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 جەننەتنىڭ تىلى ياكى دىننىڭ چۈشىنىلىشىدە تىلنىڭ ئۇلۇغلىنىشى 

 
 دوتسېنت دوكتور ئەخمەت ئەرقول

 
 قىسقىچە مەزمۇنى

دىنىي چۈشەنچىدە ئالالھ بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدا خەۋەر يەتكۈزگۈچى پەيغەمبەرلەردۇر. پەيغەمبەرلەرگە 
ۋەتىلگگگ ەن بولغاچقگگگاە پەيغەمگگگبەر كەلگگگ ەن ۋە ىگگگي ئۇچرنىگگگى چۈشىنەلىئگگگى ئۈچگگگۈن ئگگگ ز تىلىگگگدا ئە

سۈپىتىدە قۇرئگگان نازىگگل قىلىنغگگان تىگگل  قورالىنازىل بولغان. بىر ئاچقە  ئەرەبچە غىمۇ ۋە ىيئەلەيھىسساچم
ئۇلۇغالنغان بولغاچقاە ۋە ىينىگگى تگگوغرا چۈشىنىلىئگگى  ە تارىختا نورمال بىر تىل بولۇشتىن  القىپئەرەبچە

 .ر ك رۈل ەن ۋە ك رۈلمەكتەسىۋەتلىك بەزى مەسىلىلەبىلەن مۇنا
 ە قۇرئانئەرەبچەئاچقۇچلۇق س زلەر: ۋە ىيە تىلە 

 
 كىرىش

ە ساماۋى دىنالر تگگۇن ى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولسىمۇئىنسانىيەتنىى يىلتىزى توغرۇلۇق پەرقلىق ك ز قاراشالر 
ا بگگۇ تېمگگا تەپسگگىلىي تبئىنسان يەنى ئادەم ئاتىمىزنى تۇن ى پەيغەمبەر دەپ قوبۇل قىلىدۇ. مۇقەددەس كىتا

ئىنتايىن مۇ ىمدۇرە چۈنكى  كىتارىخىدىكى ۋەزىپىسى مۇقەررەر انىيەتپەيغەمبەرلەرنىى ئىنس 1ئىزا النغان. 
 ئەقىدە ۋە  اياتنىى پىرىنسىپلىرىنى ئ گىتىدۇ.   ەمدەپەيغەمبەرلەر ئ ز قەۋمى ە ئ رنەك بولىدۇ 

 
ۇدلىقىنى ئاڭقىرىگگپ بولغانگگدىن كېگگيىن كگگ پ ئىنساننىى يەر يۈزىگگدىكى سەرگۈزەشتىسگگىە ئ زىنىگگى مەۋ گگ 

تەرەپلىك تەسىراتالر بىلەن بىرلىكتە داۋام قىلماقتا. ئادەمنىى بگگۇ دۇنياغگگا نگگېمە ئۈچگگۈن كەل ەنلىكگگى ئە  
. ئىنسان ئەقلگگى باغلىقتۇرئادەمنىى ياشاش غايىسى ە  سوئالالرنىى بېئىدا كېلىدۇ ۋە بۇ سوئالئاساسلىق 

ە سوئالغا  اۋاپ تېپىئى ئۈچۈن يېتەرلىكمۇ ياكى ئەمەسمۇ دې ەن سوئال دائىم ئ زىنى قورشىۋالغان يۈزلەرچ
مۇنازىرە قىلىنغان. شۇنداقال دىنىي چۈشەنچىنى ۋە پەيغەمبەرلىك ئۇقۇمىنى ئاساسگگلىق ئگگ لچەم دەپ قوبگگۇل 

 ئىئقا ئاشىدۇ. شال ياشىئى پەقەت ۋە ىي بىلەنالنچى ە ك رەە ئادەمنىى توغرا ۋە خوقىلغان چۈشە
بىل گگى  لىك ۋەبىردىن تامامەن پەرقلىگگق  سۇبىستانسگگىيە-الغان بۇ   ئۇسۇلداە بىريغەمبەرلىكنى ئاساس ئپە

سى ئوتتۇرىسىدىكى ئاچقە شگگەكلى تگگارى  مەۋ ۇتلۇق كاتې ورىيە ( بلغان epistemolojikنەزىرىيەسى )
ىمكانى ۋە قانداقلىقى دائىم الرنىى بېئىدا كەل ەن. بۇ نۇقتىداە ئىال ى كاچمنىى ئسوئاليىچە ئە  مۇ ىم  وب

يگگاكى قانگگداق چۈشگگىنەلەيدۇ دېگگ ەن  مۇنازىرە قىلىنغىنىدەكە ئادەملەر ئىال ى كاچمنى چۈشىنەلەمدۇ ياقمۇ؟
مۇنگگازىرە قىلىنغگگان تېمگگا  كگگ پ ئارىسگگىدا ئە  ئېقىملىرى تارتىش قىلىنغان. چۈشەنچە-تېمىمۇ دائىم تاچش

نىگگى ئاچ ىدىلىكىگگدۇر. ئە  كىتابدەپ ئىپگگادىلەن ەن ئىال گگى  لىرىمىزدا كگگاچمى نەپسگگىكىتگگاببولسا كگگاچم 
 (nassaنگگاس )  ئگگامىلمۇئايرىغگگان ئاساسگگلىق  گگگۇرپپىالرنىبېئگگىدىن تارتىگگپ بۈگگگۈن ىچەە ئىسگگالمى 

ئىنتگگايىن  نگگاس قارىئگگىتەرتىگگپكە سېلىئگگتا  تىمىزنىچۈشىنىئگگتە ۋە  ايگگا ى. شۇڭالشگگقاە دىننگگ قارىئگگىدۇر
نى كىتگگابخىتگگاپ قىلغگگانالر  پكىتگگاالر باردۇر: ئىال ىي سوئالتې ىئلىك بەزى مۇ ىمدۇر. بۇ يەردە سوراشقا 

؟ خىتگگاپ بەرپگگا قىلمگگاقچىنېمىنگگى  كىتگگا نىگگى مەقسگگىتى نگگېمە؟ ئىال گگى كىتابچۈشىنىئگگكە قگگادىرمۇ؟ 
قىلىنغۇچىالر كاچمنىى تىلىنى قانچىلىك چۈشىنەلەيدۇ؟ دىننىى چۈشىنىلىئىدە كاچمنىى تىلگگى قانچىلىگگك 

نىى ئاچمئۇمۇللىقى  ە ەتتىن قارىغانداە ۋە ىينىى مەلۇم بىر تىلدا نازىل بولىئىنى قانگگداق كىتاب ؟رولى بار
 

1 Bkz. Kitab-ı Mukaddes, Yaratılış, 1-5.  
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شگگۇ:  سگگوئالالردىن پەقەت بىگگر ئىككىسگگىدە تگگوختىلىمىز. سگگوئالچۈشىنىش كېرەك؟ مۇشۇنىڭدەك نۇرغگگۇن 
تىلگگ ەن تىگگل قانچىلىگگك ئۇلۇغالنغان بىر تىل بارمۇ؟ ياكى تارىختا دىننىى چۈشىنىلىئىدە ئىال ى كاچم ئەۋە

 ئۇلۇغالنغان ۋە دىنى چۈشەنچىنىى شەكىللىنىئىدە بۇ ئۇلۇغالش قانچىلىك تەسىر ك رسەتكەن؟ 
تىلنىى ئابستىراكىت چۈشەنچە كۈچىنىىە بىز بىۋاستە ئىچىدە بولمىغان  ەقىقەتنىى  ەمگگمە تەرەپلىرىنگگى 

ئە  مگگۇ ىم ئامىگگل  ئورنىتىئىمىزداەن ئاچقە ئۇقۇمالشتۇرۇشتا ۋە بىر تەرەپ قىلىئتاە ئەتراپىمىزدىكىلەر بىل
تېمگگا بولۇشگگقا باشگگلىدى. نۇرغگگۇن كىئگگىە بىزنگگى  گگايۋانالردىن  تەتقىگگق قىلىنىۋاتقگگان  كۈچلۈكئىكەنلىكى 

ئايرىغان ئە  مۇ ىم ئاچ ىدىلىكنىى بۇ ئىكەنلىكى ە ئىئىنىدۇ. شۇڭالشقا نۇرغگگۇن كىئگگى ە كگگ رەە تىلنگگى 
ئ زىمىز بولىمىز. بۇ يەردە بىگگز توختالمگگاقچى بولغگگان مەسگگىلە تىگگل بىگگلەن  ئ گەن ەندىن كېيىن بىز  ەقىقىي

 تىلنىى چۈشىنىلىئى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتۇر.
 
 تىل تارىخى توغرۇلۇق قىسقا بىر كىرىش.1

ىمىزنىى سگگوئالگەرچە تىلنىى قانداق ئوتتۇرىغگگا چىققانلىقىنىگگى تېمىمىگگز بىگگلەن باغلىنىئگگى بولمىسگگىمۇە 
چۈشىنىلىئى ئۈچۈن مۇ ىم دەپ قارايمىز. بۇ يەردىكى ئاساسلىق ئۇسلۇ  تىلنىى ئىنسگگانغا  تېخىمۇ توغرا

ئائىت بولغانلىق  ەقىقىتىدۇر. يەنى تۈر  ە ەتتىن ئىنسانغا تەۋەلىكى ۋە بۇ قابىلىيەتنىى تۇن ى ئىنساندىن 
راڭلىرى يگگاكى پگگا ئىنسگگاننىىباشگگالپ توختىمگگار تەرەققىگگي قىلىۋاتقانلىقىگگدۇر. بۇنىڭغگگا كگگ رە تگگۇن ى 

تارى   2.ۋارقىراشلىرىە بوغۇم بولسىمۇ توختاۋسىزە ئارىالش ئاۋازچردىن شەكىللەن ەن  ۈملە شەكلىدە بولغان
 ەيىچە تىلئۇناس ۋە پەيالسوپالرنىى تىلنىى مەنبەسى توغرۇلۇق نۇرغۇن پەرقلىق ك زقاراشلىرى مەۋ ۇتتۇروب

ت ئىچىدە ئ ز مەۋ ۇتلىقىنى ساقالپ قگگېلىش  ەريانىگگدا بەزىلىرى تىلنى ئادەمنىى تەبىئەتتەە تەبئىي مۇ ى
ئىنكاسە چىقارغان ئاۋاز ۋە مەنا بەرگەن خاراكتېرلەردەك تەبئىگگي  نئۇچراشقان مىڭالرچە  ادىسى ە بەرگە

 باشقا ك زقاراشالرمۇ مەۋ ۇت ئەلۋەتتە. .بىر نەتى ە دەپ قارايدۇ
ە ئالال نىگگى بىگگر  ەدىيەسگگىدۇر. بىگگر تە ەللگگى ئىال ىگگي: تىگگلە 3بۇ توغرۇلۇق مۇ ىم كگگ ز قاراشگگالر شگگۇچر

بىر ئىپادىسىدۇر. »ئەقىلنىگگى ئىزلىگگرىوە كونىالرنىگگى  مۇ ەببەتنىىتەبىئەتتىن  القىغان بىر قابىلىيەت ۋە 
كۈچنىگگى ئىپادىسگگىدۇر. ئىنسگگان رو ىنىگگى  دە بولىگگدىغان يوشگگۇرۇن ېكمىتىگگدۇر. ئىنسگگاننىى تەبىئىتىگگ 
ئېتىلىپ چىققان شولىسىدۇر. مېڭە بىلەن تىل ئورگانلىرىنىگگى بىگگرلىكتە ماسالشتۇرۇلغان ۋە چىن  قەلبىدىن 

تەدرى ىي تەرەققىي قىلغانلىقىنىى مە سۇچتىدۇرە مگگاددىي مەدەنىيەتنىگگى ئەكگگس ساداسگگىدۇر. تگگارىختىن 
ئىل ىرى قۇربانلىق قىلىگگدىغان دىنگگي مۇراسگگىمالرنىى مە بۇرلىئگگى بىگگلەن ئىنسگگانىيەتنىى تىلگگى چىققگگان. 

