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 كۆپ ئهڭ قېرىنداشالر ھازىر ئارىالۋېتىپ، بهتلىرىنى تور ئۇيغۇرچه مهن

 ھالهتكه بىر بۈگۈنكىدهك قىلىپ قانداق »بىز بىرى سوئالالرنىڭ سورايدىغان

 ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشالر نۇرغۇن  بايقىدىم. ئىكهنلىكىنى «قالدۇق؟ كېلىپ

 جاۋاب سوئالغا بۇ سېلىپ، ئىشقا قابىلىيىتىنى تهپهككۇر ۋه بىلىملىرىنى بارلىق

 بىلىملىرىگه ئىگىلىگهن ھازىرغىچه بهزىلىرى  تىرىشىدىكهن. تېپىشقا

 سوئالنىڭ ئاشۇ مهن  باقىدىكهن. بېرىپ جاۋابمۇ ئۇنىڭغا ئاساسلىنىپ

 مارستا »ئىمامالر يازغان يېقىندا مهن مهنبه بىر كۆرگهن كۆپ ئهڭ جاۋابىنى

 ئىنكاسالر چۈشكهن خهۋهرگه قىسقا دېگهن «چىقاردى پهتىۋا ياشاشقا

 ئۇالردىن ھهم بولدۇم خوشال قىسمىغا بىر ئىنكاسالرنىڭ ئۇ مهن  بولدى.

 بىر بىزنىڭ  ئۈمىدسىزلهندىم. سهل بولسا قىسمىدىن بىر يهنه  سۆيۈندۈم.

 بۇرۇن مېنىڭ جهھهتته بىلىم ۋه ئاڭ جهھهتتىكى دىن قېرىنداشلىرىمىز قىسىم

 ۋه ئاڭ بىز ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ  ئىكهن. ئارقىدا خېلىال ئويلىغىنىمدىن

 خهلقلىرىدىن ئهللىرى غهرب تاپقان تهرهققىي جهھهتته قۇرۇلمىسى بىلىم

  كۆرمهيمهن. خهلقىمىزدىن بۇنى مهن ئهمما  ئىكهنمىز. ئارقىدا خېلىال تېخى

 ئىشالرنى خهلقىمىز بىزنىڭ ئىچىده شارائىت يارىتىلغان بىزگه يهنىال مهن

  ئوياليمهن. دهپ كهلدى، قىلىپ ياخشى دهرىجىده يۇقىرى خېلىال



 باشلىغانلىقىنى چېكىنىشكه ئهتىراپىدا -1500يىللىرى ئۇيغۇرالر مهن

 ئامىلالر چىقارغان كهلتۈرۈپ ئۆزگىرىشلهرنى »ئاشۇنداق تارتىپ، بىلگهندىن

 تېخى  ئىدى. كهتمىگهن زادىال كالالمدىن سوئال دېگهن «قايسىدۇر؟

  ئېرىشتىم. ئۇچۇرالرغا قىسىم بىر بوالاليدىغان جاۋاب سوئالغا ئاشۇ يېقىندىال

 مۇسۇلمان ئۇالر  ئهمهس. توغرۇلۇق ئۇيغۇرالر يالغۇز ئۇچۇرالر ئېرىشكهن مهن

 ۋه جهريان قانداق دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر يهنى،  توغرۇلۇق. ئۈممهتلىرى

 قانداق يهنه كېيىن تېپىپ، قۇدرهت ياكى گۈللىنىپ دهسلىۋىده بىلهن سهۋهبلهر

 مهزكۇر  توغرۇلۇق. كهتكهنلىكى چېكىنىپ ئارقىغا بىلهن سهۋهبلهر ۋه جهريان

ئۆتىمهن. قىلىپ بايان قىسقىچه ئۇچۇرالرنى ئاشۇ مهن ماقالىدا

 ئامىلالر چۆكتۈرگهن كېيىن ۋه ئۆستۈرگهن، دهسلهپته مۇسۇلمانالرنى

 ئىككى مۇنداق مۇسۇلمانالر ۋاقىتالردا كۆپۈنچه سورىسىڭىز، دهپ قايسىالر،

  كۈچلۈك ئېتىقادى دىنىي بىرى ئۇنىڭ  كېتىدۇ. بۆلۈنۈپ قۇتۇپقا

 روھىي  كۆپىنچىسىنى سهۋهبنىڭ ئۇالر  مۇسۇلمانالر. كونسېرۋاتىپ

 دىنىي مۇسۇلمانالرنىڭ مهسىلهن،  كۆرىدۇ. ئامىلالردىن جهھهتتىكى

 كېتىشى چهكنهپ قۇرئاندىن ئۇالرنىڭ ۋه كېتىشى، ئاجىزالپ ئېتىقادىنىڭ

 قىلىشنىڭ ھهل مهسىلىلهرنى ھازىرقى نهزهرىده ئۇالرنىڭ  قاتارلىقالر.

 ۋه كۈچهيتىش، ئېتىقادنى كۈچهيتىش، ئىماننى ئۇسۇلى -بىردىنبىر

 بۇ  ئىبارهت. كۆپهيتىشتىن دۇئانى بېرىپ، -ۋاقتىۋاقتىدا مهسچىتلهرگه

 -كۆزقاراش تونۇشتۇرۇلىدىغان ماقالىدا مهزكۇر بولۇپ، تهرىپى بىر مهسىلىنىڭ



 ۋه زىيالىيالردىن، بولسا ئادهملىرى قۇتۇپنىڭ بىر يهنه   پهرقلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن

 تاپقان تهركىپ كىشىلهردىن ئىدىيىلىك ئىلغار تهكىتلهيدىغان زامانىۋىلىقنى

 ئىدىيىده مۇشۇنداق ئىچىدىمۇ كىشىلهر دىنسىز ياكى دىندىكى )باشقا

 بۇ  (مۇناسىۋهتسىز. بىلهن مۇالھىزه يهردىكى بۇ ئۇالر ئهمما بار، تۇرىدىغانالر

 ۋه بىلىم مۇسۇلمانالرنىڭ سهۋهبنى ئهھۋالدا كۆپۈنچه كىشىلهر گۇرۇپپىدىكى

 ۋه قوغالشماسلىقى زامانىۋىلىقنى  قارىشى، سۇس ئۆگىنىشكه -ئىلىمپهن

 ئىزدهيدۇ. ئامىلالردىن تهۋه غا «»دۇنيا قاتارلىق قىلماسلىقى قوبۇل يېڭىلىقنى

 ئاساسهن سهۋهبلهر جهھهتتىكى تهقۋادارلىق ۋه ئىمان كاللىسىغا ئۇالرنىڭ 

 دىنىدىكى ئىسالم بولۇشىنى بۇنداق ھهتتا بهزىلىرى  كهلمهيدۇ.

 ئهمهس تولۇق ياكى توغرا سهۋهبلهرمۇ بۇنداق  قويىدۇ. ئارتىپ ئاجىزلىقالرغا

 ئۇالرنىڭكىدىنمۇ -كۆزقاراش تونۇشتۇرىلىدىغان ماقالىده مهزكۇر بولۇپ،

 ئادهملهر گۇرۇپپا ئىككى يۇقىرىدىكى سهۋهبى بۇنىڭ ئهمهلىيهتته  پهرقلىنىدۇ.

 ئاشۇ  بولۇپ، كېلىدىغان توغرا بىرىكمىسىگه ئامىلالرنىڭ كۆرسهتكهن

 مۇسۇلمانالر  يهنى،  كېلىدۇ. توغرا ئوتتۇرىسىغىراق قۇتۇپنىڭ ئىككى

 نهرسه ئىككى مۇنداق ئاجىزلىشىشىغا بىلهن تېپىشى قۇدرهت دۇنياسىنىڭ

 بولىشى كۈچلۈك تهقۋادارلىقنىڭ ۋه ئىمان بىرى ئۇنىڭ  بولغان. سهۋهب

 بىرى يهنه  سهۋهب. مۇھىم ھهممىدىن بۇ  ئاجىزلىشىشى. ئۇالرنىڭ بىلهن

 بۇ مهن  باشقىالر. ۋه تېخنولوگىيه، -ئىلىمپهن، بىلىم، يهنى،  دۇنيا. بولسا

 ۋه كۈچلىنىش جهھهتتىكى تهقۋادارلىق ۋه ئىمان مۇسۇلمانالرنىڭ ماقالىدا

 ۋه -2سهۋهب پهقهت  توختالمايمهن. ئۈستىده ئهھۋاللىرى ئاجىزلىشىش

 بۇنىڭدىن مهن ئۈستىده سهۋهب بىرىنچى  توختىلىمهن. ئۈستىدىال جهريان



 ئۇالرنى ئاندىن  توپلىيالىسام، ماتېرىيال يېتهرلىك ئىزدىنىپ، داۋاملىق كېيىن

 بىر مۇنداق يهرده بۇ تورداشالرغا مهن شۇنداقتىمۇ  مۇمكىن. چىقىشىم يېزىپ

 مۇھهممهت ئالالھ  :تاپتىم توغرا قويۇشنى ئهسكهرتىپ نهرسىنى

 قۇرئاننىڭ ھهمده چۈشۈرگهن، كهرىمنى قۇرئان بىزگه ئارقىلىق ئهلهيھىسساالم

 قۇرئاننىڭ مهن ماقالىدا )مهزكۇر تارتىپ تهييارالنغاندىن -1نۇسخىسى

 ئۆزگىرىش قانداق ھېچ قۇرئاندا (كۆرسىتىمهن، رهسىمىنى -1نۇسخىسىنىڭ

 ياكى ۋه  بولمىدى. ئۆزگىرىش قانداق ھېچ دىنىدا ئىسالم يهنى  بولمىدى.

 ياكى تېئولوگىيىسى دىنىنىڭ ئىسالم ئېيتساق، قىلىپ كونكىرىت تېخىمۇ

 ئهمما  بولمىدى. ئۆزگىرىش قانداق ھېچ پرىنسىپلىرىدا ئاساسىي

 ئۆزگىرىشلهر زور غايهت  بولدى. ئۆزگىرىش ھالىتىدا مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئۆزگىرىشلهر زور دهرىجىده باقمىغان كۆرۈلۈپ كۆپ ئانچه تارىختا  بولدى.

  تاپتى. قۇدرهت  تاپتى. روناق  گۈللهندى. دهسلهپته مۇسۇلمانالر  بولدى.

 مۇسۇلمانالرنىڭ بولماي، ئۆزگىرىش دىندا  تۇتتى. يول زاۋانلىققا بولسا كېيىن

 كهلتۈرۈپ ئۆزگىرىشنى بۇنداق بىز قاراپ، بولغىنىغا ئۆزگىرىش ھالىتىده

 تېخىمۇ  كېلهلهيمىز. يهكۈنگه دېگهن ئادهملهر، ئامىل چوڭ ئهڭ چىقارغان

 بىرىنچىدىن ئۆزگهرگىنى ئهسلىده تهكشۈرسهك، ئىنچىكىلهپ

 قالسا ئۇنىڭدىن ئىكهنلىكىنى، تهقۋادارلىقى ۋه ئىمانى مۇسۇلمانالرنىڭ

 ۋه تهرهققىياتقا يېڭىلىققا، بىلىمگه، لىدېرلهرنىڭ بېشىدىكى ھاكىمىيهت

 قىسىم بىر مهن  بايقايمىز. ئىكهنلىكىنى پۇزۇتسىيهسى تۇتقان زامانىۋىلىققا

 دېگهن «چىقاردى پهتىۋا ياشاشقا مارستا »ئىمامالر قېرىنداشالرنىڭ

 كهلگهن ئالالھدىن پهتىۋا  قالدىم. ھهيران ئىنكاسلىرىغا يازغان قارىتا خهۋهرگه



 بولغاچقا كهلگهن ئادهمدىن  كهلگهن. ئادهمدىن  ئهمهس. سۆزلهر مۇقهددهس

 خاتاسىمۇ بولىدۇ، توغرىسىمۇ  بولىدۇ. يامىنىمۇ بولىدۇ، ياخشىسىمۇ ئۇالرنىڭ

 مهزكۇر سىز بولىدۇ. ياتىدىغانلىرىمۇ ھاماقهتكه بولىدۇ، ئاقىالنىسىمۇ  بولىدۇ.

 ۋه ئىمان  قېلىشى ئارقىدا دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر ئارقىلىق، ئوقۇش ماقالىنى

 يولغا چىقىپ تۈزۈپ ئادهملهر يهنه باشقا ئاجىزلىشىشتىن تهقۋادارلىقتىكى

  بىلىۋاالاليسىز. ئىكهنلىكىنى پهتىۋاالردىن قويغان

 كېيىن تېپىپ، قۇدرهت دهسلىۋىده مۇسۇلمانالرنىڭ سىز ئهگهر

 بولسىڭىز، تاپماقچى ئامىل بىرال پهقهت -2سهۋهبكه ئاجىزلىشىشىدىكى

 باسما بىلهن ياساش قهغهز ئۇنىڭ كېيىن، ئىزدهنگهندىن دهرىجىده مهلۇم

 بهرپا دهسلهپته قهغهز ئهلۋهتته  بايقايسىز. ئىكهنلىكىنى تېخنىكىسى خهت

 كهلگهن. كېيىن ئۇنىڭدىن بولسا خهت باسما  قىلىنغان.

 باسما ۋه قهغهز بىلهن ئاجىزلىشىشى ۋه گۈللىنىشى دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر

 بىرى تېمىالرنىڭ قىلغان تهتقىق كۆپ ئهڭ كىشىلهر مۇناسىۋىتى خهتنىڭ

 نهچچه تېخى  كۆپ. ئىنتايىن ماقالىالرمۇ ئىلمىي يېزىلغان ھهقته بۇ بولۇپ،

 »باسما ئۇنىۋېرسىتېتى يېل ئوقۇغان دوكتۇرلۇقتا قازى ياسىر ئالدىدىال يىلنىڭ

 ۋه تهسىرى قهغهزنىڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم :قهغهز بۇرۇنقى خهتتىن

 Paper before print: the history and impact)  «تارىخى

of paper in the islamic world)  نهشىر كىتابنى بىر دېگهن 

 پروفېسسورى ئىنستىتۇتىنىڭ بوستون ئامېرىكىنىڭ كىتابنى بۇ  قىلدى.



 مهزكۇر مهن شۇڭا  يازغان. (Jonathan M. Bloom) بلۇم جوناسىن

 ۋه گۈللىنىشى دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر تونۇشتۇرۇدىغىنىم، ماقالىدا

 مۇناسىۋىتىدىن تېخنىكىسىنىڭ خهت باسما ۋه قهغهز بىلهن ئاجىزلىشىشى

  بولىدۇ. ئىبارهت

 قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر ماتېرىيال ئاساسلىق پايدىالنغان قېتىم بۇ مهن

 «خهت باسما ۋه چېكىنىشى بىلهن گۈللىنىشى ئۈممهتلىرىنىڭ »مۇسۇلمان

 لېكسىيه بۇ [1]، بولۇپ لېكسىيىسى ئىنگلىزچه تېمىدىكى دېگهن

 شهھهرلىك مېمفىس شىتاتى تېنىسى ئامېرىكا كۈنى -4يانۋار -2012يىلى

 قىسىم بىر يهنه باشقا لېكسىيىدىن بۇ مهن  سۆزلهنگهن. مهركىزىده ئىسالم

 ماقالىنىڭ مۇشۇ تىزىملىكىنى ئۇالرنىڭ بولۇپ، پايدىالنغان ماتېرىيالالردىن

قويدۇم. كىرگۈزۈپ ئاخىرىغا

 چېكىنىش بىلهن دهۋرى گۈللىنىش مۇسۇلمانالرنىڭ بىلهن ئالدى مهن

 مىساللىرىنى قانچه بىر ئهھۋالالرنىڭ دهۋردىكى بىر ھهر ۋه ۋاقتى، دهۋرىنىڭ

 ۋاقىتتىن بۇرۇنقى ۋهقهلىكلهرنى دهۋرلهردىكى بۇ ئاندىن  ئۆتىمهن. تهسۋىرلهپ

 بايان شهكلىده ھېكايه بويىچه تهرتىۋى ۋاقىت بولغان ۋاقىتقىچه ھازىرقى

 سهۋهبلىرىنى ئىشالرنىڭ قىسىم بىر ئۆتكهن بولۇپ ئاخىرىدا  قىلىمهن.

  ئۆتىمهن. كۆرسىتىپ

 1500 يېقىنقى مۇسۇلمانالرنىڭ ماقالىدا مهزكۇر مهن ئېيتقاندا، قىسقارتىپ



 بۇ   تونۇشتۇرىمهن. قىسقىچه تارىخىنى ئاجىزلىشىش ۋه گۈللىنىش يىللىق

 پايدا كۆپ خېلى ماقاله مهزكۇر قېرىنداشالرغا خهۋهرسىز بۇرۇن ئىشالردىن

ئوياليمهن. دهپ يهتكۈزىدۇ،

 زامان »ھازىرقى چىقارغان تورالرغا قېتىم ئالدىنقى ماقالهم بۇ مېنىڭ

 زىچ بىلهن ماقالهم دېگهن «شهكىللهنگهن؟ قانداق ئهللىرى مۇسۇلمان

 باقمىغان ئوقۇپ تېخى ماقالىنى ئۇ سىز ئهگهر شۇڭالشقا  مۇناسىۋهتلىك.

 تهۋسىيه ئوقۇۋېتىشنى قېتىم بىر ئۇنى بىلهن ئالدى سىزگه مهن بولسىڭىز،

 سېلىشتۇرۇپ تىلغا بىر يهنه تىلنى بىر ئۆگهنگهنده تىلى ئهل چهت  قىلىمهن.

 مىللهتلهرنى باشقا بولىدۇ. ياخشى كۆپ ئۈنۈمى ئۆگهنسه تۇرۇپ

 بىلهن مىللهت بىر يهنه مىللهتنى بىر سىز ئهگهر  شۇنداق. چۈشىنىشمۇ

  بولىدۇ. ئۈنۈملۇك كۆپ چۈشىنىشىڭىز مىللهتنى بۇ سېلىشتۇرسىڭىز،

 سىزگه مهن بولسىڭىز، باقمىغان ئوقۇپ تېخى سىز ئهگهر شۇڭالشقا

 تهۋسىيه ماقالىلىرىمنىمۇ يازغان توغرىسىدا ياپونالر ۋه يهھۇدىالر ئۆزهمنىڭ

قىلىمهن.

دهۋرى گۈللىنىش دۇنياسىنىڭ ئىسالم.1

 ئالتۇن »ئىسالمنىڭ ماتېرىيالالردا يېزىلغان توغرۇلۇق ئىسالم غهربتىكى

 كۆپ سۆزنى دېگهن (The Islamic Golden Age) «دهۋرى

 (Abbasid) ئابباسىد ئوتتۇرىسىدىكى -8ئهسىرنىڭ دهۋر بۇ  ئۇچرىتىسىز.



