ــان روھىنى ــەدەر ئىنس ق
ــرى  ــى خــوش قىلســا، پەريادلى ــرى بىزن ــۇق نەغمىلى ــڭ مۇڭل ئۇنى

ــا. يۈرەكلىرىمىزنــى ھىجــران ئازابــى بىلــەن ئازاپلىماقت

بۈيــۈك مۇتەســەۋۋۇپ، پەيالســوپ، شــائىر ۋە ۋەلــى مەۋالنــا 
جااللىدىــن رۇمــى مۇزىكىغــا ئىنتايىــن ئەھمىيــەت بەرگــەن بولــۇپ، 
بــەزى دىنىــي پائالىيەتلەرنــى مۇزىــكا، ســامادىن ئىبــارەت ســەنئەت 
بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ ئېلىــپ بېرىــش ئارقىلىــق شــۇ قىيىــن تارىخىي 
ــۈزۈپ  ــى ئ ــن ئۈمىدىن ــى بىلمــەي، ھاياتتى ــە قىالرىن شــارائىتتا نېم
ــا  ــپ، ئۇالرغ ــى يېقى ــد چىرىغىن ــە ئۈمى ــان خەلقق ــراپ قالغ گاڭگى
ــنىڭ  ــن تىرىلىش ــۇپ، قايتىدى ــۈك بول ــن يۆلەنچ ــي جەھەتتى مەنىۋى
ــدا  ــش يولى ــن تىرىلى ــۇ قايتىدى ــەن. ش ــۇپ بەرگ ــى يورۇت يولىن
ــىپ  ــڭ خۇنۈكلىش ــزارى خەلقنى ــڭ مۇڭ ــى، ئۇنى ــڭ ساداس نەينى
كەتكــەن روھىيــەت دۇنياســىنى قايتىدىــن جۇشقۇنالشــتۇرۇپ، ئۇالرغا 
ھەقىقەتنىــڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى تونۇتقــان. شــۇڭا جااللىدىــن رۇمى 
ــدا  ــىرىنى قۇالقلىرى ــق ئەس ــنەۋى« ناملى ــھۇر »مەس ــا مەش دۇنياغ
ــى  ــام ۋە ئۆزىدىك ــان ئىلھ ــىدىن ئالغ ــڭ ناۋاس ــان نەينى ياڭرىغ
ــىدا  ــى ئاساس ــۇپ چىقىش ــقۇنالپ ئۇرغ ــىغا جۇش ــىرالرنىڭ تېش س
ــەرنى  ــۇ ئەس ــق ب ــنەۋى« ناملى ــۇڭا »مەس ــان. ش ــدە قىلغ ئاپىرى
ــىرى  ــڭ بارغانس ــزدا مەناالرنى ــەن ئوقۇغىنىمى ــتايىدىللىق بىل ئەس
چوڭقۇرلىشــىپ كېتىۋاتقانلىقىنــى، ھەربىــر بېيتنىــڭ نۇرغــۇن ســىر ۋە 

ــز.  ــس قىلىمى ــى ھې ــەن تولغانلىقىن ــەر بىل ھېكمەتل

ــە  ــر تامچ ــەت بى ــى پەق ــۇر دەريان ــەن چوڭق ــىز كەتك چەكس
ــى  ــن رۇم ــان جااللىدى ــەۋۋۇر قىاللىغ ــەن، تەس ــدە كۆرەلىگ ئىچى
شــۇ تامچىنىــڭ ماھىيەتلىرىنــى ئىپادىلەيدىغــان بېيتلىــرى ئارقىلىــق 
ــا  ــا ھەتت ــان دەري ــىز بىپاي ــزدا چەكس ــۆز ئالدىمى ــڭ ك بىزلەرنى
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ئوكياننــى نامايەنــدە قىلــدى. بىزگــە بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەپ 
ــدۇ: ــاپ قىلى خىت

مــەن مەســنەۋىنى يىغىنچاقــالش ئاساســىدا ســۆزلىدىم. ئەگــەر 
ســىر ۋە ھېكمەتلەرنــى بىــراز كېڭەيتىــپ ئىزھــار قىلغــان بولســام، 

بــۇ ئەســەر قىرىــق ئېشــەككە يــۈك بولغــان بوالتتــى.

بــۇ ئارقىلىــق ئالالھنىــڭ ھېكمــەت ۋە ســىرلىرى دېڭىزىنىــڭ 
ــڭ  ــە ئۇنى ــز يەن ــەن. بى ــدۈرۈپ ئۆتك ــى بىل ــىز ئىكەنلىكىن چەكس
ئەســەرلىرىدە ئاشــىقنىڭ تىلغــا كەلتۈرگــەن پەريادلىرىنــى ئاڭاليمىــز. 

شــۇڭا ئــۇ »مەســنەۋى«نى مۇنــداق بېيتــالر بىلــەن باشــلىغان:

ئاڭال شىكايەت قىلماقتا دائىم بۇ نەي،
ئاڭلىتار دائىم جۇدالىقتىن بۇ مۇڭ نەي.

دەركى، پەريادىم قۇمۇشلۇقتىن كېلۇر،
ئاڭلىسا ھەر كىم، كۆزلەرىدىن قان كېلۇر.

جۇدالىقتىن لەختە-لەختە شۇ قاپ يۈرەك،
ئىستىكىم شۇ، دەردىمنى تۆكمەك كېرەك.

ئەگەر تەندىن بىر نەپەس ئايرىلسا بۇ جان،
كۈتەر قايتا ۋەسلى ئۈچۈن ھەر زامان.

يىغالپ ھەر يەردە دائىم ئاھ ئەيلەدىم،
كۆرگەن ھەر بەندىنى دوستۇم دېدىم.

ھەركىمگە گويا دوست بولدۇم ئەمما،
ھېچكىم پەرۋا قىلمىدى سىرالرىمغا.
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ھېچ ئەمەس پەريادىمغا سىرىم ئۇزاق،
كۆزدە لېكىن يوق نۇر، ئشىتمەس قۇالق.

ئاشكارىدۇر جان-بەدەن، كۆرگىن ئىنساننى،
يوق ئىجازەت، كۆرمەس پەقەت ئىنسان جاننى.

ھاۋا ئەمەس نەي ساداسى، ئەمما ئاتەش،
ئىسىت كىمدە بولمىسا گەر ئۇشبۇ ئاتەش.

ئاشىق ئاتەش بولۇپ چۈشۈپتۇ نەيگە،
ئاشىقنىڭ ئىشقى ھالى ئارىلىشىپتۇ مەيگە.

ياردىن ئايرىم دوستنى دوست قىلدى نەي ھەم،
پەدىسىدىن پەردىلەر يىرتىلىپ كەتتى ھەم.

قانلىق يولدا نەي سۇنار دائىم ئەرزىھال،
ھەم بېرىدۇ مەجنۇننىڭ ئاشقىدىن مىسال.

نەي زەھەر ھەم پانزەھەر، ئاھ نەدە بار،
بۇنداق دوست، بۇنداق سېغىنىشلىق بىر يار.

ئەقىلنىڭ سىرلىرى سىرداشتۇر ئاشىق بىلەن،
پەقەت قۇالقتۇر خېرىدارى ھەم تىل بىلەن.

ئۆتتى غەم-قايغۇلۇق تاالي كۈن-كېچە،
ئۆتتى خاتالىقالر بىلەن شۇنداق بۇ كۈنلەر.

ئۆتسە كۈنلەر قورقۇسىز، ھەممىسى مەسەل،
ئەي پاك دوست، سەن مەڭگۈلۈك بولۇپ قال.

ھەممىسى قانسا، بېلىق قانماس سۇغا،



160

كۈن ئۇزار رىزقى بولمىغان جانغا.

ھېچ چۈشەنمەس پىشقان ئادەمنى خام،
سۆز ئۇزار، كەسمەك كېرەك ئەمدى ۋەسساالم.

يىغىنچاقــالپ ئېيتقانــدا مەۋالنــا دېگەنــدە ئەقلىمىزگــە بىرىنجى 
ــنەۋى«  ــدۇ. »مەس ــەر كېلى ــق ئەس ــنەۋى« ناملى ــۇپ »مەس بول
ــەي  ــال ن ــە دەرھ ــان ئەقلىمىزگ ــان ھام ــۆزنى ئاڭلىغ ــەن س دېگ
كېلىــدۇ. دېمــەك نــەي مەســنەۋىنى، مەســنەۋى جااللىدىــن رۇمىنــى 

ــلىتىدۇ. ئەس

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

نەينىــڭ ساداســى ئاتەشــتۇر، ئۇنــى يــەل چاغلىمــا. بۇنــداق 
ئاتــەش بولمىغانالرغــا مىــڭ ئەپســۇس!

ئەلۋەتتــە نەينــى ياســىغان كىشــى قۇمۇشــقا شــەكىل، ســۈرەت 
ــەي  ــە، ن ــە پۈۋلىمىس ــە، ئىچىگ ــەس بەرمىس ــەر نەپ ــدۇ. ئەگ بېرى

قانداقمــۇ پەريــاد قىلســۇن؟

ــڭ  ــادا نەينى ــۇ س ــلىدە ئ ــاڭال! ئەس ــىنى ئ ــڭ ساداس نەينى
ــىدۇر. ــڭ ساداس ــەن تۇيغۇالرنى ــى پۈۋلىگ ــى نەين ــەس، بەلك ئەم
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14. ساما

شۇ ھالدا ساما ئاشىقالرنىڭ ئوزۇقى،
چۈنكى ساما ئالالھ ۋىسالىنىڭ خىيالى.

پەيالســوپ ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن »ئومۇمى ئىســتېتىكا« 
ــۇل توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:  ناملىــق ئەســىرىدە ئۇسس
ــە،  ــەش كۈچىگ ــتېتىك ئىپادىل ــۈك ئىس ــەنئىتى كۈچل ــۇل س »ئۇسس
ــەش  ــىيات ئىپادىل ــش ۋە ھېسس ــراز يارىتى ــاس ئوب ــە خ ئۆزىگ
ــى،  ــڭ قىياپىت ــادەم بەدىنىنى ــۇل ئ ــە. ئۇسس ــە ئىگ ئۆزگىچىلىكىگ
ھېسســىيات بىلــدۈرۈش ۋە كۆرۈنــۈش ھاســىل قىلغۇچــى بەدىئىــي 
ــىنى  ــۇبىكتىپ ھېس-تۇيغۇس ــىنىڭ س ــق كىش ــى ئارقىلى ھەرىكىت

ــان.« ــى قىلغ ــۆز ئاالھىدىلىك ــنى ئ ئىپادىلەش

جااللىدىــن رۇمــى ســامانى ھاياتىنىــڭ بىــر پارچىســى قىلغــان 
بولــۇپ، ئــۇ ھېس-تۇيغۇلىرىنــى ســاما ئوينــاش ئارقىلىــق ئىزھــار 
ــەت  ــڭ ھەرىك ــادەم بەدىنىنى ــان ئ ــاما يالغ ــى س ــان. چۈنك قىلغ
ــى،  ــڭ ئىپادىس ــاما قەلبنى ــى س ــتىن، بەلك ــى بولماس كەچۈرمىش

ــى.  ــڭ ئىپادىس خاراكتىرنى

ــى ئاساســىدا  ــكا رېتىم ــەكىللىرى مۇزى ــامانىڭ ھەرىكــەت ش س
ــىل  ــى ھاس ــۈش گۈزەللىكىن ــپ كۆرۈن ــاپ ئاجايى ــش ياس ئۆزگىرى
ــاليدىغان  ــتېتىك زوق بېغىش ــانغا ئىس ــۇ ئىنس ــە ش ــدۇ. ئەن قىلى
رېتىملىــق ســاما ھەرىكەتلىــرى، قەلــب تۇيغۇلىــرى بىلەن بىرلىشــىپ 
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ــدۇ. ــىل قىلى ــى ھاس ــي تىلن بەدىئى

ــنەۋى«  ــھۇر »مەس ــى مەش ــن رۇم ــۈن جااللىدى ــۇنىڭ ئۈچ ش
ــپ  ــاما ئويناۋېتى ــېئىرالرنى س ــە ۋە ش ــىرىدىكى ھېكاي ــق ئەس ناملى
ســۆزلىگەن. ئەينــى چاغــالردا ســەلجۇقالر خانىدانلىقىنىــڭ پايتەختــى 
ــن  ــەت جااللىدى ــي پائالىي ــۇ مەدەنى ــارەت ب ــامادىن ئىب ــادا س كوني
ــەت ۋە  ــر مەدەنىي ــىي بى ــەن ئاساس ــكارلىقى بىل ــڭ تەشەببۇس رۇمىنى
دىنىــي پائالىيەتلەرنىــڭ بىر قىســمىغا ئايالنغــان. جااللىدىــن رۇمىنىڭ 
ــاما  ــۇپ س ــاش بول ــڭ ب ــدە ئۆزىنى ــەن ھەم ــى بىل ئورۇنالشتۇرۇش
ئوينىغــان ســورۇنلىرىغا ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ دۆلــەت ئەركانلىرىمــۇ 
قاتناشــقان. جااللىدىــن رۇمــى ســاما ئويناۋىتىــپ ئۆزىنــى ئۇنتۇغــان 
ــەن  ــۆيۈملىكى« بىل ــڭ »س ــۆزلىرى ئۇنى ــۆزلىگەن س ــدا س ھال
دىدارالشــقانلىقىنىڭ ئىپادىســى دەپ تەســۋىرلەنگەن. شــۇ چاغالردىكى 
ــەس  ــم ئەم ــە مۇھى ــى قاپىي ــن ياك ــېئىرلىرىدا ۋەزى ــۆزلىگەن ش س
ــڭ  ــدا. ئۇنى ــەدەر چوڭقۇرلىقى ــىنىڭ نەق ــلىقى مەناس ــۇپ ئاساس بول
ئۈچــۈن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرى بۈگۈنگىچــە قەدىرلىنىــپ 
كەلمەكتــە ۋە قىممىتىنــى يوقاتمــاي بەلكــى كۈندىن-كۈنگــە 

ــا. ــا ئېلىنماقت ــن تىلغ ــىلەر تەرىپىدى ــپ كىش ئەتىۋارلىنى

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

دوستلۇق كۈنى بۈگۈن،
ساما ئويناپ پىرقىرايلى.

بىر قىسىم خەلق دېڭىزدەك بۇژغۇناليدۇ،
بىر قىسىم خەلق دولقۇن بولۇپ سەجدىدە.

بىر قىسمى قىلىچ بولۇپ جەڭدە،
بىر قىسىم خەلق قېنىمىزنى ئىچمەكتە.
ئەنە كىردى ھۇجرىغا نەركەس گۈل،

ئەنە ئاستىم دۇمبىقىمنى بوينۇمغا.
تەبىئــەت  مۇزىــكا  تەپەككۇرىــدا  رۇمىنىــڭ  جااللىدىــن 
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جۇشــقۇنىنىڭ نامايەندىســى بولســا، ســاما بــۇ جۇشــقۇننىڭ 
ــۇ  ــۇ ب ــان. ئ ــارەت دەپ قارىغ ــىدىن ئىب ــى ئەمەلىلىش ھاياتتىك

توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:

ئەي يىگىت، كۆك يۈزىنى ئاياق ئاستىڭغا ئال،

پەلەكنىڭ ئۈستىدىكى نەغمە ئاۋازلىرىنى تىڭشا!

قۇلىقىڭدىكى ۋەسۋەسە پاختىسىنى چىقىرىپ،

كائىناتنىڭ جۇشقۇنىنى تىڭشا!

ئەرلەر مەيداندا ئويناپ پىقىرايدۇ،

ئۆز قانلىرى ئىچىدە ئۇسۇل ئوينايدۇ.

بارلىقىدىن قۇتۇلغاندا غۇالچ ئاچىدۇ،

كەمچىلىكلىرى تۈگىگەندە ساماغا چۈشىدۇ.

ــەن  ــزى بىل ــىددىن تەبرى ــى شەمس ــن رۇم ــلىدە جااللىدى ئەس
ــى  ــر كۈن ــلىغان. بى ــقا باش ــاما ئويناش ــن س ــقاندىن كېيى ئۇچراش
ــا  ــڭ قولىغ ــزى رۇمىنى ــىددىن تەبرى ــدا شەمس ــۆھبەت جەريانى س
ــى  ــەن ئىككىلىس ــڭ بىل ــدۇ. بۇنى ــىلەرنى دەپ پىچىرالي ــر نەرس بى
ــەت  ــۇ پەق ــىدۇ. ب ــاماغا چۈش ــۇرۇپ س ــن دەس ت ــەڭ ئورنىدى ت
ئالالھقــا بولغــان شــۈكرانلىرىنى ئىپادىلەشــنىڭ بىــر ئۇســۇلى ئىدى. 
ــەن  ــام بىل ــەن ن ــا« دېگ ــەدە »مەۋالن ــى ئاناتولىي ــن رۇم جااللىدى
ــە  ــڭ ئەقلىگ ــات ئادەمنى ــەن زام ــا دېگ ــۇپ، مەۋالن ــان بول تونۇلغ
ســاما كېلىــدۇ. ســاما دېمــەك مۇڭلــۇق مۇزىكىنــى ئــاڭالپ تــۇرۇپ 
ھوشــىنى يوقاتقــان ھالــدا ئۇســۇل ئوينــاپ پىقىرمــاق دېمەكتــۇر.

مەۋالنــا زامانىــدا دىنــى ۋە تەســەۋۋۇپنىڭ بىــر جۇشــقۇنلۇقى 
ــڭ  ــن مەۋالنانى ــاما كېيى ــان س ــرا قىلىنغ ــەن ئىج ــى بىل ۋەسىلىس
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ئوغلــى ســۇلتان ۋەلــەد ۋە ئارىــف چەلەبــى زامانىســىدىن باشــالپ 
پۈتــۈن بىــر تەرتىپلىــك ئۆلچــەم بويىچــە ئوينايدىغــان، رېتىملىــق 
ئۆگىنىــپ ئىجــرا قىلىدىغــان ھالغــا كەلگــەن ۋە ســاما كائىناتنىــڭ 
ئۆزگىرىشــىنى، ئىنســاننىڭ ئالەمــدە تىرىلىشــىنى، ئۇلــۇغ ياراتقۇچىغا 
بولغــان ئاشــىقىنى ۋە قۇللىقىنــى ئىدراك قىلىــپ كامالەتكە يېتىشــنىڭ 

يۆنىلىشــىنى ئىپادىلەشــنىڭ ســىمۋولى بولغــان.

ــاش  ــۇن ئوين ــى ئوي ــەت ئادەتتىك ــتىكى مەقس ــاما ئويناش س
ــۇلىدۇر.  ــل ئۇس ــر خى ــڭ بى ــى ئىبادەتنى ــاي بەلك بولم

ســامانىڭ ھــەر بىــر ھەرىكىتىنىــڭ ئۆزىگــە چۇشــلۇق مەنالىرى 
بــار ۋە ســاما ئوينىغانــدا نــەي چالىــدۇ. نەينىــڭ مۇڭلــۇق ئــاۋازى 
ــەن  ــاماچىالر كىيگ ــا س ــدۇ. ھەتت ــش ئېتى ــوزۇر بەخ ــانغا ھ ئىنس

كىيىملەرمــۇ ئۆزىگــە چۇشــلۇق مەناالرنــى ئىپادىلەيــدۇ.

ــدە  ــى جەن ــم يەن ــاق كىيى ــتىدىكى ئ ــاماچىالرنىڭ ئۈس س
ــىمۋول  ــە س ــۇ كىپەنگ ــۇپ ب ــان بول ــۇرە« دەپ ئاتىلىدىغ »تەنن
ــىككە« دەپ  ــۇالھ »س ــېرىق ك ــان س ــىغا كېيىۋالغ ــان. بېش قىلىنغ
ــە  ــان. گەرچ ــرە تېشــىغا ســىمۋول قىلىنغ ــۇپ قەب ــان بول ئاتىلىدىغ
ــاما  ــلىدە س ــىمۇ ئەس ــى ئەسلەتس ــە ئۆلۈمن ــەر بىزگ ــۇ كىيىمل ب
ئۆلۈمنــى ئەمــەس بەلكــى ھاياتلىقنــى، قايتــا تىرىلىشــنى ئاڭلىتىدۇ. 
ــەت  ــن ھەقىق ــۈرەت ئالىمىدى ــرى س ــڭ ئىش-ھەرىكەتلى ئۇالرنى

ــدۇ. ــۋىرلەپ بېرى ــى تەس ــۈش جەريانىن ــە ئۆت ئالىمىگ

ســاماچىالر باشــتا مەيداننىــڭ ئوتتۇرىغــا چۈشــكەندە ئۈســتىدە 
بىــر قــارا جەنــدە بولــۇپ بــۇ قــارا جەنــدە مازارلىققــا ســىمۋول 
ــتىدىكى  ــن ئۈس ــكەندىن كېيى ــا چۈش ــاماچىالر مەيدانغ ــان. س قىلىنغ
قــارا جەندىنــى يېشــىۋىتىپ ئويۇننــى باشــاليدۇ. بــۇ قايتــا دۇنياغــا 

كېلىشــنىڭ ســىمۋولى بولــۇپ ھىســاپلىنىدۇ.

ســامانىڭ پۈتــۈن جەريانــى ئىنســان كامالەتكــە يېتىــپ ھەققــە 
ــەن  ــە يەتك ــى »ھەقق ــۇر. يەن ــن ئىبارەتت ــىش جەريانىدى ئېرىش

ــۇر. ــان« دېگەنلىكت ئىنس
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ــۇ  ــدۇ. ب ــاالم قىلى ــم س ــۆت قېتى ــدا ت ــاما ئويناۋاتقان س
ئىنســاننىڭ كامىــل بولــۇش جەريانىدىكــى تــۆت باســقۇچقا تەمســىل 

ــۇالر: ــدۇ. ب قىلىنى

1-شەرىئەت، 2-تەرىقەت، 3-مەرىپەت، 4-ھەقىقەت.

بۇ تۆت ئىشكتىن ئۆتمىگەن كىشى كامىللىققا يېتەلمەيدۇ.

ــە  ــى يەرگ ــول قولىن ــە، س ــى كۆكك ــوڭ قولىن ــاماچىالر ئ س
قارىتىــدۇ. بۇنىــڭ مەناســى ئــوڭ قــول ھەقتىــن ئېلىــپ، يەرگــە 
قارىتىلغــان ســول قــول بىلەن خەلققــە بېرىــدۇ. بۇ شــەكىل ئارقىلىق 
ــۇش  ــۇ تۇغۇل ــدۇ. ب ــەن بولى ــە كەلگ ــان ھالەتك ــن تۇغۇلغ يېڭىدى
ئادەتتىكــى تۇغۇلــۇش بولمــاي بەلكــى ئىالھىــي تۇغۇلــۇش بولــۇپ 
ــەن  ــى كۆرگ ــاما ئوينىغۇچىالرن ــۇ س ــڭ ئۈچۈنم ــاپلىنىدۇ. ئۇنى ھىس
ــە  ــە ھەسس ــن نەچچ ــى كۆرگەندى ــى ئويۇنالرن ــزدا ئادەتتىك چېغىمى

ــز. مەنىۋىــي جەھەتتىــن زوق ئالىمى

ــا  ــدۇ. بۇنىڭغ ــاي ئايلىنى ــاماچىالر تىنم ــدا س ــاما ئوينىغان س
ئوخشــاش بىزنىــڭ بەدىنىمىزدىكــى قانمــۇ ھــەم شــۇنداق تىنمــاي 
ئايلىنىــپ تۇرىــدۇ. ئەممــا بىــز ۋۇجۇدىمىزدىكــى بــۇ توختاۋســىز 
ــدەك  ــە تۇرغان ــۇن ھالەتت ــۇددى تۇرغ ــەزمەيمىز. خ ــنى س ئايلىنىش
ھېــس قىلىمىــز. ئەمەلىيەتتــە بەدىنىمىزدىكــى ھەربىــر زەررىچــە بىــر 
مەركەزنىــڭ ئەتراپىــدا توختاۋســىز ھەرىكــەت قىلىــدۇ. بــۇ شــۇنى 
ئىپادىلەيدۇكــى، ھەرقانــداق بارلىــق ئــۇ يالغــۇز بارلىقنىــڭ تارتىش 
ــدۇ.  ــپ كېتەلمەي ــپ چىقى ــىدىن ئايرىلى ــرەك دائىرىس ــى چەمبى كۈچ
ئــۇ مەركەزنىــڭ ئايدىڭلىقىدىــن ھەرقانــداق زەررىچىلىــك نەرســىمۇ 

ــدۇ. ــۈپ تۇرى كۆرۈن

ئايلىنىۋاتقــان ھەرقانــداق نەرســە ھەرقانــداق بىــر نۇقتىدىــن 
تــۈز ســىزىق بويىچــە ئايرىلســىمۇ يەنــە بەرىبىــر باشــالنغان نۇقتىغا 
كېلىــپ قالىــدۇ ۋە شــۇ بويىچــە ئاينىلىــپ تۇرىــدۇ. دېمــەك بــۇ 
ــەيئىدە  ــداق ش ــى، ھەرقان ــىتىپ بېرىدۇك ــۇنى كۆرس ــش ش ئايلىنى
ــلىنىش  ــىلەردىكى باش ــۇر. نەرس ــىش يوقت ــلىنىش ۋە ئاخىرلىش باش
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ۋە ئاخىرلىشــىش بىــر شــەكىلدۇر. ئەمەلىيەتتــە ھەرقانــداق شــەيئى 
ــەن  ــى بىل ــڭ بارلىق ــۇز بارلىقنى ــان يالغ ــي بولغ ــي ۋە ئەبەدى ئەزەلى
ــر  ــداق بى ــى ھېچقان ــۇڭا كائىناتتىك ــدۇر. ش ــي ۋە ئەبەدىي ئەزەلى

ــدۇ. ــۇپ كەتمەي ــوق بول شــەيئى تەلتۆكــۈس ي

بــۇالر ســامانىڭ ھەقىقىــي مەناســىدۇر ۋە شــۇنىڭدەك جااللىدىن 
رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىنىڭ ئاساســىدۇر.

ــڭال  ــەت تۈركلەرنى ــى پەق ــن رۇم ــۇ جااللىدى ــڭ ئۈچۈنم ئۇنى
ــەرەپ  ــە ش ــانالر جەمئىيىتىگ ــك ئىنس ــۈن مەدەنىيەتلى ــەس، پۈت ئەم
ــىدا،  ــم دۇنياس ــارا ئىلى ــاندۇر. خەلقئ ــر ئىنس ــۈك بى ــەن بۈي بەرگ
دۇنيــا ئەدەبىياتىــدا ھــەر ۋاقىــت ئىســمى ھۆرمــەت بىلــەن تىلغــا 
ئېلىندىغــان ۋە ئۇنىــڭ ھېكمەتكــە تولغــان ســۆزلىرى ئالدىــدا مــەن 
ئادەتتىكــى بىرســى بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن چوڭقــۇر ھۆرمەتلــەش 
ــق  ــدە تەتقى ــۇش ھەم ــۇرۇپ ئوق ــۆيۈپ ت ــەرلىرىنى س ۋە ئەس

ــى... ــە دېيەلەيمەنك ــە نېم ــقا يەن ــتىن باش قىلىش



167

15. جااللىدىن رۇمىنىڭ تەپەككۇرىدىكى 
گۈزەللىك

گۈزەللىك تەڭرىنىڭ ئىھسانىدۇر.
 -ئارىستوتىل

ــىرىنى  ــى تەس ــان زېھنىدىك ــڭ ئىنس ــك ۋە گۈزەللىكنى گۈزەللى
تەتقىــق قىلىــش پەلســەپىگە ئائىــت بىلىمــدۇر. يەنــى پەلســەپىنىڭ 

ــر قانىتىــدۇر. ئىســتېتىك پەلسەپىســىگە ئائىــت بى

ــۆزنى  ــەن س ــتېتىك دېگ ــېئىرالردا ئىس ــالردا، ش ــز كىتاپ بى
ئوقۇغىنىمىــزدا ئەقلىمىزگــە كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزدىكى ئوبېكتىــپ 
ــۆك  ــۈزەل رەڭ، ك ــى گ ــدۇ. يەن ــى كېلى ــەيئىلەرنىڭ گۈزەللىك ش
ئاســمان، ســۇ، ياكــى يىگىتلىرىمىزنىــڭ كــۆز ئالدىغــا نازاكەتلىــك، 
قاش-كــۆزى جايىــدا بىــر ســاھىپجامال قىــز كــۆز ئالدىغــا كېلىدۇ. 
ــپ  ــە جەل ــى ئۆزىگ ــان، ئۇالرن ــۈل بۆلىدىغ ــانالر كۆڭ ــۇالر ئىنس ب
ــى  ــان كائىناتتىك ــن يارىتىلغ ــرى تەرىپىدى ــۇغ تەڭ ــان، ئۇل قىلىدىغ
ــك،  ــىملەردىكى گۈزەللى ــقا رەس ــن باش ــەردۇر. بۇنىڭدى گۈزەللىكل
ــەردىكى  ــرەر ئەس ــى بى ــك ۋە ياك ــى گۈزەللى ــەنئەت، مۇزىكىدىك س

ــك... گۈزەللى

ئىنســان گۈزەللىكلەرنــى كۆرگەنــدە زېھنىــدە، ھەتتــا پۈتــۈن 
ــى  ــش، ياخش ــاللىنىش، ھوزۇرلىنى ــل خۇش ــر خى ــدا بى تۇيغۇلىرى
كۆرۈشــتەك بىــر تەبىئىــي گۈزەللىــك تۇيغۇســى پەيــدا بولىــدۇ. بۇ 
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تۇيغــۇ ئىنســان ئەقلىدىــن بەكــرەك يۈرىكىدىــن بارلىققــا كېلىــدۇ. 
ــى  ــى ناھايىت ــورگان تۇيغۇالرن ــۇ ئ ــارەت ب ــن ئىب ــى يۈرەكتى چۈنك
ــدۇر.  ــان ئورگان ــىر قىلىدىغ ــز تەس ــان، تې ــۇل قىلىدىغ ــز قوب تې
شــۇڭا ئىنســان ھاياجانالنغانــدا ۋە ياكــى قورققانــدا، ئەنســىرىگەندە، 
يۈرەكنىــڭ نورمــال ھالىتــى ئۆزگىرىــدۇ ، بــۇ ھالەتلــەر يۈرەككــە 
ــان  ــان ئىنس ــان ق ــن چىقق ــدۇ. يۈرەكتى ــىر قىلى ــال تەس دەرھ
ھاياتىنىــڭ قــۇۋەت مەنبەســى بولۇشــى بىلــەن بىرگــە ئىنســاننىڭ 
ياخشــىلىق ۋە رەزىللىكىنىــڭ رولچىســىدۇر. مېڭــە تەپەككــۇر قىلســا، 

ــدۇر. ــڭ مەركىزى ــۈرەك تۇيغۇالرنى ي

گۈزەللىــك توغرىســىدا پەيالســوپ پالتــون )م.بــۇرۇن -347
427( مۇنــداق دېگــەن ئىكــەن:

ئىســتېتىك بىــر خىــل چۈشــەنچە، تۇيغــۇ بولــۇپ، ئەســلىدىنال 
ــقا  ــاندىكى باش ــۇ ئىنس ــۇدۇر، ب ــان تۇيغ ــار بولغ ــاندا ب ئىنس
ئاالھىدىلىكلەرنىــڭ ئالدىــدا ئۆزلۈگىدىــن گۈزەلــدۇر. ئەســلى 
گۈزەللىــك ھېچبىــر ۋاقىــت ئۆزگەرمەيــدۇ، ئۆزگەرمەيدىغــان ھەقىقىي 
ــل ئىگىســى ھــەر ۋاقىــت  ــك تۇيغۇســىدۇر. ئەقى ــى گۈزەللى بولغىن
ــۇر.  ــا ئورتاقت ــۈزەل تۇيغۇغ ــۈن گ ــەت ئۈچ ــر مەۋجۇدىي ــەر بى ھ
بىــر ئەســەر تۇيغۇمىزغــا قانچــە يېقىــن بولســا ئــۇ ئەســەر شــۇنچە 

ــدۇ. ــۈزەل، ئىســىل بولى گ

ــڭ  ــۇرۇن 384-322( روھنى ــتوتىل )م.ب ــوپ ئارىس پەيالس
گۈزەللىكىگــە بەكــرەك كۆڭــۈل بۆلــۈپ، مۇنــداق دېگــەن ئىكــەن:

ــۇق،  ــر ئۇيغۇنل ــا بى ــى بولس ــك ھېسس ــاندىكى گۈزەللى ئىنس
تەرتىــپ، چەك-چىگــرادۇر. روھنىــڭ گۈزەللىكــى بەدەننىــڭ 

ــدۇ. ــانلىقچە كۆرۈلمەي ــدا ئاس ــە قارىغان گۈزەللىكىگ

ــى  ــك قارىش ــڭ گۈزەللى ــت )1804-1724(نى ــوپ كان پەيالس
ــدۇ: ــداق دەي ــق مۇن ــۇ توغرىلى ــۇ ب ــۇپ ئ ــقىچە بول باش

ــان  ــە بولغ ــەيئىلەرنىڭ ئىگ ــپ ش ــا ئوبېكتى ــك بولس گۈزەللى
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ــى  ــى ياك ــانالرنىڭ ھاياجانلىنىش ــدۇر. ئىنس ــل ئاالھىدىلىكى ــر خى بى
ــق.  ــا باغلى ــان تۇيغۇلىرىغ ــىگە بولغ ــر نەرس ــلىقى بى ھاياجانالنماس
ــان ھېسســىياتقا باغلىــق  گۈزەللىــك ھۆكۈمــى ئىنســاندىكى قوزغالغ
بولــۇپ، ھېسســىيات ھــەر ئىنســاندا بــار بولغــان ئورتــاق ھــەۋەس 
بىلــەن ئىپادىلىنىــدۇ. مــەن بىــر ســەنئەت ئەســىرى ئالدىــدا »بــۇ 
گــۈزەل ئىكــەن« دېســەم، باشــقىالرنىڭمۇ ئۇنــى »گــۈزەل ئىكەن« 
ــىز  ــاندىكى چەكس ــى ئىنس ــك زوق ــەن. گۈزەللى ــىنى ئوياليم دېيىش
بىــر ھوزۇرلىنىشــتۇر. ئىنســانالر ھېچقانــداق بىــر پايدا-مەنپەئەتنــى 
ــر  ــدە ئوخشــاش بى ــر ئوبېكتىــپ نەرســىگە يۈزلەنگەن ئويلىمــاي بى

ــدۇ. ــى كۆرى گۈزەللىكن

ئىدىيالىســت ۋە تارىــخ پەلسەپىســىنىڭ پىشىۋاســى گېگىــل بــۇ 
توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن ئىكــەن:

گۈزەللىــك بىــر ئىدىئــال نەرســە بولــۇپ، گۈزەللىــك بىلــەن 
ــىۋىتى  ــلىق مۇناس ــلىق، تەڭداش ــىدا ئوخشاش ــق ئوتتۇرىس توغرىلى
ــق ئىپادىلىنىشــىدۇر.  ــڭ ســەنئەت ئارقىلى ــك ئىدىيەنى ــار. گۈزەللى ب
ــۇپ،  ــى بول ــس ئېتىش ــڭ ئەك ــەق روھنى ــۆزى مۇتل ــڭ ئ تەبىئەتنى
ــەق  ــان مۇتل ــن ئايرىلغ ــلىدە ماددىدى ــى ئەس ــك تۇيغۇس گۈزەللى

ــدۇر. ــەق ئۆزى ــڭ ن روھنى

ــوپى  ــر پەيالس ــىردىكى بىردىنبى ــڭ 20-ئەس ــۇر مىللىتىنى ئۇيغ
ــداق  ــىدا مۇن ــك توغرىس ــن گۈزەللى ــۈكۈر مۇھەممەتئىمى ئابدۇش

ــان: ــى تىزغ دۇردانىالرن

ــى،  ــكار مەلىكىس ــڭ جەزبى ــي مەدەنىيەتنى ــك، مەنىۋى گۈزەللى
ــۇز. ــك يۇلت ــى جىلۋىلى ــان روھىيىتىدىك ئىنس

مــەن بــۇ يــەردە گۈزەللىــك تۇيغۇســىنىڭ پەلســەپە تەرىپىدىكى 
ــىمىزدىكى  ــي تۇرمۇش ــپ ئىجتىمائى ــدا ئوبېكتى ــا قارىغان مەزمۇنىغ

رولىنــى بەكــرەك تەكىتلــەپ قەلەمگــە ئالىمــەن.

ئۇلــۇغ تەڭــرى ياراتقــان بــۇ كائىناتتىكــى بارلىــق شــەيئىلەر 
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ئەســلىدىال بــار بولغــان گۈزەللىكتــۇر. ئىنســاننىڭ ئۆزىمــۇ ماددىــي 
ــۇ  ــم ب ــۇغ تەڭرى ــۇر. ئۇل ــۈزەل مەۋجۇتلۇقت ــر گ ــي بى ۋە مەنىۋى
دۇنياغــا ھېچبىــر بولۇشســىز ياكــى ســەت، ئەســكى، كېرەكســىز بىر 
يــەر، ھالــەت ۋە شــەيئى ياراتمىغــان. بــۇ بارلىــق ئەســكىلىكلەرنى، 

رەزىللىكلەرنــى بارلىققــا كەلتۈرگــەن ئىنســاننىڭ ئۆزىــدۇر.

ــەيئى  ــپ ش ــەن ئوبېكتى ــە كۆرۈنگ ــك بىزگ ــلىدە گۈزەللى ئەس
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولماســتىن بەلكــى كــۆز ۋە قەلبىمىــز بىلــەن 
ــڭ )-1273 ــى مەۋالنانى ــۇق ھەزرىت ــۇ توغرۇل مۇناســىۋەتلىكتۇر. ب
ــى  ــەن. »گۈلن ــۇ ياقتۇرىم ــۆزىنى بەكم ــر س ــداق بى 1207( مۇن
ــك  ــاڭ تىكەنلى ــى ئويلىس ــەن، تىكەنن ــتان بولىس ــاڭ گۈلىس ئويلىس
ــرالپ  ــان، قىمى ــار بولغ ــدە ب ــان ئىچى ــۇڭا ئىنس ــەن!«. ش بولىس
تۇرغــان تۇيغۇ-ســەزگۈلىرىنى، چۈشــەنچىلىرىنى ياخشــىلىققا مايىــل 
ــا  ــپ بارس ــى ئېلى ــق پائالىيەتلىرىن ــە بارلى ــۇ بويىچ ــا، ش قىلس
ــدۇ.  ــا ئايلىنى ــەت ماكانغ ــر جەنن ــاكان گــۈزەل بى ــۇ م ــە ب ئەلۋەتت

ــايدۇ. ــدە ياش ــت ئىچى ــوزۇر، بەخ ــۇ ھ ــان ئۆزىم ئىنس

گۈزەللىــك يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئىنســاننىڭ بىلىــش ئىقتىدارى 
بىلەنمــۇ مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، بىــر نەرســىنى بىلمىگــەن كىشــى 
ــان  ــوراپ تۇرغ ــى ئ ــن، ئەتراپىن ــىز بولغانلىقتى ــن خەۋەرس بىلىمدى
ــۇ  ــدۇ. ئ ــەرق ئېتەلمەي ــدە پ ــى بەزى ــڭ بار-يوقلىقىن گۈزەللىكنى
كىشــى بىــر نەرســە ئۆگىنىــپ، ئەتراپنــى كۆزىتىــپ، دۇنيانــى كۆزى 
بىلــەن كــۆرۈپ، ئىقتىــدارى بىلــەن ئوقــۇپ چۈشــەنگەندىن كېيىــن، 
ــەت  ــات قىمم ــدۇ، ھاي ــس قىلى ــى ھې ــتا گۈزەللىكلەرن ئاستا-ئاس

قارىشــىدا روشــەن ئۆزگىرىــش بولىــدۇ.