ق ئىگگنقىالپ ۋە تەرەققىياتنىگگى نەتى ىسگگىدۇر. تاسگگادىپىيلىق بىگگلەن ئوتتۇرىغگگا چىققگگان ۋە فونېتىكىلىگگ 
ئىسگگانىيەتنىى خا ىئگگىغا بگگاغلىق مۇئەسسەسگگەدۇرە يېرىمگگى توقۇلغگگان ۋە پەرەز قىلىنغگگان  اياتنىگگى 

ە مۇئەسسەسگگەدۇرە تگگاۋۇش تەقلىگگدى ۋ " Antroposofik" قىيىنچىلىقلىرى بىگگلەن شگگەكىللەن ەندۇر. 
ۋۇشگگلىرىدىن شگگەكىللەن ەن. ئگگادەم تەبىئىگگي شگگەرتلەرنىى زورلىئگگى بىگگلەن چىقارغگگان بەزى ەت تائىئگگار

تىلنىگگىە بەدەن  ەرىكەتلىگگرى ۋە ئگگاۋازچر بىگگلەن  قانە بولۇپمۇ دىنىي مۇراسگگىمالردائاۋازچردىن تەشكىل تاپ
تۇيغگگۇ ۋە  سىمۋولالشتۇرۇلىئگگىدىن ئوتتۇرىغگگا چىققگگان. تگگۇن ى ئادەمنىگگى نتگگاۋۇش بىگگلە  ەمتەقلىگگد 

ئىستەكلىرىنى ئىپادىلى ەن پەرقلىق تاۋۇشالر بىلەن ئوتتۇرىغا چىققان. تگگاۋۇش بىگگلەن مەنگگا ئوتتۇرىسگگىدىكى 
مۇشگگۇنىڭدەك تىلنىگگى قانگگداق ئوتتۇرىغگگا چىققگگانلىقى توغرۇلگگۇق  4مۇناسىۋەت تۈپەيلى ئوتتۇرىغا چىققگگان.

 ىش مۇمكىن ئەمەس.قاراشتىن س ز ئېچ-نۇرغۇن ك زقاراش مەۋ ۇت بولۇپە ئورتاق ك ز
 

2 A. Dilaçar, Dil, Diller ve Dilcilik, T.T.K. Basımevi, Ankara, 1968, s, 5.  
3 Bkz. Şükrü ünalan, Dil ve Kültür, Nobel yay. Ankara,2005, s, 2-5. 
4 A. Dilaçar, a.g.e, s, 7-8. 
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سىدە تىلنىى مەنبەسى توغرۇلگگۇق نۇرغگگۇن نەزەرىگگيە ىغەرپ چۈشەنچىسىدە بولۇپمۇ بالدۇرقى يۇنان پەلسەپ
نۇتگگۇق ۋە  Pytagorasۋە  Demokritos, Parmanides, Heraklitesئوتتۇرىغگگا قويۇلغگگان. 

نازىرىلەشگگكەن. تەبىئەتنىگگى ياكى  ئەمەسگگمۇ دېگگ ەن تېمىگگدا مۇ مۇمەنتىقى ە باغلىنىئلىق كەلىمىلەر تەبئىي
ئەپالتونگگدىن  5تەسىرىدە ئادەملەر تىلنى ئى اد قىلغان دې ەن ك زقگگاراش تېخىمگگۇ بەكگگرەك قوبگگۇل قىلىنغگگان.

كېيىنە ئارىستوتىلمۇ كەلىمىلەرنىى تىزىلىئى تەبىئىيمۇ ياكى نومىنالمۇ دې ەن سوئالغا  اۋاپ ئىگگزدى ەن ۋە 
رىغانە تاۋۇشنىى بولسا تەبىئىگگي ۋە ئىال ىگگي ئىكەنلىكىنگگىە ئگگۇنى ئاخىرىداە بۇ تىزىلىئنى نومىنال دەپ قا

  6ئىنسانالرنىى ئ ز ئىخىتىيارى بويىچە ئىئلىتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
Epikuros ە ئ زىنىى تۇيغگگۇ ۋە قا ەرخىل مۇ ىتتا ياشىغاچ قا ك رەە تىلالر ئىنسانىيدۇر. ئەمما  قەۋملەر

ئىبارەتتۇر.تىل س زلەر ە شەكىللەر بىلەن ئىپادىلى ەن نەپەس يەنى تاۋۇشالردىن شلىرىنى  ەرخىل يول ۋاك زقار
بىلەن ئەقلىي  بولماستىنە تەبئىي شەكىللەن ەن بولۇپە يەنى ئىنساندىكى س زلەش قگگابىلىيىتىە كگگ رۈش ۋە 

ۇچرنى يگگۇش ئگگارقىلىق ئگگ وئاڭالشتەك تۇغما قابىلىيەتتۇر. چۈنكى ئادەم ئەتراپىگگدىكى شگگەيئىلەرگە ئىسگگىم ق
 7باشقۇرۇش قابىلىيىتى ە ئى ىدۇر.

غەرپ پەلسەپىسىدە قوبۇل قىلىنغان ك زقاراشقا ك رە تىگگلە ئىنسگگان  اياتىگگدا قىيىنچىلىقالرغگگا يولۇققانگگدا 
چىقارغان پەرقلىق ئاۋازچرنىى تەرەققىي قىلىئى بىلەن شگگەكىللەن ەن. بۇنىگگى مىسگگالى سگگۈپىتىدە تىلگگدىن 

بەك قورققگگانە سگگ يۈن ەن يگگاكى ئازاپالنغانگگدا چىقارغگگان  ەرخىگگل ئگگاۋازچر  مە رۇم  ايۋانالرنىى ئىنتگگايىن
رىئى بىلەن  ەرخىل ىك رسىتىلىدۇ. بۇنىڭغا ك رە  ايۋانالر تىلسىز مەخلۇقالر تۇرۇقلۇق  ېسسىياتىنىى ئ زگ

 ئاۋازچرنى چىقىرىۋاتسگگاە ئىنسگگانالرنىى  ەرخىگگل شگگەيئىلەرنى پەرقلىگگق سگگ زلەر  بىگگلەن ئىسىمالندۇرۇشگگى
شۇڭالشقا غەرپ چۈشەنچىسىدە ئىنسانىيەتنىى تەدرى ىگگي تەرەققىياتىغگگا  8ئەمەسمىدۇر. ئىنتايىن تەبىئىي

باغلىق  الداە تىلمۇ تەدرى ىي تەرەققىي قىلغان دې ەن ك زقاراش تېخىمۇ ئومۇمالشقان.  ەممە ئ زلىكىدىن 
ازچر ئارىالش ۋە مەنىسگگىز ئىگگدى. تەبئىي مۇ ىت ئىچىدە  اياتقا ئېرىئكەن. دەسلەپتە ئادەم چىقارغان ئاۋ

 ئاستا س زلەرنى بوغۇملۇق چىقىرىئقا ك ندىە  ەممەيلەن بىلىدىغان ئومگگۇمىي بىگگر ئىسگگىمالندۇرۇش-ئاستا
سېستىمىسى ۋە ئ زئارا  ەممى ە ماس كېلىدىغان تاۋۇشلۇق ئىئارەتلەرگە ئېرىئتى. بۇ تەرەققىيگگات پۈتگگۈن 

  9تلەرنىى تىللىرى پەرقلىق بولدى.دۇنيادا ئوخئاش بولغاچقاە پەرقلىق مىللە
Condillac ۇ توغرۇلگگۇق كە  بگگ دې ەن ئەسگگىرىدە "ئىنسان بىل ىلىرىنىى مەنبەسى توغرىسىدا "    نىى

دائىرىدە توختالغگگان. ئگگۇنىڭچە تىلالرنىگگى مەنبەسگگىدەە ئگگادەملەر يېڭگگى سگگ ز ياساشگگتا زور توسگگالغۇچرغا 
ئۇزۇن مۇددەت پەقەت ساختا ئىئارەت ئاچ ىدىلىكى بولغان تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلەشتە  ئۇچرىغاچقاە رو نىى

. چگگۈنكى پەرقلىگگق ەتكەنتگگ ۋەن ئگگاۋازچرنى ئىئگگل -ۋە يگگۇقىرى   قوپگگال. بەزى ئىئارەتلەرگە ئى ە بولغگگان
تەلەپپۇز قىلغان   :ر.  مەسىلەنتۇيغۇچرنىى ئىئارەتلىرىە  ەرخىل تونالردىكى تۇيۇقسىز ئ زگەرگەن ئاۋازچردۇ

 خۇشگگاللىقنىە قورقگگۇنەە سەسگگكىنىشە ئەلەمنگگىە لەززەتنگگىە ئگگازابنى ماختاشگگنىە :ئۇسلۇبقا ئاساسەنە ئاھ
ئۇچر  ئاساسەن  ەممە تۇيغۇچرنى ئىپادىلەيدۇ.  ئە  ئاخىرىدا  ايۋانالرنىى تۇن ى ئىسىملىرىنىى الر قاتارلىق

الغانلىقىنىمۇ  قوشگگۇپ قويگگۇش كېگگرەك.  بگگۇ مگگۇچ ىزە شگگامالالرغاە  سگگ  چىقارغان ئاۋازچرنى تەقلىگگد قىلىگگپ
ئ ستەڭلەرگە يەنىە  ەر قانداق ئاۋاز چىقارغان بىر نەرسگگى ە مۇۋاپىگگق كېلىگگدۇ. بگگۇ تەقلىگگدنىى ئگگاۋازچرنى 

 
5 Bkz. Ragıp Özdem, Dilin Türeyişi Teorilerine Toplu bir Bakış, Ankara, 1944, s, 13-17.  
6 Ragıp Özdem, s, 18. 
7 Ragıp Özdem, a.g.e, s, 20.  
8 Ragıp Özdem, aa.g.e, s, 27-28. 
9 Bkz. Şükrü ünalan, a.g.e, s, 4. 
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 10.ىلغانلىقى  شەكسىزدۇربىرى ە ئەگىئىئىنى زۆرۈر ق -ئىنتايىن قىسقا ۋە مەلۇم ئارىلىقالر بىلەن بىر
بولسگگاە  ئىسگگالم  ئوتتۇرىغگگا قويۇلىۋاتقگگانى مەنبەسى توغرۇلۇق غەربتە ئومۇمەن مۇشۇ ك ز قاراشگگالر تىلنى 

.   مۇسگگۇلمان مۇتەپەككۇرچرنىگگى   مەۋ گگۇت دۇنياسىدا دىنىي چۈشەنچىدە  ئىككى ئاساسگگلىق كگگ ز قگگاراش
پ كەتكەچكەە بۇ ئۇچرنىى ك ز قاراشلىرى ئاساسەن ئوخئىئى 11ئاساسەن  ەممىسى بۇ تېمىدا توختالغان.

