بىز كىم؟
بۈگۈنكى كۈندە ۋەتىنىمىزدە پۈتۈنلەي چەكلەنگەن ئانا تىلىمىز يىلالر بۇرۇنال ئاكادېمىك ساھەلەردىن
سىقىپ چىقىرىلغان ئىدى .ئۇنىڭ ئىستېمال قىممىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ،تىلىمىزنىڭ خاسلىقى ،ئۆز
پاساھىتى ۋە قوللىنىشچانلىقىنى قوغداپ قېلىش ،تەرەققىي قىلدۇرۇپ زامانغا ماسالشتۇرۇش ۋەزىپىسى
مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ ،ئەڭ باشتا ھەرقايسى ساھەلەردە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالرنىڭ
ئۈستىگە چۈشتى .ھەرقايسى دەۋرنىڭ ئىنقىالبلىرى ،يېڭىلىقلىرى ،بۈيۈك تەرەققىياتلىرى ،زۆرۈر ۋەقەلىرى
شۇ دەۋرنىڭ ئىلىم ساھىبى بولمىش ئوقۇغۇچى ۋە زىيالىيلىرى تەرىپىدىن قوزغىتىلىپ ،يېتەكچىلىك قىلىنىپ
كەلگەن .ئوقۇغۇچىالر بىر مىللەتنى ،دۆلەتنى قوغداپ قېلىشتا رولى ئەڭ كۈچلۈك جامائەت .چۈنكى
ئۇالر كېلەچەكنى يارىتىدىغان ئۇرۇقالرنى ئۆز ئەقلىدە ،جىسمىدا ،روھىدا ۋە خىزمىتىدە ئېلىپ يۈرىدۇ.
ئۇالرنىڭ يېتىشىپ چىقىشى ،قىلغان ئىلمىي ئەمگەكلىرى ئۆزى تەۋە بولغان جەمئىيەت مەۋجۇتلۇقىنىڭ
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ئورۇندىمىغان ،ئۆز زاۋاللىقىنىڭ سەۋەبچىسى ھېسابلىنىدۇ .شۇڭالشقا بىز ئوقۇغۇچىالر ،دەۋرنىڭ بىزگە
يۈكلىگەن ۋەزىپىسىنى ئورۇنداش مەقسىتىدە بۇ ژۇرنالنى ھازىرالپ چىقتۇق .ژۇرنىلىمىز ھەرقايسى ساھەلەردە
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ھەرقانداق ئورۇن ياكى شەخسنىڭ خالىغانچە كۆپەيتىپ تارقىتىشىغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ.
ژۇرنىلىمىزنــى «دەرمــان فونــدى»« ،ســۇتۇق بۇغراخــان ئىلىــم ۋە
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ئۈنــدەش ئاساســىدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغانلىقــى بايــان قىلىنغــان.
شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن «روھ» دېگــەن بــۇ ســۆزنىڭ مەنىســى
پەلســەپە ،دىــن ،ئېســتېتىكا ۋە ئەدەبىيــات ،ھەتتــا بــەزى
بىئولوگىيــە ئالىملىرىنىــڭ قارىشــىغا ئاساســانغاندا،
بىئولوگىيــە ســاھەلىرىدىكى ئىشلىتىلىشــىمۇ تەدرىجىــي
ئۆزگەرگــەن-19 .ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا ،روھ خــۇددى
كىمىياگەرنىــڭ قولىدىكــى قىممەتلىــك مېتالغــا ئوخشــاش
«سۇســىزالندۇرۇلغان» ۋە ئاخىرىــدا يەنىــا ئويلىغانــدەك
نەتىجــە بەرمىگــەن.

«روھ» ئــادەم بەدىنىنىــڭ شەكىلســىز قىســمى دەپ
قارىلىــدۇ .نۇرغــۇن كىشــىلەر «روھ ئادەمنىــڭ ئــوي  -پىكــرى،
خىيالــى ،ھېسســىياتى ،ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچــى ۋە
جاســارىتىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ» دەپ قارايــدۇ .يەنــە
بــەزى كىشــىلەر بولســا روھنــى «ئــادەم ھاياتــى ۋە ياشــاش
ئىقتىدارىنىــڭ تۇغمــا بولىدىغــان بىــر پارچىســى» دەپ
ھېســاباليدۇ .بۇنــداق بولغانــدا ،روھ بىــر ئادەمنىڭ ماھىيىتىگە
ۋەكىللــك قىلىــدۇ .تارىختىــن بۇيــان كىشــىلەر ئۆزلــۈك ئېڭــى
ۋە روھ ئۈســتىدە توختاۋســىز ئىزدىنىــپ كېلىۋاتىــدۇ .روھنــى
ســوقرات بايقىغــان _ apology« .ئەپالتــون پاراڭلىــرى»
تونۇشتۇرۇش
دېگــەن ئەســەردە ســوقراتنىڭ ئوقۇتــۇش مىزانــى كىشــىلەرنى
-19ئەســىرنىڭ بېشــىغىچە ،كۆپلىگــەن ئىلغــار ئىدىيىلىك
ئۆزلىرىنىــڭ بايلىقــى ۋە ياكــى شەخســىي تەرەققىياتىغــا زىيالىيــار يەنىــا «ئادەملــەر تەڭرىنىــڭ شــەكلىدە (روھىــي
كۆڭــۈل بۆلۈشــكە ئەمــەس ،بەلكــى روھىغــا كۆڭــۈل بۆلۈشــكە
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جەھەتتىــن) يارىتىلغــان» دېگــەن قاراشــتا چىــڭ تۇرغــان .شــۇ
ئەســىرنىڭ ئاخرىقــى يىللىرىغــا كەلگەنــدە ئــۇالر «ئادەملــەر
بىئولوگىيەلىــك ۋە ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەت شــەكلىدە
بارلىققــا كەلگــەن» دېگــەن قاراشــنى ئوتتۇرىغــا قويغــان .ھەتتــا
شــۇ ئەســىرنىڭ ئالدىنقــى مەزگىللىرىــدە ،روھنى ئۆزلەشــتۈرۈش
فىزىئولوگىيــە جەھەتتىــن مېڭىنــى تەتقىــق قىلىــش ۋە
پســىخولوگىيە جەھەتتىــن ئۆزلــۈك ئۇقۇمىنــى تەرەققىــي
قىلدۇرۇشــنى ئىپادىلىگــەن .بــۇ زور ئۆزگىرىشــلەر كۈنىمىزدىكــى
مەدەنىيــەت تەرىپىدىــن پۈتۈنلــەي ئاسسىمىلياتســىيە
قىلىنــدى.
سوقراتتىن بۇرۇن ئافېينالىقالرمۇ روھ ھەققىدە ئىزدەنگەن.
ھازىرقــى زامــان روھ ئۇقۇمىنىــڭ ئــەڭ دەســلەپكى شــەكلى
بولســا يۇنانچــە روھ ئۇقۇمــى بولــۇپ ،ئــۇ ئــادەم بەدىنىنىــڭ
شەكىلســىز ،كۆپەيتىلگــەن نۇسخىســىدۇر .ئافېنالىقــار
« »pneumaدېگــەن ســۆزنى بىــز بىلىدىغــان روھنــى
ئىپادىلــەش ئۈچــۈن ئىشــلەتكەن .ســوقرات بــۇ ســۆزنى مەنىــۋى
جەھەتتىــن كونكرېتالشــتۇرغان .كېيىنكــى مەزگىللــەردە،
پىالتــو ۋە ئارســتوتېل ئەنئەنىســىدىكىلەر بــۇ ئۇقۇمنىــڭ
تەرەققىياتىــدا چــوڭ رول ئوينىغــان .قەدىمكــى مەدەنىيەتلــەردە
«روھ تەننىــڭ جېنــى» دەپ قارىالتتــى .روھ ســۆزى ئۆلــۈك
بىلــەن ھايــات شــەيئىلەرنى ئايرىشــقا ئىشــلىتىلگەن .بــۇ
ئاتالغــۇ التىنچىغــا « ،»animaئىنگىلىزچىغــا «،»soul
گېرمانچىغــا « ،»seeleفرانســۇزچىغا « ،»âmeرۇســچىغا
« »душа-dushaدەپ تەرجىمــە قىلىنغــان.

ئۇقۇمــدۇر .ئەمەلىيەتتــە ،كىشــىلەر روھنىــڭ پســىخىكا بىلــەن
بولغــان چوڭقــۇر باغلىنىشــىنى ئاڭقىرالمىغــان بولســىمۇ،
بۈيــۈك مۇتەپەككــۇرالر كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە ئىپادىلەشــكە
ئۇرۇنغــان .ســوقراتنىڭ قارىشــىچە ،روھنىــڭ ســۈپىتى بىزنىــڭ
ھاياتىمىزنىــڭ ســۈپىتىنى شــەكىللەندۈرىدىغان بولــۇپ،
بىزنىــڭ ســاالمەتلىكىمىز ۋە ياكــى مــال  -مۈلكىمىزدىن باشــقا
جەھەتلەرگــە تەســىر كۆرســىتىدۇ .ئارســتوتىل« :ھەرقانــداق
شــەيئىگە سېلىشــتۇرغاندا بىــز ئادەملــەر بەكــرەك خۇشــال
ياشاشــنى ئــارزۇ قىلىمىــز ،شــۇڭا بىــز چوقــۇم ئۆزىمىزنىــڭ
روھىغــا ئــەڭ زور دەرىجىــدە كۆڭــۈل بۆلىشــىمىز كېــرەك» دەپ
قارىغــان .غــەرب ئەنئەنىســىدىكى «ئــاڭ پسىخولوگىيىســى»
پالتــو تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ،پەيالســوپالر پالتودىــن
روھقــا ئائىــت تېخىمــۇ كۆپ نەرســىلەرنى سوراشــقا باشــلىغان.
«فائىــدۇ» دېگــەن كىتابىــدا پالتــو روھنــى جىســىمدىن
ئايرىغــان ۋە «ئۆلمــەس نەرســە» دەپ قارىغــان .ئۆلمەســلىك
بولســا روھنىــڭ كــەم بولســا بولمايدىغــان ئاالھىدىلىكــى،
«ئۆلــۈش» بولســا ئۇنىــڭ ماھىيىتىگــە زىــت بىــر ئۇقــۇم .شــۇڭا
ئــادەم ئۆلگەنــدە ،ئۇنىــڭ تــەن قىســمى ئۆلىــدۇ .ئۆلــۈم يېتىــپ
كەلگەنــدە ،ئادەمنىــڭ ئۆلمەيدىغــان قىســمى چېكىنىــدۇ
ياكــى زىيــان  -زەخمەتســىز قېچىــپ كېتىــدۇ .روھقا «جانســىز
ياكــى ئۆلمــەس» دەپ ئېنىقلىمــا بېرىلگــەن ۋە «كۆرۈنمەس ۋە
تەندىــن مۇقــەددەس» دەپ قارالغــان .پەلســەپەنىڭ مەقســىتى
بولســا روھنــى تەننىــڭ قامىقىدىــن قۇتۇلــدۇرۇپ چىقىــش.
پالتــو روھنــى ئــۈچ تۈرگــە ئايرىغــان .ئــۇ ئەقىلنــى
ھارۋىكەشــكە ئوخشــاتقان ،چۈنكــى ئەقىــل يــول باشــايدۇ.
مەنىــۋى ەتنــى ئــاق بــوز ئاتقــا ئوخشــاتقان ،چۈنكــى
مەنىــۋى ەت ھەرىكەتلەندۈرىــدۇ .نەفســانىي ئىســتەكنى
كۆندۈرۈلمىگــەن قــارا رەڭلىــك ئاتقــا ئوخشــاتقان ،چۈنكــى
ئــۇ قوزغىتىــدۇ.

پىالتوننىــڭ روھ توغرىســىدىكى تەلىماتــى ئىســام
مەدەنىيىتىنىڭ روھ ۋە مەنىۋىيەت توغرىســىدىكى قاراشــلىرىغا
زور دەرىجىــدە تەســىر كۆرســەتكەن .مۇســۇلمان پەيالســوپالر
روھ جەھەتتــە يۇنــان پەيالســوپلىرى بىلــەن ئوخشــاش قاراشــتا
بولغــان .شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا روھنىــڭ ئەنئەنىــۋى
بــۇ ئۈچــى ئۆزئــارا رىقابەتلىشــىدۇ .لېكىــن روھنــى
قاراشــلىرىنىمۇ تەرەققىــي قىلدۇرغــان .رادىــكال ماتېرىيالىــزم
روھنىــڭ مەۋجۇتلىقىنــى ۋە مۇســتەقىللىقىنى ئىنــكار قىلىــدۇ .قايىــل قىلىــش ئۈچــۈن ئەقىــل تەرىپىدىــن كونتىــرول قىلىنىشــى
ھازىرقــى زامــان روھ ئۇقۇمــى بولســا ئاساســەن ئۆزلــۈك ،مېڭــە كېــرەك .ھەمــدە بــۇ ئــۈچ تــۈر ئاساســىي كــۈچ بولغــان ئەقىــل
ياكــى ئــاڭ دېگــەن ســۆزلەرنىڭ مەنىــداش ســۆزى بولماقتــا .بىلــەن ماسالشــقاندىال ئىقتىدارىنــى ئــەڭ ياخشــى جــارى
قىلدۇرااليــدۇ.
پسىخولوگىيە تارىخىدىكى روھ ئۇقۇمى
پســىخولوگىيەدە روھ تەســۋىرلىگىلى بولمايدىغان ســىرلىق

پالتــو روھنــى جەمئىيەتتىكــى كۈچنىــڭ بۆلۈنىشــىگە
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ئوخشــىتىدۇ .ئۇنىــڭ قارىشــىدا جەمئىيــەت ھۆكۈمرانــار،
ئەســكەرلەر ۋە خەلقتىــن ئىبــارەت ئــۈچ تەبىقىگــە ۋە ئەقىــل -
پاراســەت ،غەيــرەت  -جاســارەت ،تەمكىنلىــك ۋە ئادالەتتىــن
ئىبــارەت تــۆت خىــل گــۈزەل ئەخالققــا بۆلۈنىــدۇ ۋە بۇالرنىــڭ
ھەممىســى بىــر شــەھەردە تېپىلىــدۇ .ئەقىل  -پاراســەت بولســا
ھۆكۈمرانالرنىــڭ گــۈزەل ئەخالقــى ،ھۆكۈمرانــار ھاكىمىيــەت
ســۈردۈرگىدەك ئەقىل-پاراســەتكە ئىگــە بولىشــى كېــرەك.
غەيــرەت  -جاســارەت بولســا ئەســكەرلەرنىڭ گــۈزەل ئەخالقى،
ئــۇ تەلىــم  -تەربىيــە ئارقىلىــق يېتىلدۈرىلىــدۇ ،ھەمــدە جەڭگــە
ســېنىلىدۇ .تەمكىنلىك بولســا خەلقنىڭ گۈزەل ئەخالقى ،ئۇالر
كونتروللــۇق ئاســىتىدا تۇرىشــى كېــرەك بولغىنــى ئۈچــۈن ئۇالردىــن
ئېغىــر  -بېســىق بولىشــى تەلــەپ قىلىنىــدۇ .ھۆكۈمرانالرنىــڭ،
ئەســكەرلەرنىڭ ۋە خەلقنىــڭ تەبئيىتــى بولســا ئايرىــم  -ئايرىــم
ھالــدا ئەقىــل  -پاراســەت ،ھېسســىيات ۋە بەدەنگــە ۋەكىللىــك
قىلىــدۇ .پالتونىــڭ نەزىرىــدە «ئــۆز كونتروللــۇق» نىــڭ مەنىســى
ناچــار تەرەپلەرنىــڭ ياخشــى تەرەپلــەر تەرىپىدىــن كونتــرول
قىلىنىشــى دېگەنلىــك بولىــدۇ .بىــر شــەھەرنىڭ ئىتتىپاقلىقــى
خەلــق ۋە ئەســكەرلەر ھۆكۈمــران تەرىپىدىــن باشــقۇرۇلغاندا
ئىشــقا ئاشــىدۇ .ئادالــەت شــەھەر يەنــى روھنىــڭ ئــۈچ بۆلۈكــى
ئارىســىدىكى تەرتىپلىــك مۇناســىۋەت نەتىجىســىدە ھەقىقىــي
ۋۇجۇتقــا چىقىــدۇ.
ئارىســتوتىل روھنــى بىرىكمــە دەپ قارىلغــان ۋە ئۇنىــڭ
تەركىبىــي قىســىملىرىنى چۈشەندۈرۈشــكە تىرىشــقان .ھەمــدە
بىــر پۈتــۈن مەخســۇس ئەســەر يېزىــپ روھنــى تەبىئىي ھادىســە
دەپ مۇنــداق ئېنىقلىمــا بەرگــەن« :روھ بولســا تۇنجــى
تەبىئىــي شــەكىللەنگەن تەننىــڭ رېئالالشــقان ھالىتــى ،ئــۇ
تەننــى ھايــات ھالەتتــە ســاقاليدۇ» ئــۇ روھنــى ئوخشــاش
بولمىغــان ئــۈچ دەرىجىگــە ئايرىغــان «:ئۆســۈملۈك روھــى:
ئوزۇقلىنىــش ۋە ئۆسۈشــكە مۇناســىۋەتلىك بولغــان ئوزۇقلــۇق
كۈچــى؛ ھايــۋان روھــى :ســەزگۈ كۈچــى (كــۆرۈش ،ئــاڭالش،
تــەم ،پــۇراش ۋە ســېزىم قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ،
يەنــە تەســەۋۋۇر ۋە ئەســتە تۇتــۇش قابىليىتىنىــڭ ئىچكــى
سەزگۈســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ)؛ ئىنســان روھــى :ئەقلىــي
كــۈچ (چۈشــىنىش ئىقتىــدارى ،ئــۆز پىكىرىــدە چىــڭ تــۇرۇش،
تېمىدىــن چەتنىمىگــەن ھالــدا پىكىــر قىلىــش ئىقتىدارىنــى ئــۆز
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ئىچىگــە ئالىــدۇ)» ھايۋانــار پەقــەت ئوزۇقلىنىــش ۋە ســېزىش
ئىقتىدارىغــا ئىگــە ،لېكىــن ئىنســانالر يەنــە ئەقلىــي كۈچىنــى
ئىشلىتىشــكىمۇ قابىــل .ھازىرقــى زامــان زېھىــن ئۇقۇمــى
بولســا ئەقلىــي كــۈچ بىلــەن مۇناســىۋەتلىك ،لېكىــن ئىككــى
ياقلىمىلىــق ئۇقــۇم ئەمــەس.
قەدىمكــى يۇنــان مەزگىلىــدە ،پالتونىــڭ تەلىماتــى
مۇكەممەللەشــكەن .كېيىنچــە ئېالســتىكىلىققا ئېگــە يېڭــى
پالتونىزىــم بارلىققــا كەلگــەن .بــۇ ئېقىمنىــڭ باشالمچىســى
پلوتنــۇس ،ئــۇ پالتوننىــڭ ۋە ئارىســتوتىلنىڭ كۆزقاراشــلىرىنى
بىرلەشــتۈرگەن .ئۇنىــڭ مېتافىزىكىلىــق سېستىمىســىدا
مۇنــداق ئــۈچ پرىنســىپ بــار :ئالەمدىكــى ھەربىــر نەرســىنىڭ
مۇكەممــەل ،بىلگىلــى بولمايدىغــان بىــر ســەۋەب مەنبەســى
بولىــدۇ .ئەقىــل ،ئــۇ ئىچكــى ئامىــل بولــۇپ روھنىــڭ
«ئۈســتۈنكى قىســمى» ئەقىلنــى كۆزىتىــدۇ« .تۆۋەنكــى
قىســمى» بولســا فزىئولوگىيىلىــك دۇنيانــى بارلىققــا
كەلتۈرىــدۇ ۋە بــۇ روھنىــڭ ئــەڭ ئاددىــي ئەقىــل ئىقتىدارىنــى
ئىشــقا سېلىشــى ئارقىلىــق بارلىققــا كېلىــدۇ .بــۇ قــاراش
كېيىنكــى مەزگىللــەردە ئوگۇســتىنگە ئوخشــاش خرىســتىئان
پەيالســوپلىرى تەرىپىدىــن ئىشــلىتىلگەن.
ئــۇ ئويلىنىشــنى روھنــى چۈشىنىشــتىكى بىــر تەپەككــۇر
شــەكلى دەپ تونۇشــتۇرغان .ئوگۇســتىننىڭ قارىشــىچە ،بــۇ
شــەكىل روھنىــڭ ئــۈچ خىــل رولىنــى ئېچىــپ بەرگــەن :ئەســتە
ســاقالش ،چۈشــىنىش ۋە ئىــرادە .ئوگۇســتىننىڭ بــۇ پىكــرى
يۇنــان پەلســەپە ئەنئەنىســىدە مەشــھۇر بولغــان.
ھايــات تــۇرۇش ئۈچــۈن چوقــۇم روھ بولىشــى كېــرەك،
ئۆلــۈش بولســا روھنىــڭ يوقىلىشــىدۇر .ئۇنــداق بولغانــدا،
ئىنســانالرال روھقــا ئىگــە بولــۇپ قالماســتىن ،بەلكــى
ئۆســۈملۈكلەر ۋە باشــقا ھايۋانالرمــۇ روھقــا ئىگــە.
ئوگۇســتىننىڭ بــۇ پىكــرى پالتــون ۋە ئارىســتوتىلنىڭ
كۆزقاراشــلىرىدىن كەلگــەن .مەســىلەن ،ئارىســتوتىل روھنىــڭ
ئوخشــاش بولمىغــان قاتالملىرىنــى رولىغــا ئاساســەن
دەرىجىســى ئۆرلىگــەن تەرتىپتــە مۇالھىــزە قىلىــپ «ئەقىــل
باشــقا ھەممىســىدىن ئۈســتۈن» دەپ قارىغــان .ئــۇ يەنــە
مۇنــداق دېگــەن« :روھ ئــادەم تېنىنىــڭ باشقۇرغۇچىســى
بولــۇپ ،خــۇددى ئاتنىــڭ ئۈســتىدىكى ئــات مىنگۈچىگــە

ئوخشــاش ئادەمنــى توغــرا ھەرىكــەت قىلىشــقا باشــاپ مۇنــداق دېگــەن« :ئاڭلىــق روھ بولســا شەكىلســىز روھ ،لېكىــن
ئاڭســىز روھ بولســا ماددىــي ھــەم تەندىــن ئايرىلســا يوقىلىــدۇ».
ماڭىــدۇ».
لېكىــن «روھ باشــقۇرىلىدىغان بولىشــى كېــرەك» دېگــەن
قــاراش بىلــەن ئوخشــاش ۋاقىتتــا ئوگۇســتىن «كاتولىــك
چېركاۋىنىــڭ ئــۆرپ  -ئادەتلىــرى ئۈســتىدە» ناملىق ئەســىرىدە
تەننىــڭ مۇھىملىقىنىمــۇ تەكىتلىگــەن .ھــەم تەننــى يالقۇننــى
كۆتــۈرۈپ ماڭىدىغــان ،ھەممــە مۇھىــم بۇيرۇقالرنــى ئىجــرا
قىلىدىغــان پەنەرگــە ئوخشــاتقان.

ئــۇ «بىزنىــڭ روھىمىــز ،نەپســانىي ئىســتەك ۋە ئەقىــل -
پاراســىتىمىز بىلەن بىۋاســىتە باغلىنىشــلىق بولىدۇ .ئالدىنقىســى
ئۇنــى تەنگــە باغاليــدۇ ،شــۇڭا تــەن ئۆلگەنــدە ئۇمــۇ ئۆلىــدۇ،
لېكىــن كېيىنكىســى بولســا ئۇنــى تەندىــن ئايرىيــدۇ ،ھەمــدە
ئۇنــى <ياراتقۇچىنىــڭ نــۇرى ئاســتىدا> يەنــى ســاپ ئەقىلنىــڭ
دائىرىســىدە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــقا يــول قويىــدۇ» دەپ
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قارىغــان.

ئايرىــپ چىقىــپ ئارىســتوتىلنىڭ ئەقلىــي مودىلىغا ئەگەشــكەن.
ئــۇ «روھ ھەققىــدە» ناملىــق ئەســىرىدە ،ئارىســتوتىل ،پالتــو ۋە
باشــقا پەيالســوپالرنىڭ كــۆز قاراشــلىرىنى كېڭەيتكــەن ھەمــدە
تېخىمــۇ ئىچكىرلىگــەن ھالــدا ئۈســتۈنكى ۋە تۆۋەنكى دۇنيانى
پەرقلەندۈرگــەن.

يۇنــان پەلسەپەســىگە ئوخشــاش ،ئــۇ مۇنــداق دېگــەن:
«ئوزوقلنىنىــش روھــى بولســا جىگــەر ،ھايــۋان روھــى بولســا
يۈرەككــە جايالشــقان ،ئاڭلىــق روھ بولســا مېڭىــدە .مېڭــە
بولســا ئاڭلىــق روھنىــڭ بىردىنبىــر قورالــى ،ئــۇ شەكىلســىز ھــەم
ئۆلمــەس»

ئۇنىــڭ قارىشــىچە ،ئۈســتۈنكى دۇنيــا مۇقــەددەس
تەبىئەتنــى ،ئەقلــى  -پاراســەتنى ۋە روھنــى ئــۆز ئىچىگە ئالىدۇ،
لېكىــن تۆۋەنكــى دۇنيــا بولســا فىزىكىلىــق مەۋجۇدىيەتتىــن،
تەندىــن ،كائىناتتىــن ،ماددىدىــن ۋە چەكلىك بولغان شــەكىلدىن
تەركىــب تاپقــان1.

ئــۇ ئۆزىنىــڭ پەلسەپىســىنى پالتــو ،گالىــن ۋە
ئارىســتوتىلالرنىڭ ئىدىيەســى بىلــەن شــەكىللەندۈرگەن ۋە
مېتافىزىكىغــا تېخىمــۇ ئىچكىرىلەپ كىرىشــكەن .ئۇ مەڭگۈلۈك
ئالــەم پرىنســىپلىرىنىڭ بارلىقىغــا ئىشــەنگەن ،دۇنيــا روھــى
ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى بىــرى بولــۇپ ،ئۇ دۇنيانىــڭ رام قىلغۇچى
ئىشــلىرىدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن مۇقــەددەس بىــر كۈچنىــڭ ئارىغــا
كىرىشــىگە موھتــاج دەپ قارىغــان4.

كىالسســىك يۇنــان پەلســەپە تارىخىــدا «تــەن ئۆلگەندىــن
ئەلرازىي
كېيىــن روھ ئۆلەمــدۇ ،ئۆلمەمــدۇ؟» دېگــەن قــاراش
ئۈســتىدە تــاالش  -تارتىــش بولغــان .ئارىســتوتىل ۋە ئېپىكىرىــن
ئەلرازىــي بولســا ئىقتىدارلىــق تېۋىــپ ،پەيالســوپ ،فىزىــك
تەرىپىدىكىلــەر «روھ ئۆلىــدۇ» دېگــەن قاراشــقا بەكــرەك ھەمــدە خىمىــك ،غەربتــە رازىــس دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ئــۇ
مايىــل ،لېكىــن پالتونچىــار ۋە ستويىكالر(ســەۋرچانالر) پالتونىــڭ ئــۈچ قىســىمدىن تەركىــب تاپقــان روھ ئۇقۇمىغا ماس
ئۆلمەســلىك تەرەپكــە بەكــرەك مايىــل بولغــان .ئوگۇســتىننىڭ كېلىدىغــان ئــۈچ خىل روھ توغرىســىدا ســۆزلىگەن .ئۇ «روھنىڭ
قارىشــىچە بولســا ،ئىنســانالرنىڭ روھــى ھــەم شەكىلســىز تېببىــي ئىلىمــى» كىتابىــدا« ،ئاڭلىــق روھ ياكى مۇقــەددەس روھ
ھــەم ئۆلمــەس.
ئوزوقلىنىــش روھىنىــڭ تــۆۋەن دەرىجىلىــك نەپســىنى كونتىــرول
قىلىــش ئۈچــۈن ھايــۋان روھىنىــڭ كۈچلــۈك ئىنتىلىشــىنى
ئەلكىندىي
3
ئەلكىندىــي پالتونىــڭ روھ ھەققىدىكــى قاراشــلىرىنى قوزغىتىــدۇ» دېگــەن.

ئــۇ مېتافىزىــكا تەتقىقاتــى ھەققىدىكــى ھەممىگــە
تونۇشــلۇق مەخســۇس ئەســىرى «تۇنجــى پەلســەپە»دە ،روھ
ئــۇ «روھنىــڭ تېببىــي ئىلىمــى»دا ئوتتۇرىغــا قويغىنىــدەك،
تەندىــن ئايرىلغــان تەقدىردىمــۇ ئەقىلنىــڭ داۋاملىشــىدىغىنىنى
چۈشــەندۈرگەن .ئەقىــل روھنىــڭ ئىچىگــە جايالشــقان .بىــر ئادەمنىــڭ ئۆلمەيدىغــان ئاڭلىــق روھــى ماددىــي
ئەلكىندىي باشــقا ئىســام پەيالســوپلىرىغا ئوخشاشال «ئاڭلىق چىرمىشىشــتىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ.
روھ بولســا روھنىــڭ تەندىــن ئايرىلغاندىــن كېيىنكــى ماددىدىــن
ئەلفارابىي
خالىــي ســاپلىققا يەتكــەن ھالىتــى» دەپ قارىغــان .ئــۇ يەنــە
)1-(Faruqi, 1982
)2-(Adamson & Taylor, 2005
)3-(Razi,1950
)4-(Fakhry.M, 1970
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ئەلفارابىينىــڭ ئىنســانالر روھــى توغرىســىدىكى ئــەڭ
تەپســىلى قاراشــلىرى «پەزىلەتلىــك شــەھەر ئاھالىســى»دا
بايــان قىلىنغــان .ئەســىرىدە ئەلفارابىــي پســىخولوگىيىگە
ئارىســتوتىلچە ئۇســۇل بىلــەن يېقىنالشــقان .ئەلفارابىيينىــڭ
قارىشــىچە ،ئاڭلىــق ئەقىــل  -پاراســەتنىڭ تەرەققىياتــى
ئاڭلىــق روھنىــڭ ئۆلمەســلىكىنى تەلــەپ قىلىــدۇ .ئۇنىــڭ
قارىشــى ئارىســتوتىلنىڭكى بىلــەن ئوخشــاش .ئــۇ «روھنىــڭ
ئۆلمــەس بىــر قىســمى بولســا دەل ئاڭلىــق قىســمى ياكــى
ئاكتىــپ ئەقىــل» دەپ قارىغــان .ئەممــا ئەلفارابىينىــڭ
چۈشەندۈرىشــى ئارســتوتىلدىن پەرقلىنىــدۇ .ئەلفارابىينىــڭ
كــۆز قارىشــىدا :ئىنســانالر ئىككــى دۇنيانىــڭ ئوتتۇرىســىدا
بولــۇپ ،ئۈستىدىكىســى شەكىلســىز بولغــان ســاماۋى ئەقىــل
 پاراســەت دۇنياســى ،تۆۋەندىكىســى چىرىيدىغــان ئورگانىــزمدۇنياســى .ئىنســانالر روھىــدا ئــاڭ بولىــدۇ ،ئــۇ ئادەمنــى تېخىمۇ
يۈكســەلدۈرىدىغان ئاكتىــپ ئەقىــل .ئاكتىــپ ئەقىــل يەردىكــى
ئادەملەرنىــڭ يوشــۇرۇن ئەقلىــي ئىقتىدارىنــى ئەمەلىــي ئەقىلگــە
ئايالندۇرىــدۇ5.
ئەلفارابىــي روھنىــڭ ئىقتىدارلىرىغــا چۈشــەنچە بەرگــەن.
ھەممــە ئىقتىدارنىــڭ ئۆزىگــە مــاس باشــقۇرۇش ئورگانلىــرى
بــار ،باشــقىلىرى قوشــۇمچە بولغــان بولىــدۇ6.
ئــۇ «ئــادەم تېنىدىكــى رەئىــس ئــەزا بولســا يــۈرەك ،مېڭــە
يۈرەكتىــن قالســا ئىككىنجــى رەئىــس ئــەزا ،قالغانلىــرى
مېڭىدىــن تــۆۋەن ئورۇنــدا تۇرىــدۇ» دەپ قارىغــان .يــۈرەك
تــۆۋەن دەرىجىدىكــى باشــقا ئــەزاالر ۋە پــۇت  -قولــار
ئارقىلىــق ھەممــە ئىقتىدارالرنــى باشــقۇرىدۇ .ئوزۇقلىنىشــنىڭ
رەئىــس ئەزاســى بولســا يــۈرەك ،قوشــۇمچە ئــەزاالر بولغــان
ئاشــقازان ،جىگــەر ۋە تــال قاتارلىقــار ئوزۇقلىنىــش جەريانىغــا
قاتنىشــىدۇ .ســېزىم ئىقتىدارلىرىمــۇ ئوخشــاش ئۇســلۇپتا
چۈشــەندۈرۈلگەن :يــۈرەك ســېزىمنى باشــقۇرىدۇ ،باشــقا
قوشــۇمچە ئەزالىــرى بولســا ســەزگۈلەرنى باغالنغــان بــەش
خىــل ســېزىمدۇر .تەســەۋۋۇر ئىقتىــدارى بولســا يۈرەكتــە،
باشــقا ئورگانــاردا قوشــۇمچىلىرى يــوق ،لېكىــن ئــۇ باشــقا
بــەش ســەزگۈ تەرىپىدىــن تەمىنلەنگــەن ئۇچۇرالرنــى كونتىــرول
قىلىــدۇ .ئەلفارابىينىــڭ دېيىشــىچە ،تەســەۋۋۇر ئىقتىــدارى
بــەش خىــل ســېزىم ئارقىلىــق تەمىنلەنگــەن ئۇچۇرالرنــى
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ئوخشــىمىغان ئۇســۇلدا ،بەزىــدە تەمىنلەنگىنىگــە ئاساســەن،
يەنــە بەزىــدە ئوخشــىمىغان نەرســىگە ئاساســەن ئايرىۋىتەلەيــدۇ
ياكــى باغلىيااليــدۇ .ئاڭلىــق ئىقتىــدار توغرىســىدا «بۇمــۇ
يۈرەككــە جايالشــقان بولــۇپ ،ھەمــدە قوشــۇمچە ئەزالىــرى
يــوق .لېكىــن باشــقا ئىقتىدارالرنــى ،مەســىلەن :تەســەۋۋۇر،
ســەزگۈ ۋە ئوزۇقلــۇق قاتارلىقالنــى باشــقۇرىدۇ» دەپ قارىغــان.
ئەلفارابىينىــڭ قارىشــىچە ،نەپــس نەپســانىي ھەۋەســنى
قوزغىمايــدۇ .ئــۇ پرىنســىپچانلىق بىلــەن ھەركەتلەندۈرگــۈچ
كــۈچ بولــۇپ خىزمــەت قىلىــدۇ ،يەنــى ئــۇ دەل ئىــرادە
بولــۇپ ،روھنــى نەپســانىي ھەۋەســنى قوزغايدىغــان ياكــى
زىيانلىــق دەپ قارالغــان نەرســىلەرنى تاپااليدىغــان قىلىــدۇ.
ئارىســتوتىلغا ئوخشــاش ئۇمــۇ ئىنســاننىڭ ئەقلىــي ســاۋات
ۋە تەســەۋۋۇرىنىڭ پىســخىلوگىيىلىك ئورنىنــى يۈرەكتــە دەپ
قارىغــان .گەلېنىــك فىزىئولوگىيىســىنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى
بىلــەن «بــۇ ئىقتىدارالرنىــڭ رەئىــس ئەزاســى مېڭــە» دەپ
قارىلىشــقا ئۆزگەرگــەن.
ئىبنى سىنا
ئىبنــى ســىنانىڭ مېتافىزىكىســىغا ئوخشــاش ،ئۇنىــڭ
ئارىســتوتىلچە ئاساســتىكى يېڭــى پالتونچــە پەلسەپەســىدە
«روھ» يۇقىــرى قاتالملىــق تۈزۈلۈشــكە ئىگــە .ئارىســتوتىل
روھقــا «تەبىئىــي شــەكىللەنگەن تەن شــەكلى» دەپ ئېنىقلىما
بەرگــەن ،ئىبىنــى ســىنا «بەدەننــى بىــر پاراخوتقا ئوخشاتســاق،
روھ ئــۇ پاراخوتنىــڭ كاپىتانــى» دەپ چۈشــەندۈرگەن .ئىبنــى
ســىنا روھنــى ئــۈچ خىلغــا بۆلگــەن :ئۆســۈملۈك روھــى ،ھايــۋان
روھــى ۋە تۇلــۇق نامايــان بولغــان روھ.
روھنــى ئاددىيــا چۈشــەندۈرۈش قېيىــن .ھــەم ئۇنــى تۇلــۇق
نامايــان بولــۇش ماھىيىتىگىــا خاسالشــقىمۇ بولمايــدۇ،
چۈنكــى روھ ئەخــاق ۋە ئەقىلنىــڭ مۇكەممەللىكىگــە
ئىنتىلىــدۇ .ئىبنــى ســىنانىڭ قارىشــىچە ،ئــادەم ئۆلگەندىــن
كېيىــن تەنمــۇ ۋەيــران بولىــدۇ7.
تــەن ۋەيــران بولغاندىــن كېيىنمــۇ روھ ئۆزلۈكىنى ســاقالپ
قالىــدۇ ،مەســىلەن :ئۇنىــڭ ھايــات ۋاقتىدىكــى جۇغلىغــان
ئوبــرازى ۋە پاراســەتلىك كۆزقاراشــلىرى ســاقلىنىپ قالىــدۇ.
ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ «:ئۆزلۈكنــى تونــۇش ئېڭــى روھقــا
تــەۋە ،ئۆزلۈكنــى ئەقلى8ــي ئىقتىــدار بىلــەن يۈزەكــى تەبىرلــەش
)5-(Davidson& Herbert A, 1992
)6-(al-Fārābī, 1985
)7-(F. Rahman, 1958
)8-(Arberry, J.A, 1964

ئــۇ ئارقىلىــق ئــادەم ھەقىقەتنــى باتىلدىــن ئايرىيااليــدۇ ۋە
مۇمكىــن ئەمــەس».
ئۆلمــەس روھ ئادەمنىــڭ ياشــىغاندىكى ئەخالقــى ۋە ھەقىقەتنــى قوبــۇل قىالاليــدۇ.
بــۇ پىكىــردە غەززالىــي ئەلفارابىيــي بىلــەن ئىبنــى ســىنانى
جۇغلىغــان بىلىمىگــە تايىنىــپ خۇشــاللىق ياكــى ئازابنــى
داۋامالشــتۇرىدۇ9.
تەقلىــد قىلغــان ،بولۇپمــۇ ئىبنــى ســىنانىڭ قاراشــلىرىنى نەقىــل
بــۇ مەســىلە ئۈســتىدە ،مەيلــى پەلســەپە جەھەتتىــن كەلتۈرگــەن.
بولســۇن ياكــى نەزەرىيــە جەھەتتىــن بولســۇن ،ئىبنــى ســىنا
بۇرۇنقى ئارىستوتىلشۇناســاردىن ۋە ئىســام پەيالسوپلىرىدىن
ئېشــىپ چۈشــكەن .ئۇ بۇ ئارىســتوتىللىق ۋە يېڭى پالتونىك
قاراشــارنى ئۆزىنىــڭ تونــۇش ئىلمىغــا (ئېپىســتىمىلوگىيە)
بىرلەشــتۈرۈش ئارقىلىــق بارلىققــا كەلتۈرگــەن10.

ئىبنى رۇشد
ئىبنــى رۇشــد غەربتــە ئەۋېــرروۋس دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ئــۇ
روھنىــڭ زەنجىرســىمانلىق تۈزۈلمىســىنى تەكىتلىگــەن .روھ
ســېزىمگە ،تەســەۋۋۇرغا ،نەپســكە ۋە ئاڭغا ئىگە .ئۆســۈملۈك
ۋە ھايــۋان روھىنىــڭ ئىپتىدائىــي ئىقتىــدارى بولســا ئوزۇقلــۇق
ئىشــلەپ چىقىرشــتۇر .باشــقا جانلىقــار ئوزۇقلىنىــش
ئىقتىدارىغــا تايىنىــدۇ ۋە ئوزۇقلىنىــش ئىقتىــدارى ئۇالرنــى
مۇكەممەللىككــە ئۈندەيــدۇ .ئوزۇقلىنىــش ئىقتىــدارى ئاكتىــپ
كــۈچ ،لېكىــن ســەزگۈ ئىقتىــدارى پاسســىپ كۈچتــۇر .ســەزگۈ
ئىقتىــدارى ســەزگۈ تۈرىگــە مۇناســىۋەتلىك ۋە فىزىكىلىــق
ســېزىمغا تايىنىــدۇ .تەســەۋۋۇر ئىقتىــدارى ســەزگۈ ئىقتىدارىغــا
تايىنىــدۇ ،تەســەۋۋۇر تۈرلىــرى ســەزگۈ تۈرلىرىدىــن كېلىــدۇ.
تەســەۋۋۇر ئىقتىــدارى نەپســىي ئىقتىدارنــى غىدىقاليــدۇ ۋە
ئۇنىــڭ نەپســانىي ھەۋەســكە ئىنتىلىشــىگە ۋە ياكــى ئۇنــى
چەكلىشــىگە تۈرتكــە بولىــدۇ.

بــۇ ئىبنــى ســىنانىڭ ئارىســتوتىلنىڭ سۇبىسىناتســىيە
نەزەرىيىســىدىن چەتنىگــەن ھالــدا ئوتتۇرىغــا قويغــان داڭلىــق
پەرزىــدە (ھەرقانــداق بىــر فىزىكىلىــق ياكــى ســەزگۈ كۈچىگــە
ئائىــت شــەيئىلەردىن مۇســتەقىل ھاۋادا لەيلــەپ تۇرغان ئادەم)
دە روشــەن ئىپادىلەنگــەن .بــۇ تەجرىبىنىــڭ مەقســىتى بولســا
روھنىــڭ ســەزگۈ ،تەســەۋۋۇر ياكــى ماددىــي نەرســىلەردىن
خالىــي تۇرۇپمــۇ مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرالىشــىنى ئىســپاتالش.
بــۇ پــەرەز ئوتتــۇرا ئەســىردىكى ياۋروپادىمــۇ ئىنتايىــن مەشــھۇر
بولغــان ۋە «لەيالۋاتقــان ئــادەم مىســالى» دەپ ئاتالغــان11.بــۇ
پەرەزنىــڭ دېسكاردىســنىڭ «تەپەككــۇر قىالاليمــەن ،شــۇڭا
مــەن مەۋجــۇت» ئارگۇمانــى بىلــەن ئوخشىشــىپ كېتىشــى
روھنىڭ پسىخولوگىيىدىن ئايرىلىشى
ئىنتايىــن ھەيــران قاالرلىــق ئىــدى .ئىبنــى ســىنانىڭ قارىشــىچە،
روھنىــڭ ئاددىــي ئۇقۇملىــرى قەدىمكــى يۇنانــار
بــۇ پــەرەز روھنىــڭ دۇنياغــا كېلىشــىدىن بۇرۇنمــۇ ۋە تەننىــڭ تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان .پالتــو «روھ تەننىــڭ
ئۆلۈشــىدىن كېيىنمــۇ مۇســتەقىل ئەقلىــي مەۋجۇتلــۇق قامىقىدىــن ئايرىلغاندىــن كېيىــن ســاپلىققا ئېرىشــىدۇ» دەپ
ئىكەنلىكىنــى ئىســپاتاليتتى12.
تەكىتلىگــەن .يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئارىســتوتىل روھنىــڭ
غەززالىي
تەندىــن ئايرىاللمايدىغانلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان ۋە روھنــى
غەززالىــي ئىنســانالر ۋە ھايۋانــار روھىنىــڭ كۈچــى
توغرىســىدىكى ئەنئەنىــۋى كۆزقاراشــلىرىدا ئىبنــى ســىناغا
ئوخشــاش بۇرۇنقــى پەيالســوپالرغا ئەگەشــكەن .ئــۇ ئىبنــى
ســىنا ،ئەلفارابىيــي ۋە ئارســتوتىل قاتارلىقالرنىــڭ روھنــى
تۈرگــە ئايرىــش ئۇســۇللىرىغا يېقىندىــن ئەگەشــكەن .ئــۇ«:
ئــادەم ئاڭلىــق جانلىــق» دېگــەن ،ھەمــدە ئاڭلىقلىقنىــڭ
مۇھىملىقىنــى بىلدۈرگــەن ،ئاڭلىقلىــق بولســا ئادەمنىــڭ
شــەيئىلەرنىڭ مەنىســىنى ئىــدراك قىلىدىغــان ئىچكــى
قابىلىيىتــى .ئەقىــل بولســا روھنىــڭ مەنىــۋى ئۆلچىمــى،
)9-(F. Rahman, 1952
)10-(Davidson& Francis,L .A.,2001
)11-(Shifa’: Fī al-nafs I.1, p. 16
)12-(Shifa’: Fī al-nafs I.1, pp. 18-19

ئوزۇقلــۇق ۋە ھايۋانىــي فۇنكســىيەگە باغلىغــان .روھ ھازىرقــى
زامانــدا پســىخىكىنىڭ بىــر ئۇقۇمىغــا ئايالنغــان ۋە ئۇنىــڭ
مېتافىزىكىلىــك ئۆلچىمــى يوقــاپ كەتكــەن .بــۇ ئىنســانالر
تۇرمۇشــىنىڭ ماتېرىياللىشىشــىدىن كېلىــپ چىققــان نەتىجــە.
روھ چۈشەنچىســىنىڭ تۈپكــى ئۆزگىرىشــى ئومۇمــەن رىنــەي
دىسكارتىســدىن باشــانغان .ئــۇ روھ ۋە زېھىــن ئۇقۇمىنىــڭ
ئىككىلىســىنى ئىشــلەتكەن .ر.دىســكارتىس روھنىــڭ
تەپەككــۇر تەرىپىنــى تەكىتلىگــەن ھەمــدە ئۇنــى زېھىــن ياكــى
ئىدراكتىــن پەرقلەندۈرگــەن .ئۇنــى «ئاڭلىــق ،شەكىلســىز،
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ئۆلمــەس نەرســە» دەپ قارىغــان .ئۇنىــڭ بــۇ قارىشــى قارشــى تۇرغــان.
ئارىســتوتىلنىڭ «روھ ئــەزاالر ئارقىلىــق تەنگــە تۇتىشــىدۇ»
مانولىــس دافىرمــوس ،ج.ۋ.لەيبنىتــز ۋە س.ۋولــف
دېگــەن قارىشــىغا زىــت13.
قاتارلىقــار ماتېرىيالىســتىك مېخانىزملىــق نەزەرىيەلەرنــى
ئــۇ روھنــى ھايۋانــار تېنىدىكــى ھاياتىــي كۈچكــە قوللىمايدىغانلىقىنــى ،روھنىــڭ ئاكتىــپ ئاالھىدىلىكلىرىنــى
ئوخشــاتقان ھەمــدە «زېھىــن ياكــى مەنىۋىيــەت» دەپ ۋە ئۇنىــڭ تەندىــن خالىيلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىدىغانلىقىنــى
ئاتىغــان .بــۇ مەنىدىــن ئېلىــپ ئىيتقانــدا ،ئۇنىــڭ «مــەن ئېيتىــدۇ .رىئاللىــق پسىخولوگىيىســى ئويلىنىــش ئارقىلىق روھنى
ئويلىيااليمــەن شــۇڭا مــەن مەۋجــۇت» دېگــەن ئۇقۇمــى سېزىشــكە مەركەزلىشــىدۇ .ۋولفنىــڭ قارىشــىدا ئويلىنىــش
ئاددىيــا پســىخىكىلىق تەپەككــۇر قىلىــش ئۇقۇمىنــى ۋە ئــاڭ پسىخولوگىيىســى روھ ۋە ئۇنىــڭ ھەرىكەتلىرىنــى
كۆرســەتمەيدۇ .نۇرغــۇن پەيالســوپالر ،مەســىلەن :پالتــو ،بايقايــدۇ .ئــاڭ پسىخولوگىيىســى روھ توغرىســىدا دەســلەپكى
ۋە دىداكتىكىلىــق ھۆكــۈم چىقىرىــدۇ15.
دىســكارتىس ۋە جــورج بېركىلــى قاتارلىقــار روھنــى
«ئۆلمــەس» دەپ قارىغــان.
پەيالســوپ ئىممەنىئــۇل كانــت ئاڭ پسىخولوگىيىســىنىڭ
رىنــەي دىســكارتىس «تــەن بىلــەن زېھىــن ئايرىلغــان» «روھ شەكىلســىز ،مۇقــەددەس ۋە ئۆلمــەس نەرســە» دېگــەن
يەكۈنىنــى خاتــا دەپ تەنقىــد قىلغــان16.
دەپ قارىغــان .ئــۇ «ئــوي  -پىكىــر فىزىكىلىــق ئەمــەس،
چۈنكــى ئــۇ ماتېرىيــال دۇنياســىنى بېســىپ چۈشــىدۇ» دەپ
ئــۇ« :ئىنســانالر روھنــى بىلەلمەيــدۇ ،لېكىــن ئەخــاق
قارىغــان .ئــۇ يەنــە «تــەن بولســا فىزىكىلىــق مەۋجۇدىيــەت - ،پەزىلــەت تۇرغــۇزۇش ۋە ئەمەلىــي ئۈنــۈم يارىتىــش ئۈچــۈن
ئۇنىــڭ ھەرىكــەت ۋە قىلمىشــنى ئىلىــم ئارقىلىــق ئۆلچىگىلــى روھنــى شەكىلســىز ،ئۆلمــەس دەپ پــەرەز قىلىشــقا بولىــدۇ»
بولىــدۇ» دەپ قارىغــان .دىسكارتىســنىڭ قارىشــىچە دەپ تەكىتلىگــەن-19 .ئەســىرنىڭ ئاخىرىــدا «زېھىــن»
كىچىككىنــە چىلغــوزا بېــزى بولســا تــەن بىلــەن زېھىــن دېگــەن ســۆزنىڭ قوللىنىلىشــى بىلــەن «روھ» مۇقەددەســلىكى
14
ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزئــارا تەســىر قىلىــش نۇقتىســىدۇر.
ۋە مېتافىزىكىلىــق ماھىيىتىنــى يوقۇتــۇپ ،كۆپىنچــە
تومــاس خوبىــس ۋە جــون لــوك ئىككــى ياقلىمىلىــق
ئۇقۇمغــا قوشــۇلمىغان .ئــۇالر «ئىنســانالرنىڭ ھەممــە
تەجرىبىلىــرى فىزىكىلىــق جەريــان .تۇيغــۇ ،ئوبــراز ،ئــوي
خىيــال ۋە ھېــس  -تۇيغــۇالر ھەممىســى ئىزدىنىشــكەتېگىشــلىك تېمىــار» دەپ قارىغــان .بــۇ كۆزقــاراش بويىچــە
تــەن بىلــەن زېھىــن ھېچقانــداق ئاساســىي بۆلىنىشــنى قوبــۇل
قىلمايــدۇ ،ئــۇالر بىــر ھــەم ئوخشــاش .بــۇ قــاراش «منىــزم»
دەپ ئاتالغــان .بۈگــۈن نۇرغــۇن يىللىــق تەتقىقــات تــەن بىلــەن
زېھىننىــڭ ئۆزئــارا زىــت باغلىنىشــچانلىقىنى كۆرســەتتى.
« _ Psychoneuroimmunologyپســىخىكا ،نېــرۋا
ۋە ئىممۇنىتېــت سېســتىمىلىرى ئاالقــە ئىلمــى» ۋە
« _ Behavioral medicineقىلىق مېدىتسىناســى» تەن
ۋە زېھىننىــڭ ئۆزئــارا باغلىنىشــىنى تەتقىــق قىلىــش ئۈچــۈن
بارلىققــا كەلگــەن .چۈنكــى ئىنســاننىڭ فىزىئولوگىيەلىــك ۋە
روھىــي ئۆزگىرىشــى ئۆزئــارا چوڭقــۇر تەســىر كۆرســىتىدۇ .شــۇڭا
كۆپلىگــەن پســىخولوگالر ئىككــى ياقلىمىلىققــا كۈچلــۈك
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ئەقلىــي تونــۇش جەريانىغــا خاسالشــتۇرۇلغان .ۋاتســىننىڭ
ئىتىمچىلىكــى پەيــدا بولۇشــتىن بــۇرۇن ،گېرمــان پەيالســوپى،
جەمئىيــەت  -سىياســەت نەزەرىيەچىســى ۋە پســىخولوگ
ف.ئا.النجــى روھســىز بىــر پســىخولوگىيە ئېقىمنــى يولغــا
قويغــان« .يېڭــى پســىخىكا» بــاش كۆتــۈرۈپ ،روھ ئىلمىنىــڭ
قۇرۇلــۇش كۆزقاراشــلىرىنى مەغلــۇپ قىلغــان .زېھىــن ،ھەرىكەت
ۋە قىلمىــش قاتارلىقــار روھنىــڭ ئورنىــدا ئىشــلىتىلگەن .ف.ئــا.
النجــى« :روھ دېگــەن بىــر قــۇرۇق ئۇقــۇم» دەپ قارىغــان.
پســىخولوگ ،پەيالســوپ ۋېليــام جەيمىــس يېڭــى دەۋر
پســىخولوگلىرىنىڭ «روھ مەۋجــۇت ئەمــەس ،ھېــچ بولمىغانــدا
17
ئىســپاتلىغىلى بولمايــدۇ» دېگــەن قارىشــىغا قوشــۇلغان.
«روھ كىملىــك ياكــى ئەخالقىــي مەســئۇلىيەتكە
باغالنمايــدۇ» دەپ قارالغــان .لېكىــن يەنــە بىــر قىســىم
پەيالســوپالر ،مەســىلەن :فرانســىيەلىك پەيالســوپ گابخىيېــل
ماخســىل يەنىــا ئىنســان روھىنىــڭ مىتافىزىكىلىــق ئامىللىرىنــى
18
تەكىتلىگــەن.

)17-(Manolis Dafermos, 2014
)18-(Reed. S.E, 1998

)13-(MacDonald, 2003
)14-(pineal gland
)15-(Manolis Dafermos, 2014
)16-(Richards, 1980
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جەمئىيەت ۋە بىز

ئىجتىمائىيلىشىش

1

مەدىنە مۇھەممەد

ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
جەمئىيەتشۇناسلىق ماگىستىر ئاسپىرانتى

ئىنســان ئىجتىمائىــي جانلىــق .ھاياتقا ئاالقىدار ياخشــى-
يامــان ،چىرايلىــق  -ســەت ،توغــرا ياكــى خاتــا ۋە مۇشــۇنىڭغا
ئوخشــاش پۈتــۈن ھادىســىلەرنى بىــز ئىجتىمائىيلىشــىش
جەريانىــدا ئۆگىنىمىــز ،شــۇڭا ئىنســان ھاياتىنىــڭ ھــەر
باســقۇچىدا ئىجتىمائىيلىشىشــقا موھتــاج .جەمئىيەتنىــڭ
تەرەققىياتــى ئىنســاننىڭ توغــرا ئىجتىمائىيلىشىشــى
بىلــەن ئــوڭ تاناســىپتا تۇرىــدۇ دېســەك خاتاالشــمايمىز.
ئىجتىمائىيلىشــىش گەرچــە ھاياتىمىــزدا ئايرىلمــاس مۇھىــم
بىــر ئامىــل بولســىمۇ ،ئۇنىڭغــا بولغــان چۈشــەنچىمىز كۆپىنچە
ۋاقىتتــا تولىمــۇ يۈزەكــى ۋە ئــاز .ئەگــەر بىــر ئىنســان ھاياتىنىــڭ
ھەربىــر باســقۇچىدا ياشــاۋاتقان جەمئىيىتىگــە نىســبەتەن
توغــرا ئىجتىمائىيلىشالىســا ،بــۇ شــۇ شەخســنىڭ ســاغالم
پســىخىكىغا ئىگــە بولۇشــى شــۇنداقال جەمئىيەتنىــڭ نورمــال
ۋە ســۈپەتلىك راۋاجىلىنىشــى ئۈچــۈن مۇھىــم رول ئوينىغــان
بولىــدۇ.
ئىجتىمائىيلىشىش دېگەن نېمە؟
ئاددىــي قىلىــپ ئېيتقانــدا ،بىــر شەخســنىڭ
تۇغۇلغاندىــن تــا ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىغىچــە ئــۆزى ياشــاۋاتقان
جەمئىيــەت ۋە مەنســۇپ بولغــان گۇرۇپپىالرنىــڭ كۈلتۈرىنــى
ئۆگىنىــش جەريانــى ئىجتىمائىيلىشــىش دەپ ئاتىلىــدۇ.
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ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىــدا ئۆگەنگەنلىــرى شەخســنىڭ
پوزىتســىيە ۋە ئىــش  -ھەرىكىتىگــە چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ.
مەســىلەن ،قانــداق غىزالىنىــش ،نېمىلــەر بىلــەن غىزالىنىشــنى
بىــز ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىــدا ئۆگىنىمىــز .گەرچــە
بــەزى نەرســىلەرنى يــەپ تەمىنــى تېتىــپ باقمىغــان ،ئــۇ
ھەقتــە مەلــۇم تەجرىبىمىــز بولمىســىمۇ ،ئىجتىمائىيلىشــىش
جەريانىــدا بىــز تەئەللــۇق بولغــان جەمئىيەتنىــڭ قىممــەت
قاراشــلىرى بىزگــە ســىڭگەچكە ،ئــۇ نەرســىگە نىســبەتەن
سەســكىنىش ياكــى ياخشــى كۆرمەســلىك پوزىتسىيەســىدە
بولىمىــز .مەســىلەن ،چوڭلىرىمىــز ياشــىغان دەۋرلــەردە ھــەر
خىــل دېڭىــز مەھســۇالتلىرى ھەتتــا ھــەر خىــل كۆكتاتــار
يــوق بولغاچقــا ئــۇالر ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىــدا بــۇ
نەرســىلەر بىلــەن ئۇچراشــمىغان ،كېيىنكــى ۋاقىتــاردا
ئىســتېمالىمىزغا كىرگــەن مەھســۇالتالر گەرچــە كۆپەيســىمۇ،
ئەممــا بــەزى چوڭلىرىمىــز يەنىــا يېڭــى تۈرلەرنىــڭ شــەكلى
ۋە كۆرۈنۈشــى ،ئــەڭ مۇھىمــى ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىــدا
ســىڭگەن قىممــەت قاراشــلرى سايىســىدە سەســكىنىش
ۋە يىرگىنىــش پوزىتسىيەســى بىلــدۈرۈپ ،يېڭــى تۈرلەرنــى
ئىســتېمال قىلىشــنى رەت قىلغــان ئەھۋالــار مەۋجــۇت.
شــۇڭا دېيەلەيمىزكــى ،ئىجتىمائىيلىشــىش چــوڭ جەھەتتىــن
كۈلتۈرنىــڭ ئەۋالدتىــن  -ئەۋالدقــا داۋاملىشىشــىدا مۇھىــم
1-M.ZENCİRKIRAN (2016), SOSYOLOJİ, BURSA, DORA YAYINCILIK

رول ئوينىســا ،تــار جەھەتتىــن شەخســنىڭ كىشــىلىكىنىڭ
شەكىللىنىشــىدە مۇھىــم رول ئوينايــدۇ.
ئىجتىمائىيلىشىشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى

كەســكىن ئايرىلىــش نۇقتىســى يــوق ،يەنــى يــاش بىلــەن بــۇ
تــۆت دەۋرنــى ئېنىــق ،كەســكىن ئايرىــش خاتــا چۈشــەنچە
ھاســىل قىلىشــىمىزغا ســەۋەب بولىــدۇ.

شەخســنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىغا تەســىر كۆرســىتىدىغان
ئىجتىمائىيلىشــىش بىر پۈتۈن ھاياتىمىزدا داۋاملىشــىدىغان
ئــۇزۇن بىــر جەريــان .جەمئىيەتتىــن كۈتكەنلىرىمىزنىــڭ ئا مىلال ر
تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن ئائىلىمىزدىــن تــا بىــز ئــەزا بولغــان
ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــىدىن ســىرت ،يېشــىمىزنىڭ چوڭىيىشــىغا
ئەگىشــىپ كىشــىلىكىمىز ۋە فىزىئولوگىيەلىــك ئۆزگىرىشــلەر چــوڭ تەشــكىالتالرغا قــەدەر پۈتــۈن مۇئەسسەســەلەر بىزنىــڭ
ئىجتىمائىيلىشىشــىمىزنىڭ ئوخشىماســلىقىغا ســەۋەب ئىجتىمائىيلىشىشــىمىزغا تەســىر كۆرســىتىدىغان مۇھىــم
بولىدىغــان ئامىلــار ھېســابلىنىدۇ .ئىجتىمائىيلىشــىش چــوڭ ئامىلــاردۇر.
جەھەتتىــن ئىككــى باســقۇچقا ئايرىلىــدۇ.
-1ئامىل :ئائىلە
-1باسقۇچ
بالىلىــق _ بــۇ مەزگىلــدە بــاال پەقــەت ئائىلــە ۋە كىچىــك
دائىرىدىكــى ئىجتىمائىــي ئاالقــە بېغىــدا ياشــايدۇ ھــەم
باشــقىالردىن كۆرگەنلىرىنــى تەقلىــد قىلىــپ ئويــۇن شــەكلىدە
ئۆگىنىــدۇ .بەلكىــم ھەممەيلــەن مېھماندارچىلىــق ئويۇنىــدا
بىرىمىــز ئاپىنىــڭ ،بىرىمىــز دادىنىــڭ رولىنى دورىغان بولۇشــىمىز
مۇمكىــن .ئەممــا يېقىنقــى زامانــاردا تېلېۋىــزور ۋە تېلېفــون
قاتارلىــق ئىجتىمائىــي تاراتقــۇالر بالىالرنىــڭ دەســلەپكى
ئىجتىمائىيلىشىشــىدا مۇھىــم تەســىرگە ئىگــە بولماقتــا.
بالىــار كۆرگەنلىرىنــى تەقلىــد قىلىــپ ھــەر خىــل كۈلتۈردىكــى
مۇئامىلــە ۋە ئىــش  -ھەرىكەتلەرنــى ئۆگەنمەكتــە.
-2باسقۇچ
بالىلىقتىــن كېيىنكــى ئۆســۈپ يېتىلىــش جەريانــى _
جەمئىيــەت بىلــەن كۆپــرەك ئۇچرىشــىش پۇرســىتىگە ئىگــە
بولىدىغــان مەزگىــل .بــۇ باســقۇچتا شــەخس ئالغــان مائارىپــى،
تۇتقــان دوســتلىرى ،جەمئىيەتتــە ئۇچراشــقان ھەر ســاھەدىكى
شەخســلەر ،قاتناشــقان تەشــكىالت ياكــى خىزمــەت
ئورۇنلىرىــدا ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ئىجتىمائىيلىشــىش
جەريانىنــى باشــتىن كەچۈرىــدۇ.
چــوڭ جەھەتتىــن بىــر شەخســنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىنى
ئىككــى باســقۇچلۇق دەپ چۈشەنســەكمۇ ،ئەممــا
جەمئىيەتشۇناســلىقتا ئىجتىمائىيلىشــىش تــۆت باســقۇچقا
ئايرىلىــدۇ .بــۇالر بالىلىــق دەۋرى ،ئۆســمۈرلۈك دەۋرى،
قۇرامىغــا يەتكــەن دەۋر ۋە قېرىلىــق دەۋرى .بــۇ تــۆت دەۋرنىــڭ

ئائىلــە _ ئىجتىمائىيلىشىشــنىڭ ئــۇل تېشــى .ســىرتقى
كۈچكــە تاقابىــل تــۇرۇش ئىقتىدارىمىــز بولمىغــان بــوۋاق
ھالىتىمىزدىــن ئاســتا  -ئاســتا چــوڭ بولــۇش جەريانىمىــزدا
ھاياتقــا بولغــان تونۇشــىمىز ئائىلىدىــن باشــلىنىدۇ .ھېــس
 تۇيغۇلىرىمىزنىــڭ يېتىلىشــىدە ئائىلىنىــڭ رولــى ئىنتايىــنچــوڭ .ئائىلىدىكــى مۇناســىۋەتنىڭ قانــداق بولۇشــى،
كىشــىلىك مۇناســىۋەتتىكى مۇئامىلىمىزگــە تەســىر
كۆرســىتىدۇ .مەســىلەن ،ئاتــا  -ئانــا ئــۆز رولىنــى ياخشــى
تونۇغــان ۋە اليىقىــدا جــارى قىلدۇرغــان ئائىلىــدە مېھىــر -
مۇھەببەتكــە قېنىــپ چــوڭ بولغــان شەخســنىڭ كېيىنكــى
ۋاقىتــاردا ئــۆز ئائىلىســىدە رولىنــى جــارى قىلــدۇرۇش نىســبىتى
ئاتــا  -ئانىســى رولىنــى ياخشــى جــارى قىلمىغــان ئائىلىــدە
چــوڭ بولغــان شەخســكە قارىغانــدا يۇقىــرى بولىــدۇ .ئائىلىلــەر
بىــر  -بىرىدىــن پەرقلىــق ،شۇڭالشــقا بــۇ پەرقنىــڭ ســەۋەبىمۇ
ھــەر خىــل بولىــدۇ .مەســىلەن دىــن ،ئىقتىســاد ،دۇنيــا قــاراش،
مائارىــپ ،جۇغراپىيەلىــك ئورۇننىــڭ پەرقلىــق بولۇشــى...
ئەگــەر بىــر شــەخس دىنــدار ئائىلىــدە چــوڭ بولغــان بولســا
ئۇنىــڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا دىنىــي ئامىلــار كۆپــرەك ئــورۇن
ئېلىشــى مۇمكىــن .ئەگــەر بىــر شــەخس يېزىدىكــى نامــرات
بىــر مۇھىتتــا چــوڭ بولغــان بولســا ئۇنداقتــا ئــۇ شــەھەردە
باياشــاتلىقتا چــوڭ بولغانالرغــا قارىغاندا تۇرمۇشــقا نىســبەتەن
تېخىمــۇ ئىرادىلىــك ۋە ماسلىشىشــچانلىقى كۈچلــۈك بولۇشــى
مۇمكىــن .يەنــە نۇرغــۇن ئوخشــىمايدىغان ئائىلــە تىپــى
شەخســنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا ئوخشــىمايدىغان تۇنجــى
ئىشــىكنى ئاچىــدۇ.

