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كىرىش سۆز

بىزنى مۇقهددهس دىنىمىز ئىسالم بىلهن شهرهپلهندۈرگهن ئالالھتائاالغا ھهمدۇ-
ساناالر بولسۇن. 

پهيغهمبىرىمىز  بىلدۈرگهن  ئىنسانالرغا  ياشاپ،  شهكىلده  گۈزهل  ئهڭ  دىنىمىزنى 
ئۇنىڭغا  قىيامهتكىچه  ساھابىلىرىغا،  بهيتىگه،  ئهھلى  ئهلهيھىسساالمغا،  مۇھهممهد 

ئهگهشكهنلهرگه دۇرۇت ۋه ساالم بولسۇن. 
ھۆرمهتلىك كىتابخان!

ئۈچ  فاكۇلتېتىدىن  ئىالھىيهت  ئۇنىۋېرسىتېتى  ئهنقهره  كىتاب  بۇ  قولىڭىزدىكى 
ئىسالم تارىخى پروفېسسورىنىڭ ئورتاق تهييارلىغان دهرسلىك كىتابىدۇر. بۇ كىتاب، 
تۈركىيه مىللى مائارىپ مىنىستىرلىگى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنىپ، تۈركىيهدىكى ئىمام-

خاتىب تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپلىرىده دهرسلىك قىلىپ ئوقۇتۇلغان. 
تۇنجى ئىنسان ۋه تۇنجى پهيغهمبهر ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ، ئاخىرقى 
ئىسمى  ۋه  مهھسۇلى  تهبلىغ  ئىالھى  بولغان  ئهلهيھىسساالمغىچه  مۇھهممهد  پهيغهمبهر 
ئىسمى  ئاساسىنىڭ  ۋه  بىر  مهزمۇنى  ئاساسى  مۇئهسسهسهنىڭ  بولغان  «دىن» 
دىنلىرى  قېرىنداشلىرىدۇر،  ئاتىلىرىنىڭ  بىر-بىرىنىڭ  «ئىسالم»دۇر. «پهيغهمبهرلهر 
تۇنجى  تارىخى  ئىسالم  ئاساسهن،  مهزمۇنىغا  ھهدىس-شهرىپنىڭ  دېگهن  بىردۇر» 
ئىنسان ھهزرىتى ئادهمدىن باشالپ، كۈنىمىزگىچه بولغان تارىخنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. 
مۇھهممهد  پهيغهمبهر  ئاخىرقى  پهقهتال  ئهمهس،  تارىخى  ئىسالم  پۈتكۈل  كىتابتا  بۇ 
ئهلهيھىسساالمدىن كۈنىمىزگىچه بولغان 1400 يىللىق ئىسالم تارىخى خۇالسه شهكلىده 
قىسقىچه بايان قىلىنغان. كىتابتىكى رهسىم ۋه خهرىتىلهر كىتابقا تېخىمۇ گۈزهل رهڭ 

قاتقان. 
1400 يىللىق ئىسالم تارىخىنى بىر كىتابقا سىغدۇرۇش ئهسلى مۇمكىن ئهمهس بىر 
ئىش ئىدى. مۇئهللىپلهر كۈنىمىزدىكى ئىنسانالرنىڭ مهشغۇلىيىتىنى كۆزده تۇتۇپ، بۇ 
ئۇزۇن تارىخنى بىر كىتابتا بايان قىلىشقا مۇۋهپپهق بولغان. بۇ جهھهتته مۇئهللىپلهرنى 

تهبرىكلهيمىز. 
مۇسۇلمان  كۈنىمىزدىكى  قالماستىن،  قىلىپال  بايان  تارىخىنى  ئىسالم  كىتاب  بۇ 
مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  يهنه  كىتابتا  بهرگهن.  مهلۇمات  قىسقىچه  ھهققىدىمۇ  دۆلهتلهر 
دۇنيا مهدهنىيىتىگه قوشقان تۆھپىسىنىمۇ قىسقىچه تىلغا ئېلىش بىلهن بىرگه  ئۇيغۇر 

خهلقىنىڭمۇ ئىسالم مهدهنىيىتىگه قوشقان تۆھپىسىگه يهر بهرگهن. 



ھۆرمهتلىك كىتابخان!
ئۆزگهرتىلىپ،  قىسمهن  ئاساستا  قالغان  سادىق  نۇسخىسىغا  ئهسلى  كىتاب  بۇ 
ئۈچۈن   بولمىغانلىقى  يېتهرلىك  ئىمكانىمىز  قىس،  ۋاقتىمىز  ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى. 
ھهجمى  كىتابنىڭ  سوئالالرنىمۇ  ئۇيغۇرچىالشتۇرالمىدۇق،  خهرىتىلهرنى  كىتابتىكى 
كهچۈرۈم  ئوقۇرمهنلىرىمىزدىن  جهھهتته  بۇ  قويمىدۇق.  دهپ  كهتمىسۇن  چوڭىيىپ 
سورايمىز. كىتابىمىزدا كۆرۈلگهن خاتالىقالرنى كۆرسىتىپ قويغۇچىالردىن ئالالھ رازى 
دۇنيا  ئىككى  پايدىالنغانالرنى  ۋه  ئوقۇغان  كىتابىمىزنى  بۇ  ئالالھ  جانابى  بولسۇن. 

سائادىتىگه ئېرىشتۈرسۇن!
تىرىشچانلىق بىزدىن، مۇۋهپپىقىيهت ئالالھتىندۇر.

ئهلى ئابدۇراخمان   
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1-باپ. ئىسالم تارىخىغا كىرىش

1. ئىسالم تارىخىنىڭ تېمىسى، دائىرىسى ۋە مېتودى
ھهر قانداق بىر بىلىمنىڭ ئۆزىگه خاس تېمىسى، دائىرسى بولغىنىدهك، ئىسالم 

تارىخىنىڭمۇ ئۆزىگه خاس تېمىسى ۋه دائىرسى بار.
كهلگهندىن باشالپ كۈنىمىزگىچه بولغان ئارىلىقتا،  ئىسالم دىنى مهيدانغا 
مۇسۇلمانالر بېشىدىن ئۆتكۈزگهن تارىخىي ۋهقهلهر،ئىسالم تارىخىنىڭ ئاساسى مهزمۇنىنى 
تهشكىل قىلىدۇ. ئىسالم تارىخى دىگهن ئاتالغۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل 

قىلغاندىن كېيىنكى تارىخىنى كۆرسىتىدۇ.
ئىلگىرىكى ۋاقىتالردا ئىسالم تارىخىنىڭ مهزمۇنى مۇسۇلمان ھۆكۈمرانالرنىڭ سىياسى 
پائالىيهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى. بۇ سهۋهپتىن مۇسۇلمان تارىخشۇناسالر ئهسهرلىرىده 
ئومۇمهن ئىچكى ۋه تاشقى ۋهقهلهر ئۈستىده توختالغان. مهسىلهن، بىر دۆلهتنى بايان 
قىلغان ۋاقىتتا، ئاساسلىق بۇ دۆلهتنىڭ قۇرۇلىشى، ھۆكۈمرانلىرى، قوشنا ئهللهر بىلهن 
بولغان مۇناسىۋىتى، ئۇرۇش ۋه ئىچكى ئىسيانالغا قارشى ئالغان تهدبىرلىرىنى بايان 
ئۆزگهردى. سىياسىي ۋهقهلهرنى  قىلغان. كۈنىمىزده بۇ خىل بايان قىلىش ئۇسۇلى 
ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىي ساھهلهرده يۈز  بايان قىلىش بىلهن بىرلىكته ئىقتىسادىي، 

بهرگهن ئۆزگىرىشلهرمۇ ئىسالم تارىخىنىڭ دائىرسىگه كىردى.
ئىلگىرىكى دهۋىرلهرده ئىسالم تارىخشۇناسلىرى مېتود جهھهتتىن رىۋايهت شهكلىنى 
ئاساس قىالتتى. بۇ مېتودقا ئاساسهن مۇناسىۋهتلىك ۋهقهلهرگه ئۆزىنىڭ ئىزاھات ۋه 
پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويماستىن، تارىخىي تهرتىپ بويىچه يىلالرغا ئاساسهن بايان 
ئىسالم دۇنياسىدا يېزىلغان ئومۇمىي  ئهسىرده  قىلىش ئۇسۇلىنى قولالنغان. ئوتتۇرا 

ئىسالم تارىخى ئهسهرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى رىۋايهت شهكلىده يېزىلغان.
«تهتقىقاتچى  كۈنىمىزده ئىسالم تارىخى تهتقىقاتى ئاساسلىق ھالدا 
ۋه  ئۇسۇلىغا ئهھمىيهت بېرىۋاتىدۇ. بۇ ئۇسۇل «سهۋهپ-نهتىجه»  تارىخشۇناسلىق» 
«ئىلمىي تارىخشۇناسلىق» نامى بىلهن ئاتىلىۋاتىدۇ. تهتقىقاتچى تارىخچىلىقنى ئاساس 
قىلغان ئىسالم تارىخچىسى ۋهقهلهرگه مۇناسىۋهتلىك ئهھۋالالرنى يېزىش بىلهنال كۇپايه 
قىلمايدۇ. ئالدى بىلهن بىلىم مهنبهلىرى (كىتاب، رىساله، شېئىر، دىۋان، خهت-چهك، 
مهدهنىيهت  كېلىشىم، قازان-قۇمۇچ، ساپال قاچا، پۇل، ھهيكهل قاتارلىق قهدىمقى 
يادىكارلىقلىرى) ۋه بىر ئهسهرنى تهتقىق قىلغاندا بۇ ئهسهرنىڭ يازغۇچىسىنىڭ كىملىكى، 
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لىلال مهيداندا تۇرۇپ يازغان-يازمىغانلىقى، دىنىي ئاالھىدىلىگى، ئابباسىيالرغا بولغان 
كۆز قارىشىنى بىلىشكه تىرىشىدۇ. چۈنكى يازغۇچىنىڭ بهزى ئاالھىدىلىگى ئهسهرگه 
تهسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. بۇ سهۋهپتىن مهنبهنى ياخشى تالالش ئۈچۈن مۇئهللىپنى 
كىتابتىكى مهلۇماتالرنىڭ توغرا  ياخشى تونۇش كېرهك. بۇنىڭدىن كېيىن مۇئهللىپ 
ئوخشاش يول  ياكى ئهمهسلىكىگه قاراپ باھا بهرسه بولىدۇ. باشقا ماتېرىيالالرغىمۇ 
تۇتۇپ، ئاخىرىدا ۋهقهلهرنىڭ سهۋهبى، يۈز بېرىش شهكلى ۋه نهتىجىسىنى يهكۈنلىسه 
بولىدۇ. بۇ جهرياندا ئىسالم تارىخچىسى ئىلمىي، تهرهپسىزلىك پرىنسىپىغا ئهمهل 

قىلىشى كېرهك.
پهنلهرگه ئوخشاش  تارىخى ئىجتىمائىي بىر پهن. باشقا ئىجتىمائىي  ئىسالم 
يۈزده-يۈز توغرىلىقىدىن ئېغىز ئېچىشقا بولمايدۇ. مهنبهلهرنىڭ سانى، ئاالھىدىلىگى، 
ھهر خىللىقى، تهتقىقاتچىنىڭ ئانالىز قابىلىتىگه ئاساسهن چىقارغان يهكۈنلىرىنىڭ، 
ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ئۆزگىرىش ئېھتىمالى بارلىقىغا دىققهت قىلىشى كېرهك. بۇ 
سهۋهپتىن ئىسالم تارىخچىسى ۋهقهلهر ھهققىده مۇالھىزه يۈرگۈزگهن ۋاقتىدا، كهسكىن 
ئورنىغا تهخمىنىي ھۆكۈم قىلىشنى تالاليدۇ. مهسىلهن، ئىسالم  ھۆكۈم قىلىشنىڭ 
610-يىلى كهلگهنلىكىنى كېسىپ  ئهلهيھىسساالمغا ۋهھىينىڭ  پهيغهمبهر  تارىخچىسى 
كېلىش ۋاقتىنى كېسىپ  بارلىققا  ئېيتسا بولىدۇ، ئهمما ئىسرا ۋه مېراج ۋهقهسىنىڭ 
ئېيتسا بولمايدۇ. ۋهقهلهرنىڭ يۈز بېرىش ئهھۋالىغا قاراپ 615-620-يىللىرى ئارىسىدا 
يۈز بهرگهن بولىشى مۇمكىن دېسه بولىدۇ. چۈنكى قولىمىزدىكى ماتېرىيالالردا ۋهقهنىڭ 

يۈز بهرگهن ۋاقتى ھهققىده ئېنىق مهلۇمات يوق.

2.  ئىسالم تارىخشۇناسلىقىنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە تهرەققىياتى
ئىسالم تارىخشۇناسلىق ئىلمى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋه ئۇرۇشلىرىنى 
(تهرجىمىھال) ۋه مهغازى  تېما قىلغان تهتقىقاتالر بىلهن باشالنغان. بۇالر سىيرهت 
ئهسهرلىرى دهپ ئىككىگه بۆلىنىدۇ. بۇ تهتقىقاتالرنىڭ باشالنغۇچى پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم  دهۋرىگه قهدهر يېتىپ بارىدۇ. ئهينى ۋاقىتتا پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم 
ھايات ۋاقتىدا بهزى ساھابىالر ئۇنىڭ سۆزلىرىنى خاتىرىلهپ ماڭغان. ساھابىالردىن 
كېيىن تابىئۇن دهپ ئاتالغان نهسىللهر ئارىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىنى 
بىلىشكه ئىنتىلىش تېخىمۇ يۇقىرىلىغان. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ دهۋرىگه 
يېتىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ھاياتى، شهخسىي ئاالھىدىلىگى، ئېلىپ بارغان 
ئۇرۇشلىرىغا پهۋقۇلئادده قىزىققان. بۇ خىل قىزىقىش ئۇالرنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھاياتىنى يېقىندىن بىلىشكه ئۈندىگهن. بۇ ھهقته مۇراجىئات قىلىنىدىغان ئهڭ مۇھىم 
ئهلهيھىسساالمنى كۆرگهن، ئۇنىڭ بىلهن داۋاملىق بىرگه بولغان  مهنبه پهيغهمبهر 
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ساھابىالر ئىدى. ئۇالر ساھابىالر بىلهن كۆرۈشۈپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهققىدىكى 
رىۋايهتلهرنى توپلىغان. 

ئابباسىيالر دهۋرىده سىيرهت ۋه مهغازى ھهققىدىكى تهتقىقاتالر تېخىمۇ 
مهسىلهن، ئىبنى ئىسھاقنىڭ  كۆپىيىپ، بۇ ھهقته كۆپلىگهن ئهسهرلهر يېزىلغان. 
«كىتابۇل مهغازى»»ناملىق ئهسىرى بۇ تهتقىقاتالردىن بىرىدۇر. بۇ ئهسهر ئۈچ باپتىن 
ئهلهيھىسساالمدىن باشالپ مۇھهممهد  تهركىپ تاپقان بولۇپ، بىرىنچى باپتا، ئادهم 
ئهلهيھىسساالمغىچه بولغان بارلىق پهيغهمبهرلهر ۋه جهمئىيهتلهرنىڭ تارىخى؛ ئىككىنچى 
باپتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىسى بولۇپ ئهۋهتىلىشى؛ ئۈچۈنچى 
باپتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى تهپسىلى بايان قىلىنغان. 
ئۇنىڭ بۇ ئهسىرى ئۆزىدىن يېرىم ئهسىر كېيىن ئىبنى ھىشام تهرىپىدىن قىسقارتىلىپ 

«سىرهتۇن نهبهۋىيه» (پهيغهمبهر تارىخى) نامىدا ئوقۇرمهنلهرگه تهقدىم قىلىنغان.
قۇرئانى-كهرىم تارىخقا مۇناسىۋهتلىك بىر قانچه تېمىغىمۇ يهر بهرگهن. مهسىلهن، 
بۇرۇنقى مىللهتلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن ۋهقهلهرنى بايان قىلىپ، ئىنسانىيهت تارىخىدا 
ھهرخىل دهۋرلهرده ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ پائالىيهت ۋه كۆرهشلىرىنى تارىخ 
سۈپىتىده ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالرنى تارىختىكى قهۋم  ۋه خهلقلهرنىڭ 
بېشىغا كهلگهن باال-قازاالردىن ئىبرهت ئېلشقا چاقىرغان. قۇرئان ئوتتۇرىغا قويغان 
بۇ كۆز قاراش، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى دىن ۋه مىللهتلهرنىڭ تارىخىنى 
بىلىشىگه تۈرتكه بولغان. بۇ تۈرتكىگه ئاساسهن ئابباسىيالر دهۋرىده ۋىزانتىيه، ئىران 
ۋه ھىندىستان تارىخى بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهر ئهرهبچىگه تهرجىمه قىلىنغان. 
يېڭى  مۇسۇلمانالر تهرجىمه ئهسهرلىرىگه تايىنىپ، بۇ مىللهتلهرنىڭ تارىخىغا ئائىت 
مهلۇماتالرغا ئىگه بولغان. نهتىجىده ئىلگىرىكى دهۋرىدىكى خهلقلهرنىڭ تارىخى ۋه 
ئىسالم دىنى بارلىققا كهلگهندىن باشالپ مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن ۋهقهلهرنى 

ئاساسى تېما قىلغان تارىخىي ئهسهرلهر بارلىققا كهلگهن. 
ئومۇمىي تارىخ ساھهسىده يېزىلغان ئهڭ مهشھۇر كىتابالردىن بىرى ئهبۇ جافهر 
ئهتتابهرىنىڭ «مىللهتلهر ۋه ھۆكۈمدارالر تارىخى» (تارىخۇل ئۇمهم ۋهل مۈلۈك) ناملىق 
ئهسىرىدۇر. ئهتتابهرى بۇ ئهسىرىده ئىنساننىڭ يارىتىلىشى، ئىسالمىيهتنىڭ بارلىققا 
ئهھۋالالرنى يېزىپ  922)غا قهدهر بولغان  (مىالدى:  كېلىشى ۋه ئۆزىنىڭ ۋاپاتى 

قالدۇرغان.
مۇسۇلمان تارىخشۇناسالر بىر تهرهپتىن ئومۇمىي تارىخ ساھهسىده ئهسهر يازسا، 
خانىدان تارىخى، شهھهر  (خانلىق) تارىخى ھهققىده  يهنه بىر تهرهپتىن خانىدان 
ۋه رايۇن تارىخى ھهققىده شهھهر، رايۇن تارىخى قاتارلىق ئهسهرلهر يازغان. ئىسالم 
شهھهرلىرى بىلهن  مهككه، مهدىنه، كونيا، ئىستانبۇل قاتارلىق مۇھىم  دۇنياسىنىڭ 
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بىرگه ھىجاز، يهمهن، دهمهشىق، ماۋهرائۇننهھىر، خوراسان، مىسىر قاتارلىق شهھهر ۋه 
دۆلهتلهرنىڭ تارىخلىرىنىمۇ يېزىپ قالدۇرغان.

قاتارلىق  تۇنجى ئهسىردىن باشالپ ساھابه، تابىئۇن  ئىسالم بارلىققا كهلگهن 
قىزىقىش  ئارىسىدا  ھهر ساھهدىكى ئالىم ۋه ھۆكۈمرانالرنىڭ ھاياتلىرى مۇسۇلمانالر 
نوقتىسى بولغان. بۇ قىزىقىش نهتىجىسده تاباقات ۋه تهراجىم (تهرجىمه) كىتابلىرى 

دهپ ئاتالغان بىئوگرافى ئهسهرلىرى بارلىققا كهلگهن. 
تاباقاتىل  «كىتابۇت  ۋاپات بولغان ئىبنى سائات  مىالدى 88-يىلى  مهسىلهن، 
كهبىر» ناملىق ئهسىرىده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن ساھابىالرنىڭ 
ھاياتىغا مۇناسىۋهتلىك ئهھۋالالرنى يازغان. 1282-يىلى ۋاپات بولغان ئىبنى ھهلىلقان 
ئىسالمىيهت بارلىققا كهلگهن تۇنجى ئهسىردىن باشالپ  ئىسىملىك يهنه بىر ئالىم، 
ئۆزىنىڭ دهۋرىگىچه بولغان مهشھۇر ھۆكۈمران ۋه ھهر ساھهدىكى ئالىمالرنىڭ ھاياتى 

ھهققىدىكى مهلۇماتالرنى بىر يهرگه توپلىغان. 
نهسهپ كىتابلىرىدا ئهرهب قهبىلىلىرىنىڭ شهجهرىلىرى ھهققىدىمۇ مهلۇماتالر 
بىر بىلىم  توپالنغان. ئىسالم تارىخشۇناسلىقىنىڭ تهرهققىياتىغا تۆھپه قوشقان يهنه 
ساھهسى فۇتۇھات ئهسهرلىرىدۇر. مۇسۇلمانالر راشىد خهلىپى (توغرا يولدىكى خهلىپه)
ھالقىپ ئۆتۈپ شهرق ۋه غهربته كۆپلىگهن  دهۋرىده ئهرهب يېرىم ئارىلىدىن  لهر 
زېمىنالرنى فهتىھ قىلغان. بهزى مۇسۇلمان ئالىمالر بۇ رايۇنالرنىڭ قاچان ۋه قانداق 
قىلىدىغان كىتابالر يازغان. بۇ ئهسهرلهر فۇتۇھات  فهتىھ قىلىنغانلىقىنى بايان 
ئهسهرلىرى دهپ ئاتالغان. بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ مهشھۇر دهپ ئاتالغىنى «فۇتۇھۇل 
(رايۇنالرنىڭ فهتىھ قىلىنىشى) ناملىق ئهسهردۇر. مۇئهللىپ بۇ ئهسىرىده  بۇلدان» 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم، تۆت خهلىپه، ئهمهۋىي ۋه ئابباسىيالر دهۋرىده فهتىھ قىلىنغان 
زېمىنالرنى بىر-بىرلهپ يازغان. بۇ كىتابتا مۇسۇلمانالر بىلهن غهيرى مۇسلىمالر 
ئوتتۇرىسىدا تۈزۈلگهن كېلىشىم، فهتىھ قىلىنغان تۇپراقالردىكى خهلقلهرنىڭ ئورپ-
ئادهت، ئېتىقاد، ئۆي-ئىمارهت قۇرۇلۇشلىرى ھهققىدىمۇ مهلۇماتالر بېرىلگهن. بۇ خىل 
(ئوسمان تۈركلىرى)الر  «فهتىھنامه» ئىسمى بىلهن سهلجۇق ۋه ئوسمانى  ئهسهرلهر 
دهۋرىدىمۇ يېزىلغان. بۇ دهۋردىكى ئهسهرلهر ئهرهبچه يېزىلىش بىلهن بىرگه تۈركچه 

ۋه پارىسچه تىلالرمۇ ئىشلىتىلگهن.
ئىسالم تارىخشۇناسلىق ساھهسىده ئۆتمۈشتىكى ۋهقهلهرنى بىلىش ئۈچۈن 
تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلىش بىلهن بىرلىكته، بۇ ۋهقهلهرنى ئىزاھالپ چۈشهندۈرىدىغان 
تهتقىقاتالرمۇ قىلىنغان. بۇ ھهقته ئىسالم دۇنياسىدا يېتشكهن مهشھۇر شهخسلهرنىڭ 

بېشىدا ئىبنى خهلدۇن كېلىدۇ.



15

كىرىش تارىخىغا  ئىسالم   

ئىسالم تارىخىنىڭ ئاساسى مهنبهلىرى  .3
ئىسالم تارىخىنىڭ ئاساسى مهنبهلىرى ئېغىزچه، يېزىقچه ۋه مهدىنىي يادىكارلىقالر 

دهپ ئۈچكه بۆلۈنىدۇ. 
1 ) ئېغىزچه مهنبهلهر: بۇالر ئېغىزدىن-ئېغىزغا ئۆتۈپ، ئهۋالدتىن-ئهۋالدقا رىۋايهت 
تارىخقا مۇناسىۋهتلىك شېئىر، ھېكايه، ئهپسانه، داستان، يۇمۇر  كهلگهن  قىلىنىپ 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىغا  پهيغهمبهر  ۋه ماقال-تهمسىللهردىن ئىبارهت. مهسىلهن، 
مۇناسىۋهتلىك مهلۇماتالرنىڭ بىر قىسمىنى بىر نهچچه ئهسىردىن بىرى ئىنسانالر 
تهشكىل  كهلگهن ئېغىزچه بايانالر  قىلىنىپ  ئوتتۇرىسىدا ئېغىزدىن-ئېغىزغا رىۋايهت 
قىلىدۇ. بۇالرنىڭ توپلىنىشى، يېزىلىشى نهتىجىسىده سىيرهت ۋه مهغازى ئهسهرلىرى 

بارلىققا كهلگهن.
2 ) يېزىقچه مهنبهلهر: ئىسالم تارىخىغا ئائىت ھهر ساھهده يېزىلغان كۆپ ساندا 
يازما ئهسهرلهر بار. بۇالرنىڭ بېشىدا قۇرئانى-كهرىم كېلىدۇ. قۇرئانى-كهرىم بىر دىن 
كىتابى بولۇش بىلهن بىرگه، جاھىلىيهت دهۋرىدىكى ئهرهبلهرنىڭ دىنىي ئېتىقادى، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسالمنى تهبلىغ  ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ئهھۋالى، پهيغهمبهر 
ماتېرىيال  قول  بىرىنچى  قىلىش جهريانى، ھهتتا ئۇنىڭ شهخىسى ھاياتى ھهققىده 

بولۇش سۈپىتى بىلهن بهزى ئاساسلىق مهلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.
ئىسالم تارىخشۇناسلىقىنىڭ تهرهققىياتى جهريانىدا ئوتتۇرىغا چىققان سىيرهت، 
مهغازى، ئومۇمىي تارىخ، تاباقات، تهرجىمه، شهھهر-رايۇن تارىخى، خانىدان تارىخى، 
نهسهپ، فۇتۇھات ياكى فهتىھنامه قاتارلىق ئهسهرلهرنىڭ ھهممىسى ئىسالم تارىخىنىڭ 
قول يازما مهنبهلىرىنى تهشكىل قىلىدۇ. مهدهنىيهت تارىخى جهھهتتىن مۇھىم بولغان 
ئهسهرلهر، مۇسۇلمان ۋه ئهجنهبى ساياھهتچىلهرنىڭ ئىسالم دۇنياسىنى  ئهدىبىي 

يېزىپ  ساياھهت قىلغاندا 
تهسىرات،  قالدۇرغان 
بۇ  ساياھات خاتىرىلىرىمۇ 

دائىرىگه كىرىدۇ.
ئىسالم تارىخىنىڭ ئهڭ 
مۇھىم يېزىقچه مهنبهلىرىدىن 
بىرى ئارخىپ بهلگىلىرىدۇر. 
بۇالر ھهرخىل بهلگىلهردىن 
تهركىپ تاپىدۇ. مهسىلهن، 
ئۆتمۈشتىكى مۇسۇلمان 
دۆلهتلهرده ھۆكۈمرانالر 

14-ئهسىردىكى بىر قۇرئانى-كهرىم نۇسخىسى
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ئوتتۇرىسىدىكى خهت-
(پهرمان، ھۆرلۈك  چهكلهر 
ئهھدىنامه)  بهلگىسى، 
بىلهن مهھكىمه كۆتۈكلىرى 
قاتارلىقالر. بولۇپمۇ ئوسمانلى 
تهتقىقاتىدا بۇ خىل  تارىخى 
بهلگىلهرنىڭ ناھايىتى 
مۇھىم رولى بار. ئىلگىرىكى 
ئارىسدا  مۇسۇلمان دۆلهتلهر 
ئهڭ كۆپ ئوسمانلىالرغا 
مۇناسىۋهتلىك ئارخىپ 
بهلگىلىرى كۈنىمىزگىچه 
كهلدى. تۈركىيهده  يېتىپ 
دىن ئارتۇق دۆلهتنىڭ   20
تارىخى بايان قىلىنغان مىليۇنغا يېقىن ئارخىپ بهلگىسى ساقالنماقتا. بۇ بهلگىلهرنىڭ 

مۇھىم خۇسۇسىيهتلىرىدىن بىرى ئىشهنچىلىك بولشىدۇر.
3)  مهدهنىي يادىكارلىقالر: مهلۇم يهرلهرده ياكى ئۈستى ئوچۇق مۇزىيالردا ساقالنغان، 
مۇسۇلمانالر بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھهرخىل نهرسىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئهشياالر. 
مهسىلهن، بىر تارىخىي مهسجىدنىڭ كىرىش ئىشىگى ئۈستىده بۇ مهسجىدنىڭ قاچان، 
كىم تهرىپىدىن سېلىنغانلىقى يېزىلغان كىچىك تېكىستلىك خهت بولىدۇ. بۇ كىتابه 
ھاممام ۋه باشقا تارىخىي  كارۋان-ساراي،  دېيىلىدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش مهدرىس، 
ئهسهرلهرنىڭ ئۈستىدىمۇ كىتابهلهر بولىدۇ. بۇ كىتابهلهردىكى مهلۇماتالر بىر تارىخ 
تهتقىقاتچىسى ئۈچۈن مۇھىم مهنبه. ھهيكهل، قهبره تاشلىرى، مېدالىئۇن، تامغا، پۇل، 
نهقىشلىك قاچا-قۇچا، ساپال ئىدىش قاتارلىق ئهشياالرمۇ ئىسالم تارىخىنىڭ مهنبهسى 

ھېسابلىنىدۇ.

مۇسۇلمانالر ئىشلهتكهن كالېندارالر  .4
ئىسالمدىن ئىلگىرىكى جاھىلىيهت دهپ ئاتالغان دهۋىرلهرده ئاينىڭ ھهرىكىتىگه 
تۈزۈلگهن بىر كالېندار ئىشلىتىلگهن. بۇ كالېندار ئاينىڭ دۇنيا ئهتراپىدىكى  قاراپ 
ھهرىكىتىده بىر ۋاقىتنى بېكىتىشته ۋاسته قىلىنىش ئارقىلىق ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ 

كالېندارغا ئاساسهن ئايالرنىڭ بهزىسى 29، بهزىسى 30 كۈن قىلىپ بېكىتىلگهن.
بولسىمۇ، ئهمما ۋهقهلهرنىڭ  پىكرى  تۈزۈش  جاھىلىيهت دهۋرىد بىر كالېندار 
تارىخىي يىلنامىلىرىنى بېكىتىشته مۇقىم بىر باشالنغۇچ نوقتىسى بولمىغان. تارىخنى 

مىالدى 1342-يىلىدىكى بىر كىتابه
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خاتىرلهش مهسىلىسى، ھهر قايسى جايالردا يۈز بهرگهن مۇھىم ۋهقهلهرنى بىر نوقتا 
قىلىش ئارقىلىق ھهل قىلىنغان.

مهسىلهن، مىالدى 571-يىلى ھهبهش ئارمىسىنىڭ ئالدىدا پىل بار بىر قۇشۇن 
بىلهن كهبىنى يىقىش ئۈچۈن مهككىگه بېسىپ كىرىشى مهككىلىكلهر ئۈچۈن مۇھىم 
بىر ۋهقه ئىدى. تارىختا بۇ ۋهقه پىل يىلى دهپ ئاتالغان. ئىسالمىيهت بارلىققا كهلگهن 
يىلالردا ۋهقهلهرنى يىلنامىلهرگه ئايرىشتا بۇ ۋهقه باشالنغۇچ نوقتا قىلىنغان. بۇنىڭغا 
ئوخشاش بىر ۋهقهنىڭ ۋاقتى «پىل يىلىدىن مانچه يىل ئىلگىرى ياكى كېيىن» دهپ 

بېكىتىلىدىغان بولغان.
بىر مهسلىھهتچىلهر  دهۋرىده   (644-634) خهلىپىلىك  ئهنھۇ  ئۆمهر رهزىيهلالھۇ 
بۇ ھهيئهت بىلهن بىر كالېندار تۈزۈپ چىقىش ھهققىده مۇزاكىره  ھهيئىتى قۇرۇپ، 
ئېلىپ بارغان. ھهيئهت ئهزالىرىدىن ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
كالېندارنىڭ باشالنغۇچى دهپ  مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان ۋاقتىنى، 
بېكىتىشنى تهۋسىيه قىلغان. بۇ تهۋسىيه ھهيئهت تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان. شۇنىڭ 
كېيىن ھىجرىيه كالېندارى  يىل   11 ۋاپاتىدىن  بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئوتتۇرىغا چىققان. ھىجرىيه كالېندارىنىڭ باشالنغۇچ كۈنىنى مۇھهررهمنىڭ بىرىنچى 

كۈنى دهپ بېكىتكهن.
29، بهزىسى 30 دهپ  ھىجرى يىلىنى تهشكىل قىلىدىغان ئايالرنىڭ بهزىسى 
بېكىتىلگهن. ھىجرى يىلىدا بىر يىل 354 كۈن،8 سائهت، 48 مىنۇت، 36 سېكۇنتتۇر. 
ھىجرىيه كالېندارىدا ھهر يىل ئون ياكى 11 كۈن ئالدىغا ماڭىدۇ. مىالدى كالېندارىغا 
ئوخشاش مۇقىم بولمايدۇ. بۇ سهۋهپتىن ئايالرنىڭ يهرلىرى مهۋسۇمالرغا قاراپ، داۋاملىق 
ئۆزگىرىدۇ. رامىزان ئېيىدا بۇ ئهھۋال تېخىمۇ ئوچۇق كۆرۈلىدۇ. رامىزان ئېيى ھهر يىل 
ئون كۈن بۇرۇن كېلىدۇ. مهسىلهن، بۇ يىلقى رامىزان 1-مارتتا كهلگهن بولسا، كىلهر 
يىلى 20-دېكابىر، ئۇندىن كېيىنكى يىل 10-دېكابىرغا توغرا كېلىدۇ. بۇ خىل 

ئۆزگىرىش داۋاملىشىدۇ.
ھهزرىتى ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ دهۋرىدىن باشالپ مۇسۇلمانالر ھىجرىيه كالېندارىنى 
رهسمىي ئىشلىتىشكه باشلىغان. ھىجرىيه كالېندارى بىلهن بىرگه باشقا كالېندارالرمۇ 
ئىشلىتىلگهن. بۇ كالېندارالر قهدىمقى ئىران كالېندارى، 12 ھايۋانلىق (مۆچهل) تۈرك 

كالېندارى، رۇمى يىلى كالېندارى ۋه جۇلىئهن كالېندارىدىن ئىبارهت.
قهدىمقى ئىران كالېندارى: بۇ كالېندار قۇياش يىلى سىستېمىسىغا ئاساسلىنىپ 
تۈزۈلگهن. بۇ كالېنداردا بىر يىل 12 ئايغا بۆلۈنىدۇ. ھهر ئاي 30 كۈن دهپ بېكىتىلىپ، 
بۇ ئايالرنىڭ توپالمىغا بهش كۈن قوشۇلۇپ بىر يىل 365 كۈن قىلىنغان. سهلجۇقىالر 
بۇ  دهۋرىده بۇ كالېندارغا قايتىدىن قاراپ چىقىلىپ، بهزى تۈزۈتۈشلهر قىلىنغان. 
كالېندارغا بۈيۈك سهلجۇق سۇلتانى جااللىددىن مهلىكشاھ (1072-1092) تهرىپىدىن 
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تۈزۈتۈش كىرگۈزۈلگهنلىكى ئۈچۈن بۇ كالېندار تارىختا جااللى ئىسمى بىلهن ئاتالغان. 
(1295-1304)مۇ بۇ كالېندارغا تۈزۈتۈش  ئىلخانلى ھۆكۈمدارلىرىدىن غازاتخان 

كىرگۈزگهن.
ئون ئىككى ھايۋانلىق (مۆچهل) تۈرك كالېندارى: بۇ كالېندار تۈركلهر تهرىپىدىن 
ئىجاد قىلىنىپ، كېيىن جۇڭگۇلۇقالر تهرىپىدىن ئىشلىتىلگهن. بۇ كالېندار ئىشلىتىلىش 
ئاسترونومىيه ساھهسىده ئىشلىتىلىدىغان  ئهھۋالىغا قاراپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ. بىرى 
ئىلمىي كالېندار بولۇپ، بۇ كالېنداردا بىر يىل 365 كۈن قىلىپ بېكىتىلىپ، 24 ئايغا 
بۆلىنىدۇ. يهنه بىرى خهلقنىڭ ئىشلىتىۋاتقان كالېندارى بۇلۇپ، بۇ كالېندار ئاي ۋه 
قوياش سىستېمىسىغا ئاساسهن تۈزۈلگهن. بۇ كالېنداردا بىر يىل 12 ئايدىن تهركىپ 
10-ئهسىرده ئىسالمىيهتنى رهسمىي دىن دهپ ئېالن قىلغان  تاپقان. بۇ كالېندار 

قاراخانىالر تهرىپىدىن 12-ئهسىرگىچه ئىشلىتىلگهن.
رۇمى يىلى كالېندارى: بۇ كالېندار ئوسمانلى دۆلىتى 3-سهلىم دهۋرىده بارلىققا 
كهلگهن. ھىجرىيه كالېندارىدا ئايالر پهسىللهرگه قاراپ داۋاملىق ئۆزگۈرۈپ تۇرىدىغانلىقى 
ئۈچۈن باج يىغىش ۋه مائاش تارقىتىش قاتارلىق ئىشالردا قىيىنچىلىقالرغا دۇچ 
كهلگهن. بۇ قىيىنچىلىقالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مارت ئېيىنى مالى يىل بېشى قىلىپ 
بېكىتكهن. يهنه مالى يىلنى قوياش يىلىغا قاراپ ھېسابالش قارار قىلىنغان. تۈركىيهده 
رۇمى كالېندارى دهپ ئاتالغان رۇمى يىلىنى ئىشلىتىشنىڭ باشالنغۇچى بۇ خىل ئۇسۇلدا 

ئېلىپ بېرىلغان. 
گىرهگورىيان كالېندارى: بۇ كالېندار كۈنىمىزده مىالدى كالېندارى دهپ ئاتىلىپ، 
مۇسۇلمان دۆلهتلهر بىلهن باشقا دۆلهتلهر ئارىسىدا ئىشلىتىلمهكته. بۇ كالېندارنى تۇنجى 
قېتىم مىسىرلىقالر ئىشلهتكهن. ئۇنىڭدىن كېيىن رىملىقالر ئىشلهتكهن. ئىمپېراتور جۇل 
سهزار تهرىپىدىن مىالدىدىن ئىلگىرىكى 46-يىلى بهزى تۈزۈتۈشلهر قىلىنغان. مهسىلهن، 
بۇ تۈزۈتۈشنىڭ نهتىجىسىده يېڭى يىل مىالدىدىن ئىلگىرىكى 45-يىلىدىن باشالپ 
8-گىرهگورىيان تهرىپىدىن  (پاپا)  1582-يىلىدا پوپ  بىرىنچى يانۋاردا باشالنغان. 
يهنه بىر قېتىم تۈزۈتۈلۈپ، خاتالىقى ئازلىتىلغان. بۇ سهۋهپتىن غهرب دۆلهتلىرى بۇ 
كالېندارنى رهسمىي كالېندار دهپ قوبۇل قىلغان. تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى بۇ كالېندارنىڭ 
توغرىلىقى ۋه غهرب دۆلهتلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۆزده تۇتۇپ،1925-يىلى 

26-نويابىردىن باشالپ رهسمىي ئىشلىتىشكه باشلىغان.
مىالدى كالېندارىدا يهر شارىنىڭ قۇياش ئهتراپىدا بىر قېتىم ئايلىنىشى بىر يىل 
47مىنۇت،48   دهپ بېكىتىلگهن. بۇ كالېنداردا بىر يىل 365 كۈن، 5 سائهت، 

سېكۇنتتۇر.
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ئىسالم تارىخىنىڭ باشقا ئىلىمالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى  .5
ئىسالم تارىخچىسى ئۆز ساھهسىده تهتقىقات ئېلىپ بارغاندا، ئهتراپلىق يهكۈن 
چىقىرىش ئۈچۈن پهلسهپه، جهمئىيهتشۇناسلىق، سهنئهت تارىخى، ئىنسانشۇناسلىق، 
قاتارلىق ئىجتىمائىي پهنلهرنىڭ يهكۈن ۋه  فىلولوگىيه، جۇغراپىيه، پۇل-مۇئامىله 
بۇ ئىلىم ساھهسى  خۇالسىلىرىدىن پايدىلىنىدۇ. مهسىلهن، جهمىئىيهتشۇناسلىق. 
جهمئىيهتتىكى ھهرخىل تهبىقه، ئىرق ۋه بۇالر ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزگىرىشلهرنى تهتقىق 
قىلىدىغان پهن. بۇ ئىلىم ساھهسى تارىخقا ئوخشاش كهلگۈسىنى ئهمهس، ئۆتمۈشنى 
تهتقىق قىلىدۇ. جهمئىيهتشۇناسلىق بۇ ئاالھىدىلىگى بىلهن ئىسالم تارىخىغا مۇھىم 
قىالاليمىز. بىر  ھهسسه قوشۇدۇ. باشقا بىر مىسال ئۈچۈن، فىلولوگىيهنى مىسال 
جهمئىيهتنىڭ تىلىنى بىلمهي، تارىخىنى بىلىش مۇمكىن ئهمهس. بۇ سهۋهپتىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم دهۋرىنى تهتقىق قىلغان ئىسالم تارىخچىسى بۇ دهۋر بىلهن مۇناسىۋهتلىك 

تىل ۋه ئهدهبىيات تهتقىقاتىدىن پايدىلىنىش زۆرۈرلۈگىنى ھېس قىلىدۇ.
پهنلهرنىڭ ئىسالم تارىخىغا پايدىسى بولغىنىدهك، ئىسالم  بهزى ئىجتىمائىي 
ۋهزىپىسى  تارىخىنىڭمۇ بۇ پهنلهرگه پايدىسى بولغان. ئىسالم تارىخىنىڭ بىرىنچى 
ئۆتمۈشته يۈز بهرگهن ۋهقهلهرگه مۇناسىۋهتلىك توغرا مهلۇماتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، 
بۇ مهلۇماتالرغا ئاساسهن توغرا يهكۈن چىقىرىشتىن ئىبارهت. ئىسالم تارىخى بۇ خىل 
ئاساس تهييارالپ  ئۈچۈن  بىلهن ئىالھىياتقا مۇناسىۋهتلىك بىلىملهر  ئاالھىدىلىگى 
دىن جهمئىيهتشۇناسلىقى ئۆتمۈشتىكى مۇسۇلمان جهمئىيهتلهرنى  بىرىدۇ. مهسىلهن، 
تهتقىق قىلغاندا، پهقهت ئىسالم تارىخى تهمىنلىگهن ماتېرىيالالرنىال ئاساس قىلىدۇ. 
مهزھهپلهر تارىخى مهزھهپلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا رول ئوينىغان سىياسىي، 
كۆرسىتىپ بېرىشته ئىسالم تارىخى تهمىنلىگهن  ئىجتىمائىي، مهدهنىي ئهھۋالالرنى 
ماتېرىيالالرغا موھتاج بولىدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش، تهپسىرشۇناسلىقمۇ ئايهتلهرنىڭ نازىل 

بولۇش سهۋهپلىرىنى كۆرسىتىشته سىيرهت ۋه مهغازى كىتابلىرىدىن پايدىلىنىدۇ.
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2-باپ. ئىسالمىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋه مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم دهۋرى

ئىسالم بارلىققا كهلگهن دەۋر  .1
جۇغراپىي ئهھۋالى: ئهرهب يېرىم ئارىلى ئاسىيا، ئافرىقا ۋه ياۋرۇپادىن ئىبارهت 
ئۈچ قىتئهنىڭ كېسىشكهن نوقتىسىغا جايالشقان. شهرقته پارىس، ئوممان قولتۇقى؛ 
جهنۇپتا ھىندى ئوكيان، غهربته قىزىل دېڭىز بىلهن تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. ئهرهب يېرىم 
ئارىلىنىڭ غهربىده تىھامه تۈزلهڭلىكى، تىھامهنىڭ شهرق تهرىپىده ھىجاز، ھىجازنىڭ 
شهرقى، يېرىم ئارالنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا نهجىد ئىگىزلىكى بار. نهجىدنىڭ شهرقى 
جهنۇبى قىسمىدا يهمامه بار. ھىجاز ۋه يېرىم ئارالنىڭ غهربى جهنۇپ تهرىپىگه يهمهن 
جايالشقان. يهمهننىڭ شهرقىده ئوممان، يېرىم ئارالنىڭ شىمالىدا نۇفۇد، جهنۇبىدا 
رۇبۇل ھالى دهپ ئاتالغان چۆللهر بار. بۇ يهرده بۇ ئىككى چۆلنى بىر-بىرىگه تۇتاشتۇرۇپ 

تۇرىدىغان تار لىنتا شهكىللىك دهنھا چۆلى بار. 
سىياسىي ئهھۋالى: ئىسالمدىن ئىلگىرى ئهرهب يېرىم ئارىلىدا مهلۇم بىر سىياسىي 
ھاكىمىيهت ئاستىغا ئالغان مهركىزى ئىدارىنىڭ  پۈتۈنلهي  تۈزۈمنىڭ يېرىم ئارالنى 
بارلىقى مهلۇم ئهمهس. شىمالىي ئهرهبىستاندا جهنۇپتىن كۆچۈپ كهلگهن ئهرهبلهر 
-63-200) بولغان گاسسانىالر  تهرىپىدىن قۇرۇلغان ۋه ھهر ئىككىسى خرىستىئان 
رىم ئىمپېراتورلىقىغا بويسۇنۇپ سۇرىيهده ياشىغان. ھىرهلىكلهر  يىللىرى ئارىسىدا) 

633-200-يىللىرى ئارىسىدا ساسانىالرغا بېقىندى بۇلۇپ، ئىراقتا ھۆكۈم سۈرگهن.
يهمهنده مىالدىدىن ئىلگىرىكى 1400-يىلى بىلهن 650-يىللىرى ئارىسىدا 
يىلالر ئارىسىدا  مائىنالر، مائىنالردىن كېيىن مىالدىدىن ئىلگىرىكى (115-750) 
سهبهلىكلهر ھۆكۈم سۈرگهن. سهبهلىكلهر ھىميهرلىكلهر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان. 
ھىميهرلىكلهر مىالدىدىن ئىلگىرىكى (525-115) يىللىرى ئارىسىدا ھۆكۈم سۈرگهن. 
525-يىلىدىن باشالپ يېرىم ئهسىر ھهبهشلهر، كېيىن ساسانىالر ھاكىم  يهمهنگه 
بولغان. ئىسالم مهيدانغا كهلگهن ۋاقىتتا، يهمهن ساسانىالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا 
ئىدى. ھىميهر پادشاھلىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم دهۋرىگه قهدهر رايۇن خاراكتېرلىك 

كىچىك ئهمىرلىكلهر سۈپىتىده مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قالغان. 
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ئىسالم مهيدانغا كهلگهن ۋاقىتتا ئهرهب يېرىم ئارىلى ۋه ئهتراپىدىكى دۆلهتلهر
ئىسالم تارىخى ئۈچۈن ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ مۇھىم رايۇنى. چۈنكى  ھىجاز، 
ئىسالم دىنى بۇ رايۇننىڭ ئهڭ مۇھىم شهھهرلىرىدىن بىرى بولغان مهككىده بارلىققا 

كېلىپ، مهدىنىده تارقالغان. بۇ رايۇننىڭ يهنه بىر مۇھىم شهھرى تائىف. 
كهبه دىنىي مهركهزلىك  بۇ يهرگه جايالشقان  دىنىي بىر مهركهز.  مهككه: 
ئاالھىدىلىكىنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىن باشالپ ساقالپ كهلگهن. ھىجازنىڭ 
بولۇپمۇ مهككىنىڭ تىجارهت جهھهتته ناھايىتى زور ئهھمىيىتى بار. چۈنكى يهمهندىن 
باشالپ ئهقهبه قولتۇقىغا تۇتىشىدىغان تىجارهت يولى مهككه، مهدىنىدىن ئۆتۈپ ئاق 

دېڭىز پورتىغا تۇتىشىدۇ. مهككىده بهزى ۋاقىتالردا يهرمهنكىلهر ئۆتكۈزۈلگهن.
ئهھمىيىتى بار. چۈنكى  ئورنى ۋه مۇھىم  مهككىنىڭ ئىسالم تارىخىدا ئاالھىده 
ئۆسكهن. پهيغهمبهرلىك ۋهزىپىسىمۇ بۇ  بۇ يهرده تۇغۇلۇپ  پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
پهيغهمبهرلىكىنىڭ  13يىلى مهككىده  يهرده بېرىلگهن. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۆتكهن. ئىسالمنڭ ئاساسى شهرتلىرىدىن بىرى بولغان ھهج ئىبادىتىمۇ بۇ يهرده ئادا 
قىلىنىدۇ. ھهج ئىبادىتىنىڭ بىر قىسمىنى ئادا قىلىدىغان ئهراپات، مۇزدهلىفه، مىنا 

قاتارلىق يهرلهرمۇ مهككىگه جايالشقان.
قهبىلىسى ھاكىم بولغان. مهككىده  5-ئهسردىن باشالپ مهككىگه قۇرهيش 
بهزى ۋهزىپىلهر بار ئىدى. بۇ  باشقۇرۇش قاتارلىق  قىلىش ۋه ھهجنى  رهھبهرلىك 
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مهككىلىكلهردىن پۇل يىغىپ ھاجىالرنىڭ يېمهك ئېھتىياجىنى  ۋهزىپىلهر رىپاده: 
مهككه ۋه  ھاجىالرنىڭ سۇ ئېھتىياجىنى ھهل قىلىش. نهدۋه:  قامداش. سىكايه: 
قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ مۇھىم ئىشالرنى مهسلىھهتلىشىدىغان دارۇننهدۋهدىكى رهئسلىك 
ۋهزىپىسىنى ئىجرا قىلىدىغان يېرى. ھىجابه: كهبىنىڭ يۇپۇقىنى تهييارالش، رېمۇنت 

قىلىش ۋه ئاچقۇچىنى ساقالش. لىۋا: قۇرهيشنىڭ بايرىقىنى كۆتۈرۈش.
يهسرىب: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهت قىلغاندىن كېيىن بۇ يهر مهدىنه دهپ 
ئاتالغان. يهسرىبده قۇرايزه، نادىر ۋه قاينۇقا ئىسملىك يهھۇدى قهبىلىلىرى بار ئىدى. 
بۇ يهھۇدىالر ئهرهب قهبىله ئۆرپ-ئادهتلىرىنى قوبۇل قىلغان. يهمهنده مهرىپ سۇ 
ئامبىرىنىڭ ۋهيران بولىشى بىلهن شىمالدىن كۆچۈپ كهلگهن جهنۇپلۇق ئهرهبلهردىن 
ئهۋىس ۋه خهزرهج قهبىلىلىرىمۇ يهسرىبكه كېلىپ ئۇرۇنالشقان. بۇ قهبىلىلهر ئىلگىرى 
يهھۇدىالرغا بويسۇنۇپ ياشىغان. كېيىن يهھۇدىالرنىڭ ئاجىزلىشىشىغا ئهگىشىپ 

ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىگهن.
تائىف: بۇ شهھهر مهككىنىڭ شهرقىي جهنۇبىي قىسمىدا. بۇ يهرده سهقىپ 
قهبىلىسى ياشىغان. بۇ شهھهرنىڭ ھاۋاسى ئىللىق بولغاچقا، مهككىلىكلهر بۇ يهرگه 
بۇ يهرده يهر-زېمىن، ئۈزۈم  قىسمىنىڭ  كۆپ  قهبىلىسىنىڭ  سالغان. قۇرهيش  داچا 

باغلىرى بار. سهقىب قهبىلىسى دېھقانچىلىق ۋه تىجارهت بىلهن شۇغۇلالنغان.