تىلنىگگى يىلتىگگزى توغۇرلگگۇق سگگەي ۇددىن يەردە پەقەت بىر ك زقاراش  ئۈستىدە توختىلىئنى چيىق كگگ ردۇق. 
ئەشگگئەرى ۋە ئە لگگى  بۇ ك زقاراشقا ئاساسەنەناملىق ئەسىرىدە تەپسىلىي توختالغان.  "ئەلئىھكام"ئامىدى 
بىۋاسىتە ئالال نىگگى  مۇلالھ ئىكەنلىكىنىە بۇنىڭبەزىلىرى تىلنىى مەنبەسىنىى ئا ىرىنىىفىقىھئۇناسلزا ىر 

بىر  الدا ئەمەلىيلەشكەنلىكىنىە يگگاكى  ۋە ىگگي ئگگارقىلىق ئالال نىگگى تگگاۋۇش ۋە  »تەۋكى ىو  بىلەن ت ىلۇ
. بگگۇ  ك زقاراشگگنى رىغگگا چىققگگانلىقىنى ئىپگگادىلەدر ەرپلەرنگگى ياراتقگگانلىقى ۋە زۆرۈر ئىلىگگم بىگگلەن  ئوتتۇ

ئگگالالھ ئگگادەم ە ئىسگگىملەرنى ئگگ گەتتى.و  دېگگ ەن ئگگايەتنى  دەلىگگل سگگۈپىتىدە ياقىلىغگگانالر قۇرئانگگدا » 
ك رسەتمەكتە ۋە بۇ ئايەتتىن يولغا چىقىپ  ئالال نىى ئ گەتمىسە  ئادەم ۋە پەرىئتىلەرنىى  بىگگر نەرسگگىنى 

 12.ياقاليدۇبىلىئنىى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى  

فىلولگگوگالر  تىلنىگگى ئىنسگگانىي  ەرىگگكەت ئگگالىملىرى ۋە باشگگقا نۇرغگگۇن ئگگالىم ۋە  ەزىگگلەتمۇئباشگگتا 

ئىكەنلىكىنگگىە  ياشگگاش  ەريانىگگدا ئوتتۇرىغگگا چىققگگان قىيىگگنچىلىقالر بىگگلەن بىگگرلىكتەە  ئىئگگارەت ۋە 
تاۋۇشالرنىى مەنى ە ئى ە س زە كېيىن بۇ س زلەرنىى  گگۈملە  گگالىتى ە تەدرى ىگگي تەرەققىگگي قىلغگگانلىقىنى 

ەمبەرنى ئگگ ز قەۋىمىنىگگى تىلگگى بىگگلەن ئەۋەتتگگۇق.و دېگگ ەن ئگگايەتنى  »بىز   ەر پەيغ .  قۇرئاندالەيدۇئىپادى
بۇنىگگى دەلىلگگى سگگۈپىتىدە زىكىگگر قىلىگگپە پەيغەمگگبەردىن ئىل ىگگرى قەۋملەرنىگگى تىلىنىگگى بارلىقىنىگگى 

 13ك رسەتكۈچى دەپ قوبۇل قىلماقتا.
تىلنىگگى اۋانى سگگافا ئىخگگ  نتارىخىدا پەرقلىق سا ەلەردە يازغانلىرى بىلەن دىققەتنى تارتقا ئىدىيەئىسالم  

پەقەت باشگگقا تېمىالرغگگا زىگگت  الگگدا بگگۇ تېمىگگدا تېخىمگگۇ  مەنبەسگگى توغرىسگگىدا ئاچ ىگگدە توختالغگگان.
ئەممگگا تەۋكى ىگگدۇرە  كونسېرۋاتىپ ئۇسلۇپ ئىچىدە دەپ قاراش مۇمكىن. ئۇچرغا ك رە:  تىلنىگگى مەنبەسگگى

ە مۇ ىگگت ئامىللىرىنىگگى تەسگگىر ۋ  ىسگگمانىيتىلنىگگى تەرەققىيگگاتى ۋە پەرقلىقلىقگگى توغرۇلگگۇق باشگگقا 

 14.لماقتاا لغا ئك رسەتكەنلىكىنى تى

ئالالھ ئگگادەمنى ياراتقانگگدا ئگگۇ نۇتگگۇق كگگۈچى ە ئىگگ ە بولگگۇپە بگگۇ كگگۈ  »  ئاساسالنغاندا غائىخۋانى سافا 
بىرىدىن ئايرىياچيتى. ئالالھ ئادەم ە كەلىمىلەر بىلەن ياردەم بەردى ۋە كېيىن  -نەرسىلەرنى بىر   تۈرتكىسىدە

كىچىگگك -ئۇنىڭغا نەرسىلەرنىى  ەممىسىنىى ئىسىم ۋە سۈپەتلىرىنى ئ گەتتى. ئالالھ ئگگادەم ئۈچگگۈن چگگو 
 ەممە نەرسىنى پەرقلىق شەكىللەر ۋە مەلۇم ئىسىمالر بىگگلەن توققگگۇز ئگگاچمەتتە يىغىنچاقلىگگدى. بگگۇ توققگگۇز 

چر ئۇچرغگگا باغالنغگگان.بۇ ئاچمەت  ەممە نەرسىنىى ئىسمىنى ئ ز ئىچى ە ئاچتتى. شۇڭالشگگقا پۈتگگۈن مەنگگا
 

10 Condillac, İnsan Bilgilerinin Kaynağı Ü zerinde Deneme, M.E.B. İst. 1992, s, 214-215. 
11 Konu hakkında geniş bilgi için Bkz. İbn Hazm, el-İhkam fi Usuli’l-Ahkam, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut, I, 31-37. 

12 Seyfuddin Amidi, el-İhkam fi Usuli’l-Ahkam, Thk. Seyyid el-Cemili, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut, 

1998. I, belirtmektedirler. 109-110.  
13 Amidi, a.g.e, I, 110.  
14 Geniş bilgi için Bkz. M.Edip Çağmar, “İhvan-ı Safa’nın Dille ilgili Görüşleri”, İslami araştırmalar, C. 17, 

sayı: 2, 2004, s, 123.  
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ئە ۋال پۈتۈن سانالرنىى پارچىلىرىنىى توققۇز بىلەن ئارىسىدىكى سانالردىن بىگگرى بولغانلىقىغگگا ئوخئگگاش. 
سگگاماۋى ئالەمگگدىمۇ بۇنىڭغگگا ئوخئگگاش ئە گگۋال بگگار. توققگگۇز  ەرپ ئگگالالھ ئگگادەم ە ئگگ گەتكەن 

ئاچقىسگگىدىن  ە  ىملىگگك بىگگلەن بولغگگاننىى بۇ چۈشەنچىسى ئۇچرنىگگى مۇنئىخاۋانى سافا15و  ەرپلەردۇر.
 چۈنكى ئۇچرغا ك رەە  ەممە نەرسىنىى مەنبەسى ساماۋى ئالەمدە مەۋ ۇتتگگۇر ۋە سگگامادا مەۋ گگۇت .ئىدى

ئۇچرنىى بۇ چۈشەنچىسى دىن بىگگلەن  بولغان بۇ مەناچر ئالال تىن زەن ىرسىمان بىر  الدا ئادەم ە ئاقماقتا.
ەن ئىسالم ئوتتۇرىسىدا بىر ئورتاقلىق تېپىئگگقا تىرىئگگقاچقا پەيگگدا بولغگگان پەلسەپە ۋە باشقا ئېتىقادچر بىل

 16دەپ قاراش مۇمكىن.
ئە  » ك رە باشقا تىلالر ئەرەپچىنىى بەك كەينىدىدۇر. بگگۇ تېمىگگدا شگگۇچرنى دېيەلەيمىگگز. ئىخاۋانى سافاغا 

ىگگدىن باشگگقا تىلگگالر سگگ زدۇر. ئەرەپچ ئەرەبگگچەمۇكەممەل تىل ئەرەپچىدۇر ۋە پاسا ەتلىك بولغگگان سگگ زمۇ 
كەمتۈكتۇر. ئەرەپچىنىى تىلالر ئارىسىدىكى ئورنىە ئادەم سۈرىتىنىى  گگايۋان سگگۈرىتى ە نىسگگبەتەن ئورنىغگگا 

سگگەنئىتىە باشگگقا  يازمگگائوخئاشتۇر. شۇڭالشقا ئەرەپ تىلىە ئادەمزات تىلىنىى بارلىقىدۇر ۋە ئۇنىڭدىكى 
 ەرپە دۇنيگگادىكى پۈتگگۈن تىلالردىكگگى  28دىكى دۇر. ئەرەپچىگگ سگگىسگگەنئىتىنىى خاتىمى يازمگگاتىلالردىكى 

 17و  ەرپلەرنى ئ ز ئىچى ە ئالىدۇ.
بىلەن مۇناسىۋەتلىك با اچرنى دىنىگگي تېكىسگگتالرغا باغالشگگتۇرۇپ  ئەرەبچەرىسالىلەردىكى ئىخاۋانى سافا 

ەنگگدە قىلىپ ئىسگگالم  ەمگگمە دىنالرنىگگى ئۈسگگتىدىن غالىگگپ كەل وئىزا لىماقتا. بۇنىڭغا ك رە ئىختىالپالر ي

 غالىپ ئۈستىدىن تىلالرنىى باشقا رەپچىنىىەئئىخاۋانى سافا  ئەرەپچىمۇ  ەممە تىلالرغا   كۈمران بولىدۇ.

بولۇشى ۋە  ېچكىمنىى قۇرئاننى باشقا تىلالرغا توپتوغرا تەر ىمە   ئەرەبچە  قۇرئاننىى  سەۋەبىنى  كېلىئىنىى
 18قىاللمايدىغانلىقى دەپ ك رسەتكەن.

