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 .1جااللىدىن رۇمىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى
«ھەرگىــز ئۈمىدىڭنــى ئۈزمە،ســۆيۈملۈك يۈرىكىــم ،مۆجىزىلــەر
كۆرۈنمىگەننىــڭ ئىچىــدەدۇر».
-مەۋالنا.

تۈرك-ئىســام تارىخىنىــڭ ئــەڭ بۈيــۈك ســىمالىرىدىن
ـەن
ـى بىلـ
ـا ئۇنۋانـ
ـا مەۋالنـ
ـى بولسـ
ـن رۇمـ
ـان جااللىدىـ
ـرى بولغـ
بىـ
ـوپ،تاالنتلىق
ـر پەيالسـ
ـكەن بىـ
ـۇغ تەسەۋۋۇپچى،يېتىشـ
ـان ئۇلـ
ئاتالغـ
ـۈن
ـدە پۈتـ
ـۇلتانىدۇر ،ھەمـ
ـڭ سـ
ـي مەدەنىيىتىمىزنىـ
ـائىر ۋە مەنىۋىـ
شـ
دۇنياغــا ئىنســان سۆيگۈســىنى ســۇنغان ئۇلــۇغ ئىنســانپەرۋەرلىك
نەمۇنىچىســىدۇر.
جااللىدىــن رۇمــى -1207يىلــى -9ئاينىــڭ -30كۈنــى
بۈگۈنكــى ئافغانىســتاننىڭ مــازارى شــېرىپتىن  20كىلومىتىــر
ـلى
ـڭ ئەسـ
ـەن .ئۇنىـ
ـا كەلگـ
ـەھىرىدە دۇنياغـ
ـخ شـ
ـى بەلـ
يىراقلىقتىكـ
ـن
ـا كەلگەندىـ
ـۇپ «رۇمى»كونياغـ
ـەد بولـ
ـن مۇھەممـ
ـمى جااللىدىـ
ئىسـ
كېيىــن قوشــۇلغان ئىســىم بولۇپ،ئــۆز زامانىســىدا ئاناتولىيــە رۇم
يۇرتــى بولغانلىقــى ســەۋەبىدىن،جااللىدىن مۇھەممــەد ئەنــە شــۇ
ـن
ـەن مەنىدە«جااللىدىـ
ـىغاچقا«رۇملىق جااللىدىن»دېگـ
ـارالردا ياشـ
دىيـ
ـۈپىتىدە
ـتاز سـ
ـى ئۇسـ
ـا ئۇنـ
ـان« .مەۋالنا»بولسـ
ـى»دەپ ئاتالغـ
رۇمـ
ھۆرمەتلــەپ ئاتىغــان ئۇنــۋان ئىــدى.
ـى
ـاھالر خانىدانلىقىدىكـ
ـى خارەزمشـ
ـڭ دادىسـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
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مەشــھۇر ئالىــم بولــۇپ «بىلىگلەرنىــڭ ســۇلتانى»دېگەن ئۇنۋانغــا
مۇيەسســەر بولغــان باھائەددىــن ۋەلــەد دېگــەن كىشــى ئىــدى.
ئانىســى بولســا بەلخنىــڭ ئەمىــرى رۇھنەددىــن دېگــەن كىشــىنىڭ
قىــزى مۇمىنــە خانىــم.
ـەن
ـەن ئۆيلەنگـ
ـزى بىلـ
ـڭ قىـ
ـر ئەمىرنىـ
ـە بىـ
ـن گەرچـ
باھائەددىـ
بولســىمۇ ئــۇ زاماننىــڭ ئــوردا ئەمەلدارلىــرى بىلــەن مۇناســىۋىتى
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى .باھائەددىــن ۋەلــەد مۇقــەددەس
دىنىمىــز بولغــان ئىســامنى ھەقىقىــي ماھىيىتــى بىلــەن خەلــق
ئىچىگــە يېيىشــقا،پاك نىيەتلىك،ھەققانىيەتچــى ئىســام مۇرىتلىرىنــى
ـا
ـدى .ئەممـ
ـى ئىـ
ـك كىشـ
ـقان بىلىملىـ
ـقا تىرىشـ
ـتۈرۈپ چىقىشـ
يىتىشـ
بــۇ ئەھــۋال بــەزى خانىــدان مەنســەپدارلىرىنىڭ قارشــىلىقىغا
ئۇچرىدى،چۈنكــى ئۇالرنىــڭ قــارا نىيىتــى ئىســامنى ئــۆز
ـن ئۇ
ـر جەھەتتىـ
ـە بىـ
ـدى .يەنـ
ـتۇرۇش ئىـ
ـە ئۇيغۇنالشـ
مەنپەئەتلىرىگـ
چاغــدا ئوتتــۇرا ئاســىيانى ئۆزىنىــڭ قانلىــق ئــات تۇياقلىرىنىــڭ
ئاســتىدا چەيلــەپ كېلىۋاتقــان موڭغــۇل ئىســتىالچىلىرىنىڭ زۇلۇمــى
ـن
ـان ئىنتايىـ
ـپ قالغـ
ـىغا كېلىـ
ـڭ بوسۇغىسـ
ـاھالر خانىدانلقىنىـ
خارەزمشـ
ـن
ـەۋەپلەر تۈپەيلىدىـ
ـۇنداق سـ
ـا مۇشـ
ـدى .مانـ
ـە ئىـ
ـن ۋەزىيەتتـ
قىيىـ
باھائەددىــن ۋەلــەد ئائىلىســى ۋە ھەمراھلىــرى بىلــەن ھىجــرەت
يولىنــى تاللىــدى.
مانــا مۇشــۇ چــاغ جااللىدىننىــڭ ئالتــە يەتتــە يــاش
ـى
ـمۈرلۈك چاغلىرىنـ
ـك ئۆسـ
ـەڭ بەختلىـ
ـڭ ئـ
ـرى بولۇپ،ئۆزىنىـ
ۋاقىتلىـ
ياشىغان،شــۇ زامانغــا ئۇيغــۇن قۇرئان،تەجۋىد،ھەدىس،ھۆســنىخەت
ۋە قەھرىمانــار داستانلىرى،مەســەللەر،ھېكايە-چۆچەكلەرنى بىرلىكتــە
ئۆگەنگــەن تاتلىــق دوســتلىرىدىن ئايرىلىپ،ئــۆز روھىــدا چوڭقــۇر
ئىزالرنــى قالدۇرغــان ئانــا يۇرتــى بەلخكــە ئىزتىــراپ ياشــلىرىغا
تولغــان كۆزلىــرى بىلــەن نــەزەر تاشــاپ«:ئەلۋىدا يۇرتــۇم»دەپ
ـەپەرگە
ـق ئۇزۇن سـ
ـى يىللىـ
ـون ئىككـ
ـەس ئېلىپ،ئـ
ـر نەپـ
ـۇر بىـ
چوڭقـ
ئاتالنــدى .جااللىدىــن رۇمــى كىچىــك تۇرۇپــا ســۈرگۈنلۈك
ھاياتىنىــڭ قانداقلىقىنــى ئــۆز كــۆزى بىلــەن كــۆرۈپ تونــۇپ
يەتتــى .بىــر بــاال بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن بەزىــدە ئۈمىتلىــك
4

ـە
ـڭ نەگـ
ـدە يولىنىـ
ـۇق ئىچىـ
ـۇنغان قاراڭغۇلـ
ـرى سـ
ـدە ئۈمىتلىـ
بەزىـ
بېرىــپ نــەدە توختايدىغانلىقىنــى بىلمەي،ئەتراپقــا ھەيرانلىــق
ـا
ـۈزدى .مانـ
ـەرگەردانلىقتا ئۆتكـ
ـى سـ
ـق دەۋرىنـ
ـاراپ بالىلىـ
ـەن قـ
بىلـ
ـك
ـەپىرىنى مەنىلىـ
ـراھ بولغان،سـ
ـا ھەمـ
ـەردە ئۇنىڭغـ
ـۇنداق كۈنلـ
مۇشـ
ئۆتكۈزۈشــكە ســەۋەپ بولغــان داۋاملىــق ئوقــۇپ ماڭىدىغــان
كىتاپلىــرى ئىــدى .كىتاپــار ئۇنىڭغــا ئــەڭ يېقىــن ھەمــراھ ۋە
ســىرداش بولغــان ئىــدى.
ئــۇزۇن ســەپەردە ئــۇالر نىشــاپۇر ۋە باغداتقــا بارىــدۇ ۋە
ھەرەمگــە بېرىــپ ھــەج پەرزىنــى ئــادا قىلىــپ شــامغا كېلىــپ
توختايــدۇ .شــامدا بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كىيىــن ئاناتولىيەگــە
قــاراپ يــول ئېلىــپ ماالتيا،ئەرزىنجان،سىۋاس،قەيســەرى ئاندىــن
ـىگە
ـالدۇرغان مەدرىسـ
ـا سـ
ـر مۇسـ
ـن ئەمىـ
ـۇ يەردىـ
ـدا تۇرۇپ،بـ
قارامانـ
ـۇ -1222يىللىرى
ـل تۇرىدۇ،بـ
ـە يىـ
ـەھەردە يەتتـ
ـۇ شـ
ـىدۇ .بـ
يەرلىشـ
ـڭ قىزى
ـاراپەتتىن اللەنىـ
ـرى شـ
ـى -1225يىللىـ
ـن رۇمـ
ئىدى.جااللىدىـ
ـەد ۋە
ـۇلتان ۋەلـ
ـن سـ
ـۇ ئايالىدىـ
ـدۇ .بـ
ـوي قىلىـ
ـەن تـ
ـەر بىلـ
گۆھـ
ـدۇ.
ـا كېلىـ
ـى دۇنياغـ
ـى ئوغلـ
ـىملىك ئىككـ
ـى ئىسـ
ـن چەلەبـ
ئاالئىددىـ
بــۇ يىلــاردا مەۋالنــا مىھرىبــان ئانىســى مۇمىنــە خانىمدىــن
مەڭگۈلــۈك ئايرىلىــپ قالىــدۇ.
-1228يىلــى باھــاردا ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ ســۇلتانى
ئاالئىددىــن كەيكۇباتنىــڭ تەكلىــپ قىلىشــى بىلــەن پايتەخــت
ـاپىرچىلىق
ـىنىڭ مۇسـ
ـا ئائىلىسـ
ـا مەۋالنـ
ـا بولسـ
ـا كېلىدۇ.كونيـ
كونياغـ
ھاياتىدىكــى ئــەڭ ئاخىرقــى بىكــەت ئىــدى .بــۇ ئــون ئىككــى
يىــل داۋامالشــقان ســەپەردە ھەيۋەتلىــك كارۋانالرنــى كۆرگــەن
كىشــىلەرنىڭ« :نەدىــن كېلىــپ نەگــە كېتىۋاتىســىلەر؟»دېگەن
ســۇئاللىرىغا باھائەددىــن ۋەلەد»:ئالالھتىــن كەلدۇق،ئالالھقــا
كېتىۋاتىمىز،ئالالھتىــن باشــقا ھىچبىــر كــۈچ ۋە توســالغۇ بىزنــى
توســالمايدۇ».دەپ جــاۋاپ بەرگــەن ئىكــەن.
ئەينــى چاغــدا كونيــا خەلقــى بــۇ كارۋاننــى شــۇنداق
ـۇلتانى
ـڭ سـ
ـەلچۇقىيالر دۆلىتىنىـ
ـا سـ
ـى ئالىدۇ،ھەتتـ
ـك قارشـ
ھەيۋەتلىـ
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ئاالئىددىــن كەيكۇبــات ئۆزىمــۇ قارشــى ئېلىشــقا چىققــان ۋە
ئوردىغــا تەكلىــپ قىلغــان .ئەممــا باھائەددىــن ۋەلــەد« :ئــەي
ئەركلىــك ســۇلتانى! ياخشــى كۆڭۈللىــرى بىزگــە يەتتــى .لېكىــن
ـودىگەرلەر
ـەر ئوردىغا،سـ
ـەيخلەر خانىقىغا،ئەمىرلـ
ـار مەدرىسىگە،شـ
ئىمامـ
ســارايالرغا،بويتاقالر بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغا،غېرىپــار دەڭلەرگــە
مۇۋاپىقتۇر.رۇخســەت قىلســىڭىز بىــز ئــۆز اليىقىمىــز بولغــان
ـى
ـەن كارۋان كونيادىكـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـىگە ئورۇنلىشايلى»دەيدۇ.شـ
مەدىرىسـ
ئــەڭ چــوڭ مەدرىســىلەردىن بىــرى بولغــان «ئالتــۇن ئاپــا»
ـاي:
ـۇل قىلمـ
ـوۋغا قوبـ
ـداق سـ
ـىدۇ ۋە ھىچقانـ
ـىگە يەرلىشـ
مەدرىسىسـ
«بىزنىــڭ دۇنيــا مېلىغــا ھاجىتىمىــز يــوق».دەپ ئــەدەپ بىلــەن
ســوۋغىالرنى رەت قىلىــدۇ.
بــۇ دەۋرلــەردە ســەلچۇقىيالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى بولغــان
كونيــا ناھايىتــى تىنــچ شــەھەر بولــۇپ ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ
ـەرقلىق بىلىم
ـن قاچقان شـ
ـڭ زۇلۇمىدىـ
ـۇپ موڭغۇلالرنىـ
ـۈكى بولـ
بۆشـ
ـڭ
ـدى .ئاناتولىيەنىـ
ـاي ئىـ
ـان جـ
ـەنئەتكارالر يېغىلغـ
ـرى ۋە سـ
ئادەملىـ
ھــەر قايســى يەرلىرىدىــن بــۇ يەرگــە ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن
ـە
ـامنىڭ غەرپكـ
ـا ئىسـ
ـدى .كونيـ
ـان ئىـ
ـەن تولغـ
ـار بىلـ
ـەن ياشـ
كەلگـ
يۈزلىنىشــىدە ناھايىتىمــۇ مۇھىــم ئىــدى .بــۇ شــەھەردە ھەرخىــل
ـايتتى،تۈركلەر،ئەرمەنلەر،يەھۇدىلەر،گرى
ـانالر ياشـ
ـى ئىنسـ
مەدەنىيەتتىكـ
ـى مەملىكەتلەردىن
ـەر قايسـ
ـى ھـ
ـۇڭا ئەتراپتىكـ
ـارس قاتارلىقالر.شـ
ك،پـ
كەلگــەن زىيارەتچىلەرمــۇ كــۆپ ئىــدى.
مەۋالنــا ئائىلىســىنىڭ بــۇ شــەھەرگە كېلىشــىدىن پۈتــۈن
ئاھالــە خــوش بولــدى .باھائەددىــن ۋەلــەد كونيادىكــى چــوڭ
مەدىرىســىلەردە دەرس بــەردى .ئۇنىــڭ دەرســخانىلىرى ئىنســانالر
بىلــەن لىــق تولــۇپ نامــى ئەتراپقــا يېيىلىــپ ھۆرمىتــى ئاشــتى.
جااللىدىــن رۇمــى دادىســى باھائەددىــن ۋەلــەد -1231
ـەيخ
ـى شـ
ـەڭ يېقىنـ
ـىنىڭ ئـ
ـن دادىسـ
ـن كىيىـ
ـات بولغاندىـ
ـى ۋاپـ
يىلـ
بۇرخانەتنــى ئۇســتاز قىلــدى .ئــۇ زاتتىــن توققــۇز يىــل ئىلىــم
ئۆگەنــدى .كېيىــن بــەزى تالىپــار بىلــەن بىلىمىنــى تېخىمــۇ
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چوڭقۇرالشــتۇرۇش مەقســىتىدە ئايالــى ۋە ئىككــى ئوغلىدىــن بىــر
ـۇ
ـدى .بـ
ـم ئالـ
ـپ ئىلىـ
ـامغا بېرىـ
ـدات ۋە شـ
ـپ باغـ
ـل ئايرىلىـ
مەزگىـ
جەريانــدا نۇرغــۇن ئالىمــار ۋە پەلســەپەچىلەر بىلــەن ئۇچراشــتى.
ئەرەپ،پــارس ۋە گرىــك تىللىرىنــى پىششــىق ئىگەللىــدى.
ئۇســتازى شــەيخ بۇرخانــەت ئالەمدىــن ئۆتكەندىــن كېيىنــا
ســۆيۈملۈك ئايالــى گۆھــەر خانىممــۇ ياشــا ۋاپــات بولــدى.
ـە
ـى تەربىيىلىسـ
ـى پەرزەنتىنـ
ـن ئىككـ
ـر تەرەپتىـ
ـى بىـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
يەنــە بىــر تەرەپتىــن دادىســى ۋە ئۇســتازىنىڭ ئىزىنــى بېســىپ
مەدىرىســىدە دەرس ئۆتتى،جۈمــە كۈنلىــرى بولســا پۈتــۈن كونيــا
خەلقىگــە ۋەز بــەردى .بۇنىــڭ بىلــەن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نامــى
چىقىشــقا باشــلىدى،ھۆرمىتى ئېشــىپ تالىپلىرىنىــڭ ســانى كۈندىــن
ـم
ـۈك ئالىـ
ـر بۈيـ
ـدى بىـ
ـى ئەمـ
ـن رۇمـ
ـدى .جااللىدىـ
ـە كۆپەيـ
كۈنگـ
بولــۇپ ئەتراپقــا تونىلىشــقا باشــلىدى.
جااللىدىــن رۇمــى ئىككىنچــى قېتىــم كــەررا خانىــم بىلــەن
ـەن
ـۇپ) بىلـ
ـى (كىميا،ياقـ
ـى پەرزەنتـ
ـم ئىككـ
ـەررا خانىـ
نىكاھلىنىدۇ.كـ
ئــوردا ئەمەلدارلىرىدىــن بىــرى بولغــان شــاھمۇھەممەد دېگــەن
ـن
ـق خانىمالردىـ
ـەڭ چىرايلىـ
ـى ئـ
ـان كونيادىكـ
ـۇل قالغـ
ـىدىن تـ
كىشـ
ـك
ـۈچ پەرزەنتلىـ
ـن ئـ
ـۇ ئايالىدىـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
ـدى .جااللىدىـ
ـرى ئىـ
بىـ
ـن.
ـەم ۋە مۇزەففەرىددىـ
ـرى ئەمىرئالـ
ـە ۋە ئوغۇللىـ
ـزى مەلىكـ
بولدى،قىـ
جااللىدىــن رۇمــى ئىجادىيــەت تارىخىــدا بــەش ئەســەرنى
ئاپىرىــدە قىلغان،بــۇالر :مەســنەۋى،دىۋانى كەبىر،فىھــى
مافى،مەجالىســى ســەبئا (يەتتــە مەجلىــس) ۋە مەكتۇپــار.
ـپ
ـن تەركىـ
ـق  25632بېيتتىـ
ـە جىلتلىـ
ـي ئالتـ
ـنەۋى جەمئىـ
مەسـ
تاپقان،كالسســىك شــەرق ئەدەبىياتىدىكــى شــېئىر ئۇســلۇبىدا
يېزىلغان،يەنــى ئىككــى مىســرالىق،ئۆزئارا قاپىيــداش بولغــان
«فائىالتۇن-فائىالتۇن-فائىلۇن»دېگــەن شــېئىر ئۇســلۇبىدا
ـۆزلىگەن
ـا سـ
ـچە بولۇپ،مەۋالنـ
ـى پارسـ
ـنەۋىنىڭ تىلـ
ـان .مەسـ
يېزىلغـ
بېيت،ھېكايــە ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى شــاگىرتى خۇســەمەتتىن
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ـنەۋىدە مەۋالنا بىر
ـان .مەسـ
ـاپ قىلغـ
ـەپ كىتـ
ـى خاتىرىلەپ،رەتلـ
چەلەبـ
ـتۇرماي
ـال ئاياغالشـ
ـى دەرھـ
ـۇ ھېكايىنـ
ـايدۇ،ئەممە بـ
ـى باشـ
ھېكايىنـ
ئارىســىدا بېيــت ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزالرنى ۋە ياكــى باشــقا بىــر
ـەن يەردىن
ـى كەلگـ
ـلىدىكى ھېكايىنـ
ـن ئەسـ
ـۆزلەپ ئاندىـ
ـى سـ
ھېكايىنـ
داۋامالشــتۇرىدۇ.
ـر
ـى كەبىـ
ـر .دىۋانـ
ـى كەبىـ
ـا دىۋانـ
ـىرى بولسـ
ـى ئەسـ
ئىككىنچـ
ـۇپ «بۈيۈك
ـەر» دېگەنلىك بولـ
ـۈك دەپتـ
ـان «بۈيـ
ـېئىرالر توپالنغـ
شـ
دىۋان»دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .مەۋالنانىــڭ پەرقلىــق دەۋر ۋە تۈرلــۈك
ـەرنىڭ
ـىدۇر .بۇ ئەسـ
ـېئىرلىرىنىڭ جۇغالنمىسـ
ـان شـ
ـاردا يېزىلغـ
مەزمۇنـ
ـە
ـېئىرالر تۈركچە،ئەرەپچـ
ـاندىكى شـ
ـاز سـ
ـۇپ ئـ
ـچە بولـ
ـى پارسـ
تىلـ
ۋە گرىكچە.دىۋانــى كەبىردىكــى شــېئىر ۋە رۇبائىيالرنىــڭ ســانى
ـارەت.
ـن ئىبـ
 40000دىـ
ئۈچىنچــى ئەســىرى «فىھــى مافــى» بولســا «ئىچىــدە
ھەممىســى بار»ياكــى «ئىچىــدە ئىچىدىكىلــەر بــار» دېگــەن
مەنىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ .بــۇ ئەســەر مەۋالنانىــڭ ھــەر تۈرلــۈك
ئىلىــم مەجلىســلىرىدە ســۆزلىگەن نۇتۇقلىــرى ئوغلــى ســۇلتان
ۋەلــەد تەرىپىدىــن توپلىنىپ،رەتلىنىــپ مەيدانغــا كەلگەن،جەمئىــي
 61بۆلۈمدىــن تۈزۈلگــەن بىــر كىتاپتــۇر .بــۇ ئەســەردە بــەزى
سىياســىي مەســىلىلەرمۇ ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقــى ئۈچــۈن شــۇ
دەۋردىكــى تارىخىــي ئارقــا كۆرىنىشــنى ئىپادىلەيدىغــان تارىخىــي
ئەســەر بولــۇپ قالغــان.
تۆتىنچــى ئەســىرى «يەتتــە مەجلىــس» بولســا مەۋالنانىــڭ
يەتتــە قېتىملىــق چــوڭ نۇتۇقىنىــڭ خاتىرىلىنىشــىدىن مەيدانغــا
كەلگــەن بىــر ئەســەردۇر .مەۋالنانىــڭ ۋەزلىــرى خۇســەمەتتىن
چەلەبــى ۋە ئوغلــى ســۇلتان ۋەلەدنىــڭ خاتىرىلىشــى بىلــەن
ـر
ـەن بىـ
ـا كەلگـ
ـتا مەيدانغـ
ـەن ئاساسـ
ـى ئۆزگەرمىگـ
ـلى نۇسخىسـ
ئەسـ
ئەســەردۇر.
بەشــىنچى ئەســىرى «مەكتۇبات»(مەكتۇپالر،خەتلــەر) بولســا
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مەۋالنانىــڭ ســەلچۇقىيالر دۆلىتــى ھۆكۈمدارلىــرى ۋە شــۇ دەۋردە
ـان
ـۈن يېزىلغـ
ـىھەت ئۈچـ
ـا نەسـ
ـان زاتالرغـ
ـاردا تۇرىدىغـ
ـى قاتـ
ئالدىنقـ
خەتلەر،مەۋالنادىــن ســورالغان ســۇئالالرغا يېزىلغــان جاۋاپــار ۋە
ـي
ـۇپ جەمئىـ
ـەر بولـ
ـان ماقالىلـ
ـىدا يېزىلغـ
ـىلىلەر توغرىسـ
ـي مەسـ
ئىلمىـ
 147پارچــە مەكتۇپتىــن تەشــكىل تاپقــان بىــر كىتاپتــۇر.
مانــا تــا بۈگۈنگىچــە بولغــان ســەككىز ئەســىردىن بۇيــان
ـاپ،چوڭقۇر
ـا زوق بېغىشـ
ـار ۋە ئاڭلىغۇچىالرغـ
ـەرلەر كىتاپخانـ
ـۇ ئەسـ
بـ
مەزمۇن،ئاجايىــپ تەســىرچانلىق،پەۋقۇلئادە ئاھاڭداشــلىقى ۋە
شــېئىرىي شــەكلىنىڭ مۇكەممەللىكــى بىلــەن ئىنســانالرنى ھەيــران
قالدۇرماقتــا .بولۇپمــۇ «مەســنەۋى» پۈتــۈن دۇنيــادا ئاجايىــپ
تەســىر قوزغىغــان .دېئالىكتىــك پىكىــر جەۋھەرلىرىنــى ئىشــق
ـدە
ـى ئىچىـ
ـڭ چەك-چىگراسـ
ـام دىنىمىزنىـ
ـەن ئىسـ
ـىپلىرى بىلـ
پرىنسـ
تــۇرۇپ ئومۇمالشــتۇرۇپ ئاجايىــپ نامايەنــدە قىلغــان.
ـانىيەتنىڭ
ـپ ئىنسـ
ـەرلەرنى يېزىـ
ـەس ئەسـ
ـۇنداق ئۆلمـ
ـە شـ
ئەنـ
مەنىــۋى دۇنياســىغا چەكســىز تۆھپىلەرنــى قوشــقان بــۇ گىگانــت
شــەخس -1273يىلــى -12ئاينىــڭ -17كۈنــى پانــى دۇنيادىــن
مەڭگۈلــۈك خوشالشــتى.
مەۋالنــا ھەزرەتلىــرى بــۇ دۇنيادىــن خوشلىشــىش ئالدىــدا
ـۆيگىنىمنىڭ
ـەن سـ
ـدۇ« :مـ
ـان قىلىـ
ـداق بايـ
ـى مۇنـ
ھېس-تۇيغۇلىرىنـ
ـم تىرىكتۇر.
ـان ھەركىـ
ـە بولغـ
ـەن بىللـ
ـڭ بىلـ
ـا كېتىۋاتىمەن،ئۇنىـ
يېنىغـ
ھەقتىــن باشقىســى بىلــەن تىرىــك بولغــان ھەركىــم مىڭالرچــە
ـى
ـەن ئۇنـ
ـە سـ
ـىمۇ يەنـ
ـە بولسـ
ـە ئىگـ
ـە بىلگىگـ
ـل ۋە مىڭالرچـ
ئەقىـ
پۈتۈنلــەي يــوق دەپ بىــل! چۈنكــى بارلىقىڭدىــن ۋاز كېچىــپ
ـر
ـەن،بۇ بىـ
ـا ئېرىشەلمەيسـ
ـە ئۇنىڭغـ
ـا پۈركەنمىگۈچـ
ـڭ بارلىقىغـ
ئۇنىـ
ھەقىقەتتــۇر .ئوتتۇرىغــا چىققــان ھــەر مەۋجۇتلۇقنىــڭ ھەقىقىــي
ـپ كېتىدۇ».
ـا پانى،يوقىلىـ
ـە بولسـ
ـقا نېمـ
ـن باشـ
ـى ھەقتۇر،جاندىـ
جېنـ
«مــەن ئۆلگەندىــن كېيىــن مازىرىمنــى يەردىــن
ـڭ كۆڭۈللىرىدە».
ـم ئادەملىرىنىـ
ـز ئىلىـ
ـڭ مازىرىمىـ
ئىزدىمەڭالر،بىزنىـ
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ھەزرىتــى مەۋالنــا جااللىدىــن رۇمىغــا ھەركىــم ئۆزىنىــڭ
دۇنيــا قارىشــىغا ئاساســەن باھــا بېرىــدۇ .بەزىلەرنىــڭ نەزىرىــدە
تەســەۋۋۇپچى،بەزىلەرنىڭ نەزىرىــدە بولســا بۈيــۈك بىــر
ـام
ـە،بەزىلەر ئۇلۇغ بىر ئىسـ
ـوپى دېسـ
ـر سـ
ـرەن بىـ
ـائىر،بەزىلەر تېـ
شـ
ـاھ
ـى ئالـ
ـن رۇمـ
ـدا جااللىدىـ
ـە بولغانـ
ـدۇ .مېنىڭچـ
ـى دەيـ
پەلسەپەچىسـ
ـق،گۈزەللىك،توغرىلىق،
ـر ئاشىقتۇر.ئىشـ
ـۈك بىـ
ـان بۈيـ
ـقىدا يانغـ
ئىشـ
ـەۋەر
ـوش خـ
ـە خـ
ـانلىقنى ئىزدىگۈچىلەرگـ
ـىلىق،ھەقىقەت ۋە ئىنسـ
ياخشـ
ـا داۋا
ـدا ئىڭراۋاتقانالرغـ
ـران ئازابىـ
ـادادۇر .ھىجـ
ـۇغ سـ
ـەن ئۇلـ
بەرگـ
بولغــان شــىپالىق نەپەســتۇر .ئىنســانالرغا ئىنســانلىقنى ھەقىقىــي
ماھىيىتــى بىلــەن ئۆگەتكــەن ئۇســتازدۇر .ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدە
گاڭگىــراپ قالغانالرغــا تەســەللى بەرگەن،ئۇالرغــا ســۆيگۈ ئاتــا
ـاننى
ـىدە ئىنسـ
ـە نەرسـ
ـاھىدۇر .ھەممـ
ـۈل شـ
ـان كۆڭـ
ـان مىھرىبـ
قىلغـ
تاپقىلــى بولىدىغانلىقىنــى ۋە تەبىئەتنىــڭ ئىنســان ئۈچــۈن
يارىتىلغانلىقــى توغرىســىدىكى بىلگىنــى بىزگــە سۇنغان،ئىنســان
تەپەككۇرىغــا يېڭىلىــق ئېلىــپ كەلگــەن مۇتەپەككــۇردۇر .ئۇنىــڭ
پىكىــر سېستىمىســى ئىتىقادنــى روھ،ئەقىــل ۋە ســۆيگۈ قاتارلىــق
تەرەپلەردىــن چۈشەندۈرۈپ،ئىنســانالرنىڭ ئەخالق،دىن،ئىلىــم ۋە
ئەقىــل يوللىرىغــا يېڭــى ئۇپــۇق نۇرلىرىنــى چاچقــان مەنىۋىــي
قۇياشــتۇر.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىنســانالرغا بەرگــەن ئــەڭ مۇھىــم
بىشــارەتلىرىنىڭ بىــرى شــۇكى ،بــۇ دۇنيادىكــى ھاياتنىــڭ
ئۆتكۈنچــى بىــر ھايــات ئىكەنلىكــى ۋە بــۇ دۇنيادىكــى ماددىــي
ـي
ـانالرنىڭ ئىجتىمائىـ
ـىنىڭ ئىنسـ
ـە نەرسـ
ـىۋەتلىك ھەممـ
ـا مۇناسـ
ھاياتقـ
ـە
ـا پارچە-پارچـ
ـران قىلىدىغان،ھەتتـ
ـىۋەتلىرىنى بۆلىدىغان،گۇمـ
مۇناسـ
ـىدىكى ھەر تۈرلۈك
ـانالر ئارىسـ
ـەن .ئىنسـ
ـى بىلدۈرگـ
قىلىۋېتىدىغانلىقىنـ
قىرغىنچىلىقالر،دۈشــمەنلىكلەر ۋە دۇنيــا خارەكتىرلىــك ئۇرۇشــارنىڭ
تــۈپ مەنبەســى ئەنــە شــۇ ماددىــي مەنپەئەتلــەر ئىكەنلىكىنــى
ئوتتۇرىغــا قويغــان.
ـق
ـۇرى ئارقىلىـ
ـادى ۋە تەپەككـ
ـام ئىتىقـ
ـى ئىسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ئىگــە بولغــان پىكىــر ۋە ئىدىيەلىــرى بىلــەن ئىنســانالرنىڭ
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كۆڭۈللىرىگــە جۇشــقۇنلۇق ئاتــا قىلغــان .ئىالھىــي ئىشــق يولــى
ـتۈرۈپ
ـەن بىرلەشـ
ـق بىلـ
ـى ئىشـ
ـانالرنىڭ تۇيغۇلىرىنـ
ـق ئىنسـ
ئارقىلىـ
ئەقىــل ۋە كۆڭۈللىرىنــى ھەرخىــل يامانلىقالر،ناپاكلىقــار ۋە خاتــا
چۈشــەنچىلەردىن ئــازات قىلىــپ روھلىرىنــى پاكلىغان،خۇراپــات ۋە
ـان.
ـە قىلغـ
ـى ھىمايـ
ـي ئەركىنلىكنـ
ـۇرۇپ روھىـ
ـى تـ
ـتىبداتقا قارشـ
ئىسـ
ئەھلــى ســەلەپ يۈرۈشــى،موڭغۇلالرنىڭ تاجــاۋۇزى ۋە فاناتىــزم
ھۆكــۈم ســۈرگەن مۇرەككــەپ تارىخىــي دەۋردە ئىرق،تىــل ۋە
دىنىــي مەزھەپلەردىــن قەتئىــي نــەزەر ئىنســانالرنىڭ باراۋەرلىكىنــى
ـي ئاپەت،ئاچارچىلىق،يۇقۇملۇق
ـل تەبىئىـ
ـان .ھەرخىـ
ـەببۇس قىلغـ
تەشـ
ـلىرى ۋە موڭغۇلالرنىڭ
ـىش ئۇرۇشـ
ـاھزادىلەرنىڭ تەخت تالىشـ
كېسەل،شـ
قىرغىنچىلىقلىــرى دەســتىدىن «تــاش ئۈســتىدە تاش،تــەن
ئۈســتىدە بــاش قالمىغــان» زۇلمەتلىــك دەۋردە جااللىدىــن رۇمــى
شېئىرلىرى،نەســىھەتلىرى ۋە ســۆھپەتلىرى ئارقىلىــق ھــەر دائىــم
ـى
ـان .خەلقنـ
ـەپتە تۇرغـ
ـر سـ
ـەن بىـ
ـق بىلـ
ـى خەلـ
ـۆۋەن تەبىقىدىكـ
تـ
ـان .ئىلغار
ـى تۇرغـ
ـا قارشـ
ـق ۋە خۇراپاتلىققـ
ـپ فېئوداللىـ
ـە قىلىـ
ھىمايـ
پىكىرلىــك شــەخس بولغانلىقىدىــن تەقىپ،ھۇجــۇم ۋە تۆھمەتلەرگــە
ئۇچرىغان،مۇتەئەسســىپ ئۆلىمــاالر ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى دىــن
ۋە شــەرىئەتكە زىــت دەپ قارىغــان .ئەممــا مەۋالنانىــڭ خەلــق
ـان.
ـاقالپ قالغـ
ـن سـ
ـمانىي جازادىـ
ـى جىسـ
ـى ئۇنـ
ـى ئىناۋىتـ
ئىچىدىكـ
ئارىدىــن ســەككىز ئەســىر ئۆتكــەن بۈگۈنكــى كۈنــدە
مەۋالنانىــڭ ئەســەرلىرى ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك ئىدىيىســى پۈتــۈن
ـى جەۋھەرلىرى
ـق يولىدىكـ
ـنىماقتا .ئىشـ
ـڭ قەلبىدە ياشـ
ـا خەلقىنىـ
دۇنيـ
ـى
ـىرلەرنىڭ ئۆتىشـ
ـوزۇق بولماقتا .ئەمما ئەسـ
ـي ئـ
ـانالرغا مەنىۋىـ
ئىنسـ
ـۇلۇپ ئىش-
ـار قوشـ
ـا ئويدۇرمىـ
ـات ھېكايىلىرىغـ
ـڭ ھايـ
ـەن ئۇنىـ
بىلـ
ـا
ـىتىلىپ خۇراپاتلىققـ
ـىرلىق كۆرسـ
ـرى سـ
ـەت ۋە ئوي-پىكىرلىـ
ھەرىكـ
ئايالندۇرۇلــۇپ قويۇلغــان.
ســۆزنىڭ ھاســىلى شــۇكى،ھەر دەۋرنىــڭ ئىلغــار ئېقىمدىكــى
ئاقىۋەتنــى كۆرەلەيدىغان،شــەيئىيلەرنى پــەرق ئېتىــش تۇيغۇســى
كۈچلــۈك بولغــان بىلىمــدان زاتــار جااللىدىــن رۇمــى ۋە ئۇنىــڭ
ئەســەرلىرىنىڭ قىممىتىنــى تونــۇپ يەتكــەن .ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى
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نۇرغــۇن تىلالرغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ جاھــان خەلقىنىــڭ
قىزىقىشــىنى قوزغىغــان .ئەســەر ۋە پىكىرلىــرى تــۈرك كالسســىك
ـىگە
ـڭ ئابىدىسـ
ـام مەدەنىيىتىنىـ
ـى ۋە تۈرك-ئىسـ
ئەدەبىياتى،پەلسەپىسـ
ـى ۋە يول
ـاق پەزىلىتـ
ـىل ئەخـ
ـڭ ئېسـ
ـى مەۋالنانىـ
ـان .ھەزرىتـ
ئايالنغـ
ـان گۈزەل
ـۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغـ
ـا پىكىرلىرى،سـ
ـەتكۈچى دانـ
كۆرسـ
ســۆزلىرىگە بۈگۈنكــى دەۋردە پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ تېخىمــۇ
ئىھتىياجــى بار.بىــر تەرەپتــە باياشــاتچىلىق،بىر تەرەپتــە ئــاچ-
ـرى
ـۇرۇش ئوتلىـ
ـە ئـ
ـەلتەنەت،بىر تەرەپتـ
ـە سـ
ـر تەرەپتـ
يالىڭاچلىق،بىـ
قاپلىغــان بۈگۈنكــى دۇنيــادا مەۋالنانىــڭ ئۇلــۇغ ئىدىيىســى
ئىنســانىيەت ئۈچــۈن مەنىۋىــي دورىــدۇر.
ـن
ـەن بەلختىـ
ـرى تەگكـ
ـارەك قەدەملىـ
ـڭ مۇبـ
ـى مەۋالنانىـ
ھەزرىتـ
كونياغىچــە بولغــان بــۇ ئالتــۇن زېمىــن بۇندىــن  800يىلــار
مۇقــەددەم چىڭگىزخــان ئەســكەرلىرىنىڭ ئــات تۇياقلىــرى ئاســتىدا
چەيلەنگــەن بولســا،بۈگۈنمۇ ئوخشاشــا ئاســماندىن يېغىۋاتقــان
بومبىالرنىــڭ دەھشــەتلىك پارتىالشــلىرى نەتىجىســىدە كۆيــۈپ
ـاھ
ـان بىگۇنـ
ـان مىليونلىغـ
ـن ئايرىلغـ
ـا .ئۆي-ماكانلىرىـ
ـۈل بولماقتـ
كـ
ـى
ـقا بۈگۈنكـ
ـان بولماقتا.شۇڭالشـ
ـت-باياۋانالردا سەرسـ
ـان دەشـ
ئىنسـ
ـتلۇقپەرۋەر،ئادال
ـڭ تىنچلىقپەرۋەر،ئىنسانپەرۋەر،دوسـ
ـادا مەۋالنانىـ
دۇنيـ
ـى
ـىز پەلسەپىسـ
ـان نەپرەتسـ
ـن ئايرىمايدىغـ
ـەت ۋە دىـ
ەتپەر-ۋەر،مىللـ
ئىنســانىيەت ئۈچــۈن بىباھــا گۆھــەردۇر .تۈركلــەر قەھرىمانلىــرى
بىلــەن ياشــايدۇ،ئۇالر ھــەر زامــان بىزنىــڭ پــارالپ تۇرغــان
ـا
ـا مەۋالنـ
ـى بولسـ
ـڭ قەھرىمانـ
ـۈل دۇنيايىمىزنىـ
ـزدۇر .كۆڭـ
يۇلتۇزىمىـ
جااللىدىــن رۇمــى ھەزرەتلىرىــدۇر.
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.2تەپەككۇر
بەخت-سائادەتنى دەسلەپ ئەلگە تىلە،
بەخت ئەمەس ئالتۇن بولسا يالغۇز تەڭلە.
تەپەككۇرسىز سائادەتتىن ئۈمىد كۈتمە،
ئۆز-ئۆزىگە تەپەككۇرسىز ئىنسان-تەلۋە.
-ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىن

ـەك،
ـا بەرسـ
ـە ئېنىقلىمـ
ـۇ ئىبارىگـ
ـارەت بـ
ـن ئىبـ
“تەپەككۇر”دىـ
تەپەككــۇر دېگىنىمىــز ئادەمنىــڭ يېڭىدىــن ئۆگەنگــەن بىلىملىــرى
بىلــەن ئۆزىــدە تۇغمــا بــار بولغــان ئەقلــى ئارقىلىــق پىكىــر
ـە چىقىرىش
ـى خۇالسـ
ـن ئەقلـ
ـىپ ئاندىـ
ـۇر ئويلىشـ
ـۈزۈپ ،چوڭقـ
يۈرگـ
ـز
ـۇر دېگىنىمىـ
ـاق ،تەپەككـ
ـن ئېيتسـ
ـر جەھەتتىـ
ـە بىـ
ـدۇر .يەنـ
جەريانىـ
ئوبېكتىــپ دۇنيادىكــى كۆرگەن-بىلگەنلىرىمىزنىــڭ ماھىيەتلىــك
قانۇنىيەتلىرىنــى ســۇبېكتىپ ئېڭىمىــز بىلــەن تونــۇپ يېتىــپ،
ئۆزىمىــز ھېــس قىلغــان تۇيغــۇالر ئۈســتىدە پىكىــر يۈرگــۈزۈپ،
بېســىپ ماڭغــان ھەقىقــى مەنادىكــى ھايــات ســەپىرىدۇر.
مانــا ماشــۇ ھاياتلىــق ســەپىرىدە ئۈزلۈكســىز تەپەككــۇر
ـىنى ،ئۆزلۈكنىڭ
ـم سەيناسـ
ـى ،ئىلىـ
ـل بۇلىقىنـ
ـق ئەقىـ
ـش ئارقىلىـ
قىلىـ
ـىپ
ـى بېسـ
ـېلىش جەريانلىرىنـ
ـڭ يۈكسـ
ـى ،پىكىرنىـ
ـش مەيدانىنـ
تاۋلىنىـ
ئۆتــۈپ بارغانســېرى كامالەتكــە يۈكســېلىمىز.
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ـدۇ،
ـىرىنى ئاچااليـ
ـڭ سـ
ـق دۇنيانىـ
ـۇر ئارقىلىـ
ـان تەپەككـ
ئىنسـ
ئىنســانىيەتنىڭ ماھىيىتىنــى بىلەلەيــدۇ ،ئۆزىنــى ئــۆزى تونــۇپ
يېتەلەيــدۇ ،تەرەققىياتنىــڭ ھېكمىتىنــى تونۇيااليــدۇ .تەپەككــۇر
ـىنىڭ
ـم دۇنياسـ
ـۇپ ،ئىلىـ
ـى يورۇتـ
ـى قاراڭغۇلۇقنـ
ـق قەلبىدىكـ
ئارقىلىـ
ـدام
ـە داغـ
ـە مەنزىلىگـ
ـىنىڭ نۇرانـ
ـدۇ ،كەلگۈسـ
ـئىلىنى الۋۇلدىتااليـ
مەشـ
ـە
ـۈزۈپ ،غايـ
ـاپ ئـ
ـۇالچ تاشـ
ـزدا غـ
ـان دېڭىـ
ـپ ،بىپايـ
ـول ئېچىـ
يـ
قىرغاقلىرىغــا بىمــاالل يېتەلەيــدۇ.
ـان
ـدە ئىنسـ
ـۇ ئالەمـ
ـان بـ
ـن يارىتىلغـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـۇغ تەڭـ
ئۇلـ
ئۆزىنىــڭ تەپەككــۇر ئىقتىــدارى ئارقىلىــق ھايۋانــات ۋە تەبىئــەت
دۇنياســىدىن پەرقلىنىــپ تۇرىــدۇ .شــۇڭا ئىســام دۇنياســىدىكى
“شــەرەپلىك” دېگــەن نامغــا مۇيەسســەر بولغــان ئــۈچ كىتابنىــڭ
بىــرى بولغــان “مەســنەۋى شــەرىپ” تــە جااللىدىــن رۇمــى
ـان” دېگەن
ـل ئىنسـ
ـەن “كامىـ
ـى ئاساسـ
ـۇ نامنـ
ـەن بـ
ـان” دېگـ
“ئىنسـ
ـى
ـڭ تەپەككۇرىدىكـ
ـن رۇمىنىـ
ـەرھلەيدۇ .جااللىدىـ
ـە شـ
ـۇم بويىچـ
ئۇقـ
ئەنــە ئاشــۇ “كامىــل ئىنســان” دېگــەن پىرىنســىپ دەل قۇرئــان
ـەكىلدە
ـۈزەل شـ
ـەڭ گـ
ـاننى ئـ
ـز ئىنسـ
ـىزكى بىـ
ـى “شۈبھەسـ
كەرىمدىكـ
ياراتتــۇق ”...دېگــەن ئايەتكــە تامامــەن ئۇيغۇنــدۇر .شــۇڭا
جااللىدىــن رۇمــى ئۆزىنىــڭ تەســەۋۋۇپتىكى بارلىــق تەپەككــۇر
ـۇڭا
ـتۈرگەن .شـ
ـتىگە مۇجەسسەملەشـ
ـان ئۈسـ
ـۇ ئىنسـ
ـىنى ئاشـ
دۇنياسـ
ـەۋىيەگە
ـەك سـ
ـاننى ئەڭ يۈكسـ
ـەرلىرىدە ئىنسـ
ـق ئەسـ
ـڭ بارلىـ
ئۆزىنىـ
ـە
ـەن بىللـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدۇ .شـ
ـادەم دەپ قارايـ
ـك ئـ
ـۈرۈپ پەزىلەتلىـ
كۆتـ
يەنــە ئىنســاننى پەزىلەتتىــن ئايرىــپ ،ئــەڭ پەســكەش يەنــى
ـدۇ.
ـەۋەپلىرىنى ئىزاھاليـ
ـنىڭ سـ
ـۈپ قېلىشـ
ـا چۈشـ
ـدەك ئورۇنغـ
ھايۋانـ
ـق ئەقىلنى
ـۇر ئارقىلىـ
ـان تەپەككـ
ـدا ئىنسـ
ـن ئېيتقانـ
ـۇ نۇقتىدىـ
ـا بـ
مانـ
ئىشلىتىشــنىڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى تەكىتلەيــدۇ.
بــۇ توغرىســىدىكى مەيلــى ئــۆز مىللتىمىزدىــن ياكــى يــاد
مىللەتلەردىــن چىققــان نۇرغــۇن يازغۇچــى ،ئالىــم ،مۇتەپەككــۇر،
ـدە نۇرغۇن
ـۇر ھەققىـ
ـە تەپەككـ
ـا ھازىرغىچـ
ـن تـ
ـوپالر قەدىمدىـ
پەيالسـ
ـدۇرۇپ
ـە قالـ
ـۆزلەرنى بىزگـ
ـىل سـ
ـپ ئېسـ
ـۈزۈپ ،ئاجايىـ
ـر يۈرگـ
پىكىـ
ـەن.
كەتكـ
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مەسىلەن:
ئۇيغــۇر مۇتەپەككۇرلىرىدىــن ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن
ـەن“ :تەپەككۇر
ـداق دېگـ
ـىدا مۇنـ
ـى توغرىسـ
ـڭ ئەھمىيىتـ
تەپەككۇرنىـ
ئىقتىــدارى ھەممىگــە تەئەللــۇق .ئەممــا ،تەپەككــۇر قىممىتــى
ھــەر كاللىــدا ھــەر خىــل .ئۆز-ئۆزىگــە تەپەككــۇر مۇجەسســىمى
بولمىغــان مىللــەت ئۆز-ئۆزىگــە ئىگــە بولمىغــان مىللەتتــۇر”.
گېرمــان پەيالســوپى ئارتــۇر شــوپېنخاۋىر مۇنــداق دېگــەن:
“ئەگــەر بىــرى كۈنلەپ-كۈنلــەپ كىتــاب ئوقۇســا ،ھەمــدە
ئوتتۇرىدىكــى ئــارام ۋاقتىنــى تەپەككۇرســىز ئۆتكۈزســە ،ئۇنداقتــا
ـى
ـش ئىقتىدارىنـ
ـۇر قىلىـ
ـتەقىل تەپەككـ
ـڭ مۇسـ
ـارا ئۆزىنىـ
ـۇ بارا-بـ
ئـ
ـى
ـان كىشـ
ـات مىنىدىغـ
ـاي ئـ
ـۇددى توختىمـ
ـۇ خـ
ـدۇ .بـ
ـپ قويىـ
يوقىتىـ
ـر ئىش”.
ـدەكال بىـ
ـۇپ قالغانـ
ـنى ئۇنتـ
ـول مېڭىشـ
ـپ يـ
ـا كېلىـ
ئاخىرىغـ
قەدىمقــى گىرىــك پەيالســوپى ســوقرات مۇنــداق دەيــدۇ:
“تەپەككۇرســىز ھايــات ياشاشــقا ئەرزىمەيــدۇ”.
ئەبــۇ ھەمىــد مۇھەممــەد ئــەل غەززالــى“ :تەپەككــۇر،
ئىبادەتنىــڭ يېرىمىــدۇر” دەيــدۇ.
ئىنســان تەپەككــۇر قىلىــش كۈچىگــە تايىنىــپ ،ئەقىــل-
پاراســەت ۋە ئىنســان ســۇبېكتىنىڭ ئوبېكتىــپ دۇنيــا ھادىســىلىرى
بىلــەن ئۇنىــڭ ماھىيەتلىرىنــى بىلىــش ،چۈشــىنىش ئىقتىدارىنــى
ئەركىــن جــارى قىلدۇرااليــدۇ.
ئىنســاندىكى ھەممــە شــەرەپلىك خاســىيەتلەر ئىچىــدە ئــەڭ
ئاساســلىقى يەنىــا بىلىــش ئىقتىــدارى يەنــى تەپەككــۇر قىلىــش
ـق كامالەتكە
ـم ئارقىلىـ
ـى بىلىـ
ـكەن ھەققـ
ـىدا ئېرىشـ
ـدارى ئاساسـ
ئىقتىـ
يېتىــدۇ .ئىنســان تۇغمــا ھالــدا بىلىــش ئىقتىدارىغــا ئىگــە
ئىكەنلىكــى بىلــەن ھايۋاندىــن پــەرق قىلســىمۇ ،ئەممــا پەقــەت
ـرى-
ـى يۇقىـ
ـش ئىقتىدارىدىكـ
ـۇر قىلىـ
ـى ۋە تەپەككـ
ـم جەھەتتىكـ
بىلىـ
تۆۋەنلىكــى ،شــەكىل ۋە ئۇســۇللىرى ،مۇددىئــا ۋە ئاقىۋەتلىــرى
ـۇڭا
ـدۇ .شـ
ـن پەرقلىنىـ
ـۇر بىر-بىرىدىـ
ـانالردىكى تەپەككـ
ـەن ئىنسـ
بىلـ
قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئەنكەبــۇت سۈرىســى -43ئايەتتــە مۇنــداق
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دېيىلگــەن“ :بىــز ئىنســانالرغا بايــان قىلغــان بــۇ تەمســىللەرنى
پەقــەت ئالىمــارال چۈشــىنەلەيدۇ”.
ـك”
ـۇ بىلىـ
ـپ “قۇتادغـ
ـاس ھاجىـ
ـۈپ خـ
ـىدا يۈسـ
ـۇ توغرىسـ
بـ
ـەتكەن:
ـداق دەپ كۆرسـ
ـدا مۇنـ
ـىرىدىكى بېيىتلىرىـ
ـق ئەسـ
ناملىـ
“كىشى بىلەن كىشىنىڭ زور پەرقى بار،
بۇ پەرق بىلىمدىال كۆرۈلىدۇ دەيمەن”
“ئۇشبۇ سۆزۈمنى بىلىملىكلەر ئۈچۈن سۆزلىدىم،
بىلىمسىزنىڭ تىلىنى ئۆزۈممۇ بىلمەيمەن”
مۇتەپەككــۇر ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن بــۇ توغرىســىدا
مۇنــداق رۇبائــى ســۆزلەيدۇ:
“تەپەككۇر تۈپەيلىدىن سىرىنى ياپالماس ئالەم،
پەرقلەنگەن تەپەككۇر سەۋەبلىك ھايۋان ،ئادەم.
ئەمما شۇ تەپەككۇرنىڭ سۈپەت ،قىممىتى ھەر خىل،
قانداقمۇ بىر خىل بولسۇن جەددال ،سۇاليمان ،ھاتەم”.
ـار
ـۇلى بـ
ـۇر ئۇسـ
ـاس تەپەككـ
ـە خـ
ـڭ ئۆزىگـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بولــۇپ ،ئــۆز ئەســەرلىرىدە ئۆزىنىــڭ تەســەۋۋۇپ پەلسەپىســىنى
ـي
ـائىرانە تەبىئىـ
ـى ۋە شـ
ـل ماھارىتـ
ـي تىـ
ـرى بەدىئىـ
ـى يۇقىـ
ناھايىتـ
ئىقتىــدارى ئارقىلىــق تەپەككۇرىغــا تىل-نۇتۇقنــى شــەرت
ـىدا
ـش ئاساسـ
ـە قىلىـ
ـە رىئايـ
ـى قائىدىلەرگـ
ـق ئىلمـ
ـپ ،لوگىكىلىـ
قىلىـ
ـا
ـى ئارقىلىقـ
ـىق يولـ
ـەت ئاشـ
ـان پەقـ
ـدۇ .ئىنسـ
ـىق”نى ئىزاھاليـ
“ئاشـ
“كامىــل ئىنســان” بولــۇش مۇددىئاســىغا يېتىــدۇ دەپ قارايــدۇ.
مانــا مۇشــۇ تەپەككــۇر ئۇســۇلى ئاساســتا “ۋەھدەتــى ۋۇجــۇد”
تەلىماتىغــا ئاساســلىنىپ ئالەمنــى ،تەبىئەتنــى ،ئىنســانىيەتنى،
ـڭ
ـى ئالالھنىـ
ـەق” يەنـ
ـۇدى مۇتلـ
ـان “ۋۇجـ
ـق بولغـ
ـر بارلىـ
بىردىنبىـ
ـى)
ـەكىللەردىكى تەجەللىسى(جىلۋىلىنىشـ
ـل شـ
ـەر خىـ
ـۈپەتلىرىنىڭ ھـ
سـ
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دىــن ئىبــارەت دەپ قارايــدۇ .شــۇڭا تەبىئەتتىــن ئىبــارەت بــۇ
ـان يەنە
ـر ئىنسـ
ـەر بىـ
ـدە ھـ
ـەك ھەمـ
ـر ئەينـ
ـۆزى بىـ
ـڭ ئـ
گۈزەللىكنىـ
ـىمىغان
ـڭ ئوخشـ
ـە ئۆزىمىزنىـ
ـەر ئەينەكتـ
ـەك .ھـ
ـىگە ئەينـ
ـقا بىرسـ
باشـ
يەرلىرىنــى كــۆرۈپ ،تۈزىتىــپ تاكامۇللىشــىپ كامالەتكــە يېتىــپ
بارىمىــز دەپ قارايــدۇ.
ـۇم ۋە
ـڭ تەبەسسـ
ـدۇ“ :بىزنىـ
ـداق دەيـ
ـى مۇنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـى
ـاس ئاالھىدىلىكـ
ـە خـ
ـە ئۆزىمىزگـ
ـز ئەلۋەتتـ
ـۇر ئۆرنەكلىرىمىـ
تەپەككـ
ۋە گۈزەللىكــى بــار .تەبەسســۇم قىلغانــدا تەپەككــۇر قىلىمىــز،
ـلەپ
ـر قېتىم ئەسـ
ـە بىـ
ـى يەنـ
ـەزى ھەقىقەتلەرنـ
ـدا بـ
ـۇر قىلغانـ
تەپەككـ
ـز”.
ـە تولىمىـ
ـر بەختكـ
ـن بىـ
يېڭىدىـ
جااللىدىــن رۇمــى ئىلىــم ئۆزلەشــتۈرۈش جەريانىــدا ئــۆز
ـكان
ـائىرالردىن ئىمـ
ـوپالر ۋە شـ
ـار ،پەيالسـ
ـي ئالىمـ
ـى دىنىـ
زامانىدىكـ
ـاھەدىكى پايدىلىق
ـدا ھەرسـ
ـان ھالـ
ـى تۇتقـ
ـن ۋە ئۆزىنـ
ـەدەر تەمكىـ
قـ
بىلىملەرنــى ئۆگەنگــەن .ئــۇ ئــۆز مېتــودى بويىچــە ھەقىقەتنــى
ـۇر ئارقىلىقال
ـەت تەپەككـ
ـان .پەقـ
ـن قويغـ
ـا زېھىـ
ـۆيگەن ۋە ئۇنىڭغـ
سـ
ـەن.
ـە ئىلگىرلىگـ
ـى بويىچـ
ـۆز غايىسـ
ئـ
پــەن ۋە مەدەنىيەتكــە ،مۇزىــك ۋە ســەنئەتكە ،ئەركىــن
تەپەككۇرغــا ۋە دىنــى باراۋەرلىككــە قارشــى تۇرىدىغــان تۈرلــۈك
ـان.
ـى تۇرغـ
ـكىن قارشـ
ـە كەسـ
ـىپ كۈچلەرگـ
ـە ،مۇتەئەسسـ
ئەقىدىلەرگـ
خەلقنــى بىخۇدالشــتۇرىدىغان ،خەلقنــى پاسســىپ ،نــادان ۋە
ئۈمىدســىزلىككە دەۋەت قىلىدىغــان فېئــودال قىلمىشــارنى پــاش
قىلغــان.
مۇقــەددەس كىتابىمىــز قۇرئــان كەرىمــدە تەپەككــۇر قىلىــش
ـۇر
ـتەقىل تەپەككـ
ـۈر ،مۇسـ
ـاغالم ،ئۆتكـ
ـۇ سـ
ـۇر قىلغاندىمـ
ۋە تەپەككـ
قىياپىتىگــە ئىگــە بولــۇش توغرىســىدا نۇرغــۇن ئايەتلــەر بــار.
مەســىلەن:
ئەئىــراف سۈرەســىنىڭ -54ئايىتىــدە“ :شۈبھىســىزكى،
پەرۋەردىگارىــڭالر ئالــاھ ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى ئالتــە كۈنــدە
ـەرش
ـتە) ئـ
ـق رەۋىشـ
ـا اليىـ
ـڭ ئۇلۇغلۇقىغـ
ـن (ئۆزىنىـ
ـى ،ئاندىـ
ياراتتـ
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ـدۇ،
ـى ياپىـ
ـەن كۈندۈزنـ
ـە بىلـ
ـاھ كېچـ
ـدى ،ئالـ
ـارار ئالـ
ـتىدە قـ
ئۈسـ
ـاش،
ـاھ قۇيـ
ـىدۇ .ئالـ
ـى قوغلىشـ
ـدۈز بىر-بىرىنـ
ـەن كۈنـ
ـە بىلـ
كېچـ
ئــاي ۋە يۇلتۇزالرنــى ئالالھنىــڭ ئەمرىگــە بويســۇندۇررۇلغۇچى
ـڭ
ـتىنال ئالالھنىـ
ـش راسـ
ـر قىلىـ
ـش ۋە ئەمىـ
ـى ،يارىتىـ
ـپ ياراتتـ
قىلىـ
ئىلكىدىــدۇر .ئالەملەرنىــڭ پەرۋەردىــگارى ئالالھنىــڭ دەرىجىســى
كاتتىــدۇر”
ـى
ـماندا ئوربىتىالرنـ
ـز ئاسـ
ـەت“ :بىـ
ـى -16ئايـ
ـر سۈرىسـ
ھىجىـ
ـدۇق”
ـماننى زىننەتلىـ
ـۈن ئاسـ
ـەر ئۈچـ
ـۇق ۋە كۆزەتكۈچىلـ
ياراتتـ
نەھــل سۈرىســى -11ئايەت“:ئالــاھ ســىلەرگە شــۇ يامغــۇر
ـا ،ئۈزۈم
ـۇن ،خورمـ
ـدۇ ،زەيتـ
ـتۈرۈپ بېرىـ
ـى ئۆسـ
ـەن زىرائەتلەرنـ
بىلـ
ۋە تۈرلــۈك مېۋىلەرنــى ئۆســتۈرۈپ بېرىــدۇ ،چوڭقــۇر پىكىــر
ـڭ قۇدرىتىنى
ـدا ھەقىقەتەن(ئالالھنىـ
ـۈن بۇنىڭـ
ـەۋم ئۈچـ
ـان قـ
قىلىدىغـ
كۆرســىتىدىغان) دەلىللــەر بــار”
ئەنكەبــۇت سۈرىســى -44ئايەت“:ئالــاھ ئاســمانالرنى ۋە
ـەر
ـدا مۆمىنلـ
ـەن ئۇنىڭـ
ـى .ھەقىقەتـ
ـەن ياراتتـ
ـەت بىلـ
ـى ھېكمـ
زېمىننـ
ئۈچۈن(ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى كۆرســىتىدىغان) دەلىــل بــار”
لوقمــان سۈرەســى -27ئايەت“:ئەگــەر يــەر يۈزىدىكــى
دەرخلەرنىــڭ ھەممىســى قەلــەم بولغــان ،دېڭىــز ســىياھ بولغــان،
ـان تەقدىردىمۇ
ـىياھ بولغـ
ـۇلۇپ سـ
ـز قوشـ
ـە دېڭىـ
ـە يەتتـ
ـا يەنـ
ئۇنىڭغـ
ئالالھنىــڭ ســۆزلىرىنى يېزىــپ تۈگەتكىلــى بولمايــدۇ .ئالــاھ
ھەقىقەتــەن غالىبتــۇر ،ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلغۇچىــدۇر”
شــۇرا سۈرەســى -32-33ئايــەت“ :دېڭىــزدا قاتنىغۇچــى
تاغــدەك كېمىلــەر ئالالھنىــڭ قۇدرىتىنىــڭ دەلىللىرىــدۇر.
ـەر
ـدۇ-دە ،كېمىلـ
ـامالنى توختىتىۋېتىـ
ـا ،شـ
ـاھ خالىسـ
ـەر ئالـ
ئەگـ
ـى،
ـەۋر قىلغۇچـ
ـدا سـ
ـدۇ ،بۇنىڭـ
ـاپ قالىـ
ـتىدە توختـ
ـڭ ئۈسـ
دېڭىزنىـ
ـار”
ـەر بـ
ـۇن ئىبرەتلـ
ـۈن نۇرغـ
ـن ئۈچـ
ـەر مۆمىـ
ـى ھـ
ـۈكۈر قىلغۇچـ
شـ
جاســىيە سۈرەســى -13ئايــەت “ :ئالــاھ ئاســمانالردىكى ۋە
ـىلەرنىڭ
ـۆز مەرھەمىتىدىن سـ
ـىنى ئـ
ـىلەرنىڭ ھەممىسـ
ـى نەرسـ
زېمىندىكـ
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مەنپەئەتلىنىشــىڭالر ئۈچــۈن بويســۇندۇرۇپ بــەردى ،بۇنىڭــدا
ـەر
ـۇن دەلىللـ
ـەن نۇرغـ
ـۈن ھەقىقەتـ
ـەۋم ئۈچـ
ـان قـ
ـۇر قىلىدىغـ
تەپەككـ
ـار”
بـ
غەيــرى مۇســۇلمان دۆلەتلەرنــى سىياســى ،ئىقتىســادى ۋە
ھەربىــي جەھەتتىــن كۈچلــۈك قىلغــان ئىلىــم ۋە تېخنىكىــدۇر.
ـەت ۋە
ـۇ ئايـ
ـان بىرمـ
ـم ۋە تېخنىكىنــى ھــارام قىلغـ
دىنىمىــزدا ئىلىـ
ـلەردە
ـۇن ئايەت ۋە ھەدىسـ
ـىچە نۇرغـ
ـڭ ئەكسـ
ـۇر .ئۇنىـ
ـس يوقتـ
ھەدىـ
ئىلىــم ۋە تېخنىــكا ،تەپەككــۇر ،ئەقىل-ئىــدراك توغرىســىدا
ـە
ـن نەچچـ
ـز ئۇالردىـ
ـۇق بىـ
ـۇنداق تۇرۇقلـ
ـەن .شـ
ـەر بېرىلگـ
ئەمىرلـ
ـۈك
ـم كۈچلـ
ـادا كىـ
ـى دۇنيـ
ـز .بۈگۈنكـ
ـدا تۇرماقتىمىـ
ـل ئارقىـ
ـۈز يىـ
يـ
بولســا بــۇ تەپەككۇرنىــڭ قىممىتىدىنــدۇر .بىــرەر مىللەتنىــڭ ۋە
ـەت
ـۇ مىللـ
ـى ئـ
ـدا تۇرۇشـ
ـى ئورۇنـ
ـڭ ئالدىنقـ
ـرەر دۆلەتنىـ
ـى بىـ
ياكـ
ـدۇر.
ـە بولغانلىقىدىنـ
ـۇلىغا ئىگـ
ـۇر ئۇسـ
ـرا تەپەككـ
ـڭ توغـ
ۋە دۆلەتنىـ
ـق تەرەپتارلىرىنى
ـى يېڭىلىـ
ـە ئۆزىمىزدىكـ
ـۇلمانالر ھازىرغىچـ
ـز مۇسـ
بىـ
ـاالك
ـدا ھـ
ـىي نامىـ
ـى ئاسـ
ـۇر نامايەندىلىرىنـ
ـپ ،تەپەككـ
ـكار قىلىـ
ئىنـ
قىلىــش ئارقىلىــق تەلۋىلىــك بىلــەن نېمــە قىالرىمىزنــى بىلمــەي
ـەي
ـىمىزنى بىلمـ
ـا مېڭىشـ
ـىدا قاياققـ
ـا دوقمۇشـ
ـۆت كوچـ
ـراپ ،تـ
گاڭگىـ
قېلىۋاتىمىــز .بۇنىڭغــا ســەۋەپ بولغــان بۇزۇلغــان روھ ،قۇللۇققــا
ـش،
ـرۇم قېلىـ
ـن مەھـ
ـي قىممىتىدىـ
ـڭ ھەقىقىـ
ـرادە ،ئىلىمنىـ
ـل ئىـ
مايىـ
ـن
ـۆرۈش ،مەنادىـ
ـتۈن كـ
ـن ئۈسـ
ـي دۇنيادىـ
ـى مەنىۋىـ
ـي دۇنيانـ
ماددىـ
ـپ ئېيتقاندا
ـش ،يىغىـ
ـەت بېرىـ
ـۈرەتكە ئەھمىيـ
ـەكىل ۋە سـ
ـرەك شـ
بەكـ
ـى؟
ـە بوالتتـ
ـە نېمـ
ـقا يەنـ
ـن باشـ
ـاڭ تەپەككۇردىـ
ـۇ قاششـ
ـا شـ
يەنىـ
جااللىدىــن رۇمــى «مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىدە پــاڭ
بىرســىنىڭ كېســەل خوشنىســىنى يوقلىشــىدىن ئىبــارەت ھېكايىنــى
ئاڭلىتىــدۇ:
بىــر پــاڭ خوشنىســىنىڭ ئېغىــر ئاغرىــپ قالغانلىقىدىــن
خــەۋەردار بوپتــۇ.
پــاڭ كېســەل خوشنىســىنى يوقــاپ قويۇشــنى ئۆزىنىــڭ
ـى
ـان پەزىلىتىنىڭ نامايەندىسـ
ـك ۋە ئىنسـ
ـى ،ئادىمىيلىـ
ـانىي بۇرچـ
ئىنسـ
دەپ ئويالپتــۇ .ئەممــا ئەقلىدىــن مۇنــداق ئويــار كېچىپتــۇ:
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مــەن قۇلىقــى ئاڭلىمــاس پــاڭ تۇرســام ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى
ـق
ـر ئاغرىـ
ـنام ئېغىـ
ـتىگە خوشـ
ـڭ ئۈسـ
ـەن؟ ئۇنىـ
ـۇ ئاڭلىيااليمـ
قانداقمـ
تۇرســا ،ئاغرىــق كىشــىنىڭ ئــاۋازى ئاســتا چىقىــدۇ .بوپتــۇ
نېمــە ئامــال ،يوقــاپ قويــاي .ئــۇ گــەپ قىلغانــدا لەۋلىرىنىــڭ
ـەن ۋە
ـن قىالرمـ
ـى تەخمىـ
ـە دەۋاتقانلىقىنـ
ـاراپ نېمـ
ـلىرىغا قـ
مىدىرالشـ
ـمايمەن .مەن
ـام خاتاالشـ
ـش قىلسـ
ـىپ ئىـ
ـر كېسـ
ـەپ ،بىـ
ـە ئۆلچـ
يەتتـ
ئۇنىڭغــا «ئەھۋالىــڭ قانداقــراق؟ خوشــنام» دېســەم ،ئــۇ مــاڭا
ـان.
ـدۇ ھەقىچـ
ـۇردۇم» دەيـ
ـى تـ
ـۈكۈر ،ياخشـ
ـڭ شـ
ـا يۈزمىـ
«خۇداغـ
ئاندىــن كېيىــن نېمىلەرنــى يەپ-ئىچىۋاتقانلىقىنــى سورىســام،
ئــۇ مــاڭا چوقــۇم «پۇرچــاق شورپىســى ۋە ياكــى شــەربەت»
ـەن
ـۇن!» دەيمـ
ـاش بولسـ
ـا «ئـ
ـەن ئۇنىڭغـ
ـدۇ .مـ
ـى دەيـ
ئىچكەنلىكىنـ
ۋە قايســى تىۋىپقــا داۋالىتىۋاتقانلىقىنــى سورىســام ،ئەلۋەتتــە ئــۇ
ـا
ـن تەنتىرمەيـ
ـى بولغاندىكىـ
ـەن كىشـ
ـە كۆرگـ
ـلۇق ،تەربىيـ
ئوقۇمۇشـ
ـى
ـڭ قولـ
ـۇ تىۋىپنىـ
ـا «ئـ
ـۇ ئۇنىڭغـ
ـدۇ .مەنمـ
ـون» دەيـ
«پاالن-پوكـ
ـوق .مەنمۇ
ـىلى يـ
ـان كېسـ
ـۇغ ،داۋالىيالمايدىغـ
ـى ئۇلـ
ـىپالىق ،ئايىغـ
شـ
ـەن
ـى تەگكـ
ـادەم .قەدىمـ
ـىل ئـ
ـۇ ئىسـ
ـەن .بەكمـ
ـا كۆرۈنگـ
ـۇ تىۋىپقـ
ئـ
يەردىــن كېســەل قاچىــدۇ ،مەقســەت-مۇرادى ئەمەلگــە ئاشــىدۇ»
دەيمــەن.
ـۇئال
ـورايدىغان سـ
ـى ،سـ
ـى ،پىالنالرنـ
ـۇنداق خىيالالرنـ
ـاڭ شـ
پـ
ۋە جاۋاپالرنــى تەييارلىــق قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن كېســەل
خوشنىســىنى يوقــاش ئۈچــۈن ئۆيىگــە كىرىپتــۇ.
ساالمدىن كېيىن پاڭ تەييارلىق قىلىۋالغان بويىچە:
«ئەھۋالىڭ قانداقراق خوشنام» دەپ سوراپتۇ.
ئاغرىــق خوشنىســى «ئۆلــۈپ كېتىدىغــان ئوخشــايمەن» دەپ
ـۇ.
ـاۋاپ بېرىپتـ
جـ
ـان» دەپ
ـدۇ ھەقاچـ
ـى دەۋاتىـ
ـدا ياخشـ
ـدە «ھەرھالـ
ـاڭ ئىچىـ
پـ
ـاھ»
ـۇ ،ئەلھەمدۇلىلـ
ـدان بوپتـ
ـەك ئوبـ
ـا «بـ
ـۇ-دە ،دەرھالـ
ئويالپتـ
دەپتــۇ .ئاندىــن ئۇالپــا «نېمــە يــەپ ئىچىۋاتىســەن؟» دەپ
ســوراپتۇ.
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ناھايىتى تىرىككەن خوشنىسى «زەھەر» دەپتۇ.
ـى
ـۇم «پۇرچاق شورپىسـ
ـۇ چوقـ
ـاڭالپ ،ئـ
ـى ئـ
ـۇ جاۋاپنـ
ـاڭ بـ
پـ
ياكــى ئاقــاش» دەۋاتىــدۇ دەپ ئويالپتــۇ ۋە مۇنــداق دەپتــۇ:
ـۇن».
ـىپا بولسـ
ـۇن ،شـ
ـاش بولسـ
«ئـ
ئاخىرىدا «قايسى تېۋىپ داۋاالۋاتىدۇ؟» دەپ سوراپتۇ.
ـا»
ـى «ئەزرائىلغـ
ـان خوشنىسـ
ـى چىققـ
ـۇپ ،جان-پېنـ
ـە بولـ
جىلـ
ـۇ.
دەپتـ
ـدى دەپ ئويالپ،
ـمىنى دېـ
ـڭ ئىسـ
ـر تېۋىپنىـ
ـدا بىـ
ـاڭ ھەرھالـ
پـ
ـاپ،
ـنى ئويـ
ـپ قويۇشـ
ـەللى بېرىـ
ـىمۇ تەسـ
ـازراق بولسـ
ـىغا ئـ
خوشنىسـ
ـدا
ـات ئارىـ
ـڭ .پـ
ـىدۇ ئۇنىـ
ـى يارىشـ
ـەن «ئايىغـ
ـى بىلـ
ـى كۆڭلـ
ياخشـ
ـەت
ـى راھـ
ـول ،كۆڭلۈڭنـ
ـوش بـ
ـەن .خـ
ـاقىيىپ كېتىسـ
ـەللە-مازا سـ
سـ
تــۇت» دەپتــۇ ۋە ۋەزىپىســىنى ئــادا قىلغانلىقىدىــن راھەتلىنىــپ،
ـۇ.
ـن چىقىپتـ
ـىپ ئۆيدىـ
خوشلىشـ
جااللىدىــن رۇمــى بــۇ ھېكايــە ئارقىلىــق توغــرا تەپەككــۇر
ـى
ـاپ ،ئوقۇرمەنلەرنـ
ـە ئىزاھـ
ـى بىزگـ
ـەدەر مۇھىملىقىنـ
ـنىڭ نەقـ
قىلىشـ
ـىلەرنى ھەقىقىي
ـي نەرسـ
ـلىققا ،خىيالىـ
ـاس قىلماسـ
ـاراپ قىيـ
ـەكىلگە قـ
شـ
دەپ ھېساپلىماســلىققا ،ئەمەلىيەتنــى رېئاللىــق دەپ قارىماســلىققا،
دورامچىلىــق ۋە شــەكىلۋازلىق قىلماســلىققا« ،ئەينەكنــى پاكىــز
ـەك
ـدۇ .دېمـ
ـكە» چاقىرىـ
ـى كۆرۈشـ
ـاك بارلىقنـ
ـدا پـ
ـۈرتۈپ ،ئۇنىڭـ
سـ
توغــرا تەپەككــۇر قىممىتىگــە ئىگــە بولمىغــان ئــادەم ئەنــە شــۇ
«پاڭ»غــا ئوخشــايدۇ.
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 .3دەۋرنىڭ جااللىدىن رۇمىنىڭ تەپەككۇرىغا
بولغان تەسىرى
ئىنسان قىسقا بىر مۇددەت مۇساپىر بولغان بۇ دۇنيادا،
روھىنــى باغلىغــان ئالتــۇن زەنجىــر جەننەتتــەك كۆرۈنگــەن
(مەۋالنــا)جەھەننەمــدۇر.

جااللىدىــن رۇمــى مەۋالنــا ھەزرەتلىــرى بىــر مۇتەپەككــۇر،
ـۈل
ـر كۆڭـ
ـدا بىـ
ـن ئېيتقانـ
ـەڭ مەنادىـ
ـدە كـ
ـف ھەمـ
ـائىر ۋە ئارىـ
شـ
ئادىمــى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن ئىنســانىيەتنىڭ تەپەككۇرىغــا
ـڭ
ـام مۇتەپەككۇرالرنىـ
ـۇنىڭدەك ئىسـ
ـان .شـ
ـر دەۋر ئاچقـ
ـى بىـ
يىپيېڭـ
پىكىــر ۋە سېســتىملىرىنى ،ئىتىقــاد ئەقىدىلىرىنــى روھ ،ئەقىــل ۋە
ـانالرغا
ـپ ئىنسـ
ـە ئەكىرىـ
ـۇڭ ئىچىگـ
ـۈچ بۇلـ
ـارەت ئـ
ـۆيگۈدىن ئىبـ
سـ
ئەخــاق ،دىــن ئىلىــم ۋە ئەقىــل يوللىرىنــى ئايدىڭلىتىــپ يېڭــى
ئۇپۇقــار ئاچقــان .بــۇ ئىســام تەسســەۋۋۇپىنى ئالەمشــۇمۇل
ئاالھىدىلىككــە ئىگــە قىلغــان جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئۆمرىنىــڭ
بــاش ئاخىرقــى دەۋرى خــارەزم شــاھ دۆۋلىتــى ()1128-1230
ۋە ســەلچۇقالر دۆلىتىنىــڭ ( )1075-1273زاۋاللىققــا يۈزلەنگــەن
دەۋرلىرىگــە توغــرا كېلىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى ئالتــە يــاش (بــەزى ماتىريالــاردا ئــون
ـەن تۇغۇلۇپ
ـى بىلـ
ـدا ئائىلىسـ
ـان) ۋاقىتلىرىـ
ـاش دەپ ئالغـ
ـى يـ
ئىككـ
ـپ
ـە بېرىـ
ـرى نەگـ
ـپ ،ئاخىـ
ـن ئايرىلىـ
ـى بەلختىـ
ـا ماكانـ
ـكەن ئانـ
ئۆسـ
توختايدىغانلىقىنــى بىلمەيدىغــان ئــۇزۇن ســەپەرگە ئاتلىنىــدۇ .ئــۇ
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دەۋر خــارەزم شــاھى ئەلەئىددىــن مۇھەممەدنىــڭ ئالدىراقســانلىقتا،
بىپەرۋالىقتــا تــازا نــام ســالغان ،ئۆزىنــى بارچــە مۆمىنلەرنىــڭ
ـە بەلخ
ـەن ئەمەلىيەتتـ
ـى بىلـ
ـكارى دەپ ئاتىۋالغىنـ
ـپاناھى ۋە نىجاتـ
باشـ
شــەھەر ئاھالىســىگە شــۇنچىلىك ئېغىــر باج-ســېلىق ســېلىۋاتقان
ۋاقىتلىــرى ئىــدى .جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســى باھاۋىددىــن
ـەن بولغان
ـەد بىلـ
ـاھ مۇھەممـ
ـەپىچىلەر ۋە شـ
ـى پەلسـ
ـەد بەلختىكـ
ۋەلـ
پىكىــر ئىختىالپتىــن ھەمــدە شــىددەتلىك بىــر بورانــدەك ئالدىغــا
ئۇچرىغانــا نەرســىلەرنى ســۈپۈرۈپ ســوراپ يــوق قىلىۋىتىدىغــان
چىڭگىزخاننىــڭ ئاتلىــق ئەســكەرلىرىنىڭ يېقىنــاپ كېلىۋاتقانلىقىنــى
ئالدىــن كۆرەلىگەنلىكــى ســەۋەبىدىن بــۇ ســەپەرگە ئاتلىنىشــنى
قــارار قىلغــان ئىــدى.
ـي
ـخ قەدىمىـ
ـاردا بەلـ
ـۇ زامانـ
ـدى .ئـ
ـرى ئىـ
ـۇ -1213يىللىـ
بـ
يىپــەك يولىنىــڭ تۈگىنــى ئىــدى .خىتايدىــن دەمەشــىق ،مەككــە
مۇكــەررەم ،مىســىرغا قاتنايدىغــان كارۋانــار ۋە ھىندىســتاندىن
ـە
ـەمەرقەندلەردىن ياۋروپاغىچـ
ـارا ،سـ
ـىگىچە ،بۇخـ
ـارنىڭ ئۆلكىسـ
رۇسـ
ـا
ـى .ئەممـ
ـن ئۆتەتتـ
ـۇ يەردىـ
ـى بـ
ـڭ ھەممىسـ
ـان كارۋانالرنىـ
بارىدىغـ
ئــۇ دەۋرلــەردە جەڭگە-جىــدەل ،يولالردىكــى قاراقچىــار ۋە شــاھ
ـى
ـادىي مەنبەسـ
ـڭ ئىقتىسـ
ـەتلەر بەلخنىـ
ـي مەئىشـ
ـارىيىدىكى كۇپرانىـ
سـ
بولغــان تىجــارەت ۋە ھۈنەرۋەنچىلىككــە ئېغىــر زەربــە ئۇرغــان
ئىــدى .شــەھەرنى تىلەمچىلــەر قاپلىغــان ،ئاھالىنىــڭ كىرىمــى
ـۈن
ـەن كـ
ـاخاۋىتى بىلـ
ـڭ سـ
ـەھەر بايلىرىنىـ
ـەن ،شـ
ـەپ كەتكـ
تۆۋەنلـ
ـاراپ
ـى خـ
ـلەرنىڭ ئەھۋالـ
ـەيخ دەرۋىشـ
ـى شـ
ـان خانىقادىكـ
كەچۈرىدىغـ
بولغــان ئىــدى.
ئــۆز ۋاقتىــدا چىڭگىزخاننىــڭ تــۆت يــۈز كىشــلىك ســودا
كارۋىنــى بەلخقــە تىجــارەت ھــەم دوســتانە مۇناســىۋەت بىلــەن
كەلگەنــدە خــارەزم شــاھنىڭ بىــر ۋالىســى ئۇالرنىــڭ ھەممىســىنى
ـەن
ـپ ئەكەلگـ
ـە ئارتىـ
ـۈز تۆگىگـ
ـەش يـ
ـۈرۈپ ،بـ
ـا ئۆلتـ
ـر كېچىدىـ
بىـ
مال-دۇنياســىنى ئىگىلىۋىلىــپ پادىشــاھقا ســوۋغا قىلغــان .بــۇ
ـى
ـم ئەلچـ
ـر قېتىـ
ـە بىـ
ـان يەنـ
ـن چىڭگىزخـ
ـن كېيىـ
ـك ۋەقەدىـ
پاجىئەلىـ
ـنى
ـەرەپ قىلىشـ
ـەن بىر تـ
ـى بىلـ
ـق يولـ
ـنى تىنچلىـ
ـۇ ئىشـ
ـپ بـ
ئەۋەتىـ
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ئوتتۇرىغــا قويغــان بولســىمۇ تەكەببۇرلــۇق ھەۋىســىگە چۈشــكەن
مۇھەممــەد شــاھ ئۇالرنــى جاسۇســار ســۈپىتىدە قولغــا ئالغــان.
شــۇنىڭ بىلــەن غەزەپكــە كەلگــەن چىڭگىزخــان دۇنيانىــڭ ئــەڭ
قانلىــق ئەســكىرىي كۈچــى بىلــەن -1219يىللىرىنىــڭ ئاخىرىــدا
بەلخقــە باســتۇرۇپ كەلــدى .موڭغۇلــار شــەھەرنى ئالغاندىــن
كېيىــن شــەھەرنى كــەڭ كۆلەملىــك بۇالپ-تــاالپ ،قارشــىلىق
كۆرســەتكەنلەرنى قىرىــپ تاشــاپ ،شــەھەرنى تۈپتــۈز قىلىۋەتتــى.
ـدا ئېلىپ
ـۇل ئورنىـ
ـى قـ
ـاش ئايال-قىزالرنـ
ـەرۋەن ۋە يـ
ـەت ھۈنـ
پەقـ
قېلىــپ ،قالغــان ئاھالىنــى شــەھەرنىڭ قەلئــە ســىرتىدىكى داالغــا
ـىنى
ـۇزۇپ ھەممىسـ
ـار تۇرغـ
ـى قاتـ
ـپ ،ئۇالرنـ
ـرۇق قىلىـ
ـقا بۇيـ
چىقىشـ
ـۈردى.
ـۇرۇپ ئۆلتـ
ـىغا ئـ
ـەن كاللىسـ
ـار بىلـ
ـر توقماقـ
ـچ ۋە ئېغىـ
قىلىـ
-1220يىلــى -2ئاينىــڭ -11كۈنــى موڭغــۇل ئەســكەرلىرى
ـى
ـۈكى بۇخارانـ
ـڭ بۆشـ
ـەھەر ،ئىلىم-مەرىپەتنىـ
ـي شـ
ـى مەدەنىـ
قەدىمـ
بۇالڭ-تــاالڭ قىلىــپ  30مىڭغــا يېقىــن ئادەمنــى بىــر كۈندىــا
ـدارى
ـم ھۆكۈمـ
ـەڭ زالىـ
ـڭ ئـ
ـدا دۇنيانىـ
ـۇ چاغـ
ـلىدى .شـ
ـپ تاشـ
قىرىـ
ـىنى
ـارا ئاھالىسـ
ـان بۇخـ
ـات قالغـ
ـان ھايـ
ـان چىڭگىزخـ
ـام ئالغـ
دەپ نـ
ـۆزلىدى:
ـى سـ
ـارا نۇتۇقىنـ
ـھۇر بۇخـ
ـاپ مەشـ
ـا توپـ
ـر مەيدانغـ
بىـ
ســىلەرنىڭ ئەرلىرىــڭالر خوتۇنــدەك بــوپ كېتىپتــۇ .ئانــا
يۇرتۇڭالرنــى قوغــداش ئۈچــۈن جېنىڭالردىــن ۋاز كېچىشــتىن
قورقتــۇڭالر .ســىلەردىن يىرگىنىۋاتىمــەن .ســەنلەرنىڭ تىللىرىــڭ
شــېكەر ،دىللىرىــڭ زەھــەر ،كۆڭۈللىرىــڭ پــەس ئىكــەن .بىــر-
بىرىڭالرغــا يالغــان سۆزلەيســىلەر ،ئــۆزارا ھىلــە ئىشلىتىســىلەر.
ـى چۈپرەندە
ـڭ ھەممىسـ
ـڭالر ،بەگلىرىڭالرنىـ
ـاھىڭالر ،ۋەزىرلىرىـ
پادىشـ
ئىنســانالر ئىكــەن .ســىلەرمۇ شــۇالرغا ئوخشــاش چۈپرەنــدە
بولغانلىقىــڭالر ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ قىلغــان پەشكەشــلىكلىرىگە
كــۆز يۇمــدۇڭالر .ئوغرىالرنىــڭ قوللىرىنــى ســۆيەتتىڭالر ،كىمنىــڭ
ئەمەل-مەرتىۋىســى ،مال-دۇنياســى بولســا شــۇنىڭغا ئىگىلىــپ
تازىــم قىلىــپ ،ئاياقلىرىغــا بــاش قوياتتىــڭالر .ســىلەردىن
ھەقىقەتــەن يىرگىنىۋاتىمــەن .شــۇ تاپنىــڭ ئۆزىــدە ھەممىڭالرنــى
ـەم
ـەن چەينىۋەتسـ
ـرى بىلـ
ـڭ تۇياقلىـ
ـلىرىڭالرنى ئاتنىـ
ـۇزالپ ،لەشـ
بوغـ
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چەينىۋىتىمــەن .ئەممــا بۇنــداق قىلمايمــەن .چۈنكــى مېنىــڭ
قولــۇم ۋە بۇيرۇقــۇم بىلــەن ئۆلتۈرۈلۈشــكە ئەرزىمەيســىلەر.
ـۆپ
ـۇ كـ
ـڭالر بەكمـ
ـىلەرنىڭ گۇناھىـ
ـى ،سـ
ـۇنى بىلىڭالركـ
ـەت شـ
پەقـ
ـىنى
ـە نەرسـ
ـەن ھەممـ
ـوق .مـ
ـۇ يـ
ـۇدەك يۈزۈڭالرمـ
ـا قارىغـ
ۋە ئالالھقـ
بىلىــپ ۋە كــۆرۈپ تۇرىدىغــان تەڭرىنىــڭ قىلىچىمــەن .ســىلەرنىڭ
ـم ،ۋال-ۋۇل پارقىراپ
ـن چىقتىـ
ـش ئۈچۈن قىنىمدىـ
ـى چېپىـ
بوينۇڭالرنـ
ـۇڭالرنى
ـىلكىۋىتىپ ،ئەقىل-ھوشـ
ـەر كالالڭالرنى سـ
ـەن .ئەگـ
تۇرماقتىمـ
تاپســاڭالر بەلكــى بــۇ نىجىــس تېنىڭالردىــن جېنىڭالرنــى جــۇدا
ـى
ـەي ھەممىڭنـ
ـز دېمـ
ـال ،ئوغۇل-قىـ
ـا ئەر-ئايـ
ـەن .بولمىسـ
قىلمايمـ
ئۆكــۈز ھارۋىلىــرى چەيلىۋەتكــەن چىكەتكىلــەردەك قىلىۋىتىمــەن.
شــۇنداق دەھشــەتلىك قىرغىنچىلىقــار ئارقىلىــق ئوتتــۇرا
ـن يىگىرمە
ـار ئارىدىـ
ـان موڭغۇلـ
ـتىال قىلغـ
ـۈس ئىسـ
ـىيانى تەلتۆكـ
ئاسـ
ـاراپ يۈرۈش
ـا قـ
ـڭ تۇپراقلىرىغـ
ـەلچۇقالر دۆلىتىنىـ
ـدە سـ
ـل ئۆتكەنـ
يىـ
ـلىدى.
ـقا باشـ
قىلىشـ
ـەڭ ئاخىرقى
ـەلچۇقالر ئىمپىراتورلىقىنىڭ ئـ
ـى سـ
ـەلچۇقالر دۆلىتـ
سـ
خانىدانلىقــى ئىــدى .تۈركلــەر خــۇددى موڭغۇلالرغــا ئوخشاشــا
ـرى
ـۆك تەڭـ
ـى كـ
ـەن ئۆزلىرىنـ
ـا ئاساسـ
ـپ ئىتىقادىغـ
ـن تارتىـ
قەدىمدىـ
تەرىپىدىــن جاھاننــى ئىــدارە قىلىــش ئۈچــۈن تالالنغــان مىللــەت
ـى
ـىنى ئالدىنقـ
ـڭ بىرلىشىشـ
ـق تۈركلەرنىـ
ـۇڭا بارلىـ
ـى .شـ
دەپ قارايتتـ
ـان ۋە قاغاننىڭ
ـەگ ،خـ
ـى بـ
ـۈرك خەلقـ
ـق تـ
ـان ۋە بارلىـ
ـەرت قىلغـ
شـ
ـم
ـا ھاكىـ
ـڭ جاھانغـ
ـدى .تۈركلەرنىـ
ـم ئىـ
ـى الزىـ
ـا ئۇيۇشىشـ
ئەتراپىغـ
بولــۇش چۈشەنچىســىنى تــۈرك ھۆكۈمدارلىــرى ئۆزىنىــڭ ئــەڭ
ـۇغ
ـەر ئۇلـ
ـى تۈركلـ
ـدى .قەدىمكـ
ـان ئىـ
ـىغا ئايالندۇرغـ
ـي غايىسـ
ئالىـ
ـا
ـان قىلغانلىقىغـ
ـى ئىھسـ
ـڭ ھاكىمىيتىنـ
ـە جاھاننىـ
ـڭ ئۆزلىرىگـ
تەڭرىنىـ
ئىشــىنەتتى .بىلگــە قاغــان «تەڭــرى ئىــرادە قىلغانلىقــى ئۈچــۈن
تەختكــە ئولتــۇردۇم .تــۆت ئەتراپتىكــى مىللەتلەرنــى ئۆزۈمگــە
بويســۇندۇردۇم» دېگــەن .ئورخــۇن ئابىدىلىرىــدە «قۇياشــنىڭ
چىققــان يېرىدىــن باشــاپ پاتقــان جايىغىچــە بولغــان زېمىننــى
ـۇ
ـۇم .بـ
ـى مەلـ
ـرەك» دەپ يېزىلغانلىقـ
ـش كېـ
ـدارە قىلىـ
ـەر ئىـ
تۈركلـ
ـە ئىالھىي
ـى ئۆزلىرىگـ
ـڭ ھاكىميىتىنـ
ـڭ جاھاننىـ
ـۆزلەردىن تۈركلەرنىـ
سـ
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بىــر ئىھســان دەپ ئىشــەنگەنلىكىنى كۆرەلەيمىــز.
ـەلچۇقالر
ـى سـ
ـۇش چۈشەنچىسـ
ـدار بولـ
ـا ھۆكۈمـ
ـۈن جاھانغـ
پۈتـ
ـەر
ـان .تۈركلـ
ـىگە ئايالنغـ
ـاد» چۈشەنچىسـ
ـدە «جىھـ
ـە كەلگەنـ
دەۋرىگـ
ـتىيانالرنىڭ
ـۈپ كەلگەندىن كېيىن خىرىسـ
ـا كۆچـ
ـە تۇپراقلىرىغـ
ئاناتولىيـ
«ئەھلــى ســەلەپ» ئۇرۇشــى ۋە موڭغۇلالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغــا
قارشــى جىھــاد پــەرز قىلىنغــان .ئەممــا ســەلچۇقالر دۆلىتــى
ئىچىدىكــى ھــەر خىــل دىنغــا ئىتىقــات قىلىدىغــان ھــەر مىللــەت
ـۈن
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـان .شـ
ـەت قىلغـ
ـە ھۆرمـ
ـي ئەركىنلىكىگـ
ـڭ دىنىـ
خەلقىنىـ
شــۇ زامانــاردا ســەلچۇقالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى كونيــا ناھايىتــى
تىنــچ شــەھەر بولــۇپ ،ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ بۆشــۈكى بولغــان.
موڭغۇلالرنىــڭ زۇلىمىدىــن قاچقــان شــەرقلىق بىلىــم ئادەملىــرى،
ســەنەتچىلەر يىغىلغــان جــاي بولغــان .ئاناتولىيىنىــڭ ھەرقايســى
ـار
ـەن ياشـ
ـۈن كەلگـ
ـش ئۈچـ
ـم ئۆگىنىـ
ـە ئىلىـ
ـۇ يەرگـ
ـن بـ
يەرلىرىدىـ
ـىدە ناھايىتىمۇ
ـە يۈزلىنىشـ
ـامنىڭ غەرپكـ
ـا ئىسـ
ـان .كونيـ
ـەن تولغـ
بىلـ
ـل مەدەنىيەتتىكى
ـەھەردە ھەرخىـ
ـۇ شـ
ـان .بـ
ـە ئايالنغـ
ـم مەركەزگـ
مۇھىـ
ئىنســانالر ياشــىغان ،تۈركلــەر ،ئەرمەنلــەر ،يەھۇدىــار ،گرىــك،
ـن
ـى مەملىكەتلەردىـ
ـى ھەرقايسـ
ـۇڭا ئەتراپتىكـ
ـار .شـ
ـس قاتارلىقـ
پارىـ
كەلگــەن زىيارەتچىلەرمــۇ كۆپەيگــەن.
ئەينــى چاغــدا چىڭگىزخــان قوشــۇنلىرى ئىســتىال قىلغــان
رايونالردىــن قاچقــان خەلــق توپ-توپــى بىلــەن چەكســىز ئــادەم
ـلىغان .جۈملىدىن
ـكەن باشـ
ـا كېلىشـ
ـپ كونياغـ
ـىل قىلىـ
ـى ھاسـ
دېڭىزىنـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئائىلىســىمۇ -1228يىلــى باھــاردا ســۇلتان
ـا كەلگەن.
ـەن كونياغـ
ـى بىلـ
ـپ قىلىشـ
ـڭ تەكلىـ
ـن كەيكۇباتنىـ
ئاالئىددىـ
كونيــا مەۋالنــا ئائىلىســىنىڭ مۇســاپىرچىلىق ھاياتىدىكــى ئــەڭ
ئاخىرقــى بىكــەت ئىــدى .بــۇ ئــون ئىككــى يىــل داۋامالشــقان
ســەپەردە ھەيۋەتلىــك كارۋانالرنــى كۆرگــەن كىشــىلەرنىڭ «نەدىــن
كېلىــپ نەگــە كېتىۋاتىســىلەر؟» دېگــەن ســۇئاللىرىغا باھائەددىــن
ۋەلــەد «ئالالھدىــن كەلــدۇق ،ئالالھقــا كېتىۋاتىمىــز ،ئالالھدىــن
باشــقا ھېــچ بىــر كــۈچ ۋە توســالغۇ بىزنــى توســالمايدۇ» دەپ
جــاۋاپ بەرگــەن ئىكــەن .كونيــا خەلقــى بــۇ كارۋاننــى شــۇنداق
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ـۇلتانى
ـەلچۇقالر دۆلىتىنىڭ سـ
ـا سـ
ـان .ھەتتـ
ـى ئالغـ
ـك قارشـ
ھەيۋەتلىـ
ـا تەكلىپ
ـان ۋە ئوردىغـ
ـقا چىققـ
ـى ئېلىشـ
ـن كەيكۇباتمۇ قارشـ
ئاالئىددىـ
قىلغــان .ئەممــا باھائىددىــن ۋەلــەد «ئــەي ئەركلىــك ســۇلتانى!
ـگە،
ـار مەدىرىسـ
ـەت ئىمامـ
ـى .پەقـ
ـە يەتتـ
ـرى بىزگـ
ـى كۆڭۈللىـ
ياخشـ
شــەيخلەر خانىقاغــا ،ئەمىرلــەر ئوردىغــا ،ســودىگەرلەر ســارايالرغا،
بويتاقــار بۇلۇڭ-پۇچقاقالرغــا ،غېرىپــار دەڭلەرگــە ئۇيغۇنــدۇر.
رۇخســەت قىلســىڭىز بىــز ئــۆز اليىقىمىــز بولغــان مەدىرىســگە
ـەڭ
ـى ئـ
ـەن كارۋان كونيادىكـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـەن .شـ
ـايلى» دېگـ
ئورۇنلىشـ
چــوڭ مەدىرىســلەردىن بىــرى بولغــان «ئالتــۇن ئاپــا» ناملىــق
مەدىرىســگە يەرلەشــكەن ۋە ھېچقانــداق ســوۋغا قوبــۇل قىلمــاي
ـەن
ـەدەپ بىلـ
ـوق» دەپ ،ئـ
ـز يـ
ـا ھاجىتىمىـ
ـا مېلىغـ
ـڭ دۇنيـ
«بىزنىـ
ســوۋغىالرنى رەت قىلغــان.
ـەھەر
ـىدىن پۈتۈن شـ
ـەھەرگە كېلىشـ
ـىنىڭ بۇ شـ
ـە ئائىلىسـ
مەۋالنـ
ئاھالىســى خــوش بولغــان .باھائىددىــن ۋەلــەد كونيادىكــى چــوڭ
مەدىرىســلەردە دەرس بەرگــەن .ئۇنىــڭ دەرســخانىلىرى ئىنســانالر
ـقان.
ـى ئاشـ
ـپ ھۆرمىتـ
ـا يېيىلىـ
ـى ئەتراپقـ
ـۇپ ،نامـ
ـق تولـ
ـەن لىـ
بىلـ
ـۈك
ـۇ بۈيـ
ـى بـ
ـەي -1231يىلـ
ـۇزۇن ئۆتمـ
ـە ئـ
ـن ئانچـ
ـا ئارىدىـ
ئەممـ
ـى مەرھۇم
ـن رۇمـ
ـن جااللىدىـ
ـان .ئاندىـ
ـات بولغـ
ـى ۋاپـ
ـام ئالىمـ
ئىسـ
ـۇ
ـان .ئـ
ـتاز قىلغـ
ـى ئۇسـ
ـەيخ بۇرخانەتنـ
ـى شـ
ـەڭ يېقىنـ
ـىنىڭ ئـ
دادىسـ
زاتتىــن توققــۇز يىــل ئىلــم ئۆگەنگــەن .كېيىــن مەۋالنــا بــەزى
تالىپــار بىلــەن بىرگــە بىلىمىنــى تېخىمــۇ چوڭقۇرالشــتۇرۇش
ـپ،
ـل ئايرىلىـ
ـر مەزگىـ
ـن بىـ
ـى ئوغلىدىـ
ـى ۋە ئىككـ
ـىتىدە ئايالـ
مەقسـ
باغــدات ۋە شــامالرغا بېرىــپ ئىلىــم ئالغــان .بــۇ جەريانــدا ئــۇ
نۇرغــۇن ئالىمــار ،پەلســەپەچىلەر بىلــەن ئۇچراشــقان .ئــەرەپ،
پــارس ۋە گرىــك تىللىرىنــى پىششــىق ئىگەللىگــەن.
ـۇرۇش ئوتى
ـدە ئـ
ـام ئالىمىـ
ـق ئىسـ
ـە ۋە بارلىـ
ـا ئاناتولىيـ
ئەممـ
ـاپ ،پۈتۈن
ـكە باشـ
ـىرى كۈچىيىشـ
ـىچە بارغانسـ
ـەي ئەكسـ
ـچ ئۆچمـ
ھېـ
ـى قاپاليدۇ.
ـەتلىك زۇلىمـ
ـنىڭ دەھشـ
ـەرقنى ئۇرۇشـ
ـۇرا شـ
ئوتتـ
ـەھىر،
ـەرزۇرۇم ،قىرشـ
ـڭ ئـ
ـار ئاناتولىيەنىـ
ـى موڭغۇلـ
-1243يىلـ
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قەيســىرى ،ســىۋاس قاتارلىــق مۇھىــم شــەھەرلىرىنى ئىگەللــەپ،
ـۇالڭ-
ـەھەرلەرنى بـ
ـۇپ ،شـ
ـن بولـ
ـا زامىـ
ـاننىڭ جېنىغـ
ـۇن ئىنسـ
نۇرغـ
تــاالڭ قىلــدۇ .ئاخىــرى كېلىــپ كونيانــى مۇھاســىرىگە ئالىــدۇ.
ســەلچۇقالر ســۇلتانى شــەھەرنى تاشــاپ قاچىــدۇ .بولغۇلــۇق
ـنىڭ تۇخۇمىدەك
ـا قۇشـ
ـۇددى ئەنقـ
ـق خـ
ـدۇ .ئارامىچىلىـ
ـە بولىـ
خەلققـ
ـڭ
ـىدەك كۇھىقاپنىـ
ـۇمرۇغ قۇشـ
ـۇددى سـ
ـق خـ
ـدى .تىنچلىـ
ـوق بولـ
يـ
ئىچىدىــن ۋەتــەن تۇتتــى .خەلقنىــڭ ھالــى ئىنتايىــن پەرىشــان
ـى ئالدىدا
ـڭ مەنىۋىي كۈچـ
ـا ھەزرەتلىرىنىـ
ـدا مەۋالنـ
ـۇ چاغـ
ـدى .شـ
ئىـ
ـتىن ۋاز
ـغال قىلىشـ
ـى ئىشـ
ـان كونيانـ
ـۇ نويـ
ـى باجـ
ـۇل قوماندانـ
موڭغـ
ـىم
ـىدا كېلىشـ
ـەن موڭغۇلالر ئارىسـ
ـر بىلـ
ـاش ۋەزىـ
ـەت بـ
ـى .پەقـ
كەچتـ
تــۈزۈپ ،كونيــا خەلقــى موڭغۇلالرغــا ناھايىتــى يۇقىــرى تۆلــەم
ـاالڭ
ـار بۇالڭ-تـ
ـدا موڭغۇلـ
ـۇ چاغـ
ـقا شـ
ـن باشـ
ـدى .ئۇنىڭدىـ
تۆلىـ
ـا
ـەت ئولجـ
ـدى .پەقـ
ـىز ئىـ
ـق ھەددى-ھېساپسـ
ـان بايلىـ
ـپ ئالغـ
قىلىـ
ئالغــان ئالتۇنالرنىــڭ ئۆزىنىــا  300تۆگىگــە ئارتىــپ ماڭىــدۇ.
ـان  120مىڭ
ـى ھۇالگۇخـ
ـڭ ئوغلـ
ـرى چىڭگىزخاننىـ
-1258يىللىـ
كىشــىلىك ئەســكىرى كــۈچ بىلــەن باغداتقــا يېقىنــاپ كېلىــدۇ.
ـۇرۇن
ـتىن بـ
ـۇم قىلىشـ
ـا ھۇجـ
ـىدا باغداتقـ
ـا ياقىسـ
ـە دەريـ
ـۇ دىجلـ
ئـ
ئابباســىيە خەلىپىلىكىنىــڭ ئەســكىرى كۈچىنــى ســىناش ئۈچــۈن
تىڭتىــڭالپ ياتىــدۇ .ئەممــا خەلىپىدىــن ھېــچ بىــر قارشــىلىق
ـدۇ.
ـۇم قىلىـ
ـا ھۇجـ
ـۈپ باغداتغـ
ـن ئۆتـ
ـن دەريادىـ
ـن كېيىـ
كەلمىگەندىـ
موڭغــۇل لەشــكەرلىرى باغداتنــى ئالغاندىــن كېيىــن ھۇالگــۇ
خەلىپىنىــڭ ئوردىســىدىكى خەزىنىلەرنىــڭ كۆپلىكىنــى كــۆرۈپ
ھەيــران قالغــان ۋە خەلىپىنــى ئالدىغــا چاقىرىــپ «ئەگــەر ســەن
مۇشــۇ ئالتۇن-كۈمۈشــلىرىڭنى ســاقالپ ئولتۇرغاننىــڭ ئورنىغــا
ئۇنــى خەلققــە خەجلــەپ ،ئەســكىرى كۈچــۈڭ ئۈچــۈن ئاجراتقــان
ـۇزۇپ
ـا تۇتقـ
ـڭ قولىغـ
ـر پۇقرانىـ
ـەر بىـ
ـاپ ھـ
ـورال ياسـ
ـاڭ ،قـ
بولسـ
ۋەتىنىڭنــى ســاقلىغان بولســاڭ بىــز ھەرگىزمــۇ دەريانىــڭ ئــۇ
ـن
ـۇ جېنىڭدىـ
ـدى شـ
ـۇق .ئەمـ
ـەن بوالتتـ
ـا ئۆتەلمىگـ
ـن بۇياقىغـ
قاتىدىـ
ـېنى قۇتۇلــدۇرۇپ
ـۆرۈپ ســاقلىغان ئالتۇن-كۈمۈشــلەر سـ
ئەزىــز كـ
باقســۇن!» دېگــەن ۋە ئــۈچ كــۈن ئــاچ قويــۇپ خەزىنىدىكــى
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ئالتۇنالرنــى ئېرىتىــپ ئاغزىغــا قۇيغــان ۋە پۈتــۈن ئائىلىســى
بىلــەن قەتلــى قىلىــپ دەرياغــا تاشــلىۋەتكەن .ئــەڭ يامىنــى
نەچچــە ئەســىرلەردىن بېــرى ئىســام ئالىمىنىــڭ ئەقىل-پاراســەت
جەۋھەرلىــرى مۇجەسســەملەنگەن كۇتۇپخانىــار كۆيدۈرۈلــۈپ،
كۆيدۈرۈلۈشــتىن ئامــان قالغــان ئاجايىــپ ئىســىل نادىــر جىلــد-
جىلــد مۇقــەددەس كىتابــار دىجلــە دەرياســىدا ھــاالك بولغــان.
ـق قىلغان
ـل ھۆكۈمرانلىـ
ـى يىـ
ـە ئىككـ
ـۈز يىگىرمـ
ـەش يـ
ـدە بـ
نەتىجىـ
ئابباســىيە خەلىپىلىكىنىــڭ ســەلتىنىتى ئاخىرالشــقان.
ـي
ـىي ،ئىجتىمائىـ
ـڭ سىياسـ
ـەن دەۋرنىـ
ـان ئەيلىگـ
ـدا بايـ
يۇقىرىـ
ـا ۋە
ـەيخ ،ئۆلىمـ
ـم ،شـ
ـوپ ،ئالىـ
ـى پەيالسـ
ـى ۋە ئەتراپىدىكـ
ۋەزىيىتـ
ـا
ـۇل زۇلىمىغـ
ـن موڭغـ
ـر تەرەپتىـ
ـن بىـ
ـدارالر جۈملىدىـ
ـم ھۆكۈمـ
زالىـ
ئۇچرىغــان ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەھلىســەلىپ ئۇرۇشــلىرىدىن
ۋەيــران بولغــان خەلقنىــڭ ئاھۇزارلىــرى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
ـڭ رىئال
ـۇ تارىخنىـ
ـە شـ
ـان .ئەنـ
ـىر قىلغـ
ـدە تەسـ
ـا ئاالھىـ
تەپەككۇرىغـ
ـۇر،
ـر مۇتەپەككـ
ـش ،بىـ
ـر دەرۋىـ
ـى بىـ
ـن رۇمىنـ
ـمەتلىرى جااللىدىـ
قىسـ
بىــر شــەيخ ،بىــر شــائىر ،بىــر ئارىــف ،بىــر ئاشــىق قىلىــپ
يېتىشــتۈرۈپ چىققــان.
ئادەملــەر ھەممــە دەۋردە ئوخشاشــا غايىــپ پەردىســىدىن
ھالقىــپ ئىســتىقبالىنى كۆرۈشــنى ،ھازىرغــا قــاراپ كەلگۈســىنى
كۆرۈشــنى ئــارزۇ قىلىشــىدۇ .ئەممــا مۇنــداق بىــر قابىلىيــەت
ـەنگەن
ـۆپ چۈشـ
ـك كـ
ـى قانچىلىـ
ـدۇ .دۇنيانـ
ـدە بولمايـ
ـە ئادەمـ
ھەممـ
ـى
ـن رۇمـ
ـدۇ .جااللىدىـ
ـڭ بولىـ
ـۇنچىلىك ئايدىـ
ـى شـ
ـڭ زىھنـ
ئادەمنىـ
ـى
ـىنىپ يەتكەنلىكـ
ـەن چۈشـ
ـى بىلـ
ـۇق ماھىيىتـ
ـى تولـ
ـۇ دەۋرلەرنـ
شـ
ئۈچــۈن بارلىــق ئىنســانالرغا مۇھەببــەت بىلــەن يېقىنالشــتى.
ئۇنىڭدىكــى ســۆيگۈ پۈتــۈن مەۋجۇدىيەتنــى ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ
ـۈملۈكلەر،
ـق ئۆسـ
ـى ،بارلىـ
ـداق دەپ قارايتتـ
ـۇ مۇنـ
ـدى .ئـ
ـۈچ ئىـ
كـ
جانىۋارالرمــۇ سۆيۈشــنى بىلىــدۇ .لېكىــن ئــۇالر يالغــۇز تېنــى،
تاشــقى پوســتى بىلەنــا
ـەم
ـى ھـ
ـى ،ئىدراكـ
ـى ،ئەقلـ
ـانالر تېنـ
ـا ئىنسـ
ـۆيەلەيدۇ .ئەممـ
سـ
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ـى
ـۇنداق بولغانلىقـ
ـر .شـ
ـكە قادىـ
ـەن سۆيۈشـ
ـى بىلـ
ـال خاتىرىسـ
خىيـ
ئۈچــۈن ئىنســانالر ھەمــدە بارلىــق تەبىئــەت ئۇلۇغــدۇر دەپ
ـەن ئەمەس
ـرەت بىلـ
ـق مەۋجۇدىيەتكە نەپـ
ـۇ بارلىـ
ـۇڭا ئـ
ـدۇ .شـ
قارايـ
بەلكــى مۇھەببــەت ۋە ئىشــق بىلــەن قارايتتــى .شــۇڭا ئۇنىــڭ
بارلىــق ئەســەرلىرىدە ،نەســىھەتلىرىدە ۋە ســۆھبەتلىرىدە ئۇلــۇغ
ـە
ـە يەنـ
ـەن بىرگـ
ـۈرۈش بىلـ
ـس ئەتتـ
ـقىنى ئەكـ
ـان ئىشـ
ـا بولغـ
ئالالھقـ
شــەھەر ئاھالىســىنىڭ تــۆۋەن تەبىقىلىرىنىــڭ فىئوداللىــق تۈزۈمگــە
بولغــان نارازىلىقــى ۋە مەناغــا ئەمــەس شــەكىلگە ئەھمىيــەت
بېرىدىغــان تاشــتەك قېتىــپ قالغــان دىنىــي ئەقىدىلەرگــە قارشــى
كــۆز قاراشــلىرىنى دادىللىــق بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويغــان .شــۇ
ـپ
ـل تەقىـ
ـەر خىـ
ـدا ھـ
ـات چاغلىرىـ
ـائىر ھايـ
ـەن شـ
ـىۋەت بىلـ
مۇناسـ
ـەر
ـىپ كۈچلـ
ـادان مۇتەئەسسـ
ـل نـ
ـان ،جاھىـ
ـا ئۇچرىغـ
ۋە ھۇجۇمالرغـ
ـان
ـان قىلغـ
ـت دەپ ئىـ
ـەرىئەتكە زىـ
ـن ۋە شـ
ـەرلىرىنى دىـ
ـڭ ئەسـ
ئۇنىـ
ـت
ـەر ۋاقىـ
ـى ھـ
ـى ئىناۋىتـ
ـق ئىچىدىكـ
ـڭ خەلـ
ـا ئۇنىـ
ـدى .ئەممـ
ئىـ
ـڭ
ـان .ئۇنىـ
ـاقالپ قالغـ
ـن سـ
ـي جازاالردىـ
ـمانىي ۋە روھىـ
ـى جىسـ
ئۇنـ
ئۈچــۈن ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ ئەســەرلىرى بۈگۈنگىچــە خەلقنىــڭ
ســۆيۈپ ئوقۇشــىغا مۇيەسســەر بولــۇپ كەلمەكتــە.
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 .4جااللىدىن 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)

جااللىدىــن رۇمــى ئەســەرلىرىدە ئوقۇغــان ۋە پايدىالنغــان
ـىدا
ـلەر توغرىسـ
ـىر قىلغان شەخسـ
ـدە تەپەككۇرىغا تەسـ
ـرى ھەمـ
كىتابلىـ
ـا كىتاب
ـك چىغىدىن تارتىپـ
ـى كىچىـ
ـن رۇمـ
ـار .جااللىدىـ
ـارەتلەر بـ
بىشـ
ـن
ـمۈرلۈك دەۋرلىرىدىـ
ـۇپ ،ئۆسـ
ـمەن بولـ
ـن ھېرىسـ
ـقا ئىنتايىـ
ئوقۇشـ
ـاي
ـىدىن چىقمـ
ـڭ كۇتۇپخانىسـ
ـن ۋەلەدنىـ
ـى باھائەددىـ
ـاپال دادىسـ
باشـ
كىتــاب ئوقۇيتتــى .دادىســىنىڭ تەربىيەســى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
تەپەككــۇر دۇنياســىنىڭ كېڭىيىشــى ،چوڭقۇرلىشىشــىدا ناھايىتىمــۇ
بۈيــۈك رول ئوينىغــان .باھائەددىــن ۋەلــەد ناھايىتىمــۇ بىلىملىــك
ـام ئالغان
ـا» دەپ نـ
ـۇلتانۇل ئۆلىمـ
ـدا «سـ
ـۆز ۋاقتىـ
ـۇپ ئـ
ـادەم بولـ
ئـ
بۈيــۈك ئالىمالردىــن ئىــدى .باھائەددىــن ۋەلــەد خوجــا ئەخمــەت
يەســەۋىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى شــاگىرتلىرىدىن شــەيخ نەجمەددىــن
ـڭ
ـن رۇمىنىـ
ـز جااللىدىـ
ـۇڭا بىـ
ـدى .شـ
ـن ئىـ
ـڭ مۇرىتلىرىدىـ
كۇبرانىـ
ـىنىڭ
ـەۋۋۇپ پەلسەپىسـ
ـى ،تەسـ
ـۇر ئالىمـ
ـھۇر ئۇيغـ
ـۇرى مەشـ
تەپەككـ
ـەۋىنىڭ
ـەت يەسـ
ـا ئەخمـ
ـائىر خوجـ
ـان شـ
ـالغۇچىلىرىدىن بولغـ
ـۇل سـ
ئـ
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تەســىرىگە ئۇچرىغــان ۋە ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىدىن پايدىالنغــان دەپ
قارايمىــز .ئۇندىــن باشــقا يەنــە جااللىدىــن رۇمــى ئائىلىســى
بىلــەن بەلختىــن ئايرىلىــپ ئــۇزۇن ســەپەرگە ئاتالنغــان چاغــدا
دەســلەپكى بىكەتلىرىدىــن بىــرى بولغــان ئىراننىــڭ مەشــھۇر
ـار
ـن ئەتتـ
ـائىر فەرىددىـ
ـاپۇردا شـ
ـان نىشـ
ـرى بولغـ
ـەھەرلىرىدىن بىـ
شـ
ـق
ـىرنامە) ناملىـ
ـرارنامە» (سـ
ـن «ئەسـ
ـىدۇ ۋە ئۇنىڭدىـ
ـەن كۆرىشـ
بىلـ
كىتابنــى ھەدىيــە ئالىــدۇ ۋە بــۇ كىتابنــى قولىدىــن چۈشــۈرمەي
ئوقۇيــدۇ .بۇالردىــن شــائىر فەرىددىــن ئەتتارنىــڭ تەســىرىگە
ئۇچرىغــان دەپ قارايمىــز .يەنــە شــۇنىڭدەك جااللىدىــن رۇمــى
شــامغا ئىلىــم ئېلىــش ئۈچــۈن بارغانــدا ئىبنــى ئەرەبــى بىلــەن
ـڭ
ـدە ئۇنىـ
ـدۇ ھەمـ
ـم ئالىـ
ـۇن تەلىـ
ـن نۇرغـ
ـىدۇ ۋە ئۇنىڭدىـ
ئۇچرىشـ
«ۋەھدەتــى مەۋجــۇد» يەنــى «بارلىقنىــڭ بىرلىــك» تەلىماتىنىــڭ
كۈچلــۈك تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى ئــون ئىككــى يىللىــق ســەرگەردانلىق
ھاياتتىــن كېيىــن ســەلچۇقالر خانىدانلىقىنىــڭ پايتەختــى كونياغــا
كېلىــپ يەرلىشــىدۇ .كونيــادا سەمســىددىن تەبرىــزى بىلــەن
ئۇچرىشــىدۇ .بــۇ ئۇچرىشىشــتىن كېيىــن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
ھاياتىــدا ئالەمشــۇمۇل ئۆزگىرىشــلەر بولىــدۇ .شــۇڭا سەمســىددىن
ـى
ـڭ تەپەككۇرىدىكـ
ـدا ۋە ئۇنىـ
ـڭ ھاياتىـ
ـن رۇمىنىـ
ـزى جااللىدىـ
تەبرىـ
ئۆزگىرىشــلەردە ئوينىغــان رولــى ئىنتايىــن زور دەپ قارايمىــز.
دېمەككــى جااللىدىــن رۇمــى ياشــىغان زامــان ۋە ماكانــدا
ـى
ـدە ئەتراپىدىكـ
ـدى ھەمـ
ـۆپ ئىـ
ـى كـ
ـار ناھايىتـ
ـك ئالىمـ
قابىلىيەتلىـ
ـنا
ـەك ئىدى .قوشـ
ـۇ يۈكسـ
ـى ناھايىتىمـ
ـم قۇرۇلمىسـ
ـىلەرنىڭ بىلىـ
كىشـ
ـىدا
ـي تۇرمۇشـ
ـي ۋە ئىجتىمائىـ
ـىي ،دىنىـ
ـڭ سىياسـ
ـى خەلقنىـ
ئەللەردىكـ
ـمىتىدە
ـىنىڭ تەقدىر قىسـ
ـدى .ھەممىسـ
ـار ئىـ
ـلىق بـ
ـەن ئوخشاشـ
ئاساسـ
ـام
ـۈدەك ئىسـ
ـى دېگـ
ـۇپ ،ھەممىسـ
ـوق بولـ
ـەرق يـ
ـوڭ پـ
ـە چـ
ئانچـ
مەدەنىيىتىنىــڭ تەســىرى ئاســتىدا ياشــايتتى .ھەممىســى دېگــۈدەك
ـدى .بۇ
ـان ئىـ
ـر زامـ
ـان بىـ
ـتىدا قالغـ
ـىتىنىڭ ئاسـ
ـڭ دەھشـ
موڭغۇلالرنىـ
ـمەتلەردىكى
ـي قىسـ
ـلىق ۋە تارىخىـ
ـى ئوخشاشـ
ـدە بەلۋاغلىرىدىكـ
ئەقىـ
ئورتاقلىــق جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدىكى ئاساســىي ئامىــل
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ھېســاپلىنىدىغان ئىدىيــە ،غايــە ،بەدىئىــي تەپەككــۇر ۋە پەلســەپە
جەھەتتــە ئــۆز ئــارا مايىللىقنىــڭ گەۋدىلىنىشــى ۋە شــەكىل،
ـى جەھەتتىمۇ
ـڭ مەزمۇنـ
ـان ھېكايىلەرنىـ
ـان قىلغـ
ـا بايـ
ـلۇپ ھەتتـ
ئۇسـ
ئورتاقلىــق ھاســىل قىلغــان ئىــدى.
ـدا
ـۇرى ۋە ھاياتىـ
ـڭ تەپەككـ
ـن رۇمىنىـ
ـدە جااللىدىـ
ـز تۆۋەنـ
بىـ
ئاساســلىق ئــورۇن ئالغــان تۆۋەندىكــى تــۆت مەشــھۇر شــەخس
توغرىســىدا قىســقىچە چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتىمىــز.