مهدهنىي ۋه ئىجتىمائىي ئهھۋالى

نوپۇس تهركىۋى: ئهرهبىستاننىڭ ئاھالىسى ئهرهبلهردىن تهركىپ تاپىدۇ. ئهرهبلهر 
تارىخىي جهھهتتىن ئىككى چوڭ گۇرۇپقا ئايرىلىدۇ. بىرىنچسى، قهدىمقى دهۋرلهرده 
يهنى ئاد، سهمۇد، مهديهن ۋه ئامالىكا  يۇقاتقانالر.  ياشاپ كېيىن مهۋجۇتلۇقىنى 
قهبىلىلىرىگه ئوخشاش. ئىككىنچىسى، نهسىلى كېسىلمىگهن ئهرهبلهر. بۇالرغا «ئهرهبى 
باقىيه» دىېيىلىدۇ. ئهرهب يېرىم ئارىلىدا ئهرهب مىللىتىدىن باشقا مىللهتلهرمۇ مهۋجۇت 

ئىدى. 
ئاتالغان ئىككى  «ھازارىي» دهپ  ۋه  «بهدهۋىي»  قهبىله ھاياتى: ئهرهبلهرده 
خىل تۇرمۇش شهكلى مهۋجۇت. چۆللهرده سۈيى بار، مۇنبهت زېمىنالردا تۆگىلىرى 
«بهدهۋىي»  ئهرهبلهر  بىلهن چېدىرالردا كۆچمهن ھالهتته تۇرمۇش كهچۈرىدىغان 
دېيىلگهن. يېزا-بازار، شهھهرلهرده ئۆزىگه تهۋه بولغان كېسهك، تاشتىن سېلىنغان 
ئهرهبلهر  ئهرهبلهر «ھازارىي» دېيىلگهن. بهدهۋىي  كهچۈرىدىغان  ئۆيلهرده تۇرمۇش 
چارۋىچىلىق، ئوۋچىلىق، تىجارهت ۋه بۇالڭچىلىق قاتارلىق يولالر بىلهن تىرىكچىلىك 
بىلهن  ئهرهبلهر كۆپىنچه ۋاقىتالردا دېھقانچىلىق ۋه سودا-سېتىق  قىلغان. ھازارىي 

تىرىكچىلىك قىلغان.
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بهدهۋىي ۋه ھازارىي ئهرهبلهرده ئىجتىمائىي قۇرۇلما قهبىلىدىن تهركىپ تاپىدۇ. 
قهبىله بىر جهمهتتىن تهركىپ تاپىدىغان، شهخىسلهرنىڭ قان، جهمهت يولى بىلهن 
باغلىنىدىغان بىر بىرلهشمىسىدۇر. قهبىله باشلىقى سهييىد ياكى شهيخ دهپ ئاتىلىدۇ. 
قهبىله باشلىقى ئوخشاش ئىمتىيازغا ئىگه بولغان قهبىله مهجلىسى تهرىپىدىن سايالپ 
چىقىلىدۇ. رهئىس ياكى باشلىق بولىدىغان شهخىسته ئوتتۇرا ياش، مهرت، قهھرىمان، 
سهۋرىچان، كهمتهر، ناتىقلىق قاتارلىق خۇسۇسىيهتلهرنىڭ بولىشى تهلهپ قىلىنىدۇ. 
رهئىسلىكته ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان ئادهت مهۋجۇد ئهمهس. لېكىن سابىق 
رهئىسنىڭ بالىلىرىدا يۇقىرىدىكى خۇسۇسىيهتلهر بولسا رهئىسلىك يهنه ئۇ ئائىلىده 
قالسا بولىدۇ. ئهرهبلهرده بىخهتهرلىكنى ساقاليدىغان كۈچ بولمىغانلىقى ئۈچۈن قان 
داۋالىرى كۆپ بولغان. قهبىلىلهر ئوتتۇرىسىدا ئىجتىمائىي، سىياسىي، پىسخولوگىيلىك 
سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن بۇالڭ-تاالڭ، ئۇرۇش-جېدهل كۆپ بولغان. ئهرهبلهر زۇلقهئده، 
زۇلھهججه، مۇھهررهم، رهجهپ ئايلىرىنى ھارام ئايالر دهپ بىلهتتى. بۇ سهۋهپتىن بۇ 

ئايالردا ئۇرۇش قىلمىغان. ئهگهر ئۇرۇشۇپ قالسا بۇنى فىجار دهپ ئاتىغان. 
قۇلالردىن  ۋه  قۇل بولمىغان) مهۋالى  (سهييىد،  قهبىلىنىڭ ئهزالىرى ئهركىن 
تهركىپ تاپقان. ھۆر كىشىلهر قهبىلىنىڭ ئاساسلىق ئهزالىرى ھېسابلىنىپ، ئورتاق بىر 
جهمهتكه ئىگه. قۇلالر ۋه دېدهكلهر يهرمهنكىلهرده ئېلىپ-سېتىلىپ، مالغا ئوخشاش 

مىراس قىلىنغان. ئۇالر دېھقانچىلىق، تىجارهت ۋه باشقا ئىشالردا ئىشلىتىلگهن. 
قهبىلىده ئهڭ كىچىك ئهزا ئائىله ئىدى. ھهر خىل ئۇسۇلالردا ئۆيلهنگهن ئايالالرنىڭ 
ئااللمايتتى. ئاجرىشىش  ئۇالر مىراستىنمۇ نېسىۋه  ھۆرمهت قىلىنمايتتى.  ھۇقۇقىغا 
كۆپتى. ئاجرىشىش ھۇقۇقى ئهرلهرنىڭ قولىدا ئىدى. باال قىلىۋېلىش ئادهت ئىدى، باال 
قىلىۋېلىش ئادىتى ئۆيلىنىشكه تۇسالغۇ بولغان. بېقىۋېلىنغان باال مىراسخور بواللىغان. 
كېلىشمهسلىكلهرنى ھهل قىلىشتا سېھىرىگهر ياكى قازىالرغا مۇراجىئات قىلىنغان. ئېغىر 
قىيىنچىلىقالرغا يولۇققاندا سېھىرىگهرلهرنىڭ پىكرىنى ئاالتتى. ئاغرىپ قالغاندا ئۇالرنىڭ 

تهۋسىيىلىرىگه قۇالق ساالتتى. چۈش تهبىرلىرىنىمۇ ئۇالردىن سورايتتى.
جاھىلىيهت دهۋرىده ئهرهبلهر ئوتتۇرىسىدا مىللىي بىرلىك بولمىغانلىقى ئۈچۈن، 
قىالتتى. ھهر قهبىلىنىڭ  ئادهتلىرىگه قاراپ بايرام، مۇراسىم  ئۆز  قهبىله ۋه كهنتلهر 
ئاز دېگهنده بىر بۇتى بولۇپ، ھهر بۇتنىڭ مۇقهددهس ھېسابلىنىدىغان تهبرىكلهش 
ئىدى. بۇ كۈنلهرده بازار ۋه يهرمهنكىلهر قۇرۇالتتى. دىنىي بايرامالر  كۈنلىرى بار 
ھهرخىل ئويۇن-تاماشاالر بىلهن تهبرىكلىنهتتى. مهدىنىلىكلهر يىلدا ئىككى قېتىم 

بايرام ئۆتكۈزهتتى.
ئهرهبلهرنىڭ ئىسالمدىن ئىلگىرىكى ئهقىده ئهھۋالىنى ئىسالم بارلىققا كهلگهندىن 
كېيىنكى دهۋرلهردىن پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن «جاھىلىيهت» ئاتالغۇسى ئىشلىتىلگهن. 
جاھىلىيهت دهۋرىده ئهرهبلهرده بىلىمسىزلىك، شېرىك، بۇتپهرهسلىك، قهبىلهۋازلىق، 
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كىشىلىك ھۇقۇقنى دهپسهنده قىلىش، ئىنسانالرغا جهمهتىگه قاراپ مۇئامىله قىلىش، 
بالىالرنى ئۆلتۈرۈش، قىز بالىالرنى تىرىك كۆمۈش، ھاراق ئىچىش ۋه قان داۋاسى 

قىلىش قاتارلىق قهبىھ ھهرىكهتلهر ئهۋجىگه چىققان ئىدى.
«ئهرهبلهرنىڭ  تارىختا  قىلمىشلىرى  ئهرهبلهرنىڭ جاھىلىيهت دهۋرىدىكى قهبىھ 
ئاتالغان. بوالر تهكهببۇرلۇق، جاھىلىيهت مۇتهئهسسىپلىگى،  ئهيىپلىرى» دهپ 
بۇالڭچىلىق، ھاراق ئىچىش، پاھىشۋازلىق، قىساسخورلۇق، ئوغرىلىق، قان تۆكۈش، 
قاتارلىقالردىن ئىبارهت ئىدى. بۇ خىل ئهخالقسىزلىقالر  يېتىم مېلىنى يهۋېلىش 

جهمئىيهتكه كهڭ تارقالغان بولۇپ، ئىسالمىيهت بوالرنىڭ ھهممىسىنى چهكلىگهن. 
جاھىلىيهت دهۋرىده ئهرهبلهر ئوتتۇرىسىدا قىسقا ھېكايىالر، ماقال-تهمسىللهر، 
ئۆتمۈشكه ئائىت داستان خارهكتېرلىق رىۋايهتلهر كۆپ ئىدى. شېئىر ۋه خىتابهت ناھايىتى 
تهرهققى قىلغان. ئىسالم بارلىققا كهلگهن ۋاقىتتا ھىجازدا يېزىق بولسىمۇ، ئهمما كهڭ 
تارقالمىغان. مهككىده ناھايىتى ئاز ئادهم ساۋاتلىق ئىدى. ئهسلىمه، ئهدهبىي ئهسهر 
قاتارلىق ئهرهب مهدهنىيىتىنى ئىپادىلهيدىغان ئهسهرلهر ئهسته ساقلىنىپ، ئهۋالتتىن-
ئهۋالدقا يهتكۈزۈلگهن ئىدى. ئېغىزچه رىۋايهتلهر ئاساسى ئورۇننى ئىگهللسه، يېزىپ 
خاتىرلهش قۇشۇمچه ئورۇندا تۇراتتى. ئىسالمىيهتنىڭ كېلىشى بىلهن يېزىقچىلىق 

تهرهققى قىلىپ ساۋاتلىق بولۇش نىسبىتى يۇقىرىلىغان.

ئىقتىسادىي ھايات

ئاساس  تىجارهتنى  دېھقانچىلىق،  چارۋىچىلىق،  ئىقتىسادى  ئهرهبىستاننىڭ 
قىالتتى. بولۇپمۇ چارۋىچىلىق بهدهۋىيلهرنىڭ ئاساسلىق تىرىكچىلىك مهنبهسى ئىدى. 
دېھقانچىلىقمۇ تىرىكچىلىكته مۇھىم رول ئوينايتتى. يهمهنده ھۆل-يىغىن كۆپ بولغانلىقى 
ئۈچۈن زېمىن ناھايىتى مۇنبهتتى. بۇ يهرگه يامغۇر سۈيىدىن پايدىلنىش ئۈچۈن سۇ 
ئامبارلىرى سېلىغان. بۇ يهردىكى قهبىلىلهر دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇللۇنۇپ خورما، 

سهۋزه، بۇغداي، ئارپا ۋه كۆممىقۇناق يېتىشتۈرگهن. 
بهزى شهھهرلهرده دېھقانچىلىقتىن باشقا كىچىك تىپتىكى قول ھۈنهرۋهنچىلىك 
ئىبارهت  زهرگهرلىكتىن  ۋه  تۆمۈرچىلىك  توقۇمىچىلىق،  بۇالر:  مهۋجۇتتى.  سانائىتىمۇ 
ئىدى. ئهرهبستاننىڭ يهنه بىر كىرىم مهنبهسى تىجارهت ئىدى. يېرىم ئارالنىڭ جهنۇبى 
شۇغۇلالنغان.  بىلهن  تىجارهت  باشالپ  بۇرۇندىن  قهبىلىلهر  ياشايدىغان  شىمالىدا  ۋه 
ھىجازلىقالر يهمهن ۋه ھهبهشىستاندىن ئالغان مالالرنى سۇرىيه، مىسىر، ئىرانغا يۆتكهپ 
يوتكهپ  جهنۇپقا  مالالرنى  ئالغان  ئىران)دىن  مىسىر،  (سۇرىيه،  شىمال  ساتاتتى. 
ساتاتتى. دېھقانچىلىق قىاللمايدىغان مهككىدىكى قۇرهيش قهبىلىسىمۇ تىجارهت بىلهن 

شۇغۇلالنغانىدى. 
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ئهرهبىستاننىڭ ھهممه يېرىده يهرمهنكىلهر ئېچىالتتى. بۇ يهرمهنكىلهر ئهرهبلهرنىڭ 
تۇرمۇشىدىمۇ  ئىجتىمائىي  بولغىنىدهك،  ئهھمىيهتلىك  تۇرمۇشىدا  ئىقتىسادىي 
ئهھمىيهتلىك ئىدى. قهبىلىلهر ئوتتۇرسىدىكى زىددىيهتلهر بۇ يهرده ھهل قىلىناتتى. 
يهرمهنكىلهرنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىگى خهلقئارالىق سهۋىيهده بولىشى ۋه ئهدهبىي 
سۆھبهتلهر  ئهدهبىي  يهرده  بۇ  ئىدى.  ئۆتكۈزۈلىشى  ئوكازدا  بولغان  ئورنى  قورۇلتاي 
قىلىنىپ، شىېئىرالر ئوقۇالتتى. شېئىر مۇسابىقىلىرى ئۆتكۈزۈلۈپ، ئاالھىده ياخشىلىرى 

كهبه تېمىغا ئېسىالتتى.

دىنىي ھايات

ئىسالمىيهت بارلىققا كهلگهن ۋاقىتتا ئهرهبىستاندا يهھۇدى دىنى، خرىستىئانلىق، 
بۇتپهرهسلىك، مهجۇسىلىك مهۋجۇت ئىدى. ئهرهبىستانغا تارقالغان ساماۋى دىنالردىن 
بىرى يهھۇدى دىنى ئىدى. بۇ دىن پهلهستىندىن سۇرىيه بىلهن ھىجاز ئوتتۇرسىدىكى 
يهرلهرگه كۆچۈشكه مهجبۇر بولغان يهھۇدىالر ئارقىلىق تارقالغان. يهھۇدى دىنى مهدىنه 
پهلهستىندىن  يهھۇدىالر  مهۋجۇت  ئېلىنمىغان.  قارشى  يهرلهرده  باشقا  يهمهندىن  ۋه 

كهلگهن. يهھۇدى دىنىي يهمهنگه ناھايىتى ئاز تارقالغان. 
خرىستىئانلىق ئهرهبىستاننىڭ شىمالىي قىسمى ۋه بىر قانچه ئهرهب قهبىلىسىگه 
ئهرهبىستاننىڭ  خرىستىئانلىق  كىرگهن.  رايۇنىغا  نهجران  جهنۇپتا  تارقالغان.  كهڭ 

ئوتتۇرا قىسمىدىكى بۇتپهرهس ئهرهبلهرگه تهسىر كۆرسىتهلمىگهن. 
ئىدى.  بار  مهجۇسىالرمۇ  ئارىلىدا  يېرىم  ئهرهب  ۋاقىتتا  كهلگهن  بارلىققا  ئىسالم 
ساسانى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ رهسمىي دىنى بولغان مهجۇسىلىك، ئهرهبلهر تهرىپىدىن 
كۆپ  مهجۇسىالرنىڭ  تۇرۇۋاتقان  ئارىلىدا  يېرىم  ئهرهب  ئېلىنمىغان.  قارشى  قىزغىن 

قىسمى بهھرهين، يهمهن ۋه ئومماندا ياشاۋاتقان ئىرانلىقالر ئىدى. 
يهھۇدى  قۇرئانى-كهرىمده  بۇالر  ئىدى.  بار  سابىئىالرمۇ  ئارىلىدا  يېرىم  ئهرهب 
كىتاب  ئهھلى  بۇالرغا  مۇسۇلمانالر  قىلىنىدۇ.  زىكىر  بىرلىكته  بىلهن  خرىستىئانالر  ۋه 
بارلىقىغا  نهرسىنىڭ  بىر  كۈچلۈك  ياراتقان  كائىناتنى  سابىئىالر  قىلغان.  مۇئامىلىسى 
ۋه  روزا  دۇئاسى،  خاس  ئۆزىگه  كىتابى،  مۇقهددهس  سابىئىالرنىڭ  ئىشىنهتتى. 
قۇربانلىق قىلىشقا ئوخشاش ئادهتلىرى بار ئىدى. بۇنىڭغا ئهگىشىپ مهست قىلغۇچى 
ئىچىملىكلهرنى ھارام، ھهيكهللهرگه چوقۇنۇشنى گۇناھ دهيدىغان چهكلىمىلىرىمۇ بار 

ئىدى.
جاھىلىيهت  چوقۇناتتى.  يۇلتۇزغا  رايۇنلىرى  بهزى  ئىراقنىڭ  ۋه  ھارران  يهمهن، 
دهۋرىده ئهرهبلهر ئارىسىدا كۈنگه چۇقۇنىدىغانالرمۇ بار ئىدى. كۈنگه چۇقۇنىدىغانالر 
قۇياشقا ۋهكىللىك قىلىدىغان بۇت جايالشقان بۇتخانىدا كۈننىڭ چىقىشى، ئولتۇرىشى 

ۋه پېتىشىغا قاراپ كۈنده ئۈچ قېتىم دۇئا قىالتتى. 
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كهڭ  بۇتپهرهسلىك  ئارىسىدا  ئهرهبلهر  ۋاقىتتا  كهلگهن  بارلىققا  ئىسالمىيهت 
تارقالغانىدى. شىمالدىكى ئهرهبلهر ئىلگىرى تهۋھىد ئهقىدىسىگه ئېتىقاد قىالتتى. كهبه 
كىرگهن  سىرتتىن  ئۇالرغا  بۇتپهرهسلىك  بولغانىدى.  سىمۋولى  ئهقىدىسىنىڭ  تهۋھىد 
ۋه ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈش ئادهتكه ئايلىنىپ كهتكهنىدى. ئۇالر بۇت، ھهيكهل ۋه 
بۇتخانىغا  بىلهن  تهسىرى  بۇتپهرهسلىكنىڭ  چوقۇناتتى.  تاشالرغا  قويۇلغان  تىكلهپ 
ئوخشايدىغان ئىبادهتخانىالر سېلىنغان. ھهر بىر ئائىله بىردىن بۇت ياساپ، ئۇنىڭغا 

چوقۇنغان. 
بۇتى  ھۇبهل  مۇھىمى  ۋه  چوڭ  ئىچىده  بۇالرنىڭ  ئىدى.  بار  بۇت   360 كهبىده 
ئىدى. بۇ ھهقته قۇرئانى-كهرىم (ھۇد سۈرىسى، 23-ئايهت)ده يېرىم ئارالنىڭ ھهرقايسى 

رايۇنلىرىدا مهۋجۇت بولغان بۇتالردىن زىكىر قىلىدۇ. 
ئىشىنىدىغان،  بىرلىكىگه  ئالالھنىڭ  ئارالدا  يېرىم  دهۋرىده  جاھىلىيهت 
ئادهتلىرىگه  ئهقىده،  باتىل  قهبىلىسىنىڭ  قۇرهيش  ياقتۇرمايدىغان،  بۇتپهرهسلىكنى 
قارشى چىقىدىغان بهزى ئادهملهرمۇ بار ئىدى. بۇالر ھهنىف دهپ ئاتالغان. ھهنىفلهر 
كۈرهش  قارشى  بۇتپهرهسلىككه  داۋامالشتۇرۇپ،  دىنىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم 

قىلغان. 

2. مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىگى ۋە ئىسالمنىڭ مهككه دەۋرى
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم قۇرهيش قهبىلىسى ھاشىم ئوغۇللىرى جهمهتىگه مهنسۇپ 
ئىدى. دادىسى ئابدۇلمۇتتهلىپنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ، ئانىسى قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ زوھره 
ئوغۇللىرى جهمهتىگه مهنسۇپ ۋهھبىنىڭ قىزى ئامىنه ئىدى. مۇھهمهد ئهلهيھىسساالم 
دۇنياغا كېلىشتىن ئىلگىرى دادىسى ۋاپات بولغان. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم مىالدىنىڭ 
571-يىلى 20-ئاپرىلدا مهككىده دۇنياغا كهلگهن. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم دۇنياغا 
كېلىپ، قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن ھهلىمه ئىسىملىك سۈت ئانىغا بېرىلگهن. مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالم تۆت ياكى بهش ياشقىچه ھاۋازىن قهبىلىسىده سۈت ئانىسىنىڭ يېنىدا 

چوڭ بولغان. ئالته ياشقا كىرگهنده ئانىسى 
چوڭ  ياشقىچه  سهككىز  بولغان.  ۋاپات 
كېيىن  ئۇنىڭدىن  يېنىدا،  دادىسىنىڭ 
تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ ھىمايىسىده ئۆسۈپ 

يېتىلگهن.
تاغىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد   
تاغىسىنىڭ  چاغلىرىدا  تۇرغان  يېنىدا 
بىرلىكته  ياردهملىشىپ،  تىجارىتىگه 
ھىرا غارى كىرىش ئېغىزىساياھهتكه چىققان. 20 يېشىدا قهبىلىسى 
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بىلهن بىرلىكته فۇججار ئۇرۇشىغا قاتناشقان. كېيىن «ھىلپۇل فۇدۇل» (پهزىلهتلىكلهر) 
 35 ئۆيلهنگهن.  بىلهن  خهدىچه  ياشلىق   40 يېشىدا   25 بولغان.  ئهزا  جهمئىيىتىگه 
تاش)نى  (قارا  ھهجهرۇلئهسۋهد  تېمىغا  قىلىنغان  رېمۇنت  يېڭىدىن  كهبىنىڭ  يېشىدا 

قويۇش ئىشىغا رهھبهرلىك قىلغان. 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم يېتىم ۋه يوقسۇللۇقتا چوڭ بولغان. مهككىده «ئهمىن» 
بىلمهيتتى.  يېزىشنى  ۋه  ئوقۇش  بولغان.  مهشھۇر  بىلهن  سۈپىتى  (ئىشهنجلىك)لىك 
دۇرۇست ئىدى، يالغان سۆزلىمهيتتى. تۇققانلىرىنىڭ ھهق-ھۇقۇقىغا ھۆرمهت قىالتتى. 
ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن ئىشلىگهن ئىدى. يېتىمالرنى قانات ئاستىغا 
ئېلىپ ئاجىز، موھتاج كىشىلهرگه ياردهم قىالتتى. مېھماننى ياخشى كۈتۈپ، ھهممه 

ئادهم بىلهن چىقىشىپ ئۆتهتتى.
شىمالىي  شهرقىي  كهبىنىڭ  ۋاقتىدا  كىرگهن  ياشقا   35 ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
ياراتقان  كائىناتنى  ۋه  كائىناتنى  يهرده  بۇ  بارغان.  تېغىغا  نۇر  جايالشقان  قىسمىغا 
ئالالھنى تهپهككۇر قىلىپ ئىبادهت قىلغان. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم مىالدىنىڭ 610-
يىلى رامىزان ئېيىنىڭ 27-كېچىسى تاڭ ئېتىشقا يېقىن نۇر تېغىدىكى ئۆڭكۈرده ئىبادهت 
قىلىۋاتقاندا جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم تۇنجى ۋهھىينى ئېلىپ كهلگهن. بۇ تۇنجى ۋهھىي 

ئهلهق سۈرىسىنىڭ بهش ئايىتى ئىدى. 
بۇ  يادلىۋالغان.  ئايىتىنى  بهش  بۇ  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
ئىشتىن ناھايىتى ھاياجانلىنىش بىلهن بىرلىكته قورقۇپ كهتكهن. ۋهھىينىڭ تهسىرى 
بىلهن تىزلىكته ئۆيگه قايتىپ كېلىپ، ئهھۋالنى ئايالى ھهزرىتى خهدىچىگه سۆزلهپ 

بهرگهن. ھهزرىتى خهدىچه ئۇنىڭغا قاراپ:
- قورقما! ئالالھقا قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ سېنى ھهرگىز رهسۋا قىلمايدۇ. چۈنكى 
سهن ئورۇق-تۇغقاننى ھىمايه قىلىسهن، توغرا سۆزلهيسهن، ئاجىزالرغا ياردهم قىلىسهن، 

ئاچالرغا تائام بېرىسهن، مېھماننى ياخشى كۈتىسهن. - دېگهن.
ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد 
كۆرۈپ  قورقۇسى  ۋه  ئهندىشه 
بىلهن  نهرسه  بىر  باقمىغان 
ھهزرىتى  ئىدى.  ئۇچراشقانلىقى 
تهسهللى  پهيغهمبىرىمىزگه  خهدىچه 
قىلغاندىن كېيىن، ئۇنى بىلىملىك 
ئوغلى  تاغىسىنىڭ  تهجرىبىلىك  ۋه 
يېنىغا  نهۋپهلنىڭ  ئىبنى  ۋهرهقه 

نۇر تېغىدىن بىر كۆرۈنۈش
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ۋهقهلهرنى  ئۆتكهن  بېشىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇھهممهد  ۋهرهقه  بارغان.  ئېلىپ 
ئاڭلىغاندىن كېيىن: 

ئهلچىسى  ئهۋهتكهن  ئهلهيھىسساالمغا  مۇسا  ئالالھنىڭ  كۆرگىنىڭ  سېنىڭ   -
جىبرىئىلدۇر. كاشكى، سهن تهبلىغ قىلغان ۋاقتىڭدا مهن ھاياتتا بولغان بولسامچۇ؟- 

دېگهن. 
پهيغهمبهر  بولغان.  خاتىرجهم  سۆزلىرىدىن  ۋهرهقهنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بۇ ۋهقهنىڭ تهكرارلىنىشىنى، پهرىشتىنى قايتا كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان. بۇ 
ئارزۇ بىلهن ھىرا غارىغا بېرىپ تۇرغان. بۇ شهكىلده ئۆتكهن ۋاقىت «فهترهتۇل ۋهھىي» 
دهپ ئاتالغان. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋهھىينىڭ توختاپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن.

كېلىۋاتقاندا  قايتىپ  ئۆيىگه  تېغىدىن  نۇر  كۈنى  بىر  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد 
كۆرۈپ،  ئهلهيھىسساالمنى  جىببرىئىل  كۆرگهن.  قايتا  ئهلهيھىسساالمنى  جىبرىئىل 
ئىلگىرىكىگه ئوخشاش ھاياجانلىنىپ، ئۆيىگه يۈگرهپ كېلىپ ئۈستىنى يۆگىۋالغان. 

ئهمما پهرىشته ئۆيده ئالدىدا كۆرۈنۈپ: 
ئاگاھالندۇر!  ئىنسانالرنى  ۋه  تۇر  ئورنىڭدىن  رهسۇلۇم!  يۆگۈنىۋالغان  «ئى 
نهرسىلهرنى  ناچار  تۇت،  پاكىز  كىيىملىرىڭنى  بىل،  بۈيۈك  رهببىڭنى  پهقهتال 

تهركهت.» (مۇددهسىر سۈرىسى، 1-5-ئايهت) دهپ خىتاپ قىلغان.
بۇنىڭدىن  بېرىلگهنلىكى،  پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمغا  مۇھهممهد  ئايهتلهر  بۇ 

كېيىن ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈش الزىملىقىنى بىلدۈرگهن.

ئىسالمغا چاقىرىش

يۇقىرىدىكى ئايهت نازىل بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىنسانالرنى 
رهۋىشته  مهخپىي  ئىسالمنى  يىلغىچه  تۆت  ياكى  ئۈچ  باشلىغان.  چاقىرىشقا  ئىسالمغا 
يېقىنلىرىنى  ئشهنجىلىك  ۋه  دوستلىرى  ئائىلىسى،  بىلهن  ئالدى  قىلغان.  تهبلىغ 

ئىسالمغا چاقىرغان. 
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ چاقىرىقىنى تۇنجى قېتىم ئايالى ھهزرىتى خهدىچه 
قوبۇل قىلغان. ئۇنىڭدىن كېيىن ئانىسىغا ئهگىشىپ، قىزلىرى زهينهپ، رۇقىيه، ئۇممۇ 
پهيغهمبهر  ئىدى.  كىچىك  تېخى  فاتىمه  ھهزرىتى  قىلغان.  قوبۇل  قاتارلىقالر  گۈلسۈم 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىده چوڭ بولغان ئون ياكى 11 ياشالرغا كىرگهن ئهلى ئىبنى 
ئهبۇ تالىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئازادگهردىسى زهيد ئىبنى ھارىسهمۇ ئىسالم 

دىنىنى قوبۇل قىلغان. 
سادىق  ۋه  ئىشهنجىلىك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  ئهزالىرىدىن  ئائىله 
دوستى ھهزرىتى ئهبۇبهكىرمۇ ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ ئىككىلهنمهستىن ئىمان 
سۆزى  كېيىن  بولغاندىن  مۇسۇلمان  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  ئېيتقان. 
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سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىپ  شۇنداق  چاقىرغان.  ئىسالمغا  دوستلىرىنى  ئۆتىدىغان 
ئاستا-ئاستا كۆپىيىشكه باشلىغان. 

ئىسالم دىنى مهخپىي رهۋىشته تهبلىغ قىلىنغان چاغالردا مۇسۇلمانالر ئۆيلىرىده 
ياكى تاغ ئۆڭكۈرلىرىده تاھارهت ئېلىپ ناماز ئوقۇغان. بۇ ۋاقىتالردا جامائهت بولۇپ 
ناماز ئوقۇش ئىمكانى يوق ئىدى. مۇشرىكالر توپلۇشۇپ ئولتۇراقالشقان يهرلهرده تهبلىغ 
قىاللمىغان. قۇرئاننى مهخپى ئوقۇپ، ئىسالمنى ئاشكارا تهبلىغ قىلغان ۋاقتىدا زىيان-

زهخمهتكه ئۇچرىغان. 
قىلىش  تهبلىغ  ئىسالمنى  تۇتۇپ،  كۆزده  ئهھۋالنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۈچۈن ئهرقهم ئىبنى ئهبىل ئهرقهمنىڭ ئۆيىنى تاللىغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ 
ئۆيدىكى پائالىيهتلىرى مهككه دهۋرىنى ۋه رىسالىتىنىڭ دهسلهپكى يىللىرىدىكى مۇھىم 
بىر باسقۇچنى تهشكىل قىلىدۇ. بۇ ئۆيده مۇشرىكالرنىڭ دىققىتىنى تارتماي، ھهج، 
ئۆمره ئۈچۈن سىرتتىن كهلگهنلهر بىلهن بىماالل كۆرۈشكهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 

بۇ ئۆيده مۇسۇلمانالرغا قۇرئاندىن تهلىم بېرىپ، بىرلىكته ناماز ئوقۇغان.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئالدى بىلهن يېقىن تۇغقانلىرىڭنى ئاگاھالندۇر!» 
(شۇئهرا سۈرىسى، 214-ئايهت) «ساڭا ئهمىر قىلىنغاننى ئوچۇق-ئاشكارا سۆزله، ئالالھقا 

شېرىك كهلتۈرگهنلهردىن يۈز ئۆرۈ» (ھىجرى سۈرىسى، 94-ئايهت) دېگهن ئايهت نازىل 
يېقىن  بىلهن  ئالدى  باشلىغان.  قىلىشقا  تهبلىغ  ئاشكارا  ئىسالمنى  كېيىن  بولغاندىن 
تۇغقانلىرىدىن باشالپ قۇرهيش قهبىلىسى، ئونىڭدىن كېيىن باشقا قهبىلىلهرگه تهبلىغ 

قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم زىياپهت تهييارالپ يېقىن تۇققانلىرىنى بىر نهچچه قېتىم 
ئۆيىگه چاقىرىپ، ئىسالمنى تهبلىغ قىلغان. ئاخىرقى زىياپهتته تۇغقانلىرىدىن ئاز بىر 

قىسمى ئىسالمنى قوبۇل قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن ئىسالمنى مهككىلىكلهرگه 
تهبلىغ قىلىشنى قارار قىلغان. ساپا ئىگىزلىكىگه چىقىپ، قۇرهيش قهبىلىسىنى يىغىپ 
ئۇالرغا خىتاپ قىلغان. يهنه بىر مهزگىلدىن كېيىن مهككه سىرتىدىكى قهبىلىلهرگىمۇ 
كىشىلهر  كهلگهن  مهككىگه  بىلهن  سهۋهپلهر  ھهرخىل  ۋاقىتتا  بۇ  قىلغان.  تهبلىغ 
ۋاستىسى بىلهن ئىسالم مهككىنىڭ سىرتىغىمۇ تارقىلىشقا باشلىغان. ھهتتا ئهتراپىدىكى 
قوبۇل  مۇسۇلمانلىقنى  ئادههملهر  بهزى  بولسىمۇ  ساندا  ئاز  ناھايىتى  قهبىلىلهردىن 

قىلغان. 
ئۈچۈن  يهتكۈزۈش  ئىنسانالرغا  كۆپ  تېخىمۇ  ئىسالمنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مهككه ئهتراپىدا ئېچىلغان يهرمهنكىلهرگه بېرىپ، تىجارهت قىلىش ئۈچۈن بۇ يهرگه 
كهلگهن ئهرهب قهبىلىلىرى ۋه ھاجىالر بىلهن كۆرۈشكهن. بۇ كۆرۇشۈشتىن ئارزۇ قىلغان 
نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن. چۈنكى بۇ ئىنسانالرنىڭ بىر قىسمى سىياسىي جهھهتتىن 
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پهيغهمبهر  لېكىن  قىلغان.  رهت  بولۇشنى  مۇسۇلمان  ئۈچۈن  قورققانلىقى  قۇرهيشتىن 
سهۋرىچانلىق  نهزهر  قهتئى  ئۇچراشتىن  خېيىم-خهتهرگه  قانداق  ھهر  ئهلهيھىسساالم 

بىلهن دهۋىتىنى داۋامالشتۇرغان. 

مۇشرىكالرنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىشى

بولغىنىدهك،  قوللىغانالر  قوشۇپ  ئاۋاز  چاقىرىقىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ئۇنىڭغا قارشى چىققۇچىالرمۇ بولغان. مهسىلهن، ئۆزىنى بېقىپ چوڭ قىلغان تاغىسى 
لهھهپ  ئهبۇ  تاغىسى  بىر  يهنه  قىلغان.  ھىمايه  ئهمما  ئېيتمىسىمۇ  ئىمان  تالىپ  ئهبۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئارقىسىدىن مېڭىپ، ئۇنىڭ سۆزلىرىنى يالغانغا چىقارغان. 
ئهبۇ لهھهپنىڭ ئايالى ئۇممۇ جهمىل ۋه قۇرهيش مۇشرىكلىرىمۇ ئىسالمنىڭ تارقىلىشىغا 

توسقۇنلۇق قىلغان.
زىيانلىرىنى  بۇتپهرهسلىكنىڭ  قىلىپ،  ئىنكار  بۇتالرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
سۆزلهشكه باشلىغان ۋاقىتتا، مۇشرىالر ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى خهتهرلىك دهپ ئويالپ 
مۇسۇلمانالرغا بولغان دۈشمهنلىكىنى كۈچهيتكهن. دهۋهتنى توسۇش ئۈچۈن قولىدىن 
كېلىدىغان چاره-تهدبىرلىرىنى قىلغان. پهيغهمبىرىمىزنىڭ دۇرۇست ۋه ئىشهنجىلىك 
مهسخىره  دهپ  شائىر  كاھىن،  سېھىرىگهر،  ساراڭ،  تۇرۇپ،  بىلىپ  ئىكهنلىكىنى 

قىلغان. 
بولغان  مۇسۇلمانالرغا  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيش 
مۇسۇلمان  ھهتتا  يۈرگۈزۈش،  ئېمبارگۇ  ئۇرۇش،  قىلىش،  ھاقارهت  دۈشمهنلىكى 
ھىمايىچىسى  ۋه  قۇلالر  بولۇپمۇ  يهتكهن.  بېرىپ  دهرىجىسىگه  ئۆلتۈرۈش  بولغانالرنى 
بولمىغان مۇسۇلمانالر ئهڭ قاتتىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان. مۇشرىكالر ئهركىن ۋه نوپۇزلۇق 
ئادهملهرگه بهك چېقىاللمىغان. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ كۆپلىگهن قۇل 

ۋه جارىيهلهرنى خۇجايىنلىرىدىن سېتىۋېلىپ ھۆرلۈككه چىقارغان. 
مۇشرىكالر مۇسۇلمان بولغان قۇل، دېدهكلهر بىلهن بىرگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
تارقىلىشىنى  ئىسالمنىڭ  مۇشرىكلىرى  مهككه  قىلغان.  زۇلۇم  قهبىلىسىگىمۇ  ئۇنىڭ  ۋه 
توسۇش ئۈچۈن بارلىق كۈچىنى ئىشقا سېلىپ ھهرخىل يولالرنى سىناپ باققان. لېكىن 
مۇسۇلمان  ھاجىالر  بهزى  كۆرۈشكهن  بىلهن  پهيغهمبىرىمىز  قارىماي  تۇسالغۇالرغا  بۇ 

بولغان. 
قىلىشتىن  تهبلىغ  ئىسالمنى  ئهلهيھىسساالمنى  مۇھهممهد  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
ئۈچۈن  چىقىرىۋېتىش  ھىمايىسىدىن  تاغىسىنى  قىلىۋاتقان  ھىمايه  ئۇنى  چهكلهش، 
يېتهلمىگهن.  مهقسىدىگه  لېكىن  ئېيتقان،  تهلىۋىنى  كېلىپ،  يېنىغا  تالىپنىڭ  ئهبۇ 
ۋه  مال-مۈلۈك  ماقام،  ئۇنىڭغا  قىلىپ  مۇراجىئات  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  ئاخىرىدا 
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ئالالھتىن  ئهمهسلىكىنى،  بۇالر  مهقسىدىنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  قىلغان.  تهكلىپ  ئايال 
كهلگهن ۋهھىينى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈشكه مهسئۇل قىلىنغانلىقىنى تهكرارلىغان. 

خۇراپاتلىرىغا  ئىبادهت،  ئهقىده،  باتىل  مۇشرىكالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
قارشىلىقىغا  مۇشرىكالرنىڭ  ئۈچۈن  چاقىرغانلىقى  تهۋھىدكه  ئۇالرنى  چىقىپ،  قارشى 
ئۇچرىغان. مۇشرىكالر ئاتىلىرىدىن مىراس قالغان ئېتىقاد ۋه ئادهتلىرىنى تهركېتىشنى 

خالىمىغان. 
قهبىلىلىرى  ئهرهب  بىلهن  يۇقۇلىشى  بۇتپهرهسلكنىڭ  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
ئۈستىدىكى دىنىي ئىمتىياز ۋه تىجارهت كىرىمىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئهنسىرىگهن. 
مهككه مۇشرىكلىرى قۇلالرنىڭ خۇجايىنىنىڭ دىنىدىن باشقا دىنالرغا كىرىشىنى 
ئىسيان  قارشى  خۇجايىنلىرىغا  بولۇشىنى  مۇسۇلمان  ئۇالرنىڭ  قىاللمىغان.  قوبۇل 
ئۇرۇنغا  ئوخشاش  قۇلدارنى  بىلهن  قۇل  ئىگىلىرى،  قۇل  بىلگهن.  دهپ  قىلغانلىق 
قويىدىغان بىر دىنغا كىرىشنى خالىماسلىق بىلهن بىرلىكته بۇ دىنغا قارشى چىققان. 

ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىش ۋه ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بولغان ئۆزگىرىشلهر

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ساھابىالرنىڭ قاتمۇ-قات زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىغا قاراپ، 
ئۇالرغا بىر چىقىش يولى تېپىش ئۈچۈن ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلىشنى بۇيرىغان. 
بارلىقىنى  ھۆكۈمدارنڭ  بىر  ئادىل  قىلمايدىغان  زۇلۇم  ھىچكىمگه  دۆلهتته  بۇ  چۈنكى 
بىلهتتى. بۇنىڭغا ئاساسهن پهيغهمبهرلىكنىڭ بهشىنچى يىلى (مىالدىنىڭ 615) رهجهپ 
ئېيىدا تۆت ئايال، 11 ئهردىن تهركىپ تاپقان 15 كىشىلىك بىر ھهيئهت ھهبهشىستانغا 
ئوسمان  كىيوغلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىچىده  بۇالرنىڭ  قىلغان.  ھىجرهت 

ئىبنى ئهففان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ۋه ئايالى رۇقىيهمۇ بار ئىدى. 
قهھرىمانلىق  ۋاقىتتا  چىققان  ئهۋجىگه  دۈشمهنلىگى  مۇشرىكلىرىنىڭ  قۇرهيش 
بىلهن تونۇلغان مهشھۇر ئىككى شهخس پهيغهمبىرىمىزنىڭ تاغىسى ھهمزه ۋه ئۆمهر ئبنى 
خهتتاپ مۇسۇلمان بولغان. بۇ ۋهقه مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچلىنىشىگه پايدىسى بولۇش 
سالغان. لېكىن مۇشرىكالر  چوڭقۇر قايغۇغا  كۈچلهرنى  بىرگه ئىسالمغا قارشى  بىلهن 

زۇلۇم ۋه قىيىن-قىستاقلىرىنى توختاتمىغان. 
مۇشرىكالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان زۇلمىنىڭ ئېغىرلىشىشى بىلهن ھهبهشىستانغا 
قىلىنغان ھىجرهتتىن بىر يىل كېيىن جهپهر ئىبنى ئهبۇتالىپ رهھبهرلىكىده 82 ئهر ۋه 
18 ئايالدىن تهركىپ تاپقان بىرگۇرۇپ ساھابه يهنه ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان. 
مۇشرىكالر ھهبهشىستان پادىشاھىغا مۇسۇلمانالرنى مهملىكىتىدىن چىقىرۋېتىش ئۈچۈن 
ئهلچىلهر ئهۋهتكهن. ھهبهشىستان پادىشاھى نهجاشى ئىككى تهرهپنىڭ ۋهكىللىرىنىڭ 
رهت  كۆرمهي  توغرا  تهلهپلىرىنى  مۇشرىكلىرىنىڭ  مهككه  كېيىن  ئاڭلىغاندىن  سۆزىنى 

قىلغان. 
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مهككه مۇشرىكلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈندىن-كۈنگه كۆپىيپ، كۈچلىنىۋاتقانلىقىنى 
كۆرۈپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئۇرۇق- ئوتتۇرىسىدا  جهمهتلىرى  مۇتتهلىپ  ۋه  ھاشىم  ئارىلىقتا  بولغان  ئۆلتۈرۈلگىچه 
تۇغقانچىلىق قىلمايدىغانلىقىنى جاكارالپ، بۇ ئىككى قهبىلىنى دۈشمهن ئېالن قىلغان. 
ئهبۇ تالىپ جىيهنى ۋه قهبىله ئهزالىرىنىڭ بىخهتهرلىكىنى كۆزده تۇتۇپ، ئۇالرنى ئهبۇ 
تالىپ مهھهللىسىگه ئهكىلىۋالغان. بۇنىڭغا قارىتا مۇشرىكالر بۇ ئىككى قهبىله ئهزالىرى 
بىلهن توي-تۆكۈن، سودا-سېتىق ۋه ھهر قانداق بىر مۇناسىۋهت قىلماسلىق ھهققىده 
كېلىشىم تۈزگهن. بۇ كېلىشىمنى كهبىنىڭ تېمىغا ئېسىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 

تاپشۇرۇپ بهرگهنگه قهدهر بۇ كېلىشىمنى بىكار قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغان. 
ئىچىدىن  جهمهتلىرى  مۇتتهلىپ  ھاشىم،  باشقا  ئوغۇللىرىدىن  ۋه  لهھهپ  ئهبۇ 
مۇسۇلمان بولغانلىرى دىنىغا، ئىمان ئېيتمىغانلىرى قهبىلىسىگه باغلىلىقى سهۋهبىدىن 
ئهبۇ تالىپ مهھهللىسىگه كۆچۈپ كهلگهن. مۇسۇلمانالر ئۈچ يىل (616-619) بويىچه 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ياشىغان.  ئاستىدا  ئېمبارگۇ  ئىقتىسادىي  ۋه  ئىجتىمائىي 
تۈگهتكهن.  خهجلهپ  ماللىرىنى  پۈتۈن  قاتارلىقالر  تالىپ  ئهبۇ  ۋه  خهدىچه  ھهزرىتى 
تالىپ  ئهبۇ  كىشىلهر  ئىنساپلىق  بهزى  تۇغقانلىرىدىن  ئوغۇللىرىنىڭ  ھاشىم  ئاخىرىدا 

مهھهللىسىدىكى مۇھاسىرده قالغانالرنى سىرتقا چىقارغان. 
كهلگهن  بېشىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  كېيىن  ئاخىرالشقاندىن  ئىمبارگۇ 
چۈنكى  قىلغان.  يېرىم  قاتتىق  كۆڭلىنى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  مۇسىبهت  چوڭ  ئىككى 
خهدىچه  ھهزرىتى  ئايالى  بىلهن  تالىپ  ئهبۇ  تاغىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
كهينى-كهينىدىن ۋاپات بولغان. ئهبۇ تالىپ ۋه ھهزرىتى خهدىچىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن 
پهيغهمبهر  كۈچهيتكهن.  دۈشمهنلىكىنى  بولغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  مۇشرىكالر 
ئهلهيھىسساالم مهككىلىكلهرگه تهبلىغ قىلىپ بولغان ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئىسالمنى باشقا ئىنسانالرغا يهتكۈزۈش ۋه ئۆزىگه قۇرهيش سىرتىدا ھىمايىچى تېپىش 
يوللىرىنى ئىزدېگهن. بۇ مهقسهتته زهيد ئبنى ھارىسهنى يېنىغا ئېلىپ تائىفقا بارغان. 
تائىفتا شهھهرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىكى كىشىلىرىنى ئىسالمغا چاقىرىپ ياردهم قىلىشنى 
تهلهپ قىلغان. لېكىن ھېچكىم ئۇنىڭ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلمىغان. ئهكسىچه سهبى 
بالىالرنى تائىفتىن چىققۇچه بولغان ئارىلىقتا پهيغهمبىرىمىزگه تاش ئاتقۇزغان. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىىسساالم مۇتىم ئىبنى ئادىينىڭ ھىمايىسىده مهككىگه كىرگهن. ئۈچ يىل سۈرگهن 
ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ئېمبارگۇ، تاغىسى ۋه ئايالىنىڭ ۋاپاتى، تائىفتىن ئۈمىتسىز 

قايتىپ كېلىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قاتتىق غهم-قايغۇغا سالغان.
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ئهقهبه بهيئىتى

ۋه  قىلىش  ھهج  بويىچه  ئادهتلىرى  جاھىلىيهت  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىسالمنى  قهبىلىلىرىگه  ئهرهب  كهلگهن  مهككىگه  ئۈچۈن  قاتنىشىش  يهرمهنكىلهرگه 
تهبلىغ قىلىشنى داۋامالشتۇرغان. پهيغهمبهرلىگىنىڭ 11-يىلى (مىالدىنىڭ 620) ھهج 
مهۋسۇمىدا خهزرهج قهبىلىسىگه مهنسۇپ ئالته ئادهم بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇالرنى ئىسالمغا 
چاقىرغان. ئۇالر ئىسالمنى قوبۇل قىلغان. بۇ ئالته ئادهم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن 

ئوتتۇرىسىدا بولۇپ ئۆتكهن سۆھبهتلهرنى مهدىنىگه بارغىچه سۆزلۈشۈپ ماڭغان.
بىر يىلدىن كېيىن رىسالهتنىڭ 12-يىلى (مىالدىنىڭ 621) ئهقهبهده بهيئهت قىلغان 
ئالته ئادهم بىلهن بىلله ئون خهزرهجلىك، ئىككى ئهۋسلىك جهمى 12 ئادهم ئهقهبهده 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا: «ئالالھقا شېرىك كهلتۈرمهسلىك، ئوغرىلىق قىلماسلىق، 
زىنا قىلماسلىق، بالىالرنى ئۆلتۈرمهسلىك، بۆھتان قىلماسلىق ۋه بۇيرۇقىغا خىالپلىق 
قىلماسلىق» ھهققىده ۋهده بېرىپ بهيئهت قىلغان. «بىرىنچى ئهقهبه بهيئىتى» دهپ 
تهكلىۋىگه  مهدىنىلىكلهرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن،  ۋهقهدىن  بۇ  ئاتالغان 
ئىسالمغا  بولمىغانالرنى  مۇسۇلمان  ۋه  ئۆگۈتۈش  قۇرئان  خهلقىگه  يهسرىب  ئاساسهن 
چاقىرىش ئۈچۈن مۇسئهب ئىبنى ئۇمهيرى ئهۋهتكهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بىر 
يىل تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى نهتىجىسىده بىر قىسىم يهسرىبلىك مۇسۇلمان بولغان. 
رىسالهتنىڭ 13-يىلى (مىالدىنىڭ 622) ھهج مهۋسۇمىدا ئىككى ئايال، 75 ئهردىن 
تهركىپ تاپقان مهدىنىلىك بىر ھهيئهت مهككىگه كهلگهن. بۇ ھهيئهتنىڭ مهقسىدى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنى يهسرىبكه چاقىرىش ئىدى. ھهيئهت 
پهيغهمبهر  قىلغان.  خهۋهر  مهخپىي  ئهلهيھىساالمغا  پهيغهمبهر  كهلگهنلىكىنى  مهككىگه 
ئالدىدا  كهلگهن.  يېنىغا  ئۇالرنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  ئابباس  تاغىسى  ئهلهيھىسساالم 
ئابباس سۆز قىلىپ: «جىيهنىنىڭ قهبىلىسى تهرپىدىن ھىمايه قىلىنىدىغانلىقى، لېكىن 
تهلىۋىگه  مهدىنىلىكلهرنىڭ 
ھىجرهت  مهدىنىگه  ئاساسهن 
ئېيتقان.  قىلىدىغانلىقىنى» 
پهيغهمبهر  كېيىن  ئابباستىن 

ئهلهيھىسساالم سۆز ئېلىپ: 
قىلسا  ھىجرهت  «ئهگهر 
جانلىرىنى  ۋه  مال  ئۆزىنى، 
قوغدىشى،  قوغدىغاندهك 
قىلىشى،  ئىتائهت  بۇيرۇقىغا 
ئاستىدا  ئهھۋال  ھهرقانداق 

ئهقهبه بهيئىتى قىلىنغان يهر
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الزىملىقى»  چهكلىشى  يامانلىقنى  قىلىپ،  تهۋسىيه  ياخشىلىقنى  قىلىشى،  ياردهم 
قاتارلىق ئىشالر ھهققىده ۋهده ئالغان. «ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتى» دهپ ئاتالغان 
ھىجرهت  مهدىنىگه  ساھابىلىرىنى  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  كېيىن  ئۇچرىشىشتىن  بۇ 
قىلىشقا بۇيرىغان. ساھابىالر توپ-توپ بولۇپ مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان. بۇ ئاخىرقى 
سىددىق  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز  كېيىن  ئۆتكهندىن  كۈن  ئۈچ  بهيئهتتىن 

بىلهن بىرلىكته مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان. 

3. ئىسالمىيهتنىڭ مهدىنه دەۋرى

3.1. مهدىنه شهھهر دۆلىتىنىڭ قۇرۇلىشى

مهككه مۇشرىكلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ مهدىنىگه ھىجرهت قىلىشى بىلهن، ئۇ يهرگه 
ئىسالمنىڭ تارقىلىشىدىن ئهنسىرهيتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرهت قىلىشى، 
ئىسالمنىڭ مهدىنىده كۈچلىنىشى مهككه مۇشرىكلىرى ئۈچۈن سىياسى ۋه ئىقتىسادىي 

جهھهتتىن خهتهرلىك ئىدى. 
كىشىلىرى  نوپۇزلۇق  مۇشرىكالرنىڭ  ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  خهتهرنىڭ  بۇ 
توپلۇنۇپ مۇزاكىره قىلغان. مۇزاكىرىنىڭ ئاخىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش 
مۇھهممهد  تالالپ  ئادهم  بىردىن  قهبىلىدىن  ھهر  ئاساسهن  بۇنىڭغا  قىلىنغان.  قارار 
ئهلهيھىسساالمنى بىرلىكته ئۆلتۈرۈشنى پىالنلىغان. بۇنداق بولغان ۋاقىتتا ھاشىم جهمهتى 
ھهممه قهبىلىلهرگه قارشى قان داۋاسى تهلهپ قىاللمايتتى. بۇ تهكلىپ كۆپچىلىكنىڭ 

قوشۇلىشى بىلهن قوبۇل قىلىنغان. 
دهرھال  تېپىپ،  خهۋهر  پىالنىدىن  مۇشرىكالرنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆيىگه  ئهنھۇنىڭ  رهزىيهلالھۇ  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  قىلغان.  قارار  قىلىشقا  ھىجرهت 
بېرىپ پىالن تۈزگهن. بۇ پىالنغا ئاساسهن سهۋرى غارىغا بېرىپ، ئۇ يهرده ئۈچ كۈن 

بولغان.  تۇرىدىغان  يۇشۇرنۇپ 
ئىجاره  باشلىغۇچى  يول  بىر 
باشلىغۇچىغا  يول  ئالغان. 
تۆگىلهرنى بېرىپ، ئۈچ كۈندىن 
ئاستىدا  غارىنىڭ  سهۋرى  كېيىن 
كۆرۈشۈشنى تاپىلىغان. پهيغهمبهر 
قايتىپ  ئۆيىگه  ئهلهيھىسساالم 
ئامانهتلهرنى  ئۆزىدىكى  كېلىپ، 
تاپشۇرۇپ،  ئهلىگه  ھهزرىتى 

سهۋر تېغىدىن بىر كۆرۈنۈش
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بېرىپ  قايتۇرۇپ  ئىگىلىرىگه  ئامانهت  ئۇالرنى 
كهينىدىن كېلىشنى بۇيرىغان. 

ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
سهۋرى  چىقىپ  يولغا  مهككىدىن  كېچىده  بىلهن 
كۈن  ئۈچ  يهرده  بۇ  كهلگهن.  يېتىپ  غارىغا 
مهدىنىگه  كېيىن  كۈندىن  ئۈچ  تۇرغان.  يۇشۇرنۇپ 
قاراپ يولغا چىققان. رهبىيهل ئهۋۋهل ئېيىنىڭ 12-
24-سىنتهبىرده  622-يىلى  مىالدىنىڭ  كۈنى، 
مهدىنه يېقىنىدىكى قۇبا يېزىسىغا يېتىپ كهلگهن. 