13

-2ئامىل :يەسلى

سىردىشــىدىغان دوســتلىرى بولىــدۇ .كــۆپ خىــل يېڭىلىقالرنــى
دوســتىدىن ئۆگىنىــدۇ ياكــى بىللــە ئۆگىنىــدۇ .ئارىالشــقان
دوســتلىرىنىڭ قانــداق بولۇشــى شەخســنىڭ ياخشــى ياكــى
ناچــار ئادەتلەرنــى ئۆگىنىشــىگە ســەۋەب بولغاچقــا ،ئائىلــە
ئىچــى مۇناســىۋىتىدە ئۆزگىرىشــچان پســىخىكىنى ئۆزىــدە
يېتىلدۈرۈۋېلىشــى مۇمكىــن.

بەلكىــم شــەھەردە تۇغۇلغــان بولســاق باشــانغۇچ
مەكتەپكــە كىرىشــتىن بــۇرۇن يەســلىدە ئوقۇغــان بولۇشــىمز
مۇمكىــن .چۈنكــى يەســلى شەھەرلىشــىش جەريانىــدا
ئايالالرنىــڭ ئىشــلەش نىســبىتىنىڭ كۆپىيىشــىگە ئەگىشــىپ
كــەڭ تارقىلىشــقا باشــلىغان مۇئەسسەســە .ئــۇ خىزمەتچــى
مەســىلەن ،كىچىــك ۋاقىتلىرىمىــزدا ئاتــا  -ئانىمىــز ئــۇالر
ئايالالرنىــڭ يۈكىنــى يەڭگىللىتىشــتە مۇھىــم رول ئوينــاپ
كەلمەكتــە .يەســلى باشــانغۇچ مائارىپىدىــن بۇرۇنقــى ئارىلىشىشــىمىزنى چەكلىگــەن بالىــار بىلــەن ئوينىســاق بىزنــى
تەييارلىنىــش باســقۇچى بولــۇپ ،بــۇ باســقۇچتا ئاساســلىقى جازااليتتــى .دېمــەك ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىــدا ســاغالم
بالىالرغــا ئويــۇن ئارقىلىــق ھــەر خىــل كۈلتــۈر پائالىيەتلىــرى ۋە ئۆســۈپ يېتىلىشــىمىزنى كاپالەتلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن ،دوســتلۇق
چەمبىرىكىمىزنــى ھــەر خىــل ئۆلچــەم ۋە قائىدىلــەر كونتــرول
كىشــىلىك ئاالقــە ئۇســۇللىرى ئۆگىتىلىــدۇ.
قىلىــپ تۇرىــدۇ.
-3ئامىل :مەكتەپ
بــۇ قىســىمنى ئەســلى مائارىــپ دەپ ئالســاممۇ بوالتتــى،
ئەممــا مائارىــپ ئىچىگــە ئائىلــە مائارىپــى ۋە ھــەر خىل قىســقا
مۇددەتلىــك سىســتېمىلىق بولمىغــان ئۆگىنىــش جەريانلىــرى
ھــەم داخىــل بوالاليدىغانلىقــى ئۈچــۈن مەكتــەپ دەپ
ئېلىشــنى مۇۋاپىــق كــۆردۈم .چۈنكــى مەكتــەپ شەخســنىڭ
ئىجتىمائىيلىشىشــىغا ئــەڭ چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدىغان
ھەتتــا نۇقتىلىــق رول ئوينايدىغــان ،شــۇنداقال كۈلتۈرنىــڭ
داۋاملىشىشــى ئۈچــۈن كۆۋرۈكلــۈك رول ئوينايدىغــان مۇھىــم
مۇئەسسەســە .مەكتەپكــە پەرقلىــق ئائىلىلەردىــن ئوخشــىمىغان
كىشــىلىككە ئىگــە بالىــار يىغىلىــدۇ ۋە شــۇ جەمئىيەتنىــڭ
ئورتــاق قىممــەت قاراشــلىرىنى ۋە ئاساســىي جەمئىيــەت
قائىدىلىرىنــى ئۆگىنىــدۇ .چــوڭ جەھەتتىــن ئېلىــپ ئېيتســاق،
مەكتەپلــەردە دۆلــەت ئــۆزى كۆزلىگــەن «ياخشــى پۇقراالرنى»
يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــنى پىالنلىغــان بولىــدۇ .بۇنىــڭ ئىككــى
قىرلىــق نەتىجىســى بولىــدۇ ،بــۇ ھەقتــە كېيىنكــى ئامىلــاردا
ئايرىــم توختىلىمىــز .بالىالرنىــڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا 5
ياشــتىن  12ياشــقىچە بولغــان جەريانــى ئــەڭ ئاساســىي
باســقۇچ بولغاچقــا ،باشــانغۇچ مەكتــەپ مائارىپــى ئــەڭ
ئــۇزۇن ۋە ئــەڭ ھالقىلىــق بىــر باســقۇچ ھېســابلىنىدۇ.

-5ئامىل :ئىجتىمائىي تاراتقۇ ۋاسىتىلىرى

ئۇچــۇر دەۋرىــدە ئىجتىمائىيلىشىشــقا ئــەڭ چــوڭ تەســىر
كۆرســىتىدىغان ئامىــل ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ ۋاســىتىلىرى
بولــۇپ ،بۈگۈنكــى كۈنــدە بــوۋاق ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ
ۋاســىتىلىرى ئىچىــدە چــوڭ بولىــدۇ .تېلېۋىــزور ياكــى تــوردا
ھــەر ياشــتىكى بالىالرغــا مــاس كېلىدىغــان پروگراممىــار ۋە
ئويۇنــار مەۋجــۇت بولــۇپ ،بالىالرغــا ھــەر خىــل قەھرىمانلىق
ئوبرازلىــرى ۋە ئۈلگىلەرنــى ســۇنۇش ئارقىلىــق بالىالرنىــڭ
ئىجتىمائىيلىشىشــىغا ھــەم پايدىلىــق ھــەم ناھايىتــى زىيانلىــق
تەســىر كۆرســەتمەكتە .پايدىلىــق دېگىنىمىــزدە ،بالىــار ئۆيدىن
چىقمــاي تــۇرۇپ ھــەر خىــل زېھىــن ئېچىــش ئويۇنلىرىنــى
ئۆگىنەلەيــدۇ ۋە شــارائىتى يــار بەرمىگــەن ئەھۋالــدا كــۆرۈپ
باقمىغــان شــەيئىلەرنى كــۆرۈش پۇرســىتىگە ئىگــە بوالاليــدۇ.
ئەگــەر توغــرا ۋە مۇۋاپىــق پايدىالنســا ئىجتىمائىيلىشىشــنى
ئۆيدىــن چىقمــاي توغــرا ئۆرنەكلەردىــن ئۆگىنەلەيــدۇ .ئەممــا
زىيانلىــق تەرەپلىرىگــە قارايدىغــان بولســاق ئالــدى بىلــەن
ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ بىــر غايــەت زور تىجــارەت ســېخى
بولــۇپ ،بالىالرغــا ئۆگەتكــەن يېڭىلىقلىــرى دائىــم ئىســتېمال
ئۈســتىگە قۇرۇلغــان ،بالىالرنىــڭ ئېھتىياجىدىــن ھالقىغــان
ئارتــۇق نەرســىلەر مەۋجــۇت دېســەك خاتاالشــمايمىز.
-4ئامىل :دوستلۇق چەمبىرىكى
شەخســنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا يەنــە بىــر مۇھىــم ئامىل ئىجتىمائىــي تاراتقــۇدا ئۆرنــەك قىلىــپ كۆرســەتكەن قەھرىمــان
دوســت  -بۇرادەرلىــرى .شەخســنىڭ ئۆســمۈرلۈك دەۋرىــدە ياكــى ھــەر خىــل رولالرنــى قــۇرۇق قــول تەقلىــد قىلغىلــى
بىللــە ئوينايدىغــان ھەتتــا ئائىلىســىدىكىلەردىن بەكــرەك بولمىغاچقــا ،ئاتــا  -ئانىــار بالىلىرىنىــڭ پــارالق كەلگۈســى
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-7ئامىل :دىن

ئۈچــۈن ئاكتىــپ ئىســتېمالچىغا ئايلىنىــدۇ .بىــز دائىــم ھازىرقــى
يــاش ئاتــا  -ئانىالردىــن «بــاال بېقىــش بــەك تــەس ،بــەك كــۆپ
مەيلــى ئامېرىكىــدەك ناھايىتــى تەرەققىــي قىلغــان
پــۇل كېتىــدۇ» دېگەنــدەك شــىكايەتلەرنى ئــاڭالپ تۇرىمىــز .دۆلەتلــەردە بولســۇن ياكــى ئافرىقىنىــڭ زامانىــۋى تەرەققىياتالر
ئەمەلىيەتتــە قانــداق ئىســتېمالچى بولــۇش شەخســنىڭ بىلــەن ئۇچرىشــىپمۇ باقمىغــان قەبىلىســىدە بولســۇن ،دىــن بىــر
ئۆزىگــە باغلىــق مەســىلە ،ئىجتىمائىــي تاراتقۇدىــن قانــداق شەخســنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــىدا تارىخــى ئــەڭ ئــۇزۇن ۋە
پايدىلىنىــش ھــەم شــۇ كىشــىنىڭ ئۆزىگــە باغلىــق مەســىلە تەســىرچانلىقى ئەڭ يۇقىرى بولۇش مەرتىۋىســىدىن چۈشــۈپ
ھېســابلىنىدۇ.
قالغىنــى يــوق .بولۇپمــۇ بۈگۈنكىــدەك ئىجتىمائىــي تاراتقــۇ
يەنــە بىــر زىيانلىق نۇقتا بولســا ،بالىالر پســىخولوگىيىلىك ئارقىلىــق كىشــىلىك مۇناســىۋەت قــۇرۇش كــەڭ تارقىلىۋاتقــان
يېشــىدىن بــۇرۇن ھــەر خىــل زوراۋانلىــق ۋە جىنســىيەتكە دەۋردە ،ئىجتىمائىيلىشىشــتا يــۈز بەرگــەن ئېغىــر مەســىلىلەر،
ئائىــت مۇۋاپىــق بولمىغــان مەزمۇنالرنــى بالــدۇر ئۆگىنىــدۇ .شــۇنداقال پارچىلىنىۋاتقــان كىشــىلىك مۇناســىۋەت بېغىنــى
بــۇ بالىالرنىــڭ ســاغالم ئىجتىمائىيلىششــىغا ۋە ســاغالم كۈچلەنــدۈرۈش ھــەم تۈزەشــتە دىــن ۋە ئائىلىدىــن ئىبــارەت
پســىخىكىغا ئىگــە بولۇشــىغا چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ .ئىككــى مۇھىــم ئامىلنىــڭ رولىنــى جەمئىيەتشۇناســار
ســاغالم بولمىغــان ئۈلگــە بالىالرنىــڭ خىيــال دۇنياســىدا دائىــم ئەســكەرتىپ ئۆتمەكتــە .شــۇڭا كــۆپ دۆلەتلەرنىــڭ
قەھرىمــان ســۈپىتىدە تەقلىــد قىلىنىدىغــان ئوبــراز بولــۇپ مائارىــپ سىستېمىســىغا كــۆز يۈگۈرتىدىغــان بولســاق،
جانلىنىشــى توغــرا بولغــان ئىجتىمائىيلىشــىش قوراللىــرى ۋە باشــانغۇچتىن تاكــى تولــۇق ئوتتــۇرا دەرســلىكلىرىگىچە دىــن
ئۆلچەملىرىگــە زىــت بولســىمۇ ،بالىــار يەنىــا ئۇنــى قوبــۇل كۈلتــۈرى ۋە ئەخــاق قاتارلىقالرنىــڭ دەرســلىك پىالنىغــا
قىلغاچقــا كېيىنكــى مەزگىلــدە ئوتتۇرىغــا چىقىدىغــان كــۆپ كىرگۈزۈلگەنلىكىنــى كۆرىمىــز .بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبى
دىننىــڭ ئىنســان ئۈچــۈن ئىجتىمائىيلىششــتا تولىمــۇ مۇھىــم
مەســىلىلەرنىڭ ئــوت پىلتىســىغا ئايلىنىــپ قالىــدۇ.
رولغــا ئىگــە بىــر ئامىــل ئىكەنلىكىــدۇر.
-6ئامىل :ئىش ھاياتى ۋە تەشكىالتالر
-8ئامىل :دۆلەت

ئىــش ھاياتــى كۆپىنچــە ئوقۇغۇچىلىــق دەۋرىدىــن كېيىــن
ئىجتىمائىيلىشىشــقا تەســىر كۆرســىتىدىغان ئامىلالردىــن
كېلىدىغــان بىــر باســقۇچ .ئىــش ھاياتــى قۇرامىغــا يەتكــەن
شەخســلەرنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشــى ئۈچــۈن ياخشــى بىــر مەكتــەپ ئامىلــى ھەققىــدە چۈشــەندۈرۈش بەرگىنىمىــزدە،
ســەھنە ھېســابلىنىدۇ .شــەخس ئىقتىســادىي جەھەتتىــن كۆپىنچــە دۆلەتلەرنىــڭ ياراتماقچــى بولغــان پۇقــرا
ئائىلىســىدىن ئايرىلىــپ چىقىــدۇ ۋە مۇســتەقىللىق ئېڭــى تىپىنــى مائارىــپ ئارقىلىــق يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــقا كــۆپ
كۈچىيىشــكە باشــايدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا كۈچەيدىغانلىقــى ھەققىــدە ســۆزلەپ ئۆتكەنىــدۇق.
شەخســنىڭ جەمئىيــەت ئىچىدىكــى مەســئۇلىيەت تۇيغۇســى ھەقىقەتــەن دۆلــەت كۈچــى ئىجتىمائىيلىشــىش جەريانىدىكى
ئاشــىدۇ ،ھاياتنى قانداق پىالنالش ۋە ۋاقىت ئورۇنالشــتۇرۇش تەســىرى كۈچلــۈك بىــر ئامىــل .دۆلــەت پەقــەت مائارىپتىــا
جەھەتلەردىــن ئۆزگىرىــش يــۈز بېرىــدۇ .نەتىجىدە شەخســنىڭ ئەمــەس ،ھەتتــا پۈتــۈن ئىــش ئورۇنلىــرى ۋە رەســمىي ھــەم
تېخىمــۇ ســاغالم ئىجتىمائىيلىشىشــىغا يەنــە بىــر ھەسســە رەســمىي بولمىغــان ئورگانــاردا دۆلەتنىــڭ ئارزۇلىغــان پۇقــرا
تىپىنــى يارىتىــش ئۈچــۈن كىشــىلەرنىڭ ئىجتىمائىيلىشــىش
پايــدا ئېلىــپ كېلىــدۇ.
جەريانىغــا يولباشــچى بولۇشــنى ئىســتەيدۇ .دۆلــەت
كۈچىنىــڭ ئىىجتىمائىيلىشىشــقا كۆرســەتكەن تەســىرىنى
ئازايتىــش مەقســىتىدە ئېلىــپ بېرىلغــان قارشــىلىق
كۆرســىتىش ھەرىكەتلىرىگــە قارىتــا ،دېموكراتىــك دۆلەتلــەر
يۇمشــاق ئۇســلۇبتا بىــر تــەرەپ قىلىــش يولىنــى تاللىســا،
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-5ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەتلەردىن قاچىدۇ.

ھاكىممۇتلــەق ،دىكتاتــور ھۆكۈمەتلــەر قاتتىــق يــول بىلــەن بىــر
تــەرەپ قىلماقتــا .مەســىلەن ،خىتتــاي ھۆكۈمىتــى ئۇيغۇرالرنــى
-6ھازىرنىــڭ ئۆزىنــى ياشاشــقا مايىــل ،ئۆتمــۈش ۋە
ئــۆزى خالىغــان خىتتايچــە تەپەككــۇر قىلىدىغــان پۇقراالرغــا كەلگۈســىدىن ئانچــە غېمــى يــوق.
ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن كــۆپ ئۇســۇل  -چارىلەرنــى قولالنــدى،
-7كىشــىلىك مۇناســىۋەتكە ئەھمىيــەت بەرمەيــدۇ.
مائارىپنــى خىتتايچىالشــتۇرۇش بۇالرنىــڭ بىــرى ،خــاالس .ئائىلــە ،دوســت ياكــى باشــقا مۇناســىۋەتلەرنىڭ قىممىتىنــى
ھــەر قېتىــم ئۇيغــۇر خەلقــى خىتتاينىــڭ خىتتايالشــتۇرۇش پۇلچىلىــك مۇھىــم ئەمــەس دەپ ئوياليــدۇ.
سىياســەتلىرىگە قارشــى چىقســا ھۆكۈمــەت قاتتىــق يولــار
-8تېــز ســۈرئەتتە بــاي بولــۇش ،تېــز ســۈرئەتتە مەرتىۋىگــە
بىلــەن خەلقنــى باســتۇردى.
ئىگــە بولــۇش ئارزۇســى كۈچلــۈك.
دىكتاتــور دۆلەتلــەر« »1984رومانىدىكــى ھــەر ۋاقىــت
-9كــۆپ ئىســتېمالنى كــۆپ خۇشــاللىق دەپ بىلىــدۇ،
خەلقنىــڭ ئىــش  -ھەرىكىتىنــى كۆزىتىــپ تۇرىدىغــان «چــوڭ
تەلۋىلەرچــە ئــەڭ يېڭــى مودىنــى قوغلىشــىدۇ.
بۇرادەر»نىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئىــش قىلىدىغــان «رايىــش
بەلكىــم يېڭــى كىشــىلىكنىڭ ئاالھىدىلىكلىــرى بىــزدە
ئىنســان» يارىتىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ.
يوقتــۇر ،ئەممــا «يېڭــى ئىســتېمال دەۋرىدىــن بىــز ھېــچ
ئىجتىمائىيلىشــىش ۋە يېڭىچــە كىشــىلىكنىڭ ئوتتۇرىغــا
تەســىر كۆرمىــدۇق» دېيىــش مەنچــە يالغــان ســۆز بولــۇپ
چىقىشــى
قالىــدۇ .ئەمەلىيەتتــە بىــز ئىســتېمال دەۋرىــدە ياشــاۋاتىمىز،
ئىقتىســادنىڭ تەرەققىياتــى ،خەلقئارالىــق ھەمكارلىقنىڭ بىــز كۆرۈۋاتقــان ئېالنــار ھەتتــا نۇرغــۇن پروگراممىــار بىزنــى
كۈچىيىشــى دۇنيــادا تېــز ســۈرئەتتە مىســلى كۆرۈلمىگــەن ئىســتېمال قىلىشــقا چاقىرىــدۇ« .ياخشــى ئىســتېمالچى
ئۆزگىرىشــلەرنى پەيــدا قىلــدى .تاشــقى ســەۋەبلەر ئىچكــى ياخشــى ئىجتىمائىيلىشــااليدۇ» دېگــەن چۈشــەنچىنى مەيلــى
ســەۋەبلەرنىڭ ئۆزگىرىشــىگە باشــامچى بولــدى ۋە يېڭــى بىــز خااليلــى ياكــى خالىمايلــى مېڭىمىزگــە سڭدۈرۈشــكە
نەســىللەر بۇرۇنقــى نەســىللەردىن پەرقلىــق ھالــدا ،قىســقا كــۆپ ئۇرۇنىــدۇ .ياخشــى قارايدىغــان بولســاق بــەزى دوســتلۇق
يولدىــن ئــاز كــۈچ ســەرپ قىلىــپ تېــز بــاي بولۇشــنى ،ئۇتــۇق مۇناســىۋىتى ،ھەتتــا ئائىلىلەرمــۇ ئىســتېمال بېغــى ئۈســتىگە
قازىنىــپ مەرتىۋىگــە ئىگــە بولۇشــنى ئارزۇاليدىغــان بىــر مەنزىرە قۇرۇلىدىغــان بولــۇپ قالــدى .ياخشــى كۆرگــەن ئادەملىرىمىزگە
شــەكىللەندى .بــۇ جەريانــدا ئىجتىمائىــي تاراتقۇالرنىــڭ كــۆپ پــۇل خەجلــەپ بەرســەك ياخشــى دوســت ياكــى
بولۇپمــۇ تېلېۋىــزور پروگراممىلىرىنىــڭ ئىنســانالرنىڭ ئەقلىگــە ياخشــى يــار ھېســاپلىنىدىغان ،يېقىــن كىشــىلىرىمىز بىلــەن
سىڭدۈرۈشــكە تىرىشــقان يېڭىچــە قىممــەت قــاراش ،يېڭىچە پــۇل خەجلەيدىغــان يەرلەرگــە بارســاق رىشــتىمىز تېخىمــۇ
ئســتېمال چۈشەنچىســى ئــەڭ چــوڭ رول ئوينىــدى دېيەلەيمىز .مەھكــەم باغلىنىدىغانــدەك ھېــس  -تۇيغــۇدا ياشــايدىغان
يېڭىچــە كىشــىلىككە ئىگــە كىشــىلەرنىڭ ئــەڭ چــوڭ بولــۇپ قالــدۇق.
ئاالھىدىلىكــى تۆۋەندىكىچــە:
ئەگــەر بــۇ مەســىلىلەرنى نېگىزىدىــن سۈرۈشــتۈرۈپ ھــەل
-1شەخســىيەتچىلىك ئېڭــى كۈچلــۈك ،ئەممــا بۇنــى قىلماقچــى بولســاق ئالــدى بىلــەن قانــداق بىــر جەمئىيەتتــە
ئۆزىنــى ســۆيۈش دەپ قوبــۇل قىلىــدۇ.
ياشــاۋاتقانلىقىمىزنى ئوبــدان تونىشــىمىز ،ئۇنىڭدىــن كېيىــن
-2ئەنئەنىــۋى قىممــەت قاراشــارنى تاشــاپ يېڭىچــە كۈلتۈرىمىزدىكــى قىممــەت قاراشــارنى ئــەڭ باشــقا قايتىــپ
ســوغۇققانلىق بىلــەن ئويلىنىشــىمىز ۋە ئىجتىمائىيلىشىشــنىڭ
بولغــان ھــەر قانــداق نەرســىگە تېــز ماسلىشــااليدۇ.
-3نەپســانىيەتچىلىكى كۈچلــۈك ،ئوياليدىغىنــى پەقەتــا ئــەڭ دەســلەپكى ئاساســىي شــەرتلىرىنى قايتــا ئۆگىنىشــىمىز
كېــرەك .بــۇ ھەقتىكــى تەپســىالتالر توغرىســىدا كېيىنكــى
مەنپەئــەت ۋە ئابــروي.
ماقالىمىــزدە توختىلىمىــز.
-4راھەتپەرەس ،جاپادىن قاچىدۇ.
داۋامى بار...
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تۈركىيە
ئادىل قاراخانلى
يېقىنقــى بىــر نەچچــە يىلدىــن بۇيــان دۇنيانىڭ ھەرقايســى
جايلىرىــدا بىلىــم ئېلىۋاتقــان ۋە تىجــارەت قىلىۋاتقــان
ئۇيغۇرالرنىــڭ بىخەتەرلىــك ســەۋەبى بىلــەن تۈركىيەگــە كېلىپ
ئورۇنلىشىشــى ،تۈركىيەدىكــى ياشــاۋاتقان ھــەر ســاھەدىكى
ئۇيغۇرالرنىــڭ تۈركىيــەدە ئىگىلىــك تىكلــەش ۋە تىجارىتىنــى
راۋاجالنــدۇرۇش ئۈچــۈن قەيەرگــە ۋە قانــداق شــەكىلدە مەبلــەغ
ســېلىش بــاش قېتىنچىلىقــى كۈندىــن كۈنگــە كۆپىيىۋاتىــدۇ.
-21ئەســىر بىلىــم ۋە ئۇچــۇر دەۋرى بولــۇپ بىلىمگــە ۋە
مەلۇماتقــا تايانمــاي قارىغۇالرچــە مەبلــەغ ســېلىش ئىنســاننى
پايدىدىــن كــۆپ زىيانغــا ئۇچراتماقتــا .بۈگۈنكــى كۈنــدە مەلــۇم
بىــر دۆلەتكــە مەبلــەغ ســېلىش ،ئولتۇراقلىشــىش ،مائارىــپ
ئىشــلىرى شــۇ دۆلەتنىــڭ تۈزۈمــى ،ئىجتىمائىــي قۇرۇلمىســى،
سياســىي يۆلىنىشــى قاتارلىــق نۇرغــۇن تەرەپلەرگــە چېتىلىــدۇ.
بــۇ تەرەپلەرنــى ياخشــى بىلىــش ئۈچــۈن ئەلۋەتتــە ئىلمىــي
مەلۇمــات ،دوكالتالرغــا مۇراجىئــەت قىلىشــقا توغــرا
كېلىــدۇ .بــۇ ۋەجىدىــن تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ،چىقىــش يولــى
ئىزدىنىۋاتقــان ۋە مەبلــەغ ســېلىپ ئىگىلىــك تىكلىمەكچــى
بولغانالرغــا ئــۆز ئانــا تىلىمىــزدا ئىلمىــي تەكشــۈرۈش ۋە
ئىزدىنىشــارغا تايىنىــپ يېزىلغــان بىلىملەرنــى تەقدىــم قىلىــش
تەخىرســىز بىــر ئىــش بولــۇپ قالغــان ئىــدى .تۈركىيەنىــڭ
ئىقتىســادىغا چېتىشــلىق مەزمۇنالرنىــڭ ھەممىســىنى بىــر
ماقالىــدە تەپســىلىي بايــان قىلىــش مۇمكىــن بولمىغانلىقــى

ئىقتىسادى ھەققىدە
دەسلەپكى تونۇش

قەھرىمان ماراش سۈتچى ئىمام ئۇنىۋېرسىتېتى-ئىسالم ئىلىملىرى بۆلۈمى
ۋە ئانادولۇ ئۇنىۋېرسىتېتى-خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى

ئۈچــۈن ئاددىيلىقتىــن مۇرەككەپلىككــە قــاراپ تىزىلىــش
تەرتىــۋى بويىچــە بىــر قانچــە ماقالىــدە چۈشەندۈرۈشــكە
تىرىشــىلىدۇ .بــۇ بىرىنچــى ماقالىــدە تۈركىيەنىــڭ جۇغراپىيــە
ئورنــى ،جۇغراپىــي رايونــار ۋە بــۇ رايونالرنىــڭ ئىقتىســادىي
جەھەتتىــن ئارتۇقچىلىــق ۋە كەمچىللىكلىــرى ،ھەرقايســى
رايونــاردا يۈرگۈزۈلىۋاتقــان ئىقتىســادىي پائالىيەتلــەر،
نوپۇســنىڭ تۈرلىــرى ۋە تارقاقلىشىشــى ،ئەمگــەك كۈچــى،
ئىشســىزلىق ۋە ئۇنىڭغــا چېتىشــلىق ئاتالغــۇالر ئوتتۇرىغــا
قويۇلىــدۇ.
تۈركىيەنىڭ جۇغراپىيىسى ۋە جۇغراپىيىلىك رايونلىرى
تۈركىيەنىــڭ يــەر كۆلىمــى  783.577كىلومېتىــر بولــۇپ
بۇنىڭغــا ئــارال ۋە كۆللــەر قېتىلغانــدا ئومۇمــى يــەر مەيدانــى
 814.578كىلومېتىــر .تۈركىيــە يــەر مەيدانىنىــڭ يېرىمىدىــن
كۆپرەكىنــى تاغــار ۋە ئويمانلىقــار ئىگەللەيــدۇ .تۈركىيــە
جۇغراپىيىســى ئاســىيا ،ياۋروپــا ۋە ئافرىقــا قىتئەســىنىڭ
بىــر  -بىــرى بىلــەن ئــەڭ يېقىنالشــقان ،ئاســىيا بىلــەن
ياۋروپانــى ئايرىــپ تۇرىدىغــان يەرگــە جايالشــقان بولــۇپ
يــەر مەيدانىنىــڭ 3%تــى ياۋروپــا قىتئەســىگە  97%تــى
ئاســىيە قىتئەســىگە تــەۋە .دۇنيــا تىجارىتىــدە ئــەڭ مۇھىــم
ئورۇنــدا تۇرىدىغــان ئىســتانبۇل ۋە چاناققەلئــە بوغازلىــرى
تۈركىيــە زېمىنىــدا يــەر ئالماقتــا 1.تۈركىيــە شــەرقتە گرۇزىيــە،
ئەرمەنىســتان ،ئەزەربەيجاننىــڭ نەھچىــۋان رايونــى ۋە ئىــران
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تۈركىيە  81ۋىاليەت خەرىتىسى

*

بىلــەن چېگرىلىنىــدۇ .غەربتــە يۇنــان ،بۇلغارىســتان ،جەنۇبتــا
ئىــراق ۋە ســۈرىيە بىلــەن چېگرىلىنىــدۇ .ســۈرىيە چېگرىســى
ئــەڭ ئــۇزۇن چېگــرا بولــۇپ ئۇزۇنلىقــى  911كىلومېتىــر.
تۈركىيەنىــڭ ئومۇمىــي چېگــرا ئۇزۇنلىقــى  11086كىلومېتىــر
بولــۇپ  7816كىلومېتىــر دېڭىــز چېگرىســى بــار 2.تۈركىيــە
جۇغراپىيىلىــك ئورنــى ســەۋەبلىك قوشــنا دۆلەتلــەردە يــۈز
بەرگــەن قااليمىقانچىلىــق ،ئــۇرۇش ۋە ياكــى چــوڭ دۆلەتلــەر
ئارىســىدىكى ســۈركىلىش قاتارلىقالردىــن تېــزال تەســىرىگە
ئۇچرايــدۇ .تۈركىيــە جۇغراپىيىلىــك جەھەتتىــن مارمــارا،
ئەگــە ،ئــاق دېڭىــز ،ئىچكــى ئانادولــۇ ،قــارا دېڭىــز،
شــەرقىي ئانادولــۇ ۋە شــەرقىي جەنۇبىــي ئانادولــۇ قاتارلىــق
يەتتــە رايونغــا بۆلۈنگــەن بولســا ،مەمۇرىــي جەھەتتىــن 81
ۋىاليەتكــە ئايرىلغــان -1( .ۋە -2رەســىمگە قــاراڭ) تۈركىيــە
يېرىــم قۇرغــاق ئىقلىمغــا ئىگــە بولــۇپ شــىمالدا ھــۆل يېغىــن
كــۆپ بولغــان قــارا دېڭىــز ئىقلىمــى ،جەنۇبتــا يــازدا قۇرغــان
ۋە ئىسســىق ،قىشــتا مۆتىدىــل ،ھــۆل يېغىنلىــق ئــاق دېڭىــز
ئىقلىمــى بــار .شــەرقىي جەنــۇب رايونلىرىــدا ھــۆل يېغىــن
ناھايىتــى ئــاز بولىــدۇ .ئىچكــى ۋە شــەرقىي ئانادولــۇ رايونلىرىدا
قىــش ئــۇزۇن ۋە ســوغۇق ،تىمپىراتــۇر ناھايىتــى ئېگىــز پــەس
بولــۇپ تۇرىــدۇ .جۇغراپىيىلىــك رايونــار تەبىئــەت ،ئــادەم
كۈچــى ۋە ئىقتىســادىي ئاالھىدىلىكلىــرى كــۆزدە تۇتۇلــۇپ
ئايرىلغــان .بــۇ رايونالردىكــى ئىشــلەپچىقىرىش ،تېرىقچىلىــق،
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باغۋەنچىلىــك ،چارۋىچىلىققــا ئوخشــاش ئىقتىســادىي
پائالىيەتلەرگــە جۇغراپىيىلىــك قۇرۇلمــا ،تەبىئــەت ۋە ئىقلىــم
شــەرتلىرى چــوڭ تەســىر كۆرســىتىدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن
قىــش مەزگىلــى ئــۇزۇن ،تاغلىــق ،ئېگىــز  -پــەس رايونــاردا
چارۋىچىلىــق ئىشــلىرى ئاساســىي ئورۇننــى ئىگەللىمەكتــە.
تېرىقچىلىــق ۋە سانائەتلىشىشــتە ئارقىــدا قالماقتــا .ســانائەت
ئىشــلەپچىقىرىش ئىشــلىرى ئاساســەن تۈركىيەنىــڭ قاتنــاش
قــوالي ،بازارغــا يېقىــن ،ســۈپەتلىك ئەمگــەك كۈچــى
بــار بولغــان غەربىــي ۋە ئىچكــى رايونلىرىغــا جايالشــقان.
ئىشــلەپچىقىرىش ئىشــلىرىنىڭ مەلــۇم رايونغــا يىغىلىــپ
قېلىشــى ،مائارىــپ ۋە ســەھىيە شــارائىتلىرىنىڭ ناچارلىقــى،
قاتناشــنىڭ قواليســىزلىقى يېزىالردىــن شــەھەرگە ،بــەزى
ئارقىــدا قالغــان رايونالردىــن تەرەققىــي قىلغــان رايونالرغــا
3
نوپۇســنىڭ كۆچۈشــىنى تېزلەشــتۈرمەكتە.
تۈركىيە رايون خەرىتىسى

*

*) -1رەسىم ،مەنبەTÜİK :
*) -2رەسىم ،مەنبەTÜİK :

نوپۇس ۋە ئەمگەك كۈچى
نوپــۇس مەلــۇم زامانــدا چېگرالىــرى بېكىتىلگــەن بىــر
رايوننىــڭ ئىچىــدە ياشــىغان ئــادەم ســانىنى كۆرســىتىدۇ.

4

بىــر دۆلەتنىــڭ نوپــۇس ســانى ئــۇ دۆلەتنىــڭ ئەمگــەك
كۈچىنــى ،ئەســكەر ســانىنى ۋە ئومۇمىــي ئىســتېمال
ھەجمىنــى بېكىتىــدۇ .شۇڭالشــقا نوپۇســنىڭ كۆپىيىشــى
ۋە ياكــى ئازلىشــى دۆلەتنىــڭ مىللىــي دارامــەت ،تېخنىــكا
تەرەققىياتــى ،ئــۆي  -ماكانغــا بولغــان ئېھتىياجــى ،تەبىئىــي
بايلىقــار ،دۆلــەت چىقىمــى ،شەھەرلىشــىش ،نوپــۇس
كۆچۈشــلىرىگە زور تەســىر كۆرســىتىدۇ .بىــر دۆلەتنىــڭ
نوپۇســىنىڭ ناھايىتــى تېــز كۆپىيىشــى مەزكــۇر دۆلەتنىــڭ
ئىقتىســادىي تەرەققىياتىغــا تەســىر كۆرســەتمەكتە .چۈنكــى
نوپۇســنىڭ ناھايىتــى تېــز كۆپىيىشــى بىلــەن دۆلەتنىــڭ
چەكلىــك بولغــان بىــر قىســىم بايلىقلىــرى بــۇ نوپــۇس ئۈچــۈن
ســەرپ قىلىنىــدۇ .يەنــى ئوقــۇ  -ئوقۇتــۇش ۋە ســاغالملىق
خىزمەتلىرىگــە خەجلىنىدىغــان پــاي ئېشــىپ ،مۇھىــم بولغــان
بــەزى ئــۇل ئەســلىھە قۇرۇلۇشــلىرىغا ســېلىنىدىغان مەبلەغلەرنى
تارتىــپ كېتىــدۇ .دۆلەتتــە بايلىقالرنــى ئادىــل تەقســىملەش
پرىنســىپى يولغــا قويۇلــۇپ ئــاز بىــر قىســىم كىشــىلەرنىڭ
كــۆپ ســانلىقنى سۈمۈرۈشــىنىڭ ئالــدى ئېلىنمىســا دۆلەتنىــڭ
ئىقتىســادىي تەرەققىياتــى ســەلبىي تەســىرگە ئۇچراپــا
قالماســتىن دۆلەتتــە ئومۇمىــي خەلقنــى كەمبەغەللىكتىــن
قۇتۇلــدۇرۇش ھەققىــدە ســۆز ئاچقىلــى بولمايــدۇ .دۆلــەت
ئىقتىســادىي تەرەققىياتنــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن
پۇقراالرنىــڭ مائارىــپ ،ســاغالملىق ،ئوزۇقلۇنــۇش ،تۇرالغــۇ
جايغــا ئوخشــاش پۇقراالرنىــڭ ئاساســلىق ئېھتىياجلىــرى
بولغــان ســاھەلەرگە مەبلــەغ سېلىشــى شــەرت .چۈنكــى
ئــادەم بايلىقــى دۆلەتنىــڭ تەرەققىياتىــدا ئــەڭ ئاساســلىق
ئامىــل ھېســابلىنىدۇ .دۆلەتنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن
ســۈپەتلىك ئــادەم بايلىقــى يېتىشــتۈرۈش كېــرەك .بۇنىڭدىــن
دۆلەتنىــڭ چەكلىــك بايلىقلىــرى ،ئىقتىســادىي تەرەققىياتــى
ۋە نوپۇســىنىڭ ئارىســىدىكى زىــچ مۇناســىۋەتنى كــۆرۈپ
يېتەلەيمىــز .نوپۇســنىڭ ھەددىدىــن زىيــادە ئــاز بولۇشــىمۇ
دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادىي مەنبەلىرىنــى ئېچىــپ تەرەققىــي
قىلــدۇرۇش ،ئىشــلەپچىقىرىش سەۋىيىســىنى يۇقىــرى
*) -3رەسىم ،مەنبەTÜİK :

كۆتۈرۈشــتە ســەلبىي تەســىر كۆرســىتىدۇ .يۇقىرىــدا ئېيتىــپ
ئۆتكىنىمىــزدەك ئــادەم بايلىقــى دۆلەتنىــڭ تەرەققىياتــى
ئۈچــۈن مۇھىــم ئامىلــدۇر.
تۈركىيــەدە تۇنجــى نوپۇس ئېنىقالش خىزمىتى ئوســمانىيە
خەلىپىلىكــى دەۋرىدىكــى -2مەھمــۇد زامانىــدا (1830
 )1831ئېلىــپ بېرىلغــان بولــۇپ ئاساســلىق مەقســەتدۆلەتنىــڭ قانچىلىــك ئەســكىرىي كۈچكــە ئىگــە ئىكەنلىكــى
ۋە قانچىلىــك بــاج مەنبەلىــرى بارلىقىنــى ئېنىقــاپ چىقىــش
ئىــدى .ئوســمانىيە خەلىپىلىكىــدە ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىــم نوپۇس
ئېنىقــاش  1903-1907يىلــار ئارىســىدا ئېلىــپ بېرىلغــان
بولــۇپ شــۇ چاغدىكــى ئومۇمىــي نوپۇســنىڭ 20800000
(يىگىرمــە مىليــون ســەككىز يــۈز مىــڭ) ئىكەنلىكــى ئېنىقــاپ
چىقىلغــان-1923 .يىلــى تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلــۇپ
تۇنجــى نوپــۇس ئېنىقــاش خىزمىتىــدە تۈركىيەنىــڭ ئومۇمىــي
نوپۇســى ( 13700000ئــون ئــۈچ مىليــون يەتتــە يــۈز مىــڭ)
ئىــدى-1935 .يىلىدىــن -1990يىلغىچــە ھــەر بــەش يىلــدا
بىــر قېتىــم نوپــۇس ئېنىقــاش خىزمىتــى ئېلىــپ بېرىلــدى.
-2006يىلىدىــن ئېتىبــارەن تۈركىيــەدە ئادرېســقا ئاساســەن
نوپــۇس تىزىمــاش سىستېمىســى ( )ADNKSئارقىلىــق
5
نوپــۇس ئېنىقــاش خىزمىتــى يولغــا قويۇلــدى.
تۈركىيە ئومۇمىي نوپۇس كۆرسەتكۈچى

*

نوپۇس ۋە مائارىپ
بىــر دۆلەتنىــڭ ئىقتىســادىي ،سىياســىي ۋە ئىجتىمائىــي
تەرەققىيــات سەۋىيىســىنى بېكىتىدىغــان ئــەڭ مۇھىــم ئامىــل
مائارىپتــۇر.
ئوقــۇ  -ئوقۇتــۇش (مائارىــپ) ئارقىلىــق ئەمگەك كۈچىنىڭ
ســۈپەتلىك ھالغا كېلىشــىگە كاپالەتلىك قىلغىلى ۋە شۇنداقال

19

دۆلەتنىــڭ ئــادەم بايلىقىنــى تەرەققىــي قىلدۇرغىلــى بولىــدۇ .پائالىيىتىگــە قېتىلغــان نوپــۇس ســانىنى بىلدۈرىــدۇ.
ئەمگــەك كۈچىگــە ئىگــە كىشــىلەر قانچىلىــك ســۈپەتلىك
ئەمگــەك كۈچــى ئادەتتــە  15يــاش بىلــەن  65يــاش
مائارىپتىــن بەھرىمــەن بولســا ،ئەمگــەك كۈچىنىــڭ ســۈپىتى ئارىســىدىكى نوپۇســنى كۆرســىتىدىغان بولــۇپ ،بــۇ «ئاكتىــپ
شــۇ قــەدەر ئاشــىدۇ .دۇنيانىــڭ نۇرغــۇن دۆلەتلىرىــدە كىشــىلەر نوپــۇس» دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ .ئەمگــەك كۈچىنــى ســەرپ قىلىــش
قانچىلىــك يۇقىــرى مائارىــپ كۆرســە ،شــۇنچىلىك ئىشــقا ۋەياكــى خىزمەتكــە ئورۇنالشــتۇرۇش دېگەنلىــك ئىشــلەش
ئورۇنلىشــىش پۇرســىتى ۋە يۇقىــرى كىرىــم مەنبەســىگە نىيىتــى ۋە ئىقتىــدارى بولغــان كىشــىلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىشــقا
ئېرىشــىۋاتقانلىقى ئىســپاتالنماقتا .تەكشۈرۈشــلەرگە قاتنىشىشــىدۇر .بــۇ ئىزاھاتالردىــن كۆرەلەيمىزكــى:
ئاساســانغاندا تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپنــى پۈتتۈرگــەن بىــر دۆلەتتــە نوپۇســنىڭ ھەممىســى ئەمگــەك كۈچــى
كىشــىلەرنىڭ كىرىمــى  ،24%ئوتتــۇرا تېخنىكومالرنــى بواللمايــدۇ .چۈنكــى ئەمگــەك كۈچىگــە ئىگــە كىشــىلەرنىڭ
پۈتتۈرگەنلەرنىــڭ  ،47%ئالىــي مەكتــەپ پۈتتۈرگەنلەرنىــڭ ھەممىســى ئىشلەپچىقىرىشــقا قاتناشــمايدىغان بولــۇپ
بولســا  89%ئاشــماقتا ئىكــەن6.
دۆلەتتــە ھېــچ ئىشــلىمەيدىغان ،مەســىلەن :ئائىلــە ئاياللىرىغــا
7

ئوخشــاش؛ ئىــش تاپالمىغــان ،مەســىلەن :ئىشســىزالرغا
ئوخشــاش ۋە ياكــى ئىشــلىيەلمىگەن ،مەســىلەن :كېســەل،
مېيىــپ ،كىچىــك بالىالرغــا ئوخشــاش ئادەملــەر بولىــدۇ.
بۇنىڭدىــن بىلەلەيمىزكــى ،بىــر دۆلەتنىــڭ ئەمگــەك كۈچــى
ئىشــلىتىلگەنلەر بىلــەن ئىشســىزالرنىڭ جەمئىــي ســانىنى
كۆرســىتىدۇ .ئەمگــەك كۈچــى بىــر دۆلەتنىــڭ تەقدىــم
قىلىدىغــان خىزمــەت ھەجمىنــى كۆرســىتىدۇ .شــۇڭا بىــر
دۆلەتنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش پائالىيىتىگــە قېتىالاليدىغــان
ئادەملــەر ئــۇ دۆلەتنىــڭ ئومۇمىــي نوپۇســى ئەمــەس بەلكــى
ئاكتىــپ نوپۇســنىڭ مىقــدارى بىلــەن ئۆلچىنىــدۇ.

تۈركىيەنىــڭ -1927يىلــى قىلىنغــان بىــر ستاتىســتىكىدا
ساۋاتســىزلىق نىســبىتى  90%ئىــدى .پەقــەت  10%نوپــۇس
ئوقــۇش ۋە يېزىشــنى بىلەتتــى-2017 .يىلــى قىلىنغــان
ئــەڭ يېڭــى ستاتىســتىكىغا ئاساســەن ئوقــۇش  -يېزىشــنى
بىلگەنلەرنىــڭ ســانى  97%كۆتۈرۈلــدى .بــۇ شــۇنى
كۆرســىتىدۇكى ،تۈركىيــەدە تېخىچــە  2.3مىليــۇن ئىنســان
ئوقــۇش  -يېزىشــنى بىلمەيــدۇ .بۇنىڭغــا پاراللېــل تۈركىيــەدە
 )10.340.326( 13%نوپــۇس باكالۋۇرلىقتىــن ئۈســتۈن
مائارىــپ سەۋىيىســىگە ئىگــە-4( .رەســىمگە قــاراڭ)
تۈركىيــەدە باشــقا تەرەققىــي قىلىۋاتقــان دۆلەتلەرگــە قارىغــان
نوپــۇس كۆپىيىشــى تېــز بولــۇپ بــۇ مائارىپ ساھەســىدە يېڭى
ئىشسىزلىق
دەرســلىك ،ئوقۇتقۇچــى ،خىزمەتچــى  -خادىــم ،ئوقــۇ -
ئىشســىزلىق ئۆتمۈشــتىن بۈگۈنگىچــە تۈركىيــە
ئوقۇتــۇش ،ماتېرىيــال ئېھتىياجىنــى تۇغدۇرماقتــا( .بۇنىڭدىــن ئىقتىســادىدا ئــەڭ بــاش ئاغرىتقــان ۋە ئاغرىتىۋاتقــان
كۆرۈۋېلىشــقا بولىدۇكــى ،ئىقتىدارلىــق ۋە ئــۆز كەســپىدە ئۇتــۇق مەســىلىلەرنىڭ بىــرى-1980 .يىلىدىــن ئېتىبــارەن تۈركىيــەدە
قازانغــان كىشــىلەر ئۈچــۈن بــۇ ســاھەدە پۇرســەت بــار).
ئىشســىزلىق نىســبىتى  6.5%ئاســتىغا چۈشــۈپ باقمىــدى.
تۈركىيــەدە ئىشــلەپچىقىرىش يىلدىــن  -يىلغــا چوڭىيىۋاتقــان
جىنىســىي ئايرىمىســىغا ئاساســەن مەدەنىيــەت
سەۋىيىســى ۋە نوپــۇس كۆرســەتكۈچى*
بولســىمۇ ،ئەممــا ئىشــلەپچىقىرىش ساھەســىدە قولغــا
كەلتۈرۈلگــەن پــەن  -تېخنىــكا تەرەققىياتــى ۋە مەۋجــۇت
بــار بولغــان ئەمگــەك كۈچــى ســۈپىتىنىڭ كۈندىــن  -كۈنگــە
ئېشىشــى ســەۋەبىدىن ئىشســىزلىق نىســبىتىگە ســەلبىي تەســىر
كۆرســىتىپ كەلمەكتــە-2008 .يىلــى دۇنيــادا يــۈز بەرگــەن
ئىقتىســادىي كرىزىــس ۋە ئۇنىڭغــا ئەگىشــىپ -2009يىلــى
ئەمگەك كۈچى ۋە ئەمگەك كۈچىنى سەرپ قىلىش
تۈركىيــەدە ئىشــلەپچىقىرىش مىقدارىنىــڭ كىچىكلىشــى
ئەمگــەك كۈچــى بىــر دۆلەتنىــڭ ئىشــلەپچىقىرىش ســەۋەبى بىلــەن ئىشســىزلىق نىســبىتى 14%كــە ئۇالشــقان
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*) -4رەسىم ،مەنبەTÜİK :

ئىــدى 8.يېقىنقــى  17يىلدىــن بۇيــان ئــەڭ تــۆۋەن ئىشســىزلىق كېلىدىغــان مىللىــي دارامــەت قىممىتــى نوپۇســنىڭ كۆپىيىشــى
نىســبىتى  2012يىلــى  8.2%بولغــان .ئەممــا ياشــارنىڭ ۋە تــۈرك لىراســىنىڭ تۇراقســىزلىقى ســەۋەبلىك ئوتتــۇرا
ئىشســىزلىق نىســبىتى داۋاملىــق يۇقىــرى بولــۇپ  -21%ســەۋىيەلەردە يــەر ئالىــدۇ.
 18%ئارىســىدا داۋام قىلماقتــا-2018 .يىلــى تۈركىيــەدە 3.7
كىشىلىك تەرەققىيات
مىليــون ئادەمنىــڭ ئىشســىز ئىكەنلىكــى ئېــان قىلىنغــان.
كىشــىلىك تەرەققىيــات-1980 :يىلالردىــن كېيىــن
(-5رەســىمگە قــاراڭ) بــۇ يــەردە بىلىشــىمىزگە تېگىشــلىك ئىنســانالرنىڭ پەقەتــا كىرىــم سەۋىيىســىنى ئاشــۇرۇش بىلــەن
بىــر مەســىلە بــار .ئــۇ بولســىمۇ ئىشســىزلىق دۆلەتنىــڭ گۈللىنىشــنى ئەمەلىيلەشــتۈرگىلى بولمايدىغانلىقــى ئوتتۇرىغــا
ئىشــلەپچىقىرىش پائالىيىتىگــە قاتنىشــىش ئىقتىــدارى بــار چىقتــى .گۈللىنىــش ئىقتســادىي نۇقتىدىنــا بولماســتىن
9
تــۇرۇپ ،ئىــش تاپالمىغانالرنىــڭ نىســبىتىنى كۆرســىتىدۇ .كىشــىلىك تەرەققىيــات ۋە ئىجتىمائىــي نۇقتىالردىنمــۇ
مەســىلەن بىــر دۆلەتتــە  10%ئىشســىزلىق مەيدانغــا كەلســە ۋە بولىدىغانلىقــى چۈشــىنىپ يېتىلــدى .چۈنكــى ســانائەت
بــۇ دۆلەتنىــڭ 100مىليــون نوپۇســى بولســا «ئىشســىز ســانى ئىنقىالبىدىــن كېيىــن ئىقتىســادىي گۈللىنىشــكە ئاالھىــدە
 10مىليــون ئىكــەن» دەپ قارىۋالســاق خاتاالشــقان بولىمىــز .ئېتىبــار بېرىلىــپ دۆلەتلەرنىــڭ گۈللىنىشــى ئىقتىســاد
تۈركىيــەدە ئىــش كۈچىنىــڭ يېــزا ئىگىلىكــى ،ســانائەت ،بىلــەن ئۆلچىنەتتــى .ئەپسۇســكى ،ئەمەلىيــەت بۇنىــڭ
چارۋىچىلىــق ،ئىشــلەپچىقىرىش ،خىزمــەت قاتارلىــق توغــرا بولمىغــان بىــر كۆزقــاراش ئىكەنلىكىنــى ،پەقــەت
ســاھەلەردە ئىشلىتىلىشــى يىلدىــن  -يىلغــا ئۆزگىرىۋاتقــان بايلىــق ئارقىلىقــا ھەقىقىــي ســائادەتكە ئېرىشــكىلى
بولســىمۇ يەنىــا يېــزا ئىگىلىكىــدە قوللىنىۋاتقــان ئەمگــەك بولمايدىغانلىقىنــى كۆرســەتتى.
كۈچــى يۇقىــرى ســەۋىيەدە تۇرىۋاتىــدۇ.
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر گۈللىنىــش پىالنــى تەشــكىالتى
بــۇ  17يىلــدا تۈركىيەدىكــى يېــزا ئىگىلىكىــدە ســەرپ ( )UNDPنىــڭ -1990يىلىدىــن ھازىرغــا قــەدەر ھــەر
قىلىنغــان ئەمگــەك كۈچــى  36%تىــن 19.4%كــە چۈشــكەن يىلــى يىللىــق كىشــىلىك تەرەققىيــات دوكالتىــدا كىشــىلىك
بولســىمۇ ،تېخىچــە تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلەرگــە قارىغانــدا تەرەققىيــات ئىندېكســى( )IGEئېــان قىلىنىــدۇ .بــۇ دوكالت
ئەمگــەك كۈچىنىــڭ يېــزا ئىگىلىكىــدە ئىشلىتىلىشــى خېلىــا ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ كىشــىلىك تەرەققىيــات سەۋىيىســى،
يۇقىــرى ئورۇنــدا تۇرماقتــا10.
پۇقرالىرىنىــڭ ســاغالم ۋە ئــۇزۇن ئۆمــۈر كۆرۈشــى ،مائارىــپ ۋە
ئىشقا ئورۇنلىشىش كۆرسەتكۈچى*
12
كىرىــم سەۋىيىســىگە ئاساســەن باھالىنىــدۇ.
كىشــىلىك تەرەققىيــات تۆۋەندىكىــدەك تــۆت ســەۋىيىگە
ئايرىلىدۇ:
ئەڭ ئالىي كىشىلىك تەرەققىيات سەۋىيىسى
ئالىي كىشىلىك تەرەققىيات سەۋىيىسى
ئوتتۇرا كىشىلىك تەرەققىيات سەۋىيىسى
دۇنيا ئىقتىسادىدا تۈركىيەنىڭ ئورنى
خەلقئارالىــق پــۇل فوندىنىــڭ -2017يىلىدىكــى
دوكالتىــدا تۈركىيــە مىللىــي دارامىتــى جەھەتتىــن دۇنيانىــڭ
-17چــوڭ ئىقتىســادى بولــۇپ ،مىللىــي دارامەتنىڭ قىممىتى
 851.5مىليــارد دولالرغــا يەتكــەن-2018 11.يىلىدىكــى
دوكالتتــا -18ئورۇنــدا تۇرغــان .كىشــى بېشــىغا توغــرا
*) -5رەسىم ،مەنبەTÜİK :

تۆۋەن كىشىلىك تەرەققىيات سەۋىيىسى
بــۇ تەشــكىالتنىڭ -2017يىلىدىكــى ئېــان قىلغــان
دوكالتىغــا ئاساســەن تۈركىيــە  178دۆلەتنىــڭ ئىچىــدە
-64ئورۇنغــا تىزىلىــپ ئالىــي كىشــىلىك تەرەققىيــات
سەۋىيىســىدە تۇرغــان-2019 .يىلىدىكــى دوكالتتــا
-59ئورونغــا ئۆرلــەپ ئــەڭ ئالىــي كىشــىلىك تەرەققىيــات
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سەۋىيىســىگە چىققــان.
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يەرشارى رىقابەت ئىندېكسى
رىقابــەت كۈچــى ئەركىــن ســودا بازىرىدىكــى شــەرتلەرگە
ئاساســەن بىــر دۆلەتنىــڭ مىللىــي دارامىتىنــى كۆپەيتىــش
بىلــەن بىرگــە ،باشــقا دۆلەتنىــڭ مەھســۇالت ۋە خىزمــەت
ئىشــلەپچىقىرىش رىقابىتىگــە تاقابىــل تــۇرۇش كۈچىنــى
14
كۆرســىتىدۇ.
بىــر دۆلەتنىــڭ مىللىــي قىممــەت قاراشــلىرى (ئىتىقــاد،
ئەخالققــا ئوخشــاش) ،كۈلتــۈرى ،ئىقتىســادىي قۇرۇلمىســى،
تارىخىدىكــى ئۆزگىچىلىكلــەر رىقابــەت كۈچىگــە بىۋاســىتە
تەســىر كۆرســىتىدىغان ئامىلــاردۇر .شــۇڭا بىــر دۆلــەت رىقابەت
كۈچىنــى شــەكىللەندۈرىدىغان ئامىلالرنىــڭ ھەممىســىدە ئــەڭ
ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرالىشــى مۇمكىــن ئەمــەس.
يەر شــارى رىقابەت ئىندېكســى ھېســابالنغاندا دۆلەتنىڭ
ئورگانلىــرى ،ئــۇل ئەســلىھەلىرى ،ماكــرو ئىقتىســادى ،ســەھىيە
ۋە ئاساســىي مائارىــپ خىزمىتــى ئــەڭ دىققــەت قىلىشــقا
تېگىشــلىك نۇقتــا بولــۇپ ،بىــر دۆلــەت رىقابــەت كۈچىنــى
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بــۇ ســاھەلەرنى تەرەققىــي قىلدۇرىشــى
الزىــم.
-2018يىلــى دۇنيــا ئىقتىســاد مۇنبىرىنىــڭ ئېــان قىلغــان
يــەر شــارى رىقابــەت ئىندېكــس تەرتىپىــدە  140ئىقتىســادىي
گــەۋدە ئارىســىدا -61ئورۇنــدا تۇرغــان ۋە يــەر شــارى رىقابــەت
ئىندېكســىنىڭ ئوتتۇرىچــە سەۋىيىســىدىن ئاشــقان15.دوكالتقــا
ئاساســەن تۈركىيــە ئــۇل ئەســلىھە ،ســەھىيە ۋە يېڭىلىــق
يارىتىــش جەھەتتىكــى ئىقتىســادىي سىســتېمىدا ئۈســتۈن
ئورۇنــدا تۇرغــان .بۇنىڭدىــن باشــقا دۆلەتلەرنىــڭ ھەرقايســى
جەھەتلەردىكــى تەرەققىياتــى ۋە گۈللىنىشــىنى بېكىتىــپ،
باھااليدىغــان خەلقئارالىــق ئورگانالردىــن ئېــان قىلىنىدىغــان
دوكالت ۋە كۆرســەتكۈچلەرمۇ بــار .مەســىلەن ،خەلقئارالىــق
چەتئەللىــك مەبلــەغ ســالغۇچىالرنىڭ بىخەتەرلىــك
سەۋىيىســىنى ئۆلچەيدىغــان ئىندېكســتە تۈركىيــە -22ئورۇنــدا
تۇرىــدۇ .بــۇ ئىندېكســنىڭ ئالدىنقــى قاتارىــدا ئامېرىــكا،
كانــادا ۋە گېرمانىيــە كېلىــدۇ .دۇنيــا ئىقتىســادىي ئەركىنلىــك
ئىندېكســىدە تۈركىيــە  168دۆلــەت ئارىســىدا -86ئورۇنــدا
قالغــان بولــۇپ ،ئــەڭ باشــتا خوڭكــوڭ ،ســىنگاپور ،يېڭــى
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كۆرگىنىمىــزدەك ،تۈركىيــە ھازىــر تەرەققىــي قىلىۋاتقــان
دۆلەتلەرنىــڭ ئىچىــدە خېلــى ئالدىنقى قاتــاردا تۇرىدۇ .تۈركىيە
جۇغراپىيىلىــك ئورنــى ســەۋەبلىك تىجــارەت ئۈچــۈن ناھايىتى
ئــەۋزەل شــارائىتالرغا ئىگــە .تۈركىيەنىــڭ تېــز كۆپىيىۋاتقــان
نوپۇســى نۇرغــۇن ســاھەلەردە مەبلــەغ ســېلىش ئىمكانىيىتىنــى
تەمىنلەيــدۇ .بۇ ســەۋەبتىن ھەرقايســى ســاھەلەردە ســۈپەتلىك
ئەمگــەك كۈچىگــە ئېھتىيــاج ئاشــماقتا .ئەممــا تۈركىيەدىكــى
ئىشســىزلىق مەسىلىســى ،ئېنېرگىيــە بايلىقلىرىنىــڭ كەمچىــل
بولــۇپ ســىرتقا بېقىنىــپ قېلىشــى ،پــۇل پاخاللىقــى قاتارلىــق
مەســىلىلەر تۈركىيەنىــڭ ئىقتىســادىي گۈللىنىشــىگە ســەلبىي
تەســىر كۆرســىتىۋاتىدۇ .بۈگــۈن بىــز تۈركىيــەدە پــۇت دەسســەپ
تۇرماقچــى ۋە ئىگىلىــك تىكلىمەكچــى بولســاق ،چوقــۇم
ئۆزىمىزنــى بىلىــم بىلــەن قورالالندۇرىشــىمىز كېــرەك .چۈنكــى
بۈگــۈن پــۇل تېپىشــا ئەمــەس ،تامــاق يېيىــش ،ئوينــاش ،پــۇل
خەجلــەش ۋە دەم ئېلىــش قاتارلىقالرمــۇ بىلىمگــە ناھايىتــى
زىــچ باغلىنىشــلىق بىــر ئەھۋالغــا كەلــدى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن
ھەرقايســى جەھەتلــەردە ھــەر كــۈن يېڭىلىنىــپ تۇرىۋاتقــان
بىلىملەرنــى قوبــۇل قىلىــپ ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىشــمىز،
ئەنئەنىۋىــي تىجــارەت قىلىــش ئۇســلۇبلىرىنى ئۆزگەرتىــپ
ئېلىــپ  -سېتىشــقا ئەمــەس ،ئىشــلەپچىقىرىپ سېتىشــقا
يۈزلىنىشــىمىز الزىــم.
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ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى ساھەســىدە دۇنيــاۋى
مەشــھۇر ئالىــم پروفېسســور دوكتــور مەھمــەت فۇئــات
ســەزگىن-1924 ،يىلــى -10ئاينىــڭ -24كۈنــى دۇنياغــا
كەلگــەن بولــۇپ ،بــەش قېرىنداشــنىڭ ئۈچىنچىســى ئىــدى.
دادىســى مەھمــەت مىــرزا ئەپەنــدى -1888يىلــى شــىئىراتتا،
ئانىســى جەمىلــە خانىــم -1897يىلــى بىتلىســتە تۇغۇلغــان.
فۇئــات ســەزگىن باشــانغۇچ مەكتەپنــى شــەرقىي بايازىتتــا،
تولۇقســىز ۋە تولــۇق ئوتتۇرىنــى ئوقــۇش مۇكاپاتــى بىلــەن
ياتاقتــا يېتىــپ ئەرزۇرۇمــدا ئوقۇيــدۇ-1942 .يىلــى ئەرزۇرۇمــدا
تولــۇق ئوتتۇرىنــى تەبىئىــي پــەن بويىچــە ئــەال نەتىجــە بىلــەن
پۈتتۈرىــدۇ.