 .1خوجا ئەخمەت يەسەۋى
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ تولــۇق ئىســمى ئەخمــەت بىــن
ئىبراھىــم بىــن ئىليــاس يەســەۋى .يەســەۋى تەخەللۇســى بىلــەن
ـى
ـان «ھەزرىتـ
ـرى بولغـ
ـن بىـ
ـىنىڭ ئۈلگىلىرىدىـ
ـەۋۋۇپ ئىدىيىسـ
تەسـ
تۈركىســتان» نامــى بىلــەن دۇنياغــا تونۇلغــان .خوجــا ئەخمــەت
ـىپ
ـقا مۇناسـ
ـى بولۇشـ
ـي تۈرۈكـ
ـڭ مەنىۋىـ
ـۇر مىللىتىنىـ
ـەۋى ئۇيغـ
يەسـ
شــەخس بولــۇپ ،بىــز ئۇيغــۇرالر ئىپتىخارلىــق تۇيغۇمىــز بىلــەن
ئەســلەيدىغان ئۇلــۇغ ئالىمــدۇر.
ـاگىرتلىرىدىن
ـق شـ
ـەڭ داڭلىـ
ـەۋىنىڭ ئـ
ـەت يەسـ
ـدا ئەخمـ
زامانىـ
ـەن
ـلىدىن كەلگـ
ـىنىڭ نەسـ
ـەن كىشـ
ـا دېگـ
ـۈر ئاتـ
ـان مەنسـ
ـرى بولغـ
بىـ
ـاھى
ـمانلى پادىشـ
ـپ ،ئوسـ
ـىنىڭ يېزىـ
ـەن كىشـ
ـى دېگـ
ـى ھازىنـ
يازغۇچـ
مــۇرات خانغــا ( )1574-1595تەقدىــم قىلغــان «جەۋاھىــرۇل
ئەبــرار مىــن ئەمۋاجىــل بىھــار» ناملىــق ئەســەردە ئەخمــەت
يەســەۋىنىڭ ئۇيغــۇر ئىلىدىكــى ئاقســۇ شــەھىرىنىڭ شــەرقى
شــىمالىدىكى  176كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى ســايرام دېگــەن يــەردە
دۇنياغــا كەلگەنلىكىنــى ،بــۇ يەرلەرنىــڭ تەڭرىتــاغ باغرىدىكــى
ـىنىڭ
ـاھيار دەرياسـ
ـۇ جىلغىالردىن شـ
ـىدىغانلىقىنى ،بـ
ـا تۇتىشـ
جىلغىالرغـ
ـە
ـۇر كۆلىگـ
ـپ لوپنـ
ـاراپ ئېقىـ
ـەرققە قـ
ـا شـ
ـۇ دەريـ
ـى ،بـ
ئاقىدىغانلىقـ
قۇيۇلىدىغانلىقــى ،يەنــە بىــر تارمىقــى بولســا تارىــم دەرياســىنىڭ
ئاساســلىق غولــى ئىكەنلىكــى يېزىلغــان ئىكــەن .يەنــى ئەخمــەت
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يەســەۋى -1093يىللىــرى ئۇيغــۇر ئىلىنىــڭ ئاقســۇغا قاراشــلىق
ـى
ـەردە تۇغۇلغانلىقـ
ـەن يـ
ـايرام دېگـ
ـى سـ
ـى ئەتراپىدىكـ
ـاي ناھىيەسـ
بـ
ـە
ـارا تەرەپكـ
ـۈن بۇخـ
ـش ئۈچـ
ـم ئېلىـ
ـن ئىلىـ
ـۇپ ،كېيىـ
ـق بولـ
ئېنىـ
كېتىــپ ،ھازىرقــى قازاقىســتانغا تــەۋە بولغــان تۈركىســتاندا
ـك
ـەردە ھەيۋەتلىـ
ـۇ يـ
ـۇپ ،بـ
ـان بولـ
ـات بولغـ
ـرى ۋاپـ
-1166يىللىـ
مەقپەرىســى بــار.
ئەخمــەت يەســەۋى ياشــىغان دەۋرلــەر قاراخانىــار ھۆكــۈم
ـتان
ـىيانى تۈركىسـ
ـۈن ئوتتۇرا ئاسـ
ـا ،پۈتـ
ـار بولغاچقـ
ـۈرگەن زامانـ
سـ
ـان
ـېئىرلىرىدا «تۇغۇلغـ
ـەۋى شـ
ـەد يەسـ
ـۇڭا ئەخمـ
ـى .شـ
ـا ئاتايتتـ
دەپـ
يېرىــم ئــول مۇبــارەك تۈركىســتان» دېگــەن مىســراالرنى يازغــان
ئىــدى .قــازاق خەلقــى تارىختىــن بېــرى «يەســى» دەپ ئاتــاپ
كېلىۋاتقــان يەرنــى ھازىــر «تۈركىســتان» دەپ ئاتــاپ ،ئەخمــەت
يەســەۋىنىڭ تۇغۇلغــان يېرىنىڭمــۇ قازاقىســتان ئىكەنلىكىنــى
مۇقىمالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئــۇل ســالدى.
ئۆزبــەك خەلقــى ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ بۇخــارادا ئىلىــم
ئالغانلىقــى ۋە ئــۇ يــەردە مەدىرىســلەردە ئىلىــم تەھســىل قىلىــپ،
كېيىــن نۇرغــۇن ئالىمالرنــى تەربىيەلــەپ چىققىنىغــا ۋە چىمكەنــت
ئەتراپىدىكــى رايونــاردا ئەســلىدىنال ئۆزبــەك خەلقىنىــڭ ياشــاپ
كەلگــەن زېمىنــار ئىكەنلىكىگــە ئاساســلىنىپ ،ئەخمــەت يەســەۋىنى
ئۆزبــەك مىللىتىدىــن دەپ قارايــدۇ .شــۇڭا ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ
ئۆزبــەك دوپپىســى كەيگــەن رەســىملىرىنى تارقىتىــپ ،ئەخمــەت
يەســەۋىنىڭ روھىنــى ئۆزبــەك خەلقــى ئىچىــدە ياشــنىتىۋاتىدۇ.
ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قېرىنــداش مىللەتلــەر ئەخمــەت
يەســەۋىنى ئۆزىنىــڭ مەنىۋىــي تۈۋرۈكــى قىلىــپ ،ئۇنىــڭ
يولىــدا مېڭىــپ ،ئۇنىــڭ نامىــدا ئۇنىۋېرســىتېتالرنى قــۇرۇپ،
ھەيۋەتلىــك ھەيكەللىرىنــى تۇرغــۇزۇپ ،مەقبەرىســىنى قايتــا كاتتــا
رىمۇتنالتقــۇزۇپ ،ئەســەرلىرىنى بېســىپ تارقىتىــپ ،مەكتەپلــەردە
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئەســەرلىرىنى دەرســلىككە كىرگــۈزۈپ،
بــۇ ئارقىلىــق ســوۋىت ئىتتىپاقــى زامانىدىــن قالغــان قاغجىــراپ
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ـەت
ـدۇ .ئەخمـ
ـن كۆكەرتىۋاتىـ
ـىنى قايتىدىـ
ـەت دۇنياسـ
ـەن روھىيـ
كەتكـ
يەســەۋىنىڭ ئىدىيەســىگە بولغــان باغلىقلىقــى ئارقىلىــق مىللىــي ۋە
ـۇ
ـدۇ .بـ
ـول ئېلىۋاتىـ
ـاراپ يـ
ـكە قـ
ـى يۈكسەلدۈرۈشـ
ـي كىملىكىنـ
دىنىـ
ـدۈرۈپ،
ـى پەخىرلەنـ
ـز ئۇيغۇرالرنـ
ـۆيۈندۈرىدىغان ،بىـ
ـى سـ
ھەممىمىزنـ
ئىپتىخــار تۇيغۇمىزنــى ئاشــۇردىغان بىــر ھەقىقــەت.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئــەڭ مەشــھۇر ئەســىرى «دىۋانــى
ھېكمەت»تــە قولالنغــان تىــل ۋە ئىپادىلىگــەن مەزمۇنــار ئۇنىــڭ
پۈتۈنلــەي ئۇيغــۇر ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالپ بېرىــدۇ .مــەن
«دىۋانــى ھېكمەت»تىــن نەقىــل كەلتــۈرۈپ ئېلىنغــان شــېئىرالرنى
ـەر
ـى تۈركلـ
ـان تىلنـ
ـا قولالنغـ
ـۇ كىتابتـ
ـەندىم .بـ
ـۇپ  80%چۈشـ
ئوقـ
چۈشــىنەلمىگەنلىكى ئۈچــۈن مەخســۇس تــۈرك تىلىــدا ئىزاھــات
بەرگــەن ئىكــەن.
ـىدا
ـڭ تۈرك دۇنياسـ
ـڭ ۋە ئىدىيەلىرىنىـ
ـۇ كىتابىنىـ
ـەۋىنىڭ بـ
يەسـ
تەســىرىنىڭ كۈچلــۈك بولىشــىنىڭ يەنــە بىــر ســەۋەبى ئــۆز
ـن
ـودا تىللىرىدىـ
ـڭ مـ
ـۇ زاماننىـ
ـەرلىرىنى شـ
ـار ئەسـ
ـى ئالىمـ
ۋاقتىدىكـ
بولغــان ئــەرەپ ۋە پــارس تىللىرىــدا يازغــان بولســا ،ئەھمــەت
يەســەۋى تــۈرك تىلىــدا (ئۇيغۇرچــە) يازغــان .بۇنىــڭ بىلــەن
ئىســام دىنىنىــڭ ھەقىقىــي ماھىيىتىنــى تــۈرك تىلــى ئارقىلىــق
ـتۈرۈپ
ـاگىرتالرنى يىتىشـ
ـە شـ
ـدا مىڭالرچـ
ـەن ۋە دەرگاھلىرىـ
ئىپادىلىگـ
ـىيانىڭ
ـۇرا ئاسـ
ـڭ ئوتتـ
ـام دىنىنىـ
ـىدە ئىسـ
ـڭ نەتىجىسـ
ـان .بۇنىـ
چىققـ
يېزا-قىشــاقلىرىغىچە تارقىلىشــىدا ،ئەمەلىلىشىشــىگە زور تۆھپــە
ـاپ
ـق كىتـ
ـەت» ناملىـ
ـە ھېكمـ
ـۇ «دىۋانـ
ـڭ ئۈچۈنمـ
ـقان .ئۇنىـ
قوشـ
تــۈرك ئوغــۇز بويلىرىــدا مۇقــەددەس كىتــاب بولــۇپ قالغــان.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ دادىســى شــۇ زاماندىكــى داڭلىــق
ئالىمالردىــن بىــرى بولغــان شــەيخ ئىبراھىمــدۇر .ئانىســى ئايشــە
خانىمــدۇر .ئەخمــەت يەســەۋى يەتتــە ياشــقا كەلگەنــدە دادىســى
ئىبراھىــم ئالەمدىــن ئۆتىــدۇ .ئۇنىــڭ ئالدىــدا ئانىســى ئايشــە
ـك ئەخمەت
ـەن كىچىـ
ـڭ بىلـ
ـۇپ بۇنىـ
ـەن بولـ
ـن ئۆتكـ
ـم ئالەمدىـ
خانىـ
ـاھناز
ـەر شـ
ـى گۆھـ
ـان ھەدىسـ
ـوڭ بولغـ
ـاش چـ
ـە يـ
ـن بىرقانچـ
ئۆزىدىـ
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بىلــەن يېتىــم قالىــدۇ.
ـەم
ـا ھـ
ـەم ئانـ
ـە ھـ
ـلىق ئەخمەتكـ
ـە ياشـ
ـاھناز يەتتـ
ـەر شـ
گۆھـ
ـى
ـپ ،ھازىرقـ
ـى ئېلىـ
ـى ئەھمەتنـ
ـاھناز ئىنىسـ
ـەر شـ
ـدۇ .گۆھـ
دادا بولىـ
ـپ،
ـە بېرىـ
ـەن يەرگـ
ـى دېگـ
ـى يەسـ
ـت يېنىدىكـ
ـتاننىڭ چىمكەنـ
قازاقىسـ
ئــۇ يەردىكــى داڭلىــق ئالىــم ئارســان ئاتــا دېگــەن كىشــىگە
ـدۇ.
ـۈن بېرىـ
ـش ئۈچـ
ـىل قىلىـ
ـم تەھسـ
ـەۋىنى ئىلىـ
ـەت يەسـ
ئەھمـ
بــۇ توغرۇلــۇق ئەخمــەت يەســەۋى «دىۋانــى ھېكمــەت»
ناملىــق مەشــھۇر ئەســىرىنىڭ -16شــېئىرنىڭ -6كۇپلىتىنىــڭ
-1مىسراســىدا مۇنــداق ئىپادىلەيــدۇ:
«غارىبلىغــدە ئارســان بابــام ئىزلــەپ تاپتــى» دەپ يېزىــش
ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ يەســى دېگــەن يەرگــە مۇســاپىر ئىكەنلىكىنــى
ـكەنلىكىنى
ـەن كۆرۈشـ
ـڭ بىلـ
ـڭ ئۇنىـ
ـان بابانىـ
ـەن ۋە ئارسـ
ئىپادىلىگـ
قەيــت قىلغــان .شــۇنىڭدەك يەتتــە ياشــلىق ئەخمــەت ئۆزىنىــڭ
يۇرتىغــا بولغــان ســېغىنىش ۋە مۇھەببىتىنــى -16شــېئىرنىڭ
-5كۇپلىتىــدا مۇنــداق ئىزھــار قىلىــدۇ:
غارىبلىغدا يۈز يىل تۇرسا ئەرۈر مىھمان،
تاخت ئۇ باخت ئۇ بوستانالرى ئەرۈر زىندان.
غارىبلىغدا قۇل بولدى ماھمۇت سۇلتان،
ئەي يارەنلەر غۇربەت ئىچرە كۆيدۈم مەنا.
ـن
ـە ئۇنىڭدىـ
ـات بولغىچـ
ـا ۋاپـ
ـان بابـ
ـەۋى ئارسـ
ـەت يەسـ
ئەخمـ
ئىلىــم ئۆگىنىــدۇ .ئارســان بابادىــن ئەھلــى بەيــت سۆيگىســى
ۋە بــۇ توغرىســىدىكى تەســەۋۋۇپ پەلسەپىســىنىڭ بىلىملىرىنــى
ئۆگەنگــەن .ئــۇ  24ياشــقا كىرگەنــدە ئارســان بابــا ئالەمدىــن
ئۆتىــدۇ.
ـۇر
ـوپى ،مۇتەپەككـ
ـۇر پەيالسـ
ـۇغ ئۇيغـ
ـەۋى ئۇلـ
ـەت يەسـ
ئەخمـ
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ئالىــم ئەبــۇ ناســىر فارابــى ( )870-950نىــڭ كــۆز ئالدىــدا
باغداتتــا مۇتەئەسســىپ موللىــار تەرىپىدىــن دارغــا ئېســىلغان،
ـۇر
ـان مەنسـ
ـرى بولغـ
ـچىلىرىدىن بىـ
ـىنىڭ ئاساسـ
ـەۋۋۇپ پەلسەپىسـ
تەسـ
ھەلالجىنىــڭ ناھــەق ئۆلۈمــى توغرىســىدىمۇ ئەســىرىدە ئۇچــۇر
بېرىــپ ئۆتكــەن.
(-99شېئىر -3-4-5مىسراالر)
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.
ـىيانىڭ
ـۇرا ئاسـ
ـدە ئوتتـ
ـقا كىرگەنـ
ـەۋى  27ياشـ
ـەت يەسـ
ئەخمـ
ـا
ـان بۇخاراغـ
ـزى بولغـ
ـەت مەركىـ
ـادىي ۋە مەدەنىيـ
ـىي ،ئىقتىسـ
سىياسـ
ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچــۈن ســەپەر قىلىــدۇ .قاراخانىــار زامانىــدا
بۇخــارا ھەقىقەتــەن ئىلىم-پەننىــڭ بۆشــۈكى ئىــدى.
بۇخــارادا ئىلىــم ئۆگىنىــپ  34ياشــقا قــەدەر ئۆزىنــى ھــەر
جەھەتتىــن يېتىشــتۈرىدۇ 34 .ياشــتىن كېيىــن رەســمى ئالىــم
بولــۇپ شــېئىر يازىــدۇ ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى سۆزلەشــكە
ـېئىرلىرى پۈتۈن
ـەۋىنىڭ شـ
ـەت يەسـ
ـەن ئەخمـ
ـڭ بىلـ
ـايدۇ .بۇنىـ
باشـ
تــۈرك دۇنياســىغا تارقىلىشــقا باشــايدۇ .ئــۇ زامانــاردا ئوتتــۇرا
ئاســىيادىكى تــۈرك مىللەتلىــرى يېڭــى مۇســۇلمان بولغاچقــا ۋە
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ـا،
ـەۋم بولغاچقـ
ـر قـ
ـان بىـ
ـدا تۇرغـ
ـۇش ئالدىـ
ـۇلمان بولـ
ـى مۇسـ
ياكـ
ـەندۈرۈش
ـامنى چۈشـ
ـېئىرلىرى ئارقىلىق ئىسـ
ـەۋىنىڭ شـ
ـەت يەسـ
ئەخمـ
تېخىمــۇ ئاسانلىشــىدۇ .تــۈرك تىلىــدا يېزىلغــان ئەســەرلىرى
ـىنى
ـان سۆيگۈسـ
ـە بولغـ
ـەد پەيغەمبىرىمىزگـ
ـا مۇھەممـ
ـق ئۇالرغـ
ئارقىلىـ
ۋە ئۇنىڭغــا چىــن دىلــى بىلــەن باغلىــق ئىكەنلىكىنــى ۋە ئىســام
ـەرھىيلەپ
ـەن شـ
ـى بىلـ
ـۇر مەناسـ
ـەڭ چوڭقـ
ـى ئـ
ـڭ ئۇلۇغلىقىنـ
دىنىنىـ
ئۆتىــدۇ.
«دىۋانــى ھېكمــەت» ناملىــق ئەســىرىدە ئىســامنى «تــۆت
ئىشــىك» نەزەرىيىســى بىلــەن شــەرھىلەيدۇ ،يەنــى شــەرىئەت،
ـىپ
ـىكنى  10پىرىنسـ
ـر ئىشـ
ـەت .ھەربىـ
ـەت ۋە ھەقىقـ
ـەت ،مەرىپـ
تەرىقـ
بويىچــە ئىزاھــاپ ئۆتىــدۇ.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ «تــۆت ئىشــىك» نەزەرىيىســىگە
ئوخشــايدىغان ئۇقۇمــار ئەســلىدە ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى تۈركلــەر
ـا
ـام دىنىغـ
ـۇپ ،ئىسـ
ـار بولـ
ـۇ بـ
ـامان دىنىدىمـ
ـان شـ
ـىغا يېيىلغـ
ئارىسـ
ـلىكىنى
ـش ئەمەسـ
ـن ۋاز كېچىـ
ـۆز مەدەنىيىتىدىـ
ـەي ئـ
ـش پۈتۈنلـ
كىرىـ
بايــان قىلىــش ئارقىلىــق ،تۈركلەرنىــڭ ئىســامغا كىرىشــىنى
ـرى
ـۈرك مىللەتلىـ
ـقا تـ
ـۇر ۋە باشـ
ـەۋەپتىن ئۇيغـ
ـۇ سـ
ـەن .بـ
تىزلەتكـ
ئىســام دىنىغــا ئىتىقــاد قىلســىمۇ بــەزى شــامان دىنىغــا ئائىــت
ئادەتلەرنىــڭ بۈگۈنگىچــە داۋاملىشــىپ كېلىشــىنىڭ ســەۋەپلىرىدىن
بىــرى يەســەۋىزىمنىڭ ئىپادىســىدۇر .بــۇ ئادەتلەرنىــڭ بەزىلىــرى
يەســەۋىنىڭ ئىزىنــى بويــاپ تۈركىيــە ۋە بالقانالرغىچــە يېتىــپ
كەلگــەن.
ـېئىرىنىڭ
ـىرىنىڭ -19شـ
ـق ئەسـ
ـى ھېكمەت» ناملىـ
ـۇ «دىۋانـ
ئـ
-9مىسراســىدا «تــۆت ئىشــىك» نەزەرىيىســىنى مۇنــداق
ئىپادىلەيــدۇ:
شەرىئەتنىڭ بوستانىدا جەۋالن قىلدىم
تەرىقەتنىڭ گۈلزارىدا سەيران قىلدىم
38

ھەقىقەتتىن قانات تۇتۇپ تايران قىلدىم
مەرىپەتنىڭ ئىشىكىنى ئاچتىم دوستالر
ئەخمــەت يەســەۋى ئىســام دىنىنــى تارقىتىشــتا ئــەر بىلــەن
ئايــال ئوتتۇرىســىدا تــەڭ باراۋەرلىكنــى تەرغىــپ قىلغــان .ئــۇ
ـىنىڭ
ـتۈرۈپ ،تۈرك دۇنياسـ
ـى يېتىشـ
ـە ئوقۇغۇچىالرنـ
ـدا مىڭالرچـ
ھاياتىـ
ھەممــە تەرىپىگــە ئەۋەتىــپ ئىدىيىســىنى تارقاتقۇزغــان .ئۇنىــڭ
شــېئىرى ھېكمەتلىــرى ھەرخىــل ســازالر بىلــەن خەلــق ئىچىگــە
ـى
ـام دىنىنـ
ـق ئىسـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـان .بـ
ـەڭ تارقالغـ
ـەكلىدە كـ
ـاق شـ
قوشـ
ـەن
ـەۋىنىڭ ئەۋەتكـ
ـرى يەسـ
ـۈرك قەۋملىـ
ـەزى تـ
ـان بـ
ـۇل قىلمىغـ
قوبـ
مۇرىتلىرىدىــن مەدەنىيىتىدىــن پۈتۈنلــەي ئايرىلىــپ كەتمەيدىغــان
ھادىســىلەرنى كــۆرۈپ ،ئىســامنى ئوڭايــا قوبــۇل قىلغــان.
يەســەۋىنىڭ مۇرىتلىــرى بارغانــا يەرلىرىــدە ھاياتنــى
ـلىرىغا
ـائات ئىشـ
ـۇ ئىنشـ
ـە بېرىپ سـ
ـاق يەرلەرگـ
ـان .قۇرغـ
جانالندۇرغـ
يىتەكچىلىــك قىلىــپ ،دىھقانچىلىــق ئىشــلىرىنى راۋاجالندۇرســا،
ـلەرنى بېرىپ،
ـلىرىدىن دەرسـ
ـودا ئىشـ
ـە سـ
ـەھەرلەردە تىجارەتچىلەرگـ
شـ
ـق
ـاردا قوراللىـ
ـق رايونـ
ـان ۋە تاغلىـ
ـلىرىنى راۋاجالندۇرغـ
ـودا ئىشـ
سـ
ئامانلىقنــى ســاقالش خادىملىرىنــى تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرۈپ ،ئــۇ
يەرلەرگــە ئورۇنالشــتۇرغان .بــۇ ئارقىلىــق ئىســامنىڭ ھەقىقىــي
يــورۇق يۈزىنــى خەلــق ئىچىــدە نامايــەن قىلىــپ ،خەلقنىــڭ
كۆڭلىنــى ئىســامغا مايىــل قىلغــان.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرگەن ئىلىــم
ئادەملىرىنىــڭ تەســىرى ۋە ئۇنىــڭ روھىنــى ئۆزىگــە ســىڭدۈرگەن
ـەلچۇقالر ئىمپىراتورلىقىنى
ـۈك سـ
ـى ئىگەللەپ بۈيـ
ـەر ئاناتولىيەنـ
تۈركلـ
قۇرغــان .بولۇپمــۇ موڭغــۇل ئىســتىالچىلىرىغا قارشــى جەڭلــەردە
ـي جەھەتتىن
ـا مەنىۋىـ
ـۈرك ئالىپلىرىغـ
ـى تـ
ـەۋىنىڭ روھـ
ـەت يەسـ
ئەخمـ
يار-يۆلــەك بولغــان.
يەســەۋى مەكتەپلىرىــدە يېتىشــىپ چىققــان ئوقۇغۇچىالردىــن
ـاش قوماندانى
ـى ۋە بـ
ـوردا خاقانى بەركەيـ
ـۇن ئـ
ـالتۇق ئالتـ
ـارى سـ
سـ
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نوگايىنــى مۇســۇلمان قىلغــان .ئۆزبــەك خانىنــى مۇســۇلمان
قىلغــان تۈكلــۈ بابامــۇ يەســەۋىنىڭ شــاگىرتلىرىدىن ئىــدى.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دادىســىنىڭ ئۇســتازى شــەيخ نەجمەددىــن
كۇبرامــۇ ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى مۇرىتلىرىدىــن
ـۇرالر،
ـەۋۋۇپچىالر ،مۇتەپەككـ
ـى تەسـ
ـۆز دەۋرىدىكـ
ـدى .ئـ
ـرى ئىـ
بىـ
شــائىرالر ،ئالىمالردىــن ھاجــى بەكتــاش ۋەلــى ،يۇنــۇس ئەمــرە،
ـارلىرىنىڭ
ـەۋىنىڭ ئىزباسـ
ـى قاتارلىقالرمۇ يەسـ
ـن رۇمـ
ـا جااللىدىـ
مەۋالنـ
ـىيادا
ـەۋى ئوتتۇرا ئاسـ
ـە ئەخمەت يەسـ
ـدى .گەرچـ
ـارلىرىدىن ئىـ
ئىزباسـ
ـپ كەلگەن.
ـە يېتىـ
ـىرى ئاناتولىيەگىچـ
ـڭ تەسـ
ـىمۇ ئۇنىـ
ـىغان بولسـ
ياشـ
ئوســمانلى ئىمپىرىيىســىنىڭ قۇرغۇچىســى ئوســمان غازىنىــڭ قېيىــن
ئاتىســى ئــەدە بالىمــۇ يەســەۋىنىڭ ئاناتولىيىنــى مەنىۋىــي فەتىــھ
ـمانلى
ـۇڭا ئوسـ
ـن ئىدى .شـ
ـەن مۇرىتلىرىدىـ
ـۈن ئەۋەتكـ
ـش ئۈچـ
قىلىـ
ـارلىرى
ـەۋىنىڭ ئىزباسـ
ـەت يەسـ
ـىدا ئەخمـ
ـڭ قۇرۇلۇشـ
ئىمپىراتورلىقىنىـ
مۇھىــم رول ئوينىغــان.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئىدىيەلىــرى تــۈرك دۇنياســىنىڭ
مەنىۋىــي مەدەنىيىتىگــە ئۇرۇلغــان تامغــا بولــۇپ ،يــۈز يىلالردىــن
ـى
ـام مەدەنىيىتىنـ
ـىلىپ ،تۈرك-ئىسـ
ـق يۈكسـ
ـەي داۋاملىـ
ـرى ئۆچمـ
بېـ
داۋامالشــتۇرماقتا .بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ تەســەۋۋۇپتىكى ئىلغــار
ئىدىيەلىرىگــە ۋارىســلىق قىلغــان جااللىدىــن رۇمىــدەك ئۇلــۇغ
تەســەۋۋۇپچىالر ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ ئىدىيەلىرىنــى تېخىمــۇ
راۋاجالنــدۇردى.
ئەخمــەت يەســەۋىنىڭ «دىۋانــى ھېكمــەت» ناملىــق
ئەســىرىدىن دۇردانىلــەر:
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!

 .2فەرىدۇددىن ئەتتار
پــارس نەســلىدىن بولغــان داڭلىــق شــائىر فەرىدۇددىــن
ـائىر ئەتتار
ـەن .شـ
ـا كەلگـ
ـاپۇردا دۇنياغـ
ـرى نىشـ
ـار -1119يىللىـ
ئەتتـ
ـان مۇتەپەككۇرالرنىڭ
ـى قازانغـ
ـەك ھۆرمىتىنـ
ـڭ يۈكسـ
ـۇر خەلقىنىـ
ئۇيغـ
بىــرى ھېســاپلىنىدۇ .ئۇنىــڭ “مەنتىقــۇت تەيــر”“ ،مىراجنامــە”،
ـار
ـرارنامە”“ ،قۇشـ
ـۇل ئەۋلىيا”“ ،بەختىيارنامە” ۋە “ئەسـ
“تەزكىرەتـ
ـەرلىرى
ـەزى ئەسـ
ـائىرنىڭ بـ
ـار .شـ
ـرلىرى بـ
ـق ئەسـ
ـن” ناملىـ
تىلىدىـ
ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان بولــۇپ شــائىرنىڭ ئەســرلىرى
ـى
ـۇ ناۋايـ
ـان .بولۇپمـ
ـىر قىلغـ
ـدە تەسـ
ـا ئاالھىـ
ـۇر ئەدەبىياتىغـ
ئۇيغـ
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ـڭ
ـەرلىرىدە ۋە ئۇالرنىـ
ـڭ ئەسـ
ـۈپ خوتەنىنىـ
ـى يۈسـ
ـم ئىبنـ
ۋە ئىبراھىـ
ـر
ـەردە زىكىـ
ـۇ يـ
ـڭ بـ
ـان .بىزنىـ
ـىر قىلغـ
ـدە تەسـ
ـىگە ئاالھىـ
ئىدىيەسـ
ـىرى.
ـان تەسـ
ـا بولغـ
ـڭ تەپەككۇرىغـ
ـن رۇمىنىـ
ـز جااللىدىـ
قىلىدىغىنىمىـ
ـە-
ـان ،يەككـ
ـىرگە ئۇچرىمىغـ
ـقى تەسـ
ـداق تاشـ
ـادا ھېچقانـ
دۇنيـ
ـۇر
ـر تەپەككـ
ـى بىـ
ـق ھالدىكـ
ـاس يېپىـ
ـا خـ
ـەت ئۆزىگىـ
ـە پەقـ
يىگانـ
ئۇســۇلىغا ئىگــە كىشــى مەۋجــۇت بولمىســا كېــرەك .ئەنــە
ئاشــۇنداق كىشــى بولمىغىنىــدەك جااللىدىــن رۇمىمــۇ ئۆســمۈرلۈك
چاغلىرىدىــن باشــاپال شــائىر ئەتتارنىــڭ ئىجابــى تەســىرىگە
ـتىدا
ـى ئاسـ
ـىرىنىڭ تۈرتكىسـ
ـەرلىرى تەسـ
ـڭ ئەسـ
ـان .ئەتتارنىـ
ئۇچرىغـ
ئىدىيەســى ،تەپەككــۇر شــەكلى قاتارلىــق ئامىلالرنىــڭ تەســىرىدىن
مۇستەســنا بواللمىغــان .بولۇپمــۇ شــائىر ئەتتارنىــڭ تەســەۋۋۇپ
ئىدىيەســىنىڭ تەســىرى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدە ئــۆز
ئىپادىســىنى تاپقــان.
جااللىدىــن رۇمــى ئائىلىســى بىلــەن بىرلىكتــە بەلختىــن
ـەن
ـار بىلـ
ـن ئەتتـ
ـائىر فەرىدۇددىـ
ـدە شـ
ـاپۇرغا كەلگەنـ
ـپ نىشـ
ئايرىلىـ
ـاپۇردا پارس
ـدا نىشـ
ـى چاغـ
ـان .ئەينـ
ـەررەپ بولغـ
ـقا مۇشـ
دىدارلىشىشـ
ئەدەبىياتــى ئىنتايىــن گۈللەنگــەن بولــۇپ ،ھەرقانــداق ســورۇندا،
مەجلىســلەردە خەلــق قوشــاقلىرى ،ئاشــىقالر ھەقىدىكــى داســتانالر،
نەزمىلــەر ئېيتىلىــپ ســورۇن ئەھلىنــى ھاياجانغــا ســاالتتى .ئەنــە
ئاشــۇ دەۋرلــەردە نۇرغــۇن شــائىر ۋە ئالىمــار يېتىشــىپ چىققــان
بولــۇپ فەرىدۇددىــن ئەتتــار ۋە ئۆمــەر ھەييــام قاتارلىقــار
ئاشــۇالرنىڭ تىپىــك ۋەكىللىرىدىــن ئىــدى .ئەنــە ئاشــۇ ئالىــم
ۋە شــائىرالر خەلقنىــڭ مەيلــى مــاددى ئالەمىنــى ،مەيلــى مەنىــۋى
ـى-تۇيغۇ يوللىرىنىڭ
ـى ۋە ھېسسـ
ـتە ئەقىل-مەنتىقـ
ـىنى بىلىشـ
دۇنياسـ
بــاراۋەر تــەڭ ھوقۇقلــۇق ئىكەنلىگىنــى ئىتىــراپ قىلىشــقان.
ـائىر
ـەن شـ
ـا بىلـ
ـۇلتانۇل ئۆلىمـ
ـى سـ
ـى دادىسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـا جاي
ـە پانـ
ـى ئۆزىگـ
ـر غارنـ
ـائىر بىـ
ـدا شـ
ـزدەپ بارغانـ
ـى ئىـ
ئەتتارنـ
قىلغــان ئىــدى .چۈنكــى ئەينــى چاغــدا نىشــاپۇردا “ســۇلتانۇل
ھەقىقــەت يــار” دەپ نــام ئالغــان“ ،مەنتىقۇت-نەيــر” ناملىــق
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مەشــھۇر ئەســەرنىڭ مۇئەللىپــى شــائىر ئەتتــار مۇتەئەسســىپ
ـراپ،
ـلىرىگە ئۇچـ
ـەن ئەيىبلەشـ
ـان” دېگـ
ـن ئازغـ
ـڭ “يولدىـ
كۈچلەرنىـ
مال-مۈلكــى مۇســادىرە قىلىنىــپ ،شــەھەرنىڭ يىــراق چەتلىرىگــە
قوغالنغــان ئىــدى .شــۇڭا شــائىر شــەھەر ســىرتىدىكى بىــر
غارنــى مــاكان تۇتــۇپ ،بــۇ دۇنيانىــڭ ئــەڭ پــاك گۆھەرلىرىنــى
قەلبىگــە پۈكــۈپ ،ئېســىل ئەســەرلەرنى يېزىــپ ،ئىنســانالرنىڭ
ـدار،
ـار ئەمەلـ
ـن زىنھـ
ـەن ۋە لېكىـ
ـىتىپ بەرگـ
ـى كۆرسـ
ـش يولىنـ
يېتىلىـ
دۆلەتمەنلەرنــى مەدھىيىلــەپ قەلىمىنــى بۇلغىمــاي ياشــىغان بىــر
ســىما ئىــدى.
ـرارنامە”
ـە ئالغان “ئەسـ
ـائىر قەلەمگـ
ـتە شـ
ـۇ كۆرۈشۈشـ
ـا ماشـ
مانـ
ـېنىڭ
ـەپ تۇرۇپ“:سـ
ـا تەڭلـ
ـمۈر جااللىدىنغـ
ـىرىنى ئۆسـ
ـق ئەسـ
ناملىـ
مۇھەببەتكــە تولغــان قەلبىڭــدە دۇنيــا قەلبــى ئــوت ئالغۇســى
ۋە ئۇنىــڭ ئۇچقۇنلىــرى ھەقىقــەت تەشــنالىرىنىڭ يۈرىكىــدە
يالقۇنلىنىــدۇ” دېگــەن ســۆزنى قىلغــان“ .ئەقىلغــا ئىشــارەت،
نادانغــا جۇۋالــدۇرۇز” دەپ بىــكار ئېيتمىغــان ئىكــەن .ئىلىمگــە
ـن
ـەت جااللىدىـ
ـان ئاتەشــتەك مېھرى-مۇھەببـ
ـانىيەتكە بولغـ
ۋە ئىنسـ
رۇمىنــى ھەقىقەتنىــڭ يولىغــا باشــلىغان .ئــۇ شــۇندىن كېيىــن
شــائىر ئەتتــار ســوغا قىلغــان كىتابنــى قولىدىــن چۈشــۈرمەيدىغان
ـائىر
ـەرلىرىدە شـ
ـنەۋى” ناملىق ئەسـ
ـڭ “مەسـ
ـن ئۆزىنىـ
ـان .كېيىـ
بولغـ
ئەتتارنــى ئەســلەپ ،ئۇنىــڭ نامىنــى بىرقانچــە يــەردە زىكــرى
قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ:
“ئەتتار روھ بولدى ،ئىككى كۆزى چاقنىغان چاقماق،
ئەتتاردىن كېيىن ،بىزمۇ بولدۇق چاقنىغان چاقماق”
جااللىدىــن رۇمــى يەنــە “ئەســرارنامە” ناملىــق كىتابتىكــى
بــەزى ھېكايىلەرنــى ئــۆز ئەســەرلىرىدە ئۆرنــەك قىلىــپ ئېلىــپ،
ئىپادىلىمەكچــى بولغــان مەركىــزى ئىدىيەلەرنــى بەدىىــي ئوبــرازالر
ئارقىلىــق گــۈزەل بىــر بەدىئىــي شــەكىلدە ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ.
مەســىلەن “مەســنەۋى” دىكــى بىــر شــاتۇتىنىڭ ھېكايســىنى
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ـەن
ـى مـ
ـن ئالغانلىغىنـ
ـر ھېكايىدىـ
ـى بىـ
ـرارنامە” دىكـ
ـلىدە “ئەسـ
ئەسـ
“ئەســرارنامە” ناملىــق ئەســەرنى ئوقــۇش جەريانىــدا بايقىدىــم.
ـار
ـاتۇتى بـ
ـر شـ
ـك بىـ
ـى ماھارەتلىـ
ـودىگەرنىڭ ناھايىتـ
ـر سـ
“بىـ
ئىكــەن .بــۇ شــاتۇتى قەپــەزدە ماھپــۇس ئىكــەن .بىــر كۈنــى
ـۈن تەيارلىق
ـش ئۈچـ
ـەپەرگە چىقىـ
ـە سـ
ـتان تەرەپكـ
ـودىگەر ھىندىسـ
سـ
ـىدىكىلەرگە
ـەن ئائىلىسـ
ـدا مەرتلىك بىلـ
ـا چىقىش ئالدىـ
ـۇ ۋە يولغـ
قىپتـ
“مــەن ســىلەرگە ھىندىســتاندىن نېمــە ئالغــاچ كېلــەي؟ ئــۆز
ـتەكلىرىنى
ـۆز ئىسـ
ـم ئـ
ـەر كىـ
ـۇ .ھـ
ـڭالر” دەپتـ
ـى ئېيتىـ
ئارزۇلىرىڭالرنـ
ـىدا
ـى توغرىسـ
ـوغا ئەكىلدىغانلىغـ
ـىگە سـ
ـودىگەرمۇ ھەممىسـ
ـۇ .سـ
دەپتـ
ـۇ.
ۋەدە بېرىپتـ
ســودىگەر قەپەزدىكــى شــاتۇتىدىنمۇ“ :ئــەي چىرايلىــق،
ـەڭ،
ـەن؟ نېمە ئىستىسـ
ـارزۇ قىلىسـ
ـە ئـ
ـەن نېمـ
ـۇم؛ سـ
ـق قۇشـ
ئەقىللىـ
ـەن” دەپ
ـاچ كېلىمـ
ـۈن ئالغـ
ـەن ئۈچـ
ـۇنى سـ
ـتاندىن شـ
ـەن ھىندىسـ
مـ
ـوراپتۇ.
سـ
شــاتۇتى مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ “ :ھىندىســتان دېگــەن
ئــۇ يىــراق ئەلدىمــۇ بەلكــى شــاتۇتىالر بــاردۇر .ئەگــەر بولســا
مېنىــڭ بــۇ ھالىمدىــن ئۇالرنــى خــەۋەردار ئەيلــە” دەپتــۇ .ۋە
يەنــە مۇنــداق تەســىرلىك ســۆزلەرنى قىپتــۇ:
ـار.
ـاتۇتى بـ
ـر شـ
ـىز بىـ
ـوالقلىق چارىسـ
ـدە سـ
ـڭ قەپىزىمـ
“مېنىـ
ـۇ
ـىمىز .ئـ
ـڭ ماھپۇسـ
ـۇش بىزنىـ
ـۇ قـ
ـەن ئـ
ـرى بىلـ
ـڭ تەقدىـ
ئالالھنىـ
ـۇ
ـېغىنىدۇ .ئـ
ـىلەرنى سـ
ـدۇ ،سـ
ـلەپ تۇرىـ
ـىلەرنى ئەسـ
ـت سـ
ھەرۋاقىـ
قــۇش ســىلەرگە ئوتلــۇق ســاالم يوللىــدى ۋە ســىلەردىن يــاردەم
ســورىدى .بىــر ئامالىنــى ،بىــر قۇتۇلــۇش يولىنــى قىلىشــنى
ئىســتىدى دېگىــن ۋە يەنــە قوشــۇمچە قىلىــپ مۇنــداق دېگىــن:
“مــەن ســېغىنىش ،ھەســرەت ئوتــى ئىچىــدە كۆيۋاتقانــدا،
ســىلەرگە ئەركىــن پــەرۋاز قىلىــش يارىشــامدۇ؟ مــەن قەپەزگــە
ســوالقلىق تۇرغانــدا ،ســىلەرگە ياپ-يېشــىللىققا ،گۈل-گىياالرغــا
پۈركەنگــەن باغــاردا ئەركىــن ئۇچــۇپ يــۈرۈش يارىشــامدۇ؟ بــۇ
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ـى مانا
ـتالرنىڭ ۋاپاسـ
ـمۇ؟ دوسـ
ـىزلىك ئەمەسـ
ـۈن ئادالەتسـ
ـەن ئۈچـ
مـ
مۇشــۇنداق بوالمــدۇ؟ ســىلەر گــۈل باغچىســىدا ئويناپ-كۈلــۈپ
ـاش تۆكۈلىۋاتقان
ـان يـ
ـن قـ
ـت كۆزىدىـ
ـدەك ھەرۋاقىـ
ـدە ،مەنـ
يۈرگەنـ
ـۆيۈملۈك
ـەمەتلىك سـ
ـۇڭالر! ئەي ھەشـ
ـلەپ قويـ
ـنى ئەسـ
ـارە قۇشـ
بىچـ
دوســتالر! سەھەر-ئاخشــاملىرى ئىچىدىغىنىــم كۆڭلۈمنىــڭ قانىــدۇر.
مېنىــڭ پەرياتلىرىمغــا ئىچىــڭالر ئاغرىســا ،مېنىــڭ ئۈچــۈن بىــر
قــەدەھ شــاراپ ئىچىــپ قويــۇڭالر .بــۇ مېنىــڭ زەرداپ كۆڭلــۈم
ئۈچــۈن بىــر ھىممىتىــڭالر بولســا ئەگــەر  ،ئاشــۇ تۇپراققــا
مەرھەمــەت قەدەھلىرىدىــن بىــر يۇتــۇم يەرگــە تۆكــۈڭالر”.
ـە-
ـاتۇتىنىڭ لەختـ
ـۇم شـ
ـى مەھكـ
ـەس ئىچىدىكـ
ـودىگەر ،قەپـ
سـ
ـۆزلىرىنى ئېلىپ،
ـرەتلىك سـ
ـان ھەسـ
ـان يۈررىگىدىن چىققـ
ـە بولغـ
لەختـ
ھىندىســتانغا ساق-ســاالمەت يېتىــپ كەپتــۇ ۋە ئــۆز ئىشــلىرىنى
ـەردە
ـۇ يـ
ـۇ .بـ
ـى ئارىالپتـ
ـى باغالرنـ
ـر كۈنـ
ـۇپ ،بىـ
ـۈرۈپ بولـ
پۈتتـ
ـەت
ـاالملىرىنى ،ئامانـ
ـەن سـ
ـۇ ۋە ئەكەلگـ
ـاتۇتىنى كۆرۈپتـ
ـە شـ
بىرقانچـ
ئالغــان ســۆزلەرنى ئۇالرغــا دەپتــۇ .بــۇ ســۆزلەرنى ئاڭالۋاتقــان
شــاتۇتىالرنىڭ ئىچىدىــن بىرســى تىتــرەپ  -تىتــرەپ ئوڭدىســىغا
چۈشــۈپال ،شــۇ يەردىــا جــان ئۈزۈپتــۇ .كــۆز ئالدىدىــا يــۈز
بەرگــەن بــۇ تىراگېدىيەنــى كۆرگــەن ســودىگەر ،شــاتۇتىنىڭ
ـاتۇتىنىڭ
ـۇ شـ
ـۇ ۋە “بـ
ـايمان قىپتـ
ـڭ پۇشـ
ـە مىـ
ـاالمىنى ئەكەلگىنىگـ
سـ
ئۆلۈمىگــە مــەن ســەۋەپچى بولــدۇم” دەپ قاتتىــق ئىزتىــراپ
چېكىپتــۇ.
ـەن تۇققاندارچىلىقى
ـۇم بىلـ
ـڭ قۇشـ
ـى مېنىـ
ـنىڭ بەلكـ
ـۇ قۇشـ
“بـ
ـر جاندۇر.
ـەدەن بىـ
ـۇالر ئىككى بـ
ـى بـ
ـن .بەلكـ
ـى مۇمكىـ
ـار بولۇشـ
بـ
ـۇ خەۋەرلەرنى
ـۈن ئـ
ـەن .نېمە ئۈچـ
ـداق قىلغاندىمـ
ـۈن مۇنـ
ـە ئۈچـ
نېمـ
ـق
ـم ئارقىلىـ
ـەن خەۋەرلىرىـ
ـنى ئەكەلگـ
ـارە قۇشـ
ـەن .بىچـ
ئەكەلگەندىمـ
ئۆلتــۈردۈم ”.دەپ ئۆز-ئۆزىگە قاقشــاپتۇ.
ـلىرىنى
ـتاندىكى بارلىق ئىشـ
ـودىگەر ھىندىسـ
ـپ سـ
ـۇنداق قىلىـ
شـ
پۈتتۈرۈپتــۇ ۋە ئالغــان ســوغا ســاالملىرى بىلــەن بىرلىكتــە ئــۆز
دۆلىتىگــە قايتىــپ كەپتــۇ .ســودىگەر ئائىلىســىگە كېلىپــا ھــەر
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بىرســىنىڭ ئارزۇلىــرى بويىچــە ھەدىيەلەرنــى تارقىتىپتــۇ.
تاقىتــى ھېــچ قالمىغــان شــاتۇتى ســودىگەرگە قــاراپ“ :
ـۆزلە”
ـۇنى سـ
ـاڭ شـ
ـەن بولسـ
ـە كۆرگـ
ـەدە؟ نېمـ
ـەم نـ
ـڭ ھەدىيـ
مېنىـ
دەپتــۇ.
ســودىگەر“ :بولــدى قىــل ،تــا ھازىرغىچــە ســۆزلىگىنىمگە،
ســۆزلەيدىغىنىمغا پۇشــايمان مــەن .ئاشــۇ گەپلەرنــى قىلغــان
تىلىــم تۇتۇلســۇن ،پۇشــايماندىن بارماقلىرىمنــى چىشــلىدىم.
بىلىمســىزلىكىمدىن ،ئەخالقســىزلىقىمدىن ئاشــۇنداق بولمىغــۇر بىــر
ـم دەپ
ـۈن دېدىـ
ـە ئۈچـ
ـۈزدۈم ،نېمـ
ـۈن يەتكـ
ـە ئۈچـ
ـى ،نېمـ
خەۋەرنـ
ھازىرغىچــە ئۆز-ئۆزۈمگــە ئاچچىقلىنىــپ تۇرۇپتىمــەن” دەپتــۇ.
ـەن،
ـايمان قىلىسـ
ـۈن پۇشـ
ـە ئۈچـ
ـم ،نېمـ
ـاتۇتى“ :خوجايىنىـ
شـ
ـە؟”
ـان زادى نېمـ
ـەۋەپ بولغـ
ـا سـ
ـۇ گۇمانغـ
ـا ،بـ
ـۇ ئاچچىققـ
بـ
ســودىگەر“ :ســېنىڭ ھېكايلىرىڭنــى ئېيتتىــم .ســاڭا
ئوخشــايدىغان بىــر تــوپ شــاتۇتىالرغا بىر-بىرلــەپ ئاڭالتتىــم.
ـى
ـۇپ كەتتـ
ـاڭالپ قورقـ
ـى ئـ
ـېنىڭ دەرتلىرىڭنـ
ـى ،سـ
ـن بىرسـ
ئىچىدىـ
ـە ئۈچۈن
ـدى .نېمـ
ـرەپ ئۆلـ
ـرەپ  -تىتـ
ـپ ،تىتـ
ـى يېرىلىـ
دە ،ئۆتــايمان
ـۆپ پۇشـ
ـۆزلىدىم دەپ كـ
ـۈن سـ
ـە ئۈچـ
ـم ،نېمـ
ـداق قىلدىـ
مۇنـ
ـان
ـايمان قىلغـ
ـام ،پۇشـ
ـەن تۇرسـ
ـى دېگـ
ـا ،دەيدىغاننـ
ـم .ئەممـ
قىلدىـ
بىلــەن ئورنىغــا كېلەمتــى!”
شــاتۇتى ،ئــۇ شــاتۇتىنىڭ ئىشــلىرىنى ئاڭلىغاندىــن كېيىــن
تىترەپ-تىترەپــا ئوڭدىســىغا يېقىلىــپ ،ھوشــىدىن كېتىپتــۇ.
ـى
ـىدىكى تۇمىقىنـ
ـۆرۈپ ،بېشـ
ـى كـ
ـاتۇتىنىڭ يېقىلغانلىقىنـ
ـودىگەر شـ
سـ
ئېلىــپ ،پىقىرتىــپ يەرگــە ئېتىپتــۇ .باشــلىرى قېيىــپ كېتىپتــۇ.
شــاتۇتىنىڭ بــۇ ھالىنــى كــۆرۈپ ،ياقىســىنى يىرتىــپ ،پۇشــايمان
قىپتــۇ.
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ـار
ـڭ بـ
ـق ئاۋازىـ
ـۇ چىرايلىـ
ـاتۇتىم ،ئەجەپمـ
ـۈزەل شـ
ـاھ گـ
“ ئـ
ئىــدى .ســاڭا نېمــە بولــدى؟ نېمــە دەپ بــۇ ھالغــا چۈشــۈپ
قالدىــڭ؟ ئــەي مېنىــڭ يېقىملىــق ســايرايدىغان قۇشــۇم ،مېنىــڭ
سىردىشــىم ،مۇڭدىشــىم!” دەپ نالــە قىپتــۇ.
ـودىگەر قەپەزنىڭ
ـى قىلغان سـ
ـۇنداق دات-پەرياتالرنـ
ـا مۇشـ
مانـ
ئاغزىنــى ئېچىــپ ،شــاتۇتىنى ئېلىــپ ،قەپەزدىــن چىقىرىپتــۇ.
قەپەزدىــن قۇتۇلغــان شــاتۇتى دەرھــال قانــات قېقىــپ ئۇچــۇپ
بېرىــپ ،بىــر دەرەخ شــېخىنىڭ ئۇچىغــا قونۇپتــۇ .قۇيــاش تــاڭ
ســەھەردە چىقىپــا قانــداق يۈكســەكلەرگە كۆتۈرۈلگــەن بولســا،
شــاتۇتىمۇ شــۇنداق يۈكســەكلەرگە قاڭقىپتــۇ.
ســودىگەر شــاتۇتىنىڭ بــۇ ئەھۋالىنــى كــۆرۈپ ھاڭ-تــاڭ
بولــۇپ قاپتــۇ ۋە بېشــىنى يۇقــۇرى كۆتــۇرۇپ:
“ئــەي مۇبــارەك قــۇش ،ھالىڭنــى ئــاڭالت ،بىزمــۇ نېمــە
بولغانلىقىنــى بىلەيلــى” دەپتــۇ.
شــاتۇتى مۇنــداق جــاۋاپ بېرىپتــۇ“ :ئــۇ قۇشــنىڭ قىلغــان
ئىشــلىرى مــاڭا ئەقىــل بــەردى .ئــۇ قــۇش مــاڭا قەپەزدىــن،
ئاســارەتتىن قانــداق قۇتۇلۇشــۇمنىڭ يولىنــى مــاڭا كۆرســەتتى.
ســېنىڭ ئەســىرىڭ بولــۇپ بىــر ئۆمــۈر ياشــىغاندىن ئۆلۈپــا
قۇتــۇل دېــدى” دەپتــۇ.
ـەن كېتىدىغان
ـدى مـ
ـم! ئەمـ
ـدا خوجايىنىـ
ـەل ۋىـ
ـە “ :ئـ
ۋە يەنـ
ـەل ۋىدا!
ـەن .ئـ
ـە كېتەسـ
ـەردە ۋەتىنىڭگـ
ـر كۈنلـ
ـەنمۇ بىـ
ـدۇم ،سـ
بولـ
ـازات
ـن ئـ
ـۇ زىنداندىـ
ـى قاراڭغـ
ـڭ .مېنـ
ـەت قىلدىـ
ـاڭا مەرھەمـ
ـەن مـ
سـ
قىلدىــڭ” دەپ نازاكەتلىــك بىــر ئىككــى ئېغىــز گــەپ قىلغاندىــن
ـپ،
ـات قېقىـ
ـن!” دەپ ،قانـ
ـان بولغىـ
ـوش ،ئامـ
ـرى خـ
ـن “خەيـ
كېيىـ
ـۇ.
ـەرۋاز قىپتـ
ـە پـ
كۆككـ
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ســودىگەر“ :تەڭــرى ســېنى ئامــان قىلســۇن! كــەت .ســەن
مــاڭا ،بىــر يــول كۆرســەتكۈچى بولــدۇڭ” دەپتــۇ.
سودىگەر ئۆز-ئۆزىگە مۇنداق دەپتۇ:
“بــۇ ئىشــار ھەممىمىزگــە ئىبــرەت بولســۇن .كويــزا-
ـڭ
ـم .مېنىـ
ـلىتىش الزىـ
ـى ئىشـ
ـۈن ئەقىلنـ
ـۇش ئۈچـ
ـەندىن قۇتۇلـ
كېشـ
ـان
ـۇ جـ
ـۇڭا بـ
ـەس .شـ
ـۆۋەن ئەمـ
ـاتۇتىنىڭكىدىن تـ
ـۇ شـ
ـم ،ئـ
روھىـ
بولســا روھنــى ئۆزىگــە قــۇۋەت مەنبەســى قىلىــش كېــرەك”.
ـاپۇرغا
ـۇنلىرى نىشـ
ـل چىڭگىزخان قوشـ
ـى -10ئاپرىـ
-1221يىلـ
ـش كىلىدىغان تۆت
ـن ئىـ
ـەھەردىكى قولىدىـ
ـدە ،شـ
ـتۇرۇپ كەلگەنـ
باسـ
ـلىغان ئىدى.
ـىنى چېپىپ تاشـ
ـقىالرنىڭ ھەممىسـ
ـۈز ھۈنەرۋەندىن باشـ
يـ
ـلىق
ـات قالدۇرماسـ
ـۇ ھايـ
ـدى .قالغانالرنىمـ
ـۈز تۈزلىۋېتىلـ
ـەھەر تۈپتـ
شـ
ـۇل
ـىم موڭغـ
ـر قىسـ
ـا بىـ
ـان خارابىزارلىققـ
ـران بولغـ
ـۇ ۋەيـ
ـۈن بـ
ئۈچـ
لەشــكەرلىرىنى قاراۋۇللۇققــا قويغــان ئىــدى .مانــا ماشــۇ چاغــدا
ســاقال-بۇرۇتى چىرمــاچ ئۆســۈپ كەتكــەن ،مازلىــرى چۇۋۇلــۇپ
ـم
ـۇپ نىـ
ـۆڭەك بولـ
ـاق سـ
ـاپ قـ
ـەن ،ئورۇقـ
ـان كىيگـ
ـان چاپـ
تۇرغـ
جــان ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان شــائىرنىمۇ بىــر موڭغــۇل ئەســكەر
ئەســىرگە ئالغــان ئىــدى .مۇشــۇ چاغــدا خەلقتىــن بــۇ بوۋاينــى
ـەم پۇلغا
ـڭ دەرھـ
ـن مىـ
ـۇ نۆكەردىـ
ـى ئـ
ـان بىرسـ
ـا دەپ ئاڭلىغـ
ئەۋلىيـ
ـە
ـر ۋەزىيەتتـ
ـداق بىـ
ـان .مۇنـ
ـېتىۋالماقچى بولغـ
ـى سـ
ـائىر ئەتتارنـ
شـ
ـدا
ـى ھالـ
ـا ئەكسـ
ـنىڭ ئورنىغـ
ـى قۇتۇلدۇرۇشـ
ـڭ جېنىنـ
ـائىر ئۆزىنىـ
شـ
مــەن بۇنىڭدىنمــۇ كــۆپ پۇلغــا يارايمــەن مېنــى ســاتما دەپ
ـۇ
ـەم پۇلغىمـ
ـر دەرھـ
ـائىرنى بىـ
ـەر شـ
ـۇ نۆكـ
ـن ئـ
ـاتقۇزمىغان .كېيىـ
سـ
ســاتالمىغان .ئەســكەرنىڭ بــۇ ھالىنــى كۆرگــەن باشــقا موڭغــۇل
ـڭ ئۈچۈن
ـرى مايمۇنىـ
ـۇ قېـ
ـپ“ :بـ
ـازاق قىلىـ
ـى مـ
ـكەرلىرى ئۇنـ
ئەسـ
بىــر قــاپ ســامان بېرىمــەن” دەپ كوچىــدا توۋلىغــان .شــائىر
ـاپ
ـدى دەپ ئويـ
ـى كەلـ
ـنىڭ پەيتـ
ـن ۋىدالىشىشـ
ـۇ ئالەمدىـ
ـدى بـ
ئەمـ
ـاپ
ـر قـ
ـۇ بىـ
ـەن ئاشـ
ـدۇ .مـ
ـەڭ بولمايـ
ـزرەك سېتىۋەتمىسـ
ـى تىـ
“مېنـ
ـەن.
ـا تەككـ
ـڭ جېنىغـ
ـەن” دەپ نۆكەرنىـ
ـۇققا يارىمايمـ
ـاماندىن ئوشـ
سـ
ـى
ـن قىلىچىنـ
ـەرى تىرىككىنىدىـ
ـۇل نۆكـ
ـان موڭغـ
ـۆزنى ئاڭلىغـ
ـۇ سـ
بـ
49

ـارەك
ـى مۇبـ
ـز بەدىنىنـ
ـائىرنىڭ ئاجىـ
ـپ شـ
ـۇغۇرۇپ ئېلىـ
ـن سـ
قىنىدىـ
بېشــىدىن جــۇدا قىلغــان .ئىنســانىيەت ئۈچــۈن ئۆلمــەس بىباھــا
ئەســەرلەرنى يازغــان ۋە نۇرغــۇن ئىلىــم ئادەملىرىنــى تەربىيەلــەپ
يېتىشــتۈرگەن ئالىــم ،شــائىر ،مۇتەسســەۋۇپ فەرىدۇددىــن ئەتتــار
ئەنــە ئاشــۇنداق پاجىئەلىــك ھالــدا بــۇ ۋاپاســىز دۇنيادىــن
خوشالشــقان .شــائىر ھايــات چاغلىرىــدا ئــۆز بېشــىغا كېلىدىغــان
بــۇ تراگىدىيەلىــك قىســمەتلەرنى خــۇددى بىلگەنــدەك مۇنــداق
ـەن.
ـان ئىكـ
ـە يازغـ
نەزمـ
“غايىبىلىق ئالەمىدىن ئۆرلىدىم ئۆچتۈم،
بۇ پانىي جاھانغا يېتىشتىم ،چۈشتۈم.
پىنھان سىرلىرىمنى بىلمىدى ھېچكىم،
جاھاندىن مېھرىسىز ،ئولجىسىز كەتتىم”.
شائىرنىڭ “ئەسرارنامە” ناملىق ئەسىرىدىن دۇردانىلەر:
ـە
ـقا كەلگىچـ
ـش ياشـ
ـدى .ئاتمىـ
ـار ئىـ
ـى بـ
ـز كىشـ
ـر ئەزىـ
“بىـ
ـى .گۆش
ـپ كېلىۋاتاتتـ
ـى داۋام قىلىـ
ـۇ ھاياتىنـ
ـەي بـ
ـۆش يېمـ
ـچ گـ
ھېـ
ـەنمەي
ـىگە ئىشـ
ـۇ مەجھۇل نەپسـ
ـقىدۇ بـ
ـا ،نېمىشـ
ـى .ئەممـ
ـە يەيتـ
يېسـ
ـى
ـنىڭ پۇرىقـ
ـر گۆشـ
ـن بىـ
ـى ئۇزاقالردىـ
ـر كۈنـ
ـدى .بىـ
ـەن ئىـ
كەلگـ
كەلــدى .بــۇ كاۋاپنىــڭ پۇرىقىغــا چىدالمىغــان نەپســى كۆزلىرىگــە
يــاش ئېلىــپ مۇنــداق دېــدى“ :ئاتمىــش ياخشــقا كەلدىــڭ .تــا
ـڭ.
ـپ باققۇزمىدىـ
ـى تېتىتىـ
ـنىڭ تەمىنـ
ـچ گۆشـ
ـاڭا ھېـ
ـە مـ
بۈگۈنگىچـ
ـان
ـرى كېلىۋاتقـ
ـۇ پۇراقلىـ
ـىمۇ ئاشـ
ـۈن بولسـ
ـى ئۈچـ
ـڭ ھەققـ
تەڭرىنىـ
ـاڭ!”
ـەن بولسـ
ـق يىگۈزگـ
ـر زىـ
ـن بىـ
كاۋاپتىـ
ئادەمنىــڭ ئىچــى ئاغرىــدى نەپســىگە .ئورنىدىــن تــۇرۇپ
كاۋاپنىــڭ پۇرىقــى كېلىۋاتقــان تەرەپكــە قــاراپ يــول ئالــدى.
ـادەم زىنداننىڭ
ـى .ئـ
ـن كېلىۋاتاتتـ
ـدان تەرەپتىـ
ـى زىنـ
ـڭ پۇرىقـ
كاۋاپنىـ
ـىكىنى
ـدان ئىشـ
ـۋەن زىنـ
ـى .دەرۋازىـ
ـىكنى قاقتـ
ـپ ،ئىشـ
ـا كېلىـ
ئالدىغـ
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ئاچتــى .قارىغــۇدەك بولســا گۇندىپايــار مەھكۇمنىــڭ پاچىقىنــى
ـى.
ـى چىقىۋاتاتتـ
ـڭ پۇرىقـ
ـن كاۋاپنىـ
ـان پاچاقتىـ
ـى .داغالنغـ
داغالۋاتاتتـ
بــۇ ئەھۋالنــى كۆرگــەن ئــادەم ھوشــىدىن كېتىــپ ئوڭدىســىغا
ـى
ـادەم ئاچتـ
ـدى .ئـ
ـدە تىپىرلىـ
ـان يېرىـ
ـاردەك يېقىلغـ
ـدى .قۇشـ
يېقىلـ
ـەن
ـس! كاۋاپ دېگـ
ـكەش نەپـ
ـەي پەسـ
ـدى كۆزىنى“:ئـ
ـى ،يۇمـ
ئاغزىنـ
ئىدىــڭ ،ئالــە ئەنــە كاۋاپ! ئۇزاقالردىــن كاۋاپنىــڭ پۇرىقىنــى
ـڭ.
ـدە قالدىـ
ـق ئىچىـ
ـۆرۈپ ،ھەيرانلىـ
ـى كـ
ـڭ ،كاۋاپنـ
ـان ئىدىـ
پۇرىغـ
ـە
ـەن ئۆزەڭچـ
ـدۇ .سـ
ـۇنداق بولىـ
ـە ئاشـ
ـرى ئەنـ
ـڭ كاۋاپلىـ
ئەزىزلەرنىـ
شــۇنداق ئاســان چاغــاپ قالغــان ئىدىڭمــۇ؟”
بىــر بىلگــى بــوۋاي ئېشــەك بىلــەن يــۈك توشــۇيدىغان
ـان
ـادەم! قىلىۋاتقـ
ـۈك ئـ
ـەي كۈچلـ
ـدى“ :ھـ
ـداق دېـ
ـەكچىگە مۇنـ
ئېشـ
ـەن
ـەكچى“ :مـ
ـەردى ئېشـ
ـاۋاپ بـ
ـش؟” جـ
ـر ئىـ
ـداق بىـ
ـىڭ قانـ
ئىشـ
ـش بىلمەيمەن.
ـقا بىر ئىـ
ـەكچىلىكتىن باشـ
ـەن .ئېشـ
ـەكچىلىك قىلىمـ
ئېشـ
ـى ،ئەمدى
ـۇنداق تىلەيمەنكـ
ـن شـ
ـدى“ :تەڭرىدىـ
ـداق دېـ
ـى مۇنـ
بىلگـ
ـۈڭ جانلىنىدۇ،
ـەكلىرىڭ ئۆلدىمۇ ،كۆڭلـ
ـەكلىرىڭ! ئېشـ
ـۇن ئېشـ
ئۆلسـ
ـەن”.
ـۇل بولىسـ
ـە قـ
ـەن تەڭرىگـ
ـن سـ
ـدۇ ،ئاندىـ
ـڭ تىرىلىـ
روھىـ
ـدا
ـۇ چاغـ
ـۇ .دەل مۇشـ
ـاپ قاپتـ
ـتە ئۇخـ
ـم مەجلىسـ
ـر ئالىـ
“بىـ
ـى
ـاپتۇ .بۇنـ
ـقا باشـ
ـاز قىلىشـ
ـەردە نامـ
ـۇ يـ
ـادان بـ
ـىز نـ
ـر ساۋاتسـ
بىـ
كۆرگــەن شــەيتان ئىچىــدە مۇنــداق ئويالپتــۇ“ :ھــەي ئەگــەر
ـان
ـاز قىلىۋاتقـ
ـام نامـ
ـان بولسـ
ـن قورقمىغـ
ـان ئالىمدىـ
ـۇ ئۇخالۋاتقـ
ئاشـ
ـم”
ـان بوالتتىـ
ـن ئازدۇرغـ
ـىتىپ ،يولدىـ
ـدەك يۇمشـ
ـى مومـ
ناداننـ
ـوراپتۇ“ :ئالەم
ـوال سـ
ـداق سـ
ـن مۇنـ
ـپ بىلگىدىـ
ـى كېلىـ
“بىرسـ
دېگــەن نېمە؟”
ـوپۇن كۆپىكىدۇر.
ـەم سـ
ـاۋاپ بېرىپتۇ“ :ئالـ
ـداق جـ
ـى مۇنـ
بىلگـ
ئــۇ كۆپۈكنــى ئېلىــپ پۈۋلىســەڭ ،ئىچىدىــن ئالــەم كۆرىنىــدۇ.
ـەكىللەرنى
ـۈزەل شـ
ـۇ-رەڭ گـ
ـەڭ رەڭمـ
ـىنچىالپ كۆزەتسـ
ـى سـ
ناھايىتـ
ـا،
ـۇ .ئەممـ
ـەكىلدۇر بـ
ـر شـ
ـكار بىـ
ـۇنچىلىك جەلىپـ
ـەن .شـ
كۆرەلەيسـ
ـدۇ”
ـپ قويىـ
ـى گاڭگىرتىـ
ـوق بولۇپ،ئادەمنـ
ـاۋادا يـ
ـا ھـ
بىردەمدىـ
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ـىدۇر”.
ـوق بولىشـ
ـىنىڭ يـ
ـى “ھەر نەرسـ
ـڭ ئاساسـ
ـا بۇالرنىـ
مانـ
ئوتتۇرىســى ھــاۋا ،ئــۆزى بولســا بىــر ھېچتىــن ئىبارەتتــۇر.
قانچىلىــك زورلىســاڭمۇ بىــر ھېچتىــن ھېــچ چىقمــاس .پانــى
كۆرىنىــدۇ ،ئۇشــتۇمتۇت يــوق بولىــدۇ .شــۇڭا بــۇ دۇنيــا بىــر
ھېچتــۇر ،ھېــچ دۇنيــادا غايىــپ بولىــدۇ.
“كۆڭــۈل نــۇرى چىقســا ئوتتۇرىغــا ،يــا كۆزۈڭگــە ئىشــىك
كۆرۈنمەيــدۇ ياكــى دېرىــزە .ھەممىســى كۆڭۈلــدە زەررىچىــدەك
غايىــپ بولىــدۇ .ھاســا مۇســانىڭ قولىــدا ئەجدىھــا بولــدى.
بارلىــق باتىــل نەرســىلەرنى يــوق قىلىــپ ،يەنــە ھاســا بولــدى.
ـى
ـڭ ئالدىدىكـ
ـدى كۆزۈڭنىـ
ـۆزلىدىم .ئەمـ
ـۇق سـ
ـۆزلەرنى ئوچـ
ـۇ سـ
بـ
ـە
ـى يىرتىۋەتســەڭ ھەممـ
ـۇ پەردىنـ
ـى قايرىــۋەت .ئەگــەر بـ
پەردىنـ
نەرســە بىــر كۆرۈنــۈپ ،بىــر بىلىســەن .كاشــكى ئەتتــار تاتلىــق
ـىنى
ـۆز نېسىۋىسـ
ـۆزلەردىن ئـ
ـدى ،بۇ سـ
ـا ئىـ
ـان بولسـ
ـۆزلۈك بولغـ
سـ
ئالغــان بولســا .مەنــا تاللىرىــدا بىــر مېــۋە بولمىســا ،ســەن
ـەن”.
ـۆزلەرنى ئېيتالمايسـ
ـق سـ
ـەن مەنالىـ
ـىزلىق بىلـ
ـداق پەرۋاسـ
بۇنـ
ـىق
ـن پىخسـ
ـا ،ئىنتايىـ
ـاي ئەممـ
ـۇ بـ
ـاالردا ناھايىتىمـ
ـر زامانـ
“بىـ
بىــر ئــادەم ئۆتكــەن ئىكــەن .ئــۆز ھاياتىــدا ناھايىتــى كــۆپ
مال-دۇنيــا يىغقــان ئىكــەن .كۈنلەرنىــڭ بېرىــدە بــۇ خەســىس
ئاغرىــپ ئــورۇن تۇتــۇپ يېتىــپ قاپتــۇ .بــۇ ھالنــى كۆرگــەن
ۋاپــادار خوشنىســى بىــر تېۋىپنــى چاقىرىــپ ،كېســەلنىڭ يېنىغــا
ـر
ـانغان بىـ
ـەردە ياشـ
ـە ،يـ
ـە كىرسـ
ـپ ئۆيگـ
ـۇ .تېۋىـ
ـاپ كىرىپتـ
باشـ
كېســەلچان بــوۋاي ياتقــۇدەك .بوۋاينىــڭ ھالــى ئىنتايىــن ئېغىــر
بولــۇپ ،بەدىنــى تــەر ۋە پاســكىنچىلىقتىن ئۆلۈكتــەك سېســىق
ـۈك
ـە كۈنلـ
ـا نەچچـ
ـر قاراپـ
ـەلگە بىـ
ـپ كېسـ
ـۇ .تېۋىـ
ـۇراپ كېتىپتـ
پـ
ـپ
ـۇنداقتىمۇ دورا قاينىتىـ
ـە شـ
ـۇ .يەنـ
ـى پەملەپتـ
ـڭ قالغانلىقىنـ
ئۆمرىنىـ
ســەۋەپ قىلماقچــى بوپتــۇ .قارىســا خەســىس بوۋاينىــڭ يېنىــدا
ئاغزىنــى الي بىلــەن ناھايىتــى چىــڭ قىلىــپ ئىتىۋەتكــەن بىــر
بوتۇلــكا گــۈل ســۈيى تۇرغىــدەك .تېۋىــپ بوتۇلكىنــى ئېلىــپ،
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ئاغزىنــى ئېچىــپ ،گــۈل ســۈيىنى ئاغرىــق خەســىس بوۋاينىــڭ
ـىغا
ـۇنداق ئېلىشـ
ـا شـ
ـى قولىغـ
ـاپ ،بوتۇلكىنـ
ـنى ئويـ
ـە سېپىشـ
يۈزىگـ
خەســىس بــوۋاي“ :ھەرگىــز ئاغزىنــى ئاچماقچــى بولمــا .ئەگــەر
ئاغزىنــى چىقارســاڭ ،خــۇددى يۈرىگىمنــى ســۇغۇرۇپ ئالغانــدەكال
بولىســەن .گۈلســۈيىنىڭ مىزىلىــك پۇرىقىدىــن كۆڭلــۈم ئاينىيــدۇ.
ـۇ ۋە
ـدەدۇر” دەپتـ
ـوت ئىچىـ
ـم ئـ
ـاڭا ،جانىـ
ـا مـ
ـۈيىنى چاچمـ
ـۈل سـ
گـ
ـۇ.
ـەپەر قىپتـ
ـە سـ
ـۇ ئالەمگـ
ـپ ،ئـ
ـان بېرىـ
ـا جـ
ـۆزلەرنى دەپـ
ـۇ سـ
بـ
ئــۇ دۇنيــادا نېمــە ئىشــارنىڭ بولغانلىغىنــى ئالــا بىلىــدۇ .بــۇ
خەســىس ئادەمنــى يۇيۇپ-تــاراپ يەرلىكىگــە قويۇپتــۇ .ھايــات
چاغلىرىــدا ئاغزىنــى ئېچىــپ پۇراشــقىمۇ پىخســىقلىق قىلىــپ
كۆڭلــى ئۇنىمىغــان ھېلىقــى گــۈل ســۈيىنى ،خوشنىســى ئەكىلىــپ
قەبرىســىنىڭ ئۈســتىگە چېچىۋىتىپتــۇ .گــۈل ســۈيى قەبرىنىــڭ
ـىنى
ـر تامچىسـ
ـدا بىـ
ـات چېغىـ
ـۇ .ھايـ
ـى نەمدەپتـ
ـتىدىكى توپىنـ
ئۈسـ
ـان
ـتىگە ئېتىلغـ
ـى ئۈسـ
ـنىڭ ئۆلۈكـ
ـان خەسىسـ
ـۆزى قىيمىغـ
ـقا كـ
پۇراشـ
قــارا تۇپــراق ئەمدىلىكتــە گــۈل ســۈيى بىلــەن ســۇغۇرلۇپ
ئۈســتىگە تىكەنلــەر ئۈنــۈپ چىقىپتــۇ”.

 .3مۇھيىددىن ئىبنى ئەرەبى
ـۇپ،
ـداش بولـ
ـەن زامانـ
ـى بىلـ
ـن رۇمـ
ـى جااللىدىـ
ـى ئەرەبـ
ئىبنـ
ـا
ـڭ تەپەككۇرىغـ
ـن رۇمىنىـ
ـرى جااللىدىـ
ـرى ،ئىدىيەلىـ
ـڭ پىكىرلىـ
ئۇنىـ
ـۈن
ـەش ئۈچـ
ـم ئىگىلـ
ـامغا ئىلىـ
ـى شـ
ـن رۇمـ
ـان .جااللىدىـ
ـىر قىلغـ
تەسـ
بارغانــدا ئىبنــى ئەرەبــى بىلــەن كۆرۈشــكەن ۋە ســۆھبەتلەردە
بولغــان .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ ئۆگــەي ئوغلــى
ـتلىرىدىن
ـەڭ يېقىن دوسـ
ـڭ ئـ
ـن رۇمىنىـ
ـەۋى جااللىدىـ
ـەدىردىن كونـ
سـ
ـڭ
ـۇ ئۇنىـ
ـەرلىرىدە بولۇپمـ
ـڭ ئەسـ
ـن رۇمىنىـ
ـدى .جااللىدىـ
ـرى ئىـ
بىـ
«مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىدە ئىلگىــرى ســۈرگەن «ۋەھدەتــى
ـى ئەرەبىنىڭ
ـدا ئىبنـ
ـك» تەلىماتىـ
ـڭ بىرلىـ
ـى «بارلىقنىـ
ـۇد» يەنـ
ۋۇجـ
53

ـى ئالالھقا
ـلىق يولـ
ـڭ ئاساسـ
ـى ئەرەبىنىـ
ـى زور .ئىبنـ
ـىرى ناھايىتـ
تەسـ
بولغــان ئىشــق يولىــدۇر ،كۆڭــۈل يولىــدۇر .جااللىدىــن رۇمــى
دەل مانــا شــۇ يولالرنــى تېخىمــۇ ئەمەلىلەشــتۈرۈپ بــۇ يولالرغــا
ـان.
ـى قاتقـ
ـىقنىڭ ھاياجانىنـ
ئاشـ
ـى
ـەۋۋۇپ ئىبنـ
ـۇر ،مۇتەسـ
ـى ،مۇتەپەككـ
ـام ئالىمـ
ـۈك ئىسـ
بۈيـ
ئەرەبــى -1165يىللىــرى ئىســپانىيەنىڭ مۇرســىيە شــەھىرىدە بىــر
دىنىــي ئۆلىمــا ھەمــدە مەنســەپدار ئائىلىــدە دۇنياغــا كەلگــەن،
ســەككىز ياشــقىچە دىنــى ســاۋاتلىرىنى چىقىرىــپ ياخشــى بىــر
ئائىلــە تەربىيەســىنى قوبــۇل قىلغــان .ئەنــە شــۇنداق قىلىــپ
يىگىرمــە ســەككىز ياشــقىچە ئانــا ۋەتىنــى ئىســپانىيەدە ياشــىغان.
ـىل
ـم تەھسـ
ـەردە ئىلىـ
ـۇ يەرلـ
ـپ ئـ
ـا بېرىـ
ـىمالى ئافرىقىغـ
ـن شـ
ئاندىـ
قىلغــان ۋە جاھــان كەزگــەن .كېيىــن مەككىگــە كېلىــپ قىرىــق
ياشــقىچە بــۇ مۇبــارەك شــەھەردە ياشــىغان ۋە ئۆزىنىــڭ ئــەڭ
ياخشــى ئەســەرلىرىنى مانــا شــۇ مۇقــەددەس زىمىنــدا قەلەمگــە
ـۈرىيە
ـە ئاناتولىيە ،ئىراق ،سـ
ـڭ ئاخىرىغىچـ
ـن ئۆمرىنىـ
ـان .ئاندىـ
ئالغـ
ـڭ
ـەلجۇقالر دۆلىتىنىـ
ـدا سـ
ـۇ جەريانـ
ـىغان .بـ
ـەردە ياشـ
ـق يەرلـ
قاتارلىـ
ـڭ
ـن كەيكۇباتنىـ
ـۇلتان ئاالئىددىـ
ـان ۋە سـ
ـادا بولغـ
ـى كونيـ
پايتەختـ
ئەقىــل دانىشــمانى بولــۇپ ســۇلتانغا كــۆپ يــاردەم قىلغــان.
ـا
ـرۇل غازىغـ
ـى ئەرتۇغـ
ـاھ ئوغلـ
ـۇاليمان شـ
ـەردە سـ
ـۇ دەۋرلـ
ـە شـ
ئەنـ
ـن
ـى جەھەتتىـ
ـىي ۋە دىنـ
ـا سىياسـ
ـان .ئۇنىڭغـ
ـدە بولغـ
ـۆپ ياردەمـ
كـ
توغــرا يــول كۆرســەتكەن ۋە ئەرتۇغــرۇل غازىنىــڭ ئوغلــى
ئوســماننىڭ يېڭــى بىــر دۆلــەت قۇرىدىغانلىقــى ۋە بــۇ دۆلەتنىــڭ
ـن
ـىدا ئالدىـ
ـى توغرىسـ
ـق قىلىدىغانلىقـ
ـا ھۆكۈمدارلىـ
ـۈن جاھانغـ
پۈتـ
ـەن
ـتىكى بىلـ
ـي دەسـ
ـڭ مەنىۋىـ
ـى ئەرەبىنىـ
ـەن .ئىبنـ
ـارەت بەرگـ
بىشـ
ـە
ـق ئاناتولىيـ
ـاي داۋاملىـ
ـى يوقاتمـ
ـچ ئۈمىدىنـ
ـازى ھېـ
ـرۇل غـ
ئەرتۇغـ
ـى
ـا يېڭـ
ـەن ئوباالرغـ
ـپ كۆچمـ
ـۈرۈش قىلىـ
ـە يـ
ـن غەرپكـ
تۇپراقلىرىدىـ
ـرەن
ـپ تېرە-پېـ
ـن قېچىـ
ـۇل زۇلىمىدىـ
ـان .موڭغـ
ـا قىلغـ
ـن بەرپـ
زىمىـ
ـى
ـە ۋە رۇم دىيارىدىكـ
ـەن خەلقلىرىگـ
ـان تۈركمـ
ـران بولغـ
ـۇپ ۋەيـ
بولـ
ـىتىپ،
ـى كۆرسـ
ـد يولىنـ
ـە ئۈمىـ
ـى خەلقلەرگـ
ـۆۋەن قاتالمدىكـ
ـەڭ تـ
ئـ
ـەن.
ـا كەلتۈرگـ
ـى مەيدانغـ
ـر دۆلەتنـ
ـى بىـ
ـەت ،يېڭـ
ـر جەمئىيـ
ـى بىـ
يېڭـ
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ئۇالرنىــڭ دەرتلىرىگــە دەرمــان ،كۆڭــۈل يارىلىرىغــا ســۆيگۈ
مەلھەملىرىنــى ســۈرگەن .ئــەڭ ئاخىرىــدا ســەلتەنەتلىك ئوســمانلى
دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىققــان .مانــا شــۇ ئوســمانلى دۆلىتىنىــڭ
قۇرۇلىشــىدا ئىبنــى ئەرەبــى ۋە جااللىدىــن رۇمىالرنىــڭ مەنىۋىــي
تۆھپىســى ئىنتايىــن زور.
«شــەيخ ئەكبــەر» دەپ نــام ئالغــان ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ
«بارلىقنىــڭ بىرلىكــى» تەلىماتــى ئەينــى چاغدىكــى بــەزى دىنــى
مۇتەئەسســىپ كۈچلەرنىــڭ قارشــىلىقىغا ئۇچرىغــان .شــۇنداق
ـۇن مۇرىتالرنى
ـاي نۇرغـ
ـىدىن يانمـ
ـى ئىرادىسـ
ـى ئەرەبـ
ـىمۇ ئىبنـ
بولسـ
ـاب
ـۇق كىتـ
ـن ئارتـ
ـەن  500دىـ
ـە تەخمىنـ
ـەن بىرگـ
ـەش بىلـ
تەربىيەلـ
يازغــان .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە بۈگۈنگىچــە يېتىــپ كەلگەنلىــرى
 245بولــۇپ ،ئــەڭ كــۆپ مۇنازىــرە قوزغىغانلىــرى «فۇسۇســۇل
ھېكىــم ۋە فۇتۇھاتــى مەككىيــە» ناملىــق ئەســەرلىرىدۇر .ئىبنــى
ـەرلەرنىڭ
ـۇ ئەسـ
ـۇپ بـ
ـان بولـ
ـە يازغـ
ـەرلىرىنى ئەرەپچـ
ـى ئەسـ
ئەرەبـ
زور كۆپچىلىكــى تــۈرك تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان .مــەن تــۈرك
تىلىدىكــى «راھمــان» ۋە «رەھىــم» ناملىــق ئىككــى ئەســىرىنى
ئوقــۇپ چىقتىــم ۋە نۇرغــۇن ئېســىل خاتىرىالرنــى قالــدۇردۇم.
ـۈرىيەنىڭ
ـى سـ
ـى دەۋرلىرىنـ
ـڭ ئاخىرقـ
ـى ئۆمرىنىـ
ـى ئەرەبـ
ئىبنـ
ـادان،
ـل ،نـ
ـامدىكى جاھىـ
ـا شـ
ـەن .ئەممـ
ـەھىرىدە ئۆتكۈزگـ
ـام شـ
شـ
ھــەق يولىدىــن ئايرىلغــان خەلقنــى توغــرا يولغــا باشــايمەن
دەپ نۇرغــۇن ئاۋارچىلىقالرغــا ئۇچرىغــان .ھەتتــا ئاخىرىــدا
ئىبنــى ئەرەبىنــى دەۋرنىــڭ نــادان موللىلىــرى ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم
ـۇ
ـەن بـ
ـار .مـ
ـە بـ
ـل ھېكايـ
ـە خىـ
ـىدا بىرنەچچـ
ـۇ توغرىسـ
ـان .بـ
قىلغـ
ھېكايىلەرنىــڭ بىــر ۋارىيانتىنــى ئېيتىــپ ئۆتمەكچىمــەن.
ئەينــى چاغــدا شــام خەلقــى مال-دۇنياغــا ناھايىتــى
ھېرســمەن بولــۇپ كەتكــەن ،ئۇالرنىــڭ كــۆزى مال-دۇنيادىــن
ـەن
ـى كۆرگـ
ـۇ ھالنـ
ـەن .بـ
ـا كەلگـ
ـاس ھالغـ
ـىنى تونىمـ
ـقا نەرسـ
باشـ
ئىبنــى ئەرەبــى خەلققــە ۋەز ئېيتىــپ نەســىھەت قىلغــان ۋە نــادان
ـۇرۇپ
ـپ تـ
ـق تېپىـ
ـى قاتىىـ
ـەن يەرنـ
ـى بىلـ
ـاپ پۇتـ
ـە ئاچچىقـ
خەلققـ
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ۋارقىــراپ مۇنــداق دېگــەن« :ســىلەر چوقۇنغــان نەرســە مېنىــڭ
ئايىغىمنىــڭ ئاســتىدا ».بــۇ ســۆزلەرنى ئاڭلىغــان خەلــق «ســەن
بىزنىــڭ ئىتىقادىمىزغــا ھاقــارەت قىلدىــڭ» دەپ قاتتىــق غەزەپكــە
كەلگــەن ۋە بىرلىشــىپ قازىغــا ئــەرز قىلغــان .ئەينــى چاغــدا
ـدى
ـار ئەمـ
ـىپ موللىـ
ـەن مۇتەئەسسـ
ـاقالپ يۈرگـ
ـۇم سـ
ـىقىدا غـ
قورسـ
پۇرســەت كەلــدى دەپ بىلىــپ ،ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ ئۆلىمىنــى
ۋاجىــپ دەپ قارىغــان .ئىبنــى ئەرەبىنــى «كۇپۇرلــۇق» قىلــدى
دەپ قــاراپ ،قازىــار ئۇنــى ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلغــان .بىــراق
ـۇرۇپ
ـا يوشـ
ـي جايغـ
ـى مەخپىـ
ـى ئەرەبىنـ
ـەر ئىبنـ
ـەرۋەر ئەرەنلـ
ئادالەتپـ
ـۇ جەرياندا
ـاقلىغان .بـ
ـۈپ سـ
ـى كۈتـ
ـى ياخشـ
ـە ناھايىتـ
ـا ۋاپاتىغىچـ
تـ
ـۆۋە
ـۆزۈڭگە تـ
ـەن سـ
ـقا دېگـ
ـن «نېمىشـ
ـتلىرى ئۇنىڭدىـ
ـن دوسـ
يېقىـ
ـانغان
ـى ئەپسۇسـ
ـى ناھايىتـ
ـى ئەرەبـ
ـدە ،ئىبنـ
ـەن؟» دېگەنـ
قىلمايسـ
ھالــدا مۇنــداق بىــر مەشــھۇر ســۆزنى ئېيتقــان« :ســىن شــىنغا
كىرگەنــدە ســىرىم ئاندىــن ئېچىلىــدۇ ».ئەممــا ئەينــى چاغــدا
ـەن
ـن تەخمىنـ
ـەن .ئارىدىـ
ـم بىلمىگـ
ـىنى ھېچكىـ
ـۆزنىڭ مەنىسـ
ـۇ سـ
بـ
 300يىــل ئۆتكەنــدە ئوســمانىيە ئىمپىراتــورى يــاۋۇز ســۇلتان
ســەلىم ( )1470-1520مىســىردىن يېنىــپ شــامغا كەلگــەن.
شــامدا ئەســكەرلەرنىڭ راســخوتىغا كېتىدىغــان مالىيەنــى ئويــاپ
ـدا
ـۇ چاغـ
ـان .دەل شـ
ـى ئوقۇغـ
ـڭ كىتابىنـ
ـى ئەرەبىنىـ
ـۇرۇپ ئىبنـ
ئولتـ
كىتابنىــڭ ئالتــۇن قۇرلىــرى ئارىســىدىن «ســىن شــىنغا كىرگەنــدە
ســىرىم ئاندىــن ئېچىلىــدۇ» دېگــەن ســۆزگە كــۆزى چۈشــكەن.
ـلىغان.
ـقا باشـ
ـۇر قىلىشـ
ـۇلتان تەپەككـ
ـق سـ
ـەن ئەقىللىـ
ـۇنىڭ بىلـ
شـ
ئەرەپچىدىكــى «ســىن» ھەرپــى بولســا ســۇلتاننىڭ ئىســمىنىڭ
بــاش ھەرىپــى «س» بولــۇپ ،ئەرەپچىدىكــى «ش» ھەرپــى
بولســا «شــام» نىــڭ بــاش ھەرپــى «ش» ئىــدى .شــۇڭا ئــۇ
ـڭ
ـى ئەرەبىنىـ
ـال ئىبنـ
ـان ۋە دەرھـ
ـەل باغلىغـ
ـقا بـ
ـىرنى ئېچىشـ
ـۇ سـ
بـ
ـى
ـدا ئىبنـ
ـى چاغـ
ـۈرگەن .ئەينـ
ـان چۈشـ
ـكە پەرمـ
ـىنى ئىزدەشـ
قەبرىسـ
ـدا
ـۆز ۋاقتىـ
ـى ئـ
ـى .چۈنكـ
ـم بىلمەيتتـ
ـىنى ھېچكىـ
ـڭ قەبرىسـ
ئەرەبىنىـ
ـدا ناھايىتى
ـۇرۇن ھالـ
ـىتىنى يوشـ
ـڭ جەسـ
ـى ئەرەبىنىـ
ـتلىرى ئىبنـ
دوسـ
ياخشــى بىــر مۇراســىم بىلــەن تــاغ باغرىغــا دەپنــە قىلغــان ۋە
كىشــىلەرنىڭ دەخلى-تەرۇزىدىــن ســاقالش ئۈچــۈن قەبرىســىنى
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تۈپتــۈز قىلىــپ ئۈســتىگە ئوت-چۆپلەرنــى ياتقۇزىۋەتكــەن .مانــا
ـان
ـە بىلىدىغـ
ـۇ ۋاقىتقىچـ
ـا شـ
ـى تـ
ـۇ قەبرىنـ
ـەن بـ
ـەۋەپ بىلـ
ـۇ سـ
شـ
ئــادەم چىقمىغــان .ئــەڭ ئاخىرىــدا تاغــدا قــوي باقىدىغــان بىــر
پادىچــى پادىشــاھنىڭ ئالدىغــا كېلىــپ ئۆزىنىــڭ بىــر ســىرلىق
ـوت-
ـى ئـ
ـاغ باغرىدىكـ
ـا تـ
ـەر بولسـ
ـۇ يـ
ـى ،ئـ
ـى بىلىدىغانلىقىنـ
يەرنـ
چۆپلــەر ناھايىتــى قويــۇق ئۆســىىدىغان جــاي ئىكەنلىكىنــى ،ئــۇ
ـڭ
ـا ھايۋانالرنىـ
ـى ،ھەتتـ
ـڭ ئوتلىمايدىغانلىقىنـ
ـەردە مال-ئۇالغالرنىـ
يـ
ـان
ـى ئاڭلىغـ
ـۇ گەپلەرنـ
ـان .بـ
ـىمەيدىغانلىقىنى ئېيتقـ
ـە دەسسـ
ـۇ يەرگـ
ئـ
ســۇلتان دەرھــال ئادەملىرىگــە ئــۇ جاينــى قازدۇرغــان .راســت
دېگەنــدەك ئــۇ يەردىــن ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ ھېــچ چىرىمىغــان
ـاۋۇز
ـاھ يـ
ـەن پادىشـ
ـڭ بىلـ
ـەن .بۇنىـ
ـى كۆرگـ
ـىتىنىڭ ياتقانلىقىنـ
جەسـ
ـڭ
ـى ئەرەبىنىـ
ـپ ئىبنـ
ـك قىلىـ
ـە ھەيۋەتلىـ
ـۇ يەرگـ
ـەلىم ئـ
ـۇلتان سـ
سـ
ـىنى
ـڭ قەبرىسـ
ـى ئەرەبىنىـ
ـدى ئىبنـ
ـاتقۇزغان .ئەمـ
ـىنى ياسـ
مەقبەرىسـ
تاپقــان پادىشــاھ ئۇنىــڭ ھېلىقــى ســىرلىق ســۆزلىرىنىڭ ســىرىنى
ئېچىشــقا بــەل باغــاپ ،ئــۇ ســۆزنىڭ مەنىســىنى شــۇ زاماننىــڭ
ـىمۇ ھېچكىم
ـورىغان بولسـ
ـمەنلىرى ،ئۆلىمالىرىدىن سـ
ـق دانىشـ
ئەقىللىـ
ـەردە
ـۆزنى قەيـ
ـۇ سـ
ـاھ ئـ
ـەن پادىشـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـەن .شـ
دەپ بېرەلمىگـ
ـتىن كېيىن
ـۇن ئىزدىنىشـ
ـكەن ۋە نۇرغـ
ـقا كىرىشـ
ـى ئېنىقالشـ
دېگەنلىكىنـ
ئــۇ يەرنىــڭ بىــر دۆڭلــۈك ئىكەنلىكىنــى پــەرەز قىلىشــقان .مانــا
شــۇ پەرەزگــە ئاساســەن ئــۇ يەرنــى قېزىشــقا پادىشــاھ پەرمــان
چۈشــۈرگەن .ئــۇ دۆڭلۈكنــى ئــازراق قازغاندىــن كېيىــن يەردىــن
ـا
ـۇدەك بولسـ
ـپ قارىغـ
ـى ئېچىـ
ـڭ ئىچىنـ
ـان .ئۇنىـ
ـش چىققـ
ـر ئىدىـ
بىـ
ئىچىــدە ئادەمنىــڭ كۆزلىرىنــى قاماشــتۇرىدىغان لىقمۇلىــق ئالتــۇن
تۇرغىــدەك .بۇنىــڭ بىلــەن پادىشــاھ ئىبنــى ئەرەبىنىــڭ ئــۆز
ـۈنۈپ
ـىرىنى چۈشـ
ـڭ سـ
ـى بولغانلىقىنىـ
ـە دېمەكچـ
ـە نېمـ
ـدا خەلققـ
ۋاقتىـ
يەتكــەن ئىكــەن.
ئىبنى ئەرەبىنىڭ گۈزەل نەسىھەتلىرىدىن ئۈزۈندە:
«ئالالھنىــڭ ئازابىدىــن ئۆزۈڭنــى قۇتقازماقچــى بولســاڭ،
ئۆزۈڭدىــن چوڭالرنــى داداڭــدەك ھۆرمەتلــە؛ ئوتتــۇرا ياشــلىقالرغا
تەكەللۇپتــا بــول؛ كىچىكلەرگــە شــەپقەتلىك بــول؛ مۆمىــن
57

قېرىنداشــلىرىڭغا ئــاداۋەت ســاقلىما .ئەگــەر ئۇنــداق قىلمىســاڭ
جەننەتنىــڭ پۇرىقىنــى پۇرىيالمايســەن».
«قــۇالق بــول ،تىــل بولمــا .يەنــى كــۆپ ئــاڭالپ ،ئــاز
ـا
ـڭ مەخلۇقاتلىرىغـ
ـۇنۇپ ،ئۇنىـ
ـا بويسـ
ـڭ بۇيرۇقىغـ
ـۆزلە .ئالالھنىـ
سـ
ـائادەتنىڭ
ـۇش ۋە سـ
ـى قۇتۇلـ
ـۇ ئىككىسـ
ـا بـ
ـول .مانـ
ـەپقەتلىك بـ
شـ
ئاچقۇچىــدۇر».
«بــەزى ئادەملــەر قۇرئــان ئوقۇســا ،قۇرئــان ئۇنىڭغــا
ـاردۇر.
ـەت ياغدۇرغۇچىـ
ـە لەنـ
ـۇالر ئۆز-ئۆزىگـ
ـدۇ .بـ
ـەت ياغدۇرىـ
لەنـ
مەســىلەن :زالىــم بىرســى «كۆزۈڭنــى ئــاچ ،ئالالھنىــڭ لەنىتــى
زالىمالرغىــدۇر» دېگــەن ئايەتنــى ئوقۇســا يەنــە بىــر يالغانچــى
ـدۇر»
ـار ئۈچۈنـ
ـى يالغانچىـ
ـڭ لەنىتـ
ـادەم «ئالالھنىـ
ـۆز ئـ
ـل كـ
قىزىـ
دېگــەن ئايەتنــى ئوقــۇپ ،ئۆز-ئۆزىگــە لەنــەت قىلىــدۇ».
«بىلگىنكــى ،ســۆيگۈ مەنســىپى بەكمــۇ شــەرەپلىك بىــر
مەنســەپتۇر.
بىلگىنكى ،سۆيگۈ مەۋجۇتلۇقنىڭ نېگىزىدۇر».
«دۇنيادا ئۈچ نەرسىدىن قورق:
ئالالھتىن ،نەپسىڭدىن ۋە ئالالھتىن قورقمىغاندىن».
«ھەرگىــز قــەرزدار بولــۇپ قالمــا .قــەرزدار بولغــان ئــادەم
ـدۇ.
ـپ قالىـ
ـرى خارلىنىـ
ـدۇ ،كۈندۈزلىـ
ـەت ئۇخلىيالمايـ
ـرى راھـ
كەچلىـ
ـە
ـىنى ئىبادەتكـ
ـر نەرسـ
ـن بىـ
ـا زىننەتلىرىدىـ
ـدا دۇنيـ
ـادەت قىلغانـ
ئىبـ
ئارىالشــتۇرما ،دۇنيــا مەقســەتلىرى ئىنســانالرغا چاپالشــقان
كېســەلدۇر».
«ئۆزۈڭدىــن مەغرۇرلىنىشــتەك قورقۇنۇشــلۇق ئىــش يــوق.
تەپەككۇردىــن ياخشــى بىــر ئىبــادەت يــوق».
«نەســىھەت قىلغۇچــى تولىمــۇ بىلىملىــك بولۇشــى الزىــم.
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ھەتتــا يالغــۇز بىلىملىــك بولۇشــا كۇپايــە قىلمايــدۇ .ئەقىــل ۋە
ـاش ئايىغىنى
ـنىڭ بـ
ـرەك .ئىشـ
ـى كېـ
ـە بولۇشـ
ـە ئىگـ
ـۇر پىكىرگـ
چوڭقـ
ئويلىيالىشــى كېــرەك».
«ھەقىقىــي نەســىھەت قىلغۇچىنىــڭ دوســتى ئــاز بولىــدۇ.
ـا
ـەۋەس ۋە مال-دۇنياغـ
ـمى ھاۋايى-ھـ
ـۆپ قىسـ
ـڭ كـ
ـى خەلقنىـ
چۈنكـ
قىزىققــان بولغاچقــا ،نەســىھەت قىلغۇچىنىــڭ ســۆزلىرى ئۇالرنىــڭ
قۇلىقىغــا ياقمايــدۇ».
«نادانلىقتىــن باشــقا گادايلىــق يــوق ،بىلىمدىــن باشــقا
بايلىــق يــوق!»
«ئىنســانالر تەرىپىدىــن كېلىدىغــان جەۋر-جاپاالرغــا چىــداپ،
ســەۋر قىــل .ھېچكىمنــى پــەس كۆرمــە .ئاچچىقىــڭ كەلگەنــدە
ـۇل
ـىغا قـ
ـن باشقىسـ
ـار ئالالھتىـ
ـل .زىنھـ
ـنى بىـ
ـى تۇتىۋېلىشـ
ئۆزۈڭنـ
ـا
ـت قاتارلىقالرغـ
ـۈك ،ئىـ
ـىلەن مۈشـ
ـا ،مەسـ
ـۆي ھايۋانلرىغـ
ـا .ئـ
بولمـ
ـە ئامانەتتۇر.
ـۇالر بىزگـ
ـەر .ئـ
ـاي بـ
ـى ئايىمـ
يەيدىغان-ئىچىدىغانلىرىنـ
ـا ،ئۆچ
ـك قىلمـ
ـاقلىما ،ئۆچمەنلىـ
ـاداۋەت سـ
ـە ئـ
ـدە ھېچكىمگـ
كۆڭلۈڭـ
ـى
ـر ياخشـ
ـقا بىـ
ـىلىقىڭدىن باشـ
ـان ياخشـ
ـېنىڭ قىلغـ
ـاڭا سـ
ـا .سـ
ئالمـ
دوســت يــوق .چۈنكــى قىلغــان ياخشــىلىقىڭدىن باشقىســى ســەن
بىلــەن بىرگــە قەبرىگــە كىرەلمەيــدۇ .قىلغــان ياخشــى ئىــش-
ـر
ـەندىن بىـ
ـۆردە سـ
ـە ،گـ
ـردە ،قىيامەتتـ
ـەردە ،قەبىـ
ـڭ ھەريـ
ئىزلىرىـ
قەدەممــۇ ئايرىلمايــدۇ .شــۇڭا ئــۇ ئــەڭ ســەمىمىي دوســتتۇر!»