بۇ يهرده قۇبا مهسجىدىنى بىنا قىلغان. 
كۈنى  جۈمه  بىر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
رانۇنا  چىققان.  يولغا  قاراپ  مهدىنىگه  قۇبادىن 
يولىنى  يهنه  كېيىن  بولغان.  ئىمام  نامىزىغا  جۈمه  تۇنجى  كهلگهنده  يهرگه  دېگهن 
داۋامالشتۇرغان. نهججار ئوغۇللىرىنىڭ يۇرتىدا ئارام ئالغان. ئۆيى بۇ يهرگه ئهڭ يېقىن 
تهكلىپ  پهيغهمبىرىمىزنى  زىياد)  ئىبنى  (خالىد  ئهنسارى  ئهل  ئهييۇپ  ئهبۇ  بولغان 
قهدهر  پۈتكهنگه  مهسجىد  قىلىنغان  قارار  سېلىنىشى  ئۈچۈن  پهيغهمبىرىمىز  قىلىپ، 
يهتته ئاي ئۆيىده مېھمان قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھىجرهت قىلىشى بىلهن 

ئىسالمنىڭ مهككه دهۋرى ئاخىرلىشىپ مهدىنه دهۋرى باشالنغان.
قۇتۇلۇپ  زۇلمىدىن  مۇشرىكلىرىنىڭ  مهككه  بىلهن  قىلىش  ھىجرهت  مۇسۇلمانالر 
خاتىرجهم ئىبادهت قىالاليدىغان بولغان. بۇنىڭدىن باشالپ ئىسالمىيهت مهدىنىده تىز 

سۈرئهتته تارقىلىشقا باشلىغان.

مهدىنىده قىلىنغان ئىشالر 

بىلهن  قىلىش  بىنا  مهسجىد  ئىشنى  تۇنجى  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئاتالغان.  دهپ  مهسجىدى)  (پهيغهمبهر  نهبهۋى  مهسجىدى  مهسجىد  بۇ  باشلىغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهسجىدى نهبهۋىنىڭ يېنىغا سېلىنغان ھوجرىالردا قالغان. 
بىرلىك،  ئوتتۇرىسىدا  مۇسۇلمانالر  ۋه  شهكىللىنىشى  جهمئىيىتىنىڭ  ئىسالم  مهدىنىده 
ھهر  ماكان  بۇ  ئوينايتتى.  رول  مۇھىم  مهسجىد  قىلىنىشىدا  بهرپا  ئىتتىپاقلىقنىڭ 
نهرسىدىن ئهۋۋهل بىر ئىبادهت يېرى ئىدى. مۇسۇلمانالر مهسجىدكه يىغىلىپ، جۈمه 
ۋه بهش ۋاقىت نامازالرنى جامائهت بىلهن ئوقۇيتتى. نامادىن كېيىن ساھابه-كىرام 
ئىجتىمائىي  بۇالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  توپلىناتتى.  ئهتراپىغا  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 

تۇرمۇشقا مۇناسىۋهتلىك تهۋسىيىلهرنى قىالتتى. 

جۈمه مهسجىدى



37

دەۋرى ئهلهيهىسساالم  مۇههممهد  ۋە  كېلىشى  بارلىققا  ئىسالمىيهتنىڭ   

مهسجىدى نهبهۋىده ھهربىي ئىشالرمۇ مۇزاكىره قىلىنغان. سىرتتىن كېلىدىغان ھهر 
تۈرلۈك خېيىم-خهتهرلهرگه قارشى قانداق تهدبىر ئېلىش قارار قىلىنغان. مهسجىدى 

نهبهۋىده يهنه ئهلچىلهر قوبۇل قىلىنىپ كۆرۈشۈلگهن. 
مهيدانى  سوت  ئوچۇق  ۋه  مهھكىمه  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهسجىد 
قوبۇل  مهسجىدته  ياردهملهرنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قوللىنىلغان.  سۈپىتىدىمۇ 
قىلغان. ھهر تهرهپتىن يىغىلغان باجالر مهسجىدته توپلۇنۇپ، ئېھتىياجلىق يهرلهرگه 

تارقىتىلىپ بېرىلگهن. 
ھىجرهتنىڭ بىرىنچى يىلىدىن باشالپ مهدىنىگه كۆپلىگهن مهسجىدلهر سېلىنغان. 
ئىسىملىرى  يهرنىڭ  تۇرۇۋاتقان  بهزىلىرى  ئىسىمى،  قهبىله  قىسمى  كۆپ  بۇالرنىڭ 
بىلهن ئاتالغان. يۈز بهرگهن بهزى مۇھىم ۋهقهلهرنىڭ خاتىرسى ئۈچۈن نام قويۇلغان 
مهسجىدلهرمۇ بار ئىدى. مهسىلهن، ئىككى قىبلىلىك مهسجىد (مهسجىدىل قىبلهتهين)
گه ئوخشاش. مهدىنىدىن باشقا تائىف، يهمامه قاتارلىق يهرلهردىمۇ مهسجىدلهر بىنا 

قىلىنغان. 
مهسجىدى نهبهۋىنىڭ يېنىدا يوقسۇل، يېتىم ۋه ئىلىمگه ھهۋهسكار مۇسۇلمانالر 
بىر  ئاتالغان  دهپ  «سۇففه»  يېپىلغان  بىلهن  يوپۇرماقلىرى  خورما  ئۈستى  ئۈچۈن 
سايىۋهنلىك تهييارالنغان. بۇ يهرده قالغانالر: «سۇففه ئهھلى، ئهسھابى سۇففه» دهپ 
ئاتالغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهرده قالغان ساھابىالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهر 
قۇرئان  ۋه  چىقىرىدىغان  ساۋادىنى  «سۇففه»ده  ئۆگهتكهن.  ئىلىم  ئۇالرغا  ئېلىپ، 
سىرتىغا  مهدىنه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئىدى.  بار  ئوقۇتقۇچىالرمۇ  ئۆگۈتىدىغان 
كهلگهنده،  توغرا  ئهۋهتىش  ھهيئهت  ياكى  شهخس  ئۈچۈن  قىلىش  تهبلىغ  ئىسالمنى 
ئىسالم  ئىچىده  بۇالرنىڭ  تاللىغان.  ئارىسىدىن  ئهسھابى»  «سۇففه  شهخسلهرنى  بۇ 
ئىدى.  بار  قىلىنغانالرمۇ  تهقسىم  خىزمهتلهرگه  دىپلوماتىك  ۋه  قاتناشقان  قۇشۇنىغا 
مهدىنىده جهمئىيهتنىڭ تهشكىللىنىشىده ئهھمىيهتلىك بولغان يهنه بىر ئىش ئهنسار 
بىلهن مۇھاجىرالر ئوتتۇرىسىدا قېرىنداشلىق ئورنىتىش بولغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئىسالمنى تهبلىغ قىلىشقا باشلىغاندىن تارتىپ، ھهر قانداق مىللهت، ئىرق، قهبىلىدىن 
بىر  ئىنسانالرغا  ئۇ  ھېسابلىغان.  قېرىنداش  كۆرۈپ  ئوخشاش  بولغانالرنى  مۇسۇلمان 
تهرهپتىن ئالالھنىڭ بىرلىكى ۋه بارلىقىنى تهبلىغ قىلسا، يهنه بىر تهرپتىن بۇ ئېتىقاد 
ئهتراپىدا توپالنغانالرنى بىرلهشتۈرۈپ بىر-بىرىدىن ئايرىاللماس قىلغان. بۇ باراۋهرلىكته 
ھهبهشىستانلىق بىر قۇل بىلهن قۇرهيشلىك بىر ئاقسۆڭهك ئوتتۇرىسىدا قىلچىلىك پهرق 

بولمىغان. 
قېرىنداش  بىلهن  بىر-بىرى  مۇسۇلمانالرنى  مهدىنىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دهپ جاكارلىغان. مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان مۇھاجىرالر، بىر-بىرى بىلهن 
چهمبهر-چهس باغلىنىپ قېرىنداشلىق روھى ئورناتقان. مهدىنىدىكى ئهۋس ۋه خهزرهج 
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قهبىلىلىرى ئىسالمدىن ئىلگىرى ئۆزئارا ئۇرۇشقان، ئوتتۇرىدا قاهتتىق دۈشمهنلىك بار  
ئىدى. بۇالر مۇھاجىرالرنىڭ ھىجرىتىدىن كېيىن «ئهنسار» ئىسمى بىلهن ئاتىلىپ، 

ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ ئاساسى بىر قىسمىنى تهشكىل قىلغان. 
جاكارلىشىدىكى  دهپ  قېرىنداش  مۇسۇلمانالرنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
ماكانلىرىنى  بولغان  چوڭ  تۇغۇلۇپ  ئائىلىسى،  مال-مۈلكى،  مهككىده  مهقسىدى، 
ئالالھ ئۈچۈن تهركېتىشكه مهجبۇر بولغان مۇھاجىرالرغا ماددىي ۋه مهنىۋى جهھهتتىن 
ياردهم قىلىپ ئازراق بولسىمۇ دهردىگه دهرمان بولۇش ئىدى. بۇ ئارقىلىق مۇھاجىر، 
ئىشلهپچىقىرىش  ۋه  ئىشلهش  بىرلىكته  پايدىلىنىپ،  تهجرىبىلىرىدىن  ئهنسارالرنىڭ 
مهدىنىگه  مۇھاجىرالرنىڭ  قىلغاندا،  بۇنداق  ئوياليتتى.  قوزغاشنى  ئاكتىپجانلىقىنى 
ماسلىشىشىنى ئاسانالشتۇرغىلى بوالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىده ھىجرهتتىن 
ئالغان ئىجتىمائىي،  ئۆز ئىچىگه  ئهرهبلهر بىلهن يهھۇدىالرنى  كېيىن غهيرى مۇسلىم 
تىنچلىق،  خهلقىنىڭ  شهھهر  قۇرۇلما  بۇ  قىلغان.  تهشكىل  قۇرۇلما  بىر  سىياسىي 
پاراۋانلىقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇپ، ھهرخىل دىن ۋه ھهر خىل مىللهتتىكى ئىنسانالرنى 

بىرلهشتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته مهدىنه جهمئىيىتىنى تهشكىل 
يىغىنغا  ئاچقان.  يېغىن  بىلهن  كىشىلهر  تهبىقىدىكى  باشقا  ۋه  يهھۇدى  قىلىدىغان 

قاتناشقۇچىالر مهدىنه جهمئىيىتىنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىشنى قارار قىلغان. 
ھۇقۇق،  كىشىلىك  ئېتىقاد،  دىنىي  سىسىتېمىلىرى،  ئهدلىيه  ھۆكۈمهت،  بۇالر 
بىر  ئاساسالندۇرىدىغان  قائىده-تۈزۈملهرگه  مهلۇم  قاتارلىقالرنى  مۇناسىۋهت  خهلقئارا 
كېلىشىم تۈزگهن. بۇ ئومۇمىي كېلىشىمنىڭ مهزمۇنى مهدىنه ئاساسى قانۇنى، مهدىنه 

ھۆججىتى ياكى مهدىنه كېلىشىمى دهپ ئاتالغان.
ئۇالرنىڭ  ياكى  مۇشرىكلىرىغا  مهككه  يهھۇدىالرنىڭ  ئاساسهن  كېلىشىمگه  بۇ 
ئىتتىپاقداشلىرىنى ھىمايه ئاستىغا ئېلىشى چهكلهنگهن. مهدىنه دۈشمهننىڭ ھۇجۇمىغا 
ئۇچرىسا بۇنىڭغا قارشى مۇسۇلمان-يهھۇدى ئىتتىپاقى قۇرۇلىشى الزىملىقى، شهھهرنى 
مۇداپىئه قىلىشقا كېىتىدىغان ئۇرۇش چىقىملىرىنى مۇسۇلمان ۋه يهھۇدىالر بىرلىكته 
بېرىشى كېرهكلىكى كۆرسىتىلگهن. ئهمما مهدىنه سىرتىدا قىلىنغان بىر ئۇرۇشتا بىر 
مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىدى.  يوق  مهسئۇلىيىتى  قىلىش  ياردهم  تهرهپكه  بىر  يهنه  تهرهپ 
مهدىنه سىرتىدىكى ئۇرۇشلىرىغا يهھۇدىالرنىڭ قاتنىشىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 

رۇخسىتىگه باغلىق قىلىنغان. 
بۇ كېلىشىمده مۇسۇلمانالر ۋه ئىسالم دىنىنىڭ ئىجتىمائىي، قانۇنىي مهۋجۇتلۇقى 
باشقىالر تهرىپىدىن تونۇلغان. مهدىنىدىكى مۇشرىك ئهرهب ۋه يهھۇدىالر مۇسۇلمانالر 
بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈش بىلهن بىرال ۋاقىتتا مهككىلىكلهر بىلهن بولغان ئىتتىپاقىنى 
مۇسۇلمانالرمۇ  ئىدى.  تۈزگهن  ئىتتىپاق  بىلهن  مۇسۇلمانالر  قارشى  ئۇالرغا  بۇزۇپ، 
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مال،  ئۇالرنىڭ  قىلىپ  ھۆرمهت  ئهركىنلىكىگه  پىكىر  ئېتىقاد،  مۇسلىمالرنىڭ  غهيرى 
سۈرگهن  ھۆكۈم  زۇلۇم  ئىستىبدات،  دىكتاتورلۇق،  قوغدىغان.  بىخهتهرلىكىنى  جان 
ۋه  دىن  ھهرخىل  قىلىنىشى،  ئىجرا  تۈزۈلۈپ  كېلىشىملهرنىڭ  بۇنداق  دهۋرلهرده،  بۇ 
تهرهققىيات  بېرىدىغان  كۆرسىتىپ  ياشىيااليدىغانلىقىنى  بىرلىكته  جهمئىيهتلهرنىڭ 

ئىدى. 
يهھۇدىالر  لېكىن  قىلغان.  ئىش  بويىچه  كېلىشىم  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
بهزى ۋاقىتالردا بۇ كېلىشىملهرگه رىئايه قىلمىغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى 
مۇشرىكلىرىنى  قۇرهيش  بوزۇپ،  كېلىشىمنى  يهھۇدىالرنىڭ  لېكىن  ئاگاھالندۇرغان. 
مۇسۇلمانالرغا قارشى قىشقىرتىشى، ئهۋس، خهزرهج قهبىلىلىرى ئوتتۇرىسىدا دۈشمهنلىك 
پهيدا قىلىشى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست پىالنلىشى، ئۇالرنىڭ شهھهردىن 
يهھۇدىلىرى  نادىر  كېيىن  قهينۇقا،  بهنى  ئالدىدا  بولغان.  سهۋهپ  چىقىرىلىشىغا 
يهھۇدىلىرىمۇ  قۇرهيزه  بهنى  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  خهندهك  چىقىرىلغان.  شهھهردىن 

جازاالندۇرۇلغان.
نوپۇسىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  1-يىلى  ھىجرهتنىڭ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تىزىملىغان. بۇ نوپۇس تىزىمالشتا مۇسۇلمانالرنىڭ سانى تهخمىنهن 1500 گه يهتكهنلىكى 
ئېنىقالنغان. بۇ ۋاقىتتا ئهزان ئوقۇش يولغا قويۇلۇپ، جۈمه پهرز قىلىنغان. ئىلگىرى 
ھهممه نامازالر ئىككى رهكئهت ئوقۇالتتى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهت قىلىپ، بىر 
ئايدىن كېيىن مۇقىم ۋاقىتتا ئوقۇلغان چۈشلۈك (پىشىن)، ئهسىر ۋه خۇپتهن نامازلىرى 
تۆت رهكئهتكه چىقىرىلغان. ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى شابان ئېيىدا رامىزان روزىسى 
ئىككى  ياكى  بىر  ھېيتىدىن  روزا  يىلىنىڭ  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ  قىلىنغان.  پهرز 
كۈن ئىلگىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم پىتىر سهدىقىسى بىلهن مۇناسىۋهتلىك خۇتبه 
ئوقۇغان. شهۋۋال ئېيىنىڭ كىرىشى بىلهن ھېيت نامىزى ئوقۇغان. زۇلھهججه ئېيىنىڭ 

10-كۈنىده قۇربان ھېيت نامىزى ئوقۇغان.
ھىجرهتنىڭ ئىككىنچى يىلى روزا ھېيتىتىن كېيىن زاكات پهرز قىلىنغان. 

3.2. سىياسىي ۋه ھهربىي تهرهققىياتالر 

خرىستىئانالر  ۋه  يهھۇدى  تهرهققىياتالر  ھهربىي  سىياسىي،  دهۋرىدىكى  مهدىنه 
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ.

مۇشرىكالر بىلهن بولغان مۇناسىۋهت

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككه، مهدىنه دهۋرىده دهلىل كهلتۈرۈپ قايىل قىلىش 
ۋه نهسىھهت قىلىش ئۇسۇلى بىلهن ئىنسانالرنى ئىسالمغا چاقىرغان. قۇرئانى-كهرىم 
باشقا مىللهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلهرده تىنچلىقتا چىڭ تۇرۇشنى ئاساس قىلىدۇ. 
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ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  مهۋجۇتتۇر.  تهبىئىتىده  ئىنسان  كۆرۈش  ياخشى  تىنچلىقنى 
قىلمىغان.  سۆز-ھهرىكهتلهرنى  كېلىدىغان  زىت  تهبىئىتىگه  ئىنسان  بويىچه  ھاياتى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مهقسىدى تىنچلىق ئورنىتىش ئىدى. ئۇ ئىسالمنى قۇرال 

كۈچى بىلهن تارقاتمىغان. 
ھىجرهتتىن كېيىن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت قىلىنغان. بهزى ۋاقىتالردا ئۇرۇش 
مۇنداق  سهۋهبىنى  قىلىشنىڭ  رۇخسهت  قىلىشقا  ئۇرۇش  قىلىنغان.  ئهمىر  قىلىشقا 
خۇالسىالشقا بولىدۇ. مۇسۇلمانالرنىڭ جان، مال ۋه ئىپپهت-نۇمۇسنى قوغداشقا ئىمكان 
يارىتىش، مۇداپىئه ھهققى بېرىشنى مهقسهت قىلىش. ئۇھۇد ۋه خهندهك ئۇرۇشلىرى 
بۇ مهقسهتته قىلىنغان. بۇنىڭ بىلهن ئىسالم چاقىرىقى، كىشىلىك ھۇقۇق، ئېتىقاد 

ئهركىنلىكى كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان. 
بهزى ئۇرۇشالر تۈزۈلگهن كېلىشىملهرگه خىالپلىق قىلىپ، ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا 
زىيان سالغانالرنى جازاالش مهقسىتىده قىلىنغان. يهھۇدى قهبىلىلىرى بىلهن قىلىنغان 
ئۇرۇش بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ. تهبۇك ۋه مۇته ئۇرۇشىغا ئوخشاش بهزى ئۇرۇشالر، ئۇ 
ۋاقىتتىكى كۈچلۈك دۆلهتلهرنىڭ ئىسالم ۋهتىنىگه ھۇجۇم قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 

ئۈچۈن قىلىنغان.

تۇنجى سهرىييه ۋه غهزۋه

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزى بىۋاسته قاتناشقان بارلىق ئۇرۇشالر غهزۋه1، ئۇنىڭ 
بىۋاسته قاتناشماي بىر ساھابىسىنىڭ قۇماندانلىقىدا ئهۋهتكهن ھهربى قۇشۇنالر سهرىييه 
دېيىلىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قۇماندانلىقىدا 27 قېتىم غهزۋه (ئۇرۇش) قىلىنغان. 
بۇ غهزۋهلهردىن پهقهتال يهتته قېتىمقىسىدا قۇراللىق ئۇرۇش بولغان. سهرىييهلهرنىڭ 

سانى غهزۋهلهرنىڭ سانىدىن كۆپ. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندىن كېيىن يېڭى بىر دۆلهت 
بىلهن  بۇنىڭ  قىلىنغان.  رۇخسهت  قىلىشغا  ئۇرۇش  بىلهن  دۈشمهنلىرى  ۋه  قۇرۇش 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىگه ئىلتىجا قىلغان مۇسۇلمانالرنى قۇرهيش مۇشرىكلىرىنىڭ 
تهھدىتىدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇالرغا ئىقتىسادىي ئېمبارگۇ يۈرگۈزۈشنى قارار قىلغان. 
بۇ مهقسهتته سىتراتېگيلىك ئۇرۇنالرغا سهرىييه ۋه غهزۋهلهر سهپهرۋهر قىلغان. بهدىر 
باتنى  بۇالردىن  قىلغان.  سهپهرۋهر  سهرىييه  تۆت  مهقسهتته  بۇ  ئىلگىرى  ئۇرۇشىدىن 
ناھله سهرىييهسىدىن باشقا سهرىيهلهرده تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلمىغىنىدهك، ئۇرۇشمۇ يۈز 
بهرمىگهن. بۇالردىن ئالدىنقى ئۈچ سهرىييهدىن بىرى ھهزرىتى ھهمزىنىڭ قۇماندانلىقىدا 
قىلىنغان  قۇماندانلىقىدا  ھارىسنىڭ  ئىبنى  ئۇبهيده  سهپىرى،  سىفۇلباھرى  قىلىنغان 

1 غهزۋه: ئۇرۇش ۋه جهڭ دېگهنلىكتۇر. 
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رابىغ سهپىرى، سائاد ئىبنى ئهبۇ ۋاققاس رهھبهرلىكىده قىلىنغان ھاررار سهپىرى ۋه 
ئابدۇلالھ ئىبنى جهھش رهبهرلىكىده قىلىنغان باتنى ناھله سهرىييهلىرىدۇر. 

ئۇشهيرىدىن  زۇل  ۋه  ئۇال  بهدرۇل  باۋۇت،  ئهبۋا،  غهزۋهلهر  قىلىنغان  دهۋرده  بۇ 
يىلى  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ  تۈپهيلىدىن  سهۋهپلهر  ھهرخىل  غهزۋهلهر  بۇ  ئىبارهت. 
بهدىر ئۇرۇشىدىن ئىلگىرى قىلىنغان. بۇ يۈرۈش جهريانىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ھۇجۇم  ئۆزئارا  بىلهن  قهبىلىلهر  بهزى  ئولتۇراقالشقان  ئوتتۇرىسىدا  مهككه  مهدىنه، 
قىلشماسلىق، بىرى-بىرىگه قارشى ئۈچۈنچى بىر تهرهپكه ياردهم قىلماسلىق ھهققىده 

كېلىشىم تۈزۈپ، ئۇالرنىڭ بىتهرهپ تۇرۇشىنى قولغا كهلتۈرگهن.
بهدىر ئۇرۇشى (624): بهدىر ئۇرۇشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇشرىكالر 
يىلى  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ  ئۇرۇش  بۇ  ئۇرۇش.  تۇنجى  بهرگهن  يۈز  ئوتتۇرىسىدا 
كارۋاننى  ئهۋهتكهن  سۇرىيهگه  رهھبهرلىكىده  سۇفياننىڭ  ئهبۇ  مۇشرىكلىرى  قۇرهيش 
قوغداشنى مهقسهت قىلىپ ئهۋهتكهن مۇشرىك قۇشۇنى بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا 

يۈز بهرگهن. بهدىر مهدىنىنىڭ غهربىي جهنۇبى قىسمىدا. 
تىنچ  قۇشۇنىغا  مۇشرىكالر  ئىلگىرى  قىلىشتىن  ئۇرۇش  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ۋه بىخهتهر قايتىپ كهتسه بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇرۇشماسلىقنى ئېيتقان. لېكىن 
مۇشرىكالر قۇشۇنى بۇ تهكلىپنى رهت قىلىپ ئۇرۇش قىلىشتا چىڭ تۇرغان. ئۇرۇش 
دهسلهپته مۇبارىزه (بىرمۇ-بىر ئېلىشىش) بىلهن باشلىغان. ئۇرۇش مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئهبۇ  ئاخىرالشقان.  بىلهن  غهلبىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  باشلىنىپ،  بىلهن  ئۈستۈنلىكى 
جهھىل قاتارلىق مۇشرىكالرنىڭ كاتتىۋاشلىرىدىن 70 كه يېقىنى ئۆلتۈرۈلۈپ، 70 ئى 

ئهسىر قىلىنغان. بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالردىن تۆت كىشى شېھىد بولغان. 
ئۆلۈمگه  مۇشرىكنى  ئىككى  پهقهتال  ئىچىدىن  ئهسىرلهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
شهرتى  تۆلهش  فىديه  قاراپ  ئهھۋالىغا  ئىقتىسادىي  ئهسىرلهر  باشقا  قىلغان.  ھۆكۈم 
مۇسۇلمانغا  ئون  بهزىلىرىنى  شهرتسىز،  ئهسىرلهرنى  بهزى  بېرىلگهن.  قويۇپ  بىلهن 
ئوقۇش-يېزىشنى ئۆگۈتۈش شهرتى بىلهن قويۇپ بېرىش قارار قىلىنغان. مهدىنىگه 

توپلۇنۇپ،  غهنىمهتلهر  قايتقاندا 
ئۇرۇشقا قاتناشقانالرغا تهقسىم قىلىپ 

بېرىلگهن. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
بهدىر ئۇرۇشىدىكى ئۇرۇش تاكتىكىسى 
زور ئهھمىيهتكه ئىگه. مۇسۇلمانالر بۇ 
ئۇرۇشتا ئهسىر ۋه يارىدارالرغا ياخشى 
مۇئامىله قىلغان. ئۇرۇشنىڭ غهلبىسى 
يېرىم  ئهرهب  باشالپ  مهدىنىدىن 

بهدىر شېھىدلىكى
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ئارىلى ۋه يېرىم ئارال سىرتىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچلىنىشىگىمۇ تهسىر كۆرسهتكهن. 
بهدىر ئۇرۇشىنىڭ مۇھىم نهتىجىلىرىدىن بىرى ئۇھۇد ئۇرۇشىغا سهۋهپ بولىشىدۇر.

غهم- قاتتىىق  كېيىن  ئاڭلىغاندىن  خهۋىرىنى  مهغلۇبىيهت  مۇشرىكلىرى  مهككه 
قىلىپ  قهسهم  بىرلىكته  ئۈچۈن  ئېلىش  ئىنتىقام  مۇسۇلمانالردىن  چۆكۈپ،  قايغۇغا 

تهييارلىق قىلىشقا باشلىغان. 
بهدىر ئۇرۇشىدا يېقىنلىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلىشى قۇرهيش مۇشرىكلىرىنى قاتتىق ئاالقزاده 
قىلغان. ئهبۇ سۇفيان بهدىر ئۇرۇشىدىن ئىككى يېرىم ئاي ئۆتكهندىن كېيىن پۇختا 
تهييارلىق قىلىپ، 2000 كىشىلىك قۇراللىق بىر قۇشۇن بىلهن مهدىنىگه ئاتالنغان. 
مهدىنىگه كىرىشكه جۈرئهت قىاللماي مهدىنه سىرتىدىكى مهھهللىلهرگه ھۇجۇم قىلغان. 
بىر خورما باغچىسىدا ئىشلهۋاتقان ئىككى مۇسۇلماننى ئۆلتۈرۈپ ئېتىزلىقىغا ئوت قويۇپ 
توپالپ،  ئهسكهر  قارشى  مۇسۇلمانالرغا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ۋاقىتتا  بۇ  بهرگهن. 
قارشى  قهبىلىلىرىگه  غهتهفان  ۋه  سۇلهيم  تهييارلىنىۋاتقان  قىلىشقا  ھۇجۇم  مهدىنىگه 

يۈرۈشكه ئاتالنغان. 

ئۇھۇد ئۇرۇشى (625) ۋه بۇنىڭغا ئهگىشىپ بولغان ئۆزگىرىشلهر

بهدىر ئۇرۇشىدا يېقىنلىرىدىن ئايرىلىپ قالغان مۇشرىكالر بۇ قېتىمقى سودىدىن 
ئهسكهر  قهبىلىلىرىدىن  ئهرهب  ئهتراپىدىكى  مهككه  قىلىپ،  سهرپ  پايدىنى  تاپقان 
پهيغهمبهر  تهييارلىغان.  قۇشۇن  بىر  كىشىلىك   3000 ئهسكهرلهردىن  بۇ  يىققان. 
ئهلهيھىسساالم ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن، نېمه قىلىش ھهققىده ئهسھابىنى 
يىغىپ مۇزاكىره قىلغان. بهدىر ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغان ياشالر ۋه ھهزرىتى ھهمزىگه 
ئوخشاش قهھرىمانالرنىڭ مهيدان ئۇرۇشى قىلىش تهلهپلىرىگه ئاساسهن دۈشمهننى 
قۇماندانلىقىدىكى  سۇفيان  ئهبۇ  ۋاقىتتا  بۇ  قىلىنغان.  قارار  كۈتۈش  سىرتىدا  مهدىنه 
مۇشرىكالر مهدىنىنىڭ شىمالىدىكى ئۇھۇد تېغىنىڭ ئاستىغا كېلىپ قارارگاھ قۇرغان. 
-625 مىالدىنىڭ  بىلهن  قۇشۇن  بىر  كىشىلىك   700 ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
يىلى 25-يانۋاردا ئۇھۇدقا كېلىپ قارارگاھ قۇرغان. دۈشمهننىڭ ئارقا سهپتىن ھۇجۇم 
قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئابدۇلالھ ئىنى جۇبهير قۇماندانلىقىدا بىر گۇرۇپ 
بۇ  ئۇرۇنالشتۇرغان.  ئىگىزلىكىگه  ئهينهينى  ئالدىدىكى  تېغىنىڭ  ئۇھۇد  ئوقچىنى 

ئوقچىالرغا ئىككىنچى بىر بۇيرۇق كهلمىگىچه ئورنىدىن ئايرىلماسلىقىنى تاپىلىغان. 
بىرىنچى  ئۇرۇشىنىڭ  ئۇھۇد  باشالنغان.  بىلهن  ئېلىشىش  يهكمۇ-يهك  ئۇرۇش 
يهرلىرىنى  ئوقچىالرنىڭ  لېكىن  ئىگهللىگهن.  ئۈستۈنلۈكنى  مۇسۇلمانالر  باسقۇچىدا 
ئۆتكهن.  ھۇجۇمغا  تهرهپتىن  ئارقا  قۇشۇنى  ئاتلىق  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن  تهركېتىشى 
بۇ ئىككىنچى باسقۇچتا، ئىككى دۈشمهن ئوتتۇرىسىدا قالغان مۇسۇلمانالرغا پاالكهت 
بولغان. ئۈچۈنچى باسقۇچتا، مۇداپىئه ئۇرۇشى قىلماقچى بولغان. بۇ ئاخىرقى باسقۇچتا 
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 70 مۇسۇلمانالردىن  ئۇرۇشتا  بۇ  كۆرسهتكهن.  قهھرىمانلىق  بۈيۈك  مۇسۇلمانالر  بهزى 
كىشى شېھىد قىلىنغان. مۇشرىكالردىن 22 سى ئۆلتۈرۈلگهن. 

دهپ  مهغلۇبىيهت  باسقۇچنى  ئاخىرقى  ئۇچرىغان  مۇسۇلمانالر  ئۇرۇشىدا  ئۇھۇد 
كۆپ قىسمى يارىلىنىپ، بىر قىسمى  قارىساق بولمايدۇ. بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالرنىڭ 
شېھىد بولغان. ئهڭ مۇھىمى مۇشرىكالر قۇشۇنى مۇسۇلمانالردىن تۇپراق، ئهسىر ۋه 
مهككىنىڭ  قىاللماي  جۈرئهت  قىلىشقا  ھۇجۇم  مهدىنىگه  ھهتتا  ئااللمىغان.  غهنىمهت 

يولىغا داۋام قىلغان. 
قۇرهيش  ئۆتۈپ،  كۈن  بىر  ئۇرۇشىدىن  ئۇھۇد  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئاڭلىغاندىن  خهۋىرىنى  قىلىدىغانلىقى  ھۇجۇم  تۇيۇقسىز  مهدىنىگه  مۇشرىكلىرىنىڭ 
كېيىن قۇرهيش قۇشۇنىنى كۆزۈتۈش الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭ بىلهن 500 
كىشىلىك بىر قۇشۇننى مهدىنىگه 13 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ھهمرائۇلئهسهد دېگهن 
يهرگه ئهۋهتىپ، بهش كۈن كۆزهتكۈچىلىك قىلدۇرغان. مۇشرىكالر قۇشۇنى مۇسۇلمانالر 
تهرىپىدىن كۆزۈتۈلگهنلىكىنى بىلىپ، مهدىنىگه كىرىشكه جۈرئهت قىاللماي مهككىگه 

قاراپ يول ئالغان. 
ئۇھۇد ئۇرۇشى يۈز بېرىپ، قىسقا ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن مۇسۇلمانالرنى بىئارام 
قىلغان بىرى مائۇنه پاجىئهسى يۈز بهرگهن. ئامىر ئىبنى ساسا قهبىلىسىنىڭ رهئىسى 
ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  كېلىپ،  مهدىنىگه  مالىك)  ئىبنى  (ئهمىر  بهررا  ئهبۇ 
بۇ  قىلىپ،  تهلهپ  ئهۋهتىشنى  ئادهم  قىلىدىغان  تهبلىغ  ئىسالمنى  قهبىلىسىگه 
ئادهملهرنىڭ بىخهتهرلىكىنى ساقالشقا كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ تهلهپكه 
ئاساسهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم «سۇففه ئهھلى»دىن قۇرئاننى ياخشى بىلىدىغان 
70 ئوقۇتقۇچىنى ئهۋهتكهن. ھهيئهت بىرى مائۇنه دهپ ئاتىلىدىغان قۇدۇقنىڭ يېنىغا 
سۇلهيم  تۇقهيلنىڭ  ئىبنى  ئامىر  جىيهنى  بهررانىڭ  ئهبۇ  ۋاقىتتا  قوناقلىغان  كېلىپ 
ئىككى  قىلىپ  ھۇجۇم  ھهيئهتكه  بۇ  ئهسكهرلهر  توپالنغان  ئايمىقىدىن  قهبىلىسى 

ئادهمدىن باشقا ھهممه ئادهمنى شېھىد قىلغان. 
مهلۇم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بهرگهن.  يۈز  ۋهقهسىمۇ  رهجى  يهنه  چاغدا  بۇ 
ئادهم  قىلىدىغان  تهبلىغ  ئىسالمنى  قهبىلىسىگه  كېلىپ،  ھهيئهت  بىر  قهبىلىدىن 
ھهيئهت  بىر  ئهۋهتكهن  پهيغهمبىرىمىز  ئاساسهن  بۇنىڭغا  قىلغان.  تهلهپ  ئهۋهتىشنى 
بۇالر  ئۆلتۈرۈلگهن.  تهرىپىدىن  كىشىلهر  گۇرۇپ  بىر  كهلگهنده  يهرگه  دېگهن  رهجى 
ئىككى ئادهمنى تۇتۇپ كهتكهن. مهككه مۇشرىكلىرى بهدىرده ئۆلتۈرۈلگهن يېقىنلىرىنىڭ 
ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ ئىككى مۇسۇلماننى بىر مۇددهت زىندانغا تاشلىغاندىن 

كېيىن دارغا ئېسىپ شېھىد قىلغان. 
خهندهك ئۇرۇشى(627): بۇ ئۇرۇش مهدىنىنى قوغداش ئۈچۈن مهدىنه ئهتراپىدا 
بۇنداق  دېيىلگهن.  ئۇرۇشى  خهندهك  ئۈچۈن  قىلىنغانلىقى  خهندهكلهرده  قېزىلغان 
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مۇسۇلمانالرغا  توپلۇنۇپ،  يهرگه  بىر  كۈچلهر  ھهرخىل  يهنه  بىرگه  بىلهن  ئاتىلىش 
ھۇجۇم قىلغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئۇرۇش «ئهھزاپ غهزۋهسى» دهپمۇ ئاتالغان. قۇرئانى-

كهرىمده بۇ ئۇرۇشنى بايان قىلىدىغان ئهھزاب ئىسمىدا بىر سۈره بار. 
قۇرهيش  كېلىپ  مهككىگه  رهئىسلىرى  يهھۇدى  ئولتۇراقالشقان  خهيبهرگه 
مۇشرىكلىرىنى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا كۈشكۈرتكهن. قۇرهيش قهبىلىسنىڭ 
سهقىف، كىنانه، غهتهفان، سۇلهيم، ئهسهد، قهزاره، مۇرره، ئهسچا قاتارلىق مۇشرىك 
ئهرهب قهبىلىلىرى ئۆزئارا بىرلىشىپ 10.000 كىشىلىك بىر قۇشۇن بىلهن مهدىنىگه 
فارىسىنىڭ  سالمان  ئاڭالپ،  بۇنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  چىققان.  يولغا  قاراپ 
تهكلىۋىگه بىنائهن شهھهرنىڭ ھۇجۇمغا ئۇچۇق يهرلىرىگه خهندهك قېزىپ مهدىنىنى 
مۇداپىئه قىلغان. بۇ ئۇرۇشتا ئالته مۇسۇلمان شېھىد بولغان. مۇشرىكالردىن ئۈچ كىشى 
ئۆلگهن. قورشاۋ 23 كۈن داۋاملىشىپ، ئاخىرىدا مۇشرىكالر تهرىپىدىن بىكار قىلىنغان. 
بۇ ئۇرۇش مۇشرىكالرنىڭ مهغلۇبىيىتى بىلهن ئاخىرلىشىپ، قۇرهيش مۇشرىكلىرىنىڭ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى يۇقۇتۇش ئۈچۈن قىلغان ئهڭ ئاخىرقى پىالنىنىمۇ بىت-

جىت قىلغان. 
ئهھمىيهتكه  مۇھىم  مۇناسىۋهتته  بولغان  بىلهن  مۇشرىكالر  ئۇرۇشى  خهندهك 
ئىگه. قۇرهيش مۇشرىكلىرى بۇ ئۇرۇشتىن كېيىن مۇسۇلمانالرغا قارشى يهنه بىر قېتىم 
پهيغهمبهر  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  خهندهك  بواللمىغان.  ئىگه  جۈرئىتىگه  قىلىش  ئۇرۇش 
بهزى  تۇرغان  سهپته  بىر  بىلهن  مۇشرىكالر  قورشاۋدا  قېتىمقى  بۇ  ئهلهيھىسساالم 
سۈيىقهست  ھهيئىتىگه  ئىسالم  ۋهقهسىده  رهجى  ئهۋهتكهن.  سهرىييهلهر  قهبىلىلهرگه 
قىلىپ بىر قىسمىنى شېھىد، بىر قىسمىنى ئهسىر ئېلىپ مهككه مۇشرىكلىرىغا ساتقان 
قهبىلىلهرگهمۇ سهرىييه تهرتىپلىگهن. مهدىنىلىكلهرگه ئائىت ھايۋانالرنى بۇالڭ-تاالڭ 

قىلماقچى بولغان قهبىلىلهرگىمۇ يۈرۈش قىلغان.
ھۇدهيبىيه كېلىشىمى (628): پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهتنىڭ ئالتىنچى يىلى 
زۇلقهئده ئېيىنىڭ باشلىرىدا 1500 كىشىلىك ساھابه بىلهن بىرلىكته مهككىگه قاراپ 
يولغا چىققان. مۇسۇلمانالر سهپهر ئۈچۈن قىلىچ بىلهن قۇربانلىق تۆگىلهرنىال ئېلىپ 
مېڭىپ، مهككه يېقىنىدىكى ھۇدهيبىيهگه كېلىپ قوناقلىغان. پهيغهمبىرىمىىز مهككه 
قىلىپ  تاۋاپ  كهبىنى  كهلگهنلىكى،  ئۈچۈن  ئۆمره  پهقهتال  مهككىگه  مۇشرىكلىرىغا 
قايتىدىغانلىقى، ئۇرۇشۇش ئۈچۈن كهلمىگهنلىكىنى ئېيتقان. مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرنى 
مهككىگه كىرگۈزمهيدىغانلىقىنى ئېيتتقان. ئاخىرىدا سۇھهيل ئىبنى ئهمىر رهھبهرلىكىده 
بىر ھهيئهتنى سۈلھى قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىزگه ئهۋهتكهن. ئۆزئارا مۇزاكىرىدىن 
كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن قۇرهيش ھهيئىتى ئوتتۇرىسىدا ھۇدهيبىيهده بىر 
كېلىشىم تۈزۈلگهن. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن مۇسۇلمانالرنىڭ كهبىنى بۇ يىل زىيارهت 
قىلماي، كىلهر يىلى زىيارهت قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنغان. ئهرهب قهبىلىلىرى ئىككى 
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تهرهپتىن بىرى بىلهن ئىتتىپاق تۈزۈشكه يول قويۇلغان. قۇرهيش قهبىلىسىدىن بىرى 
ئىسالمنى قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمانالرغا ئىلتىجا قىلسا بۇ ئادهم مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن 
قوبۇل قىلىنمايدۇ. ئهمما مهككىگه ئىلتىجا قىلغان بىر مۇسۇلمان قايتۇرۇپ بېرىلمهيدۇ. 
بۇ كېلىشىم ئون يىللىق كۈچكه ئىگه بولىدۇ. بۇ ۋاقىت ئىچىده مۇسۇلمانالر قۇرهيشكه، 

قۇرهيش مۇسۇلمانالرغا دهخلى-تهرۇز قىلمايدىغانلىقى ئېيتىلغان.
بۇ  قارىماققا  ئىگه.  ئهھمىيهتكه  مۇھىم  تارىخىدا  ئىسالم  كېلىشىمى  ھۇدهيبىيه 
مۇسۇلمانالرنىڭ  ئاخىرىدا  كۆرۈنسىمۇ،  زىيانلىقتهك  نىسبهتهن  مۇسۇلمانالرغا  كېلىشىم 
تىز  ئىسالمىيهت  شارائىتتا  خاتىرجهم  ۋه  تىنچ  قىلغان.  خىزمهت  ئۈچۈن  مهنپهئهتى 
تارقالغان. بۇنىڭدىن باشقا ھىجاز رايۇنىنىڭ ئىككى مۇھىم ئولتۇراق مهركىزى بولغان 
خهيبهر ۋه مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشىغا شهرت-شارائىت يارىتىپ بهرگهن. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم بۇ تىنچ ۋهزىيهتتىن پايدىلىنىپ قوشنا ئهللهرنىڭ دۆلهت رهئىسلىرىنى 

ئىسالمغا دهۋهت قىلىپ، مهكتۇپالر ئهۋهتكهن. 
ھۇدهيبىيه كېلىشىمىدىن كېيىن قۇرهيشتىن باشقا مۇشرىك ئهرهب قهبىلىلىرىگىمۇ 
سهرىييهلهر ئهۋهتكهن. ھىجرهتنىڭ ئالتىنچى يىلى (مىالدىنىڭ 628) مۇشرىكالرنىڭ 
يهتتىنچى  ھىجرهتنىڭ  كېيىن  يىل  بىر  زىيارىتىنى  كهبه  بىلهن  قىلىشى  توسقۇنلۇق 
يىلى (مىالدىنىڭ 629-يىلى) ئادا قىلغان. ھۇدهيبىيه تىنچلىق كېلىشىمىدىن بىر يىل 
ئۆتكهندىن كېيىن قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ ئاتاغلىق شهخسلىرىدىن خالىد ئىبنى ۋهلىد، 

ئامىر ئىبنى ئاس ۋه ئوسمان ئىبنى تهلھا مهدىنىگه كېلىپ مۇسۇلمان بولغان. 
مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى (630): مۇسۇلمانالرنىڭ ئىتتىپاقدىشى خۇزائه قهبىلىسى 
بېرى  ئۇزۇندىن  ئوتتۇرىسىدا  قهبىلىسى  بهكىر  ئىتتىپاقدىشى  مۇشرىكالرنىڭ  بىلهن 
قهبىلىسىگه  خۇزائه  ئادهم  گۇرۇپ  بىر  قهبىلىسىدىن  بهكىر  ئىدى.  بار  دۈشمهنلىك 
تويۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ، بۇ قهبىلىدىن 23 ئادهمنى ئۆلتۈرگهن. بۇ تويۇقسىز ھۇجۇمغا 
قۇرهيش مۇشرىكلىرى ياردهملهشكهن. بۇ سۈيىقهست ھۇدهيبىيه كېلىشىمىنىڭ بىكار 
تاپقاندىن  خهۋهر  ۋهقهدىن  بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان.  سهۋهپ  قىلىنىشىغا 
تۈزگهن  بىلهن  قهبىلىسى  بهكىر  يېزىپ،  مهكتۇپ  مۇشرىكلىرىغا  قۇرهيش  كېيىن 
ئىتتىپاقنى بىكار قىلىشنى ياكى ئۆلتۈرۈلگهن خۇزائه قهبىلىسىنىڭ خۇن ھهققىنى تۆلهپ 
بېرىشنى تهلهپ قىلغان. قۇرهيش مۇشرىكلىرى بۇ تهلهپنى رهت قىلغان. لېكىن كېيىن 
پۇشايمان قىلغان. قۇرهيش مۇشرىكلىرى ئهبۇ سۇفياننى كېلىشىمنى يېڭىالش ئۈچۈن 

مهدىنىگه ئهۋهتكهن. لېكىن ئۇنىڭ تىرىشچانلىقى بىر ئىشقا يارىمىغان. 
ئهبۇ سۇفيان مهدىنىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىنى 
فهتىھ قىلىشقا قارار قىلغان. مهخپىي تهييارلىق قىلىپ، مىالدىنىڭ 630-يىلى رامىزاننىڭ 
ئونىنچى كۈنى 1-يانۋاردا مۇھاجىر، ئهنسار ۋه ئهتراپىدىن كهلگهن قهبىلىلهر بىلهن 
بىرلىكته مهدىنىدىن يولغا چىققان. 10.000 كىشىلىك قۇشۇن مهككه يېقىنىغا كېلىپ 
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كېچه  ئۈچۈن  كۆرسىتىش  كۆپ  كۈچىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  پهيغهمبىرىمىز  قوناقلىغان. 
مۇشرىكلىرى  مهككه  بۇيرىغان.  يېقىشنى  مهشئهل  تهڭ  بىلهن  سانى  ئهسكهر  ۋاقتىدا 
سۇفيان،  ئهبۇ  باشلىقى  مهككىنىڭ  ئهۋهتىلگهن  ئۈچۈن  ئوقۇش  ئهھۋال  تهرىپىدىن 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  تۇتىۋېلىنىپ،  تهرىپىدىن  قىسىملىرى  چارالش  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
مۇسۇلمان  كېيىن  ئويالنغاندىن  چوڭقۇر  سۇفيان  ئهبۇ  كېلىنگهن.  ئېلىپ  يېنىغا 

بولغان. 
مهجبۇر  پهيغهمبىرىمىز  كىرگهن.  مهككىگه  تهرهپتىن  تۆت  قۇشۇنى  مۇسۇلمانالر 
ۋهلىد  ئىبنى  خالىد  بۇيرىغان.  تۆكمهسلىكنى  قان  ئاستىدا  ئهھۋال  قالمىغان 
قىسىمالر  باشقا  قۇشۇندىن  كىرگهن  شهھهرگه  تهرهپتىن  جهنۇپ  قۇماندانلىقىدىكى 
ئۆيىنىڭ  مهككىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۇچرىمىغان.  قارشىلىقىغا  مۇشرىكالرنىڭ 
ئىشىكىنى تاقىۋالغان، قۇرال كۆتۈرمىگهن، مهسجىدى ھهرهم ۋه ئهبۇ سۇفياننىڭ ئۆيىگه 
كىرگهنلهرگه ئامانلىق بېرىلىدىغانلىقىنى جاكارالپ، مهككىده ئومۇمىي كهچۈرۈم ئېالن 

قىلغان. 
كهبه ۋه ئهتراپىدىكى بۇتالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهمرى بىلهن چېقىپ 
تاشالنغان. ھهممه ئادهمنىڭ ئۆيىدىكى بۇتالرنىڭ چېقىپ تاشلىنىشى ھهققىده بۇيرۇق 
چۈشۈرگهن. ھهر قانداق ئادهمنىڭ مال-مۈلكى ۋه يهر-زېمىنىغا چېقىلمىغان. پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالم مهككىده بىرمۇ ئهسكهر قالدۇرماي، شهھهرنى باشقۇرۇپ تۇرۇشنى ئىسالمنى 

يېڭى قوبۇل قىلغان بىر مهككىلىككه تاپشۇرۇپ ھۇنهينگه قاراپ يولغا چىققان. 
پهيغهمبهر   :(630) قىلىنىشى  مۇھاسىره  تائىفنىڭ  ۋه  ئۇرۇشى  ئهۋتاس  ھۇنهين، 
ياشايدىغان  ئهتراپىدا  تائىف  بىلهن  قىلىشى  فهتھى  مهككىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھهۋازىن قهبىلىسى سهقىپ قهبىلىسى بىلهن بىرلىشىپ، مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇشۇشقا 
تهيييارالنغان. ھهۋازىن قۇشۇنىنىڭ قۇماندانى مالىك ئىبنى ئهۋا ئهسكهرلىرگه ئىلھام 
بېرىش، قېچىپ كىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن قهبىلىسىنىڭ ئايال-بالىلىرى ۋه 

ھايۋانلىرىنى جهڭ مهيدانىغا ئېلىپ كهلگهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 12.000 كىشىلىك بىر قۇشۇن بىلهن ھۇنهينگه قاراپ يولغا 
چىققان. ھهۋازىن قۇشۇنى بۇ ۋادىدا مۇھىم يهرلهرنى بۇرۇن ئىگهللىۋېلىپ مۇسۇلمانالرغا 
تويۇقسىز ھۇجۇم قىلغان. مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرى دۈشمهننىڭ قاتتىىق 
ھۇجۇمى ئاستىدا دهسلهپته چېچىلىپ چېكىنىشكه مهجبۇر قالغان. بۇ ئهھۋال قۇشۇننىڭ 
روھى كهيپىياتىغا يامان تهسىر كۆرسهتكهن. مۇسۇلمانالر ھهۋازىن ئوقچىلىرى قارشىسىدا 
نېمه قىلىشنى بىلهلمىگهن. لېكىن قايتىدىن توپلۇنۇپ دۈشمهننى تارقاتقان. ھهۋازىن 
ھۇنهين  قاچقان.  قۇيۇپ  تاشالپ  مهيدانىدا  جهڭ  بالىلىرىنى  ۋه  ئايال  ئهسكهرلىرى 
شېھىد  ئادهم  تۆت  مۇسۇلمانالردىن  ئۆلتۈرۈلگهن.  كىشى   70 مۇشرىكالردىن  ئۇرۇشىدا 

بولغان. 
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ئهسكهرلهرنىڭ چېچىلىپ كېتىشى بىلهن ھاۋازىن قۇشۇنىنىڭ كۆپ قىسمى تائىفقا 
ئهۋتاس  ئۈچۈن  ئۇرۇشۇش  قايتىدىن  بىلهن  مۇسۇلمانالر  قىسمى  بىر  ماڭسا،  قاراپ 
رايۇنىغا توپالنغان. ھۇنهين ئۇرۇشىدا كۆپ مىقداردا ئهسر ۋه غهنىمهت قولغا چۈشكهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر قىسىم قۇشۇننى ئهۋتاسقا ئهۋهتىپ، ئۆزى تائىفقا قاراپ 

يولغا چىققان. مۇسۇلمانالر ئهۋتاستا ھاۋازىن قۇشۇنىنى مهغلۇپ قىلغان.
قورشاۋغا  تائىفنى  قاپالنغان  بىلهن  سېپىلالر  ئهتراپى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئالغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇھاسىردىن بىر نهتىجه چىقمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ 

قورشاۋنى بىكار قىلىپ، مهدىنىگه قاراپ يولغا چىققان.
مهككىنىڭ   :(631) باسقۇچ  ئاخىرقى  مۇناسىۋهتلهرده  بولغان  بىلهن  مۇشرىكالر 
فهتھى، قۇرهيش، ھاۋازىن ۋه سهقىپ قهبىلىسىگه ئوخشاش ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ 
ئهڭ كۈچلۈك قهبىلىلىرىنىڭ ئىسالمغا كىرىشى بىلهن بۇتقا چۇقۇنىدىغانالرنىڭ سانى 
ئازايغان. بۇ ئۆزگىرىشلهر بىلهن بىر قىسىم مۇشرىكالر ئۆزىنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ساقالپ 
قىالاليتتى.  زىيارهت  كهبىنى  ئۈچۈن  قىلىش  ھهج  ۋه  ئۆمره  بىرلىكته  بىلهن  قېلىش 
چۈنكى كهبىنى زىيارهتكه كهلگهنلهرگه توسقۇنلۇق بولمايدىغانلىقى ۋه ھارام ئايالردا 
ھهرقانداق ئادهمگه زىيان-زهخمهت يهتكۈزۈلمهيدىغانلىقى ھهققىده مۇشرىكالر بىلهن 
كېلىشىم تۈزۈلگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهبۇك سهپىرىدىن كېيىن مهدىنىگه قايتىپ 
تهيىنلهپ  ئهمىرى  ھهج  بهكىرنى  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كهلگهن. 
مهككىگه ئهۋهتكهن. چۈنكى بۇ يىل ھهج پهرز قىلىنغان ئىدى. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر 

ۋه ھهزرىتى ئهلى ھهجنى ئادا قىلىپ مهدىنىگه قايتىپ كهلگهن.

