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خاتىرهمدىكى ئۇنتۇلماس سېيماالر 

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇممۇ مهكتۇمنىڭ ئىلىم ئىشقىدىن ئۆزىمىزگه نهزهر 

كورونا ۋىرۇسى رهسۇلۇلالھنىڭ مۆجىزىسىنى ئوتتۇرىغا چىقاردى 

كۇچا شېۋىسىدىكى ئاتا سۆزى ھهققىده 
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    ژۇرنىلىرىمىــز قايتــا نهشــر قىلىنىــپ ئالتىنچــى يىلىغا قــهدهم قويدى. بۇ جهريانــدا بىز مۆھتهرهم 
ئاپتورلىرىمىزنىــڭ ۋه ئوقۇرمهنلىرىمىزنىــڭ قىزغىــن قولــالپ – قۇۋۋهتلىشــى، شــۇنداقال ئىزچىــل 
رىغبهتلهنــدۈرۈپ تۇرۇشــى نهتىجىســىده بــۇ ئازغىنــه ئهمگىكىمىزنــى داۋام قىلىــپ بۈگۈنگــه 

    شــۇ مۇناســىۋهت بىلــهن ژورنــال تهھرىــر ھهيئىتىدىكىلهرنىــڭ ئۆزئــارا مهســلىھهت قىلىشىشــى 
ۋه ئهتراپىمىزدىكــى ســهمىمىي ئىلىــم ھېرىســمهنلىرىنىڭ ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشۇشــى ئارقىســىدا، ھهر 
ســاندا بىــر نهپــهر مۇنــهۋۋهر ئاپتورنــى باھــاالپ چىقىــش ۋه ئۇالرغــا ئــاز بولســىمۇ كۆڭلىمىزنــى 

ئىپادىلهشنى اليىق تاپتۇق.  

    ھــهر ســاندا ئىلگىرىكــى ســاندا مۇكاپــات نامزاتــى ســاالھىيىتىگه مۇشــهررهپ بولغــان بىــر 
نهپهر ئاپتورنىڭ نام شهرىپى ۋه ئېرىشكهن مۇكاپات سوممىسى ئېالن قىلىنىدۇ.  

    1. تهتقىقات خاراكتېرىدىكى ئهسهرلهر.  

    2. ئۇيغــۇر جهمئىيىتىنىــڭ دىنىــي ۋه ئىجتىمائىــي مهســىلىلىرىگه ئاالقىــدار مۇھاكىمــه 
خاراكتېرىدىكى ئهسهرلهر.  

    3. تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه ئهسهرلهر.  

    4. مائارىپ توغرىسىدا يېزىلغان ئهسهرلهر...  

    شــۇ مۇناســىۋهت بىلــهن كــهڭ ئاپتــور قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىزنــى يۇقىرىقى ســاھهلهر بويىچه 
ئهسهر بىلهن تهمىنلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.  

    ئاخىرىدا بارلىق ئوقۇرمهن قېرىنداشــالرنىڭ ئادىللىقنى تۇتقا قىلغان ئاساســتا، ئهســهرلهرگه 
ئۆزىنىــڭ باھــا ۋه پىكىرلىرىنــى يېزىــپ، ژۇرنىلىرىمىزنىــڭ مهخســۇس ئېلخــهت ئادرېســىغا 

يوللىشىنى، بىزنى پائال قولالپققۇۋۋهتلهپ بېرىشىنى سورايمىز. 

كامالى ئېھتىرام بىلهن: ممهرىپهت ژۇرنىلى  تهھرىراتى 
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كەڭ ئوقۇرمەن ۋە ئاپتورالر سەمىگە... 
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك قېرىنداشار!

ژۇرنىلىمىــز قايتــا نەشــر قىلىنىــپ 6-يىلىغــا قــەدەم قويــدى. بــۇ جەريانــدا ژۇرنــال 
ــان  ــاپ كېلىۋاتق ــى قول ــۇنداقا بىزن ــڭ، ش ــر ھەيئىتىدىكىلەرنى ــئۇلى ۋە تەھرى مەس
ــان  ــەر س ــەن ھ ــى بىل ــچانلىقى ۋە ئىخاس ــل تىرىش ــڭ ئىزچى ــك ئاپتورالرنى قەدىرلى
ــدە  ــەڭ ياخشــى چىقىرىشــقا ۋە بەلگىلەنگــەن قەرەل ــن كېلىشــىچە ئ ــى قولىمىزدى ژۇرنالن

ــدۇق.  ــەپ كەل ــكە كۈچ ــۈز كۆرۈشتۈرۈش ــەن ي ــەر بىل ئوقۇرمەنل

ــى  ــز مۇھاجىرەتتىك ــكەرتكىنىمىزدەك، ژۇرنىلىمى ــاندا ئەس ــى س ــز تۇنج ــۇددى بى خ
ــىنى  ــۋى دۇنياس ــۇرۇش، مەنى ــىنى ئاش ــي چۈشەنچىس ــلىرىمىزنىڭ دىنى ــۇر قېرىنداش ئۇيغ
ــى  ــا تىلىمىزن ــۇنداقا ئان ــۈرۈش، ش ــرى س ــنى ئىلگى ــارا چۈشىنىش ــش، ئۆزئ بېيىتى

ــان.  ــان قىلغ ــىي نىش ــنى ئاساس قوغداش

بــۇ يىــل يەنــى 2020-يىلىدىــن باشــاپ »ئۆلىمــاالر ژۇرنىلــى« نامىــدا يېڭىدىــن 
ــن  ــر جەھەتتى ــال خاراكتې ــۇر ژۇرن ــۇپ، مەزك ــان بول ــىس قىلىنغ ــال تەس ــر ژۇرن بى
پۈتۈنلــەي دىنىــي ۋە ئىلمىــي ژۇرنــال قىلىــپ بېكىتىلــدى. شۇڭاشــقا بىــز »مەرىپــەت 
ــر  ــال بى ــەن، ئۇنىۋېرس ــەدەر ئېچىۋېتىلگ ــر ق ــدا بى ــە قارىغان ــى ئىلگىرىكىگ ژۇرنىلى«ن
ــۈز  ــەن ي ــز بىل ــە ئوقۇرمەنلىرىمى ــكارى قىلىــپ، يېڭىچــە تــۈس ۋە قىياپەتت نەشــر ئەپ

ــدۇق.  ــارار قىل كۆرۈشتۈرۈشــنى ق

ــىپلىرىدىن  ــان ۋە پىرىنس ــلىدىكى نىش ــڭ ئەس ــز ژۇرنىلىمىزنى ــش دېگىنىمى ئېچىۋېتى
ــل  ــەر خى ــىش، ھ ــۆپ خىللىش ــۇ ك ــى تېخىم ــەس، بەلك ــك ئەم ــەش دېگەنلى چەتن
ژانىرالرغــا ئىســتون ئاجرىتىــش، ئەدەبىــي، بەدىئىــي، ئىلمىــي، ئىجتىمائىــي ســاھەلەردە 

ــۇر.  ــرالش دېگەنلىكت ــەھنە ھازى ــارغا س ــان قېرىنداش ــەم تەۋرىتىدىغ قەل

مۇھاجىرەتتىكــى قېرىنداشــلىرىمىز ئىچىــدە قەلــەم قۇۋۋىتــى ياخشــى، پىكــرى ئىلغــار، 
ئىپادىلــەش ئىقتىــدارى يۇقىــرى، تۈرلــۈك ژانىــرالردا ئەســەر يازااليدىغانار ئــاز ئەمەس. 

بىــز ســىلەرگە ســەھنە ھازىرلىــدۇق، بىز ھــەر قاچــان ســىلەرنىڭ خىزمىتىــڭاردا... 

ــز  ــي ئىقتىدارىڭى ــۆيگۈڭىزنى ئەمەلى ــان س ــا بولغ ــا تىلىمىزغ ــىم، ئان ــى قېرىندىش قېن
ــى  ــل مۇھەببىت ــا تى ــەن ئان ــن تەپچىگ ــىزنىڭ قەلىمىڭىزدى ــەڭ. س ــق ئىپادىل ئارقىلى
ــۈزەل  ــان گ ــەرلىرىڭىزدە دولقۇنلىغ ــۇن، ئ ەس ــس ئەتس ــدا ئەكى ــز قۇرلىرى ژۇرنىلىمى
ــە  ــنا قەلبىگ ــۇۋۋەت، تەش ــا كۈچ-ق ــن روھىغ ــڭ ھارغى ــەتىرلەر ئوقۇرمەنلىرىمىزنى س

ــۇن...  ــات بولس ئابىھاي

 ھۆرمەت بىلەن:

»مەرىپەت ژۇرنىلى« تەھرىراتى	 
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ــىنى  ــە مەرتىۋىس ــڭ دۇنيا-ئاخىرەتت ــش مۇئمىننى ــەرپ قىلى ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى ئال
ــىلە  ــىگە ۋەس ــڭ كۆپىيىش ــتۈرىدۇ. پۇل-ماللىرىنى ــائادەتكە ئېرىش ــدۇ، بەخت-س ــتۈن قىلى ئۈس
ــل  ــا ســاۋابقا نائى ــدا كاتت ــادەت قاتارى ــك ئىب ــدۇ. شــۇنىڭدەك شــەرەپلىك ۋە بەرىكەتلى بولى
قىلىــدۇ. بــۇ ئىبادەتنىــڭ ســاۋابى، دۇنيا-ئاخىرەتلىــك مېۋىلىــرى شــۇ مۇئمىننىــڭ ئىمانىغــا، 
ــڭ  ــلىق. مۇئمىننى ــىگە قاراش ــتىكى چۈشەنچىس ــەرپ قىلىش ــى س ــۇنىڭدەك ئۇن ــىغا، ش ئىخاس
ئىمانــى، ئىخاســى قانچــە كۈچلــۈك، ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش نىيىتــى قانچە 
توغــرا بولســا، ئېرىشــىدىغان ســاۋابىمۇ شــۇنچە كــۆپ، مېۋىلىرىمــۇ شــۇنچە مــول بولىــدۇ. 
ھــەر قانــداق بىــر مۇئمىــن ئۆزىــدە ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش قىزغىنلىقىنــى 
ــى  ــك ئەھمىيىتىن ــڭ دۇنيا-ئاخىرەتلى ــۇ ئىبادەتنى ــەن ب ــدى بىل ــەن دەيدىكــەن، ئال يېتىلدۈرىم
چۈشىنىشــكە، مېۋىلىرىنــى ئــۈزۈپ بەھرىمــەن بولۇشــتا دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىك قائىــدە - 
يوســۇن ۋە ئەدەپ-ئەخاقلىرىنــى بىلىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. دېمــەك، ئالــاھ يولىــدا پۇل-مال 
ســەرپ قىلىــش چۈشەنچىســى ھەربىــر مۇئمىــن ئۈچــۈن ئىنتايىــن مۇھىــم. چۈنكــى مۇئمىــن 
ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــتا مۇئەييــەن چۈشــەنچىگە ئىگــە بولمىســا، بۇنىڭدەك 
مۇھىــم ۋە ئەھمىيەتلىــك ئىبادەتكــە ســەل قــاراپ قېلىشــى ياكــى رىياخــور بولــۇپ قېلىشــى، 
ــەت قىلىــپ قارشــى تەرەپنــى رەنجىتىــپ قويۇشــى ۋە بــۇ ســەۋەپلىك بــۇ  شــۇنىڭدەك مىنن

ئۇلــۇغ ئىبادەتنىــڭ ســاۋابىدىن مەھــرۇم قېلىشــى مۇمكىــن.

 تــۆۋەن قولدىــن ئۈســتۈن قــول ياخشــىدۇر! ئالغۇچــى قــول تــۆۋەن قــول، بەرگۈچــى 
قــول ئۈســتۈن قولــدۇر. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }الْيَــُد الُْعلْيَــا َخــْرٌ ِمــَن الْيَــِد 

خەير-ئېھسان چۈشەنچىسى خەير-ئېھسان چۈشەنچىسى 

ئوبۇلقاسىم ئەھمەدى
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ــْفَل{ »بەرگۈچــى قــول ئالغۇچــى قولدىــن ياخشــىدۇر«]1].  السُّ

 پاراســەتلىك مۇئمىــن قــول ئىلكىدىكــى پۇل-مالنىــڭ ۋارىســلىرىنىڭ پۇل-مېلــى بولــۇپ 
كېتىشــتىن بــۇرۇن ئۇنــى ئالــاھ يولىــدا ســەرپ قىلىۋېلىشــقا ئالدىرايــدۇ. مۇئمىننىــڭ ھايات 
ــقا  ــەرپ قىلىش ــدا س ــات ۋاقتى ــدۇر، ھاي ــڭ پۇل-مېلى ــى ئۆزىنى ــەرپ قىلۋالىغىن ــدا س ۋاقتى
ــەر  ــدۇر. پەيغەمب ــال ۋارىســلىرىنىڭ پۇل-مېلى ــدۇرۇپ كەتكــەن پۇل-م ــاي قال ــۆزى قىيم ك
ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }أيكــم مــال وارثــه أحــبُّ إليــه مــن مالــه؟. .. فــإن مالــه مــا قــدم، ومــال 
وارثــه مــا أّخــر{ »قايســىڭارغا ئۆزىنىــڭ پۇل-مېلىدىــن ۋارىســلىرىنىڭ پۇل-مېلــى ســۆيۈملۈك؟ 

ــى  ــدۇرۇپ كەتكىن ــدۇر، قال ــڭ پۇل-مېلى ــى ئۆزىنى ــەرپ قىلىۋالغىن ــدا س ــات ۋاقتى ھاي
ــدۇر«]2].  ــلىرىنىڭ پۇل-مېلى ۋارىس

 مۇئمىــن ئەجىلــى توشــۇپ، ســەكراتقا چۈشۈشــتىن بــۇرۇن، ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال 
ــا  ــْن َم ــوا ِم ــدۇ: ﴿َوأَنِْفُق ــداق دەي ــاال مۇن ــاھ تائ ــم. ئال ــى الزى ــقا ئالدىرىش ــەرپ قىلىۋېلىش س
الِِحــَن﴾  َق َوأَكُــْن ِمــَن الصَّ ــدَّ رْتَِنــي إِىَل أََجــٍل قَِريــٍب فَأَصَّ َرزَقَْناكـُـْم ِمــْن قَبْــِل أَْن يـَـأِْتَ أََحَدكـُـُم الَْمــْوُت فَيَُقــوَل رَبِّ لـَـْوَل أَخَّ

»بىرىڭارغــا ئۆلــۈم كېلىــپ: >رەببىــم! نېمىشــقا ئەجىلىمنــى بىر ئــاز كېچىكتۈرمىدىڭ، ســەدىقە 
ــپ  ــق قىلى ــىلەرگە رىزى ــز س ــۇرۇن، بى ــتىن ب ــم< دېيىش ــوالر ئىدى ــىاردىن ب ــپ ياخش قىلى

بەرگــەن نەرســىلەردىن ســەدىقە قىلىــڭار«]3]. 

ــان  ــقا رىغبەتلەندۈرىدىغ ــەرپ قىلىش ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى ــدە ئال ــان كەرىم  قۇرئ
نۇرغــۇن ئايەتلــەر زىكىــر قىلىنغــان. بــۇ ئايەتلەرنىــڭ ئىچىــدە »ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال 
ســەرپ قىلىــڭار« دېگــەن بۇيرۇقنىــڭ 18 قېتىــم تىلغــا ئېلىنغانلىقــى ئالــاھ يولىــدا پــۇل-

مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ نەقــەدەر مۇھىملىقىنــى كۆرســىتىدۇ. 

﴿يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا أَنِفُقــوا ِمــامَّ َرزَقَْناكُــْم ِمــْن قَبْــِل أَْن يَــأِْتَ يَــْوٌم لَ بَيْــٌع ِفيــِه َولَ ُخلَّــٌة َولَ َشــَفاَعٌة﴾ »ئــى 

ــان  ــاپائەت بولمايدىغ ــىز( ش ــڭ ئىزنىس ــتلۇق ۋە )ئالاھنى ــېتىق، دوس ــەر! سودا-س مۇئمىنل
كــۈن )يەنــى قىيامــەت كۈنــى( يېتىــپ كېلىشــتىن بــۇرۇن، ســىلەرگە بىــز رىزىــق قىلىــپ 
بەرگــەن پۇل-مالاردىــن )ياخشــىلىق يوللىرىغــا( ســەرپ قىلىــڭار«]4]. ﴿يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 
ــكەن  ــىلەر ئېرىش ــەر! س ــى مۇئمىنل ــْم ِمــْن األَرِْض﴾ »ئ ــا لَُك ــا كََســبْتُْم َوِمــامَّ أَْخرَْجَن ــاِت َم أَنِفُقــوا ِمــْن طَيِّبَ

نەرســىلەرنىڭ ۋە بىــز ســىلەرگە زېمىندىــن چىقىرىــپ بەرگــەن نەرســىلەر )يەنــى ئاشــلىقار، 
ــِه َورَُســولِِه َوأَنِفُقــوا ِمــامَّ َجَعلَُكــم  ــوا ِباللَّ ــڭار«]5]، ﴿آِمُن ــەدىقە قىلى ــىلىرىدىن س ــڭ ياخش ــەر( نى مېۋىل
ــىلەرنى  ــاھ س ــۈرۈڭار، ئال ــان كەلت ــە ئىم ــڭ پەيغەمبىرىگ ــا ۋە ئۇنى ْســتَْخلَِفَن ِفيــِه﴾ »ئالاھق مُّ

]1] بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. 

]2] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]3] سۈرە مۇنافىقۇن 10-ئايەت. 

]]] سۈرە بەقەرە 254-ئايەت. 

]]] سۈرە بەقەرە 267-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
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ئىگــە قىلغــان پۇل-مالاردىــن ســەدىقە قىلىــڭار«]1]، ﴿فَاتَُّقــوا اللَّــَه َمــا اْســتَطَْعتُْم َواْســَمُعوا َوأَِطيُعــوا 
ــىچە  ــڭ يېتىش ــون﴾ »تاقىتىڭارنى ــْم الُْمْفلُِح ــَك ُه ــِه فَأُْولَِئ ــحَّ نَْفِس ــوَق ُش ــْن يُ ــُكْم َوَم ــْرًا ألَنُْفِس ــوا َخ َوأَنِفُق

ئالاھقــا تەقۋادارلىــق قىلىــڭار، )ۋەزىنــى( ئــاڭاڭار، )ئەمرىگــە( ئىتائــەت قىلىــڭار، )ئالــاھ 
يولىــدا پــۇل ماللىرىڭارنــى( ســەرپ قىلىــڭار، )بــۇ( ئــۆزۈڭار ئۈچــۈن پايدىلىقتــۇر، كىمكى 
ــاِدَي  ــْل لِِعبَ ــكۈچىدۇر«]2]، ﴿قُ ــىتىگە ئېرىش ــۇ مەقس ــاقلىنىدىكەن، ئ ــن س ــىنىڭ بېخىللىقىدى نەپس
ــِه َوَل ِخــاَلٌل﴾  ــٌع ِفي ــْوٌم َل بَيْ ــأِْتَ يَ ــِل أَْن يَ ــْن قَبْ ــًة ِم ــْم ِسًّا َوَعاَلنِيَ ــامَّ َرزَقَْناُه ــوا ِم ــاَلَة َويُْنِفُق ــوا الصَّ ــوا يُِقيُم ــَن آَمُن الَِّذي

»مۇئمىــن بەندىلىرىمگــە ئېيتقىنكــى، ئــۇالر نامازنــى ئادا قىلســۇن، سودا-ســېتىق، دوســتلۇق 
ــەن  ــا بەرگ ــز ئۇالرغ ــۇرۇن، بى ــتىن ب ــى( كېلىش ــەت كۈن ــى قىيام ــۈن )يەن ــان ك بولمايدىغ
ــْم أَلَّ تُْنِفُقــوا ِف  ــن يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارە يوســۇندا ســەدىقە قىلســۇن«]3]، ﴿َمــا لَُك پۇل-مالدى
ــال(  ــدا )پۇل-م ــڭ يولى ــىلەر ئالاھنى ــقا س ــاَمَواِت َواأْلَرِْض﴾ »نېمىش ــرَاُث السَّ ــِه ِم ــِه َولِلَّ ــِبيِل اللَّ َس

ــتۇر«]4].  ــا خاس ــڭ مىراســى ئالاھق ــمانارنىڭ ۋە زېمىننى ــىلەر، ئاس ــەرپ قىلمايس س

 

ئالاھ يولىدا پۇل-مال سەرپ قىلىشنىڭ مېۋىلىرى 

ــرى  ــۇن مېۋىلى ــك نۇرغ ــال ســەرپ قىلىشــنىڭ دۇنيا-ئاخىرەتلى ــدا پۇل-م ــاھ يولى  ئال
ــدۇ:  ــقا بولى ــا يىغىنچاقاش ــى نۇقتىارغ ــى تۆۋەندىك ــن مۇھىملىرىن ــڭ ئىچىدى ــار. بۇالرنى ب

 1. ھەسسىلەپ كاتتا ساۋابقا ئېرىشىش.

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مېلىنــى ســەرپ قىلغانارغــا ھەسســىلەپ كاتتــا ســاۋاب بېرىلىــدۇ. 
بــۇ ھەقتــە ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َمثـَـُل الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن أَْمَوالَُهــْم ِف َســِبيِل اللَّــِه كََمثـَـِل َحبَّــٍة 
أَنْبَتـَـْت َســبَْع َســَناِبَل ِف كُلِّ ُســْنبُلٍَة ِمئَــُة َحبَّــٍة َواللَّــُه يَُضاِعــُف لَِمــْن يََشــاُء َواللَّــُه َواِســٌع َعلِيــٌم﴾ »ئالــاھ يولىــدا 

ــە  ــپ( يەتت ــە تېرىلى ــى يەرگ ــان نەرسىس ــەرپ قىلغ ــڭ )س ــەرپ قىلغانارنى ــى س پۇل-مېلىن
باشــاق چىقارغــان، ھــەر باشــىقىدا 100 دان تۇتقــان بىــر دانغــا ئوخشــايدۇ. ئالــاھ خالىغــان 
بەندىســىگە ھەسســىلەپ ســاۋاب بېرىــدۇ. ئالاھنىــڭ مەرھەمىتــى كەڭــدۇر، )ئالــاھ پــۇل-

مېلىنــى ســەرپ قىلغۇچىنىــڭ نىيىتىنــى( بىلگۈچىــدۇر«]5]، ﴿وأقيمــوا الصــالة وآتــوا الــزكاة وأقرضــوا اللــه 
قرضــاً حســناً ومــا تقدمــوا ألنفســكم مــن خــر تجــدوه عنــد اللــه هــو خــراً وأعظــم أجــرا واســتغفروا اللــه إن اللــه 

غفــور رحيــم﴾ »)پــەرز( نامازنــى ئــادا قىلىــڭار، زاكاتنــى بېرىــڭار، ئالاھقــا قــەرز ھەســەنە 

ــۈن  ــۆزۈڭار ئۈچ ــڭار(، ئ ــەرپ قىلى ــى س ــدا پۇل-مېلىڭارن ــاھ يولى ــى ئال ــڭار )يەن بېرى
ــۇ ياخشــى،  ــدا تېخىم ــڭ دەرگاھى ــاڭار، ئالاھنى ــنى قىلس ــى ئىش ــىبىر ياخش ــادا( قايس )دۇني

]1] سۈرە ھەدىد 7-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]2] سۈرە تەغابۇن 16-ئايەت. 

]3] سۈرە ئىبراھىم 31-ئايەت. 

]]] سۈرە ھەدىد 10-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]]] سۈرە بەقەرە 261-ئايەت. 
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تېخىمــۇ كاتتــا ســاۋابقا ئېرىشىســىلەر )دۇنيــا بولســا پانىيــدۇر، ئاخىــرەت بولســا باقىيــدۇر 
ــۇر(،  ــن ئارتۇقت ــاۋاب ھەممىدى ــى س ــڭ دەرگاھىدىك ــۈن ئالاھنى ــەر ئۈچ ــى بەندىل ياخش
ئالاھتىــن مەغپىــرەت تىلــەڭار، ئالــاھ ھەقىقەتــەن ناھايىتــى مەغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر، ناھايىتى 
ــُه يَْقِبــُض َويَبُْســُط  ــا كَِثــَرًة َواللَّ ــُه أَْضَعافً ــَه قَرًْضــا َحَســًنا فَيَُضاِعَفــُه لَ مېھرىبانــدۇر«]1]، ﴿َمــْن َذا الَّــِذي يُْقــرُِض اللَّ
َوإِلَيْــِه تُرَْجُعــوَن﴾ »كىمكــى ئالاھقــا قــەرز ھەســەنە بېرىدىكــەن )يەنــى ئالــاھ يولىــدا پــۇل-

ــون ھەسســىدىن  ــى ئ ــا نەچچــە ھەسســە )يەن ــاھ ئۇنىڭغ ــى ســەرپ قىلىدىكــەن(، ئال مېلىن
يەتتــە يــۈز ھەسســىگىچە( كــۆپ قايتۇرىــدۇ. ئالــاھ )ســىناش ئۈچــۈن، بــەزى كىشــىلەرنىڭ 
ــدۇ، )قىيامــەت كۈنــى(  ــى( كــەڭ قىلى ــەزى كىشــىلەرنىڭ رىزقىن ــدۇ، )ب ــار قىلى ــى( ت رىزقىن
ئالاھنىــڭ دەرگاھىغــا قايتۇرۇلۇســىلەر«]2]، ﴿آَِمُنــوا ِباللَّــِه َورَُســولِِه َوأَنِْفُقــوا ِمــامَّ َجَعلَُكــْم ُمْســتَْخلَِفَن ِفيــِه 
فَالَِّذيــَن آََمُنــوا ِمْنُكــْم َوأَنَْفُقــوا لَُهــْم أَْجــٌر كَِبــٌر﴾ »ئالاھقــا ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگــە ئىمــان كەلتۈرۈڭار، 

ــڭار، ســىلەردىن  ــدا( ســەرپ قىلى ــاھ يولى ــن )ئال ــاھ ســىلەرنى ئىگــە قىلغــان مالاردى ئال
ئىمــان ئېيتقانــار ۋە )ئالــاھ يولىــدا پۇل-مېلىنــى( ســەرپ قىلغانــار چــوڭ ســاۋابقا ئىگــە 

بولىــدۇ«]3]. 

 2. خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلۈش، دوزاختىن ساقلىنىش.

ــۇالر  ــدۇ، ئ ــرى ئۆچۈرۈلى ــڭ خاتالىقلى ــەرپ قىلغانارنى ــى س ــدا پۇل-مېلىن ــاھ يولى  ئال
دوزاختىــن ســاقلىنىدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }الصدقــة تطفــئ الخطيئــة كــام 
يطفــئ املــاء النــار{ »ســۇ ئوتنــى ئۆچۈرگەندەك، ســەدىقە خاتالىقنى ئۆچۈرىــدۇ«]4]. }اتقــوا النــار ولو 

بشــق متــرة{ »يېرىــم خورمــا )ســەدىقە قىلىــش( بىلــەن بولســىمۇ، دوزاختىــن ســاقلىنىڭار«]5]. 

 3. گۇناھاردىن پاكلىنىش، پۇل-ماللىرى كۆپىيىش. 

ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش گۇنــاھ ۋە خاتالىقاردىــن پاكىزاليــدۇ، پــۇل-
ماللىرىنــى كۆپەيتىــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ُخــْذ ِمــْن أَْمَوالِِهــْم َصَدقَــًة 
ــەدىقە  ــىمىنى س ــر قىس ــڭ بى ــڭ ماللىرىنى ــەد!( ئۇالرنى ــى مۇھەمم ــا﴾ »)ئ ــْم ِبَه ــْم َوتَُزكِّيِه تُطَهِّرُُه

ــۇل- ــەن ۋە )پ ــن پاكلىغايس ــى گۇناھلىرىدى ــەن ئۇالرن ــڭ بىل ــى، ئۇنى ــابىدا ئالغىنك ھېس
ٍء فَُهَو يُْخلُِفــُه َوُهَو َخــْرُ الرَّازِِقــَن﴾ »)ئالاھ يولىدا(  ماللىرىنــى( كۆپەيتكەيســەن«]6]. ﴿َوَما أَنَفْقتـُـْم ِمــْن َشْ
بەرگــەن نەرســەڭارنىڭ ئورنىنــى ئالــاھ تولــدۇرۇپ بېرىــدۇ، ئــۇ رىزىــق بەرگۈچىلەرنىــڭ 
ــَن آَدَم  ــا ابْ ــْق يَ ــدۇ: ﴿أَنِْف ــداق دەي ــىيدا مۇن ــس قۇدۇس ــاال ھەدى ــاھ تائ ياخشىســىدۇر«]7]. ئال
أُنِْفــْق َعلَيْــَك﴾ »ئــى ئــادەم بالىســى! ســەن ئالــاھ يولىــدا بەرگىــن، )ئۇنىــڭ ئورنىغــا( مــەن 

]1] سۈرە مۇززەممىل 20-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]2] سۈرە بەقەرە 245-ئايەت. 

]3] سۈرە ھەدىد 7-ئايەت. 

]]] ئىمام تىرمىزى، ئىمام نەسەئى رىۋايىتى. 

]]] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]]] سۈرە تۆۋبە 103-ئايەت. 

]]] سۈرە سەبەئ 39-ئايەت. 
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ســاڭا بېرىمــەن«]1]. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دەيــدۇ: }َمــا ِمــْن يَــْوٍم يُْصِبــُح الِْعبَــاُد ِفيــِه إِلَّ َملَــَكاِن 
ــى  ــا{ »ھــەر كۈن ــا، َويَُقــوُل اآلَخــُر: اللَُّهــمَّ أَْعــِط ُمْمِســًكا تَلًَف ــزِلَِن، فَيَُقــوُل أََحُدُهــاَم: اللَُّهــمَّ أَْعــِط ُمْنِفًقــا َخلًَف يَْن

ئەتىگەنــدە )ئاســماندىن( ئىككــى پەرىشــتە چۈشــىدۇ، بىــرى: ئــى ئالــاھ، ســېنىڭ يولۇڭــدا 
)پۇل-مــال( ســەرپ قىلغــان كىشــىگە ئورنىنــى تولــدۇرۇپ بەرگىــن، دەيــدۇ. يەنــە بىــرى: 
ئــى ئالــاھ، بېخىلغــا ۋەيرانلىــق بەرگىــن، دەيــدۇ«]2]. »ســەدىقە قىلغانلىقتىــن مال-مۈلــۈك 

ــدۇ«]3].  ــپ كەتمەي كېمىيى

 دېمــەك، ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلغانلىقتىــن پۇل-مــال كېمىيىــپ كەتمەيــدۇ، 
بەلكــى تېخىمــۇ كۆپىيىــدۇ. چۈنكــى، ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش ئىنســانغا 
ســائادەت تۇيغۇســى بېرىــپ، تېخىمــۇ ئــەۋزەل شــەكىلدە پۇل-مالغــا ئېرىشــىش ۋە توغــرا 

پىكىــر قىلىــش يولىنــى تەقدىــم قىلىــدۇ. 

 4. جەننەتكە كىرىشكە نائىل بولۇش.

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش ســاھىبىنى كەڭلىكــى ئاســمان-زېمىندەك كەڭ 
جەننەتكــە كىرىشــكە نائىــل قىلىــدۇ. ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وســارعوا إىل مغفــرة مــن 
ربكــم وجنــة عرضهــا الســاموات واألرض أعــدت للمتقــن. الذين ينفقــون ف الرساء والــراء والكاظمن الغيــظ والعافن 

عــن النــاس واللــه يحــب املحســنن﴾ »رەببىڭارنىــڭ مەغپىرىتىگــە ۋە تەقۋادارالر ئۈچــۈن تەييارالنغان، 

كەڭلىكــى ئاســمان-زېمىنچە كېلىدىغــان جەننەتكــە ئالدىــراڭار. تەقــۋادارالر كەڭچىلىكتىمــۇ، 
ــر  ــار، )ئــۆچ ئېلىشــقا قادى ــال( ســەرپ قىلىدىغان ــدا )پۇل-م ــاھ يولى قىســىنچىلىقتىمۇ ئال
تۇرۇقلــۇق( ئاچچىقىنــى يۇتىدىغانــار، )يامانلىــق قىلغــان ياكــى بــوزەك قىلغــان( كىشــىلەرنى 

كەچۈرىدىغانــاردۇر. ئالــاھ ياخشــىلىق قىلغۇچىارنــى دوســت تۇتىــدۇ«]4]. 

 5. يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە، مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا ئېرىشىش. 

ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش ھەقىقىــي مۇئمىنلىقنىــڭ ســۈپىتىدۇر. ئۇنــى 
رەببىنىــڭ دەرگاھىــدا يۇقىــرى مەرتىۋىلەرگــە، مەغپىرەتكــە ۋە ئېســىل رىزىققــا ئېرىشــتۈرىدۇ. 
ــاَلَة َوِمــامَّ َرزَقَْناُهــْم يُْنِفُقــوَن. أُولَِئــَك ُهــُم الُْمْؤِمُنــوَن  ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿الَِّذيــَن يُِقيُمــوَن الصَّ
ــا لَُهــْم َدرََجــاٌت ِعْنــَد َربِِّهــْم َوَمْغِفــرٌَة َوِرزٌْق كَِريــٌم﴾ »ئــۇالر )مۇكەممــەل رەۋىشــتە( نامــاز ئوقۇيــدۇ،  َحقًّ

ــدۇ.  ــەرپ قىلى ــدا( س ــاھ يولى ــن )ئال ــەن پۇل-مالدى ــپ بەرگ ــق قىلى ــا رىزى ــز ئۇالرغ بى
ئەنــە شــۇالر ھەقىقىــي مۇئمىنلــەردۇر، ئــۇالر رەببىنىــڭ دەرگاھىــدا يۇقىــرى مەرتىۋىلەرگــە، 

مەغپىرەتكــە ۋە ئېســىل رىزىققــا ئېرىشــىدۇ«]5]. 

 6. بەخت-سائادەتكە ئېرىشىش. 

]1] ئىككى شەيخ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. 

]2] ئىككى شەيخ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. 

]3] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]]] سۈرە ئال ئىمران 133-134 ئايەتلەر. 

]]] سۈرە ئەنفال 3-، 4-ئايەتلەر. 
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ــاننىڭ  ــەن ئىنس ــش بىل ــەرپ قىلى ــى س ــدا پۇل-مېلىن ــاھ يولى ــدە ئال ــان كەرىم قۇرئ
دۇنيا-ئاخىرەتلىــك بەخت-ســائادىتىنىڭ ئوتتۇرىســىنى باغايدىغــان ئايەتلــەر كــۆپ ئۇچرايدۇ. 
تەتقىقــات نەتىجىلىــرى قۇرئــان كەرىمــدە بايــان قىلىنغــان بــۇ ھەقىقەتلەرنىــڭ ئەمەلىيەتكــە 
ــاننىڭ بەخــت- ــەن ئىنس ــش بىل ــەرپ قىلى ــى س ــدا پۇل-مېلىن ــاھ يولى ــى، ئال ئۇيغۇنلىقىن

ســائادىتىنىڭ ئوتتۇرىســىدا زىــچ ئاالقــە بارلىقىنــى ئىســپاتلىغان. 

 بــۇ قايســى ئۇســۇلدا پۇل-مالغــا ئېرىشىشــنى بىلىشــنىڭ مۇھىــم بولغىنىغــا ئوخشــاش، 
پۇل-مالنى قايســى ئۇســۇلدا ســەرپ قىلىشــنى بىلىشــنىڭمۇ مۇھىــم ئىكەنلىكىنى كۆرســىتىدۇ. 
ئائىشــە رەزىيەلاھــۇ ئەنھــا بىر قــوي خەير-ئېھســان قىلىــپ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا بىر 
تاغىقىنــى ئېلىــپ قويغــان. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۆيگــە كىرگەنــدە ھەزرىتــى ئائىشــە: 
ــدى  ــرى تۈگى ــە يې ــقا ھەمم ــن باش ــر تاغىقىدى ــڭ بى ــرى! قوينى ــڭ پەيغەمبى ــى ئالاھنى ئ
ــەر ئەلەيھىسســاالم: بەلكــى تاغىقىدىــن باشــقا ھەممــە يېــرى قالــدى، دەپ  دەيــدۇ. پەيغەمب
جــاۋاپ بېرىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يۇقىرىقــى ســۆزى بىزگــە پۇل-مــال ســەرپ 
قىلىشــنىڭ يوقىتىــش بولماســتىن، بەلكــى ھەقىقىــي ئېرىشــىش بولىدىغانلىقــى چۈشــەندۈرۈپ 

بېرىــدۇ. 

 ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن أَْمَوالَُهــْم ِباللَّيْــِل َوالنََّهــاِر ِسًّا َوَعاَلنِيَــًة فَلَُهــْم أَْجرُُهــْم 
ِعْنــَد َربِِّهــْم َوَل َخــْوٌف َعلَيِْهــْم َوَل ُهــْم يَْحزَنـُـوَن﴾ »ماللىرىنــى كېچە-كۈنــدۈز )يەنــى ھەممــە ۋاقىــت(، 
يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارا يوســۇندا )ئالــاھ يولىــدا( ســەرپ قىلىدىغانــار رەببىنىــڭ دەرگاھىــدا 
ْحَســاُن﴾  ْحَســاِن إِلَّ الِْ ســاۋاب تاپىــدۇ، ئۇالرغــا قورقۇنچ ۋە غەم-قايغــۇ بولمايــدۇ«]1]، ﴿َهــْل َجــزَاُء الِْ
»ياخشــى ئىــش قىلغۇچــى پەقــەت ياخشــى مۇكاپاتقــا ئېرىشــىدۇ«]2]، ﴿الَِّذيــَن يُْنِفُقــوَن أَْمَوالَُهــْم ِف 
ــوَن﴾  ــْم يَْحزَنُ ــْم َوَل ُه ــْوٌف َعلَيِْه ــْم َوَل َخ ــَد َربِِّه ــْم ِعْن ــْم أَْجرُُه ــا َوَل أًَذى لَُه ــوا َمنًّ ــا أَنَْفُق ــوَن َم ــمَّ َل يُتِْبُع ــِه ثُ ــِبيِل اللَّ َس
»ئالــاھ يولىــدا پۇل-مېلىنــى ســەرپ قىلىدىغــان، ئارقىســىدىن ئۇنىڭغــا مىننــەت قىلمايدىغــان 
ــاۋاب  ــدا س ــڭ دەرگاھى ــىلەر رەببىنى ــان كىش ــكەنلەرنى( رەنجىتمەيدىغ ــاخاۋىتىگە ئېرىش ۋە )س

تاپىــدۇ، ئۇالرغــا قورقۇنــچ ۋە غــەم قايغــۇ بولمايــدۇ«]3]. 

 7. ئاخىرەتتــە قاتتىــق ئازابقــا قېلىشــتىن ســاقلىنىش. ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ 
ــدا  ــاھ يولى ــى ئال ــاقلىنىدۇ، پۇل-مېلىن ــتىن س ــا قېلىش ــق ئازابق ــە قاتتى ــار ئاخىرەتت قىلغان
ســەرپ قىلمايدىغانــار ئاخىرەتتــە قاتتىــق ئازابقــا قالىــدۇ. ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــا ِف  ــى َعلَيَْه ــْوَم يُْحَم ــٍم. يَ ــَذاٍب أَلِي ــْم ِبَع ُْه ــِه فَبَشِّ ــِبيِل اللَّ ــا ِف َس ــَة َوَل يُْنِفُقونََه ــَب َوالِْفضَّ َه ــزُوَن الذَّ ــَن يَْكِن ﴿َوالَِّذي
ــزُوَن﴾  ــْم تَْكِن ــا كُْنتُ ــوا َم ــُكْم فَُذوقُ ــْم أِلَنُْفِس ُ ــا كََنزْت ــَذا َم ــْم َه ــْم َوظُُهورُُه ــْم َوُجُنوبُُه ــا ِجبَاُهُه ــَوى ِبَه ــَم فَتُْك ــاِر َجَهنَّ نَ
»ئالتۇن-كۈمــۈش يىغىــپ، ئۇنــى ئالاھنىــڭ يولىــدا ســەرپ قىلمايدىغانارغــا قاتتىــق ئــازاب 
بىلــەن بىشــارەت بەرگىــن. ئــۇ كۈنــدە )يەنــى قىيامــەت كۈنىــدە( ئــۇ ئالتۇن-كۈمۈشــلەر 
جەھەننەمنىــڭ ئوتىــدا قىزىتىلىــپ، ئۇنىــڭ بىلەن ئۇالرنىــڭ پىشــانىلىرى، يانلىــرى ۋە دۈمبىلىرى 
ــۈڭارنىڭ  ــان ئالتۇن-كۈمۈش ــۈن يىغق ــۆزەڭار ئۈچ ــىلەرنىڭ ئ ــۇ س ــا: >ب ــدۇ. ئۇالرغ داغلىنى

]1] سۈرە بەقەرە 274-ئايەت. 

]2] سۈرە رەھمان 60-ئايەت. 

]3] سۈرە بەقەرە 262-ئايەت. 
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ــدۇ«]1].  ــڭار< دېيىلى ــى تېتى ۋابالىن

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ يەنــە، تۈرلــۈك باال-قازاالردىن ســاقلىنىش؛ 
ــەللەردىن  ــل كېس ــەر خى ــۇش؛ ھ ــەن بول ــىدىن بەھرىم ــنىڭ سايىس ــدە ئەرش ــەت كۈنى قىيام
ســاقىيىش، پەرىشــتىلەرنىڭ بەرىكەتلىــك دۇئالىرىغــا نائىــل بولــۇش، توغــرا يولدا مۇســتەھكەم 
ــۇن  ــق نۇرغ ــپاتاش قاتارلى ــتچىللىقىنى ئىس ــدا راس ــۇش، ئىمانى ــەق بول ــقا مۇۋەپپ تۇرۇش

مېۋىلىــرى بــار. 

 

ئالاھ يولىدا پۇل-مال سەرپ قىلىشنىڭ ئەدەپ-ئەخاقلىرى

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ دۇنيا-ئاخىرەتلىــك مېۋىلىرىدىــن تولــۇق 
بەھرىمــەن بولــۇش ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ تۆۋەندىكــى ئەدەپ-ئەخاقلىرىنى ئۆزلەشــتۈرۈش زۆرۈر: 

 1. رىيا قىلماسلىق.

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلغانــدا، رىيا قىلماســلىق، بەلكــى پۇل-مــال بەرگەن 
ئالاھقــا شــۈكۈر ۋە ھەمدۇ-ســانا ئېيتقــان، ئەجىــر ۋە ســاۋاب ئۈمىــد قىلىغــان ھالدا ســەرپ 
قىلىــش الزىــم. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }إمنــا األعــامل بالنيــات، وإمنــا لــكل امــرئ 
ــەر ئىنســان ئۈچــۈن  ــدۇ، ھ ــق( بولى ــە )باغلى ــاۋابى( نىيەتلەرگ ــڭ س مــا نــوى{ »ئەمەللەر)نى

پەقــەت نىيــەت قىلغــان نەرسىســى بولىــدۇ«]2]. كىمكــى ئالاھتىــن ئەجىــر ئۈمىــد قىلىــپ 
پۇل-مــال ســەرپ قىلىدىكــەن، ئۈمىدىگــە يارىشــا ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ. كىمكــى رىيــا قىلىــپ 
پۇل-مــال ســەرپ قىلىدىكــەن، دۇنيــادا خەلقنىــڭ ماختىشــىغا ئېرىشــىدۇ، ئاخىرەتتە ســاۋابتىن 
نېسىۋىســى بولمايــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }إن أول النــاس يقــي عليــه يــوم 
القيامــة ثالثــة. .. منهــم رجــل وســع اللــه عليــه وأعطــاه مــن أصنــاف املــال كلــه، فــأىت بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال: 

فــام عملــت فيهــا؟ قــال: مــا تركــت مــن ســبيل تحــب أن ينفــق فيهــا إل أنفقــت فيهــا لــك، قــال: كذبــت ولكنــك فعلت 

ــۈم  ــاۋۋال ھۆك ــى ئ ــەت كۈن ليقــال جــواد، فقــد قيــل، فســحب عــل وجهــه، ثــم ألقــي ف النــار{ »قىيام

ــال بەرگــەن  ــاھ كۆپلىگــەن پۇل-م ــار ئــۈچ ســىنىپتۇر. ئۇالرنىــڭ بىــرى، ئال قىلىنىدىغان
ئــادەم بولــۇپ، ئالــاھ )قىيامــەت كۈنــى( ئۇ ئادەمنــى ھوزۇرىغــا كەلتــۈرۈپ، ئۇنىڭغــا دۇنيادا 
ــن  ــى ئەســلەيدۇ، ئاندى ــڭ نېمەتلىرىن ــادەم ئالاھنى ــۇ ئ ــى ئەســلىتىدۇ، ئ بەرگــەن نېمەتلىرىن
ئالــاھ ئــۇ ئادەمدىــن: ئــۇ پۇل-مالارنــى نېمىگــە ســەرپ قىلدىــڭ؟ دەپ ســورايدۇ. ئــۇ 
ئــادەم: ســەن پۇل-مــال ســەرپ قىلىنىشــىنى ياخشــى كۆرىدىغــان بىرمــۇ يولنــى قويماســتىن، 
ــاھ: يالغــان ئېيتتىــڭ،  ھەممىســىگە پۇل-مــال ســەرپ قىلدىــم، دەپ جــاۋاپ بېرىــدۇ. ئال
ســەن ئۇنــى )خەلــق ئارىســىدا( ســېخى دېيىلىش ئۈچــۈن قىلدىــڭ، ســاڭا شــۇنداق دېيىلدى، 

دەيــدۇ. ئاندىــن ئــۇ ئــادەم يۈزىچــە ســۆرىلىپ، دوزاخقــا تاشــلىنىدۇ«]3]. 

]1] سۈرە تەۋبە 34-، 35-ئايەتلەر. 

]2] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]3] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 
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 2. مىننەت قىلماسلىق ۋە رەنجىتمەسلىك.

 پۇل-مــال بەرگەنلىكىنــى كىشــىلەر ئالدىــدا ســۆزلەپ مىننــەت قىلماســلىق الزىم.چۈنكــى 
پــۇل– مــال ســاخاۋەت قىلىنغــان تەرەپلەرنــى رەنجىتىــش چاكىنىلىــق ۋە نامەرتلىكتىــن باشــقا 
نەرســە ئەمــەس. بــۇ خىــل چاكىنىلىــق پــۇل- مــال ســەرپ قىلىشــتىن ئىبــارەت بــۇ ئۇلۇغ 
ئىبادەتنىــڭ ســاۋابىنى بىــكار قىلىۋېتىــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئالــاھ قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق 
دېگــەن: ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ل تبطلــوا صدقاتكــم باملــن واألذى كالــذي ينفــق مــا لــه ريــاء النــاس ول يؤمــن 
باللــه واليــوم اآلخــر﴾ »ئــى مۇئمىنلــەر! پۇل-مېلىنــى كىشــىلەرگە كۆرســىتىش ئۈچــۈن ســەرپ 

ــان  ــڭ قىلغ ــان كىشــى )نى ــرەت كۈنىگــە ئىمــان كەلتۈرمەيدىغ ــا ۋە ئاخى ــان، ئالاھق قىلىدىغ
ــش ۋە  ــەت قىلى ــەدىقەڭارنى مىنن ــەن س ــاش، بەرگ ــە( ئوخش ــكار قىلىۋەتكىنىگ ــى بى ئەمىلىن
ئەزىيــەت يەتكــۈزۈش بىلــەن بىــكار قىلىۋەتمــەڭار«]1]. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق 
دەيــدۇ: }ثالثــة ل يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ول ينظــر إليهــم ول يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم. املســبل، واملنــان، 
واملنفــق ســلعته بالحلــف الــكاذب{ »قىيامــەت كۈنــى ئالــاھ گــەپ قىلمايدىغــان، قارىمايدىغــان ۋە 

ــۇزۇن  ــۇدەك ئ ــۆرىلىپ قالغ ــە س ــۇالر يەرگ ــار. ئ ــى ب ــۈك كىش ــۈچ تۈرل ــان ئ پاكلىمايدىغ
ــەن  ــەم بىل ــان قەس ــى، يالغ ــەت قىلغۇچ ــەن مىنن ــى بىل ــەن نەرسىس ــى، بەرگ ــم كەيگۈچ كىيى

ــز ئاياندۇرغۇچــى كىشــىلەردۇر«]2].  تاۋارلىرىنــى تې

 3. ياخشىسىنى بېرىش.

ــامَّ  ــبْتُْم َوِم ــا كََس ــاِت َم ــْن طَيِّبَ ــوا ِم ــوا أَنِْفُق ــَن آََمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــدۇ: ﴿يَ ــداق دەي ــاال مۇن ــاھ تائ  ئال
ــَه  ــوا أَنَّ اللَّ ــِه إِلَّ أَْن تُْغِمُضــوا ِفيــِه َواْعلَُم ــتُْم ِبآَِخِذي ــوَن َولَْس ــُه تُْنِفُق ُمــوا الَْخِبيــَث ِمْن ــَن اأْلَرِْض َوَل تَيَمَّ ــْم ِم ــا لَُك أَْخرَْجَن

َغِنــيٌّ َحِميــٌد﴾ »ئــى مۇئمىنلــەر! ســىلەر ئېرىشــكەن نەرســىلەرنىڭ ۋە بىــز ســىلەرگە زېمىندىــن 

ــەدىقە  ــىلىرىدىن س ــڭ ياخش ــەر( نى ــلىقار، مېۋىل ــى ئاش ــىلەر )يەن ــەن نەرس ــپ بەرگ چىقىرى
قىلىــڭار؛ ئۆزۈڭارمــۇ پەقــەت كۆزۈڭارنــى يۇمــۇپ تــۇرۇپ ئالىدىغــان ناچارلىرىنــى ئىلغــاپ 
ــۇر، ھەمدىگــە  ســەدىقە قىلمــاڭار. بىلىڭاركــى، ئالــاھ )بۇنــداق ســەدىقەڭاردىن( بىھاجەتت
ــِرَّ َحتَّــى تُْنِفُقــوا﴾ »ياخشــى كۆرگــەن )پۇل-ماللىرىڭاردىــن ئالــاھ  اليىقتــۇر«]3]. ﴿لَــْن تََنالُــوا الْ
ــز ياخشــىلىققا )يەنــى جەننەتكــە( ئېرىشەلمەيســىلەر«]4].  ــدا( ســەرپ قىلمىغۇچــە ھەرگى يولى

 بــۇ ئايــەت نازىــل بولغانــدا، ئەبۇ تەلھــە رەزىيەلاھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
يېنىغــا كېلىــپ: ئــى ئالاھنىــڭ پەيغەمبىــرى! ئالــاھ تائــاال: »ياخشــى كۆرگــەن )پــۇل-
ماللىرىڭاردىــن ئالــاھ يولىــدا( ســەرپ قىلمىغۇچــە ھەرگىــز ياخشــىلىققا )يەنــى جەننەتكــە( 
ــدۇر.  ــان مېلىم ــى كۆرىدىغ ــەڭ ياخش ــڭ ئ ــا مېنى ــدۇ، بەيرەھ ــىلەر« دەۋاتى ئېرىشەلمەيس
ئالاھنىــڭ دەرگاھىــدا ئۇنىــڭ ياخشــىلىقىنى ۋە ســاۋابىنى ئۈمىــد قىلىــپ، مــەن ئۇنى ســەدىقە 
قىلىۋەتتىــم، ئۇنــى ئالــاھ ئۆزلىرىنــى بۇيرىغــان يەرگــە ئىشلەتســىلە، دېگەنــدە، پەيغەمبــەر 

]1] سۈرە بەقەرە 264-ئايەت. 

]2] سۈرە بەقەرە 267-ئايەت. 

]3] سۈرە بەقەرە 267-ئايەت. 

]]] سۈرە ئال ئىمران 92-ئايەت. 
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ئەلەيھىسســاالم: ياخشــى قىلدىــڭ، بــۇ پايــدا ئېلىــپ كېلىدىغــان مالــدۇر، دەپ ئىككــى قېتىــم 
تەكرارلىــدى«]1]. 

 4. ئوتتۇراھال بولۇش.

ــۇنىڭ  ــدۇر. ش ــان مۈلكى ــەت قىلغ ــانغا ئامان ــڭ ئىنس ــە ئالاھنى ــال ئەمەلىيەتت  پۇل-م
ئۈچــۈن، پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــتا ئىســراپ ياكــى بېخىللىــق قىلمــاي، ئوتتۇراھــال بولۇش 
الزىــم. ئالــاھ تائــاال پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــتا ئوتتۇراھــال يــول تۇتقانارنــى مەدھىيەلەپ 
مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿والذيــن إذا أنفقــوا مل يرسفــوا ومل يقــروا وكان بــن ذلــك قوامــا﴾ »ئــۇالر )يەنــى ئالاھ 
ــدۇ، بېخىللىقمــۇ  ــدا، ئىســراپچىلىقمۇ قىلماي ــەر( خىراجــەت قىلغان ــان بەندىل ياخشــى كۆرىدىغ

قىلمايــدۇ، ئوتتۇراھــال خىراجــەت قىلىــدۇ«]2]. 

 ئالاھ يولىدا پۇل-مال سەرپ قىلىشنىڭ ئەۋزەل يوللىرى

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ نۇرغــۇن ئــەۋزەل يوللىــرى بــار بولــۇپ، 
ئۇالرنىــڭ مۇھىــم دەپ قارالغانلىرىنــى تۆۋەندىكــى نۇقتىارغــا يىغىنچاقاشــقا بولىــدۇ: 

 1. مەسجىد سېلىش، رېمونت قىلىش ۋە سەرەمجاناشتۇرۇش.

ــاَم  ــِر َوأَقَ ــْوِم اآْلِخ ــِه َوالْيَ ــَن ِباللَّ ــْن آَم ــِه َم ــاِجَد اللَّ ــُر َمَس ــا يَْعُم َ ــدۇ: ﴿إمِنَّ ــداق دەي ــاال مۇن ــاھ تائ  ئال
كَاَة َولـَـْم يَْخــَش إِلَّ اللَّــَه فََعــَى أُولَِئــَك أَْن يَُكونـُـوا ِمــَن الُْمْهتَِديــَن﴾ »ئالاھنىــڭ مەســجىدلىرىنى  ــاَلَة َوآىَت الــزَّ الصَّ

ــەن،  ــان، زاكات بەرگ ــاز ئوقۇغ ــان، نام ــان ئېيتق ــە ئىم ــرەت كۈنىگ ــا، ئاخى ــەت ئالاھق پەق
ــت  ــجىدنى رېمون ــى مەس ــدۇ )يەن ــاۋات قىلى ــىلەرال ئ ــان كىش ــقىدىن قورقمىغ ــن باش ئالاھتى
قىلىــش، سەرەمجاناشــتۇرۇش، تازىــاش، مەســجىدتە داۋاملىــق نامــاز ئۆتەش، قۇرئــان تىاۋەت 
قىلىــش قاتارلىــق ئىشــارنى قىلىــدۇ(، ئەنــە شــۇالرنىڭ ھىدايــەت تاپقۇچىاردىــن بولۇشــى 
كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ«]3]. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }َمــن بنــى مســجًدا يبتغــى بــه 
وجــَه اللــه، بنــى اللــُه لــه مثلَــه ف الجنــة{ »كىمكــى ئالاھنىــڭ رازىلىقىنــى ئىــزدەپ مەســجىد بىنــا 

قىلىدىكــەن، ئالــاھ ئــۇ كىشــىگە جەننەتتــە ئۇنىــڭ ئوخشىشــىنى بىنــا قىلىــپ بېرىــدۇ«]4]. 