 .4شەمسىددىن تەبرىزى
شەمســىددىن تەبرىــزى -1185يىللىــرى بۈيــۈك ئارىــف
ـز
ـڭ تەبرىـ
ـىدە ئەزەربەيجاننىـ
ـڭ ئائىلىسـ
ـى ئالىنىـ
ـك داۋۇد ئوغلـ
مالىـ
ـى ئەقىللىق،
ـا ناھايىتـ
ـۇ كىچىكىدىنـ
ـەن .ئـ
ـا كەلگـ
ـەھىرىدە دۇنياغـ
شـ
ـش ۋە ئۆزىنىڭ
ـىپ ئۆگىنىـ
ـىز تىرىشـ
ـۇپ ،ئۈزلۈكسـ
ـك بولـ
قابىلىيەتلىـ
ـى بىلەن
ـي مەنىسـ
ـى ھەققىـ
ـەن ھەقىقەتنـ
ـى بىلـ
ـي كۈچـ
ـتۈن ئەقلىـ
ئۈسـ
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تونــۇپ يېتىــپ ،ئالالھقــا بولغــان ئاشــىقلىق ماقامىغــا ئېرىشــىپ،
ـۇ
ـكەن .ئـ
ـۇپ يېتىشـ
ـن بولـ
ـى ئەرەنلىرىدىـ
ـا ئەھلـ
ـەت ۋە مەنـ
ھەقىقـ
ـەن:
ـداق دېگـ
ـلەپ مۇنـ
ـى ئەسـ
ـمۈرلىك چاغلىرىنـ
ـڭ ياش-ئۆسـ
ئۆزىنىـ
«تېخــى كىچىــك تۇرۇپــا ئىشــق دەرياســىدا ئۈزۈشــكە
ـم.
ـە يېيەلمەيتتىـ
ـر نەرسـ
ـچ بىـ
ـۈن ھېـ
ـم 30-40 .كـ
ـلىغان ئىدىـ
باشـ
ـدە
ـڭ بىرىـ
ـۇ كۈنلەرنىـ
ـم .شـ
ـا چىدىيااليتتىـ
ـە ئاچلىققـ
ـەر بويىچـ
كۈنلـ
دادام مــاڭا «ئوغلــۇم ،ســېنىڭ بــۇ ھالىڭنــى ھېــچ چۈشــىنىپ
بواللمىدىــم .ھالىڭغــا قــاراپ ئەنســىرەپ قالدىــم .ئىســتىقبالىڭ
ـم« :دادا،
ـاۋاب بەردىـ
ـداق جـ
ـا مۇنـ
ـەن دادامغـ
ـوالر؟» مـ
ـداق بـ
قانـ
ـىۋىتى
ـاال مۇناسـ
ـەن بـ
ـى دادا بىلـ
ـڭ ئارىمىزدىكـ
ـەن مېنىـ
ـېنىڭ بىلـ
سـ
نېمىگــە ئوخشــايدۇ بىلەمســەن؟ مــەن بــۇ ســۇئالنىڭ جاۋابىنــى
تۆۋەندىكــى ھېكايــە ئارقىلىــق ســاڭا دەپ بېــراي.
بىــر كــۇرۇك مىكىياننىــڭ ئاســتىغا توخــۇ تۇخۇملىــرى
بىلــەن بىرگــە بىــر تــال غــاز تۇخۇمىنــى بوســۇرۇپ قويۇپتــۇ.
نىھايــەت ئــاز ۋاقىتتىــن كېيىــن تۇخۇمالردىــن ساق-ســاالمەت
ـىپ
ـىدىن چۈكىلدىشـ
ـىنىڭ ئارقىسـ
ـەر ئانىسـ
ـۇ .چۈجىلـ
ـەر چىقىپتـ
چۈجىلـ
ـڭ
ـۇ .كۆلنىـ
ـاپ مېڭىپتـ
ـاراپ دالـ
ـا قـ
ـڭ بويىغـ
ـر كۆلنىـ
ـىپ بىـ
ئەگىشـ
ـچ
ـە ھېـ
ـان چۈجـ
ـن چىققـ
ـاز تۇخۇمىدىـ
ـى غـ
ـدە ھېلىقـ
ـا كەلگەنـ
بويىغـ
ئىككىلەنمــەي كۆلگــە ســەكرەپتۇ .بــۇ كۈتۈلمىگــەن پاالكەتنــى
كۆرگــەن چۈجىلەرنىــڭ ئانىســى بالىســىنىڭ ســۇدا تۇنجۇقــۇپ
ئۆلىشــىدىن ئەنســىرەپ ،نېمــە قىالرىنــى بىلمــەي قاناتلىرىنــى
ـاپتۇ.
ـقا باشـ
ـات قىلىشـ
ـپ دات-پەريـ
ـا مېڭىـ
ـپ ،ئۇياق-بۇياققـ
كېرىـ
ھالبۇكــى غــاز تۇخۇمىدىــن چىققــان چۈجــە ســۇدا ناھايىتــى
ـڭ
ـەن مېنىـ
ـېنىڭ بىلـ
ـەك سـ
ـۇ .دېمـ
ـۈزۈپ ئويناپتـ
ـدا ئـ
ـال ھالـ
خۇشـ
ئوتتۇرىمىزدىكــى پــەرق ئەنــە ئاشــۇنداق».
ـەيخ
ـزدە شـ
ـل تەبرىـ
ـر مەزگىـ
ـۇزۇن بىـ
ـزى ئـ
ـىددىن تەبرىـ
شەمسـ
ـلىك
ـن قارا دەرۋىشـ
ـدۇ .ئاندىـ
ـم ئۆگىنىـ
ـالالباپتىن ئىلىـ
ـرى سـ
ئابابەكـ
ـپ
ـى كېزىـ
ـۈرىيە ۋە ئاناتولىيەنـ
ـراق ،سـ
ـران ،ئىـ
ـپ ئىـ
ـى كىيىـ
تونىنـ
يــۈرۈپ ،ھــەر خىــل ئىنســانالر بىلــەن تونۇشــىدۇ .ئىســام
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ئۆلىمالىــرى بىلــەن ھەمســۆھبەتتە بولىــدۇ .ئــۇ بىــر تــۈرك
ـدا
ـۇ جەريانـ
ـدۇ .بـ
ـان كېزىـ
ـەن جاھـ
ـۈپىتى بىلـ
ـۇش سـ
ـش بولـ
دەرۋىـ
ئــۆز ئالدىغــا مۇســتەقىل ئىدىيــە تىكلەيــدۇ ،ئادەتتىكــى بىــر
شــەيخلىقتىن ئىلىمــدە كامالەتكــە يەتكــەن ئارىفقــا ئايلىنىــدۇ.
ـى
ـڭ -29كۈنـ
ـى -11ئاينىـ
ـزى -1244يىلـ
ـىددىن تەبرىـ
شەمسـ
ـر
ـا بىـ
ـىدۇ .مەۋالنـ
ـارىيىغا ئورۇنلىشـ
ـېكەرچىلەر سـ
ـپ شـ
ـا كېلىـ
كونياغـ
كۈنــى مەدىرىســىدىن چىقىۋاتقانــدا شەمســىددىن تەبرىــزى بىلــەن
ـدۇ.
ـوگ بولىـ
ـم دىئالـ
ـى مۇھىـ
ـتا ناھايىتـ
ـۇ ئۇچرىشىشـ
ـىدۇ .بـ
ئۇچرىشـ
ـلەنگەن،
ـق نەقىشـ
ـى چىرايلىـ
ـى ناھايىتـ
ـر كۈنـ
ـىددىن بىـ
ـى شەمسـ
يەنـ
ـى
ـەن قېچىرنـ
ـەن بېزەلگـ
ـار بىلـ
ـەر -توقۇمـ
ـق ئىگـ
ـەت باھالىـ
قىممـ
ـى
ـڭ ئالدىنـ
ـن رۇمىنىـ
ـان جااللىدىـ
ـەن كېلىۋاتقـ
ـۋەت بىلـ
ـپ ھەيـ
مىنىـ
ـۇرۇپ
ـۇپ تـ
ـى تۇتـ
ـڭ چۇلۋۇرىنـ
ـدۇ ۋە قېچىرنىـ
ـاالم بېرىـ
ـۇپ سـ
توسـ
ـورايدۇ:
ـۇئال سـ
ـداق سـ
مۇنـ
«دەرھــال جــاۋاب بېرىــپ بــاق ،ھەزرىتــى مۇھەممــەد
ئۇلۇغمــۇ ياكــى بەيازىــد بىســتامىمۇ؟»
ـۇئال
ـن رۇمى سـ
ـۇئالغا جااللىدىـ
ـۇ سـ
ـورالغان بـ
ـتۇمتۇت سـ
ئۇشـ
ئارقىلىــق جــاۋاب بېرىــدۇ « :بــۇ قانــداق ســۇئال؟ ھەزرىتــى
ـى
ـەڭ ئاخىرقـ
ـۇن!) ئـ
ـا بولسـ
ـاالم ئۇنىڭغـ
ـاالت ۋە سـ
ـەد (سـ
مۇھەممـ
ـەن
ـد بىلـ
ـڭ بەيازىـ
ـەردۇر .بۇنىـ
ـۇغ پەيغەمبـ
ـەڭ ئۇلـ
ـەردۇر ،ئـ
پەيغەمبـ
ـار؟»
ـىۋىتى بـ
ـە مۇناسـ
نېمـ
ـم :يا
ـەد دائىـ
ـى مۇھەممـ
ـۈن ھەزرىتـ
ـە ئۈچـ
ـىددىن« :نېمـ
شەمسـ
ـدۇ؟
ـدۇق دەيـ
ـەن بىلەلمىـ
ـم بىلـ
ـق بىلىـ
ـاڭا اليىـ
ـېنى سـ
ـم ،سـ
رەببىـ
ـۈك،
ـەن بۈيـ
ـە دېگـ
ـانىم نېمـ
ـاڭالر ،شـ
ـى ئۇلۇغـ
ـد :مېنـ
ـا بەيازىـ
ئەممـ
ـدۇ؟»
دەپ ماختىنىـ
ـات
ـە قـ
ـا يەتتـ
ـدا گويـ
ـۇئالنىڭ ئالدىـ
ـۇ سـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـر
ـۈك بىـ
ـدەك ،بۈيـ
ـە يىقىلغانـ
ـپ يەرگـ
ـن ئايرىلىـ
ـمان بىربىرىدىـ
ئاسـ
ئــوت بېشــىدا يالجىۋاتقانــدەك ھېسســىياتقا كەپتــۇ ۋە بىــردەم
تەئەججۈپلەنگەندىــن كېيىــن مۇنــداق جــاۋاب بېرىپتــۇ:
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پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد پۈتــۈن جاھــان
ـەن
ـد دېگـ
ـۇر .بەيازىـ
ـۇغ بارلىقتـ
ـەڭ ئۇلـ
ـى ئـ
ـڭ ئىچىدىكـ
بارلىقلىرىنىـ
كىــم ئــۇ؟ بەيازىدنىــڭ ئۇسســۇزلىقى بىــر يۇتــۇم ســۇ بىلەنــا
ـڭ
ـۇڭا ئۇنىـ
ـدۇ .شـ
ـم دەيـ
ـۇزلىققا قاندىـ
ـدا ئۇسسـ
ـۇ چاغـ
ـدۇ ،ئـ
قانىـ
ئىــدراك خەزىنىســى ئەنــە شــۇنچىلىك ســۇ بىلەنــا تولىــدۇ.
ـڭ
ـڭ ئۆيىنىـ
ـۇرى ئۇنىـ
ـان نـ
ـى ئايدىڭالتقـ
ـۈن جاھاننـ
ـنىڭ پۈتـ
قۇياشـ
كىچىــك دېرىزىســىدىنال ئۆتىــدۇ ۋە پەقــەت شــۇنچىلىكال كىرىــدۇ.
ئەممــا ھەزرىتــى مۇھەممــەد مۇســتاپانىڭ ئۇسســۇزلىقى شــۇنچىلىك
ـېرى
ـنا بولىدۇ .ئىچكەنسـ
ـۇغا تەشـ
ـۇزلۇقتىن سـ
ـى دائىم ئۇسسـ
بۈيۈككـ
ئۇسســۇزلىقى تېخىمــۇ ئېشــىپ بارىــدۇ ھــەم شــۇنداق بولۇشــىنى
ـڭ
ـى مۇھەممەدنىـ
ـدا ھەزرىتـ
ـن قارىغانـ
ـۇ نۇقتىدىـ
ـدۇ .بـ
ـاز ئەيلەيـ
نىيـ
پىكىر-چۈشــەنچىلىرى ،دەۋاســى بەكمــۇ ئۇلۇغــدۇر .بەيازىــد
ئۆزىنــى ھەققــە ئاتىغــان ھالــدا كۆرگەنــدە ئۆزىنــى تولغانــدەك
ـا ھەزرىتى
ـدۇ .ئەممـ
ـۇقىغا قارىمايـ
ـن ئوشـ
ـدۇ ۋە ئۇنىڭدىـ
ـس قىلىـ
ھېـ
ـۆرۈش
ـۇ كـ
ـدۇ ۋە بـ
ـى كۆرىـ
ـرەك ھەقنـ
ـى بەكـ
ـەر كۈنـ
ـەد ھـ
مۇھەممـ
ـڭ ئۇلۇغلىقىنى،
ـدۇ .ھەقنىـ
ـاراپ ئىلگىرلەيـ
ـا قـ
ـۇ ئالدىغـ
ـەن تېخىمـ
بىلـ
قۇدرىتىنــى ،ھەربىــر مەۋجۇداتقــا ھاكىــم بولغــان ســەلتەنەتىنىڭ
پارالقلىقىنــى ھــەر كــۈن ،ھــەر ســائەت كۆرگەنســېرى ئىشــقى ۋە
غەيرىتــى ئاشــىدۇ .بــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن «يــا رەببىــم ،بىــز
ســېنى ســاڭا يارىشــا بىلىــم بىلــەن بىلەلمىــدۇق» دەپ ،دائىــم
ســېغىنىش ۋە ئــارزۇ تۇيغۇســىنى ھېــس قىلىــدۇ.
بــۇ ئۇچرىشىشــتىن كېيىــن مەۋالنانىــڭ ھاياتىــدا ناھايىتــى
ـۇرى
ـۈن تەپەككـ
ـڭ پۈتـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـۈز بېرىـ
ـۇش يـ
ـر بۇرۇلـ
ـوڭ بىـ
چـ
شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ تەســىرى ئاســتىدا قالىــدۇ .مەۋالنــا
شەمســىددىن تەبرىزىگــە مەھكــەم باغلىنىــپ قالىــدۇ .ئۇنىــڭ
ـىلەرنى
ـۇن نەرسـ
ـۇپ نۇرغـ
ـۆھبەتلەردە بولـ
ـدۈز سـ
ـەن كېچە-كۈنـ
بىلـ
ئۆگىنىــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئۆگەنگــەن پۈتــۈن بىلىملىرىنىــڭ
ئالــاھ يولىدىكــى بىــر ۋاســتە ئىكەنلىكىنــى تونىغــان ۋە ئۆزىــدە
«ئالالھنىــڭ نۇرلىرىنــى» كۆرۈشــكە باشــلىغان ۋە مەۋالنــا
ـى
ـا ئائىلىسـ
ـان ھەتتـ
ـى توختاتقـ
ـۈن پائالىيەتلىرىنـ
ـىدىكى پۈتـ
مەدىرىسـ
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بىلەنمــۇ ناھايىتــى ئــاز ئۇچرىشــىدىغان بولــۇپ قالغــان .پەقــەت
ـەن.
ـا كەلگـ
ـان ھالغـ
ـە دېمەيدىغـ
ـر نەرسـ
ـقا بىـ
ـىددىن دەپ باشـ
شەمسـ
ـا
ـان ۋە كونيـ
ـىز قىلغـ
ـىلەرنى راھەتسـ
ـى كىشـ
ـۋال ئەتراپىدىكـ
ـۇ ئەھـ
بـ
ـۇ
ـلىغان .بـ
ـقا باشـ
ـك قىلىشـ
ـە ئۆچمەنلىـ
ـىددىن تەبرىزگـ
ـى شەمسـ
خەلقـ
ـا
ـدە مەۋالناغـ
ـر كېچىـ
ـزى بىـ
ـىددىن تەبرىـ
ـان شەمسـ
ـى بايقىغـ
ئەھۋالنـ
ـڭ بىلەن
ـى بۇنىـ
ـان .ۋاھالەنكـ
ـن ئايرىلغـ
ـا كونيادىـ
ـوش» دېمەيـ
«خـ
ـىنى پۈتۈنلەي
ـن ئاالقىسـ
ـقى دۇنيادىـ
ـا تاشـ
ـەن .مەۋالنـ
ـش تۈگمىگـ
ئىـ
ئــۈزۈپ ،ئىچكــى دۇنياســىدا بورانــار چىقســىمۇ ســىرتىدا بىــر
تــال ياپراقىنىمــۇ مىدىرالتمــاي ،شەمســىددىننىڭ دەردىدىــن ئــاھ
ئــۇرۇپ ياشــىغان .مەۋالنانىــڭ كۈندىــن كۈنگــە يامانالشــقان بــۇ
ـڭ
ـىددىن تەبرىزىنىـ
ـەد شەمسـ
ـۇلتان ۋەلـ
ـى سـ
ـەن ئوغلـ
ـى كۆرگـ
ھالىنـ
شــامدا ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ ،بىــر كارۋان بىلــەن بېرىــپ ئۇنــى
قايتــۇرۇپ ئەكەلگــەن .كەلگەندىــن كېيىــن مەۋالنانىــڭ ئۆگــەي
قىــزى كىميــا بىلــەن ئۆيلەنگــەن .كېيىــن شەمســىددىن تەبرىــزى
ـادا
ـرى كونيـ
ـن -1248يىللىـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـۇم رەقىبلىـ
ـۇر نامەلـ
قانداقتـ
ئۆلتۈرۈلگــەن .ئەممــا بــەزى تارىخىــي مەلۇماتــاردا شەمســىددىن
ـزدە -1248يىللىرى
ـى تەبرىـ
ـا يۇرتـ
ـەن ئانـ
ـى بىلـ
ـڭ ئەجىلـ
تەبرىزىنىـ
ئالەمدىــن ئۆتكەنلىكــى قەيــت قىلىنغــان.
ـن ئۆزگىچە
ـن كېيىـ
ـڭ ئۆلۈمىدىـ
ـىددىن تەبرىزىنىـ
ـە شەمسـ
مەۋالنـ
يېڭــى بىــر يــول تاپقــان .ئىجادىيــەت يولىغــا مېڭىــپ شــېئىر
ـن
ـي جەھەتتىـ
ـە مەنىۋىـ
ـان ۋە ئەتراپىدىكىلەرگـ
ـاما ئوينىغـ
ـان ،سـ
يازغـ
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـىنى بېيىتىـ
ـۋى دۇنياسـ
ـڭ مەنىـ
ـۇپ ،ئۇالرنىـ
ـە بولـ
ئۈلگـ
ـان.
ـىغا ئايالنغـ
ـەۋۋۇپنىڭ پىشىۋاسـ
ـرى تەسـ
ـان .ئاخىـ
ـى ئاتىغـ
ئۆمرىنـ
ـم» دەپ
ـتىم ،ياندىـ
ـم ،پىشـ
ـى «خامتىـ
ـى ئۆزىنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۈل
ـىنى كـ
ـەن ،تېشـ
ـن كۆيگـ
ـۇپ ئىچىدىـ
ـە يۇتـ
ـرەتلىرىنى ئىچىگـ
ھەسـ
ـدى
ـەن .ئەمـ
ـان ئەيلىگـ
ـى بايـ
ـاپ قالغانلىقىنـ
ـا ئوخشـ
ـان چوغقـ
قاپلىغـ
بــۇ كــۈل قاپلىغــان چوغنــى بىرســى كېلىــپ «پــۇف» دېســە
ـەن قىلىدىغانلىقى
ـە نامايـ
ـۈن ئالەمگـ
ـلىك يۈزىنى پۈتـ
ـل ئاتەشـ
قىپقىزىـ
ـى
ـى كۈلنـ
ـۇ چوغدىكـ
ـدا بـ
ـۇ چاغـ
ـدى .دەل بـ
ـەن ئىـ
ـى روشـ
ناھايىتـ
ـەن».
ـى «پۈۋلىگـ
ـامىددىن چەلەبـ
ـاگىرتى ھېسـ
ـادىق شـ
سـ
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ھېســامىددىن بىرقانچــە مەدىرىســىنى پۈتتۈرگــەن بىلىملىــك
ـۆيۈملۈك
ـان سـ
ـەن باغالنغـ
ـى بىلـ
ـۈن كۆڭلـ
ـۇ پۈتـ
ـدى .ئـ
ـى ئىـ
كىشـ
ئۇســتازى مەۋالنانىــڭ شــائىرلىق تاالنتىنــى بايقــاپ ،ھەيــران-
ھــەۋەس بولــۇپ ،ئۇســتازىنىڭ شــېئىر ،ھېكايــە ،رۇبائىــي ۋە
پۈتــۈن ســۆھبەتلىرنى يېزىــپ قالــدۇرۇپ كىتــاب شــەكلىدە
ـۇ
ـان ۋە بـ
ـەل باغلىغـ
ـقا بـ
ـراس قالدۇرۇشـ
ـا مىـ
ـى ئەۋالتالرغـ
كەلگۈسـ
ۋەزىپىنــى ئۆزىنىــڭ مۇقــەددەس بۇرچــى دەپ بىلگــەن .بۇنىــڭ
بىلــەن مەۋالنانىــڭ دۇنياغــا مەشــھۇر مەســنەۋى ،دىــۋان-
ـەرلەردىكى
ـۇ ئەسـ
ـان .بـ
ـا چىققـ
ـەرلىرى روياپقـ
ـق ئەسـ
ـر قاتارلىـ
كەبىـ
ـى
ـەس ،بەلكـ
ـان ئەمـ
ـەن يازغـ
ـەم بىلـ
ـۆزى قەلـ
ـا ئـ
ـى مەۋالنـ
بېيتالرنـ
ـدا
ـاما ئويناۋاتقانـ
ـاردا ،سـ
ـدا ،باغـ
ـاردا ،مۇنچىـ
ـىلەردە ،يولـ
مەدىرىسـ
ســۆزلىگەن .بۇالرنــى ھېســامىددىن خاتىرلــەپ ،رەتلــەپ ماڭغــان.
ـۆزلىگەن
ـن سـ
ـاردا ئارقا-ئارقىدىـ
ـان چاغـ
ـىياتقا تولغـ
ـا ھېسسـ
مەۋالنـ
ـان،
ـۇ بولغـ
ـان ئەھۋالالرمـ
ـەي قالىدىغـ
ـقا ئۈلگۈرەلمـ
ـى يېزىشـ
بېيتلىرىنـ
ـۆزلىگەن.
ـى سـ
ـېئىر ،رۇبائىيالرنـ
ـاي شـ
ـدۈز توختىمـ
ـا كېچە-كۈنـ
ھەتتـ
ئەممــا بەزىــدە ئايــاپ ھەتتــا ئىككــى يىلغــا قــەدەر ھېــچ بىــر
نەرســە ســۆزلىمىگەن چاغلىرىمــۇ بولغــان.
ئــۆز گېپىمىزگــە قايتىــپ كەلســەك ،جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
ھاياتىــدا شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ ئوينىغــان رولــى ئىنتايىــن
چــوڭ .جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دۇنياغــا مەۋالنــا ســۈپىتى بىلــەن
تونىلىشــىغا ۋەســىلە بولغــان ئــەڭ مۇھىــم شــەخس شەمســىددىن
ـھۇر
ـەڭ مەشـ
ـڭ ئـ
ـن رۇمىنىـ
ـە جااللىدىـ
ـىددىن يەنـ
ـزى .شەمسـ
تەبرىـ
ئەســىرى «مەســنەۋى»گىمۇ تەســىر كۆرســەتكەن .شەمســىددىن
تەبرىزىنىــڭ «ماقــاالت» ناملىــق كىتابــى بــار .بــۇ كىتــاب
ـۆھبەتلىرى ،نۇتۇقلىرى
ـلەردىكى سـ
ـڭ مەجلىسـ
ـىددىن تەبرىزىنىـ
شەمسـ
ۋە شــۇنىڭدەك جااللىدىــن رۇمــى بىلــەن بولغــان ســۆھبەتلەر
ـن
ـەن جاۋابلىرىدىـ
ـۇئاللىرىغا بەرگـ
ـورىغان سـ
ـڭ سـ
ـدە مۇرىتلىرىنىـ
ھەمـ
تۈزۈلگــەن بىــر نۇتۇقــار توپلىمىــدۇر.
مــەن «ماقــاالت» ناملىــق كىتابنــى ئوقــۇش جەريانىــدا
شەمســىددىن تەبرىزىنىــڭ نۇتۇقلىــرى ئارىســدا ســۆزلىگەن بــەزى
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ـق كىتابىدىمۇ
ـنەۋى» ناملىـ
ـڭ «مەسـ
ـن رۇمىنىـ
ـڭ جااللىدىـ
ھېكايىلەرنىـ
بارلىقىنــى بايقىدىــم .دېمــەك «ماقــاالت» بىلــەن «مەســنەۋى»
ـزى
ـىددىن تەبرىـ
ـار .شەمسـ
ـش بـ
ـدە باغلىنىـ
ـۇم دەرىجىـ
ـىدا مەلـ
ئارىسـ
ـداق ئادەتتىكى
ـدەك ئۇنـ
ـتىكىلەرنىڭ دېگىنىـ
ـۆز قاراشـ
ـا كـ
ـەزى خاتـ
بـ
دەرۋىــش ئەمەســتۇر .ئــۇ ئەســىرلەردىن بېــرى ئىســام ئالىمىــدە
يېتىشــكەن بۈيــۈك مۇرشــىتالر ئارىســىدا ئۈســتۈن ۋەزىپىلەرنــى
ـۇر.
ـر ئارىفتـ
ـاك بىـ
ـان پـ
ـىپ چىققـ
ـۈن يېتىشـ
ـش ئۈچـ
ـتىگە ئېلىـ
ئۈسـ
ئەنــە شــۇنداق ئۆمرىنــى ئىســامغا ،ئىلىم-مەرىپەتكــە ئاتىغــان
ـىدىكى
ـدەك زامانىسـ
ـۈن جااللىدىن رۇمىـ
ـى ئۈچـ
ـف بولغانلىقـ
ـر ئارىـ
بىـ
ـق
ـان ۋە مۇپتىلىـ
ـلىك قىلغـ
ـىلەردە مۇددەرىسـ
ـق مەدىرىسـ
ـەڭ داڭلىـ
ئـ
ۋەزىپىلىرىنــى ئۆتەۋاتقــان بىــر ئىســام ئالىمىنــى ئۇلــۇغ بىــر
ـىققا
ـان ئاشـ
ـەن يانغـ
ـى بىلـ
ـق ئوتـ
ـىقى ۋە ئىشـ
ـاھ ئاشـ
ـان ،ئالـ
ئىنسـ
ـىرى
ـىددىن تەبرىزىنىڭ تەسـ
ـن رۇمى شەمسـ
ـى؟ جااللىدىـ
ئايالندۇراالمتـ
بىلــەن كۈندىلىــك تۇرمۇشــىدىن ۋە مەدىرىســىلەردە ئۆتەۋاتقــان
ـمىدى؟
ـەن ئەمەسـ
ـە يۈزلەنگـ
ـا ئالىمىگـ
ـپ مەنـ
ـدن ۋاز كېچىـ
ۋەزىپىلىرىـ
شــۇڭا شەمســىددىن تەبرىــزى ھەرگىــز ئادەتتىكــى بىــر دەرۋىــش
ـان بىر
ـەن تولغـ
ـەر بىلـ
ـۇغ ھەقىقەتلـ
ـى ئۇلـ
ـى كۆڭلـ
ـتىن بەلكـ
بولماسـ
ـۇر .ئۇ
ـىز ھەقىقەتتـ
ـى شۈبھىسـ
ـى ئىكەنلىكـ
ـاد بۇلىقـ
ـان ۋە ئىرشـ
ئىرپـ
ـە
ـڭ بىزگـ
ـەۋۋۇپتۇر .ئۇنىـ
ـۇغ مۇتەسـ
ـى ،ئۇلـ
ـام ئالىمـ
ـۈك ئىسـ
بۈيـ
قالــدۇرۇپ كەتكــەن گــۈزەل شــېئىرلىرى ،ئىســىل ھېكمەتلىــك
ســۆزلىرى قاغجىــراپ كەتكــەن مەنىۋىــي باغچىمىزنــى ســۇغۇرۇپ،
كۆڭــۈل بوســتانىمىزدا رەڭمــۇرەڭ گۈللەرنــى ئاچقۇزماقتىــدۇر...
«ماقاالت» ناملىق ئەسەردىن ئۈزۈندىلەر:
سۆز ئىش ئۈچۈندۇر ،ئىش سۆز ئۈچۈن ئەمەس.
ـقى
ـىمۇ تاشـ
ـكىنىچىلىقنىڭ بىر زەررىسـ
ـى پاسـ
ـچ ئالىمىمىزدىكـ
ئىـ
پاســكىنىچىلىقتىن يــۈز مىــڭ قــات يامانــدۇر .ئىچىمىزدىكــى بــۇ
ـە
ـر قانچـ
ـەت بىـ
ـدۇ؟ پەقـ
ـۇ پاكىزلىيااليـ
ـداق سـ
ـكىنىچىلىقنى قانـ
پاسـ
ـاش ئەمەس،
ـان يـ
ـە كۆزدىن ئاققـ
ـن ھەممـ
ـى ،لېكىـ
ـۆز يېشـ
ـە كـ
تامچـ
ـان
ـن ئاققـ
ـر كۆزدىـ
ـي بىـ
ـەن ھەقىقىـ
ـىنى كۆرەلىگـ
ـر نەرسـ
ـى بىـ
بەلكـ
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ـدۇ.
ـلىرى پاكىزلىيااليـ
ـۆز ياشـ
ـاك كـ
ـاپ ،پـ
سـ
ـن
ـەن .مەندىـ
ـەردە مـ
ـۇ يـ
ـۈن بـ
ـا ئۈچـ
ـرى مەۋالنـ
ـەڭ ئاخىـ
ئـ
ـش)
ـتىقامەت قىلىـ
ـۇز ئىسـ
ـپ يالغـ
ـانالردىن ئايرىلىـ
ـۋەت (ئىنسـ
ۋە خالـ
ـە
ـۈن خالۋەتتـ
ـە كـ
ـەن بىرنەچچـ
ـۆزى بىلـ
ـى .ئـ
ـۆز ئاچمايتتـ
ـن سـ
تىـ
بولىشــىمىز الزىملىقىنــى ئېيتتىــم ۋە شــۇنداق قىلــدۇق .قۇيــاش
ـڭ چىقىۋاتقانلىقىنى
ـن يورۇقلۇقنىـ
ـى .ئاغزىمدىـ
ـۈن ئالەمنى يورۇتتـ
پۈتـ
كۆرۈۋاتىمــەن .بىــراق ئاغزىمدىــن چىققــان ســۆزلەر نــۇرى قــارا
پــەردە بىلــەن يۆگەلگەنتــى .قۇياشــنىڭ يــۈزى كۆككــە ،ئارقىســى
ـتىن
ـڭ پارقىراقلىقى قۇياشـ
ـەن يەرنىـ
ـۆك بىلـ
ـى .كـ
ـە يۈزلەنگەنتـ
خەلققـ
مەيدانغــا كېلىــدۇ .قۇياشــنىڭ يــۈزى مەۋالناغــا ،ئۇنىــڭ يــۈزى
قۇياشــقا توغرىالنغــان ئىــدى.
ـڭ زور بىر
ـدا دۇنيانىـ
ـۇ زامانـ
ـدا ،بـ
ـن قارىغانـ
ـەنئەت جەھەتتىـ
سـ
ـر،
ـوت ،پىكىـ
ـۇ مېتـ
ـدى .بـ
ـوق ئىـ
ـى يـ
ـا يېتىدىغىنـ
ـمىدا مەۋالناغـ
قىسـ
ـى
ـى مەنتىقە جەھەتلەردىن بولۇشـ
ـتىلىق ۋە ياكـ
ـى ئۇسـ
ـل جەھەتتىكـ
تىـ
مۇمكىــن .كۆڭــۈل قويســا ۋە غەم-قايغــۇ بولمىســا ،يۇقىرىدىكــى
ـۈك
ـۇ ئۈنۈملـ
ـا تېخىمـ
ـكەن ۋاقىتتـ
ـەن سۆزلەشـ
ـار بىلـ
ـاردا ئالىمـ
تېمىـ
ۋە ھوزۇرلــۇق بىــر شــەكىلدە مۇنازىرىلەشــكىلى بولىــدۇ .ئەگــەر
ـەن
ـى بىلـ
ـل يولـ
ـۇ ئەقىـ
ـام بـ
ـام ۋە تىرىشسـ
ـل ئوقۇسـ
ـڭ يىـ
ـەن مىـ
مـ
بىلىنىشــى كېــرەك بولغــان دۇنيالىــق ئىلىملەردىــن بىــر تالنىمــۇ
ـلىكى
ـەن مەۋالنانىڭ سۆزلىمەسـ
ـۋال بۇنداق ئىكـ
ـەن .ئەھـ
ئۆگىنەلمەيمـ
ـى
ـدا ئىككـ
ـدا ھوزۇرۇمـ
ـۆزلەۋاتقان چېغىمـ
ـەن سـ
ـەس .مـ
ـپ ئەمـ
ئەيىـ
ياشــلىق بىــر بوۋاقتــەك ۋە ياكــى يېڭىدىــن مۇســۇلمان بولغــان
بىرســىدەك ئاڭاليتتــى .بــۇ نــە قــەدەر تەســلىمىيەتنىڭ ئۆرنىكــى
ـە!
ھـ
ـوق .مەن
ـىم يـ
ـە ئىشـ
ـەن ئانچـ
ـق بىلـ
ـدە خەلـ
ـۇ ئالەمـ
ـڭ بـ
مېنىـ
ـىلەرنى تالاليمەن.
ـەتكەن كىشـ
ـى كۆرسـ
ـاھ يولىنـ
ـۇ دۇنيادا ئالـ
بـ
ـەرپ
ـۈن ۋاقىت سـ
ـۈزەش ئۈچـ
ـى تـ
ـدۇر .بۇنـ
ـۇ بەدەنـ
ـا بـ
دۇنيـ
قىلمــا .قانچىلىــك بولســا شــۇنچىلىك قولۇڭــدا تــۇت ،چۈنكــى
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ـن.
ـى تاپقىـ
ـۈزەل يۈزلۈكنـ
ـر گـ
ـپ بىـ
ـاڭ ،بېرىـ
ـۇر .مـ
ـۇقى ھېچتـ
ئوشـ
ئۇنىڭغــا ئاشــىق بولمىســاڭ باشــقا بىرســىنى تاپقىــن .پەردىنىــڭ
ئارقىســىدا نى-نــى گۈزەللــەر بــار .باشــقا بىــر دىلرەبــا بــار،
ـەي ھۆرمۇ؟
ـەن پۈتۈنلـ
ـەت .سـ
ـلىگە يـ
ـول ۋە ۋەسـ
ـۇل بـ
ـا قـ
ئۇنىڭغـ
يــاق ،ســەن تېخىچــە قوســاق ۋە كىيىمنىــڭ غېمىــدا .ھالبۇكــى
ھەقىقىــي قــۇل مۇنــداق غەملەرنــى قىلمايــدۇ .ئالــاھ ئۇنىــڭ
رىزقىنــى ۋە كىيىمىنــى ھــەل قىلىــدۇ .ئــۇ دەرۋىــش قانداقمــۇ
ئۇنــداق نەرســىلەرگە ئاشــىق بولىدىغانــدۇ؟
ـە بويالدى؟
ـۈل رەڭگىگـ
ـقا گـ
ـلىرىڭ نېمىشـ
ـەنكى ،كۆز ياشـ
دەيسـ
ـق
ـى ئېنىـ
ـۇنداق بولغانلىقىنـ
ـۈن شـ
ـە ئۈچـ
ـورىدىڭ ،نېمـ
ـى سـ
مادەمكـ
ـە
ـلىرى كۆڭلۈمگـ
ـق ياشـ
ـەۋدانىڭ قانلىـ
ـرەي :سـ
ـۆزلەپ بېـ
ـپ سـ
قىلىـ
ـن
ـىپ كۆزلىرىمدىـ
ـىمدا جۇشقۇنلىشـ
ـن بېشـ
ـن كېيىـ
ـدى ،ئاندىـ
تۆكۈلـ
تېشــىپ چىقتى.
ـتنى
ـۈزەل بىر دوسـ
ـى ،گـ
ـۈزەل كېچىنـ
ـى ،گـ
ـر گۈلنـ
ـۈزەل بىـ
گـ
ھەممــە ئــادەم ئــارزۇ قىلىــدۇ .ئەممــا مۇھىــم بولغىنــى گۈلنــى
ـق
ـتنى بارلىـ
ـەن ،دوسـ
ـى بىلـ
ـى قاراڭغۇلىقـ
ـەن ،كېچىنـ
ـرى بىلـ
تىكەنلىـ
ـۆيمەكتۇر.
ـەن سـ
ـرى بىلـ
دەرتلىـ
شــامدەك ئېرىمىســە ئىنســان« ،كۆيىۋاتىمــەن» دېمىســۇن.
كۆيۈشــتىن قورقســا كىشــى« ،ئاشــىق ئىشــىكى»دىن كىرمىســۇن.
كىشــىلەر «دوســت ئاغرىتىــپ ئېيتىــدۇ» دەيــدۇ .مېنىڭچــە
ـېنى
ـدۇ .سـ
ـى بولمايـ
ـت دېگىلـ
ـىنى دوسـ
ـان كىشـ
ـپ ئېيتىدىغـ
ئاغرىتىـ
ياخشــى كۆرمىگــەن كىشــى جېنىڭنــى ئاغرىتىدىغــان ســۆزلەرنى
دەيــدۇ .ھەقىقــى دوســتنىڭ دېمەكچــى بولغــان ســۆزى ئاچچىــق
ـل
ـق تىـ
ـۈن تاتلىـ
ـلىق ئۈچـ
ـى ئاغرىتماسـ
ـېنىڭ جېنىڭنـ
ـىمۇ ،سـ
بولسـ
بىلــەن ئــۇ ســۆزلەرنى ســاڭا ئاڭلىتىــدۇ.
گۈلــدەك گــۈزەل بــول ،ئەممــا تىكىنىــدەك زالىــم بولمــا.
بىرســىگە شــۇنداق ســۆز دېگىنكــى ،يــا ئۇنــى ياشــات ،ياكــى
ئۆلتــۈر .ئەممــا ھەرگىــز يارىــدار قىلمــا.
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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!
ـىغىنكى
ـۇنداق ياشـ
ـن ،شـ
ـە ئەكىتەلمىگەندىكىـ
ـى ئاخىرەتكـ
دۇنيانـ
ـۇن.
ـە ئەكەتسـ
ـېنى ئاخىرەتكـ
ـا سـ
دۇنيـ
بــۇ ھاياتتــا ھەممــە نەرســە بواللىشــىڭ مۇمكىــن .ئەممــا
مۇھىــم بولغىنــى «ئىنســان» بولماقتــۇر.
ـك
ـنىڭ قانچىلىـ
ـېنى سۆيۈشـ
ـاڭ ،سـ
ـەن بولسـ
ـەن مـ
ـكى سـ
كاشـ
ـەڭ.
ـى بىلسـ
ـن ئىكەنلىكىنـ
قىيىـ
ـكە
ـى كۆرۈشـ
ـك ياخشـ
ـام ،بۇنچىلىـ
ـەن بولسـ
ـەن سـ
ـكى مـ
كاشـ
ـام.
ـۈرگەن بولسـ
ـى سـ
ـنىڭ پەيزىنـ
ـەر بولۇشـ
مۇيەسسـ
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ھايــات چاغــدا قەدرىنــى بىلمــەي ،ئۆلگەندىــن كېيىــن
بىلگەننىــڭ ھېچكىمگــە پايدىســى يــوق .ســۆيگەنلىرىڭالرنى
تىرىلدۈرۈشــنىڭ يولــى ،ھاياتنىــڭ ســاپلىقىنى ئىتىــراپ قىلىــش ۋە
ئىپــادە بىلدۈرۈشــتىن ئىبــارەت.
ئەجــەپ ئەمەلگــە ئاشــمىدى دەپ زارالنغــان دۇئالىرىڭغــا،
كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ئەمەلگــە ئاشــماي ياخشــى بوپتىكــەن دەپ
شــۈكۈر قىلىســەن.
ـان
ـۆيگىنىمىزگە يېزىلغـ
ـا سـ
ـەر دۇئـ
ـا .ھـ
ـى دۇئـ
ـىقنىڭ تىلـ
ئاشـ
ـم.
ـى الزىـ
ـدەك بولىشـ
ـەت مەكتۇبىـ
مۇھەببـ
تــۇر ،ســىلكىن .ئۈمىدســىزلىككە چۆكمــە .ئۈمىدســىزلىك
شــەيتاندىن ،ئۈمىــد ئالالھتىنــدۇر.
ـمى
ـىرىنىڭ زور قىسـ
ـر» ناملىق ئەسـ
ـى كەبىـ
ـڭ «دىۋانـ
مەۋالنانىـ
شەمســىددىن بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ ،ئەســەرنىڭ كــۆپ
ـتلۇقىنى،
ـان دوسـ
ـا بولغـ
ـدۇ .ئۇنىڭغـ
ـۆز ئاچىـ
ـن سـ
ـمىدا ئۇنىڭدىـ
قىسـ
ـار
ـىقىنى ئىزھـ
ـي ئاشـ
ـڭ مەنىۋىـ
ـپ ،ئۆزىنىـ
ـار قىلىـ
ـىنى ئىزھـ
سېغىنىشـ
ـدۇ.
قىلىـ
مەسىلەن:
شەمســىددىن تەبرىزدىــن ئايــدەك تۇغۇلــۇپ كەلگەنــدە،
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـەت قىلىـ
ـۇپ خىزمـ
ـۇل بولـ
ـا قـ
ـاي ئۇنىڭغـ
ـاش ۋە ئـ
قۇيـ
بەللىرىگــە كەمــەر باغــاپ دىۋانــدا تۇرىــدۇ.
ـەن كۆرگەندە،
ـۆز بىلـ
ـى كـ
ـراق يۈزىنـ
ـۇنچىلىك پارقىـ
ـڭ شـ
ئۇنىـ
ـە بولدى.
ـە ئىگـ
ـۆرۈش الياقىتىگـ
ـى كـ
ـەر ھەقنـ
ـانىي كۆزلـ
ئىنسـ
مەلەكلــەر ئــۇ شــاھنىڭ ئالدىــدا ســەردار ،ئــوردا
خىزمەتكارلىرىــدەك ســەپ تارتىــپ تــۇردى .كۆكلــەر كــۆز ۋە
باشــلىرى بىلــەن ھوزۇرىــدا ســەجدە قىلــدى...
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ـق
ـېنىڭ خۇمالىـ
ـىددىن! سـ
ـارى شەمسـ
ـڭ ئىپتىخـ
ـەي تەبرىزنىـ
ئـ
كۆزلىرىڭدىــن كەلگــەن ئىشــق ئوتــى دىلىمنــى دائىمــا شــادىمان
ئەيلىــدى...
شــەرقنىڭ قۇياشــى ،تەبرىزنىــڭ ئىپتىخــارى بولغــان
ـمەكتە...
ـەر يۈگۈرەشـ
ـەك كۆڭۈللـ
ـىدىن بۇلۇتتـ
ـىددىننىڭ ئارقىسـ
شەمسـ
شەمســىددىن تەبرىــزى ئايــدەك پارقىرىــدى .يــاق ،ئۇنــى
قانــداق قىلىــپ ئايغــا ئوخشــاتقىلى بولســۇن .ئۇنىــڭ يــۈزى
ئايدىنمــۇ بەكــرەك نۇرلۇقتــۇر.
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
ئىشــاردىن قۇتۇلــدۇم ،ھــۆر بولــدۇم.
ـى چوڭقۇر
ـن رۇمـ
ـان جااللىدىـ
ـن ئايرىلغـ
ـىددىن تەبرىزىدىـ
شەمسـ
ـېئىرىنى يازىدۇ:
ـق شـ
ـلە» ناملىـ
ـدە «ئەسـ
ـراپ ئىچىـ
ئىزتىـ
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،
دىنىــم ئاشــىقتۇر مېنىــڭ ،ســېنىڭ يۈزۈڭدىــن ھەممىنــى
كــۆردۈم.
مېنىڭ دىنىم سېنىڭ يۈزۈڭدە جۇاللىنىدۇ ،ئەي سۆيگىنىم.
بۇنى ئۇنۇتما ،ئەسلە!
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 .5ئاشىق
قەلەم ھەر نەرسىنى يازىدۇ،
ئاشىققا كەلگەندە بېشى قايىدۇ.
ئاشىقنى چۈشەندۈرۈشتە ئاقىلمۇ ئازىدۇ،
شۇڭا يەنە ئۇنى ئاشىقنىڭ ئۆزى يازىدۇ

-مەۋالنا

تەســەۋۋۇپتا ئالەمنىــڭ بارلىققــا كېلىشــىنى ئــۈچ خىــل
نەزىرىيــە بويىچــە شــەرھىلەيدۇ ،يەنــى ئىســتېتىك نەزىرىيىســى،
ئىشــق نەزىرىيىســى ۋە گىنوســئولوگىيە (بىلىــش نەزەرىيىســى).
ـنى-جامالىنى كۆرۈش
ـۆز ھۆسـ
ـاھ ئـ
ـى ئالـ
ـتېتىك نەزىرىيىسـ
ئىسـ
ـۇر.
ـەن تەلىماتتـ
ـان دېگـ
ـى ياراتقـ
ـدا تەبىئەتنـ
ـەك ئورنىـ
ـۈن ئەينـ
ئۈچـ
شــۇنىڭ ئۈچــۈن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئەســەرلىرىدە «ئەينــەك»
ـى ئىنكاس،
ـپ مەۋجۇتلۇقنـ
ـۇ ئوبىكتىـ
ـدۇ .ئـ
ـۆپ ئۇچرايـ
ـى كـ
ئىبارىسـ
ئىنكاســنى مەۋجۇدىيــەت دېگــەن قاراشــنى ئەســەرلىرىدە ئىلگىــرى
ســۈرىدۇ .ئەينــەك بولمىســا ئۆزىمىزنــى ھەرگىــز كۆرەلمەيتتــۇق
دەپ قــاراپ تەبىئەتتىكــى بارلىــق مەۋجۇدىيەتلــەردە ئالالھنىــڭ
ئەكســىنى كۆرگىلــى بولىدىغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ .شــۇڭا
ـق
ـپ بارلىـ
ـىلەردىن تارتىـ
ـق ھادىسـ
ـى بارلىـ
ـەرلىرىدە تەبىئەتتىكـ
ئەسـ
جانلىقالرغىچــە بولغــان مەۋجۇداتالرنىــڭ ھەرىكەتتــە ئىكەنلىكىنــى،
شــەكىل بولســا ماددىنىــڭ كونكــرت ھالىتــى ،كونكــرت رىئــال
جىســىم ھەمىشــە ھەرىكەتلىنىــپ ئۆزگىرىــپ ،بىــر خىــل ھالەتتىــن
ئىككىنچــى خىــل ھالەتكــە ئۆتــۈپ تۇرىدىغــان رىئــال ماددىــي
ھالــەت ئىكەنلىكىنــى ،ئۇالرنىــڭ ئەســلى مەنبەســى پەقــەت بىــر
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ئىكەنلىكىنــى چۈشــەندۈرىدۇ .بۇنــى ئوبرازلىــق ھالــدا دېڭىــز
ـەن ھور
ـىرى بىلـ
ـىقلىقنىڭ تەسـ
ـى ،ئىسسـ
ـۈيىنىڭ دولقۇناليدىغانلىقىنـ
سـ
بولــۇپ يۇقىرىغــا كۆتۈرىلىدىغانلىقىنــى ئاندىــن ھــاۋا بوشــلۇقىدا
ھــور زەررىچىلىــرى بىرىكىــپ بۇلــۇت ھاســىل بولىدىغانلىقىنــى
ئاندىــن تامچــا بولــۇپ قايتىدىــن يەنــە يامغــۇر ھالىتىــدە
تۆۋەنگــە چۈشــىدىغانلىقىنى ،بــۇ يامغــۇر ســۇلىرى قوشــۇلۇپ
ـاالر
ـا ،دەريـ
ـۇلۇپ دەريـ
ـتەڭلەر قوشـ
ـى ،ئۆسـ
ـتەڭ بولىدىغانلىقىنـ
ئۆسـ
ـەر
ـر چەمبـ
ـارەت بىـ
ـن ئىبـ
ـا قۇيۇلىدىغانلىقىدىـ
ـە دېڭىزغـ
ـرى يەنـ
ئاخىـ
ئىچىــدە دائىــم بىــر سىســتېمىغا ئاساســەن توختاۋســىز ھەرىكــەت
قىلىــدۇ .بــۇ جەرياندىكــى ئۆزگىرىــش ،يوقىلىــش ۋە راۋاجلىنىــش
ـر
ـە بىـ
ـن يەنـ
ـر ھالەتتىـ
ـش ،بىـ
ـەكىلدىكى ئۆزگىرىـ
ـىلىرىنى شـ
ھادىسـ
ھالەتكــە ئۆتــۈش جەريانــى .ئەممــا ئۇالرنىــڭ مەنبەســى يەنىــا
بىــر دەپ قارايــدۇ.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا مۇتلــەق بارلىــق
تەبىئەتتىــن ئىبــارەت بــۇ ئەينەكتــە ئۆزىنــى كۆرگەندىــن كېيىــن
ـە
ـۈپىتىدىكى تەبىئەتتـ
ـەك سـ
ـدە ئەينـ
ـان ھەمـ
ـىق بولغـ
ـا ئاشـ
ئۇنىڭغـ
كۆرۈنگــەن ھۆســنى-جامالىنىمۇ ئۆزىگــە ئاشــىق قىلغــان .يەنــى
ئالــاھ تەبىئەتكــە ئاشــىق ،تەبىئــەت ئالالھقــا ئاشــىق .بــۇ
ـۇڭا
ـىدۇر .شـ
ـق نەزىرىيىسـ
ـە ئىشـ
ـى نەزەرىيـ
ـەۋۋۇپتىكى ئىككىنچـ
تەسـ
ـا قويغان.
ـى ئورۇنغـ
ـقنى بىرىنچـ
ـەرلىرىدە ئىشـ
ـى ئەسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـق غەليانى
ـڭ ،ئىشـ
ـەن ئىدىـ
ـىق ئەتكـ
ـە ئاشـ
ـاننى ئۆزۈڭگـ
ـۇ «ئىنسـ
ئـ
بىلــەن ئالــەم بارلىققــا كەلــدى» دەيــدۇ.
تەســەۋۋۇپتا يەنــە «ۋۇجــۇدى مۇتلــەق» بىلىنمەكنــى
ـى ئىلگىرى
ـى ياراتقانلىقىنـ
ـەۋەبتىن كائىناتنـ
ـۇ سـ
ـى ۋە مۇشـ
خالىغانلىقـ
ســۈرىدۇ ،بــۇ ئۈچىنچــى نەزىرىيــە «بىلىــش نەزەرىيســى» دۇر.
شــۇڭا تەســەۋۋۇپتا ئىنســاننىڭ بىردىنبىــر مەقســىتى ھەقنــى
تونــۇش ۋە بىلىــش دەپ قارايــدۇ .چۈنكــى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
ـى ياراتقان
ـۈن كائىناتنـ
ـدۈرۈش ئۈچـ
ـى بىلـ
ـەق ئۆزىنـ
ـدا ھـ
تەپەككۇرىـ
ـى
ـۇڭا تەبىئەتتىكـ
ـان .شـ
ـى قىلغـ
ـى تەجەللـ
ـى ئۆزىنـ
ـدۇ يەنـ
دەپ قارايـ
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بارلىــق يەككــە بارلىــق بولغــان ئالالھنىــڭ ســۈپەتلىرى ئەكــس
ئەتكــەن .ئىنســانمۇ ھەقنىــڭ تەجەللىســى ،ئۇنىڭــدا ھەقنىــڭ
ســۈپەتلىرى ئــەڭ مۇجەسســەم ھالــدا تەجەللــى بولغــان .شــۇڭا
ھەقنــى تونــۇش ئۆزىنــى ســۈزۈك تونۇشــتىن باشــلىنىدۇ ،بــۇ
ئالەمنــى بىلىشــنىڭ «بىلىــش پرىنســىپى».
ـا
ـداق مەيدانغـ
ـڭ قانـ
ـىچە تەجەللىنىـ
ـڭ قارىشـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـى دۇنيا
ـدۇ .چۈنكـ
ـم بىلمەيـ
ـقا ھېچكىـ
ـن باشـ
ـى ئالالھتىـ
كېلىدىغانلىقىنـ
ـۇپ تۇرىدىغانلىقى
ـى بولـ
ـىز يېڭىدىن تەجەللـ
ـدە ئۈزلۈكسـ
ـەر دەقىقىـ
ھـ
ئۈچــۈن تەجەللىنىــڭ قانــداق مەيدانغــا كېلىدىغانلىقىنــى بىلگىلــى
ـاپاليمىز،
ـدەك ھېسـ
ـە تۇرغانـ
ـت ھالەتتـ
ـا جىمجىـ
ـز دۇنيـ
ـدۇ .بىـ
بولمايـ
ئەمەلىيەتتــە كائىنــات ھــەر ۋاقىــت ھەرىكەتتــە بولــۇپ يېڭىدىــن
ـداق ماددا
ـدۇ .ھەرقانـ
ـن يارىتىلىـ
ـە قايتىدىـ
ـپ يەنـ
ـپ ،يوقىلىـ
يارىتىلىـ
بىــر خىــل شــەكىلدىكى تەجەللىدىــن يوقىلىــپ ،يەنــە بىــر خىــل
ـدۇ.
ـۇپ تۇرىـ
ـى بولـ
ـەكىلدە تەجەللـ
شـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ پەلسەپىســى ئاشــىقنىڭ ئۈســتىگە
ـار
ـق مەۋجۇداتـ
ـى بارلىـ
ـۇ تەبىئەتتىكـ
ـۇڭا ئـ
ـۇپ ،شـ
ـان بولـ
قۇرۇلغـ
ۋە ئۇالرنىــڭ ماھىيەتلىرىنــى ،ھەرىكــەت قانۇنىيەتلىرىنــى ئاشــىق
ـق بىرال
ـي بارلىـ
ـدا ھەقىقىـ
ـڭ تەپەككۇرىـ
ـەندۈرىدۇ .ئۇنىـ
ـەن چۈشـ
بىلـ
ئالــاھ .شــۇڭا ئىشــقنىڭ ئوبيېكتىمــۇ ،ســۇبيېكتىمۇ بىــر ،يەنــى
ئاشــىقمۇ ،مەشــۇقمۇ ئەســلىدە بىــر بولغــان بولىــدۇ .شــۇڭا ئــۇ
ـى دەپ قارايدۇ.
ـر لۇتفـ
ـەن بىـ
ـانالرغا بەرگـ
ـڭ ئىنسـ
ـىقنى ئالالھنىـ
ئاشـ
ـەۋۋۇپالر
ـتۇر .مۇتەسـ
ـىق مۇقەدەسـ
ـدا ئاشـ
ـڭ تەپەككۇرىـ
ـۇڭا ئۇنىـ
شـ
ئۆزىنــى ئۇنتىغــان ھالــدا ئىشــق قاينىمىغــا چۆكــۈپ مەشــۇقى
ـە
ـك ھالىتىگـ
ـلىدىكى بىرلىـ
ـق ئەسـ
ـش ئارقىلىـ
ـىپ كېتىـ
ـەن بىرلىشـ
بىلـ
قايتىشــىنى ئۆزىنىــڭ ئــەڭ ئالىــي غايىســى قىلغــان.
ـە
ـۆزى ئىگـ
ـۇش ۋە ئـ
ـۇل بولـ
ـۇقىغا قـ
ـى ،مەشـ
ـىق تۇيغۇسـ
ئاشـ
ـەك
ـدا قىلىدىغان يۈكسـ
ـۈن پىـ
ـۇقى ئۈچـ
ـىنى مەشـ
ـەر نەرسـ
ـان ھـ
بولغـ
بىــر روھتۇر.
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زۇلەيخانىــڭ ھەزرىتــى يۈســۈپكە بولغــان ئاشــىقىغا نــەزەر
ـى،
ـق مال-مۈلكىنـ
ـڭ بارلىـ
ـال ئۆزىنىـ
ـۇ ئايـ
ـاق ،بـ
ـالىدىغان بولسـ
سـ
ـان .رىۋايەت
ـەرپ قىلغـ
ـۈن سـ
ـىتى ئۈچـ
ـڭ مەقسـ
ـى ئۆزىنىـ
گۈزەللىكىنـ
ـۇن-
ـدەك ئالتـ
ـۈك بولغىـ
ـە يـ
ـش تۆگىگـ
ـا يەتمىـ
ـچە ،زۇلەيخـ
قىلىنىشـ
كۈمــۈش ،زىبۇ-زىننەتلەرنىــڭ ھەممىســىنى يۈســۈپنىڭ ۋىســالىغا
يېتىــش ئۈچــۈن ســەرپ قىلغــان« .بۈگــۈن ھەزرىتــى يۈســۈپنى
كــۆردۈم» دېگــەن ھەممــە كىشــىگە بىــر ئۆمــۈر يەتكــۈدەك
ـە
ـچ نەرسـ
ـدە ھېـ
ـدا ئۆزىـ
ـان .ئاخىرىـ
ـە قىلغـ
ـۈش ھەدىيـ
ئالتۇن-كۈمـ
قالمىغــان .يۈســۈپكە بولغــان چەكســىز مۇھەببىتىدىــن بارلىــق
ـىمدىن
ـۇ ئىسـ
ـەن بـ
ـۈپ» دېگـ
ـەت «يۈسـ
ـۇپ پەقـ
ـىلەرنى ئۇنتـ
نەرسـ
باشــقا ھەرقانــداق نەرســىدىن ۋاز كەچكــەن .ھەتتــا بېشــىنى
كۆتــۈرۈپ كۆككــە قارىغاندىمــۇ كۆكتىكــى يۇلتــۇزالر ئۈســتىگە
ھەزرىتــى يۈســۈپنىڭ ئىســمىنىڭ يېزىلغانلىقىنــى كۆرەرمىــش.
رىۋايەتلەرگــە ئاساســانغاندا ،زۇلەيخــا ئىمــان ئېيتىــپ ھەزرىتــى
ـى كۆرگەن
ـۇنچىلىك ياخشـ
ـن شـ
ـن كېيىـ
ـەن نىكاھالنغاندىـ
ـۈپ بىلـ
يۈسـ
ـۈن
ـاپ ،پۈتـ
ـم ياشـ
ـىدىن ئايرىـ
ـۆيۈملۈك يولدىشـ
ـن ،سـ
مۇھەببىتىدىـ
ـەي
ـى پۈتۈنلـ
ـلىغان .ئۆزىنـ
ـقا باشـ
ـادەت قىلىشـ
ـەن ئىبـ
ـۇدى بىلـ
ۋۇجـ
ئالالھقــا ئاتىغــان .ھەزرىتــى يۈســۈپ زۇلەيخانــى كۈندۈزلىــرى
يېنىغــا چاقىرســا «كەچتــە كىــرەي» دېگــەن ،كەچلىــرى چاقىرســا
«ئەتــە كىــرەي» دەپ داۋاملىــق كۆرۈشــمىگەن .ئاخىــرى بىــر
ـتىن
ـى تونۇماسـ
ـەن ئالالھنـ
ـۈپكە «مـ
ـى يۈسـ
ـا ھەزرىتـ
ـى زۇلەيخـ
كۈنـ
ـن
ـن كېيىـ
ـى تونۇغاندىـ
ـن ئۇنـ
ـان ،لېكىـ
ـىق بولغـ
ـاڭا ئاشـ
ـۇرۇن سـ
بـ
ـتى ».دېگەن.
ـىپ چۈشـ
ـى بېسـ
ـم ھەممىنـ
ـان مۇھەببىتىـ
ـا بولغـ
ئۇنىڭغـ
زۇلەيخانىــڭ بــۇ ســۆزلىرىگە ھەزرىتــى يۈســۈپ مۇنــداق
جــاۋاپ بەرگــەن« :ســېنىڭ بىلــەن بىرلىشــىش بۇيرۇقىنــى مــەن
ئالالھتىــن ئالدىــم .بىزنىــڭ ئىككــى بالىمىــز بولىدىغانلىقىنــى ۋە
ئۇالرنىــڭ پەيغەمبــەر بولىدىغانلىقىنــى ئالــاھ مــاڭا بىلــدۈردى».
ـۇنداق
ـاڭا شـ
ـن كېيىن« :ئالالھ سـ
ـى ئاڭلىغاندىـ
ـۇ گەپلەرنـ
ـا بـ
زۇلەيخـ
ـەۋەپ
ـقا سـ
ـر ئىشـ
ـۇنداق بىـ
ـى شـ
ـا ۋە مېنـ
ـان بولسـ
ـرۇق قىلغـ
بۇيـ
بولۇشــقا تاللىغــان بولســا ،ئالالھنىــڭ بۇيرۇقىغــا جــان دىلىــم
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بىلــەن بويســۇنىمەن» دېگــەن ۋە كۆڭلىنــى ھەزرىتــى يۈســۈپكە
بەرگــەن.
ـتىگە
ـىق ھەممىنىڭ ئۈسـ
ـڭ تەپەككۇرىدا ئاشـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـداق دەيدۇ:
ـنەۋى»دە مۇنـ
ـىدا «مەسـ
ـدۇ .بۇ توغرىسـ
قويىلىـ
«ســۆيگۈدىن ئاچچىــق تاتلىقلىشــىدۇ .ســۆيگۈ ســەۋەبىدىن
ـىق
ـار ،سېسـ
ـەردە التقىـ
ـار يـ
ـۆيگۈ بـ
ـدۇ .سـ
ـا ئايلىنىـ
ـمۇ ئالتۇنغـ
مىسـ
ـۇپ
ـەر يوقۇلـ
ـەن دەرتلـ
ـۆيگۈ بىلـ
ـدۇ .سـ
ـپ پاكىزلىنىـ
ـۇالر پاكلىنىـ
سـ
كېســەل شــىپا تاپىــدۇ .ســۆيگۈدىن ئۆلــۈك تىرىلىــدۇ .ســۆيگۈ
ســەۋەبىدىن پادىشــاھ قــۇل بولىــدۇ .شــۇڭا ســۆيگۈ پەقــەت
ئارىفالرغــا خاســتۇر ،يەنــى ئىرپاننىــڭ نەتىجىســىدۇر .كەلســە-
كەلمــەس نەرســىلەرگە چوقۇنىدىغــان قانداقمــۇ ســۆيگۈ تەختىگــە
مۇناســىپ بولســۇن؟»
«دىۋان كەبىر»دە مۇنداق دەيدۇ:
ئالالھقــا ئاشــىق بولغانــار ،ئۇنىڭدىــن كەلگــەن دەرتنىــڭ
كۆپلىكىدىــن ســۆيىنىدۇ.
ئاشــىق ،ئاشــىقتىن كەلگــەن باالالرغــا ئىتىبــار بېرىــپ
كەتمەيــدۇ .ئۇنىڭدىــن ئىبــرەت ئالمايــدۇ.
ـە
ـا ،تۆگـ
ـەن تولسـ
ـرى بىلـ
ـەم تىكەنلىـ
ـان غـ
ـى جاھـ
ـەر ئىككـ
ھـ
ـدۇ.
ـن قورقمايـ
تىكەندىـ
ـا،
ـىزلىكلەر بىلەن بۇلغانسـ
ـار ،كۆڭۈلسـ
ـان ،ئازاپـ
ـان ۋە جاھـ
جـ
ـىدىن پاكلىنىدۇ.
ـۇ ھەممسـ
ـا ،ئـ
ـى بولسـ
ـىق تازىلىغۇچـ
ـىگە ئاشـ
بىرسـ
ئاشــىق ئوتــى كېلىــپ ئۆزۈڭدىــن باشــقا نېمــە بولســا
كۆيــدۈرۈپ كــۈل قىلســا ،بــۇ چاغــدا كۆڭلۈڭــدە نېمــە بولســا
ھەممســى كۆيســە خــوش بولغىــن .تەبەسســۇم بىلــەن كۈلگىــن.
بولۇپمــۇ ئەزەلدىــن بېــرى داۋام قىلىۋاتقــان ،دائىملىــق
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بولغــان ،ســۆيگۈگە مۇناســىپ بىرســىنىڭ ئاشــىقى بولســا بــۇ
ئاشــىق!
ـى،
ـى ،توغرىلىقنـ
ـىلىقنى ،گۈزەللىكنـ
ـت ياخشـ
ـەر ۋاقىـ
ـىق ھـ
ئاشـ
مەڭگۈلــۈك مۇھەببــەت تۇيغۇلىرىنــى ئالــاھ سۆيگۈســى بىلــەن
قوبــۇل قىلىشــى الزىــم.
جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ« :ئاشــىق ،كۆڭــۈل
يۇرتىغــا ســەپەر قىلغــان كىشــىدۇر».
ـن
ـقۇنلۇق ،ئۆزىدىـ
ـر جۇشـ
ـىق» بىـ
ـى «ئاشـ
ـڭ نەزىرىدىكـ
ئۇنىـ
كېچىــش ،ئۆزىدىــن ئۈســتۈن بىــر ھالــدۇر .ئۇنىــڭ «ئاشــىقى»
ئىنســاننى ئۆزۈمچىللىكتىــن ،مەنمەنچىلىكتىــن قۇتۇلدۇرىدىغــان
يولــدۇر.
ـدا
ـر بۇلۇڭـ
ـىقالر» بىـ
ـى «ئاشـ
ـڭ نەزىرىدىكـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ئولتــۇرۇپ تەقدىرگــە رازى بولــۇپ ،ئــۆز ئاشــىقى بىلــەن ئــۆزى
ئۈچــۈن كۆڭلىــدە ھازىرلىغــان جەننەتكــە كىرىشــكە تىرىشــىدىغان
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.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئاشــىقى پەۋقۇلئــادە بىــر «ئاشــىق».
ـان
ـىپ قىلغـ
ـاھ نېسـ
ـۇ ئالـ
ـىق»كى ئـ
ـر «ئاشـ
ـۇنداق بىـ
ـدە شـ
ھەمـ
ئــەڭ بۈيــۈك ئاالھىدىلىكلەردىــن بىرىــدۇر .مەيلــى كىــم كىمنــى،
نېمىنــى قانــداق ياخشــى كۆرســە كۆرســۇن ،قانــداق سۆيســە
77

سۆيســۇن ،بــۇ تۇيغــۇ ئاالھىدىلىكلىــرى بولغــان ئاشــىق ئۇنىــڭ
ھەقىقىــي بارلىقىنىــڭ ۋە ۋۇجۇتقــا كېلىشــىنىڭ ئەكــس ئېتىشــىدۇر.
ـدۇر،
ـە باتىلـ
ـە نەرسـ
ـقا ھەممـ
ـن باشـ
ـى« :ئالالھتىـ
ـۇ دەيدۇكـ
ئـ
ئاساسســىزدۇر .ئۇنىــڭ ئىھســانى يامغــۇرى ئۈزۈلمەيدىغــان
بۇلۇتتــۇر».
ـۇر
ـى ،چوڭقـ
ـىق ئۆتكۈنچـ
ـدە ئاشـ
ـڭ نەزىرىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بولمىســىمۇ يەنىــا ئــەڭ ئاخىرىــدا ھەقىقىــي ئاشــىققا مۇيەسســەر
ـم.
ـى الزىـ
ـۇق بولۇشـ
ـى ئوچـ
ـۈل كۆكسـ
ـۈن كۆڭـ
ـى ئۈچـ
بولىدىغانلىقـ
ـاش» دەپ
ـقا ئوخشـ
ـىز قۇشـ
ـى قاناتسـ
ـان كىشـ
ـىق بولمىغـ
«ئاشـ
ئىنســانالرنى ئاشــىققا چاقىرىــدۇ .يەنــى بارلىــق ئەســكىلىكلەردىن
ـىق.
ـا ئاشـ
ـە يەنىـ
ـان نەرسـ
ـراق تۇتىدىغـ
يىـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ قارىشــىچە ،ھەقىقىــي ئاشــىق ئالالھقــا
ـاننىڭ ئۆزلۈكى
ـداق ئىنسـ
ـاق .بۇنـ
ـەن باغالنمـ
ـۈل بىلـ
ـي كۆڭـ
ھەقىقىـ
ـداق
ـۇپ بۇنـ
ـى بولـ
ـرى پەللىسـ
ـەڭ يۇقىـ
ـىقنىڭ ئـ
ـۇ ئاشـ
ـدۇ .بـ
قالمايـ
ـالمايدۇ.
ـان سـ
ـقىالرغا زىيـ
ـدۇ ،باشـ
ـوغ تارتمايـ
ـىگە چـ
ـان نەپسـ
ئىنسـ
چۈنكــى ئاشــىقنىڭ مەنبەســى بولغــان ئالــاھ بۇيرىغــان ھەقىقىــي
ئەخالققــا پۈركەنگــەن بولىــدۇ.
ئاشىق بول ئاشىق ،ئاشىقنى تالال،
سەنمۇ تالالنغان بىر ئىنسان بول!
شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى بۈيــۈك بىــر «ئاشــىق»تۇر.
ـەن
ـىق بىلـ
ـۇپ ،ئاشـ
ـوق بولـ
ـىقتا يـ
ـىدۇر .ئاشـ
ـىقنىڭ ئەپەندىسـ
ئاشـ
بــار بولغانــدۇر .يەنــى ئاشــىقنىڭ ئۆزىــدۇر .ئاشــىقنىڭ نېمــە
ئىكەنلىكىنــى ســورىغانالرغا ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
«مېنىڭــدەك بولــۇپ بىــل ،مەيلــى نــۇر بــول ،مەيلــى
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قاراڭغــۇ ،ئــۇ بولمىغىچــە ،ئۇنــى پۈتۈنلــەي بىلەلمەيســەن.
مېنىڭــدەك بولســاڭ ئاندىــن بىلىســەن».
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بارلىــق ئەســەرلىرى
كۆپــرەك «ئاشــىق» توغرىســىدا يېزىلغــان .چۈنكــى ئۇنىــڭ
ـىمۇ
ـىقتۇر .كائىناتنىڭ يارىتىلىشـ
ـۆزى ئاشـ
ـىنىڭ ئـ
ـى ،بار بولۇشـ
ھاياتـ
ئاشــىقتىندۇر .مەۋجۇتلۇقنىــڭ يىلتىــزى ئاشــىقتۇر« .ئالالھنىــڭ
ئاشــىقى»« ،ئالالھنىــڭ سۆيگۈســى» ھەممىدىــن مۇقەددەســتۇر.
ـۇ ئالەمنىڭ
ـم ئـ
ـل ۋە ئىلىـ
ـدە ئەقىـ
ـڭ نەزىرىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ھەقىقەتلىرىنــى بىلىشــكە چارىســىز .بــۇالر پەقــەت ئىنســانالرنى
بىــر نۇقتىغىچــە ئاپىرىــدۇ .ئەممــا نىشــانغا ئاپارمايــدۇ .ئــۇ
مۇنــداق دەيــدۇ« :ئەقىــل پۈتــۈن بارىدىغــان يولالرنــى بىلگــەن
تەقدىردىمــۇ ،ئاشــىق يولىنــى بىلەلمەيــدۇ».
ئىنسان بىلەن ئالالھ ئارىسىدا بىر دېڭىز بار دېسەك،
ئەقىل بۇ دېڭىزدا ئۈزگۈچى ،ئاشىق بولسا كېمىدۇر.
ـك
ـۈن يېتەرلىـ
ـول ئۈچـ
ـر يـ
ـۇزۇن بىـ
ـا ئـ
ـدۇر ،ئەممـ
ـۈزۈش گۈزەلـ
ئـ
ئە مە س .
ئىنســان ئــۈزۈش جەريانىــدا ھېرىــپ قېلىشــى ھەتتــا ســۇغا
چۆكــۈپ ئۆلۈشــى مۇمكىــن.
ئەمما كېمىگە چۈشكەن نىشانغا بارااليدۇ.
ـداق
ـقا ھېچقانـ
ـىق»تىن باشـ
ـەرلىرىدە «ئاشـ
ـى ئەسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـدۇ.
ـى ئىپادىلەيـ
ـەت بەرمىگەنلىكىنـ
ـىگە ئەھمىيـ
نەرسـ
سۆيگۈنۈم جانىمسەن مۇھەببىتىم دائىما،
بىر قەدەمچىلىك تۇپراق بوپتىمەن ساڭا.
مەزھەبىم ئاشىق ،سەندىن كۆردۈم ئالەمنى،
سەن ئەلبەت جان كۆزۈم بىر ماڭا قارىغىنا!
جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ۋەتەنگــە بولغــان مۇھەببەتنــى
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«ئاشــىق» ئارقىلىــق ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىــپ مەدھىيەلەيــدۇ.
ۋەتەننــى سۆيۈشــمۇ بىــر ئاشــىقتۇر .ئالالھنــى سۆيۈشــنىڭ
ـۆزلەيدۇ:
ـە سـ
ـداق ھېكايـ
ـۇ مۇنـ
ـىدا ئـ
ـۇ توغرىسـ
ـىدىندۇر .بـ
جۈملىسـ
ـى چەككەن
ـران ئازابـ
ـۇقىدىن ئايرىلىپ ھىجـ
ـار مەشـ
ـۇزۇن يىلـ
ئـ
بىــر ئاشــىق ۋەتىنىگــە قايتىــپ مەشــۇقى بىلــەن دىدارلىشــىپتۇ.
ـپ،
ـان كېزىـ
ـار جاھـ
ـۇزۇن يىلـ
ـوراپتۇ« :ئـ
ـىقىدىن سـ
ـۇقى ئاشـ
مەشـ
نۇرغــۇن شــەھەرلەرنى كــۆردۈڭ .ئەجىبــا قايســى شــەھەر ئــەڭ
ـاۋاپ
ـداق جـ
ـەي مۇنـ
ـچ ئىككىنلەنمـ
ـىق ھېـ
ـەن؟» ئاشـ
ـى ئىكـ
ياخشـ
بېرىپتــۇ« :سۆيگۈســى بــار شــەھەر! گەرچــە ئولتۇرغــان يېرىمىــز
ـدۇر.
ـۈن بىپايانـ
ـز ئۈچـ
ـىمۇ ،بىـ
ـك بولسـ
ـۈكىچىلىك كىچىـ
ـە تۆشـ
يىڭنـ
ـۇر
ـۈن جەننەتتـ
ـز ئۈچـ
ـىمۇ ،بىـ
ـۇ بولسـ
ـدەك قاراڭغـ
ـڭ تېگىـ
قۇدۇقنىـ
ۋە يۈســۈپنىڭ يۈزىــدەك ئايدىڭــدۇر .دۇنيــادا ئــۆز ۋەتىنىدىــن
ـوق!»
ـەر يـ
ـر يـ
ـچ بىـ
ـز ھېـ
ئەزىـ
ئاشــىقنىڭ باســقان ئىزلىــرى باشــقا ئىزالرغــا ئوخشــىمايدۇ.
ئاشــىق بىــر روھتــەك يۇقىردىــن تۆۋەنگــە قــەدەم ئالىــدۇ .بــۇ
قەدەملــەر خــۇددى پىلنىــڭ چامدىمىغــا ئوخشــايدۇ .بــۇ قەدەملــەر
بەزىــدە دېڭىــز دولقۇنلىرىــدەك يۇقىرىغــا كۆتۈرۈلســە ،بەزىــدە
بېلىقتــەك ســۇنىڭ ئاســتىغا شــۇڭغۇيدۇ.
ـا
ـۇپ ھەتتـ
ـىق بولـ
ـي ئاشـ
ـىقى ئىالھىـ
ـڭ ئاشـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـۇ كۈننى
ـى ئـ
ـاپلىغان ،يەنـ
ـى دەپ ھېسـ
ـوي كۈنـ
ـى تـ
ـەن كۈنىنـ
ئۆلگـ
ئاشــىقنىڭ ۋىســالىغا يېتىدىغــان كۈنــى دەپ بىلگــەن .شــۇنىڭ
ـڭ
ـان -12ئاينىـ
ـات بولغـ
ـۇ ۋاپـ
ـادا ئـ
ـە كونيـ
ـا ھازىرغىچـ
ـۈن تـ
ئۈچـ
ـى»
ـى «توي كېچىسـ
ـى يەنـ
ـارۇس» كېچىسـ
ـەبئى ئـ
ـى «شـ
-17كۈنىنـ
ـدۇ.
ـرى ئۆتكۈزىلىـ
ـەش پائالىيەتلىـ
ـوڭ تەبرىكلـ
دەپ چـ
ـتىكى بىردىنبىر ھەق
ـا يېتىشـ
ـىقنى ئالالھقـ
ـى ئاشـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۆز
ـەپىۋىي كـ
ـان پەلسـ
ـىق»قا بولغـ
ـۇ «ئاشـ
ـان .ئـ
ـول دەپ تونىغـ
يـ
ـتۈرگەن:
ـر جۈملىگە مۇجەسسەملەشـ
ـاپ مۇنداق بىـ
ـىنى يېغىنچاقـ
قارىشـ
ـار».
ـدا روھ بەختىيـ
ـق ئوتىـ
«ئىشـ
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 .6كۆڭۈل
كۆڭۈل تۇمانى ئاشىقىمىزنى ئاشكارىلىما كۆڭۈل،
كۆڭۈلدىن چىققان تۇمان ،ئوچۇق كۆرۈنەر كۆڭۈل.
كۆڭۈلدە قان دولقۇنلىرى بۇژغۇنالپ تاشىدۇ،
بەلكى ئۇ كۆڭۈل ئەمەس ،بىر دېڭىزدۇر ئەي كۆڭۈل.

ـتلۇق،
ـۆيگۈ ،دوسـ
ـاننىڭ يۈرىكىدىكى سـ
كۆڭۈل دېگەنلىك ئىنسـ
ئــارزۇ ،چۈشــەنچە ،ئــوي ۋە نەپــرەت قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش
تۇيغۇالرغــا ئىگــە بولغــان بىــر خىــل روھىــي خۇسۇســىيەتتىن
ـەيئىگە
ـر شـ
ـق بىـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـۇ تۇيغـ
ـى ئاشـ
ـادەم قەلبىدىكـ
ـارەت .ئـ
ئىبـ
يېقىنلىقىنــى ۋە شــۇنىڭغا بولغــان سۆيگۈســىنى ياكــى نەپرىتىنــى
ئىپادىلەيــدۇ .كۆڭــۈل ئىنســاننىڭ ئــەڭ نــازۇك تۇيغۇســىدۇر.
شــۇ ســەۋەبتىنمۇ بىــزدە «كۆڭــۈل ئازارىدىــن تەڭــرى بىــزار» ،
ـەن
ـاقايمايدۇ» دېگـ
ـى سـ
ـۈل يارىسـ
ـاقىيىدۇ ،كۆڭـ
ـى سـ
ـغ يارىسـ
«تىـ
ماقال-تەمســىللەر بــار.
ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇر يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ ئۆزىنىــڭ
ـانغا
ـىرىدە ،ئىنسـ
ـق ئەسـ
ـك» ناملىـ
ـھۇر «قۇتادغۇبىلىـ
ـا مەشـ
جاھانغـ
ـدۇ.
ـى قويىـ
ـا كۆڭۈلنـ
ـى ئورۇنغـ
ـدە بىرىنچـ
ـەر ئىچىـ
ـەن نېمەتلـ
بېرىلگـ
«قۇتادغۇبىلىك»نىڭ -387بېيىتىدا:
«قەلب ،كۆز ،ئىدراك ،ئەقىل ۋە بىلىم بەردى،
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تىلىمنــى ئېچىــپ ســۆزۈمنى راۋان قىلــدى ».دەپ قەلبنــى
يەنــى كۆڭۈلنــى ئــەڭ مۇھىــم ئورۇنغــا قويغــان.
جااللىدىــن رۇمىنىڭمــۇ بارلىــق ئەســەرلىرىنىڭ يەنــە بىــر
ئورتــاق نۇقتىســى يەنىــا كۆڭۈلــدۇر .جااللىدىــن رۇمىنىــڭ
نەزىرىــدە كۆڭــۈل ئالالھنىــڭ ئەكــس ئېتىشــى ،كۆرۈنىشــى،
ـەردۇر.
ـر يـ
ـدەك بىـ
ـان كەبىـ
ـىمۋولى بولغـ
ـڭ سـ
ـەددەس بارلىقنىـ
مۇقـ
ـەددەس
ـىدا مۇقـ
ـۇ توغرىسـ
ـى بـ
ـدۇر .چۈنكـ
ـۇ ئۇلۇغـ
ـا كەبىدىنمـ
ھەتتـ
دىنىمىــز ئىســامنىڭ ئىككىنچــى خەلىپىســى بولغــان ھەزرىتــى
ئۆمــەر مۇنــداق دېگــەن« :كەبىنــى مىــڭ قېتىــم چېقىۋەتســەم
ـى
ـەن .چۈنكـ
ـى رەنجىتمەيمـ
ـڭ كۆڭلىنـ
ـر مۆمىننىـ
ـى ،بىـ
چېقىۋېتىمەنكـ
ئــۇ كۆڭۈلــدە ئالــاھ بــاردۇر».
جااللىدىــن رۇمىمــۇ ھەزرىتــى ئۆمــەردەك كۆڭــۈل ھەققىــدە
مۇنــداق قۇرالرنــى تىزىــدۇ:
«كۆڭۈلنى چاقماق ،كەبىنى چېقىشتىنمۇ بەتەر گۇناھتۇر».
يەنە ئۇ كۆڭۈل توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
ـا
ـن قوروالرغـ
ـم ،تاغالردىـ
ـەن بىلىـ
ـق ئۆگەنگـ
ـپ ئارقىلىـ
«مائارىـ
ـپ
ـرى ئىتىلىـ
ـش يوللىـ
ـۇ ئېقىـ
ـايدۇ .ئـ
ـا ئوخشـ
ـان ئېرىققـ
ـاراپ ئاققـ
قـ
ـاچ.
ـۇالق ئـ
ـر بـ
ـەن كۆڭلۈڭدىــن بىـ
ـۇڭا سـ
ـا ئاقالمايــدۇ .شـ
قالسـ
كۆڭۈلدىكــى بىلىــم ئېرىقلىرىدىــن ئۇرغــۇپ چىققــان ئــۇ جەۋھــەر
ـۇر.
ـۈرەك كومزەكتـ
ـا ،يـ
ـۇ بولسـ
ـۈل سـ
ـدۇ .كۆڭـ
ـز بۇلغانمايـ
ھەرگىـ
ـە
ـى مىڭالرچـ
ـەر ،ئادەتتىكـ
ـر ھۈنـ
ـك بىـ
ـى زەررىچىلىـ
كۆڭۈلدىكـ
ھۈنەردىــن ياخشــىدۇر .كۆڭــۈل كــۆزى بىلــەن كۆرگــەن ھــەر
نەرســە ھەقىقىــي نەرســىدۇر».
ئىنســانالر ئىجتىمائىــي ھاياتتــا نۇرغۇنلىغــان مەشــغۇالتالر
ـا تارتىدۇ.
ـۆپ جەۋر-جاپـ
ـۈن كـ
ـۇالر ئۈچـ
ـۇغۇللىنىدۇ ۋە بـ
ـەن شـ
بىلـ
ئەممــا بۇالرغــا چىــن كۆڭلــى بىلــەن رازى بولىــدۇ .بولۇپمــۇ
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ـك
ـپ بەختلىـ
ـا ھوزۇرلىنىـ
ـەت قازانسـ
ـىپ مۇۋەپپىقىيـ
ـە ئېرىشـ
نەتىجىگـ
ـۈك
ـا كۆڭۈللـ
ـۇ ھاياتتـ
ـى بـ
ـە كىشـ
ـۈن ھەممـ
ـڭ ئۈچـ
ـدۇ .ئۇنىـ
بولىـ
ياشاشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ.
شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ« :كۆڭــۈل ھــەر
ـن
ـەر ئىلىمدىـ
ـدۇ .ھـ
ـەن ئوزۇقلىنىـ
ـوزۇق بىلـ
ـر ئـ
ـتتىن بىـ
ـر دوسـ
بىـ
بىــر لــەززەت ئالىــدۇ».
كۆڭــۈل بىــر ئەينەككــە ئوخشــايدۇ .ئەينەكنــى داۋاملىــق
ســۈرتۈپ ،تازىــاپ تۇرمىســا توپا-چــاڭ باســىدۇ .ئۇنىــڭ
ئۈچــۈن ھــەر دائىــم كۆڭۈلنــى مەنىۋىــي جەھەتتىــن تازىــاپ،
ـۇرەڭ
ـى رەڭمـ
ـۇ دۇنيادىكـ
ـى بـ
ـرەك .چۈنكـ
ـىمىز كېـ
ـاكالپ تۇرۇشـ
پـ
ـتەكلىرىنى،
ـتۇرۇپ ،ئىسـ
ـى قاماشـ
ـان كۆزىنـ
ـار ،ئىنسـ
ـي بايلىقـ
ماددىـ
ئېھتىياجلىرىنــى ئاشــۇرىدىغان ئوبېكتىــپ شــەيئىلەر ،ئىنســاننىڭ
ـدۇ.
ـى كىرلىتىـ
ـڭ كۆڭلىنـ
ـپ ،ئادەمنىـ
ـىر قىلىـ
ـا تەسـ
ـۇبېكتىپ ئېڭىغـ
سـ
كىرلەنگــەن كۆڭۈلــدە ئالالھنىــڭ ئەكســى تەججەللــى ئەتمەيــدۇ.
ـىمىز
ـز تۇتۇشـ
ـى پاك-پاكىـ
ـۈل ئەينىكىمىزنـ
ـم كۆڭـ
ـەر دائىـ
ـۇڭا ھـ
شـ
الزىــم .كۆڭلىمىزنــى ئاشــىق ،ســەمىمىيەت ،دوســتلۇق ،ســۆيگۈ
بىلــەن تولــدۇرۇپ ،خىرىــس ،ئىنتىقــام ،ئۆچمەنلىــك ،ھەســەت
قاتارلىــق تۇيغۇالرنىــڭ ئــورۇن ئېلىشــىغا يــول قويماســلىقىمىز
الزىــم.
بۇ توغرىسىدا جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ـۈزەل
ـي گـ
ـى ھەقىقىـ
ـان كىشـ
ـز بولمىغـ
ـى پاكىـ
ـۈل ئەينىكـ
كۆڭـ
بىلــەن ســەتنى پــەرق ئېتەلمەيــدۇ .كىمنىــڭ كۆڭــۈل ئىشــىكى
ئېچىلســا ،ئۇنىــڭ كۆڭــۈل تۆرىــدە مىــڭ قۇيــاش چاقنايــدۇ.
ـن.
ـى تېرىغىـ
ـۆيگىنىڭ ئۇرۇقىنـ
ـاڭ ،سـ
ـنى ئويلىسـ
ـۈل ئېلىشـ
كۆڭـ
جەننەتكــە كىرىشــنى ئويلىســاڭ ،يولالرغــا تىكــەن تېرىشــتىن ۋاز
ـىز
ـدا چەكسـ
ـۇر .ئۇنىڭـ
ـر ئەينەكتـ
ـز بىـ
ـەر پاك-پاكىـ
ـەچ .كۆڭۈللـ
كـ
شــەكىللەرنى كۆرەلەيســەن.
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پاك-پاكىــز كۆڭــۈل قانــداق بۇيــرۇق بەرســە ،تۇيغــۇالر
شــۇ بويىچــە ھەرىكــەت قىلىــدۇ.
كۆڭۈللىــرى پــاك بولغانــار رەڭلەردىــن ،پەردازالردىــن ۋە
ھەرخىــل پۇراقالردىــن خالــى بولىــدۇ.
كۆڭۈل ئېلىشنى بىلمىگەنگە كۆڭۈلنى ئامانەت ئەتمە.
ـى
ـتالرنىڭ كۆڭلىنـ
ـۆيەر ،دوسـ
ـەڭ ،ياردەمسـ
ـى كـ
ـۈل كۆكسـ
كۆڭـ
رەنجىتمەيدىغــان ئىنســانالر ئالالھنىــڭ ھوزۇرىــدا ئــەڭ ياخشــى
ئىنســانالردۇر.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ھەزرىتــى يۈســۈپنىڭ بىــر دوســتى ســەپەردىن كېلىــدۇ.
ھەزرىتــى يۈســۈپ دوســتىدىن« :مــاڭا نېمــە ســوۋغا ئالغــاچ
كەلدىــڭ؟»
ـە
ـوق زادى نېمـ
ـەندە يـ
ـدۇ« :سـ
ـاۋاب بېرىـ
ـداق جـ
ـتى مۇنـ
دوسـ
ـەندىن تېخىمۇ
ـا سـ
ـار؟ ئەممـ
ـڭ بـ
ـە ئېھتىياجىـ
ـېنىڭ نېمىگـ
ـى؟ سـ
باركـ
ـۆر
ـۆزۈڭ كـ
ـى ئـ
ـۈن ،ئۆزۈڭنـ
ـى ئۈچـ
ـى بولمىغانلىقـ
ـق بىرسـ
چىرايلىـ
ـم».
ـاچ كەلدىـ
ـەك ئالغـ
ـر ئەينـ
دەپ بىـ
ئالالھنىــڭ ھېچبىــر نەرســىگە ئېھتىياجــى يــوق .بەندىلــەر
ـۈن ،پارقىراق
ـى ئۈچـ
ـى كۆرىشـ
ـن ئۆزىنـ
ـا ئۇنىڭدىـ
ـڭ ئالدىغـ
ئالالھنىـ
ـم.
ـش الزىـ
ـپ بېرىـ
ـى ئېلىـ
ـر كۆڭۈلنـ
ـز بىـ
ـى ،پاكىـ
بىــر ئەينەكنـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا كۆڭــۈل ھەرۋاقىــت
ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرغــان .شــۇ ســەۋەبتىن مەشــھۇر ئەســىرى
ـۇن
ـداق ئالتـ
ـپ مۇنـ
ـۆز ئېچىـ
ـن سـ
ـم كۆڭۈلدىـ
ـنەۋى»دە دائىـ
«مەسـ
قۇرالرنــى بىزگــە قالــدۇرۇپ كەتكــەن:
ـۇرى
ـۈل نـ
ـدى .كۆڭـ
ـا كەلـ
ـدە مەيدانغـ
ـاغ ئىچىـ
ـۇرى يـ
ـۆز نـ
كـ
ـاللىقنىڭ
ـدۇ .خۇشـ
ـۇرۇنغان بولىـ
ـە يوشـ
ـڭ ئىچىگـ
ـە قاننىـ
ـر تامچـ
بىـ
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جايــى كۆڭــۈل .غەمنىــڭ ماكانــى جىگــەردۇر .ئەقىــل بولســا
مېڭىنىــڭ ئىچىدىكــى شــامغا ئوخشــايدۇ.
كــۆز بىلــەن كۆڭــۈل ،كاتىپنىــڭ قولىدىكــى قەلەمــدەك
ھەقنىــڭ ئىككــى بارمىقــى ئارىســىدا.
كۆڭلى ئۆلۈكلەر روھسىز بولىدۇ.
كۆڭلى توڭغا جەننەتمۇ سەت كۆرۈنىدۇ.
كۆڭــۈل شــۇنداق بىــر نەرســىكى ،ئۇنىــڭ ئىچىــدە يەتتــە
ـە-
ـۇڭا ھىلـ
ـدۇ .شـ
ـپ بولىـ
ـاما غايىـ
ـە سـ
ـماندەك يۈزلەرچـ
ـات ئاسـ
قـ
ـتىمە.
ـب ئىسـ
ـر قەلـ
ـك بىـ
ـان كىچىـ
ـەن تولغـ
ـر بىلـ
مىكىـ
ســەن ھوزۇرغــا يۈزلەرچــە خالتــا ئالتــۇن بىلــەن كەلگىنىــڭ
ـۈرەك
ـال يـ
ـر تـ
ـىز بىـ
ـەت ئەيىپسـ
ـەندىن پەقـ
ـەق سـ
ـەن جانابىھـ
بىلـ
ئىســتەيدۇ.
بىــز ھەممىمىــز بــۇ كائىناتنىــڭ بىــر ئەزاســى بولــۇش
ـايمىز .جەمئىيەتنىڭ
ـە ياشـ
ـر جەمئىيەتتـ
ـاق بىـ
ـەن ئورتـ
ـۈپىتىمىز بىلـ
سـ
پەزىلەتلىــك بىــر جەمئىيــەت بولۇشــى ۋە ئۆزىمىزنىــڭ پەزىلەتلىــك
بىــر جەمئىيــەت ئەزاســى بولۇشــىمىز ئۈچــۈن ئالــدى بىلــەن
ـن
ـش ئەركىنلىكىدىـ
ـارنى قىلىـ
ـرا ئىشـ
ـىمىزغا ،توغـ
ـق بولۇشـ
ئەخالقلىـ
ئىبــارەت ھەقىقــى ئەركىنلىككــە ئىگــە بولۇشــىمىز الزىــم .توغــرا
ـۈل
ـان كۆڭـ
ـۆيگۈگە تولغـ
ـەت سـ
ـى پەقـ
ـش ئەركىنلىكـ
ـارنى قىلىـ
ئىشـ
ئىگىلىرىــا ئېرىشــەلەيدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى «دىۋانــى كەبىــر» ناملىــق ئەســىرىدە
مۇنــداق دەيــدۇ:
ســېنىڭ كۆڭلۈڭنــى رەنجىتكــەن نەرســە پەقــەت ئۆزۈڭنىــڭ
شــەيخى ۋە ۋەزىڭــدۇر .چۈنكــى جاھــان سۆيگۈســىدە ســۇ
ئۈســتىدىكى نەقىشــلەردەك قــارار يوقتــۇر...
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ئالــاھ شــارابىنىڭ كۈپــى كۆڭۈلــدۇر .كۈپنىــڭ ئاغزىنــى
ئــاچ .ئەســكى خۇي-مىجــەز الي بولــۇپ ئۇنىــڭ ئاغزىنــى
ئېتىۋاپتــۇ .ئەگــەر كۈپنىــڭ ئاغزىنــى ئــازراق بوشاتســاڭ ،ســاڭا
ـەرلىرىنى
ـڭ ئەسـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـى كېلىـ
ـەرنىڭ پۇرىقـ
ـە ئەسـ
ـۈز مىڭالرچـ
يـ
ـا
ـەن .ۋۇجۇتقـ
ـاناپ بواللمايسـ
ـۇ سـ
ـەڭ قىيامەتكىچىمـ
ـانايمەن دېسـ
سـ
ـڭ
ـى دەي؟ ئۇنىـ
ـى بىرىنـ
ـى قايسـ
ـەنئەت دېڭىزىدىكـ
ـەن سـ
كەلتۈرگـ
ســەنئەت دېڭزىنىــڭ يــا ئۇچــى ،يــا ئاخىــرى بارمــۇ؟
ـۇ گۈزەل.
ـا بەكمـ
ـۇ دۇنيـ
ـى ،بـ
ـلىقىمىز الزىمكـ
ـۇنى ئۇنۇتماسـ
شـ
ـز بىلەن
ـان ياراتقۇچىمىـ
ـدە قىلغـ
ـى ئاپىرىـ
ـك بىزنـ
ـۇ گۈزەللىـ
ـا بـ
ئەممـ
بىرگــە بىزنىــڭ مەۋجۇتلۇقىمىــز بىلــەن تېخىمــۇ گۈزەللىشــىدۇ.
بىزنىــڭ مەۋجۇتلۇقىمىــز پەقــەت بىزنىــڭ ســۆيگۈگە تولغــان
ـن
ـقا جااللىدىـ
ـدۇ .شۇڭالشـ
ـىنى تاپىـ
ـۆز ئىپادىسـ
ـەن ئـ
ـز بىلـ
كۆڭلىمىـ
رۇمــى مۇنــداق دېگــەن:
تۇپــراق ئۈســتىدە ئۈنگــەن گۈللــەر سولۇشــۇپ ئۆلىــدۇ.
ئەممــا كۆڭۈلــدە ئۈنگــەن گۈللــەر مەڭگۈلــۈك بولــۇپ قالىــدۇ.
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 .7تەبىئەت
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.