ئهھلى كىتاب بىلهن بولغان مۇناسىۋهت

ھىجرهت يىللىرىدا مهدىنه خهلقىنىڭ يېرىمى يهھۇدىالردىن تهركىپ تاپقان ئىدى. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهسلهپته ئۇالرغا ئىللىق مۇئامىله قىلغان. مهدىنه كېلىشىمىده 
ئۇالرنى ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ بىر پارچىسى دهپ قوبۇل قىلغان. ھىجرهتنىڭ بىرىنچى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان.  مۇسۇلمان  يهھۇدىالر  بهزى  باشالپ  يىلىدىن 
كۆرسهتكهن.  تىرىشچانلىقالرنى  كهلگهن  قولىدىن  ئۈچۈن  بۇزۇلماسلىقى  كېلىشىمنىڭ 

لېكىن يهھۇدىالر كېلىشىمگه خىالپ ئىشالرنى كۆپ قىلغان. 
بۇزغان.  قهبىلىسى  يهھۇدى  قهينۇقا  بهنى  قېتىم  بىرىنچى  كېلىشىمىنى  مهدىنه 
ئۇالر بهدىر ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرنىڭ غهلبىسىگه ھهسهت قىلىپ، ئۇالرنىڭ غهلبىسىنى 
قۇرهيشنىڭ ئۇرۇش تاكتىكىسىنى بىلمهسلىكىگه ئارتقان. ئۆزلىرىنىڭ ماھىر ئۇرۇشچى 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قىلغان.  تهھدىت  مۇسۇلمانالرنى  ئېيتىپ،  ئىكهنلىكىنى 
ئۇالرنىڭ  ئالغان.  مۇھاسىرگه  يهھۇدىلىرىنى  قهينۇقا  بهنى  624-يىلى  مىالدىنىڭ 
كېتىشىگه  چىقىپ  مهدىنىدىن  قويۇپ  قالدۇرۇپ  قۇرال-ياراقلىرىنى  ۋه  مال-مۈلكى 
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شهھرىگه  ئهزرىئات  كېلىپ  سۇرىيهگه  يهھۇدىلىرى  قهينۇقا  بهنى  قىلغان.  رۇخسهت 
ئۇرۇنالشقان.

بهنى نادىر يهھۇدىلىرى مهدىنه كېلىشىمىگه خىالپلىق قىلىپ، مۇشرىكالر بىلهن 
ئىتتىپاق تۈزۈپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا سۈيىقهست پىالنلىغانلىقى ئۈچۈن مىالدىنىڭ 
625-يىلى ماللىرى بىلهن مهدىنىنىڭ سىرتىغا چىقىرىلغان. ئۇالر خهيبهر ۋه سۇرىيهگه 
كېلىپ ماكانالشقان. بهنى قۇرهيزه يهھۇدىلىرى خهندهك ئۇرۇشىدا مۇشرىكالر بىلهن 
بىرلىشىپ مۇسۇلمانالرغا ئارقىدىن ھۇجۇم قىلىشقا ئۇرۇنغان. بۇ بىر ئۇرۇش جىنايىتى 
ئىدى. خهندهك ئۇرۇشىدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يهھۇدى قهبىلىسىنى 
بولغان  ئىتتىپاقدىشى  سابىق  يهھۇدىلىرى  قۇرهيزه  بهنى  ئاخىرىدا  ئالغان.  قورشاۋغا 
تهكلىپ  بېرىشكه  ھۆكۈم  ھهققىده  ئۆزلىرى  مۇئازنى  ئىبنى  ساد  قهبىلىسىدىن  ئهۋس 
ئهسىر  ئاياللىرى  ئۆلتۈرۈلۈپ،  ئهرلىرى  ئاساسهن  ھۆكمىگه  بهرگهن  ئۇنىڭ  قىلغان. 

قىلىنىپ، ماللىرى غهنىمهت ئېلىنغان. 
مىالدىنىڭ  قهلئهسى  خهيبهر  بولغان  تهھدىت  ئۈچۈن  دۆلىتى  شهھهر  مهدىنه 
يهر- ئهمما  ئېلىنغان.  غهنىمهت  ماللىرى  يهھۇدىالرنىڭ  قىلىنغان.  فهتىھ  628-يىلى 
باج  دۆلىتىگه  ئىسالم  يېرىمىنى  مهھسۇالتلىرىنىڭ  دېھقانچىلىق  ئىشلىتىپ،  زېمىننى 
شهكلىده تاپشۇرۇش شهرتى بىلهن يهر-زېمىن ئۇالرغا قالغان. ئىسالم بارلىققا كهلگهن 
ۋاقىتتا ئهرهبىستانغا قوشنا بولغان خرىستىئان دۆلهتلهردىن ھهبهشىستان بىلهن ياخشى 
مۇناسىۋهت ئورنىتىلغان. لېكىن ۋىزانتىيه ۋه ئۇنىڭ ئىتتىپاقدىشى غهسسانىالر بىلهن 

بولغان مۇناسىۋهت ھىجرهتنىڭ 6-يىلىدىن باشالپ يىرىكلهشكهن. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بهسره ۋالىسىغا ئهۋهتكهن ئهلچىسى ۋىزانتىيه ۋالىسى 
بولغان  خىالپ  قانۇنغا  خهلقئارا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۆلتۈرۈلگهن.  تهرىپىدىن 
جهنۇبىغا  كۆلىنىڭ  لۇت  629-يىلى  مىالدىنىڭ  ئۈچۈن  بىرىش  جازا  ھهرىكهتكه  بۇ 
جايالشقان مۇته دېگهن يهرگه ئازادگهردىسى زهيد ئىبنى ھارىسه قۇماندانلىقىدا بىر 
قۇشۇن ئهۋهتكهن. ۋىزانتىيه قۇشۇنى ئالدىدا مۇسۇلمانالر قۇشۇنىنىڭ ئۈچ قۇماندىنى 
كهينى-كهينىدىن شېھىد بولغان. ئاخىردا خالىد ئىبنى ۋهلىدنىڭ ماھىر قۇماندانلىقى 

ئاستىدا كۆپ زىيان تارتماستىن مهدىنىگه قايتىپ كهلگهن. 
مىالدىنىڭ 630-يىلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم غهسسانىالرنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن 
ئاتالنغان.  سهپىرىگه  تهبۇك  تېپىپ  خهۋهر  تهييارلىنىۋاتقانلىقىدىن  قىلىشقا  ئۇرۇش 
لېكىن تهبۇكقا يېتىپ بارغاندا مهدىنىگه كهلگهن خهۋهرنىڭ توغرا ئهمهسلىكى ئاشكارا 
بولغان. بۇ سهپهرده تهبۇكتا ياشايدىغان بهزى يهھۇدى ۋه خرىستىئان قهبىلىلىرى 
جىزيه تۆلهشنى قوبۇل قىلىپ ئىسالم ھاكىمىيىتىنىڭ ھىمايىسىگه كىرگهن. خرىستىئان 
يهردىمۇ  دېگهن  نهجران  قىسمىدىكى  شىمالىي  يهمهننىڭ  يهنه  باشقا  دۆلهتلهردىن 
ھىجرىيىنىڭ  ھهيئهت  بىر  خرىستىئانالردىن  بۇ  ئىدى.  بار  قهبىله  بىر  خىرىستىئان 
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9-يىلى مهدىنىگه كېلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن كۆرۈشۈپ ئۆز دىنىدا قېلىش 
ۋه يىللىق جىزيه تۆلهش شهرتى بىلهن بىر كېلىشىم تۈزگهن.

3.3. تهبلىغ پائالىيهتلىرى

قىلغان.  تهبلىغ  ئىسالمنى  يىل   23 ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد 
پهيغهمبهرلىگىنىڭ دهسلهپكى ئۈچ يىلىدا ئىسالمنى مهخپىي رهۋىشته تهبلىغ قىلغان. بۇ 
باسقۇچتا ئىسالمنى ئالدى بىلهن ئائىله ئهزالىرى، كېيىن دوستلىرىغا يهتكۈزگهن. ئۇنىڭ 
كۆرۈنىدىغان ئهڭ مۇھىم نوقتىالردىن بىرى تهبلىغقا باشلىغاندىن  كۆزگه  تهبلىغىده 
قۇل-خوجايىن  باي-كهمبهغهل،  قېرى-ياش،  ئهر-ئايال،  قهبىله،  ئىرق،  باشالپ، 
دهپ ئايرىماي تهبلىغ قىلىشى ئىدى. ئىسالم تۇنجى ئوتتۇرىغا چىققان ۋاقىتتىن باشالپ 

ھهرخىل تهبىقه كىشىلىرى تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان. 
تۇغقانلىرىڭنى  يېقىن  «ئهڭ  دهۋرىده  مهككه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئاگاھالندۇر» ۋه «ئى مۇھهممهد! ئهمىر قىلىنغاننى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قوي، بۇتقا 
چۇقۇنغۇچىالرغا قارىما» دېگهن ئايهتلهرنىڭ نازىل بولىشى بىلهن ئىسالمنى ئاشكارا 
تهبلىغ قىلىشقا باشلىغان. ئالدى بىلهن يېقىن تۇغقانلىرىدىن باشالپ پۈتكۈل قۇرهيش 
قهبىلىسى ۋه باشقا قهبىلىلهرگه تهبلىغ قىلغان. بۇ ۋاقىتتا مهككىگه باشقا يهرلهردىن 
ھهرخىل سهۋهپلهر بىلهن كهلگهن قهبىلىلهردىنمۇ ئىسالمنى قوبۇل قىلغانالر بولغان. 
مهككه  ئۈچۈن  تارقىتىش  يهرلهرگه  كۆپ  تىخىمۇ  ئىسالمنى  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
سىرتىدا ئېچىلغان يهرمهنكىلهرگه بارغان. ئۇ يهرده چېدىرالردىكى ھاجىالرنى زىيارهت 
ياشايدىغان  تائىفتا  ئاخىرىدا  دهۋرىنىڭ  مهككه  قىلغان.  تهبلىغ  ئىسالمنى  قىلىپ 
كوللىكتىپقا  ۋه  شهخس  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بارغان.  قهبىلىسىگه  سهقىپ 
ئىسالمنى تهبلىغ قىلىشى ھىجرهتكىچه داۋامالشقان. پهيغهمبىرىمىز قانچىلىغان جاپا-
قىلشنى  تهبلىغ  ئىسالمنى  بىلهن  سهۋرىچانلىق  نهزهر  قهتئى  تارتىشىدىن  مۇشهققهت 

داۋامالشتۇرغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنه دهۋرىده ھهر قايسى يهرلهرگه ئىسالمنى تهبلىغ 

قىلىدىغان ھهيئهتلهر ئهۋهتكهن. 
تهبلىغ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  كېيىن  كېلىشىمىدىن  تىنچلىق  ھۇدهيبىيه 
مهسىلىسده يهنه بىر قهدهم ئىلگىرلهپ، قوشنا ئهللهرنىڭ دۆلهت ۋه قهبىله رهئىسلىرىنى 
ئىسالمنى  ئۇنىڭ  غهيرهتلهرمۇ  خىل  بۇ  ئهۋهتكهن.  مهكتۇپ  چاقىرىپ  ئىسالمغا 
ئىدى.  بىرى  پائالىيهتلىرىدىن  ئهھمىيهتلىك  جهھهتتىكى  تارقىتىش  ۋه  يهتكۈزۈش 
رايۇننىڭ  ۋه  دۆلهت  بولغان  بارماقچى  ئىچىدىن  ئهلچىلهر  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تىلى، ئهھۋالىنى بىلىدىغان كىشىلهرنى تاللىغان. ئهلچىلهرده قايىل قىلىش، گۈزهل 
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ئهخالق، سهمىمىيهت، سۆزى گۈزهل، چۈشىنىش قابىلىيىتى كۈچلۈك بولۇش قاتارلىق 
ئاالھىدىلىكلهر تهلهپ قىلىنغان. 

ئهرهبىستاننىڭ  كېيىن  سهپىرىدىن  تهبۇك  بولۇپمۇ  فهتھىدىن  مهككىنىڭ 
ھهرقايسى رايۇنلىرىدا ياشايدىغان قهبىلىلهر مهدىنىگه ھهيئهت ئهۋهتىشكه باشلىغان. 
ھىجرهتنىڭ 9-يىلى كۆپ ھهيئهتلهر كهلگهنلىكى ئۈچۈن بۇ يىل «ھهيئهتلهر يىلى» 
(سهنهتۇل-ۋۇپۇد) دهپ ئاتالغان. ھهيئهتلهرنىڭ كېلىشى ھىجرهتنىڭ 10-يىلىغىچه 

داۋامالشقان. 
مهدىنىگه كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان ھهيئهتلهر 
مهقسهت ۋه تهلهپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ تهلهپلهر مهنسۇپ بولغان قهبىلىسنىڭ 
ئىسالمنىڭ  قىلىش،  بهيئهت  ۋاكالىتهن  ئۇالرغا  بىلدۈرۈش،  بولغانلىقىنى  مۇسۇلمان 
تهبلىغ  ئىسالمنى  قهبىلىسىگه  ياكى  قايتىش  قهبىلىسىگه  ئۆگۈنۈپ  ئهھكاملىرىنى 
قىلىدىغان تهبلىغچى ئهۋهتىشنى تهلهپ قىلىش قاتارلىقالر ئىدى. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 
بىر قىسىم كىشىلهر ئىسالمنى قوبۇل قىلىش ياكى جىزيه تۆلهش شهرتى بىلهن ئۆز 

دىنىدا قېلىپ ئىسالم ھاكىمىيىتىنىڭ ھىمايىسىگه كىرىشنى تهلهپ قىلغان. 
كهلگهن  ئادهتلىنىپ  باشالپ  بۇرۇندىن  قهبىلىلهرنىڭ  ھهرقايسى  پهيغهمبىرىمىز 
تۈگۈتۈشكه  ئادهتلىرىنى  ۋه  خۇراپات  ئهقىده،  باتىل  بولغان  خىالپ  ئىسالمغا 
تىرىشقان. مهدىنىدىن ئايرىلغاندا ھهيئهتلهرگه بهرگهن تهلىماتىدا تىنچلىقنى ئهمهلگه 
ئاشۇرىدىغان پائالىيهتلهرگه ئهھمىيهت بېرىپ، خاتىرجهملىكنى بۇزىدىغان ئىشالردىن 
ھاالل  مهزمۇنى،  ئاساسى  ئىسالمنىڭ  ھهيئهتلهرگه  قىلغان.  تهلهپ  تۇرۇشنى  يىراق 
ۋه ھارامالرنى چۈشهندۈرگهن. ئىسالمنىڭ ئاساسى مهزمۇنىنى بهزى قهبىلىلهرگه تىره 
مهسىلهن،  چاقىرغان.  بولۇشقا  ئهخالقلىق  ئىنسانالرنى  بهرگهن.  يېزىپ  پارچىلىرىغا 
ئامانهتنى  قىلىشنى،  ۋاپا  ۋهدىگه  ۋهكىللىرىگه،  قهبىله  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئىنسانغا  ھهرقانداق  قىلىشنى،  ياخشىلىق  قولۇم-قوشنىالرغا  تاپشۇرۇشنى،  ئىگىسىگه 
زۇلۇم قىلماسلىقنى، بۇتپهرهسلىكنى يۇقۇتۇپ، تهۋھىد ئهقىدىسىنى تىكلهشنى تهلهپ 

قىلغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهدىنىدىن ئايرىلغان ھهيئهتلهرگه ھهرخىل ھهدىيه ۋه 
پهرمانالر بهرگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ يېنىغا كهلگهن ھهيئهتلهر ئىسالمنىڭ 

تارقىلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. 

3.4. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىدا ئىسالمنىڭ تارقىلىش ئهھۋالى

ھىجرهتنىڭ بىرىنچى يىلىدىن باشالپ قهبىلىلهرنىڭ توپ-توپ بولۇپ ئىسالمغا 
كىرىشى، غهزۋه ۋه سهرىييهلهر ئىسالمنىڭ ھاكىمىيهت ساھهسىنى كېڭهيتكهن. بهدىر 
ئۇرۇشى بىلهن خهندهك ئۇرۇشى ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن ئۆزگىرىشلهر ئىسالمىيهتنىڭ 
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ئهڭ  ھىجازدا  مۇسۇلمانالر  كېڭهيتكهن.  يېقىنلىرىغىچه  مهككه  ساھهسىنى  ھاكىمىيهت 
جهرياندا  بۇ  ئىسپاتلىغان.  بولغانلىقىنى  ئىگه  كۈچكه  ئىجتىمائىي  ۋه  ھهربىي  بۈيۈك 
يهھۇدىالر مهدىنه سىرتىغا چىقىرىلغان. خهندهك ئۇرۇشىدىن كېيىن بهنى مۇستهلهق 
قهبىلىسىنىڭ بويسۇندۇرۇلىشى بىلهن ھىجازنىڭ شهرقى، خهيبهرنىڭ فهتىھ قىلىنىشى 

بىلهن مهدىنىنىڭ شهرقىي شىمالىي قىسمى مۇسۇلمانالرنىڭ ھاكىمىيىتىگه ئۆتكهن.
ھىجرهتنىڭ 8-يىلى مهككىنىڭ فهتىھ قىلىنىشى بىلهن يېرىم ئارال خهلقى ئىسالمنى 
شىمالىدىكى  ئهرهبىستاننىڭ  بىلهن  سهپىرى  تهبۇك  قىلغان.  قوبۇل  سۈرئهتته  تىز 
ئىگىدارچىلىقىغا  مهدىنىنىڭ  يهرلهر  ياشاۋاتقان  يهھۇدىالر  ۋه  ئهرهب  خرىستىئان 
ئۆتكهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھاكىمىيهت قۇرۇش ئۈچۈن ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ 
ھهممه يىرىگه ھهربى قىسىم ئهۋهتمىگهن. ھىجرهتنىڭ 9-10-يىلىدا مهدىنىگه يېرىم 
ئارالنىڭ ھهرقايسى رايۇنلىرىدىن ھهيئهتلهر كهلگهن. ھاكىمىيهت قۇرۇلمىغان رايۇنالر 
پهيغهمبىرىمىزنى ياكى ئۇنىڭ باشقۇرۇشىنى قوبۇل قىلىشى كېرهك ئىدى. قهبىلىلهرنىڭ 
ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلىشى، زاكات تاپشۇرۇشى، مهسئۇلىيهتلهرنى ئادا قىلىشى مهدىنه 
دۆلىتىگه باغلىلىقىنى كۆرسهتكهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مۇسۇلمانالر فهتىھ قىلغان 

يهرلهرگه ۋالى، ئوقۇتقۇچى ۋه مهمۇر تهيىنلىگهن.





53

3-باپ. راشىد خهلىپىلهر دهۋرى 

1. تۆت خهلىپىنىڭ هاياتى ۋە پهزىلىتى

1.1. ئهبۇبهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ (ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن)

ئهبۇ بهكىر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ تهيم ئايمىقىغا مهنسۇپ ئىدى. 
ئۇ ئهبۇبهكىر تهخهللۇسى ۋه سىددىق ئۇنۋانى بىلهن مهشھۇر بولغان. پهيغهمبىرىمىزدىن 
ئىككى ياكى ئۈچ ياش كىچىك بولۇپ، ئىسالمدىن ئىلگىرى پهيغهمبىرىمىز بىلهن دوست 
ئىدى. ھهزرىتى ئهبۇبهكىر قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ تىجارهتچىلىرىگه ئوخشاش تىجارهت 
بىلهن شۇغۇلالنغان. يهنه مهككه شهھرىنى باشقۇرۇش، قان-قىساس مهسىلىسى ۋه 
زىيانالرنى تۆلىتىپ ئېلىش ۋهزىپىلىرىنى ئۈستىگه ئالغان. مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى 
ھاراق ئىچمىگهن ۋه بۇتالرغا چوقۇنمىغان. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر تهڭ دېمهتلىك كىشىلهر 
ئالغان.  يهر  ئارىسىدا  كىشىلهرنىڭ  قىلغان  قوبۇل  قېتىم  تۇنجى  ئىسالمنى  ئىچىده 
بولغان.  مۇسۇلمان  بىلهن  ۋاستىسى  ئۇنىڭ  قىسمى  كۆپ  مۇسۇلمانالرنىڭ  دهسلهپكى 
ئېلىنغان  قىيىن-قىستاققا  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  قوبۇل  ئىسالمنى  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى 
مۇسۇلمانالرنى خۇجايىنلىرىدىن سېتىۋېلىپ ئازادلىققا چىقىرىش بىلهن مهشھۇر بولغان. 
بىالل ھهبهشىدىن باشالپ مۇشرىكالر تهرىپىدىن زۇلۇمغا ئۇچرىغان كۆپلىگهن مۇسۇلمان 

قۇلالرنى سېتىۋېلىپ ئازادلىققا چىقارغان. 
بولغان.  سهپهرداش  پهيغهمبىرىمىزگه  سهپىرىده  ھىجرهت  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى 
ئىسالمنىڭ مهدىنه دهۋرىده ئۇنىڭ بىلهن بىلله بارلىق ھهربى يۈرۈشلهرگه قاتناشقان. 
631-يىلى  مىالدىنىڭ  تهرىپىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى 
ھهج ئهمىرى قىلىپ تهيىنلهنگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئاغرىپ قالغان ۋاقىتىدا 
جامائهتكه ئىمام بولغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خهلىپىلىككه 

سايالنغان. 
دهۋرىده  خهلىپىلىك  بولغان  كۆپرهك  يىلدىن  ئىككى  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى 
ئهۋهتىشكه  سۇرىيهگه  قۇماندانلىقىدا  زهيد  ئىبنى  ئۇسامه  تهرىپىدىن  پهيغهمبىرىمىز 
قۇشۇننى  چىقالمىغان  يولغا  بىلهن  ۋاپاتى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئهمما  تهييارالنغان، 
يولغا سالغان. دىندىن يېنىۋېلىش ۋهقهلىرىنى تىنجىتىپ، مۇسۇلمانالر ۋه دۆلهتنىڭ 
بىخهتهرلىگىنى قوغدىغان. ئىران ۋه ۋىزانتىيه ئىمپېراتورلىقىنىڭ ئهرهبىستانغا يېقىن 
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بولغان رايۇنلىرىنى فهتىھ قىلشقا يۈزلهنگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا 
سابىت  ئىبنى  زهيد  ئايهتلىرىنى  قۇرئانى-كهرىم  يېزىلغان  نهرسىلهرگه  ھهرخىل 
ئهبۇ  ھهزرىتى  كهلتۈرگهن.  شهكلىگه  مۇسھاپ  قىلىپ  مهسئۇل  ئهنھۇنى  رهزىيهلالھۇ 

بهكىر ھىجرىنىڭ 13-يىلى مىالدىنىڭ 634-يىلى ۋاپات بولغان. 
ھهزرىتى ئهبۇبهكىر جهسۇر، كهمتهر، يۇمشاق تهبىئهتلىك، مهرھهمهتلىك بىر ئىنسان 
ئىدى. توغرا دهپ قوبۇل قىلغان پىكىرلهرنى ئىككىلهنمهستىن ئوتتۇرىغا قوياتتى. بۇ 
ئاالھىدىلىگى بىلهن پهيغهمبىرىمىزدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان مهسىلىلهرنى ئاسان 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  باشالپ  كهلگهندىن  بارلىققا  دىنى  ئىسالم  قىلغان.  ھهل 

پۈتۈن كۈچى بىلهن قوللىغان.
شىكايهتلىرىنى  خهلقنىڭ  قىلىپ،  كونترول  ۋالىلىرىنى  ئهبۇبهكىر  ھهزرىتى 
قارىشىچه  ئۇنىڭ  تىرىشقان.  يۇقۇتۇشقا  ئۇنى  كۆرسه  ناھهقسىزلىق  بىر  تىڭشىغان. 
ھهقسىز بولغان ئادهم نوپۇزلۇق ۋه باي ئادهم بولسىمۇ ئاجىز، كۈچسىز ھېسابلىنىپ، 
ھهقلىق ئادهم كۈچلۈك ھېسابلىناتتى. خهلىپىلىگى دهۋرىده پهقهت ئۆزى ۋه ئائىلىسىنىڭ 

تۇرمۇش ئېھتىياجىغا يېتىدىغان خىراجهت ئېلىش بىلهنال كۇپايىلهنگهن.

1.2. ئۆمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ھهزرىتى ئۆمهر قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ ئادى ئايمىقىغا مهنسۇپتۇر. ھهزرىتى ئۆمهر 
يهنى  قىلغان.  تهمسىل  ئالدىدا  ئهجنهبىلهر  قۇرهيش قهبىلىسىنى  ئىگىرى  ئىسالمدىن 
بىلهن  تىجارهت  بولۇپ،  ساۋاتلىق  ئۆمهر  ھهزرىتى  ئۆتىگهن.  ۋهزىپىسىنى  ئهلچىلىك 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  كېيىن  قىلغان.  دۈشمهنلىك  ئىسالمغا  دهسلهپته  شۇغۇلالنغان. 

نهبۇۋۋهتىنىڭ 6-يىلىدا دارۇل ئهركامدا ئىسالمنى قوبۇل قىلغان. 
ھهزرىتى ئۆمهر ھهبهشىستان ھىجرىتىگه قاتناشمىغان. ئىككىنچى ئهقهبه بهيئىتىدىن 
كېيىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان. ئىسالمنىڭ مهدىنه دهۋرىده پهيغهمبىرىمىز بىلهن 
كۆپرهك  قارىغاندا،  ئۇرۇشقا  يۈرۈشلهرده  بۇ  قاتناشقان.  يۈرۈشلهرگه  بارلىق  بىرلىكته 
پهيغهمبىرىمىزگه مهسلهھهتچىلىك قىلغان. ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالر مهغلۇبىيهتكه 
بىرى  ئادهمنىڭ   14 ئايرىلمىغان  يېنىدىن  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  يۈزلىنىۋاتقاندا  قاراپ 
بولغان. تهبۇك يۈرۈشىگه پۈتۈن مال-مۈلكى ۋه پۇلىسىنىڭ يېرىمىنى بېرىپ قاتناشقان. 
مهككىنىڭ فهتھى، ھۇنهين ئۇرۇشى ۋه ۋىدا ھهججىده پهيغهمبىرىمىز بىلهن بىرلىكته 
بولغان. ھهزرىتى ئۆمهر ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنىڭ خهلىپه بولۇپ سايلىنىشىدا مۇھىم رول 
ئوينىغان، دۆلهت ئىشلىرىدا ياردهملهشكهن، مهدىنىده قازىلىق قىلغان. ھهزرىتى ئهبۇ 
بهكىر كىسىلى ئېغىرلىشىپ جامائهتكه ئىماملىق قىاللمىغان چاغلىرىدا، ئورنىغا ھهزرىتى 
ئۆمهرنى ئىماملىققا تهيىنلىگهن. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ئۆزىدىن كېيىن ھهزرىتى ئۆمهرنى 

خهلىپىلىككه سايالشنى ۋهسىيهت قىلغان.
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ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغاندىن كېيىن ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر دهۋرىدىكى ئىراق، 
ئىران، سۇرىيه زېمىنىدا باشالنغان فهتىھ ھهرىكهتلىرىنى داۋامالشتۇرغان. ئۇنىڭ دهۋرىده 
ئىران، ئهلجهزىره، خوراسان، سۇرىيه، مىسىر قاتارلىق يهرلهر فهتىھ قىلىنغان. ئىسالم 
دۇنياسىنىڭ مۇھىم رايۇنلىرىغا قوشۇلغان بهسىره، كۇفه ۋه فۇستات (قهدىمقى قاھىره) 
شهھهرلىرىنى بىنا قىلغان. دۆلهتنى يېڭى مهمۇرى قىسىمالرغا ئايرىپ، مهمۇرلۇق ۋه 
دۆلهت كىرىمىنى تارقىتىشنى مهقسهت قىلغان «دىۋان تهشكىالتى»نى قۇرغان. مىالدى 

638-يىلى ھىجرى كالېندارىنى قوبۇل قىلغان. 
ھهزرىتى  سايالشتا  ئادهمنى  بولىدىغان  خهلىپه  كېيىن  ئۆزىدىن  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئوسمان، ھهزرىتى ئهلى، سهئىد ئىبنى ئهبى ۋهققاس، تهلھا ئىبنى ئۇبهيدۇلال، زۇبهير 
ئىبنى ئاۋۋام ۋه ئابدۇرراخمان ئىبنى ئهۋف قاتارلىق ساھابىالردىن تهشكىللهنگهن ئالتا 
كىشىلىك ھهيئهتكه ھاۋاله قىلغان. خهلىپه نامزاتلىرىغا بهزى نهسىھهتلهرنى قىلغان. 
دهپنه  يېنىغا  بهكىرنىڭ  ئهبۇ  ھهزرىتى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۆمهر  ھهزرىتى 

قىلىنغان. 
بىلهن  ئۇنۋانى  مۇئمىنيىن)  (ئهمىرۇل  ئهمىرى»  «مۇئمىنالرنىڭ  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ئاتالغان تۇنجى خهلىپىدۇر. ھهزرىتى ئۆمهر ئادالهتنى يۈرگۈزۈشته ئىنسانالرنىڭ باي-
ئۆتكۈزگهنلهرنى جازاالشتا  قارىمىغان. خاتالىق  كهمبهغهللىكىگه، ھۇقۇق، مهنسىۋىگه 
ئىنسانالرنىڭ  ئاڭلىغان.  دهردىنى  ئىنساننىڭ  ھهر  ئايرىمىغان.  دهپ  دوست-تۇغقان 
يېنىغا قورقماي كېلىپ دهرت-شىكايهتلىرىنى ئېيتىشنى تهلهپ قىلغان. مهسجىدنىڭ 
ھويلىسىدا ئولتۇرۇپ، خهلقنىڭ تهلهپ ۋه شىكايهتلىرىنى تىڭشىغان. كېچىده سىرتالردا 
ئايلىنىپ، يوقسۇلالرنىڭ ئېھتىياجىنى ھهل قىلىشقا تىرىشقان. دۆلهت مېلىنى ناھايىتى 
قوللىنىشقا  ئىشلىرىدا  پايدىلىق  خهلقنىڭ  بۇالرنى  ئىشلىتىپ،  بىلهن  ئىھتىياتچانلىق 

تىرىشقان.

1.3. ئوسمان رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

راشىد خهلىپىلهرنىڭ ئۈچۈنچىسى بولغان ھهزرىتى ئوسمان قۇرهيش قهبىلىسىنىڭ 
بهنى ئايمىقىغا مهنسۇپتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن بهش ياش كىچىك بولۇپ، 
بىلهن  دادىسى  باشالپ  يېشىدىن  كىچىك  ئۆتكۈزگهن.  مهككىده  دهۋرىنى  بالىلىق 
بىلهن  ئۆلتۈرىلىشى  جهريانىدا  ساياھهت  بىر  دادىسىنىڭ  قىلغان.  تىجارهت  بىرلىكته 
تىجارهت ئىشلىرىنى ئۈستىگه ئالغان. ئۆسۈپ يېتىلگهن مۇھىت ئۇنى ھۆكۈمران بولۇشتىن 
كۆپرهك سودىگهر بولۇشنىڭ ئىمكانىنى يارىتىپ بهرگهن. 35 ياشقا كىرگهنده يېقىن 
قىلىش  دهۋهت  مهخپىي  ئىسالمنى  بىلهن  ۋاستىسى  بهكىرنىڭ  ئهبۇ  ھهزرىتى  دوستى 
دهۋرىده مۇسۇلمان بولغان. مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قىزى رۇقىيه بىلهن ئۆيلهنگهن. ھهبهشىستانغا قىلىنغان ئىككى قېتىملىق ھىجرهتته 
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ئايالى بىلهن بىلله ھىجرهت قىلغان. ھهبهشىستانغا ھىجرهتتىن كېيىن مهككىگه قايتىپ 
مهدىنىگه ھىجرهت قىلغان. ھهزرىتى ئوسمان رۇقىيهنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن پهيغهمبهر 
ئهلهيھىسساالمنىڭ يهنه بىر قىزى ئۇممۇ گۈلسۇم بىلهن ئۆيلهنگهن. ھۇدهيبىيه تنىچلىق 
كېلىشىمىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن قۇرهيشكه ئهلچى قىلىپ ئهۋهتىلگهن. 
ياردهم  ماددىي  مىقداردا  كۆپ  تهييارلىنىشىدا  قۇشۇنىنىڭ  ئاتالنغان  سهپىرىگه  تهبۇك 
كېيىن  سايالنغاندىن  خهلىپىلىككه  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئوسمان  ھهزرىتى  قىلغان. 
بهكىرنىڭ  ئهبۇ  ھهزرىتى  قىلغان.  بهيئهت  ئۇنىڭغا  بېرىپ  يۇرتىغا  سهئىده  بهنى 
ئۇنىڭ  دهۋرىده  خهلىپىلىگى  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  ئالغان.  يهر  ئارىسىدا  كاتىپلىرى 

مهسلهھهتچىلىرىدىن بىرى بولغان. 
ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ھهيئهت ئهزالىرىنىڭ پىكرى بىلهن ئۈچۈنچى 
داۋامالشتۇرغان.  فهتىھلهرنى  ئولتۇرۇپ،  ۋهزىپىگه  644-يىلىدا  سايلىنىپ،  خهلىپه 
خهلىپىلىگىنىڭ كېيىنكى ئالته يىلىدا ئىچكى قااليمىقانچىلىقالر ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ 

ئهھۋال 656-يىلىدا ئىسيانچىالر تهرىپىدىن شېھىد قىلىنىشى بىلهن ئاخىرالشقان. 
بولۇپ،  ئىنسان  بىر  تهبىئهتلىك  يۇمشاق  ئىنچىكه،  كۆڭلى  ئوسمان  ھهزرىتى 
تاالش-تارتىش، ناچار ئىشالرنى ياخشى كۆرمهيتتى. شهپقهتلىك ۋه مهرھهمهتلىك بىر 
قىالتتى،  مۇئامىله  ياخشى  يېقىنلىرىغا  بۆلهتتى.  كۆڭۈل  ئهقرىبالىرىغا  ئىدى.  ئىنسان 

ئائىلىسىگه كۆيۈنهتتى. 
ھهزرىتى ئوسمان ئوقۇش-يېزىشنى بىلهتتى. ۋهھىي كاتىپلىقىنى قىلىش بىلهن 
بىرگه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ قوشنا ئهللهرگه ئهۋهتىلىدىغان مهكتۇپ ۋه قهبىلىلهر 

بىلهن تۈزۈلگهن كېلىشىمالرنى قهلهمگه ئالغان.

1.4. ئهلى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ

ھهزرىتى ئهلى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسى ئهبۇ تالىپنىڭ كىچىك ئوغلى 
بولۇپ، بهش يېشىدىن باشالپ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئائىلىسىده چوڭ بولغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆيىده ھىجرهتكىچه قالغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى 

تۇنجى تهستىق قىلغۇچىالردىن بىرىدۇر. 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئاخىرىدا  2-يىلىنىڭ  ھىجرهتنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى 
قىزى ھهزرىتى فاتىمه بىلهن ئۆيلهنگهن. بۇ ئۆيلىنىشتىن ھهسهن، ھۈسهين، زهينهپ 
ۋه ئۇممۇ گۈلسۇم دۇنياغا كهلگهن. تارىختا ھهزرىتى ھهسهننىڭ نهسلىدىن كهلگهنلهر 
«شهرىف»، ھهزرىتى ھۈسهيىننىڭ نهسلىدىن كهلگهنلهر «سهييىد» دهپ ئاتالغان. 

ھهزرىتى ئهلى ھهزرىتى فاتىمه ھايات ۋاقتىدا باشقا بىرسى بىلهن ئۆيلهنمىگهن. 
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پهيغهمبهر  مهدىنىده  بىرلىكته  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهلى  ھهزرىتى 
يۈرۈشلهرگه  ھهربى  بارلىق  باشقا  قالغاندىن  بولۇپ  ۋهكىلى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 

قاتناشقان. 
بۇ سهپهرلهرده پهيغهمبىرىمىزنىڭ بايراقدارلىقىنى قىلىپ، بۈيۈك قهھرىمانلىقالر 
كۆرسهتكهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كاتىپلىقى ۋه ۋهھىي كاتىپلىقىنىمۇ قىلغان. 
ئۈچ خهلىپه دهۋرىده مهدىنىده قېلىپ، ئۇرۇشالرغا قاتناشماي مهمۇرىي ۋهزىپىلهرنى 
ئۆتىگهن. ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ پهلهستىن ۋه سۇرىيه يۈرۈشىده ئۇنىڭ ئورنىغا ۋهكىل 
بولغان. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ۋه ھهزرىتى ئۆمهرگه مهسلهھهتچىلىك قىلغان. ھهزرىتى 

ئوسماننىڭ خهلىپىلىگىنىڭ دهسلهپكى ئالته يىلىدا ئۇنىڭغا قول-قانات بولغان. 

2. دىندىن يېنىۋېلىش ۋەقهلىرى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ 
ئىدى.  قىلغان  قوبۇل  ھاكىمىيىتىنى  ياكى  ئېيتقان  ئىمان  تونۇپ  پهيغهمبهرلىكىنى 
دهپ  پهيغهمبهر  ئۆزىنى  كۆرۈپ  غهلبىسىنى  ئۇنىڭ  ئىنسانالر  كاززاپ  يالغانچى،  بهزى 
جاكارلىغان. بۇالرنىڭ بىر قىسمى پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۆمرىنىڭ ئاخىرسىدا ھهرىكهتكه 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلىپ،  پۇرسهت  قالغانلىقىنى  ئاغرىپ  ئۇنىڭ  ئۆتۈپ، 
ۋاپات بولىشى بىلهن ئىسيان چىقارغان. بۇ ۋاقىتالردا بهزى قهبىلىلهر زاكات بېرىشنى 
رهت قىلغان. بۇالردىن بىرقىسمى يالغانچى ئىنسانالرغا ئىشهنگهن. لېكىن بۇ ئهھۋال 
ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ ھهممىسىنىڭ دىندىن يېنىۋالغانلىقىنى ياكى زاكات تاپشۇرۇشنى 
رهت قىلغانلىقىنى ئىپادىلىمهيدۇ. يېرىم ئارال ۋه ھىجازدىكى قهبىلىلهر مهككه، مهدىنه، 

تائىف شهھهرلىرى ئىسالمغا مهنسۇپلۇقىنى داۋامالشتۇرغان. 
دىندىن يېنىۋېلىش ۋهقهلىرىنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى تۆۋهندىكىچه:

قارايتتى.  دهپ  رهقىب  قهبىلىسىگه  قۇرهيش  ئۆزىنى  قهبىلىلىرى  ئهرهب  بهزى 
قۇرهيشتىن  خهلىپىلهرنىڭ  ۋه  بولىشى  قۇرهيشلىك  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
سايلىنىشىنى كۆڭلىگه سىغدۇرالمىغان. ئهرهب يېرىم ئارىلىدا ياشايدىغان قهبىلىلىرنىڭ 
مۇھىم بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغان بهدهۋىلهر قانۇن-تۈزۈم بىلمهيتتى. ئۆزلىرىنى 
باشقۇرغانالرغا قارشى نهپرهت قىالتتى. بۇالر ئهينى ۋاقىتتا قاتتىق مۇتهئهسسىپ ئىنسانالر 
ئىدى. ئىسالمنىڭ ئهمىر-چهكلىمىلىرىدىن بىر قىسمى مهسىلهن، زاكات، ئۆچ ئېلىش ۋه 
قان دهۋاسىنىڭ بىكار قىلىنىشى قاتارلىق مهسىلىلهر ئۇالرنىڭ ئادهت، ئۇسۇلىغا ئۇيغۇن 
كهلمهيتتى. مهدىنه ئىسالم بىلهن بىرلىكته دىنىي ۋه سىياسىي جهھهتتىن مۇھىم بولۇپال 
كىرىمى  دۆلهتنىڭ  ئايلىنىپ  مهركهزگه  بىر  مۇھىم  جهھهتتىنمۇ  ئىقتىسادىي  قالماي، 
ياخشىالنغان  ئهھۋالى  شۇغۇللۇنۇپ،  بىلهن  تىجارهت  مۇسۇلمانالر  ئىدى.  كۆپهيگهن 
بهدهۋىلهر  بولغان.  سهۋهپ  ھهسهتخورلۇقىغا  قهبىلىلهرنىڭ  چوڭ  ئهھۋال  بۇ  ئىدى. 
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رهھبهرلىك  بولۇپمۇ  ئىمتىيازالردىن  بولغان  ئىگه  ئهرهبلهر  ئولتۇراقالشقان  شهھهرده 
كۈچىدىن ھهسهت قىلغان.

ئىسالم دىنىنىڭ ئهقىده ۋه ئىبادهت ئاساسلىرى يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان قهبىلىلهر 
تهرىپىدىن تولۇق قوبۇل قىلىنمىغان. ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن يېتهرلىك 
دهرىجىده بىلله بولۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بۇاللمىغان ۋه قۇرئاننى چۈشىنىپ ھهزىم 
قىاللمىغان. يهنى دىن ھهققىده يېتهرلىك ۋه تۇرمۇش ئادهتلىرىنى ئۆزگهرتهلهيدىغان 
سهۋىيهده مهلۇماتقا ئىگه ئهمهس ئىدى. بۇالردىن بىر قىسمى قهبىله رهئىسلىرىگه قاراپ 
مۇسۇلمان بولسا، بىر قىسمى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاغرىپ، ۋاپات بولغانلىقىنى 
ئاڭالش بىلهن دىندىن يېنىۋېلىشقا جۈرئهت قىلغان. بۇ كىشىلهر زاكات بېرىشنى رهت 
قىلىپ  ئىسيان  كېيىن  ئىشهنگهن.  جاكارلىغانالرغا  دهپ  پهيغهمبهر  ئۆزىنى  قىلىپ، 

مهدىنه بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى ئۈزگهن. 
يهنه بىر تهرهپتىن دىندىن يانغانالر ۋه ئۆزىنى پهيغهمبهر دهپ جاكارلىغانالر بىلهن 
كۈرهش قىلىش ھهققىده ساھابىالر ئوتتۇرىسىدا پىكىر بىرلىگى بار ئىدى. ھهممه ئادهم 
بۇالر بىلهن كۈرهش قىلىش الزىملىقىنى قوبۇل قىالتتى. لېكىن زاكات تاپشۇرۇشنى رهت 
مىسالغا  ئىدى.  بار  قالغانالر  ئىككىلىنىپ  توغرىسىدا  قىلىش  ئۇرۇش  بىلهن  قىلغانالر 
توغرا  ئۇرۇشۇشنىڭ  بىلهن  دېگهنلهر  ئىللهلالھ»  «الئىالھه  ئۆمهر  ھهزرىتى  ئالساق، 
بىر  بهرگهن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئېيتقان.  ئهمهسلىكىنى 
ئاخىرىدا  ئېيتقان.  قىلىدىغانلىقىنى  ئۇرۇش  بىلهن  خالىمىغانالر  بېرىشنى  ئوغالقنى 

خهلىپىنىڭ دېگىنى بويىچه بولغان. 
ئوسامه قۇشۇنىنىڭ سهپهر قىلىشى جهريانىدا ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرگه بهزى ئهرهب 
قهبىلىلىرىنىڭ ۋهكىللىرى كېلىپ ناماز ئوقۇيدىغانلىقىنى ئهمما زاكات بهرمهيدىغانلىقىنى 
مهدىنه  قىلغان.  رهت  كهسكىن  تهلىۋىنى  بۇ  ئۇالرنىڭ  بهكىر  ئهبۇ  ھهزىتى  ئېيتقان. 
ئهتراپىدىكى قهبىلىلهرگه خهۋهر بېرىپ دىندىن يېنىۋالغانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش 
خهلىپىنىڭ  قهبىلىلهر  بۇ  قىلغان.  ئهمىر  كېلىشنى  مهدىنىگه  سۈرئهتته  تىز  ئۈچۈن 
قۇشۇننىڭ  ئۇرۇشىدىغان  قارشى  يېنىۋالغانالرغا  دىندىن  قاتناشقان.  قۇشۇنىغا 
قۇماندانلىقىغا خالىد ئىبنى ۋهلىدنى تهيىنلىگهن. خالىد ئىبنى ۋهلىد ئالدى بىلهن 

يالغانچى پهيغهمبهر تۇلهيھا ئىبنى خۇۋهيلىدنى ئۆلتۈرگهن. 
تۇلهيھا ئىبنى خۇۋهيلىد ھىجرهتنىڭ 9-يىلى قهبىلىسى بىلهن مهدىنىگه كېلىپ 
مۇسۇلمان بولغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئىسيان قىلىشقا پېتىنىپ، 
يالغانچى  بۇ  جاكارلىغان.  دهپ  پهيغهمبهر  ئۆزىنى  بىلهن  ياردىمى  كاھىنلىقىنىڭ 

پهيغهمبهرنىڭ ئهتراپىغا توپالنغانالرنىڭ سانىمۇ كۆپهيگهن ئىدى. 
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خالىد ئىبنى ۋهلىد خهلىپىنىڭ ئهمرى بىلهن تۇلهيھاغا قارشى ئۇرۇشقا ئاتالنغان. 
ئىككى تهرهپ ئوتتۇرىسىدا شىددهتلىك ئۇرۇش بولغان. بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالر قۇشۇنى 

غهلبه قىلغان. 
كاھىنى  قهبىلىسىنىڭ  تهمىم  ئادهم  بىر  يهنه  قىلغان  دهۋاسى  پهيغهمبهرلىك 
سهجاھ ئىسىملىك بىر ئايال ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپات بولىشى بىلهن 
پهيغهمبهرلىك دهۋاسىنى قىلىشقا باشالپ، ئۆزىگه نىسبهتهن تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان 
مۇسهيلىمهنىڭ يېنىغا بارغان. پهيغهمبهرلىك دهۋاسىدىن ۋاز كهچكهن. خالىد يهمامهده 
مۇسهيلىمىنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن سهجاھنى تۇتقان. سهجاھ كېيىن مۇسۇلمان بولۇپ، 

قهبىلىسىنىڭ يېنىغا قايتقان. 
پهيغهمبهرلىك دهۋاسى قىلغان يهنه بىر ئادهم مۇسهيلىمهتۇل كهززاپ ئىدى. ئۇ 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا مۇسۇلمان بولغان، يۇرتىغا قايتىپ كهلگهنده 
ئىسالمدىن چىقىپ پهيغهمبهرلىكته مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بىلهن ئورتاق ئىكهنلىكىنى 
دهۋا قىلىشقا باشلىغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇنىڭغا بىر مهكتۇپ يولالپ ئىسالمغا 
چاقىرغان. مۇسهيلىمه ئۇنى رهت قىلغان. ھهنىفه قهبىلىسى مۇسهيلىمهنىڭ ئهتراپىغا 

توپالنغان. 
مۇسهيلىمهتۇل  كېيىن  بويسۇندۇرغاندىن  قهبىلىسىنى  تهمىم  ۋهلىد  ئىبنى  خالىد 
كهززاپقا قارشى ئاتالنغان. مۇسهيلىمه بىلهن مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا قاتتىق ئۇرۇش 

بولغان. ئۇرۇشتا مۇسهيلىمه يېڭىلگهن. 
ئىسيان  بىر  يهنه  يهمهنده  بىلهن  بولىشى  ۋاپات  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
چىققان. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر بۇ ئىسياننى باستۇرغان. بۇ ۋاقىتتا ھادرامۇت، ئوممان 
ۋه بهھرهيندىكى ئىسيانالرمۇ باستۇرۇلغان. شۇنىڭ بىلهن بىر يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت 

ئىچىده ئهرهب يېرىم ئارىلىدا يېڭىدىن بىرلىك قۇرۇلغان. 

3. فهتىهلهر
قىلىش»  ئىگه  غهلبىگه  كۆرسىتىش،  يول  «ئېچىش،  سۆزىنىڭ  فهتىھ  لۇغهتته 
دېگهن مهنىسى بار. ئاتالغۇ جهھهتته مۇسۇلمانالرنىڭ رايۇن ۋه شهھهرلهرنى ئىسالم 
ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئېلىشى دېگهنلىكتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋاقتىدا خهيبهر، 
مهككه قاتارلىق شهھهرلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكهنلىكىنى ئىپادىلهش 

ئۈچۈن «خهيبهرنىڭ فهتھى، مهككىنىڭ فهتھى» دهپ قوللىنىلغان. 
راشىد خهلىپىلهر دهۋرىده فهتىھلهر ئىران، ئىراق، سۇرىيه، مىسىر ۋه شىمالىي ئافرىقا 
ھهرىكهتلىرىنى  يېنىۋېلىش  دىندىن  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  كېڭهيگهن.  قىتئهلىرىگىچه 

باستۇرغاندىن كېيىن سۇرىيه ۋه ئىراق رايۇنلىرىنى فهتىھ قىلىشنى داۋامالشتۇرغان. 
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ئىراقتا فهتھى قىلىنغان زېمىنالر

قارشى  يېنىۋالغانالرغا  دىندىن  رايۇنلىرىدا  قايسى  ھهر  ئارىلىنىڭ  يېرىم  ئهرهب 
كۈرهش قىلىنىۋاتقان ۋاقىتالردا پارىس قولتۇقىنىڭ غهربى، فىرات ۋه دىجله دهرياسىنىڭ 
ئوتتۇرسىدىكى ساسانى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى رايۇنالرغا يۈرۈشلهر 
كېيىن  قىلغان.  يۈرۈش  تۇپراقلىرىغا  ساسانى  يىلغىچه  بىر  مۇسهننا  تهرتىپلهنگهن. 

مهدىنىدىن ياردهم تهلهپ قىلغان.
غهلبه  قارشى  قىلغانالرغا  دهۋاسى  پهيغهمبهرلىك  ئهنھۇ  رهزىيهلالھۇ  بهكىر  ئهبۇ 
قازانغان خالىد ئىبنى ۋهلىدنى ئىراق ئالدىنقى سهپ قۇماندانلىقىغا تهيىنلىگهن. خالىد 
پورت  ئۇبولله  ۋاقىتالردا  ئۇ  خالىد  چىققان.  يولغا  قاراپ  ئىراققا  يهمامهدىن  دهرھال 
شهھرىده فهتىھ ھهرىكهتلىرىنى باشلىغان ئىدى. بۇ رايۇندىكى كۆپ ساندا ئولتۇراق 
مهركهزلىرىنى فهتىھ قىلغاندىن كېيىن كۇفهنىڭ جهنۇبى قىسمىدىكى قۇشۇننىڭ كۆپ 
قىسمى خرىستىئان بولغان ھىرهگه يېتىپ بارغان. بۇ يهرنىڭ خهلقى بىلهن جىزيه 

تۆلهشنى شهرت قوشۇپ كېلىشىم ئىمزالىغان. 
فىرات  ۋهلىد  ئىبنى  خالىد  كېيىن  كىرگهندىن  ھاكىمىيىتىگه  ئىسالم  ھىره 
دهرياسىنىڭ شهرقىگه ئۆتۈپ، بۇ يۆنۈلۈشتىن شهرقىي شىمالغا قاراپ ئىلگىرلهپ ئهنبار 
شهھرىنى فهتىھ قىلغان. بىر يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده پارىس قولتۇقىدىن فىرات 
تهۋه  ھاكىمىيىتىگه  ئىسالم  تۇپراقالر  مۇنبهت  سۇزۇلغان  قاراپ  شىمالىغا  دهرياسىنىڭ 

بولغان. 
ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىدىمۇ ئىراق زېمىنىنى فهتىھ قىلىش داۋامالشقان. خهلىپىنىڭ 
كهينى- قۇشۇنىنى  ساسانى  قۇشۇنى  يېڭى  ئهۋهتكهن  قۇماندانلىقىدا  ئۇبهيده  ئهبۇ 
كهينىدىن مهغلۇپ قىلغان. ئهبۇ ئۇبهيده قۇماندانلىقىدىكى قۇشۇن كۆۋرۈك ئۇرۇشىدا 
ساسانى قۇشۇنىغا يېڭىلگهن. بۇ ۋهقه ئىراق ئالدىنقى سېپىده ئىسالم قۇشۇنىنىڭ تۇنج 
قېتىم يېڭىلىشى ئىدى. كۆۋرۈك ئۇرۇشىدىكى مهغلۇبىيهت ئىراق ئالدىنقى سېپىدىكى 
فهتىھلهرنى توختىتىپ قويمىغان. سهئىد ئىبنى ئهبۇ ۋهققاس قۇماندانلىقىدىكى ئهرهب 
قۇشۇنلىرى ساسانىالر بىلهن قىلىنغان قادىسىيه ئۇرۇشىدا غهلبه قازانغان. بۇ ئۇرۇشتا 
ساسانى قۇماندانى رۇستهم ئۆلتۈرۈلگهن. كېيىن ساسانى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ مهركىزى 
مهدائىن فهتىھ قىلىنغان. قادىسىيه ئۇرۇشىدىن بىر يىل كېيىن (632) يۈز بهرگهن 
جهلۇال ئۇرۇشىدا ئىرانلىقالر رهي (بۈگۈنكى تىھران)گه چېكىنگهن. 642-يىلى ئىرانلىقالر 
تۇتقان.  يۈز  زاۋاللىققا  ئىمپېراتورلۇقى  ساسانى  ئۇرۇشىدا  نىھاۋهند  قىلىنغان  بىلهن 
كونتروللىقىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  زېمىنىنىڭ  پۈتكۈل  ئىراننىڭ  غالىبىيهت  بۇ  چۈنكى، 
ئۆتىشىگه ئىمكانىيهت يارىتىپ بهرگهن. نىھاۋهند ئۇرۇشى بولۇپ ئۈچ ياكى تۆت يىل 

ئۆتكهندىن كېيىن ئىراننىڭ كۆپ قىسمىنىڭ فهتھى تامامالنغان.
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ھهزرىتى ئوسمان مىالدىنىڭ 642-يىلى ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىده فهتىھ قىلىنغان 
ئهزهربهيجاننىڭ ھهرقايسى شهھهرلىرىگه مۇسۇلمانالرنى ئۇرۇنالشتۇرۇپ ئىسالمىيهتنىڭ 
قىلىش  فهتىھ  خۇراساننى  653-يىلى  كۆرسهتكهن.  تىرىشچانلىق  ئۈچۈن  تارقىلىشى 
بىلهن  كهلتۈرۈش  قولغا  مهركهزلهرنى  يهردىكى  بۇ  ھهرىكهت  باشالنغان  ئۈچۈن 
تامامالنغان. 654-يىلى ساسانى ئىمپېراتورلۇقىنىڭ ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بېرىلگهن. 