يېزىلغانلىقى ۋە قۇرئاننىى  ئەرەبچەەپچى ە بەرگەن با الىرىە دىنىي تېكىستلەرنىى نىى ئەرئىخاۋانى سافا
بولغاچقگگاە  كىتگگا نازىل بولغانلىقىنى ئاساس قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسگگەنە قۇرئگگان م  ىزىلىگگك بىگگر  ئەرەبچە

ەرەققىگگي  ەمگگمە تىلالردىگگن بەك ت ئەرەبگگچەئەرەپچىمۇ م  ىزىلىك بىر تىل دەپ باغالشگگتۇرغان. ئۇچرنىگگى 
ئى سۇبيېكتىپ بىر ك زقاراشتۇرە چۈنكى ئەسگگەرلىرىدە باشگگقا تىلالرغگگا ئاچقىگگدار ىقىلغان تىل دې ەن ك زقار

بىلەن باشقا تىلالر ئارىسىدىكى پەرقنى ئىپادىلەش ئۈچگگۈن  ئەرەبچە ېچقانداق سېلىئتۇرما يوق. شۇنداقال 
الىغىلەشتۈرۈل ەن ۋە بىر تەرەپلىمە ك زقاراشتۇر. شى ئىنتايىن مۇبۇئادەم بىلەن  ايۋان سۈرەتلىرىنى سېلىئتۇر

 19 ېچقانداق دەلىل ك رسىتەلمى ەن.تىمىنى قولاليدىغان  چۈنكى بۇ
ك رە خۇددى ئىسالم دىنى ئە  ئاخىرقى دىن بولغىنىدەكە ئەرەپ تىلىمۇ ئە     ياخئىە ئىخاۋانى سافاغا 

ە ئىخاۋانى سافا  ئە  ئاخىرقى    ئېلىپبەدۇر. ا ەتلىك تىل ۋە ئەرەپ ئېلىپبەسىمۇ ئە  مۇكەممەل ۋەسئە  پا
ئەرەپ  ەرپلىرى ئىال ىي  ېكمەت بىلەن ئى اد قىلىنغان دې ەن. ئۇچرغگگا كگگ رە  ەرپلەردىكگگى  گگېكمەتە 

تارىخىگگداە  ېچقانگگداق ئىگگدىيە ئىسگگالم  20بولغانلىقىدۇر. 28 ەرپلەرنىى سانىنىى ئاينىى مەنزىللىرىدەك 
نىى ئىخگگاۋانى سگگافا . ىنى چەكگگلەپ قويمىغگگانلىقىنى تىلغگگا كەلتگگۈرگەنئېتىقگگاد ۋە چۈشگگەنچە بىگگلەن  ئگگ ز

ئەرەپچى ە ئائىت ئېيتقانلىرى شۈبھىسگگىزكى ئگگادەمنى  ەيگگران قالدۇرىگگدۇە  ەممىگگدىن ئىل ىگگرى ئ زىنىگگى 
 

15 İhavn-ı Safa, Resailu İhavn-ı Safa, Beyrut, III, 141.  
16 M. Edip Çağmar, a.g.m, s, 123.  
17 İhaven-ı Safa, Resail, III, 144.  
18 Resail, III, 164.  
19 M. Edip Çağmar, a.g.m, s, 125. 
20 İhvan, resail, III, 143. 
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باغلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان ئاساسلىق پىرىنسىپلىرىغا زىتتۇر. ئۇنىى ئۈستى ە توختىلىئقا تې ىئگگلىك بىگگر 
لىكىنىگگى ئاسگگاس تەۋكى ىبۇ يەردە ئېنىقلىنىش كېرەك بولغان نۇقتگگاە دىنىگگي چۈشگگەنچىدە تىلنىگگى  تېمىدۇر.

قىلىنغان نۇقتىالردۇر. بۇنىى ئۈچۈن دەلىل سۈپىتىدە ك رسىتىل ەن " ئادەم ە ئىسىمالرنى ئ گەتتى." دې ەن 
 نۇقتىغا نەزەر سېلىئىمىز كېرەك.

 
 ئادەمگە ئىسىمالرنىڭ ئۆگىتىلىشى .2

ۋە ئگگادەم ە »  دې ەن ك زقاراش ئومگگۇمەن بەقەرە سۈرىسگگىدە تەۋكى ى ۈشەنچىدە تىلنىى مەنبەسىدىنىي چ
ئگگايەتتە تىلغگگا ئېلىنغگگان  22دېگگ ەن ئگگايەتنى دەلىگگل سگگۈپىتىدە ك رسگگەتمەكتە. 21و ئىسىمالرنى ئگگ گەتتى.

نىگگ ە ئىگگ ە ئادەمنىى كىم ئىكەنلىكى ئىسالم چۈشەنچە تارىخىنىى پەرقلىق تارماقلىرىدا ئايرىم ئگگايرىم مە
ۋە شۇنىى بىلەن بىگگرلىكتە تگگۇن ى پەيغەمگگبەر دېگگ ەن ك زقگگاراش  ئىنسانالرنىى بوۋىسىقىلىنغان. ئومۇمەن 

ئادەمنىگگى كىگگم ئىكەنلىكگگى توغرىسگگىدىكى  23قوبۇل قىلىنغان بولسگگىمۇ بۇنىڭغگگا قوشگگۇلمايدىغانالرمۇ بگگار.
قوبگگۇل  ك پ سگگانلىق  24پەيدا قىلغان. مۇنازىرىلەر بىل ى نەزىرىيەسلىك مۇنازىرە  ەم سۇبستانسىيلىك  ەم 

قىلغان دىنىي ك زقاراشتىن يولغگگا چىققانگگدا ئادەمنىگگى تگگۇن ى ئىنسگگان ۋە تگگۇن ى پەيغەمبەرلىكگگى قوبگگۇل 
مەۋ گگۇتلىقىنى قوبگگۇل  بىل ىلەرنىڭمگگۇقىلىنغگگان بولىگگدۇ. ئادەمنىگگى تگگۇن ى پەيغەمگگبەر بولىئگگىە ئىال ىگگي 

 قىلدۇرىدۇ. 
نىي قگگابىلىيەت ئەمەسە بىۋاسگگتە ئىال گگى ئىگگرادە بىگگلەن دۇنيگگادا تگگۇن ى مگگۇتلەق ئىنسگگا بىل ىبۇ ئىال ى 

بېرىل ەن دې ەن مەنىنى ئىپادىلەيگگدۇ. بگگۇ خۇسۇسگگتا مگگۇزاكىرە بولغگگان شگگۇ  ئگگادەم ئىلىملەر ئىنسانغا بەزى 
تارىخنىگگى ئى ىسگگى دېگگيىش قگگانچىلىق تگگوغرا؟ دىنگگى چۈشگگەنچە توغرىسگگىدا  اياتنىگگى  ەر سا ەسگگى ە 

ئالالھ تەسەۋۋۇرى بولۇش بىلەن بىرگە ئىنساننىى مىى يىلالر  ەريانىگگدا  ەمگگمە ئىنسگگانىي ئارىالشقان بىر 
خۇسۇسىيەتلەر توغرىسىدا كامالەتكە يەتكەنلىكى ۋە بۇنىى بىلەن بىرلىكتە تىلىنىمگگۇ تەرەققىگگي قىلگگدۇرغان 

  25تارتىش قىلىنغان بىر تىما بولۇپ كەل ەن. –ياكى قىلدۇرمىغانلىقىمۇ داۋاملىق تاچش 
»ئادەم ە ئىسىمالرنىى ئ گىتىلىئىو ئادەمنىى شەيئىلەرگە ئىسىم قويۇش قگگابىلىيىتىە شگگۇنداقال ئگگ زى 

زا ىگگرى  26ياشگگىغان كائىناتقگگا قوشگگۇلۇپ ياشگگاش مەنىسگگى تېخىمگگۇ بەكگگرەك دىققەتگگكە سگگازاۋەر.
كگگ رەە تەپسىرشۇناسگگالرغا قىلغگگان مەنىسگگىدىن باشگگقا پەرقلىگگق مەنىلىرىنىگگى بارلىقىغگگا دېقگگقەت )تاشقى(

ىتىنىمۇ ئ ز ئىچى ە ئالغان »ئادەم ە ئىسىمالرنىى ئ گىتىلىئىوە ئۇنىى شەيئىلەرگە ئىسىم قويۇش قابىلىي
بىرلەپ بىلىش ئورنىغا ئومومەن ئ ز ئەتراپىدىكى كائىناتقا  – ەربىر نەرسىنى ئىسىملىرىنى بىر   27.مەنىدىدۇر

بگگۇ  28ئىسپاتلىئگگىدۇر.مەۋ ۇدلگگۇقىنى ئ زىنىگگى مەنە بېرىئى ۋە مەۋ ۇداتالرغا ئېنىقلىما بېرىش ئگگارقىلىق 
تېمىنى بۇ شەكىلدە با اچشە ئادەمنى تەبىئەتنىى ئى ىسگگى ە ئايالنگگدۇرۇش توغرىسگگىدا ئىنتگگايىن مگگۇ ىم. 

ئگگادەمە  نيارىتىلغاندىن باشالپ ئەتىراپىدا بار بولغان  ەممە سا ەدە ئ زىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تىرىئگگقا
ىگگي قىلگگدۇرغان. شۇڭالشگگقا ئگگادەمە ئ تكگگۈنچى بىگگر مەخلگگۇق ئەمەسە داۋاملىگگق تىلىنىمۇ توختىمار تەرەقق

 
21 2 Bakara 31. 
22 Bkz. M.W.Watt, Modren Dünyada İslam Vahyi, Çev. Mehmet S. Aydın, Ankara, 1982, s, 59.  
23 Bkz. Mehmet Bayraktar, İslam Düşüncesinde Evrimci Yaratılış Teorisi, 26-44.  
24 Konu hakkında Bkz. Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, I, 143-149.  
25 Şükrü Ünalan, a.g.e, s, 13. 
26 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, I, 12. 
27 Bkz. Zemahşeri, Keşşaf, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, I, 155. 
28 Bkz. Elmamlı’lı M. Hamdi Yazır, hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, I, 308-311.  
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مەۋ گگۇت بولگگۇپ تۇرىگگدىغان مەخلۇقتگگۇر. شگگۇنداقال تېخنىكىلىگگق تەرەققىياتقگگا بگگاغلىق بولغگگان يېڭگگى 
 كەشپىياتالرغا بېرىل ەن ئىسىمالرمۇ بۇنىى ئىسپاتىدۇر. 