 چۈشۈرگهن قولغا باغداتنى موڭغۇلالر باشلىنىپ، زامانىسىدىن تارىخىي

 دهۋرى ئالتۇن ئىسالمنىڭ  .[2] ئاخىرلىشىدۇ بىلهن -1258يىلى

 دهمهشقتىن پايتهختىنىڭ ئىسالم كۆتۈرۈلۈپ، خهلىپىلىككه ئابباسىدنىڭ

 مۇھهممهت خهلىپه ئابباسىد  باشالندى. بىلهن كۆچۈرۈلىشى باغداتقا

 بىر سىياسى قهلىمىنىڭ زىيالىينىڭ »بىر ھهدىستىكى ئهلهيھىسساالمنىڭ

 تهسىرىگه سۆزىنىڭ دېگهن «بولىدۇ مۇقهددهس بهكرهك قېنىدىنمۇ شېھىتنىڭ

 ئۇرۇش -ئۆزئارا كۆتۈرىلىشى ئىسالمنىڭ  ئۇچرىغان. قاتتىق ناھايىتى

 ئىمپېرىيىنى كۈچلۈك بىر بىرلهشتۈرۈپ، تهبىقىلىرىنى ئهرهب قىلىۋاتقان

 مۇھهممهت ئاببادىس  ئوينىدى. رول ھالقىلىق كهلتۈرۈشته ۋۇجۇتقا

 ھۆرمهت ناھايىتى ئۇنىڭغا كىشىلهر بولغاچقا، ئهۋالدى ئهلهيھىسساالمنىڭ

 تىبابهتچىلىك، پهلسهپه، -ئىلىمپهن، دۇنياسى ئهرهبلهر دهۋرده مۇشۇ  قىلدى.

 ئېلىشقا بىلىم مۇسۇلمانالرنى ئابباسىد  ئايالندى. مهركىزىگه مائارىپ ۋه

 نى (House of Wisdom) «سارىيى »ئهقىل باغداتتىكى يېتهكلهپ،

 ۋه مهكتهپ دوختۇرخانا، كۈتۈپخانا، ئىچىده ساراينىڭ بۇ  چىقتى. قۇرۇپ

 ۋه مۇسۇلمان جايلىرىدىكى قايسى ھهر دۇنيانىڭ بولۇپ، بار مهسچىتلهر

 ھهمكارلىشىپ، -ئۆزئارا كېلىپ، سارايغا مۇشۇ زىيالىيالر ئهمهس مۇسۇلمان

 توپالپ، بىلىملهرنى كهلتۈرۈلگهن ۋۇجۇتقا دهۋرگىچه ئاشۇ دۇنيادىكى پۈتۈن

 ئهرهبلهر   قىلدى. تهرجىمه ئهرهبچىگه تىلالردىن خىل ھهر باشقا ئۇالرنى

 ئهڭ بىلىملىرىنى مهدهنىيهت مىللهتلهرنىڭ يات بولغان يوق بۇرۇن ئۆزىده

 قهدىمقى نۇرغۇنلىغان  قىلدى. قوبۇل ئۆزىگه بىلهن تىرىشچانلىقالر يۇقىرى

 پارىسچىغا، بىلهن ئهرهبچه دهسلهپته ئهسهرلىرى كالسسىك زاماننىڭ



  قىلىندى. تهرجىمه يېزىقىغا التىن ۋه تىلى يهھۇدى تىلى، تۈرك كېيىنرهك

 ئاللىقاچان ئهسهرلهر كالسسىك ئاشۇ بولسا، بولمىغان ئىشالر بۇنداق ئهگهر

 بولىدىغان تاپقىلى دۇنياسى ئهرهب چاغدىكى بۇ  بوالتتى. كهتكهن يوقاپ

 رىم، قهدىمقى  بىرلهشتۈردى. ۋه توپلىدى ھهممىسىنى مهدهنىيهتلهرنىڭ

 ۋه (Byzantine) بىزانتىن گرىك، مىسىر، پېرىسىيه، ھىندىستان، جۇڭگو،

 خهلقلهرنىڭ دۆلهتلهردىكى قاتارلىق (Phoenicia) فىنىشىيه

 ۋه ئۆگىنىپ ھهممىسىنى بىلىملهرنىڭ كهلتۈرگهن قولغا مهدهنىيهتلىرىدىن

 دۇنياغا بىر قىلدۇرغان تهرهققىي دهرىجىده زور ناھايىتى ئۇالرنى ئۆزلهشتۈرۈپ،

 ئايالندى.

  ھازىرقى دۇنياسى مۇسۇلمان دهۋرىدىكى ئالتۇن ئىسالمنىڭ قىسقىسى،

 ۋه بىلىم ئادهم ھهممه چاغدا ئۇ يهنى، ئوخشايتتى. ئامېرىكىغا زاماندىكى

 قارشى زامانىۋىلىقنى ھهمده ئاچقان، قۇچاق يېڭىلىققا قىزىققان، -ئىلىمپهنگه

 ئامېرىكا ھازىرقى باغدات چاغدىكى ئۇ  ئىدى. قىلغان قوبۇل ۋه ئالغان

 جايلىرىدىكى قايسى ھهر دۇنيانىڭ يهنى،  ئوخشايتتى. ئۇنىۋېرسىتېتلىرىغا

 قىلىدىغان ئېتىقاد دىنالرغا ئوخشىمىغان بولغان، مىللهتتىن ئوخشىمىغان

 ھهمكارلىشىپ، -ئۆزئارا ئۆگىنىپ، -بىربىرىدىن كېلىپ، باغداتقا زىيالىيالر

 مۇددهتلىك  قىالتتى. ھۇجۇم بىرلىكته ئۆتكهللهرگه قىيىن -ئىلىمپهندىكى

 يىغىنلىرىنىمۇ بېرىش دوكالد نهتىجىلىرىدىن تهتقىقات ئىلمىي ھالدا

 ئالغىنىمدهك، تىلغا ماقالهمده بىر ئالدىنقى مهن  ئىدى. تۇرغان ئۇيۇشتۇرۇپ

 چىققان، تىزىپ ژورنىلى  «مائارىپى ئالىي »دهۋر ئهنگلىيه



 50 تۇرىدىغان ئورۇندا ئالدىنقى ئهڭ بويىچه دۇنيا -2014-2011يىللىق

 كالىفورنىيه بولغان ئىدارىمىز باش بىزنىڭ تىزىملىكىده، مهكتهپ ئالىي

 -2013يىللىرىنىڭ ۋه -2012، -2011، ئىنستىتۇتى تېخنولوگىيه

 ئالىي ئۇ مۆلچهرىمچه، مېنىڭ  .[3] ئېرىشتى -1ئورۇنغا ھهممىسىده

 ئۇالر  ئهللىكلهر. چهت دېگىدهك يېرىمى  پروفېسسورالرنىڭ مهكتهپتىكى

 چىققان، كېلىپ مىللهتلهردىن -باشقاباشقا كهلگهن، دۆلهتلهردىن -باشقاباشقا

 قىلمايدىغان ئېتىقاد دىنغا ياكى قىلىدىغان ئېتىقاد دىنالرغا -باشقاباشقا

 بويىچه دۇنيا بىرلىشىشى ئاشۇنداق ئىنسانالرنىڭ ئهمما كىشىلهردۇر.

  چىقاردى. ۋۇجۇتقا ئىنستىتۇتنى بىر تۇرىدىغان ئالدىدا ئهڭ مۇكهممهللىكته

 مىللىتىنى  سورىمايمىز. دۆلىتىنى ئهسلىدىكى -بىربىرىمىزنىڭ بىز

 ھهمكارلىشىپ، يېقىندىن پهقهتال  سورىمايمىز. دىنىنى  سورىمايمىز.

 يېڭى ئېچىلمىغان  قىلىمىز. ئىشالرنىال باقمىغان قىلىپ ھازىرغىچه ئىنسانالر

 ۋاقىتتا ئهينى  بارىمىز. جايالرغا يېڭى باقمىغان بېرىپ  ئاچىمىز. رايونالرنى

 زېمىنلىرى مۇسۇلمان ئۈچۈن، قىلغانلىقى مۇشۇنداق مۇسۇلمانالرمۇ

 ۋه ئايالنغان، مهركىزىگه -كۈچقۇدرهتنىڭ جهھهتتىكى ئهقلىي دۇنيادىكى

 بولۇپ، قىلغان ۋهكىللىك سهۋىيىسىگه قىلغان تهرهققىي ئهڭ مهدهنىيهتنىڭ

 ھۆرمهت ئۇالرغا ۋه بولغان قايىل مۇسۇلمانالرغا دۇنيا پۈتۈن زاماندىكى ئهينى

 -13ئهسىرلهرده ۋه -12، -11، -10، مۇسۇلمانالر  ئىدى. قىلغان

 جهھهتلهرده قاتار بىر قاتارلىق خهتتاتلىق سهنئهت، ئهدهبىيات، -ئىلىمپهن،

 جهھهتته بۇ دۇنياغا چىقىپ، پهللىلهرگه يۇقىرى ئهڭ بۇيىچه دۇنيا

  ئىدى. بولغان باشالمچى



 ئىسالم -11ئهسىرلهرده، ۋه -10 يهنى، زامانالردا، بىر شۇنداق ئهنه ئۇيغۇرالر

ئىدى. قىلغان قوبۇل دىنىنى

 بارلىق كهلتۈرگهن قولغا جهريانىدا دهۋر ئالتۇن ئاشۇ مۇسۇلمانالر

  ماقاله ئۇزۇن پارچه بىر ئۆزىال شۇنىڭ كهلسهك، يېزىپ مۇۋهپپهقىيهتلهرنى

 كىرگۈزۈش ماقالىگه مهزكۇر ھهممىسىنى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بولىدىغان

 قىسمىنى بىر نهتىجىلهرنىڭ ئاشۇ تۆۋهنده مهن شۇڭالشقا ئهمهس. مۇمكىن

ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه

 قۇرغان ئىسپانىيىده مۇسۇلمانالر ئۇنىۋېرسىتېتنى بىرىنچى --ياۋروپادىكى

[4]. 

 پۈتتۈرۈش ئوقۇش پروفېسسورلىرى مهكتهپلىرىنىڭ ئالىي غهرب --ھازىر

قويغان. يولغا مۇسۇلمانالر دهسلىۋىده ئهڭ پهلتونى قارا كىيىدىغان مۇراسىمىدا

 (1506 - 1450) كولومبۇس كىرىستىفېر تهكشۈرگۈچى --ئىتالىيىلىك

 يۇمىالقلىقىنى شارىنىڭ يهر قىلىپ، سهپهر غهرپكه بىلهن پاراخوت

 مۇسۇلمان شهھىرىدىكى كۇفا ئىراقنىڭ ئىلگىرى، يىل 600 ئىسپاتالشتىن

 بولۇپال بىلىپ ئىكهنلىكىنى يۇمىالق شارىنىڭ يهر يالغۇز ماتېماتىكاشۇناسالر

 توغرۇلۇق يۇقىرى ئىنتايىن ئۇزۇنلۇقىنى ئايالنمىسىنىڭ ئۇنىڭ قالماي،



بولغان. چىقىپ ھېسابالپ دهرىجىسىده

 مهركىزى مهدهيىتىنىڭ دۇنيا باغداد -10ئهسىرگىچه ئهسىردىن --ئالتىنچى

 جايلىرىدىن ھهممه دۇنيانىڭ ئۇنىۋېرسىتېتتا يهردىكى ئۇ تۇرغاندا، بولۇپ

 ئۇ  ئوقۇغان. ئوقۇغۇچى 6000 ۋاقىتتا بىرال ئوقۇغۇچىالردىن كهلگهن

 بولۇپ، شهھهر مهدهنىيهتلهشكهن بهك ھهممىدىن دۇنيادىكى باغدات دهۋرده

 سۇ مهينهت ئاستىغا كوچىالرنىڭ ياتقۇزۇلغان، سېمونت كوچىلىرىغا ئۇنىڭ

 چىراغالر تهرىپىگه ئىككى كوچىالرنىڭ ۋه ياتقۇزۇلغان، تۇرۇبىالر ئاقىدىغان

 تۇرىۋاتقان ئىچىده «دهۋر »قاراڭغۇ خىل بىر ياۋروپا ۋاقىتالردا ئۇ  يېقىلغان.

 يۈگۈرۈشۈپ چوشقىالر كوچىلىرىدا پاتقاقلىق ۋه قاراڭغۇ پارىژنىڭ بولۇپ،

  يۈرهتتى.

 خهلقئارا ئىچىده ۋاقىت ئهسىر 4 بولغان -1100يىلىغىچه -700--يىلىدىن

 نۇرغۇن دهۋرده ئاشۇ  بولغان. ئهرهبچه ئهمهس، التىنچه تىلى -ئىلىمپهن

 ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆگىنىپ، ئهرهبچىنى خرىستىئانالر

ئوقۇغان.

 ياساپ ئۈچۈن خهلىپى ئۆزىنىڭ  مۇسۇلمانالر تېلېسكوپنى --تۇنجى

 ئۇالر بولغاچقا، ئوقۇيدىغان ناماز قاراپ تهرهپكه مهككه مۇسۇلمانالر  بهرگهن.

 بولۇپ زۆرۈر بىلىش -چوڭكىچىكلىكىنى بىلهن شهكلى شارىنىڭ يهر ئۈچۈن

 مهككىنىڭ تۇرۇپ يېرىده قانداق ھهر زېمىنلىرىنىڭ مۇسۇلمان  قالغان.



 مۇسۇلمانالردا ئۈچۈن، يېتىش سهۋىيىگه بىلهلهيدىغان يۆنىلىشىنى

 پۈتۈن ئۇالر بولۇپ، قىلغان تهرهققىي بىلهن شىددهت ئاسترونومىيه

 بۇنداق  چىققان. سىزىپ خهرىتىلىرىنى ئورۇنلىشىش يۇلتۇزالرنىڭ

 نهرسه قانداق ھېچ باشقا ۋاقىتتا ئهينى دهرىجىسىگه توغرۇلۇق خهرىتىلهرنڭ

  بىر (1274 - 1201)  -ئالتۇسى -ئالدىن ناسىر  كېلهلمهيتتى. تهڭ

 يهنه ئۇ  يازغۇچى. ھۇسۇللۇق كۆپ ۋه زات بىلىملىك پېرىسىيهلىك

 پهلسهپه، فىزىكا، ماتېماتىكا، خېمىيه، بىئولوگىيه، ئاسترونومىيه، بىناكارلىق،

 بولغان دۇنياغا پالتوننىڭ ئۇ بولۇپ، ئالىمى تېئولوگىيه ۋه دوختۇرلۇق

 يېڭى بىر ئاسترونومىيىنى قىلدۇرۇپ، تهرهققىي دهرىجىده زور چۈشهنچىسىنى

 كېيىنكى بىلىمى ئاسترونومىيه كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا ئۇ  كۆتۈردى. پهللىگه

  سورىدى. دۇنيانى ئىچىده يىل 100

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nasir_al-Din_al-Tusi)

  (1274 - 1201) بىر -ئالتۇسى -ئالدىن ناسىر :(resim-0) -0رهسىم

 -ئالبىرۇنى مۇتهخهسسىسى جۇغراپىيه ۋه ئاسترونومىيه --ماتېماتىكا،

 ھىندىستاننىڭ بولۇپ، تۇغۇلغان ئۆزبېكىستاندا -973يىلى

 تهتقىق تهرهققىياتلىرىنى ھهققىدىكى جۇغراپىيه ۋه جهمئىيهتشۇناسلىق

 جهمى ئهسهرلهر بۇ  يازغان. ئهسهر ئىلمىي پارچه 146 جهمى قىلىپ،

كېلىدۇ. بهت 13000



 سىستېمىسىنى سان ئهرهبچه ئالغان ئىچىگه ئۆز نۆلنى ۋه سان --ئونلۇق

 ھازىرقى بولسا، بولمىغان ئۇالر ئهگهر  قىلغان. ئىجات مۇسۇلمانالر

 مۇمكىن تهرهققىياتالر ساھهلهردىكى باشقا ۋه -ئىلىمپهن  زاماندىكى

بولمايتتى.

 تاماققا ۋه يېمىش نۇرغۇن باشقا ۋه ئالۇچا، گۈرۈچ، قهقۋا، --شېكهر،

  بارغان. مۇسۇلمانالردىن ياۋروپاغا -دارادامانالر نۇرغۇن ئىشلىتىلىدىغان

 دهۋرىده ئالتۇن ئىسالم ئالىمالر ئهمهس مۇسۇلمان ۋه مۇسۇلمان --نۇرغۇن

 مۇسۇلمان دهۋرده مۇشۇ  شۇغۇلالنغان. بىلهن پائالىيهتلهر ئىلمىي ۋه ياشىغان

 ھازىرقى ترىگونومېتىرىيىنىڭ ئىچىده مۇۋهپپهقىيهتلهر ئېرىشكهن زىيالىيالر

 نۇرغۇن ئاسترونومىيىدىكى ۋه ئوپتىكا كىرگۈزۈلىشى، شهكىلگه زاماندىكىدهك

بار. يۈكسىلىشلهر

 سىنا ئىبىن بىلهن (Ibn Rushd) رۇشىد ئىبىن زىيالىيلىرى --مۇسۇلمان

(Ibn Sina) ئارىستوتېل (Aristotle) ئهسهرلىرىنى پهلسهپىلىك نىڭ 

 بۇرۇنقى مىالدىيىدىن ئارىستوتېل  ئوينىدى. رول ئاساسىي قوغداشتا

 ۋه دىنىي ئۇنىڭ بولۇپ، پهيالسوپ مهشھۇر ياشىغان -322-384يىللىرى

 دۇنيالىرىغا مۇسۇلمان ۋه خرىستىئان مۇددهت ئۇزۇن ئىدىيىلىرى ئهمهس دىنىي

 بىلهن جۇڭگو زىيالىيالر نهپهر 2 يۇقىرىدىكى  قىلدى. ھۆكۈمرانلىق

 قىلىپ تهتقىق ئۆزلىرى ئۇالرنى قىلىپ، قوبۇل ئىدىيىلىرىنىمۇ ھىندىستان



 ۋه سىنا ئىبىن  قوشتى. بىلىملهرگه مىقداردىكى زور كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا

 بولغان تونۇشلۇق ناھايىتىمۇ ئۇيغۇرالرغا بىلهن -ئالكىندى مۇتهپپهككۇر

 ئىلمىي نىڭ (Plato) پالتون ۋه ئارىستوتېل بىرلىشىپ، -ئالفارابىالر

 بىلهن ئىدىيىلهر باشقا كىرگۈزۈلگهن ئارقىلىق ئىسالم ئهسهرلىرىنى

  بىرلهشتۈردى.

 بولۇپ، تۇغۇلغان شهھىرىده بۇخارا ئۆزبېكىستاننىڭ -981يىلى سىنا --ئىبىن

 مىليون بىر ئۇ  ئىدى. دوختۇر يهنه ئۇ قالماي، بولۇپال پهيالسوپ بىر يالغۇز ئۇ

 ئۇيغۇرچه ، «Canons of Medicine» ئىنگلىزچه سۆزلۈك،

 تۈزۈپ قامۇس تىببى بىر ئاتىلىدىغان دهپ «ئۆلچهملىرى »تىبابهتچىلىكنىڭ

 تاكى جايلىرىدا قىسىم بىر غهربنىڭ قامۇس بۇ بولۇپ، چىققان

ئىشلىتىلدى. قىلىپ كىتاب دهرسلىك -17ئهسىرگىچه

 -965يىلى (Ibn Al-Haytham) ئالھازېن ئىبىن :ئۇسۇل --ئىلمىي

 ئېلىپ تهتقىقات ئىلمىي بولۇپمۇ ئۇسۇل، ئىلمىي ئۇ بولۇپ، تۇغۇلغان ئىراقتا

 كهشىپ ئۇسۇلىنى تايىنىش مۇالھىزىگه پهلسهپىلىك بىلهن تهجرىبه بېرىشتا

 ھازىرقى ئىشلهپ، تهجرىبه ئۈستىده كۆزى ئادهمنىڭ ۋه نۇر ھهمده  قىلدى.