ئىسالم ئىلىملىرى تارىخىغا
بېغىشالنغان بىر ئۆمۈر

پروفېسسور دوكتور
ىروفېسسور
فۇئات سەزگىن
بەرنا ئۆزتۈرك
ساقلىق بىلىملىرى ئۇنىۋېرسىتېتى
ئۇزۇقلۇقشۇناسلىق كەسپى ئوقۇغۇچىسى

24

-1943يىلــى ماتېماتىــكا ئوقــۇپ ئىنژېنېــر بولــۇش
ئارزۇســى بىلــەن ئىســتانبۇلغا كېلىــدۇ .بىــر يېقىنىنىــڭ
تەۋسىيىســى بىلــەن ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى شەرقشۇناســلىق
تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىدا بــۇ ســاھەدىكى ئــەڭ داڭلىــق
مۇتەخەسسىســلەرنىڭ بىــرى بولغــان ۋە ئەرەبچىنــى پۇختــا
بىلىدىغــان نېمىــس شەرقشــۇناس ھېللىمــۇت رىتتەرنىــڭ
بىــر مۇھاكىمــە يىغىنغــا قاتنىشــىدۇ .بــۇ ئالىمنىــڭ ۋە
ئۇنىــڭ ئۇيۇشــتۇرغان مۇھاكىمــە يىغىنىنىــڭ تەســىرىدە
دىققىتىنــى شەرقشۇناســلىققا ئاغدۇرىــدۇ .ئىنژېنېــر بولــۇش
ئارزۇســىدىن ۋاز كېچىــپ ،ھېللىمۇتنىــڭ ئوقۇغۇچىســى
بولۇشــنى قــارار قىلىــدۇ .ســەزگىننىڭ بــۇ كەســكىن قارارىدىــن
ئۇســتازىنىڭ تەلەپچانلىقىمــۇ ،بــۇ ســاھەنىڭ قىيىنلىقىمــۇ ۋاز
كەچتۈرەلمەيــدۇ .تىزىمغــا ئالــدۇرۇش ۋاقتــى ئۆتــۈپ كەتكــەن
بولســىمۇ ،ۋاقىتنــى چىــڭ تۇتــۇپ شەرقشۇناســلىق تەتقىقــات
ئىنســتىتۇتىغا بېرىــپ ،ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى ئەدەبىيــات
فاكۇلتېتــى ئــەرەب ۋە پــارس فىلولوگىيــە بۆلۈمىــدە تولــۇق
كــۇرس دەرســىنى ئېلىشــقا باشــايدۇ .بــۇ ئەســنادا چەتئــەل
تىلــى ئاالھىــدە ئىمتىھانىغــا تولۇقســىز ئوتتۇرىــدا ئۆگەنگــەن
فرانســۇزچىدىن قاتنىشــىپ كەچۈرۈمگــە ئېرىشــىدۇ .ئۇنىڭدىــن
باشــقا ئۇســتازى ھېللىمــۇت رىتتەرنىــڭ ماتېماتىكىنــى
تاشلىۋەتمەســلىك توغرىســىدىكى تەۋسىيەســىگە ئاساســەن،
تەبىئىــي پــەن فاكۇلتېتىــدا ماتېماتىــكا بۆلۈمىدىــن دەرس
ئالىــدۇ .رىتتەرنىــڭ مۇســۇلمانالردىن چىققــان بۈيــۈك
ماتېماتىــكالر ۋە ئالىمالرنىــڭ تارىخىنــى ســۆزلەپ بېرىشــى

بىلــەن بىلىــم تارىخــى ساھەســىدە ئىشلەشــنى قــارار قىلىــدۇ.
تۈركىيــە گەرچــە -2دۇنيــا ئۇرۇشــىغا قاتناشــمىغان بولســىمۇ،
يەنىــا بــۇ ئۇرۇشــنىڭ تەســىرىگە ئۇچرايــدۇ-1943 .يىلــى
گېرمانىيەنىــڭ بۇلغارىيەگىچــە ئىلگىرىلىشــى نەتىجىســىدە،
تۈركىيەنىــڭ ئۇنىۋېرســىتېت مائارىپــى ۋاقتىنچــە توختىتىلىــدۇ.
بــۇ ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان ۋاقىتنــى بىــكار ئۆتكۈزمەســلىك
ئۈچــۈن رىتتەرنىــڭ تەۋسىيەســى بىلــەن ئەرەبچــە ئۆگىنىشــكە
باشــايدۇ .ئىســام ئالىمــى جەرىــر تەبىرىينىــڭ قۇرئــان كەرىــم
تەپســىرى «تەپســىر ئەتتەبەرىي»نــى ئوقۇشــقا باشــايدۇ ۋە
بۇنىــڭ تۈركچــە تەرجىمىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان كىتابــار
بىلــەن سېلىشتۇرۇشــنى قــارار قىلىــدۇ .قىيىــن بىــر تىــل بىلــەن
يېزىلغــان تەپســىرنى چۈشــىنىش ئۈچــۈن ،بــۇ جەريانــدا
داۋاملىــق ئــەرەب تىلــى ئۆگىنىــش بىلــەن مەشــغۇل بولىــدۇ.
ئالتــە ئايدىــن كېيىــن تەبەرىــي تەپســىرىنىڭ ئەرەبچىســىنى
بىمــاالل ئوقــۇپ چۈشــىنەلەيدىغان ســەۋىيەگە يېتىــدۇ .شــۇ
يىلــى كــۈز پەســلىدە ئۆتكۈزۈلگــەن مۇھاكىمــە يىغىنىــدا
ھېللىمــۇت رىتتــەر ئىســام مۇتەپەككــۇرى ئەبــۇ ھامىــد
غەززالىينىــڭ «ئىھيــا ئۇلۇمىددىــن» ناملىــق كىتابىنــى ئۇنىــڭ
ئوقــۇپ بېقىشــى ئۈچــۈن بەرگىنىــدە ،ئوقۇغۇچىســىنىڭ
نەتىجىســىدىن بەكمــۇ مەمنــۇن بولىــدۇ .رىتتــەر تىل ئۆگىنىشــتە
ئاالھىــدە تاالنــت ئىگىســى بولغــان فۇئــات ســەزگىننىڭ بــەش
تىلنــى بىــرال ۋاقىتتــا باشــاپ ،ھــەر يىلــى يېڭــى بىــر تىــل
ئۆگىنىشــىنى تەۋســىيە قىلىــدۇ .فۇئــات ســەزگىننىڭ ئەرەبچــە،
ســۈرىيانچە ،ئىبرانىيچــە ،التىنچــە ،نېمىســچە ،رۇســچە
قاتارلىــق  27خىــل تىــل بىلىدىغانلىقــى مەلــۇم بولــۇپ ،ئــۆزى
بــۇ ھەقتــە ســورالغان بىــر ســوئالغا:
«يــاق ،مۇبالىغــە قىلىۋېتىپتــۇ ،بــۇ كىتابنــى يېزىــشئۈچــۈن ئىلىــم تارىخىدىكــى بىــر تــاالي قەدىمكــى تىلالردىــن
خــەۋەردار بولۇشــقا  ،ياۋروپــا ئەســەرلىرىنى ئوقۇشــقا توغــرا
كېلىــدۇ ،زۆرۈر بولغانــدا دەرھــال بىــر تىلنــى ئۆگىنىشــكە
تىرىشــىمەن» دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ.
ئۇ يەنە:
«نۇرغــۇن تىــل ئۆگەنگــەن ئىنســانالر ئومۇمــەنفىلولــوگالر .مېنىــڭ ئۇســتازىم ھېللىمــۇت رىتتەرمــۇ بىــر
فىلولــوگ بولــۇپ 32خىــل تىــل ئۆگەنگــەن ئىــدى .مەنمــۇ بىــر

فىلولــوگ ھېســابلىنىمەن ،لېكىــن ئــۇالر تىلنــى تىــل ســۈپىتىدە
ياخشــى كۆرگەنلىكــى ئۈچــۈن ئۆگەنگــەن ،مــەن تىلنــى
بىلىــم تارىخىدىكــى بىــر ۋاســىتە ســۈپىتىدە ئۆگىنىمــەن .مــەن
ئــۇالردەك ھوســۇل بېرەلمەيمــەن» دېگــەن ســۆزلىرى بىلــەن
تىلنــى بىــر قــورال ســۈپىتىدە ئۆگەنگەنلىكىنــى ئىپادىلەيــدۇ.
فۇئــات ســەزگىن -1945يىلــى ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ
-3يىلىغــا چىققــان مەزگىلىــدە ئــەرەب فىلولوگىيەســىدىن
ئىلمىــي ماقالــە بىلــەن قەدىمكــى تــۈرك ئەدەبىياتــى ،يېڭــى
زامــان تــۈرك ئەدەبىياتــى ۋە فرانســۇز ئەدەبىياتىدىــن ئىلمىــي
ماقالىســىز دىپلــوم ئېلىــش ئۈچــۈن ئىختىيــارى تولــۇق كۇرســقا
ئىلتىمــاس قىلىــدۇ .ھېللمــۇت رىتتــەر فۇئــات ســەزگىننىڭ
ئىلمىــي ئەمگىكىدىكــى غەيرىتىنــى ۋە ئۆزىگــە بولغــان
باغلىنىشــىنى كــۆرۈپ يېتىــپ خىزمەتلىرىــدە ئۇنــى يېنىغــا
ئالىــدۇ .ســەزگىن يىلــار ئۆتكەندىــن كېيىــن ئۇســتازى رىتتــەر
ۋە ئۇنىــڭ خىزمەتلىــرى توغرىســىدا شــۇنداق دەيــدۇ:
«رىتتــەر ئىســتانبۇل كۇتۇپخانىلىرىدىــن باشــاپتۈركىيەدىكــى پۈتــۈن يازمىالرنــى ئــەڭ ياخشــى بىلىدىغــان
كىشــى ئىــدى .شــۇنداق قىلىــپ ئاستا-ئاســتا كىتابالرنــى،
يازغۇچىالرنــى تونۇشــقا باشــلىدىم .ھېچبىــر نەرســىنى
ئۇنتۇمايتتىــم ،ئېيتقــان ھــەر بىــر ســۆزىنى خاتىرەمــدە
تۇتۇۋاالتتىــم .ئاســان ئەمــەس ،بىــر ئــادەم ســىزگە نەچچــە
نەســىلدىن ئالغــان جۇغالنمىســىنى ،ئۆگەنگــەن ھەممــە
بىلىمىنــى بېغىشــايدۇ ،تاپشــۇرىدۇ .بۇالرنــى باشــقا يەردىــن
تاپالمايســىز ،ھېچبىــر كىتابتىــن ئوقۇيالمايســىز .بــۇ ئــاڭ
بىلــەن ئۇنىــڭ ئېيتقــان ھەربىــر ســۆزىنى ئەقلىمــدە تۇتۇشــقا
تىرىشــاتتىم».
ســەزگىن ۋە رىتتــەر ســۇاليمانىيە ۋە ئاياســوفيا
كۇتۇپخانىلىرىــدا تېپىلغــان ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى
ساھەســىدىكى يازمــا ۋە تەتقىقاتالرنــى تەھلىــل قىلىــپ،
بىرلىكتە نۇرغۇنلىغان ئەسەرلەرنى كۆزدىن كەچۈرىدۇ .فۇئات
ســەزگىن بــۇ مەزگىلــدە مەنبــە ســۈپىتىدە قوللىنىــش ئۈچــۈن
ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى ئالىمالرنىــڭ ھاياتىنــى ۋە ئىــش
 ئىزلىرىنــى تەتقىــق قىلىــدۇ ۋە بــۇ تەتقىقاتــار نەتىجىســىدەئىســام ئىلىملىــرى تارىخىدىكــى يېتەرســىزلىكلەرنى
تېخىمــۇ ياخشــى دەلىللــەش پۇرســىتىگە ئېرىشــىدۇ .رىتتــەر
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بىــر مەزگىــل دەرس ئالغــان كارل بروكەلماننىــڭ بــۇ ســاھەدە
يېزىلغــان «ئــەرەب ئەدەبىيــات تارىخــى» ناملىــق ئەســىرىنى
ئوقۇغاندىــن كېيىــن ،بــۇ ئەســەرنىڭ بــەزى يېتەرســىزلىكلىرىنى
بايقايــدۇ ۋە تۈزىتىلىشــى كېــرەك دېگــەن چۈشــەنچىگە
كېلىــدۇ-1944 .يىلــى بــۇ يېتەرســىزلىكلەرنى تۈزىتىــش
مەقســىتىدە بىــر ئىــاۋە تەييارالشــنى قــارار قىلىــدۇ .فۇئــات
ســەزگىن -1947يىلــى ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى ئەدەبىيــات
فاكۇلتېتــى ئــەرەب ۋە پــارس فىلولوگىيەســىدىن تولــۇق
كۇرســىنى پۈتتــۈرۈپ دىپلــوم ئالىــدۇ .ئۆگەنگــەن بىلىمىنىڭ بىر
قىســمى ســۈپىتىدە «بىلىمدىكــى بەدىئىيلىكىنىــڭ كامالىتــى
ۋە ئىســتانبۇلدا تېپىلغــان بەدىئىــي يازمىــار كاتالوگــى
» تېمىســىدىكى تولــۇق كۇرســنى پۈتتــۈرۈش ئىلمىــي
ماقالىســىنى تاماماليــدۇ .بــۇ ئىلمىــي ماقالىــدە ئەدەبىياتنىــڭ
بىــر تارمىقــى بولغــان گۈزەل ســۆزلەش ســەنئىتىنىڭ كالسســىك
ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى تەرەققىياتــى ســۆزلەنگەن.
كېيىنكــى يىلــى مۇھەممــەد بەھىنىــڭ ئىســام پەلسەپەســى
ساھەســىدىكى «ئىســامىي چۈشــەنچىنىڭ ئىالھىــي
تەرىپــى» دېگــەن ئەســىرىنى تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىــدۇ.
ســەزگىن -1947يىلــى ئۆكتەبىــردە دوكتورلۇققــا ئىلتىمــاس
قىلىــدۇ ۋە يەنــە ئــەرەب ۋە پــارس فىلولوگىيــە بۆلۈمىــدە ئىلمىــي
خىزمەتلىرىنى داۋامالشــتۇرىدۇ .دوكتورلۇق ئىلمىي ماقالىســىنى
ھېللىمــۇت رىتتەرنىــڭ مەســلىھەتى بىلــەن ئــەرەب تىلــى ۋە
تەپســىر ئىلىملىــرى ئالىمــى ئەبــۇ ئۇبەيــدە مەئمــەر ئىبن مۇســەننا
تەيمىينىــڭ «مەجــازۇل قۇرئــان» ناملىق تەپســىرى توغرىســىدا
يازىدۇ .بۇ ماقالىنىڭ تېمىســى بولســا قۇرئان كەرىمدە ئەســلى
مەنىســىدىن ســىرت مەجازىــي مەنىــدە قوللىنىلغــان ئىپادىلــەر
ھەققىــدە ئىــدى .فۇئــات ســەزگىن بــۇ يىلــاردا ئىســتانبۇل
ئۇنىۋېرســىتېتى كۇتۇپخانىســىدا مەمــۇر بولــۇپ ئىشــلەۋاتاتتى.
ئۇنىڭدىــن باشــقا -1947يىلــى ئۆكتەبىردە دىيانەت ئىشــلىرى
رەئىســلىكى تەرىپىدىــن ئىســتانبۇل مۇپتىلىقىنىــڭ مۈســەۋۋىت
(كاتىپلىــق) نامزاتلىقىغــا-1948 ،يىلــى مــارت ئېيىــدا
ئىســتانبۇل ســەييارە ۋەز ئېيتىــش نامزاتلىقىغــا تەيىنلىنىــدۇ
ۋە شــۇ يىلنىــڭ مــاي ئېيىــدا مەمۇرىيەتكــە رەســمىي قوبــۇل
قىلىنىــدۇ .فۇئــات ســەزگىن دوكتورلــۇق ئىلمىــي ماقالىســىنى
-1950يىلــى تامامــاپ تاپشــۇرىدۇ.
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فۇئات ســەزگىن-1950 ،يىلى ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى
كۇتۇپخانــا مەمۇرلىقىدىــن ئايرىلىــدۇ ۋە ئەنقەرە ئۇنىۋېرســىتېتى
ئىالھىيــەت فاكۇلتېتــى دوگماتىــك ئىلىملــەر كافېدراســىنىڭ
ياردەمچــى نامزاتلىقىغــا تەيىنلىنىــپ ،كافېدرانىــڭ تۇنجــى
ياردەمچــى نامزاتــى بولىــدۇ .ســەزگىن -1951يىلىــدا زاپــاس
ئوفىتســېرلىق ســاالھىيىتى بىلــەن ئەســكەرلىككە قاتنىشــىدۇ.
ئەســكەرلىكتىن چېكىنگەندىــن كېيىــن-1952 ،يىلىــدا
تەپســىر دەرســى ياردەمچــى نامزاتلىقىغــا تەيىنلىنىــدۇ ۋە شــۇ
يىلــى ياردەمچىلىــك ۋەزىپىســى ماقۇللىنىــدۇ .ياردەمچىلىــك
ۋەزىپىســىنى ئۆتــەش جەريانىــدا دوكتورلۇقتــا قولىغــا ئالغــان
«مەجــازۇل قۇرئان»نــى نەشــر قىلىــش ئىســتىكى بىلــەن بىــر
مەزگىــل قاھىــرەدە تــۇرۇپ قالىــدۇ .فۇئــات ســەزگىن ئــۇزۇن
يىــل ئىشــلىگەن ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتىغا قايتىــش ئۈچــۈن
-1953يىلــى ئەنقەرەدىكــى ياردەمچىلىــك ۋەزىپىســىدىن

ئىســتېپا بېرىــدۇ ۋە ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى ئەدەبىيــات
فاكۇلتېتىــدا زەكىــي ۋەلــى توغــان قــۇرۇپ باشــقۇرغان ئومۇمىي
تــۈرك تارىخــى بۆلۈمىنىــڭ ياردەمچىلىكىگــە تەيىنلىنىــدۇ.
دوكتورلــۇق ئىلمىــي تەتقىقاتلىــرى جەريانىــدا ئىمــام
بۇخارىينىــڭ «مەجــازۇل قۇرئان»دىــن كۆپلىگــەن مەزمۇنالرنى
نەقىــل قىلغانلىقىنــى بايقىغــان فۇئــات ســەزگىن«:ئۇنىڭ يازمــا
مەنبەلەردىــن پايدىالنغانلىقىنىــڭ ئــۆزى ،بۇرۇنقــى ئاكادېمىــك
ۋە ھەدىــس ئالىملىرىنىــڭ يىغىــپ توپلىغانلىرىنىــڭ پەقەتــا
ئاغزاكــى يەتكــۈزۈش ئۇســۇلىغا تايانغانلىقىغــا دائىــر
ئىلمىــي ماقالىلەرنىــڭ خاتالىقىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ»
دەپ قارايــدۇ .شــۇ ســەۋەبتىن بىــر تەرەپتىــن ياردەمچىلىــك
ۋەزىپىســى بىلــەن شۇغۇلالنســا ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن بۇخارىــي
توغرىســىدا ئىزدىنىشــكە باشــايدۇ .ئىســام تەتقىقــات

ئىنســتىتۇتى كۇتۇپخانىســىدا كەلگــەن كىتابالرنــى تىزىمــاش
ۋە مۇندەرىجىگــە ئايرىــش خىزمىتىنــى قىلىــدۇ« .ئىســام
تەتقىقــات» ژۇرنىلىنىــڭ بېسىلىشــىغا ياردەملىشــىپ ماقالــە
تەيياراليــدۇ .فۇئــات ســەزگىن -1954يىلــى «بۇخارىــي
مەنبەلىــرى ھەققىــدە تەتقىقاتــار» دېگــەن تونۇشــتۇرۇش
ماقالىســىنى پۈتتۈرىــدۇ ۋە دوتســېنتلىق ئىمتىھانىنىــڭ
چەتئــەل تىلــى باســقۇچىنى ئــەال نەتىجــە بىلــەن تامامــاپ،
دوتســېنتلىق ئۇنۋانىنــى ئالىــدۇ .ســەزگىن دوتســېنتلىق ئىلمىــي
ماقالىســىنى -1956يىلــى نەشــر قىلدۇرىــدۇ-1957 .يىلــى
مەركىــزى گېرمانىيــەدە بولغــان ۋە پۈتــۈن دۇنيادىكى ئالىمالرغا
بېرىلىدىغــان «ئالېكســاندر ۋون خۇمبولــد» ۋەخپىســىنىڭ
ئوقــۇش مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىدۇ .بــۇ مۇكاپاتتىــن پايدىلىنىــپ
ئىلمىــي تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ۋە نېمىسچىســىنى
كۈچەيتىــش ئۈچــۈن  1957ۋە -1958يىللىرىــدا گېرمانىيــەدە
تــۇرۇپ قالىــدۇ-1960 .يىلــى تۈركىيــەدە ھەربىــي ئۆزگىرىــش
بىلــەن ھاكىمىيەتكــە چىققــان ھۆكۈمەتنىــڭ ئېــان قىلغــان
ئۇنىۋېرســىتېتالردىن چىقىرىۋېتىلگــەن  147ئاكادېمىكنىــڭ
تىزىملىكىــدە ئۆزىنىڭمــۇ ئىســمى بارلىقىنــى كۆرگــەن
ســەزگىن ،خىزمىتىنــى چەتئەلــدە داۋامالشتۇرۇشــقا مەجبــۇر
بولــۇپ -1961يىلــى گېرمانىيەگــە كېتىــدۇ .فىرانكفــورت
ئۇنىۋېرســىتېتى ۋە ماربــۇرگ ئۇنىۋېرســىتېتىدا تەكلىپلىــك
دوتســېنت بولــۇپ دەرس بېرىــدۇ .ئىلمىــي خىزمەتلىرىنىــڭ
ئاساســلىق ۋەزنىنــى ئــەرەب  -ئىســام تەبىئىــي پەنلــەر
ساھەســى ئىگىلەيــدۇ-1965 .يىلــى فىرانكفــورت
ئۇنىۋېرســىتېتى بىلىــم تارىخــى ئىنســتىتۇتى خىمىيــە
بۆلۈمىــدە «جابىــر ئىبنــى ھەييــان» تېمىســىدا ئىككىنچــى
بىــر دوتســېنتلىق خىزمىتىنــى ئىشــلەيدۇ .ئۇنىڭدىــن كېيىــن،
فۇئــات ســەزگىنگە «بىلىــم تارىخــى پىروفېسســورى» ئۇنۋانــى
بېرىلىــدۇ .فۇئــات ســەزگىن -1966يىلــى گېرمانىيەگــە بېرىــپ
تــۆت ئايدىــن كېيىــن تونۇشــقان« ،ھاياتىمدىكــى ئــەڭ مۇھىــم
تاســادىپىيلىق» دەپ تىلغــا ئالىدىغــان ئايالــى شەرقشــۇناس
دوكتــور ئۇرســۇال ســەزگىن بىلــەن ئۆيلىنىــدۇ .فۇئــات ســەزگىن
ئايالىنىــڭ ئــۆز ھاياتىدىكــى ئورنىنــى مۇنــداق تەرىپلەيــدۇ:

ئايالىمنىــڭ پەزىلىتــى ،مــاڭا بولغــان ئىشــەنچى ۋە مېنــى
قوللىشــى مېنىــڭ نىشــانىمغا يېتىشــىمدىكى مۇھىــم بىــر
ســەۋەب بولــدى .كىتابىمنــى يازغانــدا ئايالىــم يازغانلىرىمنــى
تەكشــۈرەتتى .نېمىســچەم دېگەنــدەك ياخشــى ئەمــەس
ئىــدى ،ئــۇ تۈزۈتــۈپ مەتبەئەگــە بەرگــۈدەك ھالغــا ئەكېلەتتــى.
ئايالىــم مــەن ئۈچــۈن بــەكال مۇھىــم ئىــدى!»
دېمىســىمۇ ئايالــار ھاياتتــا ناھايىتــى چــوڭ رولالرنــى
ئوينايــدۇ-1970 .يىلــى ھازىــر گېرمانىيــەدە ژۇرنالىســت ۋە
يازغۇچــى بولــۇپ ياشــاۋاتقان قىــزى ھىــال ســەزگىن دۇنياغــا
كېلىــدۇ.

فۇئــات ســەزگىن ئوقۇغۇچــى ۋاقتىــدا ئىــاۋە تەييارالشــنى
قــارار قىلغــان كارل بروكەلماننىــڭ « Geschichte Der
»Islamischen Völker Und Staaten
ناملىــق ئەســىرىنى تەتقىــق قىلىــش جەريانىــدا ئۇنىــڭ
يېڭىدىــن يېزىلىشــى كېرەكلىكىنــى ھېــس قىلىــپ ئــەرەب
ئەدەبىياتــى تېمىســىدىكى خىزمەتلىرىنــى داۋامالشــتۇرىدۇ.
تىرىشــچانلىقلىرى نەتىجىســىدە ،بىلىــم تارىخــى ساھەســىدە
يېزىلغــان ئــەڭ ئەتراپلىــق ئەســەر دەپ قارىلىدىغــان «ئــەرەب
 ئىســام بىلىملىــرى تارىخى»نىــڭ دەســلەپكى تومىنــى-1967يىلــى نەشــر قىلدۇرىــدۇ .ئەســەرنىڭ -17ۋە
ئاخىرقــى تومــى -2015يىلــى نەشــر قىلىنىــدۇ .ئەســەرنى
تەييــارالش جەريانىــدا ســەزگىن ئاتمىــش نەچچــە دۆلەتنىــڭ
كۇتۇپخانلىرىغــا بېرىــپ 400 ،مىڭغــا يېقىــن يازمــا -
ئەســەرنى تەكشــۈرۈپ تەتقىــق قىلىــدۇ .ســەزگىن ئەســەرنىڭ
ھــەر تومىنــى بىــر تېمىغــا ئايرىيــدۇ-1 .تــوم ( )1967قۇرئــان
بىلىملىــرى ،ھەدىــس ،تارىــخ ،فىقھــى ،كاالم ،مىســتىكا؛
-2تومــى ( )1975شــېئىر؛ -3تومــى(  )1970مېدىتســىنا،
دورىگەرلىــك ،زوئولوگىيــە ،مــال دوختۇرلۇقــى؛ -4تومــى
( )1971شــىپايى ھايــات تــاۋالش ھۈنىــرى ،خىمىيــە،
بوتانىــكا ،تېرىقچىلىــق؛ -5تومــى ( )1974ماتېماتىــكا؛
-6تومــى ( )1978ئاســترونومىيە؛ -7تومــى ()1979
ئاســترونومىيە ئىلمــى ،مېتېئورولوگىيــە ۋە مۇناســىۋەتلىك
قائىدىلــەر؛ -8تومــى ( )1982لۇغــەت؛ -9تومــى()1984
«ئــۇ بولمىغــان بولســا ئىشــىم تــەس بوالتتــى .مېنىــڭ گىرامماتىــكا؛ )2000(-12 ،)2000(-11 ،)2000(-10ئىمانىــم بــار ئىــدى ،ئالالھقــا مۇتلــەق ئىشــەنچىم بــار ئىــدى .ۋە -13توملىــرى ( )2007ماتېماتىكىلىــق جۇغراپىيــە

27

ۋە خەرىتىچىلىــك؛ -14تومــى( )2010ۋە -15توملىــرى
ئىنسانشۇناســلىق ،شــەھەر ۋە رايــون جۇغراپىيىســى؛
 )2015(-16ۋە  )2015(-17توملىرىنــى دىنىــي
ئەدىبلــەر توغرىســىدا يازىــدۇ .فۇئــات ســەزگىن ھــەر تومغــا
مۇناســىۋەتلىك كىرىــش ســۆزنى قوشــىدۇ ۋە بــۇ جەريانــدا
تەتقىــق قىلغــان ئالىمالرنىــڭ كۆرســەتكەن خىزمەتلىــرى
ھەققىــدە تەپســىلىي مەلۇمــات بېرىــدۇ .تۇنجــى تومــى
-2015يىلــى «پروفېسســور دوكتــور فۇئــات ســەزگىن
ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى تەتقىقــات ۋەخپــە نەشــرىياتى»
تەرىپىدىــن تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىنىــپ نەشــر قىلىنغــان
بولــۇپ ،ئەســەرنىڭ باشــقا توملىرىنىــڭ تەرجىمىســى
ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇتــۇش ھەيئىتىنىــڭ باشــچىلىقى
ۋە نازارىتىــدە داۋامالشــماقتا.
كارل بروكەلماننىــڭ ئەســىرىنىڭ تەتقىقاتىنىــڭ
تەرەققىياتىغــا كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ،ھەرقايســى دۆلەتلەردىــن
تالالنغــان ئوندىــن ئارتــۇق ئاكادېمىكتىــن تەشــكىل تاپقــان
بىــر ھەيئــەت بــۇ كىتابنــى ئوقــۇپ باھــاالپ ،بروكەلماننىــڭ
ئەســىرىنى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ئىشــىنى ســەزگىنگە
قالدۇرۇشــنى قــارار قىلىــدۇ .بــۇ ئەســەر ھــەم ئىســام
دۆلەتلىرىــدە ھــەم غەربتــە فۇئــات ســەزگىننى ۋە ئۇنىــڭ بىلىــم
جۇغالنمىســىنى تونۇتۇشــتا زور ئەھمىيەتكــە ئىگــە.

مودېللىرىنــى ياساشــقا تىرىشــىدۇ .فىزىــكا ئالىمــى ۋە ئىلىــم
 پــەن تارىخچىســى ئېلھــارد ۋىيدمــان تەرىپىدىــن تۇنجــىقېتىــم ھاياتلىققــا ئېرىشــكەن «ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى
ئىلمىــي ئەســۋابالرنى كۆپەيتىــش» پىكــرى ئىنســتىتۇتنىڭ
ئاساســلىق تەتقىقــات ســاھەلىرىنىڭ بىرىگــە ئايلىنىــدۇ.
بۇنىــڭ نەتىجىســىدە ئىنســتىتۇت قۇرۇلۇشــىدا بىــر ئىلمىــي
ئەســۋابالر مۇزېيــى بولغــان ئىســام  -بىلىــم تارىخــى مۇزېيىنــى
قــۇرۇپ چىقىــدۇ .ســەزگىننىڭ تىرىشــچانلىقلىرى بىلــەن
ئىســام مەدەنىيىتىــدە تەرەققىــي قىلدۇرۇلغــان ياكــى ئىجــاد
قىلىنغــان  800ئەتراپتىكــى ئىلمىــي ۋە تېخنىــك ئەســۋاب
كۆپەيتىــپ ياســىلىپ ،مۇزېيغــا قويۇلىــدۇ .بۇنىڭدىــن باشــقا
يەنــە شــۇ بىنــادا بىــر ئۆمــۈر تىرىشــىپ ،دۇنيانىــڭ ھەرقايســى
جايلىرىدىــن ئېلىــپ كېلىــپ بىــر يەرگــە جەملىگــەن  45مىــڭ
تــوم كىتابنــى ۋە  10مىــڭ دانــە مىكــرو فىلىمنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالغــان بىلىــم تارىخــى كۇتۇپخانىســىمۇ بىرگــە تۇرماقتــا.
ئــۇ يەنــە ئىنســتىتۇت مۇزېيىدىكــى تېخنىــك ئەســۋابالرنى
تونۇشــتۇرىدىغان  5توملــۇق «ئىســامدا بىلىــم ۋە تېخنىــكا»
ناملىــق بىــر كاتالــوگ ئەســەر يازغــان بولــۇپ ،بــۇ ئەســەر
تۈركچــە ،ئىنگلىزچــە ،نېمىســچە ۋە فرانســۇزچىدىن ئىبــارەت
 4خىــل تىلــدا نەشــر قىلىنىــدۇ.
ھاياتىنــى بىلىــم تارىخىغــا بېغىشــلىغان ئىســام ئىلىملىــرى
تارىخــى تەتقىقاتچىســى فۇئــات ســەزگىنگە -2016يىلــى
-17ئۆكتەبىــردە ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى پەخرىــي
دوكتورلــۇق ئۇنۋانــى بېرىــدۇ .ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ
 2016ۋە -2017يىللىــق ئاكادېمىــك يىلــى ئېچىلىــش
مۇراســىمىدا ســەزگىن «ئىســام مەدەنىيىتىنىــڭ بىلىــم
تارىخىدىكــى بۈيــۈك ئورنــى» تېمىســىدا لېكســىيە ســۆزلەيدۇ.

فۇئــات ســەزگىن -1978يىلــى «پادىشــاھ فايســال
ئىســام ئىلىملىــرى» مۇكاپاتىغــا ئېرىشــىدۇ .ســەزگىن ئۆزىگــە
بېرىلگــەن بــۇ يــاردەم بىلــەن ئىســام ئىلىملىــرى تارىخىغــا
ئائىــت تەتقىقــات قىلىدىغــان بىــر ئىنســتىتۇت قۇرۇشــنى قــارار
قىلىــپ ،ئالــدى بىلــەن ئىنســتىتۇتنىڭ كىرىــم مەنبەســىنى
ئىزچىــل كونتــرول قىلىدىغــان بىــر ۋەخپــە قۇرماقچــى بولىــدۇ.
فۇئــات ســەزگىن گېرمانىيــەدە قۇرغــان ئىســام  -بىلىــم
زور تىرىشــچانلىقالر نەتىجىســىدە-1981 ،يىلــى ۋەخپىنــى
قــۇرۇپ چىقىــدۇ-1982 .يىلــى فىرانكفورتدىكــى « »JWGتارىخــى مۇزېيىنىــڭ ئوخشىشــىنى ئــۆز ۋەتىنىــدە ،ئىســتانبۇلدا
ئۇنىۋېرســىتېتىغا قاراشــلىق بولغــان «ئــەرەب  -ئىســام قۇرۇشــنى قــارار قىلىــدۇ .بۇنــداق قىلىــش ئارقىلىــق تۈركلەرنىــڭ
بىلىملىــرى تارىخــى» ئىنســتىتۇتىنى قۇرىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا ئــۆز مەدەنىيىتىنىــڭ بــۇ ئاالھىــدە مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى ۋە
ئــۆزى تەھرىرلىــك قىلغــان «ئــەرەب  -ئىســام بىلىملىــرى مۇســۇلمان ئالىمالرنىــڭ بىلىــم تارىخىغــا قوشــقان تۆھپىلىرىنى
ئەمەلىــي بىــر شــەكىلدە كۆرەلىشــىنى نىشــاناليدۇ .تۈركىيەگــە
مەجمۇئەســى»نى چىقىرىــدۇ.
فۇئــات ســەزگىن نەشــرلىرىدە ئىســام دۇنياســىدىكى قايتىــپ مۇزېينىــڭ تەييارلىقلىرىنــى باشــايدۇ-2008 .يىلــى
تېخنىكىلىــق ئەســۋابالرنى تونۇشــتۇرىدۇ ۋە ئەســۋابالرنىڭ ئىســتانبۇل گۈلخانــە باغچىســىدىكى قەدىمــى توپكاپــى
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ســارىيى خــاس ئاخىــرالر بىنالىرىــدا ئىســتانبۇل ئىســام -
بىلىــم ۋە ھۈنــەر  -ســەنئەت تارىخــى مۇزېيــى ئېچىلىــدۇ.
ئىســتانبۇل ئىســام  -بىلىــم ۋە ھۈنــەر  -ســەنئەت تارىخــى
مۇزېيىنــى قولــاش مەقســىتىدە -2010يىلــى «پروفېسســور
دوكتــور فۇئــات ســەزگىن ئىســام  -بىلىــم تارىخــى تەتقىقــات
ۋەخپىســى» قۇرۇلىــدۇ .ئۇنىڭدىــن باشــقا فۇئــات ســەزگىننىڭ
باشــچىلىقىدا ،تۈركىيــەدە بىلىــم تارىخــى ئىنســتىتۇتى قــۇرۇش
پىالنلىنىــدۇ .بــۇ پىــان -2013يىلــى فاتىــھ ســۇلتان مەھمەت
ۋەخپــە ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئېچىلغــان «پروفېسســور دوكتــور
فۇئــات ســەزگىن ئىســام پەنلــەر تارىخــى ئىنســتىتۇتى» بىلــەن
ئەمەلگــە ئاشــۇرۇلىدۇ .شــۇ يىلــى پەنلــەر تارىخــى بۆلۈمــى
قۇرۇلىــدۇ-2015 .يىلــى «پروفېسســور دوكتــور فۇئــات
ســەزگىن ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى تەتقىقاتلىــرى ۋەخپــە
نەشــرىياتى» قۇرۇلىــدۇ.
فۇئــات ســەزگىن -2018يىلــى -18ئىيۇنــدا  93يېشــىدا
بــۇ دۇنيــا بىلــەن ۋىداالشــتى .ۋەســىيىتىگە ئاساســەن ،ئاالھىــدە
ئىمتىيــاز بىلــەن گۈلخانــە باغچىســىدىكى ئىســام  -بىلىــم ۋە
ھۈنــەر  -ســەنئەت مۇزېيىنىــڭ ئالدىدىــن ئايرىلغــان ئورۇنغــا
دەپنــە قىلىنــدى .ۋاپاتىدىــن كېيىــن قىــزى ھىــال ســەزگىن
نېمىســچە ئېچىلغــان ئاخبــارات ئېــان قىلىــش يىغىنىــدا
دادىســىنىڭ ھاياتىنــى بىلىمگــە ،بولۇپمــۇ شــەرق ۋە
غــەرب مەدەنىيەتلىــرى ئوتتۇرىســىدىكى كــۆپ يۆنىلىشــلىك
تارىخىــي مۇناســىۋەتلەر تەتقىقاتىغــا بېغىشــلىغانلىقىنى،
ئۇنىــڭ ئىشــلىرىنى ۋايىغــا يەتكــۈزۈپ قىلغــان ۋە ياشــىنىپ
قالغىنىغــا قارىمــاي ئۈزلۈكســىز تىرىشــقان ھالــدا بــۇ
دۇنيــا بىلــەن خوشالشــقان بىــر پروفېسســور ئىكەنلىكىنــى
تەكىتلىــدى-2019 .يىلــى «فۇئــات ســەزگىن يىلــى» دەپ
ئېــان قىلىنىــپ ،فۇئــات ســەزگىننى خاتىرىلــەش ئۈچــۈن
اليىھەلەنگــەن تەڭگــە پــۇل كىشــىلەرگە ھەدىيــە قىلىنــدى.
-2019يىلــى ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى قۇرۇلتىيــى ۋە
«فۇئــات ســەزگىن يىلــى»دا قىممەتلىــك ئۇســتازىمىزنى
مەدەنىيــەت مەركىزىگــە ئىســام ئىلىملىــرى تارىخىدىكــى
خاتىرىلــەش ئۈچــۈن مەملىكەتنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا
خىزمەتلەرنىــڭ دۇنيادىكــى ئــەڭ مۇھىــم ۋەكىلــى بولغــان
پائالىيەتلــەر ئۇيۇشــتۇرۇلدى .جۇمھۇرىيــەت رەئىســى
پــروف .در .فۇئــات ســەزگىننىڭ ئىســمى بېرىلــدى .ئۇنىــڭ
ھىمايىســىدە ،مەدەنىيــەت ۋە ســاياھەت مىنىســتىرلىكىنىڭ
نامــى ۋە كۆرســەتكەن خىزمەتلىــرى ھــەر دائىــم خاتىرىلىنىــپ
قوللىشــى بىلــەن ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى ،فاتىــھ ســۇلتان
تۇرىــدۇ ،ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى
مەھمــەت ۋەخپــە ئۇنىۋېرســتېتى ۋە پروفېسســور دوكتــور
مەڭگــۈ ئەســلەردە تۇرۇشــى ئۈچــۈن ئۇنىــڭ نامــى ئىســتانبۇل
فۇئــات ســەزگىن ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى تەتقىقاتلىــرى
ۋەخپىســى بىرلىكتــە ئورۇنالشــتۇرغان «فۇئــات ســەزگىن
ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى مەخســۇس تېمىلىــق ســۆھبەت
يىغىنــى» -2019يىلــى -13ئىيۇندىــن -15ئىيۇنغىچــە
ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۆتكۈزۈلــدى .بــۇ يىغىنــدا ئىســام
ئىلىملىــرى تارىخــى يېزىقچىلىقــى ۋە فۇئــات ســەزگىننىڭ
تۆھپىلىــرى ،ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى تەرەققىــي قىلغــان
ئىلمىــي ئەســۋابالر ۋە ھۈنــەر  -ســەنئەت نەتىجىلىــرى،
ئىســام ئىلىملىــرى مائارىپــى ۋە تەشــكىلى تۈزۈلمىســى،
ئىســام ئىلىملىرىنىــڭ پەرقلىــق مەدەنىيەتلەرنىــڭ بىلىــم
جۇغالنمىســىغا قوشــقان تۆھپىســى ،ئىســام ئىلىملىرىنىــڭ
تەرەققىياتىدىكــى سىياســىي ،ئىجتىمائىــي ،ئىقتىســادىي،
تەربىيىــۋى ۋە مۇھىــت ئامىللىــرى قاتارلىــق نۇقتىــاردا
دوكالتــار ســۇنۇلدى.
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ئۇنىۋېرســىتېتى بىلــەن بىرگــە ياشــايدۇ.
فۇئــات ســەزگىن ئــۇزۇن ھاياتــى ۋە خىزمىتــى جەريانىــدا
ئىســام ئىلىملىــرى تارىخى ساھەســىدە ناھايىتــى قىممەتلىك
ئەســەرلەرنى يازغــان .ئــۇزۇن يىللىــق تەتقىقاتــار نەتىجىســىدە
تەييارلىغــان  17توملــۇق نادىــر ئەســىرى دۇنيــا بىلىــم تارىخىدا
ئىســام ئىلىملىرىنىــڭ ئوينىغــان رولىنــى تەھلىــل قىلغــان،
بــەش توملــۇق «ئىســامدا بىلىــم ۋە تېخنىــكا» ناملىــق
ئەســىرىدە ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى ئاســترونومىيە ،جۇغراپىيــە
ۋە دېڭىزچىلىــق ،ئىســام مەدەنىيىتىدىكــى بىناكارلىــق،
گېئومېتىرىيــە ،فىزىــكا ،خىمىيــە ،مېدىتســىنا ،ئوپتىــكا،
مىنېرالــار ،ئــۇرۇش تېخنىكىســى ،قەدىمكــى جىســىمالر،
كاتىــپ چەلەبىنىــڭ نوپۇزلــۇق كىتابــى «جاھاننامــە ۋە
جۇغراپىيــە» ،ئامېرىــكا قىتئەســىنىڭ مۇســۇلمان دېڭىزچىــار
تەرىپىدىــن كولومبودىــن بــۇرۇن بايقىلىشــى ،تونۇلمىغــان
بۈيــۈك دەۋر-1984 ،يىلىدىــن -2011يىلىغىچــە ئــەرەب
ئىســام بىلىملىــرى ،بۇخارىينىــڭ مەنبەلىــرى ،بىلىــم تارىخــى
ســۆھبەتلىرى ۋە ئىســام ئىلىملىــرى تارىخــى دېگەنــدەك
خىلمــۇ  -خىــل تېمىالردىكــى لېكســىيەلەرنى ئــۆز ئىچىگــە
ئالغــان.
ئەســەرلىرىدىن باشــقا ،فۇئــات ســەزگىننىڭ خەلقئارالىــق
بىرمۇنچــە ئاكادېمىيەلەرگــە ئــەزا ئىكەنلىكــى مەلــۇم .بۇالرنىــڭ
بىــر قىســمى« :قاھىــرە ئــەرەب تىلــى ئاكادېمىيىســى»« ،شــام
ئــەرەب تىلــى ئاكادېمىيىســى»« ،فــاس رابــات خانلىــق
ئاكادېمىيىســى»« ،باغــداد ئــەرەب تىلــى ئاكادېمىيىســى»،
«تۈركىيــە ئىلىملــەر ئاكادېمىيىســى» شــەرەپ ئەزالىقــى
قاتارلىقــار .فۇئــات ســەزگىنگە «ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى»،
«ئــەرزۇرۇم ئاتــا تــۈرك ئۇنىۋېرســىتېتى»« ،ئىســپارتا ســۇاليمان
دەمىــرەل ئۇنىۋېرســىتېتى»« ،قەيســەرى ئەرجىيــەس
ئۇنىۋېرســىتېتى» قاتارلىــق ئۇنىۋېرســىتېتالر پەخــرى دوكتورلــۇق
ئۇنۋانىنــى بەرگــەن .ئۇنىڭدىــن باشــقا «پادىشــاھ فايســال
ئىســام ئىلىملىــرى مۇكاپاتــى»« ،فىرانكفــورت ئــام مائىــن
گوئەتخــې پىالكاتــى»« ،گېرمانىيــە -1دەرىجىلىــك فېدېراتىپ
خىزمــەت مېدالــى»« ،گېرمانىيــە يۇقىــرى خىزمــەت مېدالــى»،
«ئىــران ئىســام ئىلىملىــرى كىتــاب مۇكاپاتــى»« ،خەسســەن
مەدەنىيــەت مۇكاپاتــى» ۋە «تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى
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جۇمھۇرىيــەت رەئىســلىكى مەدەنىيــەت ۋە ســەنئەت ئاالھىــدە
مۇكاپاتــى» قاتارلىــق ناھايىتــى مۇھىــم مۇكاپاتالرغــا
ئېرىشــكەن .بۇالردىــن باشــقا فۇئــات ســەزگىن باشــچىلىقىدا
قۇرۇلغــان «ئىســام  -بىلىــم ۋە ھۈنــەر  -ســەنئەت تارىخــى
مۇزېيــى» يۇقىــرى ئەھمىيەتكــە ئىگــە ئەســەرلىرى ۋە ســۇنغان
ئاالھىــدە خىزمەتلىــرى نەتىجىســىدە تەشــكىالت ســاالھىيىتى
بىلــەن مەدەنىيــەت ۋە ســاياھەت مىنىســتىرلىقىنىڭ
-2016يىللىــق ئاالھىــدە مۇكاپاتىنــى ئالىــدۇ.
يازمامنــى ســەزگىننىڭ ئوقۇغۇچىالرغــا ســۆزلىگەن بىــر
قېتىملىــق لېكسىيەســىدىن نەقىــل كەلتــۈرۈپ خۇالســىلەيمەن:
«بارلىــق تىرىشــچانلىقىمنى كۆرســىتىپ كەلدىــم،
باشــقىالر تاپالمىغــان نۇرغــۇن كىتابالرنــى تاپتىــم ،كىتابلىرىمدا
ھېچقاچــان قەســتەن خاتــا قىلمىدىــم ،ھېچقاچــان
ھەقىقەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ خاتانــى تاڭمىدىــم ،كەينىمگــە
بىــر تــاالي خاتالىقالرنــى تاشــاپ قويماســلىققا تىرىشــتىم .بــۇ
ھەقتــە ســىلەرگە كاپالــەت بېرەلەيمــەن .بىلىمگــە ھەرقاچــان
ســەمىمىي پوزىتســىيەدە بولــدۇم».

«مەن مەدەنىيەت
تارىخىنى بىر
پۈتۈن ھالەتتە
قوبۇل قىلىمەن،
بۇ ئىنسانىيەتنىڭ
ئورتاق بايلىقىدۇر».
پروف .در .فۇئات سەزگىن

ھىجران

ئاسىيە ئابىدىن

ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم ئىلىملىرى بۆلۈمى ئوقۇغۇچىسى

بىــز كىچكىمىــزدە شــۇنچىلىك ســەبىي ئىــدۇق ،خۇشــال
ئىــدۇق ،چۈنكــى بىز ئۆز يۇرتىمىزدا ،ئۆز ئائىلىمىزدە ،ئۆزىمىزنىڭ
ئۆيىــدە ياشــايتتۇق ،ناھايىتــى بەختلىــك ئائىلىمىــز بــار ئىــدى.
بىــر ئائىلــە كىشــىلىرى شــاد  -خۇراملىــق ئىچىــدە كۈنلىرىمىزنــى
ئاددىــي ،لېكىــن مەنىلىــك ئۆتكۈزەتتــۇق .مەھەللىمىــزدە ھەممە
ئادەمنــى تونۇيتتــۇق .قولــۇم  -قوشــنىلىرىمىز بىلــەن شــۇنچىلىك
ئىنــاق ئۆتەتتۇقكــى ،بىــرەر كــۈن كۆرمىســەك «قېنــى ســىلەر؟!»
دەپ بىــر  -بىرىمىزنىــڭ ئۆيىگــە ئىزدىشــىپ چىقاتتــۇق.
ئۆيىمىزدىــن چىقىــپ ئوڭغــا ماڭســاق چــوڭ ئاپىمىزنىــڭ ئۆيــى،
ســولغا ماڭســاق تاغىلىرىمىزنىــڭ ئۆيى بــار ئىدى .ئــۆز يۇرتىمىزدا
پۇلســىزمۇ يېمــەك  -ئىچمەكتىــن غــەم يېمــەي ئالالھنىــڭ
بەرگــەن كۈنىنــى خاتىرجــەم ئۆتكۈزەتتــۇق.

بالىلىــق _ ئىنســان ھاياتىنىــڭ ئــەڭ تاتلىــق مىنۇتلىــرى.
ئۇنىڭــدا ھــەر ۋاقىــت خۇشــاللىقنىڭ كۈلكىســى بــار .بەخــت
 ســائادەتنىڭ جىلۋىســى بــار .ھېلىمــۇ ئېســىمدە ،مەكتەپتىنقايتقاندىــن كېيىــن مەھەللىمىزدىكــى مەســچىتنىڭ ئالدىغــا
ئوينىغىلــى چىقاتتــۇق ،ئەگــەر ئەســلىدىكى ســانىمىز كــەم
بولــۇپ قالســا ،ھەممەيلــەن بىــر بولــۇپ« :ئــاق تــاش ،كــۆك
تــاش ،دەريــا بويــى ســۈزۈك تــاش ،ســېنىڭ بىلــەن مــەن ئــاداش.
ئوينايدىغــان بالىــار بارمـۇ؟» دەپ ھارغىچــە توۋاليتتۇق ،كەم
قالغــان ئاداشــلىرىمىز چىققــان چاغــدا ئاندىــن ئويۇنلىرىمىزنــى
باشــايتتۇق .ئويــۇن شــۇنچىلىك كۆڭۈللــۈك بوالتتىكــى ،شــۇ
ئويۇنالرنــى ئوينــاپ زېرىكمەيتتــۇق ،قانمايتتــۇق .ئــاھ ســەبىي
بالىلىــق چاغــار! كەلمەســكە كەتكــەن شــۇ گــۈزەل چاغــار!
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بىــز قاچانكــى چــوڭ بولــدۇق ،ئەقلىمىــز كۈندىــن -
كۈنگــە ئېچىلــدى .ئــاق  -قارىنــى پــەرق ئېتىشــكە باشــلىدۇق.
ھەقىقەتلەرنىــڭ بۇرمىلىنىۋاتقانلىقىنــى ،ئەتراپىمىزدىكــى
ھەققانىيەتچــى ئادەملەرنىــڭ تۇيۇقســىز غايىــب بولــۇپ
كېتىۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلىشــقا باشــلىدۇق .بۇنىــڭ
ســەۋەبى ،بىــر قــارا قولنىــڭ «بېشــىڭالرنى ســىاليمەن» دەپ
بىزنــى زەھەرلەۋاتقانلىقىنــى ،بىزنــى قۇدۇقنىــڭ ئىچىدىكــى
پاقىــدەك دۇنيادىــن بىخەۋەرلەرچــە ياشىشــىمىزغا دەۋەت
قىلىۋاتقانلىقىنــى ،بىزنــى نــادان قالــدۇرۇش ئۈچــۈن ھــەر
رەزىللىكنــى قىلىۋاتقانلىقىنــى ھېــس قىلــدۇق .بــارا  -بــارا
بىــز ئــۆز يۇرتىمىزغــا پاتمىــدۇق .يۇرتىمىــز بىزگــە تــار كەلــدى.
ھىجراننىــڭ نېمىلىكىنــى ئۇقماســتىن مۇســاپىرچىلىققا قــەدەم
باســتۇق.
ھــەر يولنىــڭ بىــر نىشــانى بولىــدۇ .بىزنىــڭ تاللىغــان
يولىمىزنىــڭ نىشــانى ئېنىــق .بىــز ئــەڭ ئېســىل يولــدا كېتىــپ
بارىمىــز .بــۇ يولــدا پۇتىمىزغــا كىرىدىغــان تىكەنلــەر بــار،
تاپىنىمىزغــا پاتىدىغــان تاشــار بــار .ھــەر قېتىــم پۇتىمىزغــا
تىكەنلــەر كىرگــەن ياكــى تاشــار پاتقــان ۋاقىتتــا ،ھەرگىــز
«ۋايجــان!» دېمەســتىن ،ۋايسىماســتىن يەنىــا خۇشــاللىق
بىلــەن بــۇ يولنــى داۋامالشتۇرىشــىمىز كېــرەك .بىزنىــڭ
تېخىمــۇ جانلىــق ،تېخىمــۇ جۇشــقۇن بولىشــىمىزغا بــەكال
ئېھتىياجىمىــز بــار .بــۇ يولــدا قۇياشــنىڭ ئاينــى قوغلىشــى ۋە
ئاينىــڭ قۇياشــنى قوغلىغىنىغــا ئوخشــاش ئەســا ھارماســتىن
بىــر  -بىرىمىزنــى ھەيدىشــىمىز كېــرەك .بىــر  -بىرىمىزگە تۈرتكە
بولۇشــقا ئــەڭ مۇناســىپ ئىنســانالر بىــز .بــۇ تىكــەن ۋە تاشــار
پۇتىمىزنــى قانىتىشــى مۇمكىــن ،تاپانلىرىمىزنــى تېشىۋېتىشــى
مۇمكىــن .قەدىمــدە ئاقىلــار بــۇ يولــدا ئاققۇزغــان قانلىرىدىــن
ئۆزلىرىنــى بەختلىــك ھېــس قىلىشــقانىدى.
ئالدىمىــزدا قــارا بورانــار ،قارلىــق شــىۋىرغانالر بولىشــى
مۇمكىــن .شــۇنى ئەســتىن چىقارماســلىق كېرەككــى،
بۇنــداق تەبىئىــي ھادىســىلەر پەقــەت غاپىلالرنــى غەپلەتتىــن
ئويغىتىــش ،ئاقىلالرنــى ئىبــرەت ئالــدۇرۇش ئۈچۈنــدۈر .ھەممــە
ئادەم ئۆز يۇرتىدىن شــۇنچىلىك قىيالماســلىق ۋە چىدىماســلىق
ئىلكىــدە ئايرىلســا ،بىــز خۇشــاللىق ۋە تەبەسســۇم جىلۋىســى
بىلــەن بــۇ يولغــا ئاتالنــدۇق .ھــەم بــۇ ئاتالنغــان يولىمىزغــا
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بىزنــى يەتكۈزگــەن رەببىمىزگــە شــۈكۈر ئېيتتــۇق .بــۇ يــول بىلــەن
بىــز ھىجراننــى تېتىــدۇق .شــۇنداق تېتىدۇقكــى ،بــۇ ھىجــران
بىزنــى چــوڭ قىلــدى .بىزنــى ســەھەرلىرى ئويغاتتــى ،خــۇددى
ئانىمىزنىــڭ بېشــىمىزنى ســىيالپ ئويغاتقىنىغــا ئوخشــاش .بــۇ
ھىجــران بىزنــى ئەللەيلــەپ ئۇخالتتــى ،خــۇددى ئانىمىزنىــڭ
ئەللــەي ناخشىســىغا ئوخشــاش .بــۇ ھىجــران بىزنــى
چۆچۈتتــى ،خــۇددى گۈلدۈرمامىلىــق چاقماقنىــڭ بىزنــى
چۆچۈتكىنىگــە ئوخشــاش.
بــۇ ھىجــران بىزگــە ســەۋر قىلىشــنى ئۆگەتتــى ،بىزگــە
ئالدىراڭغۇلــۇق قىلماســتىن ئېغىــر  -بېســىق بولۇشــنى
ئۆگەتتــى .بــۇ ھىجــران بىزگــە مۇســتەقىل بىــر ھاياتنىــڭ
قانــداق بولىدىغانلىقىنــى كۆرســەتتى .بــۇ ھىجــران بىزگــە قەلــب
تىۋىشــلىرىمىزنى يېگانــە ياراتقۇچــى بىلــەن سىردىشىشــنى
ئۆگەتتــى.
بــۇ ھىجــران بىزگــە ئىمتىھانالردىــن ئىبــرەت ئېلىشــنى،
ھاياتنىــڭ ھــەر دوقمۇشــلىرىدا ســالماق بولۇشــنى ئۆگەتتــى.
بــۇ ھىجــران بىزگــە چىداشــنى ئۆگەتتــى ،بىزگــە ھاۋايــى -
ھەۋەســلەردىن ۋاز كېچىــپ ،ھەقنىــڭ ۋىســالىغا يېتىــش
ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىشــنى ،ئــۆز غايىمىــز يولىــدا توختىمــاي
تىرىشىشــنى ،بىــر  -بىرىمىــز بىلــەن قــول تۇتۇشــۇپ ھــەر خىــل
ســىناقالرغا بەرداشــلىق بېرىشــنى ئۆگەتتــى.

بىــز ئەلۋەتتــە ئالالھنىــڭ
ئىگىدارچىلىقىدىمىــز ،چوقــۇم
ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز.

بــۇ ھىجــران قەلبىمىزدىكــى يارىالرنــى ئىچىمىزگــە
كۆمۈشــنى ئۆگەتتــى .بــۇ ھىجــران بىزگــە «قەدىرســىز» دەپ
ھېــس قىلغــان نېمەتلەرنىــڭ نە قــەدەر قەدىرلىــك ئىكەنلىكىنى
ھېــس قىلــدۇردى .بــۇ ھىجــران بىزگــە ئۇنتۇغــان گــۈزەل
ئەســلىمىلىرىمىزنى قايتىدىــن كــۆز ئالدىمىــزدا جانالنــدۇردى،
خــۇددى كىچىــك ۋاقىتلىرىمىــزدا تــال چىۋىقنــى ئــات
ئېتىــپ ئوينىغاندىكــى ئــۇ گــۈزەل ھېــس تۇيغۇلىرىمىــزدەك
ياكــى قىزالرنىــڭ كــۆل بېشــىدا ئولتــۇرۇپ ســۆگەتنىڭ
تاللىرىدىــن بوســتان چــاچ ياســاپ بېشــىمىزغا تاقــاپ بىــر
 بىرىمىزگــە «مەلىكــە» دەپ ئىســىم قويــۇپ كۆڭلىمىزنــىئاۋۇندۇرغىنىمىــزدەك ۋە ياكــى يــاز كۈنلىرىــدە ئىشــىك
ئالدىدىكــى ئېرىققــا ســۇ كەلگىنىــدە كۆۋرۈكتــە ئولتــۇرۇپ
پۇتىمىزنــى ســۇغا چىــاپ ،كۆزىمىزنــى چىــڭ يۇمــۇپ شــېرىن
خىيالالرغــا چۆمگىنىمىــزدەك...
بــۇ ھىجــران بىلــەن بىــز كۈچلىنىمىــز .بىــز كۈچلــۈك
بولۇشــقا موھتــاج .كۈچلــۈك بولــۇش ھەرگىــز باشــقىالرنى
بــوزەك قىــاالش ئەمــەس بەلكــى زالىمغــا قارشــى تۇراالشــتۇر.
بــۇ ھىجــران بىلــەن بىــز ئۇچىمىــز .قاناتلىرىمىــز بىزنــى
ئۆزىمىزنىــڭ ياخشــى كۆرگــەن يەرلىرىگــە ئاپىرىــدۇ.
ئۇنۇتماڭكــى ،بىــز پەقــەت رەببىمىزنىــڭ يولىــدا بولســاقال...
ھــەر باشلىنىشــى بولغــان نەرســىنىڭ بىــر ئاخىرلىشىشــى
بولغىنىــدەك بــۇ ھىجراننىڭمــۇ بىــر ئاخىرلىشىشــى بولىــدۇ.
چۈنكــى بىــز ئــارزۇ  -ئارمانــار بىلــەن باشــلىغان بــۇ ھىجــران
بىزنــى ھامــان شــۇ ئــارزۇ  -ئارمانالرغــا يەتكۈزىدۇ .بــۇ ھىجران
شــۇنداق بىــر ئاخىرلىشــىدۇكى ،خــۇددى ھىجــران ھاياتىمىــزدا
ھېــچ يــۈز بېرىــپ باقمىغانــدەك ،ئىنســانالرنىڭ يۈرىكىــدە
ھېــس قىلىنىــپ باقمىغانــدەك .بــۇ پەقــەت رەببىمىزنىــڭ پەزلــى
بىلــەن بولىــدۇ ،ئەلۋەتتــە .چۈنكــى ئــۇ بىزنــى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ.
بىــز چىــن دىلىمىزدىــن ئۇنىڭغــا ئىخــاس قىلىــپ ئۇنىڭدىــن بــۇ
ھىجراننىــڭ ئاخىرلىشىشــىنى تىلىســەكال ،ئۇنىڭدىــن ئۆزىنىڭ
يولىــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــىمىزنى ،ئۇنىڭغــا يارىغــۇدەك
تەقــۋادار بەندىلىرىدىــن بولىشــىمىزنى تىلــەپ ئۇنىــڭ يولىغــا
تەۋەككــۈل قىلســاقال...

بىز سىلەرنى بىرئاز قورقۇنچ بىلەن،
بىرئاز قەھەتچىلىك بىلەن ۋە
ماللىرىڭالرغا،جانلىرىڭالرغا،
بالىلىرىڭالرغا،زىرائەتلىرىڭالرغا
يېتىدىغان زىيان بىلەن چوقۇم
سىنايمىز( .بېشىغا كەلگەن مۇسىبەت،
زىيان-زەخمەتلەرگە) سەۋر
قىلغۇچىالرغا (جەننەت بىلەن)
خۇش خەۋەر بەرگىن.
بەقەرە سۈرىســى-155 ،ئايەت
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جاۋابنامە
دېدىڭكى« :بارماپسەنغۇ بوستانالرغا،
بۇلبۇلالر ناۋاسىغا مەيلىڭ يوقمۇ؟
يازماپسەن نىگارىڭغا بىرەر داستان،
شېئىر يېزىپ تەرىپلەشكە لەيلىڭ يوقمۇ؟»
ئاڭلىغىن ،ھاجەت ئەمەس باغقا بېرىش،
مەن ئۈچۈن نىگار ئۆزى گۈزەل بوستان.
نە قىالي ،تەرىپىنى مەن چۈشۈرۈپ،
تۇرسا ئۇ ،تەڭرى يازغان غەزەل-داستان.
-م .مۇھەممەد دىلئۇز-
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جاۋابنامە
سورىدىم كېچىدىن :قاچان كۈلىسەن؟
سولدىغۇ چېچەكمۇ ھەمدە سۇۋادان.
قالمىدى تېنىمدا تامچىالپ ھىجران.
بۇ تۇيغۇ ئەجەبا جانسىز پېلەكمۇ؟
ئەي كىشى! بىلىپ قوي يورۇق مۇقەددەم،
توسالماس قۇياشنى قاپقارا ھىجران.
ھەقىقەت ئېچىالر يازغاندا قەلەم،
يانىدۇ شۇ چاغدا مۇزدىنمۇ گۈلخان.

-ئا .ئايدىن-
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ئابدۇلال قادىرىنىڭ

مېھراپتىن چايان
ناملىق رومانى ھەققىدە مۇالھىزە
ئابدۇلقابىز زاغئوغلى
كاستومونۇ ئۇنىۋېرسىتېتى ،تۈرك تىلى ۋە ئەدەبىياتى بۆلۈمى
ۋە ئانادولۇ ئۇنىۋېرسىتېتى ،تارىخ كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ئىگــە بولىشــىمىز كېــرەك.

ئۆزبېــك يازغۇچــى ئابدۇلــا قادىرىنىــڭ «مېھراپتىــن
چايــان» ناملىــق ئەســىرى ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىرىگــە ناتونــۇش
ئابدۇلــا قادىــرى ،ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە تــۈرك ئەللىرىنىــڭ
بولمىســا كېــرەك! بىــز ئەســەر ھەققىــدە مۇالھىــزە قىلىشــتىن يېڭىلىققــا يۈزلىنىشــىدىكى ئــەڭ مۇھىــم ھەرىكــەت بولغــان
ئىلگىــرى يازغۇچــى بىلــەن تونۇشــۇپ چىقايلــى1.
«جەدىتچىلىــك» ھەركىتىنىــڭ ئۆزبېــك قوللىغۇچىلىرىدىــن
ئابدۇلــا قادىــرى (جۇلقۇنباي)  -1894يىلى تاشــكەنتتە بولــۇپ ،ئەدەبىــي ئىجادىيىتــى ئارقىلىــق «جەدىتچىلىــك»
دېھقــان ســودىگەر ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن بولــۇپ ،ھەركىتــى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــان .ئــۇ ئىجادىيەتكــە ھېكايــە
كىچىكىــدە مەدرىســىدە ۋە كېيىنچــە رۇس مەكتەپلىرىــدە يېزىــش بىلــەن كىرىــپ كەلگــەن بولــۇپ ،ھېكايىلىرىنىــڭ
ئوقۇغــان .مەكتەپنــى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن ئۆزبېــك مەزمۇنــى زامانىســىنىڭ ئىجتىمائىــي ئەھۋالــى ئۈســتىدە
ســودىگەرلەر ۋە بايــار ئارىســىدا كاتىپلىــق خىزمىتــى بىلــەن توختالغــان .ئــۇ ئەســەرلىرىدە ئىجتىمائىــي كېســەللىكلەر (زالىم
شــۇغۇلالنغان .ئۇنىــڭ ئەدەبىــي ئىجادىيىتىگــە قارايدىغــان ھوقۇقدارالرنىــڭ خەلقنــى بــوزەك قىلىشــى ،مەھەللــە بايلىــرى
بولســاق :ئــۇ «ئۆتكــەن يىلــار» ۋە «مېھراپتىــن چايــان» ۋە جاھىــل ئۆلىمالىرىنىــڭ خەلقنىــڭ ھەققىنــى يېيىشــى ۋە
قاتارلىــق ئەســەرلىرى ئارقىلىــق ئۆزبېــك ئەدەبىياتىنىــڭ رومــان نــادان خەلقنىــڭ ھــەر ۋاقىــت بويــۇن ئېگىشــى قاتارلىقــار)
ژانىرىدىكــى تۇنجــى ئەســەرلىرىنى بېرىپــا قالماســتىن رېئالىــزم نــى پــاش قىلىــش ئارقىلىــق خەلقنــى جاھالەتتىــن مەرىپەتكــە
ئېقىمىنــى بــۇ ئەســەرلىرى ئارقىلىــق ئۆزبېــك ئەدەبىياتىغــا يۈزلەندۈرۈشــكە تىرىشــقان-1917 .يىلىدىكــى ئۆكتەبىــر
ئېلىــپ كىــردى .ئــۇ ئىجادىيىتــى ئارقىلىــق پەقــەت ئۆزبېــك ئىنقىالبــى ۋە  -1922يىلــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قۇرۇلىشــى
ئەدەبىياتىغىــا ئەمــەس بەلكــى ئوتتــۇرا ئاســىيا ئەدەبىياتــى ،قاتارلىقالردىــن كېيىــن ئابدۇلــا قادىرىنىــڭ ئىجادىيىتىــدە
بــەزى ئۆزگۈرۈشــلەر كۆرۈنگــەن ۋە ئىجادىيەتتىكــى ئاساســلىق
جۈملىدىــن ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغىمــۇ تەســىر كۆرســەتتى.
بــۇ ئەســەرنى ئېنىــق چۈشىنىشــىمىز ئۈچــۈن ئابدۇلــا غايــە سوتســىيال (ئىجتىمائىــي) بىــر جەمىئىيــەت قــۇرۇپ
قادىرىنىــڭ ئىجادىيىتــى ۋە پىكــرى ھەققىــدە ئــازراق مەلۇماتقــا چىقىشــقا يۈزلەنگــەن .ئوچۇقراقىنــى ئېيتقانــدا ،زامانىســىنىڭ

36

-1مەنبەلەر :ئابدۇلال قادىرى ،مېھراپتىن چايان ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى 1983
ئابدۇلال قادىرى ،ئۆتكەن كۈنلەر ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى 1982

ھاكىمىيىتــى بولغــان ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ مەنپەئەتىنــى
ياقىالشــقا مەجبــۇر قىلىنغــان .شــۇنداق بولىشــىغا قارىمــاي،
ئــۇ  -1937يىلــى ســىتالىن قوزغىغــان چــوڭ تازالشــتا قولغــا
ئېلىنىــپ  -1938يىلــى  43يېشــىدا ئۆلتۈرۈلگــەن .ئابدۇلــا
قادىــرى ھەققىــدە مۇشــۇنچىلىك توختالغاندىــن كېيىــن ئــۆز
مەقســىتىمىزگە قايتىــپ كېلەيلــى.