 
 قۇرئاندا تىل ئۇرغۇسى -3

ئىككى كىئىنىى ئارىسىدىكى ئاچقىنىى توغرا بىر  الدا ئېلىگگپ بېرىلىئگگىنى شۈبھىسىز تىلە پاراڭالشقان 
مەقسەت قىلىدۇ. يەنى خىتاپ بىلەن خىتاپ قىلىنغۇچى ئارىسىدا توغرا بىر ئاچقىنىى بولۇشىنى كاپگگالەتكە 
ئى ە قىلىدۇ. شۇڭالشقاە شۇ ئەمەلىيەتكە دېققەت قىلىش كېرەككى: تىڭئىغۇچى كگگ رۈن ەن سگگىمۋولالرنى 

وغرا بىر شەكىلدە ئاڭقىرالىئى كېرەكە يەنى  پەقەت ئېيتىلغان س زنى توغرا تىڭئاپە ئىئلىتىل ەن تىلنى ت
توغرا بىلىش بىلەن چەكلەنمەسلىكى كېرەكە ئىئلىتىل ەن بەدەن تىلى ۋە ئاۋاز تونىغا ئوخئاش سگگ زلۈكتىن 

ەر يازمىالشگگتۇرۇلغاندىن كېگگيىن  باشقا سىمۋولالرنىمۇ توغرا ك زىتەلىئگگى كېگگرەك. ئېغىگگز تىلىگگدىكى ئەسگگەرل
كېينكى خىتاپ قىلىنغۇچىالرە ئىئگگلىتىل ەن بەدەن تىلىنگگى كگگ رەلمى ەنلىكى تگگۈپەيلىە مەنىسگگىدە ئگگازراق 
بولسىمۇ خاتالىق بولغان. بۇ خاتالىقتىن خالىي بولگگۇشە پەقەت ئېيتىلغگگان سگگ زگە  ەقىقىگگي تگگۈردە شگگا ىد 

ئىكەنلىكىنگگى ئاڭقىراشگگتىن ئىل ىگگرى  كىتگگا اننىى يېزىلغان بىر بولغاندىال مۇمكىن بولىدۇ. بۇ تۈپەيلى قۇرئ
يىلدەك ئۇزۇن بىر ۋاقىگگت ئىچىگگدە  ەمئىيەتنىگگى ئىئگگلىرىغا بىۋاسگگتە ئارىالشگگقان بىگگر خىتگگاپ  23ئۇنىى 

ئىكەنلىكىنىە شۇڭالشقا ئەسلىدە ئېغىزچە ئىكەنلىكىنى ئەسلەش كېرەك. شۇنىى ئۈچۈن  ەر سگگ زنىى بىگگر 
بىلىنىئى كېرەككىە بۇنىڭغا تىلنىى  ۇغراپىيىسى دېيىلىگگدۇ. تىلنىگگى تېخىمگگۇ ياخئگگى ماكانىنىى بارلىقى 

چۈشىنىلىئىدە مۇ ىم بولغان  ۇغراپىيە دىيىئتىكى مەقسىتىمىزە بىر تىلنىى بايان قىلىنىش يوللىرىنى ە ئگگۇ 

  ەرخىگگگل ۋە ئەنئەنىلىرىنگگگى شگگگەكلىنىە ياشگگگاش ئ تمۈشگگگىنىە يەتنىگگگىى تىلنگگگى سگگگ زلەيدىغان  ەمئ

 چ ىدىلىكلىرنى بەل ىلەيدىغان مۇ ىم يىپ ئۇچلىرىنى بىلىئتۇر.ئا
يۈرگۈزۈشنىڭمۇ ئاساسىدۇر. بۇ نۇقتىدىن ئەرەپ تىلىغا )مەنە( بۇ تىلغا ئېلىنغانالرنىى  ەممىسى سېمانتىكا  

ۋە رايوننىى ئ زى ە خاس شەرت  دەۋرنىى  قارايدىغان بولساق قۇرئان نازىل بولغان مەزگىلدىكى تىلنىى ئۇ 
ئادەتلىرىنىىە قىسقىسى  ايات ئۇسلۇبىنىى مە سگگۇچتى ئىكەنلىكىنگگى  –شارائىتالرنىى ئەرەپ ئ رپ  –

شگگارائىتالرنىى ئىچىگگدە  –كگگ رۈۋالغىلى بولىگگدۇ. سگگ زلەرنىى مەنىسگگىە ئگگۇ مۇ ىتنىگگى ۋە ئگگۇ شگگەرت 

چرىغگگان. مەلگگۇم مەدەنىيەتنىگگى ۋە ۇ شگگەكىللەن ەنە ئگگۇ چاغگگدىكى ئەرەپ مەدەنىيىتىنىگگى تەسگگىرى ە ئ

 ۇغراپىيىنىى شەكىللەندۈرگەن تىلنىى كەلىمىلىرىنى  پەرقلىگگق مەقسگگەتلەر بىگگلەن يېزىلغگگان تېكسگگىتلەرنى 
  شەكسىزدۇر. كونېتكىستتىن ئايرىپ تە لىل قىلىش بىزنى خاتا نەتى ىلەرگە ئېرىئتۈرىدىغانلىقى 

ىى ئايەتلىرىدىن بىر ئايەت سگگۈپىتىدە ئوتتۇرىغگگا چىققگگان قۇرئاندا تىل ئۇرغۇسىە  ەممىدىن بۇرۇن ئالال ن
»ئالال نىگگى ئاسگگمانالرنىە زېمىننگگى ياراتقگگانلىقىە تىللىرىڭالرنىگگىە رەڭ ىڭالرنىگگى خىلمۇخىگگل بولۇشگگى 
ئالال نىگگى )كامگگالى قگگۇدرىتىنى ك رسگگىتىدىغان( ئاچمەتلىرىدىنگگدۇرە بۇنىڭگگدا بىلىملىگگك كىئگگىلەر ئۈچگگۈن 

بۇ ئايەت ئىنتايىن ئاساسلىق دىنىي پىرىنسىپنى ئىئگگارەت قىلماقتگگا.  29مەتلەر بار.و  ەقىقەتەن نۇرغۇن ئاچ
ئىال ىي بارلىقنىى ئىسپاتلىرى ئارىسىدا يەر يۈزىدە ياشگگاۋاتقان ئىنسگگاننىى پەرقلىگگق ۋە  ەرخىگگل تۈرلگگۈك 

بۇنىگگى بولۇشگگىە  ەم تەبىئەتنىگگى بىگگر زۆرۈرىيىتگگى  ەم بىگگر ئگگايەت سگگۈپىتىدە ئىپگگادىلەن ەن. شۇڭالشگگقاە 
قوغدىلىئى ۋە تەبىئەتتە مەۋ ۇت بگگۇ ئايەتنىگگى بىگگر پۈتگگۈن سگگۈپىتىدە بىلىنىئگگى كېگگرەكلىكى ە ئىئگگارەت 

 30قىلىغان ۋە بۇنىڭغا قىلىنغان  ۇ ۇمە ئىال ىي ئايەتكە قىلىغان  ۇ ۇم بىلەن ئوخئاش دەپ قارالغان.
 

29 30 Rum 22. 
30 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s, 797.  
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سگگۈپىتىدە بەل ىلەنگگ ەن.  الىقگگورقۇرئاننىى نۇرغۇن ئايەتلىرىگگدە »تىگگلو ئگگادەملەر ئارىسگگىدا بىگگر ئگگاچقە 
»قانداقال بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتمەيلىە ئۇنى بىز ئ ز قەۋمى ە )ئالال نىى شەرىئىتىنى( بايان قىلىش ئۈچۈنە 

بگگۇ يەردە پەيغەمگگبەرلەر ئگگارقىلىق  31پەقەت ئ ز قەۋمىنىى تىلى بىلەن )س زلەيدىغان( قىلىگگپ ئەۋەتتگگۇق.و 
ى تىلى بىلەن ئەۋەتىل ەنلىكى قەيت قىلىنغان. »ۋە ىينىى روشەن ئەۋەتىل ەن ۋە ىينىى ئۇچرنىى قەۋمىنى

ۋە ئېنىق نازىل قىلىنىئى.و مەقسەت  ەممىدىن ئاۋال چۈشىنىئگگلىك بولۇشگگتۇرە ۋە ىينىگگى مەقسگگىتىنىى 
بىلىنىئىدۇر. چۈنكى ۋە ىينىى نازىل بولۇشىنىى ئاساسلىق نىئانىە پەقەت چۈشىنىئلىك بولۇشى ئارقىلىق 

 32.ئەمەل ە ئاشىدۇ
مگگۇ ەممەت ئەسگگەتە خىتگگاپ قىلغگگۇچى بىگگلەن خىتگگاپ قىلىنغگگۇچى ئارىسگگىدىكى ئاچقىگگدە بىگگر تىلنىگگى 

قايسگگى چگگا  ۋە قايسگگى پەيغەمگگبەر زامانىگگدا بولسگگا بولسگگۇن نى تۇتقا قىلىپە بولۇشىنىى زۆرۈر ئىكەنلىكى
ادىلىمەكتە. بگگۇ لىكىنگگى ئىپگگ )يەر شگگارىۋىيلىكى( قارشگگى تىلنىگگى يەرلىگگك ئىكەن ۋە ىينىگگى ئۇنۋېرسگگاللىقىغا

خۇسۇسگگتا ئۇنىگگى شگگۇ ئىزا گگاتى مگگۇ ىم: »ۋە ىيلەرنىگگى نازىگگل بولۇشگگتىكى مەقسگگىتىكى ئادەملەرنىگگى 
چۈشىنىئى ئۈچۈنە شۇڭالشقا  ەممە ۋە ىي  ئۇنى يەتكۈزگۈچى پەيغەمگگبەر قايسگگى قەۋمگگدىن بولسگگا شگگۇ 

 ىگگي ۋە نىئگگانى بگگار تگگۇرۇپ بگگۇ قەۋمنىى تىلى بىلەن نازىل بولۇشى زۆرۈر.  ەتتا قۇرئانمۇ ئۇنۋېرسال بىگگر ۋە
 33نۇقتىدا بىر ئىستىسنا ئەمەستۇر.