 زاماندىكى ھازىرقى قىسىم بىر شۇڭا  سالدى. ئاساس ئىلمىغا ئوپتىكا زامان

 ھهقىقىي قېتىملىق تۇنجى »دۇنيانىڭ ئۇنى يازغۇچىلىرى تهزكىره داڭلىق

 »بىر ئۇنىڭغا (Linberg) لىندبېرگ دوكتۇر  ئاتايدۇ. دهپ «ئالىمى

 ئارچىمېدېس ئۇ بىلهن سۈپىتى بولۇش ماتېماتىكاشۇناس



،(Archimedes) كېپلېر (Kepler) نيۇتون ۋه (Newton) بىلهن 

  .[5] بهرگهن باھا دهپ «تۇرىدۇ، ئورۇندا ئوخشاش

  قىلدى. كهشىپ فورمۇلىسىنى قاتار ماتېماتىكىنىڭ ئالھازېن :--ماتېماتىكا

 ترىگونومېتىرىيىنىڭ بولسا (-ئالجاييانى مۇئادھ )ئىبن -ئالجاييانى مۇئاد ئىبىن

بايقىدى. قانۇنلىرىنى قىسىم بىر

 زاماندا قهدىمقى قاتارلىق فىزىكىسى ئارىستوتېل مۇسۇلمانالر :--فىزىكا

 ئهرهبچىگه تىلىدىن گرېتسىيه بىلىملهرنى پهننىي كهلتۈرۈلگهن ۋۇجۇتقا

راۋاجالندۇردى. تېخىمۇ پهنلهرنى ئۇ قىلىپ، تهرجىمه

 تهسۋىرلهيدىغان نهزهرىيىسىنى تهرهققىيات تهدرىجى -ئالجاھىز :--بىئولوگىيه

  بايقىدى. يېڭىلىقالرنى

 ئالغان ئورۇن مهركىزىي مهدهنىيىتىده ئىسالم ئهسىر ئوتتۇرا :--تىبابهتچىلىك

 ئهھۋالغا ماكاندىكى ۋه زامان ئاشۇ  ئىبارهت. تىبابهتچىلىكتىن نهرسه

 تىبابهتچىلىك زىيالىيلىرى ئىسالم ۋه دوختۇرلىرى ئىسالم ماسلىشىپ،

 ئىلمىي مۇرهككهپ مىقداردىكى زور دائىر ئهمهلىيىتىگه ۋه نهزهرىيىسى

  كهلتۈردى. ۋۇجۇتقا ئهسهرلهرنى

 كېسهل دوختۇرالرغا بولۇپ تۇنجى مۇسۇلمانالر دهۋرده ئاشۇ :--داۋاالش



 يولغا رهسمىيىتىنى قىلىش تهلهپ دىپلوم بېرىشته كېنىشكىسى كۆرۈش

 مهسىلهن،  قۇرۇلدى. دوختۇرخانا شهھهرلهرده چوڭ بارلىق  قويدى.

 دوختۇرالر، ئىچىده ئىشلىگهنلهر دوختۇرخانىسىدا قاالۋۇن قاھىرىدىكى

 كهسىپلىرىدىن ھهممه تىبابهتچىلىكنىڭ قاتارلىق سېستىراالر ۋه دورىگهرلهر،

ئىدى. بار ئادهملهر

 ئۇنىۋېرسىتېتى -ئالقاراۋىييىن قۇرۇلغان -859يىلى ماراكهشته :--مائارىپ

 بولۇپ ئۇنىۋېرسىتېتىت قويغان يولغا بېرىشنى ئۇنۋان كونا ئهڭ دۇنيادىكى

ھېسابلىنىدۇ.

 مۇسۇلمانالر  قىلدى. تهرهققىي دهرىجىده زور ناھايىتى ئىلمىي --پاراخوت

 نۇقتا ئىككى ئاتىلىدىغان، دهپ «»كامال قىلغان كهشىپ ئۆزلىرى

 خهرىتىنى بىلهن ئهسۋاب ئۆلچهيدىغان بۇلۇڭنى ئوتتۇرىسىدىكى

 -بېرىپكېلىپ قىتئهگه بىر يهنه قىتئهدىن بىر ئارقىلىق يولى دېڭىز بىرلهشتۈرۈپ،

 سودا چوڭ 3 يۈرگهن قاتناپ دېڭىزدا ئوتتۇرا ياسىغان، مۇسۇلمانالر  يۈردى.

داڭلىق. ناھايىتى دۇنياغا پاراخوتى

 توقۇمۇچىلىق، بۇيۇمالر، تۆمۈر بۇيۇمالر، ئهينهك بۇيۇمالر، ساپال :--سهنئهت

 ناھايىتى ۋه كهلدى، ۋۇجۇتقا ھۆسنىخهت ۋه بويۇملىرى، سهنئهت ياغاچ

 ئىنسانالرنىڭ دىنىدا ئىسالم  قىلدۇرۇلدى. تهرهققىي دهرىجىده يۇقىرى

 ئىنتايىن خهتتاتلىق دهۋرده بۇ بولغاچقا، چهكلهنگهن  سىزىش رهسىملىرىنى



قىلدى. تهرهققىي دهرىجىده زور

 تهرهققىي دهرىجىده يۇقىرى ناھايىتى بىناكارلىقمۇ دهۋرده ئۇ :--بىناكارلىق

 -847يىلى ئىراقتا مهسچىتى، ئۇقبا قۇرۇلغان -670يىلى تۇنىزىيهده  قىلدى.

 شهھىرىده (Cordoba) كوردوبا ئىسپانىيهنىڭ مهسچىتى، ساماررا قۇرۇلغان

 قاتارلىقالر مهسچىتى كوردوبا -چوڭبىنالىق ياسالغان باشالپ -785يىلىدىن

بوالاليدۇ. مىسال تىپىك بۇنىڭغا

 مهسچىتىنىڭ ئۇقبا ياسالغان -670يىلى تۇنىزىيهده :(resim-1) -1رهسىم

كۆرۈنىشى تاشقىي

 مهسچىتىنىڭ ئۇقبا ياسالغان -670يىلى تۇنىزىيهده :(resim-2) -2رهسىم

زالى ئوقۇش ناماز

زالى ئوقۇش ناماز مهسچىتىنىڭ كوردوبا :(resim-3) -3رهسىم

تۈۋرۈكلىرى مهسچىتىنىڭ كوردوبا :(resim-4) -4رهسىم

 -1258يىلى ماتېرىيالالردا تارىخىي دهۋرى ئالتۇن مۇسۇلمانالرنىڭ گهرچه

 يۈكسىلىشى جهھهتتىكى -ئىلىمپهن مۇسۇلمانالرنىڭ بولسىمۇ، ئاخىرالشقان

 -1394يىلىدىن  داۋامالشتى. مهزگىل بىر يهنه كېيىنمۇ ئۇنىڭدىن

 - 1394) بهگ ئۇلۇغ بولغان سۇلتان ئۆزبېكىستانغا -1449يىلىغىچه

 ئۇ بولۇپ، ماتېماتىكاشۇناس ۋه ئاسترونومىيهشۇناس بىر ئۆزى نىڭ (1449

 يېڭى قىسىم بىر ساھهسىده ماتېماتىكا مۇناسىۋهتلىك بىلهن ئاسترونومىيه



 -1424يىلىدىن قۇرۇپ، سامارقاندا ئۇ  قويدى. ئوتتۇرىغا نهزهرىيىلهرنى

 ياكى پونكىتى كۆزىتىش كائىناتنى بهگ ئۇلۇغ ئىشلهتكهن -1429يىلىغىچه

 ۋاقىتتىكى شۇ (Ulugh Beg Observatory) تېلېسكوپى بهگ ئۇلۇغ

 پۈتۈن بولۇپ، ئۈسكۈنه سهۋىيىلىك يۇقىرى ئهڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم

 بهگ ئۇلۇغ  .[6] ئىدى تېلېسكوپ چوڭ ئهڭ بويىچه ئاسىيا ئوتتۇرا

 جهنۇبىي ۋه قىرغىزىستان تۈركمهنىستان، تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان،

 يېقىن ئهسىرگه يېرىم ئىبارهت -1449-1411يىللىرىدىن قازاقىستاننى

 -ئىلىمپهن جهھهتته باشقۇرۇش ھاكىمىيهت بهگ ئۇلۇغ  سورىدى. ۋاقىت

 قېرىنداشلىرى ئۇنىڭ  قىلدى. نامايان تاالنتالرنى يۇقىرىراق جهھهتتىكىدىنمۇ

 بېرىپ، ئېلىپ كۈرهشلىرىنى تالىشىش ھوقۇق بىلهن ئۇنىڭ بالىسى ۋه

 بۇيرۇقى ئوغلىنىڭ چوڭ ئۇنىڭ كېتىۋاتقاندا، مهككىگه ئۇ -1449يىلى

 ئاسىيادىكى ئوتتۇرا كېيىن بهگدىن ئۇلۇغ  ئۆلتۈرۈلدى. بوغۇزالپ ئۇ بىلهن

 چىقىپ ئالىم داڭلىق ئۇنىڭدهك ئىچىدىن خهلقلىرى مىللهت تۈركىي

 بىر ئۆزىنىڭ ئۇستازىمىز مهمتىمىن ئابدۇشۈكۈر رهھمهتلىك بولۇپ، باقمىغان

 پاكىتتۇر. بىر مۇشۇنداق مانا ئالغىنى تىلغا ماقالىسىدا پارچه

پونكىتى كۆزىتىش كائىناتنى بهگ ئۇلۇغ :(resim-5) -5رهسىم

 بېسىلغان، ئىتتىپاقىدا سوۋېت سابىق -1987يىلى :(resim-6) -6رهسىم

 پارچه بىر چۈشۈرۈلگهن سۈرىتى تېلېسكوپىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن بهگ ئۇلۇغ

ماركىسى پوچتا



 ئهڭ ئۇيغۇرالر ئىچىده زىيالىيالر ئۇلۇغ دهۋرىدىكى ئالتۇن ئىسالمنىڭ

 ئۇنىڭ  ئىبارهت. فارابىدىن كىشى پهخىرلىنىدىغان ئهڭ ۋه قىزىقىدىغان

 -870يىلىدىن ئۇ بولۇپ، «-»ئالفارابى ئىسمى ماتېرىيالالردىكى ئىنگلىزچه

 ھېچ ماتېرىيالنىڭ ئىنگلىزچه كۆرگهن مهن  ياشىغان. -950يىلىغىچه

 ئۇ بىلىشىمچه مېنىڭ  .[8-7] بېرىلمهپتۇ يېرى تۇغۇلغان ئۇنىڭ قايسىسىدا

 ئۇنى ئهرهبلهر  تۇغۇلغان. ئاسىيادا ئوتتۇرا بولۇپ، مىللىتىدىن تۈركىي

 ئارىستوتېلدىن -1ئۇستاز يهردىكى بۇ  ئاتايدۇ. دهپ «ئۇستاز »ئىككىنچى

 مهيدانغا كېيىن دۇنياسىدا ئىسالم قاتارلىق سىنا ئىبىن فارابىنى  ئىبارهتتۇر.

 بولسىمۇ، بار كىشىلهرمۇ كۆرىدىغان تۆۋهنرهك زىيالىيالردىن كهلگهن

 زىيالىيالردىن مۇسۇلمان قانداق ھهر باشقا ئۇ جهھهتته ئىجادكارلىق ئهمهلىيهتته

 »ئىسالمچه ئۇنىڭغا ساھهسىده مېتافىزىكا شۇڭا  تۇرىدۇ. ئۈستۈن

 دۇنيانىڭ پۈتۈن فارابى  بېرىلگهن. نام دهپ «ئاتىسى نېئوپالتونىزمنىڭ

 لوگىكىشۇناس، يهنه ئۇ قالماستىن، بولۇپ بىرىال پهيالسوپلىرىنىڭ ئاتاقلىق

 مۇرهككهپ ناھايىتى  ئىدى. ئالىم سىياسىي داڭلىق بىر ۋه مۇزىكىشۇناس،

 فارابى جهھهتته (epistemology) نهزهرىيىسى بىلىش بولغان

 بولۇپ، ئالىم ئۇلۇغ بىرلهشتۈرگهن  نهزهرىيىلىرىنى پالتوننىڭ بىلهن ئارىستوتېل

  تۇرىدۇ. ئۈستۈن ئالىمالردىن قهدىمقى ئىككى قالغان فارابى جهھهتته بۇ

 The) «شهھهر »پهزىلهتلىك ئهسهرلىرىدىن داڭلىق دۇنياغا پۈتۈن فارابىنىڭ

Virtuous ،City) كىتابى مۇزىكا »ئۇلۇغ» (The Great Book 

of ،Music) داستانى »ئهقىل» (Epistle on the ،Intellect) 

 ۋه (The Book of ،Letters) «كىتابى -»خهتچهك



 The book of the) «چۈشهندۈرۈلۈشى -بىربىرلهپ -»ئىلىمپهنلهرنىڭ

enumeration of the scienses) بار. كىتابالر دېگهن

رهسىمى. سىزىلغان فارابىنىڭ :(resim-7) -7رهسىم

 ئىمانى مۇسۇلمانالرنىڭ دهۋرىده ئالتۇن بۇ ئىسالمنىڭ قىسقىسى،

 ئىسالم ۋه چوقۇنىشى بولغان ئالالھغا  ئىدى. كۈچلۈك ئىنتايىن ئومۇميۈزلۇك

 يېڭى ئۇالر  ئىدى. سهمىمىي ھالدا تهكشى ئېتىقادى بولغان دىنىغا

 بىلهن كۈچى پۈتۈن بولسا بىلىملهرنى يېڭى ئاچقان، قۇچاق مهدهنىيهتلهرگه

 ئۆزلىرىگه بىلىملهرنى بىلهن مهدهنىيهت چۈشۈرهلىگهن قولغا قوغالشقان،

 تهرهققىي دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن ئۇالرنى ھهمده سىڭدۈرۈۋالغان،

 ئۇ  ئىدى. ماھىر قىلىشقا بهرپا يوقنى يارىتىش، يېڭىلىق  ئىدى. قىلدۇرغان

 تونۇشتۇرغان ماقالهمده پارچه ئىككى ئالدىنقى مهن مۇسۇلمانالر چاغدىكى

كېتهتتى. ئوخشىشىپ ياپونالرغا

 گرادۇس 180 مۇسۇلمانالر سهۋهبلهردىن نېمه  بولدى؟ نېمه كېيىن ئۇنداقتا

 قىسىملىرىدا قانچه بىر كېيىنكى ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن  بۇرۇلدى؟ ئارقىغا

 بىلهن ئالدى مهن بۇرۇن ئۇنىڭدىن  قىلىمهن. بايان مهسىلىلهرنى مۇشۇ

 بېرىپ چۈشهنچه قىسقىچه ھهققىده ھالىتى ھازىرقى ئهللىرىنىڭ مۇسۇلمان

 ھالىتىنى ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى ئوقۇرمهنلهرنىڭ  ئۆتىمهن.

 مىقدار ئاساسهن مهن شۇڭا  بىلىدۇ. ياخشى خېلى جهھهتتىن سۈپهت



ئۆتىمهن. قويۇپ ئوتتۇرىغا پاكىتالرنى قىسىم بىر جهھهتتىكى

ھالىتى ھازىرقى دۇنياسىنىڭ ئىسالم.2

 يېقىندا كهتكهندهك، ئۆتۈپ ئېلىپ تىلغا ماقالهمده بىر ئالدىنقى مهن

 سهۋىيىسىنىڭ تۇرمۇش ئهللهرنى دۇنيادىكى پۈتۈن ئورۇن بىر خهلقئارالىق

 50 ئالدىنقى ئۇنىڭدىكى بولۇپ، چىققان تىزىپ بويىچه -يۇقىرىتۆۋهنلىكى

 بىرلهشمه ئهرهب بىلهن قاتار پهقهت دۆلىتىدىن مۇسۇلمانالر ئىچىگه دۆلهتنىڭ

 كىرهلىگهن -50ئورۇنغا ۋه نهچچىنچى 40 دۆلهت 3 قاتارلىق خهلىپىلىكى

 ئۇ خهلىپىلىكىمۇ بىرلهشمه ئهرهب بىلهن قاتار ئىچىدىكى بۇنىڭ  .[1]

 تاپقان سېتىپ نېفىت ئهمهس، تايىنىپ تهرهققىياتىغا ئۆزىنىڭ ئورۇنغا ئىككى

كىرگهن. بىلهن پۇلى

 فىزىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ شىتات ترۇمهن شىتاتى مىزورى ئامېرىكىنىڭ

 :دهيدۇ مۇنداق ئۇ بولۇپ، مىللىتىدىن تۈرك ئهدىس تانىر پروفېسسورى

 شۇغۇللىنىۋاتقان بىلهن پهنلهر ئاساسىي دۇنيادىكى پهيتته، مۇشۇ »ئهگهر

 بولىدىكهن، غايىپ تۇيۇقسىز يۈزىدىن يهر ئالىمالر مۇسۇلمان بارلىق

 دىققهت ئاساسهن ئۇنىڭغا جهمئىيهتلىرى -ئىلىمپهن قالغان دۇنيادىكى

 [7]  «قىلمايدۇ.