 2. ئالــاھ يولىدىكــى ئوقۇغۇچــى، ئوقۇتقۇچــى ۋە دەۋەتچىلەرنىــڭ ئەھۋالىدىــن خــەۋەر 
ئېلىــش.

ــَم َدرََجــاٍت﴾  ــوا ِمْنُكــْم َوالَِّذيــَن أُوتُــوا الِْعلْ ــُه الَِّذيــَن آَمُن ــعِ اللَّ ــدۇ: ﴿يَرْفَ ــداق دەي ــاال مۇن ــاھ تائ  ئال

]1] ئىككى شەيخ بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. 

]2] سۈرە فۇرقان 67-ئايەت. 

]3] سۈرە تەۋبە 18-ئايەت. 

]]] بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس. 
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»ئالــاھ ســىلەردىن ئىمــان ئېيتقانــار ۋە ئىلىــم بېرىلگەنلەرنــى بىــر قانچــە دەرىجــە يۇقىــرى 
ــاال  ــاھ تائ ــىدىندۇر. ئال ــڭ جۈملىس ــى جىھادنى ــاھ يولىدىك ــۇالر ئال ــدۇ«]1]. ب كۆتۈرى
مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوَجاِهْدُهــْم ِبــِه ِجَهــاًدا كَِبــرًا﴾ »قۇرئــان ئارقىلىــق ئۇالرغــا قارشــى )پاكىتارنى 

ئوتتۇرىغــا قويــۇپ( بارلىــق كۈچــۈڭ بىلــەن كــۈرەش قىلغىــن«]2]. 

 3. يېتىملەرنى كاپالەتكە ئېلىش.

 پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم كۆرســەتكۈچ ۋە ئوتتــۇرا بارماقلىــرى بىلــەن ئىشــارەت قىلىــپ 
ــە  ــى كاپالەتك ــەن ۋە يېتىمن ــەن: }أنــا وكافــل اليتيــم ف الجنــة هكــذا{ »م ــداق دېگ ــۇرۇپ، مۇن ت

ئالغۇچــى جەننەتتــە مۇشــۇنداق )يېقىــن( بولىمىــز«]3]. 

 4. ۋەقپ قىلىش.

 بىــرەر زېمىــن ياكــى بىــرەر بىنــا ســېتىۋېلىپ، ئالــاھ يولىــدا ۋەقــپ قىلىــش ســەدىقە 
جارىيــە بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. ۋەقــپ قىلغۇچــى ھايــات بولســۇن ياكــى ئۆلۈپ كەتســۇن، ئۇنىڭ 
ســاۋابى داۋاملىشــىپ تۇرىــدۇ. ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلاھــۇ ئەنھــۇ خەيبــەردە بىــر 
پارچــە يەرگــە ئېرىشــكەندە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ: ئــى ئالاھنىــڭ 
پەيغەمبىــرى، مــەن خەيبــەردە بىــر پارچــە يەرگــە ئىگــە بولــدۇم، مــەن بۇندىــن بــۇرۇن 
بۇنــداق ياخشــى يەرگــە ئېرىشــىپ باقمىغــان، مېنــى بــۇ يەرنــى قانــداق قىلىشــقا بۇيرۇيا؟ 
ــاقاپ  ــلىنى س ــڭ ئەس ــاڭ ئۇنى ــەر خالىس ــاالم: ئەگ ــەر ئەلەيھىسس ــورىغاندا، پەيغەمب دەپ س
قىلىــپ، ســەدىقە قىلغىــن، دەپ جــاۋاپ بەرگــەن. ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلاھــۇ ئەنھــۇ 
ئــۇ يەرنــى ســېتىلمايدىغان، ســوۋغات قىلىنمايدىغــان، مىــراس قالدۇرۇلمايدىغــان شــەكىلدە 
ســەدىقە – يەنــى ۋەقــپ قىلغــان. كېيىنچــە ئــۇ يەردىــن پۇقــراالر، تۇغقانلىــرى، قۇللۇقتىــن 

ئــازات قىلىنغۇچىــار، مۇســاپىر ۋە مېھمانــار پايدىانغــان]4]. 

 5. ئىپتارلىق بېرىش.

ــه ل  ــه مثــل أجــره، غــَر أن ــا، كان ل ــر صامئً ــن فطَّ ــدۇ: }َم ــداق دەي ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس  پەيغەمب
ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيئًا{ »كىمكــى روزا تۇتقۇچىنــى ئىپتــار قىلدۇرىدىكــەن، ئۇنىڭغىمــۇ روزا 

ــر  ــچ بى ــاۋابىدىن ھې ــڭ س ــۇ روزا تۇتقۇچىنى ــدۇ، ب ــاۋاب بېرىلى ــاش س ــا ئوخش تۇتقۇچىغ
ــدۇ«]5].  ــىنى كېمەيتىۋەتمەي نەرس

ــان  ــۈن زۆرۈر بولغ ــۇلمانار ئۈچ ــنىڭ مۇس ــەرپ قىلىش ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى  ئال
ــىز  ــكىنلەرنى ھەقس ــش؛ پېقىر-مىس ــتۇرۇپ تارقىتى ــدۇرۇپ، باس ــە قىل ــى تەرجىم كىتاپارن

]1] سۈرە مۇجادىلە 11-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]2] سۈرە فۇرقان 52-ئايەت. 

]3] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]]] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]]] ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى. 



15

مەرىپەت ژۇرنىىل              2020-يىللىق 2-سان 

ــار  ــرى ب ــەۋزەل يوللى ــۇن ئ ــق نۇرغ ــۇرۇش قاتارلى ــرى ق ــەھىيە مەركەزلى ــان س داۋااليدىغ
بولــۇپ، مۇئمىــن كىشــى ئەجــەل كېلىــپ، پۇل-ماللىــرى تەقســىم قىلىنىشــتىن بــۇرۇن، ئــۆز 
قولــى بىلــەن، تۈرلــۈك ياخشــىلىق يوللىرىغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــقا ئالدىرىشــى الزىــم.

 

 پۇل-مال سەرپ قىلىشنىڭ ئاالھىدە ئەۋزەل ئۈچ يولى

ــەت  ــىغا ئەھمىي ــەن تېپىش ــار بىل ــاالل يول ــى ھ ــىلەرنىڭ پۇل-مالن ــى كىش ــام دىن  ئىس
ــەن.  ــىتىپ بەرگ ــدە كۆرس ــۇ ئاالھى ــش يوللىرىنىم ــەرپ قىلى ــى س ــدەك، ئۇن بەرگەن

ــاٌر  ــُل ِديَن ــُه الرَُّج ــاٍر يُْنِفُق ــُل ِديَن ــدۇ: }أفَْض ــداق دەي ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــە پەيغەمب ــۇ ھەقت ب
يُْنِفُقــُه َعــَل ِعيَالِــِه, َوِديَنــاٌر يُْنِفُقــُه الرَُّجــُل َعــَل َدابَِّتــِه ِف َســِبيِل اللَّــِه, َوِديَنــاٌر يُْنِفُقــُه َعــَل أَْصَحاِبــِه ِف َســِبيِل اللَّــِه{ 

»ئىنســان ســەرپ قىلغــان ئــەۋزەل دىنــار ئــۆز ئائىلىســىدىكىلەرگە ســەرپ قىلغــان دىنــار، 
ئالــاھ يولىــدا ئىشــلىتىدىغان ئات-ئۇالغلىرىغــا ســەرپ قىلغــان دىنــار ۋە ئالــاھ يولىدىكــى 

ــاردۇر«]1].  ــان دىن ــەرپ قىلغ دوســت-بۇرادەرلىرىگە س

ــۈچ  ــدەك ئ ــڭ تۆۋەندىكى ــش يوللىرىنى ــەرپ قىلى ــال س ــە، پۇل-م ــس بىزگ ــۇ ھەدى  ب
ــدۇ:  ــىتىپ بېرى ــى كۆرس ــەۋزەل يولىن ئ

 بىرىنچــى، ئىنســاننىڭ ئاتا-ئانىســى، پەرزەنتــى، ئايالــى ۋە خىزمەتچىســى قاتارلىــق ئــۆز 
ئائىلىســىدىكىلەرگە پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــىدۇر. چۈنكــى ئىنســان ئــۆز ئائىلىســىدىكىلەرگە 
پۇل-مــال ســەرپ قىلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئېھتىياجىدىــن چىققانــدا، ئۇالرنــى باشــقىارغا مۇھتــاج 
بولــۇپ خورلىنىــپ قېلىشــتىن ســاقايدۇ ۋە ئالــاھ تائاالغــا ياخشــى بەندىچىلىــك قىلىشــىغا 

يــاردەم قىلىــپ، ئــۆز مەســئۇلىيىتىنى ئــادا قىلغــان بولىــدۇ.

ــڭ  ــرى ۋە ئۇالرنى ــلىتىدىغان ئات-ئۇالغلى ــدا ئىش ــاھ يولى ــاننىڭ ئال ــى، ئىنس  ئىككىنچ
ئورنىنــى باســىدىغان ھــەر خىــل قاتنــاش قوراللىرىغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــىدۇر. چۈنكى 
ئىنســان بۇنىــڭ بىلــەن ئالــاھ يولىدىكــى خىزمەتلىرىنــى مۇۋەپپەقىيەتلىك داۋاماشــتۇرااليدۇ. 

ــت-بۇرادەرلىرىگە  ــان دوس ــەت قىلىۋاتق ــدا خىزم ــاھ يولى ــاننىڭ ئال ــى، ئىنس  ئۈچىنچ
پــۇل – مــال ســەرپ قىلغانلىقــى، ئىســامنىڭ كــەڭ تارقىلىشــى ۋە كۈچىيىشــىگە ھەسســە 

ــدۇ. ــقانلىقى بولى قوش

 بــۇ ئــۈچ خىــل يولغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ پەزىلىتــى ھەققىــدە يۇقىرىدىكــى 
ــدە  ــۇپ، تۆۋەن ــان بول ــان قىلىنغ ــۇن ھەدىســلەر باي ــە نۇرغ ــقا يەن ــس شــەرىپتىن باش ھەدى

ئۇالرنىــڭ بەزىلىرىنــى ئەســلىتىپ ئۆتىمىــز: 

 بىرىنچــى، ئــۆز ئائىلىســىدىكىلەرگە پــۇل ســەرپ قىلىشــنىڭ پەزىلىتــى ھەققىــدە كەلگــەن 
بــەزى ھەدىســلەر: 

]1] ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. 
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 ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگەنلىكى 
قــت بــه عــل مســكٍن،  رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }دينــاٌر أنفقتــه ف ســبيل اللــه ودينــاٌر أنفقتــه ف رقبــٍة، ودينــاٌر تصدَّ
ــم  ــدا چىقى ــاھ يولى ــېنىڭ ئال ــاٌر أنفقتــه عــل أهلــك أعظمهــا أجــرًا الــذي أنفقتــه عــل أهلــك{ »س ودين

قىلغــان ياكــى قــۇل ئــازات قىلىشــقا خەجلىگــەن ياكــى مىســكىنگە ســەدىقە قىلغــان پــۇل - 
مېلىڭنىــڭ ئەجىرىدىــن ئائىلەڭگــە چىقىــم قىلغــان پــۇل – مېلىڭنىــڭ ئەجــرى كاتتىــدۇر]1]. 

ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــن پەيغەمب ــۇ ئەنھۇدى ــاس رەزىيەلاھ ــى ۋەقق ــى ئەب ــەئد ئىبن  س
ئۇنىڭغــا ئــۇزۇن بىــر ھەدىــس ســۆزلەپ بېرىــش جەريانىــدا مۇنــداق دېگەنلىكــى رىۋايــەت 
ــك{  ــم امرأت ــل ف ف ــا تجع ــى م ــا، حت ــرت به ــه إل أج ــه الل ــا وج ــي به ــة تبتغ ــق نفق ــن تنف ــك ل ــدۇ: }إن قىلىنى
»ئالاھنىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلــەپ چىقىــم قىلغــان ھەرقانــداق نەرســىنىڭ، ھەتتــا ئايالىڭنىــڭ 

ــى ئالىســەن«]2].  ــۇ ئەجرىن ــا( نىڭم ــر لوقم ــا ســالغان )بى ئاغزىغ

 ئەبــۇ مەســئۇد رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى 
رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }إَِذا أَنَْفــَق الرَُّجــُل َعــَل أَْهلِــِه يَْحتَِســبَُها فَُهــَو لَــُه َصَدقَــٌة{ »ئىنســان ئــۆز 
ــۇ كىشــى  ــا، ئ ــال ســەرپ قىلس ــپ پۇل-م ــد قىلى ــاۋاب ئۈمى ئائىلىســىدىكىلەرگە ئەجىر-س

ــەدىقىدۇر«]3].  ــۈن س ئۈچ

ــەرپ  ــال س ــىتىلىرىگە پۇل-م ــاش ۋاس ــلىتىدىغان قاتن ــدا ئىش ــاھ يولى ــى، ئال  ئىككىنچ
ــلەر:  ــەزى ھەدىس ــەن ب ــدە كەلگ ــى ھەققى ــنىڭ پەزىلىت قىلىش

ــداق  ــاالمنىڭ مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــن پەيغەمب ــۇ ئەنھۇدى ــد رەزىيەلاھ ــى جەئ ــۇرۋە ئىبن  ئ
ــُم{  ــُر َواملَْغَن ــِة: األَْج ــْوِم الِقيَاَم ــْرُ إِىَل يَ ــا الَخ ــوٌد ِف نََواِصيَه ــُل َمْعُق ــدۇ: }الَخيْ ــەت قىلىنى ــى رىۋاي دېگەنلىك
»ئاتنىــڭ پېشانىســىگە قىيامەتكىچــە ئەجىــر ۋە غەنىمەتتىن ئىبــارەت ياخشــىلىق چېگىلگەن«]4]. 

 ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇدىــن ئۇنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق 
دېگەنلىكىنــى ئاڭلىغانلىقــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }مــن احتبــس فرســا ف ســبيل اللــه اميانــا باللــه, وتصديقــا 
ــا ئىمــان ئېيتىــپ،  بوعــده, فــان شــبعه, وريــه, وروثــه, وبولــه ف ميزانــه يــوم القيامــة{ »كىمكــى ئالاھق

ئۇنىــڭ ۋەدىســىگە چىــن دىلىدىــن ئىشــىنىپ، ئالــاھ يولىدا ئــات باقىدىكــەن، قىيامــەت كۈنى 
ئــۇ ئاتنىــڭ يەم-خەشــەك ۋە ســۇلىرى، تېــزەك ۋە ســۈيدۈكلىرى ئــۇ كىشــىنىڭ تارازىســىدا 

بولىــدۇ«]5]. 

 ئۈچىنچــى، ئالــاھ يولىدىكــى دوســت-بۇرادەرلىرىگە پــۇل ســەرپ قىلىشــنىڭ پەزىلىتــى 
ھەققىــدە كەلگــەن بــەزى ھەدىســلەر: 

]1] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]2] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]3] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 

]]] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. 

]]] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى. 
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 ئەبــۇ ســەئىدىل خۇدرىــي رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق 
دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }أميــا مســلم كســا مســلام ثوبــا عــل عــري، كســاه اللــه مــن خــر الجنــة، 
وأميــا مســلم أطعــم مســلام عــل جــوع، أطعمــه اللــه مــن مثــار الجنــة، وأميــا مســلم ســقى مســلام عــل ظــأ، ســقاه 

ــر مۇســۇلمانغا  ــان بى ــر مۇســۇلمان كىيىمســىز قالغ ــداق بى اللــه مــن الرحيــق املختــوم{ »ھەرقان

ــاال ئۇنىڭغــا جەننەتنىــڭ يېشــىل كىيىملىرىدىــن  ــاھ تائ ــم كىيــدۈرۈپ قويىدىكــەن، ئال كىيى
ــام  ــۇلمانغا تائ ــر مۇس ــان بى ــاچ قالغ ــۇلمان ئ ــر مۇس ــداق بى ــدۇ، ھەرقان ــم كىيدۈرى كىيى
بېرىدىكــەن، ئالــاھ تائــاال ئۇنىڭغــا جەننــەت مېۋىلىرىدىــن تائــام بېرىــدۇ، ھەرقانــداق بىــر 
ــى  ــاال ئۇن ــاھ تائ ــر مۇســۇلمانغا ســۇ بېرىدىكــەن، ئال مۇســۇلمان ئۇسســاپ كەتكــەن بى

ئېغىــزى پېچەتلەنگــەن ئېســىل شــاراپتىن ســۇغۇرىدۇ«]1]. 

ــى  ــداق دېگەنلىك ــاالمنىڭ مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــن پەيغەمب ــۇ ئەنھۇدى ــۇھەيب رەزىيەلاھ  س
ــالَم{ »تائــام بەرگــەن ۋە ســاالمنى ئىلىــك  رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }ِخيَاُركـُـْم َمــْن أَطَْعــَم الطََّعــاَم َورَدَّ السَّ

ئالغــان كىشــى ئاراڭاردىكــى ئــەڭ ياخشــى كىشــىدۇر«]2]. 

ئەلــى رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇنىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: }ألن أجمــع نفــرا مــن 
إخــواين عــل صــاع أو صاعــن مــن طعــام أحــب إىل مــن أن أدخــل ســوقكم، فأشــري رقبــة فأعتقــه{ »مــەن بازارغا 

ــرالپ،  ــوزۇق ھازى ــەرەك ئ ــى چ ــر ئىكك ــتىن، بى ــازات قىلىش ــېتىۋېلىپ ئ ــۇل س ــپ ق بېرى
دوســت-بۇرادەرلىرىمنى يىغىــپ مېھمــان قىلىشــنى ياخشــى كۆرىمــەن«.

 

خاتىمە: 

ــدا  ــاھ يولى ــدە ئال ــى مۇئمىن ــش چۈشەنچىس ــەرپ قىلى ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى  ئال
پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش قىزغىنلىقىنــى يېتىلدۈرىــدۇ؛ ئەجىر-ســاۋابارنىڭ بىــكار بولــۇپ 
ــا  ــەۋزەل يوللىرىغ ــنىڭ ئ ــەرپ قىلىش ــال س ــدۇ؛ پۇل-م ــك قىلى ــلىكىگە كاپالەتلى كەتمەس
باشــايدۇ؛ ھەقىقەتنــى، توغــرا يولنــى قولاشــقا ۋە ئــۆز مەســئۇلىيىتىنى اليىقىدا ئادا قىلىشــىغا 

ــاردەم بېرىــدۇ.  ي

ــىدە،  ــان كىش ــە بولمىغ ــىگە ئىگ ــش چۈشەنچىس ــەرپ قىلى ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى ئال
ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش قىزغىنلىقــى بولمايــدۇ. بۇنىڭغــا ســەل قــاراپ، 
ــان  ــەرپ قىلغ ــال س ــى پۇل-م ــدۇ، ياك ــرەتتە قالى ــپ، ھەس ــن بېرى ــەتنى قولدى پۇرس
تەقدىردىمــۇ، رىياخورلــۇق قىلىــپ، ســاۋابىدىن مەھــرۇم قالىــدۇ، ياكــى بەرگىنىگــە مىننــەت 

ــدۇ. ــپ قويى ــى رەنجىتى ــى تەرەپن ــپ، قارش قىلى

ــا ســاۋابقا ئېرىشــىش؛  ــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ ھەسســىلەپ كاتت ــاھ يولى  ئال

]1] ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى. 

]2] ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى. 



18

مەرىپەت ژۇرنىىل             2020-يىللىق 2-سان 

ــرى  ــن پاكلىنىــش، پۇل-ماللى ــاقلىنىش؛ گۇناھاردى ــن س ــۈش، دوزاختى ــرى ئۆچۈرۈل خاتالىقلى
ــە ۋە  ــە، مەغپىرەتك ــرى مەرتىۋىلەرگ ــۇش؛ يۇقى ــل بول ــكە نائى ــە كىرىش ــش؛ جەننەتك كۆپىيى
ــا  ــق ئازابق ــە قاتتى ــىش؛ ئاخىرەتت ــائادەتكە ئېرىش ــىش؛ بەخت-س ــا ئېرىش ــىل رىزىقق ئېس
ــنىڭ  ــدە ئەرش ــەت كۈنى ــاقلىنىش؛ قىيام ــن س ــۈك باال-قازاالردى ــاقلىنىش؛ تۈرل ــتىن س قېلىش
ــتىلەرنىڭ  ــاقىيىش، پەرىش ــەللەردىن س ــل كېس ــەر خى ــۇش؛ ھ ــەن بول ــىدىن بەھرىم سايىس
ــەق  ــقا مۇۋەپپ ــتەھكەم تۇرۇش ــدا مۇس ــرا يول ــۇش، توغ ــل بول ــا نائى ــك دۇئالىرىغ بەرىكەتلى
ــۇپ،  ــار بول ــرى ب ــۇن مېۋىلى ــق نۇرغ ــتچىللىقىنى ئىســپاتاش قاتارلى ــدا راس ــۇش، ئىمان بول
ــى  ــش قىزغىنلىقىن ــەرپ قىلى ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى ــدە ئال ــش مۇئمىن ــى بىلى بۇالرن

ــۇرىدۇ.  ئاش

 ئالــاھ يولىــدا پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ رىيــا قىلماســلىق؛ مىننــەت قىلماســلىق ۋە 
رەنجىتمەســلىك؛ ياخشىســىنى بېرىــش؛ پۇل-مــال ســەرپ قىلغانــدا، ئىســراپچىلىقمۇ قىلمــاي، 
ــرى  ــتەك ئەدەپ-ئەخاقلى ــم تۇتۇش ــە الزى ــى ئۆزىگ ــاي، ئوتتۇراھاللىقن ــۇ قىلم بېخىللىقم
ــۇپ كەتمەســلىكىگە  ــكار بول ــش ئەجىر-ســاۋابارنىڭ بى ــە قىلى ــا رىئاي ــۇپ، بۇالرغ ــار بول ب

ــدۇ.  ــك قىلى كاپالەتلى

ــش  ــت قىلى ــېلىش، رېمون ــجىد س ــنىڭ مەس ــەرپ قىلىش ــال س ــدا پۇل-م ــاھ يولى  ئال
ــڭ  ــى ۋە دەۋەتچىلەرنى ــى، ئوقۇتقۇچ ــى ئوقۇغۇچ ــاھ يولىدىك ــتۇرۇش؛ ئال ۋە سەرەمجاناش
ئەھۋالىدىــن خــەۋەر ئېلىــش؛ يېتىملەرنــى كاپالەتكــە ئېلىــش؛ ئىپتارلىــق بېرىش؛ مۇســۇلمانار 
ــر- ــش؛ پېقى ــتۇرۇپ تارقىتى ــدۇرۇپ، باس ــە قىل ــى تەرجىم ــان كىتاپارن ــۈن زۆرۈر بولغ ئۈچ
مىســكىنلەرنى ھەقســىز داۋااليدىغــان ســەھىيە مەركەزلىــرى قــۇرۇش قاتارلىق نۇرغــۇن ئەۋزەل 
يوللىــرى بــار بولــۇپ، بــۇ يولارغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش ھەقىقەتنــى ۋە توغــرا يولنى 

قوللىغۇچىاردىــن بولۇشــقا تۈرتكــە بولىــدۇ. 

 پۇل-مــال ســەرپ قىلىشــنىڭ يەنــە، ئاتا-ئانىســى، پەرزەنتــى، ئايالــى ۋە خىزمەتچىســى 
قاتارلىــق ئــۆز ئائىلىســىدىكىلەرگە پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش؛ ئالــاھ يولىــدا ئىشــلىتىدىغان 
ــان  ــەت قىلىۋاتق ــدا خىزم ــاھ يولى ــش؛ ئال ــەرپ قىلى ــال س ــا پۇل-م ــاش قوراللىرىغ قاتن
ــۇ  ــار. ب ــرى ب ــدە يوللى ــار ئاالھى ــر قات ــتەك بى ــدە بولۇش ــت-بۇرادەرلىرىگە ياردەم دوس
يولارغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــش ئائىلــە مەســئۇلىيىتىنى، ھەقىقەتنــى قولاش مەســئۇلىيىتىنى 

ــدۇ.  ــاردەم بېرى ــادا قىلىشــقا ي ۋە دوســت-بۇرادەرلىك مەســئۇلىيىتىنى ئ

 ئالــاھ بىزنــى ياخشــىلىق يوللىرىغــا پۇل-مــال ســەرپ قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ رەھمىتىگــە 
ــن!( ــۇن. )ئامى ــن قىلس ــل بولغۇچىاردى نائى

 )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: تاھىرجان ئابباس(
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تۇنجى ئىسالم 
جەمئىيىتىنىڭ قۇرۇلۇش 

جەريانىدىكى قېرىنداشلىق 
ئورنىتىش ھەرىكىتى

تەرجىمە قىلغۇچى: مەريەم مۇھەممەتفاتىھ ئاچىك

قىسقىچە مەزمۇنى: 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋە مۇســۇلمانارنىڭ مەككىدىــن مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىشــىدىن 
كېيىــن دەســلەپكى ئىســام جەمىئىيىتــى ۋە مەدەنىيىتــى قۇرۇلــۇش مەزگىلــى باشــانغانىدى. بۇ 
تارىخىــي مەزگىلنىــڭ دەســلەپكى ۋە ئــەڭ مۇھىــم باســقۇچلىرىدىن بىــرى بولســا مۇھاجىــر ۋە 
ئەنســارالر ئارىســىدا بارلىققــا كەلتۈرۈلگــەن قېرىنداشــلىق كېلىشىمنامىســىدۇر. بۇ كېلىشــىمنامە 
ــان  ــكان بېرىدىغ ــۇش كەچۈرۈشــىگە ئىم ــن كېيىنكــى تۇرم ــڭ ھىجرەتتى ــەن مۇھاجىرالرنى بىل
ــلەرگە  ــي كىرىزىس ــىلىلەر ئىجتىمائى ــلىق مەس ــق ئاساس ــەك قاتارلى ــەك – ئىچم ــۇ، يېم تۇرالغ
دۇچــار بولمــاي تۇرۇپــا يۇقىــرى نىســبەتتە ھــەل بولغــان، يېڭــى جايغــا ماسلىشــىش جەريانى 
ــۇلمانارنىڭ  ــى مۇس ــلىق كېلىشىمنامىس ــتۇرۇلغانىدى. قېرىنداش ــەكىلدە ئورۇناش ــق ش مۇۋاپى
تۇنجــى قېتىملىــق ئىجتىمائىــي تەشــكىاتلىنىش ھەرىكىتىــدۇر. بــۇ ھەرىكــەت بىلــەن قەبىلــە 
ۋە نەســەب مەركەزلىــك ئىجتىمائىــي ئــورۇن ۋە ســىنىپارغا ئايرىلغــان بىــر خەلــق تۇنجــى 
قېتىــم دىنىــي قېرىنداشــلىق ئاســتىدا بىــر يەرگــە توپانغانىــدى. بــۇ بىرلىــك ئىلگىرىكــى 
ــال ۋە  ــە )گورىزونت ــىلىك ۋە تىكلىكت ــپ، تەكش ــى ئۆزگەرتى ــۋە ۋە ماقامارن ــۇت مەرتى مەۋج
ــۇ  ــرالر ب ــدى. ئەنســار ۋە مۇھاجى ــا ئىگــە قىلىنغانى ــي ھەرىكەتچانلىقق ــكال( ئىجتىمائى ۋېرتى
قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن ئىقتىســادىي كــۈچ ۋە تەجرىبىلىرىنى بىرلەشــتۈرۈپ، 

مەدىنىــدە يېڭــى بىــر ئىقتىســادىي قۇرۇلمــا ھاســىل قىلغانىــدى. 

ــام  ــلەپكى ئىس ــرەت، دەس ــى، ھىج ــلىق كېلىشىمنامىس ــۆزلەر: قېرىنداش ــۇق س ئاچقۇچل
جەمئىيىتــى، مەدىنــە، ئەنســار ۋە مۇھاجىــر. 
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مۇقەددىمە

مۇســۇلمانار مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغــان ۋاقىتتــا، مەدىنە شــەھىرىنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىســى 
ــار  ــدى. بــۇالر مۇســۇلمانار، يەھۇدىي ــن تەركىــپ تاپقانى ــل پەرقلىــق جەمئىيەتتى ئــۈچ خى
ۋە مۇشــرىك جەمئىيەتلىــرى ئىــدى. بىرىنچــى جەمئىيەتتىكــى ئىنســانار يەنــى مۇســۇلمانار 
ــۇلمانار  ــك مۇس ــك يەرلى ــەن مەدىنىلى ــرالر( بىل ــەر )مۇھاجى ــەن كۆچمەنل ــن كەلگ مەككىدى
ــك  ــدى. مەدىنىلى ــب تاپقانى ــن تەركى ــەن ئىدى(دى ــى بېرىلگ ــار ئۇنۋان ــۇ ئەنس )بۇالرغىم
ــۇپ  ــە مەنس ــوڭ قەبىلىگ ــى چ ــىملىك ئىكك ــەزرەج ئىس ــەۋس ۋە خ ــق ئ ــۇلمان خەل مۇس

ــدى.]1] ئى

ــدى ۋە  ــەر ئى ــان ئەرەبل ــۇلمان بولمىغ ــا مۇس ــانار بولس ــى ئىنس ــى جەمئىيەتتىك ئىككىنچ
خەلقنىــڭ كــۆپ ســانلىقىنى بــۇالر ھاســىل قىاتتــى. بۇالرمۇ ئــەۋس ۋە خــەزرەج قەبىلىســىگە 
مەنســۇپ ئىــدى. بۇالرنىــڭ ئارىســىدا بۇتپەرەســلىك ھۆكــۈم ســۈرەتتى. بۇالر مۇســۇلمانارغا 
قارىتــا ئوچــۇق ھالەتتــە دۈشــمەنلىك قىلمايتتــى. ئەمەلىيەتتــە بىر قىســمى كېيىنچە مۇســۇلمان 
بولغــان، يەنــە بىــر قىســمى بولســا مۇســۇلمان بولمىســىمۇ مۇســۇلماندەك كۆرۈنەتتــى. بــۇ 

ســەۋەبتىن بــۇالر ئىككــى يۈزلىمىچــى مەنىســىدە مۇناپىــق دېيىلگەنىــدى.]2]

ــە  ــار مەدىنىگ ــدى. يەھۇدىي ــار ئى ــا يەھۇدىي ــىلەر بولس ــى كىش ــى جەمئىيەتتىك ئۈچىنچ
دەســلەپتە يەرلەشــكەن ئــۈچ جامائەتتىــن )يەھۇدىيلــەر، ئەمالىقــە ۋە ئەۋس-خەزرەجلەردىــن( 
بىرســى ئىــدى. ئەممــا قايســى جامائەتنىــڭ ئــاۋۋال يەرلەشــكەنلىكى توغرىســىدا ئېنىــق بىــر 
مەلۇمــات يــوق.]3] يەســرىبتە ياشــاۋاتقان يەھۇدىيــار بىــر بېكىنمــە جامائــەت قۇرۇلمىســىنى 
ــى،  ــەردە ئولتۇرمايتت ــر ي ــەن بى ــرى بىل ــەرەب قەبىلىلى ــقا ئ ــۇپ، باش ــان بول ــىل قىلغ ھاس

ــەردە ياشــاۋاتاتتى]4].  ــم مەھەللىل ــە ئايرى ــەن بىلل ــرى بىل ئۆزئىچىدىكىلى

ھىجرەتنىــڭ بىرىنچــى يىلىــدا مەدىنىــدە مۇســۇلمانار ئــاز ســانلىق دەپ ئىپادىلىگــۈدەك 
دەرىجىــدە ئــاز نوپۇســقا ئىگــە ئىــدى.]5] مەدىنىلىــك مۇســۇلمانار ھــەر تۈرلــۈك خەتەرلەرگە 

ــن( ئىســام تارىخــى،  ــي، سىياســىي جەھەتتى ــي، ئىجتىمائى ــاي: »باشــانغۇچتىن ئابباســىيلەرغىچە )دىنى ]1] نەشــەت چاغات

-VII ــرىياتى ــى نەش ــى بۆلۈم ــۈرك تارىخ ــرى ت ــرى ئورۇنلى ــخ يۇقى ــل ۋە تارى ــۈر، تى ــۈرك كۈلت ــا ت ــەرە: ئات ئەنق
ــەت ــانى، 1993. 72-ب ــلۈكى 150 –س يۈرۈش

ھۈسەيىن ئاتاي: »ئىسامنىڭ سىياسىي شەكىللىنىشى«، ئەنقەرە: ئاتاي ۋە ئاتاي، 1999. 113-بەت. 

]2] ئاتاي، 115-بەت. 

]3] نەبــى بوزكــۇرت، مۇســتافا ســەبرى كىچىكئاشــچى: »مەدىنــە«، تۈركىيــە دىيانــەت ۋەخپــى ئىســام ئىنىسكلوپىدىيەســى 

)c. XXVIII ،)DA، ئەنقــەرە: تۈركىيــە دىيانــەت ۋەخپــى نەشــرىياتى، 2003. 306-بــەت. 

ــرىياتى، 2006.  ــرى نەش ــەرە مەكتەپلى ــەرە: ئەنق ــلەپكى دەۋر«، ئەنق ــى دەس ــام تارىخىدىك ــى: »ئىس ــابرى خىزمەتل ]]] س

ــەت 296 -ب

ــي  ــاھ ھىجرى ــار. ھەمىدۇل ــار ب ــۇس مەسىلىســدە ئوخشــىمىغان مەلۇمات ــڭ نوپ ــدا مەدىنىنى ــڭ تۇنجــى يىلى ]]] ھىجرەتنى

بىرىنچــى يىلىــدا مەىنىنىــڭ نوپۇســىنىڭ تەخمىنــەن ئــون مىــڭ كىشــى ئىكەنلىكىنــى ۋە بــۇ ســاننىڭ بىــر مىــڭ بــەش 
ــان  ــى باي ــرىكار ئىكەنلىكىن ــڭ مۇش ــي ۋە يېرىمىنى ــڭ يەھۇدى ــڭ يېرىمىنى ــى، قالغانلىرىنى ــۇلمانار ئىكەنلىكىن ــى مۇس يۇزىن
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ــپ  ــەھىرىگە تەكلى ــۇلمانارنى ش ــاالمنى ۋە مۇس ــەر ئەلەيھىسس ــپ پەيغەمب ــۈل قىلى تەۋەكك
ــان،  ــىمغا ئۇچرىغ ــر بېس ــۈن ئېغى ــى ئۈچ ــا دىن ــرالر بولس ــى مۇھاجى ــدى. مەككىدىك قىلغانى
ــاپ  ــدە تاش ــاتىنى مەككى ــە بىس ــان ۋە ھەمم ــۇر بولغ ــقا مەجب ــن ئايرىلىش ــا يۇرتلىرىدى ئان
ــان  ــا چىقق ــا ئوتتۇرىغ ــەۋەبلىك تەبىئىي ــك س ــدى. كۆچمەنلى ــۈپ كەلگەنى ــە كۆچ مەدىنىگ
كۈچلــۈك ئىجتىمائىــي، ماددىــي ۋە مەنىــۋى قىيىنچىلىقــار ئىچىــدە قالغانىــدى. قوغدىنىــش، 
خىراجــەت قىســىنچىلىقى ۋە يېڭــى بىــر مۇھىتقــا ۋە شــەھەرگە كۆنــۈش بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى 
ــۇ مەســىلىلەرنى  ــاۋۋال ب ــەر ئەلەيھىسســاالم ئ ــدى. پەيغەمب ــم مەســىلىلەردىن ئى ــەڭ مۇھى ئ
ــەن مەدىنىلىــك مۇســۇلمانار ئارىســىدا  ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن، مەككىلىــك مۇھاجىــرالر بىل
قېرىنداشــلىق ھەقلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويغانىــدى.]1] بۇنــى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش ئۈچــۈن 
ئەنســار ۋە مۇھاجىــرالر تەرىپىدىــن بىردىــن كىشــىنى بىر-بىرىگــە قېرىنــداش قىلىــپ قويۇپ، 
ئۇالرنــى بىر-بىرىگــە مەســئۇل قىلغانىــدى.]2] قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى ھىجرەتتىن 
تەخمىنــەن بەش-ئالتــە ئايدىــن كېيىــن يولغــا قويۇلغــان ئىــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مەدىنــە شــەھىرىنىڭ پۈتــۈن مۇســۇلمان ئائىلــە رەئىســلىرىنى يىغىنغــا چاقىــردى ۋە ئۇالرغــا 
ــر  ــڭ بى ــر ئائىلىنى ــا ھەربى ــەندۈردى. ئۇالرغ ــى چۈش ــش ھەرىكىتىن ــلىق ئورنىتى قېرىنداش
ــە  ــر يەرگ ــۇندى. بى ــى س ــش تەكلىپىن ــپ ئېلى ــداش قىلى ــا قېرىن ــى يېنىغ ــر ئائىلىن مۇھاجى
كېلىدىغــان بــۇ ئىككــى قېرىنــداش ئائىلــە بۇنىڭدىــن كېيىــن بىللــە تېپىــپ، بىللــە خەجلەيتتى 
ۋە قېرىنــداش بىــر ئائىلــە بوالتتــى. مەدىنىلىــك مۇســۇلمانار ئەقەبــە بەيئىتىــدە ھىجــرەت 
قىلغــان مۇســۇلمانارنى ھــەر خىــل ئۇســۇلاردا قوغدايدىغانلىقىغــا دائىــر بەرگــەن ســۆزىگە 
ــەر ئەلەيھىسســاالم:  ــۇ كۆرۈشۈشــتە پەيغەمب ــدى.]3] ب ــۇل قىل ــى قوب ــۇ تەكلىپن ــۇ ب بىنائەنم
ــا  ــى بولغىنىغ ــىلەرنىڭ كېپىل ــى كىش ــا قارش ــاغا ئۇنىڭغ ــى ئىيس ــەم ئوغل ــار مەري »ھەۋارىيۇن
ــڭ  ــك مۇھاجىرالرنى ــۇ مەككىلى ــى، مەنم ــڭ كېپىل ــىلەردىن بولغانارنى ــىلەرمۇ س ــاش س ئوخش
كېپىلىمــەن« دېگــەن ســۆزلىرى بىلــەن ھىجرەتتىــن كېيىــن يولغــا قويۇلىدىغــان قېرىنداشــلىق 

ــى بەرگەنىــدى]4].  ئورنىتىــش ھەرىكىتىنىــڭ تۇنجــى ئۇچۇرلىرىن
مەككــە دەۋرىدە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ۋە ئۇ تەبلىغ قىلغان دىنغا ئىشــەنگەنلەر مۇســۇلمان 
دېيىلەتتــى. ھىجرەت بىلــەن بىللە ئىجتىمائىي تۇرمۇشــتا تۇنجــى قېتىم مۇھاجىر )كۆچمــەن، ھىجرەت 

قىلغان. 
مۇھەممــەد ھەمىدۇلــاھ: »ئىســام پەيغەمبىرىنىــڭ ھاياتــى ۋە ئەســەرلىرى« مەھمــەت يازغــان )تەرجىمىســى( ئىســتانبۇل: 

بەيــان نەشــرىياتى، 2011. 162 -بــەت

ــەد ۋە  ــى مۇھەمم ــى، ھەزرىت ــام تارىخ ــال. م: »ئىس ــىم كۆكس ــە. ئاس ــن 162-بەتكىچ ــاھ: 159-بەتتى ]1] ھەمىدۇل

ــەت.  ــد: 3-4، 88-ب ــرىياتى، 2007. جىلى ــىك نەش ــر: ئېش ــرى( ئىزمى ــا )تەھرى ــەر چەتىنكاي ــامىيەت « ئۆم ئىس

ــش  ــىل قىلى ــەت ھاس ــە جەمئىي ــدە ئۈلگ ــى مەدىنى ــن كېيىنك ــاالمنىڭ ھىجرەتتى ــەر ئەلەيھىسس ــاق: »پەيغەمب ــادەم ئاپ ]2] ئ

ــۇز  ــى، مەھپ ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــالىتى ئىلمى ــاۋى رىس ــەد ۋە دۇني ــى مۇھەمم ــىدا«، ھەزرىت ــقۇچىلىرى توغرىس ــەدەم باس ق
ــەت.  ــرىياتى، 2007، 317– ب ــى نەش ــەر ژۇرنىل ــامىي ئىلىمل ــورۇم: ئىس ــان(، چ ــۆيلەمەز )تەييارلىغ س

]3] خىزمەتلى: 293-بەت. 

]]] ئىبنــۇل ئەســىر: »ئىســام تارىخــى ئەلكامىــل فىتتارىــخ تەرجىمىســى« ئەھمــەد ئاغىراكچــا )تەرجىمىســى(، ئىســتانبۇل: 

ھىكمــەت نەشــرىياتى، 2008. 2-جىلىــد، 85-بــەت. كۆكســال: 1-2 جىلىــد، 607 –بــەت. 
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قىلغۇچــى( ۋە ئەنســار )يــاردەم قىلغۇچــى( تەبىرلىــرى قوللىنىلىشــقا باشــلىدى ۋە بــۇ ئۇقۇمــار 
قۇرئاندا ۋە شــۇنىڭدىن كېيىنكى ئىســامىي ئەســەرلەردە يەر ئالغانىدى. مۇھاجىرالر ھەممە نەرسىســىنى 
ھەتتا بەزىلىرى ئائىلىســىدىكىلەرنىمۇ مەككىدە قويــۇپ، ھەرتۈرلۈك قىيىنچىلىقارغــا تەۋەككۈل قىلىپ 
مەدىنىگــە ھىجرەت قىلغانىــدى. ئەنســارالرمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ۋە مۇھاجىرالرنىــڭ مەدىنىگە 
ھىجرەت قىلىشــىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىپ، مەدىنىدە دەســلەپكى ئىســام جەمئىيىتــى ۋە دۆلىتىنىڭ 
قۇرۇلۇشــىغا ھەسسە قوشــقانىدى. ھىجرەتتىن كېيىن مۇھاجىرالرغا ھەر تۈرلۈك ئىشــاردا ياردەم قىلىپ 
ئۇالرنىــڭ قىيىنچىلىقلىرىنــى بىرلىكتە ھــەل قىلغانىــدى. ]1] ئەنســارالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم 
ــۇ  ــۆيەرلىكى قۇرئاندىم ــەتكەن ياردەمس ــۇلمانارغا كۆرس ــان مۇس ــرەت قىلغ ــە ھىج ــەن بىلل بىل
ماختالغانىــدى: »ئۇالردىــن )يەنــى مۇھاجىرالردىــن( مەدىنىــدە يەرلىــك بولغــان، ئىمانــى كۈچلۈك 
بولغانار )يەنى ئەنســارالر( يېنىغا ھىجــرەت قىلىپ كەلگەنلەرنى )يەنى مۇھاجىرالرنى( دوســت تۇتىدۇ، 
ئۇالرغا بېرىلگەن نەرســىلەر ئۈچۈن ئىچــى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر موھتــاج تۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ 
مەنپەئىتىنى( ئۆزلىرىنىڭ )مەنپەئىتى( دىن ئەال بىلىدۇ، ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقانغانار مەقسەتكە 

ئېرىشكۈچىلەردۇر...«]2]. 
ــلىقتىنمۇ  ــان قېرىنداش ــلىق ق ــۇ قېرىنداش ــىدىكى ب ــارالر ئارىس ــەن ئەنس ــرالر بىل مۇھاجى
ئۈســتۈن تۇرغانىــدى. ئوتتۇرىســىدا ئاالھىــدە بىــر قېرىنداشــلىق ئورناتقــان بــۇ ئىنســانار 
ــاي،  ــا قالم ــئۇل بولۇپ ــقا مەس ــاردەم قىلىش ــە ي ــر – بىرىگ ــا بى ــات ۋاقتىدى ــەت ھاي پەق
ۋاپاتىدىــن كېيىنمــۇ بىــر – بىرىگــە مىراســخور بولغانىــدى]3]. بــۇ ھالەتتــە ئەمەلىيلەشــكەن 
ئاالھىــدە دىــن قېرىنداشــلىقى كېلىشىمنامىســى دەســلەپكى مۇســۇلمان جەمئىيىتىنىڭ ئۇلتېشــىنى 
شــەكىللەندۈرگىنىدەك، كېيىنكــى دەۋرلــەردە كېڭىيىــپ پۈتــۈن دۇنياغــا يېيىلىدىغــان ئىســام 
ــەر  ــدى. پەيغەمب ــى بولغانى ــم ئەركان ــىنىڭمۇ( مۇھى ــەت قۇرۇلۇش ــلىقىنىڭمۇ )ئۈمم قېرىنداش
ــن قېرىنداشــلىقى پىرىنســىپى  ــى دى ــەن ئىســام مەدەنىيىتىن ــۇ باســقۇچ بىل ئەلەيھىسســاالم ب
ئاساســىدا بەرپــا قىلغانىــدى]4]. نەســەب قېرىنداشــلىقىنىڭ ئۈســتىدە مەنــە ئىپادىلىگــەن بــۇ 
ئاالھىــدە دىــن قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتىگــە »مۇئاخــات« دېيىلگەنىــدى. مۇئاخــات 
ــپ  ــن تۈرلىنى ــۆز يىلتىزىدى ــەن س ــلىق( دېگ ــۇۋۋە )قېرىنداش ــى ئۇخ ــى ئەرەبچىدىك كەلىمىس
ــش  ــداش قىلىۋېلى ــى قېرىن ــۇش، بىرىن ــداش بول ــەن قېرىن ــرى بىل ــۇپ، بى ــان بول چىقق

ــى]5].  ــى بىلدۈرەتت ــدەك مەنىلەرن دېگەن

]1] ســاففات ســانجاكلى: »ھەزرىتــى پەيغەمبەرنىــڭ مەدىنــە دەۋرىــدە تەســس قىلغــان قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتىنىــڭ 
كۈنىمىــزدە شەخســىي ۋە ئىجتىمائىــي ھايــات نۇقتىســىدىن ئەھمىيىتــى ۋە ئانالىــزى«، ســۈننەتنىڭ شەخســىي ۋە ئىجتىمائىــي 
ئۆزگىرىشــتىكى رولــى ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى. 11-12 مــاي 2007، كونيــا: ئىاھىيــەت ژۇرنىلــى نەشــرىياتى نەشــىر 

نومــۇرى: 3؛ 2008. 55-، 56-بەتلــەر. 

]2] ھەشىر: 9-ئايەت. 

]3] ھەمىدۇلاھ: 160-بەت. كۆكسال: جىلىد: 3-4، 89-بەت. 

]]] خىزمەتلى: 292-، 293-بەتلەر. 

 ،c. XXX ،)DA( ــە دىنىــي ئىشــار ۋەخپــى ئىســام ئىنىسكلوپىدىيەســى ]]] ھۈســەيىن ئالگــۈل: »مۇئاخــات«، تۈركىي

ئىســتانبۇل: تۈركىيــە دىيانــەت ۋەخپــى نەشــرىياتى، 2005. 308 –بــەت. ســانجاكلى: 52-بــەت. 
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ــەن  ــك بىل ــەمىمىي بىرلى ــۇلمانار س ــق مۇس ــى ئارقىلى ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى قېرىنداش
پۈتۈنلەشــتۈرۈلگەنىدى. بــۇ بىرلىكنىــڭ قۇرئانــدا ئالاھنــى ســۆيۈندۈرگەن بىــر ھەرىكــەت 
ھېســابلىنىپ ئــورۇن ئېلىشــى ھــەم ئەنســار ھــەم مۇھاجىــر جەمئىيىتــى ئۈچــۈن تەســەللىي 
ــرالر ۋە  ــان مۇھاجى ــان ئېيتق ــرى ئىم ــن ئىلگى ــدى. »ھەممىدى ــى بولغانى ــەدەت بۇلىق ۋە م
ــار ۋە  ــى تابىئىن ــكەنلەر )يەن ــا ئەگەش ــەن ئۇالرغ ــش بىل ــىلىق قىلى ــارالردىن، ياخش ئەنس
قىيامەتكىچــە ئۇالرنىــڭ يولىــدا ماڭغانــار( دىــن ئالــاھ رازى بولــدى، ئۇالرمــۇ ئالــاھ تىــن 
مەمنــۇن بولــدى. ئالــاھ ئۇالرغــا ئاســتىدىن ئۆســتەڭار ئېقىــپ تۇرىدىغــان جەننەتلەرنــى 

تەييارلىــدى، ئــۇالر جەننەتتــە مەڭگــۈ قالىــدۇ، بــۇ چــوڭ بەختتــۇر«]1]. 

قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغــان مۇســۇلمانارنىڭ 
تۇرالغــۇ ۋە يېمــەك – ئىچمــەك قاتارلىق ئاساســىي ئىجتىمائىــي ئىھتىياجلىــرى قاندۇرۇلغانىدى. 
بــۇ قېرىنداشاشــتۇرۇش بىلــەن ئــاۋۋال مەدىنىگــە كۆچــۈپ كەلگــەن مۇســۇلمانارنىڭ يېڭــى 
ھاياتقــا ۋە شــەھەرگە تېــز ســۈرئەتتە ماسلىشىشــىنىڭ مەقســەت قىلىنغانلىقىنــى كۆرىۋالغىلــى 

بولىــدۇ]2]. 

قېرىنداشلىق ئورنىتىش ھەرىكىتى ۋە ھىجرەتتىن كېيىنكى ماسلىشىش جەريانى

كۆچمەنلــەر دۈچ كېلىدىغــان ۋە شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا كۆچــۈپ بارغــان يەردىكــى 
ــىش  ــرى ماسلىش ــىلىلەرنىڭ بى ــم مەس ــان مۇھى ــۈل بۆلىدىغ ــن كۆڭ ــۇ يېقىندى جەمئىيەتم
ــا ئېلىشــقا بولۇشــى  ــى تىلغ ــۈك ئۆلچەملىرىن ــڭ ھەرتۈرل ــدۇر. ماسلىشــىش جەريانىنى جەريانى
مۇمكىــن. ھــەم كۆچــۈپ كەلگــەن شــەخىس ياكــى جەمئىيــەت، ھــەم كۆچمەنلەرنــى قوبــۇل 
ــۈر  ــي – كۈلت ــادىي ۋە ئىجتىمائى ــىدىن ئىقتىس ــاي نۇقتىس ــى ج ــەت ياك ــان جەمئىي قىلغ
بىرلەشمىســى ماسلىشــىش جەريانىنىــڭ ئــەڭ ئالدىنقــى ئۆلچەملىرىدىنــدۇر]3]. كۆچمەنلەرنىــڭ 
ئىجتىمائىــي خاتــا قىلمىشــلىرىنىڭ ۋە ئىجتىمائىــي قااليمىقانچىلىــق تۇغدۇرۇشــىنىڭ ئالدىنــى 
ــك كاپالەتكــە ئىگــە قىلىنىشــى  ــي بىخەتەرلى ــپ، ســاقلىق، ئىجتىمائى ــش ئۈچــۈن مائارى ئېلى
ۋە ئۆز-ئــارا ياردەملىشىشــنى كۈچلەندۈرىدىغــان پىان-الھىيەلــەر بولۇشــى كېــرەك ئىــدى. 
مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغاندىــن كېيىــن ئــاۋۋال مۇھاجىــرالر بىلــەن مەدىنىدىكــى مۇســۇلمان 
ئەرەبلــەر ئوتتۇرىســىدا قېرىنداشــلىق كېلىشىمنامىســىنىڭ ئورنىتىلىشــى بىلــەن بــۇ بىرلىشــىش 
ــرى  ــي ئاقىۋەتلى ــڭ تەبىئى ــدەك، كۆچمەنلىكنى ــەل قىلىنغىنى ــدە ھ ــم دەرىجى ــى مۇھى جەريان
ئارىســىدا كۆرۈلىدىغــان ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنىڭ كېلىــپ چىقىشــىنىڭمۇ ئالــدى ئېلىنغانىدى. 

]1] تەۋبە سۈرىسى: 100-ئايەت. 

]2] خىزمەتلى: 293-، 294-بەتلەر. 

