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 تەھلىل جەھەتتىن ئىسالمىزم نى«بىلىك قۇتادغۇ»

 سۆز ئىككى بىر ھەققىدە زۆرۈرىيىتى قىلىشنىڭ
 

  

 *قۇربان نۇرئەھمەت

 

ى قىسقىچە  قىلىنغان قوبۇل دەپ بىرى نەمۇنىلىرىدىن مۇكەممەل ئەڭ ئەدەبىياتنىڭ ئىسالم تۈرك  :مەزمۇن 

 ۋە مۇھىت يېتىشكەن مۇئەللىپ ئاالھىدىلىكى، دەۋرىنىڭ يېزىلغان ئەسەر بۇ قىلغاندا، تەتقىق بىلىكنى قۇتادغۇ

 تەتقىق جەھەتتىن دىنىي ئەسەرنى مەزكۇر تۇتۇلغاندا نەزەردە ئېلېمېنتالر قاتار بىر قاتارلىق مۇھتەۋاسى ئەسەرنىڭ

 ئاخىرىغىچە باشتىن قاراپ نۇقتىسىدىن پۈتۈنلۈك بىر ئەسەرنى .بولىدۇ مەلۇم ئىكەنلىكى زۆرۈر نەقەدەر قىلىشنىڭ

 ۋەتىنىمىز .بولىدۇ نامايان ئېنىق تېخىمۇ بولمىغانلىقى بولۇپ ئورۇنلۇق قاراشنىڭ يۇقىرىدىكى ۋاقىتتا  چىققان ئوقۇپ

 ھەر .قىلىندى تەتقىق نۇقتىالردىن خىلمۇخىل ئەسەر بۇ ئەللەردە باشقا  شۇنداقال تۈركىيەدە، ۋە تۈركىستاندا شەرقىي

 ئەمما  .قىلدى تەپسىر شەكىللەندۈرۈپ يېڭىدىن ھالدا قىلغان مەركەز قارىشىنى دۇنيا  نىڭئۆزى ئەسەرنى تەتقىقاتچى

 ئۆزىدە ھالدا ئەتراپلىق مەسىلىلىرىنى رېئال دىنىنىڭ ئىسالم يېزىلغان، شارائىتىدا كۈلتۈر ئىسالمىي ئۇنىڭ

 ئەسەرگە بىر ۋاھالەنكى. قالدى ئۇنتۇلۇپ ھالالردا كۆپىنچە تەرىپى ئېنسىكلوپېدىيەلىك مۇجەسسەملەشتۈرگەن

 ئەربابى ئىلىم بارىدىغانلىقى ئېلىپ كېتىشكە چەتنەپ مەقسىتىدىن مۇئەللىپنىڭ بەرگەندە باھا  ئۈستىدىن پارچىالر

  .مەسىلە بىر قىلغان قوبۇل

 قەلەمگە تەرىپىدىن مۇتەپەككۇر بىر مۇسۇلمان مۇھىتتا، بىر ئىسالمىي بىلىكنىڭ قۇتادغۇ ئاۋۋال ھەممىدىن

 غا ( ئارسالنخان سۇاليمان ئىبنى ئەلى ئەبۇ يەنى قاراخان بۇغرا ئۇلۇغ تاۋغاچ)  ھۆكۈمدار بىر مۇسۇلمان يەنە ئېلىنىپ

 شارائىتنى بىر مۇشۇنداق مانا  بەرگەندە باھا  ئەسەرگە بۇ ئۈچۈن شۇنىڭ .كېرەك ئۇنتۇماسلىق قىلىنغانلىقىنى تەقدىم

 تۇرۇپ دۇنياسىدا تەپەككۇر مۇئەللىپنىڭ قىلغان تەتقىق ئەسەرنى بىر ھەرقانداق .ياخشى قويمىغان قاچۇرۇپ كۆزدىن

 بىلىكنىڭ قۇتادغۇ بىلەن مەلۇمات پاراگرافلىق بىرقانچە تەتقىقاتىمدا قىسقىغىنا  بۇ مەن .كېلىدۇ توغرا چۈشىنىشكە

 بولۇپمۇ زىيالىيلىرى تۈركىستان شەرقىي ئەپسۇسكى .تىرىشىمەن ئۆتۈشكە ئەسلىتىپ ئەھمىيىتىنى جەھەتتىكى دىنىي

 لېكىن .شاھىتمىز بايقىيالمىغانلىقىغا  تېخىچە جەۋھەرلەرنى قىممەتلىك ئەسەردىكى بۇ تەبىقىسى ئۆلىما  دىنىي

 .ئىمكانسىز بېرىش يورۇتۇپ مەنىدە ھەقىقىي تەرىپىنى دىنىي ئەسەرنىڭ بىلەن يازما  بىر بەتلىك قانچە بىر مۇشۇنداق

 ئوقۇرمەنلەرگە يوقلىقىنى مۇددىئايىمنىڭ بىر بۇنداق ياكى بېرەلمەيدىغانلىقىمنى مەلۇمات تەپسىلىي يەردە بۇ شۇڭا 

 .قويماقچىمەن بىلدۈرۈپ باشتا 

 

  مۇقەددىمە 

 ئېتنىك مۇرەككەپ تاپقان تەركىب ئايماقلىردىن كۆپلىگەن خەلقلەرنىڭ تۈركىي خەلقى، تۈركىستان شەرقىي

 خەلقنىڭ شۇ ئەنە ئەسەرلىرى سەنئەت مەدەنىيەت، قىلىنغان بەرپا  تۈركىستاندا شەرقىي .خەلق بىر ئىگە تۈزۈلۈشكە
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 ئېتىقادلىرى، دىنى تارتقان يىلتىز چوڭقۇر بەتلىرىدە تارىخ بىللە بىلەن مەۋجۇتلۇقلىرى .مەھسۇلى ئەمگىكىنىڭ ئورتاق

 ھازىرلىغان زېمىن چىقىشىغا  ئوتتۇرىغا  ئەسەرلەرنىڭ مەزكۇر تەجىربىلىرى ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ئادەتلىرى،- ئۆرپ

 شەرقىي بولغان پارچىسى بىر ئايرىلماس ئەللىرىنىڭ ئىسالم دۇنيا  جەھەتتىن ئېتىقادى .ئامىلالردۇر ئاساسلىق

 مەزگىلدە بىر ياشاۋاتقان چاغلىرىنى بالىلىق خەلقى دۇنيا  تەڭ بىلەن قىلىش قوبۇل دىنىنى ئىسالم خەلقى، تۈركىستان

 قەدەم مۇھىتىغا  نەزەرىيەۋى نىڭ«ھەرىكىتى تۇغۇلۇش يېڭىدىن» ئاللىقاچان ئېيتقاندا بويىچە تەبىرى زامانىمىزنىڭ

 دىننىڭ شۇ بولسا، قىلغان ئېتىقاد دىنغا  قايسى ئۆتمۈشىدە خەلقى تۈركىستان شەرقىي  .[1] ئىدى بولغان قويۇپ

 مەيدانغا  ئەسەرلەر خاراكتېرلىك مەركىزى ۋە يېتىلدۈردى شەخسلەرنى ئابىدەۋىي ئۆپچۆرىسىدە قاراشلىرى ئىدىيەۋى

 نوپۇسلۇق خەزىنىسىنىڭ مەدەنىيەت دۇنيا  ئەمەس، ئۈچۈنال خەلقلەر يەرلىك بەزىلىرى ئەسەرلەردىن بۇ .چىقاردى

 ەندەپەخىرلەنگ ئۆزلىرىدىن خەلقىنىڭ تۈركىستان شەرقىي كۈندە بۈگۈنكى .ئالدى ئورۇن قاتارىدىن بايلىقلىرى

 ، بۇددىزم شامانىزم، ئاساسەن مىراسلىرى، خورىماس دائىر مەدەنىيەتكە مەنىۋى ۋە ماددىي ئۆتەلمەيدىغان سانىماي

 ئىجادىيەتلەردىن ياراتقان ھالدا باغلىق بۇنىڭغا  ۋە تەسەۋۋۇرى تەڭرى ئىساالمزىملىق ئاخىرىدا ئەڭ ۋە مانىخېئىزىم

»قۇتادغۇ  ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ پەيالسوپ مۇسۇلمان مەشھۇر بىرى ئەسەرلەردىن شۇنداق ئەنە .تاپقان تەركىب

 .ئەسىرىدۇر ناملىق بىلىك«

 ئەسەرلەر تېمىدا بۇ ئالدىدىمۇ ئۇنىڭ .ئەمەس ئەسەر تۇنجى تارىختىكى جەھەتتىن تېما  باش «بىلىك قۇتادغۇ»

 .كەلدى ئىزدەپ يولىنى سائادەتنىڭ-بەخت تۈردە داۋاملىق ھازىرغىچە ئۆتمۈشتىن ئىنسانالر دەرۋەقە .يېزىلغان

 347-429 ( ئىلگىرىكى مىالدىيەدىن) ئەپالتۇننىڭ بولغان بىرى قەدىمىيلىرىدىن ئەڭ مەنبەلەرنىڭ يازما  كىالسسىك

 ئەسەردە بۇ ئەپالتۇن ئۇ . ھېسابلىنىدۇ مەھسۇالتى دەسلەپكى ۋە بىرى ئارزۇالردىن مۇشۇنداق چۈشەنچىسى «دۆلەت»

 شەكىلدە نەسرى مۇناسىۋەتلىرىنى يېزىلىق بىلەن شەھەرلىك خۇسۇسەن ۋە ھەقىقەت قۇدرەت، ، باراۋەرلىك ياخشىلىق،

 قۇرۇشنىڭ قانداق دۆلەتنى ياخشى ئەڭ ۋە بېكىتكەن قىلىپ نۇقتىسى ھەرىكەت تېرمىنالر بۇ ئۇ .قىلغان بايان

 ئىزدىنىشلىرى يولىدىكى سائادەت- بەخت ئىنسانالرنىڭ ئەسىرلەردە كېيىنكى .تەسۋىرلىگەن ئاساسىنى نەزەرىيەۋى

 تەرىپىدىن  (950-872) فارابى نەسىر ئەبۇ بايراقدارى ئىدىيەنىڭ التۇنچىپئە يېڭى دۇنياسىدا مۇسۇلمان

 ۋاپاتىدىن ئۇنىڭ .چىقتى ئوتتۇرىغا  يېڭىدىن قىياپەتتە ئىسالمى ئەسەردە ناملىق دە«ئاھالىسى شەھەر پەزىلەتلىك»

 مۇتەپەككۇرى تۈرك كاتتا  قىلغان تەھسىل ئىلىم ۋە بولغان چوڭ تۇغۇلۇپ مۇھىتتا  ئەينى كېيىن ئەسىر بىر تەخمىنەن

 بەخىتلىك ئىنساننى كېڭەيتىپ تخېىمۇ يولنى بەرگەن ئېچىپ مۇقەددەملىرى ) ؟( - 1070 ھاجىپ خاس يۈسۈپ

 ھەم قەلەمداشلىرىدىن ماۋزۇدا ئوخشاش نەتىجىدە .چىقتى ئويلىنىپ قايتا  ئۈستىدە ئاساسى نەزىريەۋى قىلىشنىڭ

