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يَّــاَي َفاْرَهُبــوِن  ﴿يَــا بَِنــي إِْسَائِيــَل اْذكُــُروا نِْعَمِتــَي الَِّتــي أَنَْعْمــُت َعلَْيكُــْم َوأَْوُفــوا ِبَعْهــِدي أُوِف ِبَعْهِدكُــْم َوإِ
ــاَي  يَّ ــاِت َثًَنــا َقلِيــًا َوإِ َل كَاِفــٍر ِبــِه َوَل تَْشــَرُوا ِبآَيَ ــْم َوَل تَكُونُــوا أَوَّ ــَا َمَعكُ ًقــا لِ ــُت ُمَصدِّ ــا أَنَْزلْ )40( َوآَِمُنــوا ِبَ

كَاَة  ــَاَة َوآَتـُـوا الــزَّ َفاتَُّقــوِن )41( َوَل تَلِْبُســوا الَْحــقَّ ِبالَْباِطــِل َوتَكُْتُمــوا الَْحــقَّ َوأَنُْتــْم تَْعلَُمــوَن )42( َوأَِقيُمــوا الصَّ

ــوَن  ــوَن الِْكَتــاَب أََفــَا تَْعِقلُ ــْم تَْتلُ ــِرِّ َوتَْنَســْوَن أَنُْفَســكُْم َوأَنُْت ــاَس ِبالْ َواْركَُعــوا َمــَع الرَّاِكِعــَن )43( أَتَأُْمــُروَن النَّ

ــوَن أَنَُّهــْم ُمَاُقــو َربِِّهــْم  ــَاِة َوإِنََّهــا لَكَِبــرٌَة إِلَّ َعــَى الَْخاِشــِعَن )45( الَِّذيــَن يَظُنُّ ــْرِ َوالصَّ )44( َواْســَتِعيُنوا ِبالصَّ

ــَى  ــْم َع لُْتكُ ــْم َوأَنِّ َفضَّ ــُت َعلَْيكُ ــي أَنَْعْم ــَي الَِّت ــُروا نِْعَمِت ــَل اْذكُ ــي إِْسَائِي ــا بَِن ــوَن )46( يَ ــِه َراِجُع ــْم إِلَْي َوأَنَُّه

الَْعالَِمــَن )47( َواتَُّقــوا يَْوًمــا َل تَْجــِزي نَْفــٌس َعــْن نَْفــٍس َشــْيًئا َوَل يُْقَبــُل ِمْنَهــا َشــَفاَعٌة َوَل يُْؤَخــُذ ِمْنَهــا َعــْدٌل 

َوَل ُهــْم يُْنــَرُوَن﴾ )48(

تەرجىمىىس 

40. ئــى ئىســرائىل ئــەۋالدى! مېنىڭ ســىلەرگە بەرگــەن نېمىتىمنى ئەســلەڭالر، 
مــاڭا بەرگــەن ۋەدەڭالرغــا ۋاپــا قىلىــڭالر. )ئەگــەر شــۇنداق قىلســاڭالر(، مەنمۇ 

ســىلەرگە قىلغــان ۋەدەمگــە ۋاپا قىلىمــەن، ســىلەر مەندىنــال قورقۇڭالر.

ــل  ــپ نازى ــى قىلى ــراپ قىلغۇچ ــى ئېتى ــى )تەۋرات(ن ــەن قولۇڭالردىك 41. م
ــكار  ــۇپ ئىن ــى بول ــى بىرىنچ ــۈرۈڭالر، قۇرئانن ــان كەلت ــا ئىم ــان قۇرئانغ قىلغ
قىلغۇچــى بولمــاڭالر، ئايەتلىرىمنــى )بۇرمىــالپ( ئازغىنــە مەنپەئەتكــە 

ئىسرائىل ئەۋالدى ۋە يەھۇدىي  ئۆلىمالىرلىرى 
ئىسرائىل ئەۋالدى ۋە يەھۇدىي  ئۆلىمالىرلىرى 

مۇھەممەد يۈسۈپ 
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ــڭالر. ــق قىلى ــال تەقۋادارلى ــېتىۋەتمەڭالر، ماڭى س

42. ھەقنى باتىلغا ئارىالشتۇرماڭالر، ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر.

ــا(  ــڭالر، )ئالالھق ــى بېرى ــڭالر، زاكاتن ــادا قىلى ــەل ئ ــى مۇكەمم 43. نامازن
ــڭالر. ــۇ قىلى ــە رۇك ــەن بىلل ــالر بىل ــۇ قىلغۇچى رۇك

44. كىشــىلەرنى ياخشــى ئىشــقا بۇيــرۇپ ئۆزۈڭالرنــى ئۇنتــۇپ قاالمســىلەر؟ 
ــىلەر  ــىلەر، س ــۇپ تۇرىس ــى ئوق ــى تەۋرات(ن ــاب )يەن ــىلەر كىت ــى، س ھالبۇك

ــىلەر؟ ــى ئىشلەتمەمس ئەقلىڭالرن

45. )تائەت-ئىبادەتتــە( چىداملىــق بولــۇش ۋە نامازنــى مۇكەممــەل ئوقــۇش 
بىلــەن )ئالالھتىــن( يــاردەم تىلــەڭالر. شەكســىزكى، نامــاز ئالالھقــا قەلبىدىــن 

باغالنغــان كىشــىلەردىن باشقىســىغا ئېغىــر كېلىــدۇ)]1](.

ــىدىغانلىقىغا  ــەن ئۇچرىش ــى بىل ــالر( رەبب ــن باغالنغان ــا قەلبىدى 46. )ئالالھق
ــەن ئىشــىنىدىغان  ــا جەزم ــپ بارىدىغانلىقىغ ــۇم قايتى ــا چوق ــڭ دەرگاھىغ ۋە ئۇنى

ــىلەردۇر. كىش

ــر  ــى ۋە )بى ــەن نېمىتىمن ــىلەرگە بەرگ ــەۋالدى! س ــرائىل ئ ــى ئىس 47. ئ
ــى  ــتۈن قىلغانلىقىمن ــن ئۈس ــان ئەھلىدى ــۈل جاھ ــىلەرنى پۈتك ــالردا( س زامان

ــلەڭالر. ئەس

48. كىشــى كىشــىگە قىلچــە ئەســقاتمايدىغان، )ئالــالھ ئىجــازەت بەرمىگۈچــە( 
ــە  ــىدىن فىدي ــچ كىش ــان، ھې ــۇل قىلىنمايدىغ ــاپائىتى قوب ــىنىڭ ش ــچ كىش ھې

ــۇڭالر. ــن قورق ــەلمەيدىغان كۈندى ــە ئېرىش ــان، كاپىرالرياردەمگ ئېلىنمايدىغ

تەپسىرى:

ــان  ــەۋالدى بولغ ــرائىل ئ ــق ئىس ــەر ئارقىلى ــۇ ئايەتل ــاال ب ــالھ تائ  ئال
ــا  ــا ئات ــە ۋە ئەجدادلىرىغ ــى ئۆزلىرىگ ــپ، ئۇالرن ــاب قىلى ــا خىت يەھۇدىيالرغ
قىلغــان سانســىز نېمەتلىرىنــى ئەســكە ئېلىشــقا بۇيرۇيــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئــۆز 
ۋاقتىــدا ئىســرائىل ئەۋالدىغــا نۇرغۇنلىغــان ئىنئامالرنــى ئاتــا قىلغان-ئۇالرنــى 
ئــۆز ۋاقتىــدا بارلىــق مىللەتلەردىــن ئەزىــز ھــەم ھۆرمەتلىــك قىلغــان؛ پىرئەۋن 
ــالھ  ــان. ئال ــى قۇتۇلدۇرغ ــن ئۇالرن ــۇنلىرىنىڭ زۇلۇملىرىدى ــڭ قوش ۋە ئۇنى
ــلىق،  ــادەت قىلماس ــىغا ئىب ــن باشقىس ــالھ تائاالدى ــن ئال ــە ئۇالردى ــاال يەن تائ
بارلىــق ئىبادەتلەرنــى ئالــالھ تائاالنىــڭ ئۆزىگىــال قىلىــش، ئالــالھ تائاالنىــڭ 

]1]  ئايەتتە كەلگەن »خاشعني« دېگەن سۆز »خشوع« نىڭ پائىل شەكلى بولۇپ، قەلبى ئالالھ تائاالغا مەھكەم باغالنغان ۋە كۆڭلى 
ئۇنىڭغا تەلپۈنۈپ تۇرغاننى ئىپادىلەيدۇ. بەزى مۇپەسسىرلەر بۇ سۆزنى قورقۇش مەنىسىدە تەپسىر قىلغان.
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ــى  ــەل قىلىــش ۋە ئۇنىڭدىكــى ھەقىقەتلەرن ــا ئەم ــان »تەۋرات«ق ــى بولغ كىتاب
ئۆزگەرتمەســلىك، بۇرمىلىماســلىق ۋە ئالماشتۇرۇۋەتمەســلىك ھەققىــدە ۋەدە 
ئالغــان. ئالــالھ تائــاال يەنــە ئۇالرغــا ئۇالرنىــڭ قىلغــان ياخشــى ئەمەللىرىنىــڭ 
مۇكاپاتىنــى تولــۇق بېرىدىغانلىقــى توغرۇلــۇق ۋەدە قىلغــان. لېكىــن يەھۇدىيــالر 
ــى  ــان، »تەۋرات«تىك ــپ تۇرغ ــق قىلى ــە خىالپلى ــان ۋەدىلىرىگ ــەر زام ھ
ھەقىقەتلەرنــى، خۇسۇســەن ئاخىــر زامــان پەيغەمبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم 
ھەققىــدە كەلگــەن بېشــارەتلەرنىڭ كۆپلىرىنــى بۇرمىلىغــان، بەزىســىنى 

ــەن.  ــن چىقىرىۋەتك كىتابلىرىدى

بۇنىڭدىــن مەلۇمكــى، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىغىچىلىــك مەۋجــۇت 
ــتەن  ــدەك، قەس ــاقلىنىپ قالغان ــۇ س ــەزى ھەقىقەتلەرم ــا ب ــان »تەۋرات«ت بولغ
ئۆزگەرتىــش ســەۋەبلىك »تەۋرات«تىــن بولمىغــان بــەزى ســۆزلەرمۇ ئۇنىڭدىــن 
ــى  ــا مەنپەئەت ــە دۇني ــن ئازغىن ــالر ئەزەلدى ــان. چۈنكــى، يەھۇدىي ــورۇن ئالغ ئ
ــۇر. ــان مىللەتت ــپ قالمىغ ــى سېتىۋېشــتىن ئىككىلىنى ــڭ دىنىن ئۈچــۈن ئۆزلىرىنى

ئاخىرىــدا ئالــالھ تائــاال يەھۇدىــي ئۆلىمالىرىنــى ھەقىقەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ 
ــەر  ــە پەيغەمب ــلىككە، ھەمم ــلىققا، ئۆزگەرتىۋەتمەس ــلىققا، يوشۇرماس بۇرمىلىماس
بۇيــرۇپ كەلگــەن نامــاز ۋە زاكاتقــا ئوخشــىغان پەرزلەرنــى تولــۇق ئورۇنداشــقا 

بۇيرۇغــان.

ئالــالھ تائــاال »تەۋرات«نىــڭ ئەھكاملىرىنــى ۋە ياخشــى-ياماننى بىلىدىغــان 
يەھۇدىــي ئۆلىمالىرىغــا كايىــپ دەيدۇكــى، ئــى يەھۇدىــي ئۆلىمالىرى! ســىلەرنىڭ 
ھالىــڭالر نېمىدېگــەن ئەپسۇســلىنارلىق، نېمىدېگــەن ئەجەبلىنەرلىــك ھــە! ســىلەر 
كىشــىلەرنى »تەۋرات«قــا ئەمــەل قىلىشــقا ۋە ياخشــى ئەمەللەرنى قىلىشــقا دەۋەت 
ــاھ- ــە گۇن ــىلەر، بارچ ــەل قىلمايس ــا ئەم ــۆزۈڭالر ئۇنىڭغ ــۇرۇپ، ئ ــپ ت قىلى
مەئســىيەتلەرنىڭ ھەممىســىنى ئــۆزۈڭالر باشــالمچى بولــۇپ قىلىســىلەر. ھالبۇكى، 
ــا  ــلىكنىڭ ۋە ئۇنىڭغ ــا كەلتۈرمەس ــى بەج ــڭ ئەمر-پەرمانلىرىن ــالھ تائاالنى ئال
ــدان  ــى ســىلەر ئوب ــاھ ئىكەنلىكىن ــر گۇن ــك ئېغى ــق قىلىشــنىڭ قانچىلى خىالپلى
بىلىســىلەر. ئۇنــداق قىلمــاڭالر، ئالــالھ تائاالدىــن قورقــۇڭالر. ئەگــەر ســىلەر 
ــان  ــالرغا چاقىرىدىغ ــان ئىش ــىلەرنى يام ــاڭالر، س ــى بولس ــىنى قىلماقچ توغرىس
شــەيتىنىڭالرنى ۋە يامــان نەپســىڭالرنى يېڭىــش ئۈچــۈن ســەۋر بىلــەن نامــاز 
ئارقىلىــق ئالــالھ تائاالدىــن يــاردەم تىلــەڭالر. چۈنكــى، ســەۋر بىلــەن نامــاز 
روھنــى يۈكســەلدۈرىدىغان، نەپســنى پاكاليدىغــان ۋە كۆڭۈلنــى شــاد قىلىدىغــان 

ئەمەللــەردۇر.
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ــەن  ــش]1] دېگ ــى تۇتۇۋېلى ــە: ئۆزىن ــۆز لۇغەتت ــەن س ــەۋر( دېگ  )الصــر( )س
ــى  ــق، ئۆزىن ــا چىدامچانلى ــىدا بولس ــالم ئاتالغۇس ــدۇ، ئىس ــى ئىپادىلەي مەنىن
تۇتۇۋېلىــش، تەقدىرگــە تــەن بېرىــش قاتارلىــق ئــۈچ مەنىــدە كېلىــدۇ. ســەۋر 

»قۇرئــان كەرىم«دىمــۇ مۇشــۇ ئــۈچ مەنىــدە كەلگــەن.

چىدامچانلىق مەنىسىدىكى سەۋر. 1
چىدامچانلىــق مەنىســىدىكى ســەۋر — ئالــالھ تائاالنىــڭ ئەمر-پەرمانلىرىنــى 
ــلەردە  ــق كۈرەش ــى بارلى ــەت يولىدىك ــە ۋە ھەقىق ــتا، ئەمەل-ئىبادەتت ئورۇنداش
ــاَمَواِت  ــۇر. ﴿ربُّ السَّ ــىتىش دېگەنلىكت ــق كۆرس ــۇپ، چىدامچانلى ــتەھكەم بول مۇس
َواْلَرِْض َوَمــا بَيَْنُهــاَم فَاْعبُــْدُه َواْصطَــِرْ لِِعبَاَدتِــِه َهــْل تَْعلَــُم لَــُه َســِميًّا﴾ يەنــى »ئــۇ ئاســمانالرنىڭ، 

زېمىننىــڭ ۋە بــۇ ئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى شــەيئىلەرنىڭ رەببىــدۇر. شــۇڭا، 
ــق  ــتا چىداملى ــادەت قىلىش ــا ئىب ــن، ئۇنىڭغ ــادەت قىلغى ــال ئىب ــەن ئۇنىڭغى س
ــالَِة َواْصطَــِرْ َعلَيَْهــا﴾ يەنــى ﴿)ئــى پەيغەمبــەر!(  بولغىــن«]2] ﴿َوأُْمــْر أَْهلَــَك ِبالصَّ
ــقا(  ــادا قىلىش ــى ئ ــۇ )ئۇن ــن، ئۆزۈڭم ــا بۇيرۇغى ــى نامازغ ئائىلەڭدىكىلەرن
وا َوَصاِبــُروا َوَراِبطـُـوا َواتَُّقــوا اللَّــَه لََعلَُّكــْم تُْفلُِحوَن﴾  چىداملىــق بولغىن﴾]3] ﴿يَا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا اْصــِرُ
يەنــى ﴿ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! چىداملىــق بولــۇڭالر، )دۈشــمەنلەرگە قارشــى( 
ــىتىڭالرغا  ــۇرۇڭالر، مەقس ــار ت ــا( تەيي ــىتىڭالر، )جىھادق ــق كۆرس چىدامچانلى
يېتىــش ئۈچــۈن ئالالھتىــن قورقــۇڭالر﴾]4] دېگــەن ئايەتلــەردە كەلگــەن »صــر« 

چىدامچانلىــق مەنىســىدە كەلگــەن.

ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش مەنىسىدىكى سەۋر. 2
ئۆزىنــى تۇتۇۋېلىش مەنىســىدىكى ســەۋر ئاچچىقىنــى ۋە غەزىپىنى بېســىۋېلىش، 
كىشــىلەرگە يامانلىــق قىلىشــتىن، گۇناھ-مەئســىيەت ســادىر قىلىشــتىن، 
باشــقىالرنىڭ ھەققىنــى يەۋېلىشــتىن ســاقلىنىش دېگەنلىكتــۇر. ﴿فَاْصــِرْ َعــَى َمــا يَُقولـُـوَن 
ــْمِس َوقَبْــَل الُْغــُروِب﴾ يەنــى ﴿)ئــى پەيغەمبــەر!( ئۇالرنىــڭ  َوَســبِّْح ِبَحْمــِد َربِّــَك قَبْــَل طُلـُـوِع الشَّ

ــتىن  ــۈن پېتىش ــرى، ك ــتىن ئىلگى ــۈن چىقىش ــن، ك ــەۋر قىلغى ــۆزلىرىگە س س
ثْــِل  ئىلگىــرى رەببىڭنــى مەدھىيەلــەپ تەســبىھ ئېيتقىــن﴾)]5](، ﴿َوإِْن َعاقَبْتُــْم فََعاِقبُــوا بِِ
اِبِريــَن﴾ يەنــى ﴿ )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر!( ئەگــەر  َمــا ُعوِقبْتـُـْم ِبــِه َولـَـِنْ َصَرْتـُـْم لَُهــَو َخــْرٌ لِلصَّ

ــك  ــق قانچىلى ــان يامانلى ــا قىلىنغ ــاڭالر، ئۆزۈڭالرغ ــى بولس ــام ئالماقچ ئىنتىق

]1]  »لسان العرب البن منظور«4-توم، 437-بەت، »الصحاح للجوهري«706-بەت.

]]]  مەريەم سۈرىسى: 65-ئايەت.

]3]  تاھا سۈرىسى: 132-ئايەت.

]]]  ئال ئىمران سۈرىسى: 200-ئايەت.

]]]  قاف سۈرىسى: 39-ئايەت.
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ــەۋر  ــەر س ــڭالر، ئەگ ــام ئېلى ــۇنچىلىك ئىنتىق ــتىن( ش ــا، )ئاشۇرۇۋەتمەس بولس
قىلســاڭالر، بــۇ ســەۋر قىلغۇچىــالر ئۈچــۈن ئەلۋەتتــە ياخشــىدۇر﴾)]1]( دېگــەن 

ــش مەنىســىدە كەلگــەن. ــى تۇتۇۋېلى ئايەتلەردىكــى ســەۋر ئۆزىن

 تەقدىرگە تەن بېرىش . 3
تەقدىرگــە تــەن بېرىــش مەنىســىكى ســەۋر— ئالــالھ تائاالنىــڭ تەقدىرىگــە 
ــش  ــۇرۇپ كېلى ــلىك، قايت ــۇرۇپ كەتمەس ــاھ ئ ــا ئ ــۇپ، باال-قازاغ رازى بول
 ِ مۇمكىــن بولمايدىغــان قولدىن بېرىشــلەرنى ئۇنتۇپ كېتىــش دېگەنلىكتــۇر. ﴿َوبَشِّ
اِبِريــَن الَِّذيــَن إَِذا أََصابَتُْهــْم ُمِصيبَــٌة قَالُــوا إِنَّــا لِلَّــِه َوإِنَّــا إِلَيْــِه َراِجُعــوَن﴾ يەنــى »ئۆزىگــە بىــرەر  الصَّ

ــز،  ــڭ ئىگىدارچىلىقىدىمى ــە ئالالھنى ــز ئەلۋەتت ــدا: »بى مۇســىبەت كەلگــەن چاغ
بىــز چوقــۇم ئۇنىــڭ دەرگاھىغــا قايتقۇچىمىــز« دەيدىغــان ســەۋر قىلغۇچىالرغــا 
ا َجِميــالً﴾ يەنى ﴿چىرايلىقچە ســەۋر قىلغىن﴾ َصــْرً خــۇش خــەۋەر بەرگىــن«)]2](، ﴿فَاْصِرْ
)]3](. بــۇ ئايەتلەردىكــى ســەۋر بېشــىغا كەلگــەن مۇســىبەتلەر ســەۋەبلىك ئۆزىنى 

يوقىتىۋەتمەســلىك ۋە تەقدىرگــە تــەن بېرىــش مەنىســىدە كەلگــەن. 

﴿َولََنْجِزيـَـنَّ الَِّذيــَن َصــَرُوا أَْجرَُهــْم ِبأَْحَســِن َمــا كَانـُـوا يَْعَملـُـوَن﴾ يەنــى ﴿)ۋەدىگــە ۋاپــا قىلىش 

قاتارلىــق شــەرىئەت كۆرســەتمىلىرىگە ئەمــەل قىلىشــتا( چىداملىــق بولغۇچىالرنىڭ 
مۇكاپاتىنــى چوقــۇم ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئەمەللىرىنىــڭ ئــەڭ ياخشىســى بىلــەن 
بېرىمىــز﴾)]4]( دېگــەن ئايــەت يۇقىرىقــى ئــۈچ تۈرلــۈك ســەۋرنىڭ ھەممىســىنى 
ــىگە  ــڭ ھەممىس ــات ئۇالرنى ــى مۇكاپ ــۇپ، ئايەتتىك ــان بول ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ئ

ــۇر. ــي مۇكاپاتت ــان ئومۇمى قارىتىلغ

سەۋر بىزنىڭ تىلىمىزدا ساقالش ۋە كۈتۈش مەنىسىدىمۇ كېلىدۇ
ســاقالش ۋە كۈتــۈش مەنىســىدىكى ســەۋر— بىــرەر ئىشــنىڭ نەتىجىســىنى 
تىــزال كۆرۈشــكە ئالدىــراپ ئــۇ ئىشــنى بــۇزۇپ قويماســلىق ۋە ھەر نەرســىنىڭ 
ــۇر. چۈنكــى ســاقالش ۋە  قانۇنىيىتىگــە بويســۇنۇپ ئىــش كــۆرۈش دېگەنلىكت
كۈتۈشــلەر دۇنيــا قانۇنىيىتــى ۋە رەت تەرتىبىــدۇر. مەســىلەن: يەرگــە ئــۇرۇق 
ســېلىپ بولغۇچىــال ئۈنمەيــدۇ. ئۈنســىمۇ ھامــان ھوســۇل بەرمەيــدۇ. بەلكــى 
ــدۇ. تۆرەلمىمــۇ  ــرا كېلى ئۈنــۈپ، ئۆســۈپ يېتىلىــپ پىشــقىچە كۈتۈشــكە توغ
ــاي  ــە ئ ــر قانچ ــىقىدا بى ــڭ قورس ــۈن ئانىنى ــى ئۈچ ــان بولۇش ــۇق ئىنس تول

]1]  نەھل سۈرىسى: 126-ئايەت.

]]] بەقەرە سۈرىسى: 155-ئايەت.

]3]  مەئارىج سۈرىسى:5-ئايەت.

]]]  نەھل سۈرىسى: 96-ئايەت.
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ــى.  ــڭ كىيىم ــەت ۋە جىمجىتلىقنى ــر ھەرىك ــى ھەربى ــت دۇنيادىك ــدۇ. ۋاقى تۇرى
ئەگــەر بىــز ۋاقىتتىــن ھالقىــپ چىدامســىزلىق قىلســاق، چىدىماســلىقنىڭ ئوتىــدا 
ئازابلىنىمىزكــى، لېكىــن قانۇنىيــەت بويىچــە ھەرىكــەت قىلىدىغــان شــەيئىلەرنىڭ 
ماھىيىتىدىــن ھېــچ نەرســىنى ئۆزگەرتەلمەيمىــز. شــۇڭا، بىــزدە »ســەۋر قىلســا، 

غۇرىدىــن ھالــۋا پۈتــەر« دەيدىغــان ھېكمــەت بــار.
ــڭ ســىرى شــۇكى،  ــا بۇيرۇغانلىقىنى ــەن نامازغ ــڭ ســەۋر بىل ــالھ تائاالنى ئال
ــۇ  ــتا ۋە ب ــەي ئورۇنداش ــر كۆرم ــى ئېغى ــڭ ئەمر-پەرمانلىرىن ــەۋر دىننى س
يولدىكــى قىيىنچىلىــق ھــەم توســالغۇالرغا بەرداشــلىق بېرىشــتە ئــەڭ ياخشــى 
مەدەتــكار بولغىنىــدەك، نامــاز ئــەڭ كۈچلــۈك روھىــي ئــوزۇق بولــۇپ، ئالــالھ 
ــەزى كىشــىلەر  ــاز ب ــدۇر. نام ــەڭ كاپالەتلىــك يولى ــى رازى قىلىشــنىڭ ئ تائاالن
ئۈچــۈن قىيىــن تۇيۇلىــدۇ. ئەممــا بــۇ نامــاز دىلــى ئىمــان ۋە ئېتىقــاد بىلــەن 
بېزەلگــەن، چىــن يۈرىكىدىــن ئالــالھ تائاالغــا باغالنغــان ۋە ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ــن  ــۇر. چى ــۇر ۋە راھەتت ــۈن ھاالۋەتت ــىلەر ئۈچ ــان كىش ــن قورقىدىغ ئازابىدى
قەلبىدىــن ئالــالھ تائاالغــا باغالنغــان بــۇ كىشــىلەر ئىماننىــڭ تۈرتكىســى بىلەن 
نامــاز، زاكات قاتارلىــق بارلىــق پەرزلەرنــى ئاكتىپلىــق بىلــەن ئورۇندايــدۇ ھــەم 
ــدۇ.  ــال قىالالي ــەن خۇش ــش بىل ــادەت قىلى ــا ئىب ــالھ تائاالغ ــى ئال كۆڭۈللىرىن
ــۇر.  ــاللىق ۋە ھاالۋەتت ــۈن خۇش ــادەم ئۈچ ــن ئ ــاز مۇئمى ــىزكى، نام شەكس
ــڭ  ــاز مېنى ــى »نام ــاَلِة« يەن ــي ِف الصَّ ــرَُّة َعيِْن ــْت قُ ــاالمنىڭ: »ُجِعلَ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

ــدۇ.  ــى ئىپادىلەي ــدى«)]1]( دېگــەن ســۆزى بۇن خۇشــاللىقىم قىلىن

ــالھ  ــن: ئال ــى مۇمكى ــوئال كېلىش ــر س ــداق بى ــەردە مۇن ــۇ ي ــدى ب ئەم
ــى  ــدى ياك ــى نامازمى ــالم دىنىدىك ــاز ئىس ــان نام ــا بۇيرۇغ ــاال يەھۇدىيالرغ تائ
يەھۇدىيالرنىــڭ شــەرىئىتىدىكى مەخســۇس نامازمىــدى؟ بۇنىــڭ جاۋابــى 
ــەد  ــى، مۇھەمم ــدى. چۈنك ــاز ئى ــى نام ــالم دىنىدىك ــاز ئىس ــۇ نام ــۇكى، ئ ش
ــارەت  ــتىيانالردىن ئىب ــي ۋە خىرىس ــەن يەھۇدى ــى بىل ــاالمنىڭ كېلىش ئەلەيھىسس

ــان. ــكە بۇيرۇلغ ــا ئەگىشىش ــالم دىنىغ ــاب ئىس ــى كىت ئەھل

ــا  ــا ۋە ئەجدادلىرىغ ــى ئۇالرغ ــرائىل ئەۋالدىن ــاال ئىس ــالھ تائ ــدا، ئال ئاخىرى
ئاتــا قىلغــان كاتتــا نېمەتلىرىنــى ئەســكە ئېلىشــقا دەۋەت قىلىــش بىلــەن بىــر 
ــىتە  ــداق ۋاس ــقا ھېچقان ــەپقىتىدىن باش ــڭ ش ــالھ تائاالنى ــى ئال ــا ئۇالرن ۋاقىتت
ياكــى بــەدەل ئەســقاتمايدىغان قىيامــەت كۈنىنىــڭ ئازابىدىــن ئاگاھالندۇرىــدۇ.

ــە  ــۇرۇپ، نېم ــپ ت ــى بىلى ــىلەر ھەممىن ــى! س ــالر جامائەس ــى يەھۇدىي ئ
ئۈچــۈن دىننىــڭ روھىغــا ئەمــەل قىلىشــتىن بــاش تارتىســىلەر؟ نېمــە ئۈچــۈن 

]1]  »سنن أيب داود« 7-توم، 61-بەت، 3940-ھەدىس. ئەلبانى »سەھىھ«دەپ باھالىغان، »املعجم الصغر للطراين« 2-توم، 39-
بەت، 741-ھەدىس.
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ئاخىرەتلىكىڭالرنــى ئۇنتــۇپ قالىســىلەر؟ ســىلەرنىڭ دىنىــي دەســتۇرۇڭالر بولغان 
ــدۇ؟! ــەۋرات« ســىلەرنى شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇم »ت

مۇھىم نۇقتىلىرى:

1. ئالــالھ تائاالنىــڭ نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلىــش ھەربىــر بەنــدە ئۈچــۈن 
پــەرزدۇر.

2. ۋەدىگــە ۋاپــا قىلىــش مۇســۇلماننىڭ ئەخالقــى ۋە ھەقىقىــي مۇئمىنلىكنىــڭ 
دىسىدۇر.  ئىپا

ــر  ــۇرۇش ئېغى ــى يوش ــەت، ئۇن ــۆزلەش پەزىل ــل س ــى دادى 3. ھەقىقەتن
ــۇر.  گۇناھت

4. ھەقىقەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ كىشــىلەردىن يوشــۇرغۇچىالر ئالــالھ تائاالنىــڭ 
جازاســىغا تېگىشــلىك بولغۇچىــالردۇر.

5. كىشــىلەرنى ياخشــى ئىشــالرغا بۇيــرۇپ ئــۆزى ئەمــەل قىلمايدىغانالرنىــڭ 
قىلغــان تەربىيەســى ئۈنۈملــۈك بولمايــدۇ. 

ــەن  ــاز بىل ــەن، نام ــەۋرچانلىق بىل ــق ۋە س ــا چىدامچانلى 6. قىيىنچىلىقالرغ
ــدۇ.  ــى بولى ــل تۇرغىل تاقابى

ــم  ــن ھېچكى ــڭ ئازابىدى ــالھ تائاالنى ــى ئال ــدە كاپىرالرن ــەت كۈنى 7. قىيام
ــدۇ. قۇتۇلدۇرالماي
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ــەرەپلىك  ــدە ش ــەر ئىچى ــەرئىي بىلىمل ــى ش ــەت چۈشەنچىس ــەرئىي سىياس ش
ــۇ،  ــى ئ ــدۇر. چۈنك ــر تېمى ــازۇك بى ــەزگۈر ۋە ن ــن س ــك، لېكى ۋە ئەھمىيەتلى
رەھبەرلەرنىــڭ دۆلــەت ئىشــلىرىنى توغــرا ئىــدارە قىلىشــىغا كاپالەتلىــك قىلىپــال 
ــڭ  ــى ئالالھنى ــۈن ھاياتىن ــۇلماننىڭ پۈت ــر مۇس ــى ھەربى ــتىن، بەلك قالماس
شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئىــدارە قىلىشــىغىمۇ يــاردەم قىلىــدۇ. شــەرئىي 
ــن  ــى چېكىدى ــاراش ۋە ياك ــەل ق ــا س ــى ئۇنىڭغ ــلىك ياك ــەتنى بىلمەس سىياس
ئاشــۇرۇۋېتىش قاتارلىقــالر تەسۋىرلىگۈســىز يامــان ئاقىۋەتلەرنــى ئېلىــپ 
ــەتتىن  ــەن سىياس ــى بىل ــن نام ــلىك دى ــەتنى بىلمەس ــەرئىي سىياس ــدۇ. ش كېلى
يىراقلىشىشــقا ياكــى شــەرئىي سىياســەت بىلــەن شــەرىئەتكە زىــت سىياســەتلەرنى 
پــەرق ئەتمەســتىنال ھەممىنــى قوبــۇل قىلىشــا ئېلىــپ بارســا، ئۇنىڭغــا ســەل 
ــى  ــەرىئىتىنىڭ رولىن ــڭ ش ــۇرۇۋېتىش ئالالھنى ــن ئاش ــى چېكىدى ــاراش ۋە ياك ق
ئاجىزلىتىــش، خەلــق ئاممىســىنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنــى زايــە قىلىۋېتىــش ياكــى 
زالىــم سىياســەتچىلەرگە يىشــېل چىــراق يېقىــپ بېرىــش قاتارلىــق خاتالىقالرنــى 
كەلتــۈرۈپ چىقىــدۇ. ئىبنــى قەييىــم رەھىمەھۇلــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: »شــەرئىي 
ــاھەدۇر.  ــر س ــك بى ــان خەتەرلى ــپ كېتىدىغ ــان تېيىلى ــان ئاس ــەت ئىنس سىياس
ھەقىقەتــەن بــۇ مەســىلىدە بــەزى ئالىمــالر ســەل قــاراپ، شــەرىئەتنى خەلــق 
ــۇن  ــۇپ، نۇرغ ــتۇرۇپ قوي ــتىن ئاجىزالش ــە قىلىش ــە ئىگ ــى كاپالەتك مەنپەئەتىن
ھەق-ھوقۇقالرنــى زايــە قىلىۋەتتــى. يەنــە بەزىلــەر چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋېتىپ، 
ئەلــالھ ۋە رەســۇلنىڭ ھۆكۈملىرىگــە زىــت ھۆكۈملەرگــە يــول ئېچىــپ بــەردى. 

ئوبۇلقاسىم ئەھمەدىي

شەرئىي سىياسەت چۈشەنچىىس 

شەرئىي سىياسەت چۈشەنچىىس 



12

بــۇ مەســىلىدە ســەل قــاراش ۋە چېكىدىــن ئاشۇرۇۋېتىشــنىڭ ھــەر ئىككىلىســى 
ــەرىئىتىنى  ــڭ ش ــۇ، ئالالھنى ــە ب ــدى. ئەلۋەتت ــپ كەل ــى ئېلى ــان نەتىجىلەرن يام
توغــرا چۈشەنمەســلىكتىن كېلىــپ چىقتــى. ۋەھالەنكــى، ئالالھنىــڭ پەيغەمبەرلەرنى 
ــرى  ــەتلىرىنىڭ بى ــلىق مەقس ــىدىكى ئاساس ــى چۈشۈرىش ــش ۋە كىتابالرن ئەۋەتى
ئادالــەت بەرپــا قىلىــش ئىــدى. ئالــالھ ئادالەتنىــڭ يوللىرىنــى بىــر تۈرگىــال 
چەكلــەپ قويمىــدى، ئادالــەت قايســى يــول بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقســا، ئۇنىــڭ 

ــدۇ«]1]. ــپ بولى ــەن ھۆكــۈم قىلىــش ۋاجى تەققەززاســى بىل

ــتىگە  ــەت ئۈس ــى ئاي ــۇ ئىكك ــى ب ــان كەرىمدىك ــەت قۇرئ ــەرئىي سىياس ش
ــىگە  ــى ئىگىس ــە ئامانەتلەرن ــەت رەھبەرلەرگ ــى ئاي ــۇپ، ئاۋۋالق ــان بول قۇرۇلغ
تاپشــۇرۇش ۋە خەلــق ئارىســىدا ئادىــل ھۆكــۈم قىلىشــتىن ئىبــارەت ئىككــى 
ــۇلغا  ــالھ ۋە رەس ــا )ئال ــەت، پۇقراالرغ ــى ئاي ــە، ئىككىنچ ــى يۈكلىس ۋەزىپىن
ئاســىيلىق بولمايدىغــان ئىشــالردا( ئۆزلىرىدىــن بولغــان ئىــش ئۈســتىدىكىلەرگە 
ئىتائــەت قىلىــش ۋە بىــر شــەيئىدە ئىختىــالپ قىلىشــىپ قالغانــدا، ئالالھنىــڭ 
كىتابىغــا ۋە پەيغەمبىرىنىــڭ ســۈننىتىگە مۇراجىئــەت قىلىشــتىن ئىبــارەت ئىككــى 
ــْم أَْن تُــَؤدُّوا  ــَه يَأُْمرُكُ ــدۇ: ﴿انَّ اللَّ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــى يۈكلەي ۋەزىپىن
ــَه كَاَن  ــِه إِنَّ اللَّ ــْم ِب ــامَّ يَِعظُُك ــَه نِِع ــْدِل إِنَّ اللَّ ــوا ِبالَْع ــاِس أَْن تَْحُكُم ــنْيَ النَّ ــْم بَ ــا َوإَِذا َحَكْمتُ ــاِت إَِل أَْهلَِه اْلََمانَ

ٍء  َســِميًعا بَِصــرًا. يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا أَِطيُعــوا اللَّــَه َوأَِطيُعــوا الرَُّســوَل َوأُوِل اْلَْمــِر ِمْنُكــْم فَــِإْن تََنازَْعتُــْم ِف َشْ

فـَـرُدُّوُه إَِل اللَّــِه َوالرَُّســوِل إِْن كُْنتـُـْم تُْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َوالْيَــْوِم اْلَِخــِر َذلـِـَك َخــْرٌ َوأَْحَســُن تَأِْوياًل﴾ تەرجىمىســى: 

ــقا،  ــىگە قايتۇرۇش ــى ئىگىس ــىلەرنى ئامانەتلەرن ــالھ س ــىزكى، ئال »شۈبھىس
كىشــىلەر ئارىســىدا ھۆكــۈم قىلغانــدا ئادىــل ھۆكــۈم قىلىشــقا بۇيرۇيدۇ،ئالــالھ 
ســىلەرگە نەســىھەت قىلغــان ئىشــالر نېمىدېگــەن ياخشــى، ئالــالھ ھەقىقەتــەن 
)ســۆزۈڭالرنى( ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر. ئــى مۇئمىنلــەر! ئالالھقــا، پەيغەمبەرگــەۋە 
ــەر  ــڭالر، ئەگ ــەت قىلى ــتىدىكىلەرگە ئىتائ ــش ئۈس ــان ئى ــن بولغ ئۆزۈڭالردى
ســىلەر بىــر شــەيئىدە ئىختىــالپ قىلىشــىپ قالســاڭالر، بــۇ توغرىــدا ئالالھقــا 
ۋە پەيغەمبەرگــە مۇراجىئــەت قىلىــڭالر، بــۇ )يەنىئالالھنىــڭ كىتابىغــا ۋە 
پەيغەمبىرىنىــڭ ســۈننىتىگە مۇراجىئــەت قىلىــش( ســىلەر ئۈچــۈن پايدىلىقتــۇر، 

ــدۇر«]2]. ــەن گۈزەل ــارى بىل نەتىجــە ئېتىب

شەرئىي سىياسەتكە بولغان ئىھتىياج ۋە ئۇنىڭ بەزى پايدىلىرى

 شــەرئىي سىياســەت خەلــق مەنپەئەتىنــى كاپالەتكە ئىگــە قىلىــش ۋە ئالالھنىڭ 

]1] إ عالم املوقعني )]/83](.

]]] سۈرە نىسا، 58- 59-ئايەتلەر.
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شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن ياشــاش ئىمكانىيىتــى يارىتىشــنىڭ مۇھىــم ئىشــىكلىرىدىن 
ــڭ  ــى ئۆزىنى ــەس، بەلك ــڭال ئەم ــى ۋە رەھبەرلەرنى ــا يېتەكچ ــۇپ، ئۇنىڭغ بول
شەخســى ھاياتىنــى، ئائىلىســىنى ۋە پۈتــۈن ئىشــلىرىنى ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىگە 
ــۇلماننىڭ  ــر مۇس ــان ھەربى ــنى ئىزدەيدىغ ــدارە قىلىش ــەكىلدە ئى ــۇن ش ئۇيغ
ئىھتىياجــى بــار. بەزىلــەر شــەرئىي سىياســەتكە ئالالھنىــڭ شــەرىئىتى 
تەتبىقلىنىدىغــان مۇســتەقىل دۆلــەت بولغاندىــال ئاندىــن ئىھتىيــاج تۇغۇلىــدۇ، 
ــاج  ــداق ئىھتىي ــەتكە ھېچقان ــەرئىي سىياس ــدا، ش ــەت بولمىغان ــتەقىل دۆل مۇس
ــان  ــڭ شــەرىئىتى تەتبىقلىنىدىغ ــاراپ خاتالىشــىدۇ. ئالالھنى ــدۇ، دەپ ق تۇغۇلماي
مۇســتەقىل دۆلەتنــى ئــاۋۋال قەلبىــدە قــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ كۈندىلىــك ھاياتىنــى 
ــەر  ــن ي ــدا، ئاندى ــدارە قىاللىغان ــڭ شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن شــەكىلدە ئى ئالالھنى

ــدۇ.  ــى بولى ــدە قۇرغىل يۈزى

ــرا  ــى توغ ــداش، خەلقن ــى قوغ ــق مەنپەئەتىن ــەتنىڭ خەل ــەرئىي سىياس  ش
ــە  ــەت بىخەتەرلىكىگ ــش، جەمئىي ــالھ قىلى ــى ئىس ــەش، جەمئىيەتن ــا يېتەكل يولغ
ــلىرىنىڭ  ــەت ئىش ــش، دۆل ــەرەپ قىلى ــالرنى بىت ــان خىرىس ــت بولغ تەھدى
ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىگە ئۇيغــۇن ئىــدارە قىلىنىشــىغا يــاردەم بېرىــش، شــەرىئەت 
ــاناپ  ــق س ــش قاتارلى ــك قىلى ــىغا كاپالەتلى ــرا قىلىنىش ــڭ ئىج ھۆكۈملىرىنى

ــار. ــرى ب ــۇن پايدىلى ــىز نۇرغ تۈگەتكۈس

شەرئىي سىياسەتنىڭ لۇغەت ۋە ئىستىالھ مەنىلىرى 

 سىياســەت لۇغەتتــە، باشــقۇرۇش، ئىــدارە قىلىــش، چارە-تەدبىــر قوللىنىــش، 
ئىســالھ قىلىــش، ياخشــىالش، ئۆزگەرتىــش قاتارلىــق مەنىلەردە كېلىــدۇ]1].

 قۇرئــان كەرىمــدە ئىســالھ قىلىــش، ياخشــىالش، ئۆزگەرتىــش، بۇيــرۇش، 
چەكلــەش، ھۆكــۈم قىلىــش قاتارلىقالرغــا ئوخشــىغان سىياســەت ســۆزىنىڭ مەنــا 
ۋە مەزمۇنلىــرى كــۆپ كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن سىياســەت ســۆزى ئوچــۇق 
ــى  ــەت بەرمىگەنلىكىن ــڭ سىياســەتكە ئەھمىي ــان كەرىمنى ــۇ، قۇرئ كەلمىگــەن. ب
كۆرســەتمەيدۇ، ئەلۋەتتــە. بــۇ خــۇددى ئەقىــدە ســۆزىگە ئوخشــاش بولــۇپ، 
كىتاپلىرىغــا،  پەرىشــتىلىرىگە،  ئالالھنىــڭ  ئالالھقــا،  كەرىمــدە  قۇرئــان 
پەيغەمبەرلىرىگــە، قىيامــەت كۈنىگــە ئىمــان ئېيتىشــتىن ئىبارەت ئەقىدە ســۆزىنىڭ 
مەنــا ۋە مەزمۇنلىــرى كــۆپ كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن ئەقىــدە ســۆزى ئوچۇق 
كەلمىگــەن. ۋاھالەنكــى، ئەقىــدە قۇرئــان كەرىــم ئايەتلىــرى كــۆپ ئايلىنىدىغان 

تــۈپ مەركــەز ئىــدى. 
]1]  النهاية ف غريب الحديث والثر )]/1]](. الصحاح )938/3(. املصباح املنر )]/]9](.
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ــن  ــۇ ئەنھۇدى ــرە رەزىيەلالھ ــۇ ھۇرەي ــدا، ئەب ــس كىتابلىرى ــا ھەدى ئەمم
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى بايــان قىلىنىــدۇ: »كانــت بنــو 
إرسائيــل تسوســهم النبيــاء...« أي: تتــول أمورهــم كــام يفعــل المــراء والــوالة بالرعيــة. يەنــى »ھاكىمالر 

ــقۇراتتى،  ــى باش ــرائىل ئەۋالدلىرىن ــەر ئىس ــقۇرغاندەك، پەيغەمبەرل ــى باش خەلقن
ــى«]1]. ــدارە قىالتت ــلىرىنى ئى ــڭ ئىش ئۇالرنى

 شــەرئىي سىياســەت ئىســتىالھتا، مەنپەئەتنــى قولغــا كەلتۈرۈشــكە، زىياننىــڭ 
ئالدىنــى ئېلىشــقا كاپالەتلىــك قىلىــپ، دۆلەتنىــڭ ئومۇمىــي ئىشــلىرىنى ئىــدارە 
ــۈن  ــش ئۈچ ــرول قىلى ــى كونت ــر ۋەزىيەتن ــدە بى ــڭ ئاالھى ــش؛ ھاكىمنى قىلى
ــۆرە  ــەرىئەتكە ك ــلىرىنى ش ــەت ئىش ــڭ دۆل ــرى؛ ھاكىمنى ــان قارارلى چىقارغ

ــدۇ. ــاالردا قوللىنى ــق مەن ــغۇالتلىرى قاتارلى ــى مەش ــقۇرۇش جەريانىدىك باش

ــلىرىنى  ــەت ئىش ــش ۋە دۆل ــرا قىلى ــازا ئىج ــەت ج ــەت پەق ــەرئىي سىياس  ش
ئىــدارە قىلىــش قاتارلىقالرغىــال قارىتىلمايــدۇ، بەلكــى باشــقا دۆلەتلــەر بىلــەن 
ــۇلالرنى  ــەۋزەل ئۇس ــۈن ئ ــڭ ئۈچ ــش ۋە ئۇنى ــىۋەت ئورنىتى ــى مۇناس ياخش

ــدۇ. ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ ــەش قاتارلىقالرنىم بەلگىل

سىياســەتنىڭ لۇغــەت ۋە ئىســتىالھ مەنىلىرىگــە كــۆرە، سىياســەتنى شــەرئىي 
سىياســەت دەپ قەيــت قىلىشــقا ھېچبىــر ھاجــەت يــوق ئىــدى. لېكىــن كېيىنكــى 
ــت  ــەرىئەتكە زى ــىدە، ش ــى نەتىجىس ــڭ ئاجىزلىش ــەرئىي ئىلىمنى ــەردە، ش دەۋرل
ــەت  ــەرئىي سىياس ــەتنى ش ــۈن، سىياس ــى ئۈچ ــا چىققانلىق ــەتلەر ئوتتۇرىغ سىياس
ــى  ــش زۆرۈرىيىت ــە ئايرى ــى تۈرگ ــەت، دەپ ئىكك ــت سىياس ــەرىئەتكە زى ۋە ش

ــان. تۇغۇلغ

ــى  ــدۇ. ئىبن ــۇ ئاتىلى ــەت دەپم ــل سىياس ــدە، ئادى ــەت بەزى ــەرئىي سىياس ش
ــەنگەن  ــق چۈش ــەرىئەتنى ئەتراپلى ــدۇ: ش ــداق دەي ــالھ مۇن ــم رەھىمەھۇل قەييى
كىشــى ئادىــل سىياســەتنىڭ شــەرىئەت جۈملىســىدىن ئىكەنلىكىنــى، ئىنســاننىڭ 
شــەرىئەتتىن باشــقا بىــر سىياســەتكە مۇھتــاج بولمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يېتىدۇ. 
ئادىــل سىياســەت بىلــەن شــەرىئەت ئوتتۇرىســىدا ھەرگىــز زىتلىــق بولمايــدۇ. 

چۈنكــى ئادىــل سىياســەت ئەمەلىيەتتــە، ئالــالھ ۋە رەســۇلنىڭ ئادالىتىــدۇر.

 شــەرئىي سىياســەت بىلــەن شــەرىئەتكە زىــت سىياســەتنىڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
پاســىل ئــۇ سىياســەتنىڭ شــەرىئەتكە ئۇيغــۇن بولىشــى ياكــى بولماســلىقىدۇر. 
ئەگــەر شــەرىئەتكە ئۇيغــۇن بولســا، شــەرئىي سىياســەت، ئۇيغــۇن بولمىســا، 
ــەت  ــت سىياس ــەرىئەتكە زى ــدۇ. ش ــان بولى ــەت بولغ ــت سىياس ــەرىئەتكە زى ش
ئادالەتســىز سىياســەت بولــۇپ، شــەرىئەت ئۇنــداق سىياســەتكە قارشــى تۇرىدۇ.