ــاالر«،  ــي باھ ــىدا ئىجابى ــەر باغلىنىش ــىغان تۈركل ــادا ياش ــن: ياۋروپ ــۇلۇش ۋە دى ــۆچ، قوش ــاۋۇز: »ك ــەفەر ي ]3] س

ــەت.  ــانى، 2013، 610-ب ــد: 6، 26-س ــى، جىلى ــار ژۇرنىل ــي تەتقىقات ــق ئىجتىمائى خەلقئارالى
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ــش  ــە قېقىلى ــي چەتك ــا ئىجتىمائى ــرى بولس ــن بى ــي ئاقىۋەتلىرىدى ــڭ تەبىئى  كۆچمەنلىكنى
ياكــى ســىغدۇرۇلۇش ئەھۋاللىرىــدۇر. كۆچمەنلەرنىــڭ ئىقتىســادىي، ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي 
ــى  ــرۇم قىلىنىش ــن مەھ ــۇ ھوقۇقلىرىدى ــى ب ــى ياك ــە قىلىنىش ــە ئىگ ــڭ كاپالەتك ھوقۇقلىرىنى
چەتكــە قېقىلىــش ياكــى ســىغدۇرۇلۇش ئەھۋاللىرىنىــڭ رامكىســىنى بەلگىلەيــدۇ]1]. پەيغەمبــەر 
ــن ئورنىتىلغــان  ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋە مۇســۇلمانارنىڭ مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىشــىدىن كېيى
ــىنى  ــن سىغدۇرۇلۇش ــەر تەرىپىدى ــڭ مەدىنىلىكل ــى مۇھاجىرالرنى ــلىق كېلىشىمنامىس قېرىنداش
ــدى.  ــۈپ كەتكەنى ــا ئۆت ــي چەتكــە قېقىلىشــنىڭ ئالدىغ كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــپ، ئىجتىمائى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن ھىجــرەت قىلغــان 
ــۆيگۈ ۋە  ــەت س ــدى. پەق ــى ئالغانى ــىنىڭ ئالدىن ــدا قېلىش ــىز ئەھۋال ــانارنىڭ چارىس ئىنس
ــلىق  ــى قېرىنداش ــتىن بەلك ــپ قالماس ــەن كۇپايىلىنى ــى بىل ــان قېلىنىش ــلىقنىڭ ئې قېرىنداش
ــدى.  ــىرىك قىلىنغانى ــىغىچە ش ــپ مىراس ــن تارتى ــەر كىرىمىدى ــان ئائىلىل ــان قىلىنغ ئې
ــان  ــدى. »ئىم ــەردە تۈزۈملەرگەباغانغانى ــي پائالىيەتل ــەزى ئىجتىمائى ــى ب ــلىق كۈچ قېرىنداش
ئېيتقانــار، ئالاھنــى ۋە ئالاھنىــڭ پەيغەمبىرىنــى ســۆيۈش يۈزىســىدىن يۇرتىنــى تاشــاپ( 
ھىجــرەت قىلغــان، پۇل-ماللىــرى ۋە جانلىــرى بىلــەن ئالــاھ يولىــدا جىھــاد قىلغانــار )يەنى 
مۇھاجىــرالر(، )يۇرتىــدا مۇھاجىرالرغــا( جــاي بەرگەنلــەر ۋە يــاردەم كۆرســەتكەنلەر )يەنــى 
ئەنســارالر(-ئەنە شــۇالر ئەلۋەتتــە بىر-بىرىگــە ئىگىــدۇر )يەنــى بىر-بىرىگــە ياردەمچىــدۇر، 
بىر-بىرىگــە مىراســخوردۇر(...«]2] دېگــەن ئايــەت بىلــەن قېرىنــداش قىلىنغــان مۇســۇلمانار 
ــڭ  ــن مۇھاجىرالرنى ــن كېيى ــر مەزگىلدى ــدى. بى ــس قىلىنغانى ــە ۋارى ــلەپتە بىر-بىرىگ دەس
ــۈزۈم  ــۇ ت ــن، ب ــقاندىن كېيى ــە ئاش ــىش ئەمەلگ ــي ماسلىش ــىلىنىپ ئىجتىمائى ــى ياخش ئەھۋال
»كېيىــن ئىمــان ئېيتىــپ )مەدىنىگــە( ھىجــرەت قىلغانــار ۋە ســىلەر بىلــەن بىللــە جىھــاد 
ــە  ــار بىر-بىرىگ ــدە، ئۇرۇق-تۇغقان ــڭ ھۆكمى ــانىلىدۇ. ئالاھنى ــىلەردىن س ــار س قىلغان
ــەيئىنى  ــەر ش ــاھ ھ ــىزكى، ئال ــۇر، شۈبھىس ــەڭ ھەقلىقت ــن( ئ ــقا )ياتاردى ــخور بولۇش مىراس
ــەر  ــدى. پەيغەمب ــن قالدۇرۇلغانى ــەن ئەمەلدى ــەت بىل ــەن ئاي ــدۇر«]3] دېگ ــپ تۇرغۇچى بىلى
ئەلەيھىسســاالم باشــقا ھەرىكەتلەردىمــۇ، ئــۇرۇش ۋە ســەپەر ئەھۋاللىرىدىمــۇ قېرىنداشاشــقان 
ــى  ــە قارىش ــى ئائىلىگ ــى ئىكك ــە بىرىن ــپ يەن ــۇنغا ئېلى ــى قوش ــن بىرىن ــى ئائىلىدى ئىكك
ئۈچــۈن قالــدۇرۇپ قويغانىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى پەقــەت 

ــدى]4].  ــكەن ئى ــۇ ئەمەلىيلەش ــى ھەرىكەتلەردىم ــتىن بەلك ــپ قالماس ــۆزدىا قېلى گەپ-س

ــار  ــان قىيىنچىلىق ــن ئۇچرايدىغ ــن كېيى ــڭ ھىجرەتتى ــەن مۇھاجىرالنى ــەت بىل ــۇ ھەرىك ب

]1] ســانىيە دەدەئوغلــۇ، چىســەل ئەكىــز گۆكمــەن: »كــۆچ ۋە ئىجتىمائىــي چەتكــە قېقىلىــش« ئەنقــەرە: ئەفىل نەشــرىياتى، 

27-بەت.   .2011

]2] سۈرە ئەنفال 72-ئايەت. 

]3] سۈرە ئەنفال 75-ئايەت

]]] ھەمىدۇلاھ: 161-بەت
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ســەۋەبلىك چارىســىز قالماســتىن مەدىنىنــى ئــۆز يۇرتــى، تۇرغــان ئۆيلەرنــى ئــۆز ئۆيــى دەپ 
بىلىشــلىرى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىنغانىــدى. باشــقىچە ئىپادىلىســەك، يېڭــى يۇرتقــا ماسلىشــىش 
جەريانىــدا دۈچ كېلىــش ئىھتىماللىقــى بولغــان مەســىلىلەرنىڭ ئالــدى ئېلىنغانىــدى. ئۇنىــڭ 
ــەن  ــەت بىل ــۇ جەمئىي ــڭ ۋە ب ــر جەمئىيەتنى ــى بى ــاالم يېڭ ــەر ئەلەيھىسس ــتىگە پەيغەمب ئۈس
قۇرۇلىدىغــان ئىســام مەدەنىيتىنىــڭ قۇرغۇچىلىرىنىــڭ ھــۇزۇر ۋە تىنچلىقىنــى ئالدىنقى ئاســاس 
ــر  ــان بى ــۆز ئىچىگــە ئالىدىغ ــۇ ئ ــن بولغانارنىم ــى كىتابتى ــدە ئەھل ھېســابلىغانىدى. مەدىنى
مەدىنــە جەمئىيىتــى بەرپــا قىلىــش داۋامىــدا، ئــاۋۋال مۇســۇلمانار ئارىســىدا كۈچلــۈك بىــر 
باغنىــڭ ئورنىتىلىشــىغا موھتــاج ئىــدى. بــۇ ســەۋەبتىنمۇ ھىجرەتنىــڭ دەســلەپكى ئايلىرىــدا 

بــۇ ھەرىكــەت يۈرگۈزۈلگەنىــدى]1]. 

ــى  ــاالمدىن ئىلگىرىك ــەر ئەلەيھىس ــەت پەيغەمب ــۇ ھەرىك ــكەن ب ــدە ئەمەلىيلەش مەدىنى
ۋاقىتــاردا كــەڭ تارقالغــان بىــر قەبىلىنىــڭ يەنــە بىــر قەبىلىگــە كىرىشــى ياكــى ھەرقانــداق 
ئىككــى قەبىلىنىــڭ باشــقا قەبىلىلەرگــە قارشــى مۇداپىئــە كــۆرۈش ياكــى ھۇجــۇم قىلىــش 
ــە  ــئۇلىيەت قەبىلىگ ــىمايتتى. مەس ــىغا ئوخش ــەن قوشۇلۇش ــا كەلتۈرگ ــىتىدە بارلىقق مەقس
ــن  ــر ھاياتتى ــك بى ــە مەركەزلى ــەن قەبىل ــق بىل ــى. بۇنىڭلى ــلەرگە يۈكلىنەتت ــەس شەخىس ئەم
شــەخىس ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويۇلغــان يېڭــى بىــر چۈشــەنچىنىڭمۇ دەســلەپكى قەدەملىــرى 
بېســىلغانىدى. بۇنىــڭ نەتىجىســىدە دەســلەپكى مۇســۇلمانار ئادەتلەنگەنــدەك، بىــر قەبىلىگــە 
ــر  ــى بى ــتىدا يېڭ ــلىق ئاس ــي قېرىنداش ــپ، دىنى ــن چىقى ــنىڭ چەكلىمىلىرىدى ــەۋە بولۇش ت
ــدى.  ــە كەلگەنى ــرى ھالىتىگ ــە ئەزالى ــە ئىگ ــۇق – مەجبۇرىيەتگ ــاراۋەر ھوق ــڭ ب جەمئىيەتنى
ئــۇ چاغاردىكــى ئىجتىمائىــي شــارائىتتا بــۇ خىــل ئەھــۋال تۇنجــى قېتىــم كۆرۈلىۋاتاتتــى. 
بۇنــداق بىــر تەجرىبــە ئەنئەنىۋىــي ئــەرەب جەمئىيىتــى ئۈچۈنمــۇ كۆنمىگــەن بىــر ئەھــۋال 

ــدى]2].  ئى

قېرىنداشلىق كېلىشىمنامىسى ۋە ئىجتىمائىي تەشكىللىنىش جەريانى

ــر  ــى بى ــەردە يېڭ ــۇ ي ــۇلمانار ب ــە مۇس ــەن بىرگ ــش بىل ــرەت قىلى ــە ھىج مەدىنىگ
ئىجتىمائىــي تەشــكىللىنىش باســقۇچىغا كىــردى. مەككىدىكــى يەككــە ھالدىكــى تەربىيەلىگۈچــى 
ۋە يېتىشــتۈرگۈچى شــەكلىدە ھەرىكــەت قىلىشــقا مەجبــۇر بولغــان پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مەدىنىــدە ئــاۋۋال ئىجتىمائىــي تەشــكىاتانمىنى، ئاندىن سىياســىي ۋە ئىدارىي تەشــكىاتانمىنى 
ــدە شەخىســلەرنى  ــە ھالدىكــى ھەرىكــەت مەدىنى ئەمەلىيلەشــتۈرگەنىدى]3]. مەككىدىكــى يەكك

ــاس  ــي ئاس ــەزى ئىجتىمائى ــڭ ب ــان جەمئىيەتنى ــە قىلغ ــنى غاي ــا قىلىش ــەد بەرپ ــى مۇھەمم ــەيفۇلاھ كارا: »ھەزرىت ]1] س

ــۆيلەنمەز  ــۇز س ــى« مەھپ ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــالەتلىرى ئىلمى ــي رىس ــەد ۋە دۇنياۋى ــى مۇھەمم ــرى«، »ھەزرىت ئۇقۇملى
ــەت.  ــرىياتى، 2007، 452-ب ــى نەش ــەر ژۇرنىل ــامىي ئىلىمل ــورۇم: ئىس ــان(، چ )تەييارلىغ

]2] ئاپاك: 318-بەت. 

]3] ۋەجــدى، ئاقيــۈز: »دۆلــەت رەئىســى، قانۇنشــۇناس ۋە بىــر مەدەنىيەتنىــڭ قۇرغۇچىســى بولغــان ھەزرىتــى مۇھەممــەد« 
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ــۇق ۋە  ــدا ھوق ــۇز ھال ــدى. يالغ ــقا يۈزلەندۈرگەنى ــىل قىلىش ــەت ھاس ــر جەمئىي ــى بى يېڭ
مەســئۇلىيەتلەر بىلــەن يۈكلەنگــەن شــەخىس بىــر ئۈســت بىرلىكنىــڭ يەنــى جەمئىيەتنىڭمــۇ 
بىــر ئەزاســى ئىكەنلىــك تونۇشــىغا ئىگــە بولىــدۇ. يەككــە ھالدىكــى ھەرىكەتتىــن يېڭــى بىر 
ئىجتىمائىــي بىرلىككــە ئۆتۈشــتە تەبىئىيــا مەســلىھەت ۋە كېڭىشــىش ئىھتىياجــى تۇغۇلىــدۇ]1]. 

ــى  ــدە ئاساس ــدا مەككى ــاد ئوقى ــق ئېتىق ــر ئىاھلى ــرى بى ــن ئىلگى ــدە بۇنىڭدى مەدىنى
تۇرغۇزۇلغــان يېڭــى بىــر جەمئىيــەت قۇرۇلغانىــدى. بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــاۋۋال مۇســۇلمانار 
ــۈك  ــر پۈتۈنل ــە بى ــە ئىگ ــەن ئەھمىيەتك ــى بىل ــلىق كېلىشىمنامىس ــىدىكى قېرىنداش ئارىس
قۇرۇلغــان ۋە كېيىنچــە جەمئىيەتنىــڭ باشــقا ئەزالىرىمــۇ قاتناشــتۇرۇلۇپ، يازمىچــە ئاساســىي 
ــۈر  ــامىي كۈلت ــاقلىغانىدى. ئىس ــى س ــك ۋە تەرتىپن ــي مەدەنىيلى ــەن ئىجتىمائى ــۇن بىل قان
ــك  ــرى مەدەنىيلى ــۇرۇپ قۇرۇلمىلى ــك گ ــۈن كىچى ــى ئۈچ ــل بولۇش ــڭ ئىزچى ۋە ئۆگۈتلەرنى
ئاســاس قىلىنغــان بۈيــۈك جەمئىيــەت قۇرۇلمىســىغا ئاياندۇرۇلغانىــدى. دىنىــي ۋە ئىجتىمائىي 
ــي  ــۇك ئىجتىمائى ــى بۇي ــۇ ھالەتتىك ــۈن ب ــان بولۇشــى ئۈچ ــل ناماي ــىپارنىڭ ئىزچى پىرىنس

ــدى]2].  ــەررەر ئى ــى مۇق ــان قىلىنىش ــڭ نىش قۇرۇلمىنى

ــەت  ــى پەق ــرەت قىلىش ــە ھىج ــۇلمانارنىڭ مەدىنىگ ــاالم ۋە مۇس ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ماكاننىــڭ ئۆزگىرىشــى بىلەنــا چەكلىنىــپ قالىدىغــان بىــر ئەمەلىيــەت ئەمــەس ئىــدى]3]. بىر 
يۇرتتىــن چىقىــپ كۆچۈشــتىنمۇ بەكــرەك يېڭىدىــن تەشــكىاتلىنىش، رۇســلىنىش ۋە يېڭــى بىــر 
ــڭ  ــر جەمئىيەتنى ــدە يېڭــى بى ــدۇر. مەدىنى ــەت قۇرۇلمىســى ھاســىل قىلىــش جەريانى جەمئىي
قۇرۇلــۇش جەريانــى ئايرىــم – ئايرىــم جايــاردا ياشــىغان كىچىــك قەبىلــە ۋە جامائەتلەرنىــڭ 
ئۈممــەت بايرىقــى ئاســتىدا توپلىنىشــى بىلــەن باشــانغانىدى. بــۇ جەرياننىــڭ دەســلەپكى 
ــدا  ــن قارىغان ــۇ نۇقتىدى ــەكىللەندۈرگەنىدى. ب ــى ش ــلىق كېلىشىمنامىس ــى قېرىنداش قەدىمىن
ــكىاتانما  ــي تەش ــى ئىجتىمائى ــۇلمانارنىڭ تۇنج ــە مۇس ــش ھەرىكىتىگ ــلىق ئورنىتى قېرىداش

جەريانــى دەپ ئېنىقلىمــا بېرىشــكە بولىــدۇ. 

ئىجتىمائىي پائالىيەتچانلىق

قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتىنىــڭ مۇھىــم نەتىجىلىرىدىــن بىــرى بــۇ قــەدەم بىلــەن 
بىللــە مەيدانغــا كەلگــەن ئىجتىمائىــي پائالىيەتچانلىقتــۇر. ئىجتىمائىــي پائالىيەتچانلىــق ئــەڭ 
ئەھمــەت يامــان )تەھرىــرى(، جاھىلىيــەت جەمئىيىتىدىــن كۈنىمىزگىچــە ھەزرىتــى مۇھەممــەد )ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى 

ــەت.  ــر نەشــرىياتى، 2007، 197-ب ــەرە: فەجى ــا (، ئەنق ــرى 13-15 ئاپرىــل 2007، كونىي نۇتــۇق ۋە مۇزاكىرىلى

ــرىياتى،  ــار نەش ــتانبۇل: پىن ــى« ئىس ــڭ شەكىللىنىش ــام جەمئىيىتىنى ــى ئىس ــلەپكى دەۋردىك ــن: »دەس ــتافا ئايدى ]1] مۇس

ــەت.  1992. 101-ب

]2] ئامىران كۇرتكان بىلگىسەۋەن: »دىن جەمئىيەتشۇناسلىقى«، ئىستانبۇل: فىلىز كىتابخانىسى، 1985. 196-بەت. 

ــە دەۋرى.  ــى، مەدىن ــام دەۋىت ــى ۋە ئىس ــڭ ھايات ــە ۋ ( نى ــەد )س ئ ــى مۇھەمم ــداش: »ھەزرىت ــن ۋەتەن ]3] جەاللىددى

ــەت.  ــرىياتى، 2013. 29-ب ــار نەش ــتانبۇل: پىن ــى، ئىس 5-باسمىس
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ــي  ــۇر ۋە ئىجتىمائى ــىدىكى پائالىيەتچانلىقت ــار ئارىس ــەن ماقام ــى بىل ــىي ئېنىقلىمىس ئاساس
ــۇلمانار  ــاالم ۋە مۇس ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ]1]. پەيغەمب ــان قىلى ــىنى ناماي ــڭ ئۆزگىرىش ماقامارنى
ــڭ  ــي پائالىيەتچانلىقنى ــەن ئىجتىمائى ــا كەلگ ــن مەيدانغ ــن كېيى ــرەت قىلغاندى ــە ھىج مەدىنىگ
ــا  ــر جەريانغ ــى بى ــەن يېڭ ــقۇچى بىل ــتۇرۇلۇش باس ــارالرنىڭ قېرىنداشاش ــر ۋە ئەنس مۇھاجى
ــان  ــپ بارغ ــرالر ئېلى ــن مۇھاجى ــن كېيى ــدۇ. ھىجرەتتتى ــى بولى ــى كۆرىۋالغىل كىرگەنلىكىن
تەكشــىلىكتىكى پائالىيەتچانلىــق بــۇ ھەرىكەتتىــن كېيىــن مەدىنىــدە قالغــان مــۇددەت ئىچىــدە 

ــدى.  ــا ئايانغانى ــى پائالىيەتچانلىقق تىكلىكتىك

بــۇ قېرىنداشــلىق ھەرىكىتــى بىلــەن ئىنســانار ئارىســىدىكى شــىرىكچىلىك ئاساســى قــان 
ئامىلىدىــن بەكــرەك مەنىــۋى ئاساســقا تايىنىلغانىــدى. فامىلىگــە باغلىــق بولغــان قەبىلىۋىــي 
ــن  ــپ فامىلىدى ــۇنداق قىلى ــاتقانىدى. ش ــە بوش ــي بىرلىكلىكك ــى ئېتقادى ــق ئورنىن ئىتتىپاقلى
كەلگــەن بىرلىكلىكتىــن ئېتىقادقــا، قەبىلىدىــن بېرىلگــەن ماقامدىــن دىــن ئوقــى ئۈســتىدىكى 
باراۋەرلىــك ئالدىنقــى پىانــدا بولغــان بىــر جەمئىيەتكــە ئۆتۈشــنىڭ قەدەملىرى بېســىلغانىدى. 
بــۇ قېرىنداشاشــتۇرۇش ھەرىكىتىــدە ئېلىــپ بېرىلغــان ئىشــار قۇرۇلماقچــى بولغــان ئىســام 
مەدەنىيىتىنىــڭ ئاساســىي پىرىنســىپى بولغــان »ھەممــە ئادەم تۇغۇلۇشــىدىن بــاۋارەر« ئېڭىنىڭ 
مۇھىــم دەســلەپكى قەدىمــى ئىــدى. بــۇ ھەرىكــەت ماقامــى، بايلىقــى، ئىجتىمائىــي ئورنــى، 
ــۇق  ــنىڭ مەۋجۇتل ــە شەخىس ــەزەر بارچ ــىدىن قەتئىن ــداق بولۇش فامىلىســى ۋە قەبىلىســى قان
ــدا  ــاالم ئارىلىرى ــەر ئەلەيھىسس ــى]2]. پەيغەمب ــاس قىاتت ــىنى ئاس ــى چۈشەنچىس باراۋەرلىك
قېرىنداشــلىق ئورنىتىلىدىغــان كىشــىلەرنى ئــۆزى تالــاپ، جەمئىيەتنىــڭ نۇرغــۇن ئاكتىــپ ۋە 
ئالدىدىكــى كىشــىلىرى بىلــەن قــۇل ســىنىپىدىكىلەرنى قېرىنــداش دەپ ئىــان قىلغانىــدى]3]. 
بــۇ سىســتېمىدا ھەبەشىســتانلىق بىــر قــۇل بىلــەن قۇرەيىشــلىك بىــر ئېســىلزادە ئارىســىدا 
ــڭ  ــى ئادەمنى ــەن ئىكك ــۇدۇل كەلگ ــتۇرۇش ئ ــدى. ئەمەلىيەتتەقېرىنداشاش ــوق ئى ــەرق ي پ
ــن  ــن كېيى ــى ھىجرەتتى ــان، بەلك ــە ئايانمىغ ــەن ئەمەلىيەتك ــى بىل ــە كەلتۈرۈلۈش ــر يەرگ بى
بــۇ ھەرىكەتكىچــە بولغــان بــەش – ئالتــە ئــاي ۋاقىــت ئىچىــدە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
مۇســۇلمانارنى ياخشــى تونــۇپ، ئەھۋاللىرىنــى كۆزەتكــەن ۋە ئىنچىكــە تالــاش ئارقىلىــق 

بــۇ ھەرىكەتنــى ئەمەلىيلەشــتۈرگەنىدى]4]. 

ــى  ــم ھەقىقىت ــڭ مۇھى ــى جەمئىيەتنى ــۇ چاغاردىك ــى ئ ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى قېرىنداش
بولغــان بــاي – كەمبەغەللىــك ئارىســىدىكى ئىجتىمائىــي ئــورۇن پەرقىنىــڭ يوقىتىلىشــىدىمۇ 
مۇھىــم بىــر قــەدەم بولغانىــدى. بــۇ كېلىشــىمنامە بىلــەن بايارنىــڭ كەمبەغەللەرنــى تــۆۋەن 
ــان  ــى بولغ ــەت ئۆلچىم ــر قىمم ــم بى ــق مۇھى ــى، بايلى ــانار دەپ قارىش ــى ئىنس قاتامدىك

]1] مەتىن ئىشچى: »ئىجتىمائىي تۈزۈلمە ۋە ئىجتىمائىي ئۆزگىرىش«، ئىستانبۇل: دەر نەشرىياتى، 2000. 71-بەت. 

]2] كارا: 452-بەت. 

]3] ئىبراھىــم ســارىچام: »ھەزرىتــى مۇھەممــەد ۋە دۇنيــاۋى رىســالەت«7. باسمىســى. ئەنقەرە: دىن ئىشــلىرى مىنىســتىرلىكى 
ــرىياتى 2002. 140-بەت.  نەش

]]] سارىچام: 141-بەت. 
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ــان  ــلىق ئاســاس قىلىنغ ــۇچ، قېرىنداش ــاد ئاچق ــىدا، ئېتىق ــەت قۇرۇلمىس ــر جەمئىي ــر بى قىڭغى
ــانغانىدى.  ــى باش ــنىڭ جەريان ــىغا ئۆتۈش ــەت قۇرۇلمىس ــر جەمئىي بى

ئۇرۇش– جىدەل ۋە ئايرىمچىلىقارنىڭ ئالدى ئېلىنىشى

ئادەتتــە كۆچتىــن كېيىــن كۆچمەنلــەر ياكــى ئــاز ســانلىقار بارغــان يېرىدىكــى جەمئىيەتتــە 
ئەســلىدە مەۋجــۇت بولغــان جىــدەل ۋە ئايرىمچىلىقارنــى تېخىمــۇ مۇرەككەپلەشــتۈرۋېتىدۇ. بۇ 

ئەھــۋال كۆچمەنلەرنــى قوبــۇل قىلغــان جەمئىيەتنىــڭ ئــاز ســانلىقارغا ياكــى كۆچمەنلەرگە

ــن كېينكــى  ــاردۇر]1]. كۆچمەنلىكتى ــەن بىۋاســتە ئاالقىســى ب ــە بىل ــان مەن ــەپ قويغ يۈكل
ــدەل –  ــلىقار ۋە جى ــۈن ئوخشىماس ــى ئۈچ ــدا قىلىدىغانلىق ــى پەي ــار رىقابەتن دوقۇرۇشۇش
ماجىــراالر بــۇ جەرياندىكــى مۇھىــم ئاقىــۋەت ھېســابلىنىدۇ. بــۇ جىــدەل – ماجىراالرنىــڭ 
ئالــدى ئېلىنىشــى ئۈچــۈن تۈرلــۈك ئىجتىمائىــي ھەرىكەتلــەر بىلــەن كۆچمەنلــەر ۋە يەرلىــك 
خەلقنــى بىــر – بىرىگــە سىغدۇرۇشــى كېــرەك بولىــدۇ. شۇڭاشــقا ئىجتىمائىــي كۈلتــۈر ۋە 

ئىقتىســادىي بىرلىشــىش ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويۇلۇشــى كېــرەك بولىــدۇ. 

ئىســامدىن ئىلگىرىكــى مەدىنىــدە ياشــىغانار ئارىســىدا تۈزۈلمــە بىرلىكــى يــوق ئىــدى. 
ــر قىســمى يەھۇدىيلەردىــن تەركىــب  ــەرەب بى ــر قىســمى ئ ــزدەك بى بېشــىدا دەپ ئۆتكىنىمى
ــلىك  ــي كېلىشەلمەس ــىي ۋە ئىجتىمائى ــىدا سىياس ــا ئارىس ــى گۇرۇپپ ــۇ ئىكك ــدى. ب تاپقانى
بولغىنىــدەك، ئەرەبلەرنىــڭ ئــۆز ئىچىدىمــۇ ئــۇزۇن يىلاردىــن بېــرى داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان 
ــر  ــدە بى ــار ئىــدى. يەھۇدىيــار ئىچىدىمــۇ شــۇنداق ئىــدى. بەزى ــەر ب جەڭگــى– جىدەلل
ــى  ــا قارش ــا، بۇنىڭغ ــەن ئىتتىپاقاشس ــى بىل ــەۋس قەبىلىس ــرى ئ ــي قەبىلىلى ــىم يەھۇدى قىس
تــۇرۇش ئۈچــۈن يەنــە بــەزى يەھۇدىــي قەبىلىلىــرى خــەزرەج قەبىلىســى بىلــەن ئىتتىپــاق 
تۈزەتتــى. پۈتــۈن بــۇ قااليمىقانچىلىقــار ســەۋەبىدىن مەدىنــە شــەھىرى ئاساســەن ھــۇزۇر 
ــي  ــي ۋە ئىدارى ــىي، قانۇنى ــر سىياس ــداق بى ــدەك، ھەرقان ــە بواللمىغىنى ــا ئىگ ۋە مۇقىملىقق
ــاردا ياشــىغان ســەھرالىقار ئارىســىدىكى  ــرەك جاي ــۇ ئەمەلىيلەشــمىگەنىدى. چەت تۈزۈلمىلەرم

ــوق ئىــدى]2].  ــپ تېخىمــۇ ي بىرلىــك ۋە تەرتى

ــەن مۇســۇلمانار  ــن كۆچــۈپ كەلگ ــەن مەككىدى ــى بىل ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى قېرىنداش
ــەن قوشۇلۇشــقانىدى.  ــر ئېنىقلىمىســى بىل ــەر ئەنســار– مۇھاجى ــەن مەدىنىدىكــى يەرلىكل بىل
بۇنىڭلىــق بىلــەن مەككىدىــن ھىجــرەت قىلغانــار مەلــۇم مۇددەتلىــك بولســىمۇ ئــاز ســانلىق 
مۇئامىلىســىگە ئۇچرىمىغىنىــدەك، مەدىنىــدە داۋام قىلغــان جىــدەل – ماجىــرا ۋە ئايرىمىچىلىــق 

ــك  ــق كۆچمەنلى ــادا خەلقئارالى ــي دۇني ــك دەۋرى مەدەنى ــر: »كۆچمەنلى ــارك. ج. مىلې ــتلەس –م ــىتىۋېن كاس ]1] س

ــىتېتى  ــى ئۇنىۋېرس ــتانبۇل: بىلگ ــى(، ئىس ــۇت )تەرجىمىس ــم ئاقبۇل ــال ۋە ئىبراھى ــۇر ب ــت ئۇغ ــرى«، بۈلەن ھەرىكەتلى
ــەت.  ــرىياتى، 2008. 19-ب نەش

ــى«،  ــلەپكى ئىســام دۆلىت ــەن دەس ــەر بىل ــىيولوگىيەلىك تەھلىلل ــي ۋە سوتس ــم ئەششــەرىف: »قانۇنى ــەد ئىبراھى ]2] ئەھم

ــەت.  ــرىياتى، 2006. 84-ب ــەنچىلەر نەش ــل چۈش ــتانبۇل: ھەرخى ــى )تەرجىمىســى( ئىس ــاز بەك نىي
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ئاتموسفىراســىنىمۇ يېڭــى بېرىلگــەن ئەنســار كىملىكــى بىلــەن بېســىقتۇرغانىدى. بــۇ ھەرىكەت 
ــۇزۇن  ــىدىكى ئ ــرى ئوتتۇرىس ــەزرەج قەبىلىلى ــەۋس ۋە خ ــىغان ئ ــدە ياش ــەن مەدىنى بىل
يىلاردىــن بېــرى داۋام قىلىۋاتقــان قەبىلــە ۋە فامىلــە نەســەبى ســەۋەبلىك كېلىــپ چىققــان 
جەڭگــى– جىدەللەرمــۇ ئاخىرلىشــىپ، يۇقىــرى ســەۋىيەدىكى ئىســامىي قېرىنداشــلىق مەنپەئىتى 
ئۈســتىدە بىرلەشــكەنىدى. تىنچلىــق ئۈچــۈن خىلــى تىرىشــقان بولســىمۇ، بــۇ ئىككــى چــوڭ 
ــى ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغانلىقى ئۈچــۈن،  ــرى تىنچلىقن ــن بې ــۇزۇن يىلاردى ــە شــۇنچە ئ قەبىل
ــدى.  ــى قالمىغانى ــتىدىن ھال ــرى دەس ــان ئاقىۋەتلى ــان يام ــۈرۈپ چىقارغ ــنىڭ كەلت ئۇرۇش
ــەر ئەلەيھىسســاالمغا بايــان قىلــدى.  ئــەۋس ۋە خــەزرەج قەبىلىلىــرى ئەھۋاللىرىنــى پەيغەمب
ئەمەلىيەتتــە ئــەۋس ۋە خــەزرەج قەبىلىلىرىنىــڭ بــۇ قىلمىشــى ئۇالرنىــڭ ھىجــرەت بىلــەن 
بىللــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن قانچىلىــك چــوڭ ئۈمىــد كۈتكەنلىكىنــى كۆرســەتكەنلىكى 
نۇقتىســىدىنمۇ ئەھمىيەتلىكتــۇر]1]. قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن جىدەلخــور بــۇ 
ئىككــى گۇرۇپپــا ئەنســار كىملىكى ئاســتىدا بىرلىشــىپ ئۇيۇشــقانىدى ۋە ئىســام جەمئىيىتىنىڭ 
ئەزالىــرى ھالىتىگــە كەلگەنىــدى. قۇرئــان بــۇ ئىشــنى »... ئــۆز ۋاقتىــدا ســىلەر ئۆزئــارا 
دۈشــمەن ئىدىــڭار، ئالــاھ دىلىڭارنــى بىرلەشــتۈردى، ئالاھنىــڭ نېمىتــى بىلــەن ئۆزئــارا 
ــىلەرنى  ــاھ س ــڭار، ئال ــدە ئىدى ــڭ گىرۋىكى ــىلەر دوزاخ چۇقۇرىنى ــدۇڭار، س ــداش بول قېرىن
)ئىســام ئارقىلىــق( ئۇنىڭدىــن قۇتقــۇزدى...«]2] دېگــەن ئايىتــى بىلــەن بايــان قىلغانىــدى.

 

ئىجتىمائىي ئەخاق چۈشەنچىلىرىنىڭ جەمئىيەتتە ئورۇن ئېلىشى

قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى كېيىنكــى ۋاقىتــاردا يۇقىــرى نۇقتىارغــا يۆتكەلگــەن، 
ئەمەلىــي قائىدىلــەر بىلــەن پۇختىانغانىــدى. خــۇن داۋاســىغا ئوخشــاش ئۆتمۈشــكە تــەۋە 
ــە  ــەردە بىلل ــان كۈنل ــۇپ، كېســەل يوقــاش، ياخشــى – يام ــن قالدۇرۇل ــەر ئەمەلدى قائىدىل
بولــۇش )مەســىلەن ئۆلــۈم – يېتىــم ۋە تــوي – تۆكــۈن(، ساالملىشــىش، چاقىرغــان يەرگــە 
ــش  ــە قىلى ــە رىئاي ــنىدارچىلىق ھەققىگ ــۇش، قوش ــەك بول ــار – يۆل ــا ي ــش، يېقىلغانغ بېرى
قاتارلىــق ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەتلەرنى كۈچلەندۈرىدىغــان ئ ىشــارمۇ تەشــەببۇس قىلىنغانىدى. 
ــدەك  ــرى كۆڭۈلدىكى ــي ياردەملىشــىش قۇرۇلمىلى ــال ســەرپ قىلىشــتەك ئىجتىمائى ــاۋۋال م ئ
ــى  ــە )يەن ــەرپ قىلمىغۇچ ــەڭاردىن س ــەن نەرس ــى كۆرگ ــلىتىلگەنىدى، »ياخش ــەۋىيەدە ئىش س
ــە(  ــى جەننەتك ــىلىققا )يەن ــز ياخش ــە( ھەرگى ــەدىقە قىلمىغۇچ ــىنى س ــڭ ياخشىس ماللىرىڭارنى
ــۇش  ــە بول ــار يۆلەكت ــارا ي ــدە ئۆزئ ــڭ رەھبەرلىكى ئېرىشەلمەيســىلەر...« ]3] دېگــەن ئايەتنى

ــدى. ]4] ــا مەقســەت قىلىنغانى ــي قۇرۇلم ــر ئىجتىمائى ــۈك بى كۈلتۈرىگــە ئاساســانغان كۈچل

]1] سارىچام: 141-بەت. 

]2] ئال ئىمران سۈرىسى 103 –ئايەت. 

]3] ئال ئىمران سۈرىسى 92-ئايەت

]]] ئايدىن: 116-بەت.. 
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ــەر ئەلەيھىسســاالم ئىجتىمائىــي ۋە ئىقتىســادىي مەسلىھەتلىشــىش ۋە ياردەملىشــىش  پەيغەمب
ئۈلگىســى قىلىــپ ئوتتۇرىغــا قويغــان بــۇ ھەرىكــەت ئىســام جەمئىيىتــى ئۈچــۈن ھەمكارلىــق، 
باشــقىارنى ئويــاش ۋە زۆرۈرىيىتــى بولغانــدا ئــۆزى ئۈچــۈن تالــاش، مــەن مەركەزچىلىكتىــن 
چىقىــپ بىــز تۇيغۇســىغا ئىگــە شەخىســلەرنى يېتىشىتۈرۈشــتەك مۇھىــم ئىجتىمائىــي ئەخــاق 
چۈشــەنچىلىرىنىمۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالغانىــدى. مۇســۇلمانار، پىداكارلىــق ۋە باشــقىارنى ئــۆز 
ــامىي  ــك ئىس ــا خاراكتېرلى ــپ، دۇني ــىدا تەربىيەلىنى ــۇش توغرىس ــتۈن قوي ــىدىن ئۈس نەپس
ــەر  ــدى. پەيغەمب ــلىرى تىكلەنگەنى ــخولوگىيەنىڭ ئاساس ــي پىس ــى ئىجتىمائى نۇقتىنەزىردىك
ــي  ــق ئىجتىمائى ــار ۋە بارلى ــي ئىش ــىي ۋە ئىدارى ــارەت، سىياس ــودا، تىج ــاالم س ئەلەيھىسس
ئاالقىلــەردە مۇســۇلمان جەمئىيىتىنىــڭ ئەزالىرىدىــن بــۇ چۈشــەنچە بىلــەن ھەرىكــەت ئېلىــپ 
بېرىشــىنى تەلــەپ قىلغــان ۋە بــۇ چۈشــەنچىنى »ســىلەردىن بىرىــڭار ئــۆزى ئۈچۈن ياخشــى 
كۆرگىنىنــى قىرىندىشــى ئۈچۈنمــۇ ياخشــى كۆرمىگىچــە ئىمــان ئېيتقــان بولمايــدۇ« دېگــەن 

ســۆزلىرى بىلــەن نامايــان قىلغانىــدى]1]. 

»ئىســام مەدەنىيىتىنىــڭ بىرلىكتــە ياشــاش مودىلىنىــڭ تايانغــان ئۆلچەملىرىدىــن بىرىمــۇ 
باشــقىارنى ئۆزىدىــن ئالدىنقــى ئورۇنغــا قويــۇش، شەخسىيەتســىزلىك« )باشــقىلىرى ئۈچــۈن 
پىداكارلىــق، ئالىترۇئىزىــم( ئىــدى دېســەك بولىــدۇ]2]. ئەخــاق سىستېمىســىدا ۋە كىشــىلەرنىڭ 
ســۆز –ھەرىكەتلىرىــدە ئــەدەب – ئەخــاق ھېســابلىنىپ، ئۆزگىچىللىــك )شەخسىيەتســىزلىك( 
ــقا  ــق بولۇش ــقىارغا پايدىلى ــتىن باش ــەت كۆزلىمەس ــىي مەنپەئ ــقىچە: »شەخس ــى قىس ن
ــڭ  ــاپ ئۇالرنى ــى ئوي ــقىارنىڭ مەنپەئىتىن ــدۇ]3]. باش ــقا بولى ــۇش« دەپ ئىزاھاش ئۇرۇن
پايدىســى ئۈچــۈن ھەرىكــەت قىلىــش، خۇشــاللىقىنى كۆپەيتىــپ، ئازابىنــى يــوق قىلىشــتۇر. 
ــى  ــپ، ئازابىن ــاللىقىنى كۆپەيتى ــانارنىڭ خۇش ــقا ئىنس ــڭ باش ــەن بىراۋنى ــا ئاساس بۇنىڭغ
ــۇ ئۇقۇمنىــڭ مەنىســى  ــاردۇر. ئىســام ئەســەرلىرىدە ب ــدا مەســئۇلىيىتى ب يېنىكلىتىــش يولى
ــىنى  ــڭ ئەكس ــۇ ئۇقۇمنى ــۇ ب ــاالمنىڭ پائالىيەتلىرىدىم ــەر ئەلەيھىسس ــار« دۇر. پەيغەمب »ئىس
كۆرگىلــى بولىــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھىجرەتتىــن كېيىــن مەدىنىــدە مەيدانغا كېلىشــى 
ــىدا  ــارالر ئوتتۇرىس ــەن ئەنس ــرالر بىل ــنى مۇھاجى ــي كىرىزىس ــان ئىجتىمائى ــن بولغ مۇمكى
قېرىنداشــلىق كېلىشىمنامىســى ئورنىتىــش بىلــەن ھــەل قىلغانىــدى. بــۇ خىــل ئۇســۇل بىلەن 
مۇھىــم بولغــان ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر ھــەل قىلىنغىنىغــا ئوخشــاش جەمئىيــەت پۈتۈنلۈكىنــى 

ــەدەم بېســىلغانىدى.  ــر ق ــم بى ســاقاش يۆنىلىشــىدىمۇ مۇھى

]1] سانجاكلى: 71-بەت. 

]2] پىداركارلىــق، باشــقىارنىڭ مەنپەئىتىنــى، مايىللىقىنــى، ئوي-خىياللىرىنــى نەزەرگــە ئېلىــش ئەھۋالىــدۇر. بــۇ ئۇقۇمنىــڭ 

ئادەتتــە شەخســىيەتچىلىك ۋە يەككىلىككــە زىــت ئىكەنلىكىنــى ئويــاپ يەتكىلــى بولىــدۇ. تۇنجــى قېتىــم ئەمىلــە دۇركھەكىــم 
ــرى  ــاس ئاتالغۇلى ــلىقى خ ــن جەمئىيەتشۇناس ــان: »دى ــى كىرم ــەت ئەل ــدى. )مەھم ــن قوللىنىلغانى )1858-1917( تەرىپىدى

لۇغىتــى« 2-باسمىســى، ئىســتانبۇل: راغبــەت نەشــرىياتى، 2011. 87-بــەت( 

]3] »ئۆزگىچىللىــك« ئۇقۇمــى ئۈچــۈن قــاراڭ: جوناســېن. ل. فەرىدمــەن، داۋىــد ئــو ســىئېرس، ج. مېرىلى:»ئۆزگىچىللىك 
 http: //dergiler. ankara. )ــى ــەز )تەرجىمىس ــى دۆنم ــش«، ئەل ــي قىلمى ــپ ئىجتىمائى ــىزلىك( ۋە ئاكتى )شەخسىيەتس

edu. tr/dergiler/40/518/6478. pdf، 118-138 بەتلــەر 
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ــى  ــن ئالدىنق ــقىارنى ئۆزىدى ــىمۇ باش ــە مۇئەسسەسەس ــڭ ۋەخپ ــام مەدەنىيىتىنى ئىس
ئورۇنغــا قويــۇش )شەخسىيەتســىزلىك( روھــى بىلــەن مەيدانغــا كەلگــەن دېيىشــكە بولىــدۇ. 
ــى  ــەت تارىخىدىكــى ئورنىن ــە ئىســام مەدەنىيىتىنىــڭ ئومۇمىــي مەدەنىي ــەن بىلل بۇنىــڭ بىل
ــا  ــى ئورۇنغ ــن ئالدىنق ــقىارنى ئۆزىدى ــۇر. باش ــىدىنمۇ ئەھمىيەتلىكت ــەش نۇقتىس بەلگىل
ــن  ــا]1]. تارىختى ــى« دەپ قارالماقت ــڭ ئۇلتېش ــىزلىك( »مەدەنىيەتلەرنى ــۇش )شەخسىيەتس قوي
ــىيەنىڭ ۋە  ــتا ئاسىلىماتس ــي تۇرمۇش ــدە ئىجتىمائى ــام مەدەنىيەتلىرى ــان ئىس ــرى قۇرۇلغ بى
ئۆزگىرىــپ كەتكەنلىكنىــڭ مىســاللىرىنىڭ كــۆپ ئۇچرىماســلىقى، ئــۇزۇن ئەســىرلەردىن بىــرى 
ــاراۋەر ياشىشــىدا  ئوخشــاش بولمىغــان ئىتنىــك ۋە دىنىــي گۇرۇپارنىــڭ ھــۇزۇر ئىچىــدە ب
ــىزلىكى(  ــى )شەخسىيەتس ــا قويۇش ــى ئورۇنغ ــن ئالدىنق ــقىارنى ئۆزىدى ــۇلمانارنىڭ باش مۇس
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كۆرسەتمىســى ئىچىــدە رېئاللىققــا ئايانــدى دېيىشــكە بولىدۇ]2]. 
ــنىڭ  ــي قىلمىش ــۇ ئەخاقى ــان ب ــۆپ ئۇچرىغ ــە ك ــدا ئۈلگىلىرىگ ــى جەريانى ــام تارىخ ئىس

ــېلىنغانىدى. ــەن س ــى بىل ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى ــلىرىمۇ قېرىنداش ــلەپكى ئاساس دەس

 

گۇرۇپپىار بىلەن بىرلىشىپ ئىش قىلىش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئېڭىنىڭ تۇرغۇزۇلۇشى

ــن  ــەرمايىنىڭ يېڭىدى ــلەپچىقىرىش ۋە س ــرى، ئىش ــلەپچىقىرىش كۈچلى ــك ئىش كۆچمەنلى
تەســەررۇپ قىلىنىشــىنى كېــرەك قىلىدىغــان ئۆزگىرىشــلەرنى مەيدانغــا كەلتۈرىدىغــان 
ھەرىكەتتــۇر. كۆچمەنلىــك كىشــىلەرنىڭ تاللىيااليدىغــان پۇرســەتلىرىنى كۆپەيتىــدۇ ۋە 

ــدۇ]3].  ــپ كېلى ــق ئېلى ــي پائالىيەتچانلى ــپىي ۋە ئىجتىمائى ــلەرگە كەس شەخىس

مۇســۇلمانانىڭ مەككىدىــن مەدىنىگــە كۆچــۈپ بېرىشــىدىن كېيىــن مەدىنىــدە يېڭــى بىــر 
ــتېمىنىڭ  ــۇ سىس ــتېما ۋە ب ــادىي سىس ــدى ۋە ئىقتىس ــا كەلگەنى ــا بارلىقق ــادىي قۇرۇلم ئىقتىس
ــپ،  ــبىتى ئۆزگىرى ــش نىس ــەرمايىنىڭ تارقىتىلى ــۇت س ــدى. مەۋج ــرى ئۆزگەرگەنى ئىگىلى
ــدى.  ــۇرۇپ چىققانى ــى ق ــادىي قۇرۇلمىن ــر ئىقتىس ــى بى ــارالر يېڭ ــەن ئەنس ــرالر بىل مۇھاجى

ــىنىڭ  ــي تۇرمۇش ــڭ ئىجتىمائى ــر جەمئىيەتنى ــداق بى ــەر ھەرقان ــادىي پائالىيەتل ئىقتىس
ــڭ  ــەر شــەخىس ۋە ئومۇمنى ــر پارچىســىدۇر. چۈنكــى ئىقتىســادىي پائالىيەتل ــەس بى ئۆزگەرم
ھاياتىنىــڭ داۋاملىشىشــىنى كاپالەتكــە ئىگــە قىلىدىغــان ھەقىقەتتــۇر. ئىقتىســادىي پائالىيەتلــەر 

]1] لېســلى لىپســون: »مەدەنىيلىكنىــڭ ئەخاقىــي كىرىزىســلىرى«، ژالــە تــام يېشــىلتاش )تەرجىمىســى(، ئىســتانبۇل: ســودا 

بانكىســى كۈلتــۈر نەشــرىياتى، 2000. 227-بــەت. 

ــرى  ــەن قىممەتلى ــپ كەلگ ــانارغا ئېلى ــڭ ئىنس ــام مەدەنىيىتنى ــدا ئىس ــڭ 1400 – يىلى ــارىچام: »ۋەھيىنى ــم س ]2] ئىبراھى

)دۇنياۋىــي قىممەتلــەر( « ۋەھيىنىــڭ نازىــل بولۇشــىنىڭ 1400 – يىلىــدا ھەزرىتــى مۇھەممــەد )س ئــە ۋ(، خەلقئارالىــق 
ئىلمىــي يېغىــن، ئىســاۋ نەشــرىياتى، 578-بەتتىــن 581-بەتكىچــە. 

ــت  ــتانبۇل: ئەلى ــەزەر«، ئىس ــە ن ــن كۆچمەنلىكك ــخولوگىيەلىك نۇقتىدى ــي ۋە پىس ــى: »ئىجتىمائى ــم بالچىئوغل ]3] ئىبراھى

ــەت.  ــرىياتى، 2007. 36-ب ــۈر نەش كۈلت
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ــىرگە  ــم تەس ــلەردە مۇھى ــي ئۆزگىرىش ــەكلىدۇر ۋە ئىجتىمائى ــتۇرۇش ش ــي ئورۇناش ئىجتىمائى
ــا كەلگــەن ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ۋە يېڭىلىقارنىــڭ كۆپىنچىســىنىڭ  ــە بارلىقق ئىگىــدۇر. جەمئىيەتت

ــەردۇر]1].  ــادىي پائالىيەتل ــى ئىقتىس ئاساس

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھاياتنىــڭ ھەرقايســى ســاھەلىرىدە يەنــى ئىقتىســادىي ۋە تىجارىي 
ســاھەلەردە ئەمەلىيەتكــە ئاياندۇرغــان يېڭىلىقــار بولۇپمــۇ ھىجرەتتىــن كېيىنكــى بىــر قاتــار 

ــەردە كۆرۈلگەنىدى.  تەرتىپل

ئوخشــىمىغان دىنىــي ۋە ئىتنىــك گۇرۇپــار ياشــاۋاتقان مەدىنىــدە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
بىلــەن باشــانغان ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىشــتە قاتتىــق جامائــەت باغلىرىنىــڭ يۇمشــاپ، شــەھەر 
جامائەتلىرىگــە خــاس شەخىســلەرنىڭ ئالدىغــا چىقىشــى ئىقتىســادىي ســاھەگە تەســىر قىلغــان 
بىــر ئامىــل بولغانىــدى. قەبىلــە ھاياتــى ۋە ســەھرا تۇرمۇشــى قاينــام بولغــان مەدىنىــدە 
ــان  ــەت قىلغ ــا قانائ ــان ماددىارغ ــتىمال قىلىنىدىغ ــلەپچىقىرىدىغان ۋە ئىس ــلەپكى ئىش دەس
ئىنســانار شــەكىللەندۈرگەن ئىقتىســادىي قۇرۇلمــا بــۇ جەريــان بىلــەن بىرلىكتــە تەرەققىــي 

قىلىشــقا باشــلىغانىدى]2]. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دەۋرىدە ئىقتىســادىي قۇرۇلمــا، ئەنئەنىۋى جەمئىيەتنىڭ ئىقتىســادىي 
ــەت  ــاد جەمئىي ــۇ دەۋردە ئىقتىس ــاتتى. ب ــن ئوخشىش ــر جەھەتتى ــەن خاراكتې ــى بىل قۇرۇلمىس
ئەزالىرىنىــڭ تەبىئىــي ئىھتىياجلىرىنــى قاندۇرۇشــى تەبىئەتتىــن تەمىنلەنگــەن مەھســۇالتارنىڭ 
ــام  ــى]3]. ئىس ــەن بوالتت ــى بىل ــازاردا سېتىلىش ــپ ب ــمىنى ئۆزگەرتى ــر قىس ــاز بى ــەك ئ ب
ــش  ــلىق ئۆزگىرى ــەڭ ئاساس ــەن ئ ــدا كۆرۈلگ ــادىي قۇرۇلمى ــە ئىقتىس ــەن بىرلىكت ــى بىل دىن
ــن  ــم ئارىلىدى ــەرەب يېرى ــىنى ئ ــك چىگرىس ــڭ جۇغراپىيەلى ــام دىنىنى ــڭ ئىس ئەرەبلەرنى
ئاشــۇرۇپ، تىجارىــي كۆلىمىنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــى بىلــەن بولغانىــدى. بــۇ ئۆزگىرىــش 
جەريانــى ئەســلىدە مەككىلىــك مۇســۇلمانار بىلــەن مەدىنىلىــك مۇســۇلمانارنىڭ بىــر يــەردە 
تۇرمــۇش كەچۈرۈشــنى باشــاپ، تەجرىبىلىرىنــى بىرلەشتۈرۈشــى بىلــەن مەيدانغــا كەلگەنىــدى. 

ــق  ــى خورمىزارلى ــە رايون ــدى. مەدىن ــەت ئى ــان جامائ ــى بىلىدىغ ــارالر دېھقانچىلىقن ئەنس
بىلــەن داڭلىــق ئىــدى. مەككىدىــن كەلگــەن مۇھاجىــرالر بولســا دېھقانچىلىــق بــەك ئاجىــز 
بولغــان بىــر جايدىــن كەلگەنىــدى. مۇھاجىــر ســاھابىلەر بەكــرەك تىجارەتكــە ئۇســتا ئىــدى. 
ــر  ــان بى ــارەت قىااليدىغ ــۈن تىج ــرالر ئۈچ ــۇ مۇھاجى ــاالم مەدىنىدىم ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
جــاي پەيــدا قىلماقچــى بولــدى. بــۇ ســەۋەبتىن مەدىنىــدە تىجارەتتــە گېپــى ئۆتىدىغــان ۋە 
بــازارالردا باشــلىق بولغــان يەھۇدىيلەرغــا قارشــى يەنــە بىــر بــازار قىلــدى ۋە مۇھاجىرالرنــى 
ئــۇ يەرگــە يېتەكلىــدى. ئۆزىمــۇ ئانچە-مۇنچــە بازارغــا كەلــدى ۋە كۆڭــۈل بۆلىدىغانلىقىنــى 

ــر  ــىيولوگىيەلىك بى ــا سوتس ــرى(، قۇرۇلمىارغ ــۈ )تەھرى ــەۋىنچ گۈچل ــا«، س ــادىي قۇرۇلم ــۈ: »ئىقتىس ــەۋىنچ گۈچل ]1] س

ــەت.  ــا، 2011. 79-ب ــتانبۇل: كىتابخان ــاراش«، ئىس ق

]2] ئابدۇراھمــان كــۇرت: »ئىســامنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــىدىكى ئىجتىمائىــي كۈلتــۈر باغلىنىشــى«، ئۇلۇغداغ ئۇنىۋېرســىتېتى 
ئىاھىيــەت فاكۇلتېتــى ژۇرنىلــى، 20 –جىلىــد، 21-ســان، 2011، 18-بەت. 

]3] ئەنئەنىۋىي جەمئىيەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي قۇرۇلمىلىرى ئۈچۈن قاراڭ: گۈچلۈ: 67-بەت. 
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بىلــدۈردى]1]. 

مۇھاجىــرالر تەرىپىدىــن بەرپــا قىلىنغــان بــازار بىلــەن مەدىنىــدە يېڭــى بىــر ئىقتىســادىي 
قۇرۇلمــا بارلىققــا كەلــدى. ھايانكەشــلىك ۋە ھىيلىگەرلىــك بىلــەن نــام قازانغــان يەھۇدىــي 
بازىرىغــا قارشــى، ھايانكەشــلىك قىلمايدىغــان، جازانــە يېمەيدىغــان ئۇنىۋېرســال بــۇ بــازار 
ــڭ  ــام دىنىنى ــەن ئىس ــازار بىل ــۇ ب ــدى. ب ــۇ جانانغانى ــەن تېخىم ــى بىل ــڭ ئۆتۈش ۋاقىتنى
تىجــارەت بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ئاساســلىرى ئەمەلىيەتكــە تەتبىقانغانىــدى ۋە ئېلىــم –ســېتىم 
ــەت  ــدى. جاھىلىي ــە تۈزىتىلگەنى ــى بويىچ ــڭ قائىدىس ــام دىنىنى ــاق ئىس ــي ئەخ ۋە تىجارى
ــلىنىپ،  ــپ تاش ــرى چىقىرى ــم يەرلى ــڭ مۇھى ــۆرپ – ئادەتلىرىنى ــارەت ئ ــى تىج دەۋرىدىك
ئورنىغــا ئەجرىگــە يارىشــا ئىشــلەپ تېپىــش چۈشەنچىســىنىڭ ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرۇشــى 
مەقســەت قىلىنغانىــدى. ناھــەق كىرىــم، جازانىنىــڭ ئورنىغــا ئادىــل ۋە دۇرۇس ئېلىم – ســېتىم 

سىستېمىســى يۇقىــرى ســەۋىيەدە بەرپــا قىلىنغانىــدى]2]. 