 روياپقا  ئەسەرنى بىر يېڭى پەرقلىنىدىغان بىلەن خىلمۇخىللىقى تېىمىلىرىنىڭ ئىشلىگەن ھەمدە ۋە شەكلى بايان

 ئۇتوپىك دەۋرلەردە كېيىنكى .قالمىدى توختاپ بىلەن ھاجىپ خاس يۈسۈپ ئىزدنىش يولدا بۇ ئەلۋەتتە .چىقاردى

 ،«ئۈتۈپيا » (Thomas Moore، 1478-1535) مورنىڭ توماس دۇنياسىدا غەرب تەلپۈنۈشلەر، بولغان دۆلەتكە

-Aldous Huxley، 1894) ھۇكلېينىڭ ئالدوس ،«دۆلىتى قۇياش» (Campanella،1568-1639) كامپېنىلالنىڭ

 ئەسەرلەر دېگەندەك «1984» ، (George Orwel، 1903-1950) ئورۋېلنىڭ جورج ۋە «دۇنيا  يېڭى» ،(1963

  .داۋامالشتى بىلەن
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 خىرىستىيان ئەللىرى ياۋروپا  دەۋردە باشلىغان يېزىشقا  ئەسەرنى بۇ ھاجىپ خاس يۈسۈپ قىسقىسى

 شەكىللىنىپ تېخى دۆلەتلىرى مىللىي كەلگەن بىرلىككە يۈرگەن، تېنەپ ئىچىدە تۈتەكلىرى-ئىس ئىالھىيەتچىلىكىنىڭ

 باشقۇرۇش دۆلەت بويىچە قانۇن ھالقىپ سىستېمىسىدىن باشقۇرۇش جەمئىيەت تايىنىپ ئادەتكە -ئۆرپ چىقمىغان،

 ئىچكى كېسەللىكلەر، يۇقۇملۇق ئەسىردە ئوتتۇرا ياۋروپا  چۈنكى  .[2] ئىدى باسقۇچتا  بىر كۆتۈرۈلەلمىگەن باسقۇچىغا 

 پوپالرنىڭ ئىش ھەممە ۋە قىلمىغان تەرەققىي پەن -ئىلىم .ئىدى دەۋر بىر چىققان ئەۋجىگە ئىسيانلىرى خەلق ئۇرۇشالر،

 دەۋرىدىكى ئەسىر ئوتتۇرا بالدۇر بولۇپمۇ .چەكلىنەتتى بىلەن دائىرىلەر قىلغان رۇخسەت ئۇالر بىلىم .ئىدى ئىلكىدە

 ئىنساننىڭ نەزىرىدە ئۇالرنىڭ .ئىدى ھاكىم كۆزقارىشى ئېتىقادىنىڭ دىنى خىرىستىيان يېيىلغان كۆلەمدە كەڭ ياۋروپادا

 ئۆتكەنسېرى ۋاقىت پەقەت .ئىدى گۇناھكار تۇغۇلۇشتىنال ئىنسان .قارىالتتى دەپ مەنبەسى مەنپىيلىكنىڭ تەبىئىتى

 - 15 ئاران ئېقىمى پىكىر بۇ .باشلىدى كۆرۈنۈشكە ساھىللىرى بولۇشنىڭ پەيدا پىكرى «تۇغۇلۇش يېڭىدىن»

  .باشلىدى كۆرسىتىشكە سىرىنىتە ئۆزىنىڭ كەلگەندە ئەسىرلەرگە

 جەھەتتىن مەزمۇن »قۇتادغۇ بىلىك« ئېيتقاندەك، ئۆتكۈر ئابدۇرېھىم مەرھۇم .قايتايلۇق تېمىمىزغا  ئەسلى

 سىياسىي، دەۋرىنىڭ سۇاللىسى قاراخانىيالر يەنى ئىدېئولوگىيەسىنى، ئىجتىمائىي دەۋرنىڭ تارىخىي بىر پۈتۈن

 سەنئەت ۋە ئەدەبىيات مائارىپ، ۋە پەن -ئىلىم دىن، ۋە پەلسەپە ئۆلچەملىرى، ئەخالق ۋە قانۇن تۈزۈم، ئىجتىمائىي

 ۋە ئۇيغۇر قەدىمكى جەھەتتىن ژانىر ۋە ئۇسلۇب .قامۇستۇر بىر مۇجەسسەملەشتۈرگەن ئۆزىدە ساھەلەرنى قاتارلىق

 ئەدەبىي ئۇيغۇر ئەسىردىكى -XI .ئەسەر بىر كۆرۈلمىگەن مىسلى زامانغىچە شۇ ئەدەبىياتىدا خەلقلەرنىڭ تۈركىي باشقا 

 دىنىي خەلقىنىڭ تۈرك قىلغان مەركەز قاراخانىيالرنى دەۋردە ئەينى  .[3] نەمۇنىسى ياخشى ئەڭ تىلىنىڭ

 .تەسۋىرى جانلىق مەپكۇرىسىنىڭ

 بەختلىك ئىنسانىيەتنى ئىچىدە مۇھىت ياشىغان ئۆزلىرى مۇئەللىپ بىر ھەر ئۆتۈلگەن كۆرسىتىپ يۇقىرىدا

-ئۆرپ دەۋرنىڭ ياشىغان ئۆزلىرى ئەسەرلىرىدە .ئىزدەنگەن ئۈستىدە چارىلىرى ئېرىشتۈرۈشنىڭ شارائىتىغا  تۇرمۇش

 .قويغان ئوتتۇرىغا  كۆزقاراشلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ تۇرۇپ قىلىپ مەركەز تەجرىبىسىنى ئىلمىي ۋە شارائىتى تۇرمۇش ادەت،ئ

 شارائىتنىڭ ۋە مۇھىت تۇرغان ئوراپ ئۇنى ئىجادىيىتى يازغۇچىنىڭ ئېيتقاندا بويىچە بىرىتە زىيائىنىڭ ئەھمەد مەرھۇم

 زاماندا ئەينى ۋە يېتىشكەن دەۋرىدە ئالتۇن قەۋملەرنىڭ تۈركىي ھاجىپمۇ خاس يۈسۈپ  .[4] ھېسابلىنىدۇ مەھسۇلى

 مۇتەپەككۇر بىر ئىگە رولىغا  كۆۋرۈكلۈك ئوتتۇرىسىدا تەبىقىسى ئاقسۆڭەكلەر بىلەن قاتلىمى تۆۋەن جەمئىيەتنىڭ

 ئۇرغۇسى بىلىم ئەسىرىنى ئۇنىڭ .ئىزدەنگەن ئۈستىدە يوللىرى قىلىشنىڭ بەرپا  دۇنيا  بىر گۈزەل بىلەن سۈپىتى بولۇش

  .ئامىل مۇھىم ئەڭ قازاندۇرغان ئۆزگىچىلىك ئەسەرگە ئاتىشى بىلەن

 ھەممە .ئىپادىلىگەن نارازىلىقىنى ئەھۋالدىن ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي زامانىسىدىكى ئۆز ئەسىرىدە شائىر

 بەرپا  توپى ئىنسانالر ئىلىملىك پەزىلەتلىك، كۆڭلىدە ئۇنىڭ تەشنالىقى، بولغان بولۇشىغا  ئىنسان ياخشى كىشىنىڭ

 سۇ جايدىن بىر بۆرە بىلەن قوي خەلق، مەرىپەتلىك ياشايدىغان ئاسايىشتە ھاكىمىيەت، ئادالەتلىك ئارزۇسى، قىلىش

 شۇنىڭدەك ۋە كۆپىيىشى ئالىمالرنىڭ يوقىلىپ نادانالرنىڭ قۇرۇلۇشى، تۈزۈمى ھايات ئىجتىمائىي بىر تىنچ ئىچىدىغان

 قاراخانىيالرنىڭ دەۋر ئەينى چۈنكى .قىلغان ئارزۇ يارتىلىشىنى دەۋر بىر قويۇلغان يول ئىشالرنىڭ ياخشى نۇرغۇن

 چۈشكۈنلىشىپ، جەھەتتىن ئىچكى نۆۋىتىدە زۆئ بولسىمۇ دەۋرى يەتكەن ۋايىغا  تازا مەرىپەتتە-مئىلى تەرەققىيات،

 كەتكەن كۆپىيىپ جېدەللەر-ئۇرۇش ئۆزئارا ماجىرالىرى، ئوردا ئۆلتۈرۈش، بىرىنى-بىر تۇتقان، يۈز قاراپ پارچىلىنىشقا 
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 بايقىغان ئالدىن ئاقىۋىتىنى ئەھۋالالرنىڭ بۇ شائىر .ئىدى  كەتكەن يامانلىشىپ بارغانسېرى ئەھۋالى دۆلەتنىڭ ۋە

    .[5] ئىدى

 قىلىدىغان ئىگە سائادەتكە كىشىنى .ياخشلىقتۇر ئاچقۇچى ياخشىلىقنىڭ پۈتۈن قىلىشىچە بايان مۇئەللىپنىڭ

 ئاۋاتلىقىنى ئەليۇرتنىڭ .بۇرايدۇ دىققىتىمىزنى مەرتىۋىسىگە يۈكسەك ئىلىمنىڭ قەدەمدە ھەر ئېيتىپ دەپ ئىلىم نەرسە

 .باغلىق بولۇشىغا  بىلىملىك ئۇنىڭ كامىللىقى ئىنساننىڭ .قانۇندۇر توغرا بولسا  ئاساسى ئادالەتنىڭ .باغاليدۇ ئادالەتكە

 يامان ئىنسانالرنى .بېغىشلىغان ئەقىلگە ھۆرمەتنى پۈتۈن .ئەيىبلىگەن قاتتىق نادانلىقنى ئەسەردە مۇئەللىپ

 ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلەن ئىزلىرى-ئىش ياخشى قالدۇرغان ئۆزى ھاياتقا، ئەبەدىي كىشىنىڭ .توسقان قىلمىشالردىن

 :پاكىتالردۇر بېرىدىغان دەلىللەپ قاراشالرنى يۇقىرىدىكى مىسراالر تۆۋەندىكى  .[6] قويغان ئوتتۇرىغا 

  

 .ماڭا  ئېيت .تويىدۇ كىم ساڭا  !ياخشى ئى. 923

 .ساڭا  ئاچتۇرمەن ئەمدى مەن .كەل قىنيې         

 

 بەگلىك، ماڭا  كەلسە بىلەن يامانلىق.  925

 .ساڭا  قويارمەن بەگلىك، بۇ كېرەكمەس          

 

 تىلەك، ئولسا  گەر دۇنيا  ئىككى ساڭا . 226

  .ئەيلەمەك ئېرۇر ياخشىلىق ئامالى         

   

 ئۆزۈڭ، تىلىسەڭ بولماق ياخشى ئەگەر. 227

 .سۆزۈڭ ئۆزگە قوي .قىل ياخشىلىق يۈرۈ،        

 

 قىممەت، بىلىمدىن بار نېمە اھانداج. 260

 .سەت بەكمۇ ئۈچۈن ئەر دېسە »بىلىمسىز         «

 

 بولۇر، ئاغرىق بارچە كىشى بىلىمسىز. 157

 .لۈرئۆ تىرىكال ئۇ داۋاالنمىسا         

 