تەســەۋۋۇپنىڭ ئاساســىي پىرىنســىپى بولغــان «ۋەھدەتــى
مەۋجــۇد» يەنــى «بارلىقنىــڭ بىرلىــك» تەلىماتــى تەبىئەتتىكــى
بارلىــق شــەيئىلەر كۆرۈنۈشــتە كــۆپ بولســىمۇ ،ماھىيەتتــە بىــرال
ـق
ـە بارلىـ
ـارەت يەككـ
ـن ئىبـ
ـار ئىكەنلىكىدىـ
ـۇق) بـ
ـق (مەۋجۇتلـ
بارلىـ
نەزىرىيىســىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ .يەنــى يەككــە بارلىــق بولغــان
ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىــڭ ئۈزلۈكســىز تەرەققىيــات تارىخــى
ـەت بەرگەن،
ـۆپ ئەھمىيـ
ـەڭ كـ
ـدا ئـ
ـانالر تەپەككۇرىـ
ـدا ئىنسـ
جەريانىـ
ئــەڭ كــۆپ ئويالنغــان ،تەكشــۈرۈپ تەتقىــق قىلغــان مەســىلە
بــۇ دۇنيانىــڭ ئەســلى مەنبەســى ۋە ئۇنىــڭ ماھىيىتىنــى بىلىــش،
ـىلە
ـۇ مەسـ
ـە بـ
ـدى .ئەمەلىيەتتـ
ـتىدە بولـ
ـش ئۈسـ
ـۇپ يېتىـ
ـى تونـ
ئۇنـ
ـۆز-
ـانالرنىڭ ئـ
ـۈزۈش ئىنسـ
ـۇر يۈرگـ
ـش ،تەپەككـ
ـتىدە ئىزدىنىـ
ئۈسـ
ئۆزىنــى ســۈزۈك بىلىشــىنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى .بــۇ مۇناســىۋەت
بىلــەن قۇرئــان ۋە ھەدىســنى ئۆزىنىــڭ ئاساســىي ئىدىيىۋىــي
مەنبەســى قىلغــان تەســەۋۋۇپمۇ بــۇ مەســىللەر ئۈســتىدە چوڭقــۇر
ـەۋۋۇپالر
ـدەك مۇتەسـ
ـن رۇمىـ
ـى ۋە جااللىدىـ
ـى ئەرەبـ
ـپ ،ئىبنـ
ئىزدىنىـ
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ئۆزىنىــڭ پەلســەپىۋىي قاراشــلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويغــان.
ـر ،قۇدرەتلىك
ـە قادىـ
ـڭ ھەممىگـ
ـى ئالەمنىـ
ـەۋۋۇپ پەلسەپىسـ
تەسـ
ئالــاھ تەرىپىدىــن يارىتىلغانلىقىنــى قەتئىــي مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ،
ـەس دەپ
ـۇت ئەمـ
ـق مەۋجـ
ـر بارلىـ
ـداق بىـ
ـقا ھېچقانـ
ـن باشـ
ئالالھتىـ
قارايــدۇ .شــۇڭا «ۋەھدەتــى ۋۇجــۇد» تەلىماتىغــا ئاساســلىنىپ
ئالــەم ،تەبىئــەت ۋە ئىنســانىيەتنى بىردىنبىــر بارلىــق بولغــان
«ۋۇجــۇدى مۇتلــەق» يەنــى ئالالھنىــڭ ســۈپەتلىرىنىڭ ھــەر
ـارەت دەپ
ـن ئىبـ
ـى) دىـ
ـەكىللەردىكى تەجەللىسى(جىلۋىلىنىشـ
ـل شـ
خىـ
قارايــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى تەبىئەتنــى ئالالھنىــڭ ئەكــس ئېتىشــى
يەنــى تەجەللــى قىلىشــى دەپ تونىغانلىقــى ئۈچــۈن بارلىــق
ئەســەرلىرىدە تەبىئەتتىكــى بارلىــق شــەيئىلەردىن ۋە ھادىســىلەردىن
ـەرلىرىدىكى
ـزدا ئەسـ
ـەرلىرىنى ئوقۇغىنىمىـ
ـڭ ئەسـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـۆز ئاچىـ
سـ
ۋەقــە ۋە ھادىســىلەر ،ئوتتۇرىغــا قويغــان مەركىــزى ئىدىيەلەرنىــڭ
ـن
ـر جانلىقلىقتىـ
ـان بىـ
ـن تۇغۇلغـ
ـى دىنامىزىمدىـ
ـى تەبىئەتتىكـ
مەنبەسـ
كەلگەنلىكىگــە دىققــەت قىلىمىــز.
مەيلــى «مەســنەۋى» مەيلــى «دىۋانــى كەبىــر» ناملىــق
ئەســەرلىرىدە بولســۇن دائىــم تىلغــا ئېلىنىدىغــان مەزمۇنــار،
ســۆزلەنگەن تېمىالرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك تەبىئــەت بىلــەن
ـتە
ـىلىرىنى چۈشەندۈرۈشـ
ـەت ھادىسـ
ـۇ تەبىئـ
ـىۋەتلىك .بـ
ـچ مۇناسـ
زىـ
ـر روھ،
ـتۈن بىـ
ـن ،ئۈسـ
ـرى زېھىـ
ـى يۇقىـ
ـى ناھايىتـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
چەكســىز بىــر ئاشــىقلىق بىلــەن شــېئىرىيەت دۇنياســىدا لــەرزان
ـۇر
ـى ،تەپەككـ
ـىتى پىكىرلىرىنـ
ـۈپ مەقسـ
ـڭ تـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـاما ئوينايـ
سـ
دۇنياســىنى ئامــال بــار كــۆپ ئىنســانالرغا يەتكــۈزۈش ،كــەڭ
خەلــق ئاممىســىغا خىتــاپ قىلىــش ئىــدى.
ـۈملۈكلەر،
ـۋىرلىرى ،ئۆسـ
ـېئىرلىرىدا تەبىئەت تەسـ
ـە ۋە شـ
ھېكايـ
ھايۋانــار ،تاغ-دەريــاالر ،جىلغا-ئىدىرالرنــى مىســال كەلتــۈرۈش
ـقان.
ـكە تىرىشـ
ـەن ئىپادىلەشـ
ـىنى روشـ
ـە پەلسەپىسـ
ـق بىزگـ
ئارقىلىـ
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مەســىلەن ئۇنىــڭ «مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىگە نــەزەر
ـى،
ـنىڭ زۇلمىتـ
ـۇز ،قىشـ
ـاي ،يۇلتـ
ـاش ،ئـ
ـاق قۇيـ
ـالىدىغان بولسـ
سـ
باھارنىــڭ پەيــزى ،يازنىــڭ مول-ھوســۇللىرى ،كۈزنىــڭ
كۆڭۈلســىزلىكلىرى ،ئېتىزلىقــار ،دانــار ،تۈگمــەن ،ئۈگــۈت،
ئۆســتەڭ ،ئۆســتەڭگە چىــاپ يېگــەن نانــار ،دەريــاالر ،دېڭىــز،
بېلىــق ،ئارســان ،توشــقان ،يىــان ،چاشــقان ،تۆگــە ،كىيىــك،
ئىــت ،ئېشــەك ،تۈلكــە ،بــۆرە ،ســامان ،زىرائەتلــەر ،دەل-
دەرەخلــەر ،گۈل-گىياھــار ،تىكــەن ،شــامال ،ئــوت ،يامغــۇر،
قــۇم ،چۆللــەر قاتارلىــق تەبىئەتكــە ئائىــت بولغــان شــەيئى ۋە
ھادىســىلەردىن ســۆزلەيدۇ.
ئــۇ تەبىئەتنــى ئىنچىكىلىــك بىلــەن كۆزىتىــپ ئۇنىڭدىــن
ئالغــان جۇشــقۇن ھېسســىياتلىرىنى مۇنــداق ئىپادىلەيــدۇ :يــاپ-
يېشــىللىققا قارىغىنىڭىــزدا غەم-غۇسســىدىن خالــى بولىســىز.
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.
ـان
ـەپ ئېچىلغـ
ـتانلىقالر ،پورەكلـ
ـۋىرلىرىدە گۈلىسـ
ـەت تەسـ
تەبىئـ
گۈللــەر ،ئۇالرغــا قونغــان كېپىنەكلــەر ،ھەســەل ھەرىلىــرى،
تۆكۈلگــەن بەرگىلــەر ،مەيىــن شــامالدا دولقۇنــاپ تۇرغــان
زىرائەتلــەر ،ئورمــا ،خامــان ،قۇرغــاق يــەر ،ياپيېشــىل يايــاق،
ئوتالۋاتقــان كىيىــك ،يورۇقلــۇق ،قاراڭغۇلــۇق ،دېرىزىدىــن
مــاراپ قاراۋاتقــان ئــاي ،كېچىدىكــى كــۆك يــۈزى ،ھاۋادىكــى
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زەررىلــەر ،گۈلدۈر-قــاراس ئــاۋازالر ئىچىــدە چېقىلغــان چاقمــاق،
تــاغ ئېتەكلىــرى ،تاغدىــن كەلگــەن ســالقىن شــامال ،دېڭىزنىــڭ
ـەت
ـق تەبىئـ
ـار قاتارلىـ
ـان دولقۇنـ
ـەتلىك ئۇرۇلغـ
ـا دەھشـ
قىرغاقلىرىغـ
ـن
ـر ھالدىـ
ـڭ بىـ
ـى ۋە بۇالرنىـ
ـۈك ھالىنـ
ـەر تۈرلـ
ـىلىرىنىڭ ھـ
ھادىسـ
باشــقا بىــر ھالغــا كېلىــپ ئۆزگىرىدىغــان ئۆزگىرىشــچانلىقىنى
ئادەملەرنىــڭ روھى-ھالىتىدىكــى ئۆزگىرىشــلەرگە ،ئۆمرىدىكــى
ئۆزگىرىشــلەرگە قىياســاپ تەســۋىرلەيدۇ .بــۇ ئارقىلىــق
ـى،
ـدا بولۇشـ
ـڭ پەيـ
ـنىڭ ،تۇيغۇلىرىنىـ
ـى دۇنياسـ
ـانالرنىڭ ئىچكـ
ئىنسـ
ـدۇ.
ـەپ بېرىـ
ـدا ئىپادىلـ
ـىمۋوللۇق ھالـ
ـىنى سـ
ـى ،يوقىلىشـ
ئۆزگىرىشـ
ھەمــدە تەبىئەتتىكــى بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ مەيدانغــا كېلىشــى،
ـەۋۋۇپ
ـى تەسـ
ـى قانۇنىيەتلەرنـ
ـش جەريانىدىكـ
ـى ۋە يوقىلىـ
راۋاجلىنىشـ
نەزەريىســى بويىچــە چۈشــەندۈرىدۇ.
ـۇنچە ئىنچىكىلىك
ـلىرىنى شـ
ـىللەرنىڭ ئۆزگىرىشـ
تەبىئەتتىكى پەسـ
بىلــەن كۆزەتكــەن بولــۇپ ،تەبىئەتنىــڭ ئاساســلىق ئېلمىنتلىرىنــى
ـن ئىبارەت
ـۆت تادۇ»دىـ
ـق «تـ
ـوت قاتارلىـ
ـراق ،ئـ
ـاۋا ،تۇپـ
ـۇ ،ھـ
سـ
دەپ قارايــدۇ« .تــۆت تــادۇ» بارلىــق جىســىمالرنىڭ نىگىــزى.
بــۇالر ماددىــي دۇنيانىــڭ دائىمــى ئاساســىي بولــۇپ ،ئۇالردىكــى
ئۆزگىرىشــچان ھالــەت شــەكىلدىكى ئۆزگىرىــش ،ماددىدىكــى
ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ســەۋەپلىرى ،ھادىســىلەرنىڭ ماھىيەتلىــرى
«مۇتلــەق ۋۇجــۇت» نىــڭ مەزمۇنىدىــن ئىبــارەت دەپ قارايــدۇ.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ســاڭا ئىشــىكى ئېچىلغــان ئــۇ گــۈل باغچىســى شــۇنداق
بىــر باغچىكــى ،ئــۇ يەردىكــى دەرەخلــەر ،ياپراقالرمــۇ جانلىــق.
ـى بىلگىنكى،
ـۇنى ياخشـ
ـدۇ .شـ
ـىپ تۇرىـ
ـەن سۆزلىشـ
ـى بىلـ
بىربىرىسـ
ـى
ـى ئادەممۇ ياخشـ
ـان باغنـ
ـى بولمىغـ
ـۇر .جېنـ
ـە جانلىقتـ
ـە نەرسـ
ھەممـ
ـمايدۇ.
ـان قوشـ
ـا جـ
ـڭ جېنىغـ
ـاغ ئادەمنىـ
ـداق بـ
ـدۇ .ئۇنـ
كۆرمەيـ
پۈتــۈن جانــار بىــر ،بىــر يەردىــن كەلگــەن! كۆرۈنىۋاتقــان
ـۇغ
ـان ئۇلـ
ـى ياراتقـ
ـى ،كائىناتنـ
ـڭ ئىگىسـ
ـە ،كائىناتنىـ
ـر نەرسـ
ھەربىـ
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بىــر بارلىقنىــڭ بارلىقىنــى بىلــدۈرۈپ تۇرىــدۇ .ئەگــەر ئەقلىــڭ
بولســا ئەلــەس كۆزۈڭنــى رۇســاپ ،كائىناتقــا ئــۇدۇل قــارا!
ـۈملۈكلەرنىڭ
ـلىرى ۋە قىشتا ئۆسـ
ـىل ئۆزگىرىشـ
تەبىئەتتىكى پەسـ
ئۆلۈشــىنى ،باھــار كېلىشــى بىلەنــا تەبىئــەت جۇشقۇنلىشــىپ،
ئۆســۈملۈكلەرنىڭ بىــخ ئۇرۇشــلىرىنى تەســۋىرلەش ئارقىلىــق
ئادەمنىــڭ ئىرادىســىگە باغلىــق بولمىغــان بــۇ تەبىئــەت
ھادىســىلىرىنى ،تەبىئەتتىكــى شــەيئىلەرنىڭ ئۆزگىرىشــلىرىنى
ھەممىدىــن ئۈســتۈن بولغــان ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ ھېكمەتلىرىنىــڭ
ـەن.
ـارەت بەرگـ
ـە بىشـ
ـز بەندىلەرگـ
ـن بىـ
ـن ئىكەنلىكىدىـ
ئاالمەتلىرىدىـ
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ـلىدىكى
ـۇددى ياز پەسـ
ـۇ خـ
ـەڭالر! ئـ
ـى قەدىرلـ
ـلىق چاغالرنـ
ياشـ
لەززەتلىــك مېــۋە ۋە خــۇش پــۇراق گۈل-گىياھــار بىلــەن
بېزەلگــەن باغقــا ئوخشــايدۇ .بــۇ چاغــدا قــۇۋەت ۋە شــەھۋەت
ئېرىقلىــرى تىنمــاي ئېقىــپ تۇرىــدۇ ،بۇنىــڭ بىلــەن بــەدەن ۋە
جــان زېمىنلىــرى يېشــىللىققا پۈركىنىــدۇ.
باھــار پەســلى كەلگەنــدە پۈتــۈن ئۆســۈملۈكلەر «بىــز
ـۇن
ـن مەمنـ
ـدۇق .ھەممىدىـ
ـىل بولـ
ـپ ياپيېشـ
ـن كۆكىرىـ
ئۆزلۈكىمىزدىـ
بىــز ،خۇشــال بىــز .بەكمــۇ گــۈزەل بىــز ».دەيــدۇ.
ـۈپ
ـەن ئۆتـ
ـار ،مـ
ـەي مەۋجۇداتـ
ـى« :ئـ
ـا دەيدۇكـ
ـاز ئۇالرغـ
يـ
ـا ۋاي!»
ـن ھالىڭالرغـ
ـن كېيىـ
كەتكەندىـ
بىــر كــۈن ئــۇ پىكىــر ۋە ئويــار ،قــول قانــات كېرىــپ
ـدەك
ـار پاختىـ
ـز تاغـ
ـت ئېگىـ
ـۇ ۋاقىـ
ـا .ئـ
ـار ئالدىڭغـ
ـن چىقـ
پەردىدىـ
ـران
ـمانالر گۇمـ
ـۇزالر ،ئاسـ
ـدۇ .يۇلتـ
ـان بولىـ
ـۇم تالقـ
ـوزۇپ ،كۇكـ
تـ
ـان
ـۇز بولغـ
ـك ۋە يالغـ
ـم تىرىـ
ـى ،دائىـ
ـۆيگۈنىڭ ئىگىسـ
ـدۇ .سـ
بولىـ
ھەقتىــن باشــقا ھېــچ نەرســە قالمايــدۇ.
ئالالھنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن كۆچەتلەردىــن ئالمىــار بولــدى.
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ســەن ئالمىنىــڭ ئىچىدىكــى قۇرتقــا ئوخشايســەن .ســېنىڭ يــا
كۆچەتتىــن يــا باغۋەندىــن خەۋىرىــڭ يــوق .ئالمىنىــڭ ئىچىدىــن
چىقىــپ ئەتراپقــا نــەزەر ســال.
بىزلــەر تەبىئەتكــە ئىنچىكىلىــك بىلــەن نــەزەر ســالىدىغان
ـارغىيىپ تۆكۈلىدىغانلىقىنى،
ـڭ سـ
ـڭ ياپراقلىرىنىـ
ـاق ،دەرەخلەرنىـ
بولسـ
گۈللەرنىــڭ سولۇشــۇپ قۇرىشــىغا شــاھىت بولىمىــز .دەل بــۇ
چاغــدا ئــادەم تەبىئەتتىكــى بارلىــق جانلىقالرغــا ئوخشــاش
ھامــان بىــر كۈنــى ئۆلــۈپ تۇپراققــا ئارىلىشــىپ كېتىدىغانلىقىنــى
چۈشــىنىپ يېتىــدۇ .ئەممــا جااللىدىــن رۇمــى يەنــە باھارنىــڭ
كېلىشــى بىلــەن تــەڭ بارلىــق ئۆســۈملۈكلەرنىڭ قايتىدىــن
تىرىلىدىغانلىقىنــى تەســۋىرلەش ئارقىلىــق ئادەملەرنىــڭ ئۆلــۈپ
ـم
ـڭ دائىـ
ـڭ نىزامىنىـ
ـۇ دۇنيانىـ
ـى ،بـ
ـن تىرىلدىغانلىقىنـ
ـە قايتىدىـ
يەنـ
ھەرىكــەت ئىچىــدە بولىدىغانلىقىنــى ،كونىســى ئۆلــۈپ ،يېڭىســى
ـوي
ـا بـ
ـەت نىزامىغـ
ـى ھەرىكـ
ـش ھالىتىدىكـ
ـپ ،يېڭىلىنىـ
ـا كېلىـ
بارلىققـ
ســۇنىدىغانلىقىنى ئوبرازلىــق ھالــدا ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ـى
ـش قىلغاننـ
ـە بەخـ
ـى ئۆزىگـ
ـۇ گۈزەللىكلەرنـ
ـاردا ئـ
ـۈل باھـ
گـ
تونۇمىســىمۇ ،بىلمىســىمۇ ،گۈزەللىكــى بىلــەن گۈزەللىكنــى
بېغىشــلىغانغا گۇۋاھلىــق قىلىــدۇ .گــۈل دەيدۇكــى« :مېنىــڭ
ھۆســنى-جامالىمغا ،گۈزەللىكىمگــە قــاراڭالر ،ئەلۋەتتــە بۇالرنــى
مــاڭا ئاتــا قىلغــان بىرســى بــار .بــۇ گۈزەللىكنــى ئاتــا قىلغــان
ســىزگىمۇ ئــۇ گۈزەللىكنــى بەخــش ئەتكەنــدۇر».
ئــۇرۇق يەرگــە چۈشــكەندە تۇپراقتــا جانلىنىــدۇ ،ئۈنىــدۇ،
بــوي تارتىــدۇ ۋە مايســا بولــۇپ ئۆســىدۇ .بــۇ ئاالمەتنــى ،بــۇ
ـى
ـىپ ،ئۆزۈڭدىكـ
ـە ئەگىشـ
ـەنمۇ بىزگـ
ـاڭالپ ،سـ
ـۆزلەرنى ئـ
ـازۇك سـ
نـ
ـە
ـە يەرگـ
ـەن بىللـ
ـز بىلـ
ـاڭ ،بىـ
ـىيەتچىلىكنى يوقاتسـ
ـى ،شەخسـ
كىبىرنـ
ـەن.
ـىپ كېتىسـ
ـا ئارىلىشـ
ـۈپ ،تۇپراقالرغـ
چۈشـ
ـىدىكى
ـەت دۇنياسـ
ـنىڭ تەبىئـ
ـى قۇياشـ
ـن رۇمـ
ـۇ جااللىدىـ
بولۇپمـ
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ھادىســىلەر ئۈســتىدىكى رولىنــى تۈرلــۈك بايانــار ،تەســۋىرلەر
ئارقىلىــق ئىپادىلــەپ ئۆتىــدۇ .ھەتتــا جان-جىگــەر دوســتى
شەمســىددىن تەبرىزىنــى قۇياشــقا ئوخشــىتىدۇ .تەســەۋۋۇپ
ـىنى
ـڭ ئەكسـ
ـۇغ بارلىقنىـ
ـە ئۇلـ
ـى بويىچـ
ـەنچىلىرىنىڭ نەزەرىيىسـ
چۈشـ
ـنى
ـەرلىرىدە ئەزەلىي قۇياشـ
ـۇڭا ئۇ ئەسـ
ـىمۋول قىلىدۇ .شـ
ـقا سـ
قۇياشـ
ـۇ
ـدۇ .ئـ
ـەردە كۆرىـ
ـەر يـ
ـىنى ھـ
ـڭ ئەكسـ
ـۇقىنىڭ يۈزىنىـ
ـى مەشـ
يەنـ
ـەر ئېچىلمايتتى،
ـا گۈللـ
ـا يـ
ـاش بولمىسـ
ـۇ قۇيـ
ـدۇ« :بـ
ـداق دەيـ
مۇنـ
ـەر
ـاقالۋاتقان ھـ
ـەن سـ
ـرەت بىلـ
ـاش ھەسـ
ـى .قۇيـ
ـۋە بولمايتتـ
ـا مېـ
يـ
ـدۇ».
ـا قىلىـ
ـك ئاتـ
ـي گۈزەللىـ
ـات ،ئەبەدىـ
ـر ھايـ
ـى بىـ
ـىققا يېڭـ
ئاشـ
قۇيــاش تەڭرىنىــڭ ھۆســنى-جامالىنى ئىما-ئىشــارەت
قىلغــان گــۈزەل ۋە ناھايىتــى ئۇيغــۇن بولغــان بىــر ســىمۋولدۇر.
ـك
ـارنىڭمۇ قىممەتلىـ
ـى تاشـ
ـتىدا ئادەتتىكـ
ـرى ئاسـ
ـنىڭ نۇرلىـ
قۇياشـ
الل ھالىغــا كېلىدىغانلىقىنــى ،قەدىرســىز نەرســىلەرنىڭ ئالتۇنغــا
ئايلىنىدىغانلىقلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ .ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئالالھغــا
ـەن» ناملىق
ـى مـ
ـنىڭ قۇلـ
ـى «قۇياشـ
ـدە ئىكەنلىكىنـ
ـەن بەنـ
ئىتائەتمـ
شــېئىرىدا ئوبرازلىــق قىلىــپ مۇنــداق ئىپادىلەيــدۇ:
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.
ـنىڭ
ـۋىرلىرى ،قۇياشـ
ـڭ تەسـ
ـۇز باھارنىـ
ـى يالغـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـرى
ـڭ بىربىرلىـ
ـە تەبىئەتنىـ
ـاي يەنـ
ـپ قالمـ
ـا چەكلىنىـ
ـىمۋولى بىلەنـ
سـ
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ـۋىرلەيدۇ.
ـقا ئاالمەتلىرىنىمۇ تەسـ
ـان باشـ
ـىۋەتلىك بولغـ
ـەن مۇناسـ
بىلـ
مەســىلەن ،بــاغ بىلــەن باغــۋەن ،قــۇش بىلــەن گــۈل ،گــۈل
بىلــەن تىكــەن ،ئاشــىق بىلــەن مەشــۇق ،ســۇ بىلــەن تۈگمــەن
قاتارلىقــار ئوتتۇرىســىدىكى دىئاگلــوگالر ئارقىلىــق ئىپادىلىمەكچــى
بولغــان مەركىــزى ئىدىيىنــى بەدىئىــي تەپەككــۇر ئارقىلىــق
ئوبرازلىــق ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
ـرى بەدىئىيلىككە،
ـەرلىرى يۇقىـ
ـن رۇمىنىڭ ئەسـ
ـەك جااللىدىـ
دېمـ
ـا
ـۈن تـ
ـى ئۈچـ
ـە بولغانلىقـ
ـە ئىگـ
ـار پىكىركـ
ـا ،ئىلغـ
ـۇر مەزمۇنغـ
چوڭقـ
ـپ كەلمەكتە.
ـن قەدىرلىنىـ
ـىلەر تەرىپىدىـ
ـەدەر كىشـ
ـە قـ
بۈگۈنگـ
ئۇنىــڭ شــېئىرلىرىنىڭ ھــەر بىــر مىسراســى قولىمىــزدا
ئىختىيارســىز چوڭقــۇر ھېسســىياتلىق ســۆيگۈ ئىچىــدە ،تۇتــۇپ
تۇرغــان تەبىئەتنىــڭ بىــر پارچــە ســۈرىتىدەك كــۆز ئالدىمىــزدا
نامايــەن بولىــدۇ.
ـقۇنلۇققا
ـۈن تەبىئەتنىڭ جۇشـ
ـپ پۈتـ
ـلى يېتىپ كېلىـ
ـار پەسـ
باھـ
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.
جااللىدىــن رۇمــى ئەســەرلىرىدە ئېتىزلىقتىكــى زىرائەتلەردىــن
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ـۇن
ـلىرىدىن ،ئالتـ
ـوي تارتىشـ
ـىلىرىدىن ،بـ
ـداي مايسـ
ـۆزلەيدۇ .بۇغـ
سـ
باشــاقلىرىدىن ،ئورمــا مەزگىلىدىــن ،خاماندىــن ،ســاماندىن،
ئۈگۈتتىــن ،تۈگمەندىــن ،ئۇندىــن ،خېمىردىــن ،ناۋاينىــڭ چىــۋەر
قولــى بىلــەن اللىــدەك ھۈپپىــدە قىزىرىــپ پىشــقان توقاچالردىــن
تارتىــپ ،ئۆســۈپ يېتىلىــش جەريانىدىــن تارتىــپ تــا پىششــىقالپ
ئىشلەپچىقىرىشــقىچە بولغــان ھۈنەر-ســەنئەت باســقۇچلىرىنى
بىربىرلــەپ تەســۋىرلەيدۇ .بــۇ ئارقىلىــق ئوبرازلىــق ھالــدا
ئادەمنىــڭ ئۆمــۈر مۇساپىســىدىكى ھەربىــر جەرياننــى يۇقىــرى
بەدىئىــي ماھــارەت بىلــەن تەســۋىرلەيدۇ.
ئۇ «دىۋانى كەبىر» ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:
ئۆلــۈپ كۆمۈلگــەن ئــۇرۇق قانــداق ئۈنــەر ،يۈزلەرچــە
باشــاق بولــۇپ.
ـە
ـۈپ يەنـ
ـم ئۆلـ
ـڭ قېتىـ
ـۇ مىـ
ـەن مەنمـ
ـى بىلـ
ـڭ لۇتفـ
تەڭرىنىـ
ـەك.
ـۇ ئۇرۇقتـ
ـۇددى ئـ
ـم خـ
تىرىلدىـ
ســېنىڭ تەرگــەن ئېتىزلىقلىرىڭدىــن ،ئاشــىق ئورغاقلىــرى
بىلــەن ئورىدىــڭ بىزنــى.
ـار تەرەپكە
ـن ئامبـ
ـاماندىن ،ئاندىـ
ـڭ سـ
ـپ ئايرىدىـ
ـان تېپىـ
خامـ
ســۆرىدىڭ بىزنى.
بــۇ ســۆرەش ،توغرىلىققــا ،ياخشــىلىققا ۋە زەررىدىــن
پۈتۈنلۈككــە ئاپىرىــدۇ بىزنــى.
ـاھنىڭ
ـەر پادىشـ
ـۇ يـ
ـى ئـ
ـەردۇر ،چۈنكـ
ـر يـ
ـى بىـ
ـان ياخشـ
خامـ
ـى»دۇر.
ـان خامانـ
«جـ
مەســىلەن ئۇنىــڭ «ســۇ دېدىكــى» ناملىــق شــېئىرىغا
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.
ـەر يۈزىگە،
ـۇر يـ
ـاردا تونـ
ـق ئوخشىتىشـ
ـى ئوبرازلىـ
ـۇ يەردىكـ
بـ
ـىمۋول
ـى ھەققە سـ
ـاۋاي جانابـ
ـانغا ،نـ
ـكەن ئىنسـ
ـان يېتىشـ
ـقان نـ
پىشـ
ـى
ـىش يولىدىكـ
ـە ئېرىشـ
ـى بىرلىككـ
ـان بارلىقتىكـ
ـۇپ نـ
ـان بولـ
قىلىنغـ
ـى
ـدۇر .يەنـ
ـۈزۈش جەريانىـ
ـىدىن ئۆتكـ
ـى بېشـ
ـل قىيىنچىلىقالرنـ
ھەرخىـ
ئادەمنىــڭ تۇغۇلــۇپ ئۆسۈشــى ،يېتىلشــى ،ئاخىرىــدا ئۆلــۈش
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مۇساپىســىدۇر .يەنــە خامانــدا بۇغداينىــڭ ســاماندىن ئايرىلىشــى
بولســا ھەقىقىــي بىلــەن ھەقىقىــي بولمىغاننىــڭ بىر-بىرىدىــن
ئايرىلىشــىدۇر.
ـان
ـە بولغـ
ـان بولغىچـ
ـىپ نـ
ـا پىشـ
ـىدىن تـ
ـڭ تېرىلىشـ
بۇغداينىـ
بــۇ جەريــان ئارقىلىــق جااللىدىــن رۇمــى تەپەككــۇر كۈچىگــە
ـش جەريانى،
ـى ۋە يېتىلىـ
ـەۋۋۇپتىكى ئادەمنىڭ تۇغۇلۇشـ
ـپ تەسـ
تايىنىـ
ئاخىــرى كامىــل ئــادەم بولــۇپ ئۆلىشــى ۋە يەنــە تىرىلىشــتىن
ـەندۈرىدۇ.
ـىنى چۈشـ
ـەپىۋىي سېستىمىسـ
ـۈرۈش پەلسـ
ـر يـ
ـارەت بىـ
ئىبـ
ئــۇرۇق ،ئېتىــز ،مايســا ،بۇغــداي ،باشــاق ،ئورمــا ،خامــان،
داننىــڭ ســاماندىن ئايرىلىشــى ،ئاندىــن ئامبارغــا كىرىشــى،
ـۇردا
ـدا تونـ
ـەڭ ئاخىرىـ
ـر ۋە ئـ
ـۇن ،خېمىـ
ـى ،ئـ
ـدە ئېزىلىشـ
تۈگمەنـ
ـى ھەرخىل
ـدا ئېتىزلىقتىكـ
ـۇ جەريانـ
ـى .بـ
ـىپ چىقىشـ
ـان بولۇپ پىشـ
نـ
ـاش بىلەن
ـدا تـ
ـى ،خامانـ
ـە ئۇچرىشـ
ـارەتلەرنىڭ زىيان-زەخمىتىگـ
ھاشـ
ئېزىلىشــى ،خاماندىكــى ئــوت ئاپەتلىــرى ،چاشــقانالرنىڭ تــاالن-
ـر
ـي بىـ
ـى ئىالھىـ
ـڭ ھەممىسـ
ـى قاتارلىقالرنىـ
ـىغا ئۇچرىشـ
ـاراج قىلىشـ
تـ
ـۇر.
ـن ئىبارەتتـ
ـلىرىنىڭ ئاالمەتلىرىدىـ
ـى كۆرۈنىشـ
ـڭ تەبىئەتتىكـ
نىزامنىـ
جااللىدىــن رۇمــى تەبىئەتتىكــى ھادىســىلەرنى شــۇنچە
ـق
ـى بارلىـ
ـاۋال تەبىئەتتىكـ
ـتىن ئـ
ـا ئېلىشـ
ـەن تىلغـ
ـك بىلـ
ئىنچىكىلىـ
ـا
ـى بىلەنـ
ـار كېلىشـ
ـان .باھـ
ـق قىلغـ
ـپ تەتقىـ
ـىلەرنى قېتىرقىنىـ
ھادىسـ
يېقىــن مۇرىتــى ھىســامىددىن چەلەبىنىــڭ بېغىغــا بېرىــپ گــۈل-
گىياھــار ،قۇشــار ۋە ھاشــارەتلەرنىڭ ھەرىكەتلىرىنــى كۆزىتەتتــى.
باھــار كىرىــپ يــەر ئىسســىغاندا چۈمۈلىلەرنىــڭ ئاستا-ئاســتا
ئۇۋىلىرىدىــن چىقىــپ مېڭىشــلىرىنى كۆزىتەتتــى .قــارا چۈمۈلىلــەر
ـۇپ،
ـن قۇتۇلـ
ـلۇق ھاياتىدىـ
ـتىدىكى مەھبۇسـ
ـراق ئاسـ
ـۇ تۇپـ
قاراڭغـ
ـق باھاردىن
ـش ئارقىلىـ
ـەت قىلىـ
ـن ھەرىكـ
ـپ ئەركىـ
ـە چىقىـ
ـەر يۈزىگـ
يـ
خــوش خــەۋەر بېرەتتــى.
جااللىدىــن رۇمــى ،قــۇش ۋە ھاشــارەتلەرنىڭ يالتىــراق
ـەن
ـرى بىلـ
ـازۇك ئاۋازلىـ
ـرى ۋە نـ
ـك پۇتلىـ
ـەن كىچىـ
ـرى بىلـ
قاناتلىـ
تەبىئــەت ئاتــا قىلغــان ئەركىنلىككــە تەنتەنــە قىلىشــلىرىدىن زوق
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ـتىدىن
ـراق ئاسـ
ـڭ تۇپـ
ـە زىرائەتلەنىـ
ـەن بىرگـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـى .شـ
ئاالتتـ
ـڭ
ـلىرىدىن ،مەجنۇنتالالرنىـ
ـىغا ئايلىنىشـ
ـپ مايسـ
ـۈپ چىقىـ
ـتا ئۈنـ
ئاسـ
ـلىرىدىن
ـن قوشۇشـ
ـنىگە ھۆسـ
ـۈزەل باھارنىڭ ھۆسـ
ـپ گـ
ـخ چىقىرىـ
بىـ
كۆڭلــى يايــراپ ســۆيىنىپ كېتەتتــى .ئــۇ تەبىئەتتىكــى بارلىــق
جانلىقالرنىــڭ ناتــۇرال ھاياتىغــا ئىنتايىــن قىزىقاتتــى.
ـىدا مۇنداق
ـار توغرىسـ
ـلىدىكى قـ
ـش پەسـ
ـى قىـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
د ە يد ۇ :
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.
ـە قارنىڭ
ـا ھازىرغىچـ
ـڭ تـ
ـېنىڭ خىتابىـ
ـەردى :سـ
ـاۋاب بـ
ـۇ جـ
ئـ
مەۋجۇتلىقىدا.
ـە
ـۇرۇن ھالەتتـ
ـۈل يوشـ
ـل گـ
ـەن ،قىزىـ
ـا بولىدىكـ
ـار مەۋجۇتـ
قـ
بو لىد ۇ .
جااللىدىــن رۇمــى ئالالھنىــڭ تەبىئــەت ئارقىلىــق بىــز
ئىنســانالرغا ســۇنغان نېمەتلىرىنــى تۆۋەندىكــى ھېكايــە ئارقىلىــق
چۈشــەندۈرىدۇ:
بــۇ دۇنيــا ياپيېشــىللىققا پۈركەنگــەن بىــر مــاكان بولــۇپ،
بــۇ يــەردە يالغــۇز بىــر ئۆكــۈز ياشــايدىكەن .بــۇ ئۆكــۈز ھــەر
ـەن.
ـاپ يۈرىدىكـ
ـاپ ،ئېغىنـ
ـاپ ،ئۇخـ
ـا ئوتـ
ـە يايالقتـ
ـۈن كەچكىچـ
كـ
ھەمــدە كۈندىن-كۈنگــە ســەمىرىدىكەن .ئەممــا كــەچ بولدىمــۇ
ـىرەپ
ـەن ،ئەنسـ
ـا پاتىدىكـ
ـەن» دەپ ئويغـ
ـە يەيدىغاندىمـ
ـە نېمـ
«ئەتـ
ـىللىق
ـا ياپيېشـ
ـڭ يەنىـ
ـدا يايالقنىـ
ـاڭ ئاتقانـ
ـۈرىدىكەن .تـ
ـال سـ
خىيـ
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ئىچىــدە تۇرغانلىقىنــى كۆرىدىكــەن .ھەتتــا ئوت-چۆپلــەر ئېگىــز
بــوي تارتىــپ شــامالدا دولقۇنــاپ تــۇرار ئىكــەن .ئۆكــۈز ئــاچ
ـى ئېگىز
ـەن ئوتالقتىكـ
ـاچ كۆزلۈك بىلـ
ـەن .ئـ
ـا يەيدىكـ
ـىقىغا راسـ
قورسـ
ـز يەپ
ـە پاك-پاكىـ
ـتىن ئاخىرىغىچـ
ـى باشـ
ـۇق چۆپلەرنـ
ـكەن قويـ
ئۆسـ
تۈگىتىدىكــەن .شــۇنداق قىلىــپ كــەچ كىرگەنــدە يەنــە ئەتىنىــڭ
ـىرەيدىكەن
ـق ئەنسـ
ـتىن قاتتىـ
ـاچ قېلىشـ
ـە ئـ
ـەن .ئەتـ
ـى يەيدىكـ
غېمىنـ
ۋە ئەنســىزلىك ئىچىــدە ئورۇقــاپ كېتىدىكــەن .داۋاملىــق «ئەتــە
ـەن .يىلالر
ـى داۋام قىلىدىكـ
ـدا ھاياتىنـ
ـەن ئويـ
ـەن؟» دېگـ
ـە يەيمـ
نېمـ
ـەن.
ـى بواللمايدىكـ
ـن خالـ
ـۇ ئوي-پىكىردىـ
ـە بـ
بويىچـ
ـەن:
ـاپ باقمايدىكـ
ـداق ئويـ
ـۇ مۇنـ
ـر قېتىممـ
ـۈز بىـ
ـا ئۆكـ
ئەممـ
ـەر
ـى ئوت-چۆپلـ
ـۇ يايالقتىكـ
ـىمۇ بـ
ـەن بولسـ
ـار ئۆتكـ
ـۇنچە يىلـ
«شـ
ھېــچ ئازايمــاي داۋاملىــق ئۈنــۈپ تــۇردى .مېنىــڭ رىزقىــم بىــر
كۈنمــۇ ئۈزۈلــۈپ قالمىــدى .ئۇنداقتــا بــۇ قورقــۇ ،كۆڭلۈمنــى
غــەش قىلىدىغــان غەم-غۇسســە زادى نېمــە ئۈچــۈن؟»
ـا
ـىل يايالق بولسـ
ـۈز»دۇر .يېشـ
ـۇ «ئۆكـ
ـە شـ
ـس ئەنـ
ـۇ نەپىـ
بـ
تە بىئە ت .
بىــز ئىنســان بولــۇش ســۈپىتىمىز بىلــەن تەبىئەتكــە نــەزەر
ســالىدىغان بولســاق تەبىئــەت ھــەر ۋاقىــت گۈزەللىكــى بىلــەن
يېڭىلىنىــپ تۇرىــدۇ ،ئۈزلۈكســىز ھەرىكــەت قىلىــدۇ.
پۈتــۈن بــۇ جانلىقــار ۋە ئالەمدىكــى ھادىســىلەرنىڭ
ـىنى،
ـان سۆيگۈسـ
ـىنى ،ئىنسـ
ـاھ سۆيگۈسـ
ـم ئالـ
ـرى دائىـ
گۈزەللىكلىـ
تەبىئــەت سۆيگۈســىنى بىزنىــڭ قەلبىمىــزدە جۇشــقۇنلىتىدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى تەبىئــەت تەپەككــۇرى ئارقىلىــق باشــقا
مۇتەســەۋۋۇپالر بىلــەن ئوخشــاش ئۇســلۇپتا تەڭرىنىــڭ ئاشــكارە
ۋە يوشــۇرۇن ئاالمەتلىرىنــى گــۈزەل بەدىئىــي ئۇســۇل ،بەدىئىــي
ســۆزلەر ،بەدىئىــي تەپەككــۇر ئارقىلىــق چۈشــەندۈرىدۇ .ئالــاھ
ياراتقــان تەبىئەتنــى ۋە ئۇنىــڭ گۈزەللىكىنــى تەبىئەتتىكــى
ـكە
ـى سۆيۈشـ
ـى تەبىئەتنـ
ـق بىزنـ
ـۋىرلەش ئارقىلىـ
ـىلەرنى تەسـ
ھادىسـ
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جۈملىدىــن ئالالھقــا ئاشــىق بولۇشــقا چاقىرىــدۇ .بــۇ كائىنــات
شــۇنداق كــۆپ ســىرالر خەزىنىســىگە تولغــان ئىكەنكــى ئۇنىــڭ
ســىرلىرى يېشــىلىپ تۈگىمــەس ،خەزىنىلىــرى ئېچىلىــپ پۈتمــەس.
ـقا
ـىرلىرىنى ئېچىشـ
ـڭ سـ
ـى ئۇنىـ
ـل ئىدراكـ
ـڭ ئەقىـ
ـم ئىگىلىرىنىـ
بىلىـ
يەتمەيۋاتىــدۇ.
بىــز تەبىئەتكــە ســۆيگۈگە تولغــان بىــر قەلــب بىلــەن
قــاراپ ،ئەقىل-ئىدراكىمىزنىــڭ يېتىشــىچە چۈشىنىشــكە ئۈزلۈكســىز
تىرىشــىپ ماڭىمىــز .ئۇلــۇغ ئالالھنىــڭ بارلىــق گۈزەللىكلىرىنىــڭ
ـەك قاراپ،
ـە ئەينەكتـ
ـان تەبىئەتكـ
ـپ تۇرىدىغـ
ـس ئېتىـ
ـى ئەكـ
ئىپادىسـ
ـۇ
ـز .بـ
ـۇپ يېتىمىـ
ـى تونـ
ـۆرۈپ ،ئۆزىمىزنـ
ـن كـ
ـى ئۇنىڭدىـ
ئۆزىمىزنـ
ـاك-
ـى پـ
ـۈن ئەينەكنـ
ـۆرۈش ئۈچـ
ـۈزۈك كـ
ـى سـ
ـن ئۆزىمىزنـ
ئەينەكتىـ
ـى ئەۋالتالرغا
ـراپ ،كەلگۈسـ
ـتىن ئاسـ
ـاپ ،چېقىلىپ كېتىشـ
ـز تازىـ
پاكىـ
ـم.
ـىمىز الزىـ
ـقا تىرىشىشـ
ـەن تاپشۇرۇشـ
ـى بىلـ
ـلى گۈزەللىكـ
ئەسـ
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 .8جااللىدىن رۇمىنىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك روھى
ئۆزۈڭ ئۈچۈن قىلماقچى بولغان نەرسىنى ئالەمگە قىل.
مەيلى ئۇ رىيازەت بولسۇن ،مەيلى زىيانلىق.

جااللىدىــن رۇمــى بىــر تەســەۋۋۇپچى ،شــائىر ،داڭلىــق
ئىســام ئالىمــى بولۇپــا قالمــاي يەنــە ئىنســانپەرۋەرلىك روھىغــا
ئىگــە ئۇلــۇغ شەخســتۇر.
جااللىدىــن رۇمــى تەڭــرى بــۇ زېمىنغــا ئاپىرىــدە قىلغــان
ـۇالر
ـى ئـ
ـدۇ .مەيلـ
ـارارۋەر دەپ تونۇيـ
ـانالرنى تەڭ-بـ
ـق ئىنسـ
بارلىـ
مۇســۇلمان بولســۇن ،مەيلــى يەھــۇدى ،مەيلــى خىرىســتىيان،
ـاي
ـى قىلمـ
ـن ئايرىمىچىلىقـ
ـداق دىـ
ـۇن ھېچقانـ
ـىز بولسـ
ـى دىنسـ
مەيلـ
ـەدەن
ـر بـ
ـىنى بىـ
ـاي ھەممىسـ
ـى قىلمـ
ـرق ئايرىمچىلىقـ
ـەت ،ئىـ
ۋە مىللـ
دەپ تونۇيــدۇ .مۇھىــم بولغىنــى ھــەر ئىنســاننىڭ تەبىئىتىــدە
بولىدىغــان «ئۆزىنــى بىلىــش» ئارزۇســىدۇر.
كەل ،كەل ،كەل قانداق بولساڭ يەنە كەل،
مەيلــى كاپىــر ،مەيلــى بۇتپــەرەس ،مەيلــى ئاتەشــپەرەس
بولســاڭمۇ كــەل.
بىزنىڭ دەرگاھىمىز ئۈمىدسىزلەر دەرگاھى ئەمەستۇر،
يۈزمىڭ قېتىم تۆبەڭنى بۇزغان بولساڭمۇ يەنە كەل.
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ـەددەم «كەل!
ـىر مۇقـ
ـەككىز ئەسـ
ـن سـ
ـى بۇندىـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـا مۇھەببەت
ـۈن دۇنياغـ
ـەل» دەپ پۈتـ
ـە كـ
ـەل ،يەنـ
ـاڭ كـ
ـم بولسـ
كىـ
بىلــەن خىتــاب قىلىــپ ،بارلىــق ئىنســانالرغا ئىللىــق قۇچــاق
ئېچىــپ ،گۇمانىزىملىــق ئىدىيىســىنى نامايەنــدە قىلىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى «بىــز بىرلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن كەلــدۇق،
ـقا
ـانالرنى ئىتتىپاقلىشىشـ
ـەس» دەپ بارلىق ئىنسـ
ـش ئۈچۈن ئەمـ
ئايرىـ
ـدۇ.
چاقىرىـ
جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانپەرۋەرلىك ۋە ئۇلــۇغ تۇيغۇلىرىنــى
ـاددىلىق
ـان بىر سـ
ـى بولمىغـ
ـىش مۇمكىنچىلىكـ
ـە ئېشـ
ـە ئەمەلگـ
ئادەتتـ
ـان:
ـى يازغـ
ـداق قۇرالرنـ
ـدە مۇنـ
ـق ئىچىـ
ۋە ئاڭلىقلىـ
قاچانمۇ بۇ ھېساپ-كىتاب قىلىشتىن ۋاز كېچىمىز ،قاچان؟
جــان مەجلىســىنىڭ ھوزۇرىغــا قاچــان ھەممىمىــز كىرىــپ
ئولتۇرىمىــز؟
لەۋلىرىمىزگە يالغۇز قەدەھنى تەككۈزمەستىن،
قاچــان بۈيــۈك دوســتىمىزنىڭ ھوزۇرىــدا جــان شــارابىنى
ئىچىمىــز؟
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.
ســاالم بــەر ،ئەھۋالىمىزنــى ســورا ،قۇچــاق ئــاچ ،ئىســىت
بىزنــى،
بىزگە قىزىل شاراپ سۇن.
قاچان بىزگە جاۋاب بېرىدۇ ئۇ ،قاچان؟
قاچان دەيدۇ نېمەم بولسا سىلەرنىڭ،
قېنى ئافىيەتلەر بولسۇن دەپ.
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جااللىدىــن رۇمــى يالغــۇز تــۈرك ،ئىســام دۇنياســىنىڭال
ئەمــەس ،بەلكــى پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ،بارلىــق ئىنســانالرنىڭ ئــەڭ
كۈچلــۈك گۇمانىزمچىســى ۋە جەمئىيەتشۇناســىدۇر .ئــۇ ھــەر
ـۇرۇپ
ـى تـ
ـا قارشـ
ـك ،كونىلىققـ
ـىپلىك ،ئۆزۈمچىلىـ
ـت مۇتەئەسسـ
ۋاقىـ
ئىلغارلىقنــى ،تەرەققىياتنــى تەشــەببۇس قىلغــان زاتتــۇر .ئۇنىــڭ
نەزىرىدىكــى بــۇ دۇنيــا ،بــۇ ھايــات داۋاملىــق تەرەققىيــات،
ئىلگىرلــەش ،كونىنىــڭ ئورنىنــى يېڭــى ئېلىــش جەريانىدىــن
ـار
ـى ئىلغـ
ـى يېڭـ
ـڭ ئورنىنـ
ـەنچە ،كونىلىقالرنىـ
ـا چۈشـ
ـارەت .كونـ
ئىبـ
پىكىرلــەر ئالىــدۇ دەپ قارايــدۇ .شــۇڭا ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
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.
گۇمانىزملىــق قــاراش دۇنياغــا ھېــچ يېيىلمىغــان ۋە ھەتتــا
ھېــچ بىلىنمىگــەن ،قۇللــۇق تــۈزۈم تېخــى يوقالمىغــان ،ھەممــە
يەرنــى موڭغۇلالرنىــڭ دەھشــەتلىك زۇلۇمــى قاپلىغــان قاباھەتلىــك
ـانپەرۋەرلىكنى
ـپ ئىنسـ
ـەن ئوتتۇرىغا چىقىـ
ـك بىلـ
ـدا قەتئىيلىـ
ـر زامانـ
بىـ
ـەرھىلەپ
ـلىرىنى شـ
ـەرلىرىدە بۇ تەشەببۇسـ
ـدۇ ۋە ئەسـ
ـەببۇس قىلىـ
تەشـ
ـرى
ـن بىـ
ـت ئەدىبلەردىـ
ـۈك گۇمانىسـ
ـەڭ بۈيـ
ـدا ئـ
ـا ئەدەبىياتىـ
دۇنيـ
ـان.
ـۇپ قالغـ
بولـ
گۇمانىــزم ئىنســاننىڭ ئــاڭ ۋە مــاددا بارلىقىنىــڭ ئالەمدىكــى
ـەت ھەرىكىتىدۇر.
ـۈن مەدەنىيـ
ـر پۈتـ
ـان بىـ
ـق قىلىدىغـ
ـى تەتقىـ
ئورنىنـ
گۇمانىزملىــق ئىدىيــە پۈتــۈن دۇنيــا ئىتىــراپ قىلىدىغــان بارلىــق
ـۇر.
ـر روھتـ
ـۇغ بىـ
ـان ئۇلـ
ـاراۋەر كۆرۈدىغـ
ـەڭ بـ
ـانالرنى تـ
ئىنسـ
ـدۇ،
ـى قىلىـ
ـر قىممىتىنـ
ـانالرنىڭ قەدىـ
ـق ئىنسـ
ـزم بارلىـ
گۇمانىـ
ـىتىدۇ.
ـەت كۆرسـ
ـاش ھۆرمـ
ـىگە ئوخشـ
ھەممىسـ
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بارلىــق ئىنســانالر بىــر بىرىدىــن قېلىشــمايدىغان ئۆزىگــە
چۇشــلۇق ئاالھىدىلىكلەرگــە ئىگــە دەپ قارايــدۇ .ئۇنىــڭ
ـىلىق،
ـۇم ياخشـ
ـۇ چوقـ
ـڭ ئىچىدىمـ
ـكى ئادەمنىـ
ـەڭ ئەسـ
ـدە ئـ
نەزىرىـ
ئىنســانلىق ئۇرۇقىنىــڭ بــار بولىدىغانلىقىنــى ،ئۇنىــڭ ئۈچــۈن
ئۇالرنــى ياخشىالشتۇرۇشــنىڭ ئىمكانىنىــڭ بارلىقىنــى تەشــەببۇس
ـى،
ـىلىق ئۇرۇقىنـ
ـان ياخشـ
ـار بولغـ
ـلىدىال بـ
ـاننىڭ ئەسـ
ـدۇ .ئىنسـ
قىلىـ
گۈزەللىكىنــى يېتىشتۈرۈشــنى ،راۋاجالندۇرۇشــنى نىشــان قىلىــدۇ.
ـىتىنى
ـارى قىلدۇرۇش پۇرسـ
ـى جـ
ـى ئاالھىدىلىكلىرىنـ
ـانالرغا ياخشـ
ئىنسـ
ســۇنۇش ئىلگىــرى ســۈرىلىدۇ.
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.
ـۇ
ـا ئـ
ـىچىلىكال .ئەممـ
ـر تەڭلىسـ
ـر خېمىـ
ـان بىـ
ـە «ئىنسـ
ـۇ يەنـ
ئـ
ـكىلىك
ـدە ئەسـ
ـلىق ئىزدىگەنـ
ـۇر»« ،ياخشـ
ـن ئۇلۇغتـ
ـە بارلىقتىـ
ھەممـ
قالمايــدۇ» دەپ بارلىــق ئىنســانالرنى ياخشــىلىققا ،گۈزەللىككــە،
ـدۇ.
ـقا چاقىرىـ
ـدا مېڭىشـ
ـرا يولـ
توغـ
ـانالرنى تەڭ-
ـى ،ئىنسـ
ـق يولـ
ـڭ گۇمانىزملىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـك،
ـا ئەركىنلىـ
ـتۈرۈش ۋە ئۇالرغـ
ـى يېتىشـ
ـۆرۈش ،ئۇالرنـ
ـاراۋەر كـ
بـ
ياخشــى ۋە راھــەت تىرىكچىلىــك مۇھىتــى ســۇنۇپ بەختلىــك
ياشىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىشــنى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى نىشــان
قىلغــان پەزىلەتلىــك بىــر يولــدۇر.
جااللىدىــن رۇمــى گۇمانىزملىــق روھنــى تەشــەببۇس قىلىــش
ئارقىلىــق ئىنســانالرنى نەپســانىيەتچىلىك ،ئۆزۈمچىلىك(ئەگــو) ۋە
ـى روھىي
ـي مەنىدىكـ
ـۇزۇپ ھەقىقىـ
ـن قۇتقـ
ـان ئادەتلەردىـ
ـق يامـ
بارلىـ
ـدە دەرتمەن،
ـڭ نەزىرىـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـتۈرمەكچى بولىـ
ـە ئېرىشـ
ئەركىنلىككـ
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ئىزتىــراپ چەككــەن يوقســۇلالرغا ياردەمــدە بولــۇش ،ئۇالرنىــڭ
ـازراق
ـى ئـ
ـۇش ،ئۇالرنـ
ـۆھبەت بولـ
ـپ ھەمسـ
ـەۋەر ئېلىـ
ـن خـ
ھالىدىـ
بولســىمۇ خۇشــال قىلىشــنى ئىنســانپەرۋەرلىكنىڭ ئاالمەتلىــرى دەپ
قــاراپ مۇنــداق دەيــدۇ:
ـە
ـش ۋە ئەلەمگـ
ـى ئىككىلىنىـ
ـۈل ئۆيـ
ـىنىڭ كۆڭـ
ـك كىشـ
دەرتلىـ
ـدۇ.
ـان بولىـ
تولغـ
ـىنى ئېچىپ،
ـڭ دېرىزىسـ
ـۇ ئۆينىـ
ـاڭالش ،ئـ
ـى ئـ
ـڭ دەردىنـ
ئۇنىـ
ھاۋاســىنى ئالماشــتۇرۇش دېمەكتۇر.
ـۈز
ـىزال يـ
ـت تۇيۇقسـ
ـەر ۋاقىـ
ـتا ھـ
ـلىك تۇرمۇشـ
ـزم ،كىشـ
گۇمانىـ
ـۇن
ـي جەھەتتىن بولسـ
ـى ماددىـ
ـۇالر ،مەيلـ
ـاق قايغـ
ـان ئۇششـ
بېرىدىغـ
ياكــى بولمىســۇن ھــەر تۈرلــۈك مەنپەئەتلــەر ،ھېســاپالردا ۋاقتــى
كەلگەنــدە ھېــچ ئىككىلەنمەســتىن ھــەر تۈرلــۈك پىداكارلىقالرنــى
قىلىدىغــان ئىنســانالرنىڭ ئىنســانىي پەزىلىتىــدۇر .بــۇ دۇنياغــا
ئىنســان بولــۇپ ئاپىرىــدە بولۇشــتىال بىزگــە يۈكلەنگــەن ۋە
ـي
ـان ھەقىقىـ
ـدە قىلىدىغـ
ـى نامايەنـ
ـاك يۈزىنـ
ـاپ ،پـ
ـانلىقنىڭ سـ
ئىنسـ
ئىنســان تۇيغۇســىدۇر.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
بەدەندە قايسى خۇي غالىپ بولسا ھۆكۈم ئۇنىڭدۇر،
رودا ئىچىدە ئالتۇن كۆپ بولسا ئالتۇن ھېساپلىنىدۇ.
مىس كۆپ بولسا مىس ھېساپلىنىدۇ،
ســاۋابىڭ كــۆپ بولســۇنكى ،مۆمىــن دېگــەن ھۆكــۈم
بېرىلســۇن.
ئىنســان ئىچىدىكــى ئىنســانپەرۋەرلىك تۇيغۇلىرىنىــڭ
ـىنى
ـى ،نەپسـ
ـەن ئۆزىنى بىلىشـ
ـدى بىلـ
ـۈن ئالـ
ـى ئۈچـ
جۇشقۇنلىشىشـ
يېڭىشــى ،يامــان ئادەتلىرىدىــن ،خۇمالىرىدىــن ،قايغۇالردىــن،
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ئەندىشــىلەردىن ۋە ھــەر تۈرلــۈك مەنپەئــەت چۈشــەنچىلىرىدىن
ـىمالردىن
ـك بېسـ
ـق ئۆزۈمچىلىـ
ـۇنداقال بارلىـ
ـدا ۋە شـ
ـنا ھالـ
مۇستەسـ
قۇتۇلۇشــى الزىــم دەپ قارايــدۇ .شــۇنداقال ئــۆز ئــارا يــاردەم،
ســۆيگۈگە تولغــان كۆڭــۈل ،ئــۆز ئــارا چۈشــەنچە ھاســىل
ـەن بىرلىك-
ـات بىلـ
ـىدىغان كەيپىيـ
ـارا ئورتاقلىشـ
ـۆز ئـ
ـان ،ئـ
قىلىدىغـ
باراۋەرلىــك ئىچىــدە ياشــاش دەپ قارايــدۇ.
ئەممــا بۈگۈنكــى كۈنــدە ئىنســان دېگــەن بــۇ بارلىقنىــڭ
جااللىدىــن رۇمىــدەك بىــر تۇيغۇغــا كېلىشــى بەكمــۇ تــەس.
ـان ئەمەس.
ـداق ئاسـ
ـاق ئۇنـ
ـدا ماڭمـ
ـۇ يولـ
ـمەك ،بـ
ـداق يېتىشـ
بۇنـ
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ جااللىدىــن رۇمــى ھەقىقىــي بىــر
ـى ،ئەلەملىرىنى،
ـانالرنىڭ دەرتلىرىنـ
ـۇ بارلىق ئىنسـ
ـدۇر .ئـ
گۇمانىزمچىـ
ـدە ۋە
ـۇ ئىچىـ
ـاش تۇيغـ
ـى ئوخشـ
ـاللىقلىرى ۋە مۇۋەپپىقىيەتلىرىنـ
خۇشـ
ـەن
ـۈك بىلـ
ـۇق كۆڭۈللـ
ـەتمەي ئوچـ
ـق كۆرسـ
ـر ئايرىمچىلىـ
ـچ بىـ
ھېـ
مۇئامىلــە قىلغــان ئىنســان.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
شــۇنى ئېنىــق بىلىشــىڭالر الزىمكــى ،بارلىــق ئىنســانالر
يوشــۇرۇن كۈچىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ ،ئەمەلىيەتتــە ھەقىقىــي
ئىنســانپەرۋەر بولغاندىــا ئاندىــن ئۆزىنىــڭ ئىنســان ئىكەنلىكىنــى
تونــۇپ يىتىــدۇ.
ـامال
ـۇ ،قەغىزى شـ
ـىياھى سـ
ـڭ سـ
ـان خېتىڭنىـ
ـۇ «يازغـ
ـە ئـ
يەنـ
ـدۇ ».دەيدۇ.
ـى بولمايـ
ـاز قىممىتـ
ـاڭ يـ
ـە يازسـ
ـا ،نېمـ
بولسـ
جااللىدىــن رۇمــى ئەســەر ،ســۆھبەت ۋە مەكتۇپلىرىــدا
ـا
ـۇ دۇنياغـ
ـۇپ بـ
ـان بولـ
ـىنى ،ئىنسـ
ـاندەك ياشىشـ
ـانالرنىڭ ئىنسـ
ئىنسـ
كېلىشــنىڭ پەزىلىتىنــى ئاالھىــدە شــەكىلدە تىلغــا ئالىــدۇ ۋە
ـەببۇس
ـىنى تەشـ
ـق ئىچىدە ياشىشـ
ـارا ھەمكارلىـ
ـۆز ئـ
ـانالرنىڭ ئـ
ئىنسـ
قىلىــدۇ.
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ئىنســانپەرۋەرلىك تۇيغۇســى ئۆتكۈنچــى ھــەۋەس ،ياســالما
ـقان
ـۇغ ۋە تولۇپ تاشـ
ـۈك ،ئۇلـ
ـان كۈچلـ
ـى بولغـ
ـن خالـ
ھاياجانالردىـ
بىــر ســۆيگۈگە باغلىــق دەپ قارايــدۇ .بۇنــداق تۇيغۇغــا ئىگــە
ـق
ـدۇ .بارلىـ
ـان بولىـ
ـە ئاتىغـ
ـانىيەتنىڭ بەختىگـ
ـى ئىنسـ
ـار ئۆزىنـ
زاتـ
ئىنســانالرنىڭ بەخت-ســائادىتى ھەقىقىــي رىئاللىقنىــڭ دەل ئــۆزى
دەپ تونۇيــدۇ .گۇمانىــزم بارلىــق ئىنســانالرنىڭ ئــەڭ بۈيــۈك،
ئــەڭ كۈچلــۈك ئاممىۋىــي ياردەملىشىشــىدىن مەيدانغــا كېلىدىغــان
ئۇلۇغــۋار غايىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
شــۇڭا ئىنســانغا بەخــت ئاتــا قىلىدىغــان ،ئىنســان روھىنــى
جۇشقۇنالشــتۇرىدىغان تۇيغــۇ گۇمانىزمــدۇر .ھــەر بىــر شەخســكە
ئىنســان بولــۇش ئاالھىدىلىكىنــى نامايــەن قىلىــدۇ .ئىنســان
بولۇشــنىڭ ئــۆزى ئىنســاندەك ھېس-تۇيغــۇ بىلــەن تولغــان
بولىــدۇ .ئىنســاننىڭ ھەقىقىــي ماھىيىتىنــى تونــۇش ھاياتنــى
ســۆيۈپ ،بەختلىــك ياشاشــنىڭ ئاچقۇچىــدۇر.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
سۆيگۈ ۋە ئىچ ئاغرىتىش ئىنساننىڭ ماھىيىتى،
غەزەپ ۋە شەھۋەت ھايۋاننىڭ ماھىيىتى.
شۇڭا ئەر كىشى ياخشىلىق ئوۋلىغۇچىدۇر.
ـىدۇ.
ـەر يېتىشـ
ـاردا زىرائەتلـ
ـدۇ ،ئېتىزلىقـ
ـۋە بېرىـ
ـەر مېـ
كۆچەتلـ
ـى
ـەي ھاياتلىقنىڭ داۋاملىشىشـ
ـەۋەپ پۈتۈنلـ
ـىدىكى سـ
ـداق بولۇشـ
بۇنـ
ـم؟
ـىمىز الزىـ
ـە قىلىشـ
ـانالر نېمـ
ـز ئىنسـ
ـا بىـ
ـۈن .ئۇنداقتـ
ئۈچـ
ـارا
ـۆز ئـ
ـە ئـ
ـزم يەنـ
ـى گۇمانىـ
ـڭ نەزىرىدىكـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـى
ـداق پايدا-زىياننـ
ـىنىش ،ھېچقانـ
ـارا چۈشـ
ـۆز ئـ
ـش ،ئـ
ـۇ قىلىـ
ئەپـ
ـتۇر.
ـاردەم قىلىشـ
ـماي يـ
ئويالشـ
جااللىدىــن رۇمــى« :مــەن مېنــى چىشــلىگەن ئىتقىمــۇ
ـن
ـۇ خۇيىدىـ
ـى بـ
ـەن ئۇنـ
ـم ،سـ
ـا رەببىـ
ـەن :يـ
ـا قىلىمـ
ـداق دۇئـ
مۇنـ
ۋاز كەچتــۈر .ئادەملەرنــى چىشــلىمەي خەلقنىــڭ تــاش ئېتىشــىدىن،
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كالتەكلىشــىدىن ســاقلىنىپ قالســۇن».
ئەمەلىيەتتــە كۆپچىلىكىمىــز ھەرگىــز ئۇنــداق ئەمــەس .بىــز
ـكە
ـنى ،تەقدىرلەشـ
ـى كۆرۈلىشـ
ـن ياخشـ
ـقىالر تەرىپىدىـ
ـق باشـ
داۋاملىـ
ئېرىشىشــنى ،نــام چىقىرىشــنىال ئوياليمىــز .شــۇڭا بىــز ئۆزىمىــز
توغــرا دەپ بىلىۋالغــان خاتــا چۈشــەنچىلەردىن ئــازات بولۇشــىمىز
الزىــم.
ـدۇ« :چۈمۈلە
ـداق دەيـ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۇ
ـلىدە ئـ
ـدۇ .ئەسـ
ـاراپ قىلىـ
ـى خـ
ـى دەپ ئۆمرىنـ
ـال بۇغداينـ
ـر تـ
بىـ
ـڭ ئالدىدا
ـال داننىـ
ـر تـ
ـا ،بىـ
ـەن بولسـ
ـى كۆرگـ
ـاراپ خاماننـ
ـا قـ
دانغـ
ـى».
ـرەپ تۇرمايتتـ
تىتـ
بۈگۈنكــى دۇنياغــا ۋە ئۆزىمىزنىــڭ ئەھۋالىغــا قارايدىغــان
بولســاق ئىنســانالر بىر-بىرىلىرىنىــڭ قەلبىنــى چەللــەپ ئــوق
ئاتماقتــا .ئۆي-ماكانلىرىنــى بومباردىمــان قىلماقتــا .مىليونلىغــان
ـا.
ـن ئايرىلماقتـ
ـۇرت ماكانلىرىدىـ
ـۇپ يـ
ـران بولـ
ـى ۋەيـ
ـان خانـ
ئىنسـ
تىلــى ،مەدەنىيىتــى ،دىنىدىــن ۋاز كېچىشــكە مەجبۇرالنماقتــا.
بىرىســى ئورىغــا چۈشــۈپ كەتســە قۇتۇلدۇرماقتــا يــوق ئۈســتىگە
ـۇ
ـانالر ئـ
ـك ئىنسـ
ـى نىيەتلىـ
ـا ياخشـ
ـا يەنىـ
ـە .ئەممـ
ـا تۆكمەكتـ
توپـ
ـانپەرۋەرلىك
ـا .ئەركىنلىك ۋە ئىنسـ
ـۈرەش قىلماقتـ
ـى كـ
ـا قارشـ
زالىمالرغـ
ـي،
ـىلەرنىڭ ئىجتىمائىـ
ـپ كىشـ
ـا چىقىـ
ـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـ
ـى سـ
جەڭچىسـ
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـۇرۇپ چىقىشـ
ـاپ قـ
ـپ قايتـ
ـى ئۆزگەرتىـ
ـىي ھاياتىنـ
سىياسـ
كــۈرەش قىلماقتــا.
جااللىدىــن رۇمــى ياشــىغان دەۋرلەرمــۇ بۈگۈنكــى كۈنــدەك
ـىيا
ـۇرا ئاسـ
ـدى .ئوتتـ
ـان ئىـ
ـى قاپلىغـ
ـۇرۇش ئوتـ
ـى ئـ
ـە يەرنـ
ھەممـ
ـنىڭ خانىۋەيرانچىلىقى ۋە
ـان ئۇرۇشـ
ـىز داۋام قىلغـ
ـرى ئۈزلۈكسـ
خەلقلىـ
ـەۋۋۇپچىلىقنىڭ روھىي
ـى تەسـ
ـق ھاياتـ
ـڭ نامراتلىـ
ـەن خەلقلەرنىـ
كۆچمـ
ـىنىڭ
ـر ئىدىئولوگىيىسـ
ـن پىكىـ
ـۈپىتىدە ئەركىـ
ـى سـ
ـەت ھامىسـ
ئىجادىيـ
مۇھىــم بىــر ئىپادىســىنى نامايــەن قىلــدى .ئەنــە شــۇ قىيىــن
شــارائىتالر جااللىدىــن رۇمــى ســۆيگۈگە تولغــان ئىنســانپەرۋەرلىك
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ـان.
ـە بولغـ
ـار يۆلەكتـ
ـي يـ
ـانالرغا مەنىۋىـ
ـەن ئىنسـ
ـى بىلـ
روھـ
سۆيگۈ ۋە ئىچ ئاغرىتىش ئىنساننىڭ ماھىيىتى،
غەزەپ ۋە شەھۋەت ھايۋاننىڭ ماھىيىتى.
شۇڭا ئەر كىشىنىڭ ئوۋى ياخشىلىقتۇر.
ســۆيگۈ ئازاپنــى يوقىتىــدۇ .ئاچچىقنــى تاتلىــق قىلىــدۇ.
ـەزەپ
ـدۇ .غـ
ـا يۈزلەندۈرىـ
ـرا يولغـ
ـانالرنى توغـ
ـۆيگۈ ئىنسـ
ـى سـ
چۈنكـ
تاتلىقنــى ئاچچىــق قىلىــدۇ .ئاچچىــق بىلــەن تاتلىــق قانداقمــۇ
بىرگــە بولســۇن؟
ســۆيگۈ كۆڭۈلــدە ياشــايدۇ .نىھايــەت ســۆيگۈ ئىگىســى
ئەســىرلىكتىن قۇتۇلىــدۇ.
ـى
ـوق .چۈنكـ
ـى يـ
ـكە ئېھتىياجـ
ـى كۆرسىتىشـ
ـۆيگۈنىڭ ئۆزىنـ
سـ
ـدۇر.
ـا يايغانـ
ـۈن كائىناتقـ
ـى پۈتـ
ـۆيگۈ نۇرىنـ
سـ
مەرتلىكتــە دېڭىــزدەك بــول .دېڭىزدىــن بىــر كومــزەك ســۇ
ـۇ
ـڭ خىيالىغىمـ
ـە دېڭىزنىـ
ـدۇ؟ ئەلۋەتتـ
ـازالپ قاالمـ
ـۈيى ئـ
ـاڭ سـ
ئالسـ
ـە
ـى ئۈنچـ
ـەدەپنىڭ ئىچىنـ
ـا سـ
ـەرت بولغاچقـ
ـۇنداق مـ
ـدۇ .شـ
كىرمەيـ
ـدۇ.
ـەن تولدۇرىـ
بىلـ
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 .9ئىنسان ھاياتىدا بىلىمنىڭ رولى
كىمكى كامىل بولسا ،يوق غەپلەت ئاڭا،
غەپلىتىدە ئىلىم ھېكمەت ئەقلى بار.
كىمكى جاھىل بولسا ،يوق ھېكمەت ئاڭا،
ئىلمىمۇ غەپلىتىدۇر ئاشىكار.

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ھەقىقىــي بىلىــم ئىگىســى،
ئىنســاننىڭ ھېس-تۇيغۇلىرىغــا ،ئــەڭ كىچىــك ئىھتىمالــى بولغــان
نەرســىلەرنىمۇ چەتكــە قاقمايدىغــان پــەرق ئېتىــش قابىليىتىگــە،
بۈيــۈك ئىــدراك كۈچىگــە ،ھاياتنــى ســۆيۈپ ياشــاش ۋە
ئىنســانپەرۋەرلىك روھىغــا ئىگــە بولۇشــى كېــرەك.
مەدىرىســلەردە ئۆگەنگــەن بىلىملــەر كىشــىنى بىلىمگــە ئىگــە
ـا
ـڭ ئۆزىـ
ـك بولماقنىـ
ـاق ،بىلىملىـ
ـراق ئوقۇمـ
ـن .بىـ
ـى مۇمكىـ
قىلىشـ
ـتۈرمەيدۇ.
ـە ئېرىشـ
ـاش ھەقىقەتلىرىگـ
ـدە ياشـ
ـي مەنىـ
ـاننى ھەقىقىـ
ئىنسـ
مەيلــى مەكتەپكــە بېرىــپ ئوقــۇ ،مەيلــى ئــاڭال ،مەيلــى
ـقى جەھەتتىكى
ـەت تاشـ
ـڭ پەقـ
ـەن ،ئىگەللىگەنلىرىـ
ـن ئۆگـ
ئۆزلۈكىڭدىـ
ـەزگۈلىرى
ـۆرۈپ ئۇنى سـ
ـي ئىچىدىكىنى كـ
ـەر .ھەقىقىـ
ـى بىلىملـ
يۈزەكـ
بىلــەن بىرلەشتۈرمىســە ،كۈچلەندۈرمىســە ئىنســان «خــام ســوپى»
ـدۇ.
ـدۇ دەپ قارايـ
ـۇپ قالىـ
بولـ
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جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ئىلىــم ســۆيەر بولــۇش بىلــەن ئالىــم بولــۇش پەرقلىــق.
ـم
ـەن ئىلىـ
ـدى .سـ
ـن بولـ
ـم مەدىكارلىرىدىـ
ـار بىلىـ
ـان ئالىمـ
قانچىلىغـ
ســۆيەر بــول.
ئىنســان ئۆگەنگــەن تاشــقى بىلىملىــرى بىلــەن بىللــە يەنــە
ـى
ـكە ،ۋاقتـ
ـى تەربىيەلەشـ
ـكە ،ئۆزىنـ
ـىلەرنى ئۆگىنىشـ
ـەن نەرسـ
بىلمىگـ
كەلگەنــدە جاپــا چېكىشــكە تەييــار تــۇرۇش ئارقىلىــق ئۆزىنــى
ـرا
ـارەت توغـ
ـتىن ئىبـ
ـى تېپىشـ
ـان ئۆزىنـ
ـۇ ئىنسـ
ـدا ئـ
ـۇ چاغـ
ـە ئـ
بىلسـ
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.
ـىپ
ـن گىرەلىشـ
ـچ ئىچىدىـ
ـە ئىـ
ـم ئادەتتـ
ـەن بىلىـ
ـۇر بىلـ
تەپەككـ
كەتكــەن بولىــدۇ .يىتەرلىــك بىلىمگــە ئىگــە بولغــان بىــر ئــادەم
تەپەككــۇر قىلىــش ئارقىلىــق بىــر نىشــانغا يەتمىســە ،مەســىلىلەر
ـى
ـا يېڭـ
ـق قىلمىسـ
ـۈرۈپ تەتقىـ
ـە ،تەكشـ
ـر يۈرگۈزمىسـ
ـتىدە پىكىـ
ئۈسـ
ئىدىيــە ۋە بىلىمگــە ئېرىشــەلمەيدۇ .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئىنســان
ـش
ـۇر قىلىـ
ـاپ تەپەككـ
ـە تەتبىقـ
ـىلىرىنى ئەمەلىيەتكـ
ـەن نەرسـ
ئۆگەنگـ
ـۇش قابىلىيىتىگە
ـا قويـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـى ئىدىيەلەرنـ
ـق يېڭى-يېڭـ
ئارقىلىـ
ـرى
ـم ئادەملىـ
ـان بىلىـ
ـە بولغـ
ـە ئىگـ
ـۇ ئاالھىدىلىكلەرگـ
ـدۇر .بـ
ئىگىـ
ھەقىقەتكــە بــەك يېقىــن ۋە ھاياتقــا ئوچــۇق دېرىزىلەردىــن
ـلەردۇر.
ـان شەخسـ
ـە بولغـ
ـە ئىگـ
ـق كۈچكـ
ـۇ ئاڭلىـ
ـان ،تېخىمـ
قارايدىغـ
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ـىمىز
ـدەك ياشىشـ
ـا ئادەمـ
ـى ،ھاياتتـ
ـىمىز كېرەككـ
ـۇنى بىلىشـ
شـ
ـك
ـە بىلىملىـ
ـەن بىرگـ
ـۇش بىلـ
ـە بولـ
ـا ئىگـ
ـىل ئەخالققـ
ـۈن ئېسـ
ئۈچـ
بولمــاق ۋە بــۇ بىلىــم ئارقىلىــق تەپەككــۇر كۈچــى بىلــەن
مىللىتىمىزگــە جۈملىدىــن ئىنســانىيەتكە خىزمــەت قىلماقتــۇر.
بىلىملىــك زىيالىيالرغــا ھــەر ۋاقىــت مىللىتىمىزنىــڭ يۈكــى
ـى
ـر بىلىم ئىگىسـ
ـۇن بىـ
ـن بولسـ
ـى جەھەتتىـ
ـى قايسـ
ـدۇ .مەيلـ
يۈكلىنىـ
بولســىڭىز شــۇ جەھەتتىكــى مىللىتىمىزنىــڭ يۈكىنــى ئۈســتىڭىزگە
ـز
ـى بىلىمىڭىـ
ـۇ جەھەتتىكـ
ـىز شـ
ـچ شۈبھىسـ
ـىز .ھېـ
ـقا مەجبۇرسـ
ئېلىشـ
ـۇنداق
ـدۇ .شـ
ـۇ ئېغىراليـ
ـان يۈكمـ
ـتىڭىزگە ئالىدىغـ
ـېرى ئۈسـ
ئاشقانسـ
بولغاندىــا مىللىتىمىزنىــڭ ئــەڭ پەزىلەتلىــك زىيالىيلىرىدىــن
ـا
ـۇنداق زىيالىيالرغـ
ـر شـ
ـۇرالر ھازىـ
ـز ئۇيغـ
ـى بىـ
ـىز .چۈنكـ
بوالاليسـ
ـز
ـەر بىرىمىـ
ـى ھـ
ـز بارلىقىنـ
ـرەك ئىھتىياجىمىـ
ـن بەكـ
ـقا مىللەتلەردىـ
باشـ
ئوبــدان بىلىمىــز.
ھەقىقىــي بىلىــم مەڭگۈلــۈك خەزىنىــدۇر .بــۇ توغرىســىدا
جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ:
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.
ـەن بىلىملەرنى
ـز ئۆگەنگـ
ـى بىـ
ـم بولغىنـ
ـە مۇھىـ
ـەردە يەنـ
ـۇ يـ
بـ
113

ـۇر
ـتۈرۈپ تەپەككـ
ـە بىرلەشـ
ـىمىز ،ئەمەلىيەتكـ
ـدا ئىشلىتىشـ
ـرا يولـ
توغـ
ـەش
ـى زىننەتلـ
ـەن ئۆزىمىزنـ
ـم بىلـ
ـۇ بىلىـ
ـز ئـ
ـىمىزدۇر .ھەرگىـ
قىلىشـ
ئەمەســتۇر .چۈنكــى ئــۇ بىلىملــەر يالغــۇز ئۆزىڭىــز ئۈچــۈن
ـانىيەتنىڭ
ـۇنىڭدەك ئىنسـ
ـۈن مىللىتىمىز ۋە شـ
ـى پۈتـ
ـتىن بەلكـ
بولماسـ
ـتۇر.
ـەت قىلدۇرۇشـ
ـۈن خىزمـ
ـائادىتى ئۈچـ
بەخت-سـ
شــۇنى بىلىشــىمىز الزىمكــى ،نــادان كىشــىلەر خەتەرلىــك
ـرا
ـى توغـ
ـىنىڭ بىلىمىنـ
ـك بىرىسـ
ـا بىلىملىـ
ـن ،ئەممـ
ـى مۇمكىـ
بولۇشـ
يەرگــە ئىشلەتمەســلىكى چــوڭ پاجىئەلەرگــە ســەۋەپ بولۇشــى
ئېنىــق.
بۇ توغرىسىدا جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
نــادان بىلــەن ئولتــۇرۇپ بــال يېگەندىــن ئالىــم بىلــەن
ـۇ
ـىت! ئـ
ـيار)دۇر .ۋاي ئىسـ
ـىز بىدار(ھۇشـ
ـان شۈبھىسـ
ـۇدا بولغـ
ئۇيقـ
نــادان ،بىلىمســىزلەر بىلــەن دوســت بولغــان بىدارالرغــا .ئالىــم
بىلــەن ئولتــۇرۇپ قــۇرۇق نــان يېگــەن ياخشــى.
بىلىمســىز ۋە ئەســكى ئىنســانالرنىڭ كۆپلىكىدىــن بىلىملىــك
ئەزىــز كىشــىلەر زۇلۇمغــا ئۇچرايــدۇ.
ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن:
نــى نــى ئالىمــار باركــى ھەقىقىــي بىلىمدىــن ،ھەقىقىــي
ئىرپاندىــن نېسىۋىســى يــوق.
بۇنــداق ئالىمــار ھافىــزدۇر .ئەممــا ئىلىمگــە مۇھەببىتــى
يــوق.
ـا
ـدۇ .ئەممـ
ـى بىلىـ
ـڭ تۈرىنـ
ـۈز مىـ
ـڭ يـ
ـار بىلىمنىـ
ـەزى ئالىمـ
بـ
ئۆزىنــى بىلمەيدۇ.
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ـى،
ـى بىلىشـ
ـە ئۆزىنـ
ـۇش بىرگـ
ـك بولـ
ـان بىلىملىـ
ـۇڭا ئىنسـ
شـ
ئۆزىنــى تونــۇپ يېتىشــى الزىــم .خاتالىقالرنىــڭ يــۈز بېرىشــىدىن
ساقلىنىشــى كېــرەك .ئۇنىڭدىــن باشــقا ئــادەم ئۆزىگــە كېرەكلىــك
ـىل
ـق ھاسـ
ـم ئارقىلىـ
ـىز بىلىـ
ـم .كېرەكسـ
ـى الزىـ
ـى ئۆگىنىشـ
بىلىملەرنـ
بولغــان چۈشــەنچىلەر ،پىكىرلــەر بــاش ئايىغــى يــوق ،قىرغاقســىز
دېڭىزغــا ئوخشــايدۇ.
بىــر ئــادەم قانچىلىــك بىلىملىــك بولســا بولســۇن ،ھايــات
قارىشــى ،كىشــىلىك مۇناســىۋىتى ،ئىجتىمائىــي ئورنــى قوســاقتىكى
ـا
ـۇ بىلىمگە يارىشـ
ـا ،ئىش-ھەرىكەتلىرىمـ
ـلۇق بولمىسـ
ـە چۇشـ
بىلىمگـ
ـى
ـداق پەرقـ
ـىدىن ھېچقانـ
ـى بىرىسـ
ـڭ ئادەتتىكـ
ـۇ ئادەمنىـ
ـا ئـ
بولمىسـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
ـدۇ .جااللىدىـ
بولمايـ
«بۇنــداق ئىنســانالرنىڭ دۈمبىســىگە كىتــاب يۈدۈۋالغــان،
ساۋاتســىز ھاممالدىــن پەرقــى يــوق».
بىلىملىــك ئادەمنىــڭ ئۇيقۇســى ئىبادەتتىــن ئۈســتۈندۇر.
بولۇپمــۇ ئــۇ بىلىــم ئادەمنــى غەپلەتتىــن ئويغىتىدىغــان بىلىــم
بولســا.
بىــر ئــادەم دۇنيادىكــى ئــەڭ داڭلىــق كىتابالرنــى ئوقۇغــان
بولۇشــى مۇمكىــن .ھەتتــا ئــەڭ ئالىــي ئۇنۋېرســىتېتالردا ئوقــۇپ
ـۇ ئىگەللىگەن
ـى بـ
ـن .تەبئىيكـ
ـى مۇمكىـ
ـان بولۇشـ
ـى ئالغـ
دىپلومىالرنـ
ـى ئوتتۇرىغا
ـى پىكىرلەرنـ
ـدا ۋە يېڭـ
ـۇش يولىـ
ـك بولـ
ـەر بىلىملىـ
بىلىملـ
ـە
ـى ئەمەلىيەتكـ
ـا بۇالرنـ
ـتۇر .ئەممـ
ـر ئىلگىرىلەشـ
ـۈك بىـ
ـتا بۈيـ
قويۇشـ
ـى
ـڭ كەلگۈسـ
ـتۇرمىغىچە ،مىللىتىمىزنىـ
ـۇ چوڭقۇرالشـ
ـاپ تېخىمـ
تەتبىقـ
ـەڭ
ـەر كـ
ـەن بىلىملـ
ـۇ ئىگەللىگـ
ـە ئـ
ـەت قىلدۇرمىغۇچـ
ـۈن خىزمـ
ئۈچـ
بىــر قۇپقــۇرۇق مەيداننىــڭ ئوتتۇرىســىدا بىكاردىــن ئېرىــپ
تۈگەيدىغــان مۇزغــا ئوخشــاپ قالىــدۇ.
ئىگىســىنى كۆڭــۈل ئەھلــى قىلغــان ئىلىــم ئادەمگــە پايــدا
ئەكىلىــدۇ.
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يالغــۇز بەدەنگىــا تەســىر قىلغــان ،ئىنســانغا ياردىمــى
بولمىغــان بىلىــم ئادەمگــە يۈكتــۇر.
بىلىم ۋە ھېكمەت يولدا توغرا يول كۆرسىتىش ئۈچۈندۇر.
ـم ۋە ھېكمەتنىڭ
ـدى بىلىـ
ـا ئىـ
ـول بولسـ
ـى تۈز يـ
ـە تەرىپـ
ھەممـ
ئەھمىيىتــى بولمايتتى.
جااللىدىــن رۇمــى ئىنســاننىڭ ئۆزىگــە ياراملىــق بىلىملەرنــى
ئۆگىنىشــىنىڭ قانچىلىــك مۇھىملىقــى ئۈســتىدە توختىلىــپ
«مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىدە ھەزرىتــى ئەيســانىڭ ھېكايىســى،
پەيالســوپنىڭ ھېكايىســى ۋە تىلشۇناســنىڭ ھېكايىســى قاتارلىــق
بىرقانچــە ھېكايىنــى ســۆزلەيدۇ.

تىلشۇناس
ـر
ـان بىـ
ـى بىلىدىغـ
ـى ياخشـ
ـى ناھايىتـ
ـڭ گرامماتىكىلىرىنـ
تىلنىـ
تىلشــۇناس ئالىــم كېمىگــە چىقىپتــۇ .بــۇ تەكەببــۇر تىلشــۇناس
ـەۋەپتىن
ـۇ سـ
ـەن ،شـ
ـك دەپ ئوياليدىكـ
ـى قابىلىيەتلىـ
ـى ناھايىتـ
ئۆزىنـ
باشــقا كىشــىلەرنى ياراتمايدىكــەن .كېمــە چەكســىز دېڭىــزدا
كېتىۋاتقانــدا ،تىلشــۇناس كېمىچىنــى مەنســىتمىگەن قىياپەتتــە:
«ھــەي كېمىچــى ،ســەن گرامماتىــكا بىلەمســەن؟» دەپ
ســوراپتۇ.
كېمىچى «ياق بىلمەيمەن ،ھېچ ئوقۇمىدىم ».دەپتۇ.
تىلچــى «ئىســىت ،ئۆمرۈڭنىــڭ يېرىمــى بىــكار ئۆتــۈپ
كېتىپتــۇ» دەپتــۇ.
بــۇ ســۆزنى ئــاڭالپ كېمىچــى خاپــا بوپتــۇ ،تېرىكىپتــۇ.
ئەممــا ئاچچىقىنــى ئىچىگــە يۇتــۇپ ھېــچ گــەپ قىلماپتــۇ.
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تۇيۇقســىزال بــوران چىقىــپ ،دېڭىــز ســۇلىرى دولقۇنالشــقا
باشــاپتۇ-دە ،كېمــە خەتــەر ئىچىــدە قاپتــۇ.
ـىز؟»
ـنى بىلەمسـ
ـۇ ئۈزۈشـ
ـا ۋاقىراپ «سـ
ـۇ تىلچىغـ
ـى ئـ
كېمىچـ
دەپ سوراپتۇ.
تىلچــى قورققىنىدىــن تىتــرەپ تــۇرۇپ «ئــەي يىگىــت،
بىلمەيمــەن!» دەپتــۇ.
ـم ،ئۇنداقتا
ـۇناس ئالىـ
ـەي تىلشـ
ـۇ« :ئـ
ـداق دەپتـ
ـى مۇنـ
كېمىچـ
ســېنىڭ پۈتــۈن ئۆمــرۈڭ بىــكار ئۆتــۈپ كېتىپتــۇ! بىرئازدىــن
كېيىــن كېمــە چۆكىــدۇ ،ســېنىڭ ئــۇ بىلىملىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــرى
كارغــا كەلمەيــدۇ» دەپتــۇ.
تىلچىنىــڭ ھېكايىســى ســىزگە يــوق بولماســلىقنىڭ تىلىنــى
ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن بىــر دەرســتۇر.
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 .10جااللىدىن 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.

جااللىدىــن رۇمــى ھاياتىــدا بىــر پەردىنىــڭ ئارقىســىغا
ئۆتىۋىلىــپ ،ئالدىغــا كەلگەنلەرگــە ھۆكــۈم بېرىدىغــان ۋە پەقەتــا
ئــوردا ئەمەلدارلىــرى ،بەگلــەر ،بايالرنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن
ســۆزلەيدىغان ئىنســانالردىن ئەمــەس.
ـەن
ـك بىلـ
ـڭ كىبىرلىـ
ـېئىرلىرىدا «بەگلەرنىـ
ـى شـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـن
ـارا ئالىدىغانلىقىدىـ
ـاھالرنىڭ پـ
ـلىرىدىن ،پادىشـ
ـى تولغاشـ
بۇرۇتلىرىنـ
پەرقلىنىــپ تۇرىشــى ئۈچــۈن قۇلالرنىــڭ يۈزلىرىگــە تامغــا
تاغالشــلىرىدىن ،ئەســكەرلەردىن ،ئــۇرۇش قوراللىرىدىــن ،موڭغــۇل
ـۈل
ـۈپ كـ
ـەھەرلەردىن ،كۆيـ
ـان شـ
ـران بولغـ
ـن ،ۋەيـ
تاجاۋۇزچىلىرىدىـ
بولغــان يېزىالردىــن ،ئايالالردىــن ،ۋەلىلەردىــن ،كاتىپالردىــن،
ـر
ـن ،تاقىـ
ـۇ كوچىالردىـ
ـېلىقالردىن ،قاراڭغـ
ـن ،سـ
ـن ،باجدىـ
دىۋانىالردىـ
تاغالردىــن ،بازارالردىــن ،ســاختىكارالرنىڭ خاتــا تارازىلىرىدىــن،
كېســىلگەن باشــاردىن ،كوچىدىكــى يېتىــم بالىالردىــن ،پاھىشــە
ـتلەردىن،
ـن ،مەسـ
ـەيخلەردىن ،مەيخانىلەردىـ
ـى شـ
ـن ،يالغانچـ
ئايالالردىـ
دۇمباقالردىــن ،ســۇنايالردىن ،ئوۋالردىــن ،ئوۋچىالردىــن،
زىندانالردىــن ،قىمــار قاتارلىقالردىــن ســۆز ئاچىــدۇ.
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ـق
ـا چىرايلىـ
ـش ئۈچۈنـ
ـېئىر يېزىـ
ـەت شـ
ـى پەقـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـىدىن
ـېئىرنىڭ پېشـ
ـىپ شـ
ـە قوغلىشـ
ـپ ،قاپىيـ
ـار تىزىـ
ـۆزلەرنى قاتـ
سـ
يۈرۈيدىغــان ئادەتتىكــى بىــر شــائىر بولماســتىن بەلكــى خەلقنىــڭ
سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي ھاياتىغــا چوڭقــۇر چۆكــۈپ ،ئەينــى
زاماندىكــى ئىجتىمائىــي تەڭســىزلىك ،قۇللــۇق ۋە فىئوداللىــق
زۇلــۇم ،ئــۇرۇش ۋە تاجاۋۇزچىلىــق ،ئــوردا پىتنىلىــرى ،كەيــپ-
ســاپا ،پارىخورلــۇق ،سىياســىي مەككارلىــق قاتارلىقالرنــى كــۆپ
ـتۈرۈپ،
ـپ ۋە تىپىلەشـ
ـل قىلىـ
ـۇر تەھلىـ
ـن چوڭقـ
ـە جەھەتتىـ
تەرەپلىمـ
تەســەۋۋۇپتىكى «ئاشــىق» چۈشەنچىســىنى شــەرھىيلەش بىلــەن
بىرگــە يەنــە سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي ئادالەتســىزلىكنى پاراللىــل
ھالــدا پــاش قىلغــان.
شــۇڭا بىــز جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بارلىــق ئەســەرلىرىدە
ـەنچىلىرىنى،
ـى قىيىنچىلىقالرنى ،چۈشـ
ـي ھاياتىدىكـ
ـڭ ئىجتىمائىـ
خەلقنىـ
ئادەتلىرىنــى ،ئىتىقادلىرىنــى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىجتىمائىــي ھاياتتىكــى
بارلىــق ئىپادىلىرىنــى كۆرەلەيمىــز.
جااللىدىــن رۇمــى ياشــىغان -13ئەســىر ئاناتولىيەدىكــى
ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ ئىقتىســادىي ئەھۋالــى ناچــار دەۋرلەرگــە
ـا
ـرى ۋە مۇرىتلىرىغـ
ـۇ ئوقۇغۇچىلىـ
ـۇڭا ئـ
ـۇپ ،شـ
ـەن بولـ
ـرا كەلگـ
توغـ
ـق
ـلەپچىقىرىش ئارقىلىـ
ـىنى ،ئىشـ
ـش ئىرادىسـ
ـەك قىلىـ
ـق ئەمگـ
داۋاملىـ
ئىگىلىــك تىكلــەش يوللىرىنىمــۇ ئۆگەتكــەن .ھەمــدە ماددىــي
ـنى
ـتىن ساقلىنىشـ
ـى بولۇشـ
ـا سەۋداسـ
ـىپ مال-دۇنيـ
ـى قوغلىشـ
بايلىقنـ
تەكىتلىگــەن.
ئۇنىــڭ نەزىرىــدە ھــەر ئىنســان رىزقىنــى ئەمگــەك قىلىــش
ـۇن
ـەك بولسـ
ـمانىي ئەمگـ
ـى جىسـ
ـدۇ .مەيلـ
ـا كەلتۈرىـ
ـق قولغـ
ئارقىلىـ
ـى
ـەن رىزقىنـ
ـى بىلـ
ـۆز مىھنىتـ
ـۇن .ئـ
ـەك بولسـ
ـي ئەمگـ
ـى ئەقلىـ
مەيلـ
ـە
ـەر يۈزىگـ
ـز يـ
ـاۋا ئانىمىـ
ـەن ھـ
ـا بىلـ
ـادەم ئاتـ
ـۈرۈش ئـ
ـا كەلتـ
قولغـ
چۈشــكەندىن بېــرى تەۋســىيە قىلىنىۋاتقــان بىــر ئەمەلىيــەت.
ـاڭا
ـاھ سـ
ـدۇ« :ئالـ
ـداق دەيـ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
ـى بـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـدا
ـانالرغا پايـ
ـقا ئىنسـ
ـازان ۋە باشـ
ـلە ،قـ
ـا ئىشـ
ـەن بولسـ
ـول بەرگـ
قـ
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يەتكــۈز».
جااللىدىــن رۇمــى تۇرمۇشــىنى خــۇددى باشــقا پەزىلەتلىــك
ـى بىلەن
ـان پۇلـ
ـەن قازانغـ
ـەرى بىلـ
ـەت تـ
ـاش مىھنـ
ـانالرغا ئوخشـ
ئىنسـ
قامدىغــان .يەنــى مەدىرىســىلەردە دەرس ئۆتــۈپ تاپقــان پــۇل
ـچ
ـۇ ھېـ
ـان .ئـ
ـىنى قامدىغـ
ـك تۇرمۇشـ
ـىنىڭ كۈندىلىـ
ـەن ئائىلىسـ
بىلـ
بىــر ۋاقىــت باشــقىالرنىڭ سوۋغا-ســاالملىرىنى قوبــۇل قىلمىغــان،
ـى
ـقىالرنىڭ تۇرمۇشـ
ـال باشـ
ـى دەرھـ
ـا ئۇالرنـ
ـان بولسـ
ـۇل قىلغـ
قوبـ
ـار جااللىدىن
ـىدىكى پاكىتـ
ـۇ توغرىسـ
ـەن .بـ
ـە قىلىۋەتكـ
ـۈن ئىئانـ
ئۈچـ
ـۇڭا
ـان .شـ
ـىنى تاپقـ
ـۆپ ئىپادىسـ
ـىدا كـ
ـىلىك تۇرمۇشـ
ـڭ كىشـ
رۇمىنىـ
ـاردەم
ـارا يـ
ـۆز ئـ
ـنى ،ئـ
ـاردەم قىلىشـ
ـارا يـ
ـۆز ئـ
ـەرلىرىدە ئـ
ـۇ ئەسـ
ئـ
ـا ئايلىنىدىغانلىقىنى
ـر دۇنياغـ
ـۈزەل بىـ
ـڭ گـ
ـۇ جەمئىيەتنىـ
ـا بـ
بولغاندىـ
ـدۇ.
ـۆپ تەكىتلەيـ
كـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
بەرگــەن ئىنســاننىڭ يۈزىــدە ھــەر ۋاقىــت تەڭرىنىــڭ
تەبەسســۇمى بــار.
مال-دۇنيــا باشــتىكى تۇماققــا ئوخشــايدۇ .پەقــەت تــازالر
تۇماققــا يوشــۇرىنىدۇ.
چاچلىــرى گــۈزەل ۋە بــۈدرە بولغــان تۇماقســىزمۇ گــۈزەل
كۆرىنىــدۇ.
ئــەي كۆڭــۈل راھىتــى! مەقســىتىڭ بــۇ بولســا ئالتــۇن-
ـەس.
ـە ئەمـ
ـر نەرسـ
ـقا بىـ
ـن باشـ
ـدا تۇپراقتىـ
ـۆز ئالدىمـ
ـمۇ كـ
كۆمۈشـ
ـان
ـاندۇر .بەرگەن ئىنسـ
ـۆيەر ئىنسـ
ـاردەم سـ
ـان يـ
ـي ئىنسـ
ھەقىقىـ
بېرىــپ تــۇرۇپ بــاي بولســا ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئالغۇچىنىمــۇ
زور ماددىــي قىيىنچىلىقالردىــن قۇتۇلدۇرىــدۇ .پەزىلەتلىــك كىشــىلەر
يــاردەم ســۆيەر كىشــىلەر بولــۇپ ئــۇالر قانــداق بىــر شــەكىلدە
بولســا بولســۇن ئــۆز ئــارا بۆلىشــىش ۋە ئــەڭ مۇھىمــى چىــن
ـاق
ـۈزەل ئەخـ
ـە گـ
ـنى ئۆزىگـ
ـاردەم قىلىشـ
ـارا يـ
ـۆز ئـ
ـن ئـ
كۆڭۈلدىـ
ـان.
قىلغـ
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ئەينــى چاغــدا جااللىدىــن رۇمىنىــڭ مۇرىتلىــرى ئارىســىدا
ھەرخىــل قول-ھۈنەرۋەنچىلىــك بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان ئۇســتا
ـى،
ـى ،ياغاچچـ
ـىلەن :تىككۈچـ
ـدى .مەسـ
ـار ئىـ
ـرى بـ
ـىپ ئەھلىلىـ
كەسـ
زەرگــەر ،مىســكە ۋە توقۇمچىلىــق قاتارلىــق ھۈنەرلــەر بىلــەن
شــۇغۇللىنىپ تۇرمــۇش ئىھتىياجلىرىنــى قامدايتتــى .دەرگاھنىــڭ
ـقۇراتتى.
ـامەددىن چەلەبى باشـ
ـادىق مۇرىتلىرىدىن ھۇسـ
ـلىرىنى سـ
ئىشـ
جااللىدىــن رۇمــى ئۇنىڭغــا تاغــدەك ئىشــىنەتتى.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىقتىســادىي قاراشــلىرىدا ئەقىــل،
ئىنســاننىڭ تەبىئىتــى ،ئىشــلەپچىقىرىش ۋە ئەمگەكنىــڭ مەقســىتى
ھەققىدىكــى قاراشــلىرىنى بىلىشــىمىزگە توغــرا كېلىــدۇ.
ئەقىل
ئىقتىســادنىڭ ئاساســلىرىدىن بىــرى ئەقىــل بىلــەن ئىــش
كــۆرۈش.
جااللىدىــن رۇمــى ئەقىلنــى ئىككىگــە ئايرىغــان جۈزئىــي
ئەقىــل ۋە كۈللــى ئەقىــل.
جۈزئىــي ئەقىــل «شەخســىي ئەقىــل»دۇر ،يەنــى ئۆزۈڭنــى
بىــر بارلىــق ھېــس قىلمــاق.
كۈللــى ئەقىــل بولســا ئۆزىنىــڭ ھېچلىكىنــى ،يوقلۇقىنــى
ئىــدراك قىلغــان ئەقىــل ،يەنــى «ياراتقۇچــى كۈچنىــڭ ئەقلــى».
ـداق
ـىرىدە مۇنـ
ـق ئەسـ
ـنەۋى» ناملىـ
ـى «مەسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۆزلەيدۇ:
ـى سـ
ـر ھېكايىنـ
بىـ
بىــر چىۋىــن ئېغىلــدا ئېشــەك ســۈيدۈكىنىڭ ئۈســتىدىكى
ســامان ئەخلىتىگــە قونۇپتــۇ -دە ،كاپىتانــدەك بېشــىنى ئىگىــز
كۆتــۈرۈپ« :مــەن نەچچــە ۋاقىتالردىــن بىــرى پاراخــوت بىلــەن
دېڭىزنــى خىيــال قىلىــپ يۈرگــەن ئىدىــم ،مانــا بــۇ پاراخــوت،
ـان،
ـرا ئوياليدىغـ
ـك ،توغـ
ـام تەجرىبىلىـ
ـەن بولسـ
ـز .مـ
ـۇ دېڭىـ
ـا بـ
مانـ
121