مۇســۇلمانارنىڭ ئىقتىســاد ۋە تىجارەتتىكــى تەســىرى كۈچەيگەنســىرى پەيغەمبــەر 
ــۆز  ــى ئ ــر ئايالن ــۈن بى ــش ئۈچ ــرۇل قىلى ــازارەت ۋە كونتى ــى ن ــاالم بازارالرن ئەلەيھىسس
ــى  ــى ئەترەتن ــان چارلىغۇچ ــب تاپق ــىدىن تەركى ــۇز كىش ــي توقق ــان جەمىئى ــە ئالغ ئىچىگ
ۋەزىپىگــە قويغانىــدى. بــۇ چارلىغۇچىــار بازارالردىكــى ھىيلىلەرنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچۈن 
تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن ۋە ئوتتۇرىغــا چىققــان تىجارىــي تــاالش – تارتىشــارنى ۋاقتىــدا 
ھــەل قىلىشــقا ئۇرۇنغانىــدى. بــۇ سىســتېما بىــر قاراشــتا ئىســام مەدەنىيىتىنىــڭ تۇنجــى 

ــدى]3].  ــى بولغانى ــك ئۈلگىس ھۆكۈمەتچىلى

قېرىنداشاشــتۇرۇش ھەرىكىتــى بىلىــم ۋە تەجرىبىلىرىنــى بىرلەشــتۈرۈپ شىرىكلىشــىپ ئىــش 
ــىدۇر.  ــڭ ئۈلگىس ــان گۇرۇپپىارنى ــە بولغ ــىگە ئىگ ــلەپچىقىرىش چۈشەنچىس ــش ۋە ئىش قىلى
مەككىــدە تىجــارەت ناھايىتــى يۇقىــرى ســەۋىيەدە بولغانلىقــى ئۈچــۈن مۇھاجىــرالر ياخشــى 
تىجــارەت تەجرىبىســىگە ئىگــە ئىــدى. مەدىنىــدە بولســا زىرائــەت ۋە تېرىقچىلىــق ياخشــى 
ــى ياخشــى  ــزا ئىگىلىــك ۋە دېھقانچىلىقن ســەۋىيەدە ئىــدى. بــۇ ســەۋەبتىن ئەنســارالرمۇ يې
بىلەتتــى. قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى ئارقىلىــق مۇھاجىرالرنىــڭ تىجارەت تەجرىبىســى 
بىلــەن ئەنســارالرنىڭ دېھقانچىلىــق ۋە يېــزا ئىگىلىــك تەجرىبىســىنىڭ بىرلىشىشــى كاپالەتكــە 
ئىگــە قىلىنغانىــدى. بــۇ ئەھــۋال بولســا مەدىنىــدە مۇســۇلمانارنىڭ بولۇپمــۇ ئىقتىســادىي 
كونتىرۇلنــى قولىغــا ئېلىۋالغــان يەھۇدىيارغــا قارشــى كۈچلىنىشــىگە پايدىلىــق بولغانىــدى]4]. 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانار جەمئىيىتىنىــڭ دەســلەپكى دەۋرىــدە بــۇ ھەرىكــەت 

]1] مەھمــەت ئەزىملــى: »پەيغەمبــەر تارىخىنــى باشــقىچە ئوقــۇش« 3-باسمىســى، ئەنقــەرە: ئەنقــەرە مەكتىپــى نەشــرىياتى، 

2010. 224-، 225-بەتلــەر. 

]2] خىزمەتلى 310-بەت

ــىيولوگىيەلىك  ــە سوتس ــۇش ۋە ئائىل ــي تۇرم ــى ئىجتىمائى ــەر زامانىدىك ــاز: »پەيغەمب ــھ يىلم ــۈل، فاتى ــەت بىرەك ]3] مەھم

ــەت ــى، 2001. 68-ب ــۋەرەن كىتابخانىس ــا: يەدى ــى« كونىي ــۈرۈش تەتقىقات تەكش

]]] سارىچام: »ھەزرىتى مۇھەممەد ۋە دۇنياۋىي رىسالىتى« 142-، 143-بەتلەر. 
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بىلــەن ئىجتىمائىــي بىرلىكنىــڭ ئەمەلىيەتكــە ئايلىنىشــىنى كاپالەتلەنــدۈرۈپ، مۇســۇلمانارنىڭ 
مەيلــى مەدىنىدىكــى يەھۇدىيــار بولســۇن، مەيلــى مەدىنە ســىرتىدىكى دۇشــمەنلەر قارشىســىدا 
ــپ  ــەۋىيەگە ئېلى ــرى س ــەردە يۇقى ــي جەھەتل ــىي ۋە ئىجتىمائى ــادىي، سىياس ــۇن ئىقتىس بولس
بېرىشــنى مەقســەت قىلغانىــدى]1]. شــۇنداق قىلىــپ نەســەبچىلىك، يۇرتۋازلىــق ۋە ھەرتۈرلــۈك 
ــان  ــا قويۇلغ ــدە ئوتتۇرىغ ــش ھەرىكىتى ــلىق ئورنىتى ــى قېرىنداش ــك ئېڭ ئۇششــاق مىللەتچىلى

چۈشــەنچىلەرنىڭ ئەمەلىيەتكــە تەبىقلىنىشــى بىلــەن مۇھىــم دەرىجىــدە يوقىغانىــدى. 

نەتىجە 

كــۆچ ھەرىكىتىدىــن كېيىــن بۇنىــڭ تەبىئىــي ئاقىۋەتلىرىدىــن بىرىمــۇ ھــەم كۆچمەنلــەر 
ــە  ــەن بىرلىكت ــۈش بىل ــىدۇر. كۆچ ــىش مەسىلىس ــۈن ماسلىش ــەر ئۈچ ــك خەلقل ــەم يەرلى ھ
مەيدانغــا كەلگــەن كۈلتــۈر بىرلىشىشــى ھــەر ئىككــى تەرەپكــە نىســبەتەن يېڭــى بىــر ئەھۋال 
ۋە بــۇ ئەھۋالغــا قارشــى ماسلىشــىش مەسىلىســىنى پەيــدا قىاتتــى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ۋە مۇســۇلمانارنىڭ مەككىدىــن مەدىنىگــە كۆچىشــى ھىجــرەت قىلىشــىدىن كېيىــن بېشــىدىن 
كەچۈرۈشــى مۇمكىــن بولغــان كۆنــۈش مەسىلىســى ئورنىتىلغــان قېرىنداشــلىق كېلىشىمنامىســى 
بىلــەن يۇقىــرى نىســبەتتە ھــەل بولغانىــدى. بــۇ ھەرىكــەت بىلــەن كۆچمەنلەرنىــڭ يەنــى 
مۇھاجىرالرنىــڭ ئاساســلىق تۇرمــۇش ئىھتىياجلىــرى بولغــان تۇرالغــۇ ۋە يېمــەك – ئىچمــەك 

مەســىلىلىرىمۇ ھــەل قىلىنغانىــدى. 

ــۇش  ــەكىلدە تۇرم ــە ش ــدە يەكك ــۇلمانار مەككى ــاالم ۋە مۇس ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــر  ــى بى ــەردە يېڭ ــۇ ي ــۇلمانارنىڭ ب ــدى. مۇس ــۇپ قالغانى ــۇر بول ــكە مەجب كەچۈرۈش
جامائــەت شەكىللەندۈرۈشــىگە يــول قويۇلمىغانىــدى. مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلىــش، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ۋە مۇســۇلمانارغا يېڭــى بىر ئىجتىمائىي تەشــكىاتانما باســقۇچىنىڭ ئىشــىكىنى 
ئاچقانىــدى. مەدىنــە شــەھىرى ھىجرەتتىــن كېيىــن ئۈممــەت مەركــەز قىلىنغــان يېڭــى بىــر 
ــەردە قۇرۇلغــان تۇنجــى  جەمئىيەتنىــڭ ھاســىل بولۇشــىغا ســاھىبخانلىق قىلغانىــدى. بــۇ ي
ئىســام جەمئىيىتىنىــڭ ئاساســىي قۇرۇلمــا تاشــلىرى بولســا قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتى 
بىلــەن قويۇلۇشــقا باشــلىغانىدى. بــۇ ھەرىكــەت بىلــەن ئىجتىمائىــي تەشــكىاتانما جەريانــى 
قۇرۇلىدىغــان دەســلەپكى ئىســام مەدەنىيىتىنىڭمــۇ ئىجتىمائىــي پىاندىكــى تۇنجــى قەدىمــى 

ــدى.  بولغانى

ئــۇ چاغاردىكــى جەمئىيەتتــە قوبــۇل قىلىنغان ســىنىپىي ئۈســتۈنلۈكلەرنىڭ ئېلىپ تاشــلىنىش 
ــلەپكى  ــى دەس ــۇل قىلىنىش ــاراۋەر دەپ قوب ــىدىنا ب ــانارنىڭ تۇغۇلۇش ــاھاتى ۋە ئىنس ئىس
ــن.  ــى مۇمكى ــلەر ھېسابلىنىش ــم ئۆزگىرىش ــان مۇھى ــا ئاياندۇرغ ــام دەۋرى رېئاللىقق ئىس
ــي  ــلەر دىنى ــى شەخىس ــىمىغان ماقامدىك ــەن ئوخش ــى بىل ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى قېرىنداش

]1] ئەلــى مۇھەممــەد ســالابى: »ئىســام تارىخــى ســائادەت دەۋرى مەزگىلــى پەيغەمبــەر تارىخــى 1« مۇســتافا كاســادار 

)تەرجىمىســى( 525-بــەت. 
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ــدى.  ــىل قىلغانى ــۇش ھاس ــر تون ــى بى ــىپ يېڭ ــتىدە بىرلىش ــى ئۈس ــلىق مەنپەئىت قېرىنداش
بــۇ ئەھــۋال ئــۇ چاغاردىكــى ئــەرەب جەمئىيىتــى ئۈچۈنمــۇ تۇنجىســى ئىــدى. ئۇنىڭدىــن 
ئىلگىــرى قەبىلــە ۋە نەســەب مەركــەز قىلىنغــان بىرلىكلىككــە ئاساســەن تۇرمــۇش كەچۈرگــەن 
ۋە شــۇنىڭغا كــۆرە ئىجتىمائىــي ئــورۇن ۋە ســىنىپارغا ئايرىلغــان بــۇ ئىنســانار قېرىنداشــلىق 
ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن دىنىــي قېرىنداشــلق مەنپەئىتــى ئۈســتىدە بــاراۋەر ھوقــۇق ۋە 

مەجبۇرىيەتلــەر بىلــەن بىــر يەرگــە كەلگەنىــدى. 

ــار  ــان ئۇرۇش ــرى داۋام قىلغ ــن بى ــۇزۇن يىلاردى ــىدىكى ئ ــەر ئارىس ــدە قەبىلىل مەدىنى
مەركىزىــي ئىدارىنىــڭ قۇرۇلۇشــىغا توســقۇنلۇق قىلغىنىــدەك، ھىجــاز رايونىــدا بۇ شــەھەرنىڭ 
سىياســىي نۇقتىدىــن ئورنىنــى ئاجىزالشــتۇرغانىدى]1]. مۇســۇلمانارنىڭ بــۇ يەرگــە ھىجــرەت 
ــى  ــەن ۋەيرانچىلىق ــپ كەلگ ــارنىڭ ئېلى ــىدىكى ئۇرۇش ــەر ئوتتۇرىس ــا قەبىلىل ــان ۋاقىتت قىلغ
ــەۋس  ــقاق ئ ــەن ئۇرۇش ــى بىل ــش ھەرىكىت ــلىق ئورنىتى ــى. قېرىنداش ــكارا كۆرۈلۈۋاتاتت ئاش
ــام  ــقانىدى ۋە ئىش ــىپ ئۇيۇش ــەن بىرلىش ــى بىل ــار كىملىك ــرى ئەنس ــەزرەج گۇرۇپپىلى ۋە خ
جەمئىيىتىنىــڭ ئەزالىــرى ھالىتىگــە كەلگەنىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە كۆچمەنلەر يەنــى مۇھاجىرالر 
بىلــەن يەرلىــك خەلــق ئارىســىدا چىقىشــى مۇمكىــن بولغــان تــاالش – تارتىشــارنىڭمۇ بــۇ 

ھەرىكــەت بىلــەن ئالــدى ئېلىنغانىــدى. 

 دەســلەپكى ئىســام جەمئىيىتــى ۋە مەدەنىيىتىنىــڭ قۇرۇلۇشــىدا ئەھمىيەتلىك ئورنــى بولغان 
قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى كېيىنكــى مەزگىللــەردە ئەمەلىــي ئىجتىمائىــي پائالىيەتلــەر 
بىلــەن پۇختىانغانىــدى. قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى بىلــەن مۇســۇلمانار پىداكارلىــق 
ــام  ــي ئىس ــپ، دۇنياۋى ــدە تەربىيەلىنى ــۆرۈش ھەققى ــتۈن ك ــىدىن ئۈس ــقىارنى نەپس ۋە باش
ــن  ــۇ نۇقتىدى ــدى. ب ــلىرى تۇرغۇزۇلغانى ــي پىســخولوگىيەلىك ئاساس كۆزقارىشــىنىڭ ئىجتىمائى
قارىغانــدا، ئىســام مەدىنىيىتىنىــڭ بىرلىكتــە ياشــاش مودىلىنىــڭ ئاساســانغان ئۆلچەملىرىدىــن 

بىرىنىڭمــۇ قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى ئىكەنلىكىنــى كۆرىۋالغىلــى بولىــدۇ. 

ــۇ  ــاۋۋال ب ــىدىن ئ ــە يەرلىشىش ــاھابىلىرىنىڭ مەدىنىگ ــاالم ۋە س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــم  ــە مۇھى ــدى. مەكك ــدە ئى ــڭ كەينى ــە مەككىنى ــي جەھەتت ــادىي ۋە تىجارى ــەھەر ئىقتىس ش
بولغــان تىجــارەت ۋە ئولتۇراقلىشــىش يېــرى بولســا، مەدىنــە بەكــرەك تېرىقچىلىــق بىلــەن 
ــى  ــە تەرەقق ــتۇرغاندا ئانچ ــە سېلىش ــايدىغان ۋە مەككىگ ــڭ ياش ــۇغۇللىنىدىغان قەبىلىلەرنى ش
قىلمىغــان بىــر جــاي ئىــدى]2]. قېرىنداشــلىق ئورنىتىــش ھەرىكىتــى ئەنســار ۋە مۇھاجىرالرنىڭ 
ئىقتىســادىي كۈچــى ۋە تەجرىبىلىرىنــى بىرلەشتۈرۈشــى بىلــەن مەدىنىــدە قۇرۇلىدىغــان يېڭــى 

ــى بولغانىــدى.  ــر ئىقتىســادىي قۇرۇلمىنىــڭ تەســىرگە ئىگــە ئامىل بى

]1] ئاقيۈز: 197-بەت. 

ــى،  ــەد دەۋرى يىلنامىس ــى مۇھەمم ــدا ھەزرىت ــە قارىغان ــلەپكى مەنبەلەرگ ــەت. دەس ــچى: 309-ب ــۇرت، كىچىكئاش ]2] بوزك

ــەت.  ــرىياتى، 2008، 51-ب ــان نەش ــتانبۇل: ئىنس ئىس
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پايدىانغان مەنبەلەر: 

ۋەجــدى ئاقيــۈز: »دۆلــەت رەئىســى، قانۇنشــۇناس ۋە بىــر مەدەنىيەتنىــڭ قۇرغۇچىســى 
ــن  ــەت جەمئىيىتىدى ــرى(، جاھىلىي ــان )تەھرى ــەت يام ــەد« ئەھم ــى مۇھەمم ــان ھەزرىت بولغ
ــرى  ــۇق ۋە مۇزاكىرىلى ــى نۇت ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــەد )ئىلمى ــى مۇھەمم كۈنىمىزگىچــە ھەزرىت
15-13 ئاپرىــل 2007، كونىيــا (، ئەنقــەرە: فەجىــر نەشــرىياتى، 2007، 238-187 بەتلــەر. 

ھۈســەيىن ئالگــۈل: »مۇئاخــات«، تۈركىيــە دىنىــي ئىشــار ۋەخپــى ئىســام 
ــرىياتى،  ــى نەش ــەت ۋەخپ ــە دىيان ــتانبۇل: تۈركىي ــى )c XXX ،)DİA، ئىس ئىنىسكلوپىدىيەس

2005

ئــادەم ئاپــاق: »ھەزرىتــى پەيغەمبــەر )س ئــە ۋ ( نىــڭ ھىجرەتتىــن كېيىنكــى مەدىنىــدە 
ئۈلگــە جەمئىيــەت ھاســىل قىلىــش قــەدەم باســقۇچىلىرى توغرىســىدا«، ھەزرىتــى مۇھەممــەد 
ۋە دۇنيــاۋى رىســالىتى ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى، مەھپــۇز ســۆيلەمەز )تەييارلىغــان(، چورۇم: 

ئىســامىي ئىلىملــەر ژۇرنىلــى نەشــرىياتى، 2007، 324-315 بەتلــەر. 

ھۈســەيىن ئاتــاي: »ئىســامنىڭ سىياســىي شەكىللىنىشــى«، ئەنقــەرە: ئاتــاي ۋە ئاتــاي، 
 .1999

ــى«  ــڭ شەكىللىنىش ــام جەمئىيىتىنى ــى ئىس ــلەپكى دەۋردىك ــن: »دەس ــتافا ئايدى مۇس
ــرىياتى، 1992.  ــار نەش ــتانبۇل: پىن ئىس

مەھمــەت ئەزىملــى: »پەيغەمبــەر تارىخىنــى باشــقىچە ئوقــۇش« 3-باسمىســى، ئەنقــەرە: 
ئەنقــەرە مەكتىپــى نەشــرىياتى، 2010. 

ــە  ــن كۆچمەنلىكك ــخولوگىيەلىك نۇقتىدى ــي ۋە پىس ــى: »ئىجتىمائى ــم بالچىئوغل ئىبراھى
ــرىياتى، 2007.  ــۈر نەش ــت كۈلت ــتانبۇل: ئەلى ــەزەر«، ئىس ن

ــز  ــتانبۇل: فىلى ــلىقى«، ئىس ــن جەمئىيەتشۇناس ــەۋەن: »دى ــكان بىلگىس ــران كۇرت ئامى
كىتابخانىســى، 1985. 

ــۇش  ــي تۇرم ــى ئىجتىمائى ــەر زامانىدىك ــاز: »پەيغەمب ــھ يىلم ــۈل، فاتى ــەت بىرەك مەھم
ــۋەرەن كىتابخانىســى،  ــا: يەدى ــە سوتســىيولوگىيەلىك تەكشــۈرۈش تەتقىقاتــى« كونىي ۋە ئائىل

 .2001

نەبــى بوزكــۇرت، مۇســتافا ســەبرى كىچىكئاشــچى: »مەدىنــە«، تۈركىيــە دىيانــەت ۋەخپــى 
ــى  ــەت ۋەخپ ــە دىيان ــەرە: تۈركىي ــى )c. XXVIII ،)DİA، ئەنق ــام ئىنىسكلوپىدىيەس ئىس

ــرىياتى، 2003.  نەش

ــادا  ــي دۇني ــك دەۋرى مەدەنى ــر: »كۆچمەنلى ــارك. ج. مىلې ــتلەس –م ــىتىۋېن كاس س
ــۇت  ــم ئاقبۇل ــال ۋە ئىبراھى ــۇر ب ــت ئۇغ ــرى«، بۈلەن ــك ھەرىكەتلى ــق كۆچمەنلى خەلقئارالى

ــرىياتى، 2008.  ــىتېتى نەش ــى ئۇنىۋېرس ــتانبۇل: بىلگ ــى(، ئىس )تەرجىمىس
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ــىي  ــي، سىياس ــي، ئىجتىمائى ــىيلەرغىچە )دىنى ــانغۇچتىن ئابباس ــاي: »باش ــەت چاغات نەش
ــرى  ــخ يۇقى ــل ۋە تارى ــۈر، تى ــۈرك كۈلت ــا ت ــەرە: ئات ــى، ئەنق ــام تارىخ ــن( ئىس جەھەتتى
ــانى، 1993.  ــلۈكى 150–س ــرىياتى VII-يۈرۈش ــى نەش ــى بۆلۈم ــۈرك تارىخ ــرى ت ئورۇنلى

ســانىيە دەدەئوغلــۇ –چىســەل ئەكىــز گۆكمــەن: »كــۆچ ۋە ئىجتىمائىــي چەتكــە قېقىلىش« 
ئەنقــەرە: ئەفىل نەشــرىياتى، 2011. 

ــەن  ــەر بىل ــىيولوگىيەلىك تەھلىلل ــي ۋە سوتس ــەرىف: »قانۇنى ــم ئەشش ــەد ئىبراھى ئەھم
دەســلەپكى ئىســام دۆلىتــى«، نىيــاز بەكــى )تەرجىمىســى( ئىســتانبۇل: ھەر خىل چۈشــەنچىلەر 

نەشــرىياتى، 2006. 

ــك  ــى: »ئۆزگىچىللى ــىئېرس، ج. مېرىل ــو. س ــد. ئ ــەن، داۋى ــېن. ل. فەرىدم جوناس
 http: )شەخسىيەتســىزلىك( ۋە ئاكتىــپ ئىجتىمائىــي قىلمىــش«، ئەلــى دۆنمــەز )تەرجىمىســى(
بەتلــەر   118-138  ،//dergiler. ankara. edu. tr/dergiler/40/518/6478. pdf

 .14  .1  .2014

ســەۋىنچ گۈچلــۈ: »ئىقتىســادىي قۇرۇلمــا«، ســەۋىنچ گۈچلــۈ )تەھرىــرى(، قۇرۇلمىارغــا 
سوتســىيولوگىيەلىك بىــر قــاراش«، ئىســتانبۇل: كىتابخانــا، 2011. 

ســابرى خىزمەتلــى: ئىســام تارىخىدىكــى دەســلەپكى دەۋر«، ئەنقــەرە: ئەنقــەرە مەكتەپلىرى 
 .2006 نەشرىياتى، 

ــەت  ــەرلىرى« مەھم ــى ۋە ئەس ــڭ ھايات ــام پەيغەمبىرىنى ــاھ: »ئىس ــەد ھەمىدۇل مۇھەمم
ــرىياتى، 2011.  ــان نەش ــتانبۇل: بەي ــى( ئىس ــان )تەرجىمىس يازغ

ئىبنــۇل ئەســىر: »ئىســام تارىخــى ئەلكامىــل فىتتارىــخ تەرجىمىســى« ئەھمــەد ئاغىراكچــا 
)تەرجىمىسى(، ئىســتانبۇل: ھىكمەت نەشــرىياتى، 2008. 

مەتىــن ئىشــچى: »ئىجتىمائىــي تۈزۈلمــە ۋە ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىــش«، ئىســتانبۇل: دەر 
ــرىياتى، 2000.  نەش

ســەيفۇلاھ كارا: »ھەزرىتــى مۇھەممــەد بەرپــا قىلىشــنى غايــە قىلغــان جەمئىيەتنىــڭ بــەزى 
ئىجتىمائىــي ئاســاس ئۇقۇملىــرى«، »ھەزرىتــى مۇھەممــەد ۋە دۇنياۋىــي رىســالەتلىرى ئىلمىــي 
مۇھاكىمــە يىغىنــى مەھپــۇز ســۆيلەنمەز )تەييارلىغــان(، چــورۇم: ئىســامىي ئىلىملــەر ژۇرنىلــى 

نەشــرىياتى، 2007، 443-بەتتىــن 468-بەتكىچە. 

ــىزلىك  ــدا شەخسىيەتس ــش ئوقى ــاب قىلمى ــار: »ئاممىب ــىن مۇتافچى ــاراداغ، ئېش ــن ق ئەنگى
 http: //www. flsfdergisi. com/sayi8/41-70. ،»ئاساســىدا نەزەرىيىــۋى چــارە

ــە، 2014. 1. 14.  ــن 64-بەتكىچ pdf، 42-بەتتى

ــى«  ــرى لۇغىت ــاس ئاتالغۇلى ــلىقى خ ــن جەمئىيەتشۇناس ــان: »دى ــى كىرم ــەت ئەل مەھم
ــرىياتى، 2011.  ــەت نەش ــتانبۇل: راغب ــى، ئىس 2-باسمىس
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م. ئاســىم كۆكســال: »ئىســام تارىخــى، ھەزرىتــى مۇھەممــەد ۋە ئىســامىيەت« ئۆمــەر 
ــرىياتى، 2007.  ــۇر نەش ــر: ن ــرى(، ئىزمى ــا )تەھرى چەتىنكاي

ــامدىن  ــن ئىس ــۈر جەھەتتى ــادىي ۋە كۈلت ــي، ئىقتىس ــۇرت: »ئىجتىمائى ــان ك ئابدۇراھم
 ،X .c ،ــى ــەت فاكۇلتېت ــىتېتى ئىاھىي ــداغ ئۇنىۋېرس ــى«، ئۇلۇغ ــە جەمئىيىت ئىلگىرىكــى مەكك

ــە.  ــن 122-بەتكىچ ــا: 2001، 97-بەتتى ــان، بۇرس 2-س

ــىلتاش  ــام يېش ــە ت ــلىرى«، ژال ــي كىرىزىس ــڭ ئەخاقى ــون: »مەدەنىيلىكنى ــلى لىپس لېس
ــرىياتى، 2000.  ــۈر نەش ــى كۈلت ــودا بانكىس ــتانبۇل: س ــى(، ئىس )تەرجىمىس

ــەر  ــى پەيغەمب ــائادەت دەۋرى مەزگىل ــى س ــام تارىخ ــالابى: »ئىس ــەد س ــى مۇھەمم ئەل
ــى(  ــادار )تەرجىمىس ــتافا كاس ــى 1« مۇس تارىخ

ــان  ــس قىلغ ــدە تەس ــە دەۋرى ــڭ مەدىن ــى پەيغەمبەرنى ــانجاكلى: »ھەزرىت ــاففات س س
ــات  ــي ھاي ــىي ۋە ئىجتىمائى ــزدە شەخس ــڭ كۈنىمى ــش ھەرىكىتىنى ــلىق ئورنىتى قېرىنداش
نۇقتىســىدىن ئەھمىيىتــى ۋە ئانالىــزى«، ســۈننەتنىڭ شەخســىي ۋە ئىجتىمائىــي ئۆزگىرىشــتىكى 
ــى  ــەت ژۇرنىل ــا: ئىاھىي ــاي2007، كوني ــى. 12-11 م ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــى ئىلمى رول

ــە ــن 72-بەتكىچ ــۇرى: 3، 2008. 52-بەتتى ــىر نوم ــرىياتى نش نەش

ــى.  ــالەت«7. باسمىس ــاۋى رىس ــەد ۋە دۇني ــى مۇھەمم ــارىچام: »ھەزرىت ــم س ئىبراھى
ــرىياتى 2002.  ــتىرلىكى نەش ــلىرى مىنىس ــن ئىش ــەرە: دى ئەنق

ــەن  ــپ كەلگ ــانارغا ئېلى ــڭ ئىنس ــام مەدەنىيىتنى ــدا ئىس ــڭ 1400 – يىلى »ۋەھيىنى
ــدا  ــىنىڭ 1400 – يىلى ــل بولۇش ــڭ نازى ــەر(« ۋەھيىنى ــي قىممەتل ــرى )دۇنياۋى قىممەتلى
ھەزرىتــى مۇھەممــەد )س ئــە ۋ(، خەلقئارالىــق ئىلمىــي يېغىــن، ئىســاۋ نەشــرىياتى، 15-17 

ــە.  ــن 582-بەتكىچ ــر، 2010، 571-بەتتى ئۆكتەبى

جەاللىددىــن ۋەتەنــداش: »ھەزرىتــى مۇھەممــەد )س ئــە ۋ ( نىــڭ ھاياتــى ۋە ئىســام 
ــار نەشــرىياتى، 2013.  ــە دەۋرى. 5-باسمىســى، ئىســتانبۇل: پىن دەۋىتــى، مەدىن

ســەفەر يــاۋۇز: »كــۆچ، قوشــۇلۇش ۋە دىــن: ياۋروپــادا ياشــىغان تۈركلــەر باغلىنىشــىدا 
ئىجابىــي باھــاالر«، خەلقئارالىــق ئىجتىمائىــي تەتقىقاتــار ژۇرنىلــى، c. 6، 26-ســانى، ئەتىياز 

2013، 610-بەتتىــن 623-بەتكىچــە. 

[1[

— )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ( 

]1] ئىنسان ۋە جەمىئىيەت بىلىملىرى تەتقىقاتلىرى ژۇرنىلى، 4-جىلىد 2015-يىللىق 3-سان، 686-بەتتىن 704-بەتكىچە. 
ماقالىنىڭ ئاپتورى مۇستەقىل تەتقىقاتچى، ئالىم. 
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ــى  ــەڭ ياخش ــان ئ ــۈرۈپ بېرىدىغ ــس ئەتت ــىنى ئەكى ــەت قارىش ــامنىڭ قىمم ــز ئىس بى
نەمۇنىلەرنــى بىرلەشتۈرۈشــىمىز كېــرەك. شــۇ ۋاقىتتــا رەببىمىزنىــڭ بىزنــى »ئــەڭ ياخشــى 
ــەد  ــى مۇھەمم ــز. »)ئ ــق بوالاليمى ــۆزىگە اليى ــى س ــەن تۆۋەندىك ــىلەر« دېگ ــەت س ئۈمم
ئۈممىتــى!( ســىلەر ئىنســانار مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان، ياخشــىلىققا بۇيرۇپ 
ــا ئىمــان ئېيتىدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئۈممــەت ســىلەر«]1].  يامانلىقتىــن توســىدىغان، ئالاھق

ــي، ئىقتىســادىي،  ــدا بولــۇش، تەقۋالىــق، سىياســىي، ئىجتىمائى ــرا يول ــۇ ئۈممــەت توغ  ب
ــي  ــىلىك ۋە ئىجتىمائى ــتا، كىش ــادا قىلىش ــئۇلىيەتنى ئ ــك مەس ــە خاراكتېرلى ــي ۋە تەربىي ئىلمى
مۇئامىلــە ئەخاقىــدا ئــەڭ ياخشــى ئۈممەتتــۇر. شــۇنداق، يۇقىرىقــى ئايەتتــە تەرپلەنگــەن 
ــا چىقىرىشــتا  كىشــىلەر ئىنســانىيەتنىڭ ھەق-ھوقۇقىنــى، ھۆرمىتىنــى ۋە ئەركىنلىكىنــى روياپق
ــى ۋە  ــڭ ئەمىنلىكــى، ئەدلى-ئادالىت ــۇالر ئۆزلىرىنى ــەت. ئ ــەڭ ياخشــى ئۈمم ــى ئ كائىناتتىك
باراۋەرلىكــى، باشــقىارغا بولغــان رەھىمدىللىقــى ۋە شــەپقەتلىرى بىلــەن كائىناتتىكــى ئۈلگىلىك 
ئۈممەتتــۇر. ئــۇالر ئىلىم-پــەن ۋە مەدەنىيەتتــە كائىناتتىكــى ئــەڭ ياخشــى ئۈممەت بولۇشــقا 

اليىقتــۇر. 

ــرى  ــي قىلدۇرۇشــتا بىر-بى ــى تەرەققى ئــۇالر ئىلىم-ھېكمــەت ۋە ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىن
ــى  ــڭ ئەلچىس ــاھ ئۆزىنى ــۈن ئال ــۇنىڭ ئۈچ ــىلەردۇر. ش ــىدىغان كىش ــەن مۇسابىقىلىش بىل
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى پۈتــۈن ئىنســانىيەتنىڭ ياخشــىلىرىغا خــۇش بىشــارەت بەرگۈچــى، 
ــى  ــى، ۋە ئىلگىرىك ــى تولۇقلىغۇچ ــڭ گۈزەللىرىن ــى، ئەخاقارنى ــى ئاگاھاندۇرغۇچ يامانلىرىن

]1] ئال ئىمران سۈرىسى 110-ئايەت. 

بۇ ئۈممەتنىڭ ياخشىلىقى قەيەردە

تەرجىمىدە: ھەبىبۇلاھ تەكلىماكاندوكتور ھۈسەيىن ئابدۇلھادى ئەلى بەكرى
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ئابدۇرېھىم دۆلەت 

پەيغەمبەرلــەر ئېلىــپ كەلگــەن دىننــى تولۇقلىغۇچــى قىلىــپ ئەۋەتكــەن. »بىــز ســېنى پۈتۈن 
ــز ســېنى  ئىنســانىيەتكە خــۇش بىشــارەتچى ۋە ئاگاھاندۇرغۇچــى قىلىــپ ئەتتــۇق«]1]، »بى

پۈتــۈن دۇنياغــا رەھمــەت قىلىــپ ئەۋەتتــۇق«]2]. 

ــۇلمانار  ــۇپ، مۇس ــا بول ــى بەرپ ــام دۆلىت ــدە ئىس ــۇمۇللۇقى مەدىنى ــامنىڭ ئالەمش ئىس
ــزەت  ــن مۇھاپى ــاھ تەرىپىدى ــن باشــانغان. شــۇنداقا ئال ــا مەككىدى كۈچلىنىشــتىن ئىلگىرى
ــى  ــان كەرىمن ــەن تەدرىجىــي كۈچەيگــەن. »قۇرئ قىلىنىدىغــان قۇرئاننىــڭ كۆرسەتمىســى بىل

ــز«]3].  ــزەت قىلىمى ــى مۇھاپى ــز ئۇن ــز چۈشــۈردۇق، بى بى

ــى  ــانىيەت تارىخىدىك ــى ئىنس ــۇپ كېلىش ــەر بول ــاالمنىڭ پەيغەمب ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
بىــر بۇرۇلــۇش، ھاياتلىــق ۋە مەدەنىيــەت ســەپىرىدىكى ئاالھىــدە بىــر ئۆزگىرىــش نۇقتىســى 
ئىــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كېلىشــى بىلــەن تــەڭ، بۇرۇنقــى دىنارنىــڭ خۇسۇســىي 
ــر- ــە ۋە بى ــڭ بېكىنم ــانىيەت جەمئىيىتىنى ــەردى. ئىنس ــۇپ ئۆزگ ــۇمۇل بول ــى ئالەمش خىتاب
بىرىگــە قارشــى ھالىتىدىــن، ئىنســانىيەت ئۆزئــارا ياردەملىشــىدىغان بىــر ئائىلىگــە ئۆزگەردى. 
ــەر ئىنســانىيەت تارىخىــدا تۇنجــى قېتىــم: »خااليىــق! ســىلەرنىڭ  شــۇنداق قىلىــپ، ئادەمل
رەببىــڭار بىــر، ئاتــاڭار بىــردۇر« دېگــەن ئىنســانىي قېرىنداشــلىق چاقرىقىنــى ئاڭلىــدى. 
ــتىن  ــى ئىش ــول ۋە ياخش ــرا ي ــىنى توغ ــك دەرىجىس ــانارنىڭ يۇقىرى-تۆۋەنلى ــۇالر ئىنس ئ
ــەن  ــرى بىل ــۈن بىر-بى ــاش ئۈچ ــە ياش ــارا بىرگ ــتىن، ئۆزئ ــپ ئولتۇرماس ــقىدا ئايرى باش

ــدى.  ــان ئى ــم ئاڭلىغ تونۇشــۇش پىرىنســىپىنى تۇنجــى قېتى

»ئــى ئىنســانار! بىــز ســىلەرنى ئــەر ۋە ئايالدىــن ياراتتــۇق. ئۆزئــارا تونۇشۇشــۇڭار 
ــڭ  ــەن ئالاھنى ــدۇق. ھەقىقەت ــە قىل ــەت ۋە قەبىل ــل( مىلل ــەر خى ــىلەرنى )ھ ــۈن س ئۈچ
نەزىرىدىكــى ئــەڭ ھۆرمەتلىكلىرىــڭار ســىلەرنىڭ ئــەڭ تەقۋالىرىــڭاردۇر. ھەقىقەتــەن ئالــاھ 

ــدۇر«]4].  ــۇپ تۇرغۇچى ــپ ۋە خــەۋەردار بول ھــەر ئىشــنى بىلى

تۇنجــى قېتىــم ئۇالرنىــڭ قۇالقلىرىنــى قاققــان ســادا، ئىنســانىيەت ئارىســىدىكى ئادالــەت، 
مۇئامىلىــدە دوســتانىلىق ۋە شــەپقەت بەرپــا قىلىــش چاقىرىقــى بولغــان ئىــدى. »ھەقىقەتــەن 

ئالــاھ ئادالــەت ۋە ئېھســانغا بۇيرۇيــدۇ«]5]. 

ئىســام ئادالەتنــى پۈتــۈن مەســىلىنىڭ ئالدىــدا قويغــان. ئىنســانارنىڭ يۇقىرى-تۆۋەنلىك 
ئورنىغــا قارىماســتىن داۋا-دەســتۇردىمۇ ھەممىگــە ئورتــاق ئادىــل بولۇشــقا چاقىرىــپ مۇنداق 
دېگــەن: »بىــرەر قەۋمگــە بولغــان ئۆچمەنلىكىــڭار ئۇالرغــا ئادىل بولماســلىقىڭارغا ســەۋەب 

]1] سەبەئ  سۈرىسى 28-ئايەت. 

]2] سۈرە ئەنبىيا 108-ئايەت. 

]3] سۈرە ھىجر 9-ئايەت. 

]]] ھۇجۇرات سۈرىسى 13-ئايەت. 

]]] نەھل سۈرىسى 90-ئايەت. 
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بولمىســۇن، )دۈشــمىنىڭارغىمۇ( ئادىــل بولــۇڭار. ئادىللىــق تەقۋالىققــا ئەڭ يېقىنــدۇر«]1]. 

ــە  ــەن ئادالەتك ــەر بىل ــۈزەل ئۆرنەكل ــى ۋە گ ــەت نەمۇنىس ــان مەدەنىي ــاپ بولغ ــز س بى
توشــقان ئىســامنىڭ الياقەتلىــك بىــر يېتەكچــى ئىكەنلىكىنــى ئىنســانارغا جاكارلىيااليمىــز ۋە 
شــۇنداقا قۇرئــان ۋە ســۈننەتنىڭ تەلىماتىغــا ئۇيغــۇن بولغــان ئەمەلىــي ئۆرنەكلــەر بىلــەن 
ئىســامنىڭ ھەرقانــداق زامــان ۋە ماكانغــا مــاس كېلىدىغانلىقىغــا دەلىــل كەلتۈرەلەيمىــز. ئەنە 
ــان  ــا چىقىرىلغ ــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغ ــانارنىڭ مەنپەئەت ــەن ئىنس شــۇالرنىڭ ھەممىســىگە بىنائ
ــا  ــە ئات ــەر ئارىســىدىن بىزگ ــۈن ئۈممەتل ــاھ پۈت ــق ۋە ئال ــاالھىيىتىگە اليى ــك س ئۈممەتلى
قىلغــان ئوتتۇراھاللىــق دەرىجىســىگە مۇناســىپ بولغــان بولىمىــز. »شــۇنىڭدەك )ســىلەرنى 
ئىســامغا ھىدايــەت قىلغانــدەك( كىشــىلەرگە )ئۆتكەنكــى ئۈممەتلەرگــە( شــاھىت بولۇشــۇڭار 
ئۈچــۈن ۋە پەيغەمبەرنىــڭ ســىلەرگە شــاھىت بولۇشــى ئۈچــۈن، بىــز ســىلەرنى ئوتتۇراھــال 

يــول تۇتــۇپ ماڭغــان ئۈممــەت قىلــدۇق«]2]. 

ــش ۋە  ــان قىلى ــەن يەكس ــەر بىل ــى ي ــپ، باتىلن ــا قىلى ــى بەرپ ــڭ ھەقن ــان كەرىمنى قۇرئ
ــەل قىلىــش ئارقىلىــق،  ــا ئەم ــۈرۈش بۇيرۇقىغ ــان كەلت ــا ئىم ياخشــىلىقتا بەسلىشــىپ ئالاھق
ــانار  ــىلەر ئىنس ــەلەيمىز. »س ــەرىپىگە ئېرىش ــق ش ــڭ گۇۋاھچىلى ــانىيەت تەرەققىياتىنى ئىنس

ــىلەر«]3].  ــى بولىس ــتىدىن گۇۋاھچ ئۈس

ــە  ــان بولســاق، ئادىــل خەلىپ ــاراپ باقىدىغ ــا ق ئىلگىرىكــى ياخشــى ئۈممەتنىــڭ تارىخىغ
ئۆمــەر ئىبنــى خەتتابنىــڭ خەلــق ئارىســىدا ئىنســاپ ۋە ئادالەتنــى بەرپــا قىلىــش توغرىســىدا 
ــۇ  ــەر )رەزىيەلاھ ــى ئۆم ــر كۈن ــز. بى ــى بايقايمى ــر ئۆرنەكن ــپ بى ــان ئاجايى ــان قىلغ باي
ــى  ــە ھەققىن ــن مىســىرلىق قىبتىگ ــى ئاســنىڭ ئوغلىدى ــر ئىبن ــۇ( مىســىر ۋالىيســى ئەم ئەنھ
ئېلىــپ بېرىــش مۇناســىۋىتى بىلــەن يۈز-ئابرويلــۇق كىشــىلەرنىڭ بالىلىرىغــا خىتــاب قىلىــپ 
ــى قاچــان  ــان تۇرســا، ســىلەر ئۇالرن ــرى ھــۆر تۇغق ــداق دېگــەن: ئىنســانارنى ئانىلى مۇن

قــۇل قىلىۋالدىــڭار؟

ــۇ  ــىدىكى مۇش ــا قىلىش ــەت بەرپ ــڭ ئادال ــىلەر ئۆمەرنى ــەمىمىي كىش ــدە س ئادىمىيلىكى
ــدى.  ــان ئى ــتە تۇتۇۋالغ ــى ئەس پەزىلىتىن

فىرانســىيە ئىنقىــاب خەۋەرلىرىــدە مۇنــداق بىــر ۋەقەلىــك بــار: ئىنقىــاب باياناتچىســى 
مىيســۇ الفىــت )ئــادەم ھــۆر تۇغۇلىــدۇ ئۇنــى قــۇل قىلىشــقا بولمايــدۇ( دېگــەن ئىنقىابنىڭ 
تۇنجــى باياناتىدىكــى تۇنجــى ماددىنــى ئوقــۇپ ئۆتكەنــدە بېشــىنى شــۇنداق كۆتۈرۈپ: 
)ئــى بۈيــۈك ئــەرەب پادىشــاھى ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ! ســەن ئادالەتنــى تولــۇق روياپقــا 

چىقارغــان كىشــى ســەن( دېگەنىكــەن. 

]1] مائىدە سۈرىسى 8-ئايەت. 

]2] بەقەرە سۈرىسى 143-ئايەت. 

]3] ھەج سۈرىسى 78-ئايەت. 
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ــداق  ــدا مۇن ــەن كىتابى ــى« دېگ ــەرەب مەدەنىيىت ــون »ئ ــتاف لوب ــى گوس  تارىخچ
دەيــدۇ: قۇرئــان كەرىــم دۇنياغــا كــۈچ قــۇۋۋەت ئارقىلىــق تارقالغــان ئەمــەس. ئەرەبلــەر 
مەغلــۇپ بولغانارنــى ئۆزلىرىنىــڭ ئەســلى دىنــى بويىچــە ھــۆر ھالەتتــە قويغــان )ئىســامغا 
ــان  ــى بولغ ــلى دىن ــى ئەس ــتىيانارنىڭ كۆپىنچىس ــا خىرىس ــۇ ۋاقىتت ــان(. ش مەجبۇرلىمىغ
ــى  ــون خەلقىن ــۇ راي ــار ش ــان قوماندان ــى قىلغ ــى پەتھ ــان. رايونارن ــتىيانلىقىدا قالغ خىرىس

ــان.  ــل بولغ ــن ئادى ــدا ئىنتايى ــە قارىغان ــقۇرغان ئىلگىرىكىلەرگ باش

ــە  ــر نەمۇن ــا چىقىرىلغــان گــۈزەل بى بىزمــۇ ئىنســانارنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغ
ۋە ياخشــى ئۈممــەت بولغــان ئىــدۇق. مۇســۇلمانارغا ئىاھىــي خىزمــەت رامكىســى ئىچىــدە 
يۈكلەنگــەن ۋەزىپــە بولســا، بۈگۈنكــى كۈنــدە »ئۈممەتنىــڭ ياخشىســى« دېگــەن رەھبەرلىــك 
ــي  ــدۇرۇش، زامانىۋى ــي قىل ــى تەرەققى ــر ئاســاس ئۈســتىدىكى ھاياتلىقن ــرا بى ئۈلگىســى توغ
مەدەنىيــەت بەرپــا قىلىــش، ئىشــلەپ چىقىرىــش ۋە ئىســتېمال قىلىــش مەيدانلىرىــدا ياخشــى 

ئۈلگــە بولــۇش ئىــدى. 

  بىــز زېمىندىكــى ئــورۇن باســارلىق خىزمىتىنــى ئالاھقــا قۇلچىلىــق قىلىشــتىكى بىردىنبىر 
ئاســاس، بەلكــى ئىماننىڭ تەتبىقلىنىشــى دەپ بىلىشــىمىز كېرەك. 

 ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »)ئۇالرغــا( ئېيتقىنكــى، خالىغــان ئەمەللەرنــى قىلىــڭار، 
قىلغــان ئەمەللىرىڭارنــى ئالــاھ كــۆرۈپ تۇرىــدۇ، ئالاھنىــڭ پەيغەمبىــرى ۋە مۇئمىنلەرمــۇ 

كۆرىــدۇ«]1]، »ئالــاھ ســىلەرنى تۇپراقتىــن ياراتتــى، ســىلەرنى زېمىنــدا تۇرغــۇزدى«]2]. 

ــا  ــدۈرۈش ئالاھق ــى گۈللەن ــا »زېمىنن ــڭ ئېتىقادىغ ــى تەربىيەلەشــتە ئۇالرنى ئەۋالدلىرىمىزن
ئىبــادەت قىلىشــنىڭ مۇھىــم بىــر تەركىــۋى« دېگــەن ئاڭنــى ســىڭدۈرۈش ئىنتايىــن زۆرۈر. 
شــۇنداقا ئۇالرغــا »قۇرئــان كەرىــم«دە بىزدىــن تەلــەپ قىلىنغــان ئىبادەتنىــڭ مەنىــۋى ۋە 

ماددىــي ئىبادەتلــەر ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرۈشــىمىز كېــرەك.  

مۇســۇلماناردىكى ئــەڭ ئېغىــر خاتالىقاردىــن بىــرى دىننىــڭ مۇئامىلىگــە مۇناســىۋەتلىك  
ــك  ــۇل كۈندىلى ــى نوق ــۇپ، ئۇن ــى ئ ۇنت ــىدە ئىكەنلىكىن ــادەت كاتىگورىيىس ــمىنىڭمۇ ئىب قىس
ــىدۇر.  ــەر دەپ چۈشۈنىۋېلىش ــق ئىبادەتل ــەج... قاتارلى ــاز، روزا، زاكات، ھ ــتىكى نام تۈرمۇش

ــن مەقســەت  ــۇپ، ئىبادەتتى ــۇل بول ــڭ قوب ــك ئىبادەتلەرنى شــەرىئەت ســىمۋول خاراكتېرلى
ــىغا  ــرا بولۇش ــڭ دۇرۇس ۋە توغ ــە ئىبادىتىنى ــى مۇئامىل ــا چىقىش ــڭ روياپق ــان غايىنى قىلىنغ
مۇناســىۋەتلىك ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلىگــەن. تەقۋالىقنــى قــاراپ ئۇققىلــى بولمايــدۇ. تەقۋالىــق 

ــدۇ.  ــدە كۆرۈلى ــي مۇئامىلى ــى قوغــداش ۋە ئەخاقى ــا ھاالل-ھــارام، ھەق-ھوقۇقن پەقەت

ئۆمــەر رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇنىــڭ مەجلىســىدە بىــر ئــادەم تىلغــا ئېلىنىــپ، شــۇ ســورۇندا بار 

]1] تەۋبە سۈرىسى 105-ئايەت. 

]2] ھۇد سۈرىسى 61-ئايەت. 
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كىشــىلەرنىڭ بەزىســى ئــۇ ئادەمنىــڭ ياخشــىلىقى توغرىســىدا گۇۋاھلىــق بەرگىنىــدە، ئۆمــەر 
گۇۋاھچــى ئۈچــۈن: ســەن ئــۇ ئادەمگــە ســەپەردە ھەمــراھ بولــۇپ باققانمــۇ؟ دېــدى. ئــۇ 
ئــادەم يــاق دېــدى. ئۆمــەر گۇۋاھچىغــا: ئــۇ ئادەمگــە ئامانــەت قۇيــۇپ باققانمــۇ؟ دېــدى. 
ئــۇ كىشــى يــاق دېــدى. ئۆمــەر دېدىكــى: ۋاي تــوۋا ســاڭا، ســەن بەلكــى ئــۇ ئادەمنىــڭ 

مەســجىدتە نامــاز ئوقۇۋاتقىنىنــى كۆرۈپســەن. 

 ئىبادەتلىىــرى يۈكســەك بىــر ئەخاققــا ئىگە قىالمىغــان ئادەم ئۆزىنى تەكشــۈرۈپ بېقىشــى 
كېــرەك. ئۆمــەر رەزىيەلاھــۇ ئەنھۇنىــڭ نەزىرىــدە ئىنســاننىڭ دۇرۇس بىــر ئــادەم ئىكەنلىكى، 
ــنىدارچىلىقتا  ــۇش ۋە خوش ــراھ بول ــەپەردە ھەم ــش، س ــە قىلى ــق مۇئامىل ــال ئارقىلى پۇل-م
نامايــەن بولــۇپ، ئادەمنــى مەســجىدتە نامــاز ئوقۇۋاتقــان ھالەتتــە كۆرۈشــىمىز ئــۇ ئادەمنىڭ 
دۇرۇس بىــر ئىنســان ئىكەنلىكىنــى ئىسپاتاشــقا يېتەرلىــك ئەمــەس. چۈنكــى، ئىــش ئەمەلىيەتتە 
بىــز كۆرگەنــدەك ئەمــەس، ئىنســانارنىڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان »ئــەڭ 
ياخشــى ئۈممــەت« دېگــەن ســۈپەتكە اليىــق بولۇشــىمىز ئۈچــۈن، ســىمۋوللۇق ئىبادەتلەرگــە 
ئەھمىيــەت بەرگەنــدەك ئەخــاق ئىبادىتــى ۋە مۇئامىلــە ئىبادىتىگىمــۇ ئەھمىيــەت بېرىشــىمىز 

زۆرۈر. 

ــان  ــاز، تۇتق ــان نام ــىلەر ئوقۇغ ــۈم كىش ــر تۈرك ــن بى ــڭ ئۈممىتىمدى ــەن مېنى »ھەقىقەت
ــە كېلىــدۇ«.  ــە قىياپەتت ــەن قىيامــەت كۈنــى ناھايىتــى ۋەيران روزا ۋە بەرگــەن زاكىتــى بىل
ئەپسۇســلىنارلىقى ئــۇالر مۇئامىلــە تۈرىدىكــى ئىبادەتتــە ســۇس كىشــىلەر بولــۇپ، »بۇنــى 
تىلــاپ، ئۇنىڭغــا بۆھتــان چاپلىغــان، بۇنىــڭ مېلىنــى يەۋېلىــپ، ئۇنىــڭ قېنىنــى تۆككــەن ۋە 
بۇنــى ناھــەق ئۇرغــان دېگەنــدەك قىلمىشــلىرى بىلــەن كېلىــدۇ« ئــۇ كىشــىنىڭ نەتىجىســى 
بىزگــە پەيغەمبىرىمىــز خــەۋەر بەرگىنىــدەكا بولىــدۇ. »شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ زىيــان تارتقۇچــى 
ــپ  ــە ئېلى ــان ئادەملەرگ ــا ئۇچرىغ ــى زۇلۇمغ ــى تەرەپتىك ــىلىقىدىن قارش ــڭ ياخش ئادەمنى
ــرى  ــادا قىلىنىشــتىن ئىلگى ــۇق ئ ــڭ ئۈســتىدىكى ھــەق تول ــۇ ئادەمنى ــدۇ. ئ ەگــەر ئ بېرىلى
ياخشــىلىقلىرى تۈگــەپ كەتســە، قارشــى تەرەپنىــڭ گۇناھلىرىدىــن ئېلىنىــپ ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
ــش ۋە  ــپ بېرىلى ــىلىقلىرى ئېلى ــقىارغا ياخش ــادەم )باش ــۇ ئ ــپ ئ ــلىنىدۇ. شــۇنداق قىلى تاش
باشــقىارنىڭ خاتالىقــى ئۈســتىگە تاشلىنىشــاردىن كېيىــن( جەھەننەمگــە تاشــلىنىدۇ«. ئالــاھ 

ھەممىمىزنــى ئــۆز پاناھىــدا ساقلىســۇن!

ــى  ــر ئادەمن ــۇنداق بى ــىدا ش ــڭ دەل قارشىس ــۈپەتلەنگەن ئادەمنى ــدا س ــز يۇقىرى بى
ــدۈزى روزا  ــان، كۈن ــدا تۇرغ ــدە قىيام ــى گــۈزەل، كېچى ــۇ كىشــىنىڭ ئەخاق بايقايمىزكــى، ئ
ــەر  ــە پەيغەمب ــۇ ھەقت ــدۇ. ب ــەن( يېتى ــى بىل ــڭ ئەجرىگــە )گــۈزەل ئەخاق ــان ئادەمنى تۇتق
ئەلەيھىسســاالم: »بىــر ئــادەم گــۈزەل ئەخاقــى بىلــەن كېچىســى قىيامــدا تــۇرۇپ كۈنــدۈزى 

ــەن.  ــدۇ« دېگ ــىز يېتەلەي ــىگە شەكس ــڭ دەرىجىس ــان ئادەمنى روزا تۇتق
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ــاز  ــڭ نام ــى، ئالاھنى ــەكلىنىڭ ئوتتۇرىن ــادەت ش ــل ئىب ــى خى ــم ئىكك ــان كەرى  قۇرئ
ــن.  ــاز ئوقۇغى ــەر! نام ــى پەيغەمب ــان: »ئ ــەن باغلىغ ــۇ ســۆزى بىل ــان مۇن توغرىســىدا قىلغ

ــدۇ«]1].  ــن چەكلەي ــش ھەرىكەتتى ــۆز ۋە ئى ــان گەپ-س ــاز، يام ــىزكى نام شەكس

 ھەقىقىــي ئوقۇلغــان نامــاز ئىنســاننى ئەخــاق يولىغا باشلىســا، زاكات ئىنســاننىڭ نەپســىنى 
پاكاشــنى قولغــا كەلتۈرىــدۇ. روزا تۇتۇشــقا بولغــان بۇيرۇقمــۇ يۇقىرىقىغــا ئوخشــاش بولۇپ، 
روزىدىــن ئالىدىغــان دەرس ئاچلىــق ۋە ئۇسســۇزلۇق بىلەنــا بولماســتىن، قولغــا كېلىدىغــان 

گــۈزەل ئەخــاق بىلــەن بولىــدۇ. 