سۇرىيه رايۇنىدىكى فهتىھلهر 

ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر خالىد ئىبنى ۋهلىدنى ئىراننى فهتىھ قىلىشقا بۇيرىغاندىن 
 3000 ئايرىلغان  قىسىمغا  تۆت  قىلغان.  قارار  ئهۋهتىشنى  ئهسكهر  سۇرىيهگه  كېيىن 
كىشىدىن تهركىپ تاپقان قۇشۇننى سۇرىيهگه ئهۋهتكهن. كېيىن مهدىنىدىن ئهۋهتكهن 
قىسىمالر بۇ قۇشۇنغا قېتىلغان. باش قۇماندانلىققا ئالدىدا ئهمىر ئىبنى ئاس كېيىن 

ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھنى تهيىنلىگهن. 
ئهمىر ئىبنى ئاس پهلهستىنگه يېتىپ كهلگهنده ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرگه بىر مهكتۇپ 
يېزىپ، ياردهم تهلهپ قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسهن ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ئىراق ئالدىنقى 
بۇيرىغان.  بېرىشنى  سۇرىيهگه  ۋهلىدنى  ئىبنى  خالىد  قىلىۋاتقان  ئۇرۇش  سېپىده 
يهردىكى  بۇ  كېلىپ  سۇرىيهگه  بارغان.  سۇرىيهگه  باشالپ  قىسىمنى  ھهربى  خالىد 
قىسىمالر بىلهن بىرلىشىپ قۇماندانلىقنى ئۈستىگه ئالغان. شۇ يىلىدا بهسىره شهھرىنى 
مۇھاسىرگه ئالغان. شهھهر خهلقى جىزيه تۆلهشنى قوبۇل قىلىپ تهسلىم بولغان. بۇ 
ۋاقىتالردا ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ھىراقلىيۇس بۈيۈك بىر قۇشۇن تهييارلىغان. مۇسۇلمانالر 
بۇ  بولغان.  ئۇرۇش  يهرده  دېگهن  ئهجنادهين  ئوتتۇرىسىدا  قۇشۇنى  ۋىزانتىيه  بىلهن 
ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالر غهلبه قىلغان. بۇ ئۇرۇش تۇنجى ئىسالم فهتىھلىرى ئىچىده مۇھىم 
ئهھمىيهتكه ئىگه. ئىسالم قۇشۇنىنىڭ بۇ غهلبىسى بىلهن مۇسۇلمانالرغا پهلهستىننىڭ 
ئۇچرىغانلىقىنى  مهغلۇبىيهتكه  ئهجنادهينده  ھىراقلىيۇس  ئىمپېراتور  ئېچىلغان.  يولى 
تهييارالنغان،  ئهتراپلىق  بۇنداق  چۈنكى  باشلىغان.  ئهنسىرهشكه  كېيىن  بىلگهندىن 
بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  مۆلچهرلىمىگهن.  دهپ  يېڭىلىدۇ  قۇشۇنىنى  ۋىزانتىيه  كۈچلۈك 
ئوقۇپ  ئاخىرالشقانلىقىنى  بىلهن  غهلبىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇرۇشىنىڭ  ئهجنادهين 

قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن مىالدىنىڭ 634-يىلى ۋاپات بولغان. 
سۇرىيه رايۇنىدىكى فهتىھلهر ھهزرىتى ئۆمهر خهلىپه بولغاندىن كېيىنمۇ داۋامالشقان. 
ۋىزانتىيه قۇشۇنى ئهجنادهين ئۇرۇشىدا يېڭىلگهندىن كېيىن شىمالغا قاراپ چېكىنىپ، 
ئىئوردانىيهنىڭ فىھىل دېگهن يېرىده مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇشقان. بۇ ئۇرۇشتا (634-

635) يهنه مۇسۇلمانالر غالىپ كهلگهن. 
635-يىلى شام فهتىھ قىلىنغان. شامنىڭ فهتىھ قىلىنىشى بىلهن مۇسۇلمانالر رىم 

ئىمپېراتورلۇقىنىڭ بۇ شهھهردىكى 1000 يىللىق ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بهرگهن. 
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تېخىمۇ  ھىراقلىئۇسنى  ئېرىشىشى  غهلبىگه  كهينى-كهينىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ 
كۈچلۈك بىر قۇشۇن تهييارالشقا مهجبۇرلىغان. ئىمپېراتور بۈيۈك بىر قۇشۇن تهييارلىغان. 
تهرهپ  ئىككى  توپلىغان.  يهرمۇكقا  قۇشۇننى  مۇسۇلمانالر  تاپقان  خهۋهر  بۇنىڭدىن 
غالىبىيهتتىن  بۇ  ئاخىرالشقان.  بىلهن  غهلبىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇرۇش  ئۇرۇشقان. 
كېيىن سۇرىيه ۋىاليهتلىرىنىڭ فهتھى ئاسانالشقان. ئاققا، كىنهسرىن، ھاما، ئانتاكيا 

ۋه ماراش فهتىھ قىلىنغان. 
پهلهستىن ۋه ئهتراپىنى فهتىھ قىلىشقا تهيىنلهنگهن ئهمىر ئىبنى ئاس قۇددۇسنى 
مۇھاسىرگه ئالغان. تۆت ئاي داۋامالشقان مۇھاسىرىدىن كېيىن مۇسۇلمانالر قۇددۇسنى 
فهتىھ قىلغان. قۇددۇس فاترىگى (خرىستىئان دىن ئادىمى) تىنچلىق كېلىشىمىنىڭ 
ئهمىر  ئاساسهن  بۇنىڭغا  قوشقان.  شهرت  ئىمزالىنىشىنى  تهرىپىدىن  خهلىپه  بىۋاسته 
ئىبنى ئاس ھهزرىتى ئۆمهرگه مهكتۇپ يازغان. خهلىپه ئۆمهر سۇرىيهگه كېلىپ قۇددۇس 
خهلقى بىلهن كېلىشىم تۈزگهن. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن قۇددۇس خهلقى ئۆز دىنىدا 
يول  قىلىشقا  بۇزغۇنچۇلۇق  چېقىشقا،  چىركاۋلىرىنى  قىلىنىپ،  رۇخسهت  قېلىشىغا 
قويۇلمىغان. يهنه قۇددۇسنى تهركېتىشنى خالىغانالرنىڭ چىركاۋ ۋه سۈرهتلىرى قوغداپ 

قېلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگهن.

مىسىر، نۇبه ۋه ئىفرىكىيهنىڭ فهتىھ قىلىنىشى

پهلهستىننىڭ فهتھى تامامالنغاندىن كېيىن ئهمىر ئىبنى ئاس خهلىپىدىن رۇخسهت 
ئېلىپ، قۇشۇنى بىلهن مىسىرغا قاراپ يولغا چىققان. بابىل قهلئهسىنى قورشاۋغا ئېلىپ 
ھهزرىتى ئۆمهردىن ياردهم تهلهپ قىلغان. ھهزرىتى ئۆمهر ياردهمچى قۇشۇن ئهۋهتكهن. 
قورشاۋنىڭ ئۇزۇرۇشى بىلهن قىبتىلهرنىڭ باشلىقى مۇقهۋقىس ئهمىر ئىبنى ئاس بىلهن 
مىسىر خهلقى ئوتتۇرىسىدا كېلىشىم تۈزۈشنى تهلهپ قىلغان. ئهمىر بۇ تهلهپنى قوبۇل 
قىلغاندىن كېيىن مۇقهۋقىس ئهھۋالنى ۋىزانتىيه ئىمپېراتورىغا بىلدۈرگهن. ئىمپېراتورنىڭ 
رهت قىلىشى بىلهن مۇقهۋقىس مىسىر قىبتىلىرىگه ۋاكالىتهن كېلىشىمنى ئىمزالىغان. 
قارارگاھ  يهرده  ئاتالغان  دهپ  «فۇستات»  جهنۇبىدا  بابىلنىڭ  ئاس  ئىبنى  ئهمىر 
ئولتۇراق  ئۈستىدىكى  يول  چىققان.  يولغا  قاراپ  ئىسكهندهرىيهگه  كېيىن  قۇرغاندىن 
ئىسكهندهرىيهنى  كېيىن  قورشاۋدىن  داۋامالشقان  ئاي  تۆت  قىلغان.  فهتىھ  يهرلهرنى 

فهتىھ قىلغان. بۇنىڭ بىلهن 642-يىلىدا مىسىرنىڭ فهتھى تامامالنغان. 
ئهمىر ئىبنى ئاس بابىلغا قايتىپ كېلىپ، ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن بۇ 
يهرنىڭ پايتهختىنى ئىسكهندىرىيهدىن فۇستات (قهدىمقى قاھىره)گه يوتكىگهن. بهركانى 
644-يىلى تىنچلىق بىلهن فهتىھ قىلغان. 644-يىلى تىرابلۇس (ھازىرقى تىرىپولى)نى 
فهتىھ قىلغان. ئابدۇلال ئىبنى سائاد رهھبهرلىگىدىكى ئهرهب قۇشۇنى ئىفرىكىيه (بۈگۈنكى 
ۋىزانتىيهنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  بويسۇندۇرغان.  سۇبهيتىالنى  قىلىپ،  فهتىھ  تۇنىس)نى 
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ىكى  د ىكىيه ئىفر
ھاكىمىيىتىگىمۇ خاتىمه 

بېرىلگهن. 
ئوسمان  ھهزرىتى 
مۇسۇلمانالر  دهۋرىده 
نۇبهيھنى  قۇشۇنى 
بۇ  قىلغان.  فهتىھ 
مۇسۇلمانالر  ۋاقىتتا 
سۇداندىكى  قۇشۇنى 
دونگۇالغىچه ئىلگىرلهپ 
بىلهن  دۆلىتى  ماكاررا 

كېلىشىم تۈزگهن. 
ر  نال لما سۇ مۇ
مىسىرنى  ۋه  سۇرىيه 
بىلهن  قىلىش  فهتىھ 
دېڭىز  ئاق  بىرلىكته 
يېتىپ  ساھىللىرىغىچه 

-649 مىالدىنىڭ  باشلىغان.  قىلىشقا  فهتىھ  دېڭىزالرنىمۇ  تهييارالپ  كېمه  كهلگهن. 
يىلى قىبرىس (سىپىروس) ۋه سىجىليا ئارىلىغا سهپهرلهر باشلىتىلغان. 653-652-
ئۇرۇنالشتۇرۇش  مۇسۇلمانالرنى  ئارالغا  سهپهر  قېتىملىق  ئىككىنچى  ئارىسىدا  يىللىرى 
بىلهن نهتىجىلهنگهن. ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى 2-كونىستانتىننىڭ شىمالىي ئافرىقىدىكى 
مۇسۇلمانالر ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بېرىش ئۈچۈن تهييارلىغان ئۇرۇش كېمىلىرى فىنىكه 
سائاد  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئۇرۇشتا  يهردىكى  دېگهن  ساۋارى  زاتۇس  يېقىنلىرىدىكى 
قۇماندانلىقىدىكى ئهرهب قۇشۇنى تهرىپىدىن پۈتۈنلهي يۇقۇتۇلغان. 2-كونىستانتىن 

بۇ ئۇرۇشتا يارىدار بولۇپ قۇتۇلغان. (652)

ئىسالم فهتىھلىرىنىڭ بهزى ئاالھىدىلىكلىرى

ئىسالم فهتىھلىرىنىڭ مۇھىم ئاالھىدىلىكىدىن بىرى ئىسالم دىنىنىڭ ھهر قايسى 
رايۇنالرغا تارقىلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. فهتىھلهر سايىسىدا ئۆزىگه خاس ۋه بۈيۈك 
بىر مهدهنىيهتكه ئىگه بولغان ئىسالم مهدهنىيىتى بارلىققا كېلىپ، تهرهققى قىلغان. 
مۇسۇلمانالر فهتىھ قىلغان يهرلهردىكى خهلقلهرگه بېسىم قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ھهر خىل 
دىن، ئىرق ۋه مهزھهپ مهنسۇپلىرى ئۆز دىنلىرىنى ئهركىن ياشىغان. ئىسالمى فهتىھلهر 

تۆت خهلىپه دهۋرىده فهتىھ قىلىنغان زېمىنالر
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ۋاقىتلىق، دائىمى ۋه مهڭگۈلۈك بولغان. ئهندهلۇستىن باشقا فهتىھ قىلىنغان زېمىنالر 
كۈنىمىزدىمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا تۇرۇۋاتىدۇ.

فهتىھ قىلىنغان يهرلهرده ياشاۋاتقان خهلقلهر، مۇسۇلمانالرنىڭ ئادىل، مهرھهمهتلىك 
ۋه كىشىلىك ھۇقۇققا ھۆرمهت قىلىدىغان ئىنسانالر ئىكهنلىگىنى كۆرگهن. مۇسۇلمانالر 
لېكىن  مهجبۇرلىمىغان.  كىرىشكه  ئىسالمغا  خهلقلهرنى  تۇپراقالردىكى  قىلىنغان  فهتىھ 
ئىسالمىيهتنى  بولغان.  مۇسۇلمان  بهزىلىرى  خهلقلهردىن  بۇ  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ 
تۇرمۇشقا  ئادى-ساددا  ئهرهبلهر  قالغان.  دىنىدا  ئۆز  خالىمىغانالر  قىلىشنى  قوبۇل 
ئىدى.  مىللهت  بىر  بىرهلهيدىغان  بهرداشلىق  ئۇسسۇزلۇققا  ۋه  ئاچلىق  ئادهتلهنگهن، 
ئېغىر يۈكى بولمىغانلىقى ئۈچۈن مانۋىر قابىلىيىتى يۇقىرى ئىدى. ئۇرۇش جهريانىدا 
تىزلىكته ھهرىكهتكه ئۆتهلهيتتى. ئاتقا مىنىش، ئوقيا ئېتىش ۋه قىلىچ ئىشلىتىشته ماھىر 
ئىدى. تولۇق قۇرالالنغان قۇشۇنالر ئۇرۇش تاكتىكىسى ۋه قۇرال ئىشلىتىشنى ياخشى 
بىلهتتى. تۆت خهلىپه دهۋرىده سىياسىي، مهمۇرىي ۋه ھهربىي جهھهتتىن تهجرىبىلىك 
رهھبهر، قۇماندانلىرى بار ئىدى. مۇسۇلمانالر ئۆزئارا ۋه زىممى ھېسابلىنىدىغان غهيرى 
مۇسلىمالرغىمۇ قانۇن ئالدىدا باراۋهر مۇئامىله قىلغان. مۇسۇلمانالر ۋهده،كېلىشىملهرگه 
خىالپلىق قىلمىغان. ئۇالرنىڭ ھاياتى، مال-مۈلكى، ئىبادهت يهرلىرىگه چېقىلمىغان. 
كۈچى  قوغداشقا  ئۇالرنى  ئهگهر  قوغدىغان.  ئۇالرنى  بىلهن  جىزيه  ئالغان  ئۇالردىن 
يهتمهيدىغانلىقىنى بىلگهن ھامان ئۇالردىن ئالغان جىزيهلهرنى قايتۇرۇپ بهرگهن. بۇ 
خىل گۈزهل ئهخالق ھهر خىل رايۇنالرنىڭ فهتھىنى ئاسانالشتۇرۇپ، يهرلىك خهلقنىڭ 

قارشى چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئالغان. 
تاپقان  تهركىپ  مىللهتلهردىن  خىل  ھهر  ھۆكۈمدارلىرى  ساسانى  ۋه  ۋىزانتىيه 
ھهر خىل دىن، مهزھهپتىكى ئىنسانالرغا ياخشى مۇئامىله قىلمىغان. ئۇالرنىڭ دىنىي 
ئېتىقادىغا ھۆرمهت قىلمىغان. بۇ ئهھۋال ھهر خىل قارشىلىقالرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا 
سهۋهپ بولغان. خهلق ۋىزانتىيه ۋه ساسانى ھۆكۈمدارلىرىغا دىنىي جهھهتته يېقىنچىلىق 
بولغاندا  الزىم  پۇل  تۇرمايدىغان،  ۋهدىسىده  يىراق،  ئادالهتتىن  خهلق  قىاللمىغان. 

خهلققه باج قويۇپ مهجبۇرى تارتىپ ئالىدىغان ھۆكۈمدارالردىن رازى بولمىغان. 
فهتىھ قىلىنغان يهرلهردىكى ھهر خىل دىن ۋه مهزھهپتىكى ئىنسانالر مۇسۇلمانالرنى 
ۋىزانتىيه، ساسانى ھۆكۈمدارلىرىغا قارىغاندا ياخشى كۆرگهن. مۇسۇلمانالرنىڭ ئادىل 
ئۆزلىرىنىڭ  كىرىشنى  ھاكىمىيىتىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ  خهلقلهر  كۆرگهن  مۇئامىلىسىنى 
ئاستىدىكى  ھاكىمىيهت  رهھبهرلهر  مۇسۇلمان  چۈنكى  بىلگهن.  دهپ  يولى  قۇتۇلۇش 

ئىنسانالرنىڭ دىن ۋه ئهقىدىسىگه ئارىالشمىغان.
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4. دەسلهپكى ئىچكى ماجراالر ۋە نهتىجىسى 

4.1. ھهزرىتى ئوسمان دهۋرى

ھهزرىتى ئوسماننىڭ 12 يىل داۋامالشقان خهلىپىلىگىنىڭ ئالدىنقى ئالته يىلىدا 
بولغان.  خاتىرجهم  تىنچ،  جهمئىيهت  ياشاپ،  ئىتتىپاقلىقتا  بىرلىك،  مۇسۇلمانالر 
كېيىنكى ئالته يىلىدا ئىچكى زىددىيهتلهر كهسكىنلىشىپ، ھهرخىل ماجراالر ئوتتۇرىغا 
چىققان. ئالدىنقى ئالته يىل ئىچىدىكى پاراۋانلىقنى ئىككى خهلىپه دهۋرىده قۇرۇلغان 
ياخشى  ھهرىكهتلىرىنى  فهتىھ  مۇسۇلمانالرنىڭ  يهنه  داۋاملىشىشى،  سىىستېمىنىڭ 
كۆرۈپ، دىققىتىنى ئىچكى سىياسهتكه قارىغاندا تاشقى سىياسهتكه كۆپراق قاراتقانلىقىغا 
يىلىنىڭ  ئالته  كېيىنكى  خهلىپىلىگىنىڭ  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى  مۇمكىندۇر.  باغالش 
باشالنغۇچىدا، يهنى مىالدىنىڭ 650-يىلىدىن باشالپ مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا كىچىك 
مهسىلىلهر كېلىپ چىققان. كۇفه، بهسىره، شام، مىسىر قاتارلىق مۇھىم يهرلهر ھهتتا 
پايتهخت مهدىنىده ھاكىمىيهتكه قارشى چىققۇچىالر ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان. بۇ 

مهسىلىلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت:
ھهزرىتى ئوسماننىڭ ۋالىالرنى تهيىنلهش سىياسىتى: خهلق بۇ سىياسهتتىن رازى 
ئۇمهييه  بهنى  ۋه  تۇغقانلىرى  يېقىن  ۋاقىتالردا  كۆپىنچه  ئوسمان  ھهزرىتى  بولمىغان. 
جهمهتىگه يېقىن بولغان كىشىلهرنى ۋالىلىققا تهيىنلىگهن. بۇ خىل سىياسهت ساھابىالر 
ھهدىيه  تۇغقانلىرىغا  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى  ئېلىنمىغان.  قارشى  قىزغىن  تهرىپىدىن 
بېرىشى، ئۇالرغا يهر-زېمىن ئايرىشى تهنقىد قىلىنغان ۋه خهلىپىگه قارشى پىكىرلهرنىڭ 

چىقىشىغا سهۋهپ بولغان. 
ھهزرىتى ئوسماننىڭ سىياسىتىنى تهنقىد قىلغان بهزى ساھابىالرغا قاتتىق مۇئامىله 
قىلىشى ۋه ئۇالرنى سۈرگۈن قىلىشقا ئۇرۇنىشى ئۇنى تهنقىدلهشكه يهنه بىر سهۋهپ 
يارىتىپ بهرگهن. بۇ ساھابىالرنىڭ بېشىدا ئهبۇ زهر سۇرىيهده مۇئاۋىيهنىڭ مالىيهدىن 
بهزى چىقىمالرنى قىلىشى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ئېھتىياجىدىن ئارتۇق مالالرنى موھتاجالر 
ئۈچۈن ئىشلهتمهي توپالپ ساقلىشىنى قاتتىق تهنقىد قىلغان. ئۇنىڭ بۇ پىكرى يوقسۇل 
خهلق بىلهن ھاكىمىيهتكه قارشى كىشىلهر تهرىپىدىن قارشى ئېلىنغان. بۇ ۋهقه يهنه 
ھاكىمىيهت بىلهن بايالرغا قارشى ھهرىكهتنىڭ باشلىنىشىغا سهۋهپ بولغان. نهتىجىده 
ئهھۋالنى  مۇئاۋىيه  ئېچىلغان.  ئارىسى  مۇئاۋىيهنىڭ  ۋالىسى  سۇرىيه  بىلهن  زهر  ئهبۇ 
بىلهن  ئهمرى  خهلىپىنىڭ  زهر  ئهبۇ  بىلهن  بۇنىڭ  قىلغان.  مهلۇم  ئوسمانغا  ھهزرىتى 

مهدىنه يېقىنىدىكى رهپهزه دېگهن يهرده تۇرۇشقا مهجبۇر بولغان. 
ھهزرىتى ئوسمان بهزى سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهرىپىدىن 
تائىفقا سۈرگهن قىلىنغان تاغىسىنىڭ ئوغلى ھاكهمنى مهدىنىگه قايتۇرۇپ كهلگهن. بۇ 
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ئهھۋال بهزى كىشىلهر تهرىپىدىن تهنقىد قىلىنىپ ھهزرىتى ئوسمانغا قارشى چىقىرىلغان 
ئىسياننىڭ سهۋهپلىرىدىن بىرىنى تهشكىل قىلغان. 

ھهزرىتى ئوسمان ھهر قايسى يهرلهرده ئوتتۇرىغا چىققان قىرائهتتىكى پهرقلهرنى 
تۈگۈتۈش ئۈچۈن، ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر دهۋرىده توپالنغان مۇسھاپنى زهيد ئىبنى سابىت 
نۇسخىسىنى  بىر  كۆپهيتكهن.  نۇسخا  يهتته  تهشكىللهپ  ھهيئهت  بىر  رهھبهرلىگىده 
بهزى  ئهۋهتكهن.  ۋىاليهتلهرگه  ھهرقايسى  نۇسخىلىرىنى  باشقا  قالدۇرۇپ،  مهدىنىده 
كىشىلهرنىڭ قولىدىكى سهھىپىلهرنى كۆيدۈرىۋهتكهن. مۇسۇلمانالر ھهزرىتى ئوسماننىڭ 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  لېكىن  ئېيتقان.  تهشهككۈر  ئۇنىڭغا  بولۇپ  خورسهن  ئىشىدىن  بۇ 
مهسئۇد بۇنىڭغا قارشى چىققان. كۇفهلىكلهر ئىسيان چىققان ۋاقىتىدا خهلىپىگه قارشى 

چىققانالرنى قانات ئاستىغا ئالغان. 
ھهزرىتى ئوسمان ھهرقايسى ۋىاليهتلهردىن مهدىنىگه كهلگهن كىشىلهرنى يىغىپ 
ئۆزىگه ئارتىلغان گۇناھالرنى قىلمىغانلىقىنى بايان قىلغان. قۇرئاننى ئانا نۇسخىدىن 
ئالالھ  بولغان  يىگانه  قۇرئاننىڭ  مهسىلىده  كۆيدۈرۋېتىش  قالغانلىرىنى  كۆپهيتىپ، 
مهرۋاننىڭ  تاغىسى  ئېيتقان.  قىلىنغانلىقىنى  دىققهت  ئهۋهتىلگهنلىكىگه  تهرىپىدىن 
كېيىن  قىلغانلىقى،  سۈرگۈن  تائىفقا  ئۇنى  رهسۇلۇلالھنىڭ  بولۇپ،  مهككىلىك 
تهيىنلىگهن  ۋالىلىققا  دېگهن.  بېرىلگهنلىكىنى  رۇخسهت  قايتىشىغا  مهككىگه  ئۇنىڭ 
كىشىلهرنىڭ بۇ ئىشقا ساالھىيهتلىك كىشىلهر ئىكهنلىگى، رهسۇلۇلالھنىڭ ئوسامهنى 
تهيىنلىگهنده كۆپ كىشىلهرنىڭ قارشى چىققانلىقىنى بايان قىلغان. ئابدۇلالھ ئىبنى 
ئهبۇ سهرھكه غهنىمهتتىن بهيتۇل مال ئۈچۈن ئايرىلغان مالدىن بهشته بىر قىسمىنى 
ھهدىيه قىلغانلىقى، بۇنىڭ 100 مىڭ دىنار بولىدىغانلىقى، بۇرۇنقى خهلىپىلهرنىڭمۇ 
ئابدۇلالھقا بۇ مىقداردا ھهدىيه بهرگهنلىكىنى ئېيتقان. تۇغقانلىرىغا بهرگهن مالنىڭ 
دۆلهت مېلى ئهمهس، ئۆزىنىڭ شهخسى مېلى ئىكهنلىكى، مۇسۇلمانالرنىڭ مېلىنى ئۆزى 

ياكى باشقىسى ئۈچۈن ئىشلهتمىگهنلىكىنى بايان قىلغان. 
تاپقان  تهركىپ  بهسىرهلىكلهردىن  كۇفه،  مىسىر،  ئېيىدا  ئاپرېل  656-يىلىنىڭ 
گۇرۇپالر  بۇ  چىققان.  يولغا  توپلۇشۇپ  قىلىپ  باھانه  ھهجنى  كۈچلهر  ئۆكتىچى 
خهلىپىنىڭ ۋهزىپىدىن ئېلىپ تاشلىنىشىنى ئارزۇ قىالتتى. ھهزرىتى ئهلى مىسىردىن 
كهلگهن ئاسىيالر بىلهن سۆزلهشكهن. بۇنىڭ بىلهن مىسىر ۋالىسى ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ 
تاشلىنىپ ھهزرىتى ئهبۇ بهكىرنىڭ ئوغلىنى ۋهزىپىگه تهيىنلىگهن. ئىسيانچى گۇرۇپالر 
مهملىكىتىگه قاراپ يولغا چىققان. ئهمما قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن قايتىپ كهلگهن. ھهزرىتى 
ئهلى ئۇالرنى نېمه ئۈچۈن قايتىپ كهلگهنلىكىنى سورىغان ۋاقىتىدا، مىسىرلىقالر يولدا 
بىر خهۋهرچىنىڭ ئۈستىدىن ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈشنى تهلهپ قىلغان بىر خهت تاپقانلىقىنى 
كهلگهن  مهدىنىگه  مىسىردىن  ۋالىسىدىن  مىسىر  خهتته  تېپىلغان  ئاختۇرۇپ  ئېيتقان. 
كىشىلهرنى قايتىپ بارغاندا ئۆلتۈرۈلىشى ھهزرىتى ئوسمان تهرىپىدىن بۇيرۇلغان. خهتته 
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خهلىپىنىڭ مۆھرى بار ئىدى. ئاخىرىدا بۇ خهت خهلىپىنىڭ ئېغىزىدىن كاتىپى مهرۋان 
ئوسماننى  ھهزرىتى  ئىسيانچىالر  ئهھۋالدا  بۇ  ئايدىڭالنغان.  يېزىلغانلىقى  تهرىپىدىن 
مهرۋاننى  پىالنلىغان  سۈيىقهست  ئۆزلىرىگه  ياكى  بېرىشنى  ئىستىپا  خهلىپىلىكتىن 
تاپشۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان. خهلىپه بۇ تهلهپلهرنى رهت قىلغان. بۇنىڭ بىلهن 
ئىسيانچىالر ھهزرىتى ئوسماننىڭ ئۆيىنى قورشاۋغا ئالغان. بىر گۇرۇپ ئىسيانچى ئۆيگه 

باستۇرۇپ كىرىپ ھهزرىتى ئوسماننى شېھىد قىلغان. 
ئۆمهرگه  ھهزرىتى  خهلىپه  ئالدىنقى  چوڭىيىشى،  يېشىنىڭ  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى 
نىسبهتهن يۇمشاق خۇيلۇق بولىشى، تۇغقانلىرىنىڭ ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېتىشى، 
كاتىپى مهرۋاننىڭ سهمىمىيهتسىزلىگى، پايتهخت مهدىنه ۋه باشقا ۋىاليهتلهرده ھاكىمىيهت 
كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىشىغا سهۋهپ بولغان. ۋىاليهتلهرنىڭ ياخشى باشقۇرۇلمىغانلىقى، 
ئاز  سانى  نىسبهتهن  ئاممىسىغا  كهڭ-خهلق  تهجرىبىسىزلىگى  ياش،  ۋالىالرنىڭ 
بۇ  ئىسيانچىالر  چىقارغان.  كهلتۈرۈپ  چىقىشىنى  ئوتتۇرىغا  ئىسيانچىالرنىڭ  بولغان 
ئهھۋالدىن پايدىلىنىپ مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمىنى بۇ قااليمىقانچىلىققا قاتنىشىشىقا 

قىشقىرتقان. 

4،2. ھهزرىتى ئهلى دهۋرى 

4.2.1. جهمهل ۋهقهسى

بۇ ۋهقه ھهزرىتى ئائىشىنىڭ تۆگىسى ئهتراپىدا يۈز بهرگهنلىكى ئۈچۈن تارىختا 
جهمهل ۋهقهسى دهپ ئاتالغان. 

خهلىپىلىككه  ئهلى  ھهزرىتى  كېيىن  قىلىنغاندىن  شېھىد  ئوسمان  ھهزرىتى 
تهيىنلهنگهن. ھهزرىتى ئهلى خهلىپىلىككه سايالنغاندىن كېيىن ئۇنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان 
مۇھىم ئىشالردىن بىرى ھهزرىتى ئوسماننىڭ قاتىللىرىنى تېپىپ جازاالش ئىدى. لېكىن 
ئىسيانچى  بىر  كېيگهن  بېشىغا  شهھهرنى  بولۇپ،  يوق  قاتىل  بىر  ئېنىق  ئوتتۇرىدا 
بولمايدىغانلىقنى  جازاالشقا  دهرھال  ئاسىيالرنى  بۇ  ئهلى  ھهزرىتى  ئىدى.  بار  گۇرۇپ 
ھېس قىلىپ، ھهزرىتى ئوسماننىڭ ۋالىلىرىدىن بىر قىسمىنى ئالماشتۇرغان. بۇنىڭدىن 
خهۋهر تاپقان تهلھا ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ۋه زۇبهير ئىبنى ئاۋۋام بهسره، كۇفه ۋالىلىقلىرىنى 
تهلهپ قىلغان. ھهزرىى ئهلى بۇ تهلهپلهرنى رهت قىلغان. مهككىگه كهتكهن ھهزرىتى 
شېھىد قىلىنغانلىقىدىن  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى  كېلىۋاتقاندا،  قايتىپ  مهدىنىگه  ئائىشه 
خهۋهر تاپقان. بۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئائىىشه تهلھا ۋه زۇبهير بىلهن بىرلىكته مهككىگه 
خهلققه  ھهققىده  ئۆلتۈرۈلگهنلىگى  گۇناھسىز  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى  كهلگهن.  قايتىپ 

خىتاپ قىلغان. ھهزرىتى ئوسماننىڭ مهككه ۋالىسى ھهزرىتى ئائىشىگه قېتىلغان. 
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بۇنىڭ بىلهن مهدىنىدىن كهلگهن ئۇمهييه جهمهتى ھهزرىتى ئوسماننىڭ بهسره، 
يهمهن ۋالىلىرى، تهلھا ۋه زۇبهير ھهزرىتى ئائىشىنىڭ رهھبهرلىگىده توپالنغان. ھهزرىتى 
ئائىشه بۇالرنى مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقىشقا تهۋسىيه قىلغان. لېكىن قوبۇل قىلمىغان. 
يولغا  قاراپ  بهسىرهگه  جامائهت  بۇ  قىلغان  تهلهپ  قاتىللىرىنى  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى 
كهلتۈرۈپ،  ئهسلىگه  تىنچ-ئامانلىقنى  بۇزغان  ئىسيانچىالر  ئائىشه  ھهزرىتى  چىققان. 
ئوتتۇرىسىدا  مۇسۇلمانالر  جازاالپ،  قاتىللىرىنى  ئوسماننىڭ  ئۆلتۈرۈلگهن  گۇناھسىز 

بىرلىك ئورنىتىش مهقسىدى بارلىقىنى ھهزرىتى ئهلىگه ئېيتقان. 
ھهزرىتى ئهلى ئهتراپىدىكىلهر بىلهن مهدىنىدىن ئايرىلىپ، كۇفه سىرتىدا كۈچىنى 
توپلىغاندىن كېيىن بهسىرهگه قاراپ يولغا چىققان. ھهزرىتى ئهلى كېلىشىم تۈزۈش 
ئۈچۈن قارشى تهرهپكه ئهلچى ئهۋهتكهن. ھهزرىتى ئائىشه، تهلھا ۋه زۇبهير قاتارلىق 
كىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ، ھهزرىتى ئهلىنىڭ خهلىپىلىگى ئهتراپىدا توپالنغان تهقدىرده، 
ھهزرىتى ئوسماننىڭ قاتىللىرىنى جازاالشنىڭ مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۇالرنى 
كۆرۈشۈشتىن  بۇ  كۆرۈشكهن.  بىلهن  زۇبهير  ۋه  تهلھا  ئهلى  ھهزرىتى  قىلغان.  قايىل 

ياخشى نهتىجه چىققان. 
بهسىرهنىڭ ھۇرهيبه دېگهن يېرىده ئىككى قۇشۇن بىر-بىرى بىلهن ئۇچراشقان. 
ئىدى.  يوق  نىيىتى  قىلىش  ئۇرۇش  ئائىشىنىڭ  ھهزرىتى  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى  ئهسلىده 
بىراق ئىككى تهرهپ ئۆزلىرىنى ئۇرۇش ئىچىده كۆرگهن. ھهزرىتى ئائىشه بىلهن ھهزرىتى 
ئهلى ئۇرۇش توختىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن. لېكىن بۇ تىرىشچانلىقنىڭ 
ئهتراپىدا  تۆگىسىنىڭ  مىنگهن  ئائىشىنىڭ  ھهزرىتى  ئۇرۇش  بولمىغان.  پايدىسى 
داۋامالشقان. ھهزرىتى ئائىشىنىڭ مىنگهن تۆگىسى ئۆلتۈرۈلگهنده ئۇرۇش توختىغان. 

مۇئامىله  ياخشى  ئۇرۇشقانالرغا  يېنىدا  ئۇنىڭ  ۋه  ئائىشه  ھهزرىتى  ئهلى  ھهزرىتى 
قىلغان. بهسىرهده بۇالڭ-تاالڭ قىلىشنى چهكلىگهن. ھهزرىتى ئائىشه ئىنىسى مۇھهممهد 
بىلهن بهسىرهدىن ئايرىلىپ ئالدى بىلهن مهككىگه بارغان. ھهج قىلغاندىن كېيىن 
ئۇرۇشتا،  تهلھا  ياشىغان.  يهرده  بۇ  ئاخىرغىچه  ھاياتىنىڭ  كېلىپ  قايتىپ  مهدىنىگه 

زۇبهير ئۇرۇش مهيدانىدىن يىراقلىشىۋاتقاندا ئۆلتۈرۈلگهن. 
جهمهل ۋهقهسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان 
ئىسالم  ئۇرۇشتۇر.  ئىچكى  قېتىملىق  بىرىنچى  تۈگۈمىگهن  كۈنىمىزگىچه  تهسىرى  ۋه 
ۋه  دىنىي  بىلهن  سهۋهپلهر  ھهرخىل  بىرلىكته  بىلهن  بولۇش  سىياسى  تارىخىدا 
باشالنغۇچى  ۋهقهلهرنىڭ  بولغان  سهۋهپ  چىقىشىغا  كېلىپ  مهسىلىلهرنىڭ  ئېتىقادىي 
بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ ۋهقه ئىسالم ئهقىدىسىده ئىمان-كۇفۇر چېگىرسى، ئىراده، 
بولۇشتا  تېمىسى  تارتىشما  مهسىلىلهرنىڭ  مۇھىم  قاتارلىق  قهدهر  ۋه  قازا  ئهركىنلىك، 

مۇھىم رول ئوينىغان.
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4.2.2. سىففىن ئۇرۇشى (مىالدىنىڭ 657-يىلى)

كۈچهيتىپ  ھاكىمىيىتىنى  ئىراقتا  كېيىن  ۋهقهسىدىن  جهمهل  ئهلى  ھهزرىتى 
سۇرىيه  ئوسماننىڭ  ھهزرىتى  ۋاقتىدا  مهدىنىدىكى  ئۇ  قىلغان.  پايتهخت  كۇفهنى 
ۋالىسى مۇئاۋىيهنى ئۆزىگه بهيئهت قىلىشقا چاقىرغان ئىدى. لېكىن ياخشى بىر نهتىجه 
ئالدىنقى  تهكرارلىغان.  يهنه  چاقىرىقنى  بۇ  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  جهمهل  ئااللمىغان. 
ئۈچ خهلىپىگه بهيئهت قىلغانالر بىلهن بىلله مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ئۆزىگه 
بهيئهت قىلغانلىقىنى ئېيتقان. مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئهلىگه ئىتائهت قىلىشقا قوشۇلمىغان. 
تاپقان  خهۋهر  بۇنىڭدىن  چىققان.  يولغا  قاراپ  شامغا  ئهلى  ھهزرىتى  بىلهن  بۇنىڭ 
دهرياسىنىڭ  فىرات  ئهسكهرلىرى  تهرهپنىڭ  ئىككى  ئۆتكهن.  ھهرىكهتكه  مۇئاۋىيهمۇ 

جهنۇبى ساھىلىغا يېقىن سىففىن تۈزلهڭلىكىده توپالنغان. 
ھهزرىتى ئهلى بۇ يهردىمۇ مۇئاۋىيهگه ئهلچى ئهۋهتىپ مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىگىنى 
بۇزماسلىقنى ۋه ئۆزىنىڭ خهلىپىلىگىنى ئېتىراپ قىلىشنى تهلهپ قىلغان. مۇئاۋىيه بۇ 

تهكلىپنى رهت قىلىپ ھهزرىتى ئوسماننىڭ قېنىنى تهلهپ قىلغان. 
ئىككى تهرهپنىڭ ئۆزئارا كۆرۈشۈشىدىن بىر نهتىجه چىقمىغان. بۇنىڭ بىلهن ھهر 
ئىككى تهرهپ ئهسكهرلىرىنى ئۇرۇش ھالىتىگه كهلتۈرگهن. ئاتلىق ۋه پىياده قىسىمالردىن 
تهشكىل تاپقان بۇ ئۇرۇش ئۈچ ئاي داۋامالشقان. بۇ ئۇرۇشتا ھهزرىتى ئهلىنىڭ قۇشۇنى 
مۇئاۋىيهنىڭ قۇشۇنىنى مهغلۇپ قىلىش باسقۇچىغا كهلگهن. ھهتتا ھهزرىتى ئهلىنىڭ 
ئهسكهرلىرى مۇئاۋىيهنىڭ چېدىرىغىچه يېقىنالشقان. مۇئاۋىيه ناھايىتى مۈشكۈل ئهھۋالدا 
قېلىپ، ئهمىر ئىبنى ئاسنىڭ تهۋسىيىسى بىلهن بۈيۈك شام مۇسھاپى (قۇرئان)نى بهش 
يېنىدىكى  ئهسكهرلهرمۇ  باشقا  تۇتقۇزغان.  ئادهمگه  بهش  چىگىپ  ئۇچىغا  نهيزىنىڭ 
قۇرئانالرنى نهيزىنىڭ ئۇچىغا چىگىپ، يۇقىرىغا كۆتۈرۈپ: «ئالالھنىڭ كىتابى سىلهر 
بىلهن ئوتتۇرىمىزدا ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر» دهپ ۋاقىرغان. شهكىلۋازلىق بىلهن ھهزرىتى 

ئهلى ۋه قۇشۇنىنى ئالالھنىڭ كىتابىنىڭ ھۆكمىگه چاقىرغان. 
ئىكهنلىگىنى  ھىيله  ئىشنىڭ  بۇ  قىسمى  كۆپ  قۇشۇنىنىڭ  ۋه  ئهلى  ھهزرىتى 
تاپقان  تهركىپ  قارىالردىن  قىلىۋاتقان،  ئۇرۇش  ئالدىدا  سهپنىڭ  لېكىن  بىلگهن. 
كۆرۈپ  پوالڭلىتىلغانلىقىنى  ھاۋادا  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئهسكهر،  يېقىن  مىڭغا   20
ئۇرۇشنى توختاتقان. ھهزرىتى ئهلى ئۇالرنى قايىل قىلىشقا تىرىشقان. ئۇنىڭ سۆزىگه 
كىرمىگهن ۋه كېيىن «خاۋارىجالر» دهپ ئاتالغان بۇ گوروھ، ھهزرىتى ئهلىنى چاقىرىق 
دۈشمهنلىرىگه  ئۇنى  ئهكسىچه  قىلىشنى،  ئىتائهت  كىتابىغا  ئالالھنىڭ  قىلىنىۋاتقان 
تاپشۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بۇنىڭ بىلهن ھهزرىتى ئهلى ئۇرۇشنى توختىتىشقا 
مهجبۇر بولغان. سىففىن ئۇرۇشى شام ۋه ئىراقتىن 1000غا يېقىن ئادهمنىڭ ئۆلىمى 
بىلهن ئاخىرالشقان. ھهزرىتى ئهلى قۇشۇندىكى بۇزغۇنچىالرنىڭ بېسىمى بىلهن مۇئاۋىيه 



70

ئىسالم تارىخى  

تهرىپىدىن تهلهپ قىلىنغان ھاكهم (ھۆكۈم قىلىش) تهكلىپىنى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر 
قالغان. سۇرىيهلىكلهر ئهمىر ئىبنى ئاسنى، ھهزرىتى ئهلى تهرىپىدىكىلهر ئهبۇ مۇسا ئهل 
ئهشئهرىنى ھاكهم (قازى) تهيىنلىگهن. قازىالر تهيىنلهنگهندىن كېيىن ئىككى تهرهپ 
ئوتتۇرىسىدا كېلىشىم تۈزۈلۈپ، 10 كىشى تهرىپىدىن ئىمزاالنغان. كېلىشىمگه ئاساسهن 
يهرده  دېگهن  جهندهل»  ئېيىدا «دۇمهتۇل  رامىزان  يىلنىڭ  شۇ  قازىالر  بېكىتىلگهن 
دېگهن  يىلى «ئهزرۇھ»  كىلهر  توپلىنالمىسا  يهرده  بۇ  ئهگهر  بولغان.  توپلىنىدىغان 

يهرده توپلۇنۇپ ھۆكۈملىرىنى ئېالن قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. 
ئهشئاس ئىبنى قهيس كېلىشىم مهزمۇنىنى ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئهسكهرلىرى ئالدىدا 
ئوقۇشقا باشلىغاندا بۇ قېتىم «ھۆكۈم پهقهت ئالالھقا خاستۇر» دهپ قارشى چىققۇچىالر 
بولغان. بۇ كىشىلهر بۇ قېتىم مهسىلىنىڭ چارىسىنى قازىغا ھاۋاله قىلغان ھهزرىتى 
ئهلىنى تهنقىدلهشكه باشلىغان. كېلىشىمدىن كېيىن ئىككى تهرهپ ئۇرۇشتا ئۆلگهن 
كىشىلهرنى دهپنه قىلغان. مۇئاۋىيه شامغا، ھهزرىتى ئهلى كۇفهگه قايتقان. خاۋارىجالر 

ھهزرىتى ئهلى قۇشۇنىدىن ئايرىلىپ كۇفهنىڭ ھارۇره يېزىسىغا كېلىپ يهرلهشكهن. 
قازىالر 658-يىلى «ئهزرۇھ»تا توپالنغان. ھهزرىتى ئهلى ۋه مۇئاۋىيه تهرىپىدىن 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  ئۆمهر،  ئىبنى  ئابدۇلالھ  بىرلىكته  بىلهن  ئادهم  ئارتۇق  دىن   400
قاتناشقان.  سۈپىتىده  كۆزهتچى  كىشىلهر  قاتارلىق  شۇبه  ئىبنى  مۇغىره  ۋه  زۇبهير 
قالدۇرۇپ،  خهلىپىلىكتىن  مۇئاۋىيهنى  بىلهن  ئهلى  ھهزرىتى  بىلهن  ئالدى  قازىالر 
خهلىپىنىڭ شۇرا (كېڭهش) تهرىپىدىن سايلىنىشىنى قارارالشتۇرغان. ئهمىر بۇنى قوبۇل 
قىلغاندهك كۆرۈنگهن. بۇ قارارنى ئالدى بىلهن ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى ئوقۇغان. نۆۋهت 
ئهمىرغا كهلگهنده ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىگه بهرگهن ۋهدىسىده تۇرماي، ھهزرىتى ئهلىنى 
ئهبۇ  جاكارلىغان.  تهيىنلىگهنلىكىنى  خهلىپه  مۇئاۋىيهنى  قالدۇرۇپ،  خهلىپىلىكتىن 
مۇسا ۋه ھهزرىتى ئهلى تهرهپدارلىرى بۇنىڭغا ئېتىراز قىلغان. ئهبۇ مۇسا بۇ ۋهقهدىن 
قاتتىق ئازابالنغان. شۇنىڭدىن باشالپ سىياسى ھاياتتىن پۈتۈنلهي قولىنى ئۈزگهن. 
زىددىيهتنى  ئهكسىچه  قىاللماسلىقنىڭ  ھهل  مهسىلىسىنى  خىالپهت  ۋهقهسى  ھاكهم 
تېخىمۇ ئۆتكۈرلهشتۈرىۋهتكهن. ئهمىر ئىبنى ئاس ۋه سۇرىيهلىكلهر مۇئاۋىيهنىڭ يېنىغا 
بېرىپ ئۇنىڭغا خهلىپه دهپ ساالم بهرگهن. ھهزرىتى ئهلى ۋه تهرهپدارلىرى بۇنى رهت 

قىلغان. 
مهجبۇر  قىلىشقا  كۈرهش  بىلهن  خاۋارىجالر  ئهلى  ھهزرىتى  كېيىن  ۋهقهدىن  بۇ 
قالغان. چۈنكى خاۋارىجالر ئۆزىنىڭ پىكرىگه قوشۇلمىغان كىشلهرنىڭ ھاياتتا قېلىشىغا 
يول قويمىغان. داۋاملىق ئىنتىقام ئېلىش تۇيغۇسى ئىچىده بولغان. ھهزرىتى ئهلىمۇ 
بۇ تۇيغۇ بىلهن ھهرىكهت قىلغان ئابدۇراخمان ئىبنى مۇلجهم ئىسىملىك بىر خاۋارىج 
تهرىپىدىن شېھىد قىلىنغان. خاۋارىجالر ھهزرىتى ئهلى ۋه ھهزرىتى ئوسماننى كاپىر 
دهپ قوبۇل قىلمىغانالرنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىنى ۋه بۇسهۋهپتىن ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى 
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ئېالن قىلغان. ھهزرىتى ئهلىنىڭ تىنىچلىقنى بهرپا قىلىش جهھهتتىكى تىرىشچانلىقى 
بىلهن  خاۋارىجالر  ئۇرۇشىدا  نهھرهۋان  نۇھايالدىكى  ئۈچۈن  بهرمىگهنلىكى  نهتىجه 
بىلهن  خاۋارىجالر  ئۆلتۈرۈلگهن.  قىسمى  كۆپ  خاۋارىجالرنىڭ  ئۇرۇشتا  بۇ  ئۇرۇشقان. 
قىلىنغان ئۇرۇش سىياسى تارىخ جهھهتتىن ھهزرىتى ئهلىنىڭ بۈيۈك غهلبىسى بولۇش 
مهنسۇپلىرىدا  كهلگۈسىدىكى  ئۇالرنىڭ  ۋه  قۇتۇلغانالر  ئۇرۇشتىن  بۇ  بىرلىكته  بىلهن 
ئىنتىقام ئېلىش تۇيغۇسىنى قالدۇرغان. ھهزرىتى ئهلى بۇ ھېس-تۇيغۇ بىلهن ھهرىكهت 

قىلغان ئابدۇراخمان ئىبنى مۇلجهم ئىسىملىك بىر خاۋارىج تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن. 
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4-باپ. ئهمهۋىيلهر

1. شهرق ئهمهۋىيلىرى (750-661)

1.1. قۇرۇلىشى

ئهمهۋىي دۆلىتى دېگهن ئاتالغۇ قۇرغۇچىسى مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇ سۇفياننىڭ بهنى 
ئۇمهييه جهمهتىگه مهنسۇپ بولغانلىقىدىن ئهمهۋىي دۆلىتى دهپ ئاتالغان. ئىسالمدىن 
ئىلگىرى قۇرهيش قۇشۇنىنىڭ قۇماندانلىقىنى بهنى ئۇمهييه، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ 

ئهجدادىدىن كهلگهنلهر ئۈستىگه ئالغان. 
ئهبۇ سۇفيان ۋه ئوغلى مۇئاۋىيه كۆپ سانلىق ئۇمهييه جهمهتى بىلهن بىرلىكته 
ئۇمهييه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بولغان.  مۇسۇلمان  كېيىن  فهتھىدىن  مهككىنىڭ 
ئوغۇللىرىغا دۆلهتنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدا ۋالىلىق ۋه كاتىپلىق ۋهزىپىسىنى بهرگهن. 
ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر ئهبۇ سۇفياننىڭ چوڭ ئوغلى يهزىدنى سۇرىيهنى فهتھى قىلىش 
ئىنىسى  يهزىدنىڭ  تهيىنلىگهن.  قۇماندانلىقىغا  قۇشۇننىڭ  ئهۋهتىلىدىغان  ئۈچۈن 
بولىشى  ۋاپات  يهزىدنىڭ  مىالدى 639-يىلى  قىلغان.  ياردهمچى  ئۇنىڭغا  مۇئاۋىيهنى 
بىلهن ھهزرىتى ئۆمهر مۇئاۋىيهنى شام ۋالىلىقىغا تهيىنلىگهن. مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئوسمان 
ھهزرىتى  ۋالىلىقنى  بۇ  بولغان.  ۋالىسى  باش  شامنىڭ  645-يىلى  مىالدى  دهۋرىده 
ئوسمان شېھىد بولغانغا قهدهر داۋامالشتۇرغان. بۇ ۋاقىت ئىچىده ئاناتولىيه تۇپراقلىرىغا 
ياز، قىش سهپهرلىرى باشالتقان. كۈچلۈك بىر ئارمىيه قۇرغان. شام رايۇنىدا ھهربىي، 

سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي جهھهتتىن ئاساس ئورناتقان. 
مۇئاۋىيه ھهزرىتى ئوسماندىن كېيىن خهلىپه سايالنغان ھهزرىتى ئهلىنى ئۇمهييه 
ئوغۇللىرىغا ئوخشاش خهلىپه دهپ تونىماي، بهيئهت قىلمىغان. ھهزرىتى ئوسماننىڭ 
تۇققىنى بولۇش ساالھىيىتى بىلهن ئۇنىڭ قاتىلىنى تهلهپ قىلغان. بۇ نىيىتىنى ئهمهلگه 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن شام خهلقىدىن ياردهم سورىغان. بۇ ۋاقىتتا ئۇمهييه ئوغۇللىرىنىڭ بىر 
قىسمى ھهزرىتى ئوسماننىڭ قېنىنى تهلهپ قىلغان ئۆكتىچى كۈچلهر بىلهن بىرلىشىپ 
جهمهل ۋهقهسىده ھهزرىتى ئهلىگه قارشى ئۇرۇشقان. جهمهل ئۇرۇشىدا غهلبه قىلغان 
ھهزرىتى ئهلى بىلهن ئۇنىڭغا بهيئهت قىلمىغان مۇئاۋىيه ئوتتۇرىسىدا سىففىن ئۇرۇشى 

يۈز بهرگهن. 
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يهرلهرنى  مۇھىم  بهزى  قارايدىغان  ئهلىگه  ھهزرىتى  باشالپ  مىسىردىن  مۇئاۋىيه 
ھهزرىتى ئهلىدىن تارتىۋالغان. ھهزرىتى ئهلىدىن كېيىن خهلىپه سايالنغان ھهزرىتى 
ھهسهن ئالته ئاي خهلىپىلىك قىلغاندىن كېيىن خهلىپىلىكتىن ۋاز كېچىپ مۇئاۋىيه 
بىلهن شهرتلىك كېلىشىم تۈزگهن. بۇ ئهھۋالدىن كېيىن مۇئاۋىيه ئىسالم دۇنياسىنىڭ 
تامامىنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغان. ئىسالم تارىخىدا ھهزرىتى ھهسهننىڭ خهلىپىلىكىنى 
مۇئاۋىيهگه تهسلىم قىلغان 661-يىل «بىرلىك يىلى» (ئامۇل جهمهئه) دهپ ئاتالغان. 
بۇنىڭ بىلهن بهش يىلدىن بېرى ئىككى خىل ھاكىمىيهت ئاستىدا باشقۇرۇلغان ئىسالم 
دۇنياسى مۇئاۋىيهنىڭ رهھبهرلىگىده بىرلهشكهن. ئهمهۋىي دۆلىتىنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن 

شام پايتهخت قىلىنغان. 
مۇئاۋىيه ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قېلىش ياكى دۆلهت زېمىنىنى كېڭهيتىشته 

سۇرىيهلىك ۋه يهمهن ئهسىللىك كهلب قهبىلىسىگه تايانغان. 
مۇئاۋىيهنىڭ خهلىپىلىككه ئولتۇرۇشى بىلهن ئىسالم دۇنياسىدا دۆلهت رهئىسىنىڭ 
خهلىپىگه  تۆت  ئالدىنقى  مۇئاۋىيه  بولغان.  ئۆزگىرىشلهر  يۈرگۈزۈشىدىمۇ  ھاكىمىيهت 
ئوخشىمايدىغان بىر ئۇسۇل بىلهن خهلىپه بولغان. تۆت خهلىپه مهسلىھهت يولى بىلهن 
سايالم ئارقىلىق خهلىپه بولغان بولسا، مۇئاۋىيه سىياسىي ۋه ھهربىي كۈرهش ئارقىلىق 
خهلىپىلىكنى قولغا كهلتۈرگهن. خىالپهت بىلهن ئاالقىسى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا 
ھهزرىتى ئوسماننىڭ قېنىنى تهلهپ قىلغان. ئۆزى ھاياتتا تۇرۇپ، ئوغلى يهزىدنى ۋهلى 
ئهھدى تهيىنلهپ، خهلىپىلىك ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان پادىشاھلىق تۈزۈمنى 
پادىشاھلىققا  خىالپهتنى  تهيىنلهپ،  ئهھدى  ۋهلى  ئوغلىنى  ئۇ  چىقارغان.  ئوتتۇرىغا 
باشقۇرۇلۇشقا  تهرىپىدىن  خانىدانلىق  دۆلهت  كېيىن  ئۆزگىرىشتىن  بۇ  ئايالندۇرغان. 