ئەگــەر ئىنســان بــار بولغــان گۈزەللىكنــى كۆرمــەي، ئۇنىــڭ 
ھېكمىتىنــى چۈشــەنمەي، داۋاملىــق ئىلكىدىكــى نەرســىلەردىن »ماۋۇ 
بــار، مــاۋۇ يــوق« دەپ ئايرىمچىلىــق قىلىــپ، ئــۆز شەخســىيىتى 
بىلەنــال بولســا ئۇ چاغــدا ئۇ ئىنســان بەختســىزلىكنىڭ بوسۇغۇســىنى 
دەسســىگەن بولىــدۇ. شــۇڭا بىــز ئەتراپىمىزدىكــى ھەربىــر نەرســىنى 
ــان  ــقا تولغ ــۈزەل ھېس ــز، گ ــۈزەل تۇيغۇمى ــز، گ ــۈزەل كۆزىمى گ
يۈرىكىمىــز بىلــەن قوبــۇل قىلغىنىمىــزدا يۈرىكىمىــزدە، ئەقلىمىــزدە، 
ــۇپ، ئالەمچــە  ــدا بول ــس پەي ــپ ســەرخىل ھې ــزدە ئاجايى بەدىنىمى
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ــەن  ــد بىل ــا ئۈمى ــۇ ھاياتق ــز، ب ــۇدا بولىمى ــك تۇيغ راھەتلى
ــز. بەزىــدە تۇرمۇشــتا  ــاراپ، ھېــچ ۋاقىــت يولىمىزدىــن ئازمايمى ق
چۈشكۈنلەشــكەن، ئەتراپىدىكــى گۈزەللىكنــى كۆرمــەي، قايمۇقــۇپ 
قالغــان ئىنســانالرنىڭ ئالدىغــا تۇيۇقســىز چىققــان بىــر ياخشــىلىق 
ــۇ ئىنســاننىڭ تۇرمۇشــىنى ئاســتىن- ــك ئ ــر گۈزەللى ۋە ياكــى بى
ئۈســتۈن قىلىۋەتكىــدەك بىــر ئۆزگىرىشــنى مەيدانغــا كەلتۈرىــدۇ. بۇ 
ئىنســاندىكى ئەســلىدە بــار بولغــان بىــر گۈزەللىــك تۇيغۇســىنىڭ 
قايتىدىــن تىرىلىشــى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ. مــەن ئۈندىــداردا »بىــر 
ــۇ دەل  ــم، ب ــۇپ قالدى ــى ئوق ــق ھېكايىن ــۈل« ناملى ــال ئەتىرگ ت

مۇشــۇنداق بىــر ھادىســىنىڭ مىســالى بوالاليــدۇ.

بــۇرۇن بىــر گــۈل ســاتقۇچى قىزچــاق نۇرغــۇن ئەتىرگۈللەرنى 
ســېتىپ بولغاندىــن كېيىــن كۈننىــڭ خېلىــال كــەچ بولغىنىنــى ھېــس 
ــدا  ــراق قولى ــۇ، بى ــنى ئويالپت ــدۇرراق قايتىش ــە بال ــپ، ئۆيگ قىلى
ــى  ــڭ بارلىقىن ــېتىلمىغان ئەتىرگۈلنى ــى س ــال تېخ ــر ت ــە بى يەن
ئېســىگە ئاپتــۇ ۋە يولنىــڭ چېتىــدە بىــر تىلەمچىنىــڭ تۇرغانلىقىنــى 
كۆرۈپتــۇ-دە، تىلەمچىنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ قولىدىكــى بىــر تــال 
ئەتىرگۈلنــى تىلەمچىگــە ســوۋغا قىلىۋېتىــپ، خۇشــال ھالــدا ئۆيىگە 

قــاراپ يــول ئاپتــۇ.

ــە  ــنىڭ ئۆزىگ ــى ئىش ــر ياخش ــداق بى ــى مۇن ــۇ تىلەمچ ب
ــدەك  ــڭ ئۆزى ــر قىزنى ــۈزەل بى ــۇنداق گ ــىنى، ش ــراپ قېلىش ئۇچ
بىــر تىلەمچىگــە گــۈل ســوۋغا قىلىدىغانلىقىنــى ئەقلىگىمــۇ كەلتۈرۈپ 
ــن  ــان كــۈن غەرپتى ــان ئىكــەن. خــۇددى شــەرقتىن چىقىدىغ باقمىغ
چىققانــدەكال تۇيغــۇدا بوپتــۇ. بەلكــى تىلەمچــى ئەزەلدىــن ئۆزىنــى 
ــىنى  ــۈل سوۋغىس ــىنىڭ كۆڭ ــن بىرەس ــان، ئەزەلدى ــۆيۈپ باقمىغ س
ــرەك. شــۇڭا ئــۇ بۈگــۈن  قوبــۇل قىلىــپ باقمىغــان بولۇشــى كې
تىلەمچىلىــك قىلىــپ تۇرمــاي، ئۆيگــە بالــدۇرراق قايتىــپ كېتىپتــۇ. 
ــپ،  ــى تېپى ــر  بوتۇلكىن ــن، بى ــن كېيى ــە بارغاندى ــۇ ئۆيىگ ئ
ــۇ  ــۇ ۋە ئ ــالپ قويۇپت ــى چى ــۇپ، ئەتىرگۈلن ــۇ قۇي ــە س ئىچىگ
ــا  ــۇپ، ئۇنىڭغ ــتەلگە قوي ــى ئۈس ــق بوتۇلكىن ــۈل چىالقلى ئەتىرگ
قــاراپ ئولتــۇرۇپ، ئەتىرگۈلدىــن ھوزۇرلىنىپتــۇ. بىردەمدىــن كېيىــن 
تۇيۇقســىزال ئورنىدىــن تــۇرۇپ، گۈلنــى بوتۇلكىدىــن ئېلىۋىتىــپ، 
بوتۇلكىنىــڭ چەت-چۆرىلىرىنــى پاكىــز تازىــالپ، گۈلنــى قايتىدىــن 
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چىــالپ قويۇپتــۇ. چۈنكــى شــۇنداق چىرايلىــق بىــر گۈلنــى بۇنداق 
مەينــەت بوتۇلكىغــا ســېلىپ قويســا ياخشــى بولمايدىغانــدەك ھېــس 
قىپتــۇ. شــۇنداق قىلىــپ ئــۇ يەنــە گۈلگــە تىكىلىــپ ئولتۇرۇپتــۇ. 
ــداق  ــڭ مۇن ــق گۈلنى ــر چىرايلى ــۇنداق بى ــن ش ــن كېيى بىردەمدى
ــۇ  ــى، ئۆيلەرنىڭم ــتىدە تۇرغانلىقىن ــتەلنىڭ ئۈس ــەت ئۈس ــر مەين بى
ــۇ-دە،  ــس قىپت ــى ھې ــان تۇرغانلىقىن ــكىنا، قااليمىق ــۇنداق پاس ش
دەرھــال ئورنىدىــن تــۇرۇپ، ئۈســتەلنى پاكىــز تازىــالپ، ئۆيلەرنــى 
ــۈن  ــالپ، پۈت ــز تازى ــى پاك-پاكى ــالپتۇ، ئۆين ــقا باش يىغىشتۇرۇش
ــدە مۇشــۇ  ــۇ ئۆي ــپ تاشــالپتۇ. ئ پاســكىنىچىلىقنى ســىرتقا ئېچىقى
ئەتىرگــۈل بولغاچقىــال خــۇش پۇراققــا تولغانــدەك، ئۆينىــڭ ئىچــى 
ــدە  ــۇ-دە، ئۆزى ــقا كەپت ــدەك ھېس ــا تولغان ــل ئىللىقلىقق ــر خى بى
بىــر خۇشــاللىق تۇيغۇســى ھاســىل بوپتــۇ. دەل بــۇ ۋاقىتتــا ئــۇ 
ــە  ئۆزىنىــڭ ھالىتىنــى ئېســىگە ئېلىــپ ئەينەككــە قاراپتــۇ. ئەينەكت
يۈز-كۆزلىــرى مەينــەت، چاچلىــرى پاخپايغان، ســاقاللىرى ئۆســۈك، 
ــەن  ــادەم ناماي ــر ئ ــۇل بى ــەت، جۇل-ج ــرى مەين كىيىم-كېچەكلى
بوپتــۇ، ئــۇ ئۆزىنىــڭ بۇنــداق بىــر ھالەتكــە چۈشــۈپ قالغىنىنــى 
ــۇ  ــڭ ب ــر ئادەمنى ــداق بى ــۇ مۇن ــەن. ئ ــان ئىك ــۇ باقمىغ ئويالپم
ئۆيگــە، بــۇ چىرايلىــق ئەتىرگۈلگــە مــاس كەلمەيدىغانلىقىنــى ھېــس 
ــۇ  ــان س ــن بۇي ــە يىلدى ــال نەچچ ــەن دەرھ ــۇنىڭ بىل ــۇ. ش قىپت
تېگىــپ باقمىغــان بەدەنلىرىنــى پاكىز يۇيــۇپ، ســاقال-بۇرۇتلىرىنى 
ئېلىــپ، بېشــىدىن-ئايىغىچە يىپيېڭــى قىلىۋاپتــۇ-دە ئاندىــن 
ــۇنداق  ــان ش ــۆرۈپ باقمىغ ــچ ك ــە ھې ــۇ، ئەينەكت ــە قاراپت ئەينەكك
چىرايلىــق يــاش يىگىــت نامايــەن بوپتــۇ. بــۇ ۋاقىتتــا ئــۇ ئۆزىنىڭ 
خېلــى يامــان ئەمــەس بىرســى ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلىــپ، مــەن 
نېمىشــقا تىلەمچىلىــك قىلغۇدەكمــەن؟ دەپ ئويالپتــۇ. بــۇ ئۆزىنىــڭ 
تىلەمچىلىــك قىلغاندىــن بېــرى ئۆزىدىــن شــۇنداق بىــر ســۇئالنى 
سورىشــى ئىكــەن. ئۇنىــڭ روھــى بىردىنــال ئويغىنىــپ، ئەمەلىيەتتــە 
مــەن خېلــى يامــان ئەمەســقۇ دەپ ئويــالپ، ئۆيىگــە، ئــۇ گۈلگــە 
قــاراپ، شــۇ ھامــان ھاياتىدىكــى ئــەڭ مۇھىــم قاراردىــن بىرنــى 
چىقىرىپتــۇ. ئەتىدىــن باشــالپ تىلەمچىلىــك قىلمــاي ئىش ئىزدەشــكە 
ــۇ  ــا ئ ــى ئۇنىڭغ ــۇ. بەلك ــش تېپىۋاپت ــر ئى ــدە بى ــالپتۇ، ھەم باش
ــا  ــەن بولس ــش ئەتك ــام بەخ ــق ئىلھ ــۈل داۋاملى ــۈزەل ئەتىرگ گ
ــا  ــىپ ئالغ ــلەپ، تىرىش ــداپ ئىش ــا چى ــق جاپاغ ــرەك، داۋاملى كې
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ــۇپ،  ــان بول ــن بەھرىم ــۈن گۈزەللىكتى ــى پۈت ــىپتۇ، ھاياتتىك بېس
ــۆز  ــرى ئ ــاراپ، ئاخى ــەن ق ــۆز بىل ــان ك ــە تولغ ــا ئۈمىدك ھاياتق

ــۇ. ــر شــىركەتمۇ قۇرۇۋاپت ــا بى ئالدىغ

ــەن  ــىزلىككە چۆمگ ــىلىق، ئۈمىدس ــك، ياخش ــەك گۈزەللى دېم
ئىنســانالرنىڭ روھىغــا، قەلبىگــە ئۈمىــد نۇرلىرىنــى بەخــش ئېتىــدۇ. 
ــان  ــپ، ئىنس ــىر قىلى ــا تەس ــان روھىغ ــك ئىنس ــپ گۈزەللى ئوبېكتى
ئۆزىــدە ئەســلىدىال بــار بولغــان، لېكىــن ســىرتىنى پاســكىنىچىلىق 
ــك تۇيغۇســىنىڭ تۆرەلمىســىنى  ــۇ گۈزەللى ــان، كىرلەنگــەن ب قاپلىغ
قايتىدىــن تىرىلــدۈرۈپ، ئىنســان روھىنــى قايتىدىــن جانالنــدۇرۇپ، 

ــى گۈزەللەشــتۈرىدۇ. ھاياتىن

ــەن  ــك ئاساس ــى گۈزەللى ــڭ تەپەككۇرىدىك ــن رۇمىنى جااللىدى
ــى  ــك، پىكىردىك ــى گۈزەللى ــك، تەبىئەتتىك ــى گۈزەللى كۆڭۈلدىك
گۈزەللىــك، تۇرمۇشــتىكى گۈزەللىــك، تىلدىكــى گۈزەللىــك، 
ــى  ــك قاتارلىقالرن ــى گۈزەللى ــك، تۇيغۇدىك ــى گۈزەللى ئەخالقتىك

ــان. ــەزەردە تۇتق ن

ــك كىشــىلەرنىڭ ئىســتېتىك چۈشــەنچىلىرىدىن  ئەســلى گۈزەللى
ھاســىل بولغــان كۆڭۈلدىكــى گۈزەللىــك بولــۇپ، بــۇ گۈزەللىــك 
ــۇالر  ــاق ئ ــەزەر سالس ــە ن ــپ مەۋجۇدىيەتك ــال ئوبېكتى ــەن رىئ بىل
ــۇ  ــدۇ. ب ــر قىلى ــزدا زاھى ــۆز ئالدىمى ــى ك ــى گۈزەللىكن ئۆزىدىك

ــدۇ: ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم ــىدا جااللىدى توغرىس

ــەن  ــۈزەل بىل ــان كىشــى گ ــز بولمىغ ــى پاكى ــۈل ئەينىك كۆڭ
ــدۇ. ــەرق ئېتەلمەي ــەتنى پ س

تىلىڭنــى تەربىيەلەشــتىن ئــاۋال يۈرىكىڭنــى تەربىيەلــە. چۈنكى 
ســۆز يۈرەكتىــن كېلىــپ، تىلدىــن چىقىدۇ.

ــال ئىنســانالر  ــە تولغاندى ــۈل گۈزەللىكك ــى كۆڭ ــن رۇم جالىدى
ئاندىــن ئىجتىمائىــي ھاياتتىكــى گۈزەللىكنــى مەيدانغــا كەلتۈرەلەيدۇ 
ــت  ــەر ۋاقى ــن ھ ــي گۈزەللىكتى ــۇ ماددى ــۇڭا ئ ــدۇ. ش دەپ قاراي
ــت  ــەر ۋاقى ــۇڭا ھ ــدۇ. ش ــتۈن قويى ــى ئۈس ــي گۈزەللىكن مەنىۋى
روھنــى پاكالشــقا، روھتىكــى كىرنــى يۇيۇشــقا ئۈندەيــدۇ. 
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ئىنســانىيەت ياراتقــان ئىجتىمائىــي گۈزەللىــك تەبىئــەت گۈزەللىكىنىڭ 
ئورنىنــى باســالمايدۇ. ئىدىشــقا ســىزىلغان گــۈل مەڭگــۈ تەبىئىــي 
گۈلنىــڭ ئورنىنــى ئااللمايــدۇ. شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى تەبىئەتنىــڭ 
گۈزەللىكلىرىدىــن ناھايىتــى ئىلھــام ئالغــان ۋە تەســەۋۋۇرىدا 
ــان.  ــېئىرالرنى يازغ ــۈزەل ش ــك، گ ــپ لېرى ــدۇرۇپ ئاجايى جانالن
گۈزەللىكتىــن زوق ئېلىــپ يەنــە بىــر يېڭــى گۈزەللىكنــى ياراتقــان. 
ــڭ  ــى گۈزەللىكلەرنى ــرى تەبىئەتتىك ــان گۈزەللىكلى ــڭ ياراتق ئۇنى
ــكەن ۋە  ــن مۇجەسسەملەش ــق جەۋھەرلىرىدى ــا اليى ــان ھاياتىغ ئىنس
ــۋى  ــان غايى ــىغا قۇرۇلغ ــك ئاساس ــقى گۈزەللى ــى ئىش كۆڭۈلدىك
گۈزەللىكتــۇر. ئاشــىقنىڭ ۋىســالىغا يېتىشــىنىڭ گۈل-چېچــەك بىلەن 

ــدۇر. ــەن يولى پۈركەنگ

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــالر  ــىدۇ. بۇلبۇل ــان باس ــۇمىدا ھاياج ــش مەۋس ــى قى قاغىالرن
ــىدۇ. ــى باس ــپ ئۈنىن ــن چېكىنى مەيداندى

ــڭ  ــەر ئىقلىمنى ــىلنىڭ، ھ ــەر پەس ــى ھ ــەك تەبىئەتتىك دېم
ــدارى  ــلۇق خېرى ــە چۇش ــى ۋە ئۆزىگ ــاس ئاالھىدىلىك ــە خ ئۆزىگ
بــار. باھــار پەســلى بۇلبۇلالرنىــڭ يېقىملىــق سايراشــلىرى، 
رەڭمــۇ-رەڭ گۈللەرنىــڭ پورەكلىشــى بىلــەن گۈزەللىكىنــى نامايــەن 
قىلىــپ، كىشــىلەرگە ئىســتېتىك زوق ئاتــا قىلىــدۇ. قىــش پەســلىنىڭ 
ــا  ــەلتەنىتى قاغىغ ــنىڭ س ــۇڭا قىش ــۈرىدۇ. ش ــالر س ــى قاغى كەيپىن
ئائىــت. قاغىنىــڭ قاقىلداشــلىرى كۈچەيگەنــدە بۇلبۇلنىــڭ يېقىملىــق 
ــەك  ــدۇ. دېم ــە ئالى ــى چەتك ــۇل ئۆزىن ــىيىدۇ. بۇلب ــى پەس نىداس
قىشــنىڭ جۇدۇنلىرىنىــڭ ئاالمەتلىــرى، كۆڭۈلســىز ھادىســىلەر 
ــى  ــن رۇم ــۇڭا جااللىدى ــدۇ. ش ــتېتىك زوق بەرمەي ــانغا ئىس ئىنس
ئەســەرلىرىدە باھاردىــن كــۆپ ســۆز ئاچىــدۇ. بولۇپمۇ شــېئىرلىرىدا 
باھــار پەيزىنــى تەســەۋۋۇر كۈچىگــە تايىنىــپ ئاالمــەت ئىســىل بەدىئىــي 
ماھــارەت، گــۈزەل بەدىئىــي تىــل بىلــەن ئىپادىلەيــدۇ. ئــۇ »دىۋانــى 
ــم  ــۆپ قېتى ــى ك ــڭ گۈزەللىكلىرىن ــىرىدە باھارنى ــق ئەس ــر« ناملى كەبى
تەســۋىرلەيدۇ، گۈزەللىككــە بولغــان زوقــى ئارقىلىــق »ئىشــق« 

ــدۇ. ــىنى ئىزھارالي چۈشەنچىس
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ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ــز  ــدى. بى ــى كەل ــڭ ئەلچىس ــدى. يارنى ــار كەل ــق باھ يېقىملى
ــىز... ــىز ۋە قارارس ــىق، ھالس ــتانە، ئاش ــاق مەس بولس

ئــەي كــۆز، ئــەي زىيــا! باغقــا ئــۇدۇل بــار. چىمــەن گۈزەللىرىنــى 
ــا غايىــپ ئالەمدىــن غېرىپــالر كەلــدى. بارغىــن،  ســاقالتما. چىمەنزارلىقق
ــزدۇر.  ــالش ئادىتىمى ــى يوق ــن كەلگەنن ــى يولدى ــن. چۈنك ــز بارغى تى
گــۈل ســېنى كۈلــدۈرۈش ئۈچــۈن گۈلشــەنگە كەلــدى. تىكــەن ســېنىڭ 

يۈزۈڭنــى كــۆرۈش ئۈچــۈن گۈزەللەشــتى...

ــڭ  ــرى ئېرىقنى ــر چىچەكلى ــال. زىغى ــۇالق س ــەرۋى! ق ــەي س ئ
ــدى.  ــرى تۇتۇل ــدا تىللى ــڭ ئالدى ــېنىڭ گۈزەللىكىڭنى ــدا س قىرغاقلىرى
غۇنچىــالر ئېچىلمايــال تۈرۈلــۈپ قالــدى. لۇتفىــڭ تۈرۈلــۈپ، تۈگۈلــۈپ 

ــدۇ... ــە ئېچىلى ــېنى كۆرس ــۇالر س ــىدۇ. ب ــلەرنى يېش ــان چېگىش قالغ

ــلىق  ــىقلىق، ياش ــلۇق، ئاش ــدى. بىھۇش ــار كەل ــۆيۈملۈك باھ س
ــە  ــر يەرگ ــى بى ــڭ ھەممىس ــىلەردىكى گۈزەللىكلەرنى ــق نەرس ۋە بارلى
جۇغالنــدى... بۇالرنىــڭ ئەســلىدە ســۈرەتلىرى يوقتــى، ئەمــدى گــۈزەل 
ــەن شــەيئىلەرنى  ــان مۇئەيي ــدى. ســۈرەتكە باغلىغ ــر ســۈرەتكە باغالن بى
ــدۇر.  ــڭ كارىدورى ــۈل كۆزنى ــۇكى، كۆڭ ــم ش ــى بولغىنى ــۆر. دېمەكچ ك
ــەت  ــدۇ ۋە دەرھەقىق ــا قىلى ــى مەھلىي ــان، كۆزن ــا قىلغ ــى مەھلىي كۆڭۈلن

ــدۇ. ــۇپ قالى ــق بول ــۈرەتكە باغلى ــر س بى

ــۇر.  ــدى دېمەكت ــەت بول ــدا قىيام ــەك، باغ ــدى دېم ــار كەل باھ
ــڭ  ــن گۈزەللىكلەرنى ــۇ چى ــدۇ. ئ ــا چىقى ســىرالرنىڭ ھەممىســى ئوتتۇرىغ
كۆڭۈللىرىنــى ئىزھــار ئەيلىشــىدۇر. ئەگــەر ســەندە بىــر كۆڭــۈل بولســا 
ســەنمۇ ئىزھــار قىــل. ســەن كۆڭلۈڭنــى قاچانغىچە يوشــۇرۇپ يۈرىســەن؟ 

دېگــۈم كېلىــدۇ.

ــت دەپ  ــەكىلگىال ئائى ــۇز ش ــى يالغ ــى گۈزەللىكن ــن رۇم جااللىدى
ــۇ  ــدۇ. ئ ــەت بېرى ــى ئەھمىي ــا ناھايىت ــى مەزمۇنغ ــتىن بەلك قارىماس

ــدۇ: ــداق دەي مۇن

ــا  ــان پۇلغ ــادەم يالغ ــۈك ئ ــق يۈزل ــۇق، چىرايلى ــكى خۇيل ئەس
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ــايدۇ. ئوخش

ئەرلەرنىڭ گۈزەللىكى تىللىرىنىڭ ئاستىغا يوشۇرۇنغان بولىدۇ.

بىز گۈزەل، سەنمۇ گۈزەللەش،
سەن بىزنىڭ خۇيىمىز بىلەن خۇيالن.
بىزگە يېقىنالش، باشقىسىغا ئەمەس...

جاھىل بولماي دېڭىزدەك بول.
مادامىكى دېڭىزنى سېغىندىڭ،
جاھىللىقتىن ئەبەدىي قۇتۇل.

ياخشــىلىق ياخشــىالرغا، ئەســكىلىك ئەســكىلەرگە خــاس. بۇلبــۇل 
قانداقتــۇر باھارغــا تەشــنا بولســا، ياخشــىالرمۇ ئادالەتكــە، ئەركىنلىككــە 
ۋە مۇتلــەق ھەقىقەتكــە تەشــنا. قەلــب باغچىســىدا ھــەر ۋاقىــت باھارنىڭ 
ھىــدى كېلىــپ تۇرىدىغــان كىشــىلەر ھوزۇرىــدا جۇدۇنلۇقنىــڭ ئاالمىتىنــى 

بىلدۈرىدىغــان قاغىالرغــا ئــورۇن يــوق.

ــڭ  ــىلىق ئۇنى ــا، ياخش ــۇدرەت بولس ــر ق ــش بى ــك مۇدھى گۈزەللى
ــۇ  ــەيئىلەرنى ش ــۈزەل ش ــان گ ــر ئىنس ــادا ھەربى ــدۇر. دۇني قىلىچى
گۈزەللىكــى بىلــەن قوبــۇل قىلســا، ســەت بولغــان نەرســىلەر بارغانچــە 
يوقىلىــدۇ. ياخشــى بولغــان نەرســىلەر شــۇ ياخشــىلىقى بىلــەن تونۇلســا، 

ــدۇ. ــىرى ئازىيى ــكىلىكمۇ بارغانس ئەس

تەڭرى گۈزەلدۇر، گۈزەل بولغاننى سۆيەر!       -ھەدىس
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16. ئىنسان ۋە دىن

ــىلەردىن  ــا( س ــا دەۋەت قىلغانلىقىغ ــان )ئىمانغ ــدا بولغ ــرا يول توغ
ــىڭالر. ــىلەرگە ئەگىش ــان كىش ــەپ قىلمايدىغ ــەق تەل ھ

  -ياسىن سۈرىسى 21-ئايەت

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ئىنســان ئالــالھ تەرىپىدىــن 
بارلىــق جانلىقالردىــن ئۇلــۇغ قىلىــپ يارىتىلغــان بىــر مەۋجــۇدات 
ــق  ــان ئاجىزلى ــڭ نۇرغۇنلىغ ــە ئۇنى ــە يەن ــەن بىرگ ــۇش بىل بول
ــي  ــۇر ئەقلى ــا چوڭق ــۇ ھاياتت ــان ب ــا ئىنس ــار. ئەمم ــرى ب تەرەپلى
ــل  ــاۋالپ كامى ــم ت ــى دائى ــق روھىن ــش ئارقىلى ــۇر قىلى تەپەكك
ــان  ــڭ ئىنس ــن رۇمىنى ــدۇ. جااللىدى ــدۇ دەپ قاراي ــان بوالالي ئىنس
ــۇپ،  ــەن بول ــن كەلگ ــى قۇرئاندى ــلى مەنبەس ــىنىڭ ئەس چۈشەنچىس
قۇرئاندىكــى »مۇھەققــەق بىــز ئىنســاننى ئــەڭ گــۈزەل شــەكىلدە 
ياراتتــۇق« دېگــەن ئايــەت دەل جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىنىڭ 
ــتىگە  ــاننىڭ ئۈس ــىنى ئىنس ــۇر دۇنياس ــۇ تەپەكك ــىدۇر. ئ مەنبەس
قۇرغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئەســەرلىرىدە گاھ ئىنســاننى ئۇلۇغــالپ 
ــەڭ  ــپ، ئ ــن ئايرى ــاننى كامىللىقتى ــە، گاھ ئىنس ــا كۆتۈرس كامىللىقق

ــدۇ. ــۈرۈپ قويى ــا چۈش ــكەش ھالغ پەس

 ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

 ســەن ھــەم ھايــۋان ســەن، ھــەم پەرىشــتە. ئــەي ئىنســان، 
ســەن ئاجايىــپ بىــر بارلىــق ســەن. زىتلىقــالر ســېنىڭ ئۈســتۈڭدە 
ــۇالر  ــىمۇ ئ ــم بولس ــتە ئايرى ــەن پەرىش ــۋان بىل ــىپتۇ. ھاي بىرلىش
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ــان  ــەن ج ــۋان بىل ــەن ھاي ــىپتۇ. س ــىڭدە توپلىش ــېنىڭ نەپس س
پەرىشتىســىنى بىــر يەرگــە ئەكەپســەن. بــۇ ســەۋەپتىن ســەن ھــەم 
ــل  ــى خى ــۇ ئىكك ــۇپ. ب ــە مەنس ــدە يەرگ ــە، ھەم ــۆك يۈزىگ ك
خۇسۇســىيىتىڭنى بىلىــپ، شــۇنىڭغا ئاساســەن دىققــەت بىلــەن ئىــش 
قىــل. بەدىنىــڭ روھىڭنى چىشلىمىســۇن، ئەســكىلىكىڭ ياخشــىلىقىڭنى 
بــاش ئەگدۈرمىســۇن. كۆكلــەر تۇرغــان يــەردە قۇرۇت-قوڭغــۇزدەك 

قاراڭغــۇ يەرنىــڭ ئاســتىنى ۋەتــەن قىلمــا.

قۇرئــان كەرىمنىــڭ 76-سۈرىســى ئىنســان سۈرىســى بولــۇپ، 
ــداق  ــدە ئىنســان توغرىســىدا مۇن ــۇ ســۈرىنىڭ 2- 3-ئايەتلىرى ب

دەيــدۇ:

بىــز ھەقىقەتــەن ئىنســاننى ئــەر بىلــەن ئايالنىــڭ ئارىالشــما 
ــى ســىنايمىز، شــۇنىڭ ئۈچــۈن  ــز ئۇن ــۇق. بى مەنىيســىدىن ياراتت

ــۇق.)2( ــپ ياراتت ــان قىلى ــان، كۆرىدىغ ــى ئاڭاليدىغ ئۇن

ھەقىقەتــەن بىــز ئۇنىڭغا )ياخشــى-يامان( يولنى كۆرســەتتۇق، 
ــدۇ،  ــدا مېڭىــپ( شــۈكۈر قىلغۇچــى بولى ئــۇ ياكــى )ياخشــى يول

ياكــى )يامــان يولــدا مېڭىــپ( كۇفرىلىــق قىلغۇچــى بولىــدۇ )3(.

دېمــەك ئىنســان بــۇ ھاياتتىكــى يولىنــى تەپەككــۇرى ئارقىلىق 
ــان بولۇشــىدا ئەقىــل  ــۇ يولنىــڭ ياخشــى يام ــدۇ. ب ياســاپ چىقى
ــن  ــاپلىنىدۇ. جااللىدى ــۇپ ھېس ــرى بول ــڭ بى ــم ئامىلالرنى مۇھى
ــدا ئەقىلنــى توغــرا ئىشــلىتىش ئۈچــۈن ئىــچ  رۇمىنىــڭ تەپەككۇرى
ــى ئاجىزالشتۇرۇشــنى  ــدۇرۇپ، تاشــقى تۇيغۇالرن ــى جانالن تۇيغۇالرن
ــي  ــل ماددى ــەر خى ــىمىزنى ھ ــى نەپس ــدۇ. يەن ــەببۇس قىلى تەش
ــى  ــن ئىچك ــي دۇنيايىمىزدى ــتۇرۇپ، روھى ــلەردىن يىراقالش ھەۋەس
ــە  ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــنى تەكىتلەي ــالرنى كۈچلەندۈرۈش ھېس
ــان  ــى ۋە قىلغ ــە ئىكەنلىكىن ــە ئىگ ــۆر ئىرادىگ ــاننىڭ ھ ــە ئىنس يەن
ــتا  ــەر ئىش ــى، ھ ــە بولىدىغانلىقن ــە ئىگ ــلىرىنىڭ ئاقىۋىتىگ ئىش
ــق  ــنەۋى« ناملى ــى »مەس ــتىگە ئالىدىغانلىقىن ــئۇلىيەتنى ئۈس مەس

ــدۇ. ــا قويى ــەردە ئوتتۇرىغ ــەزى ھېكايىل ــىرىدىكى ب ئەس
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جااللىدىــن رۇمىنىــڭ »مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە مۇنداق 
ــۇرالر بار: ــۇن ق ئالت

 ھەي ئىنسان! سەن ئېشەكمۇ ياكى ئەيسامۇ؟

ئېشــەكمۇ ســەن، ئېشــەككە مىنگەنمــۇ ســەن. ئېشــەك 
ــڭ.  ــەن تەبىئىتى ــڭ، تەربىيەلەنمىگ ــي بارلىقى ــېنىڭ ماددى ــا س بولس
ــاغا  ــا ئەيس ــل ۋە روھ بولس ــان ئەقى ــپ ماڭغ ــەكنى مىنى ــۇ ئېش ئ
ئوخشــايدۇ. ســەن ئېشــەككە ئەمــەس، ئەيســاغا كۆڭــۈل بۆلگىــن. 
ــا.  ــتىگە چىقارم ــانىڭ ئۈس ــى ئەيس ــىغان تەبىئىتىڭن ــەككە ئوخش ئېش
بەدىنىــڭ روھىڭغــا خىزمــەت قىلســۇن. بولمىســا ئۇلــۇغ غايىلەرنىــڭ 
ــا  ــاھنىڭ قۇلغ ــەڭ توغرىســى ش ــەن. ئ ــپ قالىس ــىدىن ھېرى ئارقىس
ــەت  ــاھقا خىزم ــڭ ش ــى قۇلالرنى ــەس، بەلك ــى ئەم ــەت قىلىش خىزم

ــىدۇر. قىلىش

 ســەن لىبــاس ئەمــەس، ســەن ئادەمنىــڭ بەدىنىنــى ئادەمنىــڭ 
ــەدەن روھنىــڭ كىيىمىدىــن باشــقا  ئــۆزى ھېساپالۋاتىســەن. بــۇ ب
ــى  ــتىدىكى كىيم ــى ئۈس ــر قىممىت ــڭ قەدى ــى؟ ئادەمنى ــە بوالتت نېم
ــى  ــرى تۆۋەنلىك ــڭ يۇقى ــادەم قىممىتىنى ــدۇ؟ ئ ــەن ئۆلچىلەم بىل
ــۇ  ــق. ئ ــەن باغلى ــى بىل ــەس، روھ ــەن ئەم ــى بىل ــڭ بەدىن ئۇنى
ھالــدا ســەن كۆزۈڭنــى بــەدەن كىيىم-كېچەكلىرىدىــن ئــۈزۈپ، ئــۇ 
لىباســنىڭ ئىچىدىكىگــە دىققــەت قىــل. شــەكىلگە ئەمــەس، مەناغــا 
قــارا. ئەگــەر شــەكىل جەھەتتىكــى ئوخشاشــلىق ئىنســان بولۇشــقا 
ــان  ــر بولغ ــان بى ــەن يام ــى بىل ــدى ياخش ــا ئى ــەن بولس يەتك

ــى. بوالتت

ــە  ــى. تۆگ ــا تۆگىچ ــل بولس ــە، ئەقى ــاڭ تۆگ ــەن بولس  س
يــۈك توشــۇش جەھەتتــە كۈچلۈكتــۇر. ئەممــا ئــۆز ئالدىغــا بىــر 
ئىــش قىاللمايــدۇ. ھــەر تۆگىنىــڭ بىــر ئىگىســى بولىــدۇ. تۆگىنىڭ 
ــاي،  ــەن قارىم ــۆزى بىل ــۆز ك ــەيئىلەرگە ئ ــا ش ــار، ئەمم ــۆزى ب ك
ــى ۋە  ــۆز ئەقلىن ــە ئ ــدۇ. تۆگ ــەن قاراي ــۆزى بىل ــىنىڭ ك ئىگىس
ــدۇ.  ــان قىلى ــا قۇرب ــى ۋە ئارزۇلىرىغ ــى ئىگىســىنىڭ ئەقل ئارزۇلىرىن
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ــى  ــى چۇلۋۇرىن ــەس، ئىگىس ــە ئەم ــا تەرەپك ــارزۇ قىلغ ــۆزى ئ ئ
تارتقــان تەرەپكــە ماڭىــدۇ. ســېنىڭ بەدىنىــڭ تۆگــە بولســا، ئەقلىڭ 
ــدۇ.  ــپ ماڭى ــە تارتى ــەر تەرەپك ــى ھ ــل بەدەنن ــدۇر. ئەقى تۆگىچى
ســەن بەدىنىڭگــە ئەمــەس، ئەقلىڭگــە ئەگــەش. نەبــى ۋە كامىــل 
ــە  ــى تۆگ ــق ئەقىللەرن ــدۇر. بارلى ــڭ ئەقلى ــا ئەقىلنى ــەر بولس ۋەلىل
ــەس  ــە ئەم ــۆز ئەقلىگ ــق ئ ــدۇ. ئەقىللى ــۈدۈپ ماڭى ــدەك ي كارۋىنى

ــۇنىدۇ. ــە بويس ــتۈن ئەقىلگ ــۇ ئۈس تېخىم

 ئېشەك شېكەرنىڭ نېمىلىكىنى نەدىن بىلسۇن.

ھــەر بىــر نىمــەت، ئــۇ نىمەتكــە اليىــق بولغاننىــڭ قولىــدا 
ــېكەر  ــە ش ــۇ ئادەمگ ــۇنىڭ ئۈچۈنم ــدۇ. ش ــى تاپى قەدىر-قىممىتىن
ــەكنىڭ  ــەن ئېش ــۈز بىل ــا ئۆك ــوزۇق. ئەمم ــر ئ ــك بى قىممەتلى
ئالدىــدا ھېــچ بىــر قىممىتــى يوقتــۇر. چۈنكــى ئۆكــۈز ۋە ئېشــەكتە 
شــېكەرنىڭ تەمىدىــن زوق ئالىدىغــان بىــر قابىلىيــەت يــوق. شــۇڭا 
ــېكەر  ــەككە ش ــەت ئېش ــر نىم ــەن بى ــا بېرىلگ ــق بولمىغانغ اليى

ــش. ــر ئى ــۇنغاندەك بى س

كامىل ئادەم بىلەن خام ئادەم.