 ئىسالم يېقىندا تهشكىالتى مهدهنىيهت ۋه -ئىلىمپهن مائارىپ، دۆلهتلهرنىڭ بىرلهشكهن بىلهن بانكىسى دۇنيا

 بارغان ئېلىپ تهكشۈرۈش قېتىم بىر ئۈستىده دۆلهت 20 ئىچىدىكى دۆلهتلهرنىڭ ئهزا تهشكىالتىغا مهجلىسى

  :[7] بايقىغان ئىشالرنى قىسىم بىر مۇنداق ئۇالر بولۇپ،

 0.34 پهقهت نىڭ (GDP) كىرىمى دۆلهت ئومۇمىي دۆلهتلهر بۇ -2003يىلىغىچه، -1996--يىلىدىن

 7 پىرسهنتنىڭ 2.38 سانى ئوتتۇرىچه دۇنيانىڭ پۈتۈن سان بۇ  ئىشلهتكهن. ئىشلىرىغا تهتقىقات ئىلمىي پىرسهنتىنى

  كېلىدۇ. توغرا قىسمىغا بىر دىن

 بار، خادىمالر تېخنىكىلىق ۋه ئېنژېنىر ئالىم، نهپهر 140 ئىچىده ئادهمنىڭ 1000 ھهر ئهللهرده تاپقان --تهرهققىي

 ئهمما  ئىكهن. 40:1000 نىسبهت بۇ قارىغاندا بويىچه دۇنيا پۈتۈن  ئىكهن. 140:1000 نىسبىتى بۇالرنىڭ يهنى

چىققان. 10:1000 ئاران نىسبىتى بۇ دۆلىتىنىڭ مۇسۇلمان 20 يۇقىرىدىكى

 ئهمما  ئىگىلهيدۇ. پىرسهنتىنى 23 نوپۇسىنىڭ دۇنيا مۇسۇلمانالر ئاساسالنغاندا، ئېستېتىكىغا -2010--يىلدىكى

 بىر ئاران ماقالىالرنىڭ ئىلمىي قىلىنغان ئېالن بويىچه دۇنيا پۈتۈن ماقالىالر ئىلمىي قىلغان ئېالن مۇسۇلمانالر ھازىر

قىلىدۇ. تهشكىل پىرسهنتىنى

 ئېالن ماقاله ئىلمىي پارچه 13444 جهمى ئالىمالر دۆلهتتىكى 17 سۆزلىشىدىغان ئهرهبچه -2005--يىلى،

 -ئالىمپروفېسسورالر مهكتهپتىكى ئالىي بىر ئىبارهت ئۇنىۋېرسىتېتىدىن خاۋارد ئامېرىكىنىڭ ئهمما،  قىلغان.

 2000 ئهرهبلهرنىڭكىدىن يۇقىرىدىكى بولسا سانى ماقالىالرنىڭ ئىلمىي قىلغان ئېالن ئىچىده يىل بىر -2005يىلى

ئىكهن. ئارتۇق پارچه

 -20ئهسىردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ » قهرداۋىنىنىڭ يۈسۈف ھهققىده ھالىتى ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ

 باقمىغان ئوقۇپ تېخى ئۇنى مهن  .[8] بار مهزمۇنالر قىسىم بىر يهنه ماقالىسىدا دېگهن « مهغلۇبىيهتلىرى

 قهرداۋىنىڭ مهن ئىش، بىر بولمايدىغان قويمىسام ئهسكهرتىپ يهرده بۇ مهن  قىلىمهن. تهۋسىيه ئۇنى قېرىنداشالرغا

  قوشۇلمايمهن. باھاسىغا بهرگهن تۈركگه ئاتا كامال مۇستاپا ماقالىدا يۇقىرىدىكى

 نىگېرىيه  :ئاڭلىدىم خهۋهرنى بىر مۇنداق كۈنى، -25فېۋرال -2014يىلى يهنى تهييارالۋاتقاندا، ماقالىنى مۇشۇ مهن

 ئوقۇغۇچىالرنى كىرىپ، بېسىپ مهكتهپكه ئوتتۇرا بىر مىلىتانتالر ئاتىلىدىغان دهپ «ھارام »بوكو شتاتىدىكى يوبې

 مهكتهپلهر غهربچه قارىشىچه ئۇالرنىڭ  كهتكهن. چىقىپ ئۆلتۈرىۋېتىپ ئوقۇغۇچىالرنى نهپهر 29 تۇتۇپ، ئوققا

  قىلىپتۇ. ئىشنى مۇشۇ شۇڭا  ئىكهن. ھارام



 تهرغىپ دهپ «ھارام مهكتهپلهر »پهننىي يۇقىرىقىدهك ئىچىده موللىالرنىڭ دىيارىدىكى ئۇيغۇر ئاڭلىشىمچه، مېنىڭ

 «ھارام ئىشلىش »ھۆكۈمهتكه  ئىكهن. بار قىلىۋاتقانالر تهشۋىق دهپ «ھارام پۇل »قهغهز  ئىكهن. بار قىلىۋاتقانالر

 ئالىي تۇنجى ياۋروپادىكى كهتكهندهك، ئۆتۈپ ئېلىپ تىلغا يۇقىرىدا مهن بولسا، ئهمهلىيهتته  ئىكهن. بار دهۋاتقانالرمۇ

 ئۇنىڭدىن بولۇپ، جۇڭگولۇقالر ئىشلهتكهنلهر بولۇپ بىرىنچى پۇلنى قهغهز  قۇرغان. مۇسۇلمانالر مهكتهپنى

 ۋاپات ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت بۇرۇن، ياۋروپالىقالردىن مۇسۇلمانالر يهنى،  مۇسۇلمانالر. بولسا كېيىنكىسى

 ئىشلىرىنى ھۆكۈمهت  ئىشلهتكهن. پۇل قهغهز دهۋرىدىال ئابباسىد ئۆتكهن ۋاقىت يىلدهك 100 ئاران بولۇپ

 يۈزنىڭ نهچچه مىڭ بىر  قويغان. يولغا مۇسۇلمانالر دهسلىۋىده ئهڭ بېرىشنىمۇ ئېلىپ تايىنىپ قهغهزگه ھازىرقىدهك

 ھارام ئۈچۈن ئۇيغۇرلىرى زامان ھازىرقى ئۈچۈن نېمه نهرسىلهر قويغان يولغا ۋه قىلغان ئىجات مۇسۇلمانالر ئالدىدا

كهلدى؟ نهدىن ئۇيغۇرالرغا ئىدىيىلهر ياكى پهتىۋاالر بۇ  قالدى؟ بولۇپ

 بىر ئۆلكىنىڭ بىر جهنۇبىدىكى جۇڭگونىڭ ھازىر دېيىلىشىچه، ماقالىده ئۇيغۇرچه بىر چىقىرىلغان تورغا ئۆتكهنده

 دهك 3000 ئۇيغۇرالردىن شۇغۇللىنىۋاتقان بىلهن سودىسى -ئاقچېكىملىكنىڭ ئهتىراپىدا ئۇنىڭ ۋه بازىرى ناھىيه

 كونكرېت مهنده شۇڭا  باقمىدىم. ئۇچۇرتۇپ ياكى كۆرۈپ ئۆزهم بىرهرسىنى ئۇالرنىڭ مهن  ئىكهن. بار كىشى

  ھېساباليدۇ. دهپ مۇسۇلمان ئۆزىنى كۆپىنچىسى كىشىلهرنىڭ ئاشۇ پهرىزىچه، ئۆزهمنىڭ ئهمما،  يوق. پاكىت

 چېكىملىك ئاق ھهپته بىر چۈشهنچىسىده، ئۇالرنىڭ  ئهمهس. ئاز ئوقۇيدىغانلىرىمۇ نامىزى جۈمه كۈنلىرى جۈمه

 يۇيۇلۇپ گۇناھلىرى ھهممه ئۇالرنىڭ ئوقۇۋهتسه، ناماز ۋاق بىر كۈنى جۈمه قىلىپ، ئىشالرنى گۇناھلىق سېتىشتهك

 ئادهتته ئۆمرۈمده ئۆز مهن  كهتكهندهك. تازىلىنىپ كىرلهر ھهممه بهدىنىدىكى چۈشسه مۇنچىغا خۇددى  كېتىدۇ.

 قويۇش قىلىپ ئىشالرنى تۇتۇشقا روزا ياكى بېرىش نامىزىغا جۈمه يۈرۈۋېرىپ، قىلىپ ئىشالرنى بولىدىغان گۇناھ

 قانداق بۇ تۇرىمهن. ئۇچرىتىپ ھازىرمۇ  ئۇچراتتىم. كۆپ خېلى يۈرۈۋېرىدىغانالرنى «يۇيۇۋېتىپ »گۇناھىنى ئارقىلىق

 ئىشالر بۇنداق مۇسۇلمانالردىمۇ ھهممه باشقا  ئهمهس. يالغۇز ئۇيغۇرالر جهھهتته بۇ  ئېتىقاد؟ قانداق بۇ ئىمان؟

 ئالالھ ئالدىدىكى يىل 1000 بىلهن ئالالھ چوقۇنىدىغان مۇسۇلمانالر ھازىرقى  بار. دهرىجىده ئوخشىمىغان

 ھازىرقى  ئوخشاش. دىن بۇرۇنقى يىلدىن 1000 بىلهن دىن قىلىدىغان سهجده مۇسۇلمانالر ھازىرقى  ئوخشاش.

 يىلنىڭ 1000 مۇسۇلمانالر ھازىرقى نېمىشقا ئۇنداقتا  ئوخشاش. ئىلگىركىسى يىلدىن 1000 بىلهن قۇرئان

قالدى؟ بولۇپ ئوخشىمايدىغان مۇسۇلمانالرغا ئالدىدىكى

 يهنى دىن، بىرى  بۆلۈنگهن. ساھهگه ئىككى سهۋهبلىرى بۇنىڭ ئوتكىنىمدهك، ئېلىپ تىلغا بېشىدا ماقالىنىڭ مهن

 -2ساھهدىكى تۆۋهنده مهن  زامانىۋىلىق. ۋه تهرهققىيات -ئىلىمپهن، يهنى دۇنيا، بىرى يهنه  تهقۋادارلىق. ۋه ئىمان

ئۆتىمهن. چۈشهندۈرۈپ ئارقىلىق جهريانالر ۋه ۋهقه ئۆتكهن بولۇپ تارىختا سهۋهبلهرنى

 دهپ بار، بىرسىال پهقهت نهرسىدىن بولغان سهۋهب چېكىنىشىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ساھهده دېگهن «»دۇنيا ئهگهر

 باسما كېلىپ، ۋۇجۇتقا دهسلهپته قهغهز ئهلۋهتته  بولىدۇ. ئىبارهت خهتتىن باسما بىلهن قهغهز نهرسه ئۇ قارىساق،



 بىلهن قهغهز [1]، بويىچه مهزمۇنى لېكسىيىسىنىڭ قازىنىڭ ياسىر تۆۋهنده مهن  كهلگهن. كېيىن ئۇنىڭدىن خهت

 قىلىپ بايان كۆرسهتكهنلىكىنى تهسىر قانداق چېكىنىشىگه بىلهن گۈللىنىشى مۇسۇلمانالرنىڭ خهتنىڭ باسما

ئۆتىمهن.

ئىگىلىگهن؟ قانداق تېخنىكىسىنى ياساش قهغهز مۇسۇلمانالر.3

 ئىنتېرنېت بهزىلهر  ئوينايدۇ. رول مۇھىم ئىنتايىن ھاياتىمىزدا بىزنىڭ قهغهز بولغىنىدهك، خهۋىرىده ھهممىمىزنىڭ

 ئهكسىچه بۇنىڭ دهل ئهمهلىيهت  ئوياليدۇ. دهپ ئازايدى، ئىشلىتىشى قهغهزنىڭ بۇيان قىلىنغاندىن كهشىپ

 بهزى ھازىر  كۆپهيدى. بهكراق بۇرۇندىنمۇ مىقتارى ئىشلىتىش قهغهزنىڭ بۇيان بولغاندىن پهيدا ئىنتېرنېت بولۇپ،

 قانچه بىر شارىنى يهر ئۇ چىقساق، يېيىپ قهغهزلهرنى ئىشلىتىۋاتقان دۇنيادا پۈتۈن ئهگهر ئاساسالنغاندا، مۆلچهرلهرگه

 ئۆتمۈشتىمۇ رولى قهغهزنىڭ  ئوينايدۇ. رول مۇھىم ئىنتايىن زاماندا ھازىرقى قهغهز قىسقىسى،  قاپاليدىكهن. قېتىم

ئوينىغان. رول مۇھىم ئىنتايىن قهغهز گۈللىنىشىده ئىسالمنىڭ يهنى،  بولغان. ئوخشاش مۇشۇنىڭغا

 ياساش قهغهز ئۇالر ئهمما،  قىلدى. كهشىپ -100يىللىرى مىالدىيه جۇڭگولۇقالر ئهسلىده قهغهزنى 

 قهغهز باشقا، ئۇنىڭدىن  تارتقاتمىدى. زادىال يهرگه باشقا جۇڭگودىن ئۇنى تۇتۇپ، مهخپىي ئىنتايىن تېخنىكىسىنى

 تهۋه جامائهتكه ئاشۇ تېخنىكىنى بۇ بولۇپ، بىلىدىغان جامائهتال كىچىك ناھايىتى بىر تېخنىكىسىنى ياساش

 يىلدىن 600 -8ئهسىرگىچه قىلىنىپ، كهشىپ تېخنىكىسى ياساش قهغهز  تۇتتى. مهخپىي كىشىلهردىنمۇ بولمىغان

 يازغىلى خهت قهغهزگه كاللىسىغا جۇڭگولۇقالرنىڭ دهۋرلهرده پۈتۈن مۇشۇ بولسىمۇ، ئۆتكهن ۋاقىت كۆپرهك

 ياسايدىغان بۇيۇملىرى سهنئهت ۋه ئورايدىغان نهرسىلهرنى بىر قهغهزنى ئۇالر بولۇپ، كهلمىگهن بولىدىغانلىقى

   ئىشلهتتى. ئىشالرغىال

 تېرىسى، تۆگه سۆڭهكلىرى، يوغان دۈمبىسىنىڭ تۆگه تاش، خهتلهرنى مۇسۇلمانالر بۇرۇن، ئهسىردىن سهككىزىنچى

 بۇ  كهلدى. يېزىپ قاتارلىقالرغا يالتىراقالر نېپىز ياسالغان ئۆسۈملۈكىدىن پاپىرۇس ۋه غازىڭى، دهرىخىنىڭ خوما

 ساقلىغىلى ۋاقىت ئۇزۇن ئۇالرنى تهرهپتىن بىر يهنه بولۇپ، چوڭ ناھايىتى ھهجمى تهرهپتىن بىر ماتېرىيالالرنىڭ

  قېلىنمىدى. ساقلىنىپ بىرهرسىمۇ ھازىرغىچه قۇرئاندىن يېزىلغان تېرىگه -8ئهسىرلهرده ۋه -7 شۇڭالشقا  بولمايتتى.

  رهسىمى. قۇرئاننىڭ پارچه بىر يېزىلغان تېرىسىگه تۆگه دهسلىۋىده ئهڭ كۆرسىتىلگىنى -7رهسىمده تۆۋهندىكى

 باراۋهر ئۈستىلىگه خىزمهت بىر ئىشلىتىلىدىغان ئىشخانىالردا ھازىرقى چوڭلىقى قۇرئاننىڭ بۇ كۆرگىنىمىزدهك،

 تورداشالر قىزىقىدىغان ئۇالرغا بولۇپ، كۆپ ناھايىتى رهسىملىرى قۇرئاننىڭ دهسلهپكى ئهڭ ئىنتېرنېتته  كېلىدۇ.

Google ئىنگلىزچه غا « Images for the first Quran» باقساڭالر ئىزدهپ كىرگۈزۈپ سۆزنى دېگهن 

بولىدۇ.



رهسىمى. قۇرئاننىڭ پارچه بىر يېزىلغان تېرىسىگه تۆگه دهسلىۋىده ئهڭ :(resim-8) -8رهسىم

كۆرىنىشى. ئۆسۈملىكىنىڭ پاپىرۇس دانه بىر :(resim-9) -9رهسىم

 بىر ئوتتۇرىسىدا ئهسكهرلىرى سۇاللىسى خهن بىلهن مۇسۇلمانالر قىرغىزىستاندا ھازىرقى -751يىلى مىالدىيه

 يېرىنى پارچه بىر كىچىك سۇاللىسىنىڭ خهن مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتا بۇ ھهمده  ئۆتتى. بولۇپ جهڭ كىچىك

 بۇ ئهمما  بېرىلمهيدۇ. ئورۇن ئانچه كىتابالردا تارىخىي ئۇنىڭغا بولغاچقا، كىچىك ئىنتايىن ئۇرۇش بۇ  ئىگىلىۋالدى.

 ساندىكى ئاز ئهسكهرلىرى مۇسۇلمان ئۇرۇشتا بۇ  قىلدى. پهيدا بۇرىلىش چوڭ بىر تارىخىدا دۇنيانىڭ پۈتۈن ئۇرۇش

 ھېلىقى ئىچىده ئهسىرلهرنىڭ بۇ جهريانىدا قىلىش سوراق كېيىن  ئېلىۋالدى. ئهسىرگه ئهسكهرلهرنى جۇڭگولۇق

 گهرچه چاغالردا ئۇ  بايقالدى. بارلىقى ئادهمنىڭ 2 تهۋه جامائهتكه بىلىدىغان تېخنىكىسىنى ياساش قهغهز

 ئىدى. ئاڭلىغان ياسىيااليدىغانلىقىنى قهغهز جۇڭگولۇقالرنىڭ ئۇالر لېكىن بولسىمۇ، يوق ئانچه قهغهز مۇسۇلمانالردا

 قهغهز نهپهر 2 ئىچىده ئهسىرلهرنىڭ تۇتىۋالغان مۇسۇلمانالر  بىلهتتى. ئىكهنلىكىنى نېمه قهغهزنىڭ ھهمده 

 ھهمده ئهتىۋارالپ، ئوخشاش مېھمانالرغا قىممهتلىك ئۇالرنى كېيىن، بايقىغاندىن بارلىقىنى ئهزاسى جامائىتىنىڭ

 باغداتتىكى  باردى. ئېلىپ باغدادقا پايتهختى دۇنياسىنىڭ ئىسالم ۋاقىتتىكى شۇ دهرھالال قوغداپ، قوراللىق ئۇالرنى

 بىزگه سىلهر ئهگهر  بولىدۇ. تاپشۇرمىساڭالرمۇ تۆلىمى پۇل سىلهر »بىزگه  :دېدى مۇنداق كىشىگه 2 بۇ خهلىپه

 كېيىن، بولغاندىن ئورۇنالپ ۋهزىپىنى بهلكى  ئۆلتۈرمهيمىز. سىلهرنى بىز قويساڭالر، ئۆگىتىپ ياساشنى قهغهز

 يېڭى  ھۇشيار؟ نهقهدهر تېخنولوگىيىگه يېڭى مۇسۇلمانالر ۋاقىتتا ئۇ  :قاراڭ ئهھۋالغا بۇ  «بېرىمىز. قويۇپ سىلهرنى

 بىر مۇسۇلمانالرنىڭ يهرده بۇ  ئىنتىلگهن؟ نهقهدهر ئېرىشىشكه تېخنولوگىيىگه يېڭى قىزىققان؟ نهقهدهر تېخنولوگىيىگه

  بولىۋاتىدۇ. پايدىالنماقچى ئۇنىڭدىن چۈشۈرۈپ، قولغا تېخنولوگىيىسىنى كىشىلهرنىڭ ئهمهس مۇسۇلمان خهلىپى

ئىدى. يهتكهن تونۇپ مۇھىملىقىنى نهقهدهر بىلىمنىڭ دهۋرده ئاشۇ مۇسۇلمانالر

 غهربىي ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت كۈنى -13مارت -624يىلى يهنى ئىلگىرى، يىلدهك 100 بۇنىڭدىن

 ئهسكهرلهرنى قىسىم بىر قىلىپ، ئۇرۇش بىلهن قهبىلىلهر چىققان قارشى ئۆزىگه رايونىدا ھىجاز ئهرهبىستاننىڭ

 دهپ «ئۇرۇشى »بادىر ئۇ بولۇپ، بىرى ئۇرۇشالرنىڭ داڭلىق تارىخىدىكى ئىسالم ئۇرۇش بۇ   ئالىدۇ. ئهسىرگه

 يازااليدىغان خهت ۋه ئوقۇيااليدىغان خهت ئىچىدىكى ئهسىرلهرنىڭ بۇ ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت  ئاتىلىدۇ.