]1] متفق عليه.
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ــى  ــەت ئىكك ــدۇ: »سىياس ــداق دەي ــالھ مۇن ــزى رەھىمەھۇل ــام مەقرىي  ئىم
تۈرلــۈك بولىــدۇ. بىــرى، زالىمدىــن زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىنىــڭ ھەققىنــى ئېلىــپ 
ــىدىن  ــەت جۈملىس ــەرئىي سىياس ــۇ ش ــۇپ، ئ ــەت بول ــل سىياس ــان ئادى بېرىدىغ
ھېســابلىنىدۇ. يەنــە بىــرى، زالىــم سىياســەت بولــۇپ، شــەرىئەت ئۇنــى قاتتىــق 

ــدۇ«]1].  چەكلەي

 ئىمــام مەقرىيــزى رەھىمەھۇلالھنىــڭ بــۇ ســۆزى، »دىنــدا سىياســەت يــوق«، 
»سىياســەت نىجاســەتتۇر«، »ياخشــى ئــادەم سىياســەت بىلــەن شــۇغۇلالنمايدۇ« 
ــەتنى  ــن سىياس ــەن دىندى ــى بىل ــن نام ــوۋالپ، دى ــۇئارالرنى ت ــدەك ش دېگەن
ــۈك  ــۇق ۋە كۈچل ــە ئوچ ــۈز ئۆرىگۈچىلەرگ ــەي ي ــەتتىن پۈتۈنل ــپ، سىياس ئايرى

ــەدۇر. رەددىي

 بۇالرنىــڭ خەتىــرى ھاكىمنىــڭ شــەرىئەتكە زىــت بولغــان ســۆز ۋە ئىــش-
ھەرىكەتلىرىنــى جائىزغــا چىقىرىــپ، سىياســەتتە چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋەتكۈچىلەرنىڭ 

خەتىرىدىــن ھېــچ قېلىشــمايدۇ. 

بەزى مەشھۇرالرنىڭ شەرئىي سىياسەت ھەققىدە ئېيتقانلىرى:

ــڭ  ــپ، ئۇالرنى ــراق قىلى ــن يى ــات ۋە بۇزۇقچىلىقالردى ــى پىتنە-پاس 1. خەلقن
ئەھۋالىنــى ياخشــىاليدىغان سىياســەت، گەرچــە ئــۇ ھەقتــە ۋەھىــي چۈشــمىگەن 
ياكــى رەســۇلۇلالھتىن بەلگىلىمــە كەلمىگــەن بولســىمۇ، ئــۇ شــەرئىي سىياســەت 

ــالھ. ــم رەھىمەھۇل ــى قەيىيى ــدۇ. ـ ئىبن بولى

2. مەنپەئەتنــى قولغــا كەلتۈرۈشــكە، زىياننىــڭ ئالدىنــى ئېلىشــقا كاپالەتلىــك 
قىلىدىغــان سىياســەت شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ. ـ ئىبنــى تەيمىيــە 

رەھىمەھۇلــالھ. 

ــى  ــتۇرۇپ، ئۇالرن ــن يىراقالش ــات ۋە بۇزۇقچىلىقتى ــى پىتنە-پاس  3. خەلقن
تۈزۈلۈشــكە يېقىــن قىلىدىغــان ئىش-ھەرىكــەت، گەرچــە ئــۇ توغرىــدا ۋەھىــي 
ــەرئىي  ــۇ ش ــەن بولســىمۇ، ئ ــە كەلمىگ ــۇلۇلالھتىن بەلگىلىم ــمىگەن ۋە رەس چۈش

ــالھ. ــل رەھىمەھۇل ــى ئەقى ــدۇ. ـ ئىبن ــەت بولى سىياس

ــىدا  ــەتمىلىرى ئاساس ــرى ۋە كۆرس ــرى، ھۆكۈملى ــەرىئەتنىڭ قائىدىلى  4. ش
ــەرزاۋى( ــدۇ. )د. يۈســۈپ ق ــەرئىي سىياســەت بولى ــەكىللەنگەن سىياســەت ش ش

 5. جەمئىيەتتــە تەڭپۇڭلــۇق، بىرلىك-باراۋەرلىــك ۋە خاتىرجەملىكنــى رېئاللىققــا 

]1] املواعظ واالعتبار بذكر الخطط والثار )3/]38(.
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ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، ئىنســانالر ھاياتىنــى ئىنتىزامغــا ســالىدىغان، ھاكىــم بىلــەن 
پۇقــرا ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتنى تەڭپۇڭالشــتۇرىدىغان ۋە پايــدا بىلــەن زىياننى 
ــان  ــمەننى ئازايتىدىغ ــان، دۈش ــتنى كۆپەيتىدىغ ــتۇرىدىغان تەدبىر؛دوس سېلىش

ماھــارەت شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ. ـ د. ئابدۇلكەرىــم بــەككار.

 6. پىرىنســىپ بىلــەن مەنپەئەتنــى بىرلەشــتۈرۈپ، زامــان ۋە ماكان شــارائىتىگە 
ــەت  ــەرئىي سىياس ــى ش ــش ماھارىت ــدارە قىلى ــدە ئى ــەت ئىچى ــۆرە، ئىمكانىي ك

بولىــدۇ. ـ د. مۇھەممــەد مۇختــار شــەنقىيتى رەھىمەھۇلــالھ.

 7. خەلــق پاراۋانلىقىنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ۋەخەلــق ئارىســىدا ئادالــەت بەرپا 
قىلىــش ئۈچــۈن قوللىنىلغــان ۋاســىتە شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ. ـ ســۇلتان 

مۇھەممــەد فاتىــھ رەھىمەھۇلــالھ.

8. قىلىشــقا تېگىشــلىك مۇھىــم ئىشــالرنىڭ رەت-تەرتىۋىنــى ياخشــى 
ــالرنىمۇ  ــق ئىش ــلىك؛ زىيانلى ــن بەرمەس ــىنى قولدى ــتۇرۇپ، ھېچقايس ئورۇنالش
ــۈۋەن  ــەڭ ت ــى ئ ــپ، زىيانن ــر قوللىنى ــى چارە-تەدبى ــاپ، ياخش ــن بايق ئالدى
ــن  ــار ئىمكانىيەتلەردى ــىدا، ب ــق ئاساس ــي رېئاللى ــۈرۈش؛ ئەمەلى ــە چۈش چەكك
ياخشــى پايدىلىنىــپ، ئــاز زىيــان بىلــەن چــوڭ نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتــۈرۈش 

ــاالر. ــانلىق ئۆلىم ــۆپ س ــدۇ. ـ ك ــەت بولى ــەرئىي سىياس ــالر ش قاتارلىق

دېمــەك، مىللــەت ۋە ئۈممەتنىــڭ ئىچكــى ۋە تاشــقى ئىشــلىرىنى شــەرىئەتكە 
زىــت كەلمەيدىغــان شــەكىلدە ئىــدارە قىلىــش شــەرئىي سىياســەتتۇر. چۈنكــى 
شــەرئىي سىياســەت شــەرىئەت دەلىللىــرى بىلەنــال چەكلىنىــپ قالمايــدۇ، بەلكــى 
قۇرئان،ھەدىــس، ئىجمــا، قىيــاس قاتارلىــق شــەرىئەت دەلىللىــرى، قائىــدە ۋە 

پىرىنســىپلىرىغا زىــت كېلىــپ قالماســلىقنى شــەرت قىلىــدۇ.

شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرىگە ئەمەل قىلىشنىڭ شەرتلىرى

ــاس  ــائ، قىي ــس، ئىجم ــان، ھەدى ــڭ قۇرئ ــەت ھۆكۈملىرىنى ــەرئىي سىياس  ش
ــلىقى  ــت بولماس ــە زى ــەرىئىتىنىڭ دەلىللىرىگ ــارەت ئىســالم ش ــن ئىب قاتارلىقالردى
ــتە  ــان، ھەدىس ــە قۇرئ ــەت ھۆكۈملىرىگ ــەرئىي سىياس ــا ش ــەرتتۇر. ئەمم ش
تەپســىلىي دەلىــل كەلمەســلىكى زەرەر قىلمايــدۇ. بەلكــى مۇھىــم بولغىنــى ئاشــۇ 
ھۆكۈملەرنىــڭ قۇرئــان، ھەدىســتىكى تەپىســىلىي دەلىللەردىــن بىــرەر دەلىلگــە 
ــى  ــدەك، خەلقن ــالھ ئېيتقان ــل رەھىمەھۇل ــى ئەقى ــلىقىدۇر. ئىبن ــت بولماس زى
پىتنە-پاســات ۋە بۇزۇقچىلىقتىــن يىراقالشــتۇرۇپ، تۈزۈلۈشــكە يېقىــن قىلىدىغــان 

ــدۇ.  ــەت بولى ــەرئىي سىياس ــەت ش ــداق ئىش-ھەرىك ھەرقان
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شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرى

 شەرئىي سىياسەت ھۆكۈملىرىدىن بەزى مىسالالر:

ــالر شــېھىت  ــڭ كــۆپ قارى ــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنى ــۇ بەك ــە ئەب  1. خەلىپ
ــە  ــڭ زاي ــەزى ئايەتلىرىنى ــڭ ب ــان كەرىمنى ــن، قۇرئ ــن كېيى ــۇپ كەتكەندى بول
ــى  ــان ئايەتلەرن ــا يېزىلغ ــرە ۋە تاختىالرغ ــىرەپ، تې ــىدىن ئەنس ــۇپ كېتىش بول
يىغىــپ، قۇرئــان كەرىمنــى كىتــاب شــەكىلگە كەلتۈرگەنلىكىــدۇر. خەلىپــە ئەبــۇ 
بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ تېــرە ۋە تاختىالرغــا يېزىلغــان ئايەتلەرنــى يىغىــپ 
ــۇلمانالرنىڭ  ــۈرۈش مۇس ــەكىلگە كەلت ــاب ش ــى كىت ــان كەرىمن ــالپ، قۇرئ توپ

ــان.  ــدۇ، دەپ قارىغ ــك بولى ــا كەلتۈرگەنلى ــى قولغ مەنپەئەتىن

ــۇلۇلالھ  ــڭ رەس ــۇ ئەنھۇنى ــاپ رەزىيەلالھ ــى خەتت ــەر ئىبن ــە ئۆم  2. خەلىپ
ــڭ  ــۇ ئەنھۇنى ــىددىق رەزىيەلالھ ــرى س ــۇ بەك ــە ئەب ــاالم ۋە خەلىپ ئەلەيھىسس
ــى  ــۇ، دەۋرىمىزدىك ــدۇر. ب ــى بەلگىلىگەنلىكى ــان پۈتۈكچىلەرن ــدە بولمىغ دەۋرى
ــەت  ــۇالر دۆل ــۇپ، ئ ــان بول ــاپ كېتىدىغ ــە ئوخش ــەت دائىرىلىرىگ ھۆكۈم

ــى.  ــەپ ماڭاتت ــلىرىنى خاتىرل ــىملىرىنى ۋە مائاش ــكەرلىرىنىڭ ئىس ئەس

 3. خەلىپــە ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ زېمىــن ئىگىلىرىگە 
ــن  ــۇرۇن زېمى ــن ب ــى ئۇنىڭدى ــدۇر. ۋاھالەنك ــەرز قىلغانلىقى ــنى پ ــاج تۆلەش ب
ــەر  ــە ئۆم ــى خەلىپ ــدى. چۈنك ــا قۇيۇلمىغانى ــەش يولغ ــاج تۆل ــە ب ئىگىلىرىگ
ــا  ــى قولغ ــڭ مەنپەئەتىن ــدا خەلقنى ــۇ بۇنىڭ ــۇ ئەنھ ــاپ رەزىيەلالھ ــى خەتت ئىبن

ــان.  ــار، دەپ قارىغ ــۈرۈش ب كەلت

ــى  ــڭ دىللىرىن ــۇ ئەنھۇنى ــاپ رەزىيەلالھ ــى خەتت ــەر ئىبن ــە ئۆم  4. خەلىپ
ــن  ــىنى زاكاتتى ــڭ نېسىۋىس ــۆزدە تۇتۇلغانالرنى ــش ك ــل قىلى ــالمغا مايى ئىس
بەرمىگەنلىكىــدۇر. ۋەھالەنكــى، ئۇالرنىــڭ نېسىۋىســىنىڭ زاكاتتىــن بېرىلىشــنىڭ 
ــدۇ:  ــداق دەي ــالھ مۇن ــدى. ئال ــار ئى ــى ب ــۇق دەلىل ــدە ئوچ ــان كەرىم قۇرئ
ــى  ــا، دىللىرىن ــكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغ ــا، مىس ــەت پېقىرالرغ »زاكات پەق
ــقا،  ــازاد قىلىش ــى ئ ــا، قۇلالرن ــۆزدە تۇتۇلغانالرغ ــش ك ــل قىلى ــالمغا مايى ئىس
قەرزدارالرغــا، ئالالھنىــڭ يولىغــا، ئىبنــى ســەبىللەرگە بېرىلىــدۇ، بــۇ ئالالھنىــڭ 
ــدۇر،  ــدان بىلگۈچى ــى( ئوب ــڭ مەنپەئەتن ــالھ )بەندىلىرىنى ــىدۇر، ئال بەلگىلىمىس
ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلغۇچىــدۇر«]1]. لېكىــن خەلىپــە ئۆمــەر ئىبنــى خەتتاپ 
ــەر  ــان ۋە ھ ــەر زام ــپ، ھ ــاد قىلى ــدە ئىجىتىھ ــۇ دەلىل ــۇ ب ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
ماكانــدا ئەمــەس، بەلكــى ئىللــەت ۋە ســەۋەب تېپىلغانــدا شــۇنداق بولىــدۇ، 

]1] سۈرە تەۋبە 60-ئايەت.
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ــالمنى  ــالھ ئىس ــر ئال ــەن: »ھازى ــداق دېگ ــە مۇن ــۇ ھەقت ــان ۋە ب دەپ قارىغ
ــن  ــۆزدە تۇتۇلغانالردى ــش ك ــل قىلى ــالمغا مايى ــى ئىس ــپ، دىللىرىن ــز قىلى ئەزى

ــدى«. ــەت قىل بىھاج

ــەر  ــل قىرائەتل ــڭ ھەرخى ــۇ ئەنھۇنى ــان رەزىيەلالھ ــى ئەفف ــمان ئىبن 5. ئوس
ــدۈرۈپ، مۇســۇلمانالرنى  ــپ كۆي ــان نۇســخىلىرىنى يىغى ــان قۇرئ ــەن يېزىلغ بىل
ــىدىكى  ــڭ ئارىس ــپ، ئۇالرنى ــا يىغى ــان قۇرئانغ ــخىدا يېزىلغ ــل نۇس بىرخى
ــەن  ــەر بىل ــل قىرائەتل ــۇ، ھەرخى ــى ئ ــدۇر. چۈنك ــى تۈگەتكەنلىكى ئىختىالپالرن
يېزىلغــان قۇرئــان نۇســخىلىرىنىڭ كۆپىيىــپ كېتىشــى مۇســۇلمانالر ئارىســىدىكى 
ئىختىالپالرنــى كۈچەيتىۋېتىــدۇ، ئۇالرنــى بىــر خىــل قۇرئانغــا يىغىــش ئــۇالر 
ئۈچــۈن پايدىلىــق بولىــدۇ، دەپ قارىغــان. مانــا بۇالرنىــڭ ھەممىســى شــەرئىي 

ــىدىندۇر. ــەت جۈملىس سىياس

شەرئىي سىياسەتنىڭ تېمىلىرى

 ئىســالم دۆلىتىنىــڭ ئــۇرۇش ۋە تىنىچلىقتــا باشــقا دۆلەتلــەر بىلــەن بولغــان 
مۇناســىۋەتلىرى، بەيتۇلمــال نىزاملىــرى، ھاكىــم ۋە مەھكــۇم مۇناســىۋەتلىرى، 
ــا  ــرى قاتارلىقالرغ ــى تۈزۇملى ــالم سىياس ــرى، ئىس ــاد نىزاملى ــالم ئىقتىس ئىس

ــار. ــرى ب ــۇن تېمىلى ــە نۇرغ ــەرئىي سىياســەتنىڭ يەن ئوخشــىغان ش

شەرئىي سىياسەتنىڭ مەنبەلىرى

 شــەرئىي سىياســەت ھۆكۈملىرى شــەرئىي ھۆكۈملەر جۈملىســىدىن ســانالغانلىقى 
ــڭ  ــەرىئىتى مەنبەلىرىنى ــالم ش ــرى ئىس ــەتنىڭ مەنبەلى ــەرئىي سىياس ــۈن، ش ئۈچ
دەل ئــۆزى بولــۇپ، ئــۇالر كــۆپ ســاندىكى ئۆلىماالرنىــڭ بىرلىككــە كېلىشــى 

بىلــەن، قۇرئــان، ھەدىــس، ئىجمــائ ۋە قىيــاس قاتارلىقــالردۇر. 

شەرئىي سىياسەتنىڭ دائىرىىس

ــپ  ــان قىلى ــىلى باي ــى تەپس ــى: ھۆكمىن ــەتنىڭ دائىرىس ــەرئىي سىياس  ش
بېرىدىغــان شــەرئىي دەلىــل كەلگــەن دائىــرە؛ ھۆكمىنــى تەپســىلى بايــان قىلىپ 
بېرىدىغــان شــەرئىي دەلىــل كەلمىگــەن، لېكىــن شــەرىئەتكە زىــت بولمايدىغــان، 
ــان  ــدە ۋە مەقســەتلىرىگە ئۇيغــۇن كېلىدىغ بەلكــى شــەرىئەتنىڭ ئۇســۇل، قائى
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دائىــرە، دەپ ئىككــى دائىرىگــە ئايرىلىــدۇ.

شەرئىي سىياسەتنىڭ پىرىنسىپلىرى

سىياســەت خەلقنىــڭ ھاياتىغــا ۋە ئۇالرنىــڭ دۇنيا-ئاخىرەتلىــك مەنپەئەتىگــە 
ئاالقىــدار نەرســە بولــۇپ، ئالالھنىــڭ دىنىغــا زىــت بولماســلىق شــەرتى بىلەن، 
ــەن ۋە  ــىپ كۆرگ ــۈن مۇناس ــۈرۈش ئۈچ ــا كەلت ــى قولغ ــۇ مەنپەئەتن ــق ش خەل

تاللىغــان سىياســەت شــەرئىي سىياســەت ھېســابلىنىدۇ.

ــەت  ــداق سىياس ــان ھەرقان ــت بولمىغ ــە زى ــەرئىي دەلىللەرگ ــەك، ش  دېم
شــەرئىي سىياســەت بولىــدۇ. چۈنكــى شــەرىئەت مەنپەئەتنــى قولغــا كەلتــۈرۈش، 
زىياننىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن كەلگــەن بولــۇپ، خەلقنىــڭ مەنپەئەتىنــى 
ــەت  ــداق سىياس ــان ھەرقان ــى ئالىدىغ ــڭ ئالدىن ــان، زىياننى ــا كەلتۈرىدىغ قولغ

ــابلىنىدۇ. ــەت ھېس ــەرئىي سىياس ش

شەرئىي سىياسەت قائىدە-نىزامىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى

 شــەرئىي نىــزام رەببانىــي نىــزام بولــۇپ، بــۇ ئاالھىدىلىــك ئۇنــى باشــقا 
ــدەك  ــا تۆۋەندىكى ــدۇ ۋە ئۇنىڭغ ــن پەرقلەندۈرى ــك نىزامالردى ــداق يەرلى ھەرقان

ــدۇ: ــى بېرى ئاالھىدىلىكلەرن

 1. خاتــا ۋە زىتلىقتىــن خالىــي. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: َولَــْو كَاَن ِمــْن 
ِعْنــِد َغــْرِ اللَّــِه لََوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتَاًفــا كَِثــرًا« تەرجىمىســى: »ئەگەرئــۇ ئالالھتىــن غەيرىنىــڭ 

تەرىپىدىــن بولغــان بولســا، ئەلۋەتتــە، ئــۇالر ئۇنىڭدىــن نۇرغــۇن زىددىيەتلەرنى 
تاپقــان بوالتتــى«]1]. 

2. تەرەپبازلىــق ۋە نەپســى خاھىشــتىن خالىــي. چۈنكــى يەرلىــك قائىــدە-
نىزامــالردا كۆپىنچــە بىــر تەرەپنــى زىيانغــا ئىتتىرىــپ، يەنــە بىــر تەرەپنىــڭ 

ــدۇ. ــان بولى ــە قىلىنغ ــە رىئاي مەنپەئەتىگ

3. بويســۇنۇش ۋە ئەگىشــىش قىزغىنلىقــى يۇقىــرى. چۈنكــى ئىنســان تەبىئىتى 
ئىنســانالرغا بويســۇنۇش ۋە ئەگىشىشــتىن بــاش تارتىــدۇ، لېكىــن بــۇ نىزامنىــڭ 
ئالالھتىــن كەلگــەن نىــزام ئىكەنلىكىنــى بىلگىنىــدە، ئالــالھ ئۈچــۈن، ئۇنىڭغــا 

ــۇنىدۇ. دەرھال بويس

]1]  سۈرە نىسا، 82-ئايەت.
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شەرئىي سىياسەت نىزامى بىلەن يەرلىك نىزامالر ئوتتۇرىسىدىىك پەرق

شــەرئىي نىــزام بىلــەن باشــقا يەرلىــك نىزامالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى پــەرق 
ــۈن  ــايدۇ. پۈت ــە ئوخش ــىدىكى پەرقق ــۇق ئوتتۇرىس ــەن مەخل ــق بىل خالى
مەخلۇقاتالرنــى ياراتقــان ئالالھقــا ھېچقانــداق بىــر مەخلــۇق ئوخشــىمىغاندەك، 
ــرى  ــن ھېچبى ــڭ نىزاملىرىدى ــڭ مەخلۇقاتلىرىنى ــا ئالالھنى ــڭ نىزامىغ ئالالھنى
ئوخشــىمايدۇ. بەلكــى بــۇ ئىككــى نىــزام ئوتتۇرىســىدا ئاســمان-زېمىن پــەرق 
ــتۈرۈش  ــى ئەمەلىيلەش ــڭ مەنپەئەتلىرىن ــى بەندىلەرنى ــڭ نىزام ــار. ئالالھنى ب
ــا  ــدۇر. ئەمم ــەل نىزام ــان مۇكەمم ــل بولغ ــن نازى ــالھ تەرىپىدى ــۈن، ئال ئۈچ
ــۆرە،  ــە ك ــك ئىلىملىرىگ ــڭ چەكلى ــانالر ئۆزلىرىنى ــالر ئىنس ــك نىزام يەرلى
ئىنســانالرنىڭ مەنپەئەتلىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن، ئىنســانالر ئۆزلىــرى 

ــالردۇر.  ــان نىزام چىقارغ

سەل قاراش بىلەن چەكتىن ئاشۇرۇۋېتىش ئوتتۇرىسىدىىك شەرئىي سىياسەت 

ــۇق  ــۈننىتىدىن ئوچ ــۇلۇلالھنىڭ س ــى ۋە رەس ــڭ كىتاب ــەر ئالالھنى  بەزىل
ــدۇ دەپ  ــى بولماي ــەت دېگىل ــەرئىي سىياس ــەتنى ش ــان سىياس ــى بولمىغ دەلىل
قارايــدۇ. بــۇ، شــەرئىي سىياســەتكە ســەل قــاراش بولــۇپ، ئاقىۋىتــى ياخشــى 
بولمايدىغــان نەتىجىلەرنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ. ســاھابە كىرامــالر ئالالھنىــڭ كىتابى 
ۋە رەســۇلۇلالھنىڭ ســۈننىتىدىن ئوچــۇق دەلىلــى بولمىســىمۇ، لېكىــن شــەرئىي 

ــان. ــى قولالنغ ــۇن تەدبىرلەرن ــان نۇرغ ــەر دائىرىســىگە كىرىدىغ مەنپەئەتل

ــان  ــز بولىدىغ ــش جايى ــاد قىلى ــىلىدە، ئىجتىھ ــۇ مەس ــەر ب ــە بەزىل يەن
ئۆزگىرىشــچان پىرىنســىپالر دائىرىســىدىن چەتنــەپ كېتىــپ، ئىجتىھادقــا ئــورۇن 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــپ قالى ــىگە كىرى ــىپالر دائىرىس ــەس پىرىنس ــان ئۆزگەرم بولمىغ
قىلىــش ئىســالمنىڭ زامــان ۋە ماكانالرنىــڭ ئۆزگىرىشــى بىلــەن ئۆزگەرمەيدىغــان 
پىرىنســىپلىرىنى ئۆزگەرتىشــكە ئورۇنغانلىــق بولــۇپ، بۇمــۇ ياخشــى بولمىغــان 

ــدۇ. ــپ كېلى ــى ئېلى نەتىجىلەرن

ــە  ــى زاي ــاراپ، ھەق-ھوقۇقالرن ــەل ق ــەتكە س ــەرئىي سىياس ــەك، ش  دېم
قىلىۋېتىــش ياكــى چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋېتىپ، ئالــالھ ۋە رەســۇلنىڭ ھۆكۈملىرىگە 
ــى  ــەر ئىككىلىس ــنىڭ ھ ــپ بېرىش ــول ئېچى ــە ي ــان ھۆكۈملەرگ ــت كېلىدىغ زى
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ياخشــى بولمىغــان نەتىجىلەرنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئالالھنىــڭ 
ــۇلمان،  ــر مۇس ــان ھەربى ــنى ئىزدەيدىغ ــەكىلدە ياشاش ــۇن ش ــەرىئىتىگە ئۇيغ ش
ــى ۋە  ــان يېتەكچ ــدارە قىلىۋاتق ــىكىالتالرنى ئى ــەت ۋە تەش ــۇ جەمئىي بولۇپم

ــم. ــن مۇھى ــى ئىنتايى ــى چۈشىنىش ــەتنى ياخش ــەرئىي سىياس ــەر ش رەھبەرل

ئاخىرىــدا شــۇنى ئەســكەرتىمەنكى، شــەرئىي سىياســەتنىڭ لۇغــەت ۋە 
ئىســتىالھ مەنىلىــرى، ھۆكۈملىرىگــە ئەمــەل قىلىشــنىڭ شــەرتلىرى، ھۆكۈملىرى، 
ــەرئىي  ــرى، ش ــى، ئاالھىدىلىكلى ــى، نىزام ــرى، دائىرىس ــرى، مەنبەلى ماۋزۇلى
ــەل  ــەرق، س ــىدىكى پ ــالر ئوتتۇرىس ــك نىزام ــەن يەرلى ــى بىل ــەت نىزام سىياس
ــەت  ــەرئىي سىياس ــىدىكى ش ــۇرۇۋېتىش ئوتتۇرىس ــن ئاش ــەن چەكتى ــاراش بىل ق
ــلىدە،  ــالر ئەس ــاق تېمى ــان تارم ــان قىلىنغ ــام باي ــدا ئىخچ ــق يۇقىرى قاتارلى
شــەرئىي سىياســەتنى چۈشىنىشــتىكى مۇھىــم ئاساســالر بولــۇپ، ئــاز دېگەنــدە 
ھەربىــرى بىردىــن ئايرىــم ماقالــە بولۇشــقا تېگىشــلىك چــوڭ تېمىــالر ئىــدى. 
لېكىــن يۇقىرىــدا دېيىلگەنــدەك، شــەرئىي سىياســەت تېمىســى ســەزگۈر بىــر تېما 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئوقۇرمەنلەرگــە ئاســانلىق يارىتىــش مەقســىتىدە جەۋھىرىنى 
ــۇ  ــدى. ئىنشــائالالھ، ب ــرا كەل ــا يىغىنچاقالشــقا توغ ــر ماقالىغ ــۇ بى يىغىــپ، ب
ماقالــە، شــەرئىي سىياســەت چۈشەنچىســى ئۈچــۈن بىــر باشــلىنىش بولغۇســى. 
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مېنىــڭ كۆزىتىشــىمچە، ئۇيغــۇرالردا ئائىلە تەربىيىســىدە ئەڭ ســەل قارىلىدىغان 
ــۈپىتى  ــىۋىتىنىڭ س ــڭ مۇناس ــەن پەرزەنتنى ــا بىل ــرى، ئاتا-ئان ــڭ بى نۇقتىالرنى
مەسىلىســىدۇر. ئاتا-ئانىــالر بالىالرنىــڭ ئوقۇشــىغا، قۇرئــان يادلىشــىغا، يەنــى 
ئۆگىنىشــىگە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىشــنىال بالىالرنــى ياخشــى تەربىيىلىگەنلىــك 
دەپ قارىغانلىقــى ئۈچــۈن، ئۆزلىــرى بىلــەن بالىلىرىنىڭ مۇناســىۋىتىنىڭ ســۈپىتى 
قانــداق بولۇۋاتىــدۇ دېگەننــى بــەك ئويــالپ ئولتۇرمايــدۇ. شۇڭالشــقا، بالىــالر 
ــداق  ــا قان ــەن بالىلىرىمغ ــۇش ســۈپىتىم بىل ــا بول ــەن ئاتا-ئان تەربىيىســىدە م
ــداق  ــۇزدا، قان ــداق تەلەپپ ــقاندا قان ــم؟ پاراڭالش ــۇم الزى ــدە بولۇش مۇئامىلى
ــدە،  ــك ئاالقى ــان كۈندىلى ــەن بولغ ــم؟ ئۇالربىل ــىم الزى ــى ئىشلىتىش جۈملىلەرن
ئىش-ھەرىكەتلىرىمــدە نېمىلەرگــە دىققــەت قىلىشــىم الزىــم؟ دېگەنــدەك بالىــالر 
ــەر  ــۇ تەرەپل ــە ب ــە ئىگ ــك ئەھمىيەتك ــەڭ ماھىيەتلى ــۈن ئ ــى ئۈچ تەربىيىس
ــۇنى  ــالر ش ــە، تەتقىقات ــدى. ئەمەلىيەتت ــۇپ كەل ــىرتىدا بول ــەزەر س ــا ن دائىم
ــرت  ــىنىڭ كونكې ــان مۇئامىلىس ــا تۇتق ــڭ بالىالرغ ــىتىدۇكى، ئاتا–ئانىالرنى كۆرس
شــەكلى، ســۆز قىلىــش ئۇســۇلى )ماختــاش، تەنقىتلــەش، تىلــالش، ھاقارەتلەش، 
كەمســىتىش، تاپا-تەنــە قىلىــش، سېســىق گــەپ قىلىــش... قاتارلىــق(، ئىش–
ــۇرۇش، تېپىــش،  ــى )قۇچاقــالش، بېشــىنى ســىالش، سىلكىشــلەش، ئ ھەرىكىت

ئاتا - ئانىالر ۋە بالىالرغا ھۆرمەت 
ئاتا - ئانىالر ۋە بالىالرغا ھۆرمەت 

ئابدۇرېھىم دۆلەت 
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چىمدىۋېلىــش.. قاتارلىــق( قاتارلىــق ئۇششــاق ئېلېمتىنتالردىــن تەركىــپ تاپقــان 
ــە مۇھىتــى بالىالرنىــڭ قانــداق ئــادەم بولۇشــىغا تەســىر كۆرســىتىدىغان  ئائىل
ئــەڭ مۇھىــم ئامىلالرنىــڭ بىرىــدۇر. ھەممىمىــز ئائىلــە مۇھىتىنىــڭ مۇھىملىقىنى 
دېيىشســەكمۇ، بــۇ مۇھىتنىــڭ ماھىيەتتــە دەل ئاتا–ئانىالرنىــڭ مانــا مۇشــۇنداق 

ئۇششــاق ھەرىكەتلىرىدىــن شــەكىللىنىدىغانلىقىنى ئويلىمايمىــز. 

ــەن  ــۇم م ــدۇ، چوق ــى ئاڭالي ــۇم گېپىمن ــڭ چوق ــن مېنى ــاالم بولغاندىكى ب
ــان  ــاڭا كۆيۈمچ ــۇم م ــن چوق ــەن باققاندىكى ــدۇ، م ــن ماڭى ــەن يولدى دېگ
ــا  ــالر، مان ــىز ئاتا–ئانى ــان ساناقس ــدۇ دەپ ئويلىۋالغ ــادار بولى ــدۇ، ۋاپ بولى
ــان  ــۇ باقمىغ ــرى ئويالپم ــى ئۆزلى ــەن بالىلىرىدىك ــقا كىرگ ــر 15، 16 ياش ھازى
ــام،  ــەن تۇرس ــپ بەرگ ــى قىلى ــەن دېگىنىن ــا، م ــلەردىن گاڭگىرىماقت ئۆزگىرىش
كىچىكىدىــال قۇرئــان يادالشــقا بەرگــەن تۇرســام، دىنــدا ئوقۇتقــان تۇرســام، 
ــۇپ  ــداق بول ــىگە مۇن ــە قانداقس ــام يەن ــان تۇرس ــتازغا تۇتقۇزغ ــى ئۇس ياخش
قالىــدۇ؟ دەپ بالىلىرىدىكــى بــۇ ســەلبىي ئۆزگىرىشــلەرنى چۈشــىنەلمەي قالماقتا. 
ھازىــر بــاالم مــەن بىلــەن پاراڭالشــمايدۇ، ئوچۇق–يــورۇق پاراڭلىشــالمايمىز، 
ئۆيدىــن قاچىــدۇ، باشــقىالر بىلــەن تېپىشــىۋاپتۇ، چېكىدىغــان بوپقاپتــۇ دېگــەن 
شــىكايەتلەر ھازىــر پەقــەت يېڭىلىــق ئەمــەس بولــۇپ قېلىۋاتىــدۇ. بۇنىڭدىنمــۇ 
ــىنىش ۋە  ــىنى چۈش ــۇ ھادىس ــڭ ب ــلىنارلىقى ئاتا–ئانىالرنى ــرەك ئەپسۇس بەك
ــى  ــى، بالىالرن ــۇپ كەتت ــالر بۇزۇل ــى بالى ــۇلىدۇر. ھازىرق ــەندۈرۈش ئۇس چۈش
ــور  ــى، ت ــەپ بۇزۇۋەتت ــى، مەكت ــتلىرى بۇزۇۋەتت ــى، دوس ــەل بۇزۇۋەتت چەتئ
بۇزۇۋەتتــى، تېلېفــون بۇزۇۋەتتــى، ئويــۇن بۇزۇۋەتتــى... مانــا بــۇالر بىزنىــڭ 
بالىالرنىــڭ يولدىــن چىقىــپ كېتىۋاتقانلىقىنــى چۈشــەندۈرۈپ يەتكــەن ئومۇمىــي 
خۇالســىلىرىمىزدۇر. بۇالردىــن كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتىكــى، بالىلىرىمىزنــى پۈتۈنلــەي 
ــچ  ــدە ھې ــەۋەبلەرنىڭ ئىچى ــۇ س ــۇپ، ب ــەن بول ــەۋەبلەر بۇزۇۋەتك ــقى س تاش
ــى  ــر چەتئەلدىك ــۇنداقمۇ؟ ھازى ــەن ش ــەت ھەقىقەت ــوق. ئەمەلىي ــا ي ئاتا–ئان
ــىلە  ــەت مەس ــىدە پەق ــۇلى ۋە پوزىتسىيەس ــەش ئۇس ــڭ تەربىيەل ئاتا-ئانىالرنى
يوقمــۇ؟ يەنــى بالىالرنــى بۇزۇۋەتكــەن ئامىلالرنىــڭ ئىچىــدە ئاتا–ئانىالرنىــڭ 
ــكار  ــاق دەپ ئىن ــى ي ــە بۇن ــۇ؟ مەنچ ــۇللىرى يوقم ــەنچە ۋە ئۇس ــا چۈش خات
قىلىــش بــەك قىيىــن. قارىشــىمچە، مۇشــۇنداق يامــان ئاقىۋەتلەرنىــڭ كېلىــپ 
ــى  ــقا، ئائىلىلەردىك ــن باش ــقى ئامىلالردى ــار تاش ــر قات ــۇل بى ــىدا، نوق چىقىش
ــم  ــدە مۇھى ــى ئاالھى ــت مۇناســىۋىتىنىڭ ســۈپىتىنىڭ ناچارلىق ــا پەرزەن ئاتا-ئان

ــدۇر. ئامىل

شــۇنى قىســتۇرۇپ ئۆتــەي، ئاتا–ئانىالردىكــى بــۇ خىــل تاشــقى مۇھىتتىــن 
ســەۋەب ئىــزدەش خاھىشــىنىڭ خەتەرلىــك تەرىپــى شــۇكى، بــۇ ئاتا–ئانىالرغــا 
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ئۆزلىرىنــى ئىســالھ قىلىــش، ئۆگىنىــش ئېھتىياجــى ھېــس قىلدۇرمايــدۇ، چۈنكى 
ئۇالرچــە مەســىلىنى تاشــقى ســەۋەب كەلتــۈرۈپ چىقارغاچقــا، يەنــە شــۇ تاشــقى 
ــقى  ــۇ تاش ــى، ب ــدۇ. ۋەھالەنك ــەل بولى ــىلىمۇ ھ ــە مەس ــەۋەبلەر ئۆزگەرس س
ــقى  ــان تاش ــا ئالغ ــەن تىلغ ــاردا م ــدۇ؟ يۇق ــن ئۆزگىرەم ــەۋەبلەر ئۆزلۈكىدى س
ــى  ــاۋاتقان مۇھىتىمىزن ــز ياش ــا بى ــۇ؟ ھەتت ــز قۇتۇالاليمىزم ــەۋەبلەردىن بى س
ئۆزگەرتەلەيمىزمــۇ؟ يەنــى، بۇنــداق تاشــقى ئامىلغــا ئارتىــش بىلــەن بىــز بىــر 
چىقمــاس كوچىغــا كىرىــپ قالىمىــز، بىزگــە مەســىلىنى ھــەل قىلىشــنىڭ يىــپ 
ــدا، ئىشــنى  ــز يەتمىگــەن ھال ئۇچىنــى تۇتقۇزمايــدۇ، تاشــقى ئامىلغــا كۈچىمى
پەقــەت ۋە پەقــەت ئۆزىمىزنــى تېخىمــۇ ياخشــىالش، ئۇســۇللىرىمىزنى ئىســالھ 

قىلىشــتىن باشــلىيااليمىز. 

گېپىمىزگــە قايتىدىغــان بولســاق، قەيــت قىلغىنىمــدەك، ئاتا-ئانىــالر بىلــەن 
ــە  ــڭ ئائىل ــى، ئۇيغۇرالرنى ــۈپىتى مەسىلىس ــىۋىتىنىڭ س ــڭ مۇناس پەرزەنتلەرنى
تەربىيەســىدىكى ئــەڭ ســەل قارىلىدىغــان ئەممــا بالىالرنىــڭ تەربىيەســى ئۈچۈن 
ــان  ــاغالم بولمىغ ــىۋەتتىكى س ــۇ مۇناس ــىلىدۇر. ب ــر مەس ــق بى ــەڭ ھالقىلى ئ
تــەرەپ مېنىڭچــە، ئاتا–ئانىالرنىــڭ بالىالرنــى چۈشەنمەســلىكنى مەنبــە قىلغــان 
ئۇالرنىــڭ ھېــس– تۇيغۇلىرىغــا ئەھمىيــەت بەرمەســلىك بىلــەن ئىپادىلىنىدىغــان 
بولــۇپ، ئۇيغــۇر ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىلىرىنــى يېتەرلىــك ھۆرمــەت قىلماســلىقى 
بۇنىــڭ تېخىمــۇ كونكېــرت شــەكلىدۇر. كۆزىتىشــىمچە، يۇقىرىقىــدەك ئائىلىســى، 
ئاتــا– ئانىســىدىن يىراقلىشــىۋاتقان، راھــەت ئۇۋىنــى باشــقىالردىن، ســىرتتىن 
ئىزدەۋاتقــان بالىالرنىــڭ كۆپىنچىســى دەل ئاتــا– ئانىســى تەرىپىدىــن ئائىلىــدە 

يېتەرلىــك ھۆرمەتكــە ئېرىشــەلمىگەن بالىــالردۇر. 

بىــز مەركىزىــي تېمىغــا ئۆتۈشــتىن بــۇرۇن ئــاۋال تۆۋەندىكــى جۈملىلەرگــە 
بىــر قــاراپ چىقايلــى.

چوڭالرنىڭ ئىشىغا ئارىالشما!

كىچىككىنە تۇرۇپ ئېغىز غېرىچالپ! ساقالغا ئېسىلىپ!

سەن نېمىنى بىلەتتىڭ؟ 

كۆرمىدىڭمۇ ئالدىراشلىقىمنى!

سەن بۇنى چۈشەنگىلى تېخى ئالتە قاپاق پىششىقى بار.

تېخى ماڭا ئىش ئۆگىتىپ كەتكىنىنى.

ۋاي بەك ئەقىللىق بوپكېتىپلىغۇ؟
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كىچىك باال دېگەنچۇ!...

ھۇ دۆت! 

ھۇ قاپاقۋاش! 

پوقنى ئىككى قىاللمايدىغان!

تېخى مەن بىلەن گەپ تاالشقىچىلىك بولدۇڭمۇ؟!

بولغىنىڭ مۇشۇ سېنىڭ!

قولىدىن پوق كەلمەيدىغان!

ــلىمىنى  ــل ئەس ــى خى ــداق ئىكك ــىزدە مۇن ــم س ــەر بەلكى ــى جۈملىل يۇقىرىق
ــن  ــىز ئاتا-ئانىڭىزدى ــزدا س ــرى، بالىلىقىڭى ــن: بى ــى مۇمكى ــان بولۇش ئويغاتق
ئاڭلىغــان تىلــالر، ئىككىنچىســى، ھازىر ســىز بالىلىرىڭىزغــا ئىشــلىتىدىغان تىلالر. 
ئەلۋەتتــە، ســىز بۇنــداق تىلالرنــى ئــاڭالپ چــوڭ بولمىغــان بولۇشــىڭىز، ھازىر 
ــۇنداقتىمۇ،  ــن. ش ــلىقىڭىز مۇمكى ــۆزلەرنى قىلماس ــل س ــۇ خى ــۇ ب بالىڭىزغىم
ــالر  ــق تىل ــك، قاتتى ــى ھاقارەتلى ــە يۇقىرىق ــەق كۆپىمىزگ ــە، مۇتل تەخمىنىمچ
ناتونــۇش ئەمــەس. بۇالرنىــڭ تونۇشــلۇق بىلىنگىنىنىــڭ ئــۆزى ئۇيغــۇر ئاتــا-
ــوز  ــا دىئاگن ــدە ھۆرمەتلەيدىغانلىقىغ ــراق دەرىجى ــى قانداق ــڭ بالىلىرىن ئانىلىرىنى
قويۇشــتا مەلــۇم ئۆلچــەم بوالاليــدۇ. شۇڭالشــقا مــەن بالىالرنــى ھۆرمەتلــەش 
ــىيە  ــىنى تەۋس ــا بېرىش ــۆزى باھ ــە ئ ــڭ ئۆزىگ ــر ئاتا-ئانىنى ــىدا ھەربى تېمىس
ــى  ــۇ ھەقتىك ــڭ ب ــۇر ئاتا-ئانىالرنى ــپ، ئۇيغ ــەن كۇپايىلىنى ــش بىل قىلى
ئىپادىســى ھەققىــدە تەپســىلىي توختالمايمــەن. بــۇ ھەقتــە ھەممىمىــز ئۆزىمىزگە 
ئادىــل، ھەققانىــي مۇئامىلــە قىلىــپ باقســاقال، ئۆزىمىزگــە مۇۋاپىــق دىئاگنــوز 
ــالر  ــۇر ئاتا-ئانى ــدا، ئۇيغ ــەن ئېيتقان ــەن ئومۇم ــۇنداقتىمۇ، م ــز. ش قويااليمى

ــەن.  ــا بېرىم ــدۇ دەپ باھ ــەت قىلماي ــك ھۆرم ــى يېتەرلى بالىالرن

تۆۋەنــدە مــەن بالىالرغــا بولغــان ھۆرمــەت نېمىنــى مەنبــە قىلىــدۇ؟ دېگــەن 
ــى،  ــىمەن. چۈنك ــەن ئورتاقلىش ــىلەر بىل ــى س ــدە ئويلىغانلىرىمن ــوئال ھەققى س
بــۇ ســوئالنىڭ جاۋابــى بــۇ ھەقتىكــى نۇقســان، خاتالىقلىرىمىزنــى تۈزىتىشــكە 

يــاردەم بېرىــدۇ. 

شــۇ ئېنىقكــى، مۇناســىۋەت ئــەڭ ئــاز بولغانــدا ئىككى تــەرەپ ئارىســىدىكى 
ئاالقىنــى كۆرســىتىدۇ، يەنــى ھەرقانــداق مۇناســىۋەتتە بىــرال تــەرەپ مەۋجــۇت 
ــرەك.  ــەرەپ كې ــر ت ــە بى ــدە باشــقا يەن ــاز دېگەن ــەڭ ئ ــدۇ، چوقــۇم ئ بولماي
مۇناســىۋەتلەر ئارىســىدا ئىپادىلىنىدىغــان كونكېــرت ھەرىكەتلــەر تېگــى 
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ــداق  ــى قان ــڭ كىملىكىن ــڭ بىر-بىرىنى ــى تەرەپنى ــدا، ئىكك ــن ئېيتقان تەكتىدى
ــى دوســتۇم دەپ تونۇســام،  ــەن بىراۋن ــەر م ــدۇ. ئەگ ــق بولى تونۇشــىغا باغلى
تەبىئىيــال ئۇنىڭغــا ســەمىمىي، ســاداقەتمەن بولۇشــۇم كېــرەك بولىــدۇ، بىراۋنــى 
ــۇم  ــال ھۆرمەتلەيمــەن، شــۇنداقال مەل ــى تەبىئىي ئۇســتازىم دەپ تونۇســام، ئۇن
ــىم،ھەتتا  ــن نەپرەتلىنىش ــا، ئۇنىڭدى ــدە بولس ــمىنىم دەپ بىلگىنىم ــى دۈش بىرىن
نەپرىتىــم چېكىگــە يەتكىنىــدە، پۇرســىتىم بولســا ئۇنىڭغــا قولۇمدىــن كەلگــەن 
ــەت،  ــاداقەتمەنلىك، ھۆرم ــۇ س ــى ب ــن. مەندىك ــىم مۇمكى ــى قىلىش يامانلىقن
ــڭ  ــى تەرەپنى ــدە قارش ــەر، ماھىيىتى ــق ئىپادىل ــق پەرقلى ــرەت قاتارلى نەپ
ــزدا  ــە ئويالنغىنىمى ــۇ بويىچ ــەن. مۇش ــۇمدىن كەلگ ــداق تونۇش ــى قان كىملىكىن
ــڭ  ــرى، بىزنى ــلىك ئىپادىلى ــى ھۆرمەتلىمەس ــۆز-ھەرىكىتىمىزدىكى بالىالرن س
ــى  ــر ئىنســان دەپ تونۇمايدىغانلىقىمىزن ــى ھۆرمەتلەشــكە تېگىشــلىك بى بالىالرن
ياكــى تونۇســاقمۇ بــۇ تونۇشــىمىزنىڭ ھەرىكىتىمىزنــى بەلگىلىگىچىلىــك كۈچــى 
يوقلىقىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. تىلىمىزدىكــى >كىچىــك بولغاندىكىــن ئارىالشــما، 
ــلىتىلگەن  ــى ئىش ــاال كەلىمىس ــك ب ــدەك كىچى ــەن... دېگەن ــاال دېگ ــك ب كىچى
جۈملىلــەردە، >كىچىــك، كىچىــك بــاال< دېگەنلــەر يوشــۇرۇن بىــر كەمستىشــنى 
ــدۇ،  ــش بىلمەي ــدۇ، ئى ــىز بولى ــاال ئەقىلس ــك ب ــى كىچى ــدۇ، يەن ئىپادىلەي
شــۇڭا چوڭالرنىــڭ پارىڭىغــا قوشــۇق ســېلىش ســاالھىيىتى يــوق، دېگەنــدەك 
چۈشــەنچىلەر ئەمەلىيەتتــە ئېڭىمىزغــا چوڭقــۇر يەرلەشــكەن. بالىالرنىــڭ 
ســۆزىمىزگە ئارىلىشىشــىنى قويــۇپ تۇرايلــى، قانچىلىــك ئاتا-ئانــا بالىلىرىغــا 
ــەنبە  ــەي، ش ــاچ كېل ــاكىالت ئالغ ــە ش ــىلەن: كەچت ــىنى )مەس ــەن ۋەدىس بەرگ
كۈنــى باغچىغــا ئاپىــراي...( ئەمەلگــە ئاشۇرالمىســا كۆڭلــى يېرىــم بولىــدۇ؟ 
ــا بېرىــپ  ــى چوڭالرغ ــدۇ؟ ئەگــەر ئوخشــاش ۋەدىن ــۈپ كېتى ــن ئۆكۈن ئۇنىڭدى
ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغاندىچۇ؟ بۇنــى ھەممىمىــز روشــەن تەســەۋۋۇر قىالاليمىــز. 
بىزنىــڭ بالىالرنــى كىچىــك دەپ تونۇشــىمىز-يەنى، ئۇالرنــى ئەقلــى كەمتــۈك، 
ــلىك،  ــوڭ بىلمەس ــاراش، چ ــەل ق ــا س ــدۇ دەپ تونۇش-ئۇالرغ ــش ئۇقماي ئى
ئۇالرنىــڭ پىســخىك ئېھتىياجلىرىغــا ســەل قاراشــنى ئەقلىيلەشــتۈرگەن بولــۇپ، 
ھېچكىــم بــۇ ھەقتىكــى پەرۋاســىزلىقلىرىغا ئازابلىنىــپ ئولتۇرمايــدۇ. قىلغانلىرىنى 

ــابلىمايدۇ. ــا دەپ ھېس ــچ خات ھې

كىچىك بولغاندىكىن: 

 چوڭالرنىڭ قارارىغا غىڭ قىلماسلىقى كېرەك؛

 بەرگەن پەرۋاسىز ۋەدىلىرىمىزنى ئورۇنلىمىساق غىڭ قىلماسلىقى كېرەك؛

بىز بىلەن مۇنازىرىلەشمەسلىكى كېرەك؛
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ــى  ــا بىزن ــداق بولس ــرەك، ئۇن ــلىكى كې ــن دېيەلمەس ــلىرىنى ئەركى قاراش
ــدۇ؛ ــى بولى ــەت قىلمىغانلىق ھۆرم

ــا  ــن، مان ــىمىز مۇمكى ــۆپ يازالىش ــۇ ك ــە تېخىم ــى يەن ــداق جۈملىلەرن بۇن
مۇشــۇالر بىزنىــڭ ئېڭىمىزدىكــى يوشــۇرۇن چۈشــەنچىلەردۇر، ۋە بۇ چۈشــەنچىلەر 
بىزنىــڭ بالىالرنــى ھۆرمــەت قىلىــپ كەتمىســەكمۇ بولىدىغــان بىــر ئوبيېكىــت 
دەپ تونۇشــىمىزنى كەلتــۈرۈپ چىقارغــان. بالىالرنــى قاپاقتــا باشــقۇرۇش، ئاتــا 
ئانــا بــار يــەردە بالىالرنىــڭ غىــڭ قىاللماســلىقى، ھەممــە گېپىمىزنــى شەرتســىز 
ئاڭاليدىغانلىقــى دېگەندەكلــەر نۇرغــۇن ئاتا-ئانىــالر ماختىنىدىغــان ئىشــالردۇر.