يۇقىرىــدا دېگەنلىرىمىــز ھەرگىزمــۇ ســىمۋوللۇق ئىبادەتلەرگــە ســەل قارالســىمۇ بولىــدۇ، 
ــر  ــەل بى ــە ئوتتۇرىســىدىكى مۇكەمم ــەن مۇئامىل ــادەت بىل ــەس. بەلكــى ئىب ــك ئەم دېگەنلى

ــاالس.  ــتۇر خ ــان قىلىش ــى باي ــى ئىســام تەلىماتىن ــش ھەققىدىك باغلىنى

ــۇ  ــا ب ــدۇ. مان ــپ بارى ــە ئېلى ــۈزەل ئىش-ھەرىكەتك ــادەت گ ــان ئىب ــرا قىلىنغ  توغ
دىنىمىزنىــڭ جەۋھىــرى قىســمىدۇر. بــۇ ھەقتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: 

ــم«.  ــۈن ئەۋەتىلدى ــاش ئۈچ ــى تولۇق ــۈزەل ئەخاقارن ــەن گ »م

 بىــز دۇرۇســلۇق، ياخشــى مۇئامىلــە ۋە گــۈزەل ئەخاقــار بىلــەن ئىنســانار ئارىســىدىن 
ــە دۇرۇس  ــش ھەرىكەتت ــاق ۋە ئى ــدۇق. ئەخ ــەت بول ــى ئۈمم ــەڭ ياخش ــان ئ چىقىرىلغ
بولماســتىن »ئــەڭ ياخشــى ئۈممــەت« بواللمايمىــز. ياســالما دىندارلىــق مەسىلىســى بــەزى 
ــىلەن:  ــدۇر. مەس ــۇق ئىللەتلەردىن ــان قورقۇنچل ــەڭ تارقالغ ــىدا ك ــۇلمانارنىڭ قارىش مۇس
دۆلــەت بىخەتەرلىــك ئىدارىســىنىڭ بــەزى ســاقچىلىرىنىڭ نامــاز ئوقۇيدىغــان ۋە روزا تۇتــۇپ 
ــى  ــق، ئۇالرن ــن دىندارلى ــز. لېكى ــى بايقايمى ــەخىس ئىكەنلىكىن ــدار ش ــان دىن ــەج قىلىدىغ ھ
ياخشــىارغا زۇلــۇم قىلىــش ۋە ئۇرۇپ-قىيناشــتىن ئىبــارەت خىزمىتىدىــن توســۇپ قااللمايــدۇ. 

مەلــۇم بىــر دۆلەتتــە خىزمــەت قىلىدىغــان يۇقىــرى دەرىجىلىــك بىــر مەســئۇل، ســايامنى 
ــدى.  ــان ئى ــھۇر بولغ ــق مەش ــۇش ئارقىلى ــى بوغ ــش ۋە ئەركىنلىكن ــتۈن قىلى ئاستىن-ئۈس
ــن  ــا دى ــى يېقىنلىرىغ ــان، ھەتتاك ــدار دەپ تونۇلغ ــدە دىن ــى ئىچى ــۇ، ئائىلىس ــە ئ ئەمەلىيەتت
دەرســى بېرىدىغــان كىشــى ئىــدى. شــۇنىڭدەك دىننىــڭ پەرزلىرىنــى ئورۇندايدىغــان، ئەممــا 
ــەزى  ــان ب ــپ بارىدىغ ــش ئېلى ــەن ئى ــار بىل ــەن يول ــن چەتنىگ ــدا دىندى ــك ھاياتى كۈندىلى

ــز.  ــۇلمانارنى ئۇچرىتىمى مۇس

بــۇ يەردىكــى مەســىلە، ھەرگىزمــۇ نىفــاق ياكــى بىلىمســىزلىك ئەمــەس، بەلكــى دىننىــڭ 
ــق  ــاختا دىندارلى ــاالس. س ــدۇر خ ــق قىلغانلىقى ــاختا دىندارلى ــپ، س ــى ئۆزگەرتى ھەقىقىتىن
ــاختا  ــى س ــدۇ. چۈنك ــەپ قىلماي ــۇل تەل ــچانلىق ۋە پ ــۇپ، تىرىش ــەت بول ــل ۋە راھ يەڭگى

]1] ئەنكەبۇت سۈرىسى 45-ئايەت. 
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دىندارلىــق ســىموۋول خاراكتېرلىــك ئىبــادەت ۋە شــەكىلۋازلىقتىا توختــاپ قالىــدۇ. ئۇنىــڭ 
ئەمەلىــي ھاياتتــا ھېچقانــداق تەســىرى بولمايــدۇ. ئەپسۇســلىنارلىقى شــۇكى، ھازىرقــى ۋاقىتتا 
نۇرغۇنلىغــان كىشــىلەر ســاختا دىندارلىــق ئىچىگــە كىرىــپ قالغــان بولــۇپ، ئــۇالر قانداقمــۇ 

ئۈممەتنىــڭ ياخشىســى بولــۇش ئۈچــۈن مىللەتكــە ئۈلگــە بۇاللىســۇن؟

ھەقىقىــي ئىســام پىرىنســىپلىرىدىن دەپ قارىلىدىغــان ھۆرلــۈك، باراۋەرلىــك ۋە ئادالەتنــى 
قوغــداش، بۇالرنىــڭ نەزىرىــدە خەتــەر بىلــەن قورشــالغاندۇر. چۈنكــى، بــۇ ئىشــار گاھىــدا 
ــاپ چىقىرىۋېتىشــى ۋە  ــن قوغ ــاچ قۇيۇشــى، يۇرتلىرىدى ــە سولىۋېتىشــى، ئ ــى تۈرمىگ ئۇالرن
ــە تۈرىدىكــى  ــەن مۇئامىل ــادەت بىل ــن. ســموۋللۇق ئىب ــپ بېرىشــىمۇ مۇمكى ــە ئېلى ئۆلۈمگ
ئىبادەتنىــڭ ئارىســىنى بىرلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق ئىنســاننىڭ تەربىيــە ۋە مەدەنىيــەت ساپاســىنى 

ئەمەلگــە ئاشــۇرغىلى بولىــدۇ. 

ــدۇ. ئىنســانارغا مۇســۇلمانچە  ــاز ئوقــۇپ، روزا تۇتى ــدارالر نام ــە ســاختا دىن  ئەمەلىيەتت
ســاالم بېرىــدۇ، خوتۇن-قىزلىرىنــى ھىجاپاندۇرىدۇ. گاھىدا، فرانســىيە ۋە باشــقا دۆلەتلەردىكى 
ھىجابنــى چەكلەشــكە قارشــى نامايىشــارغىمۇ قاتنىشــىپ قويىــدۇ. ئــۇالر نامايىشــتىن كېيىــن، 
ئۆزلىرىنىــڭ دىنىــي مەجبۇرىيىتىنــى نۇقسانســىز ئورۇندىغانلىقلىرىنــى كۆڭۈللىرىگــە پۈكۈشــۈپ 
ئۆيلىرىگــە قايتىــدۇ. ســاختا دىندارلىــق مۇســۇلمانارغا تەگكــەن ئــەڭ ئېچىنىشــلىق كېســەل 
بولــۇپ، مۇســۇلمانارنى ســەلبىي ئوبــراز ۋە غەپلەتكــە ئېلىپ بــاردى. ئېزىلىش، مۇســتەبىتلىك 
ۋە مۇســتەملىكىنى قوبــۇل قىلىدىغــان ۋە جەمئىيــەت ئۈســتىدىن ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــان زۇلۇم ۋە 
ھــەر خىــل تۈردىكــى يولىســىزلىقار بىلــەن ئاســان ئۆزلىشــىپ كېتىدىغــان قىلىــپ قويــدى. 

ئەمەلىيەتتــە ســاختا دىندارلىقنىــڭ تارقىلىشــىنىڭ بىــر نەچچــە خىــل ســەۋەبى بــار. 

ئىســامىي جەمئىيەتتىكــى جەۋھــەر بىلــەن ســىرتقىي كۆرۈنــۈش ئوتتۇرىــدا ئېغىــر زىتلىقنىڭ 
بولىشــى شــۇ ســەۋەبلەرنىڭ بىرىــدۇر. بــەزى ئىكرانــاردا شــەيخ ئاتالغانــار زالىــم ھاكىمىيەت 
ئۈچــۈن ھۆرمــەت بىلدۈرگــەن ئاساســتا جىددىــي مۇنازىــرە تەلــەپ قىلىدىغــان ماۋزۇالرغــا 
كىرمەســتىن زىكىــر، تــاالق، تەھەججــۇد نامىــزى ۋە قۇرئــان ئوقــۇش توغرىســىدا ســۆزلەيدۇ. 
ئەممــا بــاش بولىدىغانارنىــڭ ســۈپەتلىرى، ئىنســان ھەقلىرى، جىددىــي ئاپەت قانۇنلىــرى، ياكى 
ئۈممەتنىــڭ مېلىنىــڭ ئوغرىانغانلىقــى، زۇلــۇم ۋە يۇرتىدىــن قوغــاپ چىقىرىلىــش توغرىســىدا 
ھېچقانــداق گــەپ قىلمايــدۇ. ھالــەت شــۇ تۇرۇقلــۇق، ئــۇالر ئۆزلىرىنى ئىســام رىسالىســىنى 
ــام  ــانارغا ئىس ــۇالر ئىنس ــا ئ ــە بولس ــدۇ. ئەمەلىيەتت ــاپ قالى ــەن دەپ ئوي يەتكۈزۈۋاتىم
رىسالىســى ۋە ئالاھنىــڭ دىنــى توغرىســىدا سەتلەشــتۈرۈلگەن ۋە ئاجىــز كۆرۈنۈشــنى تەقدىــم 

قىلىــش ئارقىلىــق، ئۆزىنــى ۋە ئۆزگىنــى ئالداۋاتىــدۇ. 

بىــز »ياخشــى ئۈممــەت« ئۈلگىســىنى تىكلىمەكچــى بولســاق، مۇســۇلمانارنى ســىمۋوللۇق 
ــەن  ــەر بىل ــىدىكى ئىبادەتل ــە تۈس ــىغان(، مۇئامىل ــا ئوخش ــاز، روزا ۋە زاكاتق ــەر )نام ئىبادەتل
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تەربىيەلىشــىمىز كېــرەك. بــۇ ئىككــى تــۈر ئىبادەتنــى بىرلەشــتۈرۈش ۋە تولۇقــاش ئىســام 
ۋە ئىمانىنــى مۇكەممەللەشتۈرۈشــنىڭ تەقەززاســىدۇر. 

ــان  ــۇپ بولغ ــى تون ــىمۋوللۇق ئىبادەتلەرن ــز س ــدۇ: بى ــوراپ قالى ــىلەر س ــەزى كىش ب
ئىــدۇق. ئۇنداقتــا ســىلەر كۈندىلىــك تۇرمۇشــتىكى مۇئامىلــە تۈســىدىكى ئىبادەتتىــن نېمىنــى 

ــار؟  ــادەت ئوتتۇرىســىدا نېمــە مۇناســىۋەت ب ــل ئىب كۆزلەۋاتىســىلەر؟ ئىككــى خى

 بــۇ ســوئالنىڭ جاۋابىغــا ئېرىشىشــى ئۈچــۈن قۇرئــان ۋە ســۈننەتكە مۇراجىئــەت قىلىشــنى 
تەۋســىيە قىلىمىــز. مەســىلەن: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ »ئىمــان يەتمىــش ياكــى ئاتمىش 
نەچچــە تارمــاق بولىــدۇ. ئىماننىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى پەللىســى، بىــر ئالاھتىــن باشــقا ئىــاھ 
يــوق دېيىش. ئــەڭ تۆۋىنــى بولســا يولدىكــى ئەزىيــەت بېرىدىغــان نەرســىلەرنى ئېلىۋېتىش« 
ــۆپ  ــەڭ ك ــانارغا ئ ــەڭ ســۆيۈملۈكى ئىنس ــا ئ ــانارنىڭ ئالاھق ــەن ســۆزىنى ۋە »ئىنس دېگ
ــەن  ــش م ــول مېڭى ــۈن ي ــش ئۈچ ــى راۋا قىلى ــىمنىڭ ھاجىتىن ــى، قېرىندىش ــەپ يەتكۈزگىن ن
ــەن  ــۆيۈملۈكتۇر« دېگ ــن س ــا كىرگەندى ــاي ئېتىكاپق ــر ئ ــجىدىمدە بى ــڭ مەس ــۈن مېنى ئۈچ

ســۆزىنى ئويلىنىــپ باقســۇن. 

 شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ئالاھنىــڭ »ياخشــىلىقتا بەسلىشــىڭار«]1]، »زېمىننىــڭ ئەتراپىــدا 
مېڭىــڭار«]2]، »ئۇالرغــا ئېيتقىنكــى خالىغــان ئەمەللەرنــى قىلىــڭار«]3]، »ئالــاھ ســىلەرنى 
ــدە  ــۆزلىرى ھەققى ــەن س ــۇزدى«]4] دېگ ــدا تۇرغ ــىلەرنى زېمىن ــى ۋە س ــن ياراتت تۇپراقتى

ئويلىنىــپ باقســۇن. 

ئەمەلىيەتتــە ســىموۋوللۇق ئىبــادەت نەپســنى پــاكاپ، ئەخــاق، ئىخــاس ۋە راســتچىللىقنى 
ــڭار  ــەڭ ھۆرمەتلىكى ــىلەرنىڭ ئ ــدە س ــڭ نەزىرى ــىزكى ئالاھنى ــدۇ. »شۈبھىس ــا قىلى بەرپ

ــڭاردۇر«]5].  ــەڭ تەقۋالىرى ــىلەرنىڭ ئ س

ــادەت ئىنســاننى ئىلىــم، ماھــارەت، مەلۇمــات،  مۇئامىلــە تۈســىنى ئالغــان كۈندىلىــك ئىب
ــدۇ.  ــەن تەمىنلەي ــرى بىل ــەت قوراللى ئىجادىي

— بۇ ماقالىنىڭ تەكلىپلىك مۇھەررىرى: فارۇق مۆھتەرەم

]1] بەقەرە سۈرىسى-148-ئايەت. 

]2] مۈلك سۈرىسى 15-ئايەت. 

]3] تەۋبە سۈرىسى 105-ئايەت. 

]]] ھۇد سۈرىسى 61-ئايەت. 

]]] ھۇجۇرات سۈرىسى 13-ئايەت. 
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ســىز ھاياتىڭىــزدا ھەممــە نەرســىگە ئېرىشەلەمســىز؟ ســىزنىڭ بارلىــق ئارزۇ–ئارمانلىرىڭىــز 
ئەمەلگــە ئاشــتىمۇ؟ ســىز بىــر ئارزۇيىڭىزنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش بىلــەن توختــاپ قاالمســىز 

ياكــى باشــقا ئىســتەكلىرىڭىزنىمۇ روياپقــا چىقىرىشــقا تىرىشامســىز؟

ــە  ــىزمۇ ھەمم ــى س ــەلمىگەندەك، چوقۇمك ــىگە ئېرىش ــە نەرس ــەن ھەمم ــە م ئەلۋەتت
ــىغا  ــەڭ ياخش ــا ئ ــۇ ھاياتت ــە ب ــۇنداقتىمۇ يەن ــەررەر. ش ــلىكىڭىز مۇق ــىگە ئېرىشەلمەس نەرس
ئىنتىلمەيدىغــان كىشــى بولمايــدۇ. كىــم بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر بــۇ ئالەمــدە ئۇنىــڭ ھەممە 
ــا  ــزدا ئارزۇ–ئارمانلىرىمىزغ ــز ھاياتىمى ــۇڭىمۇ بى ــق. ش ــەلمەيدىغانلىقى ئېنى ــىگە ئېرىش نەرس
ــز  ــالغۇالردىن قۇتۇاللمايدىكەنمى ــۈك توس ــدا تۈرل ــۇ يول ــى ب ــەلمەيدىكەنمىز ياك ئېرىش
دېگەنلەرنــى ئويــاپ، ئۈمىدســىزلىنىپ كېتىمىــز. گەرچــە كۆپىنچــە ئەھۋالــاردا بىــز بــۇ خىل 
چۈشكۈنلىشىشــنى توغــرا دەپ قارىمىســاقمۇ يەنىــا ئاجىزلىــق پسىخىكىســىدىن قۇتۇاللمايمىــز. 

ئىنســاننىڭ روھىــي ھالىتىگــە مۇناســىۋەتلىك پســىخىكا ئاجىزلىقــى ئادەتتــە تۈرلــۈك بولىدۇ 
ــۋى  ــي، مەنى ــمانىي، ماددى ــي، جىس ــاننىڭ ئەقلى ــەزى ئىنس ــىمايدۇ. ب ــە ئوخش ۋە بىر-بىرىگ
ــى  ــدە ياك ــنىڭ ئۆزى ــدە شەخس ــا، بەزى ــلىق بولس ــە باغلىنىش ــي تەرەپلىرىگ ــى ئىجتىمائى ياك
ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنىڭ كۆزىــدە چــوڭ كۆرۈنــۈپ كەتكــەن ئىشــاردىن تۇغۇلىــدۇ. بەزىدە 
بولســا كىشــىنىڭ ھېس–تۇيغۇلىرىدىــن كېلىــپ چىقىــدۇ. بىــر قىســىم ئىشــار باركــى، ئــۇ 
بــەزى كىشــىلەرگە نىســبەتەن ئىنتايىــن چــوڭ، شــۇنىڭدەك يەنــە بــەزى كىشــىلەرگە نىســبەتەن 
ــدە  ــدەك دەرىجى ــا ســەۋەب بولغى ــە ئاجىزلىقق ــۇ ئىــش ئەمەلىيەتت ــى ئ ــەت نورمــال، يەن غاي
ئېغىــر ئەمــەس. ھــەر ئىككــى ئەھۋالــدا ئاجىزلىــق تۇيغۇســى بارلىــق ئىنســانار ئۈچــۈن 
نورمــال ئەھــۋال دەپ قارىلىــدۇ. بىزمــۇ بۇنــى جىددىــي ئەھــۋال ياكــى روھىــي كېســەللىك 
دەپ قارىمايمىــز. ئەگــەر بىــز ئۆزىمىزنىــڭ ئاجىزلىــق نۇقتىلىرىمىزنــى ھېــس قىلىــپ، ئۇنــى 

غا تاقابىل تۇرۇڭ!
زلىقىڭىز

پسىخىك ئاجى

غا تاقابىل تۇرۇڭ!
زلىقىڭىز

پسىخىك ئاجى

تەرجىمىدە: تاھىرجان ئابباسئەمىرە ھاشىم 
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ــۇق.  ــان بوالتت ــۇل قىالىغ ــۇ قوب ــقىارنىڭ ئاجىزلىقىىنىم ــاق، باش ــان بولس ــراپ قىلىدىغ ئېتى
چۈنكــى ئۆزىــدە بىــرەر نۇقســان ياكــى ئاجىزلىــق ھېــس قىلغــان كىشــى، بۇنــى باشــقىار 
ــۇس  ــپ، نوم ــان دەپ بىلى ــر نۇقس ــق بى ــەن پەرقلى ــقىاردىن تامام ــان ۋە باش ياقتۇرمايدىغ
ــىدا  ــي تۇرمۇش ــى ئىجتىمائى ــۆزى ياك ــى، ئ ــى، زېھن ــۇ بەدىن ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش قىلى
كۆرۈلىدىغــان ھــەر قانــداق بىــر نۇقســان ياكــى ئاجىزلىــق تەرەپلىرىنــى قوبــۇل قىلغۇســى 

كەلمەيــدۇ؟

تاقابىل تۇرۇش ئۇسۇلى 

ــز  ــرەك. بى ــىمىز كې ــوئال قويۇش ــداق س ــە مۇن ــز ئۆزىمىزگ ــەن بى ــدى بىل ــدا ئال بۇنىڭ
ــىياتىمىزغا  ــان ھېسس ــز كېلىدىغ ــتىن ئاجى ــۇل قىلىش ــى قوب ــي ھالىتىمىزن ــڭ روھى ئۆزىمىزنى

ــز؟ ــل تۇرىمى ــداق تاقابى قان

پســىخىك ئاجىزلىقىڭىزغــا تاقابىــل تــۇرۇڭ، روھىــي ھالىتىڭىزدىــن ياكــى جامائەتچىلىكتىــن 
قېچىشــقا ئۇرۇنمــاڭ. ئۆزىڭىزگــە تولــۇق ئىشــىنىڭ، چۈنكــى جەمئىيەتتــە روھىــي ئاجىزلىــق 

ھېــس قىلىدىغــان كىشــى پەقــەت ســىزال ئەمــەس. 
ســىز ئــاۋۋال ئۆزىڭىــزدە ھېــس قىلغــان ئاجىزلىــق تەرپىڭىزنــى ئويــاپ چۈشكۈنلىشــىپ 
كەتمــەڭ، ئالــدى بىلــەن ئۇنــى ئىنچىكىلىــك بىلــەن ئانالىز قىلىــڭ، ئاندىــن ئۇنىڭغــا تاقابىل 
تۇرۇشــنىڭ ئــەڭ ياخشــى چارىســىنى تېپىــپ، ئۇنىــڭ ياكــى ئۇنىڭغــا بولغــان ھېسســىياتىڭىز 

ئۈســتىدىن غالىــب كېلىــڭ!

ئەگــەر ھېسســىياتىڭىزدىكى ئاجىزلىــق ئۆزگەرتىــش ۋە ھالقىــپ كېتىــش قــوالي تىپتىكــى 
ئاجىزلىــق بولغــان بولســا، دەرھــال ئۇنــى ئۆزگەرتىــش ۋە ئۇنىڭدىــن قۇتۇلۇشــقا ھەرىكــەت 
قىلىــڭ. شــۇنداق قىلغانــدا ئاندىــن ســىز ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلىــق تۇيغۇڭىزنــى يېڭەلەيســىز. 
ســىز بۇنــى ئالــدى بىلــەن ئــۆز ئىــرادە كۈچىڭىــز بىلــەن ئۆزگەرتىشــكە باشلىشــىڭىز كېرەك. 
ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ئاجىزلىــق تەرەپلىرىڭىزنــى ئۆزگەرتكەندىــن كېيىنكــى روھــى ھالىتىڭىزنــى 
ــەۋرچانلىق ۋە  ــىزنىڭ س ــۇ س ــۆرۈڭ. ب ــپ ك ــال قىلى ــى خىي ــى ئۇن ــڭ ياك ــەۋۋۇر قىلى تەس
قەتئىيلىــك روھىڭىزنــى ئۆســتۈرىدۇ، ھەمــدە ئۆزىڭىزنــى تېخىمــۇ ئــەۋزەل شــارائىتتا ھېــس 
ــارائىتقا  ــەۋزەل ش ــدەك ئ ــد قىلغان ــىز ئۈمى ــىڭىزدا س ــە تۇرمۇش ــىز. گەرچ ــقا باشايس قىلىش
ئېرىشەلمىســىڭىزمۇ، لېكىــن بەختلىــك تۇرمۇشــقا ئېرىشەلەيســىز. جەمئىيەتتــە ئەھۋالــى ناچــار، 
ئاجىزلىققــا ۋە يوقســۇزلۇققا پېتىــپ قالغــان نۇرغــۇن كىشــىلەردىن ســىزنىڭ ئەھۋالىڭىزنىــڭ 
ــا  ــق ھاياتت ــىزدىنمۇ ئىزتىراپلى ــىلەرنىڭ س ــۇن كىش ــە نۇرغ ــى، يەن ــى ئىكەنلىكىن ياخش
ياشــايدىغانلىقىنى ئويــاڭ. بــۇ دۇنيــادا ھەممــە ئــادەم ســىناققا، ئىمتىھانغــا ۋە توســالغۇالرغا 
ــزدە  ــۇڭا ئۆزىڭى ــقانلىقىنى، ش ــۇپ تاش ــەن تول ــەر بىل ــڭ ئىبرەتل ــى، ھاياتنى يولۇقىدىغانلىقىن
ــەن  ــىناققا دۇچ كەلگ ــى، س ــۋال ئىكەنلىكىن ــال ئەھ ــى نورم ــڭ كۆرۈلۈش ــەزى ئاجىزلىقارنى ب
كىشــى پەقەتــا ســىز ئەمەســلىكىنى چۈشــۈنۈپ يېتىــڭ. شــۇنداق قىلغانــدا ســىز تەســەللى 
تېپىشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى تونــۇپ يېتىســىز، شــۇنىڭدەك ھــەر دائىــم ئەھۋالىڭىزنىــڭ ناچــار 

ــا ئىشــەنچ قىااليســىز.  بولمايدىغانلىقىغ
ــۇپ  ــورى بول ــكىاتنىڭ دىرېكت ــر ئىس ــەھىرىدە بى ــى ش ــوت« ۋۇپپ ــد ئابب »خارول
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ئىشــلىگەن. ئــۇ ئــۆز كەچۈرمىشــلىرىنى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »مىادىيــە 1934-
ــر  ــېكۇنتتەك بى ــون س ــپ ئ ــدا كېتىۋېتى ــەن يول ــدە م ــڭ بىرى ــاز كۈنلىرىنى ــى ئەتىي يىل
مەنزىرىگــە قــاراپ تــۇرۇپ قالدىــم. لېكىــن بــۇ ئــون ســېكۇنتتا مــەن بۇندىــن ئــون يىــل 
ئــاۋۋال ئۆگەنگەنلىرىمدىنمــۇ كۆپــرەك ياشاشــنى ئۆگەندىــم. ئىككــى يىــل ئىلگىــرى مــەن 
ۋۇپپــى شــەھىرىدە بىــر مېۋە-چىــۋە ئىســكىاتىنى باشــقۇراتتىم. بــۇ جەريانــدا مــەن قــول 
ــل ئىشــلەپمۇ  ــە يى ــا يەتت ــم، ھەتت ــپ قالدى ــن ئايرىلى ــۈن مال–مۈلكۈمدى ئىلكىمدىكــى پۈت
تۆلــەپ بواللمايدىغــان دەرىجىــدە قەرزگــە پېتىــپ قالدىــم. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئامبارنــى تاقىدىم 
ۋە كانــزاس شــەھىرىگە بېرىــپ ئىــش ئىــزدەش قارارىغــا كەلدىــم. بۇنىــڭ ئۈچــۈن ســودا-
ــە  ــەتتە ئۆزىگ ــۇ مەقس ــى. ب ــرا كېلەتت ــىمغا توغ ــۇل ئېلىش ــەرز پ ــىدىن ق ــانائەت بانكىس س
ــۇ  ــم. ب ــپ باراتتى ــۇق كېتى ــدەك روھل ــر ئادەم ــقۇن بى ــان، جۇش ــەنچ قىلىدىغ ــق ئىش قاتتى
چاغــدا يولــدا ئىككــى پۇتــى مېيىــپ بىــر ئادەمنىــڭ مېيىپــار ھارۋىســىغا ئولتــۇرۇپ ئىككــى 
ــە  ــى تەرەپك ــن قارش ــوڭ يولدى ــدۇرۇپ چ ــى ماڭ ــەن ھارۋىن ــاچ بىل ــان ياغ ــا باغانغ قولىغ
ئۆتــۈپ كېتىۋاتقانلىقــى دىققىتىمنــى تارتتــى. بــۇ كىشــى يولدىــن ئۆتــۈپ پىيادىلــەر يولىغــا 
ــق  ــپ يېقىملى ــاڭا ئاجايى ــۇ م ــدى. ئ ــىپ قال ــۆزى ئۇچرىش ــڭ ك ــدا ئىككىمىزنى چىقىۋاتقان
ــە  ــۇ نېم ــم، ب ــۇن ئەپەندى ــك بولس ــز خەيىرلى ــاراپ: »ئەتىگەنلىكىڭى ــەن ق ــۇم بىل تەبەسس
دېگــەن گــۈزەل ئەتىگــەن ھــە!« دېــدى. مــەن ئــۇ كىشــىگە قــاراپ ئۆزۈمنىــڭ قانچىلىــك 
ــدۇم. چۈنكــى مېنىــڭ ئىككــى پۇتــۇم ســاق،  بــاي ئىكەنلىكىنــى تونــۇپ يەتكەنــدەك بول
ــى  ــن مۇنۇالرن ــدا خىيالىمدى ــان ھال ــس قىلغ ــق ھې ــن خىجىللى ــەن ئۆزۈمدى ــم. م ماڭااليتتى
ئۆتكــۈزدۈم: »ئىككــى پۇتــى يــوق بــۇ ئــادەم شــۇنچە ئۆزىگــە ئىشــەنچ بىلــەن قــاراپ، 
ــۇم  ــداق بولۇش ــەن قان ــا م ــار، ئۇنداقت ــۇم ب ــى پۇت ــڭ ئىكك ــەن، مېنى ــال ئۆتىدىك خۇش
كېــرەك؟« مــەن بۇالرنــى ئويــاپ روھىــي جەھەتتىــن خېلىــا يېنىكلــەپ قالدىــم. ئەســلىدە 
ــن  ــن كېيى ــۇ ئەھۋالدى ــم. ب ــەرز ئېلىــش ئۈچــۈن كېتىۋاتاتتى ــۈز دوالر ق ــن ي ــەن بانكىدى م
ئىككــى يــۈز دوالر ئېلىــپ، كانــزاس شــەھىرىگە ئىــش ئىــزدەش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى 
چوقــۇم ئىــش تېپىــپ ئىشــلەش ئۈچــۈن بېرىــش قارارىغــا كەلدىــم ۋە بــۇ ئىشــەنچ بىلــەن 
ــزاس شــەھىرىدە ئىشــقا  ــدە كان ــم، نەتىجى ــەرز ئالدى ــۈز دوالر ق ــپ ئىككــى ي ــا بېرى بانكىغ

ــتىم.  ئورۇناش

ئەگــەر ســىز پســىخىكىڭىزدىكى ئاجىزلىــق تەرەپلىرىڭىزنــى ئۆزگەرتەلمىگەن بولســىڭىز ياكى 
مەقســىتىڭىزگە ســىز ئۈمىــد قىلغــان دەرىجىــدە يېتەلمىگــەن بولســىڭىز، ئۇنــى ئۆزگەرتىشــنىڭ 
ــە باشــقا يوللىــرى بولىــدۇ، ئــۇ بولســىمۇ ســىزنىڭ شەخســىيىتىڭىزدە مەۋجــۇت باشــقا  يەن
ــى  ــەن ئۆزگىچىلىكىڭىزن ــقىاردا كۆرۈلمىگ ــاش ۋە باش ــى بايق ــىز ئۇن ــاردۇر. س ئارتۇقچىلىق
قېزىــش بىلــەن ئاجىزلىقىڭىزغــا غالىــب كېلەلەيســىز. مەســىلەن: ئەگــەر ســىز بىر باســقۇچتىكى 
ئوقۇغۇچــى بولــۇپ، ماتېماتىكىنــى تەلەپكــە اليىــق ئۆزلەشتۈرەلمەپســىز، ساۋاقداشــلىرىڭىزغا 
قارىغانــدا نومۇرىڭىــز تــۆۋەن ئىكــەن، لېكىــن تەنتەربىيــەدە بىــر قانچــە مېدالغا ئېرىشىپســىز، 
بۇنداق ئەھۋالدا ســىز ماتېماتىكىدىكــى ئاجىزلىقىڭىزنى ئوياپ چۈشكۈنلەشــمەي، تەنتەربىيەدىكى 
نەتىجىڭىزگــە قــاراپ كەيپىياتىڭىزنــى ئۈســتۈن تۇتۇشــقا تىرىشــىڭ. بــۇ ســىزنىڭ روھىــي 

چۈشــكۈنلىكىڭىزنى بېســىپ، ماتېماتىكىدىكــى ئاجىزلىقىڭىزنــى يېڭىشــكە كــۈچ بېرەلەيــدۇ. 

ــىنى  ــر ھادىس ــەن بى ــىدىن ئۆتك ــڭ بېش ــى ئۆزىنى ــتون 1939 – يىل ــن فوررېس بى



50

مەرىپەت ژۇرنىىل             2020-يىللىق 2-سان 

ســۆزلەپ مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن ئــۆز ۋاقتىــدا بېغىمــدا كۆپىيىــپ كەتكــەن قۇمۇشــارنى 
ئورۇۋېتىــپ، ئورنىغــا پۇرچــاق يېتىشــتۈرۈش قارارىغــا كەلگــەن ئىدىــم. بىــر كۈنــى باغدىــن 
ــاتتىن  ــم. توس ــاراپ كېتىۋاتاتتى ــە ق ــەن ئۆيگ ــىنا بىل ــورۇپ، ماش ــنى ئ  ــام قۇمۇش ــر باغ بى
ــرەپ  ــق تەمتى ــەن قاتتى ــن م ــى. بۇنىڭدى ــۈپ كەتت ــىيرىلىپ چۈش ــىنىدىن س ــۇش ماش قۇم
كەتتىممــۇ قانــداق بىلمەيمــەن، ماشــىنا بېرىــپ چــوڭ بىــر دەرەخكــە ئۇرۇلــۇپ ئۆرۈلــۈپ 
كەتتــى. بــۇ ۋەقــەدە ئومۇرتقــا ســۆڭىكىم قاتتىــق زەخىملەنگــەن ئىكــەن. شــۇنىڭدىن كېيىــن 
مــەن يېرىــم پالــەچ بولــۇپ قالدىــم. باشــتا ھالىمغــا قاتتىــق ئېچىندىــم، تەلەيســىزلىكىمدىن 
ــڭ  ــن ۋاقىتنى ــم. لېكى ــى لەنەتلەيتتى ــداق كاج تەلىيىمن ــڭ بۇن ــا ئۆزۈمنى ــم، ھەتت ئاچچىقاندى
ئۆتۈشــى بىلــەن بۇنــداق غەزەپلىنىــش، ئەلــەم بىلــەن غەمكىــن ئۆتــۈش ھاياتىمــدا ھېــچ 
نەرســىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنــى بايقىدىــم. باشــقىارنىڭ داۋاملىــق مــاڭا كۆيۈنگەنلىكىنــى، 
غەمخورلــۇق قىلغانلىقىنــى كــۆردۈم. شــۇڭا مەنمــۇ ئۇالرغــا ئالىيجانابلىــق بىلــەن ئۆزۈمنىــڭ 
رولىنــى ئــادا قىلىــش قارارىغــا كەلدىــم. ئــون تــۆت يىــل ئۈزلۈكســىز كىتــاب ئوقــۇدۇم. 
ــام  ــى ئوقۇس ــر كىتابن ــەن. ھەربى ــاب ئوقۇپتىم ــۆپ كىت ــن ك ــدا 1400 پارچىدى ــۇ جەريان ب
مــاڭا يېڭــى بىــر ئۇپــۇق ئېچىلىشــقا باشــلىدى. شــۇنداق قىلىــپ، ئاستا-ئاســتا دۇنيانــى 
ــى  ــۇش ۋە ئۇن ــاب ئوق ــلىدىم. كىت ــقا باش ــىپلىرىنى تونۇش ــڭ پىرىنس ــكە ۋە ئۇنى چۈشىنىش
مۇتالىئــە قىلىــش بىلــەن بــارا – بــارا سىياســەت ۋە ئومۇمنىــڭ ئىشــىغا قىزىقىدىغــان بولــۇپ 
قالدىــم. مانــا ھازىــر مېيىپلىــك ھارۋىســىدا ئولتــۇرۇپ خەلقكــە لېكســىيە ســۆزلەۋاتىمەن«. 

ــان  ــن بولمايدىغ ــش مۇمكى ــىز ئۆزگەرتى ــەر س ــۇكى، ئەگ ــا ش ــم نۇقت ــر مۇھى ــە بى يەن
ئاجىزلىقىڭىزنــى ئۆزگەرتىمــەن دېســىڭىز ياكى خاراكتېرىڭىزغا يات ۋە ئەســا مــاس كەلمەيدىغان 
بىــر خىيالنىــڭ پېشــىدىن قوغاپ يۈرگــەن بولســىڭىز ياكــى ئەمەلىيلەشــمەيدىغانلىقى ئاللىبۇرۇن 
ئېنىــق بىــر ئىشــنى قىلىشــقا كــۈچ ســەرپ قىلغــان بولســىڭىز، بــۇ تولىمــۇ ئەخمىقانىلىقنىــڭ 
ئاالمىتــى. چۈنكــى بــۇ ســىزنى ئاخىرىــدا ئۈمىدســىزلىككە ئېلىــپ بارىــدۇ. كونتروللىقىڭىزنــى 
يوقىتىســىز، بەلكــى چۈشــكۈنلۈك ۋە پىســخولوگىيەلىك بېســىم ئاســتىدا قېلىشــىڭىز مۇمكىــن. 
شــۇنى بىلىشــىمىز كېرەككــى، بــەزى ئاجىزلىقلىرىمىزنى ئىســاھ قىلىــپ، ئۆزگەرتكىلى بولســىمۇ، 
يەنــە بــەزى ئاجىزلىقلىرىمىزنــى ئەســا ئۆزگەرتەلمەيمىــز. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىز ئۆزىڭىزدىكى 
ئۆزگەرتىــش ئىمكانســىز بولغــان ئاجىزلىقلىرىڭىزنــى تــەن ئېلىــپ، ئۇنــى شــۇ بويىچــە قوبۇل 

قىلىشــىڭىز، بۇنىڭدىــن ئەســا ئوڭايسىزالنماســلىقىڭىز الزىــم. 

مەسئۇلىيەتتىن قېچىش

ــى  ــۈن مەنىۋىيىتىمن ــۇرۇش ئۈچ ــل ت ــا تاقابى ــي ئاجىزلىقىڭىزغ ــڭ روھى ــىز ئۆزىڭىزنى س
ــي  ــەن روھى ــدى بىل ــىڭىز، ئال ــەن دېس ــە دۇچ كەلمەيم ــقىارنىڭ تەنقىدىگ ــەن، باش كۆتۈرىم
ئاجىزلىقىڭىزغــا جەســۇرلۇق بىلــەن تاقابىــل تۇرۇشــىڭىز، مەســئۇلىيەتتىن قېچىــش ئارقىلىــق 
ئاجىزلىقىنــى ئۆزگەرتىشــكە ئۇرۇنغانارغــا ئوخشــاپ قالماســلىقىڭىز الزىــم. دېمەكچــى بولغىنىم، 
جەمئىيەتتــە شــۇنداق بىــر قىســىم ئادەملەر باركــى، ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئاجىزلىــق تەرەپلىرىنى 
قەتئىــي ئېتىــراپ قىلغۇســى كەلمەيــدۇ، ئېتىــراپ قىلغاندىمۇ ئــۇالر ئۆزلىرىنىڭ شــۇنىڭغا مەجبۇر 
قالغانلىقىنــى ئالغــا ســۈرۈپ، ئۆزلىرىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى )مەســىلەن، شەخســىيىتىمدىكى ئاجىزلىق 
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ئەتراپىمدىكــى مــاڭا پايدىلىــق بولمىغــان ئەھۋالارنىــڭ نەتىجىســى ياكــى ئەجدادالردىــن ماڭا 
قالغــان ئىرســىيەت ياكــى بالىلىقىمــدا دۇچــار بولغــان كېســەلنىڭ تەســىرى ياكــى دوختۇرنىــڭ 
ــوز قويالماســلىقى دېگەنــدەك( تەســەۋۋۇردا ئويــدۇرۇپ چىقارغــان  كېســىلىمگە توغــرا دىئاگن
ــا،  ــە خات ــەر ئەلۋەتت ــۇ باھانىل ــپ قويۇشــقا تىرىشــىدۇ. ب ــە ئىتتىرى ــر قىســىم ئىللەتلەرگ بى
ــەن  ــول بىل ــىپ ي ــا مۇناس ــڭ ئاجىزلىقىغ ــدا ئۆزىنى ــقىارنىڭ ئالدى ــۆزى ۋە باش ــۇنداقا ئ ش
تاقابىــل تــۇرۇش ياكــى ئۆزگەرتىشــنىڭ ئورنىغــا شەخســىيىتىدىكى ئاجىزلىقىدىــن قېچىــش ۋە 
كىشــىلىك مەســئۇلىيىتىنى ئۈســتىگە ئالماســلىقتەك ئېغىــر خاتالىققــا ئېلىــپ بارىــدۇ. چۈنكــى 
ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ، ئــۆزى بىلــەن يۈزلىشىشــتىن قورقىدىغــان 
كىشــىلەردۇر. ئەســلىدە ھاياتقــا توغــرا يۈزلىنەلەيدىغــان ئــادەم چوقــۇم ئۆزىــدە ۋە ئەتراپىــدا 
تىنــچ مۇھىــت ۋە خۇشــال كەيپىيــات يارىتااليــدۇ. بىــز ئىنســانار ئــەڭ يامــان ئەھۋالارنىمۇ 
ــا  ــۇش ۋە ئۇالرغ ــز ۋە ئەتراپىمىزدىكــى ناچــار شــارائىتارغا تەســلىم بول ــرول قىااليمى كونت
ــز.  ــىلىققا ئۆزگەرتەلەيمى ــى ياخش ــا ئۇن ــنىڭ ئورنىغ ــى قاچۇرۇش ــتىن ئۆزىن ــل تۇرۇش تاقابى
ــەۋەبى  ــى س ــىمىزنىڭ تۈپك ــان يىمىرىلىش ــچ قاچ ــار ھې ــان ئەھۋال ــەن يام ــز دۇچ كەلگ بى
بواللمايــدۇ، بــۇ پەقەت بىزنىــڭ ئەھۋالارنــى ئويــاش ئۇســۇلىمىز. كىشــىلەرنىڭ ئويلىغانلىرى 
ۋە تەپەككۇرلىــرى ئەتراپىــدا يــۈز بەرگــەن ھادىســىلەرگە دەرس بواللمايــدۇ، بەلكــى ھەقىقىــي 
ــدەك:  ــۇس روســېنۋالد ئېيتقان ــدۇر. خــۇددى جۇلىئ ــە قىلىۋاتقانلىقى ــدا نېم ــۇ توغرى دەرس ب
»ھاياتلىــق ســىزگە ئاچچىــق لىمــون بەرگەنــدە ســىز ئۇنىڭغــا بىر ئاز شــېكەر ئارىاشــتۇرۇپ 

ئىچىشــلىك لىمــون ســۈيى تەييــارالڭ«. 

 ئاجىزلىقىڭىزغــا تاقابىــل تــۇرۇش روھىڭىزنىڭ بولماســلىقى ئادەتتە روھىــي كەيپىياتىڭىزنىڭ 
چېكىنگەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. بــۇ ســىزنى بارا–بــارا ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلىــق نۇقتىڭىزنــى 
ــر  ــەت بى ــكىنى پەق ــڭ ئېرىش ــىتمەيدىغان، ئۇالرنى ــقىارنى مەنس ــان، باش ــس قىلمايدىغ ھې
ــن دەپ  ــە بولغانلىقتى ــارائىتقا ئىگ ــەۋزەل ش ــدا ئ ــاڭا قارىغان ــۇالر م ــى ئ ــادىپىيلىق ياك تاس
ــۇ  ــدۇ. ب ــار قىلى ــەللىككە گىرىپت ــي كېس ــك روھى ــداش خاراكتېرلى ــى ئال ــان، ئۆزىن قارايدىغ
خىــل كىشــىلەر باشــقىارنىڭ خاتالىقىنــى قوغلىشــىش ۋە ئەيىبلەشــكە ئالدىرايــدۇ، باشــقىارنىڭ 
ئارتۇقچىلىقىنــى ھەرگىــز ئېتىــراپ قىلمايــدۇ. شۈبھىســىزكى بــۇ خىــل خاراكتېــر باشــقىارنىڭ 
ــۇن،  ــا بولمىس ــدۇ. قانداق ــى بولماي ــۋال دېگىل ــال ئەھ ــى نورم ــدۇ. بۇن ــى قوزغاي نەپرىتىن
كىشــىنىڭ ئاجىزلىــق پىسخىكىســى ئالدىــدا مەغلــۇپ بولۇشــى، ئۇنىــڭ روھىيىتىــدە ئاجىزلىــق 
پەيــدا قىلىــدۇ. ســىز ئېيتقانــدەك، ئەگــەر ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلىقنــى راســتتىنا يەڭمەكچــى 
ــل  ــا تاقابى ــا، ئۇنىڭغ ــى لەنەتلەشــنىڭ ئورنىغ ــق ئىللەتلەرن بولســىڭىز، ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلى

تــۇرۇش ئارقىلىــق مەغلــۇپ قىلىــڭ. 

فلورىــدا شــىتاتىدا ياشــايدىغان بىــر دېھقــان ئــۆز رايونىدىكــى يــەر تەقســىماتى قانۇنــى 
بويىچــە بىــر بۆلــۈك يــەر ســېتىۋالغان. دېھقاننىــڭ ســېتىۋالغان يېــرى ئەســلىدە تېرىقچىلىققــا 
يارىمايتتــى، دۇب دەرىخىدىــن باشــقا ئۆســۈملۈك ئۈنمەيتتــى، زەھەرلىــك يىاندىــن باشقىســى 
ــىزلەندى،  ــق ئۈمىدس ــۆرۈپ قاتتى ــى ك ــان يەرن ــدى. دېھق ــەر ئى ــازلىق ي ــىمايدىغان س ياش
ــى  ــۇ نۆۋەتتىك ــۇڭا ئ ــەن، ش ــۇل تۆلىگ ــە پ ــر مۇنچ ــۈن بى ــەر ئۈچ ــۇ ي ــۇ، ب ــى ئ چۈنك

ۋەزىيەتتــە نېمــە قىلىشــى كېــرەك ئىــدى؟
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ماقالىنىــڭ داۋامىنــى ئوقۇشــتىن بــۇرۇن بۇنــداق ئەھۋالغــا ســىز دۇچ كەلگــەن بولســىڭىز 
قانــداق قىلغــان بوالتتىڭىــز؟

دېھقــان دېمىنــى ئىچىگــە يۇتــۇپ بىــر پــەس تۇرۇۋالغاندىــن كېيىــن، ئويلىنىــش ئىچىــدە 
ئىلگىرىلــەپ، ئاخىــرى ئــۇ زەھەرلىــك يىاندىــن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىــش قارارىغــا كەلــدى. 
ئۈمىدســىزلىكتىن ھەيرەتتــە قالغــان قولۇم–قوشــنا ۋە جامائەتچىلىكنىــڭ ئالدىــدا، ئــۇ يىــان 
گۆشــىنى كونســېرۋا قىلىشــقا باشــلىدى ۋە تەجرىبىخانا قــۇرۇپ، يىاندىن زەھەرلىــك ماددىارنى 
ــن  ــك ماددىاردى ــۇ زەھەرلى ــرى ئ ــەردى. دورا زاۋۇتلى ــېتىپ ب ــا س ــپ دورا زاۋۇتىغ چىقىرى
ئانتىبىئ وتىــك دورا ياســاپ ئۈنۈملــۈك پايدىانــدى. بــۇ دېھقــان ئۈچــۈن زور پايــدا ئېلىــپ 
ــا  ــپ كارت ــۈرەتكە تارتى ــى س ــازلىقتىكى يىانارن ــە س ــۇ يەن ــىرتىدا ئ ــڭ س ــدى. بۇنى كەل
باســتۇرۇپ ئەتراپتىكــى پۈتــۈن دۇكان ۋە كىتابخانارغــا تارقاتتــى. بــارا –بــارا بــۇ ســازلىق 
يــەر ســاياھەتچىلەرنىڭ ئاالھىــدە كېلىــپ زەھەرلىــك يىانارنــى كــۆرۈپ كېتىدىغــان ســاياھەت 
مەركىزىگــە ئايلىنىــپ، يىلــدا ئــاز دېگەنــدە يىگىرمــە مىڭدىــن ئوشــۇق ســاياھەتچى كېلىــپ 

كېتىدىغــان بولــدى. 

ھەرقانــداق ئەخمــەق ئادەممــۇ ئۆزىنىــڭ قــول ئىلكىدىكــى پايدىدىــن نەپكــە ئېرىشەلىشــى 
ــە  ــى مۇكەممەللىكك ــا، ئاجىزلىقن ــى غالىپلىقق ــى مەغلۇبىيەتن ــم بولغىن ــا مۇھى ــن، ئەمم مۇمكى
ئاياندۇرىدىغــان، زىياندىــن پايــدا ئۈندۈرەلەيدىغــان كىشــىلەرنىا ئەقىللىــك كىشــى دېيىشــكە 

بولىــدۇ. 

ــۆپ  ــەڭ ك ــىلەر ئ ــاندىكى كىش ــۆپ س ــا ك ــان يەنى ــان ئىم ــا بولغ ــدا، ئالاھق ئاخىرى
تېۋىنىدىغــان ۋە ئــەڭ كــۆپ ئىلتىجــا قىلىدىغــان بــەدەل بولــۇپ قالىــدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەر 
مەغلۇبىيــەت، ئاجىزلىــق، قايغۇ-ھەســرەت ياكــى زىيــان –زەخمەتنىــڭ قۇربانىغــا ئايانغاندىــن 
كېيىــن، ئاندىــن ئالاھقــا بولغــان ئىمانى بىلــەن تەســەللى تاپىــدۇ. بەزىلىرىمىــز ئويلىغاندەك، 
دىــن ئۇنــداق ئاجىز–غۇرەبــا ۋە بىلىمســىز–جاھىلارنىڭ ســېغىنىدىغان پاناھگاھــى بولۇپــا 

قالماســتىن، بەلكــى ئــۇ پۈتــۈن ئىنســانار ئىنتىلىدىغــان ئۈمىــد مەنبەســىدۇر. 

خۇالســە ســۆزىمىز شــۇكى، ئەگــەر تــاغ چوققىســىدىكى دەرەخ بواللمىســىڭىز جىلغىدىكــى 
چاتقــال بولــۇڭ، ئەگــەر چاتقــال بواللمىســىڭىز، ھېــچ بولمىســا يــول بويىدىكــى ئــوت-
ــن  ــدۇ، بۇنىڭدى ــى يورۇتى ــدۇ ۋە قەلبىن ــى ئاچى ــڭ زېھنىن ــۇڭ، بۇمــۇ يولۇچىارنى چــۆپ بول

ــدۇ.  ــىڭىز بولى پەخىرلەنس

 شۇنى ئۇنۇتماڭكى، قاراڭغۇلۇقتىن زارلىغاندىن بىر تال شام يورۇتقان ئەۋزەل!

— )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇلئەھەد ھاپىز(
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رەھمــەت ســىزگە يۈســۈپ ئەلەيھسســاالم، قىسســىڭىزدىن شــۇنى بىلدىمكــى، بــەزى . 1

ئىنســانار كەمچىلىكلىرىمىزدىــن ئەمــەس، بەلكــى ئارتۇقچىلىقىمىزدىــن نەپرەتلىنىدىكــەن. ســىز 

كېلىشــكەن ۋە ئــاق كۆڭــۈل زات بولغانلىقتىــن، ئۇالرغــا ئوخشــىمىغانلىقىڭىز ئۈچۈنــا، ئــۇالر 

ــەن.  ــلىتىدىغانارنى خالىمايدىك ــى ئەس ــۆز كەمچىلىكىن ــانار ئ ــدى. ئىنس ــىزنى ياقتۇرمى س

ــن . 2 ــان كىشــىدىن كېلىدىغانلىقىنــى، بۆرىدى ــدە ئوياپمــۇ باقمىغ زىيانكەشــلىكنىڭ بەزى

ــم.  ــى بىلدى ــان قالمايدىغانلىقىن ــلىرىدىن ئام ــۆز قېرىنداش ــۇ ئ قۇتۇلغانارنىڭم

ــا قىلغــان بارلىــق ياخشــىلىقارنى باشــقىارغا ئېيتماســلىق كېرەكلىكىنــى . 3 ــاھ ئات ئال

ــى  ــۆز ئىلكىدىك ــىلەر ئ ــار كىش ــى ت ــك، كۆڭۈل-كۆكس ــۆزى كېچى ــى، ك ــم. چۈنك ئۆگەندى

ــەن.  ــۆز تىكىدىك ــىلەرگە ك ــى نەرس ــقىارنىڭ قولىدىك ــرەك باش ــىدىن بەك نەرس

ســىياقىغا . ] قىلغۇچــى  نەســىھەت  نىيەتلىــك  ياخشــى  بەزىــدە  رەزىللەرنىــڭ 

كىرىۋالىدىغانلىقىنــى بىلدىــم. ئىبلىــس ئــادەم ئاتىمىزغــا: »ئــى ئــادەم، ســاڭا مــەن يېگــەن 

ئــادەم ئۆلمەيدىغــان دەرەخنــى كۆرســىتىپ قويايمــۇ؟«]1] دېــدى. قېرىنداشــلىرىڭىز ئاتىڭىزغا: 

ــزەت  ــۇم مۇھاپى ــز چوق ــى بى ــز«، »ئۇن ــى نىيەتتىمى ــەن ياخش ــا ھەقىقەت ــز ئۇنىڭغ »بى

ــدى.  ــز«]2] دېگەنى قىلىمى

]1] سۈرە تاھا: 120-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]2] سۈرە يۈسۈف: 12-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

يۈسۈف ئەلەيھىسساالم
 قىسسىسىدىن ئۈگۈتلەر

يۈسۈف ئەلەيھىسساالم
 قىسسىسىدىن ئۈگۈتلەر

ئابدۇلئەھەد ئۇجات تەرجىمىسى ئەدھەم شەرقاۋى
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بــەزى يامانلىقارنىــڭ باشــقىلىرىغا قارىغانــدا دەرىجىســىنىڭ تۆۋەنــرەك بولىدىغانلىقىنى، . ]

ــق  ــك ياكــى ناچارلى ــدەك، رەزىللى ــەن پەرقلەنگىنى كىشــىلەر ياخشــىلىقنىڭ ئاز-كۆپلۈكــى بىل

ــۈپنى  ــڭىزنىڭ »يۈس ــك قېرىندىش ــەڭ كىچى ــى، ئ ــۇ پەرقلىنىدىغانلىقىن ــى بىلەنم دەرىجىس

ــى  ــەۋەب بولغانلىقىن ــىڭىزغا س ــات قىلىش ــىزنىڭ ھاي ــۆزىنىڭ س ــەن س ــەڭار«]1] دېگ ئۆلتۈرم

ــم.  بىلدى

ــۈن، . ] ــلىقى ئۈچ ــۇم قىلماس ــاڭا ھۇج ــپ م ــا قېلى ــى تۇتق ــىلەرنىڭ ئاجىزلىقلىرىمن كىش

ئاجىزلىقلىرىمنىمــۇ ئاشكارىلىماســلىق كېرەكلىكىنــى بىلىۋالدىــم. ئاتىڭىــز: »ئۇنــى بــۆرە يــەپ 

ــەپ  ــۆرە ي ــىزنى ب ــا س ــلىرىڭىز ئاتىڭىزغ ــدى.. »قېرىنداش ــىرەيمەن«]2] دې ــتىن ئەنس قۇيۇش

كېتىپتــۇ«]3] دېــدى. 

جىنايەتنىــڭ ھامــان پــاش بولــۇپ قالىدىغانلىقىنــى، جىنايەتچىلەرنىــڭ شــۇنچە پۇختــا . ]

تۈزگــەن پىانلىرىدىمــۇ، يەنىــا يوچۇقارنىــڭ ســاقلىنىپ قالىدىغانلىقىنــى بىلدىــم. چۈنكــى 

قېرىنداشــلىرىڭىز كۆڭلىكىڭىزنــى يىرتىۋىتىشــنى ئۇنتــۇپ قالغانىــدى. بــۆرە يېگــەن بالىنىــڭ 

كۆينىكــى قانداقســىگە يىرتىلمــاي ســاق قالســۇن؟

ــەيئىلەرنى . 	 ــۇ ش ــى ش ــەس، بەلك ــەيئىلەردە ئەم ــڭ ش ــەن يامانلىقنى ــىلىق بىل ياخش

ئىشــلىتىش ئۇســۇلىمىزدا ئىكەنلىكىنــى بىلدىــم. چۈنكــى كۆڭلىكىڭىــز بىــر قېتىــم يالغانچىلىققا 

ئىشــلىتىلدى، بىــر قېتىــم گۇناھســىز ئىكەنلىكىڭىزگــە دەلىــل بولســا، يەنــە بىــر قېتىــم دورا 

بولــدى. 