 ئالمايمهن. تۆلىمى پۇل سىلهردىن مهن  :دهيدۇ مۇنداق ئۇالرغا ئۆلتۈرۈۋهتمهي، ئۇالرنى يىغىپ، يهرگه بىر كىشىلهرنى

 تهلهپ قويۇشنى ئۆگىتىپ يېزىشنى خهت بىلهن ئوقۇش خهت بالىلىرىمىزغا 10 بىزنىڭ بىرىڭالردىن ھهر پهقهت 

 پۇلنى چاغدا ئۇ ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت دېمهك،  بېرىمهن. قويۇپ كېيىن سىلهرنى قىلساڭالر شۇنداق  قىلىمهن.

 -8ئهسىرنىڭ   بىلگهن. مۇھىم ئىنتايىن ئۆگىنىشنى بىلىمنى، بهلكى  قىزىقمىغان. ئازراقمۇ پۇلغا  كۆرمىگهن. مۇھىم

 شېھىتنىڭ بىر سىياسى قهلىمىنىڭ زىيالىينىڭ »بىر ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهت خهلىپه ئابباسىد ئوتتۇرلىرىدىمۇ

 ئۆگىنىشكه، مۇسۇلمانالرنى پۈتۈن قىلىپ، ئىتائهت سۆزىگه دېگهن «بولىدۇ مۇقهددهس بهكرهك قېنىدىنمۇ

 يېتهكلىگهن يارىتىشقا يېڭىلىق ۋه ئۆزلهشتۈرىۋېلىشقا، ئۇالرنى يىغىشقا، مهدهنىيىتىنى بىلهن بىلىملىرى باشقىالرنىڭ

 ئۇ  تۇتتى. ئىش خهلىپهدهك ئابباسىد ئهلهيھىسساالمدهك، مۇھهممهت خهلىپىمۇ باغداتنىڭ قېتىم بۇ مانا  ئىدى.



 ئۆگىنىۋېلىپ، تېخنىكىسىنى ئۇالرنىڭ بهلكى  ئۆلتۈرمىدى. ئىگىلىرىنى بىلىم ئهمهس مۇسۇلمان چۈشكهن ئهسىرگه

 مۇئامىله ئورنىدا نهرسه مۇھىم ئهڭ بىلىمگه ئۇمۇ  بولدى. قىلدۇرماقچى خىزمهت ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئۇالرنى

قىلدى.

 قانداق ھېچ كېيىن، ئۆگىنىۋالغاندىن ياساشنى قهغهز ئهسكهرلهردىن چۈشكهن ئهسىرگه نهپهر 2 ھېلىقى مۇسۇلمانالر

 زاۋۇتى قهغهز بىردىن باغداتتا ئاندىن شهھىرىده، سامارقان ئۆزبېكىستاننىڭ بىلهن ئالدى  قىلمايال، ئىسراپ ۋاقىتنى

 ئۇنىڭدىن  زاۋۇتلىرىدۇر. قهغهز ياسالغان قېتىم تۇنجى سىرتىدا زېمىنىنىڭ جۇڭگو تارىختىكى بۇالر مانا  قۇردى.

  كېڭهيتتى. زېمىنىغا مۇسۇلمانالر پۈتۈن ئىشلهپچىقىرىشنى قهغهز مۇسۇلمان بىر ئىسىملىك رهشىد ھارۇن كېيىن

 قوبۇل ئهينهن دهپ «»قهغهز پارىسچىدا دهسلىۋىده ئۇنى بولۇپ، سۆز خهنسۇچه ئهسلىده سۆز دېگهن «»قهغهز

 خهنسۇالردىن ئهسلىده سۆز دېگهن «»قهغهز يهنى،  قىلغان. قوبۇل دهپ «»قهغهد بولسا ئهرهبچىده قىلىپ،

كهلگهن.

 بىلهنال كىرىشى قهغهزنىڭ شۇڭا  يهتتى. تونۇپ تولۇق مۇھىملىقىنى قهغهزنىڭ مۇسۇلمانالر ۋاقىتتا ئهينى

 خاتىره ۋه -خهتچهك ئورۇنلىرىدىكى ھۆكۈمهت بۇرۇن  كهلدى. ۋۇجۇتقا ئىنقىالبى بىلىم بىر دۇنياسىدا مۇسۇلمانالر

 كهلگهنده دهۋرگه بۇ بولسا، ئىشلهتكهن ماتېرىيالالرنى ئوخشاش تاشقا ۋه تېره ھهممىسىگه ئىشلىرىنىڭ ساقالش

 بېرىش بىلىم ۋه ئېلىش بىلىم قهغهز باشقا ئۇنىڭدىن  باشلىدى. ئىشلىتىشكه قهغهز ھهممىسىگه ئۇالرنىڭ

  يهتتى. سهۋىيىگه يۇقىرى ئىنتايىن تېخنىكىسى ياساش قهغهز باشالپ، ئىشلىتىلىشكه ئىنستىتۇتلىرىدىمۇ

 سهنئهتكارلىقتىكى ۋه ئۆزگىرىشنى، قۇرۇلمىسىدىكى بىلىم ئۆزگىرىشنى، ئىجتىمائىي تهرهققىياتى قهغهزنىڭ

  قىلدى. ئىگه ئىمكانىيهتكه بولىشىنى ساۋاتلىق كىشىلهرنىڭ ۋه مائارىپنى ئۇ  سۈردى. ئىلگىرى ئۆزگىرىشنى

 بىر بىلهن شۇنىڭ  سۈردى. ئىلگىرى دهرىجىده زور تهرهققىياتنى ئهقلىي بىلهن ئۈنۈمى ئىشلهپچىقىرىش بولسا مائارىپ

 ئهسهرلىرىنى گرىكلهرنىڭ قهدىمقى مۇسۇلمانالر  كهلدى. مهيدانغا ئىنقىالبى ئىدىيه يېڭى ۋه تهپهككۇر ئىسالمچه

 دهسلهپكى بىلهن شۇنىڭ  يازدى. كىتابالرنى  باردى. ئېلىپ تهتقىقاتالرنى ئىلمىي  قىلدى. تهرجىمه ئهرهبچىگه

كهلدى. مهيدانغا گۈللىنىشى -ئىلىمپهندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ

 بۇ بىرى  قىلدى. ئىشنى 2 مۇنداق يهنه ئۇالر كېيىن، ئۆگىنىۋالغاندىن تېخنىكىسىنى ياساش قهغهز مۇسۇلمانالر

 مۇسۇلمانالر پۈتۈن ئۇنى ھهمده  كۆتۈردى. سهۋىيىگه يېڭى بىر تېپىلمايدىغان يهرده قانداق ھېچ باشقا تېخنىكىنى

 بىلهن شۇنىڭ  ئىدى. باقمىغان قىلىپ جۇڭگولۇقالرمۇ ۋاقىتقىچه ئاشۇ ئىشنى بۇنداق  كېڭهيتتى. زېمىنىغا

 ئاخمادى قهغىزى، سۇاليمانى ۋاقىتتا ئهينى مهسىلهن،  كهلدى. ۋۇجۇتقا ماركىلىرى ئوخشىمىغان قهغهزنىڭ

 ئۈستىگه بىرى، يهنه ئۇنىڭ  چىقىرىلدى. ئىشلهپ قهغهزلهر دېگهن قهغىزى  جافارى  ۋه قهغىزى، نۇرانى  قهغىزى،

 خهتلهرنى يېزىلغان ۋاراقلىرىغا پاپىرۇس مۇسۇلمانالر بۇرۇن  ئۇسۇلى. باشقۇرۇش قهغهزلهرنى يېزىلغان خهت



 يۆگهلمهيدىغان ھالدا تهبىئىي قهغهز ئهمما،  ساقاليتتى. تىقىپ ئىچىگه خالتىالرنىڭ ياخى ساندۇق بىرهر يۆگهپ،

  بولدى. قويىدىغان قهۋهتلهپ بىرنى ئۈستىگه بىرىنىڭ ھۆججهتلهرنى قهغهز يېزىلغان خهت ئۈستىگه بولغاچقا،

 ئاسان ۋاراقلىماق ۋه ساقلىماق ئۇنى قويسا، چېتىپ بىلهن يىپ -ئۆزئارا  تهرىپىنى بىر توپىنىڭ قهغهز بۇنداق كېيىن

 يالتىراقنى ياسالغان قېلىنراق سهل ئاستىغا بىلهن ئۈستى توپىنىڭ قهغهز بىر ھهر ئاندىن  بايقىدى. بولىدىغانلىقىنى

 بىر ھهر ئاخىرىدا ئهڭ  ئۇقتى. بولىدىغانلىقىنى قوغدىغىلى ياخشىراق ۋاراقالرنى ئىچىدىكى تىكسه، ئاندىن قويۇپ

 باشقۇرۇش ئۇالرنى قويسا، يېزىپ ئىكهنلىكىنى توغرۇلۇق نېمه توپنىڭ بۇ ۋاراققا قېلىن ئۈستىدىكى توپىنىڭ قهغهز

 بىز يهنى،  كهلدى. ۋۇجۇتقا كىتاب ئىشلىتىۋاتقان ھازىر بىز بىلهن شۇنىڭ  يهتتى. ئويالپ بولىدىغانلىقى ئاسان

 قىلغان. ئىجات مۇسۇلمانالر ياشاشنى قانداق كىتابالرنى كېلىۋاتقان ئىشلىتىپ بۈگۈنگىچه

ئۆگىنىشى ياساشنى قهغهز مۇسۇلمانالردىن ياۋروپالىقالرنىڭ.4

 چىقىرىۋاتقان پهللىگه يېڭى دهرىجىده باقمىغان كۆرۈلۈپ مىسلى تارىختا -ئىلىمپهنلهرنى بارلىق مۇسۇلمانالر

 »قاراڭغۇ بىر تېخى ئۇالر  بىلمهيتتى. ئىكهنلىكىنى نېمه قهغهزنىڭ تېخى دۇنياسى غهرب  پهيتته، بىر مۇشۇنداق

 دهسلىۋىده ئهڭ قهغهزگه غهربلىكلهر  بىلمهيتتى. يېزىشنىمۇ خهت ۋه ئوقۇش خهت بولۇپ، ياشاۋاتقان ده «دهۋر

 -1096يىلى يهنى  تاپتى. خهۋهر ئاندىن كېيىن ئۇرۇشىدىن (Crusade) كرېسىت -1قېتىملىق ئۇالرنىڭ

 بۇ  قىلدى. غهلىبه ئۇرۇشتا بۇ ھهمده  قوزغىدى. ئۇرۇشىنى كرېسىت -1قېتىملىق قارىتا يېرۇسالېمغا غهربلىكلهر

 ئۇرۇش چاغدىكى شۇ  بولۇپ، ئۆلتۈرۈلگهن چاناپ بىلهن قېلىچ مۇسۇلمان مىڭ 750- 500 جهمى ئۇرۇشتا

 كوچىلىرى يېرۇسالېمنىڭ كېيىن ئۇرۇشتىن بۇ دېيىلىشىچه، خېتىده پارچه بىر يازغان پادىشاھىغا ئۆز قوماندانىنىڭ

 سهۋهبسىزال بىر ھېچ ئۇرۇشنى بۇ ياۋروپالىقالر  كهتكهن. توشۇپ بىلهن قان ئىگىزلىكتىكى كهلگىچه تىزىغا ئادهمنىڭ

  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ئۇچرىشىشى ياۋروپالىقالرنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر قېتىملىق تۇنجى ئۇرۇش بۇ  قۆزغىدى.

 ھهيران ئىنتايىن كۆرۈپ كىتابالرنى ۋه قهغهزنى چىقارغان ئىشلهپ مۇسۇلمانالر غهربلىكلهر كېيىن ئۇرۇشتىن مۇشۇ

 غهربكه قايتىپ، ئېلىپ بىلله كىتابالرنى بىلهن قهغهز مىقداردىكى مهلۇم بىلهن ئۆزلىرى قايتاشىدا ھهمده  قالدى.

 ياساش قهغهز قېتىم بۇ ئۇالر ئهمما  بىلدۈردى. مهۋجۇتلۇقىنى نهرسىلهرنىڭ دېگهن كىتاب ۋه قهغهز قېتىم تۇنجى

  بواللمىدى. ئىگه تېخنىكىسىغا

 بارغىچه جۇڭگوغا پولو ماركو -13ئهسىرده تاكى ياۋروپالىقالر بولسا، بولمىغان ئۇرۇشى تاجاۋۇز قېتىملىق مۇشۇ ئهگهر

بوالتتى. يۈرگهن بىلمهي ئىكهنلىكىنى نېمه قهغهزنىڭ

 ئىتالىيىنىڭ بىلهن ئىسپانىيه مۇسۇلمانالر يهنى  ئۆگهندى. -11ئهسىرده مۇسۇلمانالردىن ياساشنى قهغهز ياۋروپالىقالر

 ئىسپانىيهنىڭ ياۋروپالىقالر -1086يىلى بولۇپ، قۇرغان زاۋۇتلىرىنى قهغهز جايلىرىدىمۇ بېسىۋالغان ئۆزلىرى

 بۇ  قىلىپ، ھۇجۇم ئارىلىغا (Sicily) سىسىلى ئىتالىيىنىڭ -1072يىلى رايونىغا، (Andalusia) ئاندالۇسىيه



 ياۋروپالىقالرنىڭ زاۋۇتلىرىمۇ قهغهز جايالردىكى ئۇ بىلهن شۇنىڭ  قايتۇرۇۋالدى. بىلهن ئۇرۇش جاينى ئىككى

 زاۋۇتىدىن قهغهز ئۇچراشتى. بىلهن تېخنىكىسى ياساش قهغهز بولۇپ تۇنجى چاغدا شۇ مانا ئۇالر ئۆتۈپ، قولىغا

 -ئىلىمپهننىڭ ۋه ئومۇملىشىشى دوختۇرخانىالرنىڭ ۋه مهكتهپ، كۈتۈپخانا، كىتاب، مۇسۇلمانالردىكى باشقا،

 قالدۇرغان -ھاڭتاڭ ياۋروپالىقالرنى باسقان قهدهم قايتا زېمىنغا بۇ تۇرغان بېسىپ مۇسۇلمانالر سهۋىيىسى تهرهققىيات

ئىدى.

 ئۇنى ئۇالر بهلكى  چىقمىدى. ياساپ ئۆزلىرى ياۋروپالىقالر زاۋۇتىنى قهغهز تۇنجى ياۋروپادىكى قىلىپ، شۇنداق

ئۆتكۈزۈۋالدى. مۇسۇلمانالردىن شهھىرىده كىچىك بىر ئاندالۇسىيهنىڭ

 باشقا يهردىكى ئۇ چۈشۈرگهنده، قولغا بىلهن ئۇرۇش زېمىنىنى مۇسۇلمان بىر ھهر ياۋروپالىقالر ئېتىبارهن، شۇنىڭدىن

 زاۋۇتىدا قهغهز بىلىدىغان، ياساشنى قهغهز بولسىمۇ، قوغلىۋهتكهن ياكى ئۆلتۈرۈپ، ياكى مۇسۇلمانالرنى بارلىق

 ئىشىغا چىقىرىش قهغهز ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۇالرنى بهلكى  قىلمىدى. ئۇنداق بولسا مۇسۇلمانالرنى ئىشلهيدىغان

  سالدى.

 ئۈچۈن ئىنقىالبى -ئىلىمپهن ياۋروپانىڭ زاۋۇتى قهغهز يهردىكى ئۇ بولغاچقا، جايالشقان ئۆزىگه ياۋروپانىڭ سىسىلى

 ناھايىتى ئۇالردا كېيىن، چۈشۈرگهندىن قولغا زاۋۇتىنى قهغهز يهردىكى بۇ ياۋروپالىقالر  ئوينىدى. رول مۇھىم ئىنتايىن

 تهرهققىي ھالدا تهدرىجى تېخنىكىسىنى ياساش قهغهز پايدىلىنىپ، كۈچىدىن سۇلىرىنىڭ دهريا بولغان كۆپ

 قهغهز ئهرزانراق ۋه ياخشىراق مۇسۇلمانالرنىڭكىدىن ئۇالر كېيىن ئۆتكهندىن ۋاقىت ئازراق بىلهن شۇنىڭ  قىلدۇردى.

 چىقىرااليدىغانالر ئىشلهپ قهغهز مىقداردا زور دۇنيادا -8ئهسىرلهرده ۋه -7 يهنى،  بولدى. چىقىرىدىغان ئىشلهپ

 تېخنىكىسىنى ياساش قهغهز مۇسۇلمانالردىن ياۋروپالىقالر -12ئهسىرلهرده ۋه -11  ئىدى. مۇسۇلمانالر پهقهتال

  بولدى. رىقابهتلىشىدىغان بىلهن مۇسۇلمانالر ئىشلهشته قهغهز ئۇالر -13ئهسىرلهرده ۋه -12  ئۆگىنىۋالدى.

 ئېشىپ مۇسۇلمانالردىن جهھهتته تېخنولوگىيىسى ئىشلهش قهغهز ياۋروپالىقالر بولسا كهلگهنده -14ئهسىرگه

 قىلىشقا ئېكسپورت قهغهز زېمىنلىرىغا مۇسۇلمان ياۋروپا باشالپ بېشىدىن -14ئهسىرنىڭ بىلهن شۇنىڭ  كهتتى.

  باشلىدى.

 ئالالھ قىلىپ، قوبۇل تېخنىكىسىنى جۇڭگولۇقالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئىلگىرى يۈز 600 - 500 دهۋردىن بۇ دېمهك،

  ئىدى. يهتكهن سهۋىيىگه ئىشلهپچىقىرىدىغان قهغهز ياخشىراق جۇڭگولۇقالردىن ئىشلىتىپ، ئهقلىنى قىلغان ئاتا

 سېلىپ، ئىشقا ئهقلىنى قىلغان ئاتا ئالالھ ئۆگىنىپ، مۇسۇلمانالردىن تېخنىكىنى ياۋروپالىقالر بولسا ئهمدى

 مۇسۇلمانالردىن جهھهتته تېخنولوگىيه  بولدى. ئىشلهپچىقىرىدىغان قهغهز ئهرزانراق ۋه ياخشىراق مۇسۇلمانالردىن

  كهتتى. ئىلگىرىلهپ دهرىجىده زور خېلى

 قهغهزنىڭ بىلهن دېغى سۇ ھهممىسىگه قهغهزلهرنىڭ ئىشلهپچىقارغان ئۇالر ئىش، ئاالھىده بىر قىلغان ياۋروپالىقالر



 ھهممىسىدىمۇ قهغهزلهرنىڭ قىممهترهك ھازىرقى  قويدى. بېسىپ تامغىدهك ۋاقتىنى بىلهن ئورنى ئىشلهپچىقىرىلىش

 خهتلهرنى ئۇ تۇتسىڭىز چىراغقا بىرهر قهغهزنى سىز ئهگهر  بولۇپ، بار تامغىالر بېسىلغان دېغىدا سۇ ئاشۇنداق

 تامغىسى سۇ ھهممىسىگه قهغهزلهرنىڭ ئىشلهنگهن ياۋروپادا باشالپ -1300يىلىدىن قىلىپ شۇنداق  كۆرهلهيسىز.

 كىتابلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ يېزىلغان ئىشلىتىپ قهغىزىنى ياۋروپانىڭ باشالپ -1400يىللىرىدىن  بېسىلدى.

 قهغهزنىڭ ئىشلىتىدىغان مۇسۇلمانالر كهلگهنده -1700يىللىرىغا ۋه -1600  ماڭدى. كۆپىيىپ تهدرىجى سانى

 بولۇپ ۋهيران ئاساسهن زاۋۇتلىرى قهغهز مۇسۇلمانالرنىڭ كېتىپ، بولۇپ كېلىدىغان ياۋروپادىن ھهممىسى

 بىلهن ئهھۋالالر قىلىۋهتكهن ۋهيران زاۋۇتلىرىنى غهربنىڭ زاۋۇتلىرى جۇڭگونىڭ ھازىر ئهھۋال بۇ  تۈگهشتى.

 كېتىدۇ. ئوخشىشىپ

 ئۇ بولۇپ، ساقلىنىۋاتقان مۇزىخانىدا بىر ھازىرمۇ بىرسى قۇرئاندىن يۇقىرى ئىنتايىن سۈپىتى يېزىلغان -1340يىلى

 ھهممىسىده ۋاراقلىرىنىڭ قۇرئاننىڭ بۇ شۇكى، يېرى ئهچىنىشلىق  قهغهزدۇر. ياسىغان ئىتالىيه ئىشلهتكىنى قۇرئاننىڭ

  بار. ئىزى تامغا نىڭ «بهلگىسى »قوشۇش خرىستىئانالرنىڭ بېسىلگان دېغىدا سۇ

كۆرىنىشى قۇرئاننىڭ تهييارالنغان ئىراندا -1370يىلى :(resim-10) -10رهسىم

 

قىلىنىشى ئىجات خهتنىڭ باسما.5

 ئىشلىتىش يېڭى قىسىم بىر ئۈچۈن قهغهز ئهگىشىپ، چىقىرىلىشىغا ئىشلهپ مىقداردا زور قهغهزنىڭ ياۋروپادا

 Johannes ،Gutenberg) گۇتېنبېرگ جوخاننېس گېرمانىيىلىك  تۇغۇلدى. زۆرۈرىيىتى تېپىش ئورۇنلىرىنى

 زاۋۇتى قهغهز دوستىنىڭ بىر ئۇنىڭ بولۇپ، ئىگىسى شىركىتىنىڭ زهگالىق ۋه تۆمۈرچىلىك بىر (1468 - 1395

 يۈرۈپ، ئويلىنىپ ئۈستىده بولىدىغانلىقى پايدىالنغىلى ئوبدانراق قهغهزدىن قىلغاندا قانداق ئۇ  ئىدى. بار

 باسقاندهك تامغا يۈزىگه قهغهز چىالپ، رهڭگه ئۇنى ئويۇپ، تهتۈر ھهرپلهرنى ياغاچقا كىچىك -8بۇرجهكلىك

 كۆپلىگهن تېكىستنى بىر ئوخشاش ئارقىلىق شۇ ھهمده بولىدىغانلىقىنى، يازغاندهك ھهرپنى ئاشۇ قهغهزگه باسسا،

 خهت باسما بىلهن شۇنىڭ  قىلدى. كهشىپ -1439يىلى بولىدىغانلىقىنى باسقىلى كۆچۈرۈپ ۋاراقلىرىغا قهغهز

 نى (Printing Revolution) «ئىنقىالبى خهت »باسما ئىجادىيىتى بۇ گۇتېنبېرگنىڭ  كهلدى. ۋۇجۇتقا

 بولمىغان قهغهز ئهگهر  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ ۋهقه مۇھىم ئهڭ زاماندىكى ھازىرقى ئىش بۇ بولۇپ، كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا

 مۇسۇلمانالرنىڭ ياكى بىلهن جۇڭگولۇقالر خهتنى باسما بهزىلهر  بوالتتى. كهلمىگهن ۋۇجۇتقا خهتمۇ باسما بولسا،

 خهت باسما  كهشپىياتىدۇر. ياۋروپالىقالرنىڭ بۇ ئهمهلىيهتته  باقىدۇ. ئۇرۇنۇپ باغالشقىمۇ بىلهن تامغىسى

 شهھهرلهرده چوڭ 300 ياۋروپادىكى كهلگىچه -1500يىلىغا بولۇپ، قىلغان تهرهققىي تېز ئىنتايىن تېخنىكىسى

 چاغدا ئۇ  بولدى. سېتىلىپ كىتاب مىليون 20 كهلگىچه ئاخىرىغا -16ئهسىرنىڭ  بولدى. قۇرۇلۇپ زاۋۇتى باسما

 ئوقۇش خهت ياۋروپالىقالر ئىلگىرى 100 بۇنىڭدىن  ئىدى. سان بىر چوڭ ناھايىتىمۇ دېگهن كىتاب مىليون 20



 كىتاب پهننىي پارچه بىر سىزده ئهگهر ياۋروپادا، ئىلگىرىكى يىل 100 بۇنىڭدىن  بىلمهيتتى. يېزىشنى خهت ياكى

 ياۋروپانىڭ كهلگهنده دهۋرگه مۇشۇ دېمهك،  بوالتتى. ئۆلتۈرۈۋهتكهن سىزنى چېركاۋ كاتولىك بولسا، بولغان بار

 بىلىم كىشىلهرنىڭ بىلهن بېسىلىشى كۆپلهپ كىتابالرنىڭ  باشلىدى. قىلىشقا تهرهققىي ئۇچقاندهك مهدهنىيىتى

 يېڭى  باشلىدى. كۆتۈرۈلۈشكه يۇقىرى سۈپىتى مائارىپ ۋه ئۆسۈشكه، بىلهن سۈرئهت تېز ناھايىتى سهۋىيىسى

 شۇ ئهنه ئالىمالر مهشھۇر دۇنياغا قاتارلىق نيۇتون  باشلىدى. كېلىشكه ۋۇجۇتقا -ئارقائارقىدىن كهشپىياتالر پهننىي

   كهلدى. دۇنياغا -1600يىللىرى ۋه -1500

گۇتېنبېرگ. جوخاننېس گېرمانىيىلىك قىلغان كهشىپ خهتنى باسما :(resim-11) -11رهسىم

 بىلهن شۇنىڭ ئهكهلدى. بىلله بىلهن ئۆزى تېخنىكىسىنىمۇ خهت باسما كهلگهنده، ئامېرىكىغا كولومبو

 جايالشقان تهرىپىگه بىر يهنه شارىنىڭ يهر سېلىشتۇرغاندا بىلهن ياۋروپا زاۋۇتلىرى باسما -1500يىللىرى

بولدى. قۇرۇلۇپ مېكسىكودىمۇ

تاقىلىشى قارىتا سىرتقا ئىشىكىنىڭ مۇسۇلمانالر.6

 مېكسىكودىمۇ ھهتتا ياۋروپا، پۈتۈن كېيىنال يىلدىن 10 قانچه بىر قىلىنىپ، كهشىپ -1440يىللىرى خهت باسما

 مۇسۇلمان ئهگىشىپ بۇنىڭغا  كهتتى. ئومۇملىشىپ دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن تېخنىكا بۇ قۇرۇلۇپ، زاۋۇتلىرى باسما

 مۇسۇلمانالر بولسا، بولغان ۋاقىت بۇرۇنقىدهك  باشلىدى. بولۇشقا پهيدا كىتابالر بېسىلغان توساتتىنال زېمىنلىرىدىمۇ

  قىلدۇراتتى. خىزمهت دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۇنى قىلىپ، قوبۇل ئۇنى قىزىقىپ، يېڭىلىققا بۇنداق

 بولغان چېكىنىشلهر زور خېلى يالى ئۆزگىرىشلهر، زور خېلى دۇنياسىدا روھىي مۇسۇلمانالرنىڭ ۋاققىچه بۇ ئهمما

 پهرمانالرنى ۋه پهتىۋا مهخسۇس كېيىن، كۆرگهندىن كىتابالرنى باسما كىرگهن سىرتتىن ئۇالر قېتىم بۇ بولۇپ،

 سۇلتانى ۋه خهلىپى ئوسمانلى -1485يىلى  چهكلىۋهتتى. پۈتۈنلهي كىتابالرنى كىرگهن سىرتتىن چىقىرىپ،

 پهتىۋانى دېگهن «ھارام كىتابالر باسما »ھهممه بىلهن قوللىشى ئىمامالرنىڭ ۋه ئۆلىماالر ئهتىراپىدىكى 2-بايازىد،

 ئهكىرىشكه زېمىنىغا مۇسۇلمانالر قانداق ھېچ تېخنىكىسىنى خهت باسما ياۋروپانىڭ يهنه ئۇ  چىقاردى.

 بولمايدىغانلىقىنى ئهكىرىشكه زېمىنلىرىغا ئوسمانلى كىتابنىمۇ قانداق ھهر بېسىلغان ياۋروپادا ھهتتا بولمايدىغانلىقىنى،

   جاكارلىدى.

 1-سېلىم سۇلتان ئىزباسارى نىڭ 2-بايازىد سۇلتان -1515يىلى بارمىدى. ئۇزۇنغا ئانچه ئۆمرى پهتىۋانىڭ بۇ ئهمما

 قانداق ھهر ساقلىغان ماشىنىسى بېسىش خهت ياكى كىتاب بىرهر زېمىنىدا ئوسمانلى چىقىرىپ، پهرمان يېڭى بىر

 جازا بېرىلىدىغان كىشىگه ساقلىغان كىتاب بىر يهنى،  جاكارلىدى. بېرىدىغانلىقىنى جازاسى ئۆلۈم ئادهمگه

 بولۇپ، ئوخشاش بىلهن جازا بېرىلىدىغان كىشىلهرگه بۇلىغان ئادهم يولالردا ۋه قىلغان، قاتىللىق قىلغان، باسقۇنچىلىق



 ئىشالر ھهممه مۇناسىۋهتلىك بىلهن كىتاب زېمىنلىرىدا ئوسمانلى قىلىپ شۇنداق  جازاسىدۇر. ئۆلۈم بولسىمۇ ئۇ

بولدى. جازاسى ئۆلۈم جازا بېرىلىدىغان ئادهمگه قويغان قىلىپ ئىشالرنى ئۇنداق  چهكلهندى. پۈتۈنلهي

 غهلىبه ئۇرۇشتا يىللىق 10 بارغان ئېلىپ قارشى خهلىپلىكىگه گرانادا سۇاللىسىنىڭ ناسرىد كاتولىكلهر -1492يىلى

 ساندىكى كۆپ ناھايىتى ياشاۋاتقان رايونىدا   ئاندالۇسىيه ئىسپانىيهنىڭ ئاستىدا خهلىپلىكىنىڭ گرانادا  قىلدى.

 بۇ  يهرلهشتى. زېمىنىغا ئوسمانلى كېلىپ، قېچىپ زېمىنىغا ئوسمانلى خرىستىئانالر قىسىم بىر بىلهن يهھۇدىالر

 قويۇش يول ئىشلىتىشىگه خهت باسما ئۆزلىرىنىڭ گه 1-سېلىم سۇلتان ئىشى بىرىنچى قىلغان يهھۇدىالرنىڭ

 خهت باسما يهرده ياشىغان بۇرۇن ئۆزلىرى يهھۇدىالر بۇ مۇراجهتنامىده  بولدى. سۇنۇش مۇراجىئهتنامه توغرىسىدا

 شۇنىڭ  قىلدى. تهلهپ بولمايدىغانلىقىنى ئىشلهتمىسه يهردىمۇ بۇ ئۇالرنى شۇڭا ئىشلهتكهنلىكىنى، ئۈسكۈنىلىرىنى

 پهقهت ماتېرىيالالر باسما چىقىرىدىغان ئىشلهپ ئۇالر ئهمما   قوشۇلدى. تهلىپىگه ئۇالرنىڭ 1-سېلىم سۇلتان بىلهن

  قىلدى. شهرت كېرهكلىكىنى ئىشلىتىلىشى ئىچىدىال يهھۇدىالر پهقهت ھهمده بولۇشىنى، تىلىدىال يهھۇدى

 ئوقۇتۇشقىال بالىلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ پهقهت چىقىرىپ، كىتاب باسما خرىستىئانالر بىلهن يهھۇدىالر بىلهن شۇنىڭ

 ئهڭ ياشىغان زېمىنلىرىدا ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى ۋاقىتتا ئهينى نهتىجىسىده، ئىشالرنىڭ مۇشۇنداق  ئىشلهتتى.

 ئىنژېنېرالرمۇ ۋه دوختۇر  تاپتى. تهركىپ خرىستىئانالردىن بىلهن يهھۇدىالر ئاساسهن كىشىلهر قاتالمدىكى يۇقىرى

 سىنا ئىبىن ساھهسىده دوختۇرلۇق دۇنياسىنى مۇسۇلمان ئىلگىرى يىل 500 بۇنىڭدىن  بولدى. شۇالردىن -يۈزدهيۈز

 قالدۇرۇلۇپ، سىرتىدا ئوقۇشنىڭ پۈتۈنلهي مۇسۇلمانالر بولسا، دهۋرده بۇ كېيىنكى يىلدىن 500  ئىدى. سورىغان

 بهردى. بوشىتىپ خرىستىئانالرغا بىلهن يهھۇدىالر ھهممىسىنى ساھهلىرىنىڭ ئهمگهك ئهقلىي

 قۇرئان بېسىلغان قېتىم تۇنجى يېزىقىدىكى ئهرهب ئۈچۈن، چهكلهنگهنلىكى كىتابالر باسما زېمىنلىرىدا مۇسۇلمانالر

 شهھىرىده ()ۋهنىكه ۋېنىس ئىتالىيىنىڭ ئۈچۈن، كىشىلهر ئهمهس مۇسۇلمان تهرىپىدىن، كىشىلهر ئهمهس مۇسۇلمان

 بىر ئۇنىڭ بولۇپ، كهتكهن كۆيۈپ ئاپىتىده ئوت بىر نۇسخىلىرى بارلىق باشقا قۇرئاننىڭ بۇ  بېسىلدى. -1537يىلى

بار. ھازىرمۇ قۇرئان ئۇ تېپىلدى. كۇتۇپخانىسىدىن خۇسۇسىي ئادهمنىڭ بىر ۋېنىستىكى -1980يىلى نۇسخىسى

 بۇ  كۆرۈنىشى. قۇرئاننىڭ بېسىلغان شهھىرىده ۋېنىس ئىتالىيىنىڭ -1537يىلى :(-12)رېسڭم -12رهسىم

ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ قۇرئان بېسىلغان -1قېتىملىق

 ساقلىنىپ ھازىرغىچه نۇسخىسى قېتىمقى بۇ بولۇپ، بېسىلغان گېرمانىيىده -1694يىلى -2قېتىمدا قۇرئان

  كېلىۋاتىدۇ.

 ئۆزۈۋېتىپ، قول پۈتۈنلهي بېسىشتىن كىتاب مۇسۇلمانالر قىلىپ شۇنداق  بېسىلدى. رۇسىيىده -3قېتىم قۇرئان

 قالدى. بولۇپ چىقىرالماس بېسىپ ئۆزى قۇرئاننىمۇ بولغان تهۋه ئۆزىگه



 چىقىرىش كىتاب يۈرۈش بىر زېمىنلىرىدا ئوسمانلى خرىستىئانالر بىلهن يهھۇدىالر -1540يىللىرى - 1520

 ۋه زىيالىيالر ئىشلىتىۋاتقان ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى كىتابالر باسقان ئۇالر لېكىن  چىقتى. قۇرۇپ زاۋۇتلىرىنى

 بۇ  چىقىرىلدى. تىلىدا يهرلىك خرىستىئانالرنىڭ بىلهن يهھۇدى پهقهت بولماستىن، تىلىدا ئهرهب تىلى ھۆكۈمهت

 بۇ شۇڭالشقا  قولالندى. ئۈچۈن ئىشلىرى تهرهققىيات باشقا ۋه -ئىلىمپهن مائارىپى، ئۆزلىرىنىڭ ئاشۇالر كىتابالرنى

بولمىدى. ئاالقىسى قانداق ھېچ مۇسۇلمانالرنىڭ بىلهن بېسىش كىتاب چاغقىچه

 ئىبراھىم ئىشلهۋاتقان بولۇپ مىنىستىر دهرىجىلىك يۇقىرى بىر ئىمپېرىيىسىده ئوسمانلى كهلگهنده، -1720يىلىغا

 بۇ ئۇ بولغاچقا، چهكلهنگهن بېسىش كىتاب چاغدا ئۇ  يازدى. كىتاپ بىر مۇپتىغا باش چاغدىكى شۇ مۈتهففهرىكا

 ئۇ بولۇپ، خرىستىئان ۋىنگىرىيىلىك ياشىغان ياۋروپادا ئهسلىده ئىبراھىم  چىقتى. يېزىپ بىئهن قولى ئۆز كىتابنى

 ئهگهر كهتكهنلىكىنى، قىلىپ تهرهققىي ناھايىتى ياۋروپالىقالرنىڭ ھازىر كىتابتا بۇ ئۇ  ئىدى. بولغان مۇسۇلمان كېيىن

 كهينىده ياۋروپالىقالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ كېتىۋېرىدىكهن، قويماي يولغا داۋاملىق ئىشالرنى قاتارلىق بېسىش كىتاب

 ئهمهلىيهتته  قوللىدى. ئىمامالرمۇ ۋه ئۆلىما قىسىم بىر باشقا ئىدىيىسىنى بۇ ئۇنىڭ  قويدى. ئوتتۇرىغا قالىدىغانلىقىنى

 سۇلتانى ئوسمانلى چاغدىكى ئۇ بولسىمۇ، كهتكهن ئېشىپ ئوسمانلىدىن ئاللىقاچان تهرهققىياتتا ياۋروپا چاغدا بۇ

 ئىبراھىمنىڭ  ئىدى. يازغان تهرىقىده بىر شۇنداقراق كىتابنى ئىبراھىم بولغاچقا، بىخهۋهر ئهھۋالدىن بۇنداق سىرتتىكى

 يولغا بېسىشنى كىتاب زېمىنلىرىدا ئوسمانلى بولۇپ، ماقۇل مۇپتى باش بىلهن سۇلتان چاغدىكى شۇ تهكلىپىگه

:چىقاردى پهرمان قىلىشقا ئاستىدا شهرت 3 مۇنداق ئىشنى بۇ ئۇالر ئهمما،  قوشۇلدى. قويۇشقا

 يېزىقى ھۆكۈمهت ياكى زىيالىيالر چاغدىكى ئۇ  كېرهك. بېسىلماسلىقى يېزىقىدا ئهرهب كىتاب قانداق (1)ھېچ

ئىدى. يېزىقى ئهرهب

ئىچىده. شۇنىڭ تارىخىمۇ ئىسالم  كېرهك. بولماسلىقى توغرىسىدا ئىسالم ھهرگىزمۇ كىتابالر بېسىلىدىغان (2)