خــام بىلەن پىشــىپ يېتىلگــەن ئادەمنىــڭ ئوتتۇرىســىدكى پەرق 
ــىنى  ــۆز ئىپادىس ــتا ئ ــداق پايدىلىنىش ــن قان ــى ئىمكانالردى قولىدىك
ــا  ــى سۇنس ــا قولىن ــادەم تۇپراقق ــكەن ئ ــىپ يېتىش ــدۇ. پىش تاپى
ــىلىققا،  ــكىلىكنى ياخش ــادەم ئەس ــداق ئ ــدۇ. بۇن ــا ئايلىنى ئالتۇنغ
ئىمكانســىزلىقنى ئىمكانىيەتكــە ئايالندۇرااليــدۇ. ئۆلۈكنىــڭ پۇرىقىنــى 
ــتەك  ــدۇ. قۇياش ــران بولى ــا ھەي ــنىڭ پارقىراقلىقىغ ــاي، چىش تۇيم
خامنــى پىشــۇرىدۇ، ئىپــاردەك ئەتراپقــا خۇشــپۇراق چاچىــدۇ. خــام 
يەنــى ئىــش كۆرمىگــەن گالــۋاڭ ئادەمنىــڭ قولىــدا ئالتــۇن كۈلگــە 
ئايلىنىــدۇ. قولىدىــن ئىــش كەلمەســلىكىنى باشــقىالرغىمۇ يۇقتۇرىدۇ. 
چۈشــكەندە باشــقىالرنىمۇ ئــۆزى بىلــەن تــەڭ ســۆرەپ چۈشــۈرىدۇ. 
ــدەك  ــى ئالتۇن ــڭ يېنىدىك ــۈن ئۇنى ــى ئۈچ ــى بىلمىگەنلىك قەدرىن
ئادەملەرمــۇ ئۆتمــەس پۇلغــا، ســېتىلماس ماتاغــا ئايلىنىــپ قېلىــپ، 
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خــور ۋە ھەقىــر ھالغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ھەقىقىــي ئىنســان بولــۇش 
ئۈچــۈن ھاياتتىكــى كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزدا يولۇققــان ئادەتتىكــى 
ــرا  ــالپ، توغ ــن ئوي ــى ئالدى ــىلىق تەرىپىن ــم ياخش ــالردا دائى ئىش
ــۇ  ــز ب ــدۇ. بى ــپ ھــەل قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلى ــە قىلى مۇئامىل
دۇنيــادا بــەك يۇقىــرى نەرســىلەرنى ئــارزۇ قىلســاق قولىمىزدىكــى 
ــوزۇر  ــن ھ ــەي، ئۇنىڭدى ــى بىلم ــىلەرنىڭ قەدرىن ــك نەرس كىچى
ــارزۇ  ــا ئ ــۈزەل ھاياتت ــۇ گ ــان ب ــەن تولغ ــت بىل ــاي، بەخ ئااللم
ــەي  ــىلىرىمىزگىمۇ يېتەلم ــان نەرس ــارزۇ قىلغ ــۇ، ئ ــان ئادەمگىم قىلغ
بەختســىزلىك ئىچىــدە ئۆتكۈزىمىــز. بىزنىــڭ ئــەڭ چــوڭ 
كەمچىلىكلىرىمىزدىــن بىــرى ئالدىمىزدىكــى ئادەمنىمــۇ ئۆزىمىــزدەك 
ــا  ــز. ئەمم ــىنى ئوياليمى ــا ئۇيغۇنلىشىش ــىنى، ئارزۇلىرىمىزغ بولۇش
ــدۇ.  ــزدەك بولماي ــڭ ئويلىغىنىمى ــداق بىزنى ــە ئۇن ــە نەرس ھەمم
ئاساســلىق پەزىلــەت باشــقىالرنى قانــداق بولســا شــۇنداق قوبــۇل 
ــق  ــتىن، بارلى ــى قىلماس ــرق ئايرىمچىلىق ــن ۋە ئى ــتۇر. دى قىلىش
ئىنســانالر ئۆزئــارا دىئالــوگ ئارقىلىــق مەســىلىلەرنى تىنچلىــق يولــى 
بىلــەن ھــەل قىلىــپ ئىنــاق، ئىتتىپــاق بىــر دۇنيــا بەرپــا قىلىــش 
ــا  ــىدۇر. ئەمم ــۇغ غايىس ــاننىڭ ئۇل ــك ئىنس ــر پەزىلەتلى ــەر بى ھ
ــن  ــەك ئىقتىدارىدى ــڭ يۈكس ــانالر ئەقىلنى ــدە ئىنس ــى كۈن بۈگۈنك
ــەن بىرگــە ســۈنئىي ئەقىلنىــڭ كۈچىگــە تايىنىــپ  پايدىلىنىــش بىل
ــتۈن  ــدە ئۈس ــالر ئىچى ــقا مەۋجۇدات ــىدىكى باش ــەت دۇنياس تەبىئ
ماھارىتىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. بــۇ ئۈســتۈنلىكى بىلــەن يېڭــى-
يېڭــى كەشــپىياتالرنى بارلىققــا كەلتــۈرۈپ زامانىــۋى بىــر دۇنيانــى 
ــى  ــۇن ئەخالق ــادا نۇرغ ــقان دۇني ــۇ زامانىۋىالش ــدى. ب ــا قىل ئىنش
جەھەتتىكــى بوھرانــالر پارتــالپ ئوتتۇرىغــا چىقتــى. بــۇ ئىجتىمائىي 
ــق ۋە  ــي ئاچلى ــالر، مەنىۋى ــي داۋالغۇش ــە روھى ــە يەن جەمئىيەتت
ئۈمىدســىزلىك كۆپەيــدى. شەخســىيەتچىلىك ئۈســتۈنلىكنى ئىگىلىدى، 
ــىپ  ــۆيگۈ-مۇھەببەت سۇسلىش ــى س ــەت ئىچىدىك ــە ۋە جەمئىي ئائىل
كەتتــى. ئادەملــەردە رەھىم-شــەپقەت تۇيغۇســى يوقالــدى. پۇلنــى 
ئالالھتىــن ئۈســتۈن كــۆرۈش ئېڭــى يۈكســەلدى. ماددىــي بايلىققــا 
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بولغــان تويماســلىق دۇنيادىكــى ئۇرۇشــالرنى، پۈتمەس-تۈگىمــەس 
زىددىيەتلەرنــى، باشــقىالرنىڭ زېمىنىدىكــى يــەر ئاســتى بايلىقالرنــى 
ــى  ــۋى بومبىالرن ــان زامانى ــڭ مەھســۇلى بولغ ــي كۈچنى دەپ، ئەقلى
ــەر  ــى ي ــدۇردى. ئۇالرن ــتىگە ياغ ــانالرنىڭ ئۈس ــاھ ئىنس بىگۇن
يۈزىدىــن يــوق قىلىۋىتىــش ئۈچــۈن قولىدىــن كېلىدىغــان ۋەھشــىي 
چارىالرنــى ھېــچ ئىككىلىنىــپ ئولتۇرمــاي پۈتــۈن دۇنيانىــڭ كــۆز 
ــۇ  ــى ب ــاي قېن ــوراپ باق ــەن س ــدى م ــدى. ئەم ــدا قولالن ئالدى

ــە؟ ــۇ دىموكراتىي ــى ئ ــرى؟ قېن ــان ھەقلى ئىنس

ئەســلىدە ئىنســانالر ئىنســانلىقىنى تونۇيدىغان ھەقىقىــي دىندىن 
ــان  ــا بولغ ــانالرنىڭ دىنغ ــىلىلەر ئىنس ــۇ مەس ــى. ب ــەپ كەتت چەتن
ئىھتىياجىنىــڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى يەنــە بىــر قېتىــم ئىســپاتلىدى. 
ــۈن  ــۇش ئۈچ ــن قۇتۇل ــك بوھرانالردى ــۇ قاباھەتلى ــى ب دۇنيادىك
ــەر مۇھەممــەد  ــۇغ ئالــالھ ئــەڭ ئاخىرقــى پەيغەمب ئىنســانالرغا ئۇل
ــپ  ــرى قىلى ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەسســەللەمنى رەھمــەت پەيغەمبى
ــۇ  ــى ب ــانلىقنىڭ ئۇرۇقىن ــۆيگۈ-مۇھەببەتنىڭ، ئىنس ــپ، س ئەۋەتى
ــڭ  ــى ئۆزىنى ــۇ بۇيرۇقن ــەم ب ــان ھ ــنى بۇيرۇغ ــا چېچىش زېمىنغ
ــۈزۈپ  ــا يەتك ــدا ۋايىغ ــك ھاياتى ــق پەيغەمبەرلى ــقا 23 يىللى قىس
ــلىم  ــا تەس ــرال ئالالھق ــەت بى ــى پەق ــدى. يەن ــان ئى ئورۇنلىغ
ــدە  ــلىنىپ ئۆزى ــن باش ــى ئادەمدى ــان، ھەزرىت ــقا ئۈندەيدىغ بولۇش
تاماملىنىدىغــان ئىســالمىيەتنى بىزگــە ئــەڭ ئاخىرقــى دىــن قىلىــپ 

ــدى. ــەن ئى يەتكۈزگ

ــۇنى  ــەن ش ــۈپىتىم بىل ــۇش س ــۇلمان بول ــر مۇس ــەن بى م
دەيمەنكــى، ئالالھنىــڭ مۈلكــى بولغــان بۇ ئالەمــدە ئالــالھ ياراتقان 
ئاددىــي بەنــدە بولــۇپ، ئالالھنىــڭ بەلگىلــەپ بەرگــەن قائىــدە-
ــا ئەگىشىشــنىڭ  ــدە ياشــاش ۋە ئۇنىڭغ ــرى چېگرىســى ئىچى قانۇنلى
ئــۆزى دىندارلىقتــۇر. ئالالھنىــڭ ياراتقانلىرىنــى چوڭقــۇر مۇھەببــەت 
بىلــەن ســۆيۈپ ياشــىماقتۇر. ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ياراتقۇچــى ئالالھنــى 

تونىشــىمىز الزىمــدۇر.

ــۇلمان  ــى مۇس ــتىيان، مەيل ــى خىرىس ــۇدى، مەيل ــى يەھ مەيل
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خەلقلەرنىــڭ ھەممىســى ئــۆز دىنىدىكــى كىشــىلەرنى دىنــدار دەيــدۇ 
ــپ  ــدۇ. باشــقىالرنى دۈشــمەن دەپ بىلى ــدۇ دەي ۋە جەننەتكــە كىرى
ــر  ــۇنداق بى ــە ش ــن ئەن ــەر دى ــدۇ. ئەگ ــۈرگۈن قىلى ــا س دوزاخق
ــي  ــۇ ھەقىقى ــا ب ــۈم چىقارس ــەق ھۆك ــەن مۇتل ــك بىل تەرەپلىمىلى

ــدۇ. ــاي قالى ــى بولم ــڭ دىن ئالالھنى

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى ئاالھىدىلىــك دۇنيادىكــى 
ــەڭ- ــى ت ــان دىنن ــاد قىلغ ــۇالر ئىتىق ــانالرنى ۋە ئ ــق ئىنس بارلى
بــاراۋەر كۆرگەنلىكىــدە ئىپادىلىنىــدۇ. زاتــەن ئۇنــى ســۆيدۈرگەنمۇ 
ــۆيگۈنى  ــاش س ــانالرغا ئوخش ــق ئىنس ــۇ بارلى ــۈك قىلغانم ۋە بۈي

ــەتكەنلىكىدە. كۆرس

ــۇ ئىنســانلىق سۆيگۈســى توغرىســىدا  ــڭ ب ــن رۇمىنى جااللىدى
كونيــا خەلقــى ئىچىــدە نۇرغــۇن ئۆرنــەك ھېكايىلــەر بار. مەســىلەن:

بىــر كۈنــى بىــر گرىــك تامچــى ئۇســتا جااللىدىــن رۇمىنىــڭ 
ــاق  ــۇ ئوچ ــدۇ. ئ ــۈن كېلى ــاش ئۈچ ــاق ياس ــا ئوچ دەرگاھىغ
ــە  ــەن نېم ــتىغا »س ــك ئۇس ــۇ گرى ــەر ئ ــاۋاتقاندا ئەتراپتىكىل ياس
ــى  ــەڭ ياخشىس ــڭ ئ ــڭ؟ دىنالرنى ــۇلمان بولمىدى ــۈن مۇس ئۈچ
ئىســالم دىنىــدۇر« دەيــدۇ. تامچــى ئۇســتا بــۇ ســۇئالغا مۇنــداق 
ــا  ــانىڭ دىنىغ ــرى ئەيس ــن بې ــك يىلدى ــدۇ: »ئەللى ــاۋاپ بېرى ج
ئىشــىنىپ كەلدىــم، دىندىــن ۋاز كېچىشــتىن قورقىمــەن ۋە نۇمــۇس 
ــدۇ  ــپ قالى ــى كىرى ــن رۇم ــدا جااللىدى ــۇ چاغ ــەن.« دەل ش قىلىم
ــم  ــەر كى ــۇدۇر. ھ ــىرى قورق ــڭ س ــدۇ: »ئىماننى ــداق دەي ۋە مۇن
ــا  ــال دىنغ ــىمۇ يەنى ــتىيان بولس ــۇ خىرىس ــا، ئ ــن قورقس ئالالھتى
ــدۇ.  ــپ كېتى ــىرتقا چىقى ــتۇر« دەپ س ــىز ئەمەس ــدۇر، دىنس ئىگى
ــتا  ــى ئۇس ــتىيان تامچ ــان خىرىس ــۆزلەرنى ئاڭلىغ ــەمىمىي س ــۇ س ب

ــدۇ. ــۇلمان بولى مۇس

ــۈرۈلگەن  ــاب چۈش ــن كىت ــالھ تەرىپىدى ــى ئال ــن رۇم جااللىدى
ــاق  ــى، ئورت ــر ئىكەنلىكىن ــىنىڭ بى ــلى مەنبەس ــڭ ئەس دىنالرنى
ــۇالر  ــدۇ. ئ ــىنىدىغانلىقىنى قولالي ــا ئىش ــر ئالالھق ــى بى ئاالھىدىلىك
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ــالمنىڭ  ــدۇ. ئىس ــاق ئۆتى ــۇرۇپ، ئىناق-ئىتتىپ ــوگ ق ــەن دىئال بىل
ــە  ــر ئۈلگ ــى بى ــپ، ياخش ــدە قىلى ــى نامايەن ــۈزەل پەزىلەتلىرىن گ

ــدۇ. بولى

قۇرئــان كەرىمنىــڭ بەقــەرە سۈرىســىنىڭ 62-ئايىتىــدە 
ــدۇ: ــداق دەي مۇن

ناســاراالر،  يەھۇدىيــالر،  ۋە  مۆمىنلەرگــە  شۈبھىســىزكى، 
ــان  ــە ئىم ــرەت كۈنىگ ــا، ئاخى ــىدىن ئالالھق ــلەر ئارىس يۇلتۇزپەرەس
ــڭ  ــا پەرۋەردىگارنى ــى قىلغانالرغ ــى ئەمەللەرن ــەن ۋە ياخش كەلتۈرگ
ھوزۇرىــدا ئىنئامــالر ئاتــا قىلىنىــدۇ، ئۇالرغــا )ئاخىرەتتــە( قورقــۇ 

ــدۇ. ــۇ بولماي ۋە غەم-قايغ

ــى، ســەلتەنەتىنى،  ــۆز مەنپەئەتلىرىن ــت ئىنســانالر ئ ھــەر ۋاقى
ــەن  ــرى بىل ــۆز قوللى ــى ئ ــڭ نىزامىن ــۆز دىنىنى ــۆھرىتىنى دەپ ئ ش
ــالىدىغان  ــەزەر س ــال ن ــڭ ئۆزىگى ــۇلمان ئالىمىنى ــا. مۇس بۇزماقت
بولســاق ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىنــال بىــر-
ــز ئىنســانالرنىڭ  ــۆزى بى ــلىغانلىقىنىڭ ئ ــقا باش ــى بوغۇزالش بىرلىرىن
نەقــەدەر ۋەھشــى بىــر مەخلــۇق ئىكەنلىكىنىــڭ ئىســپاتى ئەمەســمۇ؟ 
ئــادەم ئادىمىيلىكــى بىلــەن ئادەمــدۇر. ھــەق دىــن ئۇلــۇغ ئالالھنى 
چىــن قەلبــى بىلــەن ســۆيۈش ۋە ئۇنىــڭ ياراتقانلىرىنــى ســۆيۈش 
بىلــەن ئىپادىســىنى تاپىــدۇ. بۈگۈنكــى كۈنــدە باشــقا دىندىكىلــەر 
بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى بىــر ياققــا قايرىــپ قويــۇپ تۇرايلى، 
ــۇپ،  ــدە نەچچــە بۆلەككــە ئايرىلغــان بول ــۆز ئىچى مۇســۇلمانالر ئ
ــرى  ــۇلمان گۇرۇپپىلى ــقا مۇس ــرى باش ــۇلمان گۇرۇپپىلى ــەزى مۇس ب
ــاپالنغان  ــى ھېس ــڭ ئۆي ــا ئالالھنى ــدۇ. ھەتت ــە قىلماي ــەن ئاالق بىل
مەســچىتتىمۇ بىــر گۇرۇپپا باشــقا گۇرۇپپىدىكــى ئىمامنىڭ ئارقىســىدا 
ــى  ــان كىتابلىرىن ــدۇ. ئوقۇغ ــنى رەت قىلى ــاز قىلىش ــۇرۇپ نام ت
ئوقۇمايــدۇ، بارغــان مەكتەپكــە بارمايــدۇ. بىــر مىللــەت تۇرۇقلــۇق 
ــۇل،  ــا پ ــدۇ. ئەمم ــكار قىلى ــى ئىن ــىنىڭ دىندارلىقىن ــى بىرس بىرس
ــي  ــال دىنى ــدە دەرھ ــە كەلگەن ــقا تىجارەتلەرگ ــۆي ۋە باش ــال، ئ م
ــۇرۇن  ــىنىپ، ئېغىز-ب ــەڭ ئىسس ــدە ت ــى ئىچى ــلىق تون قىرىنداش
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ــدۇ. يالىشــىپ ئىككــى يۈزلىمىلىــك قىلى

ــنى،  ــۈم چىقىرىش ــل ھۆك ــتا ئادى ــداق ئىش ــزدا ھەرقان دىنىمى
ــى  ــۇ ھەق-ھوقۇقلىرىن ــا ھايۋاناتالرنىڭم ــنى ھەتت ــل بولۇش ئادى
قوغداشــنىڭ الزىملىقىنــى، مەســۇم، گۇناھســىز ئىنســانالرغا يالغاندىن 
گۇنــاھ چاپلىماســلىقنى، كىبىردىــن ساقلىنىشــنى، كەمتــەر بولۇشــنى، 
ــنى،  ــۇر قىلىش ــىنىپ تەپەكك ــە ئىش ــنى، ئەقىلگ ــتچىل بولۇش راس
دىنغــا مەجبۇرلىماســلىقنى، ھەقىقىــي دىنــدار يېتىمغــا، كېســەللەرگە، 
ــۈن،  ــەت ئۈچ ــنى، مەنپەئ ــى سۇنۇش ــاردەم قولىن ــاپىرالرغا ي مۇس
ــنىڭ  ــۇزاق تۇرۇش ــن ئ ــدار كۆرۈنگەنلەردى ــۈن دىن ــروي ئۈچ ئاب
الزىملىقىنــى، ئالالھنىــڭ ئىســمىنى زىكــرى قىلىــپ تــۇرۇپ 
ئادەملەرنــى ئالداشــنىڭ قانچىلىــك گۇنــاھ ئىكەنلىكىنــى، بۇنــداق 
قىلمىــش ئۆزىنــى ئالدىغانلىــق بىلــەن بــاراۋەر ئىكەنلىكــى قاتارلىق 
مەزمۇنــالردا ناھايىتىمــۇ ئۇلــۇغ ئايەتلــەر بــار. ئەممــا بىــز نېمــە 
ئۈچــۈن بــۇ ئايەتلەرگــە ئەگەشــمەي، دائىــم شــەكىلدە ئۆزىمىزنــى 

ــىتىمىز؟ ــپ كۆرس ــدار قىلى دىن

ئۇ ئايەتلەر تۆۋەندىكىچە:

مائىدە سۈرىسىنىڭ 42-ئايىتى:

ــق  ــاڭ، ئادىللى ــۈم قىلس ــىدا ھۆك ــڭ ئارىس ــەر ئۇالرنى ئەگ
ــت  ــى دوس ــەن ئادىلالرن ــالھ ھەقىقەت ــن. ئال ــۈم قىلغى ــەن ھۆك بىل

ــدۇ. تۇتى

ئەنئام سۈرىسى 38-ئايەت:

مەيلــى يــەر يۈزىــدە ماڭىدىغــان ھايۋانــالر بولســۇن، مەيلــى 
ــۇن،  ــۇش بولس ــار ق ــان ئۇچ ــەن ئۇچىدىغ ــى بىل ــى قانىت ئىكك
ئالــالھ  ئۈممەتلەردۇر)يەنــى  ئوخشــاش  ســىلەرگە  ھەممىســى 
ــچ  ــۇزدا ھې ــۇل مەھپ ــالردۇر(. لەۋھ ــان مەخلۇق ــن يارىتىلغ تەرىپىدى
نەرســىنى چۈشــۈرۈپ قويمىــدۇق، كېيىــن ئــۇالر پەرۋەردىگارىڭنىــڭ 

ــدۇ. ــا يىغىلى دەرگاھىغ



186

نىسا سۈرىسى 112-ئايەت:

كىمكــى بىــر كىچىــك گۇنــاھ ياكــى بىــر چــوڭ گۇنــاھ قىلىپ 
قويــۇپ، ئۇنــى بىگۇنــاھ ئادەمگــە چاپلىســا، ئــۇ شــۇ بوھتاننــى 

ۋە ئوپئوچــۇق بىــر گۇناھنــى ئۆزىگــە يۈكلىۋالغــان بولىــدۇ.

تەۋبە سۈرىسى 35-ئايەت:

ــلەر  ــى(دە ئالتۇن-كۈمۈش ــەت كۈن ــى قىيام ــۈن )يەن ــۇ ك ئ
جەھەننەمنىــڭ ئوتىــدا قىزىتىلىــپ ئۇنىــڭ بىلــەن ئۇالرنىــڭ 
پېشــانىلىرى، بېقىنلىــرى ۋە دۈمبىلىــرى داغلىنىــدۇ. ئۇالرغــا: 
ــۈڭالر،  ــان ئالتۇن-كۈمۈش ــۈن يىغق ــۆزۈڭالر ئۈچ ــىلەرنىڭ ئ ــۇ س ب

ــدۇ. ــڭالر، دېيىلى ــى تارتى دەردىن

تەۋبە سۈرىسى 119-ئايەت:

ــەن  ــتچىلالر بىل ــۇڭالر، راس ــن قورق ــەر! ئالالھتى ــى مۆمىنل ئ
ــۇڭالر. ــە بول بىلل

زارىيەت سۈرىسى 19-ئايەت:

ــپ  ــۇس قىلى ــائىلالرنىڭ ۋە نۇم ــدا س ــڭ پۇل-ماللىرى ئۇالرنى
ــدى. ــار ئى ــى ب ــڭ ھەقق ــان نامراتالرنى ــائىللىق قىلمايدىغ س

زارىيەت سۈرىسى 20-ئايەت:

ــالر  ــاد قىلىدىغان ــن ئىتىق ــا چى ــۆزۈڭالردا ئالالھق ــدا ۋە ئ زېمىن
ئۈچــۈن )ئالالھنىــڭ بىرلىكــى ۋە بارلىقىنــى ئىســپاتاليدىغان( 

ــىلەر؟ ــى كۆرمەيۋاتامس ــىلەر بۇالرن ــار. س ــەر ب ــۇن دەلىلل نۇرغ

يۇنۇس سۈرىسى 99-ئايەت:

ــەر  ــە ي ــدى، ئەلۋەتت ــا ئى ــڭ خالىس ــەر پەرۋەردىگارى ئەگ
ــەن  ــى، س ــان ئېيتاتت ــى ئىم ــىلەرنىڭ ھەممىس ــى كىش يۈزىدىك

كىشــىلەرنى مۇســۇلمان بولۇشــقا مەجبۇرالمســەن؟
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يۇنۇس سۈرىسى 100-ئايەت:

ھەرقانــداق كىشــى پەقــەت ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بولغاندىــال 
ــر  ــتىدە پىكى ــرى ئۈس ــالھ ئايەتلى ــدۇ. ئال ــان ئېيتى ــن ئىم ئاندى

ــدۇ. ــار قىلى ــا گىرىپت ــالھ ئازابق ــى ئال يۈرگۈزمەيدىغانالرن

رۇم سۈرىسى 22-ئايەت:

ئالالھنىڭ ئاســمانالرنى، زېمىننــى ياراتقانلىقــى، تىللىرىڭالرنىڭ، 
رەڭگىلىرىڭالرنىــڭ خىلمۇخىــل بولۇشــى ئالالھنىــڭ )كامىــل 
قۇدرىتىنــى كۆرســىتىدىغان( ئاالمەتلىرىدىنــدۇر، بۇنىڭــدا بىلىملىــك 

ــار. ــەر ب ــۇن ئاالمەتل ــەن نۇرغ ــۈن ھەقىقەت ــىلەر ئۈچ كىش

فاتىر سۈرىسى 5-ئايەت:

ــۇر،  ــەن ھەقت ــى ھەقىقەت ــڭ ۋەدىس ــانالر! ئالالھنى ــى ئىنس ئ
ــۇن،  ــرۇر  قىلمىس ــى مەغ ــا تىرىكچىلىك ــز دۇني ــىلەرنى ھەرگى س
ــەن  ــى بىل ــىنىڭ كەڭلىك ــڭ ئەپۇس ــىلەرنى ئالالھنى ــەيتاننىڭ س ش

ــاڭالر. ــول قويم ــىغا ي ــرۇر قىلىش مەغ

فاتىر سۈرىسى 10-ئايەت:

كىمكــى شــەرەپ ئىزدەيدىكــەن، بىلســۇنكى شــەرەپنىڭ 
ــڭ  ــۆز ئالالھنى ــى س ــدۇر، ياخش ــڭ ئىلكىدى ــى ئالالھنى ھەممىس
دەرگاھىغــا ئۆرلەيــدۇ، ياخشــى ئەمــەل ئۇنــى كۆتىرىــدۇ، ھىلــە-

ــدۇ. ــار بولى ــا دۇچ ــق ئازاپق ــلەتكەنلەر قاتتى ــر ئىش مىكى

ھۇجۇرات سۈرىسى 11-ئايەت:

ــخىرە  ــى مەس ــر قەۋمن ــە بى ــەۋم يەن ــر ق ــەر! بى ــى مۆمىنل ئ
قىلمىســۇن، مەســخىرە قىلىنغــان قــەۋم مەســخىرە قىلغۇچــى قەۋمدىن 
ــخىرە  ــارا مەس ــۇ ئۆزئ ــن. ئايالالرم ــى مۇمكى ــىراق بولۇش ياخش
ــالر مەســخىرە قىلغۇچــى  قىلىشمىســۇن، مەســخىرە قىلىنغۇچــى ئايال
ئايالالردىــن ياخشــىراق بولۇشــى مۇمكىــن. بىر-بىرىڭالرنــى يامــان 
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ــىق  ــن پاس ــن كېيى ــان ئېيتقاندى ــاڭالر، ئىم ــەن چاقىرم ــەم بىل لەق
دېگــەن ئاتاققــا قېلىــش نېمــە دېگــەن يامــان! تەۋبــە قىلمىغانــالر 

ــالردۇر. ــۇۋال قىلغان ــۆزى ئ ــە ئ ئۆزىگ

ھۇجۇرات سۈرىسى 12-ئايەت:

ــەزى  ــاقلىنىڭالر، ب ــن س ــۇن گۇمانالردى ــەر! نۇرغ ــى مۆمىنل ئ
ــى  ــڭ ئەيىبىن ــۇر، بىر-بىرىڭالرنى ــەن گۇناھت ــالر ھەقىقەت گۇمان
ــىلەرنىڭ  ــاڭالر، س ــى قىلم ــڭ غەيۋىتىن ــەڭالر، بىر-بىرىڭالرنى ئىزدىم
بىرىــڭالر ئۆلگــەن قېرىندىشــىنىڭ گۆشــىنى يېيىشــنى ياقتۇرامــدۇ؟ 
ــۇڭالر،  ــن قورق ــىلەر، ئالالھتى ــىڭالر ياقتۇرمايس ــىلەرنىڭ ھېچقايس س
ئالــالھ تەۋبىنــى بەكمۇ قوبــۇل قىلغۇچىــدۇر، ناھايىتــى مېھرىباندۇر.

نەجم سۈرىسى 39-ئايەت:

ــىنى  ــنىڭ نەتىجىس ــلىگەن ئىش ــۆزى ئىش ــەت ئ ــان پەق ئىنس
ــدۇ. كۆرى

قەلەم سۈرىسى 4-ئايەت:

ئى مۇھەممەد! سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن.

ئەلەق سۈرىسى 5-1-ئايەت:

ــان  ــن ياراتق ــە قاندى ــاننى لەخت ــەد!( ئىنس ــى مۇھەمم )ئ
ــن.  ــەن ئوقۇغى ــن، س ــەن ئوقۇغى ــمى بىل ــڭ ئىس پەرۋەردىگارىڭنى
ــەن،  ــنى ئۆگەتك ــەن يېزىش ــەم بىل ــانغا قەل ــڭ ئىنس پەرۋەردىگارى
ــۇر. ــك زاتت ــەڭ كەرەملى ــەن ئ ــىلەرنى بىلدۈرگ ــەن نەرس بىلمىگ

يۇقىرىــدا زىكــرى قىلىنغــان قۇرئاندىكــى ئايەتلەردىــن 
ــە  ــز بىزگ ــەددەس دىنىمى ــى مۇق ــپ تۇرۇپتىمىزك ــۇق بىلى ئوپئوچ
ــىتىپ  ــپ كۆرس ــق قىلى ــىنى ئېنى ــنىڭ خەرىتىس ــادا ياشاش ــۇ دۇني ب
ــي  ــڭ ھەقىقى ــۇ ئايەتلەرنى ــانالر ئاش ــز ئىنس ــا بى ــەن. ئەمم بەرگ
ــاي  ــى ئاقارتم ــەن كۆڭلۈمىزن ــڭ بىل ــىنىپ، ئۇنى ــىنى چۈش مەنىس
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ئەكســىچە يادىــالپ ئوقــۇپ، ئىلىــم ئېلىشــنىڭ ئورنىغــا ئىبادەتتــە 
ــى  ــى، ئۆلچىمىن ــڭ رەت-تەرتىۋىن ــپ، ئەمەللەرنى ــەكىلۋازلىق قىلى ش

ــز. ــپ بارىمى ــتىن قىلىۋىتى ئاستىن-ئۈس

ــك جەڭچىســى، سىياســەتچى، ئىســالم مۇتەپەككــۇرى  ئەركىنلى
ئالىيــا ئىــززەت بەگوۋىــچ مۇنــداق دەيــدۇ: »بىــز مۇســۇلمانالردا 
قۇرئاننى يادالشــنىڭ شــۇنچىلىك ئەمەلىلىشــىپ كېتىشــىنى پىسخولوگىيە 
ســەۋەپلىرىدىن تەھلىــل قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. قۇرئاننــى يــادالپ 
ئوقــۇپ بايــان قىلىمىــز، ئارقىدىــن يەنــە تەكــرار يــادالپ ئوقۇيدۇ، 
ــە  ــپ مىڭالرچ ــۇنداق قىلى ــدۇ. ش ــادالپ ئوقۇي ــە ي ــن يەن كېيى
ــە  ــى ئەمەلىيەتك ــم ئۇن ــرەر قېتى ــا بى ــدۇ. ئەمم ــم تەكرارلىنى قېتى
ــۇ  ــان ۋاقىتم ــدە ئاجرىتىدىغ ــدۇ ھەم ــت ئاجراتماي ــقا ۋاقى تەدبىقلەش
قالمايــدۇ. ئەنــە ئاشــۇنداق قىلىــپ قۇرئاننــى ئاھاڭلىــق ئوقۇشــقا 
ئەھمىيــەت بېرىدىغــان بىــر خىــل كۆچەتلەرنــى يېتىشــتۈرىدۇ. مانــا 
بــۇ قۇرئاننــى ھاياتتــا قانــداق تەســىر قىلــدۇرۇش مەجبۇرىيىتىدىــن 
قېچىــش ئاالھىدىلىكىــدۇر. ئاخىرىــدا قۇرئاننــى ھەقىقىــي مەزمۇندىن 
ئايرىۋەتكــەن، پەقــەت ئاڭالپــال قويۇشــقا بولىدىغــان قــۇرۇق بىــر 

ئاۋازغــا ئايالنــدۇرۇپ قويىــدۇ.«

دىنــدار، ئالالھنىــڭ دىنىغــا ســەمىمىيەتلىك بىلــەن ئىشــىنىدۇ. 
شــۇ ئىشــەنگىنى بويىچــە ياشــايدۇ، ياشــىغىنى بويىچــە ئىشــىنىدۇ. 
ــى  ــۆز مەنپەئەت ــى ئ ــدۇ. دىنن ــەت كۈتمەي ــي مەنپەئ ــن ماددى دىندى
ئۈچــۈن قولالنمايــدۇ. دىنىمىــز ئىســالم ئىنســانالرنىڭ ۋىجدانىــدۇر. 
ــا  ــەن ئەپيۇنغ ــن ھەقىقەت ــەن دى ــت ئەكەلمىگ ــەنگەنگە بەخ ئىش
ــى  ــەس، بەلك ــن ئەم ــى دى ــن قۇرئاندىك ــداق دى ــايدۇ. بۇن ئوخش
ــي  ــەس. ھەقىقى ــە ئەم ــقا نەرس ــن باش ــا ۋە خۇراپاتلىقتى ئويدۇرم
ئىســالم ھاۋاغــا ئوخشــايدۇ. ئــۆزى كۆرۈلمەيــدۇ، ئەممــا ئىنســان 

ــارتىدۇ. ــاننى ياش ــىرى ئىنس ــە تارتقانس ئىچىگ

جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ئىنســاننىڭ ئالالھقــا بولغــان 
ــداق  ــپ مۇن ــۇق قىلى ــاددى ۋە ئوچ ــى ئ ــلىرىنى ناھايىت قاراش

ئىزاھاليــدۇ:
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ــداش،  ــا، دادا، قېرىن ــدۇ. ئان ــىز كۆرۈلمەي ــالھ پەردەس  ئال
ــەر،  ــەر، ئىبادەتل ــتان، بىلگىل ــەر، باغ-بوس ــمان، ي ــت، ئاس دوس
يىمەك-ئىچمــەك، مول-ھوســۇل، ئارزۇ-ئارمــان، ســۆيگۈ-
ــى  ــېغىنىدۇ، ئۇن ــى س ــڭ ھەممىســى ئالالھن ــەت قاتارلىقالرنى مۇھەبب
ئىســتەيدۇ. بىــراق ھەممىســى يېپىــق. ئالــالھ بــۇ پەردىلەرنــى بىــر 
ئىــش ئۈچــۈن ياراتقــان. ئالــالھ پەردىســىز كۆرۈنســە ئىــدى، بىــز 
ــەۋەبىدىن  ــەر س ــۇ پەردىل ــۇق. ب ــلىق بېرەلمەيتت ــا بەرداش ئۇنىڭغ
ياردەمگــە ئىگــە بواللمايتتــۇق. ئاشــۇ كۆرۈنــۈپ تۇرغان قۇياشــنىڭ 
نــۇرى بىلــەن جاھاننــى كــۆرۈپ، يــول يۈرىمىــز. ياخشــى ياماننــى 
پــەرق ئېتىمىــز. ئۇنىــڭ بىلــەن ئىسســىنىمىز. دەرەخلــەر، باغــالر، 
ئېتىــزالر ھوســۇل ۋە مېۋىلەرنــى بېرىــدۇ. قۇيــاش نــۇرى بىلــەن 
ــۇت  ــۈش، ياق ــىدۇ. ئالتۇن-كۈم ــۇپ شېرىنلىش ــەي بول ــىپ م پىش
كانــالر ئۇنىــڭ تەســىرىدىن مەيدانغــا كېلىــدۇ. تۈرلــۈك ســەۋەپلەر 
بىلــەن شــۇنچە كــۆپ پايدىلىقالرنــى ئىنســانالرغا يەتكۈزگــەن بــۇ 
قۇيــاش، ئەگــەر بىزگــە يېقىــن بولســا ئىــدى، ھېــچ بىــر پايــدا 
ــى   ــق خەلقلەرن ــى، بارلى ــۈن دۇنيان ــىچە پۈت ــەي ئەكس يەتكۈزم
كۆيــدۈرۈپ يــەر يۈزىــدە ھېچنىمىنــى ياشــاتمايتتى. ئالــالھ تاغالرغــا 
ــۇ-رەڭ  ــدا رەڭم ــال تاغ ــى ئۈچۈن ــىدا كۆرۈنگەنلىك ــەردە ئارقىس پ
ــق  ــەن چىرايلى ــالر بىل ــان ئورمان ــدۇ، بۈك-باراخس ــەر ئېچىلى گۈلل
بېزىلىــدۇ. ئەگــەر پەردىســىز كۆرۈنگــەن بولســا ئىــدى، ئــۇ تاغــالر 
ئوڭتەي-توڭتــەي بولــۇپ، پارچە-پارچــە بولــۇپ، كۇكۇم-تالقــان 

ــى. ــۇپ كەتكــەن بوالتت بول

ــى  ــڭ بىرلىكىن ــانالرنى ئالالھنى ــە ئىنس ــى يەن ــن رۇم جااللىدى
ئىســپاتاليدىغان دەلىللــەر ئۈســتىدە چوڭقــۇر تەپەككــۇر قىلىشــىنى، 
ــۇن  ــەۋەپلەرنىڭ نۇرغ ــۈن س ــىنىش ئۈچ ــا ئىش ــنى، ئالالھق كۆزىتىش
ــى  ــەۋەپنىڭ يوقلىقىن ــر س ــلىكىمىزگە ھېچبى ــى، ئىشەنمەس ئىكەنلىكىن

ــدۇ: ــداق دەي ــۇپ مۇن ــا قوي ئوتتۇرىغ

شــامالنى كۆزلىرىــڭ كۆرمىســە، يوپۇرماقالرنىــڭ ھەرىكەتلىرىگــە 
. ا ر قا
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ــەڭ،  ــلىرىڭغا تەدبىقلىس ــى ئىش ــۇرۇن كۈچن ــى يوش ئىچىڭدىك
ــدۇ. ــا چىقى ــۈچ مەيدانغ ــۇ ك ــن ئ ئاندى

بىــر خىيالغــا ئەســىر بولــۇپ ئادەملەرنــى ياخشــى كۆرىســەن. 
ئۇنداقتــا نېمــە ئۈچــۈن ئەســلى ئادەمنــى ياراتقاننــى سۆيمەيســەن؟

بىــر نەرســىگە تەســىر قىلغــان نەرســىنى كۆرىســەن. ئۇنداقتــا 
نېمــە ئۈچــۈن ئەســلى تەســىر قىلغۇچىدىــن خەۋەرســىز ســەن؟

ــۇ  ــە. ب ــەزەر ئەيل ــتىن ھ ــاپ ئۇچۇش ــات ياس ــن قان قەغەزدى
ــۇنۇپ،  ــرى س ــىلەرنىڭ پۇت-قوللى ــان كىش ــتىن قانچىلىغ ھەۋەس

ــدى. ــرى يېرىل باش-كۆزلى

قىلتاقنــى تۇيغــان قــۇش داننــى داللىمايــدۇ، ئالدىغــا قــەدەم 
باســماي جىــم تۇرىــدۇ.

ئاقىۋەتنــى كــۆرۈپ، ۋۇجۇدىنــى زىيان-زەخمەتتىــن ســاقلىغان 
كــۆز، نېمــە دېگــەن ئىســىل كــۆز ھــە!

ــى  ــنىڭ ئاقىۋىتىن ــاڭ ئىش ــنى خالىمىس ــان تارتىش ــەر زىي ئەگ
ــال. ئوي

ئۆلۈملــۈك بــۇ دۇنيــادا ئۆلــۈم ئۈچــۈن ھەســرەت چەكمــەي، 
ئىــش قىلىــش پۇرســىتىنى قاچــۇرۇپ قويغانلىقىــڭ ئۈچۈن ھەســرەت 

. ك چە

چاڭ-توزاڭنــى كۆرگــەن بولســاڭ، شــامالنى كــۆر. كۆپۈكنــى 
كۆرگــەن بولســاڭ دېڭىزنــى كــۆر. ھەقىقەتنــى كۆرگــەن كــۆز ئەنــە 

ئاشــۇنداق كۆرىــدۇ. قالغىنــى يــاغ بىلــەن گــۆش ۋە بــەزدۇر.

ــى  ــاراپ ئىچىن ــىغا ق ــىلەر تېش ــۈر كىش ــۇرى ئۆتك ــۆز ن ك
ــدا  ــدۇ، تامچى ــىنى كۆرى ــەت قۇياش ــدە ئەبەدىي ــدۇ. زەررى كۆرى

ــى. ــۈن دېڭىزن پۈت
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كۆزۈڭدىكى پەردە يوقالسا، تامچىدىن دېڭىزنى كۆرىسەن.

شەپەق قۇياشنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئىپادىسى.

تاتلىــق بولمىســا ئاچچىــق بولمايتتــى. ســەت بىلــەن 
چىرايلىــق، تــاش بولمىســا ئۈنچــە.