ـقۇرىغان
ـى باشـ
ـى ياخشـ
ـوت رولىنـ
ـان ،پاراخـ
ـۈم قىلىدىغـ
ـرا ھۆكـ
توغـ
بىــر كاپىتانمــەن» دەپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن دېڭىــزدا پاراخوتىنــى
ھەيدەپتــۇ ۋە دېڭىــز ئۇنىڭغــا چەكســىز كۆرۈنۈپتــۇ .ئەســلىدە
ئۇنىــڭ كــۆز ئالدىــدا ئېغىلدىكــى يىغىلىــپ قالغــان ئېشــەك
ســۈيدۈكى پايانســىز ۋە چوڭقــۇر بىــر دېڭىــزدەك كۆرۈنگــەن
ـەن
ـى بىلـ
ـي ماھىيىتـ
ـۈيدۈكىنى ھەقىقىـ
ـەك سـ
ـدە ئېشـ
ـدى .چىۋىنـ
ئىـ
كۆرىدىغــان كــۆز نــەدە؟
دۇنيانــى قانچىلىــك كۆرســە ،شــۇنچىلىك .چىۋىننىــڭ كــۆزى
قانچىلىــك بولســا دېڭىزمــۇ شــۇنچىلىكتۇر.
بىــر چىۋىــن خاتــا ھۆكۈمــى بىلــەن ئۆزىنــى «كاتتــا»
دەپ بىلگــەن .ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنىــڭ زەررىســىنى قۇيــاش دەپ
قالغــان.
ئىنســاننىڭ ھالــى ،ھەۋەســلىرى ،ئۆزىنــى چاغلىماســلىقى
ئاخىــرى بېرىــپ شــۇ چىۋىنــدەك قىلىــپ قويىــدۇ.
ـاننى
ـۇرۇق ئىتىقاتالر ئىنسـ
ـەنچىلەر ،قـ
ـۇرۇق چۈشـ
ـۇنداق قـ
مۇشـ
ـۇر
ـا تەپەككـ
ـان ،خاتـ
ـۈم قىلىدىغـ
ـا ھۆكـ
ـان ،خاتـ
ـى كۆرمەيدىغـ
ھەقنـ
قىلىدىغــان چىۋىنگــە ئوخشــىتىپ قويىــدۇ .ئېشــەك ســۈيدۈكى
ئۈســتىدىكى ســامان ئەخلىتىنــى تەســەۋۋۇرىدا ئاجايىــپ غايىــۋى
بىــر نەرســە دەپ بىلىــدۇ.
چىۋىــن خاتالىقىنــى تونــۇپ ،خاتــا چۈشــەنچىلىرىدىن ۋاز
كەچســە ،ئۇنىــڭ بەختــى كېلىــپ ،ھەقىقەتنــى تونــۇپ يېتەتتــى.
ئەممــا بۇنــداق ئىبــرەت ئېلىــش قابىلىيىتــى چىۋىنــدە بولمايــدۇ.
ئۇنىــڭ روھــى شــەكىلگە اليىقتــۇر.
شــۇڭا ئىنســان جۈزئىــي ئەقلىنــى كۈللىــي ئەقىلگــە
بويســۇندۇرمىغىچە ھىدايەتكــە ئېرىشــەلمەيدۇ .ئۆزىنــى ھەقىقىــي
مەنىــدە تونــۇپ يېتەلمەيــدۇ.
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جااللىدىــن رۇمــى بىــر مۇتەپەككــۇر بولــۇپ ئۇنىــڭ
ـەن
ـى بىلـ
ـڭ يولـ
ـت ئەقىلنىـ
ـەر ۋاقىـ
ـۇرى ھـ
ـەنچىلىرى ،تەپەككـ
چۈشـ
بولغــان .يەنــە ئــۇ كائىناتقــا كۆڭــۈل كــۆزى بىلــەن قارىغــان.
ئــۇ «دىۋانــى كەبىــر» ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ:
ـراق
ـدى .بىـ
ـېتىق قىلـ
ـۆردى ۋە سودا-سـ
ـى كـ
ـر بازارنـ
ـل بىـ
«ئەقىـ
ـى
ـىل بازارالرنـ
ـى ئىسـ
ـى نـ
ـۇ تەرىپىدىكـ
ـڭ ئـ
ـل بازىرىنىـ
ـىق ئەقىـ
ئاشـ
كــۆردى».
ـىي
ـى ئەقىل  ،ھېسسـ
ـڭ نەزىرىدىكـ
ـن رۇمىنىـ
ـەن جااللىدىـ
ئومۇمـ
ۋە ماددىــي ئالــەم بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولغــان تەجرىبــە ۋە
ـن
ـۇ ئالەمدىـ
ـە بـ
ـاي يەنـ
ـا قالمـ
ـل بولۇپـ
ـي ئەقىـ
ـاندىكى تەبىئىـ
ئىنسـ
ـدراك قىلىش
ـى ئىـ
ـي ھەقىقەتنـ
ـىدىكى ۋە ئىالھىـ
ـەم توغرىسـ
ـقا ئالـ
باشـ
ـدۇر.
ـان ئەقىلـ
ـۈن قوللىنىلغـ
ئۈچـ
ـەزى
ـىمۇ بـ
ـش قىلسـ
ـەن ئىـ
ـل بىلـ
ـت ئەقىـ
ـەر ۋاقىـ
ـان ھـ
ئىنسـ
ـى
ـدۇ ،يەنـ
ـادىر قىلىـ
ـى سـ
ـىپ خاتالىقالرنـ
ـىگە ئەگىشـ
ـاردا نەپسـ
ۋاقىتـ
ـمەندۇر.
ـى دۈشـ
ـاننىڭ نەپسـ
ـە ئىنسـ
ئەقىلگـ
جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
ـى
ـي ئىككـ
ـەت ئىجابىـ
ـردۇر .ھېكمـ
ـتە بىـ
ـەن پەرىشـ
ـل بىلـ
ئاقىـ
ـدۇ.
ـۈرەتتە كۆرۈنىـ
سـ
پەرىشــتىنىڭ قۇشــتەك قاناتلىــرى بــار .ئەقىــل بولســا
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.
ئەقىــل غالىــپ بولســا نەپىــس ئاجىزاليــدۇ .چۈنكــى ئېغىــر
يۈكنــى كۆتۈرگــەن ئېشــەك ئورۇقاليــدۇ.
شــۇڭا ئىنســانالر دائىــم ئەقىــل بىلــەن ھەرىكــەت قىلىــپ
نەپســىنىڭ ئىســتەكلىرىگە كىرمەســلىكىنى تەكىتلەيــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ« :دۇنياغــا بولغــان
ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ يەرگــە شــوتا بولســا ،ئاخىرەتكــە بولغــان
ھېس-تۇيغۇلىرىــڭ كۆكلەرگــە شــوتا بولىــدۇ».
ئىنساننىڭ تەبىئىيتى
ـى
ـدۇ ،بىرىنچىسـ
ـە ئايرىيـ
ـانالرنى ئۈچكـ
ـى ئىنسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ئەيســادەك پەرىشــتىلەرگە خــاس خۇسۇســىيەتكە ئىگــە بولغانــار؛
ئىككىنچىســى غــەزەپ ۋە شــەھۋەتتىن باشــقىنى بىلمەيدىغــان
ـار.
ـان بولغانـ
ـم ئىنسـ
ـۋان يېرىـ
ـم ھايـ
ـى يېرىـ
ـەكلەر؛ ئۈچىنچىسـ
ئېشـ
ـداق
ـىرىدە مۇنـ
ـق ئەسـ
ـنەۋى» ناملىـ
ـى «مەسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
د ە يد ۇ :
ھايۋانىــي خۇسۇســىيەتكە ئىگــە ئادەملــەر قايســى نەرســىدىن
ـدۇ
ـەكتەك قىلىـ
ـى ئېشـ
ـوزۇق ئۇنـ
ـۇ ئـ
ـۇن ،ئـ
ـا ئوزۇقالنسـ
ئوزۇقالنسـ
ـان
ـەن ئىنسـ
ـۋان بىلـ
ـدۈز ھايـ
ـار كېچە-كۈنـ
ـەمىرىتىدۇ .بۇنداقـ
ۋە سـ
ئارىســىدا تىركىشــىپ يۈرىــدۇ.
ـۇق» دېگەن
ـەكىلدە ياراتتـ
ـۈزەل شـ
ـەڭ گـ
ـانالرنى ئـ
ـز ئىنسـ
«بىـ
ـدۇر.
ـە جانـ
ـك ئۈنچـ
ـەڭ قىممەتلىـ
ـت ،ئـ
ـەي دوسـ
ـۇ .ئـ
ـى ئوقـ
ئايەتنـ
ئىنســان شــۇ خۇسۇســىيەتلىرى بىلــەن ئەرشــتىن ئۈســتۈندۇر.
ئىنســان چۈشــەنچىلىرىگە پاتمىغىــدەك بۈيۈكتــۇر.
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ئىنســان بــۇ دۇنياغــا پەقــەت ماددىــي ئىھتىياجلىرىنــى
قانــدۇرۇش ئۈچۈنــا ئاپىرىــدە قىلىنمىغــان .ئەگــەر شــۇنداق
ـى بولمايدۇ.
ـر پەرقـ
ـچ بىـ
ـن ھېـ
ـڭ ھايۋاندىـ
ـا ئۇنىـ
ـان بولسـ
بولىدىغـ
ـي
ـان مەنىۋىـ
ـتۈن بولغـ
ـۇ ئۈسـ
ـي ھاياتىدىنمـ
ـاننىڭ ماددىـ
ـۇڭا ئىنسـ
شـ
ھاياتــى بــاردۇر .ئىنســاننى شــۇ خۇسۇســىيەتلىرى ھايۋاندىــن
پەرقلەندۈرگــەن .ماددىــي ئېھتىيــاج ئىھتىياجنــى قاندۇرغۇچىلىــكال
ـلىرى
ـي ھەۋەسـ
ـى ماددىـ
ـە يەنـ
ـىپ كەتسـ
ـەر ئېشـ
ـدۇ .ئەگـ
ـا بولىـ
بولسـ
ـڭ ئۈچۈن
ـدۇ .ئۇنىـ
ـۈز بىرىـ
ـىزلىك يـ
ـاندا راھەتسـ
ـىرى ئىنسـ
ئاشقانسـ
جااللىدىــن رۇمــى «ئېھتىياجدىــن ئوشــۇق ھەرقانــداق نەرســە
ئىنســانغا زەھــەر» دېگــەن.
ئەممــا ئىنســان مال-دۇنياغــا مايىــل بولۇشــتەك ئاجىزلىققــا
ئىگــە .بــۇ توغرىســىدا «مەســنەۋى»دە مۇنــداق بىــر ۋەقەنــى
ســۆزلەيدۇ:
ـۆزلەش ئۈچۈن
ـە سـ
ـدا خۇتبـ
ـە نامىزىـ
ـەر جۈمـ
ـى پەيغەمبـ
ھەزرىتـ
ـودىگەر كارۋانلىرىنىڭ
ـدا سـ
ـۇ چاغـ
ـدى .دەل شـ
ـان ئىـ
ـە چىققـ
مۇنبەرگـ
شــەھەرگە كىرگەنلىكىدىــن بىشــارەت بەرگۈچــى دۇمبــاق ئــاۋازى
ئاڭالنــدى .بــۇ چاغــدا نۇرغــۇن تۇرمــۇش الزىمەتلىكلىــرى
يۈكلەنگــەن كارۋان شــامدىن كەلگــەن ئىــدى .قەھەتچىلىكتىــن
قىيىــن ئەھۋالــدا قالغــان جامائــەت بۇنــى ئــاڭالپ «نامازنــى
قىلىــپ بولــدۇق ،خۇتبىنــى ئاڭلىمىســاقمۇ بولىــدۇ» دېگــەن
ـچىتتىن
ـا مەسـ
ـىنى ئاڭلىمايـ
ـڭ خۇتبىسـ
ـەن پەيغەمبىرىمىزنىـ
ـوي بىلـ
ئـ
ـە
ـدا جۈمـ
ـۇ چاغـ
ـدۇ .دەل شـ
ـە يۈگۈرەيـ
ـار تەرەپكـ
ـۇدۇل كارۋان بـ
ئـ
سۈرىســىنىڭ -11ئايىتــى نازىــل بولىــدۇ(« .ئــى مۇھەممــەد!)
ئــۇالر بىــرەر تىجــارەت ياكــى تاماشــانى كۆرســە ســېنى ئــۆرە
تــۇرۇپ (خۇتبــە ئوقۇۋاتقــان) پېتىــڭ تاشــاپ ئۇنىڭغــا (يەنــى
تىجارەتكــە) يۈگۈرەيــدۇ( .ئــى مۇھەممــەد! ئۇالرغــا) ئېيتقىنكــى
«ئالالھنىــڭ دەرگاھىدىكــى نەرســە (يەنــى ســاۋاب ۋە نېمــەت)
ـڭ
ـق بەرگۈچىلەرنىـ
ـاھ رىزىـ
ـىدۇر .ئالـ
ـن ياخشـ
ـا ۋە تىجارەتتىـ
تاماشـ
ئــەڭ ياخشىســىدۇر».
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ـىلىق
ـاننىڭ ئارزۇلىرىغا ياخشـ
ـىچە ئىنسـ
ـن رۇمىنىڭ قارىشـ
جااللىدىـ
ـنەۋى»دە
ـىدا «مەسـ
ـدۇ .بۇ توغرىسـ
ـۇرۇنغان بولىـ
ـكىلىك يوشـ
ۋە ئەسـ
ـان
ـرى ئۇخالۋاتقـ
ـى ۋە ئارزۇلىـ
ـاننىڭ مەيلـ
ـدۇ« :ئىنسـ
ـداق دەيـ
مۇنـ
ـۇرۇنغان.
ـۇ يوشـ
ـىلىقمۇ ،يامانلىقمـ
ـا ياخشـ
ـايدۇ .ئۇنىڭغـ
ـا ئوخشـ
ئىتقـ
بــۇ مەيىــل ۋە ئــارزۇالر ئادەتتــە ئۇيقــۇدا .جىــم ۋە ئۇزانغــان
ـۇ ،ئۇيقۇدىن
ـاش ئاتتىڭمـ
ـر تـ
ـا بىـ
ـراق ئۇنىڭغـ
ـدۇ .بىـ
ـەك ياتىـ
تاياقتـ
ـر
ـدە بىـ
ـۇ مەھەللىـ
ـدۇ .ئـ
ـا كىرىـ
ـرس خۇيغـ
ـەك خىـ
ـان ئىتتـ
ئويغانغـ
ئېشــەك ئۆلســە يۈزلەرچــە ئىــت ئۇيقۇدىــن ئويغىنىــدۇ ».دېمــەك
ئىنســاننىڭ ئىچىدىكــى مال-دۇنيــا خىرســى ھەرخىــل ســەۋەپلەر
ـدۇ.
ـە كېلىـ
ـن ھەرىكەتكـ
تۈپەيلىدىـ
ئىنســاننىڭ مال-دۇنياغــا مەيلــى بولغانــدا بۇنىڭدىــن
ھوزۇرلىنىــدۇ .ئەســلىدە بۇنــداق خۇسۇســىيەت ھايۋانىــي
ـدۇ :بىر
ـداق دەيـ
ـنەۋى»دە مۇنـ
ـدۇر« .مەسـ
ـىيەتلەرنىڭ بىرىـ
خۇسۇسـ
ئۆكــۈز باغداتقــا كېلىــپ شــەھەرنىڭ ئــۇ بېشــىدىن بــۇ بېشــىغا
ـەززەت
ـوش ۋە لـ
ـە خـ
ـەت ئۆزىگـ
ـەردە پەقـ
ـۇ يـ
ـۈز ئـ
ـۇ .ئۆكـ
ئايلىنىپتـ
بېرىدىغــان نېمەتلــەر قاتارىــدا قوغۇن-تاۋۇزنىــڭ شــاپاقلىرىنى،
يولــاردا چېچىلىــپ ياتقــان ســامان بىلــەن مەنگەننــى كۆرۈپتــۇ.
ئۆكۈزگــە اليىــق بولغــان ئەنــە ئاشــۇالردۇر.
ـە بۇنى
ـەن بىللـ
ـى بىلـ
ـان مايىللىقـ
ـا بولغـ
ـاندا مال-دۇنياغـ
ئىنسـ
مەيدانغــا كەلتۈرگــەن نەرســە يەنــە ئېھتىياجــدۇر .بــۇ توغرىســىدا
جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ« :ئــۇ ھالــدا بارلىقالرنىــڭ
ـبەتەن
ـىگە ئېھتىياجىغا نىسـ
ـاھ بەندىسـ
ـدۇر .ئالـ
ـى ئېھتىياجـ
كۈشەندىسـ
ـدۇ».
ـە بېرىـ
نەرسـ
ناننىــڭ قەدرىنــى ئــاچ بىلىــدۇ ،تــوق ھېــچ بىلمەيــدۇ.
ناۋاينىــڭ دۇككاندىكــى نانالردىــن خەۋىــرى يــوق .نــاۋاي ئــاچ
ـانالرنىڭ
ـەك ئىنسـ
ـاتاتتىمۇ؟ دېمـ
ـى سـ
ـدى نانالرنـ
ـا ئىـ
ـان بولسـ
بولغـ
ئىقتىســادىي پائالىيەتلەرنــى قىلىشــىغا تۈرتكــە بولغــان يەنــە
ئېھتىياجــدۇر.
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دۇنيــادا شــەيئىلەرنىڭ يارىتىلىشــىمۇ يەنىــا ئېھتىياجدىــن
بولغــان .بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:
ھــەق تائــاال كۆكلەرنــى ئېھتىياجالرنــى قاندۇرســۇن دەپ
ياراتقــان .قەيــەردە بىــر دەرت بولســا شــىپا ئــۇ يەرگــە بارىــدۇ.
قەيــەردە بىــر يوقســۇللۇق بولســا رىزىــق ئــۇ يەرگــە بارىــدۇ.
نــەدە مەســىلە بولســا ،جاۋاپمــۇ ئــۇ يــەردە بولىــدۇ .ھەممــە
ـدۇ.
ـەن تاپىـ
ـدۇ ،ئىزدىگـ
ـىل بولىـ
ـدە ھاسـ
ـق ئىچىـ
ـە موھتاجلىـ
نەرسـ
ئىنســان يالغــۇز ئــۆزى ئۈچۈنــا ئىشــلىمەيدۇ .ئائىلىســىنىڭ
ئېھتىياجــى ،ئۈمىــدى ۋە جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىيــات ئېھتىياجلىــرى
ئۈچــۈن جىســمانىي ۋە ئەقلىــي ئەمگــەك قىلىــدۇ .بــۇ جەھەتتىــن
ئىنســانالرنىڭ نىيەتلىرىنىــڭ توغــرا بولۇشــىنى ،ياخشــى خۇيالرنــى
يېتىلدۈرۈشــىنى تەۋســىيە قىلىــدۇ.
يەنە مۇنداق دەيدۇ:
دۇنيــادا نۇرغــۇن ئەســكى خۇيــار شــۆپۈكتەك گېلىڭغــا
ـدۇ.
ـار قالىـ
ـۇنچە يىلـ
ـدا شـ
ـۆپۈك گېلىڭـ
ـۇ شـ
ـدۇ .ئـ
ـىپ قالىـ
چاپلىشـ
ـۆھرەت،
ـەن؟ ئۇ نام-شـ
ـى بىلەمسـ
ـە ئىكەنلىكىنـ
ـۆپۈكنىڭ نېمـ
ـۇ شـ
ئـ
ـۆپۈككە
ـۇددى شـ
ـۇالر خـ
ـىدۇر .بـ
ـا سۆيگۈسـ
ـەپ ۋە مال-دۇنيـ
مەنسـ
ـەن،
ـا بولىدىكـ
ـۇ گېلىڭدىـ
ـەس .ئـ
ـى ئەمـ
ـاڭا باقـ
ـۇ سـ
ـايدۇ .ئـ
ئوخشـ
ـدۇ.
ـقۇنلۇق قىلىـ
ـىڭگە توسـ
ـى ئىچىشـ
ئابىھاياتنـ
ئېھتىياجدىن ئاشقان ھەر قانداق نەرسە ئىنسانغا زەھەر.
ھەققــە ھەقىقىــي ئاشــىق بولغــان مال-دۇنياغــا ھېرســمەن
بولمايــدۇ.
ـور
ـۇم تاماخـ
ـەڭ ،چوقـ
ـۇالق ئىستىسـ
ـل ۋە قـ
ـۆز ،ئەقىـ
ـاك كـ
پـ
پەردىلەرنــى يىرتىــپ تاشــا .چۈنكــى تەقلىــد تامادىــن بولىــدۇ.
ئايدىــڭ ئەقىلنىــڭ نــۇرى شــۇ ســەۋەپتىن پەردىلىنىــپ قالىــدۇ.
ـان
ـق .ئىنسـ
ـي بايلىـ
ـا مەنىۋىـ
ـى يەنىـ
ـم بولغىنـ
ـانغا مۇھىـ
ئىنسـ
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ـر
ـا ئېغىـ
ـۇ ھاياتتـ
ـە بـ
ـىرى ئۆزىگـ
ـن يۈكسەلگەنسـ
ـي جەھەتتىـ
مەنىۋىـ
ـى
ـي ھاياتتىكـ
ـدۇ .مەنىۋىـ
ـۇپ يېتىـ
ـى تونـ
ـڭ يۈكلەنگەنلىكىنـ
يۈكلەرنىـ
ـىش بولۇپ
ـىلىش ،تاكامۇللىشـ
ـى يۈكسـ
ـل جەھەتتىكـ
ـىلىش ئەقىـ
يۈكسـ
ـۇز باغلىنىش
ـىدىكى يالغـ
ـان ئارىسـ
ـەن ئىنسـ
ـەق بىلـ
ـاپلىنىدۇ .ھـ
ھېسـ
ـىپ مەنىۋىي
ـىلىپ ،تاكامۇللىشـ
ـل يۈكسـ
ـدۇ .ئەقىـ
ـەن بولىـ
ـل بىلـ
ئەقىـ
ـىق
ـان ئاشـ
ـا بولغـ
ـدۇ .ئالالھقـ
ـىق بولىـ
ـدا ئاشـ
ـن قاناتالنغانـ
جەھەتتىـ
ـىش،
ـۆز ئارا ياردەملىشـ
ـۆيگۈ ۋە ئـ
ـى سـ
ـي ھاياتتىكـ
ـەت ئىجتىمائىـ
پەقـ
ئىنســانپەرۋەرلىك بىلــەن ئىپادىســىنى تاپىــدۇ .بۇنىڭدىــن مەھــرۇم
ـدۇ.
ـا يۈزلىنىـ
ـەۋم زاۋاللىققـ
ـر قـ
ـان بىـ
قالغـ
ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئەمگەك
ـان
ـك قىلىدىغـ
ـىغا كاپالەتلىـ
ـان تۇرمۇشـ
ـى ئىنسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ئىقتىســادىي مەنبەنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن شــۇغۇللىنىش
ئارقىلىــق كېلىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ مۇنــداق دەيــدۇ:
تېرىقچىلىــق بىلــەن شــۇغۇلالنغاننىڭ ئامبارلىــرى بوشاشــقا
باشــايدۇ .ئەممــا ئېتىزلىقلىــرى زىرائەتلــەر بىلــەن تولىــدۇ.
ـۇ
ـا ،ئـ
ـاردا قالسـ
ـداي ئامبـ
ـلىتىلىدىغان بۇغـ
ـۈن ئىشـ
ـۇق ئۈچـ
ئۇرۇقلـ
ئۇرۇقلــۇق چاشــقانغا يــەم بولىــدۇ.
ـەك
ـلەپچىرىش ۋە ئەمگـ
ـەرلىرىدە ئىشـ
ـڭ ئەسـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بىلــەن قولغــا كەلگــەن قازانچــار ھــەر ۋاقىــت غەنىمــەت ئالغــان
قازانچالردىــن ئۈســتۈن ئورۇنــدا تۇرىــدۇ .ھــەم ئىشــلەپچىقىرىش
ئۈچــۈن بىلىمنىــڭ زۆرۈرلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى ھورۇنلۇقنــى قامچىاليــدۇ ،ئەمگــەك
قىلىشــنى مەدھىيلەيــدۇ .ئىجتىمائىــي جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتىنــى
ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن شۇغۇللىنىشــقا باغــاپ ،ئىنســانالرنىڭ
داۋاملىــق ھەرىكــەت قىلىــپ ،ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن مەشــغۇل
بولۇشــىنى تەكىتلەيــدۇ .ئــۇ «مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىدە
مۇنــداق دەيــدۇ:
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ـەن،
ـەققەت بىلـ
ـەن ،جاپا-مۇشـ
ـەك بىلـ
ـى ئەمگـ
ـق دېگەننـ
رىزىـ
پىشانىســىنىڭ تــەرى بىلــەن قازىنىــدۇ .ھەركىــم ئــارزۇ قىلغــان
ـى
ـە جانابـ
ـىدۇ .داۋۇد پەيغەمبەرگـ
ـەن ئېرىشـ
ـەر بىلـ
ـىلىرىگە ھۈنـ
نەرسـ
ھــەق ئىســىل ھۈنەرلەرنــى ئاتــا قىلغــان .ئىززەت-ھۆرمەتكــە
ســازاۋەر قىلغــان .ئۇنىڭــدا ھەددى-ھېساپســىز مۆجىزىلــەر بــار.
ئــادەم ئەلەيھىســاالمدىن تارتىــپ بۈگۈنگىچــە ئۇنــداق گــۈزەل
يېقىملىــق داۋۇدنىڭكىــدەك ئــاۋاز ھېچكىمــدە يــوق .ھــەر قېتىــم
ـان،
ـا ئارسـ
ـدۇ .ھەتتـ
ـۇش بولىـ
ـى بىھـ
ـۇن كىشـ
ـدا نۇرغـ
ۋەز قىلغانـ
ـۈن كېلىدۇ.
ـاڭالش ئۈچـ
ـى ئـ
ـان ئاۋازىنـ
ـڭ ۋەز قىلغـ
ـۇ ئۇنىـ
جەرەنلەرمـ
ئۇنىــڭ يۈزىدىكــى نــۇر ھەممــە يەرنــى يورىتىــدۇ .شــۇنداق
مۆجىزىلەرگــە ،قەدىر-قىممەتكــە ئىگــە تــۇرۇپ ،جانابــى ھــەق
ئۇنىــڭ رىزقىنىمــۇ جاپــا تارتىــپ قىلىنغــان ھــاالل ئەمگەككــە
باغلىــق قىلغــان .يەنــى رىزقىنــى تۆمۈرچىلىــك قىلىــپ ،بازغــان
بىلــەن ســاۋۇت ۋە دۇبۇلغــا ســوقۇپ تاپىــدۇ.
ـكەش
ـەن ئاۋارە ۋە پەسـ
ـەن ھەقىقەتـ
ـادەم! سـ
ـاپ ئـ
ـەي تەييارتـ
ئـ
بىرىســى ئىكەنســەن .ئۆيگــە ســولىنىۋالغان شــۇم پىشــانە بىــر
ـان
ـپ تۇردىغـ
ـەي كېلىـ
ـا ئۈزۈلمـ
ـىز بىكاردىنـ
ـەن .مىھنەتسـ
نېمىكەنسـ
بايلىقنــى ئىستەشــتىن نۇمــۇس قىــل .بىكاردىــن كەلگــەن مــال-
ـا.
ـۈپ قالمـ
ـۈپ ئۆلـ
ـە كۆمۈلـ
ـەن يەنـ
ـا بىلـ
دۇنيـ
رىزىقنــى بەرگــەن ئالالھتــۇر ،بىــراق ئالالھنىــڭ
رىزىقالندۇرىشــى بىــر ۋاســتە بىلــەن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ .بــۇ
توغرىســىدا «مەســنەۋى»دە مۇنــداق دەيــدۇ:
توقلــۇق ئالــاھ تەرىپىدىــن بولىــدۇ .يەنــى بارلىــق
ـۇم
ـە مەھكـ
ـن تەبىئەتكـ
ـۇر .لېكىـ
ـان ئالالھتـ
ـى تويدۇرىدىغـ
مەخلۇقاتنـ
ۋە تويــۇش ئۈچــۈن بىــر نەرســىگە مەجبــۇر بولغانــار ناننىــڭ
ۋاستىســى بولمىســا قانــداق تويىــدۇ؟
ـى
ـۈن قىلغان ياخشـ
ـرەت ئۈچـ
ـا ۋە ئاخىـ
ـۇ دۇنيـ
ـانالرنىڭ بـ
ئىنسـ
ئىشــلىرى يەنىــا ئەمگــەك ئارقىلىــق بولىــدۇ .بــۇ توغرىســىدا
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قۇرئــان كەرىمنىــڭ نەجــم سۈرىســىنىڭ -39ئايىتىــدە مۇنــداق
دەيــدۇ« :ئىنســان پەقــەت ئىشــلىگەن ئىشــىنىڭ نەتىجىســىنى
كۆرىــدۇ».
«مەسنەۋى»دە مۇنداق دەيدۇ:
ـە،
ـىدۇ .كىم ئىشلىسـ
ـە ئېرىشـ
ـر خەزىنىگـ
ـا بىـ
ـا تارتسـ
ـم جاپـ
كىـ
ـەر بولىدۇ.
ـائادەتكە مۇيەسسـ
ـدا سـ
ـك ھالـ
ـا بەختلىـ
تىرىشسـ
ـەڭ
ـىنى كۆرسـ
ـان بىرىسـ
ـا قالغـ
ـڭاچ ۋە موھتاجلىقتـ
ـەردە يالىـ
قەيـ
ـور،
ـى كـ
ـۇ كىشـ
ـىدۇر .ئـ
ـان بىرسـ
ـىدىن قاچقـ
ـۇ ئۇستىسـ
ـى ئـ
بىلگىنكـ
ئەســكى ۋە ھوسۇلســىز بىرســى بولــۇش بىلــەن بىرگــە كۆڭلــى
نېمىنــى خالىســا شــۇنى قىلىدىغــان ،مەشغۇلىيەتســىزلىك قىلىــپ
ـان.
ـۈپ قالغـ
ـا چۈشـ
ـۇ ھالغـ
ـۈن شـ
ـش ئۈچـ
ـەت قىلىـ
ـن ھەرىكـ
ئەركىـ
ئەگــەر ئۇستىســىنىڭ ئويلىغىنــى بويىچــە ئىــش قىلغــان بولســا
ـىلەرنى
ـى كىشـ
ـى ۋە ئەتراپىدىكـ
ـى ،ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنـ
ـدى ئۆزىنـ
ئىـ
ـا
ـتىدىن قاچسـ
ـر ئۇسـ
ـادا بىـ
ـۇ دۇنيـ
ـم بـ
ـى .كىـ
ـەن بوالتتـ
زىننەتلىگـ
بىلگىنكــى ،دۆلــەت ۋە ســائادەتتىن قاچقــان بولىــدۇ .ئــەي
ـەن،
ـەر ئۆگىنىپسـ
ـر ھۈنـ
ـۈن بىـ
ـى ئۈچـ
ـەت قازانچـ
ـەرۋەن ،جەسـ
ھۈنـ
يەنــە دىــن ســەنئىتىنىمۇ ئۆگىنىشــنى ئويلىشــىپ قــوي.
ـەر
ـدۇ» دەپ ھـ
ـق بولىـ
ـى چاققانلىـ
ـا دۇكىنىنـ
ـۇق دۇنيـ
«ھورۇنلـ
ـدۇ.
ـىغا چاقىرىـ
ـە بولۇشـ
ـىغا ئىگـ
ـۆز ئىشـ
ـڭ ئـ
كىمنىـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئىشــلەپچىقىرىش بىلــەن
ـى قاندۇرۇش
ـي ئىھتىياجىنـ
ـانالرنىڭ ماددىـ
ـۇز ئىنسـ
ـۇغۇللىنىش يالغـ
شـ
ـك
ـاننىڭ فىزىئولوگىيەلىـ
ـە ئىنسـ
ـى يەنـ
ـاي بەلكـ
ـۇپ قالمـ
ـا بولـ
ئۈچۈنـ
ئېھتىياجــى ئىكەنلىكىنــى ،ئىنســاننىڭ ئەمگــەك قىلىشــى ئۇنىــڭ
ـلەپچىقىرىش
ـەت ئىشـ
ـى ،پەقـ
ـرى ئىكەنلىكىنـ
ـڭ بىـ
ـۈپ ماھىيەتلىرىنىـ
تـ
ئارقىلىقــا جەمئىيەتنىــڭ تەرەققىياتىنــى ئىلگىــرى ســۈرگىلى
بولىدىغانلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ .ئــۇ بــۇ توغرىســىدا
«مەســنەۋى»دە مۇنــداق دەيــدۇ:
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ـايدۇ.
ـىگە ئوخشـ
ـىز نەرسـ
ـى جانسـ
ـان بىرسـ
ـان بولغـ
ـىتى نـ
مەقسـ
ـدۇ.
ـە بولىـ
ـم ئوت-چۆپتـ
ـرى دائىـ
ـى ۋە پىكـ
ـڭ ئەقلـ
ـەكتەك ئۇنىـ
ئېشـ
ـەن.
ـىز قالىسـ
ـا ھۈنەرسـ
ـۇل ،بولمىسـ
ـتىن قۇتـ
ـۇپ قېلىشـ
ـداق بولـ
بۇنـ
ـارەت
ـەك ۋە تىجـ
ـۇغۇللىنىش ،ئەمگـ
ـەن شـ
ـلەپچىقىرىش بىلـ
ئىشـ
قىلىــش ھەممىســى ئالالھنىــڭ رىزاســى ئۈچۈنــدۇر .ئىنســانىيەتنىڭ
ـان
ـا قىلغـ
ـداق بولمىسـ
ـەر ئۇنـ
ـدۇر .ئەگـ
ـائادىتى ئۈچۈنـ
ـت -سـ
بەخـ
ـدۇ.
ـپ قالىـ
ـقا ئايلىنىـ
ـىز ئىشـ
ـىز ،مەنىسـ
ـۇرۇق ،مەقسەتسـ
ـىمىز قـ
ئىشـ
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ـار
ـا ھەييـ
ـدۇ .تەييارغـ
ـى قازىنىـ
ـەن رىزقىنـ
ـەك بىلـ
ـان ئەمگـ
ئىنسـ
بولمــاق ئىھتىمالدىــن بــەك يىراق.
ـان
ـان باقىدىغـ
ـەن جـ
ـك بىلـ
ـە تىلەمچىلىـ
ـى يەنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
دىۋانىالرنــى قاتتىــق قامچىاليــدۇ .ئــۇ بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق
دەيــدۇ:
بىــز دوســتلىرىمىزغا تىلەمچىلىــك ئىشــىكلىرىنى تاقىۋەتتــۇق.
دوســتلىرىمىزنى تىجــارەت ،كىتابــەت ياكــى ھەرقانــداق بىــر
ـىنى
ـلىرىنى قامدىشـ
ـەن تۇرمۇشـ
ـەرى بىلـ
ـەت تـ
ـپ مىھنـ
ـى قىلىـ
ھۈنەرنـ
تەشــەببۇس قىلىمىــز .بىــز ھەزرىتــى پەيغەمبەرنىــڭ «كۈچــۈڭ
يەتكۈچــە ئىشــلەپ ،باشــقىالردىن ئىستەشــتىن ســاقالن» دېگــەن
ـۇ
ـى بـ
ـن كىمكـ
ـڭ مۇرىتلىرىمىزدىـ
ـز .بىزنىـ
ـەل قىلىمىـ
ـا ئەمـ
بۇيرۇقىغـ
ـى يوقتۇر.
ـك قەدىر-قىممىتـ
ـر تىيىنچىلىـ
ـڭ بىـ
ـا ،ئۇنىـ
ـدا ماڭمىسـ
يولـ
ـلىككە
ـەببۇس قىلىپ خەسىسـ
ـى تەشـ
ـى مەرتلىكنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
رەدىيــە بىرىــدۇ .بــۇ ئارقىلىــق ئەتراپتىكــى قىيىنچىلىــق ئىچىــدە
قالغــان ئىنســانالرغا يــاردەم قولىنــى ســۇنىدۇ .جااللىدىــن رۇمــى
ياشــىغان دەۋرلــەردە دۆلەتنىــڭ ئىجتىمائىــي پاراۋانلىــق تۈزۈمــى
ـەدىقە
ـەت ئىختىيارلىقىدىكى زاكات ،سـ
ـەس .پەقـ
ـان ئەمـ
ـا قويۇلغـ
يولغـ
ئارقىلىــق كەمبەغــەل ســىنىپقا يــاردەم قىلغىلــى بولىــدۇ .ئۇنىــڭ
ئۈچــۈن ئــۇ ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــتا ئۆزئــارا ياردەملىشىشــنى
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تەشــەببۇس قىلىــدۇ.
بىــز ياشــاۋاتقان تەبىئەتنىــڭ بىــر قانۇنــى بولغىنىــدەك
ئىنســانىيەت جەمئىيىتىنىڭمــۇ بىــر قانۇنــى بولىــدۇ .بــۇ قانــۇن
ئادالــەت بىلــەن ئىشــقا ئاشــىدۇ .ئادالەتنــى ھــەر نەرســىنىڭ
ـىرىدە تەكىتلەيدۇ.
ـە ئەسـ
ـى ھەممـ
ـنى جااللىدىن رۇمـ
ـتىگە قويۇشـ
ئۈسـ
«مەســنەۋى»دە مۇنــداق دەيــدۇ:
ئادالــەت دېگــەن نېمــە؟ بىــر شــەيئىنى اليىــق بولغــان
ـە
ـان يەرگـ
ـق بولمىغـ
ـە؟ اليىـ
ـەن نېمـ
ـۇم دېگـ
ـاق .زۇلـ
ـە قويمـ
يەرگـ
قويمــاق .ئالــاھ ھېــچ بىــر كېرەكســىز نەرســىنى ياراتمىغــان.
ـى
ـڭ ھەممىسـ
ـە قاتارلىقالرنىـ
ـىھەت ،ھىلـ
ـق ،نەسـ
ـق ،مۇاليىملىـ
ئاچچىـ
توغرىــدۇر .بۇالرنىــڭ ھەممىســى مۇتلــەق ياخشــى ئەمــەس.
ـڭ
ـەر بىرىنىـ
ـەس .ھـ
ـۇ ئەمـ
ـەق خاتامـ
ـە مۇتلـ
ـەن بىرگـ
ـۇنىڭ بىلـ
شـ
ئۆزىگــە چۇشــلۇق پايدىســى ۋە زىيىنــى بــار .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن
بىلىــم ۋاجىپتــۇر ،پايدىلىقتــۇر.
ـۆز
ـەت كـ
ـۋى ئادالـ
ـڭ ئەنئەنىـ
ـەرق خەلقىنىـ
ـى شـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
قاراشــلىرىدىن ،يورۇقلــۇق ۋە ياخشــىلىق توغرىســىدىكى گــۈزەل
ئارزۇلىرىدىــن ،تەســەۋۋۇپتىكى پىكىرلىرىدىــن بەھرىمــان بولــۇپ،
ئۆزىنىــڭ ئىقتىســادىي قاراشــلىرى ،ياخشــىلىق ،ســۆيگۈ ،كۆڭــۈل،
باراۋەرلىــك ۋە ئىنســانپەرۋەرلىك قاتارلىــق تەپەككــۇر جەۋھەرلىــرى
ئاساســلىرىغا قۇرۇلغــان «ئاشــىق» تەلىماتىنــى بىزگــە روشــەن
يورۇتــۇپ بەرگــەن.
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 .11گۇمان ،قورقۇ ۋە ئۈمىد
ئەگەر كۆزدە غەپلەت قىلى بولسا ،گۆھەرمۇ تاشتەك كۆرىنىدۇ.

ئىنســاننىڭ تەپەككــۇر ئاكتىپچانلىقــى ھــەر دائىــم گۇمــان
ۋە ھەيرانلىقتىــن كېلىــدۇ .گۇمــان ۋە ھەيرانلىــق ئىزدەنگۈچىلــەر،
تەتقىقاتچىــار ۋە ئىجادىيەتچىلــەر ئۈچــۈن ياخشــى ئىــش بولــۇپ
بــۇ ئارقىلىــق ئىنســان ھاياتىنــى گۈزەللەشــتۈرۈش ۋە جەمئىيــەت
ـدۇ .ئەمما
ـقىلى بولىـ
ـە قوشـ
ـكە تۆھپـ
ـرى سۈرۈشـ
ـى ئىلگىـ
تەرەققىياتىنـ
ـاراش ۋە
ـەن قـ
ـۆز بىلـ
ـان كـ
ـەن ،يامـ
ـان بىلـ
ـقىالرغا گۇمـ
ـم باشـ
دائىـ
ـە
ـاپتا ئۆزىگـ
ـى ھېسـ
ـش ئاخىرقـ
ـا چىقىرىـ
ـى يالغانچىغـ
ـە ئادەمنـ
ھەممـ
ئىزتىــراپ چەكتۈرۈشــتىن باشــقا بىــر نەرســىگە يارىمايــدۇ.
ـز،
ـەن قارايمىـ
ـان بىلـ
ـوال گۇمـ
ـقىالرغا تـ
ـەر باشـ
ـۇ بىزلـ
بولۇپمـ
ـى
ـان تەرىپىنـ
ـڭ يامـ
ـتا ئۇالرنىـ
ـز .باشـ
ـۇر ئىزدەيمىـ
ـقىالردىن قۇسـ
باشـ
ـز.
ـىز چاغاليمىـ
ـاك ،گۇناھسـ
ـت پـ
ـەر ۋاقىـ
ـى ھـ
ـز .ئۆزىمىزنـ
كۆرىمىـ
ـى قامچىالپ
ـۇ كەمچىلىكلىرىنـ
ـانالرنىڭ شـ
ـى ئىنسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
مۇنــداق دەيدۇ:
ـۇ
ـايدۇ .ئـ
ـە ئوخشـ
ـان ئەينەككـ
ـە قادالغـ
ـك كۆزۈڭگـ
مەنمەنچىلىـ
كۆزلــەر قەيەرگــە قارىســا قارىســۇن .ئۆزىدىــن باشــقا بىرســىنى
كۆرمەيــدۇ.
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توزدەك قاناتلىرىڭغىال قارىماي ،پۇتۇڭغىمۇ قاراپ قوي.
ـە
ـى ،ئۆزىگـ
ـان كىشـ
ـى كۆرىدىغـ
ـڭ كەمچىلىكىنـ
ـە ئادەمنىـ
ھەممـ
ـدۇ.
ـەن قارايـ
ـۆز بىلـ
ـا كـ
ئەمـ
دېرىزەڭدىــن يــا ئاينىــڭ يــا كۈننىــڭ يورۇقــى چۈشمىســە،
بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ئــاي بىلــەن قۇياشــتىن كۆرمــەي ،بەلكــى
كۆزۈڭنــى تورىغــان پەردىدىــن كۆرگىــن.
ـاڭا
ـم سـ
ـڭ گۈلزارلىقىـ
ـا ،مېنىـ
ـكىنا بولسـ
ـزەڭ پاسـ
ـېنىڭ دېرىـ
سـ
ئەخلەت-چــاۋا كۆرۈنىدۇ.
ـۈزەل
ـي گـ
ـى ھەقىقىـ
ـان كىشـ
ـز بولمىغـ
ـى پاكىـ
ـۈل ئەينىكـ
كۆڭـ
ـدۇ.
ـەرق ئېتەلمەيـ
ـەتنى پـ
ـەن سـ
بىلـ
ـى
ـىلەر ،ئالدىدىكـ
ـان كىشـ
ـن قارىغـ
ـى تەرەپتىـ
ـەيئىلەرگە ياخشـ
شـ
شــەيئىلەرگە نىســبەتەن ئەمــا ۋە پــاڭ بولــۇپ قالىــدۇ .ســۆيگەن
نەرسىســىنىڭ قانــداق بىــر نەرســە ۋە ياكــى قانــداق بىــر ئــادەم
ـار كۆرمەيدۇ
ـڭ كەمچىلىكىنى زىنھـ
ـەزەر ئۇالرنىـ
ـي نـ
ـىدىن قەتئىـ
بولىشـ
ۋە ناچــار ســۆزلىرىنى پاڭــدەك ئاڭلىمايــدۇ .ئەممــا ئــۇ شــەيئىگە
نىســبەتەن سۆيگۈســى يوقالغــان ھامــان قۇســۇرلىرىنى كۆرۈشــكە
باشــايدۇ ،ئۇنىڭدىــن ئەيىــپ ئىزدەيــدۇ ۋە قىلغــان ســۆزلىرى،
ـڭ ئۈچۈنمۇ
ـايدۇ .ئۇنىـ
ـقا باشـ
ـە تۇيۇلۇشـ
ـرى غەلىتـ
ئىش-ھەرىكەتلىـ
ـى تەرىپىنى
ـڭ ياخشـ
ـاراش ،ئۇنىـ
ـەن قـ
ـۆز بىلـ
ـى كـ
ـەيئىلەرگە ياخشـ
شـ
ـانالر
ـداق ئىنسـ
ـۇر .بۇنـ
ـۈزەل ئەخالقتـ
ـەڭ گـ
ـاندىكى ئـ
ـۆرۈش ئىنسـ
كـ
ـى
ـدۇ .ھاياتىنـ
ـورۇق بولىـ
ـراي ،ئوچۇق-يـ
ـۇش چىـ
ـت خـ
ـەر ۋاقىـ
ھـ
ـدۇ.
ـدە ئۆتكۈزىـ
ـوزۇر ئىچىـ
ھـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ـكە
ـى كۆرۈشـ
ـۇ ياخشـ
ـە ،ئۆزىمـ
ـنى بىلسـ
ـى كۆرۈشـ
ـم ياخشـ
كىـ
ـدۇ.
ـەر بولىـ
مۇيەسسـ
ـڭ
ـۆز ،روھنىـ
ـان كـ
ـەن قارىغـ
ـزى بىلـ
ـب پەيـ
ـت قەلـ
ـەر ۋاقىـ
ھـ
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ـدۇر.
ـىققا باقىـ
ـي ئاشـ
ـان ئىالھىـ
ـوزۇرى بولغـ
ھـ
ـە .چۈنكى
ـى تەربىيەلـ
ـاۋال يۈرىكىڭنـ
ـتىن ئـ
ـى تەربىيەلەشـ
تىلىڭنـ
ـن چىقىدۇ.
ـپ ،تىلدىـ
ـن كېلىـ
ـۆز يۈرەكتىـ
سـ
ھــەر نەرســىدىن گۇمانلىنىدىغــان گۇمانخــور كىشــىلەرنىڭ
ـى
ـان ئىماننـ
ـۇرالردا «گۇمـ
ـز ئۇيغـ
ـدۇ .بىـ
ـاق كېلىـ
ـى قورقۇنچـ
تولىسـ
قاچۇرىــدۇ» دېگــەن ھېكمەتلىــك ســۆز بــار .گۇمانخورالرنىــڭ
ئىمانــى سۇسالشقانســىرى ھــەر نەرســىنى ئۆزىگــە تەھدىــت دەپ
قارايدىغــان بولىــدۇ .ئەتراپىدىكــى بارلىــق شــەيئىلەردىن ۋە
ھادىســىلەردىن ئۈركۈيــدۇ .بولۇپمــۇ ئانــا ۋەتىنىمزدىــن ئايرىلىــپ
چــەت ئەللــەردە مۇســاپىرچىلىقتا ياشــاۋاتقان بىزلەرنىــڭ ئارىســىغا
ـۇپ ،گۇمانخورلۇق
ـان بولـ
ـى تېرىلغـ
ـۇق ئۇرۇقـ
ـل گۇمانخورلـ
ـر خىـ
بىـ
ـتىن
ـپ ،ئاخىرى قورقۇشـ
ـۇرۇق بىخلىنىـ
ـۇ ئـ
ـارەت بـ
ـىدىن ئىبـ
تۇيغۇسـ
ئىبــارەت ئاچچىــق مېۋىنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن .بــۇ خىــل
قورقــۇش تۇيغۇســى ئادەمنــى ئەتراپىدىكىلــەر بىلــەن بولغــان
ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتنى ئۈزۈشــكە ســەۋەپ بولىــدۇ .بۇنىــڭ
ـايدۇ .قىيىنچىلىقالر
ـىز ياشـ
ـا بەختسـ
ـەر ھاياتتـ
ـداق ئادەملـ
ـەن بۇنـ
بىلـ
ـىزلىكلەرنىڭ بارلىقىنىمۇ
ـادا بەختسـ
ـۇ دۇنيـ
ـدۇ .بـ
ـاش ئېگىـ
ـدا بـ
ئالدىـ
ـاش
ـن بـ
ـق قىيىنچىلىقتىـ
ـۇڭا داۋاملىـ
ـدۇ .شـ
ـنى خالىمايـ
ـۇل قىلىشـ
قوبـ
تارتىــدۇ.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
قورقمــاڭالر دېگــەن ســۆز قورققانالرغــا ســۇنۇلغان تەييــار
تائامــدۇر ۋە بــۇ تائــام دەل ئۇالرغــا اليىــق.
جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانالرغا تەڭرىدىــن قورقۇشــنى ۋە ئــۇ
چەكلىگــەن نەرســىلەردىن قورقــۇپ ،ئۇالردىــن ھــەزەر ئەيلەشــنى
ـر نۇقتىدىن
ـقا بىـ
ـپەتەن باشـ
ـا نىسـ
ـڭ قورقۇغـ
ـۇ ئۇنىـ
ـدۇ .بـ
تەكىتلەيـ
ـىلەرنىڭ
ـەزى قورققان نەرسـ
ـدا بـ
ـن ئېيتقانـ
ـۇ مەنادىـ
ـدۇر .بـ
قارىغانلىقىـ
ئارقىســىغا خاتىرجەملىكنىــڭ يوشــۇرۇنغانلىقىنى ئىپادىلەيــدۇ .بــۇ
توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:
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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؟
قورقۇغــا يۈزلەرچــە خاتىرجەملىــك يوشــۇرۇنغان .كۆزنىــڭ
قارىســىدا شــۇنچىلىك يورۇقلــۇق بــار.
ـۇر
ـىلەرگە چوڭقـ
ـە ۋە ھادىسـ
ـەيئىلەرگە ،ۋەقـ
ـى شـ
ئەتراپىمىزدىكـ
تەپەككــۇر بىلــەن نــەزەر تاشــايدىغان بولســاق ،پۈتــۈن بــۇ
ـەر،
ـىزلىكلەر ،ئۆچمەنلىكلـ
ـار ،كۆڭۈلسـ
ـەر ،ئىزتىراپـ
ـەر ،ئەلەملـ
دەرتلـ
گۇمانــار ،نەپرەتلــەر ،قورقــۇالر ۋە ھەتتــا ئۈمىــد قاتارلىقالرنىــڭ
ھەممىســى ئىنســاننىڭ ئــۆز چۈشــەنچىلىرىدىن ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ.
ـرى ۋە مەيدانغا كەلگەن
ـق پائالىيەتلىـ
ـڭ بارلىـ
ـانالر ئۆزىنىـ
ـۇڭا ئىنسـ
شـ
ـى
ـات پىالنلىرىنـ
ـكە ۋە ھايـ
ـەن يۈزلىشىشـ
ـەر بىلـ
ـەر ،ئاقىۋەتلـ
نەتىجىلـ
ئۇنىڭغــا ئاساســەن تۈزۈشــى الزىــم .شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە
ئالالھتىــن باشــقا نەرســىلەرگە بولغــان قورقۇالردىــن قۇتۇلۇشــنىڭ
يولىنــى تېپىشــى كېــرەك .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھــەر ۋاقىــت ســاغالم
ـر
ـرا بىـ
ـان توغـ
ـىلىقنى ئويالدىغـ
ـىز ۋە ياخشـ
ـە ،قۇسۇرسـ
ـر بەدەنگـ
بىـ
ئىدىيەگــە ،پىكىرگــە ئىگــە بولۇشــىمىز الزىــم.
ـەر ۋاقىت توغرا
ـانالر ھـ
ـلىقىمىز الزىمكى ،ئىنسـ
ـۇنى ئۇنۇتماسـ
شـ
ـىۋەتلەردىن،
ـى مۇناسـ
ـي جەھەتتىكـ
ـمانىي ۋە روھىـ
ـا جىسـ
ـى خاتـ
ياكـ
ئادەتلەردىــن ،قورقۇالردىــن ،قاتتىــق ھاياجانالردىــن قۇتۇلــۇپ،
ھەقىقىــي مەنىدىــن ئۆزىنــى ئــۆزى تونــۇپ يېتىــپ نىجاتلىققــا
ئېرىشــەلەيدۇ.
ـان
ـن قۇتۇلغـ
ـق زەئىپلىكتىـ
ـۇ بارلىـ
ـە ئاشـ
ـى ئەنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
كىشــىلەر توغرىســىدا مۇنــداق دەيدۇ:
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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.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئىنســانالر تارتقــان بارلىــق
قىيىنچىلىقــار ،بېشــىغا كەلگــەن ھــەر تۈرلــۈك قورقــۇالر ،ئــارزۇ
قىلغــان ئۈمىدلــەر ئۆزىنــى يېتىلــدۈرۈش ،ئۆزىنــى تونــۇش
يولىدىكــى بىــر كۈرەشــتۇر دەپ قارايــدۇ .ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
بــۇ قىيىنچىلىقــار ،مۇشــەققەتلەر ئوچاقنىــڭ كۈمۈشــنى
داشــقالدىن ئايرىشــى ئۈچۈنــدۇر .ياخشــى بىلــەن ياماننىــڭ
ئىمتىھانــى ئالتۇننــى قاينىتىــپ قالدۇقالرنىــڭ ئۈســتىگە چىقىشــى
ئۈچۈنــدۇر.
ـان قىيىنچىلىقالرنى
ـا چىققـ
ـە ئالدىغـ
ـا ھېچبىر نەتىجـ
ـۇڭا ھاياتتـ
شـ
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بىــر بىرلــەپ يەڭمــەي تــۇرۇپ قولغــا كەلمەيــدۇ .شــۇڭا ھاياتتــا
قىيىنچىلىقالردىــن قورقماســلىقىمىز كېــرەك .قىيىنچىلىقالرنــى،
دەرتلەرنــى ،ھەســرەتلەرنى كاللىمىــزدا قوبــۇل قىلىــپ ،ئۈمىــد
ـۇالر ئاالھىدىلىكىدىن
ـەر ،قورقـ
ـۇ دەرتلـ
ـقىنىمىزدا ئـ
ـا باسـ
ـەن ئالغـ
بىلـ
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.
چۈشــىنىش ئارلىــق پەيــدا بولغــان قورقــۇالر ،ئەندىشــىلەر،
ـىنىڭ
ـۇ كىشـ
ـى يەنىال شـ
ـنىڭ چارىسـ
ـن قۇتۇلۇشـ
ـق ئىزتىراپالردىـ
بارلىـ
ئــۆز قولىــدا .بۇالردىــن قۇتۇلــۇش يەنىــا شەخســنىڭ ئىقتىــدارى
ـق.
ـا باغلىـ
ـىنىڭ ئۈمىدۋارلىقىغـ
ـۇ كىشـ
ـا شـ
ـدە .يەنىـ
ـى ئىچىـ
دائىرىسـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ئويالپ قالما ،پەقەت دەرت سەندىال بار،
سەندىكى دەرتنى نېمەت دەپ بىلدىغانالرمۇ بار.
ھەرگىــز ئۈمىدىڭنــى ئۈزمــە .ســۆيۈملۈك يۈرىكىــڭ
«مۆجىزىلەرنــى كۆرســۇن» دەپ ســوقىدۇ.
ـق ،تېخىمۇ
ـۈك جانلىقلىـ
ـۇ بۈيـ
ـاردا تېخىمـ
ـۆپ ۋاقىتـ
ـد كـ
ئۈمىـ
كۈچلــۈك ھۇشــيارلىق ۋە تېخىمــۇ چوڭقــۇر پىكىرلــەر بىلــەن
ئىلگىرلــەش ،تەرەققــى قىلىــش ،ئەركىنلىــك ئارزۇســىدۇر .ئۈمىــد
ـاچ
ـەك ئـ
ـادە تىلـ
ـەس .زىيـ
ـەك ئەمـ
ـقان تىلـ
ـن ئاشـ
ـز ھەددىدىـ
ھەرگىـ
ـك.
ـى دېگەنلىـ
ـد كەلگۈسـ
ـىدۇر .ئۈمىـ
ـنىڭ ئانىسـ
ـڭ ،ھېرىسـ
كۆزلۈكنىـ
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ـلىمىلىرى
ـان ئەسـ
ـۇڭا ئىنسـ
ـە ئائىت ئەمەس .شـ
ـۈن ۋە بۈگۈنگـ
تۈنۈگـ
ـدۇ.
ـىنى قۇچاقاليـ
ـەن كەلگۈسـ
ـى بىلـ
ـنى ،ئۈمىدلىرىنـ
ـەن ئۆتمۈشـ
بىلـ
ئۈمىــد دائىــم ئىشــەنچ بىلــەن بىرگــە بولىــدۇ .ئىشــەنچ
يوقالســا ئــادەم ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدە قالىــدۇ .شــۇڭا بىزنىــڭ
ـر
ـز بىـ
ـى بىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـق بولىـ
ـەنچىلىرىمىزگە باغلىـ
ـز چۈشـ
ئۈمىدىمىـ
ـىمىز .يەنى
ـىدا ئويلىشـ
ـش توغرىسـ
ـۇ ئىـ
ـۇرۇن ئـ
ـتىن بـ
ـنى قىلىشـ
ئىشـ
پىكىرلىرىمىــز پائالىيەتلىرىمىزنىــڭ ئالدىــدا كېلىــدۇ .پىكىرلىرىمىــز
ـەكىللەنگەن.
ـۇرەڭ شـ
ـۇنداق رەڭمـ
ـە شـ
ـات ئەنـ
ـۇ ھايـ
ـا بـ
بولغاچقىـ
شــۇڭا بىــز كاللىمىزدىكــى پىكىرلەرنــى ئۆچمەنلىــك ،ئىنتىقــام،
ئــۇرۇش ،قىرغىنچىلىقــار ئۈســتىگە قۇرمــاي بەلكــى ئىنســانىي
ســۆيگۈ ،مۇھەببەتنىــڭ ئۈســتىگە قۇرۇشــىمىز الزىــم .بــۇ ھايــات
ـى
ـۇڭا ھاياتىمىزنـ
ـەن ،شـ
ـۈن بېرىلگـ
ـتۈرۈش ئۈچـ
ـۈل ئۆسـ
ـە گـ
بىزگـ
پېتىقلىمايلــى .پېتىقالنغــان يــەردە گــۈل ئۆســمەيدۇ .ھاياتلىــق
ئۇلــۇغ تەڭــرى تەرىپىدىــن ھــەر ئىنســانغا بېرىلگــەن ئــەڭ
قىممەتلىــك ســوۋغا ،ئۇنىڭدىــن مىننەتدارلىــق ھېسســىياتقا بــاي
ـش
ـق .ھوزۇرلىنىـ
ـز ھەقلىـ
ـقا ھەممىمىـ
ـق ھوزۇرلىنىشـ
ـۈرەك ئارقىلىـ
يـ
بولمىغــان ھايــات مەنىســىز ھايــات بولــۇپ ،ئۇنــى مۇكەممــەل
ـەن
ـد بىلـ
ـا ئۈمىـ
ـدۇ .ھاياتقـ
ـى بولمايـ
ـات دېگىلـ
ـىلىك ھايـ
ـر كىشـ
بىـ
قــاراش ئېڭــى ئاجىــز ئىنســانالر خۇشاللىنىشــتىن ،ھوزۇرلىنىشــتىن
مەھــرۇم قالىــدۇ.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ـى
ـمەن ،ئىچىڭدىكـ
ـان دۈشـ
ـەڭ يامـ
ـدە ئـ
ـمەنلەرنىڭ ئىچىـ
دۈشـ
ـۇر.
نەپرەتتـ
ئىمانى زەئىپ كىشى ئۈمىدسىز كېلىدۇ.
كېچىنىــڭ قاراڭغۇلىقىــدا كۈندۈزنــى ئىســتە .قاراڭغۇلۇقالرنــى
يوقاتقــان ئەقىلنــى ئۆزۈڭگــە رەھبــەر قىــل.
ئۈمىــد ئىگىلىــرى ،ئۈمىــد ئىشــىكىنى باشــپاناھ قىلىــپ،
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ئىبــادەت قىلســۇن.
ئۈمىد بولسىال ،ھەر بىر كۈن يېڭى بىر باشلىنىشتۇر.
بــۇ دۇنيــادا بەخىتلىــك ياشاشــنىڭ ســەۋەبى ،ھاياتتىكــى
ياشــاش شــەكلى ئەمــەس ،بەلكــى ھاياتقــا قانــداق كــۆز بىلــەن
قاراشــتا .ھاياتتىكــى كۆڭۈلســىزلىكلەرنىڭ كۆپــى ئۆزىمىزنىــڭ
قۇياشــنىڭ ئالدىــدا تۇرمىغانلىقىمىزدىــن بولغــان .ئۇلــۇغ
تەڭــرى بىزنــى ھايۋانالردىــن پەرقلىــق قىلىــپ ،تىــك تــۇرۇپ
ماڭىدىغــان قىلىــپ ياراتقــان بولســىمۇ ،بــەزى ئىنســانالر
ئۈمىدلىرىنــى يوقىتىشــى ســەۋەبىدىن ،تىــك تــۇرۇپ ياشــاش
ئاالھىدىلىكىنــى ئىشــلەتمەي ،ھايۋانــاردەك ئېگىلىــپ ياشــايدۇ.
ـق
ـدە داۋاملىـ
ـم ئىچىـ
ـان جۈملىلىرىـ
ـز» دەپ قۇرغـ
ـەن «بىـ
ـۇڭا مـ
شـ
ئۈمىدكــە تولغــان پــاك قەلبلىــك كىشــىلەرنىڭ بولۇشــىنى ئۈمىــد
قىلىمــەن.
ســۆزۈمنى جااللىدىــن رۇمىنىــڭ مۇنــۇ ســۆزلىرى بىلــەن
ئاخىرالشــتۇرىمەن:
پەرەز قىلىشتىن بۇرۇن ئۆگەن
ئەيىپلەشتىن بۇرۇن ئاڭال.
زەخمىلىنىشتىن بۇرۇن ھېس قىل.
سۆزلەشتىن بۇرۇن ئويال.
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 .12مۇزىكا
ئىشق تىلى ،راۋاپ تىلىدەك سىر ئىمىش،
تۈركى ،يۇنانى ،ئەرەبكە بىر ئىمىش.

پەيالســوپ ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن «ئومۇمىــي
ئىســتېتىكا» ناملىــق ئەســىرىدە مۇزىــكا توغرىســىدا مۇنــداق
دەيــدۇ :مۇزىــكا قەلبنىــڭ تىلــى ،قەلبنىــڭ ساداســى .مۇزىــكا
بارلىــق مۇزىكىلىــق تىــل ۋە ئوبــراز يارىتىــش ۋاســتىلىرى
ـك
ـڭ تىپىـ
ـى ،مۇھىتنىـ
ـازۇك ھېس-تۇيغۇلىرىنـ
ـاننىڭ نـ
ـەن ئىنسـ
بىلـ
ـر ۋە
ـي خاراكتىـ
ـى ،مىللىـ
ـي كەيپىياتىنـ
ـڭ روھىـ
ـى دەۋرنىـ
ئاالمەتلىرىنـ
ـەت
ـار ۋە ئىش-ھەرىكـ
ـك توقۇنۇشـ
ـى ،دراماتىـ
ـي زىددىيەتلەرنـ
روھىـ
قاتارلىقالرنــى ئىپادىلەيــدۇ.
ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە مەركىــزى ئاســىيا قەدىمكــى مۇزىــكا
ســەنئىتىنىڭ مۇھىــم بىــر ئاپىرىدىگاھــى بولــۇپ ،بــۇ يــەردە
ـەنئىتىدە
ـۇل سـ
ـڭ ناخشا-ئۇسـ
ـق خەلقلەرنىـ
ـي تىللىـ
ـىغان تۈركىـ
ياشـ
ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇپ ۋە مۇۋەپپىقىيــەت ياراتقانلىقــى تارىخىــي
يازمــا ۋە ســىزما ماتىريالــاردا كــۆپ تەرەپتىــن ئىســپاتالنغان
تارىخىــي پاكىــت .تارىخىــي مەلۇماتــار ،شــۇنىڭدەك رىئــال
جانلىــق ئەمەلىيــەت تۈركلەرنىــڭ ناخشا-ئۇســۇلغا ماھىــر
ـرى
ـڭ ئىجاتچىلىـ
ـي چالغۇالرنىـ
ـەڭ قەدىمىـ
ـڭ ئـ
ـى ،ئۇالرنىـ
ئىكەنلىكىنـ
ئىكەنلىكىنــى ھەتتــا كۈيشۇناســلىق نەزەرىــۋى سېستىمىســى ۋە
ئاھاڭنــى خاتىرىلــەش ئۇســۇلىنى ئىجــاد قىلغانلىقىنــى ،ئۇالرنىــڭ
مۇزىكىلىــق مۇۋەپپەقىيەتلىــرى ئەتراپتىكــى مەملىكەتلەرگــە تەســىر
كۆرســەتكەنلىكى ھەممىمىزگــە ئايــان.
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تۈركلەرنىــڭ مۇزىــكا جەھەتتىكــى ئاالھىدىلىكلىرىنــى جــارى
قىلدۇرۇشــى ئابباســىيە خەلىپىلىكــى دەۋرلىرىــدە مەلــۇم دەرىجىــدە
ـپ
ـكا چەكلىنىـ
ـەردە مۇزىـ
ـۇ دەۋرلـ
ـى ئـ
ـان .چۈنكـ
ـە ئۇچرىغـ
چەكلىمىگـ
«مۇزىــكا ئادەمنــى ئەقىلدىــن ئازدۇرىــدۇ» دەپ قارالغــان .ئەممــا
جااللىدىــن رۇمــى ســوپى تۇرۇپمــۇ چەكلىمىگــە ئۇچراۋاتقــان
مۇزىكىغــا ناھايىتــى ئىشــتىياق باغلىغــان .ئەتراپىدىكــى زور
ـىغا
ـىلىق قىلىشـ
ـي مۆتىۋەرلەرنىڭ قارشـ
ـەن دىنىـ
ـى ئىگىلىگـ
كۆپچىلىكنـ
ـەم
ـان ھـ
ـا قويغـ
ـى ئورۇنغـ
ـامانى ئالدىنقـ
ـەن سـ
ـكا بىلـ
ـاي مۇزىـ
قارىمـ
ئــۆزى نــەي قاتارلىــق چالغۇالرنــى ناھايىتــى ماھىرلىــق بىلــەن
ئورۇناليدىغــان ئۇســتا چالغۇچــى ئىــدى.
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ رۇمــى مەشــھۇر ئەســىرى «مەســنەۋى»نى
مۇنــداق بېيتــار 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.
ھــەر بىــر پەزىلەتلىــك كىشــى ھەممىدىــن ئىلگىــرى ئــۆز
مىللىــي مۇھىتىنىــڭ بىــر قىســمى ســۈپىتىدە ،شــۇ مىللىــي
مۇھىتنىــڭ نۇتۇقلــۇق تىلــى ۋە نۇتۇقســىز مۇزىكىلىــق تىلىنىــڭ
ـۆز
ـى ئـ
ـن رۇمـ
ـدەك جااللىدىـ
ـى بولغىنىـ
ـى ۋە لۇغىتـ
ـق نەمۇنىسـ
جانلىـ
مىللىــي مۇھىتىنىــڭ تىلــى ۋە مۇزىكىلىــق تۇپرىقىدىــن بىخلىغــان
ۋە مىللىــي مەدەنىيــەت تۇپرىقــى ئاالمەتلىرىنــى ئەســەرلىرىدە
ـىل
ـەڭ ئىسـ
ـڭ ئـ
ـن رۇمىنىـ
ـت جااللىدىـ
ـەر ۋاقىـ
ـەن .ھـ
گەۋدىلەندۈرگـ
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ئىشــتىياقى مۇزىكىلىــق ئاھــاڭالر بولغــان .بەلكــى ئۇنىــڭ شــېئىر
ئوقۇشــىمۇ شــۇ ســەۋەپتىن بولۇشــى مۇمكىــن .چۈنكــى شــېئىر
ئاھاڭلىــرى ســۆز ســىغدۇرالمىغان مەنىلەرنــى سىغدۇرۇشــقا قادىــر.
مۇزىــكا بىلــەن ســاما جااللىدىــن رۇمىنىــڭ روھىدىكــى يوشــۇرۇن
كۈچنــى ئۇرغۇتــۇپ ،جۇشقۇنالشــتۇرۇپ ئوتتۇرىغــا چىقارغــان.
ھەمــدە ھەرخىــل تەشۋىشــلەردىن خالــى قىلىــپ ،روھىــي ئالــەم
ئىچىگــە باشــاپ ئەكىرگــەن.
شــائىرالردىكى ئىلھــام ئەســلىدە ئۈزلۈكســىز مېھنــەت ۋە
ـىمۇ،
ـات بولسـ
ـر مۇكاپـ
ـان بىـ
ـە كېلىدىغـ
ـەققەتلەر بەدىلىگـ
جاپا-مۇشـ
ئۇنــى پەقــەت ئىــرادە كۈچــى ،تىرىشــىش بىلەنــا قولغــا
كەلتۈرگىلــى بولمايتتــى .ئىلھاملىــق بىــر ھالغــا كېلىــش ئۈچــۈن
ـە
ـەن بىرگـ
ـى بىلـ
ـە مەركەزلەشتۈرىشـ
ـر يەرگـ
ـى بىـ
ـى تەپەككۇرىنـ
كىشـ
يەنــە مۇزىكىدىــن ئىبــارەت بــۇ ئىســىل ســەنئەتنىڭ ۋاستىســى
ـرا
ـكە توغـ
ـەكلىككە كۆتۈرۈلىشـ
ـىپ يۈكسـ
ـۇ جۇشقۇنلىشـ
ـەن تېخىمـ
بىلـ
ـان
ـرى بولغـ
ـن بىـ
ـازۇك بىلمدانلىرىدىـ
ـڭ نـ
ـان روھىنىـ
ـدۇ .ئىنسـ
كېلىـ
ـەخس
ـەن شـ
ـۇپ يەتكـ
ـدان تونـ
ـتىنى ئوبـ
ـۇ ۋاسـ
ـى شـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ئىــدى .شــۇڭا نــەي بىلــەن راۋاپ جااللىدىــن رۇمىنىــڭ قەلــب
ســادالىرىدىن تۆكۈلگــەن ھېس-پىكىرلىرىنــى مىسلىســىز بەدىئىــي
ئىقتىــدار ئارقىلىــق ئىپادىلەشــكە ياردەمچــى بولۇپــا قالمــاي
يەنــە پۈتــۈن بارلىقــى بىلــەن ئالەمگــە ،تەبىئەتتىكــى بارلىــق
ـى
ـىگە ياردەمچـ
ـە يېتىشـ
ـانىي كامالەتكـ
ـۇلۇپ ئىنسـ
ـا قوشـ
مەۋجۇداتالرغـ
بولغــان .ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
ـە بىر-بىرىدىن
ـانالرنى كۆپىنچـ
ـەر ئىنسـ
ـي بەس-مۇنازىرلـ
ئىلمىـ
ـە
ـى بىرلىككـ
ـۇل ئۇالرنـ
ـەن ئۇسسـ
ـكا بىلـ
ـا مۇزىـ
ـدۇ .ئەممـ
ئايرىۋىتىـ
كە لتۈ ر ىد ۇ .
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ «دىۋانــى كەبىــر» ناملىــق شــېئىرالر
توپلىمىــدا مۇنــداق مەزمۇندىكــى بېيىتــار بــار:
گــۈل بىردىنــا ســېنى كــۆرۈپ ،جانىنــى ،ياپراقلىرىنــى
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يىرتتــى.
چاڭ سېنىڭ سازىڭدىن خىجىل بولۇپ ئالدىڭدا ئىگىلدى.
چولپان يۇلتۇزىدىنمۇ تەلەيلىك ۋە ئىقبالى بولغان نېمە؟
نەيــدۇر .پەقــەت نــەي لەۋلىرىنــى لەۋلىرىڭگــە تەككــۈزۈپ
ســەندىن نەغمــە ئۆگەنســۇن.
ـا
ـەن چاڭغـ
ـدى .سـ
ـزار بولـ
ـىز مۇڭـ
ـەي سەنسـ
ـەن نـ
ـاڭ بىلـ
چـ
قۇچــاق ئېچىــپ نەيگــە لەۋلىرىڭنــى ســۇندۇڭ.
داپ دەرھــال شــۇنداق دېــدى« :قولۇڭنــى يۈزۈمگــە ئــۇر،
ئاھاڭىــڭ تېخىمــۇ جاراڭلىــق بولســۇن».
ـىنى ئايرىم
ـر پارچسـ
ـڭ ھەربىـ
ـان جاننىـ
ـە بولغـ
ـۇ پارچە-پارچـ
بـ
ـۈن
ـى ،تۈنۈگـ
ـاللىققا چۆمۈلدۈرگۈنكـ
ـپ ،خۇشـ
ـۇش قىلىـ
ـم بىھـ
ئايرىـ
كېچــە قولدىــن كەتكــەن ئــۇ پۇرســەتلەر ،ھازىــر باشــقىدىن
كەلســۇن...
رۇمــى ئۆزىنــى ئىپادىلەشــنىڭ نۇتۇقلــۇق ۋە مۇزىكىلىــق،
تەپەككۇرلــۇق ۋە تەســەۋۋۇرلۇق ھــەر ئىككــى تىلنىــڭ ئۇستىســى
ئىــدى .رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە مۇزىــكا تەبىئەتنىــڭ بىــر قىســمى
بولــۇپ ،ئۇنىــڭ شــائىرانە ئىســتېتىك كــۆز قاراشــلىرى ۋە
ئىنســانپەرۋەرلىك ئىدىئولوگىيســى بىلــەن زىــچ باغالنغــان.
ـلىرىنى
ـىق» قاراشـ
ـىرىدە «ئاشـ
ـر» ناملىق ئەسـ
ـى كەبىـ
«دىۋانـ
چالغــۇالر ۋە ئۇنىــڭ مۇڭلــۇق ســادالىرى بىلــەن ئوبرازالشــتۇرۇپ
ـدۇ:
ـان قىلىـ
ـداق بايـ
مۇنـ
ـدۇم.
ـى يۇمـ
ـاي ئاغزىمنـ
ـى قىلمـ
ـق گەپلەرنـ
ـران قاالرلىـ
ـۇ ھەيـ
بـ
ـى
ـن راۋاپنىڭ ساداسـ
ـاڭا كۆكتىـ
ـر كېچە مـ
ـۈن بىـ
ـا پۈتـ
ـدۇم ئەممـ
يۇمـ
ـى
ـىقنىڭ مەيخانىسـ
ـدۇر .راۋاپ ئاشـ
ـڭ ئوزۇقىـ
ـدى ،راۋاپ قەلبىمنىـ
كەلـ
ۋە ئاشــىقنىڭ دوســتىدۇر .شــۇڭا ئەرەپلــەر بۇلۇتنــى راۋاپ دەپ
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ئاتايــدۇ .قانــداق بولــۇپ بۇلــۇت گۈلنىــڭ ۋە گۈلىســتاننىڭ
ـى ۋە ئەقىللەرنىڭ
ـڭ ئوزۇقـ
ـۇ قەلبنىـ
ـا ،راۋاپمـ
ـان بولسـ
ـى بولغـ
ساقىسـ
ـىدۇر.
ساقىسـ
ـەڭ
ـدۇ .تۇپراقنى پۈۋلىسـ
ـراپ ئۇلغىيىـ
ـەڭ يالتىـ
ـى پۈۋلىسـ
ئوتنـ
توپا-چاڭدىــن باشــقا نېمــە چىقىدۇ؟
راۋاپ «ئــۇدۇل قايتىــپ كــەل» دەپ تەبىئەتنــى تەكلىــپ
ـپ
ـق قىلىـ
ـۇ بويۇنتاۋلىـ
ـاڭ قاغىمـ
ـاق چالسـ
ـى دۇمبـ
ـدۇ .ھالبۇكـ
قىلىـ
ـى
ـكۈالتلىرىنىڭ تۈگۈنىنىڭ ئېچىلىشـ
ـىق مۈشـ
ـدۇ .ئاشـ
ـپ كەلمەيـ
قايتىـ
ئەنــە شــۇنداقتۇر .مۈشــكۈالتى بولمىغانغــا جــاۋاپ بېرىشــكە نــە
ھاجــەت.
ـەن
ـاماننى بەرگـ
ـاماندۇر .سـ
ـاۋاپ سـ
ـكۈلىگە جـ
ـڭ مۈشـ
ھايۋاننىـ
ـەت ئۇنىڭدىكى
ـدۇ .پەقـ
ـى ھەل بولىـ
ـڭ قىيىنچىلىقـ
ـدا ھايۋاننىـ
چېغىڭـ
ـڭ خېمىرتۇرۇچىدۇر.
ـقى ،ئۇيقۇنىـ
ـەش ئىشـ
كۆشـ
ئاشــىقنىڭ ھــەم يۇقىــرى ھــەم مۇڭلــۇق ئــاۋازى ئارقىلىــق
بارلىــق كۆڭۈللــەر مۇھىــم بولغــان بىــر يەرگــە توپلىنىــدۇ.
ـن قۇتقۇزىدۇ.
ـى چېچىالڭغۇلۇقتىـ
ـى كۆڭۈللەرنـ
ـڭ نىداسـ
رەببىمنىـ
ماتىرىيالىســتالرغا ئاشــىقتىن ســۆز ئاچمــا .چۈنكــى ئــۇالر ئۆزىگــە
ـان.
ـە قىلىۋالغـ
ـا ۋەزىپـ
ـاۋاپ قاتارلىقالرنىـ
ـاس ،سـ
ـۇ ،ئىلتىمـ
قورقـ
جااللىدىــن رۇمــى ھەقىقەتــەن مۇزىــكا ۋە ســامانى ناھايىتــى
ـىنى قەدىرلەيدۇ،
ـەر ئىككىلىسـ
ـدۇ .ھـ
ـەنئەت دەپ قارايـ
ـۈك بىر سـ
بۈيـ
ـان.
ـەكلى دەپ قارىغـ
ـل شـ
ـر خىـ
ـڭ بىـ
ـى ئىبادەتنىـ
ـا ئۇالرنـ
ھەتتـ
ـۇ بىلەن
ـن ،سـ
ـان پاتقاقچىلىقتىـ
ـى جـ
ـەن الي ئىچىدىكـ
ـۇ بىلـ
سـ
ـاھ
ـدا ئالـ
ـان ھالـ
ـاللىققا تولغـ
ـەر خۇشـ
ـدا كۆڭۈللـ
ـن قۇتۇلغانـ
اليدىـ
ـدەك
ـون تۆتىـ
ـڭ ئـ
ـدۇ .ئاينىـ
ـۇل ئوينايـ
ـىدا ئۇسسـ
ـىقىنىڭ ھاۋاسـ
ئاشـ
نۇقسانســىز ۋە پۈتــۈن بىــر ھالغــا كېلىــدۇ .بەدەنلــەر ئوينــاپ
ـەر
ـۈز بەرگەنلـ
ـورىما! يـ
ـدا؟ سـ
ـى ھالـ
ـار قايسـ
ـدى جانـ
ـدۇ ،ئەمـ
تۇرىـ
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ـورىما.
ـچ سـ
ـارنى ھېـ
ـۇ ئىشـ
ـدا بـ
ئالدىـ
ـىيىتى
ـاننىڭ تەبىئىي خۇسۇسـ
ـش ئىنسـ
ـاڭالپ بىلىـ
ـق ئـ
مۇزىكىلىـ
ـدا تۇرىدۇ.
ـم ئورۇنـ
ـۈپىتىدە مۇھىـ
ـى سـ
ـتېتىكىلىق ئاالھىدىلىكـ
ۋە ئىسـ
ـتىداتقا
ـىيەتلىرى تۈپەيلىدىن مۇزىكىلىق ئىسـ
ـي خۇسۇسـ
ـادەم تەبىئىـ
ئـ
ئىگــە .ئــۇ مۇزىكىلىــق ئاۋازنــى پــەرق قىالاليــدۇ ،ئۇنىڭدىــن
تەســىرلىنىدۇ .ئۇنىڭغــا مەنىۋىــي ئىپــادە بىلدۈرەلەيــدۇ .قايغــۇ
ۋە خۇشــاللىقلىرىنى ،مۇھەببەتنــى مۇزىــكا ئارقىلىــق ئىپادىلەيــدۇ.
شــۇنىڭدەك يەنــە مۇزىــكا ئىنســاننىڭ تەســەۋۋۇرىنى ئويغىتىــدۇ.
ـى
ـى دەۋردىكـ
ـەنگەن رۇمـ
ـپ چۈشـ
ـۇر قىلىـ
ـى تەپەككـ
ـۇ ھەقىقەتلەرنـ
بـ
ـر
ـامانى بىـ
ـكا ۋە سـ
ـاي مۇزىـ
ـىلىقالرغا قارىمـ
ـق قارشـ
ـۇنچىلىك قاتتىـ
شـ
ـەن.
ـىگە كۆتۈرگـ
ـەت دەرىجىسـ
ـي پائالىيـ
دىنىـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
گــۈزەل ئــاۋازالر ئاشــىقالرنىڭ غىزاســى .چۈنكــى گــۈزەل
مۇڭلــۇق ئــاۋاز قەلبكــە ھــوزۇر ۋە ئالــاھ بىلــەن بــاراۋەر
بولــۇش زوقىنــى ئاتــا قىلىــدۇ .مۇزىــكا بىلــەن ئىنســاننىڭ
ـۇ
ـار ئـ
ـۇ خىيالـ
ـا بـ
ـە تولىــدۇ .ھەتتـ
ـار قۇۋەتكـ
ـى خىيالـ
ئىچىدىكـ
ـاڭاق
ـۇغا يـ
ـدۇ .سـ
ـۈرەتلەرگە پۈركىنىـ
ـق سـ
ـاۋازالر ئارقىلىـ
ـۈزەل ئـ
گـ
ـىق
ـا ئاشـ
ـرى كۆتۈرۈلگەن بولسـ
ـداق يۇقىـ
ـى قانـ
ـڭ قىزغىنلىقـ
ئاتقاننىـ
ـىق
ـە تولىدۇ .ئاشـ
ـەن قۇۋەتكـ
ـاۋازالر بىلـ
ـۇ ئـ
ـە شـ
ـۇ ئەنـ
قىزغىنلىقىمـ
ـدۇر.
ـر باغـ
ـۇق بىـ
ـدۇ :قۇللـ
ـداق دەيـ
ـدا مۇنـ
ـاما ۋاقتىـ
ـى سـ
چالغۇچـ
خوجايىنلىــق بــاش ئاغرىتىــدۇ .ئالــاھ گۈزەللىكتىــن ،كامالدىــن،
ـۈزەل
ـىتىدۇ .گـ
ـى كۆرسـ
ـە ئۇنـ
ـە كۆزگـ
ـىنى ئىستىسـ
ـن قايسـ
جىلۋىدىـ
ئــاۋاز ،خــوش خەۋەرلــەر ،جۇشــقۇن ۋە خۇشــاللىق ســۆزلەردىن
قايسىســىنى تىلىســە قۇالققــا شــۇنى ئىشــىتكۈزىدۇ.
ـان مەنانىڭ
ـى بولغـ
ـەن ئىپادىلىمەكچـ
ـى ھەقىقەتـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـىغمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى
ـە سـ
ـېئىر قاپىيىلىرىگـ
ـۆزلەر ،شـ
ـەر ،سـ
ھەرپلـ
ـار ۋە
ـۇق مۇزىكىـ
ـەۋۋۇرلىرىنى مۇڭلـ
ـۇ ۋە تەسـ
ـۈرۈپ ،ھېس-تۇيغـ
سـ
ـداق
ـى مۇنـ
ـۇ پىكىرلىرىنـ
ـەن .بـ
ـق ئىپادىلىگـ
ـاماالر ئارقىلىـ
ـس سـ
نەپىـ
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تىلغــا ئالىدۇ:
ـەرەب
ـى ئـ
ـك مەيلـ
ـى گرىـ
ـۈرك مەيلـ
ـى تـ
ـى مەيلـ
ـڭ تىلـ
راۋاپنىـ
ـدۇر.
ـىقالرنىڭ تىلىـ
ـۇ ئاشـ
ـۇن ،ئـ
بولسـ
ـك،
ـك ،باراۋەرلىـ
ـق بىرلىـ
ـارالش ئارقىلىـ
ـۇنداق ئىزھـ
ـا ماشـ
مانـ
ـانىيەت
ـڭ ئىنسـ
ـپ مۇزىكىنىـ
ـەڭ قىلىـ
ـەن تـ
ـكا بىلـ
ـى مۇزىـ
ئىتتىپاقلىقنـ
ئۈچــۈن نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى ،ئۇنىــڭ تىلىنىــڭ ئىنســانىيەت
ئۈچــۈن ئورتــاق ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى مۇزىكىغــا بولغــان زوقىنــى مۇنــداق
ئىپادىلەيــدۇ:
مەدرىســلەرنى بىلىــم ئادەملىرىگــە ،تەككىلەرنــى شــەيخلەرگە
بــەردۇق.
راۋاپ بىزدەك غېرىپ بولۇپ ،شۇڭا ئۇنى تالالپ ئالدۇق.
ئۇنىڭغىمۇ خۇشتار بولغان بولسا ئىدى بېغىشاليتتۇق،
بىراق غېرىپنىڭ قاياشى غېرىپ ،ئەپۇ قىلسۇنالر.
مۇزىــكا ئەينــى چاغــدا جااللىدىــن رۇمىنىــڭ مۇرىتلىــرى
ـادا
ـى كونيـ
ـتىن بەلكـ
ـپ قالماسـ
ـۈك يېيىلىـ
ـي يۈزلـ
ـا ئومۇمىـ
ئىچىدىـ
مــودا ھالىتىگــە كەلگــەن .گەرچــە ئــۇ دەۋرلــەردە مۇزىــكا دىنــدا
چەكلەنگــەن بولســىمۇ كونيادىكــى ھــەر كىــم ئۈچــۈن مۇزىــكا
ـان ئىدى.
ـىغا ئايالنغـ
ـر پارچىسـ
ـاس بىـ
ـنىڭ ئايرىلمـ
ـي تۇرمۇشـ
مەنىۋىـ
رۇمــى مۇزىكىنــى تەبىئــەت جۇشقۇســىنىڭ نامايەندىســى دەپ
بىلگــەن بولــۇپ راۋاپنىــڭ ،نەينىــڭ مۇڭلــۇق ساداســى ئىنســان
روھىغــا مەنىۋىــي ئــوت ياققۇچــى ،ئۇنىڭدىــن ئالغــان ھــوزۇر
ھەقىقىــي ئىبادەتتىكــى ھــوزۇر بىلــەن بــاراۋەر دەپ قارىغــان.
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!
ـىمۇ
ـۇپ تونۇلغان بولسـ
ـائىرى بولـ
ـۋان شـ
ـى بىر دىـ
ـە رۇمـ
گەرچـ
ۋەزىــن ۋە قاپىيەلەردىــن نېــرى بىــر شــەكىلدە شــۇ دەۋرنىــڭال
ئەمــەس ،بۈگۈننىــڭ ھەتتــا كەلگۈســىنىڭ ئىنســانلىرىغا خــاس
تەپەككۇرغــا بــاي مۇتەپەككــۇر ئىكەنلىكىنــى ئىتــراپ قىلىشــىمىز
الزىــم .ئــۇ شــېئىرلىرىدا قاپىيەنىــڭ ئانچــە مۇھىــم ئەمەســلىكىنى
ـۇ
ـۇڭا ئـ
ـۈرىدۇ .شـ
ـرى سـ
ـى ئىلگىـ
ـا ئىكەنلىكىنـ
ـى مەنـ
ـم بولغىنـ
مۇھىـ
شــېئىرلىرىدا ئىپادىلــەپ بواللمىغــان مەناالرنــى مۇزىــكا ۋە ســاما
ـان.
ـرى قىلغـ
ـن بىـ
ـڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىـ
ـنى ئۆزىنىـ
ـەن ئىپادىلەشـ
بىلـ
رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ:
ـر دەرت
ـقا بىـ
ـتىن باشـ
ـە ئىزدەشـ
ـۈن قاپىيـ
ـېئىر ئۈچـ
ـرى شـ
تەڭـ
ـاڭا.
ـدى مـ
بەرمىـ
ئاخىرى ئۇنىڭدىنمۇ قۇتۇلدۇردى مېنى.
بۇ شېئىرنى ئېلىپ ،كونا شېئىرالردەك يىرتىپ ئات.
مەناالر زادى ھەرپ ،ھېسسىياتلىرىمغا سىغمايۋاتىدۇ،
ئاڭلىتىشنى خااليمەن ،ئەمما ئۇالر بۇ تىلەكتىن ئۈستۈن.
جااللىدىــن رۇمــى ئاخىــرى مۇزىــكا ۋە ســامانى ئاشــىقنىڭ
تارتىــش كۈچىنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن ئاساســلىق ئامىلالردىــن
بىــرى دەپ قارىغــان .ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
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؟
بۇالرنــى ئىشــىتىش ئۈچــۈن جــان قۇلىقــى كېــرەك ،تــەن
قۇلىقــى ئاڭلىمايــدۇ.
تالالر ،ياپراقالر ،تۇپراق ھەممىسىدىن قۇتۇلغاندا
باشلىرىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ شامالغا دوست بولىدۇ.
ـاراپ
ـتىگە قـ
ـەر ئۈسـ
ـدا ،دەرەخلـ
ـخ ئۇرغانـ
ـار بىـ
ـار ،تالـ
ياپراقـ
بــوي تارتىدۇ.
ـا
ـەن ئالالھقـ
ـى بىلـ
ـڭ تىلـ
ـراق بىخالرنىـ
ـۋە ۋە ياپـ
ـر مېـ
ھەربىـ
ـدۇ.
ـە ئېيتىـ
ـپ مەدھىيـ
ـۈكرى قىلىـ
شـ
ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ:
ـداق
ـا .بۇنـ
ـەل چاغلىمـ
ـى يـ
ـتۇر ،ئۇنـ
ـى ئاتەشـ
ـڭ ساداسـ
نەينىـ
ـۇس!
ـڭ ئەپسـ
ـا مىـ
ـەش بولمىغانالرغـ
ئاتـ
بىــز ئۆزىمىزنــى پۈتۈنلــەي دۇنيــا ئىشــلىرىغا بېغىشــلىدۇق.
ـم دۇنيا
ـتۇق .دائىـ
ـەپلەرنىڭ پېيىغا چۈشـ
ـتەكلەر ،مەنسـ
ـە ئىسـ
بىرمۇنچـ
ـە
ـرى مەرتىۋىگـ
ـۆھرەت ،يۇقىـ
ـۈك ،شـ
ـلىدۇق ،مال-مۈلـ
ـۈن ئىشـ
ئۈچـ
ھېرىســمەن بولــۇپ يــۈردۈق .بــۇ ســەۋەپتىن جاپا-مۇشــەققەت
ۋە غەمدىــن قۇتۇاللمىــدۇق .غەم-قايغــۇ ۋە جاپا-مۇشــەققەتلەردىن
ـدۇق.
ـاغا بېرىلـ
ـەن ئويۇن-تاماشـ
ـتالر بىلـ
ـۈن دوسـ
ـۇش ئۈچـ
قۇتۇلـ
ـن پەرياد
ـى كۆڭۈلدىـ
ـا جانـ
ـڭ ھالىمىزغـ
ـەن بىزنىـ
ـەي داپ! سـ
ئـ
ـا ،ئىڭرا!
ـەنمۇ يىغـ
ـەي ،سـ
ـەي نـ
ـل! ئـ
قىـ
مۇزىــكا ۋە ســاما ئىنســانالرنىڭ ئالالھقــا بولغــان ئاشــىقىنى،
كۈچلــۈك ئارزۇســىنى ئۇرغۇتــۇپ ،جانالنــدۇرۇپ ،ھەرىكەتكــە
كەلتــۈرۈپ ،يېتىشــتۈرۈپ چىقىــدۇ .بــۇ يېتىشــكەن ھالــار ئىشــق
ئوتــى بىلــەن يۈرەكلەرنــى كۆيــدۈرۈپ ،ئادەمنىــڭ قەلبىدىكــى
كىرالرنــى تازىاليــدۇ ،روھنــى پاكاليــدۇ .شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى
ســاما ســورۇنلىرىدا كىشــىلەرنىڭ پاكىــز ،رەتلىــك كېيىنىشــىنى،
149

بولۇپمــۇ ســاما مۇراســىملىرىدا مۇزىكانــت ،ناخشــىچى ۋە
ـۇش
ـىنى ،خـ
ـق ياسىنىشـ
ـىنى ۋە چىرايلىـ
ـۈزەل بولۇشـ
ـاماچىالرنىڭ گـ
سـ
ـەببۇس قىلىدۇ.
ـىنى تەشـ
ـۈيى(ئەتتىر)لەرنى چېچىشـ
ـان گۈلسـ
پۇرايدىغـ
ســاما كــۆرۈش ئۈچــۈن كەلگــەن ئارىفالرنىــڭ ۋە تاماشــىبىنالرنى
ـى ۋە روھلىرىنىڭ
ـتېتىك زوق ئېلىشـ
ـى ،ئىسـ
ـڭ راھەتلىنىشـ
كۆڭۈللىرىنىـ
ـا ۋە ئىپاردەك
ـق ئاۋازغـ
ـە ،يېقىملىـ
ـۈزەل يۈزگـ
ـۈن گـ
ـى ئۈچـ
جانلىنىشـ
پۇراقالرغــا ئىھتىياجىنىــڭ بارلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
دېمەككى ناخشا-مۇزىكا ئاشىقالرنىڭ ئوزۇقىدۇر،
بۇالردا ئۇچرىشىش ،ۋىسالغا يېتىش ئارزۇلىرى بار.
كۆڭۈلدىكى ئارزۇالرنى يېقىملىق ناخشىالر جانالندۇرىدۇ،
يېقىملىــق ئــاۋازالر يۈزىمىــزدە ئــۆز قىياپىتىنــى ئەكــس
ئەتتۈرىــدۇ.
سۇغا ياڭاق ئاتقاننىڭ ئوتى قانداق يالقۇنجىغان بولسا،
يېقىملىــق ناخشــىالرمۇ ئىشــق ئوتىنــى شــۇنداق پارلىتىــپ
يالجىتىــدۇ.
ئومۇمــەن جااللىدىــن رۇمــى ئــۆز دەۋرىــدە مۇزىكىغــا ئــەڭ
كۆڭــۈل بەرگــەن زاتالردىــن بولــۇپ ،ئــۇ ئۆزىنىــڭ بارلىــق
تەپەككۇرىنــى ،ئاشــىق نەزەريىســىنىڭ مۇزىــكا ۋە ســاما بىلــەن
زىــچ مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىپ يەتكــەن .دېمىســىمۇ
ئەينــى چاغدىكــى مۇتەپەككــۇرالر ،ئالىمــار ،پەيالســوپ قاتارلىــق
ـۆيەر ۋە
ـكا سـ
ـۈدەك مۇزىـ
ـى دىگـ
ـڭ ھەممىسـ
ـەرۋەر زاتالرنىـ
تەرەققىپـ
ـڭ
ـەت ئىلمىنىـ
ـدا تەبىئـ
ـى زامانـ
ـكا ئەينـ
ـدى .مۇزىـ
ـۇناس ئىـ
مۇزىكاشـ
ئايرىلمــاس پارچىســى ،ھەتتــا ماتېماتىكىنىــڭ بىــر قىســمى دەپ
ـان
ـتىياق باغلىغـ
ـا ئىشـ
ـرى مۇزىكىغـ
ـم ئادەملىـ
ـا بىلىـ
ـان بولغاچقـ
قارالغـ
ئىــدى .جۈملىدىــن جااللىدىــن رۇمــى مۇزىــكا بىلــەن ســامانى
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ـەن .مۇزىكا
ـا كۆتۈرگـ
ـى قاتارىغـ
ـاس پارچىسـ
ـر ئايرىلمـ
ـڭ بىـ
دىنىمىزنىـ
جااللىدىــن رۇمىغــا پۈتــۈن جىســمى بىلــەن ،ئەقىــل بىلــەن ۋە
ـۇدرەت
ـى قـ
ـۇپ ئۆزىنـ
ـانىيەتكە قوشـ
ـە ،ئىنسـ
ـەن تەبىئەتتـ
ـى بىلـ
كۆڭلـ
تاپقۇزۇشــقا ،كامالەتكــە يېتىشــىگە ئاخىرىــدا ئاشــىقىنىڭ ۋىســالىغا
يېتىشــىگە يەنــى ئۇلــۇغ تەڭــرى بىلــەن دىدارلىشــىش ئارزۇســىغا
يــاردەم بەرگــەن.
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 .13نەي
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
كېســىۋېلىنغان ئادەتتىكــى بىــر قۇمــۇش بولماســتىن بەلكــى
ئاشــىقنىڭ قولىدىكــى ئوتتــۇر ،كۆڭۈلــدۇر .ماددىــي ۋە مەنىۋىــي
جەھەتتىــن كامالەتكــە يەتكــەن ئادەمنىــڭ يەنــى تەســەۋۋۇپتىكى
«ئىنســانى كامىل»نىــڭ ســىمۋولىدۇر.
نــەي ئىنســانىيەت جەمئىيىتىــدە بىرىنجــى بولــۇپ مەيدانغــا
كەلگــەن چالغــۇ ئەســۋابى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ .نــەي ئۆزىنىــڭ
ـۇن قىلىدىغان،
ـە مەپتـ
ـانالرنى ئۆزىگـ
ـەن ئىنسـ
ـى بىلـ
ـۇق ساداسـ
مۇڭلـ
ـەم
ـاننى ھـ
ـلىتىدىغان ،ئىنسـ
ـى ئەسـ
ـق گۈزەللىكلىرىنـ
ـڭ بارلىـ
تەبىئەتنىـ
ـكا
ـر مۇزىـ
ـان بىـ
ـىرالرغا تولغـ
ـپ سـ
ـان ئاجايىـ
ـەم يىغلىتىدىغـ
ـوش ھـ
خـ
ئەســۋابىدۇر.
بۈگۈنكــى كۈنگــە كەلگەنــدە نــەي تــۈرك مىللەتلىرىنىــڭ
مەدەنىيىتىــدە مۇھىــم ئورۇننــى ئىگەللەپــا قالمــاي بەلكــى يەنــە
پۈتــۈن دۇنيــا خەلقىنىــڭ مەدەنىيىتىــدە مۇھىــم ئورۇنغــا ئىگــە
ـكا
ـر مۇزىـ
ـدا بىـ
ـان .ھەرقانـ
ـەڭ تارقالغـ
ـا كـ
ـۈن دۇنياغـ
ـۇپ ،پۈتـ
بولـ
ـپ كەلمەكتە.
ـەن قىلىـ
ـى نامايـ
ـم ئورنىنـ
ـڭ مۇھىـ
ـتىرىدا ئۆزىنىـ
ئوركىسـ
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ـى
ـتە ناھايىتـ
ـرى كۆتۈرۈشـ
ـى يۇقىـ
ـي تۇيغۇلىرىنـ
ـانىيەتنىڭ دىنىـ
ئىنسـ
مۇھىــم رولــى بولــۇپ ،ئۇنىــڭ مۇڭلــۇق ناۋاســىدا ھەرقانــداق
ئادەمنىــڭ ئىچــى ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولــۇپ ،ئۇلــۇغ تەڭرىگــە
بولغــان ئىشــقى تولــۇپ تاشــىدۇ.
نەينىــڭ ساداســى ئادەملەرگــە گــۈزەل تەبىئەتنىــڭ
گۈزەللىكلىرىدىــن بەھرىمــان بولــۇش زوقىنــى بېغىشــايدۇ ،يەتتــە
تۆشــۈكىدىن چىققــان مــۇڭالر قۇشــارنىڭ ھەرخىــل ئــاۋازدا
سايراشــلىرىنى ئەســلىتىپ ئادەمنــى لەرزىگــە ســالماي قالمايــدۇ.
ـۇن
ـە مەپتـ
ـانىيەتنى ئۆزىگـ
ـى ئىنسـ
ـڭ ساداسـ
ـۇ نەينىـ
ـڭ ئۈچۈنمـ
ئۇنىـ
قىلغــان.
تــۈرك خەلقــى ئىســام دىنىنــى قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن
ـەن.
ـرى كۆتۈرۈلگـ
ـۇ يۇقىـ
ـى تېخىمـ
ـى ئورنـ
ـق ئىچىدىكـ
ـڭ خەلـ
نەينىـ
ئــۆز ۋاقتىــدا ئىســامنىڭ تــۈرك دۇنياســىغا يېيىلىشــىغا ئاالھىــدە
ھەسســە قوشــقان خوجــا ئەخمــەت يەســەۋى يېتىشــتۈرگەن نەچچــە
يۈزلىگــەن مۇرتــار يىــراق يېزا-قىشــاقالرغا بېرىــپ ئىســام
ـتۇرۇپ،
ـپ ،مۇزىكىالشـ
ـاققا قېتىـ
ـى قوشـ
ـىل ئەنئەنىلىرىنـ
ـڭ ئىسـ
دىنىنىـ
نــەي ،راۋاپ ،داپ قاتارلىــق چالغــۇ ئەســۋاپالر بىلــەن ئورۇنــاپ
ـى ئامما
ـەڭ چارۋىچـ
ـاقتىكى كـ
ـەن يېزا-قىشـ
ـى كۆرگـ
ـان .بۇنـ
تارقاتقـ
ـتۈرۈلگەنلىكىنى
ـچ بىرلەشـ
ـەن زىـ
ـى بىلـ
ـام دىنـ
ـڭ ئىسـ
مەدەنىيەتلىرىنىـ
ـى دەرھال
ـان ۋە ئۇنـ
ـل بولغـ
ـانال مايىـ
ـا ئاسـ
ـام دىنىغـ
ـۆرۈپ ،ئىسـ
كـ
قوبــۇل قىلغــان .ئۇنىڭدىــن باشــقا بۈيــۈك مۇتەســەۋۋۇپالردىن
ھاجــى بەكتــاش ۋەلــى ۋە جااللىدىــن رۇمــى قاتارلىقــار نــەي
قاتارلىــق چالغۇالرنــى تــۈرك مىللەتلىرىنىــڭ ئىچىگــە كــەڭ
ـڭ
ـام دىنىنىـ
ـن ئىسـ
ـان .بۇنىڭدىـ
ـدە رول ئوينىغـ
ـىدا ئاالھىـ
تارقىلىشـ
ـۆز
ـان .ئـ
ـەن قىلغـ
ـلىكىنى نامايـ
ـن ئەمەسـ
ـر دىـ
ـى بىـ
ـا قارشـ
مۇزىكىغـ
ۋاقتىــدا پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەسســەللەم قۇرئاننــى
گــۈزەل ،مۇڭلــۇق ئــاۋازدا ئوقۇشــنى بۇيرۇغــان .بۇنىــڭ بىلــەن
ـە
ـش ئادەتكـ
ـەت قىلىـ
ـەن قىرائـ
ـت بىلـ
ـى تەجۋىـ
ـە قۇرئاننـ
ھازىرغىچـ
ئايالنغــان .ھەزرىتــى بىاللنىــڭ ئاۋازىنىــڭ مۇڭلۇقلىقىنــى ســەزگەن
ـىنى
ـڭ توۋلىشـ
ـى بىاللنىـ
ـى ھەزرىتـ
ـز ئەزاننـ
ـۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىـ
سـ
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بۇيرىغــان.
ئەلۋەتتــە مۇڭلــۇق ئــاۋاز ۋە مۇزىــكا رېتىملىــرى ئىنســانغا
زوق ،ھــوزۇر ۋە گۈزەللىــك ئاتــا قىلــدۇ .ئىنســان روھىنــى
جۇشقۇنالشــتۇرىدۇ .ئىنســاننى ئالــاھ ياراتقــان بارلىــق
گۈزەللىكلەردىــن زوقلىنىشــقا ئۈندەيــدۇ .شــۇڭا ئۇلــۇغ دىنىمىــز
ئىســام ھېــچ بىــر ۋاقىــت مۇزىكىغــا قارشــى چىققــان ئەمــەس.
 500يىلدىــن ئارتــۇق دۇنياغــا ھۆكۈمدارلىــق قىلغــان ئوســمانلى
ئىمپىراتورلىقــى زامانىدىمــۇ مۇزىكىنىــڭ ئورنــى ھــەر قايســى
تەبىقىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ئارىســىدا ناھايىتــى يۇقىــرى ئورۇنــدا
ـىدا
ـڭ ئارىسـ
ـق چالغۇالرنىـ
ـى بارلىـ
ـڭ ئورنـ
ـۇ نەينىـ
ـان .بولۇپمـ
تۇرغـ
ئاالھىــدە ئىتىبــار قازانغــان.
ئەينــى زامانــدا جااللىدىــن رۇمــى نەيدىــن ئىبــارەت بــۇ
ـڭ
ـى ئۆزىنىـ
ـەن .نەينـ
ـەت بەرگـ
ـى ئەھمىيـ
ـا ناھايىتـ
ـۇق چالغۇغـ
مۇڭلـ
بارلىــق ئەســەرلىرى ئىچىگــە كىرگــۈزۈپ ،مەزمــۇن بىلــەن
ـانى
ـڭ تەپەككۇرىدا نەي «ئىنسـ
ـەن .ئۇنىـ
ـتۇرۇپ يۇغۇرىۋەتكـ
ئارىالشـ
ـۈك ئاالھىدىلىكلىرىنى
ـەر تۈرلـ
ـاس قىلىنغان .نەينىڭ ھـ
ـا قىيـ
كامىل»غـ
ـڭ
ـۇڭا ئۇنىـ
ـان .شـ
ـق دەپ قارىغـ
ـر بارلىـ
ـي بىـ
ـەملەپ تەبىئىـ
مۇجەسسـ
ـۈرىدىغان
ـرى سـ
ـى ئىلگىـ
ـىدىكى پىكىرلىرىنـ
ـۇ توغرىسـ
ـەرلىرىدە بـ
ئەسـ
ـار.
ـار بـ
ـۇن بايانـ
نۇرغـ
ـى
ـلى ماكانـ
ـڭ ئەسـ
ـق ئادەمنىـ
ـەي ئارقىلىـ
ـى نـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۇرۇش
ـە ئاشـ
ـى ئەمەلگـ
ـىدىكى ۋەدىلىرىنـ
ـت بەزمىسـ
ـان ۋە ئەلەسـ
بولغـ
ـى ،ئامانەتلەرنى ۋە
ـەن قىيىنچىلىقالرنـ
ـا كەلگـ
ـەن مەيدانغـ
ـەۋەبى بىلـ
سـ
ـدۇ.
ـى ئاڭلىتىـ
ـان ھېكايىلەرنـ
ـا چىققـ
ـەۋەبىدىن ئوتتۇرىغـ
ـەت سـ
خىيانـ
تەســەۋۋۇپتا ئالــاھ بەندىلىــرى بىلــەن تېخــى روھ بەدەنگــە
ـانالر
ـەن دەپ قارايدۇ .ئىنسـ
ـە تۈزگـ
ـر ئەھدىنامـ
ـا بىـ
ـەي تۇرۇپـ
كىرمـ
ـى
ـتۇ بـ
ـى «ئەلەسـ
ـان ،يەنـ
ـى تونىغـ
ـا ئالالھنـ
ـن تارتىپـ
ـۇ ۋاقىتتىـ
شـ
رەببىكىــم» دېگــەن« .ئەلــەس بەزمىســى» ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى
ـر روھقا
ـەر بىـ
ـرى ھـ
ـن بېـ
ـۇ كۈندىـ
ـاھ شـ
ـتۇر .ئالـ
ـان مەجلىسـ
تونىغـ
154

ـدە بەدەن
ـا ھەمرىيىـ
ـۇ روھ ئانـ
ـە شـ
ـان .ئەنـ
ـا قىلغـ
ـك ئاتـ
ـر كىملىـ
بىـ
بىلــەن ئۇچرىشــىپ ،ئالالھنىــڭ قۇدرىتــى بىلــەن توققــۇز ئايــدا
ـە
ـي ئالەمگـ
ـۇ ماددىـ
ـپ ،بـ
ـەكىلگە كىرىـ
ـر شـ
ـۈزەل بىـ
ـۇنچىلىك گـ
شـ
ـپ
ـك قىلىـ
ـپ قابىلىيەتلىـ
ـى ئاجايىـ
ـاھ ئادەمنـ
ـدۇ .ئالـ
ـدە بولىـ
ئاپىرىـ
ۋە ئەقىــل ،تەپەككــۇر ،كۆڭــۈل ،ســۆيگۈ قاتارلىــق ئىنســاننى
ئىنســان قىلغــان ئاالھىدىلىكلــەر بىلــەن يارىتىــدۇ .شــۇڭا بىــز
ئىنســانالر بىزنــى ياراتقــان قــۇدرەت ئىگىســىگە ئىتائــەت قىلىشــقا
شەرتســىز رازىبىــز .شــۇڭا ئىســام دىنــى بويىچــە بــۇ دۇنيــادا
ياشــايمىز ۋە ئالــاھ ھوزۇرىغــا ئىمانىمىــز بىلــەن بارىمىــز.
ـى»دىن تارتىپ ئالالھ
ـەس بەزمىسـ
ـڭ «ئەلـ
ـەۋۋۇپتا ئادەمنىـ
تەسـ
ھوزۇرىغــا قايتــا قايتىشــقىچە بولغــان پۈتــۈن جەرياننــى نەينىــڭ
كەچۈرمىشــلىرىگە ئوخشــاتقان .يەنــى نــەي قۇمۇشــلۇقتا تۇرغــان
چاغلىرىــدا داۋاملىــق يۇقىرىغــا قــاراپ ئۆســۈپ چوڭىيىدىغــان ۋە
ـان
ـىتىپ تۇرىدىغـ
ـى ئىغاڭشـ
ـىل بويلىرىنـ
ـامالالردا ياپيېشـ
ـن شـ
ئىزغىرىـ
قۇمــۇش ئىــدى .مانــا شــۇ ســازلىقتىكى قۇمــۇش كېســىلگەندىن
كېيىــن ئۇسســايدۇ ،ســارغىيىدۇ ،قۇرۇيــدۇ ،ئاندىــن داغلىنىــپ
تۆشــۈكلەر ئېچىلىــدۇ .ئاندىــن نەپــەس بىلــەن پۈۋلىگەنــدە
ـى لەرزىگە
ـۇ دۇنيانـ
ـپ ،بـ
ـاۋاز چىقىـ
ـۇق ئـ
ـپ مۇڭلـ
ـن ئاجايىـ
ئۇنىڭدىـ
ـەن
ـىپ يېتىلگـ
ـان ،پىشـ
ـف (ئويغانغـ
ـر ئارىـ
ـان بىـ
ـۇ جەريـ
ـالىدۇ .بـ
سـ
ـۇ
ـڭ بـ
ـىتىلغان .ئادەمنىـ
ـلىرىگە ئوخشـ
ـات كەچۈرمىشـ
ـڭ ھايـ
ئادەم)نىـ
ـىۋىلىنغان
ـازلىقتىن كېسـ
ـۇ سـ
ـە شـ
ـا ئەنـ
ـى ئوخشاشـ
ـى ھاياتـ
دۇنيادىكـ
قۇمۇشــتەك جەۋر-جاپاالرنــى بېشــىدىن كەچۈرگــەن بىــر پۈتــۈن
ئۆمــۈر مۇساپىســىدىن ئىبارەتتــۇر .يەنــى ئــادەم رەھىمســىز
ۋە قۇپقــۇرۇق دۇنياغــا كەلگەنــدە سۇســىز قالىــدۇ ،قۇرۇيــدۇ،
ـۇق
ـرى مۇڭلـ
ـدۇ .ئاخىـ
ـرۇم قالىـ
ـن مەھـ
ـار ئالىمىدىـ
ـارغىيىدۇ ،روھـ
سـ
ئاۋازالرنــى چىقىرىــپ زارلىنىــدۇ .ۋەتىنىنــى ســېغىنىپ ھىجــران
دەردىــدە يۈرەكلىــرى لەختە-لەختــە بولىــدۇ.
نــەي بىــر نەپەســنىڭ پۈۋلىشــى بىلــەن مۇڭلــۇق ئــاۋاز
چىقىرىــدۇ .بــۇ يەردىكــى «پۈۋلــەش» ئالالھنىــڭ ئىنســاننى
ـا
ـق ياراتقانلىقىغـ
ـەش ئارقىلىـ
ـى پۈۋلـ
ـەن روھىنـ
ـدى بىلـ
ـدا ئالـ
ياراتقانـ
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ســىمۋول قىلىنغــان .نەيدىكــى يەتتــە تۆشــۈك بولســا ئــادەم
ۋۇجۇدىدىكــى يەتتــە تۆشــۈككە ســىمۋول قىلىنغــان .نەيدىكــى
توققــۇز بوغــۇم ئادەمنىــڭ ئانــا ھەمرىيىــدا ئۆتكۈزگــەن توققــۇز
ـاننىڭ
ـل ئىنسـ
ـى كامىـ
ـۈز بويـ
ـڭ تـ
ـان .نەينىـ
ـىمۋول قىلىنغـ
ـا سـ
ئايغـ
ئىســىل خۇيلىرىغــا ســىمۋول قىلىنغــان.
نەيدىــن چىققــان مــۇڭ ئارىــف ئادەمنىــڭ ئاشــىقىغا ئىزھــار
قىلغــان ســۆزلىرى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ .ئەنــە شــۇ مۇڭزارالرنــى
ـىدۇ.
ـىز ئاشـ
ـى چەكسـ
ـان سۆيگۈسـ
ـا بولغـ
ـىنىڭ ئالالھقـ
ـان كىشـ
ئاڭلىغـ
ـۇپ
ـى تولـ
ـان مۇھەببىتـ
ـانىيەتكە بولغـ
ـەت ۋە ئىنسـ
ـن تەبىئـ
جۈملىدىـ
تاشــىدۇ .ئانــا ۋەتىنىگــە بولغــان چەكســىز سۆيگۈســى ئۇرغــۇپ
ـرى پارە-
ـڭ يۈرەكلىـ
ـن ئادەمنىـ
ـران ئازابىدىـ
ـدە ھىجـ
ـىدۇ .بەزىـ
تاشـ
ـارە بولىدۇ.
پـ
با ر :

ـۇ
ـر ھېكايىمـ
ـداق بىـ
ـىدا مۇنـ
ـەي توغرىسـ
ـە نـ
ـە يەنـ
مەۋلەۋىلىكتـ

ـىر ۋە
ـان سـ
ـان قىلغـ
ـڭ ئىھسـ
ـاالم ئالالھنىـ
ـەد ئەلەيھىسـ
مۇھەممـ
ھېكمــەت دېڭىزىدىــن بىــر تامچىنــى «ئىلىمنىــڭ ئىشــىكى» دەپ
ـىرالرنى
ـەن ۋە «بۇ سـ
ـەت بەرگـ
ـە ئامانـ
ـى ئەلىگـ
ـان ھەزرىتـ
ـام ئالغـ
نـ
ـى
ـان .ھەزرىتـ
ـا ئاگاھالندۇرغـ
ـكارىلىما!» دەپ قايتا-قايتـ
ـز ئاشـ
ھەرگىـ
ـن
ـڭ يۈكىدىـ
ـەي ،ۋەزىپىنىـ
ـلىق بېرەلمـ
ـە بەرداشـ
ـۇ ئامانەتكـ
ـى بـ
ئەلـ
ـەن .ئاخىرى
ـى كەزگـ
ـان ۋە چۆل-جەزىرىلەرنـ
ـپ قالغـ
ـى پۈكلىنىـ
ئىككـ
ـڭ ئىچىگە
ـۇ قۇدۇقنىـ
ـر قاراڭغـ
ـىرالرنى بىـ
ـاقلىنىۋاتقان سـ
ـدە سـ
يۈرىكىـ
ـاپ
ـاي قاينـ
ـۇ چىدىيالمـ
ـان قۇدۇقمـ
ـىرالرنى ئاڭلىغـ
ـۇ سـ
ـەن .بـ
تۆككـ
ـان
ـن ئاققـ
ـان .قۇدۇقتىـ
ـەپ چىققـ
ـا ئۆرلـ
ـۇلىرى يۇقىرىغـ
ـىپ ،سـ
تېشـ
ســۇالر ئەتراپقــا يېيىلىــپ بىــر ســازلىقنى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن.
كۈنلەرنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن بــۇ ســازلىقتىن ياپيېشــىل قۇمۇشــار
بــوي تارتىــپ ئۆسۈشــكە باشــلىغان .بىــر كۈنــى بىــر پادىچــى
قويلىــرى بىلــەن بــۇ ســازلىقنىڭ بويىغــا كەلگــەن .پادىچــى
قۇمۇشــارنىڭ ســالقىن شــامالنىڭ تەســىرىدە لــەرزان لىڭشــىپ
ـۇ مۇڭلۇق
ـان .بـ
ـى ئاڭلىغـ
ـاۋاز چىقىرىۋاتقانلىقىنـ
ـۇق ئـ
ـپ مۇڭلـ
ئاجايىـ
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ئاۋازدىــن ھەيــران قالغــان پادىچــى دەرھــال قۇمۇشــلۇقتىن بىــر
ـن
ـەن ۋە «نەي»دىـ
ـى پۈۋلىگـ
ـپ ئۇنـ
ـىپ ئېلىـ
ـنى كېسـ
ـال قۇمۇشـ
تـ
ئىبــارەت بــۇ ســاز مەيدانغــا كەلگــەن .شــۇندىن بۇيــان نەيدىــن
چىققــان كىشــىنىڭ روھــى دۇنياســىنى ئويغىتىدىغــان يېقىملىــق
ـە
ـرى بۈگۈنگـ
ـكار كۈيلىـ
ـېلىپ ،جەلىپـ
ـە سـ
ـى لەرزىگـ
ـاۋازالر ئەتراپنـ
ئـ
قــەدەر ئىنســان روھىنىــڭ مەنىۋىــي ئوزۇقــى بولــۇپ كەلمەكتــە.
ئۇنىــڭ مۇڭلــۇق نەغمىلىــرى بىزنــى خــوش قىلســا ،پەريادلىــرى
يۈرەكلىرىمىزنــى ھىجــران ئازابــى بىلــەن ئازاپلىماقتــا.
ـا
ـى مەۋالنـ
ـائىر ۋە ۋەلـ
ـوپ ،شـ
ـەۋۋۇپ ،پەيالسـ
ـۈك مۇتەسـ
بۈيـ
ـۇپ،
ـەن بولـ
ـەت بەرگـ
ـن ئەھمىيـ
ـا ئىنتايىـ
ـى مۇزىكىغـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـەنئەت
ـارەت سـ
ـامادىن ئىبـ
ـكا ،سـ
ـى مۇزىـ
ـي پائالىيەتلەرنـ
ـەزى دىنىـ
بـ
ـن تارىخىي
ـۇ قىيىـ
ـق شـ
ـش ئارقىلىـ
ـپ بېرىـ
ـتۈرۈپ ئېلىـ
ـەن بىرلەشـ
بىلـ
شــارائىتتا نېمــە قىالرىنــى بىلمــەي ،ھاياتتىــن ئۈمىدىنــى ئــۈزۈپ
گاڭگىــراپ قالغــان خەلققــە ئۈمىــد چىرىغىنــى يېقىــپ ،ئۇالرغــا
مەنىۋىــي جەھەتتىــن يۆلەنچــۈك بولــۇپ ،قايتىدىــن تىرىلىشــنىڭ
يولىنــى يورۇتــۇپ بەرگــەن .شــۇ قايتىدىــن تىرىلىــش يولىــدا
نەينىــڭ ساداســى ،ئۇنىــڭ مۇڭــزارى خەلقنىــڭ خۇنۈكلىشــىپ
ـتۇرۇپ ،ئۇالرغا
ـن جۇشقۇنالشـ
ـىنى قايتىدىـ
ـەت دۇنياسـ
ـەن روھىيـ
كەتكـ
ـن رۇمى
ـۇڭا جااللىدىـ
ـان .شـ
ـى تونۇتقـ
ـە ئىكەنلىكىنـ
ـڭ نېمـ
ھەقىقەتنىـ
دۇنياغــا مەشــھۇر «مەســنەۋى» ناملىــق ئەســىرىنى قۇالقلىرىــدا
ياڭرىغــان نەينىــڭ ناۋاســىدىن ئالغــان ئىلھــام ۋە ئۆزىدىكــى
ســىرالرنىڭ تېشــىغا جۇشــقۇنالپ ئۇرغــۇپ چىقىشــى ئاساســىدا
ئاپىرىــدە قىلغــان .شــۇڭا «مەســنەۋى» ناملىــق بــۇ ئەســەرنى
ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئوقۇغىنىمىــزدا مەناالرنىــڭ بارغانســىرى
ـىر ۋە
ـۇن سـ
ـڭ نۇرغـ
ـر بېيتنىـ
ـى ،ھەربىـ
ـىپ كېتىۋاتقانلىقىنـ
چوڭقۇرلىشـ
ھېكمەتلــەر بىلــەن تولغانلىقىنــى ھېــس قىلىمىــز.
چەكســىز كەتكــەن چوڭقــۇر دەريانــى پەقــەت بىــر تامچــە
ئىچىــدە كۆرەلىگــەن ،تەســەۋۋۇر قىاللىغــان جااللىدىــن رۇمــى
ـق
ـرى ئارقىلىـ
ـان بېيتلىـ
ـى ئىپادىلەيدىغـ
ـڭ ماھىيەتلىرىنـ
ـۇ تامچىنىـ
شـ
بىزلەرنىــڭ كــۆز ئالدىمىــزدا چەكســىز بىپايــان دەريــا ھەتتــا
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ـداق دەپ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
ـە بـ
ـدى .بىزگـ
ـدە قىلـ
ـى نامايەنـ
ئوكياننـ
خىتــاپ قىلىــدۇ:
ـەر
ـۆزلىدىم .ئەگـ
ـىدا سـ
ـاش ئاساسـ
ـنەۋىنى يىغىنچاقـ
ـەن مەسـ
مـ
ـام،
ـان بولسـ
ـار قىلغـ
ـپ ئىزھـ
ـراز كېڭەيتىـ
ـى بىـ
ـىر ۋە ھېكمەتلەرنـ
سـ
ـى.
ـان بوالتتـ
ـۈك بولغـ
ـەككە يـ
ـق ئېشـ
ـەر قىرىـ
ـۇ ئەسـ
بـ
بــۇ ئارقىلىــق ئالالھنىــڭ ھېكمــەت ۋە ســىرلىرى دېڭىزىنىــڭ
چەكســىز ئىكەنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ ئۆتكــەن .بىــز يەنــە ئۇنىــڭ
ـز.
ـى ئاڭاليمىـ
ـەن پەريادلىرىنـ
ـا كەلتۈرگـ
ـىقنىڭ تىلغـ
ـەرلىرىدە ئاشـ
ئەسـ
شــۇڭا ئــۇ «مەســنەۋى»نى مۇنــداق بېيتــار 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،
159

كۈن ئۇزار رىزقى بولمىغان جانغا.
ھېچ چۈشەنمەس پىشقان ئادەمنى خام،
سۆز ئۇزار ،كەسمەك كېرەك ئەمدى ۋەسساالم.
ـە بىرىنجى
ـدە ئەقلىمىزگـ
ـا دېگەنـ
ـدا مەۋالنـ
ـاپ ئېيتقانـ
يىغىنچاقـ
بولــۇپ «مەســنەۋى» ناملىــق ئەســەر كېلىــدۇ« .مەســنەۋى»
دېگــەن ســۆزنى ئاڭلىغــان ھامــان ئەقلىمىزگــە دەرھــال نــەي
ـى
ـن رۇمىنـ
ـنەۋى جااللىدىـ
ـنەۋىنى ،مەسـ
ـەي مەسـ
ـەك نـ
ـدۇ .دېمـ
كېلىـ
ئەســلىتىدۇ.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ـداق
ـا .بۇنـ
ـەل چاغلىمـ
ـى يـ
ـتۇر ،ئۇنـ
ـى ئاتەشـ
ـڭ ساداسـ
نەينىـ
ـۇس!
ـڭ ئەپسـ
ـا مىـ
ـەش بولمىغانالرغـ
ئاتـ
ـۈرەت
ـەكىل ،سـ
ـقا شـ
ـى قۇمۇشـ
ـىغان كىشـ
ـى ياسـ
ـە نەينـ
ئەلۋەتتـ
بېرىــدۇ .ئەگــەر نەپــەس بەرمىســە ،ئىچىگــە پۈۋلىمىســە ،نــەي
قانداقمــۇ پەريــاد قىلســۇن؟
نەينىــڭ ساداســىنى ئــاڭال! ئەســلىدە ئــۇ ســادا نەينىــڭ
ئەمــەس ،بەلكــى نەينــى پۈۋلىگــەن تۇيغۇالرنىــڭ ساداســىدۇر.
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 .14ساما
شۇ ھالدا ساما ئاشىقالرنىڭ ئوزۇقى،
چۈنكى ساما ئالالھ ۋىسالىنىڭ خىيالى.