بالىالرنىــڭ كىچىكلىكــى، ئەقلىنىــڭ چوڭالردەك ئەمەســلىكى، تەجرىبىســىزلىكى، 
ئاجىزلىقــى دېگەنلــەر ھەرگىزمــۇ بالىالرنــى ھۆرمەتلىمىســەكمۇ بولىدىغانلىقىنىــڭ 
باھانىلىــرى بواللمايــدۇ، ئەكســىچە بــۇ ئۇالرغــا تېخىمــۇ كۆيۈنــۈش، 
ھېسداشــلىق قىلىــش، ئۇالرنــى تەربىيەلەشــنىڭ ســەۋەبلىرى بولۇشــى كېــرەك، 
ــڭ  ــانلىرى ئۇالرنى ــان نۇقس ــپ چىقق ــن كېلى ــڭ كىچىكلىكىدى ــى، بالىالرنى چۈنك
ــىگە  ــۈپ يېتىلىش ــڭ ئۆس ــى ئۇالرنى ــەس، بەلك ــى ئەم ــى خاتالىق ــى ياك تاللىش

ــدۇر. ــەن قانۇنىيىتى ــڭ بېكىتك ئالالھنى

ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىالرنــى ھۆرمەتلىمەســلىك مەسىلىســىنى تېخىمــۇ بىــر قەدەم 
ئىلگىرىلــەپ تەھلىــل قىلســاق، بۇنىــڭ ئەســلىدە ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىالرنىــڭ 
ــز.  ــپ يېتەلەيمى ــى بىلى ــپ چىققانلىقىن ــى چۈشەنمەســلىكتىن كېلى ــي ئالىمىن روھى
بالىالرنىــڭ ھۆرمەتلىنىــش ئېھتىياجىنىــڭ بارلىقــى نۇرغــۇن ئاتا-ئانىــالر 
ئويلىنىــپ باققــان بىــر تېمــا بولۇشــىمۇ ناتايىــن. ۋەھالەنكــى، ھۆرمەتلىنىــش 
چوڭالرنىــڭال ئەمــەس، بالىالرنىڭمــۇ تۇغمــا پىســخىك ئېھتىياجلىرىدىــن بىرىدۇر. 
بىــر ئىنســاننى ھەقىقىــي مەنىــدە قەدىرلەشــنىڭ يولــى ئــاۋال ئۇنىــڭ مەنىــۋى 
ــبەتەنمۇ  ــا نىس ــتۇر. بالىالرغ ــراپ قىلىش ــى ئېتى ــتەكلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىن ئىس
مۇشــۇنداق. چۈنكــى، ئىســالمنىڭ چۈشەنچىســىدە ئىنســان روھ بىلــەن تەننىــڭ 
بىرلىشىشــىدىن تۈزۈلگــەن بىرىكمــە گــەۋدە بولــۇپ، بــۇ ھەقىقەت ئىنســانالردىن 
بىر-بىــرى بىلــەن بولغــان مۇئامىلىــدە بــۇ ھــەر ئىككــى قىســىمنى نەزەرگــە 
ئېلىشــنى تەقــەززا قىلىــدۇ. بــۇ قىســىمالرنى نەزەرگــە ئېلىــش دېگىنىمىز بولســا، 
ــش  ــەت بېرى ــتەكلىرىگە ئەھمىي ــاج، ئىس ــڭ ئېھتىي ــەن ۋە روھنى ــە، ت ماھىيەتت
ــش، ئۇخــالش،  ــش، ئىچى ــە يېيى ــالھ بەدەنگ ــدۇ. ئال ــرەك بېرى ــن دې دېگەندى
ــا  ــا، روھىمىزغ ــان بولس ــى ياراتق ــمانىي ئېھتىياجالرن ــدەك جىس ــش دېگەن كىيىنى
بىلىــش، تەپەككــۇر قىلىــش، تەســەۋۋۇر قىلىــش، ئىجــاد قىلىــش دېگەنــدەك 
ئەقلىــي ئېھتىيــاج؛ ســۆيۈلۈش، ھۆرمەتلىنىــش، ئەركىنلىــك دېگەنــدەك مەنىــۋى 
ــل  ــۇ خىلمۇ-خى ــا ب ــانالرنىڭ مان ــدۇر. ئىنس ــتەك-ئېھتىياجالرنى ياراتقان ئىس
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روھىــي ئىســتەكلىرى، باشــقىچە ئېيتقىمىــزدا پىســىخىك ئېھتىياجلىــرى، ئالالھنىڭ 
ئىنســان ۋۇجۇدىغــان ئورنىتىۋەتكــەن تەبىئىــي ئىنتىلىشــلىرىدۇر. خــۇددى بەدەن 
ئوزۇقلۇققــا قانــداق ئېھتىياجلىــق بولســا، روھىمىزمــۇ ئەنــە شــۇ بېكىتىۋېتىلگەن 
ئېھتىياجلىرىنىــڭ قاندۇرۇلۇشــىغا شــۇنداق ئېھتىياجلىقتــۇر، ھەتتــا مەلــۇم مەنىدىن 
ــرى  ــخىك ئېھتىياجلى ــا پىس ــۇنداق تۇغم ــا مۇش ــاننىڭ مان ــزدا، ئىنس ئېيتقىنىمى
ــڭ  ــمىگەن بەدەننى ــۇق يېتىش ــۇددى ئوزۇقل ــدا، خ ــك قاندۇرۇلمىغىنى يېتەرلى
ئىممۇنېتىــت كۈچــى ئاجىــز، زەئىــپ، كېســەلچان بولــۇپ قالغىنىــدەك، مەنىــۋى 
جەھەتتىنمــۇ ئوخشاشــال كەمتــۈك، ئاجىــز، ساقســىز، كېســەل بولــۇپ قالىــدۇ. 
دېمــەك، ئىنســان روھ بىلــەن تەننىــڭ بىرىكمىســىدۇر دېگــەن بــۇ ھۆكۈمدىــن، 
ئىنســانالر ئۆز-ئــارا مۇئامىلىــدە چوقــۇم تــەن ۋە روھنىــڭ ئېھتىياجلىرىنــى تەڭ 
ــۇر  ــە ھەرىكەتلىرىنــى تاللىشــى ۋە تەڭشىشــى كېرەكت نەزەرگــە ئېلىــپ، مۇئامىل

دېگــەن خۇالســە تەبىئىــي كېلىــپ چىقىــدۇ. 

ــم؟ ياكــى ھۆرمەتلىنىشــتىن  ــەش نېمىشــقا شــۇنداق مۇھى ــى ھۆرمەتل بالىالرن
ــدا،  ــى قاندۇرۇلمىغىنى ــخىك ئېھتىياج ــا پىس ــۇ تۇغم ــڭ ب ــارەت بالىالرنى ئىب
ــە  ــۇ ھەقت ــەن ب ــدە م ــن؟ تۆۋەن ــى مۇمكى ــرى بولۇش ــداق زەرى ــا قان بالىالرغ

ــەن.  ــقىچە توختىلىم قىس

ئــاۋال شــۇنى دېيەلەيمىزكــى، تېگىشــلىك ھۆرمەتكــە ئېرىشــەلمىگەن، ئاتــا-
ئانىلىرىنىــڭ تىــل زوراۋانلىقــى ئاســتىدا )مەســخىرە، تىل-ھاقــارەت، تاپــا –
ــىتى  ــەش پۇرس ــى ئىپادىل ــان، ئۆزىن ــوڭ بولغ ــالر( چ ــە قاتارلىق ــە، كىناي تەن
ــۆۋەن  ــى ت ــان ئىشەنچىس ــە بولغ ــىنىڭ ئۆزىگ ــڭ كۆپىنچىس ــان بالىالرنى بولمىغ
بولىــدۇ، ئۆزىنــى باشــقا قۇرداشــلىرىدىن تــۆۋەن كۆرىــدۇ. چۈنكــى بالىالرنــى 
ــەدرى- ــى، ق ــلىك ئورنىن ــا تېگىش ــدە بالىالرغ ــۆزى ئائىلى ــنىڭ ئ ھۆرمەتلەش
قىممىتىنــى، مۇھىملىقىنــى ھېــس قىلــدۇرۇش دېگەنلىكتــۇر، بۇنىڭدىــن بالىــالر 
ئۆزىنىــڭ ئاتا-ئانىســى تەرىپىدىــن ئېتىــراپ قىلىنغىنىنــى ھېــس قىلىــدۇ. بــۇ 
ــدا قىلىدىغــان ئــەڭ  ــالردا ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچنى پەي خىــل تۇيغــۇ بالى
مۇھىــم ئوزۇقتــۇر. بالىالرمــۇ ئۆزىنىــڭ زادى قانــداق بىــر بــاال ئىكەنلىكىنــى، 
يەنــى قىممىتىنــى، ياراملىــق ياكــى يارامســىزلىقىنى، قەدىرلىــك ياكــى 
ــۆز-ھەرىكەتلىرىدىكى  ــان س ــە قارىتىلغ ــىنىڭ ئۆزىگ ــىزلىكىنى ئاتا-ئانىس قەدىرس
ــان  ــلىرىغا قايتۇرغ ــڭ ئىش ــڭ بالىلىرىنى ــا –ئانىنى ــدۇ. ئات ــن بىلى ئۇچۇرالردى
ــان  ــە بولغ ــڭ ئۆزىگ ــەلبىي باھالىرى-بالىالرنى ــى س ــى-ئىجابىي ياك ئىنكاس
ئىشــەنچىنى ئوزۇقالندۇرىدىغــان مۇھىــم مەنبــە ھېســابلىنىدۇ. ئەگــەر قولۇڭدىــن 
ــالر  ــان بالى ــوڭ بولغ ــاڭالپ چ ــق ئ ــنى جى ــەن ئىنكاس ــدۇ دېگ ــوق كەلمەي پ
ــن  ــڭ قولۇمدى ــت مېنى ــىنىپ، راس ــن ئىش ــە ئىچىدى ــۇ گەپك ــتا ش ئاستا-ئاس
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ھېچنېمــە كەلمىــدى، دېمــەك كەلمەيدىكــەن دەپ بــۇ تۇيغۇنــى ئۆزلەشــتۈرىدۇ 
ــتىن،  ــىناپ بېقىش ــا س ــا قايت ــۇپ بولس ــى مەغل ــۇ بالىالرن ــل تۇيغ ــۇ خى ۋە ب
ــر  ــەن بەرىبى ــى م ــۇالر ئۆزىن ــى ئ ــدۇ، چۈنك ــۇپ قويى ــچانلىقتىن توس تىرىش
قىاللمايمــەن، قولۇمدىــن ئىــش كەلمەيــدۇ دەپ قارايــدۇ. كىچىكلــەرال ئەمــەس، 
ــدۇ،  ــىرىگە ئۇچراي ــدە تەس ــىنىڭ زور دەرىجى ــقىالرنىڭ باھاس ــۇ باش چوڭالرم
ــا تەكرارالنســا، باشــتا كىشــىلەرنىڭ ئــۇ  بولۇپمــۇ ئوخشــاش باھــا قايتا-قايت
خىــل باھالىرىغــا قوشۇلمىســىمۇ، ئەممــا ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن ئۆزىنىــڭ 
ــدۇ.  ــپ قالى ــۇل قىلى ــىنى قوب ــقىالرنىڭ باھاس ــپ باش ــىدىن گۇمانلىنى باھاس
ــا،  ــەن بولغاچق ــىپ يېتىلمىگ ــۇ پىش ــن تېخىم ــخىك جەھەتتى ــەر پىس كىچىكل
ــڭ بولۇپمــۇ  ــس قىلىشــىغا نىســبەتەن چوڭالرنى ــى ھې ــۆز قىممىتىن ــڭ ئ ئۇالرنى

ــە.  ــە ئىگ ــۈچ قىممەتك ــاددە بەلگىلىگ ــى پەۋقۇلئ ــىنىڭ باھاس ئاتا-ئانىس

ــى  ــداق ئىككــى تەرەپن ــن مۇن ــي جەھەتتى ــان ئىشــەنچ ئومۇمى ئۆزىگــە بولغ
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بىــرى، بالىالرنىــڭ مېنىــڭ قولۇمدىــن ئىــش كېلىــدۇ 
ــى  ــرى مېن ــە بى ــەنچى، يەن ــان ئىش ــا بولغ ــڭ ئىقتىدارىغ ــان ئۆزىنى دەيدىغ
ــداق باشــقىالر  ــەن ئۇن ــدۇ، م ــدۇ، ســۆيىدۇ، قەدىرلەي باشــقىالر ياخشــى كۆرى
ياقتۇرمايدىغــان بــاال ئەمــەس دەيدىغــان ئىشــەنچتۇر. بۇنىــڭ ھــەر ئىككىلىســى 
بالىالرنىــڭ پىســخىك ســاغالملىقى ئۈچــۈن كــەم بولســا بولمايدىغــان ئامىلــالر 
ــانالردىكى  ــىچە، ئىنس ــنىڭ قارىش ــخولوگ كارل روگېرس ــھۇر پىس ــۇپ، مەش بول
بارلىــق پىســخىك مەســىلىلەرنىڭ تېگىــدە ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچنىڭ كەملىكى 
ياتىــدۇ. بىــر بــاال مــەن زادى ھېــچ ئىشــنى ۋۇجۇتقــا چىقىرالمايدىكەنمــەن دەپ 
قارىغــان بولســا، ئۇنىڭغــا پۇرســەت بېرىلســىمۇ كارى بولمايــدۇ، يــاردەم قولــى 
سۇنۇلســىمۇ تۇتمايــدۇ، ئــازراق تىرىشســىال بولىدىغان ئىشــالرغىمۇ تىرىشــمايدۇ. 
شــۇنىڭدەك، مېنــى ئاتا-ئاناممــۇ ياقتۇرمايــدۇ )ھۆرمەتكــە ئېرىشەلمەســلىك دەل 
بالىالرغــا ئاتا-ئانــام مېنــى ياقتۇرمايــدۇ دېگــەن ئۇچۇرنــى بېرىدۇ (، شــۇنىڭغا 
قارىغانــدا مــەن ياقتۇرۇلمايدىغــان بىــر بالىكەنمــەن دەپ قارىغــان بىــر بــاال، 
باشــقىالرنىڭ ئۆزىگــە ھېــس قىلدۇرغــان مېھىرىگىمــۇ ئىشــىنەلمەيدۇ، چۈنكــى ئۇ 
مــەن باشــقىالر ياقتۇرىدىغــان بــاال ئەمــەس تۇرســام، ئۇنىــڭ بۇنــداق مــاڭا 
يېقىنچىلىــق قىلىشــى يالغــان دەپ گۇمــان قىلىــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە دائىم 
مېھىرســىرايدۇ، باشــقىالردىن، دوســتلىرىدىن ھەتتــا ناتونۇشــالردىن مۇھەببــەت، 
يېقىنچلىــق ئىســتەيدىغان بىــر زىددىيەتلىــك پىســخىك ھالەتتــە بولىــدۇ، نــاۋادا 
ــپ  ــن مېڭى ــڭ كەينىدى ــا، ئۇالرنى ــۈپ قالس ــەلال كۆيۈن ــەر س ــان ئادەمل يام
كېتىشــى بــەكال ئاســان بولىــدۇ، چۈنكــى، بالىــالر ئائىلىســىدە ھېــس قىلمىغــان 
ئورۇننــى، قەدىرلىنىشــنى ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ھېــس قىلغــان. بارلىــق ئىنســان 
ئۆزىنــى ئىپــادە قىالاليدىغــان ســەھنە ئىســتەيدۇ، ئەگــەر بــۇ ســەھنە ئائىلىــدە 
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بولمىســا ياكــى بولســىمۇ بالىالرنىــڭ نومۇرلىرىغــا كەمســىتىش، ھۆرمەتســىزلىك 
ــەھنىنى  ــان س ــەن قىلىدىغ ــى ناماي ــا، ئۆزىن ــان بولس ــە قىلىنغ ــەن مۇئامىل بىل

ســىرتتىن ئىزدىشــى بــەكال نورمــال ئاقىۋەتتــۇر. 

ئەمــدى ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچنىڭ تېخىمــۇ يامــان ئاقىۋىتــى بالىالرنىــڭ 
باشــقا، ئــۇالردا  زېدىلەشــتىن  روھىنــى  تىرىشــچانلىق  بوشاشماســلىق، 
باشــقىالرنىڭ بــوزەك قىلىشــى، خورلىشــىنى قوبــۇل قىالاليدىغــان بىــر پىســخىك 
تۇپــراق پەيــدا قىلىشــىدۇر. بۇنــداق بالىالرنــى باشــقىالر مەكتەپتــە خالىغانچــە 
بــوزەك قىالاليــدۇ، ئانــى تاپااليــدۇ. چۈنكــى ئــۇالردا بــۇ خىــل مۇئامىلىنــى 
قوبــۇل قىالاليدىغــان، مەيلــى دەۋېتەلەيدىغــان روھــى ھالــەت مەۋجــۇت، بــۇ 
ــە  ــىتىلىش، ھۆرمەتك ــدە كەمس ــك ئائىلى ــۇزاق مۇددەتلى ــەت دەل ئ ــى ھال روھ
ئېرىشەلمەســلىكتىن ئوزۇقالنغــان. بۇنــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن ئــۇزۇن مــۇددەت 
ــى  ــدۇ. ۋەتەندىك ــاقال بولى ــپ باقس ــەۋۋۇر قىلى ــىلەرنى تەس ــەن كىش ئېزىلگ
ــال  ــىلەرنىڭ ئالدىدى ــڭ كىش ــالردىكى دېھقانالرنى ــى 50، 60 ياش ــالردا يېش يېزى
ــكاس  ــداق ئىن ــە ھېچقان ــر تىل-ھاقارەتلەرگ ــپ ئېغى ــان ئاجايى ئۇچرايدىغ
ــى  ــدەك، ياك ــش بولمىغان ــچ ئى ــى ھې ــل خورلۇقن ــۇ خى ــلىقىنى، ب قايتۇرماس
ســەل غەزەپلەنســىمۇ يەنــە يۇتۇۋېتىشــلىرىنى قانــداق چۈشــىنىش مۇمكىــن؟ بــۇ 
ــور  ــك، خ ــك ھاقارەتلى ــۇزاق مۇددەتلى ــتىن، ئ ــىزلىقتىنال بولماس ــۇل ئامالس نوق
ھاياتنىــڭ ئۇالرنىــڭ ئۆزىگــە بولغــان قەدىــر تۇيغۇســىنى يــوق ياكــى ئىنتايىــن 
ــى خورلىنىشــنى ئىچلەشــتۈرۈۋېلىش  ــدۇر. بۇن ــن بولغان ــز قىلىۋەتكەنلىكىدى ئاجى
دەپ ئاتــاش مۇمكىــن، يەنــى، بــۇ باشــقىالردىن ئۇچرىغــان ناھــەق مۇئامىلــە، 
زۇلــۇم، خورلۇقالرنــى پىســخىك جەھەتتىــن قوبۇل قىلىــش، قارشــىلىق ھەرىكىتى 
ــى  ــا ئۆزىن ــلىق، ھەتت ــىدىمۇ بولماس ــىلىق تۇيغۇس ــۇن، قارش ــا تۇرس ئۇياقت
شــۇنداق مۇئامىلىگــە ئۇچراشــقا ھەقلىــق ھېــس قىلىــش مەنىســىنى بىلدۈرىــدۇ. 
ــن  ــالر، كېيى ــەن بالى ــلىككە ئادەتلەندۈرۈلگ ــدە ھۆرمەتلەنمەس ــى، ئائىلى قىسقىس
ــۇل  ــانال قوب ــى ئاس ــدا ئۇن ــىگە ئۇچرىغان ــقىالرنىڭ كەمسىتىش ــىرتتىمۇ باش س
قىالاليــدۇ، ناھەقچىلىــق، بــوزەك ئېتىلىشــكە قارشــىلىق كۆرســىتىدىغان ئىچكــى 
ئېنىرگىيەســى ئاجىــز بولىــدۇ، غۇرۇرىنىــڭ پايخــان قىلىنىشــىغا بــەك ئازابلىنىــپ 

ــدۇ.  ــان بولى كەتمەيدىغ

ھۆرمەتكــە ئېرىشەلمەســلىكنىڭ يەنــە بىــر يامــان ئاقىۋىتــى، يۇقىرىــدا قەيــت 
ــىدۇر.  ــىدىن يىراقلىشىش ــى، ئائىلىس ــڭ ئاتا-ئانىس ــزدەك، بالىالرنى قىلغىنىمى
ــۇالر  ــت، ئ ــەن مۇھى ــك ھۆرمەتلىنەلمىگ ــبەتەن يېتەرلى ــا نىس ــى، بالىالرغ چۈنك
ــر  ــان بى ــازادە ئىپادىلىيەلمەيدىغ ــى ئەركىن-ئ ــتۈرۈلمىگەن، ئۆزىن مۇئەييەنلەش
ئازابلىــق مۇھىتتــۇر. بــۇ مۇھىتتــا بالىــالر ئۆزىنــى ھەرقانچــە ئىپادىلىســىمۇ-
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ــن.  ــلىكى مۇمكى ــى بوپكېتەلمەس ــازا ياخش ــى ت ــى ياك ــى ياخش ــى ئىپادىس بەلك
ئاتا-ئانىســىنىڭ مۇئەييەنلەشتۈرىشــىگە ئېرىشــەلمىگەچكە، ئــۇ تەبىئىيــال ئۆزىنــى 
ــت  ــر مۇھى ــان بى ــۇل قىلىدىغ ــىز قوب ــى شەرتس ــان، ئۆزىن ــادە قىلىدىغ ئىپ
ــان  ــن چىقق ــى تاپتى ــالردا كوچىدىك ــوال ھال ــى ت ــۇ مۇھىتن ــدۇ، ۋە ب ئىزدەي
بالىالرنىــڭ ئارىســىدىن تاپىــدۇ. بولۇپمــۇ بــۇ خىــل ئەھــۋال بالىــالر 15، 16 
ياشــالرغا كىرگەندىــن كېيىــن تېخىمــۇ كــۆپ كۆرۈلۈشــكە باشــاليدۇ، چۈنكــى 
بــۇ ياشــالردا بالىالرنىــڭ ئۆزلــۈك تۇيغۇســى كۈچىيىشــكە، يەنــى مــەن زادى 
ــم؟ دېگــەن ســوئالغا جــاۋاب ئىزدەشــكە باشــاليدۇ، ئاستا-ئاســتا ئۆزىنــى  كى
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــاليدۇ، ش ــقا باش ــۈپىتىدە ئاڭقىرىش ــق س ــر بارلى ــتەقىل بى مۇس
ئۆزىنــى قوبــۇل قىلىدىغــان، نامايــەن قىلىدىغان ســەھنىنى ئىزدەشــكە باشــاليدۇ. 
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە بــۇ ئاڭقىرىــش جەريانىــدا، ئۆزىنىــڭ بۇرۇنقــى ئــۇزۇن 
يىللىــق ھۆرمەتســىزلىنىش كەچمىشــى ھەققىــدە تــوال ئويلىنىدىغــان بولىــدۇ، بۇ 
خىــل توختاۋســىز كەچمىشــنى كۆشــەش ئۇنىڭدىكــى ئائىلىدىــن قېچىش ئىســيان 
ــى  ــا تۈركىيەدىك ــل ئەھۋالغ ــۇ خى ــدۇ. )ب ــۇ الۋۇلدىتىۋېتى ــىنى تېخىم تۇيغۇس

ــدۇ.( ــرى كــۆپ ئۇچراۋاتى ــۇر ئائىلى بولۇپمــۇ ئىســتانبۇلدىكى ئۇيغ

ــە  ــخىك ھالىتىگ ــاغالم پىس ــڭ س ــلىكنىڭ بالىالرنى ــە ئېرىشەلمەس ھۆرمەتك
كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى ئەســلىدە مۇنــداق قىســقا بايانــالر بىلەن مۇپەسســەل 
ــان  ــە بولغ ــى، ئۆزىگ ــۆز باھاس ــڭ ئ ــەس، بالىالرنى ــن ئەم ــەش مۇمكى ئىپادىل
ــم  ــى مۇھى ــخولوگىيەدىكى ناھايىت ــرى پىس ــك تۇيغۇلى ــەنچى، يېتەرلىكلى ئىش
ــۇ  ــرەك. ب ــش كې ــۇرالپ ئىزدىنى ــۇ چوڭق ــە تېخىم ــۇ ھەقت ــالردۇر، ب تېمى
ــا  ــڭ بالىالرغ ــە پەيغەمبىرىمىزنى ــۇر ئائىلىلىرىگ ــدار ئۇيغ ــەت دىن ــدا پەق يازمى
تۇتقــان مۇئامىلىســىدىن ئۆزىنــى كۆرۈۋېلىشــى مەقســىتىدە پەقــەت بىــر قىســىم 
تىپىــك ھەدىــس ۋە ۋەقەلەرنــى ســۇنۇش ۋە قىســقىچە تەھلىــل قىلىــش بىلــەن 

ــدۇق.  كۇپايىلەن

ئۇنداقتــا دىنىمىزنىــڭ بــۇ مەســىلە ھەققىدىكــى مەيدانــى قانــداق؟ بىزنىــڭ 
ــدە  ــوئالالر ھەققى ــەن س ــۇ؟ دېگ ــە ئۇيغۇنم ــڭ تەلىپىگ ــز دىنىمىزنى ئەمەلىيىتىمى
ــاغالملىقى ۋە  ــخىك س ــڭ پىس ــنىڭ بالىالرنى ــى. ھۆرمەتلىنىش ــپ باقايل توختىلى
ــي تەســىرلىرى ۋە كەمســىتىلىش ۋە  ئۆســۈپ يېتىلىشــىگە كۆرســىتىدىغان ئىجابى
ــخولوگىيە  ــى پىس ــدە، ھازىرق ــىرلىرى ھەققى ــەلبىي تەس ــلىكنىڭ س ھۆرمەتلەنمەس
ــە  ــۇ ھەقت ــدا ب ــۇ يازمى ــۇپ، ب ــار بول ــالر ب ــان تەتقىقات ــدە نۇرغۇنلىغ پېنى
توختالماســتىن پەقــەت ھەدىســلەردە بايــان قىلىنغــان پەيغەمبىرىمىزنىــڭ بالىــالر 
ــڭ  ــن ئۆزىمىزنى ــرت ئىش-ھەرىكەتلىرىدى ــى كونكې ــان ئاالقىدىك ــەن بولغ بىل

ــىمىز.  ــقا تىرىش ــەزەر سېلىش ــە ن ئەمەلىيىتىگ
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ــز ســۆيگۈ دىنىــدۇر. ئەقىدىمىزنىــڭ يادروســىمۇ ئالالھنــى ســۆيۈش،  دىنىمى
پەيغەمبەرنــى ســۆيۈش ۋە مۇســۇلمان جامائەتنــى سۆيۈشــتۇر. پەيغەمبىرىمىزنىــڭ 
ــەزەر  ــە ن ــش ھەرىكەتلىرىگ ــان ئاالقىســىدىكى ئى ــەن بولغ ــالر بىل ــك بالى كىچى
سالســاق، پۈتۈنلــەي ســۆيگۈ بىلــەن يۇغۇرۇلغانلىقىنــى، قوپاللىــق، قاتتىقلىقتىــن 
ــرى  ــدا نەۋرىلى ــاز ئوقۇغان ــز. رەســۇلۇلالھ نام ــى كۆرەلەيمى ــن يىراقلىقىن ئىنتايى
ھەســەن، ھۈســەن گەدىنىگــە يامىشىۋالســا ئــۇالر چۈشــكەندە ئاندىن ســەجدىدىن 
تۇرغــان، نامىزىمنــى بۇزۇشــما دەپ بىــزدەك قوغلىۋەتمىگــەن. ئەنــەس ئىبنــى 
مالىكنىــڭ مۇنــۇ ھەدىســى ھەممىمىــز ھــەر دائىــم ئوقۇشــقا، بولســا ئۆيىمىزگــە 
چاپــالپ قويۇشــقا تېگىشــلىكتۇر. ئەنــەس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبىرىمىزنىــڭ 
ئــون يىــل يېنىدىــن ئاجرىمــاي خىزمىتىنــى قىلغــان بولــۇپ بــۇ ھەقتــە مۇنداق 
دەيــدۇ: >مــەن بىــر ئىشــنى قىلســام، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇنــى نېمىشــقا 
قىلدىــڭ؟ قىلمــاي قالســام، بۇنــى نېمىشــقا قىلمىدىــڭ دەپ كايىمايتتــى<، ئىمــام 
ئەھمــەد رىۋايــەت قىلىــپ مۇنداق دەيــدۇ: >مــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ئــون يىــل خىزمىتىنــى قىلدىــم. ئــۇ مېنــى بىــرەر ئىشــقا بۇيــرۇپ، مــەن ئــۇ 
ئىشــقا ســەل قــاراپ قالســام ياكــى بــۇزۇپ قويســام، ئــۇ مــاڭا ھېــچ تاپــا-
ــدى  ــا بول ــا قىلس ــى تاپ ــىدىكىلەردىن بىرەرس ــدى. ئائىلىس ــان ئى ــە قىلمىغ تەن

قىلىــڭالر دەپ تاپــا قىلىشــتىن توســۇپ قوياتتــى<. 

ــى  ــدۇ. چۈنك ــقىالرنىمۇ ھۆرمەتلىيەلمەي ــن باش ــالر كېيى ــەن بالى ھۆرمەتلەنمىگ
ئــۇ ھۆرمەتلىنىــش ۋە ھۆرمەتلەشــنىڭ قانــداق بىــر تۇيغــۇ ئىكەنلىكىنــى تېتىــپ 
باقمىغــان. ئــەڭ چاتىقــى ھۆرمەتلەنمىگــەن بالىالرنىــڭ ئۆزىگە بولغان ئىشــەنچى 
تــۆۋەن بولىدۇ،ئۆزىگــە بولغــان ئىشــەنچنىڭ تۆۋەنلىكــى بولســا ئادەملەردىكــى 
خىلمــۇ خىــل پىســخىك مەســىلىلەرنىڭ ئانــا يىلتىزىدىــن بىــرى ھېســابلىنىدۇ. 

ــن  ــتىن، ئۆزىدى ــا باشقۇرۇش ــى قاپاقت ــدە، بالىالرن ــا ئالغىنىم ــدا تىلغ يۇقىرى
ــۇن:  ــاراپ باقس ــە ق ــۇ ئايەتك ــالر مۇن ــان ئاتا-ئانى ــن پەخىرلىنىدىغ قورققىنىدى
ــاڭ  ــان بولس ــق بولغ ــرى قاتتى ــال، باغ ــەن قوپ ــەر س ــەد ئەگ ــى مۇھەمم >ئ
ئىدىــڭ، ئــۇالر چۆرەڭدىــن تارقــاپ كەتكــەن بوالتتى<ئەمــدى بالىلىرىــم مــاڭا 
گــەپ قىلمايــدۇ، پاراڭلىشىشــتىن قاچىــدۇ دېگــەن ئاتا-ئانىــالر ئۆزىدىــن بىــر 
ــان  ــاپ كېتىدىغ ــا،ھەمراھلىرى تارق ــال بولس ــەر قوپ ــۇن، پەيغەمب ــوراپ باقس س
يــەردە، ئاتــا ئانىــالر قوپــال بولســا بالىلىرىنىــڭ يىراقلىشــىپ كېتىشــى ھەيــران 

ــۇ؟ قاالرلىقم

ــەر  ــەن پەيغەمب ــدۇ: >م ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــەلەمە رەزىيەلالھ ــۇ س ئەب
ــاق  ــم. تام ــاال ئىدى ــر ب ــك بى ــان كىچى ــىدا يۈرىدىغ ــاالمنىڭ قېش ئەلەيھىسس
ــر  ــى. بى ــۈرەپ يۈرەتت ــدە يۈگ ــە يېرى ــتىخاننىڭ ھەمم ــۇم داس ــدا قول ۋاقتى
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ــۇرۇن  ــن ب ــۇم! تاماقتى ــى ئوغل ــاڭا: >ئ ــاالم م ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب كۈن
بىســمىلالھ دېگىــن، ئــوڭ قولــۇڭ بىلــەن ئالــدى تەرىپىڭدىــن يېگىــن دېــدى<. 
ــى  ــەلەمەنىڭ قىلىق ــۇ س ــى، ئەب ــتىن كۆرەلەيمىزك ــھ. ھەدىس ــۇن ئەلەي مۇتتەفەق
ئەيىبلەنمىگــەن، بــاال بولغانلىقــى ســەۋەبىدىن قوپاللىققــا ئۇچرىمىغــان، اليىــق 
ھۆرمىتــى قىلىنغــان. ئــەڭ مۇھىمــى، چوڭالرنىــڭ تامــاق ســورۇنىدا كىچىكلەرمۇ 
ئولتۇرغــان. بىــزدە مېھمــان كەلســە، كىچىكلــەر داســتىخاندىن يىراقالشــتۇرىلىدۇ. 
ماڭــە، ماڭــە مــاۋۇ چوڭالرنىــڭ ســورۇنى، نېــرى تــۇر! دېيىــش بىزگــە ھېــچ 

يــات ئىــش ئەمــەس. 

ــداق  ــپ مۇن ــەت قىلى ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــەئد رەزىيەلالھ ــى س ــەھل ئىبن س
دەيــدۇ: >پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمغا ســۇ كەلتۈرۈلــدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
ســۇنى ئېلىــپ ئىچتــى. ئۇنىــڭ ئــوڭ تەرىپىــدە بىــر بــاال، ســول تەرىپىــدە 
ــا:  ــى بالىغ ــوڭ تەرەپتىك ــاالم ئ ــەر ئەلەيھىسس ــدى. پەيغەمب ــار ئى ــوڭالر ب چ
>مېنىــڭ بۇنــى ئــاۋۇ كىشــىگە بېرىشــىمگە قوشۇالمســەن؟ دەپ ســورىدى. ئــۇ 
بــاال: يــاق، ئــى ئالالھنىــڭ ئەلچىســى! ئالالھنىــڭ نامــى بىلــەن قەســەمكى، 
ــۈپ  ــە ئۆتۈن ــىۋەمنى ھېچكىمگ ــداق نېس ــەن ھەرقان ــېنىڭدىن كەلگ ــەن س م
بەرمەيمــەن دېــدى. شــۇنىڭ بىلــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســۇنى ئۇنىــڭ 

ــەردى<.]1] ــا ب قولىغ

 ئوخشــاش ئەھۋالــدا بىــر ئۇيغــۇر دادا ســۇنى كىمگــە ئــاۋال بېرىــش ئۈچۈن 
شــۇ كىچىــك بالىدىن ســوراپ ئولتۇرارمۇ؟ ھەدىســتىن پەيغەمبىرىمىزنىــڭ بالىالرنى 
نەقــەدەر ھۆرمــەت قىلىدىغانلىقــى روشــەن نامايــەن بولىــدۇ. مەنچــە بــۇ يــەردە 
ــك  ــۇ كىچى ــار، ئ ــىلە ب ــر مەس ــە بى ــم يەن ــۇ مۇھى ــان تېخىم ــز ئويلىنىدىغ بى
بالىغــا چوڭالرنىــڭ ســورۇنىدا بۇنــداق ئوچــۇق ئېتىــراز بىلدۈرەلەيدىغــان نەدىن 
كەلگــەن دادىللىــق ۋە جۈرئــەت؟ بۇنــى پەقەت رەســۇلۇلالھنىڭ بالىالرغــا تۇتقان 
ئىلگىرىكــى پوزىتســىيە ۋە ئىش-ھەرىكەتلىــرى ياراتقــان ئاتموســفېرادىن ئىزدەش 
مۇمكىــن. چۈنكــى، نــاۋادا بۇرۇن بــۇ بــاال كىچىكلــەر كەمســىتىلىدىغان، چەتكە 
قېقىلىدىغــان، قاراشــلىرى ئېتىبارغــا ئېلىنمايدىغــان بىــر مۇھىتنــى ھېــس قىلســا 
ئىــدى، بۇنــداق چــوڭ بىــر ســورۇندا رەســۇلۇلالھنىڭ تەلىپىنــى رەت قىلىــپ، 
ئۆزىنىــڭ تەلىپىنــى ئاشــكارا بايــان قىلىشــقا جۈرئــەت قىاللمىغــان بوالتتــى، ئۇ 
تەلىپىنىــڭ رەت قىلىنمايدىغانلىقىنــى، پەيغەمبىرىمىزنىڭمــۇ بالىالرغــا يۇمشــاقلىقىنى 
ــڭ  ــتىن، بالىالرنى ــۇ ھەدىس ــە ب ــدۇ. يەن ــل بوالالي ــۇنداق دادى ــە ش بىلگەچك

ھەقلىــق، يوللــۇق تەلەپلىرىنــى ئــادا قىلىشــنىڭ الزىملىقىمــۇ چىقىــدۇ. 

ــىش،  ــالردا مەسلىھەتلىش ــەن ئىش ــۇالر بىل ــش، ئ ــى ئېلى ــڭ پىكرىن بالىالرنى
]1] بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس 
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قاراشــلىرىغا ھۆرمــەت قىلىــش راســتىنى ئېيتقاندا،بىزنىــڭ ئائىلــە كۈلتۈرىمىزگــە 
ــڭ  ــداق قىلىــش بولســا پەيغەمبىرىمىزنى ــات ئىشــالردىندۇر. ۋەھالەنكــى، ئۇن ي
ــق  ــىغا تەييارلى ــۇد ئۇرۇش ــاراڭ: >ئوھ ــە ق ــۇ ۋەقەلىكك ــۈننىتىدۇر. مۇن س
ــقا  ــڭ ئۇرۇش ــاالمنىڭ ئۆزىنى ــەر ئەلەيھىسس ــاال پەيغەمب ــر ب ــدا، بى قىلىۋاتقان
ــى!  ــڭ ئەلچىس ــى ئالالھنى ــپ >ئ ــى چىقى ــۈن قارش ــۇلمىغىنى ئۈچ ــقا قوش چىقىش
ســەن مېنىــڭ تاغامنىــڭ ئوغلىغــا ئۇرۇشــقا چىقىشــقا رۇخســەت قىلىــپ، مــاڭا 
رۇخســەت قىلمىدىــڭ. چوقۇمكــى، ئۇنىــڭ بىلــەن چېلىشســام ئۇنــى يېڭىۋالىمەن 
ــۇ ئىككىســىنى چېلىشــقا  ــەر ئەلەيھىسســاالم ئ ــەن پەيغەمب ــدى. شــۇنىڭ بىل دې
ــەر  ــەن پەيغەمب ــى كۆرگ ــدى. بۇن ــاال يېڭىۋال ــۇ ب ــدەك ئ ــالدى. دېگەن س
ــۇلۇلالھ رەت  ــدى<. رەس ــۇل قىل ــكەرلىككە قوب ــۇ ئەس ــاالم ئۇنىم ئەلەيھىسس
قىلىۋەتســە ھېچكىــم ئۇنىڭغــا قارشــى چىقالمايــدۇ، ئەممــا پەيغەمبىرىمىــز شــۇ 
بالىنىڭمــۇ پىكرىنــى ئىلــك ئالــدى، ھۆرمــەت قىلــدى ۋە ئاقىۋەتتــە ئۆزىنىــڭ 
ئەســلىدىكى قارىشــىدىن قايتىــپ، ئــۇ بالىنــى ئەســكەرلىككە قوبــۇل قىلــدى. 
بىــر ئۇيغــۇر دادا قانــداق قىلىشــى مۇمكىــن؟ ئــەڭ بولمىغاندىمــۇ نېمىــدەپ 
ــۇرۇپ  ــە ت ــەن كىچىككىن ــەن؟ س ــاق سالىس ــاقىلىمغا تارغ ــدا س ــڭ ئالدى خەقنى

ــز.  ــۇ؟ دەيمى ــدەك بولدۇڭم ــش ئۆگەتكى ــا ئى ــى داداڭغ تېخ

بۇنــداق مىســالالرنى يەنــە نۇرغــۇن كەلتــۈرۈش مۇمكىــن. پەيغەمبىرىمىزگــە 
ــى  ــال ئىبن ــك، ئابدۇل ــى مالى ــەس ئىبن ــان ئەن ــراھ بولغ ــدە ھەم كىچىكى
ــۇ  ــپ، ئەب ــۇ تالى ــى ئەب ــى ئىبن ــئۇد، ئەل ــى مەس ــال ئىبن ــاس، ئابدۇل ئابب
ســەلەمە... قاتارلىــق ســاھابىلەر رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســلەرنىڭ ھەممىســىدىال، 
ــم  ــان، مۇاليى ــاق، مېھرىب ــەڭ قورس ــداق ك ــە قان ــۇلۇلالھنىڭ كىچىكلەرگ رەس
ــى،  ــە ئوينايتت ــەن بىلل ــالر بىل ــۇلۇلالھ بالى ــز. رەس ــى كۆرەلەيمى ئىكەنلىكىن
ــۆپ  ــى. رەســۇلۇلالھ ك ــپ ئۆتەتت ــاالم بېرى ــا س ــك بالىالرغ ــان كىچى ئويناۋاتق
ھالــالردا كىچىــك بالىالرنــى ئۆزىگــە ھەمــراھ قىلىۋاالتتــى. بەزىــدە ئابدۇلــال 
ئىبنــى ئابباســنى، بەزىــدە ئەنەســنى، بەزىــدە جەئفەرنــى ھەمــراھ قىلىۋاالتتــى. 
كېيىنكــى خەلىپەلــەر، ســاھابىلەرمۇ رەســۇلۇلالھقا بــۇ ئىشــتا ئەگەشــكەن ئىدى. 
بەشــىنچى خەلىپــە دەپ ئاتالغــان ئۆمــەر ئىبــن ئابدۇلئەزىــز زامانىــدا مۇنــداق 
ــدا،  ــە ئولتۇرغان ــز خەلىپىلىكك ــى ئابدۇلئەزى ــەر ئىبن ــان: ئۆم ــە بولغ ــر ۋەق بى
ــڭ  ــۆز يۇرتلىرىنى ــەش ۋە ئ ــى تەبرىكل ــە ئولتۇرغانلىقىن ــڭ خەلىپىلىكك ئۇنى
ــەر  ــن ئەلچىل ــى يۇرتالردى ــەر قايس ــۈن، ھ ــش ئۈچ ــەۋەر بېرى ــن خ ئەھۋالىدى
ــۇپ،  ــرى بول ــرى ھىجــاز ئەلچىلى ــن بى ئۆمىكــى كېلىشــكە باشــلىدى. ئۇالردى
ئــۇالر خەلىپىنىــڭ ئالدىغــا كىرگەنــدە، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن يېشــى كىچىكــرەك 
بىــر بــاال ئۇالرغــا ۋاكالىتــەن ســۆز قىلىــش ئۈچــۈن ئالدىغــا چىقتــى. خەلىپــە 
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ــاال:  ــۇ ب ــدى. ئ ــۇن دې ــۆز قىلس ــى س ــوڭ بىرس ــەندىن چ ــز: س ئابدۇلئەزى
ئالــالھ مۆمىنلەرنىــڭ خەلىپىســىنى ئىســالھ ئەتســۇن! ئىنســان پەقــەت قەلبــى 
ۋە تىلىنىــڭ كىچىكلىكــى بىلەنــال كىچىكتــۇر دېــدى. بۇنــى ئاڭلىغــان خەلىپــە: 
ئــى ئوغــۇل! مــاڭا نەســىھەت قىلغىــن دېــدى، ئــۇ بــاال قىلغــان نەســىھەتلىرى 
ــر  ــدى. بى ــاال ئى ــلىق ب ــاران 11 ياش ــۇ ئ ــى. ئ ــى يىغلىتىۋەتت ــەن خەلىپىن بىل
ــەت قىلىــش تەســادىپىيلىق  ــداق ســۆز قىلىشــقا جۈرئ ــدا بۇن ــڭ ئالدى خەلىپىنى

ــرەك.  بولمىســا كې

ــەن  ــار، م ــاالم ب ــون ب ــڭ ئ ــز مېنى ــتە پەيغەمبىرىمى ــر ھەدىس ــە بى يەن
ــەن، ۋە  ــە غەزەپلەنگ ــەن ئادەمگ ــەن دېگ ــا ئالمايم ــىنى قۇچىقىمغ ھېچقايسىس
ــۆز  ــق س ــدۇ دەپ قاتتى ــەپقەت قىلىنماي ــا ش ــەپقەتلىك بولمىغانالرغ ــا ش ئۇنىڭغ

ــان.  قىلغ

ــم- ــىۋەتتە رەھى ــىدىكى مۇناس ــانالر ئارىس ــزدا، ئىنس ــەن ئېيتقىنىمى ئومۇم
شــەپقەتلىك بولــۇش، مۇاليىــم بولــۇش، قاتتىقلىقتىــن يىــراق بولــۇش ئىســالم 
ــالر  ــەن بالى ــالر بىل ــىپىدۇر. ئاتا-ئانى ــم پىرىنس ــەڭ مۇھى ــڭ ئ دىنىمىزنى
ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتتە، ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىالرنــى ھۆرمەتلىشــى، مۇاليىــم 
ــا تېگىشــلىك  ــس قىلدۇرۇشــى، ئۇالرغ ــى ھې ــۆز قىممىتىن ــا ئ بولۇشــى، ئۇالرغ
ــرالپ بېرىشــى  ــان ســورۇن ھازى ــەن قىلىدىغ ــى ناماي ــى بېرىشــى، ئۆزىن ئورنىن
دىنىمىزنىــڭ ســۈننىتىدۇر، ۋە ئۇالرنىــڭ ســاغالم يېتىلىشــىنىڭ مۇقــەررەر 