ئوقــۇش پۇللىــرى بىلــەن كــۈن كەچۈرىدىغــان بىــرى ئىــدى.
ئۇنىــڭ رەنــا ئىســىملىك بىــر قىــزى بــار بولــۇپ ،ئەنــۋەر بىلــەن
تــەڭ ئۆسۈشــكە باشــايدۇ ۋە ياشــلىرى چوڭايغانســىرى بىــر
 بىرىنــى ياخشــى كــۆرۈپ قېلىشــىدۇ .ئەنۋەرنــى ئانىســىنىڭزورلىشــى بىلــەن بېقىۋاتقــان ســالىھ مەخســۇم كېيىنكــى
كۈنلــەردە ئۇنــى ئۆيىدىــن قوغالشــنى ئويــاپ تۇرۇۋاتقــان
بىــر پەيتتــە ،ئەنــۋەر يېقىــن بىــر دوســتىنىڭ دادىســى ئارقىلىــق
خۇدايارخاننىــڭ ئوردىســىدا كاتىپلىــق خىزمىتــى بىلــەن
ئىشــقا ئېلىنىــدۇ .بۇنىڭلىــق بىلــەن ســالىھ مەخســۇم بىردىنــا
ئەنۋەرنىــڭ ئىززىتىنــى قىلىشــقا باشــايدۇ .ئەنــۋەر ھــەر
جەھەتتــە يېتىلگــەن بىــرى بولــۇپ ،ئۇنىــڭ يېزىقچىلىقتىكــى
قابىلىيىتــى ئــوردا كاتىپلىقــى تەرىپىدىــن بىــردەكال قوبــۇل
قىلىنىــدۇ .كېيىنكــى كۈنلــەردە ئوردىنىــڭ بــاش كاتىپــى ئۆلــۈپ
كېتىــدۇ .بــەزى كەسىپداشــلىرى ئۇنــى بــاش كاتىپلىققــا نامــزات
كۆرســىتىدۇ ،ئەممــا ئەنــۋەر بۇنــى قوبــۇل قىلمايــدۇ .چۈنكــى
ئەنۋەرنىــڭ قارىشــىچە ئــوردا بىــر پىتنــە  -پاســات يىغىندىســى
بولــۇپ ،ئــۇ باشــقا ئىــش تاپســىال ئوردىدىكــى خىزمىتىدىــن
ئىســتېپا بەرمەكچــى ئىــدى.

ئەســەر ھەققىــدە پىكىــر يۈرگۈزۈشــتىن ئىلگىــرى روماننىڭ
قىســقىچە مەزمۇنىدىــن خــەۋەردار بواليلى.

ئەممــا ســالىھ مەخســۇم ئۇنىــڭ بــاش كاتىپلىــق خىزمىتىنى
قوبــۇل قىلمىســا قىزىنــى بەرمەيدىغانلىقىنى پوپــوزا قىلىپ ئۇنى
مەجبۇراليــدۇ .نەتىجىــدە ئەنــۋەر بــاش كاتىپلىققــا تەيىنلىنىدۇ.
ئــۇ بــاش كاتىــپ بولغاندىــن كېيىــن بىردىنال شــۆھرىتى ئۆســۈپ
كېتىــدۇ ،ئۇنــى قولــاپ  -قۇۋۋەتلىگەنلــەر بولغانــدەك ئۇنىڭغا
ئــورا كواليدىغانالرمــۇ ھــەم بــار ئىــدى .ئەنــۋەر يەنــە شــۇ ســالىھ
مەخســۇمنىڭ مەجبۇرلىشــى بىلــەن ئۆزىگــە دۈشــمەنلىك
قىلىۋاتقــان مولــا ئابدۇراھمــان ئىســىملىك بىرىنــى ئىشــقا
ئالىــدۇ .كېيىــن ئۇنىــڭ خىزمىتىنــى ياخشــى قىلماســلىقى ۋە
ئەنۋەرنىــڭ دۈشــمەنلىرى بىلــەن ئېغىــز  -بــۇرۇن ياالشــلىرى
ســەۋەبىدىن ئۇنــى ئىشــتىن ھەيدەيــدۇ .مولــا ئابدۇراھمــان
بۇنىڭغــا چىدىمــاي شــاھادەت مۇپتــى ۋە كەالنشــا مىــرزا
قاتارلىــق ئەنۋەرنىــڭ كۈشــەندىلىرى بىلــەن بىرلىشــىپ،
ئەنۋەردىــن ئــۆچ ئېلىشــنى پىالناليــدۇ .نەتىجىــدە ئەنۋەرنىــڭ
ئۆيلەنمەكچــى بولغــان قىزىنــى ئىشــقۋاز خۇدايارخانغــا ســوالپ
بېرىــش قارارىغــا كېلىــدۇ .خۇدايارخاننىــڭ دەللىلــى ئارقىلىــق
رەنانىــڭ خەۋىــرى خۇدايارخانغــا يەتكۈزۈلىــدۇ .خۇدايارخــان

ئابدۇلــا قادىــرى ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلەرگــە ئالدىنقــى
ئەســىرنىڭ مۇشــۇ ۋاقىتلىرىــدا «ئۆتكــەن كۈنلــەر» ناملىــق
ئەســىرى بىلــەن تونۇلغــان ،گەرچــە «ئۆتكــەن كۈنلــەر» ۋە
«مېھراپتىــن چايــان» قاتارلىــق رومانــار ئارقــا  -ئارقىدىــن
يېزىلغــان بولســىمۇ ،بىرىنچىســى بىۋاســىتە چاغاتــاي يېزىقــى
(ئــەرەب ھەرپلىــرى) بىلــەن يېزىلغــان بولغاچقــا ئۇيغــۇر
ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن تىــزال ئۇچراشــقان .ئىككىنچىســى
ســىالۋيان يېزىقــى بىلــەن يېزىلغــان بولــۇپ ،ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلەر
بىلــەن ۋاقتىــدا ئۇچرىشــالمىغان .يۇقىرىقــى ئىككــى ئەســەر
 -1960/1980يىلــاردا قايتىدىــن ئۇيغۇرچــە نەشــر
قىلىنغاندىــن كېيىــن زور قىزىقىــش قوزغىغــان ۋە بۈگۈنگىچــە
ئۇيغــۇر كالسســىكلىرى بىلــەن تــەڭ ئوقۇلــۇپ كەلمەكتــە.

ئەســەر بۈگۈنكــى ئۆزبېكىســتان چېگراســى ئىچىدىكــى
قوقەنــت خانلىقــى ( )1709-1876نىــڭ ئاخىرقــى
مەزگىللىرىنــى ئارقــا كۆرۈنــۈش قىلغــان .قوقەنــت خانلىقىنىــڭ
ئاخىرقــى ھۆكۈمــدارى خۇدايارخاننىڭ قوقەنت شــەھىرىدىكى
ھاكىمىيىتــى ۋە ئۇنىــڭ خەلقكــە ســالغان زۇلۇملىــرى بايــان
قىلىنغــان .ئەســەرنىڭ قىســقىچە مەزمۇنــى تۆۋەندىكىچــە:
ئەســەرنىڭ بــاش پېرســوناژى ئەنــۋەر نامــرات بىــر ئائىلىــدە
تۇغۇلىــدۇ ۋە  10يېشــىغا بارمايــا ئاتــا  -ئانىســى ئۆلــۈپ،
 2ئاكىســى بىلــەن يېتىــم قالىــدۇ .ئۇنــى قوشــنا مەھەللىدىكــى
ســالىھ مەخســۇم ئىســىملىك بىــر مەھەللــە موللىســى ئۆيىــدە
ئوقۇتىــدۇ .كېيىــن ئۇنىــڭ يېتىــم قېلىشــى ۋە ئانىســىنىڭ
زورلىشــى بىلــەن بېقىۋالىــدۇ .ســالىھ مەخســۇمنىڭ كېلىــپ
چىقىشــى ئۆلىمــا ئائىلىســىدىن بولســىمۇ ئــۆزى كــۆپ
ئوقىيالمىغــان بىــرى بولــۇپ ،ئــۇ ئۆيىــدە مەكتــەپ ئېچىــپ
مەھەللىدىكــى بالىالرنىــڭ ســاۋاتلىرىنى چىقىرىــپ شــۇالرنىڭ
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رەناغــا ئەلچــى كىرگۈزىــدۇ ۋە تــوي تەييارلىقــى باشــلىنىدۇ .كاتىپلىــق قىلىــدۇ ۋە ئەنۋەرنىــڭ يېقىــن دوســتى .ســاداقەتمەن
تويغــا بىــر نەچچــە كۈنــا قالغــان بىــر پەيتتــە ئەنــۋەر دوســتى ۋە دوســتلۇقنى قەدىرلەيدىغــان بىــرى بولــۇپ ،ئاخىرىغىچىلىــك
ســۇلتان ئەلــى مىــرزا ۋە ســەپەربايالرنىڭ ياردىمــى ئارقىلىــق ئەنۋەرنىــڭ ئارقىســىدا تۇرغــان ،ھەتتــا جېنىنــى ســېلىپ
بېرىشــتىنمۇ يانمىغــان بىــرى.
رەنانــى ئېلىــپ تاشــكەنتكە قېچىــپ كېتىــدۇ.

روماندىكى باش ۋە يانداش پېرسوناژالر ھەققىدە
ئىجابىــي پېرســوناژالر :ئەنــۋەر ،رەنــا ،ســۇلتان ئەلــى مىــزرا،
ســەپەر بۆزچى.
ســەلبىي پېرســوناژالر :خۇدايارخــان ،ســالىھ مەخســۇم،
مولــا ئابدۇراھمــان ،شــاھادەت مۇپتــى.
ئەنــۋەر :بــاش پېرســوناژ بولــۇپ ،روماندىكــى پۈتــۈن
ۋەقەلىــك ئۇنىــڭ ئەتراپىــدا چۆرىدەيــدۇ .ئــۇ ئــەدەپ -
ئەخالقلىــق ،ئادالەتپــەرۋەر ،كــەڭ قورســاق ۋە ئىلىملىــك بىــرى
بولــۇپ ،ئەرەبچــە ۋە پارســچىنى ياخشــى بىلىدىغــان ،باشــقا
ئىلىملەردىنمــۇ خەۋىــرى بــار بىــرى.

مولــا ئابدۇراھمــان :يانــداش پېرســوناژ ،بۇخــارادا
مەدرىســىدە ئوقــۇپ كەلگــەن بىلىملىــك ،ئەممــا ئوقۇغانلىرىغــا
ئەمــەل قىلمايدىغــان ســاختىپەز بىــرى .ئــۇ ئــۆز مەھەللىســىنىڭ
ئىمامــى بولــۇپ ،كىچىكلىكىــدە ئەنــۋەر بىلــەن ســالىھ
مەخســۇمدىن بىللــە دەرس ئالغــان .ئەنۋەرنىــڭ بۇخــارادا
مەدرىســە كۆرمــەي تــۇرۇپ ئوردىغــا خىزمەتكــە كىرىشــى،
ئۆزىنىــڭ بولســا شــۇنچە ئوقۇپمــۇ ئارانــا كىچىــك بىــر
مەســچىتكە ئىمــام بولىشــى ئۇنىڭغــا ئېغىــر كەلگــەن بولــۇپ،
ئەنۋەرنــى كۆرەلمەســلىكى ئۇنىڭغــا دۈشــمەنلىك قىلىشــىغا
ســەۋەبچى بولغــان.

ســەپەر بۆزچــى :يانــداش پېرســوناژ ،كەمبەغــەل بىــرى
بولــۇپ بــۆز توقــۇپ ،ســېتىش بىلــەن جــان باقىــدۇ .ئوردىغــا
رەنــا :يانــداش پېرســوناژ ،ئەنۋەرنىــڭ ســۆيگەن قىــزى .ئــەرز يېزىــش جەريانىــدا ئەنــۋەر بىلــەن تونۇشــۇپ قالىــدۇ ۋە
ئــەدەپ  -ئەخالقلىــق ۋە جاســارەتلىك بىــر قىز .ئۇ دادىســىدىن ئەنــۋەر بىلــەن يېقىــن دوســتالردىن بولــۇپ قالىــدۇ .دوســتلۇقنى
ئــەرەب ۋە پــارس ئەدەبىياتلىرىدىــن دەرس ئالغــان بولــۇپ ،قەدىرلەيدىغــان ۋە ياخشــىلىقنى ئۇنتــۇپ قالمايدىغــان ســالىھ
شــېئىر يېزىــپ ،قوشــاق توقۇيااليدىغــان ســاۋاتلىق بىــرى.
بىــرى.
ســالىھ مەخســۇم :يانداش پېرســوناژ ،ئەنۋەرنىڭ ئۇســتازى
شــاھادەت مۇپتــى :يانــداش پېرســوناژ ،ئوردىــدا كاتىپلىــق
ۋە رەنانىــڭ دادىســى .قورســىقىدىكى ئۇمىچىنىــڭ تايىنلىــق قىلىدىغــان قېــرى ۋە دىنىــي بىلىملەرگــە پۇختــا ،ئەممــا ئــۆز
بولىشــىغا قارىمــاي ئېغىزىنىــڭ تاتلىقلىقــى ۋە ھىيلىگەرلىكــى مەنپەئەتــى ئۈچــۈن ئوچۇقتىــن  -ئوچــۇق ئايەتلەرنــى ئــوڭ -
بىلــەن مەھەللىدىكىلەرنىــڭ ھۆرمىتىگــە ســازاۋەر بولىۋالغــان .تەتــۈر چۆرىيدىغــان ۋە دۈشــمەنلىك ئۈچــۈن ۋاســىتە تالــاپ
تەمەخــور ،بېخىــل ،خۇشــامەتچى ۋە رەزىــل بىــرى.
ئولتۇرمايدىغــان رەزىــل بىــرى.
خۇدايارخــان :يانــداش پېرســوناژ ،قوقەنــت خانلىقىنىــڭ
پادىشــاھى .ئىشــقۋاز ۋە زالىــم بىــرى بولــۇپ ،ئۇنىــڭ
ھەرىمىــدە  100دىــن ئارتــۇق خوتــۇن ،كېنىزەكلىــرى بــار .ئــۇ
شــۇنداق بولىشــىغا قارىمــاي يەنــە يېڭــى كېنىزەكلــەر غېمىــدە
يۈرىيدىغــان ،ئەلنىــڭ تىنچلىقىنــى ئويلىمايدىغــان زالىــم بىــرى.

ئەســكەرتىش :مــەن خۇدايارخاننىــڭ ھاياتــى ھەققىــدە
تولــۇق ۋە ئىشــەنچلىك ئۇچۇرالرغــا ئىگــە ئەمەســمەن.
مېنىڭكــى پەقــەت كىتابتىنــا ئېلىنــدى .ئۇنىــڭ رۇس
ھاكىمىيىتىگــە قارشــى كۈرەشــلىرى بىزنىــڭ تېمىمىــز ئەمــەس.
ســۇلتان ئەلــى مىــرزا :يانــداش پېرســوناژ ،ئوردىــدا
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يۇقىرىــدا كۆرۈلگىنىــدەك رومانــدا جەمىئيەتنىــڭ ھــەر
تەبىقىســىدىن بىرەر شەخســنىڭ ئوبرازى كۆرســىتىپ بېرىلگەن
بولــۇپ ،بــۇ ئارقىلىــق شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئىجتىمائىــي ئەھۋالــى
يورۇتۇلغــان .ۋاقىــت ئېتىبــارى بىلــەن ئەســەردىكى يانــداش
پېرســوناژالردىن بىــر نەچچىســىال تونۇشــتۇرۇلدى.
ئەســەرنىڭ مەزمۇنــى ھەققىدىكــى قىســقىچە بايانىمىــز
ۋە پېرســوناژالرنى تونۇشتۇرۇشــىمىز بىلــەن ئوقۇرمەننىــڭ
كاللىســىدا «مېھراپتىــن چايــان» ناملىــق كىتــاب بىــر قــۇر
جانالنغــان بولســا كېــرەك!

بىــز ئەمــدى رومــان ھەققىدىكــى پىكىرلىرىمىزنــى كېلىــدۇ .يۇقىــرى تەبىقىنىــڭ ۋەكىلــى خۇدايارخــان ئۆزىنىــڭ
ۋە بىزنــى ئويالندۇرغــان بــەزى مەزمۇنالرنــى راھىتــى ئۈچــۈن تــۆۋەن تەبىقىدىكــى دېھقانالرنــى مەجبــۇرى
ئەمگــەك قىلىشــقا زوراليــدۇ ،خالىغانچــە خەلقنىــڭ خوتــۇن -
ئوقۇرمــەن بىلــەن ئورتاقلىشــىمىز.
قىزلىرىنــى بــۇالڭ  -تــاالڭ قىلىــدۇ.
فرانســۇز يازغۇچــى ســتەندەل «رومــان يــول بويــى
ســىنىپىي كــۈرەش مەسىلىســى تارىختىــن بۇيــان داۋام
ھەرىكەتلەندۈرۈلگــەن ئەينەكتــۇر» دەپ ئىنتايىــن توغــرا
ئېيتقــان .رومــان ئەينەككــە ئوخشــاش ھەرقانــداق نەرســىنى قىلىــپ كەلــدى ،يەنــە داۋام قىلىشــى مۇقــەررەر .ئاجىــزالر ھــەر
ئەســلىدىكىدەك راســتچىل ھالەتتــە كۆرســىتىپ بېرىشــى ۋاقىــت كۈچلۈكلەرنىــڭ مەنپەئەتــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــپ
كېــرەك .بىــز رومــان ئارقىلىــق شــۇ دەۋرگــە ئاالقىــدار نۇرغۇنلىغان كەلــدى ،ئەممــا ھېچقاچــان كۈچلــۈك بولۇشــقا ئىنتىلمىــدى.
قىممەتلىــك ئۇچۇرالرغــا ئېرىشــەلەيمىز .جۈملىدىــن ئۇشــبۇ ئىنتىلگــەن تەقدىردىمــۇ يەنــە ئۆزىدىــن ئاجىزالرنــى ئېزىشــتىن
ئەســەرمۇ بىزگــە شــۇ دەۋرنىــڭ ئۆزبېكىســتانى ھەققىــدە باشــقا نەتىجــە چىقمىــدى .بــۇ قۇرالرنــى يېزىۋېتىــپ
نۇرغۇنلىغــان ئۇچۇرالرنــى ئېيتىــپ بــەردى .ئابدۇلــا كىچىكىمــدە يېزىمىزدىكــى چوڭالردىــن ئاڭلىغــان مۇنــۇ ســۆز
قادىرىنىڭمــۇ تــەۋە بولغــان رېئالىــزم ئېقىمــى ئەدەبىــي ئېســىمگە كېلىــپ قالــدى« :ياۋاشــنى بــوزەك قىلمىســاڭ،
ئەســەرنىڭ ھەقىقەتتىــن چەتنىمىگــەن بولىشــى كېرەكلىكىنــى قىيامەتتــە خــۇدا ســورىقىنى ســورايدۇ» .ئەلۋەتتــە ،بــۇ
ۋە ياشــانغان ۋەقەلىكلەرنىــڭ يېزىلىشــى كېرەكلىكىنــى بىزنىــڭ ئېتىقادىمىزغــا زىــت بىــر ســۆز .ئەممــا بۇنــداق ســۆزلەر
ياقىاليــدۇ .ئابدۇلــا قادىرىمــۇ بــۇ ئەســىرىنى دادىســىدىن بىكارغىــا ئوتتۇرىغــا چىقىــپ قالمايــدۇ .بــۇ ســۆز ھەققىــدە
ئاڭلىغــان ۋەقەلىكلەرگــە قارىتــا يېزىــپ چىققانلىقىنــى بايــان بىــراز ئويلىنىــپ باقســاق زېــرەك خەلقىمىزنىــڭ نېمىنــى
قىلىــدۇ .بىــز ئۈچــۈن بولغانــدا بــۇ ۋەقەلىكلەرنىــڭ يــۈز بېرىپ  -مەقســەت قىلغانلىقىنــى چۈشــىنىۋاالاليمىز .پەيغەمبىرىمىــز
يــۈز بەرمىگەنلىكــى مۇھىــم ئەمــەس ،مۇھىمــى بىــز بۇنىڭدىــن بىــر ھەدىســىدە« :ئالــاھ كۈچلــۈك مۇســۇلماننى ئاجىــز
مۇســۇلماندىن بەكــرەك ياخشــى كۆرىــدۇ» دەيــدۇ ،بەلكــى
بىزگــە كېرەكلىــك بولغــان دەرســلەرنى ئېلىشــىمىزدا...
خەلقىمىــز بۇنــى مەقســەت قىلغانــدۇ...
ئاپتــور ئەســەرنىڭ كىرىــش قىســمىدا بــۇ كىتابنــى
ھــەر قانــداق كىشــى ئاجىــز بولۇشــنى خالىمايــدۇ ،ئەممــا
يېزىشــتىكى مەقســتىنى ئوچۇقــا بايــان قىلىــپ ،تۈركىســتان
فېئوداللىرىنىــڭ ئاخىرقــى ۋەكىلــى خۇدايارخاننىــڭ ئاددىــي شــەرت  -شــارائىت ئۇنىــڭ ئالدىنــى توســۇپ قويۇشــى
دېھقــان ســىنىپىغا ســالغان زۇلۇملىرىنــى ۋە بــۇ زۇلۇمنــى مۇمكىــن .لېكىــن بىــز يەنىــا بــەل قويۋەتمىســەك نېمــە
يوللــۇق كۆرســەتكەن ئۆلىمــا ســىنىپىنىڭ رەزىللىكلىرىنــى ،دەپ كۈچلۈكلــەر قاتارىدىــن ئــورۇن ئااللمىغۇدەكمىــز؟ بــوزەك
شــۇنداقال بۇالرغــا قارشــى كــۈرەش قىلغــان ئاددىــي خەلقنىــڭ قىلمىغاننىــڭ ھېســابىنى ســورىغان ئالــاھ بــوزەك قىلىنغاننىــڭ
سەرگۈزەشــتلىرىنى ۋە ئۆزبېــك خەلقىنىــڭ مىللىــي كۈلتۈرىنــى ھېســابىنى سورىماســمۇ؟
ســاختا دىنىــي زاتــار ھەققىــدە-19/20 :ئەســىر
جانالندۇرغانلىقىنــى ئېيتىــدۇ.
ســىنىپىي كــۈرەش ھەققىــدە :ئەســەردە ئــەڭ دىققىتىمىزنــى دېيىلگــەن ھامــان ئوتتــۇرا ئاســىيا خەلقلىرىنىــڭ ئەقلىگــە
تارتقــان نۇقتــا ســىنىپىي كۈرەشــتۇر .ئــوردا ۋە ئوردىغــا جاھالەتنىــڭ زۇلمەتلىــك كېچىلىــرى ۋە بــۇ جاھالەتنىــڭ
مەنســۇپ ئۆلىمــا ۋە بــاي قاتارلىــق جەمئىيەتنىــڭ يۇقىــرى پىرلىــرى بولمىــش الياقەتســىز ،نــادان ۋە جاھىــل «ئۆلىمــاالر»
تەبىقىســىكى كىشــىلەر بىلــەن دېھقــان ،ھۈنــەرۋەن ۋە قــۇل كېلىشــى مۇمكىــن .ئەســەردە شــۇنداق جاھىــل ۋە
 كېنىــزەك قاتارلىــق تــۆۋەن تەبىقىدىكــى كىشــىلەرنىڭ مەنپەئەتپــەرەس «ئۆلىماالر»نىــڭ خىلمۇخىــل ھېكايىلىــرىكۈندىلىــك تۇرمــۇش ئەھۋالــى ئەينــەن بايــان قىلىنغــان .ئاڭلىتىلىــپ رەزىللىكلىــرى پــاش قىلىنغــان .مەســىلەن:
يۇقىــرى تەبىقىدىكــى كىشــىلەرنىڭ راھــەت  -پاراغىتــى ئوخشــاش بىــر ۋەقەلىككــە (كېنىــزەك تالىشــىش جىدىلــى.
تــۆۋەن تەبىقىدىكــى كىشــىلەرنىڭ قــان  -تــەرى بەدىلىگــە قوقەنــت پادىشــاھى بىــر كېنىــزەك بىلــەن تــوي قىلماقچــى
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بولــۇپ تۇرغــان كۈنلــەردە ئۆلــۈپ قالىــدۇ .ئۇنىــڭ ئورنىغــا
چىققــان يېڭــى پادىشــاھ كېنىزەكنــى ئــۆز ئەمرىگــە ئالماقچــى
بولىــدۇ .ئەينــى ۋاقىتتــا بۇخــارا پادىشــاھىمۇ بــۇ كېنىزەككــە
كۆيــۈپ قالىــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن بۇخارادىكــى ئۆلىمــاالر
تەرىپىدىــن «يېڭــى قوقەنــت پادىشــاھىنىڭ ئــۇ كېنىــزەك
بىلــەن تــوي قىلىشــى ھــارام ،چۈنكــى ئــۇ ســىزنىڭ ئانىڭىــز
ھېســاپلىنىدۇ» دەپ پەتىــۋا چىقىــدۇ .قوقەنــت ئۆلىمالىــرى
تەرىپىدىــن بولســا «ئــۇ تېخــى دادىڭىزنىــڭ نىكاھىغــا
ئۆتمىگــەن ،شــۇڭا ســىزنىڭ ئۇنىــڭ بىلــەن نىكاھلىنىشــىڭىز
دۇرۇس» دەپ پەتىــۋا چىقىــدۇ ).بۇخــارا ۋە قوقەنــت
خانلىقىدىكــى ئۆلىماالرنىــڭ ئــۆز پادىشــاھىغا قارىتــا پەتىــۋا
بېرىشــى نەتىجىســىدە ئىككــى پادىشــاھلىق ئوتتۇرىــدا چــوڭ
ئــۇرۇش چىقىــدۇ .بــۇ ھۆكۈمنىــڭ توغــرا  -خاتالىقــى بىزنىــڭ
تېمىمىــز ئەمــەس ،ئەممــا ئۇالردىكــى زېھنىيــەت ھەققىــدە بىراز
ئويلىنىــش كېــرەك .تۆۋەندىكــى بىــر پېرســوناژنىڭ ئېغىزىدىــن
«...پــۇل بەرســىڭىز ھــارام ئۆلگــەن ئېشــەكنىڭ ھاالللىقىغــا
پەتىــۋا بېرىدىغــان مۇپتىــار »...ســۆزى تەپەككۇرىمىزنــى
كېڭەيتىشــىمىزگە يــاردەم بېرىــدۇ.

كەلــدى-15 .ئەســىردە ئەلىشــىر نەۋائىينىــڭ يېتەكچىلىكىــدە
تۈركىــي تىلــار قايتىدىــن ئۆز قىممىتىنى تاپتــى ۋە ئىجادىيەتتە
ئــەڭ يۇقىــرى پەللىگــە يەتتــى .كېيىنكــى يىلــاردا ئەرەبچــە
ۋە پارســچە قايتىدىــن ھۆكۈمرانلىــق كۈچىنــى ئىگىلىگــەن
بولســا كېــرەك؛ بۈگۈنكــى ئۆزبېكىســتان تۇپراقلىرىــدا قۇرۇلغــان
خانلىقالرنىــڭ كۆپىنچىســىدە پارســچە ھاكىمىيــەت تىلــى
بولــۇپ كەلــدى.
رومانــدا بــۇ ھەقتــە بــەزى مەلۇماتــار بېرىلگــەن بولــۇپ،
ئەلىشــىر نەۋائىــي زامانىســىدىكىدەك پارســچىنى ئــۆز تىلىدىــن
ئۈســتۈن بىلىدىغــان ئەخمەقلــەر بىلەن بىرگــە تۈركىي تىلالرنىڭ
قۇدرىتىگــە ئىشــىنىدىغان مىللەتپەرۋەرلەرنىــڭ بارلىقــى مەلــۇم.
روماندىكــى مۇنــۇ مىســالالر بۇنــى كۆرســىتىپ بەرمەكتــە:
«مولــا ئابدۇراھماننىــڭ مىــرزا ئەنۋەرنىــڭ ئەرەبچــە،
پارســچە ســۆزلەردىن خالىــي ،ســاددا تەھرىرىنــى كۆچــۈرۈپ
كۆپەيتىۋېتىــپ «تۇزســىز ئــاش» دەپ كۈلــۈپ قويۇشــى»...
خۇدايارخاننىــڭ خــەت  -چەكلىرىــدە ئەرەبچــە ۋە پارســچە
ســۆزلەر تولــۇپ تاشــقان كاتىپلىرىنــى ئازارلىشــى ۋە خــەت -
چەكنــى ســاپ تۈركچــە يازىدىغــان ئەنۋەرنــى ماختىشــى.

شــۇنداق ،ئۇالرچــە بولغانــدا مەنپەئــەت ھەممىدىــن ئــەال،
بەلكــى ئۇالرچىــا ئەمــەس بىــز ئۈچۈنمــۇ ھــەم شــۇنداقتۇر!
شەخســىي مەنپەئەتىمىزگــە كەلگەنــدە توغــرا  -خاتاالرنىــڭ
قانچىلىــك ئەھمىيىتــى قالىــدۇ ،بــۇ ئۆزىمىزگــە مەلــۇم!

بــۇ قۇرالرنــى يېزىۋېتىــپ كــۆز ئالدىمغــا تۈركىيەدىكــى
ئۇيغۇرالر كەلدى .ۋەتەندە خىتتايچىنىڭ بېســىمىغا مەجبۇرىي
دۇچ كەلگــەن ئانــا تىلىمىــز ،بۈگــۈن تۈركىيــەدە تۈركچىنىــڭ
بېســىمىغا دۇچ كەلمەكتــە .بۇنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبىنى
ئۇيغۇرچــە بىلــەن تۈركچىنىــڭ يېقىــن بولىشــىدىن ئىــزدەپ
ئۆزىمىزنــى مەســئۇلىيەتتىن قاچۇرۇشــقا تىرىشــىۋاتقانلىقىمىز
بىــر ھەقىقــەت .بەلكىــم چەتئەلــدە ياشــاۋاتقانلىقىمىز ۋە
كۈندىلىــك ئىشــلىتىدىغان ئاساســلىق تىلىمىــز باشــقا بىــر تىــل
بولغاچقــا بــەزى ئىشــاردا ئامالســىزمىز .ئەممــا ئەســەردىكى
مولــا ئابدۇراھمانــدەك ئانــا تىلىنــى پــەس كۆرىدىغــان تېگــى
پەســلەرنىڭ ئارىمىــزدا بارلىقــى ســىر ئەمــەس!

ۋە پارســچە زامــان  -زامــان تۈركىــي تىللىرىغــا ھاكىــم بولــۇپ

ئۇشــبۇ قۇرالرنــى ئــۆز  -ئۆزۈمگــە ئېچىنغــان ھالەتتــە

ئەســكەرتىش :مــەن يۇقارقــى كشــىلەرنى ئۆلىمــاالر
قاتارىدىــن ھېســابلىمايمەن .شۇڭالشــقا «» بەلگىســىنى
ئىشــلەتتىم.

تەنقىدىــي پىكىــر :ئاپتــور ئەســىرىدە ئۆلىمــا ئاتلىــق
پۈتــۈن كىشــىلەرگە ســەلبىي رول بەرگــەن بولــۇپ ،بــۇ كىشــىنى
ســەل ئويالندۇرىــدۇ-19 .ئەســىر ئۆزبېــك تارىخىــدا بىــز
ئۇيغۇرالرنىــڭ تەجەللىــي ۋە ئابدۇقادىــر دامولالمــدەك كاتتــا
قايســىدۇر بىــر مۇتەپەككۇرنىــڭ ئۇشــبۇ ســۆزىنى
ئالىــم  -ئۆلىمالىرىنىــڭ بارلىقــى مۇھەققــەق .ئاپتــور دىــن
نامىدىــن زورلــۇق قىلغانالرنــى قامچىــاش نىيىتىــدە ،ئەســىرىدە ئەســلىتىپ ئۆتەيلــى« :تىــل— مۇســتەملىكە قەپىســىنىڭ
پەقەتــا ســەلبىي ئوبرازالرغــا يــەر بەرگــەن بولىشــى مۇمكىــن .قۇلۇپىنــى ئاچىدىغــان ئاچقــۇچ» .شــۇنداق ،بىزنىــڭ مىللىــي
زامانىســىدىكى ئەدەبىــي تىــل ھەققىــدە :تۈركىــي تىللىــق مەۋجۇتلىقىمىــز ۋە قۇتۇلىشــىمىز ھەممىدىــن ئــاۋۋال ئانــا
قەۋملەرنىــڭ ئىســامىيەتنى قوبــۇل قىلىشــى بىلــەن ئەرەبچــە تىلىمىــز بىلــەن بولىــدۇ .ئانــا تىلىمىزنــى قەدىرلەيلــى!
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يېزىۋېتىپتىمــەن .چۈنكــى «ئانــا تىلىــم» دەپ چۇقــان
ســېلىۋاتقان مــەن ،بــۇ مۇالھىزىنــى ســاپ ئۇيغۇرچــە
ئىپادىلەشــتە قىينىلىۋاتىمــەن!

ئېغىزىدىــن« :تەمــە ئــۆزى بــەك يامــان نەرســە ،قانائەتلىــك
كىشــى ئەزىــز ،تەمەلىــك كىشــى خــاردۇر» ئەنــۋەر بــاش
كاتىپلىققــا تەيىنلەنگەندىــن كېيىــن ،ھەتتــا ئەنۋەرنــى نــادان
دەپ زاڭلىــق قىلىــپ ياقىســىنى تۇتقــان ئۆلىمــاالر ،بــاي ۋە
مۆتىۋەرلــەر مۇبارەكلىگۈچىلەرنىــڭ كۆپچىلىكىنــى تەشــكىل
قىلىشــتى .چۈنكــى بــۇ كېيىنكــى تەبىقــە زامانســىزلىق،
مۇرەسســە ۋە تەدبىرلــەر بىلــەن ياشــىغۇچىالردۇر .ئەنــۋەر
ئۆزىنــى تەبرىكلىگۈچــى ئۆلىمــا ۋە مۆتىۋەرلەرنىــڭ ئۆزىدىــن
ئوچــۇق رەۋىشــتە رىياكارلىــق ،شــەيتانلىق ۋە تەمــە ئوقۇيتتــى،
كەمبەغەللەردىــن بولســا ســاددا ســەمىمىيەت كۆرەتتــى».

بۈگۈنگــە نىســبەتەن جۈملــە قۇرۇلمىلىــرى ۋە ئىمــا
جەھەتلــەردە بــەزى خاتالىقــار ئۇچــراپ تۇرىدىغــان بولــۇپ،
ئوقۇرمــەن دەماللىققــا چۈشــىنىپ بواللماســلىقتەك ئەھۋالــار
ئۇچــراپ قېلىشــى مۇمكىــن.

يۇقىرىقــى ئابزاســار بىزنــى ئىختىيارســىزال ئۇالرنــى
تىلــاش ۋە قارغىشــارغا ئېلىــپ بېرىشــى مۇمكىــن .ئەممــا
راســتچىللىق بىلــەن ئــۆز ۋىجدانىمىزغــا ســوئال قويىدىغــان
بولســاق؛ ئــۇ قۇرالردىــن ئــۆز ئەكســىمىزنى كــۆرۈپ يۈزىمىــز
قىزىرىشــى مۇمكىــن...

زامانىســىدىكى مائارىــپ ھەققىــدە :مۇســۇلمانالر ئىلىــم
 پەنگــە ســەل قاراشــقا باشــلىغاندىن كېيىــن جاھالــەتپاتقىقىغــا پېتىــپ كەتتــى-19/20 .ئەســىردە ئىلىــم  -پــەن
ئۇچقانــدەك ئىلگىرلــەپ ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر ئېيتقانــدەك:
«كىشــىلەر ســۇدا ئــۈزۈپ ھــاۋادا ئۇچۇشــقا» باشــلىدى .ئەممــا
ئوتتــۇرا ئاســىيا مۇســۇلمانلىرى تېخــى جاھالــەت ئۇيقۇســىدا
ئۇخالۋاتاتتــى .ئەســەردە بــۇ ھەقتــە مەلۇمــات بېرىلگــەن
ئازراقــا مەنپەئــەت ئۈچــۈن ئەنۋەرنــى بېشــىدا كۆتــۈرۈپ
بولــۇپ ،ئەينــى دەۋىردىكــى ئۇيغۇرالرغــا ئوخشاشــا
مەدرىســە ياكــى مەھەللــە مەكتەپلىرىدىكــى ئوقۇشــلۇقالر يۈرىۋاتقــان ســالىھ مەخســۇمنىڭ ئېغىزىدىــن «ئەنۋەرنىــڭ
بىــر پۈتــۈن دىنىــي ۋە ئەدەبىــي بىلىملەردىــن تەركىــپ تاپقــان بىــرەر كەمبەغــەل بىلــەن ئېزىلىشــىپ ئولتۇرغىنىنــى كۆرســە
ئىچىــدە خاپــا بولــۇپ «كۇللۇشــەيئىن يەرجىئــۇ ئىال ئەســلىھى
بولــۇپ تەبىئىــي پــەن بىلىملىــرى يــوق ئىــدى.
ئەســەرنىڭ تىلــى ھەققىــدە :ئەســەر ئالدىنقــى ئەســىرنىڭ (ھەممــە نەرســە ئــۆز ئەســلىگە قايتىــدۇ) ...پــەس ھەمىشــەم
-60/80يىللىرىــدا ئۇيغۇرچىــدە نەشــردىن چىققــان بولغاچقــا؛ پەســلىكىنى قىلىــدۇ» دەپ ئوياليتتــى.

خەلقنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرى ھەققىــدە :بىــر
جەمئىيەتنــى چۈشــىنىش ئۈچــۈن ئۇ جەمئىيەت كىشــىلىرىنىڭ
كۆزقاراشــلىرى ۋە مەلــۇم ئىشــارغا تۇتقــان پوزىتسىيەســى
ئــەڭ مۇھىــم ئامىــل ھېســاپلىنىدۇ.
-19ئەســىرنىڭ ئاخىرىدىكــى ئۆزبېــك خەلقىنــى
تونۇشــىمىزغا ۋە بــۇ تونۇشــتىن ئۇيغۇرالرغــا بېقىشــتا بــۇ
ئەســەر مەلــۇم دەرىجىــدە بىزگــە ياردەمچــى بولىــدۇ .بىــز بــۇ
ھەقتــە كــۆپ ســۆز قىلمــاي ئەســەردىن بىــر نەچچــە مىســال
كەلتــۈرۈش ئارقىلىــق كۇپايــە قىلىمىــز.
«...ياخشــى تۇرمــۇش كەچــۈرۈش ئۈچــۈن ئەمــەس،
كۆپەيتىــش ئۈچــۈن ياشــايتتى»

ئەنــۋەر ئوبــرازى ھەققىــدە :ئەســەرنىڭ بــاش پېرســوناژى
ئەنۋەرنــى تەھلىــل قىلىــش بەلكىــم بــۇ مۇالھىزىنىــڭ ئــەڭ
مۇھىــم قىســمى بولســا كېــرەك! چۈنكــى ئەنــۋەر يېڭــى
زاماندىكــى يېڭــى ئىنســانالرنىڭ ئۈلگىســى ھېســاپلىنىدۇ.
ئابدۇلــا قادىــرى ئەنــۋەر ئارقىلىــق مەيلــى مۇنــەۋۋەر ســوۋېت
ئىتتىپاقــى پۇقراســى ئوبرازىنــى ياكــى يېڭــى ئۆزبېــك پۇقراســى
ئوبرازىنــى ياراتماقچــى بولغــان بولســۇن ،مۇۋەپپىەقىيەتلىــك
ھالــدا كىشــىلەرگە بىــر ئۈلگــە تىكلــەپ بېرەلىــدى .ئۇنداقتــا
ئەنۋەرنىــڭ بىزنىــڭ دىققىتىمىزنــى تارتقــان تەرەپلىــرى
قايســىالر؟ تۆۋەنــدە كــۆرۈپ باقايلــى.

ئەنــۋەر خەلقپــەرۋەر بىــرى ،ھەرۋاقىــت ئاددىــي خەلقنىــڭ
«خانغــا <ســاداقەت> بىزنىــڭ ئادەملەرنىــڭ پىكرىچــە
مەنپەئەتىنــى ياقىاليدىغــان ۋە خەلــق تەرىپىدىــن ســۆيۈلگەن بىر
بىــرەر مەنپەئەتنىــڭ تەقەززاســىدۇر»
ئوبــراز .ئــۇ زالىــم ھاكىمىيەتنىــڭ خەلقكــە زۇلــۇم سېلىشــلىرىغا
كىتابىمىزنىڭ ئەڭ كاتتا تەمەخورى ســالىھ مەخســۇمنىڭ
چىدىمايــدۇ ۋە يۇقىــرى مەنســەپلەرنى بــۇ زۇلۇمالرغــا شــېرىك
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بولــۇپ قېلىشــتىن ئەنســىرىگەنلىكى ئۈچــۈن قوبــۇل قىلمايــدۇ.
ئــۇ بــەزى ئىشــارنىڭ ھەقســىزلىق ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ،
ئەممــا ھەقســىزلىقكە قارشــى كــۈرەش قىلمايــدۇ ياكــى
قىاللمايــدۇ...

ھاياتــى ۋە ئىجادىيىتــى ،روماننىــڭ قىســقىچە مەزمۇنــى،
روماندىكــى ئىجابىــي ۋە ســەلبىي پېرســونازالرنىڭ قىســقىچە
تونۇشتۇرۇلىشــى ،رومــان ھەققىــدە مۇالھىــزە ۋە ســىنىپىي
كــۈرەش ،ســاختا دىنىــي زاتــار ،زامانىســىنىڭ ئەدەبىــي تىلــى،
زامانىســىنىڭ مائارىپــى ،خەلقنىــڭ قىممــەت قاراشــلىرى،
ئەســەرنىڭ تىلــى ۋە ئەنــۋەر ئوبــرازى قاتارلىقــار ھەققىــدە
پىكىــر يۈرگــۈزۈش قاتارلىقــار.

ئەنــۋەر باشــتا دەپ ئۆتكىنىمىــزدەك ،كىشــىلەرگە پەقەتــا
يامانلىــق قىلمايدىغــان ،ھەتتــا دۈشــمەنلىرىگىمۇ ياخشــىلىق
قىلىشــقا ئۇرۇنىدىغــان بىــرى .ئاپتورنىــڭ ئەنۋەرنىــڭ
ئەدەبىــي ئەســەرلەر كىشــىنىڭ ھــەم كۆڭلىنــى ئاچىــدۇ،
ئېغىزىدىــن ئۇنىڭغــا پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن دۈشــمەنلىك
قىلىۋاتقانالرغــا قارىتــا ئېيتقــان «ياخشــىلىق قىــل ،دەرياغــا ھــەم تەلىــم  -تەربىيــە بېرىــدۇ .ئەدەبىــي ئەســەرنىڭ يەنــە بىــر
تاشــا .بالىق(بېلىــق) بىلمىســە ،خالىق(ياراتقۇچــى) بىلــەر» قالتىــس يېــرى ئــۇ ســىزنى مەلۇم بىــر قېلىپقا ســوالپ قويمايدۇ.
ســۆزى كىشــىنى ئويالندۇرىــدۇ .گــۈزەل ئەخالقلىــق بولــۇش ،ســىز تەپەككــۇر تۇلپىرىڭىزنــى خالىغانچــە چاپتۇرااليســىز.
كىشــىلەرگە ياخشــىلىق قىلىــش ۋە ياخشــىلىققا بۇيــرۇش مــەن بىــر نەچچــە كــۈن تەپەككــۇر قايناملىرىغــا چۆكتــۈم ۋە بــۇ
ئىســام دىنىمىزنىــڭ بۇيرۇقلىرىدىــن بىــرى ،ئەممــا دوســتقا پىكىرلىرىمنىــڭ مەھســۇلىنى ئۇشــبۇ يازمىــدا ئوقۇرمەنلەرگــە
دوســتتەك ،دۈشــمەنگە دۈشــمەندەك مۇئامىلــە قىلىشــمۇ ســۇندۇم .ئەلۋەتتــە ،قانچىلىــك توغــرا ،قانچىلىــك خاتــا
ھــەم ئىســام دىنىمىزنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم پرىنســىپلىرىدىن بىــرى ئۇنىســى نامەلــۇم!
ھېســاپلىنىدۇ .ئــوڭ ئېڭىكىگــە بىــر شــاپىالق ئۇرســا ،ســول
ئاخىرىــدا بــۇ مۇالھىزىنــى روماندىكــى مــەن ئــەڭ ياقتۇرغان
ئېڭىكىنــى تۇتــۇپ بېرىدىغــان بــۇ خىــل خاراكتېــر بىزلەرگــە ئۇشــبۇ ســۆز بىلەن تۈگىتىشــنى خااليمەن:
جاھىــل ســوپىالر بىلــەن بىرگــە كىرىــپ كەلگــەن بولســا كېــرەك.
«زۇلــۇم قانچــە كۈچەيســە ،ئۇنىڭ
دوســت  -دۈشــمەنگە بولغــان مۇھەببــەت  -نەپرەتنىــڭ
ئۆمرىنىڭ شــۇنچە قىســقا بولۇشى
ئېنىــق بولىشــى بىزنىــڭ مەيدانىمىزنــى بەلگىلەيــدۇ.
تەجرىبىلەردە ئىسپاتالنغان».
ئىنســانغا رەھىمدىللىــق ياراشــقاندەك ،ۋاقتــى كەلگەنــدە
رەھىمســىزلىكمۇ ھــەم يارىشــىدۇ .چۈنكــى كائىناتنــى
ئابدۇلــا قادىــرى -1894يىلــى تاشــكەنتتە تۇغۇلغــان .رۇس
ياراتقۇچــى ئالالھنىــڭ رەھىــم  -شــەپقەت قىلغۇچــى دەپ
مەكتىپىدىكــى ئوقۇشــىنى -1912يىلــى پۈتتۈرىــدۇ ۋە بــۇ
جەريانــدا رۇس كالسســىك ئەدەبىياتــى بىلــەن تونۇشــۇش
ســۈپىتى بولغانــدەك ،غــەزەپ قىلغۇچــى دەپمــۇ ســۈپىتى
پۇرســىتىگە ئېرىشــىدۇ-1915 .يىلــى مەدرىســىدە ئــەرەب
بــار .ئالالھنىــڭ يــەر يۈزىدىكــى تەجەللىســى بولغــان بىــز
تىلــى ،پــارس تىلــى قاتارلىــق تىلالرنــى ،ئىســام ئىلىملىرىنــى
ئۆگىنىــدۇ-1917 .يىلــى ئۆكتەبىــر ئىنقىالبىدىــن كېيىــن
ئىنســانالردىمۇ ھــەم ئــۇ ســۈپەتلەرنىڭ تېپىلىشــى شــەرتتۇر.
بىزچــە بولغانــدا ،ئەنــۋەر ئوبرازىنىــڭ تەھلىلــى ئۆزبېــك
ئەدەبىياتىــدا ئىنتايىــن مۇھىــم ئــورۇن تۇتىشــى مۇمكىــن،
چۈنكــى ئــۇ ئۆزبېــك ئەدەبىياتىدىكــى تۇنجــى ئۈلگــە
پېرســوناژالرنىڭ بىــرى .بــۇ ھەقتــە بەكــرەك تەپســىلىي
ئىزدىنىشــكە توغــرا كېلىــدۇ.
خۇالســە :بىــز بــۇ يازمىــدا ئۆزبېــك يازغۇچــى ئابدۇلــا
قادىرىنىــڭ «مېھراپتىــن چايــان» ناملىــق تارىخىــي رومانىنــى
تۆۋەندىكــى تېمىــار ئاســتىدا تەھلىــل قىلىــپ كىتابنــى
يورۇتــۇپ بېرىشــكە تىرىشــتۇق :ئابدۇلــا قادىرىنىــڭ
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ئىشــچىالر تەشــكىالتىدا ۋە بىــر مەتبەئــەدە ئاكتىــپ خىزمــەت
ئۆتەيــدۇ .پارچە-پارچــە يېزىــپ ئېــان قىلغــان «ئۆتكــەن
يىلــار» رومانىنــى -1926يىلىــدا تۈپلــەپ كىتــاب شــەكلىدە
نەشــر قىلدۇرىــدۇ .قىســقا مۇددەتلىــك تۈرمــە ھاياتىدىــن
كېيىــن ،ئىككىنچــى نادىــر رومانــى «مىھراپتىــن چايان»نــى
يېزىــپ چىقىــدۇ 1936 .ۋە -1939يىللىــرى ئارىســىدا
ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان
«چــوڭ تازىــاش» ھەرىكىتىــدە ھاكىمىيەتكــە قارشــى تــۇرۇش
جىنايىتــى بىلــەن ئەيىبلىنىــپ -1937يىلــى -12ئاينىــڭ
-31كۈنــى قايتىدىــن قولغــا ئېلىنىــپ تۈرمىگــە تاشــلىنىدۇ.
-1938يىلــى -10ئاينىــڭ -4كۈنــى ،توققــۇز ئــاي تۈرمىــدە
ســوراق ۋە قىيناشــتىن كېيىــن ئىنقىالبقــا قارشــى تــۇرۇش
باھانىســى بىلــەن تاشــكەنتتە مەخپىــي ئۆلتۈرۈلىــدۇ.

»مەۋجۇتلۇق
تەشنالىقى« دىن ئويلىغانلىرىم
ئايگۈزەل ئابلىمىت

ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى
مېيىپالر مائارىپى كەسپى ئوقۇغۇچىسى

مۇھاجىرەتتىكــى پۈتكــۈل ھېــس  -تۇيغۇلىرىنــى مۇپەسســەل
ئىپادىلەپ بېرەلمىســىمۇ ،مەلۇم مەســىلىنى چۈشــەندۈرىۋېتىپ
ئىچىگــە يۇتۇۋەتكــەن تــاالي ھېســلىرىنى (ئاپتورنىــڭ
يېزىــش ئۇســلۇبىنى ئاز-تــوال ئاڭقىرااليدىغــان ئىخالســمەن
ئوقۇرمەنلەردىــن بىــرى بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن) ھېــس
قىاللىغانىدىــم.

ئۇســتاز ئابدۇقادىــر جااللىدىننىــڭ يەنــە بىــر شــاھانە
ئەســىرى بولغــان «مەۋجۇتلــۇق تەشــنالىقى» ناملىــق
كىتابىنىــڭ ئــاز بىــر قىســمىنى -2013يىللىــرى ئەتراپىــدا
«شــىنجاڭ ياشــلىرى» ژۇرنىلىدىــن ئوقۇغان ئىدىم .ئۇســتازنىڭ
كامبىرىــج ئۇنىۋېرســىتېتىنى زىيــارەت قىلغانلىقىنــى بىلەتتىــم،
لېكىــن بــۇ زىيارەتتىــن ئالغــان ھوســۇل ۋە تۇيغۇلىرىنــى كىتابنــى
ئوقــۇش ئارقىلىــق تېخىمــۇ چوڭقــۇر زەرەتلەنگــەن ھالــدا ھېــس
ئاپتــور ئەنگلىيىگــە بېرىشــتىن ئىلگىــرى ،ئىنگلىــز تىلــى
قىلدىــم.
پراكتىكىســى ئۈچــۈن بىــر مەزگىــل شــېنجىندا ئىقامــەت
ئاپتــور چەكســىز ئىزتىــراپ ۋە تەئەججۈپلــەر ئىلكىــدە ئېتىــدۇ .بــۇ جەريانــدا ئىچكىرىدىكــى پارتىــزان تىجارەتچــى
بېرىتانىيــە ســەپىرى ئۈچــۈن بوســۇغا ئاتاليــدۇ .ئــۆز قىممــەت ئۇيغــۇرالر ۋە تــار بىــر بېلىقچىلىــق كەنتىدىــن دۇنيــاۋى
قارىشــىغا مۇخالىــپ نۇرغۇنلىغــان كېچىكلەردىــن ئۆتىــدۇ .تىجــارەت شــەھىرىگە ئايالنغــان شــېنجىن ھەققىــدە
مۇھەممــەد فۇزۇلىينىــڭ يۇرتــى ئەزەربەيجانــدا ئۆكۈنىــدۇ .ئويلىنىــدۇ .تــار بېلىقچىلىــق كەنتىنــى دۇنيــاۋى چوڭ شــەھەرگە
شېكىســپىرنىڭ يۇرتىــدا ســېھىرلىك كەچۈرمىشــلەرگە ئايالندۇرغىنــى سىياســەت ئىــدى .ئەقلىمگــە نېفىت شــەھىرى
شــاھىت بولىــدۇ .گەرچــە كىتابتــا يازغانلىــرى ئۇســتازنىڭ قارامــاي ،قــاش تېشــى دىيــارى خوتــەن ۋە شــۇنچىۋاال بايلىــق
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ئىچىــدە تۇغۇلغــان تۇرۇقلــۇق ،يوقســىزلىقتىن مەكتەپتــە
ئوقۇيالمــاي دېھقــان بولــۇپ كەتكــەن تــاالي «نيوتــۇن،
ئېينىشــتىيىن» لىرىمىــز كەلــدى .قــول ئىچىگــە ئىگىلەتتــى،
تــاالي مۇمكىنســىزلىكلەرنى ھــەل قىلغــان نومۇسســىز
سىياســەت بىزگــە كەلگەنــدە ئىشــقا يارىمايتتــى.
ئاپتــور ئىچكىرىدىكــى ئۇيغــۇر پارتىــزان تىجارەتچىلەردىــن
ســۆز ئاچقىنىــدا ســۆيۈنۈش ئارىــاش ئېچىنىــش قەلــب
قەپىزىمنــى ئورىۋالــدى .چۈنكــى ئېســىمگە يىلــار ئىلگىــرى
ئوقۇغــان «رۈيلىدىكــى كۈنســايىن كۆپىيىۋاتقــان ئۇيغــۇر
قەبرىســتانلىقى» ناملىــق ماقالــە كەلــدى .رۈيلى-يۈننــەن
ئۆلكىســىنىڭ بىــر شــەھىرى بولــۇپ ،ماقالــە بــۇ شــەھەردە
ئولتۇراقلىشــىپ زەھــەر ســاتىدىغان ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە
يېزىلغانىــدى .رۈيلىدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھــەر كۈنلــۈك
تۇرمۇشــى نورمــال باشــلىناتتى .ئــۇالر ســەھەردە پاكىز يۇيۇنۇپ
 تارىنىــپ بامــدات نامىزىنــى مەســچىتتە ئۆتەيتتــى .نامــازداياراتقۇچىدىــن شــۇ كۈنلــۈك نېسىۋىســىنى ئۇلغايتىشــىنى
تىلەيتتــى .نامازدىــن كېيىــن «ســودا» ئۈچــۈن تــەرەپ -
تەرەپكــە راۋان بوالتتــى« .ســودا» دېگىنىمىــز خروئىــن
سودىســى ئىــدى .بــۇ خروئىنالرنــى توشۇشــتا ھامىلىــدار
ئايالــار ئىشــقا ســېلىناتتى .خروئىــن قاچىالنغــان بوالقچىنــى
ئايروپىالنغــا چىقىشــتىن ئىلگىــرى پۈتۈنــا يۇتــۇپ،
ئايروپىالندىــن چۈشــكەندىن كېيىــن تاھــارەت ســۇندۇرۇش
يولــى ئارقىلىــق بوالقچىغــا قايتــا ئېرىشــەتتى .تەلەيلىكلىــرى
خروئىننــى ســاق  -ســاالمەت يەتكۈزەلەيتتــى .بەزىلىرىنىــڭ
بولســا يۇتىۋالغــان خروئىــن بوالقچىلىــرى ســەپەر جەريانىــدا
قورســاق ئىچىدىــا يېرىلىــپ ،ئۆلــۈپ كېتەتتــى .رۈيلىدىكــى
ئۇيغــۇر قەبرىســتانلىقى مۇشــۇنداق كۆپەيگەنىــدى .بــەگ
بولىدىغــان يىگىتلــەر مــاالي بولــدى ،خانىــش بولىدىغــان
قىــزالر دېــدەك بولــدى ،قەبرىلىــرى نەلەردىــدۇر غېرىبســىنىپ
قالــدى.

خىتتايغــا ســېتىپ ،شــەھەرگە كىرىــپ قىمــار ئوينــاپ،
بىــر كېچىدىــا خانىۋەيــران بولغــان نۇرغــۇن دېھقاننىــڭ
ھېكايىســىنى ئاڭلىدىــم .يەنــە ئۆمرىــدە ئۇنچىلىــك پۇلنــى
تۇنجــى قېتىــم كۆرگــەن ســاددا دېھقانالرنىــڭ ئائىلىســىنى
تــەرك ئەتكــەن ھېكايىســىنىمۇ ئاڭلىدىــم .ئاپتورنىــڭ
دېگىنىــدەك قىيامــەت راســتتىنال شــۇ ئىكــەن .قىسقىســى،
نادانلىــق قىيامــەت ئىكــەن.
ئاپتــور ئايروپىــان ئالمىشــىش ســەپىرىدە ئەزەربەيجــان
ئايرودرومىــدا بىــر قانچــە ســائەت ســاقاليدۇ .مۇھەممــەد
فۇزۇلىــي ،ھەيــدەر ئەلىيىــۋ توغرىســىدا ئويلىنىــدۇ ۋە
ئوقۇرمەنلەرنــى ھەيــدەر ئەلىيىــۋ ۋە ســەمەد ۋۇرغــۇن ھەققىــدە
ئويلىنىــپ بېقىشــقا چاقىرىــدۇ .ئاپتورنىــڭ چاقىرىقــى بىلــەن
ھەيــدەر ئەلىيىــۋ توغرىســىدا بىر ئــاز ئىزدەندىم .ھەيــدەر ئەلىيىۋ
ئەزەربەيجــان تارىخىدىكــى مۇھىــم يولباشــچىالردىن بىــرى
ھېسابالنســىمۇ ،لېكىــن تەختكــە چىقىــش ئۈچــۈن ســوۋېت
ئىتتىپاقــى كوممۇنىســت پارتىيىســىنىڭ شــۇ چاغدىكــى
رەئىســى لىئونىــد پىرىژنىۋغــا ھــەر خىــل ۋاســىتىلەر بىلــەن
ياخشــىچاق بولۇشــقا ئۇرۇنغــان ۋە تەدرىجىــي ھالــدا ئۆســۈپ،
ئەزەربەيجــان دۆلــەت بىخەتەرلىــك كومىتېتىنىــڭ رەئىســى
ئۇنۋانىغــا ئېرىشــكەن .بــۇ قىلمىشــار پىرىژنىۋدىــن كېيىــن
تەختكــە چىققــان گورباچىيــوف تەرىپىدىــن ئاشــكارىالنغاندىن
كېيىــن ،ئۇنىڭغىمــۇ ياخشــىچاق بولۇشــقا تىرىشــقان ،ھەتتــا
يــۈرەك كېســىلى بىلــەن دوختۇرخانىــدا ياتقىنىدىمــۇ بــۇ
نىيىتىدىــن يانمىغــان .مېنىڭچــە ســەمەد ۋۇرغــۇن بىلــەن
ھەيــدەر ئەلىيىۋنــى سېلىشــتۇرغانلىق  -ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر
بىلــەن نــۇر بەكرىنــى سېلىشــتۇرغاندەكال بىــر ئىــش.

ئاپتــور ئەنگلىيەگــە بارغىنىــدا ،ئۇيەردىكــى ئىنســانالر
بىلــەن بولغــان كىشــىلىك مۇناســىۋەت ،ئۆگىنىــش ۋە ياشــاش
جەريانىــدا ئــاز بولمىغــان سەرگۈزەشــتلەرگە ئۇچرايــدۇ .بــۇ
جەريانــدا ئەنگلىيىلىكلــەر بىلــەن ئۇيغۇرالرنــى سېلىشــتۇرۇپ
ئاپتــور يەنــە «:ھېچقانــداق ســانائەت ۋە شــەھەر ئېڭىغــا قارا  -قويۇق ئەيىبلىمەســتىن ،بەلكى ئۆگىنىشــكە تېگىشلىك
ئىگــە بولمىغــان دېھقاننــى سانائەتلەشــتۈرۈپ قويــۇش يەرلەرنــى ئىنچىكىلــەپ چۈشــەندۈرىدۇ .بۇالرنىــڭ ئارىســىدا
شەخســەن مۇھىــم دەپ ئويلىغانلىرىــم تۆۋەندىكىچــە:
قىيامەتنىــڭ ئــۆزى شــۇ! » دەپ يازىــدۇ.
تېرىلغــۇ يەرلىــرى ئېچىۋېتىــش پىالنىغــا ئۇيغــۇن
كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن يېرىنــى مەلــۇم مىقداردىكــى پۇلغــا
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«ئــۇالر ئىنجىــل ،ئــادەت قانۇنــى ،شېكىســپىر ،بېكــون،
مىلتــون ،پاپپــى ،بۇرنىــس ۋە ســىكوتالرنىڭ ئەســەرلىرىدىن

نەقىــل ئېلىــپ سۆزلىشــىدۇ».