 .ئىرۇر تۈرۈك بىر كۆككە قانۇن ئادىل .3463

 .يىقىلۇر ئاسمان قانۇن ئۇ بۇزۇلسا  

 

 مۇبادا، بەگلەر قانۇنلۇق ئەسەر يوق. 3464

 .خۇدا بۇزاتتى زېمىننى قات يەتتە 
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 دېگىل، »سىز« ئۇنى دېسەلەر، »سىز «سېنى .4310

 .سۆزلىگىل جاۋاپ ياخشى ئۇنىڭدىنمۇ 

 

 .يارار ئەشلىككە ئەقلى زئۆ اقىلغا ئ .  320

 .ياغدۇرار قاغىش !بەس ئېتىنى نادانغا  

 

 تۈنى، قاراڭغۇ چىراغدەك ئەقىلدۇر . 288

 .سېنى يۇررۇتقاي .يۇرۇقلۇق ئۇ -بىلىم 

 

 بولمىغاي، ھۆرمەت بۆلەككە ئەقىلدىن .  297

 .الي ئۇچۇمال بىر ئۇ ئادەم ئەقىلسىز ئەقىلسىز 

 

 ئاساسى قىلىشنىڭ تەتقىق نۇقتىسىدىن ئىسالمىزم نى»بىلىك قۇتادغۇ  -« 1

 تەھلىل نۇقتىسىدىن پىرىنسىپلىرى ئاساسلىق دىنىنىڭ ئىسالم ئەسەرنى بۇ يېزىلغان تۇرۇپ مەيدانغا  ئىسالمىي

 كۆرۈشكە ئاشكارا ئوچۇق ئىپادىلىرىنى بۇنىڭ تە »بىلىك قۇتادغۇ« دەرۋەقە .كېرەك بولسا  پوزىتسىيە بىر توغرا ئەڭ

 ئومۇمەن مۇئەللىپلىرى ئەدەبىيات كىالسسىك خۇسۇسەن كېرەك، بولسا  ئامالسىزلىقتىن بەلكى ئىچىدە ۋەتەن .بولىدۇ

 ئىلىم ئىكەنلىكى تۇتۇم بىر خاتا  بۇنىڭ .كەلدى قىلىنىپ تەھلىل تۇرۇپ قىلىپ تەۋە ئېقىمالرغا  پەلسەپەۋى باشقا 

 پەرقلىرى جەھەتتىن تەۋەلىك ئىدېئولوگىيەلىك ۋە مېتود مەقسەت، مەنبە، . نەزەرىيە بىر قىلىنغان قوبۇل دۇنياسى

 .ھادىسە نورمال بولۇشى ئورتاقلىقالر مەسىلىلىرىدە نۇرغۇن بىلىملەرنىڭ)ئىنسانىي (بەشەرىي بىرگە بىلەن بولۇش

 نۇرغۇنلىغان قىلىنغان بايان سۈننەتتە ۋە قۇرئان .ئەمەس دىن ئىالھى تۇنجى يۈزىدىكى يەر دىنى ئىسالم ئەسلىدە

 ھەقىقەتلەر چىققان ئوتتۇرىغا  ئەسىردە  7- مىالدىيەنىڭ پەقەت ، قىلىنمىغان بايان ھېچقاچان تارىختا  لەر،ھەقىقەت

 تۈزۈتۈش خاتالىقالرنى .بۇيرۇيدۇ داۋامالشتۇرۇشقا  ئىشالرنى ياخشى كۆپلىگەن مەۋجۇت جەمئىيەتتىكى قۇرئان .ئەمەس

 جەمئىيەتلەردىمۇ خەۋەرسىز سۈننەتتىن ۋە قۇرئان ئادەتلەر يامان كۆپ تۈگەتكۈسىز ساناپ .سۇنىدۇ تەكلىپلەر ئۈچۈن

 ئېلىۋېلىش، قانۇنسىز مېلىنى باشقىالرنىڭ پاسات،-پىتنە شىكايەت،-غەيۋەت ، ئوغرىلىق .سانىلىدۇ قاتارىدا ئىشال يامان

 ئۇزاق تارىخىنىڭ ئىنسانالر قۇرئاننىڭ شۇنىڭدەك .بوالاليدۇ مىسال بۇنىڭغا  قاتارلىقالر ...لتۈرۈشۆئ ئادەم زۇلۇم،

 تەۋراتتىن قۇرئاننىڭ كېتىشى ئوخشىشىپ تەۋراتتىكىگە مەلۇماتلىرىنىڭ بەزى بەرگەن ھەققىدە ئۆتمۈشى

 مۇئەييەنلەشتۈرۈپ ھەقىقەتنى ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ھەزرىتى شۇنداقال .كۆرسەتمەيدۇ ئېلىنغانلىقىنى

 بىر ئۇنىڭ قىلىشى تەنقىد فېئودالالرنى رەھىمسىز ماختاپ، ئەمگەكچىنى ۋە ئەمگەك قىلىشى، تەنقىد ناھەقچىلىقنى

 خەلقئارالىق ئۇنى ئەسەرلىرىدە تەقىقاتچىلىرىمىز بەزى بىزنىڭ .قىلمايدۇ تەقەززا بولۇشىنى سوتسىيالىست

 قىلىدىغان ئىش ياخشى انداقھەرق  شۇنىڭدەك .قالىدۇ تاس كۆرسەتكىلى قىلىپ ئەزاسى بىر ئىنتېرناتسىيونالىزمنىڭ

  .بولمايدۇ ئېيتقىلى كېسىپ دەپ مۇسۇلمان كىشىنى بىر ھەرقانداق
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 ئەسىرلەردىكى - 12 - 11 ئېيتقاندەك ئىمىن مۇھەممەت ئابدۇشۇكۈر ئالىم تۈركىستانلىق شەرقىي يەردە بۇ

 ئاسىيا، ئوتتۇرا خىتاي، قەدىمكى ئۆزلەشتۈرۈلگەن تەرىپىدىن خەلىپىلىرى ئىسالم ئويغىنىشى مەدەنىيەت شەرق

 دەپ  [7] «كەلگەن مەيدانغا  ئاستىدا داۋامى نىڭ... مەدەنىيتى رىم ۋە گىرېتسىيە مىسىر، ، سۇرىيە ئىران، ھىندىستان،

 دەۋرلەردە ئۆتمۈش» شۇنىڭدەك .بولىدۇ ئېيتىشقا  دەپ قارىشى كۆز پارتىسىنىڭ كوممۇنىست خىتاي پۈتۈنلەي قاراش،

 بويىچە قارىشى ماتېرىيالىزم تارىخىي ماركسىزملىق قويۇپ، شارائىتتىن تارىخىي مۇئەييەن ئەسەرلەرنى بارلىق يېزىلغان

 [8] «بېرىش كۆرسېتىپ چەكلىمىلىكىنى ھەمدە رولىنى بىلەن ئەھمىيىتى تارىخىي ئۇالرنىڭ باھاالپ ۋە تەكشۈرۈپ

 گۈللەنگەن مۇقىم خانىدانلىقىنىڭ قاراخانىيالر بىلىك قۇتادغۇ .كېرەك بولمىسا  پوزىتسىيە بىر توغرا قارىشىمۇ

 ئەخالقىي، ، ھوقۇقى سىياسىي، ئىقتىسادىي، ، ئىدىيەسى پەلسەپەۋى مۇھىتىنىڭ تارىخىي ئاسىيا  ئوتتۇرا دەۋرىدىكى

 جاھاننامە بىر ۈرگەنمەركەزلەشت ئوبرازىنى ئېتنىك بىلەن قاراشلىرى جەھەتلەردىكى قاتارلىق ئېستېتىكا  ۋە مائارىپ

 ئاسىيا  ئوتتۇرا ئىسالمىيەتنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى تارىخىي خاس ئۆزىگە دەۋرنىڭ بۇ  .[9] كەلدى مەيدانغا  سۈپىتىدە

 تىل تۈرك قىلغان مەركەز تىلىنى خاقانىيە شۇنداقال تارتقانلقى يىلتىز چوڭقۇر تېخىمۇ ئارىسىدا خەلقلىرى

 .مۇمكىن قاراش دەپ مېۋىلىرىدىن غوللۇق دەسلەپكى سىستېمىسىنىڭ

  :مەسىلەن 

 ئىشىن، ھەل بىلەن ئادالەت قىلۇرمەن   809.

 .كىشىن ھېچ دەپ قۇل ۋە بەگ ئايرىماسمەن         

 

 تۇغقىنىم، يېقىن ئولسۇن، ئوغلۇم ېرەكك   817.

 .قونىقىم بىرەر ئۆتكۈنچى، يولۇچى،         

 

 ئالدىدا، قانۇن ئىككىسى تەڭ ماڭا    818.

 ۋاقتىدا ھۆكۈم بولماسمەن بۆلەكچە         

 

 ئەڭ دىنىنىڭ ئىسالم بىۋاستە بولماستىن مەھسۇلى ئاڭنىڭ سوتسىيالىستىك ھەرگىزىمۇ مىسراالر دېگەن

 ،«قارىشى بولۇش باراۋەر ئىنسان ھەممە ئالدىدا قانۇن» شۇنداقال .[10] ئەمرىدۇر قۇرئاننىڭ دەستۇرى ئاساسلىق

 مۇھەممەد رەھبىرى باش دىنىنىڭ ئىسالم چۈنكى . بۇرچى بولمايدىغان تارتىپ باش سۇلماننىڭمۇ بىر دۇرۇس

 كىشى قىلغان ئوغىرلىق «سۆزىدە بىر تۇتقانكى يول بىر كەسكىن شۇنچىلىك مەسىلىسىدە ھوقۇق-ھەق ئەلەيھىسساالم

 چۈشەنچىسىنى ئادالەت ئۆزىنىڭ ئارقىلىق دېيىش   [11] »كېسىمەن قولىنى ئۇنىڭ تەقدىردىمۇ بولغان فاتىمە قىزىم

 كېرەكلىكىنى، كىرمەسلىكى يولالرغا  خاتا  دەپ پەيغەمبەر دادام فاتىمەنى قىزى يەنە سۆزىدە باشقا  .قىلغان ئېالن

 شۇنداقال  .[12] قىلىدۇ بايان يەتمەيدىغانلىقىنى كۈچى قۇتقۇزۇشقا  ئۇنى تەقدىردە بەرگەن يۈز ئەھۋال بىر ئۇنداق

 قەدىمكى ھەرگىزمۇ مەسىلىلىرىدە ھەقىقەت ئادالەت، قانۇن، ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ مىسراالردىن ئوخشاش بۇنىڭغا 

 ھەدىستە بىر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر  .[13] بولىدۇ يەتكىلى تونۇپ ئەمەسلىكىنى ۋارىسى پەيالسوپلىرىنىڭ يۇنان

 :دەيدۇ مۇنداق
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 ئادىل يېقىنى ئەڭ جەھەتتىن ماقام ۋە كۆرۈنىدىغىنى ياخشى ئەڭ ئىنسانالرنىڭ ئالالھقا  كۈنى قىيامەت«

 دۆلەت زالىم بولغىنى يىراق ئەڭ جەھەتتىن ماقام ۋە كۆرۈلمەيدىغىنى ياخشى تەرىپىدىن ئالالھ .يولباشچىدۇر