بۇ يەردە دېققەت قىلىئقا تى ىئلىك نۇقتا  »ۋە ىينىى چۈشىنىئلىك بولۇشىدۇر.و بۇنىى چۈشىنىئلىك 
بولۇشىنى كاپالەتكە ئى ە قىلىدىغان ئامىل بولسا شۈبھىسىز تارىخنىى مەلگگۇم پارچىسگگىداە  ەرقانگگداق بىگگر 

ىدىغان  ەمئىيەتكە ۋە بىر  ۇغراپىيەگە ۋە ىينىى نازىل بولۇشگگىدۇر. خىتگگاپ قىلىنغۇچىنىگگى تىلنى س زلىئ
خىتگگاپنى چۈشىنىئگگىنىى باشگگقا بىگگر يگگولى يوقلۇقىغگگا قۇرئگگان ئىئگگارەت قىلغگگان  »شۈبھىسگگىزكى قۇرئگگان 

ۈنە ئالەملەرنىگگى پەرۋەردى گگارى تەرىپىگگدىن نازىگگل قىلىنغانگگدۇر. ئاگا النگگدۇرغۇچىالردىن بولۇشگگۇ  ئۈچگگ 
)قۇرئگگان( ئوچگگۇق ئەرەپ تىلىگگدا)نازىل  -ئىئەنچىلىك  ىبىرىئىل ئۇنى سېنىى قەلگگبىڭ ە ئېلىگگپ چۈشگگتى

ۋە ىي نازىل قىلىنغان ئەرەپلەرنىى ئ ز تىللىرى بىلەن نازىل بولغان ئايەتلەرنى چۈشىنەلىئىنىى  34بولدى(.و 
وقۇم چۈشىنىدىغانلىقى بولسا قۇرئاننىى  ەقىقەتتۇر. ئەمما چئۇچرنىى بىلىم قۇرۇلمىسىغا ك رە بولىدىغانلىقى 

 ئىنىقلىمىسىدۇر. 
بۇ خۇسۇستا ۋە ىي بىلەن ۋە ىي نازىل قىلىغان تىل ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە دېققەت قىلىگگش كېگگرەك. 

ۋەتىلگگ ەن ۋە  ەر پەيغەمگگبەرگە ئگگ ز غان  ەرياندا نۇرغۇن پەيغەمگگبەر ئەتە  بول ئىنسانىيەت تارىخى بىلەن
بىلەن ۋە ىي نازىل قىلىنغان بۇ  ەقىقەتكە دېققەت قىلغىنىمىزدا ۋە ىي نازىل قىلىنغان تىگگل قەۋمىنىى تىلى 

قۇرۇلمىسى بىلەن ۋە ىي ئىپادىلى ەن مەنا ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت قانداق قۇرۇلىدۇ؟ باشقا بىر نۇقتىدىن 
 –بىر  ئۇنىۋېرساللىقى ىينىى بىلەن خىتاپ سۈپىتىدە ۋە دا ۋە ىي نازىل قىلىنغان تىلنىى مىللىيلىكىقارىغان

 
31 14 İbrahim 4. 
32 Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s, 470.  
33 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, I, 499.  
34 26 Şuara 192-195. Mustafa İslamoğlu’nun, yukarıda zikredilen ayetin tefsirinde söylediklerini 

hatırlatmak konunun doğru anlaşılmasına yardımcı olacağı kanaatindeyim. “vahyin sıfatı olan Arapça 

vahyin ruhunun içine indiği ceset mesabesindedir. Bir bakıma, ruhu cesetten ayırmak onu öldürmektir. 

Dolayısıyla vahiy tüm dillere çevrilir ve çevrilmek zorundadır. Fakat hiçbir çeviri Kur’an’ın asli dilinin 

yerine ikame edilemez.” Kur’an’ın başka dillere çevrilmesi noktasında genel bir kabulün olduğu 

bilinmektedir. Tartışılması gereken husus, mesajın kendisi ile, mesajın taşınmasına aracılık eden dil 

arasında nasıl bir irtibatın kurulacağı hususudur.  
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 دەبىرى بىلەن قانداق باغالشتۇرىلىدۇ؟ ياكى ۋە ىينىى مەنىسى پەقەتال نازىگگل قىلىنغگگان تىلنىگگى دائىرىسگگى
ئوتتۇرىسگگىدىكى مۇناسگگىۋەت قانگگداق  ئۇنىۋېرسگگاللىقبىگگلەن  مىللىيلىكچۈشىنىلىئى كېرەكمۇ؟ بۇ خۇسۇستا 

الرنى تىزىگگپ چىقىئگگتىكى مەقسگگىتىمىز دىننىگگى سگگوئالش قۇرۇلىگگدۇ؟  ەم بگگارلىق بگگۇ ۋە بۇنىڭغگگا ئوخئگگا
 دىن بىلەن ئەرەپ تىلى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتۇر. دەچۈشىنىلىئى
بولۇشگگى تگگوغرا  ئۇنىۋېرسگگال يەنگگى يەر شگگارىۋىي قىلىنىئىغا قارىمارە ئۇچۇرنىى مىللىي رامكىداخىتاپنىى 

دىغانلىقىنى بىلىئىمىز كېرەك. يەنى تارىخنىگگى ئۇقۇشماسلىقالرنىى شەكىللىنىئېغىر چۈشىنىلمىسە  يوسۇندا
مەلۇم بىر باسقۇچىدا مەلۇم بىر  ەمئىيەتنىى تىلى بىلەن نازىل بولىدىغانلىقىغا دىققەت قىلىدىغان بولسگگاقە 
ۋە ىينىى غايىسى بىلەن ۋە ىي نازىل بولغان تىل ئوتتۇرىسىدا توغرا بىر باغلىنىش قۇرالمىساقە يگگاكى تىگگل 

نىگگق زا ىرى مەنىسى ە سگگەل قارىلىگگپە ئې رى مەنا تولۇق قوبۇل قىلىنىدۇە ۋە ياكى تىلنىىئىپادىلى ەن زا ى
تارىخىمىزدا بۇنىى تىپىك مىسگگالى سگگەلەفى  ئىدىيە  كۈملەرنى بۇزىدىغان بىر ئۇسلۇپ ئىئلىتى ەن بولىدۇ. 

سگگەل  ايىسگگى ەك زقاراش بىلەن باتىنىلىق  ەرىكىتىدۇر.  ەر ئىككى خىل ئۇسگگلۇپتا ئېنىگگق   كۈملەرنىگگى غ
 .قارالغانلىقى مەلۇمدۇر

 
 جەننەت تىلىدۇر ئەرەبچە. 4

دىنى چۈشەنچىلەردە ئىنسانىيەت تارىخى بىلەن باشگگالنغان ۋە ىگگي ئۇقگگۇمىە  ەمئىيەتلەرنىگگى ۋە ىينىگگى 
قۇرۇلما  اسىل قىلىش تۇرۇغلۇقە ۋە ىينىى ئاساسلىق مەقسىتى ە سەل قارالغانلىقى    ئۇچۇرلىرى توغرىسىدا

 دىنگگى چۈشگگەنچە تەلمى ەن. ئىسگگالم مەدەنىگگيەت تارىخنىگگى شگگەكىللىنىش ئۇسگگۇلىە  ئگگانىغا يېگگ نىئۈچۈن 
بگگار  كۈلتگگۈرىمىزدەئۇسلۇبىمىزنى بەل ىلى ەن. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا بېئىدا  ەدىس تىلى بولگگۇپ رىگگۋايەت 

رول  ۇ ىمبولغان قىممەت قاراشالرە دىنىي چۈشەنچىنىى ۋە  ەمئىگگيەت قۇرۇلمىسگگىنىى شەكىللىنىئگگىدە مگگ 
 . ئوينايدىغانلىقى بىلىن ەن  ەقىقەتتۇر

زىيادە ئېغىزاكى ئەنئەنى ە ئى ە   يەن يازما كۈلتۈردىن ۋە ىي نازىل بولغان  ەمئىيەتنىى كىتابىي كۈلتۈردىن
ئىكەنلىكىە مەيلى چۈشىنىلىئىدە بولسۇنە ياكى دىنى چۈشەنچىنىى شەكىللىنىئىدە بولسۇنە ئېغىزاكى  

بۇ قۇرۇلمىدا  نى ئاساس قىلىدىغان ۋە ئاڭالش كە ئاكتىپ بولۇشىغا يول ئاچقان. رىۋايەت مەدەنىيەتنىى تېخىمۇ
ئىلمىي تەتقىقاتالرنىى تېمىسى بولغانلىقى ياكى مەۋزۇ بولۇشى كىيىنكى  توغرا-بىر رىۋايەتنىى سە ىھ 

كتىپ  بىر رىۋايەت تۈرىنىى ئا ئۈچۈنە مۇسۇلمان  ەمئىيىتىنىى تۇن ى پەيدا بولۇش باسقۇچىدا  ەر
ئورنىنىى  نى چۈشىنىئىمىزدە ئەرەپچىنىى  ەدىسئۇناسلىقتىكى ئىكەنلىكى مەلۇم. تېمىمىز بولغان دىن

 .مۇ ىملىقىنى بىلىش ئۈچۈن بىرنەچچە رىۋايەت نەقىل قىلىئىمىز يېتەرلىكتۇر
ئالالھ ئە  نەپرەتلىنىدىغان تىل پارىسچىدۇرە خۇزىستانلىقالرنىى تىلى شەيتاننىى تىلىدۇرە  .1

 35ننەمدىكىلەرنىى تىلى بۇخارالىقالرنىى تىلىدۇرە  ەننەت ئە لىنىى تىلى بولسا ئەرەپچىدۇر.  ە ە
سىپايىلىق تەسۋىرلىنىدىغان بىرەر  –.ئەرشنىى ئەتراپىدىكىلەرنىى تىلى پارىسچىدۇرە ئالالھ تائاچ سىلىق 2

ىنىدىغان بىگگرەر ۋە ىگگي ۋە ىي يوللىماقچى بولغانداە ئگگۇ ۋە ىينگگى پارسگگچە يولاليگگدۇە شگگىددەتلەر تەسگگۋىرل
  36يوللىماقچى بولغاندا ئۇنى ئەرەپ تىلىدا يولاليدۇ.

نازىل  ئەرەبچەپۈتۈن ۋە ىيلەرنى قەسەم قىلىمەنكىە ئالالھ يوللغان  نەپسىم ئىلىكىدە بولغان زات بىلەن .3
 

35 İbn Arrak, Tenzihu’ş-Şeriati’l-Merfua ani’l-Ahbari’ş-Şeniati’l-Mevdua, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 1981,I, 137. Suyuti, el-Leai’l-masnua fi’l-Ahadisi’l-Mevzua, Daru’l-Kuttubi’l-İlmiyye, Beyrut, 

1996,I, 17-18.  