1

ۋەتەندىكــى چېغىمــدا ئەتراپىمــدا «يۈســۈپ خــاس
ھاجىــپ بوۋىمىــز شــۇنداق دېگەنىكــەن»« ،ئابدۇشــۈكۈر
مۇھەممەتئىمىــن ئېيتىدۇكــى…» دېگەنــدەك جۈملىلەرنــى
ھېــچ ئــاڭالپ باقمىغــان ئىدىــم ،بۇالرنــى پەقەتــا ئەدىبلىرىمىــز
ۋە يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ ئاغزىدىــن ئاڭاليتتــۇق« .قۇرئــان
كەرىــم» ۋە ھەدىســلەردىن ئېلىنغــان نەقىللەرنىمــۇ جامائەتكــە
تەبلىــغ بەرگــەن ئۆلىماالردىــن ئاڭاليتتۇقكــى ،نورمــال ھاياتتــا
بۇنــداق ئەھــۋال بىلــەن ئۇچرىشــىش نىســبىتى ئىنتايىــن
تــۆۋەن ئىــدى .تامالرغــا بولســا كوممۇنىــزم شــوئارلىرى،
پىالنلىــق تۇغــۇت چاقىرىقلىــرى يېزىلغانىــدى .تەخمىنــەن
-2015يىللىــرى ئەلــى قۇرباننىــڭ «يۈســۈپ خــاس
ھاجىــپ خەلقئــارا چــوڭ بازاردىــن ئۆتســە ھېچكىممــۇ
تونىمايــدۇ» دېگــەن ئەدەپســىزلىكى تۈپەيلىدىــن،
دۆلەتلىــك -1دەرىجىلىــك پســىخىكا مەسلىھەتچىســى
زىۋىــدە ئابدۇكېرىــم بــۇ ئەدەپســىزلىككە ئېتىــراز بىلــدۈرۈپ،
ئىككىســىنىڭ ئارىســىدىكى مۇنازىــرە خېلــى ۋاقىتقىچــە داۋام
قىلغــان ئىــدى .ئەگــەر ئاشــۇ كەمســىتىلگەن يۈســۈپ خــاس
ھاجىــپ بولمىغــان بولســا ،ئەلــى قۇربــان ئىســىملىك بــۇ
شــەخس ئاللىبــۇرۇن مىللىــي كىملىكىنــى ئۇنتــۇپ ،ئۆزىنــى
«ۋاڭ ئەلــى» دەپ ئاتــاپ يۈرگــەن بوالتتــى .بىــر قانچــە
كىتابتىــن يادلىۋالغــان چەتئەللىكلەرنىــڭ ئەقلىيــە ســۆزلىرىنى
ھــەر لېكسىيىســىدە قايتىــاپ ســۆزلەپ ،ئــازراق شــۆھرەت
تېپىپــا ئەدىبلىرىمىزنــى «كونىلىــق» ســاناپ ،ئەســلىنى
ئۇنتــۇپ قالغانالرغــا يەنىــا شــۇ كونىلىرىمىزنىــڭ «ئەســلى -
ۋەســلىڭنى ئۇنۇتمــا ،شــىر  -چورۇقۇڭنــى قۇرۇتمــا» دېگــەن
ســۆزى بىلــەن ئاگاھالندۇرىمــەن .ۋە ياشــارغا خىتابىــم
شــۇكى ،ئىنگلىــزالر ئىنجىــل ۋە بىكونالردىــن ،تۈركلــەر جامــال
ســۈرەييا ،مەھمــەت ئاكىفالردىــن نەقىــل كەلتۈرگەنگــە
ئوخشــاش ،بىزمــۇ دىئالوگلىرىمىــزدا «قۇرئــان كەرىــم» دىــن،
ھەدىســلەردىن ،شــاھانە ئەســەرلىرىمىزدىن ،شــائىرلىرىمىزدىن
نەقىــل كەلتۈرەيلــى .ھېــچ بولمىغانــدا «يىلالرغــا جــاۋاب»
شــېئىرىنى يادقــا ئوقۇشــنى بىلەيلــى! چۈنكــى دۇنيــا مىقياســىدا
ھازىرغــا قــەدەر ۋاقىتقــا جــەڭ ئېــان قىلغــان ســاناقلىقال
ئىنســان بــار .لۇتپۇلــا مۇتەللىــپ شــۇالردىن بىــرى.
-108 -1بەت
-66 -2بەت

«-زىيالىيــار يــوق ئەمــەس ،لېكىــن كۆپمــۇ ئەمــەس،
مۇشــۇ زىيالىيالرمــۇ ھەمكارلىشــىپ ئىــش قىلىشــنى ئۆگىنىــپ
بواللمىــدى .بىــرى يەنــە بىرىنىــڭ يېتەكلىشــىنى قوبــۇل
قىاللمايــدۇ.
ۋاھ ،ئىشــىڭالر تولىمــۇ كاج ئىكــەن- ،دېــدىئېد مۇ نــد 2 » .
تولۇقســىز ئوتتۇرىنىــڭ -2يىللىقىــدا ئوقۇۋاتقىنىمــدا،
يالقــۇن روزى ۋە مۇختــار بۇغرانىــڭ «ئۈرۈمچــى كەچلىــك
گېزىتــى» دە بىــر  -بىرىگــە قىلىشــقان ھۇجۇملىــرى ھازىرغىچە
ئېســىمدە .يالقــۇن روزى مۇختــار بۇغرانى كۆچۈرمىكەشــلىكتە
ئەيىبلىگــەن ،ئارقىدىنــا مۇختــار بۇغــرا بايانــات ئېــان قىلىــپ
ئۆزىنــى ئاقلىغــان ۋە يالقــۇن روزىنىــڭ «مەمتىلــى ئەپەنــدى»
ناملىــق كىتابىنىــڭ بىــر قانچــە بېتىنــى ئىشلەشــكە قاتنىشــىپ
قويــۇپ ،ئاپتــورالر قاتارىدىــن ئــورۇن ئېلىۋالغانلىقىغــا
نارازىلىقىنــى ئىپادىلىگــەن .ھــەر ئىككىلىســى تاالنتلىــق
ئەدىبلىرىمىــز .مەنچــە داڭلىقــار خەلققــە ئۈلگــە بولۇشــنى
ئالدىنقــى شــەرت قىلىــپ ،ھــەر قانچــە ئۆتكــۈر زىددىيەتتىمــۇ

«زالىمالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن
ئالالھنى بىخەۋەر دەپ ئويلىمىغىن.
ئالالھ ئۇالرنى جازاالشنى (شۇ
كۈننىڭ دەھشىتىدىن) كۆزلەر
چەكچىيىپ قالىدىغان كۈنگىچە
(يەنى قىيامەت كۈنىگىچە)
كېچىكتۈرىدۇ».
ئىبراھىم سۈرىسى
-42ئايەت
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ئورتــاق نۇقتىنــى تېپىــپ چىقىــپ مەســىلىنى ھــەل قىالاليــدۇ.
بــۇ زىددىيەتلــەر دەۋا ســېپىمىزدىكى تــاالش  -تارتىشــارنىمۇ
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .قارشــى تەرەپنــى دەۋا يولىدىكــى
ئورتــاق سەپدىشــى قاتارىــدا كۆرمــەي ،دۈشــمىنى قاتارىــدا
كــۆرۈش ،چېڭىغــا چىققانــدا «ئىشــپىيون» دەپ ئەيىبلــەش،
ئوتتۇرىــدا قالغــان خەلقنىــڭ زادى قايســى تەرەپنــى قولــاش
كېرەكلىكىنــى بىلەلمــەي گاڭگىــراپ قېلىشــى قاتارلىقــار
مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى .دەۋاســىدا
چىــڭ تــۇرۇش ئــۆزى خالىغــان باشــامچىالرغا قــارا  -قويــۇق
ئەگىشــىش ئەمــەس ،بەلكــى كىشــىنىڭ ئــۆز قىممــەت
قارىشــى ۋە ئېتىقادىغــا ئــەڭ ئۇيغــۇن كەلگىنىنــى تاللىشــى ۋە
شــۇ يولدىــن ۋاز كەچمەســلىكىدۇر .بىرلەشــكەن قەلبلەرنىــڭ
بىرلەشــكەن دۆلەتلەردىنمــۇ كۈچلــۈك ئىكەنلىكىنــى
ئۇنتۇماســلىقىمىز الزىــم.
«كۈنىمىــزدە مۇســاپىرەتكە ئۆزىنــى بېغىشــلىغان ھــەر
بىــر ئــادەم بىــر ئىزچــى بواللىغاندىــا ،تااليلىغــان قەشــقەر
كوچىســىنى زۇۋانغــا كەلتۈرگىلــى بولىــدۇ .نــاۋادا ئۇالرنىــڭ
ئۆزلىــرى ھايــات سودىســىنىڭ قاينىمىــدا يۈتــۈپ كەتســە،
ئۇالرنىــڭ دېرىكىنــى قىلىــپ ،ئــادەم ئىــزدەش ئېالنــى
3
بېرىدىغانــار چىقمــاي قالمايــدۇ.».
ئەســەت ســۇاليمان «ئۆزلۈك ۋە كىملىك» ناملىق ئەســىرىدە
شــىۋىت مىسســىئونېرلىرىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا قەشقەردىن بىرقانچە
ئۇيغۇر قىزىنى خرىســتىئان دىنىي قائىدىســى بىلەن يۇيۇندۇرۇپ،
خرىســتىئان مۇرىتــى ھالىتىــدە شىۋىتســىيىگە ئېلىــپ
كەتكەنلىكىــدەك تارىخىــي مەلۇماتنــى بەرگــەن .چوقۇندۇرۇلغــان
قىزالرنىــڭ كېيىنكــى ھاياتــى ھەققىــدە ھېچقانــداق مەلۇماتقــا
ئېرىشــكىلى بولمىغــان .ھازىرغىچــە مېنىڭمــۇ ئــەڭ قىزىققــان
مەســىلىلىرىمدىن بىــرى مۇشــۇ بولســا كېــرەك .بەلكىــم شــۇ
قىزالرمــۇ كېيىنكــى ھاياتىــدا يۇرتىنــى ســېغىنغاندۇ ،يۇرتىغــا
قايتىــش ئارزۇســى بولغانــدۇ… لېكىــن ئۇالرنىــڭ بــۇ ئارزۇســىغا
نېمــە توســقۇنلۇق قىلغانــدۇ؟ ۋەتەنــدە بېشــىمىزدا كۆتۈرگــەن،
لېكىــن چەتئەلگــە چىقىۋېلىــپ بېشــىنى ئىچىگــە چۆكــۈرۈپ
تىمتــاس ياشــاۋاتقان داڭلىقلىرىمىزمــۇ يــوق ئەمــەس .ئۇســتاز
ئابدۇقادىــر جااللىدىننىــڭ بــۇ كىتابتا ئىســمايىل قادىرنىڭ «تەبىر
ســارىيى» ناملىــق كىتابىنــى ئوقــۇپ بولغــان كۈنــى كېچىســى بىــر
چــۈش كۆرگەنلىكىنــى بايــان قىلىــدۇ .چۈشــىدە ئــوت ۋە ســۇغا
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بۆلۈنــۈپ يېمىرىلىۋاتقــان يەرشــارىدا ئۆزىنىــڭ ئوتقــا چۈشــۈپ
كېتىۋاتقانالرنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن قولىنى ســۇنغانلىقى ،لېكىن
بەزىلەرنىــڭ ســازلىققا چۆكــۈپ كەتكەنلىكىنــى يازىــدۇ .ئەجەبــا
ســازلىققا چۆكــۈپ كەتكەنلــەر ئەنــە شــۇ يــات ئەللــەردە تىمتاس
ياشاشــنى تاللىغانالرمىدۇ؟ ئوتقا چۈشــۈپ كەتكەنلەرنى قانداق
قۇتقــۇزۇش كېــرەك؟ ئاپتــور چۈشــىدە ئۆزىگــە خىتــاب قىلغــان
ســۆگەت دەرىخىگە «ئۆزىنى ئۆزى قۇتقۇزمىغانالرنى قۇتقۇزماق
تــەس» دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ .دۇنيــا كۈنتەرتىپــى قۇرۇلــۇپ،
ھەركىــم ئۆز تېرىتورىيىســىدە مەزمۇت ياشــاۋاتقان مەزگىللەردىمۇ
كىملىكىمىــز ســورالغىنىدا خېلــى ۋاقىتقىچــە «قەشــقەرلىك،
ئاتۇشــلۇق» دەپ جــاۋاپ بېرىــپ كەلــدۇق .ئەســەت ســۇاليمان
«تەكلىماكانغــا دۈملەنگــەن روھ» كىتابىــدا ھەتتــا بەزىلەرنىــڭ
«مــەن ،ئەلھەمدۇلىلــاھ چەنتــۇ» دەپ جــاۋاپ بەرگەنلىكىنىمــۇ
ئېيتىــپ ئۆتىــدۇ .تەلىيىمىزگــە بــەزى ئويغــاق يولباشــچىلىرىمىز
ۋە تۈركولوگالرنىــڭ تەتقىقاتلىــرى نەتىجىســىدە بۈگۈنگــە
ئۇلىشــالىدۇق .روس تۈركولوگلىــرى غەرەزلىــك ھالــدا تۈركىــي
خەلقلەرنىــڭ مەركىزىــي كۈچىنى تارقىتىۋېتىش نىيىتىــدە ئۇالرنى
ھەرخىــل ئىرقالرغــا بۆلۈۋەتكــەن بولســىمۇ ،لېكىــن ئۇالرغــا بــۇ
پۇرســەتنى بەرگەنمــۇ يەنىــا ئۆزىمىــز.
خۇســۇمەت ،ئــۆچ  -ئــاداۋەت ،نادانلىــق دەۋرى
ئاخىرالشســۇن .چۈنكــى پىچــاق ســۆڭەككە يەتتــى .بىرلىــك
ۋە باراۋەرلىكنىــڭ ،ئورتــاق گۈللىنىشــنىڭ ۋاقتــى كەلــدى.
ئۇيۇشــقاقلىق ،ئىناقلىقنــى ئــەڭ يۈكســەك دەرىجىــدە رونــاق
تاپقۇزۇشــنىڭ مەنبەســى نېمــە؟ بــۇ ســوئالغا يەنىــا ئۇســتاز
ئابدۇقادىــر جااللىدىننىــڭ كىتابتىكــى ئاخىرقــى ســۆزلىرى
ئارقىلىــق جــاۋاب بېرىمــەن« :بىــز تەكىتلەۋاتقــان <ئىنــاق
جەمئىيــەت> قاچــان ئىشــقا ئاشــىدۇ؟ بىــز ھــە دېســىال
باشــقىالرغا ئۆزىمىزنىــڭ كــۆزى بىلــەن قارىۋالماســتىن،
ئۆزىمىزگىمــۇ باشــقىالرنىڭ كــۆزى بىلــەن قاراشــنى ئۆگىنەيلــى.
شــۇنداقال باشــقىالرنى شــۇالرنىڭ ئــۆز ئۆلچىمــى بىلــەن
باھاالشــنى بىلىۋااليلــى .كۆزىتىــش بۇلۇڭلىــرى ئۆزئــارا
ئۆتۈشــۈپ تۇرســۇن .ئەنــە شــۇ چاغدىــا بىزدىكــى كىبىــر
ۋە تەمەننــا ئــازالپ ،بىــر  -بىرىمىزگــە بــاراۋەر ھۆرمەتتىكــى
گــراژدان بولــۇپ كۆرۈنىمىــز ،كەلگۈســىدىكى تەرەققىياتتىــن
ھەممىمىــز ئــۆز ئورنىمىزنــى تاپااليمىــز.
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ئۆگىنىشنى ئۆگىنىش
ئادىل قاراخانلى
قەھرىمان ماراش سۈتچى ئىمام ئۇنىۋېرسىتېتى-ئىسالم ئىلىملىرى بۆلۈمى
ئانادولۇ ئۇنىۋېرسىتېتى-خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر بۆلۈمى

ئۆگىنىــش _ ئىنســان دۇنياغــا كەلگەندىــن ئېتىبــارەن ئۆلۈمىگــە قــەدەر داۋاملىشــىدىغان بىــر جەريــان.
ئىنســان ھاياتىــدا نۇرغــۇن نەرســىنى خالىغــان بولســۇن ،بولمىســۇن ئۆگىنىــش ئارقىلىــق ئۆگىنىــدۇ .ئۆگىنىــش
بىــز ئەقلىمىزنــى تاپقاندىــن بېــرى ئــەڭ كــۆپ تەكىتلەنگــەن ،ئۇنىــڭ ھەققىــدە ئــەڭ كــۆپ گــەپ بولۇنغــان ۋە
ئــەڭ كــۆپ يېزىلغــان بىــر مەســىلە ئىكەنلىكىگــە ھېچكىــم ئېتىــراز بىلدۈرمەيــدۇ .بۈگۈنكىــدەك ھــەر كــۈن،
ھــەر ســائەت ،ھــەر دەقىقىــدە بىلىملەرنىــڭ بىر-بىرىنىــڭ كەينىدىــن ئىــز قوغــاپ يېڭىلىنىــپ تۇرىدىغــان بىــر
زامانــدا ياشــاۋاتقانلىقىمىزمۇ ھېچكىمگــە قاراڭغــۇ بولمىســا كېــرەك.
بۈگــۈن ســاغالم شــەكىلدە يېيىــش ئۈچۈنمــۇ ئۆگىنىــش ،دەم ئېلىشــنى جايىــدا قىلىــش ئۈچۈنمــۇ ئۆگىنىــش،
ئىقتىســادچىل شــەكىلدە ئويۇن-تاماشــا قىلىــش ئۈچۈنمــۇ ئۆگىنىــش كېــرەك بولۇۋاتىــدۇ .ئۆگىنىشــنى
ياقتۇرمىغانالرنىــڭ جەمئىيەتكــە تەڭپۇڭلــۇق كۆرســىتەلمەي شــاللىنىپ كېتىدىغانلىقىمــۇ بىــر ھەقىقــەت.
تەكشۈرۈشــلەردە كۆرسىتىلىشــىچە ،ئامازونــدا  13مىــڭ  713دانــە سودا-ســېتىق كىتابــى 17 ،مىــڭ
 352دانــە سىمســىز خەۋەرلىشىشــكە دائىــر كىتــاب 20 ،مىــڭ  392دانــە مائارىپقــا ئاالقىــدار كىتــاب26 ،
مىــڭ  44دانــە ماشىنىســازلىق كىتابــى 24 ،مىــڭ  140دانــە گرافىــك اليىھەلەشــكە ئاالقىــدار كىتــاب بــار.
بۇنىڭدىــن باشــقا ھــەر ســاھەدە مىڭالرچــە كىتــاب ســېتىلىش ئۈچــۈن چىقىرىلماقتــا .ئەگــەر بىرىمىــز كۈنــدە
ئــۈچ ســائەت ۋاقىــت چىقىرىــپ ئىنژېنېرلىــق توغرىســىدىكى كىتابالرنــى ئوقۇماقچــى بولســاق  83يىــل ۋاقىــت
كېتىــدۇ .ئۇنىۋېرســىتېت پۈتتــۈرۈپ ئىككــى يىلدىــن كېيىــن تېخنىــك بىلىملەرنىــڭ يېرىمىنىــڭ يېڭىلىنىــپ
كەتكەنلىكىنــى ،ھــەر كــۈن ناشــتىلىقتا چــاي ئىچىــپ ئولتۇرغــان ۋاقتىڭىــزدا تۈنۈگۈنگــە قارىغانــدا  10كىتــاب،
 3مىــڭ  400بلــوگ ،ۋىكىپېدىيــەدە  9ماقالــە ئېــان قىلىنىدىغانلىقىنــى ئويــاپ باقتىڭىزمــۇ؟
ئۇنداق بولسا نېمىنى ئۆگىنىمىز؟
بىــز ئۆگىنىشــنى ياقتۇرمىغانالرنىــڭ جەمئىيەتتىــن شــاللىنىپ كېتىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ ئۆتتــۇق .دېمــەك،
ھازىــر ئۆگىنىشــنى ياقتۇرمىغانــار بىــر چەتتــە تــۇرۇپ تۇرســۇن ،ئۆگىنىشــنى ئۆگىنەلمىگەنلەرمــۇ جەمئىيــەت
تەرىپىدىــن شــاللىنىپ كېتىدىغــان بىــر زامانــدا ياشــاۋاتىمىز.
بــۇ يېڭىلىنىۋاتقــان ئىلىملەرگــە يېتىشــمەك ،چەكلىــك ھاياتىمىــزدا چەكســىز ئىلىمنــى قوغلىشــىش
ئۈچــۈن ھەممىمىزنىــڭ ئۆگىنىشــنى ئۆگىنىشــىمىز كېرەكلىكىنــى تونــۇپ يېتىشــىمىز بــەك مۇھىــم .ئۆگىنىشــنى
ئۆگىنىــش _ بىزنــى جەمئىيــەت تەرەققىياتــى بىلــەن تــەڭ مېڭىشــىمىزغا ،كۆزلىگــەن نىشــانىمىزغا بېرىــپ
بولغۇچــە ھېرىــپ قالماســلىقىمىزغا يــاردەم بېرىدىغــان ئاساســلىق ئامىــل .شــۇڭا بۈگــۈن ئۆگىنىــش ھەققىــدە
ئەمــەس ،ئۆگىنىشــنى ئۆگىنىــش ھەققىــدە گــەپ قىلىدىغــان بىــر ۋاقىتتــۇر .بىــزدەك قات-قــات ۋەزىپىلەرنىــڭ
ئاســتىدا قالغانالرنىــڭ ئەلۋەتتــە بــۇ مەســىلىنى كۈنتەرتىپكــە قويۇشــى تېخىمــۇ مۇھىــم ۋە تەخىرســىزدۇر.
قېنــى ،ســىزنىڭ بــۇ تېمــا ھەققىــدە نېمــە ئوياليدىغانلىقىڭىزنــى «شــەپەق» ســەھىپىلىرىدە بىــز بىلــەن
ئورتاقلىشىشــىڭىزنى كۈتىمــەن!
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زەكىيە سادىر
ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
پسىخولوگىيە كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ئوقۇش ھاياتىمدىكى ئىسسىق-سوغۇقالر
ســۈرتكەن ئۆزىمىــز بولــۇپ يىقىلغــان يېرىمىزدىــن تىــك
تــۇرۇش مەجبۇرىيىتىمىــز ھــەم بــار .مــەن بۈگــۈن دەبدەبىلىــك،
پاســاھەتلىك ســۆزلەردىن خالىــي ،ناھايىتى يەڭگىــل ،ئاددىي
تىلــدا مۇھاجىرەتتىكــى ھاياتىمنىــڭ پەقــەت بىــر قىســىمىنى
ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن ئورتاقلىشــىمەن .كىچىككىنــە تەســەللىي
ياكــى ئۆرنــەك بولــۇپ قالســا ئەجــەب ئەمــەس.

مــەن ئىســتانبۇل ســاباھەتتىن زەئىــم ئۇنىۋېرســىتېتى،
پســىخولوگىيە بۆلۈمــى ئوقۇغۇچىســى  .ئىنشــائالالھ بــۇ يىــل
ئۈچىنچــى يىللىقنــى باشــايمەن .بــۇ يەرگــە كەلگۈچــە بولغــان
ئــاز كــەم  4يىللىــق ھاياتىمــدا نەچچــە ئــون يىللىــق تۇرمــۇش
دەرســلىرىنى ئۆگەنگــەن بولــدۇم .بــەزى دەرســلەر مېنــى ئايــاغ
ئاســتىدا ئېزىــپ چەيلــەپ ،قەددىمنــى يايــدەك ئەگكــەن
بولســا ،بەزىلىــرى پارقىرىتىــپ تــاۋالپ ،نەيزىــدەك رۇســلىدى.
-2017يىلــى يانــۋار ئايلىرىــدا « 1»YÖSئىمتىھانىغــا
بەلكىــم يالغــۇز مەنــا ئەمــەس ،مۇھاجىرەتتــە ئاتــا  -ئانىســىز ،تەييارلىــق قىلىــش ئۈچــۈن «بىلتېــز» دەرسخانىســىغا باردىــم.
مېھىرســىز ،ئۆيســىز ،پۇلســىز ،ئىشســىز ،ئوقۇشســىز... ،ســىزلەر ئــۇ چاغــاردا چۈشــتىن بــۇرۇن فاتىــھ ســۇلتان مەھمــەت
بىلــەن ياشــاش جەريانىــدا ھــەر بىرىمىزنىــڭ نۇرغــۇن قېتىمالپ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تىــل كۇرســىدا تۈركچــە ئۆگىنىۋاتقــان
ئۈمىدســىزلەنگەن ،چۈشكۈنلەشــكەن ھەتتــا ئۆلۈۋېلىشــنى ئىدىــم .شــۇ يىللىــق «بىلتېــز» دەرسخانىســىدا ئېچىلغــان
ئويلىغــان ۋاقىتلىرىمىــز بولغانــدۇ .بۇالرغــا قوشــۇلۇپ بىــز ئــەڭ ئاخىرقــى ســىنىپقا ئاالھــازەل ئىككــى ھەپتــە كېيىــن
ئۈچــۈن ئۈنســىز ھالــدا نــى  -نــى قۇربانلىقالرنــى بېرىۋاتقــان ئۈلگۈرۈپتىمــەن .دەرس ئــاڭالپ بېقىشــقا كىرگــەن تۇنجــى
ســۆيۈملۈكلىرىمىزنىڭ ئــارزۇ  -ئارمانلىــرى بەزىــدە گرانىــت كۈنــۈم مۇئەللىمنىــڭ ســۆزلىگەن دەرســلىرىدىن مىنــۇس بىلــەن
تاشــتەك يــۈك بولســا ،بەزىــدە نــۇر كەبــى مەشــئەل ھېــس پىلۇســنىمۇ چۈشــىنەلمىدىم .دەرســتىن كېيىــن مۇئەللىــم
قىلىمىــز .شــۇنداقتىمۇ ھــەر بىرەيلەننىــڭ رەببىمىــز بەرگــەن تۇرمۇشــقا يېقىــن مىســالالر بىلــەن چۈشــەندۈرۈپ ،ئازراقــا
تۈرلــۈك ســىناقالرنى رازىمەنلىــك تۇيغۇســىدا قوبــۇل قىلىــش تىرىشســام يېتىشــىپ كېتەلەيدىغانلىقىمنــى ئېيتىــپ ئىلھــام
بىلــەن بىرگــە شــۇ ســىناقالرنى يېڭىشــكە تىرىشــچانلىق بــەردى .لېكىــن ئوقــۇش پۇلــى تۆلەيدىغــان چاغــدا تىلىــم
كۆرســىتىش مەســئۇلىيىتىمىز بار .ئوڭۇشســىزلىق ،چارىســىزلىك قىســىلدى .مىــڭ تەســتە ئۆزۈمنىــڭ ماتېماتىــكا ئۆگىنىشــكە
ئىچىــدە قــان  -زار يىغــاپ قاقشىســاقمۇ ،يەنىــا يېشــىمىزنى ھەقىقەتــەن ئېھتىياجلىــق ئىكەنلىكىمنــى ،ئەممــا ئىقتىســادىي
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-1چەتئەللىك ئوقۇغۇچىالر ئۇنىۋېرسىتېتكە كىرىش ئىمتىھانى

ئەھۋالىمنىــڭ ياخشــى ئەمەســلىكىنى ،ئوقــۇش ھەققىــدە
ئېتىبــار قىلىشــىنى ئۆتۈنــدۈم .مۇئەللىملــەر مەسلىھەتلىشــىش
ئارقىلىــق مېنىــڭ تاپشــۇرۇقالرنى ۋاقتىــدا ئىشــلەش،
دەرســكە تولــۇق قاتنىشــىش ۋە ســىناق ئىمتىھانالردىــن
يۇقىــرى نومــۇر ئېلىــش شــەرتى بىلــەن ئوقــۇش ھەققىنىــڭ
يېرىمىنــى كۆتۈرىۋېتىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى .شــۇنداق قىلىــپ بــۇ
شــەرتلەرگە تامامــەن ئەمــەل قىالاليدىغانلىقىمغــا ئىشــەنگەن
مــەن ئوقــۇش باشــاپ كەتتىــم ۋە مۇئەللىمنىــڭ ھارمــاي -
تالمــاي ،ئەســتايىدىللىق بىلــەن چۈشەندۈرۈشــلىرى جەريانىــدا
ماتېماتىكىنــى ياخشــى كــۆرۈپ قالدىــم( .ئۇنىۋېرســىتېتقا
كىرىشــىمگە ئــەڭ چــوڭ ئاســاس ســېلىپ بەرگــەن ھەبىبۇلــا
مۇئەللىمگــە مىننەتدارلىقىمنــى بىلدۈرىمــەن ).تەلىيىمگــە
مــەن بــازار ئايلىنىشــنى ،ئاچچىــق يېيىشــنى ياقتۇرمايدىغــان
بىــرى ،بــۇ تەرىپىــم نورمــال قىزالرغــا ئانچــە ئوخشــاپ
كەتمەيــدۇ .ئېھتىيــاج تۈپەيلــى چىقىــپ قالســاممۇ ئــاران
ئىككــى ســائەتكە چىدىيااليمــەن .ئىشــى بولمىســىمۇ
«كۆزىنىــڭ پىتىنــى ئۆلتــۈرۈش» مەقســىتىدە كــۈن بويــى بــازار
ئايلىنااليدىغانالرغــا قــول قويىمــەن .بــۇ ئارتۇقچىلىقىمنىــڭ
سايىســىدە كۈنلىرىــم پەقــەت تۈركچــە كــۇرس ۋە «بىلتېــز»
ئارىســىدىال ئۆتەتتــى .تېخــى ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇغۇچىســى
بواللمىغانلىقىــم ئۈچــۈن نــە ئوقۇغۇچىلىــق ئېتىبــار كارتــام ،نــە
تۇرمــۇش يــاردەم پۇلــۇم بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن قولۇمــدا بارىنــى
ئــەڭ زۆرۈر يەرلەرگــە ئىشــلىتەتتىم ،ئالدىــراپ ئاپتوبۇســقىمۇ
چىقمايتتىــم ،ھەپتىــدە ئىككــى  -ئــۈچ كــۈن چۈشــلۈك تامــاق
يېســەم ،قالغــان كۈنلىــرى يــول بويىدىــن بىــر بوتۇلــكا ســۇ ۋە
بىــر تــال ســىمىت ئېلىــپ يەيتتىــم« .بىلتېز»دىكــى دەرســىمىز
كــەچ ســائەت  7دە تۈگىســە ،ياتاققــا بېرىــپ بولغىچــە 8
بولــۇپ قاالتتــى-دە ،ســائەت بەشــتە بېرىلىدىغــان كەچلىــك
تامــاق يــا قاالتتــى ،يــا قالمايتتــى .ئىمتىھــان مەزگىلىگــە بىــر
 ئىككــى ئــاي قالغانــدا تۈركچــە كۇرســنى توختىتىــپ پۈتــۈنزېھنىــم ،ۋاقتىمنــى ئىمتىھانغــا تەييارلىــق قىلىشــقا قاراتتىــم.
ئۈندىــدار ،ۋاتســاپالرنى ئاساســەن تاقىدىــم ،يانفونۇمغىمــۇ
پــۇل تۆلىمىدىــم .ھــەر كۈنــى تاپشــۇرۇقلىرىمدىن ســىرت
 IQمەشــىق كىتابىدىــن ســائەت تەڭشــەپ قويــۇپ ئــۈچ
بــاب ئىشلەشــكە تىرىشــتىم .يەكشــەنبە ســەھەرلىرىمۇ
ئۇخلىمايتتىــم .كىچىككىنــە ئوپچــە ئۆگىنىــش قىلىــش
-2ئىستانبۇل ساباھاتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى

ئۆيىــدە ســەھەردە ئــۆزۈم يالغــۇز ،جىمجىــت تېخىمــۇ راھــەت
ئۆگىنەلەيتتىــم .شــۇ تەرىقىــدە ئاپرېــل ئېيىنىــڭ ئاخىرلىــرى
ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ « »YÖSئىمتىھانىغــا كىردىــم.
نەتىجەمنىــڭ ئــۆزۈم خالىغــان كەســىپكە يەتمەيدىغانلىقىنــى
بىلەتتىــم ،يەتكــۈدەك كەســىپلەرنى ئوقۇشــنى خالىمايتتىــم.
يــازدا شــۇ نەتىجــە بىلــەن « 2»İZÜنىــڭ پســىخولوگىيە
كەســپىگە تىزىمالتتىــم ۋە «ســۇتۇق بۇغراخــان ئىلىــم -
مەدەنىيــەت ۋەخپىســى»نىڭ تەۋســىيەلىك ئوقۇغۇچىلىــرى
قاتارىــدا ئىســتانبۇل تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ كارخانــا
باشــقۇرۇش كەســپىنىڭ يۈزتۇرانــە ئىمتىھانىغــا كىردىــم.
ئارىلىقتــا ئىســتانبۇل تۈركچىســى  B2سەۋىيىســىنى ئــۆزۈم
ئۆگىنىــپ ئىمتىھــان بېرىــپ  C1سەۋىيىســىنى ئوقــۇپ
تۈگەتتىــم .بىــر كۈنــى « »İZÜئوقۇغۇچىــار ئىشخانىســىدىن
 %50لىــك ئوقــۇش مۇكاپاتــى بىلــەن قوبــۇل قىلىنغانلىــق
ئۇچۇرىنــى تاپشــۇرۇپ ئالدىــم .ئانچــە خۇشــمۇ بواللمىدىــم،
چۈنكــى « »İZÜدۆلــەت مەكتىپــى بولمىغــاچ يىللىق ئوقۇش
ھەققــى  30مىڭدىــن ئاشــاتتى .مەنــدەك ئائىلىســى ۋەتەنــدە،
ئاالقىســى ئۈزۈلگــەن ،ئىســتانبۇلدەك ئىســتېمال سەۋىيىســى
يۇقىــرى بىــر شــەھەردە ئۇرۇق  -تۇغقانســىز ياشــاۋاتقان بىرىگە
نىســبەتەن قوبــۇل قىلىنغــان كەســىپكە ئوتتــەك ئىشــتىياقى
بولســىمۇ %50 ،لىــك ئوقــۇش ھەققــى ئاتەشــلىرىگە مــۇزدەك
ســۇ قۇياتتــى .تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تولــۇق ئوقــۇش
مۇكاپاتــى بىلــەن قوبــۇل قىلىــش ،قىلماســلىقى نامەلــۇم.
تۈركىيەگــە بــەزى قېرىنداشــلىرىمىزدەك ســاياھەت ياكــى باشــقا
ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن ئەمــەس ،بەلكــى «ئۆمرۈمدىكــى ئــەڭ
قىيىــن قارارنــى بەردىــم» دېيەلىگــۈدەك بىرىلىرىدىــن ۋاز كېچىپ
ئوقۇشــقىال كەلگەنلىكىــم ئۈچــۈن «نېمــە قىلســام قىلىــپ
ئالىــي مەكتەپكــە كىرىشــىم كېــرەك» دەيدىغــان ئېغىــر بەدەللــەر
بىلــەن تولغــان بىــر خۇرجــۇن يەلكەمنــى بېســىپ تۇراتتــى .بــۇ
ئويۇمنىــڭ ئۆزىــا مــاڭا يېتەرلىــك بېســىم شــەكىللەندۈرەتتى.
تېڭىرقــاش ،چارىســىزلىك ۋە ھەرخىــل بېســىمالر ئىچىــدە
نېمــە قىلىشــىمنى بىلمــەي قايمۇقــۇپ يۈرگــەن كۈنلىرىمنىــڭ
بىرىــدە بىــر تېلېفــون كەلــدى.
مــەن ئەســلى -2016يىلــى كــۈز ئايلىرىــدا ئىســتانبۇلغا
كەلگــەن .بىــر نەچچــە ئــاي ئۆتمەيــا تۇرۇۋاتقــان يېرىمدىــن
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مەكتەپتىكــى پۈتــۈن ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرغــا تونۇشــلۇق
بولغــان مۇھەممــەد ھــەرب ئىــدى .مــەن ئۆزۈمنــى تەپســىلىي
تونۇشــتۇرۇپ ،كېلىــش ســەۋەبىمنى ئېيتقاندىــن كېيىــن
ئۇنىۋېرســىتېت باشــلىقىنىڭ ياردەمچىســى پروفېسســور ئارىف
ئەرســوينىڭ يېنىغــا باشــاپ كىــردى ۋە ئەمەلىــي ئەھۋالىمنى،
ھەقســىز ئوقــۇش ئىمكانىيىتــى يارىتىــپ بېرىــش توغرۇلــۇق
پاراڭالشــتى .شــۇ كۈندىــن كېيىــن مەنــدە قايتــا ئۈمىــد نــۇرى
چاقناشــقا باشــلىدى .بىــرى مەســلىھەتچى ،بىــرى ياردەمچــى
بولغانلىقىدىــن ئۇالرغــا بۇدۇشــقاقتەك چاپالشــتىم .تاللىغــان
كەســپىم ئىنگلىزچــە ۋە تۈركچــە دەپ ئايرىالتتى ،تۈركچىنىڭ
 %75لىــك ئوقــۇش مۇكاپاتــى بولســىمۇ ،ئىنگلىزچىنىــڭ
يــوق ئىــدى %50 .تىــن بىراقــا  %100كــە ئېرىشــىش ئۇنچــە
قــوالي ئىشــمۇ ئەمەســتى .ھەپتىــدە بىــرەر ئىككــى قېتىمدىــن
توختىمــاي دىككىــڭالپ بېرىۋەردىــم .تولــۇق ئوقــۇش
مۇكاپاتــى بىلــەن قوبــۇل قىلىنىــپ قالســام ،بــەك تىرىشــىپ
ئوقۇيدىغانلىقىمنــى ،يۈزىنــى يــەردە قويمايدىغانلىقىمنــى،
بــۇ كەســىپنى بــەك ياخشــى كۆرىدىغانلىقىمنــى تــوال دەپ
مېنــى كۆرســە گــەپ سورىمىســىمۇ بولغــۇدەك دەرىجىــدە
زېرىكتۈرۈپمۇۋەتتىــم« .ئىككىنچــى ھەپتىســى كەلگىــن»
دەپ چىقىرىۋەتســىمۇ ،بىرىنچى ھەپتىســىال ئىشخانىســىنىڭ
ئالدىغــا زەبانىيلــەردەك قادىلىــپ تۇرۇۋېلىــپ ،ئائىلــە -
تاۋابىئاتلىرىغىچــە تونۇشــلۇق بولــۇپ كەتتىــم ،ھەتتــا
ئۇنىۋېرســىتېت مۇدىرىنىــڭ بىناســىدا نۆۋەتچــى بولــۇپ
ئالمىشــىپ ئىشــلەيدىغان ئامانلىــق قوغدىغۇچىلىرىمــۇ «نەگــە
بارىســەن؟ كىــم بىلــەن كۆرۈشىســەن؟» دەپ ســورىمايدىغان
بولــدى.

جىددىــي يۆتكىلىشــكە توغــرا كەلــدى .يېڭــى بولغــاچ كــۆپ
ئــادەم تونۇمىغانلىقىــم ئۈچــۈن بېشــىم قاتتــى .تاھــارەت
ئېلىــپ نىشانســىز ســىرتقا چىقتىــم ،كوچىدىكــى بىــر -
بىرىدىــن ئالدىــراش ،ســوغۇق ،ناتونــۇش چىرايــار مىســكىن
قەلبىمگــە يىغــا ئوالشــتۇراتتى .مېڭىــپ فاتىــھ جامەنىــڭ
ئالدىغــا كېلىــپ قاپتىمــەن« ،نامــاز ئوقــۇپ چىقــاي» دەپ
ئايىغىمنــى ســېلىپ ،بېشــىمنى شــۇنداق كۆتۈرۈشــۈمگە 50
ياشــار چامىســىدىكى مۇاليىــم كەلگــەن ،ئوتتــۇرا بــوي بىــرى
«ئۆزبېكمــۇ ســەن؟» دەپ مەندىــن ســورىدى .ئۇيغۇرلىقىمنى،
ئوقۇغۇچــى ئىكەنلىكىمنــى بىلگەندىــن كېيىــن بىــر
نەچچــە ئۇيغــۇر ھەدەشــلەرنى تونۇيدىغانلىقىنــى ،نــەدە
تۇرىدىغانلىقىمنــى ۋە نېمــە قىيىنچىلىقىــم بارلىقىنــى ســوراپ
قالــدى .شــۇ چاغدىكــى جىددىــي ئېھتىياجىــم بولغــان تۇرالغــۇ
مەسىلىســىنى دېدىــم .ئــۇ كىشــى مــەن نامــاز ئوقۇۋالغۇچــە
ئۆزىنىــڭ جامــە ھويلىســىدا ســاقالپ تۇرىدىغانلىقىنــى،
ئالــاھ رازىلىقــى ئۈچــۈن يــاردەم قىلىدىغانلىقىنــى ئېيتتــى.
ئىككــى رەكــەت نامىزىمــدا ئالالھقــا ســەمىمىي دۇئــا قىلدىــم.
ئــادەم يامــان نىيەتلىــك بىرىگــە ئوخشــىمايتتى ،ئــۆزى
ئوســمانىيە تۈركچىســى ئوقۇتقۇچىســى ۋە تۈركىيــە بىلــەن
ئافرىقــا تەرەپلەردىكــى ئــەرەب دۆلەتلىــرى ئارىســىدا بــەزى
دىپلوماتىــك خىزمەتلــەردە بولىدىغــان ،ئەنقــەرەدە تۇرۇشــلۇق
بىــرى ئىكــەن .مــەن مەســچىتتىن چىققاندىــن كېيىــن بىــر
نەچچــە تونۇشــلىرىغا تېلېفــون قىلــدى ۋە ئــۈچ كــۈن ئىچىــدە
بىــر ۋەخپىنىــڭ قۇرغۇچىســى بىلــەن كۆرۈشــىدىغانلىقىمنى
ئېيتىــپ ،تېلېفــون نومۇرىنــى بــەردى .ئىككــى كۈندىــن كېيىــن
بىــر ساۋاقدىشــىم بىلــەن باردۇق 80 ،ياشــتىن ھالقىغان ،ھاســا
بىلــەن ماڭىدىغــان ،چــوڭ دادام ســۈپەت بىرىكــەن ،فاتىھتىكــى
شــۇ تەرىقىــدە ئــەڭ ئاخىرقــى ئوقۇغۇچــى قوبــۇل
بىــر ئوقۇغۇچىــار ئۆيىگــە ھەقســىز ئورۇنالشــتۇرۇپ قويــدى .قىلىــش كۈنىدىــن بىــر كــۈن بــۇرۇن مەكتــەپ ئوقۇغۇچىــار
ئالــاھ ئــۇ كىشــىلەردىن رازى بولســۇن.
ئىشخانىســىدىن تولــۇق ئوقــۇش مۇكاپاتــى بىلــەن قوبــۇل
تېلېفــون ھېلىقــى جامــەدە ئۇچــراپ قالغــان مۇئەللىمدىــن قىلىنغانلىقىمنــى ۋە كېرەكلىــك ماتېرىيالالرنــى ئېلىــپ ئەتىدىن
كەلگــەن ئىــدى .ئەھۋالىمنــى بىــرەر قــۇر دېگەندىــن كېيىــن قالمــاي تىزىملىتىشــىم كېرەكلىكىنــى ئۇقتــۇردى .ئەتىســى
« »İZÜدە بىــر پروفېسســورنى ياخشــى تونۇيدىغانلىقىنــى ،ماتېرىياللىرىمنى قۇچاقلىغانچە ئوقۇغۇچىالر ئىشخانىســىنىڭ
شــۇنى ئىزدىســەم ياردىمــى تېگىدىغانلىقىنــى دېدى .ئەتىســىال ئالدىــدا تۇراتتىــم« ،ســۇتۇق بۇغراخــان ئىلىــم ۋە مەدەنىيــەت
پروفېسســورنى ئىــزدەپ مەكتەپكــە باردىــم .پروفېسســور _ ســىم ۋەخپىســى» رەئىســى دوكتــور ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر
ئۇنىۋېرســىتېت باشــلىقىنىڭ مەسلىھەتچىســى ،ئاساســەن تېلېفــون قىلىــپ ،تىجــارەت ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تولــۇق ئوقــۇش
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مۇكاپــات پۇلــى بىلــەن قوبــۇل قىلغانلىقىنــى ئېيتىــپ ،مــاڭا
كارخانــا باشــقۇرۇش كەســپىگە قارىغانــدا پســىخولوگىيەنىڭ
بەكــرەك مــاس كېلىدىغانلىقىنــى تەۋســىيە قىلــدى«( .ســىم
ۋەخپىســى»دىكىلەرنىڭ ئوقۇغۇچىــار ئۈچــۈن كۆرســەتكەن
ئەجىــر ۋە تىرىشــچانلىقلىرىنى ئېيتىــپ تۈگەتكىلــى بولمايــدۇ.
ئاخىرەتلىــك ئەجىرلەرنىــڭ ئــەڭ كاتتىســى ســىلەرنىڭ
بولغــاي!)
ئــاۋۋال ئالالھنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇشــى ،كېيىــن
پروفېسســورالرنىڭ كــۈچ چىقىرىشــى بىلــەن ئالىــي مەكتــەپ
ھاياتىــم باشــاندى .ئۇالرغــا رەھمىتىمنــى بىلــدۈرۈش
ئۈچــۈن پروفېسســور مۇھەممــەد ھەربنىــڭ ئىشخانىســىغا
كەلســەم ،بىــر مېھمىنــى باركــەن .ســىرتتا بــەش مىنــۇت
ســاقالپ تۇرۇشــۇمنى دېــدى .ئــۇ ئارىلىقتــا مېھمىنىغــا مېنىــڭ
كىملىكىــم ،ئەھۋالىــم ھەققىــدە ســۆزلەپ بېرىپتــۇ .ئــۇ كىشــى
 45ياشــار چامىســىدىكى ئېگىــز بويلــۇق ئــەرەب بولــۇپ،
شــۇ پروفېسســورنىڭ ئوقۇغۇچىســىكەن .دادامنىــڭ ئــون
نەچچــە يىللىــق ئىماملىقىنــى ،ھازىــر خىتتاينىــڭ الگېرىــدا
ئىكەنلىكىنــى ،ھېچقانــداق ئاالقەمنىــڭ يوقلىقىنى بىلگەندىن
كېيىــن مــاڭا ئۆزىنىــڭ قىــزى ســۈپىتىدە يــاردەم قىلىدىغانلىقىنى
ئېيتىپتــۇ .بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىــن ئايالــى بىلــەن ئىــزدەپ
كېلىــپ ،مەكتەپنىــڭ ياتىقىــدا تۇرســام بىخەتــەر ھــەم قــوالي
بولىدىغانلىقىنــى دەپ ،ياتــاق مەســئۇللىرى بىلــەن كۆرۈشــتى.
مەســئۇل بولغۇچىــار مېنىــڭ تولــۇق ئوقــۇش مۇكاپاتــى بىلــەن
قوبــۇل قىلىنغانلىقىــم ئۈچۈنمــۇ ،ياكــى يــات بىــر مىللەتنىــڭ
يــاردەم قىلماقچــى بولغىنىدىــن تەســىرلەندىمۇ ياتــاق ھەققىنــى
يېرىــم باھــادا قىلىــپ بېرىدىغــان بوپتــۇ .ئەتىســى ئــۇ ئــادەم
مېنــى فاتىھتىــن كۆچــۈرۈپ ئەكېلىــپ قويــدى .شــۇ مەكتەپتــە
ئىقتىســاد بۆلۈمىــدە ئوقۇيدىغــان ئوغلىغــا تونۇشــتۇرۇپ،
ئۆزلىرىنــى ئاتــا  -ئانــام ،بالىلىرىنــى قېرىنداشــلىرىم قاتارىــدا
كۆرۈشــۈم كېرەكلىكىنــى قايتــا  -قايتــا جېكىلــەپ  ،ئۆزىنىــڭ
مەكتەپكــە بــەك ئــاز كېلىدىغانلىقىنــى ،بىــرەر جىددىــي ئىــش
بولســا ئوغلىغــا ئــۇدۇل دېســەم بولىدىغانلىقىنــى قۇلىقىمغــا
قۇيىۋەتتــى .ئوغلــى مەندىــن نەچچــە يــاش كىچىــك،
ناھايىتــى چىقىشــقاق بىرىكــەن ،نــەدە ئۇچــراپ قالســام
شــۇ يــەردە ئاتايىــن ئەھــۋال ســوراپ قىــز ساۋاقداشــلىرىغا

« »benim kardeşim, ablamدەپ تونۇشــتۇراتتى.
قارشــى تــەرەپ تىپىــك ئاســىيالىق بولغــان مــاڭا بىــر،
ســېپى ئۆزىدىــن بولغــان ئــۇ دادا باشــقا ،ئانــا بۆلــەك ئــەرەب
«قېرىندىشــىمغا» بىــر قارىغىنىــدا قايتىدىــن چۈشــەندۈرەتتى...
مۇشــۇ تەرىقىــدە ئىنگلىزچــە تەييارلىقنــى پۈتتۈرگىلــى
نەچچــە ئــاي قالغانــدا ،ياتاقنىــڭ مالىيــە ئىشــلىرىغا مەســئۇل
خادىمــى چاقىرتىــپ ،ئــۆز ۋاقتىــدا ياتــاق ھەققىنىــڭ
تۆلەنگــەن تالونىنــى كۆرگــەن بولســىمۇ ،ھازىرغىچــە
سىســتېمىغا كىرمىگەنلىكىنــى« ،تۇتــۇق دادام» بىلــەن
كۆرۈشىشــىم كېرەكلىكىنــى ئۇقتــۇردى .مــەن ئــۇ ئادەمگــە
«ياتــاق پۇلۇمنــى تۆلىمەپســىز» دېيەلمەيدىغانلىقىمنــى،
ئۆزلىرىنىــڭ ئىزدىشــىنى ئۆتۈنــدۈم .كېيىــن بىلســەك ،ئــۇ
كىشــىنىڭ ماگىســتىرلىققا ئوقۇۋاتقاندىكــى ئوقــۇش قــەرزى
باركەنتــۇق ،مــاڭا ئاپتوماتىــك پــۇل ئېلىــش ماشــىنىدا
تۆلىگــەن پۇلنــى مەكتــەپ پۇرســەتنى ياغــدەك بىلىــپ
گاچچىــدە قەرزگــە تۇتۇۋاپتــۇ ،خېلىــا راھەتلــەپ قالدىــم.
ياتــاق مەســئۇللىرىمۇ «چىــق» دېمىــدى .شــۇ باھانىــدە
«تۇتــۇق دادام» نىــڭ قەرزىمــۇ تۆلەنگــەن ،مەنمــۇ ھەقســىز
تۇرغــان بولــدۇم .بــۇ جەريانــدا ياتاققــا كۆچــۈپ كېلىــپ
بىــرەر  -ئىككــى ئــاي ئۆتۈپــا تاماقلىــرى مــاس كەلمىدىمــۇ؟
ياكــى ۋەتەندىــن كەلگــەن ئــەڭ چــوڭ شــۇم خــەۋەر تەپتىمــۇ؟
بىلەلمىدىــم .بەدىنىمگــە بىــر نەرســىلەر ئۆرلەشــكە باشــلىدى.
چىدىغۇســىز دەرىجىــدە زامــان ،مــاكان تاللىمــاي قىچىشــاتتى،
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قاشلىســام ئېچىشــىپ قانايتتــى .چىققــان قاننــى قەغــەزدە
ســۈرتكەچ ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالمنى ئەســلەپ ســەۋر
تىلەيتتىــم .ھەرخىــل دورىالرنــى ئىچىــپ باقتىــم ،مەلھەملەرنــى
ســۈرۈپ باقتىــم ،كارغــا كەلمىــدى .جىمجىــت ئولتــۇرۇپ
يېرىــم ســائەت ئۆگىنىــش قىاللمايتتىــم .پاچــاق ،بىلەكلىرىــم
بىــرى دۇمبالىغانــدەك كۆكىرىــپ كەتتــى .ئىسســىقتا شــىددەت
بىلــەن قوزغىالتتــى ،قىشــتا شــۇنچە تــوڭالپ تۇرســاممۇ نېپىــز
كىيىنەتتىــم ،ســوغۇق ســۇدا تاھــارەت ئاالتتىــم .قوزغالغىنىــدا
ئىككــى قولــۇم يېتىشــمەي تــارام  -تــارام يىغاليتتىــم .ھــەر
كۈنــى ئويغانســام كىيىملىرىــم قــان دېغــى قوپاتتىــم .قــول
بارماقلىرىمنىــڭ ئارىســى يىرىكلىشــىپ ،چــاك  -چــاك
كېســىلىپ كەتتــى ،بىــرەر يــەردە قولۇمنــى چىقىرىشــتىنمۇ
ئۇيۇالتتىــم .ســاق ئالتــە ئــاي دەردىنــى تارتقاندىــن كېيىــن
ئالالھنىــڭ شىپاســى بىلــەن بىــر دورا پايــدا قىلىــپ قالــدى.
لېكىــن خىمىيىلىــك دورىنىــڭ تەســىرى ئىنتايىــن كۈچلــۈك
ئىــدى ،يــەپ ئــون مىنۇتقىچىــا كۈچىنــى كۆرەتتىــم .ئىككــى
ئــاي كۈنــدە بىــر تالدىــن يېدىــم .بۇمــۇ ســاقايدى ،ئــۇ كۈنلەرمــۇ
ئۆتــۈپ كەتتــى.
تەييارلىقنــى بىــر يىــل تامامــاپ -2018يىلــى كەســپىي
ئوقۇغۇچىلىــق ھاياتىمنىــڭ ھاياجــان بىلــەن تۇغۇلغانلىقىنــى
بىلىپتىمەن-يــۇ ،ئىجتىمائىــي ھاياتىمنىــڭ دەپنــە
قىلىنىدىغانلىقىنــى بىلەلمەپتىمــەن .تۇنجى ھەپتىســى دەرســكە
كىرگىنىمنــى بىلىمــەن ،ھېلىقــى ھاياجــان نــەدە قالســۇن؟
«ئۆزۈمنــى چاغلىمــاي بۆلۈمنــى خاتــا تالــاپ قويغــان
ئوخشــايمەن» دەپ نەچچــە يىغــاپ چىقتىــم .تەييارلىقتــا
ياخشــى ئوقۇمىدىممىكىــن دېســەم ،خېلــى ئوبــدان تۈگەتكەن،
تەتىلــدە يــەپ بولدۇممىكىــن دېســەم ،مۇئەللىملەرنىــڭ
ئېغىزىدىــن چىقىۋاتقانلىرىنــى ھېــچ ئــاڭالپ باققانــدەك ئەمەس.
يــاردەم ســوراي دېســەم ،بــۇ مەكتەپتــە مەندىــن بــۇرۇن بــۇ
كەســىپتە ئوقۇغــان بىــرەر تونــۇش  -بىلىشــمۇ يــوق« .تەتىلــدە
تەييارلىقنــى تۈگەتتىــم» دەپ خــۇددى ئالىــي مەكتــەپ
دىپلومــى ئېلىۋەتكەنــدەك ھېسســىياتتا يۈرگــەن ئوخشــايمەن.
يــا قۇلىقىمدىــن تۇتــۇپ «كەســپىي دەرســلەرنىڭ تىلــى
ئوخشــىمايدۇ ،نەزەرلىرىنــى بىــر لەپپىــدە بولســىمۇ تاشــاپ
قويسىال خېنىم» دەپ پەند  -نەسىھەت قىلىدىغان بىرەرسىمۇ
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چىقماپتــۇ .ئىشــقىلىپ يىغــاپ ،قاقشــاپ يــۈرۈپ قايســى
كۈنــى ،قايســى مۇئەللىــم ،قايســى بىنــادا ...دېگەنلەرنــى
بىلىــپ بولغۇچــە بىــرەر ئــاي ئۆتــۈپ كېتىپتــۇ .ئىنگلىزچــە
ســەۋىيەم ھەقىقەتــەن يېتىشــمىدى .كەســپىي دەرســلىرىم
تۈگــۈل ،كۈندىلىــك پاراڭلىشىشــتىمۇ قىينىالتتىــم .بىــر نەچچــە
ساۋاقدىشــىم «ســەن تەييارلىقتىــن قانــداق ئۆتتــۈڭ؟» دەپ
ســوراپ قوياتتــى .بــۇ ســوئالنى ئۆزۈممــۇ تــوال ســوراپ «شــۇنى
دېگىنــە ،كاشــكى ئۆتەلمــەي قايتــا ئوقۇســاممۇ بوپتىكــەن»
دەپ قوياتتىــم .ئالىــي مەكتەپتــە بىــر دەرســنىڭ ھەپتىــدە بىــر
قېتىمــا ئۆتۈلىدىغانلىقىنىمــۇ ئاڭلىماپتىكەنمــەن .قارىســام
ھەممىســى ئىمتىھــان ساراســىمىگە چۈشــكىلى تۇرۇپتــۇ.
ئوخشــىتىپ پســىخولوگىيە بۆلــۈم بالىلىــرى باشــقىچىال،
باشــقا بۆلۈملەرنىڭكىگــە ئوخشــاش ھەمكارلىشــىپ ،يــاردەم
قىاليمــۇ دېمەيــدۇ .بىــر  -بىرىدىــن ئۆتــە رىقابەتچــى .ئۆزۈمگــە
تايانمــاي قانــداق قىلىمــەن؟ يۇلغــۇن تــور بېتىدىــن لۇغــەت
ئىــزدەپ ،تاپقىنىمنــى ئۇدۇللــۇق يېزىۋېرىــپ ،كىتابلىرىمــدا
ئاپتورنىــڭ خەتلىرىگــە قارىغانــدا مېنىــڭ خېتىــم جىقــاپ
كەتتــى .تېخــى ئــۇ چاغــاردا يۇلغۇننىــڭ «تورمــۇزى» بــار
ئىــدى« ،بۈگۈنلــۈك نورمىڭىــز توشــتى» دەپ ئىشــلىمەيتتى.
ھېلىقــى  24ســائەتلىك نورمــا توشــۇپ بولغۇچــە مــەن

بىچــارە يېڭــى ســۆزلەرنى ئىــزدەپ تۈگىتىــپ بواللمايتتىــم.
ھازىــر يۇلغۇننىــڭ تورمــۇزى تۇتمايــدۇ ،ئۆزىمىــز پــۇت تىــرەپ
توختاتمىســاق مىڭىۋېرىــدۇ.
بــۇ يــەردە پســىخولوگىيە بىرىنچــى يىللىــق تۇنجــى
مەۋســۇمنىڭ دەرســلىرىنى تونۇشــتۇرغاچ ئوقۇتقۇچىلىــرى
ھەققىدىمــۇ يۈزەكــى چۈشــەنچە بېرىــپ ئۆتــەي .مېنىــڭ
كەســپىي دەرســلىرىم ئىســام ئىلىملىرىــدەك كــۆپ ئەمــەس

تالاليدىغــان بولــدۇق ،چۈنكــى مۇئەللىمچــە توغــرا ئىــدى.
تېخــى ئاڭلىســام بىــر ســىنىپتىكى بالىالرغــا رەســىملىرىنى
ئەۋەتكــۈزۈپ نومــۇر قويۇپتىمىــش .شــۇ يىلــى ئــەڭ كــۆپ
شــىكايەت يېگىنــى شــۇمىكىن« ،ھامىنــى قوغلىنىــدۇ» دەپ
ئوياليتتــۇق ،كېيىنكــى يىلــى يەنــە يــۈرۈدۇ ،كەينــى تېرىكــى
كۈچلۈكمىكىــن ،تــاڭ؟!

ئەممــا ھەممىســى  5/6كرېدىتلىــق دەرســلەر بولــۇپ ،ھــەر
بىــرى ئــۈچ ســائەت داۋاملىشــىدۇ .ئوتتۇرىچــە نومۇرىڭىزنــى
يۇقىرىالتســىمۇ ماشــىنىنىڭ مــاي پېدالىغــا دەسســىگەندە
ئۆرلەيدىغــان ســۈرئەت كۆرســەتكۈچتەك ۋاششــىدە ئۆرلەتســە،
ســەل خىرامانلىــق قىلغىنىڭىــزدا تۆۋەنلىتىــپ قالســىمۇ
قۇدۇقتىــن ســۇ تارتىپ ئاچىقــاي دېگەندە ،ئېھتىياتســىزلىقتىن
تەتــۈر چۆرگۈلــەپ چۈشــۈپ كەتكــەن ســۇ چېلىكىــدەك
كىرىــش.
جەمئىيەتشۇناســلىققا
بەشىنچىســى،
شــاالققىدە چۈشــۈرۈۋېتىدۇ .بۆلــۈم دەرســلىرىمنىڭ بىرىنچــى بــۇ مۇئەللىــم ئۇكرائىنالىــق ،ئىنگلىزچــە سەۋىيىســىنىڭ
ۋە ئىككىنچىســى ،ئاتــا تــۈرك تارىخــى ۋە يۇقىــرى ســەۋىيە يۇقىرىلىقىدىــن ســۇدەك ســۆزلەپ نېمــە دەۋاتقىنىنــى تۇتــۇپ
تۈركچــە دەرســى بولــۇپ ،بــۇ ئىككىســى ھەممــە مەكتەپتــە ،ئۈلگــۈرۈپ بولغىلــى بولمايــدۇ ،ھەتتــا كۆپــرەك بوغۇملــۇق
پۈتــۈن بۆلۈملەرگــە ئورتــاق مەجبۇرىــي دەرس .تەلىيىمگــە بــۇ ســۆزلەرنىڭ ئالــدى بوغۇملىــرى ئالدىدىكــى ســۆزگە،
ئىككىســىنىڭ تىلــى تۈركچــە بولغــاچ دەرســلىرىم ئىچىــدە ئەڭ كەينــى بوغۇملىــرى كەينىدىكــى ســۆزگە ئۇالقلىــق چىقىــدۇ.
ئاســانلىرى ھېســابلىنىدۇ ،ھــەم نۇرغــۇن تارىخىــي ۋەقەلەرنــى ئىشــقىلىپ «ئوســمانىيە تۈركچىســىدىن» ياخشــى .دەرسنىڭ
قىزىقىــش ئىچىــدە ئۆگەندىــم.
ئىســمىدىنمۇ كــەڭ دائىرىلىكلىكــى چىقىــپ تۇرغىنىــدەك
ئۈچىنچىســى ،ئۇنىۋېرســىتېت ئورتــاق تاللىمــا دەرســلەر .جەمئىيەتلــەر ۋە مىللەتلــەر ئــارا مەدەنىيــەت ،ئــۆرپ  -ئادەت،
-2019يىلىدىــن باشــاپ بۆلۈمىڭىــز قايســى تىلــدا بولســا كۆزقــاراش ،ئىقتىســاد ،يېــزا ئىگىلىكــى ...لەردىكــى پەرقلەرگــە
شــۇ تىلــدا ئۆتىلىدىغــان تاللىمــا دەرس تاللىشــىڭىز شــەرت مۇناســىۋەتلىك بولغــاچ تىلــى ئــەڭ مۇرەككــەپ دەرســلەرنىڭ
بىــرى.
قىلىنــدى.
ئالتىنچىســى ،پســىخولوگىيەگە كىرىــش .بــۇ ئــەڭ
پېشــقەدەم ،پســىخىكىلىق مەســىلىلەرگە ئىســامىي
نۇقتىدىنمــۇ قارايدىغــان ،مااليشــىيادىن تەكلىــپ قىلىنغــان
ئارىالشــما قانلىــق ،بىلىمــى ۋە تەجرىبىســى بــار ،ئەممــا
دەرســنى ســىنىپالرنىڭ ســېمونت تېمىــدەكال ســوغۇق
ئۆتىدىغــان ،تەلەپپــۇزى ھىندىســتان ئىنگلىزچىســى بولغــان
بىــر مۇئەللىــم .ھــەر ھالــدا «تۈركىيــە ئىنگلىزچىســى» دەپ
بولمىغاچقىمىكىــن «ئوســمانىيەچە» نىڭكىدىــن نورمالــراق
ئاڭلىنىــدۇ .ئاتــا  -ئانىســىنىڭ بىــرى ئــەرەب ،بىــرى ھىنــدى،
ئەممــا ئــۆزى مااليشــىيا پۇقراســى ،يولدىشــى ئافرىقىلىــق.
بۈزرۈكۋارلىرىنىڭكىنــى دېمەيــا قويــاي ،بــۇالر بــەش قېرىنــداش
بولــۇپ ھەممىســى ئوخشــىمىغان بــەش ئىــرق بىلــەن
نىكاھالنغــان .تــازا ئەپلەشــتۈرۈپ بــەش ئوغلــى بــار ،بــەش
مىللەتتىــن كېلىنــى بولىدىغانــدەكال...

تۆتىنچىســى ،يۇقىــرى ســەۋىيە ئىنگلىزچــە دەرســى .بــۇ
مــاڭا نىســبەتەن ئــەڭ ئۈنۈمســىز دەرس بولــدى .ئوقۇتقۇچىمىــز
قانــداق قىلىــپ قوبــۇل قىلىنىــپ قالــدى ؟ بىــر خۇدايىــم ،بىــر
ئــۆزى بىلــەر-2018 .يىلــى -1يىللىقتــا ئىنگلىزچىگــە ئائىــت
دەرس ئوقــۇپ قالغــان پۈتــۈن ئۇيغــۇر بالىالرغــا تونۇشــلۇق،
ئەممــا مــەن ئىســمىنى بىلىۋېلىشــقىمۇ ئۇرۇنمىغــان ،ئەســلى
ئوســمانىيە تۈركچىســى ئوقۇتقۇچىســى بىر كىشــى .ئىنگلىزچە
تەلەپپۇزىدىــن ئېغىــز ئاچقىلــى ئەســا بولمايــدۇ .دەرســتە
ئىنگلىزچــە ئۆگىتەمدىغــان! ئورنىغــا ئوســمانىيە تۈركچىســى
ئۆگەنــدۇق .بــۇ مۇئەللىمنىــڭ قانــداق دەرس ئۆتــۈپ ،قانــداق
ئىمتىھــان ئالدىغانلىقىنــى بىلگىلــى بولمايــدۇ ،خىيالىغــا نېمــە
كەلســە شــۇنى قىلىــدۇ .ئىككــى  -ئــۈچ ھەپتىــدە بىــر ســىناق
ئىمتىھــان ئالىــدۇ ،ئىمتىھانــدا بىــر بۆلــۈم بــار ،ئىنگلىزچــە ســۆز
بېرىــپ ئاســتىغا قايسىســىنىڭ توغــرا تەلەپپــۇزى ئىكەنلىكىنى
ســوراپ  4تالــاش بېرىــدۇ .تىرانسكرىپسىيەســىنى تۈركچــە
يەتتىنچىســى ،دەرســلىرىمنىڭ قاتىلــى بولغــان
ھەرپلــەر بىلــەن يازىــدۇ .بىــر  -ئىككــى قېتىملىــق ســىناقتىن ستاتىســتىكا .ئــون نەچچــە يىــل بــۇرۇن پەننىــي دەرســلەرنى
كېيىــن قايســى تالالشــتا « »ö,ş,çھەرپلىــرى بولســا شــۇنىال باشــانغۇچتىال تاماملىۋەتكــەن مــەن ستاتىســتىكا دېگــەن
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نەرســىنىڭ شولىســىنىمۇ كــۆرۈپ باقمىغــان ئىدىــم .دەرســتە
نــە مۇئەللىمنىــڭ ســۆزلىگىنىنى چۈشــىنەي ،نــە دوســكىدىكى
فورمۇالالرنــى! توردىــن ئىــزدەپ كــۆرۈپ باقســاممۇ،
ئاساســىنى بىلمىگــەچ ئالىــي مەكتــەپ سەۋىيىســىگە
يېتىشــكىلى بولمىــدى .ئۇنىڭغــا قۇشــۇپ « »SPSSدەپ
بىــر پروگراممــا ئۆتەتتــى .بــۇ دەرســتە تەجرىبــە ئۇچۇرلىرىنــى
قانــداق توپــاش ،ئۇچۇرالرنىــڭ ئەھۋالىغــا قارىتــا قايســى
فورمۇالنــى ئىشــلىتىش ،قانــداق كــودالش ،قانــداق نەتىجىگــە
ئېرىشــىش ۋە نەتىجىنــى قانــداق ئانالىــز قىلىشــار ســۆزلىنىدۇ.
نەزەرىيــە دەرســىنى پروگراممىغــا ئىشــلىتەلمەي ،پروگراممىنــى
بىلىدىغــان بىرەرســىنى ئىزدىدىــم .بىــر ھەدىمىزدىــن سورىســام،
«بىزگــە ماگىســتىرلىقتا ئۆتكەنتــى ،ھازىرغــۇ ئۇنتــۇپ
كەتتىــم» دېيىشــى بىلــەن دېمىــم ئىچىمگــە چۈشــۈپال كەتتــى.
كېيىــن بــۇ پروگراممىنــى ئىككىنچــى يىللىقتــا «تەتقىقــات
مېتودلىــرى» دېگــەن دەرســتە ئىشــلىتىپ ،ئۈچــەي  -باغرىنــى
يېرىۋەتتــۇق .بۇرھــان مۇئەللىمنىــڭ يېنىغــا دەردىمنــى
ئېيتىــپ كىرســەم ،ستاتىســتىكىغا ئاالقىــدار يوغــان ،رەڭلىــك
كىتابتىــن بىرنــى بــەردى .ئۆزۈمنىــڭ سەۋىيىســىگە يارىشــا
پايدىالندىــم .يۇتىيۇبتــا تۇيۇقســىز مانچــە يىــل بــۇرۇن بىــر
ئۇيغۇرنىــڭ ســۆزلىگەن ئــون نەچچــە ســىنلىق بىــر قانىلىنــى
ئۇچرىتىــپ قالدىــم .ســىنالر يېتەرلىــك بولمىســىمۇ ئانــا
تىلىمــدا چۈشەندۈرۈلىشــى بىــر ھاياجــان بېرەتتــى .كېيىــن
ئىككــى تونۇشــۇم ھالىمغــا ئىــچ ئاغرىتىــپ ،ۋاقتىنىــڭ
يېتىشــىچە يــاردەم قىلىدىغــان بولــدى ،كېلىــپ  -كېتىشــىمگە
ئــۈچ ســائەت ۋاقىــت كەتســىمۇ خــۇش بولــۇپ نەچچــە قېتىــم
بارغــان بولــدۇم .ئــەڭ قىيىــن كەلگــەن دەرس مۇشــۇ بولغــاچ
ھــەر قېتىــم بىرىنچــى رەتتــە ئولتۇرۇشــقا تىرىشــتىم .مۇئەللىــم
دوســكىغا نېمــە يازســا ،گەرچــە بەزىلىرىنــى ئوقۇيالمىســاممۇ
شــۇنىڭغا ئوخشــىتىپراق بولســىمۇ قويمــاي يازاتتىــم .چېكىــت
قويســا چېكىــت ،ســىزىق تارتســا ســىزىق…
بــۇ كىشــى« ،گۇگــۇل» لەقەملىــك ،گــەپ قىلىشــتىنمۇ
ئەيمەنگــۈدەك دەرىجىــدە ســۈرلۈك ،گېپــى قىممەتلىــك بىــر
ئوقۇتقۇچىمىــز ئىــدى« .باشــقا كەلگەنــدە باتــۇر» بولــۇپ،
بىلەلمىگــەن نېمــە بولســا ۋاقىــت تاللىمــاي ســوراۋەردىم،
«ئادەمســىمان گۇگــۇل» دىــن مىســاللىرى بىلــەن ئېزىــپ -
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ئىچۈرگــۈدەك تەپســىلىي جاۋابــار كېلەتتــى .بــۇ ئۆتكەللەردىن
ئامــان  -ئېســەن ئۆتۈۋېلىشــىمدا كــۆپ ئەجــرى بولــدى،
ئاالھىــدە رەھمىتىمنــى بىلدۈرىمــەن.
ئىمتىھــان مەزگىلــى رەســمىي كەلــدى .نورمــال
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئىمتىھاندىــن ئىبــارەت بىــرال بېســىمى
بولســا ،مېنىــڭ ئايلىــق ئوقــۇش ۋە تۇرمــۇش يــاردەم پۇلــۇم
نەتىجەمگــە باغلىــق بولــۇپ ئىككىســى تــەڭ باســاتتى.
ئۇخالۋاتقىنىــم ئۇيقۇمــۇ ،يەۋاتقىنىــم تاماقمــۇ؟ بىلمەيمــەن،
ھېچقايسىســىنىڭ تەمــى يــوق .بــۇ جەريانــدا بىــر قېتىــم
ياتــاق بىلــەن كۇتۇپخانىنىــڭ ئارىلىقــى  7مىنــۇت چىقســىمۇ،
ئــۇدا ئــۈچ كېچــە  -كۈنــدۈز كۇتۇپخانىــدا قاپتىمــەن .شــۇنچە
يوقــاپ كەتســەم ،ياتــاق مەســئۇللىرى ئىــز  -دېرىكىمنىمــۇ
قىلىــپ قويمىغــان گــەپ! بوپتــۇ ئەمــدى دادام  -ئانــام
بولمىغاندىكىــن ئاغرىنىشــقا ھەققىــم يــوق .كۇتۇپخانىــدا
بولغــان ئىشــارنى كېيىنكــى ســانلىرىدا ئايرىــم بىــر تېمــا قىلىــپ
يازىمــەن ،ئىنشــائالالھ .ياتىقىمغــا كىرىــپ ئەينەككــە قــاراپ
باقســام ،چىرايىــم ھازىــرال گۆردىــن چىققانــدەك ،كىيىملىرىــم
گارمونــدەك بولــۇپ كېتىپتــۇ .شــۇنداق قىلىــپ يــۈرۈپ
تىرىشــقانغا چۇشــلۇق نەتىجىلىرىــم مــەن ئويلىغاندىكىدىنمــۇ
ياخشــى چىقتــى .ياراتقۇچىنىــڭ ،ھەركىــم بولۇشــىدىن
قەتئىينــەزەر ھىممىتىگــە قارىتــا مېۋىســىنى بېرىدىغانلىقىنــى
ئەمەلىيەتتــە كــۆردۈم ۋە چەكســىز ھەمــدۇ  -ســاناالر بىلــەن
بىرىنچــى يىللىقنىمــۇ تۈگىتىۋالدىــم.