 كېرهك. ئۆتىشى تهستىقىدىن بىلهن تهكشۈرۈشى قاتتىق ھۆكۈمهتنىڭ بىلهن ئالدى كىتابالر بارلىق  بېسىلىدىغان (3)

بولمايدۇ. بېسىشقىمۇ كىتابنى بىرهر تهستىقىسىز ھۆكۈمهتنىڭ 

 كېيىن، ئۆتكهندىن يىل 300 ساق قىلىپ ئىجات خهتنى باسما گۇتېنبېرگ يهنى -1726يىلى، قىلىپ، شۇنداق

 يهنىال بېسىش كىتابالرنى ئائىت ئىسالمغا ئهمما  قىلىندى. رۇخسهت بېسىشىغا كىتاب مۇسۇلمانالرنىڭ

 باسما قاھىرهده ۋه دهمهشق  بولمىدى. ئۆزگىرىش بىر ھېچ ھالىتىده روھىي مۇسۇلمانالرنىڭ بولغاچقا، چهكلهنگهن

 ۋه خايىتى ئامېرىكىدىكى جهنۇبىي بولغان بۇرجهكلىرى يىراق ئىنتايىن شارىنىڭ يهر بۇرۇن، قۇرۇلۇشتىن زاۋۇتى

 مۇسۇلمانالر يېتهكچىلىكىده خاتا ھۆكۈمدارالرنىڭ  ئىدى. بولغان قۇرۇلۇپ ئاللىقاچان زاۋۇتلىرى باسما خاۋايىالردا

  قالدۇرۇلدى. كهينىده زاماننىڭ دهرىجىده مۇشۇ مانا

 ئېچىنىشلىق  قىلىندى. بىكار ئاران كهلگهنده -1798يىلىغا چهكلىمه بېسىشتىكى كىتاب قويۇلغان مۇسۇلمانالرغا

 مۇستهملىكه ھالدا ئاكتىپ زېمىننى باشقا قېتىملىق تۇنجى  قىلمىدى. مۇسۇلمانالر ئىشنىمۇ بۇ شۇكى، بولغىنى



 Napoleon) ناپولېئون فرانسىيىلىك ۋاقىتتا بۇ  بهردى. يۈز -1798يىلى ئاشۇ ۋهقهسى قىلىۋېلىش

،Bonaparte 1769 - 1821) ھهپته -بىرئىككى يهرنى ئۇ قىلىپ، ھۇجۇم مىسىرغا يوقال سهۋهب قانداق ھېچ 

 ئۇالر بولۇپ، قورالالنغان بىلهن قۇرالالر زامانىۋى ئهسكهرلىرى ناپولېئوننىڭ چاغدا ئۇ  بېسىۋالدى. ئاسانال ئىچىده

 ماملۇك بولغان يىل 700 تۇرغىلى بولۇپ مهۋجۇت تۇرۇۋاتقانالر قوغداپ مىسىرنى كىرگهنده، بېسىپ مىسىرغا

 بىلهن ئهسكهرلىرى بار قورالى زامانىۋى ناپولېئوننىڭ ئهسكهرلىرى ماملۇك بۇ  ئىدى. ئهسكهرلىرى سۇاللىسىنىڭ

يېڭىلدى. ئاسانال ئۇالر شۇڭا  ئۇرۇشتى. بىلهن ئوقيا ئۈستىده ئاتنىڭ

 زاۋۇت باسما پاراخوتقا كهلگهنده، قىلىپ تاجاۋۇز مىسىرغا ناپولېئون بىرى، ئىشالرنىڭ قىزىقارلىق چاغدىكى بۇ

 مىسىردا ئىچىده يىل قانچه بىر تۇرغان بېسىپ مىسىرنى ھهمده  ئهكهلدى. بىلله بىلهن ئۆزى بېسىپ ئۈسكۈنىلىرىنىمۇ

 مهسىلهن ئوخشاش، تاجاۋۇزچىالرغا بارلىق باشقا ناپولېئونمۇ ئهمما،  قۇردى. قانچىنى بىر زاۋۇتلىرىدىن باسما

 خهلقنىڭ يهرلىك قاتارلىقالر، تاجاۋۇزچىلىرى ئامېرىكا ئىراقتىكى ۋه تاجاۋۇزچىلىرى رۇسىيه ئافغانىستاندىكى

 مهملىكىتىگه ئۆز چېكىنىپ، يهردىن ئۇ كېيىن، تۇرغاندىن بېسىپ يىل قانچه بىر مىسىرنى ئېرىشهلمهي، ھىمايىسىگه

 شۇنىڭ قويدى. تاشالپ مىسىرغا ئۈسكۈنىلىرىنى زاۋۇت باسما ھېلىقى كېتىشته قايتىپ بىراق،  كهتتى. قايتىپ

 قالدى. بولۇپ ئىگه زاۋۇتىغا باسما مىسىرلىقالر بىلهن

 چىقىپ چېكىنىپ ناپولېئون بولمىغاچقا، كۈچلۈك ئۇنچىۋاال ھۆكۈمرانلىقى مىسىردىكى ئوسمانلىنىڭ چاغدا ئۇ

 مۇسۇلمان قويغان يولغا بېسىشنى كىتاب ئهركىن قېتىم تۇنجى تارىخىدىكى ئىسالم مىسىر كېيىن، كهتكهندىن

 ئاشۇ بۇ  بىلهمسىز؟ قىلدى، تهرهققىي بهكراق زېمىنلىرىدىن مۇسۇلمان باشقا نېمىشقا مىسىر  قالدى. بولۇپ زېمىنى

  تهمىنلىدى. بىلهن ئىمكانىيىتى قىلىش تهرهققىي تېز ئۇالرنى زاۋۇتى باسما ئاشۇ  مۇناسىۋهتلىك. بىلهن زاۋۇتى باسما

 ئىسمى ئۇنىڭ بولۇپ، قۇرۇلغان مىسىردا -1870يىلى زاۋۇتىمۇ باسما قېتىملىق تۇنجى ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ

 باسما بۇالق ئاشۇ كىتابالر سۈپهتلىك ئهڭ ئائىت ئىسالمغا بېسىلغان قهدهر ھازىرغا  ئىدى. «زاۋۇتى باسما »بۇالق

 ئۇالر بولماستىن، كارخانىچىالر ئىگىلىرى زاۋۇتنىڭ بۇ سهۋهب، بولىشىدىكى ئۇنداق  بېسىلغان. زاۋۇتىدا

 بىلهن سۈپهت كېلىدىغان ماس زىيالىيالرغا كىتابالر چىقارغان ئۇالر شۇڭالشقا  تاپقان. تهركىپ زىيالىيالردىن

  ئىشلهنگهن. ياخشى ئىنتايىن

 پاشا ئالى مهخمهت بولغان بىرى گېنېرالالرنىڭ تۈرك ئاستىدىكى قول ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوسمانلى مهزگىلدىكى ئاشۇ

 ۋه ئىقتىسادىي ھهربىي، مىسىردا ئۇ  بولدى. ۋالى مىسىرغا بىلهن تهستىقى ئوسمانلىنىڭ (1849 - 1769)

 شۇڭا  قىلدۇردى. تهرهققىي تېز ناھايىتى مىسىرنى بېرىپ، ئېلىپ ئىسالھاتالرنى قاتار بىر جهھهتلهرده مهدهنىيهت

 سۇداننى بىلهن مىسىر ئىمپېرىيه قۇرغان ئۇ  قارايدۇ. دهپ «قۇرغۇچىسى مىسىرنىڭ »ھازىرقى ئۇنىڭغا كىشىلهر

سورىدى. ئىنقىالبىغىچه مىسىر يېتهكلىگهن ناگۇيىب مۇھهممهت -1952يىلىدىكى تاكى

 يهرلهردىمۇ دېگهندهك خاۋايى ۋه خايىتى بۇرجهكلىرىدىكى يىراق شارىنىڭ يهر گهرچه -1860-1840يىللىرى،



 باغدات ۋه قاخىرا پهقهت زاۋۇتالر بۇنداق دۇنياسىدا مۇسۇلمانالر بولسىمۇ، كهتكهن ئومۇملىشىپ بېسىش كىتاب

 -1دۇنيا كېيىن ئۆتكهندىن ۋاقىت يىل 50-40 بۇنىڭدىن  كېلهلىدى. بارلىققا شهھهردىال چوڭ قانچه بىر قاتارلىق

 بولۇپ، بولغان قىلىپ بايان ماقالهمده ئالدىنقى مهن بهرگهنلىكىنى يۈز ئىشالر نېمه چاغدا ئۇ  پارتلىدى. ئۇرۇشى

  تهكرارلىمايمهن. قايتا يهرده بۇ ئۇالرنى

 زىچ بىلهن تېخنىكىلىرى خهت باسما بىلهن قهغهز ئاجىزلىشىشى بىلهن گۈللىنىشى مۇسۇلمانالرنىڭ دېمهك،

 چهكلهش بېسىشنى كىتاب  گۈللهندى. بىلهن يۈكسهلدۈرۈش تېخنىكىسىنى قهغهز مۇسۇلمانالر  مۇناسىۋهتلىك.

ئاجىزالشتى. بىلهن

رهسىمى -1840يىلىدىكى پاشانىڭ ئالى مۇھهممهت :(resim-13) -13رهسىم

باغچا بىر ياسىغان مۇسۇلمانالر رايونىدىكى گرانادا ئىسپانىيهنىڭ :(resim-14) -14رهسىم

تاقالدى؟ ئۈچۈن نېمه ئىشىكى مۇسۇلمانالر.7

 قهغهزنى دۇنياغا پۈتۈن -800يىللىرى ئۈچۈن نېمه كهلگهنده، يهرگه مۇشۇ ئهسلهپ تارىخىنى مۇسۇلمانالرنىڭ بىز

 بىر بۇنىڭ  تۇرالمايمىز. سورىماي دهپ چهكلهيدۇ، بېسىشنى كىتاب يىلدىن 700 مۇسۇلمانالر كېڭهيتكهن

 ۋه قىلىدىغان سېكرىتارلىق كهتسه، ئومۇملىشىپ كىتابالر ئهگهر بولسىمۇ ئۇ  بار. سهۋهبى ئىقتىسادىي كىچىك

 ھهممه مۇسۇلمانالر چاغدا ئۇ ئىبارهت. قېلىشىدىن ئىشسىز كىشىلهرنىڭ قىلىۋالغان كهسىپ يېزىشنى -خهتچهك

  ئىدى. كۆپ خېلى سانى قىلىۋالغانالرنىڭ كهسىپ يېزىشنى -خهتچهك بولغاچقا، يازىدىغان بىلهن قول نهرسىنى

 يازغۇچىالر بىر بهزى بۇ لېكىن  تۇردى. قارشى قاتتىق بېسىشقا كىتاب كىشىلهر كهسىپتىكى بۇ شۇڭالشقا

ئهمهس. سهۋهب مۇھىم كۆپتۈرىۋهتكهندهك

 كىتابالرنى ئهرهبچه مۇسۇلمانالر بولۇپ، مۇرهككهپ كۆپ ئىنگلىزچىدىن يېزىقى ئهرهب سهۋهب، بىر يهنه

 ئاسان قىلىش بۇنداق  بوالتتى. زۆرۈر دانىسى 700 ياغىچىدىن ھهرىپ -8بۇرجهكلىك كىچىك بولسا، باسماقچى

 بۇنداق بولسا، بولغان باسماقچى كىتاب چوقۇم مۇسۇلمانالر ئهگهر  ئهمهس. مۇمكىنسىزمۇ پۈتۈنلهي ئهمما ئهمهس،

 -1840يىلى ئهمهلىيهتته  ئهمهس. سهۋهب ئاساسلىق بۇمۇ شۇڭالشقا  بوالتتى. كهلتۈرهلىگهن ۋۇجۇتقا تېخنىكىنىمۇ

  ئاشۇردى. ئىشقا ھهقىقهتهنمۇ تېخنىكىنى چىقىرىدىغان بېسىپ كىتابالرنى ئهرهبچه مۇسۇلمانالر

 ئهمهس مۇسۇلمان تېخنىكىسىنى بېسىش »كىتاب مۇسۇلمانالرنىڭ بولسا -1سهۋهب ياكى سهۋهب، ھهقىقىي

 -1550يىللىرىدىن قارىغانلىقىدۇر. دهپ «ھارام ئۇ شۇڭالشقا قىلغان، ئىجات كاپىرالر ئۇنى قىلغان، ئىجات كىشىلهر

 ھهم ئۇالر كېيىن -1550يىللىرىدىن كهتكهچكه، ئۆتۈپ ئالدىغا ئهڭ دۇنيانىڭ پۈتۈن تهرهققىياتتا مۇسۇلمانالر بۇرۇن



 كىرگهن سىرتتىن ئۇالر  كهتتى. ھاكاۋۇرلىشىپ ئىنتايىن ھهم  قالدى، بولۇپ پهخىرلىنىدىغان ناھايىتى ئۆزلىرىدىن

 بولىۋالدى. قارايدىغان دهپ «بار مهسىله چوقۇم ئۇنىڭدا شۇڭا قىلمىغان، ئىجات بىز »بۇنى ھهممىسىگه نهرسىلهرنىڭ

 سىرتنىڭ قىلىپ، ھېس قانائهت دهرىجىده زور ئىنتايىن مۇۋهپپهقىيهتلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر 

تاقىۋالدى. ئىشىكنى نىسبهتهن ئۇالرغا ھهمده ئىلمىدى، كۆزگه مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى

 زىيالىيلىرى ئىسالم ۋه ئۆلىماالر  :مۇنداق چۈشهندۈرۈلۈشى ئۇنىڭ بولۇپ، سهۋهب زىيالىي سهۋهب ئىككىنچى

 ئۆلىماالر بېسىلىدىكهن، كۆپلهپ كىتابالر يهنى،  قىلدى. ئهندىشه كېتىشىدىن تۆۋهنلهپ ئورۇنلىرىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ

 ھازىر بىلهن شۇنىڭ  كېتىدۇ. بولۇپ ئوقۇيااليدىغان ئادهملهرمۇ ئادهتتىكى كىتابالرنى ئوقۇيدىغان زىيالىيالر بىلهن

 بۇ نهتىجىده   كېتىدۇ. بولۇپ بىلىدىغان ئادهملهرمۇ ئادهتتىكى ئىشالرنى بىلىدىغان زىيالىيالرال بىلهن ئۆلىماالر پهقهت

 -ھوقۇقتالىشىش مۇشۇنداق شۇڭالشقا  كېتىدۇ. تارقىلىپ كىشىلهرگه كۆپ ئابرويى قاتالمدىكىلهرنىڭ يۇقىرى

 تايىنىپ، ۋاستىسىگه ئومۇمالشتۇرماسلىق بىلىمنى قاتالمدىكىلهر يۇقىرى بهردى. يۈز دهرىجىده مهلۇم كۈرىشى

  بولدى. قالماقچى ساقالپ ئورنىنى نوپۇزلۇق ئۆزلىرىنىڭ

 باشقىالرمۇ  كىتابالرنى ئوقۇيدىغان دوختۇرالر ھازىر  بولىدۇ. باقسا ئويلىنىپ ئاز بىر ئوقۇرمهنلهر يهرده مۇشۇ

 كىشىلهرمۇ ھهممه باشقا كىتابالرنى ئوقۇيدىغان ئالىمالر  بواللمايدۇ. دوختۇر ھهقىقىي باشقىالر ئهمما  ئوقۇيااليدۇ.

 ئهمهس. ئاسان كېتهلىشى بولۇپ ئالىم ئالىمالردهك كۆرگهن تهربىيه رهسمىي كىشىنىڭ ھهممه ئۇ ئهمما  ئوقۇيااليدۇ.

 ئانچه قايسىسى ياخشى، قايسىسى ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ بارسىڭىز، ئالدىغا دوختۇرالرنىڭ 3-2 سىز ئهگهر 

 كىشىلهرنىمۇ كىرىۋالغان قىياپىتىگه دوختۇر تۇرۇپ ئهمهس دوختۇر  بىلىۋاالاليسىز. ئاسانال ئهمهسلىكىنى ياخشى

 پۈتۈنلهي ئىشىكنى ئۈچۈن تۆۋهندىكىلهر قاتلىمى يۇقىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمما  بىلىۋاالاليسىز. قىينالمايال ئانچه

يوشۇردى. پۈتۈنلهي تۆۋهندىكىلهردىن بىلىملهرنى ئېتىۋېتىپ،

 بىلهن دهۋرى قاراڭغۇ ياۋروپالىقالرنىڭ شۇنداقال ئاجىزلىشىشى، بىلهن گۈللىنىشى مۇسۇلمانالرنىڭ زىيالىيالر بهزى

 سىزىپ قىلىپ فۇنكىسىيهسى ۋاقىتنىڭ شهكلىده سىزىق ئهگرى -ئايرىمئايرىم دانه ئىككى گۈللىنىشىنى كېيىنكى

 قاراپ تۆۋهنگه كېيىن مېڭىپ، يۇقىرىغا دهسلىۋىده سىزىقى مۇسۇلمانالرنىڭ قارىسىڭىز، ئۇنىڭغا ئهگهر بولۇپ، باققان

 ئۆرلهيدۇ. يۇقىرىغا كېيىن تۇرۇپ، سهۋىيىده تۆۋهن بىر دهسلىۋىده بولسا سىزىق قىلىدىغان ۋهكىللىك ياۋروپاغا  ماڭىدۇ.

 ئۈچۈن نېمه ئهھۋال بۇ مانا  كېسىشىدۇ. بىلهن -بىربىرى كهلگهنده -1550يىلىغا سىزىق ئىككى بۇ ھهمده 

بېرىدۇ. چۈشهندۈرۈپ دهرىجىده مهلۇم ماڭغانلىقىنىمۇ قاراپ تۆۋهنگه كېيىن -1550يىللىرىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ

سۆز ئاخىرقى.8

 يىلدىن 25 ھازىر باشلىغىلىمۇ ياشاشنى غهربته  باقتىم. ياشاپ ياپونىيهده مهن بولغىنىدهك، خهۋىرىده قېرىنداشالرنىڭ

 ئافغانلىق،  ئۇچراشتىم. بىلهن كىشىلىرى دىنالرنىڭ خىل ھهر كىشىلىرى، مىللهت نۇرغۇن جهرياندا بۇ  ئاشتى.