  .[14] »رەئىسىدۇر

 دەۋرىدە قاراخانىيالر قارا تۇرىدىغان ئورۇندا ھۆكۈمران دىنى ئىسالم ھاجىپ خاس يۈسۈپ بولغايكى مەلۇم 

 دىنىي پىرىنسىپلىرى، كەبى خەلىپەلىك شەرىئەت، ئەسىرىدە قارىماي بولۇشىغا  مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ۋە ياشىغان

 ھەتتا  .راست توختالمىغانلىقى تەپسىلىي ئۈستىدە مەسىلىلەر ئەقىدەۋىي دىنىي باشقا  ۋە قازىالر مۇئەسسەسەلىرى،

 قۇرئان باشتا  دەۋردە ئەينى چۈنكى .ئىشلەتكەن ئىپادىلەرنى يەرلىك ئورنىغا  ئاتالغۇلىرىنىڭ »بەرپەيغەم« ۋە »ئالالھ«

 ۋە يەرلىك تېكىستلەرنى دىنىي بولۇپ، باشلىغان قىلىنىشقا  تەرجىمە تىلىغا  تۈرك ئەسەرلەر نۇرغۇن قاتارلىق كېرىم

 بۇ .قىلىنغان مەقسەت ئۆستۈرۈش ئېڭىنى ئىدىيەۋى ئاممىسىنىڭ خەلق ئارقىلىق قىلىش تەرجىمە تىلغا  ئاممىۋىي

 ۋە فىقىھ ياكى تەپسىر ئىمگەلەر، دىنىي ئۈچۈن شۇنىڭ .ئېگەللەيدۇ سالماقنى ئېغىر ئۇسۇلۇپ بىر ئەدەبىي ئەسەردە

 ۋە ئايەت تۇرۇپ، چىقىپ سىرتىغا  مېتودنىڭ قوللىنىلغان كىتابلىرىدا نەسىھەت-ۋەز ئومۇمالشقان ئىچىدە خەلق ياكى

  .تەسۋىرلەنگەن سىڭدۈرۈپ ۋەقەلىكىگە ئەسەر بىلەن ئۇسلۇب ئەدەبىي روھى ھەدىسلەرنىڭ

 .الزىمدۇر بەك ھېساب مۇنداق ئىنسان ئەي .بىلىدۇ ھېسابىنى كۈنلەرنىڭ ئاي، يىل، يۇلتۇزچىالر :«مەسىلەن

 ۋە بۆلۈش كۆپەيتىش، .ئېچىلىدۇ ئىشىكى ھېسابنىڭ ساڭا  ئاندىن ئوقۇ، گېئومېتىرىيە بولساڭ ئۆگەنمەكچى بۇنى

 ئالگېبرا .بىل پىششىق غازاڭدەك ياتقان يەردە سىرلىرىنى ئاسماننىڭ قات يەتتە .ئۆگەن تولۇق كەسىرلەرنى ھەممە

 ئوخشاش بۇنىڭغا  قىلسىمۇ » [15] دەكبولمىغان ئاالقىسى بىۋاسىتە ئەقىدىلەرگە دىنى «مىسراالر، دېگەندەك »ئۆگەن

 يۇنۇس قۇرئاندىكى مەسىلىلەرنى بۇ ھەتتا  .بار ئەسەرلەر دىنى يېزىلغان ھەققىدە زۆرۈرلۈكى ئۆگىنىشنىڭ ىلەرنىمەسىل

 زۆرۈر ئۆگىنىش جەھەتتىن دىنى ئوقۇشنى ئاسترونومى ۋاقتىمىزدا چۈشەنگەن باغالپ بىلەن ئايىتى - 5 سۈرىسىنىڭ

 ئايىتى بولغان نازىل تۇنجى قۇرئاننىڭ الزىمكى، چىقارماسلىق ئەستىن شۇنى يەردە بۇ .بولىدۇ ھېسابالشقا  ئىلىملەردىن

 نەرسىلەرنىڭ پايدىلىق تۇرمۇشىغا  ئىنساننىڭ .مۇئەييەنلەشتۈرمەيدۇ ئوقۇشنى نېمىنى .بۇيرۇيدۇ ئوقۇشقا  ئىنساننى

 تەرتىپىنى مۇھىملىق ئىلىملەرنىڭ پايدىلىق .بولىدۇ قىلىشقا  داخىل ھۆكمىگە ئايەتتىكى بۇ ئۆگىنىشنى ھەممىنى

   .بەلگىلەيدۇ ئۆزى ئىنسانالر

 مەلۇم ياكى ئالغان تەلىم بويىچە ئاڭ سوتسىيالىستىك تارىخىدا زامان يېقىنقى تۈركىستاننىڭ شەرقىي 

 بىر دوگماتىك دىنىنى ئىسالم زىيالىيلىرىمىز بەزى ئۇچرىغان تەسىرىگە سىستېمىسىنىڭ مائارىپ خىل شۇ نىسبەتتە

 جاھىل بىلىمسىز، يىراق، ھەقىقەتلىرىدىن رېئال دۇنيانىڭ سەييارە، قالغان ئېزىپ پۇقلىرىدائۇ مېتافىزىكنىڭ دىن،

 مەيداندا ئىسالمى ئەسەرنى بىر ئىجتىمائىي دىنىي، بىلىكتەك قۇتادغۇ بولغاچقا  قالغان بىلىپ دەپ تەۋە توپىغا  ئىنسانالر

 ئېكەنلىكىنى مۇسۇلمان بىر كىشىنىڭ يازغان ئەسەرنى كاتتا  بۇنداق ھېلىھەم .انئۇنىمىغ كۆڭلى قىلىشقا  تەتقىق تۇرۇپ

 رايونىدا تۈركىستان شەرقىي دەۋرلەردە بولغان باشلىرىغىچە ئەسەرنىڭ يىگىرمىنچى ھەتتا  .قىاللمىغان قوبۇل تولۇق

 ساقىت نەزەردىن ئېلىنغانلىقى قەلەمگە تۇرۇپ ئېلىپ ئىلھام ھەدىسلەردىن ۋە قۇرئان ئاساسەن ئەسەرلەرنىڭ يېزىلغان

 دەۋرىنىڭ خانلىقى سەئىدىيە ۋە قاراخانىيالر بولغان دەۋرى ئالتۇن تارىخىنىڭ تۈركىستان شەرقىي .قىلىۋېتىلگەن

 بەزىدە ئەسەرلەر دەۋرلەردىكى بۇ كېرەك بولسا  ۋەجىدىن شۇ .يۇمغان كۆز بېقىشقا  ئويالپ ئاالھىدىلىكىنى ئىسالمىي

 ئوبيېكتىغا  تەتقىقات كۆزقاراشنىڭ ماتېرىيالىزملىق بەزىدە قىلىنسا، تەتقىق بىلەن قوراللىرى پەلسەپەسىنىڭ تەبىئەت
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 ئەھمەد سەككاكى، يۈسۈپ مەھمۇد، قەشقەرلىك ھاجىپ، خاس يۈسۈپ سىنا، ئىنبى فارابى، .قالغان ئايلىنىپ

 بولۇپ قۇربانى پوزىتسىيەڭنىڭ مۇشۇنداق مۇتەپەككۇرلىرىمىز ئالەمشۇمۇل قاتارلىق يەسەۋى ئەھمەد يۈكنەكى،

 يېزىپ بىلەن ئىسپاتلىرى دەلىل ، يوسۇندا ئىلمىي تارىخنى ۋەتىنىمىزنىڭ شۇكى مەسىلە بىر ئېچىنىشلىق ئەڭ .كەتكەن

 ھېلىھەم زىيالىيلىرىمىزغا  بەزى قىلىش قوبۇل سۈپىتىدە تارىخچى مۇسۇلمان بىر بۇغرانى ئەمىن مەھمەت قالدۇرغان

 ئىمكانىيەتلەر زامانىۋى بىرىنىڭ زىيالىيالردىن تۈركىستانلىق شەرقىي دۇنيادا ھۆر لېكىن .تۇيۇلۇۋاتىدۇ ئېغىر بەك

 ئەخالقىغا  «ئىلىم» قاراشالرنى قاتارلىق مۇشۇ مەن .يوق باققىنى يېزىپ ئەسەرنى بىر ئۇنچىلىك تېخىچە سايىسىدە

  .ئوياليمەن دەپ قاراشالر سىغمايدىغان

 تەرىپىدىن ئۇالر .كۆپ خېلىال سانىمۇ تەتقىقاتالرنىڭ بېرىلغان ئېلىپ ئۈستىدە »بىلىك قۇتادغۇ« تۈركىيەدە 

 بىرى ئەسەرلىرىدىن مۇھىم ئەڭ ۋە دەسلەپكى كەلگەن يېتىپ زامانىمىزغىچە ئەدەبىياتىنىڭ تۈرك ئىسالمىي ئەسەر، بۇ

 كۆرسىتىپ يوللىرىنى بولۇشنىڭ بەختلىك ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا  ئىنسانالرغا  ئەسەر بۇ شۇنداقال .قىلىنىدۇ قوبۇل دەپ

 شەكىلدە بىر ئەتراپلىق تەرىپىنى دىنىي ئەسەرنىڭ بۇ زىيالىيالرنىڭ تۈركىستانلىق شەرقىي لېكىن  .[16] بېرىدۇ

 كەمچىللىكلىرىمىزدىن بولمايدىغان قىلمىساق قوبۇل بىزنىڭ بۇ .ئۇچراتمىدىم ئىشلىگىنىنى قىلىپ تېمىسى تەتقىقات

 .كېرەك بولسا  بىرى

  .[17] باشاليدۇ «بىسمىلالھ» ئەسەرنى ئوخشاش مۇتەللىپكە مۇسۇلمان ھەربىر ھاجىپ خاس يۈسۈپ

 چۈنكى .بېرىدۇ كۆرسېتىپ ئىكەنلىكىنى ئەسەر بىر ئائىت دىنىغا  ئىسالم بىلىكنىڭ قۇتادغۇ ئۆزىال بۇنىڭ ئەسلىدە

 تەۋسىيە قىلىشنى شۈكۈر نېمەتكە .ەسمئە مەلۇم بارلىقى ئادەت بۇنداق چۈشەنچىلەردە دىنىي شقا با  دىنىدىن ئىسالم

  7 -سۈرىسى ئىبراھىم ئىپادە بۇ  .قىلىدۇ بايان قىلىدىغانلىقىنى زىيادە نېمەتلىرىنى ئالالھنىڭ قىلسا  شۈكۈر .قىلىدۇ

 .ئوخشاش بىلەن مەزمۇنى ئايەتنىڭ

 ئۇلۇغ تۆت قىلغاندا، بايان كىتابنى بۇ»  :دەيدۇ مۇنداق قىلىپ بايان مەقسىتىنى يېزىشتىكى كىتابنى مۇئەللىپ

 .ئىقبالدۇر -بەخت دۆلەت، ئىككىنچىسى، .ئادالەتتۇر ئاساسىدىكى توغرۇلۇق بىرى، .قىلىنغان ئاساس نەرسە

 » .[18] ساالمەتلىكتۇر بىلەن قانائەت تۆتىنچىسى، .ئەقىلدۇر بىلەن ئۇلۇغلۇق ئۈچىنچىسى،