ــا . 	 ــىز ئازغىن ــم، س ــس قىلدى ــلىكىنى ھې ــۈزەل ئەمەس ــەدەر گ ــۇ ق ــڭ ئ ــۇ دۇنيانى ب

ــۇن؟ ــى بولس ــۈزەل دېگىل ــۇ گ ــى قانداقم ــۇ دۇنيان ــېتىلغان ب ــپ س ــا ئېلى پۇلغ

مەكتەپلــەر، ئۇنىۋېرســىتېتار ۋە كىتابارنىــڭ پەقــەت ســەۋەب ئىكەنلىكىنــى، ھەقىقىــي . 	1

ــدە:  ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــاھ تائ ــم، ئال ــى بىلدى ــاھ ئىكەنلىكىن ــڭ ئال ــم ئۈگەتكۈچىنى ئىلى

»ئۇنىڭغــا چــۈش تەبىرنــى ئۆگەتتــۇق«]4]، »بىــز ئۇنىڭغــا ئەقىــل ۋە بىلىــم بــەردۇق«]5] 

ــۇ  ــاراپ بېرىدىغانلىقىنىم ــىگە ق ــق دەرىجىس ــى تەقۋالى ــڭ ئىلىمن ــە ئالاھنى ــدۇ. يەن دەي

بىلىۋالدىــم. »ئالاھنىــڭ ئەمرىگــە خىاپلىــق قىلىشــتىن ســاقلىنىڭار، ئالاھ ســىلەرگە ئۆگىتىدۇ 

]1] سۈرە يۈسۈف 10-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]2] سۈرە يۈسۈف – 13 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 

]3] سۈرە يۈسۈف 17-ئايەتنىڭ بىر قىسمى 

]]] سۈرە يۈسۈف 21-ئايەتنىڭ بىر قىسمى

]]] سۈرە يۈسۈف 22-ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ــە  ــاھ ھەمم ــدۇ(، ئال ــى بېرى ــان ئىلىمن ــق بولغ ــادا پايدىلى ــا دۇني ــى ســىلەرگە ئىككى )يەن
ــدۇر«.]1] ــىنى بىلگۈچى نەرس

ئېســل كىشــىنىڭ خىيانــەت قىلمايدىغانلىقىنــى، ھــۆر كىشــىنىڭ ياخشــىلىققا يامانلىــق . 11

ــى  ــى بۇلغىمايدىغانلىقىن ــەن قۇدۇقن ــۇ ئىچك ــڭ س ــاب ئادەمنى ــى، ئالىيجان قىلمايدىغانلىقىن

ــەن  ــدۇر«]2] دېگ ــڭ خۇجايىنىمى ــەن مېنى ــۇ ھەقىقەت ــۇن! ئ ــاھ بەرس ــاھ پان ــم. »ئال بىلدى

ــە؟ ــۈزەل ھ ــەن گ ــە دېگ ســۆزىڭىز نېم

ــاال، . 12 ــاھ تائ ــى، ئال ــي بولىدىغانلىقىن ــن خالى ــىنىڭا خاتالىقتى ــاقلىغان كىش ــاھ س ئال

ھاۋايى-ھــەۋەس ۋە ئــارزۇ ئارمانلىرىغــا تاشــاپ قويغــان كىشــىنىڭ ھەقىقــى ســىناققا دۈچ 

كەلگــەن كىشــى ئىكەنلىكىنــى، كىشــى ئــازادە ۋە باياشــاتلىقتا ئالاھنــى يــاد ئەتســە، قېيىــن، 

مۇشــەققەتلىك كۈنلــەردە ئالــاھ تائاالنىــڭ ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بولىدىغانلىقىنــى بىلدىــم. 

مــەن خالىمايدىغــان بىــر ئىشــنى، دۇنيادىكــى پۈتــۈن ئادەملەرنىڭمــۇ مېنــى زورالپ . 13

قىلدۇرالمايدىغانلىقىنــى بىلىۋالدىــم. ئەھــۋال ياكــى شــارائىتنى باھانــە قىلىــپ كۆرسىتىشــنى 

ــىكلەر  ــىزگە ئىش ــدى. س ــز ئى ــىزنىڭ خوجايىنىڭى ــى س ــڭ ئايال ــى ئەزىزنى ــم! چۈنك توختاتتى

تاقالــدى. گۈزەللىــك، كۈچ-قــۇۋۋەت ۋە قىزىقىشــارنىڭ ھەممىســى ئۇنىــڭ قولىــدا بولســىمۇ، 

ســىز خالىمىغانلىقىڭىــز ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا قارشــى تۇرالىدىڭىــز. 

ــىلەر . ]1 ــق كىش ــا، بارلى ــكارىلىماقچى بولس ــىنى ئاش ــر نەرس ــاال بى ــا تائ ــەر ئال ئەگ

ــم.  ــۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدى ــى يوش ــىپمۇ ئۇن بىرلىش

ــىلەرنىڭ . ]1 ــەزى كىش ــى، ب ــىلەرنىڭ بارلىقىن ــۇن كىش ــان نۇرغ ــۇم قىلىنغ ــدە زۇل تۈرمى

گۇنــاھ ئۆتكۈزۈشــنى خالىمىغانلىقــى ئۈچۈن جازالىنىــپ تۈرمىگــە تاشلىنىشــىنىڭ مۇمكىنلىكىنى، 

كىشــىلەر ئارىســىدىكى زۇلۇمنىــڭ بۇرۇندىنــا مەۋجۇتلۇقىنــى بىلدىــم. 

ــى، . ]1 ــتۈن تۇرىدىغانلىقىن ــن ئۈس ــى ئازاب-ئوقۇبەتلەردى ــڭ ھاياتتىك ــان ھاالۋىتىنى ئىم

ئىمانىڭىزنىــڭ ســىزگە تۈرمىدىكــى ئاچچىــق ئەلەملەرنــى ئۇنتۇلدۇرغانلىقىنــى، ئەگــەر خىيانــەت 

ــم.  ــى بىلدى ــار بولىدىغانلىقىن قىلغــان بولســىڭىز، قەســىرلەرنىڭمۇ ســىز ئۈچــۈن ت

ھەممــە يــەردە دەۋەت قىلىشــقا پۇرســەت بارلىقىنــى، ســارايدىكى قۇلنىــڭ، تۈرمىدىكــى . ]1

ــى  ــا دەۋەت قىااليدىغانلىقىن ــۇرۇپ ئالاھق ــە ئولت ــاھنىڭمۇ تەخىتت ــا پادىش ــنىڭ، ھەتت مەھبۇس

بىلدىــم. 

]1] سۈرە بەقەرە 282 – ئايەتنىڭ بىر قىسمى

]2] سۈرە يۈسۈف 23-ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ــى . 	1 ــڭ ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىن ــداق ئورۇننى ــى ھېچقان ــك ئادەمن ــىل تەبىئەتلى ئېس

ــن  ــىلىق قىلغۇچىاردى ــەن ياخش ــېنى ھەقىقەت ــز س ــدا »بى ــى چاغ ــىز تۈرمىدىك ــم. س بىلدى

دەپ قارايمىــز«]1] دېــدى، پادىشــاھلىق تەختىدىكــى چېغىڭىــزدا ســىزدىن كەچــۈرۈم ســورىدى، 

ــۆردى.  ــىلىقىڭىزنى ك ــىزنىڭ ياخش ــۇالر س ــى ئ چۈنك

ھەســەتخورلۇقنىڭ ھەرقانــداق يامانلىقنىــڭ مەنبەســى ئىكەنلىكىنــى، ئاســماندا ئالاھقــا . 	1

ــەيتاننىڭ  ــى، ش ــپ چىققانلىقىن ــەتتىن كېلى ــىيلىقنىڭمۇ ھەس ــق ئاس ــى قېتىملى ــان تۇنج قىلىنغ

ھەســەت ســەۋەبىدىن ئادەمگــە ســەجدە قىلىشــنى رەت قىلغانلىقىنــى، زېمىنــدا ئالاھقــا قىلىنغان 

ــىنى  ــل قېرىندىش ــم. قابى ــى بىلدى ــپ چىققانلىقىن ــەتتىن كېلى ــىيلىقنىڭمۇ ھەس ــى ئاس تۇنج

ھەســەتتىن ئۆلتــۈردى، ســىزنىمۇ قېرىنداشــلىرىڭىز ھەســەت قىلغانلىقتىــن قۇدۇققــا تاشــلىدى. 

ــى . 	2 ــەس، بەلك ــن ئەم ــىنىڭ ئازلىقىدى ــم مەنبەس ــڭ كىرى ــات ۋە چىرىكىلىكنى پىتنە-پاس

باشــقۇرۇش ۋە ئىــدارە قىلىشــنىڭ ياخشــى بولماســلىقىدىن كېلىــپ چىقىدىغانلىقىنــى بىلدىــم. 

ــش  ــدا قىلى ــى پەي ــم مەنبەس ــى كىرى ــا يېڭ ــن ئۇالرغ ــى قەھەتچىلىكتى ــىر خەلقىن ــىز مىس س

بىلــەن ئەمــەس، بەلكــى بــار مەنبەنــى يېڭىچە ئۇســۇلدا ئىــدارە قىلىــش ئارقىلىــق قۇتقۇزۇپ 

قالدىڭىــز. 

ــى . 21 ــەڭ مەيدان ــكىن ج ــىدىكى كەس ــل ئوتتۇرىس ــەن باتى ــەق بىل ــڭ ھ دۇنيانى

ئىكەنلىكىنــى، بــۇ جەڭنىــڭ قىيامەتكىچــە توختــاپ قالمايدىغانلىقىنــى، پەقــەت ئەســكەرلەرنىڭا 

ــىڭىزنىڭ  ــان كۆرىش ــەن بولغ ــى بىل ــڭ ئايال ــىزنىڭ ئەزىزنى ــى، س ــپ تۇرىدىغانلىقىن ئۆزگىرى

ھەرقايســى دەۋردىكــى ئىپپــەت ۋە شــەھۋەت كۆرىشــى ئىكەنلىكىنــى، قېرىنداشــلىرىڭىز بىلــەن 

بولغــان كۆرىشــىڭىزنىڭمۇ ھەرقايســى دەۋردىكــى دوســتلۇق ۋە نەپــرەت كۆرىشــى ئىكەنلىكىنى 

ــم.  بىلدى

پىانــاش ۋە باشقۇرۇشــنىڭ مۇھىملىقىنــى، پىــان ۋە تەدبىرســىز ھېچقانداق مەقســەتكە . 22

يەتكىلــى بولمايدىغانلىقىنــى بىلىۋالدىــم. چۈنكــى قەھەتچىلىكنىــڭ ئالدىنــى ئىلىشــنىڭ پىانــى 

ۋە ئۆلچىمــى بــار ئىــدى، قېرىدىشــىڭىزنى يېنىڭىــزدا ئېلىــپ قېلىشــتىمۇ پىــان ۋە تەدبىــر 

بــار ئىــدى. 

ــى . 23 ــەڭ قورال ــان ج ــاپ يېتەلمەيدىغ ــم ئوي ــە ھېچكى ــە جەڭگ ــڭ ھەمىش ئالاھنى

ــە  ــزدا، تۈرم ــدى، تۈرمىدىكــى چېغىڭى ــاھ خالىســا ئى ــم. ئەگــەر ئال ــى بىلدى تالايدىغانلىقىن

ــن،  ــى، لېكى ــتە ئەۋەتەلەيتت ــان پەرىش ــپ كېتەلەيدىغ ــپ چىقى ــىزنى ئېلى ــۆرۈپ س ــى ئ تېمىن

ــدى.  ــنى تاللى ــۈش ئەۋەتىش ــر چ ــاھقا بى ــاھ پادىش ئال

]1] سۈرە يۈسۈف 36-ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ــىگە . ]2 ــڭ خەزىنىس ــۇ يەرنى ــى، ئ ــپ ئىكەنلىكىن ــەس، تەكلى ــەرەپ ئەم ــەپنىڭ ش مەنس

ئۇنىڭغــا ئىگىدارچىلىــق قىلىــش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى ئۇنــى تەقســىم قىلىــش ئۈچــۈن 

ــەن  ــى بىلگ ــق بىرىن ــۇ ئىقتىدارلى ــەر ئۆزىڭىزدىنم ــم. ئەگ ــى بىلدى ــەپ قىلغانلىقىڭىزن تەل

ــز.  ــان بوالتتىڭى ــەپ قىلمىغ ــەپنى تەل ــۇ مەنس ــىڭىز، ئ بولس

ــى . ]2 ــەرال ھىدىن ــى كۆرگەنل ــي ياخىش ــى ھەقىقى ــەت بىر-بىرىن ــڭ پەق مۇھەببەتنى

پۇرااليدىغــان ئۆزگىچــە پــۇراق ئىكەنلىكىنــى بىلدىــم. شــۇڭا دادىڭىــز كۆڭلىكىڭىــز ئۇنىڭغــا 

يېتىشــتىن بۇرۇنــا، ســىزنىڭ ھىدىڭىزنــى ئالغانىــدى. 

بالىــار ئارىســىدىكى ئادىللىقنىــڭ تەلــەپ ۋە مەجبۇرىيــەت ئىكەنلىكىنى، ئاتــا -ئانىار . ]2

ھېــس قىلماســتىنا بالىارنىــڭ قەلبىــدە بىر-بىرىگــە ئۆچمەنلىــك پەيــدا بولۇشــقا ســەۋەب 

ــراق  ــلىرىڭىزدىن بەك ــقا قېرىنداش ــا باش ــىزنى دادىڭىزغ ــاھ س ــى، ئال ــۇپ قالىدىغانلىقىن بول

ــى  ــرەك ياخش ــن بەك ــر بالىدى ــە بى ــى يەن ــر بالىن ــم. بى ــەتكەنلىكىنى بىلدى ــى كۆرس ياخش

كۈرگەنلىكىمىزنــى قەلبىمىــزدە ساقلىشــىمىز، ئالدىــراپ باشــقىار ئالدىــدا ئىپادىلىمەســلىكىمىز 

ــم.  ــى ئۆگەندى كېرەكلىكىن

غەم-قايغۇلىرىمنــى ئالاھتىــن باشقىســىغا ئېيتماســلىقنى بىلىۋالدىــم. چۈنكــى كىشــىلەر . ]2

يــا دوســتۇم بولىــدۇ ياكى دۈشــمىنىم، دوســتۇم بىئــارام بولىدۇ، دۈشــمىنىم خۇرســەن. بۇالرنىڭ 

ــر  ــە قادى ــى ھەممىگ ــۈن دەردىمن ــە ئۈچ ــدۇ. نېم ــە داۋا بواللماي ــىا دەردىمگ ــەر ئىككىس ھ

ئالاھقىــا ئېيتمايمــەن؟

قىسســىڭىزدىن دوســتلۇقنى قوغــداش ئۈچــۈن بىلمــەس بولۇۋېلىشــنى، مۇناســىۋەتنى . 	2

داۋاماشــتۇرۇش ئۈچــۈن چۈشــەنمىگەندەك بولۇۋېلىشــنى ئۆگەندىــم. 

ــۇرۇپ  ــر ت ــقا قادى ــى، ئاشكارىاش ــان يامانلىقلىرىن ــىزگە قىلغ ــلىرىڭىزنىڭ س قېرىنداش

ئاشــكارىلىمىدىڭىز. ئالىيجانــاپ كىشــى بىلمەســكە ســالىدۇ. بىلمەســكە ســېلىش، يېتەكچىنىــڭ 

ــدۇر.  ئاالھىدىلىكى

— )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ(
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ــۈپ  ــاي ئۆت ــۇر قىلم ــز تەپەكك ــىمۇ، بى ــۆپ ئوقۇلس ــازالردا ك ــى نام ــە سۈرىس ئەبەس
كېتىۋاتقــان ســۈرىلەرنىڭ بىرىــدۇر. بــۇ ســۈرە مەككىــدە ئــەڭ بــۇرۇن مۇســۇلمان بولغــان، 
مەدىنىگــە دىنىنــى قوغــداپ قېلىــش ئۈچــۈن دەســلەپ ھىجــرەت قىلغــان ســاھابىلەرنىڭ بىرى 
ــۇ  ــى ئۇمم ــاھ ئىبن ــان. ئابدۇل ــل بولغ ــدە نازى ــۇم ھەققى ــۇ مەكت ــى ئۇمم ــاھ ئىبن ئابدۇل
مەكتۇمنىــڭ ئەســلى ئىســمى ئابدۇلــاھ ئىبنــى قەيــس بولــۇپ، ســاھابىلەر ئارىســىدا ئابدۇلا 
ــا  ــۇ ئەم ــدى. ئ ــان ئى ــپ تونۇلغ ــۇپ قىلىنى ــىغا مەنس ــۇم دەپ ئانىس ــۇ مەكت ــى ئۇمم ئىبن
بولســىمۇ ناھايىتــى زېــرەك، ئەقىللىــق، ئەســتە ســاقاش قابىلىيىتــى پەۋقۇلئــادە يۇقىــرى ۋە 

خۇشــئاۋاز كىشــى ئىــدى. 

بىــر كۈنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرەيــش كاتىۋاشــلىرى بىلــەن ئۇالرنىڭ مۇســۇلمان 
ــۇلمان  ــۇالر مۇس ــاۋادا ئ ــى. ن ــىپ ئولتۇراتت ــپ سۆھبەتلىش ــد قىلى ــىنى ئۈمى ــۇپ قېلىش بول
ــۇپ  ــۇلمان بول ــىپ مۇس ــىلەرمۇ ئەگىش ــتىدىكى كىش ــول ئاس ــڭ ق ــا، ئۇالرنى ــۇپ قالس بول
قېلىــش ئېھتىماللىقــى بــار ئىــدى. ئەلۋەتتــە، بــۇ يېڭىدىــن بىخلىنىۋاتقــان ئىســامىي دەۋەت 
ــى  ــاھ ئىبن ــدا ئابدۇل ــۇ چاغ ــى. دەل ش ــان بوالتت ــش بولغ ــى ئى ــس ياخش ــۈن قالتى ئۈچ
ئۇممــۇ مەكتــۇم ســورۇنغا يېتىــپ كەلــدى ۋە مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا: ئــى ئالاھنىــڭ 
ــن  ــەن ئىلىمدى ــاھ بىلدۈرگ ــپ قويســىا! ئال ــان ئوقۇشــنى ئۆگىتى ــاڭا قۇرئ ــرى! م پەيغەمبى

ــدۈرۈپ قويســىا،-دېدى.  ــۇ بىل ماڭىم

ــدى.  ــى ئېتىبارســىز قال ــان ســۆھبەت ســەۋەبىدىن، ئۇنىــڭ گېپ ــن كېتىۋاتق ــن قىزغى لېكى
ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتــۇم ئىلىــم تەشــنالىقىدا يەنــە ئوخشــاش ســۆزنى تەكرارلىــدى:

ــىلىگە  ــاھ س ــىا! ئال ــپ قويس ــان ئۆگىتى ــاڭا قۇرئ ــرى! م ــڭ پەيغەمبى ــى ئالاھنى -ئ
ــىا! ــان بولس ــدۈرۈپ قويغ ــۇ بىل ــن ماڭىم ــەن ئىلىمدى بىلدۈرگ

ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتۇمنىــڭ ئىلىــم 
ئىشــقىدىن ئۆزىمىزگــە نــەزەر

مۇھەممەد ئىمىن بېشارەت

ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتۇمنىــڭ ئىلىــم 
ئىشــقىدىن ئۆزىمىزگــە نــەزەر
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مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە دەپ قارالغــان بــۇ ســۆھبەتنى كېســىپ قويغــان ئەمــا كىشــى 
ــى  ــاالمنىڭ قوشۇمىس ــەر ئەلەيھىسس ــا پەيغەمب ــا بىردىن ــۇ مەكتۇمغ ــى ئۇمم ــاھ ئىبن ئابدۇل
ــدەك  ــپ قالغان ــا رەنجى ــن خېلى ــاالم ئۇنىڭدى ــەر ئەلەيھىسس ــدا پەيغەمب ــدى. قارىغان تۈرۈل

ــى.  قىاتت

ــى  ــارەك چىرايىن ــاالمنىڭ مۇب ــەر ئەلەيھىسس ــۇم پەيغەمب ــۇ مەكت ــى ئۇمم ــاھ ئىبن ئابدۇل
كۆرەلمەيتتــى. ئەممــا يەتتــە قــات ئاســمان ئۈســتىدە ئۇالرنىــڭ ھالىنــى كۆزىتىــپ تۇرۇۋاتقان 

بىــر قۇدرەتلىــك زات - ئالــاھ بــار ئىــدى. 

ــا ســاھابىنىڭ  ــۇ بىچــارە ئەم ــان ب ــاي قالغ ــا ئېلىنم ــى ئېتىبارغ ــش تەكلىپ ــم ئۆگىنى ئىلى
قۇرئــان سۆيگۈســى ۋە چىــن ســاداقىتى مەرھەمەتلىــك جانابــى ئالاھقــا يــاراپ قالــدى،-دە، 
ئۇنىڭغــا دەرھــال ئىنايــەت كۆرسىتىشــنى خــاالپ، شــۇ ھامــان جىبرىئىــل ئەلەيھىسســاالمنى 

قىيامەتكــە قــەدەر باقــى قالىدىغــان مۇنــۇ ئايەتلــەر بىلــەن ئەۋەتتــى. 

»يېنىغــا ئەمــا كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قوشۇمىســىنى تــۈردى ۋە 
يۈزىنــى ئۆرۈۋالــدى. )ئــى مۇھەممــەد!( نېمــە بىلىســەن؟ )بەلكــى( ئــۇ )ســەندىن ئالغــان 
مەرىپــەت بىلــەن( گۇناھلىرىدىــن پاكلىنىشــى مۇمكىــن ياكى ۋەز-نەســىھەت ئــاڭاپ، ئۇنىڭدىن 
ــەك،  ــە كەلس ــابايدىغان ئادەمگ ــەت ھېس ــن بىھاج ــى ئىماندى ــن. ئۆزىن ــى مۇمكى پايدىلىنىش
ــۈل  ــقا كۆڭ ــغ قىلىش ــېلىپ تەبلى ــۇالق س ــا ق ــى ئۇنىڭغ ــا يۈزلىنىســەن. )يەن ســەن ئۇنىڭغ
بۆلىســەن( ئــۇ كۇفرىدىــن، گۇناھاردىــن پاكانمىســا، ســاڭا نېمــە زىيىنــى ئىــدى؟ ســەندىن 
مەرىپــەت تىلــەپ، ئالاھدىــن قورققــان ھالــدا يۈگــۈرۈپ كەلگــەن كىشــىگە كەلســەك، ســەن 
ئۇنىڭغــا قارىمــاي قويىســەن، )بۇنىڭدىــن كېيىــن( ئۇنــداق قىلمىغىــن! بــۇ ئايەتلــەر ۋەزدۇر، 

خالىغــان ئــادەم ئۇنىڭدىــن ۋەز-نەســىھەت ئالىــدۇ«.]1]

بــۇ ئايەتلــەر نازىــل بولغاندىــن كېيىــن، پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ھــەر 
قاچــان ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتۇمنــى كۆرســە،-ئۇنىڭ ھەققىــدە رەببىــم مــاڭا تاپــا-
تەنــە قىلغــان كىشــىگە مەرھابا،-دېگىنىچــە خۇشــال بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئولتۇرۇشــى ئۈچــۈن 

مۇبــارەك تونىنــى يېيىــپ بېرەتتــى. 

ــۇنىڭدىن  ــدى. ش ــۈك ئى ــپ كۈچل ــى ئاجايى ــان مۇھەببىت ــا بولغ ــڭ قۇرئانغ ئابدۇلاھنى
ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــلىدى. پەيغەمب ــقا باش ــى يادالش ــان كەرىمن ــۇ قۇرئ ــارەن ئ ئېتىب
ــۇن  ــان نۇرغ ــەت قىلغ ــڭ رىۋاي ــۇ ئۇنى ــس كىتابلىرىدىم ــدى. ھەدى ــلىرىنى ئۆگەن ھەدىس
ھەدىســلىرى بــار. ئــۇ مەدىنىگــە ھىجــرەت قىلغاندىــن كېيىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
مەســجىدىدە ئولتــۇرۇپ مۇســۇلمانارغا ۋەز-نەســىھەت قىاتتــى. مۇســۇلمانار جىھادقــا چىقىپ 
كەتكــەن مەزگىللــەردە ئۇالرنىــڭ بالىلىرىغــا قۇرئــان كەرىــم ئۆگىتىــپ قوياتتــى. ئــۇ قۇرئاننى 
ناھايىتــى گــۈزەل ئوقۇيتتــى. ئــۇ ئىســامنىڭ شــاھادەت كەلىمىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
نامــاز چاقىرىقــى ھېســابلىنىدىغان مۇبــارەك ئەزاننــى ئىســامدىكى تۇنجــى مۇئەززىــن بىالغــا 

]1] ئەبەسە سۈرىسى: 12-1 ئايەتلەر
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ياردەملىشــىپ ئوقــۇش شــەرىپىگە نائىــل بولــدى. تارىــخ ئالىملىرىنىــڭ رىۋايىتىگــە قارىغانــدا، 
قىيامەتكــە قــەدەر باقــى قالىدىغــان مۇقــەددەس كىتــاب قۇرئانــدا ھېكايىســى خاتىرىلەنگــەن 
ــپ  ــا چىقى ــەن جىھادق ــاھابىلەر بىل ــاالم س ــەر ئەلەيھىسس ــاھابىنى، پەيغەمب ــارەك س ــۇ مۇب ب
كەتكەنــدە ئۆزرىســى ســەۋەبلىك جىھاتتىــن قېلىــپ قالغانــار، ياشــانغانار، مېيپــار، ئايــال-
ــۈپىتىدە  ــى س ــڭ ۋەكىل ــم ئۆزىنى ــۈچ قېتى ــون ئ ــە ئ ــەھەر ئاھالىلىرىگ ــق ش ــار قاتارلى بالى

تەيىنلــەپ قويغــان ئىــدى. 

ھىجرەتنىــڭ ئــون تۆتىنچــى يىلــى خەلىپــە ئۆمــەر )ئالــاھ ئۇنىڭدىــن رازى بولســۇن( 
تارىختىكــى مەشــھۇر پــارس ئىمپېرىيىســى بىلــەن ئــۇرۇش قىلىش ئۈچــۈن قوشــۇن توپلىدى. 
جىھــاد ئۈچــۈن تەييــار بولغانارنىــڭ ئىچىــدە ياشــىنىپ قالغــان، كــۆزى كۆرمــەس بولســىمۇ، 
لېكىــن مەردانــە قىياپەتتــە ســەپكە تىزىلغــان ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتــۇم ھەممەيلەننىڭ 
دىققىتىنــى تارتىــپ ئۇالرغــا ئىلھــام بەخــش ئەتكــەن ئىــدى. ئــۇ تارىختا قادىســىيە ئۇرۇشــى 
دەپ ئاتالغــان بــۇ مۇبــارەك ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش ئۈچــۈن كىســرا شــاھ مەملىكىتى-ئىرانغــا 

قــاراپ يــول ئالــدى. 

ــى  ــاد بايرىقىن ــدى-دە، جىھ ــاۋۇتىنى كەي ــدا، س ــپ بارغان ــا يېتى ــاد مەيدانىغ ــۇ جىھ ئ
كۆتۈرگىنىچــە ســەپ ئارىســىغا شــۇڭغۇپ كەتتــى. بۇ ئۇرۇشــتا نۇرغۇنلىغــان مۇســۇلمانارنىڭ 
شــاھادەت شــەربىتىنى ئىچىشــى بىلــەن ئىســام بۈيــۈك غەلبىنــى قولغا كەلتــۈردى. شــەھىتلەر 
ئارىســىدا ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئوممــۇ مەكتــۇم، ئىســام بايرىقىنــى چىــڭ تۇتقــان ھالــدا قانغــا 

بويالغــان پېتــى كۈلۈمســىرەپ ياتماقتــا ئىــدى. 

دېمــەك ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئۇممــۇ مەكتــۇم ئىلىمگــە، ھىدايەتكــە بولغــان ئاشــىنالىقى بىلەن 
قۇرئــان كەرىمــدە مەخســۇس تىلغــا ئېلىنىش، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇئەززىنــى بولۇش، 
قارىيلىــق، دەۋەتچىلىــك، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاقىتلىــق ۋەكىلــى بولــۇش ۋە پۈتــۈن 
مۇســۇلمانار ئــارزۇ قىلىدىغــان شــاھادەت مەرتىۋىســىگە نائىــل بولۇشــتىن ئىبــارەت ئالىــي 

ماقــام، يۈكســەك مەرتىۋىلەرگــە ئېرىشــكەنىدى. 

ــڭ باشلىنىشــىدىن  ــر كۈننى ــى بى ــڭ ئاخىرلىشــىپ، يېڭ ــاراڭ! كېچــە زۇلمەتلىرىنى ــە ق ئەن
ئــەزان ساداســى ئارقىلىــق ســىگنال بېرىدىغــان ئىســام مۇئەززىنــى ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئۇممــۇ 

مەكتۇمغــا... 

ــۇپ،  ــىق بول ــە ئاش ــتىن، ئىلىمگ ــا قارىماس ــڭ ئەمالىقىغ ــى، كۆزىنى ــىنىڭ چوڭلۇق ــۇ يېش ئ
ــدا، ئىســام ۋە  ــان ھال ــم تۇتق ــۆھبەتلىرىنى الزى ــق س ــاالمنىڭ دائىملى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــەر  ــدى. پەيغەمب ــقان ئى ــى قوش ــەس تۆھپىلەرن ــان ئۆچم ــۈن نۇرغۇنلىغ ــۇلمانار ئۈچ مۇس
ئەلەيھىسســاالمنىڭ نۇرغۇنلىغــان ســاھابىلىرى، ھەتتــا ئوتتــۇرا يــاش مەزگىلىــدە مۇســۇلمان 
ــش  ــى ئۆگىنى ــڭ دىنىن ــاپا، ئالاھنى ــن باش ــقان ۋاقتىدى ــەن ئۇچراش ــام بىل ــار ئىس بولغان

ــدى.  ــەن ئى ــى ئاتىۋەتك ــە ئۆزىن ــدەك ئىلىمگ ــان پەرۋانى ــىق بولغ ــا ئاش ــۈن ئوتق ئۈچ

يېشــىنىڭ چوڭلۇقىغــا قارىمــاي ئىلىــم ئۆگىنىــپ تارىــخ ياراتقــان، ئىســام ۋە مۇســۇلمانار 
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ئۈچــۈن ئۆچمــەس تارىخــى تۆھپىلەرنــى قوشــقان نۇرغۇنلىغــان ئالىملىرىمىــز بــار بولــۇپ، 
ــرە رەزىيەلەھــۇ  ــۇ ھۇرەي ــدۇ. ئەب ــم ئۈلگــە قىلىشــىمىزغا ئەرزىي ــڭ ھــەر دائى ــۇالر بىزنى ئ
ــەن 70 كــە يېقىــن »ئەسھابۇسســۇففە« دەپ ئاتالغــان ســاھابىلەر  ئەنھــۇ قاتارلىــق تەخمىن

ئۆزىنــى ئىلىــم ۋە ئىبادەتكــە بېغىشــاپ مەســجىدنىڭ سۇپىســىدا يېتىــپ قوپاتتــى. 

ــابلىنىدىغان  ــى ھېس ــەڭ ئەۋزىل ــڭ ئ ــا ئۈممەتنى ــاالمدىن قالس ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــەڭ  ــەن ت ــاالم بىل ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــۇ ئەنھ ــىددىق رەزىيەلاھ ــرى س ــۇ بەك ئەب
ــۇ  ــدى. ئ ــەن ئى ــۇپ ئۆتك ــن دوســت بول ــى يېقى ــۇالر ناھايىت ــۇپ، ئ ــن بول دېمەتلىكلەردى
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا 40 يېشــىدا ۋەھىــي نازىــل بولغــان مۇبــارەك كۈندىــن باشــاپا، 
ــۇن ھەدىســلەرنى  ــدى ۋە كېيىنچــە نۇرغ ــدى، يادلى ــى ئۆگەن ــر ئايەتن ــان ھەربى ــل بولغ نازى
رىۋايــەت قىلــدى. پەيغەمبــەر سۆيگۈســى، ئىلىــم مۇھەببىتــى ۋە چىــن ســاداقىتى تۈپەيلىدىــن 

ــدى.  ــىگە ئايان ــەۋزەل خەلىپىس ــەڭ ئ ــى ۋە ئ ــڭ ئالىم ئۈممەتنى

ئىككىنچــى خەلىپــە ھەزرىتــى ئۆمەرمــۇ ئوتتــۇز ياشــاردا مۇســۇلمان بولغاندىــن بېــرى 
ــقان  ــل داۋاماش ــاالمنىڭ ئىزچى ــەر ئەلەيھىسس ــدى. پەيغەمب ــلىغان ئى ــكە باش ــم ئۆگىنىش ئىلى
تەربىيىســى ئاســتىدا ئىســام ھامىســى، ھەقىقەت شەمشــىرى ۋە ئىككىنچــى خەلىفەگــە ئاياندى. 

ئۈچىنچــى خەلىپــە ئوســمان ئىبنــى ئەففــان، ئاببــاس، ئابدۇراھمــان ئىبنــى ئــەۋف، ئەبــۇ 
ئۇبەيــدە قاتارلىــق ســاھابىلەرمۇ ئەنــە شــۇنداق يېشــىنىڭ چــوڭ بولۇشــىغا قارىمــاي بىلىــم 
ئۆگىنىــپ ئىســام ئۇممىتىگــە رەھبەرلىــك قىلغــان ۋە كاتتــا تۆھپىلەرنــى قوشــقان ســاھابىلەر 

 . ى ئىد

ئــۆز زامانىســىدىكى مەشــھۇر شــافىئى مەزھــەپ پېشىۋاســى، بۈيــۈك ئالىــم ئىمــام ئەبــۇ 
بەكــرى قەففــال، ئەســلىدە ئۇســتا قۇلۇپچــى بولــۇپ، قۇلۇپچىلىــق ھۈنىرىــدە ۋايىغــا يەتكەن 
ھۈنــەرۋەن ئىــدى. ئــۇ ئوتتــۇرا ياشــلىرىغا كەلگەنــدە ئۆزىدىكــى ئەقىل-پاراســەتنى بىھــۇدە 
زايــە قىلىۋەتكەنلىكىنــى ھېــس قىلىــپ، دىنــى ئىلىمگــە جۈملىدىــن فىقھــى ئىلمىگــە ئۆزىنــى 
بېغىشــاپ ئوقــۇپ، ئاخىــرى دۇنيــادا بارمــاق بىلەن ســانىلىدىغان مەشــھۇر ئالىماردىــن بولۇپ 
قالغــان، شــۇنداقا خوراســان دىيارىــدا نۇرغۇنلىغــان ئالىمارنى، پىقھىشۇناســارنى يېتىشــتۈرۈپ، 
مۇســۇلمانارغا مەنپەئەتلىــك ئالىمغــا ئايانغانىــدى. ئــۇ يازغــان چــوڭ ھەجىملىك تەپســىردىن 
ــان  ــدە يازغ ــەر ھەققى ــۈك پەنل ــق تۈرل ــى قاتارلى ــۇل فىقھ ــى، ئۇس ــس، فىقھ ــقا، ھەدى باش
ــام  ــۇپ، ئىس ــاھىد بول ــە ش ــم ئىكەنلىكىگ ــا ئالى ــەدەر كاتت ــڭ نەق ــرى ئۇنى ــا كىتابلى بىباھ

كۇتۇپخانىلىرىنىــڭ پەخــرى زىننىتــى ســۈپىتىدە ھېلىھــەم كۆزلەرنــى قاماشــتۇرماقتا. 

ــول توســۇپ، قاراقچىلىــق قىلىدىغــان،  ــەن ســەرەخس شــەھىرى ئارىســىدا ي ــرۇد بىل ئەب
ــە  ــاز تەۋب ــى ئىي ــل ئىبن ــچ تاشــايدىغان فۇزەي ئىســمىنى ئاڭلىغانكىشــىنىڭ قەلبىگــە قورقۇن
قىلغاندىــن كېيىــن، ئىلىم-بىلىمگــە، ئىبادەتكــە ئۆزىنــى بېغىشــاپ، ئاخىرىــدا شەيخۇلئىســام 
ــكار ئالىمغــا ئايانغــان بولــۇپ، ئىســامى كىتابــاردا  ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن مەشــھۇر تۆھپى

ــپ تۇرااليســىز.  ــا ئۇچرىتى ــى پات-پات ــارەك نامىن ــڭ مۇب ئۇنى



62

مەرىپەت ژۇرنىىل             2020-يىللىق 2-سان 

ــدە  ــەۋەبىدىن كىچىكى ــق س ــاالم نامراتلى ــى ئابدۇسس ــز ئىبن ــم ئى ــھۇر ئالى ــا مەش دۇنياغ
ئوقۇشــقا مۇيەسســەر بواللمىغــان بولســىمۇ، چــوڭ بولغانــدا ئىلىمگــە قىزىقتۇرغــان دەمەشــىق 
ــپ،  ــەن بېرىلى ــۇدى بىل ــۈن ۋۇج ــە پۈت ــەۋەبلىك، ئىلىمگ ــۈش س ــر چ ــجىدىدىكى بى مەس
جاپالىــق تىرىشــىش نەتىجىســىدە ئالــاھ ئۇنــى پۈتــۈن ئىســام دۇنياســىدا تاكــى قىيامەتكــە 
قــەدەر مەنپەئەتلىــك ئالىماردىــن قىلــدى. شــۇنداقا ئــۇ ھــەر قايســى ئىســام ئىلىملىرىــدە 
كامالەتكــە يېتىــپ، »ئۆلىماالرنىــڭ ســۇلتانى« دەپ ئاتالــدى. ئــۇ ئىســام ئۈممىتىگــە ئــون 
ســەككىزدىن ئارتــۇق داڭلىــق ئەســەر قالــدۇرۇپ كەتكــەن بولــۇپ، بۇنىــڭ ئىچىــدە كــۆپ 

قىســىملىق كىتابارمــۇ بــار ئىــدى. 

مەشــھۇر تارىــخ ئالىمــى ياقــۇت ھەمەۋىنىــڭ رىۋايىتىگــە قارىغانــدا، ياۋروپادىكــى پــارالق 
ــپانىيە( دە،  ــى ئىس ــۇس )بۈگۈنك ــان ئەندول ــە ئايانغ ــەت مەركىزىگ ــام ئىلىم-مەدەنىي ئىس
شــۇنداقا پۈتــۈن دۇنيــادا ئۆزىنىــڭ ئىلىم-بىلىمىنىــڭ بىپايانلىقــى ۋە نۇرغۇنلىغــان مەشــھۇر 
ئەســەرلىرى بىلــەن داڭ چىقارغــان بۈيــۈك ئالىــم ئىبنــى ھــەزم ئەســلىدە ۋەزىــر ئائىلىســىدىن 
بولــۇپ، شــاھانە ســارايدا راھەت-پاراغەتتــە ياشــايتتى. ئــۇ يىگىرمــە ئالتــە ياشــقا كىرگەنــدە 
مەلــۇم بىــر جىنــازا نامىزىغــا بېرىــپ، مەســجىدتە ئولتۇرۇشــتىن بــۇرۇن ئوقۇلىدىغــان ئىككــى 
رەكــەت نامازنىــڭ قايســى ۋاقىتتــا ئوقۇلىدىغــان، قايســى ۋاقىتتــا چەكلىنىدىغانلىقىنــى بىلەلمەي، 
ئادەتتىكــى بىــر ئــادەم ئالدىــدا ئۇياتقــا قالغــان، شــۇنىڭ بىلــەن ئۆيگــە قايتىپــا ۋەزىرلىــك 
مەنســىپىدىن ۋاز كېچىــپ، ئىلىــم يولىغــا كىرىــپ مەشــھۇر تەپسىرشــۇناس ئىمــام تەبەرىدىــن 
قالســىا ئــەڭ كــۆپ كىتــاب يازغــان، مــول ھوســۇللۇق، بارمــاق بىلەن ســانىلىدىغان مەشــھۇر 

ئالىماردىــن بولــۇپ قالغانىــدى. 

ئــەرەب تىلــى ساھەســىدىكى تەڭداشســىز ئالىماردىــن كىســائى ئــۆز زامانىســىدىكى ئىلىــم 
پېشۋاســى ھاپىــز ئەبــۇ ئەھمــەت بۇخــارى، مەشــھۇر مىســىر قازىســى ھارىــس ئىبنى مىســكىن 
قاتارلىقارمــۇ يېشــىنىڭ چوڭىيىــپ قېلىشــىغا قارىمــاي، ئىلىــم تەھســىل قىلىــپ، مۇســۇلمانار 

ئۈچــۈن ئۆچمــەس تۆھپــە ياراتقــان، تۈگىمــەس شان-شــەرەپ كەلتۈرگــەن ئالىمــاردۇر. 

بــۇ ھەقتــە ئــەرەب، ئېنگىلىــز ھەتتــا ئۇيغــۇر ئالىملىرىدىنمــۇ ناھايىتــى كــۆپ نەمۇنىلــەر 
بــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ھەممىســى بىزگــە ئىلىــم ئۆگىنىشــتە ياشــنىڭ ئاساســلىق ئۆلچــەم 
بواللمايدىغانلىقىنــى، ئىنســاننىڭ يۈكســەك ھىممىتــى، ســۇنماس غەيرىتــى بولســىا ھــەر ۋاقىت 

ئىلىــم ئۆگىنەلەيدىغانلىقىدىــن ئىبــارەت روشــەن ھەقىقەتنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. 

بۈگۈنكــى دۇنيــادا، ياۋروپــا ھەتتــا كــۆپ قىســىم ئەرەبلەردىــا ئەمــەس، بىــز ياشــاۋاتقان 
تۈركىيەدىمــۇ مەكتــەپ ئۇنىۋېرســىتېتارنىڭ دەرۋازىســى چوڭ-كىچىــك، ئەر-ئايــال، يەرلىــك-
چەتئەللىــك ھەممــە ئادەمگــە كــەڭ ئېچىۋېتىلگــەن بولــۇپ، ھــەر كىشــىنىڭ ئىلىــم بۇلىقىدىــن 
ســۇ ئىچىشــىگە ئەركىــن شــارائىت يارىتىــپ بېرىلگــەن. نۆۋەتتــە ئىســتانبۇلنىڭ ھەرقايســى 
ــان چوڭ-كىچىــك، ئــەر- ــم ۋە شــەرىئەت بىلىملىرىنــى ئۆگىنىۋاتق ــان كەرى ــدا قۇرئ جايلىرى
ئايــال ئىلىمســۆيەر، دىنســۆيەر مۇســۇلمانلىرىمىز بــار بولــۇپ، ئاڭاشــارغا قارىغانــدا بــۇالر 
ناھايىتــى چەتكــە قېقىلىدىغــان، كەمســىتىلىدىغان، ئــۇالر ھەققىــدە ھەتتــا ھاقارەتلىــك ســۆزلەر 
ــەردە  ــا. ئــۇالر ئىقتىســادى، ئىجتىمائــى جەھەتل ــار بايقالماقت قىلىنىدىغــان نورمالســىز ئەھۋال
قولــاش ۋە قەدىرلىنىشــنىڭ ئورنىغــا قىممىتــى يەرگــە ئۇرۇلماقتــا. شــۇنى بىلىــش كېرەككــى، 
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ــۈل  ــقا كۆڭ ــتۈرۈپ چىقىش ــى يېتىش ــى ئۆلىمالىرىن ــەن ۋە كەلگۈس ــى قەدىرلىمىگ ئالىملىرىن
بۆلمىگــەن مىللــەت مەڭگــۈ رونــاق تاپالمايــدۇ. 

ئوقــۇش يېشــىدىكى بالىارنىــڭ مەكتەپتە ئوقــۇش تەشەببۇســى ئىلگىرى سۈرۈلســىمۇ، ئەمما 
ھەممىگــە ئايانكــى، جەمىيەتتىكــى پاســاتچىلىق، ئايالــار پىتنىســى، ئەقىــدە ھــەم ئىدىيە-پىكىر 
بۇزغۇنچىلىقــى، ئەخاقــى يىمىرىلىــش، تۈرلــۈك مىللەتلــەر مەدەنىيىتىنىــڭ گىرەلىشــىپ كېتىشــى 
قاتارلىــق ئۇيغــۇر ئەۋالدلىرىغــا ســەلدەك ھۇجــۇم قىلىــپ كېلىۋاتقان بــۇ ئاپەتلەردىــن ئۇالرنى 
ــى  ــىدىكى دىن ــن كەلگۈس ــڭ يېقى ــاقاپ قېلىــش، مىللىتىمىزنى ــى مۇســۇلمانارنى س ۋە ئومۇم
ۋە مىللــى ئىســتىقبالىنى بەلگىلەيدىغــان مۇھىــم ۋەزىپىلەرنىــڭ بىرىــدۇر. ئوقــۇش يېشــىدىن 
ــن  ــەرز ئەيى ــر مۇســۇلمانغا پ ــانغان ھەربى ــاش ۋە ياش ــۇرا ي ــاش، ئوتت ــەن ي ــۈپ كەتك ئۆت
بولغــان مۇھىــم ئەقىــدە بىلىملىــرى، ئــاز دېگەنــدە ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇيالىغــۇدەك 
بولســىمۇ قۇرئــان ۋە تەجۋىــد، قىز-ئايالــار ئۈچــۈن ھەيز-نىفــاس ئەھكاملىــرى قاتارلىــق 
ــر  ــەردۇر. ھەربى ــان ئىلىمل ــن قالمايدىغ ــدا پەرزلىكتى ــر زامان ــچ بى ــى ئۆگىنىــش ھې ئىلىملەرن
ــەرىئەتنىڭ  ــلىرىدا ش ــۆز ئىش ــچى-خىزمەتچىلەرنىڭ ئ ــڭ ۋە ئىش ــڭ، ھۈنەرۋەننى تىجارەتچىنى

نېمىلەرنــى ھــاالل، نېمىلەرنــى ھــارام قىلغانلىقىنــى ئۆگىنىۋېلىشــى پــەرز بولىــدۇ. 

 قىسقىســى، مۇســۇلمان ئەر-ئايــال ھاياتنىــڭ ھــەر خىــل ســەھنىلىرىدە ئىلىمگــە ھــەر 
ۋاقىــت موھتــاج بولــۇپ تۇرىــدۇ. 

ــدۇ:  ــداق دەي ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن ــدە پەيغەمب ــم ئۆگىنىشــنىڭ زۆرۈرلۈكــى ھەققى  ئىلى
ــام  ــەرزدۇر«]1]. ئىم ــۈن پ ــال ئۈچ ــەر ۋە ئاي ــۇلمان ئ ــر مۇس ــش ھەربى ــم ئۆگىنى »ئىلى
ــان  ــا تىنىۋاتق ــۇ ھەتت ــە يېمەك-ئىچمەكتىنم ــانار ئىلىمگ ــدۇ: »ئىنس ــداق دەي ــەد مۇن ئەھم

ــۇر«.  ــرەك ئېھتىياجلىقت ــلىرىدىنمۇ بەك نەپەس

ــدا،  ــان ۋاقتىم ــارەت قىلغ ــەھەرلەرنى زىي ــايدىغان ش ــۇلمانلىرى ياش ــۇڭگان مۇس ــەن ت م
ــى  ــم دىن ــقا مۇھى ــان ۋە باش ــڭ قۇرئ ــۇلمان بوۋاي-مومايلىرىنى ــۇڭگان مۇس ــانغان ت ياش
بىلىملەرنــى ئۆگىنىــش ئۈچــۈن ئېچىلغــان كۇرســارغا توپ-تــوپ بولــۇپ كېتىــپ بارغــان 
كۆرۈنۈشــلىرىنى كــۆرۈپ، -ھــەي، قاچانمۇ بىزنىــڭ خەلــق مۇشــۇنداق ئىلىم-بىلىمگە كۆڭۈل 

ــدۇ.  ــۇ ئېســىمدىن چىقماي ــم ھېلىم ــوالر؟-دەپ ھەســرەت چەككىنى ــان ب بۆلىدىغ

ــەن،  ــدى ئۆگىنەلمەيم ــا »ئەم ــقا كىرە-كىرمەي ــە ياش ــۇلمانار يىگىرم ــى مۇس بىزدىك
ــراپ  ــام پىقى ــەن، كال ــىمدە تۇتالمايم ــدى، ئېس ــپ قال ــم ھېرى ــدى، بېلى ــپ قال ــم قېتى تىلى
قالــدى، پۇتــۇم ســىقىراپ قالــدى« دەپ ئىلىــم ئۆگىنىشــتىن ۋاز كېچىــدۇ. ئوتتۇز-قىرىــق 
ياشــارغا بېرىــپ قالغانــار بولســا ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۇياقتــا تۇرســۇن، كىتــاب ئوقۇشــنىمۇ 
ياقتۇرمايدىغــان بولــۇپ قالىــدۇ. كوچىــاردا، دوقمۇش-دوقمۇشــاردا، ئاشــخانا، چايخانىــاردا 
بىكارچىلىقتىــن ۋاقتنــى ئۆتكــۈزۈپ بواللمــاي، توپ-تــوپ بولــۇپ پاراڭلىشــىۋاتقان، ســورۇن 

ــز.  ــپ تۇرااليمى ــت ئۇچرىتى ــەر ۋاقى ــىلەرنى ھ ــان كىش قىزىتىۋاتق

— )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇرېھىم دۆلەت(

]1] ئىمــام ئىبنــى ماجــە رىۋايىتــى، ئەلامــە مۇھەممــەد ئىبنــى ناســىرۇددىن ئەلبانــى »ســەھىھۇلجامىئ«ناملىق ئەســىرىدە 

»ســەھىھ« دېگــەن. 
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ــى  ــەن كۆرگىل ــۆز بىل ــان ۋە ك ــد19( دەپ ئاتىلىدىغ ــى )كوۋى ــا ۋىرۇس ــۈن كورون بۈگ
ــا  ــدى. دۇني ــۈرۈپ قوي ــا چۈش ــەچ ھالغ ــى پال ــۈل دۇنيان ــەت پۈتك ــر ئاپ ــان بى بولمايدىغ
نوپۇســىنىڭ يېرىمــى ئۆيلىرىدىــن تاالغــا چىقالمايــدۇ، دۆلەتلــەر چېگرالىرىنــى تاقىــدى، دۆلەت 
ــلىرى  ــۇق قاتناش ــاۋا ۋە قۇرۇقل ــۇۋېتىلدى. ھ ــش توس ــەھەرلەرگە كىرىش-چىقى ــدە ش ئىچى
توختىــدى، مەكتەپلــەر، زاۋۇت-فابرىكىــار ھەممىســى تاقالــدى، يىغىــپ ئېيتقانــدا ئىنســانار 
ــۇنىڭلىق  ــدى. ش ــلەپ-چىقىرىش توختى ــدى، ئىش ــى تاقال ــڭ ھەممىس ــىدىغان يەرلەرنى توپلىش
بىلــەن بــۇ كۆرۈنمــەس بــاال تىــز ســۈرئەتتە تارقىلىۋاتىــدۇ. دۇنيــا مىقياســىدا بىــر مىليۇندىن 
ئارتــۇق ئىنســانغا يۇقــۇپ، دوختۇرخانىارغــا تىقىۋەتتــى. يــۈز مىڭلىغــان ئادەمنــى جېنىدىــن 
ــىمىگە  ــانىيەتنى ساراس ــۈل ئىنس ــۋال پۈتك ــۇ ئەھ ــدۇ. ب ــان ئېلىۋاتى ــدى ۋە ج ــۇدا قىل ج
ســالدى. ھــەر قايســى دۆلەتلــەر بــۇ ۋىرۇســنىڭ تېخىمــۇ كــەڭ تارقــاپ كېتىشــنىڭ ئالدىنــى 
ئېلىــش ئۈچــۈن، كېســەل بايقالغــان رايۇنارنــى كارانتىنغــا ئېلىــش، ســاغام كىشــىلەرنىڭمۇ 
ــدۇ.  ــى قوللىنىۋاتى ــا چىقماســلىقنى تەشــەببۇس قىلىــش چارىلىرىن ــۇرۇپ، كوچىغ ــدە ئولت ئۆيى
ــۇ  ــۇرالر: ب ــۈن مۇتەخەسســىس دوخت ــلەۋاتقان پۈت ــىدە ئىش ــا ۋىرۇســى ساھەس ــادا كورون دۇني
ۋىرۇســقا يۇقۇملىنىشــتىن ساقلىنىشــنىڭ ئــەڭ ئۈنۈملــۈك چارىســى ۋىرۇســقا يۇقۇمانغانارغــا 

ــدە بىرلىشــىدۇ.  ــش ئىكەنلىكى ــەت بېرى ــا ئەھمىي ــن كەلمەســلىك، شەخســىي تازىلىقق يېقى

ــان  ــى ناماي ــەللەمنىڭ مۇجىزىس ــى ۋەس ــەللەلاھۇ ئەلەيھ ــەر س ــەردە پەيغەمب ــۇ ي ــا ب مان
بولىــدۇ. چۈنكــى ســەھىيە ساھەســىدىكى مۇتەخەسسىســلەر ئەمدىلىكتــە بىلىــپ يەتكــەن بــۇ 

ــۇرۇن ئۆگەتكــەن.  ــل ب ــەر ئەلەيھىسســاالم 1400 يى ــى پەيغەمب چارىن

ــارت  ــل 17-م ــدە 2020-يى ــك گېزىتى ــۇز ۋې ــان نىي ــدا چىقىدىغ ــە ئامېرىكى ــۇ ھەقت ب

كورونا رەسۇلۇلالھنىڭ مۆجىزىسىنى
 ئوتتۇرىغا چىقاردى

ئابدۇلئەھەد ھاپىز
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كۈنــى »مۇھەممــەد پەيغەمبــەر ئىمــان بىلــەن ئەقىلنــى تەڭپۇڭاشــتۇردى« دېگــەن تېمىــدا 
بىــر ماقــاال ئېــان قىلىنــدى. 

 )Rice Üniversitesi( ئۇنىۋېرســىتېتى  گــۈرۈچ  ئامېرىــكا  ئاپتــورى  ماقالىنىــڭ 
 .Dr( ــىدىن ــج كونس ــور كرەي ــتىئان دوكت ــورى خرىس ــى پروفېسس ــلىق فاكۇلتېت جەمئىيەتشۇناس

دۇر]1].   )Considine  Craig

ــي  ــور ئانتونى ــت مۇتەخەسسىســى دوكت ــدۇ: »ئىممۇنىتې ــداق دەي ــور ماقالىســىدا مۇن ئاپت
فاۋچــى ۋە تېببىــي مۇخبىــر دوكتــور ســانجاي گۇپتاغــا ئوخشــاش مۇتەخەسسىســلەر يۇقۇملۇق 
ــن ۋە  ــق، كارانتى ــى تازىلى ــۈن ياخش ــش ئۈچ ــى ئېلى ــىنىڭ ئالدىن ــەللىكلەرنىڭ تارقىلىش كېس

باشــقىاردىن ئايرىلىشــنىڭ ئــەڭ ئۈنۈملــۈك قــورال ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. 