ــول  ــوڭاي ي ــدۇر. ئ ــق يول ــەت جاپالى ــەن ھېكم ــم بىل ئىلى
ــى. ــەت بولمايتت ــا ھېكم ــان بولس بولغ

ــالھ ۋە ئىنســان توغرىســىدا شــېرىن  جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئال
ــۈل- ــان گ ــا بولغ ــن بىن ــان دۇردانىلەردى ــن تامچىغ تىللىرىدى
گۈلىســتاننىڭ نــازۇك چېچەكلىــرى ئەســىرلەر بويىچــە توزۇمــاي بــۇ 
ــم تىلغــا  ــە. ئۇنىــڭ گــۈزەل نامىنــى ھــەر قېتى زېمىننــى بېزىمەكت
ــەت ۋە  ــۈ ھۆرم ــن ئەزگ ــۇر قېتىدى ــڭ چوڭق ــزدا قەلبىمىزنى ئالغىنىمى

ــدۇ. ــز ئويغىنى ــار تۇيغۇمى ــەك ئىپتىخ يۈكس

ــا  ــى مەۋالن ــن رۇم ــۈن جااللىدى ــڭ ئەپســۇس بۈگ ــا مى ئەمم
ــۇ  ــۇلمانالرنىڭ ب ــا، مۇس ــان بولس ــىدىن تۇرغ ــرى قەۋرىس ھەزرەتلى
ــدە  ــش ئىچى ــق ئۆكىنى ــەن قاتتى ــا ھەقىقەت ــەن بولس ــى كۆرگ ھالىن

ــى. ــان بوالتت قالغ

ــلىرىدەك  ــۆز قېرىنداش ــانالرنى ئ ــۈن ئىنس ــانالر، پۈت ئىنس
ــەددەس نەرســە  ــەڭ مۇق ــڭ ئ ــس قىلمىغىچــە، ئىنســان ھاياتىنى ھې
ــەس  ــش ئەم ــوق قىلى ــى ي ــراپ قىلمىغىچــە، ئۇن ــى ئىتى ئىكەنلىكىن
بەلكــى قوغــداش ۋە بىر بىرىنــى قولالشــنى بىرىنجى ۋەزىپىســى دەپ 
بىلمىگىچــە ئىنســانالر دائىــم بىربىرىلىرىنــى ئۆزىگــە تەھدىــت دەپ 
بىلىــدۇ، بىرســى بىرســىنى ئېزىــدۇ، مەنپەئەتلىــرى ئۈچــۈن بىرســى 
ــكەنلەر  ــا ئەگەش ــدۇ ۋە بۇالرغ ــى چاچى ــۇرۇش ئوتىن ــىگە ئ بىرس
ــدۇ.  ــەت قىلى ــۇالر ئۈچــۈن خىزم ــا ئوخشــاش ئ ئارقىســىدىن قۇلغ
ــۈچ  ــان ك ــۈن قوللىنىدىغ ــى ئۈچ ــى تونۇش ــاننىڭ تەبىئەتن ئىنس
ئەقىلــدۇر. بــۇ ھەركىــم ئۈچــۈن ئورتاقتــۇر. ئەقىــل بىلــەن دىــن 
ــك  ــىدىكى بىرلى ــانالر ئارىس ــى، ئىنس ــانالرنى بىرلەشتۈرۈش ئىنس
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ــانالر  ــدا ئىنس ــۇنداق بولغان ــدۇ. ش ــك قىلى ــە كاپالەتلى باراۋەرلىكك
بەختكــە ئېرىشــىدۇ. پۈتــۈن ئىنســانالر بىربىرلىرى بىلــەن قېرىنداش 
ۋە يولــداش بولغىنىغــا ئاساســالنغاندا، ھــەر كىــم ئۆزىگــە قانــداق 
مۇئامىلــە قىلســا باشــقىالرغا خــۇددى شــۇنداق مۇئامىلىــدە بولۇشــى 
ــات ۋە  ــق ئىتىق ــان بارلى ــول قويغ ــا ي ــۇڭا زوراۋانلىقق ــرەك. ش كې

ــم. ــۆرۈش الزى ــەتەلەرنى ئ سەپس

ــان  ــن ئىنس ــى. دى ــۈك ھايات ــانالرنىڭ مەڭگۈل ــن، ئىنس دى
ــە  ــۋى بىلىملەرگ ــل ۋە زامانى ــىدىكى ئەقى ــالھ ئارىس ــەن ئال بىل
ــان  ــپ بواللمايدىغ ــاش تارتى ــانلىقنىڭ ب ــان ئىنس ــۇن بولغ ئۇيغ
ــڭ  ــن ئادەمنى ــىۋەتتۇر. دى ــر مۇناس ــان بى ــانغا يۈزلەندۈرىدىغ نىش
ــا  ــۈك بارلىقق ــەڭ كۈچل ــن ئ ــادەم ئاجىزلىقتى ــا ئ ــى يورۇتقاچق روھىن
ئايلىنىــدۇ. خىيــال دۇنيايىمىــزدا ياشاشــنى ئەمــەس بەلكــى رىئــال 
ھاياتتــا يەڭنــى تــۈرۈپ ئىشــلەپ، ئىلىم-مەرىپــەت بىلــەن گــۈزەل 

ــدۇ. ــقا يېتەكلەي ــا قىلىش ــى ئىنش ھاياتن
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17. مەسنەۋى-روھنىڭ شىپاسى
ئويالپ قالما، پەقەت دەرت سەندىال بار،

سەندىكى دەرتنى نىمەت دەپ بىلدىغانالرمۇ بار.
-مەۋالنا

ــىزلىقالرغا  ــۇن ئوڭۇشس ــى نۇرغ ــدە ناھايىت ــان ئۆمرى ئىنس
ــدۇ،  ــۇپ قالى ــاكا بول ــدۇ، ن ــەل بولى ــىلەن كېس ــدۇ، مەس ئۇچراي
ــران  ــان تارتىــپ ۋەي ــە زىي ئىشســىزلىق، كەمبەغەلچىلىــك، تىجارەتت
بولــۇش، قــەرز بولــۇپ قېلىــش، قويمىچىالرغــا قويۇلــۇپ كېتىــش، 
كۆڭۈلدىكــى بىرەرىگــە ئېرىشــەلمەي بىــر ئۆمــۈر بويتــاق ئۆتــۈش، 
كېتىــپ  ئاجرىشــىپ  پېتىشــالماي  بولغانــالر  ئۆي-ئوچاقلىــق 
ــلىق،  ــك بواللماس ــۇش، پەرزەتلى ــىز بول ــىدىكىلەر بەختس ئائىلىس
بالىلىــرى نــاكا تۇغۇلــۇپ قېلىــش، قاتنــاش ۋەقەســىگە ئۇچــراش، 
ــي ئاپەتلەرگــە ئۇچــراش، ياخشــى كۆرگەنلىرىنىــڭ  ــل تەبىئى ھەرخى
ــراش،  ــە ئۇچ ــل تۆھمەتلەرگ ــى، ھەرخى ــۈپ كېتىش ــىز ئۆل تۇيۇقس
ئۇنىڭدىــن باشــقا ئــۇرۇش ئوتــى ئىچىــدە قېلىــش، مۇســاپىرچىلىق 
ۋە شــۇنىڭدەك ياشــالرنىڭ ئالــى مەكتەپلەرگــە ئۆتەلمەســلىكى، ئالــى 
ــۇنىڭدەك  ــە ش ــى يەن ــىز قىلىش ــڭ ئىشس ــى پۈتتۈرگەنلەرنى مەكتەپن
ــر  ــان بى ــن قىلمىغ ــچ تەخمى ــۇرۇپ، ھې ــپ ت ــال بىلى ــۆز ئالدىدى ك
ــىدىن  ــر كىش ــان بى ــالپ باقمىغ ــچ ئوي ــەۋەبىدىن، ھې ــش س ئى
ئۇشــتۇمتۇت بىــر باال-قازاغــا ئۇچــراش، نېمــە قىلىشــىنى بىلمــەي 
ــق  ــى بارلى ــش. يۇقارق ــراپ قېلى ــۆت كوچــا ئوتتۇرىســىدا گاڭگى ت
ــىز،  ــقا ئامالس ــەل قىلىش ــى ھ ــىزلىكلەرنى، باال-قازاالرن كۆڭۈلس

ــش... ــۇپ قېلى ــاج بول ــە مۇھت ــش، ياردەمگ ــىز قېلى چارىس
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مانــا ماشــۇنداق ئەھۋالــدا ئــادەم روھىــي جەھەتتىــن قاتتىــق 
زەربىگــە ئۇچرايدۇ، روھى ســۇنىدۇ، چۈشكۈنلىشــىدۇ، جىددىلىشــىدۇ، 
ــەللەرگە  ــىخىكىلىك كېس ــل پس ــەر خى ــدۇ ۋە ھ ــق قايغۇرى قاتتى

ــدۇ. ــار بولى گىرىپت

ــىرى ۋە  ــى تەس ــڭ بىزدىك ــەن باال-قازاالرنى ــىمىزغا كەلگ بېش
ئاقىۋىتىنــى ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ئىشــلىتىدىغان ســۆزلەر ئۇيغۇرچىــدا 

شــۇنچىلىك كۆپكــى، مەســىلەن:

ــش،  ــن ئېزى ــران، ئەقىلدى ــازا، بوھ ــەت، باال-ق دەرت، ئاپ
روھــى چۈشكۈنلىشــىش، ئىچى ســىقىلىش، جاپا-مۇشــەققەت، زۇلۇم، 
جىددىيلىشــىش، ئەندىشــەلىنىش، قورقــۇش، ئۆز-ئۆزىنــى ئازابالش، 

پاالكــەت، غــەم، ھەســرەت...

مانــا مۇشــۇنداق دەرتلــەر ئىچىــدە قېلىــپ، روھىمىــز 
ــن ۋە  ــن، جەمئىيەتتى ــزدا ئىتىقادىمىزدى ــكەن چاغلىرىمى چۈشكۈنلەش
ئەتراپىمىزدىكــى ھــەر خىــل كىشــىلەردىن يــاردەم ســورايمىز. بــۇالر 
ئاتا-ئانىمىــز بولۇشــى مۇمكىــن ياكــى يېقىــن دوســتىمىز ۋە ياكــى 
ــازار،  ــا داخــان، پالچــى، م ــن ھەتت پىســخولوگالردىن، دوختۇرالردى
شــەيخ، مولال ۋە ياكــى ئىنتېرنىــت، تۋىتتىــر، رادىئــو پروگراممىلىرى 

ــالر... قاتارلىق

ــر داۋاالش  ــقا بى ــن باش ــەردە يۇقىرىقىالردى ــۇ ي ــدى ب ئەم
ئۇســۇلى بولــۇپ ئــۇ بولســىمۇ »بىبلىئوتېراپــى« يەنــى 
ــا  ــى« بولس ــاب، »تېراپ ــى كىت ــو« بىزدىك ــى »بىبلىئ گرىكچىدىك
ــاب  ــاالردا كېلىــدۇ. يەنــى »كىت بىزدىكــى »داۋاالش« دېگــەن مەن
بىلــەن داۋاالش« ئۇســۇلىدۇر. قەدىمكــى زامانــالردا گرىــك 
ــڭ  ــڭ كېســەلگە شــىپالىق رولىنى پەيالســوپى ئارىســتوتىل كىتابالرنى
بارلىقىنــى ئوتتۇرىغــان قويغــان ئىكــەن. شــۇڭا قەدىمكــى گرىــكالر 
داۋاالش بىلــەن ئوقــۇش ئوتتۇرىســىدا بىــر مۇناســىۋەتنىڭ بارلىقىنى 
ــىپالىق  ــڭ ش ــلىرىدا كىتابنى ــىرنىڭ باش ــان. 20-ئەس ــراپ قىلغ ئىتى
ــى« دەپ  ــدە »بىبلىئوتەراپ ــان تۈركچى ــارى قىلدۇرىدىغ ــى ج رولىن
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ئاتىلىدىغــان كىتــاب بىلــەن داۋاالش ئۇســۇلى ئوتتۇرىغــا چىققــان. 
كىتــاب بىلــەن داۋاالش ئۇســۇلى بولســا مۇشــۇ ســاھەدە يېتىشــىپ 
چىققــان بىــر دوختۇرنىــڭ يېتەكچىلىكىــدە كېســەل بىلــەن ئەدەبىيات 
ئوتتۇرىســىدا بىــر مۇناســىۋەت قــۇرۇپ، كىتابتىكــى ۋەقەلىكلەرنىــڭ 
ــدۇ.  ــەلنى داۋاالي ــق كېس ــىرى ئارقىلى ــان تەس ــە بولغ ئوقۇرمەنگ

ــى: يەن

ئــادەم بىــر ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغانــدا »مەنــال مۇشــۇنداق 
ــن، كىتابتىكــى  ــم« دەپ ئويلىشــى مۇمكى ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرامدى
ۋەقەلىكلــەر ئارقىلىق باشــقىالرنىڭمۇ مانا مۇشــۇنداق ئوڭۇشســىزلىققا 
ئۇچرىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ ۋە كىتابتىكــى قەھرىمانالرغــا ئوقۇرمــەن 
ــى  ــنىڭ چارىس ــى يېڭىش ــۇ قىيىنچىلىقالرن ــىتىپ، ئ ــى ئوخش ئۆزىن
ــە  ــە ئۈلگ ــى ئۆزىگ ــۇ قەھرىمانالرن ــدۇ ۋە ئ ــتىدە ئويلىنى ئۈس
ــر مەســىلىنىڭ بىرقانچــە ھــەل قىلىــش  ــدۇ ۋە شــۇنىڭدەك بى قىلى
ــق  ــپ لىرىكىلى ــى ئاجايى ــۇ كىتابتىك ــدۇ. ئ ــۇللىرىنى ئۆگىنى ئۇس
ســۆزلەردىن، ھېكمەتلەردىــن، بەدىئىي تەســۋىرلەردىن ئىســتېتىك زوق 
ــدۇ  ــى قۇۋۋەتلەندۈرى ــدۇرۇپ، روھىن ــى تىنچالن ــپ، كەيپىياتىن ئېلى
ــا  ــەن ئوتتۇرىغ ــق بىل ــدا دادىللى ــىلەر ئالدى ــىلىلىرىنى كىش ۋە مەس
قويــۇپ ھــەل قىلىشــنىڭ چارىلىــرى ئۈســتىدە ئەســتايىدىللىق بىلەن 
ئىزدىنىــدۇ. ســەۋر قىلىشــنى ئۆگىنىــدۇ. ئۆزىنىــڭ قىيىنچىلىقىدىنمــۇ 
ــى  ــادا بارلىقىن ــۇ دۇني ــىلەرنىڭ ب ــار كىش ــى ب ــرەك قىيىنچىلىق بەك
تونــۇپ يېتىــدۇ ۋە باشــقىالرغا قانــداق مۇئامىلــە قىلىشــنى، ئىنســان 
ــۇپ،  ــىيەتچىلىكتىن قۇتۇل ــدۇ. شەخس ــۇپ يېتى ــىنى تون سۆيگۈس

ــدۇ... ــنى ئۆگىنى ــۈل بۆلۈش ــقىالرغا كۆڭ ــن باش ئۆزىدى

ــرى  ــن بى ــڭ نەمۇنىلىرىدى ــىپالىق كىتابالرنى ــۇ ش ــا مۇش مان
ــى  ــتا ئالدىنق ــى داۋاالش ــاننىڭ روھىن ــنەۋى« ئىنس ــان »مەس بولغ

ــدۇ. ــاردا تۇرى قات

جااللىدىــن رۇمــى مەۋالنــا ھەزرەتلىــرى »مەســنەۋى« ناملىــق 
ــنەۋى  ــاب مەس ــۇ كىت ــۋىرلەيدۇ: ب ــداق تەس ــى مۇن ــۇ كىتابىن ب
كىتابىــدۇر، مەســنەۋى ھەقىقەتكــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ۋە ئالالھنىــڭ 
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ــالر  ــنى ئويلىغان ــى يەتكۈزۈش ــۇش ۋە ئەقلىن ــاگاھ بول ــىرلىرىغا ئ س
ــڭ جۇاللىســى. ــدۇر. مەســنەۋى روھالرنى ــر يول ئۈچــۈن بى

 يەنە مۇنداق دەيدۇ:

 توغرىســى مەســنەۋى كۆڭۈللەرگــە شــىپا، كۆڭلــى ســۇنۇقالرغا 
جۇالدۇر.

ــدۇ، ئاشــىقنى  ــا ئاپىرى ــپ دوختۇرغ  مەســنەۋى كېســەلنى ئېلى
ــدۇ. ــپ مەشــۇقىغا يەتكۈزى ئېلى

 جاپا-مۇشــەققەت ۋە دەرت-ئەلــەم تارتقانالرنىــڭ دەرتلىرىنــى 
ۋە جاپالىرىنــى ئازايتىــپ، مۈشــكۈل ئىشــلىرىنى ئوڭايالشــتۇرىدۇ.

ــە  ــالر بىزگ ــار بولغان ــەللەرگە گىرىپت ــاقايماس كېس ــى س  قېن
ــز  ــپ تى ــۈن ئاجايى ــەللەر ئۈچ ــز كېس ــڭ دورىمى ــڭالر! بىزنى كېلى

ــدۇ. ــۈم بېرى ئۈن

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ »مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە، ۋاقتــى 
ــى،  ــاننى تاۋاليدىغانلىقىن ــڭ ئىنس ــڭ، جاپانى ــدە ئىزتىراپنى كەلگەن
كامالەتكــە يېتىــش ئۈچۈن بىــر ۋاســىتىلىك رولىنــى ئوينايدىغانلىقىنى، 
بەزىــدە بۇالرنىــڭ بىــر ئىمتىھــان ئىكەنلىكىنــى بايــان قىلىــدۇ. يەنە 
ــراپ  ــى، ئىزتى ــاي بەلك ــراپ بولم ــڭ ئىزتى ــۇ ئىزتىراپنى ــدە ب بەزى
ــى  ــت ئىكەنلىكىن ــر بەخ ــەت، بى ــر نىم ــان بى ــە كىرىۋالغ قىياپىتىگ
ــق  ــۆزلەر، ئوبرازلى ــۈزەل س ــالر، گ ــاھەتلىك بېيت ــپ پاس ئاجايى
ئوخشىتىشــالر، ئىنســان يۈرىكىنــى ياپراقتــەك تىترىتىدىغــان 
ۋەقەلەرنــى ھېكايــە قىلىــش ئارقىلىــق، بىــز كىتابخانالرنىــڭ روھــى 

ــدۇ. ــەك تىكى ــىغا گۈل-چېچ دۇنياس

دېمەك مۇشــۇ ســەۋەبتىن بىــز يۇقىرىــدا بايان قىلىــپ ئۆتكەن 
باال-قازاالرغــا ئۇچرىغۇچىالرغــا ســەۋر قىلىشــنى، ئۇنىڭغــا قارشــى 
ــۇپ،  ــوش تۇت ــى خ ــى ئۆزىن ــەس بەلك ــاش ئەم ــاش، قاقش ۋايس

تېخىمــۇ جەســۇر بولۇشــنىڭ الزىملىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
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بولۇپمــۇ جااللىدىــن رۇمــى بىزگــە شــۈبھە، قىياســالرنىڭ ئــۇ 
ــە  ــدۇ. بىزگ ــى يۈزلەندۈرى ــىغا بىزن ــىكىنىڭ بوسۇغىس ــد ئىش ئۈمى
ــى  ــىكلەرنىڭ يوللىرىن ــۇ ئىش ــەكىلدە ب ــر ش ــت بى ــەن كونكرى تامام
كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق ئىســالم ئەخالقىغــا، پەزىلىتىگــە 
بولغــان ئىشــەنچىمىزنى، ئۈمىدىمىزنــى ئاشــۇرۇپ، چىــدام ۋە ســەۋر 

بىلــەن ياشــىيااليدىغانلىقىمىزنى نامايــان قىلىــدۇ.

ــاس  ــى م ــە ناھايىت ــەر بىزگ ــۇ ئەس ــق ب ــنەۋى« ناملى »مەس
ــداپ،  ــى قوغ ــۇرۇپ، ئۆزىمىزن ــن قاچ ــى دەرتلەردى ــدا ئۆزىن ھال
پاسســىپ ھالغــا چۈشــۈپ قېلىشــنىڭ ئورنىغا، ئەكســىچە بــۇ دەرت-
ــەققەتكە  ــپ، جاپا-مۇش ــۇل قىلى ــدا قوب ــق ھال ــى ئاڭلى ئەلەملەرن
چىــداپ، ئۈمىــد بىلــەن ئالغــا مېڭىشــقا چاقىرىــدۇ. ئەگــەر ئۇنداق 
ــان  ــقۇنلۇق قىلىدىغ ــا توس ــردە، تەرەققىياتىمىزغ ــان تەقدى قىلمىغ
ــى  ــى، يەن ــڭ بىرىگــە ئاســانال چۈشــۈپ قالىدىغانلىقىمىزن توزاقالرنى
ئۆزىمىزنــى روھىــي جەھەتتىــن تۈگەشــتۈرۈپ، ھەرخىــل كېســەللەرگە 
گىرىپتــار بولــۇپ، ئۆزىمىزنــى يوقىتىــپ قويىدىغانلىقىمىزنــى 
ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. نېمــە ئۈچــۈن مــەن »ماڭىــال ياكــى بىزگىــال 
بــاال كېلەمــدۇ« دەپ ئۆز-ئۆزىمىزگــە ئېچىنىمىــز ۋە »ئۇ شــۇنداق 
بىــر ئەســكى بىــرى بولمىغــان بولســا مۇنــداق ئىشــالرنىڭ ھېــچ 
ــز.  ــقىالرغا ئاچچىقلىنىمى ــى« دەپ باش ــىمىزغا كەلمەيتت ــرى بېش بى
ــى  ــۇر« دەپ بىزن ــەن ھەقت ــۇ بەرگ ــۇ، دەرمانىنىم ــۇڭا »دەرتنىم ش
ــى  ــدۇ. بىزن ــد بېرى ــە ئۈمى ــدۇ. بىزگ ــقىغا يۈزلەندۈرى ــەق ئىش ھ

ــدۇ. ــپ تاۋالي جەســۇر قىلى

»مەســنەۋى« ناملىــق بــۇ ئەســەر ھەقىقەتــەن ئىنســانالرنىڭ 
پسىخولوگىيىســىنى داۋاالشــقا ئــەڭ مــاس كېلىدىغــان كىتابتــۇر. بــۇ 
ــدا  ــەزمىگەن ھال ــۆزى س ــى ئ ــر كىش ــەر بى ــان ھ ــى ئوقۇغ كىتابن
ــى  ــا قىلغانلىقىن ــى بەرپ ــۈزەل باغچىن ــر گ ــىدا بى ــي دۇنياس روھى
ــدا  ــۇ باغچى ــىرى ب ــى ئوقۇغانس ــۇ كىتابن ــدۇ. ب ــەزمەيال قالى س
رەڭمــۇ-رەڭ گۈللــەر چېچــەك ئاچىــدۇ. ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنىڭ 
ــالر  ــېرىن پۇراق ــان ش ــۈل باغچىســىدىن تارقالغ ــۇ گ ــا ب دىماغلىرىغ
ئۇرۇلىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن بــۇ باغچــە ئەتراپىــدا گۈل-گىياھــالر 
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ئۈنىــدۇ ھەمــدە يانــداش يېڭــى باغچىــالر ۋۇجۇدقــا كېلىــدۇ. ئەگەر 
ــۇپ  ــى ئوق ــىل كىتابالرن ــۇنداق ئىس ــە ش ــانالر ئەن ــۈن ئىنس پۈت
ــدى،  ــا ئى ــان بولس ــا ئايالندۇرغ ــۈل باغچىغ ــىنى گ ــي دۇنياس روھى
ــالر  ــرى، تېررورلۇق ــۇرۇش ئوتلى ــك ئ ــان لەنەتلى ــى قاپالۋاتق دۇنيان

ــى. ــان بوالتت ــە پاتق ــڭ تېگىگ جەھەننەمنى

ــنەۋى«نى  ــى. »مەس ــڭ شىپاس ــان روھىنى ــنەۋى« ئىنس »مەس
ــالر  ــەر، رۇبائىي ــەر، ھېكمەتل ــۇن ھېكايىل ــدا نۇرغ ــۇش جەريانى ئوق
ئاستا-ئاســتا كاللىمىزغــا ســىڭىپ، ئىجتىمائىي تۇرمۇشــتا، كىشــىلىك 
ئەخالقتــا، بۇالرغــا ئاساســەن پائالىيــەت قىلىدىغــان بولــۇپ قالىمىز. 
ھاياتقــا بولغــان قىممــەت قارىشــىمىزدا ئۆزگىرىــش بولىــدۇ. بــۇرۇن 
ــۇپ  ــش بول ــر ئى ــى بى ــىلىلەر ئادەتتىك ــەن مەس ــن دەپ بىلگ قىيى
تۇيۇلىــدۇ. ئــۇ مەســىلىلەرنى مۇشــۇ ھاياتنىــڭ ھەقىقىــي ماھىيىتــى 

دەپ تونۇيمىــز.

ــادا،  ــۇ دۇني ــان ب ــي قىلىۋاتق ــدەك تەرەققى ــى ئۇچقان بۈگۈنك
ــا  ــىي مۇھىتت ــي ۋە سىياس ــان ئىجتىمائى ــز ئۆزگىرىۋاتق ــى تى ناھايىت
ــۈن  ــش ئۈچ ــاقالپ قېلى ــى س ــڭ مەۋجۇتلۇقىن ــانالر ئۆزىنى ئىنس
ــى  ــەر يەرن ــا ھ ــە. ھەتت ــا دۇچ كەلمەكت ــۇن قىيىنچىلىقالرغ نۇرغ
ئــۇرۇش پاراكەندىچىلىكــى قاپلىماقتــا. ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان 
ــڭ  ــانالر ئۇالرنى ــاھ ئىنس ــە. بىگۇن ــۈز بەرمەكت ــالر ي تېررورلۇق
ــۇر  ــى چوڭق ــان روھىن ــەت ئىنس ــا. پەق ــتىدا قالماقت ــى ئاس تەھدىت
چۈشــىنىپ يەتكــەن ۋە ئۇنىڭغــا خاســىيەتلىك يېقىنالشــقان جااللىدىــن 
ــىرلەردىن  ــە ئەس ــەرلىرى بىزگ ــڭ ئەس ــا ھەزرەتلىرىنى ــى مەۋالن رۇم
ــى  ــكەن روھ دۇنيايىمىزن ــۇپ، كىرلەش ــى بول ــام بۇلىق ــرى ئىلھ بې
پاكلىماقتــا. ئازغــۇن روھىمىزغــا شــىپا بولماقتــا. ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ 
ــۇز  ــەرلىرىنى يالغ ــڭ ئەس ــەرەم زاتنى ــۇ مۆھت ــدە ب ــى كۈن بۈگۈنك
ــۈك  ــۇلمانالرمۇ بۈي ــرى مۇس ــى غەي ــەس، بەلك ــۇلمانالر ئەم مۇس
بىــر ئىشــتىياق بىلــەن ئوقۇماقتــا ۋە تەتقىــق قىلماقتــا. رۇمىنىــڭ 
ئەســەرلىرىدىن پايدىلىنىــپ ئىنســان روھىنــى داۋالىماقتــا. جۈملىدىــن 
ــز  ــى خەلقىمى ــەن ئىچىدىك ــۇ ۋەت ــۇ، بولۇپم ــز ئۇيغۇرالردىم بى
ــۈزەل  ــڭ گ ــەرلىرىگە، ئۇنى ــڭ ئەس ــى ۋە ئۇنى ــن رۇم جااللىدى
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ــا. ــى قوزغالماقت ــش دولقۇن ــۆزلىرىگە قىزىقى ــك س ھېكمەتلى

ــڭ  ــى ۋە ئۇنى ــڭ ھايات ــۇ رۇمىنى ــەن ئۆزۈمدىم ــەن م شەخس
ئەســەرلىرىگە بولغــان قىزىقىش، تەتقىــق قىلىش، دەرگاھىنــى زىيارەت 
قىلىــش، ئەســەرلىرىنى تەرجىمــە قىلىــش ئىشــتىياقى كۈندىن-كۈنگــە 
ئاشــماقتا. دېمــەك ئۇنىــڭ روھىنــى ئەقىللىــق ئىنســانالر كۆڭــۈل 

تۆرىلىرىــدە ياشــناتماقتا.

ــڭ  ــدەك »مېنى ــۆزى ئېيتقان ــى ئ ــن رۇم ــۇددى جااللىدى خ
قەبرەمنــى يەردىــن ئەمــەس، بەلكــى ئىلىــم ئادەملىرىنىــڭ 

ئىــزدەڭالر.« كۆڭۈللىرىدىــن 
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18. ئايالالر
سۆيگىنىڭالرغا گۈل بېرىڭالر، گۈل بولمىسا تەبەسسۇم.

 -مەۋالنا

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ئايالالرنىــڭ ئورنــى 
ــرى  ــىغان دەۋرلى ــڭ ياش ــن رۇمىنى ــەك. جااللىدى ــۇ يۈكس ناھايىتىم
فىئوداللىــق ھاكىــم مۇتلەقلىــق ھۆكــۈم ســۈرگەن، تېخــى قۇللــۇق 
تــۈزۈم بىــكار قىلىنمىغــان زامانالرغــا توغــرا كېلەتتى. ئــۇ دەۋرلەردە 
ــتىيانالردا  ــى خىرىس ــۇلمانالر مەيل ــى مۇس ــى مەيل ــڭ ئورن ئايالالرنى
بولســۇن ئىنتايىــن تــۆۋەن ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ئورنــى شــۇنچىلىك 
ــى  ــك بوالتت ــى قانچىلى ــۆزىنىڭ قىممىت ــە س ــن، ئەلۋەتت بولغاندىكى

ــىز؟ دەيس

شــۇنداق بىــر دەۋردە جااللىدىــن رۇمــى مۇرىتلىرىغــا ئايالــالر 
توغرىســىدا مۇنــداق ۋەز قىلغــان:

 ئايال دېگەن نېمە؟

بــۇ دۇنيــا دېگــەن گــەپ بىلــەن ئوخشــاش. بۇنــى 
دېســەڭمۇ دېمىســەڭمۇ ئــۇ ئــۆز تەبىئىيتىنــى تاشــلىمايدۇ. بىــراق 
ــن.  ــى مۇمكى ــان يەتكۈزۈش ــا زىي ــەتىلىرىڭ ئۇنىڭغ ــېنىڭ سەپس س
ــە  ــپ، ھېچكىمگ ــا تىقىۋېلى ــپ قوينۇڭغ ــى ئېلى ــر نانن ــىلەن بى مەس
كۆرســەتمەيمەن، بەرمەيمــەن دەپ بــاق. ســەن قانچىلىك خەسىســلىق 
قىلســاڭ ئادەملــەر ئۇنىڭغــا شــۇنچىلىك خىرىــس قىلىــدۇ. يېلىنىــپ 
ــا تەھدىــت سېلىشــقا، ھاقارەتلەشــكە باشــاليدۇ.  يالۋۇرۇشــقا، ھەتت
خــۇددى شــۇنداقال ســەن ئايالىڭغــا باشــقىالردىن ئۆزۈڭنــى 
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ــى  ــاڭ، ئۇن ــە تاپىلىس ــەتمە دەپ قانچ ــى كۆرس ــۇرۇپ، يۈزۈڭن قاچ
كــۆرۈش پىيىگــە چۈشــىدىغانالر شــۇنچە كۆپىيىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۆزىمۇ 
ئادەملەرگــە كۆرۈنــۈش كويىغــا چۈشــىدۇ. چۈنكى چەكلەنگەن نەرســە 
ئىنســاننى كۈچــەپ تارتىــدۇ. ســەن تىنــچ خاتىرجــەم تۇرۇۋاتىمــەن 
دەپ ئوياليســەن، لېكىــن ئەتراپىڭــدا ئــۆز قولــۇڭ بىلــەن نارازىلىق 
ــىلىق  ــە ياخش ــڭ قەلبىگ ــەۋەر. ئۇنى ــن بىخ ــى ياققانلىقىڭدى ئوتىن
ــدۇ.  ــدا مېڭىۋېرى ــىلىق يولى ــاڭ ياخش ــان بولس ــى تېرىغ ئۇرىقىن
بــەس، بۇنىڭغــا ئــاۋارە بولمايــال قــوي! ئۇنىــڭ ئەكســىچە بولســا، 
بەرىبىــر دېگىنىدىــن ۋاز كەچمەيــدۇ. ســېنىڭ چەكلەشــلىرىڭ ئۇنىــڭ 
خائىشــلىرىنى كۈچەيتىــدۇ خــاالس. ســەن كېچــە -كۈنــدۈز ئۇنىــڭ 
بىلــەن بەسلىشــىپ، ئۇنــى تۈزەتمەكچــى بولىســەن. ئــۆز قولــۇڭ 
بىلــەن ئۇنىڭغــا چاپالشــقان مەينەتچىلىكنــى ســۈرمەكچى بولىســەن. 
ئەممــا بــۇ ســىناق ســاڭا سەۋەپســىز بېرىلمىگــەن، ئۇنىــڭ ياردىمى 
بىلــەن ئۆزۈڭدىكــى مەينەتچىلىكنــى ســۈرتكىن دەپ بېرىلگــەن. ئۇنى 
ــق  ــال. بارلى ــى ئ ــپ كۆڭلىن ــۇل قىلى ــەن قوب ــرى بىل كەمچىلىكلى
مېھرىــڭ بىلــەن ئۇنــى تــۈزەت. ئىــالج بــار ئەركەكلەرگــە خــاس 

ــى بولغايســەن. رەشــىك باالســىدىن خال

جاھىلــالر ھەقىقەتــەن ئايالالردىــن ئۈســتۈن تۇرىــدۇ. ئۇنــداق 
ــۇالردا  ــدۇ. ئ ــاش كېلى ــرى ت ــال، باغ ــقىدۇر قوپ ــانالر نېمىش ئىنس
رەھىــم شــەپقەت، مېھرى-مۇھەببــەت، ھىممەت-خەيرھاھلىــق 
ئــاز بولىــدۇ. ئۇالرنىــڭ تەبىئىتىــدە ھايۋانلىــق ھۆكۈمــران. شــۇ 
ســەۋەپتىن مۇھەببــەت ۋە شــەپقەت ئىنســانلىقتۇر، غــەزەپ ۋە خىرىس 
ھايۋانلىقتــۇر. بۇنــداق ئەركەكلەردىــن ئەقىللىــق ۋە دىلــى گــۈزەل 

ئايالــالر خېلىــال ئۈســتۈن.

جااللىدىــن رۇمــى ئايالالرنىــڭ ئۈســتۈنلىكىنى تەرغىــپ 
قىلىدىغــان ۋەزلەرنــى بېرىــش ئارقىلىــق ئەتراپىدىكىلەرگــە، مىللىتىگە 
ۋە ھەتتــا پۈتــۈن دۇنياغــا ئىنســانىيەتنىڭ پەقــەت ئايالــالر ئارقىلىقال 

ــان. ــى جاكارلىغ ــۈن گــەۋدە بوالاليدىغانلىقىن ــر پۈت بى

جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ئەر-ئايــال ئوتتۇرىســىدىكى جىنســىي 
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مۇھەببەتنىــڭ ناھايىتــى مۇھىملىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. چۈنكــى 
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئىككى جىنــس ئوتتۇرىســىدا مەۋجۇت 
بولــۇش پائالىيىتىنــى ئاخىرغىچــە داۋامالشتۇرۇشــنىڭ بىــر تارتىــش 
ــال  ــار بولــۇپ، بــۇ قانۇنغــا مەيلــى ئــەر، مەيلــى ئاي قانۇنــى ب

ئۆزلۈگىدىــن بــوي ســۇنىدىغانلىقىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.

ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »جىنســىيەتنىڭ ئاالمــەت بىــر تارتىــش 
كۈچــى بــار. قەيــەردە بىــر نەرســە ئىزدەشــكە مەجبــۇر بولســاڭ، 
ئۇنــى ئىزدەتكــەن ۋە ئۆزىگــە تارتقــان نەرســە يەنــە شــۇ ئۆزىنىــڭ 

جۈپتىــدۇر.«

يەنە بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ھــەر نەرســە بىــر نەرســە بىلــەن بىرگــە بولغانــدا ھاياتلىققــا 
ئىگــە بولىــدۇ.

ئــەر ئايالــالر بىلــەن بىرگــە بولــۇپ بــاال بولىــدۇ، تۇپــراق 
يامغــۇر بىلــەن بىرلەشســە ھوســۇل بېرىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمــى پۈتــۈن تەبىئــەت دۇنياســىدىكى شــەيئىلەرگە 
ئەھمىيــەت بەرگەندىــن بەكــرەك ھاياتلىقنىــڭ بىــر گۈزەل پارچىســى 

بولغــان ئايالالرغــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بەرگەن.

چــاال ســاۋات موللىــالر »ئايالالرنىــڭ ئىســمىنى قەبــرە تېشــىغا 
يېزىشــقا بولمايــدۇ« دەپ پەتىــۋا بەرگــەن دەۋرلــەردە، جااللىدىــن 
رۇمــى قىلچــە ئىككىلەنمــەي ئايالالرنــى ئۇلــۇغ بىــر بارلىــق دەپ 
بىلىــپ، ئايالالرنىــڭ جەمئىيەتتىكــى ئورنىنى كۆتۈرۈشــكە تىرىشــقان. 

ھەتتــا ئــۇ مەشــھۇر ئەســىرى »مەســنەۋى«دە مۇنــداق دەيــدۇ:

 ئايالــالر يارىتىلغــان بىــر بارلىق ئەمــەس، بەلكــى يارىتىدىغان 
ــر قۇدرەتتۇر. بى

ــەر  ــىنى ئ ــان نەرس ــش قىلغ ــەت بەخ ــىگە تەبىئ ــال كىش ئاي
ــدۇ. ــا كەلتۈرەلەي ــەن قولغ ــارەت بىل ــەت جاس ــى پەق كىش
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ــقا  ــن باش ــەر مۇرىتلىرىدى ــدا ئ ــڭ دەرگاھى ــن رۇمىنى جااللىدى
يەنــە نۇرغــۇن ئايــال مۇرىتالرمــۇ بــار بولــۇپ، ئــۇالر بىــر يەرگــە 
جــەم بولــۇپ جااللىدىــن رۇمىنــى مەجلىســلىرىگە تەكلىــپ قىلغان ۋە 
جااللىدىــن رۇمىمــۇ ھىــچ ئىككىلىنىــپ ئولتۇرمــاي بــۇ تەكلىپلەرنــى 

قوبــۇل قىلىــپ ۋەز نەســىھەتلەرنى قىلغــان. 

جااللىدىــن رۇمــى ئوغلــى ســۇلتان ۋەلەتكــە يازغــان مەكتۇپىدا 
ــداق دېگەن: مۇن

ــەر  ــن. ھ ــوش قىلغى ــت خ ــەر ۋاقى ــى ھ ــڭ كۆڭلىن ئايالىڭنى
كېچىنــى تــوي كېچىســىدەك ئۆتكۈزگىــن. ئەگــەر ئايالىڭغــا 
ھۆرمەتســىزلىك قىلســاڭ، مــاڭا ھۆرمەتســىزلىك قىلغان بولىســەن...

جااللىدىــن رۇمــى تەبىئەتتىكــى ھەربىــر شــەيئى ئۆزىگــە مــاس 
ھالدىكــى باشــقا بىــر شــەيئىنى ئۆزىگــە جەلــپ قىلىــش ھالىتىــدە 

بولىــدۇ دەپ قارايــدۇ.

ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ئالەمدە ھەر نەرسىنىڭ جەلىپكارى بار.

ئىسسىق ئىسسىققا، سوغۇق سوغۇققا تارتىدۇ.

ئەسلى بولمىغان ئەسلى بولمىغاننى تارتىدۇ.

باقىلەر باقىلەردىن مەست بولىدۇ.

جەھەننــەم ئەھلــى بولغانــالر جەھەننــەم ئەھلــى بولغانالرنىــڭ 
جەلپكارىــدۇر.

ــۇپالرنى  ــا مەنس ــەت نۇرغ ــالر پەق ــۇپ بولغان ــا مەنس نۇرغ
ــتەيدۇ. ئىس

ــۆز  ــس ئ ــارا. ھــەر جىن ــر ســاتقانالرنىڭ رەســتىلىرىگە ق ئەتى
ــدۇ. ــا قويىلى جىنســىنىڭ يېنىغ
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ــۇپ  ــق بول ــر ئاياللى ــەت بى ــدا پەق ــى ھاياتى ــن رۇم جااللىدى
ئۆتكــەن. ئۇنىــڭ بىرىنجــى ئايالى ياشــال ۋاپــات بولــۇپ كەتكەندىن 
ــۆزى  ــات ئىكــەن ئ ــى ھاي ــا ئۆيلەنگــەن. ئەممــا ئايال ــن قايت كېيى
ئــۇ ئالەمگــە ســەپەر قىلغــان. ھەرگىــز كــۆپ خوتۇنلــۇق بولمىغان. 
ــى  ــە قارش ــۇق تۈزۈمگ ــا قۇلل ــلەتمىگەن. ھەتت ــدەك ئىش ــۇل دې ق

چىققــان.