 ماشىنا رايوندا، بىر ياشىغان يىل 7 بۇرۇن مهن  ئۇچراشتىم. بىلهنمۇ كىشىلىرى مۇسۇلمان ئهرهب ۋه ئىراقلىق ئىرانلىق،

  ئىدى. ئهمهس ئاز ئۇالر شىركهتلىرىدىمۇ سېتىش ماشىنا  ئىدى. كۆپرهك ئافغانالر رېمونتخانىالردا قىلىدىغان رېمونت

 دېگهن ئۇ  بارما. قېشىغا سهمهتنىڭ »ھهرگىز بارساق، قېشىغا نىڭ «»مهمهت بىز نهرسه، بىر قىلغان تهسىر ئهڭ ماڭا

 دېگهن ئۇ بارما. قېشىغا مهمهتنىڭ »ھهرگىز بارساق قېشىغا نىڭ «»سهمهت  دهيتى. «قويمىچى، ھهم يالغانچى

 كىشىلهرنىڭ بولغان مۇسۇلماندىن ئىشلىرىدىمۇ مۇالزىمهت خىل ھهر باشقا  دهيتى. «قويمىچى، ھهم يالغانچى

 بىر ئاشۇ سېلىشتۇرۇپ، بىلهن تهنلىكلهر ئاق قىلىدىغان ئېتىقاد خرىستىئانغا ئۇالرنى بېجىرىپ، ئىش بېرىپ ئالدىغا

 مۇسۇلمانالر قىسىم بىر بۇ ئىكهنلىكىنى، تۆۋهن خېلىال تهنلىكلهرنىڭكىدىن ئاق ساپاسى مۇسۇلمانالرنىڭ قىسىم

 تهنلىكلهرنى ئاق بار ئىمكان كهلگهنده دۇچ ئىشقا بىرهر بىلهن شۇنىڭ  قىالتتۇق. ھېس ئىكهنلىكىنى يالغانچى

 بىر ئۇالرنىڭ قالغاندىمۇ، بولۇپ مهجبۇرى بېرىشقا ئالدىغا ئافغانالرنىڭ ئۈچۈن ئىش بىر  بولدۇق. ئىزدهيدىغان

 تېپىشقا ياخشىراقىنى ئىچىدىن ئۇالرنىڭ تۇرۇپ، بىلىپ ئىكهنلىكىنى قويمىچى ۋه يالغانچى قىسمىنىڭ

  بولدۇق. تىرىشىدىغان

 مهسچىتكه بىر ئوخشاش بىرلىكته ئۇيغۇرالر نهچچه ئۈچۈن ئوقۇش ناماز ۋاقىتلىرىدا ھېيتى قۇربان ۋه ھېيتى روزى

 قهغهز يىغىدىغان زاكات -بىرئىككى ئالدىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئولتۇرغان قاتار بۇرۇن نامازدىن بهزىده  بارىمىز.

 -1قۇردىن ساندۇق ھېلىقى ئولتۇرساقمۇ، -4قۇردا ياكى -3 بىز قالغىنىم، ھهيران بهزىده مېنىڭ  ئۆتىدۇ. ساندۇق

 تۇرغان. قۇرۇق يهنىال ساندۇق ئۇ قارىساق، كهلگهنده قېشىمىزغا بىزنىڭ ئۆتۈپ ئالدىدىن ئادهمنىڭ بىر ھهر باشالپ

 يهردىكى بۇ مهن  بېرهتتۇق. زاكات چىقىرىپ پۇل يانچۇقىمىزدىن ھهممىسىال ئۇيغۇرالرنىڭ بىز پهقهت 

 يېقىنمۇ جهھهتتىن ساپا مۇسۇلمانالرغا ئۇيغۇر بولغان چوڭ ياشاپ ئارىسىدا ئۆزهم مۇسۇلمانالرنىڭ

قىلدىم. ھېس قېتىم كۆپ كهلمهيدىغانلىقىنى

 ياشاۋاتقان ياپونىيهده تهسۋىرلىگهن، ماقالهمده بىر ئالدىنقى مهن بولغاچقا، ئۆتكهن كۆپ بېشىمدىن ئىشالر ئاشۇنداق

 مهنمۇ ئوخشاش، دېگىنىگه «بوالتتى، ياخشى دېگهن نېمه قالسا بولۇپ مۇسۇلمان ياپونالر »ئهگهر ئهرهبنىڭ بىر

 جهھهتته ئهقىل ئىنسانالرنىڭ دىندا بىلىشىمچه، مېنىڭ  كهلدىم. ئېچىنىپ بهك ھالىتىگه ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ

 قىسىم بىر داۋاملىق كالالمغا بولغاچقا شۇنداق  شۇنداق. ھهم پهندىمۇ  قىلىنمايدۇ. ئېتىراپ يارىتىلغانلىقى پهرقلىق

:كېلىۋاالتتى سوئالالر قىيىن ناھايىتى

چىققان؟ كېلىپ نېمىدىن پهرق ئوتتۇرىسىدىكى مۇسۇلمانالر قىسىم بىر بىلهن --ياپونالر

ئوخشىماسلىقىدىنمۇ؟ مۇھىتىنىڭ جۇغراپىيىلىك --ياشاۋاتقان

ئوخشىماسلىقىدىنمۇ؟ تاماقلىرىنىڭ --يهيدىغان

ئوخشىماسلىقىدىنمۇ؟ كىيىملىرىنىڭ --كىيىدىغان

قايسىالر؟ ئۇالر بولسا، ئامىلالر باشقا ئهگهر  ئامىلالردىنمۇ؟ باشقا --ياكى



 جاۋاب سوئالالرغا بۇ ئارقىلىق، ئىزدىنىش ئاز بىر ھهققىده تارىخى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋه ياپونالر يهھۇدىالر، يېقىندا

 ئامىلالر چىقىرىدىغان كهلتۈرۈپ پهرقلهرنى بۇنداق توپىدىكى ئادهملهر قىلغىنىم، ھېس مېنىڭ  بولدۇم. تاپقاندهك

 يېتهكلهيدىغان توپىنى ئادهم بىر ھهر ھهمده سهمىمىيلىك، ۋه ساداقهتمهنلىك بولغان ئېتىقادقا ئېتىقاد، ئىچىده

 خهلىپه ئابباسىد كهلتۈرگهن ۋۇجۇتقا دهۋرىنى ئالتۇن مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىكهن. بار قاتارلىقالر يولى تۇتقان لىدېرلهرنىڭ

 بهكرهك قېنىدىنمۇ شېھىتنىڭ بىر سىياسى قهلىمىنىڭ زىيالىينىڭ »بىر ھهدىستىكى ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهت

 پايدىلىق تهرهققىياتىغا مۇسۇلمانالرنىڭ قىلىپ، ئىدىيه يېتهكچى ئۈچۈن ئۆزى سۆزىنى دېگهن «بولىدۇ مۇقهددهس

 تهرهققىيات مهدهنىيهتتىكى قىلىپ، تهرهققىي مۇسۇلمانالر بىلهن شۇنىڭ  چىقارغان. پهتىۋاالرنى بولغان

 بۇرۇن تارىخىدا ئىنسانالر جهھهتته قاپلىشى شارىنى يهر پۈتۈن دائىرىسىنىڭ تهرهققىيات ۋه يۇقىرىلىقى سهۋىيىسىنىڭ

 نۇرغۇن  باشقا تاپقان خهۋهر ئهھۋالىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ چاغدا ئۇ  ياراتقان. مۆجىزىلهرنى باقمىغان كۆرۈلۈپ

 بۈگۈنكى  مۇمكىن. بولىشى ئۆكۈنگهن ئۈچۈن قالمىغانلىقى بولۇپ مۇسۇلمان بىر ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىرى مىللهت

 1600 ئالدىنقى  ئۆكۈنىۋاتىدۇ. بواللمىغانلىقىدىن ياپونلۇقتهك بىر ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر بهزى كهلگهنده كۈنگه

 پهقهتال ئۆزگهرگىنى  ئۆزگهرمىدى. ئاساسهن زېمىنىمۇ  ئۆزگهرمىدى. دىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مابهينىده يىل

 ئهسكهرلىرىنىڭ سۇاللىسى خهن ئالغان ئهسىرگه مۇسۇلمانالر -8ئهسىرده  ھۆكۈمدارالر. بېشىدىكى ھاكىمىيهت

 قوغداپ، قۇراللىق قىرغىزىستاندىن ئۇالرنى بايقىغاندا، بارلىقىنى ئهسكهر ئىككى ياسىيااليدىغان قهغهز ئىچىده

 قهغهز ئۇالردىن ئاپىرىپ، باغداتقا پايتهختى دۇنياسىنىڭ مۇسۇلمانالر چاغدىكى شۇ تهككۈزمهي يهرگه -پۇتقولىنى

 زاۋۇتى قهغهز يهرلىرىگه ھهممه زېمىنلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر ئىچىدىال يىل قانچه بىر ئۆگىنىپ، تېخنىكىسىنى ياساش

 گولالندىيىدىكى -2013يىلى، يهنى كۈنده، بۈگۈنكى كېيىنكى يىل 1600 ئۇنىڭدىن  ئىدى. چىققان قۇرۇپ

 بىرلهشمه دېسه، يهرلهشتۈرىمىز، ئاپىرىپ مارسقا ئادهمنى نهپهر 4 -2024يىلى تهشكىالت بىر دېگهن «بىر »مارس

  چهكلىدى. بېرىشىنى مارسقا مۇسۇلمانالرنىڭ چىقىرىپ، پهتىۋا بىر تهشكىالت دىنىي بىر خهلىپىلىكىدىكى ئهرهب

 بۈگۈنكى بولسا، مېڭىۋهرگهن قىلىپ تهرهققىي دهۋرىدىكىدهك خهلىپه ئاببادىس مۇسۇلمانالر ئهگهر ئوياليمهن، مهن

 بېرىش مارسقا  ئىدى. بوالر مۇسۇلمانالرنىڭ بولماستىن، گولالندىيهنىڭ شىركهت ئاپىرىدىغان ئادهم مارسقا كۈنده

بوالتتى. تىزىمالتقان ئۆزلىرىنى تۆلهپ، پۇل شىركهتلىرىگه مۇسۇلمان ياۋروپالىقالر ئۈچۈن

 ئوتتۇرىسىدىكى دىنالر ئوخشىمىغان  مهۋجۇت. ئۇرۇش ئارىسىدىكى مهدهنىيهتلهر دۇنيادا ھازىر قىسقىسى،

 كۈرىشى تالىشىش -ماددىيمهنپهئهت ۋه ھوقۇق ئارىسىدا توپى ئادهملهر ئوخشىمىغان  مهۋجۇت. توقۇنۇشالر

  قويىسىز. ئۇتتۇرۇپ ھهممىسىده كۈرهشلهرنىڭ ۋه توقۇنۇش ئۇرۇش، ئاشۇ قىلمىسىڭىز تهرهققىي ئهگهر  مهۋجۇت.

 ئۆز بىلهن ئىمانى ئۆز يولى، -بىردىنبىر قىلىشنىڭ تهرهققىي  مۇمكىن. قااللماسلىقىڭىزمۇ ساقالپ ئۆزىڭىزنى ھهتتا

 ھازىرمۇ  قىاللىغان. بۇرۇن مۇسۇلمانالر ئىشنى بۇ  ئىگىلهش. بىلىم دهرىجىده يۇقىرى ئهڭ تۇرۇپ، چىڭ ئېتىقاتىدا

ئىبارهت. دېگهندىن خالىمامسىز، ياكى خاالمسىز قىلىشنى ئاشۇنداق سىز گهپ يهردىكى بۇ  قىالاليدۇ.

:مۇراجىئهتنامه



 مهنده تهييارلىدىم. پايدىلىنىپ مهنبهلهردىن ئىنگلىزچه پۈتۈنلهي ماقالىنى بۇ ئالغاندهك، تىلغا ماقالىدىمۇ ئالدىنقى مهن

 بېرىچه ئىمكانىيهتنىڭ مهن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشتا ئىسىمالرنى بولمىغاچقا، ماتېرىيالالر ئۇيغۇرچه ئائىت تارىخالرغا بۇ

 تېپىلمىغان لۇغىتىدىن يۇلغۇن  سورۇدۇم. دوستلۇرۇمدىن ئهلدىكى چهت سۆزلهرنى بهزى  تاياندىم. لۇغىتىگه يۇلغۇن

 مېنى  مۇختاج. ياردىمىگه تورداشالرنىڭ مهن شۇڭالشقا ئالدىم. بويىچه قارىغان دهپ مۇۋاپىق ئهڭ ئۆزهم سۆزلهرنى

 مهن  بېرىڭ. تهكلىب ماڭا ياخشىسى ئهڭ ئهمما،  بولمايمهن. خاپا ئۇنىڭغا مهن  بولىۋېرىدۇ. قىلسىڭىز تهنقىت

 ئهمما،  كېلىۋاتىمهن. ئوقۇپ تولۇق ئىنكاسلىرىنى قېرىنداشالرنىڭ كېلىۋاتقان بېرىپ تهكلىب ماڭا ھازىرغىچه

 بۇنى  قېلىۋاتىمهن. يېتىشهلمهي ئۇنىڭغا بهزىده مهن - مۇمكىن بولۇشۇم بېرهلمىگهن جاۋاب بهزىلىرىگه

 بهرگهن تهكلىب ماڭا ۋه قايتۇرغان ئىنكاس ماقالهمگه ھهمده  سورايمهن. چۈشىنىشىنى توغرا قېرىنداشالرنىڭ

 ماقالهمدىكى مېنىڭ گهپ، بىر ئاخىرقى ئهڭ  ئېيتىمهن. رهھمهت كۆڭلۈمدىن چىن ھهممىسىگه قېرىنداشالرنىڭ

 قارىتا مهزمۇنغا بىرهر سىز ئهگهر  كهلگهن. مهنبهلهردىن نوپۇزلۇق ۋه ئىشهنچىلىك ئىنتايىن ھهممىسى ئۇچۇرالرنىڭ

 ئوبدان قېتىم بىر قايتا مهنبهسىنى ئۆزىڭىزنىڭ بىلهن ئالدى ياخشىسى ئهڭ بولسىڭىز، قىلماقچى ئېالن جهڭ

رهھمهت! بولمايدۇ. ئىسراپچىلىقى ۋاقىت ئىككىمىزگه ھهر قىلسىڭىز شۇنداق  بېقىڭ. تهكشۈرۈپ

 ئېلكىتابقا ياكى چىقارسىڭىز، تورغا قانداق ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبېسىنى سورىماي، كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

  بولىۋېرىدۇ. ئىشلهتسىڭىز شهكىلده قانداق ھهر باشقا ئوخشاش
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:تېما كىچىك قوشۇمچه

جهريانى شهكىللىنىش سۇداننىڭ ۋه يهمهن كۇۋهيت، قاتار، ھازىرقى

 قانداق ئهلنىڭ 4 يۇقىرىدىكى قېرىنداشالر بهزى كېيىن، چىقارغاندىن تورالرغا ماقالىنى ئالدىنقى

ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه يهرده بۇ ئۇالرنى مهن شۇڭالشقا  قالدۇرۇپتۇ. ئىنكاس سوراپ شهكىللهنگهنلىكىنى

 (Al Thani) تانى ئال باشالپ ئوتتۇرىلىرىدىن -19ئهسىرنىڭ  ئۆتتى. ئوسمانلىغا -1871يىلى :قاتار

 ئۇنىمۇ كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا بولۇپ، كهلگهن تۇرۇپ ئاستىدا ھاكىمىيىتى پادىشاھلىق مۇتلهق ئائىلىسىنىڭ

ئېرىشتى. مۇستهقىللىققا بولۇپ، ئازات ئهنگىلىيىدىن -1971يىلى ئۇ  بېسىۋالدى. ئهنگلىيه

 قولىدىن ئهنگلىيهنىڭ ئۇ بولۇپ، كهتكهن ئۆتۈپ قولىغا ئهنگلىيىنىڭ كۇۋهيتمۇ كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا :كۇۋهيت

قۇتۇلدى. بولۇپ مۇستهقىل كۈنى -19ئىيۇن -1961يىلى

 ئۆتۈپ، بولۇپ ئىشالر نۇرغۇن ئارىلىقتا يهمهنده  بېسىۋالدى. -1538يىلى يهمهننى ئىمپېرىيىسى ئوسمانلى :يهمهن

 ئىشالر نۇرغۇن يهنه يهمهنده كېيىن ئۇنىڭدىن  كهتتى. چىقىپ -1918يىلى يهمهندىن قېتىم ئاخىرقى ئوسمانلى

 -1دۇنيا ئۇمۇ  كهلدى. بىرلىككه كۈنى -22ماي -1990يىلى ئاخىرىدا ئهڭ بۆلۈنۈپ، ئىككىگه ئۇ ئۆتۈپ، بولۇپ

  باقتى. تۇرۇپ ئاستىدا كونتروللىقى ئهنگلىيىنىڭ دهرىجىده ئوخشىمىغان كېيىن ئۇرۇشىدىن

 ئهنگلىيه بىلهن مىسىر -1899يىلى  ئىدى. ئاستىدا قول ئوسمانلىنىڭ بۇرۇن ئۇ ئۆتكهندهك، دهپ يۇقىرىدا  :سۇدان

 سۇدان بولسا، ئهمهلىيهتته ئهمما،  بولدى. باشقۇرىدىغان ھاكىم تهيىنلىگهن مىسىر سۇداننى تۈزۈپ، كېلىشىم بىر



 ئهنگلىيىنىڭ بىلهن مىسىر سۇدان ھازىرقى  تۇردى. بولۇپ مهۋجۇت شهكلىده مۇستهملىكىسى بىر ئهنگلىيىنىڭ

قۇتۇلدى. كۈنى -1يانۋار -1956يىلى چاڭگىلىدىن

:چۈشهندۈرۈلىشى رهسىملهرنىڭ

  (1274 - 1201) بىر -ئالتۇسى -ئالدىن ناسىر :-0رهسىم

كۆرۈنىشى تاشقىي مهسچىتىنىڭ ئۇقبا ياسالغان -670يىلى تۇنىزىيهده :-1رهسىم

زالى ئوقۇش ناماز مهسچىتىنىڭ ئۇقبا ياسالغان -670يىلى تۇنىزىيهده :-2رهسىم

زالى ئوقۇش ناماز مهسچىتىنىڭ كوردوبا :-3رهسىم

تۈۋرۈكلىرى مهسچىتىنىڭ كوردوبا :-4رهسىم

پونكىتى كۆزىتىش كائىناتنى بهگ ئۇلۇغ :-5رهسىم

 سۈرىتى تېلېسكوپىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن بهگ ئۇلۇغ بېسىلغان، ئىتتىپاقىدا سوۋېت سابىق -1987يىلى :) -6رهسىم

ماركىسى پوچتا پارچه بىر چۈشۈرۈلگهن

رهسىمى. سىزىلغان فارابىنىڭ :-7رهسىم

رهسىمى. قۇرئاننىڭ پارچه بىر يېزىلغان تېرىسىگه تۆگه دهسلىۋىده ئهڭ :  -8رهسىم

كۆرىنىشى. ئۆسۈملىكىنىڭ پاپىرۇس دانه بىر :-9رهسىم

كۆرىنىشى قۇرئاننىڭ تهييارالنغان ئىراندا -1370يىلى :-10رهسىم

گۇتېنبېرگ. جوخاننېس گېرمانىيىلىك قىلغان كهشىپ خهتنى باسما :-11رهسىم

 بېسىلغان -1قېتىملىق بۇ  كۆرۈنىشى. قۇرئاننىڭ بېسىلغان شهھىرىده ۋېنىس ئىتالىيىنىڭ -1537يىلى :-12رهسىم

ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ قۇرئان

رهسىمى -1840يىلىدىكى پاشانىڭ ئالى مۇھهممهت :-13رهسىم

باغچا بىر ياسىغان مۇسۇلمانالر رايونىدىكى گرانادا ئىسپانىيهنىڭ :-14رهسىم