ــىدۇر. تەقەززاس
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ــەۋدالىرى  ــۇ دەۋا س ــە ش ــى كۆپىنچ ــش روھ ــەت قىلى ــە ھەرىك بىرلىكت
ــى  ــى ۋە پايدا-مەنپەئەتىن ــۇق ھەق-ھوقۇق ــال ۋە قانۇنل ــڭ نورم ئۆزلىرىنى
ــق  ــي پىداكارلى ــتەك ئالى ــۈپ بېرىش ــۈن ئۆتۈن ــى ئۈچ ــقىالرنىڭ مەنپەئەت باش
ــۈرۈش،  ــا كەلت ــى قولغ ــۈك نەتىجىلەرن ــدۇ. بۈي ــىدا يېتىلى ــى ئاساس روھ
ئادەتتــە ئەنــە ئاشــۇ پىداكارلىــق روھىنــى ئۆزىنىــڭ جان-دىلــى ۋە كۆڭــۈل 
ئارزۇســى بىلــەن باغرىغــا باســااليدىغان ئۈســتۈن شەخســىيەتلەر ۋە نەتىجىنــى 
ــۇش تۇيغۇســىنى ئۆزىگــە  ــەن خۇشــال بول ــۈپ بېرىــش بىل باشــقىالرغا ئۆتۈن
ــن  ــدۇ. لېكى ــا كېلى ــەن بارلىقق ــەر بىل ــداكار ئەزىمەتل ــان پى ــەرەپ بىلىدىغ ش
ئىنســاننىڭ تەبىئىتىــدە ھەرقانــداق بىــر ئۇلــۇغ ئىــش ۋە مۇھىــم خىزمەتلەرنــى 
ــى  ــى ئۈچــۈن، بۇن ــم بولغانلىق ــش ئارزۇســى ھاكى ــا چىقىرى ــڭ ۋۇجۇدق ئۆزىنى
ــدۇ.  ــانغا توختىماي ــە ئاس ــۈن ئۇنچ ــانالر ئۈچ ــال ئىنس ــتۈرۈش نورم ئەمەلىيلەش
بــۇ بىزدىــن چوقــۇم ئەينــى ۋاقىتتــا ھۇنەيــن ئۇرۇشــىدا بىــر يۇتــۇم ســۇنى 
ــەي، ھەممىســى  ــرى ئىچم ــچ بى ــپ، ھې ــۈپ بېرى ــە ئۆتۈن ــارا بىر-بىرىگ ئۆزئ
ــەۋدالىرىنىڭ  ــەك دەۋا س ــۈك روھ ۋە يۈكس ــەن بۈي ــەربىتى ئىچك ــاھادەت ش ش
پىداكارلىقــى سەۋىيەســىدە ئۈســتۈن پىداكارلىــق تەلــەپ قىلىدۇ.مەســىلەن: بىــز 
بىــر ئىشــنى ئۆزىمىــز تېخىمــۇ ياخشــى قىالاليدىغانلىقىمىزنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، 
ــان،  ــۈپ بېرەلەيدىغ ــىغا ئۆتۈن ــەل قىلىش ــىنىڭ ھ ــقا بىرس ــنى باش ــۇ ئىش ش
ئۇتۇققــا ئېرىشــكەندە ئالقىــش ۋە تەنتەنىلەرگــە كۆز قىرىنى ســالماي باشــقىالرنى 

دەۋادا بىرلىك روھى
دەۋادا بىرلىك روھى

تاھىرجان ئابباس تاھىرجان ئابباس 
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ئالدىغــا چىقىرااليدىغــان ســەۋىيەگە كەلگەنــدە ئاندىــن ئۆز ئىپادىســىنى تېپىشــى 
مۇمكىــن. مانــا بــۇ خىــل پىشــىپ يېتىلگــەن يۈكســەك روھ ئادەتتــە دەۋا يولىدا 
ــىپلىرىدىن  ــان پىرىنس ــى بولمايدىغ ــنىڭ ۋاز كەچكىل ــەت قىلىش ــە ھەرىك بىرلىكت
ــېھرىي  ــم س ــان مۇھى ــەمىمىيەتنى يېتىلدۈرىدىغ ــالس ۋە س ــدە ئىخ ــرى، ھەم بى

كۈچكــە ئىگــە ئامىــل. 
مــەن پۇتبــول تېخنىكىســىنى بــەك بىلىــپ كەتمەيمــەن، ئادەتتــە پۇتبولنــى 
ــدۇ،  ــرى ئويناي ــا ئەزالى ــى گۇرۇپپ ــكىللەنگەن ئىكك ــىدىن تەش ــر كىش ــون بى ئ
ــى  ــىبىنالر ئۇن ــدۇ. تاماش ــرى ئاتى ــن بى ــڭ ئىچىدى ــى ئۇالرنى ــا گولن ئەمم
ــدۇ. ھالبۇكــى توپنىــڭ گــول بولۇشــىدا  ــالن قىلى ــان ئې ئالقىشــاليدۇ ۋە چولپ
شــۇ گۇرۇپپــا ئەزالىرىنىــڭ ئۆزئــارا ھەمكارلىقــى ۋە ماسلىشىشــچانلىق ھەرىكىتــى 
ئاساســلىق رول ئوينايــدۇ؛ لېكىــن نەتىجىــدە لوڭقــا، چولپــان قاتارلىــق پۈتــۈن 
ئويۇنچىــالر مەنســۇپ بولغــان ئاشــۇ پۇتبــول كوماندىســىغا تەقدىــم قىلىنىــدۇ. 
مېنىڭچــە دەۋاغــا بــۇ مەنتىــق بىلــەن قــاراش الزىــم. مانــا كۈنىمىــزدە بىــزدەك 
ــا  ــپ يولغ ــڭ دەردى بىلى ــىنى ئۆزىنى ــڭ دەۋاس ــان خەلقنى ــە قالغ ــر كۈنگ ئېغى
چىققــان شەخســلەرنىڭ بىرلىــك ئېڭــى، ھەمكارلىــق چۈشەنچىســى، ماسلىشــىش 
ــىش،  ــدەك پاسلىش ــول ئەزالىرى ــۇ پۇتب ــە ش ــدا ئەن ــچ بولمىغان ــى ھې ھەرىكىت
ــدى،  ــا ئى ــان بولس ــەك بولغ ــىدە يۈكس ــىش سەۋىيەس ــىش، ھەمكارلىش ماسلىش
كۈنىمىزدىكىــدەك »ھەممىمىــز جەننەتكــە كىرســەك بولىــدۇ؛ لېكىــن ئاچقۇچــى 
ــى  ــا گولن ــى، ئەمم ــى مەيل ــوپ ئوينايل ــى »ت ــم« ياك ــى الزى ــدە بولۇش مەن
چوقــۇم مــەن ئېتىشــىم كېــرەك!« دېگــەن مەنتىــق بويىچــە ھەرىكــەت قىلىدىغان 
ــان  ــوش قالمىغ ــدان ب ــلەرگە مەي ــاب شەخس ــۆھرەتپەرەس ناب ــى، ش مەنمەنچ
بوالتتــى. بۇنــداق شەخســىلەرگە مەيداننىــڭ بــوش قېلىشــى دېمــەك، ئۇالرنىــڭ 
ــان ھېرىســمەنلىكىنى كاپالەتكــە ئىگــە  ماقام-مەنســەپ ۋە شان-شــەرەپكە بولغ
ــە  ــارەت رەزىللىكىگ ــتىن ئىب ــتېمال قىلىش ــى سۇيىئىس ــۈن، دەۋان ــى ئۈچ قىلىش
يــول ھازىــرالپ بەرگەنلىــك بولىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىزنىــڭ دەۋا يولىــدا 
ــى  ــى باشقىس ــۇن، گولن ــقىالردا بولس ــۇچ باش ــز: »ئاچق ــد قىلىدىغىنىمى ئۈمى
ئاتســۇن، مۇھىمــى بىرلىــك ئېڭــى، جامائــەت روھــى زەخمىلەنمىســۇن، بىرگــە 
خىزمــەت قىلىــش، بىــر يولــدا بىرگــە يــۈرۈش روھىمىــز ئۆلمىســۇن« دېگــەن 
يۈكســەك ئــاڭ بويىچــە يېتىلىشــنى ۋە يېتىلدۈرۈشــنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش، 
شــۇنىڭدەك روھىمىزنــى ئۆلتۈرىدىغــان مەنچىــل ۋە مەنمەنچىلىككــە ئوخشــىغان 
ــەس  ــەت ئەم ــە ھەرىك ــۈن يەكك ــاقلىنىش ئۈچ ــەللىكلەردىن س ــخىك كېس پىس

ــارەت. ــى يېتىلدۈرۈشــتىن ئىب ــەت ئېڭىن كوللېكتىــپ خىزم

بەرھــەق، ھەممىمىزنىــڭ بىــر ئىــززەت نەپســى ۋە غــۇرۇرى بــار دېيىشــىڭالر 
مۇمكىــن، بــۇ تۇيغــۇ ۋە بــۇ ئىززىتىمىزنــى ئىســالم ئالىمىنىــڭ دەردىگــە دەرمان 
بولۇشــىغا، ئەزىــز مىللىتىمىزنىــڭ خورلۇقتىــن قۇتۇلۇشــىغا، ئانــا ۋەتىنىمىزنىــڭ 
ئازادلىقىغــا بېغىشــاليلى! چۈنكــى ھەممىمىزنىــڭ ئورتــاق غۇرۇرىمىــز، ئورتــاق 
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ــەندە  ــتىدا دەپس ــالر ئاس ــزدە ئاياق ــا ۋەتىنىمى ــۆيۈملۈك ئان ــەرىپىمىز س ش
ــدۇ،  ــى كەلگەن ــش ۋاقت ــى« دېيى ــۆڭەككە يەتت ــاق س ــدۇ. »پىچ قىلىنىۋاتى
ــە! بىــز ھەممىمىــز نۆۋەتتىكــى قەدەمــدە ئىجابىــي ھەرىكــەت يولىنــى  ئەلۋەتت
ــۇ  ــقا، ب ــى ئېچىش ــە باغرىمىزن ــەن ھەممىگ ــۆيگۈ-مۇھەببەت بىل ــالپ، س تال
بۈيــۈك دەۋانىــڭ يۈكىنــى ھەممىمىــز ئورتــاق مۈرىمىزگــە ئېلىشــقا، باشــقىالرنى 
ياشــىتىش يولىــدا ئۆزىمىــز ياشاشــتىن ۋاز كېچىشــكە، نۆۋەتتىكــى ۋەزىيەتنىــڭ 
ــقا ۋە دەۋا  ــەت قىلىش ــدا ھەرىك ــق ھال ــي ۋە ئاڭلى ــە جىددى ــى بويىچ تەقەززاس
يولىــدا »بــاش قەھرىمــان چوقــۇم مــەن بولۇشــۇم الزىــم« دېگــەن مۇالھىــزە 
ــرەك  ــا كې ــكە، ھەتت ــنى بىلىش ــول بېرىش ــقىالرغىمۇ ي ــەس، باش ــەن ئەم بىل
ــۇرۇپ،  ــك ت ــەن الياقەتلى ــڭ تامام ــى ۋەلىدنى ــد ئىبن ــى خالى ــدا ھەزرىت بولغان
ــدەك  ــۈپ بەرگىنى ــە ئۆتۈن ــۇ ئۇبەيدىگ ــى ئەب ــى ھەزرىت ــاش قوماندانلىقن ب
»ئۇتــۇق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلــەر« نــى ھــەم باشــقىالرغا ئۆتۈنــۈپ بېرەلەيدىغــان 
ــي  ــۇ ئالى ــكە ۋە ش ــىپ يېتىلىش ــەن پىش ــۇق بىل ــي تاكامۇلل ــدە روھى دەرىجى
روھ بىلــەن يۈكسىلىشــكە، شــۇنىڭدەك كۈچلــۈك ئېتىقــاد، مۇســتەھكەم ئىــرادە 
ــۇ  ــى ب ــم. چۈنك ــىمىز الزى ــاھىبى بولۇشقائىنتىلىش ــاراش س ــتەقىل كۆزق ۋە مۇس
ــش  ــش ۋە ئويغىتى ــەس، ئويغىنى ــى ئەم ــق زامان ــەت ۋە بىپەرۋالى ــان غەپل زام
ــاپ  ــۇن تولغ ــاغ، بوي ــىدىغان چ ــەن-مەن دېيىش ــالرغا س ــى! يوقىالڭئىش زامان
ــۈر  ــەن ئۆم ــق بىل ــلۇق ۋە بىكارلى ــەس. سۇس ــت ئەم ــان ۋاقى دىماغقاقىدىغ
ئىســراپخورلۇقىقىلىدىغان دەۋر تېخىمــۇ ئەمــەس. زامان-دىنىــي ئالىــم، مىللىــي 
زىيالىــي، لىبېــرال مىللەتچــى... كىــم بولســا بولســۇن بىرلىــك ۋە باراۋەرلىــك 
ــى  ــى ئىككىنچ ــى. چۈنك ــۇرۇش زامان ــى ت ــاق قارش ــمەنگە ئورت ــدە دۈش ئىچى
ــالم  ــەرق مىللەتچىلىرى-ئىس ــۇرا ش ــدە ئوتت ــدى كەينى ــىنىڭ ئال ــا ئۇرۇش دۇني
ــىيالىزمچى  ــى سوتس ــىغا ياك ــەل قىلىش ــا ئەم ــتىيان دىنىغ ــى خىرىس ــا ياك دىنىغ
ــى  ــتەملىكىچىلىككە قارش ــە، مۇس ــى جاھانگىرلىكك ــىغا قارىماي،-ھەممىس بولۇش
ــى  ــق مىللەتن ــۇ ئارقىلى ــۈرۈش ۋە ب ــا كەلت ــى قولغ ــي ئازادلىقن ــۇرۇش، مىللى ت
ــۇنى  ــن ش ــان. بۇنىڭدى ــى قىلغ ــى ۋەزىپىس ــڭ تارىخ ــنى ئۆزىنى گۈللەندۈرۈش
كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى، جاھانگىرلىككــە ۋە مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى 
ــى  ــەن ئاساس ــمەنگە دۇچ كەلگ ــوڭ دۈش ــى چ ــق ھەرىكىتىدىك ــان ئازادلى تۇرغ
ــدا »دىنچــى، مىللەتچىياكــى لىبېرالچــى« دېمــەي ھەممىســى  ــەت ئالدى زىددىي
ــى  ــقۇچتا ھەممىس ــۇ باس ــى، ب ــېپىدە تۇرۇش ــك س ــڭ بىرلى ــي ئازادلىقنى مىللى
ــارەت  ــتەقىللىقتىن ئىب ــق ۋە مۇس ــي ئازادلى ــۇپ، مىللى ــداش بول ــي يول ھەقىقى

ــدۇ.  ــرا كېلى ــقا توغ ــتىگە ئېلىش ــى ئۈس ــاق ۋەزىپىن ئورت

قانــداق دۆلــەت قــۇرۇش، قايســى يولــدا مېڭىــش، قانــداق گۈللىنىــش ۋە 
قانــداق زامانىۋىلىشــىش مەسىلىســىگە دۇچ كەلگەنــدە، ئاچقۇچنــى قولغــا ئېلىــپ، 
ئۆيگــە كىرگەندىــن كېيىــن، يۇمىــالق شــىرە ئەتراپىــدا ئولتــۇرۇپ، مۇزاكىــرە 

قىلىنســىمۇ بولىــدۇ.
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يەنــە بىــر مۇھىــم مەســىلە، كۆپىنچــە ئۆلىمــاالر: »نامــازدا بىرىنچــى ســەپتە 
ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرۇش پەزىلــەت جەھەتتىــن ئۈســتۈن« دەپ قارايــدۇ. 
مېنىڭچــە بولغانــدا بــۇ مەســىلىنىڭ بىــر تەرىپــى، لېكىــن مەســىلىنى ئىككىنچــى 
ــى  ــا قويماقچ ــنىڭ ئوتتۇرىغ ــزدا، ھەدىس ــە ئالغىنىمى ــن نەزەرگ ــر تەرەپتى بى
بولغــان نۇقتىلىــق تەرىپــى: »مەســجىدكە بــۇرۇن كېلىــش مەقســەت قىلىنغانمــۇ 
ــى ســەپتە ئىمامنىــڭ ئارقىســىدا تۇرۇشــمۇ؟«  ــن كەلســىمۇ ئالدىنق ياكــى كېيى
دېگــەن مەســىلىگە بــۇ نۇقتىئىنــەزەر بىلــەن قــاراش الزىــم. چۈنكــى پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمدىن بــۇ ھەقتــە كەلگــەن ھەدىســنى »نامــاز ۋاقتىدىــن بــۇرۇن 
مەســجىدكە كېلىــپ، ئارقــا ســەپتە تــۇرۇپ قالغــان كىشــىنىڭ پەزىلىتىدىــن كېيىن 
كېلىــپ ئالدىنقــى ســەپكە ئۆتۈۋالغــان كىشــىنىڭ پەزىلىتــى ئۈســتۈن« بولىــدۇ، 
دېگــەن مەزمۇنــدا چۈشــىنىش ئەقلىــي جەھەتتىــن بولغاندىمــۇ توغــرا چۈشــەنچە 
بولمىســا كېــرەك. شــۇنىڭ ئۈچــۈن دەۋا يولىــدا ئالدىنقــى ســەپتە مــەن بولســام 
بوالتتــى، نەتىجىگــە مــەن ئېرىشســەم بوالتتــى دېگــەن مەنتىق بويىچــە ئەمەس، 
ــدى- ــەپنىڭ ئال ــام، س ــە بولس ــەن بىرگ ــلىرىم بىل ــدا دەۋا قېرىنداش دەۋا يولى
ــدە  ــڭ ئىچى ــۇ دەۋانى ــى ش ــم بولغىن ــر، مۇھى ــۈن بەرىبى ــەن ئۈچ ــى م ئارقىس
بولــۇپ، بىــر كىشــىلىك مەســئۇلىيىتىمنى ئــادا قىلىشــىم الزىــم دېگــەن مۇالھىزە 
بىلــەن ھەرىكــەت قىلســاق، جانابــى ئالــالھ شــۇ خالىــس نىيىتىمىزگــە يارىشــا 
بىزنــى چوقــۇم ئالدىنقىالرنىــڭ قاتارىــدا نەتىجىگــە مۇۋەپپــەق قىلىــدۇ. يەنــە 
بىــر مۇھىــم مەســىلە دەۋانــى باشــلىغان ياكــى شــۇ دەۋاغــا بــاش بولغانالرنىــڭ 
ئېڭىــدا كېيىــن دەۋاغــا قېتىلغانالرنــى مەنســىتمەيدىغان ياكــى ئۆزىگــە رەقىــب 
ــەن  ــە شەكىللەنمەســلىكى، بەلكــى ئەنســار روھــى بىل ــا ئىدىي ــان خات كۆرىدىغ
ــقا  ــېپىنى سەرخىلالشتۇرۇش ــپ، دەۋا س ــاق ئېچى ــا« دەپ قۇچ ــا »مەرھاب ئۇالرغ
ــاق،  ــن ئ ــى »قاردى ــق ئۆزىن ــتا داۋاملى ــە ئىش ــلىقى، ھەمم ــەل قارىماس س
ــپ ۋە  ــقىالرنىڭ پىكىر-تەكلى ــلىقى، باش ــالپ قالماس ــاق« چاغ ــېغىزخاندىن س س
تەنقىــدى پىكىرلىرىگــە قارىتــا رەقىبىگــە نــەرە تارتقــان قەھرلىــك يولۋاســتەك 

غەزەپ-نەپــرەت بىلــەن خىرىــس قىلماســلىقى الزىــم. 

شــۇنداق، بــەزى چاغــدا ئىنســاننىڭ ســاۋابقا ئېرىشىشــكە بولغــان ھېرســىمۇ 
ئۇنىڭغــا مەھرۇمىيــەت ئېلىــپ كېلىشــى مۇمكىــن. چۈنكــى شــەيتان كۆپىنچــە 
ــەزى  ــدۇ. ب ــە قىلى ــپ ۋەسۋەس ــن كېلى ــوڭ تەرىپىدى ــاننىڭ ئ ــا ئىنس ۋاقىتت
ــدە  ــەۋزەل ۋە ئاالھى ــەرز ئىشــالردىن ئ ــم پ ــدە مۇھى ــاھ ئىشــالرنى ئاالھى مۇب
كۆرســىتىپ، قىلىنىشــى كېــرەك بولغــان مۇھىــم ۋە ئومۇمنىــڭ ئىشــىغا پايدىلىــق 
ــىلەرئايدا  ــۇن كىش ــەم نۇرغ ــۇق، ھېلىھ ــدۇ. ئااليل ــرۇم قويى ــالردىن مەھ ئىش
بىــر قېتىــم ئۆمرىگــە، يىلــدا بىــر قېتىــم ھەجگــە بېرىشــنى ھەممــە ئىشــتىن 
ــا ۋەتەننىــڭ ئازادلىقــى، مىللەتنىــڭ ئەركىنلىكىدىنمــۇ ئۈســتۈن  ئــەۋزەل، ھەتت
كۆرىــدۇ. ئومۇميۈزلــۈك شــۇنداق دەپ قــاراش ئىنسابســىزلىق بولســا كېــرەك، 
لېكىــن كۆپىنچــە كىشــىلەرنىڭ بــۇ خاراكتېــردا ئىكەنلىكىنــى ئېيتىشــقا بولىــدۇ. 
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ــەن،  ــان بىل ــتەك قىلغ ــتە ياخشــى ئىش ــى كۆرۈنۈش ــۇ ئاكتىپچانلىق ــڭ ب ئۇالرنى
ــزدا ئۇالرنــى  ــى نەزەرگــە ئالغىنىمى ئەممــا مىللىتىمىزنىــڭ نۆۋەتتىكــى ۋەزىيىتىن
توغــرا قىلــدى دەپ قارىغىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى ئىســالم شــەرىئىتىدە »فىقھۇل 
ــلىك  ــقا تېگىش ــك، قىلىش ــۇ دېگەنلى ــار. ب ــدە ب ــەن قائى ــات« دېگ ئەۋلەۋىيي
ــۇنى  ــا ش ــي بولس ــم ۋە جىددى ــى مۇھى ــدە قايس ــقا دۇچ كەلگەن ــى ئىش ئىكك
ئالــدى بىلــەن ئــادا قىلىــش دېگەنلىكتىــن ئىبــارەت. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــەج 
ــەج قىلىشــى  ــا ھ ــىنىڭ قايت ــان كىش ــپ بولغ ــادا قىلى ــم ئ ــر قېتى ــى بى پەرزىن
ياكــى ئۆمرىگــە بېرىشــى نەپلــە ئىبــادەت قاتارىغــا كىرىــدۇ. شــۇڭا كۈنىمىــزدە 
ــز  ــان خەلقىمى ــە قالغ ــر ۋەزىيەتت ــدەك ئېغى ــى بۈگۈنكى ــۇ مۇھاجىرەتتىك بولۇپم
ئىچىدىكــى ئىگــە چاقىســىز تــۇل خوتــۇن ۋە يېتىم-يېســىرالرغا ئىگــە چىقىــش 
ۋە ئۇالرنىــڭ مائارىپىغــا كۆڭــۈل بۆلــۈش، مۇقــەددەس دىنىمىزنىــڭ راۋاجــى، 
ــى ئۈچــۈن  ــڭ ئازادلىق ــا ۋەتىنىمىزنى ــڭ ئەركىنلىكــى ۋە ئان ــز مىللىتىمىزنى ئەزى
ــتانلىقنىڭ  ــەرقىي تۈركىس ــر ش ــۇش ھەربى ــە قوش ــۋى ھەسس ــي ۋە مەنى ماددى
ــاي  ــن چىقم ــى ھەرەمدى ــۈر بوي ــۈپ، ئۆم ــن ئۆت ــەرز ۋە قەرزلىكتى ــتىگە پ ئۈس

ــدۇ.  ــدا تۇرى ــە ئۈســتۈن ئۇرۇن ــن ياخشــى ۋە دەرىجــە جەھەتت ياتقانلىقتى

مۇھىمــى، پۈتــۈن ھال-ھەرىكىتىمىــزدە ئېھســاننى، ئەمــەل– ئىبادىتىمىــزدە 
ــزدا  ــاداقەتنى، ئەدەپ-ئەخالقىمى ــەمىمىيەت ۋە س ــزدە س ــنى، مۇئامىلىمى ئىخالس
ــە  ــى، ئادالەتت ــى ئەبۇبەكىرن ــا ھەزرىت ــى، مۇاليىملىقت ــى پەيغەمبىرىمىزن ھەزرىت
ــى  ــاخاۋەتتە ھەزرىت ــى، س ــى ئەلىين ــارەتتە ھەزرىت ــى، جاس ــى ئۆمەرن ھەزرىت
ــز ۋە  ــال– ھەرىكىتىمى ــۈن ھ ــى پۈت ــەر، توغرىس ــە رەھب ــماننى ئۆزىمىزگ ئوس
ــۇ  ــا ب ــى! مان ــش قىاليل ــى چىقى ــڭ رازىلىقىن ــتىقامىتىمىزدە ئالالھنى نىيەت–ئىس
ــى  ــم ئامىلىن ــەڭ مۇھى ــىنىڭ ئ ــە ئېرىشىش ــى نەتىجىگ ــۈن ئاخىرق ــان ئۈچ ئىنس

ــدۇ. ــكىل قىلى تەش

ــى،  ــر دەۋا ئىگىس ــاق، ھەربى ــىاليدىغان بولس ــۆزىمىزنى خۇالس ــدا س ئاخىرى
جۈملىدىــن ھەممىمىــز »ئىســتانبۇلنىڭ فاتىھــى پەقەتــال مــەن بــۇالي، لېنتىنــى 
ــاي« دېگــەن شــەيتانىي ھېــس- مــەن كېســەي، ئاخىرقــى گولنــى مــەن ئات
ــۈك  ــى. ئومۇميۈزل ــىمىزنى پاكاليل ــاقاليلى، نەپس ــى س ــن ئۆزىمىزن تۇيغۇالردى
ــرەت ۋە  ــەت، نەپ ــلىق، ھەس ــن، چىدىماس ــەت تۇمانلىرىدى ــى جاھال قەلبىمىزن
ئۆچمەنلىــك مىكروبلىرىدىــن تازىلىغــان ھالــدا كــۆز ئااليتىــش، دىمــاغ قېقىــش، 
ــي  ــپ، دىنى ــى توختىتى ــەت جېڭــى« ن ــق »قىياپ ــز پۈرۈشــتۈرۈش قاتارلى ئېغى
ــك ۋە  ــالرچە بىرلى ــن قېرىنداش ــدە يېڭىدى ــۈس ئىچى ــي ت ــىپ ۋە مىللى پىرىنس

ــى! ــا قىاليل ــق بەرپ ئىتتىپاقلى
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ئىستانبۇل ئىلىم ئارقىلىق قانداق پەتھى قىلىنغان؟

ــارىتىنى  ــى بىش ــەن پەتھ ــۇلۇلالھنىڭ بەرگ ــى« رەس ــتانبۇل پەتھىس »ئىس
ــىگە  ــۇق چۈش ــڭ ئارزۇل ــۇلمان فاتىھالرنى ــۈن مۇس ــالپ پۈت ــن باش ئاڭلىغاندى
ئايالنغــان ئىــدى. ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــرى ئىبنــى ئاســتىن رىۋايــەت قىلىنغــان 
ــى  ــدۇ ياك ــى قىلىنام ــاۋۋال پەتھ ــتانبۇل ئ ــتە رەســۇلۇلالھتىن ئىس ــر ھەدىس بى
ــەھىرى  ــڭ ش ــاالم ھىرەقلىنى ــەر ئەلەيھسس ــورالغاندا: پەيغەمب ــۇ؟ دەپ س رىمم

ــەن.  ــاۋاپ بەرگ ــدۇ دەپ ج ــى قىلنى ــاۋۋال پەتھ ــى( ئ ــتانبۇلنى دېمەكچ )ئىس

يەنــە بىــر ھەدىســتە: ئىســتانبۇل مۇھەققــەق پەتھــى قىلىنىــدۇ. ئىســتانبۇلنى 
پەتھــى قىلغــان قومانــدان ئــەڭ ياخشــى قومانــدان. پەتھىگە قاتناشــقان قوشــۇن 

ئــەڭ ياخشــى قوشــۇن دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ. 

ئالــالھ ســۇبھانەھۇ ۋە تائــاال ئوســمانىيالر خەلىپىلىكــى دەۋىــردە »فاتىــھ« 
دېگــەن نامغــا نائىل بولغــان قومانــدان ئىككىنچــى مۇرادنىڭ ئوغلــى مۇھەممەدكە 
ــا قىلغانغــا قــەدەر ئىســالم دۆلەتلىــرى ئىزچىــل  ئىســتانبۇلنىڭ پەتھىســىنى ئات
داۋاملىشــىپ، پەتھــى قىلىنغــان رايونــالر كېڭەيگــەن. ئۇنداقتــا، بــۇ قۇمانــدان 
ــى  ــەڭ ياخش ــدەك ئ ــارەت بەرگىنى ــۇش بىش ــۇلۇلالھ خ ــۇپ رەس ــداق بول قان

قومانــدان، قوشــۇنى ئــەڭ ياخشــى قوشــۇنغا ئايالنغــان؟ 

تارىــخ ۋە تەرجىمىھــال كىتابلىــرى مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ كىچىكىدىــن باشــالپال 

ئوسامنىيالر خەلىپىلىكىنىڭ قۇرۇلۇشىدا ئىلىمنىڭ روىل

ئوسامنىيالر خەلىپىلىكىنىڭ قۇرۇلۇشىدا ئىلىمنىڭ روىل

ئابدۇلھەمىد كەۋسەر تەرجىمىىس دوكتۇر راغىپ سەرجانىي
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ــى  ــدۇ. ئاتىس ــت قىلى ــى قەي ــۇل قىلغانلىقىن ــى قوب ــي تەربىيەن ــدە ئىلمى ئاالھى
ســۇلتان ئىككىنچــى مــۇراد ئۇنىــڭ ئۆســۈپ يېتىلىشــىدە ئىلمىــي ۋە جىســمانىي 
تەرىپىگــە تــەڭال كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. مەســىلەن: ئــات مىنىــش، ئوقيــا ئېتىــش، 
كــۈچ سىنىشــىش قاتارلىــق ئىشــالرغا چېنىقتــۇرۇپ دەۋرىنىــڭ ئــەڭ مۇنــەۋۋەر 
ــاگىرتلىققا  ــەرخىلالرغا ش ــي«دەك س ــى كۇرانى ــەد ئىبن ــتازلىرىدىن »ئەھم ئۇس
بىرىــدۇ. ئىمــام ســۇيۇتىي »ئەھمــەد ئىبنــى كۇرانىي«نىــڭ مۇھەممــەد فاتىھنىڭ 
تۇنجــى يېتەكچىســى ئىكەنلىكىنــى تىلغــا ئېلىــپ ئــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــاالر  ــى ئۆلىم ــۆز دەۋىرىدىك ــۇپ ئ ــھ بول ــەم فەقى ــم ھ ــەم ئالى ــي ھ كۇرانى
ئۇنىــڭ ئىلىمــدە پىشــقان، يېتــۈك ئۆلىمــا ئىكەنلىكىگــە گۇۋاھلىــق بېرىــدۇ. 
يەنــە تېخــى ئۇنــى »دەۋرىنىــڭ ئەبــۇ ھەنىفەســى« دەپ تەرىپلىشــىدۇ. تارىخــى 
مەنبەلــەر كۇرانىينىــڭ مۇھەممــەد فاتىھقــا ئىلىم سۆيگۈســىنى ســىڭدۈرگەنلىكىنى، 
بــۇ ســۆيگۈنىڭ تۈرتكىســىدە مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ ئىلمىغــا يۈكســەك ھىممــەت 
ۋە ئاكتىپچانلىــق بىلــەن يۈزلەنگەنلىكىنــى تىلغــا ئالىــدۇ. نەتىجىــدە مۇھەممــەد 
ــا ئېلىــپ، ئىســالم  فاتىــھ قىســقىغىنە ۋاقىــت ئىچىــدە قۇرئــان كەرىمنــى يادق

ــى ئۆگىنىدۇ.  تارىخىن

ــان  ــپ بېرىلغ ــۈن ئېلى ــش ئۈچ ــى قىلى ــتانبۇلنى پەتھ ــھ ئىس ــەد فاتى مۇھەمم
ــڭ  ــال ئۇنى ــۇ ھ ــدى. ب ــەۋەردار ئى ــن خ ــالمىي ھەرىكەتلەردى ــى ئىس ئىلگىرىك
ــى  ــش، ئىلىمن ــەل قىلى ــە ئەم ــان كەرىمگ ــۆرۈش، قۇرئ ــى ك ــالمنى ياخش ئىس
ســۆيۈش، ئۆلىماالرنــى قەدىرلەشــتىن ئىبــارەت خارەكتىــردە ئۆســۈپ يىتىلىشــىگە 
ھەسســە قوشــقان. مۇھەممــەد فاتىــھ شــەيخ »ئــاق شەمســىدىن«نىڭ تەســىرىگە 
ــن  ــدە كىچىكىدى ــڭ زىھنى ــەد فاتىھنى ــىدىن مۇھەمم ــاق شەمس ــان. ئ ئۇچرىغ
باشــالپال »ئىســتانبۇل پەتھىســى چۈشــى«نى بىخالندۇرغــان تۇنجــى شــەخىس 
ئىــدى. مۇھەممــەد فاتىــھ شــۇ »چۈش«نى روياپقــا چىقىرىشــقا ئىنتىلگــەن ھالدا 
چــوڭ بولغــان. شــەيخ ئــاق شەمســىدىن مۇھەممــەد فاتىھقــا »ئــەرەب، پــارس، 
تــۈرك« تىللىرىنــى ئۆگەتكىنىــدەك »قۇرئــان، ھەدىــس، پەيغەمبــەر ســۈننىتى، 
ــن ســىرت  ــا ئوخشــاش ئاساســىي ئىلىملەرنىمــۇ ئۆگەتكــەن. ئۇنىڭدى فىقھى«غ
ماتېماتىــكا، ئاســتىرونومىيە، تارىــخ دېگەنگــە ئوخشــاش بىــر بۆلــۈك ھاياتلىــق 

ئىلىملىرىنىمــۇ دەرســلىك قىلىــپ بەرگــەن. 

ــول  ــق ق ــبەتەن قاتتى ــا نىس ــەد فاتىھق ــىدىن مۇھەمم ــاق شەمس ــەيخ ئ ش
ــۇم  ــن مەل ــن كېيى ــە ئولتۇرغاندى ــھ تەخىتك ــەد فاتى ــى مۇھەمم ــدى. ھەتتاك ئى
بىــر ۋەزىرىگــە »مېنىــڭ بــۇ شــەيخكە بولغــان ھۆرمىتىــم دىلىمنــى ھەيرانــۇ-
ھــەس قىلىــدۇ. ئۇنىــڭ ھۇزۇرىــدا ھۇدۇققــان، ئىككــى قولــۇم تىترىگــەن ھالدا 

ئولتۇرىمــەن« دەيــدۇ. 

يۇقىرىقــى ئۆلىمــاالر ۋە بــۇ ئىلمىــي تەربىيە كىچىــك قومانداننــى يېتىلدۈرۈش، 
سىياســىي ۋە ھەربىي جەھەتتىن تەربىيىلەشــتە زور تەســىر كۆرســەتكەن. 



43

ــۇپ،  ــار بول ــا ئىزباس ــى مۇرادق ــى ئىككىنچ ــەد ئاتىس ــى مۇھەمم ئىككىنچ
ھۆكۈمرانلىقنــى قولىغــا ئاال-ئالمايــال ئىســتانبۇل پەتھىســىنى كــۆز ئالدىدىكــى 
نىشــانى قىلىــپ بېكىتىــپ، ئۇنىڭغــا نىســبەتەن بىــر قانچــە ئىلمىــي ۋە ئەمەلىــي 

اليىھەلەرنــى تــۈزۈپ چىقىــدۇ. 

ــۈن  ــۈزۈش، ك ــالن ت ــۈن پى ــى ئۈچ ــتانبۇل پەتھىس ــدە ئىس ــى قەدەم تۇنج
ــدۇ.  ــەرپ قىلى ــچانلىقالرنى س ــۇن تىرىش ــۈن نۇرغ ــش ئۈچ ــە ئەكىلى تەرتىپك
مەســىلەن: ئوســمانىيالر قۇشــۇنىنى ماددىــي ۋە مەنىــۋى جەھەتتىــن كۈچەيتىشــكە 
ــۇ  ــدۇ. ب ــرى تارقىتى ــى كەڭ ــڭ ئارىســىغا ئۆلىماالرن ــۈپ، ئۇالرنى ــۈل بۆل كۆڭ
ئۆلىمــاالر، قوشــۇننىڭ ئىســتانبۇل پەتھىســىدە بــار كۈچىنــى چىقىرىــپ كــۈرەش 
ــەن  ــىڭدۈرۈش بىل ــى س ــاد روھىن ــا جىھ ــڭ دىلىغ ــۈن، ئۇالرنى ــى ئۈچ قىلىش
بىرگــە، رەســۇلۇلالھنىڭ ئىســتانبۇلنى پەتھــى قىلغــان قوشــۇننى مەدھىيىلىگــەن 
ــە  ــۇن ئىچىگ ــڭ قوش ــدە ئۆلىماالرنى ــۆزلەيدۇ؛ نەتىجى ــا س ــىنى دائىم ھەدىس
ــا  ــى جىھادق ــالھ يولىدىك ــش، ئال ــىنى چىڭىتى ــۇننىڭ ئىرادىس ــنىڭ، قوش سىڭىش

ــى باغالشــتا زور تەســىرى كۆرۈلىــدۇ.  قەلبىن

مۇھەممــەد فاتىــھ ئــۆز نۆۋىتىــدە ماددىــي تەييارلىــق ۋە ســەۋەپ قانۇنىيىتىگە 
ــن  ــاھىبلىرى ۋە ئۆلىماالردى ــە س ــە تەجرىب ــەن بىرگ ــۈش بىل ــۈل بۆل كۆڭ
يــاردەم تەلــەپ قىلىــپ، نېمــە ۋەجىدىــن ئىســتانبۇلنى پەتھــى قىلىشــقا قادىــر 
بواللمايدىغانلىقىنــى ســورايدۇ. ئــۇالر مۇنــداق ئــۈچ خىــل ســەۋەبنى ئوتتۇرىغا 

قۇيۇشىدۇ: 

مۇھاســىرە باشــالنغاندا مۇســۇلمانالرنىڭ قەلئەســىنىڭ بولماســلىقى... ئۇالرنــى 
ــقا  ــە سېلىش ــۇالر قەلئ ــدۇ. ئ ــۇر قىلى ــقا مەجب ــدا قېلىش ــتا دالى ــان قىش قەھرىت

ــدۇ دېيىشــتى.  ــل كېتى ــر يى ــۇق بى تۇل

ئېگىــز ســېپىل تاملىرىنــى بۆســەلەيدىغان ياكــى ئۇنىــڭ ئۈســتىگە چىقااليدىغان 
ــلىقى... زەمبىرەكنىڭ بولماس

ــۇلمانالرنىڭ  ــى مۇس ــەدەر سوزۇلۇش ــا ق ــتانبۇل( بوغۇزىغ ــڭ )ئىس  زەنجىرنى
ــتىن  ــران قىلىش ــېپىلالرنى ۋەي ــپ س ــتىن ۋە زەئى ــا كىرىش ــىنى بوغۇزغ كېمىس

ــدۇ...  ــۇپ قالى توس

دەل شــۇ چــاغ مۇھەممــەد فاتىــھ دۇنياۋىي ئــاڭ، ئارزۇلــۇق قەلب، جۇشــقۇن 
ــن  ــۇ داۋانالردى ــېلىش، ب ــقا س ــى ئىش ــىس ئالىمالرن ــەن مۇتەخەسس روھ بىل
ــۈن  ــش ئۈچ ــپ بېرى ــات ئېلى ــدە تەتقىق ــى ھەققى ــالش كېرەكلىك ــداق ئات قان
ســورۇن ھازىرالشــقا يــۈرۈپ كېتىــدۇ. بۇنىــڭ ئۈچــۈن ساناقســىز مال-دۇنيــا 
ســەرپ قىلىــدۇ. جــەڭ تاكتىكىســىدىن خــەۋەردار ئالىمالرنىــڭ نۇرغۇنىنــى ئــۆز 
ــن  ــن كېيى ــپ، ئۇنىڭدى ــل قىلى ــۇپ تەھلى ــا قۇي ــى ئوتتۇرىغ پىكىر-تەكلىپلىرىن



44

پەتھىنىــڭ تۇنجــى اليىھەســىنى تــۈزۈپ چىقىشــقا يــاردەم بېرىدىغــان جىددىــي 
ھــەل قىلىــش چارىلىرىنــى تۈزۈشــكە رىغبەتلەندۈرىــدۇ. 

ئىستانبۇلنىڭ پەتھى اليىھەىس 

دەرۋەقــە مۇھەممــەد فاتىــھ تەڭداشســىز بىــر اليىھــە تــۈزۈپ چىققــان بولۇپ، 
شەرقشۇناســالر بــۇ ھەقتــە ئىنتايىــن ھەيرانلىــق ئىچىدە مۇنــداق دېيىشــىدۇ: بۇ 
يىگىــت )مۇھەممــەد فاتىھنــى دېمەكچــى( بۈيــۈك ئىســكەندەر ۋە ناپالىئوننىمــۇ 
بېســىپ چۈشــتى. مۇھەممــەد فاتىــھ پەتھىگــە توســقۇنلۇق قىلىدىغــان 
ســەۋەپلەرنى مۇئەييەنلەشــتۈرۈپ بولغاندىــن كېيىــن بىرمۇ-بىــر ھــەل قىلىــش 
ــدا مۇســۇلمانالرنىڭ قەلئەســى  ــۈزدى. ئىســتانبۇل ســېپىلى ئالدى ــى ت چارىلىرىن
ــا  ــۈچ ئايغ ــۈن، ئ ــش ئۈچ ــپ كېلى ــالغۇدىن غالى ــى توس ــلىقتەك بىرىنچ بولماس

يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە قەلئــە سېلىشــنى قــارار قىلــدى. 

پىشــقان  ئىچىدىــن  ئۇالرنىــڭ  توپــالپ،  ئىشــلەمچىلەرنى  ئاندىــن 
پەيغەمبــەر  كۈنــى  ئۇالرنــى »قىيامــەت  تاللىــدى.  مۇتەخەسسىســلەرنى 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەگەشــكۈچىلىرىدىن بولۇشــنى ياخشــى كۆرەمســىلەر؟ 
ئىســتانبۇلنى پەتھــى قىلغــان قوشــۇن ئــەڭ ياخشــى قوشــۇن دەپ مەدھىيىلىگەن 
شــۇ قوشــۇننىڭ قاتارىدىــن بولۇشــنى ئــارزۇ قىالمســىلەر« دېگەنگــە ئوخشــاش 
ــپ،  ــلەمچىلەر ئىلھاملىنى ــدە ئىش ــدى. نەتىجى ــپ قىل ــق جەلى ــۆزلىرى ئارقىلى س
ــدا  ــر يىل ــۇق بى ــۈردى. تول ــىنى پۈتت ــدە ئىش ــت ئىچى ــەن ۋاقى مۆلچەرلىگ

ــدى.  ــالپ بول ــال تامام ــاي ئىچىدى ــۈچ ئ ــى ئ ــا قەلئەن ــان كاتت پۈتىدىغ

ــارەت  ــن ئىب ــڭ يوقلۇقىدى ــەلەيدىغان زەمبىرەكنى ــېپىلىنى تېش ــەھەرنىڭ س ش
ــڭ  ــەت مۆمىننى ــھ »ھىكم ــەد فاتى ــەك؛ مۇھەمم ــقۇنلۇققا كەلس ــى توس ئىككىنچ
يوقىتىــپ قويغــان نەرسىســى، ئۇنــى قەيەردە تېپىۋالســا ئۇ كىشــىلەرنىڭ شــۇنىڭغا 
ــىلگە  ــال تەمس ــتا ماق ــا تەتبىقالش ــى رېئاللىقق ــەن قائىدىن ــى« دېگ ــەڭ اليىق ئ
ــان،  ــران قىالاليدىغ ــېپىلىنى ۋەي ــتانبۇلنىڭ س ــۇ ئس ــە ئ ــدى. دەرۋەق ئايالن
ئاالھىــدە قۇۋۋەتكــە ئىگــە زەمبىــرەك ياســىيااليدىغان، ۋېنگىرىيىلىــك دۇنيــاۋى 
ــە  ــلىدە ۋىزانتىي ــان« ئەس ــالدى. »ئورب ــقا س ــى ئىش ــر »ئوربان«ن ئىنژېنې
ــن  ــۇپ، ئىمپېراتوردى ــۇنغان بول ــى س ــش تەكلىپىن ــەت قىلى ــا خىزم ئىمپېراتورىغ
كۈتكــەن نەتىجىگــە ئېرىشــەلمىگەندىن كېيىــن فاتىھنىــڭ يېنىغــا كەلگــەن. فاتىھ 
ــەد  ــەن. مۇھەمم ــا كۆمۈۋەتك ــان ۋە مال-دۇنياغ ــى ئالغ ــن قارش ــى قىزغى ئۇن
فاتىــھ ئۇنىڭدىــن قانــداق قىلىــپ چوڭــراق پايــدا ئېلىشــنى بىلگــەن. ئۇنىــڭ 
ئۈچــۈن كەشــپىياتىنى تامامالشــقا ياردەمــدە بولىدىغــان پۈتكــۈل ۋاســىتىلەرنى 
قۇاليالشــتۇرۇپ بەرگەندىــن ســىرت )زەمبىرەكنى( ياساشــقا كېرەكلىك ئۈســكۈنە-
ســايمانالرنى باشقۇرۇشــىغا تاپشــۇرۇپ بەرگــەن. ئوربــان، ئوســمانىيالرنىڭ بىــر 
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ــكەن.  ــقا كىرىش ــى ياساش ــدا زەمبىرەكلەرن ــڭ ھەمكارلىقى ــە ئىنژېنېرلىرىنى قانچ
ــۈچ  ــان. ئ ــك قىلغ ــتە نازارەتچىلى ــۆزى بىۋاس ــا ئ ــھ ئۇالرغ ــەد فاتى مۇھەمم
ئايغــا يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە »ئوربــان« ئــۈچ دانــە گىگانــت زەمبىــرەك 
ياســاپ چىققــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا يەتتــە يــۈز توننــا ئېغىرلىقتىكــى 
بىــر دانــە بەھەيــۋەت زەمبىــرەك بــار ئىــدى. بىــر دانــە زەمبىــرەك توپىنىــڭ 
ئېغىرلىقــى 1500 كىلوگــرام بولــۇپ، ئېتىــش مۇساپىســى بىــر مىلغــا يېتەتتــى. 
60 ئۆكــۈز ۋە ئىككــى تەرەپتىــن 200 دىــن جەمئىــي 400 ئادەمنىــڭ ياردىمىــدە 

ســۆرەپ ماڭاتتــى. 

زەمبىرەكنــى تۇنجــى قېتىــم ســىناق قىلماقچــى بولغانــدا ســۇلتان مۇھەممــەد 
ــان.  ــن ئاتق ــپ ئاندى ــەۋەر بېرى ــن خ ــە ئالدى ــھ رايوندىكــى ئاھالىلىكلەرگ فاتى
زەمبىرەكنىــڭ ئــاۋازى 13 مىــل يىراقلىقتىــن ئاڭالنغــان ۋە زەمبىــرەك توپــى بىــر 
مىــل يىراقلىققــا چۈشــۈپ، زېمىنغــا ئالتــە قــەدەم چوڭقۇرلۇقتــا ئىــز قالدۇرغان. 
ئوســمانىيالر »ســۇلتان زەمبىرىكــى«]1] دەپ ئاتىغــان بــۇ زەمبىــرەك ئەدىرنەدىن 
ئىســتانبۇلنىڭ ســېپىلى ئالدىدىكــى ئورنىغــا قــەدەر بولغــان مۇســاپىنى ئىككــى 
ــك  ــىناقنىڭ غەلىبىلى ــھ س ــەد فاتى ــان. مۇھەمم ــىپ بولغ ــدە بېس ــاي ئىچى ئ
ــۇ  ــا تېخىم ــى قىالاليدىغانلىقىغ ــۇپ پەتھ ــال بول ــن خۇش ــن ئىنتايى بولغانلىقىدى
ئىشــەنچ قىلغــان. ۋېنگىرىيەلىــك بــۇ ئىنژېنېرغــا ۋە ئۇنىڭغــا ھەمدەمــدە بولغــان 

بارلىــق ئىنژېنېرالرغــا ئىنتايىــن كــۆپ مىقــداردا مۇكاپــات بەرگــەن. 

بوغــۇز ئالدىدىكــى زەنجىــر مەسىلىســىگە كەلســەك؛ بــۇ زەنجىــر مۇســۇلمانالر 
فلوتىنىــڭ ئىســتانبۇل بوغــۇزى ئىچىگــە كىرىــپ ســېپىلغا قــەدەر يېقىنلىشىشــىغا 
توســقۇنلۇق قىالتتــى… شۇڭالشــقا مۇھەممــەد فاتىــھ ئۆرنەكســىز بىــر ئىــش 

قىلىــش قارارىغــا كەلــدى…

ــۈن  ــش ئۈچ ــتە كىرى ــە بىۋاس ــۇز ئىچىگ ــۇرۇپ بوغ ــەي ت ــن ئۆتم زەنجىردى
تاغنىــڭ ئىچىدىــن كېمــە ئۆتەلەيدىغــان بىــر كارىــدور ياساشــقا كىرىشــتى. بــۇ 
تەخمىنــەن ئــۈچ مىــل ئەتىراپىدىكــى مۇســاپە ئىــدى. كېمىنىــڭ يېنىــك ھەركەت 
ــدى.  ــالرنى قولالن ــاچ رېلىس ــتۇرۇلغان ياغ ــدا سىلىقالش ــۈن ماي ــى ئۈچ قىلىش
كېمــە جەمئىــي يەتمىــش دانــە ئىــدى. كېمىلەرنــى ســۆرەش ئۈچــۈن يۈزلەرچــە 
ــۈپ  ــى چۆچۈت ــالدى. رىملىقالرن ــقا س ــكەرلەرنى ئىش ــە ئەس ــۈز، يۈزلەرچ ئۆك
ــاڭ ئاتقۇچــە  ــن باشــالپ ت ــاش قارايغاندى ــى ق قويماســلىق ئۈچــۈن، كېمىلەرن

يۆتكەپ بولدى. 