تەبىئەتتىكــى ھــەر زەررىچىنىــڭ تەڭرىنىــڭ بىردىــن پارچىســى 
ــانالرنىڭ  ــى ئىنس ــن رۇم ــۈرگەن جااللىدى ــرى س ــى ئىلگى ئىكەنلىكىن
ــىنى  ــور كۆرۈش ــى خ ــپ ئايالالرن ــى قىلى ــىيەت ئايرىمچىلىق جىنس
نادانلىــق، جاھىلىيەتنىــڭ ئاالمىتــى دەپ قارىغــان. ئــۇ يەنــە ھەممــە 
ئــادەم تەڭرىنىــڭ ئالدىــدا تــەڭ بــاراۋەر. جىنســى ئايرىمچىلىقنــى 

ــان. ــدۇ دەپ قارىغ ــۇل قىلماي تەڭــرى قوب

ــش  ــوي قىلى ــالر ت ــدە ئەر-ئايال ــڭ نەزىرى ــن رۇمىنى جااللىدى
ئارقىلىــق پۈتۈنلىشــىدۇ، ئىككــى تــەن بىــر تــەن بولىــدۇ، بۇنداق 
ئىككــى تەننىــڭ بىــر تــەن بولۇشــى بەختلىــك ئائىلىنىــڭ ئالدىنقــى 

شــەرتى دەپ قارىغــان.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ئەر-خوتۇن بىر-بىرسىگە ئوخشىشى الزىم.

ئاياق ۋە مەسىلەرنىڭ جۈپلىرىگە قارا.

ئاياقنىــڭ بىــر تىلــى پۇتۇڭغــا چــوڭ كەلســە، ئىككىنجىســى 
كارغــا كەلمەيــدۇ.

ــوڭ  ــڭ چ ــە بىرىنى ــك، يەن ــرى كىچى ــڭ بى ــىك قانىتىنى ئىش
ــۇ؟ ــى كۆردۈڭم بولغىنىن

ــى  ــۈپ بولغىنىن ــڭ ج ــەن بۆرىنى ــالن بىل ــدا ئارس ئورمان
كۆردۈڭمــۇ؟
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بىــر ئايالنىــڭ ئېــرى ۋە ياكــى بىــر ئەرنىــڭ ئايالــى باشــقا 
ــال  ــرى دەرھ ــە بى ــەي يەن ــۇزۇن ئۆتم ــە، ئ ــە كەتس ــر يەرگ بى
كېلىــدۇ. شــۇڭا ئەر-ئايالــالر بىر-بىرىدىــن ئايرىلمايــدۇ. ھــاۋادا 
ــدۇ. ــە ئۇچى ــەن بىرگ ــى بىل ــۆز جۈپت ــالرمۇ ئ ــان قۇش ئۇچۇۋاتق

جااللىدىن رۇمى يەنە بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ئالالھ ئايالنى ئەرگە يولداش ياراتتى.
ئادەم ھەرگىز ھاۋادىن ئايرىم قالمايدۇ.

كۆرۈنۈشتە سۇ ئوتتىن ئۈستۈندۇر.
كۆرۈنۈشتە ئەر ئايالدىن ئۈستۈندۇر.

ــاق  ــتىگە قويس ــڭ ئۈس ــۇنى ئوتنى ــە س ــا ئەمەلىيەتت ئەمم
ــدۇ. ــالپ قايناي ۋاراق

ئەمەلىيەتتە ئەرلەر مەغلۇبىيەتچىلەردۇر.
ــەن  ــە دېگ ــا، نېم ــەۋەپچى بولس ــەت س ــە مۇھەبب مەغلۇبىيەتك

ــەر. ــۇ مەغلۇبىيەتچىل ــك ئ بەختلى
ــى  ــى ئۆزىن ــەۋۋۇپ يول ــدە تەس ــڭ نەزىرى ــن رۇمىنى جااللىدى
ئۇنتــۇپ، تەركــى دۇنيــا بولــۇش ئەمــەس بەلكــى ئۆزىنــى ھەقىقىي 

تونــۇپ يېتىــپ كامالەتكــە يېتىــپ ئۆزىنــى قايتــا تاپماقتــۇر.
بــۇ جاپالىــق يولــدا ھەقىقەتكــە يېتىــپ كامىــل ئــادەم بولۇش 
ئۈچــۈن تــوي قىلماســلىقتەك ئىنســانىيەتنىڭ قانۇنىيەتلىرىگــە قارشــى 

بولغــان غەيــرى نەرســىلەرگە ئــورۇن يوق.
ــڭ  ــدا ئۆزىنى ــش يولى ــە يېتى ــۇ كامالەتك ــىچە ب ــى ئەكس بەلك
ــا  ــك بولس ــۇ گۈزەللى ــارەت ب ــن ئىب ــاالل جۈپتىدى ــق ھ نىكاھلى

ــۇر. ــي ئوزۇقت ــە مەنىۋى ئەرلەرگ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئەرلەرنىــڭ ئايالالردىــن 
ــۇ  ــۇپ، ب ــتۈنلۈك بول ــى ئۈس ــمانىي جەھەتتىك ــتۈنلىكى جىس ئۈس
ــدۇ.  ــاپالنمايدۇ دەپ قاراي ــتۈنلۈك ھىس ــي ئۈس ــە ھەقىقى ئەمەلىيەتت
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ــدۇ: ــداق دەي ــىدا مۇن ــۇ توغرىس ــۇ ب ئ
ئــەي يىگىــت! ئەرلەرنىــڭ ئايالالردىــن ئۈســتۈنلىكى قــۇۋۋەت، 

قازانــچ ۋە مال-مۈلــۈك جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلىكى ئەمــەس.
ئۇنــداق بولىدىغــان بولســا ئارســالن بىلــەن پىــل كۈچلــۈك 
ــۇ  ــتۈن، تېخىم ــۇ ئۈس ــانالردىن تېخىم ــۈن ئىنس ــى ئۈچ بولغانلىق

ــى. ــان بوالتت ــۇغ بولغ ئۇل
ئايالنىــڭ  بولۇشــى  ئۈســتۈن  ئايالالردىــن  ئەرلەرنىــڭ 
ــان. ــى كۆرەلىشــىدىن بولغ ــڭ تېخىمــۇ يىراقالرن نەزىرىدىكــى ئەرنى
ئــەر كىشــى ئىشــنىڭ نەتىجىســىنى پــەرەز قىلىــپ كۆرەلمىســە، 

بۇنــداق ئەرنــى ئــەر دېگىلــى بولمايــدۇ.
ئــادەم بالىســى يىگىتلىكتــە زالئوغلــى رۇســتەمدەك، ھەمزىــدەك 

جەســۇر بولســىمۇ يەنىــال قــارار قىلىشــتا ئايالىنىــڭ ئەســىرىدۇر.
ــەت،  ــان ھۆرم ــا بولغ ــال ئايالالرغ ــۆزلەر يەنى ــى س يۇقارق
مۇھەببەتنــى ئىپادىلەش ئارقىلىق ئىككىلىســىنىڭ »بىرلەشــتۈرۈلگەن« 
لىكىنىــڭ ئىپادىســىدۇر. يەنــى ئاشــىقتا بىربىرلىرىنى ســۆيگەن ئايرىم 
بىرلىكنىــڭ بىرلىشــىپ، پۈتۈنلۈشــۈپ نەتىجىگــە ئېرىشــكەنلىكىدۇر.
ــەن  ــرى بىل ــار پىكىرلى ــى ئىلغ ــۈر بوي ــى ئۆم ــن رۇم جااللىدى
ــە،  ــي ئەقىدىلەرگ ــان دىنى ــپ قالغ ــا ئايلىنى ــپ مومياغ ــق قېتى قاتتى
ئەركىــن تەپەككۇرنــى بوغۇدىغــان قائىدە-يوســۇنالرغا قارشــى جــەڭ 
ئىــالن قىلغــان. بولۇپمــۇ جااللىدىــن رۇمــى قۇلچىلىق ئىدىيىســىنى، 
ــەر  ــا كېيىنكىل ــان. ئەمم ــالرنى ياقىلىمىغ ــۆز قاراش ــىپ ك مۇتەئەسس
ــتۈرۈپ  ــى خۇنۈكلەش ــي ئىدىيەلىرىن ــڭ ھەقىقى ــن رۇمىنى جااللىدى
خىيالىــي پىكىــر ۋە تۇيغــۇالر بىلــەن بوغــۇپ، ھۆكۈمــران ســىنىپالر 

ــدۇرۇپ قويغــان. ــا ئايالن ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغــان قورالغ
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19. پاسسىپ قارشىلىق
مېنىڭ ئارزۇيۇم بىلەن بولسا ئارسالندىن قورقما،
سېنىڭ ئىقبالىڭ مەن، بەختى قارىلىقتىن قورقما.

پەلەكتىكى ئاي يولداش بولسا ئەگەر ساڭا،
كۈندۈز ئۆتۈپ كەچ بولسىمۇ قورقما.

                                                                  -مەۋالنا

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ كونيــادا ياشــىغان دەۋرلىــرى ســەلجۇقالر 
دۆلىتىنىــڭ زاۋاللىققــا يۈزلەنگــەن دەۋرلىــرى بولــۇپ، بــۇ دەۋرلەردە 
بىــر تەرەپتىــن موڭغۇلالرنىــڭ ۋەھشــى تاجاۋۇزچىلىــق ئۇرۇشــلىرى، 
ــان  ــن بولغ ــنا دۆلەتلەردى ــى خوش ــن ئەتراپتىك ــر تەرەپتى ــە بى يەن
ــوردا  ــن ئ ــر تەرەپتى ــە بى ــان ئــۇرۇش يەن ــەن بولغ ــالر بىل ئەييۇبى
ــكەن  ــلىرى ۋە چىرىكلەش ــىش كۈرەش ــەت تالىش ــى ھاكىمي ئىچىدىك
ئــوردا ئەمەلدارلىرىنىــڭ ســاتقۇنلىقى، كەيپ-ســاپا، سىياســى 
ــي  ــەن بىرگــە شــۇ دەۋردىكــى ئىجتىمائى مەككارلىــق، شــۇنىڭ بىل
تەڭســىزلىك، قۇللــۇق ۋە فىئوداللىــق زۇلۇمنىــڭ دەســتىدىن خەلقنىڭ 
ــان.  ــۈپ قالغ ــا چۈش ــار ھالغ ــن ناچ ــى ئىنتايى ــك تۇرمۇش كۈندىلى
ــي  ــڭ ئىجتىمائى ــادا خەلقنى ــى كوني ــڭ پايتەخت ــەلجۇقالر دۆلىتىنى س
ھاياتــى پۈتۈنلــەي ئاستىن-ئۈســتۈن بولــۇپ كەتكــەن. بولۇپمــۇ 
1237-يىلــى ســۇلتان ئاالئەددىــن كەيكۇبادنىــڭ سۇيقەســت 
بىلــەن ئۆلتۈرۈلىشــى بىلــەن تــەڭ كــەڭ خەلــق ئاممىســى قاتتىــق 
ساراســىمگە چۈشــكەن ئىــدى. يەنــە بىــر تەرەپتىــن موڭغۇلالرنىــڭ 
ــرى  ــەت خەلقلى ــقا مىلل ــەر ۋە باش ــان تۈركمەنل ــن قاچق زۇلمىدى
ــەت  ــدە ھاكىمي ــوردا ئىچى ــان. ئ ــەلدەك ئاقق ــاراپ س ــا ق كونياغ
كۈرىشــى ئــەۋج ئېلىــپ، سىياســىي مۇقىملىــق بۇزۇلــۇپ، خەلــق 
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باشپاناســىز قالغــان ئىــدى. بۇنىــڭ بىلــەن كــەڭ خەلــق ئاممىســى 
جااللىدىــن رۇمىــدەك مەنىۋىــي بىــر كۈچكــە زور ئىھتىياجــى چۈشــتى 
ۋە جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئۈســتىدىكى ۋەزىپــە ناھايىتــى ئېغىرالشــتى.

ــن  ــغال قىلغاندى ــى ئىش ــالر ئەرزۇرۇمن ــى موڭغۇل 1241-يىل
كېيىــن بــۇ ئەتراپتىكــى خەلقنــى قاتتىــق قىرغىــن قىلىــپ، مــال-
ــڭ  ــى كۈچنى ــدا قارش ــۇ چاغ ــدى. ب ــاراج قىل ــى تاالن-ت مۈلكىن
ــۈرۈش  ــاراپ ي ــە ق ــالر ئاناتولىيەگ ــەن موڭغۇل ــى كۆرگ ئاجىزلىقىن

ــدى. قىل

ــان،  ــەڭ ياخشــى تونۇيدىغ ــى ئ ــى موڭغۇلالرن ــن رۇم جااللىدى
ئۇالرغــا بولغــان ئۆچمەنلىكــى ئــەڭ يۇقىــرى بىــر شــەخس بولــۇش 
ــى  ــپ جىھاتن ــى ئاكتى ــا قارش ــتا موڭغۇلالرغ ــەن باش ــۈپىتى بىل س
ــى  ــا قارش ــى موڭغۇلالرغ ــى ئوغل ــەن، ئىككىنج ــالپ قۇۋەتلىگ قول
جەڭــدە شــېھىت بولغــان. ئەممــا كېيىــن خەلقنىــڭ ئامانلىقــى ئۈچۈن 
پاسســىپ قارشــى تــۇرۇش ھەرىكىتىگــە ئۆتكــەن. بــۇ دەۋرلــەر دەل 
1243-يىللىــرى بولــۇپ موڭغــۇل قوماندانلىرىدىــن بىــرى بولغــان 
بايجــۇ نويــان ئەســكەرلىرى بىلــەن ســەلدەك ئىلگىرلــەپ كونيانىــڭ 

بوسۇغىســىغا كېلىــپ قالغــان ئىــدى.

ــە  ــەن ئاناتولىي ــكىرى بىل ــڭ ئەس ــان 30 مى ــۇ نوي بايج
ــىۋاس  ــەن س ــان بىل ــپ، ئەرزىنج ــتۇرۇپ كىرى ــا باس تۇپراقلىرىغ
ئارىلىقىدىكــى كۆســەنتاغ دېگــەن يەرگــە يېتىــپ كەلگــەن. 
ــكىرى  ــڭ ئەس ــڭ 80 مى ــەلجۇقالر دۆلىتىنى ــى س ــا قارش موڭغۇلالرغ
كۈچــى بــار ئىــدى. ئەممــا ئۆزىدىــن شــۇنچە ئــاز بولغــان موڭغۇل 
ئەســكەرلىرىگە قارشــى ئۇرۇشــتا تۈركلــەر يېڭىلگــەن. چۈنكــى بــۇ 
تــۈرك ئەســكەرلىرىنىڭ قوماندانــى دادىســىنىڭ قاتىلــى دەپ قارالغان 
ــكە  ــى كۆرۈلۈش ــچ ياخش ــن ھې ــكەرلەر تەرىپىدى ــق ۋە ئەس خەل
مۇيەسســەر بولمىغــان ســۇلتان غىياســەددىن كەيھۈســرەۋ)ىى( ئىــدى. 
بــۇ يــاش ســۇلتاننىڭ ئەتراپىدىكــى ياخشــى قومانــدان ۋە ۋەزىــر 
ــەر تەرىپىدىــن يوقۇتۇلغــان،  ئەزەمالرنىــڭ ھەممىســى قارشــى كۈچل
قالغانلىــرى رەنجىــپ، چىــن كۆڭۈلدىــن ســۇلتانغا مايىــل بولمىغــان 
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ــەنچىنى  ــى، ئىش ــەن ئۈمىدىن ــۇ ئاساس ــۇپ، بۇالرم ــەر بول بەگل
يوقاتقــان ئىــدى. بــۇ قىيىــن ۋەزىيەتتــە ئەســكەر ۋە خەلق ياخشــى 
سىياســەتچىلەرگە، ئۇرۇشــقا ماھىــر قوماندانالرغــا ئىھتىياجلىــق ئىدى. 
ــىپ  ــىدىن ئەگىش ــر ئارقىس ــداق بى ــۇكى ئۇن ــەت ش ــا ھەقىق ئەمم
ــەڭ  ــەن ج ــق بىل ــدا باھادىرلى ــۇرۇش مەيدانلىرى ــان، ئ ماڭىدىغ
ــى.  ــدان يوقت ــر قومان ــەرت ئىشــەنچىلىك بى ــت، م ــان يىگى قىلىدىغ
شــۇڭا موڭغۇلــالر بىلــەن بولغــان ئۇرۇشــتا تــۈرك ئەســكەرلەرنىڭ 
ســانى نەچچــە ھەسســە كــۆپ بولســىمۇ جەڭگىۋارلىقــى بولمىغانلىقى، 
ھەممىســى جېنىنــى ساقالشــقا ئۇرۇنغانلىقــى ئۈچــۈن، جــەڭ 
ــمەننىڭ  ــپ، دۈش ــن يېڭىلى ــمەن تەرىپىدى ــالنماي دۈش ــلىنار باش باش
ــر  ــە بى ــان. يەن ــەۋەپ بولغ ــكە س ــى ئۆستۈرۈش جەڭگىۋارلىقىن
ــر  ــۇر بى ــى تەككەبب ــرەۋنىڭ ناھايىت ــەددىن كەيھۈس ــەۋەپ غىياس س
ــدۇ: »ئەگــەر  ــداق دەي ــى دۈشــمەننى ســەل چاغــالپ مۇن قوماندان
ئالــالھ ئــۇالر بىلــەن بىللــە بولغــان تەقدىردىمــۇ يەنــە باشــقا بىــر 
ــا«  ــۇر ۋە خات ــۈك »كۇف ــۇ بۈي ــوق« ب ــز ي ــە ئىھتىياجىمى ئەمىرگ
ــڭ  ــدۇ. بۇنى ــال يېڭىلى ــدان بىردىن ــەن قومان ــە كىرگ ــەن جەڭگ بىل
ــە- ــۇرۇش تۈگ ئارقىســىدىنال ســۇلتان غىياســەددىن كەيھۈســرەۋ ئ
تۈگۈمەيــال ئەســكەرلىرىنى ۋە ئەمىرلىرىنــى تاشــالپ قويــۇپ، ئالــدى 
ــا ئاندىــن ئەنقەرەگــە ۋە كېيىــن  ئارقىســىغا قارىمــاي باشــتا توقاتق

ــدۇ. ــپ كېتى ــا قېچى ئانتالياغ

ــن  ــكەرلەر ئارقا-ئارقىدى ــان ئەس ــى تۇيغ ــۇلتاننىڭ قاچقىنىن س
ــان  ــۇكى قاچق ــش ش ــك ئى ــەڭ كۈلكىلى ــاليدۇ. ئ ــقا باش قېچىش
ئەســكەرلەردىن قېلىــپ قالغــان قۇپقــۇرۇق چىدىرالرنــى، ئەســكىرىي 
بازىالرنــى كۆرگــەن موڭغۇلــالر بــۇ بىــر تــوزاق بولۇشــى مۇمكىــن، 
ــايدۇ دەپ  ــلىتىۋاتقان ئوخش ــك ئىش ــي تاكتى ــە ھەربى ــەر بىزگ تۈركل
ــاي ئىككــى كــۈن  ــا ئىلگىرلەشــكە پېتىنالم ــق ئالغ ــالپ داۋاملى ئوي
ــى  ــەپىنىڭ يوقلىقىن ــق ش ــر گۇمانلى ــچ بى ــرى ھې ــاقاليدۇ. ئاخى س
ســەزگەن موڭغۇلــالر ئومۇمىــي يۈزلۈك ھۇجۇمغــا ئاتلىنىــپ، ئاخىرقى 
ــاراج  ــى تاالن-ت ــال يەرن ــۈرۈپ، ئۇچرىغان ــا كەلت ــى قولغ غەلبىن
قىلىــدۇ. كــەڭ كۆلەملىــك ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارىــدۇ.
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موڭغۇلــالر بــۇ ئۇرۇشــتا 300 تۆگىگــە ئارتقــۇدەك ئالتــۇن، 
ــق  ــەت باھالى ــل قىمم ــۇدەك ھەرخى ــا ئارتق ــڭ ھايۋانغ ــۈچ مى ئ

ــدۇ. ــا ئالى ــى ئولج زىبۇ-زىننەتلەرن

ــالق  ــل ۋە ئەخ ــرەۋنىڭ ئەقى ــەددىن كەيھۈس ــۇلتان غىياس س
ــە  ــن ئاناتولىي ــى تۈپەيلىدى ــى، قورقۇنچاقلىق ــى زەئىپلىك جەھەتتىك
ســەلجۇقالر دۆلىتــى سىياســى، ھەربىــي ۋە ئىجتىمائىــي جەھەتتىــن 
قاتتىــق ئۇپرىغــان. شــۇ ســەۋەپتىن خەلقنىــڭ بەخــت -ســائادىتى 
ــتەقىللىقىدىن  ــن، مۇس ــي مەۋجۇتلۇقتى ــپ، مىللى ــا يۈزلىنى زاۋاللىقق

ــان. ــرۇم قالغ مەھ

ــىدە  ــە نەتىجىس ــكەن غەلب ــن ئېرىش ــالر ئارقا-ئارقىدى موڭغۇل
ــپ  ــن ئايرىلى ــۇلتانىنىڭ كونيادى ــەلجۇقالر س ــان س ــۇ نوي ۋە بايج
قاچقانلىقىنــى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن تېخىمــۇ جاســارەتلىنىپ، ئالدىغــا 
ــى  ــەلجۇقالرنىڭ پايتەخت ــۈرۈپ، س ــى ئۆلت ــى مەۋجۇداتن ئۇچرىغانلىك
ــى  ــڭ تاجاۋۇزچىلىقىن ــان. موڭغۇلالرنى ــىرىغا ئالغ ــى مۇھاس كونيان
ــڭ  ــىك-دېرىزىلىرىنى چى ــى ئىش ــا خەلق ــان كوني ــدان بىلىدىغ ئوب
ــى قىلىشــقا باشــلىغان.  ــى ســاقالپ قېلىشــنىڭ ئامالىن ــپ جېنىن يېپى
ــر ئامــال- ئەممــا ئەينــى چاغــدا بۇنــداق قىلىشــنىڭ ياخشــى بى
چــارە ئەمەســلىكى ھەممــە كىشــىگە بــەش قولــدەپ ئايــان ئىــدى.

ئۇنىــڭ ئۈســتىگە موڭغــۇل ئەســكەرلىرىنىڭ بــاش قوماندانــى 
بايجــۇ نويــان كونيانــى تۈپتــۈز قىلىۋىتىشــكە قەســەم ئىچكەنتــى.

ــال  ــا كەلگەننى ــەلدەك ئالدىغ ــارائىتتا س ــن ش ــۇنداق قىيى ش
ــكەرلىرىگە  ــۇل ئەس ــان موڭغ ــوق قىلىۋاتق ــۈپۈرۈپ ي سىرىپ-س
ئاكتىــپ قارشــى تۇرۇشــنىڭ مۇمكىــن ئەمەســلىكىنى بىلگــەن خەلقنىڭ 
ــن  ــى جااللىدى ــن ئال ــى نىزامىددى ــرى ۋە قوماندان ســۆيۈملۈك ۋەزى
رۇمىنىــڭ قوللىشــى ئاســتىدا موڭغۇلــالر بىلــەن ســۈلھ تۈزۈشــنىڭ 

ــلىغان. ــقا باش ــىنى قىلىش چارىس

ــڭ  ــپ، خەلقنى ــەت قىلى ــە مۇراجىئ ــى خەلقق ــن ئال نىزامىددى
ئامانلىقىنــى ســاقالپ قېلىشــى ئۈچــۈن مال-مۈلكىدىــن ۋاز 
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كېچىشــىنى تەلــەپ قىلىــدۇ ۋە خەلقنىــڭ مال-دۇنيالىرىنــى يىغىــپ، 
كونيــا ســىرتىدا چىدىــر تىكىــپ ياتقــان موڭغــۇل ئەســكەرلىرىنىڭ 
قوماندانــى نويانغــا ســوۋغا قىلىــدۇ. ئاخىــرى ئــۇرۇش توختىتىلىــپ 
ــدۇ.  ــاقالپ قالى ــىدىن س ــا ئۇچرىش ــڭ قىرغىنچىلىقق ــا خەلقىنى كوني
بــۇ چاغــدا جااللىدىــن رۇمــى نىزامىددىــن ئالىنــى قولــالپ كونيــا 

ــەن. ــەپەرۋەرلىككە كەلتۈرگ ــى س ــۆزلەپ ئۇالرن ــە ۋەز س خەلقىگ

جااللىدىــن رۇمــى بەلختىــن يولغــا چىقىــپ كونياغــا كەلگىچــە 
ــە  ــرى ۋە ئىلمىگ ــي تەجربىلى ــى ئەمەلى ــۇ جەريانالردىك ــان ب بولغ
ــدان  ــى ئوب ــەم ئەتراپتىكــى خەلقلەرن ــى ھ ــەم تۈركلەرن ــپ ھ تايىنى
تونــۇپ يەتكــەن. شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە موڭغۇلالرنىــڭ ياۋۇزلۇقىغا 
ــڭ  ــۇ موڭغۇلالرنى ــدى. ئ ــەخس ئى ــر ش ــان بى ــاھىت بولغ ش
قىرغىنچىلىقىدىــن قاچقــان ئائىلىســى ۋە باشــقا مۇســاپىر خەلقلەرنىــڭ 
ــەزى  ــڭ ب ــە موڭغۇلالرنى ــەن بىرگ ــۆرۈش بىل ــى ك ــۇ زارىن ئاھ
ئاالھىدىلىكلىرىنــى كۆرگــەن. ئــۇ ھامــان بىــر كۈنــى موڭغۇلالرنىــڭ 
ــۇ  ــەن تەقدىردىم ــدى دېگ ــى، قال ــن كېتىدىغانلىقىن ــۇ تۇپراقالردى ب
كېتىدىغانلىقىغــا  بولــۇپ  ئاسىمىالتســىيە  بولــۇپ  مۇســۇلمان 
ئىشــەنگەن. ۋاھالەنكــى كېيىــن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بــۇ يىراقنــى 
كۆرەرلىكىنــى تارىــخ ئىســپاتلىدى. شــۇڭا ئــۇ موڭغۇلالرغــا قارشــى 
ئــۆز ئالدىغــا بىــر سىياســەت يۈرگــۈزدى، يەنــى ئۇالرغــا ئاكتىــپ 
قارشــى تۇرۇشــنىڭ ئورنىغــا پاسســىپ قارشــى تــۇرۇش ئۇســۇلىنى 
قولالنــدى. چۈنكــى جااللىدىــن رۇمــى يۇقىرىــدا دەپ ئۆتكەنــدەك 
موڭغۇلالرنىــڭ تۈركلــەر ئىچىــدە ئېرىــپ تۈگەيدىغانلىقىنــى تونــۇپ 
يەتكــەن. ئــۇ بــۇ توغرىســىدا »فىھــى مافــى« ناملىــق ئەســىرىدە 
مۇنــداق دەيــدۇ: »ســىلەر ئۇالرنــى كاپىــردەك كۆرۈســىلەر. ئەممــا 

ــەن.«  ــى كۆرۈۋاتىم ــى مۆمىنلەرن ــەن كىلەكچەكتىك م

ــاق  ــار ئىتتىپ ــال ب ــەن ئام ــالر بىل ــى موڭغۇل ــن رۇم جااللىدى
ــپ،  ــىر قىلى ــا تەس ــڭ ئىتىقادىغ ــتا ئۇالرنى ــۈپ، ئاستا-ئاس ئۆت
ــارەت يېڭــى  ــن ئىب ــپ تۈگىتىۋىتىشــنىڭ الزىملىقىدى ــى ئېرىتى ئۇالرن
بىــر پىكىرنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. يەنــە ئــۇ چوڭقــۇر ئەتراپلىــق 
ــداق  ــىرىدە مۇن ــق ئەس ــى« ناملى ــى ماف ــپ »فىھ ــۇر قىلى تەپەكك
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ــدۇ: ــر يۈرگۈزى پىكى

ــان  ــۇرۇن كىيىدىغ ــتىن ب ــە كېلىش ــۇ يەرلەرگ ــڭ ب موڭغۇلالرنى
كىيمــى، مىنىدىغــان ئاتلىــرى يــوق ئىــدى. قولىدىكــى قوراللىــرى 
ــۇپ،  ــى توي ــڭ قارن ــر ئۇالرنى ــدى. ھازى ــارەت ئى ــن ئىب ئوتۇندى
ئــەڭ نوچــى ئــەرەپ ئاتلىرىنــى مىنىــپ، ئــەڭ ياخشــى قورالالرنــى 

ــدى. ــۇن بول ــە مەپت ــەمەت ۋە كىبىرلىكك ــۇپ، ھەش تۇت

ــە  ــداق غەلبىلەرگ ــڭ مۇن ــە ئۇالرنى ــى يەن ــن رۇم جااللىدى
ــدۇ: ــان قىلى ــداق باي ــىنى مۇن ئېرىشىش

ــر  ــز بى ــى ئاجى ــۇنۇق، ناھايىت ــرى س ــڭ كۆڭۈللى موڭغۇلالرنى
خەلــق ئىــدى. ئــۇالر تەڭرىگــە ھــەر ۋاقىــت يالــۋۇرۇپ مۇناجاتتــا 
بولــدى. تەڭرىمــۇ ئۇالرنىــڭ مۇناجىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ ئۇالرغــا 
يــاردەم قىلــدى. ئەمــدى بۈگۈنگــە كەلگەنــدە ئۇالرنىــڭ بۇنــداق 
ئۇلۇغلىنىــپ، كۈچلىنىــپ، باشــقىالرغا زۇلــۇم سېلىشــى نەتىجىســىدە 
ئۇلــۇغ تەڭــرى ئۇالرنــى يــوق قىلىشــقا يــول ئاچتــى. دېمەككــى 
ــىدىن  ــۈك بولىش ــڭ كۈچل ــەۋەبى ئۇالرنى ــىنىڭ س ــى ئىگىلىش دۇنيان
ــى  ــش ئىكەنلىكىن ــى ئى ــڭ ئىلكىدىك ــى تەڭرىنى ــەس، بەلك ئەم
ــتا  ــدۇ. باش ــى جازاالي ــاال ئۇالرن ــەق تائ ــۈن، ھ ــى ئۈچ بىلىش
ــڭاچ ســەھراالردا  ــرات، ئاچ-يالى ــراق، نام ــۇالر ئىنســانالردىن يى ئ
ــە  ــم ۋىاليەتلىرىگ ــۈن خارەزى ــش ئۈچ ــارەت قىلى ــايتتى. تىج ياش
كېلەتتــى. خارەزىــم شــاھ بۇنــى توســۇش ئۈچــۈن تىجارەتچىلەرنــى 
ــاھلىرىنىڭ  ــالر پادىش ــۈرەتتى. موڭغۇل ــان چۈش ــكە پەرم ئۆلتۈرۈش
يانلىرىغــا بېرىــپ دەرت ئېيتىــپ »تۈگەشــتۇق« دېــدى. پادىشــاھى 
ــر غارنىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ  ــۈك ئىجــازەت ئېلىــپ، بى ئــون كۈنل
ــڭ  ــۇ ئۇنى ــدى. تەڭرىم ــالۋەت قىل ــا تى ــۋۇرۇپ دۇئ ــە يال تەڭرىگ
ــۇل  ــى قوب ــېنىڭ تىلەكلىرىڭن ــپ »س ــۇل قىلى ــى قوب مۇناجىتىن
ــەر  ــار ھ ــاڭ ب ــە بارس ــدى قەيەرگ ــق، ئەم ــىرتقا چى ــم. س قىلدى
دائىــم مۇزەپپــەر بولىســەن« دېگــەن بىــر ئــاۋاز شــاھنىڭ قۇلىقىغــا 
ــە  ــېلىپ قەيەرگ ــىغا س ــى ئارقىس ــەن خەلقىن ــڭ بىل ــدى. بۇنى ئاڭالن
ــپ  ــۈن ئۇرۇشــتا غالى ــەردە غەلبىگــە ئېرىشــتى. پۈت بارســا شــۇ ي
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ــدى. ــە يېيىل ــەر يۈزىگ ــدى ۋە ي كەل

ــى  ــن رۇم ــۇزال جااللىدى ــالر يالغ ــتا بولىدىغان ــداق قاراش بۇن
ــداق  ــڭ بۇن ــرى موڭغۇلالرنى ــالم ئالىملى ــۇن ئىس ــتىن نۇرغ بولماس
غەلبىگــە ئېرىشىشــىنى مۇســۇلمانالرغا بولغــان بىــر ئىالھىــي جــازا 
دەپ تونــۇدى. مۇســۇلمانالر يولدىــن ئازغانلىقــى ئۈچــۈن ئۇالرنــى 
جازاالشــقا چىڭگىزخاننــى كۈچلەنــدۈردى دېيىشــتى. دېمىســىمۇ شــۇ 
ــا  ــى زاۋاللىقق ــەلجۇقالر دۆلىت ــى ۋە س ــىيە خەلىپىلىك ــدا ئابباس زامان
يۈزلەنگــەن بىــر ۋەزىيەتتــە ئىــدى. بــۇ قــاراش تارىخىــي پاكىتالردا 

ھەممىمىزگــە ئايــان.

ئومۇمــەن قىلىــپ ئېيتقانــدا موڭغۇلــالر بىلــەن بولغــان بارلىق 
ئاكتىــپ كۈرەشــلەرنىڭ ھەممىســى مەغلۇبىيــەت بىلەن ئاخىرالشــقانتى. 
مۇســۇلمان خەلقلەرنىــڭ قولىــدا ئۇالرغــا قارشــى چىققــۇدەك كــۈچ 
ۋە ئەســكەر قالمىغــان ئىــدى. دەھشــەتلىك قىرغىنچىلىقالردىــن ســاق 
قالغــان خەلقنــى ئاكتىــپ مۇجادىلــە قىلىشــقا چاقىرىــش، مەۋجــۇت 
خەلقنــى ئۆلۈمگــە تۇتــۇپ بېرىــش بىلــەن بــاراۋەر. ھــەر قېتىملىق 
قوزغىــالڭ زەپەرنىــڭ ئورنىغــا مەغلۇبىيــەت ئەكەلگەن ئىــدى. خەلقنىڭ 
ئۈســتىگە قاتمۇقــات زۇلۇمنىــڭ كېلىشــىگە يــول ئاچقانتــى. بۇنــداق 
شــارائىت ئاســتىدا پەقــەت بىــرال يــول بــار بولــۇپ، ئــۇ بولســىمۇ 

»پاسســىپ قارشــى تــۇرۇش«.

ــى  ــۆز ئالدىمىزدىك ــك ك ــۇرۇش دېگەنلى ــى ت ــىپ قارش پاسس
ــى  ــڭ بارلىقىن ــپ خەلقنى ــۇق پايدىلى ــن تول ــۇت ئىمكانالردى مەۋج
قوغــداپ قېلىــش، ئۇالرنىــڭ داۋاملىــق قىرىلىــپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنى 
ئېلىــش ۋە ســەۋر قىلىــش ئارقىلىــق داۋاملىــق كۈچىيىــش يولىغــا 
ــق  ــپ كۈرەشــكە تەييارلى ــەپ، كەلگۈســىدىكى ئاكتى ــاراپ ئىلگىرل ق

ــۇر. ــش دېمەكلىكت قىلى

ئىنســانالر ئالالھتىــن ھەرگىــز ئۈمىدىنــى ئۈزمەســلىكى الزىــم. 
ــىنىڭ  ــۈپ سۈرىس ــى يۈس ــڭ رەبب ــۇ ئالەملەرنى ــڭ ئۈچۈنم ئۇنى
87-ئايىتىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالالھنىــڭ رەھمىتىدىــن نائۈمىــد 
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ــڭ  ــال ئالالھنى ــر قەۋم ــەت كاپى ــىزكى، پەق ــاڭالر، شۈبھىس بولم
ــىزلىنىدۇ.« ــن ئۈمىدس رەھمىتىدى

ــالپ،  ــد بېغىش ــا ئۈمى ــا قالغانالرغ ــى ھاياتت ــن رۇم جااللىدى
ئۇالرنــى پاسســىپ قارشــى تۇرۇشــقا چاقىــردى. تىنچلىــق ئىچىــدە 
بىــر دەۋرنــى ئۆتكــۈزۈپ كەلگۈســى مۇجادىلــە ئۈچــۈن قەھرىمــان 
دەســتىدىن  ئۇرۇشــنىڭ  ئاتلىنىــدۇ.  يېتىشتۈرۈشــكە  ئــەۋالت 
ــەم  ــي مەلھ ــا مەنىۋى ــڭ يارىلىرىغ ــىز خەلقنى ــىزالنغان، ئۈمىدس ھالس
ــۇق  ــڭ نۇرل ــە ئۈمىدنى ــان خەلقق ــا تېڭىرقىغ ــۈرىدۇ. قاراڭغۇلۇقت س
ــۇالر  ــدۇ. ئ ــپ قوپى ــەڭ يېتى ــەن ت ــۇالر بىل ــدۇ. ئ ــى ياقى چىرىغىن
بىلــەن ھــەم ســۆھبەتتە بولىــدۇ، تاپقاننــى تــەڭ يــەپ ئىچىــدۇ.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بــۇ قاراشــلىرى ۋە ئەمەلىــي ھەرىكىتــى 
ــاالك  ــەي ھ ــى پۈتۈنل ــەس بەلك ــق ئەم ــمەندىن قورققانلى دۈش
ــن  ــى قايتىدى ــەن ئۈمىدلەرن ــپ، ئۆلگ ــى ئېلى ــنىڭ ئالدىن بولۇش
ــۇل  ــىماق، ئ ــول ياس ــۈن ي ــش ئۈچ ــا تىرىلى ــدۈرۈپ، قايت تىرىل

ــاپلىناتتى. ــۇپ ھېس ــالماق بول س

ــتىدا  ــى ئاس ــڭ تاجاۋۇزچىلىق ــى موڭغۇلالرنى ــالم دۇنياس ئىس
ــن  ــدە، قايتىدى ــر مەزگىل ــۇنداق بى ــان ش ــران بولغ خانى-ۋەي
تىرىلگــەن تــۈرك مىللىتــى يېڭــى بىــر ئــەۋالت ۋە يېڭــى دۆلەتنــى 
ــۇ  ــدى ۋە ب ــە قىل ــپ مۇجادىل ــدا ئاكتى ــۈرۈش يولى ــا كەلت بارلىقق
ــۇزۇن  ــن ئ ــەن ئارىدى ــى ھەقىقەت ــڭ مېۋىس ــق ئەمگەكنى جاپالى
ئۆتمــەي كۆرۈلگــەن ئىــدى. كېيىــن ماددىــي ۋە مەنىۋىــي جەھەتتىن 
ــە  ــى نەچچ ــى جاھانن ــۈرك خەلق ــەن ت ــپ، كۈچلەنگ ــى قىلى تەرەقق

ــى. ــۇرۇپ چىقت ــى ق ــمانلى دۆلىتىن ــورىغان ئوس ــىر س ئەس
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20. ئۆلۈم
جااللىدىن ئۆلسە، ئۆلدى دېمەڭالر،

چۈنكى ئۆلدۈم، تىرىلدىم.
دوست ئالدى، ئەكەتتى مېنى.