ـتېتىكا»
ـن «ئومۇمى ئىسـ
ـۈكۈر مۇھەممەتئىمىـ
ـوپ ئابدۇشـ
پەيالسـ
ناملىــق ئەســىرىدە ئۇسســۇل توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:
«ئۇسســۇل ســەنئىتى كۈچلــۈك ئىســتېتىك ئىپادىلــەش كۈچىگــە،
ئۆزىگــە خــاس ئوبــراز يارىتىــش ۋە ھېسســىيات ئىپادىلــەش
ئۆزگىچىلىكىگــە ئىگــە .ئۇسســۇل ئــادەم بەدىنىنىــڭ قىياپىتــى،
ھېسســىيات بىلــدۈرۈش ۋە كۆرۈنــۈش ھاســىل قىلغۇچــى بەدىئىــي
ھەرىكىتــى ئارقىلىــق كىشــىنىڭ ســۇبىكتىپ ھېس-تۇيغۇســىنى
ئىپادىلەشــنى ئــۆز ئاالھىدىلىكــى قىلغــان».
ـان
ـى قىلغـ
ـر پارچىسـ
ـڭ بىـ
ـامانى ھاياتىنىـ
ـى سـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـار
ـق ئىزھـ
ـاش ئارقىلىـ
ـاما ئوينـ
ـى سـ
ـۇ ھېس-تۇيغۇلىرىنـ
ـۇپ ،ئـ
بولـ
قىلغــان .چۈنكــى ســاما يالغــان ئــادەم بەدىنىنىــڭ ھەرىكــەت
كەچۈرمىشــى بولماســتىن ،بەلكــى ســاما قەلبنىــڭ ئىپادىســى،
خاراكتىرنىــڭ ئىپادىســى.
ســامانىڭ ھەرىكــەت شــەكىللىرى مۇزىــكا رېتىمــى ئاساســىدا
ئۆزگىرىــش ياســاپ ئاجايىــپ كۆرۈنــۈش گۈزەللىكىنــى ھاســىل
قىلىــدۇ .ئەنــە شــۇ ئىنســانغا ئىســتېتىك زوق بېغىشــايدىغان
ـىپ
ـرى بىلەن بىرلىشـ
ـب تۇيغۇلىـ
ـرى ،قەلـ
ـاما ھەرىكەتلىـ
ـق سـ
رېتىملىـ
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بەدىئىــي تىلنــى ھاســىل قىلىــدۇ.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن جااللىدىــن رۇمــى مەشــھۇر «مەســنەۋى»
ناملىــق ئەســىرىدىكى ھېكايــە ۋە شــېئىرالرنى ســاما ئويناۋېتىــپ
ـى
ـڭ پايتەختـ
ـەلجۇقالر خانىدانلىقىنىـ
ـاردا سـ
ـى چاغـ
ـۆزلىگەن .ئەينـ
سـ
كونيــادا ســامادىن ئىبــارەت بــۇ مەدەنىــي پائالىيــەت جااللىدىــن
رۇمىنىــڭ تەشەببۇســكارلىقى بىلــەن ئاساســىي بىــر مەدەنىيــەت ۋە
ـن رۇمىنىڭ
ـان .جااللىدىـ
ـمىغا ئايالنغـ
ـڭ بىر قىسـ
ـي پائالىيەتلەرنىـ
دىنىـ
ئورۇنالشتۇرۇشــى بىلــەن ھەمــدە ئۆزىنىــڭ بــاش بولــۇپ ســاما
ـۇ
ـەت ئەركانلىرىمـ
ـڭ دۆلـ
ـەلجۇقالر دۆلىتىنىـ
ـورۇنلىرىغا سـ
ـان سـ
ئوينىغـ
ـان
ـى ئۇنتۇغـ
ـپ ئۆزىنـ
ـاما ئويناۋىتىـ
ـى سـ
ـن رۇمـ
ـقان .جااللىدىـ
قاتناشـ
ھالــدا ســۆزلىگەن ســۆزلىرى ئۇنىــڭ «ســۆيۈملىكى» بىلــەن
ـۇ چاغالردىكى
ـۋىرلەنگەن .شـ
ـى دەپ تەسـ
ـقانلىقىنىڭ ئىپادىسـ
دىدارالشـ
ســۆزلىگەن شــېئىرلىرىدا ۋەزىــن ياكــى قاپىيــە مۇھىــم ئەمــەس
بولــۇپ ئاساســلىقى مەناســىنىڭ نەقــەدەر چوڭقۇرلىقىــدا .ئۇنىــڭ
ـپ
ـە قەدىرلىنىـ
ـەرلىرى بۈگۈنگىچـ
ـڭ ئەسـ
ـن رۇمىنىـ
ـۈن جااللىدىـ
ئۈچـ
كەلمەكتــە ۋە قىممىتىنــى يوقاتمــاي بەلكــى كۈندىن-كۈنگــە
ئەتىۋارلىنىــپ كىشــىلەر تەرىپىدىــن تىلغــا ئېلىنماقتــا.
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.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا مۇزىــكا تەبىئــەت
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جۇشــقۇنىنىڭ نامايەندىســى بولســا ،ســاما بــۇ جۇشــقۇننىڭ
ھاياتتىكــى ئەمەلىلىشــىدىن ئىبــارەت دەپ قارىغــان .ئــۇ بــۇ
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.
ئەســلىدە جااللىدىــن رۇمــى شەمســىددىن تەبرىــزى بىلــەن
ئۇچراشــقاندىن كېيىــن ســاما ئويناشــقا باشــلىغان .بىــر كۈنــى
ســۆھبەت جەريانىــدا شەمســىددىن تەبرىــزى رۇمىنىــڭ قولىغــا
بىــر نەرســىلەرنى دەپ پىچىراليــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن ئىككىلىســى
تــەڭ ئورنىدىــن دەس تــۇرۇپ ســاماغا چۈشــىدۇ .بــۇ پەقــەت
ـۇلى ئىدى.
ـر ئۇسـ
ـنىڭ بىـ
ـۈكرانلىرىنى ئىپادىلەشـ
ـان شـ
ـا بولغـ
ئالالھقـ
جااللىدىــن رۇمــى ئاناتولىيــەدە «مەۋالنــا» دېگــەن نــام بىلــەن
تونۇلغــان بولــۇپ ،مەۋالنــا دېگــەن زامــات ئادەمنىــڭ ئەقلىگــە
ـۇرۇپ
ـاڭالپ تـ
ـى ئـ
ـۇق مۇزىكىنـ
ـەك مۇڭلـ
ـاما دېمـ
ـدۇ .سـ
ـاما كېلىـ
سـ
ـۇر.
ـاق دېمەكتـ
ـاپ پىقىرمـ
ـۇل ئوينـ
ـدا ئۇسـ
ـان ھالـ
ـىنى يوقاتقـ
ھوشـ
ـقۇنلۇقى
ـر جۇشـ
ـەۋۋۇپنىڭ بىـ
ـى ۋە تەسـ
ـدا دىنـ
ـا زامانىـ
مەۋالنـ
ۋەسىلىســى بىلــەن ئىجــرا قىلىنغــان ســاما كېيىــن مەۋالنانىــڭ
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ئوغلــى ســۇلتان ۋەلــەد ۋە ئارىــف چەلەبــى زامانىســىدىن باشــاپ
ـق
ـان ،رېتىملىـ
ـە ئوينايدىغـ
ـەم بويىچـ
ـك ئۆلچـ
ـر تەرتىپلىـ
ـۈن بىـ
پۈتـ
ئۆگىنىــپ ئىجــرا قىلىدىغــان ھالغــا كەلگــەن ۋە ســاما كائىناتنىــڭ
ـۇغ ياراتقۇچىغا
ـىنى ،ئۇلـ
ـدە تىرىلىشـ
ـاننىڭ ئالەمـ
ـىنى ،ئىنسـ
ئۆزگىرىشـ
ـنىڭ
ـپ كامالەتكە يېتىشـ
ـى ئىدراك قىلىـ
ـىقىنى ۋە قۇللىقىنـ
ـان ئاشـ
بولغـ
ـان.
ـىمۋولى بولغـ
ـنىڭ سـ
ـىنى ئىپادىلەشـ
يۆنىلىشـ
ســاما ئويناشــتىكى مەقســەت ئادەتتىكــى ئويــۇن ئوينــاش
بولمــاي بەلكــى ئىبادەتنىــڭ بىــر خىــل ئۇســۇلىدۇر.
ـلۇق مەنالىرى
ـە چۇشـ
ـڭ ئۆزىگـ
ـر ھەرىكىتىنىـ
ـەر بىـ
ـامانىڭ ھـ
سـ
ـاۋازى
ـۇق ئـ
ـڭ مۇڭلـ
ـدۇ .نەينىـ
ـەي چالىـ
ـدا نـ
ـاما ئوينىغانـ
ـار ۋە سـ
بـ
ئىنســانغا ھــوزۇر بەخــش ئېتىــدۇ .ھەتتــا ســاماچىالر كىيگــەن
كىيىملەرمــۇ ئۆزىگــە چۇشــلۇق مەناالرنــى ئىپادىلەيــدۇ.
ســاماچىالرنىڭ ئۈســتىدىكى ئــاق كىيىــم يەنــى جەنــدە
«تەننــۇرە» دەپ ئاتىلىدىغــان بولــۇپ بــۇ كىپەنگــە ســىمۋول
قىلىنغــان .بېشــىغا كېيىۋالغــان ســېرىق كــۇالھ «ســىككە» دەپ
ئاتىلىدىغــان بولــۇپ قەبــرە تېشــىغا ســىمۋول قىلىنغــان .گەرچــە
بــۇ كىيىملــەر بىزگــە ئۆلۈمنــى ئەسلەتســىمۇ ئەســلىدە ســاما
ـنى ئاڭلىتىدۇ.
ـا تىرىلىشـ
ـى ،قايتـ
ـى ھاياتلىقنـ
ـەس بەلكـ
ـى ئەمـ
ئۆلۈمنـ
ئۇالرنىــڭ ئىش-ھەرىكەتلىــرى ســۈرەت ئالىمىدىــن ھەقىقــەت
ئالىمىگــە ئۆتــۈش جەريانىنــى تەســۋىرلەپ بېرىــدۇ.
ـتىدە
ـكەندە ئۈسـ
ـا چۈشـ
ـڭ ئوتتۇرىغـ
ـتا مەيداننىـ
ـاماچىالر باشـ
سـ
بىــر قــارا جەنــدە بولــۇپ بــۇ قــارا جەنــدە مازارلىققــا ســىمۋول
قىلىنغــان .ســاماچىالر مەيدانغــا چۈشــكەندىن كېيىــن ئۈســتىدىكى
ـا
ـا دۇنياغـ
ـۇ قايتـ
ـايدۇ .بـ
ـى باشـ
ـىۋىتىپ ئويۇننـ
ـى يېشـ
ـارا جەندىنـ
قـ
ـاپلىنىدۇ.
ـۇپ ھىسـ
ـىمۋولى بولـ
ـنىڭ سـ
كېلىشـ
ـە
ـپ ھەققـ
ـە يېتىـ
ـان كامالەتكـ
ـى ئىنسـ
ـۈن جەريانـ
ـامانىڭ پۈتـ
سـ
ئېرىشــىش جەريانىدىــن ئىبارەتتــۇر .يەنــى «ھەققــە يەتكــەن
ئىنســان» دېگەنلىكتــۇر.
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ســاما ئويناۋاتقانــدا تــۆت قېتىــم ســاالم قىلىــدۇ .بــۇ
ـىل
ـقۇچقا تەمسـ
ـۆت باسـ
ـى تـ
ـۇش جەريانىدىكـ
ـل بولـ
ـاننىڭ كامىـ
ئىنسـ
قىلىنىــدۇ .بــۇالر:
-1شەرىئەت-2 ،تەرىقەت-3 ،مەرىپەت-4 ،ھەقىقەت.
بۇ تۆت ئىشكتىن ئۆتمىگەن كىشى كامىللىققا يېتەلمەيدۇ.
ســاماچىالر ئــوڭ قولىنــى كۆككــە ،ســول قولىنــى يەرگــە
قارىتىــدۇ .بۇنىــڭ مەناســى ئــوڭ قــول ھەقتىــن ئېلىــپ ،يەرگــە
ـەكىل ئارقىلىق
ـدۇ .بۇ شـ
ـە بېرىـ
ـول بىلەن خەلققـ
ـول قـ
ـان سـ
قارىتىلغـ
يېڭىدىــن تۇغۇلغــان ھالەتكــە كەلگــەن بولىــدۇ .بــۇ تۇغۇلــۇش
ـۇپ
ـۇش بولـ
ـي تۇغۇلـ
ـى ئىالھىـ
ـاي بەلكـ
ـۇش بولمـ
ـى تۇغۇلـ
ئادەتتىكـ
ھىســاپلىنىدۇ .ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ ســاما ئوينىغۇچىالرنــى كۆرگــەن
چېغىمىــزدا ئادەتتىكــى ئويۇنالرنــى كۆرگەندىــن نەچچــە ھەسســە
مەنىۋىــي جەھەتتىــن زوق ئالىمىــز.
ســاما ئوينىغانــدا ســاماچىالر تىنمــاي ئايلىنىــدۇ .بۇنىڭغــا
ـاي
ـۇنداق تىنمـ
ـەم شـ
ـۇ ھـ
ـى قانمـ
ـڭ بەدىنىمىزدىكـ
ـاش بىزنىـ
ئوخشـ
ئايلىنىــپ تۇرىــدۇ .ئەممــا بىــز ۋۇجۇدىمىزدىكــى بــۇ توختاۋســىز
ئايلىنىشــنى ســەزمەيمىز .خــۇددى تۇرغــۇن ھالەتتــە تۇرغانــدەك
ـر
ـە بىـ
ـر زەررىچـ
ـى ھەربىـ
ـە بەدىنىمىزدىكـ
ـز .ئەمەلىيەتتـ
ـس قىلىمىـ
ھېـ
ـۇنى
ـۇ شـ
ـدۇ .بـ
ـەت قىلىـ
ـىز ھەرىكـ
ـدا توختاۋسـ
ـڭ ئەتراپىـ
مەركەزنىـ
ـڭ تارتىش
ـۇز بارلىقنىـ
ـۇ يالغـ
ـق ئـ
ـداق بارلىـ
ـى ،ھەرقانـ
ئىپادىلەيدۇكـ
كۈچــى چەمبىــرەك دائىرىســىدىن ئايرىلىــپ چىقىــپ كېتەلمەيــدۇ.
ئــۇ مەركەزنىــڭ ئايدىڭلىقىدىــن ھەرقانــداق زەررىچىلىــك نەرســىمۇ
كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ.
ـن
ـر نۇقتىدىـ
ـداق بىـ
ـە ھەرقانـ
ـداق نەرسـ
ـان ھەرقانـ
ئايلىنىۋاتقـ
ـانغان نۇقتىغا
ـر باشـ
ـە بەرىبىـ
ـىمۇ يەنـ
ـە ئايرىلسـ
ـىزىق بويىچـ
ـۈز سـ
تـ
كېلىــپ قالىــدۇ ۋە شــۇ بويىچــە ئاينىلىــپ تۇرىــدۇ .دېمــەك بــۇ
ئايلىنىــش شــۇنى كۆرســىتىپ بېرىدۇكــى ،ھەرقانــداق شــەيئىدە
باشــلىنىش ۋە ئاخىرلىشــىش يوقتــۇر .نەرســىلەردىكى باشــلىنىش
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ۋە ئاخىرلىشــىش بىــر شــەكىلدۇر .ئەمەلىيەتتــە ھەرقانــداق شــەيئى
ئەزەلىــي ۋە ئەبەدىــي بولغــان يالغــۇز بارلىقنىــڭ بارلىقــى بىلــەن
ئەزەلىــي ۋە ئەبەدىيــدۇر .شــۇڭا كائىناتتىكــى ھېچقانــداق بىــر
شــەيئى تەلتۆكــۈس يــوق بولــۇپ كەتمەيــدۇ.
ـۇنىڭدەك جااللىدىن
ـىدۇر ۋە شـ
ـي مەناسـ
ـامانىڭ ھەقىقىـ
ـۇالر سـ
بـ
ـىدۇر.
ـڭ تەپەككۇرىنىڭ ئاساسـ
رۇمىنىـ
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ جااللىدىــن رۇمــى پەقــەت تۈركلەرنىــڭال
ئەمــەس ،پۈتــۈن مەدەنىيەتلىــك ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە شــەرەپ
بەرگــەن بۈيــۈك بىــر ئىنســاندۇر .خەلقئــارا ئىلىــم دۇنياســىدا،
ـا
ـەن تىلغـ
ـەت بىلـ
ـمى ھۆرمـ
ـت ئىسـ
ـەر ۋاقىـ
ـدا ھـ
ـا ئەدەبىياتىـ
دۇنيـ
ـەن
ـدا مـ
ـۆزلىرى ئالدىـ
ـان سـ
ـە تولغـ
ـڭ ھېكمەتكـ
ـان ۋە ئۇنىـ
ئېلىندىغـ
ـەش
ـۇر ھۆرمەتلـ
ـەن چوڭقـ
ـۈپىتىم بىلـ
ـۇش سـ
ـى بولـ
ـى بىرسـ
ئادەتتىكـ
ۋە ئەســەرلىرىنى ســۆيۈپ تــۇرۇپ ئوقــۇش ھەمــدە تەتقىــق
قىلىشــتىن باشــقا يەنــە نېمــە دېيەلەيمەنكــى...
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 .15جااللىدىن رۇمىنىڭ تەپەككۇرىدىكى
گۈزەللىك
گۈزەللىك تەڭرىنىڭ ئىھسانىدۇر.
-ئارىستوتىل

گۈزەللىــك ۋە گۈزەللىكنىــڭ ئىنســان زېھنىدىكــى تەســىرىنى
ـەپىنىڭ
ـى پەلسـ
ـدۇر .يەنـ
ـت بىلىمـ
ـەپىگە ئائىـ
ـش پەلسـ
ـق قىلىـ
تەتقىـ
ئىســتېتىك پەلسەپىســىگە ئائىــت بىــر قانىتىــدۇر.
بىــز كىتاپــاردا ،شــېئىرالردا ئىســتېتىك دېگــەن ســۆزنى
ـپ
ـىمىزدىكى ئوبېكتىـ
ـك تۇرمۇشـ
ـە كۈندىلىـ
ـزدا ئەقلىمىزگـ
ئوقۇغىنىمىـ
شــەيئىلەرنىڭ گۈزەللىكــى كېلىــدۇ .يەنــى گــۈزەل رەڭ ،كــۆك
ـك،
ـا نازاكەتلىـ
ـۆز ئالدىغـ
ـڭ كـ
ـى يىگىتلىرىمىزنىـ
ـۇ ،ياكـ
ـمان ،سـ
ئاسـ
ـا كېلىدۇ.
ـۆز ئالدىغـ
ـز كـ
ـاھىپجامال قىـ
ـر سـ
ـدا بىـ
ـۆزى جايىـ
قاش-كـ
بــۇالر ئىنســانالر كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ،ئۇالرنــى ئۆزىگــە جەلــپ
قىلىدىغــان ،ئۇلــۇغ تەڭــرى تەرىپىدىــن يارىتىلغــان كائىناتتىكــى
گۈزەللىكلــەردۇر .بۇنىڭدىــن باشــقا رەســىملەردىكى گۈزەللىــك،
ســەنئەت ،مۇزىكىدىكــى گۈزەللىــك ۋە ياكــى بىــرەر ئەســەردىكى
گۈزەللىــك...
ـۈن
ـا پۈتـ
ـدە ،ھەتتـ
ـدە زېھنىـ
ـى كۆرگەنـ
ـان گۈزەللىكلەرنـ
ئىنسـ
تۇيغۇلىرىــدا بىــر خىــل خۇشــاللىنىش ،ھوزۇرلىنىــش ،ياخشــى
ـدۇ .بۇ
ـدا بولىـ
ـى پەيـ
ـك تۇيغۇسـ
ـي گۈزەللىـ
ـر تەبىئىـ
ـتەك بىـ
كۆرۈشـ
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ـدۇ.
ـا كېلىـ
ـن بارلىققـ
ـرەك يۈرىكىدىـ
ـن بەكـ
ـان ئەقلىدىـ
ـۇ ئىنسـ
تۇيغـ
چۈنكــى يۈرەكتىــن ئىبــارەت بــۇ ئــورگان تۇيغۇالرنــى ناھايىتــى
تېــز قوبــۇل قىلىدىغــان ،تېــز تەســىر قىلىدىغــان ئورگانــدۇر.
ـىرىگەندە،
ـدا ،ئەنسـ
ـى قورققانـ
ـدا ۋە ياكـ
ـان ھاياجانالنغانـ
ـۇڭا ئىنسـ
شـ
ـە
ـەر يۈرەككـ
ـۇ ھالەتلـ
ـدۇ  ،بـ
ـى ئۆزگىرىـ
ـال ھالىتـ
ـڭ نورمـ
يۈرەكنىـ
دەرھــال تەســىر قىلىــدۇ .يۈرەكتىــن چىققــان قــان ئىنســان
ھاياتىنىــڭ قــۇۋەت مەنبەســى بولۇشــى بىلــەن بىرگــە ئىنســاننىڭ
ـا،
ـۇر قىلسـ
ـە تەپەككـ
ـىدۇر .مېڭـ
ـڭ رولچىسـ
ـىلىق ۋە رەزىللىكىنىـ
ياخشـ
يــۈرەك تۇيغۇالرنىــڭ مەركىزىــدۇر.
گۈزەللىــك توغرىســىدا پەيالســوپ پالتــون (م.بــۇرۇن 347-
ـەن:
ـەن ئىكـ
ـداق دېگـ
 )427مۇنـ
ـلىدىنال
ـۇپ ،ئەسـ
ـۇ بولـ
ـەنچە ،تۇيغـ
ـل چۈشـ
ـر خىـ
ـتېتىك بىـ
ئىسـ
ئىنســاندا بــار بولغــان تۇيغــۇدۇر ،بــۇ ئىنســاندىكى باشــقا
ئاالھىدىلىكلەرنىــڭ ئالدىــدا ئۆزلۈگىدىــن گۈزەلــدۇر .ئەســلى
ـان ھەقىقىي
ـدۇ ،ئۆزگەرمەيدىغـ
ـت ئۆزگەرمەيـ
ـر ۋاقىـ
ـك ھېچبىـ
گۈزەللىـ
بولغىنــى گۈزەللىــك تۇيغۇســىدۇر .ئەقىــل ئىگىســى ھــەر ۋاقىــت
ھــەر بىــر مەۋجۇدىيــەت ئۈچــۈن گــۈزەل تۇيغۇغــا ئورتاقتــۇر.
ـۇنچە
ـەر شـ
ـۇ ئەسـ
ـا ئـ
ـن بولسـ
ـە يېقىـ
ـا قانچـ
ـەر تۇيغۇمىزغـ
ـر ئەسـ
بىـ
گــۈزەل ،ئىســىل بولىــدۇ.
پەيالســوپ ئارىســتوتىل (م.بــۇرۇن  )322-384روھنىــڭ
ـەن:
ـەن ئىكـ
ـداق دېگـ
ـۈپ ،مۇنـ
ـۈل بۆلـ
ـرەك كۆڭـ
ـە بەكـ
گۈزەللىكىگـ
ئىنســاندىكى گۈزەللىــك ھېسســى بولســا بىــر ئۇيغۇنلــۇق،
تەرتىــپ ،چەك-چىگــرادۇر .روھنىــڭ گۈزەللىكــى بەدەننىــڭ
گۈزەللىكىگــە قارىغانــدا ئاســانلىقچە كۆرۈلمەيــدۇ.
پەيالســوپ كانــت ()1724-1804نىــڭ گۈزەللىــك قارىشــى
باشــقىچە بولــۇپ ئــۇ بــۇ توغرىلىــق مۇنــداق دەيــدۇ:
گۈزەللىــك بولســا ئوبېكتىــپ شــەيئىلەرنىڭ ئىگــە بولغــان
168

بىــر خىــل ئاالھىدىلىكىــدۇر .ئىنســانالرنىڭ ھاياجانلىنىشــى ياكــى
ھاياجانالنماســلىقى بىــر نەرســىگە بولغــان تۇيغۇلىرىغــا باغلىــق.
گۈزەللىــك ھۆكۈمــى ئىنســاندىكى قوزغالغــان ھېسســىياتقا باغلىــق
ـەۋەس
ـاق ھـ
ـان ئورتـ
ـار بولغـ
ـاندا بـ
ـەر ئىنسـ
ـىيات ھـ
ـۇپ ،ھېسسـ
بولـ
ـۇ
ـدا «بـ
ـىرى ئالدىـ
ـەنئەت ئەسـ
ـر سـ
ـەن بىـ
ـدۇ .مـ
ـەن ئىپادىلىنىـ
بىلـ
ـۈزەل ئىكەن»
ـى «گـ
ـقىالرنىڭمۇ ئۇنـ
ـەم ،باشـ
ـەن» دېسـ
ـۈزەل ئىكـ
گـ
دېيىشــىنى ئوياليمــەن .گۈزەللىــك زوقــى ئىنســاندىكى چەكســىز
ـى
ـر پايدا-مەنپەئەتنـ
ـداق بىـ
ـانالر ھېچقانـ
ـتۇر .ئىنسـ
ـر ھوزۇرلىنىشـ
بىـ
ئويلىمــاي بىــر ئوبېكتىــپ نەرســىگە يۈزلەنگەنــدە ئوخشــاش بىــر
گۈزەللىكنــى كۆرىــدۇ.
ـۇ
ـل بـ
ـى گېگىـ
ـىنىڭ پىشىۋاسـ
ـخ پەلسەپىسـ
ـت ۋە تارىـ
ئىدىيالىسـ
ـەن:
ـەن ئىكـ
ـداق دېگـ
ـۇق مۇنـ
توغرۇلـ
ـەن
ـك بىلـ
ـۇپ ،گۈزەللىـ
ـە بولـ
ـال نەرسـ
ـر ئىدىئـ
ـك بىـ
گۈزەللىـ
توغرىلىــق ئوتتۇرىســىدا ئوخشاشــلىق ،تەڭداشــلىق مۇناســىۋىتى
بــار .گۈزەللىــك ئىدىيەنىــڭ ســەنئەت ئارقىلىــق ئىپادىلىنىشــىدۇر.
تەبىئەتنىــڭ ئــۆزى مۇتلــەق روھنىــڭ ئەكــس ئېتىشــى بولــۇپ،
گۈزەللىــك تۇيغۇســى ئەســلىدە ماددىدىــن ئايرىلغــان مۇتلــەق
روھنىــڭ نــەق ئۆزىــدۇر.
ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ -20ئەســىردىكى بىردىنبىــر پەيالســوپى
ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتئىمىــن گۈزەللىــك توغرىســىدا مۇنــداق
دۇردانىالرنــى تىزغــان:
گۈزەللىــك ،مەنىۋىــي مەدەنىيەتنىــڭ جەزبىــكار مەلىكىســى،
ئىنســان روھىيىتىدىكــى جىلۋىلىــك يۇلتــۇز.
ـەپە تەرىپىدىكى
ـىنىڭ پەلسـ
ـك تۇيغۇسـ
ـەردە گۈزەللىـ
ـۇ يـ
ـەن بـ
مـ
مەزمۇنىغــا قارىغانــدا ئوبېكتىــپ ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىمىزدىكى
رولىنــى بەكــرەك تەكىتلــەپ قەلەمگــە ئالىمــەن.
ـەيئىلەر
ـق شـ
ـى بارلىـ
ـۇ كائىناتتىكـ
ـان بـ
ـرى ياراتقـ
ـۇغ تەڭـ
ئۇلـ
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ـي
ـۇ ماددىـ
ـاننىڭ ئۆزىمـ
ـۇر .ئىنسـ
ـان گۈزەللىكتـ
ـار بولغـ
ـلىدىال بـ
ئەسـ
ۋە مەنىۋىــي بىــر گــۈزەل مەۋجۇتلۇقتــۇر .ئۇلــۇغ تەڭرىــم بــۇ
ـىز بىر
ـكى ،كېرەكسـ
ـەت ،ئەسـ
ـى سـ
ـىز ياكـ
ـر بولۇشسـ
ـا ھېچبىـ
دۇنياغـ
ـكىلىكلەرنى،
ـق ئەسـ
ـۇ بارلىـ
ـان .بـ
ـەيئى ياراتمىغـ
ـەت ۋە شـ
ـەر ،ھالـ
يـ
ـدۇر.
ـاننىڭ ئۆزىـ
ـەن ئىنسـ
ـا كەلتۈرگـ
ـى بارلىققـ
رەزىللىكلەرنـ
ئەســلىدە گۈزەللىــك بىزگــە كۆرۈنگــەن ئوبېكتىــپ شــەيئى
ـەن
ـز بىلـ
ـۆز ۋە قەلبىمىـ
ـى كـ
ـتىن بەلكـ
ـىۋەتلىك بولماسـ
ـەن مۇناسـ
بىلـ
مۇناســىۋەتلىكتۇر .بــۇ توغرۇلــۇق ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ (1273-
 )1207مۇنــداق بىــر ســۆزىنى بەكمــۇ ياقتۇرىمــەن« .گۈلنــى
ئويلىســاڭ گۈلىســتان بولىســەن ،تىكەننــى ئويلىســاڭ تىكەنلىــك
بولىســەن!» .شــۇڭا ئىنســان ئىچىــدە بــار بولغــان ،قىمىــرالپ
تۇرغــان تۇيغۇ-ســەزگۈلىرىنى ،چۈشــەنچىلىرىنى ياخشــىلىققا مايىــل
قىلســا ،شــۇ بويىچــە بارلىــق پائالىيەتلىرىنــى ئېلىــپ بارســا
ئەلۋەتتــە بــۇ مــاكان گــۈزەل بىــر جەننــەت ماكانغــا ئايلىنىــدۇ.
ئىنســان ئۆزىمــۇ ھــوزۇر ،بەخــت ئىچىــدە ياشــايدۇ.
ـش ئىقتىدارى
ـاننىڭ بىلىـ
ـن ئىنسـ
ـر تەرەپتىـ
ـە بىـ
ـك يەنـ
گۈزەللىـ
ـى
ـەن كىشـ
ـىنى بىلمىگـ
ـر نەرسـ
ـۇپ ،بىـ
ـىۋەتلىك بولـ
ـۇ مۇناسـ
بىلەنمـ
بىلىمدىــن خەۋەرســىز بولغانلىقتىــن ،ئەتراپىنــى ئــوراپ تۇرغــان
گۈزەللىكنىــڭ بار-يوقلىقىنــى بەزىــدە پــەرق ئېتەلمەيــدۇ .ئــۇ
ـى كۆزى
ـپ ،دۇنيانـ
ـى كۆزىتىـ
ـپ ،ئەتراپنـ
ـە ئۆگىنىـ
ـر نەرسـ
ـى بىـ
كىشـ
ـن،
ـەنگەندىن كېيىـ
ـۇپ چۈشـ
ـەن ئوقـ
ـدارى بىلـ
ـۆرۈپ ،ئىقتىـ
ـەن كـ
بىلـ
ئاستا-ئاســتا گۈزەللىكلەرنــى ھېــس قىلىــدۇ ،ھايــات قىممــەت
قارىشــىدا روشــەن ئۆزگىرىــش بولىــدۇ.
ـڭ
ـەي ،ئۇنىـ
ـى كۆرمـ
ـان گۈزەللىكنـ
ـار بولغـ
ـان بـ
ـەر ئىنسـ
ئەگـ
ـىلەردىن «ماۋۇ
ـى نەرسـ
ـق ئىلكىدىكـ
ـەنمەي ،داۋاملىـ
ـى چۈشـ
ھېكمىتىنـ
بــار ،مــاۋۇ يــوق» دەپ ئايرىمچىلىــق قىلىــپ ،ئــۆز شەخســىيىتى
ـىنى
ـىزلىكنىڭ بوسۇغۇسـ
ـان بەختسـ
ـدا ئۇ ئىنسـ
ـا ئۇ چاغـ
ـا بولسـ
بىلەنـ
ـىنى
ـر نەرسـ
ـى ھەربىـ
ـز ئەتراپىمىزدىكـ
ـۇڭا بىـ
ـدۇ .شـ
ـىگەن بولىـ
دەسسـ
گــۈزەل كۆزىمىــز ،گــۈزەل تۇيغۇمىــز ،گــۈزەل ھېســقا تولغــان
ـزدە،
ـزدە ،ئەقلىمىـ
ـزدا يۈرىكىمىـ
ـۇل قىلغىنىمىـ
ـەن قوبـ
ـز بىلـ
يۈرىكىمىـ
بەدىنىمىــزدە ئاجايىــپ ســەرخىل ھېــس پەيــدا بولــۇپ ،ئالەمچــە
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راھەتلىــك تۇيغــۇدا بولىمىــز ،بــۇ ھاياتقــا ئۈمىــد بىلــەن
قــاراپ ،ھېــچ ۋاقىــت يولىمىزدىــن ئازمايمىــز .بەزىــدە تۇرمۇشــتا
چۈشكۈنلەشــكەن ،ئەتراپىدىكــى گۈزەللىكنــى كۆرمــەي ،قايمۇقــۇپ
ـىلىق
ـر ياخشـ
ـان بىـ
ـىز چىققـ
ـا تۇيۇقسـ
ـانالرنىڭ ئالدىغـ
ـان ئىنسـ
قالغـ
ۋە ياكــى بىــر گۈزەللىــك ئــۇ ئىنســاننىڭ تۇرمۇشــىنى ئاســتىن-
ـدۇ .بۇ
ـا كەلتۈرىـ
ـنى مەيدانغـ
ـر ئۆزگىرىشـ
ـدەك بىـ
ـتۈن قىلىۋەتكىـ
ئۈسـ
ئىنســاندىكى ئەســلىدە بــار بولغــان بىــر گۈزەللىــك تۇيغۇســىنىڭ
ـر
ـداردا «بىـ
ـەن ئۈندىـ
ـاپلىنىدۇ .مـ
ـۇپ ھېسـ
ـى بولـ
ـن تىرىلىشـ
قايتىدىـ
تــال ئەتىرگــۈل» ناملىــق ھېكايىنــى ئوقــۇپ قالدىــم ،بــۇ دەل
مۇشــۇنداق بىــر ھادىســىنىڭ مىســالى بوالاليــدۇ.
ـۇن ئەتىرگۈللەرنى
ـاق نۇرغـ
ـاتقۇچى قىزچـ
ـۈل سـ
ـر گـ
ـۇرۇن بىـ
بـ
ـس
ـى ھېـ
ـەچ بولغىنىنـ
ـا كـ
ـڭ خېلىـ
ـن كۈننىـ
ـن كېيىـ
ـېتىپ بولغاندىـ
سـ
قىلىــپ ،ئۆيگــە بالــدۇرراق قايتىشــنى ئويالپتــۇ ،بىــراق قولىــدا
يەنــە بىــر تــال تېخــى ســېتىلمىغان ئەتىرگۈلنىــڭ بارلىقىنــى
ـى
ـڭ تۇرغانلىقىنـ
ـر تىلەمچىنىـ
ـدە بىـ
ـڭ چېتىـ
ـۇ ۋە يولنىـ
ـىگە ئاپتـ
ئېسـ
كۆرۈپتــۇ-دە ،تىلەمچىنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ قولىدىكــى بىــر تــال
ـدا ئۆيىگە
ـال ھالـ
ـپ ،خۇشـ
ـوۋغا قىلىۋېتىـ
ـە سـ
ـى تىلەمچىگـ
ئەتىرگۈلنـ
ـۇ.
ـول ئاپتـ
ـاراپ يـ
قـ
بــۇ تىلەمچــى مۇنــداق بىــر ياخشــى ئىشــنىڭ ئۆزىگــە
ئۇچــراپ قېلىشــىنى ،شــۇنداق گــۈزەل بىــر قىزنىــڭ ئۆزىــدەك
ـۇ كەلتۈرۈپ
ـى ئەقلىگىمـ
ـوۋغا قىلىدىغانلىقىنـ
ـۈل سـ
ـە گـ
ـر تىلەمچىگـ
بىـ
باقمىغــان ئىكــەن .خــۇددى شــەرقتىن چىقىدىغــان كــۈن غەرپتىــن
ـى
ـن ئۆزىنـ
ـى ئەزەلدىـ
ـى تىلەمچـ
ـۇ .بەلكـ
ـۇدا بوپتـ
ـدەكال تۇيغـ
چىققانـ
ســۆيۈپ باقمىغــان ،ئەزەلدىــن بىرەســىنىڭ كۆڭــۈل سوۋغىســىنى
قوبــۇل قىلىــپ باقمىغــان بولۇشــى كېــرەك .شــۇڭا ئــۇ بۈگــۈن
ـۇ.
ـپ كېتىپتـ
ـدۇرراق قايتىـ
ـە بالـ
ـاي ،ئۆيگـ
ـپ تۇرمـ
ـك قىلىـ
تىلەمچىلىـ
ئــۇ ئۆيىگــە بارغاندىــن كېيىــن ،بىــر بوتۇلكىنــى تېپىــپ،
ئىچىگــە ســۇ قۇيــۇپ ،ئەتىرگۈلنــى چىــاپ قويۇپتــۇ ۋە ئــۇ
ئەتىرگــۈل چىالقلىــق بوتۇلكىنــى ئۈســتەلگە قويــۇپ ،ئۇنىڭغــا
ـن
ـن كېيىـ
ـۇ .بىردەمدىـ
ـن ھوزۇرلىنىپتـ
ـۇرۇپ ،ئەتىرگۈلدىـ
ـاراپ ئولتـ
قـ
تۇيۇقســىزال ئورنىدىــن تــۇرۇپ ،گۈلنــى بوتۇلكىدىــن ئېلىۋىتىــپ،
ـن
ـى قايتىدىـ
ـاپ ،گۈلنـ
ـز تازىـ
ـى پاكىـ
ـڭ چەت-چۆرىلىرىنـ
بوتۇلكىنىـ
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ـى بۇنداق
ـر گۈلنـ
ـق بىـ
ـۇنداق چىرايلىـ
ـى شـ
ـۇ .چۈنكـ
ـاپ قويۇپتـ
چىـ
ـس
ـدەك ھېـ
ـى بولمايدىغانـ
ـا ياخشـ
ـېلىپ قويسـ
ـا سـ
ـەت بوتۇلكىغـ
مەينـ
ـۇ.
ـپ ئولتۇرۇپتـ
ـە تىكىلىـ
ـە گۈلگـ
ـۇ يەنـ
ـپ ئـ
ـۇنداق قىلىـ
ـۇ .شـ
قىپتـ
بىردەمدىــن كېيىــن شــۇنداق بىــر چىرايلىــق گۈلنىــڭ مۇنــداق
بىــر مەينــەت ئۈســتەلنىڭ ئۈســتىدە تۇرغانلىقىنــى ،ئۆيلەرنىڭمــۇ
شــۇنداق پاســكىنا ،قااليمىقــان تۇرغانلىقىنــى ھېــس قىپتــۇ-دە،
ـى
ـاپ ،ئۆيلەرنـ
ـز تازىـ
ـتەلنى پاكىـ
ـۇرۇپ ،ئۈسـ
ـن تـ
ـال ئورنىدىـ
دەرھـ
يىغىشتۇرۇشــقا باشــاپتۇ ،ئۆينــى پاك-پاكىــز تازىــاپ ،پۈتــۈن
پاســكىنىچىلىقنى ســىرتقا ئېچىقىــپ تاشــاپتۇ .ئــۇ ئۆيــدە مۇشــۇ
ـى
ـڭ ئىچـ
ـدەك ،ئۆينىـ
ـا تولغانـ
ـۇش پۇراققـ
ـا خـ
ـۈل بولغاچقىـ
ئەتىرگـ
بىــر خىــل ئىللىقلىققــا تولغانــدەك ھېســقا كەپتــۇ-دە ،ئۆزىــدە
ـۇ
ـا ئـ
ـۇ ۋاقىتتـ
ـۇ .دەل بـ
ـىل بوپتـ
ـى ھاسـ
ـاللىق تۇيغۇسـ
ـر خۇشـ
بىـ
ئۆزىنىــڭ ھالىتىنــى ئېســىگە ئېلىــپ ئەينەككــە قاراپتــۇ .ئەينەكتــە
ـۈك،
ـاقاللىرى ئۆسـ
ـرى پاخپايغان ،سـ
ـەت ،چاچلىـ
ـرى مەينـ
يۈز-كۆزلىـ
كىيىم-كېچەكلىــرى مەينــەت ،جۇل-جــۇل بىــر ئــادەم نامايــەن
ـى
ـۈپ قالغىنىنـ
ـە چۈشـ
ـر ھالەتكـ
ـداق بىـ
ـڭ بۇنـ
ـۇ ئۆزىنىـ
ـۇ ،ئـ
بوپتـ
ئويالپمــۇ باقمىغــان ئىكــەن .ئــۇ مۇنــداق بىــر ئادەمنىــڭ بــۇ
ـس
ـى ھېـ
ـاس كەلمەيدىغانلىقىنـ
ـە مـ
ـق ئەتىرگۈلگـ
ـۇ چىرايلىـ
ـە ،بـ
ئۆيگـ
قىپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن دەرھــال نەچچــە يىلدىــن بۇيــان ســۇ
ـاقال-بۇرۇتلىرىنى
ـۇپ ،سـ
ـى پاكىز يۇيـ
ـان بەدەنلىرىنـ
ـپ باقمىغـ
تېگىـ
ئېلىــپ ،بېشــىدىن-ئايىغىچە يىپيېڭــى قىلىۋاپتــۇ-دە ئاندىــن
ئەينەككــە قاراپتــۇ ،ئەينەكتــە ھېــچ كــۆرۈپ باقمىغــان شــۇنداق
ـۇ ئۆزىنىڭ
ـا ئـ
ـۇ ۋاقىتتـ
ـۇ .بـ
ـەن بوپتـ
ـت نامايـ
ـاش يىگىـ
ـق يـ
چىرايلىـ
ـەن
ـپ ،مـ
ـس قىلىـ
ـى ھېـ
ـى ئىكەنلىكىنـ
ـەس بىرسـ
ـان ئەمـ
ـى يامـ
خېلـ
ـڭ
ـۇ ئۆزىنىـ
ـۇ .بـ
ـەن؟ دەپ ئويالپتـ
ـك قىلغۇدەكمـ
ـقا تىلەمچىلىـ
نېمىشـ
تىلەمچىلىــك قىلغاندىــن بېــرى ئۆزىدىــن شــۇنداق بىــر ســۇئالنى
ـە
ـپ ،ئەمەلىيەتتـ
ـا ئويغىنىـ
ـى بىردىنـ
ـڭ روھـ
ـەن .ئۇنىـ
ـى ئىكـ
سورىشـ
ـە
ـۇ گۈلگـ
ـە ،ئـ
ـاپ ،ئۆيىگـ
ـقۇ دەپ ئويـ
ـان ئەمەسـ
ـى يامـ
ـەن خېلـ
مـ
ـى
ـن بىرنـ
ـم قاراردىـ
ـەڭ مۇھىـ
ـى ئـ
ـان ھاياتىدىكـ
ـۇ ھامـ
ـاراپ ،شـ
قـ
ـكە
ـاي ئىش ئىزدەشـ
ـك قىلمـ
ـاپ تىلەمچىلىـ
ـن باشـ
ـۇ .ئەتىدىـ
چىقىرىپتـ
باشــاپتۇ ،ھەمــدە بىــر ئىــش تېپىۋاپتــۇ .بەلكــى ئۇنىڭغــا ئــۇ
گــۈزەل ئەتىرگــۈل داۋاملىــق ئىلھــام بەخــش ئەتكــەن بولســا
كېــرەك ،داۋاملىــق جاپاغــا چىــداپ ئىشــلەپ ،تىرىشــىپ ئالغــا
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بېســىپتۇ ،ھاياتتىكــى پۈتــۈن گۈزەللىكتىــن بەھرىمــان بولــۇپ،
ھاياتقــا ئۈمىدكــە تولغــان كــۆز بىلــەن قــاراپ ،ئاخىــرى ئــۆز
ئالدىغــا بىــر شــىركەتمۇ قۇرۇۋاپتــۇ.
دېمــەك گۈزەللىــك ،ياخشــىلىق ،ئۈمىدســىزلىككە چۆمگــەن
ـدۇ.
ـش ئېتىـ
ـى بەخـ
ـد نۇرلىرىنـ
ـە ئۈمىـ
ـا ،قەلبىگـ
ـانالرنىڭ روھىغـ
ئىنسـ
ئوبېكتىــپ گۈزەللىــك ئىنســان روھىغــا تەســىر قىلىــپ ،ئىنســان
ـكىنىچىلىق
ـىرتىنى پاسـ
ـن سـ
ـان ،لېكىـ
ـار بولغـ
ـلىدىال بـ
ـدە ئەسـ
ئۆزىـ
قاپلىغــان ،كىرلەنگــەن بــۇ گۈزەللىــك تۇيغۇســىنىڭ تۆرەلمىســىنى
ـدۇرۇپ،
ـن جانالنـ
ـى قايتىدىـ
ـان روھىنـ
ـدۈرۈپ ،ئىنسـ
ـن تىرىلـ
قايتىدىـ
ھاياتىنــى گۈزەللەشــتۈرىدۇ.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى گۈزەللىــك ئاساســەن
كۆڭۈلدىكــى گۈزەللىــك ،تەبىئەتتىكــى گۈزەللىــك ،پىكىردىكــى
گۈزەللىــك ،تۇرمۇشــتىكى گۈزەللىــك ،تىلدىكــى گۈزەللىــك،
ئەخالقتىكــى گۈزەللىــك ،تۇيغۇدىكــى گۈزەللىــك قاتارلىقالرنــى
نــەزەردە تۇتقــان.
ئەســلى گۈزەللىــك كىشــىلەرنىڭ ئىســتېتىك چۈشــەنچىلىرىدىن
ھاســىل بولغــان كۆڭۈلدىكــى گۈزەللىــك بولــۇپ ،بــۇ گۈزەللىــك
بىلــەن رىئــال ئوبېكتىــپ مەۋجۇدىيەتكــە نــەزەر سالســاق ئــۇالر
ئۆزىدىكــى گۈزەللىكنــى كــۆز ئالدىمىــزدا زاھىــر قىلىــدۇ .بــۇ
توغرىســىدا جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ:
كۆڭــۈل ئەينىكــى پاكىــز بولمىغــان كىشــى گــۈزەل بىلــەن
ســەتنى پــەرق ئېتەلمەيــدۇ.
ـە .چۈنكى
ـى تەربىيەلـ
ـاۋال يۈرىكىڭنـ
ـتىن ئـ
ـى تەربىيەلەشـ
تىلىڭنـ
ـن چىقىدۇ.
ـپ ،تىلدىـ
ـن كېلىـ
ـۆز يۈرەكتىـ
سـ
جالىدىــن رۇمــى كۆڭــۈل گۈزەللىككــە تولغاندىــا ئىنســانالر
ـا كەلتۈرەلەيدۇ
ـى مەيدانغـ
ـى گۈزەللىكنـ
ـي ھاياتتىكـ
ـن ئىجتىمائىـ
ئاندىـ
دەپ قارايــدۇ .شــۇڭا ئــۇ ماددىــي گۈزەللىكتىــن ھــەر ۋاقىــت
مەنىۋىــي گۈزەللىكنــى ئۈســتۈن قويىــدۇ .شــۇڭا ھــەر ۋاقىــت
روھنــى پاكالشــقا ،روھتىكــى كىرنــى يۇيۇشــقا ئۈندەيــدۇ.
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ـەت گۈزەللىكىنىڭ
ـك تەبىئـ
ـي گۈزەللىـ
ـان ئىجتىمائىـ
ـانىيەت ياراتقـ
ئىنسـ
ـي
ـۈ تەبىئىـ
ـۈل مەڭگـ
ـىزىلغان گـ
ـقا سـ
ـالمايدۇ .ئىدىشـ
ـى باسـ
ئورنىنـ
ـڭ
ـى تەبىئەتنىـ
ـن رۇمـ
ـۇڭا جااللىدىـ
ـدۇ .شـ
ـى ئااللمايـ
ـڭ ئورنىنـ
گۈلنىـ
گۈزەللىكلىرىدىــن ناھايىتــى ئىلھــام ئالغــان ۋە تەســەۋۋۇرىدا
جانالنــدۇرۇپ ئاجايىــپ لېرىــك ،گــۈزەل شــېئىرالرنى يازغــان.
ـان.
ـى ياراتقـ
ـى گۈزەللىكنـ
ـر يېڭـ
ـە بىـ
ـپ يەنـ
ـن زوق ئېلىـ
گۈزەللىكتىـ
ئۇنىــڭ ياراتقــان گۈزەللىكلىــرى تەبىئەتتىكــى گۈزەللىكلەرنىــڭ
ئىنســان ھاياتىغــا اليىــق جەۋھەرلىرىدىــن مۇجەسسەملەشــكەن ۋە
كۆڭۈلدىكــى ئىشــقى گۈزەللىــك ئاساســىغا قۇرۇلغــان غايىــۋى
ـەك بىلەن
ـىنىڭ گۈل-چېچـ
ـالىغا يېتىشـ
ـىقنىڭ ۋىسـ
ـۇر .ئاشـ
گۈزەللىكتـ
پۈركەنگــەن يولىــدۇر.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
قاغىالرنــى قىــش مەۋســۇمىدا ھاياجــان باســىدۇ .بۇلبۇلــار
مەيداندىــن چېكىنىــپ ئۈنىنــى باســىدۇ.
دېمــەك تەبىئەتتىكــى ھــەر پەســىلنىڭ ،ھــەر ئىقلىمنىــڭ
ئۆزىگــە خــاس ئاالھىدىلىكــى ۋە ئۆزىگــە چۇشــلۇق خېرىــدارى
بــار .باھــار پەســلى بۇلبۇلالرنىــڭ يېقىملىــق سايراشــلىرى،
ـەن
ـى نامايـ
ـەن گۈزەللىكىنـ
ـى بىلـ
ـڭ پورەكلىشـ
ـۇ-رەڭ گۈللەرنىـ
رەڭمـ
ـلىنىڭ
ـش پەسـ
ـدۇ .قىـ
ـا قىلىـ
ـتېتىك زوق ئاتـ
ـىلەرگە ئىسـ
ـپ ،كىشـ
قىلىـ
كەيپىنــى قاغىــار ســۈرىدۇ .شــۇڭا قىشــنىڭ ســەلتەنىتى قاغىغــا
ـق
ـڭ يېقىملىـ
ـدە بۇلبۇلنىـ
ـلىرى كۈچەيگەنـ
ـڭ قاقىلداشـ
ـت .قاغىنىـ
ئائىـ
نىداســى پەســىيىدۇ .بۇلبــۇل ئۆزىنــى چەتكــە ئالىــدۇ .دېمــەك
قىشــنىڭ جۇدۇنلىرىنىــڭ ئاالمەتلىــرى ،كۆڭۈلســىز ھادىســىلەر
ئىنســانغا ئىســتېتىك زوق بەرمەيــدۇ .شــۇڭا جااللىدىــن رۇمــى
ـېئىرلىرىدا
ـدۇ .بولۇپمۇ شـ
ـۆز ئاچىـ
ـۆپ سـ
ـن كـ
ـەرلىرىدە باھاردىـ
ئەسـ

ـي
ـىل بەدىئىـ
ـەت ئىسـ
ـپ ئاالمـ
ـە تايىنىـ
ـەۋۋۇر كۈچىگـ
ـى تەسـ
ـار پەيزىنـ
باھـ
ماھــارەت ،گــۈزەل بەدىئىــي تىــل بىلــەن ئىپادىلەيــدۇ .ئــۇ «دىۋانــى
كەبىــر» ناملىــق ئەســىرىدە باھارنىــڭ گۈزەللىكلىرىنــى كــۆپ قېتىــم
تەســۋىرلەيدۇ ،گۈزەللىككــە بولغــان زوقــى ئارقىلىــق «ئىشــق»
چۈشەنچىســىنى ئىزھاراليــدۇ.
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ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
يېقىملىــق باھــار كەلــدى .يارنىــڭ ئەلچىســى كەلــدى .بىــز
بولســاق مەســتانە ،ئاشــىق ،ھالســىز ۋە قارارســىز...
ـى
ـەن گۈزەللىرىنـ
ـار .چىمـ
ـۇدۇل بـ
ـا ئـ
ـا! باغقـ
ـەي زىيـ
ـۆز ،ئـ
ـەي كـ
ئـ
ســاقالتما .چىمەنزارلىققــا غايىــپ ئالەمدىــن غېرىپــار كەلــدى .بارغىــن،
تىــز بارغىــن .چۈنكــى يولدىــن كەلگەننــى يوقــاش ئادىتىمىــزدۇر.
ـېنىڭ
ـەن سـ
ـدى .تىكـ
ـەنگە كەلـ
ـۈن گۈلشـ
ـدۈرۈش ئۈچـ
ـېنى كۈلـ
ـۈل سـ
گـ
يۈزۈڭنــى كــۆرۈش ئۈچــۈن گۈزەللەشــتى...
ئــەي ســەرۋى! قــۇالق ســال .زىغىــر چىچەكلىــرى ئېرىقنىــڭ
قىرغاقلىرىــدا ســېنىڭ گۈزەللىكىڭنىــڭ ئالدىــدا تىللىــرى تۇتۇلــدى.
ـۈپ
ـۈپ ،تۈگۈلـ
ـڭ تۈرۈلـ
ـدى .لۇتفىـ
ـۈپ قالـ
ـا تۈرۈلـ
ـار ئېچىلمايـ
غۇنچىـ
قالغــان چېگىشــلەرنى يېشــىدۇ .بــۇالر ســېنى كۆرســە ئېچىلىــدۇ...
ســۆيۈملۈك باھــار كەلــدى .بىھۇشــلۇق ،ئاشــىقلىق ،ياشــلىق
ۋە بارلىــق نەرســىلەردىكى گۈزەللىكلەرنىــڭ ھەممىســى بىــر يەرگــە
ـۈزەل
ـدى گـ
ـى ،ئەمـ
ـۈرەتلىرى يوقتـ
ـلىدە سـ
ـڭ ئەسـ
ـدى ...بۇالرنىـ
جۇغالنـ
بىــر ســۈرەتكە باغالنــدى .ســۈرەتكە باغلىغــان مۇئەييــەن شــەيئىلەرنى
كــۆر .دېمەكچــى بولغىنىــم شــۇكى ،كۆڭــۈل كۆزنىــڭ كارىدورىــدۇر.
كۆڭۈلنــى مەھلىيــا قىلغــان ،كۆزنــى مەھلىيــا قىلىــدۇ ۋە دەرھەقىقــەت
بىــر ســۈرەتكە باغلىــق بولــۇپ قالىــدۇ.
باھــار كەلــدى دېمــەك ،باغــدا قىيامــەت بولــدى دېمەكتــۇر.
ســىرالرنىڭ ھەممىســى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ .ئــۇ چىــن گۈزەللىكلەرنىــڭ
ـا
ـۈل بولسـ
ـر كۆڭـ
ـەندە بىـ
ـەر سـ
ـىدۇر .ئەگـ
ـار ئەيلىشـ
ـى ئىزھـ
كۆڭۈللىرىنـ
ـەن؟
ـۇرۇپ يۈرىسـ
ـى قاچانغىچە يوشـ
ـەن كۆڭلۈڭنـ
ـل .سـ
ـار قىـ
ـەنمۇ ئىزھـ
سـ
ـدۇ.
ـۈم كېلىـ
دېگـ
جااللىدىــن رۇمــى گۈزەللىكنــى يالغــۇز شــەكىلگىال ئائىــت دەپ
قارىماســتىن بەلكــى مەزمۇنغــا ناھايىتــى ئەھمىيــەت بېرىــدۇ .ئــۇ
مۇنــداق دەيــدۇ:
ئەســكى خۇيلــۇق ،چىرايلىــق يۈزلــۈك ئــادەم يالغــان پۇلغــا
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ئوخشــايدۇ.
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
ـە
ـە ،ئەركىنلىككـ
ـىالرمۇ ئادالەتكـ
ـا ،ياخشـ
ـنا بولسـ
ـا تەشـ
ـۇر باھارغـ
قانداقتـ
ـت باھارنىڭ
ـەر ۋاقىـ
ـىدا ھـ
ـب باغچىسـ
ـنا .قەلـ
ـە تەشـ
ـەق ھەقىقەتكـ
ۋە مۇتلـ
ـى
ـڭ ئاالمىتىنـ
ـدا جۇدۇنلۇقنىـ
ـىلەر ھوزۇرىـ
ـان كىشـ
ـپ تۇرىدىغـ
ـدى كېلىـ
ھىـ
ـوق.
ـورۇن يـ
ـا ئـ
ـان قاغىالرغـ
بىلدۈرىدىغـ
گۈزەللىــك مۇدھىــش بىــر قــۇدرەت بولســا ،ياخشــىلىق ئۇنىــڭ
قىلىچىــدۇر .دۇنيــادا ھەربىــر ئىنســان گــۈزەل شــەيئىلەرنى شــۇ
ـە
ـىلەر بارغانچـ
ـان نەرسـ
ـەت بولغـ
ـا ،سـ
ـۇل قىلسـ
ـەن قوبـ
ـى بىلـ
گۈزەللىكـ
ـا،
ـەن تونۇلسـ
ـىلىقى بىلـ
ـۇ ياخشـ
ـىلەر شـ
ـان نەرسـ
ـى بولغـ
ـدۇ .ياخشـ
يوقىلىـ
ئەســكىلىكمۇ بارغانســىرى ئازىيىــدۇ.
تەڭرى گۈزەلدۇر ،گۈزەل بولغاننى سۆيەر!
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-ھەدىس

 .16ئىنسان ۋە دىن
توغــرا يولــدا بولغــان (ئىمانغــا دەۋەت قىلغانلىقىغــا) ســىلەردىن
ھــەق تەلــەپ قىلمايدىغــان كىشــىلەرگە ئەگىشــىڭالر.
-ياسىن سۈرىسى -21ئايەت

ـن
ـاھ تەرىپىدىـ
ـان ئالـ
ـدا ئىنسـ
ـڭ تەپەككۇرىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بارلىــق جانلىقالردىــن ئۇلــۇغ قىلىــپ يارىتىلغــان بىــر مەۋجــۇدات
بولــۇش بىلــەن بىرگــە يەنــە ئۇنىــڭ نۇرغۇنلىغــان ئاجىزلىــق
تەرەپلىــرى بــار .ئەممــا ئىنســان بــۇ ھاياتتــا چوڭقــۇر ئەقلىــي
تەپەككــۇر قىلىــش ئارقىلىــق روھىنــى دائىــم تــاۋالپ كامىــل
ئىنســان بوالاليــدۇ دەپ قارايــدۇ .جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئىنســان
چۈشەنچىســىنىڭ ئەســلى مەنبەســى قۇرئاندىــن كەلگــەن بولــۇپ،
ـەكىلدە
ـۈزەل شـ
ـەڭ گـ
ـاننى ئـ
ـز ئىنسـ
ـەق بىـ
ـى «مۇھەققـ
قۇرئاندىكـ
ـڭ تەپەككۇرىنىڭ
ـن رۇمىنىـ
ـەت دەل جااللىدىـ
ـەن ئايـ
ـۇق» دېگـ
ياراتتـ
مەنبەســىدۇر .ئــۇ تەپەككــۇر دۇنياســىنى ئىنســاننىڭ ئۈســتىگە
ـاپ
ـاننى ئۇلۇغـ
ـەرلىرىدە گاھ ئىنسـ
ـۈن ئەسـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـان .شـ
قۇرغـ
كامىللىققــا كۆتۈرســە ،گاھ ئىنســاننى كامىللىقتىــن ئايرىــپ ،ئــەڭ
پەســكەش ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويىــدۇ.
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ـان،
ـەي ئىنسـ
ـتە .ئـ
ـەم پەرىشـ
ـەن ،ھـ
ـۋان سـ
ـەم ھايـ
ـەن ھـ
سـ
ـتۈڭدە
ـېنىڭ ئۈسـ
ـار سـ
ـەن .زىتلىقـ
ـق سـ
ـر بارلىـ
ـپ بىـ
ـەن ئاجايىـ
سـ
بىرلىشــىپتۇ .ھايــۋان بىلــەن پەرىشــتە ئايرىــم بولســىمۇ ئــۇالر
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ســېنىڭ نەپســىڭدە توپلىشــىپتۇ .ســەن ھايــۋان بىلــەن جــان
ـەم
ـەن ھـ
ـەۋەپتىن سـ
ـۇ سـ
ـەن .بـ
ـە ئەكەپسـ
ـر يەرگـ
ـىنى بىـ
پەرىشتىسـ
كــۆك يۈزىگــە ،ھەمــدە يەرگــە مەنســۇپ .بــۇ ئىككــى خىــل
ـش
ـەن ئىـ
ـەت بىلـ
ـەن دىققـ
ـۇنىڭغا ئاساسـ
ـپ ،شـ
ـىيىتىڭنى بىلىـ
خۇسۇسـ
ـىلىقىڭنى
ـكىلىكىڭ ياخشـ
ـۇن ،ئەسـ
ـڭ روھىڭنى چىشلىمىسـ
ـل .بەدىنىـ
قىـ
ـۇزدەك
ـەردە قۇرۇت-قوڭغـ
ـان يـ
ـەر تۇرغـ
ـۇن .كۆكلـ
ـاش ئەگدۈرمىسـ
بـ
قاراڭغــۇ يەرنىــڭ ئاســتىنى ۋەتــەن قىلمــا.
ـۇپ،
ـى بولـ
ـان سۈرىسـ
ـى ئىنسـ
ـڭ -76سۈرىسـ
ـان كەرىمنىـ
قۇرئـ
بــۇ ســۈرىنىڭ -3 -2ئايەتلىرىــدە ئىنســان توغرىســىدا مۇنــداق
ـدۇ:
دەيـ
بىــز ھەقىقەتــەن ئىنســاننى ئــەر بىلــەن ئايالنىــڭ ئارىالشــما
مەنىيســىدىن ياراتتــۇق .بىــز ئۇنــى ســىنايمىز ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
ئۇنــى ئاڭاليدىغــان ،كۆرىدىغــان قىلىــپ ياراتتــۇق)2(.
ـەتتۇق،
ـى-يامان) يولنى كۆرسـ
ـز ئۇنىڭغا (ياخشـ
ـەن بىـ
ھەقىقەتـ
ئــۇ ياكــى (ياخشــى يولــدا مېڭىــپ) شــۈكۈر قىلغۇچــى بولىــدۇ،
ـدۇ (.)3
ـى بولىـ
ـق قىلغۇچـ
ـپ) كۇفرىلىـ
ـدا مېڭىـ
ـان يولـ
ـى (يامـ
ياكـ
ـۇرى ئارقىلىق
ـى تەپەككـ
ـى يولىنـ
ـۇ ھاياتتىكـ
ـان بـ
ـەك ئىنسـ
دېمـ
ياســاپ چىقىــدۇ .بــۇ يولنىــڭ ياخشــى يامــان بولۇشــىدا ئەقىــل
مۇھىــم ئامىلالرنىــڭ بىــرى بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ .جااللىدىــن
رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ئەقىلنــى توغــرا ئىشــلىتىش ئۈچــۈن ئىــچ
تۇيغۇالرنــى جانالنــدۇرۇپ ،تاشــقى تۇيغۇالرنــى ئاجىزالشتۇرۇشــنى
تەشــەببۇس قىلىــدۇ .يەنــى نەپســىمىزنى ھــەر خىــل ماددىــي
ھەۋەســلەردىن يىراقالشــتۇرۇپ ،روھىــي دۇنيايىمىزدىــن ئىچكــى
ھېســارنى كۈچلەندۈرۈشــنى تەكىتلەيــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە
يەنــە ئىنســاننىڭ ھــۆر ئىرادىگــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى ۋە قىلغــان
ئىشــلىرىنىڭ ئاقىۋىتىگــە ئىگــە بولىدىغانلىقنــى ،ھــەر ئىشــتا
مەســئۇلىيەتنى ئۈســتىگە ئالىدىغانلىقىنــى «مەســنەۋى» ناملىــق
ئەســىرىدىكى بــەزى ھېكايىلــەردە ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
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ـىرىدە مۇنداق
ـق ئەسـ
ـنەۋى» ناملىـ
ـڭ «مەسـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ئالتــۇن قــۇرالر بار:
ھەي ئىنسان! سەن ئېشەكمۇ ياكى ئەيسامۇ؟
ئېشــەكمۇ ســەن ،ئېشــەككە مىنگەنمــۇ ســەن .ئېشــەك
بولســا ســېنىڭ ماددىــي بارلىقىــڭ ،تەربىيەلەنمىگــەن تەبىئىتىــڭ.
ئــۇ ئېشــەكنى مىنىــپ ماڭغــان ئەقىــل ۋە روھ بولســا ئەيســاغا
ـن.
ـۈل بۆلگىـ
ـاغا كۆڭـ
ـەس ،ئەيسـ
ـەككە ئەمـ
ـەن ئېشـ
ـايدۇ .سـ
ئوخشـ
ئېشــەككە ئوخشــىغان تەبىئىتىڭنــى ئەيســانىڭ ئۈســتىگە چىقارمــا.
ـڭ
ـۇغ غايىلەرنىـ
ـا ئۇلـ
ـۇن .بولمىسـ
ـەت قىلسـ
ـا خىزمـ
ـڭ روھىڭغـ
بەدىنىـ
ئارقىســىدىن ھېرىــپ قالىســەن .ئــەڭ توغرىســى شــاھنىڭ قۇلغــا
خىزمــەت قىلىشــى ئەمــەس ،بەلكــى قۇلالرنىــڭ شــاھقا خىزمــەت
قىلىشــىدۇر.
ـڭ
ـى ئادەمنىـ
ـڭ بەدىنىنـ
ـەن ئادەمنىـ
ـەس ،سـ
ـاس ئەمـ
ـەن لىبـ
سـ
ئــۆزى ھېساپالۋاتىســەن .بــۇ بــەدەن روھنىــڭ كىيىمىدىــن باشــقا
نېمــە بوالتتــى؟ ئادەمنىــڭ قەدىــر قىممىتــى ئۈســتىدىكى كىيمــى
بىلــەن ئۆلچىلەمــدۇ؟ ئــادەم قىممىتىنىــڭ يۇقىــرى تۆۋەنلىكــى
ئۇنىــڭ بەدىنــى بىلــەن ئەمــەس ،روھــى بىلــەن باغلىــق .ئــۇ
ـۇ
ـۈزۈپ ،ئـ
ـن ئـ
ـەدەن كىيىم-كېچەكلىرىدىـ
ـى بـ
ـەن كۆزۈڭنـ
ـدا سـ
ھالـ
ـا
ـەس ،مەناغـ
ـەكىلگە ئەمـ
ـل .شـ
ـەت قىـ
ـە دىققـ
ـنىڭ ئىچىدىكىگـ
لىباسـ
ـقا
ـان بولۇشـ
ـلىق ئىنسـ
ـى ئوخشاشـ
ـەكىل جەھەتتىكـ
ـەر شـ
ـارا .ئەگـ
قـ
يەتكــەن بولســا ئىــدى ياخشــى بىلــەن يامــان بىــر بولغــان
بوالتتــى.
ســەن بولســاڭ تۆگــە ،ئەقىــل بولســا تۆگىچــى .تۆگــە
يــۈك توشــۇش جەھەتتــە كۈچلۈكتــۇر .ئەممــا ئــۆز ئالدىغــا بىــر
ـدۇ .تۆگىنىڭ
ـى بولىـ
ـر ئىگىسـ
ـڭ بىـ
ـەر تۆگىنىـ
ـدۇ .ھـ
ـش قىاللمايـ
ئىـ
كــۆزى بــار ،ئەممــا شــەيئىلەرگە ئــۆز كــۆزى بىلــەن قارىمــاي،
ئىگىســىنىڭ كــۆزى بىلــەن قارايــدۇ .تۆگــە ئــۆز ئەقلىنــى ۋە
ئارزۇلىرىنــى ئىگىســىنىڭ ئەقلــى ۋە ئارزۇلىرىغــا قۇربــان قىلىــدۇ.
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ئــۆزى ئــارزۇ قىلغــا تەرەپكــە ئەمــەس ،ئىگىســى چۇلۋۇرىنــى
ـا ،ئەقلىڭ
ـە بولسـ
ـڭ تۆگـ
ـېنىڭ بەدىنىـ
ـدۇ .سـ
ـە ماڭىـ
ـان تەرەپكـ
تارتقـ
تۆگىچىــدۇر .ئەقىــل بەدەننــى ھــەر تەرەپكــە تارتىــپ ماڭىــدۇ.
ســەن بەدىنىڭگــە ئەمــەس ،ئەقلىڭگــە ئەگــەش .نەبــى ۋە كامىــل
ۋەلىلــەر بولســا ئەقىلنىــڭ ئەقلىــدۇر .بارلىــق ئەقىللەرنــى تۆگــە
كارۋىنىــدەك يــۈدۈپ ماڭىــدۇ .ئەقىللىــق ئــۆز ئەقلىگــە ئەمــەس
تېخىمــۇ ئۈســتۈن ئەقىلگــە بويســۇنىدۇ.
ئېشەك شېكەرنىڭ نېمىلىكىنى نەدىن بىلسۇن.
ـدا
ـڭ قولىـ
ـق بولغاننىـ
ـە اليىـ
ـۇ نىمەتكـ
ـەت ،ئـ
ـر نىمـ
ـەر بىـ
ھـ
قەدىر-قىممىتىنــى تاپىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئادەمگــە شــېكەر
قىممەتلىــك بىــر ئــوزۇق .ئەممــا ئۆكــۈز بىلــەن ئېشــەكنىڭ
ـەكتە
ـۈز ۋە ئېشـ
ـى ئۆكـ
ـۇر .چۈنكـ
ـى يوقتـ
ـر قىممىتـ
ـچ بىـ
ـدا ھېـ
ئالدىـ
ـۇڭا
ـوق .شـ
ـەت يـ
ـر قابىلىيـ
ـان بىـ
ـن زوق ئالىدىغـ
ـېكەرنىڭ تەمىدىـ
شـ
اليىــق بولمىغانغــا بېرىلگــەن بىــر نىمــەت ئېشــەككە شــېكەر
ســۇنغاندەك بىــر ئىــش.
كامىل ئادەم بىلەن خام ئادەم.
ـىدكى پەرق
ـڭ ئوتتۇرىسـ
ـەن ئادەمنىـ
ـىپ يېتىلگـ
ـام بىلەن پىشـ
خـ
قولىدىكــى ئىمكانالردىــن قانــداق پايدىلىنىشــتا ئــۆز ئىپادىســىنى
تاپىــدۇ .پىشــىپ يېتىشــكەن ئــادەم تۇپراققــا قولىنــى سۇنســا
ئالتۇنغــا ئايلىنىــدۇ .بۇنــداق ئــادەم ئەســكىلىكنى ياخشــىلىققا،
ـى
ـڭ پۇرىقىنـ
ـدۇ .ئۆلۈكنىـ
ـە ئايالندۇرااليـ
ـىزلىقنى ئىمكانىيەتكـ
ئىمكانسـ
تۇيمــاي ،چىشــنىڭ پارقىراقلىقىغــا ھەيــران بولىــدۇ .قۇياشــتەك
ـام
ـدۇ .خـ
ـپۇراق چاچىـ
ـا خۇشـ
ـاردەك ئەتراپقـ
ـۇرىدۇ ،ئىپـ
ـى پىشـ
خامنـ
ـە
ـۇن كۈلگـ
ـدا ئالتـ
ـڭ قولىـ
ـۋاڭ ئادەمنىـ
ـەن گالـ
ـش كۆرمىگـ
ـى ئىـ
يەنـ
ـقىالرغىمۇ يۇقتۇرىدۇ.
ـلىكىنى باشـ
ـش كەلمەسـ
ـن ئىـ
ـدۇ .قولىدىـ
ئايلىنىـ
ـۈرىدۇ.
ـۆرەپ چۈشـ
ـەڭ سـ
ـەن تـ
ـۆزى بىلـ
ـقىالرنىمۇ ئـ
ـكەندە باشـ
چۈشـ
قەدرىنــى بىلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ يېنىدىكــى ئالتۇنــدەك
ـپ،
ـپ قېلىـ
ـا ئايلىنىـ
ـېتىلماس ماتاغـ
ـا ،سـ
ـەس پۇلغـ
ـۇ ئۆتمـ
ئادەملەرمـ
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ـدۇ.
ـۈپ قالىـ
ـا چۈشـ
ـر ھالغـ
ـور ۋە ھەقىـ
خـ
ـۇش
ـان بولـ
ـي ئىنسـ
ـدا ھەقىقىـ
ـڭ تەپەككۇرىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـى
ـان ئادەتتىكـ
ـىمىزدا يولۇققـ
ـك تۇرمۇشـ
ـى كۈندىلىـ
ـۈن ھاياتتىكـ
ئۈچـ
ئىشــاردا دائىــم ياخشــىلىق تەرىپىنــى ئالدىــن ئويــاپ ،توغــرا
مۇئامىلــە قىلىــپ ھــەل قىلىشــنى تەشــەببۇس قىلىــدۇ .بىــز بــۇ
دۇنيــادا بــەك يۇقىــرى نەرســىلەرنى ئــارزۇ قىلســاق قولىمىزدىكــى
كىچىــك نەرســىلەرنىڭ قەدرىنــى بىلمــەي ،ئۇنىڭدىــن ھــوزۇر
ئااللمــاي ،بەخــت بىلــەن تولغــان بــۇ گــۈزەل ھاياتتــا ئــارزۇ
قىلغــان ئادەمگىمــۇ ،ئــارزۇ قىلغــان نەرســىلىرىمىزگىمۇ يېتەلمــەي
بەختســىزلىك ئىچىــدە ئۆتكۈزىمىــز .بىزنىــڭ ئــەڭ چــوڭ
كەمچىلىكلىرىمىزدىــن بىــرى ئالدىمىزدىكــى ئادەمنىمــۇ ئۆزىمىــزدەك
بولۇشــىنى ،ئارزۇلىرىمىزغــا ئۇيغۇنلىشىشــىنى ئوياليمىــز .ئەممــا
ھەممــە نەرســە ئۇنــداق بىزنىــڭ ئويلىغىنىمىــزدەك بولمايــدۇ.
ـۇل
ـۇنداق قوبـ
ـا شـ
ـداق بولسـ
ـقىالرنى قانـ
ـەت باشـ
ـلىق پەزىلـ
ئاساسـ
قىلىشــتۇر .دىــن ۋە ئىــرق ئايرىمچىلىقــى قىلماســتىن ،بارلىــق
ـى
ـق يولـ
ـىلىلەرنى تىنچلىـ
ـق مەسـ
ـوگ ئارقىلىـ
ـارا دىئالـ
ـانالر ئۆزئـ
ئىنسـ
ـش
ـا قىلىـ
ـا بەرپـ
ـر دۇنيـ
ـاق بىـ
ـاق ،ئىتتىپـ
ـپ ئىنـ
ـەل قىلىـ
ـەن ھـ
بىلـ
ھــەر بىــر پەزىلەتلىــك ئىنســاننىڭ ئۇلــۇغ غايىســىدۇر .ئەممــا
بۈگۈنكــى كۈنــدە ئىنســانالر ئەقىلنىــڭ يۈكســەك ئىقتىدارىدىــن
پايدىلىنىــش بىلــەن بىرگــە ســۈنئىي ئەقىلنىــڭ كۈچىگــە تايىنىــپ
تەبىئــەت دۇنياســىدىكى باشــقا مەۋجۇداتــار ئىچىــدە ئۈســتۈن
ـى-
ـەن يېڭـ
ـتۈنلىكى بىلـ
ـۇ ئۈسـ
ـدى .بـ
ـا قويـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ماھارىتىنـ
ـى
ـر دۇنيانـ
ـۋى بىـ
ـۈرۈپ زامانىـ
ـا كەلتـ
ـپىياتالرنى بارلىققـ
ـى كەشـ
يېڭـ
ئىنشــا قىلــدى .بــۇ زامانىۋىالشــقان دۇنيــادا نۇرغــۇن ئەخالقــى
ـۇ ئىجتىمائىي
ـى .بـ
ـا چىقتـ
ـاپ ئوتتۇرىغـ
ـار پارتـ
ـى بوھرانـ
جەھەتتىكـ
جەمئىيەتتــە يەنــە روھىــي داۋالغۇشــار ،مەنىۋىــي ئاچلىــق ۋە
ـتۈنلىكنى ئىگىلىدى،
ـىيەتچىلىك ئۈسـ
ـدى .شەخسـ
ـىزلىك كۆپەيـ
ئۈمىدسـ
ئائىلــە ۋە جەمئىيــەت ئىچىدىكــى ســۆيگۈ-مۇھەببەت سۇسلىشــىپ
ـى
ـدى .پۇلنـ
ـى يوقالـ
ـەپقەت تۇيغۇسـ
ـەردە رەھىم-شـ
ـى .ئادەملـ
كەتتـ
ـا
ـي بايلىققـ
ـەلدى .ماددىـ
ـى يۈكسـ
ـۆرۈش ئېڭـ
ـتۈن كـ
ـن ئۈسـ
ئالالھتىـ
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ـەس
ـارنى ،پۈتمەس-تۈگىمـ
ـى ئۇرۇشـ
ـلىق دۇنيادىكـ
ـان تويماسـ
بولغـ
ـى
ـتى بايلىقالرنـ
ـەر ئاسـ
ـى يـ
ـقىالرنىڭ زېمىنىدىكـ
ـى ،باشـ
زىددىيەتلەرنـ
دەپ ،ئەقلىــي كۈچنىــڭ مەھســۇلى بولغــان زامانىــۋى بومبىالرنــى
بىگۇنــاھ ئىنســانالرنىڭ ئۈســتىگە ياغــدۇردى .ئۇالرنــى يــەر
ـىي
ـان ۋەھشـ
ـن كېلىدىغـ
ـۈن قولىدىـ
ـش ئۈچـ
ـوق قىلىۋىتىـ
ـن يـ
يۈزىدىـ
چارىالرنــى ھېــچ ئىككىلىنىــپ ئولتۇرمــاي پۈتــۈن دۇنيانىــڭ كــۆز
ئالدىــدا قولالنــدى .ئەمــدى مــەن ســوراپ باقــاي قېنــى بــۇ
ئىنســان ھەقلىــرى؟ قېنــى ئــۇ دىموكراتىيــە؟
ـي دىندىن
ـانلىقىنى تونۇيدىغان ھەقىقىـ
ـانالر ئىنسـ
ـلىدە ئىنسـ
ئەسـ
چەتنــەپ كەتتــى .بــۇ مەســىلىلەر ئىنســانالرنىڭ دىنغــا بولغــان
ـپاتلىدى.
ـم ئىسـ
ـر قېتىـ
ـە بىـ
ـى يەنـ
ـەدەر مۇھىملىقىنـ
ـڭ نەقـ
ئىھتىياجىنىـ
دۇنيادىكــى بــۇ قاباھەتلىــك بوھرانالردىــن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن
ئىنســانالرغا ئۇلــۇغ ئالــاھ ئــەڭ ئاخىرقــى پەيغەمبــەر مۇھەممــەد
ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەسســەللەمنى رەھمــەت پەيغەمبىــرى قىلىــپ
ئەۋەتىــپ ،ســۆيگۈ-مۇھەببەتنىڭ ،ئىنســانلىقنىڭ ئۇرۇقىنــى بــۇ
زېمىنغــا چېچىشــنى بۇيرۇغــان ھــەم بــۇ بۇيرۇقنــى ئۆزىنىــڭ
قىســقا  23يىللىــق پەيغەمبەرلىــك ھاياتىــدا ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ
ئورۇنلىغــان ئىــدى .يەنــى پەقــەت بىــرال ئالالھقــا تەســلىم
بولۇشــقا ئۈندەيدىغــان ،ھەزرىتــى ئادەمدىــن باشــلىنىپ ئۆزىــدە
تاماملىنىدىغــان ئىســامىيەتنى بىزگــە ئــەڭ ئاخىرقــى دىــن قىلىــپ
يەتكۈزگــەن ئىــدى.
مــەن بىــر مۇســۇلمان بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن شــۇنى
ـاھ ياراتقان
ـدە ئالـ
ـان بۇ ئالەمـ
ـى بولغـ
ـڭ مۈلكـ
ـى ،ئالالھنىـ
دەيمەنكـ
ـدە-
ـەن قائىـ
ـەپ بەرگـ
ـڭ بەلگىلـ
ـۇپ ،ئالالھنىـ
ـدە بولـ
ـي بەنـ
ئاددىـ
قانۇنلىــرى چېگرىســى ئىچىــدە ياشــاش ۋە ئۇنىڭغــا ئەگىشىشــنىڭ
ـەت
ـۇر مۇھەببـ
ـى چوڭقـ
ـڭ ياراتقانلىرىنـ
ـۇر .ئالالھنىـ
ـۆزى دىندارلىقتـ
ئـ
ـى
ـى ئالالھنـ
ـۈن ياراتقۇچـ
ـڭ ئۈچـ
ـىماقتۇر .ئۇنىـ
ـۆيۈپ ياشـ
ـەن سـ
بىلـ
تونىشــىمىز الزىمــدۇر.
مەيلــى يەھــۇدى ،مەيلــى خىرىســتىيان ،مەيلــى مۇســۇلمان
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ـدۇ
ـدار دەيـ
ـىلەرنى دىنـ
ـى كىشـ
ـۆز دىنىدىكـ
ـى ئـ
ـڭ ھەممىسـ
خەلقلەرنىـ
ۋە جەننەتكــە كىرىــدۇ دەيــدۇ .باشــقىالرنى دۈشــمەن دەپ بىلىــپ
دوزاخقــا ســۈرگۈن قىلىــدۇ .ئەگــەر دىــن ئەنــە شــۇنداق بىــر
تەرەپلىمىلىــك بىلــەن مۇتلــەق ھۆكــۈم چىقارســا بــۇ ھەقىقىــي
ئالالھنىــڭ دىنــى بولمــاي قالىــدۇ.
ـى
ـك دۇنيادىكـ
ـى ئاالھىدىلىـ
ـڭ تەپەككۇرىدىكـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بارلىــق ئىنســانالرنى ۋە ئــۇالر ئىتىقــاد قىلغــان دىننــى تــەڭ-
ـۆيدۈرگەنمۇ
ـى سـ
ـەن ئۇنـ
ـدۇ .زاتـ
ـدە ئىپادىلىنىـ
ـاراۋەر كۆرگەنلىكىـ
بـ
ۋە بۈيــۈك قىلغانمــۇ بارلىــق ئىنســانالرغا ئوخشــاش ســۆيگۈنى
كۆرســەتكەنلىكىدە.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بــۇ ئىنســانلىق سۆيگۈســى توغرىســىدا
ـىلەن:
ـەر بار .مەسـ
ـەك ھېكايىلـ
ـۇن ئۆرنـ
ـدە نۇرغـ
ـى ئىچىـ
ـا خەلقـ
كونيـ
ـڭ
ـن رۇمىنىـ
ـتا جااللىدىـ
ـى ئۇسـ
ـك تامچـ
ـر گرىـ
ـى بىـ
ـر كۈنـ
بىـ
دەرگاھىغــا ئوچــاق ياســاش ئۈچــۈن كېلىــدۇ .ئــۇ ئوچــاق
ياســاۋاتقاندا ئەتراپتىكىلــەر ئــۇ گرىــك ئۇســتىغا «ســەن نېمــە
ئۈچــۈن مۇســۇلمان بولمىدىــڭ؟ دىنالرنىــڭ ئــەڭ ياخشىســى
ـداق
ـۇئالغا مۇنـ
ـۇ سـ
ـتا بـ
ـى ئۇسـ
ـدۇ .تامچـ
ـدۇر» دەيـ
ـام دىنىـ
ئىسـ
جــاۋاپ بېرىــدۇ« :ئەللىــك يىلدىــن بېــرى ئەيســانىڭ دىنىغــا
ـۇس
ـەن ۋە نۇمـ
ـتىن قورقىمـ
ـن ۋاز كېچىشـ
ـم ،دىندىـ
ـىنىپ كەلدىـ
ئىشـ
قىلىمــەن ».دەل شــۇ چاغــدا جااللىدىــن رۇمــى كىرىــپ قالىــدۇ
ۋە مۇنــداق دەيــدۇ« :ئىماننىــڭ ســىرى قورقــۇدۇر .ھــەر كىــم
ئالالھتىــن قورقســا ،ئــۇ خىرىســتىيان بولســىمۇ يەنىــا دىنغــا
ئىگىــدۇر ،دىنســىز ئەمەســتۇر» دەپ ســىرتقا چىقىــپ كېتىــدۇ.
بــۇ ســەمىمىي ســۆزلەرنى ئاڭلىغــان خىرىســتىيان تامچــى ئۇســتا
مۇســۇلمان بولىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى ئالــاھ تەرىپىدىــن كىتــاب چۈشــۈرۈلگەن
دىنالرنىــڭ ئەســلى مەنبەســىنىڭ بىــر ئىكەنلىكىنــى ،ئورتــاق
ئاالھىدىلىكــى بىــر ئالالھقــا ئىشــىنىدىغانلىقىنى قولاليــدۇ .ئــۇالر
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بىلــەن دىئالــوگ قــۇرۇپ ،ئىناق-ئىتتىپــاق ئۆتىــدۇ .ئىســامنىڭ
گــۈزەل پەزىلەتلىرىنــى نامايەنــدە قىلىــپ ،ياخشــى بىــر ئۈلگــە
بولىــدۇ.
قۇرئــان كەرىمنىــڭ بەقــەرە سۈرىســىنىڭ -62ئايىتىــدە
مۇنــداق دەيــدۇ:
شۈبھىســىزكى ،مۆمىنلەرگــە ۋە يەھۇدىيــار ،ناســاراالر،
يۇلتۇزپەرەســلەر ئارىســىدىن ئالالھقــا ،ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىمــان
كەلتۈرگــەن ۋە ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغانالرغــا پەرۋەردىگارنىــڭ
ـۇ
ـە) قورقـ
ـا (ئاخىرەتتـ
ـدۇ ،ئۇالرغـ
ـا قىلىنىـ
ـار ئاتـ
ـدا ئىنئامـ
ھوزۇرىـ
ۋە غەم-قايغــۇ بولمايــدۇ.
ھــەر ۋاقىــت ئىنســانالر ئــۆز مەنپەئەتلىرىنــى ،ســەلتەنەتىنى،
شــۆھرىتىنى دەپ ئــۆز دىنىنىــڭ نىزامىنــى ئــۆز قوللىــرى بىلــەن
بۇزماقتــا .مۇســۇلمان ئالىمىنىــڭ ئۆزىگىــا نــەزەر ســالىدىغان
بولســاق ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىنــا بىــر-
بىرلىرىنــى بوغۇزالشــقا باشــلىغانلىقىنىڭ ئــۆزى بىــز ئىنســانالرنىڭ
ـمۇ؟
ـپاتى ئەمەسـ
ـڭ ئىسـ
ـۇق ئىكەنلىكىنىـ
ـر مەخلـ
ـى بىـ
ـەدەر ۋەھشـ
نەقـ
ـۇغ ئالالھنى
ـن ئۇلـ
ـەق دىـ
ـدۇر .ھـ
ـەن ئادەمـ
ـى بىلـ
ـادەم ئادىمىيلىكـ
ئـ
ـۆيۈش
ـى سـ
ـڭ ياراتقانلىرىنـ
ـۆيۈش ۋە ئۇنىـ
ـەن سـ
ـى بىلـ
ـن قەلبـ
چىـ
ـەر
ـقا دىندىكىلـ
ـدە باشـ
ـى كۈنـ
ـدۇ .بۈگۈنكـ
ـىنى تاپىـ
ـەن ئىپادىسـ
بىلـ
ـۇپ تۇرايلى،
ـپ قويـ
ـا قايرىـ
ـر ياققـ
ـىۋەتنى بىـ
ـان مۇناسـ
ـەن بولغـ
بىلـ
مۇســۇلمانالر ئــۆز ئىچىــدە نەچچــە بۆلەككــە ئايرىلغــان بولــۇپ،
بــەزى مۇســۇلمان گۇرۇپپىلىــرى باشــقا مۇســۇلمان گۇرۇپپىلىــرى
بىلــەن ئاالقــە قىلمايــدۇ .ھەتتــا ئالالھنىــڭ ئۆيــى ھېســاپالنغان
ـىدا
ـى ئىمامنىڭ ئارقىسـ
ـقا گۇرۇپپىدىكـ
ـر گۇرۇپپا باشـ
ـچىتتىمۇ بىـ
مەسـ
تــۇرۇپ نامــاز قىلىشــنى رەت قىلىــدۇ .ئوقۇغــان كىتابلىرىنــى
ـۇق
ـەت تۇرۇقلـ
ـر مىللـ
ـدۇ .بىـ
ـە بارمايـ
ـان مەكتەپكـ
ـدۇ ،بارغـ
ئوقۇمايـ
بىرســى بىرســىنىڭ دىندارلىقىنــى ئىنــكار قىلىــدۇ .ئەممــا پــۇل،
مــال ،ئــۆي ۋە باشــقا تىجارەتلەرگــە كەلگەنــدە دەرھــال دىنىــي
قىرىنداشــلىق تونــى ئىچىــدە تــەڭ ئىسســىنىپ ،ئېغىز-بــۇرۇن
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يالىشــىپ ئىككــى يۈزلىمىلىــك قىلىــدۇ.
دىنىمىــزدا ھەرقانــداق ئىشــتا ئادىــل ھۆكــۈم چىقىرىشــنى،
ئادىــل بولۇشــنى ھەتتــا ھايۋاناتالرنىڭمــۇ ھەق-ھوقۇقلىرىنــى
ـانالرغا يالغاندىن
ـىز ئىنسـ
ـۇم ،گۇناھسـ
ـى ،مەسـ
ـنىڭ الزىملىقىنـ
قوغداشـ
ـنى،
ـەر بولۇشـ
ـنى ،كەمتـ
ـن ساقلىنىشـ
ـلىقنى ،كىبىردىـ
ـاھ چاپلىماسـ
گۇنـ
راســتچىل بولۇشــنى ،ئەقىلگــە ئىشــىنىپ تەپەككــۇر قىلىشــنى،
ـەللەرگە،
ـا ،كېسـ
ـدار يېتىمغـ
ـي دىنـ
ـلىقنى ،ھەقىقىـ
ـا مەجبۇرلىماسـ
دىنغـ
مۇســاپىرالرغا يــاردەم قولىنــى سۇنۇشــنى ،مەنپەئــەت ئۈچــۈن،
ئابــروي ئۈچــۈن دىنــدار كۆرۈنگەنلەردىــن ئــۇزاق تۇرۇشــنىڭ
الزىملىقىنــى ،ئالالھنىــڭ ئىســمىنى زىكــرى قىلىــپ تــۇرۇپ
ئادەملەرنــى ئالداشــنىڭ قانچىلىــك گۇنــاھ ئىكەنلىكىنــى ،بۇنــداق
ـى قاتارلىق
ـاراۋەر ئىكەنلىكـ
ـەن بـ
ـق بىلـ
ـى ئالدىغانلىـ
ـش ئۆزىنـ
قىلمىـ
ـە
ـز نېمـ
ـا بىـ
ـار .ئەممـ
ـەر بـ
ـۇغ ئايەتلـ
ـۇ ئۇلـ
ـاردا ناھايىتىمـ
مەزمۇنـ
ـى
ـەكىلدە ئۆزىمىزنـ
ـم شـ
ـمەي ،دائىـ
ـە ئەگەشـ
ـۇ ئايەتلەرگـ
ـۈن بـ
ئۈچـ
دىنــدار قىلىــپ كۆرســىتىمىز؟
ئۇ ئايەتلەر تۆۋەندىكىچە:
مائىدە سۈرىسىنىڭ -42ئايىتى:
ئەگــەر ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ھۆكــۈم قىلســاڭ ،ئادىللىــق
بىلــەن ھۆكــۈم قىلغىــن .ئالــاھ ھەقىقەتــەن ئادىلالرنــى دوســت
تۇتىــدۇ.
ئەنئام سۈرىسى -38ئايەت:
ـى
ـۇن ،مەيلـ
ـار بولسـ
ـان ھايۋانـ
ـدە ماڭىدىغـ
ـەر يۈزىـ
ـى يـ
مەيلـ
ئىككــى قانىتــى بىلــەن ئۇچىدىغــان ئۇچــار قــۇش بولســۇن،
ھەممىســى ســىلەرگە ئوخشــاش ئۈممەتلەردۇر(يەنــى ئالــاھ
تەرىپىدىــن يارىتىلغــان مەخلۇقــاردۇر) .لەۋھــۇل مەھپــۇزدا ھېــچ
ـڭ
ـۇالر پەرۋەردىگارىڭنىـ
ـن ئـ
ـدۇق ،كېيىـ
ـۈرۈپ قويمىـ
ـىنى چۈشـ
نەرسـ
دەرگاھىغــا يىغىلىــدۇ.
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نىسا سۈرىسى -112ئايەت:
ـاھ قىلىپ
ـوڭ گۇنـ
ـر چـ
ـى بىـ
ـاھ ياكـ
ـك گۇنـ
ـر كىچىـ
ـى بىـ
كىمكـ
ـى
ـۇ بوھتاننـ
ـۇ شـ
ـا ،ئـ
ـە چاپلىسـ
ـاھ ئادەمگـ
ـى بىگۇنـ
ـۇپ ،ئۇنـ
قويـ
ـدۇ.
ـان بولىـ
ـە يۈكلىۋالغـ
ـى ئۆزىگـ
ـر گۇناھنـ
ـۇق بىـ
ۋە ئوپئوچـ
تەۋبە سۈرىسى -35ئايەت:
ئــۇ كــۈن (يەنــى قىيامــەت كۈنــى)دە ئالتۇن-كۈمۈشــلەر
جەھەننەمنىــڭ ئوتىــدا قىزىتىلىــپ ئۇنىــڭ بىلــەن ئۇالرنىــڭ
پېشــانىلىرى ،بېقىنلىــرى ۋە دۈمبىلىــرى داغلىنىــدۇ .ئۇالرغــا:
بــۇ ســىلەرنىڭ ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن يىغقــان ئالتۇن-كۈمۈشــۈڭالر،
دەردىنــى تارتىــڭالر ،دېيىلىــدۇ.
تەۋبە سۈرىسى -119ئايەت:
ئــى مۆمىنلــەر! ئالالھتىــن قورقــۇڭالر ،راســتچىلالر بىلــەن
بىللــە بولــۇڭالر.
زارىيەت سۈرىسى -19ئايەت:
ئۇالرنىــڭ پۇل-ماللىرىــدا ســائىلالرنىڭ ۋە نۇمــۇس قىلىــپ
ســائىللىق قىلمايدىغــان نامراتالرنىــڭ ھەققــى بــار ئىــدى.
زارىيەت سۈرىسى -20ئايەت:
زېمىنــدا ۋە ئــۆزۈڭالردا ئالالھقــا چىــن ئىتىقــاد قىلىدىغانــار
ئۈچــۈن (ئالالھنىــڭ بىرلىكــى ۋە بارلىقىنــى ئىســپاتاليدىغان)
نۇرغــۇن دەلىللــەر بــار .ســىلەر بۇالرنــى كۆرمەيۋاتامســىلەر؟
يۇنۇس سۈرىسى -99ئايەت:
ئەگــەر پەرۋەردىگارىــڭ خالىســا ئىــدى ،ئەلۋەتتــە يــەر
يۈزىدىكــى كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى ئىمــان ئېيتاتتــى ،ســەن
كىشــىلەرنى مۇســۇلمان بولۇشــقا مەجبۇرالمســەن؟
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يۇنۇس سۈرىسى -100ئايەت:
ھەرقانــداق كىشــى پەقــەت ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بولغاندىــا
ئاندىــن ئىمــان ئېيتىــدۇ .ئالــاھ ئايەتلىــرى ئۈســتىدە پىكىــر
يۈرگۈزمەيدىغانالرنــى ئالــاھ ئازابقــا گىرىپتــار قىلىــدۇ.
رۇم سۈرىسى -22ئايەت:
ئالالھنىڭ ئاســمانالرنى ،زېمىننــى ياراتقانلىقــى ،تىللىرىڭالرنىڭ،
رەڭگىلىرىڭالرنىــڭ خىلمۇخىــل بولۇشــى ئالالھنىــڭ (كامىــل
قۇدرىتىنــى كۆرســىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىنــدۇر ،بۇنىڭــدا بىلىملىــك
كىشــىلەر ئۈچــۈن ھەقىقەتــەن نۇرغــۇن ئاالمەتلــەر بــار.
فاتىر سۈرىسى -5ئايەت:
ئــى ئىنســانالر! ئالالھنىــڭ ۋەدىســى ھەقىقەتــەن ھەقتــۇر،
ســىلەرنى ھەرگىــز دۇنيــا تىرىكچىلىكــى مەغــرۇر قىلمىســۇن،
شــەيتاننىڭ ســىلەرنى ئالالھنىــڭ ئەپۇســىنىڭ كەڭلىكــى بىلــەن
مەغــرۇر قىلىشــىغا يــول قويمــاڭالر.
فاتىر سۈرىسى -10ئايەت:
كىمكــى شــەرەپ ئىزدەيدىكــەن ،بىلســۇنكى شــەرەپنىڭ
ھەممىســى ئالالھنىــڭ ئىلكىدىــدۇر ،ياخشــى ســۆز ئالالھنىــڭ
ـە-
ـدۇ ،ھىلـ
ـى كۆتىرىـ
ـەل ئۇنـ
ـى ئەمـ
ـدۇ ،ياخشـ
ـا ئۆرلەيـ
دەرگاھىغـ
مىكىــر ئىشــلەتكەنلەر قاتتىــق ئازاپقــا دۇچــار بولىــدۇ.
ھۇجۇرات سۈرىسى -11ئايەت:
ئــى مۆمىنلــەر! بىــر قــەۋم يەنــە بىــر قەۋمنــى مەســخىرە
ـى قەۋمدىن
ـخىرە قىلغۇچـ
ـەۋم مەسـ
ـان قـ
ـخىرە قىلىنغـ
ـۇن ،مەسـ
قىلمىسـ
ياخشــىراق بولۇشــى مۇمكىــن .ئايالالرمــۇ ئۆزئــارا مەســخىرە
قىلىشمىســۇن ،مەســخىرە قىلىنغۇچــى ئايالــار مەســخىرە قىلغۇچــى
ـان
ـى يامـ
ـن .بىر-بىرىڭالرنـ
ـى مۇمكىـ
ـىراق بولۇشـ
ـن ياخشـ
ئايالالردىـ
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لەقــەم بىلــەن چاقىرمــاڭالر ،ئىمــان ئېيتقاندىــن كېيىــن پاســىق
ـار
ـە قىلمىغانـ
ـان! تەۋبـ
ـەن يامـ
ـە دېگـ
ـش نېمـ
ـا قېلىـ
ـەن ئاتاققـ
دېگـ
ئۆزىگــە ئــۆزى ئــۇۋال قىلغانــاردۇر.
ھۇجۇرات سۈرىسى -12ئايەت:
ئــى مۆمىنلــەر! نۇرغــۇن گۇمانالردىــن ســاقلىنىڭالر ،بــەزى
گۇمانــار ھەقىقەتــەن گۇناھتــۇر ،بىر-بىرىڭالرنىــڭ ئەيىبىنــى
ئىزدىمــەڭالر ،بىر-بىرىڭالرنىــڭ غەيۋىتىنــى قىلمــاڭالر ،ســىلەرنىڭ
بىرىــڭالر ئۆلگــەن قېرىندىشــىنىڭ گۆشــىنى يېيىشــنى ياقتۇرامــدۇ؟
ســىلەرنىڭ ھېچقايســىڭالر ياقتۇرمايســىلەر ،ئالالھتىــن قورقــۇڭالر،
ـى مېھرىباندۇر.
ـدۇر ،ناھايىتـ
ـۇل قىلغۇچىـ
ـى بەكمۇ قوبـ
ـاھ تەۋبىنـ
ئالـ
نەجم سۈرىسى -39ئايەت:
ئىنســان پەقــەت ئــۆزى ئىشــلىگەن ئىشــنىڭ نەتىجىســىنى
كۆرىــدۇ.
قەلەم سۈرىسى -4ئايەت:
ئى مۇھەممەد! سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن.
ئەلەق سۈرىسى -1-5ئايەت:
(ئــى مۇھەممــەد!) ئىنســاننى لەختــە قاندىــن ياراتقــان
پەرۋەردىگارىڭنىــڭ ئىســمى بىلــەن ئوقۇغىــن ،ســەن ئوقۇغىــن.
پەرۋەردىگارىــڭ ئىنســانغا قەلــەم بىلــەن يېزىشــنى ئۆگەتكــەن،
بىلمىگــەن نەرســىلەرنى بىلدۈرگــەن ئــەڭ كەرەملىــك زاتتــۇر.
يۇقىرىــدا زىكــرى قىلىنغــان قۇرئاندىكــى ئايەتلەردىــن
ئوپئوچــۇق بىلىــپ تۇرۇپتىمىزكــى مۇقــەددەس دىنىمىــز بىزگــە
بــۇ دۇنيــادا ياشاشــنىڭ خەرىتىســىنى ئېنىــق قىلىــپ كۆرســىتىپ
بەرگــەن .ئەممــا بىــز ئىنســانالر ئاشــۇ ئايەتلەرنىــڭ ھەقىقىــي
مەنىســىنى چۈشــىنىپ ،ئۇنىــڭ بىلــەن كۆڭلۈمىزنــى ئاقارتمــاي
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ئەكســىچە يادىــاپ ئوقــۇپ ،ئىلىــم ئېلىشــنىڭ ئورنىغــا ئىبادەتتــە
شــەكىلۋازلىق قىلىــپ ،ئەمەللەرنىــڭ رەت-تەرتىۋىنــى ،ئۆلچىمىنــى
ئاستىن-ئۈســتىن قىلىۋىتىــپ بارىمىــز.
ئەركىنلىــك جەڭچىســى ،سىياســەتچى ،ئىســام مۇتەپەككــۇرى
ـۇلمانالردا
ـز مۇسـ
ـدۇ« :بىـ
ـداق دەيـ
ـچ مۇنـ
ـززەت بەگوۋىـ
ـا ئىـ
ئالىيـ
ـىنى پىسخولوگىيە
ـىپ كېتىشـ
ـۇنچىلىك ئەمەلىلىشـ
ـنىڭ شـ
قۇرئاننى يادالشـ
ـادالپ
ـى يـ
ـدۇ .قۇرئاننـ
ـرا كېلىـ
ـقا توغـ
ـل قىلىشـ
ـەۋەپلىرىدىن تەھلىـ
سـ
ـادالپ ئوقۇيدۇ،
ـرار يـ
ـە تەكـ
ـن يەنـ
ـز ،ئارقىدىـ
ـان قىلىمىـ
ـۇپ بايـ
ئوقـ
كېيىــن يەنــە يــادالپ ئوقۇيــدۇ .شــۇنداق قىلىــپ مىڭالرچــە
قېتىــم تەكرارلىنىــدۇ .ئەممــا بىــرەر قېتىــم ئۇنــى ئەمەلىيەتكــە
تەدبىقلەشــقا ۋاقىــت ئاجراتمايــدۇ ھەمــدە ئاجرىتىدىغــان ۋاقىتمــۇ
ـقا
ـق ئوقۇشـ
ـى ئاھاڭلىـ
ـپ قۇرئاننـ
ـۇنداق قىلىـ
ـە ئاشـ
ـدۇ .ئەنـ
قالمايـ
ـا
ـتۈرىدۇ .مانـ
ـى يېتىشـ
ـل كۆچەتلەرنـ
ـر خىـ
ـان بىـ
ـەت بېرىدىغـ
ئەھمىيـ
ـن
ـدۇرۇش مەجبۇرىيىتىدىـ
ـىر قىلـ
ـداق تەسـ
ـا قانـ
ـى ھاياتتـ
ـۇ قۇرئاننـ
بـ
ـي مەزمۇندىن
ـى ھەقىقىـ
ـدا قۇرئاننـ
ـدۇر .ئاخىرىـ
ـش ئاالھىدىلىكىـ
قېچىـ
ـر
ـۇرۇق بىـ
ـان قـ
ـقا بولىدىغـ
ـا قويۇشـ
ـەت ئاڭالپـ
ـەن ،پەقـ
ئايرىۋەتكـ
ئاۋازغــا ئايالنــدۇرۇپ قويىــدۇ».
ـىنىدۇ.
ـەن ئىشـ
ـەمىمىيەتلىك بىلـ
ـا سـ
ـڭ دىنىغـ
ـدار ،ئالالھنىـ
دىنـ
ـىنىدۇ.
ـە ئىشـ
ـىغىنى بويىچـ
ـايدۇ ،ياشـ
ـە ياشـ
ـەنگىنى بويىچـ
ـۇ ئىشـ
شـ
دىندىــن ماددىــي مەنپەئــەت كۈتمەيــدۇ .دىننــى ئــۆز مەنپەئەتــى
ـدۇر.
ـانالرنىڭ ۋىجدانىـ
ـام ئىنسـ
ـز ئىسـ
ـدۇ .دىنىمىـ
ـۈن قولالنمايـ
ئۈچـ
ئىشــەنگەنگە بەخــت ئەكەلمىگــەن دىــن ھەقىقەتــەن ئەپيۇنغــا
ئوخشــايدۇ .بۇنــداق دىــن قۇرئاندىكــى دىــن ئەمــەس ،بەلكــى
ئويدۇرمــا ۋە خۇراپاتلىقتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس .ھەقىقىــي
ئىســام ھاۋاغــا ئوخشــايدۇ .ئــۆزى كۆرۈلمەيــدۇ ،ئەممــا ئىنســان
ئىچىگــە تارتقانســىرى ئىنســاننى ياشــارتىدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ئىنســاننىڭ ئالالھقــا بولغــان
قاراشــلىرىنى ناھايىتــى ئــاددى ۋە ئوچــۇق قىلىــپ مۇنــداق
ئىزاھاليــدۇ:
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ئالــاھ پەردەســىز كۆرۈلمەيــدۇ .ئانــا ،دادا ،قېرىنــداش،
دوســت ،ئاســمان ،يــەر ،باغ-بوســتان ،بىلگىلــەر ،ئىبادەتلــەر،
يىمەك-ئىچمــەك ،مول-ھوســۇل ،ئارزۇ-ئارمــان ،ســۆيگۈ-
مۇھەببــەت قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى ئالالھنــى ســېغىنىدۇ ،ئۇنــى
ـر
ـى بىـ
ـۇ پەردىلەرنـ
ـاھ بـ
ـق .ئالـ
ـى يېپىـ
ـراق ھەممىسـ
ـتەيدۇ .بىـ
ئىسـ
ـز
ـدى ،بىـ
ـە ئىـ
ـىز كۆرۈنسـ
ـاھ پەردىسـ
ـان .ئالـ
ـۈن ياراتقـ
ـش ئۈچـ
ئىـ
ئۇنىڭغــا بەرداشــلىق بېرەلمەيتتــۇق .بــۇ پەردىلــەر ســەۋەبىدىن
ـنىڭ
ـۈپ تۇرغان قۇياشـ
ـۇ كۆرۈنـ
ـۇق .ئاشـ
ـە بواللمايتتـ
ـە ئىگـ
ياردەمگـ
ـى
ـى ياماننـ
ـز .ياخشـ
ـول يۈرىمىـ
ـۆرۈپ ،يـ
ـى كـ
ـەن جاھاننـ
ـۇرى بىلـ
نـ
ـار،
ـەر ،باغـ
ـىنىمىز .دەرەخلـ
ـەن ئىسسـ
ـڭ بىلـ
ـز .ئۇنىـ
ـەرق ئېتىمىـ
پـ
ئېتىــزالر ھوســۇل ۋە مېۋىلەرنــى بېرىــدۇ .قۇيــاش نــۇرى بىلــەن
پىشــىپ مــەي بولــۇپ شېرىنلىشــىدۇ .ئالتۇن-كۈمــۈش ،ياقــۇت
ـەۋەپلەر
ـۈك سـ
ـدۇ .تۈرلـ
ـا كېلىـ
ـىرىدىن مەيدانغـ
ـڭ تەسـ
ـار ئۇنىـ
كانـ
بىلــەن شــۇنچە كــۆپ پايدىلىقالرنــى ئىنســانالرغا يەتكۈزگــەن بــۇ
ـدا
ـر پايـ
ـچ بىـ
ـدى ،ھېـ
ـا ئىـ
ـن بولسـ
ـە يېقىـ
ـەر بىزگـ
ـاش ،ئەگـ
قۇيـ
يەتكۈزمــەي ئەكســىچە پۈتــۈن دۇنيانــى ،بارلىــق خەلقلەرنــى
ـا
ـاھ تاغالرغـ
ـاتمايتتى .ئالـ
ـى ياشـ
ـدە ھېچنىمىنـ
ـەر يۈزىـ
ـدۈرۈپ يـ
كۆيـ
پــەردە ئارقىســىدا كۆرۈنگەنلىكــى ئۈچۈنــا تاغــدا رەڭمــۇ-رەڭ
گۈللــەر ئېچىلىــدۇ ،بۈك-باراخســان ئورمانــار بىلــەن چىرايلىــق
ـار
ـۇ تاغـ
ـدى ،ئـ
ـا ئىـ
ـەن بولسـ
ـىز كۆرۈنگـ
ـەر پەردىسـ
ـدۇ .ئەگـ
بېزىلىـ
ئوڭتەي-توڭتــەي بولــۇپ ،پارچە-پارچــە بولــۇپ ،كۇكۇم-تالقــان
بولــۇپ كەتكــەن بوالتتــى.
جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ئىنســانالرنى ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى
ـىنى،
ـۇر قىلىشـ
ـۇر تەپەككـ
ـتىدە چوڭقـ
ـەر ئۈسـ
ـپاتاليدىغان دەلىللـ
ئىسـ
كۆزىتىشــنى ،ئالالھقــا ئىشــىنىش ئۈچــۈن ســەۋەپلەرنىڭ نۇرغــۇن
ئىكەنلىكىنــى ،ئىشەنمەســلىكىمىزگە ھېچبىــر ســەۋەپنىڭ يوقلىقىنــى
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ مۇنــداق دەيــدۇ:
ـە
ـڭ ھەرىكەتلىرىگـ
ـە ،يوپۇرماقالرنىـ
ـڭ كۆرمىسـ
ـامالنى كۆزلىرىـ
شـ
قا ر ا .
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ئىچىڭدىكــى يوشــۇرۇن كۈچنــى ئىشــلىرىڭغا تەدبىقلىســەڭ،
ئاندىــن ئــۇ كــۈچ مەيدانغــا چىقىــدۇ.
ـەن.
ـى كۆرىسـ
ـى ياخشـ
ـۇپ ئادەملەرنـ
ـىر بولـ
ـا ئەسـ
ـر خىيالغـ
بىـ
ـەن؟
ـى سۆيمەيسـ
ـى ياراتقاننـ
ـلى ئادەمنـ
ـۈن ئەسـ
ـە ئۈچـ
ـا نېمـ
ئۇنداقتـ
ـا
ـەن .ئۇنداقتـ
ـىنى كۆرىسـ
ـان نەرسـ
ـىر قىلغـ
ـىگە تەسـ
ـر نەرسـ
بىـ
ـەن؟
ـىز سـ
ـن خەۋەرسـ
ـىر قىلغۇچىدىـ
ـلى تەسـ
ـۈن ئەسـ
ـە ئۈچـ
نېمـ
قەغەزدىــن قانــات ياســاپ ئۇچۇشــتىن ھــەزەر ئەيلــە .بــۇ
ھەۋەســتىن قانچىلىغــان كىشــىلەرنىڭ پۇت-قوللىــرى ســۇنۇپ،
باش-كۆزلىــرى يېرىلــدى.
ـەدەم
ـا قـ
ـدۇ ،ئالدىغـ
ـى داللىمايـ
ـۇش داننـ
ـان قـ
ـى تۇيغـ
قىلتاقنـ
ـدۇ.
ـم تۇرىـ
ـماي جىـ
باسـ
ـاقلىغان
ـن سـ
ـى زىيان-زەخمەتتىـ
ـۆرۈپ ،ۋۇجۇدىنـ
ـى كـ
ئاقىۋەتنـ
ـە!
ـۆز ھـ
ـىل كـ
ـەن ئىسـ
ـە دېگـ
ـۆز ،نېمـ
كـ
ئەگــەر زىيــان تارتىشــنى خالىمىســاڭ ئىشــنىڭ ئاقىۋىتىنــى
ئويــا.
ـەي،
ـرەت چەكمـ
ـۈن ھەسـ
ـۈم ئۈچـ
ـادا ئۆلـ
ـۇ دۇنيـ
ـۈك بـ
ئۆلۈملـ
ـرەت
ـڭ ئۈچۈن ھەسـ
ـۇرۇپ قويغانلىقىـ
ـىتىنى قاچـ
ـش پۇرسـ
ـش قىلىـ
ئىـ
چە ك .
ـى
ـۆر .كۆپۈكنـ
ـامالنى كـ
ـاڭ ،شـ
ـەن بولسـ
ـى كۆرگـ
چاڭ-توزاڭنـ
ـە
ـۆز ئەنـ
ـەن كـ
ـى كۆرگـ
ـۆر .ھەقىقەتنـ
ـى كـ
ـاڭ دېڭىزنـ
ـەن بولسـ
كۆرگـ
ـەزدۇر.
ـۆش ۋە بـ
ـەن گـ
ـاغ بىلـ
ـى يـ
ـدۇ .قالغىنـ
ـۇنداق كۆرىـ
ئاشـ
كــۆز نــۇرى ئۆتكــۈر كىشــىلەر تېشــىغا قــاراپ ئىچىنــى
كۆرىــدۇ .زەررىــدە ئەبەدىيــەت قۇياشــىنى كۆرىــدۇ ،تامچىــدا
پۈتــۈن دېڭىزنــى.
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كۆزۈڭدىكى پەردە يوقالسا ،تامچىدىن دېڭىزنى كۆرىسەن.
شەپەق قۇياشنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئىپادىسى.
تاتلىــق بولمىســا ئاچچىــق بولمايتتــى .ســەت بىلــەن
چىرايلىــق ،تــاش بولمىســا ئۈنچــە.
ئىلىــم بىلــەن ھېكمــەت جاپالىــق يولــدۇر .ئــوڭاي يــول
بولغــان بولســا ھېكمــەت بولمايتتــى.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ئالــاھ ۋە ئىنســان توغرىســىدا شــېرىن
تىللىرىدىــن تامچىغــان دۇردانىلەردىــن بىنــا بولغــان گــۈل-
ـۇ
ـاي بـ
ـە توزۇمـ
ـىرلەر بويىچـ
ـرى ئەسـ
ـازۇك چېچەكلىـ
ـتاننىڭ نـ
گۈلىسـ
زېمىننــى بېزىمەكتــە .ئۇنىــڭ گــۈزەل نامىنــى ھــەر قېتىــم تىلغــا
ئالغىنىمىــزدا قەلبىمىزنىــڭ چوڭقــۇر قېتىدىــن ئەزگــۈ ھۆرمــەت ۋە
يۈكســەك ئىپتىخــار تۇيغۇمىــز ئويغىنىــدۇ.
ئەممــا مىــڭ ئەپســۇس بۈگــۈن جااللىدىــن رۇمــى مەۋالنــا
ھەزرەتلىــرى قەۋرىســىدىن تۇرغــان بولســا ،مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ
ھالىنــى كۆرگــەن بولســا ھەقىقەتــەن قاتتىــق ئۆكىنىــش ئىچىــدە
قالغــان بوالتتــى.
ئىنســانالر ،پۈتــۈن ئىنســانالرنى ئــۆز قېرىنداشــلىرىدەك
ھېــس قىلمىغىچــە ،ئىنســان ھاياتىنىــڭ ئــەڭ مۇقــەددەس نەرســە
ئىكەنلىكىنــى ئىتىــراپ قىلمىغىچــە ،ئۇنــى يــوق قىلىــش ئەمــەس
ـى دەپ
ـنى بىرىنجى ۋەزىپىسـ
ـى قولالشـ
ـداش ۋە بىر بىرىنـ
ـى قوغـ
بەلكـ
ـت دەپ
ـە تەھدىـ
ـى ئۆزىگـ
ـم بىربىرىلىرىنـ
ـانالر دائىـ
ـە ئىنسـ
بىلمىگىچـ
ـى
ـۈن بىرسـ
ـرى ئۈچـ
ـدۇ ،مەنپەئەتلىـ
ـىنى ئېزىـ
ـى بىرسـ
ـدۇ ،بىرسـ
بىلىـ
بىرســىگە ئــۇرۇش ئوتىنــى چاچىــدۇ ۋە بۇالرغــا ئەگەشــكەنلەر
ئارقىســىدىن قۇلغــا ئوخشــاش ئــۇالر ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ.
ئىنســاننىڭ تەبىئەتنــى تونۇشــى ئۈچــۈن قوللىنىدىغــان كــۈچ
ـن
ـەن دىـ
ـل بىلـ
ـۇر .ئەقىـ
ـۈن ئورتاقتـ
ـم ئۈچـ
ـۇ ھەركىـ
ـدۇر .بـ
ئەقىلـ
ئىنســانالرنى بىرلەشتۈرۈشــى ،ئىنســانالر ئارىســىدىكى بىرلىــك
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باراۋەرلىككــە كاپالەتلىــك قىلىــدۇ .شــۇنداق بولغانــدا ئىنســانالر
ـەن قېرىنداش
ـانالر بىربىرلىرى بىلـ
ـۈن ئىنسـ
ـىدۇ .پۈتـ
ـە ئېرىشـ
بەختكـ
ـداق
ـە قانـ
ـم ئۆزىگـ
ـەر كىـ
ـانغاندا ،ھـ
ـا ئاساسـ
ـداش بولغىنىغـ
ۋە يولـ
ـى
ـدە بولۇشـ
ـۇنداق مۇئامىلىـ
ـۇددى شـ
ـقىالرغا خـ
ـا باشـ
ـە قىلسـ
مۇئامىلـ
كېــرەك .شــۇڭا زوراۋانلىققــا يــول قويغــان بارلىــق ئىتىقــات ۋە
سەپســەتەلەرنى ئــۆرۈش الزىــم.
دىــن ،ئىنســانالرنىڭ مەڭگۈلــۈك ھاياتــى .دىــن ئىنســان
بىلــەن ئالــاھ ئارىســىدىكى ئەقىــل ۋە زامانىــۋى بىلىملەرگــە
ئۇيغــۇن بولغــان ئىنســانلىقنىڭ بــاش تارتىــپ بواللمايدىغــان
نىشــانغا يۈزلەندۈرىدىغــان بىــر مۇناســىۋەتتۇر .دىــن ئادەمنىــڭ
روھىنــى يورۇتقاچقــا ئــادەم ئاجىزلىقتىــن ئــەڭ كۈچلــۈك بارلىققــا
ـال
ـى رىئـ
ـەس بەلكـ
ـنى ئەمـ
ـزدا ياشاشـ
ـال دۇنيايىمىـ
ـدۇ .خىيـ
ئايلىنىـ
ـۈزەل
ـەن گـ
ـەت بىلـ
ـلەپ ،ئىلىم-مەرىپـ
ـۈرۈپ ئىشـ
ـى تـ
ـا يەڭنـ
ھاياتتـ
ھاياتنــى ئىنشــا قىلىشــقا يېتەكلەيــدۇ.
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 .17مەسنەۋى-روھنىڭ شىپاسى
ئويالپ قالما ،پەقەت دەرت سەندىال بار،
سەندىكى دەرتنى نىمەت دەپ بىلدىغانالرمۇ بار.
-مەۋالنا