ــالھ  ــرى ئال ــۇپ، ئاخى ــان بول ــۈن داۋام قىلغ ــۈچ ك ــك ئ ــىرە ئەللى مۇھاس

]1] »سۇلتان زەمبىرىكى« دەپ ئاتالغان شاھى توپنى ئېغىرلىقى 700 توننا دىگەندەك چىنلىققا تازا توغرا كەلمەيدىغان مەلۇماتالر 
بېرىلىپتۇ. مەن تۈركچە مەنبەلەرنى ئاختۇرۇپ بۇ توپنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ ئەسلىدە13 توننا ئىكەنلىكىنى، ئېتىش ئارىلىقىنىڭ 1200 

مېتىر، توپىنىڭ ئېغىرلىقىنىڭ 1500 ئەمەس 680 كىلو ئىكەنلىكىنى، توپ چۈشكەن يەرگە قالدۇرغان ئىزىنىڭ 6-7 مېتىر ئەمەس1 
مېتىر ئىكەنلىكىنى بايقىدىم.
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ــدى.  ــەر قىل ــى مۇيەسس ــۇنغا پەتھىن ــاال قوش ــۇبھانەھۇ ۋە تەئ س

ــۇلمانالرنىڭ  ــش، مۇس ــى قىلى ــتانبۇلنى فەتھ ــۈزۈش، ئىس ــكا ت ــم تاكتى ئىلى
»چۈشــى«نى روياپقــا چىقىرىــش قاتارلىــق مەســىلىلەردە يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش 

ھــەل قىلغــۇچ رول ئوينىغــان ئىــدى. 

بىــراق ئىلىمنىــڭ رولــى پەتھىگــە تەييارلىــق قىلىــش، جــەڭ ئۈچــۈن خىزمەت 
ــدە  ــھ« دەۋرى ــەد فاتى ــى »مۇھەمم ــتىن، بەلك ــپ قالماس ــقىال چەكلىنى قىلىش
ئوســمانىيالر خەلىپىلىكىنىــڭ گۈللىنىــش ئاساســى بولــۇپ داۋامالشــقان ئىــدى. 

 پەتھىدىن كېيىنىك ئىلمىي گۈللىنىش 

ســۇلتان مۇھەممــەد فاتىھ ئىلىــم ۋە ئۆلىماالرنى ياخشــى كۆرگەچكــە، دۆلەتنىڭ 
بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغــا قــەدەر مەدرىســە ۋە ئىلمىــي جەمئىيەتلەرنــى بەرپا قىلىشــقا 
ــمانىيالر  ــان )ھ761/ھ721( ئوس ــۇلتان ئورخ ــە س ــەن. دەرۋەق ــەت بەرگ ئەھمىي
ســەلتەنىتىدىكى ئۈلگىلىــك مەدرىســە بىنــا قىلغــان تۇنجــى پادىشــاھ. ئۇنىڭدىن 
ــە ۋە  ــا، ئەدىرن ــان. بۇرس ــىپ ماڭغ ــى بېس ــڭ ئىزىن ــۇلتانالر ئۇنى ــى س كېيىنك
ــەڭ  ــى ك ــي جەمئىيەتلەرن ــە ۋە ئىلمى ــەھەرلەردە مەدرىس ــقا ش ــن باش ئۇنىڭدى

كۆلەمــدە قانــات يايدۇرغــان ئىــدى. 

مۇھەممــەد فاتىــھ ئەجدادىنــى بــۇ رىقابەتتــە بېســىپ چۈشــكەن ئىــدى. ئىلىم 
تارقىتىــش، مەدرىســە ۋە ئىلمىــي جەمئىيەتلەرنــى بەرپــا قىلىــش ئۈچــۈن كــۆپ 
ــالھاتالرنى  ــەزى ئىس ــلىرىغا ب ــۇش ئىش ــدى. ئوقۇ-ئوقۇت ــان ئى ــۈچ چىقارغ ك
ــقا  ــي قىلدۇرۇش ــش ۋە تەرەققى ــى ئۆزگەرتى ــەن. دەرس پروگراممىلىرىن كىرگۈزگ
ئــۆزى بىۋاســتە نازارەتچىلىــك قىلغــان. چوڭ-كىچىــك شــەھەرلەردە مەدرىســە ۋە 
ئىلمىــي جەمئىيەتلەرنــى كۆپلــەپ قۇرۇشــقا كۆڭــۈل بۆلۈپــال قالماســتىن بەلكــى 
يېزا-قىشــالقالردىمۇ قۇرغــان. چــوڭ ۋەقپىلەرنــى ئىنشــا قىلغــان ئىــدى. بــۇ 
مەدرىســنى سىستېمىالشــتۇرۇپ، دەرىجە-باســقۇچالرغا بۆلگــەن. ھــەر باســقۇچتا 
ــى  ــان تۈزۈمىن ــپ، ئىمتىھ ــى بېكىتى ــم ۋە پەنلەرن ــان ئىلى ــلىك قىلىندىغ دەرس
يولغــا قويغــان. شۇڭالشــقا بىــر ئوقۇغۇچــى ئىلگىرىكــى باســقۇچنىڭ ئىلىملىرىنى 
ــر باســقۇچتىن  ــۇرۇپ بى ــا قاتناشــماي ت ــە ئىمتىھانغ ــەپ، ئىنچىك ــا ئىگىل پۇخت

يەنــە بىــر باســقۇچقا ئۆتەلمەيتتــى. 

ــك  ــۆزى نازارەتچىلى ــۈرۈپ، ئ ــالرنى تەكش ــۇ ئىش ــھ ب ــەد فاتى مۇھەمم
ــالپ- ــى. ئارى ــر بۇالتت ــا ھازى ــڭ ئىمتىھانىغ ــدە ئوقۇغۇچىالرنى ــى. بەزى قىالتت
ئارىــالپ مەدرىســىلەرنى ئېكسكۇرســىيە قىالتتــى. ئۇســتازالر ئۆتكەن دەرىســلەرگە 
قاتنىشىشــقا ئۆزىنــى چــوڭ تۇتمايتتــى. ئوقۇغۇچىالرنــى جىددىــي بولۇشــقا ۋە 
ــتېداتلىق  ــى، ئىس ــق ئوقۇغۇچ ــى. تاالنتلى ــىيە قىالتت ــقا تەۋس ــاد قىلىش ئىجتىھ
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ئۇســتازالرغا مۇكاپــات بېرىشــكە چۈيۈنلــۈك قىلمايتتــى. دۆلەت باشقۇرۇشــىدىكى 
ــلىك  ــلەردە دەرس ــۇ مەدرىس ــدى. ب ــىز ئى ــە ھەقس ــلەردە تەلىم-تەربىي مەدرىس
قىلىنىدىغــان پەنلــەر: تەپســىر، ھەدىــس، فىقھــى، ئەدەبىيــات، تىــل، 

ــدى… ــالر ئى ــترونومىيە قاتارلىق ــكا، ئاس ــق، ماتېماتى ئىنژېنېرلى

ئىســتانبۇلغا بىنــا قىلغــان مەســجىدىنىڭ تــۆت ئەتىراپىغا ســەككىز يۈرۈشــلۈك 
ــەينا  ــرى س ــىغا كەڭ ــجىدنىڭ ئوتتۇرىس ــۆت مەس ــان. ت ــا قىلغ ــس ئىنش مەدرى
ــى  ــەڭ ئاخىرق ــىنىڭ ئ ــالر ئوقۇش ــەردە ئۇقۇغۇچى ــۇ ي ــۇپ، ب ــان بول چىقارغ
ــم  ــي ئىلى ــقۇچىدا دىنى ــى باس ــنىڭ بىرىنچ ــى. مەدرىس ــقۇچىنى تاماماليتت باس
ــى،  ــلىك قىلىناتت ــەر دەرس ــق پەنل ــەت قاتارلى ــكا، تەبىئ ــرى، ماتېماتى قائىدىلى
ئۇنىڭدىــن تاشــقىرى قۇرئاندىــن بــەزى پارىــالر يادقــا ئالغۇزۇالتتــى. يىغىــپ 
ــۇ  ــقۇچتا ب ــى باس ــى. ئىككىنچ ــۇش« دەپ ئاتىالتت ــى ئۇق ــدا »يۈزەك ئېيتقان
ــالم  ــا ئىس ــى. ئۇنىڭغ ــۇ فىقھ ــى، بولۇپم ــىتى دەرس قىلىناتت ــڭ مەقس پەنلەرنى
تارىخــى ۋە ئــەرەب تىلــى قوشــۇپ دەرســلىك قىلىناتتــى. بــۇ يىغىــپ ئېيتقانــدا 
ــدى.  ــاۋادى ئى ــلەپكى س ــنىڭ دەس ــىلە ۋە مۇتەخەسىسلىشىش ــي مەس ئۇمۇمى

ــى.  ــە تەيىنلىنەتت ــي ۋەزىپىلەرگ ــالر ئاددى ــقۇچىنى تاماملىغان ــى باس ئىككىنچ

بىــراق ئۇقۇشــنى داۋامالشتۇرۇشــنى خالىغــان ئوقۇغۇچــى ئۈچىنچــى باســقۇچقا 
ــقۇچتا  ــۇ باس ــۇپ، ب ــى بول ــقۇچنىڭ ھازىرلىق ــى باس ــۇ ئاخىرق ــى. ب قېتىالتت
يۈكســەك پەنلــەردە مۇتەخەسســىس بولغــان ئۆلىمــاالر قولىــدا دەرس ئاالتتــى. 
ئەگــەر دەرســىنى ئۇتۇقلــۇق تاماملىســا تۆتىنچــى باســقۇچ »قورو«غــا كىرىــش 

ســاالھىيىتىگە ئىگــە بۇالتتــى. 

»قــورو مەدرىسىســى« يۈكســەك ئىلمىــي ئۇنىۋېرســىتېت ئورنىــدا تۇرىدىغــان 
ــان ســەككىز مەدرىســتىن  ــا قىلىنغ ــا بىن ــھ جامەســىنىڭ ئەتىراپىغ ــۇپ، فاتى بول
تەشــكىل تاپقــان ئىــدى. ئۇنىــڭ ئەتىراپىــدا »قورو«غــا تۇتۇشــىدىغان يەنــە 

باشــقا ســەككىز مەدرىــس بــار ئىــدى.

بــۇ مەدرىســكە ئۇقۇغۇچىــالر يېتىپ-قوپىدىغــان، تامــاق يەيدىغــان تۇرالغــۇ 
ــۇپ  ــەن بول ــاد بېكىتىلگ ــق ئىقتىس ــا ئايلى ــدى. ئوقۇغۇچىالرغ ــېلىنغان ئى س
مەدرىســتە يىــل بۇيــى دەرس ئۈزۈلمەيتتــى. مەدرىســنىڭ بىــر تەرىپىگە شەخســىي 
كۈتۈپخانــا ئىنشــا قىلغــان ئىــدى. بــۇ كۈتۈپخانىغــا مەســئۇل بولغــان كىشــىگە 
ــى  ــۋادار بولۇش ــى، تەق ــى ئىلم ــىق ئەھل ــمىغا پىشش ــور ئىس ــاپ ۋە ئاپت كىت
شــەرت قىلىناتتــى. كۈتۈپخانىغــا نازارەتچىلىــك قىلىدىغــان كىشــى ئوقۇتقۇچــى، 
ــلۇب  ــە ئۇس ــتېمىلىق، ئىنچىك ــى سىس ــان كىتابىن ــەپ قىلغ ــا تەل ئوقۇغۇچىالرغ
بىلــەن ئارىيەتكــە بېرەتتــى. ئارىيــەت ئېلىنغــان كىتابالرنىــڭ ئىســمىنى ئايرىــم 
دەپتەرگــە خاتىرلــەپ ماڭاتتــى. بــۇ ســاقلىغۇچى ئــۆز دائىرىســىدىكى كىتابالرغــا 
ۋە ۋاراقلىرىنىــڭ ســاقلىقىغا مەســئۇل ئىــدى. كۈتۈپخانــا ئــاز دېگەنــدە ئــۈچ 
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ئايــدا بىــر قېتىــم تەكشــۈرۈلەتتى. 

ــۆز  ــىنى ئ ــلىك سىستېمىس ــى مۇتەخەسسىس ــىنىڭ پروگراممىس ــۇ مەدرىس ب
قېتىغــا ئالغــان بولــۇپ، نەقلــى ۋە نەزەرىيىــۋى ئىلىملەرنىــڭ ئايرىــم بۆلۈمــى، 
ــاي  ــەر ۋە ب ــدى. ۋەزىرل ــار ئى ــى ب ــم بۆلۈم ــۇ ئايرى ــي ئىلىملەرنىڭم تەتبىقى
ــى  ــەت ۋەقپىلىرىن ــجىد، خەيرىي ــە، مەس ــەت، مەدرىس ــي جەمئىي ــاالر ئىلمى ئۆلىم

ــەتتى.  ــتا رىقابەتلىش ــا قىلىش ئىنش

سۇلتان مۇھەممەد فاتىھنىڭ ئۆلىامالرغا كۆڭۈل بۆلۈىش

ــى  ــدە ئورن ــڭ ئاالھى ــا ۋە ئەدىبلەرنى ــدە ئۆلىم ــڭ نەزىرى ــەد فاتىھنى مۇھەمم
ــرى  ــى يۇقى ــۇپ، قەدرىن ــن تۇت ــە يېقى ــى ئۆزىگ ــھ ئۇالرن ــدى. فاتى ــار ئى ب
كۆتۈرەتتــى. ئىشــلەش ۋە ئىجادىيــەت ئىشــلىرىغا رىغبەتلەنــدۈرۈپ مــال دۇنيــا 
ــۇش ئىشــلىرىغىال ئاجرىشــى ئۈچــۈن ســوۋغا- ــى. ئوقۇ-ئوقۇت ســەرپ قىالتت
ســاالم، ھەدىيەلەرنــى كەڭــرى بېرەتتى. قارشــى پىكىردىكىلــەر بولســىمۇ ئاجايىپ 
ــلەمچى  ــن ئىش ــن كېيى ــە قاتقاندى ــى دۆلەتك ــم ئىمارىتىن ــى. قىرى ھۆرمەتلەيتت
ــرى روم  ــراق ۋەزى ــان، بى ــرۇق قىلغ ــكە بۇي ــەپ كىلىش ــتىالرنى يۆتك ۋە ئۇس
مۇھەممــەد پاشــا كىشــىلەرگە زۇلــۇم قىلغــان بولــۇپ، زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىــالر 
ئارىســىدا بــەزى ئۆلىمــاالر، ئەھمــەد چەلەبىــي ئىبنــى ســۇلتان ئەمىــر ئەلــى 
كەبــى پازىلالرمــۇ بــار ئىــدى. ســۇلتان مۇھەممــەد فاتىــھ بــۇ ئىشــتىن خــەۋەر 
ــەن  ــرى بىل ــۇ ســوراپ، ھەمراھلى ــن ئەپ ــن ئەھمــەد چەلەبىيدى ــن كېيى تاپقاندى

قېتىــپ ۋەتىنىگــە چىرايلىقچــە يولغــا ســېلىپ قويغــان. 

ــك  ــۇللۇق ۋە كەمبەغەللى ــا يوقس ــرەر ئالىمغ ــھ بى ــەد فاتى ــۇلتان مۇھەمم س
ــلىرىغا  ــا ئىش ــىزلىنەتتى. دۇني ــكە تەخىرس ــاردەم بېرىش ــا ي ــى ئاڭلىس يەتكىنىن

ــى.  ــىلەرنى بېرەتت ــان نەرس ــاردەم بېرىدىغ ي

ــىر  ــن تەپس ــن كېيى ــىن نامىزىدى ــدا پېش ــزان ئېيى ــڭ رام ــەد فاتىھنى مۇھەمم
ــى  ــان ئادىت ــى توپاليدىغ ــوپ ئۆلىماالرن ــر ت ــەن بى ــە يەتك ــدە كامالەتك ئىلمى
ــى  ــر ئايىتىن ــۇم بى ــڭ مەل ــا قۇرئاننى ــر ئۆلىم ــدا بى ــەر قېتىم ــدى. ھ ــار ئى ب
تەپســىر قىلىــپ ئىزاھاليتتــى. باشــقا ئۆلىمــاالر بــۇ مەســىلىدە ئۇنىــڭ بىلــەن 
ــى  ــپ، ئۆلىماالرن ــتىراك قىلى ــە ئىش ــۇ مۇنازىرلەرگ ــھ ب ــەتتى. فاتى مۇنازىرلىش

ــى.  ــەن رىغبەتلەندۈرەتت ــەر بىل ــا، ھەدىيەل ــان مال-دۇني نۇرغۇنلىغ

مۇھەممەد فاتىھنىڭ تەرجىمە ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈىش

ســۇلتان مۇھەممــەد فاتىــھ رىــم تىلىنــى پۇختــا بىلەتتــى. خەلقــى ئىچىــدە 
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ــس  ــەرەب، پارى ــن، ئ ــك، التى ــىتىدە گرى ــاش مەقس ــش قوزغ ــي گۈللىنى پىكرى
تىللىرىــدا يېزىلغــان ئەســەرلەرنى تــۈرك تىلىغــا تەرجىمــە قىلىشــقا ئەمىــر قىلغان 
ــۇ  ــىرى دەل ش ــق ئەس ــىلەر« ناملى ــھۇر شەخس ــڭ »مەش ــدى. بىلوتارىكنى ئى
ــم ئەبۇلقاســىم زەۋاھىرىنىــڭ  ئەســەرلەردىن بىــرى ئىــدى. ئەندەلۇســلۇق ھەكى
ئوپېراتســىيە ئۈســكۈنىلىرىنىڭ رەســىملىرى ۋە ئوپېراتســىيە جەريانىدىكــى 
كېســەلنىڭ ۋەزىيىتىدىــن ســىرت »مېدىتســىنادا تەرەققىيــات« ناملىــق ئەســىرىنى 

تــۈرك تىلىغــا تەرجىمــە قىلغــان ئىــدى.

ــىنى  ــى ۋە خەرىتىس ــان كىتاب ــدە يازغ ــە ھەققى ــنىڭ جۇغراپىي ــھ تىلمۇس فاتى
ــە  ــەن بىلل ــزوس« بىل ــورج ئەمىرتى ــم »گ ــق ئالى ــى رىملى ــدا، ئۇن بايقىغان
مۇتالىئــە قىلغــان. ئاندىــن كېيىــن ئــۇ ۋە ئوغلىدىــن )ئوغلــى رىــم ۋە ئــەرەپ 
تىلىنــى پىششــىق بىلەتتــى( كىتابنــى ئەرەپچىگــە تەرجىمــە قىلىشــنى ۋە شــەھەر 
ئىســىملىرىنى تەكشــۈرۈپ تەھقىقــالش بىلــەن بىرگــە خەرىتىنــى قايتــا ســىزىپ 
چىقىشــنى تەلــەپ قىلغــان ئىــدى. رىــم ۋە ئــەرەب تىلىغــا تەرجىمــە قىلىشــنى 
تەلــەپ قىلىــپ بــۇ خىزمىتىگــە قارىتــا ئىنتايىن كــۆپ مىقــداردا ھەدىيــە بەرگەن. 
ئەلالمــە ئەلى قۇشــچى ئــۆز ئەســىرىنىڭ ماتېماتىــكا، ئاســترونومىيە ســاھەلىرىدە 
ئــەڭ كاتتــا ئالىمــى بولــۇپ، ھــەر قېتىــم پارىــس تىلىــدا كىتــاپ يازســا ئۇنــى 

ئەرەبچىگــە ئاغــدۇرۇپ فاتىھقــا ســوۋغا قىالتتــى. 

ــي  ــۈن ئاممىۋى ــدۇرۇش ئۈچ ــات ياي ــى قان ــىدا مائارىپن ــق ئارىس ــھ خەل فاتى
ــىنى  ــش ئىش ــاپ يېزى ــە ۋە كىت ــە تەرجىم ــەن بىرگ ــش بىل ــى ئېچى كىتابخانالرن
ــس،  ــۈرك، پارى ــەرەب، ت ــە )ئ ــرى ئىچىگ ــڭ قەس ــھ ئۆزىنى ــى. فاتى كۈچەيتت
ــن  ــەرخىل كىتابالردى ــەڭ س ــر، ئ ــەڭ نادى ــى ئ ــق( تىلالردىك ــك قاتارلى گرى
12مىــڭ جىلدلىــق كىتابنــى ئــۆز قېتىغــا ئالغــان بىــر كۈتۈپخانــا ئىنشــا قىلدى. 
ئۇنىڭدىــن ســىرت »قــورۇ مەدرىسىســى«گە چاپــالش باشــقا كۈتۈپخانــا ۋە ئايــا 
ســوفيا مەدرىسىســىمۇ بــار ئىــدى. فاتىھنىــڭ ۋەزىرلىــرى ۋە ئۇنىڭدىــن كېيىــن 
كەلگــەن ســۇلتانالرمۇ فاتىھىنىــڭ يولىنــى تۇتــۇپ ماڭــدى. شــۇنداق قىلىــپ 
ئىســتانبۇل ئىســالم پايتەختلىرىنىــڭ ئىســالمىي ئەســەر، يارقىــن كىتابالرغــا ئــەڭ 
بــاي يېرىگــە ئايالنــدى. چۈنكــى ســۇلتانالر ۋە پاشــاالر ئىســالم دۇنياســىنىڭ 
ــەردە  بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىدىــن قىممەتلىــك كىتابالرنــى توپــالپ، بۈيــۈك جامىئەل
ــق  ــقا قاتتى ــا قىلىش ــى بەرپ ــاس كۈتۈپخانىالرن ــە خ ــتېتالردا( ئۆزىگ )ئۇنىۋېرس
ھېرىســمەن ئىــدى. ھازىرغىچە بــۇ كۈتۈپخانىــالر ئــەرەب قوليازما ئەســەرلىرىنىڭ 

ئــەڭ ســەرخىللىرىدىن كــۆپ مىقدارىنــى ســاقالپ ياتماقتــا. 

مۇھەممەد فاتىھنىڭ ئىامرەت، قۇرۇلۇش، شىپاخانىالرغا كۆڭۈل بۆلۈىش 

ســۇلتان مۇھەممــەد فاتىــھ مەســجىد، ئىلمىــي جەمئىيــەت، قەســىر، شــىپاخانا، 
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ــۇن  ــقا مەپت ــا قىلىش ــا بىن ــۋى باغچ ــازار، ئاممى ــام، ب ــاراي، ھامم كارۋان س
ــدى.  ــەن ئى ــق ئەكىرگ ــال ئارقىلى ــم قان ــۇنى ئايرى ــتانبۇلغا س ــدى. ئىس ئى
ــى،  ــى، بايالرن ــڭ ئەركانلىرىن ــى، دۆلەتنى ــھ ۋەزىر-ۋۇزۇرالىرىن ــەد فاتى مۇھەمم
ــېلىش،  ــا س ــىلەرنى( بىن ــالم كىش ــرى قات ــىلزادە، يۇقى ــۆڭەكلەرنى )ئېس ئاقس
دۇكان، ھاممامالرنــى ئىنشــا قىلىــش، ئۇنىڭدىــن باشــقا شــەھەرگە گۈزەللىــك، 
ــى.  ــقا ئىلھامالندۇراتت ــپ بېرىش ــالرنى ئېلى ــاليدىغان قۇرۇلۇش ــەمەت بېغىش ھەش

ــزى  ــپ مەركى ــەن، مائارى ــى، ئىلىم-پ ــا پايتەخت ــتانبۇلنى دۇني ــھ ئىس فاتى
ــدى.  ــەن ئى ــۈل بۆلگ ــدە كۆڭ ــە ئاالھى ــۇ يەرگ ــۈن ب ــش ئۈچ قىلى

ــە،  ــپ كەتكەچك ــەر كۆپىيى ــدە ئىمارەتل ــان مەزگىل ــەت تۇتق ــۇ ھاكىمىي ئ
شــىپاخانىغا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ گۈزەللىــك، ئىنچىكىلىــك، يارقىنلىقتــا 
ــىپاخانىالرنى  ــۈن ش ــان. پۈت ــۈزۈپ چىقق ــۇن ت ــك قان ــا يەتكــەن ئۈلگىلى ۋايىغ
بىردىــن دوختۇرغــا تاپشــۇرغان )كېيىنچــە ئىــرق ئايرىماســتىن ئۇســتا دوختۇردىن 
ــۇرى، تاشــقى كېســەللىكلەر  ــا كــۆز دۇخت ئىككىنــى قوشــۇپ بەرگــەن( ئۇنىڭغ
دوختــۇرى، دورىگــەر، بىر بۈلــۈك خىزمەتچــى ۋە دەرۋازىۋەنلەر ياردەملىشــەتتى. 

ــان،  ــان، مېھرىب ــە قانائەتچ ــداق ئادەمگ ــلەيدىغان ھەرقان ــىپاخانىدا ئىش ش
ــە  ــەن بىرگ ــش بىل ــەرت قىلى ــن ش ــنى ئالدى ــار بولۇش ــى ب ئادەمگەرچىلىك
ــى،  ــى كېرەكلىكىن ــم يوقلىش ــى قېتى ــدە ئىكك ــى كۈن ــڭ بىمارالرن دوختۇرالرنى
دورىنــى ئىنچىكــە تەكشۈرۈشــتىن )البۇراتۇرىيەلىــك( ئۆتكەندىــن كېيىــن ئاندىــن 

ــان.  ــەپ قىلغ بېرىشــىنى تەل

ــاق  ــان تام ــاس كىلىدىغ ــا م ــڭ ئەھۋالىغ ــپەزلىرىگە بىمارنى ــىپاخانا ئاش ش
تۈرلىرىنــى بىلىشــنى شــەرت قىلغــان. شــىپاخانىدىكى پۈتــۈن دورىــالر مىللــەت، 

ــدى.  ــە ھەقســىز ئى ــە ئادەمگ ــي ھەمم ــن خالى ــن ئايرىمىچىلىقىدى ــق، دى ئىرى

ــن  ــا چى ــڭ نېســىپ بۇلىشــى ئالالھق ــا يېتىشــى، پەتھىنى گۈللىنىشــنىڭ ۋايىغ
ــى  ــڭ ئەۋالدلىرىن ــۈش، ئۈممەتنى ــۈل بۆل ــە كۆڭ ــش، ئىلىمگ ــالس قىلى ئىخ
شــەرئىي ئىلىمگىــال چەكلــەپ قويماســتىن تەرەققىيــات ۋە يۈكســەكلىككە ۋاســىتە 
ــۈل  ــاھەلەرگىمۇ كۆڭ ــق« س ــق قاتارلى ــىنا، ئىنژېنېرلى ــان »مېدىتس بولىدىغ

ــەن. ]1]  ــا كەلگ ــن قولغ ــدە ئاندى بۆلگەن

]1]  تەرجىمە قىلغۇچى: ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرستېتى ئوقۇغۇچىسى
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ــا نۇرغــۇن كىشــىلەر ئــۆز ئىدىيىســى ۋە خاھىشــىنى چىقىــش قىلىــپ  تارىخت
تــۇرۇپ، ئىزچىــل ھەرىكەتلىنىــپ تۇرىدىغــان پەلــەك گەردىشــىنى ئايلىنىشــتىن 

توختىتىــش خىيالىــدا بولــۇپ بېقىشــتى. 
ــۈرەش  ــىنىپىي ك ــدى: س ــۇنداق جاكارلىغانى ــس ش ــرى ماركى ــر كۈنلى بى
ــوپى  ــان پەيالس ــھۇر گېرم ــلىدە مەش ــى ئەس ــۈرەش نەزەرىيىس ــىنىپىي ك )س
گىگېلنىــڭ »زىددىيەتلــەر كۈرىشــى« نەزەرىيىســىدىن مەنبەلەنگــەن( بىــر تارىخىي 
ــى  ــىنىپى ھاكىمىيەتن ــات س ــى پرولېتارىي ــۈرەش تاك ــۇ ك ــۇر. ب مۇقەررەرلىكت
ئىگىلــەپ، ئەزگۈچــى ســىنىپ كاپىتالىســتالر ۋە بۇرژۇئازالردىــن پۈتــۈن 
ھوقۇقنــى تارتىــپ ئالغۇچــە داۋاملىشــىدۇ. پرولېتارىيــات ســىنىپى ھاكىمىيەتنــى 
ــن  ــانالرنى بىر-بىرىدى ــۇپ، ئىنس ــەل بول ــىلىلەر ھ ــۈن مەس ــدە پۈت ئىگىلىگەن
ــرى  ــەت ئۇقۇملى ــىنىپ ۋە مىلل ــە، س ــن، ئائىل ــان دى ــدۈرۈپ تۇرىدىغ پەرقلەن
ــدۇ،  ــات كەچۈرى ــدە ھاي ــك ئىچى ــۈك باراۋەرلى ــەر ئومۇميۈزل ــدۇ، ئادەمل يوقاي
ئۇالرئارىســىدىكى بارلىــق پەرقلــەر تەلتۆكــۈس تۈگەيــدۇ، تارىــخ دەل مۇشــۇ 
نۇقتىــدا ھەرىكەتتىــن توختايــدۇ، نــە ئالدىغــا، نــە كەينىگــە ھەركــەت قىلمايدۇ. 

ــى  ــالم دىن ــى ئىس ــرى« نەزەرىيىس ــڭ ئاخى ــك »تارىخنى ــل ئوتۇپىيىلى بۇخى
ۋە باشــقا دىــن مۇرىتلىرىنىــڭ ئېتىقادىدىكــى ئالــالھ ســالىھ بەندىلىرىگــە ۋەدە 
قىلغــان ئەبەدىيلىــك جەننەتنىــڭ ئورنىغــا، كوممۇنىســتالر ئىنســانالرغا ۋەدە قىلغان 
ــى  ــە جەننىت ــۇ ئوتۇپىي ــكى، ب ــۇ ئەپسۇس ــدى. تولىم ــى ئى ــزم جەننىت كوممۇنى
ــدى،  ــۇ بارالمى ــۈل، يېقىنم ــىش تۈگ ــا ئېرىش ــىلەر ئۇنىڭغ ــان كىش ۋەدە قىلىنغ

تارىخنىڭ ئاخىرى ۋە مەدەنىيەتلەر توقۇنۇىش 

تارىخنىڭ ئاخىرى ۋە مەدەنىيەتلەر توقۇنۇىش 

ئابدۇلھەپىز زىيا تەرجىمىىسدوكتۇر يۈسۈپ قەرزاۋىي 
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ھەتتــا قارىســىنىمۇ كۆرەلمىــدى. ئەكســچە تىرىــك تــۇرۇپ جەھەننــەم ئازابىنــى 
ــى  ــۈك باراۋەرلىكن ــش ۋە ئومۇميۈزل ــۇرۇپ چىقى ــات ق ــۈزەل ھاي ــى. گ تارتت
ــدى،  ــرۇم قىلىن ــەي مەھ ــن پۈتۈنل ــىدا ھۆرلۈكىدى ــۇرۇش باھانىس ــقا ئاش ئىش
لېكىــن ئۇالرغــا ۋەدە قىلىنغــان نەرســىلەرنىڭ ھېچقايسىســى ئەمەلگــە ئاشــمىدى. 

ــى  ــڭ ئورنىن ــانالر دىننى ــى، ئىنس ــپاتالپ تۇرۇپتۇك ــۇنى ئىس ــەت ش ئەمەلىي
ــرى  ــڭ تەبى ــد تويىنبىن ــى ئارنول ــھۇر تارىخچ ــى مەش ــۈن ياك ــىش ئۈچ بېس
بويىچــە ئىپادىلىگەنــدە ئىنســاننى »ئىجتىمائىــي ھاشــارەت« كــە ياكــى چۈمۈلــە 
ــق  ــان بارلى ــدۇرۇش ئۈچــۈن كەشــپ قىلىنغ ــر چۈمۈلىگــە ئايالن توپىدىكــى بى
ــاننىڭ  ــى. ئىنس ــا چىقت ــچانلىقالر يوقق ــدى، تىرىش ــەر يىمىرىل ئىدېئولوگىيىل
ــزم  ــى ماتېرېئالى ــتىن، بەلك ــىپال قالماس ــى داۋاملىش ــۆز پېت ــى ئ ــن ئېھتىياج دى
ــۋى  ــىدىكى ئەنئەنى ــانالر ئارىس ــراپ ئىنس ــڭ يام ــزم ئىدىيىلىرىنى ۋە پراگماتى
مۇناســىۋەتلەرنى يىمىرىــپ تاشلىشــى ۋە ئىنســانالرنى پەقــەت ئــۆزى ئۈچۈنــال 
ــى  ــدۇرۇپ قويىش ــا ئايالن ــەرەس مەخلۇقق ــىيەتچى ۋە راھەتپ ــايدىغان شەخس ياش

ــدى.  ــۇ كۈچەي ــاج تېخىم ــۇ ئېھتىي ــەن ب بىل

ــل  ــر مەزگى ــتالر بى ــۇكى، كوممۇنىس ــى ش ــم نۇقتىس ــۆزىمىزنىڭ مۇھى س
تارىخنــى مۇئەييــەن بىــر نۇقتىــدا دەۋردىــن توختىتىــپ، تارىخنىــڭ ھەرىكىتىنــى 
ــخ  ــى، تارى ــاھىد بولدۇقك ــن ش ــكەنىدى. كېيى ــنى چۈشەكەش ئاخىرالشتۇرۇش
ئۇالرنىــڭ يىلتىزىنــى قومــۇرۇپ، يــەر يۈزىدىــن ســۈپۈرۈپ تاشــلىدى. ســوۋېت 
ــەن  ــىغا كىيگ ــى بېش ــەل جاھانن ــر مەھ ــەن بى ــى بىل ــڭ يىمىرىلىش ئىتتىپاقىنى
ــال  ــى بىردىن ــىرىن چۈش ــتالرنىڭ ش ــۇپ، كوممۇنىس ــات بول ــۇ بەرب كوممۇنىزمم
تــوزۇپ كەتتــى، تارىخنىــڭ چاقــى بولســا ھېلىھــەم دەۋر قىلىشــتىن توختىغىنــى 

ــوق.  ي

ســوۋېت ئىتتىپاقــى يىمىرىلگەندىــن كېيىــن ئامېرىكىلىــق ياپــون مۇتەپەككــۇرى 
ــر  ــەن پىكى ــى بىل ــرى« ناملىــق كىتاب ــا »تارىخنىــڭ ئاخى فىرانســىس فۇكۇيام
ــان  ــر قىلىنغ ــى نەش ــاب 1993-يىل ــۇ كىت ــالدى. ب ــە س ــىنى زىلزىلىگ دۇنياس
ــك  ــزم، دېموكراتى ــڭ كاپىتالى ــخ ھەرىكىتىنى ــا تارى ــۇپ، مۇتەپەككــۇر كىتابت بول
ــەن  ــى بىل ــۈك غەلىبىس ــڭ ئومۇميۈزل ــازار ئىگىلىكىنى ــن ب ــزم ۋە ئەركى لىبېرالى
ئاياغالشــقانلىقىنى، بۇنىــڭ نۆۋەتتىكــى يېڭــى زامــان تەبىئىــي پەن مەنتىقىســىنىڭ 
ــابىق  ــق س ــى بارلى ــقا تۈردىك ــزم ۋە باش ــى، كوممۇنى ــى ئىكەنلىكىن تەقەززاس
ھاكىمىيــەت ئەندىزىلىرىنىــڭ تەلتۆكــۈس مەغلــۇب بولــۇپ، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ 
ــق  ــانىيەتكە مۇۋاپى ــڭ ئىنس ــزم ۋە كاپىتالىزمنى ــك لىبېرالى ــردەك دېموكراتى بى
بىردىنبىــر ھاكىمىيــەت تۈزۈلمىســى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلغانلىقىنــى ئىلگىــرى 

ــۈرگەنىدى.  س
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بىــراق يەھۇدىــي دىنــى، خىرىســتىيان دىنــى ۋە ئىســالم دىنــى قاتارلىــق ئۈچ 
ســاماۋى دىــن تارىخنىــڭ فۇكۇيامــا ئېيتقانــدەك ئەمــەس، باشــقىچە يوســۇندا 
ــر  ــماندىن بى ــالھ ئاس ــدا ئال ــى دىن ــىنىدۇ. ئۈچىل ــىدىغانلىقىغا ئىش ئاخىرلىش
مەســىھ مۇنتــەزەر ئەۋەتىــدۇ، مەســىھ مۇنتــەزەر يــەر يۈزىــدە ئالالھنىــڭ دىنــى 
ئەھكاملىرىنــى ئىجــرا قىلىــدۇ، ئادالــەت ۋە ئىزگۈلۈككــە ھامىــي چىقىــپ، زۇلۇم 

ۋە بۇزۇقچىلىقالرغــا قارشــى ئــۇرۇش ئاچىــدۇ. 

بىــز مۇســۇلمانالر ئاخىــر زاماندا ئاســماندىن مەســىھ مۇنتەزەر چۈشــىدىغانلىقىغا 
ئىمــان كەلتۈرىمىــز، مەســىھ مۇنتــەزەر چوقــۇم چۈشــىدۇ ۋە ئىســالم شــەرىئىتى 
بىلــەن ھاكىمىيــەت يۈرگــۈزۈپ زېمىننــى ئەدلى-ئادالەتكــە، خەيرۇ-بەرىكەتكــە 
ــۇ  ــز، ب ــى بىلمەيمى ــان بولىدىغانلىقىن ــڭ قاچ ــز بۇنى ــراق بى ــدۇ. بى تولدۇرى
ــى  ــش ۋاقتىن ــۈز بېرى ــۇپ، ي ــرى بول ــن بى ــوڭ ئاالمەتلىرىدى ــڭ چ قىيامەتنى

ئالالھتىــن باشــقا ھېچكىــم بىلمەيــدۇ. 

ئــۆز گېپىمىزگــە قايتىــپ كەلســەك، ئۇشــبۇ كىتــاب نەشــردىن چىقىشــى بىلەنال 
نۇرغــۇن كىشــىلەر تەرىپىدىــن ئالقىشــالندى ۋە تەھســىن-بارىكاللىالرغا ســازاۋەر 
بولــدى. دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئىلىمــدارالر بــۇ كىتابقــا يېقىندىــن 
ــتى،  ــىغا ئېرىش ــڭ قوللىش ــى بەزىلەرنى ــڭ ئىدىيىس ــدى. كىتابنى ــەت قىل دىقق
بەزىلــەر ئېتىــراز بىلــدۈردى. ھالبۇكــى بــۇ كىتــاب مەيلــى ئىلمىــي ۋە لوگىــكا 
نۇقتىســىدىن بولســۇب، ۋە ياكــى رېئاللىــق نۇقتىســىدىن بولســۇن ھېچقانــداق 
كۈچلــۈك دەلىل-پاكىــت ئاساســى بولمىغــان بىــر پەرەزدىــن ئىبــارەت ئىــدى، 
ــى ۋە  ــادى تۈزۈلمىس ــڭ ئىقتىس ــى، كوممۇنىزمنى ــزم ئىدىيىس ــاالس. كوممۇنى خ
ــڭ  ــى ئۇنى ــۇب بولۇش ــڭ مەغل ــىي تۈزۈمنى ــتەبىت سىياس ــتىك مۇس كوممۇنىس
ــى،  ــل بواللمايتت ــە دەلى ــەت ئىكەنلىكىگ ــڭ ھەقىق ــرال كاپىتالىزمنى ــى لىبې رەقىب

ئەلۋەتتــە. 

ئەجەبــا، نېمــە ئۈچــۈن كوممۇنىــزم ۋە كاپىتالىزمدىــن بۆلــەك، دېكتاتورمــۇ 
ــر  ــقا بى ــە، باش ــى نەزەرىي ــر سىياس ــقا بى ــەس باش ــۇ ئەم ــەس، لىبېرالم ئەم
ــا  ــى مەيدانغ ــەت سىستېمىس ــر ھاكىمىي ــقا بى ــى باش ــۈزۈم ۋە ياك ــىي ت سىياس

ــۇدەك؟!  ــە بولمىغ كەلس

بارلىققــا كەلگۈســى بــۇ تــۈزۈم شــۇنداق تۈزۈمكــى، يۇقىرىقــى ھــەر ئىككــى 
ــىنىڭ  ــەر ئىككىس ــراق ھ ــەس، بى ــۇپ ئەم ــىغا مەنس ــڭ ھېچقايسىس الگېرنى
ــكال  ــدۇ، رادى ــى رەت قىلى ــپ، خاتالىقلىرىن ــۇل قىلى ــرى قوب ئارتۇقچىلىقلى
ئىندىۋىدۇئاللىقنــى تەرغىپ قىلمايــدۇ، پۈتۈنلەي كوللېكتىپچىلىقنىمــۇ تەكىتلىمەيدۇ، 
ــۇپ،  ــۇق شــەكىللەندۈرگەن بول ــەرەپ ئارىســىدا تەڭپۇڭل ــۈزۈم كــۆپ ت ــۇ ت ب
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ــەن  ــاددا بىل ــان م ــىز دەپ قارايدىغ ــتۈرۈش ئىمكانس ــىلەر بىرلەش ــۇن كىش نۇرغ
ــانىيلىق،  ــەن ئىنس ــق بىل ــق، رەببانىيلى ــەن رېئالىزملى ــق بىل روھ، ئىدېئالىزملى
ئىندىۋىدۇئاللىــق بىلــەن كوللېكتىچىلىــق، دۇنيــا بىلــەن ئاخىــرەت، تەقدىرچىلىك 
بىلــەن ئەركىنچىلىــك، ئەقىــل بىلــەن ۋەھــى، نــەس بىلــەن ئىجتىھــاد، ھوقــۇق 
ــك  ــى تەرەپچىلى ــق ئىكك ــات قاتارلى ــەن تەرەققىي ــە بىل ــۇرچ، ئەنئەن ــەن ب بىل

ياكــى ئاتالمىــش زىتلىقــالر ئارىســىنى بىرلەشــتۈرگەن تۈزۈمــدۇر.

مانــا بــۇ ئىســالم ئالەملەرگــە رەھمــەت، قايمۇققانالرغــا ھىدايــەت بولۇشــى 
ــى  ــەت مەنىلىرىن ــق، قېرىنداشــلىق، ئادال ــارا تىنچلى ئۈچــۈن ۋە ئىنســانىيەت ئ
ھەقىقــى رەۋىشــتە ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن پۈتــۈن ئىنســانىيەتكە ئارماغــان 

قىلغــان تاكامــۇل ھايــات سىستېمىســىدۇر. 

مەدەنىيەتلەر توقۇنۇىش

ــەت ۋە  ــە، مەدەنىي ــارادا ئىدېئولوگىي ــە خەلقئ ــى گەرچ ــڭ كىتاب فۇكۇيامانى
ــڭ ھەرقايســى  ــاپ، دۇنيانى ــا قوزغ ــق ســاھەلەردە زور داغدۇغ سىياســەت قاتارلى
جايلىرىــدا ئېالن-تەشــۋىقاتتىكى كۆپتــۈرۈش ۋە مۇبالىغــە قىلىش ئۇســۇللىرىدىن 
ــازار  ــكا مەھســۇالتلىرىغا ب پايدىلىنىــپ، مــاددى ۋە مەنىــۋى ســاھەلەردە ئامېرى
ئېچىــش ھەلەكچىلىكىــدە ھەممــە پاتىپــاراق بولــۇپ كەتكــەن بىــر ئۆمــرى كوتا 
ــر  ــاب نەش ــراق كىت ــىمۇ، بى ــەن بولس ــا كەلتۈرگ ــى مەيدانغ ــالدى دەۋرن ئارىس
ــى  ــارى ئىستراتېگىيىس ــۇ يەرش ــال دەل ش ــل بوال-بولماي ــى يى ــپ ئىكك قىلىنى
ۋە دۇنيانىــڭ كېلەچىكــى تېمىســىغا بېغىشــالنغان يەنــە بىــر ئەســەر ھەممىنىــڭ 

دىققىتىنــى ئۆزىگــە تارتتــى. 