                                                                  -مەۋالنا

ــان  ــي بولغ ــەڭ تەبىئى ــۈم، ئ ــۈن ئۆل ــانالر ئۈچ ــز ئىنس بى
نەتىجىــدۇر ۋە بــار بولىشــىمىزنىڭ بىــر ســەۋەبىدۇر. ئۆلــۈم بىــز 
ئىنســانالرنىڭ ئىرادىســىگە بوي ســۇنمايدىغان بىردىنبىــر ھەقىقەتتۇر. 
ئۆلــۈم پۈتۈنلــەي يــوق بولــۇش دېگەنلىكتىــن دىــرەك بەرمەيــدۇ. 
ــۈش  ــا كۆچ ــرەت ھاياتىغ ــن ئاخى ــا ھاياتىدى ــۇ دۇني ــۈم، ب ئۆل
دېگەنلىكتــۇر. ئۆلــۈم بــۇ دۇنيادىــن كېتىــپ، ئــۇ دۇنيــادا قايتىدىن 
ــۇ  ــار ب ــان ب ــاكان، زام ــەك م ــۈم دېم ــۇر. ئۆل ــۇش دېمەكت تۇغۇل
ئالەمدىــن ماكانســىز، زامانســىز ئــۇ ئالەمگــە ئاپىرىدىغــان بىردىنبىــر 

ــول دېمەكــدۇر. ي

ــىق«نىڭ  ــە »ئاش ــۇرى بويىچ ــڭ تەپەكك ــن رۇمىنى جااللىدى
ۋىســالىغا يېتىشــى دېمەكتــۇر. ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »ئەي ئاشــىق، 
ــتىن،  ــۈل بەرمەس ــە كۆڭ ــدە. كۆڭۈلگ ــى ئۆلۈم ــىقالرنىڭ ھايات ئاش

ــەن تاپالمايســەن.« باشــقا ســۈرەت بىل

ــېكەردەك  ــۈم ش ــن، ئۆل ــن كېيى ــەل ئالغاندى ــى س  »جانن
ــدۇ. بولى

ــن،  ــە بولغاندىكى ــەن بىرگ ــېنىڭ بىل ــق س ــۈش ئارقىلى ئۆل
ــدۇ.« ــق تۇيۇلى ــۇ تاتلى ــق جاندىنم ــە تاتلى ــۈم بىزگ ئۆل
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مۇتەســەۋۋۇپالر ۋە پەيالســوپالر ئۆلۈمدىــن ھېــچ قورقمىغــان. 
ھەتتــا جااللىدىــن رۇمــى ئۆلگــەن كۈنىنــى ئۆزىنىــڭ تــوي كۈنــى 
دەپ ھېســاپلىغان. يەنــى ئــۇ كۈننــى ئاشــىقىنىڭ ۋىســالىغا يېتىدىغان 
ــۇ  ــادا ئ ــە كوني ــۈن ھازىرغىچ ــۇنىڭ ئۈچ ــەن. ش ــۈن دەپ بىلگ ك
ــارۇس«  ــەبئى ئ ــى »ش ــڭ 17-كۈنىن ــان 12-ئاينى ــات بولغ ۋاپ
ــرى  ــەش پائالىيەتلى ــوڭ تەبرىكل ــى« دەپ چ ــوي كېچىس ــى »ت يەن

ــدۇ. ئۆتكۈزىلى

ــتىدىن،  ــانالر ئۈس ــەت ئىنس ــۇ ھەقىق ــارەت ب ــن ئىب ئۆلۈمدى
جۈملىدىــن بارلىــق جانلىقــالر ئۈســتىدىن چوقــۇم غەلبــە قىلىدىغــان 
ــى  ــى گاداي، مەيل ــاھ مەيل ــى ش ــۈم مەيل ــەت. ئۆل ــر ھەقىق بى
ــپ،  ــا ئېلى ــۆز قوينىغ ــىنى ئ ــز ھەممىس ــى ئاجى ــۈك، مەيل كۈچل
ــدۇ. ــە كۆتۈرى ــۇ ئالەمگ ــپ، ئ ــەرق قىلى ــى غ ــدەك ھەممىن كەلكۈن

ــاق  ــن قورقس ــر تەرەپتى ــزدا بى ــى ئويلىغىنىمى ــز ئۆلۈمن بى
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۆلۈمدىــن ئىبــارەت بــۇ ھەقىقــەت ئالدىــدا 
ــزدا  ــى تەپەككۇرىمى ــز. ئۆلۈمن ــەن تەســلىم بولىمى تۆۋەنچىلىــك بىل
قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن بــۇ ھاياتنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى تېخىمۇ 
ــاپ  ــى چىرم ــى بىزن ــۈم قورقۇنچىس ــەر ئۆل ــز. ئەگ ــۇپ يېتىمى تون
ــن  ــدۇق؟ بۇندى ــالر ئى ــداق قى ــدا قان ــۇ چاغ ــا ئ ــان بولس ئالغ
كېيىنكــى ھاياتىمىزنــى قورقــۇ ئىچىــدە ئۆتكــۈزۈپ، ھايــات تۇرۇپ 
ــدە نەپرەتلىنىشــنى  ــۇ ئىچى ــە قورق ــدۇق. شــۇڭا ئۆلۈمگ ــەر ئى ئۆل
ئەمــەس، بەلكــى جەســۇرلۇق بىلــەن ئۇنــى سۆيۈشــنى تاللىــدۇق.

ــن  ــم ئۆلۈمدى ــدۇ: »ھەركى ــداق دەي ــى مۇن ــن رۇم جااللىدى
ــتىدىن  ــڭ ئاس ــا بۇرۇتلىرىنى ــوپىالر ئۇنىڭغ ــدۇ. س ــۈپ قورقى ئۈرك

ــدۇ.« كۈلى

ــەد  ــۈم مۇھەمم ــى ئۆل ــڭ تەپەككۇرىدىك ــن رۇمىنى جااللىدى
ئەلەيھىســاالمنىڭ »ئۆلمەســتىن بــۇرۇن ئۆلــۈڭالر« دېگــەن 
ــۇرۇن  ــتىن ب ــدۇر. ئۆلمەس ــان ئۆلۈم ــۇن بولغ ــىگە ئۇيغ ھەدىس
ئۆلمــەك، ھايــات چاغلىرىمىــزدا كىشــىلەرگە زىيــان يەتكۈزمەســلىك، 
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ــىلىققا  ــى ياخش ــۈرۈپ، تەبىئىيىتىمىزدىك ــىمىزنى ئۆلت ــق نەپس زىيانلى
ــانالرغا  ــتۇرۇپ، ئىنس ــى جۇشقۇنالش ــپ ئىنىرگىيىمىزن ــل ئاكتى مايى
پايدىلىــق ئىشــالرنى قىلىــش. ھەقىقىــي ئىنســان مەجبۇرىيەتلىرىنــى 
ــە  ــپ نەگ ــن كېلى ــەن، نەدى ــۇپ يەتك ــى تون ــان، ھەقن ئورۇناليدىغ
ــم  ــان دائى ــداق ئىنس ــاندۇر. بۇن ــەن ئىنس ــى بىلگ بارىدىغانلىقىن
ــت- ــڭ بەخ ــق قەۋمنى ــن بارلى ــىنى جۈملىدى ــى، ئائىلىس ئۆزىن
ــر  ــز بى ــن، پاكى ــان، ئەركى ــەلتەنەتىنى ئوياليدىغ ــائادىتىنى، س س
جەمئىيــەت يارىتىــش ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــدۇ. شــۇڭا بــۇ ھايــات 

ــۇر. ــر ھاياتت ــان بى ــەن تولغ ــەققەتلەر بىل جاپا-مۇش

ــھۇر  ــى )1900-1844( مەش ــوپلىرىدىن نېچش ــان پەيالس گېرم
كىتابــى »مۇزىكىدىــن تراگىدىيەنىــڭ تۇغۇشــى«دا قەدىمقــى 
ــدۇ: ــا ئالى ــر ئەپســانە ھېكايىســىنى تىلغ ــداق بى ــڭ مۇن گرىكالرنى

پادىشــاھ مىــداس ئورمانــدا دىئونيوســنىڭ يــول باشلىغۇچىســى 
ــنى  ــا سىلۇنۇس ــدۇ. ئەمم ــۈن قوغالي ــۇش ئۈچ ــنى تۇت سىلۇنۇس
تۇتالمايــدۇ. ئــۇزۇن مەزگىــل ئىــز قوغــالپ يــۈرۈپ، نىھايــەت بىر 
كۈنــى ئۇنــى تۇتىۋالىــدۇ. پادىشــاھ ئۇنــى قولغــا چۈشــۈرگەندىن 
ــادەم  ــر ئ ــورايدۇ: »بى ــۇئال س ــداق س ــن مۇن ــن ئۇنىڭدى كېيى
ــۆپ  ــەڭ ك ــان ۋە ئ ــەڭ ياخشــى كۆرىدىغ ــادا ئ ــۇ دۇني ئۈچــۈن ب

ــە؟« ــە زادى نېم ــان نەرس ــارزۇ قىلىدىغ ئ

بــۇ چاغــدا ســىلۇنۇس ھېــچ بىــر نەرســە دېمــەي، قىمىرداپمۇ 
ــق  ــكە قاتتى ــاۋاپ بېرىش ــاھ ج ــدۇ. پادىش ــم تۇرۇۋالى ــاي جى قويم
قىســتايدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ئــۇ قاقاقــالپ كۈلــۈپ كېتىــپ ئارقىدىــن 
مۇنــداق جــاۋاپ بېرىــدۇ: »ئــەي بىچــارە، بىــر كۈنــدەك قىســقا 
ــڭ  ــرى، مېنى ــڭ بالىلى ــت ۋە ھەقىرلىقنى ــەۋم، بەخ ــار ق ــرى ب ئۆم
دېمەكچــى بولغىنىمنــى ئاڭلىمىســاڭالر ســىلەر ئۈچــۈن ئــەڭ ياخشــى 
بولغــان بوالتتــى. ئەممــا مىــڭ ئەپســۇس ســىلەر مېنــى سۆزلەشــكە 
زورالۋاتىســىلەر. ســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشــى نەرســىگە ئېرىشىشــىڭالر 
ــەڭالر  ــان نەرس ــىلەرنىڭ كۈتىۋاتق ــەس. س ــن ئەم ــز مۇمكى ھەرگى
ــار  ــچ ب ــۇپ، ھې ــارەت بول ــلىكتىن ئىب ــچ كەلمەس ــا ھې ــۇ دۇنياغ ب
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بولماســلىق دېمەكتــۇر يەنــى ھېــچ بولماســلىق دېمەكتــۇر. ســىلەر 
ئۈچــۈن ئىككىنجــى ياخشــى بىــر نەرســە شــۇكى، ســىلەرنىڭ تىــز 

بىــر ۋاقىــت ئىچىــدە ئۆلۈشــىڭالردۇر.«

ــا  ــال ئارزۇ-ئارمانلىرىغ ــەت ئۆلگەندى ــان پەق ــەك ئىنس دېم
يېتىــدۇ. بــۇ ئارمانالرغــا يېتىــش يولىــدا جاپالىــق ئەمگەك قىلىشــقا 
ــەت ۋە  ــا تىرىشــىپ ئۆگىنىشــكە، مىلل ــۇ ھاياتت ــدۇ. ب ــرا كېلى توغ
ۋەتــەن ئۈچــۈن، جۈملىدىــن پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ بەختــى ئۈچۈن 
ماددىــي ۋە مەنىۋىــي قىممــەت يارىتىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. ئەمما 
بــۇ يولدا ھەرگىــز »مېنىڭدىــن باشقىســى بىــكار« دەپ تەكەببۇرلىق 
ــز  ــال بولىدىكەنمى ــادا ھايات ــۇ دۇني ــدۇ. ب ــول قويۇلماي ــقا ي قىلىش
قىلىۋاتقــان ئىشــىمىزنى كەمتەرلىــك بىلــەن ئــەڭ ياخشــى دەرىجىــدە 
قىلىشــىمىز، ئــەڭ توغــرا، ئــەڭ مۇكەممــەل قىلىشــقا تىرىشىشــىمىز 

كېــرەك.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ــە  ــدەك يەن ــام، مېنىڭ ــى بوشاتس ــپ، ئۆين ــن كېتى ــۇ ئۆيدى ب
بىــرى ياكــى مېنىڭدىــن ياخشــىراقى كېلىــپ ئۆيگــە كىرىــدۇ. دۇنيــا 
ئەســىرلەر بويىچــە ئەجداتتىــن ئەۋالتقــا مۇشــۇنداق مىــراس قالغان. 
دادىســى تۇپــراق ئاســتىغا كىرســە، ئوغلــى دادا بولىــدۇ. پەقــەت 
ئىنســانال ئەمــەس، ھايۋانمۇ شــۇنداق. ئەگــەر ئۇنــداق بولمايدىغان 
بولســا دۇنيــادا بىرمــۇ جانلىقنــى كۆرمىگــەن بوالتتــۇق. كېچىلىــرى 
كــۆك يۈزىدىــن قۇيــاش چېكىنىــپ كەتكەنــدە، قۇياشــنىڭ ئورنىنــى 

يۇلتــۇز بىلــەن ئــاي ئالىــدۇ.

ئورنىنــى  ئۆلگەننىــڭ  ھــەر  الزىمكــى،  ئۇنۇتماســلىق 
تولدۇرىدىغــان بىرســى بــار. ھــەر كەتكەننىــڭ ئارقىســىدىن تېخىمــۇ 
ــر  ــا بى ــۇ دۇني ــدۇ. ب ــى كېلى ــق بىرس ــۇ ئەقىللى ــى، تېخىم ياخش
خىيــال، بىــر ئويــۇن بىلــەن تولغــان. بىــز ئويــۇن ئوينىغۇچىالرمىز. 
شــۇڭا ئويۇننــى قائىدىســىگە ئاساســەن ئويناشــنى بىلىشــىمىز الزىم.

جااللىدىن رۇمى ئۆلۈم توغرىسىدا يەنە مۇنداق دەيدۇ:
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بىز كەتتۇق قالغانالر ساالمەت بولسۇن،
تۇغۇلغان ھامان بىر كۈنى ئۆلىدۇ.

كۆك قۇببىدە ئولتۇرغانالر ياخشى بىلىدۇ،
تامدىن تاش قوپۇرۇلدىمۇ، ئۇ ھامان يىقىلىدۇ.

ھېرىستىن ۋاز كەچ، ئۆزۈڭنى بىكارغا ئاۋارە قىلما،
بۇ تۇپراق ئاستىدا شاگىرتمۇ بىر، ئۇستىمۇ بىر.

ھېچ نازالنما ئەي گۈزەل،
بۇ مازاردا نى شېرىنالر بار، نى شېرىنالر.

پەرھاتتەك يوق بولۇپ كەتكەنلەر.
تىرەكلىرى يەلدەك، ئاھ گۈزەل،

يۆلەنسە قانچىلىك چىدايدۇ؟
ئەسكى بولغان بولساق، ئەسكىلىكىمىز بىلەن كەتتۇق.

ياخشى بولساق ياخشىلىقىمىز بىلەن ئەسلەڭالر.
زاماننىڭ يالغۇز بىر ئەركىكى بولساڭمۇ،

بىر كۈن كېتىسەن، بىردىن بىردىن كەتكەنلەردەك.

ــتەك،  ــى ئىش ــۇددى ئادەتتىك ــى خ ــى ئۆلۈمن ــن رۇم جااللىدى
ــكىنىدەك،  ــا ئېرىش ــۇپ ئازاتلىقق ــن قۇتۇل ــنىڭ قەپەزدى ــر قۇش بى
ئىككىنجــى قېتىــم يېڭىدىــن دۇنياغــا كــۆز ئاچقانــدەكال ئىــش دەپ 

ــدۇ: ــداق دەي ــۇ مۇن ــدۇ. ئ قاراي

 قۇشــقا نىســپەتەن قەپەزدىــن قۇتۇلــۇپ ئۇچــۇش قانچىلىــك 
ــن  ــۇ يۇرتتى ــۈم ۋە ب ــۇ ئۆل ــا، ماڭىم ــق تۇيۇلس ــوش، تاتلى خ

ــدۇ. ــق تۇيۇلى ــوش ۋە تاتلى ــۇنچىلىك خ ــەك ش كۆچم

ــەل  ــالر. ئەج ــا تۇغۇلغان ــۇ دۇنياغ ــن ب ــەي روھ ئالىمىدى  ئ
يېتىــپ كەلگەنــدە ئۈركمــە، قورقمــا. بــۇ ئۆلــۈم ئەمــەس، بەلكــى 

ــتۇر. ــن تۇغۇلۇش ــم يېڭىدى ئىككىنجــى قېتى

ئۇ قەبرە تېشىمغا مۇنداق سۆزلەرنى يېزىڭالر دەيدۇ:

مــەن بېشــىمنى باالدىــن، دائىــم بېرىــپ تۇرىدىغــان 
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قۇتقــۇزدۇم. ئىمتىھاندىــن 

ــاس  ــۈپ خ ــەردە يۈس ــق ئەس ــك« ناملى ــۇ بىلى  »قۇتادغ
ــدۇ: ــداق دەي ــىدا مۇن ــۈم توغرىس ــپ ئۆل ھاجى

 قانچە قاچساڭمۇ ئاخىر ئۆلۈم تۇتقۇسىدۇر،

قانچىلىك تىرىك قالساڭمۇ، ئاخىر ئۆلۈم يەتكۈسىدۇر.

)1382-بېيت(

 ئۆلۈمگە غاپىللىق قىلما، كۆڭلۈڭنى سەگەك تۇت،

قانچە ئۇزۇن ياشىساڭمۇ، ئاخىر يەرنى تۆشەك قىلىسەن.

)1383-بېيت(

 ئادەم بالىسى كارۋانغا ئوخشايدۇ،

 قونالغۇدا ئۇزۇن تۇرالماس، ئۇنىڭ مەنزىلى قېنى؟

)1386-بېيت(

 نى-نى مال-دۇنياغا ئىگە بولغان دۇنيا بەگلىرى،

ــۈپ  ــۈرۈپ ئۆل ــرى تەلم ــدا كۆزلى ــۈم ياقىســىدىن تۇتقان  ئۆل
كەتتــى.

)6634-بېيت(

 نەچچە مىڭ يىل ياشىسىمۇ ئاخىر ئۆلۈم بار،

 قانچىلىك دۇنيا توپلىسىمۇ ئارقىسىدا قالىدۇ.

 )6636-بېيت(

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا، ھەربىــر ئىنســاننىڭ 
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ــان  ــق يولىدىكــى قىلغ ــەن ھاياتلى ــدە بولۇشــى بىل ــا ئاپىرى دۇنياغ
ئەتكەنلىــرى، ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە قوشــقان تۆھپىســى پەرقلىــق 
بولىــدۇ. ھــەر كىمنىــڭ ھاياتــى يەنــە بىرســىنىڭكىگە ئوخشــىمايدۇ. 
ــەۋەبىدىن  ــەت س ــق ۋە زۆرۈرىي ــى مۇھتاجلى ــڭ ئۆزىدىك ھاياتلىقنى
ــۇپ كەتكــەن ئېچىنىشــلىق  ــا تول ــان پۈتكــۈل جاھانغ ــدا بولغ پەي
ــىزلىكلەر  ــان بەختس ــالر، ئۇچراۋاتق ــۇالر، ئىزتىراپ ــەر، قورق كۈلپەتل
ئۆزگىچــە ئايرىم-ئايرىــم بولىــدۇ. ئەمەلىيەتتىكــى ياخشــىلىق، يەنى 
ــۈكۈر-قانائەت  ــائادەت، ش ــابلىنىدىغان بەخت-س ــىلىق ھېس ياخش
ــدۇ. ــر ئىنســاندا ئۆزگىچــە ئىپادىســىنى تاپى ــۇ ھەربى دېگەندەكلەرم

مەۋجۇتلۇقىمىزدىكــى ئــەڭ قىممەتلىــك نەرســە ۋاقىــت. ۋاقىــت 
ــدۇ،  ــۇ قويماي ــپ دەم ئالغىلىم ــتاپ كېلى ــى قىس ــتىن بىزن توختىماس
ــەدەپ  ــا ئوخشــاش ھ ــان قۇلدارغ ــىنى ئېلىۋالغ ــا قامچىس ــۇ قولىغ ئ
ــال  ــدۇ. قوغال-قوغ ــن قوغالي ــقايتىپ كەينىمىزدى ــىنى ئۇش قامچىس
ئاخىــرى بىزنــى ئۆلــۈم بوسۇغىســىغا ھەيــدەپ ئەكىلىــدۇ. ھەممــە 
نەرســىنىڭ قاتىلــى بولغــان ۋاقىتقــا نىســبەتەن ھەربىــر ئىنســاننىڭ 
كــۆز قارىشــى ئوخشــىمايدۇ. بەزىلــەر ۋاقىتنــى قەدىرلەپ بىــر ئۆمۈر 
ــەر  ــە بەزىل ــا يەن ــادەت قىلس ــا، ئىب ــە، تىرىشس ــىپ ئۆگەنس تىرىش

بىكارچىلىــق ھارۋىســىدا كوچــا كېزىــپ الغايــالپ يۈرىشــىدۇ.

ــى، ئىنســانالر  ــڭ زات ــا ھەزرەتلىرىنى ــى مەۋالن ــن رۇم جااللىدى
ئۈســتىدە پارلىغــان ۋە ئۇالرغا ياخشــىلىق، مەرتلىكى بىلــەن ئىللىقلىق 
ســۇنغان بىــر قۇياشــتۇر. قۇيــاش نــۇرى بىلــەن بارلىــق جاھاننــى 
ــى ســۆيىدۇ. شــۇڭا  ــا خەلق ــدۇ. قۇياشــنى پۈتــۈن دۇني ئايدىڭلىتى
ــەرەپلىك  ــك، ش ــك، قەدىرلى ــۇنچىلىك مەنىلى ــۇ ش ــڭ ھاياتىم ئۇنى
ھايــات بولغىنىــدەك، ئۆلۈمىمــۇ شــۇنچىلىك مەنىلىــك، قەدىرلىــك، 

شــەرەپلىك بىــر ئۆلــۈم بولغــان.

ــڭ  ــى مەۋالنانى ــى ھەزرىت ــڭ 17-كۈن ــى 12-ئاينى 1273-يىل
جىنازىســى ئارقىســىدىن مۇســۇلمان بولغــان ۋە مۇســۇلمان بولمىغان، 
ــان  ــن بولغ ــە مىللەتتى ــك ھەمم ــوڭ ۋە كىچى ــال، چ ــەر ۋە ئاي ئ
پۈتــۈن كونيــا خەلقــى يىغــالپ ماڭىــدۇ ھەمــدە جىنــازە مۇراســىمىغا 



223

»بــۇ  بولمىغانالرغــا:  مۇســۇلمان  مۇســۇلمانالر  قاتنىشــىدۇ. 
ــار؟  ــىۋىتى ب ــە مۇناس ــەن نېم ــىلەر بىل ــىمىنىڭ س ــازە مۇراس جىن
ــدە،  ــزدۇر« دېگەن ــڭ ئىمامىمى ــا بىزنى ــۇلتانى مەۋالن ــن س ــۇ دى ب
ــداق  ــى مۇن ــا خەلق ــان كوني ــەن مۇســۇلمان بولمىغ ــا جاۋاب بۇنىڭغ
ــڭ  ــۈن پەيغەمبەرلەرنى ــانىڭ ۋە پۈت ــز مۇس ــدۇ: »بى ــاۋاپ بېرى ج
ــدۇق.  ــۆزلىرىدىن ئۆگەن ــڭ س ــى ئۇنى ــەر ئىكەنلىكىن ــەق پەيغەمب ھ
پەيغەمبەرلەرنىــڭ خۇي-مىجەزلىــرى ۋە ھەرىكەتلىرىنىــڭ ئىپادىلىرىنــى 
ــەڭالر  ــى كۆرس ــداق ياخش ــى قان ــىلەر ئۇن ــۆردۈق. س ــدا ك ئۇنىڭ
ــڭ  ــىلەر ئۇنى ــز. س ــى كۆرىمى ــىلەردەك ياخش ــۇددى س ــۇ خ بىزم
مۇرتلىــرى بولســاڭالر بىزمــۇ ئۇنىــڭ مۇرتلىرىدىــن« دەپ جــاۋاپ 

ــدۇ. بېرى
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21. يەتتە نەسىھەت
يۈرەكمىدۇ ئىنساننى سۆي دېگەن،
ياكى يالغۇزلۇقمىدۇر كۈشكۈرتكەن.

زادى نېمىدۇر سۆيمەك دېگەن؟
ئوتمۇ ياكى ئوتنى تۇتماقمىدۇر؟

                                                        -مەۋالنا

ــۇش  ــرى بول ــانالردىن بى ــك ئىنس ــى ئەردەملى ــن رۇم جااللىدى
ــەن  ــىرلەر ئۆتك ــالر، ئەس ــن يىل ــن كېيى ــەن ۋاپاتىدى ــۈپىتى بىل س
بولســىمۇ، ئۇنىــڭ بىزگــە قالــدۇرۇپ كەتكــەن ھېكمەتكــە تولغــان 
ســۆزلىرى ھازىرغىچــە قىممىتىنــى يوقاتمــاي پۈتــۈن دۇنيــا ئەللىــرى 
ئىچىــدە گۆھــەردەك چاقنــاپ تۇرماقتــا. شــۇ گۆھــەردەك ســۆزلىرى 
ھاياتنىــڭ مەناســىنى ئاڭالتماقتــا، ئىنســانىيەتكە ئىنســانلىقنى 
ــا،  ــى تونۇتماقت ــەدەر گۈزەللىكىن ــە ق ــڭ ن ــە، ھاياتنى ئۆگەتمەكت
ــى ئايدىڭلىتىــپ، بىزگــە توغــرا يولنــى كۆرســەتمەكتە. قاراڭغۇلۇقن

شــۇ گۆھــەردەك نــۇر چېچىــپ تۇرغــان ســۆزلىرىنىڭ ئىچىــدە 
مــاڭا ئــەڭ ياقىدىغانلىــرى تۆۋەندىكــى يەتتــە جۈملىســىدۇر:

1. سېخىيلىق ۋە ياردەم سۆيەرلىكتە ئاقار سۇدەك بول.
2. شەپقەت ۋە مەرھەمەتتە قۇياشتەك بول.

3. باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىشتا كېچىدەك بول.
4. غەزەپ ۋە ئەسەبىلىكتە ئۆلۈكتەك بول.

5. كەمتەرلىك ۋە ئاق كۆڭۈللۈكتە تۇپراقتەك بول.
6. خۇش مۇئامىلىدە دېڭىزدەك بول.

7. يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول.
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1.سېخىيلىق ۋە ياردەم سۆيەرلىكتە ئاقار سۇدەك بول

ــڭ  ــۇپ ئادەمنى ــمەنلىك بول ــا ھېرىس ــلىك مال-دۇنياغ خەسىس
قەلبىنــى، كۆزىنــى قارارتىــدۇ ۋە روھىنــى كىرلىتىــدۇ. ســېخىيلىق، 
ــم ھەرىكــەت  ــار ســۇ دائى ــار ســۇدەك. خــۇددى ئاق ــك ئاق مەرتلى
ھالەتتــە بولغانلىقــى ســەۋەبىدىن بارلىــق پاســكىنىچىلىقالرنى ئېقىتىپ، 
ــەر  ــى ھ ــڭ روھ ــېخىي ئادەمنى ــدەك س ــۈزۈك تۇرغىنى ــاك، سۈپس پ
ــكىلىكنىڭ  ــدە ئەس ــدۇ، قەلبى ــاقالپ تۇرى ــى س ــت پاكلىقىن ۋاقى

ــدۇ. ــۇ قالماي زەررىچىلىرىم

ــق  ــە رىزى ــەن ھەممىگ ــالھ ھەقىقەت ــىلەر »ئال ــەرت كىش م
بەرگۈچىــدۇر« )زارىيــات سۈرىســى 58-ئايــەت( دېگــەن ئايەتكــە 
ــرەن ۋە  ــۈن، تې ــى ئۈچ ــەت قىلغانلىق ــدا ھەرىك ــكەن ھال ئەگەش
تەۋەككــۈل چۈشەنچىســىگە ئىگــە بولغانلىقىدىــن يۈرەكلىــرى پاك ۋە 
كۆڭۈل-كۆكســى بايــدۇر. ئۇلــۇغ دىنىمىــز ئىســالمدا ســېخىيلىقنىڭ 
ــەن  ــات بىل ــا جىھ ــۇپ ھەتت ــرى بول ــۇ يۇقى ــى بەكم دەرىجىس
ــى  ــارا ياردەملىشىش ــۆز ئ ــۇلمانالر ئ ــدۇ. مۇس ــا قويى ــەڭ ئورۇنغ ت
ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ تــۈپ كاپالەتكــە ئېرىشىشــىنىڭ ئالدىنقــى 
ــلەردە  ــدە ۋە ھەدىس ــان كەرىم ــۇڭا قۇرئ ــدۇ. ش ــەرتى دەپ قاراي ش
ھەمــدە ئىســالم تارىخىــدا بــۇ توغرىســىدا قەيــت قىلىنغــان نۇرغۇن 

ــار. ــەر ب ــن ئۆرنەكل ــس ۋە ھېكايىلەردى ــەت، ھەدى ئاي

بەقەرە سۈرەسىنىڭ 245-ئايىتىدە مۇنداق بۇيرۇيدۇ:

كىمكــى ئالالھقــا قــەرز ھەســەنە بېرىدىكــەن )يەنــى ئالالھنىڭ 
ــەن(،  ــەرپ قىلىدىك ــەن س ــاللىق بىل ــى خۇش ــدا پۇل-مېلىن يولى
ــدۇ... ــۈز ھەسســىگىچە كــۆپ قايتۇرى ــا نەچچــە ي ــالھ ئۇنىڭغ ئال

 ئالــالھ ئــۆز پەزلىدىــن بەرگــەن نەرســىلەرگە )يەنــى پــۇل-
ــۈن  ــرى ئۈچ ــى ئۆزلى ــالر بېخىللىقىن ــق قىلىدىغان ــا( بېخىللى مالغ
پايدىلىــق دەپ گۇمــان قىلمىســۇن، ئەمەلــدە بــۇ ئــۇالر ئۈچــۈن 
ــەت  ــى قىيام ــان نەرسىس ــق قىلغ ــڭ بېخىللى ــۇر، ئۇالرنى زىيانلىقت
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كۈنــى ئۇالرنىــڭ بوينىغــا تاقــاق قىلىــپ ســېلىنىدۇ...)ئال ئىمــران 
ــەت( ــى 180-ئاي سۈرىس

مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم بىزگــە »خوشنىســى ئــاچ تــۇرۇپ 
تــوق ياتقــان بىزدىــن ئەمەســتۇر« دەپ خىتــاب قىلىــدۇ.

ــىنى  ــق مال-دۇنياس ــڭ بارلى ــرى ئۆزىنى ــى ئەبۇبەك ھەزرىت
ــى  ــان قۇلالرن ــۇلمان بولغ ــپ مۇس ــەرپ قىلى ــەن س ــك بىل مەرتلى
ــالم  ــىدا ئىس ــۇ توغرىس ــدۇ. ب ــازات قىلى ــن ئ ــېتىۋېلىپ قۇللۇقتى س

ــار: ــە ب ــر ھېكاي ــداق بى ــدا مۇن تارىخى

ــن  ــى خوجايىنلىرىدى ــۇلمان قۇلالرن ــرى مۇس ــى ئەبۇبەك ھەزرىت
دېگــەن باھــا بويىچــە ســېتىۋېلىپ، قۇللۇقتىــن ئــازات قىلغانلىقىنــى 
ــداق  ــا مۇن ــە ئوغلىغ ــۇ كۇھاف ــمان ئەب ــى ئوس ــەن دادىس كۆرگ
دەيــدۇ: »ئوغلــۇم، قارىســام بەكمــۇ ئۆلەرمــەن قۇلالرنــى ئېلىــپ 
ــۈك،  ــن كۈچل ــازات قىلغاندىكى ــان ئ ــەن! ھام ــازات قىلىۋاتىس ئ
ــېنى  ــدا س ــەڭ بولمىغان ــاڭ، ئ ــازات قىلس ــالپ ئ ــى تال قاۋۇللىرىن

ــمۇ.« ــدۇ ئەمەس ــىمۇ ياراي ــقا بولس قوغداش

ــى  ــالمنىڭ بىرىنج ــان ئىس ــۆزلىرىنى ئاڭلىغ ــۇ س ــىنىڭ ب دادىس
ــدۇ:  ــاۋاپ قايتۇرى ــداق ج ــرى مۇن ــى ئەبۇبەك ــى ھەزرىت خەلىپىس
ــى  ــڭ رىزاس ــەت ئالالھنى ــالرنى پەق ــۇ ئىش ــەن ب ــم دادا! م »جېنى
ــە  ــۇلمانالر ئەن ــى مۇس ــۆز ۋاقتىدىك ــەن.« ئ ــال قىلىۋاتىم ئۈچۈن

ــدى. ــىلەردىن ئى ــەرت كىش ــداكار، م ــۇنداق پى ش

جااللىدىــن رۇمــى ياشــىغان دەۋرلــەردە ئاناتولىيەدىكــى 
ئىــدى.  ئەھۋالــدا  قىيىــن  ئىنتايىــن  تۇرمۇشــى  خەلقنىــڭ 
ــەلپ  ــى س ــراپ، ئەھل ــە ئۇچ ــتىيانالرنىڭ تەھتىدىگ ــن خىرىس غەرپتى
ــدى  ــق ئەم ــان خەل ــا ئۇچرىغ ــن ۋەيرانچىلىقق ــلىرىدىن كېيى ئۇرۇش
ــا دۇچ  ــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغ ــۇھ« دېيىشــىگە شــەرقتىن موڭغۇلالرنى »ئ
ــالر  ــان ئۇرۇش ــالپ داۋام قىلغ ــىز دەۋر ئات ــدى. ئۈزلۈكس كەلگەنى
ــدە  ــق ئىچى ــن قىيىنچىلى ــى ئىنتايى ــڭ تۇرمۇش ــىدە خەلقنى نەتىجىس
قالغانتــى. ئەنــە شــۇ قىيىــن تارىخىــي شــارائىتتا جااللىدىــن رۇمــى 
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ــول« دەپ  ــۇدەك ب ــار س ــۆيەرلىكتە ئاق ــاردەم س ــېخىيلىق ۋە ي »س
خەلققــە خىتــاب قىلىــپ ۋە ئــۆزى ئۈلگــە بولــۇپ خەلقنــى ئــۆز ئارا 
ياردەملىشىشــكە چاقىرىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق جەمئىيەتنىــڭ مۇقىملىقىنى، 
خەلقنىــڭ ئامانلىقىنــى ســاقالپ قالىــدۇ. دېمىســىمۇ ئەينــى چاغــدا 
ــن  ــىدە قىيى ــىش نەتىجىس ــارا ياردەملىش ــۆز ئ ــى ئ ــە خەلق ئاناتولىي
ــڭ  ــۈزۈپ، موڭغۇلالرنى ــاالمەت ئۆتك ــىدىن ساق-س ــى بېش كۈنلەرن
ــن  ــا 500 يىلدى ــپ دۇنياغ ــن تىرىلى ــۇپ، قايتىدى باالســىدىن قۇتۇل
ــى  ــمانلى دۆلىتىن ــانلىق ئوس ــان ش ــق قىلغ ــۇق ھۆكۈمرانلى ئارت

ــدۇ. ــۇرۇپ چىقى ق

ــى  ــر ھېكايىن ــداق بى ــنەۋى«دە مۇن ــى »مەس ــن رۇم جااللىدى
ــدۇ: ئاڭلىتى

بىــر زامانــالردا دارۋان دېگــەن شــەھەردە ياشــايدىغان 
يېتىشــكەن، ئەقىللىــق، باشــقىالرنى ئوياليدىغــان، ئىســىل مىجەزلىــك 
ياخشــى بىــر بــاي كىشــى ئۆتكــەن ئىكــەن. بــۇ بــاي ئەتراپىــدا 
ياشــايدىغان بارلىــق يوقســۇل كىشــىلەرگە كــۆپ يــاردەم قىلىدىكەن. 
ھەرقانــداق قىيىنچىلىققــا يولۇققــان كىشــى بــۇ ســاخاۋەتچى مــەرت 
ــى  ــك كىش ــى نىيەتلى ــۇ ياخش ــەن. ب ــزدەپ كېلىدىك ــى ئى ئادەمن
ھەرقانــداق مۇھتاجلىقتــا قالغــان كىشــىگە باشــپانا بولىدىكــەن. باي 
ــن  ــۇلنىڭ ئوندى ــان ھوس ــن چىقق ــۇ يەرلىرىدى ــن، تېرىلغ باغلىرىدى
بىرىنــى يوقســۇلالرغا تارقىتىدىكــەن. ھەمــدە بۇغداينــى ســامىنىدىن 
ئايرىــپ، تۈگمەنــدە تارتىــپ، ئۇندىــن مىزىلىــك نانالرنــى يېقىــپ 
تارقىتىدىكــەن. قانــداق ھوســۇل ئالســا ئالســۇن ئۇنىــڭ ئوندىــن 
ــم  ــۆت قېتى ــدا ت ــى يىل ــەن، بۇن ــۇلالرغا بېرىدىك ــى يوقس بىرىن
تەكراراليدىكــەن. بــۇ ئەھۋالدىــن باينىــڭ باللىــرى نــارازى ئىكەن. 
ــز  ــۇن ماللىرىمى ــن نۇرغ ــڭ كالۋالىقىدى ــم »دادىمىزنى ــۇالر دائى ئ
ــدۇ«  ــپ كېتىۋاتى ــا كىرى ــڭ قارنىغ ــا گادايالرنى ــن بىكارغ بىكاردى
دەپ ۋايســايدىكەن. ئەممــا ئــۇالر ئالغــان ھوســۇلنىڭ بەرىكىتىنــى 
ــدەك  ــا ئۆزى ــاي بالىلىرىغ ــەزگەن ب ــى س ــۇ ھالن ــەن. ب كۆرمەيدىك

ــە بېرىدىكــەن. ــپ، تەربىي قىلىشــنى نەســىھەت قىلى
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ــپ  ــىھەت قىلى ــا نەس ــاخاۋەتچى بالىلىرىغ ــۇ س ــى ب ــر كۈن بى
ــۈك  ــز ئاچكۆزل ــىلەر ھەرگى ــن س ــن كېيى ــۇ: »مەندى ــداق دەپت مۇن
ــا  ــەڭالر. ئۇالرغ ــۆز تىكم ــۇلالرنىڭ ھەققىگــە ك ــپ، يوقس قىلى
ــۇنداق  ــۇن. ش ــۈپ قالمىس ــز ئۈزۈل ــىلىق ھەرگى ــان ياخش قىلىدىغ
ــم ھەسســىلەپ  ــى رەببى ــان مەھســۇالتنىڭ بەرىكىتىن قىلســاڭالر ئالغ
ــن،   ــپ ئالەمدى ــى غايى ــۇ ھەممىس ــۇالتمۇ، مېۋىلەرم ــدۇ. مەھس بېرى
ھەممىنــى بەرگــەن تەڭرىــدۇر. ئاز يــەپ كــۆپ ياخشــىلىق قىلىڭالر. 
ــان  ــچ گۇم ــن ھې ــۆپ بېرىدىغانلىقىدى ــن ك ــڭ بەرگىنىڭالردى تەڭرىنى
ــۇن.« ــرى ساقلىس ــن تەڭ ــى قەھەتچىلىكتى ــەڭ يامىن ــاڭالر. ئ قىلم

بــۇ ھېكايىــدا ھەزرىتــى مەۋالنــا ئادەملەرنى ســېخىي بولۇشــقا، 
ــە  ــۇ يەن ــدۇ. ئ ــك قىلماســلىققا، شــۈكۈر قىلىشــقا ئۈندەي ئاچكۆزلى

مۇنــداق ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى دەيــدۇ:

يېغىرىغــا  ئېشــەكنىڭ  ھېرىســمەنلىكى  ئالتۇن-كۈمــۈش   
ئوخشــايدۇ. ھــەر كىمنىــڭ ھېرىســمەنلىكى ئۈســتۈن بولســا، ئۇنىڭ 
ــاڭ  ــا ئۇرس ــەكنىڭ يېغىرىغ ــدۇ. ئېش ــوڭ بولى ــۇنچە چ ــۇ ش يېغىرىم
چىچاڭشــىيدۇ. ئادەممــۇ بۇنــداق چىچاڭشىشــتىن ساقلىنىشــى الزىــم.

مەرتلىك يوقسۇلغا مۇھتاج، يوقسۇل ئۇنىڭغا.
يوقسۇلغا مەرتلىك قىلغاننىڭ گۈزەللىكى ئاشىدۇ.

يوقسۇلنىڭ كۆڭلى سېخىينىڭ ئەينىكىدۇر.
ھەق يولىدىكىلەر مەرت كېلىدۇ.