ئى پەرۋەردىگارىم!
ئىلمىمنى زىيادە قىلغىن!
تاھا سۈرىسى-114 ،ئايەت

مېنىڭ كەسپىم

ئىسالم ئىلىملىرى كەسپى
ئىلمىنۇر تۇرسۇننىياز

ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم ئىلىملىرى ماگىستىر ئاسپرانتى

ئۇيغــۇر مىللىتــى تارىختىــن بۇيــان ئىســامنى ئۆگىنىشــكە
ۋە ئۆگىتىشــكە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ كېلىۋاتقــان
بىــر مىللــەت .ۋەتىنىمىــزدە ئىســام ئىلىملىرىنــى ئۆگىنىــش
ۋە ئۆگىتىشــتىن چەكلەنگەنلىكىمىــز ئىلىمنىــڭ ئەھمىيىتىنــى
ۋە مۇھىملىقىنــى يــوق قىلماســتىن ،بەلكــى ئۇنىڭغــا بولغــان
ئىنتىلىشــىمىزنى كۈندىــن  -كۈنگــە ئاشــۇرغان .بــۇ ئىلىمگــە
بولغــان ئىنتىلىشــىمىز ،تەشــنالىقىمىز تۈپەيلــى ئانــا يۇرتتىــن
ئايرىلىشــقا مەجبــۇر بولــدۇق.
ۋەتىنىمىزدىكــى دىنىــي مائارىــپ بىلــەن تۈركىيــە

ئۇنىۋېرسـ�ىتېتلىرىدىكى ئىســام ئىلىملى��رى دەرســلىرى
ئارىســىدا زور پەرقلــەر بــار دېيىشــكە بولىــدۇ .ئەلۋەتتــە،
بــۇ ئۇنىۋېرســىتېتتىكى مائارىــپ ســۈپىتى ۋەتەندىكىگــە
قارىغانــدا ئىنتايىــن سىســتېمىلىق؛ قۇرئــان ،ھەدىــس،
ســىيرەت (پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ھاياتــى) ،تارىــخ ،باالغــەت
ئىلمــى ،كاالم ئىلمــى ۋە فىقھىــي بىلىملىــرى بىلــەن
بىرگــە دىــن پسىخولوگىيىســى ،دىنــار تارىخــى ،دىــن
جەمئىيەتشۇناســلىقى ،پەلســەپە دېگەنــدەك ســەرخىل
ســاھەلەر بىلــەن ئاالقىلىــك دەرســلەرمۇ ئۆتىلىــدۇ .ئەگــەر
ســىز خالىســىڭىز ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن
پســخولوگىيە ،جەمئىيەتشۇناســلىق ،دىنــار تارىخىغــا
ئوخشــاش باشــقا ســاھەلەردە ماگىســتىرلىقتا ئۆرلــەپ
ئوقۇيااليس�ىـز .ئىس�لام ئىلىملىــرى بۆلۈمىنىــڭ ئاخىرقــى
يىلــى مەكتەپلەرگــە بېرىــپ پراكتىــكا قىلىــش بىلــەن
بىرگــە ئوقۇغۇچىالرنــى دەرســكە قانــداق قىزىقتــۇرۇش،
ئوقۇتقۇچىــدا بولۇشــقا تېگىشــلىك تاكتىــكا توغرىســىدا
دەرســلەر ئوقۇيســىز .شۇڭالشــقا مەكتــەپ پۈتتۈرگەندىــن
كېيىــن ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ خىزمــەت قىلىشــنى خالىســىڭىز
باشــانغۇچ ،تولۇقســىز ۋە تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپلىرىــدە
خىزم��ەت قىالاليس��ىز .جەمئىيىتىمىزــدە ئىسـلام ئىلىملىـ�رى
ئوقۇغۇچىلىرىنــى «پەقەتــا دەۋەتچــى بولىدىغانــار» دەپ
قارايدىغــان ياكــى «ئىســام ئىلىملىــرى بۆلۈمــى ئاتايــەن
ئالىــي مەكتەپكــە كىرىــپ ئوقۇمىســىمۇ بولىدىغــان ئاســان بىــر
كەســىپ» دەيدىغانــار يــوق ئەمــەس .دۇنيــادا ھېچقانــداق
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ئاســان ئىــش بولمىغىنىــدەك ،قايســى بۆلۈمنــى ئوقۇغــان بولۇڭ
ھېچقان��داق ئوقۇش��نىڭمۇ ئاسـ�ىنى ي�وـق .ھەتتـ�ا ئىســام
ئىلىملىـ�رى بۆلۈمــى ئوقــۇش ئــەڭ قىيىــن بۆلۈملەردىــن بىــرى
دېيىشــكە بولىــدۇ .چۈنكــى ئۈســتىدە ســۆزلەپ ئۆتكىنىمدەك،
بــۇ بۆلۈمــدە ئىســام دىنىغــا مۇناســىۋەتلىك پۈتــۈن ســاھەلەر
بىل��ەن تونۇشـ�ۇپ چىقىمىــز .ئىسـلام ئىلىملىـ�رى بۆلۈمىنــى،
ئىســامنى قانــداق چۈشــىنىمىز؟ ھاياتىمىزغــا قانــداق
تەتبىقاليمىــز؟ ھازىرقــى دەۋرىمىــزدە ئىســام دىنىنــى قانــداق
ياشــىتىمىز؟ كېلىۋاتقــان ھۇجۇمالرغــا قارشــى قانــداق تاقابىــل
تۇرىمىــز؟ قاتارلىــق تېمىالرغــا جــاۋاب تېپىــش بىلــەن بىرگــە
ئىس�لام ئىلىملىرىنى��ڭ پەلســەپە ،جەمئىيەتشۇناســلىق
ۋە پســىخولوگىيە پەنلىــرى بىلــەن باغلىنىشــىنى تەتقىــق
قىلىدىغــان كــۆپ يۆلىنىشــلىك مۇھىــم بىــر ئىجتىمائىــي پــەن
بۆلۈمــى دېســەك مەنچــە خاتاالشــقان بولمايمىــز.
مەيلــى ســىز قايســى بۆلۈمــدە ئوقۇۋاتقــان بولــۇڭ،
ئوقۇۋاتقــان بۆلۈمىڭىزنــى ياخشــى كــۆرۈپ ئوقــۇڭ! چۈنكــى
قىلغــان ئىشــىڭىزنى ســۆيگۈ بىلــەن قىلغــان ۋاقتىڭىــزدا
ھېچقانــداق ئىــش ســىزگە قىيىــن كەلمەيــدۇ .ئاخىرىــدا
مىللىتىمىزنىــڭ ۋە مائارىپىمىزنىــڭ كەلگۈســى ئۈچــۈن
تىرىشــىپ ئوقۇۋاتقــان بارلىــق ئوقۇغۇچــى دوســتلىرىمغا ئوقۇش
ھاياتىــدا ئۇتــۇق تىلەيمــەن.

پسىخىكىلىق داۋاالش
ۋە مەسلىھەتچىلىك
كەسپى ھەققىدە
قىسقىچە چۈشەنچە
كىالرە زۇلپار

جەنۇبىي ئاۋسترالىيە  ،ئادىلەيىد ئۇنىۋېرسىتېتى،
پسىخىكىلىق داۋاالش ۋە مەسلىھەتچىلىك كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ھــەر قېتىــم «نېمــە ئوقۇۋاتىســىز؟» دېگەن ســوئالغا بەرگەن
جاۋابىمدىــن قانائــەت تاپالمىدىــم .چۈنكــى ئۇنــى بىــر ياكــى
ئىككــى ســۆز بىلەنــا چۈشــەندۈرگىلى بولمايــدۇ .گەرچــە
ئىنگلىزچىــدە بــۇ كەســىپنىڭ ئېنىــق ئىســمى بولســىمۇ ،ئۇيغۇر
تىلىــدا ئۇنــى كەســىپ نامــى بىلــەن چۈشــەندۈرۈش ياكــى خاتــا
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چۈشــەندۈرۈش بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن بىــر قــەدەر ئــۇزۇن
جۈملــە ۋە مىســالالر كېتىــدۇ .مــەن «شــەپەق» ژۇرنىلىنىــڭ
مــاڭا بەرگــەن بــۇ پۇرســىتىدىن پايدىلىنىــپ كەســپىمگە ئائىــت
ھازىرغــا قــەدەر ئۆگەنگــەن مەزمۇنالرنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى
توغــرا تاپتىــم .بــۇ چۈشــەنچىلەرنىڭ ئوقۇرمەنلەرنىــڭ بــۇ
ھەقتىكــى مۈجمــەل ئۇقۇملىرىنــى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشــىغا
ياردىمــى تېگىــپ قالســا ئەجــەب ئەمــەس.
ئاۋســترالىيە پســىخىكىلىق داۋاالش ۋە مەســلىھەت بېرىش
بىرلەشمىســىنىڭ ( )PACFAپســىخىكىلىق داۋاالش ۋە
مەســلىھەت بېرىــش كەســپىگە بەرگــەن چۈشەندۈرۈشــىگە
ئاساســانغاندا :بــۇ مەســلىھەتچىلەر بىلــەن مەســلىھەت
ئالغۇچىــار ئوتتۇرىســىدىكى بىخەتــەر ۋە مەخپىيەتلىككــە
ھۆرمــەت قىلغــان ھەمكارلىــق بولــۇپ ،روھىــي ســاغالملىق
ۋە پاراۋانلىقنــى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ ،ئۆزىنــى چۈشىنىشــنى
كۈچەيتىــدۇ ۋە مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــدۇ 1.مەســلىھەتچىلەر
بىــر ياكــى بىــر نەچچە پســىخولوگىيەلىك نەزەرىيەنى قوللىنىش
ۋە ئېتىــراپ قىلىنغــان ئاالقــە ماھارىتــى ئارقىلىــق ھېــس
قىلىــش ،تەجرىبــە ،تۇيغــۇ ۋە باشــقا كىشــىلىك مۇناســىۋەت
ئامىللىرىدىــن پايدىلىنىــپ مەســلىھەت ئالغۇچىالرنىــڭ ئــەڭ
كۆڭــۈل بۆلىدىغــان مەســىلىلىرىنى (مۇناســىۋەت ،شەخســىي،
روھىــي جەھەتلەردىكــى) ھــەل قىلىشــىغا ياكــى ئارزۇســىغا
يېتىشــىغا ياردەمــدە بولىــدۇ 2.بــۇ جەريــان ئېنىــق تۈزۈلگــەن
ۋە پرىنســىپال مۇناســىۋەت دائىرىســىدە ئېلىــپ بېرىلىدىغــان
بولــۇپ ،بــۇ ســاھەدىكى كەســپىي خادىمــار ئېنىــق توختــام
تۈزۈلــۈپ ،ھــەر خىــل تېخنىــكا ۋە داۋاالش ئۇســۇللىرىنى
قوللىنىــش ئۈچــۈن كــۆپ مەشــىق بىلــەن تەربىيىلىنىــپ چىققان
بولىــدۇ .ئــۇالر مەســلىھەت ئالغۇچىالرنــى ھۆرمەتلــەش ۋە
ئۇالرنىــڭ قىممــەت قارىشــى ،ئېتىقــادى ،ئۆزگىچىلىكــى ۋە
ئۇالرنىــڭ ئــۆزى قــارار بېرىــش ھوقۇقىغــا رىئايــە قىلىشــتىن
ئىبــارەت كەســپىي ئەخالقنــى ئاســاس قىلىــدۇ .كەســپىي
مەســلىھەتچىلەر ۋە پســىخىكا دوختــۇرى داۋاالش ئەسناســىدا
بىمــار ياشــايدىغان ئىجتىمائىــي ،سىياســىي ۋە مەدەنىــي
ئارقــا كۆرۈنــۈش ۋە مۇھىتىنــى نــەزەردە تۇتىــدۇ .ئــۇالر يەنــە
بــۇ ئامىلالرنىــڭ ھازىرقــى مەســىلىلەرگە قانــداق تەســىر
كۆرســىتىدىغانلىقىنى تەتقىــق قىلىــدۇ .بــۇ يــاش ،تەرەققىيــات،

1-https://www.pacfa.org.au/definition-of-counselling/
)2-McLeod, J. (2013). An introduction to counselling. McGraw-hill education (UK

مېيىپلىــك ،دىــن ،ئەخــاق ،خاراكتېــر ،ئىجتىمائىــي ۋە
ئىقتىســادىي ئــورۇن ،ئېتنىــك كىملىــك ،مىللــەت ،جىنــس،
ۋە مەدەنىيــەت قاتارلىــق تەســىرلەرگە بولغــان تونــۇش ۋە
باھاالشــنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ ،بــۇ پەرقلەرگــە ئەھمىيــەت
بېرىــدۇ ۋە بــۇ ئامىلــار ســەۋەبلىك كەمسىتىشــتىن ســاقلىنىدۇ.

ھەمكارلىشــىدىغان بولســىمۇ ،پســىخىكا دوختــۇرى تېخىمــۇ
ئېغىــر روھىــي ســاغالملىق مەسىلىســى بىلــەن ھەپىلىشــىپ،
ئــۇزۇن مــۇددەت بــۇ خىــل شەخســلەر بىلــەن ئىشــلەيدۇ.
روھىــي كېســەللەر دوختــۇرى تېببىــي دوختــۇر ،ئەممــا
پســىخولوگ ئۇنــداق ئەمــەس .شــۇڭا روھىــي كېســەللەر
دوختــۇرى دورا يېزىــپ بېرىــدۇ ،پســىخولوگالر بولســا ئۇنــداق
قىاللمايــدۇ .روھىــي كېســەللەر دوختــۇرى كېســەلگە دىئاگنــوز
قويىــدۇ .مۇرەككــەپ ۋە ئېغىــر روھىــي كېســەللىكلەرنى بىــر
قاتــار داۋاالش ئۇســۇللىرى بىلــەن داۋااليــدۇ ۋە داۋاالشــقا
يېتەكچىلىــك قىلىــدۇ.

مەســلىھەتچى ئــۆز ئالدىغــا خۇسۇســىي خىزمەت قىلىشــى
ياكــى ئاممىــۋى ســاھەدىكى ھــەر خىــل تەشــكىلىي ئورۇنالردا
ئىشلىشــى مۇمكىــن ،مەســىلەن :مەكتــەپ مەسلىھەتچىســى
دېگەندەك.

دۇنيــادا مىليونلىغــان كىشــىلەر روھىــي جەھەتتىكــى
خىرىســقا ئۇچرايــدۇ .ئاۋســترالىيەنىڭ روھىــي ســاغالملىق
جەمئىيىتىنىــڭ دوكالتىغــا قارىغانــدا ،ئاۋســترالىيەدە ھــەر يىلدا
ھــەر بــەش ئادەمنىــڭ بىــرى روھىــي جەھەتتىكــى مەســىلىگە
دۇچ كېلىدىكــەن 3،ئەممــا بۇالرنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپرەكــى
يــاردەم قىلىــش ئورۇنلىــرى بىلــەن ئاالقە قىلمايدىكــەن 4.بۇنىڭغا
پســىخىكىلىق ياردەمگــە موھتــاج بولــۇش ياكــى ياردەمنــى
قوبــۇل قىلىشــنى چۆرىدىگــەن بىــر قاتــار خاتــا قــاراش ۋە
خۇراپاتلىقــار ســەۋەبچى بولۇشــى ياكــى كىشــىلەرنى يــاردەم
تەلــەپ قىلىشــتىن ئۈمىدســىزلەندۈرىۋاتقان روھىي ســاغالملىق
مەسىلىســىنىڭ داۋاملىــق كەمسىتىلىشــى يەنــە بىــر ســەۋەب
بولۇۋاتقــان بولۇشــى مۇمكىــن .ئەمەلىيەتتــە ،پســىخىكىلىق
مەســلىھەت بېرىــش شەخســىلەرنىڭ روھىــي ســاغالملىقىغا،
ئىجتىمائىــي مەســىلىلەرنى ۋە شەخســىي تەرەققىياتىنــى

مەســلىھەت ئالغۇچىــار مەسىلىســىنىڭ خاراكتېرىگــە
ئاساســەن ،بېرىلىدىغــان خىزمــەت قىســقا ياكــى ئــۇزۇن
مۇددەتلىــك بولۇشــى مۇمكىــن .بۇ خىزمەت يەككە شــەخس،
بىــر جۈپلــەر ،ئائىلــە ياكــى گۇرۇپپــا بىلــەن ئىشلەشــنى ئــۆز
ئىچىگــە ئالىــدۇ.

مەســلىھەتچىلەر ئــۆزى قىزىققــان ياكــى ئاالھىدىلىكىنــى
ئــەڭ ياخشــى جــارى قىلدۇرىدىغــان بىــرەر تۈرنــى تۇتــۇپ
شــۇنىڭ مەسلىھەتچىســى بولۇشــىمۇ مۇمكىــن .مەســىلەن:
ئۆســمۈرلەر مەسلىھەتچىســى ،خۇمــار بىمارلىــرى
مەسلىھەتچىســى ،نىــكاھ مەسلىھەتچىســى ۋە باشــقىالر.
بۇنىڭدىــن باشــقا ھــەر خىــل داۋاالش ئۇســۇللىرىنى مەركــەز
قىلغــان مەســلىھەتچىلىك تۈرلىرىمــۇ بــار.
پســىخولوگ ،پســىخىكىلىق داۋاالش ۋە
مەســلىھەتچىلىك كەســپى ۋە روھىــي كېســەللىكلەر
دوختــۇرى -بۇالرنىــڭ ھەممىســى سۆھبەتلىشىشــنى ئاســاس
قىلغــان داۋاالش كەســىپلىرى بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ رولــى بىــر -
بىرىگــە گىرەلىشــىپ كەتكــەن بولســىمۇ ،ئەمەلىيەتتــە داۋاالش
مېتــودى ۋە دائىرىســى جەھەتتــە بەلگىلىــك پەرقلىنىــدۇ.
مەســلىھەتچىنىڭ رولــى كونكرېــت مەســىلىلەرگە
مەركەزلىشــىپ ،ھاياتىڭىــزدا ئۆزگىرىش ھاســىل قىلىشــىڭىزغا
يــاردەم بېرىشــتۇر.
پســىخولوگ ياكــى پســىخىكىلىق داۋاالش مىجــەز -
خاراكتېرىنــى قايتــا شــەكىللەندۈرۈش ۋە ئۆزىنــى تونۇشــىنى
تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا ۋە تېخىمــۇ كــۆپ ئۆزگىرىشــلەرنى
قولغــا كەلتۈرۈشــكە كۆڭــۈل بۆلىــدۇ .گەرچــە پســىخىكا
دوختــۇرى ۋە مەسلىھەتچىســى ھــەر خىــل كىشــىلەر بىلــەن
3-Australian Bureau of Statistics. (2009). National Survey of Mental
Health and Wellbeing: Summary of Results, 4326.0, 2007. ABS: Canberra.
4-Australian Institute of Health and Welfare. (2014). Australia’s Health
2014. AIHW: Canberra.

«ساقىيىش ئاغرىقنىڭ ئەزەلدىن
مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى
بىلدۈرمەيدۇ.
بەلكى ،بۇ ئاغرىقنىڭ
ئەمدى ھاياتىمىزنى كونترول
قىلمايدىغانلىقىدىن دېرەك
بېرىدۇ».
-نامسىز
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ئىلگىــرى سۈرۈشــكە يــاردەم قىلىــش رولىغــا ئىگــە .ئاتــاپ
ئۆتــۈپ كېتىشــكە بولمايدىغــان يەنــە بىــر مەســىلە شــۇكى،
ھــەر بىــر ئــادەم ئىنتايىــن ئۆزگىچــە .شــۇڭا ئۇالرغــا مەســلىھەت
بېرىــش ئۇســلۇبى ياكــى ئۇالرنىــڭ ئىنكاســى ئوخشــاش
بولمايــدۇ .ھــەم بىــر ئادەمگــە ئىشــلەتكەن ئۇســۇل يەنــە
بىــر ئادەمگــە مــاس كەلمەســلىكى مۇمكىــن .شــۇڭا بىــر
مەســلىھەتچى بىلەنــا كۆرۈشــۈپ «پايدىســى يوقكــەن»
دېيىــش ئاقىالنىلىــك ئەمــەس.
تۆۋەنــدە مەســلىھەت بېرىــش توغرىســىدا كــۆپ
ئۇچرايدىغــان بىــر نەچچــە خاتــا قاراشــار ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى:
-1مەســلىھەت بېرىــش پەقــەت چــوڭ مەســىلىلەر ياكــى
«ســاراڭ» كىشــىلەر ئۈچۈنــدۇر5.
شــۇنداق ،مەســلىھەت بېرىــش ســىزگە ھاياتىڭىزدىكــى
ئاساســلىق مەســىلىلەرگە ۋە روھىــي ئازابلىرىڭىزغــا يــاردەم
بېرەلەيــدۇ ،ئەممــا بــۇ ســىز ئۈچــۈن مەســلىھەت بېرەلەيدىغــان
بىردىنبىــر ئەھــۋال ئەمــەس .بەزىــدە بىــز ئۆزىمىــزدە كۆرۈلۈۋاتقــان
ئەھــۋال ياكــى ھېسســىيات توغرىســىدا پاراڭلىشــىش ئۈچــۈن
تەرەپســىز بىــر ئادەمگــە موھتــاج .ئۆزىڭىزنــى سەۋەبســىزال
ياقتۇرماســلىقىڭىز ياكــى چــوڭ  -كىچىــك مەســىلىلەردە
يــاردەم تەلــەپ قىلىشــىڭىز نورمــال بىــر ئەھــۋال .پســىخىكىلىق
يــاردەم ئېلىشــنى پەقــەت ئەھــۋال قىيىنالشــقاندا تەدبىــر
ســۈپىتىدىال ئىشــلىتىش توغــرا ئەمــەس .ئــۇ بەكــرەك ئالدىنــى
ئېلىــش خاراكتېرلىــك بولــۇپ ،ســىزنى كەلگۈســىدىكى بېســىم
مەزگىللىرىــدە ئىشــلىتىدىغان ئاكتىــپ ئىســتراتېگىيەلەر ياكــى
روھىــي ۋە ھېسســىياتتىكى تەڭپۇڭلۇقالرنــى تەڭشــەيدىغان
ئۇســۇلالر بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.

ھالــدا ســىز يېقىــن كىشــىلىرىڭىزدىن ئېرىشــەلمەيدىغان
ئەھــۋال ۋە ھېسســىياتنى چۈشىنىشــنى ســىزگە بېرەلەيــدۇ.
ئۇالرنىــڭ بىلىمــى ۋە تەجرىبىســى يېقىنلىرىڭىزنىــڭ
ياخشــى نىيەتلىــك مەســلىھەتلىرىدىن ھالقىــپ كېتەلەيــدۇ.
باشــقا دىندىكــى روھىــي ســاغالملىق مەســلىھەتچىلىرىگە
نىســبەتەن ئۆزىنىــڭ ئېتىقادىنــى ســىزگە يۈكلىشــىدىن ۋە
ســىزنىڭ ئىســام ئېتىقادىڭىزغــا بۇزغۇنچىلىــق قىلىشــىدىن
ئەنســىرەش ھېسســىياتىنىمۇ يــوق دېيىشــكە بولمايــدۇ.
ئەممــا بىــر نۇقتــا ئېنىــق بولۇشــى كېرەككــى ،بارلىــق پســىخىكا
مەســلىھەتچىلىرىنىڭ كەســپىي ئەخالقــى ۋە مەجبۇرىيىتــى
بولســا ســىزنىڭ دىنىــي قىممــەت قارىشــىڭىز ۋە ئېتىقادىڭىزغا
ھۆرمــەت قىلىشــتۇر .ئەگــەر ئىســام ۋە باشــقا مەنىــۋى ىتىڭىــز
ھاياتىڭىزدىكــى مۇھىــم ئامىــل بولســا ،مەســلىھەتچى بىلــەن
ئېنىــق سۆزلىشــىپ ،داۋاالش ياكــى مەســلىھەت بېرىشــنى شــۇ
دائىرىــدە ئېلىــپ بارســا بولىــدۇ.
-3روھىــي ســاغالملىق مەسىلىســىنى ئىماننىــڭ
سۇســلۇقى بىلــەن باغلىۋېلىــش ياكــى «تەڭرىنىــڭ ســىنىقى،
7
شــۇڭا ھــەل قىلىنمايــدۇ» دەپ قــاراش.

ئىســام دىنىمىــز روھىــي ســاغالملىقنىڭ مۇھىملىقىغــا
ئەھمىيــەت بېرىــدۇ .قۇرئــان روھىــي ئازابقــا دۇچــار بولغانالرغــا
ۋە كىشــىلەرنىڭ مەنىلىــك ياشىشــىغا يېتەكچىلىــك قىلىــدۇ.
ھەدىســتە دېيىلگەنــدەك «ئالــاھ داۋاســى بولمىغــان
كېســەللىكنى ياراتمايــدۇ» 8.يەنــە بىــر مۇھىــم نۇقتــا بولســا
ئىســام دىنىمىــز بىزدىــن ئادەتتىــن تاشــقىرى ئــادەم بولۇشــنى
تەلــەپ قىلمايــدۇ .ئەگــەر بىرســى پاسســىپ ھېسســىياتنى
باشــتىن كەچۈرســە ،ئــۇ مۇمكىــن قــەدەر ئاكتىــپ پىكىــر ۋە
-2مەســلىھەتچى مېنــى تونۇمايــدۇ ،شــۇڭا ئــۇالر مــاڭا ھەرىكەتلــەر بىلــەن ئۇالرغــا قارشــى تۇرۇشــقا ياكــى مەســىلە
كلىنىكىلىــق بولســا كەســپىي يــاردەم تەلــەپ قىلىشــقا
6
يــاردەم قىاللمايــدۇ.
9
ئىلھامالندۇرۇلىــدۇ.
بىزنىــڭ ئائىلىمىــز ۋە دوســتلىرىمىز يەنــى بىزنــى تونۇيدىغان
ھەممىمىزنىــڭ بىــر كەســىپنى تاللىشــىدا بىــر نىشــان
ۋە بىزگــە كۆڭــۈل بۆلىدىغــان كىشــىلەر بىزنىــڭ قىيىنچىلىققــا
ئۇچرىغانــدا بىرىنچــى بولــۇپ مەســلىھەت ســورايدىغان بولىــدۇ .مــەن مۇھاجىــرەت ھاياتىــدا ئېغىــر روھىي بېســىمالردا
كىشــىلىرىمىزدۇر .ئىجتىمائىــي ســاغالملىقنى ســاقالش ياشــاۋاتقان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ روھىــي ســاغالملىقىنىڭ
روھىــي ســاغالملىقنى ساقالشــتا ئىنتايىــن مۇھىــم .ئەممــا ئىنتايىــن مۇھىــم مەســىلە ئىكەنلىكىنــى چوڭقــۇر ھېــس
يېقىنلىرىمىــزدا ئادەتتــە بىــز ئېھتىياجلىــق ماھــارەت ياكــى قىلدىــم ھــەم بــۇ جەھەتتــە ئــازراق بولســىمۇ رولــۇم بولســىكەن
ئوبيېكتىپلىــق بولمايــدۇ .كەســپىي خادىمــار بولســا تەرەپســىز دېگــەن نىشــان بىلــەن بــۇ كەســىپنى تاللىدىــم.
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7-https://muslimmentalhealth.com/islam-mental-health/ 9-https://archive.islamonline.net/5267
6-https://calgarycounselling.com/blog/8-common-misconceptions-about-counselling
8-https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-31/
june-2018/quran-and-mental-health

5-https://ellenbrookessentialtherapies.com.
au/9-misconceptions-about-counselling/
6-https://calgarycounselling.com/blog/8-common-misconceptions-about-counselling

ئى ئالالھ،
قۇرئاننى قەلبىمنىڭ
باھارى قىلغىن!

1

تەرجىمىدە :ئابدراززاق رەجەپ
مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىالھىيەت فاكۇلتېتى،
تەپسىر بۆلۈمى ماگىستىر ئاسپىرانتى

ئىبنــى مەســئۇد رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى رىۋايــەت قىلىــدۇ:
«بىــر بەنــدە غــەم  -قايغۇغــا مۇپتىــا بولغانــدا< :ئــى ئالــاھ!
مــەن ســېنىڭ قۇلۇڭمــەن ،ســېنىڭ قۇلۇڭنىــڭ ئوغلىمــەن،
ســېنىڭ چۆرەڭنىــڭ ئوغلىمــەن ،مېنىــڭ كوكــۇالم ســېنىڭ
قولۇڭدىــدۇر ،ســېنىڭ مېنىــڭ ھەققىمدىكــى ھۆكمىــڭ
جارىــدۇر ،ســېنىڭ مېنىــڭ ھەققىمدىكــى تەقدىرىــڭ ئادىلدۇر.
ســەن ئۆزۈڭنــى ئاتىغــان ،كىتابىڭــدا (پەيغەمبەرلەرگــە) نازىــل
-1ئەمر شەرقاۋىينىڭ «قۇرئانغا تەلمۈرتكۈچى» ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى

قىلغــان ،ســېنىڭ مەخلۇقاتىڭدىــن بىــر كىشــىگە (پەيغەمبــەر
ياكــى پەرىشــتىگە) بىلدۈرگــەن ياكــى ئۇنــى دەرگاھىڭدىكــى
غەيىــب ئىلمىڭغــا خــاس قىلغــان ھــەر بىــر ئىســمىڭنىڭ
ھۆرمىتــى بىلــەن ســورايمەنكى ،قۇرئاننــى قەلبىمنىــڭ باھــارى
قىلغىــن ،كۆزۈمنىــڭ نــۇرى قىلغىــن ،دىلىمدىكــى غــەم -
قايغۇنــى كۆتۈرۈۋېتىدىغــان يورۇقلــۇق قىلغىــن >.دەپ دۇئــا
قىلســا ئالــاھ تائــاال ئۇنىــڭ غــەم  -قايغۇســىنى كۆتۈرۈۋېتىپ
ئورنىغــا خۇشــاللىقنى ئالماشــتۇرۇپ بېرىــدۇ .كىشــىلەر:
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مەنچــە باھــار پەســلى ئالــاھ تائاالنىــڭ رەھمەتلىرىنىــڭ
نەتىجىلىــرى نامايــان بولىدىغان ،زېمىــن قايتا تىرىلىدىغان پەيت
بولغىنىــدەك ،قۇرئانمــۇ ئالــاھ تائاالنىــڭ ئىمــان ۋە مەرىپەتتىــن
ئىبــارەت پەزلــى  -مەرھەمىتىنىــڭ يەتكۈزگۈچىســى .قۇرئــان
بىلــەن كۇفرىنىــڭ ،جاھالەتنىــڭ ۋە غەملەرنىــڭ زۇلمىتــى
يوقىلىــدۇ3.
قۇرئــان قەلبىڭىزنىــڭ راھىتــى ،ئەنســىز زامانــدا
كۆڭلىڭىزنىــڭ خاتىرجەملىكىــدۇر .قىســقىچە قىلىــپ
ئېيتقانــدا ،قۇرئــان يىتكــەن روھ ئارامىڭىــزدۇر.
قۇرئاننىــڭ روھىــي خاتىرجەملىكنــى پەيــدا قىلىشــتىكى
بىلىڭالركى،
تاپىدۇ.
ئارام
بىلەن
ئېتىش
ياد
ئالالھنى
دىلالر
تەســىرى ئىنتايىــن چــوڭ« .بــۇ خاتىرجەملىــك (قۇرئــان)
رەئىد سۈرىسى-28 ،ئايەت
قەلبكــە يەرلەشــكەندە ،ئۇنىــڭ بىلــەن قەلــب تەســكىن
تاپىــدۇ ،بــەدەن ئەزالىــرى راھــەت ئالىــدۇ ۋە تەمكىنلىشــىدۇ،
<ئــى رەســۇلۇلالھ ،ھەممىمىــز بــۇ ســۆزلەرنى ئۆگىنىشــىمىز
ئۇنىــڭ بىلــەن تىــل توغــرا ۋە ھېكمەتلىــك ســۆزلەيدۇ ،قۇرئــان
كېرەكمــۇ؟> دەپ سوراشــتى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم:
تىلنــى ناشــايان ســۆزلەرنى ،بىھــۇدە گەپلەرنــى ۋە ھــەر قانــداق
<شــۇنداق ،ھــەر بىــر ئاڭلىغــان كىشــى ئۇ ســۆزلەرنى ئۆگىنىشــى
4
بــۇزۇق ئىشــارنى سۆزلەشــتىن توســۇپ قالىــدۇ».
كېــرەك >.دېــدى»2.
بــەرا ئىبنــى ئازىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــا مۇنــداق دېــدى:
ئەلەيھىسســاالمنىڭ
پەيغەمبــەر
يۇقىرىدىكــى
«بىــر ئــادەم ئىككــى ئارغامچــا بىلــەن باغالنغــان ئېتىنىــڭ
دۇئاســىدىكى «قۇرئاننــى قەلبىمنىــڭ باھــارى قىلغىــن»
يېنىــدا <كەھــف> سۈرىســىنى ئوقۇۋاتاتتــى .تۇيۇقســىز ئۇنــى
دېگــەن ســۆزىنى چوڭقــۇر ئويلىنىــڭ .بــۇ ســۆز دۇئادىكــى
ئاســماندىن بىــر بۇلــۇت قاپلىــدى .بۇلــۇت ئاســتا  -ئاســتا
ئاساســلىق مەقســەت بولــۇپ ،بېشــىدىكى دۇئــاالر بــۇ ســۆز
يېقىنالشقانســىرى ،ئۇنىــڭ ئېتــى ئۈركۈشــكە باشــلىدى .ئــۇ
ئۈچــۈن ۋاســىتە قىلىنغــان .بىرىنچــى قىلىــپ ،ســىز پەيغەمبــەر
ئەتىســى ئەتىگەنــدە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا
ئەلەيھىسســاالمنىڭ نــە قــەدەر كەمتەرلىــك ،موھتاجلىــق ۋە
كېلىــپ ئەھۋالنــى ئېيتتــى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم:
ئاجىزلىــق بىلــەن پەرۋەردىگارىغــا يېلىنغــان ھالىتىگــە قــاراڭ.
<ســاڭا يېقىنالشــقان شــۇ بۇلــۇت قۇرئاننــى ئــاڭالش ئۈچــۈن
ئىككىنچــى قىلىــپ ،ســىز پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ
چۈشــكەن خاتىرجەملىكتــۇر >.دېــدى» 5ئــەي قۇرئــان ئەھلــى!
ئالــاھ تائاالنىــڭ شــان  -شــەرىپىنىڭ بۈيۈكلۈكىنــى ،ئىســىم
بۈيــۈك نېمــەت خاتىرجەملىككــە ئېرىشىســىلەر.
شــەرىپىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنــى بايــان قىلغاندىكــى ســۆزلىرىدە
كىشــىلەر قۇرئــان تىــاۋەت قىلىۋاتقىنىــدا ئاۋازىدىــن
ھېچبىــر بوشــلۇق قويمىغانلىقىنى ،ئىنچىكىلىك بىلەن ئەســلى
ئالالھقــا بولغــان تەقۋادارلىقــى تۆكۈلــۈپ تۇرىدىغــان،
تىلىكــى بولغــان «غەمنــى كۆتۈرۈۋېتىــش» مۇددىئاســىنى
كىشــىلەرنى تەســىرلەندۈرەلەيدىغان بىــر قارىينــى ئىنتىــزار
ســوراش ئۈچــۈن ۋاســىتە قىلغىنىغــا ســەپ ســېلىڭ.
بولــۇپ كۈتمەكتــە .يۇقىــرى ئــاۋازدا قىلىنغــان قىرائــەت
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم «قۇرئاننــى قەلبىمنىــڭ
بەلكىــم كىشــىلەرنى بەكــرەك يىغلىتالىشــى مۇمكىــن ،بىــراق
باھــارى قىلغىــن!» دېگــەن ســۆزىدە قۇرئاننــى ئــۆزى
ئــۇ كۆپىنچــە خاتىرجەملىكتىــن يىــراق بولىــدۇ! ئالــاھ
ئۈچــۈن باھــار پەســلى قىلىــپ بېرىشــنى تىلىــدى .چۈنكــى
تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ« :ئالالھنىــڭ زىكــرى ئۈچــۈن (يەنــى
ئىنســاننىڭ قەلبــى باھــار پەســلىدە راھەتلەيــدۇ ،كۆڭلــى
ئالالھنىــڭ رەھمىتــى ،مەغپىرىتىگــە دائىــر ئايەتلــەر تىــاۋەت
باھارنــى تارتىــدۇ.
قىلىنغــان چاغــدا) ،ئۇالرنىــڭ بەدەنلىــرى ۋە دىللىرى يۇمشــاپ
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(ئــارام تاپىــدۇ)».

باشــقىالرنى بىئــارام قىلىدىغــان شــەكىلدە يۇقىــرى ئــاۋازدا
قىرائــەت قىلىــش پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ۋە ســاھابىلەرنىڭ
كۆرســەتمىلىرىدىن ئەمــەس ،پېشــقەدەم تابىئىنالردىــن
بىــرى بولغــان قەيــس ئىبنــى ئۇببــاد رەھىمەھۇلــاھ مۇنــداق
دەيدۇ«:ســاھابىلەر ئــۈچ يــەردە؛ بىرىنچىســى :زىكــرى
ئېيتقانــدا ،ئىككىنچىســى :ئۇرۇشــتا ،ئۈچىنچىســى:
جىنازىلــەردە ئاۋازلىرىنــى تــۆۋەن قىلىشــنى ياخشــى
كۆرۈشــەتتى» .شــۇنىڭدەك ،باشــقا رىۋايەتلەرمــۇ ئۇالرنىــڭ
بــۇ جايالردىكــى ئەھۋالــى خــۇددى نامازدىكــى ئەھۋالىغــا
ئوخشــاش قەلبلىــرى ئالالھقــا زىكــرى ئېيتىــش ،ئۇلۇغــاش
ۋە ھۆرمەتلــەش بىلــەن تولغــان ھالــدا ئىنتايىــن تىنــچ ۋە
خاتىرجــەم تۇرىدىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ بەرمەكتــە .بــۇ ئــۈچ
جايــدا يۇقىــرى ئــاۋاز ئىشــلىتىش يەھۇدىــي  -ناســاراالرنىڭ ۋە
ئەجــەم مىللەتلىرىنىــڭ ئادەتلىرىدىــن ئىــدى .كېيىنچــە ئىســام
ئۈممىتىنىــڭ كــۆپ قىســمى بــۇ ئادەتكــە مۇپتىــا بولــدى7.
نۇرلــۇق ســورۇنالر ھەققىــدە ئــاڭالپ باقتىڭىزمــۇ؟
بــۇ ھەقتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ:
«ھــەر قانــداق بىــر قــوۋم ئالــاھ تائاالنىــڭ ئۆيلىرىدىــن
(مەســچىتلەردىن) بىرىگــە يىغىلىــپ ،قۇرئــان تىــاۋەت
قىلســا ،ئۇنــى ئۆزئــارا ئۆگەنســە( ،ئالــاھ تائــاال تەرىپىدىــن)
ئۇالرغــا خاتىرجەملىــك ،تەمكىنلىــك چۈشــىدۇ ،ئۇالرنــى
رەھمــەت ئورايــدۇ ،ئۇالرنــى پەرىشــتىلەر قورشــايدۇ ،ئالــاھ
تائــاال ھۇزۇرىدىكــى پەرىشــتىلەرگە ئۇالرنىــڭ ناملىرىنــى زىكىــر
قىلىــدۇ ».قــاراڭالر! بىــز نېمىدېگــەن ئېھتىياجلىــق ســۆزلەر ھە؟
بــۇالر كىشــىلەر پەقــەت بىرســىگە ئېرىشــىش ئۈچۈنــا پۈتــۈن
تىرىشــچانلىقىنى ســەرپ قىلىشــىغا ئەرزىيدىغــان قىممــەت
باھالىــق مۇكاپــات ،ئالىــي ھەدىيەلــەر!

اليىــق شــەرتى بىلــەن يىغىلىــش ،ئۇنىــڭ روشــەن ئايەتلىرىنــى
ئۆگىنىــش ،ئۇنىڭغــا قەلــب ئىشــىكىنى ئېچىــش ،ئۇنىــڭ
بۇلدۇقــاپ ئېقىۋاتقــان ئىلىــم  -ھېكمەتلىرىنىــڭ ،دىلالرنــى
يورۇتقۇچــى دەلىللىرىنىــڭ بۇالقلىرىدىــن ئىچىــش ،مانــا بــۇالر
ئــۇ بۈيــۈك نېمەتكــە ئېرىشىشــنىڭ شــەرتىدۇر.
بىزنــى ئــوراپ تۇرىدىغــان ،ھەممــە تەرەپنــى قاپلىغــان
بەختســىزلىك ئىزنالىرىنــى يوقىتىدىغــان ئالــاھ تائاالنىــڭ
رەھمىتىگــە نېمىدېگــەن ئېھتىياجلىقمىــز ھــە!
بىــز ئەتراپىمىزنــى قورشــاپ تۇرىدىغــان رەھمــەت
پەرىشــتىلىرىنىڭ ھەمــراھ بولۇشــىغا تولىمــۇ ئېھتىياجلىقمىــز!
ســىلەر بــۇ ئالىــي ماقامغا ئۆرلــەش ئۈچۈن غەيىبكە ئىشــىنىڭالر!
بىزنى قورشــىغاندا يامانلىقنىڭ قارا زۇلمەتلىرىدىن قوغدايدىغان،
شــەيتاننىڭ ۋەسۋەســىلىرىدىن ۋە نەپســنىڭ بااللىرىدىــن
ســاقاليدىغان پەرىشــتىلەرنىڭ قورشــاپ تۇرۇشــىغا« ،ئالــاھ
تائــاال ھۇزۇرىدىكــى پەرىشــتىلەرگە ئۇالرنىــڭ نامــۇ  -شــەرىپىنى
8
زىكىــر قىلىــدۇ ».دېگــەن بــۇ يۈكســەك ،ئالىــي مەرتىۋىگــە بەكمــۇ
ئېھتىياجلىقمىز! ئالالھ تائاالنىڭ بىرىنى ھۇزۇرىدا تىلغا ئېلىشى
ئــەڭ بۈيــۈك ئاتــا  -ئېھســاندۇر .چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ ســىزنى
ياد ئېتىشــى ســىزنىڭ پۈتۈن بەختســىزلىكىڭىزگە چەك قويىدۇ،
ســىزنى ئــەڭ يېقىــن بەندىلىــرى قاتارىغــا كىرگۈزىــدۇ.
ئى ئالالھ! بىزنى بۇ ئاتا  -ئېھساندىن

رىزىقالندۇرغىن9.

قەلبلىرىمىــز كەلگۈســىدىن ئەنســىرەۋاتقان ،ئۆزىمىزدىــن
ۋە باشــقىالردىن ئەندىشــە قىلىۋاتقــان ،دۈشــمەنلىرىمىزدىن
قورقۇۋاتقــان ،ھەتتــا كىشــىلەر «بىزنــى قورقۇنــچ بېســىۋالدى،
خاتىرجەملىككــە
يوقىتىدىغــان
ئەنســىزلىكىمىزنى
موھتاجمىــز ».دېيىشــىۋاتقان بــۇ ئەنســىز دۇنيــادا،
خاتىرجەملىــك نېمىدېگــەن بۈيــۈك نېمــەت ھــە! ئالــاھ
تائــاال ئــۇ بۈيــۈك نېمەتنىــڭ ســاھىبىدۇر ،قۇرئــان ئۈچــۈن
-6زۈمەر سۈرىسى-23 ،ئايەت
 -7اقتضاء الصراط المستقيم ()358
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ئۆلىماالر ۋە ئەمىرلەر

1

تەرجىمىدە :رىسالەت ئەخمەت

ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى ،ئىسالم ئىلىملىرى كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ئىســام ئىنســانىيەت ئۈچــۈن ھۆرمەتكــە ســازاۋەر،
نەمۇنىلىــك ۋە كىشــىلەرنى ئەيمەندۈرىدىغــان بىــر ئۈممــەت
يېتىشــتۈرۈپ چىقىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ .بۇنــداق ئۈممــەت
پەقــەت ئالالھنىــڭ ھىدايىتىگــە مۇســتەھكەم ئېســىلغان
ۋە شــۇ ھىدايەتنىــڭ كــۈچ  -قــۇۋۋەت ،ئىرادىســىنى ئۆزىــدە
نامايــان قىلغــان كىشــىلەردىن بارلىققــا كېلىــدۇ.

ئالالھنىــڭ ھىدايىتىــدە مۇســتەھكەم تۇرااليــدۇ ۋە كــۈچ-
قــۇۋۋەت ،ئىقتىدارىنــى نامايــان قىالاليــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن
بىرگــە ئادالــەت بەرپــا قىلىشــقا ،قىســقىغىنا بــۇ ھاياتتىكــى
كۆزلەرنــى قاماشــتۇرىدىغان ،نەپســىنى ئۆزىگــە مەھلىيــا
قىلىدىغــان بىســاتالرغا ئېرىشىشــتىن بەكــرەك ھەقىقــەت يولىدا
مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا ھېرىســمەن ئەمىرلەرنىــڭ (رەھبەرلــەر)
مەيدانغــا كېلىشــى بىلــەن زەپــەر قۇچىــدۇ.

بىــر ئۈممــەت پەقــەت قەلبىنــى ئالالھقــا بولغــان
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىســام بىــر جەمىئىيەتتــە ھېچكىمدىــن
تەقۋادارلىــق بىلەنــا تولدۇرغــان ،ئۇنىڭدىــن باشــقا
ھېچقانــداق مەۋجۇداتتىــن زەررىچىلىــك قورقۇشــنىمۇ ئۆزىگــە ئۆزىنىــڭ نەســىھەتلىرىنى ئايىمايدىغــان ھــەم يوشــۇرمايدىغان
راۋا كۆرمىگــەن رەببانىــي ئۆلىماالرنــى مەيدانغــا كەلتۈرگەندىــا ئالىمالرنــى ،مەجلىســلىرىدە توغــرا ســۆزلەرنىڭ ئېيتىلىشــىنى
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ياخشــى كۆرىدىغــان ئەمىرلەرنــى يېتىشتۈرۈشــكە ئاالھىــدە بولســۇن ياكــى بولمىســۇن ،قوبــۇل قىلســۇن ياكــى قىلمىســۇن
كىشــىلەرنى ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ يامانلىقتىــن توســىدۇ،
كۆڭــۈل بۆلىــدۇ.
ھەقىقىــي تارىــخ بىزگــە ئىســام دۆلەتلىرىنىــڭ دۆلــەت بۇالرغــا ھېــچ پىســەنت قىلماســتىن يولىنــى داۋامالشــتۇرىدۇ.
مالىــك رەھىمەھۇلالھقــا شــۇنداق دېيىلــدى« :ســەن
ئەربابلىــرى ۋە ئەمىرلەرنــى ئىســاھ قىلىشــنى كۆزلــەپ،
تەســىرىنىڭ قانچىلىــك بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ھەقنــى ھازىــر زالىــم ،كىشــىلەرنىڭ ھەققىگــە تاجــاۋۇز قىلىدىغــان بىــر
سۆزلەشــتىن چېكىنمىگــەن ،بىــر ئېغىــز ھــەق گەپنىمــۇ پادىشــاھنىڭ يېنىغــا كىرىســەن».
دۇنياغــا تېگىشــمىگەن ،دۇنيــا ھاياتىنىــڭ نازۇ-نېمەتلىرىگــە
مالىــك رەھىمەھۇلــاھ جاۋابــەن« :ئالــاھ ســاڭا رەھىــم
ئالدىنىــپ كېتىشــتىن ئۆزىنــى تارتقــان ھەقىقىــي ئۆلىمــاالر قىلســۇن .شــۇنداق بولغانىكــەن ،بــۇ مەســىلىلەرگە قارىتــا
بىلــەن رونــاق تاپقانلىقىنــى ،ئۇسســۇزلۇققا تەشــنا چاڭقىغــان ھەقنــى ســۆزلەش كېــرەك ئەمەســمۇ؟»
قەلبلەرنــى پاكىــز بــۇالق ســۇلىرى بىلــەن سۇغۇرۇشــنى ئۆزىگــە
ئۆلىماالرنىــڭ ئەمىرلەرگــە نەســىھەت قىلىشــتا قولالنغــان
ۋاجىــپ بىلىدىغــان ،ئىشــەنچلىك ئالىمالرنىــڭ ۋەز  -ئۇســلۇبلىرى پەرقلىــق بولــۇپ ،بەزىلــەر ئوچــۇق نەســىھەت
نەســىھەتلىرىدىن قەلبلىــرى راھەتلىنىدىغــان ئەمىرلــەر بىلــەن قىلىــش ئۇســۇلىنى قوللىنىــدۇ ۋە ئەمىرگــە ئــۆزى قارشــى
قــۇدرەت تاپقانلىقىنــى بايــان قىلىــدۇ .ئەنــە شــۇنداق ئۆلىمــا تۇرىۋاتقــان ئىشــارنى ئېنىــق كۆرســىتىدۇ .بۇنــداق ئوچــۇق
ۋە ئەمىرلــەر ئۈممەتنــى بەختكــە يېتەكلەيــدۇ ۋە دۆلەتنــى ســۆزلۈك دەۋەت ،ئــەڭ مۇۋەپپەقىيەتلىــك ۋە ئــەڭ ئۈنۈملــۈك
گۈللەندۈرىــدۇ .تارىخنىــڭ بىزگــە يەنــە ،دۇنيانىــڭ كۆزنــى بولىــدۇ.
قاماشــتۇرىدىغان زىننەتلىرىگــە ئالدىنىــپ كەتكــەن ئىلىــم
ئوســمانىيالر دەۋرىــدە ســۇلتان ســەلىم خەزىنــە
ئەھلىلىرىنىــڭ ،ئۆزىگــە پاكلىــق ۋە ئاقىالنىلىــك بىلــەن يــول
باشــقۇرغۇچىلىرىدىن  150كىشــىنى ئۆلتۈرۈشــكە بۇيرىــدى.
تۇتۇشــنى راۋا كۆرۈشــتىن بەكــرەك نەپســىگە بويــۇن ئەگكــەن
بــۇ خــەۋەر شــەيخ ئەالئۇددىــن ئەلجامالىيغــا يەتكەندىــن
ئەمىرلەرنىــڭ دۇنيــا كەينىدىــن چاپىدىغــان ،ئالــاھ تائاالنىــڭ
كېيىــن ئــۇ كىشــى ســۇلتاننىڭ يېنىغــا كىــردى ۋە ئۇنىڭغــا
ھەقىقەتنــى يەتكــۈزۈش ،ئىجــرا قىلىشــتىن ئىبــارەت بۇيرۇقىغــا
شــۇنداق دېــدى:
رىئايــە قىلمــاي ،خىيانــەت قىلىدىغــان ھالەتكــە ئۆزگىرىــپ
—پەتىــۋا ئەربابىنىــڭ ۋەزىپىســى ســۇلتاننىڭ ئاخىــرەت
كېتىدىغىنىنىمــۇ ســۆزلەپ بېرىــدۇ .شــۇنداقال يەنــە ئىــززەت
تاپقاندىــن كېيىــن خــار بولغــان ئۈممەتلەرنىــڭ ،قــۇدرەت ھاياتىنــى قوغداشــتۇر ،ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىنغانالرنىــڭ
تاپقاندىــن كېيىــن يىقىلغــان دۆلەتلەرنىــڭ پاجىئەســىنىڭ ئۆلتۈرۈلىشــى شــەرىئەتتە جائىــز ئەمــەس .ئۇالرنىــڭ گۇناھىدىن
ســەۋەبىنى خەلقكــە نەســىھەت قىلمىغــان ئۆلىمــاالر ياكــى ئۆتۈشــىڭىز كېــرەك.
سۇلتان قاتتىق غەزەپلەندى ۋە شەيخكە:
نەســىھەت قىلىدىغــان ئۆلىماالرنــى ياخشــى كۆرمىگــەن
ئەمىرلــەر ئىكەنلىكىگــە باغاليــدۇ.
ســىز ســۇلتانىڭىزنىڭ ئەمرىگــە قارشــى چىقامســىز؟ بــۇبىــز نەزىرىمىزنــى ئۆلىمــاالر ۋە ئەمىرلەرنىــڭ ئارىســىدىكى ســىزنىڭ ۋەزىپىڭىــز ئەمــەس ،دېــدى.
ئۆزئــارا مۇناســىۋەتكە ئاغدۇرســاق ،ئۆلىماالرنىــڭ ئەمىرلەرگــە
تۇتقــان پوزىتسىيەســىنىڭ تۆۋەندىكىــدەك ئــۈچ خىــل
يــاق ،ئاخىــرەت ھاياتىڭىــز ئۈچــۈن قارشــى چىقتىــم ،بــۇبولغانلىقىنــى بايقايمىــز:
مېنىــڭ ۋەزىپــەم.
بىرىنچىســى :ئەمىرلەرنىــڭ خەلقكــە ئادىــل بولۇشــىدا
ســۇلتاننىڭ چىرايىدىكــى غــەزەپ ئىپادىلىــرى يوقىلىشــقا
«ئۆزۈمنىڭمــۇ بىــر كىشــىلىك مەجبۇرىيىتــى بــار» دەپ باشــلىدى ۋە ئۆلتۈرۈشــكە بۇيرۇلغــان ئــۇ كىشــىلەرنىڭ
قارىغــان ئالىــم.
گۇناھىدىــن ئۆتتــى.
شەيخ جاۋابەن شۇنداق دېدى:

بۇنــداق ئالىمــار كىشــىلەر مەيلــى ئۇنىڭدىــن رازى

يەنــە بــەزى ئۆلىمــاالر ۋەز  -نەســىھەت قىلىشــتا
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«مۇشــۇنچىلىك بولســا يېتىــدۇ ».دەپ قارىغــان مەســىلىلەردە
دارىتمىــاپ ئىپادىلــەش ئۇســۇلىنى قوللىنىــدۇ .شــەيخ
ئەبۇبەكــرى ئىبنــى ســەييىد مۇنتەســىر دەۋرىــدە تۇنىســنىڭ
پايتەختىگــە كەلــدى ۋە ئەمىرنىــڭ يېنىغــا كىرگــەن چاغــدا
ئەمىــر شــەيخكە ئۆزىنىــڭ ئالدىــدا قۇرئــان كەرىمدىــن بىــرەر
ئايــەت ئوقــۇپ بېرىشــىنى بۇيرىــدى .ئــۇ« :فَ ِب َمــا َر ۡ َحـ ٍة ِ ّمـ َـن ٰ ّ ِ
الل ِل ۡنـ َ
ـت
ــب َلنۡفَضُّ ۡــوا ِم ۡــن َح ۡو ِل َ
لَہ ُۡــم ۚ َو لَ ۡــو کُ ۡن َ
ــک فَاع ُۡــف َع ۡنہ ُۡــم َو
ــت فَ ًّظــا غَ ِل ۡیــظَ الۡ َقلۡ ِ
ک عَـ َـی ٰ ّ ِ
ـت فَتَـ َـو َّ ۡ
ا� ۡسـ َت ۡغ ِف ۡر لَہُـ ۡـم َو شَ ــا ِو ۡر ُہ ۡم ِف ۡ َال ۡمـ ِر ۚ فَـ ِا َذا ع ََز ۡمـ َ
ـب
الل ؕ ِا َّن ٰ ّ َ
الل ُ ِیـ ُّ
ــن»
الۡ ُم َت َو ِ ّ ِک ۡ َ
«ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىلــەن ســەن ئۇالرغــا مۇاليىــم
بولــدۇڭ ،ئەگــەر قوپــال ،باغــرى قاتتىــق بولغــان بولســاڭ،
ئــۇالر چۆرەڭدىــن تارقــاپ كېتەتتــى ،ئۇالرنــى ئەپــۇ قىلغىــن،
ئــۇالر ئۈچــۈن مەغپىــرەت تىلىگىــن ،ئىشــتا ئــۇالر بىلــەن
كېڭەشــكىن ».دېگــەن ئايەتنــى ئوقــۇدى .مۇنتەســىر ئۇنىــڭ
قىرائىتىدىــن ناھايىتــى خۇرســەن بولــدى ۋە ئۇنىــڭ مەقســىتىنى
چۈشــەندى .ئەنــە شــۇ ئىــش شــەيخنىڭ ئەمىرنىــڭ يېنىــدا
ئەتىۋارلىنىشــىغا ۋە دەرىجىســىنىڭ ئۆسۈشــىگە ســەۋەب
بولغانىــدى .يەنــە بــەزى ۋاقىتــاردا ئەمىرلەرگــە نەســىھەت
قىلىــش ئۈچــۈن ئۆلىمــاالر قاتتىــق ئىرادىگــە ئىگــە بولۇشــى ۋە
ئۆزىنــى ئۇچــراش ئېھتىماللىقــى بولغــان بارلىــق ئەزىيەتلەرگــە
ھازىرلىشــى كېــرەك .مەســىلەن «قۇرئــان مەخلــۇق» دېگــەن
ســۆزلەر پىتنــە بولــۇپ تارقالغــان دەۋرلــەردە ۋاســىقنىڭ
تۈرمىســىدە ۋاپــات بولغــان نۇئەيــم ئىبنــى ھەمىيدكــە،
مۇئتەســىم دەۋرىــدە تۈرمىگــە تاشــلىنىپ قاتتىــق جازاالنغــان
ئەھمــەد ئىبنــى ھەنبەلگــە ئوخشــاش ئالىمــار ھــەق
ئۈســتىدە مۇســتەھكەم تــۇرۇش يولىــدا ئۆزىگــە يەتكــەن
بارلىــق ئەزىيەتلەرگــە ســەۋر قىلــدى ۋە ئــەڭ قاتتىــق ئازابالرغــا
بەرداشــلىق بــەردى.
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ئىككىنچىســى :كىشــىلەردىن ئايرىلىــپ ياشاشــنى
خالىغــان ،ئەمىرلەرنىــڭ ئۆزلىرىگــە ھاكاۋۇرلــۇق ۋە
مەنسىتمەســلىك بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــىنى خالىمىغانلىقــى
ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ مەجلىســلىرىدىن يىــراق تۇرۇشــنى تاللىغــان
ئۆلىمــاالردۇر.

بولۇشــىمىزنى كۆزگــە ئىلمايــدۇ .شــۇڭا بىــز ئۈچــۈن ھەممىدىــن
ئــۆي ياخشــى ،ئىلمىمىــز بىلــەن ئالىــم يېتىشــتۈرەيلى» دەپ
قارايــدۇ .لېكىــن ئەمىرلەرنىــڭ تەكەببۇرلۇقــى ۋە ھاكاۋۇرلۇقــى
ســەۋەبلىك ئۇالرغــا نەســىھەت قىلىــش ۋە ئاڭلىتىشــتىن بــاش
تارتىــش ئۆلىمــاالر ئۈچــۈن رۇخســەت قىلىنغــان ئــۆزرە ئەمــەس.
چۈنكــى مۇســا ئەلەيھىسســاالم تەكەببۇرلــۇق ۋە ھاكاۋۇرلۇقتــا
چەكتىــن ئاشــقان پىرئەۋننــى ھەقكــە دەۋەت قىلىشــقا
بۇيرۇلغانىــدى.
ئەممــا بەزىــدە ئۆلىمــاالر ئەتراپىدىكــى خاتالىقالرنــى
تۈزۈتىشــكە كۆڭۈلشــىمىگەن ئەمىرلەرنىــڭ يېنىــدا خاتــا
ئىشــارنى داۋاملىــق كۆرۈشــنى خالىمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئۆزىنــى
چەتكــە ئالىــدۇ .ئەگــەر ئالىــم بىــرەر خاتــا ئىشــنى نەســىھەت
ئارقىلىــق ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ يەتســە بــۇ خىــل
يىراقلىشىشــنى تاللىشــى ئاقىالنىلىك .چۈنكى ئالىمغا ئۇنداق
خاتا ئىشــنى داۋاملىق كۆرۈش ھەســرەت ۋە ئەپسۇسلىنىشــتىن
باشــقىنى بەرمەيــدۇ .يەنــە بەزىــدە نەســىھەت تىڭشــايدىغان،
ئىبــرەت ئالىدىغــان كىشــىلەرنىڭمۇ چىقىــپ قېلىشــىنى ئۈمىــد
قىلىــپ شــۇنداق كىشــىلەرگە يېقىنلىشــىش يىراقلىشىشــتىن
كــۆپ ياخشــى .ئەبۇلھەســەن ئەلئەشــئەرى مۇئتەزىلىلــەر بىلــەن
مۇنازىــرە ئېلىــپ بېرىــش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ مەجلىســلىرىگە
قاتنىشــاتتى ۋە بــۇ ھەقتــە« :ھاكىمىيــەت بېشــىدىكىلەر،
ۋالىــي ۋە قازىــار ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە .ئەگــەر ئــۇالر بىلــەن
ھەمســۆھبەتتە بولــۇپ پىكرىمنــى ئوتتۇرىغــا قويمىســام ھــەق
قانــداق نامايــان بولســۇن؟ ئەھلــى ســۈننەت يولىدىكىلــەر
قۇرئــان ۋە ھەدىســتىن ئىبــارەت ئۆزگەرمــەس ھۆججەتكــە
تايىنىۋاتقانلىقىنــى قانــداق بىلســۇن؟» دېگەنىــدى.
ئۈچىنچىســى :ئەمىرلەرنىــڭ ھۇزۇرىــدا ئــۆزى ئوتتۇرىغــا
قويغــان پىكىرلەردىــن يېنىۋالىدىغــان ،شــۇالرنىڭ بۇيرۇقلىــرى ۋە
خاھىشــلىرى تەرەپكــە ئېغىــپ كېتىدىغــان ،ھەتتــا بەزىلىــرى
شــۇ ئەمىرلەرنىــڭ نەزىرىگــە ئېلىنىــش ئۈچــۈن ئالــاھ تائاالنىڭ
شــەرىئەت  -ھۆكۈملىرىنــى ئۆزگەرتىۋېتىــش دەرىجىســىگە
يېتىــپ قالىدىغــان ئۆلىمــاالردۇر.

بــۇ خىــل ســۈپەتتىكى ئۆلىماالردىــن ئەمىرلەرگــە
ئــۇالر« :ئەگــەر بىــز ئەمەلدارالرغــا ھەمســۆھبەت بولســاق نەســىھەت قىلىشــتىن تىلىنــى يىغىشــى تەلــەپ قىلىنىــدۇ.
بىزگــە تەكەببۇرلــۇق قىلىــدۇ ،بىزنىــڭ ئۇالرنىــڭ ســورۇنلىرىدا چۈنكــى بــۇ تۈردىكــى ئۆلىمــاالر دىنغــا ،ئۈممەتكــە ۋە ھــەق
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يولىــدا كــۈرەش قىلىۋاتقــان ھەقىقىــي ئەمىرلەرگــە خىيانــەت
قىلغــان بولىــدۇ.