يەنە كىمنىڭ ياخشى تازىلىق ۋە كارانتىن قىلىشنى تەۋسىيە قىلغانلىقىنى بىلەمسىز؟

ــل(  ــە 1400 يى ــم بويىچ ــرى تەقۋى ــل )ھىج ــەد 1300 يى ــرى مۇھەمم ــام پەيغەمبى ئىس
ــەللىكلەر  ــك كېس ــداق ئەجەللى ــۇ بۇن ــى ئ ــان. ھالبۇك ــىيە قىلغ ــى تەۋس ــرى بۇن ئىلگى
مەسىلىســىدە ھەرگىزمــۇ مۇتەخەسســىس ئەمــەس ئىــدى. مۇھەممەدنىــڭ COVID-19 غــا 
ــتا  ــى تۇرۇش ــا قارش ــش ۋە ئۇنىڭغ ــى ئېلى ــەلنىڭ ئالدىن ــان كېس ــز تارقايدىغ ــاش تى ئوخش

ــار«.  ــەتمىلىرى ب ــۈك كۆرس ــى ئۈنۈمل ناھايىت

ــلىرىدىن  ــاالمنىڭ ھەدىس ــەر ئەلەيھىسس ــىدا پەيغەمب ــىدىن ماقالىس ــگ كونس ــور كرەي دوكت
ــار:  ــا ب ــى نۇقت ــان ئىكك ــى تارتق ــڭ دىققىتىمن ــدا مېنى ــۇ ماقالى ــەن. ب ــەر بەرگ ئۆرنەكل

ــى  ــەن ئەقىلن ــان بىل ــاالم ئىم ــەد ئەلەيھىسس ــى »مۇھەمم ــڭ تېمىس ــا: ماقالىنى 1_ نۇقت
تەڭپۇڭاشــتۇردى«. 

ــڭ  ــش ئالاھنى ــە ئى ــان ياخشــى-يامان ھەمم ــادا بولۇۋاتق ــۇ ســۆزنىڭ مەنىســى: دۇني ب
ــەن  ــى بىل ــڭ خالىش ــمۇ ئالاھنى ــەن يۇقۇملىنىش ــرۇس بىل ــدۇ. ۋى ــەن بولى ــرى بىل تەقدى
ــاھ  ــۇ ئىمــان. ئال ــرەك. ب ــا تەۋەككــۇل قىلىــش كې ــدۇ. شــۇڭا ھــەر ئىشــتا ئالاھق بولى
تائــاال ئۆزىمىزنــى ھــەر تۈرلــۈك باال-ئاپەتلەردىــن، كېســەللىكلەردىن قانــداق قوغدىنىشــنىڭ 
چارىســىنى تېپىــپ ئۇنــى ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن بىزگــە ئەقىل-پاراســەت ئاتــا قىلغــان. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن قولىمىزدىــن كېلىدىغــان چارە-تەدبىرلەرنــى قىلىــش ئەقىلنى ئىشــلەتكەنلىك. 
ئــەڭ مۇھىمــى پەيغەمبــەر ســەللەلاھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم ئالاھنىــڭ تەقدىرىگــە ئىشــىنىش 
بىلــەن ئەقىلنــى ئىشــلىتىپ ســەۋەبلەرنى قىلىشــقا ئۈندەيتتــى. بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن 
ئىــدى: »ئالــدى بىلــەن تۆگىڭىزنــى باغــاڭ، ئاندىــن ئالاھقا تەۋەككــۈل قىلىــڭ« دېگەن.]2]

]1] ئىنگىلىزچە بىلىدىغانار مۇنۇ ئادرىستىن ماقالىنىڭ ئەسلىنى كۆرەلەيدۇ. 
… newsweek. com/prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798?amp=1

]2] ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى. 
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يەنــى بىــز قولىمىزدىــن كېلىدىغــان بارلىــق چارە-تەدبىرلەرنى ۋە ســەۋەبلەرنى نۇقسانســىز 
ــا تەۋەككــۇل قىلىشــىمىز ۋە ئالاھتىــن يــاردەم تىلــەپ، بىزنــى  قىلىشــىمىز، ئاندىــن ئالاھق
ــەن  ــات بىل ــا مۇشــۇ ئىككــى قان ــز مان ــرەك. بى ــا قىلىشــىمىز كې ساقلىشــىنى ســوراپ دۇئ
بەخت-ســائادەت ئاســمىنىدا پــەرۋاز قىااليمىــز، ھــەر تۈرلــۈك خېيىم-خەتەردىــن قۇتۇلــۇپ 
ــاق،  ــپ قالس ــن ئايرىلى ــڭ بىرىدى ــى قاناتنى ــۇ ئىكك ــااليمىز. ب ــا باس ــز ۋە ئالغ قاالاليمى

ھېچقانــداق ئىشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرالمايمىز. 

ــەللەردىن  ــۇق كېس ــەد )يۇقۇمل ــرى مۇھەمم ــامنىڭ پەيغەمبى ــڭ: »ئىس ــا ئاپتورنى 2_ نۇقت
ــرى  ــل( ئىلگى ــە 1400 يى ــى بويىچ ــرى تەقۋىم ــل )ھىج ــى( 1300 يى ــاقلىنىش چارىلىرىن س
تەۋســىيە قىلغــان. ھالبۇكــى ئــۇ بۇنــداق ئەجەللىــك كېســەللىكلەر مەسىلىســىدە ھەرگىزمــۇ 

ــدى« دېگــەن ســۆزى.  ــەس ئى ــۋى« مۇتەخەسســىس ئەم »ئەنئەنى

ــىغا  ــا ۋىرۇس ــەن كورون ــىغا كەلگ ــانارنىڭ بېش ــۈن ئىنس ــى: بۈگ ــۆزنىڭ مەنىس ــۇ س ب
ــاراپ  ــدە ت ــق ئىچى ــەلنىڭ خەل ــۇ كېس ــەللەرنى داۋاالش ۋە ب ــۇق كېس ــاش يۇقۇمل ئوخش
ــا  ــەللەرنى كارانتىنغ ــىنىڭ كېس ــۈك چارىس ــەك ئۈنۈمل ــنىڭ ئ ــى ئېلىش ــىنىڭ ئالدىن كېتىش
ــر  ــدە بى ــش ۋە كۈن ــى قىلى ــەن كۆرۈشىشــىنى مەنئ ــۇالر بىل ئېلىــش، ســاق كىشــىلەرنىڭ ئ
نەچچــە قېتىــم قولىنــى، يۈزىنــى يۇيــۇش ئىكەنلىكىنــى دۇنيادىكــى يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر 
مۇتەخەسسىســلىرى ئــۇزۇن يىللىــق تەجرىبــە ئېلىــپ بېرىــش ئارقىلىق ئېرىشــكەن نەتىجىســى. 
ــۇرۇن  ــل ب ــن 1400 يى ــى بۇنىڭدى ــۇ چارىن ــەللەم ب ــى ۋەس ــەللەلاھۇ ئەلەيھ ــەر س پەيغەمب
تەۋســىيە قىلغــان. ھالبۇكــى ئــۇ بۇنــداق كېســەللەرنى داۋاالش ئۇســۇلىنى ئۆگەنگــەن ياكــى 
ــدى.  ــەس ئى ــۇر ئەم ــان مۇتەخەسســىس دوخت ــە قىلغ ــۈرۈپ تەجرىب ــىدىن كەچ ــى بېش بۇن

ئۇنداقتــا پەيغەمبــەر ســەللەلاھۇ ئەلەيھى ۋەســەللەمنىڭ يۇقۇملۇق كېســەلدىن ساقلىنىشــنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن قىلغــان تەۋســىيەلىرىنى بىــر كــۆرۈپ باقايلى: 

ــپ  ــڭ تارقىلى ــەردە ۋابانى ــر ي ــەر بى ــەن: »ئەگ ــداق دېگ ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن پەيغەمب
كەتكەنلىكىنــى ئاڭلىســاڭار، ئــۇ يەرگــە كىرمــەڭار؛ ئەگــەر ۋابــا ســىلەر تۇرغــان بىــر جايــدا 

تارقالســا، ئــۇ يەردىــن قېچىــپ چىقمــاڭار«]1]. 

يەنــە مۇنــداق دېگــەن: »يۇقۇملــۇق كېســەلگە گىرىپتــار بولغانــار ســاغام كىشــىلەردىن 
يىــراق تۇرۇشــى كېــرەك« دېــدى]2]. 

ئائىشــە رەزىيەلاھــۇ ئەنھادىــن رىۋايــەت قىلىنىدۇكــى، ئۇ رەســۇلۇلاھ ســەللەلاھۇ ئەلەيھى 
ۋەســەللەمدىن تائــۇن )ۋابــا( ھەققىــدە ســورىغاندا، رەســۇلۇلاھ ئۇنىــڭ مۇنــداق دېگــەن: 
ــى  ــاھ ئۇن ــدۇ. ئال ــان كىشــىگە ئەۋەتى ــى خالىغ ــۇپ، ئۇن »تائــۇن ئالاھنىــڭ ئازابــى بول

]1] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. 

]2] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايتى. 



67

مەرىپەت ژۇرنىىل              2020-يىللىق 2-سان 

مۇئمىنلــەر ئۈچــۈن رەھمــەت قىلــدى. تائــۇن كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان كىشــى ئالــاھ 
يازمىغــان نەرســىنىڭ بېشــىغا كەلمەيدىغانلىقىنــى بىلگــەن، ســەۋر قىلىــپ، ئالاھتىــن ســاۋاب 
ئۈمىــد قىلغــان ھالــدا شــەھىرىدە ئولتۇرســا، ئۇنىڭغــا شــېھىدنىڭ مۇكاپاتــى بېرىلىــدۇ«]1]. 

ــۇن  ــان: »تائ ــەت قىلغ ــداق رىۋاي ــاالمدىن مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــەد پەيغەمب ــام ئەھم ئىم
كېســىلىگە گىرىپتــار بولغــان كىشــى ئالــاھ يازمىغــان نەرســىنىڭ بېشــىغا كەلمەيدىغانلىقىنــى 
ــا،  ــدا شــەھىرىدە ئولتۇرس ــان ھال ــد قىلغ ــن ســاۋاب ئۈمى ــپ، ئالاھتى بىلگــەن، ســەۋر قىلى

ئۇنىڭغــا شــېھىدنىڭ مۇكاپاتــى بېرىلىــدۇ«]2]. 

ئىبنــى ھەجــەر »بــۇ ھەدىســنىڭ تېكىســتى مەزكــۇر كىشــى ۋابــا كېســىلىدىن ئۆلمىگــەن 
تەقدىردىمــۇ، ئۇنىڭغــا شــېھىدنىڭ ســاۋابى بېرىلىدىغانلىقىنــى تەقــەززا قىلىــدۇ« دېگــەن]3]. 

ــق  ــاقايدىغان تازىلى ــتىن س ــانارنى يۇقۇملىنىش ــە ئىنس ــاالم يەن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئادىتىــدە چىــڭ تۇرۇشــقا كۈچلــۈك ئىلھامانــدۇردى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تۆۋەندىكى 

ــارەك ســۆزلىرىنى ئوبــدان ئويلىنىــڭ:  مۇب

»پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر«]4]. 

ــم  ــۈچ قېتى ــى ئ ــن قوللىرىن ــن كېيى ــن ئويغانغاندى ــڭار ئۇيقىدى ــىلەرنىڭ بىرى »س
ــەردە  ــڭ قەي ــدا قوللىرىنى ــۇ ئۇخاۋاتقان ــى ئ ــۇن؛ چۈنك ــا تىقمىس ــك قاچىغ يۇمىغۇچىلى

بولغانلىقىنــى بىلمەيــدۇ«]5]. 

»تاماقنىڭ بەرىكىتى تاماقنىڭ ئالدى-كەينىدە قول يۇيۇشتا«]6]. 

يەنــە دوختــۇرالر ئــۇزۇن مۇددەتلىــك تەتقىقــات نەتىجىســىدە كورۇنــا ۋىرۇســىنىڭ قــول 
ئارقىلــق كــۆز، بــۇرۇن ۋە ئېغىــز يولــى بىلــەن يۇقىدىغانلىقىنــى؛ يۇققاندىــن كېيىنمــۇ مەزكۇر 
ئورۇنــاردا تــۆت ســائەت تۇرىدىغانلىقىنــى، ئەگــەر تــۆت ســائەت ئىچىــدە مەزكــۇر ئورۇنارنى 
ــۇ  ــل تازىلىقنىم ــى. بۇخى ــەپ چىقت ــى يەكۈنل ــنىڭ يوقىلىدىغانلىقىن ــە ۋىرۇس ــاپ بەرس تازى
ــر  ــاال بى ــاھ تائ ــىلەن: ئال ــز. مەس ــى كۆرىمى ــاالمنىڭ ئۆگەتكەنلىكىن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
كۈنــدە بــەش ۋاقىــت نامــاز ئوقۇشــنى، ناماز ئوقــۇش ئۈچــۈن تاھــارەت ئېلىشــنى بۇيرۇغان. 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تاھــارەت ئالغانــدا، ئىككــى قولنــى ئــۈچ قېتىــم يۇيۇشــنى ۋە قولنى 
يۇغانــدا، بارماقلىرىنىــڭ ئارىســىنى ياخشــىاپ يۇيۇشــنى، ئاغزىنــى ســۇ بىلــەن ئــۈچ قېتىــم 

]1] بۇخارى رىۋايىتى )3474(. 

]2] ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان )26139( سەھىھ ھەدىس. 

]3] فەتھۇلبارى 194/10. 

]]] مۇسلىم رىۋايىتى. 

]]] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايتى. 
]]] ئىمــام ئەبــۇ داۋۇد، ئىمــام ئەھمــەد ۋە باشــقا ھەدىــس ئىماملىــرى رىۋايــەت قىلغــان. ھەدىســنىڭ ســەنەدى زەئىــف، 

مەنىســى ســەھىھ ۋە تازىلىــق ئىماننىــڭ يېرىمــى دېگــەن ســەھىھ ھەدىســقا ئۇيغۇنــدۇر. 
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غەرغــەر قىلىشــنى، بۇرنىنــى ئــۈچ قېتىــم ســۇ بىلــەن مەزمــەزە قىلىــپ تازىاشــنى ئۆگەتكەن. 
بىــز مۇســۇلمانار ئەنــە شــۇنداق تاھــارەت ئالىمىــز. 

بــۇ يــەردە دىققــەت قىلىدىغــان يەنــە بىــر نۇقتــا، يۇقىرىــدا دوختۇرالرنىــڭ ۋىــرۇس كۆز، 
بــۇرۇن ۋە ئېغىــز قاتارلىــق ئورگانارنىــڭ قايســى بىرىگــە يۇقســا، شــۇ يــەردە تۆت ســائەت 
تۇرىدىغانلىقىنــى بايقىغانلىقىنــى ئېيتتــۇق. بۇنىڭغــا ئاساســەن بــەش نامازنىــڭ ۋاقىتلىرىنىڭمــۇ 
چــوڭ مۆجىــزە ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ. نامازالرنىــڭ ۋاقىتلىرىغــا قارىســاق، بامــدات 
ــڭ ئارىســى  ــان نامازالرنى ــۆت ســائەتتىن كــۆپ ئىكــەن، قالغ ــەن پىشــىننىڭ ئارىســى ت بىل
تــۆت ســائەتتىن ئــاز ئىكــەن. بۇنىمــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم چاشــگاھ نامىزىنى ئوقۇشــنى 
ســۈننەت قىلىــش بىلــەن ھــەل قىلغــان. چاشــگاھ نامىزىنىــڭ ۋاقتــى كــۈن چىقىــپ دۇنيانــى 
تولــۇق يورۇتقاندىــن باشــاپ پىشــىن ۋاقتــى كىرگۈچىلىــك ئارىلىقتــۇر. مەســىلەن: ھازىرقــى 
ۋاقىتتــا ئەتتىگــەن ســائەت ســەككىزدىن كېيىــن چاشــگاھ نامىــزى ئوقۇغــان كىشــى، بامــدات 

بىلــەن پىشــىننىڭ ئارىســىنى تــۆت ســائەتتىن ئازغــا چۈشــۈرىدۇ. 

بــۇ يــەردە بــەزى ســوئالار كېلىــدۇ: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇنىڭدىــن 1400 يىــل 
بــۇرۇن، بۇنــداق ۋابانىڭ تــاراپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىپ، ئىنســانارنى ئۇنىــڭ خەتىرىدىن 
قوغداشــنىڭ چارىســىنى قەيەردىــن بىلگــەن؟ بــۇ ســوئالنىڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا بۇنــى 
ئالــاھ بىلدۈرگــەن، دېيشــتىن باشــقا جاۋابــى يــوق. دېمــەك، كورونــا ۋىرۇســى مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزلىگەنلىرى ئالاھنىــڭ ئۇنىڭغــا ئېلھــام قىلغــان ۋەھيــى ئىكەنلىكىنــى 
پۈتكــۈل دۇنياغــا نامايــان قىلــدى. »)ئــۇ( ئــۆز نەپســى خاھىشــى بويىچــە ســۆزلىمەيدۇ. 

پەقــەت ئۇنىڭغــا نازىــل قىلىنغــان ۋەھيىنىــا ســۆزلەيدۇ«]1]. 

ئەگــەر بىــراۋ كېســەل بولۇپ قالســا قانــداق قىلىشــى كېــرەك؟ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئاغرىــق تارتىۋاتقــان ســاھابىلىرىگە قانــداق نەســىھەتلەرنى قىاتتى؟

ــكە  ــقا ۋە دورا ئىزدەش ــىلەرنى داۋالىنىش ــم كىش ــەر دائى ــاالم ھ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئىلھاماندۇراتتــى. ئــۇ مۇنــداق دېگــەن ئىــدى: »ئالــاھ تائــاال دورىســى يــوق ھېچقانــداق 

ــۈرمىدى«.]2] ــەل چۈش كېس

ئالــاھ تائــاال بىزگــە ئاڭلىــق بولۇشــنى، ئىســامنى توغــرا چۈشىنىشــنى ۋە ئەقلىمىزنــى 
توغــرا ئىشلىتىشــنى نېســىپ قىلســۇن. ئالــاھ تائــاال بىزلەرنــى، باال-چاقــا، ئۇرۇق-تۇغقــان 

ۋە بارلىــق مۇســۇلمانارنى بــۇ ۋابــا باالســىدىن قۇتۇلدۇرســۇن. ئامىــن.

— )بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ(

]1] سۈرە نەجم: 3-4-ئايەتلەر. 

]2] بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايتى. 
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 )بىر قانچە تارىخىي شەخسلەر ھەققىدە ئىسمائىل ھاجى بىلەن سۆھبەت(

ئىاۋە: 

ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتان خىتــاي مۇستەملىكىســىگە چۈشــۈپ قېلىشــنىڭ ئالــدى-
كەينىــدە، مۇســتەملىكىگە قارشــى كــۆپ بەدەللــەر تۆلەنــدى، بــۇ جەريانــدا ۋەتــەن ئۈچــۈن 
ــار  ــەۋۋەر ئوغان ــا ۋە مۇن ــەر، ئۆلىم ــار، يېتەكچىل ــۇن قەھرىمان ــى بېغىشــلىغان نۇرغ بارلىقىن
ــڭ  ــز ئىمكانىيەتنى ــى. خەلقىمى ــە ياراتت ــي ئۈلگ ــۈن ئەمەلى ــز ئۈچ ــپ خەلقىمى ــا كېلى مەيدانغ
ــپ  ــدى ۋە ئۆگىنى ــن ئۆگەن ــەپ، ئۇالردى ــى خاتىرىل ــش– ئىزلىرىن ــڭ ئى ــىچە ئۇالرنى يېتىش

ــە.  كەلمەكت

ۋەتــەن ئىچىــدە بولســۇن ياكــى ســىرتىدا بولســۇن بــۇ ئوغانــار ھەققىــدە ئەســەرلەر 
يېزىلىــپ، ئۇالرنىــڭ مەنىــۋى ئابىدىســى تىكلەنگــەن بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئىــش – ئىزلىــرى 
ھەققىدىكــى تەپســىاتار تېخــى تولــۇق قەلەمگــە ئېلىنىــپ بولغىنــى يــوق. بــۇ ھەقتىكــى 

بــەزى نۇقتىــار تېخىچــە ئايدىــڭ ئەمــەس. 

ــى  ــۇالر ھەققىدىك ــقەدەملەرنىڭ ئ ــەزى پېش ــداش ب ــەن زامان ــۇالر بىل ــى ئ كۈنىمىزدىك
كۆرگەن-ئاڭلىغانلىــرى، خاتىرىلىرىــدە ســاقلىنىپ قالغــان ئەســلىمىلىرىنىڭ قەلەمگــە ئېلىنىشــى 

ــدۇر.  ــلىنىدىغان زۆرۈر خىزمەتلەردىن ــە ئىش ــۇ ھەقت ب

پېقىــر بــۇ مەقســەتتە مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان مويســىپىتلىرىمىزدىن ئىســمائىل ھاجــى ئاكا 

خاتىرەمدىكى ئۇنتۇلماس سېيماالر 

ئابدۇلا روزىمۇھەممەد
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ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى

بىلــەن ئۇنىــڭ بىــر قانچــە تارىخىــي شەخســلەر توغرىســىدا بىلىدىغانلىــرى ۋە كۆرگــەن-
ئاڭلىغانلىــرى ھەققىــدە ســۆھبەت ئېلىــپ باردىــم ۋە بــۇ ســۆھبەتنى قەلەمگــە ئالدىــم. 

بــۇ ســۆھبەت ســۆھبەتتە تىلغــا ئېلىنغــان ۋەتــەن ئوغانلىــرى ھەققىــدە ئىزدەنگۈچىلەرگــە، 
تەتقىقاتچىارغــا، جۈملىدىــن كــەڭ ئوقۇرمەنلەرگــە ئــازراق بولســىمۇ ئۇچــۇر بېرەلەيــدۇ دەپ 
ــر تامچىســىدىنمۇ تېتىــش مۇمكىــن. تامچــە  ــى بى قارايمــەن. بۇالقتىكــى شــەربەتنىڭ تەمىن

لــەززەت بارچــە قىممەتكــە ۋەســىلە بولســا ئەجــەب ئەمــەس. 

ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم، ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا، ئالــدى بىلــەن بــۇ ســۆھبەت ئۈچــۈن 
ئالتۇنــدەك ۋاقتىڭىزنــى ئاجراتقانلىقىڭىزغــا تەشــەككۈر بىلدۈرىمــەن، ســاالمەت بولــۇڭ، ئالــاھ 

ــۇزۇن قىلســۇن.  ــى ئ ئۆمرىڭىزن

ــك شــاھىتلىرىدىن، ســۆھبىتىمىزنىڭ  ــڭ تىرى ــاكا، ســىز مۇســتەملىكە تارىخىمىزنى ھاجــى ئ
ئاساســىي مەزمۇنىغــا ئۆتۈشــتىن ئــاۋۋال، ئۆزىڭىــز ھەققىــدە ســۆزلەپ بەرگــەن بولســىڭىز؟

ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم، مەنمــۇ ســىزگە رەھمىتىمنــى بىلدۈرىمــەن. بولىدۇ، ئــۆزۈم ھەققىدە 
ــان.  ــدا تۇغۇلغ ــى غۇلجى ــمائىل ھاجى1939-يىل ــەن ئىس ــەي: م ــۆزلەپ ئۆت ــقىچە س قىس
دادامنىــڭ ئىســمى مۇھەممــەد نىيــاز ئاخــۇن )مەتنىيــاز ئاخــۇن( ســىدىق، ئانامنىــڭ ئىســمى 
ــا تىجــارەت  ــۇپ، غۇلجىغ ــۇش ســۈنتاغلىق كىشــى بول ــم. دادام ئەســلى ئات ــە ئىبراھى پاتىم
قىلغىلــى چىقىــپ، يەرلىشــىپ قالغــان ئىكــەن. بالىلىــق چاغلىرىمىــزدا خىتــاي كوممۇنىســتلىرى 
ــاق  ــەن قالپ ــچىك دېگ ــا پومېش ــى بولغاچق ــردى. دادام تىجارەتچ ــىپ كى ــە بېس ۋەتەنگ
كىيدۈرۈلــۈپ، بىــر قانچــە قېتىــم تۈرمىگــە تاشــاندى. بــۇ قالپــاق ماڭىمــۇ كىيدۈرۈلــدى. 
كوممۇنىســتارنىڭ ھــەر خىــل سىياســىي ھەرىكەتلىرىــدە مــەن قالپىقىــم ســەۋەبلىك زۇلۇمغــا 
ئۇچرىدىــم. تاكــى مــەن 1983-يىلــى چەتئەلگــە ھىجــرەت قىلىــپ چىقىــپ كەتكۈچــە بــۇ 
ــۇرۇن  ــتىن ب ــپ كېتىش ــە چىقى ــن چەتئەلگ ــم. ۋەتەندى ــاپىتىدىن قۇتۇاللمىدى ــڭ كاس قالپاقنى
مــەن گاھ كوممۇنىســت پارتىيەنىــڭ خىزمەتچىســى بولــدۇم، گاھ ھارۋىكــەش، گاھ تىجارەتچــى 

بولــدۇم، بــۇ ھەقتــە توختالســام گــەپ ئــۇزۇن. 

ــم  ــن جېنى ــتارنىڭ زۇلۇملىرىدى ــەن كوممۇنىس ــى بىل ــڭ نېمىت ــۇن ئالاھنى ــا بولمىس نېمى
ئېســەن قېلىــپ، چەتئەلگە چىقىۋالدىــم. ھازىر تۈركىيەنىڭ ئىســتانبۇل شــەھىرىدە ياشــاۋاتىمەن. 

ــى:  ــمىغا ئۆتەيل ــىي قىس ــۆھىبىتىمىزنىڭ ئاساس ــدى س ــاكا، ئەم ــى ئ ــەت ھاج رەھم
خاتىرىڭىزدىكــى بۈيۈكلىرىمىزدىــن قايســى ھەققىــدە ئــاۋۋال ســۆزلەپ بېرىســىز؟ 

مــەن گەپنــى ئەلىخــان تۆرىدىــن باشــاي، مــەن ئەلىخــان تۆرىنــى بىــر قېتىمــا كۆرگــەن 
ئىدىــم. ئەلىخــان تــۆرە ھەققىــدە دادامدىــن ئاڭلىغــان بىــر ھېكايــە بــار، شــۇنى ســۆزلەپ 
ــدە  ــڭ ئۆيى ــەن ئابدۇراھمانكامنى ــۆرە بىل ــان ت ــىچە: دادام ئەلىخ ــڭ دېيىش ــرەي، دادامنى بې
تونۇشــۇپتىكەن. ئابدۇراھمانــكام دادامنىــڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئاپىرىــپ ســاتىدىغان قويىغــا 
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قــاراپ بېرىدىغــان كىشــى ئىــدى. دادام بىــر كۈنــى ئابدۇراھمانكامنىــڭ ئۆيىگــە بېرىپتــۇ، 
ــاز  ــا: مەتنىي ــى دادامغ ــۇ كىش ــەن، ئ ــار ئىك ــى ب ــر كىش ــدە بى ــڭ ئۆيى ئابدۇراھمانكامنى
ــاڭاپ  ــى ئ ــۇ گەپن ــۇ، دادام ب ــوق دەپت ــۆش ي ــدا گ ــوي، ئىلغى ــق ق ــدا لى ــۇن قوتان ئاخ
تۇرۇپــا قاپتــۇ، دادام ھەيــران بولــۇپ، ئابدۇراھمانكامدىــن ســوراپتۇ: ئابدۇراھمانــكا كىــم 
ــى  ــان تۆرىن ــكام ئەلىخ ــەن ئابدۇراھمان ــۇنىڭ بىل ــۇ؟ ش ــۆزى جانلىقق ــۇ، گەپ-س ــادەم ب ئ
ــەن تونۇشــۇپتۇ. دادام  ــۆرە بىل ــپ دادام ئەلىخــان ت ــا تونۇشــتۇرۇپتۇ، شــۇنداق قىلى دادامغ
ئابدۇراھمانكامغــا جېكىلــەپ: ئابدۇراھمانــكا بۇندىــن كېيىــن بــۇ كىشــىنى گۆشــتىن ئۈزمــە، 
گــۆش قانچىلىــك الزىــم بولســا بــەر، بــۇ كىشــىدىن ئاشــقىنى ئاندىــن مېنىــڭ دەپتــۇ، دادام 

ــا ئەلىخــان تــۆرە بىلــەن تونۇشــۇپتىكەن.  شــۇ ۋاقىتت

ــپ  ــۆزلەپ بېرى ــاڭا س ــىدا م ــز دادام توغرىس ــوڭ تۇغقانلىرىمى ــقا چ ــڭ ياش ــن بىزنى كېيى
ــا،  ــپ قالس ــەپ قىلى ــدە گ ــز ھەققى ــاز تاغىمى ــۆرە مەتنىي ــان ت ــەتتى: ئەلىخ ــۇنداق دېيىش ش
بىزنىــڭ مەتنىيــاز ئاخــۇن دەپ گــەپ قىاتتــى. دېمــەك ئەلىخــان تــۆرە دادام بىلــەن يېقىــن 

ئۆتكــەن ئىكــەن. 

يەنــە دادامنىــڭ مــاڭا ئېيتىــپ بېرىشــىچە: دادام ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا چــارۋا – مــال ئېلىپ 
چىقىــپ ســېتىپ يۈرگــەن چاغــاردا، ئەلىخــان تــۆرە دادامدىــن: مەتنىيــاز ئاخــۇن، ھازىــر نېمە 
ــوي  ــوۋېتكە ق ــدەك، س ــىلە بىلگەن ــىر س ــوراپتۇ. دادام: تەقس ــا؟ دەپ س ــارەت قىلىۋاتى تىج
ئېلىــپ چىقىــپ، ئورۇســقا ســېتىۋاتىمەن. بۇنــى ئــاڭاپ ئەلىخــان تــۆرە: مەتنىيــاز ئاخــۇن 
ــا  ــدەك ئىــش قىلىۋېتىپ ــرى سويىۋالســىا دېگەن ــى باغــاپ قاسســاپقا ئۆزىلى قوينىــڭ پۇتىن
ــۇ.  ــە، دەپت ــۆرە: ئەلۋەتت ــۇ، ئەلىخــان ت ــدۇ؟ دەپت ــۇ. دادام: راســت مۇشــۇنداق بوالم دەپت
ــى تاشــاپ،  ــن دادام ســوۋېتكە قــوي ئېلىــپ چىقىــپ ســاتىدىغان تىجارەتن شــۇنىڭدىن كېيى

ــك قىلىپتىكەن.  تېرىچىلى

كېيىنكــى كۈنلــەردە ئەلىخــان تــۆرە رەئىــس بولــۇپ، روســار بىلــەن دوســت بولغاندىــن 
ــا،  ــش قىلىۋاتىدى ــە ئى ــىر نېم ــەن: تەقس ــۇنداق دەپتىك ــە ش ــان تۆرىگ ــن، دادام ئەلىخ كېيى
ئەينــى ۋاقىتتــا مــەن ســوۋېتكە قــوي ئېلىــپ چىقىــپ ساتســام ھېلىقــى گەپنــى دېدىلــە؟ مانا 
ــان  ــى ئاڭلىغ ــۇ گەپن ــۇ؟ ب ــت بولدىلىغ ــەن دوس ــار بىل ــۈن ئورۇس ــرى بۈگ ــدى ئۆزلى ئەم
ئەلىخــان تــۆرە: ھــەي تەنتــەك ســىلى بىلمەيــا، بــۇ ئىشــارنىڭ تېگىنــى چۈشــەنمەيا، مــەن 
بۇنىڭغــا ھازىــر مەجبــۇر بولــدۇم، دەپتىكــەن. بــۇ ھېكايىنــى دادام مــاڭا ســۆزلەپ بەرگــەن. 

كېيىــن ئەلىخــان تۆرىنــى رۇســار ســوۋېتكە ئېلىــپ چىقىــپ كەتكــەن ئىــش توغرىســىدا 
ــى  ــپ كەتكەنلىكىن ــپ چىقى ــداق ئېلى ــى قان ــان تۆرىن ــپ: ئەلىخ ــۆزلەپ بېرى ــاڭا س دادام م
بىزمــۇ بىلەلمــەي قالــدۇق، بىــر كېچىدىــا ئەلىخــان تــۆرە يــوق بولــۇپ كەتتــى، دېگــەن 

ئىــدى. 

ئەلىخــان تــۆرە ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا دادامنىمــۇ تىلغــا ئاپتــۇ، خىتايــار ئەلىخــان تۆرىنــى 
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قولغــا ئالماقچــى بولــۇپ ئىــزدەپ يۈرگــەن ۋاقتىــدا، دادامنىــڭ ئەلىخــان تۆرىگــە يــاردەم 
ــن  ــى دادامدى ــۇ ھېكايىن ــەن ب ــۇ، م ــى يېزىپت ــى بولغانلىقىن ــى قاچۇرۇۋەتمەكچ ــپ ئۇن قىلى
ئاڭلىمىغــان، بــۇ ھېكايىنــى مــەن ئــۆزۈم ئەلىخــان تۆرىنىــڭ كىتابىدىــن كــۆردۈم. ئەلىخــان 
تــۆرە »تۈركىســتان قايغۇســى« دېگــەن كىتابىنىــڭ »شــىڭ دۇبەننىــڭ زۇلۇمىدىــن قېچىــش 
ــان  ــاڭا ج ــۇ: »م ــداق دەپت ــپ مۇن ــا ئېلى ــى تىلغ ــدە دادامن ــەن بۆلۈمى ــە« دېگ ۋە تۈرم
پىدالىــق بىلــەن ئىخــاس قىلىــپ خىزمــەت قىلغــان كىشــىلەردىن يەنــە بىــرى ئاتۇشــلۇق 

ــدى«]1].  ــاز ئى ســودىگەرلەردىن مەتنىي

ــى  ــەن توقســان نەچچىنچــى يىل ــر گــەپ: م ــە بى ئەلىخــان تۆرىگــە مۇناســىۋەتلىك يەن
تاشــكەنتكە باردىــم، بىــر كۈنــى تېلېۋىــزوردا ئەلىخــان تــۆرە ســاغۇنىينىڭ ئوغلــى پاالنــى 
ــەن  ــزوردا بــەش مىنۇتچــە ســۆزلىگەنلىكىنى كــۆردۈم. شــۇنىڭ بىل دەپ بىركىشــىنىڭ تېلېۋى
مــەن بــۇ كىشــىنىڭ چىرايىنــى تونۇۋالدىــم. تاشــكەنتتە »ئەســكىجۇۋ« دېگــەن بىــر جــاي 
بــار، شــۇ جاينىــڭ يېنىــدا بىــر مەســجىد بــار ئىــدى، ئــۇ مەســجىدنىڭ ئىمامــى ناھايىتــى 
جانلىــق ســۆزلەيتتى، جۈمــە كۈنلىرى مەســجىدنىڭ يوللىــرى ئادەمنىــڭ كۆپلۈكىدىن توســۇلۇپ 
ــزوردا  ــى تېلېۋى ــڭ ھېلىق ــان تۆرىنى ــام ئەلىخ ــجىدكە بارس ــۇ مەس ــى ش ــر كۈن ــى. بى كېتەتت
چىققــان بالىســىنى كــۆرۈپ قالدىــم. بېرىــپ ئــۇ كىشــى بىلــەن كۆرۈشــتۈم. ئــۇ ئەلىخــان 
تۆرىنىــڭ كىچىــك ئوغلــى ئىكــەن. مــەن ئۇنىڭغــا ئۆزۈمنــى تونۇشــتۇردۇم. ئــۇ كىشــىنى 
ــڭ  ــان تۆرىنى ــا ئەلىخ ــم. ئۇنىڭغ ــى ئېيتتى ــى تونىۋالغانلىقىمن ــۆرۈپ چىرايىن ــن ك تېلېۋىزوردى
ــۇ  ــم. ئ ــى ئېيتتى ــكە قىزىقىدىغانلىقىمن ــى بىلىش ــداق ئۆتكەنلىكىن ــڭ قان ــى ئۆمرىنى ئاخىرق
كىشــى مېنــى ئۆيىگــە باشــاپ بــاردى ۋە بىــر ئۆينــى كۆرســىتىپ دادام مۇشــۇ ئۆيــدە جــان 
ــۇ ئېتىــپ بېرىــپ، دادام مــاڭا  ــى بىلــەن مــاڭا پول ئــۈزدى دېــدى. ئــۇ كىشــى ئــۆز قول

مۇشــۇنداق پولــۇ ئېتىشــنى ئۆگىتىــپ قويغــان دېــدى. 

كېيىــن بىــز ئۇنىــڭ دادىســى توغرىســىدا سۆھبەتلەشــتۇق، ئــۇ كىشــى مــاڭا بــۇ ھەقتــە 
بىلگەنلىرىنــى يازىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى. كېيىــن ئــۇ كىشــى ئىســتانبۇلغىمۇ كەلــدى. 

رەھمــەت ھاجــى ئــاكا، ئەمــدى زەرىــف قارىھاجىــم ھەققىــدە كۆرگــەن، ئاڭلىغانلىرىڭىزنــى 
ئېيتىــپ بەرگــەن بولســىڭىز؟

ــر  ــدە بى ــڭ مەھەللى ــى بىزنى ــىدە يەن ــەرق مەھەللىس ــڭ ش ــم غۇلجىنى ــف قارىھاجى زەرى
ــە  ــا نېم ــڭ غۇلجىغ ــەن. قارىھاجىمنى ــارە ئولتۇرۇپتىك ــىدا ئىج ــىنىڭ قورۇس ــك كىش ئۆزبې
ســەۋەبتىن ۋە قانــداق ئورۇنلىشــىپ قالغانلىقىنــى بىلمەيمــەن. شــەرق مەھەللــە ئاتۇشــلۇقار 
بىلــەن ئۆزبېكلــەر كــۆپ ئولتۇراقاشــقان مەھەللــە ئىــدى. شۇڭاشــقا بــۇ مەھەللــە »ئاتــۇش 
ــى  ــان ئۆي ــڭ ئولتۇرغ ــف قارىھاجىمنى ــىمچە زەرى ــى. بىلىش ــۇ ئاتىاتت ــى« دەپم مەھەللىس

ــدى.  ــا ئى ــر يىراقلىقت ــۈز مېتى ــە ي ــەن بەش-ئالت ــجىدىدىن تەخمىن ــە مەس مەھەلل

]1] ئەلىخان تۆرە ساغۇنىي، »تۈركىستان قايغۇسى«، 222-بەت. 
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بىــر كۈنــى جامائــەت زەرىــف قارىھاجىمنــى يوقــاپ ئۆيىگــە كىرىپتــۇ، زەرىــف قارىھاجىــم 
ــكە  ــپ بېرىش ــكار قىلى ــى بى ــىنىڭ ئۆين ــۆي ئىگىس ــان ئ ــۆزى ئولتۇرغ ــە ئ جامائەتك
ــزدە  ــا بى ــم بولس ــۆي الزى ــىلىگە ئ ــىر س ــال: تەقس ــۇ، دادام دەرھ ــتاۋاتقانلىقىنى ئېيتىپت قىس
ــە  ــا – تەن ــا تاپ ــدا دادامغ ــىرتقا چىققان ــەت س ــەن جامائ ــۇنىڭ بىل ــۇ، ش ــار دەپت ــۆي ب ئ
قىلىشــىپتۇ: مەتنىيــاز ئاخــۇن ســىلى تەنتەكلىــك قىلدىــا، بــۇ كىشــى كاتتــا كىشــى تۇرســا، 
ــىلىدىن  ــپ س ــىنىپ قېلى ــت دەپ چۈش ــى راس ــىلىنىڭ گەپن ــن س ــا، كېيى ــۇنداقمۇ قىام مۇش
ئۆيلىرىنــى سورىســا قانــداق قىلىــا، دېيىشــىپتۇ، دادام ئەگــەر قارىھاجىمغــا ئۆيۈم الزىم بولســا 
ئۆيــۈم تەييــار دەپتــۇ. بــۇ ئىشــتىن بىــر قانچــە كــۈن ئۆتكەندىــن كېيىــن جامائــەت يەنــە 
زەرىــف قارىھاجىمنــى يوقــاپ كىرىپتــۇ، زەرىــف قارىھاجىــم دادامغــا: مەتنىيــاز ئاخــۇن ســىلى 
ئــۆي بــار دېگــەن ئىدىلــە، قانــداق بولــدى، ]1] دەپتــۇ؟ دادام: تەقســىر ئــۆي ھازىــر دەپتۇ. 
ــەپ  ــا يۆتك ــاي بازىرىغ ــا خىت ــۈرۈپ، غۇلج ــن كۆچ ــى ئۆيىمىزدى ــەن دادام بىزن ــۇنىڭ بىل ش
ــەردۇق.  ــپ ب ــكار قىلى ــا بى ــف قارىھاجىمغ ــى زەرى ــى ئۆيىمىزن ــەرق مەھەللىدىك ــدى، ش كەل
زەرىــف قارىھاجىــم بىزنىــڭ شــەرق مەھەللىدىكــى ئۆيىمىزگــە كۆچــۈپ كەلــدى، دادام زەرىــف 
قارىھاجىمغــا بــۇ ئۆينــى ئالــاھ رىزاســى ئۈچــۈن بەرگــەن ئىــدى، ئىجــارە ئالمايتتــى. زەرىف 
قارىھاجىــم شــۇ كۆچــۈپ كەلگىنىچــە ئۆيىمىــزدە تەخمىنــەن ئــون يەتتــە يىــل تــۇردى. 

دادام بــۇ جەريانــدا زەرىــف قارىھاجىمغــا قولىدىــن كېلىشــىچە خەيرخاھلىــق قىلىــپ تۇردى، 
زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ دادامغــا »ســېنىڭ قىلغانلىرىڭنىــڭ قايســى بىرىگــە رەھمــەت ئېيتىــپ 
تۈگىتىمــەن مەتنىيــاز« دېگەنلىكــى ھازىرمــۇ قۇلىقىمــدا. كېيىــن قارىھاجىــم غۇلجــا ۋاڭ قادىر 
ــر  ــار بى ــى ب ــو بېغ ــم م ــرەر يېرى ــەن بى ــن تەخمىن ــان يېرىدى ــۈيىنىڭ چىقىدىغ ــڭ س بېغىنى

ئۆينــى ســېتىۋېلىپ، بىزنىــڭ ئۆيدىــن كۆچــۈپ كەتكــەن. 

ھاجى ئاكا، سىز باال ۋاقىتلىرىڭىزدا زەرىف قارىھاجىمنىڭ يېنىغا بېرىپ تۇرامتىڭىز؟

ــز  ــى. بى ــول قويمايتت ــىمىزغا ي ــە بېرىش ــڭ ئۆيىگ ــڭ قارىھاجىمنى ــاق، دادام بىزنى ي
ــاي  ــڭ خىت ــم بىزنى ــەن. قارىھاجى ــۇ كۆرمىگ ــداق يازغانلىقىنىم ــىرنى قان ــڭ تەپس قارىھاجىمنى
ــەت  ــر زىياپ ــدە بى ــڭ ئۆي ــى. بىزنى ــدا كېلەتت ــى. چاقىرغان ــۇ كەلمەيتت ــى ئۆيگىم بازىرىدىك
بولغانــدا كاتتــا ئۆلىمــاالر بىزنىــڭ ئۆيگــە مېھمــان بولۇپ كەلگــەن، شــۇ چاغــدا قارىھاجىممۇ 

ــەن.  كەلگ

زەرىف قارىھاجىمنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىنى بىلەمسىز؟

ــەن،  ــى بىلىم ــى ئايالىن ــەن، كېيىنك ــى بىلمەيم ــى ئايالىن ــڭ بۇرۇنق ــف قارىھاجىمنى زەرى
كېيىنكــى ئايالــى ئاقســۇلۇق ئىــدى، ئــۇ پاكىــز، يــاش ئايــال ئىــدى، ئىســمى ھەمراخــان 
ئىــدى، بىــز ئــۇ ئايالنــى »ئايىــم ئاپــا« دەيتتــۇق. قارىھاجىمنىــڭ قېيىنئاتىســىنىڭ ئىســمى 

]1] ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا بــۇ جايــدا زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ ئۆزبېــك شېۋىســىنى دوراپ »قەنەقــە بولــدى« دېگەنلىكىنــى 

ھېكايــە قىلــدى. ئىســمائىل ھاجــى ئاكىنىــڭ دېيىشــىچە، زەرىــف قارىھاجىــم ئۆزبېكچــە گــەپ قىلىدىكەنتــۇق. 
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ئېزىــز ئاخــۇن ئىــدى، ئــۇ كىشــىمۇ زەرىــف قارىھاجىمــار بىلــەن بىرگــە تۇراتتــى. يەنــە 
ــار ئىــدى.  ــر يېقىــن تۇغقىنىمــۇ ب ئۇالرنىــڭ تۇرســۇنئاي دېگــەن بى

ــمىنى  ــڭ ئىس ــى ئوغلىنى ــدى، ئىكك ــار ئى ــى ب ــۈچ ئوغل ــڭ ئ ــىمچە، قارىھاجىمنى بىلىش
ئۇنتــۇپ قالدىــم. باشــتىكى ئايالىدىــن بولغــان چــوڭ ئوغلىنىــڭ ئىســمى خالىــد قارىــكام 
ئىــدى. خالىــد قارىكامنــى ياخشــى بىلىمــەن. خالىــد قارىكامنىــڭ قازاققــا ئوخشــاپ كېتىدىغان 
ئايالــى بــار ئىــدى، خالىــد قارىــكام كەمتــەر، كىچىــك پېئىــل ئــادەم ئىــدى، بىزنىــڭ ئۆيگــە 
پات-پــات كېلەتتــى، ئــاكام بىلــەن بىــر ئىدارىــدا ئىشــلەيتتى، ھۆكۈمــەت ئۇنــى خىيانەتچــى 
ــدى، باشــقىاردىن  ــارى ئى ــكام يېتىشــكەن ق ــد قارى ــدى. خالى ــان ئى ــى تارتىۋالغ دەپ ئۆيىن
ئاڭلىشــىمچە، خالىــد قارىــكام يەتتــە قىرائەتتــە يېتىشــكەن قــارى ئىكــەن. خالىــد قارىكامنىــڭ 

ئىككــى ئوغلــى بارئىــدى. 

ــن  ــار. بۇندى ــرى ب ــر نەۋرىلى ــى، ھازى ــەپ كەتت ــرى تۈگ ــڭ بالىلى ــف قارىھاجىمنى زەرى
ــى  ــى مېن ــر نەۋرىس ــڭ بى ــدا قارىھاجىمنى ــە بارغىنىم ــۇرۇن ۋەتەنگ ــل ب ــە يى ــەش -ئالت ب
ئىــزدەپ كەلــدى، ئــۇ بــاال مەندىــن بوۋىســى ھەققىــدە بىلىدىغانلىرىمنــى ســورىدى، ئۇنىــڭ 
دېيىشــىچە ئــۇ بوۋىســىنىڭ تەرجىمىھالىنــى يېزىۋېتىپتــۇ. مــەن ئۇنىڭغــا زەرىــف قارىھاجىمنىڭ 
ــن بوۋىســى  ــۇ بالىدى ــم، ئ ــى ئېيتتى ــر نەرســە بىلمەيدىغانلىقىمن ــدەك بى ــا يازغى تەرجىمىھالىغ
ھەققىــدە توپلىغــان ماتېرىياللىرىنــى مــاڭا كۆرسىتىشــىنى ســورىمىغانلىقىمدىن ئەپسۇســلىنىمەن. 

ــەن  ــا بەرگ ــىلەرنىڭ قارىھاجىمغ ــى س ــىرىنى )تەپســىرى زەرىف(ن ــم تەپس ــف قارىھاجى زەرى
ــدە يېزىشــقا باشــلىغانمۇ؟ شــۇ ئۆي

ــەن،  ــەردە يېزىشــقا باشــلىغانلىقىنى ئوچــۇق بىلمەيم ــڭ تەپســىرىنى قەي ــەن قارىھاجىمنى م
لېكىــن زەرىــف قارىھاجىــم تەپســىرىدە ســۈرە فاتىھەنىــڭ تەپســىرىنىڭ كەينىگــە فاتىھەنىــڭ 
ــى« دەپ  ــەرق مەھەللىس ــڭ ش ــن »ئىلىنى ــپ، ئاندى ــىانى بېرى ــان چېس ــىرىنى تاماملىغ تەپس

ــەن]1].  ــن دەپ ئويايم ــورۇدا يازدىمىكى ــڭ ق ــدا بىزنى ــا قارىغان يازغىنىغ

زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ قۇرئــان كەرىــم تەپســىرى )تەپســىرى زەرىــف( قانــداق ســاقانغان 
ئىكــەن؟ بــۇ تەپســىرىنىڭ ئەســلىي نۇسخىســىنىڭ كۆپەيتمىســىنىڭ نەشــرگە تەييارلىغۇچىارنىڭ 
قولىغــا تېگىــپ چەتئەلــدە ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىــدا تۇنجــى نەشــر قىلىنىشــىدا ســىز 

كۆۋرۈكلــۈك رول ئوينىغــان كىشــى ئىكەنســىز؟ بــۇ توغرىســىدا ســۆزلەپ بەرســىڭىز؟

]1] بــۇ يــەردە شــۇنى ئىزاھــاپ قويۇشــقا توغــرا كېلىدۇكــى، زەرىــف قارىھاجىــم )تەپســىرى زەرىــف( ناملىــق تەپســىرىنى 

بىــرال جايــدا يازمىغــان. ھەرقايســى ســۈرە -پارىلەرنىــڭ كەينىگــە بــۇ ســۈرە-پارىلەرنى يازغــان ۋاقىــت ۋە ئورۇنارنــى 
ــم ئــۆزى كــۆپ پارىلەرنىــڭ تەپســىرىنىڭ تامامانغــان ئورنىنىــڭ غۇلجــا شــەرق  ئەســكەرتىپ ئۆتكــەن. زەرىــف قارىھاجى
ــڭ  ــان ئورنىنى ــڭ تامامانغ ــۇ پارىلەرنى ــپ، ب ــەردە ئوچــۇق قىلى ــە باشــقا يەرل ــى بىلدۈرگــەن، يەن مەھەللىســى ئىكەنلىكىن
غۇلجــا ئاتــۇش مەھەللىســى )شــەرق مەھەللــە(، ئاتۇشــلۇق مۇھەممــەد نىيــاز ئاخۇننىــڭ قورۇســى ئىكەنلىكىنــى يازغــان، 
مۇھەممــەد نىيــاز ئاخــۇن دەل ئىســمائىل ھاجىنىــڭ دادىســى بولىــدۇ. تەپســىرى زەرىــف، 2-تــوم، 619 – بــەت، 3 – 

ــاراڭ.  ــە ق ــوم، 157-، 235-، 276-، 309-ۋە 340-بەتلەرگ ت
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ــى،  ــڭ پەزل ــى ئالاھنى ــدى، بىرىنچ ــى ئى ــىڭىز ياخش ــن سورىمىس ــوئالنى مەندى ــۇ س ب
ئىككىنچــى زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ تەپســىرنى يازغــان ۋاقتىدىكــى ئىخاســى ســەۋەبلىك بــۇ 
ــىردەك  ــم ئەس ــاي يېرى ــا ئۇچرىم ــى بۇزغۇنچىلىقق ــپ، قوليازمىس ــۇق تاماملىنى ــىر تول تەپس
ســاقلىنىپ قالغــان. كېيىــن تۈركىيــەدە تولــۇق نەشــر قىلىنىــپ بۈگۈنكىــدەك ئوقۇرمەنلــەر 
بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى. مــەن ھېــچ ئىــش قىلمىدىــم، مەلــۇم بىــر ئىخاســمەن قېرىندىشــىمىز 
بــۇ تەپســىرنى ســاقاپتىكەن. بــۇ قېرىندىشــىمىزنىڭ ئىســمىنى دېمــەي. شــۇ قېرىندىشــىمىز 
ھەققىــدە دۇئــا قىلىــپ قويــۇڭار. يەنــە بــۇ ئىشــقا كــۈچ چىقارغــان مەرھــۇم ئابدۇلھەكىمخان 
مەخســۇم ھاجىــم ھەققىدىمــۇ دۇئــا قىلىــپ قويــۇڭار، ئــەڭ مۇھىمــى بۇنــى ئالــاھ ئاســان 

قىلــدى. بــۇ ھەقتــە شــۇنچىلىكا گــەپ قىــاي. 

ــىرنى  ــار، تەپس ــار، كاتىپ ــرگە تەييارلىغۇچى ــىرنى نەش ــۇ تەپس ــم ۋە ب ــف قارىھاجى زەرى
ســاقلىغۇچىار، تەپســىرنىڭ بېسىلىشــىغا يــاردەم قىلغــان ســاخاۋەتچىلەرقاتارلىق مۇشــۇ ئىشــقا 

ــى.  ــا قىايل ــدە دۇئ ــڭ ھەققى ــۇن، ئۇالرنى ــاھ رازى بولس ــن ئال ــۈچ چىقارغاناردى ك

زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ »ئەممــە پــارە تەپســىرى« چاغاتــاي ئۇيغۇرچىســىدا قاتــاردا نەشــر 
قىلىنىپتىكــەن، بــۇ ھەقتــە بىلىدىغانلىرىڭىزنــى ئېيتىــپ بەرســىڭىز؟

»ئەممــە پــارە تەپســىرى«نىڭ قاتــاردا قانــداق بولــۇپ نەشــر قىلىنغانلىقىدىــن تولــۇق 
خەۋىرىــم يــوق، بــۇ ھەقتــە بىلىدىغانلىرىــم تۆۋەندىكىچــە: سەكســەن نەچچىنچــى يىللىــرى 
ــم ئاخــۇن  ــاردا، ئىبراھى ــان چاغ ــوالي بولغ ــاز ق ــش بىرئ ــە بېرى ــق ھەجگ ــە ئارقىلى تۈركىي
ــم  ــدى، ئىبراھى ــە كەل ــۈن تۈركىيەگ ــش ئۈچ ــە بېرى ــم ھەجگ ــىملىك تۇغقىنى ــم ئىس خەلپىتى
ئاخــۇن خەلپىتىــم ئەھلــى ئىلىــم بولــۇپ، غۇلجىدىكــى بىرقانچــە مەســجىدتە ئىمامەتچىلىــك 
قىلغــان، ئــۇ كىشــى غۇلجىدىكــى شــەرق مەھەللــە مەســجىدىنىڭ ئىمامەتچىلىكىنىمــۇ قىلغــان 

كىشــى ئىــدى. 

 ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم تۈركىيەگــە كەلگەندىــن كېيىــن، بىــر كۈنــى پېقىرنــى يوقــاپ 
ئۆيۈمگــە قــەدەم تەشــرىپ قىلــدى، مــەن تۇغقىنىمنىــڭ ھۆرمىتىگــە ئۆيۈمــدە زىياپــەت بەردىم، 
بىــر قانچــە يۇرتداشــارنى، يارەنلىرىمنــى بــۇ زىياپەتكــە تەكلىپ قىلدىــم. ئۇالر بــۇ زىياپەتكە 
قــەدەم تەشــرىپ قىلــدى، زىياپــەت ناھايتــى ياخشــى بولــدى. ھــەر خىــل تېمىاردا ســۆھبەت 
ــم  ــف قارىھاجى ــم زەرى ــۇن خەلپىتى ــم ئاخ ــم ئىبراھى ــدا تۇغقىنى ــۆھبەت جەريانى ــدى. س بول
ھەققىــدە گــەپ قىلىــپ، زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ يــاش ۋاقىتلىرىــدا قۇرئــان كەرىمنىــڭ »ئەممە 
پارە«ســىگە تەپســىر يازغانلىقىنــى بــۇ تەپســىرنىڭ پاكىســتاندا نەشــر قىلىنغانلىقىنــى، زەرىــف 
قارىھاجىــم ياشــانغان ۋاقىتــاردا بــۇ تەپســىرىنىڭ قولىــدا قالمىغانلىقىنــى، زەرىــف قارىھاجىمنىڭ 
شــۇ تەپســىرىنى قايتــا بىــر كۆزدىــن كۆچــۈرۈپ چىقىــش ئارزۇســى بارلىقىنــى، لېكىــن بــۇ 

ئارزۇســىغا يېتەلمــەي ئالەمدىــن ئۆتكەنلىكىنــى ســۆزلەپ بــەردى. 

ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم يەنــە زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ بــۇ تەپســىرىنى قايتــا كۆزدىــن 
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كۆچۈرمەكچــى بولغانلىقىدىكــى ســەۋەبنىڭ، ئۆزىنىــڭ يــاش ۋاقتىدىكــى ئىلمىــي ئىســتىداتى 
ــى  ــى، ھازىرق ــەرق بولغانلىق ــىدا پ ــتىداتى ئارىس ــي ئىس ــى ئىلمى ــانغان ۋاقتىدىك ــەن ياش بىل
كــۆز قاراشــلىرى بىلــەن ئىلگىرىكــى كــۆز قاراشــلىرىنى سېلىشــتۇرۇپ كۆرمەكچــى ئىكەنلىكىنى 

ئېيتتــى. 

بــۇ زىياپەتكــە قاتناشــقان يۇرتداشــارنىڭ ئىچىــدە خەلىپــە ئالتــاي دېگــەن بىــر قــازاق 
ــى  ــى گېپىن ــڭ يۇقىرىق ــۇن خەلپىتىمنى ــم ئاخ ــاي ئىبراھى ــە ئالت ــدى. خەلىپ ــار ئى ــا ب ئۆلىم

ئــاڭاپ، مــەن ئۆيۈمدىكــى كىتابلىرىمغــا قــاراپ باقــاي دېــدى. 

بىرقانچــە كــۈن ئۆتكەندىــن كېيىــن خەلىپــە ئالتــاي زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ ئەممــە پــارە 
ــم: دەل مۇشــۇ  ــم ئاخــۇن خەلپىتى ــى كۆرگــەن ئىبراھى ــدى، بۇن ــۈرۈپ كەل تەپســىرىنى كۆت
تەپســىر ئــۆزى شــۇ، دېــدى. ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم خەلىپــە ئالتايدىــن بــۇ تەپســىرنى 
ئۆزىگــە بېرىشــنى ئۆتۈنــدى. خەلىپــە ئالتــاي بېرىشــكە ئۇنىمىــدى. مــەن ئىبراھىــم ئاخــۇن 
خەلپىتىمنىــڭ بــۇ تەپســىرنى ئوقۇشــقا بــەك قىزىققانلىقىنــى كــۆرۈپ، خەلىپــە ئالتايدىــن بــۇ 
تەپســىرنى ئارىيــەت بېرىــپ تۇرۇشــىنى، ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن قايتــۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى 
بۇنىڭغــا مــەن كېپىــل بولىدىغانلىقىمنــى ئېيتتىــم. خەلپــە ئالتــاي ماقــۇل بولــۇپ تەپســىرنى 
ئارىيــەت بېرىــپ تــۇردى. كېيىــن ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم ھــەرەم ســەپىرىنىڭ ئالــدى-

كەينىــدە بــۇ تەپســىرنى ئوقۇدى. 

شــۇ ئىشــتىن كېيىــن بــۇ تەپســىرنىڭ قىممىتىنــى تېخىمــۇ ھېــس قىلغــان خەلىپــە ئالتــاي 
بــۇ تەپســىرنى ســاخاۋەتچىلەرنىڭ ياردىمىــدە قاتــاردا كۆپەيتىــپ باســتۇرغانلىقىنى بىلىمــەن. 
ئــۇ تەپســىرنىڭ قاتــاردا باســتۇرۇلغان نۇسخىســىدىنمۇ مــاڭا بىرســى تەگكــەن ئىــدى. بــۇ 
تەپســىرنى داداممــۇ ئەللىــك نەچچىنچــى يىللىــرى شــاڭخەيدە تۇڭگانــار بىلــەن كېلىشــىپ 

كۆپەيتىــپ باســتۇرغان. 

زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ قۇرئــان كەرىم تەپســىرىنىڭ ئەســلىي قوليازمىســىنى كىــم كۆچۈرگەن 
بــۇ ھەقتــە بىلىدىغانلىرىڭىزنى دەپ بەرســىڭىز؟

مېنىــڭ بىلىشــىمچە غۇلجىنىــڭ جىليــۈزدە پوچېركىســى چىرايلىــق بىــر قارىــم بولــۇپ، شــۇ 
ــان  ــى ئاڭلىغ ــڭ تەپســىرنىڭ قوليازمىســىنى كۆچــۈرۈپ يازغانلىقىن ــف قارىھاجىمنى ــم زەرى قارى
ــدە كۆچــۈرۈپ  ــن تەپســىرنىڭ ئۆزى ــم. ئۇنىــڭ ئىســمى ئېنىــق ئېســىمدە يــوق، لېكى ئىدى
ــۈرۈپ  ــادەم كۆچ ــە ئ ــدا بىرقانچ ــۇ، قارىغان ــمى بېرىلىپت ــىنىڭ ئىس ــە كىش ــان بىرقانچ يازغ

يازغــان بولســا كېــرەك. 

ھاجى ئاكا سىز ھازىر زەرىف قارىھاجىمنىڭ سۈرىتىنى كۆرسىڭىز تونۇمسىز؟ 

ئەلۋەتتە زەرىف قارىھاجىمنى كۆرسەم تونۇيمەن. 
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ناھايىتــى ياخشــى بولــدى، ئۇنداقتــا ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا ســابىت دامولــام قاتارلىــق 
ــكەن  ــە چۈش ــرى بىرگ ــەت ئەزالى ــى« ھۆكۈم ــام جۇمھۇرىيىت ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس »ش
ــى؟  ــى كىش ــم قايس ــف قارىھاجى ــۈرەتتىكى زەرى ــۇ س ــھۇر ب ــلۇق مەش ــا تونۇش ئۇيغۇرالرغ

ــەتتىم(.  ــا كۆرس ــى ئاكىغ ــمائىل ھاج ــۈرەتنى ئىس )س

)سۈرەتتىكى سېرىق رەڭ بىلەن بەلگە قىلىنغان كىشى زەرىف قارىھاجىم(

 )ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا ئوڭدىــن ســانىغاندا بىرىنچــى كىشــى يەنــى بېشــىغا قۇالقچــا، 
ئۇچىســىغا پەلتــۇ كىيىۋالغــان كىشــى بىلــەن ســابىت دامولــام ئارىســىدا ئولتۇرغــان شــاالڭ 
ســاقال، كــۆزى قىســىقراق، ئوڭدىــن ســانىغاندا ئىككىنچــى كىشــىنى زەرىــف قارىھاجىم مۇشــۇ 

دەپ كۆرســەتتى(]1]. 

ــدا  ــۈرەتتىكى چىرايى ــۇ س ــەن ب ــى بىل ــى چىراي ــى كۆرگەندىك ــف قارىھاجىمن ــىز زەرى س
ــۇ؟  ــش بارم ئۆزگىرى

ئەلۋەتتــە بــۇ چىرايىــدا تىمــەن كۆرۈنۈپتــۇ، مــەن كۆرگــەن ۋاقىتــاردا ياشــىنىپ قالغــان 
ۋاقىتــار ئىــدى. قۇلىقــى ئېغىــرالپ قالغــان ئىــدى. 

يەرلىك ئۆلىماالر زەرىف قارىھاجىم بىلەن ئىلمىي سۆھبەتلەردە بولۇرمىدى؟

]1] ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا ســۈرەتتىكى زەرىــف قارىھاجىــم دەپ كۆرســەتكەن كىشــىنى، ئىســمائىل ھاجــى ئاكىنىــڭ ئايالــى 

بــۈۋى ھاجــەر خانىممــۇ مۇئەييەنلەشــتۈردى، بــۈۋى ھاجــەر خانىممــۇ ئەينــى چاغــدا زەرىــف قارىھاجىمنــى كــۆپ قېتىــم 
كۆرگــەن ئىكــەن. 



78

مەرىپەت ژۇرنىىل             2020-يىللىق 2-سان 

يەرلىــك ئۆلىمــاالر بــەزى مۈشــكۈل مەســىلىلەرنى زەرىــف قارىھاجىمدىــن ســورايدىغانلىقىنى 
بىلىمــەن. يەرلىــك ئۆلىمــاالر قارىھاجىمدىــن مەســىلىلەرنى سوراشــقا ئۆيىگــە بارغانــدا دادامنى 
بىرگــە ئېلىۋالىدىكــەن، چۈنكــى زەرىــف قارىھاجىمنىــڭ قۇلىقــى ئېغىــر بولــۇپ قالغانلىقتىــن 
ــوئاللىرىنى  ــق س ــاالر دادام ئارقىلى ــا، ئۆلىم ــان بولغاچق ــە ئاڭلىمايدىغ ــۈك سۆزلىمىس ئۈنل

ســورغۇزىدىكەن. 

زەرىف قارىھاجىم ئۆيىدە تالىپ ئوقۇتقانمۇ؟

ــدۇق،  ــى كۆرمى ــپ ئوقۇتقانن ــى، تالى ــپ ئوقۇتمايتت ــدە تالى ــم ئۆيى ــف قارىھاجى زەرى
ئاڭلىمىــدۇق، لېكىــن ئىلــى خەلقــى، ئالىــم – ئۆلىمالىــرى قارىھاجىمدىــن يوليــورۇق ئاالتتــى. 

ئابدۇقادىــر دامولــام شــەھىد بولغانــدا، ئابدۇقادىــر دامولامنىــڭ ئايالــى ھامىلىــدار ئىكەن، 
ــا مەرھــۇم  ــۇ ئوغۇلغ ــۇپ، ب ــان بول ــۇل تۇغق ــى ئوغ ــڭ ئايال ــر دامولامنى ــن ئابدۇقادى كېيى
ــەن  ــر دېگ ــۇ ئابدۇقادى ــا ش ــەن، مان ــمى قويۇلغانىك ــڭ ئىس ــر دامولامنى ــى ئابدۇقادى دادىس

ــدە ســۆزلەپ بەرســىڭىز؟ كىشــى ھەققى

ــدە  ــڭ مەھەللى ــدا بىزنى ــركام غۇلجى ــى ئابدۇقادى ــك ئوغل ــڭ كىچى ــر دامولامنى ئابدۇقادى
ئولتۇراتتــى، ئابدۇقادىــركام ئاچچىغــى يامــان كىشــى ئىــدى، بىزنىــڭ ئــۆي بىلــەن ئۇالرنىــڭ 

ــر كېلەتتــى.  ئۆيىنىــڭ ئارىلىقــى تەخمىنــەن يــۈز مېتى

ئابدۇقادىركامنىــڭ ئانىســى يەنــى ئابدۇقادىــر دامولامنىــڭ ئايالــى ئابدۇقادىــركام بىلــەن 
بىرگــە تۇراتتــى، ئــۇ ئايــال توقســان نەچچــە ياشــتا ۋاپــات بولــدى]1]، ئــۇ ئايالنىــڭ كــۆزى 
شــۇنداق روشــەن ئىدىكــى ياشــىنىپ قالغــان شــۇ يېشــىدىمۇ يىڭنىگــە يىــپ ئۆتكۈزەلەيتتــى. 

ــز  ــى قى ــڭ ئىكك ــدى، ئابدۇقادىركامنى ــى ئى ــۇمنىڭ ئىنىس ــز مەخس ــركام ئابلى ئابدۇقادى
ــايدۇ.  ــتانبۇلدا ياش ــر ئىس ــى ھازى نەۋرىس

ئابدۇقادىر دامولامنىڭ ئوغلى ئابلىز مەخسۇم ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىسىز؟

ــار  ــىدىكى ت ــڭ ئارقىس ــي تىياتىرخانىنى ــدە مىللى ــى ئۈرۈمچى ــۇمنىڭ ئۆي ــز مەخس ئابلى
ــدى.  ــدا ئى كوچى

مــەن ھارۋىكەشــلىك قىلىــپ يۈرگــەن كۈنلىرىمــدە مەلــۇم بىــر ئىــش ســەۋەبلىك ئابلىــز 
ــا  ــى ئىــدى، مــەن ئىپتارغ ــزان ئېي ــۇ رامى ــم. ئ مەخســۇمنىڭ ئۈرۈمچىدىكــى ئۆيىگــە كىردى
يېقىــن ئۇالرنىــڭ ئۆيىگــە كىرگــەن ئىدىــم. مــەن ئۆيىدىــن چىقماقچــى بولغىنىمــدا ئابلىــز 
ــۇپ  ــۇل بول ــەن ماق ــدى، م ــەت، دەپ تۇرۇۋال ــپ ك ــپ چىقى ــار قىلى ــاالم ئىپت ــۇم: ب مەخس

]1] يالقــۇن روزى »20-ئەســىردىكى تۇنجــى ئىســاھاتچى« ناملىــق ماقالىســىنىڭ ئىزاھــات قىســمىدا يېزىشــىچە: ئابدۇقادىر 
ــۇن روزى: »20-ئەســىردىكى تۇنجــى  ــان. يالق ــازا قىلغ ــى 97 يېشــىدا ق ــم 1977-يىل ــە خانى ــى نائىل دامولامنىــڭ ئايال

ئىســاھاتچى«، شــىنجاڭ مەدەنىيتــى ژۇرنىلــى، 2010-يىــل 5– ســان، 42-بــەت. 
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ــار قىلدىــم.  ئۇالرنىــڭ ئۆيىــدە ئىپت

ئابلىــز مەخســۇم بىلــەن بىرگــە نامــاز شــامنى ئوقــۇدۇم، كېيىــن مــەن ئۇالرنىــڭ ئۆيىدىن 
ــەن  ــى بىل ــز ۋەقەس ــۇمنىڭ پويى ــز مەخس ــن ئابلى ــاي كېيى ــە ئ ــۇندىن بىرقانچ ــم، ش ئۇزىدى

ۋاپــات بولغانلىــق خەۋرىنــى ئاڭلىدىــم. 

ئابلىــز مەخســۇم ناھايىتــى زېــرەك كىشــى ئىــدى. يۇقىرىدىكــى تىلغــا ئېلىنغــان تۇغقىنىــم 
ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىمنىــڭ ئوغلــى ئاقســۇ تارىــم تۈرمىســىدە ئىــدى، ئىبراھىــم ئاخــۇن 
ــۇ  ــۇممۇ ش ــز مەخس ــدا ئابلى ــۇ چاغ ــەن، ش ــە بېرىپتىك ــاپ تۈرمىگ ــى يوق ــم ئوغلىن خەلپىتى
تۈرمىــدە ئىكــەن. ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم ئابلىــز مەخســۇمنىمۇ يوقاپتىكــەن. ئابلىــز 
مەخســۇم ئــون مىنــۇت ئىچىــدە ناھايىتــى مەزمۇنلــۇق بىــر خــەت يېزىــپ ئىبراھىــم ئاخــۇن 
خەلپىتىمگــە بېرىپتىكــەن. كېيىــن ئىبراھىــم ئاخــۇن خەلپىتىــم مــاڭا بــۇ ۋەقەنــى ســۆزلەپ 
ــز  ــى ئابلى ــەن ۋە ھېلىق ــى دەپ بەرگ ــى زېرەكلىكىن ــۇمنىڭ ناھايىت ــز مەخس ــپ، ئابلى بېرى
مەخســۇمنىڭ خېتىنــى مــاڭا بەرگــەن ئىــدى، ئــۇ خەتنــى مــەن ســاقاپ كېلىۋاتقــان، ھازىــر 

تاپالمايۋاتىمــەن، يەنــە ئاختــۇرۇپ باقســام بولغىــدەك. 

ــم،  ــا ھاجى ــۋى دامول ــن مەۋلى ــە زەينۇلئابىدى ــىزنىڭ يەن ــاكا، س ــى ئ ــمائىل ھاج ئىس
ــاالر  ــا ئۆلىم ــق كاتت ــم قاتارلى ــەد قارىھاجى ــم، ھاجىمۇھەمم ــالىھ دامولاھاجى ــەد س مۇھەمم
ھەققىدىمــۇ كــۆپ نەرســىلەرنى بىلىدىغانلىقىڭىزنــى ئاڭلىدىــم، ئــۇالر ھەققىدىمــۇ ســىز بىلــەن 
ــپ  ــوراپ چارچىتى ــوئال س ــۆپ س ــىزنى ك ــۈن س ــن بۈگ ــار، لېكى ــۈم ب ــۆھبەت ئۆتكۈزگ س
قويــدۇم، كېيىنچــە يەنــە ســۆھبەت قىلىشــقا نېســىپ بــوالر. ســىزگە كــۆپ رەھمــەت. ئالــاھ 

ــۇن.  ــاالمەت قىلس ــى س تېنىڭىزن

شــۇنداق زەينۇلئابىدىــن مەۋلىــۋى دامولــا ھاجىــم غۇلجىغــا كەلگەنــدە بىزنىــڭ ئۆيگــە 
ــەد ســالىھ  ــەم، مۇھەمم ــڭ ئاغىن ــم مېنى ــەد قارىھاجى ــۇپ كەلگــەن. ھاجىمۇھەمم ــان بول مېھم
دامولــا ھاجىممــۇ مېنىــڭ ئاغىنــەم، بىــز بىرگــە شــېرىك تىجارەتمــۇ قىلغــان. بــۇ ھەقتــە 
ــىزگىمۇ  ــاالر، س ــۇپ ق ــىتى بول ــر پۇرس ــە بى ــزدەك يەن ــوال، دېگىنىڭى ــەپ ت ــەم گ سۆزلىس
ــن  ــن ئوقۇرمەنلەردى ــن كېيى ــر قىلىنغاندى ــۆھبەت نەش ــۇ س ــەت! ب ــا ئامان ــەت. ئالاھق رەھم
ــڭ  ــا ۋە پېقىرنى ــا، مەرھۇمارغ ــان ئۆلىماالرغ ــر قىلىنغ ــۆھبەتتە زىكى ــۇ س ــم ش ئۆتۈنىدىغىنى

ــاي.  ــادا بولغ ــس دۇئ ــىغا خالى ئاتىس

 )ئىســمائىل ھاجــى ئــاكا بىلــەن ئۆتكۈزۈلگــەن بــۇ ســۆھبەت 2020-يىلــى 3-ئاينىــڭ 
8-كۈنــى تۈركىيەنىــڭ ئىســتانبۇل شــەھىرىدە ئىســمائىل ھاجــى ئاكىنىــڭ كۈيئوغلــى ئەركىــن 

غوجىنىــڭ ئۆيىــدە ئۆتكۈزۈلــدى(. 

— )بۇ ماقالىنىڭ تەكلىپلىك مۇھەررىرى: فارۇق مۆھتەرەم(
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 قىسقىچە مەزمۇنى:

بۈيــۈك كارۋان يولــى دەپ ئاتالغــان يىپــەك يولىنىــڭ شــىمالىي لېنىيىســىنىڭ ئوتتۇرىســىغا 
ــى  ــى، غەرب ــەن جەنۇبىن ــڭ شــىمالى بىل ــان تەڭرىتاغلىرىنى ــن بۇي جاياشــقان كۇچــا قەدىمدى
بىلــەن شــەرقىنى تۇتۇتاشــتۇرغۇچى مۇھىــم تۈگــۈن بولــۇپ كەلگــەن. كۇچانىــڭ شــىمالىنى 
ــدۇ.  ــاپ تۇرى ــى قاپس ــاكان چۆللۈك ــىز تەكلىم ــى چەكس ــرى، جەنۇبىن ــۈك تەڭرىتاغلى بۈي
كۇچــا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــەڭ قەدىمىــي ئاتــا يۇرتلىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ، بــۇ يــەردە تارىختــا 
ئۇيغۇرالردىــن ســىرت ســوغدىار، ئارىيانــار، توخارالرمۇ بىرمەزگىل ياشــاپ كۇچــا مەدەنىيتىنىڭ 
ــزى  ــم ۋە مەركى ــۇرا ئىقلى ــا ئوتت ــك تەســىرلەرنى كۆرســەتكەن. كۇچ شەكىللىنىشــىگە بەلگىلى
ــڭ  ــان. كۇچانى ــزى بولغ ــەت مەركى ــڭ مەدەنىي ــۇددا ۋە ئىســام دىنىنى ئاســىيا دائىرســىدە ب
ــڭ  ــى كۇچالىقارنى ــەت قاتلىم ــە مەدەنىي ــى ۋە ئۆزگىچ ــى ئەۋزەللىك ــك جەھەتتىك جۇغراپىيىلى
ــان بولــۇپ، كۇچانــى مەركــەز قىلغــان قەدىمقــى كۈســەن  تىلىدىمــۇ ئــۆز ئىپادىســىنى تاپق
ــان  ــبەتتە پەرقلىنىدىغ ــۈم نىس ــن مەل ــقا رايوناردى ــڭ باش ــۇر تىلىنى ــىدە ئۇيغ تېررىتورىيىس
شېۋىســىنى بەرپــا قىلغــان. كۇچــا شېۋىســى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ باشــقا شــېۋىلىرىدىن يالغــۇز 
تــاۋۇش جەھەتتىكــى يۇمشــاقلىقى ۋە مۇاليىملىقلىقــى بىلەنــا پەرقلىنىــپ قالماســتىن، بەلكــى 

ــدۇ.  ــەت تەركىبىدىكــى ســۆزلەرنىڭ ئۆزگىچىلىكــى بىلەنمــۇ پەرقلىنى لۇغ

ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ دىئالېكــت ۋە شــېۋىلەرگە بۆلۈنــۈش ئاالھىدىلىكىدىــن 

ئاتا 

كۇچا 
شېۋىسىدىكى ئاتا 

سۆزى ھەققىدە

كۇچا 
شېۋىسىدىكى ئاتا 

سۆزى ھەققىدە

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت
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ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئۇيغــۇر تىلــى ئــۈچ چــوڭ دىئالېكــت ۋە ئــون نەچچــە تارماق شــېۋىلەرگە 
بۆلۈنگــەن بولــۇپ، كۇچــا رايونــى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ مەركىــزى دىئالېكــت تارىــم شىۋېســىنىڭ 
كۇچــا شېۋىســىگە بۆلۈنگــەن. كۇچــا شېۋىســى بــاي، شــاھيار، توقســۇ ناھىيىلىرىنــى قاپلىغــان 
بولــۇپ، بــۇ شــېۋىگە تــەۋە رايونــاردا ھازىرمــۇ تارىختىــن قالغــان ئــادەت بويىچە دادىســىنى 

»ئاتــا« دەپ ئاتــاش ئىزچىــل داۋاملىشــىپ كەلمەكتە. 

ــي  ــۆزى تارىخى ــا« س ــىدىكى »ئات ــا شېۋىس ــپ، كۇچ ــك قىلى ــزدا مەركەزلى ــۇ ماقالىمى ب
ــتۇرۇلىدۇ.  ــق تۇنۇش ــىدا نۇقتىلى ــەر ئاساس مەنبەل

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: كۇچا، كۈسەن، ئاتا، شېۋە

ــا  ــرى. كۇچ ــڭ بى ــي يۇرتارنى ــۇزۇن قەدىمى ــى ئ ــتانلىقىدىكى تارىخ ــم بوس ــا تارى كۇچ
ــەت  ــە خــاس مەدەنىي ــۇپ، ئۆزىگ ــەن بول ــە كۆچك ــا شــەھەر مەدەنىيتىگ ــن ئىلگىرى مىادىدى
ئاساســىنى بەرپــا قىلغــان. كۇچــا قەدىمــدە كۈســەن نامىــدا ئاتالغانلىقىغــا دائىــر مەلۇماتــار 
ــپ  ــدا ئاتىلى ــى نامى ــۈن كۈســەن دۆلىت ــى بۈگ ــا دۆلىت ــى كۇچ ــى ئۈچــۈن قەدىمق بولغانلىق
كەلمەكتــە. مىادىيەدىــن بۇرۇنقــى 176-يىلىدىــن »كۈســەن ئۇيغۇرلىــرى« كۈســەن ئېلىنىــڭ 
ئورنىنــى ئىگەلىگــەن مىادىيــە 9-ئەســىرنىڭ ئوتتۇرلىرغىچــە بولغــان ۋاقىتنــى ھېســاپلىغاندا 
ــەن  ــىدۇ.]1] كۈس ــن ئاش ــڭ يىلدى ــى مى ــان ۋاقت ــۇپ تۇرغ ــۇت بول ــڭ مەۋج ــەن ئېلىنى كۈس
ــەن  ــدى. كۈس ــرى ئى ــڭ بى ــۈك دۆلەتلەرنى ــى كۈچل ــىيا ئىقلىمىدىك ــزى ئاس ــى مەركى دۆلىت
دۆلىتــى بۈيــۈك كارۋان يولــى دەپ ئاتالغــان يىپــەك يولىنىــڭ جەنــۇب، شــىمال بۆلىكىنىــڭ 
ئوتتۇرســىغا جاياشــقان.]2] شــۇڭا ھېچقانــداق كارۋان يولــى بــۇ يەردىــن ئەگىــپ ئۆتەلمىگەن، 
ــە  ــەردە بىر-بىرىگ ــۇ ي ــى ب ــودا ئاالقىس ــەت، س ــەن، مەدەنىي ــڭ پ ــەن غەرىبنى ــەرق بىل ش
باغلىنىــپ، ئۇزۇنغــا ســۇزۇلغان مۇســاپىنى مۇشــۇ يــەر ئارقىلىق ئوڭۇشــلۇق داۋاماشــتۇرغان. 
كۇچــا ئەينــى ۋاقىتتــا جاھــان ئەھلىنىــڭ نەزىرىــدە ئــاۋات، كاتتــا يــۇرت »قەدىمقــى غەربىــي 
ــام  ــەردە ئۆچمــەس ن ــي خاتىرىل ــل تارىخى ــەل« ھېســاپلىنىپ، ھــەر خى يۇرتتىكــى چــوڭ ئ

ــان.]3]  قالدۇرغ

ــي كىتاپــاردا ئــەڭ كــۆپ ئۇچرايدىغــان  كۇچــا ھەققىدىكــى ئۇچــۇرالر خىتايچــە تارىخى
بولــۇپ، ئــەڭ دەســلەپ خەن سۇاللىســى دەۋىرىــدە بەنگــو تەرىپىدىــن يېزىلغــان »خەننامە«دە 
ــۇاللىلەر  ــەن س ــەردە ئۆتك ــى دەۋرل ــڭ ھەرقايس ــن خىتاينى ــۇنىڭدىن كېيى ــدۇ. ش ئۇچراي
تارىخىــدا ئىزچىــل كۇچــا ھەققىــدە تارىخىــي مەلۇماتــار قالدۇرۇلغــان. كۇچــا ھەققىدىكــى 
ماتېرىيالارنــى »خەننامــە«، »كېيىنكــى خەننامــە تەزكىرىســى« »ئــۈچ دۆلــەت تەزكىرىســى«، 

]1] تەلئەت ئۇبۇلقاسىم، قەدىمقى كۈسەن سەنئىتى 2015-يىلى نەشىرى، 3 –بەت

]2] تەلئەت ئۇبۇلقاسىم، قەدىمقى كۈسەن سەنئىتى 2015-يىلى نەشىرى، 3 –بەت

]3] مۇھەممەت شاۋۇدۇن، كۇچانىڭ نامى ھەققىدە، كۈسەن مەدەنىيتى ژۇرنىلى 2016-يىللىق 1-سان، 16-بەت



82

مەرىپەت ژۇرنىىل             2020-يىللىق 2-سان 

»جىننامــە«، »ۋېينامە«، »لىياڭنامە«، »جۇنامە«، »شــىمال تارىخى«، »ســۈينامە«، »تاڭنامە«، 
»يېڭــى تاڭنامــە«، »شــۈەنزاڭنىڭ بۈيــۈك تــاڭ دەۋىرىدىكــى غەربــى يــۇرت تەزكىرىســى«، 
»ۋۇكۇڭنىــڭ ئەنەتكــەك ئېلــى خاتىرلىــرى« دا كۆپىــرەك تاپقىلــى بولىــدۇ. بۇنىڭدىن ســىرت 
كۇچــا ھەققىدىكــى ئۇچــۇرالر توخارچــە، تىبەتچە، ئەرەبچــە، گرىكچــە مەنبەلەردىمــۇ ئۇچرايدۇ. 

ــۇد  ــا مەھم ــە يەنى ــىۋەتلىك مەنب ــتە مۇناس ــا بىۋاس ــى ئۇيغۇرالرغ ــا ھەققىدىك كۇچ
كاشــىغەرىينىڭ »دىۋانــۇ لۇغاتىــت تــۈرك« ناملىــق ئەســىرى بولــۇپ، بــۇ ئەســەردە كۇچــا 
ــۈن  ــاش ئۈچ ــۆزىنى ئىزاھ ــەن« س ــدا »كۈس ــى قېتىم ــان. بىرىنچ ــا ئېلىنغ ــم تىلغ 6 قېتى
ئىشــلەتكەن. كۈســەن »كۇچــا« دەپ ئاتىلىدىغــان شــەھەرنىڭ يەنــە بىــر نامــى. بــۇ شــەھەر 
ــىدىن  ــىغەرىينىڭ چۈشەندۈرۈش ــۇد كاش ــەك، مەھم ــقان.]1] دېم ــىغا جاياش ــۇرالر چېگراس ئۇيغ
ــى  ــلىق نام ــى، ئاساس ــر نام ــە بى ــڭ يەن ــەت كۇچانى ــى، كۈســەن پەق ــقا بولىدۇك كۆرۈۋېلىش

ــا كۇچــا.  يەنى

840-يىلــى ئورقــۇن ئۇيغــۇر دۆلىتــى يىقىلغاندىــن كېيىــن تەڭرىتاغلىرىنىــڭ جەنــۇب ۋە 
ــەن  ــۇرالر بىل ــاۋاتقان ئۇيغ ــەردە ياش ــۇ ي ــۇرالر ئ ــەن ئۇيغ ــا كۆچك ــىمالىدىكى زېمىنلىرىغ ش
ــدە كۇچانــى مەركــەز قىلغــان  ــم خانلىقارنــى قۇرغــان. بــۇ مەزگىل بىرلىشــىپ ئايرىم-ئايرى
كۇچــا دۆلىتىنىــڭ ئورنىنــى ئىدىقــۇت ئۇيغــۇر دۆلىتــى ئالغــان. ئىدىقــۇت ئۇيغــۇر دۆلىتىنىڭ 
دەســلەپكى پەيتەختــى كۇچــا كېيىــن بېشــبالىق بولغــان، ئــەڭ ئاخىرىــدا ئۇيغــۇر خانلقىنىــڭ 
پەيتەختــى قۇچــۇ دېگــەن نــام بىلــەن »قۇچــۇ ئۇيغــۇر خانلىقــى« دەپ ئاتالغــان.]2] لېكىــن 
ــدى  ــن ئال ــن كېيى ــا ئالغاندى ــى قولغ ــڭ تەختىن ــان قاراخانىيارنى ــۇتۇق بۇغراخ ــۇلتان س س
ــەن  ــتە خوت ــى يۈرۈش ــۇ قېتىمق ــان ب ــۇتۇق بۇغراخ ــدى. س ــۈرۈش قىل ــە ي ــەن خوتەنگ بىل
ــدى. ــۈرۈش قىل ــا ي ــن كۇچاغ ــن كېيى ــۇندۇرۇپ بولغاندى ــى بويس ــت ئۇيغۇرلىرىن بۇددىس
قەدىمدىــن بېــرى بــۇددا دىننىــڭ مەركەزلىرىدىــن بىــرى بولغــان كۇچــا قاتتىــق قارشــىلىق 
قىلىــپ، ئىســام دىنىغــا كىرىشــكە تەرســالىق قىلغــان بولســىمۇ، ئاخىــرى ســۇتۇق بۇغراخانغا 
بــاش ئەگــدى.]3] كۇچانىــڭ ســۇتۇق بۇغراخــان دەۋرىدىــن كېيىــن قاراخانىيــار تەۋەلىكىــدە 
ــىرىدىنمۇ  ــق ئەس ــۈرك« ناملى ــت ت ــۇ لۇغاتى ــىغەرىينىڭ »دىۋان ــۇد كاش ــى مەھم بولغانلىقىن
كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. مەھمــۇد كاشــىغەرىي بۈگــۈر نامىنــى ئىزاھــاپ ئۇنــى چېگــرا شــەھەر 
دەيــدۇ. بۈگــۈر كۇچــا شــەھرى بىلــەن ئۇيغــۇر ئېلــى ئارلىقىدىكــى تــاغ ئۈســتىگە قۇرۇلغان 
قەلئــە، بــۇ يــەر چېگــرا.]4] بۈگــۈر كۇچانىــڭ شــەھەر مەركىزىدىــن 120 كىلومېتىــر شــەرقىگە 
جاياشــقان بىــر بــازار، بــۇ كۇچانىــڭ ئەينــى ۋاقىتتــا قاراخانىيارغــا تــەۋە جــاي ئىكەنلىكىنى 

]1] مەھمۇد قەشقەرىي »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«، 1981-يىلى نەشىرى، 1-توم 526-بەت.

]2] ھاجى نۇرھاجى، قەدىمقى ئۇيغۇرالر ۋە قاراخانىار، 2009-يىلى نەشىرى، 149-بەت.

]3] ھاجى نۇرھاجى، قەدىمقى ئۇيغۇرالر ۋە قاراخانىار، 2009-يىلى نەشىرى، 240-بەت. 

]]] مەھمۇد قەشقەرىي »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«، 1981-يىلى نەشىرى، 1-توم 468-بەت.
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ئىســپاتايدىغان مۇھىــم مەنبــەدۇر. 

تارىخىــي مەنبەلەرگــە ئاساســانغاندا كۇچــادا بىــر مەزگىــل ســوغدىار، ئارىيانــار، توخارالر 
ۋە ئۇيغــۇرالر ئارلىشــىپ ئولتۇراقاشــقان ۋە ئۆزىگــە خــاس تىلغــا ئىگــە بولــۇپ، كۈســەن 
ــۇالر  ــن ئ ــىمۇ، لېكى ــلەتكەن بولس ــل ئىش ــل تى ــر خى ــان بى ــار( دەپ ئاتالغ ــى )توخ تىل
ئىشــلەتكەن تىلنىــڭ لۇغــەت تەركىبىــدە يەنىــا تۈركىــي تىلارغــا تــەۋە ئېلېمېنتــار كــۆپ 
بولغــان. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ئۇيغــۇرالر بــۇ يەرنىــڭ ئەســلى ئاھالىلىــرى بولــۇپ، ئارىيانــار 
ۋە ســوغدىارنىڭ بــۇ يەرگــە ھــەر خىــل ســەۋەپلەر بىلــەن كۆچــۈپ كەلگەنلىكــى مەلــۈم. 

ــان  ــەۋە بولغ ــە ت ــلىدىن ئۆزىگ ــۇپ، ئەس ــران بول ــى ۋەي ــۇر خانلىق ــۇن ئۇيغ ئۇرق
ــن  ــۇ پانتېكى ــدە، كۇچاغىم ــا كۆچكەن ــىمالىدىكى زېمىنلىرىغ ــۇب ۋە ش ــڭ جەن تەڭرىتاغلىرىنى
رەھبەرلىكىدىكــى زور تۈركۈندىكــى ئۇيغــۇرالر كېلىــپ ئولتۇراقاشــقان. شــىمالدىكى 
قېرىنداشــلىرىنىڭ كۇچاغــا كېلىــپ ئولتۇراقلىشىشــى كۇچانىــڭ ئەســلىدىكى ئاھالــە قۇرۇلمىســغا 
ــەر  ــق خەلقل ــار قاتارلى ــوغدى، توخ ــان، س ــى ئارىي ــەتكەن. كۇچادىك ــىر كۆرس زور تەس
پەيدىن-پــەي ئۇيغۇرالرغــا سىڭىشــىپ، تارىــخ سەھنىســىدىن يوقىلىشــقا قــاراپ يۈزلەنگــەن. 
ئەممــا ئۇالرنىــڭ تىلــى ۋە مەدەنىيىتىدىكــى پەرقلىــق ئامىلــار كۇچــا ئاھالىســىنىڭ يەرلىــك 
ــىر  ــك تەس ــتە بەلگىلى ــلىقىنى شەكىللەندۈرۈش ــېۋە خاس ــەرق ش ــى پ ــى ۋە تىلىدىك مەدەنىيتىن
كۆرســەتكەن. ئۇنىڭدىــن ســىرت كۇچــا تارىختىــن بۇيــان جەنــۇب بىلــەن شــىمال ۋە غــەرب 
بىلــەن شــەرقنىڭ مەركىزىگــە ۋە قاتنــاش تۈگۈنىگــە جاياشــقانلىقى ئۈچــۈن، باشــقا دىئالېكت 

ــان.  ــۆپ ئۇچرىغ ــىرىگىمۇ ك ــېۋىلەرنىڭ تەس ۋە ش

ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ دىئالېكــت ۋە شــېۋىلەرگە بۆلۈنــۈش ئاالھىدىلىكىدىــن 
ئېلىــپ ئېيتقانــدا، ئۇيغــۇر تىلــى ئــۈچ چــوڭ دىئالىكىــت ۋە ئــون نەچچــە تارماق شــېۋىلەرگە 
بۆلۈنگــەن بولــۇپ، كۇچــا رايونــى ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ مەركىــزى دىئالېكــت تارىــم شېۋىســىنىڭ 
كۇچــا شېۋىســىگە بۆلۈنگــەن. تارىــم شېۋىســى كۇچــا، بــاي توقســۇ، شــاھيار ناھىيەلىرىــدە 
قوللىنىلىدىغــان بولــۇپ، بــۇ تۇپراقــار قەدىمقــى كۈســەن دۆلىتىنىــڭ كونــا زېمىنلىرىــدۇر. 
جۇغراپىيىلىــك ئورۇنلىشىشــى جەھەتتىــن ئالغانــدا، كۇچــا شېۋىســى شــەرقىي شــىمالدا تۇرپــان 
شېۋىســى، شــەرقىي جەنۇبتــا لوپنــۇر دىئالېكتــى، غەربتــە تارىــم شېۋىســى، جەنۇبتــا خوتــەن 
دىئالېكتــى بىلــەن تۇتىشــىدۇ. بىــراق كۇچــا رايونــى خوتــەن بىلــەن كــەڭ چــۆل ئايرىــپ 
ــۇق  ــاردەك قوي ــنا رايون ــقا قوش ــش باش ــان كېلىش-بېرى ــەن بولغ ــەن بىل ــا، خوت تۇرغاچق
ــى  ــن ناھايت ــر جەھەتتى ــېۋىلەردىن بى ــت ۋە ش ــقا دىئالېك ــى باش ــا شېۋىس ــەس.]1] كۇچ ئەم
ــن ســۆزلەرنىڭ  ــر تەرەپتى ــە بى ــەن پەرقلەنســە، يەن ــۇالر بىل ــك ســۆز ۋە ئاتالغ ــۆپ يەرلى ك
تەلەپپــۇز ۋە ئاھاڭلىرىنىــڭ ئوخشىماســلىقى بىلــەن پەرقلىنىــدۇ. كۇچــا شېۋىســىدىكى »ئاتــا« 

]1] مىرسۇلتان ئوسمان، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى دىئالېكىتلىرى، 1990-يىلى نەشىرى، 146-بەت.
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ســۆزى كۇچالىقارنىــڭ مەنىــۋى دۇنياســىدا مۇقــەددەس بولغــان ۋە كۈندىلىــك تۇرمۇشــىدا 
ئــەڭ كــۆپ ئىشــلىتىدىغان ســۆزدۇر. كۇچالىقــار ئۆزلىرىنــى بــۇ دۇنياغــا ئاپىرىــدە قىلغــان 
ــڭ بەخت-ســائادىتىنىڭ ســىمۋولىدۇر.  ــا ئۇالرنى ــدۇ. ئات ــا دەپ ئاتاي ــۇغ ئىنســاننى ئات ئۇل
ئاتــا ئــۇالر ئۈچــۈن تەڭرىتاغــدەك بۈيــۈك ۋە يىقىلمــاس يۆلەنچۈكتــۇر. شــۇڭا كۇچالىقــاردا 
»ئاتىــار ســۆزى كۆڭۈلنىــڭ كــۆزى« دېگــەن ماقــال ناھايىتــى كــەڭ ئومۇماشــقان. بــۇ 

خىــل ئىپادىلەرنــى كۇچــا خەلــق ناخشــىلىرىدىمۇ ئۇچراتقىلــى بولىــدۇ: 

ئاتاسى بارمۇ توشقاننىڭ
ئاناسى بارمۇ توشقاننىڭ، 

بۇ يۇرتتا نېمەسى بار
مەندەك بەختى قاچقاننىڭ؟

ئاتــا ســۆزى ئەســلىدە پۈتــۈن ئۇيغۇرالرغــا ئورتــاق ســۆز بولســىمۇ، لېكىــن بۈگۈنكــى 
ــان كۇچــا   ــى كۈســەن تېررىتورىيىســىنى ئاســاس قىلغ ــەت قەدىمق ــا ســۆزى پەق ــدە ئات كۈن
ــن  ــۆزلۈكلىىرنىڭ قاتارىدى ــى س ــا شېۋىس ــە، كۇچ ــلىتىلىپ كېلىنگەچك ــل ئىش ــدا ئىزچى رايونى
ــۇق  ــن ئارت ــڭ يىلدى ــۇپ، مى ــە ســۆز بول ــك ئۇيغۇرچ ــا ســۆزى تىپى ــان. ئات ــورۇن ئالغ ئ
ــۇ  ــور بەتتىم ــق ت ــە« ناملى ــى تۈركچ ــى »ئىتمولوج ــە تىلىدىك ــە. تۈركچ ــا ئىگ تارىخق
ــە،  ــىتىدۇ، ئۇيغۇرچ ــى كۆرس ــا دادىن ــە: »ئات ــور بەتت ــان. ت ــا قويغ ــى ئوتتۇرىغ ــۇ نۇقتىن ب
ــۇ  ــىغەرىينىڭ »دىۋان ــۇد كاش ــدۇ. مەھم ــە« دەپ يازى ــا ئىگ ــۇق تارىخق ــن ئارت ــڭ يىلدى مى
لۇغاتىــت تــۈرك« ناملىــق بۈيــۈك ئەســىرىدىمۇ ئاتــا ســۆزى ھەققىــدە ئۇچــۇر قالدۇرغــان. 
»خوتەنلىكلــەر بىلــەن كەنچەكلــەر ســۆزنىڭ بېشــىدىكى >ا-ئەلىف<نــى >ھ< غــا ئالماشــتۇرىدۇ. 
مەســىلەن تۈركلــەر »ئاتا«نــى ئاتــا دېســە، ئــۇالر »ھاتــا« دەيــدۇ، تۈركلــەر »ئانا«نــى 
ــۆزى  ــا س ــدا ئات ــن قارىغان ــي مەنبەلەردى ــدۇ.]1] تارىخى ــا« دەي ــۇالر »ھان ــە، ئ ــا دېس ئان
ناھايتــى ئــۇزۇن تارىخقــا ئىگــە بولســىمۇ، ئەممــا مەڭگــۈ تــاش تېكىســتلىرىدە ئۇچرىمايــدۇ. 
ــىمالىدا  ــۇب ۋە ش ــڭ جەن ــا ســۆزى ئەســلىدىن تەڭرىتاغلىرىنى ــدا ئات ــن قارىغان ــۇ نۇقتىدى ب

ــوق.  ــىدا شــەك ي ــڭ شېۋىســى بولۇش ــي قەبىلىلىرىنى ــاۋاتقان تۈركى ياش

ــەتكەندىن  ــى كۆرس ــان ئادەمن ــدە قىلغ ــى ئاپىرى ــىدە ئۆزىن ــا شېۋىس ــۆزى كۇچ ــا س ئات
ــىلەن:  ــدۇ. مەس ــۇ كېلى ــاق مەنىلىرىدىم ــەت، ئات ــىۋەت، ھۆرم ــلىق مۇناس ــىرت، قانداش س
ئاتامــا. بــۇ ســۆز ئــۈچ بۆلەكتىــن تەركىــپ تاپقــان. بىرىنچــى بۆلــەك »ئاتــا«، ئىككىنچى 
ــا  ــلىدىكى ئات ــا ئەس ــى ئات ــى بۆلەكتىك ــەك »ال«. بىرىنچ ــى بۆل ــەك »م«، ئۈچۈنچ بۆل
ــك  ــى تەۋەلى ــى ھەرىپ ــى يەن ــى »م« تاۋۇش ــى بۆلەكتىك ــدۇ، ئىككىنچ ــىنى بىلدۈرى مەنىس

]1] مەھمۇد قەشقەرىي »دىۋانۇ لۇغاتىت تۈرك«، 1981-يىلى نەشىرى، 1-توم 44-بەت. 
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ــدۇ.  ــى بىلدۈرى ــى »ال« كۆپلۈكن ــى بۆلەكتىك ــدۇ، ئۈچۈنچ ــىنى بىلدۈرى ــەت مەنىس ۋە ھۆرم
ــوۋۇم  ــىڭىل ق ــا س ــى، ئاچ ــا، ئاكا-ئىن ــن ئاتا-ئان ــە جەھەتتى ــىكىلىق مەن ــۆز لېكس ــۇ س ب
ــۆپ  ــى ك ــۆزلىرى ناھايت ــەت س ــىدە ھۆرم ــا شېۋىس ــىتىدۇ.]1] كۇچ ــلىرىنى كۆرس –قېرىنداش
ــە  ــدۇ. ئادەتت ــەن ئىپادىلىنى ــدە روش ــاش ئادەتلىرى ــىۋەتتىكى ئات ــىلىك مۇناس ــۇپ، كىش بول
كۇچــا شېۋىســىدە چــوڭار كىچىكلەرنــى ئاتاشــتا ۋە تــەڭ دېمەتلىكلــەر ئۆزئــارا بىر-بىرىنــى 
ئاتاشــتا »م« تاۋۇشــنى قوشــۇپ ئىشــلىتىدىغان بولــۇپ، قارشــى تەرەپكــە بولغــان ھۆرمىتىنى 
ــم، ئابدۇشــۇكۇرنى ئابدۇشــۈكۈرۈم، ســاۋۇتنى  ــى قۇربىنى ــدۇ. مەســىلەن: قۇربانجانن ئىپادىلەي
ســاۋۇتۇم، دېگەنــدەك. ئەممــا بــۇ قائىــدە ئاخىــرى »م« بىلــەن ئاخىرالشــقان ئىســىمارغا 
ئىشــلىمەيدۇ. مەســىلەن، ئابدۇرېھىــم، ئابلــەم دېگەنــدەك. شــۇڭا كۇچــادا ئۆزىنىــڭ ئاتىســىنى 
ۋە ياشــقا چــوڭ ئۇرۇق-تۇققانلىرىنــى بىۋاســتە ئاتــا دەپ ئاتىمىاســتىن ئاتــا ســۆزۈگە »م« 

ــقان.  ــى ئومۇماش ــاش ناھايت ــىنى قوشــۇپ ئات قوشۇمچىس

كۇچالىقــاردا ئۆزلىرىدىــن بــۇرۇن ئۆتكــەن ھۆرمەتكــە ســازاۋەر كىشــىلەرنىڭ قەبرىلىرىنــى 
ئۇلۇغــاش بىــر قــەدەر كۈچلــۈك بولغانلىقــى ئۈچــۈن، قەبرىلەردىكــى بــۇ خىل شەخىســلەرگە 
»ئاتــام« ســۆزىنى قوشــۇپ، ھۆرمەتكــە ســازاۋەر قىلىــش ۋە ئۇلۇغــاش خاھىشــى كۈچلىــك 
بولغــان. بۇنــى تۆۋەندىكــى قەبرە-مازارالرنىــڭ ئىســمىدىن تولــۇق كۆرۈۋېلىشــقا بولىــدۇ. 
مەســىلەن: قىلىــچ ئاتــام مازىــرى، ئوقچــى ئاتــام مازىــرى، قۇربــان ئاتــام مازىــرى، ئــاق 
ــەن  ــرى، مىڭت ــام مازى ــۆگەل ئات ــرى، س ــام مازى ــاقال ئات ــارا س ــرى، ق ــام مازى ــۇرۇت ئات ب
ــرى،  ــام مازى ــاقال ئات ــارا س ــىيىت ق ــۇلتان س ــرى، س ــام مازى ــاز ئات ــرى، جانب ــام مازى ئات
بەلىــخ ئاتــام مازىــرى. بــۇ يەردىكــى »ئاتــام« ئۇالنمىســى نۇقــۇل ھالدىكــى بىــر ئاتاقنــى 
ــلەرگە  ــى شەخىس ــاش ۋە ئۇنىڭدىك ــى ئۇلۇغ ــۇ مازارالرن ــەس، ئاش ــۈن ئەم ــدۈرۈش ئۈچ بىل

ئىخــاس بىلــدۈرۈش ۋە ئۇالرغــا ھۆرمــەت بىلــدۈرۈش خاھىشــىنى ئىپادىلىگــەن.]2] 

»ئاتــا« ســۆزى گەرچــە پۈتــۈن ئۇيغۇرالرغــا ئورتــاق بولغــان، ئەممــا كۇچــا رايونىــدا 
شــېۋى ســۈپىتىدە ســاقلىنىپ قالغــان ئــەڭ قەدىمىــي ســۆزلىرىمىزنىڭ بىــرى بولســىمۇ، ئەممــا 
ھازىــر پەيدىنپــەي ئاساســى لۇغــەت تەركىبىدىــن ســىقىپ چىقىرىلىــپ، ئىســتىمالدىن قېلىــش 
ــان  ــتېتاردا ئوقۇغ ــى ئۇنىۋېرىس ــاپ ھەرقايس ــن باش ــا. 1990-يىلاردى ــدا تۇرماقت ئەھۋالى
ــر  ــان بى ــوڭ بولغ ــا« دەپ چ ــىنى »ئات ــىپ، ئاتىس ــىگە ئەگىش ــڭ كۆپىيىش زىيالىيلىرىمىزنى
قىســىم بالىارمــۇ بىردىنــا باشــقا يەرلىــك ساۋاقداشــلىرىنىڭ ئاغىزىدىكــى »دادا« ســۆزىنى 
ــۆزى  ــى »دادا« س ــۆزىنىڭ ئورنىن ــا س ــدە ئات ــە مەركىزى ــڭ ناھىي ــپ، كۇچانى ــۇل قىلى قوب
ئېلىشــقا باشــلىدى. ھازىــر ئاتــا ســۆزىنى پەقــەت كۇچانــى مەركــەز قىلغــان قەدىمقى كۈســەن 

]1] ئابدۇلا مۇھەممەت، يۇرتۇمنىڭ يەرلىك سۆزلىرى، كۈسەن مەدەنىيتى ژۇرنىلى 2013-يىللىق 4-سان، 17-بەت

]2] ئوسمان ھۇشۇر، »مىڭتەن ئاتام مازىرى« ھەققىدە دەسلەپكى ئىزدىنىش، كۈسەن مەدەنىيتى ژۇرنىلى، 2015-يىللىق، 3-سان، 

12-بەت.
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دۆلىتىنىــڭ زېىمىنــى ھېســابانغان شــاھيار، بــاي، توقســۇ قاتارلىــق ناھىيەلەرنىــڭ يېزىلىرىــدا 
ســاقلىنىپ قالــدى دېيىشــكە بولىــدۇ. 

دادا ئاتالمىســىنىڭ قاچانــاردا ئۇيغــۇر تىلىغــا كىرىــپ، قانــداق ئومۇماشــقانلىقىغا دائىــر 
ھېچبىــر ماتېرىيــال ئۇچراتمىدىــم. مــەن كۆرگــەن ماتېرىيالارغــا قارىغانــدا »ئاتــا« ســۆزى 
ــا ۋە  ــول يازم ــاب، ق ــق كىت ــان بارلى ــا يېزىلغ ــان ئارلىقت ــە بولغ ــى 1930-يىلارغىچ تاك
ھۆجەتلــەردە ئومۇمــى يۈزلــۈك ئىشــلىتىلگەن. »دادا« ســۆزى شــىۋېتار تەرپىدىــن قەشــقەردە 
قۇرۇلغــان باســمىخانىدا بېســىلغان »ئېلىپبــە« كىتابىــدا تۇنجــى قېتىــم ئۇچرايــدۇ. ئەگــەر 
ــىدا  ــۇرالر ئارىس ــۆزى ئۇيغ ــە، »دادا« س ــرا كەلس ــكە توغ ــلىنىش دېيىش ــر باش ــى بى بۇن
شــۇنىڭدىن باشــاپ ئومۇملىشىشــقا باشــلىغان دىيىشــكە بولىــدۇ. 1949-يىلاردىــن كېيىــن 
ــەي  ــدا پۈتۈنل ــىر بۇيۇملىرى ــل نەش ــەر خى ــان ھ ــىر قىلىنغ ــىرىياتاردا نەش ــى نەش ھەرقايس
ــي  ــۇر ئەدەبى ــان ئۇيغ ــىر قىلىنغ ــن نەش ــۇنىڭدىن كېيى ــلىتىلگەن. ش ــى ئىش »دادا« ئاتالمىس
ــق  ــدۇ. قىزى ــۆزى ئۇچرىماي ــا« س ــەرلەردە »ئات ــي ئەس ــان ئەدەبى ــاس قىلغ ــى ئاس تىلىن
يېــرى شــۇكى، ئابدۇشــۇكۇر مۇھەممــەت ئىمىــن ئارىدىــن شــۇنچە يىــل ئۆتــۈپ، »يارقىــن 
ئەســلىمە-مەن ۋە مېنىــڭ خەلقىــم« )2013( دېگــەن كىتابىــدا »دادا« ئاتالمىســىنىڭ ئورنىغــا 
پۈتۈنلــەي »ئاتــا« ســۆزىنى ئىشــلەتكەن. بەلكىــم يازغۇچــى ئۆتمۈشــنى ســېغىنىپ، ئەســلىگە 

ــن.  ــان بولۇشــى مۈمكى قايتىشــنى ئويلىغ

— )بۇ ماقالنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ( 
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