ــرى  ــەت پەنلى ــتىتىنىڭ سىياس ــارۋارد ئونۋېرس ــھۇر خ ــا مەش ــۇ دۇنياغ ئ
ــتراتېگىيە  ــار ئىس ــىۋىتى ب ــن مۇناس ــەن يېقى ــەت بىل ــورى، ھۆكۈم پروفېسس
تەتقىقاتچىســى، يەنــە كېلىــپ بىــر يەھۇدىــي ســامۇئېل خانتىڭتوننىــڭ كىتابــى 
ــۈز  ــەن ي ــك بىل ــدا جامائەتچىلى ــى« نامى ــەر توقۇنۇش ــدى. »مەدەنىيەتل ئى
كۆرۈشــكەن بــۇ يېڭــى ئەســەر تېــزال ھەممىنىــڭ دىققىتىنــى ئۆزىگــە تارتىــپ، 

ــدى.  ــەرگە ئايالن ــھۇر ئەس ــال مەش بىردىن

ــن  ــەن يېقى ــتىرلىكى بىل ــالر مېنىس ــقى ئىش ــكا تاش ــاب ئامېرى ــلىدە كىت ئەس
ــۇزۇن  ــر ئ ــىلغان بى ــا بېس ــق ژۇرنالغ ــات« ناملى ــان »دىپلوم ــى بولغ باغلىنىش
ماقالىدىــن ئىبــارەت ئىــدى، بىــراق بــۇ ماقالــە ئــۆزى شــۇنچىلىك زور داغدۇغــا 
پەيــدا قىلدىمــۇ ياكــى جامائەتچىلىكنىــڭ دىققەت-نەزىــرى قەســتەن بــۇ ماقالىگە 
قارىتىلدىمــۇ؟ ئەيتــاۋۇر »تارىخنىــڭ ئاخىــرى« ناملىــق كىتــاب قىززىــق نۇقتــا 
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ــا  ــەت ئوبيېكتىغ ــڭ دىقق ــال ھەممىنى ــە بىردىن ــۇ ماقال ــپ، ب ــتىن قېلى بولۇش
ئايالنــدى. شــۇنىڭ بىلــەن بــۇ ماقالــە ئامېرىــكا، ياۋروپــا ۋە ئەرەب-ئىســالم 
ــۇن  ــدا نۇرغ ــى جايلىرى ــڭ ھەرقايس ــان دۇنيانى ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ئەللىرىن
ــدى.  ــا كېلىشــىگە ســەۋەب بول ــڭ مەيدانغ ــرە ۋە تەنقىدلەرنى ــاالش، مۇنازى دەت
ــى  ــۈن قارش ــر پۈت ــەر بى ــۇردى. بەزىل ــى ت ــەر قارش ــا، بەزىل ــەر قوللىس بەزىل
ــۆز  ــور ئ ــدە ئاپت ــۇردى. نەتىجى ــى ت ــمەن قارش ــەر قىس ــە بەزىل ــا، يەن تۇرس
ــەن  ــدۈرۈش بىل ــادە بىل ــە ئىپ ــد ۋە مۇالھىزىلەرگ ــان تەنقى ــىگە يېزىلغ ماقالىس
بىرگــە ماقالىســىگە يېڭــى مەزمۇنالرنــى قېتىــپ، بېيىتىــپ ۋە كېڭەيتىــپ كىتــاب 
ــق  ــق ۋە پاكىتلى ــۇ ئېنى ــىنى تېخىم ــۆز قارىش ــۆز ك ــۈردى ۋە ئ ــەكلىگە كەلت ش

ــدى.  ــا قوي ــدا ئوتتۇرىغ ھال

بــۇ يــەردە كۆپچىلىكنىــڭ ئويلىنىــپ بېقىشــى ئۈچــۈن، بىــر زۆرۈر ســوئال 
قىســتۇرۇپ ئۆتۈشــنى توغــرا كــۆردۈم: بــۇ كىتــاب نېمــە ئۈچــۈن بۇنچىلىــك 
زور داغدۇغــا قوزغــاپ، بىردىنــال ھەممىنىــڭ دىققەت-نەزىرىنــى ئۆزىگــە قاراتقان 

قىزىــق نۇقتىغــا ئايلىنىــپ قالــدى؟ 

خانتىڭتوننىــڭ قارىشــىچە تارىــخ تېخــى ئاخىرقــى نۇقتىســىغا كەلمىگەنىــدى، 
ــڭ  ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــمىغانىدى. س ــى ئاياغالش ــالرمۇ تېخ ــۈرەش ۋە توقۇنۇش ك
ــىدىكى  ــەر ئارىس ــى تەرەپل ــڭ يوقىلىش ــزم تەھدىدىنى ــى ۋە كوممۇنى يىمىرىلىش
ــىچە  ــى. ئەكس ــرەك بەرمەيتت ــن دې ــەھىپىلىرىنىڭ يېپىلىدىغانلىقىدى ــۈرەش س ك
ــۇرۇن  ــدى. يۇش ــار ئى ــالر ب ــان ئوق ــە ئېتىلمىغ ــادىقىدا تېخىچ ــڭ س تارىخنى
ــك  ــلەردە تۈرتكىلى ــە، كۈرەش ــەن بىرگ ــۇش بىل ــۇت بول ــلەر مەۋج كۈرەش
ــى  ــراق ئەمدىك ــدى. بى ــۇت ئى ــۇ مەۋج ــۈك ئامىلالرم ــان تۈرل رول ئوينايدىغ
ــر- ــا ئوخشــاش بى ــرال كاپىتالىزمغ ــزم ۋە لىبې ــور كوممۇنى توقۇنۇشــالر دىكتات
بىرىگــە قارشــى ئىدېئولوگىيىلــەر ۋە تۈرلــۈك دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى ئىقتىســادىي 
مەنپەئــەت توقۇنۇشــى ســەۋەبىدىن يــۈز بەرمەيتتــى، يــۈز بەرگۈســى كــۈرەش 
ــەت ۋە  ــىدىكى زىددىي ــەر ئوتتۇرىس ــەت ۋە ھەزارەتل ــالر مەدەنىي ۋە توقۇنۇش
ــپاتالش  ــى ئىس ــڭ ئۆزىن ــر مەدەنىيەتنى ــدە ھەربى ــەۋەبلىك، ھەم ــالر س ئىختىالپ
ئۇرۇنۇشــى ۋە ئۆزىنىــڭ ئىنســان، كائىنــات، دىــن، ھايــات ۋە تارىــخ قارىشــىنى 

ــى.  ــۈز بېرەتت ــىدە ي ــى نەتىجىس ــە تېڭىش ــقا مەدەنىيەتلەرگ باش

ئاپتورنىــڭ بايانىغــا ئاساســالنغاندا، كەلگۈســىدە بىر-بىــرى بىلــەن توقۇنۇش 
ــۇالر  ــۇپ، ئ ــە ياكــى ســەككىز بول ــەر يەتت ــان مەدەنىيەتل مۇمكىنچىلىكــى بولغ
تۆۋەندىكىلەردىــن ئىبــارەت: غــەرب مەدەنىيىتــى، كۇڭــزى مەدەنىيىتــى، ياپــون 
مەدەنىيىتــى، ئىســالم مەدەنىيىتــى، ھىنــدى مەدەنىيىتــى، ئورتودوكــس ســالۋىيان 
ــەن  ــال بىل ــۆۋەن ئېھتىم ــى ۋە ت ــى مەدەنىيىت ــن ئامېرىكىس ــى، التى مەدەنىيىت

ئافرىقــا مەدەنىيىتــى. 
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ــى  ــۆز زېمىنىن ــڭ ئ ــاھ ۋە ئىمپراتورالرنى ــلەر پادىش ــدە ئۇرۇش-كۈرەش قەدىم
ــن  ــىيە ئىنقىالبىدى ــى؛ فرانس ــۈز بېرەتت ــى ي ــى تۈپەيل ــش ھەۋىس كېڭەيتى
ــەت  ــى دۆل ــى ھەرقايس ــەت توقۇنۇش ــىدىكى مەنپەئ ــەر ئارىس ــن، دۆلەتل كېيى
ــەۋەبىگە  ــلىق س ــلەرنىڭ ئاساس ــۇرۇش ۋە كۈرەش ــىدىكى ئ ــەر ئارىس ۋە مىللەتل
ــڭ  ــىزم ۋە ئۇالرنى ــىزم، فاش ــالر ناتس ــى توقۇنۇش ــن كېيىنك ــدى، ئاندى ئايالن
ــق  ــكا قاتارلى ــىيە ۋە ئامېرى ــىيە، روس ــى، فرانس ــە ئىمپېرىيىس ــۈك بېرىتانىي بۈي
دېموكراتىــك دۆلەتلەرگــە قارشــى شــەكىللەندۈرگەن ئــوق مەركىــزى دۆلەتلىرىگــە 
ــدى، ئۇنىڭدىــن  ــا كۆرۈنۈشــكە ئىگــە بول ئوخشــاش كۈچلــۈك سىياســىي ئارق
كېيىــن توقۇنۇشــالر كاپىتالىــزم ۋە كوممۇنىزمغــا ئوخشــاش بىر-بىرىگــە قارشــى 

ــدى.  ــپ بېرىل ــن ئېلى ــەر تەرىپىدى ئىدېئولوگىيىل

بىــراق، خانتىڭتوننىــڭ قارىشــىچە ئەمدىكــى توقۇنۇشــالر-كوممۇنىزم يىمىرىلىپ 
ســوۋېت ئىتتىپاقــى پارچىالنغاندىــن كېيىن-پەرقلىــق مەدەنىيەتلــەر ئارىســىدا يۈز 

بېرەتتــى، بولۇپمــۇ يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان يەتتــە مەدەنىيــەت ئارىســىدا. 

بــەزى تەتقىقاتچىــالر ئوتتۇرىغــا قويغىنىــدەك بىزنىڭمــۇ قارىشــىمىز شــۇكى، 
ــان؛  ــل ئۆلچــەم قولالنمىغ ــرال خى ــى تۈرگــە ئايرىشــتا بى ــور مەدەنىيەتلەرن ئاپت
ــەرەپ  ــك ت ــى جۇغراپىيىلى ــەزى مەدەنىيەتلەرن ــەرب مەدەنىيىتىگــە ئوخشــاش ب غ
ئاساســىدا ئايرىغــان بولســا، ھىنــدى مەدەنىيىتــى، ياپــون مەدەنىيىتــى ۋە التىــن 
ــىدا  ــون ئاساس ــى راي ــەزى مەدەنىيەتلەرن ــق ب ــى قاتارلى ــى مەدەنىيىت ئامېرىكىس
ئايرىغــان؛ ئىســالم مەدەنىيىتــى ۋە ئورتودوكــس ســالۋىيان مەدەنىيىتىنــى تۈرگــە 
ــدە پەلســەپىنى  ــزى مەدەنىيىتى ــان بولســا، كۇڭ ــى ئاســاس قىلغ ئايرىشــتا دىنن

چىقىــش نۇقتىســى قىلغــان. 

ــقا  ــن باش ــالۋىيان مەدەنىيىتىدى ــس س ــالم ۋە ئورتودوك ــور ئىس ــە ئاپت گەرچ
ــىمۇ،  ــدەك كۆرۈنس ــاس قىلمىغان ــى ئاس ــتا دىنن ــە ئايرىش ــى تۈرگ مەدەنىيەتلەرن
ئەمەلىيەتتــە ئۇنىــڭ مەدەنىيەتلەرنــى تۈرگــە ئايرىشــتا دىننــى ئاساســىي ئۆلچــەم 

ــا مــەن دەپ تۇرۇپتــۇ.  قىلغىنــى مان

ــى  ــڭ مەدەنىيىت ــى مۇرىتلىرىنى ــدى دىن ــى ھىن ــدى مەدەنىيىت ــۇق، ھىن ئااليل
ــالر،  ــل ئىالھ ــقا ھەرخى ــالر، كاال ۋە باش ــى بۇتخانى ــدى دىنىدىك ــۇپ، ھىن بول
مەشــھۇر براھما پەلسەپىســى ۋە كىشــىلەرنىڭ ئىجتىمائىــي ئورنىنــى بەلگىلەيدىغان 
تەبىقــە سىنىپالنمىســى قاتارلىقــالر ھىنــدى مەدەنىيىتىنىــڭ ئاساســى بولغىنىــدەك 
ــاد  ــابلىنىدىغان ئېتق ــى ھېس ــۇ تۈۋرۈك ــدى دىنىنىڭم ــە ھىن ــدە يەن ــۆز نۆۋىتى ئ
ــە دەل  ــۇ ئەمەلىيەتت ــون مەدەنىيىتىم ــەردۇر. ياپ ــە تەركىبل ــە ئىگ خاراكتېرىگ
شــىنتو مەدەنىيىتىدىــن ئىبارەتتــۇر، جۇڭگــۇ مەدەنىيىتىنــى كۇڭــزى مەدەنىيىتــى 
ــى دېيىــش ئەقىلگــە تېخىمــۇ مۇۋاپىــق.  ــۇددا مەدەنىيىت ــن كــۆرە ب دېگەندى

ئەمەلىيەتتىمــۇ مەدەنىيەتتىكــى ئــەڭ ھالقىلىــق تەســىر كۆرســەتكۈچى ئامىــل 
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دىنــدۇر، بــۇ نۇقتىنــى خانتىڭتــون ئۆزىمــۇ ئېتىــراپ قىلىــدۇ، ئــۇ مەدەنىيەتنىڭ 
تىــل، تارىــخ، ئۆرپ-ئــادەت قاتارلىــق تەركىبــى قىســىملىرىنى ئېتىــراپ قىلىش 
بىلــەن بىرگــە، مەدەنىيەتتىكــى ئــەڭ ھــەل قىلغــۇچ ئامىلنىــڭ دىــن ئىكەنلىكىنى 
ــى  ــىدىكى تارىخ ــۆز نەزەرىيىس ــق ئ ــۇ ئارقىلى ــون ب ــكەرتىدۇ. خانتىڭت ئەس
ــە دىنــالر  ــەر توقۇنۇشــىنىڭ ئەمەلىيەتت مۇقەررەرلىــك ھېســابلىنىدىغان مەدەنىيەتل
توقۇنۇشــى ئىكەنلىكىــدەك ئەســلى ماھىيىتىنــى ئېچىــپ بېرىــدۇ. خانتىڭتــون بۇ 
نۇقتىــدا » مەدەنىيەتنىــڭ جەۋھىــرى دىــن، مەدەنىيەتلــەر ئارىســىدىكى پــەرق 
ــان  ــەرق ئاساســىدا شــەكىللىنىدۇ« دەپ قارايدىغ ــي پ ئــۇالر ئارىســىدىكى دىنى

بىــر قىســىم غــەرب مۇتەپەككۇرلىــرى بىلــەن ئورتــاق قاراشــقا ئىگــە. 

خانتىڭتوننىــڭ تەرىپلەشــكە تېگىشــلىك يېــرى شــۇكى، ئــۇ دۇنيانىــڭ پەرقلىق 
مەدەنىيەتلەردىــن تەركىــب تاپقانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــدۇ، بــۇ تولىمــۇ مۇھىــم 
ــەن  ــمى( بىل ــۋى قىس ــڭ مەنى ــق )مەدەنىيەتنى ــۇ ئارقىلى ــۇ ب ــدۇر، ئ نۇقتى
ــى  ــق ئىكك ــارەت پەرقلى ــمى( ئىب ــاددى قىس ــڭ م ــن )مەدەنىيەتنى مەدەنىيەتتى
ــن  ــەرب مەدەنىيىتىدى ــادا غ ــى دۇني ــۇپ، بۈگۈنك ــا قوي ــر ئورۇنغ ــى بى ئۇقۇمن
ــارەت بىــرال مەدەنىيــەت بارلىقىنــى ئىلگىــرى ســۈرىدىغان ئېقىمغــا قارشــى  ئىب
ــى  ــەرب مەدەنىيىت ــىچە، غ ــڭ قارىش ــۇ ئېقىمدىكىلەرنى ــدۇ. ب ــە بېرى رەددىي
ئاللىبــۇرۇن پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ئورتــاق مەدەنىيىتىگــە ئايالنغــان بولــۇپ، غــەرب 
مەدەنىيىتــى غەرب-شــەرق، شــىمال-جەنۇپ، ســاماۋى دىــن ئېتىقادچىلىــرى ۋە 
ــاق  ــىگە ئورت ــتالر ھەممىس ــالر ۋە ئاتېس ــاد قىلىدىغان ــا ئېتق ــتالر، دىنغ بۇددىس
ــۇل  ــى قوب ــەرب مەدەنىيىتىن ــانىيەت غ ــۈن ئىنس ــابلىنىدۇ، پۈت ــەت ھېس مەدەنىي
قىلىشــى، غەربنىــڭ پەلسەپىســى، ھايــات ۋە كائىنــات ھەققىدىكى چۈشــەنچىلىرى، 
قىممــەت قاراشــلىرى، ئۆرپ-ئادەتلىــرى ۋە تۈزۈملىرىگــە مــاس ھالــدا ئۆزىنــى 
قايتــا قــۇرۇپ چىقىشــى ۋە ئــۆزى ئۈســتىدە تەڭشــەش ئېلىــپ بېرىشــى كېرەك. 

ــە  ــن مەغلۇبىيەتك ــي جەھەتتى ــىلەر روھى ــتىكى كىش ــۇ قاراش ــە ب ئەمەلىيەتت
دۇچــار بولغــان كىشــىلەردۇر، ئــۇالر رېئاللىقنــى بىــر چەتكــە قايرىــپ قويــۇپ، 
غەربنىىــڭ ماددىــي كــۈچ ئارقىلىــق قولغــا كەلتۈرگــەن غەلىبىســىنى پەلســەپە ۋە 

نەزەرىيــە ئارقىلىــق قوغــداپ قېلىــش ئىســتىكىدە بولۇۋاتىــدۇ. 

ئېتىــراپ قىلىــش كېرەككــى، بىــز ياشــاۋاتقان بــۇ دۇنيــادا بۈگۈنگــە قــەدەر 
ئــۆز مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ كەلگــەن ۋە ھېلىھــەم پائــال رول ئويناۋاتقــان بىــر 
نەچچــە مەدەنىيــەت مەۋجــۇت. مەلۇمكــى ھەربىــر مەدەنىيەتنىڭ ئۆز پەلسەپىســى، 
ئىنســان، كائىنــات، ھايــات، دىــن ۋە دۇنيــا ھەققىــدە سىســتېمىلىق قاراشــلىرى، 
شــەكىللىنىش مەنبەســى، تــەۋە دائىرىســى ۋە شــانلىق تارىخــى بولىــدۇ، دۇنيــا 
مەدەنىيىتىگــە قوشــقان تۆھپىســى ۋە تارىختىــن بۇيــان داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان 

ــى بولىدۇ.  ئەنئەنىس



58

ياخشىســى بىز ھەرقايســى مەدەنىيەتلەرنىــڭ ئۆزگىچىلىكلىرىنى ۋە خاســلىقلىرىنى 
ئېتىــراپ قىلىــش بىلــەن بىرگــە ئارتۇقچىلىقلىرىنــى قوبــۇل قىلىشــىمىز، ئىجابىي 
تەرەپلىرىدىــن پايدىلىنىــپ، ناچــار ۋە ســەلبىي تەرەپلىرىدىــن يىــراق تۇرۇشــىمىز 
كېــرەك. يەنــە شــۇ ئېســىمىزدە بولىشــى كېرەككــى، ھېچكىــم ھەرقانــداق بىــر 
مىللەتنــى ئــۆز مەدەنىيىتىدىــن ۋاز كېچىــپ، تارىخىــي يىلتىزىدىــن ئۈزۈلۈشــكە 
مەجبــۇرالش ھوقۇقىغــا ئىگــە ئەمــەس، بىــراق مەلــۇم مىللــەت ئــۆز ئىختىيــارى 
ــە  ــر مەدەنىيەتك ــە بى ــن يەن ــر مەدەنىيەتتى ــەن بى ــى بىل ــن ئىرادىس ۋە ئەركى

يۆتكەلمەكچــى بولســا، بىــز ئۇنىڭغــا ھۆرمــەت قىلىمىــز. 

مەســىلەن، ئىــران ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن ئــۆز ئىرادىســى 
ــدى،  ــۇل قىل ــى قوب ــى تاشــالپ ئىســالم مەدەنىيىتىن ــارس مەدەنىيىتىن ــەن پ بىل
ــم  ــى ۋە رى ــىر مەدەنىيىت ــى مىس ــەن قەدىمق ــى بىل ــۆز ئىختىيارلىق ــىرمۇ ئ مىس
مەدەنىيىتىدىــن ۋاز كېچىــپ، ئەرەب-ئىســالم مەدەنىيىتىنــى قوبۇل قىلــدى ھەمدە 
ــۇنىڭغا  ــدى، دەل ش ــمىغا ئايالن ــى قىس ــاس تەركىب ــڭ ئايرىلم ــۇ مەدەنىيەتنى ب
ــى تاشــالپ ئەرەب-ئىســالم  ــەر مەدەنىيىتن ــي بەرب ئوخشــاش ھادىســە ئىپتىدائى
مەدەنىيىتىنىــڭ بىــر قىســمىغا ئايالنغــان شــىمالىي ئافرىقىدىمــۇ يــۈز بــەردى. 

ــە  ــە ئىگ ــىر كۈچىگ ــارادا تەس ــى خەلقئ ــالم مەدەنىيىتىن ــڭ ئىس خانتىڭتوننى
ــىمۇ  ــراپ قىلىش ــۈپىتىدە ئېتى ــرى س ــڭ بى ــك مەدەنىيەتلەرنى ــەڭ گەۋدىلى ۋە ئ
ــان  ــن چىقق ــۆز ئىچىمىزدى ــۇ ئ ــۇنداق. ب ــە ش ــدۇ، دەرۋەق ــكە ئەرزىي تەرىپلەش
غــەرب مەدەنىيىتىگــە مەپتــۇن، ئۈمىــد نــۇرى ئۆچــۈك كىشــىلەرگە بىرىلگــەن 
ئــەڭ ياخشــى جــاۋاپ، روھىيىتــى مەغلــۇب بولغــان بــۇ كىشــىلەرچە بولغانــدا، 
ــىمىزنى  ــەت ئاساس ــۇرۇپ، مەدەنىي ــا ئ ــز پالت ــا ئۆزىمى ــۆز يىلتىزىمىزغ ــز ئ بى
ۋەيــران قىلىشــىمىز، ئــۆز ئىختىيارلىقىمىــز بىلــەن ئــۆز مەدەنىيىتىمىزنــى دەپنــە 
ــىمىز  ــۇل قىلىش ــى قوب ــەرب مەدەنىيىتىن ــك غ ــپ ۋە قۇدرەتلى ــپ، غالى قىلىۋېتى
كېــرەك، غــەرب مەدەنىيىتىنىــڭ پەلســەپە ۋە ئىدىيىلىرىنــى، قىممــەت قــاراش ۋە 
ھايــات ئۆلچەملىرىنــى، ئەدەبىيــات ۋە ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى، قانۇن-تۈزۈملىرىنى، 
ئىشــقىلىپ غەربكــە تەئەللۇقلىكــى ھەممــە نەرســىنى غىــڭ قىلماســتىن قوبــۇل 

ــرەك.  قىلىشــىمىز كې

ــە  ــۇپ كەتســەك ئــۆز مەدەنىيىتىمىزدىــن يەن ــاۋادا راســتتىنال شــۇنداق بول ن
ــرەر نەرســە قاالرمۇ-ھــە؟!  بى

ئەمەلىيەتتــە خانتىڭتــون بۇنچىــۋاال نەرســىلەرنى ئېيتىــش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ 
ئەســلى مۇددىئاســىنى ۋە ئەندىشىســىنى يۇشــۇرۇن ئىپادىلىگــەن، ئۇنىــڭ ئەســلى 
مۇددىئاســى ۋە ئەندىشىســى دەل غــەرب مەدەنىيىتــى بىلــەن ئىســالم مەدەنىيىتــى 
ــىدىكى  ــى ئوتتۇرىس ــالم دىن ــدە ئىس ــال ئېيتىۋەرگەن ــىدىكى، ئۇدۇل ئوتتۇرىس
توقۇنــۇش، تۆۋەنــدە بىــز قولىمىزدىــن كېلىشــىچە مۇشــۇ نۇقتىنــى يورۇتــۇپ 
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بېرىمىــز. 

ــس  ــى، ئورتودوك ــدى مەدەنىيىت ــى، ھىن ــون مەدەنىيىت ــدا ياپ ــور كىتابى ئاپت
ســالۋىيان مەدەنىيىتــى ۋە التىــن ئامېرىكىســى مەدەنىيىتــى قاتارلىــق مەدەنىيەتلەر 
بىلــەن ئوڭايــال چۈشــىنىش ھاســىل قىلىــپ، يېقىنلىــق مۇناســىۋىتى ئورناتقىلــى 
بولىدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە ئۇنىــڭ ســەۋەبلىرىنى ئىزاھــالپ ئۆتكەن. 
بىــراق ئىســالم مەدەنىيىتــى ۋە كۇڭــزى مەدەنىيىتــى قاتارلىــق ئىككــى »قاتتىــق 
ســۆڭەك« مەدەنىيەتنــى چۈشــىنىش ھاســىل قىلغىلــى بولىدىغــان مەدەنىيەتلــەر 
ــۈك  ــڭ كۈچل ــى مەدەنىيەتنى ــۇ ئىكك ــەن ۋە ب ــىدىن چىقىرىۋەتك كاتېگورىيس
ــن  ــى ۋە يېقى ــىل قىلىدىغانلىق ــىنىش ھاس ــارا چۈش ــەن ئۆز-ئ ــق بىل ئېھتىماللى
ــەرب مەدەنىيىتىگــە ســەل  ــۈزۈپ، غ ــاق ت ــى ئىتتىپ ــپ ياك مۇناســىۋەت ئورنىتى
ــرى  ــەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى ئىلگى ــت ش ــۈك تەھدى ــان كۈچل ــقا بولمايدىغ چاغالش

ســۈرگەن. 

مەدەنىيەتلەر توقۇنۇشىمۇ، مەنپەئەتلەر توقۇنۇشىمۇ ياىك دىنالر توقۇنۇشىمۇ؟ 

كۆپلىگــەن ئوبزورچىــالر ئــۇرۇش ۋە توقۇنۇشــالرغا تۈرتكە بولىدىغــان ھەقىقىي 
ــىدىكى  ــەر ئوتتۇرىس ــدەك مەدەنىيەتل ــا قويغان ــون ئوتتۇرىغ ــڭ خانتىڭت ئامىلنى
زىددىيــەت ئەمــەس، بەلكى چــوڭ دۆلەتلــەر ئارىســىدىكى مەنپەئەت توقۇنۇشــى، 
ھاكىمىيــەت بېشــىدىكىلەرنىڭ ئــاچ كۆزلۈكــى ۋە مەنپەئەتپەرەســلىكى ئىكەنلىكىنى 
دەلىــل قىلىــپ تــۇرۇپ، خانتىڭتوننىــڭ مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى نەزەرىيىســىنى 
تەنقىــد قىلــدى، بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتىنىڭ مەدەنىيەتلــەر دىئالوگىغــا 
مەســئۇل خادىمــى دوكتــۇر بىيكــو دەل شــۇالرنىڭ بىــرى، دوكتــور جابىرىمــۇ 
خانتىڭتــون ۋە ئۇنىــڭ كىتابىغــا يازغــان تەنقىدىــدە ئۆزىنىــڭ شــۇنداق قاراشــتا 

ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. 

ــەر  ــتىنال مەدەنىيەتل ــى راس ــدۇ: ئاپتورن ــداق دەي ــرى مۇن ــۇر جابى دوكت
توقۇنۇشــىنىڭ كەلگۈســى خەلقئــارا تىنىچلىقىغــا ئەڭ چــوڭ تەھدىــت ئىكەنلىكىگە 
قانائــەت ھاســىل قىلغــان بىــرى دەپمــۇ تۇرايلــى، ئەگەر ئۇ ئــۆزى ياشــاۋاتقان 
دەۋرنىــڭ مەســىلىلىرىنى چۈشــىنىش ۋە پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ ئورتــاق 
ــش  ــپ چىقى ــى تېپى ــان ھــەل قىلىــش چارىلىرىن ــەت قىلىدىغ مەنپەئەتىگــە خىزم
ھەققىــدە بــاش قاتۇرىدىغــان بىــرى بولســا ئىــدى، چوقــۇم ھەرقايســى تــەرەپ 
ــك  ــۇ ئەجەللى ــپ، ب ــقا چاقىرى ــى ئاڭقىرىش ــۇ خەتەرن ــى ب ۋە دۆلەت-مىللەتلەرن
ــۈزۈش  ــى ت ــك زۆرۈر تەدبىرلەرن ــۈن كېتەرلى ــش ئۈچ ــى ئېلى ــڭ ئالدىن خەتەرنى
ۋە يولغــا قويــۇش ھەققىــدە ئۇالرغــا تەلــەپ ســۇنغان بوالتتــى. بىــراق ئــۇ 
ــى  ــەر توقۇنۇش ــالپال مەدەنىيەتل ــتىن باش ــى، باش ــول تۇتت ــىچە ي دەل ئەكس
نەزەرىيىســىگە يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقــى بولغــان پــەرەز ســۈپىتىدە ئەمــەس، 
ــە  ــان بارچ ــۈز بېرىدىغ ــىدە ي ــان ۋە كەلگۈس ــۈز بېرىۋاتق ــۈن ي ــى بۈگ بەلك
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مەســىلىلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان بىردىنبىــر تارىخىــي ھەقىقــەت ســۈپىتىدە 
قارىــدى. ئۆتمــۈش ۋە بۈگۈنگــە ئوخشــاش مۇئامىلــە قىلىــپ، پۈتــۈن كۈچــى 
ــە  ــان ھادىس ــى دەلىللەيدىغ ــەت« ن ــي ھەقىق ــۇ »تارىخى ــش ب ــەن ئاتالمى بىل
ۋە مىســالالرنى جەملــەپ، تارىخنىــڭ قۇرۇلمىســىنى »مەدەنىيەتلــەر توقۇنۇشــى« 
ــن  ــۇ يەردى ــۇ يەر-ب ــى. ئ ــن قۇراشــتۇرۇپ چىقت نەزەرىيىســى بويىچــە قايتىدى
تېرىۋالغــان مىســاللىرىنى قامالشمىســىمۇ زورىغــا كەلتــۈرۈپ ئــۆز نەزەرىيەســىگە 
ــۆزلەپ  ــرار س ــالنى تەكرار-تەك ــر مىس ــەندۈردى، بى ــتۇرۇپ چۈش ئۇيغۇنالش
يــۈرۈپ گــەپ ئوينىتىــپ، ئــۆز نەزەرىيىســىنى ئىسپاتالشــقا ئۇرۇنــدى، لوگىــكا 
تەبىــرى بىلــەن ئىپادىلىگەنــدە ئۇنىــڭ ئىشــلەتكىنى پۈتۈنلــەي كــۆز بويــاش ۋە 

ــۇر.  ــق قىلتاقت ــارەت لوگىكىلى ــتىن ئىب ــاختا دەلىللەش س

ــۈرۈش، ئەندىشــە تۇغــدۇرۇش  ــداق قىلىشــتىكى مەقســىتى كۆپت ــڭ بۇن ئۇنى
ۋە ئوقۇرمەنلەرنــى يــۈز بەرگۈســى مەســىلىلەردىن قېچىــپ قۇتۇلغىلــى 
بولمايدىغانلىقىغــا ئىشــەندۈرۈش ھەمــدە كېلىــپ چىققۇســى ھەرقانــداق 
ــڭ  ــتۇر. غەربنى ــاس يارىتىش ــۋى ئاس ــان ئىدىي ــۇل قىالاليدىغ ــى قوب نەتىجىلەرن
داۋاملىــق ھەربىــي ھازىرلىقلىرىنــى كېڭەيتىشــى، تەرەققىــي قىلدۇرۇشــى ۋە دۆلەت 
مۇداپىئــە خامچوتىنــى ئاشۇرۇشــى دەل بــۇ ئەســەر مەيدانغــا كەلتۈرىدىغــان ۋە 
ــەرنىڭ  ــراق ئەس ــدۇر. بى ــان نەتىجى ــرەك بولغ ــى كې ــۇل قىلىش ــىلەر قوب كىش
ــى  ــۇق ئورنىن ــى يادرول ــەس، دۇنيادىك ــۇ ئەم ــى ب ــك نۇقتىس ــلى خەتەرلى ئەس
ــى  ــۆز مەنپەئەتىن ــش ۋە ئ ــاقالپ قېلى ــى س ــان كونتروللۇقىن ــا بولغ ۋە دۇنياغ
ــەن ھەرىكەتكــە ئۆتۈشــكە  ــۈن ۋاســىتىلەر بىل ــى پۈت قوغــداش ئۈچــۈن غەربن

ــە.  ــال ھادىس ــلىك ۋە نورم ــش چۈشىنىش ــق قىلى چاقىرى

بىزنىــڭ قارىشــىمىزچە، دەيــدۇ دوكتــۇر جابىــرى، ئەســەرنىڭ مۇھىم نۇقتىســى 
ــىۋەتكە  ــىدىكى مۇناس ــى ئوتتۇرىس ــەن نەتىجىس ــى بىل ــەرنىڭ مۇقەددىمىس ئەس
يوشــۇرۇنغان بولــۇپ، بــۇ نۇقتــا ئەســەرنىڭ پەقــەت بىــر نەچچــە قــۇر يېرىنىال 
ئىگىلەيــدۇ، ئامېرىــكا تەبىــرى بويىچــە ئىپادىلىگىنىمىــزدە ئەســەرنىڭ مەركىــزى 
ئىدىيىســى ياكــى ئەســەرنىڭ يۈرىكــى »ئىســالم بىرىنچــى دەرىجىلىــك رەقىــپ، 
جۇڭگــۇ ئىســالمدىن بىــر ئــاز يەڭگىلرەك دۈشــمەن« دېگــەن ھالقىلىــق ئىدىيىگە 
خۇالســىلىنىدۇ. شــۇڭا ئاپتــور مەيلــى تارىخــى ھادىســىلەرنى تەتقىــق قىلىشــتا 
بولســۇن، مەيلــى بۈگۈنكــى كۈنىمىــزدە يــۈز بېرىۋاتقــان مەســىلىلەرنى تەھلىــل 
ــىچە  ــان، ئەكس ــا قويغ ــزى ئورۇنغ ــالمنى مەركى ــان ئىس ــۇن ھام ــتا بولس قىلىش
جۇڭگــۇ ھەققىــدە شــەرقى جەنۇبــى ئاســىيا ئەللىرىنىــڭ نۆۋەتتىكــى تەرەققىيــات 

يۆنىلىشــى ھەققىــدە توختالغاندىــال ئــازراق ســۆز قىســتۇرۇپ ئۆتكــەن. 

ــەت  ــلىق دىقق ــى ئاساس ــالم غەربتىك ــان ئىس ــن بۇي ــون يىلدى ــى ئ يېقىنق
ئوبيېكتىغــا ئايالنــدى، غەربنىــڭ دۈشــمەنلىك نەزىــرى بىلــەن قاراۋاتقىنــى نــە 
دىــن ســۈپىتىدىكى، نــە ھاكىمىيــەت ســۈپىتىدىكى ئىســالم ئەمــەس، چۈنكى دەل 
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مۇشــۇ ئىســالم تېخــى تۈنۈگۈنــال غەربنىــڭ كوممۇنىزمغــا قارشــى ئىتتىپاقدىشــى 
ئىــدى. 

ــڭ  ــالم غەربنى ــۈن ئىس ــراق بۈگ ــدى، بى ــۇنداق ئى ــتىنال ش ــۈن راس تۈنۈگ
ــپ  ــىگە ئايلىنى ــر نەرس ــقا بى ــەي باش ــون قەلىمىدە-پۈتۈنل نەزىرىدە-خانتىڭت
قالــدى، ئــۇ ھازىــر بىرىنچــى نومۇرلــۇق رەقىــپ، بۈگــۈن ئۇنــداق بولمىغــان 
ــپ  ــۈز بېرى ــش ي ــدا ئۆزگىرى ــالمنىڭ ئورنى ــۇم ئىس ــە چوق ــۇ ئەت تەقدىردىم
رەقىبلىــك ھالىغــا كەلگــەن بوالتتــى. يــاق، ئەمەلىيەتتــە غەربنىــڭ مەيدانىدىكــى 
ــۇ مەۋجــۇت  ــدى، بۈگۈنم ــۇ مەۋجــۇت ئى ــل تۇراقســىزلىق تۈنۈگۈنم ــۇ خى ب
ۋە ئەتىمــۇ ئوخشاشــال ئــۆز مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ قالىــدۇ. بىــراق نېمىشــقا 
يېڭىدىــن بۇخىــل ئىســالم ئەندىشىســى مەيدانغــا كېلىــدۇ، تۈنۈگۈنكــى دوســت 

ــرد   غىنــال بۈگۈنكــى يېڭــى دۈشــمەنگە ئايلىنىــپ قالىــدۇ؟  نېمىشــقا بى

دوكتــۇر جابىــرى ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ شــۇنداق دەيــدۇ: غەربنىــڭ پەقەت 
ــە  ــە نەرس ــقا ھەمم ــن باش ــار، ئۇنىڭدى ــىپى« ب ــەس پىرىنس ــرال » ئۆزگەرم بى
ــالمغا،  ــە، ئىس ــڭ ئەرەبلەرگ ــدۇ، غەربنى ــپ تۇرى ــپ ئۆزگىرى ــە بېقى ۋەزىيەتك
ــە  ــر دۆلەتك ــداق بى ــقا ھەرقان ــى باش ــى دۇنيادىك ــە ياك ــا، ياپونىيىگ جۇڭگۇغ
بولغــان قارىشــى دائىــم ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــى مۇمكىــن، ھېلىقــى »ئۆزگەرمــەس 
پىرىنســىپ« تەقەززا قىلغانــدا دوست-دۈشــمەنلىك ئورنىدا تەلتۆكۈس ئالمىشــىش 
يــۈز بېرىــپ، دوســت بىردىنال دۈشــمەنگە، دۈشــمەن دوســتقا ئايلىنىپ قېلىشــىمۇ 
ــڭ  ــىپ« دەل غەربنى ــەس پىرىنس ــىدىكى »ئۆزگەرم ــڭ قارىش ــن، غەربنى مۇمكى
ــە دۇچ  ــى تەھدىتك ــە ياك ــڭ دەخلىگ ــەرب مەنپەئەتىنى ــەت غ ــدۇر، پەق مەنپەئەتى

كېلىشــىال غەربنىــڭ دوست-دۈشــمەن قارىشــىدا ئۆزگىرىــش يارىتااليــدۇ.

ــر  ــە بىردىنبى ــتۇرىدۇ: غەربت ــۇنداق ئاخىرالش ــۆزىنى ش ــرى س ــۇر جابى دوكت
ئېتىــراپ قىلىنىدىغــان نەرســە مەنپەئەتتــۇر، مەنپەئەتتىن باشــقا ھەرقانداق نەرســە 
غەربتــە ھېچنەرســىگە ئەرزىمەيــدۇ، »غــەرب = مەنپەئــەت« فورمۇلىســى بويىچــە 
ــوگ ۋە ھەرقانــداق قارشــى تــۇرۇش ئۇرۇنۇشــى  قىلىنمىغــان ھەرقانــداق دېئال
ــەن  ــراپ كەتك ــە يام ــكەنلىكتۇر ۋە غەربت ــىغا چۈش ــان ئورىس ــڭ كولىغ غەربنى
ســاختا، كــۆز بويامچــى، يالغان-ياۋىداقنىــڭ ئولجىســىغا ئايالنغانلىقتــۇر. غــەرب 
بۇنــداق يالغان-ياۋىداقــالر ئارقىلىــق كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنــى ئەســلى مەقســەت 
ــن ۋە  ــۈر، دى ــەت، كۈلت ــى مەدەنىي ــدۇ، مەنپەئەتن ــن بۇراي ــش مەنپەئەتتى بولمى
ئەســلىيەتچىلىك دېگەنــدەك تونالرغــا ئــوراپ بازارغــا ســالىدۇ ۋە بــۇ ئارقىلىــق 
ھــەم جامائــەت پىكرىنــى ســەپەرۋەر قىلىشــتا پايدىلىنىــدۇ ھــەم ئۆزىنىڭ ئەســلى 

مۇددىئاســىنى يوشــۇرۇش مەقســىتىگە يېتىــدۇ. 

ــتىنال  ــەرب راس ــرا، غ ــۇكى، توغ ــم ش ــا دەيدىغىنى ــۇر جابىرىغ ــڭ دوكت مېنى
ــەرب  ــبەتەن غ ــالمغا نىس ــراق ئىس ــدا، بى ــڭ كونتروللىقى ــەي مەنپەئەتنى پۈتۈنل
ــر نەچچــە كونا-يېڭــى غۇمنىــڭ تەســىرى  ــە بى ــەن بىرگــە يەن مەنپەئــەت بىل
ــاداۋەت  ــاداۋەت ۋە ئەندىشــىدۇر. بــۇ ئ ئاســتىدا تۇرۇۋاتىــدۇ، بــۇ غۇمــالر ئ
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ئەھلىســەلىپ يۈرۈشــلىرى، تېخىمــۇ ئىلگىرى ســۈرگەندە ئەســلى خىرىســتىيانالرغا 
تــەۋە، ئەممــا فەتھىســىدىن كېيىــن ئىســالم تۇپراقلىرىغــا ئايالنغــان يەرمــۇك، 
ــكار  ــان يادى ــن قالغ ــا فەتھىلىرىدى ــىمالى ئافرىق ــىر ۋە ش ــن، مىس ئەجنادەي

ــۇر. ئاداۋەتت

ــم  ــر قېتى ــە بى ــالمنىڭ يەن ــەرب ئىس ــى، غ ــە بارك ــۇم ئەندىش ــر غ ــە بى يەن
ــۇم  ــى غ ــۇ ئىكك ــا ب ــىلىنىدۇ. مان ــىدىن ئەندىش ــۇرۇپ راۋاجلىنىش ــۇش ئ ج
غەربنىــڭ ئىســالم ئويغىنىــش ھەرىكەتلىرىدىــن تۇيىقــى سىرقىرىشــىنىڭ، ئىســالم 
ئويغىنىــش ھەرىكەتلىرىنــى تەتقىــق قىلىــش ۋە توســالغۇ بولــۇش ئۈچــۈن زور 
مىقــداردا مەبلــەغ ئاجرىتىشــىنىڭ ۋە داۋاملىــق ســوۋېت ئىتتىپاقــى يىمىرىلگەندىن 
ــدە داۋراڭ سېلىشــىنىڭ  كېيىنكــى يېڭــى دۈشــمەن »ئىســالم تەھدىتــى« ھەققى

ســىرىدۇر. 

ــاش  ــن ب ــاالھىددىننىڭ قايتىدى ــەر، س ــىل خەت ــالمنى »يېش ــۇالر ئىس ئ
كۆتــۈرۈش خەتىــرى« دەپ ئاتايــدۇ، گەرچــە مۇســۇلمانالر ئاجىــز ۋە چېچىالڭغۇ 
بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە يەنىــال ھەقىقىــي ئەندىشــە قوزغايدىغــان خەتــەر 
دەل ئىســالمدۇر، دەرۋەقــە »قىزىــل خەتــەر« ســوۋېت ئىتتىپاقــى يىمىرىلىشــى 
بىلــەن تــەڭ، غــەرب »ســېرىق خەتــەر« جۇڭگــو بىلــەن يىرىــك مۇناســىۋىتىنى 

يۇمشــىتىۋالدى. 

ئەندىشــە ۋە ئــاداۋەت ھېسســى راســتىنال غەربنىــڭ ئىســالمغا قارىتــا قولالنغان 
سىياســىتى ۋە ئىدېئولوگىيىســىگە كۈچلۈك تەســىر كۆرســىتىۋاتىدۇ. يېقىنقى يىگىرمە 
ــلىيەتچىلىكى  ــتىيان ئەس ــق خىرىس ــا باغلى ــدا تەۋراتق ــان ئامېرىكى ــن بۇي يىلدى
ــال  ــۇ ئەندىشــىلەرنىڭ خېلى ــم ب ــي ئېقى ــان دىنى ــى ئىپادىلەۋاتق ــق ئۆزىن ئارقىلى
ــى  ــەنچىلىك ئىلم ــدۇ، ئىش ــدۇ ۋە تەكىتلەي ــى دەلىللەي ــۈك ئىكەنلىكىن كۈچل
تەتقىقاتــالردا بــۇ تــۈر خىرىســتىيان ئەســلىيەتچلىك ھەرىكەتلىرىنىــڭ زىئونىــزم 
ــرى  ــى ئىلگى ــەت قىلىدىغانلىق ــۈن خىزم ــى ئۈچ ــرائىلىيەنىڭ مەنپەئەت ۋە ئىس

ــۈرۈلمەكتە.  س

غەربلىكلــەر ھەممىســى ئوخشــاش ئەمەس، ھەممىســىنى بىــر تاياقتــا ھەيدىگىلى 
ــىلەرنىڭ  ــەرۋەر كىش ــاپلىق، ھەققانىيەتپ ــۇ ئىنس ــڭ ئىچىدىم ــدۇ، ئۇالرنى بولماي
بارلىقــى ئېنىــق، بىــز چىــن دىلىمزدىــن غەربنىــڭ بۇخىل ئەندىشــە ۋە ئــاداۋەت 
غوملىرىدىــن خــاالس بولــۇپ، مۇســۇلمانالرغىمۇ خەلقئارادىكــى باشــقا مىللــەت 
ۋە كۈچلەرگــە مۇئامىلــە قىلغانــدەك نورمــال مۇئامىلــە قىلىشــىنى ھەمــدە ئــۇالر 
ئىچىدىكــى ئىنســاپلىق ۋە ھەققانىيەتپــەرۋەر كىشــىلەرنىڭ كۈنســېرى كۆپىيىشــىنى 

ئۈمىــد قىلىمىــز.
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ــكار  ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۆجىزىســىنى ئىن ــز ئۆتكەنكــى ســاندا پەيغەمب بى
ــالھ  ــى، ئال ــەق ئىكەنلىكىن ــڭ ھ ــپ، مۆجىزىنى ــە بېرى ــا رەددىي قىلغۇچىالرغ
ــى  ــەر ئىكەنلىكىن ــەق پەيغەمب ــتچىللىقىنى ۋە ھ ــڭ راس ــڭ پەيغەمبىرىنى تائاالنى
ــان ۋە  ــان قىلغ ــەن باي ــرى بىل ــەتكەنلىكىنى دەلىللى ــق كۆرس ــزە ئارقىلى مۆجى
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قۇرئــان كەرىمــدە بايــان قىلىنغــان مۆجىزىلىرىنــى 
مىســال ســۈپىتىدە كەلتۈرگــەن ئىــدۇق. نۆۋەتتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــەك  ــە ئۆرن ــر نەچچ ــن بى ــان مۆجىزىلىرىدى ــان قىلغ ــلەردە باي ــەھىھ ھەدىس س
ــان  ــان قىلىنغ ــلەردە باي ــاالمنىڭ ھەدىس ــەر ئەلەيھىسس ــز. پەيغەمب كەلتۈرمەكچىمى
مۆجىزىلىــرى ئىنتايىــن كــۆپ. بىــز پەقــەت بۇخــارى ۋە مۇســلىمدا يــەر ئالغــان 
ئــەڭ ســەھىھ ھەدىســلەر بىلــەن بايــان قىلىنغــان مۆجىزىلەردىــن بىــر نەچچىنــى 

ــز.  ــەن كۇپايىلىنىمى ــۈرۈش بىل كەلت

تاماقنىڭ كۆپىيىىش . 1

ــۈز  ــە ي ــپ نەچچ ــى كۆپەيتى ــە تاماقن ــاالمنىڭ ئازغىن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
كىشــىلىك قوشــۇننى تۇيغۇزغانلىــق ۋەقەســى كۆپچىلىــك ســاھابىالرنىڭ كۆزلىرى 
ئالدىــدا بىــر نەچچــە قېتىــم يــۈز بەرگــەن مەشــھۇر ۋەقــە. مەســىلەن: جابىــر 
ئىبنــى ئابدۇلــالھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــا مۇنــداق رىۋايــەت قىلىــدۇ: خەنــدەك 
قېزىلغــان ۋاقتىــدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئاچلىقتىن ھالســىراپ كەتكەنلىكىنى 

مۆجىزە ئىنكارچىلىرىغا رەددىيە مۆجىزە ئىنكارچىلىرىغا رەددىيە 

ئابدۇلئەھەد ھاپىز ئابدۇلئەھەد ھاپىز 
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كــۆرۈپ، ئۆيۈمگــە بېرىــپ ئايالىمدىــن: يېنىڭــدا يەيدىغــان بىــر نەرســە بارمۇ؟ 
ــۆردۈم،  ــى ك ــىراپ كەتكەنلىكىن ــن ھالس ــاالمنىڭ ئاچلىقتى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
دېدىــم. ئايالىــم بىــر خالتىنــى چىقــاردى. ئۇنىڭــدا ئىككــى كىلــودەك ئارپــا 
بــار ئىــدى. يەنــە بىــر ســېمىز ئۆچكىمىــز بــار ئىــدى. ئۆچكىنــى ســويدۇم، 
ئارپىنــى تارتىــپ ئــۇن قىلدىــم. گۆشــنى پارچىــالپ قازانغــا ســالدۇق، ئۇننــى 
نــان يېقىــش ئۈچــۈن خېمىــر يۇغــۇردۇق. ئاندىــن مــەن رەســۇلۇلالھنىڭ يېنىغا 
ــار، دەپ  ــەت ب ــزدە زىياپ ــدا ئۆيۈمى ــۇلۇلالھنىڭ يېنى ــم: رەس ــم. ئايالى ماڭدى
ئېــالن قىلىــپ، مېنــى رەســۇلۇلالھنىڭ ئالدىــدا خىجىــل قىلمىغىــن، بــۇ تامــاق 
قوشــۇننىڭ ھەممىســىگە يەتمەيــدۇ، دېــدى. مــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
قۇلۇقىغــا مەخپــى ھالــدا: يــا رەســۇلەلالھ! ئۆيىمىــزدە كىچىــك بىــر ئوغلىقىمىــز 
بــار ئىــدى، ئۇنــى ســويۇپ قازانغــا ســالدۇق، بىــر ئىككــى كېلــۇ ئارپــا بــار 
ئىكــەن ئۇنــى ئــۇن قىلىــپ يۇغــۇردۇق، ئۆزلىــرى بىــر نەچچــە كىشــىنى ئېلىپ 
ــى  ــۇنغا: »ئ ــۈن قوش ــۇپ پۈت ــال بول ــۇلۇلالھ خۇش ــم. رەس ــال، دېدى كەلگەي
خەنــدەق ئەھلــى! جابىــر بىــر زىياپــەت تەييارالپتــۇ، تىــز بولــۇڭالر! ئۇنىــڭ 
ئۆيىگــە بارايلــى« دەپ ئېــالن قىلغاندىــن كېيىــن مــاڭا: »مــەن كەلگۈچىلىــك 
قازاننــى چۈشــۈرمەڭالر، خېمىرنــى نــان ياقمــاڭالر« دېــدى. ئايالىمنىــڭ يېنىغــا 
كەلدىــم، ئــۇ: ســاڭا نېمــە بولــدى؟ دېدى.مــەن: ئېيتقىنىڭنــى قىلدىــم، دېدىم. 
رەســۇلۇلالھ قوشــۇننىڭ ئالدىــدا كەلــدى، خېمىرنــى ئۇنىــڭ ئالدىغــا قويــدۇم، 
ئۇنىڭغــا تۈكرىكىنــى ئايالشــتۇردى ۋە بەرەكــەت تىلــەپ دۇئــا قىلــدى، ئاندىــن 
ــاۋاي  ــاڭا: »ن ــدى. م ــا قىل ــەپ دۇئ ــەت تىل ــۈردى ۋە بەرەك ــۇ تۈك قازانغىم
ــورپىنى  ــى ش ــۇن، قازاندىك ــان پىشۇرس ــەن ن ــەن بىل ــن، م ــى چاقىرغى ئايالن
ئۇســۇڭالر، قازاننــى ئوچاقتىــن چۈشــۈرمەڭالر« دېــدى. ئۆيگــە كەلگــەن كىشــى 
بىــر مىــڭ كىشــى ئىــدى. ئالــالھ بىلــەن قەســەم قىلىمەنكــى ھەممىســى تامــاق 
ــز  ــدى، خېمىرىمى ــاپ قال ــى قاين ــز شــۇ پېت ــۇپ كېتىشــتى. قازىنىمى ــەپ توي ي

شــۇ پېتــى نــان پىشــىرىلىپ قالــدى]1].