كۆرىمىــز.

بىرىنچىســى ،ئۆزىگــە نەســىھەت قىلغــان كىشــىنى
جىنايــەت بىلــەن ئەيىبلــەپ تەھدىــت ســالىدىغان ياكــى
مەغلۇپ بولغان ئالىمنىڭ جىنايىتى
بىرىنچىســى ،دىنغــا ئائىــت بولمىغــان بىــر ھۆكۈمنــى دىنغــا گۇناھــكار ســۈپىتىدە جازااليدىغــان ئەمىرلــەر.
بــەزى ئەمىرلــەر ئۆلىماالرنــى ھــارام ئىشــارنى قىلىشــقا
تــەۋە كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئىختىــاپ پەيــدا قىلىــش بولۇپ،بــۇ
دىنغــا قىلىنغــان بىــر خىيانەتتــۇر .ئىككىنچىســى ،ئۈممــەت ۋە بۇيرۇيــدۇ .ئەگــەر ئالىــم ئۇنىــڭ چاقىرىقىغــا ئــاۋاز قوشمىســا
خەلقىگــە قىلغــان خىيانىتــى بولــۇپ ،ئەمىرلەرنىڭ سىياســەتتە مەيلــى ئېغىــر ياكــى يېنىــك بولســۇن جازاغــا ئۇچرايــدۇ.
ئالــاھ تائاالنىــڭ بۇيرۇقــى بويىچــە ئەمــەس ئــۆزى خالىغــان ئەممــا ئــۆز دەۋاســىدا ســەمىمىي بولغــان ئالىمــار بۇنــداق
رەۋىشــتە ،قارىغۇالرچــە يــول تۇتۇشــىنى چەكلىمەيــا قالمــاي ،ئاقىۋەتلەرگــە ســەۋر قىلىــش بىلــەن قارشــى تۇرىــدۇ.
بــۇ يولنىــڭ ئاسانلىشىشــىغا يــاردەم بېرىــپ خەلــق ھەققىنىــڭ
ئىككىنچىســى ،قەلبــى ۋەز  -نەســىھەتلەرنى ئاڭالشــتىن
ئادالــەت بىلــەن تولــۇق كاپالەتكــە ئىگــە بولۇشــىغا كــۈچ ســىقىلىدىغان ،ۋەز  -نەســىھەتلەرنىڭ ئەكســى بويىچــە ئىــش
چىقارمىغانلىقىــدۇر .ئاخىرىــدا ،ئەمىرلەرگــە قىلغــان خىيانىتــى تۇتىدىغــان ،ئەممــا ئالىمالرنىــڭ ئىلمىــي ماقامىنــى چــوڭ
بولــۇپ ،خەلــق ئالــاھ تائاالنىــڭ شــەرىئىتى بولغــان ئادىــل بىلىــپ ھۆرمەتلەيدىغــان ئەمىرلــەر.
قانــۇن بىلــەن كىشــىلەرنى باراۋەرلىككــە يېتەكلەيدىغــان،
بۇنــداق ئەمىرلــەر ئالىمالرغــا ئەزىيــەت بېرىــپ قويۇشــتىن
ئادالــەت بىلــەن ئىــش تۇتىدىغــان قوماندانالرنــى ،ئەمىرلەرنــى ھــەزەر ئەيلەيــدۇ .بۇنىڭغــا مىســالەن ،ئەبــۇ جەئفــەر
پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىلــەن ياخشــى كۆرىــدۇ ،ئۇالرغــا ئــەڭ گــۈزەل ئەلمەنســۇر ،ئابدۇلــاھ ئىبنــى تــاۋۇس ئىبنــى كەيســان ۋە
شــەكىلدە بويسۇنۇشــقا تىرىشــىدۇ .ئەممــا بــۇ ئەمىرلەرنىــڭ مالىــك ئىبنــى ئەنەســنى يېنىغــا چاقىرتتــى .ئــۇ ئىككىســى
مەيدانىنــى ئايدىڭالشتۇرۇشــتا ئۆلىماالرنىــڭ تۇتقــان يولــى يېنىغــا كىرگەنــدە ئەبــۇ جەئفــەر ئەلمەنســۇر ســائەتكە قــاراپ
خاتــا بولســا ،ئــۇالر خەلقنىــڭ قوللىشــىدىن ،ئەگىشىشــىدىن چوڭقــۇر خىيــال ســۈرۈۋاتاتتى .ئاندىــن ئــۇ بېشــىنى كۆتــۈرۈپ
ئايرىلىــپ قالىــدۇ.
ئىبنــى تاۋۇســقا قارىــدى ۋە:
بىــز ئەســىرلەرنىڭ ئالمىشــىدىغانلىقىنى شــۇنداقال ھــەر
بىــر ئەســىر تەقــەززا قىلىدىغــان مۇھىتنىــڭ بىــر  -بىرىدىــن
ئىبنى تاۋۇس ئېيتتى:
پەرقلىــق بولىدىغانلىقىنــى بىلىمىــز ،لېكىــن ھەقىقــەت ھامىنــى
دادام مــاڭا« :قىيامــەت كۈنــى ئــەڭ قاتتىــق ئازابقــا دۇچارپەقەتــا بىــر .زامــان ۋە ماكاننىــڭ ئۆزگىرىشــى بىلــەن قىممىتــى
ۋە شــەرىپى ئەســا ئۆزگەرمەيــدۇ .ھەقىقــەت قىممىتىنــى بولىدىغــان كىشــى ئالــاھ تائاالنىــڭ مۇتلــەق ھاكىملىقىغــا
شــېرىك كەلتۈرگــەن ،ئالالھنىــڭ ھۆكۈملىرىگــە زۇلــۇم
يوقاتقــان بىــر دەۋر ھــەم ئەســا كەلمەيــدۇ.
ئارىالشــتۇرغان كىشــىدۇر ».دېگەنىــدى.
پۈتــۈن ئالەمنــى ھەقىقەتنىــڭ نۇرلىرىغــا تولدۇرىدىغىنــى
بــۇ گەپنــى ئاڭلىغــان ئەبــۇ جەئفــەر شــۇ ھامــان ســائەتنى
توغــرا بولغــان دىنىــي تەربىيــە ئالغــان ۋە ســۆزلىرى ،ئەمەلىــي
ھەرىكەتلىــرى بىلــەن دىننــى قوغدىيااليدىغــان ،ئــوڭ يېنىغــا قاتتىــق ســىقىمدىدى .مالىــك رەھىمەھۇلــاھ بــۇ ھەقتــە:
مــەن ئىبنــى تاۋۇســنىڭ گۇناھىغــا ھەمشــېرىكقۇيــاش ،ســول يېنىغــا ئاينــى قويــۇپ بەرســىمۇ ھەقتىــن ۋاز
بولــۇپ قاالرمەنمــۇ ،دەپ قورقــۇپ كىيىمىمنــى قاتتىــق
كەچمەيدىغــان ئۆلىمــاالردۇر.
مۇجىۋالدىــم .شــۇ چاغــدا ئەبــۇ جەئفــەر ئەلمەنســۇر،
ئەمىرلەرنىڭ ئۆلىماالرغا تۇتقان پوزىتىسيىسى
مالىــك رەھىمەھۇلالھقــا «:ئــاۋۇ ســىياھ قۇتىســىنى مــاڭا
ئەمــدى نەزىرىمىزنى ئەمىرلەرنىڭ ئۆزىگە ھەقنى ســۆزلەپ
ســۇنۇپ بىرىــڭ» دېگــەن گەپنــى ئــۈچ قېتىــم تەكرارلىــدى.
نەســىھەت قىلغــان ئۆلىماالرغــا تۇتقــان مۇئامىلىلىرىگــە
ئەممــا مالىــك قورققىنىدىــن ئۇنــداق قىاللمىــدى .ئەبــۇ
ئاغدۇرســاق ،ئۇالرنىڭمــۇ ئــۈچ تۈرلــۈك بولىدىغانلىقىنــى
-ماڭا دادىڭىز ھەققىدە سۆزلەپ بېرىڭ .دېدى.
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جەئفــەر ئەلمەنســۇر ئۇنىڭغــا «:نېمىشــقا بۇيرۇقۇمنــى ئىجــرا
قىلمايســىز؟ » دېگىنىــدە مالىــك رەھىمەھۇلــاھ جاۋابــەن«:
گۇناھقــا شــېرىك بولــۇپ قېلىــپ ماڭىمــۇ گۇنــاھ يېزىلىــپ
قاالرمــۇ دەپ ئەنســىرىگىنىم ئۈچــۈن ».دېــدى .ئەبــۇ جەئفــەر
بــۇ گەپنــى ئــاڭالپ ئــۇ ئىككىســىنى چىقىــپ كېتىشــكە
بۇيرىــدى .ئىبنــى تــاۋۇس دېدىكى«:بىزمــۇ شــۇنداق قىلماقچــى
بولــۇپ تۇراتتــۇق ».مالىــك رەھىمەھۇلــاھ شــۇنداق دەيــدۇ«:
ئىبنــى تاۋۇســنىڭ شــۇ كۈندىكــى جاســارىتى ۋە پەزىلىتىنــى
ھېلىھــەم يــاد ئېتىمــەن».

ئىچىنــى ســىقىدىغان بــۇ خىــل ئىشــىغا ئارىلىشىشــنى
خالىمايــدۇ ۋە قىلغۇچىغــا زەربــە بېرىــدۇ .بولۇپمــۇ ئەنــە شــۇ
بۇيــرۇق ۋە چەكلــەش ئۆزىنىــڭ بىلمىگەنلىكــى تۈپەيلــى
ياكــى خاتــا بىــر ئىشــنى قىلىۋاتقانلىقــى توغرۇلــۇق بولســا
بــۇ زەربىنىــڭ قانچىلىــك دەرىجىــدە بولىدىغانلىقىنــى
تەســەۋۋۇر قىلىــش قىيىــن ئەمــەس ،ئەلۋەتتــە!

ئەگــەر ئەمىــر ئالىمنىــڭ نەســىھىتىنى قوبــۇل قىلســا
ۋە شــۇ بويىچــە يــول تۇتســا ،بــۇ ئۇنىــڭ ياخشــى
نىيەتلىــك ،ئادالەتلىــك ،ســالىھ بىــرى ئىكەنلىكىنــى ۋە
ئۈچىنچىســى :ئويغــاق قەلبــى ۋە ســاغالم تەبىئىتــى
زالىــم ،مۇســتەبىت ھاكىمىيــەت ئېچىشــنى خالىمايدىغــان
بىلــەن ھەقكــە ھەمىشــە ئىتائــەت قىلىدىغــان ،ھەقكــە ۋە
ھۆرلــۈك ،ئەركىنلىــك ئىشــىكلىرىنى ئېچىشــنى ئــارزۇ
ياخشــىلىققا چاقىرغۇچىالرغــا توغــرا ،گــۈزەل مۇئامىلــە
قىلىدىغانلىقىنىــڭ ئىپادىســىدۇر.
قىلىدىغــان ئەمىرلــەر.
ھــەر قانــداق بىــر ئۈممــەت ياكــى خەلــق ئىنســانغا قــۇل
ئەززىددىــن ئىبنــى ئابدۇســاالم ســۇلتان ئەييــۇپ
بولۇشــتىن قۇتۇلغــان ،ئەركىنلىــك ئىشــىكلىرى كەڭــرى
نەجمىددىننىــڭ يېنىغــا كىــردى ۋە دېدىكــى:
ئېچىلغــان ،ئارىلىرىــدا ئۆزىنــى ئىســاھ قىالاليدىغــان
—ئەگــەر ســىزدىن ئالــاھ تائــاال ئــۆز ھۇزۇرىــدا :دەۋەتچىلــەر بــار بولغــان شــارائىتتىال يۈكســىلىدۇ ۋە كــۈچ
«ســاڭا مىســىرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنــى ئاتــا قىلدىــم ،ئەممــا  -قــۇدرەت تېپىشــقا قــاراپ يۈزلىنىــدۇ.
ســەن ھاراقنــى مۇبــاھ قىلدىــڭ!» دەپ سورىســا قارشــى
دەلىلىڭىــز نېمــە؟
ســۇلتان جاۋابەن:
—مۇشــۇنداق ئىــش يۈز بەردىمۇ؟
—ھەئــە ،پــاالن مەيخانــا ھــاراق ســېتىش ۋە باشــقا
گۇنــاھ ئىشــارنى قىلىۋاتىــدۇ .ۋەھالەنكــى ،ســىز
ئالالھنىــڭ بــۇ دۆلەتكــە بەرگــەن نېمەتلىرىنىــڭ پەيزىنــى
سۈرىۋاتىســىز.
—بۇنــى مــەن بىلمەپتىمــەن ،دېــدى ۋە دەرھــال ئــۇ
مەيخانىنــى تاقاشــقا بۇيرىــدى.
ئەمىرلەرنىــڭ ئىشــەنچلىك ،ھەقىقىــي ئۆلىماالرنىــڭ
نەســىھەتىنى قوبــۇل قىلىشــى ،ئۆلىماالرنىــڭ كىشــىلەرنى
ھەقكــە يېتەكلــەش ئۈچــۈن كۆرســەتكەن خىزمىتىگــە
بــاراۋەر كېلىدىغــان كاتتــا پەزىلەتتــۇر .چۈنكــى ھــەر بىــر
ئىنســان ئۆزىنىــڭ ئىشــلىرىغا توســالغۇ بولىدىغــان بىــرەر
كۈچكــە نىســبەتەن ئۆزىــدە ئۈســتۈنلۈك بــار دەپ قارىســا،
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«ئۆلىماالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋارىسىدۇر».
تىرمىزى رىۋايىتى

قۇرئان كەرىمدىكى
ئىلىم-پەن مۆجىزىلىرى

1

ئەششەقەرى كامال
تەرجىمىدە :ئابدۇلھەكىم ئايدىن ئۇيغۇر
ئىستانبۇل ساباھەتتىن زەئىم ئۇنىۋېرسىتېتى
ئىسالم ئىلىملىرى ماگىستىر ئاسپىرانتى

قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئالالھنىــڭ ســۆزى
ئىكەنلىكىگــە ئىنســانالرنى قانــداق
ئىشەندۈرىمىز؟

ئۇنداقتــا بىــز ھازىرقىــدەك دۇنيــا تەرەققىــي
قىلغــان ،ئىنســانالر ئوخشــىمىغان تىلــاردا
ئاالقــە قىلىۋاتقــان ۋاقىتتــا قۇرئــان
كەرىمنىــڭ ئالالھنىــڭ ســۆزى ئىكەنلىكىگــە
ئىنســانالرنى قانــداق قايىــل قىالاليمىــز؟

ئىســام دەۋىتــى يېڭــى باشــانغان ۋاقىتــاردا
قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئۇســلۇبىدىكى مۆجىزىلىــك بايانــار
قۇرئــان كەرىمــدە ھــەر شــەخس ئۆزىنــى ۋە ئــۆزى يوقىتىــپ
نۇرغــۇن ئىنســانالرنىڭ ئىمــان ئېيتىشــىغا ،پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋەھىــي كېلىشــتىن بۇرۇنقــى گــۈزەل قويغــان ھەقىقەتنــى تېپىۋاالاليــدۇ ،خــۇددى شــائىر مۆجىزىلىك
ئەخالقــى ئۇنىڭغــا ئىشــىنىپ ئەگىشىشــكە ،ئىلگىرىكــى بايانالرنــى تاپالىغانــدەك دوختــۇر ،ئىنژېنېــر ،ئاســترونوم،
پەيغەمبەرلــەر ۋە قوۋمالرنىــڭ ھېكايىلىــرى بــەزى ســاماۋى ماتېماتىــك ،پســىخولوگ ،بىئولــوگ ،جەمئىيەتشــۇناس،
دىندىكــى شەخســلەرنىڭ يېڭــى دىنغــا كىرىشــى ئۈچــۈن تارىخچــى ...قاتارلىقالرمــۇ ئەلۋەتتــە ئۆزىنىــڭ كەســپى بويىچە
يېتەرلىــك ئىــدى .شــۇنداقال قۇرئــان كەرىمــدە بايــان قىلىنغــان مەلــۇم ھەقىقەتلەرنــى تاپااليــدۇ ۋە ھەرقانــداق ســاھەدىكى
بــەزى ئەقلىــي پاكىتالرمــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئېلىــپ ھەرقانــداق بىــر مۇتەخەسســىس ئۈچــۈن بــۇ قۇرئــان كەرىمنىــڭ
كەلگــەن ھەقىقەتلەرنــى تەستىقالشــقا يېتىــپ ئاشــاتتى .ئالــاھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەنلىكىنى ئىســپاتاليدىغان بىــرەر
نەتىجىــدە قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئىنســاننىڭ ســۆزى بولماســتىن ،پاكىــت بولۇشــى مۇقــەررەر.
ئىنســانىيەت دۇنياســىدىن تاشــقىرى بىــر مەنبەدىــن
قۇرئــان كەرىــم نازىــل قىلىنغــان ۋاقىتتــا يېڭىدىــن بىــرەر
كەلگەنلىكــى ،ئۇالرنىــڭ ئورتــاق قايىللىقــى بولــۇپ قاالتتــى .ســۆز ياكــى ھــەرپ ئىجــاد قىلمىــدى ،بەلكــى يېڭــى
-1جەزىرە خاتىرىلەر تور بېتى ،قۇرئان كەرىمدىكى ئىلمىي مۆجىزىلەر ،ئەششەقەرى كامال
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ئۇســلۇب ۋە راۋان بايانلىــرى بىلــەن كىشــىلەر ئوخشىشــىنى
كەلتۈرەلمەيدىغــان مۆجىزىلىــك جۈملىلەرنــى ئېلىــپ كەلــدى.
قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئىلگىرىكــى پەيغەمبەرلــەر ۋە قوۋمــار
ھەققىدىكــى بايانلىــرى ،بــەزى ئەھلــى كىتابالرنىــڭ ســورىغان
ســوئاللىرىغا بەرگــەن جاۋابــى ،نۇرغــۇن كىشــىلەرنى ئادەتتىكــى
بىــر ئىنســاننىڭ بــۇ ھېكايىلەرنــى ئېيتىــپ بېرەلىشــىنىڭ
مۇمكىــن ئەمەســلىكىگە ۋە پەقەتــا ئالــاھ تەرىپىدىــن
كەلگــەن ۋەھىــي ئىكەنلىكىگــە ئىشــەندۈرەتتى.

ئۇنــداق بولغــان ئىكــەن ئىلىم-پــەن تەرەققىــي
قىلغاندىــن كېيىــن قۇرئــان كەرىمــدە زامانىــۋى
ئىلىم-پــەن يېتىــپ كەلگــەن ئىلمىــي
پاكىتالرنىــڭ بولۇشــىغا بىــرەر توســالغۇ بارمــۇ؟
قۇرئــان كەرىمدىكــى ئىلمىــي پاكىتــار ئۇنىــڭ ئالــاھ
تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن كىتــاب ئىكەنلىكىگــە دەلىــل
بوالاليــدۇ .بىــز پەقــەت پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئەۋەتىلگەن
ئاشــۇ مۇھىــت ۋە شــارائىتالردىكى ئادەملــەر بىلەلمەيدىغــان بۇ
مەزمۇنالرنىڭ زامان ۋە ماكان چەكلىمىســىگە ئۇچرىمايدىغان
بىــر ســىرتقى مەنبەدىــن كەلگەنلىكىدىــن ئىبــارەت ئاخىرقــى
نەتىجىگــە يېتىــپ بارااليمىــز.

بــەزى ئايەتلەرنىــڭ تەپســىرىنى مۇبالىغىلەشــتۈرۈپ،
مۇقەددەســلىكىنى يوقىتىدىغــان شــەكىلدە ئوتتۇرىغــا قويغــان
بولۇشــى مۇمكىــن ،ئەممــا بــۇ ئىلمىــي مۆجىزىلەرنــى ئىنــكار
قىلىشــقا نەقمۇنــەق ســەۋەب بواللمايــدۇ .قەدىمكــى نۇرغــۇن
تەپســىرلەردە بىــز يەنىــا تەنقىدلەشــكە ۋە ئۆچــۈرۈپ
تاشالشــقا اليىــق نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ئۇچرىتىــپ قالىمىــز،
بولۇپمــۇ بــەزى كائىناتقــا ئاالقىــدار ئايەتلــەردە كۆزىمىزگــە
چېلىقىــدۇ.
قۇرئــان كەرىمدىكــى بــەزى ئايەتلــەر بىلــەن ئىلىم-پــەن
ئىســپاتلىغان بــەزى ھەقىقەتلەرنىــڭ مۇۋاپىــق كېلىشــى،
بىــر قىســىم مۇســۇلمانالرنىڭ ئايەتنىــڭ تەپســىرى ۋە
شەرھىســىدىن يىــراق ھالــدا قۇرئــان ئايەتلىــرى ئارقىلىــق
بــەزى ئىلمىــي نەزەرىيەلەرنــى كەســكىن ئىسپاتالشــتىن
ئىبــارەت ئىشتىھاســىنى ئېچىۋېتىدىغانلىقىغــا شــەك
قىلمايمىــز .مــەن ئوياليمەنكــى ،بــۇ يــول ئىنتايىــن
خەتەرلىــك .چۈنكــى بىــز قۇرئــان كەرىــم بايــان
قىلغــان ئېنىــق پاكىــت بىلــەن پەقــەت ئىجــاد قىلىنغــان
ۋاســىتىلەر بىلەنــا ئىســپاتالنغان ئىلمىــي نەزەرىيەلەرنــى
ئارىالشــتۇرۇپ قويىمىــز .قۇرئــان كەرىــم تېكىســتلىرىدە
ئىســپاتالنغان يىمىرىلمــەس پاكىــت ،ۋەھىــي قىلىنغــان
ۋاقىتتىكــى ئەرەبلەرنىــڭ تىــل ئىســتېمالىغا ئۇيغــۇن ۋە
لۇغــەت مەنىســىدىن چىقىــپ كەتمىگــەن بولۇشــى كېــرەك.
شــۇنداقال ،ئىزاھــات ياكــى گۇمانغــا ھاجىتــى بولمىغــان
كەســكىن ،ئىلمىــي پاكىتقــا سېلىشــتۇرۇش الزىــم.

قۇرئــان كەرىمــدە نۇرغــۇن ســوئالالرغا جــاۋاب
چىقىدىغانلىقىــدا شــەك يــوق ،بــۇ جاۋابــار تولــۇق بىــر
گــەۋدە ســۈپىتىدە بايــان قىلىنغــان .قۇرئــان كەرىــم مۇئەييــەن
بىــر ۋاقىتقــا خــاس ياكــى ســائەت ئىسترېلكىســىنى مەلــۇم
ۋاقىــت ئەمەلدىــن قالــدۇرۇش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنمىغــان،
بــەزى كائىنــات ھادىســىلىرىگە قۇرئــان ئايەتلىــرى
بەلكــى ئىنســانالر بىلــەن ھاياتلىــق ئاخىرالشــقۇچە ئىسســىق -ئارقىلىــق ئىلمىــي چۈشــەنچە بېرىلســە مەســىلە يــوق،
ســوغۇقتا بىللــە بولــۇش ۋە يېتەكلــەش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنغــان .ئەممــا ئــۇ ئىلمىــي نەزەرىيەنــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈش ياكــى
ئىلمىــي پاكىتالرغــا مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇرۇن يەتكــەن ئىلىم-پــەن ئۈســتۈنلىكى نۇقتىســىدىن بولســا توغــرا
بولۇشــى (گەرچــە تەلــەپ قىلىنغــان بولســىمۇ) زۆرۈر ئەمــەس ،بولمايــدۇ .بەلكــى قۇرئــان كەرىمــدە كېلەر-كەلمــەس
بەلكــى ئىلمىــي پاكىتالرنىــڭ قۇرئــان كەرىمدىكــى بايانغــا بايانــار يــوق بولــۇپ ،ئالــەم ھادىســىلىرى توغرىســىدىكى
مۇۋاپىــق كەلگــەن بولۇشــى يېتەرلىــك ھېســابلىنىدۇ .قۇرئــان ئايەتلــەر ئىزدىنىــش ۋە تەپەككۇرغــا چاقىرغــان بولىــدۇ.
كەرىمنــى فىزىــكا كىتابىغــا ئايالندۇرۇشــقا ھاجــەت يــوق ،بــۇ نۇقتىالرنىــڭ قۇرئــان كەرىمــدە بايــان قىلىنغانلىقــى
ئەممــا فىزىــكا ئارقىلىــق قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئالالھنىــڭ كىتابــى «ئەقىــل ئىگىســى ئۇنىــڭ كەينىــدە بىــر ھېكمەتنىــڭ
بــار ئىكەنلىكىنــى بىلىشــى يېتەرلىــك» دېگــەن نۇقتىدىــن
ئىكەنلىكىگــە يېتىــپ بېرىشــىمىز تولىمــۇ مۇھىــم.
بەلكىــم بىــر قىســىم كىشــىلەر قۇرئــان كەرىمدىكــى قارىلىشــى كېــرەك .ھەتتــا بــەزى تەپســىالتلىردا قۇرئــان
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كەرىــم بــۇ خىــل مەزمۇنالرنــى تىلغــا ئېلىــش بىلــەن ئۆزىنىــڭ
ســاماۋى كىتــاب ئىكەنلىكىنــى مۇئەييەنلەشــتۈرىدۇ.

ئىشــارنىڭ ھــەق ئىكەنلىكىگــە ئىشىنىشــىمىز الزىــم.
ھــەر ئىشــتا رىقابەتلىشىشــىمىز زۆرۈر ئەمــەس ،بەلكىــم
مۇھىــم قارىۋاتقــان ئىشــلىرىمىز ئۆزىمىــز ئالدىراۋاتقــان خــام
 خىيــال بولۇشــى مۇمكىــن .شــۇنداقتىمۇ بــۇ بىزنىــڭ«ئىنســانالرغا ئورتــاق بولغــان نۇرغــۇن ئىلمىــي ھەقىقەتلــەر
قۇرئــان كەرىمــدە بايــان قىلىنغــان ،مۇشــۇ ھەقىقەتلەرنىــڭ
ياردىمىــدە بىــز بــەزى ئايەتلەرنــى يېڭىدىــن چۈشىنىشــكە
مۇيەسســەر بولــدۇق ».دېيىشــىمىزگە توســالغۇ بواللمايــدۇ.

مەســىلەن :ئالــاھ تائاال قۇرئــان كەرىمدە:
ض َكانَ َتــا
او ِ
ات َوالْ َأ ْر َ
ــم َ
ــر الَّ ِذ َ
الس َ
﴿أ َ َولَ ْ
َــروا أ َ َّن َّ
يــن َكف ُ
ــم َي َ
ــي أَفَــلَا
َر ْتقًــا َف َف َت ْق َن ُ
اه َمــا َو َج َع ْل َنــا ِم َ
ــي ٍء َح ٍّ
ــن الْ َمــا ِء ُك َّل َش ْ
ُي ْؤ ِم ُنــو َن ﴾
تەرجىمىســى« :كاپىــرالر بىلمەمدۇكــى ،ئاســمانالر ۋە
زېمىــن بىر-بىرىگــە تۇتــاش ئىــدى ،ئۇالرنــى ئايرىۋەتتــۇق،
باشــقىالرنى
مۆجىزىلەرنــى
ئىلمىــي
ھەممــە جانلىــق مەۋجۇداتنــى ســۇدىن ياراتتــۇق ،ئــۇالر
2
«ئىقتىدارسىزالشــتۇرۇش ۋە ئۇالرنىــڭ خىزمىتىنىــڭ
(ئالالھنىــڭ قۇدرىتىگــە) ئىشــەنمەمدۇ؟»
قىممىتىنــى تۆۋەنلىتىشــنىڭ يولــى» دەپ قاراشــقا
بــۇ ئايەتتىــن ئاســمان ۋە زېمىننىــڭ بىــر ئىكەنلىكىنــى
بولمايــدۇ .ئەكســىچە ،ئــۇ «قۇرئــان كەرىمنىــڭ ئالــاھ
كۆرۈۋاالاليمىــز .بــۇ ئىلمىــي مۆجىــزە بولۇشــقا يېتەرلىــك.
تائــاال تەرىپىدىــن ئىنســانالرنىڭ ئالالھنىــڭ ھىدايىتىگــە
ئەممــا ئۇنىــڭ قانــداق ھالەتتــە ئىكەنلىكــى ۋە قانــداق
ئەگىشىشــى ۋە ئۇنىــڭ ھۆكۈملىــرى بىلــەن يولىنــى
بولغانلىقىغــا ئىلمىــي جــاۋاب بېرىشــى كېــرەك .ئاخىرىــدا
يورۇتۇشــى ئۈچــۈن نازىــل قىلىنغــان كىتــاب ئىكەنلىكىنــى
بىــز توغــرا بولغــان ئىلمىــي ئىزاھاتنىــڭ ئايەتتىكــى
ئىســپاتاليدىغان يولالرنىــڭ بىــرى» دەپ قارىلىشــى
«ر ْتقًــا» كەلىمىســىنىڭ لۇغــەت مەنىســىگىمۇ مــاس
َ
كېــرەك.
كېلىدىغانلىقىنــى بايقايمىــز.
ــذي ُي ِر ُ
ــئ
ــو الَّ ِ
ُ
ــرقَ َخ ْوفًــا َو َط َم ًعــا َو ُي ْن ِش ُ
يك ُ
﴿ه َ
ــم الْ َب ْ
اب ال ِّثقَــا َل﴾ تەرجىمىســى« :ئالــاھ (چاقماقتىــن)
ــح َ
الس َ
َّ
قورقۇتــۇش ۋە (يامغۇرغــا) ئۈمىــد تۇغــدۇرۇش ئۈچــۈن
ســىلەرگە چاقماقنــى كۆرســىتىدۇ( ،قۇدرىتــى بىلــەن)
3
قويــۇق بۇلۇتالرنــى پەيــدا قىلىــدۇ».
بــۇ ئايەتتىــن بۇلۇتالرنىــڭ قويــۇق (ياكــى ئېغىــر)
ئىكەنلىكىنــى بىلىمىــز ،بــۇ ئىلمىــي مۆجىــزە بولۇشــقا
يېتەرلىــك ،ئەممــا ئۇنىــڭ ھاســىل بولــۇش تەپســىالتى
ۋە نېمــە ئۈچــۈن ئۇنــداق بولىدىغانلىقىنــى ئىلىــم-
پــەن ئالىملىــرى چوڭقــۇر ئويلىنىشــى كېــرەك .ئىلمىــي
تەتقىقــات نەتىجىلىــرى «ال ِّثقَــا َل» كەلىمىســى ئىمــا
قىلغــان مەنىلەردىــن چىقىــپ كەتمەيــدۇ.
دەۋرنىــڭ ســوئاللىرى ۋە خىرىســلىرى پۈتــۈن
ئىنســانىيەتنىڭ مەســئۇلىيىتى .ئىســام دىنــى بولســا،
زېمىنــدا ئىجــرا قىلىنىدىغــان بىــر ســاماۋى ھەرىكــەت
ھېســابلىنىدۇ .ئۇنىــڭ ســاماۋى ھەرىكــەت ئىكەنلىكىگــە
قايىــل قىلىــش ئۈچــۈن ،ئــۇ چاقىرىۋاتقــان بارچــە
-2ئەنبىيا سۈرىسى-30 ،ئايەت
-3رەئىد سۈرىسى-12 ،ئايەت

ئالالھنىڭ سىلەرنى
تۇپراقتىن ياراتقانلىقى،
ئاندىن سىلەرنىڭ
ئىنسان بولۇپ
زېمىندا تارىلىپ
يۈرۈشۈڭالر ئالالھنىڭ
(كامالى قۇدرىتىنى
كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلىرىدىندۇر.

رۇم سۈرىسى-20 ،ئايەت
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ھۆججەتۇلئىسالم

غەززالىي

ئەلى تەنتاۋىي1
تەرجىمىدە :ئابدۇلھەمىد كەۋسەر

ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى ،ئىسالم ئىلىملىرى كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ھازىــر بىــز نىشــاپۇردىكى بۈيــۈك ۋەزىــر نىزامۇلمۈلكنىــڭ بارىــدۇ.
بارگاھىــدا .نىزامۇلمۈلــك نىشــاپۇرنىڭ ســىرتىدىكى بــۇ
بــۇ يىگىــت ئەمدىــا ئوتتــۇز ئــۈچ ياشــنىڭ قارىســىنى
بارگاھتــا تــۇرۇپ ،ئىســام دۇنياســىنىڭ يېرىمىدىــن كۆپــرەك ئالغــان بولۇشــىغا قارىماســتىن ،شــۆھرىتى ھەممــە ئادەمگــە
تېررىتورىيەســىنى ئىــدارە قىالتتــى .ئۇنىــڭ قەســرى ئەلــەدداۋام يېتىــپ بارغــان ،يازغــان ئەســەرلىرى پۈتۈن ئىســام دۇنياســىنى
(ھەمىشــە) ئۆلىمــاالر بىلــەن لىــق توالتتى .بىراق ،بۈگۈن باشــقا قاپلىغــان ئىــدى.
كۈنىدىكىگــە قارىغانــدا تېخىمــۇ شــۇنداق ئىــدى .چۈنكــى
بۈگــۈن مۇســابىقىنىڭ تۇنجــى كۈنــى ،مۇســابىقە شــافىئىي
بۈگــۈن مۇســابىقە كۈنــى ئىــدى .ســۆيۈملۈك ئوقۇرمەنلــەر! مەزھــەپ فىقھىســىنىڭ مىتــودى ،تارمــاق مەســىلىلىرى
ســىلەر تەنتەربىيــە مۇســابىقىلىرىنى بىلىســىلەر ۋە تىقمــا  -ھەققىــدە ئېلىــپ بېرىالتتــى .بۈگــۈن بۈيــۈك فەقىھلــەر
تىقمــا بولــۇپ ئىشــتىراك قىلىســىلەر ،لېكىــن مۇنازىــرە ئىلمىــي توپالشــقان بولــۇپ ،كىشــىلەرمۇ ئۇالرنىــڭ مۇســابىقىلىرىنى
مۇســابىقىلىرىنى بىلمەيســىلەر .بــۇ مۇســابىقىلەرگە كىشــىلەر كــۆرۈش ئۈچــۈن ســەلدەك ئاققــان ئىــدى .بــۇ مۇســابىقىگە
يىغىلىــدۇ ،ئەمىرلــەر نازارەتچىلىــك قىلىــدۇ .بــۇ مۇســابىقىلەر شەخســەن نىزامۇلمۈلــك ئىشــتىراك قىلغــان بولــۇپ ،ئۆلىمــاالر
بەزىــدە گىرامماتىــكا ،ئىلمــى كاالم ،فىقھىغــا ئوخشــاش مەلــۇم بــۇ يىگىتكــە ئاجايىــپ  -غارايىــپ مەســىلىلەرنى تاشــلىدى.
بىــر ســاھە بىلــەن چەكلەنســە ،بەزىــدە بىــر قانچــە ســاھەلەر يىگىــت بولســا ھــەر بىــر مەســىلىگە ئىنتايىــن ماھىرلىــق بىلــەن
ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
ئــۇالر يوچــۇق تاپالمىغــۇدەك دەرىجىــدە ئىنچىكــە ،ئەقىلنــى

خــوش ،ئەمــدى بۈگۈنكــى مۇســابىقىگە كەلســەك بــۇ
ھەقىقەتەنمــۇ ئاجايىــپ بىــر مۇســابىقە .چۈنكــى بــۇ مۇســابىقە
پۈتكــۈل ســاھەلەردە ئېلىــپ بېرىلىپــا قالماســتىن ،بەلكــى
ھــەر ســاھەدە يېتىشــكەن يېتــۈك ئۆلىمــاالر بارگاھقــا تۇنجــى
قېتىــم قــەدەم تەشــرىپ قىلغــان بىــر يىگىتكــە قارشــى ئېلىــپ
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الل قىلغــۇدەك جاۋابالرنــى بــەردى .نەتىجىــدە ،مۇســابىقىگە
قاتناشــقان پۈتــۈن ئۆلىمــاالر بــۇ يىگىتنىــڭ شــافىئىي
مەزھىپىنىــڭ ئىمامــى ئىكەنلىكىگــە گــۇۋاھ بولــۇپ ،ئۇنىڭغــا
شــۇ دىياردىكــى شــافىئىي مەزھىپىنىــڭ يېتەكچىســى دەپ
بەيئــەت بېرىشــتى.

 -1ئەلى تەنتاۋى رەھىمەھۇلالھنىڭ (رجال من التاريخ) ناملىق ئەسرى-245 ،بەت« ،ھۆججەتۇل ئىسالم» ناملىق ماقالىسى

بــۇ يىگىــت باغدادقــا ســەپەر قىلــدى .باغــداد شــۇ
ۋاقىتتــا خىالپــەت دىيــارى ،دۇنيانىــڭ ئــەڭ تەرەققىــي قىلغــان
مەركىزىــي شــەھىرى ئىــدى .باغدادتىكــى ئۆلىمــاالر بىلەنمــۇ
مۇنازىرىلىشــىپ ،ئــۇالر ئۈســتىدىن غالىــب كەلــدى .ئۆلىمــاالر
ئىالجســىز بىــر پۈتــۈن ھالەتتــە بــۇ يىگىتنىڭ ئىلىم ساھەســىدە
پىشــقان ،يېتــۈك ئىمــام ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىشــتى.

ئىككىنچــى كۈنــى ئىلمــى كاالمچىــار بىلــەن مۇنازىرىگــە
چۈشــتى .ســۆيۈملۈك ئوقۇرمەنلــەر ،بىلگىنىــڭالردەك ئــۇ
دەۋر ئىلمــى كاالمنىــڭ ئالتــۇن دەۋرى بولــۇپ ،ئىلمــى
كاالم ،پەلســەپە شــەرىئەتنىڭ خۇالسىســى دەپ قارىالتتــى.
گەرچــە مېنىــڭ بۇرچــۇم قۇرئاننىــڭ تەۋھىــد مەســىلىلىرىنى
مۇئەييەنلەشتۈرۈشــتىكى ئۇســلۇبىنىڭ پەلســەپە ۋە كاالم
ئىلمىغــا ئېھتىياجــى چۈشــمەيدىغان كامىــل ئۇســلۇب
ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىــش بولســىمۇ ،بىــراق ئىلمــى كاالم
شــۇ دەۋردىكــى ئۆلىماالرنىــڭ ئــەڭ يۈكســەك ئارزۇســى بولــۇپ
ھازىــر ،بەلكىــم ســىلەر بــۇ ئالىــم زادى كىــم؟
قالغــان ئىــدى .بــۇ مۇنازىــرە كۈتۈلمىگــەن دەرىجىــدە قىزىغــان
يۇقىرىقــى پۈتــۈن ئاالھىدىلىكلــەر راســتتىنال بــۇ يىگىتتــە
بولــۇپ ،بىــر قانچــە ســائەت داۋامالشــتى .مۇســابىقە ئــۇ
مۇجەسســەملەنگەنمۇ؟ ياكــى ســىز مۇبالىغــە قىلىپ ،شــۇنداق
يىگىتنىــڭ كاالمچىالرنىــڭ پېشىۋاســى ۋە شــۇنداقال ئۆلىماالر
تەســەۋۋۇر قىلىۋالدىڭىزمــۇ؟ بــۇ يىگىــت بۇنچىــۋاال ئىلىمنــى
ئىچىــدە تەڭدىشــى يــوق بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىــش
قانــداق تەھســىل قىلــدى؟ دېگــەن ســوئالالرنى تاشلىشــىڭالر
بىلــەن ئاياغالشــتى.
مۇمكىــن.
ئۈچىنچــى كۈنــى مۇســابىقە گرېــك پەلسەپەســى
ســۆيۈملۈك ئوقۇرمەنلــەر ،خاتىرجــەم بولــۇڭالر .مــەن
ھەققىــدە ئېلىــپ بېرىلــدى .ئەپالتــۇن  ،ئارىســتوتېل قاتارلىــق
ئاشــۇرۇپ ســۈپەتلىمەيمەن ،يوقىــاڭ تەســەۋۋۇرالرنىمۇ
گېگانــت شەخســىلەرنىڭ كىتابىنــى ئوقۇغــان پەيالســوپالر
قىلمايمــەن .مــەن دەۋاتقــان بــۇ شــەخس يۇقىرىقــى
يېتىــپ كېلىشــتى .ئــۇالر ئۆزلىرىچــە ئىســام پەلسەپەســىنىڭ
پۈتــۈن ســۈپەتلەردىنمۇ بۈيــۈك .بــۇ كىشــى ،ئىســام
شــەرھىلىرىنى ئوقــۇپ باقمىغــان ،گرېــك پەلســەپە كىتابلىرىدىن
مۇتەپەككۇرلىــرى ئىچىدىكــى گېگانــت ئــون شەخســنىڭ
خەۋىــرى يــوق بــۇ يىگىتنــى مەنســىتمىدى .ئــۇالر تاكــى بــۇ
بىــرى ،قەلەمكەشــلەر ئارىســىدىكى يېتىلگــەن ،مىســلى
يىگىتنىــڭ پەلســەپە مەزھەپلىرىنــى ئۆزلىرىدىنمــۇ چوڭقــۇر،
كۆرۈلمىگــەن ئــون ئۆلىمانىڭمــۇ بىرىــدۇر .بــۇ زات گرېــك
پىششــىق بىلىدىغانلىقىغــا شــاھىت بولغانغــا قــەدەر ،كۆزگــە
پەلسەپەســىنى خۇالســىلىگەن ،رەددىيــە بەرگــەن ،قولــاپ
ئىلمــاي كىچىــك كــۆردى .ئاخىــرى ســورۇندىن ئــۇ يىگىتنىــڭ
 قۇۋۋەتلىگەنلەردىنمــۇ يۇقىــرى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان بولــۇپ،پەلســەپە ساھەســىدە يېتــۈك بىــرى ئىكەنلىكىنــى ئېتىــراپ
گرېــك پەلسەپەســىگە بىــر زەربــە بېرىــش بىلــەن ئورنىدىــن
قىلىــپ چىقىــپ كېتىشــتى.
مەڭگــۈ تۇرالمــاس پالــەچ ئەھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويغــان ئىدى.
مۇســابىقە بىــر قانچــە كــۈن داۋامالشــقان بولــۇپ ،بــۇ
پەلســەپەنى كىمــدە ئوقۇغــان دەمســىز؟ ھېچكىمــدە
جەريانــدا بــۇ تاالنتلىــق يىگىــت قارشــى تەرەپتىكىلەرنــى
ئوقۇمىغــان ،بەلكــى پەلســەپە كىتابلىرىنــى ئــۆزى مۇســتەقىل
ئــەل قىلىــپ ،مۇنازىرىچىلەرنىــڭ ئۈســتىدىن غالىــب
كــۆرۈپ ئۆگەنگەنىــدى .بــۇ كىشــى ئــۆزى بىلمىگــەن
كەلــدى .بــۇ ئارقىلىــق بەلــخ ،نىشــاپۇر ،ھىــرات ،ئىســپاھان،
ئېقىــم ياكــى چۈشــەنمىگەن بىــر ئىدېئولوگىيەگــە رەددىيــە
مــەرۋە ،بەســرە ،مۇســۇل قاتارلىــق ئىســام دىيارىنىــڭ كــۆپ
بېرىشــنى ئۆزىگــە ۋە تەپەككۇرغــا قىلىنغــان ھاقــارەت دەپ
قىســمىدا مەدرىســىلەرنى تەســىس قىلغــان نىزامۇلمۈلكنىــڭ
قارايدىغــان بولــۇپ ،پەلســەپەنىڭ ماھىيىتىنــى چۈشــەنگەندە
كۆڭلىنــى ئۇتۇۋالــدى .نىزامۇلمۈلــك ئۇنــى ئــۆز مەجلىســىدىن
«پەلســەپەنىڭ غايىســى» ناملىــق بىــر ئەســەر يازغــان.
بىــر قەدەممــۇ نېــرى قىلمىــدى .ھەتتــا باغدادتىكــى بۈيــۈك
پەيالســوپالر بــۇ كىشــىنى ئۆزلىــرى ئىزدەشــكە باشــلىغانىدى،
«نىزامىيــە» مەدرىسىســىنىڭ ئۇســتازى ئىكەنلىكىنــى
چۈنكــى پەيالســوپالر ئــۇ كىشــىدە ئۆزلىرىنىــڭ ئەســەرلىرىدە
بىلدۈرىدىغــان گۇۋاھنامــە ياســاپ بــەردى.
كــۆرۈپ باقمىغــان چۈشــەنچە ،خۇالســىلەرنى كۆرگــەن
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ئىــدى .ئۇنىڭدىــن كېيىــن بــۇ كىشــى «پەيالســوپالرنىڭ
يىمىرىلىشــى» ناملىــق بىــر ئەســەر يازغــان بولــۇپ ،بــۇ
ئەســەر پەلســەپەگە نىســبەتەن شــۇندىن كېيىــن پەيالســوپالر
بېلىنــى رۇســلىيالمىغۇدەك دەرىجىــدە ئۇرۇلغــان ئەجەللىــك
زەربــە بولغــان .بــۇ كىشــىنىڭ ئاالھىــدە ئۆزگىچىلىكــى بــار
ئىــدى ،ھــەر قانــداق ئىدېئولوگىيەنــى ھــەر تەرەپتىــن توغــرا
شــەكىلدە چۈشــىنىپ ھەزىــم قىالاليتتــى .ئۇنىڭدىــن ســىرت،
پىكىرلىرىنــى ســاغالم لوگىــكا بىلــەن يەڭگىــل ئىپادىلــەش
ئۇســۇلىنى ياخشــى بىلەتتــى.

بــۇ كىشــى ھېچكىــم قىلىــپ باقمىغــان بىــر ئىشــنى
قىلغــان .ئــۇ بولســىمۇ ھاياتىنــى ئىككــى قىســىمغا بۆلــۈپ،
بىــر بۆلىكىنــى تەپەككۇرغــا ،يەنــە بىــر بۆلىكىنــى قەلبىگــە
ئاجراتقانلىقــى .ھالبۇكــى ،ھــەر ئىككىــا ســاھەدە ئىمــام
ئىــدى .بــۇ كىشــى باغدادتىكــى «نىزامىيــە» مەدرىسىســىدە
دەرس ئۆتــۈپ ،شــۇ دەۋردىــن باشــاپ ھــاال بۈگۈنگــە قــەدەر
مۇتەپەككــۇر ،فەقىھلەرنىــڭ نەزىرىنــى جەلــپ قىلىۋاالاليدىغــان
قالتىــس ئەســەرلەرنى يــازدى .ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى ھاياتــى
نىشــاپۇرغا قايتىــپ كېلەيلــى .نىشــاپۇردا توقۇمىچىلىــق
ئىبــادەت ،ئويلىنىــش ئۈچۈنــا ئاجرالغــان بولــۇپ ،ھازىرغــا
بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان ســالىھ ،بىــراق قــارا تــۈرك بىــر
قــەدەر تەســەۋۋۇپ ئېقىمدىكىلەرنىــڭ غايىســى بولغــان
كىشــىنىڭ كىچىــك بىــر دۇكىنــى بــار ئىــدى .بــۇ كىشــىنىڭ
«ئىھيــا ئۇلۇمىددىن(دىــن ئىلىملىرىنــى ئىھيــا قىلىــش)» ناملىــق
پېشانىســىگە ئوقــۇش پۈتۈلمىگــەچ ئالىــم بواللمىغــان
ئەســەرنى يــازدى.
بولســىمۇ ،بــۇ كىشــى ئىســام ئۈممىتىگــە ئىمــام مۇھەممــەد
ئەمــدى كىملىكىنــى بىلدىڭىزمــۇ؟ ئــۇ بولســىمۇ غەززالىيــدەك تەڭداشســىز ،يېتــۈك ئالىمنــى تەقدىــم قىلــدى.
ھۆججەتــۇل ئىســام (ئىســامنىڭ ھۆججىتــى) ئىمــام ئەبــۇ ئەگــەر بــۇ كىشــى بولمىغــان بولســا بــۇ ئالىممــۇ بولمايتتــى،
ھامىــد مۇھەممــەد ئىبنــى مۇھەممــەد ئىبنــى مۇھەممــەد ئەلۋەتتــە.
غەززالىيــدۇر.
بــۇ كىشــى دەل مۇھەممــەد غەززالىينىــڭ ئاتىســى
مۇھەممــەد ئىبنــى مۇھەممــەددۇر.
ھاياتىنىڭ بىر قىســمىغا قۇالق ســېلىڭ .شــۇنى بايقايســىزكى،
مۇھەممــەد غەززالىــي گاھ ئاۋامنىــڭ بالىلىرىنىــڭ ئىچىــدە،
گاھ يوقســۇلالرنىڭ بالىلىرىنىــڭ ئىچىــدە .مۇبــادا بىــرەر
قەلەمكــەش ئۇنىــڭ ئوقــۇش ،ئىلىــم تەھســىل قىلىــش
ھاياتىنــى يېزىــپ چىقســا ،شەكســىز ئىمــام غەززالىيــدەك ئالىــم
ياكــى مۇتەنەببىيــدەك شــائىر ياكــى نىزامۇلمۈلكتــەك ۋەزىــر ۋە
ياكــى زاھىرغــا ئوخشــاش پادىشــاھ بولغــان بوالتتــى.

خــوش ،ئەمــدى مۇھەممــەد غەززالىينىــڭ ئوقــۇش،
ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ھېكايىســىگە كەلســەك ،بــۇ
ئاجايىــپ بىــر قىسســىدۇر .ئۇنداقتــا ،ســىز ئاجىزلىــق دەپ
قارىغــان ئامىلالرنىــڭ ،بــۇ گېگانــت شەخســنى قانــداق
يېتىلدۈرگەنلىكىنــى ئىــدراك قىلىشــىڭىز ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ئوقۇش
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مۇھەممــەد خىزمىتىنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ ،مەســچىتكە
كىرەتتــى-دە فەقىھلەرنىــڭ ســۆھبەتلىرىگە قــۇالق ســاالتتى.
ئۆزىنىــڭ ھالىغــا ئۆكۈنــۈپ ،بىلىمســىز قالغانلىقىغــا ئېچىنىــپ
يــۇم  -يــۇم يــاش تۆكەتتــى .ئالــاھ تائاالدىــن ئۆزىنــى ئۆلىمــا
قىلىــپ بېرىشــىنى تىلەيتتــى .بىــراق ،قىرانلىــق پەســلىگە
خــازان چۈشــۈپ ،ئۆمــرى بىــر يەرگــە يەتكــەن بولغاچقــا

يېتــۈك ئۆلىماالردىــن بولــۇش ئۈچــۈن دۇنياغــا كەلگەنلىكىنــى،
ھــەر قانچــە قىلســىمۇ بــۇ ئازغىنــە ئىلىمــى بىلــەن بــۇ
ئىككىســىنى يېتەرلىــك تەربىيەلىيەلمەيدىغانلىقىنــى كــۆرۈپ
يېتىــدۇ-دە مۇنــداق دەيــدۇ:

ئۆزىدىــن كېچىــپ ،پۈتــۈن ئۈمىدىنــى ئوغلىغــا باغلىــدى.
ئالــاھ تائاالدىــن ھەمىشــە چىــن دىلىدىــن چىقىرىــپ تــۇرۇپ،
ئۆلىمــا بىــر ئــەۋالد رىزىــق قىلىــپ بېرىشــنى تىلەيتتــى .ئاندىــن
ۋەز  -نەســىھەت ســورۇنىغا داخىــل بوالتتــى .ســۆھبەتلەردىن
تەســىرلىنىپ ۋەزخــان بىــر ئــەۋالد رىزىــق قىلىــپ بېرىشــنى
بالىلىرىــم ،مــەن ئاتــاڭالر قالــدۇرۇپ كەتكــەن جىمــىســورايتتى.
دۇنيانــى ســەرپ قىلىــپ بولــدۇم .مــەن يوقســۇل بىــر ئادەممــەن.
ئالــاھ تائــاال ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئىجابــەت قىلىــپ بىــر مەنــدە ســىلەرگە بەرگــۈدەك ھېچقانــداق نەرســە قالمىــدى.
ئوغــۇل بــەردى .بــۇ ئوغــۇل مــەن ســىلەرگە تەرىپىنــى قىلىۋاتقــان مەندىــن «ئىلىــم ئۆگىنىمــەن» دېيىشــىڭالر ھارامــدۇر .ئــەڭ
بۈيــۈك فەقىــھ مۇھەممــەد غەززالىيــدۇر .ئالــاھ تائــاال ئۇنىڭغــا ياخشىســى ســىلەر مــاۋۇ مەدرىســىلەردىن بىرىگــە بېرىــڭالر.
يەنــە بىــر ئوغــۇل ھەدىيــە قىلغــان بولــۇپ ،گەرچــە قېرىندىشــى
مانــا بــۇ مەدرىســىلەر غەززالىينــى يېتىلدۈرۈشــتىكى
مۇھەممــەد غەززالىيــدەك شــۆھرەت قازانمىغــان بولســىمۇ ،ئۈچىنچــى ئامىــل ئىــدى.
تارىــخ كىتابلىرىــدا ئىســمى ئــورۇن ئالغــان بۈيــۈك ۋەزخــان
ســىلەر بۈگــۈن دەمەشــق ،ئۆمرىيــە ،ســالىھىييە ،مۇرادىييــە،
بولــۇپ يېتىشــتى.
بادرائىييــەدە كۆرگــەن بــۇ مەدرىســىلەرنىڭ قالدۇقلىــرى
ئىككــى ئوغــۇل تېخــى كىچىــك تۇرۇپــا بــۇ مېھرىبــان ئەمەلىيەتتــە فاكۇلتېــت ۋە بۆلۈملىــرى بــار ھەقىقىــي
ئاتــا ئەجــەل شــارابى ئىچتــى .قەلبــى ئەۋالدلىرىغــا ئــۆزى ئۇنىۋېرســىتېت ئىــدى.
ئۆگىنەلمــەي قالغــان نەرســىلەرنى ئۆگىتەلمىگىنىگــە
بــۇ مەدرىســىلەرنى بىــر بۆلــۈك ســالىھ بايــار ۋە ئەمىرلــەر
ئۆرتەنگــەن ھالــدا سوقۇشــتىن توختىــدى .كــۆز يۇمۇشــتىن بىنــا قىلىــپ ،نۇرغــۇن ۋەخپىلەرنــى ئىنئــام قىلىــپ ئوقۇغۇچىالر
بــۇرۇن ئىككــى ئوغلىنــى بىــر ســوپى بۇرادىرىگە ھاۋالــە قىلىپ ،ئۈچــۈن ئېچىۋەتكــەن بولــۇپ ،مانــا بــۇ مەدرىســىلەر ئۇالرنىــڭ
قالــدۇرۇپ كەتكــەن پۈتــۈن مــال  -دۇنياســىنى خىراجــەت يېمــەك  -ئىچمــەك ،كىيىــم  -كېچــەك ،تۇرالغــۇ ۋە ماددىــي
قىلىــپ بولســىمۇ بــۇ ئىككىســىنى ئوقۇتۇشــنى تاپىلىــدى .چىقىملىرىنــى ھــەل قىلىــپ ،يەلكىســىدىن تۇرمۇشــنىڭ

مانــا بــۇ ئاتــا بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر مۇھەممــەد غەززالىينــى
يېتىلدۈرۈشــتىكى تۇنجــى ئامىــل ئىــدى.
ئىككىنچى ئامىل :ئاتىسىنىڭ دوستى سوپىدۇر.

ئېغىــر يۈكىنــى كۆتۈرۈۋەتكــەن ئىــدى .شۇڭالشــقا ئــۇالر
ئىلىــم ئۆگىنىــش ئۈچۈنــا ئاجرالــدى .مەدرىســە ئۇالرغــا
ئىلىملەرنىــڭ ئــەڭ ياخشىســى بولغــان تەقۋالىــق ،ئــەدەپ -
ئەخالقنــى ئۆگەتتــى .تەقۋالىقتىــن ،ئەخالقتىــن يىــراق ھالــدا
تەھســىل قىلىنغــان ئىلىــم ئالىمغــا ۋە كىشــىلەرگە زىيانلىــق.
نادانلىــق ئۇنــداق ئىلىمدىــن ياخشــىراق! مەدرىســە ئۇالرنــى
دۇنيانىــڭ پىتنىلىــرى ،ھاۋايى  -ھەۋەســنىڭ ئازدۇرۇشــلىرىدىن
ســاقالپ قالــدى.

دەرۋەقــە بــۇ ســوپى ئىككــى قېرىنداشــقا ئۆزىنىــڭ پۈتــۈن
ئىلمىنــى ئۆگىتىــپ ،ياخشــى ئوقۇشــى ئۈچــۈن ئاتىســى
قالــدۇرۇپ كەتكــەن پۈتــۈن بىســاتنى ســەرپ قىلىــپ
بولغانــدا «مۇشــۇنچىلىك ئوقۇســاڭالر يېتــەر ،ئەمــدى
ئاتاڭالرغــا ئوخشــاش توقۇمىچــى ياكــى مــاڭا ئوخشــاش
تۆتىنچى ئامىل :سەپەر
ســوپى بولــۇڭالر ».دېســە ئەلۋەتتــە دېيەلەيتتــى .نەتىجىــدە
مۇھەممــەد غەززالىــي گەرچــە پەۋقۇلئــاددە تاالنتلىــق بىــرى
ئىمــام مۇھەممــەد غەززالىــي خــۇددى باشــقا ئۆلىماالرغــا
بولســىمۇ ،ئۇنىــڭ تاالنتــى بــۇ كىچىــك شــەھەردىكى تــار ئوخشــاش ،ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ئۈچــۈن ســەپەر قىلــدى.
بىــر رايونغىــا قاپســىلىپ قاالتتــى-دە نامســىز ئادەتتىكــى بىــر ئىلگىرىكــى ئۆلىمــاالر تىجــارەت ،كەســىپ ،ھــۇزۇر ،چىقىــش
كىشــىگە ئايلىنىــپ قالغــان بوالتتــى .بىــراق ،نامــى مەجھــۇل يولــى ئىــزدەپ ئەمــەس ،بەلكــى ئالــاھ رىزالىقــى ئۈچۈنــا
بولســىمۇ نــەزەر دائىرىســى ئوچــۇق بــۇ كىشــى ئالــاھ تائــاال ئىلىــم تەھســىل قىلىــش ،ھەدىــس ئۆگىنىــش ئۈچــۈن كېچىنــى
ھەدىيــە قىلغــان مۆمىنلىــك نــۇرى بىلــەن بــۇ ئىككــى بالىنىــڭ كېچــە دېمــەي ،كۈندۈزنــى كۈنــدۈز دېمــەي نەچچــە كۈنلــەپ
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ســەپەر قىالتتــى .مۇھەممــەد غەززالىــي مەلــۇم بىــر ســەپىرىدە
ھاياتىغــا ،كەلگۈســىگە پەۋقۇلئــاددە تەســىر كۆرســەتكەن بىــر
دەرســنى ئالىــدۇ .بــۇ دەرســنى ئالىــم ياكــى ھەدىسشۇناســتىن
ئەمــەس ،بەلكــى بىــر قاراقچىدىــن ئالىــدۇ.
قاراقچىــار مۇھەممــەد غەززالىــي بىرگــە ماڭغــان
كارۋاننىــڭ ئالدىنــى توســۇپ ،كارۋاندىكــى پۈتكــۈل
نەرســىلەرنى ئېلىۋالىــدۇ .غەززالىــي ئۇســتازىدىن
ئاڭلىۋالغــان دۇردانىلەرنــى توپلىغــان دەپتەرلەرمــۇ بۇالنغــان
نەرســىلەرنىڭ قاتارىــدا بولغاچقــا يىغالشــقا باشــايدۇ ۋە
قاراقچىغــا:
مېنىــڭ كىيىــم  -كېچــەك ،مــال  -دۇنيــا بىلــەنپەرۋايىــم پەلــەك ،مــاڭا پەقــەت نەچچــە يىلدىــن بۇيــان
تەھســىل قىلغــان ئىلىمىمنىــڭ سەمەرىســىنى قايتــۇرۇپ
بەرســەڭالر!  -دەپ يېلىنىــدۇ.
بــۇ گەپتىــن قاتتىــق ئەجەبلەنگەن قاراقچى:
نېمىتــى ئۇ؟  -دەپ ســورايدۇ.غەززالىي:
مېنىــڭ پۈتكــۈل ئىلمىــم توپالنغــان خاتىــرە - .دەپجــاۋاب بېرىــدۇ.
قاتتىــق كۈلــۈپ كەتكەن قاراقچى:
ئــۆزۈڭ بىلمەيدىغــان نەرســىنى قانداقمــۇ مېنىــڭئىلمىــم دەيســەن؟! ئەگــەر بــۇ خاتىــرە يوقــاپ كەتســە
ســېنىڭ ھېچنېمــەڭ قالمايدىكەنغــۇ!  -دەيــدۇ ۋە
خاتىرىنــى قايتــۇرۇپ بېرىــدۇ.
ئىمــام غەززالىي دەيدۇ:
ئالــاھ تائــاال كۆزۈمنــى ئېچىــپ قويــۇش ئۈچــۈن بــۇقاراقچىنــى مۇشــۇنداق دېگۈزگــەن ئىــدى .مــەن شــەھەرگە
يېتىــپ بارغانــدا خاتىرىدىكــى پۈتــۈن نەرســىلەرنى
يادلىۋالدىــم .ئەمــدى يىتــۈپ كېتەمــدۇ ،ئوغــرى ئاالمــدۇ،
كۆيــۈپ كېتەمــدۇ پەرۋايىــم پەلــەك.
بەشــىنچى ئامىــل :ئىككــى ھەرەمنىــڭ ئىمامــى بولغــان
كاتتــا ئالىــم ئەبۇلمەئالــى جۇۋەينىــي بىلــەن ھەمســۆھبەتتە
بولــۇش.
دەرۋەقــە مۇھەممــەد غەززالىــي بــۇ ئىمامنــى نەچچــە
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يىــل ئۇســتاز تۇتــۇپ ئىلىــم ئالغــان ئىــدى .باشــتا ئۇســتازىنىڭ
يولىنــى ياقىــاپ ماڭغان بولســىمۇ ،كېيىنچە ئۆزى مۇســتەقىل
بولــۇپ يېڭــى بىــر يولنــى تۇتــۇپ ماڭــدى .ھەتتــا ئەقلىــي
مەســىلىلەردە ئۇســتازىنىمۇ بېســىپ چۈشــتى .غەززالىــي تــا
ھازىرغىچــە ئىســامىي پىكىــر ساھەســىدە ئــەڭ كاتتــا ئۆلىمــا
بولــۇپ كەلمەكتــە .خــۇددى ئــۆز دەۋردىكــى كىشــىلەرگە
ئوخشــاش بىزمــۇ كىتابىنــى ئوقــۇپ ،ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــپ،
پىكىرلىرىگــە ھەيرانــۇ  -ھــەس قالىمىــز .ســەككىز ئەســىردىن
بۇيــان ئىلىــم گۈللىنىــپ ،ئەقىــل تەرەققىــي قىلــدى .بىــراق
مۇھەممــەد غەززالىــي بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ خــۇددى بەشــىنچى
ئەســىردىكىدەكال ھەممــە ئــادەم ئەگىشــىدىغان تەڭداشســىز،
يېتــۈك ئىمــام بولــۇپ داۋامالشــماقتا.

ســۆيۈملۈك ئوقۇرمەنلــەر ،غەززالىينىــڭ ھاياتــى ئىككــى
ســەھىپە بولــۇپ ،مانــا بــۇ ســەھىپە ئۇنىــڭ ئىلمىــي ۋە
ســوپىلىق ھاياتىنــى يورۇتــۇپ بېرىــدۇ.
مۇھەممــەد غەززالىينىــڭ دىلىــدا ئاتىســى تاپشــۇرۇپ
كەتكــەن ســوپى ئۇســتازىنىڭ چوڭقــۇر تەســىرى قالىــدۇ.
شــۇنداقال يەنــە ئىككــى ھەرەمنىــڭ ئىمامىدىــن ئۆگەنگــەن
ئىلمىــي تەپەككــۇر ئۇســۇللىرىمۇ ئۇنــى ئۆزىگــە تارتىــدۇ.
ســوپىالرچە تەپەككــۇر ئىلمىــي تەپەككــۇر ئۈســتىدىن غالىــب
كېلىــپ ،ئۇشــتۇمتۇت جامەدىكــى ئۇســتازلىقىنى پۈتۈنلــەي
تاشــلىۋېتىدۇ .ئاندىــن ئــۆز نەپســىنى زاھىتلىققــا كۆنــدۈرۈپ،
تۈنلىرىنــى بىــدار ئۆتكۈزىدىغــان ،ئىنتايىــن ئــاز تائــام بىلــەن
تۇرمــۇش كەچۈرىدىغــان ،پەقــەت ئىبادەتــا دەيدىغــان ھاياتقــا
باشــچىالپ كىرىــپ كېتىــدۇ .مانــا بــۇ ســوپىالرنىڭ ئىجــاد
قىلغــان يولــى بولــۇپ ،بــۇ ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالم ۋە ســاھابىلىرىنىڭ تۇتــۇپ ماڭغــان يولــى
ۋە ئالــاھ تائاالغــا يەتكۈزىدىغــان ئــەڭ يېقىــن يولــدۇر.
شــۇنداق قىلىــپ غەززالىــي قەبرىســتانلىق ۋە قەبرىلەرنــى
تــاۋاپ قىلىدىغــان ،چــۆل  -جەزىرىلــەردە يېتىــپ قوپىدىغــان،
دىلىدىكــى بايلىــق ،يــۈز  -ئابــرۇي ،شــەھۋەت ســۆيگۈلىرىنى
يوقىتىــش ئۈچــۈن ئــۆز نەپســى بىلــەن كــۈرەش قىلىدىغــان بىــر
ھاياتنــى باشــايدۇ.