36 İbn Arrak, a.g.e, I, 136; Suyuti, el-Leai’l-masnua fi’l-Ahadisi’l-Mevzua, Daru’l-Kuttubi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 1996,I, 17. Suyuti, a.g.e, I, 17.  
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  37ە ئۇندىن كېيىن قايسى قەۋم ە يوللىماقچى بولسا ئۇ قەۋمنىى تىلىغا تەر ىمە قىلىنىدۇ.قىلىدۇ
ئالىدۇە كېيىن ئگگۇنى قايسگگى پەيغەمگگبەرگە  ئەرەبچەئىل ۋە ىينىى  ەممىسىنى ى. يەنە بىر رىۋايەتتە  ىبر4

  38يوللىماقچى بولسا ئۇ پەيغەمبەرنىى قەۋمىنىى تىلىدا بايان قىلىدۇ.
ۋە  ەننەت ئە لىنىى تىلگگى  ئەرەبچە. ئۈ  سەۋەپتىن ئەرەپلەرنى ياخئى ك رۈڭالر  مەن ئەرەپە قۇرئان 5

 39ئەرەپچىدۇر.
 ەدىسە خگگۇددى ئالال نىگگى دەرگا ىگگدا يى گگانە ۋە ىگگي  نۇرغۇنلىرىدا بۇنىڭغا ئوخئاش كىتاب پىرىنسىپ
ئىكەنلىكگگى ۋە تا گگازىرغىچە ئىنسگگانالرغا چۈشگگۈرۈل ەن  ەمگگمە ۋە ىيلەرنىگگى ئەسگگلى  ئەرەبگگچەتىلىنىى 

ايسگگى قەۋمگگ ە چۈشگگۈرۈل ەن چۈشگگۈرۈل ەنلىكىە كېگگيىن ق ئەرەبگگچەبولغانلىقىدىن  ئەرەبچەنۇسخىلىرىنىى 
اراشنى . بۇ ك زقپەيدا قىلىدۇبولسا ئۇ قەۋمنىى تىلىغا تەر ىمە قىلىنغانلىقىدەك ۋە ىي تىلى چۈشەنچىسىنى 

لىرىدا ئا ىز ۋە توقۇلمگگا  ەدىگگس كاتې ورىيىسگگى ئىچىگگدە مۇئگگامىلە كىتاب ياقىاليدىغان رىۋايەتلەر پىرىنسىپ
ئارىسگگىدا مۇشگگۇنداق  ئەرەبگگچەر  ەمئىيىتىگگدە ۋە ىگگي تىلگگى ۋە قىلىنغگگان بولۇشگگىغا قارىمگگارە مۇسگگۇلمانال

 مۇناسىۋەت  اسىل قىلىئتا مۇ ىم رول ئوينىماقتا.
دەپ ئەرەپچىنىگگى باشگگقا  ەمئىيەتلەرنىگگى تىللىرىغگگا بولغگگان ئۈسگگتۈنلۈكى ئۇنىگگى » ەنگگنەت تىلگگىو 

خى ئگگۇزاقلىقالرنى تۇتقگگا قىلىگگپ . بۇ نۇقتىدا تىلنىى بايلىقىە ئۇ ئىپادىلى ەن كە  مەناچرە تگگارىقارىلىئىدۇر
ۋە  ئىگگرادەئىال گگى  دەپ قارىلىئگگىغاتۇرۇپ بىر نەتى ى ە ئېرىئىل ەن ئەمەس. ئەرەپچىنىى  ەننەت تىلى 

قۇرئاننىگگى . تۈرتكە بولغان ك ز قاراش ئاچيىتەن ئەرەپچىنىى تالالنغانلىقىدەك باشقا پۈتۈن تىلالر ئارىسىدا 
ە مۇشۇنداق بىگگر قانائەتنىگگى پەيگگدا بولۇشگگىدا تەسگگىرى بگگار. بۇخىگگل بولۇشى مۇسۇلمان  ەمئىيتىد ئەرەبچە

بولسگگاە كگگ پ مەسگگىلە بولمگگايتتىە  قاتارىدا قوبۇل قىلىنغان ك زقاراش پەقەت ئەپسانىۋى ئېتىقاد شەكىللىرى
تگگارىخى بگگويىچە دىننىگگى  ئىگگدىەر قايرىگگپ قويۇلغانگگدا ئىسگگالم  مۇستەسگگناچر بىگگر چەتگگتەچاتاق بگگولغىنى 

. يەنى ئەرەپ تىلىنى ئۇلۇغلىغان  الگگدا دىننگگى قىلىنغانلىقىدۇر ۇخىل ك زقاراشنىى ئاساس ە بچۈشىنىلىئىد

  ىگگە چزىمكگگىە قويگگۇش ئەسگگلىتىپ شۇنى چۈنۈ خاتا چۈشىنىلىپ قىلىئنىى ئالدىنى ئېلىش ئ چۈشەن ەن.

ت قىلغگگان دىقگگقە مەنىسگگى ە ئىپادىلەيگگدىغان سگگ زىنىى  ەربىگگر تىلنىى قىلىنغان نازىل ۋە ىي شۈبىھىسىزە
ئاساستا چۈشىنىش كېرەكە ئەممگگا دىننىگگى پەقەت ئگگۇ تىلنىگگى چۈشگگەنچە دۇنياسگگىغا بەنگگت قىلىنىئگگىمۇە 
ۋە ىينىى ئەسلىدە نىئان قىلغان نۇقتىلىرىنىى روياپقا چىقالماسلىقىدا مۇ ىم توسالغۇ پەيدا قىلغانلىقىنىمۇ 

نسگگە ئىپادىلەنسگگۇنە نەتىگگ ە ئىتىبگگارى دىققەتتىن قاچۇرماسلىق كېرەك. چۈنكى قايسى تىل بىگگلەن ئىپادىلە
چى رادىن خالى بولغان كاچم ئى ىسى ئالال نىىە كاچمنى بىر تىل قۇرۇلمىسىغا رىئايە قىلغان  –بىلەن چەك 

ئاساستا نازىل قىلىئى زۆرۈرىيەتتۇر. بۇ سەۋەپتىن بۇ زۆرۈرىگگيەتكە سگگەل قگگاراپ ئېلىگگپ بېرىلغگگان مگگۇچ ىزە 
 ئەرەبگگچەيىدۇ. بۇ تېمىنىى تېخىمۇ چۈشىنىئلىك بولۇشى ئۈچگگۈن قۇرئاننىگگى ئىال ى كاچمغىمۇ بىر چەك قو

 . كېرەك توختىلىئىمىز زراقا نازىل قىلىنغانلىقىنى قانداق چۈشىنىش تېمىسىدا ئ

 
 نازىل بولۇشىنىڭ ماھىيىتى ئەرەبچەقۇرئاننىڭ  -5

 
37 İbn Arrak, a.g.e, I, 140; Suyut, a.g.e, I, 18.  
38 İbn Arrak, a.g.e, I, 140.  
39 Suyuti, Camiu’s-Sağir, Daru’l-Fikr, Beyrut, I, 447; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, Mektebetu İbn 

Teymiye, kahire, XI, 185; hadisin mevzu olduğu genel olarak ifade edilmesine rağmen, yaptığımız 

taramada, hadis külliyatı içerisinde elliden fazla eserde bu rivayete rastlanılmaktadır.  
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لەن نازىل قىلىنغگگانلىقى تىلغگگا ئىكەنلىكى ۋە ئەرەپ تىلى بى ئەرەبچەپەرقلىق ئايەتلەردە قۇرئاننىى ئوچۇق 
ئگگايەت  سگگۈرە  -3ئايەت  سۈرە زۇخرۇف  -2نازىل قىلىنىئىە سۈرە يۇسۇف  ئەرەبچەئېلىنغان. قۇرئاننىى 

ئگگايەتلەردە  ەرخىگگل مەزمگگۇنالردا تىلغگگا  -28ئايەت  سگگۈرە زۈمەر  -7ئايەت  سۈرە شۇرا  -195شۇئارا 
و سگگۈپىتى پەقەت قۇرئانىگگى تىلگگى بىگگلەن ئەرەبگگچەن » ئېلىنغان. قۇرئاننىگگى ئگگ زى ە ئاچقىگگدار ئىئگگلەتكە

قاراشگگنىمۇ ئگگ ز  -مۇناسىۋەتلىك سۈپەت ئەمەس  يەنەە تىل ئ زىگگدىن مۇسگگتەقىل بولمىغگگان كۈلتگگۈر ۋە كگگ ز 
شۇڭالشقا دىنى چۈشەنچىنىى شەكىللىنىئى ە با ا بەرگىنىمىزدەە ئۇنى  40ئىچى ە ئالىدىغان سۈپەتلەشتۇر.

ە بۇزۇقچىلىقتىن باشقا بىر نەرسگگە ئەمەسگگتۇر. ئۇرۇنۇشتتىن ئايرىپ چۈشىنىئكە نازىل بولغان مەدەنىي مۇ ى
مۇ ىتتىن ئايرىگگپ چۈشىنىئگگكە تىرىئگگقانالر  كۈلتۈرنازىل قىلىنغانلىقىغا قارىمار  ئەرەبچەئەمما قۇرئاننىى 

ە ئائىگگت ئۇرغۇسىە ئۇنىى مەلۇم  ەمئىيەتنىى تىلى ۋە مەلۇم بىر  ۇغراپىيەگ ئەرەبچەمەۋ ۇت. قۇرئاننىى 
 ئىكەنلىكى ە ك پىنچە سەل قارالغان. 

نازىل قىلىنىئىنىى  ېكمىتگگى توغرىسگگىدا ئېيتقگگانلىرىنى  ئەرەبچەبۇ توغرۇلۇق ئىبنى كەسىرنىىە قۇرئاننىى 
تىلالرنىگگى ئە  پاسگگا ەتلىكە ئە   ئەرەبچەنازىل قىلىغان  چۈنكى  ئەرەبچەئەسلەش يېتەرلىكتۇر: »قۇرئان 

كگگ پ مەنە قۇرۇلمىسگگىغا ئىگگ ە بولغگگان تىلگگدۇر. شۇڭالشگگقا ئگگالالھە ئە  ئۈسگگتۈن ئېنىقە ئە  بار ۋە ئە  
نىە ئە  ئۈستۈن تىل بىلەنە ئە  ئۈستۈن پەيغەمبەرگەە ئە  ئۈستۈن پەرىئتىلەرنىى ئەلچىلىك قىلىئى كىتاب

لىرىمىزدا مۇشگگۇنىڭغا ئوخئگگاش نۇرغگگۇن ك زقاراشگگالرنى ئگگۇچرىتىش كىتگگابتەپسگگىر  41بىلەن نازىل قىلغان.و 
تىگگل بىگگلەنە ۋە ىگگي ئوتتۇرىسگگىدا ئومگگۇمەن پگگارالېللىق شگگەكىللەن ەن ۋە  نمۇمكىن. ۋە ىي نازىگگل قىلىنغگگا

نازىل قىلىنىئگگىنى ئاسگگاس قىلىگگپ  ئەرەبچەۋە ىي ە بىرىل ەن ئۇلۇغلۇقە ئۇ تىلغىمۇ بېرىلمەكتە. قۇرئاننىى 
ىگگدە ئە  چگگو  تەسگگىرنى پەيگگدا تۇرۇپە ۋە ىي نازىل قىلىنغان تىل بىلەن ۋە ىگگي ئارىسگگىدا قۇرۇلغگگان ئاچق

 قىلغانالرنىى بىرى ئىمام شافىئىدۇر.
نۇقتىسگگىدىن تىلالرنىگگى ئە  بېيگگى سگگ ز بگگايلىقى ئىمگگام شگگافىئىە ئەرەپچىنىگگى ئىپگگادە شگگەكىللىرى ۋە 