2. كېسەلگە شىپا بولۇش
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىلــەن بــەزى كېســەللەرگە مەلۇم 
ــىلەن:  ــى. مەس ــىپالىق بوالتت ــتىن ش ــەن دورا قىلماس ــەۋەبلەر بىل ــان س بولغ
ــۆزى  ــڭ ك ــۇ ئەنھۇنى ــى رەزىيەلالھ ــى ئەل ــدا ھەزرىت ــى بولغان ــەر غازىت خەيب
ــە  ــڭ كۆزىگ ــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنى ــدى. پەيغەمب ــان ئى ــپ قالغ ــق ئاغرى قاتتى
تۈكــۈرۈپ قويــدى ۋە دۇئــا قىلــدى، شــۇنىڭ بىلــەن ئۇنىــڭ كــۆزى دەرھــال 

]1]  سەھىھ بۇخارى )3793( سەھىھ مۇسلىم )3800(. 
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ــى]1]. ــاقىيىپ كەتت س

3. تاشنىڭ ساالم بېرىىش
رەســۇلۇلالھ ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم پەيغەمبــەر بولۇشــتىن ئــاۋۋال 
ــى  ــر ئىبن ــۆزلەيتتى. جابى ــپ س ــاالم بېرى ــا س ــاش ئۇنىڭغ ــر ت ــدە بى مەككى
ســەمۇرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇنــداق دېگــەن: »مــەن مەككىــدە مــەن پەيغەمبــەر بولۇشــتىن ئــاۋۋال مــاڭا 
ســاالم بەرگــەن تاشــنى بىلىمــەن. ئــۇ تاشــنى مــەن ھازىرمــۇ تونۇيمــەن«]2].

تائامنىڭ تەسبىھ ئېيتىىش. ]

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالدىــدا يېيىلىۋاتقــان تائامنىــڭ ئالــالھ تائاالغــا 
تەســبىھ ئېيتقانلىقىنــى كۆپلىگــەن ســاھابىالر كۆرگــەن. بــۇ ۋەقەلەردىــن بىرىنــى 

يېيىلىۋاتقــان تائامنىــڭ تەســبىھ ئېيتىۋاتقانلىقىنــى ئاڭلىغــان ئىــدۇق«]3].

5. بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ چىقىىش
ــىدىن  ــڭ ئارىس ــاالمنىڭ بارماقلىرىنى ــەر ئەلەيھىسس ــالر پەيغەمب ــاھابە كىرام س
ســۇ چىققانلىقىنــى كۆرگــەن، ئــۇ ســۇدىن ئىچكــەن ۋە تاھــارەت ئالغــان. بــۇ 
ــى  ــۇ ۋەقەن ــان ۋە كۆپلىگــەن ســاھابىلەر ب ــم بولغ ــر نەچچــە قېتى ــۇ بى ۋەقەم
ــەس  ــى ئەن ــى ھەزرىت ــن بىرىن ــان. شــۇ ۋەقەلەردى ــل قىلغ ــى نەقى كۆرگەنلىكىن
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق رىۋايــەت قىلىــدۇ: »زەۋرائ دېگەن جايــدا پەيغەمبەر 
ــازراق ســۇ بولغــان بىــر قاچــا ئېلىــپ  ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالدىغــا ئىچىــدە ئ
كېلىنــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۇ قاچىنىــڭ ئىچىگــە قولىنــى ســالدى، 
ئۇنىــڭ بارماقلىرىدىــن بۇلدۇقــالپ ســۇ چىقتــى، ئــۇ يەردىكــى كىشــىلەر ئــۇ 
ســۇدىن تاھــارەت ئالــدى«. قەتــادە: ئەنەســتىن ئــۇ ســۇدىن تاھــارەت ئالغــان 
نەچچــە كىشــى ئىدىــڭالر؟ دەپ ســورىدىم، ئــۇ ئۈچيــۈز كىشــى ئىــدۇق، دەپ 

جــاۋاب بــەردى، دېگــەن]4].

]1] سەھىھ بۇخارى )3425(. 

]]] سەھىھ مۇسلىم )4222(. 

]3] سەھىھ بۇخارى )3314(.

]]] سەھىھ بۇخارى )3307(.
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6. خورما دەرىخىنىڭ رەسۇلۇلالھتىن ئايرىلىپ قالغانلىقىغا يىغلىىش

ــپ  ــدا يۆلىنى ــە ئوقۇغان ــى خۇتب ــە كۈن ــاالم جۈم ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
تۇرىدىغــان بىــر خورمــا دەرىخــى بولــۇپ، ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن 
ــڭ  ــەن. ئۇنى ــالپ كەتك ــېلىپ يىغ ــۈن س ــۇرۇپ، ئ ــا قايغ ــپ قالغانلىقىغ ئايرىلى
ــان.  ــى ئاڭلىغ ــاھابىالرنىڭ ھەممىس ــان س ــجىددە بولغ ــى مەس ــان ئاۋازىن يىغلىغ
ــەت  ــداق رىۋاي ــا مۇن ــۇ ئەنھۇم ــالھ رەزىيەلالھ ــى ئابدۇل ــر ئىبن ــى جابى ھەزرىت
ــا  ــاالمنىڭ يېنىغ ــەر ئەلەيھىسس ــال پەيغەمب ــر ئاي ــارالردىن بى ــدۇ: ئەنس قىلى
ــىلىگە  ــار، س ــۇم ب ــى ئوغل ــر ياغاچچ ــڭ بى ــۇلەلالھ! مېنى ــا رەس ــپ: »ي كېلى
ــدى.  ــۇ؟« دې ــىتىپ بەرمەيم ــەر ياس ــر مۇنب ــۈن بى ــۇرۇش ئۈچ ــتىدە ئولت ئۈس
ــدى. شــۇنىڭ  ــڭ« دې ــىڭىز شــۇنداق قىلى ــەر ئەلەيھىسســاالم: »خالىس پەيغەمب
ــە  ــەردى. جۈم ــىتىپ ب ــەر ياس ــر مۇنب ــاالمغا بى ــەر ئەلەيھىسس ــەن پەيغەمب بىل
كۈنــى رەســۇلۇلالھ خۇتبــە ئوقــۇش ئۈچــۈن مۇنبەرگــە چىقىــپ ئولتۇرۇۋىــدى، 
ــۈن  ــاچ ئ ــان ياغ ــپ تۇرىدىغ ــدا يۆلىنى ــە ئوقۇغان ــۇرۇن خۇتب ــۇلۇلالھ ب رەس
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ــاس قال ــى ت ــپ كەتكىل ــالپ پارچىلىنى ــېلىپ يىغ س
ــدى، خــۇددى  ــالپ ئى ــى قۇچاق ــۇ ياغاچن ــن چۈشــۈپ ئ رەســۇلۇلالھ مۇنبەردى
ــەدەپ  ــەدىگەندەك ئېس ــەيتكەندە ئىس ــى پەس ــەن بوۋاقن ــالپ كەتك ــق يىغ قاتتى
پــەس بولــدى. رەســۇلۇلالھ »زىكىــر ئاڭالشــتىن ئايرىلىــپ قالغىنىغــا يىغــالپ 

ــدى.]1] ــۇ« دې كېتىپت

7. دەرەخنىڭ بويسۇنۇىش
 پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تۈزلــەڭ بىــر يــەردە تاھــارەت سۇندۇرۇشــقا توغرا 
كېلىــپ قالغانــدا، بىــر دەرەخ كېلىــپ ئۇنىڭغــا دالــدا بولــۇپ تۇرغــان. ھەزرىتى 
جابىــر ئىبنــى ئابدۇلــالھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: بىــز پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم بىلــەن يولغــا چىقتــۇق، كــەڭ بىــر ۋادىغــا كەلگەنــدە، پەيغەمبەر 
ــر چوگــۇن  ــەن بى ــى راۋا قىلىــش ئۈچــۈن ماڭــدى، م ئەلەيھىسســاالم ھاجىتىن
ســۇ ئېلىــپ ئارقىســىدىن ماڭدىــم، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەتراپقــا قارىــدى، 
دالــدا بولىدىغــان ھېچنەرســە كۆرەلمىــدى، پەقــەت ۋادىنىــڭ بىر چېتىــدە ئىككى 
دانــە دەرەخ بــار ئىــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھېلىقــى دەرەخنىــڭ يېنىغــا 
بېرىــپ، شــېخىدىن تۇتــۇپ: »ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىلــەن مــاڭا دالــدا بولغىــن« 
ــەن  ــاچ ئۆتكۈزگ ــن ياغ ــۇ دەرەخ خــۇددى بۇرنىدى ــەن ئ ــدى. شــۇنىڭ بىل دې

]1] سەھىھ بۇخارى )1953(. 
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تۆگىــدەك ئىگىلىــپ رەســۇلۇلالھقا دالدا بولــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەنە 
بىــر دەرەخنىــڭ يېنىغــا بېرىــپ، ئۇنىــڭ شــېخىدىن تۇتــۇپ: »ئالالھنىــڭ ئىزنى 
ــدا بولغىــن« دېــدى. ئۇمــۇ بىرىنچــى دەرەخكــە ئوخشــاش  بىلــەن مــاڭا دال
ئىگىلىــپ دالــدا بولــدى. ئاندىــن رەســۇلۇلالھ ئىككــى دەرەخنــى بىر-بىرىگــە 
ــى  ــدى. ئىكك ــىڭالر« دې ــەن بىرلىش ــى بىل ــڭ ئىزن ــتۇرۇپ: »ئالالھنى يېقىنالش

دەرەخ بىرلەشــتى.]1]

8. كاۋاپ قىلىنغان قوينىڭ ئۆزىنىڭ زەھەرلەنگەنلىكىنى خەۋەر بېرىىش
كاۋاپ قىلىنغــان بىــر قــوي پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالدىغــا قويۇلغانــدا، 
تىلغــا كېلىــپ ئۆزىنىــڭ زەھەرلەنگەنلىكىنــى ئېيتقــان. ھەزرىتــى ئەبــۇ ھۇرەيــرە 
ــۇدى  ــر يەھ ــەردە بى ــدۇ: خەيب ــەت قىلى ــداق رىۋاي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
ئايــال زەھــەر قويــۇپ كاۋاپ قىلىنغــان بىــر قوينــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا 
ــدى ۋە  ــازراق يې ــن ئ ــاالم ئۇنىڭدى ــەر ئەلەيھىسس ــدى. پەيغەمب ــە قىل ھەدىي
يېنىدىكىلەرمــۇ يېــدى، شــۇ ئەســنادا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »قولۇڭالرنــى 
ــەردى«  ــەۋەر ب ــى خ ــڭ زەھەرلەنگەنلىكىن ــاڭا ئۆزىنى ــوي م ــۇ ق ــڭالر، ب تارتى
ــك  ــۇ زەھەرلى ــرۇر ئ ــى مەئ ــەررائ ئىبن ــى ب ــر ئىبن ــارالردىن بىش ــدى. ئەنس دې
گۆشــنى يېگــەن ســەۋەبتىن ئۆلــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يەھــۇدى ئايالنى 
چاقىرىــپ كېلىــپ: »نېمىشــقا بۇنــداق قىلدىــڭ؟« دەپ ســورىدى. يەھۇدىــي 
ئايــال: ئەگــەر ســەن ھەقىقىــي پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بولســاڭ، بــۇ ســاڭا 
تەســىر قىلمايــدۇ، ئەگــەر پادىشــاھ بولســاڭ، خەلقنــى ســەندىن قۇتۇلدۇرغــان 
بولىمــەن، دېــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىشــر ئىبنــى بەررائنىــڭ قىساســى 

ئۈچــۈن ئــۇ ئايالنــى ئۆلتۈرۈشــنى بۇيرىــدى، ئــۇ ئايــال ئۆلتۈرۈلــدى.]2]

9. دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولۇىش
ــى  ــان ۋە دۇئاس ــا قىلغ ــاالم دۇئ ــەر ئەلەيھىسس ــەردە پەيغەمب ــۇن ۋەقەل نۇرغ
دەرھــال ئىجابــەت بولغــان. مەســىلەن: ئابدۇلــالھ ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ 
ــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرەيشــلەرنىڭ  ــان: پەيغەمب ــەت قىلغ ــداق رىۋاي ــۇ مۇن ئەنھ
بــەك ھەددىدىــن ئېشــىپ، مۇســۇلمانالرغا قاتتىق ئەزىيــەت قىلىــپ كەتكەنلىكىنى 
ــە  ــاڭا يۇســۇفنىڭ يەتت ــم! قۇرەيشــكە قارشــى م ــى پەرۋەردىگارى ــۆرۈپ: »ئ ك
ــى  ــدى. يەن ــا قىل ــن« دەپ دۇئ ــاردەم بەرگى ــەن ي ــل بىل ــە يى ــدەك يەتت يىلى

]1] سەھىھ مۇسلىم )5328(.

]]] سەھىھ بۇخارى )2933(.
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ــى  ــڭ دەردىن ــل قۇرغاقچىلىقنى ــە يى ــى يەتت ــاالمنىڭ قەۋم ــۇف ئەلەيھىسس يۇس
تارتقانــدەك، قۇرەيشــلەرگىمۇ يەتتــە يىــل قۇرغاقچىلىــق بەرگىــن، دېمەكچــى. 
ــە  ــتى. ھەمم ــك باس ــق ۋە قەھەتچىلى ــى قۇرغاقچىلى ــەن مەككىن ــۇنىڭ بىل ش
نەرســە قــۇرۇپ تۈگىــدى. ئىنســانالر ئۇســتىخان، تىــرە ۋە تاپالرنىمــۇ يېــدى. 
ــدى،  ــاالك بول ــڭ ھ ــەد! قەۋمى ــى مۇھەمم ــپ: ئ ــۇفيان كېلى ــۇ س ــن ئەب كېيى
ــۇن،  ــى كۆتۈرۈۋەتس ــۇ باالن ــىدىكى ب ــڭ بېش ــا قىلغىن،ئۇالرنى ــا دۇئ ئالالھق
دېــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دۇئــا قىلــدى، ئۇالرنىــڭ ئۈســتىدىكى ئــازاب 

ــى.]1] ــۈپ كەتت كۆتۈرل

ــى  ــر يىل ــدۇ: بى ــەت قىلى ــداق رىۋاي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــەس رەزىيەلالھ ئەن
ــەدە  ــاالم جۈم ــەر ئەلەيھىسس ــەردى. پەيغەمب ــۈز ب ــق ي ــدە قۇرغاقچىلى مەدىنى
خۇتبــە ئوقۇۋاتقانــدا بىــر ئەرابــى ئورنىدىــن تــۇرۇپ: يــا رەســۇلەلالھ! مالــالر 
ھــاالك بولــدى، بالىــالر ئــاچ قالــدى، بىــز ئۈچــۈن ئالــالھ تائاالغــا دۇئــا 
قىلســىال، دېــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دۇئاغــا قــول كۆتــۈردى. جېنىــم 
ــۇت  ــە بۇل ــر دان ــماندا بى ــەمكى، ئاس ــەن قەس ــالھ بىل ــان ئال ــدە بولغ ئىلكى
ــك ئاســماندا  ــپ بولغۇچىلى ــى يىغى ــن قولىن ــدى. رەســۇلۇلالھ دۇئادى ــوق ئى ي
تاغــدەك بۇلــۇت پەيــدا بولــدى، رەســۇلۇلالھ مۇنبەردىــن چۈشــمەي تــۇرۇپ 
يامغــۇر ياققانلىقىنــى كــۆردۈم. ھەتتــا رەســۇلۇلالھنىڭ ســاقاللىرى ھــۆل بولــۇپ 
كەتتــى. ئــۇ كۈنــى، ئەتىســى، ئۇنىــڭ ئەتىســى تــا كېلــەر جۈمەغىچــە يامغــۇر 
ــا  ــۇرۇپ: ي ــن ت ــى ئورنىدى ــى ئەراب ــى ھېلىق ــە كۈن ــان جۈم ــدى. كېلىدىغ ياغ
رەســۇلەلالھ! ئۆيلــەر ئۆرۈلــۈپ كەتتــى، مالــالر ســۇغا غــەرق بولــۇپ كەتتــى، 
بىــز ئۈچــۈن ئالــالھ تائاالغــا دۇئا قىلســىال، دېــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
قولىنــى كۆتــۈرۈپ: »ئــى پەرۋەردىگارىــم! ئۈســتىمىزگە ئەمــەس، ئەتراپىمىزغــا 
ياغدۇرغىــن« دەپ دۇئــا قىلــدى ۋە قولــى بىلــەن بۇلۇتقــا ئىشــارەت قىلــدى. 
ــا تــاراپ خــۇددى بۇلۇتــالر ئوتتۇرىســىدىن  شــۇنىڭ بىلــەن بۇلۇتــالر ئەتراپق
يوچــۇق ئەچىلغانــدەك، ئوتتۇرىدىــن ئاســمان ئېچىلــدى. ۋادىــالردا بىــر ئــاي 
ــە،  ــرى كەلس ــن بى ــر تەرىپىدى ــى بى ــڭ قايس ــى. ئەتراپنى ــەل ئاقت ــە س بويىچ

ياققــان مــول يامغۇردىــن ســۆز قىالتتــى.]2]

10. ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ قايتىدىن بوستانلىق بولۇىش
ــۆل ۋە  ــۇرۇق چ ــدەك ق ــۇم بولغىنى ــە مەل ــى ھەممىگ ــم ئارىل ــەرەب يېرى ئ
تاغالردىــن ئىبــارەت بولــۇپ، ئۇنىــڭ باغۇبوســتانلىققا ئايلىنىشــىنى تەســەۋۋۇر 

]1] سەھىھ بۇخارى )4450(.

]]] سەھىھ بۇخارى )881(، مۇسلىم )1490(.
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قىلغىلــى بولمايــدۇ. لېكىــن ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت 
قىلىنغــان ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم »ئــەرەب زېمىنىگــە بوســتانلىق ۋە 

ــدۇ« دېگــەن.]1] ئۆســتەڭلەر قايتىــپ كەلمۈگىچىلىــك قىيامــەت بولماي

بۇ ھەدىستە مۇنداق مۆجىزىلىك ئىككى ھەقىقەت بار
بىرىنچــى ھەقىقەت-پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ »ئــەرەب زېمىنــى« دېگىنــى 
ــى  ــم ئارىل ــەرەب يېرى ــان ئ ــە ئالغ ــتاننى ئىچىگ ــەئۇدى ئەرەبىس ــى س بۇگۈنك
بولــۇپ، بــۇرۇن بــۇ زېمىنــدا ئۆســتەڭلەر بــار ئىــدى ۋە باغــۇ بوســتانلىق، 

ياپيېشــىل ئورمانلىــق ئىــدى. 

ــتەڭ  ــە ئۆس ــاق، ن ــرى قۇرغ ــن بې ــا يىلالردى ــى ھەقىقەت-مىڭالرچ ئىككىنچ
ــە ئۆســتەڭلەر ئاقىدىغــان،  ــە بوســتاندىن ئەســەر بولمىغــان بــۇ زېمىــن يەن ن

ــدۇ.  ــا ئايلىنى ــىل ئورمانلىقق ــتانلىق ۋە ياپيېش بوس

بــۇ ئىككــى ھەقىقــەت پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ »قايتىــدۇ« دېگــەن بىــر 
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــۇ ھەقىقەتلەرن ــدۇ. ب ــۆزىدىن چىقى ــە س كەلىم
زامانىدىــن تارتىــپ يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ ئاخىرىغىچــە ھېچكىــم بىلمەيتتــى. 
ــى  ــى. يىگىرمىنچ ــەۋۋۇرمۇ قىلمايتت ــن دەپ تەس ــى مۇمكى ــۇنداق بولۇش مۇش
ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدا ئىلىم-پەننىــڭ تەرەققــى قىلىشــى سايىســىدە، ئامېرىــكا 
ۋە ياۋرۇپادىكــى چــوڭ ئۈنىۋېرســتىتلەرنىڭ تەتقىقــات بۆلۈملىرىدە مۇتەخەسســىس 
ئالىمالرنىــڭ نەچچــە ئــون يىللىــق جاپالىــق تەتقىــق قىلىشــى بىلــەن ئــەرەب 
ــان،  ــۇرۇن ئۆســتەڭلەر ئاقىدىغ ــل ب ــڭ يى ــون مى ــڭ نەچچــە ئ ــم ئارىلىنى يېرى
ــن  ــىغانلىقى، كېيى ــانالرنىڭ ياش ــى، ئىنس ــاكان ئىكەنلىك ــر م ــىل بى ــوپ يىش ي
ســۇنىڭ تارتىلىــپ قۇرغاقچىلىــق يــۈز بېرىشــى بىلــەن ئىنســانالر بــۇ يەرنــى 

تاشــالپ ســۇ بــار يەرلەرگــە كەتكەنلىكــى كەشــپ قىلىنــدى. 

يەنــە ھازىرقــى جۇغراپىيــە مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ تەتقىقاتــى نەتىجىســىدە ھاۋا 
ــى  ــۇز ئوكياندىك ــىدە م ــىۋاتقانلىقى نەتىجىس ــا ئىسس ــن يىلغ ــڭ يىلدى كېلىماتىنى
ــى،  ــەر يۈزىدىكــى ســۇنىڭ كۆپۈيىۋاتقانلىق ــپ ي ــڭ ئاستا-ئاســتا ئېرى مۇزالرنى
بــۇ شــەكىلدە داۋام قىلىــپ كەلگۈســىدە ئــەرەب يېرىــم ئارىلىنىــڭ ســۈيى مول، 
ــي  ــى ئىلمى ــتانلىققا ئايلىنىدىغانلىق ــۇ بوس ــان، باغ ــتەڭلەر ئاقىدىغ ئېرىق-ئۆس

جەھەتتىــن ئىســپاتالندى.

ــا  ــەن ئۇياقت ــدەك ئىلىم-پ ــدۇ: بۈگۈنكى ــداق ســوئال كېلى ــەردە مۇن ــۇ ي ب

]1] سەھىھ مۇسلىم )1681(.
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ــۇ  ــى ئىلىملەردىنم ــقا جايلىرىدىك ــڭ باش ــىدا دۇنيانى ــۆز زامانىس ــۇن، ئ تۇرس
يىــراق، قۇپقــۇرۇپ بىــر چۆلــدە تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن، ھاياتىــدا مەكتــەپ يۈزى 
ــۇپ  ــە ئوق ــڭ يىلالرچ ــر زاتنى ــان بى ــنى بىلمەيدىغ ــەن، ئوقۇش-يېزىش كۆرمىگ
ــق  ــل تەتقى ــون يى ــە ئ ــلەرنىڭ نەچچ ــان مۇتەخەسسىس ــىل قىلغ ــم تەھس ئىلى
قىلىــپ تېخــى يېڭىدىــن كەشــپ قىلغــان بــۇ ھەقىقەتلەرنــى بىلىشــى مۇمكىنمۇ؟ 
ــە  ــەرەب زېمىنىگ ــۇ »ئ ــداق بولســا، قانداقم ــەس. ئۇن ــن ئەم ــاۋاب: مۇمكى ج
بوســتانلىق ۋە ئۆســتەڭلەر قايتىــپ كەلمۈگىچىلىــك قىيامــەت بولمايــدۇ« دېدى؟ 

دېمــەك، بــۇ ھەقىقەتلەرنــى بىلىدىغــان يالغــۇز بىــر زات بــار، ئــۇ بولســىمۇ 
ــۇ  ــاالم ب ــەر ئەلەيھىسس ــاالدۇر. پەيغەمب ــالھ تائ ــى ئال ــڭ ياراتقۇچىس كائىناتنى
ــەن ۋە  ــەن بىلگ ــى بىل ــڭ بىلدۈرۈش ــالھ تائاالنى ــەت ئال ــى پەق ھەقىقەتلەرن
ــڭ  ــالھ تائاالنى ــۇ ئال ــى ب ــان. يەن ــۆزىنى ئېيتق ــارەك س ــى مۇب يۇقىرىدىك
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھــەق پەيغەمبــەر ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتالش ئۈچۈن 

ــىدۇر.  ــەن مۆجىزىس بەرگ

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســلىرىدە مۇشــۇنداق مۆجىزىلــەر ناھايىتــى 
ــەن  ــدۇرۇز« دېگ ــا جۇۋال ــارەت، نادانغ ــا ئىش ــڭ »ئەقىلغ ــۆپ. ئاتىلىرىمىزنى ك
ــۈپىتىدە  ــەك س ــەت ئۆرن ــە پەق ــق ئوقۇرمەنلىرىمىزگ ــەت ئەقىللى ــۆزىگە بىنائ س
بىــر نەچچــە مۆجىزىنــى كۆرســىتىش بىلــەن، مۆجىزىنىــڭ ھەقىقــەت 
ــارەت  ــن ئىب ــۇرۇق ھىكايىلەردى ــدەك ق ــڭ دېگىنى ــە، ئىنكارچىالرنى ئىكەنلىكىگ
ــىلەرنى  ــى ۋە س ــن بىزلەرن ــالھ تائاالدى ــدۇق. ئال ــارەت قىل ــلىكىگە ئىش ئەمەس
ــان  ــقا ئۇرۇنۇۋاتق ــى بۇزۇش ــىنى، ئەقىدىمىزن ــتەھكەم قىلىش ــدا مۇس ــەق يول ھ
ئادىمىــي شــەيتانالرنىڭ سەپســەتىلىرىگە ئالدىنىــپ ئېزىــپ كېتىشــتىن ساقلىشــىنى 

ــن!  ــز. ئامى تىلەيمى
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تەرجىمان ئىالۋىسى:
ــكىالتلىرىمىز  ــۇنداقال تەش ــدە، ش ــز ئىچى ــەن! خەلقىمى ــك ئوقۇرم ھۆرمەتلى
ئارىســىدا، بولۇپمــۇ ياشــالر قاتلىمىــدا تەرەپبازلىــق، ئۆســەك ســۆز ۋە تەپرىقــە 
ــەن  ــىۋەت بىل ــۇ مۇناس ــەس. ش ــوق ئەم ــۇ ي ــتەك ئىللەتلەرم ــدا قىلىش پەي
دوكتــۇر جامــال مادىينىــڭ »ســەن ھايــات قاينىمىــدا يالغــۇز ئەمــەس« ناملىــق 
ئەســىرىنىڭ يۇقىرىقــى مەســىلىلەرگە ئاالقىــدار قىســمىنى ئۆزلەشــتۈرۈپ تەرجىمــە 

ــا ســۇندۇم.  ــپ، ھوزۇرىڭالرغ قىلى
 ماقالىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان مۇھاكىمــە خاراكتېرلىــك قــاراش ۋە تەنقىدىــي 
پىكىرلەرنــى توغــرا چۈشــىنىپ، ئۆزىمىزدىكــى ئىللەتلەرنــى تۈزەتســەك، 
ــنى  ــە قىلىش ــرا مۇئامىل ــلىرىغا توغ ــرى ۋە قاراش ــي پىك ــقىالرنىڭ تەنقىدى باش
ــقۇنلۇق  ــقا توس ــەت قىلىش ــە ھەرىك ــدا بىرلىكت ــن دەۋا يولى ــەك، ئاندى ئۆگەنس
قىلىدىغــان ئامىلالردىــن ســاقالنغىلى، دەۋا يولىــدا تېخىمــۇ راۋان يــول ئالغىلــى 

ــدۇ: ــداق دەي ــي مۇن ــال مادى ــىنىمەن. جام ــا ئىش بولىدىغانلىقىغ
قېنى ھەممىمىز تۆۋەندىكى سوئالالر ھەققىدە ئويلىنىپ باقايلى! 

تەرەپبازلىقتىن پۈتۈنلەي قۇتۇلۇش كېرەكمۇ؟- 
تەرەپبازلىقنىڭ ھەممىسىدىن ساقلىنىش الزىممۇ؟- 
تەرەپبازلىق نېمە ئۈچۈن ياشالردا كۆپرەك تېپىلىدۇ؟- 
تەرەپبازلىقنىڭ كۈندىلىك ھاياتىمىزغا كۆرسەتكەن تەسىرلىرى قايسىالر؟ - 

ياشــالردىن يۇقىرىدىكــى ســوئالالرنى سوراشــتىكى مەقســەت، ياشــالرنىڭ ھــەر 
دائىــم باشــقىالرغا بېقىنــدى بولــۇپ ياشىشــى، ئۆزىدىكــى قابىلىيەتكــە تايىنىــپ 

تەرەپبازلىق ياىك مېنىڭ توغرا دەپ تۇرۇۋېلىش

تەرەپبازلىق ياىك مېنىڭ توغرا دەپ تۇرۇۋېلىش

ئابدۇلئەھەد ئۇجات تەرجىمىىسجامال مادىي
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ــوڭ  ــەڭ چ ــى ئ ــاش ھاياتىدىك ــلىققا ئوخش ــەت ياراتماس ــق ۋە ئىجادىي يېڭىلى
ــۇم  ــە، ياكــى مەل ــۇم جامائــەت ۋە پارتىي خاتالىقالرغــا كۆنــۈپ قېلىشــتىن، مەل
بىــر ئېقىــم ياكــى مۇئەييــەن بىــر مەزھەپنىــڭ پىكىرىگــە تەرەپبازلىــق قىلىــپ 
مېنىــڭ توغــرا دەپ تۇرۇۋېلىــش، ھــەق ياكــى باتىللىقىنى سۈرۈشــتە قىلماســتىن 

قارىغۇالرچــە ئەگىشىشــتىن ئاگاھالندۇرۇشــتۇر. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ: »قېرىندىشــىڭ زالىــم بولســۇن ياكــى مەزلــۇم 
بولســۇن يــاردەم بەرگىــن!« دېگــەن ھەدىســىنى خاتــا چۈشــىنىۋېلىپ، مۇئەييەن 
شــەخىس ياكــى مۇئەييــەن تەشــكىالتقا، ياكــى ئائىلــە مەنســۇپلىرىغا قارىغۇالرچە 
ــۈن  ــۇنىڭ ئۈچ ــىدۇر. ش ــڭ نامايەندىس ــەلبىي تەرەپبازلىقنى ــىش، س ــان بېس ي
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم،-مەزلۇم بولســىغۇ يــاردەم بېرىمــەن، زالىمغــا قانــداق 
ــن  ــىڭنى زۇلۇمدى ــىگە، -قېرىندىش ــورىغان كىش ــەن؟- دەپ س ــاردەم بىرىم ي
تۇسۇشــۇڭ ئۇنىڭغــا يــاردەم بەرگىنىــڭ بولىــدۇ، -دېگــەن]1] جاۋابــى ئارقىلىق 

بــۇ خاتــا چۈشــەنچىگە تۈزىتىــش بەرگــەن.

ــكىالتقا  ــرەر تەش ــى بى ــە ۋەياك ــرەر جامائەتك ــى بى ــكە ياك ــۇم شەخس مەل
كۆڭــۈل بېرىــپ، ئاكتىــپ پائالىيەتتــە بولــۇپ كەلگــەن كىشــىلەر ئەگــەر باشــقا 
تەشــكىالت ۋە جامائەتلەرنىــڭ پىكرىنــى چەتكــە قاقســا، ئــۆزى مەنســۇپ بولغان 
جامائــەت ياكــى تەشــكىالتالرنىڭ مۇتلــەق توغــرا، باشــقىالرنىڭ مۇتلــەق خاتــا 

دەپ قارىســا، ئۇنــداق كىشــىنى تەرەپبازلىــق قىلــدى دېســەك بولىــدۇ. 

تەرەپبازلىقنىڭ ئىپادىلىرى: 

-ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت، تەشــكىالت ياكــى پارتىيىنــى 
ــىگە  ــۇق دەرىجىس ــاش ۋە ئۇلۇغل ــادە ماخت ــن زىي ــتازىنى ھەددىدى ــى ئۇس ياك

كۆتۈرۈۋېلىــش.

ــۆز ۋە  ــىلەرنىڭ س ــەن كىش ــۈل بەرگ ــى كۆڭ ــان ياك ــاش بولغ ــە ب - ئۆزىگ
ئىــش – ھەرىكەتلىرىنــى مۇتلــەق توغــرا ۋە خاتالىقتىــن خالىــي دەپ بىلىــش. 

ــق،  ــەق ئىقتىدارلى ــكىالتنى مۇتل ــى تەش ــەت ياك ــان جامائ ــۇپ بولغ - مەنس
ــاراش.  ــى دەپ ق ــەق ياخش ــى مۇتل ئىش

ــئۇللىرى ۋە  ــكىالتنىڭ مەس ــى تەش ــەت ياك ــان جامائ ــۆزى مەنســۇپ بولغ -ئ
ــىنىش.  ــمايدۇ!-دەپ ئىش ــي، خاتاالش ــن خالى ــى كەمچىلىكتى ئەزالىرىن

قېنى دوستالر، ئويالپ باقايلى! يۇقىرىدىكى چۈشەنچىلەر توغرىمۇ؟ 

]1] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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ــى ۋە  ــز خەلق ــى، ئەزى ــەددەس دىن ــى مۇق ــەس. چۈنك ــرا ئەم ــە توغ ئەلۋەتت
ــى  ــەر، تەشــكىالتالر ياك ــان جامائەتل ــەت قىلىۋاتق ــى ئۈچــۈن خىزم ــا ۋەتىن ئان
ــڭ  ــىدۇ. ئۇالرنى ــە ئېرىش ــا ئەجىرگ ــە يارىش ــى نىيىتىگ ــلەر– ھەممىس شەخىس
بىرىنــى چــوڭ، بىرىنــى كىچىــك، بىرىنــى ئۈســتۈن، بىرىنــى تــۆۋەن كــۆرۈش 
بىزنىــڭ ئىشــىمىز ئەمــەس. ئــۇالر توغــرا قىلغــان بولســا ھەسســىلەپ ســاۋابقا 
ئېرىشــىدۇ، توغــرا قىلىمــەن دەپ خاتــا كەتكــەن تەقدىردىمــۇ يەنــە ئەجىردىــن 
مەھــرۇم قالمايــدۇ. چۈنكــى ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلــەپ توغرىغــا يېتىــش 
ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن مۇجتەھىــد توغــرا قىلســۇن، خاتــا قىلســۇن 
ھــەر ئىككــى ئەھۋالــدا ســاۋابتىن مەھــرۇم قالمايــدۇ. دېمــەك ئــۇالر ئومۇمــەن 

ياخشــىلىققا نامــزات مۇبــارەك كىشــىلەردۇر. 

ــرى  ــڭ ئاالمەتلى ــلىك تەرەپبازلىقنى ــقا تېگىش ــد قىلىش ــى تەنقى ــەش ياك ئەيىبل
قايســى؟ 

ئەزىــز دوســتالر! يۇقىرىــدا تەرەپبازلىقنىــڭ ئاالمەتلىــرى ۋە بــۇ ئاالمەتلەرنىــڭ 
ئۆزىمىــزدە بــار يوقلىقىنــى بىلىــپ يەتتــۇق. 

 تۆۋەنــدە تەرەپبازلىقتىــن ســاقلىنىش ۋە يىراق تۇرۇشــىمىز ئۈچۈن ئەيىبلەشــكە 
تېگىشــلىك تەرەپبازلىقنىڭ ئاالمەتلىرىنــى بىلىۋااليلى:

ئاالمەتلىــرى  تەرەپبازلىقنىــڭ  تېگىشــلىك  ساقلىنىشــقا  ۋە  ئەيىبلــەش   
ئىبــارەت:  تۆۋەندىكىلەردىــن 

ــدا  ــا ئالغان ــكىالتنى تىلغ ــى تەش ــەت ياك ــان جامائ ــۆزى مەنســۇپ بولغ - ئ
ــش.  ــان قىلى ــلەتلىرىنىال باي ــۈزەل خىس ــرى ۋە گ ــەت ئاالھىدىلىكلى پەق

- ئــۆزى مەنســۇپ بولمىغــان جامائەت ياكــى تەشــكىالتالرنىڭ كەمچىلىكلىرىنىال 
تىلغــا ئېلىــش، ھــەر دائىــم ئەيىب-نۇقســانلىرىنى ئىــزدەش، ئاالھىدىلىــك ۋە 

ياخشــى تەرەپلىرىنــى كۆرمەســكە ســېلىش ۋە تىلغــا ئالماســلىق. 

ــان  ــب نۇقس ــىلەردە ئەيى ــى كىش ــكىالت ئىچىدىك ــى تەش ــەت ياك - جامائ
بولســىمۇ كۆرمەســكە ســېلىپ دائىــم ماختــاپ كۆككــە كۆتــۈرۈش، تۈزىتىشــكە 

ــلىق.  تىرىشماس

- ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائەتتىــن بولمىغــان كىشــىلەردە ئارتۇقچىلىــق 
بولســىمۇ قەدىرلىمەســلىك، ئىلىــم ۋە قابىلىيەتتــە ئۈســتۈن بولســىمۇ ھۆرمــەت 
ــال  ــا دەرھ ــۈپ قالس ــق ئۆتۈل ــازراق خاتالى ــن ئ ــەر ئۇالردى ــلىق، ئەگ قىلماس

ئەتراپقــا يېيىــش ۋە يامــان كــۆۈش. 

ــوڭ  ــى چ ــن خېل ــەت ئەزالىرىدى ــان جامائ ــۇپ بولغ ــۆزى مەنس ــا ئ - ئەمم
خاتالىــق ئۆتۈلســىمۇ كۆرمەســكە ســېلىش، ئاڭلىمــاس بولۇۋېلىــپ قارىغۇالرچــە 
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ــداش.  قوغ

- ئــۆزى مەنســۇپ بولغــان جامائــەت ياكــى تەشــكىالتنىڭ نىزامنامىســى ياكى 
يــول يۇرۇقلىرىنــى مۇقەددەسلەشــتۈرۈپ، ئۇالرنــى قارىغۇالرچە ئەگىشــىش.

جۈملىدىــن كۈنىمىــزدە بىــر قىســىم شــەخس ۋە تەشــكىالتالردا كۆرۈلىۋاتقــان 
ئىككــى تۈرلــۈك مەســىلە مەۋجــۇت. بىــرى، ياخشــى كــۆرۈش ياكــى يامــان 
كۆرۈشــتە پاسســىپلىققا ياكــى ئاشــقۇنلۇققا پېتىــپ قېلــپ، ئادىــل بواللماســلىق. 
ــۆز  ــا ئ ــقا، ھەتت ــل بولۇش ــتا ئادى ــە ئىش ــى ھەمم ــز بىزن ــى، دىنىمى ھالبۇك
زىيىنىغــا بولســىمۇ ئادىــل گۇۋاھچــى بولۇشــقا، ئاچچىقىــم كەلــدى دەپ ھــەق 
ــەخس  ــدۇم دەپ ش ــوش بول ــلىققا، خ ــتىن قاچماس ــە تۇرۇش ــەت تەرەپت ۋە ئادال
ۋە جامائەتلەرنــى باتىلغــا ئىتتىرمەســلىككە، بىــر كىشــى بىلــەن دۈشمەنلىشــىپ 
ــق  ــتچىل گۇۋاھلى ــۈن راس ــى ئۈچ ــىنىڭ مەنپەئىت ــۇ كىش ــىمۇ، ئ ــان بولس قالغ

ــدۇ.  ــاش تارتماســلىققا چاقىرى بېرىشــتىن ب

ــرەر  ــدۇ: »بى ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــە ئال ــۇ ھەقت ب
ــەۋەپ  ــلىقىڭالرغا س ــل بولماس ــا ئادى ــڭالر ئۇالرغ ــان ئۆچمەنلىكى ــە بولغ قەۋمگ
ــۇڭالر  ــل بولۇش ــۇرۇپ ئادى ــەن ت ــا ئۆچم ــىلەرنىڭ ئۇالرغ ــۇن، س بولمىس
ــەن  ــالھ ھەقىقەت ــۇڭالر، ئال ــن قورق ــدۇر. ئالالھتى ــەڭ يېقىن ــا ئ تەقۋادارلىقق

ــەۋەرداردۇر«]1]. ــىڭالدىن خ قىلمىش

ــڭ  ــى جامائەتنى ــە ياك ــان پارتىي ــۇپ بولغ ــۆزى مەنس ــى، ئ ئىككىنچىس
كۆرســەتمىلىرى ۋە بەلگىلىمىلىرىگــە قارىغۇالرچــە ئەگىشــىش. ۋاھالەنكــى، 
ــەت  ــىپالر، پەق ــە ۋە پىرىنس ــى نىزامنام ــكىالت ۋە پارتىيىلەردىك ــەت، تەش جامائ
شــۇ جامائەتنىــڭ تەربىيــە ئاساســى ياكى نىشــانغا يېتىشــنىڭ ۋاســتىلىرى بولۇپ، 
زامــان ۋە ماكاننىــڭ ئۆزگىرىشــى بىلــەن ئۆزگىرىــدۇ. جامائەتتىكــى پىرىنســىپالر 
بــەزى كــەم ئەقىــل، مەســىلىلەرنى تــار دائىرىــدە تەھلىــل قىلىدىغــان نــادان، 
ــى  ــۇت ياك ــان ب ــدەك چوقۇنىدىغ ــانالرنىڭ ئويلىغىنى ــپ، كاج ئىنس مۇتەئەسس
ئەمەلگــە ئېشىشــى مەقســەت قىلىنغــان غايىمــۇ ئەمەســتۇر. ئەپسۇســكى، بــەزى 
ــڭ  ــى پارتىيەنى ــكىالت ياك ــەت، تەش ــان جامائ ــۆزى مەنســۇپ بولغ ــىلەر ئ كىش
ــا  ــڭ ھەتت ــلەرنىڭ، مىللەتنى ــۈن شەخس ــلىك ئۈچ ــىر يەتكۈزمەس ــا تەس ئابرۇيىغ

ــدۇ.  ــان قىلى ــۇ قۇرب ــڭ مەنپەئىتىنىم ــدە دىننى بەزى

تەرەپبازلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ 10 خىل يولى: 
1. ئالقىش ياكى تەنقىد كىشىنىڭ ئۆزىگە ئەمەس، پىكىرىگە قارىتىلغان بولۇشى. 

]1]  مائىدە سۈرىسى: 8-ئايەت. 
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2. ئۆز-ئۆزىنى تەنقىد قىلىشتا شىجائەتلىك ۋە جۈرئەتلىك بولۇش. 

3. ئۆز خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىش روھىنى يېتىلدۈرۈش. 

ــەن  ــاللىق بىل ــى ۋە خۇش ــۈل ئازادىلىك ــى كۆڭ ــقىالرنىڭ تەنقىدلىرىن 4. باش
ــش.  ــۇل قىلى قوب

5. باشــقىالردىن ئۆزىنىــڭ خاتالىــق ۋە كەمچىلىكلىرىنى كۆرســىتىپ قويۇشــىنى، 
نەســىھەت قىلىــپ تۇرۇشــىنى تەلــەپ قىلىش. 

6. باشقىالرنىڭ ئىلمىي قابىلىيىتى ۋە ئارتۇقچىلىقلىرىدىن پايدىلىنىش. 

7. قارشىلىشــىپ قالغــان ياكــى ئىختىالپلىشــىپ قالغــان كىشــىلەر ياخشــىلىق 
قىلســا ئۇالرغــا رەھمــەت ئېيتىــش ۋە مىننەتتدارلىــق بىلــدۈرۈش. 

8. قارشىلىشــىپ قالغــان ياكــى ئىختىالپلىشــىپ قالغــان كىشــىلەرگە تۆھمــەت 
قىلىنســا، ئالقىشــلىماي، مۇداپىئــە قىلىــش. 

9. دۈشمەنلىشــىپ قالغــان كىشــى باشــقىالر تەرىپىدىــن زۇلــۇم قىلىنســا، ئۇنى 
ــاردەم بېرىش.  ــداش ۋە ي قوغ

10. باشقىالرنىڭ مېھرى-مۇھەببىتى ۋە ئېھتىرامىغا مىننەتدارلىق بىلدۈرۈش. 

 قېنى دوستالر، بىز بۇالرنى ئۆزىمىزدە ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تەييارمۇ؟

تەرەپبازلىقنىــڭ باشالمچىســى ۋە تەرەپبازلىققــا دەســلەپ ئاســاس ســالغۇچىنىڭ 
ئىبلىــس ئىكەنلىكىنــى بىلەمســىلەر؟ 

ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئالــالھ ئىبلىســقا ســېنى 
ــدى.  ــڭ دې ــەجدە قىلمىدى ــقا س ــدا نىمىش ــان چېغىم ــقا بۇيرىغ ــەجدە قىلىش س
ئىبلىــس مــەن ئۇنىڭدىــن ئارتــۇق، مېنــى ئوتتىــن، ئۇنــى اليدىــن ياراتتىــڭ 

دېــدى«]1].

ــى  ــراس قالدۇرغانلىقىن ــى ئىنســانغا مى ــدا تەرەپبازلىقن ــان چېغى ــەيتان ئازغ  ش
ــىلەر؟  بىلەمس

شــەيتان ئىنســانغا ئەشــەددى دۈشــمەن. ئۇنىــڭ دۈشــمەنلىكى ئەبەدىــي داۋام 
قىلىــدۇ. 

ــمەن  ــەدەر دۈش ــانغا نەق ــەيتاننىڭ ئىنس ــە ش ــۇ قىسس ــى ب ــا تۆۋەندىك مان
ــدۇ: ــىتىپ بېرى ــى كۆرس ئىكەنلىكىن

]1]  ئەئراف سۈرىسى: 12-ئايەت.
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ــر  ــان بى ــاز قالغ ــادەم، يىقىلىــپ چۈشۈشــكە ئ ــر مۇئمىــن ئ ــر كۈنــى بى بى
كونــا تــام تۈۋىــدە ئولتۇرۇپتــۇ. توســاتتىن بىــر كىشــى كېلىــپ: »بــۇ يــەردە 
ــدۇ.  ــىھەت قىلى ــان« دەپ نەس ــال قالغ ــى ئاران ــام يىقىلغىل ــۇ ت ــا، ب ئولتۇرم
ــىكۇنت  ــە س ــر قانچ ــن بى ــدۇ. ئارىدى ــۇپ كېتى ــال قوپ ــادەم دەرھ ــن ئ مۇئمى

ــىدۇ.  ــۈپ چۈش ــام ئۆرۈل ــەي ت ئۆتە-ئۆتم

مۇئمىــن كىشــى ئۆزىگــە نەســىھەت قىلغــان كىشــىگە رەھمــەت ئېيتىــدۇ ۋە 
ئۆزلىــرى كىــم بولىــال دەپ ســورايدۇ، »مــەن شــەيتان« بولىمــەن دەپ جــاۋاپ 
بېرىــدۇ، –بۇنىڭدىــن ئەجەبلەنگــەن مۇئمىن »ســەن مېنىــڭ دۈشــمىنىم تۇرۇپ، 
يەنــە نېمــە ئۈچــۈن مېنىــڭ ســاق قېلىشــىمنى ئوياليســەن؟« دەپ ســورايدۇ. 
شــەيتان: »مــەن ســاڭا نەســىھەت قىلمىدىــم، لېكىــن مېنىــڭ ئويلىغىنىــم ئەگــەر 
ســەن تــام بېســىۋېلىپ ئۆلــۈپ كېتىــپ قالســاڭ جەننەتكــە كىرىســەن. مېنىــڭ 

ۋەزىپــەم ســېنى جەننەتكــە كىرگۈزمەســلىك!« دەپ جــاۋاپ بېرىــدۇ. 

بــۇ يــەردە شــۇنى ئەســكەرتىپ ئۆتــۈش مۇمكىنىكــى، تەرەپبازلىقنــى مۇتلــەق 
خاتــا ياكــى مۇتلــەق توغــرا دەپ كېســىپ، پىچىۋېتىشــكە بولمايــدۇ. بەلكــى 
ــكە  ــد ۋە ئەيىبلەش ــق، تەنقى ــلىك تەرەپبازلى ــكە تېگىش ــاش ۋە تەقدىرلەش ماخت
ــقا  ــە قىلىش ــپ مۇئامىل ــە ئايرى ــارەت ئىككىگ ــن ئىب ــلىك تەرەپبازلىقتى تېگىش
ــق  ــان تەرەپبازلى ــلىك بولغ ــكە تېگىش ــقا ۋە تەقدىرلەش ــدۇ. ماختاش ــرا كېلى توغ
توغــرا، ســاغالم ۋە كۈچلــۈك دەلىللــەر ئۈســتىگە قۇرۇلغــان پىكىرنــى قوغــداش 
ــى  ــقا ياك ــد قىلىش ــا تەنقى ــۇر. ئەمم ــۇش دېگەنلىكت ــق بول ــى ئېنى ۋە مەيدان
ئەيىبلەشــكە تېگىشــلىك تەرەپبازلىــق ئەقىــل ۋە پىكىــر يۈرگۈزمەســتىنال 

ــەبىيلىكتۇر.  ــان ئەس ــپ چىقق ــتىن كېلى ــىياتقا بېرىلىش ھىسس

بــۇ ھەقتــە دانــاالر مۇنــداق دېگــەن: ياشــالرنىڭ ئــۆز ماھىرلىرىنــى ياخشــى 
كۆرۈشــى تەرەپبازلىــق ئەمــەس، لېكىــن ئــۆز گۇرۇپلىرىنىــڭ باشــقىالرغا زۇلــۇم 

قىلىشــى ئۈچــۈن يــاردەم بېرىشــى تەرەپبازلىقتــۇر. 

ــدا  ــۇالر يۇقىرى ــان. ئ ــى ئاس ــى ناھايىت ــن قۇتۇلۇش ــالرنىڭ تەرەپبازلىقتى ياش
تەنقىــد قىلىنغــان تەرەپبازلىقنىــڭ ئاالمەتلىرىنــى بىلىــپ، ئۇنىڭدىــن ساقالنســا، 
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگە بىــز يۇقىرىــدا ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئۆتكــەن تەرەپبازلىقتىن 

قۇتۇلۇشــنىڭ ئــون پىرىنســىپىغا ئەمــەل قىلســا بولىــدۇ. 