باشلىغان. 
مۇئاۋىيه ئوغلى يهزىدكه ۋهلى ئهھدى بولۇش سۈپىتى بىلهن بهيئهت قىلىش ئۈچۈن 
767-يىلى ھهرىكهتكه ئۆتۈپ، ھىجازدا تۇرۇۋاتقان ھهزرىتى ھۈسهين، ئابدۇلالھ ئىبنى 
بهيئىتىنى  قىسمىنىڭ  كۆپ  خهلقنىڭ  باشقا،  كىشىدىن  نهچچه  بىر  قاتارلىق  زۇبهير 
قىلغان  ئارقىلىق  ۋالىلىرى  ياكى  بىۋاسته  قهدهر  ئاخىرىغا  ھاياتىنىڭ  لېكىن  ئالغان. 
تهشهببۇسلىرىدا يۇقىرىدا ئىسمى ئېيتىلغان كىشىلهردىن ئۇيغۇن بىر جاۋاب ئااللمىغان. 
ئوغلى  تهدبىرلهرنى  ئېلىنىدىغان  قارشى  (مۇخالىپهتتىكىلهر)گه  ئۆكتىچىلهر  ئاخىرىدا 

يهزىدكه ۋهسىيهت قىلىپ 680-يىلى ۋاپات بولغان.
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1.2. خىالپهتنىڭ پادىشاھلىققا ئايلىنىشىغا قارشى ھهرىكهتلهر

1.2.1. كهرباال ۋهقهسى

ئهمهۋىي دۆلىتى قۇرۇلغاندا ھهزرىتى ئهلى تهرهپدارلىرى، ئىبنى زۇبهير ۋه خاۋارىجالر 
ئهمهۋىي خىالپىتىنىڭ قانۇنى ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بهزىلهر مۇسۇلمانالرنىڭ 

بىرلىگىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ئىتائهت يولىنى تالالپ، پاسسىپ قارشى تۇرغان. 
يهزىد ھاكىمىيهت بېشىغا چىققاندا مهدىنه ۋالىسى ۋهلىد ئىبنى ئۇتبهدىن ھهزرىتى 
ھۈسهين، ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ۋه باشقا ئۆكتىچى (مۇخالىپهتچى) كۈچلهردىن بهيئهت 
ئېلىشنى تهلهپ قىلغان. ۋهلىد ھۈسهين ۋه ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرنى يېنىغا چاقىرغان. 
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشماي مهككىگه قاچقان. ھهزرىتى ھۈسهين 

ۋالىنىڭ يېنىغا كېلىپ: 
- ماڭا ئوخشاش بىر ئادهم مهخپى بهيئهت قىلمايدۇ. سهنمۇ خهلقنىڭ ئالدىدا 
كېلىپ  ئهتىسى  ۋه  دېگهن   – بولمايسهن.  رازى  بهيئهتكه  بىر  قىلىنمىغان  ئاشكارا 
ۋهلىدنىڭ  ھۈسهين  ھهزرىتى  ئېيتقان.  قىلىدىغانلىقىنى  بهيئهت  ئالدىدا  خهلقنىڭ 
يېنىدىن ئايرىلىپ ھىجرىنىڭ 60–يىلى رهجهپ ئېيىنىڭ 28-كۈنى كېچىسى ئائىلىسى 

بىلهن مهككىگه قاراپ يولغا چىققان. 
ئايرىلغانلىقىدىن  مهدىنىدىن  قىلماي  بهيئهت  يهزىدكه  ھۈسهيننىڭ  ھهزرىتى 
خهۋهر تاپقان كۇفهلىكلهر ئۇنى خهلىپه قىلىش ئۈچۈن مهكتۇپ يېزىپ بىر ھهيئهت 
بىلهن ئهۋهتكهن. بۇ ئهھۋالدا ھهزرىتى ھۈسهين كۇفهدىكى ئهھۋالنى بىلىش ئۈچۈن 
ئاقىل  ئىبنى  مۇسلىم  ئهۋهتكهن.  كۇفهگه  ئاقىلنى  ئىبنى  مۇسلىم  ئوغلى  تاغىسىنىڭ 
خهۋهر  ھهرىكىتىدىن  بۇ  مۇسلىمنىڭ  ئالغان.  بهيئهت  ۋاكالىتهن  ھۈسهينگه  كۇفهده 
تاپقان يهزىد تىنچلىقپهرۋهر كۇفه ۋالىسى نۇمان ئىبنى بهشىرنى ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ 
تاشالپ، ئورنىغا بهسىره ۋالىسى ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى زىيادنى تهيىنلىگهن. يهزىد يېڭى 
بۇيرىغان.  ئۆلتۈرۈشنى  ياكى  چىقىرىشنى  شهھهردىن  ئاقىلنى  ئىبنى  مۇسلىم  ۋالىدىن 

نهتىجىده مۇسلىم ئىبنى ئاقىل ئۆلتۈرۈلگهن. 
680-يىلى  مىالدىنىڭ  ھۈسهين  ھهزرىتى  قالغان  خهۋهرسىز  ئهھۋالدىن  بۇ 
9-سىنتهبىرده ئائىلىسى، تۇغقانلىرى ۋه بهزى ئهگهشكۈچىلىرىنى ئېلىپ كۇفهگه قاراپ 
يولغا چىققان. ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر ۋه باشقىالر كۇفهگه 
كۇفهلىكلهرنىڭ  يولدا  يانمىغان.  قارارىدىن  ھۈسهين  قىلسىمۇ  تهۋسىيه  بارماسلىقنى 
خهۋهر  ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدىن  ئاقىلنىڭ  ئىبنى  مۇسلىم  ۋه  يانغانلىقى  بهيئهتلىرىدىن 
چىڭ  تۇققانلىرىنىڭ  بىر  ۋه  ئوغلى  ئاقىلنىڭ  ئىبنى  مۇسلىم  ئهھۋالدا  بۇ  تاپقان. 
قېلىش- ئهگهشكۈچىلىرىنى  ۋاقىتتا  بۇ  قىلغان.  داۋام  يولىغا  بىلهن  تۇرۇۋېلىشى 
قىسمى  بىر  بىلهن  بۇنىڭ  بهرگهن.  قويۇپ  ئىخىتىيارىغا  مهسىلىسىده  قالماسلىق 
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بىر  كىشىلىك   80 تهخمىنهن  قالغان  يېنىدا  بىرلىكته  بىلهن  ئائىلىسى  ئايرىلغان. 
گۇرۇپ بىلهن يولىنى داۋامالشتۇرۇپ، باغدادنىڭ غهربى جهنۇپ تهرىپىدىكى كهرباالغا 

يېتىپ بارغان. 
ھهزرىتى ھۈسهين ۋه يېنىدىكىلهرنى كۆزۈتۈش ئۈچۈن ئهۋهتكهن ھهربى قىسىمنىڭ 
قۇماندانى ھۆر ئىبنى يهزىد، ھۈسهين تهرهپدارلىرىنىڭ كهرباالغا يېتىپ كهلگهنلىكىنى 
يهرلهرگه  قوغدىنااليدىغان  ئهگهشكۈچىلىرىنى  ۋه  ھۈسهين  ۋالى  يهتكۈزگهن.  ۋالىغا 

كىرىۋېلىشقا يول قويماسلىقنى ۋه سۇ بهرمهسلىكنى بۇيرىغان. 
ھهزرىتى  ئۆمهرنى  ئوغلى  سهئىدنىڭ  زىياد  ئىبنى  ئۇبهيدۇلالھ  ۋالىسى  كۇفه 
ھۈسهينگه قارشى ئهۋهتكهن. ئۇ ۋاقىتالردا رهي ۋالىلىكىگه تهيىنلهنگهن ئۆمهر ئىبنى 
سهئىد بۇ ۋهزىپىنى مهجبۇر قوبۇل قىلغان. ھهزرىتى ھۈسهين ئۇالردىن كهلگهن يېرىگه 
ئۇرۇشقا  بويلىرىدا  چېگرا  ياكى  بارىدىغانلىقىنى  ئۆزى  يېنىغا  يهزىدنىڭ  قايتىشنى، 
تهلهپ  بۇ  يهتكۈزۈلگهن.  ۋالىغا  تهلهپ  بۇ  قىلغان.  تهلهپ  قويۇشىنى  يول  بېرىشقا 
قىلىنغان.  شهرت  بېرىش  يېنىغا  ۋالىنىڭ  بىۋاسته  قىلىنىپ،  رهت  تهرىپىدىن  ۋالى 
تهڭپۇڭ  بىر-بىرىگه  بىلهن  بۇنىڭ  قىلمىغان.  قوبۇل  شهرتنى  بۇ  ھۈسهين  ھهزرىتى 
بولمىغان ئىككى كۈچ ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش باشالنغان. بۇ ئۇرۇشتا ھهزرىتى ھۈسهين 
ۋه يېنىدىكىلهردىن 72 كىشى شېھىد بولغان. ھىجرىيىنىڭ 61-يىلى 10-مۇھهررهم 
(مىالدىنىڭ 682-يىلى 10-ئۆكتهبىر)ده مهيدانغا كهلگهن كهرباال قهتلىئامىدا ھهزرىتى 
كىشى  نهچچه  بىر  بىلهن  سىڭلىسى  قىزى،  ئۆمهر،  ئهلى،  بالىلىرىدىن  ھۈسهيننىڭ 

ھايات قالغان. 
ئۇبهيدۇلالھ ئىبنى زىياد قهتلىئامدىن ساق قالغانالرنى شامدا تۇرۇۋاتقان يهزىدكه 
ئهۋهتكهن. ئهسىرلهر شامدا بىر نهچچه كۈن تۇتۇپ تۇرۇلغاندىن كېيىن بىر مۇھاپىزهتچى 

ئهتىرتى بىلهن مهدىنىگه ئهۋهتىلگهن. 
ۋهقهسى  كهرباال  بولغان  بىرى  ۋهقهلىرىدىن  قانلىق  ئهڭ  تارىخىنىڭ  ئىسالم 
ئوتتۇرىغا  كىېيىن  ۋاقىتتا  ئهينى  ۋهقه  بۇ  سالغان.  قايغۇغا  قاتتىق  مۇسۇلمانالرنى 
چىقىدىغان ھهرىكهتلهرنىڭ باھانىسى بولۇپ، شىئىلىكنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋه تهرهققى 
قىلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. ئىسالم تارىخىدا بۇ ۋهقه كۆپ تارتىشىلىپ، ھهر خىل 

باھا ۋه يهكۈنلهر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

1.2.2. ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ۋهقهسى

ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير زۇبهير ئىبنى ئاۋۋامنىڭ ئوغلىدۇر. مۇئاۋىيه ھايات ۋاقتىدا 
چىققاندىن  تهختىگه  خىالپهت  قىلمىغاندهك،  بهيئهت  ئهھدىلىكىگه  ۋهلى  يهزىدنىڭ 
كېيىنمۇ ئۇنىڭغا بهيئهت قىلماي مهككىگه قاچقان. كهرباال ۋهقهسىدىن كېيىن يهزىدكه 

قارشى كۈچلهرنىڭ داھىسىغا ئايالنغان. 
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باستۇرۇش  مهدىنىلىكلهرنى  قىلغان  ئىسيان  كېيىن  ۋهقهسىدىن  كهرباال  يهزىد 
ئۈچۈن بىر قوشۇن ئهۋهتكهن. بۇ قۇشۇن ھارره ئۇرۇشىدا ئهمهۋىي ھاكىمىيىتىگه قارشى 
ئىسيان قىلغان مهدىنىلىكلهرنى يهڭگهن. بۇ قۇشۇن ئۇنىڭدىن كېيىن مهككىگه قاراپ 
يولغا چىققان. قۇشۇن قۇماندانىنىڭ يولدا ئۆلىشى بىلهن قۇماندانلىقنى ھۈسهين ئىبنى 
نۇمهير قولىغا ئېلىپ مهككىنى قورشاۋغا ئالغان. ئىككى ئايغا يېقىن داۋامالشقان قورشاۋ 
يهزىدنىڭ ئۆلۈم خهۋىرىنىڭ كېلىشى بىلهن توختىتىلغان. يهزىدنىڭ ئۆلگهنلىكىدىن 

خهۋهر تاپقان ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير ئۆزىنى خهلىپه دهپ جاكارلىغان.
كېيىن  ئايدىن  ئىككى  مۇئاۋىيهگه،  ئوغلى  كېيىن  ئۆلگهندىن  يهزىد  سۇرىيهده 
ئهمهۋىي  قىلىنغان.  بهيئهت  ھاكهمگه  ئىبنى  مهرۋان  بىلهن  ئۆلىشى  مۇئاۋىيهنىڭ 
ئوتتۇرىغا  بىلهن  بولىشى  ۋاپات  كهينى-كهينىدىن  خهلىپىنىڭ  ئىككى  ھاكىمىيىتىده 
چىققان بوشلۇقتا سۇرىيه ئهتراپىدىكى بهزى رايۇنالر ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرگه بهيئهت 
قىلىشقا تهييارالنغان. لېكىن مهرۋان ئىبنى ھاكهم قىسقا ۋاقىتتىن كېيىن ھاكىمىيىتىنى 

ئهسلىگه كهلتۈرگهن. 
تهختكه  ئۇ  چىققان.  ئابدۇلمهلىك  ئوغلى  تهختىگه  ئهمهۋىي  كېيىن  مهرۋاندىن 
چىققان چاغدا ھىجاز بىلهن ئىراققا ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير؛ سۇرىيه، مىسر، پهلهستىنگه 
ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان ھۆكۈمرانلىق قىلغان. ئىسالم دۇنياسى ئىككىگه ئايرىلغان. 
مۇسئاب،  تهيىنلىگهن.  ۋالى  بهسىرهگه  مۇسئابنى  ئىنىسى  زۇبهير  ئىبنى  ئابدۇلالھ 
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيردىن كۇفهنى تارتىۋالغان ھهم ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋانغا قارشى 

چىققان مۇختار ئهس ساقافىنى 687-يىلى مهغلۇپ قىلىپ ئۆلتۈرگهن. 
زۇبهيرنىڭ  ئىبنى  ئابدۇلالھ  691-يىلى  مىالدىنىڭ  مهرۋان  ئىبنى  ئابدۇلمهلىك 
ئىراق ۋالىسى مۇسئاب ئىبنى زۇبهيرگه قارشى قۇشۇن ئهۋهتكهن. بۇ قۇشۇن بىلهن 
باشقا  ھىجازدىن  بىلهن  بۇنىڭ  بولغان.  ۋاپات  يېڭىلىپ  مۇسئاب  ئۇرۇشتا  قىلىنغان 
پۈتۈن ۋىاليهتلهر ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋاننىڭ ھاكىمىيهت ئاستىغا ئۆتكهن. بۇنىڭغا 
ئهگىشىپ مىالدى 692-يىلىنىڭ باشلىرىدا ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان ھهججاج ئىبنى 
يۈسۈپ ئهس ساقافىنى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرگه قارشى ئهۋهتكهن. ھهججاج مهككىنى 
قورشاۋغا ئېلىپ مهنجاناقالر بىلهن تاش ئاتقان. ئالتى ئايغا قهدهر سۈرگهن قورشاۋدا 
مۇسۇلمانالر قىيىن ئهھۋالدا قېلىپ، يېمهك-ئىچمهكلىرى تۈگىگهن. ئابدۇلالھ ئىبنى 
زۇبهيرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ئۇنى تهركېتىشكه باشلىغان. يېنىدا ناھايىتى ئاز ئادىمى 
قالغان. ئابدۇلالھ ئانىسى ئهسما بىنتى ئهبۇ بهكىرنىڭ تهۋسىيىسىگه ئاساسهن تهسلىم 
بولماي، قهھرىمانالرچه ئۇرۇشۇپ شېھىد بولغان. (مىالدىنىڭ 692-يىلى) ئابدۇلالھ 
خهلىپىلىك  يىل   10 قىسمىغا  يېقىن  يېرىمىغا  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  زۇبهير  ئىبنى 

قىلغان.



78

ئىسالم تارىخى  

1.3. فهتىھلهر ۋه ئىسالم جۇغراپىيىسىنىڭ شهكىللىنىشى

ئهمهۋىي دۆلىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇ سۇفيان دۆلهتته تىنچلىقنى 
فهتىھلهر  دهۋرىده  ئۇنىڭ  باشلىغان.  فهتىھلهرگه  قايتىدىن  كېيىن  قىلغاندىن  بهرپا 

تۆۋهندىكى ئۈچ ئالدىنقى سهپته مهركهزلهشكهن: 
ھاكىمىيىتىدىكى  ۋىزانتىيه  قۇشۇنلىرى  سۇرىيه  ئهرمهنىستان:  ۋه  ئاناتولىيه   -1
ئاناتولىيهگه  باشلىغان.  يۈرۈشلهر  ھهربى  تۇپراقلىرىغا  ئهرمهنىستان  ۋه  ئاناتولىيه 
بۇ  قىلىنغان.  قېتىم  ئىككى  يىلدا  ئايرىلىپ،  دهپ  قىش  ۋه  ياز  يۈرۈشلهر  قىلىنغان 
ھهربى يۈرۈشلهرنىڭ مهقسىدى ۋىزانتىيهنىڭ پايتهختى ئىستانبۇل ئىدى. ئىستانبۇلنى 
مۇھاسىره قىلىش مۇئاۋىيه دهۋرىده باشالنغان. ئاناتولىيه ۋه ئىستانبۇلغا قارشى ھهربىي 
يۈرۈشلهر مۇئاۋىيه دهۋرىنىڭ ئاخىرىغىچه داۋامالشقان. بۇ ۋاقىتالردا رودۇس ۋه بهزى 

ئارالالر فهتىھ قىلىنغان. 
2- ماۋهرائۇننهھىر، خوراسان ۋه سىند (بۈگۈنكى پاكىستان) رايۇنلىرى: بۇ رايۇنالردا 
ئىراق ئهسكهرلىرى فهتىھلهرنى داۋامالشتۇرغان. خۇراساننىڭ بىر قىسمى توخارىستان 
ۋه كوھىستان فهتىھ قىلىنغان. سىجىستاندىكى قىسىمالر بهزى رايۇنالرنى فهتىھ قىلىپ 

كابۇلغا قهدهر ئىلگىرلهپ، جهيھۇندىن ئۆتۈپ بۇخارانى فهتىھ قىلغان. 
3- شىمالىي ئافرىقا: ئهمىر ئىبنى ئاس قۇماندانلىقىدىكى مىسىر قۇشۇنلىرى شىمالىي 
قىلىنغان  تهرىپىدىن  نافى  ئىبنى  ئۇقبه  باشلىغان.  ھهرىكهتلىرىنى  فهتىھ  ئافرىقىدا 
فهتىھلهرده شىمالىي ئافرىقىدا مۇھىم مۇۋاپپىقىيهتلهر قولغا كهلتۈرۈلگهن. ئۇقبه ھهربى 
گارنىزون سۈپىتىده كهيراۋان قۇرغان. ئۇنىڭ دهۋرىده بهربهرىلهرنىڭ ئىسالمغا كىرىشى 
ئىبنى  ئهمىر  تىزالنغان. 
مىسىرغا  كېيىن  ئاستىن 
ۋالى تهيىنلهنگهن مۇئاۋىيه 
دهۋرىدىمۇ  ھۇدهيج  ئىبنى 
داۋاملىشىپ،  فهتىھلهر 
دېڭىزدىن  قېتىم  تۇنجى 
ھهربى  ئارىلىغا  سىجىليا 

يۈرۈش قىلىنغان.
دهۋرىده  يهزىد 
زىددىيهتلهر  ئىچكى 
تهشكىللىك  تۈپهيلىدىن 
ھهرىكهتلىرى  فهتىھ 
ئهمهس.  مهلۇم  بولغانلىقى 

ئاسىيا قىتئهسىدىكى فهتىھلهر
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ئۇنىڭ دهۋرىده ئۇقبه ئىبنى نافى ئۆز تىرىشچانلىقى بىلهن شىمالىي ئافرىقىدا بهزى 
فهتىھلهرنى قىلغان. مهرۋان ئىبنى ھاكهم دهۋرىدىمۇ ئوخشاش سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن 

فهتىھ ھهرىكهتلىرى ئېلىپ بېرىاللمىغان. 
ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان دهۋرىده خوراسان، ۋىزانتىيه تۇپراقلىرى ۋه شىمالىي 
ئافرىقىدا ئىلگىرى فهتىھ قىلىنغان تۇپراقالرنىڭ بۇرۇنقى ئىگىلىرى دۆلهتتىكى ئىچكى 
زىددىيهتتىن پايدىلىنىپ، ئىلگىرىكى زېمىنلىرىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهتكه 
ساقلىغاندىن  بىخهتهرلىكنى  ئىچىده  دۆلهت  مهرۋان  ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  ئۆتكهن. 
باشلىغان.  ئهۋهتىشكه  يهرلهرگه  ئىمپېراتورلۇقىدىكى  ۋىزانتىيه  ئهسكهرلىرىنى  كېيىن 
زېمىنالرنى  قىلىنغان  فهتىھ  ئىلگىرى  قاتارلىق  كارتاجا  ۋه  قايراۋان  ئهسكهرلهر  بۇ 
شىمالىي  مهرۋان  ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  قىلغان.  فهتىھ  يهرلهرنى  يېڭى  قايتۇرۋېلىپ، 
ئافرىقىدىكى ۋىزانتىيه ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بهرگهن. بۇنىڭ بىلهن بىرگه خوراسان 
ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  ساقلىغان.  مۇقىملىقنى  تۇپراقلىرىدا  ۋىزانتىيه  ئاناتولىيهدىكى  ۋه 
شهرت- ئۈچۈن  فهتىھلهر  دهۋرىدىكى  ۋهلىد  مۇۋاپپىقىيهتلهر  بۇ  دهۋرىدىكى  مهرۋان 
شارائىت يارىتىپ بهرگهن. ئابدۇلمهلىك ئىچكى ئىسيانالرنى تىنجىتىپ، ۋاپات بولغان 
كهڭرى  بولغان  دهرياسىغىچه  جهيھۇن  ئوكياندىن  ئاتالنتىك  ۋهلىدكه  ئوغلى  ۋاقتىدا 

زېمىنالرغا ھاكىم بولغان كۈچلۈك بىر دۆلهتنى قالدۇرۇپ كهتكهن. 
ئىدى.  ھهججاج  ۋالىسى  باش  ۋىاليهتلىرىنىڭ  شهرق  دهۋرىده  ئابدۇلمهلىك 
تۈركىستاننى  مۇسلىمنى  ئىبنى  قۇتهيبه  تهيىنلهنگهن  ۋالىلىقىغا  خوراسان  ھهججاج 
فهتىھ قىلىشقا بۇيرىغان. قۇتهيبه تۈرك-ئهرهب چىگىرسى دهپ بېكىتىلگهن جهيھۇن 
705-يىلى)  (مىالدىنىڭ  كهلگهن.  يېتىپ  ماۋهرائۇننهھىرگىچه  ئۆتۈپ  دهرياسىدىن 
بۇخارا،  بهيكهنت،  تۇپراقالردا  بۇ  قۇشۇنلىرى  ئهرهب  قۇماندانلىقىدىكى  قۇتهيبه 
سهمهرقهنت قاتارلىق تۈرك شهھهرلىرىنى فهتىھ قىلغان. قۇتهيبه ئهڭ ئاخىردا پهرغانه-
كاشىغهر ئوتتۇرىسىدىكى تىجارهت يولىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن يۈرۈشكه ئاتالنغان. 
سۇاليمانغا  خهلىپه  ئالغان  ۋهزىپىدىن  ئۆزىنى  ئهمما  قازانسىمۇ،  مۇۋاپپىقىيهتلهر  بهزى 
قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن. تۈركىستاندا 100 يىلغىچه داۋامالشقان تۈرك-
ئهرهب ئۇرۇشىدا تۈركلهر ھهر ۋاقىت ئهرهبلهرگه قارشى تۇپراقلىرىنى قوغدىغان. ئهرهب 
ئىرقچىلىقى قىلغان بهزى ئهمهۋىي ھۆكۈمدارلىرى بۇ رايۇندىكى تۈركلهرنىڭ مۇسۇلمان 

بولىشىغا قارىماي ئېغىر باج-سىلىق قويغان. 
فهتىھلىرى  ئهمهۋىي  تۇپراقالردىكى  بۇ  بىلهن  ئۇسۇلى  قىلىش  ئىداره  خىل  بۇ 

ئۆمۈرلۈك بولمىغان ۋه تۈركلهرنىڭ ئىسالمغا كېرىشى كېچىككهن. 
قاسىم  ئىبنى  مۇھهممهد  (711-712)ده  دهۋرى  ئابدۇلمهلىك  بىن  ۋهلىد 
قىلىنغان.  فهتىھ  رايۇنى  سىند  تهرىپىدىن  قۇشۇنى  ئهمهۋىي  قۇماندانلىقىدىكى 
قىلىشتا  فهتىھ  «دهيبۇل»نى  شهھرى  پورت  بىر  قهدىمقى  جايالشقان  تۇپراقالرغا  بۇ 
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مۇسۇلمان ئهرهبلهر تۇنجى قېتىم كۈچلۈك بىر قۇرال بولغان مهنجاناقنى ئىشلهتكهن. 
ئۇالرنى  بېرىپ،  ئهركىنلىك  مۇسلىمالرغا  غهيرى  كېيىن  قىلغاندىن  فهتىھ  شهھهرنى 
زىممى سۈپىتىده ھىمايىسىگه ئالغان. بۇ شهكىلده ئىسالمىيهت ھىندىستان قۇرۇقلىقىغا 

يېتىپ بارغان. 
ۋهلىد دهۋرىده تارىق ئىبنى زىياد 711-يىلى بىر قۇشۇن بىلهن كېيىن ئۆزىنىڭ 
ئىسمى بىلهن ئاتالغان جهبهلى تارىق بوغۇزىنى كېسىپ ئۆتۈپ، ئىسپانىيهگه كهلگهن. 
كېيىنكى يىلى مۇسا ئىبنى نۇسهير قۇشۇننى باشالپ ئىسپانىيهدىن ئۆتۈپ فهتىھلهرنى 
داۋامالشتۇرغان. بۇ فهتىھلهر نهتىجىسىده ئىسالم دۇنياسىنىڭ چېگىرسى تۈركىستاندىن 
يهنه  دهۋرىده  ۋهلىد  كېڭهيگهن.  ھىندىستانغىچه  ئاناتولىيهدىن  فرانسىيىگىچه، 
فهتىھلهرنى  ئابدۇلمهلىك  ئىبنى  مهسلهمه  قۇماندانى  يۈرۈشلىرىنىڭ  ھهربى  ئاناتولىيه 

داۋامالشتۇرغان. 
سۇلهيمان ئىبنى ئابدۇلمهلىك دهۋرىده مهسلهمه ئىبنى ئابدۇلمهلىك قۇماندانلىقىدىكى 
ۋاپات  سۇلهيماننىڭ  مۇھاسىره  بۇ  ئالغان.  مۇھاسىرگه  ئىستانبۇلنى  قۇشۇنى  ئهمهۋىي 
بولۇشى بىلهن ئۇنىڭ ئورنىغا كهلگهن خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز تهرىپىدىن بىكار 

قىلىنىپ، قۇشۇن قايتۇرۇپ كېلىنگهن. 
مۇسا ئىبنى نۇسايردىن كېيىن ئهندهلۇستىكى ئهمهۋىي قۇشۇنلىرىنىڭ قۇماندانلىقىغا 
تهيىنلهنگهن ئابدۇراخمان ئهس ساقافى 717-718–يىللىرى ئارىسىدا فىرهنه تاغلىرىدىن 
بهزى  داۋامالشتۇرۇلۇپ  سهپهرلهر  بۇ  كېيىن  قىلغان.  يۈرۈش  ئىچىگه  فرانسىيه  ئۆتۈپ 
ئافرىقىدىن  شىمالىي  مۇسۇلمانالر  كهلتۈرۈلگهن. 720-721-يىللىرىدا  قولغا  فهتىھلهر 

سىجىليا ئارىلىغا تۇنجى ھهربى يۈرۈشىنى باشلىغان. 
خهلىپه ھىشام دهۋرىده ماۋهرائۇننهھىرگه ۋالى تهيىنلهنگهن ناسىر ئىبنى سهييار 
ئىلگىرى قۇتهيبه ئىبنى مۇسلىم تهرىپىدىن فهتىھ قىلىنغان زېمىنالرنىڭ كۆپ قىسمىنى 
ئهلجهزىره  ۋه  ئهرمهنىستان  ئهزهربهيجان،  تهرىپىدىن  ھىشام  قىلغان.  فهتىھ  تهكرار 
رايۇنىدا  كاۋكاز  مۇھهممهد  ئىبنى  مهرۋان  ئوغلى  تاغىسىنىڭ  تهيىنلهنگهن  ۋالىلىقىغا 
فهتىھلهر ئېلىپ بارغان. خهلىپه ھىشام 726-يىلىدىن باشالپ ئاناتولىيهگه يۈرۈشلهر 
بىر  ئابدۇلمهلىك  ئىبنى  مهسلهمه  بارغان  يېتىپ  قهيسهرىگه  يىلى  ئهينى  باشلىغان. 
يىلدىن كېيىن ئىزنىك ئهتراپىغا قهدهر يېتىپ كهلگهن. ھىشام تهرىپىدىن 730-يىلى 
ئۆتۈپ  فىرهنهلهردىن  گاپىكى  ئهل  ئابدۇرراخمان  تهيىنلهنگهن  ۋالىلىقىغا  ئهندهلۇس 
شىمالغا قاراپ ھهرىكهت قىلغان. لېكىن ئۇنىڭ قۇماندانلىقىدىكى ئهرهب قۇشۇنلىرى 
بىلهن چارالس مارتهلنىڭ ئهمرىدىكى فرهنك (ياۋرۇپا) ئهسكهرلىرى ئوتتۇرىسىدا مهيدانغا 
كهلگهن بهالتۇششۇھهدا (پۇۋهتيا) ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالر يېڭىلىپ، ئابدۇرراخمان ئهل 
گاپىكى شېھىد بولغان. بۇ ئۇرۇشتىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ غهربكه قاراپ ئىلگىرىلىشى 

توخىتىغان. 
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ئهمهۋىيلهر دهۋرىدىكى فهتىھلهر
ئوكياندىن  ئاتالنتىك  غهربته  دۇنياسى  ئىسالم  ئاخىرىدا  دهۋرىنىڭ  ئهمهۋىيلهر 

ئىسپانىيهنىڭ پىرهنه تاغلىرىغىچه، شهرقته جۇڭگۇ ۋه ھىندىستانغىچه كېڭهيگهن.

1.4. ئىچكى مهسىلىلهر

ئهمهۋىيلهر دهۋرىنىڭ ئاساسلىق ئىچكى مهسىلىلىرىدىن بىرى قهبىله ئۇرۇشلىرى 
ۋه بۇنىڭ ھاكىميهتكه كۆرسهتكهن تهسىرى ئىدى. ئهمهۋىي قهبىلىلىرىنىڭ سۇفيان 
ئايمىقى ھاكىمىيىتىنىڭ كۆپ سانلىق كۈچىنى ئىلگىرى سۇرىيهگه كېلىپ ئولتۇراقالشقان 
يهمهن ئهسىللىك كهلب قهبىلىسى تهشكىل قىلغان. مهرۋان ئىبنى ھاكهم دهۋرىدىن 
قهبىلىسى  قهيس  مهنسۇپ  ئهرهبلىرىگه  شىمال  بىلهن  قهبىلىسى  كهلب  باشالپ 
ئوتتۇرىسىدا ئۆتكۈر زىددىيهتلهر ئوتتۇرىغا چىققان. كهلب قهبىلىسى مهرۋاننى، قهيس 
قهبىلىسى ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرنى قوللىغان. سۇلهيمان ئىبنى ئابدۇلمهلىك دهۋرىده 
دهۋرىدىن  خهلىپه  بۇ  ئىگهللىگهن.  ساننى  كۆپ  ئهرهبلهر  جهنۇپلۇق  ھاكىمىيهتته 
باشالپ قهبىلىلهردىن بىرى دۆلهت رهئىسىنىڭ يېنىدا تۇرسا، قارشى چىققان قهبىله 
ئوتتۇرىسىدىكى  قهبىلىلهر  ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  ئۇچرىغان.  زۇلۇمالرغا  ھهرخىل 
ئۇرۇش-جېدهلنى توختىتىشقا تىرىشقان. يهزىد ئىبنى ئابدۇلمهلىك دهۋرىده قهبىلىلهر 
ئهرهبلهرنىڭ  شىمالدىكى  چىقىپ،  ئوتتۇرىغا  تهكرار  زىددىيهتلهر  ئوتتۇرىسىدىكى 
ئىگىدارچىلىقىدىكى دۆلهت ھاكىمىيىتى يهرلىك قهبىلىلهرگه بېسىم قىلغان. يهمهنلىك 
ئۆلتۈرۈلگهن.  مۇھهللهپ  ئىبنى  يهزىد  قىلغان  ئىسيان  بىلهن  ياردىمى  قهبىلىلهرنىڭ 
ئهڭ ئاخىرقى ئهمهۋىي خهلىپىسى مهرۋان ئىبنى مۇھهممهد شىماللىق قهبىلىلهرنى ئىداره 

قىلغان. 
ئهمهۋىيلهر دهۋرىنىڭ باشقا بىر ئىچكى مهسىلىسى قاتتىق ئۆكتىچى (مۇخالىپهتچى) 
بهيت  ئهھلى  ۋه  تهرهپدارلىرى  ئهلى  ھهزرىتى  قىلغان  تهشكىل  بىرىنى  گۇرۇپالردىن 
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ئىكهنلىكىنى  ھهققى  ئهۋالدىنىڭ  ئهلى  ھهزرىتى  خىالپهتنىڭ  ئىدى.  ھهرىكهتلىرى 
تهكىتلىگهن ئهلى تهرهپدارلىرى مۇئاۋىيه ئىبنى ئهبۇ سۇفيان دهۋرىدىن باشالپ ئهمهۋىي 
دۆلىتىگه قارشى قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىش بىلهن ئىسيان چىقارغان. مۇئاۋىيه ئۆز 
دهۋرىده رهسمىي ھهرىكهت قىلمىغان ئهلى ئهۋالدىنى نازارهت ئاستىدا تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ 
قىسمىنى  بىر  بۇالردىن  مۇئاۋىيه  قويمىغان.  يول  ئايلىنىشىغا  گۇرۇپقا  بىر  ئىسيانچى 
دىپلوماتىك يول بىلهن، بىر قىسمىنى قۇرال كۈچى بىلهن بېسىقتۇرغان. مهسىلهن، 
پارىستا ھهزرىتى ئهلىگه ۋاكالىتهن قارشىلىق كۆرسهتكهن ۋه دادىسى ئىىنىق بولمىغان 
زىياد ئىبنى ئهبىھنى ئهبۇ سۇفيان نهسلىگه قوشۇپ، بىر تۇققۇنۇم دهپ ئېالن قىلىپ 
جىمىقتۇرغان. خۇتبىلهرده ھهزرىتى ئهلىگه ھاقارهت قىلىشقا قارشى چىققان ھۇجرى 

بىن ئهدىي قاتارلىق كىشىلهر ۋه بهزى ئهلى تهرهپدارلىرى ئۆلتۈرۈلگهن. 
مۇختار ئىبنى ئهبى ئۇبهيد ئهس ساقافى ئهلى ئهۋالدىنىڭ ھهققىنى قوغداشنى 
مهقسهت قىلىپ ئهمهۋىيلهرگه قارشى ئىسيان كۆتۈرگهن. لېكىن ئۇنىڭ ھهرىكىتى ئهلى 
ئهۋالدى ۋه تهرهپدارلىرى تهرىپىدىن سهمىمى دهپ قارالماي شۈبھىلىك بىلهن قارالغان. 
يهزىد دهۋرىدىن باشالپ ئهمهۋىيلهرگه قارشى ھهرىكهتلهرنىڭ ئىچىده بولغان مۇختار 
ئالدىدا ئىلگىرى ئىبنى زۇبهير بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلغان. لېكىن ئۇنىڭ كۈتكهن 
يهردىن چىقمىغانلىقىغا قاراپ ئۇنىڭغا قارشى ھهرىكهتكه ئۆتۈپ كۇفه، ئهزهربهيجان، 
ئىسپاھان، مۇسۇل قاتارلىق يهرلهرنى بېسىۋالغان. ئهينى ۋاقىتتا ئهمهۋىي خهلىپىسى 
ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان ئۈچۈنمۇ تهھدىت بولۇشقا باشلىغان. مۇختار ئىبنى ئۇبهيد 

687-يىلى مۇسئاب ئىبنى زۇبهير تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن.
ئابدۇلمهلىك  ئىبنى  ھىشام  ئهلى،  ئىبنى  زهيد  نهۋرىسى  ھۈسهيننىڭ  ھهزرىتى 
دهۋرىده ئىسيان چىقارغان ۋه ئۆلتۈرۈلگهن (740) ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسيان كۆتۈرگهن 
ئوغلى يهھيا ئىبنى زهيدمۇ دادىسى بىلهن ئوخشاش ئاقىۋهتكه ئۇچرىغان. (743) بۇ 
ئىبنى  ئابدۇلالھ  نهۋرىلىرىدىن  تالىپنىڭ  ئهبۇ  ئىبنى  جهپهر  قىلغان  ئىسيان  ۋاقىتتا 

مۇئاۋىيهمۇ بېسىقتۇرۇلۇپ كېيىن ئۆلتۈرۈلگهن. (746)
ئىسيانالرنى  بۇ  دۆلهتنىڭ  ۋه  ئىسيانلىرى  خاۋارىجالرنىڭ  دهۋرى  ئهمهۋىي 
باستۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرى بىلهن ئۆتكهن. بۇ ئىسيانالر ئهمهۋىيلهر 
ۋالىلىرى  بهسىره  كۇفه،  دهۋرىده  مۇئاۋىيه  بولغان.  مهىسىله  ئىچكى  مۇھىم  ئۈچۈن 
ئىسيانالرنى رهھىمسىزلهرچه باستۇرغان. مۇئاۋىيه يهنه ھهزرىتى ئهلى تهرهپدارلىرىنىڭ 
خاۋارىجالرغا بولغان دۈشمهنلىكىدىن پايدىلىنىپ بۇ ئىككى تهرهپنى ئۆزئارا ئۇرۇشقا 
قالغان  ھاياتتا  ئهمما  بولسىمۇ  قالغان  ئاز  ئۆلۈپ  ئۇرۇشالردا  سانى  بۇالرنىڭ  سالغان. 
خاۋارىجالر  بولغان.  تۇيغۇسىدا  ئېلىش  ئىنتىقام  داۋاملىق  قۇشۇلغانالر  يېڭىدىن  ۋه 
بىر مۇددهت ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرنى قوللىغان. لېكىن ئۇنىڭ خاۋارىجالرنىڭ كۆز 
ئاۋۋام  ئبنى  زۇبهير  ئهلى،  ھهزرىتى  ئوسمان،  ھهزرىتى  قوللىمايدىغانلىقى،  قارشىنى 



83

ئهمهۋىيلهر  

ۋه تهلھا ئىبنى ئۇبهيدۇلالھ ھهققىده ياخشى قاراشتا ئىكهنلىكىنى بىلگهندىن كېيىن 
ئۇنىڭدىن ۋاز كهچكهن. 

مهرۋان ئىبنى ھاكهم ۋه ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان دهۋرىدىمۇ ئىراقتىن باشالپ، 
خاۋارىج  چىققان  ئوتتۇرىغا  رايۇنلىرىدا  قايسى  ھهر  ئارىلىنىڭ  يېرىم  ئهرهب  ۋه  ئىران 
ئىسيانلىرى، ھهججاجقا ئوخشاش ئهمهۋىي ۋالىلىرى تهرىپىدىن باستۇرۇلغان. خاۋارىج 
ئېرىشىپ،  مۇئامىلىگه  ياخشى  دهۋرىده  ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر  گۇرۇپالر  باشقا  ۋه 
دهردىگه دهرمان تاپقانلىقى ئۈچۈن قارشىلىق ھهرىكهتلىرىنى توختۇتۇپ، ئۆمهر ئىبنى 
ئىلگىرىكىدهك  ۋاقىتلىرىدا  ئاخىرقى  ئهمهۋىيلهرنىڭ  قىلغان.  بهيئهت  ئابدۇلئهزىزغا 
پاراللىل  بىلهن  زهئىپلىشى  خانىدانلىقنىڭ  ئهمما  بولمىسىمۇ  ئهھۋالالر  خهتهرلىك 
ئىسيانالرمۇ كۆپهيگهن. بۇ ئىسيانالر شىمالىي ئافرىقىغىچه كېڭهيگهن. مىالدى 720-
يىلى باشالنغان خاۋارىج ئىسيانلىرى 20 يىلدىن كېيىن كېڭىيىپ ناھايىتى خهتهرلىك 

ئهھۋالغا كهلگهن. خاۋارىجالر بۇ دهۋرده ھهر خىل پىرقىالرغا بۆلۈنگهن. 
دهۋرىدىكى  ئهمهۋىيلهر  ئىسيانلىرىمۇ  قۇماندانالرنىڭ  ۋه  شهخس  مهشھۇر  بهزى 
ئىچكى مهسىلىلهرگه كىرىدۇ. ئهمهۋىي قۇماندانلىرىدىن ھارىس ئىبنى ھادىس ئىبنى 
ئېلىشنى  جىزيه  خهلقتىن  يهرلىك  قىلغان  قوبۇل  ئىسالمىيهتنى  دۆلهتنىڭ  سۇرهيج 
داۋامالشتۇرىشىغا ۋه ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالرغا ئىككىنچى سىنىپ مۇئامىله قىلىشىغا 
قارشى خۇراساندا ئىسيان كۆتۈرگهن. بۇ يهردىكى غهيرى مۇسلىم يهرلىك خهلق ھهر 
خىل ئهرهب قهبىلىلىرى ۋه تۈركلهرنىڭ ياردىمىغا ئېرىشكهن. ھارىس 10 يىل مۇرجىئه 
ۋاقىتتا  بۇ  ئۇرۇشقان.  بىلهن  ۋالىلىرى  ئهمهۋىي  تىرىشىپ،  تارقىتىشقا  مهزھىپىنى 
ئهمهۋىيلهرگه قارشى ئىسيان قىلغان جۇدهيد ئىبنى ئهلى ئهل كىرمانى ئىسىملىك بىر 
شهخس بىلهن ئالدىدا كېلىشكهن، كېيىن ئارىسى ئېچىلغان. ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا 

يۈز بهرگهن ئۇرۇشتا ھارىس ئىبنى سۇرهيج ئۆلگهن. (746) 
ئهشئاس  ئىبنۇل  شهخس  بىر  يهنه  قىلغان  ئىسيان  قارشى  ئهمهۋىيلهرگه 
(ئابدۇراخمان ئىبنى مۇھهممهد) ئىدى. ئۇ ئىلگىرى ئهمهۋىي تهرهپدارى ئىدى. كېيىن 
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهيرنى قوللىغان. كېيىن يهنه تهكرار ئهمهۋىيلهرگه قوشۇلۇپ ئۇالر 
شهرقنى  تهيىنلهنگهن.  ۋالىلىقىغا  رهي  ئۇرۇشۇپ،  بىلهن  خاۋارىجالر  بىرلىكته  بىلهن 
فهتھى قىلىشقا ئهۋهتكهن ھهججاج ۋه ئهمهۋىي ھاكىمىيىتىگه قارشى ئىسيان كۆتىرىپ، 
خهلىپىلىگىنى ئېالن قىلغان. ئهمهۋىي ھاكىمىيىتىدىن رازى بولمىغان پۈتۈن گوروھالرنى 
ئهتراپىغا توپلىغان. ھهججاج ئهۋهتكهن قۇشۇننى يېڭىپ ئىراققا كىرىپ بهسىره ۋه 
كۇفهنى ئالغان. لېكىن 701-يىلى ھهججاج بىلهن بولغان ئۇرۇشتا كهينى-كهينىدىن 

يېڭىلىپ، ئۆزىنى قايتىدىن ئوڭشىيالمىغان.
ئهمهۋىيلهر دهۋرىدىكى ئىچكى مهسىلىلهردىن يهنه بىرى ئائىله ئوتتۇرىسىدىكى 
زىددىيهتلهر ئىدى. ۋهلى ئهھدى بېكىتىشنى تالالش ۋه قارار ئۆزگهرتىشلهر خانىدان 
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ئۆلۈم  ئاقىۋىتى  ھهتتا  قىلغان.  پهيدا  زىددىيهتلهرنى  ھهرخىل  ئوتتۇرىسىدا  ئهزالىرى 
بىلهن ئاخىرالشقان زىددىيهتلهرنىمۇ كهلتۈرۈپ چىقارغان. 2-ۋهلىد، 3-يهزىد ئىبنى 
ۋهلىدنىڭ رهھبهرلىگىدىكى بىر ئىسياندا ئۆلتۈرۈلگهن. 3-يهزىدنىڭ ئورنىغا كهلگهن 
ۋالىسى  ئهزهربهيجان  قىلمىغان  ئېتىراپ  خهلىپىلىگىنى  ئۇنىڭ  ۋهلىد  ئىبنى  ئىبراھىم 
ئائىلىسىدىن  ئهمهۋىي  چۈشۈرۈلگهن.  تهختتىن  تهرىپىدىن  مۇھهممهد  ئىبنى  مهرۋان 
سۇلهيمان ئىبنى ھىشام مهرۋان ئىبنى مۇھهممهدكه قارشى ئىسيان كۆتۈرگهن. خانىدان 
قۇماندانالر  ۋه  ۋالى  دۈشمهنلىك  ھهسهت،  چىققان  ئوتتۇرىغا  ئارىسىدا  مهنسۇپلىرى 

ئوتتۇرىسىدا پارچىلىنىشنى كهلتۈرۈپ چىقارغان.

1.5. تاشقى مۇناسىۋهتلهر

ئهمهۋىيلهر ھاكىمىيهت تىكلىگهنده ساسانى ئىمپېراتورلۇقى يىقىلىپ، بۇ دۆلهتنىڭ 
نهتىجىسىده  بۇنىڭ  ئىدى.  ئۆتكهن  ئاستىغا  ھاكىمىيىتى  مۇسۇلمانالرنىڭ  تۇپراقلىرى 
تۆت خهلىپه دهۋرىده باشالنغان تۈرك دۇنياسى ۋه بهربهرىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 
ئهمهۋىيلهر دهۋرىدىمۇ كۈچىيىپ، بۇ ئىككى مىللهت بۈيۈك نىسبهتته ئىسالمغا كىرگهن. 
بۇ ۋاقىتتا فهتىھلهر ماۋهرائۇننهھىر، سىند (بۈگۈنكى پاكىستان)، ئهندهلۇس (بۈگۈنكى 
ۋه  كاۋكاز  فرانسىيهدىن  چېگىرسى  دۆلهتنىڭ  بارغان.  يېتىپ  قهدهر  ئىسپانىيه)غا 
ھىندىستانغىچه كېڭهيگهن. بۇنىڭدا فهتىھ ھهرىكهتلىرى ۋه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىزنىڭ 
تىرىشچانلىقىنىڭ رولى چوڭ بولغان. بۇ فهتىھلهرنىڭ شىمالىي ئافرىقىدا بهربهرىلهر ۋه 
ئوتتۇرا ئاسىيادا تۈركلهر ئارىسىدا ئىسالمىيهتنىڭ تىز سۈرئهتته تارقىلىشىغا پايدىسى 
بولغان. تۈركلهر ۋه بهربهرىلهر كېيىنكى ۋاقىتالردا ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشى ۋه ئىسالم 

مهدهنىيىتىنىڭ شهكىللىنىشىده مۇھىم تۆھپىلهرنى قوشقان.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده باشالنغان ۋىزانتىيه ئىمپېرىيىسى بىلهن بولغان 
ئاق  شىمالى،  ئافرىقىنىڭ  سۇرىيه،  داۋامالشقان.  دهۋرىدىمۇ  خهلىپه  تۆت  مۇناسىۋهت 
دېڭىزدىكى ئارالالر ۋه ۋىزانتىيهنىڭ ئاناتولىيه تۇپراقلىرىدىكى ۋهزىيهت مۇسۇلمانالرنىڭ 
پايدىسىغا قاراپ تهرهققى قىلغان. بۇ تهرهققىيات ۋه كېڭىيىش ئهمهۋىيلهر دهۋرىدىمۇ 
ئاناتولىيهگه  يىلى  ھهر  باشالپ  663-يىلىدىن  قۇشۇنلىرى  ئهمهۋىي  داۋامالشقان. 
مۇھاسىرگه  قېتىم  نهچچه  بىر  ئىستانبۇل  باشالپ  668-يىلىدىن  قىلغان.  يۈرۈشلهر 
ئېلىنغان بولسىمۇ ئهمما نهتىجه چىقمىغان. ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان 685-يىلىدىكى 
ۋىزانتىيه  ئۆتكهن  ھۇجۇمغا  قارشى  تۇپراقلىرىغا  ئهمهۋىي  تۈپهيلىدىن  ئۇرۇش  ئىچكى 
ئىمپېرىيسى بىلهن تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزاالشقا مهجبۇر بولغان. بۇ تىنچلىق ئۇزۇن 
داۋامالشمىسىمۇ ئهمما ئىچكى مهسىلىلهر بىلهن بېشى دهرتته قالغان ئهمهۋىي دۆلىتىنى 
بىر نهچچه يىل خاتىرجهم قىلغان. ئابدۇلمهلىك ۋىزانتىيهگه تۆلهشكه مهجبۇر قالغان 
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سېلىقنى ئۆزى باستۇرغان پۇل بىلهن تۆلهشنى تهلهپ قىلغاندا بۇ تىنچلىق بوزۇلۇپ، 
695-يىلىدىن باشالپ ئۇرۇش تهكرار باشالنغان. 