ئىنســان ئۆمرىــدە ناھايىتــى نۇرغــۇن ئوڭۇشســىزلىقالرغا
ئۇچرايــدۇ ،مەســىلەن كېســەل بولىــدۇ ،نــاكا بولــۇپ قالىــدۇ،
ئىشســىزلىق ،كەمبەغەلچىلىــك ،تىجارەتتــە زىيــان تارتىــپ ۋەيــران
ـش،
ـۇپ كېتىـ
ـا قويۇلـ
ـش ،قويمىچىالرغـ
ـۇپ قېلىـ
ـەرز بولـ
ـۇش ،قـ
بولـ
ـۈش،
ـاق ئۆتـ
ـۈر بويتـ
ـر ئۆمـ
ـەلمەي بىـ
ـە ئېرىشـ
ـى بىرەرىگـ
كۆڭۈلدىكـ
ئۆي-ئوچاقلىــق بولغانــار پېتىشــالماي ئاجرىشــىپ كېتىــپ
ئائىلىســىدىكىلەر بەختســىز بولــۇش ،پەرزەتلىــك بواللماســلىق،
ـراش،
ـىگە ئۇچـ
ـاش ۋەقەسـ
ـش ،قاتنـ
ـۇپ قېلىـ
ـاكا تۇغۇلـ
ـرى نـ
بالىلىـ
ھەرخىــل تەبىئىــي ئاپەتلەرگــە ئۇچــراش ،ياخشــى كۆرگەنلىرىنىــڭ
تۇيۇقســىز ئۆلــۈپ كېتىشــى ،ھەرخىــل تۆھمەتلەرگــە ئۇچــراش،
ـاپىرچىلىق
ـش ،مۇسـ
ـدە قېلىـ
ـى ئىچىـ
ـۇرۇش ئوتـ
ـقا ئـ
ـن باشـ
ئۇنىڭدىـ
ـى
ـلىكى ،ئالـ
ـە ئۆتەلمەسـ
ـى مەكتەپلەرگـ
ـارنىڭ ئالـ
ـۇنىڭدەك ياشـ
ۋە شـ
مەكتەپنــى پۈتتۈرگەنلەرنىــڭ ئىشســىز قىلىشــى يەنــە شــۇنىڭدەك
كــۆز ئالدىدىــا بىلىــپ تــۇرۇپ ،ھېــچ تەخمىــن قىلمىغــان بىــر
ئىــش ســەۋەبىدىن ،ھېــچ ئويــاپ باقمىغــان بىــر كىشــىدىن
ـەي
ـىنى بىلمـ
ـە قىلىشـ
ـراش ،نېمـ
ـا ئۇچـ
ـر باال-قازاغـ
ـتۇمتۇت بىـ
ئۇشـ
تــۆت كوچــا ئوتتۇرىســىدا گاڭگىــراپ قېلىــش .يۇقارقــى بارلىــق
كۆڭۈلســىزلىكلەرنى ،باال-قازاالرنــى ھــەل قىلىشــقا ئامالســىز،
چارىســىز قېلىــش ،ياردەمگــە مۇھتــاج بولــۇپ قېلىــش...
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ـق
ـن قاتتىـ
ـي جەھەتتىـ
ـادەم روھىـ
ـدا ئـ
ـۇنداق ئەھۋالـ
ـا ماشـ
مانـ
ـىدۇ،
ـىدۇ ،جىددىلىشـ
ـۇنىدۇ ،چۈشكۈنلىشـ
ـە ئۇچرايدۇ ،روھى سـ
زەربىگـ
قاتتىــق قايغۇرىــدۇ ۋە ھــەر خىــل پســىخىكىلىك كېســەللەرگە
گىرىپتــار بولىــدۇ.
بېشــىمىزغا كەلگــەن باال-قازاالرنىــڭ بىزدىكــى تەســىرى ۋە
ـدا
ـۆزلەر ئۇيغۇرچىـ
ـلىتىدىغان سـ
ـۈن ئىشـ
ـەش ئۈچـ
ـى ئىپادىلـ
ئاقىۋىتىنـ
شــۇنچىلىك كۆپكــى ،مەســىلەن:
دەرت ،ئاپــەت ،باال-قــازا ،بوھــران ،ئەقىلدىــن ئېزىــش،
ـەققەت ،زۇلۇم،
ـىقىلىش ،جاپا-مۇشـ
ـىش ،ئىچى سـ
ـى چۈشكۈنلىشـ
روھـ
ـى ئازابالش،
ـۇش ،ئۆز-ئۆزىنـ
ـەلىنىش ،قورقـ
ـىش ،ئەندىشـ
جىددىيلىشـ
پاالكــەت ،غــەم ،ھەســرەت...
مانــا مۇشــۇنداق دەرتلــەر ئىچىــدە قېلىــپ ،روھىمىــز
چۈشكۈنلەشــكەن چاغلىرىمىــزدا ئىتىقادىمىزدىــن ،جەمئىيەتتىــن ۋە
ـۇالر
ـورايمىز .بـ
ـاردەم سـ
ـىلەردىن يـ
ـل كىشـ
ـەر خىـ
ـى ھـ
ئەتراپىمىزدىكـ
ـى
ـتىمىز ۋە ياكـ
ـن دوسـ
ـى يېقىـ
ـن ياكـ
ـى مۇمكىـ
ـز بولۇشـ
ئاتا-ئانىمىـ
پىســخولوگالردىن ،دوختۇرالردىــن ھەتتــا داخــان ،پالچــى ،مــازار،
ـو پروگراممىلىرى
ـر ،رادىئـ
ـت ،تۋىتتىـ
ـى ئىنتېرنىـ
ـەيخ ،مولال ۋە ياكـ
شـ
قاتارلىقــار...
ئەمــدى بــۇ يــەردە يۇقىرىقىالردىــن باشــقا بىــر داۋاالش
ئۇســۇلى بولــۇپ ئــۇ بولســىمۇ «بىبلىئوتېراپــى» يەنــى
گرىكچىدىكــى «بىبلىئــو» بىزدىكــى كىتــاب« ،تېراپــى» بولســا
بىزدىكــى «داۋاالش» دېگــەن مەنــاالردا كېلىــدۇ .يەنــى «كىتــاب
بىلــەن داۋاالش» ئۇســۇلىدۇر .قەدىمكــى زامانــاردا گرىــك
پەيالســوپى ئارىســتوتىل كىتابالرنىــڭ كېســەلگە شــىپالىق رولىنىــڭ
ـكالر
ـى گرىـ
ـۇڭا قەدىمكـ
ـەن .شـ
ـان ئىكـ
ـان قويغـ
ـى ئوتتۇرىغـ
بارلىقىنـ
ـىۋەتنىڭ بارلىقىنى
ـر مۇناسـ
ـىدا بىـ
ـۇش ئوتتۇرىسـ
ـەن ئوقـ
داۋاالش بىلـ
ئىتىــراپ قىلغــان-20 .ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا كىتابنىــڭ شــىپالىق
رولىنــى جــارى قىلدۇرىدىغــان تۈركچىــدە «بىبلىئوتەراپــى» دەپ
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ـان.
ـا چىققـ
ـۇلى ئوتتۇرىغـ
ـەن داۋاالش ئۇسـ
ـاب بىلـ
ـان كىتـ
ئاتىلىدىغـ
ـىپ
ـاھەدە يېتىشـ
ـۇ سـ
ـا مۇشـ
ـۇلى بولسـ
ـەن داۋاالش ئۇسـ
ـاب بىلـ
كىتـ
ـەن ئەدەبىيات
ـەل بىلـ
ـدە كېسـ
ـڭ يېتەكچىلىكىـ
ـر دوختۇرنىـ
ـان بىـ
چىققـ
ـڭ
ـى ۋەقەلىكلەرنىـ
ـۇرۇپ ،كىتابتىكـ
ـىۋەت قـ
ـر مۇناسـ
ـىدا بىـ
ئوتتۇرىسـ
ئوقۇرمەنگــە بولغــان تەســىرى ئارقىلىــق كېســەلنى داۋااليــدۇ.
يەنــى:
ئــادەم بىــر ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرىغانــدا «مەنــا مۇشــۇنداق
ئوڭۇشســىزلىققا ئۇچرامدىــم» دەپ ئويلىشــى مۇمكىــن ،كىتابتىكــى
ـىزلىققا
ـۇنداق ئوڭۇشسـ
ـقىالرنىڭمۇ مانا مۇشـ
ـەر ئارقىلىق باشـ
ۋەقەلىكلـ
ـەن
ـا ئوقۇرمـ
ـى قەھرىمانالرغـ
ـىتىپ ۋە كىتابتىكـ
ـى كۆرسـ
ئۇچرىغانلىقىنـ
ئۆزىنــى ئوخشــىتىپ ،ئــۇ قىيىنچىلىقالرنــى يېڭىشــنىڭ چارىســى
ئۈســتىدە ئويلىنىــدۇ ۋە ئــۇ قەھرىمانالرنــى ئۆزىگــە ئۈلگــە
قىلىــدۇ ۋە شــۇنىڭدەك بىــر مەســىلىنىڭ بىرقانچــە ھــەل قىلىــش
ئۇســۇللىرىنى ئۆگىنىــدۇ .ئــۇ كىتابتىكــى ئاجايىــپ لىرىكىلىــق
ـتېتىك زوق
ـۋىرلەردىن ئىسـ
ـن ،بەدىئىي تەسـ
ـۆزلەردىن ،ھېكمەتلەردىـ
سـ
ئېلىــپ ،كەيپىياتىنــى تىنچالنــدۇرۇپ ،روھىنــى قۇۋۋەتلەندۈرىــدۇ
ۋە مەســىلىلىرىنى كىشــىلەر ئالدىــدا دادىللىــق بىلــەن ئوتتۇرىغــا
ـتايىدىللىق بىلەن
ـتىدە ئەسـ
ـرى ئۈسـ
ـنىڭ چارىلىـ
ـەل قىلىشـ
ـۇپ ھـ
قويـ
ـۇ
ـڭ قىيىنچىلىقىدىنمـ
ـدۇ .ئۆزىنىـ
ـنى ئۆگىنىـ
ـەۋر قىلىشـ
ـدۇ .سـ
ئىزدىنىـ
بەكــرەك قىيىنچىلىقــى بــار كىشــىلەرنىڭ بــۇ دۇنيــادا بارلىقىنــى
ـان
ـنى ،ئىنسـ
ـە قىلىشـ
ـداق مۇئامىلـ
ـقىالرغا قانـ
ـدۇ ۋە باشـ
ـۇپ يېتىـ
تونـ
سۆيگۈســىنى تونــۇپ يېتىــدۇ .شەخســىيەتچىلىكتىن قۇتۇلــۇپ،
ئۆزىدىــن باشــقىالرغا كۆڭــۈل بۆلۈشــنى ئۆگىنىــدۇ...
مانــا مۇشــۇ شــىپالىق كىتابالرنىــڭ نەمۇنىلىرىدىــن بىــرى
بولغــان «مەســنەۋى» ئىنســاننىڭ روھىنــى داۋاالشــتا ئالدىنقــى
قاتــاردا تۇرىــدۇ.
ـق
ـنەۋى» ناملىـ
ـرى «مەسـ
ـا ھەزرەتلىـ
ـى مەۋالنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
بــۇ كىتابىنــى مۇنــداق تەســۋىرلەيدۇ :بــۇ كىتــاب مەســنەۋى
ـڭ
ـۈن ۋە ئالالھنىـ
ـىش ئۈچـ
ـە ئېرىشـ
ـنەۋى ھەقىقەتكـ
ـدۇر ،مەسـ
كىتابىـ
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ســىرلىرىغا ئــاگاھ بولــۇش ۋە ئەقلىنــى يەتكۈزۈشــنى ئويلىغانــار
ئۈچــۈن بىــر يولــدۇر .مەســنەۋى روھالرنىــڭ جۇاللىســى.
يەنە مۇنداق دەيدۇ:
ـۇنۇقالرغا
ـى سـ
ـىپا ،كۆڭلـ
ـە شـ
ـنەۋى كۆڭۈللەرگـ
ـى مەسـ
توغرىسـ
جۇ ال د ۇ ر .
مەســنەۋى كېســەلنى ئېلىــپ دوختۇرغــا ئاپىرىــدۇ ،ئاشــىقنى
ئېلىــپ مەشــۇقىغا يەتكۈزىــدۇ.
ـى
ـڭ دەرتلىرىنـ
ـەم تارتقانالرنىـ
ـەققەت ۋە دەرت-ئەلـ
جاپا-مۇشـ
ـتۇرىدۇ.
ـلىرىنى ئوڭايالشـ
ـكۈل ئىشـ
ـپ ،مۈشـ
ـى ئازايتىـ
ۋە جاپالىرىنـ
قېنــى ســاقايماس كېســەللەرگە گىرىپتــار بولغانــار بىزگــە
كېلىــڭالر! بىزنىــڭ دورىمىــز كېســەللەر ئۈچــۈن ئاجايىــپ تىــز
ئۈنــۈم بېرىــدۇ.
ـى
ـىرىدە ،ۋاقتـ
ـق ئەسـ
ـنەۋى» ناملىـ
ـڭ «مەسـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
كەلگەنــدە ئىزتىراپنىــڭ ،جاپانىــڭ ئىنســاننى تاۋاليدىغانلىقىنــى،
ـى ئوينايدىغانلىقىنى،
ـىتىلىك رولىنـ
ـر ۋاسـ
ـش ئۈچۈن بىـ
ـە يېتىـ
كامالەتكـ
ـدۇ .يەنە
ـان قىلىـ
ـى بايـ
ـان ئىكەنلىكىنـ
ـر ئىمتىھـ
ـڭ بىـ
ـدە بۇالرنىـ
بەزىـ
بەزىــدە بــۇ ئىزتىراپنىــڭ ئىزتىــراپ بولمــاي بەلكــى ،ئىزتىــراپ
قىياپىتىگــە كىرىۋالغــان بىــر نىمــەت ،بىــر بەخــت ئىكەنلىكىنــى
ئاجايىــپ پاســاھەتلىك بېيتــار ،گــۈزەل ســۆزلەر ،ئوبرازلىــق
ئوخشىتىشــار ،ئىنســان يۈرىكىنــى ياپراقتــەك تىترىتىدىغــان
ـى
ـڭ روھـ
ـز كىتابخانالرنىـ
ـق ،بىـ
ـش ئارقىلىـ
ـە قىلىـ
ـى ھېكايـ
ۋەقەلەرنـ
دۇنياســىغا گۈل-چېچــەك تىكىــدۇ.
ـپ ئۆتكەن
ـدا بايان قىلىـ
ـز يۇقىرىـ
ـەۋەبتىن بىـ
ـۇ سـ
دېمەك مۇشـ
باال-قازاالرغــا ئۇچرىغۇچىالرغــا ســەۋر قىلىشــنى ،ئۇنىڭغــا قارشــى
ۋايســاش ،قاقشــاش ئەمــەس بەلكــى ئۆزىنــى خــوش تۇتــۇپ،
تېخىمــۇ جەســۇر بولۇشــنىڭ الزىملىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
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ـۇ
ـارنىڭ ئـ
ـۈبھە ،قىياسـ
ـە شـ
ـى بىزگـ
ـن رۇمـ
ـۇ جااللىدىـ
بولۇپمـ
ئۈمىــد ئىشــىكىنىڭ بوسۇغىســىغا بىزنــى يۈزلەندۈرىــدۇ .بىزگــە
تامامــەن كونكرىــت بىــر شــەكىلدە بــۇ ئىشــىكلەرنىڭ يوللىرىنــى
ـە
ـا ،پەزىلىتىگـ
ـام ئەخالقىغـ
ـق ئىسـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـدۇ .بـ
ـىتىپ بېرىـ
كۆرسـ
ـەۋر
ـدام ۋە سـ
ـۇرۇپ ،چىـ
ـى ئاشـ
ـەنچىمىزنى ،ئۈمىدىمىزنـ
ـان ئىشـ
بولغـ
بىلــەن ياشــىيااليدىغانلىقىمىزنى نامايــان قىلىــدۇ.
«مەســنەۋى» ناملىــق بــۇ ئەســەر بىزگــە ناھايىتــى مــاس
ھالــدا ئۆزىنــى دەرتلەردىــن قاچــۇرۇپ ،ئۆزىمىزنــى قوغــداپ،
ـۇ دەرت-
ـىچە بـ
ـنىڭ ئورنىغا ،ئەكسـ
ـۈپ قېلىشـ
ـا چۈشـ
ـىپ ھالغـ
پاسسـ
ئەلەملەرنــى ئاڭلىــق ھالــدا قوبــۇل قىلىــپ ،جاپا-مۇشــەققەتكە
ـەر ئۇنداق
ـدۇ .ئەگـ
ـقا چاقىرىـ
ـا مېڭىشـ
ـەن ئالغـ
ـد بىلـ
ـداپ ،ئۈمىـ
چىـ
قىلمىغــان تەقدىــردە ،تەرەققىياتىمىزغــا توســقۇنلۇق قىلىدىغــان
توزاقالرنىــڭ بىرىگــە ئاســانال چۈشــۈپ قالىدىغانلىقىمىزنــى ،يەنــى
ـەللەرگە
ـل كېسـ
ـتۈرۈپ ،ھەرخىـ
ـن تۈگەشـ
ـي جەھەتتىـ
ـى روھىـ
ئۆزىمىزنـ
گىرىپتــار بولــۇپ ،ئۆزىمىزنــى يوقىتىــپ قويىدىغانلىقىمىزنــى
ـا
ـى بىزگىـ
ـا ياكـ
ـەن «ماڭىـ
ـۈن مـ
ـە ئۈچـ
ـدۇ .نېمـ
ـا قويىـ
ئوتتۇرىغـ
ـۇنداق
ـز ۋە «ئۇ شـ
ـە ئېچىنىمىـ
ـدۇ» دەپ ئۆز-ئۆزىمىزگـ
ـاال كېلەمـ
بـ
بىــر ئەســكى بىــرى بولمىغــان بولســا مۇنــداق ئىشــارنىڭ ھېــچ
بىــرى بېشــىمىزغا كەلمەيتتــى» دەپ باشــقىالرغا ئاچچىقلىنىمىــز.
شــۇڭا «دەرتنىمــۇ ،دەرمانىنىمــۇ بەرگــەن ھەقتــۇر» دەپ بىزنــى
ھــەق ئىشــقىغا يۈزلەندۈرىــدۇ .بىزگــە ئۈمىــد بېرىــدۇ .بىزنــى
جەســۇر قىلىــپ تاۋاليــدۇ.
«مەســنەۋى» ناملىــق بــۇ ئەســەر ھەقىقەتــەن ئىنســانالرنىڭ
ـۇ
ـۇر .بـ
ـان كىتابتـ
ـاس كېلىدىغـ
ـەڭ مـ
ـقا ئـ
ـىنى داۋاالشـ
پسىخولوگىيىسـ
كىتابنــى ئوقۇغــان ھــەر بىــر كىشــى ئــۆزى ســەزمىگەن ھالــدا
روھىــي دۇنياســىدا بىــر گــۈزەل باغچىنــى بەرپــا قىلغانلىقىنــى
ســەزمەيال قالىــدۇ .بــۇ كىتابنــى ئوقۇغانســىرى بــۇ باغچىــدا
ـىلەرنىڭ
ـى كىشـ
ـدۇ .ئەتراپىدىكـ
ـەك ئاچىـ
ـەر چېچـ
ـۇ-رەڭ گۈللـ
رەڭمـ
دىماغلىرىغــا بــۇ گــۈل باغچىســىدىن تارقالغــان شــېرىن پۇراقــار
ئۇرۇلىــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن بــۇ باغچــە ئەتراپىــدا گۈل-گىياھــار
198

ـدۇ .ئەگەر
ـا كېلىـ
ـار ۋۇجۇدقـ
ـى باغچىـ
ـداش يېڭـ
ـدە يانـ
ـدۇ ھەمـ
ئۈنىـ
پۈتــۈن ئىنســانالر ئەنــە شــۇنداق ئىســىل كىتابالرنــى ئوقــۇپ
روھىــي دۇنياســىنى گــۈل باغچىغــا ئايالندۇرغــان بولســا ئىــدى،
دۇنيانــى قاپالۋاتقــان لەنەتلىــك ئــۇرۇش ئوتلىــرى ،تېررورلۇقــار
جەھەننەمنىــڭ تېگىگــە پاتقــان بوالتتــى.
«مەســنەۋى» ئىنســان روھىنىــڭ شىپاســى« .مەســنەۋى»نى
ئوقــۇش جەريانىــدا نۇرغــۇن ھېكايىلــەر ،ھېكمەتلــەر ،رۇبائىيــار
ـىلىك
ـتا ،كىشـ
ـىڭىپ ،ئىجتىمائىي تۇرمۇشـ
ـا سـ
ـتا كاللىمىزغـ
ئاستا-ئاسـ
ـۇپ قالىمىز.
ـان بولـ
ـەت قىلىدىغـ
ـەن پائالىيـ
ـا ئاساسـ
ـا ،بۇالرغـ
ئەخالقتـ
ـۇرۇن
ـدۇ .بـ
ـش بولىـ
ـىمىزدا ئۆزگىرىـ
ـەت قارىشـ
ـان قىممـ
ـا بولغـ
ھاياتقـ
قىيىــن دەپ بىلگــەن مەســىلىلەر ئادەتتىكــى بىــر ئىــش بولــۇپ
ـى
ـي ماھىيىتـ
ـڭ ھەقىقىـ
ـۇ ھاياتنىـ
ـىلىلەرنى مۇشـ
ـۇ مەسـ
ـدۇ .ئـ
تۇيۇلىـ
ـز.
دەپ تونۇيمىـ
بۈگۈنكــى ئۇچقانــدەك تەرەققىــي قىلىۋاتقــان بــۇ دۇنيــادا،
ناھايىتــى تىــز ئۆزگىرىۋاتقــان ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي مۇھىتتــا
ئىنســانالر ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ قېلىــش ئۈچــۈن
نۇرغــۇن قىيىنچىلىقالرغــا دۇچ كەلمەكتــە .ھەتتــا ھــەر يەرنــى
ـان
ـن چىققـ
ـان قېلىپىدىـ
ـا .ئىنسـ
ـى قاپلىماقتـ
ـۇرۇش پاراكەندىچىلىكـ
ئـ
تېررورلۇقــار يــۈز بەرمەكتــە .بىگۇنــاھ ئىنســانالر ئۇالرنىــڭ
تەھدىتــى ئاســتىدا قالماقتــا .پەقــەت ئىنســان روھىنــى چوڭقــۇر
ـن
ـقان جااللىدىـ
ـىيەتلىك يېقىنالشـ
ـا خاسـ
ـەن ۋە ئۇنىڭغـ
ـىنىپ يەتكـ
چۈشـ
رۇمــى مەۋالنــا ھەزرەتلىرىنىــڭ ئەســەرلىرى بىزگــە ئەســىرلەردىن
بېــرى ئىلھــام بۇلىقــى بولــۇپ ،كىرلەشــكەن روھ دۇنيايىمىزنــى
ـۇ
ـڭ ئۈچۈنمـ
ـا .ئۇنىـ
ـىپا بولماقتـ
ـا شـ
ـۇن روھىمىزغـ
ـا .ئازغـ
پاكلىماقتـ
بۈگۈنكــى كۈنــدە بــۇ مۆھتــەرەم زاتنىــڭ ئەســەرلىرىنى يالغــۇز
مۇســۇلمانالر ئەمــەس ،بەلكــى غەيــرى مۇســۇلمانالرمۇ بۈيــۈك
بىــر ئىشــتىياق بىلــەن ئوقۇماقتــا ۋە تەتقىــق قىلماقتــا .رۇمىنىــڭ
ـن
ـا .جۈملىدىـ
ـى داۋالىماقتـ
ـان روھىنـ
ـپ ئىنسـ
ـەرلىرىدىن پايدىلىنىـ
ئەسـ
بىــز ئۇيغۇرالردىمــۇ ،بولۇپمــۇ ۋەتــەن ئىچىدىكــى خەلقىمىــز
جااللىدىــن رۇمــى ۋە ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىگە ،ئۇنىــڭ گــۈزەل
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ھېكمەتلىــك ســۆزلىرىگە قىزىقىــش دولقۇنــى قوزغالماقتــا.
شەخســەن مــەن ئۆزۈمدىمــۇ رۇمىنىــڭ ھاياتــى ۋە ئۇنىــڭ
ـى زىيارەت
ـق قىلىش ،دەرگاھىنـ
ـان قىزىقىش ،تەتقىـ
ـەرلىرىگە بولغـ
ئەسـ
ـە
ـتىياقى كۈندىن-كۈنگـ
ـش ئىشـ
ـە قىلىـ
ـەرلىرىنى تەرجىمـ
ـش ،ئەسـ
قىلىـ
ئاشــماقتا .دېمــەك ئۇنىــڭ روھىنــى ئەقىللىــق ئىنســانالر كۆڭــۈل
تۆرىلىرىــدە ياشــناتماقتا.
خــۇددى جااللىدىــن رۇمــى ئــۆزى ئېيتقانــدەك «مېنىــڭ
قەبرەمنــى يەردىــن ئەمــەس ،بەلكــى ئىلىــم ئادەملىرىنىــڭ
كۆڭۈللىرىدىــن ئىــزدەڭالر».
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 .18ئايالالر
سۆيگىنىڭالرغا گۈل بېرىڭالر ،گۈل بولمىسا تەبەسسۇم.
-مەۋالنا

جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ئايالالرنىــڭ ئورنــى
ناھايىتىمــۇ يۈكســەك .جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ياشــىغان دەۋرلىــرى
ـۇق
ـى قۇللـ
ـۈرگەن ،تېخـ
ـۈم سـ
ـق ھۆكـ
ـم مۇتلەقلىـ
ـق ھاكىـ
فىئوداللىـ
ـۇ دەۋرلەردە
ـرا كېلەتتى .ئـ
ـا توغـ
ـان زامانالرغـ
ـكار قىلىنمىغـ
ـۈزۈم بىـ
تـ
ئايالالرنىــڭ ئورنــى مەيلــى مۇســۇلمانالر مەيلــى خىرىســتىيانالردا
بولســۇن ئىنتايىــن تــۆۋەن ئىــدى .ئۇالرنىــڭ ئورنــى شــۇنچىلىك
بولغاندىكىــن ،ئەلۋەتتــە ســۆزىنىڭ قىممىتــى قانچىلىــك بوالتتــى
دەيســىز؟
ـار
ـا ئايالـ
ـى مۇرىتلىرىغـ
ـن رۇمـ
ـر دەۋردە جااللىدىـ
ـۇنداق بىـ
شـ
ـان:
ـداق ۋەز قىلغـ
ـىدا مۇنـ
توغرىسـ
ئايال دېگەن نېمە؟
بــۇ دۇنيــا دېگــەن گــەپ بىلــەن ئوخشــاش .بۇنــى
ـراق
ـلىمايدۇ .بىـ
ـى تاشـ
ـۆز تەبىئىيتىنـ
ـۇ ئـ
ـەڭمۇ ئـ
ـەڭمۇ دېمىسـ
دېسـ
ســېنىڭ سەپســەتىلىرىڭ ئۇنىڭغــا زىيــان يەتكۈزۈشــى مۇمكىــن.
مەســىلەن بىــر ناننــى ئېلىــپ قوينۇڭغــا تىقىۋېلىــپ ،ھېچكىمگــە
ـلىق
ـەن قانچىلىك خەسىسـ
ـاق .سـ
ـەن دەپ بـ
ـەتمەيمەن ،بەرمەيمـ
كۆرسـ
ـپ
ـدۇ .يېلىنىـ
ـس قىلىـ
ـۇنچىلىك خىرىـ
ـا شـ
ـەر ئۇنىڭغـ
ـاڭ ئادەملـ
قىلسـ
يالۋۇرۇشــقا ،ھەتتــا تەھدىــت سېلىشــقا ،ھاقارەتلەشــكە باشــايدۇ.
خــۇددى شــۇنداقال ســەن ئايالىڭغــا باشــقىالردىن ئۆزۈڭنــى
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قاچــۇرۇپ ،يۈزۈڭنــى كۆرســەتمە دەپ قانچــە تاپىلىســاڭ ،ئۇنــى
ـڭ ئۆزىمۇ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـۇنچە كۆپىيىـ
ـىدىغانالر شـ
ـە چۈشـ
ـۆرۈش پىيىگـ
كـ
ـە
ـىدۇ .چۈنكى چەكلەنگەن نەرسـ
ـا چۈشـ
ـۈش كويىغـ
ـە كۆرۈنـ
ئادەملەرگـ
ـەن
ـەم تۇرۇۋاتىمـ
ـچ خاتىرجـ
ـەن تىنـ
ـدۇ .سـ
ـەپ تارتىـ
ـاننى كۈچـ
ئىنسـ
ـەن نارازىلىق
ـۇڭ بىلـ
ـۆز قولـ
ـدا ئـ
ـن ئەتراپىڭـ
ـەن ،لېكىـ
دەپ ئوياليسـ
ئوتىنــى ياققانلىقىڭدىــن بىخــەۋەر .ئۇنىــڭ قەلبىگــە ياخشــىلىق
ئۇرىقىنــى تېرىغــان بولســاڭ ياخشــىلىق يولىــدا مېڭىۋېرىــدۇ.
ـا،
ـىچە بولسـ
ـڭ ئەكسـ
ـوي! ئۇنىـ
ـا قـ
ـاۋارە بولمايـ
ـا ئـ
ـەس ،بۇنىڭغـ
بـ
ـڭ
ـلىرىڭ ئۇنىـ
ـېنىڭ چەكلەشـ
ـدۇ .سـ
ـن ۋاز كەچمەيـ
ـر دېگىنىدىـ
بەرىبىـ
ـڭ
ـدۈز ئۇنىـ
ـە -كۈنـ
ـەن كېچـ
ـاالس .سـ
ـدۇ خـ
ـلىرىنى كۈچەيتىـ
خائىشـ
بىلــەن بەسلىشــىپ ،ئۇنــى تۈزەتمەكچــى بولىســەن .ئــۆز قولــۇڭ
ـەن.
ـۈرمەكچى بولىسـ
ـى سـ
ـقان مەينەتچىلىكنـ
ـا چاپالشـ
ـەن ئۇنىڭغـ
بىلـ
ـڭ ياردىمى
ـەن ،ئۇنىـ
ـىز بېرىلمىگـ
ـاڭا سەۋەپسـ
ـىناق سـ
ـۇ سـ
ـا بـ
ئەممـ
ـەن .ئۇنى
ـۈرتكىن دەپ بېرىلگـ
ـى سـ
ـى مەينەتچىلىكنـ
ـەن ئۆزۈڭدىكـ
بىلـ
كەمچىلىكلىــرى بىلــەن قوبــۇل قىلىــپ كۆڭلىنــى ئــال .بارلىــق
ـاس
مېھرىــڭ بىلــەن ئۇنــى تــۈزەت .ئىــاج بــار ئەركەكلەرگــە خـ
رەشــىك باالســىدىن خالــى بولغايســەن.
ـداق
ـدۇ .ئۇنـ
ـتۈن تۇرىـ
ـن ئۈسـ
ـەن ئايالالردىـ
ـار ھەقىقەتـ
جاھىلـ
ئىنســانالر نېمىشــقىدۇر قوپــال ،باغــرى تــاش كېلىــدۇ .ئــۇالردا
رەھىــم شــەپقەت ،مېھرى-مۇھەببــەت ،ھىممەت-خەيرھاھلىــق
ئــاز بولىــدۇ .ئۇالرنىــڭ تەبىئىتىــدە ھايۋانلىــق ھۆكۈمــران .شــۇ
ـەزەپ ۋە خىرىس
ـانلىقتۇر ،غـ
ـەپقەت ئىنسـ
ـەت ۋە شـ
ـەۋەپتىن مۇھەببـ
سـ
ـۈزەل
ـى گـ
ـق ۋە دىلـ
ـن ئەقىللىـ
ـداق ئەركەكلەردىـ
ـۇر .بۇنـ
ھايۋانلىقتـ
ئايالــار خېلىــا ئۈســتۈن.
جااللىدىــن رۇمــى ئايالالرنىــڭ ئۈســتۈنلىكىنى تەرغىــپ
ـە ،مىللىتىگە
ـق ئەتراپىدىكىلەرگـ
ـش ئارقىلىـ
ـى بېرىـ
ـان ۋەزلەرنـ
قىلىدىغـ
ـار ئارقىلىقال
ـەت ئايالـ
ـانىيەتنىڭ پەقـ
ـا ئىنسـ
ـۈن دۇنياغـ
ـا پۈتـ
ۋە ھەتتـ
بىــر پۈتــۈن گــەۋدە بوالاليدىغانلىقىنــى جاكارلىغــان.
ـىي
ـىدىكى جىنسـ
ـال ئوتتۇرىسـ
ـە ئەر-ئايـ
ـى يەنـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
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ـى
ـان .چۈنكـ
ـا قويغـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـى مۇھىملىقىنـ
ـڭ ناھايىتـ
مۇھەببەتنىـ
ـىدا مەۋجۇت
ـس ئوتتۇرىسـ
ـدە ئىككى جىنـ
ـڭ نەزىرىـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
بولــۇش پائالىيىتىنــى ئاخىرغىچــە داۋامالشتۇرۇشــنىڭ بىــر تارتىــش
قانۇنــى بــار بولــۇپ ،بــۇ قانۇنغــا مەيلــى ئــەر ،مەيلــى ئايــال
ئۆزلۈگىدىــن بــوي ســۇنىدىغانلىقىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ.
ـش
ـر تارتىـ
ـەت بىـ
ـىيەتنىڭ ئاالمـ
ـدۇ« :جىنسـ
ـداق دەيـ
ـۇ مۇنـ
ئـ
كۈچــى بــار .قەيــەردە بىــر نەرســە ئىزدەشــكە مەجبــۇر بولســاڭ،
ـڭ
ـۇ ئۆزىنىـ
ـە شـ
ـە يەنـ
ـان نەرسـ
ـە تارتقـ
ـەن ۋە ئۆزىگـ
ـى ئىزدەتكـ
ئۇنـ
جۈپتىــدۇر».
يەنە بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
ـا
ـدا ھاياتلىققـ
ـە بولغانـ
ـەن بىرگـ
ـە بىلـ
ـر نەرسـ
ـە بىـ
ـەر نەرسـ
ھـ
ـدۇ.
ـە بولىـ
ئىگـ
ـراق
ـدۇ ،تۇپـ
ـاال بولىـ
ـۇپ بـ
ـە بولـ
ـەن بىرگـ
ـار بىلـ
ـەر ئايالـ
ئـ
ـدۇ.
ـۇل بېرىـ
ـە ھوسـ
ـەن بىرلەشسـ
ـۇر بىلـ
يامغـ
ـەيئىلەرگە
ـىدىكى شـ
ـەت دۇنياسـ
ـۈن تەبىئـ
ـى پۈتـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـى
ـر گۈزەل پارچىسـ
ـڭ بىـ
ـرەك ھاياتلىقنىـ
ـن بەكـ
ـەت بەرگەندىـ
ئەھمىيـ
ـەت بەرگەن.
ـدە ئەھمىيـ
ـا ئاالھىـ
ـان ئايالالرغـ
بولغـ
ـىغا
ـرە تېشـ
ـمىنى قەبـ
ـڭ ئىسـ
ـار «ئايالالرنىـ
ـاۋات موللىـ
ـاال سـ
چـ
ـن
ـەردە ،جااللىدىـ
ـەن دەۋرلـ
ـۋا بەرگـ
ـدۇ» دەپ پەتىـ
ـقا بولمايـ
يېزىشـ
ـق دەپ
ـر بارلىـ
ـۇغ بىـ
ـى ئۇلـ
ـەي ئايالالرنـ
ـە ئىككىلەنمـ
ـى قىلچـ
رۇمـ
ـقان.
ـكە تىرىشـ
ـى ئورنىنى كۆتۈرۈشـ
ـڭ جەمئىيەتتىكـ
ـپ ،ئايالالرنىـ
بىلىـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـنەۋى»دە مۇنـ
ـىرى «مەسـ
ـھۇر ئەسـ
ـۇ مەشـ
ـا ئـ
ھەتتـ
ـى يارىتىدىغان
ـەس ،بەلكـ
ـر بارلىق ئەمـ
ـان بىـ
ـار يارىتىلغـ
ئايالـ
بىــر قۇدرەتتۇر.
ئايــال كىشــىگە تەبىئــەت بەخــش قىلغــان نەرســىنى ئــەر
كىشــى پەقــەت جاســارەت بىلــەن قولغــا كەلتۈرەلەيــدۇ.
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جااللىدىــن رۇمىنىــڭ دەرگاھىــدا ئــەر مۇرىتلىرىدىــن باشــقا
ـە
ـر يەرگـ
ـۇالر بىـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـۇ بـ
ـال مۇرىتالرمـ
ـۇن ئايـ
ـە نۇرغـ
يەنـ
ـپ قىلغان ۋە
ـلىرىگە تەكلىـ
ـى مەجلىسـ
ـن رۇمىنـ
ـۇپ جااللىدىـ
ـەم بولـ
جـ
ـى
ـۇ تەكلىپلەرنـ
ـاي بـ
ـپ ئولتۇرمـ
ـچ ئىككىلىنىـ
ـۇ ھىـ
ـن رۇمىمـ
جااللىدىـ
ـان.
ـىھەتلەرنى قىلغـ
ـپ ۋەز نەسـ
ـۇل قىلىـ
قوبـ
ـان مەكتۇپىدا
ـە يازغـ
ـۇلتان ۋەلەتكـ
ـى سـ
ـى ئوغلـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
مۇنــداق دېگەن:
ئايالىڭنىــڭ كۆڭلىنــى ھــەر ۋاقىــت خــوش قىلغىــن .ھــەر
كېچىنــى تــوي كېچىســىدەك ئۆتكۈزگىــن .ئەگــەر ئايالىڭغــا
ـەن...
ـىزلىك قىلغان بولىسـ
ـاڭا ھۆرمەتسـ
ـاڭ ،مـ
ـىزلىك قىلسـ
ھۆرمەتسـ
ـاس
ـە مـ
ـەيئى ئۆزىگـ
ـر شـ
ـى ھەربىـ
ـى تەبىئەتتىكـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـدە
ـش ھالىتىـ
ـپ قىلىـ
ـە جەلـ
ـەيئىنى ئۆزىگـ
ـر شـ
ـقا بىـ
ـى باشـ
ھالدىكـ
ـدۇ.
ـدۇ دەپ قارايـ
بولىـ
ئۇ مۇنداق دەيدۇ:
ئالەمدە ھەر نەرسىنىڭ جەلىپكارى بار.
ئىسسىق ئىسسىققا ،سوغۇق سوغۇققا تارتىدۇ.
ئەسلى بولمىغان ئەسلى بولمىغاننى تارتىدۇ.
باقىلەر باقىلەردىن مەست بولىدۇ.
جەھەننــەم ئەھلــى بولغانــار جەھەننــەم ئەھلــى بولغانالرنىــڭ
جەلپكارىــدۇر.
نۇرغــا مەنســۇپ بولغانــار پەقــەت نۇرغــا مەنســۇپالرنى
ئىســتەيدۇ.
ئەتىــر ســاتقانالرنىڭ رەســتىلىرىگە قــارا .ھــەر جىنــس ئــۆز
جىنســىنىڭ يېنىغــا قويىلىــدۇ.
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جااللىدىــن رۇمــى ھاياتىــدا پەقــەت بىــر ئاياللىــق بولــۇپ
ـۇپ كەتكەندىن
ـات بولـ
ـا ۋاپـ
ـى ئايالى ياشـ
ـڭ بىرىنجـ
ـەن .ئۇنىـ
ئۆتكـ
كېيىــن قايتــا ئۆيلەنگــەن .ئەممــا ئايالــى ھايــات ئىكــەن ئــۆزى
ـۇق بولمىغان.
ـۆپ خوتۇنلـ
ـز كـ
ـان .ھەرگىـ
ـەپەر قىلغـ
ـە سـ
ـۇ ئالەمگـ
ئـ
قــۇل دېــدەك ئىشــلەتمىگەن .ھەتتــا قۇللــۇق تۈزۈمگــە قارشــى
ـان.
چىققـ
ـى
ـن پارچىسـ
ـڭ بىردىـ
ـڭ تەڭرىنىـ
ـەر زەررىچىنىـ
ـى ھـ
تەبىئەتتىكـ
ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى ســۈرگەن جااللىدىــن رۇمــى ئىنســانالرنىڭ
جىنســىيەت ئايرىمچىلىقــى قىلىــپ ئايالالرنــى خــور كۆرۈشــىنى
ـە
ـە ھەممـ
ـۇ يەنـ
ـان .ئـ
ـى دەپ قارىغـ
ـڭ ئاالمىتـ
ـق ،جاھىلىيەتنىـ
نادانلىـ
ئــادەم تەڭرىنىــڭ ئالدىــدا تــەڭ بــاراۋەر .جىنســى ئايرىمچىلىقنــى
تەڭــرى قوبــۇل قىلمايــدۇ دەپ قارىغــان.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئەر-ئايالــار تــوي قىلىــش
ـدۇ ،بۇنداق
ـەن بولىـ
ـر تـ
ـەن بىـ
ـى تـ
ـىدۇ ،ئىككـ
ـق پۈتۈنلىشـ
ئارقىلىـ
ـى
ـڭ ئالدىنقـ
ـك ئائىلىنىـ
ـى بەختلىـ
ـەن بولۇشـ
ـر تـ
ـڭ بىـ
ـى تەننىـ
ئىككـ
ـان.
ـەرتى دەپ قارىغـ
شـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
ئەر-خوتۇن بىر-بىرسىگە ئوخشىشى الزىم.
ئاياق ۋە مەسىلەرنىڭ جۈپلىرىگە قارا.
ئاياقنىــڭ بىــر تىلــى پۇتۇڭغــا چــوڭ كەلســە ،ئىككىنجىســى
كارغــا كەلمەيــدۇ.
ئىشــىك قانىتىنىــڭ بىــرى كىچىــك ،يەنــە بىرىنىــڭ چــوڭ
بولغىنىنــى كۆردۈڭمــۇ؟
ئورمانــدا ئارســان بىلــەن بۆرىنىــڭ جــۈپ بولغىنىنــى
كۆردۈڭمــۇ؟
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ـقا
ـى باشـ
ـڭ ئايالـ
ـر ئەرنىـ
ـى بىـ
ـرى ۋە ياكـ
ـڭ ئېـ
ـر ئايالنىـ
بىـ
بىــر يەرگــە كەتســە ،ئــۇزۇن ئۆتمــەي يەنــە بىــرى دەرھــال
كېلىــدۇ .شــۇڭا ئەر-ئايالــار بىر-بىرىدىــن ئايرىلمايــدۇ .ھــاۋادا
ئۇچۇۋاتقــان قۇشــارمۇ ئــۆز جۈپتــى بىلــەن بىرگــە ئۇچىــدۇ.
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.
ئەممــا ئەمەلىيەتتــە ســۇنى ئوتنىــڭ ئۈســتىگە قويســاق
ۋاراقــاپ قاينايــدۇ.
ئەمەلىيەتتە ئەرلەر مەغلۇبىيەتچىلەردۇر.
مەغلۇبىيەتكــە مۇھەببــەت ســەۋەپچى بولســا ،نېمــە دېگــەن
بەختلىــك ئــۇ مەغلۇبىيەتچىلــەر.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە تەســەۋۋۇپ يولــى ئۆزىنــى
ـى ھەقىقىي
ـى ئۆزىنـ
ـەس بەلكـ
ـۇش ئەمـ
ـا بولـ
ـى دۇنيـ
ـۇپ ،تەركـ
ئۇنتـ
ـۇر.
ـا تاپماقتـ
ـى قايتـ
ـپ ئۆزىنـ
ـە يېتىـ
ـپ كامالەتكـ
ـۇپ يېتىـ
تونـ
ـادەم بولۇش
ـل ئـ
ـپ كامىـ
ـە يېتىـ
ـدا ھەقىقەتكـ
ـق يولـ
ـۇ جاپالىـ
بـ
ـى
ـە قارشـ
ـانىيەتنىڭ قانۇنىيەتلىرىگـ
ـلىقتەك ئىنسـ
ـوي قىلماسـ
ـۈن تـ
ئۈچـ
ـورۇن يوق.
ـىلەرگە ئـ
ـرى نەرسـ
ـان غەيـ
بولغـ
بەلكــى ئەكســىچە بــۇ كامالەتكــە يېتىــش يولىــدا ئۆزىنىــڭ
نىكاھلىــق ھــاالل جۈپتىدىــن ئىبــارەت بــۇ گۈزەللىــك بولســا
ئەرلەرگــە مەنىۋىــي ئوزۇقتــۇر.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ نەزىرىــدە ئەرلەرنىــڭ ئايالالردىــن
ئۈســتۈنلىكى جىســمانىي جەھەتتىكــى ئۈســتۈنلۈك بولــۇپ ،بــۇ
ئەمەلىيەتتــە ھەقىقىــي ئۈســتۈنلۈك ھىســاپالنمايدۇ دەپ قارايــدۇ.
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ئــۇ بــۇ توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:
ـۇۋۋەت،
ـتۈنلىكى قـ
ـن ئۈسـ
ـڭ ئايالالردىـ
ـت! ئەرلەرنىـ
ـەي يىگىـ
ئـ
ـەس.
ـتۈنلىكى ئەمـ
ـى ئۈسـ
ـۈك جەھەتتىكـ
ـچ ۋە مال-مۈلـ
قازانـ
ـۈك
ـل كۈچلـ
ـەن پىـ
ـان بىلـ
ـا ئارسـ
ـان بولسـ
ـداق بولىدىغـ
ئۇنـ
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئىنســانالردىن تېخىمــۇ ئۈســتۈن ،تېخىمــۇ
ئۇلــۇغ بولغــان بوالتتــى.
ئەرلەرنىــڭ ئايالالردىــن ئۈســتۈن بولۇشــى ئايالنىــڭ
نەزىرىدىكــى ئەرنىــڭ تېخىمــۇ يىراقالرنــى كۆرەلىشــىدىن بولغــان.
ـە،
ـپ كۆرەلمىسـ
ـەرەز قىلىـ
ـىنى پـ
ـنىڭ نەتىجىسـ
ـى ئىشـ
ـەر كىشـ
ئـ
ـدۇ.
ـى بولمايـ
ـەر دېگىلـ
ـى ئـ
ـداق ئەرنـ
بۇنـ
ـدەك
ـتەمدەك ،ھەمزىـ
ـى رۇسـ
ـە زالئوغلـ
ـى يىگىتلىكتـ
ـادەم بالىسـ
ئـ
ـىرىدۇر.
ـڭ ئەسـ
ـتا ئايالىنىـ
ـارار قىلىشـ
ـا قـ
ـىمۇ يەنىـ
ـۇر بولسـ
جەسـ
يۇقارقــى ســۆزلەر يەنىــا ئايالالرغــا بولغــان ھۆرمــەت،
ـتۈرۈلگەن»
ـىنىڭ «بىرلەشـ
ـى ئىپادىلەش ئارقىلىق ئىككىلىسـ
مۇھەببەتنـ
ـۆيگەن ئايرىم
ـىقتا بىربىرلىرىنى سـ
ـى ئاشـ
ـىدۇر .يەنـ
ـڭ ئىپادىسـ
لىكىنىـ
ـكەنلىكىدۇر.
ـە ئېرىشـ
ـۈپ نەتىجىگـ
ـىپ ،پۈتۈنلۈشـ
ـڭ بىرلىشـ
بىرلىكنىـ
جااللىدىــن رۇمــى ئۆمــۈر بويــى ئىلغــار پىكىرلىــرى بىلــەن
قاتتىــق قېتىــپ مومياغــا ئايلىنىــپ قالغــان دىنىــي ئەقىدىلەرگــە،
ـەڭ
ـى جـ
ـۇنالرغا قارشـ
ـان قائىدە-يوسـ
ـى بوغۇدىغـ
ـن تەپەككۇرنـ
ئەركىـ
ـىنى،
ـى قۇلچىلىق ئىدىيىسـ
ـن رۇمـ
ـۇ جااللىدىـ
ـان .بولۇپمـ
ـان قىلغـ
ئىـ
مۇتەئەسســىپ كــۆز قاراشــارنى ياقىلىمىغــان .ئەممــا كېيىنكىلــەر
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ ھەقىقىــي ئىدىيەلىرىنــى خۇنۈكلەشــتۈرۈپ
ـىنىپالر
ـران سـ
ـۇپ ،ھۆكۈمـ
ـەن بوغـ
ـۇالر بىلـ
ـر ۋە تۇيغـ
ـي پىكىـ
خىيالىـ
ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىدىغــان قورالغــا ئايالنــدۇرۇپ قويغــان.
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مېنىڭ ئارزۇيۇم بىلەن بولسا ئارسالندىن قورقما،
سېنىڭ ئىقبالىڭ مەن ،بەختى قارىلىقتىن قورقما.
پەلەكتىكى ئاي يولداش بولسا ئەگەر ساڭا،
كۈندۈز ئۆتۈپ كەچ بولسىمۇ قورقما.

-مەۋالنا

ـەلجۇقالر
ـرى سـ
ـىغان دەۋرلىـ
ـادا ياشـ
ـڭ كونيـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
ـۇ دەۋرلەردە
ـۇپ ،بـ
ـرى بولـ
ـەن دەۋرلىـ
ـا يۈزلەنگـ
ـڭ زاۋاللىققـ
دۆلىتىنىـ
ـلىرى،
ـق ئۇرۇشـ
ـى تاجاۋۇزچىلىـ
ـڭ ۋەھشـ
ـن موڭغۇلالرنىـ
ـر تەرەپتىـ
بىـ
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەتراپتىكــى خوشــنا دۆلەتلەردىــن بولغــان
ئەييۇبىــار بىلــەن بولغــان ئــۇرۇش يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئــوردا
ئىچىدىكــى ھاكىميــەت تالىشــىش كۈرەشــلىرى ۋە چىرىكلەشــكەن
ئــوردا ئەمەلدارلىرىنىــڭ ســاتقۇنلىقى ،كەيپ-ســاپا ،سىياســى
مەككارلىــق ،شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە شــۇ دەۋردىكــى ئىجتىمائىــي
ـتىدىن خەلقنىڭ
ـڭ دەسـ
ـق زۇلۇمنىـ
ـۇق ۋە فىئوداللىـ
ـىزلىك ،قۇللـ
تەڭسـ
كۈندىلىــك تۇرمۇشــى ئىنتايىــن ناچــار ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان.
ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ پايتەختــى كونيــادا خەلقنىــڭ ئىجتىمائىــي
ھاياتــى پۈتۈنلــەي ئاستىن-ئۈســتۈن بولــۇپ كەتكــەن .بولۇپمــۇ
-1237يىلــى ســۇلتان ئاالئەددىــن كەيكۇبادنىــڭ سۇيقەســت
ـق
ـى قاتتىـ
ـق ئاممىسـ
ـەڭ خەلـ
ـەڭ كـ
ـەن تـ
ـى بىلـ
ـەن ئۆلتۈرۈلىشـ
بىلـ
ـڭ
ـن موڭغۇلالرنىـ
ـر تەرەپتىـ
ـە بىـ
ـدى .يەنـ
ـكەن ئىـ
ـىمگە چۈشـ
ساراسـ
زۇلمىدىــن قاچقــان تۈركمەنلــەر ۋە باشــقا مىللــەت خەلقلىــرى
كونياغــا قــاراپ ســەلدەك ئاققــان .ئــوردا ئىچىــدە ھاكىميــەت
كۈرىشــى ئــەۋج ئېلىــپ ،سىياســىي مۇقىملىــق بۇزۇلــۇپ ،خەلــق
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ـى
ـق ئاممىسـ
ـەڭ خەلـ
ـەن كـ
ـڭ بىلـ
ـدى .بۇنىـ
ـان ئىـ
ـىز قالغـ
باشپاناسـ
ـتى
ـى چۈشـ
ـە زور ئىھتىياجـ
ـر كۈچكـ
ـي بىـ
ـدەك مەنىۋىـ
ـن رۇمىـ
جااللىدىـ
ـتى.
ـى ئېغىرالشـ
ـە ناھايىتـ
ـتىدىكى ۋەزىپـ
ـڭ ئۈسـ
ـن رۇمىنىـ
ۋە جااللىدىـ
-1241يىلــى موڭغۇلــار ئەرزۇرۇمنــى ئىشــغال قىلغاندىــن
ـال-
ـپ ،مـ
ـن قىلىـ
ـق قىرغىـ
ـى قاتتىـ
ـى خەلقنـ
ـۇ ئەتراپتىكـ
ـن بـ
كېيىـ
مۈلكىنــى تاالن-تــاراج قىلــدى .بــۇ چاغــدا قارشــى كۈچنىــڭ
ئاجىزلىقىنــى كۆرگــەن موڭغۇلــار ئاناتولىيەگــە قــاراپ يــۈرۈش
قىلــدى.
جااللىدىــن رۇمــى موڭغۇلالرنــى ئــەڭ ياخشــى تونۇيدىغــان،
ـۇش
ـەخس بولـ
ـر شـ
ـرى بىـ
ـەڭ يۇقىـ
ـى ئـ
ـان ئۆچمەنلىكـ
ـا بولغـ
ئۇالرغـ
ســۈپىتى بىلــەن باشــتا موڭغۇلالرغــا قارشــى ئاكتىــپ جىھاتنــى
قولــاپ قۇۋەتلىگــەن ،ئىككىنجــى ئوغلــى موڭغۇلالرغــا قارشــى
ـى ئۈچۈن
ـڭ ئامانلىقـ
ـن خەلقنىـ
ـا كېيىـ
ـان .ئەممـ
ـېھىت بولغـ
ـدە شـ
جەڭـ
ـەر دەل
ـۇ دەۋرلـ
ـەن .بـ
ـە ئۆتكـ
ـۇرۇش ھەرىكىتىگـ
ـى تـ
ـىپ قارشـ
پاسسـ
ـان
ـرى بولغـ
ـن بىـ
ـۇل قوماندانلىرىدىـ
ـۇپ موڭغـ
ـرى بولـ
-1243يىللىـ
ـڭ
ـەپ كونيانىـ
ـەلدەك ئىلگىرلـ
ـەن سـ
ـكەرلىرى بىلـ
ـان ئەسـ
ـۇ نويـ
بايجـ
ـدى.
ـان ئىـ
بوسۇغىســىغا كېلىــپ قالغـ
بايجــۇ نويــان  30مىــڭ ئەســكىرى بىلــەن ئاناتولىيــە
تۇپراقلىرىغــا باســتۇرۇپ كىرىــپ ،ئەرزىنجــان بىلــەن ســىۋاس
ئارىلىقىدىكــى كۆســەنتاغ دېگــەن يەرگــە يېتىــپ كەلگــەن.
موڭغۇلالرغــا قارشــى ســەلجۇقالر دۆلىتىنىــڭ  80مىــڭ ئەســكىرى
ـان موڭغۇل
ـاز بولغـ
ـۇنچە ئـ
ـن شـ
ـا ئۆزىدىـ
ـدى .ئەممـ
ـار ئىـ
ـى بـ
كۈچـ
ـۇ
ـى بـ
ـەن .چۈنكـ
ـەر يېڭىلگـ
ـتا تۈركلـ
ـى ئۇرۇشـ
ـكەرلىرىگە قارشـ
ئەسـ
ـى دەپ قارالغان
ـىنىڭ قاتىلـ
ـى دادىسـ
ـكەرلىرىنىڭ قوماندانـ
ـۈرك ئەسـ
تـ
خەلــق ۋە ئەســكەرلەر تەرىپىدىــن ھېــچ ياخشــى كۆرۈلۈشــكە
ـدى.
ـرەۋ(ىى) ئىـ
ـەددىن كەيھۈسـ
ـۇلتان غىياسـ
ـان سـ
ـەر بولمىغـ
مۇيەسسـ
بــۇ يــاش ســۇلتاننىڭ ئەتراپىدىكــى ياخشــى قومانــدان ۋە ۋەزىــر
ئەزەمالرنىــڭ ھەممىســى قارشــى كۈچلــەر تەرىپىدىــن يوقۇتۇلغــان،
ـان
ـل بولمىغـ
ـۇلتانغا مايىـ
ـن سـ
ـن كۆڭۈلدىـ
ـپ ،چىـ
ـرى رەنجىـ
قالغانلىـ
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بەگلــەر بولــۇپ ،بۇالرمــۇ ئاساســەن ئۈمىدىنــى ،ئىشــەنچىنى
ـى
ـكەر ۋە خەلق ياخشـ
ـە ئەسـ
ـن ۋەزىيەتتـ
ـۇ قىيىـ
ـدى .بـ
ـان ئىـ
يوقاتقـ
ـق ئىدى.
ـا ئىھتىياجلىـ
ـر قوماندانالرغـ
ـقا ماھىـ
ـەتچىلەرگە ،ئۇرۇشـ
سىياسـ
ئەممــا ھەقىقــەت شــۇكى ئۇنــداق بىــر ئارقىســىدىن ئەگىشــىپ
ماڭىدىغــان ،ئــۇرۇش مەيدانلىرىــدا باھادىرلىــق بىلــەن جــەڭ
قىلىدىغــان يىگىــت ،مــەرت ئىشــەنچىلىك بىــر قومانــدان يوقتــى.
شــۇڭا موڭغۇلــار بىلــەن بولغــان ئۇرۇشــتا تــۈرك ئەســكەرلەرنىڭ
ـى بولمىغانلىقى،
ـىمۇ جەڭگىۋارلىقـ
ـۆپ بولسـ
ـە كـ
ـە ھەسسـ
ـانى نەچچـ
سـ
ھەممىســى جېنىنــى ساقالشــقا ئۇرۇنغانلىقــى ئۈچــۈن ،جــەڭ
باشــلىنار باشــانماي دۈشــمەن تەرىپىدىــن يېڭىلىــپ ،دۈشــمەننىڭ
جەڭگىۋارلىقىنــى ئۆستۈرۈشــكە ســەۋەپ بولغــان .يەنــە بىــر
ســەۋەپ غىياســەددىن كەيھۈســرەۋنىڭ ناھايىتــى تەككەببــۇر بىــر
قوماندانــى دۈشــمەننى ســەل چاغــاپ مۇنــداق دەيــدۇ« :ئەگــەر
ـر
ـقا بىـ
ـە باشـ
ـۇ يەنـ
ـان تەقدىردىمـ
ـە بولغـ
ـەن بىللـ
ـۇالر بىلـ
ـاھ ئـ
ئالـ
ئەمىرگــە ئىھتىياجىمىــز يــوق» بــۇ بۈيــۈك «كۇفــۇر ۋە خاتــا»
بىلــەن جەڭگــە كىرگــەن قومانــدان بىردىنــا يېڭىلىــدۇ .بۇنىــڭ
ئارقىســىدىنال ســۇلتان غىياســەددىن كەيھۈســرەۋ ئــۇرۇش تۈگــە-
ـدى
ـۇپ ،ئالـ
ـاپ قويـ
ـى تاشـ
ـكەرلىرىنى ۋە ئەمىرلىرىنـ
ـا ئەسـ
تۈگۈمەيـ
ئارقىســىغا قارىمــاي باشــتا توقاتقــا ئاندىــن ئەنقەرەگــە ۋە كېيىــن
ئانتالياغــا قېچىــپ كېتىــدۇ.
ســۇلتاننىڭ قاچقىنىنــى تۇيغــان ئەســكەرلەر ئارقا-ئارقىدىــن
قېچىشــقا باشــايدۇ .ئــەڭ كۈلكىلىــك ئىــش شــۇكى قاچقــان
ـكىرىي
ـى ،ئەسـ
ـۇرۇق چىدىرالرنـ
ـان قۇپقـ
ـپ قالغـ
ـكەرلەردىن قېلىـ
ئەسـ
ـن،
ـى مۇمكىـ
ـوزاق بولۇشـ
ـر تـ
ـۇ بىـ
ـار بـ
ـەن موڭغۇلـ
ـى كۆرگـ
بازىالرنـ
تۈركلــەر بىزگــە ھەربىــي تاكتىــك ئىشــلىتىۋاتقان ئوخشــايدۇ دەپ
ئويــاپ داۋاملىــق ئالغــا ئىلگىرلەشــكە پېتىنالمــاي ئىككــى كــۈن
ســاقاليدۇ .ئاخىــرى ھېــچ بىــر گۇمانلىــق شــەپىنىڭ يوقلىقىنــى
ـپ ،ئاخىرقى
ـا ئاتلىنىـ
ـي يۈزلۈك ھۇجۇمغـ
ـار ئومۇمىـ
ـەزگەن موڭغۇلـ
سـ
غەلبىنــى قولغــا كەلتــۈرۈپ ،ئۇچرىغانــا يەرنــى تاالن-تــاراج
قىلىــدۇ .كــەڭ كۆلەملىــك ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ئېلىــپ بارىــدۇ.
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موڭغۇلــار بــۇ ئۇرۇشــتا  300تۆگىگــە ئارتقــۇدەك ئالتــۇن،
ئــۈچ مىــڭ ھايۋانغــا ئارتقــۇدەك ھەرخىــل قىممــەت باھالىــق
زىبۇ-زىننەتلەرنــى ئولجــا ئالىــدۇ.
ســۇلتان غىياســەددىن كەيھۈســرەۋنىڭ ئەقىــل ۋە ئەخــاق
جەھەتتىكــى زەئىپلىكــى ،قورقۇنچاقلىقــى تۈپەيلىدىــن ئاناتولىيــە
ســەلجۇقالر دۆلىتــى سىياســى ،ھەربىــي ۋە ئىجتىمائىــي جەھەتتىــن
ـائادىتى
ـت -سـ
ـڭ بەخـ
ـەۋەپتىن خەلقنىـ
ـۇ سـ
ـان .شـ
ـق ئۇپرىغـ
قاتتىـ
زاۋاللىققــا يۈزلىنىــپ ،مىللىــي مەۋجۇتلۇقتىــن ،مۇســتەقىللىقىدىن
مەھــرۇم قالغــان.
موڭغۇلــار ئارقا-ئارقىدىــن ئېرىشــكەن غەلبــە نەتىجىســىدە
ۋە بايجــۇ نويــان ســەلجۇقالر ســۇلتانىنىڭ كونيادىــن ئايرىلىــپ
ـا
ـارەتلىنىپ ،ئالدىغـ
ـۇ جاسـ
ـن تېخىمـ
ـن كېيىـ
ـى ئاڭلىغاندىـ
قاچقانلىقىنـ
ئۇچرىغانلىكــى مەۋجۇداتنــى ئۆلتــۈرۈپ ،ســەلجۇقالرنىڭ پايتەختــى
كونيانــى مۇھاســىرىغا ئالغــان .موڭغۇلالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقىنــى
ئوبــدان بىلىدىغــان كونيــا خەلقــى ئىشــىك-دېرىزىلىرىنى چىــڭ
يېپىــپ جېنىنــى ســاقالپ قېلىشــنىڭ ئامالىنــى قىلىشــقا باشــلىغان.
ئەممــا ئەينــى چاغــدا بۇنــداق قىلىشــنىڭ ياخشــى بىــر ئامــال-
ـدى.
ـان ئىـ
ـدەپ ئايـ
ـەش قولـ
ـىگە بـ
ـە كىشـ
ـلىكى ھەممـ
ـارە ئەمەسـ
چـ
ـى
ـاش قوماندانـ
ـكەرلىرىنىڭ بـ
ـۇل ئەسـ
ـتىگە موڭغـ
ـڭ ئۈسـ
ئۇنىـ
ـى.
ـەم ئىچكەنتـ
ـكە قەسـ
ـۈز قىلىۋىتىشـ
ـى تۈپتـ
ـان كونيانـ
ـۇ نويـ
بايجـ
شــۇنداق قىيىــن شــارائىتتا ســەلدەك ئالدىغــا كەلگەننىــا
سىرىپ-ســۈپۈرۈپ يــوق قىلىۋاتقــان موڭغــۇل ئەســكەرلىرىگە
ـەن خەلقنىڭ
ـلىكىنى بىلگـ
ـن ئەمەسـ
ـنىڭ مۇمكىـ
ـى تۇرۇشـ
ـپ قارشـ
ئاكتىـ
ســۆيۈملۈك ۋەزىــرى ۋە قوماندانــى نىزامىددىــن ئالــى جااللىدىــن
رۇمىنىــڭ قوللىشــى ئاســتىدا موڭغۇلــار بىلــەن ســۈلھ تۈزۈشــنىڭ
چارىســىنى قىلىشــقا باشــلىغان.
نىزامىددىــن ئالــى خەلققــە مۇراجىئــەت قىلىــپ ،خەلقنىــڭ
ئامانلىقىنــى ســاقالپ قېلىشــى ئۈچــۈن مال-مۈلكىدىــن ۋاز
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ـپ،
ـى يىغىـ
ـڭ مال-دۇنيالىرىنـ
ـدۇ ۋە خەلقنىـ
ـەپ قىلىـ
ـىنى تەلـ
كېچىشـ
كونيــا ســىرتىدا چىدىــر تىكىــپ ياتقــان موڭغــۇل ئەســكەرلىرىنىڭ
ـپ
ـۇرۇش توختىتىلىـ
ـرى ئـ
ـدۇ .ئاخىـ
ـوۋغا قىلىـ
ـا سـ
ـى نويانغـ
قوماندانـ
كونيــا خەلقىنىــڭ قىرغىنچىلىققــا ئۇچرىشــىدىن ســاقالپ قالىــدۇ.
ـا
ـاپ كونيـ
ـى قولـ
ـن ئالىنـ
ـى نىزامىددىـ
ـن رۇمـ
ـدا جااللىدىـ
ـۇ چاغـ
بـ
خەلقىگــە ۋەز ســۆزلەپ ئۇالرنــى ســەپەرۋەرلىككە كەلتۈرگــەن.
ـە
ـا كەلگىچـ
ـپ كونياغـ
ـا چىقىـ
ـن يولغـ
ـى بەلختىـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
بولغــان بــۇ جەريانالردىكــى ئەمەلىــي تەجربىلىــرى ۋە ئىلمىگــە
تايىنىــپ ھــەم تۈركلەرنــى ھــەم ئەتراپتىكــى خەلقلەرنــى ئوبــدان
ـڭ ياۋۇزلۇقىغا
ـە موڭغۇلالرنىـ
ـەن بىرگـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـەن .شـ
ـۇپ يەتكـ
تونـ
شــاھىت بولغــان بىــر شــەخس ئىــدى .ئــۇ موڭغۇلالرنىــڭ
ـڭ
ـاپىر خەلقلەرنىـ
ـقا مۇسـ
ـى ۋە باشـ
ـان ئائىلىسـ
ـن قاچقـ
قىرغىنچىلىقىدىـ
ئاھــۇ زارىنــى كــۆرۈش بىلــەن بىرگــە موڭغۇلالرنىــڭ بــەزى
ـڭ
ـى موڭغۇلالرنىـ
ـر كۈنـ
ـان بىـ
ـۇ ھامـ
ـەن .ئـ
ـى كۆرگـ
ئاالھىدىلىكلىرىنـ
بــۇ تۇپراقالردىــن كېتىدىغانلىقىنــى ،قالــدى دېگــەن تەقدىردىمــۇ
مۇســۇلمان بولــۇپ ئاسىمىالتســىيە بولــۇپ كېتىدىغانلىقىغــا
ئىشــەنگەن .ۋاھالەنكــى كېيىــن جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بــۇ يىراقنــى
ـى
ـا قارشـ
ـۇ موڭغۇلالرغـ
ـۇڭا ئـ
ـپاتلىدى .شـ
ـخ ئىسـ
ـى تارىـ
كۆرەرلىكىنـ
ـپ
ـا ئاكتىـ
ـى ئۇالرغـ
ـۈزدى ،يەنـ
ـەت يۈرگـ
ـر سىياسـ
ـا بىـ
ـۆز ئالدىغـ
ئـ
ـۇلىنى
ـۇرۇش ئۇسـ
ـى تـ
ـىپ قارشـ
ـا پاسسـ
ـنىڭ ئورنىغـ
ـى تۇرۇشـ
قارشـ
ـدەك
ـدا دەپ ئۆتكەنـ
ـى يۇقىرىـ
ـن رۇمـ
ـى جااللىدىـ
ـدى .چۈنكـ
قولالنـ
ـۇپ
ـى تونـ
ـپ تۈگەيدىغانلىقىنـ
ـدە ئېرىـ
ـەر ئىچىـ
ـڭ تۈركلـ
موڭغۇلالرنىـ
ـىرىدە
ـق ئەسـ
ـى» ناملىـ
ـى مافـ
ـىدا «فىھـ
ـۇ توغرىسـ
ـۇ بـ
ـەن .ئـ
يەتكـ
ـا
ـىلەر .ئەممـ
ـردەك كۆرۈسـ
ـى كاپىـ
ـىلەر ئۇالرنـ
ـدۇ« :سـ
ـداق دەيـ
مۇنـ
مــەن كىلەكچەكتىكــى مۆمىنلەرنــى كۆرۈۋاتىمــەن».
جااللىدىــن رۇمــى موڭغۇلــار بىلــەن ئامــال بــار ئىتتىپــاق
ئۆتــۈپ ،ئاستا-ئاســتا ئۇالرنىــڭ ئىتىقادىغــا تەســىر قىلىــپ،
ئۇالرنــى ئېرىتىــپ تۈگىتىۋىتىشــنىڭ الزىملىقىدىــن ئىبــارەت يېڭــى
ـق
ـۇر ئەتراپلىـ
ـۇ چوڭقـ
ـە ئـ
ـدۇ .يەنـ
ـا قويىـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـر پىكىرنـ
بىـ
تەپەككــۇر قىلىــپ «فىھــى مافــى» ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق
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پىكىــر يۈرگۈزىــدۇ:
موڭغۇلالرنىــڭ بــۇ يەرلەرگــە كېلىشــتىن بــۇرۇن كىيىدىغــان
ـرى
ـى قوراللىـ
ـدى .قولىدىكـ
ـوق ئىـ
ـرى يـ
ـان ئاتلىـ
ـى ،مىنىدىغـ
كىيمـ
ئوتۇندىــن ئىبــارەت ئىــدى .ھازىــر ئۇالرنىــڭ قارنــى تويــۇپ،
ـى
ـى قورالالرنـ
ـەڭ ياخشـ
ـپ ،ئـ
ـى مىنىـ
ـەرەپ ئاتلىرىنـ
ـى ئـ
ـەڭ نوچـ
ئـ
تۇتــۇپ ،ھەشــەمەت ۋە كىبىرلىككــە مەپتــۇن بولــدى.
جااللىدىــن رۇمــى يەنــە ئۇالرنىــڭ مۇنــداق غەلبىلەرگــە
ئېرىشىشــىنى مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ:
موڭغۇلالرنىــڭ كۆڭۈللىــرى ســۇنۇق ،ناھايىتــى ئاجىــز بىــر
ـا
ـۋۇرۇپ مۇناجاتتـ
ـت يالـ
ـەر ۋاقىـ
ـە ھـ
ـۇالر تەڭرىگـ
ـدى .ئـ
ـق ئىـ
خەلـ
ـا
ـپ ئۇالرغـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـڭ مۇناجىتىنـ
ـۇ ئۇالرنىـ
ـدى .تەڭرىمـ
بولـ
ـداق
ـڭ بۇنـ
ـدە ئۇالرنىـ
ـە كەلگەنـ
ـدى بۈگۈنگـ
ـدى .ئەمـ
ـاردەم قىلـ
يـ
ـىدە
ـى نەتىجىسـ
ـۇم سېلىشـ
ـقىالرغا زۇلـ
ـپ ،باشـ
ـپ ،كۈچلىنىـ
ئۇلۇغلىنىـ
ـى
ـى .دېمەككـ
ـول ئاچتـ
ـقا يـ
ـوق قىلىشـ
ـى يـ
ـرى ئۇالرنـ
ـۇغ تەڭـ
ئۇلـ
دۇنيانــى ئىگىلىشــىنىڭ ســەۋەبى ئۇالرنىــڭ كۈچلــۈك بولىشــىدىن
ئەمــەس ،بەلكــى تەڭرىنىــڭ ئىلكىدىكــى ئىــش ئىكەنلىكىنــى
بىلىشــى ئۈچــۈن ،ھــەق تائــاال ئۇالرنــى جازااليــدۇ .باشــتا
ئــۇالر ئىنســانالردىن يىــراق ،نامــرات ،ئاچ-يالىــڭاچ ســەھراالردا
ياشــايتتى .تىجــارەت قىلىــش ئۈچــۈن خارەزىــم ۋىاليەتلىرىگــە
ـى
ـۈن تىجارەتچىلەرنـ
ـۇش ئۈچـ
ـى توسـ
ـاھ بۇنـ
ـم شـ
ـى .خارەزىـ
كېلەتتـ
ئۆلتۈرۈشــكە پەرمــان چۈشــۈرەتتى .موڭغۇلــار پادىشــاھلىرىنىڭ
ـاھى
ـدى .پادىشـ
ـتۇق» دېـ
ـپ «تۈگەشـ
ـپ دەرت ئېيتىـ
ـا بېرىـ
يانلىرىغـ
ئــون كۈنلــۈك ئىجــازەت ئېلىــپ ،بىــر غارنىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ
تەڭرىگــە يالــۋۇرۇپ دۇئــا تىــاۋەت قىلــدى .تەڭرىمــۇ ئۇنىــڭ
مۇناجىتىنــى قوبــۇل قىلىــپ «ســېنىڭ تىلەكلىرىڭنــى قوبــۇل
قىلدىــم .ســىرتقا چىــق ،ئەمــدى قەيەرگــە بارســاڭ بــار ھــەر
ـا
ـاھنىڭ قۇلىقىغـ
ـاۋاز شـ
ـر ئـ
ـەن بىـ
ـەن» دېگـ
ـەر بولىسـ
ـم مۇزەپپـ
دائىـ
ئاڭالنــدى .بۇنىــڭ بىلــەن خەلقىنــى ئارقىســىغا ســېلىپ قەيەرگــە
بارســا شــۇ يــەردە غەلبىگــە ئېرىشــتى .پۈتــۈن ئۇرۇشــتا غالىــپ
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كەلــدى ۋە يــەر يۈزىگــە يېيىلــدى.
بۇنــداق قاراشــتا بولىدىغانــار يالغــۇزال جااللىدىــن رۇمــى
بولماســتىن نۇرغــۇن ئىســام ئالىملىــرى موڭغۇلالرنىــڭ بۇنــداق
غەلبىگــە ئېرىشىشــىنى مۇســۇلمانالرغا بولغــان بىــر ئىالھىــي جــازا
ـى
ـۈن ئۇالرنـ
ـى ئۈچـ
ـن ئازغانلىقـ
ـۇلمانالر يولدىـ
ـۇدى .مۇسـ
دەپ تونـ
ـۇ
ـىمۇ شـ
ـتى .دېمىسـ
ـدۈردى دېيىشـ
ـى كۈچلەنـ
ـقا چىڭگىزخاننـ
جازاالشـ
زامانــدا ئابباســىيە خەلىپىلىكــى ۋە ســەلجۇقالر دۆلىتــى زاۋاللىققــا
ـي پاكىتالردا
ـاراش تارىخىـ
ـۇ قـ
ـدى .بـ
ـە ئىـ
ـر ۋەزىيەتتـ
ـەن بىـ
يۈزلەنگـ
ھەممىمىزگــە ئايــان.
ـان بارلىق
ـەن بولغـ
ـار بىلـ
ـدا موڭغۇلـ
ـپ ئېيتقانـ
ـەن قىلىـ
ئومۇمـ
ـقانتى.
ـەت بىلەن ئاخىرالشـ
ـى مەغلۇبىيـ
ـلەرنىڭ ھەممىسـ
ـپ كۈرەشـ
ئاكتىـ
ـۈچ
ـۇدەك كـ
ـى چىققـ
ـا قارشـ
ـدا ئۇالرغـ
ـڭ قولىـ
ـۇلمان خەلقلەرنىـ
مۇسـ
ـاق
ـن سـ
ـەتلىك قىرغىنچىلىقالردىـ
ـدى .دەھشـ
ـان ئىـ
ـكەر قالمىغـ
ۋە ئەسـ
ـپ مۇجادىلــە قىلىشــقا چاقىرىــش ،مەۋجــۇت
قالغــان خەلقنــى ئاكتىـ
ـەر قېتىملىق
ـاراۋەر .ھـ
ـەن بـ
ـش بىلـ
ـۇپ بېرىـ
ـە تۇتـ
ـى ئۆلۈمگـ
خەلقنـ
ـدى .خەلقنىڭ
ـەت ئەكەلگەن ئىـ
ـا مەغلۇبىيـ
ـڭ ئورنىغـ
ـاڭ زەپەرنىـ
قوزغىـ
ـداق
ـى .بۇنـ
ـول ئاچقانتـ
ـىگە يـ
ـڭ كېلىشـ
ـات زۇلۇمنىـ
ـتىگە قاتمۇقـ
ئۈسـ
ـىمۇ
ـۇ بولسـ
ـۇپ ،ئـ
ـار بولـ
ـول بـ
ـرال يـ
ـەت بىـ
ـتىدا پەقـ
ـارائىت ئاسـ
شـ
ـۇرۇش».
ـى تـ
ـىپ قارشـ
«پاسسـ
پاسســىپ قارشــى تــۇرۇش دېگەنلىــك كــۆز ئالدىمىزدىكــى
مەۋجــۇت ئىمكانالردىــن تولــۇق پايدىلىــپ خەلقنىــڭ بارلىقىنــى
ـىنىڭ ئالدىنى
ـپ كېتىشـ
ـق قىرىلىـ
ـڭ داۋاملىـ
ـش ،ئۇالرنىـ
ـداپ قېلىـ
قوغـ
ئېلىــش ۋە ســەۋر قىلىــش ئارقىلىــق داۋاملىــق كۈچىيىــش يولىغــا
قــاراپ ئىلگىرلــەپ ،كەلگۈســىدىكى ئاكتىــپ كۈرەشــكە تەييارلىــق
قىلىــش دېمەكلىكتــۇر.
ـم.
ـلىكى الزىـ
ـى ئۈزمەسـ
ـز ئۈمىدىنـ
ـن ھەرگىـ
ـانالر ئالالھتىـ
ئىنسـ
ئۇنىــڭ ئۈچۈنمــۇ ئالەملەرنىــڭ رەببــى يۈســۈپ سۈرىســىنىڭ
ـد
ـن نائۈمىـ
ـڭ رەھمىتىدىـ
ـدۇ« :ئالالھنىـ
ـداق دەيـ
ـدە مۇنـ
-87ئايىتىـ
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بولمــاڭالر ،شۈبھىســىزكى ،پەقــەت كاپىــر قەۋمــا ئالالھنىــڭ
رەھمىتىدىــن ئۈمىدســىزلىنىدۇ».
جااللىدىــن رۇمــى ھاياتتــا قالغانالرغــا ئۈمىــد بېغىشــاپ،
ـدە
ـق ئىچىـ
ـردى .تىنچلىـ
ـقا چاقىـ
ـى تۇرۇشـ
ـىپ قارشـ
ـى پاسسـ
ئۇالرنـ
ـان
ـۈن قەھرىمـ
ـە ئۈچـ
ـى مۇجادىلـ
ـۈزۈپ كەلگۈسـ
ـى ئۆتكـ
ـر دەۋرنـ
بىـ
ئــەۋالت يېتىشتۈرۈشــكە ئاتلىنىــدۇ .ئۇرۇشــنىڭ دەســتىدىن
ھالســىزالنغان ،ئۈمىدســىز خەلقنىــڭ يارىلىرىغــا مەنىۋىــي مەلھــەم
ســۈرىدۇ .قاراڭغۇلۇقتــا تېڭىرقىغــان خەلققــە ئۈمىدنىــڭ نۇرلــۇق
چىرىغىنــى ياقىــدۇ .ئــۇالر بىلــەن تــەڭ يېتىــپ قوپىــدۇ .ئــۇالر
بىلــەن ھــەم ســۆھبەتتە بولىــدۇ ،تاپقاننــى تــەڭ يــەپ ئىچىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بــۇ قاراشــلىرى ۋە ئەمەلىــي ھەرىكىتــى
دۈشــمەندىن قورققانلىــق ئەمــەس بەلكــى پۈتۈنلــەي ھــاالك
بولۇشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــپ ،ئۆلگــەن ئۈمىدلەرنــى قايتىدىــن
تىرىلــدۈرۈپ ،قايتــا تىرىلىــش ئۈچــۈن يــول ياســىماق ،ئــۇل
ســالماق بولــۇپ ھېســاپلىناتتى.
ئىســام دۇنياســى موڭغۇلالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقــى ئاســتىدا
خانى-ۋەيــران بولغــان شــۇنداق بىــر مەزگىلــدە ،قايتىدىــن
ـى
ـى دۆلەتنـ
ـەۋالت ۋە يېڭـ
ـر ئـ
ـى بىـ
ـى يېڭـ
ـۈرك مىللىتـ
ـەن تـ
تىرىلگـ
بارلىققــا كەلتــۈرۈش يولىــدا ئاكتىــپ مۇجادىلــە قىلــدى ۋە بــۇ
جاپالىــق ئەمگەكنىــڭ مېۋىســى ھەقىقەتــەن ئارىدىــن ئــۇزۇن
ـي جەھەتتىن
ـي ۋە مەنىۋىـ
ـن ماددىـ
ـدى .كېيىـ
ـەن ئىـ
ـەي كۆرۈلگـ
ئۆتمـ
تەرەققــى قىلىــپ ،كۈچلەنگــەن تــۈرك خەلقــى جاھاننــى نەچچــە
ئەســىر ســورىغان ئوســمانلى دۆلىتىنــى قــۇرۇپ چىقتــى.

215

 .20ئۆلۈم
جااللىدىن ئۆلسە ،ئۆلدى دېمەڭالر،
چۈنكى ئۆلدۈم ،تىرىلدىم.
دوست ئالدى ،ئەكەتتى مېنى.