ــپ  ــقا نېس ــتەھكەم تۇرۇش ــدا مۇس ــەق يول ــى ھ ــاال ھەممىزن ــالھ تائ ئال
قىلســۇن، پايدىلىــق ئىلىــم ۋە ئەقىــل پاراســەت ئاتــا قىلىــپ، پىتنە-پاســات ۋە 
تەپرىقىگــە ســەۋەپ بولىدىغــان ھەرقانــداق گــەپ ســۆز، ئىش-ھەرىكەتلەردىــن 

يىــراق قىلســۇن! ئامىــن. 
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شــام دىيارىــدا ياشــاپ ئۆتكــەن بۈيــۈك ئۇيغــۇر ئۆلىماســى، ئەلالمــە ئەلــى 
خوتەنىــي )تۆۋەنــدە ئەلالمــە خوتەنىــي دەپ ئېلىنىــدۇ( مىالدىيــە 1271-يىلــى 
ــى  ــۆز دەۋرىدىك ــۇ ئ ــان. ئ ــات بولغ ــى ۋاپ ــە 1317 -يىل ــۇپ، مىالدىي تۇغۇل
ــۇپ،  ــا بول ــە ئۆلىم ــا ئىگ ــك ئورۇنغ ــىدا بەلگىلى ــاھىبلىرى ئارىس ــم س ئىلى
ــن  ــەر قاتارىدى ــا فەقىھل ــزالر ۋە كاتت ــدار ھافى ــلەر، داڭ ــھۇر مۇھەددىس مەش
ئــورۇن ئالغــان. تەرجىمىھالــى ئەينــى دەۋردىكــى ئەلالمىلــەر قەلىمىگــە مەنســۇپ 

ــەن. ــالرغا پۈتۈلگ تەزكىرە-قامۇس

ئىســالم دۇنياســىدىكى مەشــھۇر ئۆلىماالردىــن ئىمــام ئىبنــى دەقىقىــل ئىيــد 
)1302-1228(، ئىمــام ئىبنــى جەمائــە )1333-1241(، ئىمــام مىززىي )-1256
1342(، ئىمــام بىرزالىــي )1339-1266( ئىمــام ئىبنى تەيمىييــە )1263-1328( 

قاتارلىقــالر ئەلالمــە خوتەنىــي بىلــەن بىــر ئۇســتازنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىــدۇر.

ــى  ــام ئىبن ــي )1348-1274( ۋە ئىم ــام زەھەبى ــن ئىم ــۈك ئۆلىماالردى بۈي
كەســىر )1371-1300( قاتارلىقــالر ئەلالمــە خوتەنىيــدە ئىلىــم تەھســىل قىلغــان 

ــۇپ، ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ شــاگرىتلىرىدۇر. بول

ــورۇن  ــن ئ ــەر تۆرىدى ــدا بۈيۈكل ــۇر ئىســالم تارىخى ــي ئۇيغ ــە خوتەنى ئەلالم
ــك  ــى كۆپچىلى ــڭ ھايات ــە ئۇنى ــىمۇ، بۈگۈنگىچ ــلىك زات بولس ــقا تېگىش ئېلىش
ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىرىگــە تېخــى ۋاراقالنمىغــان يېڭــى ســەھىپە بولــۇپ كەلــدى. 

شام دىيارىدا چاقنىغان بۈيۈك شام دىيارىدا چاقنىغان بۈيۈك 
ئۇيغۇر ئۆلىامىس، ئەلالمە ئەىل ئۇيغۇر ئۆلىامىس، ئەلالمە ئەىل خوتەنىيخوتەنىي

ئابدۇلال روزىمۇھەممەت 
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بىــز بــۇ ماقالىــدە ئۇنىــڭ ھاياتىدىــن بىــر قانچــە ســەھىپە ســۇنماقچىمىز.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ تولۇق ئىسمى ۋە تۇغۇلغان ۋاقتى

ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ تولــۇق ئىســمى ئەالئۇددىــن ئەبۇلھەســەن ئەلــى بىــن 
ــۇ  ــۇفىيدۇر. ئ ــافىئىي س ــي ش ــي خوتەنى ــالھ تۈركى ــن ئابدۇل ــەد بى مۇھەمم

ــان]1]. ــى( تۇغۇلغ ــە 1271-يىل ــى )مىالدىي ــە 670-يىل ــەن ھىجرىي تەخمىن

ــى  ــۇپ، دىنن ــى بول ــەت نام ــڭ ھۆرم ــە خوتەنىينى ــن« ئەلالم »ئەالئۇددى
ــۇپ،  ــى بول ــڭ كۈنيىت ــەن ئۇنى ــدە. ئەبۇلھەس ــەن مەنى ــەلدۈرگۈچى دېگ يۈكس
ئىســمى ئەلــى، ئاتىســىنىڭ ئىســمى مۇھەممــەد، بوۋىســىنىڭ ئىســمى 

ئابدۇلالھتــۇر.

ــك  ــەن تەۋەلى ــي« دېگ ــمىدىكى »خوتەنى ــۇق ئىس ــڭ تول ــە خوتەنىينى ئەلالم
نامىدىــن ئۇنىــڭ خوتەنلىــك ئىكەنلىكــى، »تۈركىــي« دىــن تــۈرك )ئۇيغــۇر(
لىقــى، »شــافىئىي«دىن شــافىئىي مەزھىپىگــە تەۋەلىكــى، »ســۇفىي« دېگەندىــن 

بولســا تەســەۋۋۇپ ئەھلــى ئىكەنلىكــى ئايــان بولىــدۇ.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۆسۈپ يېتىلىىش ۋە ئوقۇش ھاياىت

ئەلالمــە خوتەنىــي يېتىــم بــاال بولــۇپ، كىچىــك ياشــتا ســۇرىيەنىڭ دەمەشــق 
ــۇددىن  ــا نەفىس ــا ئۆلىم ــقتە كاتت ــەن ۋە دەمەش ــۈپ كەلگ ــەھىرىگە كۆچ ش
ــە قىلىۋەتكــەن ئۆيىگــە  ھەررانىينىــڭ )؟-1298( ھەدىــس مەدرىسەســىگە ۋەخپ

ــكەن]2]. چۈش

ئەلالمــە خوتەنىــي »قۇرئــان كەرىم«نــى يادىــالش بىلــەن ئوقــۇش ھاياتىغــا 
قــەدەم باســقان. ئــۇ »ئەتتەنبىــھ«، »ئەلمۇقەددىمــە«]3] قاتارلىــق كىتابالرنىمــۇ 
يادىلىغــان. ئــەرەب تىلــى بىلىملىرىنــى ئۆگەنگــەن. ئــۇ يەنــە تىلشۇناســلىق، 
نەسەبشۇناســلىققا دائىــر كىتابالرنىمــۇ يادىلىغــان]4]. كېيىــن ئــۇ ھەدىــس ئىلمىگە 

بېرىلىــپ كاتتــا ئالىمــالردا ھەدىــس ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن.

ئــۇ كىچىكىدىنــال تەقــۋادار، دىيانەتلىــك ئىــدى، ئۇنىــڭ قىرائىتــى ناھايتــى 
گــۈزەل ئىــدى، خەتنــى چىرايلىــق يازاتتــى، كەمتــەر ئىــدى، كــۆپ ئىبــادەت 

قىالتتــى. 

ئىمــام زەھەبىــي بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئۇدەمەشــققە بــاال ۋاقتىــدا 
]1] ئىمام بىرزالىي: »المقتفى«، 2-جىلد، 257-بەت؛ ئىمام زەھەبىي: »المعجم المختص بالمحدثين«، 90-بەت؛ ئىمام ئىبنى 

ھەجەر: »الدرر الكامنة« 3-جىلد، 110-بەت. 
]]] ئىمام سەفەدىي: »الواف بالوفيات«، 9-جىلد، 213-بەت.

]3] مەنبەلەردە »ئەتتەنبىھ«، »ئەلمۇقەددىمە« دېگەن كىتابالرنىڭ مۇئەللىپ ئىسىملىرى قەيت قىلىنمىغان. »ئەتتەنبىھ « دېگەن 
كىتاب ئەبۇ ئىسھاق شىيرازىينىڭ شافىئىي فىقھىسىدە يېزىلغان كىتابى بولۇشى مۇمكىن؛ »ئەلمۇقەددىمە« ئىبنى ھاجىبنىڭ »كافىيە« 

ئىسمى بىلەن مەشھۇر بولغان ئەرەب تىلى گىرامماتىكىسىغا ئائىت كىتابى بولۇشى مۇمكىن.
]]] ئىمام بىرزالىي: »المقتفى«، 2-جىلد، 257-بەت.
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كەلگــەن بولــۇپ، دىيانەتلىــك، ســاغالم مۇھىتتــا ئۆســۈپ يېتىلگــەن. ›قۇرئــان 
كەرىــم‹، ›ئەتتەنبىــھ‹، ›ئەلمۇقەددىمــە‹ قاتارلىــق كىتابالرنى يادىلىغــان، ھەدىس 
ــپ  ــىل قىلى ــى تەھس ــلىرىنىڭ كۆپىن ــان ھەدىس ــان. ئاڭلىغ ــان ۋە ئوقۇغ ئاڭلىغ
ــۇپ،  ــاال بول ــم ب ــۇ يېتى ــدى. ئ ــق ئى ــى چىرايلى ــڭ قىرائىت ئۆگەنگــەن. ئۇنى
ــى  ــى، ئادەمگەرچىلىك ــادەت قىالتت ــۆپ ئىب ــدى، ك ــق ئى ــەر ۋە ئەخالقلى كەمت

ناھايىتــى كۈچلــۈك ئىــدى«]1]. 

ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۇستازلىرى
ــەن،  ــپ ئۆگەنگ ــى بېرىلى ــى ئىلىملىرىن ــس ۋە فىقھ ــي ھەدى ــە خوتەنى ئەلالم
ئــۇ بــۇ ئىلىملــەردە ئىجتىھــاد بىلــەن كــۆپ تىرىشــچانلىق كۆرســىتىپ ئاخىــرى 

كۆزگــە كۆرۈنگــەن مۇھەددىــس ۋە فەقىــھ بولــۇپ يېتىشــىپ چىققــان.

ــان.  ــم ئالغ ــن تەلى ــا ئۆلىماالردى ــى كاتت ــۆز دەۋردىك ــي ئ ــە خوتەنى ئەلالم
ــن: ــىمىز مۇمكى ــى كۆرسىتىش ــتازلىرىدىن تۆۋەندىكىلەرن ــڭ ئۇس ئۇنى

شەيىخ مەھمۇد رۇمىي )؟-90]1(.. 1

شــەيىخ مەھمــۇد رۇمىــي تەقــۋادار، ســالىھ ئۇســتازالردىن بولۇپ، مەســجىدتە 
ئېتىكاپتــا ئولتۇراتتــى، ئۇنىــڭ دەمەشــق جامەســىدە بىــر ســاندۇقى بــار ئىدى، 
ئــۇ ســاندۇقىنىڭ قېشــىدا ئولتــۇرۇپ ئېتىــكاپ قىالتتــى، ئــۇ ئەلالمــە خوتەنىينى 
تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرگەن]2]. شــەيىخ مەھمــۇد رۇمىــي ۋاپــات بولغاندىــن كېيىن 
ئەلالمــە خوتەنىــي ئۇنىــڭ ئورۇنباســارى بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن قالغــان ھېلىقــى 

ــق قىلغان]3]. ــاندۇققا ئىگىدارچىلى س
ئەلالمە فەخرۇددىن ئىنب بۇخارىي )91]1199-1(. ]

ئەلالمــە فەخرۇددىــن ئىبــن بۇخارىــي كاتتــا ھەدىــس ئالىمــى بولــۇپ، ئــۇ 
ئىمــام ئىبنــى دەقىقىــل ئىيــد، ئىمــام ئىبنــى جەمائــە كەبــى ئــۆز دەۋرىدىكــى 
قازىكاالنالرنىــڭ، ئىمــام مىززىــي، ئىمــام بىرزالىــي كەبــى شــۇ دەۋرنىــڭ كاتتــا 

مۇھەددىــس ۋە ھافىزلىرىنىــڭ ئۇســتازىدۇر.

ــۇ  ــى تەيمىييەنىڭم ــام ئىبن ــە ئىم ــي يەن ــن بۇخارى ــن ئىب ــە فەخرۇددى ئەلالم
ئۇســتازى بولــۇپ، ئىبنــى تەيمىييــە بــۇ ئۇســتازىنىڭ ھۇزۇرىغــا كىرســە يايراپ 
ــات«  ــواف بالوفي ــڭ »ال ــەفەدىي ئۆزىنى ــام س ــەن]4]. ئىم ــى بىلدۈرگ كېتىدىغانلىقىن
دېگــەن ئەســىرىدە، فەخرۇددىــن ئىبــن بۇخارىيدىــن ھەدىــس رىۋايــەت قىلغــان 
شــاگىرتلىرى قاتارىــدا يۇقىرىــدا زىكىــر قىلىنغــان ئالىمــالر بىلــەن بىرگــە ئىمام 

]1] ئىمام زەھەبىي: »املعجم املختص باملحدثني«، 90-بەت.

]]] ئىمام زەھەبى: »تاريخ اإلسالم« 51-جىلد، 392-بەت.

]3] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 1-جىلد، 190-بەت.

]]] ئىمام سەفەدىي: »الواف بالوفيات«، 20-جىلد، 122-بەت. 
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ئىبنــى تەيمىييــە، ئەلالمــە خوتەنىيلەرنىمــۇ كۆرســەتكەن]1].

ــۇ  ــي قاتارلىقالرم ــام ھىجرانى ــەر، ئىم ــى ھەج ــام ئىبن ــي، ئىم ــام زەھەبى  ئىم
ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ئىبــن بۇخارىينىــڭ شــاگىرتى ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن.]2]

ئىامم تاجۇددىن فەزارىي )91]1-]]]1(. 3

ــا  ــك ماقامىغ ــىدا مۇجتەھىدلى ــافىئىي فىقھىس ــي ش ــن فەزارى ــام تاجۇددى ئىم
يەتكــەن ئۆلىمــا. ئەلالمــە خوتەنىــي بــۇ زاتتــا فىقھــى ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن، 

ــەن.  ــى ئۆگەنگ ــى ئىلمىن ــىدە فىقھ ــۇ كىش ــۇ ب ــام بىرزالىيم ئىم

ئىمــام زەھەبىــي ۋە ئىمــام ئىبنــى ھەجــەر ئۆزلىرىنىــڭ ئەســەرلىرىدە ئەلالمــە 
ــڭ ھــەر  ــدە بۇالرنى ــى بەرگەن ــڭ تەرجىمىھالىن ــام بىرزالىيالرنى ــي ۋە ئىم خوتەنى
ــن  ــام تاجۇددى ــتازىنىڭ ئىم ــەن ئۇس ــى ئۆگەنگ ــى ئىلمىن ــىنىڭ فىقھ ئىككىلىس
ــۆز  ــۇ ئ ــام بىرزالىيم ــقا ئىم ــەتكەن]3]. شۇڭالش ــى كۆرس ــي ئىكەنلىكىن فەزارى
ئەســىرىدە ئەلالمــە خوتەنىينــى »ھاياتىنىــڭ كــۆپ ۋاقىتلىرىــدا بىزگــە ھەمــراھ 

ــەن]4].  ــز« دېگ ــان ھەمراھىمى بولغ

ــڭ  ــن ئۇنى ــن كېيى ــات بولغاندى ــن ۋاپ ــام تاجۇددى ــي ئىم ــە خوتەنى ئەلالم
ئوغلــى ئىمــام شــىھابۇددىندا ئوقۇغــان. بــۇ ھەقتــە ئىمــام زەھەبىــي مۇنــداق 
دەيــدۇ: »ئــۇ )ئەلالمــە خوتەنىينــى دېمەكچــى( ئۇســتاز تاجۇددىــن ۋە ئۇنىــڭ 
ئوغلىــدا فىقھــى ئىلمىنــى ئۆگەنگــەن. ئــۇ داۋاملىــق ئىلىــم ۋە ئىبــادەت بىلــەن 

مەشــغۇل بوالتتــى. ئــۇ كەمتــەر، زېــرەك ۋە ســالىھ كىشــى ئىــدى«]5].

ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ يەنــە نۇرغــۇن ئۇســتازلىرى بولــۇپ، بىــز يۇقىرىقىــالر 
بىلــەن كۇپايىلەنــدۇق.

ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئىلمىي مەشغۇالتلىرى ۋە شاگىرتلىرى 
ئەلالمــە خوتەنىــي كــۆپ كىتــاب ئوقۇيتتــى، ئىلمىــي ســۆھبەتلەردە بوالتتــى، 
ــى.  ــەرلەرنى يازاتت ــت ئەس ــكە ئائى ــى، ھەدىس ــس ئاڭاليتت ــن ھەدى ئالىمالردى
ــل  ــڭ ھەرخى ــۈرۈش، كىتابالرنى ــاب كۆچ ــە كىت ــۇ يەن ــىرت ئ ــن س بۇالردى
ــى سېلىشــتۇرۇش  ــى تۈزىتىــش، ئۇالرن كۆچۈرۈلمــە نۇســخىلىرىدىكى خاتالىقالرن
قاتارلىــق ئىشــالر بىلەنمــۇ مەشــغۇل بوالتتــى. ئــۇ بــۇ ئىشــالرنى ناھايىتــى 

]1] يۇقىرىقى ئەسەر: 20-جىلد، 123-بەت. 

]]] ئىمام زەھەبىي: »ذيول العر«، 4-جىلد، 46-بەت؛ ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامنة«، 3-جىلد، 111-بەت؛ ئىمام ھىجرانىي: 
»قالدة النحر«، 6-جىلد، 93-بەت.

]3] ئىمام زەھەبىي: »معجم شيوخ الذهبي«، 379-بەت؛ ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامنة«، 3-جىلد، 273-بەت؛.

]]] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 2-جىلد، 256-بەت.

]]] ئىمام زەھەبىي: »معجم شيوخ الذهبي«، 379-بەت.
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ــى. ــا قىالتت پۇخت

ــىدا  ــالر ئارىس ــۇ تالىپ ــدى، ئ ــق ئى ــى چىرايلى ــڭ خېت ــە خوتەنىينى  ئەلالم
مۇتەداۋىــل بولغــان »التنبيــه«، »العمــدة«، »الربعــني النوويــة«، »الربعــون البلدانيــة«، »الجرجانيــة«، 
»الحــكام« قاتارلىــق نۇرغــۇن دەرســلىك كىتابالرنــى كۆچــۈرۈپ چىققــان]1]. ئۇنىڭ 

كۆچۈرگــەن كىتابلىرىدىــن ئۆلىمــاالر ۋە تالىبــۇل ئىلمىلــەر كــۆپ پايدىالنغــان. 
كىشــىلەر كىتابالرنىــڭ باشــقا نۇســخىلىرىدىكى خاتالىقالرنــى ئۇنىــڭ كۆچۈرگــەن 

نۇسخىســىدىكى كىتابــالر بىلــەن سېلىشــتۇرۇپ تۈزەتكــەن.

ئەلالمــە خوتەنىــي يەنــە شــاگىرتالرغا تەلىــم بېرەتتــى، ئۇنىــڭ يېتىشــتۈرگەن 
شــاگىرتلىرى كــۆپ بولــۇپ، مەشــھۇر ئۆلىماالردىــن ئىمــام زەھەبىــي، ئىمــام 

ئىبنــى كەســىر قاتارلىقالرمــۇ ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ شــاگىرتلىرىدۇر.

ــرى بېرىلگــەن »معجــم  ــي ئۆزىنىــڭ ئۇســتازلىرىنىڭ تەرجىمھاللى ئىمــام زەھەبى
شــيوخ الذهبــي« دېگــەن قامۇســىدا ۋە يەنە مۇھەددىــس ئۇســتازلىرىنىڭ تەرجىمىھالى 

بېرىلگــەن »املعجــم املختــص باملحدثــني« دېگەن كىتابىــدا ئەلالمە خوتەنىينى ئۇســتازلىرى 
ــان]2].  ــدا زىكىر قىلغ قاتارى

ئىمــام زەھەبىــي يەنــە »تذكــرة الحفــاظ« دېگــەن تەزكىرىســىدە ئوچــۇق قىلىــپ 
ــارەك زات  ــد ۋە مۇب ــس، زاھى ــھ، مۇھەددى ــەن فەقى ــەن: »م ــداق دېگ مۇن
ئەبۇلھەســەن ئەلــى بىــن مۇھەممــەد تۈركىــي خوتەنىــي شــافىئىيدىن ھەدىــس 

ــم«]3].  ئاڭلىدى

دېمــەك ئىمــام زەھەبىــي ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ھەدىــس ئاڭلىغــان شــاگىرتى 
ھېســابلىنىدۇ.

ئىمام ئىبنى كەسىرمۇ ئەلالمە خوتەنىيگە شاگىرت ھېسابلىنىدۇ. 

دوكتــور ئىبراھىــم ئەلــى ســاندۇقچى نەشــرگە تەييــارالپ، ســەئۇدى 
ــىر  ــرىياتى نەش ــوم والحكــم« نەش ــة العل ــەھىرىدىكى »مكتب ــە ش ــتاننىڭ مەدىن ئەرەبىس
قىلغــان ئىمــام ئىبنــى كەســىرنىڭ »املســائل الفقهية« دېگــەن ئەســىرىنىڭ 1986-يىل 
نەشــرى بىرىنچــى باسمىســى كىرىــش ســۆز قىســمىدىكى نەشــرگە تەييارلىغۇچــى 
ــى  ــام ئىبن ــدا ئىم ــىرنىڭ تەرجىمىھالى ــى كەس ــام ئىبن ــەن ئىم ــن بېرىلگ تەرەپتى

ــىتىلگەن]4]. ــۇ كۆرس ــە خوتەنىيم ــدا ئەلالم ــتازلىرى قاتارى ــىرنىڭ ئۇس كەس

]1] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 2-جىلد، 257-بەت.

]]] ئىمام زەھەبىي: »معجم شيوخ الذهبي«، 379-بەت؛ 379-بەت؛ ئىمام زەھەبىي: »املعجم املختص باملحدثني«، 110-بەت.

]3] ئىمام زەھەبىي: »تذكرة الحفاظ«، 4-جىلد، 1505-بەت.

]]] بۇ مەنبەدە يەنە ئىمام ئىبنى كەسىرنىڭ ئۇستازلىرى قاتارىدا يەنە بىر ئۇيغۇر ئالىمى ئىمام، ئەلالمە يۇسۇف خوتەنىيمۇ زىكىر 
قىلىنغان، ئىمام ئىبنى كەسىرنىڭ »املسائل الفقهية« دېگەن ئەسىرىنىڭ 23-ۋە 18-بەتلىرىگە قارالسۇن.
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تەييــارالپ، ســەئۇدى  نەشــرگە  مۇھەممــەد ســەالمە  بىــن  ســامىي 
ئەرەبىســتاننىڭ رىيــاز شــەھىرىدىكى »دار طيبــة« نەشــرىياتى نەشــىر قىلغــان ئىمــام 
ئىبنــى كەســىرنىڭ »تفســر القــرآن العظيــم« دېگــەن ئەســىرىنىڭ 1999-يىــل نەشــرى 
ئىككىنچــى باسمىســى 1-جىلــد كىرىــش ســۆز قىســمىدا بېرىلگــەن ئىمــام ئىبنى 
ــدا  ــتازلىرى قاتارى ــىرنىڭ ئۇس ــى كەس ــام ئىبن ــۇ ئىم ــىرنىڭ تەرجىمىھالىدىم كەس

ــىتىلگەن]1]. ــۇ كۆرس ــە خوتەنىيم ئەلالم

ئىمــام ئىبنــى كەســىر ئۆزىمــۇ ئەلالمــە خوتەنىــي ھەققىــدە مۇنــداق دەيــدۇ: 
»ئــۇ )يەنــى خوتەنىــي( فازىــل كىشــى ئىــدى، خەتنــى چىرايلىــق يازاتتــى، ئۇ 
›التنبيــه‹، ›العمــدة‹ قاتارلىــق كىتابالرنــى كۆچۈرگــەن ئىــدى، كىشــىلەر ئۇنىڭدىــن 

ــتۇراتتى،  ــخىللىرىنى سېلىش ــڭ نۇس ــەن كىتابالرنى ــڭ بىل ــى، ئۇنى مەنپەئەتلىنەتت
ــڭ  ــىلەر ئۇنى ــى، كىش ــش كىرگۈزەتت ــا تۈزىتى ــپ كىتابالرغ ــا تايىنى ئۇنىڭغ
جامىدىكــى ســاندۇقىنىڭ قېشــىغا كېلىــپ ئۇنىــڭ بىلــەن ئولتۇراتتــى ۋە مەنمــۇ 
)ئىمــام ئىبنــى كەســىر ئۆزىنــى دېمەكچــى( ئۇنىڭغــا )يەنــى ئەلالمــە خوتەنىينــى 
دېمەكچــى( تايىنىــپ ›العمــدة‹ ۋە باشــقا كىتابالردىكــى خاتالىقالرنــى تۈزەتكــەن 

ئىدىــم«]2].

دېمەك ئىمام ئىبنى كەسىرمۇ ئەلالمە خوتەنىينىڭ شاگىرتىدۇر.
ئەلالمە خوتەنىينىڭ ۋاپاىت 

ــى  ــڭ 6-كۈن ــەررەم ئېيىنى ــى مۇھ ــە 717-يىل ــي ھىجرىي ــە خوتەنى ئەلالم
دۈشــەنبە )مىالدىيــە 1317-يىلــى 3-ئاينىــڭ 20 -كۈنــى( ســەھەردە ۋاپــات 
ــدا دەمەشــق جامەســىدە  ــى پېشــىن ۋاقتى ــزى شــۇ كۈن ــڭ نامى ــان. ئۇنى بولغ

ــان]3]. ــە قىلىنغ ــتانلىقىغا دەپن ــوپىالر قەبرىس ــۈرۈلۈپ، س چۈش

ئەلالمــە خوتەنىــي قورســاق ئاغرىقتــا ئۆلــۈپ كەتكــەن. ئىمــام زەھەبىــي بــۇ 
ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: ئــۇ قورســىقى ئاغرىــپ شــەھىد بولغــان ھالــدا 717-

ــدى]4].  ــات بول يىلى ۋاپ

ئەلالمــە خوتەنىيگــە ئاتــاپ كاتتــا ئالىــم، شــائىر، ئەالئۇددىــن بىــن غانىــم 
)1253 -1336( مەرســىيە يازغــان بولــۇپ]5]، ئــۇ بــۇ مەرسىيەســىدە ئەلالمــە 

]1] يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئىسمى ئەبۇلھەسەن ئەلى بىن مۇھەممەد بىن ئابدۇلالھ ئەلمۇنتەزىھ دەپ 
ئېلىنغان بولۇپ، بۇ دەل ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئۆزىدۇر. چۈنكى كىالسسىك بەزى مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ »خوتەنىي« دېگەن 

تەۋەلىك ئىسمى ئىشلىتىلمەي، ئۇنىڭ ئورنىغا »ئەلمۇنتەزىھ« دېگەن ئىسىم ئېلىنغان ئەھۋالالرمۇ بار. ئىمام ئىبنى كەسىر: »تفسر 
القرآن العظيم«، 1-جىلد، 14-بەتكە قارالسۇن.

]]] ئىمام ئىبنى كەسىر: »البداية والنهاية«، 18-جىلد، 170-بەت.

]3] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 2-جىلد، 256-بەت.

]]] ئىمام زەھەبىي: »املعجم املختص باملحدثني«، 90-بەت.

]]] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 2-جىلد، 256-بەت.
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خوتەنىينىــڭ گــۈزەل ئەخالقلىرىنــى تىلغــا ئېلىــپ مەدھىيەلىگــەن]1].
ئەلالمە خوتەنىيگە ئالىمالرنىڭ بەرگەن باھالىرى

ــۇپ،  ــى بول ــۋادار كىش ــد ۋە تەق ــم، زاھى ــۈك ئالى ــي يىت ــە خوتەنى ئەلالم
ــى  ــرى باھاالرن ــالر يۇقى ــى ئالىم ــى دەۋردىك ــلىرى ۋە كېيىنك ــا دەۋرداش ئۇنىڭغ

ــەن.  بەرگ

ئىمــام بىرزالىــي ئەلالمــە خوتەنىينــى ســالىھ، فازىــل، مۇھەددىــس، ئۇســتاز 
دېگــەن ســۈپەتلەر بىلــەن ســۈپەتلىگەن. ئــۇ يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »ئــۇ 
)يەنــى ئەلالمــە خوتەنىــي( مەنپەئەتلىــك كىشــى ئىــدى، ئــۇ ئىبنــۇل بۇخارىــي، 
ئىبنــۇل ۋاســىتىي قاتارلىــق بىزنىڭ بىــر بۆلۈك ئۇســتازلىرىمىزدىن كــۆپ ھەدىس 
ــەن  ــڭ بىل ــدى، كىشــىلەر ئۇنى ــان ئى ــاب ئوقۇغ ــدى، كــۆپ كىت ــان ئى ئاڭلىغ
ــۇ  ــدى، ئ ــى مەدھىيەلەشــكە بىرلىككــە كەلگەنى ــالر ئۇن ــى، تىل ــە ئاڭاليتت بىرگ
كەمتــەر، ســالىھ، مۇبــارەك، پــاك، ئاقكۆڭــۈل، ھېچكىمگــە ئــازار بەرمەيدىغــان 

كىشــى ئىــدى«]2].

ئىمــام ئابدۇلــالھ يافىئىــي ئەلالمــە خوتەنىينــى: مۇھەددىــس، ئىمــام، ئۇســتاز 
دەپ ســۈپەتلىگەن، ئــۇ يەنــە مۇنــداق دېگــەن: ئــۇ )يەنــى ئەلالمــە خوتەنىــي( 
تەقــۋادار، ئېتىقادلىــق، تەســىرچانلىقى كۈچلــۈك، گــۈزەل خىســلەتلىرى كــۆپ 

كىشــى ئىــدى]3].

ئىمــام زەھەبىــي ئەلالمــە خوتەنىينــى: فەقىــھ، مۇھەددىــس، پۇختــا بىلگۈچى، 
ــە  ــي يەن ــام زەھەبى ــۈپەتلىگەن]4]. ئىم ــتاز دەپ س ــۋادار، ئۇس ــالىھ، تەق س
مۇناســىۋەتلىك ھەرقايســى ئەســەرلەردە ئەلالمــە خوتەنىينــى گــۈزەل خىســلەتلىرى 

ــۈپەتلىگەن]5]. بىلەن س

ئىمــام ئىبنى كەســىر ئەلالمە خوتەنىيني: ســالىھ، ئۇســتاز دەپ ســۈپەتلىگەن]6]. 
ئىمــام ئىبنــى ھەجەر ئۇنــى: زاھىد، فەقىــھ دەپ ســۈپەتلىگەن]7].

ــى ناســىر دەمەشــقىي، ئىمــام ســەفەدىي،  ــام ئىبن ــن باشــقا ئىم يۇقىرىقىالردى
ــاد  ــى ئىم ــام ئىبن ــي، ئىم ــي ھەزرەمى ــام ھىجرانى ــي، ئىم ــى ۋەردى ــام ئىبن ئىم

]1] بۇ شائىر ئىبنى تەيمىييە ئۈچۈنمۇ مەرسىيە يازغان، دوكتۇر ئابدۇراھمان بىن ئابدۇجاببارنىڭ »شيخ االسالم ابن تيمية« دېگەن 
ئەسىرىنىڭ 1-توم، 88-بېتىگە قارالسۇن.

]]] ئىمام بىرزالىي: »املقتفى«، 2-جىلد، 257-بەت.

]3] ئىمام ئابدۇلالھ يافىئىي: »مراة الجنان«، 4-جىلد، 193-بەت.

]]] ئىمام زەھەبىي: »املعجم املختص باملحدثني«، 90-بەت.

]]] ئىمام زەھەبىي: »املعني ف طبقات املحدثني«، 226-بەت؛ ئىمام زەھەبىي: »تذكرة الحفاظ«، 4-جىلد، 1505-بەت.

]]] ئىمام ئىبنى كەسىر: »البداية والنهاية«، 18-جىلد، 170-بەت.

]]] ئىمام ئىبنى ھەجەر: »الدرر الكامنة«، 3-جىلد، 110-بەت.
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قاتارلىــق ئىمامالرمــۇ ئەلالمــە خوتەنىينــى ھەرخىــل گــۈزەل ســۈپەتلەر بىلــەن 
ــۈپەتلىگەن. س

ئەلالمە خوتەنىينىڭ ئەسەرلىرى

ئىمــام زەھەبىــي ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ھەدىســكە ئائىــت بۆلۈنمە ئەســەرلەرنى 
ــوران- ــڭ ب ــەرلەر تارىخنى ــۇ ئەس ــن ب ــدۇ]1]. لېكى ــت قىلى ــى قەيى يازغانلىقىن
چاپقۇنلىرىــدا زايــا بولــۇپ كەتكەنمــۇ ياكــى بىزگىچــە يېتىــپ كەلگەنمــۇ بــۇ 

ھەقتــە مەلۇماتىمىــز يــوق. 

يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئۆتكىنىمىــزدەك ئەلالمــە خوتەنىي ئەســەر يېزىشــتىن باشــقا 
ــۇپ  ــە مەنس ــۆز قەلىمىگ ــڭ ئ ــەن. ئۇنى ــەرلەرنى كۆچۈرگ ــۇن ئەس ــە نۇرغ يەن
كۆچۈرگــەن ئەســەرلىرىدىن ھازىرچــە بىزگــە مەلــۇم بولغىنــى: مەشــھۇر ئالىــم 
ئىبنــى ئەســاكىرنىڭ )1176-1105( »الربعــون البلدانيــة« دېگــەن ئەســەرنىڭ قوليازمــا 
نۇسخىســىدۇر. بــۇ قوليازمــا ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ئــۆز خېتــى بىلــەن يېزىلغــان 
ــتازى،  ــەت ئۇس ــالىھ، قىرائ ــھ، س ــىدا فەقى ــڭ مۇقاۋىس ــۇپ، قوليازمىنى بول
ئەبۇلھەســەن ئەلــى بىــن مۇھەممــەد بىــن ئابدۇلــال خوتەنىــي دېگــەن ئىســىم 
ــز  ــان ئاجى ــى يازغ ــۇ: بۇن ــى بېتىگىم ــڭ ئاخىرق ــان. قوليازمىنى ئوچــۇق يېزىلغ
بەنــدە ئەلــى بىــن مۇھەممــەد خوتەنىــي )ئالــالھ ئۇنــى توغرىــالپ قويســۇن( 

ــان. دەپ يېزىلغ

بــۇ قوليازمىنىــڭ ئاالھىدىلىكــى، بــۇ قوليازمــا ئەســەرنىڭ مۇئەللىپــى ئىمــام 
ئىبنــى ئەســاكىرنىڭ ئۆزىنىــڭ كۆچۈرگــەن قوليازمىســى بىلــەن سېلىشــتۇرۇلغان. 

ئەلالمــە خوتەنىــي بــۇ قوليازمىنــى ھىجرىيــە 686-يىلــى رامىزانــدا 
ــان  ــۈرۈپ بولغ ــىدە كۆچ ــىق جامەس ــر( دەمەش ــى ئۆكتەبى )مىالدىيە1287-يىل
بولــۇپ، بــۇ قوليازمــا، ئەســەرنىڭ ئىمــام بىرزالىــي كۆچۈرگــەن نۇسخىســىدىن 

ــەن. كۆچۈرۈلگ

بــۇ قوليازمىنىــڭ ھــەر بېتــى 17 قــۇر بولــۇپ، ھــەر قــۇردا تەخمىنــەن 9 
ســۆز بــار.

ــق.  ــرى ئېنى ــاقالنغان، خەتلى ــى س ــۇپ، ياخش ــا 41 ۋاراق بول ــۇ قوليازم ب
ــدۇ. ــپ تۇرى ــەن گەۋدىلىنى ــلۇبى روش ــەت ئۇس ــىرنىڭ خ ــدا 13-ئەس قوليازمى

ــىتېتى  ــارۋارد ئۇنىۋېرس ــكا خ ــى ئامېرى ــلىي نۇسخىس ــڭ ئەس ــۇ قوليازمىنى ب
ــر  ــەن بى ــڭ كۆپەيتىلگ ــاقلىنىۋاتىدۇ. ئۇنى ــۇردا س ــىدا 587-نوم كۇتۇپخانىس

]1] . ئىمام زەھەبىي: »تذكرة الحفاظ«، 4-جىلد، 1505-بەت.
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ــاقالنماقتا]1].  ــەن س ــۇر بىل ــىتېتىدا 31-نوم ــە ئۇنىۋېرس ــى ئىيوردانىي نۇسخىس

بــۇ قوليازمىنــى ئابدۇلھــاج مۇھەممــەد نەشــرگە تەييارلىغــان بولــۇپ، لىــۋان 
ــر  ــم نەش ــى قېتى ــل تۇنج ــن 1993-يى ــرىياتى تەرىپىدى ــب االســالمي« نەش »املكت

ــان]2]. قىلىنغ

ــڭ  ــالر دۇنيانى ــقا قوليازمى ــن باش ــەن بۇنىڭدى ــي كۆچۈرگ ــە خوتەنى ئەلالم
ــدا  ــىلەرنىڭ قوللىرى ــى شەخس ــالردا ياك ــى كۇتۇپخانى ــى جايلىرىدىك ھەرقايس

ــن. ــى مۇمكى ــاقلىنىۋاتقان بولۇش س

ــە  ــەردە ئەلالم ــەزى مەنبەل ــى، ب ــكەرتىپ ئۆتىمىزك ــۇنى ئەس ــردا ش ئاخى
ــۇپ]3]،  ــلىقالر بول ــىمىدا ئوخشىماس ــك ئىس ــەبى ۋە تەۋەلى ــڭ نەس خوتەنىينى
ــە  ــەر ئەلالم ــى ھەجەرل ــام ئىبن ــقىي ۋە ئىم ــىر دەمەش ــى ناس ــام ئىبن ئىم
ــڭ  ــي« ئىكەنلىكىنى ــىنىڭ »خوتەنى ــمىنىڭ توغرىس ــك ئىس ــڭ تەۋەلى خوتەنىينى

مۇئەييەنلەشــتۈرگەن]4].

ــەھەر  ــن ش ــقەرگە يېقى ــڭ قەش ــقىي خوتەننى ــىر دەمەش ــى ناس ــام ئىبن ئىم
ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرگــەن. ئــۇ يەنــە ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ نەســەبىنى ئەلــى بىن 
ئەھمــەد بىــن ئابدۇلــال بىــن مۇھەممــەد خوتەنىــي شــافىئىي دەپ ئالغانالرنىڭمــۇ 
ــەد  ــن مۇھەمم ــى بى ــەن ئەل ــىنىڭ ئەبۇلھەس ــن توغرىس ــى، لېكى مەۋجۇتلۇقىن
ــڭ  ــە خوتەنىينى ــە ئەلالم ــۇ يەن ــان. ئ ــا ئالغ ــۇ تىلغ ــي ئىكەنلىكىنىم خوتەنى
نەســەبىنى مۇشــۇنداق يازغــان قوليازمىســىنى تاپقانلىقىنى ســۆزلىگەن. شــۇنداقال 
بەزىلەرنىــڭ نەســەبىنى ئەلــى بىــن ئەھمــەد خوتەنىــي دەپ ئالغــان بۇ كىشــىنىڭ 
ئەلالمــە خوتەنىــي ئەمــەس بەلكــى باشــقا ئــادەم بولــۇش ئېھتىماللىقىنــى چەتكە 

قاقمىغــان]5]. 

ئالــالھ تائاالدىــن بــۇ بۈيــۈك ئالىمىمىزنىــڭ گۇناھلىرىنــى مەغپىــرەت قىلىپ، 
ئەجىــر ئەزىــم ئاتا قىلىشــىنى ســورايمىز.

پايدىالنغان مەنبەلەر:

· دوكتــور ئىبراھىــم ســاندۇقچى تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام 	

]1]  ئىمام ئىبنى ئەساكىر: »الربعون البلدانية«، 9-ۋە 10-بەتلەر.

]]]  بۇ قوليازمىنى يەنە مەشھۇر ئۇيغۇر ئالىمى مۇھەممەد ئىبراھىم خوتەنىينىڭ شاگىرتى مۇھەممەد مۇتىيئى ھافىزمۇ نەشرگە 
تەييارالپ نەشر قىلدۇرغان.

]3] . بىر قىسىم مەنبەلەردە ئەلالمە خوتەنىينىڭ »خوتەنىي« دېگەن تەۋەلىك ئىسمىنىڭ ئورنىغا »جۇبۇننىي«،»ھۇسنىي«، 
»ئەلمۇنتەزىھ« دېگەندەك ئىسىمالر ئېلىنغان. )قارالسۇن: ئىمام ئىبنى كەسىر: »البداية والنهاية«، 18-جىلد، 170-بەت؛ ئىمام ئىبنى 

ئىماد: »شذرات الذهب«، 8-جىلد، 81-بەت(.
]]] . ئىمام ئىبنى ھەجەر: »تبصر املنتبه«، 1– جىلد، 300-بەت؛ ئىمام ئىبنى ناسىرددىن دەمەشقىي: »توضيح املشتبه«، 2-جىلد، 

210-ۋە 211-بەتلەر.
]]] . ئىمام ئىبنى ناسىرۇددىن دەمەشقىينىڭ »توضيح املشتبه« دېگەن ئەسىرىنىڭ 2-جىلد، 210-ۋە 211-بەتلەر.
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ئىبنــى كەســىرنىڭ »املســائل الفقهيــة« دېگــەن ئەســىرى، مەدىنــە »مكتبــة العلــوم والحكــم« 
نەشــرىياتى 1986-يىــل نەشــرى، بىرىنچى باسمىســى.

· ئەبــۇ ھاجىــر مۇھەممــەد ســەئىد زەغلــۇل تەرىپىدىــن نەشــرگە 	
تەييارالنغــان ئىمــام زەھەبىينىــڭ »ذيــول العــر« دېگــەن ئەســىرى، لىــۋان »دار الكتــب 

ــى. ــى باسمىس ــرى، بىرىنچ ــل نەش ــرىياتى 1985-يى ــة« نەش العلمي

· ــى 	 ــام ئىبن ــان ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــۇت تەرىپىدى ــۇد ئەرنائ مەھم
ئىمادنىــڭ »شــذرات الذهــب« دېگــەن ئەســىرى، دەمەشــىق »دار ابــن كثــر« نەشــرىياتى 

ــى. ــى باسمىس ــرى، بىرىنچ ــل نەش 1992-يى

· دوكتــور ئەلــى ئەبۇزەيــد قاتارلىقــالر تەرىپىدىــن نەشــىرگە تەييارالنغــان 	
ئىمام ســەفەدىينىڭ »أعيان العرص« دېگەن ئەســىرى، دەمەشــىق »دار الفكر« نەشــرىياتى 

1998-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· بوجۇمئــە قاتارلىقــالر تەرىپىدىــن نەشــىرگە تەييارالنغــان ئىمــام ھىجرانىــي 	
ھەزرەمىينىــڭ »قــالدة النحــر« دېگەن ئەســىرى، جىددە »دار املنهاج« نەشــرىياتى 2008-

ــل نەشــرى، بىرىنچى باسمىســى. يى

· ــى 	 ــام ئىبن ــان ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــەد تەرىپىدى ــى مۇھەمم ئەل
ھەجەرنىــڭ »تبصر املنتبه« دېگەن ئەســىرى، مىســىر »الدار املرصية« نەشــرىياتى 1967-

ــل نەشــرى. يى

· ئىمــام ئىبنــى ھەجەرنىــڭ »الــدرر الكامنــة« دېگــەن ئەســىرى، لىــۋان »دار 	
احيــاء الــراث العريب« نەشــرىياتى نەشــرى.

· ئەھمــەد ئەرنائــۇت قاتارلىقــالر تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام 	
ــريب«  ــراث الع ــاء ال ــۋان »دار احي ــىرى، لى ــەن ئەس ــات« دېگ ــواف بالوفي ــەفەدىينىڭ »ال س

نەشــرىياتى 2000-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· ــام 	 ــان ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــي تەرىپىدى ــالھ تۈركى ــور ئابدۇل دوكت
ئىبنــى كەســىرنىڭ »البدايــة والنهايــة« دېگــەن ئەســىرى، جىــزە »دار هجــر« نەشــرىياتى 

ــى. ــى باسمىس ــرى، بىرىنچ ــل نەش 1998-يى

· دوكتــور ئۆمــەر ئابدۇســاالم تەدمۇرىــي تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان 	
ئىمــام بىرزالىينىــڭ »املقتفــى« دېگەن ئەســىرى، لىــۋان »املكتبــة العرصية« نەشــرىياتى 

2006-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· دوكتــور ئۆمــەر ئابدۇســاالم تەدمۇرىــي تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان 	
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ــۋان »دار الكتــاب العــريب«  ــىرى، لى ــەن ئەس ــڭ »تاريــخ اإلســالم« دېگ ــام زەھەبىنى ئىم
نەشــرىياتى 2000-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· ــالھ 	 ــام ئابدۇل ــان، ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــل مەنســۇر تەرىپىدى خەلى
يافىئىينىــڭ »مــراة الجنــان« دېگــەن ئەســىرى، لىــۋان »دار الكتــب العلميــة« نەشــرىياتى 

ــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى. 1997-يى

· ــى 	 ــام ئىبن ــان ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــم تەرىپىدى ــەد نۇئەيى مۇھەمم
ــۋان »مؤسســة  ــىرى، لى ــەن ئەس ــح املشــتبه« دېگ ــقىينىڭ »توضي ــىرۇددىن دىمەش ناس

نەشرىياتى. الرســالة« 

· ــام 	 ــان ئىم ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــۇل تەرىپىدى ــەئىد زەغل ــەد س مۇھەمم
زەھەبىنىــڭ »املعــني ف طبقــات املحدثــني« دېگــەن ئەســىرى، لىــۋان »دار الكتــب العلميــة« 

نەشــرىياتى 1998-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· دوكتــور مۇھەممــەد ئەلھەبىــب تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام 	
ــة الصديــق«  ــف »مكتب ــىرى، تائى ــەن ئەس ــڭ »املعجــم املختــص باملحدثــني« دېگ زەھەبىينى

نەشــرىياتى 1988-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باسمىســى.

· دوكتــور روھىييــە ئابدۇراھمــان تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام 	
ــق«  ــة الصدي ــف »مكتب ــىرى، تائى ــەن ئەس ــي« دېگ ــيوخ الذهب ــم ش ــڭ »معج زەھەبىينى

ــى. ــى باسمىس ــرى، بىرىنچ ــل نەش ــرىياتى 1990-يى نەش

· ئابدۇراھمــان يەھيــا تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام زەھەبىينىڭ 	
»تذكــرة الحفــاظ« دېگــەن ئەســىرى، ھىندىســتان »دائــرة املعــارف العثامنيــة« نەشــرىياتى 

1958-يىــل نەشــرى.

· ئابدۇلھــاج مۇھەممــەد تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان ئىمــام ئىبنــى 	
ــالمي«  ــب االس ــروت »املكت ــىرى، بەي ــەن ئەس ــة« دېگ ــون البلداني ــاكىرنىڭ »الربع ئەس

ــى. ــى باسمىس ــرى، بىرىنچ ــل نەش ــرىياتى، 1993-يى نەش

· دوكتــور ئابدۇراھمــان بىــن ئابدۇجاببارنىــڭ »شــيخ االســالم ابــن تيميــة« دېگــەن 	
ئەســىرى »دار العاصمة« نەشــرىياتى.

· ــان، 	 ــرگە تەييارالنغ ــن نەش ــەالمە تەرىپىدى ــەد س ــن مۇھەمم ــامىي بى س
ئىمــام ئىبنــى كەســىرنىڭ »تفســر القــرآن العظيــم« دېگــەن ئەســىرى، رىيــاز »دار طيبــة« 

نەشــىرىياتى، 1999-يىــل نەشــرى، ئىككىنچــى باسمىســى. 
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قوشۇمچە:
ئەلالمــە خوتەنىــي ئــۆز قولــى 
قوليازمىنىــڭ  كۆچۈرگــەن  بىلــەن 

ســۈرىتى: بېتىنىــڭ  مۇقــاۋا 

ئەلالمــە خوتەنىــي ئــۆز قولــى بىلەن 
كۆچۈرگــەن قوليازمىنىــڭ ئاخىرقــى 

ــۈرىتى:  ــڭ س بېتىنى

 

ئەلالمــە خوتەنىــي ئــۆز قولــى بىلەن 
كۆچۈرگــەن قوليازمىنىــڭ ھازىرقــى 
31-بېتىنىــڭ  نەشــرىنىڭ  زامــان 

ــۈرىتى:   س
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