1.6. ئاغدۇرۇلىشى

ئهمهۋىي دۆلىتى ئابباس ئوغۇللىرىنىڭ 718-719-يىللىرىدىن باشالپ 30 يىلغىچه 
يىقىلغان.  750-يىلى  نهتىجىسىده  كۆرسىتىشى  قارشىلىق  داۋامالشتۇرغان  مۇنتىزىم 
يىقىلىشىنى  دۆلهتنىڭ  قوشۇپ،  كۈچ  ھهرىكىتىگه  ئابباسىيالر  سهۋهپلهر  تۆۋهندىكى 

تىزالتقان. 
1. باشتا ئهلى تهرهپدارلىرى ۋه خاۋارىجالر بىلهن بىرگه ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبهير، 
ئىبنۇل ئهشئاس، ھارىس ئىبنى سۇرهيج، يهزىد ئىبنى مۇھهللهپ قاتارلىق كىشىلهرنىڭ 
خهلىپىسى  ئهمهۋىي  ئاخىرقى  بولۇپمۇ  ئاجىزالتقان.  كۈچىنى  دۆلهتنىڭ  ئىسيانلىرى 
مهرۋان ئىبنى مۇھهممهد دهۋرىده سۇرىيه، ئىراق، ھىجاز ۋه خوراساندا مهيدانغا كهلگهن 

ئىسيانالرنىڭ تهسىرى كۈچلۈك بولغان. 
2. شىمال ۋه جهنۇپ ئهرهبلىرى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتلهر ۋه بۇالرغا باغلىق 
ئىسيانالر دۆلهتنى ئاجىزالتقان. ھهربىي تۈزۈمنىڭ قهبىله ئاساسىغا تايىنىشى، خهلىپه ۋه 
ۋالىالرنىڭ قهبىله زىددىيهتلىرىگه ئارىلىشىشى، قهبىلىلهر ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهتنى 
تايىنىشى  ئهرهبلهرگه  شىمالدىكى  خهلىپىسىنىڭ  ئهمهۋىي  ئاخىرقى  كۈچهيتىۋهتكهن. 
بۇنىڭغا قاراپ جهنۇپلۇق ئهرهبلهرنىڭ دۆلهتكه قارشى چىقىشى دۆلهتنىڭ يىقىلىشىنى 

تىزالتقان. 
بولىشىنى  يىراق  ھاياتتىن  دىنىي  قىسمىنىڭ  كۆپ  خهلىپىلىرىنىڭ  ئهمهۋىي   .3
ئويۇن-تاماشاغا  خهلىپىلهرنىڭ  قويغان.  تهرتىپكه  كۈن  داۋاملىق  كۈچلهر  قارشى 
خانىدانلىق  قىلماسلىقى،  ئهستايىدىل  ئىشلىرىنى  دۆلهتنىڭ  بولىشى،  ھىرىسمهن 

ئارىسىدىكى زىددىيهت قاتارلىق ئامىلالر دۆلهتنىڭ يىقىلىشىغا سهۋهپ بولغان. 
ئىراق،  سۇرىيه،  مۇھهممهد  ئىبنى  مهرۋان  خهلىپسى  ئهمهۋىي  ئاخىرقى  ئهڭ 
ھىجازدا مهيدانغا كهلگهن ئىسيانالرنى باستۇرۇشقا تىرىشىۋاتقاندا ئابباسىيالر ھهرىكىتى 
تېخىمۇ تىزالنغان. خوراساندا تۇرۇۋاتقان ئهبۇ مۇسلىم ئابباس ئوغۇللىرى تهرىپىدىن 
مهۋالىالرنىڭ  بولۇپمۇ  خهلقلهرنىڭ  خوراساندىكى  كهلتۈرۈلۈپ،  بېشىغا  ھهرىكهتنىڭ 
ياردىمىنى قولغا كهلتۈرگهن. ئهبۇ مۇسلىم خۇراسانى 747-يىلى ھهرىكهتنى باشالپ، 
ئهمهۋىي قۇشۇنىنى يېڭىپ ئىراققا قهدهر ئىلگىرلهپ، 749-يىلى كۇفهنى تارتىۋالغان. 
بۇ ۋاقىتتا ئىلگىرى بۇ يهرگه كهلگهن ئابباس ئائىلىسىدىن ئهبۇ ئابباس ئۆزىنى خهلىپه 
دهپ جاكارلىغان. ئابباس ئائىلىسى ۋه تهرهپدارلىرى دۆلهتنىڭ ھهممه يېرىنى قولغا 
كهلتۈرگهن. ئهڭ ئاخىرقى ئهمهۋىي خهلىپىسى مهرۋان ئىبنى مۇھهممهد ئهبۇ ئابباسنىڭ 
تاغىسى ئابدۇلالھ ئىبنى ئهلى رهھبهرلىگىدىكى ئابباسىي قۇشۇنى بىلهن زاپ سۈيى 
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يېنىدا قىلىنغان ئۇرۇشتا يېڭىلىپ، سۇرىيه ئارقىلىق مىسىرغا قاچقان. مهرۋان كېيىن 
تۇتۇلۇپ ئۆلتۈرۈلگهن. بۇنىڭ بىلهن شهرق ئهمهۋىي خاندانلىقى ئاغدۇرۇپ تاشالنغان. 

(750)

2. غهرب (ئهندەلۇس) ئهمهۋىيلىرى
فهتىھ  711-يىلى  تهرىپىدىن  مۇسۇلمانالر  ئىسپانىيه)  (كۈنىمىزدىكى  ئهندهلۇس 
-756 750-يىلىدىن  ئهمهۋىيلهرنىڭ،  قهدهر  750-يىلىغا  كېيىن  قىلىنغاندىن 
يىلىغىچه ئابباسىيالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا قالغان. 756-يىلى قۇرۇلغان ئهندهلۇس 
ئهمهۋىيلىرىدىن ئىلگىرىكى بۇ دهۋر «ۋالىالر دهۋرى» دهپ ئاتالغان. بۇ دهۋرده مۇسۇلمان 
ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  فهتھىنى  ياۋرۇپانىڭ  تۇرۇپ،  قىلىپ  نوقتا  ئهندهلۇسنى  فاتىھالر 
مۇسۇلمانالرنىڭ  جهنۇبى  فرانسىيهنىڭ  نهتىجىسىده  بۇنىڭ  قىلغان.  غهيرهت  ئۈچۈن 
ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئۆتكهن. ھهتتا 732-يىلى ئهرهب قۇشۇنلىرى كۈنىمىزدىكى پارىژ 
كهلگهن  بارلىققا  ئوتتۇرىسىدا  مۇسۇلمانالر  لېكىن  كهلگهن.  يېقىنالپ  قهدهر  شهھرىگه 
قهبىله ئۇرۇشلىرى بىرلىك ۋه ھهمكارلىقنى پارچىالپ، فهتىھ ھهرىكهتلىرىگه توسقۇنلۇق 

قىلغان.

2.1. ئهمىرلىك دهۋرى

ھاياتتا  ۋاقتىدا  ئاغدۇرغان  ئهمهۋىيلهرنى  شهرقته  750-يىلى  مىالدى  ئابباسىيالر 
مىسىر  ۋه  پهلهستىن  مۇئاۋىيه  ئىبنى  ئابدۇراخمان  شاھزادىلىرىدىن  ئهمهۋىي  قالغان 
ئهندهلۇس  ئاخىرقى  بارغان.  ئهندهلۇسقا  755–يىلى  يهردىن  ئۇ  ئافرىقىغا،  ئارقىلىق 
ۋه  ئهمىرلىگىنى  كېلىپ،  قۇرتۇباغا  756-يىلى  قارىماي  توسقۇنلۇقىغا  ۋالىسىنىڭ 
ئهندهلۇسنىڭ مۇستهقىللىقىنى جاكارلىغان. بۇنىڭ بىلهن 756-يىلىدىن 1031-يىلىغا 

قهدهر 275 يىل ھۆكۈم سۈرگهن يېڭى بىر ئهمهۋىي خانىدانلىقىنى قۇرغان.
ئهندهلۇس ئهمهۋىي دۆلىتىنىڭ ھاكىمىيهت دهۋرى 756-يىلىدىن 929-يىلىغىچه 
ئارىلىقتا  بولغان  1031-يىلىغىچه  929-يىلىدىن  «ئهمىرلىك»،  ئارىلىقتا  بولغان 
«خهلىپىلىك» دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ. ئهمىرلىك دهۋرىدىمۇ ئۆز ئىچىدىن ئىككىگه 
بۆلۈنگهن. بۇالر يىل نامى بۇيىچه 1-ئابدۇرراخمان (756-778)، 1-ھىشام (788- 
796)، 1-ھاكهم (796-822) ۋه 2-ئابدۇرراخمان (822-852)نىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىكى 
1-دهۋر، دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇش ۋه گۈللىنىش دهۋرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئهمىرلىك بىر 
قىشقىرتىشى  (ياۋرۇپا)نىڭ  فرهنكلهر  ساندىكى  ئاز  ناھايىتى  ۋه  ئابباسىيالر  تهرهپتىن 
بىلهن چىققان ئىسيانالرنى تىنجىتىشقا كۈچ سهرپ قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن فرهنك ۋه 
خرىستىئان ئىسپانىيه پادىشاھىنىڭ ئهندهلۇسقا قىلغان ھۇجۇملىرىغا تاقابىل تۇرۇشقا 
مهجبۇر بولغان. لېكىن قىلچىلىك زاۋاللىققا يۈزلۈنۈش ئاالمهتلىرى كۆرۈلمىگهن. بۇنىڭدا 
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ئهمهۋىي رهھبهرلىرىنىڭ دۆلهتنىڭ ئهبهدىلىك مهسىلىسى ھهققىده كۆرسهتكهن غهيرهت 
ۋه پىداكارلىقىنىڭ رولى چوڭ بولغان. 

بۇ دهۋرده ئهندهلۇستا ئىقتىسادىي جهھهتته مۇھىم ئۆزگىرىشلهر بارلىققا كهلگهن. 
مهدهن كانلىرى ئېچىلىپ، يول، كۆۋرۈكلهر رېمۇنت قىلىنغان. دېھقانچىلىقتا شهرقتىن 
ۋاستىلىرى  ئىشلهپچىقىرىش  باشلىغان.  ئىشلىتىلىشكه  تېخنىكىالر  يېڭى  كهلتۈرۈلگهن 
تهرهققىياتالرغا  ئىقتىسادىي  يۇقىرلىغان.  نىسبىتى  سودىنىڭ  تاشقى  قىلىپ،  تهرهققى 
ئهگىشىپ بىناكارلىق ساھهسىدىمۇ تهرهققىياتالر بارلىققا كهلگهن. ئهمىرلىكنىڭ تۇنجى 
دهۋرىده يهرلىك ئىسپانىيهلىكلهر ئارىسىدا ئىسالم تىز سۈرئهتته تارقالغان. ئۈچ يېرىم 
ياكى تۆت مىليۇن نوپۇسى بار يهرلىك خهلقنىڭ كۆپ قىسمى ھهر قانداق بىر بېسىمغا 
ئۇچرىماستىن ئىسالمنى قوبۇل قىلغان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه مۇسۇلمان ھۆكۈمدارالرنىڭ 
ئىگه  خاتىرجهملىككه  بولمىغانالرمۇ  مۇسۇلمان  نهتىجىسىده  مۇئامىلىسى  شهپقهتلىك 

بولغان. 
ئهمىرلىكته رهھبهرلىكنى مۇھهممهد (852-886)، مۇنزىر (886-888) ۋه ئابدۇلالھ 
(888-912) قاتارلىقالر ئۈستىگه ئالغان دهۋرنىڭ ئىككىنچى يېرىمى بوھرانلىق يىللىرى 
ۋه  الياقهتسىز  رهھبهرلىك  دهۋرده  بۇ  سۈرگهن  ھۆكۈم  يىل   60 تهخمىنهن  بولغان. 
تهجرىبىسىز كىشىلهرنىڭ قولىغا ئۆتكهن. بۇنىڭ نهتىجىسىده جهمئىيهتته قهبىلهۋازلىق 
ۋه مىللهتلهر ئوتتۇرىسىدا دۈشمهنلىكلهر كېلىپ چىققان. ھهرخىل قهبىله ۋه مىللهتلهر 
زىددىيهتلهر  ئوتتۇرىسىدىكى  مۇستارىبالر)  مۇۋهللهدلهر،  بهربهرىلهر،  (ئهرهبلهر، 
ئۇرۇشالغا  ئىچكى  ئهندهلۇسنى  كۈشكۈرتۈلۈپ،  تهرىپىدىن  پادىشاھلىرى  خرىستىئان 
تارتىپ كىرگهن. بۇنىڭ بىلهن جهمئىيهت ئامانلىقى بۇزۇلۇپ، ئىقتىساد ۋهيران بولۇپ، 

باج يىغالمىغان. نهتىجىده دۆلهت خهزىنىسى قۇرۇقداپ قالغان.

2.2. خهلىپىلىك دهۋرى 

ئابدۇلالھنىڭ ئورنىغا نهۋرىسى 3-ئابدۇرراخمان (912-961) تهختكه چىققان. 
ئۇ تهختكه چىققان ۋاقتىدا دۆلهت ئىقتىسادىي بوھران ۋه سىياسى پارچىلىنىشقا قاراپ 
يۈزلهنگهن ئىدى. 3-ئابدۇراخمان ئالدى بىلهن مهركىزى ھۆكۈمهتنى تهرتىپكه سالغان. 
ھۇقۇقنى قولىغا ئېلىپ، ئىسيانچىالرنى رهھبهرلىككه بويسۇندۇرغان. ئىسيانچىالرنىڭ 
قىلغۇچىالرنىڭ  ئىسيان  تۇرغان.  تۇتۇپ  مهجبۇرى  قۇرتۇبادا  يىغىپ،  باشلىقلىرىنى 
قايتىدىن دۆلهتكه باج تاپشۇرۇشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. بۇ ۋاقىتالردا شىمالىي ئافرىقىدا 
3-ئابدۇرراخمان  باشلىغان.  كېڭىيىشقا  ئهتراپقا  تىزال  ھاكىمىيىتى  فاتىمى  شىئى 
929-يىلى  مىالدىنىڭ  ئېلىپ،  ئىلھام  كۈچىدىن  باستۇرۇشتىكى  ئىسيانالرنى  ئىچكى 
«ناسىر لىدىنىلالھ» ئۇنۋانى بىلهن ئۆزىنى خهلىپه دهپ ئېالن قىلغان. بۇنىڭ بىلهن 

«ئهندهلۇس ئهمهۋىي ئهمىرلىگى» ئهندهلۇس ئهمهۋىي خهلىپىلىگىگه ئايالنغان. 
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ئاشۇرغاندىن  ئهمهلگه  باراۋهرلىكنى  ۋه  بىرلىك  ئىچىده  دۆلهت  3-ئابدۇرراخمان 
كېيىن فاتىمىلهرگه قارشى كۈرهشكه ئاتالنغان. شىمالىي ئافرىقىدىكى بهزى بهربهرى 
شىمالدىكى  كېڭهيتكهن.  ساھهسىنى  ھاكىمىيهت  تۈزۈپ  ئىتتىپاق  بىلهن  قهبىلىلهر 
ئهمهۋىي  «ئهندهلۇس  ئۇالرنى  باشالپ،  يۈرۈشلهر  قارشى  پادىشاھلىرىغا  خرىستىئان 
خهلىپىلىگى»گه قارشى باج تۈلهيدىغان يېرىم مۇستهقىل بىر دۆلهت شهكلىگه كهلتۈرگهن. 
ئوتتۇرىسىدىكى  قهبىلىلىرى  ئهرهب  بولغان  كۈچلۈك  تهسىرى  بۆلۈنۈشلهرده  ئىچكى 
رىقابهتنى تۈگۈتۈپ دۆلهتنىڭ ئىشىگىنى ھهر خىل ئىنسانالرغا ئاچقان. يهنه مائارىپنى 
كۈچلهندۈرۈپ قۇرتۇباغا كۆپلىگهن قۇرۇلۇشالرنى سالغان. ئۇنىڭ دهۋرىده خهزىنىنىڭ 
كىرىمى كۆپهيگهن. بۇ مۇۋاپىپقىيهتلهر 3-ئابدۇرراخماننىڭ نامىنى مهشھۇرالشتۇرغان. 
مۇناسىۋهت  سىياسى  ئهۋهتىپ  ئهلچى  خهلىپىگه  ئىمپېراتورلىرى  گهرمان  ۋه  ۋىزانتىيه 

ئورناتقان. 
چىققان.  2-ھاكهم  ئوغلى  ئورنىغا  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  3-ئابدۇرراخمان 
(961) ئۇنىڭ دهۋرىده ئىلگىرى بهرپا قىلىنغان مۇقىملىق ساقالپ قېلىنغان. ئىسپانىيه 
ئىلىم  قېلىنغان.  قوغداپ  مۇۋاپپىقىيهتلهر  كهلتۈرۈلگهن  قولغا  قارشى  پادىشاھلىرىغا 
يوقسۇل  ئومۇمالشتۇرۇلغان.  مائارىپ  كهلگهن.  بارلىققا  تهرهققىياتالر  سهنئهتته  ۋه 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىلىم تهھسىل قىلىشى ئۈچۈن پايتهخت قۇرتۇبادا 27 ياتاقلىق مهكتهپ 
سېلىنغان. شۇ دهۋردىكى دۇنيانىڭ ئهڭ بۈيۈك كۈتۈپخانىلىرىدىن ۋه ھهرخىل تېمىغا ئائىت 
كىتابى  مىڭ   400
كۈتۈپخانا  بىر  بار 

سېلىنغان.

2.3. يىقىلىشى 

2-ھاكهمدىن 
كېيىن ئهندهلۇس 

ئهمهۋىي 
دۆلىتىنىڭ 

تهختىگه تېخى 
يېشىغا توشمىغان 
كىچىك 2-ھىشام 

ئولتۇرغان. بۇ 
ئهھۋال دۆلهتنىڭ 

ئهڭ يۇقىرى 
تهختىده بىر  ئهندهلۇسىيه (ئىسپانىيه)دىكى مۇسۇلمانالر ھاكىمىيىتى
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رهھبهرنىڭ كهملىگىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. بۇ كهمچىلىكنى تولۇقالش ئۈچۈن 
مهمۇرىي ۋه ھهربى رهھبهرلهر ئوتتۇرىسىدا رىقابهت باشلىغان. بۇ رىقابهتته غالىپ 
چىققان ئهسلى يهمهنلىك بولغان ئامىرى قهبىلىسى خهلىپىگه ئائىت ئىمتىيازالرنى 

قولالنغان. بۇالر ئهندهلۇستىكى سىياسى مۇقىملىقنى 30 يىل ساقالپ قالغان. لېكىن 
ئاخىرىدا خهلىپىلىك تهختىگه كۆز تىكىشى نهتىجىسىده ئهمهۋىيلهر بىلهن ئارىسى 
بۇزۇلغان. ئاخىرىدا ئامىرى قهبىلىسى مهغلۇپ بولغان. ئهمهۋىي تهرهپدارلىرىنىڭ 
بۇ خانىدانلىقنىڭ داۋامى ئۈچۈن بېشىغا قويغان كىشىلهر ئىسيانالرنىڭ ئالدىنى 

ئااللمىغان. ھاكىمىيهتنى تهكرار قولغا ئالغان ئهمهۋىيلهر بۇ قېتىم ئۆز ئارىسىدا تهخت 
تاالشقان. 20 يىل سۈرگهن تهخت تالىشىش ماجراسىدا مهركىزى ھۆكۈمهت ۋىاليهتلهر 

ئۈستىدىكى كونتروللۇقىنى پۈتۈنلهي يۇقاتقان. 
بۇ ماجراالردىن بىزار بولغان پايتهخت قۇرتۇبانىڭ ئاقساقاللىرى 1031-يىلى بىر 
مهنسۇپلىرىنى  سۇاللىسى  ئهمهۋىي  قالدۇرۇپ،  ئهمهلدىن  خهلىپىلىكنى  كېلىپ  يهرگه 
قاتالمدىن  يۇقىرى  رهھبهرلىكنى  قىلغان.  قارار  قىلىشقا  سۈرگۈن  شهھهردىن 
تهشكىللهنگهن شۇرا (مهسلهھهتچىلهر ھهيئىتى)نىڭ ئۈستىگه ئېلىشىنى قارار قىلغان. 
كېيىن  ئۆزگىرىشلهردىن  بۇ  يىقىلغان.  دۆلىتى  ئهمهۋىي  ئهندهلۇس  بىلهن  بۇنىڭ 
جاكارالپ  مۇستهقىللىقىنى  شهھهر  ھهر  يۈزلهنگهن.  قاراپ  پارچىلىنىشقا  ئهندهلۇس 

بىردىن كىچىك دۆلهت (مۈلۈكۈتتهۋائىف)قا ئايالنغان. 

2.4. ئهمهۋىيلهردىن كېيىن ئهندهلۇس (1492-1031)

قوغدىماي،  بىرلىگىنى  ئهندهلۇسنىڭ  بهگلىك  ھهر  دهۋرىده  مۈلۈكۈتتهۋائىف 
قوشنا  چېگرالىرىنى  تاپسا  پۇرسهت  تىرىشقان.  قوغداشقا  مهۋجۇتلۇقىنى  ئۆزىنىڭ 
ئهللهرگىچه كېڭهيتىشكه ئۇرۇنغان. نهتىجىده بهگلىكلهر ئوتتۇرىسىدا قانلىق ئۇرۇشالر 
كېلىپ چىققان. بۇ ئهھۋالنى كۆزۈتۈپ تۇرغان ئىسپانىيه پادىشاھلىرى بىر تهرهپتىن 
بهگلىكلهر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشتا سۇخهنچىلىك قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن ئهندهلۇس 
تۇپراقلىرىغا ھهربى قىسىمالر ئهۋهتكهن. نهتىجىده 1085-يىلى دۆلهتنىڭ قۇرتۇبادىن 
چىقىپ،  قولىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  تۇلهيتۇال  شهھرى  بۈيۈك  ئىككىنچى  كېيىنكى 

خرىستىئانالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن. 
كۈچى  ئۆزىنىڭ  قوغداشقا  دۆلهتنى  رهھبهرلىرى  ئهمهۋىي  ئهھۋالدا  بۇ 
دۆلهت  كۈچلۈك  ئافرىقىدا  شىمالىي  ۋاقىتالردا  ئۇ  قىلىپ،  ھېس  يهتمهيدىغانلىقىنى 
قۇرغان مۇرابىتالردىن ياردهم تهلهپ قىلغان. مۇرابىتالر ئهندهلۇسقا كېلىپ، خرىستىئان 
ئاستىغا  ھاكىمىيىتى  ئۆز  ئهندهلۇسنى  يۇقۇتۇپ  بهگلىكلهرنى  تۈگهتكهن.  تهھدىتىنى 
1147-يىلىغىچه  1090-يىلىدىن  ھاكىمىيىتى  مۇرابىتالرنىڭ  ئهندهلۇستا  ئالغان. 

داۋمالشقان. 
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مۇرابىتالرنىڭ  مۇداپىئهسىنى  ئهندهلۇسنىڭ  كېيىن  يىقىلىشىدىن  مۇرابىتالرنىڭ 
1228-يىلى  لېكىن   .(1147) ئالغان.  ئۈستىگه  مۇۋاھھىتالر  قورۇلغان  ئورنىغا 
بولغان  1250-يىلىغىچه  1228-يىلىدىن  يۈزلهنگهن.  قاراپ  زاۋاللىققا  مۇۋاھھىتالرمۇ 
ئهندهلۇس  پۈتۈن  باشقا  شهھهردىن  نهچچه  بىر  ئهتراپىدىكى  ۋه  گىرناتا  ئارىلىقتا 

تۇپراقلىرى خرىستىئانالرنىڭ ھاكىمىيىتىگه ئۆتكهن. 
مۇسۇلمانالر قولىدا تۇتۇپ تۇرغان گىرناتا ۋه ئهتراپىدا گىرناتا سۇلتانلىقى، يهنه 
بىر ئىسمى بىلهن ناسىرىالر دۆلىتى (1238-1492)نى قۇرغان. ناسىرىالر يۇمشاق ۋه 
ئاكتىپ تاشقى سىياسهت يۈرگۈزۈپ بۇ دۆلهتنى ئىككى يېرىم ئهسىرغا يېقىن ئاياقتا 
ناسىرىالر  ئاجىزلىغان.  دۆلهتمۇ  بۇ  تۈپهيلىدىن  زىددىيهتلهر  ئىچكى  لېكىن  تۇتقان. 
نهتىجىده  ئااللمىغان.  ياردهم  ئافرىقىدىن  شىمالىي  تهھدىتالردا  كېلىدىغان  سىرتتىن 
كاستىلىيا  قىلغان.  ئىشغال  گىرناتانى  1492-يىلى  پادىشاھلىقى  ئاراگون  كاستىلىيه 
پادىشاھى پهردىناند ۋه ئايالى خانىش ئىزابهلال گىرناتانى ئالغاندا مۇسۇلمانالر بىلهن 
كېلىشىم تۈزگهن. پادىشاھ بۇ كېلىشىم ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى ئهركىن ياشاشقا يول 
قويىدىغانلىقى، جان ۋه مال-مۈلكىگه زىيان-زهخمهت يهتكۈزمهيدىغانلىقى، دىندىن 
يېنىشقا مهجبۇرلىمايدىغانلىقى، ئىبادهت ئىشلىرىغا ئارالشمايدىغانلىقى ھهققىده ۋهده 
بهرگهن. بۇنىڭ بىلهن ئىسپانىيهده سهككىز ئهسىر ھۆكۈم سۈرگهن ئىسالم ھاكىمىيىتى 

ئاخىرالشقان.

2.5 ئهندهلۇستىكى مۇسۇلمان مهۋجۇتلۇقىغا خاتىمه بېرىلىشى 

ئىشغال  گىرناتانى  ئىزابهلال  خانىش  ئايالى  پهردىناند،  پادىشاھى  كاستىليا 
قىلغاندىن كېيىن مۇسۇلمانالر بىلهن تۈزگهن كېلىشىمگه بهش يىل ئهمهل قىلغان. 
كېيىن چىركاۋ مهسئۇللىرىنىڭ قىشقىرتىشى بىلهن 1497-يىلى مۇسۇلمانالرنى مهجبۇرى 
خرىستىئانالشتۇرۇش ھهرىكىتىنى باشلىغان. خىرىستىئان راھىپالر مۇسۇلمانالرنىڭ يېنىغا 
تهركېتىشنى  دۆلهتنى  تۇرۇۋاتقان  ياكى  بولۇشنى  خرىستىئان  مۇسۇلمانالرنى  بېرىپ، 

تهلهپ قىلغان. 
ئىسپانىيه پادىشاھلىقى 1526-يىلى بىر پهرمان چىقىرىپ، بارلىق مۇسۇلمانالرنى 
خرىستىئانلىققا قوبۇل قىلغانلىقىنى جاكارلىغان. ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۆزئارا ئارىلىشىشى، ھايۋانالرنى مۇسۇلمانچه بوغۇزلىشى، قاسساپلىق قىلىشى، خهتنه 
1556-1557-يىللىرىدا  يهنه  چهكلىگهن.  قويۇشىنى  ئىسم  مۇسۇلمانچه  ۋه  قىلىشى 
خرىستىئان  بالىلىرىنى  كىچىك  ياشتىن   11 مۇسۇلمانالرنىڭ  چىقىرىپ،  پهرمان  بىر 
ئايالالرنىڭ  توختىتىشنى،  مائارىپىنى  ئوقۇتۇش  ئهرهبچه  بېرىشنى،  مهكتهپلىرىگه 
خرىستىئان ئادىتى بويىچه كېيىنىشنى بۇيرۇق قىلغان. بۇ قاتتىق چهكلىمىلهرگه قارىتا 
مۇسۇلمانالر 1568 ۋه 1570-يىلالر ئارىسىدا قوزغالغان. لېكىن بو قوزغىالڭ باستۇرۇلغان. 
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سهپهرۋهر  ئۈچۈن  ئىجرا قىلىش  ئىنگىزىسيون مهھكىمىلىرى يۇقىرىدىكى بۇيرۇقالرنى 
بولغان. ئىسالم دىنىغا مهنسۇپ ئىكهنلىگىدىن شۈبھىلهنگهن كىشىلهر جازاالندۇرۇلغان. 
ئىسالمنى  كۆڭلىدىن  ئىنسانالرنىڭ  ئالدىدا  بېسىمالر  پۈتۈن  پادىشاھلىقى  ئىسپانىيه 
1609-1614-يىللىرى  يىتىپ،  تونۇپ  يهتمهيدىغانلىقىنى  كۈچى  چىقىرىۋېتىشكه 

ئارىسىدا تهخمىنهن 500 مىڭغا يېقىن مۇسۇلماننى ئىسپانىيهدىن سۈرگۈن قىلغان. 
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5-باپ. ئابباسىيالر 

1. قۇرۇلۇشى
ئابباسىي دۆلىتى ئىسمىنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسى ھهزرىتى ئابباستىن 
717-يىلى  ھهرىكهت  تۇنجى  بولغان  سهۋهپ  قۇرۇلۇشىغا  ئابباسىيالرنىڭ  ئالغان. 
ھهزرىتى ئابباسنىڭ نهۋرىلىرىدىن ئهلى تهرىپىدىن باشالنغان. 717-يىلىغىچه ئابباس 
دهسلهپته  ئهلىمۇ  ئۆتمىگهن.  ئالدىغا  جهھهتته  سىياسى  نهۋرىلىرى  ياكى  ئوغۇللىرى 
بوۋىسىغا ئوخشاش سىياسهتكه بهك قىزىقىپ كهتمىگهن. لېكىن ئهمهۋىي ھاكىمىيىتىنىڭ 
ئابباسىي ئائىلىسىنى پايتهخت شامدىن سۈرگۈن قىلىشى بىلهن ئهھۋال ئۆزگهرگهن. 
تارتىۋېلىشتىن  ھاكىمىيهتنى  يېقىنلىرىنىڭ  ۋه  ئهلى  قىلىشىدا  بۇنداق  ئهمهۋىيلهرنىڭ 

قورقۇش ئېھتىمالى بولغان.
ئىئوردانىيه  كۈنىمىزدىكى  بىرلىكته  بىلهن  ئائىلىسى  ئابباسىي  714-يىلى  ئهلى 
ئهمهۋىي  ھۇمهيمه  ئۇرۇنالشقان.  يېزىسىغا  ھۇمهيمه  قالغان  ئىچىده  چىگىرسى 
رهھبهرلىرىنىڭ دىققىتىنى تارتمايدىغان، مهخپى تهشكىللىنىشكه مۇۋاپىق يهر ئىدى. 
ئهلى يېزىنىڭ بۇ ئاالھىدىلىگىدىن پايدىلىنىپ 714-يىلىدىن باشالپ ئهمهۋىيلهرگه 

قارشى ئابباسىي ھهرىكىتىنى باشلىغان. 
ئابباسىي ھهرىكىتى باشالنغان ۋاقىتىدا ئهمهۋىيلهر بىر قىسىم قىيىنچىلىقالر بىلهن 
بولۇۋاتاتتى.  ئۇرۇشالر  قاتتىق  ئوتتۇرىسىدا  قهبىلىلىرى  ئهرهب  ئىدى.  دهرتته  بېشى 
سىففىن ئۇرۇشىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان خاۋارىجالر ئهمهۋىيلهرگه قارشى داۋاملىق 
كۈندىن-كۈنگه  تهرهپدارلىرى  ئهلى  ھهزرىتى  ئىدى.  ھالىتىده  كۆتىرىش  ئىسيان 
كهلگهن  نهسلىدىن  ئهلىنىڭ  ھهزرىتى  پهقهت  تهرهپدارالر  ئاخىرقى  كۈچلىنىۋاتاتتى. 
ھاكىمىيىتىنى  ئهمهۋىي  ئۈچۈن  بىلگهنلىكى  دهپ  اليىق  بولىشىنى  خهلىپه  كىشىنىڭال 
ئېتىراپ قىلمىغان. بۇ سهۋهپتىن بهزى رايۇنالردا ئهمهۋىيلهرنى قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ 

قويىدىغان ئىسيانالر كۆتهرگهن. 
تهرهپدارلىرىمۇ  ئهلى  تاپقان  خهۋهر  باشلىغانلىقىدىن  ھهرىكىتىنىڭ  ئابباسىي 
ئىتتىپاق  بىلهن  ئابباسىيالر  قارشى  ئهمهۋىيلهرگه  يهرده  بۇ  كهلگهن.  ھۇمهيمهگه 
ئۈستىگه  ئابباسىيالر  رھبهرلىگىنى  ھهرىكهتنىڭ  بۇ  قارشى  ئهمهۋىيلهرگه  قۇرغان. 
ئالغان. ئابباسىيالر ھهزرىتى ئهلى تهرهپدارلىرىنىڭ ياردىمىنى ئالغاندىن كېيىن 718-
بىلهن  بۇنىڭ  يايدۇرغان.  قانات  كهڭ  پائالىيهتلىرىنى  تهشۋىقات  باشالپ  يىلىدىن 
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قارشى  زۇلمىغا  ئهمهۋىي  ئهۋهتكهن.  رايۇنالرغا  ھهرقايسى  تهشۋىقاتچىنى  كۆپلىگهن 
ئادالهت يۈرگۈزىدىغانلىقىنى ئېيتىپ خهلقنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرگهن. 

بېرىلغان.  ئېلىپ  پائالىيهتلىرى  تهشۋىقات  كۈچلۈك  ئهڭ  خوراساندا  ۋه  كۇفه 
745-يىلى بۇ يهرگه ئابباسىي ئائىلىسىنىڭ ۋهكىلى سۈپىتىده ئهبۇ مۇسلىم خوراسانى 

كهلگهن. بۇ ئادهم ئهسلى ئىرانلىق ئىدى. 
بىر  مۇھىم  ئۈچۈن  ھهرىكىتى  ئابباسىي  كېلىشى  خوراسانغا  مۇسلىمنىڭ  ئهبۇ 
ئوتتۇرىسىدىكى  قهبىلىلىرى  ئهرهب  خوراساندا  ئۇ  قىلغان.  تهشكىل  باشالنغۇچنى 
زىددىيهتلهردىن پايدىلىنىپ، 747-يىلى ئابباسىيالرنىڭ ئىسيان بايرىقىنى كۆتۈرگهن. 
بۇنىڭغا  ئىگهللىگهن.  خوراساننى  قىلىپ  مهغلۇپ  قوشۇنىنى  ئهمهۋىي  ۋاقىتتا  قىسقا 
كهينىدىنال  كىرگهن.  شهھرىگه  كۇفه  قوشۇنلىرى  ئابباسىي  749-يىلى  ئهگىشىپ 
ئابباسىيالر كۇفه داھىسى ئهبۇ ئابباسنى خهلىپه دهپ جاكارلىغان. ئهبۇ ئابباس خهلىپه 
ئائىت  ئابباسىيالرغا  ھوقۇقىنىڭ  ھاكىمىيهت  خۇتبىسىدا  قېتىملىق  تۇنجى  بولۇپ، 

ئىكهنلىگىنى جاكارلىغان. 
قۇرغان  بىلهن  شىئىلهر  ئارىلىقتا  بولغان  چىققۇچه  ھاكىمىيهتكه  ئابباسىيالر 
ئىتتىپاقنى بۇزماسلىققا ئهھمىيهت بهرگهن. لېكىن ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن 

ئۇالردىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇالرنىڭ داھىلىرىنى بىر-بىرلهپ يۇقاتقان. 
ئابباسىيالر ئهمهۋىي ھاكىمىيىتىگه خاتىمه بېرىش ئۈچۈن بىر قوشۇنىنى سۇرىيهگه 
ئهۋهتكهن. ئهمهۋىي قوشۇنى مىالدىنىڭ 750-يىلى زاپسۇ دهرياسى يېنىدا ئابباسىي 
قوشۇنى  ئابباسىي  يېڭىلگهن.  ئهمما  بولسىمۇ  تىرىشقان  قېلىشقا  توسۇپ  قوشۇنىنى 
ئهمهۋىيلهرنىڭ پايتهختى شامغا كىرگهن. ئهمهۋىي ھۆكۈمدارى 2-مهرۋان مهغلۇپ بولۇپ 
مىسىرغا قېچىشقا مهجبۇر قالغان. لېكىن شۇ يىلى ئابباسىي ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن 
ئورنىغا  ئۇنىڭ  يىقىلىپ  دۆلىتى  ئهمهۋىي  بىلهن  شۇنىڭ  ئۆلتۈرۈلگهن.  تۇتىۋېلىنىپ 

ئابباسىي دۆلىتى قۇرۇلغان. 
ئائىلىسىدىكىلهرنى  ئهمهۋىي  ئۈچۈن  مۇستهھكهملهش  ھاكىمىيهتنى  ئابباسىيالر 
كۆپ  ئائىلىسىدىن  ئهمهۋىي  نهتىجىسىده  بۇنىڭ  باشلىغان.  يۇقۇتۇشقا  بىر-بىرلهپ 

ئىنسان ئۆلتۈرۈلگهن.
ئابباسىيالر ئهمهۋىي دۆلىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالش بىلهن بىلله ئىسالم دۇنياسىدا 
تۇنجى قېتىم ئۇالرنىڭ باشلىغان سهلتهنهت (پادىشاھلىق) ھاكىمىيىتىنى داۋامالشتۇرغان. 
ئهبۇ  ئىنىسى  ئورنىغا  ئىلگىرى  بولۇشتىن  ۋاپات  خهلىپىسى  ئابباسىي  تۇنجى  چۈنكى 
جاپهرنى ۋهلى ئهھدى تهيىنلىگهن. شۇنىڭدىن باشالپ ئابباسىي ھاكىمىيىتىده ھوقۇق 
مىالدىنىڭ  كهلگهن.  نهسلىدىن  جاپهرنىڭ  ئهبۇ  ھهممىسى  خهلىپىنىڭ   35 تۇتقان 

754-يىلى ئابباسىي ھاكىمىيىتىنىڭ تهختىگه ئهبۇ جاپهر مهنسۇر چىققان. 
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مۇستهھكهملهش  ئاساسىنى  ھاكىمىيهتنىڭ  كېيىن  چىققاندىن  تهختكه  مهنسۇر 
ئۆزىنى  ۋه  تىككهن  كۆز  تهختىگه  خىالپهت  قىلغان.  ئىشالرنى  قىسىم  بىر  ئۈچۈن 
كېيىن  يۇقاتقان.  بىلهن  ياردىمى  مۇسلىمنىڭ  ئهبۇ  ئابدۇلالھنى  تاغىسى  تونىمىغان 
مۇمكىن  تۇغدۇرىشى  قىيىنچىلىق  كهلگۈسىده  مۇسلىمنى  ئهبۇ  كۈچلهنگهن  خوراساندا 
ئالدامچىلىق  ئابباسىيالرنى  تهرهپدارلىرى  ئهلى  ئۆلتۈرگۈزگهن.  قىلىپ  پهرهز  دهپ 
ھاكىمىيهتنى  ئاساسهن  بۇنىڭغا  ئوياليتتى.  دهپ  تارتىۋالدى  ھاكىمىيهتنى  قىلىپ، 
قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئوغلى، ھهزرىتى ھهسهننىڭ نهۋرىلىرىدىن 
مهنسۇر 762-   كۆتۈرگهن.  ئىسيان  رهھبهرلىگىده  مۇھهممهدنىڭ  ئىنىسى  ۋه  ئىبراھىم 

763-يىللىرىدا ئارىسىدا بۇ ئىسياننى قاتتىق باستۇرغان. 
دهرياسىنىڭ  دىجله  كېيىن  قىلغاندىن  تهرهپ  بىر  تهھدىتلهرنى  ئىچكى  مهنسۇر 
يېنىغا مهشھۇر باغداد شهھرىنى بىنا قىلغان. بىر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن باغداد 
گۈزهللىگى ھهم مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئاالھىدىلىگى بىلهن قىسقا ۋاقىتتا دۇنيانىڭ 

ئهڭ پارالق ۋه ئهڭ گۈزهل شهھهرلىرىدىن بىرىگه ئايالنغان. 
مهنسۇر يېڭى ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىنى مۇستهھكهملهيدىغان بۇ خىل پائالىيهتلىرى 
تارىخى  ئابباسىيالرنىڭ  ھېسابلىنىدۇ.  قۇرغۇچىسى  ھهقىقى  ئابباسىيالرنىڭ  بىلهن 
قۇرۇلغاندىن كېيىن ئىككىگه ئايرىلىدۇ. بىرىنچى دهۋر 750-847-يىلالرغىچه بولغان 
مۇتاسىم،  مهئمۇن،  رهشىد،  ھارۇن  مهھدى،  مهنسۇر،  ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز  تارىخنى 
ۋاسىق قاتارلىق خهلىپىلهرنىڭ ھاكىمىيهت بېشىدىكى دهۋرى. بۇ دهۋر ئابباسىيالرنىڭ 
ھهتتا ئىسالم تارىخىنىڭ «ئالتۇن دهۋرى» دهپ قوبۇل قىلىنىدۇ. ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ 
قورۇلۇشىمۇ ئاساسلىق بۇ دهۋرده ئهمهلگه ئاشقان. ئىككىنچى دهۋر بولسا 847-يىلىدىن 
باشالپ ئابباسىيالرنىڭ يىقىلىش تارىخى بولغان 1258-يىلغىچه بولغان ئارىلىقنى ئۆز 
ئىچىگه ئالىدۇ. بۇ دهۋرلهرده ئابباسىي دۆلىتى ئاجىزلىشىشقا قاراپ يۈزلۈنۈپ، خىالپهت 
تۇپراقلىرىدا كۆپلىگهن مۇستهقىل ياكى يېرىم مۇستهقىل دۆلهتلهر ئوتتۇرىغا چىققان. 
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ئابباسىيالر دۆلىتىنىڭ چېگىرسى

2. هاكىمىيهتته مهۋالىالرنىڭ كۆپلىگى 
ھاكىمىيهت  ئىدى.  دۆلهت  بىر  قۇرۇلغان  قىلىپ  ئاساس  ئهرهبلهرنى  ئهمهۋىيلهر 
رهھبهرلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئهرهبلهردىن تهشكىل تاپقان. ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالر 
ئوخشاش  ئهرهبلهرگه  جهھهتلهرده  ئىجتىمائىي  ۋه  ئىقتىساد  ئىداره،  مهۋالىالر  يهنى 
كۆرگهن.  مۇئامىىلىسى  پۇخرا  سىنىپ  ئىككىنچى  ھهتتا  بواللمىغان،  ئىگه  ئىمتىيازغا 
ئهسلىده ئۇالر مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن ئهرهبلهر بىلهن ئوخشاش ئىمتىيازغا ئىگه 
بولىشى كېرهك ئىدى. لېكىن ئۇنداق بولمىغان. مىسال قىلساق، ئۇالردىن دۆلهتنىڭ 
كۆپ  تېخىمۇ  قارىغاندا  ئهرهبلهرگه  خهلقلهردىن  مهۋالى  ئۈچۈن  كۆپهيتىش  كىرىمىنى 
باج ئالغان. ھهتتا مۇسۇلمان بولمىغانالرنىڭ جىزيىسىمۇ ئۇالردىن تهلهپ قىلىنغان. 
ئۇرۇشالردا ئهرهبلهر ئاتلىق ئهسكهر بولسا مهۋالىالر پىياده ئهسكهر قىلىنغان. ئۇرۇش 
غهنىمهتلىرىنىمۇ ئهرهبلهردىن ئاز ئالغان. بۇ خىل سىياسهت ئهمهۋىي خهلىپىلىرىدىن 
ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز (717-720) دهۋرىده بىكار قىلىنغان. ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن 

يهنه ئىلگىرىكى ھالهت داۋامالشتۇرۇلغان. 
ئهمهۋىييلهرنىڭ ئورنىغا ئابباسىيالرنىڭ چىقىشى بىلهن ئهرهبلهر ھاكىمىيهتتىكى 
ئۈستۈنلۈكنى مهلۇم نىسبهتته قولدىن بېرىپ قويغان. ھهتتا مهۋالىالر ئهرهبلهرگه قارشى 
ئۈستۈنلۈكنى قولغا كهلتۈرگهن. ئابباسىيالرنىڭ قۇرۇلۇشىدا خوراسانلىق مهۋالىالر بۈيۈك 
رول ئوينىغان. بۇنىڭ نهتىجىسىده دۆلهت تۇنجى قۇرۇلغان ۋاقىتتا ھاكىمىيهتته بهزى 
ھهرىكىتىنىڭ  ئابباسىي  قىلساق،  مىسال  ئۆتكهن.  قولىغا  مهۋالىالرنىڭ  يهرلهر  مۇھىم 
ئهڭ كۈچلۈك شهخسلىرىدىن بىرى بولغان ئهبۇ مۇسلىم مهۋالى ئىدى. تۇنجى ئابباسىي 
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خهلىپىسى ئۇنىڭ سايىسىدا ئىش قىلغان. خهلىپه مهنسۇر ئهبۇ مۇسلىمنىڭ ياردىمى 
بىلهن بهزى ئىسيانالرنى باستۇرغان. 

باغداد پايتهخت قىلىنغاندىن كېيىن مهۋالىالرنىڭ تهسىرى تېخىمۇ زورايغان. تۇنجى 
ئهمهۋىيلهرگه  ئېلىپ،  ئۆرنهك  ساسانىالردىن  پايتهخىتته  يېڭى  خهلىپىسى  ئابباسىي 
كېيىنكى  خهلىپىلىكتىن  چىققان.  قۇرۇپ  تۈزۈلمىسى  ھاكىمىيهت  بىر  ئوخشىمايدىغان 
ئهڭ يۇقىرى ماقام بولغان ۋهزىرلىك ئابباسىيالرنىڭ ئىداره تهشكىالتىدا يهر ئالغان. 
ئېيتىلىشقا  ناخشىالر  پارىسچه  قوللىنىلىپ،  ئۇنۋانالر  پارىسچه  سارايىدا  ئابباسىي 

باشلىغان. ئىران پىكىر ۋه سهنئىتى ئۆزىنى نامايهن قىلغان. 
خېلى  باشالپ  ۋاقىتتىن  قورۇلغان  ئابباسىيالر  مهۋالىالر  ھاكىمىيىتىده  ئابباسىي 
ئوزۇنغىچه كۈچىنى ساقالپ قالغان. بۇنىڭ ئهڭ جانلىق مىسالى بهرمهكىلهر ئائىلىسى 
ئىدى.  بۇددىسىت  ئىلگىرى  كىرىشتىن  ئىسالمغا  بولۇپ،  ئىرانلىق  ئائىله  بۇ  ئىدى. 
ئائىلىدىن تۇنجى مۇسۇلمان بولغان خالىد، ئابباسىي دۆلىتى قۇرۇلغان ۋاقتىدا خهلىپه 
ئهبۇ ئابباس تهرىپىدىن غهيرى مۇسلىمالردىن ئېلىنىدىغان باج توپلىنىدىغان «دىۋانۇل 
ھاراج» ۋه ئهسكهرلهرنىڭ مائاشلىرىنى تارقىتىدىغان «دىۋانۇل جۇند»نىڭ رهئىسلىكىگه 
تهيىنلهنگهن. خالىد بۇنىڭ بىلهن بىرگه خهلىپىنىڭ خۇسۇسى كاتىپلىقىنىمۇ قىلغان. 
بۇالردىن باشقا باغداد شهھرىنىڭ قۇرۇلۇشىغا تۆھپه قوشقان. ئوخشىمىغان ۋاقىتالردا 

پارىس ۋه تهبهرىستانغا ۋالىلىق قىلغان. 
خىل  ھهر  يهھيامۇ  ئهزاسى  بىر  يهنه  ئائىلىسىنىڭ  بهرمهكىلهر  كېيىن  خالىددىن 
ئابباسىي  مهشھۇر  بولغان.  ۋالىسى  ئهزهربهيجان  775-يىلى  ئۆتىگهن.  ۋهزىپىلهرنى 
قىلغان.  ئوقۇتقۇچىلىق  ئونىڭغا  ۋاقتىدا  شاھزادىلىگى  رهشىدنىڭ  ھارۇن  خهلىپىسى 
ماقامىنى  ئۇنىڭ  تهيىنلهپ،  ۋهزىرلىككه  ئۇنى  ۋاقتىدا  بولغان  خهلىپه  رهشىد  ھارۇن 
مۇددهت  ئۇزۇن  يهھيا  ئۆستۈرگهن.  دهرىجىگه  يۇقىرى  ئهڭ  كېيىنكى  خهلىپىدىن 
ھاكىمىيهتنى يالغۇز باشقۇرغان. يهھيانىڭ ئوغۇللىرى پازىل ۋه جاپهرمۇ ھاكىمىيهتته 
ۋىاليهتلهرنىڭ  غهربتىكى  جاپهر  ۋىاليهتلهرنىڭ،  شهرقتىكى  پازىل  ئۆتىگهن.  ۋهزىپه 
ۋالىلىقىنى قىلغان. بۇنىڭ بىلهن دۆلهتنىڭ پايتهختىدىن باشقا يهرلهرنىڭ ھاكىمىيىتى 

يهھيانىڭ ئوغۇللىرى ئارىسىدا تهقسىم قىلىنغان. 
بىر  مۇتلهق  ھاكىمىيهتته  ئىچىده  ۋاقىت  بۇ  قىلغان.  ۋهزىرلىك  يىل   17 يهھيا 
(786-809)كه  رهشىد  ھارۇن  يهھيانىڭ  بولغان.  ساھىپ  نوپۇزغا  ۋه  ھاكىمىيهتكه 

ۋهزىرلىك قىلغان دهۋرى ئابباسىي دۆلىتىنىڭ ئهڭ پارالق دهۋرى ھېسابلىنىدۇ. 
ئىرانلىق مهۋالىالرنىڭ ھاكىمىيهتتىكى نوپۇزىغا ئهرهبلهر قارشى چىققان. ئهرهبلهر 
ئهمىن  ئوغۇللىرى  رهشىدنىڭ  ھارۇن  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  قولغا  ماقامىنى  خهلىپىلىك 
(809-813) بىلهن مهئمۇن (813-833) ئوتتۇرىسىدا چىققان ئۇرۇشتا ئانىسى ئىرانلىق 
بولغان مهئمۇنغا قارشى، ئانىسى ئهرهب بولغان ئهمىننى قوللىغان. بۇ ئۇرۇشتا مهئمۇننىڭ 
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ئىرانلىقالر  يىراقالشتۇرۇلغان.  پۈتۈنلهي  ھاكىمىيهتتىن  ئهرهبلهر  بىلهن  قىلىشى  غهلبه 
ۋهزىر ياكى قۇماندانلىققا تهيىنلىنىپ ھاكىمىيهتتىكى نوپۇزىنى كۈچهيتكهن. 

ئىرانلىقالرغا ئوخشاش مهۋالىالر ئارىسىدا يهر ئالغان تۈركلهرمۇ ئابباسىيالر دهۋرىده 
ھاكىمىيهتته  باشالپ  دهۋرىدىن  مهئمۇن  تۈركلهر  باشلىغان.  يۈكسىلىشكه  ئىمتىيازى 
نوپۇزغا ئىگه بولۇشقا باشلىغان. مهئمۇن خهلىپىلىگىنىڭ دهسلهپكى ۋاقىتلىرىدا كۆپىنچه 
ئىرانلىقالرنىڭ ياردىمىگه تايانغان. كېيىن ئىرانلىقالرنىڭ ھاكىمىيهتته كۈچلۈك نوپۇزغا 
ئىگه بولىشى بىلهن بۇالرنى تهڭپۇڭالشتۇرۇش ئۈچۈن خوراساندىكى ۋاقتىدا بىلىدىغان 
تۈركلهرنى مۇھىم ۋهزىپىلهرگه قويغان. خهلىپىلىگىنىڭ ئاخىرقى ۋاقتىدا تۈركلهرنىڭ 
قىلغان.  تهشكىل  تۈركلهر  قىسمىنى  كۆپ  قۇماندانلىرىنىڭ  يېتىپ،  مىڭغا  سانى 10 
ياردىمى  تۈركلهرنىڭ   (842-833) مۇئتاسىم  ئىنىسى  كېيىن  ۋاپاتىدىن  مهئمۇننىڭ 
بىلهن خهلىپه بولغان. مۇئتاسىم ھهر قايسى يهرلهردىن ئهسكهر يۆتكهپ، ئارمىيهنىڭ 
قۇرۇپ،  شهھرىنى  ساماررا  836-يىلى  قىلغان.  تهشكىل  تۈركلهردىن  قىسمىنى  كۆپ 
تۈرك ئهسكهرلهر بىلهن بىرلىكته خهلىپىلىك مهركىزىنى بۇ يهرگه يۆتكىگهن. بۇنىڭ 
بىلهن 892-يىلىغىچه داۋاملىشىدىغان «ساماررا دهۋرى» باشالنغان. بۇ ۋاقىتالردا تۈرك 
ئهسكهر ۋه قۇماندانالر ھاكىمىيهتته كۈچىنى كۆرسهتكهن. بۇالر مۇتهۋهككىل (847-
861)دىن باشالپ خالىغان ئادهمنى خهلىپه قىلىدىغان، خالىغان ۋاقتىدا ۋهزىپىسىدىن 
ئېلىۋېتهلهيدىغان ئىمتىيازغا ئىگه بولغان. مهسىلهن، 861-يىلى تهختكه چىققان خهلىپه 
مۇنتاسىر بىر يىلدىن كېيىن ۋاپات بولۇپ، ئورنىغا كىمنىڭ كېلىشى مهسىلىده تاالش-
تارتىش قىلىنىۋاتقاندا، چوڭ بۇغا، كىچىك بوغا ۋه ئۇتامىش قاتارلىق تۈرك قۇماندانالر 
توپلۇنۇپ، مۇتاسىمنىڭ ئهجدادىدىن كهلگهن بىرسىنىڭ خهلىپه بولىشى الزىملىقىنى 
بىلهن  بۇنىڭ  قويغان.  ئوتتۇرىغا 
ئهھمهتكه  نهۋرىلىرىدىن  ئۇنىڭ 
بېرىپ  ئۇنۋانىنى  مۇستهئىن 
خهلىپه دهپ ئېالن قىلغان. كېيىن 
چۈشۈرۈپ  تهختتىن  مۇستهئىننى 
(866-869)نى  مۇتهز  ئورنىغا 

خهلىپىلىككه ئولتۇرغۇزغان. 
تهرهپتىن  بىر  مهۋالىالر 
ئىمتىيازالرغا  كۈچلۈك  ھاكىمىيهتته 
تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا،  ئىگه 
پايدىلىنىپ،  مۇھىتتىن  ئهركىن 
ئۈستۈن  ئهرهبلهردىن  ئۆزلىرىنىڭ 
ئالىدىغان  تىلغا  ئىكهنلىگىنى 

ئىستانبۇل توپكاپى سارىيى «مۇقهددهس 
ئامانهتلهر» ئارىسىدىكى پهيغهمبىرىمىزگه ئائىت 

قىلىچ
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ئهسهرلهر يازغان. بۇ ئهسهرلهرده ئىككى تهرهپ ئۆز ئۈستۈنلۈگىنى يېزىش بىلهن بىرگه 
قارشى تهرهپنىڭ كهمچىلىكلىرىنىمۇ يازغان. ئابباسىيالر دهۋرىده ئوتتۇرىغا چىقان بۇ 

ئهھۋال «شۇئۇبىيه ھهرىكىتى» دهپ ئاتالغان. 