تارىختــا ۋە بۈگۈنكــى كۈنــدە ئۇيغــۇر خەلقىمــۇ ئاناتولىيەدىكى 
قېرىنداشــالردەك ئــۆز ئــارا ياردەملىشــىش، بىــر ناننى تۆتكــە بۆلۈپ 
تــەڭ يېيىــش نەتىجىســىدە بۈگۈنكــى كۈنلەرگىچــە ئامان-ئىســەن 
ــر  ــك بى ــڭ پەزىلەتلى ــە. ئۆزىنى ــاقالپ كەلمەكت ــى س ــۆز كىملىكىن ئ
مىللــەت ئىكەنلىكىنــى نامايــەن قىلماقتــا. ئەجداتلىرىنىــڭ قالــدۇرۇپ 

كەتكــەن ھېكمەتلىــك ســۆزلىرىنى قەلبىــدە چىــڭ ســاقلىماقتا.

ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەيالسوپى فارابى مۇنداق دەيدۇ:
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ــەت  ــنى مەقس ــە ئېرىشىش ــىپ، بەختك ــارا ياردەملىش ــۆز ئ ئ
ــك شــەھەر  ــپ بىرلەشــكەن كىشــىلەرنىڭ شــەھەرلىرى پەزىلەتلى قىلى
ھېســابلىنىدۇ، ئــۆز ئــارا ياردەملىشــىپ بەختكە ئېرىشىشــنى مەقســەت 
قىلغــان كىشــىلەر جەمئىيىتــى پەزىلەتلىــك جەمئىيــەت ھېســابلىنىدۇ. 
ــان  ــەت قىلغ ــنى مەقس ــە ئېرىشىش ــىپ بەختك ــارا ياردەملىش ــۆز ئ ئ
شــەھەر خەلقلىــرى پەزىلەتلىــك ھېســابلىنىدۇ. ئەگــەر بارلىــق خەلــق 
ــا  ــنى يولغ ــارا ياردەملىشىش ــۆز ئ ــۈن ئ ــىش ئۈچ ــە ئېرىش بەختك

ــدۇ. ــك تىكلىنى ــدا ئوخشاشــال پەزىلەتلى ــۈن زېمىن قويســا، پۈت

ــاس  ــۈپ خ ــۇرى يۈس ــۇغ مۇتەپەكك ــڭ ئۇل ــۇر خەلقىنى ئۇيغ
ھاجىــپ »قۇتادغۇبىلىــك« ناملىــق ئەســىرىنىڭ 950-948 بېيتلىرىدا 

بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:

ــى  ــېخىينىڭ خىزمىتىن ــاڭ س ــەر قىلس ــا، ئەگ ــەت قىلم  خىزم
ــل. قى

بىلگىنكى، سېخىينىڭ ئۆيى ئالتۇن، ئىشىكى كۈمۈشتۇر.
ئەي خىزمەت قىلغۇچى، خەسىسكە خىزمەت قىلما،

بولمىسا ئۆمرۈڭ زايە كېتىدۇ، ئۆزۈڭ يامان بولىسەن.
خەسىس ئۆز نەرسىسىنى ئۆزىدىن ئايايدۇ،

ئېيتقىنچۇ، قانداقمۇ باشقىسىنىڭ ھەققىنى بېرىدۇ؟
 سېخىي دېيىشىدۇ، سېخىي دېگەن كىم؟

ــادا  ــى ئ ــىنىڭ ھەققىن ــپ، كىش ــدا قىلى ــى پى ــېخىي جېنىن س
ــدۇر  قىلغۇچى

)6105-بېيت(
ئالتۇن-كۈمۈش ئۈلەشتۈرسىال سېخىي بولىۋەرمەيدۇ،

سېخىي جېنىنى خەلققە پىدا قىلغۇچىدۇر. 
)6106-بېيت(
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ــالھ  ــى )ئال ــۇالر يەن ــەت: »ئ ــى 67-ئاي ــان سۈرىس فۇرق
ياخشــى كۆرىدىغــان بەندىلــەر( خىراجــەت قىلغانــدا ئىســراپچىلىقمۇ 
قىلمايــدۇ، بېخىللىقمــۇ قىلمايــدۇ، ئوتتۇرھــال خىراجــەت قىلىــدۇ.«

ســېخىيلىك ئىنســاندىكى ئــەڭ ئىســىل پەزىلەتلەرنىــڭ بىــرى 
ــقىالرنىڭ  ــاي، باش ــە ئويلىم ــى قىلچ ــۆز مەنپەئەتلىرىن ــۇپ، ئ بول
ــۇددى  ــېخىيلىك خ ــۇر. س ــش دېمەكت ــۈن قىلى ــرى ئۈچ ئىھتىياجلى
ئېقىــن ســۇدەك ئۈزلۈكســىز ئېقىــپ، بارلىق ئەســكىلىكلەر ئۈســتىدىن 
غالىــپ كېلىــپ، قاغجىــراپ كەتكــەن ئىككــى قىرغاقنى ياپيېشــىللىققا، 

گۈپۈلــدەپ پــۇراپ تۇرىدىغــان گۈللەرگــە پۈركىمەكتــۇر!

2.شەپقەت ۋە مەرھەمەتتە قۇياشتەك بول

ئىنسان سۆيۈش ۋە سۆيۈلۈش ئارقىلىق يۈكسىلىدۇ.

ــڭ  ــر مەۋجۇدىيەتنى ــق بى ــك جانلى ــەپقەت دېگەنلى مىھرى-ش
ــن  ــى ۋە يېقى ــق تۇيغۇس ــى يېقىملى ــان كۆڭلىدىك ــەيئىلەرگە بولغ ش
بىــر مۇناســىۋەت قــۇرۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان كۆڭۈلدىكــى 
ســۆيگىگە تولغــان ھېــس. شــۇڭا شــەپقەت ۋە مەرھەمەتلىــك بولغان 
ــدۇ.  ــان بولى ــە بولغ ــە ئىگ ــر قەلبك ــق بى ــتەك ئىللى ــادەم قۇياش ئ
بۇنــداق ئادەمنىــڭ كۆڭلــى ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغــان بولىــدۇ. 

ئىنســان ئۇلۇغ تەڭــرى تەرىپىدىــن مۇكەممــەل ئاالھىدىلىكلەرگە 
ــر  ــەرەپلىك بى ــەڭ ش ــى ئ ــان كائىناتتىك ــپ يارىتىلغ ــە قىلى ئىگ
مەۋجۇداتتــۇر. ئىنســانىيەت ئۆزىنىــڭ روھــى ۋە بىلىــش ئىقتىــدارى 
ــدۇ.  ــە پەرقلىنى ــۈپەت جەھەتت ــىدىن س ــات دۇنياس ــەن ھايۋان بىل

ــىلىدۇ. ــق يۈكس ــۆيۈلۈش ئارقىلى ــۆيۈش ۋە س س

ئۇلــۇغ تەڭــرى ئىنســاننى تەبىئەتكــە مۇھەببەت بىلــەن باغلىق 
قىلىــش ئۈچــۈن ھەزرىتــى ئادەمنىــڭ لېيىغــا سۆيگۈســىنى قوشــۇپ 
تــۇرۇپ ئەتكــەن ۋە شــۇ ســۆيگۈگە تولغــان مەۋجۇتلۇقنىــڭ بىــر 
پارچىســىنى يۇلــۇپ ئېلىــپ، بۇنىڭدىــن ھــاۋا ئانىنــى بــۇ دۇنياغــا 
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ئاپىرىــدە قىلغــان. ئاندىــن ئىككىســىنىڭ كۆڭلىنــى ســۆيگۈ بىلــەن 
ــادەم بىلــەن ھەزرىتــى ھــاۋا ئانىنىــڭ  بىرلەشــتۈرگەن. ھەزرىتــى ئ
ــەن.  ــا كەلگ ــى ۋۇجۇتق ــانىيەت دۇنياس ــىدىن ئىنس ــاپ سۆيگۈس س
شــۇڭا بــۇ ئالەمنىــڭ يارىتىلىشــىنىڭ مەنبەســى ســۆيگۈ-مۇھەببەت 
ــز  ــالھ پەيغەمبىرىمى ــۇغ ئال ــۈن ئۇل ــڭ ئۈچ ــىلىق. ئۇنى ۋە ياخش
ــز  ــېنى بى ــەد!( س ــى مۇھەمم ــاالمنى » )ئ ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
ــۇق.«  ــال ئەۋەتت ــەت رەھمــەت قىلىپ پۈتــۈن جاھــان ئۈچــۈن پەق
)ئەنبىيــا سۈرىســى 107-ئايــەت( دەپ خىتــاب قىلىــپ، ئىنســانالرغا 

مەرھەمــەت، ياخشــىلىق، ســۆيگۈنىڭ ئەلچىســىنى ئەۋەتكــەن.

ھەزرىتــى مەۋالنــا جااللىدىــن رۇمــى »دىۋانــى كەبىــر« ناملىق 
مەشــھۇر ئەســىرىدە ھەزرىتــى مۇھەممەدكــە ئالــالھ »ســەن بولمىغان 
ــدى؟  ــۈن دې ــە ئۈچ ــم« دەپ، نېم ــى ياراتمايتى ــاڭ كۆكلەرن بولس
ــىقنىڭ  ــبەتەن ئاش ــا نىس ــەد ئۇنىڭغ ــان ئەھم ــى، تالالنغ بىلگىنك
ــۇ  ــدۇ. ب ــدا ئايلىنى ــىقنىڭ ئەتراپى ــۆك ئاش ــدى. ك ــرى ئى جەۋھى
ــا  ــز ي ــان. ھەرگى ــە ئاشــىقالر ئۈچــۈن يارىتىلغ ــان قۇبب پىرقىراۋاتق
ناۋايــالر، يــا تۆمۈرچىلــەر ياكــى ئوتاقچىــالر ئۈچــۈن يارىتىلمىغان« 
دەپ يېزىــش ئارقىلىــق بــۇ دۇنيــادا ئاشــىقنىڭ، ســۆيگۈ-
مۇھەببەتنىــڭ، ياخشــىلىقنىڭ قانچىلىــك ئۇلۇغلىقىنــى ئەنــە شــۇنداق 

ــەرھىلەيدۇ. ــق ش ــەر ئارقىلى ــۆز ئىبارىل ــاھەتلىك س پاس

ــر  ــەل بى ــۇغ مۇكەمم ــەڭ ئۇل ــا ئ ــۇ كائىناتت ــان ب ئىنس
ــە  ــۇ يەن ــەڭ اليىقىم ــۆيگۈگە ئ ــۈن س ــى ئۈچ ــۇدات بولغانلىق مەۋج
شــۇ ئىنســاندۇر. ئــادەم ئالدى بىلــەن سۆيۈشــنى ئۆزىدىن باشلىشــى 
ــۇپ  ــدە تون ــي مەنى ــى ھەقىقى ــۆيگەن، ئۆزىن ــى س ــرەك. ئۆزىن كې
يەتكــەن ئىنســان ئاندىــن باشــقىالرنى ســۆيىدۇ. ئۆزىنــى ســۆيگەن، 
ــك  ــۇ بەختلى ــاي ئەتراپىدىكىلەرنىم ــال قالم ــك قىلىپ ــى بەختلى ئۆزىن
قىلىــدۇ. گۈللــۈك بــاغ گــۈل پۇراپــال قالمــاي، يەنــە ئەتراپىدىكــى 

ــدۇ. ــى چاچى ــك ھىدىن ــڭ مىزىلى ــا گۈلنى ــق يولالرغ بارلى

ــاال- ــىنى، ب ــن جۆرىس ــۆيگەندىن كېيى ــى س ــادەم ئۆزىن   ئ
چاقىســىنى، ئۇرۇق-تۇققانلىرىنــى، ئەتراپىدىكــى بارلىق شــەيئىلەرنى 
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جۈملىدىــن ئــۆزى ئائىــت بولغــان قەۋمنــى ۋە پۈتــۈن ئىنســانىيەتنى 
ســۆيىدۇ. بــۇ ئارقىلىــق بــۇ ئالەمنــى ۋە كۆكنــى ســۆيىدۇ. ئاخىرى 

تاكامۇلالشســا ئالالھقــا ئاشــىق بولىــدۇ.

ئىنســانىيەت جەمئىيىتــى ئــۆز ئــارا يــاردەم، دوســتلۇق بىلــەن 
تەرەققــى قىلىــدۇ. ســۆيگۈ-مۇھەببەت بىلــەن گۈللــەپ ياشــنايدۇ. 
يــاردەم قىلغــان ياردەمگــە ئېرىشــىدۇ. دوســتلۇق قولىنــى ئۇزاتقــان 
دوســتقا ئىگــە بولىــدۇ. ســۆيگەن سۆيۈشــكە مۇيەسســەر بولىــدۇ. 
ــايدۇ.  ــك ياش ــۈ بەختلى ــادا مەڭگ ــۇ دۇني ــانالر ب ــداق ئىنس بۇن
ــۆز  ــەن ئ ــرى بىل ــى بىر-بىرلى ــك بولۇش ــانالرنىڭ بەختلى ئىنس
ــرا  ــى توغ ــن، بىر-بىرىن ــەن باغالنغانلىقتى ــى بىل ــن كۆڭل ــارا چى ئ
چۈشــەنگەنلىكتىن مەيدانغــا كېلىــدۇ. ئىنســانالر ئــۆز ئــارا ســەمىمىي 
يېقىنالشــقاندا ۋە بىــر مەســىلە ئۈســتىدە ھەمكارالشــقاندا توغــرا بىــر 
نىيــەت، ســاپ روھ بىلــەن ئــۆز ئــارا بىــر بىرىنــى قوللىشــى، ئــۆز 
ئــارا چۈشــەنچە ھاســىل قىلىشــى ئارقىلىــق بەخــت ۋە خۇشــاللىق 

ــدە ئىــش قىالاليــدۇ. ئىچى

ــۆيگۈگە  ــت س ــەر ۋاقى ــى ھ ــانالرنىڭ كۆڭل ــۇق ئىنس روھل
ــەس  ــەن راۋان نەپ ــۆيگۈ بىل ــى روھ س ــدۇ. چۈنك ــان بولى تولغ
ــىدا  ــانىيەت دۇنياس ــكەن روھ ئىنس ــەن يېتىش ــۆيگۈ بىل ــدۇ. س ئالى

ــدۇ. ــى تىكلەي ــك ئورنىن ــڭ قىممەتلى ــت ئۆزىنى ــەر ۋاقى ھ

ــۆيگۈ- ــەن س ــپ يۈرگ ــەن ئېلى ــك روھ بىل ــۇ قىممەتلى ئاش
مۇھەببــەت ئىنســاننى نىجادىيەتكــە يۈزلەندۈرىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈچۈنمۇ 
ســۆيگۈ ئىنســانالرغا تەڭــرى تەرىپىدىــن ئاتــا قىلىنغــان ئــەڭ ئۇلۇغ 
نىمەتتــۇر. بــۇ نىمەتنــى يەنــە ئــەڭ ئۈنۈملــۈك ئىشــلىتىدىغان يەنە 

شــۇ ئىنســاندۇر.

ئەممــا بــۇ دۇنيــادا ســۆيگۈدىن ئىبارەت بــۇ ئۇلــۇغ نىمەتنىڭ 
ــى  ــەر ناھايىت ــدەك نانكۆرل ــان قابىل ــى بىلمەيدىغ قەدىر-قىممىتىن
نۇرغــۇن. دۇنيــادا سۆيگۈســىز، روھــى نەپرەتكــە تولغــان زەئىــپ 
ــەردە  ــەر ي ــى ھ ــەر كۈن ــەۋەبىدىن ھ ــانالرنىڭ س ــۇق ئىنس روھل
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ــان  ــە. مىڭلىغ ــۈز بەرمەكت ــۇرۇش ي ــى ئ ــە ياك ــق ۋەق ــر قانلى بى
ــا.  ــان بولماقت ــەق قۇرب ــالر ناھ ــەبى بالى ــانالر، س ــاھ ئىنس بىگۇن
ياخشــى نىيەتلىــك، ســاپ روھلــۇق ئىنســانالرنىڭ نورمــال ھايــات 
ــرى  ــڭ ئۆم ــۇ دۇنيانى ــا. ب ــە ئۇچرىماقت ــرى تەھدىتك پائالىيەتلى

ــا. ــران بولماقت ــەن گۇم ــى بىل ــق قول ــڭ قانلى قابىلالرنى

ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەيالسوپى فارابى مۇنداق دەيدۇ:

ــتىن  ــك قىلىش ــىنى بەختلى ــر كىش ــىلىقالر ھەربى ــق ياخش بارلى
تېخىمــۇ  مەدەنىيىتىنــى  ئىنســانىيەت  پۈتكــۈل  ھالقىــپ، 
تاكامۇلالشــتۇرۇش، پۈتكــۈل ئىنســانىيەت بەختــى ئۈچــۈن كــۈرەش 

ــىدۇ. ــە قوش ــقا ھەسس قىلىش

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغۇبىلىــك« ناملىــق ئەســىرىدە 
مۇنــداق دەيــدۇ:

قايسى ئەلنىڭ بېگى ياخشى ۋە توغرا بولسا،
شۇ ئەلنىڭ خەلقى بېيىدۇ، كۈنى تۇغىدۇ.

 )5544-بېيت(
بۇ دۇنيانىڭ مال-دۇنياسى ھەممىسى قالىدۇ،

 ئۆلۈپ كەتسەڭمۇ ياخشى نامىڭ قالسۇن.
 بۇنىڭغا تەقلىد قىلىپ بىلىم ياخشى سۆزلىگەن،

 سۆز مەنىسى بىلەن ئۇنىڭغا ئوخشىتىپ شۇنداق دېگەن:
 ئۆزۈم ئۆلسەممۇ ئۆلەي، نامىم ياخشى بولسۇن،

 تىرىك ئاخىرى ئۆلىدۇ، نامىم قالسۇن.
 تىرىشىپ ياخشىلىق قىلغىن، ياخشى نام ئىزدە،

 ياخشى نامىڭ بىلەن مەڭگۈ تىرىك قال. 
)5608-5605-بېيت(

پايدىلىق كىشى كىشىلەرنىڭ سەرخىلىدۇر،
مېھرىبان كىشى بولسا كىشىلەرنىڭ ئۇلۇغىدۇر. 

)6102-بېيت(
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جااللىدىــن رۇمــى بىزگــە ســۆيگۈ-مۇھەببەت ھەققىــدە 
ــدۇ: ــداق دەي مۇن

سۆيگىنىڭالرغا گۈل بېرىڭالر، گۈل بولمىسا تەبەسسەم.

كىــم ياخشــى كۆرۈشــنى بىلســە، ئۆزىمــۇ ياخشــى كۆرۈشــكە 
مۇيەسســەر بولىــدۇ.

ھــەر ۋاقىــت قەلــب پەيــزى بىلــەن قارىغــان كــۆز، روھنىــڭ 
ھــوزۇرى بولغــان ئىالھىــي ئاشــىققا باقىــدۇر.

ــۈل  ــڭ كۆڭ ــا، ئۇنى ــىكى ئېچىلس ــۈل ئىش ــڭ كۆڭ كىمنى
ــدۇ. ــاش چاقناي ــڭ قۇي ــىدە مى تۆرىس

ياخشــى ئىنســانالر مەرھەمــەت ســۈيىنىڭ بۇلىقــى. ئابىھايــات 
بولســا ئىھســان ئىگىلىرىنىــڭ روھىــدۇر.

مۇھەببــەت ئاچچىقنــى تاتلىــق قىلىــدۇ. چۈنكــى مۇھەببەتنىــڭ 
ئەســلى ماھىيىتــى ئادەملەرنــى توغــرا يولغــا باشــلىماقتۇر. غــەزەپ-
ــادەم تۇرمۇشــىنى  ــپ، ئ ــق قىلى ــق نەرســىنى ئاچچى ــرەت تاتلى نەپ
ــۇ  ــق قانداقم ــەن ئاچچى ــق بىل ــۇڭا تاتلى ــدۇ. ش ــەردەك قىلى زەھ

بىرگــە بواللىســۇن؟

ســۆيگۈ-مۇھەببەت كۆڭۈلــدە يېتىشــىپ يۈكسەلگەنســىرى 
ئــادەم شــەكىلۋازلىقتىن ئــازات بولىــدۇ. ســۆيگۈ-مۇھەببەتنى 
ئىزھارالشــنىڭ ھاجىتــى قالمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇ چاغــدا ســۆيگۈ-

ــدۇ. ــان بولى ــى قاپلىغ ــۈن كائىناتن ــۇرى پۈت ــڭ ن مۇھەببەتنى

تەپەككۇرىنىــڭ  رۇمــى  جااللىدىــن  ســۆيگۈ-مۇھەببەت 
مەركىزىــدۇر. 
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بۇنىڭدىــن باشــقا تېمىــالردا داۋاملىــق تىلغــا ئېلىــپ 
ــۆيگۈ  ــى س ــڭ تەپەككۇرىدىك ــن رۇمىنى ــدەك جااللىدى كېلىۋاتقىنىم
ــان  ــىنىپ ئايرىمايدىغ ــىيەت ۋە س ــن، جىنس ــرق، دى ــەت ئى مۇھەبب
ــق  ــتەك ئىللى ــان، قۇياش ــاق بولغ ــانىيەتكە ئورت ــق ئىنس بارلى
ــرى،  ــڭ پىكىرلى ــن رۇمىنى ــۇڭا جااللىدى ــۆيگۈ-مۇھەببەتتۇر. ش س

ــا. ــراپ تۇرماقت ــتەك پارقى ــە قۇياش ــرى بۈگۈنگىچ ئىدىيەلى

3.باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىشتا كېچىدەك بول

ــدە  ــدۇ، بەزى ــادىر قىلى ــى س ــدا خاتالىقالرن ــادەم ھاياتى ئ
ــۇ  ــدە ب ــدۇ. بەزى ــادىر قىلى ــى س ــا جىنايەتلەرن ــى ھەتت گۇناھالرن
ــۇنداق  ــدۇ. ش ــا ئايلىنى ــز زىندانغ ــەۋەبىدىن ھاياتىمى ــالر س خاتالىق
ــدۇ.  ــاپ قالى ــەي تىڭىرق ــى بىلم ــە قىالرىن ــادەم نېم ــالردا ئ چاغ
ــى  ــارائىتتا ئادەمن ــۇنداق ش ــدۇ. ش ــى ئۈزى ــن ئۈمىدىن ھاياتتى
ــن تارتىــپ چىقىرىــش ئۈچــۈن ســۇنۇلغان  ئۈمىدســىزلىك زىندانىدى
بىــر قولغــا ئېرىشســە، ئــۇ كىشــى يېڭــى بىــر ھاياتلىققا مۇيەسســەر 

ــدۇ. ــەن قاراي ــد بىل ــن ئۈمى ــا قايتىدى ــۇ ھاياتق ــدۇ. ب بولى

دىنىمىــز ئىســالم پۈتــۈن ئىنســانىيەتنى بەختكــە ئىگــە قىلىش، 
ــاش  ــەم ياش ــال-خۇرام، خاتىرج ــدە خۇش ــق ئىچى تىنچ-ئىتتىپاقلى
شــارائىتىغا ئىگــە قىلىــش ئۈچــۈن بارلىققــا كەلگــەن دىنــدۇر. يەنــى 
ــۆز  ــڭ ئ ــالم ئادەمنى ــۇڭا ئىس ــدۇر. ش ــڭ نىزامى ــك ھاياتنى بەختلى
ــان  ــۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغ ــە، س ــرەك مەرھەمەتك ــىدىن بەك ئانىس
ــان  ــوۋا قىلغ ــى ت ــەن گۇناھلىرىن ــەمىمىيەتلىك بىل ــدۇر ۋە س دىن
ئادەمگــە ناھايىتىمــۇ ئەپۇچانــدۇر، شــەپقەتلىكتۇر. بــۇ توغرىســىدا 

ــار. ــەر ب ــۇن ئايەتل ــدا نۇرغ ــز قۇرئان ــەددەس كىتابىمى مۇق

ئەئراف سۈرىسى 199-ئايەت:

»ئەپۇنــى دوســت تۇتقىــن، ياخشــىلىققا بۇيرۇغىــن، نادانــالر 
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بىلــەن تــەڭ بولمىغىــن« دەپ بۇيرۇيــدۇ ئۇلــۇغ ئالــالھ.

ئال ئىمران سۈرىسى 134-ئايەت:

ــدا  ــالھ يولى ــىنچىلىقتىمۇ ئال ــۇ، قىس ــۋادارالر كەڭچىلىكتىم تەق
)پۇل-مــال( ســەرپ قىلىدىغانــالر، )ئۆچ ئېلىشــقا قادىــر تۇرۇقلۇق( 
ئاچچىقىنــى يۇتىدىغانالر،)يامانلىــق قىلغــان ياكــى بــوزەك قىلغــان( 
ــى  ــىلىق قىلغۇچىالرن ــالھ ياخش ــالردۇر. ئال ــىلەرنى كەچۈرىدىغان كىش

دوســت تۇتىــدۇ.

شۇرا سۈرىسى 43-ئايەت:

كىمكــى ســەۋرچان، ئەپۇچــان بولســا، بــۇ ئەلۋەتتــە ئىــرادە 
باغــالپ قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــالردۇر.

ــۇن  ــەن نۇرغ ــپ كەلگ ــە يېتى ــڭ بۈگۈنگىچ ــن رۇمىنى جااللىدى
نەســىھەتلىرىنىڭ بىــرى باشــقىالرنىڭ ئەيىپلىرىنــى ياپماقتــۇر. 
ــڭ  ــت ئۆزىنى ــەر ۋاقى ــان كىشــى ھ ــى ئاچق ــقىالرنىڭ ئەيىپلىرىن باش
ئەيىپلىرىنــى كۆرەلمەيــدۇ. ئەســلىدە ئەســكىلىككە ياخشــىلىق قىلىش 
ئارقىلىــق جــاۋاب قايتــۇرۇش ئــەڭ ئىســىل ئادەملەرنىــڭ گــۈزەل 
ــى  ــڭ خاتالىقلىرىن ــۇ ئادەملەرنى ــدا ئ ــۇنداق قىلغان ــدۇر. ش پەزىلىتى
ــان  ــاردەم قىلغ ــى ي ــۇ ياخش ــىگە تېخىم ــىگە ۋە تۈزۈتىش كۆرۈش
ــقىالرغا  ــەم باش ــە ھ ــەم ئۆزىگ ــى ھ ــداق ئادەملەرن ــز. ئۇن بولىمى

ــاقاليمىز. ــىدىن س ــان بېرىش زىي

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

ئــۆز  ئىنســانالرنىڭ  پەرىشــانلىق،  چېچىالڭغۇلــۇق، 
ئىككــى  پىتنە-پاســاتتىن،  داۋاملىــق  چىقىشالماســلىقى  ئــارا 
ــدۇ. راھــەت، ھــوزۇر، بەختلىــك  ــا كېلى ــن مەيدانغ يۈزلىمىچىلىكىدى
ــك بولمىســا،  ــە بىرلى ــر دۆلەتت ــدۇ. بى ــن كېلى ئىشــالر ئىتتىپاقلىقتى

ــدۇ. ــران بولى ــەت ۋەي ــۇ دۆل ئ

ياخشــى كۆرۈلمىگــەن بىــر ئادەمنىــڭ قىلغــان ھەممــە ئىشــى 
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ــڭ  ــەر بولغاننى ــكە مۇيەسس ــى كۆرۈش ــدۇ ۋە ياخش ــان كۆرۈنى يام
ــدۇ. ــق كۆرۈنى ــى چىرايلى ــە ئىش ھەمم

ــەق  ــڭالر. مۇھەقق ــن ۋاز كېچى ــتالر، غەيۋەتلەردى ــەي دوس ئ
ئىســتەك، ھــەۋەس ئەرلەرنىــڭ ئاجىــز نۇقتىســى. بۇالردىــن ھــەزەر 

ــەڭ. ئەيل

ئاچكۆزلــۈك، خۇيــى پىتنە-پاســات بولغاننىڭ ئۆزىمــۇ ئوغرى. 
ئــۇ ھــەر ۋاقىــت باشــقا بىــر خىيــال، باشــقا بىــر قىياپــەت بىلــەن 

ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ئوغۇرلــۇق قىلىدۇ.

ناچار كۆزنىڭ داۋاسى ياخشى كۆز.

بەدەنگــە چوقۇنغــا ئاشــۇ بەندىلىرىڭنــى ئەپــۇ قىــل. ئەپۇچان 
دېڭىزنىــڭ ئەپۇســى ناھايىتــى مۇۋاپىــق بىر ئىشــتۇر.

خەلقنــى دەريــادەك، ســەلدەك ئەپــۇ قىــل. يۇيــۇپ تازىــال. 
دېڭىزغــا باشــالپ پاكىــزال.

ئــادەم ھــەر ۋاقىــت خاتالىــق ســادىر قىلىــپ تۇرىــدۇ. بــۇ 
خاتالىقــالر ئەپــۇ قىلىنمىســا، ئادەملــەر ئارىســىدا ئــۆز ئــارا دىئالوگ 
ــك،  ــە ئۆچمەنلى ــەن جەمئىيەتت ــڭ بىل ــدۇ. بۇنى ــۇت بولماي مەۋج
ئىنتىقــام، ئــاداۋەت، غەزەپ-نەپــرەت، زالىملىــق ھۆكــۈم ســۈرىدۇ. 
بۇنــداق بىــر جەمئىيەتتــە ھەرقانــداق ئــادەم بەختلىــك بواللمايــدۇ. 
ــەت  ــر جەمئىي ــداق بى ــدۇ. بۇن ــۇش ئۆتكۈزەلمەي ــەم تۇرم خاتىرج
ــەن  ــوگ بىل ــۆزارا دىئال ــدۇ. ئ ــىگە ئۇچراي ــڭ لەنەتلىش ئالالھنى
ــدۇ. بىــر- ــەن چۈشــىنىش ھاســىل قىلى ــرى بىل ــەر بىر-بى ئادەمل
بىرىنــى ئەپــۇ قىلىــش ئارقىلىــق خاتىرجەملىككە ئېرىشــىدۇ. ئەپۇچان 
ــى  ــدۇ. ياخش ــك بولى ــاق مىجەزلى ــق، يۇمش ــق تىللى ــادەم تاتلى ئ
ــىدىن  ــۇ ئۇۋىس ــۆز يىالننىم ــى س ــدۇ، ياخش ــنىمۇ ئېرىتى ــۆز تاش س

ــدۇ. چىقىرى

ــاس  ــۈپ خ ــۇرى يۈس ــۇغ مۇتەپەكك ــڭ ئۇل ــۇر خەلقىنى ئۇيغ
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ــدۇ: ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــق ئەس ــك« ناملى ــپ »قۇتادغۇبىلى ھاجى

تىلەك-ئارزۇالرغا توال ئىنتىلمە، ھاۋايى-ھەۋەسنى يىغ،

كىشىلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلما، تىلىڭنى كېكەچ قىل.

 )6118-بېيت(

يېــدۈرۈپ،  تــۇت،  مــول  نان-تۇزۇڭنــى  كىشــىلەرگە 
ئىچكۈزگىــن،

كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئاچما، ئۇنى يوشۇرغىن.

 )1328-بېيت(

ــى  ــى ئىبن ــڭ پىشۋاس ــۈل ئەرەنلىرىنى ــەۋۋۇپ ۋە كۆڭ تەس
ــدۇ: ــداق دەي ــى مۇن ئەرەب

ئادالەتتىــن ئايرىلمــا. ســوراققا تارتىلىشــنىڭ ئالدىــدا ئۆزۈڭنى 
ــىنىڭ  ــل. كىش ــوۋا قى ــاق. ت ــەپ ب ــېلىپ، دەڭس ــا س ــر تارازىغ بى
ــى  ــڭ قەدىر-قىممىتىن ــاالمەتلىكىڭنىڭ ۋە ۋاقىتنى ــە. س ــى يېم ھەققىن
ــن  ــى ئاغزىڭدى ــورا. زىكىرن ــن س ــىنى ئەھلىدى ــە نەرس ــل. ھەمم بى

چۈشــۈرمە.

دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى ھاقــارەت قىلمــا. مەخپــى پاراڭلىرىنــى 
ئوغۇرلۇقچــە ئاڭلىمــا.

ــاھ  ــپ گۇن ــق قىلى ــا. جاھىللى ــى ئاچم ــڭ ئەيىپلىرىن ھېچكىمنى
ــە. ئۆتكۈزم

ئــۈچ نەرســىدىن قــورق: ئالالھتىــن، نەپســىڭدىن ۋە ئالالھتىن 
ــن قورق. قورقمىغاندى

دائىم شۈكۈر قىل.
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مەخپى سۆزلەرنى ئاڭلىما.
ھەممە چۈشىنەلەيدىغان ھالەتتە سۆزلە.

بىلمەستىن ھەرىكەت قىلما.
ســەۋرچانلىق بىلــەن ۋە نامــاز قىلىــپ تــۇرۇپ ھەقتىــن يــاردەم 

تىلــە.
ئۆيلەرگە رۇخسەتسىز كىرمە. 

مىھماننى ئوچۇق چىراي بىلەن قارشى ئال.
ۋەزىپەڭنى بىلىپ، جايىدا ئورۇنال.

ــان  ــى قىلىنغ ــل. مەخپ ــۇرۇن قى ــالرنى يوش ــاۋاپلىق ئىش س
ــۈك ئىپادىســىدۇر. ــەڭ بۈي ســاۋاپلىق ئىشــالر ئىخالســمەنلىكنىڭ ئ

ئاز يەپ، ئاز ئۇخال ۋە ئاز گەپ قىل.
ياخشى نىيەتلىك بول. 

پالچىالرغا ئىشەنمە.
ھەممە ئىشتا ئىسراپخورلۇق قىلما.

ھېچكىمنىڭ ئەيىپلىرىنى سۈرۈشتۈرۈپ يۈرمە.
سىر ساقالشنى بىل.
خەسىسلىق قىلما.

كىشىلەرنىڭ كەمچىلىكلىرىنىڭ ئۈستىنى ياپ.
دېمــەك مانــا ماشــۇ گۈزەللىكلەرگــە يەلكــەن ئاچقــان ئــادەم 
بەختلىــك بولىــدۇ. مۇشــۇنداق ئادەملــەر خەلــق ئىچىدىكــى ھەقىقىي 
پەزىلەتلىــك ئادەملــەردۇر. مۇســۇلماندەك كۆرىنىــش ئۈچــۈن 
ئەمــەس، مۇســۇلماندەك بولــۇش ۋە ھەقىقىــي ئىنســاندەك ياشــاش 
ئۈچــۈن ياشــاش مۇھىمــدۇر. باشــقىالرغا ياخشــى كۆرىنىــش ئۈچۈن 

ئەمــەس، توغــرا نىيــەت بىلــەن خالىــس بولــۇش مۇھىمــدۇر.
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4.غەزەپ ۋە ئەسەبىلىكتە ئۆلۈكتەك بول

ــرى ۋە  ــرى، ئىھتىياجلى ــڭ پىكىرلى ــە ئادەمنى ــەزەپ ئادەتت غ
ئارزۇلىــرى قارشــى بىــر كۈچنىــڭ توســقۇنلىقىغا ئۇچرىغانــدا بۇنىڭغا 
ــۇم  ــش، ھۇج ــش، غەزەپلىنى ــەن ئاچچىقلىنى ــا كەلگ ــى مەيدانغ قارش
قىلىشــتەك ھەرىكەتلــەر ئارقىلىــق ئىپادىلىنىدىغــان خۇيــدۇر. ئــادەم 
مانــا ماشــۇ خــۇي ئارقىلىــق قىلىۋاتقــان نۇرغــۇن ئىشــقا بىلىــپ-
بىلمــەي زىيــان ســالىدۇ. بــۇ زىيــان ھــەم ئۆزىگە ھــەم باشــقىالرغا 
بولىــدۇ. مىجــەزى ئىتتىــك، تەرســا ئادەملــەر داۋاملىــق كىچىككىنــە 
ــا  ــدۇ. ئالدىغ ــىپ كېتى ــپ ئەسەبىلىش ــال غەزەپلىنى ــالرغا دەرھ ئىش
ئۇچرىغــان، قولىغــا چىققــان نەرســىلەرنى ئېتىــپ چېقىــپ بىردەمدىــال 
ئەتراپىدىكــى چىمەنزارلىقنــى پېتىقلىۋىتىــدۇ. بــۇ ئارقىلىــق ئۆزىگــە 
ــە  ــاي يەن ــال قالم ــان بېرىپ ــن زىي ــي جەھەتتى ــقىالرغا ماددى ۋە باش
ــدۇ.  ــى ئەكىلى ــك زىيانالرن ــى كۆرۈنەرلى ــن ناھايىت ــى جەھەتتى روھ
ھەتتــا بــۇ دەرھــال قوزغالغــان غــەزەپ بىلــەن يــۈرەك كىســەللىرى 
قوزغىلىــپ ئۆلــۈپ كېتىدىغــان ئەھۋالالرمــۇ ئــاز ئەمــەس. بەزىــدە 
بــۇ غەزەپ-نەپرەتتىــن ئىبــارەت بــۇ ناچــار تۇيغــۇ ئىزنالىرىنىــڭ 
جۇغلىنىشــى ئىنســانالردا ئىنتىقــام تۇيغۇســىنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. 
بۇنىــڭ بىلــەن ئادەمــدە ئــۇزۇن مەزگىــل داۋاملىشــىدىغان بەختســىز 
بىــر ھايــات مەيدانغــا كېلىــدۇ. ئۆزىنىــڭ گــۈزەل ھاياتىنــى ئــۆزى 
زەھــەر قىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن جااللىدىــن رۇمــى بىزگــە »غەزەپ 
ۋە ئەســەبىلىكتە ئۆلۈكتــەك بــول« دەپ نەســىھەت قىلغــان. چۈنكى 
ــقىالرنىڭ  ــۈك باش ــااللمايدۇ. ئۆل ــان س ــقىالرغا زىي ــۈك باش ئۆل
ــزدا  ــەن ۋاقىتلىرىمى ــز تىرىكك ــۇڭا بى ــدۇ. ش ــى رەنجىتەلمەي كۆڭلىن

ئۆلۈكتــەك ســۈكۈنات ئىچىــدە تۇرۇۋىلىشــىمىز الزىــم.

ســەرۋچان ئادەملــەر ھــەر ۋاقىــت ئۆزىنــى بېســىۋالغان بولىدۇ. 
ئالدىراقســانلىق بىلــەن ئىــش قىلمايــدۇ. ئۆزىگە تەمەننــا قويىدىغان، 
مەنمەنچــى كىشــىلەر كۆپــرەك باشــقىالر ئالدىــدا ئۆزىنــى كۆرســىتىپ 
ــدۇرۇپ،  ــەپ يان ــال گ ــقىالرغا دەرھ ــالردىمۇ باش ــر ئىش ــاددى بى ئ
قوپاللىــق قىلىــپ ســىلكىپ، كىشــىلەرنىڭ كۆڭلىگــە ئــازار بېرىــدۇ. 
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بۇنــداق ئادەملــەر ئەســلىدە ئۆزىگــە زىيــان بەرگۈچىلــەردۇر. بىــز 
ھــەم ئۆزىمىزگــە ھــەم باشــقىالرغا زىيــان بەرمەســلىك ئۈچــۈن ھــەر 

ۋاقىــت ســەۋرچان، كەمتــەر بولىشــىمىز كېــرەك.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

غــەزەپ بورانغــا ئوخشــايدۇ. بىردەمدىــن كېيىنــال توختايــدۇ. 
ئەممــا بىرمۇنچــە تالالرنــى ســۇندۇرۋىتىدۇ.

كۆڭۈل ئېلىشنى ئويلىساڭ، سۆيگۈنىڭ ئۇرۇقىنى چاچ.

جەننەتكــە كىرىشــنى ئويلىســاڭ، يولالرغــا تىكــەن تېرىشــتىن 
ۋاز كــەچ.