يەنــە بىــر ۋەقــە ،مۇھەممــەد غەززالىــي بىــر قېتىــم ئەمىنىيــە
مەدرىسىســىگە كىرىــدۇ( .ئەمىنىيــە مەدرىسىســى دۇنيادىكــى
ئىســام مەدرىســىلىرىنىڭ ئــەڭ قەدىمىيلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ،
يىپــەك بازىرىغــا جايالشــقان ئىــدى ).غەززالىــي باشــقىچە
كىيىنىۋالغــان بولــۇپ ،ئۇشــتۇمتۇت ئۇســتازنىڭ ئۆزىنىــڭ
كىتابىنــى ئوقــۇپ شــەرھىلەۋاتقانلىقىنى ئــاڭالپ ،ئۆزىنــى
تۇتۇۋااللمــاي ئاشــكارا بولــۇپ قېلىشــتىن ئەنســىرەپ دەرھــال
قېچىــپ كېتىــدۇ.

«ۋەزخــان باشــقا كىشــىلەرگە نەســىھەت قىلىشــتىن
ئىلگىــرى ئۆزىدىكــى مــال  -دۇنيــا ،يــۈز  -ئابــرۇي ،نــام -
ئاتــاق سۆيگۈســىنى پۈتۈنلــەي يوقىتىــپ ،تەرغىــب قىلىۋاتقــان
ئىدىيەســىگە تولــۇق ئۆرنــەك بوالاليدىغــان ھالەتكــە يەتكەنــدە،
ئاندىــن بىراۋالرغــا نەســىھەت قىلىشــى كېــرەك» دېگــەن
ئىدىيەنــى تىكلىۋالغــان بولغاچقــا ،ھېچقانــداق نەســىھەتكە
قــۇالق ســالمايدۇ .بــۇ مەزگلىــدە ھــەج قىلىــپ ،شــام ،مىســىر
قاتارلىــق جايالرنــى ئايلىنىــدۇ .دەمەشــقنىڭ ئۇمەۋىــي دېگــەن
يېرىدىكــى بىــر ھۇجرىــدا ئۇزۇنــراق تــۇرۇپ قالىــدۇ .غەززالىــي بــۇ
غەززالىــي بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن يۇرتىغــا قايتىــدۇ .ئــۇالر
يەردىــن ئۇمەۋىــي جامەســىنىڭ غەربىــي مۇنارىغــا چىقىدىغــان غەززالىينــى ئۇســتازلىق ماقامىغــا قايتىشــقا مەجبۇراليــدۇ.
بولــۇپ ،كېيىنچــە بــۇ جــاي «غەززالىي بۇلۇڭى» دەپ مەشــھۇر غەززالىــي نىشــاپۇردىكى نىزامىيــە جامەســىدە مۇدەررىســلىك
بولغــان ئىــدى .غەززالىــي دەل مۇشــۇ جايــدا «دىــن ئىلىملىرىنــى قىلىشــقا باشــايدۇ ،لېكىــن بۇرۇنقــى ھالىتىــدەك ئەمــەس.
ئىھيــا قىلىــش» ناملىــق بۈيــۈك ئەســىرىنى يېزىــپ چىقىــدۇ 2.چۈنكــى غەززالىــي مۇنازىــرە ،يــۈز  -ئابرۇيدىــن ۋاز كېچىــپ
دەمەشــقتە ئاجايىــپ ۋەقەلــەر يــۈز بېرىــدۇ .غەززالىــي زاھىتلىــق يولىغــا قــەدەم قويغــان ئىــدى .ئاندىــن بــۇ يەردىنمــۇ
بىــر كۈنــى سىمىيســاتىيەگە نىقابالنغــان ھالــدا كېلىــدۇ .ئايرىلىــپ ،ئانــا يۇرتــى تۇســقا كېتىــدۇ .ئــۇ يــەردە ھويلىســىغا
ھاجەتخانىالرنــى تازىــاش ئارقىلىــق ئــۆز نەپســىنى خانىقــا ۋە مەدرىســە ئىنشــا قىلىــپ ،پۈتــۈن ھاياتىنــى
بويســۇندۇرماقچى بولىــدۇ .مەســچىتكە ئــاۋام ســىياقىدا ئىبــادەت ،زىكىــر  -تەســبىھ ،مائارىپقــا بېغىشــايدۇ.
كىرىــدۇ .كــەچ كىرگەنــدە مەســچىتكە بىــر ســەھرالىق
غەززالىــي ئەللىــك بــەش ياشــقا كىرگەنــدە ،ئىنتايىــن
بىــر مەســىلە ســوراپ كېلىــدۇ .كىشــىلەر ئۇنــى مۇپتــى ،گــۈزەل شــەكىلدە ھاياتىنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ ،بىزدىــن ۋاقىتســىز
ئۆلىماالرنىــڭ سۇپىســىغا باشــاپ قويىــدۇ .ئــۇ كىشــى ئايرىلىــدۇ.
ســورىغان ســوئالغا ئۆلىمــاالر جــاۋاب بېرەلمەيــدۇ .غەززالىــي
ئــۇ كىشــىنى چاقىرىــپ مەســىلىنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى
ســورايدۇ .ئــۇ كىشــى« :مۇپتىالرمــۇ جاۋابىنــى تاپالمىغــان
مانــا بۇ پۈتۈن دۇنيادىكى مىسلىســىز مۇتەپەككۇرالرنىڭ،
مەســىلىنى ســەن بىلەمتىــڭ؟» دېگەنــدە« ،قېنــى ئېيتقىــن»
دەيــدۇ ،مەســىلىنى ئېيتقانــدا غەززالىــي جــاۋاب بېرىــدۇ .ئــۇ شــۇنداقال ئىســام بايراقدارلىرىنىــڭ ئــەڭ كۆرىنەرلىكلىرىدىــن
كىشــى مۇپتىنىــڭ قېشــىغا بېرىــپ« :ســىلەر بىلەلمىگــەن
مەســىلىنى ئــاۋۇ ساۋاتســىز كىشــى بىلىدىكــەن» دەپ ئۇنىــڭ
بەرگــەن جاۋابىنــى ســۆزلەپ بېرىــدۇ .مۇپتىــار قاتتىــق ھەيــران
قېلىــپ غەززالىيدىــن« :ســەن كىــم؟ ســەندە چوقــۇم بىــر گــەپ
بــار ،كىملىكىڭنــى دەپ بەرمىســەڭ بولمايــدۇ ».دەپ چىــڭ
تۇرۇۋالىــدۇ  .غەززالىــي ئامالســىز ئۆزىنىــڭ كىملىكىنــى ئېيتىپ
بەرگەنــدە ،ئــۇالر« :ئەتــە بىزگــە بىــر ســورۇن قۇرۇپ بەرســىڭىز»
دەپ تەلــەپ قىلىــدۇ .ئەتىســى شــۇنچە ئىزدىگــەن بولســىمۇ
غەززالىينــى تاپالمايــدۇ .چۈنكــى مۇھەممــەد غەززالىــي تــۈن
ئىمام غەززالىينىڭ «شاھالرغا نەسىھەت»
نىســپىدە ئاللىبــۇرۇن قېچىــپ كېتىــدۇ.

ناملىق ئەسىرى
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بىــرى ســانىلىدىغان بۈيــۈك مۇتەپەككــۇر مۇھەممــەد
غەززالىيــدۇر .ھېچقانــداق ئىنســان نۇقسانســىز ئەمــەس
ئەلۋەتتــە .غەززالىينىــڭ ئاجىزلىقــى ھەدىــس ساھەســىدە
ئــۆز ئىپادىســىنى تاپىــدۇ .ئاخىرقــى ئۆمرىــدە ھەدىســنىڭ
راۋىيلىرىنــى تەكشۈرۈشــكە ئۇرۇنغــان بولســىمۇ ،بىراق ۋاقىتســىز
ئەجــەل ئىشــىنى تامامالشــقا پۇرســەت بەرمــەي دۇنيادىــن
ئېلىــپ كېتىــدۇ .شۇڭالشــقا «دىــن ئىلىملىرىنــى ئىھيــا قىلىش»
ناملىــق ئەســىرى گەرچــە شــۇنچىلىك قەدىرلىــك بولســىمۇ،
ئىچىــدە بىــر تــاالي توقۇلمــا ھەدىســلەر بــار .بــۇ ئەســەرنى
ئوقۇماقچــى بولغانــار ئىراقىيغــا ئوخشــاش ھەدىســلىرىنى
تەكشــۈرۈپ چىققانالرغــا مۇراجىئــەت قىلىشــى ياكــى
جامالىدىــن قاســىمىيغا ئوخشــاش قىســقارتقانالرنىڭكىنى
ئوقۇشــى كېــرەك.
يەنــە بىــر مەســىلە« ،ئىھيــا ئۇلۇمىددىــن»دا ئەكــس
ئەتكــەن دۇنيادىــن كۆڭــۈل ســوۋۇتۇپ ،يوقســۇللۇققا مايىــل
بولــۇش روھــى زىنھــار ئىســامنىڭ روھــى ئەمــەس .روشــەنكى،
ئىســامنىڭ روھى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلىرىنىڭ
تەرجىمىھالــدا ئۆزىنــى تاپىــدۇ .قىزىــق يېــرى شــۇكى ،غەززالىي بۇ
ئەســەرنى شــەرقتىن موڭغۇلالر ،غەربتىن ئەھلىســەلىپ قوشــۇنى
ئىســامغا ئۈزلۈكســىز ھۇجــۇم قىلىۋاتقــان پەيتتــە يازغــان .ئەگــەر
مۇســۇلمانالر مۇھەممــەد غەززالىــي «ئىھيــا ئۇلۇمىددىــن»دا
تەرغىب قىلغان پىكىرگە ئەگەشــكەن بولســا ئىدى ،بىر تەرەپتىن
موڭغۇلالرنــى ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەھلىســەلىپ قوشــۇنىنى
چېكىندۈرىدىغــان ھەربىــي كــۈچ ھەرگىزمــۇ تېپىلمىغــان بوالتتــى.
مانــا بــۇ مۇھەممــەد غەززالىيــدۇر .ئىســامىي ئىدېئولوگىيــە
ئەللىــك يىلدىــن بۇيــان ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ پىكىرىنــى ياقىــاپ
كېلىۋاتاتتــى .بىــراق ،بۈگــۈن بولســا خــۇددى ئۆتمۈشــتىكىدەكال
غەززالىينىــڭ پىكىرىگــە قايتماقتــا .ھــەر ئىككىلىســى كاتتــا
ئۆلىمــا .لېكىــن غەززالىــي پىكىــر ،بايــان ساھەســىدە يېگانــە.
ئىبنــى تەيمىيــە بولســا كىتــاب ،ســۈننەت ۋە ئەھلــى ســەلەفنىڭ
يولىغــا بەكــرەك يېقىــن.
ئالــاھ ســۇبھانەھۇ ۋە تائاالنىــڭ رەھمىتــى ھــەر ئىككىــا
ئالىمغــا ۋە شــۇنداقال ئىســامىي پىكىــر قۇرۇلۇشــىغا كــۈچ
قوشــقان بارلىــق كىشــىلەرگە بولســۇن.
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،

تەرجىمىدە :ئابدۇساالم مۇھەممەد
ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى ،ئىسالم ئىلىملىرى كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ئــەرەب دۆلەتلىــرى ئىتتىپاقىنىــڭ تۇنجــى نۆۋەتلىــك بــاش
كاتىپــى ئابدۇراھمــان ئــەززام پاشــا -1947يىلىنىــڭ مەلــۇم بىــر
كۈنــى يەمــەن مۇجاھىدلىــرى تەرىپىدىــن كەلگــەن مەخپىــي
تېلېگراممىنــى ئوقــۇپ كۆزلىرىگــە ئىشــىنەلمەيال قالــدى.
تېلېگراممــا مەزمۇنــى مۇنــداق ئىــدى« :دىققــەت! ئىنتايىــن
جىددىــي ۋە مەخپىــي تېلېگراممــا .بۈگــۈن فرانســىيە پاراخوتــى
پــۇت  -قوللىــرى زەنجىرلــەر بىلــەن كىشــەنلەنگەن ياشــانغان
بىــر مەھبۇســنى ئېلىــپ كېلىــپ ئــەدەن پورتىــدا توختىــدى .بــۇ
كىشــى  20يىلدىــن بۇيــان ئىــز  -دېرەكســىز غايىــب بولغــان
ئاشــۇ ئەپســانىۋى ئىســام قەھرىمانىغــا ئوخشــايدىكەن.
پاراخــوت ئەتــە فرانســىيەگە قــاراپ يولغــا چىقىــپ مىســىرنىڭ
بۇرســەئىد پورتىدىــن ئۆتىــدۇ ،ئــاگاھ بولغايســىلەر!».

ئــەززام پاشــا تېلېگراممىنــى ئوقــۇپ دەرھــال پادىشــاھ
فارۇقنــى مەنــدۇب بوغۇزىدىــن كەلگــەن بــۇ پەۋقۇلئــاددە
تېلېگراممىنــى كېڭىشىشــكە چاقىــردى .كېڭــەش پادىشــاھ
قەســرىدە ئــەززام پاشــا بىلــەن پادىشــاھ فــارۇق ئوتتۇرىســىدا
مەخپىــي ئېلىــپ بېرىلــدى .كېڭــەش نەتىجىســىدە مىســىر
ســاقچىلىرى ســۈۋەيس قانىلىــدا فرانســىيە پاراخوتىنــى
توســۇپ ،مەھبۇســنى قاھىرەدىكــى پادىشــاھ قەســرىگە
ئېلىــپ كېلىــپ ســاالھىيىتىنى ئېنىقــاش قــارار قىلىنــدى .قــارار
ئېلىنىــپ  24ســائەت ئىچىــدە مىســىر ســاقچىلىرى ،پۇتلىرىــدا
ئېغىــر زەنجىــر كىشــەنلەرنى ســۆرەپ مەزمــۇت قەدەملــەر
بىلــەن مېڭىــپ كېلىۋاتقــان ،ئاپئــاق ســاقاللىق ياشــانغان
بىــر مەھبۇســنى ئېلىــپ كەلــدى .مەھبۇســنىڭ ۋۇجۇدىدىــن
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ھېــچ كىشــىگە پىنھــان بولمىغــان بىــر خىــل ئۈســتۈنلۈك ۋە
ئالىيجانابلىــق چىقىــپ تۇراتتــى .ئــۇ ئاددىيغىنــە ئاپئــاق كىيىــم
كىيىۋالغــان بولــۇپ ،پــۇت  -قوللىرىدىكــى خــۇددى پىچاقتــا
ئويۇۋېلىنغانــدەك قانلىــق ئىزالردىــن ئۇنىــڭ شــۇنچە يىلالردىــن
بېــرى زىندانــدا ئېغىــر قىيىــن  -قىســتاقالرغا ئۇچرىغانلىقــى
بىلىنىــپ تۇراتتــى .ئــۇ پادىشــاھ ئالدىغــا ئېلىــپ كېلىنگەنــدە،
پادىشــاھ ئۇنىــڭ ســاالھىيىتىنى ســورىدى .ئەســىر بېشــىنى
كۆتــۈرۈپ قەددىنــى رۇســاپ تــۇرۇپ پادىشــاھقا الچىننىــڭ
كۆزىــدەك ئۆتكــۈر كۆزلىــرى بىلــەن بىــر قــۇر قارىۋەتكەندىــن
كېيىــن ،تولــۇپ تاشــقان شــىجائەت ۋە ئىشــەنچ بىلــەن
دېدىكــى« :مــەن قومانــدان ئابدۇلكەرىــم خەتتابىــي»...
بىــز ئەمــدى ئــازراق تارىخقــا قايتىــپ قاھىرەدىــن غەربكــە،
ئېنىقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا -1883يىلىدىكــى ماراكەشــنىڭ
«ئەغادىــر» ســەھرالىرىغا نــەزەر ســېلىپ باقايلــى .شــۇ
يىلــى ئالــاھ ئەمازىــغ قەبىلىلىرىنىــڭ ئاقســاقىلى شــەيخ
«ئابدۇلكەرىــم خەتتابىي»غــا بىــر ئوغــۇل پەرزەنــت ئاتــا
قىلــدى .ئــۇ پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ
نــام شــەرىپىنى ســېغىنىش ۋە ســۆيۈنچ يۈزىســىدىن،
پەرزەنتىنىــڭ ئىســمىنى «مۇھەممــەد» دەپ قويــدى .شــەيخ
ئوغلىنــى كىچىكىدىــن باشــاپال ھەقىقىــي ســالىھ مۆمىــن
ئائىلــە تەربىيەســىدە يېتىشتۈرۈشــنى كۆزلــەپ ،كىچىكىدىنــا
ئــەرەب تىلــى ئۆگىتىــش« ،قۇرئــان كەرىــم» يادقــا ئالــدۇرۇش
قاتارلىــق بىــر قاتــار دەســلەپكى تەلىــم  -تەربىيەلەرنــى ئېلىــپ
بــاردى .كېيىــن ھەدىــس ۋە فىقھــى ئىلىملىرىنــى ئۆگىتىــش
ئۈچــۈن فــاس شــەھىرىدىكى «قەرەۋىيىــن» ئۇنىۋېرســىتېتىغا
ئەۋەتتــى .بىــر قانچــە يىــل تىرىشــىش نەتىجىســىدە مۇھەممــەد
يــاش تۇرۇپــا ماراكەشــتىكى مەلىيلىيــە شــەھىرىنىڭ بــاش
قازىســى بولــدى .مۇھەممــەد قازىلىــق قىلىۋاتقــان شــۇ يىلــاردا
ماراكەشــتىكى ئىســام دىنىنىــڭ ئەھۋالــى تەســەۋۋۇر قىلىــش
قىيىــن بىــر ۋەزىيەتكــە چۈشــۈپ قالغانىــدى .مۇســتەملىكە
دۆلەتلىــرى ماراكەشــنىڭ تارىختىــن بۇيــان باتــۇر ئوغالنالرنــى
يېتىشــتۈرىدىغان «قەھرىمانــار يۇرتــى» ئىكەنلىكىنــى
ئوبــدان بىلەتتــى .دەرۋەقــە ئەينــى يىللىــرى «مۇرابىتــار»
دۆلىتىنىــڭ مۇجاھىدلىــرى ئەندەلــۇس پەتھىگــە دەل مۇشــۇ
ئەزىــز ماكاندىــن ئاتالنغــان« ،مۇۋەھھىدلــەر» دۆلىتىنىــڭ
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دېڭىــز قوشــۇنىمۇ ياۋروپــا پەتھىنىــڭ تۇنجــى ســەپىرىنى
مۇشــۇ يەردىــن باشــلىغان ،نــۇرۇل ئىســام مۇجاھىدلىرىنىــڭ
قوشــۇنلىرىمۇ «تارىــق ئىبنــى زىياد»نىــڭ قوماندانلىقىــدا
تۇنجــى قېتىــم ياۋروپاغــا يەنــە مۇشــۇ دىياردىــن يــۈرۈش
قىلغــان .شۇڭالشــقا ،ياۋروپــا مۇســتەملىكىچىلىرى يىلالردىــن
بۇيــان ئۆزىگــە كېلىۋاتقــان بــۇ خەتەرلىــك قــارا چۈشــنى
تــۈپ يىلتىزىدىــن يوقىتىشــنى پىالنــاپ-1906 ،يىلــى 12
ياۋروپــا دۆلىتــى «خەلقئــارا سىياســەتتە ئامېرىــكا دەخلىســى
بولماســلىقى» بەلگىلەنگــەن «مونــرۇ كېلىشىمنامىســى»گە
خىــاپ ھالــدا ئامېرىكىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان «يېشــىل
1
ئــارال» قۇرۇلتىيىنــى ئېچىــپ «مەغرىــب ئىســام يۇرتلىرىنــى»
بۆلۈۋېتىشــنى قــارار قىلىشــتى.

«مۇســۇلمانالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقــى ۋە ئىســام
خەلىپىلىكىنــى تىرىلــدۈرۈش ئۈچــۈن ئىســام نامى
بىلــەن ئــۇرۇش قىلىــپ نــام شــەرىپى پۈتكــۈل
ئاســىيا ،ئافرىقــا ۋە ھىندىســتان قىتئەلىرىنــى
قاپلىغــان بــۇ كىشــى ياۋروپــا ئەللىرىگــە كېلىۋاتقان
زور خەتــەردۇر».
(ئەنگلىيە ئاۋام پاالتاسى ئەزاسى سىر كۇرتى _ -1921يىلى)

ئەجەبلىنەرلىكــى شــۇكى ،مۇســتەملىكە دۆلەتلىــرى
مەغرىــب ئىســام مەملىكىتىنــى بۆلۈۋېتىــش بىلەنــا بولــدى
قىلمــاي ،زېمىــن يۈزىــدە مىســلى كۆرۈلمىگــەن ئىنتايىــن قەبىــھ
ئۇســۇلالر ئارقىلىــق ئۇنــى پۈتۈنلــەي ۋەيــران قىلــدى .فرانســىيە
مەغرىبنىــڭ جەنۇبــى قىســمىدىن ماۋرىتانىيەنــى ،ئىســپانىيە
شــىمالدا غەربىــي چۆللــۈك ئەتراپىدىكــى جايالرنــى ئىشــغال
قىلــدى .ئارقىدىنــا فرانســىيە ھازىرقــى مەغرىبنىــڭ ئوتتــۇرا

 -1ماقالىدىكى مەغرىب ئىسالم دۆلىتى ھازىرقى ماراكەش ،تونىس ،مۇرىتانىيە ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى شىمالىي ئافرىقا
دۆلەتلىرىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ ،بۈگۈنكى مەغرىب دۆلىتى بولسا پەقەت ھازىرقى ماراكەش دۆلىتىنىال كۆرسىتىدۇ.

قىســىملىرىغا ،ئىســپانىيە شــىمالىي ســاھىل ئەتراپىدىكــى يېــزا
 قىشــاقالرغىچە كېڭەيــدى .گېرمانىيــە ،ئىتالىيەمــۇ قــۇرۇققالمــاي شــۇ جايــار ئەتراپىدىــن بىــر قىســىم شــەھەرلەرنى
بېســىۋالدى .بۇنىڭ بىلەن مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ ھەممىســى
مەغرىــب دىيارىــدا ئىســامنىڭ مەۋجۇدىيىتىنــى مەڭگۈگــە
يوقاتتــۇق دەپ ئويالشــقانىدى .ھالبۇكــى ،شــەيخ ئابدۇلكەرىــم
ۋە ئوغلــى مۇھەممــەد (ئالــاھ ھــەر ئىككىســىگە كاتتــا ئەجىــر
ئاتــا قىلســۇن ).باشــقىچە يــول تۇتتــى .ئاتــا  -بــاال ئىككىيلــەن
ئۇرۇشــقاق قەبىلىلەرنــى بىــر ئىســام بايرىقــى ئاســتىغا توپالشــقا
باشــاپ ،يەنە بىر ياقتىن شــۇ ۋاقىتتىكى ئوســمانىيە خەلىپىســى
بىلــەن ئاالقــە قىلىشــقا كىرىشــتى.
شــۇنداق تۇرغــان ۋاقىتــاردا ئىســپانالر مۇجاھىــد شــەيخ
ئابدۇلكەرىــم خەتتابىينــى شــەھىد قىلىپ ،ئوغلــى مۇھەممەدنى
ئەســىر ئېلىــپ ،مەغرىبنىــڭ مەلــۇم بىــر تــاغ چوققىســىدىكى
تۈرمىگــە تاشــلىدى .ئەممــا باھادىــر ئوغلــى بولمىــش بۇ يىگىت
تۈرمىدىــن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئاجايىــپ بىــر شــەكىلدە يوتقــان -
كۆرپىلىرىدىــن بىــر ئارغامچــا ياســاپ چىقتــى ،ئەممــا ئارغامچــا
تــاغ چوققىســىدىن چۈشۈشــكە يەتمەيتتــى .شــۇ پەيتتــە ئۇنىــڭ
ئالدىــدا پەقــەت ئىككــى تالــاش بــار ئىدى :يــا تۈرمىگە قايتىش
يا ئېگىز چوققىدىن قۇرام تاشــار ئۈســتىگە ســەكرەپ چۈشــۈش.
شــەيخ مۇھەممــەد تۈرمــە ســاقچىلىرى ئۆزىنــى بايقــاپ قېلىــپ
تۈرمىگــە قايتــا قاماشــتىن ئىلگىــرى قــۇرام تاشــار ئۈســتىگە
سەكرەشــنى تاللىــدى .نەتىجىــدە ،ئۇنىــڭ پۇتلىــرى ســۇنۇپ،
تاشــارغا قاتتىــق ســوقۇلغانلىقتىن ئــەس  -ھوشــىنى يوقاتتــى.
شــۇنداق قىلىــپ بىــر مەزگىللىك ئەســىرلىكتىن كېيىــن قوماندان
مۇھەممــەد ئابدۇلكەرىــم خەتتابىــي تۈرمىدىــن چىقتــى.
چىققاندىــن كېيىــن مەغرىب قىشــاقلىرىدىن  3000مۇجاھىد
قوشــۇنى تەشــكىللەپ ،ئۇالرغــا ئەســكىرىي بىلىملەرنــى
ئۆگەتتــى .ئاندىــن يېڭــى بىــر جــەڭ ئۇســلۇبى ئىجــاد قىلــدى.
ئەمىــر خەتتابىــي يېڭــى زامــان تارىخىــدا ئــۇ خىــل ئۇســلۇبنى
پارتىزانــار ئۇرۇشــىدا قولالنغــان تۇنجــى كىشــى ھېســابلىنىدۇ.
شــۇنىڭدىن كېيىــن ،دۇنيادىكــى پۈتــۈن قوزغىــاڭالر بــۇ خىــل
ئۇشــتۇمتۇت ھۇجــۇم قىلىــش ،قايتۇرمــا زەربــە بېرىــش ،ئارقىغــا
چېكىنىــش قاتارلىــق ئەســكىرىي تەربىيەنــى بىــر گــەۋدە قىلغــان
بــۇ ئۇســۇلنى ئىشــلەتتى .بۇندىــن باشــقا ،قومانــدان قارشــى

تــۇرۇش تاكتىكىســى ھەققىــدە بىــر جــەڭ تاكتىكىســى ئىجــاد
قىلغــان بولــۇپ ،نــەق شــۇ جــەڭ ئۇســلۇبىنى بىــر قانچــە يىلدىن
كېيىــن ئامېرىــكا  -ۋىيېتنــام ئۇرۇشــىدا ۋىيېتنــام قوماندانــى
ھوشــىيمنو مۇھەممــەد ئابدۇلكەرىمدىــن ئۈلگــە ئېلىــپ
ئامېرىــكا قوشــۇنلىرىغا قارشــى تــۇرۇش جېڭىــدە ئىشــلەتتى.
بــۇ تاكتىــكا بولســا دۈشــمەن گارازمىلىرىغىچــە تۇتىشــىدىغان
گەمىلەرنــى قېزىــش .بــۇ تاكتىــكا ئارقىلىــق خەتتابىــي ئــۇرۇش
مەزگىلىــدە ھــەر كۈنــى دېگــۈدەك ئىســپان قوشــۇنلىرىغا
يېڭــى  -يېڭــى ســاۋاقالرنى بېرىــپ قوياتتــى .ئىســپان
قوشــۇنلىرىنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ يېــزا  -قىشــاقلىرىدىكى
مەغلۇبىيىتىنىــڭ كۈندىــن  -كۈنگــە ئېشــىپ كېتىۋاتقانلىقىنــى
كۆرگــەن ئىســپانىيە پادىشــاھى ئالفونســو ئــون ئــۈچ ئۆزىنىــڭ
يېقىــن دوســتى گېنېــرال مايــور سىلفىســتىرى باشــچىلىقىدا
مادرىدتىــن مەغرىبكــە مۇكەممــەل قورالالنغــان زور بىــر
قوشــۇن ئەۋەتتــى .ئىككــى قوشــۇن ئۇنتۇلمــاس «ئەنــۋال»
جېڭىــدە ئۇچراشــتى .ئىســپانىيە قوشــۇنلىرى قوللىرىــدا پەقــەت
ئىپتىدائىــي قورالــارال بولغــان ئازغىنــە  3مىــڭ مۇجاھىدقــا
قارشــى  60مىــڭ پىيــادە ئەســكەر ،نۇرغــۇن ئــۇرۇش
ئايروپىالنلىــرى ۋە تانكىلىــرى بىلــەن قورالالنغانىــدى .لېكىــن
ئىككــى قوشــۇننىڭ بىــرى ئالــاھ يولىــدا ،يەنــە بىــرى باتىــل
كرېســتلىرى يولىــدا ئــۇرۇش قىالتتــى .ئالالھنىــڭ مۆمىنلەرگــە
قىلغــان ۋەدىســى ھەقىقەتتــۇر ،باھادىــر قومانــدان مۇھەممــەد
خەتتابىــي باشــچىلىقىدىكى ئاشــۇ ئازغىنــە  3مىــڭ مۇجاھىــد
ئوغالنــار ،زامانىــۋى قورالــار بىلــەن تولــۇق قورالالنغــان
 60مىــڭ دۈشــمەن ئەھلىســەلىپ قوشــۇنى ئۈســتىدىن
غەلىبــە قىلــدى .مۇســۇلمانالر شــۇ بىــر جەڭدىــا ئىســپانىيە
ئەســكەرلىرىدىن  18مىــڭ ئەســكەرنى قىرىــپ تاشــاپ،
يەنــە ئــون نەچچــە مىــڭ جەڭچىنىمــۇ ئەســىر ئالــدى .پەقــەت
 600نەپــەر ئەســكەر جەڭدىــن قېچىــپ قۇتۇلــۇپ ،خــۇددى
ئىــت  -ئېشــەك مىســالى مەغرىــب قىشــاقلىرىدا كۆرگــەن
ئاجايىــپ ۋەھىمىلىــك ھادىســىلەرنى پادىشــاھىغا يەتكــۈزۈش
ئۈچــۈن ئىســپانىيەگە قېچىشــقا ئۈلگــۈردى .شــۇ قېتىملىــق
جەڭدىــن كېيىــن ،قومانــدان خەتتابىــي مەغرىبنىــڭ شــىمالىدا
«مەغرىــب ئىســام ئەمىرلىكى»نــى قــۇردى .كېيىنكــى بــەش
يىــل داۋامىــدا خەتتابىــي بىــر تەرەپتىــن كىشــىلەرگە ھەرخىــل
خۇراپاتلىــق ۋە دەرۋىشــلىكتىن خالىــي ھالدىكــى توغــرا،
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ســاغالم دىنىــي تەلىــم  -تەربىيــە ئېلىــپ بېرىــش بىلــەن بىرگــە،
يەنــە بىــر تەرەپتىــن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى تەرەپلىرىگــە ئىلمىي
ئۆمەكلەرنــى ئەۋەتىــش ئارقىلىــق ھەرقايســى چېچىلىــپ
كەتكــەن قەبىلىلەرنــى ئىســام بايرىقــى ئاســتىغا بىرلەشــتۈرۈش
خىزمەتلىرىنــى ئېلىــپ بــاردى.
ھەرقانــداق بىــر ئىســام ئويغىنىــش ھەرىكەتلىــرى
ئارقىســىدا يــۈز بەرگىنىــدەك ،بىــر ئىســام دۆلىتــى يېڭــى

«مــەن جــەڭ مەيدانىدىكــى گەمىگــە
ئابدۇلكەرىمنىــڭ قېشــىغا كىرگىنىمدە ئىســپانىيە-
فرانســىيە بىرلەشــمە ئارمىيەســىنىڭ ئــۇرۇش
ئايروپىالنلىــرى شــۇ رايوننــى ئېغىــر بومباردىمــان
قىلىۋاتاتتــى .ئابدۇلكەرىــم تەبەسســۇم قىلغــان
ھالــدا تەمكىنلىــك بىلــەن ئايروپىالنالرنــى ئوققــا
تۇتۇۋاتاتتــى .مــەن بــۇ خىــل ئــاز كۆرۈلىدىغــان
ئەھۋالدىــن ئىنتايىــن ھەيرەتتــە قالدىــم».
( ئامېرىكا مۇخبىرى فانسىن شون_-1926يىلى)

قومانــدان مۇھەممــەد ئىبنــى ئابدۇلكەرىــم خەتتابىينىــڭ
قوماندانلىقــى ئاســتىدا بارلىــق ھــاۋا ھۇجۇملىرىــدا غەلىبــە
قىلىــپ ،دۈشــمەن قوشــۇنىنى ئارقــا  -ئارقىدىــن زور تاالپەتكــە
ئۇچراتتــى .ياۋروپــا ئىتتىپاقــداش قوشــۇنى بــۇ قەھرىمانىمىزنــى
ئەســا بويســۇندۇرالمايدىغانلىقىنى تونــۇپ يەتكەندىــن
كېيىــن ،بىــر قىســىم بىدئەتچــى ،مۇتەئەسســىپ ســوپىالرنى
سېتىۋېلىشــتى .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ خائىــن ســوپىالر قومانــدان
خەتتابىيغــا قارشــى تۇرۇشــقا باشــلىدى ،بــۇ بىدئەتچــى
ســوپىالر ئۆزلىرىنىڭ ســەكرەپ ئۇسســۇل ئويناش ،دەرۋىشــلىك
ۋە مەۋلــۇت ئۆتكــۈزۈش قاتارلىــق ئالــاھ ھېچبىــر دەلىــل
 پاكىــت چۈشــۈرمىگەن ھەرخىــل ســوپىزم بىدئەتلىرىگــەقارشــى تۇرىدىغــان قومانــدان خەتتابىيغــا خىيانــەت قىلىشــتى
ۋە خەتتابىــي بىلــەن بىــر ســەپتە تــۇرۇپ ئــۇرۇش قىلىشــنىڭ
ھاراملىقــى توغرىســىدا پەتىــۋا بېرىشــتى.
ھالبۇكــى ،شــۇ ۋاقىتــاردا بىــر تەرەپتىــن فرانســىيە
ئىســپانىيە ئــۇرۇش ئايروپىالنلىــرى پۇقــراالر ئۈســتىگەخىمىيىلىــك بومبــا ۋە زەھەرلىــك گازالرنــى ياغدۇرســا،
يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەنگلىيــە دېڭىــز ئارمىيىســى
مەغرىبنىــڭ ســاھىللىرىنى مۇھاســىرىگە ئالغانىــدى.
قومانــدان بىــر تەرەپتــە خائىــن ســوپىالر بىلــەن ئــۇرۇش
قىلســا ،يەنــە بىــر تەرەپتــە ئەھلىســەلىپ قوشــۇنلىرى بىلــەن
تــەڭ ئــۇرۇش قىلىۋاتاتتــى .ئۇنىــڭ قوماندانلىقىــدا پەقــەت
ئالالھقــا شــېھىتلىك ئەھدىســى بەرگــەن  200مۇجاھىــدال
قالغانىــدى .بــۇ ئوغالنــار ئەھلىســەلىپ قوشــۇنى ئۇالرنــى
مەغلــۇپ قىلىشــتىن ئۈمىدىنــى ئۈزگەنگــە قــەدەر باتــۇر
ئارســان كەبــى جــان تىكىــپ ئــۇرۇش قىلــدى .شۇڭالشــقا
ئەھلىســەلىپلەر يەنــە كونــا ئۇســلۇبى بويىچــە پىالنــاپ،
مۇســۇلمانالرغا تىنچلىــق كاپالىتــى بېرىــش ۋە مەغرىــب
ئەھلىگــە تولــۇق ئەركىنلىــك ۋە مۇســتەقىللىق ئىچىــدە
ياشــاش ئىمكانىيىتــى يارىتىــپ بېرىــش بەدىلىگــە قومانــدان
خەتتابىــي بىلــەن ســۈلھى تۈزۈشــنى تەلــەپ قىلــدى.

بارلىققــا كېلىــپ مەۋجــۇت بولســىال دۇنيــا ئېقىمــى ۋە تارىــخ
يۆنىلىشــىنى ئۆزگەرتىۋېتىدىغانلىقىدىــن ئىبــارەت خەتەرنــى
ھېــس قىلىــپ يەتكــەن ،ئىســام ۋە مۇســۇلمانالرغا
قارشــى تۇرۇشــتىن باشــقا ھېچبىــر ئىــش ئۈچــۈن بىــر يەرگــە
كېلەلمەيدىغــان ئەھلىســەلىپ دۆلەتلىــرى يەنــە بىــر قېتىــم
بىــر يەرگــە يىغىلىشــتى .ئــۇالر پەقــەت ئاددىــي قورالــار بىلــەن
قورالالنغــان  20مىــڭ مۇجاھىدقــا قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن
ئۆزئــارا ئىتتىپاقلىشــىپ ھەرخىــل زامانىــۋى قورالــار ،ئــۇرۇش
ئەھلىســەلىپلەر ئــۇزۇن يىللىــق ئاتــا مىــراس ئادىتــى
ئايروپىالنلىــرى ،تانكىلىــرى بىلــەن قورالالنغــان  500مىــڭ بويىچــە بــۇ قېتىــم يەنىــا ئەھدىلىرىگــە خىيانــەت
كىشــىلىك ياۋروپــا ئىتتىپاقــداش ئارمىيەســىنى تەشــكىللىدى .قىلىشــتى .ئــۇالر مۇجاھىــد قومانــدان مۇھەممــەد ئىبنــى
نېمىدېگــەن ھەيــران قاالرلىــق ھــە! ئەممــا مۇجاھىــدالر يەنىــا ئابدۇلكەرىــم خەتتابىينــى تۇتقــۇن قىلىــپ ،ھىنــدى
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ئوكياندىكــى مەخپىــي ،يىــراق بىــر ئارالغــا ســۈرگۈن
قىلــدى .بــۇ ســۈرگۈن بىــر يىــل ياكــى ئىككــى يىــل ئەمــەس،
بەلكــى توپتوغــرا  20يىللىــق ســۈرگۈن بولــۇپ ،قەھرىمــان
شــۇنچە ئــۇزاق يىلالرنــى كىشــىلىك ھــەق  -ھوقۇقنــى جــار
سېلىشــىدىغان ۋە پۈتــۈن دۇنياغــا فرانســىيە ئىنقىالبىنىــڭ
ئەركىنلىــك ،باراۋەرلىــك ۋە دوســتلۇق ئاساســىدىكى
ئىنقىــاب ئىكەنلىكــى شــوئارىنى كۆتــۈرۈپ چىقىشــقان
شــۇ كىشــىلەرنىڭ زۇلمىــدا ،ئەســىرلىكىدە ئۆتكــۈزدى.
ئــەي فاشىســت جىنايەتچىلــەر! ئــەي زالىــم
مۇســتەبىتلەر! ياشــىنىپ قالغــان ئاجىــز بىــر كىشــىنى 20
يىــل قامــاپ قويــۇپ ،ســىلەر دەۋا قىلىۋاتقــان قايســى
ئەركىنلىــك ئــۇ؟ ئايالــار ۋە كىچىــك بالىالرنــى خىمىيىلىــك
گازالر بىلــەن زەھەرلــەپ ئۆلتــۈرۈپ ،ســىلەر ھــە دەپ جــار
ســېلىۋاتقان قايســى باراۋەرلىــك ئــۇ؟ ئاجىزالرنىــڭ قېنىنــى
تۆكــۈش بەدىلىگــە بەرپــا بولغــان مەدەنىيىتىــڭالر ئارقىلىــق
بــەزى نادانالرنــى ئۆزۈڭالرغــا قــۇل قىلىۋاتقــان قايســى
قېرىنداشــلىق ئــۇ؟ ئەگــەردە ئاجىــز ئىنســانالرنى ئۆلتــۈرۈش
مەدەنىيــەت بولىدىغــان بولســا ،ئۇنداقتــا ســىلەر ۋە
ســىلەرنىڭ شــۇ رەزىــل مەدەنىيىتىــڭالر قــۇرۇپ تۈگىگــەي،
ئىالھىــم!

خاتىمە

مانــا بــۇ ئۆچمــەس ئىســام تارىخــى داســتانىنىڭ مەلــۇم
بىــر قىســىم قۇرلىــرى .مانــا بــۇ ياشــلىق باھارىنــى «ال إلــه إال
اللــه محمــد رســول اللــه» بايرىقىنــى ئالىــي قىلىــش ئۈچــۈن
قۇربــان قىلغــان بىــر بۈيــۈك ئىســام قوماندانىنىــڭ باھادىرلىــق

ئۈلگىســى .ئەممــا ئــەڭ ئەپسۇســلىنارلىق ،يۈرەكلەرنــى
ئېچىندۇرىدىغــان تەرىپــى شــۇكى ،نۇرغۇنلىغــان ياشــلىرىمىز
پەقــەت دۇنيــاۋى مەنپەئــەت ۋە ياكــى كوممۇنىــزم پرىنســىپى
ئۈچۈنــا ئــۇرۇش قىلغــان ئاتالمىــش «قەھرىمــان» كىشــىلەرگە
قارىغۇالرچــە ئىنتىلىدۇ-يــۇ ،ئەممــا ئۆزىنــى ئىســام ۋە
ئىســام ھۆرلۈكــى ئۈچــۈن پىــدا قىلغــان بــۇ ئەپســانىۋى
شەخســنىڭ مۇبــارەك نامىنــى ئەســا بىلمەيــدۇ .ئەگــەر ئاشــۇ
ياشــلىرىمىز كوممۇنىــزم ئىنقىالبچىســى «چــې گۇئېۋارا»نىــڭ
رەســىملىرىنى ئېســىۋالغانلىرىدا ،ئۇنىــڭ مەخســۇس ئىســام
قەھرىمانــى مۇھەممــەد ئىبنــى ئابدۇلكەرىمدىــن تەلىــم ئېلىــش
ئۈچۈنــا قاھىرەگــە كەلگەنلىكىنــى بىلســە ئىــدى ،ئەلۋەتتــە
ياشــلىرىمىزنىڭ ئۆزلىــرى ئۇنتــۇپ كەتكــەن ۋە باشــقىالر
تەرىپىدىــن ئۇنتۇلدۇرۇلغــان ئــۆز تارىخــى ھەققىدىكــى
كۆزقاراشــلىرى ئۆزگەرگــەن بوالتتــى .بــۇ باھادىــر قومانداننىــڭ
ئۇشــبۇ كىتابنىــڭ مۇقەددىمىســىدە ســۆزلەپ ئۆتۈلگــەن،
ھەممىنــى قايىــل قىلىدىغــان باتۇرلــۇق قىسســىلىرىنى دېمــەي
تۇرســاقمۇ ،ئۇنىــڭ «ســاھابە كىــرام» ئەمەســلىكى ،ھەتتاكــى
«ئــەرەب» ئەمەســلىكىنىڭ ئۆزىــا ،ســاھابە كىرامالرنىــڭ
ئىســام ئۈچــۈن كۆرســەتكەن باتۇرلۇقــى ۋە قۇربانلىقلىرىدىــن
ئۈلگــە ئېلىــش تەلــەپ قىلىنســا «بىــز <ســاھابە> ئەمەســمىز»
دېگــەن ئاقمــاس دەلىــل بىلــەن ئۆزىنــى ئالدايدىغــان
بىچارىلەرگــە يېتەرلىــك رەددىيــە بوالاليــدۇ .شــۇنداقال،
مىالدىيــە -20ئەســىردە مەيدانغــا كەلگــەن بۇنــداق بىــر باھادىر
ئەركەكنىــڭ ھېكايىســى ئۆزلىرىنىــڭ شــانلىق تارىخىدىــن
ھېچبىــر مەلۇماتــى يــوق ئاشــۇ بىچارىلەرگــە ۋە ئۇالرنىــڭ
2
ئاقمــاس باھانىلىرىگــە ئــەڭ ياخشــى جــاۋاب بوالاليــدۇ.

«ئــى قومانــدان! مەن قاھىرەگە مەخســۇس
ســەندىن تەلىــم ئېلىش ئۈچۈنــا كەلدىم».
(كوممۇنىزم ئىنقىالبچىسى چې گۇئېۋارا_-1960يىلى)

 -2مەنبە :جىھاد تۇربانىينىڭ «مائة من عظماء أمة اإلسالم غيروا مجرى
التاريخ» ناملىق كىتاب« ،دار التقوى» نەشرىياتى ،بىرىنچى نەشرى
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ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن
ئالتۇن نەسىھەتلەر

1

تەرجىمىدە :ئابدۇلئەھەد سۇبات

ئىستانبۇل تەجدىد ئۇنىۋېرسىتېتى ،ئىسالم ئىلىملىرى كەسپى ئوقۇغۇچىسى

ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇما بىــر بۇرادىرىگــە« :كەلگىن
ھەدىــس توپاليلــى ،كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ئۇنىڭغــا ئېھتىيــاج
چۈشــۈپ قېلىشــى مۇمكىــن» دېگەنىكەن .ئىمام ســىبەۋەيھمۇ
بىــر بۇرادىرىگــە« :كەلگىــن خەلىلنىــڭ ئىلمىنى (ئــەرەب تىلى
گرامماتىــكا ئىلمىنــى) توپاليلــى» دېگەنىكــەن.

-1ئوقۇغۇچــى ھىممىتىنــى مىللىتــى ۋە دۆلىتــى
ئېھتىياجلىــق ،مەنپەئەتلىــك ئىلىملەرگــە قارىتىشــى كېــرەك.
ئوقۇغۇچــى ئــۆزى قىزىققــان ،ياخشــى كۆرگــەن ۋە زىيــادە
ئىشــتياقى بــار ئىلىملەرنــى ئۆگەنســىمۇ بولىــدۇ ،لېكىــن
ئوقۇغۇچــى جەمئىيەتكــە مەنپەئــەت ئېلىــپ كېلىدىغــان،
ئــۆز مىللىتــى ۋە دۆلىتــى ئېھتىياجلىــق ئىلىملەرگــە بەكــرەك
-2كىشــىلەرگە قۇرئــان كەرىمنــى ئوقۇشــنى ئۆگەتكــەن
ئەھمىيــەت بېرىشــى كېــرەك .چۈنكــى ئوقۇغۇچــى ئىلىمــدە كىشــى گەرچــە ئالىــم بولمىســىمۇ ئۆزىنــى ئاددىــي
پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئورۇنباســارىدۇر .ئېيتىلىشىچە ،چاغلىمىغــاي ،چۈنكــى قۇرئاننــى ئوقۇشــنى ئۆگىتىــش
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-1ئەلالمە شەيخ دوكتور مەھمۇد ئابدۇراھماننىڭ -2017يىلى -10ئاينىڭ -29كۈنى سۆزلىگەن
لېكسىيەسىدىن ئېلىنغان «ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن نەسىھەت ۋە كۆرسەتمىلەر»

بىــر ئالىمنىــڭ يــول كۆرسىتىشــى بولمىســا كەمتــۈك ،يېتەرســىز
مەلۇماتالرغــا ئېرىشــىپ قالىســەن.

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋەھىيىنــى يەتكۈزۈشــنىڭ
بىــر قىســمىدۇر« .پەرۋەردىگارىــم ،ئۇالرنىــڭ ئىچىدىــن
ئايەتلىرىڭنــى ئۇالرغــا تىــاۋەت قىلىــپ بېرىدىغــان ،كىتابىڭنى
-10دىنىمىزدىكــى پۈتــۈن بىلىملەرگــە دائىــر ئۇچــۇرالر
(قۇرئاننــى) ،ھېكمەتنــى يەنــى (ســەھىھ ســۈننەتنى) ئۇالرغــا تارىختىــن بېــرى تەرەققىــي قىلىــپ مېتودلــۇق ھالەتتــە
ئۆگىتىدىغــان ،ئۇالرنــى (مۇشــرىكلىك ۋە گۇناھالردىــن) پــاك پەنلەرگــە بۆلۈنگــەن بولــۇپ ،ھەربىــر پەننىــڭ تارىخــى بــار.
قىلىدىغــان بىــر پەيغەمبــەر ئەۋەتكىــن ،ھەقىقەتــەن ســەن
-11بىزنىــڭ زامانىمىــز كىشــىلەردىكى ئەقىدىنــى
2
ـدى».
ـ
دې
ـەن
ـ
قىلغۇچىس
ـش
ـ
ئى
ـەن
غالىبســەن ،ھېكمــەت بىلـ
مۇســتەھكەملەش ،ئۈممەتنىــڭ مۇقىملىقىغــا ،ئۈممەتنىــڭ
 -3ئىلىــم تەھســىل قىلغانــدا نېگىزلىــك ۋە ئاساســىي دىنىنــى ۋە بىرلىكىنــى مۇھاپىــزەت قىلىشــقا ھەمــدە
بىلىملەرنــى ئۆگــەن« .نېگىزلىــك بىلىملەرنى كــۆپ ئۆگەنگىن ،ئىجتىمائىــي يىغىلىشــارغا كۆڭــۈل بۆلىدىغــان زامانــدۇر.
ناتوغــرا ۋە ئىشەنچســىز ئۇچۇرالرغــا ۋاقىــت ئىســراپ قىلما».
-12يــۈرۈش  -تــۇرۇش ،تەربىيــە ۋە نەپســنى پاكالشــقا
-4قانــداق كىشــى بىردىــن ئارتــۇق نەرســىنىڭ كەينىدىــن
قوغلىســا ھەممىســىدىن قــۇرۇق قالىــدۇ.

-5ســەن بىلىــم ئېلىــش ئۈچــۈن پۈتكــۈل ۋۇجــۇدۇڭ بىلــەن
بېرىلمىگۈچــە ســەن بىلىمدىــن ھېچنېمىگــە ئېرىشەلمەيســەن.
ســەن ئىلىمگــە پۈتكــۈل بېرىلســەڭ ،ئاندىــن ئىلىمنىــڭ بىــر
قىســمىغا ئېرىشەلىشــىڭ مۇمكىــن.

ئەھمىيــەت بــەر« .روھىنــى پــاك قىلغــان ئــادەم چوقــۇم
مۇرادىغــا يېتىــدۇ ».ســالىھالرنىڭ ســۆھبىتىگە دائىــم قېتىــل
ۋە تۆۋەندىكــى كىتابالردىــن ئوقۇغىــن« :دىنىــي بىلىملەرنــى
تىرىلــدۈرۈش _ ئىمــام غەززالىــي»« ،ئەخــاق ۋە يــۈرۈش
 تۇرۇشــنى تەربىيەلــەش _ ئىبنــى ھــەزم»« ،ياخشــىالرباغچىســى _ نەۋەۋىــي»« ،ئىبنــى قەييىم كىتابلىــرى » .ئىمام
مالىكتىــن شــۇنداق رىۋايــەت قىلىنىــدۇ «:قەلبىمــدە بىــرەر
قوپاللىــق سەزســەم ،شــەيخىم مۇھەممــەد ئىبنــى مۇنكەدىرنىڭ
يېنىغــا بېرىــپ ئۇنىڭغــا ســەپ ســېلىپ قارايتتىــم ،ئاندىــن
قەلبىــم بىــر نەچچــە كــۈن تەســكىن تاپاتتــى ».دەيــدۇ.

-6ئۆگىنىــش ســەپىرىڭنى بــەكال ئاددىــي مەزمۇنــار
بىلــەن باشــلىمىغىن ،زىيــادە قىيىنلىرىغىمــۇ ئېســىلىۋالمىغىن.
ئاددىــي مەزمۇنــار ئۆگىنىۋاتقــان نەرســەڭنى ســەل چاغلىتىــپ
تىرىشــىچانلىقىڭنى تۆۋەنلەتســە ،زىيــادە قىيىنلىــرى
-13بىلىــم يولىــدا ئۈزلۈكســىز ئالغــا ئىلگىرىلــە،
قىزىقىشــىڭغا ســوغۇق ســۇ ســېپىدۇ .لېكىــن ســەۋىيەڭدىن
ئــازراق يۇقىــرى بولغاننــى ئۆگــەن ،ســېنى ئۆزىگــە باغــاپ ئەھۋالىڭنــى بىلىدىغــان ئالىمنىــڭ يــول كۆرسىتىشــى بولمــاي
تۇرســۇن .ئەگــەر ئوخشــاش ســەۋىيەدىكى ياكــى تــۆۋەن تــۇرۇپ ســەكرەپال يۇقىــرى ســەۋىيەگە چىقىۋالمــا ،چۈنكــى
ســەۋىيەدىكى نەرســىلەرگە ۋاقتىڭنــى ســەرپ قىلســاڭ ،كىشــىلەرنىڭ ئەھۋالــى ئوخشاشــمايدۇ.
نەتىجــە ئااللمايســەن.
-14ئۆگەنگــەن تېماڭنــى ،شــۇ تېمىدىكــى ئىختىــاپ ۋە
-7ئۇســتازالر بىلــەن ھەمســۆھبەتتە بــول ،ئۇالرنىــڭ تاالش  -تارتىش بىلەن باشــلىمىغىن ،سەن ۋەتىنىڭدىكىلەرنىڭ
ئالدىــدا ئەدەپنــى ســاقىت قىلمــا ،چۈنكــى كىتابتىــن مىــڭ خاتالىقلىرىنــى تۈزىتىش ئۈچــۈن ئوقۇغانىكەنســەن ،ۋەتىنىڭگە
قېتىــم ئوقــۇپ تەھســىل قىاللمىغــان ئىلىمنــى ئۇســتازالرنىڭ يېڭــى مەزھــەپ تارقىتىــپ ئۇالرنــى پارچىلىۋېتىدىغــان ئىشــنى
قىلمــا .راســت ،كۆزقــاراش ۋە مەزھەپلەرنىــڭ ھەرخىل بولۇشــى
ئالدىــدا بىــر قېتىــم ئوقــۇش بىلەنــا ئالغىلــى بولىــدۇ.
-8ئوخشــىمىغان ئۇســتازالردىن دەرس ئــاڭال ،چۈنكــى ئالالھنىــڭ بىــر رەھمىتىــدۇر .بىــراق ،سۇيىئىســتېمال قىلىنســا
ئۆلىمــاالر (ئوچــۇق قىلمىســىمۇ) بىــر  -بىرىنى تۈزىتىــپ قويىدۇ .ئاپەتكــە ئايلىنىــدۇ .رىۋايەتلەرگــە كــۆرە ،ئىمــام مالىكقــا
-9باشــلىغان كىتابىڭنــى تۈگەتمــەي تــۇرۇپ يەنــە بىــر «مۇۋەتتا»نــى ئالتــۇن ســۈيى بىلــەن يېزىــپ كەبىگــە قويــۇش
كىتابقــا يۆتكەلمــە .ئۇنــداق قىلســاڭ ،ســەمىمىي ۋە پىشــقان ۋە ھەرقايســى يۇرتالرغــا تارقىتىــش پىكــرى بېرىلگىنىــدە ئىمام
-2بەقەرە سۈرىسى-129 ،ئايەت
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مالىــك «كىشــىلەرگە مۇشــەققەت بولــۇپ قالمىســۇن ».دەپ
رەت قىلغــان.
-15ئىمامالرنــى دەلىــل بىلــەن ئەمــەل قىلمىغــان دەپ
قــاراپ ،ئىمامالرنىــڭ ســۆزىنى تــەرك ئېتىپ ئۆزىنــى «دەلىلگە
ئەگەشــتىم ».دەپ ئويــاپ قالغــان ئــادەم بــۇ دەۋاســىدا
ئاساسســىز بولۇپــا قالماســتىن ،كاللىســىدىن چاتــاق چىققــان
ئادەمــدۇر .ھەربىــر تارمــاق مەســىلىنىڭ تايانغــان ئاساســى ۋە
قائىدىســى بولىــدۇ ،بىراق بەزىلــەر تۆۋەن باســقۇچتىكى ئىلمىي
كىتابالرنــى ئوقــۇپ ،كىتابتىكى قاراشــار كۆزىگە دەلىلســىزدەك
كۆرۈنــۈپ كېتىــدۇ-دە «:ئاپتــور دەلىلســىز ئىكــەن ،ھاۋايــى
 ھەۋىســىگە ئەگەشــكەنىكەن » .دېگەنــدەك بولمىغــۇرخىيالــاردا بولــۇپ قالىــدۇ .بــۇ راســتتىنال شــۇنداقلىقىدىن
ئەمــەس ،بەلكــى ئۆزىنىــڭ بىلىمســىزلىكىدىندۇر.

ئىپادىلىيەلمەيدىغــان قائىدىلــەر بــار .بۇنىــڭ مىســالى بىــر نەچچە
خىــش قويــار  -قويمايــا بىنادىــن پايدىلىنىشــقا ئالدىرىغــان
ئادەمگــە ئوخشــايدۇ .مەســىلەن«:أكلوني البراغيــث _ مىنــى
بۈرگىلــەر يــەپ كەتتى ».دېگەن جۈملىنىڭ مەنىســىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ «يتعاقبــون فيكــم مالئكــة _ ســىلەرنى
پەرىشــتىلەر كۆزىتىــپ تۇرىــدۇ »...دەپ باشــانغان ھەدىســىنى
ئوقۇغــان چاغــدا چۈشــىنىدۇ.
-19ئوقۇغۇچى ئىگىلىگەن بىلىملىرىنى باشقىالرغا ئۆگىتىپ
تۇرىشــى كېرەك .تۆۋەن ســەۋىيەدىكى بىلىملەرنى ئۆگىتىشتىن باش
تارتىــپ« ،مــەن بۇنىڭدىــن يۇقىــرى ســەۋىيەدىكى بىلىملەرنىمــۇ
ئۆگىتەلەيمــەن ».دەپ چوڭچىلىــق قىلماســلىقى كېــرەك .ئىمــام
مالىــك يېــزا  -كەنتلەرگــە بېرىــپ ،كىشــىلەرگە تاھــارەت ۋە
نامازنىڭ ئەھكاملىرىغا ئوخشــاش كىچىك ئىلىملەرنى ئۆگىتەتتى.

-20ئۆگىنىشــكە شــارائىت يــار بەرمەيدىغــان بىلىملەرنــى
-16بىرســى «دەلىــل بىلــەن ئەمــەل قىلىۋاتىمــەن ».دەپ
دەۋا قىلىــدۇ ،ئۆزىنىــڭ دەلىلــى بىلــەن ئىمامالرنىڭ ســۆزلىرىنى ئۆگىنىمــەن دەپ ۋاقتىنــى زايــە قىلىۋېتىــش ياخشــى ئەمــەس.
توغرىلىماقچــى ۋە ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ھۆكــۈم چىقارماقچــى
-21ئوقۇغۇچــى مەنىســى روشــەن دەلىلنــى قويــۇپ ،ئاجىــز
بولىــدۇ .ئەمەلىيەتتــە ،ئــۇ نــە ئىزدىنىــپ يەكــۈن چىقىرىــش دەلىلگــە ئېسىلىۋالســا بولمايــدۇ .بۇنــداق قىلغانــدا ،قەتئىــي
ئىقتىدارىغــا ،نــە ھۆكــۈم پىچىــش ســاالھىيىتىگە ئىگــە .ئــۇ دەلىلنىــڭ ئىتىبــارى قالمايــدۇ.
پەقــەت كىتابالردىكــى تەييــار بىلىمنىــا بىلىــدۇ .بۇنــداق
-22ئوقۇغۇچــى تېمىغا قارىتا دەلىل ئىزدىشــى كېــرەك .ئەگەر
ئادەملــەر خــۇددى بىــر تەخســە بېلىــق قورۇمىســىنى كۆتــۈرۈپ تېمــا ئەقلىــي بولســا ئەقلىــي دەلىــل ،شــەرئىي بولســا شــەرئىي
كېلىپــا ،بىزنــى ئۆزىنىــڭ ئۇســتا ئوۋچــى ئىكەنلىكىگــە دەلىــل ،ماددىــي بولســا ماددىي دەلىلگە ئەگەشــكەي .مۇناســىپ
قانائەتلەندۈرمەكچــى بولغــان ئادەمگــە ئوخشــايدۇ.
دەلىلگە ئەگەشمىســە خاتالىشىدۇ.
-17قەتئىييــات (جــەزم قىلىنغــان دەلىللــەر) بىلــەن
زەننىياتنىڭ(شــەك بولغــان دەلىللــەر) ئوتتۇرىســىنى ئايرىــش،
بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئوقۇغۇچــى ئالــدى بىلــەن قەتئىييــات ۋە
ھەممــە بىــردەك ئېتىــراپ قىلىدىغــان كۇللىياتتىن(ئاساســىي
بىلىملــەر) باشلىشــى ۋە زۆرۈر بولغــان تارمــاق ئىلىملــەر بىلــەن
مېتــود بىلىملىرىنىمــۇ ئوقۇشــى كېــرەك.

-18ھوســۇل ئېلىشــقا ئالدىرىماســلىقىمىز كېــرەك.
ھەرقانــداق بىلىمنىــڭ نەتىجىســى كۆرۈلىدىغــان بىــر ۋاقتــى
بــار .بىلىمنىــڭ نەتىجىســى باشــقا بىــر بىلىــم ئارقىلىــق ۋە
ياكــى باشــقا بىــر شــەكىلدە ئوتتۇرىغــا چىقىشــى مۇمكىــن.
باشــقا كونتېكىســتلەر بىلــەن ئىشلىتىلمىســە تولــۇق مەنــە
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-23ھــەر ئوقۇغۇچىنىــڭ ئۆزىگــە خــاس ئۆگىنىــش مېتــودى
بولىــدۇ ۋە ھەرقانــداق كىتابنىڭمــۇ ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇبى ۋە
بەدىئىيلىكــى بولىــدۇ .بىرەيلــەن مېتودشۇناســلىق ياكــى ئــەرەب
تىلــى توغرىســىدا پۈتــۈن مەلۇماتــار جەملەنگــەن ئەســەرنىڭ بــار
 يوقلىقىنــى سورىشــى مۇمكىــن ،بىــراق بۇنــداق ئەســەر مەۋجۇتئەمــەس.
-24ئالــدى بىلــەن ئوقۇغۇچــى راســتچىل بولۇشــى ،ئالالھقــا
تەقۋالىــق قىلىشــى ۋە ئوقــۇش پۇرســىتىگە مۇۋەپپــەق قىلغانلىقــى
ئۈچــۈن ئالالھقــا شــۈكۈر قىلىشــى الزىــم .قواليالشــقان ئوقــۇش
شــارائىتلىرى شــۈكۈر قىلىــش ۋاجىــب بولغــان بۈيــۈك نېمەتتــۇر.

ئەسەر ئەۋەتكۈچىلەر سەمىگە:
-1ئەسەرلەر ژۇرنىلىمىزنىڭ ئېلخەت ئادرېسىغا « »Wordھۆججىتىدە بەلگىلەنگەن ۋاقىتقىچە
يوللىنىشى كېرەك.
-2ئەسەرلەرنىڭ ئىمال قائىدىلىرىگە ئۇيغۇن بولۇشى ،ئالغا سۈرمەكچى بولغان چۈشەنچىلەر ئېنىق
يورۇتۇپ بېرىلگەن بولۇشى كېرەك.
-3ئەسەر ئەۋەتكۈچى ئۆزىنىڭ ئىسىم-فامىلىسى ،كەسپى ،ئۇنىۋېرستېتىنى ئەسەرنىڭ تېمىسى ئاستىغا
يېزىشى كېرەك( .تەخەللۇس پەقەت شېئىر ۋە تاققا  -تۇققا سەھىپىلىرىدىال رۇخسەت قىلىنىدۇ).
-4ئاپتورالر ئەۋەتكەن ماقالىسىغا ناھايىتى ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشى ،نەقىل مەنبەلىرى
ئەسكەرتىلگەن بولۇشى ،ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ نۇمۇرلىرى بەت ئاستىغا ئىزاھات سۈپىتىدە
بېرىلگەن بولۇشى ۋە ماقالىنىڭ ئاخىرىدا پايدىالنغان ماتېرىيالالر تەپسىلىي بېرىلگەن بولۇشى كېرەك.
-5تەرجىمە ئەسەرلەردە چوقۇم مەنبە ئەسكەرتىلىشى ۋە تەھرىر ھەيئىتىگە ئەسلى نۇسخا تەمىنلىنىشى
كېرەك.
-6ماقالىلەرنىڭ ھەجمىگە چەك قويۇلمايدۇ .ناۋادا قىممىتى زور ،ئەھمىيەتلىك تېمىالر بولسا ئۇدا
بىرقانچە ساندا ئۇالپ ئېالن قىلىنىدۇ.
-7ئەسەرلەر قىممىتى ،سۈپىتى ۋە يولالنغان ئىلگىرى  -كېيىنلىك تەرتىپى بويىچە تاللىنىدۇ،
تالالنمىغان ئەھۋالدا ئېلخەت ئارقىلىق بىلدۈرىلىدۇ ۋە مۇناسىپ تەكلىپ  -پىكىرلەر بېرىلىدۇ.
-8ژۇرنىلىمىزغا ئەۋەتىلگەن ھەرقانداق ئەسەرنىڭ بۇندىن بۇرۇن ھېچقانداق كىتاب  -ژۇرنالالردا ،تور
بەتلەردە ۋە ياكى ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا ئېالن قىلىنمىغان بولۇشى كېرەك( .ئەسەرلەر ژۇرنىلىمىزدا
ئېالن قىلىنغۇچە بولغان ئارىلىقتىمۇ باشقا يەرلەردە ئېالن قىلىنماسلىقى كېرەك).
كەڭ ئاپتور ۋە ئوقۇرمەنلىرىمىزدىن بۇ ئەمگىكىمىزگە يېقىندىن ھەمدەمدە بولۇشىنى ،ئەسەرلىرىنى ۋە
تەكلىپ  -پىكىرلىرىنى بىزدىن ئايىماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز.
ھۆرمەت بىلەن:
«شەپەق ژۇرنىلى» تەھرىر ھەيئىتى

سۆھبىتىمىز كېيىنكى ساندا داۋام قىلغۇسى...
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