 توختىلىپ ئۈستىدە بېيىتالر بەزى قىلىنغان نەقىل ھەدىسلەردىن ۋە ئايەتلىرى قۇرئان تۆۋەندە مەن

 .ئۆتمەكچىمەن

 

 چۈشەنچىسى تەۋھىد   2- 

 ئامىل چوڭ ئەڭ تۇرىدىغان ئايرىپ چۈشەنچىلەردىن دىنى باشقا  دىنىنى ئىسالم چۈشەنچىسى تەۋھىد

 قىلىش، قوبۇل ئىكەنلىكىنى ئالالھ يېگانە-يەككە ياراتقۇچىسىنىڭ مەۋجۇداتنىڭ بارلىق چۈشەنچىدە بۇ .ھېسابلىنىدۇ

 قەتئىي قىلىش ئورتاق ئۇنىڭغا  مەخلۇقالرنى جانسىز ۋەيا  جانلىق باشقا  سۈپەتلەردە ۋە ئىسىم مەخسۇس ئالالھقا 

 :دەيدۇ مۇنداق تەكىتلەپ مەسىلىنى بۇ ھاجىپ خاس يۈسۈپ .چەكلىنىدۇ

 ئىككىلىمىز، ھەر بىز قۇلى خۇدانىڭ.    3749

 .بىز مەرتىۋىدە ئوخشاش قۇللۇقتا  بۇ 
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 بولۇر، ياراقسىز قۇللۇق قۇلغا  قىلسا  قۇل.    3750

 .بولۇر قەدىرسىز خىزمەت خىزمەتچىگە 

 

  .[19] قىلىدۇ ئېتىراپ بىلەن ئىپادىلەر روشەن يارىتىلغانلىقىنى تەرىپىدىن تائاال خۇدايى ئالەمنىڭ مۇئەللىپ 

 پەرقلىق چۈشەنچىلەردىن دىنى باشقا  مۇئەللىپ مىسرادا بىرىنچى دېگەن »ئۇزا جىمىدىن ئۇ، خۇدا بىر قادىر «

 ھەتتا  .تەكىتلىگەن مەسىلىسىنى تەۋھىد ھېسابلىنىدىغان نېگىزى دىنىنىڭ ئىسالم بولغان دىن ئىالھلىق يەككە ھالدا

 ئۇنىڭغا  بولۇشنى، مىننەتدار كۆپ ئۇنىڭغا  قىلىپ بايان سۈپىتىنى نتۇرىدىغا  ئۈستۈن مەۋجۇداتتىن جىمى« ئۇنىڭ

 مىسرالىرىدا دېگەن »كامال قادىر ۋە يېتىشتۈرگەن ياراتقان، ، زۇلجاالل قادىر ئىگىسى، ئۇلۇغلۇق ئوقۇشنى، سانا -ھەمدۇ

-كۈچ مۇتلەق ۋە تىرىلدۈرگەن قىلغان، بار يوقتىن مەۋجۇداتنى بارلىق ئالالھنىڭ .قىلغان بايان ھالدا چۈشىنىشلىك

 .[20] قىلغان بايان ئىكەنلىكىنى ئىگىسى ۇۋۋەتق 

 :ئىسپاتىدۇر ئوچۇق بۇنىڭ مىسراالر تۆۋەندىكى 

 

 يوق، مىسالى ياكى ئوخشايدىغىنى نىڭغا . ئۇ 16

 .[21] ئەقلى يەتمەيدۇ مەخلۇقاتنىڭ ئېكەنلىكىگە قانداق      

  

 ھالدا شكاراائ بىزگە قارىشىنى يوقلىقى تەڭدىشىنىڭ ۋە شېرىكى ھېچقانداق ئالالھنىڭ مىسراالردا بۇ مۇئەللىپ

 تەڭرى ئاساسلىق ئۈچ بولغان ئاساسى تېئولوگىيىسىنىڭ خىرىستىيان قارىشى بۇ ئۇنىڭ .بەرمەكتە كۆرسىتىپ

 بايان يەتمەيدىغانلىقىنى ئەقلىنىڭ ئىنسان ئىپادىلەشكەن تولۇق ماھىيىتىنى ئالالھنىڭ .قىلىدۇ رەت چۈشەنچىسىنى

 دەسلەپكى دىنىنىڭ ئىسالم قويۇپ، قايرىپ چەتكە بىر تەسەۋۋۇرىنى تەڭرى ئارىالشقان پەلسەپىۋىلىك ئۆزىنىڭ قىلىشى،

 .بەرمەكتە كۆرسېتىپ ئىكەنلىكىنى چۈشەنچىسىدە ئالالھ دەۋرىدىكى

 دۆڭ دېڭىز، تاغ، تۈزلەڭ، ياراتتىڭ، تىرىكلەرنى ساناقسىز-سان تۈمەنمىڭ، سەن «ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ 

 بىلەن كۈندۈز نۇرلۇق تۈننى قاراڭغۇ بېزىدىڭ، بىلەن يۇلتۇز تۈمەنمىڭ ئاسماننى يېشىل . ياراتتىڭ ئويمانلىقالرنى ۋە

 بارچە ... ياشايدۇ، ئېلىپ ئوزۇق سېنىڭدىن جانلىقالر تىنىدىغان ماڭىدىغان، يەردە ئۇچىدىغان، قانچىلىغان .يۇرۇتتۇڭ

 .قىلىدۇ رەت تەسەۋۋۇرىنى تەڭرى مانىخېئىزىملىق ۋە شامانىزم قەدىمكى مىسراالردا دېگەن [22] »موھتاج ساڭا  نەرسە

 ئالالھ بىر ھەممىسىنىڭ بۇالرنىڭ يوقلۇقىنى، تەرىپىنىڭ ئۇلۇغلۇق ھېچقانداق كۈندۈزنىڭ-كېچە ۋە دەريا -تاغ

  .قىلىدۇ بايان ئىكەنلىكىنى موھتاج ئالالھقا  ئۇالرنىڭ ۋە ئىكەنلىكنى مەخلۇقالر ارىتىلغاني تەرىپىدىن

 ئايەتلەرنىڭ ھەققىدىكى سى»ئىستىۋا ئەرشىكە« ئالالھنىڭ مەسىلىسى، ماكان ۋە زامان ئېتىقادىدا ئىسالم

 ئاالقىنى ئوتتۇرىسىدىكى ماكان بىلەن ئالالھ .بىرى مەسىلىلەردىن ئىختىالپلىق چىققان ئوتتۇرىغا  مەسىلىدە تەپسىرى

 ەزىلەتمۇئ ئىچىدە مەزھەپلەرنىڭ بۇ .بار ئىزاھاتالر ئىختىالپلىق نۇرغۇن كاالمىزىمىدا ئىسالم ھەققىدە ئىزاھالش

 قەتئىي شەكلىنى چۈشەندۈرۈش باغالپ زامانغا  ۋە ماكان ئالالھنى ئالىملىرى سۈننەت ئەھلى بەزى بىلەن ئالىملىرى

  [23] »يوقتۇر شەيئى ھېچقانداق تەڭدىشى ئالالھنىڭ» قاراشلىرىنى كۆز ھەقتىكى بۇ سۈننەت ئەھلى .قىلىدۇ رەت

 ئايرىپ ماكاندىن ۋە زامان ئالالھنى ئەسىرىدە بۇ ھاجىپمۇ خاس يۈسۈپ .دەلىللەيدۇ بىلەن ئايەت مەنىدىكى دېگەن
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 نەرسە ھېچقانداق بولىدىغان مىسال ئۇنىڭغا  ياكى ئوخشايدىغان ئۇنىڭغا » مەنىنى ئايەتنىڭ يۇقىرىدىكى ۋە چۈشىنىدۇ

 .قىلىدۇ زىكىر بىلەن بېيت دېگەن  [24] »يوق

 ئېتىراپ دەپ ئەلچىسى ئەۋەتكەن بەندىلەرگە ئالالھنىڭ ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد پەيغەمبەر دىنىدا ئىسالم

 مۇھىم چۈشەنچىسىنىڭ تەۋھىد شۇنداقال .ھېسابلىنىدۇ پارچىسى بىر مۇھىم چۈشەنچىسىنى تەۋھىد قىلىش

 ئۇلۇغ ھاجىپ خاس يۈسۈپ .ھېسابالنمايدۇ مۇسۇلمان كىشى قىلمىغان قوبۇل بۇنى .ھېسابلىنىدۇ بىرى ئامىللىرىدىن

 يېتەكچى ئۆزىگە ئۇنى .تىلەيدۇ تىرىلدۈرۈشىنى يېنىدا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد كۈنى قىيامەت ئۆزىنى ئالالھتىن

 دەۋرىنىڭ .كۆرسىتىدۇ كامىللىقنى ئىماننىڭ پەيغەمبەرگە ھاجىپنىڭ ئىبارە بۇ مانا   .[25] قىلىدۇ دۇئا  ئۈچۈن قىلىشى

 ۋە ئالالھ . تۇرىدۇ يىراق بايانالردىن قىلىدىغان دەخلى مەرتىۋىسىگە پەيغەمبەرنىڭ ئوخشاش پەيالسوپلىرى بەزى

 ئەڭ كىشىلەرنىڭ ۋە سەرخىلى خەلقنىڭ ئۇنى .قىلىدۇ ئېتىراپ بىلەن تۆۋەنچىلىك ئاجىزلىقىنى ئالدىدىكى رەسۇلى

  .[26] تونۇيدۇ دەپ ياخشىسى

 يولىغا  ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى ، مەشئەلى تۈندىكى قاراڭغۇ خەلقنىڭ» پەيغەمبەرنى ئەسىرىدە ھاجىپ

 مىسرالىرىدا يەردىكى بۇ مۇئەللىپ  .[27] مەدھىيەلەيدۇ دەپ »دەۋەتچى جاپاكەش تىنىمسىز چاقىرىدىغان

 سۆز تەسەۋۋۇرىدىن پەيغەمبەر پەلسەپەۋى ئەربابىنىڭ تەسەۋۋۇپ قىلىۋېتىدىغان مۇبالىغە ماختاپ پەيغەمبەرنى

 پىكرىي قىلىپ، قوبۇل سۈپىتىدە ئىنسان مۆتىۋەر چاقىرغۇچى ئالالھقا  ئەلچىسى، ئالالھنىڭ پەيغەمبەرنى .قىلمايدۇ

 .ساقالنغان ئاشقۇنلىقتىن

 دۇنيادا ھاياتى . ئىپادىلەيدۇ يولاليدىغانلىقىنى ساالم ئۈزلۈكسىز خەلىپىگە تۆت ئەسەردە مەزكۇر مۇئەللىپ 

 ئىسالم ئۇالرنىڭ .سورايدۇ ئالالھتىن كۆرسىتىشنى جامالىنى ئۇالرنىڭ بولسا  كۈنىدە قىيامەت بولۇشنى، يولىدا ئۇالرنىڭ

 ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ ئەسلىدە ئىپادىلەر بۇ  .[28] قىلىدۇ بايان سۈپەتلىرىنى قىلغان ئېتىراپ بىردەك ھەممە دىنىدا