مۇمكىن  نىئىكەنلىكىنى ئاساس قىلىپە پەيغەمبەردىن باشقا  ىچبىر ئىنساننىى بۇ تىلنى تولۇق چۈشىنىئى
ئىمگگام شگگافىئى تىلنىگگى ئۈسگگتۈنلۈكىنى ئاسگگاس قىلىگگپ ئەگەشگگكۈچى بىگگلەن  42ارىغگگان.بولمايگگدۇ دەپ ق

ۋە بۇنىڭغا ئاساسەنە ئۈستۈن دەپ قوبۇل قىلىنغان بۇ تىلغىمگگۇ  مۇناسىۋەت قۇرغانئەگىئىل ۈچى ئارىسىدا 
 . ن ئەگىئىش كېرەكلىنى ئىپادىلى ەن ەر  ە ەتتى

ە تىلالرنىگگى كگگ رەان دەرى ىگگدە پەرقلىگگق بولغىنىغگگا بىرىنگگى چۈشگگىنەلمەيدىغ -»تىلگگالرە ئادەملەرنىگگى بىگگر

. كېگگرەك بولۇشگگى ستۈنۈ بەزىلىرىنىى بەزىلىرى ە ئەگىئىئى ۋە ئەگىئىل ەن تىلنىڭمۇ ئەگەشكەن تىلدىن ئ

. س زلى ەنلىرىدۇر تىلىنى پەيغەمبەرنىى بولغانلىرىە چيىق ئە  بولۇشقا ئۈستۈن  ە ەتتىن تىل ئادەملەرنىى
ئالالھ بىلىگگدۇ  ئەممگگاە ئۇنىگگى تىلىنگگى سگگ زلى ۈچىلەرنىى )ئەرەپگگلەر( بىگگر  ەرپگگتە  ياخئىسىنى( گەرچە)

 تىلگگالر پۈتگگۈن سگگىرت بۇنىڭگگدىن. ئەمەسگگتۇر  گگائىز گىئىئىەبولسىمۇ باشقا تىلالرنى س زلەيدىغانالرغا ئ

نىگگى ئۇ ئادەملەرنىڭمۇ پۈتۈن مەنسۇپ دىنالرغا ئىل ىرىكى پەيغەمبەردىن خۇددى. ئەگىئىدۇ تىلىغا ئۇنىى
  43.و بولغىنىدەك دىنىغا ئەگىئىئى كېرەك

ئىمام شافىئىنىى قۇرئاننىى ئەرەپچىسى توغرىسگگىدىكى مگگۇ ىم ك زقاراشگگلىرىغا دىقگگقەت قىلىگگش كېگگرەك. 
 

40 Ömer Özsoy, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Kitabiyat, Ankara, 2004, s,13.  
41 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’an, Beyrut, 1983, II, 466.  
42 Şafii, er-Risale, s, 27.  
43 Şafii, er-Risale, s, 28. 
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ئەمەسگگلىكىنىە بۇنىڭگگدىن سگگىرت قۇرئانگگدا ئەرەپچىگگدىن  كىتا بىر  ئەرەبچەچۈنكى ئۇە قۇرئاننىى پەقەت 
. شۇڭالشگگقاە دىننگگى تەكىتلەيگگدۇەلىمىنىگگى تىپىلمايگگدىغانلىقىنى باشقا  ىچقانداق بىگگر تىلگگدىن  ىچبىگگر ك

ئارىسگگىدا بىۋاسگگتە بگگاغلىنىش  اسگگىل قىلماقتگگا.  ىگگە شۈبىھىسگگىزە قۇرئاننىگگى  ئەرەبگگچەچۈشىنىش بىلەن 
چۈشىنىلىئى ئۇ نازىل قىلىنغان تىل بولغان ئەرەپچنى بىلىش بىلەن مۇناسگگىۋەتلىكتۇرە ئەممگگا بگگۇ يەردە بىگگر 

پەقەت ئەرەپ تىلى بىلەن چەكلىنىئىنىى قانچىلىك تگگوغرا ئىكەنلىكىنگگى ئويلىنىگگپ بگگېقىش پۈتۈن دىننىى 
. بېرىگگدۇ كېرەك. ئىمام شافىئى بۇ ك زقارىئى بىلەن قۇرئان نازىل قىلىنغان تىلنىى دوگماتىك ئىنىقلىمىسىنى

الر ئگگ زى ە ئەگەشگگكەن بۇ ئىنىقلىمىغا ئاساسالنغانداە قۇرئانە ئادەتتىكى بىر تىل بىلەن ئەمەسە بارلىق تىل

 ئېرىئگگكەن ئۈسگگتۈنلۈككە تگگۈپەيلى سگگ زلەيدىغانلىقى بىگگلەن تىگگل بگگۇ پەيغەمبەرمۇ بىلەنە تىل ستۈنۈ ئە  ئ

  44كىملىكى ە ئىرىئكەن. كىتا  بىر قىلىنغان نازىل بىلەن تىلى( ئەرەپلەرنىى) ئادەملەرنىى ئۈستۈن
ى مگگۇ ىم ك زقارشگگىداە قۇرئگگاننى چۈشگگىنىش ۋە قۇرئان ئىككىسى توغرىسگگىدىك ئەرەبچەئىمام شائى ىنىى 

قىلىنسا بۇ ك زقاراش نەتى ىسىدە قۇرئان ئىئلەتكەن تىل ئۇلۇغالنغان. شۇڭالشقا سۈننى مەز ەپ   مەقسەت
چۈشەنچىسىدە س زگە كگگ پرەك ئېتىبگگار بېگگرىل ەن ۋە قۇرئاننىگگى ئە  ئۈسگگتۈنلۈك چۈشەنچىسگگىنىى   كگگۈم 

 بولىگگدىغان سگگەۋەپ ئېرىئىئگگى ە سگگتۈنلۈككەۈ رغگگا قارشگگى ئسۈرىئى ە  ەمدە ئەرەپچىنىگگى باشگگقا تىلال

ىپ بگگۇ چۈشگگەنچىنىى ئىپادىسگگى سگگۈپىتىدەە شۇنداق قىل 45.قىلغان خىزمەت قىلىئىغا تەرەققىي پىكىرنىى

تارىخىدا ك پىنچە يگگۈزەكى چۈشگگەنچە بېگگرىل ەن ۋە  ئىدىيە ئىسالم يەتلىرى ەا قۇرئاننىى دوئېلغا چاقىرغان ئ

خئاش بىر تىكسىت ئوتتۇرىغا قويۇچلمايدىغانلىقىدەك ك زقاراشنى ياقىلىغان. ئايەتنىى قۇرئان تىكسىتى ە ئو
خىتابىدىن ئوخئاش بىر س زنىڭمۇ ئوتتۇرىغا قويۇچلمايدىغانلىقى قىياس قىلىنسىمۇە ك پىنچە قۇرئاننىى بىگگر 

ۇرىغگگا مىنىى ئوتتسىسگگتېمىغا ئوخئگگايدىغان  ئىلىمگگ ە ۋە سىسگگتې كەلگگ ەن پۈتگگۈن  الىتىگگدە ئېلىگگپ
ە س زگە تېخىمگگۇ كگگ پ ئە مىگگيەت بېرىلىئگگى تەكىتلەنسىمۇتېخىمۇ بەك  ئە ۋالە قويۇچلمايدىغانلىقىدەك 

 .غان ئەرەپچىنىى ئۇلۇغلىنىئىدۇرۋە ىي نازىل قىلىن
 
 نەتىجە -6

ئەرەپ تىلىغا بېرىل ەن بۇ مەنە سەۋەبىدىن تىلنىى چۈشىنىلىئى نۇقتىسىدا تارىختىن بىرى بەزى مەسىلىلەر 
ئوقۇتۇشگگىدىمۇ ئوخئگگاش مەسگگىلىلىلەرنىى ك رۈلىئگگى ە سگگەۋەپ بولغگگان. كونگگا  ئەرەبگگچەرۈل ىنىگگدەكە ك 

ئۇسلۇپتىكى ئوقۇتۇشنىى داۋامالشتۇرۇلىئىغا بولغان قەتئىيلىگگكە تىلنگگى ئۇلۇغاليگگدىغان ك زقاراشگگقا خىلگگى 
سىرلىقالشگگتۇرۇلغانلىقى تەسىرى بار دەپ قارايمىز. بۇ سەۋەپتىن بىر ئاچقە ۋاستىسى دەپ قارىلىدىغان تىگگل 

ئۈچۈنە مەسىلىنى  ەل قىلىئنىى ئورنىغا ئۇنىى ئ زى بىر مەسىلى ە ئايلىنىپ قالغان.  البۇكىە قۇرئاندىمۇ 
ۋەياكى پەيغەمبىرىمىزنىگگى  اياتىگگدىمۇ بۇنىڭغگگا ئاسگگاس قوبگگۇل قىلغىلگگى بولىگگدىغان  ىچقانگگداق ئۇچگگۇرنى 

رىنسىپلىرى نۇقتىسگگىدا بىگگر قەۋمنىگگى يەنە بىگگر قەۋمگگ ە ئۇچراتقىلى بولمايدۇ. چۈنكى قۇرئاننىى ئاساسى پ
ئۈستۈنلۈكى بولمىغىنىگگدەكە بىگگر تىلنىڭمگگۇ يەنە بىگگر تىلغگگا ئۈسگگتۈنلۈكىنى ئوتتۇرىغگگا قويالمگگايمىز. ئەدەبىگگي 
نۇقتىدىن بەزى تىلالرنىى باشقا تىلالرغا قارىغاندا تېخىمۇ بار بولۇشى  ىچقانداق بىر شەكىلدە ئۇ تىلنىگگى 

غا يگگگول ئاچماسگگگلىقى كېگگگرەك. ئ تمۈشگگگتىن بۈگگگگۈن ىچە دىننىگگگى تگگگوغرا چۈشگگگىنىلىپ ئۇلۇغلىنىئگگگى
چۈشىنىلمى ەنلىكى نۇقتىسىدا تىلغا مۇشۇنداق ئۇلۇغالش خائىئىدا مۇئامىلە قىلىئنىى قانچىلىگگك تەسگگىر 

 
44 Mustafa Öztürk, Kur’an Dili ve Retoriği, Kitrabiyat, Ankara, 2002, s, 86.  
45 Mustafa Öztürk, a.g.e, s, 92.  
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م ە قەلە  تىمىنى  بىر مۇشۇنداق  چۈنۈ قىلغانلىقى  ەققىدە توختىلىئنىى زۆرۈرىيىتىنى تونۇپ يەتكەنلىكىمىز ئ

ئېلىش ئىھتىيا ى  ېس قىلدۇق.  ىە شۈبىھىسىزە توغرا ۋە ياكى خاتالىق نۇقتىسگگىدا بگگۇ تىمگگا ئگگايرىم بىگگر 
 تەتقىقاتقا مۇ تاج.

 تا ى ۈل سەمەت تەر ىمان: 
 