-مەۋالنا

بىــز ئىنســانالر ئۈچــۈن ئۆلــۈم ،ئــەڭ تەبىئىــي بولغــان
نەتىجىــدۇر ۋە بــار بولىشــىمىزنىڭ بىــر ســەۋەبىدۇر .ئۆلــۈم بىــز
ـر ھەقىقەتتۇر.
ـۇنمايدىغان بىردىنبىـ
ـىگە بوي سـ
ـانالرنىڭ ئىرادىسـ
ئىنسـ
ـدۇ.
ـرەك بەرمەيـ
ـن دىـ
ـۇش دېگەنلىكتىـ
ـوق بولـ
ـەي يـ
ـۈم پۈتۈنلـ
ئۆلـ
ئۆلــۈم ،بــۇ دۇنيــا ھاياتىدىــن ئاخىــرەت ھاياتىغــا كۆچــۈش
ـادا قايتىدىن
ـۇ دۇنيـ
ـپ ،ئـ
ـن كېتىـ
ـۇ دۇنيادىـ
ـۈم بـ
ـۇر .ئۆلـ
دېگەنلىكتـ
تۇغۇلــۇش دېمەكتــۇر .ئۆلــۈم دېمــەك مــاكان ،زامــان بــار بــۇ
ـر
ـان بىردىنبىـ
ـە ئاپىرىدىغـ
ـۇ ئالەمگـ
ـىز ئـ
ـىز ،زامانسـ
ـن ماكانسـ
ئالەمدىـ
يــول دېمەكــدۇر.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككــۇرى بويىچــە «ئاشــىق»نىڭ
ـىق،
ـدۇ« :ئەي ئاشـ
ـداق دەيـ
ـۇ مۇنـ
ـۇر .ئـ
ـى دېمەكتـ
ـالىغا يېتىشـ
ۋىسـ
ئاشــىقالرنىڭ ھاياتــى ئۆلۈمــدە .كۆڭۈلگــە كۆڭــۈل بەرمەســتىن،
باشــقا ســۈرەت بىلــەن تاپالمايســەن».
«جاننــى ســەل ئالغاندىــن كېيىــن ،ئۆلــۈم شــېكەردەك
بولىــدۇ.
ئۆلــۈش ئارقىلىــق ســېنىڭ بىلــەن بىرگــە بولغاندىكىــن،
ئۆلــۈم بىزگــە تاتلىــق جاندىنمــۇ تاتلىــق تۇيۇلىــدۇ».
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ـان.
ـچ قورقمىغـ
ـن ھېـ
ـوپالر ئۆلۈمدىـ
ـەۋۋۇپالر ۋە پەيالسـ
مۇتەسـ
ـى
ـوي كۈنـ
ـڭ تـ
ـى ئۆزىنىـ
ـەن كۈنىنـ
ـى ئۆلگـ
ـن رۇمـ
ـا جااللىدىـ
ھەتتـ
ـالىغا يېتىدىغان
ـىقىنىڭ ۋىسـ
ـى ئاشـ
ـۇ كۈننـ
ـى ئـ
ـاپلىغان .يەنـ
دەپ ھېسـ
كــۈن دەپ بىلگــەن .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھازىرغىچــە كونيــادا ئــۇ
ۋاپــات بولغــان -12ئاينىــڭ -17كۈنىنــى «شــەبئى ئــارۇس»
يەنــى «تــوي كېچىســى» دەپ چــوڭ تەبرىكلــەش پائالىيەتلىــرى
ئۆتكۈزىلىــدۇ.
ئۆلۈمدىــن ئىبــارەت بــۇ ھەقىقــەت ئىنســانالر ئۈســتىدىن،
ـان
ـە قىلىدىغـ
ـۇم غەلبـ
ـتىدىن چوقـ
ـار ئۈسـ
ـق جانلىقـ
ـن بارلىـ
جۈملىدىـ
بىــر ھەقىقــەت .ئۆلــۈم مەيلــى شــاھ مەيلــى گاداي ،مەيلــى
كۈچلــۈك ،مەيلــى ئاجىــز ھەممىســىنى ئــۆز قوينىغــا ئېلىــپ،
كەلكۈنــدەك ھەممىنــى غــەرق قىلىــپ ،ئــۇ ئالەمگــە كۆتۈرىــدۇ.
بىــز ئۆلۈمنــى ئويلىغىنىمىــزدا بىــر تەرەپتىــن قورقســاق
ـدا
ـەت ئالدىـ
ـۇ ھەقىقـ
ـارەت بـ
ـن ئۆلۈمدىــن ئىبـ
ـر تەرەپتىـ
ـە بىـ
يەنـ
تۆۋەنچىلىــك بىلــەن تەســلىم بولىمىــز .ئۆلۈمنــى تەپەككۇرىمىــزدا
ـى تېخىمۇ
ـڭ قەدىر-قىممىتىنـ
ـۇ ھاياتنىـ
ـن بـ
ـن كېيىـ
ـۇل قىلغاندىـ
قوبـ
تونــۇپ يېتىمىــز .ئەگــەر ئۆلــۈم قورقۇنچىســى بىزنــى چىرمــاپ
ئالغــان بولســا ئــۇ چاغــدا قانــداق قىــار ئىــدۇق؟ بۇندىــن
ـات تۇرۇپ
ـۈزۈپ ،ھايـ
ـدە ئۆتكـ
ـۇ ئىچىـ
ـى قورقـ
ـى ھاياتىمىزنـ
كېيىنكـ
ئۆلــەر ئىــدۇق .شــۇڭا ئۆلۈمگــە قورقــۇ ئىچىــدە نەپرەتلىنىشــنى
ـدۇق.
ـنى تاللىـ
ـى سۆيۈشـ
ـەن ئۇنـ
ـۇرلۇق بىلـ
ـى جەسـ
ـەس ،بەلكـ
ئەمـ
جااللىدىــن رۇمــى مۇنــداق دەيــدۇ« :ھەركىــم ئۆلۈمدىــن
ئۈركــۈپ قورقىــدۇ .ســوپىالر ئۇنىڭغــا بۇرۇتلىرىنىــڭ ئاســتىدىن
كۈلىــدۇ».
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى ئۆلــۈم مۇھەممــەد
ئەلەيھىســاالمنىڭ «ئۆلمەســتىن بــۇرۇن ئۆلــۈڭالر» دېگــەن
ھەدىســىگە ئۇيغــۇن بولغــان ئۆلۈمــدۇر .ئۆلمەســتىن بــۇرۇن
ـلىك،
ـان يەتكۈزمەسـ
ـىلەرگە زىيـ
ـزدا كىشـ
ـات چاغلىرىمىـ
ـەك ،ھايـ
ئۆلمـ
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زىيانلىــق نەپســىمىزنى ئۆلتــۈرۈپ ،تەبىئىيىتىمىزدىكــى ياخشــىلىققا
مايىــل ئاكتىــپ ئىنىرگىيىمىزنــى جۇشقۇنالشــتۇرۇپ ،ئىنســانالرغا
ـى
ـان مەجبۇرىيەتلىرىنـ
ـي ئىنسـ
ـش .ھەقىقىـ
ـارنى قىلىـ
ـق ئىشـ
پايدىلىـ
ئورۇناليدىغــان ،ھەقنــى تونــۇپ يەتكــەن ،نەدىــن كېلىــپ نەگــە
بارىدىغانلىقىنــى بىلگــەن ئىنســاندۇر .بۇنــداق ئىنســان دائىــم
ئۆزىنــى ،ئائىلىســىنى جۈملىدىــن بارلىــق قەۋمنىــڭ بەخــت-
ســائادىتىنى ،ســەلتەنەتىنى ئوياليدىغــان ،ئەركىــن ،پاكىــز بىــر
ـات
ـۇ ھايـ
ـۇڭا بـ
ـدۇ .شـ
ـۈرەش قىلىـ
ـۈن كـ
ـش ئۈچـ
ـەت يارىتىـ
جەمئىيـ
جاپا-مۇشــەققەتلەر بىلــەن تولغــان بىــر ھاياتتــۇر.
گېرمــان پەيالســوپلىرىدىن نېچشــى ( )1844-1900مەشــھۇر
كىتابــى «مۇزىكىدىــن تراگىدىيەنىــڭ تۇغۇشــى»دا قەدىمقــى
گرىكالرنىــڭ مۇنــداق بىــر ئەپســانە ھېكايىســىنى تىلغــا ئالىــدۇ:
ـى
ـول باشلىغۇچىسـ
ـنىڭ يـ
ـدا دىئونيوسـ
ـداس ئورمانـ
ـاھ مىـ
پادىشـ
سىلۇنۇســنى تۇتــۇش ئۈچــۈن قوغاليــدۇ .ئەممــا سىلۇنۇســنى
ـەت بىر
ـۈرۈپ ،نىھايـ
ـاپ يـ
ـز قوغـ
ـل ئىـ
ـۇزۇن مەزگىـ
ـدۇ .ئـ
تۇتالمايـ
ـۈرگەندىن
ـا چۈشـ
ـى قولغـ
ـاھ ئۇنـ
ـدۇ .پادىشـ
ـى تۇتىۋالىـ
ـى ئۇنـ
كۈنـ
كېيىــن ئۇنىڭدىــن مۇنــداق ســۇئال ســورايدۇ« :بىــر ئــادەم
ئۈچــۈن بــۇ دۇنيــادا ئــەڭ ياخشــى كۆرىدىغــان ۋە ئــەڭ كــۆپ
ئــارزۇ قىلىدىغــان نەرســە زادى نېمــە؟»
ـەي ،قىمىرداپمۇ
ـە دېمـ
ـر نەرسـ
ـچ بىـ
ـىلۇنۇس ھېـ
ـدا سـ
ـۇ چاغـ
بـ
قويمــاي جىــم تۇرۇۋالىــدۇ .پادىشــاھ جــاۋاپ بېرىشــكە قاتتىــق
ـن
ـپ ئارقىدىـ
ـۈپ كېتىـ
ـاپ كۈلـ
ـۇ قاقاقـ
ـەن ئـ
ـڭ بىلـ
ـتايدۇ .بۇنىـ
قىسـ
ـقا
ـدەك قىسـ
ـر كۈنـ
ـارە ،بىـ
ـەي بىچـ
ـدۇ« :ئـ
ـاۋاپ بېرىـ
ـداق جـ
مۇنـ
ئۆمــرى بــار قــەۋم ،بەخــت ۋە ھەقىرلىقنىــڭ بالىلىــرى ،مېنىــڭ
ـى
ـەڭ ياخشـ
ـۈن ئـ
ـىلەر ئۈچـ
ـاڭالر سـ
ـى ئاڭلىمىسـ
ـى بولغىنىمنـ
دېمەكچـ
ـكە
ـى سۆزلەشـ
ـىلەر مېنـ
ـۇس سـ
ـڭ ئەپسـ
ـا مىـ
ـى .ئەممـ
ـان بوالتتـ
بولغـ
زورالۋاتىســىلەر .ســىلەرنىڭ ئــەڭ ياخشــى نەرســىگە ئېرىشىشــىڭالر
ھەرگىــز مۇمكىــن ئەمــەس .ســىلەرنىڭ كۈتىۋاتقــان نەرســەڭالر
بــۇ دۇنياغــا ھېــچ كەلمەســلىكتىن ئىبــارەت بولــۇپ ،ھېــچ بــار
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ـىلەر
ـۇر .سـ
ـلىق دېمەكتـ
ـچ بولماسـ
ـى ھېـ
ـۇر يەنـ
ـلىق دېمەكتـ
بولماسـ
ـز
ـىلەرنىڭ تىـ
ـۇكى ،سـ
ـە شـ
ـر نەرسـ
ـى بىـ
ـى ياخشـ
ـۈن ئىككىنجـ
ئۈچـ
بىــر ۋاقىــت ئىچىــدە ئۆلۈشــىڭالردۇر».
دېمــەك ئىنســان پەقــەت ئۆلگەندىــا ئارزۇ-ئارمانلىرىغــا
ـقا
ـق ئەمگەك قىلىشـ
ـدا جاپالىـ
ـش يولىـ
ـا يېتىـ
ـۇ ئارمانالرغـ
ـدۇ .بـ
يېتىـ
توغــرا كېلىــدۇ .بــۇ ھاياتتــا تىرىشــىپ ئۆگىنىشــكە ،مىللــەت ۋە
ـى ئۈچۈن
ـانىيەتنىڭ بەختـ
ـۈن ئىنسـ
ـن پۈتـ
ـۈن ،جۈملىدىـ
ـەن ئۈچـ
ۋەتـ
ـدۇ .ئەمما
ـرا كېلىـ
ـىمىزغا توغـ
ـەت يارىتىشـ
ـي قىممـ
ـي ۋە مەنىۋىـ
ماددىـ
ـكار» دەپ تەكەببۇرلىق
ـى بىـ
ـن باشقىسـ
ـز «مېنىڭدىـ
ـۇ يولدا ھەرگىـ
بـ
قىلىشــقا يــول قويۇلمايــدۇ .بــۇ دۇنيــادا ھاياتــا بولىدىكەنمىــز
ـدە
ـى دەرىجىـ
ـەڭ ياخشـ
ـەن ئـ
ـك بىلـ
ـىمىزنى كەمتەرلىـ
ـان ئىشـ
قىلىۋاتقـ
ـىمىز
ـقا تىرىشىشـ
ـەل قىلىشـ
ـەڭ مۇكەممـ
ـرا ،ئـ
ـەڭ توغـ
ـىمىز ،ئـ
قىلىشـ
ـرەك.
كېـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
بــۇ ئۆيدىــن كېتىــپ ،ئۆينــى بوشاتســام ،مېنىڭــدەك يەنــە
ـا
ـدۇ .دۇنيـ
ـە كىرىـ
ـپ ئۆيگـ
ـىراقى كېلىـ
ـن ياخشـ
ـى مېنىڭدىـ
ـرى ياكـ
بىـ
ـراس قالغان.
ـۇنداق مىـ
ـا مۇشـ
ـن ئەۋالتقـ
ـە ئەجداتتىـ
ـىرلەر بويىچـ
ئەسـ
دادىســى تۇپــراق ئاســتىغا كىرســە ،ئوغلــى دادا بولىــدۇ .پەقــەت
ـداق بولمايدىغان
ـەر ئۇنـ
ـۇنداق .ئەگـ
ـەس ،ھايۋانمۇ شـ
ـانال ئەمـ
ئىنسـ
ـرى
ـۇق .كېچىلىـ
ـەن بوالتتـ
ـى كۆرمىگـ
ـۇ جانلىقنـ
ـادا بىرمـ
ـا دۇنيـ
بولسـ
ـى
ـنىڭ ئورنىنـ
ـدە ،قۇياشـ
ـپ كەتكەنـ
ـاش چېكىنىـ
ـن قۇيـ
ـۆك يۈزىدىـ
كـ
ـدۇ.
ـاي ئالىـ
ـەن ئـ
ـۇز بىلـ
يۇلتـ
ئۇنۇتماســلىق الزىمكــى ،ھــەر ئۆلگەننىــڭ ئورنىنــى
ـۇ
ـىدىن تېخىمـ
ـڭ ئارقىسـ
ـەر كەتكەننىـ
ـار .ھـ
ـى بـ
ـان بىرسـ
تولدۇرىدىغـ
ياخشــى ،تېخىمــۇ ئەقىللىــق بىرســى كېلىــدۇ .بــۇ دۇنيــا بىــر
ـۇن ئوينىغۇچىالرمىز.
ـز ئويـ
ـان .بىـ
ـەن تولغـ
ـۇن بىلـ
ـر ئويـ
ـال ،بىـ
خىيـ
ـىمىز الزىم.
ـنى بىلىشـ
ـەن ئويناشـ
ـىگە ئاساسـ
ـى قائىدىسـ
ـۇڭا ئويۇننـ
شـ
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.
جااللىدىــن رۇمــى ئۆلۈمنــى خــۇددى ئادەتتىكــى ئىشــتەك،
بىــر قۇشــنىڭ قەپەزدىــن قۇتۇلــۇپ ئازاتلىققــا ئېرىشــكىنىدەك،
ـش دەپ
ـدەكال ئىـ
ـۆز ئاچقانـ
ـا كـ
ـن دۇنياغـ
ـم يېڭىدىـ
ـى قېتىـ
ئىككىنجـ
قارايــدۇ .ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ:
ـك
ـۇش قانچىلىـ
ـۇپ ئۇچـ
ـن قۇتۇلـ
ـپەتەن قەپەزدىـ
ـقا نىسـ
قۇشـ
خــوش ،تاتلىــق تۇيۇلســا ،ماڭىمــۇ ئۆلــۈم ۋە بــۇ يۇرتتىــن
كۆچمــەك شــۇنچىلىك خــوش ۋە تاتلىــق تۇيۇلىــدۇ.
ئــەي روھ ئالىمىدىــن بــۇ دۇنياغــا تۇغۇلغانــار .ئەجــەل
ـى
ـەس ،بەلكـ
ـۈم ئەمـ
ـۇ ئۆلـ
ـا .بـ
ـە ،قورقمـ
ـدە ئۈركمـ
ـپ كەلگەنـ
يېتىـ
ئىككىنجــى قېتىــم يېڭىدىــن تۇغۇلۇشــتۇر.
ئۇ قەبرە تېشىمغا مۇنداق سۆزلەرنى يېزىڭالر دەيدۇ:
مــەن بېشــىمنى باالدىــن ،دائىــم بېرىــپ تۇرىدىغــان
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ئىمتىھاندىــن قۇتقــۇزدۇم.
«قۇتادغــۇ بىلىــك» ناملىــق ئەســەردە يۈســۈپ خــاس
ھاجىــپ ئۆلــۈم توغرىســىدا مۇنــداق دەيــدۇ:
قانچە قاچساڭمۇ ئاخىر ئۆلۈم تۇتقۇسىدۇر،
قانچىلىك تىرىك قالساڭمۇ ،ئاخىر ئۆلۈم يەتكۈسىدۇر.
(-1382بېيت)
ئۆلۈمگە غاپىللىق قىلما ،كۆڭلۈڭنى سەگەك تۇت،
قانچە ئۇزۇن ياشىساڭمۇ ،ئاخىر يەرنى تۆشەك قىلىسەن.
(-1383بېيت)
ئادەم بالىسى كارۋانغا ئوخشايدۇ،
قونالغۇدا ئۇزۇن تۇرالماس ،ئۇنىڭ مەنزىلى قېنى؟
(-1386بېيت)
نى-نى مال-دۇنياغا ئىگە بولغان دۇنيا بەگلىرى،
ئۆلــۈم ياقىســىدىن تۇتقانــدا كۆزلىــرى تەلمــۈرۈپ ئۆلــۈپ
كەتتــى.
(-6634بېيت)
نەچچە مىڭ يىل ياشىسىمۇ ئاخىر ئۆلۈم بار،
قانچىلىك دۇنيا توپلىسىمۇ ئارقىسىدا قالىدۇ.
(-6636بېيت)
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىــدا ،ھەربىــر ئىنســاننىڭ
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دۇنياغــا ئاپىرىــدە بولۇشــى بىلــەن ھاياتلىــق يولىدىكــى قىلغــان
ئەتكەنلىــرى ،ئىنســانالر جەمئىيىتىگــە قوشــقان تۆھپىســى پەرقلىــق
ـىمايدۇ.
ـىنىڭكىگە ئوخشـ
ـە بىرسـ
ـى يەنـ
ـڭ ھاياتـ
ـەر كىمنىـ
ـدۇ .ھـ
بولىـ
ھاياتلىقنىــڭ ئۆزىدىكــى مۇھتاجلىــق ۋە زۆرۈرىيــەت ســەۋەبىدىن
پەيــدا بولغــان پۈتكــۈل جاھانغــا تولــۇپ كەتكــەن ئېچىنىشــلىق
كۈلپەتلــەر ،قورقــۇالر ،ئىزتىراپــار ،ئۇچراۋاتقــان بەختســىزلىكلەر
ـىلىق ،يەنى
ـى ياخشـ
ـدۇ .ئەمەلىيەتتىكـ
ـم بولىـ
ـە ئايرىم-ئايرىـ
ئۆزگىچـ
ياخشــىلىق ھېســابلىنىدىغان بەخت-ســائادەت ،شــۈكۈر-قانائەت
دېگەندەكلەرمــۇ ھەربىــر ئىنســاندا ئۆزگىچــە ئىپادىســىنى تاپىــدۇ.
ـت
ـت .ۋاقىـ
ـە ۋاقىـ
ـك نەرسـ
ـەڭ قىممەتلىـ
ـى ئـ
مەۋجۇتلۇقىمىزدىكـ
توختىماســتىن بىزنــى قىســتاپ كېلىــپ دەم ئالغىلىمــۇ قويمايــدۇ،
ئــۇ قولىغــا قامچىســىنى ئېلىۋالغــان قۇلدارغــا ئوخشــاش ھــەدەپ
قامچىســىنى ئۇشــقايتىپ كەينىمىزدىــن قوغاليــدۇ .قوغال-قوغــا
ـە
ـدۇ .ھەممـ
ـدەپ ئەكىلىـ
ـىغا ھەيـ
ـۈم بوسۇغىسـ
ـى ئۆلـ
ـرى بىزنـ
ئاخىـ
ـاننىڭ
ـر ئىنسـ
ـبەتەن ھەربىـ
ـا نىسـ
ـان ۋاقىتقـ
ـى بولغـ
ـىنىڭ قاتىلـ
نەرسـ
ـر ئۆمۈر
ـى قەدىرلەپ بىـ
ـەر ۋاقىتنـ
ـىمايدۇ .بەزىلـ
ـى ئوخشـ
ـۆز قارىشـ
كـ
تىرىشــىپ ئۆگەنســە ،تىرىشســا ،ئىبــادەت قىلســا يەنــە بەزىلــەر
بىكارچىلىــق ھارۋىســىدا كوچــا كېزىــپ الغايــاپ يۈرىشــىدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى مەۋالنــا ھەزرەتلىرىنىــڭ زاتــى ،ئىنســانالر
ـەن ئىللىقلىق
ـىلىق ،مەرتلىكى بىلـ
ـان ۋە ئۇالرغا ياخشـ
ـتىدە پارلىغـ
ئۈسـ
ـى
ـق جاھاننـ
ـەن بارلىـ
ـۇرى بىلـ
ـاش نـ
ـتۇر .قۇيـ
ـر قۇياشـ
ـۇنغان بىـ
سـ
ئايدىڭلىتىــدۇ .قۇياشــنى پۈتــۈن دۇنيــا خەلقــى ســۆيىدۇ .شــۇڭا
ئۇنىــڭ ھاياتىمــۇ شــۇنچىلىك مەنىلىــك ،قەدىرلىــك ،شــەرەپلىك
ـك،
ـك ،قەدىرلىـ
ـۇنچىلىك مەنىلىـ
ـۇ شـ
ـدەك ،ئۆلۈمىمـ
ـات بولغىنىـ
ھايـ
ـان.
ـۈم بولغـ
ـر ئۆلـ
ـەرەپلىك بىـ
شـ
-1273يىلــى -12ئاينىــڭ -17كۈنــى ھەزرىتــى مەۋالنانىــڭ
ـۇلمان بولمىغان،
ـان ۋە مۇسـ
ـۇلمان بولغـ
ـىدىن مۇسـ
ـى ئارقىسـ
جىنازىسـ
ئــەر ۋە ئايــال ،چــوڭ ۋە كىچىــك ھەممــە مىللەتتىــن بولغــان
ـىمىغا
ـازە مۇراسـ
ـدە جىنـ
ـدۇ ھەمـ
ـاپ ماڭىـ
ـى يىغـ
ـا خەلقـ
ـۈن كونيـ
پۈتـ
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قاتنىشــىدۇ .مۇســۇلمانالر مۇســۇلمان بولمىغانالرغــا« :بــۇ
جىنــازە مۇراســىمىنىڭ ســىلەر بىلــەن نېمــە مۇناســىۋىتى بــار؟
بــۇ دىــن ســۇلتانى مەۋالنــا بىزنىــڭ ئىمامىمىــزدۇر» دېگەنــدە،
بۇنىڭغــا جاۋابــەن مۇســۇلمان بولمىغــان كونيــا خەلقــى مۇنــداق
جــاۋاپ بېرىــدۇ« :بىــز مۇســانىڭ ۋە پۈتــۈن پەيغەمبەرلەرنىــڭ
ھــەق پەيغەمبــەر ئىكەنلىكىنــى ئۇنىــڭ ســۆزلىرىدىن ئۆگەنــدۇق.
ـى
ـڭ ئىپادىلىرىنـ
ـرى ۋە ھەرىكەتلىرىنىـ
ـڭ خۇي-مىجەزلىـ
پەيغەمبەرلەرنىـ
ئۇنىڭــدا كــۆردۈق .ســىلەر ئۇنــى قانــداق ياخشــى كۆرســەڭالر
بىزمــۇ خــۇددى ســىلەردەك ياخشــى كۆرىمىــز .ســىلەر ئۇنىــڭ
مۇرتلىــرى بولســاڭالر بىزمــۇ ئۇنىــڭ مۇرتلىرىدىــن» دەپ جــاۋاپ
بېرىــدۇ.
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 .21يەتتە نەسىھەت
يۈرەكمىدۇ ئىنساننى سۆي دېگەن،
ياكى يالغۇزلۇقمىدۇر كۈشكۈرتكەن.
زادى نېمىدۇر سۆيمەك دېگەن؟
ئوتمۇ ياكى ئوتنى تۇتماقمىدۇر؟

-مەۋالنا

جااللىدىــن رۇمــى ئەردەملىــك ئىنســانالردىن بىــرى بولــۇش
ســۈپىتى بىلــەن ۋاپاتىدىــن كېيىــن يىلــار ،ئەســىرلەر ئۆتكــەن
ـان
ـە تولغـ
ـەن ھېكمەتكـ
ـدۇرۇپ كەتكـ
ـە قالـ
ـڭ بىزگـ
ـىمۇ ،ئۇنىـ
بولسـ
ـرى
ـا ئەللىـ
ـۈن دۇنيـ
ـاي پۈتـ
ـى يوقاتمـ
ـە قىممىتىنـ
ـۆزلىرى ھازىرغىچـ
سـ
ـۆزلىرى
ـەردەك سـ
ـۇ گۆھـ
ـا .شـ
ـاپ تۇرماقتـ
ـەردەك چاقنـ
ـدە گۆھـ
ئىچىـ
ھاياتنىــڭ مەناســىنى ئاڭالتماقتــا ،ئىنســانىيەتكە ئىنســانلىقنى
ئۆگەتمەكتــە ،ھاياتنىــڭ نــە قــەدەر گۈزەللىكىنــى تونۇتماقتــا،
قاراڭغۇلۇقنــى ئايدىڭلىتىــپ ،بىزگــە توغــرا يولنــى كۆرســەتمەكتە.
ـدە
ـۆزلىرىنىڭ ئىچىـ
ـان سـ
ـپ تۇرغـ
ـۇر چېچىـ
ـەردەك نـ
ـۇ گۆھـ
شـ
ـىدۇر:
ـە جۈملىسـ
ـى يەتتـ
ـرى تۆۋەندىكـ
ـەڭ ياقىدىغانلىـ
ـاڭا ئـ
مـ
 .1سېخىيلىق ۋە ياردەم سۆيەرلىكتە ئاقار سۇدەك بول.
 .2شەپقەت ۋە مەرھەمەتتە قۇياشتەك بول.
 .3باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىشتا كېچىدەك بول.
 .4غەزەپ ۋە ئەسەبىلىكتە ئۆلۈكتەك بول.
 .5كەمتەرلىك ۋە ئاق كۆڭۈللۈكتە تۇپراقتەك بول.
 .6خۇش مۇئامىلىدە دېڭىزدەك بول.
 .7يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول.
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.1سېخىيلىق ۋە ياردەم سۆيەرلىكتە ئاقار سۇدەك بول
خەسىســلىك مال-دۇنياغــا ھېرىســمەنلىك بولــۇپ ئادەمنىــڭ
قەلبىنــى ،كۆزىنــى قارارتىــدۇ ۋە روھىنــى كىرلىتىــدۇ .ســېخىيلىق،
مەرتلىــك ئاقــار ســۇدەك .خــۇددى ئاقــار ســۇ دائىــم ھەرىكــەت
ـكىنىچىلىقالرنى ئېقىتىپ،
ـق پاسـ
ـەۋەبىدىن بارلىـ
ـى سـ
ـە بولغانلىقـ
ھالەتتـ
پــاك ،سۈپســۈزۈك تۇرغىنىــدەك ســېخىي ئادەمنىــڭ روھــى ھــەر
ۋاقىــت پاكلىقىنــى ســاقالپ تۇرىــدۇ ،قەلبىــدە ئەســكىلىكنىڭ
زەررىچىلىرىمــۇ قالمايــدۇ.
مــەرت كىشــىلەر «ئالــاھ ھەقىقەتــەن ھەممىگــە رىزىــق
بەرگۈچىــدۇر» (زارىيــات سۈرىســى -58ئايــەت) دېگــەن ئايەتكــە
ئەگەشــكەن ھالــدا ھەرىكــەت قىلغانلىقــى ئۈچــۈن ،تېــرەن ۋە
ـرى پاك ۋە
ـن يۈرەكلىـ
ـە بولغانلىقىدىـ
ـىگە ئىگـ
ـۈل چۈشەنچىسـ
تەۋەككـ
ـېخىيلىقنىڭ
ـامدا سـ
ـز ئىسـ
ـۇغ دىنىمىـ
ـدۇر .ئۇلـ
ـى بايـ
كۆڭۈل-كۆكسـ
دەرىجىســى بەكمــۇ يۇقىــرى بولــۇپ ھەتتــا جىھــات بىلــەن
تــەڭ ئورۇنغــا قويىــدۇ .مۇســۇلمانالر ئــۆز ئــارا ياردەملىشىشــى
ـى
ـىنىڭ ئالدىنقـ
ـە ئېرىشىشـ
ـۈپ كاپالەتكـ
ـڭ تـ
ـي جەمئىيەتنىـ
ئىجتىمائىـ
شــەرتى دەپ قارايــدۇ .شــۇڭا قۇرئــان كەرىمــدە ۋە ھەدىســلەردە
ـان نۇرغۇن
ـت قىلىنغـ
ـىدا قەيـ
ـۇ توغرىسـ
ـدا بـ
ـام تارىخىـ
ـدە ئىسـ
ھەمـ
ئايــەت ،ھەدىــس ۋە ھېكايىلەردىــن ئۆرنەكلــەر بــار.
بەقەرە سۈرەسىنىڭ -245ئايىتىدە مۇنداق بۇيرۇيدۇ:
ـى ئالالھنىڭ
ـەن (يەنـ
ـەنە بېرىدىكـ
ـەرز ھەسـ
ـا قـ
ـى ئالالھقـ
كىمكـ
يولىــدا پۇل-مېلىنــى خۇشــاللىق بىلــەن ســەرپ قىلىدىكــەن)،
ئالــاھ ئۇنىڭغــا نەچچــە يــۈز ھەسســىگىچە كــۆپ قايتۇرىــدۇ...
ـۇل-
ـى پـ
ـىلەرگە (يەنـ
ـەن نەرسـ
ـن بەرگـ
ـۆز پەزلىدىـ
ـاھ ئـ
ئالـ
مالغــا) بېخىللىــق قىلىدىغانــار بېخىللىقىنــى ئۆزلىــرى ئۈچــۈن
پايدىلىــق دەپ گۇمــان قىلمىســۇن ،ئەمەلــدە بــۇ ئــۇالر ئۈچــۈن
زىيانلىقتــۇر ،ئۇالرنىــڭ بېخىللىــق قىلغــان نەرسىســى قىيامــەت
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ـران
ـېلىنىدۇ(...ئال ئىمـ
ـپ سـ
ـاق قىلىـ
ـا تاقـ
ـڭ بوينىغـ
ـى ئۇالرنىـ
كۈنـ
سۈرىســى -180ئايــەت)
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم بىزگــە «خوشنىســى ئــاچ تــۇرۇپ
تــوق ياتقــان بىزدىــن ئەمەســتۇر» دەپ خىتــاب قىلىــدۇ.
ھەزرىتــى ئەبۇبەكــرى ئۆزىنىــڭ بارلىــق مال-دۇنياســىنى
مەرتلىــك بىلــەن ســەرپ قىلىــپ مۇســۇلمان بولغــان قۇلالرنــى
ســېتىۋېلىپ قۇللۇقتىــن ئــازات قىلىــدۇ .بــۇ توغرىســىدا ئىســام
تارىخىــدا مۇنــداق بىــر ھېكايــە بــار:
ھەزرىتــى ئەبۇبەكــرى مۇســۇلمان قۇلالرنــى خوجايىنلىرىدىــن
ـى
ـازات قىلغانلىقىنـ
ـن ئـ
ـېتىۋېلىپ ،قۇللۇقتىـ
ـە سـ
ـا بويىچـ
ـەن باھـ
دېگـ
كۆرگــەن دادىســى ئوســمان ئەبــۇ كۇھافــە ئوغلىغــا مۇنــداق
دەيــدۇ« :ئوغلــۇم ،قارىســام بەكمــۇ ئۆلەرمــەن قۇلالرنــى ئېلىــپ
ئــازات قىلىۋاتىســەن! ھامــان ئــازات قىلغاندىكىــن كۈچلــۈك،
قاۋۇللىرىنــى تالــاپ ئــازات قىلســاڭ ،ئــەڭ بولمىغانــدا ســېنى
قوغداشــقا بولســىمۇ يارايــدۇ ئەمەســمۇ».
دادىســىنىڭ بــۇ ســۆزلىرىنى ئاڭلىغــان ئىســامنىڭ بىرىنجــى
خەلىپىســى ھەزرىتــى ئەبۇبەكــرى مۇنــداق جــاۋاپ قايتۇرىــدۇ:
«جېنىــم دادا! مــەن بــۇ ئىشــارنى پەقــەت ئالالھنىــڭ رىزاســى
ئۈچۈنــا قىلىۋاتىمــەن ».ئــۆز ۋاقتىدىكــى مۇســۇلمانالر ئەنــە
شــۇنداق پىــداكار ،مــەرت كىشــىلەردىن ئىــدى.
جااللىدىــن رۇمــى ياشــىغان دەۋرلــەردە ئاناتولىيەدىكــى
خەلقنىــڭ تۇرمۇشــى ئىنتايىــن قىيىــن ئەھۋالــدا ئىــدى.
غەرپتىــن خىرىســتىيانالرنىڭ تەھتىدىگــە ئۇچــراپ ،ئەھلــى ســەلپ
ئۇرۇشــلىرىدىن كېيىــن ۋەيرانچىلىققــا ئۇچرىغــان خەلــق ئەمــدى
«ئــۇھ» دېيىشــىگە شــەرقتىن موڭغۇلالرنىــڭ تاجاۋۇزچىلىقىغــا دۇچ
كەلگەنىــدى .ئۈزلۈكســىز دەۋر ئاتــاپ داۋام قىلغــان ئۇرۇشــار
نەتىجىســىدە خەلقنىــڭ تۇرمۇشــى ئىنتايىــن قىيىنچىلىــق ئىچىــدە
ـى
ـن رۇمـ
ـارائىتتا جااللىدىـ
ـي شـ
ـن تارىخىـ
ـۇ قىيىـ
ـە شـ
ـى .ئەنـ
قالغانتـ
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«ســېخىيلىق ۋە يــاردەم ســۆيەرلىكتە ئاقــار ســۇدەك بــول» دەپ
ـۆز ئارا
ـى ئـ
ـۇپ خەلقنـ
ـە بولـ
ـۆزى ئۈلگـ
ـپ ۋە ئـ
ـاب قىلىـ
ـە خىتـ
خەلققـ
ـڭ مۇقىملىقىنى،
ـق جەمئىيەتنىـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـدۇ .بـ
ـكە چاقىرىـ
ياردەملىشىشـ
خەلقنىــڭ ئامانلىقىنــى ســاقالپ قالىــدۇ .دېمىســىمۇ ئەينــى چاغــدا
ئاناتولىيــە خەلقــى ئــۆز ئــارا ياردەملىشــىش نەتىجىســىدە قىيىــن
كۈنلەرنــى بېشــىدىن ساق-ســاالمەت ئۆتكــۈزۈپ ،موڭغۇلالرنىــڭ
باالســىدىن قۇتۇلــۇپ ،قايتىدىــن تىرىلىــپ دۇنياغــا  500يىلدىــن
ئارتــۇق ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان شــانلىق ئوســمانلى دۆلىتىنــى
قــۇرۇپ چىقىــدۇ.
جااللىدىــن رۇمــى «مەســنەۋى»دە مۇنــداق بىــر ھېكايىنــى
ئاڭلىتىــدۇ:
بىــر زامانــاردا دارۋان دېگــەن شــەھەردە ياشــايدىغان
ـك
ـىل مىجەزلىـ
ـان ،ئىسـ
ـقىالرنى ئوياليدىغـ
ـق ،باشـ
ـكەن ،ئەقىللىـ
يېتىشـ
ـدا
ـاي ئەتراپىـ
ـۇ بـ
ـەن .بـ
ـەن ئىكـ
ـى ئۆتكـ
ـاي كىشـ
ـر بـ
ـى بىـ
ياخشـ
ـاردەم قىلىدىكەن.
ـۆپ يـ
ـىلەرگە كـ
ـۇل كىشـ
ـق يوقسـ
ـايدىغان بارلىـ
ياشـ
ـەرت
ـاخاۋەتچى مـ
ـۇ سـ
ـى بـ
ـان كىشـ
ـا يولۇققـ
ـداق قىيىنچىلىققـ
ھەرقانـ
ئادەمنــى ئىــزدەپ كېلىدىكــەن .بــۇ ياخشــى نىيەتلىــك كىشــى
ـەن .باي
ـپانا بولىدىكـ
ـىگە باشـ
ـان كىشـ
ـا قالغـ
ـداق مۇھتاجلىقتـ
ھەرقانـ
باغلىرىدىــن ،تېرىلغــۇ يەرلىرىدىــن چىققــان ھوســۇلنىڭ ئوندىــن
ـامىنىدىن
ـى سـ
ـدە بۇغداينـ
ـەن .ھەمـ
ـۇلالرغا تارقىتىدىكـ
ـى يوقسـ
بىرىنـ
ـپ
ـى يېقىـ
ـك نانالرنـ
ـن مىزىلىـ
ـپ ،ئۇندىـ
ـدە تارتىـ
ـپ ،تۈگمەنـ
ئايرىـ
ـن
ـڭ ئوندىـ
ـۇن ئۇنىـ
ـا ئالسـ
ـۇل ئالسـ
ـداق ھوسـ
ـەن .قانـ
تارقىتىدىكـ
بىرىنــى يوقســۇلالرغا بېرىدىكــەن ،بۇنــى يىلــدا تــۆت قېتىــم
ـارازى ئىكەن.
ـرى نـ
ـڭ باللىـ
ـن باينىـ
ـۇ ئەھۋالدىـ
ـەن .بـ
تەكراراليدىكـ
ئــۇالر دائىــم «دادىمىزنىــڭ كالۋالىقىدىــن نۇرغــۇن ماللىرىمىــز
بىكاردىــن بىكارغــا گادايالرنىــڭ قارنىغــا كىرىــپ كېتىۋاتىــدۇ»
دەپ ۋايســايدىكەن .ئەممــا ئــۇالر ئالغــان ھوســۇلنىڭ بەرىكىتىنــى
كۆرمەيدىكــەن .بــۇ ھالنــى ســەزگەن بــاي بالىلىرىغــا ئۆزىــدەك
قىلىشــنى نەســىھەت قىلىــپ ،تەربىيــە بېرىدىكــەن.
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بىــر كۈنــى بــۇ ســاخاۋەتچى بالىلىرىغــا نەســىھەت قىلىــپ
مۇنــداق دەپتــۇ« :مەندىــن كېيىــن ســىلەر ھەرگىــز ئاچكۆزلــۈك
قىلىــپ ،يوقســۇلالرنىڭ ھەققىگــە كــۆز تىكمــەڭالر .ئۇالرغــا
قىلىدىغــان ياخشــىلىق ھەرگىــز ئۈزۈلــۈپ قالمىســۇن .شــۇنداق
قىلســاڭالر ئالغــان مەھســۇالتنىڭ بەرىكىتىنــى رەببىــم ھەسســىلەپ
بېرىــدۇ .مەھســۇالتمۇ ،مېۋىلەرمــۇ ھەممىســى غايىــپ ئالەمدىــن،
ـىلىق قىلىڭالر.
ـۆپ ياخشـ
ـەپ كـ
ـدۇر .ئاز يـ
ـەن تەڭرىـ
ـى بەرگـ
ھەممىنـ
تەڭرىنىــڭ بەرگىنىڭالردىــن كــۆپ بېرىدىغانلىقىدىــن ھېــچ گۇمــان
قىلمــاڭالر .ئــەڭ يامىنــى قەھەتچىلىكتىــن تەڭــرى ساقلىســۇن».
ـقا،
ـېخىي بولۇشـ
ـا ئادەملەرنى سـ
ـى مەۋالنـ
ـدا ھەزرىتـ
ـۇ ھېكايىـ
بـ
ئاچكۆزلىــك قىلماســلىققا ،شــۈكۈر قىلىشــقا ئۈندەيــدۇ .ئــۇ يەنــە
ـدۇ:
ـۆزلەرنى دەيـ
ـك سـ
ـداق ھېكمەتلىـ
مۇنـ
ئالتۇن-كۈمــۈش ھېرىســمەنلىكى ئېشــەكنىڭ يېغىرىغــا
ـا ،ئۇنىڭ
ـتۈن بولسـ
ـمەنلىكى ئۈسـ
ـڭ ھېرىسـ
ـەر كىمنىـ
ـايدۇ .ھـ
ئوخشـ
يېغىرىمــۇ شــۇنچە چــوڭ بولىــدۇ .ئېشــەكنىڭ يېغىرىغــا ئۇرســاڭ
ـم.
ـى الزىـ
ـتىن ساقلىنىشـ
ـداق چىچاڭشىشـ
ـۇ بۇنـ
ـىيدۇ .ئادەممـ
چىچاڭشـ
مەرتلىك يوقسۇلغا مۇھتاج ،يوقسۇل ئۇنىڭغا.
يوقسۇلغا مەرتلىك قىلغاننىڭ گۈزەللىكى ئاشىدۇ.
يوقسۇلنىڭ كۆڭلى سېخىينىڭ ئەينىكىدۇر.
ھەق يولىدىكىلەر مەرت كېلىدۇ.
ـۇ ئاناتولىيەدىكى
ـۇر خەلقىمـ
ـدە ئۇيغـ
ـى كۈنـ
ـا ۋە بۈگۈنكـ
تارىختـ
ـە بۆلۈپ
ـر ناننى تۆتكـ
ـىش ،بىـ
ـارا ياردەملىشـ
ـۆز ئـ
ـاردەك ئـ
قېرىنداشـ
تــەڭ يېيىــش نەتىجىســىدە بۈگۈنكــى كۈنلەرگىچــە ئامان-ئىســەن
ئــۆز كىملىكىنــى ســاقالپ كەلمەكتــە .ئۆزىنىــڭ پەزىلەتلىــك بىــر
ـدۇرۇپ
ـڭ قالـ
ـا .ئەجداتلىرىنىـ
ـەن قىلماقتـ
ـى نامايـ
ـەت ئىكەنلىكىنـ
مىللـ
ـاقلىماقتا.
ـڭ سـ
ـدە چىـ
ـۆزلىرىنى قەلبىـ
ـك سـ
ـەن ھېكمەتلىـ
كەتكـ
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەيالسوپى فارابى مۇنداق دەيدۇ:
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ئــۆز ئــارا ياردەملىشــىپ ،بەختكــە ئېرىشىشــنى مەقســەت
قىلىــپ بىرلەشــكەن كىشــىلەرنىڭ شــەھەرلىرى پەزىلەتلىــك شــەھەر
ـەت
ـنى مەقسـ
ـىپ بەختكە ئېرىشىشـ
ـارا ياردەملىشـ
ـۆز ئـ
ـابلىنىدۇ ،ئـ
ھېسـ
قىلغــان كىشــىلەر جەمئىيىتــى پەزىلەتلىــك جەمئىيــەت ھېســابلىنىدۇ.
ئــۆز ئــارا ياردەملىشــىپ بەختكــە ئېرىشىشــنى مەقســەت قىلغــان
ـق
ـق خەلـ
ـەر بارلىـ
ـابلىنىدۇ .ئەگـ
ـك ھېسـ
ـرى پەزىلەتلىـ
ـەھەر خەلقلىـ
شـ
بەختكــە ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئــۆز ئــارا ياردەملىشىشــنى يولغــا
قويســا ،پۈتــۈن زېمىنــدا ئوخشاشــا پەزىلەتلىــك تىكلىنىــدۇ.
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇرى يۈســۈپ خــاس
ـىرىنىڭ  948-950بېيتلىرىدا
ـق ئەسـ
ـك» ناملىـ
ـپ «قۇتادغۇبىلىـ
ھاجىـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
بـ
خىزمــەت قىلمــا ،ئەگــەر قىلســاڭ ســېخىينىڭ خىزمىتىنــى

قىــل.
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؟
ســېخىي جېنىنــى پىــدا قىلىــپ ،كىشــىنىڭ ھەققىنــى ئــادا
قىلغۇچىــدۇر
(-6105بېيت)
ئالتۇن-كۈمۈش ئۈلەشتۈرسىال سېخىي بولىۋەرمەيدۇ،
سېخىي جېنىنى خەلققە پىدا قىلغۇچىدۇر.
(-6106بېيت)
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فۇرقــان سۈرىســى -67ئايــەت« :ئــۇالر يەنــى (ئالــاھ
ـراپچىلىقمۇ
ـدا ئىسـ
ـەت قىلغانـ
ـەر) خىراجـ
ـان بەندىلـ
ـى كۆرىدىغـ
ياخشـ
ـدۇ».
ـەت قىلىـ
ـال خىراجـ
ـدۇ ،ئوتتۇرھـ
ـۇ قىلمايـ
ـدۇ ،بېخىللىقمـ
قىلمايـ
ســېخىيلىك ئىنســاندىكى ئــەڭ ئىســىل پەزىلەتلەرنىــڭ بىــرى
بولــۇپ ،ئــۆز مەنپەئەتلىرىنــى قىلچــە ئويلىمــاي ،باشــقىالرنىڭ
ئىھتىياجلىــرى ئۈچــۈن قىلىــش دېمەكتــۇر .ســېخىيلىك خــۇددى
ـتىدىن
ـكىلىكلەر ئۈسـ
ـپ ،بارلىق ئەسـ
ـىز ئېقىـ
ـۇدەك ئۈزلۈكسـ
ـن سـ
ئېقىـ
ـىللىققا،
ـى قىرغاقنى ياپيېشـ
ـەن ئىككـ
ـراپ كەتكـ
ـپ ،قاغجىـ
ـپ كېلىـ
غالىـ
گۈپۈلــدەپ پــۇراپ تۇرىدىغــان گۈللەرگــە پۈركىمەكتــۇر!

.2شەپقەت ۋە مەرھەمەتتە قۇياشتەك بول
ئىنسان سۆيۈش ۋە سۆيۈلۈش ئارقىلىق يۈكسىلىدۇ.
مىھرى-شــەپقەت دېگەنلىــك جانلىــق بىــر مەۋجۇدىيەتنىــڭ
شــەيئىلەرگە بولغــان كۆڭلىدىكــى يېقىملىــق تۇيغۇســى ۋە يېقىــن
ـى
ـان كۆڭۈلدىكـ
ـپ بېرىلغـ
ـۈن ئېلىـ
ـۇرۇش ئۈچـ
ـىۋەت قـ
ـر مۇناسـ
بىـ
ـك بولغان
ـەپقەت ۋە مەرھەمەتلىـ
ـۇڭا شـ
ـس .شـ
ـان ھېـ
ـۆيگىگە تولغـ
سـ
ئــادەم قۇياشــتەك ئىللىــق بىــر قەلبكــە ئىگــە بولغــان بولىــدۇ.
ـدۇ.
ـان بولىـ
ـۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغـ
ـى سـ
ـڭ كۆڭلـ
ـداق ئادەمنىـ
بۇنـ
ـەل ئاالھىدىلىكلەرگە
ـن مۇكەممـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـان ئۇلۇغ تەڭـ
ئىنسـ
ئىگــە قىلىــپ يارىتىلغــان كائىناتتىكــى ئــەڭ شــەرەپلىك بىــر
ـدارى
ـش ئىقتىـ
ـى ۋە بىلىـ
ـڭ روھـ
ـانىيەت ئۆزىنىـ
ـۇر .ئىنسـ
مەۋجۇداتتـ
بىلــەن ھايۋانــات دۇنياســىدىن ســۈپەت جەھەتتــە پەرقلىنىــدۇ.
ســۆيۈش ۋە ســۆيۈلۈش ئارقىلىــق يۈكســىلىدۇ.
ـەن باغلىق
ـە مۇھەببەت بىلـ
ـاننى تەبىئەتكـ
ـرى ئىنسـ
ـۇغ تەڭـ
ئۇلـ
ـۇپ
ـىنى قوشـ
ـا سۆيگۈسـ
ـڭ لېيىغـ
ـى ئادەمنىـ
ـۈن ھەزرىتـ
ـش ئۈچـ
قىلىـ
ـر
ـڭ بىـ
ـان مەۋجۇتلۇقنىـ
ـۆيگۈگە تولغـ
ـۇ سـ
ـەن ۋە شـ
ـۇرۇپ ئەتكـ
تـ
ـا
ـۇ دۇنياغـ
ـى بـ
ـاۋا ئانىنـ
ـن ھـ
ـپ ،بۇنىڭدىـ
ـۇپ ئېلىـ
ـىنى يۇلـ
پارچىسـ
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ـەن
ـۆيگۈ بىلـ
ـى سـ
ـىنىڭ كۆڭلىنـ
ـن ئىككىسـ
ـان .ئاندىـ
ـدە قىلغـ
ئاپىرىـ
بىرلەشــتۈرگەن .ھەزرىتــى ئــادەم بىلــەن ھەزرىتــى ھــاۋا ئانىنىــڭ
ســاپ سۆيگۈســىدىن ئىنســانىيەت دۇنياســى ۋۇجۇتقــا كەلگــەن.
شــۇڭا بــۇ ئالەمنىــڭ يارىتىلىشــىنىڭ مەنبەســى ســۆيگۈ-مۇھەببەت
ۋە ياخشــىلىق .ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئۇلــۇغ ئالــاھ پەيغەمبىرىمىــز
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى « (ئــى مۇھەممــەد!) ســېنى بىــز
پۈتــۈن جاھــان ئۈچــۈن پەقــەت رەھمــەت قىلىپــا ئەۋەتتــۇق».
ـانالرغا
ـپ ،ئىنسـ
ـاب قىلىـ
ـەت) دەپ خىتـ
ـى -107ئايـ
ـا سۈرىسـ
(ئەنبىيـ
مەرھەمــەت ،ياخشــىلىق ،ســۆيگۈنىڭ ئەلچىســىنى ئەۋەتكــەن.
ـر» ناملىق
ـى كەبىـ
ـى «دىۋانـ
ـن رۇمـ
ـا جااللىدىـ
ـى مەۋالنـ
ھەزرىتـ
ـەن بولمىغان
ـاھ «سـ
ـە ئالـ
ـى مۇھەممەدكـ
ـىرىدە ھەزرىتـ
ـھۇر ئەسـ
مەشـ
بولســاڭ كۆكلەرنــى ياراتمايتىــم» دەپ ،نېمــە ئۈچــۈن دېــدى؟
بىلگىنكــى ،تالالنغــان ئەھمــەد ئۇنىڭغــا نىســبەتەن ئاشــىقنىڭ
جەۋھىــرى ئىــدى .كــۆك ئاشــىقنىڭ ئەتراپىــدا ئايلىنىــدۇ .بــۇ
پىرقىراۋاتقــان قۇببــە ئاشــىقالر ئۈچــۈن يارىتىلغــان .ھەرگىــز يــا
ـۈن يارىتىلمىغان»
ـار ئۈچـ
ـى ئوتاقچىـ
ـەر ياكـ
ـا تۆمۈرچىلـ
ـار ،يـ
ناۋايـ
دەپ يېزىــش ئارقىلىــق بــۇ دۇنيــادا ئاشــىقنىڭ ،ســۆيگۈ-
ـۇنداق
ـە شـ
ـى ئەنـ
ـك ئۇلۇغلىقىنـ
ـىلىقنىڭ قانچىلىـ
ـڭ ،ياخشـ
مۇھەببەتنىـ
پاســاھەتلىك ســۆز ئىبارىلــەر ئارقىلىــق شــەرھىلەيدۇ.
ئىنســان بــۇ كائىناتتــا ئــەڭ ئۇلــۇغ مۇكەممــەل بىــر
مەۋجــۇدات بولغانلىقــى ئۈچــۈن ســۆيگۈگە ئــەڭ اليىقىمــۇ يەنــە
ـى
ـنى ئۆزىدىن باشلىشـ
ـەن سۆيۈشـ
ـادەم ئالدى بىلـ
ـاندۇر .ئـ
ـۇ ئىنسـ
شـ
كېــرەك .ئۆزىنــى ســۆيگەن ،ئۆزىنــى ھەقىقىــي مەنىــدە تونــۇپ
ـۆيگەن،
ـى سـ
ـۆيىدۇ .ئۆزىنـ
ـقىالرنى سـ
ـن باشـ
ـان ئاندىـ
ـەن ئىنسـ
يەتكـ
ئۆزىنــى بەختلىــك قىلىپــا قالمــاي ئەتراپىدىكىلەرنىمــۇ بەختلىــك
ـى
ـە ئەتراپىدىكـ
ـاي ،يەنـ
ـا قالمـ
ـۈل پۇراپـ
ـاغ گـ
ـۈك بـ
ـدۇ .گۈللـ
قىلىـ
بارلىــق يولالرغــا گۈلنىــڭ مىزىلىــك ھىدىنــى چاچىــدۇ.
ئــادەم ئۆزىنــى ســۆيگەندىن كېيىــن جۆرىســىنى ،بــاال-
ـەيئىلەرنى
ـى بارلىق شـ
ـى ،ئەتراپىدىكـ
ـىنى ،ئۇرۇق-تۇققانلىرىنـ
چاقىسـ
231

ـانىيەتنى
ـۈن ئىنسـ
ـى ۋە پۈتـ
ـان قەۋمنـ
ـت بولغـ
ـۆزى ئائىـ
ـن ئـ
جۈملىدىـ
ـۆيىدۇ .ئاخىرى
ـى سـ
ـى ۋە كۆكنـ
ـۇ ئالەمنـ
ـق بـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـۆيىدۇ .بـ
سـ
ـدۇ.
ـىق بولىـ
ـا ئاشـ
ـا ئالالھقـ
تاكامۇلالشسـ
ـەن
ـتلۇق بىلـ
ـاردەم ،دوسـ
ـارا يـ
ـۆز ئـ
ـى ئـ
ـانىيەت جەمئىيىتـ
ئىنسـ
ـنايدۇ.
ـەپ ياشـ
ـەن گۈللـ
ـۆيگۈ-مۇھەببەت بىلـ
ـدۇ .سـ
ـى قىلىـ
تەرەققـ
ـان
ـى ئۇزاتقـ
ـتلۇق قولىنـ
ـىدۇ .دوسـ
ـە ئېرىشـ
ـان ياردەمگـ
ـاردەم قىلغـ
يـ
دوســتقا ئىگــە بولىــدۇ .ســۆيگەن سۆيۈشــكە مۇيەسســەر بولىــدۇ.
بۇنــداق ئىنســانالر بــۇ دۇنيــادا مەڭگــۈ بەختلىــك ياشــايدۇ.
ئىنســانالرنىڭ بەختلىــك بولۇشــى بىر-بىرلىــرى بىلــەن ئــۆز
ئــارا چىــن كۆڭلــى بىلــەن باغالنغانلىقتىــن ،بىر-بىرىنــى توغــرا
ـەمىمىي
ـارا سـ
ـۆز ئـ
ـانالر ئـ
ـدۇ .ئىنسـ
ـا كېلىـ
ـەنگەنلىكتىن مەيدانغـ
چۈشـ
ـر
ـرا بىـ
ـقاندا توغـ
ـتىدە ھەمكارالشـ
ـىلە ئۈسـ
ـر مەسـ
ـقاندا ۋە بىـ
يېقىنالشـ
ـۆز
ـى ،ئـ
ـى قوللىشـ
ـر بىرىنـ
ـارا بىـ
ـۆز ئـ
ـەن ئـ
ـاپ روھ بىلـ
ـەت ،سـ
نىيـ
ئــارا چۈشــەنچە ھاســىل قىلىشــى ئارقىلىــق بەخــت ۋە خۇشــاللىق
ئىچىــدە ئىــش قىالاليــدۇ.
روھلــۇق ئىنســانالرنىڭ كۆڭلــى ھــەر ۋاقىــت ســۆيگۈگە
تولغــان بولىــدۇ .چۈنكــى روھ ســۆيگۈ بىلــەن راۋان نەپــەس
ئالىــدۇ .ســۆيگۈ بىلــەن يېتىشــكەن روھ ئىنســانىيەت دۇنياســىدا
ھــەر ۋاقىــت ئۆزىنىــڭ قىممەتلىــك ئورنىنــى تىكلەيــدۇ.
ئاشــۇ قىممەتلىــك روھ بىلــەن ئېلىــپ يۈرگــەن ســۆيگۈ-
ـڭ ئۈچۈنمۇ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـە يۈزلەندۈرىـ
ـاننى نىجادىيەتكـ
ـەت ئىنسـ
مۇھەببـ
ـەڭ ئۇلۇغ
ـان ئـ
ـا قىلىنغـ
ـن ئاتـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـانالرغا تەڭـ
ـۆيگۈ ئىنسـ
سـ
ـلىتىدىغان يەنە
ـۈك ئىشـ
ـەڭ ئۈنۈملـ
ـە ئـ
ـى يەنـ
ـۇ نىمەتنـ
ـۇر .بـ
نىمەتتـ
ـاندۇر.
ـۇ ئىنسـ
شـ
ـۇغ نىمەتنىڭ
ـۇ ئۇلـ
ـۆيگۈدىن ئىبارەت بـ
ـادا سـ
ـۇ دۇنيـ
ـا بـ
ئەممـ
قەدىر-قىممىتىنــى بىلمەيدىغــان قابىلــدەك نانكۆرلــەر ناھايىتــى
ـپ
ـان زەئىـ
ـە تولغـ
ـى نەپرەتكـ
ـىز ،روھـ
ـادا سۆيگۈسـ
ـۇن .دۇنيـ
نۇرغـ
روھلــۇق ئىنســانالرنىڭ ســەۋەبىدىن ھــەر كۈنــى ھــەر يــەردە
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بىــر قانلىــق ۋەقــە ياكــى ئــۇرۇش يــۈز بەرمەكتــە .مىڭلىغــان
بىگۇنــاھ ئىنســانالر ،ســەبى بالىــار ناھــەق قۇربــان بولماقتــا.
ـات
ـال ھايـ
ـانالرنىڭ نورمـ
ـۇق ئىنسـ
ـاپ روھلـ
ـك ،سـ
ـى نىيەتلىـ
ياخشـ
پائالىيەتلىــرى تەھدىتكــە ئۇچرىماقتــا .بــۇ دۇنيانىــڭ ئۆمــرى
قابىلالرنىــڭ قانلىــق قولــى بىلــەن گۇمــران بولماقتــا.
ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پەيالسوپى فارابى مۇنداق دەيدۇ:
بارلىــق ياخشــىلىقالر ھەربىــر كىشــىنى بەختلىــك قىلىشــتىن
ھالقىــپ ،پۈتكــۈل ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىنــى تېخىمــۇ
ـۈرەش
ـۈن كـ
ـى ئۈچـ
ـانىيەت بەختـ
ـۈل ئىنسـ
ـتۇرۇش ،پۈتكـ
تاكامۇلالشـ
قىلىشــقا ھەسســە قوشــىدۇ.
ـىرىدە
ـق ئەسـ
ـك» ناملىـ
ـپ «قۇتادغۇبىلىـ
ـاس ھاجىـ
ـۈپ خـ
يۈسـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
مۇنـ
قايسى ئەلنىڭ بېگى ياخشى ۋە توغرا بولسا،
شۇ ئەلنىڭ خەلقى بېيىدۇ ،كۈنى تۇغىدۇ.

(-5544بېيت)

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.
(-5605-5608بېيت)
پايدىلىق كىشى كىشىلەرنىڭ سەرخىلىدۇر،
مېھرىبان كىشى بولسا كىشىلەرنىڭ ئۇلۇغىدۇر.

(-6102بېيت)
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جااللىدىــن رۇمــى بىزگــە ســۆيگۈ-مۇھەببەت ھەققىــدە
مۇنــداق دەيــدۇ:
سۆيگىنىڭالرغا گۈل بېرىڭالر ،گۈل بولمىسا تەبەسسەم.
ـكە
ـى كۆرۈشـ
ـۇ ياخشـ
ـە ،ئۆزىمـ
ـنى بىلسـ
ـى كۆرۈشـ
ـم ياخشـ
كىـ
ـدۇ.
ـەر بولىـ
مۇيەسسـ
ـڭ
ـۆز ،روھنىـ
ـان كـ
ـەن قارىغـ
ـزى بىلـ
ـب پەيـ
ـت قەلـ
ـەر ۋاقىـ
ھـ
ـدۇر.
ـىققا باقىـ
ـي ئاشـ
ـان ئىالھىـ
ـوزۇرى بولغـ
ھـ
كىمنىــڭ كۆڭــۈل ئىشــىكى ئېچىلســا ،ئۇنىــڭ كۆڭــۈل
تۆرىســىدە مىــڭ قۇيــاش چاقنايــدۇ.
ـات
ـى .ئابىھايـ
ـۈيىنىڭ بۇلىقـ
ـەت سـ
ـانالر مەرھەمـ
ـى ئىنسـ
ياخشـ
ـدۇر.
ـڭ روھىـ
ـان ئىگىلىرىنىـ
ـا ئىھسـ
بولسـ
ـڭ
ـى مۇھەببەتنىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـق قىلىـ
ـى تاتلىـ
ـەت ئاچچىقنـ
مۇھەببـ
ـەزەپ-
ـلىماقتۇر .غـ
ـا باشـ
ـرا يولغـ
ـى توغـ
ـى ئادەملەرنـ
ـلى ماھىيىتـ
ئەسـ
نەپــرەت تاتلىــق نەرســىنى ئاچچىــق قىلىــپ ،ئــادەم تۇرمۇشــىنى
زەھــەردەك قىلىــدۇ .شــۇڭا تاتلىــق بىلــەن ئاچچىــق قانداقمــۇ
بىرگــە بواللىســۇن؟
ســۆيگۈ-مۇھەببەت كۆڭۈلــدە يېتىشــىپ يۈكسەلگەنســىرى
ئــادەم شــەكىلۋازلىقتىن ئــازات بولىــدۇ .ســۆيگۈ-مۇھەببەتنى
ئىزھارالشــنىڭ ھاجىتــى قالمايــدۇ .چۈنكــى ئــۇ چاغــدا ســۆيگۈ-
مۇھەببەتنىــڭ نــۇرى پۈتــۈن كائىناتنــى قاپلىغــان بولىــدۇ.
ســۆيگۈ-مۇھەببەت جااللىدىــن رۇمــى تەپەككۇرىنىــڭ
مەركىزىــدۇر.
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بۇنىڭدىــن باشــقا تېمىــاردا داۋاملىــق تىلغــا ئېلىــپ
كېلىۋاتقىنىمــدەك جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى ســۆيگۈ
مۇھەببــەت ئىــرق ،دىــن ،جىنســىيەت ۋە ســىنىپ ئايرىمايدىغــان
بارلىــق ئىنســانىيەتكە ئورتــاق بولغــان ،قۇياشــتەك ئىللىــق
ســۆيگۈ-مۇھەببەتتۇر .شــۇڭا جااللىدىــن رۇمىنىــڭ پىكىرلىــرى،
ئىدىيەلىــرى بۈگۈنگىچــە قۇياشــتەك پارقىــراپ تۇرماقتــا.

.3باشقىالرنىڭ ئەيىبىنى يېپىشتا كېچىدەك بول
ئــادەم ھاياتىــدا خاتالىقالرنــى ســادىر قىلىــدۇ ،بەزىــدە
گۇناھالرنــى ھەتتــا جىنايەتلەرنــى ســادىر قىلىــدۇ .بەزىــدە بــۇ
خاتالىقــار ســەۋەبىدىن ھاياتىمىــز زىندانغــا ئايلىنىــدۇ .شــۇنداق
چاغــاردا ئــادەم نېمــە قىالرىنــى بىلمــەي تىڭىرقــاپ قالىــدۇ.
ھاياتتىــن ئۈمىدىنــى ئۈزىــدۇ .شــۇنداق شــارائىتتا ئادەمنــى
ئۈمىدســىزلىك زىندانىدىــن تارتىــپ چىقىرىــش ئۈچــۈن ســۇنۇلغان
ـەر
ـر ھاياتلىققا مۇيەسسـ
ـى بىـ
ـى يېڭـ
ـۇ كىشـ
ـە ،ئـ
ـا ئېرىشسـ
ـر قولغـ
بىـ
بولىــدۇ .بــۇ ھاياتقــا قايتىدىــن ئۈمىــد بىلــەن قارايــدۇ.
ـە قىلىش،
ـە ئىگـ
ـانىيەتنى بەختكـ
ـۈن ئىنسـ
ـام پۈتـ
ـز ئىسـ
دىنىمىـ
تىنچ-ئىتتىپاقلىــق ئىچىــدە خۇشــال-خۇرام ،خاتىرجــەم ياشــاش
ـى
ـدۇر .يەنـ
ـەن دىنـ
ـا كەلگـ
ـۈن بارلىققـ
ـش ئۈچـ
ـە قىلىـ
ـارائىتىغا ئىگـ
شـ
بەختلىــك ھاياتنىــڭ نىزامىــدۇر .شــۇڭا ئىســام ئادەمنىــڭ ئــۆز
ئانىســىدىن بەكــرەك مەرھەمەتكــە ،ســۆيگۈ-مۇھەببەتكە تولغــان
دىنــدۇر ۋە ســەمىمىيەتلىك بىلــەن گۇناھلىرىنــى تــوۋا قىلغــان
ـۇ توغرىســىدا
ئادەمگــە ناھايىتىمــۇ ئەپۇچانــدۇر ،شــەپقەتلىكتۇر .بـ
مۇقــەددەس كىتابىمىــز قۇرئانــدا نۇرغــۇن ئايەتلــەر بــار.
ئەئراف سۈرىسى -199ئايەت:
«ئەپۇنــى دوســت تۇتقىــن ،ياخشــىلىققا بۇيرۇغىــن ،نادانــار
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بىلــەن تــەڭ بولمىغىــن» دەپ بۇيرۇيــدۇ ئۇلــۇغ ئالــاھ.
ئال ئىمران سۈرىسى -134ئايەت:
تەقــۋادارالر كەڭچىلىكتىمــۇ ،قىســىنچىلىقتىمۇ ئالــاھ يولىــدا
ـر تۇرۇقلۇق)
ـقا قادىـ
ـار( ،ئۆچ ئېلىشـ
ـەرپ قىلىدىغانـ
ـال) سـ
(پۇل-مـ
ـان)
ـوزەك قىلغـ
ـى بـ
ـان ياكـ
ـق قىلغـ
ـى يۇتىدىغانالر(،يامانلىـ
ئاچچىقىنـ
كىشــىلەرنى كەچۈرىدىغانــاردۇر .ئالــاھ ياخشــىلىق قىلغۇچىالرنــى
ـدۇ.
ـت تۇتىـ
دوسـ
شۇرا سۈرىسى -43ئايەت:
ـرادە
ـە ئىـ
ـۇ ئەلۋەتتـ
ـا ،بـ
ـان بولسـ
ـەۋرچان ،ئەپۇچـ
ـى سـ
كىمكـ
ـاردۇر.
ـلىك ئىشـ
ـقا تېگىشـ
ـاپ قىلىشـ
باغـ
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ بۈگۈنگىچــە يېتىــپ كەلگــەن نۇرغــۇن
نەســىھەتلىرىنىڭ بىــرى باشــقىالرنىڭ ئەيىپلىرىنــى ياپماقتــۇر.
باشــقىالرنىڭ ئەيىپلىرىنــى ئاچقــان كىشــى ھــەر ۋاقىــت ئۆزىنىــڭ
ـىلىق قىلىش
ـكىلىككە ياخشـ
ـلىدە ئەسـ
ـدۇ .ئەسـ
ـى كۆرەلمەيـ
ئەيىپلىرىنـ
ئارقىلىــق جــاۋاب قايتــۇرۇش ئــەڭ ئىســىل ئادەملەرنىــڭ گــۈزەل
پەزىلىتىــدۇر .شــۇنداق قىلغانــدا ئــۇ ئادەملەرنىــڭ خاتالىقلىرىنــى
كۆرۈشــىگە ۋە تۈزۈتىشــىگە تېخىمــۇ ياخشــى يــاردەم قىلغــان
بولىمىــز .ئۇنــداق ئادەملەرنــى ھــەم ئۆزىگــە ھــەم باشــقىالرغا
زىيــان بېرىشــىدىن ســاقاليمىز.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
چېچىالڭغۇلــۇق ،پەرىشــانلىق ،ئىنســانالرنىڭ ئــۆز
ئــارا چىقىشالماســلىقى داۋاملىــق پىتنە-پاســاتتىن ،ئىككــى
يۈزلىمىچىلىكىدىــن مەيدانغــا كېلىــدۇ .راھــەت ،ھــوزۇر ،بەختلىــك
ئىشــار ئىتتىپاقلىقتىــن كېلىــدۇ .بىــر دۆلەتتــە بىرلىــك بولمىســا،
ئــۇ دۆلــەت ۋەيــران بولىــدۇ.
ـى
ـە ئىشـ
ـان ھەممـ
ـڭ قىلغـ
ـر ئادەمنىـ
ـەن بىـ
ـى كۆرۈلمىگـ
ياخشـ
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يامــان كۆرۈنىــدۇ ۋە ياخشــى كۆرۈشــكە مۇيەسســەر بولغاننىــڭ
ھەممــە ئىشــى چىرايلىــق كۆرۈنىــدۇ.
ئــەي دوســتالر ،غەيۋەتلەردىــن ۋاز كېچىــڭالر .مۇھەققــەق
ـەزەر
ـن ھـ
ـى .بۇالردىـ
ـز نۇقتىسـ
ـڭ ئاجىـ
ـەۋەس ئەرلەرنىـ
ـتەك ،ھـ
ئىسـ
ئەيلــەڭ.
ـۇ ئوغرى.
ـات بولغاننىڭ ئۆزىمـ
ـى پىتنە-پاسـ
ـۈك ،خۇيـ
ئاچكۆزلـ
ـەن
ـەت بىلـ
ـر قىياپـ
ـقا بىـ
ـال ،باشـ
ـر خىيـ
ـقا بىـ
ـت باشـ
ـەر ۋاقىـ
ـۇ ھـ
ئـ
ـۇق قىلىدۇ.
ـپ ئوغۇرلـ
ـا چىقىـ
ئوتتۇرىغـ
ناچار كۆزنىڭ داۋاسى ياخشى كۆز.
ـل .ئەپۇچان
ـۇ قىـ
ـى ئەپـ
ـۇ بەندىلىرىڭنـ
ـا ئاشـ
ـە چوقۇنغـ
بەدەنگـ
ـتۇر.
ـق بىر ئىشـ
ـى مۇۋاپىـ
ـى ناھايىتـ
ـڭ ئەپۇسـ
دېڭىزنىـ
خەلقنــى دەريــادەك ،ســەلدەك ئەپــۇ قىــل .يۇيــۇپ تازىــا.
دېڭىزغــا باشــاپ پاكىــزال.
ئــادەم ھــەر ۋاقىــت خاتالىــق ســادىر قىلىــپ تۇرىــدۇ .بــۇ
ـارا دىئالوگ
ـۆز ئـ
ـىدا ئـ
ـەر ئارىسـ
ـا ،ئادەملـ
ـۇ قىلىنمىسـ
ـار ئەپـ
خاتالىقـ
مەۋجــۇت بولمايــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن جەمئىيەتتــە ئۆچمەنلىــك،
ـۈرىدۇ.
ـۈم سـ
ـق ھۆكـ
ـرەت ،زالىملىـ
ـاداۋەت ،غەزەپ-نەپـ
ـام ،ئـ
ئىنتىقـ
ـدۇ.
ـك بواللمايـ
ـادەم بەختلىـ
ـداق ئـ
ـە ھەرقانـ
ـر جەمئىيەتتـ
ـداق بىـ
بۇنـ
خاتىرجــەم تۇرمــۇش ئۆتكۈزەلمەيــدۇ .بۇنــداق بىــر جەمئىيــەت
ئالالھنىــڭ لەنەتلىشــىگە ئۇچرايــدۇ .ئــۆزارا دىئالــوگ بىلــەن
ئادەملــەر بىر-بىــرى بىلــەن چۈشــىنىش ھاســىل قىلىــدۇ .بىــر-
ـىدۇ .ئەپۇچان
ـق خاتىرجەملىككە ئېرىشـ
ـش ئارقىلىـ
ـۇ قىلىـ
ـى ئەپـ
بىرىنـ
ئــادەم تاتلىــق تىللىــق ،يۇمشــاق مىجەزلىــك بولىــدۇ .ياخشــى
ســۆز تاشــنىمۇ ئېرىتىــدۇ ،ياخشــى ســۆز يىالننىمــۇ ئۇۋىســىدىن
چىقىرىــدۇ.
ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئۇلــۇغ مۇتەپەككــۇرى يۈســۈپ خــاس
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ھاجىــپ «قۇتادغۇبىلىــك» ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ:
تىلەك-ئارزۇالرغا توال ئىنتىلمە ،ھاۋايى-ھەۋەسنى يىغ،
كىشىلەرنىڭ غەيۋىتىنى قىلما ،تىلىڭنى كېكەچ قىل.
(-6118بېيت)
كىشــىلەرگە نان-تۇزۇڭنــى مــول تــۇت ،يېــدۈرۈپ،
ئىچكۈ ز گىــن ،
كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئاچما ،ئۇنى يوشۇرغىن.
(-1328بېيت)
تەســەۋۋۇپ ۋە كۆڭــۈل ئەرەنلىرىنىــڭ پىشۋاســى ئىبنــى
ئەرەبــى مۇنــداق دەيــدۇ:
ـدا ئۆزۈڭنى
ـنىڭ ئالدىـ
ـوراققا تارتىلىشـ
ـا .سـ
ـن ئايرىلمـ
ئادالەتتىـ
بىــر تارازىغــا ســېلىپ ،دەڭســەپ بــاق .تــوۋا قىــل .كىشــىنىڭ
ھەققىنــى يېمــە .ســاالمەتلىكىڭنىڭ ۋە ۋاقىتنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى
بىــل .ھەممــە نەرســىنى ئەھلىدىــن ســورا .زىكىرنــى ئاغزىڭدىــن
چۈشــۈرمە.
دۆلــەت رەھبەرلىرىنــى ھاقــارەت قىلمــا .مەخپــى پاراڭلىرىنــى
ئوغۇرلۇقچــە ئاڭلىمــا.
ھېچكىمنىــڭ ئەيىپلىرىنــى ئاچمــا .جاھىللىــق قىلىــپ گۇنــاھ
ئۆتكۈزمــە.
ـىڭدىن ۋە ئالالھتىن
ـن ،نەپسـ
ـورق :ئالالھتىـ
ـىدىن قـ
ـۈچ نەرسـ
ئـ
قورقمىغاندىــن قورق.
دائىم شۈكۈر قىل.
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مەخپى سۆزلەرنى ئاڭلىما.
ھەممە چۈشىنەلەيدىغان ھالەتتە سۆزلە.
بىلمەستىن ھەرىكەت قىلما.
ـاردەم
ـن يـ
ـۇرۇپ ھەقتىـ
ـپ تـ
ـاز قىلىـ
ـەن ۋە نامـ
ـەۋرچانلىق بىلـ
سـ
ـە.
تىلـ
ئۆيلەرگە رۇخسەتسىز كىرمە.
مىھماننى ئوچۇق چىراي بىلەن قارشى ئال.
ۋەزىپەڭنى بىلىپ ،جايىدا ئورۇنال.
ســاۋاپلىق ئىشــارنى يوشــۇرۇن قىــل .مەخپــى قىلىنغــان
ســاۋاپلىق ئىشــار ئىخالســمەنلىكنىڭ ئــەڭ بۈيــۈك ئىپادىســىدۇر.
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
ـى ھەقىقىي
ـق ئىچىدىكـ
ـەر خەلـ
ـۇنداق ئادەملـ
ـدۇ .مۇشـ
ـك بولىـ
بەختلىـ
پەزىلەتلىــك ئادەملــەردۇر .مۇســۇلماندەك كۆرىنىــش ئۈچــۈن
ـاش
ـاندەك ياشـ
ـي ئىنسـ
ـۇش ۋە ھەقىقىـ
ـۇلماندەك بولـ
ـەس ،مۇسـ
ئەمـ
ـش ئۈچۈن
ـى كۆرىنىـ
ـقىالرغا ياخشـ
ـدۇر .باشـ
ـاش مۇھىمـ
ـۈن ياشـ
ئۈچـ
ـدۇر.
ـۇش مۇھىمـ
ـس بولـ
ـەن خالىـ
ـەت بىلـ
ـرا نىيـ
ـەس ،توغـ
ئەمـ
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.4غەزەپ ۋە ئەسەبىلىكتە ئۆلۈكتەك بول
غــەزەپ ئادەتتــە ئادەمنىــڭ پىكىرلىــرى ،ئىھتىياجلىــرى ۋە
ـدا بۇنىڭغا
ـقۇنلىقىغا ئۇچرىغانـ
ـڭ توسـ
ـر كۈچنىـ
ـى بىـ
ـرى قارشـ
ئارزۇلىـ
قارشــى مەيدانغــا كەلگــەن ئاچچىقلىنىــش ،غەزەپلىنىــش ،ھۇجــۇم
ـادەم
ـدۇر .ئـ
ـان خۇيـ
ـق ئىپادىلىنىدىغـ
ـەر ئارقىلىـ
ـتەك ھەرىكەتلـ
قىلىشـ
ـپ-
ـقا بىلىـ
ـۇن ئىشـ
ـان نۇرغـ
ـق قىلىۋاتقـ
ـۇي ئارقىلىـ
ـۇ خـ
ـا ماشـ
مانـ
ـقىالرغا
ـەم باشـ
ـەم ئۆزىگە ھـ
ـان ھـ
ـۇ زىيـ
ـالىدۇ .بـ
ـان سـ
ـەي زىيـ
بىلمـ
ـە
ـق كىچىككىنـ
ـەر داۋاملىـ
ـا ئادەملـ
ـك ،تەرسـ
ـەزى ئىتتىـ
ـدۇ .مىجـ
بولىـ
ئىشــارغا دەرھــال غەزەپلىنىــپ ئەسەبىلىشــىپ كېتىــدۇ .ئالدىغــا
ـا
ـپ بىردەمدىـ
ـپ چېقىـ
ـىلەرنى ئېتىـ
ـان نەرسـ
ـا چىققـ
ـان ،قولىغـ
ئۇچرىغـ
ـە
ـق ئۆزىگـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـدۇ .بـ
ـى پېتىقلىۋىتىـ
ـى چىمەنزارلىقنـ
ئەتراپىدىكـ
ۋە باشــقىالرغا ماددىــي جەھەتتىــن زىيــان بېرىپــا قالمــاي يەنــە
روھــى جەھەتتىــن ناھايىتــى كۆرۈنەرلىــك زىيانالرنــى ئەكىلىــدۇ.
ـەللىرى
ـۈرەك كىسـ
ـەن يـ
ـەزەپ بىلـ
ـان غـ
ـال قوزغالغـ
ـۇ دەرھـ
ـا بـ
ھەتتـ
ـدە
ـەس .بەزىـ
ـاز ئەمـ
ـۇ ئـ
ـان ئەھۋالالرمـ
ـۈپ كېتىدىغـ
ـپ ئۆلـ
قوزغىلىـ
بــۇ غەزەپ-نەپرەتتىــن ئىبــارەت بــۇ ناچــار تۇيغــۇ ئىزنالىرىنىــڭ
ـدۇ.
ـۈرۈپ چىقىرىـ
ـىنى كەلتـ
ـام تۇيغۇسـ
ـانالردا ئىنتىقـ
ـى ئىنسـ
جۇغلىنىشـ
ـىز
ـىدىغان بەختسـ
ـل داۋاملىشـ
ـۇزۇن مەزگىـ
ـدە ئـ
ـەن ئادەمـ
ـڭ بىلـ
بۇنىـ
ـۆزى
ـى ئـ
ـۈزەل ھاياتىنـ
ـڭ گـ
ـدۇ .ئۆزىنىـ
ـا كېلىـ
ـات مەيدانغـ
ـر ھايـ
بىـ
ـە «غەزەپ
ـى بىزگـ
ـن رۇمـ
ـۈن جااللىدىـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ .شـ
ـەر قىلىـ
زەھـ
ـان .چۈنكى
ـىھەت قىلغـ
ـول» دەپ نەسـ
ـەك بـ
ـەبىلىكتە ئۆلۈكتـ
ۋە ئەسـ
ئۆلــۈك باشــقىالرغا زىيــان ســااللمايدۇ .ئۆلــۈك باشــقىالرنىڭ
كۆڭلىنــى رەنجىتەلمەيــدۇ .شــۇڭا بىــز تىرىككــەن ۋاقىتلىرىمىــزدا
ئۆلۈكتــەك ســۈكۈنات ئىچىــدە تۇرۇۋىلىشــىمىز الزىــم.
ـىۋالغان بولىدۇ.
ـى بېسـ
ـت ئۆزىنـ
ـەر ۋاقىـ
ـەر ھـ
ـەرۋچان ئادەملـ
سـ
ـا قويىدىغان،
ـدۇ .ئۆزىگە تەمەننـ
ـش قىلمايـ
ـەن ئىـ
ـانلىق بىلـ
ئالدىراقسـ
ـىتىپ
ـى كۆرسـ
ـدا ئۆزىنـ
ـقىالر ئالدىـ
ـرەك باشـ
ـىلەر كۆپـ
ـى كىشـ
مەنمەنچـ
ئــاددى بىــر ئىشــاردىمۇ باشــقىالرغا دەرھــال گــەپ يانــدۇرۇپ،
ـدۇ.
ـازار بېرىـ
ـە ئـ
ـىلەرنىڭ كۆڭلىگـ
ـىلكىپ ،كىشـ
ـپ سـ
ـق قىلىـ
قوپاللىـ
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ـز
ـەردۇر .بىـ
ـان بەرگۈچىلـ
ـە زىيـ
ـلىدە ئۆزىگـ
ـەر ئەسـ
ـداق ئادەملـ
بۇنـ
ـەر
ـۈن ھـ
ـلىك ئۈچـ
ـان بەرمەسـ
ـقىالرغا زىيـ
ـەم باشـ
ـە ھـ
ـەم ئۆزىمىزگـ
ھـ
ـرەك.
ـىمىز كېـ
ـەر بولىشـ
ـەۋرچان ،كەمتـ
ـت سـ
ۋاقىـ
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
غــەزەپ بورانغــا ئوخشــايدۇ .بىردەمدىــن كېيىنــا توختايــدۇ.
ئەممــا بىرمۇنچــە تالالرنــى ســۇندۇرۋىتىدۇ.
كۆڭۈل ئېلىشنى ئويلىساڭ ،سۆيگۈنىڭ ئۇرۇقىنى چاچ.
جەننەتكــە كىرىشــنى ئويلىســاڭ ،يولالرغــا تىكــەن تېرىشــتىن
ۋاز كــەچ.
ئۇلــۇغ مۇتەســەۋۋۇپ ۋە شــائىر يۇنــۇس ئەمــرە مۇنــداق
يازىــدۇ:
ئەي خوجا ،خالىساڭ مىڭ قېتىم ھەجگە بار،
ھەممىدىن ياخشىسى بىر كۆڭۈلنى ئالماقتۇر.
ـىرىدە
ـق ئەسـ
ـك» ناملىـ
ـپ «قۇتادغۇبىلىـ
ـاس ھاجىـ
ـۈپ خـ
يۈسـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
مۇنـ
ئىشتا غەزەپلىك بولما ،ئاچچىقىڭنى باس،
ئەگەر ئاچچىق كەلسە ،كېكەچ بولىۋال.
(-5216بېيت)
سۆز ۋە ھەرىكىتىڭدە ھۇدۇقما ،ئالدىراقسان بولما،
سەۋر قىل ،سەۋر قىلغان كىشى مۇاليىم دېيىلىدۇ.
(-5219بېيت)
ئەگەر بەگلەرنىڭ خۇي پەيلى يامان بولسا،
يامانالر كۈچىيىدۇ ،ياخشىلىقنى يوقىتىدۇ.
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(-5226بېيت)
ئەگەر ئاچچىقىڭ كەلسە ،ئۆزۈڭنى تۇت ،سەۋر قىل،
سەۋرلىك كىشىنىڭ ئاقىۋىتى شاتلىق بولغۇسىدۇر.
(-1317بېيت)
ئىنســانىيەت جەمئىيىتىــدە كىشــىلەر ئــۆز ئــارا دىئالــوگ
ـى بەرپا
ـۋى جەمئىيەتنـ
ـۈزەل غايىـ
ـر گـ
ـاق بىـ
ـاق ،ئىنـ
ـق ئىتتىپـ
ئارقىلىـ
ـى
ـر ئەزاسـ
ـڭ ھەربىـ
ـي جەمئىيەتنىـ
ـۇ ئىجتىمائىـ
ـۈن ،ئاشـ
ـش ئۈچـ
قىلىـ
نەپــرەت ،ئەســەبىلىك ،ئىنتىقــام قاتارلىــق ئىللەتلەردىــن ئۆزىنــى
ئــازات قىلىشــى الزىــم .بــۇ غايىگــە يېتىشــنىڭ ئالدىنقــى شــەرتى
ـى
ـەڭ بولۇشـ
ـى كـ
ـش ،كۆڭۈل-كۆكسـ
ـنى بىلىـ
ـەۋر قىلىشـ
ـۇم سـ
چوقـ
الزىــم.
جااللىدىن رۇمى مۇنداق دەيدۇ:
سۆيگۈنىڭ يەنە بىر ئىسمى سەۋر.
ئەســكى خۇينــى ئۆزىگــە يۇقتۇرمىغــان ئــادەم ،زىتىغــا بىــر
ئىــش بولســىمۇ تىرىكمەيــدۇ .بەلكــى ئۇنىڭغــا قــاراپ كۈلــۈپ،
ئۇنىــڭ كۆڭلىنــى ئۆزىگــە مەھلىيــا قىلىــدۇ.
ئــادەم غــەزەپ ۋە ئەســەبىلىكنى يېڭىــش ئۈچــۈن ســەۋر
قىلىشــى الزىملىقىنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىســاالم بىزگــە ئاالھىــدە
تەۋســىيە قىلغــان .بــۇ تەۋســىيەنى مەۋالنــا ھەزرەتلىرىنىــڭ
تۆۋەندىكــى ھېكايىســى ئارقىلىــق بىلىۋاالاليمىــز:
بىر كۈنى ھەزرىتى مەۋالنانىڭ ئالدىغا بىر ئادەم كېلىپ:
«ئوغلۇمنــى ئۆيلەندۈرمەكچــى ئىدىــم .قانــداق بىــر قىزنــى
ئېلىــپ بەرســەم مۇۋاپىــق بــوالر؟» دەپ ســوراپتۇ.
ـەر» دەپ
ـپ بـ
ـى ئېلىـ
ـىنىڭ قىزىنـ
ـەل بىرسـ
ـا« :كەمبەغـ
مەۋالنـ
ـۇ.
ـاۋاب بېرىپتـ
جـ
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بىر كۈنى يەنە بىر ئادەم كېلىپ:
«مــەن قىزىمنــى ياتلىــق قىلماقچــى ئىدىــم ،قانــداق بىــر
كۈيئوغۇلنــى تاللىســام بــوالر؟» دەپ ســوراپتۇ.
ـل» دەپ
ـق قىـ
ـا ياتلىـ
ـىنىڭ ئوغلىغـ
ـەل بىرسـ
ـا« :كەمبەغـ
مەۋالنـ
ـۇ:
ـداق ئىزاھالپتـ
ـى مۇنـ
ـۇ «كەمبەغەللىك»نـ
ـۇ ۋە بـ
ـاۋاب بېرىپتـ
جـ
ـى پەيغەمبىرىمىز
ـر كەمبەغەللىككـ
ـۇنداق بىـ
ـك شـ
ـۇ كەمبەغەللىـ
بـ
«كەمبەغەللىــك مېنىــڭ ئىپتىخارىمــدۇر» دېگــەن ھەمــدە بــۇ
«كەمبەغەللىــك ئەســلىدە ســەۋردىن ئىبارەتتــۇر» دەپ بىزگــە
نەســىھەت قىلغــان.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ «غــەزەپ ۋە ئەســەبىلىكتە ئۆلۈكتــەك
ـول»
ـان بـ
ـول ،ئەپۇچـ
ـەۋرچان بـ
ـلىدە «سـ
ـى ئەسـ
ـول» دېگەنلىكـ
بـ
دېگەنلىكتــۇر .مانــا بــۇ جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى
گــۈزەل تۇرمــۇش ئۆتكۈزۈشــنىڭ ئىســىل ســەنئىتى ۋە بەختلىــك
ھاياتنىــڭ ئاچقۇچىــدۇر.

.5كەمتەرلىكتە ۋە ئاق كۆڭۈللۈكتە تۇپراقتەك بول
ئادەمنىــڭ كەمتــەر ۋە ئاقكۆڭــۈل بولىشــى ئــۇ كىشــىنىڭ
ئەخالقلىقىنىــڭ بىــر ئاالمىتىــدۇر.
ـدا
ـۆھرەت ئالدىـ
ـا ،شـ
ـەپ ،مال-دۇنيـ
ـىلەر مەنسـ
ـەر كىشـ
كەمتـ
ـۇپ
ـى يوقۇتـ
ـۆرۈپ ئۆزىنـ
ـى كـ
ـدۇ .ئۇالرنـ
ـان بولىـ
ـى تۇتىۋالغـ
ئۆزىنـ
قويمايــدۇ .بەلكــى قولىدىكــى ئىمتىيازالرنــى خەلــق ئۈچــۈن
خىزمــەت قىلىشــنىڭ ۋاستىســىغا ئايالندۇرىــدۇ .شــۇڭا جااللىدىــن
رۇمــى «تالنىــڭ بېشــى ئىگىــك بولىــدۇ» دەيــدۇ.
ئاقكۆڭــۈل ئــادەم يــاردەم ســۆيەر بولىــدۇ .ئەممــا ئــاق
كۆڭۈللــۈك مىســكىنلىكنى تەرغىــپ قىلمايــدۇ ،ھەمــدە ھەممــە
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نەرســىگە «بولىــدۇ» دەۋەمەيــدۇ.
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككۇرىدىكــى كەمتەرلىــك ۋە
ئاقكۆڭۈللــۈك بولســا تەكەببۇرلىققــا قارشــى ،كىبىرلىككــە قارشــى
ئېيتىلغــان ســۆزدۇر .يەنــە باشــقىالرنىڭ كۆڭلىنــى رەنجىتمەســلىك،
باشــقىالر ئالدىــدا ئەدەپلىــك بولــۇش ،يــاردەم ســۆيەر بولۇشــقا
قارىتىلغــان ســۆزدۇر.
جااللىدىن رۇمى بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
باھارنىــڭ تەســىرى بىلــەن تــاش يېشــىللىققا چۆكەمتــى؟
ـۇن.
ـەر ئېچىلسـ
ـۇ-رەڭ چېچەكلـ
ـېنىڭدە رەڭمـ
ـى ،سـ
ـراق بولغۇنكـ
تۇپـ
ـەم
ـە ئەلـ
ـۇندۇرغان ،يۈرەكلەرگـ
ـى سـ
ـە كۆڭۈللەرنـ
ـار بويىچـ
يىلـ
ـەپ،
ـاۋاقالرنى يەكۈنلـ
ـدى تەجرىبە-سـ
ـدۇڭ .ئەمـ
ـاش بولـ
ـالغان تـ
سـ
ـول.
ـراق بـ
ـن تۇپـ
ـن كېيىـ
بۇندىـ
ئۆزىنــى ئۇلۇغــاش زەھەرلىــك شــارابقا ئوخشــايدۇ .ئــۇ
شــارابنى كالــۋا ئــادەم ئىچىــپ مــەس بولىــدۇ .ئۇنىڭــدا زەھــەر
بارلىقىغــا ئىشەنمىســەڭ ،قــاراپ باققىــن ئــاد قەۋمــى ئــۇ زەھــەر
بىلــەن قانــداق ھــاالك بولــدى؟
ئۇلۇغلــۇق يېنىۋاتقــان ئۇلــۇغ ئوتقــا ئوخشــايدۇ .ئۆزۈڭنــى
قانداقمــۇ ئۇلــۇغ ئوتقــا ئاتىســەن؟
يــەردە ياتقــان ئادەمگــە ئــوق تېگەمــدۇ؟ پەقــەت يەردىــن
بېشــىنى كۆتۈرگــەن ھامــان ئوقنىــڭ نىشــانىغا ئايلىنىــدۇ ئــادەم.
ـائىرى
ـك شـ
ـڭ پەخىرلىـ
ـۇر خەلقىنىـ
ـىدا ئۇيغـ
ـك توغرىسـ
كەمتەرلىـ
ـان:
ـېئىر يازغـ
ـداق شـ
ـوپ مۇنـ
ـان ئېلىيـ
تېيىپجـ
ئالما شاخلىرى ئېگىلىدىكەن،
مېۋىسى قانچە ئوخشىغانسېرى.
كەمتەرلىك بىلەن ئادەم چىرايلىق،
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سەتلىشىدىكەن غادايغانسىرى.
بــۇ توغرىســىدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ «قۇتادغۇبىلىــك»
ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ:
بۇ بەختكە مەغرۇرالنما ،ئۇ كېلىدۇ ۋە يەنە كېتىدۇ،
بۇ دۆلەتكە ئىشەنمە ،ئۇ بېرىدۇ ھەم ئالىدۇ.
(-694بېيت)
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
ئا شما ســلىقى ،
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.
(-702-707بېيت)
ـداق
ـىرىدە مۇنـ
ـق ئەسـ
ـنەۋى» ناملىـ
ـى «مەسـ
ـن رۇمـ
جااللىدىـ
ـۆزلەيدۇ:
ـى سـ
ـر ھېكايىنـ
بىـ
ـر
ـان بىـ
ـى بىلىدىغـ
ـى ياخشـ
ـى ناھايىتـ
ـڭ گرامماتىكىلىرىنـ
تىلنىـ
تىلشــۇناس ئالىــم كېمىگــە چىقىپتــۇ .بــۇ تەكەببــۇر تىلشــۇناس
ـەۋەپتىن
ـۇ سـ
ـەن ،شـ
ـك دەپ ئوياليدىكـ
ـى قابىلىيەتلىـ
ـى ناھايىتـ
ئۆزىنـ
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باشــقا كىشــىلەرنى ياراتمايدىكــەن .كېمــە چەكســىز دېڭىــزدا
كېتىۋاتقانــدا ،تىلشــۇناس كېمىچىنــى مەنســىتمىگەن قىياپەتتــە:
«ھــەي كېمىچــى ،ســەن گرامماتىكىنــى بىلەمســەن؟» دەپ
ســوراپتۇ.
كېمىچى «ياق بىلمەيمەن ،ھېچ ئوقۇمىدىم ».دەپتۇ.
تىلچــى «ئىســىت ،ئۆمرۈڭنىــڭ يېرىمــى بىــكار ئۆتــۈپ
كېتىپتــۇ» دەپتــۇ.
بــۇ ســۆزنى ئــاڭالپ كېمىچــى خاپــا بوپتــۇ ،تېرىكىپتــۇ.
ئەممــا ئاچچىقىنــى ئىچىگــە يۇتــۇپ ،ھېــچ گــەپ قىلماپتــۇ.
تۇيۇقســىزال بــوران چىقىــپ ،دېڭىــز ســۇلىرى دولقۇنالشــقا
باشــاپتۇ-دە ،كېمــە خەتــەر ئىچىــدە قاپتــۇ.
كېمىچى تىلچىغا «سۇ ئۈزۈشنى بىلەمسىز؟» دەپ سوراپتۇ.
تىلچــى قورققىنىدىــن تىتــرەپ تــۇرۇپ «ئــەي يىگىــت،
بىلمەيمــەن!» دەپتــۇ.
ـم ،ئۇنداقتا
ـۇناس ئالىـ
ـەي تىلشـ
ـۇ« :ئـ
ـداق دەپتـ
ـى مۇنـ
كېمىچـ
ســېنىڭ پۈتــۈن ئۆمــرۈڭ بىــكار ئۆتــۈپ كېتىپتــۇ! بىردەمدىــن
كېيىــن كېمــە چۆكىــدۇ ،ســېنىڭ ئــۇ بىلىملىرىڭنىــڭ ھېــچ بىــرى
ـدۇ».
ـا كەلمەيـ
كارغـ
تىلچىنىــڭ ھېكايىســى ســىزگە يــوق بولماســلىقنىڭ تىلىنــى
ئاڭلىتىــش ئۈچــۈن بىــر دەرســتۇر.
تەكەببۇرلــۇق قىلىــپ باشــقىالرنى مەنســىتمىگەنلەر بــۇ
دۇنيانىــڭ ئۆتكۈنچــى ئىكەنلىكىنــى بىلمىســە نېمــە پايــدا!
ـنىڭ،
ـۇ كەمتەر بولۇشـ
ـلىقنىڭ ئۆزىمـ
ـەت قىلماسـ
ـقىالرغا ھەسـ
باشـ
ـش،
ـەت قىلىـ
ـدۇر .ھەسـ
ـن بىرىـ
ـنىڭ ئاالمەتلىرىدىـ
ـۈل بولۇشـ
ئاقكۆڭـ
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ـەم ئۆزگىگە
ـەم ئۆزىگە ھـ
ـەر ھـ
ـەن ئادەملـ
ـش بىلـ
ـۇق قىلىـ
قىزغانچۇقلـ
زىيــان بېرىــدۇ .بىربىرلىــرى بىلــەن ئۇرۇشــىدۇ .ئادەملەرنىــڭ
ـى
ـن رۇمـ
ـىدا جااللىدىـ
ـۇ توغرىسـ
ـدۇ .بـ
ـوزۇر بۇزۇلىـ
ـى ھـ
ھاياتىدىكـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
مۇنـ
قــۇل خوجايىنىغــا زىيــان بېرىــش ئۈچــۈن ئۆزىنــى تامدىــن
ـمەن
ـا دۈشـ
ـادەم دوختۇرغـ
ـق ئـ
ـۇ .ئاغرىـ
ـۇ ۋە ئۆلۈپتـ
ـە ئېتىپتـ
تۆۋەنگـ
ـان
ـۇ .زىيـ
ـمەنلىك قىپتـ
ـا دۈشـ
ـى تەربىيەلەۋاتقانغـ
ـاال ئۆزىنـ
ـۇ .بـ
بوپتـ
ـە؟
كىمگـ
ـاش
ـۆزى تـ
ـا ئـ
ـڭ يولىغـ
ـۇ ئۆزىنىـ
ـەلمۇ ،بالىمـ
ـەن كېسـ
ھەقىقەتـ
ـىماقتا.
ـى توسـ
ـڭ يولىنـ
ـل ۋە جانىنىـ
ـا .ئەقىـ
قويماقتـ
كىــر يۇيغۇچــى قۇياشــقا تىرىكىــدۇ .بېلىــق دېڭىزغــا
ئاچچىقاليــدۇ .قــاراپ بــاق زىيــان كىمگــە؟ ئاخىــرى بــۇ
ئۆچمەنلىكتىــن كىمنىــڭ بەختــى قــارا بولــدى؟
ئالــاھ ســېنى ســەت ياراتقــان بولســا ،ھۇشــۇڭنى تېپىــپ
يۈزۈڭنىمــۇ ،خۇيۇڭنىمــۇ سەتلەشــتۈرمە.
ئايىغىــڭ بولغــان تەقدىردىمــۇ تاشــلىقتا ماڭمــا .ئىككــى
مۈڭگۈزلــۈك بولغــان بولســاڭ تــۆت مۈڭگۈزلــۈك بولمــا.
ســەن «مــەن پاالنچىدىــن ئەســكىمۇ .نېمىشــقا تەلىيىــم
بۇنــداق كاژ» دەپ ھەســەت قىلىۋاتىســەن .ئەممــا ئاساســەن
ھەســەتمۇ باشــقا بىــر كەمچىلىــك ،باشــقا بىــر ئەيىــپ .ھەتتــا
بارلىــق ئەســكىلىكلەردىن بەتــەرى.
يۈســۈپنىڭ قېرىنداشــلىرى ھەســەت ســەۋەبىدىن يۈســۈپنى
قۇدۇققــا تاشــلىدى .ھەســەت ســەۋەبىدىن يۈســۈپنىڭ بېشــىغا
قانــداق كۈنلــەر كەلــدى؟ بــۇ ھەســەت دېگــەن نەرســە تــوزاق
قــۇرۇپ ياتقــان بۆرىگــە ئوخشــايدۇ.
ھۇشــۇڭنى تــاپ ،پادىشــاھالرغا ھەســەت قىلمــا .ھەســەتتىن
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ـەن .ۋەلى
ـاپ قالىسـ
ـەيتانغا ئوخشـ
ـدە شـ
ـۇ ئالەمـ
ـا بـ
ـۇل .بولمىسـ
قۇتـ
زەھــەر يېســە بالــدەك بولىــدۇ ،ســەن بــال يېســەڭ زەھــەردەك
ـەن.
بولىسـ

.6خۇش مۇئامىلىدە دېڭىزدەك بول
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ تەپەككــۇرى يېقىملىقنــى ،ئىللىقلىقنــى،
مېھرى-مۇھەببەتنــى ئاســاس قىلغــان .ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىدە،
شــېئىرلىرىدا قولالنغــان تىلنىــڭ ئۆزىمــۇ ناھايىتــى يۇمشــاق،
ـىمۇ
ـلىك مۇئامىلىسـ
ـقىالرغا قىلغان كىشـ
ـل .باشـ
ـي تىـ
ـق ئەدەبىـ
يېقىملىـ
شــۇنچىلىك مۇاليىــم .شــۇڭا مۇاليىملىــق ،يېقىملىــق بولــۇش
ئەدەپلىــك بولۇشــنىڭ بىــر شــەرتى .پەزىلەتلىكنىــڭ ئاالمىتــى.
ـن بەكرەك
ـە ھەممىدىـ
ـۇش مۇئامىلىگـ
ـانالر خـ
ـدە ئىنسـ
ـى كۈنـ
بۈگۈنكـ
ـەت جەھەتتىن
ـر تەرەپتىن مەدەنىيـ
ـى دۇنيادا بىـ
ـار .چۈنكـ
ـى بـ
ئىھتىياجـ
يەرشارىلىشــىش بولىۋاتقانــدا يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئىرقچىلىــق،
مىللەتچىلىــك ،دىنىــي ئايرىمچىلىــق ،رادىكالىــزم ،زوراۋانلىــق ۋە
تېرورلــۇق ھەرىكەتلــەرى كۈندىن-كۈنگــە كۈچەيمەكتــە .شــۇ
ســەۋەپتىن ھەقىقىــي پەزىلەتلىــك بىــر ئــادەم بولــۇش ئۈچــۈن
ـدۈرۈش
ـى يېتىلـ
ـان مىجەز-خاراكتىرنـ
ـە بولغـ
ـە ئىگـ
ـۇش مۇئامىلىگـ
خـ
ـتە ئائىلە
ـمۈرلەرنى يېتىلدۈرۈشـ
ـۇ ياش-ئۆسـ
ـم .بولۇپمـ
ـۇ مۇھىـ
بەكمـ
ـىغا
ـي دۇنياسـ
ـڭ روھىـ
ـى بالىالرنىـ
ـۇ پەزىلەتنـ
ـاپال بـ
ـن باشـ
مائارىپىدىـ
سىڭدۈرىشــىمىز الزىــم.
ـان
ـانالرغا بولغـ
ـىدە ئىنسـ
ـۇش مۇئامىلىسـ
ـڭ خـ
ـن رۇمىنـ
جااللىدىـ
ـتۈن ۋە
ـىدىن ئۈسـ
ـقا بىرسـ
ـر ئادەمنى باشـ
ـۇ ھېچبىـ
ـار .ئـ
ـەت بـ
ھۆرمـ
ـدە
ـاراۋەر مۇئامىلىـ
ـانالرغا تەڭ-بـ
ـۈن ئىنسـ
ـدى .پۈتـ
ـۆۋەن كۆرمىـ
تـ
ـدۇ:
ـداق دەيـ
ـىدا مۇنـ
ـۇ توغرىسـ
ـۇ بـ
ـان .ئـ
بولغـ
ـكە
ـى كۆرۈشـ
ـۇ ياخشـ
ـە ،ئۆزىمـ
ـنى بىلسـ
ـى كۆرۈشـ
ـم ياخشـ
كىـ
ـدۇ.
ـەر بولىـ
مۇيەسسـ
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ـە .چۈنكى
ـى تەربىيەلـ
ـاۋال يۈرىكىڭنـ
ـتىن ئـ
ـى تەربىيەلەشـ
تىلىڭنـ
ـن چىقىدۇ.
ـپ تىلدىـ
ـن كېلىـ
ـۆز يۈرەكتىـ
سـ
قۇياشــنىڭ تۇتۇلىشــى ،ھەقنىــڭ يورۇقلۇقــى ئالدىــدا
ھازازىلالرنىــڭ ھەقســىزلىقى ،ئەخالقســىزلىقى ســەۋەبىدىندۇر.
ـات
ـى .ئابىھايـ
ـۈيىنىڭ بۇلىقـ
ـەت سـ
ـانالر مەرھەمـ
ـى ئىنسـ
ياخشـ
ئىھســان ئىگىلىرىنىــڭ روھىــدۇر.
بــۇ توغرىســىدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ «قۇتادغۇبىلىــك»
ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ:
ئىنسان خۇش مۇئامىلە ،مىجەزى توغرا بولسا،
ئىككى دۇنيادا كۈنى يورۇيدۇ.

(-1294بېيت)
مىجەز-خۇلقۇڭنى خۇش تۇت ،مال ئۈچۈن قايغۇرما،
ـدۇ،
ـۆزى كېلىـ
ـا ئـ
ـا مال-دۇنيـ
ـى بولسـ
ـۇڭ ياخشـ
مىجەز-خۇلقـ
ـل.
دەپ بىـ
(-1305بېيت)
ـل
ـى خۇي-پېئىـ
ـەس ،ياخشـ
ـرەك ئەمـ
ـا كېـ
ـىگە مال-دۇنيـ
كىشـ
ـرەك،
كېـ
شــۇنداق كىشــى زۆرۈر بولغانــدا ،ھەممــە ياخشــى
نە ر سىلە ر گە ئېر ىشــە لە يد ۇ .
(-1307بېيت)
قېرىنداش ۋە تۇققانالرغا يېقىنلىق قىل،
ـۆيۈملۈك
ـپ ،سـ
ـراي ئېچىـ
ـۇش چىـ
ـۇ خـ
ـۇ ،كىچىككىمـ
چوڭغىمـ
ـول.
بـ
(-1327بېيت)
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.7يا بولغىنىڭدەك كۆرۈن ياكى كۆرۈنگىنىڭدەك بول
جااللىدىــن رۇمىنىــڭ «يــا بولغىنىڭــدەك كــۆرۈن ياكــى
ـم
ـەر كىـ
ـان ھـ
ـۆزىنى ئاڭلىغـ
ـۇ سـ
ـەن بـ
ـول» دېگـ
ـدەك بـ
كۆرۈنگىنىڭـ
باشــتىال بــۇ ئىبارىنىــڭ توغرىلىققــا ،ئىخالســلىققا ،ئىچــى بىلــەن
تېشــىنىڭ بىــر بولۇشــىغا ،ھــەر ۋاقىــت راســتچىل بولۇشــقا
قارىتىلغانلىقىنــى بىلەلەيــدۇ.
بۈگۈنكــى دۇنيانــى قىزىلكۆزلــەر قاپــاپ كەتتــى .ماددىــي
ـدۇ.
ـۈك قىلىـ
ـت قىزىلكۆزلـ
ـەر ۋاقىـ
ـەردە ھـ
ـەر يـ
ـى دەپ ھـ
مەنپەئەتنـ
ـۇ
ـان ئىبادىتىگىمـ
ـا قىلىۋاتقـ
ـدۇ .ھەتتـ
ـادەم ئالدايـ
ـۆزلەپ ئـ
ـان سـ
يالغـ
قىزىلكۆزلــۈك قىلىــدۇ .شــۇنداق رىيــاكار (ئىككــى يۈزلىمىچــى)
ـق
ـدۇ .رىياكارلىـ
ـۈن بولمايۋاتىـ
ـز كـ
ـتىدىن كۈنىمىـ
ـانالرنىڭ دەسـ
ئىنسـ
ـزدا
ـۇڭا دىنىمىـ
ـدۇ .شـ
ـپ چىقىـ
ـلىقىدىن كېلىـ
ـرا بولماسـ
ـڭ توغـ
نىيەتنىـ
ـدۇ.
ـدا تۇرىـ
ـم ئورۇنـ
ـن مۇھىـ
ـەت ھەممىدىـ
نىيـ
جااللىدىــن رۇمــى بــۇ توغرىســىدا «مەســنەۋى» ناملىــق
ـى
ـۇن قۇرالرنـ
ـداق ئالتـ
ـۆزلەيدۇ ۋە مۇنـ
ـى سـ
ـر ھېكايىنـ
ـىرىدە بىـ
ئەسـ
ســەدەپنىڭ ئىچىگــە ئۈنچــە قىلىــپ تىزىــدۇ:
ھايــات شــارائىتلىرى يامــان بىــر زامانــاردا بىــر يوقســۇل،
ئــاچ قالغــان ئــادەم قــۇرۇق ئــارزۇ ،خام-خىيالالرنــى قىلىــپ
ئاخىــرى مۇنــداق يالغانچىلىــق قىلىشــقا باشــاپتۇ.
بىــر كۈنــى بىــر پارچــە قۇيــرۇق مېيــى بىلــەن ســاقال
بۇرۇتلىرىنــى ،قاش-كىرپىكلىرىنــى مايــاپ ،پارقىرىتىــپ بىــر
ئۆلىمــاالر مەجلىســىگە كىرىپتــۇ ۋە ئۆزىنىــڭ تــازا ئوخشــىغان
مايلىــق تائامــار بىلــەن غىزاالنغانلىقىنــى ئېيتىــپ ماختىنىپتــۇ.
پارقىــراپ تۇرغــان بۇرۇتلىرىنــى قوللىــرى بىلــەن تولغــاپ
ـك ھالىنى
ـۇ كىبىرلىـ
ـڭ بـ
ـى يالغانچىنىـ
ـس ئەھلـ
ـۇ .مەجلىـ
مەغرۇرلىنىپتـ
ـى
ـق تائامالرنـ
ـىغان ياغلىـ
ـا ئوخشـ
ـلۈك تاماقتـ
ـتال چۈشـ
ـۆرۈپ ،راسـ
كـ
يېگــەن ئوخشــايدۇ دەپ ئويــاپ قاپتــۇ .ئەممــا ئــۇ يوقســۇلنىڭ
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ـڭ
ـرى يالغانچىالرنىـ
ـان «تەڭـ
ـۆزى بولغـ
ـڭ سـ
ـىقى ھەقنىـ
ـاچ قورسـ
ئـ
ـۇ ۋە بۇنــداق
ھىلىســىنى قۇرۇتســۇن» دېگــەن ســۆزنى تەكرارالپتـ
ھېكمەتلىــك ســۆزلەرنى مەجلىــس ئەھلىگــە نىــدا قىپتــۇ:
يالغان سۆز خەلق ئىچىگە تاشالنغان ئوتقا ئوخشايدۇ.
يالغانچىنىڭ بۇرۇتلىرى بىر-بىرلەپ تۆكۈلسۇن.
ـاڭ،
ـۆزلىمىگەن بولسـ
ـان سـ
ـەن يالغـ
ـەر سـ
ـۇل! ئەگـ
ـەي يوقسـ
ئـ
بەلكــى ئۇلــۇغ بىرســى ســاڭا يەيدىغــان بىــر نەرســىلەر ئىھســان
ـى.
ئېتەتتـ
ياخشى بولغانالرغا ياخشىلىق يار بولۇر.
ئەگرى يولدا ماڭماي ،دەردىڭنى توپتوغرا ئىزھار ئەيلە.
ـۈك
ـل .قىزىلكۆزلـ
ـۈكۈت قىـ
ـا سـ
ـۆزلىگىڭ بولمىسـ
ـى سـ
ئەيىبىڭنـ
ـا.
ـپ ھاياجانالنمـ
قىلىـ
ئىمتىھــان ئىچىــدە ئىمتىھــان بــار .دىققــەت قىــل ،كىچىــك
بىــر ئىمتىھانغــا ئالدانمــا.
ھەقىقەت ئالدىدا راستچىل بول ياكى سۈكۈتتە قال.
ـۇرۇن
ـمەن .يوشـ
ـا دۈشـ
ـى بۇرۇتىغـ
ـڭ قارنـ
ـال قىلغاننىـ
خام-خىيـ
ـدۇ.
ـا قىلىـ
ـا بەددۇئـ
ئۇنىڭغـ
ھــەق «دۇئــا قىلغــان مەيلــى ئازغــۇن ،مەيلــى بۇتپــەرەس
ـەن» دەپ بۇيرۇغان.
ـۇل قىلىمـ
ـى قوبـ
ـدا ئۇنـ
ـا قىلغانـ
ـۇن ،دۇئـ
بولسـ
ـى
ـر كۈنـ
ـان بىـ
ـەق ھامـ
ـا .ھـ
ـن ئايرىلمـ
ـت دۇئادىـ
ـەر ۋاقىـ
ھـ
ســاڭا ئىھســان ئەيلەيــدۇ.
قوســىقىڭنى ھەققــە تاپشــۇرۇپ ،قۇيــرۇق مېيىنــى مۈشــۈككە
ـەر.
ـاپ بـ
تاشـ
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بــۇ ھېكمەتكــە تولغــان پاســاھەتلىك ســۆزلەرنى ئاڭلىغــان
ـۇ.
ـا قاپتـ
ـدا ئىزاغـ
ـك ئالدىـ
ـادەم كۆپچىلىـ
ـى ئـ
ـاق يالغانچـ
ـاچ قوسـ
ئـ
ـاق
ـاچ قوسـ
ـۇ ۋە ئـ
ـرەت ئاپتـ
ـاڭالپ ئىبـ
ـى ئـ
ـۇ نىدانـ
ـۇ بـ
كۆپچىلىكمـ
ـەپقەت يامغۇرلىرىنى
ـە شـ
ـۇ ئادەمگـ
ـۇ ھەمدە ئـ
ـۇ قىپتـ
ـى ئەپـ
يالغانچىنـ
ـۇ.
ـاردەم قىپتـ
ـۆپ يـ
ـۇزۇپ ،كـ
ـىقىنى تويغـ
ـڭ قوسـ
ـدۇرۇپ ،ئۇنىـ
ياغـ
ـىرلەنگەن
ـن تەسـ
ـىلىقنىڭ ھوزۇرىدىـ
ـەپقەت ،ياخشـ
ـۇ مېھرى-شـ
بـ
يالغانچــى ئــادەم تەكۇببۇرلــۇق ،يالغانچىلىقنــى تاشــاپ توغرىغــا
ـۇ.
ـداش بوپتـ
يولـ
بــۇ توغرىســىدا يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ «قۇتادغۇبىلىــك»
ناملىــق ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ:
دىلىــڭ بىلــەن تىلىڭنــى توغــرا قىــل ،پەزىلىتىــڭ ئۇلــۇغ
بولســۇن،
ئۆزۈڭنى ئۇنتۇما ،يولۇڭدىن ئاداشما.
(-5بېيت)
ھارامغا ئارىالشما ،ئۆزۈڭنى چىڭ تۇت،
ھارامنى يېگۈچىنىڭ ئورنى جەھەننەمنىڭ تېگىدۇر.
(-5261بېيت)
تىلىڭدىن يالغان سۆزلەرنى چىقارما،
ئەر يالغان سۆزى بىلەن ئۆزىنى قەدىرسىز قىلىدۇ.
(-1326بېيت)
سادىق كىشى كىشىلەرنىڭ راستچىلىدۇر،
ســادىق كىشــىلەرنىڭ ســۆزىنى ئــاڭال ،ئــۇ ســېنى
يۈ كســە لد ۈ ر ىد ۇ .
(-1359بېيت)
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.

( 2039-2042بېيت)
ئەســلىدە ئىنســاننىڭ تەبىئىيتــى ياخشــىلىق ،توغرىلىــق،
ئىخالســمەنلىك بىلــەن تولغــان .پەقــەت ماددىــي دۇنيادىكــى
ھەرخىــل مەنپەئەتلــەر ئىنســانالرنى ئىككــى يۈزلىمىلىــك قىلىشــقا،
ياالقچىلىــق قىلىشــقا يۈزلەندۈرگــەن .كىمكــى مــال دۇنياغــا
ھېرىســمەن بولىدىكــەن ئۇنىڭــدا چوقــۇم ئىككــى يۈزلىمىچىلىــك،
ـرى
ـەت مەرەزلىـ
ـار ئىللـ
ـان ناچـ
ـۈك قىلىدىغـ
ـل كۆزلـ
ـقىالرغا قىزىـ
باشـ
روھىــي دۇنياســىغا چاپالشــقان بولىــدۇ .بۇنــداق ئادەمنىــڭ
روھــى كىرلەشــكەن بولــۇپ ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە مال-دۇنيــا
ئۈچــۈن قىزىــل كۆزلۈكنــى تاشــلىمايدۇ .كىمكــى مال-دۇنيادىــن
مەنىۋىيەتنــى ئۈســتۈن كۆرىدىكــەن ئۇنىــڭ قەلبــى توغرىلىــق
ـدۇ.
ـان بولىـ
ـەن تولغـ
ـاداقەتمەنلىك بىلـ
ـەن ،سـ
ـاس بىلـ
ـەن ،ئىخـ
بىلـ
بۇنــداق ئىنســانالرنىڭ يۈزىــدە ســاختا ماســكا بولمايــدۇ .ھــەر
ۋاقىــت يــۈزى نــۇر بىلــەن تولغــان بولىــدۇ.
جااللىدىن رۇمى يەنە مۇنداق دەيدۇ:
خاتاســىز ســۆز ئــۇ پــاك ھــەق ئالەمــدە .پەقــەت ھەقتىــن
ئەبــەدى ھاياتقــا ئىگــە بولىســەن.
ســەندە پەردىســىز نۇرالرنــى قوبــۇل قىلىدىغــان قابىلىيــەت
ـاڭال.
ـى ئـ
ـۇرۇنغان ھېكمەتلەرنـ
ـۇرالر يوشـ
ـپ نـ
ـاڭ بېرىـ
ـا ،مـ
بولمىسـ
مېــۋە خــام بولســا شــاخقا چىــڭ يېپىشــىپ ،ئۇنىڭدىــن
ئايرىلمايــدۇ .مــەي بولــۇپ پىشــقاندا ،شــاختا تۇرالمــاي يەرگــە
چۈشــىدۇ.
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ـڭ ئاالمىتىدۇر.
ـىۋېلىش خاملىقنىـ
ـڭ يېپىشـ
ـە چىـ
ـان مۈلكىگـ
جاھـ
ـدۇ.
ـوغ كېلىـ
ـى سـ
ـان مۈلكـ
ـا جاھـ
ئۇلۇغالرغـ
ئــەي دوســت! ســەن يالغــۇز ئەمــەس .بەلكــى بىــر كــۆك
ياكــى چوڭقــۇر دېڭىــز ســەن.
سەن سۆزلىمە روھىڭ سۆزلىسۇن.
ســۇ ئۈزۈشــنى بىلســەڭمۇ يەنــە نوھنىــڭ كېمىســىگە چىــق.
نوھنىــڭ ئوغلــى كەناندىــن ئىبــرەت ئــال!
قــۇرت يېگــەن چىشــنى يۇلــۇپ ئــات! چۈنكــى ئــۇ چىــش
ســاڭا راھــەت ،ھــوزۇر بەرمــەس.
ـامنىڭ
ـەن دىنىمىز ئىسـ
ـۇرى تامامـ
ـڭ تەپەككـ
ـن رۇمىنىـ
جااللىدىـ
چۈشــەنچىلىرىگە ئۇيغــۇن بولــۇپ ،ئۇنىــڭ بارلىــق ئەســەرلىرى
قۇرئاننىــڭ ھۆكمىنــى ۋە پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ســۈننىتىنى ئاســاس
قىلغــان .شــۇڭا ئــۇ مۇنــداق دېگــەن:
مــەن قۇرئاننىــڭ قۇلــى ،مۇھەممەدنىــڭ يولىنىــڭ توپىســى
ـۆزلىگەن
ـۆز سـ
ـقا سـ
ـن باشـ
ـىدا بۇنىڭدىـ
ـەن توغرىسـ
ـم مـ
ـەن .كىـ
مـ
ـن بىزارمەن.
ـۆزلەرنى دەپ يۈرگەنلەردىـ
ـۇ سـ
ـن ۋە ئـ
ـا ،ئۇنىڭدىـ
بولسـ
ـام پەيغەمبىرىنىڭ
ـڭ ۋە ئىسـ
ـا قۇرئاننىـ
ـى ھەبىبۇلـ
ـۇڭا مەنكـ
شـ
ئاشــىقى بولغــان ھەزرىتــى مەۋالنــا جااللىدىــن رۇمىغــا بولغــان
ھۆرمىتىــم ناھايىتىمــۇ يۈكســەك .ئۇنىــڭ بارلىــق ئەســەرلىرىنى
قىتىرقىنىــپ ئوقۇغــان ۋە تەتقىق-تەتبىــق قىلغۇچىالردىــن مــەن.
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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
ھېكايىلــەر» ،ئەنــدەر ھالــۇك دەرىنچــە
ـور
ـەۋۋۇپى» ،دوكتـ
ـام تەسـ
ـىدا ئىسـ
ـەپە ئارىسـ
ـن ۋە پەلسـ
«دىـ
ـال
ـم ھىـ
ئىبراھىـ
«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
«فارابــى ۋە ئۇنىــڭ پەلســەپە سېستىمىســى» ،ئابدۇشــۈكۈر
مۇھەممەتئىمىــن
«دىۋانى ھېكمەت» ،ئەخمەد يەسەۋى
«قەلبلەرنىڭ كەشپى» ،ئىمام غازالى
2018.5.5
گېرمانىيە
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