 خېلىال تەسىرى مەزھىپىنىڭ شىئە ئىران ۋەتىنىمىزدە مەلۇمكى .كۆرسىتىدۇ ئىكەنلىكنى مەزھىپىدە سۈننەت ئەھلى

 بۇ مۇئەللىپ، لېكىن .قىلمايدۇ ئېتىراپ خەلىپەلەرنى باشقا  ئەلىدىن ھەزرىتى مەنسۇپلىرى مەزھىپى شىئە . كۈچلۈك

  .تۇتقان يولىنى سۈننەتنىڭ ئەھلى -مەزھىپى يول ئوتتۇرا ئىسالمىيەتنىڭ يەردە

 ئەينى بۇ بولۇپ، بىرى مەسىلىلەردىن ئۇچرايدىغان كۆپ بىلىكتە قۇتادغۇ مەسىلىسىمۇ ئىشىنىش ئاخىرەتكە

 قىيامەتتە» بېيىتتە  47- مۇئەللىپنىڭ . ھېسابلىنىدۇ بىرى ئاساسلىرىدىن ئېمان ئەقىدىسىنىڭ ئىسالم زاماندا

 ئالالھقا  دەپ»كۆرسەت يۈزىنى ئايدەك تولۇن قىيامەتتە» بېيىتتە  48- ،»تۇرغۇزغىن بىللە بىلەن پەيغەمبەر سۆيۈملۈك

 .دەلىلىدۇر ئىشەنچىسىنىڭ بولغان قىيامەتكە ئۇنىڭ قىلىشى، ئىلتىجا 

 قىسمى تەركىبى بار مۇھىم ئېتىقادىنىڭ دىنىي كىشىلەرنىڭ مۇسۇلمان يەنە ئىشىنىشمۇ ئىالھىغا  تەقدىرى 

 بولسا، خالىغان قانداق ئۇ» :مەسىلەن . ئۆتىدۇ بېرىپ مەلۇمات قىسقىچە ھەقتىمۇ بۇ ئەسىرىدە ھاجىپ . ھېسابلىنىدۇ

 خالىمىسا  ئالالھ .كۆرسىتىدۇ ئىرادىسىنى مۇتلەق ئالالھنىڭ مىسرا دېگەن [29]«.بولىدۇ شۇنداق نەرسە ھەممە

 . بىلدۈرۈلىدۇ چىقمايدىغانلىقىنى ۋۇجۇدقا  ئىشنىڭ ھېچقانداق
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 مەسىلىسى ئىبادەت ئەمەل  3- 

 .قىلىدۇ زىكىر قوشۇپ بىلەن سۈپەتلىرى بەزى ئۇالرنى قىلغاندا زىكىر خەلىپەنى تۆت ھاجىپ، خاس يۈسۈپ 

 كۈچلۈك بولغان ئالالھقا  ۋە بىردەكلىكى تىلىنىڭ بىلەن دىلى يەنى بىلەن سۈپىتى «سىددىق» بەكرىنى ئەبۇ ھەزرىتى

 يولدا ھەق ئوسماننىڭ ھەزرىتى .ئالىدۇ تىلغا  بىلەن ساداقىتى بولغان ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد ھەزرىتى ئىمانى،

 بولۇشتەك تۈۋرۈكى دىننىڭ كىشىلىكى، ئېسىل ئىچىدىكى خەلق جۈرئىتىنى، قىلغان پىدا جېنىنى دۇنياسىنى، مال

 ھەزرىتى .ماختايدۇ ئىپادىلەپ بىلەن قۇدرىتى كۈچ كۆتۈرۈۋەتكەن پەردىنى يۈزىدىكى شەرىئەتنىڭ جاسارىتى،

 ساپ، قەلبى ئوچۇق، قولى ئەقىللىق، ، يۈرەكلىك جەسۇر، ئەلىنىڭ ھەزرىتى سېخىلىقى، ھاياسى،-شەرمى ئوسماننىڭ

 خىل تۆت خەلىپىدىكى تۆت بۇ قارىشىدا ئۇنىڭ .قىلىدۇ زىكىر ھالدا گەۋدىلىك تەرەپلىرىنى ئېتىقادلىق بىلىملىك،

 شۇنداقال .قىلىدۇ بايان بولىدىغانلىقىنى بەرپا  تىرىكلىكنىڭ ھەقىقىي ماسالشقاندىال يوسۇندا ھەقىقىي ئاالھىدىلىك،

 تۈرلۈك تۆت ئەسلىدە .[30] ئالىدۇ تىلغان ئەسەردە ئىكەنلىكىنى ئاساسى شەرىئەتنىڭ ۋە دىن خىسلەتلەرنىڭ بۇ

 .ئىش بىر ئوڭاي ناھايىتى چىقىرىۋېلىش خۇالسىلەپ ئاساسلىرىنى ئىسالمنىڭ ۋە ئىمان خۇسۇسىيەتلىرىدىن، كىشىلىك

 بىر ھالدا چۆرىدىگەن مەسىلەلەرنى مۇشۇ قويغاندىمۇ ئوتتۇرىغا  غايىسىنى يېزىشتىكى ئەسەرنى مەزكۇر ئۇ، دەرۋەقە

 .سىزىدۇ پورترېتسىنى تېما  باش

 : مەسىلەن 

 قىل، تەرغىپ شەرىئەتنى .قوي يولغا  مۇسۇلمانلىقنى .  5488

 .بولىسەن ئۇلۇغ قازىنىسەن، نام ياخشى قىلساڭ شۇنداق     

 

 تەگكۈزمە، قول تۇرما، قارشى ۇسۇلمانالرغا م .   5484

 .ئەلىگ ئەي .تەڭرىدۇر ھامىيسى ئۇالرنىڭ 

 

  قېرىنداشتۇر، بىلەن مۇسۇلمان مۇسۇلمان . 5490

 .تۆئ ياخشى دائىم چېقىلما  قېرىنداشالرغا  

 

  بېيىتىش، كەمبەغەللەرنى .  5513

 .كېرەك تويدۇرۇش ئاچالرنى           

 

 .تاپشۇر كىشىلەرگە بىلىدىغان ئىش ئىشنى . 5534

 

 .يوقاتقىن ئوغرىالرنى كەنتلەردىن شەھەر . 5546

 

 .يوقات قلىدىغانالرنى زۇلۇم خەلقكە ئىچىدە ئەل .  5547

 



 

 

12 
 

 تۈزەت، بىلەن جازا پەيلىنى ياماننىڭ .  5548

 .قىل شۇنداق سەنمۇ .يارىشىدۇ يامانلىق يامانغا  

 

 مەسىلىلەر ئاالقىدار تۈزۈملەرگە قانۇن ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي بولغان تۈرۈكى دىننىڭ مىسراالر دېگەندەك

 پىرىنسىپال نۇرغۇنلىغان دائىر مەسىلىلىرىگە تاشقى ۋە ئىچكى جەمئىيىتىنىڭ مۇسۇلمان يەنە ئەسەردە . ھېسابلىنىدۇ

  . تۇرىدۇ ئۇچراپ كۆپلەپ تېمىالر

 ياخشى شۇنداق» ھاجىپ خاس يۈسۈپ . ھېسابلىنىدۇ ئىبادىتى ناماز بىرى تۈۋرۈكلىرىدىن ئاساسلىق دىننىڭ 

 تىالۋەتلەردە  دۇئا  .ئوقۇيدۇ ناماز ئېلىپ تاھارەت ئۆگدۈلمىش پلىگەنتەرى دەپ « تەربىيەلەنگەن بىلەن ئەخالق

  .[31] بولىدۇ

 ئىبادەتكە بىرى مەسىلىلەردىن مۇھىم ناھايىتى تىرىشقان سېلىشقا  سەمىمىزگە ھاجىپ خاس يۈسۈپ ئەسردە 

 .قىلىدۇ تەۋسىيە ئۆگىنىشنى ئىلىم ئىلگىرى باشالشتىن

 :مەسىلەن 

 ئۆگەن، بىلىم بولساڭ، بىلمىگەن ئەگەر .  3221

 .ئۇزات قول ئىبادەتكە ئاندىن 

 ئىبادەت،-تائەت بىلەن بىلىم بەرگۈنچى، بىلىم .   3222

 :ئاڭال دەيدۇ نېمە قىلغۇچى 

 

   بىلەن بىلىم ئىبادەتكە قىلىنىدىغان خۇداغا  . 3223

 يېقىنالشقىن،           

 .بولىدۇ تامغا  پىچەتلەيدىغان ئىشىكىنى دوزاخ بىلىم 

 

 .بولىدۇ كۆپ ساۋابى ئىبادەتنىڭ قىلىنغان بىلەن بىلىم . 3224

 .ئېرىشەلمەيدۇ ساۋاپقا  قىلسا، ئىبادەت بىلىمسىز 

 

 نامازدۇر، -بىرى ئىبادىتىڭنىڭ يەردەكى بۇ سېنىڭ .  3227

 .ئوغۇل ئەي تۇتارسەن، روزا -بىرى يەن 

 

 يوشۇرغۇلۇق، خەلقتىن ئۇنى قىلغۇلۇق، ىبادەتئ . 3231

 .بىلگۈلۈك دەپ ئاز ئۇنى بولسىمۇ، كۆپ تائەت 

 

 قىلسا، بادەتىئ-تائەت ياخشىسى كىشىلەرنىڭ .  3232

 .قويىدۇ ئېتىپ ئىشىكىنى يوشۇرىدۇ، خەلقتىن ئۇنى 
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 ئۆتە بىلەن جامائەت نامازنى پەرز .  3239

 .ئۆتە نامىزىنى جۈمە -ھەججى، كەمبەغەللەرنىڭ 

 

 دىننىڭ مۇئەللىپنىڭ بىز بېيىتالردىن بۇ بېرىدىغان كۆرسىتىپ مۇھىملىقىنى ئىبادەتلىرىنىڭ روزا ۋە ناماز

 بىلەن روزا ۋە ناماز پەقەت ئىبادەتلەرنى دىنىي ئۇ، لېكىن .بىلىۋاالاليمىز قارىشىنى بولغان ساھەلىرىگە مۇناسىۋەتلىك

 تۇتۇپ روزا ۋە ئۆتەپ ناماز .قىلىدۇ تەھلىل ئىچىدە پۈتۈنلۈك بىر بىلەن ئىشالر ياخشى باشقا  دىننى .قويمايدۇ چەكلەپ

 قىسقىسى . ھېسابلىنىدۇ تۇتۇم بىر قىلىنمايدىغان قوبۇل دىنىدا ئىسالم قىلىش بولدى ئىشالرنى دىنىي بىلەنال قويۇش

 شۇڭا  .تىرىشىدۇ تارتىشقا  دىققىتىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مەسىلىگە بۇ مۇئەللىپ .ئەمەس ئىبارەتال روزىدىن ۋە ناماز -دىن

 قويۇپ قىلىپ ئىبادەت ئازغىنە قىلىدۇ، تەۋسىيە قىلىشنى مەخپىي ئىنسانالردىن ئىبادەتلەرنى باشقا  نامازالردىن پەرز

 باغرىنى قېرىنداشالرغا  چىقىش، ھاجىتىدىن ئىنسانالرنىڭ بولۇش، پايدىلىق خەلقكە .سۆكىدۇ كېتىشنى مەغرۇرلىنىپ