ــداق  ــرە مۇن ــۇس ئەم ــائىر يۇن ــەۋۋۇپ ۋە ش ــۇغ مۇتەس ئۇل
ــدۇ: يازى

ئەي خوجا، خالىساڭ مىڭ قېتىم ھەجگە بار،

ھەممىدىن ياخشىسى بىر كۆڭۈلنى ئالماقتۇر. 

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ »قۇتادغۇبىلىــك« ناملىــق ئەســىرىدە 
مۇنــداق دەيــدۇ:

ئىشتا غەزەپلىك بولما، ئاچچىقىڭنى باس،
ئەگەر ئاچچىق كەلسە، كېكەچ بولىۋال.

)5216-بېيت(
سۆز ۋە ھەرىكىتىڭدە ھۇدۇقما، ئالدىراقسان بولما،
سەۋر قىل، سەۋر قىلغان كىشى مۇاليىم دېيىلىدۇ.

)5219-بېيت(
ئەگەر بەگلەرنىڭ خۇي پەيلى يامان بولسا،
يامانالر كۈچىيىدۇ، ياخشىلىقنى يوقىتىدۇ.
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)5226-بېيت(
ئەگەر ئاچچىقىڭ كەلسە، ئۆزۈڭنى تۇت، سەۋر قىل،

سەۋرلىك كىشىنىڭ ئاقىۋىتى شاتلىق بولغۇسىدۇر.
)1317-بېيت(
ــوگ  ــارا دىئال ــۆز ئ ــىلەر ئ ــدە كىش ــانىيەت جەمئىيىتى ئىنس
ئارقىلىــق ئىتتىپــاق، ئىنــاق بىــر گــۈزەل غايىــۋى جەمئىيەتنــى بەرپا 
قىلىــش ئۈچــۈن، ئاشــۇ ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ ھەربىــر ئەزاســى 
ــى  ــن ئۆزىن ــق ئىللەتلەردى ــام قاتارلى ــەبىلىك، ئىنتىق ــرەت، ئەس نەپ
ئــازات قىلىشــى الزىــم. بــۇ غايىگــە يېتىشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى 
چوقــۇم ســەۋر قىلىشــنى بىلىــش، كۆڭۈل-كۆكســى كــەڭ بولۇشــى 

الزىــم.

جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:

سۆيگۈنىڭ يەنە بىر ئىسمى سەۋر.

ــر  ــا بى ــادەم، زىتىغ ــان ئ ــى ئۆزىگــە يۇقتۇرمىغ ئەســكى خۇين
ــۈپ،  ــاراپ كۈل ــا ق ــى ئۇنىڭغ ــدۇ. بەلك ــىمۇ تىرىكمەي ــش بولس ئى

ــدۇ. ــا قىلى ــە مەھلىي ــى ئۆزىگ ــڭ كۆڭلىن ئۇنى

ــەۋر  ــۈن س ــش ئۈچ ــەبىلىكنى يېڭى ــەزەپ ۋە ئەس ــادەم غ ئ
ــدە  ــە ئاالھى ــاالم بىزگ ــەر ئەلەيھىس ــى پەيغەمب ــى الزىملىقىن قىلىش
تەۋســىيە قىلغــان. بــۇ تەۋســىيەنى مەۋالنــا ھەزرەتلىرىنىــڭ 

ــز: ــق بىلىۋاالاليمى ــى ئارقىلى ــى ھېكايىس تۆۋەندىك

بىر كۈنى ھەزرىتى مەۋالنانىڭ ئالدىغا بىر ئادەم كېلىپ:

ــى  ــر قىزن ــداق بى ــم. قان ــى ئۆيلەندۈرمەكچــى ئىدى »ئوغلۇمن
ــوالر؟« دەپ ســوراپتۇ. ــق ب ــپ بەرســەم مۇۋاپى ئېلى

مەۋالنــا: »كەمبەغــەل بىرســىنىڭ قىزىنــى ئېلىــپ بــەر« دەپ 
جــاۋاب بېرىپتــۇ.
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بىر كۈنى يەنە بىر ئادەم كېلىپ:

ــر  ــداق بى ــم، قان ــى ئىدى ــق قىلماقچ ــى ياتلى ــەن قىزىمن »م
ــوراپتۇ. ــوالر؟« دەپ س ــام ب ــى تاللىس كۈيئوغۇلن

مەۋالنــا: »كەمبەغــەل بىرســىنىڭ ئوغلىغــا ياتلىــق قىــل« دەپ 
جــاۋاب بېرىپتــۇ ۋە بــۇ »كەمبەغەللىك«نــى مۇنــداق ئىزاھالپتــۇ:

بــۇ كەمبەغەللىــك شــۇنداق بىــر كەمبەغەللىككــى پەيغەمبىرىمىز 
ــۇ  ــدە ب ــەن ھەم ــدۇر« دېگ ــڭ ئىپتىخارىم ــك مېنى »كەمبەغەللى
»كەمبەغەللىــك ئەســلىدە ســەۋردىن ئىبارەتتــۇر« دەپ بىزگــە 

ــان. ــىھەت قىلغ نەس

ــەك  ــەبىلىكتە ئۆلۈكت ــەزەپ ۋە ئەس ــڭ »غ ــن رۇمىنى جااللىدى
بــول« دېگەنلىكــى ئەســلىدە »ســەۋرچان بــول، ئەپۇچــان بــول« 
ــى  ــڭ تەپەككۇرىدىك ــن رۇمىنى ــۇ جااللىدى ــا ب ــۇر. مان دېگەنلىكت
ــك  ــەنئىتى ۋە بەختلى ــىل س ــنىڭ ئىس ــۇش ئۆتكۈزۈش ــۈزەل تۇرم گ

ــدۇر. ــڭ ئاچقۇچى ھاياتنى

5.كەمتەرلىكتە ۋە ئاق كۆڭۈللۈكتە تۇپراقتەك بول

ــىنىڭ  ــۇ كىش ــى ئ ــۈل بولىش ــەر ۋە ئاقكۆڭ ــڭ كەمت ئادەمنى
ــدۇر. ــر ئاالمىتى ــڭ بى ئەخالقلىقىنى

كەمتــەر كىشــىلەر مەنســەپ، مال-دۇنيــا، شــۆھرەت ئالدىــدا 
ئۆزىنــى تۇتىۋالغــان بولىــدۇ. ئۇالرنــى كــۆرۈپ ئۆزىنــى يوقۇتــۇپ 
ــۈن  ــق ئۈچ ــى خەل ــى ئىمتىيازالرن ــى قولىدىك ــدۇ. بەلك قويماي
ــن  ــۇڭا جااللىدى ــدۇ. ش ــىغا ئايالندۇرى ــنىڭ ۋاستىس ــەت قىلىش خىزم

ــدۇ. ــدۇ« دەي ــك بولى ــى ئىگى ــڭ بېش ــى »تالنى رۇم

ــاق  ــا ئ ــدۇ. ئەمم ــۆيەر بولى ــاردەم س ــادەم ي ــۈل ئ ئاقكۆڭ
ــە  ــدە ھەمم ــدۇ، ھەم ــپ قىلماي ــكىنلىكنى تەرغى ــۈك مىس كۆڭۈلل
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ــدۇ. ــدۇ« دەۋەمەي ــىگە »بولى نەرس

ۋە  كەمتەرلىــك  تەپەككۇرىدىكــى  رۇمىنىــڭ  جااللىدىــن 
ــى  ــە قارش ــى، كىبىرلىكك ــا قارش ــا تەكەببۇرلىقق ــۈك بولس ئاقكۆڭۈلل
ئېيتىلغــان ســۆزدۇر. يەنــە باشــقىالرنىڭ كۆڭلىنــى رەنجىتمەســلىك، 
ــقا  ــۆيەر بولۇش ــاردەم س ــۇش، ي ــك بول ــدا ئەدەپلى ــقىالر ئالدى باش

ــۆزدۇر. ــان س قارىتىلغ

جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ــى؟  ــىللىققا چۆكەمت ــاش يېش ــەن ت ــىرى بىل ــڭ تەس باھارنى
تۇپــراق بولغۇنكــى، ســېنىڭدە رەڭمــۇ-رەڭ چېچەكلــەر ئېچىلســۇن.

يىلــالر بويىچــە كۆڭۈللەرنــى ســۇندۇرغان، يۈرەكلەرگــە ئەلــەم 
ســالغان تــاش بولــدۇڭ. ئەمــدى تەجرىبە-ســاۋاقالرنى يەكۈنلــەپ، 

بۇندىــن كېيىــن تۇپــراق بــول.

ــۇ  ــايدۇ. ئ ــارابقا ئوخش ــك ش ــالش زەھەرلى ــى ئۇلۇغ ئۆزىن
ــادەم ئىچىــپ مــەس بولىــدۇ. ئۇنىڭــدا زەھــەر  ــۋا ئ شــارابنى كال
بارلىقىغــا ئىشەنمىســەڭ، قــاراپ باققىــن ئــاد قەۋمــى ئــۇ زەھــەر 

ــدى؟ ــاالك بول ــداق ھ ــەن قان بىل

ــى  ــا ئوخشــايدۇ. ئۆزۈڭن ــۇغ ئوتق ــان ئۇل ــۇق يېنىۋاتق ئۇلۇغل
ــا ئاتىســەن؟ قانداقمــۇ ئۇلــۇغ ئوتق

ــن  ــەت يەردى ــدۇ؟ پەق ــوق تېگەم ــە ئ ــان ئادەمگ ــەردە ياتق ي
ــادەم. ــدۇ ئ ــڭ نىشــانىغا ئايلىنى ــان ئوقنى بېشــىنى كۆتۈرگــەن ھام

كەمتەرلىــك توغرىســىدا ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ پەخىرلىــك شــائىرى 
تېيىپجــان ئېلىيــوپ مۇنــداق شــېئىر يازغــان:

ئالما شاخلىرى ئېگىلىدىكەن،
مېۋىسى قانچە ئوخشىغانسېرى.

كەمتەرلىك بىلەن ئادەم چىرايلىق،
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سەتلىشىدىكەن غادايغانسىرى.
ــك«  ــپ »قۇتادغۇبىلى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــىدا يۈس ــۇ توغرىس ب

ــدۇ: ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــق ئەس ناملى
بۇ بەختكە مەغرۇرالنما، ئۇ كېلىدۇ ۋە يەنە كېتىدۇ،

بۇ دۆلەتكە ئىشەنمە، ئۇ بېرىدۇ ھەم ئالىدۇ.
)694-بېيت(

ئايتولدى دېدى: مېنى باغاليدىغان كىشەن
بۇ بىرقانچە نەرسىدۇر، قارا ئۇالردىن بەلگە بېرەي:

ماڭا ئېرىشكۈچىنىڭ مىجەزى كەمتەر بولۇشى،
كۆڭلى مۇاليىم، سۆزى يۇمشاق بولۇشى كېرەك.

ئــۇ ئۆزىگــە ئىھتىيــات قىلىــش، ھەرگىــز چېكىدىــن 
ســلىقى، شما ئا

يامان، يارىماس ئىشالرغا يېقىن يولىماسلىقى كېرەك.

يىغقان مېلىنى ئۆز اليىقىدا ئىشلىتىشى،
قىلىقى، مىجەز-خۇلقىغا باپ ھايات كەچۈرۈشى كېرەك.

ئۆزىدىن چوڭالرغا خىزمەت كۆرسىتىشى،
ئۆزىدىن كىچىكلەرگە شېرىن سۆزلۈك بولۇشى،

مەغرۇرلۇق بىلەن كىشىنى كەمسىتمەسلىكى،
ئۆزىدىن كىچىكلەرنى زاڭلىق قىلىپ خارلىماسلىقى كېرەك.

)707-702-بېيت(

جااللىدىــن رۇمــى »مەســنەۋى« ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق 
بىــر ھېكايىنــى ســۆزلەيدۇ: 

تىلنىــڭ گرامماتىكىلىرىنــى ناھايىتــى ياخشــى بىلىدىغــان بىــر 
ــۇناس  ــۇر تىلش ــۇ تەكەبب ــۇ. ب ــە چىقىپت ــم كېمىگ ــۇناس ئالى تىلش
ئۆزىنــى ناھايىتــى قابىلىيەتلىــك دەپ ئوياليدىكــەن، شــۇ ســەۋەپتىن 
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ــزدا  ــىز دېڭى ــە چەكس ــەن. كېم ــىلەرنى ياراتمايدىك ــقا كىش باش
ــە: ــىتمىگەن قىياپەتت ــى مەنس ــۇناس كېمىچىن ــدا، تىلش كېتىۋاتقان

ــەن؟« دەپ  ــى بىلەمس ــەن گرامماتىكىن ــى، س ــەي كېمىچ »ھ
ــوراپتۇ. س

كېمىچى »ياق بىلمەيمەن، ھېچ  ئوقۇمىدىم.« دەپتۇ.

ــۈپ  ــكار ئۆت ــى بى ــڭ يېرىم ــىت، ئۆمرۈڭنى ــى »ئىس تىلچ
ــۇ. ــۇ« دەپت كېتىپت

ــۇ.  ــۇ، تېرىكىپت ــا بوپت ــى خاپ ــاڭالپ كېمىچ ــۆزنى ئ ــۇ س ب
ــۇ. ــەپ قىلماپت ــچ گ ــۇپ، ھې ــە يۇت ــى ئىچىگ ــا ئاچچىقىن ئەمم

ــقا  ــۇلىرى دولقۇنالش ــز س ــپ، دېڭى ــوران چىقى ــىزال ب تۇيۇقس
ــۇ. ــدە قاپت ــەر ئىچى ــە خەت ــالپتۇ-دە، كېم باش

كېمىچى تىلچىغا »سۇ ئۈزۈشنى بىلەمسىز؟« دەپ سوراپتۇ.

ــت،  ــەي يىگى ــۇرۇپ »ئ ــرەپ ت ــن تىت ــى قورققىنىدى تىلچ
ــۇ. ــەن!« دەپت بىلمەيم

كېمىچــى مۇنــداق دەپتــۇ: »ئــەي تىلشــۇناس ئالىــم، ئۇنداقتا 
ــن  ــۇ! بىردەمدى ــۈپ كېتىپت ــكار ئۆت ــرۈڭ بى ــۈن ئۆم ــېنىڭ پۈت س
كېيىــن كېمــە چۆكىــدۇ، ســېنىڭ ئــۇ بىلىملىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــرى 

كارغــا كەلمەيــدۇ.«

ــى  ــلىقنىڭ تىلىن ــوق بولماس ــىزگە ي ــى س ــڭ ھېكايىس تىلچىنى
ــتۇر. ــر دەرس ــۈن بى ــش ئۈچ ئاڭلىتى

تەكەببۇرلــۇق قىلىــپ باشــقىالرنى مەنســىتمىگەنلەر بــۇ 
دۇنيانىــڭ ئۆتكۈنچــى ئىكەنلىكىنــى بىلمىســە نېمــە پايــدا!

باشــقىالرغا ھەســەت قىلماســلىقنىڭ ئۆزىمــۇ كەمتەر بولۇشــنىڭ، 
ئاقكۆڭــۈل بولۇشــنىڭ ئاالمەتلىرىدىــن بىرىــدۇر. ھەســەت قىلىــش، 
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قىزغانچۇقلــۇق قىلىــش بىلــەن ئادەملــەر ھــەم ئۆزىگە ھــەم ئۆزگىگە 
ــڭ  ــىدۇ. ئادەملەرنى ــەن ئۇرۇش ــرى بىل ــدۇ. بىربىرلى ــان بېرى زىي
ھاياتىدىكــى ھــوزۇر بۇزۇلىــدۇ. بــۇ توغرىســىدا جااللىدىــن رۇمــى 

مۇنــداق دەيــدۇ:

ــان بېرىــش ئۈچــۈن ئۆزىنــى تامدىــن  قــۇل خوجايىنىغــا زىي
تۆۋەنگــە ئېتىپتــۇ ۋە ئۆلۈپتــۇ. ئاغرىــق ئــادەم دوختۇرغــا دۈشــمەن 
بوپتــۇ. بــاال ئۆزىنــى تەربىيەلەۋاتقانغــا دۈشــمەنلىك قىپتــۇ. زىيــان 

كىمگــە؟

ھەقىقەتــەن كېســەلمۇ، بالىمــۇ ئۆزىنىــڭ يولىغــا ئــۆزى تــاش 
قويماقتــا. ئەقىــل ۋە جانىنىــڭ يولىنــى توســىماقتا.

كىــر يۇيغۇچــى قۇياشــقا تىرىكىــدۇ. بېلىــق دېڭىزغــا 
ئاچچىقاليــدۇ. قــاراپ بــاق زىيــان كىمگــە؟ ئاخىــرى بــۇ 

ئۆچمەنلىكتىــن كىمنىــڭ بەختــى قــارا بولــدى؟

ــپ  ــۇڭنى تېپى ــا، ھۇش ــان بولس ــەت ياراتق ــېنى س ــالھ س ئال
ــتۈرمە. ــۇ سەتلەش ــۇ، خۇيۇڭنىم يۈزۈڭنىم

ــى  ــا. ئىكك ــلىقتا ماڭم ــۇ تاش ــان تەقدىردىم ــڭ بولغ ئايىغى
ــا. ــۈك بولم ــۆت مۈڭگۈزل ــاڭ ت ــان بولس ــۈك بولغ مۈڭگۈزل

ــم  ــقا تەلىيى ــكىمۇ. نېمىش ــن ئەس ــەن پاالنچىدى ــەن »م س
بۇنــداق كاژ« دەپ ھەســەت قىلىۋاتىســەن. ئەممــا ئاساســەن 
ــا  ــپ. ھەتت ــر ئەيى ــقا بى ــك، باش ــر كەمچىلى ــقا بى ــەتمۇ باش ھەس

ــەرى. ــكىلىكلەردىن بەت ــق ئەس بارلى

ــۈپنى  ــەۋەبىدىن يۈس ــەت س ــلىرى ھەس ــۈپنىڭ قېرىنداش يۈس
ــىغا  ــۈپنىڭ بېش ــەۋەبىدىن يۈس ــەت س ــلىدى. ھەس ــا تاش قۇدۇقق
ــوزاق  ــە ت ــەن نەرس ــەت دېگ ــۇ ھەس ــدى؟ ب ــەر كەل ــداق كۈنل قان

ــايدۇ. ــە ئوخش ــان بۆرىگ ــۇرۇپ ياتق ق

ــا. ھەســەتتىن  ــاپ، پادىشــاھالرغا ھەســەت قىلم ھۇشــۇڭنى ت
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قۇتــۇل. بولمىســا بــۇ ئالەمــدە شــەيتانغا ئوخشــاپ قالىســەن. ۋەلى 
ــەردەك  ــال يېســەڭ زەھ ــەن ب ــدۇ، س ــدەك بولى ــە بال ــەر يېس زەھ

بولىســەن.

6.خۇش مۇئامىلىدە دېڭىزدەك بول

ــى،  ــى، ئىللىقلىقن ــۇرى يېقىملىقن ــڭ تەپەكك ــن رۇمىنى جااللىدى
ــەرلىرىدە،  ــڭ ئەس ــان. ئۇنى ــاس قىلغ ــى ئاس مېھرى-مۇھەببەتن
ــاق،  ــى يۇمش ــۇ ناھايىت ــڭ ئۆزىم ــان تىلنى ــېئىرلىرىدا قولالنغ ش
يېقىملىــق ئەدەبىــي تىــل. باشــقىالرغا قىلغان كىشــلىك مۇئامىلىســىمۇ 
ــۇش  ــق بول ــق، يېقىملى ــۇڭا مۇاليىملى ــم. ش ــۇنچىلىك مۇاليى ش
ــى.  ــڭ ئاالمىت ــەرتى. پەزىلەتلىكنى ــر ش ــنىڭ بى ــك بولۇش ئەدەپلى
بۈگۈنكــى كۈنــدە ئىنســانالر خــۇش مۇئامىلىگــە ھەممىدىــن بەكرەك 
ئىھتىياجــى بــار. چۈنكــى دۇنيادا بىــر تەرەپتىن مەدەنىيــەت جەھەتتىن 
ــق،  ــن ئىرقچىلى ــر تەرەپتى ــە بى ــدا يەن ــىش بولىۋاتقان يەرشارىلىش
ــق ۋە  ــزم، زوراۋانلى ــق، رادىكالى ــي ئايرىمچىلى ــك، دىنى مىللەتچىلى
ــۇ  ــە. ش ــە كۈچەيمەكت ــەرى كۈندىن-كۈنگ ــۇق ھەرىكەتل تېرورل
ــۈن  ــۇش ئۈچ ــادەم بول ــر ئ ــك بى ــي پەزىلەتلى ــەۋەپتىن ھەقىقى س
خــۇش مۇئامىلىگــە ئىگــە بولغــان مىجەز-خاراكتىرنــى يېتىلــدۈرۈش 
بەكمــۇ مۇھىــم. بولۇپمــۇ ياش-ئۆســمۈرلەرنى يېتىلدۈرۈشــتە ئائىلە 
مائارىپىدىــن باشــالپال بــۇ پەزىلەتنــى بالىالرنىــڭ روھىــي دۇنياســىغا 

ــم. ــىمىز الزى سىڭدۈرىش

جااللىدىــن رۇمىنــڭ خــۇش مۇئامىلىســىدە ئىنســانالرغا بولغــان 
ھۆرمــەت بــار. ئــۇ ھېچبىــر ئادەمنى باشــقا بىرســىدىن ئۈســتۈن ۋە 
تــۆۋەن كۆرمىــدى. پۈتــۈن ئىنســانالرغا تەڭ-بــاراۋەر مۇئامىلىــدە 

بولغــان. ئــۇ بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:

كىــم ياخشــى كۆرۈشــنى بىلســە، ئۆزىمــۇ ياخشــى كۆرۈشــكە 
مۇيەسســەر بولىــدۇ.
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تىلىڭنــى تەربىيەلەشــتىن ئــاۋال يۈرىكىڭنــى تەربىيەلــە. چۈنكى 
ســۆز يۈرەكتىــن كېلىــپ تىلدىــن چىقىدۇ.

قۇياشــنىڭ تۇتۇلىشــى، ھەقنىــڭ يورۇقلۇقــى ئالدىــدا 
ســەۋەبىدىندۇر. ئەخالقســىزلىقى  ھەقســىزلىقى،  ھازازىلالرنىــڭ 

ياخشــى ئىنســانالر مەرھەمــەت ســۈيىنىڭ بۇلىقــى. ئابىھايــات 
ئىھســان ئىگىلىرىنىــڭ روھىــدۇر.

ــك«  ــپ »قۇتادغۇبىلى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــىدا يۈس ــۇ توغرىس ب
ــدۇ: ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــق ئەس ناملى

ئىنسان خۇش مۇئامىلە، مىجەزى توغرا بولسا،
  ئىككى دۇنيادا كۈنى يورۇيدۇ.

)1294-بېيت(
مىجەز-خۇلقۇڭنى خۇش تۇت، مال ئۈچۈن قايغۇرما،

مىجەز-خۇلقــۇڭ ياخشــى بولســا مال-دۇنيــا ئــۆزى كېلىــدۇ، 
دەپ بىــل.

)1305-بېيت(
كىشــىگە مال-دۇنيــا كېــرەك ئەمــەس، ياخشــى خۇي-پېئىــل 

كېــرەك،
ياخشــى  ھەممــە  بولغانــدا،  زۆرۈر  كىشــى  شــۇنداق 

. ۇ يد لە ىشــە ئېر گە ر سىلە ر نە
)1307-بېيت(

قېرىنداش ۋە تۇققانالرغا يېقىنلىق قىل،
چوڭغىمــۇ، كىچىككىمــۇ خــۇش چىــراي ئېچىــپ، ســۆيۈملۈك 

بــول.
)1327-بېيت(
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7.يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول

ــى  ــۆرۈن ياك ــدەك ك ــا بولغىنىڭ ــڭ »ي ــن رۇمىنى جااللىدى
كۆرۈنگىنىڭــدەك بــول« دېگــەن بــۇ ســۆزىنى ئاڭلىغــان ھــەر كىــم 
ــەن  ــى بىل ــلىققا، ئىچ ــا، ئىخالس ــڭ توغرىلىقق ــۇ ئىبارىنى ــتىال ب باش
ــقا  ــتچىل بولۇش ــت راس ــەر ۋاقى ــىغا، ھ ــر بولۇش ــىنىڭ بى تېش

ــدۇ. ــى بىلەلەي قارىتىلغانلىقىن

ــي  ــى. ماددى ــالپ كەتت ــەر قاپ ــى قىزىلكۆزل ــى دۇنيان بۈگۈنك
مەنپەئەتنــى دەپ ھــەر يــەردە ھــەر ۋاقىــت قىزىلكۆزلــۈك قىلىــدۇ. 
يالغــان ســۆزلەپ ئــادەم ئالدايــدۇ. ھەتتــا قىلىۋاتقــان ئىبادىتىگىمــۇ 
ــى(  ــى يۈزلىمىچ ــاكار )ئىكك ــۇنداق رىي ــدۇ. ش ــۈك قىلى قىزىلكۆزل
ئىنســانالرنىڭ دەســتىدىن كۈنىمىــز كــۈن بولمايۋاتىــدۇ. رىياكارلىــق 
نىيەتنىــڭ توغــرا بولماســلىقىدىن كېلىــپ چىقىــدۇ. شــۇڭا دىنىمىــزدا 

نىيــەت ھەممىدىــن مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ.

ــق  ــنەۋى« ناملى ــىدا »مەس ــۇ توغرىس ــى ب ــن رۇم جااللىدى
ئەســىرىدە بىــر ھېكايىنــى ســۆزلەيدۇ ۋە مۇنــداق ئالتــۇن قۇرالرنــى 

ــدۇ: ــپ تىزى ســەدەپنىڭ ئىچىگــە ئۈنچــە قىلى

ــر يوقســۇل،  ــالردا بى ــر زامان ــات شــارائىتلىرى يامــان بى ھاي
ــپ  ــى قىلى ــارزۇ، خام-خىيالالرن ــۇرۇق ئ ــادەم ق ــان ئ ــاچ قالغ ئ

ــالپتۇ. ــقا باش ــق قىلىش ــداق يالغانچىلى ــرى مۇن ئاخى

ــاقال  ــەن س ــى بىل ــرۇق مېي ــە قۇي ــر پارچ ــى بى ــر كۈن بى
ــر  ــپ بى ــالپ، پارقىرىتى ــى ماي ــى، قاش-كىرپىكلىرىن بۇرۇتلىرىن
ــىغان  ــازا ئوخش ــڭ ت ــۇ ۋە ئۆزىنى ــىگە كىرىپت ــاالر مەجلىس ئۆلىم
ــۇ.  ــپ ماختىنىپت ــى ئېيتى ــەن غىزاالنغانلىقىن ــالر بىل ــق تائام مايلى
پارقىــراپ تۇرغــان بۇرۇتلىرىنــى قوللىــرى بىلــەن تولغــاپ 
مەغرۇرلىنىپتــۇ. مەجلىــس ئەھلــى يالغانچىنىــڭ بــۇ كىبىرلىــك ھالىنى 
كــۆرۈپ، راســتال چۈشــلۈك تاماقتــا ئوخشــىغان ياغلىــق تائامالرنــى 
ــۇ يوقســۇلنىڭ  ــا ئ ــۇ. ئەمم ــالپ قاپت يېگــەن ئوخشــايدۇ دەپ ئوي
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ئــاچ قورســىقى ھەقنىــڭ ســۆزى بولغــان »تەڭــرى يالغانچىالرنىــڭ 
ھىلىســىنى قۇرۇتســۇن« دېگــەن ســۆزنى تەكرارالپتــۇ ۋە بۇنــداق 

ــۇ: ــدا قىپت ــە نى ــس ئەھلىگ ــۆزلەرنى مەجلى ــك س ھېكمەتلى

يالغان سۆز خەلق ئىچىگە تاشالنغان ئوتقا ئوخشايدۇ.

يالغانچىنىڭ بۇرۇتلىرى بىر-بىرلەپ تۆكۈلسۇن.

ئــەي يوقســۇل! ئەگــەر ســەن يالغــان ســۆزلىمىگەن بولســاڭ، 
بەلكــى ئۇلــۇغ بىرســى ســاڭا يەيدىغــان بىــر نەرســىلەر ئىھســان 

ئېتەتتــى.

ياخشى بولغانالرغا ياخشىلىق يار بولۇر.

ئەگرى يولدا ماڭماي، دەردىڭنى توپتوغرا ئىزھار ئەيلە.

ئەيىبىڭنــى ســۆزلىگىڭ بولمىســا ســۈكۈت قىــل. قىزىلكۆزلــۈك 
قىلىــپ ھاياجانالنمــا.

ــك  ــل، كىچى ــەت قى ــار. دىقق ــان ب ــدە ئىمتىھ ــان ئىچى ئىمتىھ
ــا. ــا ئالدانم ــر ئىمتىھانغ بى

ھەقىقەت ئالدىدا راستچىل بول ياكى سۈكۈتتە قال.

خام-خىيــال قىلغاننىــڭ قارنــى بۇرۇتىغــا دۈشــمەن. يوشــۇرۇن 
ئۇنىڭغــا بەددۇئــا قىلىــدۇ.

ــەرەس  ــى بۇتپ ــۇن، مەيل ــى ئازغ ــان مەيل ــا قىلغ ھــەق »دۇئ
بولســۇن، دۇئــا قىلغانــدا ئۇنــى قوبــۇل قىلىمــەن« دەپ بۇيرۇغان.

ھــەر ۋاقىــت دۇئادىــن ئايرىلمــا. ھــەق ھامــان بىــر كۈنــى 
ســاڭا ئىھســان ئەيلەيــدۇ.

قوســىقىڭنى ھەققــە تاپشــۇرۇپ، قۇيــرۇق مېيىنــى مۈشــۈككە 
تاشــالپ بــەر.
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ــان  ــۆزلەرنى ئاڭلىغ ــاھەتلىك س ــان پاس ــە تولغ ــۇ ھېكمەتك ب
ئــاچ قوســاق يالغانچــى ئــادەم كۆپچىلىــك ئالدىــدا ئىزاغــا قاپتــۇ. 
كۆپچىلىكمــۇ بــۇ نىدانــى ئــاڭالپ ئىبــرەت ئاپتــۇ ۋە ئــاچ قوســاق 
يالغانچىنــى ئەپــۇ قىپتــۇ ھەمدە ئــۇ ئادەمگــە شــەپقەت يامغۇرلىرىنى 
ياغــدۇرۇپ، ئۇنىــڭ قوســىقىنى تويغــۇزۇپ، كــۆپ يــاردەم قىپتــۇ.

بــۇ مېھرى-شــەپقەت، ياخشــىلىقنىڭ ھوزۇرىدىــن تەســىرلەنگەن 
ــا  ــالپ توغرىغ ــى تاش ــۇق، يالغانچىلىقن ــادەم تەكۇببۇرل ــى ئ يالغانچ

يولــداش بوپتــۇ.

ــك«  ــپ »قۇتادغۇبىلى ــاس ھاجى ــۈپ خ ــىدا يۈس ــۇ توغرىس ب
ــدۇ: ــداق دەي ــىرىدە مۇن ــق ئەس ناملى

ــۇغ  ــڭ ئۇل ــل، پەزىلىتى ــرا قى ــى توغ ــەن تىلىڭن ــڭ بىل دىلى
ــۇن، بولس

ئۆزۈڭنى ئۇنتۇما، يولۇڭدىن ئاداشما. 
)5-بېيت(

ھارامغا ئارىالشما، ئۆزۈڭنى چىڭ تۇت،
ھارامنى يېگۈچىنىڭ ئورنى جەھەننەمنىڭ تېگىدۇر.

)5261-بېيت(
تىلىڭدىن يالغان سۆزلەرنى چىقارما،

ئەر يالغان سۆزى بىلەن ئۆزىنى قەدىرسىز قىلىدۇ.
)1326-بېيت(

سادىق كىشى كىشىلەرنىڭ راستچىلىدۇر،
ســېنى  ئــۇ  ئــاڭال،  ســۆزىنى  كىشــىلەرنىڭ  ســادىق 

ىدۇ. ر لدۈ يۈكســە
)1359-بېيت(

يالغانچى كىشىلەر ۋاپاسىز بولىدۇ،
ۋاپاسىز كىشى خەلققە نااليىق ئىشالرنى قىلىدۇ.

ۋاپادار كىشى نېمە دەيدۇ ئاڭال:
ۋاپا كىشى ئۈچۈن ئادىمىيلىكنىڭ بېشىدۇر.
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سۆزى يالغاننىڭ قىلمىشى جاپادۇر،
كىم بىراۋغا جاپا قىلسا ئۇ ھايۋاندۇر.

يالغانچى كىشىدىن ۋاپا كۈتمە،
بۇ كۆپ يىلالر مابەينىدە سىنالغان سۆزدۇر.

) 2042-2039بېيت(
ــق،  ــىلىق، توغرىلى ــى ياخش ــاننىڭ تەبىئىيت ــلىدە ئىنس ئەس
ــى  ــي دۇنيادىك ــەت ماددى ــان. پەق ــەن تولغ ــمەنلىك بىل ئىخالس
ــقا،  ــك قىلىش ــى يۈزلىمىلى ــانالرنى ئىكك ــەر ئىنس ــل مەنپەئەتل ھەرخى
ــا  ــال دۇنياغ ــى م ــەن. كىمك ــقا يۈزلەندۈرگ ــق قىلىش ياالقچىلى
ــك،  ــۇم ئىككــى يۈزلىمىچىلى ــدا چوق ھېرىســمەن بولىدىكــەن ئۇنىڭ
باشــقىالرغا قىزىــل كۆزلــۈك قىلىدىغــان ناچــار ئىللــەت مەرەزلىــرى 
روھىــي دۇنياســىغا چاپالشــقان بولىــدۇ. بۇنــداق ئادەمنىــڭ 
ــا  ــە مال-دۇني ــڭ ئاخىرىغىچ ــۇپ ھاياتىنى ــكەن بول ــى كىرلەش روھ
ــن  ــى مال-دۇنيادى ــلىمايدۇ. كىمك ــى تاش ــل كۆزلۈكن ــۈن قىزى ئۈچ
ــق  ــى توغرىلى ــڭ قەلب ــەن ئۇنى ــتۈن كۆرىدىك ــى ئۈس مەنىۋىيەتن
بىلــەن، ئىخــالس بىلــەن، ســاداقەتمەنلىك بىلــەن تولغــان بولىــدۇ. 
ــەر  ــدۇ. ھ ــكا بولماي ــاختا ماس ــدە س ــانالرنىڭ يۈزى ــداق ئىنس بۇن

ــدۇ. ــان بولى ــەن تولغ ــۇر بىل ــۈزى ن ــت ي ۋاقى

جااللىدىن رۇمى يەنە مۇنداق دەيدۇ:

ــاك ھــەق ئالەمــدە. پەقــەت ھەقتىــن  خاتاســىز ســۆز ئــۇ پ
ــا ئىگــە بولىســەن. ــەدى ھاياتق ئەب

ــەت  ــان قابىلىي ــۇل قىلىدىغ ــى قوب ــىز نۇرالرن ــەندە پەردىس س
بولمىســا، مــاڭ بېرىــپ نــۇرالر يوشــۇرۇنغان ھېكمەتلەرنــى ئــاڭال.

ــن  ــىپ، ئۇنىڭدى ــڭ يېپىش ــاخقا چى ــا ش ــام بولس ــۋە خ مې
ــە  ــاي يەرگ ــاختا تۇرالم ــقاندا، ش ــۇپ پىش ــەي بول ــدۇ. م ئايرىلماي

ــىدۇ. چۈش
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جاھــان مۈلكىگــە چىــڭ يېپىشــىۋېلىش خاملىقنىــڭ ئاالمىتىدۇر. 
ئۇلۇغالرغــا جاھــان مۈلكــى ســوغ كېلىــدۇ.

ــۆك  ــر ك ــى بى ــەس. بەلك ــۇز ئەم ــەن يالغ ــەي دوســت! س ئ
ــەن. ــز س ــۇر دېڭى ــى چوڭق ياك

سەن سۆزلىمە روھىڭ سۆزلىسۇن.

ســۇ ئۈزۈشــنى بىلســەڭمۇ يەنــە نوھنىــڭ كېمىســىگە چىــق. 
نوھنىــڭ ئوغلــى كەناندىــن ئىبــرەت ئــال!

ــۇ چىــش  ــات! چۈنكــى ئ ــۇپ ئ ــۇرت يېگــەن چىشــنى يۇل ق
ــەس. ســاڭا راھــەت، ھــوزۇر بەرم

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككــۇرى تامامــەن دىنىمىز ئىســالمنىڭ 
ــەرلىرى  ــق ئەس ــڭ بارلى ــۇپ، ئۇنى ــۇن بول ــەنچىلىرىگە ئۇيغ چۈش
ــاس  ــۈننىتىنى ئاس ــڭ س ــى ۋە پەيغەمبىرىمىزنى ــڭ ھۆكمىن قۇرئاننى

ــداق دېگــەن: ــۇ مۇن ــان. شــۇڭا ئ قىلغ

ــى  ــڭ توپىس ــڭ يولىنى ــى، مۇھەممەدنى ــڭ قۇل ــەن قۇرئاننى م
مــەن. كىــم مــەن توغرىســىدا بۇنىڭدىــن باشــقا ســۆز ســۆزلىگەن 
بولســا، ئۇنىڭدىــن ۋە ئــۇ ســۆزلەرنى دەپ يۈرگەنلەردىــن بىزارمەن.

شــۇڭا مەنكــى ھەبىبۇلــال قۇرئاننىــڭ ۋە ئىســالم پەيغەمبىرىنىڭ 
ــان  ــا بولغ ــن رۇمىغ ــا جااللىدى ــى مەۋالن ــان ھەزرىت ــىقى بولغ ئاش
ــەرلىرىنى  ــق ئەس ــڭ بارلى ــەك. ئۇنى ــۇ يۈكس ــم ناھايىتىم ھۆرمىتى
ــەن. ــن م ــق قىلغۇچىالردى ــان ۋە تەتقىق-تەتبى ــپ ئوقۇغ قىتىرقىنى
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پايدىلىنىلغان مەنبەلەر
ئۇشبۇ كىتابنى يېزىش ئۈچۈن پايدىالنغان ماتىرىيالالر:

»قۇرئان كەرىم« ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى
»قۇتادغۇبىلىك«، يۈسۈپ خاس ھاجىپ

»مەسنەۋى شەرىپ«، جااللىدىن رۇمى
»دىۋانى كەبىر«، جااللىدىن رۇمى
»فىھى مافىھ«، جااللىدىن رۇمى

»يەتتە مەجلىس«، جااللىدىن رۇمى
»رۇبائىيالر«، جااللىدىن رۇمى

»مەۋالنــا ۋە شەمســىددىن يۈرىكىڭىزنــى ئىسســىتىدىغان 
ــە ــۇك دەرىنچ ــدەر ھال ــەر«، ئەن ھېكايىل

»دىــن ۋە پەلســەپە ئارىســىدا ئىســالم تەســەۋۋۇپى«، دوكتــور 
ئىبراھىــم ھىــالل

»ھېكمەتنىڭ يېڭىدىن ئىنشاسى يولىدا«، ئەسات ئارسالن
»موڭغۇلالر ۋە مەۋالنا«، كەمال رامازان ھايقىران

»ئەسرانامە«. فەرىدۇددىن ئاتتار
»مەۋالنادان ئاشق تەراپىسى«، ئوزان يۈرۈكەل
»سەلجۇقالر تارىخى«، ھۈسەيىن تەكىن ئوغلى

»ھەزرىتى مەۋالنانىڭ يەدى سىرى«، كازىم ئۆزتۈرك
»ماقاالت« شەمسى تەبرىزى

»راھمان«، مۇھيىددىن ئىبنى ئەرەبى
»رەھىم«، مۇھيىددىن ئىبنى ئەرەبى

»ئومۇمى ئىستېتىكا«، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن
ــۈكۈر  ــى«، ئابدۇش ــەپە سېستىمىس ــڭ پەلس ــى ۋە ئۇنى »فاراب

ــن مۇھەممەتئىمى
»دىۋانى ھېكمەت«، ئەخمەد يەسەۋى
»قەلبلەرنىڭ كەشپى«، ئىمام غازالى
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