 قولىدىن كەمبەغەللەرنىڭ ، تېپىش ھااللدىن دۇنيانى بولۇش، يۆلەكتە-يار چۆرىلەرگە-قېرى مېيىپالر، ئېچىش،

 پايدىسىدىن ئۆزىنىڭ پايدىسىنى باشقىالرنىڭ بولۇش، مېھرىبان قارشى كىشىلەرگە بولۇش، يۆلەنچۈك ئۇالرغا  تۇتۇش،

 ئايەتنىڭ بىرەر قۇرئاندىن يا  ، مەسىلە بىر ھەر ئېلىنغان تىلغا  يەردە بۇ  .[32] تلەيدۇتەكى قاتارلىقالرنى بىلىش ئەۋزەل

 بۇ مەخسۇس .بېرىدۇ ئەتتۈرۈپ ئەكس مەزمۇنى بىرىنىڭ سۆزلىرىدىن ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ياكى ھۆكمى

 .بولىدۇ پايدىلىنىشقا  شۇالردىن ئۈچۈن مەلۇمات تەپسىلىي .بار ماقالىالر يېزىلغان تۈركچە تېمىالردا

 

 ئۇلۇغاليدۇ قىممىتىنى -قەدرى ئىنساننىڭ  4- 

 ، ئايرويى-ئىززەت چۈشەنچىسى، بەدىنى، . تۇرىدۇ يۇقىرى ھەممىدىن قىممىتى ئىنساننىڭ ئېتىقادىدا ئىسالم 

 .ئېلىنغان ئاستىغا  تەمىنات بىلەن قانۇنالر دىنىي قىلىنغانلىقى مۇھاپىزەت ھاياتىنىڭ ۋە ساالمەتلىكى مۈلكى،-مال

 ئىنسان دىنىنىڭ ئىسالم چۈشەنچىسى ئىنسان ھۇمانىزملىق چىققان ئوتتۇرىغا  ئەسىرلەردە  15 - 14- لېكىن

 قىلمىغان تەرۇز-دەخلى ھوقۇقلىرىغا -ھەق باشقىالرنىڭ ئەركىنلىكى ئىنساننىڭ ئىسالمدا .پەرقلىنىدۇ چۈشەنچىسىدىن

 خاس يۈسۈپ ۋەجىدىن بۇ .چەكلىنىدۇ قىلمىشالمۇ سالىدىغان زىيان ئۆزىگە شۇنىڭدەك .ئىگە كۈچكە شارائىتتا 

 ئىدېئولوگىيەنىڭ ھۇمانىست ئەسەرنى قاراپ بايانلىرىغا  بەزى قويغان ئوتتۇرىغا  ئەسىرىدە مەزكۇر ھاجىپمىڭ

   .كېرەك بىلىۋېلىش ئىكەنلىكىنى يول بىر خاتا  ماسالشتۇرۇشنىڭ بىلەن كۆزقاراشلىرى

 ئەخالق، ئۇنىڭغا  قىلغانلىقى، ستۈنۈئ مەخلۇقالردىن بارچە يارىتىپ ئىنساننى ئالالھنىڭ تە«بىلىك قۇتادغۇ»

 خالقنىەئ گۈزەل ۋە ھايا  قىلغانلىقىنى، ئاتا  قەلب ئۇنىڭغا  .قىلىدۇ بايان قىلغانلىقى ئاتا  پاراسەت ۋە ئەقىل پەزىلەت،

 ئىلم قىلغان ئاتا  تائاال ئالالھ ئىنسان،  قارىشىدا دىنىڭ ئىسالم شۇنداقال قارىشى مۇئەللىپنىڭ .يازىدۇ ئۆگەتكەنلىكىنى

 .[33] ئۇچرىتىمىز ئايەتلىرىدىمۇ قۇرئان ئوخشىشنى ئىپادىلەرنىڭ بۇ بىز .ئېرىشكەن بۈيۈكلۈككە بۈگۈنكى بىلەن

 جاھالەتنى .باغاليدۇ ئىلىمگە پۈتۈنلەي ئۈستۈنلۈكۈنى ۋە شەرىپى-شان ئىنساننىڭ بۆلۈمىدە مۇناسىۋەتلىك كىتابنىڭ

 قۇدرەتلىرىدىن كۈچ مۇسۇلمانالر لېكىن .مۇشۇنداق قارىشى ئىنسان ئاساسلىق ئىسالمنىڭ ئەمەلىيەتتىمۇ .سۆكىدۇ

 .قالغان بولۇپ مەھكۇم خارلىققا  بۈگۈنكىدەك قويغانلىقتىن چەكلەپ بىلەن ساھە مەلۇم ئۆگىنىشنى ئىلم مەغرۇرلىنىپ
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 دۇنياسى غەرب ئەسلىدە .چىققان كېلىپ بىخۇدلۇقىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەمەس، چىققان كېلىپ دىندىن كەمچىلىك بۇ

 ئورۇن سىستېمىسىدىن ئېتىقاد ئىسالم ئاللىبۇرۇن ئەھمىيىتى ئىراننىڭ-ئىلم تونۇشقان دەۋرىدە «ئويغىنىش يېڭىدىن»

 غايە ئۆزىگە تەكىتلەشنى ئۇنى ۋە جانالندۇرۇش مەسىلىنى بۇ ئەسىرىدە مەزكۇر ھاجىپ خاس يۈسۈپ .بولغان ئېلىپ

   .قىلغان

 بىلىمسىز .قىلىدۇ ئېالن بولىدىغانلىقىنى ئالغىلى ئورۇن تۆردىن ئارقىلىق ئۆگىنىش بىلىم ئەسىرىنى مۇئەللىپ 

 .چاقىرىدۇ ئۆگىنىشكە ئۆزلۈكسىز ئىنسانالرنى مەغرۇرالنماستىن .قويىدۇ ئوتتۇرىغا  يارىمايدىغانلىقىنى ئىشقا  يۈرەكنىڭ

 كەمتەرلىك ئاخىرىدا ئەسەرنىڭ مۇئەللىپ .تەسۋىرلەيدۇ دەپ سەلبىيلىك كېتىشنى بېرىلىپ قاتتىق ھاياتىغا  دۇنيا 

 تۆت ۋە دۇئا  ئەلەيھىسساالمغا  پەيغەمبەر .سورايدۇ كەچۈرۈم ئالالھتىن گۇناھلىرىغا  ئۆتكۈزگەن ئۆمرىدە بىلەن

  .[34] تاماماليدۇ ئەسەرنى يولالپ ساالم چاھارياغا 

 بايان ۋەقەلىكلەر بولمىغاندەك، داستان بىر نوقۇل ئېيتقاندەك زىيائى ئەھمەد مەرھۇم «بىلىك قۇتادغۇ»

 پائالىيەتلەرنى ئۆلىماالرنىڭ دىنىي ياكى جۇغراپىيە بېرىدىغان مەلۇمات ھەققىدە دەرياالر-تاغ تارىخ، قىلىنغان

 نەسىھەتلىرىنى -پەندى شەيخلەرنىڭ ياكى ۋە پەلسەپە تايانغان پىكرىگە ھېكمەتلەرنىڭ ياكى ۋە خاتىرە توپلىغان

 تىپىك ئەدەبىياتنىڭ بەدىئىي كۆرۈنۈشتە ئۇ، .ئەمەس ئەسەر بىر ئىبارەت نەسىھەتنامىدىن بىر نوقۇل يەتكۈزىدىغان

 لېكىن .بار روھى لىرىكلىق كۈچلۈك ئۇنىڭدا .ئەمەس ئۇتوپيىە لېكىن .ئەسەر ئەدەبىي دەرىجىدىكى يۈكسەك نەمۇنىسى،

 مەنىسى تار ئۇ شۇنىڭدەك .ئەمەس دراما  لېكىن مەجۇت، ئېلېمىنتلىرى دراما  ئۇنىڭدا .ئەمەس داستان لېرىك نوقۇل ئۇ

 باشاليدىغان ھاياتقا  ھەقىقىي شۇنداق مەزمۇنالر، شۇنداق ئەسەردە بۇ چۈنكى .ئەمەس داستانمۇ دىداكتىك بويىچە

 بىز سۆزىنى«دىداكتىك»ئۇنىڭغا  مەۋجۇدىيەت بۇ باركى، تەپەككۇرالر پەلسەپەۋى تەكلىپلەر، قەتئىي يوليۇرۇقالر،

 .مەۋجۇت ئېلېمېنتالر تەربىيەۋى-تەلىم ئۇنىڭدا چۈنكى .بەرمەيدۇ ئىمكانىيىتىنى قوللىنىش بىلەن مەنا  قوللىنىۋاتقان

 دائىرىسىدىن نەسىھەت-ۋەز ئاللىقاچان ئۇ باركى، تىلەكلەر ئالىي كۆرسەتمىلەر، رېئال قەدەر شۇ ئىگە كۈچكە ھاياتى

  .[35]ئۇچرىتىمىز مىساللىرىنى نۇرغۇن بۇنىڭ ئەسەردە مەزكۇر .كەتكەندۇر چىقىپ ھالقىپ

 ئىشەنچ، ئادالەت، ئىنساپ، ساپلىق، توغرىلىق، راستچىللىق، ئادەمگەرچىلىك، ھالدا مەركەزلىك ئەسەردە

 خالىسانىلىك، مەرىپەتلىك، كۆڭۈللۈك، ئوچۇق ساخاۋەت، مۇاليىملىق، سۆزلۈك، شېرىن پېئىللىق، خۇش ساداقەت،

 غەيرى پەزىلەتلەرنى ۋە خىسلەت ياخشى قاتارلىق ئىزگۈلۈك ھاالللىق، ئاقىللىق، تەدبىرلىك ئېھتىرام،-ھۆرمەت

 ساداقەتسىزلىك، ئىشەنچسىزلىك، زۇلۇم، ئادالەتسىزلىك، بىۋاپالىق، ، نائىنسابلىق ئەگرىلىك، يالغانچىلىق، ئىنسانلىق،

 مەنمەنلىك، ھاكاۋۇرلۇق، ھارامزادىلىك، جاھىللىق، نادانلىق، ھۆرمەتسىزلىك، قوپاللىق، ئەخالقسىزلىق،

 خىسلەت ياخشى شۇ .قىلىدۇ سېلىشتۇرما  بىلەن خۇسۇسىيەتلەر سەلبىي قاتارلىق نەپسانىيەتچىلىك خۇشامەتچىلىك،

 چىقىدىغان كېلىپ تۈپەيلىدىن خۇسۇسىيەتلەر سەلبىي بىلەن سائادەت-بەخت چىقىدىغان كېلىپ پەزىلەتلەردىن ،

 رقىلىقئا  سېلىشتۇرمىالر روشەن . ئىسپاتاليدۇ بىلەن پاكىتالر ئىشەنچلىك ۋە مىسالالر جانلىق ئاقىۋەتلەرنى ھاالكەتلىك

 ئىگە خاراكتېرىگە كىشىلىك ئومۇم خۇسۇسىيەتلەر مۇقەددەس بولىدىغان ھاسىل ئۇنىڭدا ۋە ئىنسان چىن مۇئەللىپ

 ھېسابلىنىدۇ ساداسى تۇنجى غايىسىنىڭ ھۇمانىزم بەلكى ئەدەبىياتىدا دۇنيا  ئېيتقاندا بىلەن ئېتىبارى ۋاقىت بولۇپ،

 چۈنكى .قويىدۇ ئوتتۇرىغا  ئىچىدە پۈتۈنلىك دىنىي ئەكسىچە ئۆمەرنىڭ ئابلەت يازغۇچى مۇئەللىپ، پەقەت  .

 شۇنداقال .[36] ھېسابلىنىدۇ ئاالھىدلىكلەر تىرىشىۋاتقان مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە دىنى ئىسالم مەسىلىلەر يۇقىرىدىكى
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 يۈسۈپ .خاتا  كۆرسىتىش سۈپەتلەپ بىلەن  [37] «...قارىشى دۇنيا  ماتېرىيالىزملىق ساددا» ھاجىپنى خاس يۈسۈپ

 ئىشلىرىنى دۇنيا  دۇنيانى، تەكىتلىگەندە چۈشەنچىسىنى ئاخىرەت بىلەن سۈپىتى بولۇش مۇسۇلمان بىر ھاجىپ خاس

 بىلەن ۋاسىتىسى دۇنيا  .قىلىپ رەت دۇنيالىقنى تەركى .قىلمىغان نېرى كۆزدىن ئىشلىرىنى ئاخىرەت تەكىتلىگەندە

  .[38] قويغان ئوتتۇرىغا  ئارقىلىق اكىتالرپ مۇمكىنلىكىنى تېپىشنىڭ ئاخىرەتنى

 

 خۇالسە 

»قۇتادغۇ  ئاخىرالشقان بىلەن قىلىپ مۇناجات ئالالھقا  يەنە باشلىنىپ، بىلەن ئوقۇش سانا -ھەمدۇ ئالالھقا 

 ئەسەردە بۇ مۇئەللىپ .ئەسەر بىر ئەدەبىي ۋە دىنىي يېزىلغان بىلەن ئاڭ ئىسالمىي تۇرۇپ، مەيدانىدا ئىسالم بىلىك«

 رىئېل بولغان مەسىلىلەرگىچە مەھرەم ئىچىدىكى ئائىلە تاكى باشالپ باشقۇرۇشتىن دۆلەت دىنىنىڭ ئىسالم

 بىرگە بىلەن شۇنىڭ .تىرىشقان يەتكۈزۈشكە ئوقۇرمەنلىرىگە ئۇسلۇبتا  ئەدەبىي بىلەن، ئۇستىلىق ناھايىتى مەسىلىلەرنى

 ئۇنداق ئۇنى .ئالىم دىنىي كاتتا  يېتىشكەن پىششىق ساھەلىرىدە قايسى ھەر ئىلىملەرنى دىنىي ھاجىپمۇ خاس يۈسۈپ

 ئەسەرنىڭ ھەمدە تۇغدۇرۇدۇ خاتالىق مېتودىكىلىق ھەم قىلىش تەتقىق قىلىپ تەۋە ئىدېئولوگىيەگە بىر مۇنداق ياكى

 مەھسۇلى ئاڭنىڭ بىر دىنىي ئاخىرىغىچە باشتىن .چەتنىتىۋېتىدۇ نىشاندىن بولغان يەتمەكچى مۇئەللىپ مەزمۇنىنى

 ئەخالقنىڭ ئىلمىي قىلىش ئېتىراپ ئىككىلەنمەي چىققانلىقىنى يېزىپ مۇسۇلماننىڭ بىر كامىل ئەسەرنى بۇ بولغان

  .كېرەك بولسا  تەقەززاسى

 

 ماتېرىيالالر پايدىالنغان

 سەنئەت، بىلىم، قىلغان مەركەز ئىتالىيەنى ئەسىردە - 15 ھەرىكەت تەرىپلىگەن دەپ «تۇغۇلۇش يېڭىدى» [1]  

 جەھەتتىن بىناكارلىق ۋە كۈلتۈر ھۇمانىزم، قىلغان ئاساس سۆيۈگۈسىنى ئىنسان تارىخ، ئارخېئولوگىيە ئەدەبىيات،

  .كۆرسىتىدۇ باسقۇچنى بىر باشلىغان كېلىشكە مەيدانغا  تەرەققىياتالر خاراكتېرلىق بۆسۈش

 قۇتادغۇ -مىراس تارىخىي ،توغرىسىدا قىممىتى ئىلمىي نىڭ»قۇتادغۇ بىلىك« ئىمىن، مۇھەممەت ئابدۇشۈكۈر [2] 

 ئۇيغۇر قەشقەر دوالت، زاىپ :تەيياررلىغۇچى نەشىرگە (توپلىمى ماقالىالر ئىلمىي) ،(1) بايان ھەققىدە بىلىك

 .بەت - 73 ،1986 نەشىرياتى،

 ،(3) بايان ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ -مىراس ،«ئەدەبىياتى ئۇيغۇر ۋە ھاجىپ خاس يۈسۈپ» ئۆتكۈر، ئابدۇرېھىم [3] 

   .بەت - 94 ،1986 نەشىرياتى، ئۇيغۇر قەشقەر ئەبەيدۇلال، غۇالم :تەييارلىغۇچى نەشىرگە ،(توپلىمى ماقالىالر ئىلمىي

 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» زىيائى، ئەھمەد [4] 

 .بەت - 27 ،1986 نەشىرياتى، ئۇيغۇر قەشقەر ، 1- ھەققىدە

 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» زىيائى، ئەھمەد [5] 

 .بەتلەر- 50 - 49 ، (1) ھەققىدە

 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» زىيائى، ئەھمەد  [6]

 .بەت - 34 ۋە  - 29،(1) ھەققىدە

  .بەت - 70 ،«توغرىسىدا قىممىتى ئىلمىي نىڭ»قۇتادغۇ بىلىك« ئىمىن، مۇھەممەت ئابدۇشۈكۈر [7]
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 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» ئۆمەر، ئابلەت [8]

 .بەت - 105 ،(1) ھەققىدە

 ئۈچۈن مەلۇماتالر كېتىدىغان ئوخشاپ .بەتلەر - 72 - 71سەر،ئە يۇقۇرىدكى ئىمىن، مۇھەممەت ئابدۇشۈكۈر [9]

 - 92 - 91 ،«قاراشلىرىم بەزى ھەققىدە بەدىئىيلىكى ۋە ئىدىيۋىلىكى نىڭ»قۇتادغۇ بىلىك« مەر،ئۆ ئابلەت :قاراڭ

 .بەت

 .ئايەت - 135 سۈرىسى، نىسا  كېرىم، قۇرئان :قاراڭ ئۈچۈن سېلىشتۇرمىسى  [10]

 .12 ھۇدۇد كىتابۇل بۇخارىي، سەھىھۇل بۇخارى، [11]

  .89 ئىمان، مۇسلىم، سەھىھۇل مۇسلىم، ؛11 ۋەسايا  بۇخارى، سەھىھۇل بۇخارىي، [12] 

 ،«ئىزدىنىش قېتىملىق بىر يەنە توغرىسىدا ئىدىيىسى پەلسەپە ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ» يۈسۈپ، مەمتىمىن  [13]

 نەشىرگە نەشىرياتى، ئۇيغۇر قەرشقەر ،(توپلىمى ماقالىالر ئىلمىي ،(4) بايان ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ -مىراس

 .بەت - 5 ئەبەيدۇلال، غۇالم :تەييارلىغۇچى

 .«العادل اإلمام في جاء ما » باب األحكام، كتباب ترميذي، [14]

 ئىيىۋىي ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ شائىر مۇتەپەككۇر بۈيۈك» ئۆتكۈرنىڭ ئابدۇرېھىم مەلۇماتالر يەردىكى بۇ [15]

 قۇتادغۇ -مىراس :قاراڭ .ئېلىندى ئۆزگەرتىپ قىسمىدىن مۇناسىۋەتلىك لىكسيەسىنىڭ ناملىق «توغرىسىدا سىستېمىسى

 .بەت - 13 ،4  نەشىرياتى، ئۇيغۇر ەرشقەرق  ،(توپلىمى ماقالىالر ئىلمىي ،(2) بايان ھەققىدە بىلىك

 جامال .م ؛ ، ،(ياتى نەشىر مىنىستىرلىكى مائارىپ مىللى) ئانسىكلوپېدىسى ئىسالم ئارات، رەھمەتى رەشىت [16]

 ئىالھىيات ئۇنىۋېرسىتېتى ئەيلۈل دوقۇز ،«ئىزلەرى بىلىكتەكى قۇتادغۇ كۈلتۈرۈنۈن ھەدىس ۋە قۇرئان» سوفۇئوغلۇ،

 .بەتلەر - 128 - 127 يىلى، - 1989 ئىزمىر، سان، - 5 ژۇرنىلى، ئىلمى فاكولتېتى

 .بەتلەر -18 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ  [17]

 .بەت - 10 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ  [18]

 .بەت - 75 ،«توغرىسىدا قىممىتى ئىلمىي نىڭ»قۇتادغۇ بىلىك« ئىمىن، مۇھەممەت ئابدۇشۈكۈر [19]

 .بەت - 3  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [20]

 بەت - 20 ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [21]

 بەت - 20  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [22]

 .ئايەت - 11 سۈرىسى، شۇرا [23]

 .بەت - 20 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [24]

 بەت - 21  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [25]

 بەت - 22  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [26]

 بەت - 23 - 22  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ .27]

 بەت - 24 ،21  ،2006 نەشىيرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [28]

 .بەت - 3 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [29]

 .بەتلەر - 25 - 24 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [30]
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 .بەتلەر - 406 - 405 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [31]

 .402 - 398 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر ،»قۇتادغۇ بىلىك« ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [32]

 .ئايەت - 269 سۈرىسى، بەقەرە ئايەتلەرو - 5 - 1 سۈرىسى، ئەلەق ئايەتلەر، دامىدىكى ۋە - 70 سۈرىسى، ئىسرا [33]

 .بەتلەر - 816 - 812 ،2006 نەشىرياتى، مىللەتلەر بىلىك، قۇتادغۇ ھاجىپ، خاس يۈسۈپ [34]

 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» زىيائى، ئەھمەد [35]

»قۇتادغۇ  ئىمىن، مۇھەممەت ئابدۇشۈكۈر :قاراڭ ئۈچۈن پىكىرلەر ئوخشاش .بەتلەر - 42 - 41 ،(1) ھەققىدە

 .بەت - 74 ،«توغرىسىدا قىممىتى ئىلمىي نىڭبىلىك«

 بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى ،«بايان ۋە مۇھكىمە ھەققىدە بىلىك قۇتادغۇ مىراس تارىخى» ئۆمەر، ئابلەت [36]

 .بەتلەر - 128 - 127 ،(1) ھەققىدە

 .بەت - 173 ،«توغرىسىدا كۆزقارىشى سەنئەت-ئەدەبىيات ھاجىپنىڭ خاس يۈسۈپ» زۇنۇن، مۇھەممەت [37]

 ،«مۇالھىزىلەر بەزى ھەققىدە ئودغۇرمىش شەخس تۆتىنچى ۋە داستانى ،»قۇتادغۇ بىلىك« روزى، ئابلىمت [38]

  .بەت 264 - 261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