3. ئابباسىيالرنىڭ دىنىي سىياسىتى
بهرگهن.  ئهھمىيهت  كۆپ  تېخىمۇ  ئىسالمغا  قارىغاندا  ئهمهۋىيلهرگه  ئابباسىيالر 
كېيىن  خهلىپىدىن  تۆت  ھۇقۇققا  بۇ  ئىكهنلىكى،  ھۇقۇق  بىر  دىنىي  خهلىپىلىكنىڭ 
پهقهت ئۆزلىرىنىڭال ۋهكىللىك قىلىدىغانلىق پىكرىنى كۆڭلىده ساقالپ كهلگهن. بۇ 
ھهقتىكى قاراشلىرىدىن بىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بولغان تۇغقانلىقى ئىدى. 
بۇالر بۇ ئهھۋالنى كۆپىنچه ۋاقىتالردا شىئىلهرگه قارشى سۆزلىگهن. يۇقىرىدا سۆزلهپ 
ئۆتكىنىمىزدهك، شىئىلهر خهلىپىلىكنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كىيوغلى ھهزرىتى 
ئهلى ۋه ئۇنىڭ نهسلىدىن كهلگهنلهرنىڭ ھهققى ئىكهنلىگىنى تهشهببۇس قىلغان. بۇ 
سهۋهپتىن ئۇالرمۇ خهلىپىلىك ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بولغان تۇققانلىقنى 
دهلىل قىلىپ كۆرسهتكهن. ئهمما ئابباسىيالر پهيغهمبهرئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىنىڭ 
قىزى پاتىمه ۋه كىيوغلى ئهلى ۋاستىسى ئارقىلىق ئهمهس، تاغىسى ئابباس ۋاستىسى 

ئارقىلىق داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ شىئىلهرگه قارشى چىققان. 
ئابباسىيالر خهلىپىلىكنىڭ دىنىي بىر ماقاملىق پىكرىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن 
بۇ  بىرگه،  بىلهن  قىلىش  دهلىل  تۇغقانلىقىنى  بولغان  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ۋهزىپىنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهنلىك پىكرىنىمۇ ئىلگىرى سۈرگهن. بۇ سهۋهپتىن 
باشقا  بۇنىڭدىن  ئىپادىلىگهن.  دهپ  ۋهكىلى»  يۈزىدىكى  يهر  «ئالالھنىڭ  ئۆزىنى 
مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىگه ۋهكىللىك قىلىشنىڭ پهقهتال ئۆزىگه خاس ئىكهنلىگى ۋه 
قىلغان.  تهشۋىق  پىكرىنى  الزىملىقى  بولۇشى  قولىدا  ئۆز  قىيامهتكىچه  ۋهزىپىنىڭ  بۇ 
ئابباسىيالر دىنغا ئهھمىيهت بهرگهنلىگىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن ئىسالم مهدهنىيىتىدىكى 
خىزمهتلهر  بۈيۈك  مهدىنىگه  ۋه  مهككه  قىلىنغان  قوبۇل  دهپ  شهھهر  مۇھىم  ئىككى 
قىلغان. مهككىده مهسجىدى ھهرهمنى، مهدىنىده پهيغهمبهر مهسجىدىنى كېڭهيتكهن. 
سۇ ئېھتىياجىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن قۇدۇق قازدۇرغان. دېھقانچىلىق قىلىش ئۈچۈن 

قانالالر قازغان. ھهج يوللىرىنى رېمۇنت قىلىپ، بىخهتهرلىكنى ساقلىغان.
ئابباسىيالر قۇرۇلۇش باسقۇچىدا شىئىلهر بىلهن بىرلىكته ھهرىكهت ئېلىپ بارغان 
بولسىمۇ ئهمما ھاكىمىيهتنى قولغا ئالغاندىن كېيىن شىئى پىكىرلهردىن يىراق تۇرغان. 
سۈننى  قوللىغان.  چۈشهنچىنى  سۈننى  قىلغان  قوبۇل  كۆپچىلىك  ئورنىغا  بۇنىڭ 

چۈشهنچىنىڭ ۋهكىلى بولغان ھهدىس ئالىملىرى ۋه فىقىھچىالرغا يېقىن تۇرغان. 
بىلهن  ئىسالم  خهلقلهرنىڭ  بولمىغان  ئهرهب  قارىغاندا  ئهمهۋىيلهرگه  ئابباسىيالر 
مۇشهررهپ بولىشىغا زور كۈچ چىقارغان. ئۇالردىن ئهمهۋىيلهر دهۋرىده ئېلىنغان ئارتۇق 
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بۇنىڭ  قويغان.  يول  ئارىلىشىشىغا  ھاكىمىيهتكه  ئۇالرنىڭ  قىلغان.  بىكار  باجالرنى 
بولۇپ  توپ-توپ  مۇسلىمالر  غهيرى  تۈركىستاندىكى  خوراسان،  مىسىر،  نهتىجىسىده 
مۇسلىمالر  غهيرى  قىسمىنى  كۆپ  ئاھالىنىڭ  دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر  كىرگهن.  ئىسالمغا 

تهشكىل قىلغان بولسىمۇ ئهمما ئابباسىيالر دهۋرىده ئهھۋال ئهكسىچه بولغان. 
دىنىي  قوغداشنى  قارشى  ھۇجۇمالرغا  تاشقى  دۇنياسىنى  ئىسالم  ئابباسىيالر 
سىياسهتنىڭ بىر پارچىسى دهپ قارىغان. بولۇپمۇ ۋىزانتىيهلىكلهرگه قارشى سهپهرۋهر 
بۇنىڭ  قاتناشقان.  بىۋاسته  خهلىپىلهر  بهزىلىرىگه  يۈرۈشلهرنىڭ  ھهربى  قىلىنغان 
قهدىمقى  ئابباسىيالر  قويغان.  ئوتتۇرىغا  بېرىدىغانلىقىنى  ئهھمىيهت  جىھادقا  بىلهن 
ئىران دىنى ۋه مهزھهپلىرىگه مهنسۇپ شهخس، تهبىقىلهرنىڭ مۇسۇلمانلىق كۈرۈنىشى 
ئاستىدا قايتىدىن تىرىلىش غهيرهتلىرىنى دىققهت بىلهن كۆزۈتۈپ، ۋاقتى كهلگهنده 

بۇالرنى قاتتىق جازالىغان.

4. ئىچكى مهسىلىلهر
 500 ئابباسىيالر  يىقىلغان.  1258-يىلى  قۇرۇلۇپ  750-يىلى  دۆلىتى  ئابباسىي 
يىلدىن كۆپ ھۆكۈم سۈرگهن دهۋرىده كۆپلىگهن ئىچكى مهسىلىلهرگه دۇچ كهلگهن. 
بۇ مهسىلىلهرنىڭ كۆپ سهۋهپلىرى بار. بۇالردىن بىر قىسمى خهلىپىلىكنى كىمنىڭ 
ئوغۇللىرى  كېيىن  رهشىدتىن  ھارۇن  مهسىلهن،  ئىدى.  مهسىلىسى  ئېلىش  ئۈستىگه 
قارشى  بىر-بىرىگه  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  قولغا  ماقامىنى  خهلىپىلىك  مهئمۇن  ۋه  ئهمىن 

بهش يىل ئۇرۇشقان. 
شاھزاده  سارايىدىكى  ئابباسىي  قىلىشتا  تهيىن  خهلىپه  باشالپ  11-ئهسىردىن 
تهختىگه  خهلىپىلىك  بىلهن  بۇنىڭ  ئوينىغان.  رول  چوڭ  تۈركلهر  ۋه  ئانىلىرى 
بولغانلىرىنىڭ  كۈچلۈك  ئانىسى  ئورنىغا  كىشىلهرنىڭ  اليىق  ئهڭ  ۋه  قابىلىيهتلىك 
ھهم  ئهھۋال  بۇ  ئولتۇرغۇزۇلغان.  كىشىلهر  كۆرگهن  ئۇيغۇن  تۈركلهر  ياكى  بالىلىرى 
بهزى  ئارىسىدا  تۈركلهر  بىلهن  ئهرهبلهر  ھهمده  ئىچىده  ئۆز  خانىدانىنىڭ  ئابباسىي 

قارمۇ-قارشىلىقالرغا سهۋهپ بولغان. 
بهزى  يىراق  مهركىزىدىن  ھاكىمىيهت  بىرقىسمى  يهنه  مهسىلىلهرنىڭ  ئىچكى 
رايۇنالردىكى ۋالىالرنىڭ ياكى رايۇن خاراكتېرلىك رهئىسلهرنىڭ مۇستهقىللىق تهلهپ 
قىلىشىدىن ئىبارهت ئىدى. مهسىلهن، خوراساندا تاھىرىلهر، مىسىردا تولۇن ئوغۇللىرى، 

شىمالىي ئافرىقىدا ئاغلهبىلهر بۇ شهكىلده ئوتتۇرىغا چىققان. 
يهنه بىر باشقا مهسىله ئابباسىيالردىن قۇتۇلغان ئهمهۋىي خانىدانىنىڭ ئهمهۋىي 
دۆلىتىنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئىسيان كۆتىرىشى ئىدى. چۈنكى ئهمىن 
بىلهن مهئمۇن ئوتتۇرىسىدا كۈرهش داۋاملىشىۋاتقاندا ئهمهۋىي ئائىلىسىدىن ئهلى ئىبنى 
خالىد ئىسيان كۆتىرىپ، سۇرىيهگه ھۇجۇم قىلىپ بىر مۇددهت سۇرىيه ۋه ئهتراپىنى 



101

ئابباسىيالر  

ئىلگىرى  كېتىشتىن  كېڭىيىپ  ھهرىكهتنى  بۇ  ئابباسىيالر  لېكىن  قاراتقان.  ئۆزىگه 
باستۇرغان. 

ئىجتىمائىي  ۋه  ئىقتىسادىي  ئارىسىدا  مهسىلىلهر  ئىچكى  دهۋرىده  ئابباسىيالر   
سهۋهپلهردىن ئوتتۇرىغا چىققانلىرىمۇ بار. بهسىره ۋه ئهتراپىدا ئوتتۇرىغا چىققان قارا 
تهنلىكلهر ھهرىكىتى، بۇ خىل مهسىلىلهرنىڭ ئهڭ كۆزگه كۆرىنهرلىكى ئىدى. بۇ رايۇندا 
ئېتىز ۋه تۇز كانلىرىدا ئىشلهۋاتقان قارا تهنلىك قۇلالر ئهمگهك شارائىتىنىڭ ناچارلىقىدىن 
شىكايهت قىلىپ، 870-يىلى ھهزرىتى ئهلى ئهجدادىن كهلگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان 
كۆتۈرگهن.  قوزغىالڭ  رهھبهرلىگىده  كىشىنىڭ  بىر  ئىسىملىك  مۇھهممهد  ئىبنى  ئهلى 
ئىسيان تىزلىكته كېڭىيىپ ئابباسىي رهھبهرلىرىنى بىئارام قىلىدىغان دهرىجىگه بېرىپ 
غهيرىتى  ئهسكهرلىرىنىڭ  ۋه  قۇماندان  تۈرك  كېيىن  كۈرهشلهردىن  ئۇزۇن  يهتكهن. 

بىلهن 883-يىلى ئىسيان باستۇرۇلغان.
ئابباسىي ھاكىمىيىتىنى جىددى تهھدىت قىلىۋاتقان مهسىلىلهر ئارىسىدا مهزھهپ 
ئايرىم  ھهقته  بۇ  ئىدى.  مهۋجۇت  ئىسيانالرمۇ  خارهكتېرلىق  دىنىي  خارهكتېرلىق، 

توخىتىلىمىز.

4.1. ھاكىمىيهتكه قارشى دىنىي ۋه سىياسى ھهرىكهتلهر 

شىئى ئىسيانلىرى

شىئى  ھهرىكهتلهرده  سىياسى  دىنىي،  چىققان  ئوتتۇرىغا  دهۋرىده  ئابباسىيالر 
ئىسيانلىرى باشتا كېلىدۇ. شىئىالر ئابباسىيالرنى ھاكىمىيهتنى ئالداپ تارتىۋالدى دهپ 
قارايتتى. بۇ سهۋهپتىن مهنسۇر دهۋرىده ھاكىمىيهتنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهزرىتى 
ئهلىنىڭ ئوغلى، ھهزرىتى ھهسهننىڭ نهسلىدىن كهلگهن مۇھهممهد كهڭ كۆلهملىك 
بىر ئىسيانغا باشالمچىلىق قىلغان. مهدىنىده چىققان ئىسيان قىسقا ۋاقىتتا مهككه، ئۇ 
يهردىن بهسىره ۋه ئهتراپىغا كېڭهيگهن. بۇ ۋىاليهتلهرده مۇھهممهدكه خهلىپه سۈپىتىده 

بهيئهت قىلىنغان. لېكىن ئابباسىي قۇشۇنلىرى بۇ ئىسياننى قاتتىق باستۇرغان. 
خهلىپه  كېيىن  ئۆتكهندىن  ئهسىر  چارهك  تهخمىنهن  ئىسيانىدىن  مۇھهممهدنىڭ 
ھۈسهين  نهۋرىلىرىدىن  ھهسهننىڭ  ھهزرىتى  يهنه  دهۋرىده   (786-785) ھادى 
ئىبنى ئهلى ئابباسىيالرنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى جاكارالپ، ئىسيان كۆتۈرگهن. 
ئابباسىيالرنىڭ قاتتىق قارشى چىقىشىغا قارىماي مهككه، مهدىنىنى كونترول ئاستىغا 
ئېلىپ، بۇ ئىككى شهھهر خهلقىنىڭ ئۆزىنى خهلىپه دهپ تونىشىنى قولغا كهلتۈرگهن. 
لېكىن ئابباسىيالر ھۈسهين ئىبنى ئهلىنى ئۆلتۈرۈپ بۇ ئىسياننى باستۇرغان. ئىسيانغا 
قاتناشقانالردىن بىر قىسمى قېچىپ جېنىنى قۇتقۇزغان. بۇالردىن بىرى ھۈسهيننىڭ 
كېيىن،  يهرلهشكهندىن  ماراكهشكه  كۈنىمىزدىكى  ئىدرىس  ئىدى.  ئىدرىس  ئىنىىسى 
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ئۆزى بىلهن ئوخشاش ئىسمى بولغان ئوغلى ھارۇن رهشىد دهۋرىده ئىدرىسىلهر دۆلىتىگه 
ئاساس سالغان. 

خهلىپه مهئمۇن تهختنى قولغا كهلتۈرۈشته ئىنىسى ئهمىن بىلهن قىلغان ئۇرۇشتا 
ئهلى  بهيتتىن  ئهھلى  يېرىگه  ئۆز  ۋاقتىدا  مهرۋىدىكى  كېيىن  قازانغاندىن  غهلبه 
ئهررىزانى ۋهلى ئهھدى تهيىنلىگهنلىكىنى جاكارلىغان. بۇ خهۋهرنى ئاڭلىغان پايتهخت 
باغدادتىكى شىئىلهر ھهزرىتى ھهسهن نهسلىدىن كهلگهن ئىبراھىم مهھدىنى خهلىپه 
ئېالن قىلغان. (مىالدىنىڭ 817-يىلى 17-ئىيۇل) بۇ ئهھۋال ئابباسىي ھاكىمىيىتىده 
ئىككى رهھبهرنىڭ تهختته ئولتۇرىشىغا ۋه باشقا قىيىنچىلىقالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا 
سهۋهپ بولغان. مهئمۇننىڭ باغدادقا كېلىشى بىلهن ئىبراھىم ئىبنى مهھدى خهلىپىلىك 
ماقامىنى تهركېتىشكه مهجبۇر بولغان. مهئمۇن يهنه ئهلى ئهررىزا ھهققىدىكى قارارىنى 
بىكار قىلغان. بۇنىڭ بىلهن شىئىلهرنىڭ ھاكىمىيهتنى قولغا كهلتۈرۈش ھهققىدىكى 

ئۈمىدلىرى يهنه بىر قېتىم نهتىجىسىز قالغان. 
مۇئتاسىم (833-842)نىڭ خهلىپىلىگىنىڭ ئىككىنچى يىلىدا بۇ قېتىم ھۈسهيننىڭ 
نهسلىدىن كهلگهن مۇھهممهد ئىبنى قاسىم خوراساندا ئىسيان كۆتۈرگهن. ئابباسىيالرنى 
ئابباسىيالرنىڭ  لېكىن  باشلىغان.  ئېلىشقا  بهيئهت  ئۆزىگه  خهلقتىن  قىلماي  ئېتىراپ 
ئهۋهتىلىپ  خهلىپىگه  تۇتۇلۇپ،  تهرىپىدىن  تاھىر  ئىبنى  ئابدۇلالھ  ۋالىسى  خوراسان 

زىندانغا تاشالنغان.

خاۋارىج ھهرىكهتلىرى

نوپۇز،  بولغان  ئىگه  قهبىلىسى  قۇرهيش  ھاكىمىيهتته  دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر 
قۇرهيشنىڭ ئۈستۈنلىكىگه قارشى چىققان خاۋارىجالرنىڭ داۋملىق ئىسيان كۆتىرىشىگه 
مهۋالىالرغا  ئابباسىيالرنىڭ  قاتناشقان.  ئىسيانالرغا  بۇ  خهلق  مهۋالى  بولغان.  سهۋهپ 
ياخشى مۇئامىله قىلىشى، خاۋارىجالرنىڭ بۇ خهلق ئۈستىدىكى تهسىرىنى ئاجىزالتقان. 
ئهمما خاۋارىجالر ئهمهۋىيلهر دهۋرىدىكىگه ئوخشاش ئىسيانالر چىقارمسىمۇ ئهمما يهنىال 
ئابباسىيالرغا قارشى بهزى ئىسيانالرنى قىلغان. ئافرىقا، ئىراق، خوراسان بۇ ئىسيانالر 
ئوتتۇرىغا چىققان رايۇنالردۇر. ھارۇن رهشىد دهۋرىده خهلىپىنىڭ ئادالهتسىزلىكىگه قارشى 
خهتهرلىك  ئهڭ  ئىچىده  بۇالرنىڭ  ئىسيانلىرى،  خاۋارىج  چىققان  كىرماندا  ۋه  مۇسۇل 
بولغانلىرى ئىدى. خهلىپه مۇسۇل ئىسيانىدا بىر نهچچه قېتىم يېڭىلگهندىن كېيىن بۇ 
ئىسياننى ناھايىىتى تهسلىكته باستۇرغان. شۇ يىلىدا كىرماندىن باشالپ ئاپغانىستانغا 

قهدهر سوزۇلغان باشقا خاۋارىج ئىسيانلىرى مهئمۇن دهۋرىده تۈگۈتۈلگهن.



103

ئابباسىيالر  

4.2. ئىسالمغا قارشى دىنىي، سىياسى ھهرىكهتلهر 

ئابباسىيالر دهۋرىده ھهم ھاكىمىيهتكه ھهم ئىسالمغا قارشى ھهرىكهتلهر بارلىققا 
ئارىسىدا  بۇالرنىڭ  ئىدى.  مهنبهلىك  ئىران  ھهممىسى  ھهرىكهتلهرنىڭ  بۇ  كهلگهن. 

مۇھىم بولغانلىرى مۇقهننا، بابهك ۋه زىندىقلىق ھهرىكىتىدۇر.

مۇقهننا ئىسيانى

ئىسالم  ۋه  كهلتۈرۈش  قولغا  ھاكىمىيهتنى  ئاجىزلىتىپ  ئابباسىيالرنى  ئىسيان  بۇ 
ئىرانلىق  بىر  ئىسىملىك  مۇقهننا  ئهل  ئۈچۈن  قېلىش  توسۇپ  تارقىلىشىنى  دىنىنىڭ 
تهرىپىدىن مهرۋىده كۆتىرىلگهن. ئۇ روھنىڭ بهدهندىن بهدهنگه ئۆتىدىغان مهنىسىنى 
ئىپادىلهيدىغان تهناسۇخ قارشىنى تهشۋىق قىلىپ، ئالالھنىڭ نۆۋهت بىلهن ئادهم، نۇھ 
ۋه ئهبۇ مۇسلىمنىڭ بهدىنىگه كىرگهنلىكى، ئهڭ ئاخىردا ئۆز بهدىنىگه كىرگهنلىكىنى 
ئهمهلدىن  ئىبادهتلهرنى  ئىسالمىي  تهرهپدارلىرىغا  ئۇ  باشقا  بۇنىڭدىن  ئېيتقان. 
قىلغانلىقىنى  ھاالل  نهرسىلىرىنى  قىلغان  ھارام  دىنىنىڭ  ئىسالم  قالدۇرغانلىقى، 
ئۇيغۇن  مازدهكىلىككه  بولغان  ئېتىقادلىرىدىن  ئىران  قهدىمقى  يهنه  جاكارلىغان. 
قىلىپ مال ۋه ئايالالرنى ھهممه ئادهملهر ئۈچۈن ئورتاق ھالغا كهلتۈرۈپ، كۆپلىگهن 

ئهگهشكۈچى يىققان. 
خهلىپه مهھدى (775-785) مۇقهننا تهرهپدارلىرىنىڭ كۆپىيىشىگه قارشى ئهسكهر 
ئهۋهتكهن. مۇقهننا ئهتراپى مۇستهھكهم بولغان قهلئهگه كىرىۋالغان. ئابباسىي قوشۇنىنىڭ 
ئۇزۇن مۇددهت قورشاۋغا ئېلىشى نهتىجىسىده قۇتۇلۇشنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى 

كۆرۈپ، ئائىلىسى ۋه تهرهپدارلىرى بىلهن بىرلىكته ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان. 

بابهك ھهرىكىتى

باشقا  كۆرىشى،  تالىشىش  ھاكىمىيهت  ئوتتۇرىسىدىكى  مهئمۇن  بىلهن  ئهمىن 
يهرلهرده چىققان ئىسيانالرغا ئوخشاش ئهزهربهيجاندىمۇ ئىسالمغا قارشى ھهرىكهتلهرنىڭ 
بابهكنىڭ  ئاتالغان.  دهپ  ھهرىكىتى  بابهك  ھهرىكهت  بۇ  بولغان.  سهۋهپ  چىقىشىغا 
پىكىرلىرى مۇقهننانىڭ پىكرىگه ناھايىتى يېقىن ئىدى. مۇقهننانىڭ ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ 
ئوخشىمايدىغان تهرىپى، بابهكنىڭ تهرهپدارلىرى ئارىسىدا قۇرئان ئوقۇلۇپ ئۆگىنىلسه 
يول  ئىچىشكه  ھاراق  بوالتتى.  تۇتۇلمۇسىمۇ  روزا  ئوقۇمىسىمۇ،  ناماز  بهدىلىگه  بۇنىڭ 

قويۇلمايتتى. بۇ پىكىرنى قوبۇل قىلغانالر ئهينى ۋاقىتتا ھۇررهملهر دهپ ئاتالغان. 
بابهك 816-يىلى ئهزهربهيجان چېگىرسى ئىچىدىكى بهززهده ئىسيان كۆتۈرگهن. 
كۆپ  ئايرىماي  دهپ  ئانا-باال  كېلىپ،  باستۇرۇپ  خهلقلهرگه  مۇسۇلمان  ئهتراپتىكى 
كىشىلهرنى ئۆلتۈرۈپ، ماللىرىنى بولىغان. ئىسياننى باستۇرۇش ئۈچۈن ئهزهربهيجانغا 
كهينى-كهينىدىن ۋالى تهيىنلهنگهن. ۋالىالرنىڭ پۈتۈن غهيرهتلىرىگه قارىماي مهئمۇن 
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كهلگهن  ئورنىغا  مهئمۇننىڭ  باستۇرالمىغان.  ئىسياننى  بۇ  (813-833)دىمۇ  دهۋرى 
ئىسياننى  بۇ  قىلغان  مهشغۇل  دۆلهتنى  بېرى  يىلدىن   20  (842-833) مۇئتاسىم 
قۇماندانالرنى  تۈرك  قاتارلىق  ئهتتۈركى  بهشىر  ۋه  ئىناق  ئاپشىن،  ئۈچۈن  باستۇرۇش 
ۋهزىپىگه تهيىنلىگهن. ئۇزۇن كۈرهشتىن كېيىن ئابباسىي قۇشۇنلىرى 838-يىلى بابهك 
ئابباسىي  بىلهن  بۇنىڭ  ئۆلتۈرگهن.  تۇتۇپ  بابهكنى  كىرىپ،  شهھهرگه  تۇرۇۋاتقان 

ھاكىمىيىتى ئىچكى بىر تهھدىتتىن قۇتۇلغان. 

زىندىقالر ھهرىكىتى

ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىده ئىران فهتىھ قىلىنغاندىن كېيىن كۆپ ساندىكى ئىرانلىق 
ئىسالمغا كىرگهن. ئهمىلىيهتته بۇ كىشىلهرنىڭ قهدىمقى دىنلىرى زهردۈشتلىك ياكى 
مانىخهيستلىككه بولغان مايىللىقى داۋام قىلىۋاتقان ئىدى. زىندىقالر دهپ ئاتالغان بۇ 
دهۋرىده  تۇنجى  ئابباسىيالرنىڭ  بولۇپمۇ  ئاخىرلىرىدا،  دهۋرىنىڭ  ئهمهۋىيلهر  كىشىلهر 
مۇسۇلمان كۈرۈنىشى ئاستىدا ئهقىدىلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن بىر قىسىم پائالىيهتلهرنى 
قىلغان. بۇ جهرياندا پارىسچىدىن ئهرهبچىگه تهرجىمه قىلغان ئهسهرلهر ئارقىلىق ياكى 

ئۇيغۇن شارائىتالردا شېئىر، ئهدهبىيات ئارقىلىق ئاۋازىنى ئاڭلىتىشقا تىرىشقان. 
ئابباسىي رهھبهرلىرى زىندىقالرغا قارشى باشالنغۇچتىن باشالپ، قاتتىق تهدبىرلهر 
ھادى        ئهل  ئۆتكهن  ئورنىغا  ۋه   (785-775) مهھدى  ئهل  خهلىپه  بولۇپمۇ  ئالغان. 
(785-786) دهۋرلىرىده بۇ زىندىقالرغا قارشى كهسكىن كۈرهش قىلىنغان. ئۇالرنىڭ 
ئالدىنى  قىلىشنىڭ  تهسىر  ئارىسىغا  مۇسۇلمانالر  ۋه  قىلىش  ئاساسسىز  پىكىرلىرىنى 
ئېلىش ئۈچۈن مۇسۇلمان ئالىمالر سهپهرۋهر قىلىنغان. مۇسۇلمان ئالىمالر زىندىقالرغا 

قارشى كۆپلهپ ئهسهر قهلهمگه ئالغان.

5. مهركىزىي 
رەهبهرلىكتىن 
ئايرىلىش

ئاسىيا،  ئابباسىيالر 
ياۋرۇپا  ۋه  ئافرىقا 
قىتئهسىدىكى بىر نهچچه 
رايۇندىن تهركىپ تاپقان 
جۇغراپىيىگه  بىر  چوڭ 
قىلغان.  ھۆكۈمرانلىق 
چوڭلۇق  بۇ  لېكىن 

ئابباسىيالردىن ئايرىلىپ چىققان مۇستهقىل ۋه يېرىم 
مۇستهقىل دۆلهتلهر
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بۇنداق  چۈنكى  بولغان.  مهنبهسى  تهھدىت  بىر  ۋاقىتتا  ئهينى  ئۈچۈن  ئابباسىيالر 
بۈيۈك بىر جۇغراپىيهنى تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن، مهركىزى رهھبهرلىكنىڭ ھهر ۋاقىت 
كۈچلۈك بولىشى ۋه كۈچىنى دۆلهتنىڭ ھهر تهرىپىگه ھېس قىلدۇرىشى كېرهك ئىدى. 
بهزى ۋاقىتالردا ئابباسىيالر مهركىزى رهھبهرلىكنى يۇقۇتۇپ قويغان ۋاقىتالرمۇ بولغان. 
بۇنىڭغا ئهگىشىپ دۆلهت رهھبهرلىگىنى ساقالپ قىلىشتا ئاجىز قالغان دهۋرلهرمۇ بولغان. 
ئائىلىلهر  بار  تهسىرى  كۈچلۈك  يهرلىرىده  ئۆز  ۋالىالر،  بهزى  خاۋارىجالر،  شىئىلهر، 
ياكى  مۇستهقىل  يهرلهرده  ئۇزاق  پايدىلىنىپ،  ئاجىزلىقىدىن  رهھبهرلىكنىڭ  مهركىزى 

يېرىم مۇستهقىل دۆلهتلهرنى قۇرۇشقا تهشهببۇس قىلغان. 
باشالنغان.  بىلهن  قۇرۇلۇشى  دۆلهتنىڭ  بۇ  ئايرىلىش،  تۇنجى  ئابباسىيالردىن 
يهنى دۆلهتنىڭ باشالنغۇچ دهۋرىده ئهندهلۇسقا قېچىپ بارغان ئهمهۋىي شاھزادىسى 
دۆلىتى»نى  ئهمهۋىي  «ئهندهلۇس  مۇستهقىل  يهرده  بۇ  756-يىلى  ئابدۇرراخمان 

قۇرغان. بۇنىڭ بىلهن ئهندهلۇس ئابباسىي رهھبهرلىگىدىن ئايرىلغان. 
ئابباسىيالردىن ئايرىلىش 8-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا شىمالىي ئافرىقا تۇپراقلىرىدىمۇ 
بهيت  ئهھلى  سۈرگهن  ئىلگىرى  ئىكهنلىكىنى  ھهققى  ئۆز  خهلىپىلىكنىڭ  باشلىغان. 
مهنسۇبى بهزى ئائىلىلهر بىلهن خاۋارىجلىقنى ئىلگىرى سۈرۈدىغان بهزى پىرقىالر مهركىزى 
ئورۇنالشقان.  ئافرىقىغا  شىمالىي  قىاللمىغان  كونترول  مىقداردا  يېتهرلىك  رهھبهرلىك 
ئهھلى بهيت تهرهپدارلىرى 788-يىلى ماراكهشته «ئىدرىسىالر دۆلىتى»نى، خاۋارىجىالر 

777-يىلى ئالجىرىيهده «رۇستهمىلهر» دۆلىتىنى قۇرغان. 
تېخىمۇ  ئايرىلىش  رهھبهرلىكتىن  مهركىزى  باشالپ  ئاخىرىدىن  11-ئهسىرنىڭ 
كېڭهيگهن. بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋهپلىرى، دۆلهتتىكى ئىچكى-تاشقى مهسىلىلهرنىڭ 
خالىغان  قۇماندانالرنىڭ  تۈرك  ئىدى.  ئاجىزلىتىشى  كۈچىنى  رهھبهرلىكنىڭ  مهركىزى 
كىشىلهرنى خهلىپه قىلىشى، خالىمىغانالرنى بۇ ۋهزىپىدىن ئېلىپ تاشلىشى مهركىزى 
رهھبهرلىكنىڭ ئاجىزلىغانلىقىنىڭ كۆزگه كۆرىنهرلىك مىساللىرىدىن بىرىدۇر. ھهتتاكى 
خهلىپىلهر بۇ دهۋرده ئۆز ۋهزىپىسىنى بۈيۈك مىقداردا ئهمىرۇل ئۇمهرا دهپ ئاتالغان بىر 

رهھبهرگه ئۆتۈنۈپ بېرىپ، دۆلهت ئىشلىرىدىن يىراقلىشىش يولىنى تۇتقان. 
ۋالىالر  بهزى  ۋاقىتتا  كهلگهن  ئهھۋالغا  كۈچسىز  شهكىلده  بۇ  ماقامى  خهلىپىلىك 
باشقۇرۇۋاتقان ۋىاليهتلهرنى بىردىن دۆلهتكه ئايالندۇرغان. تۇنىستا ئاغلهبىلهر (800 
-909)، مىسىردا يىل تهرتىۋىگه قاراپ تولۇن ئوغۇللىرى (868-905) ۋه ئىھشىدىلهر 
(935-969)، ئهزهربهيجاندا ساجا ئوغۇللىرى (890-929)، ئىراندا يىل تهرتىۋى بويىچه 
تاھىرىالر (821-875)، ساففارىالر (867-1500) ۋه سامانىالر (847-999) بۇ شهكىلده 
قۇرۇلغان دۆلهتلهردۇر. بۇالرنىڭ ئاساسى ئاالھىدىلىگى شهكىل جهھهتتىن ئابباسىي 
خۇتبهلهرده  ئۈچۈن  ئىپادىسى  باغلىلىقنىڭ  بۇ  ئىدى.  بولىشى  باغلىق  خهلىپىلىرىگه 
بىلهن  ئىسمى  ئۆز  پۇلالردا  يهنه  قىلغان.  زىكىر  ئىسمىنى  خهلىپىلىرىنىڭ  ئابباسىي 
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خهلىپىنىڭ ئىسمىنىمۇ بىرلىكته باستۇرغان. بۇنىڭدىن باشقا ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى 
تۇپراقالردا بىر ھۆكۈمداردهك ھهرىكهت قىلغان. ئىسمى ئېيتىلغان دۆلهتلهردىن مىسىر ۋه 
ئهزهربهيجاندىكى دۆلهتلهر تۈرك ۋالىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان. ئىراندىكى دۆلهتلهرنىڭ 

قۇرغۇچىسى پارىسالر ئىدى. 
10-ئهسىرده ئابباسىي تۇپراقلىرىدا رهھبهرلىكنى ئاجىزالتقان ئىككى مۇھىم دۆلهت 
فاتىمىالر  بىرى  يهنه   ،(1062-932) بۇۋهيھىالر  بىرى  بۇالردىن  چىققان.  ئوتتۇرىغا 

(909-1171) بولۇپ، بۇ ئىككى دۆلهت شىئىلهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان. 
بۇۋهيھىالرنىڭ ئهسلى ئىرانلىق ئىدى. 930-يىلىدىن باشالپ ئىراندا ھاكىمىيهت 
قۇرغاندىن كېيىن 945-يىلى ئابباسىي خهلىپىسى تۇرۇۋاتقان باغدادنى ئىشغال قىلغان. 
بۇنىڭدىن باشالپ بىر ئهسىرگه يېقىن ۋاقىت ئابباسىي رهھبهرلىرى ئۈستىده ئىمتىيازغا 
ئابباسىي  ئالغان.  كونتروللۇقىغا  پۈتۈنلهي  خهلىپىلىرىنى  ئابباسىي  بولۇپ،  ئىگه 
خانىدانى بۇ كونتروللۇقتىن 1055-يىلى باغدادقا كىرىپ بۇۋهيھىلهرگه خاتىمه بهرگهن 

سهلجۇق سۇلتانى توغرۇل بهينىڭ ياردىمى بىلهن قۇتۇلغان. 
يهنه بىر شىئى دۆلىتى بولغان فاتىمىلهر 909-يىلى شىمالىي ئافرىقىدا قۇرۇلغان. 
دۆلهتنى قۇرغانالر ھهزرىتى فاتىمه ئارقىلىق پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئهجدادىدىن كهلگهنلىك 

پىكرىنى ئىلگىرى سۈرۈپ دۆلهتكه فاتىمى ئىسمىنى بهرگهن. 
ئابباسىيالرغا ئوخشاش فاتىمىالرمۇ ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهمممىسىگه ھۆكۈمرانلىق 
قىلىشنى مهقسهت قىلغان. بۇ مهقسهت بىلهن قۇرۇلغان ۋاقىتىدىن باشالپ، بىر تهرهپتىن 
مهغرىب ۋه ئهندهلۇسقا ھۆكۈمران بولۇشقا تىرىشسا، يهنه بىر تهرهپتىن شهرققه قاراپ 
كېڭىيىشنى تهشهببۇس قىلغان. 969-يىلى مىسىرنى ئابباسىيالرغا باغلىق ئىھشىدالرنىڭ 
قولىدىن تارتىۋېلىپ، رهھبهرلىك مهركىزىنى بۇ يهرگه يۆتكىگهن. باغدادنى ئىشغال 
قىلىش ئۈچۈن سۇرىيهگه يۈرۈش قىلغان. ھاكىمىيهت ساھهسىنى مهككه، مهدىنىدىن 
ھالقىپ ئۆتۈپ ھىجازغىچه كېڭهيتكهن. فاتىمىالرنىڭ ئابباسىي تۇپراقلىرىغا كېڭىيىشى 

سهلجۇق تۈركلىرنىڭ ئوتتۇرىغا كىرىشى بىلهن توختىغان.

6. تاشقى مۇناسىۋەتلهر
بولغان  ئىگه  ئورنىغا  قىلىشنىڭ  فهتىھ  تۇپراقالرنى  يېڭى  دۆلىتى  ئابباسىي 
كۈچىنى  ھهربىي  سهۋهپتىن  بۇ  قىلغان.  غايه  ئاساسىي  تۇرۇشنى  تۇتۇپ  تۇپراقالرنى 
ئهڭ  ئىچىده  دۆلهتلهر  تاشقى  بۇ  ئىشلهتكهن.  قارشى  ھۇجۇمىغا  دۆلهتلهرنىڭ  تاشقى 

كۆپ قارشىالشقان دۆلهت ۋىزانتىيه ئىدى. 
باشقۇرۇشتا  جۇغراپىيهنى  بىر  بۈيۈك  ئابباسىيالرنىڭ  ئىمپېراتورلىرى  ۋىزانتىيه 
سۇرىيهگه  بولۇپمۇ  ئۆتكهن.  ھۇجۇمغا  كۆرۈپ  كېلىۋاتقانلىقنى  دۇچ  قىيىنچىلىقالرغا 
تهرهپتىن  بىر  يهنه  ئۇرۇنغان.  ئاجىزلىتىشقا  ئابباسىيالرنى  باشالپ،  ھۇجۇم  قارشى 
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ئابباسىي ھاكىمىيىتىگه قارشى چىققان ئىسيانچىالرنى قولالپ، دۆلهتنىڭ مۇقىملىقىنى 
ئىسيانىنىڭ  بابهك  چىققان  ئوتتۇرىغا  ئهزهربهيجاندا  مهسىلهن،  تىرىشقان.  بۇزۇشقا 
ئىسيانغا  بۇ  ۋىزانتىيهنىڭ  قىلىشىدا  مهشغۇل  ھۆكۈمهتنى  مهركىزى  يىل  نهچچه  بىر 
ۋه  تهھدىت  كهلگهن  ۋىزانتىيهدىن  دۆلىتى  ئابباسىي  ئىدى.  بار  ياردىمى  قىلغان 
بۇالر  قىلغان.  تهشكىل  مهركهزلىرىنى  مۇداپىئه  ئۈچۈن  قېلىش  توسۇپ  ھۇجۇمالرنى 
«سۇغۇر» ياكى «ئاۋاسىم» دهپ ئاتالغان. بۇ مهركهزلهر تارسۇستىن باشالپ، ئادانا، 
ماراش، ماالتيانى ئۆز ئىچىگه ئېلىش بىلهن بىرگه فىرات دهرياسىغىچه يېتىپ بارغان. 
ۋىزانتىيه ھۇجۇملىرى بۇ مهركهزلهرده توسۇپ قېلىنغان. ئابباسىيالر كۆپىنچه ۋاقىتالردا 
بۇ مهركهزلهردىن ھۇجۇمغا ئۆتكهن. ئابباسىيالر دهۋرىده مۇداپىئه مهركهزلىرىگه كۆپ 

ساندا تۈرك جهڭچىسى ئۇرۇنالشتۇرۇلغان. 
ھاكىمىيىتىدىكى  ۋىزانتىيه  باشالپ  ئاخىرىدىن  دهۋرىنىڭ  مهنسۇر  ئابباسىيالر 
ئوتتۇرا ئاناتولىيه، ھهتتا ئىستانبۇلغا قهدهر ھهربى يۈرۈشلهر قىلغان. ئالدىدا مهھدى، 
بۇ  ئېلىنغان.  مۇھاسىرىگه  قېتىم  ئىككى  ئىستانبۇل  دهۋرىده  رهشىد  ھارۇن  كېيىن 
مۇھاسىره ۋىزانتىيه رهھبهرلىرىنىڭ يىللىق باج تۆلهش شهرتى بىلهن بىكار قىلىنغان. 
ۋىزانتىيه دۆلىتىنىڭ ئابباسىي تۇپراقلىرىدىكى ئىسيانچىالرغا كۆپلهپ ياردهم قىلىشى 
بىلهن خهلىپه مهئمۇن ۋىزانتىيه دۆلىتىنى ئاجىزلىتىش ئۈچۈن ئاناتولىيهنىڭ فهتھىنى 
بۇ  ئۆلۈم  كهلگهن  بالدۇر  لېكىن  تهييارلىغان.  قۇشۇن  بىر  بۈيۈك  قىلغان  مهقسهت 
غايىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا يول قويمىغان. بۇنىڭدىن كېيىن ۋىزانتىيهگه قارشى ئهڭ 
چوڭ ھهربىي يۈرۈش خهلىپه مۇئتاسىم تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان. ئابباسىي قوشۇنى 
ئهپيون ئهتراپىدا ئۇ ۋاقىتتىكى ئاناتولىيهنىڭ ئهڭ بۈيۈك شهھهرلىرىدىن بىرىى بولغان 
ئامىرونى ئالغان. لېكىن ئاساسى غايه فهتىھ قىلىشنىڭ ئورنىغا ۋىزانتىيهنى كۆز قورقۇتۇپ 

قويۇش بولغانلىقى ئۈچۈن بىر مۇددهتتىن كېيىن شهھهردىن چىقىپ كهتكهن.
ئابباسىيالرنىڭ 2-دهۋرىده ئىچكى مهسىلىلهرنىڭ كۆپىيىشى ۋه بۇنىڭغا ئهگىشىپ 
مهركىزى رهھبهرلىكنىڭ كۈچىنى يوقۇتۇپ قويىشى بىلهن ۋىزانتىيهگه قارشى ھهربىي 
10-ئهسىردىن  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  بۇ  ۋىزانتىيه  بېرىاللمىغان.  ئېلىپ  يۈرۈشلهر 

باشالپ ئاۋاسىم شهھهرلىرىده ئۆز ھاكىمىيىتىنى تىكلهشكه باشلىغان. 
ياۋرۇپادا  غهربى  قاراپ،  ۋهزىيهتكه  ئۇرۇشتا  بولغان  بىلهن  ۋىزانتىيه  ئابباسىيالر 
مۇناسىۋهت  دوستانه  بىلهن  فرهنكلهر  چىققان  ئوتتۇرىغا  سۈپىتىده  دۆلهت  كۈچلۈك 
ئورناتقان. ھهر ئىككى دۆلهت بىر-بىرىگه ئهلچى ئهۋهتكهن. خهلىپه ھارۇن رهشىد 
فرهنك پادىشاھىغا قىممهتلىق بىر سائهت ھهدىيه قىلغان. بۇ سائهت ئۇ دهۋرده بۇنداق 
قوزغىغان.  غۇل-غۇال  قاتتىق  ئارىسىدا  فرهنكلهر  بولمىغان  خهۋىرى  نهرسىدىن  بىر 
ئابباسىيالر فرهنكلهر بىلهن مۇناسىۋهت ئورنىتىشتا ئهندهلۇس ئهمهۋىي دۆلىتىگه قارشى 
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ئۇالرنىڭ ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغان. فرهنكلهر ۋىزانتىيهگه قارشى 
ئابباسىيالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشنى مهقسهت قىلغان. 

داۋامى  تۈركلهرنىڭ  ئاسىيادا  ئوتتۇرا  ۋاقتىدا،  تىكلىگهن  ھاكىمىيهت  ئابباسىيالر 
بولغان تاشكهنت خانلىقى ۋه باشقا تۈرك قهۋملىرى جۇڭگۇنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا 
ئۈچۈن  قىلىش  تهرهپ  بىر  تهھدىتنى  بۇ  ئىدى.  كهلگهن  دۇچ  خهۋىپىگه  كىرىش 
قۇشۇنىغا  جۇڭگۇ  ئۇرۇنغان  قىلىشقا  ئىشغال  تۈركىستاننى  غهربى  خانلىقى  تاشكهنت 
قارشى ئابباسىيالردىن ياردهم تهلهپ قىلغان. ئابباسىيالر بۇ تهلهپكه ئىجابى جاۋاب 
قوشۇن  ياردهمچى  ئاسىياغا  ئوتتۇرا  751-يىلى  مىالدىنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  بهرگهن. 
جۇڭگۇ  بىرلىشىپ،  بىلهن  ئهسكهرلىرى  تۈرك  يهردىكى  بۇ  قۇشۇن  بۇ  ئهۋهتكهن. 
ئارمىيسىنى ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچراتقان. بۇ ئۇرۇش تاالس دهرياسىنىڭ قىرغىقىدا 

يۈز بهرگهنلىكى ئۈچۈن تاالس ئۇرۇشى دهپ ئاتالغان. 
تاالس غهلبىسى ئارقىلىق بىر تهرهپتىن جۇڭگۇنىڭ غهربى تۈركىستاندىكى تهھدىتى 
بىلهن  ئۇرۇش  دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا  قىلىنغان  تهرهپ  بىر 
ئۆتكهن تۈرك-ئهرهب مۇناسىۋىتى دوستلۇق ۋه ھهمكارلىق باسقۇچىغا كىرگهن. بۇنىڭ 
نهتىجىسىده تۈركلهرنىڭ ئىسالم دىنى بىلهن ئۇچرۇشۇپ قوبۇل قىلىشى ئاسانالشقان. 
ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن تۈركلهر ۋه تۈرك دۆلهتلىرى ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئهڭ كۈچلۈك 

قوغدىغۇچىلىرىغا ئايالنغان. 
ھازارالر  دۆلىتى  تۈرك  بىر  يهنه  ئالغان  يهر  ماناسىۋىتىده  تاشقى  ئابباسىيالرنىڭ 
دهرياسى  (ۋولگا)  ئىدىل  شىمالىدا  كاۋكازنىڭ  بىلهن  دېڭىز  قارا  ئىدى. 7-ئهسىرده 
يېنىدا قۇرۇلغان بۇ دۆلهت ئابباسىيالر ھاكىمىيهت قۇرغان يىلالردا مۇسهۋىلىكنى دۆلهت 
بار  ئاھالىمۇ  مۇسۇلمان  ۋه  خرىستىئان  دۆلىتىده  ھازار  لېكىن  ئايالندۇرغان.  دىنىغا 
ئىدى. ھازارالر بىرى 776، يهنه بىرى 799-يىلى ئىككى قېتىم كاۋكاز تۇپراقلىرىدىن 
ئۆتۈپ ئابباسىي تۇپراقلىرىغا ھۇجۇم قىلغان. 799-يىلىدىن كېيىن ئابباسىيالر بىلهن 
ھازارالر ئوتتۇرىسىدا قۇراللىق توقۇنۇش يۈز بهرمىگهن. ھهربى يۈرۈشلهرنىڭ ئورنىغا 

سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋه ئىلمىي مۇناسىۋهتلهر ئورنىتىلغان.

7. موڭغۇل ئىستىالسى ۋە ئابباسىي دۆلىتىنىڭ يىقىلىشى
8-ئهسىرگه كهلگهنده شىمالىي ئافرىقىنىڭ كۆپ قىسمى ئابباسىي رهھبهرلىكىدىن 
ئايرىلغان ئىدى. بۇ جۇغراپىيىده ئوتتۇرىغا چىققان مۇۋاھھىدالر خاندانلىقى (1269-1211 

) مۇستهقىل دۆلهت سۈپىتىده ئۆز خهلىپىلىگىنى ئېالن قىلغان. 
11-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قۇرۇلغان بۈيۈك سهلجۇق دۆلىتىنىڭ بۇ ئهسىرنىڭ 
قاتارلىق  كىرمان  خوراسان،  ئىراق،  سۇرىيه،  ئاناتولىيه،  بىلهن  يىقىلىشى  ئاخىرىدا 
يهرلهرده ئالتىدىن كۆپ دۆلهت قۇرۇلغان. بۇ دۆلهتلهر ئابباسىيالرغا بولغان باغلىلىقىنى 
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ۋه  مىسىر  قىلغان.  كۇپايه  بىلهن  ئوقۇش  خۇتبهلهرده  ئىسمىنى  خهلىپىنىڭ  پهقهت 
باغلىق  جهھهتتىن  شهكىل  ئابباسىيالرغا  يهنه  ئاخىرلىرىدا  12-ئهسىرنىڭ  سۇرىيهده 

بولغان ئهييۇبىالر (1171-1260) دۆلىتى قۇرۇلغان.
رهھبهرلىك  فرهنكلهر  بولۇۋاتقان ۋاقىتتا  ئۆزگىرىشلهر  خىل  بۇ  دۇنياسىدا  ئىسالم 
كهينى- ئۈچۈن  قىلىش  ئىشغال  قۇددۇسنى  قۇشۇنلىرى  سهلىب  ئهھلى  قىلغان 
سىياسىي  ۋه  ھهربى  خهلىپىسىنىڭ  ئابباسىي  باشلىغان.  يۈرۈش  ھهربى  كهينىدىن 
كۈچى قالمىغانلىقى ئۈچۈن ئهھلى سهلىبكه قارشى قۇشۇن چىقىرالمىغان. بۇنىڭ بىلهن 
 (1231-1097) شاھالر  خارهزىم  چىققان  ئوتتۇرىغا  باشلىرىدا  13-ئهسىرنىڭ  بىرگه 
قىسقا ۋاقىتتا ماۋهرائۇننهھىر، خارهزىم، ئىراق، ئىراننى چېگرىسغا قوشۇپ بۈيۈك بىر 
ئىمپېراتورلۇققا ئايالنغان. بۇ دۆلهت ئىسالم دۇنياسىنىڭ رهھبهرلىگىنى قولغا كهلتۈرۈشنى 
مهقسهت قىلغانلىقتىن ئابباسىيالرنى مهقسىدىگه يېتىشتىكى تۇسالغۇ دهپ قارايتتى. بۇ 
خۇتبهلهرده  ۋه  تۇپراق  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى  باشالپ  1217-يىلىدىن  سهۋهپتىن 
ھهزرىتى ئهلى ئهۋالدىدىن  بېرىپ  ئابباسىي خهلىپىسىنىڭ ئىسمىنى ئوقۇشقا خاتىمه 
كهلگهن بىرسىنى خهلىپه ئېالن قىلغان. ئۇنىڭدىن كېيىن ئابباسىيالرنىڭ مهركىزى 

باغدادنى ئېلىش ئۈچۈن يۈرۈش قىلغان. 
كۈچى  قوغدىيالىغۇدهك  ئۆزىنى  قارشىسىدا  شاھالر  خارهزىم  ئابباسىيالرنىڭ 
تونۇتۇشقا  ئىسمىنى  شهرقىده  ئاسىيانىڭ  ۋاقىتالردا  ئۇ  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى.  يوق 
مۇناسىۋىتى  بىلهن  شاھالر  خارهزىم  قىلغان.  تهلهپ  ياردهم  موڭغۇلالردىن  باشلىغان 
ئاستىدا  قۇماندانلىقى  چىڭگىزخاننىڭ  قۇماندان  مهشھۇر  موڭغۇلالر  بولمىغان  ياخشى 
يىلغا  نهچچه  بىر  ئۆتكهن.  ھهرىكهتكه  بىلىپ،  پۇرسهت  تهلىۋىنى  ئابباسىيالرنىڭ 
قالماي خارهزىم شاھالرغا خاتىمه بهرگهن. 1227-يىلى چىڭگىزخاننىڭ ئۆلىشى بىلهنمۇ 
موڭغۇل ئستېالسى داۋامالشقان. موڭغۇلالر ئهڭ ئاخىردا ئهزهربهيجان ۋه ئىراننى ئىشغال 
قىلىپ بۇ يهرگه ئۇرۇنالشقان. بۇنىڭ بىلهن ئابباسىيالر بىلهن موڭغۇلالر ئىككى قوشنا 

دۆلهت بولغان. 
كېڭهيتىش  تېخىمۇ  تۇپراقالرنى  قىلغان  ئىشغال  مهقسىتى  ئهسلى  موڭغۇلالرنىڭ 
باغدادنى  ھىالكۇ  نهۋرىلىرىدىن  چىڭگىزخاننىڭ  1257-يىلى  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى. 
ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئۆتكهن. 1258-يىلىنىڭ 1-ئېيىدا باغدادقا كېلىپ 
شهھهرنى مۇھاسىرگه ئالغان. باغدادنىڭ موڭغۇلالرغا قارشى تۇرااليدىغان كۈچى يوق 
ئابباسىي  ئاخىرقى  كېيىن  چىقمىغاندىن  نهتىجه  بىر  كېلىشىمىدىن  تىنچلىق  ئىدى. 
تهسلىم  رهھبهرلىرى  دۆلهت  باشقا  ۋه   (1258-1242) بىلالھ  مۇستاسىم  خهلىپىسى 
بولۇشقا مهجبۇر بولغان. ھىالكۇ تهسلىم بولغانالرنى ئۆلتۈرگهن. 500 يىلىدىن بېرى 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئهڭ گۈزهل شهھرى بولغان باغداد بوالڭ-تاالڭ قىلىنىپ، ئوت 
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كىتابالر  ۋه  كۈتۈپخانا  تاشلىنىپ،  يىقىپ  ئىمارهتلىرى  قۇرۇلۇش  بېرىلگهن.  قويۇپ 
كۆيدۈرۋېتىلگهن. 

موڭغۇلالرنىڭ باغدادنى ئىشغال قىلىشى زور پاالكهت كهلتۈرگهن. بۇ ۋهھشىلىك 
مهدهنىيهت جهھهتته تېخىمۇ تهسىرىنى كۆرسهتكهن. چۈنكى باغدادنىڭ ئىشغالىدىن 

كېيىن ئىسالم مهدهنىيىتىده تۇرغۇنلۇق ۋه چېكىنىش باشلىغان. 
750-1258-يىللىرى ئارىسىدا ھۆكۈم سۈرگهن ئابباسىي دۆلىتى ئىسالم تارىخىدا 
ئوسمانىالردىن قالسا ئهڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرگهن دۆلهت ھېسابلىنىدۇ. ئىسالم مهدهنىيىتى 
ئهڭ پارالق دهۋرىنى بۇ دهۋرىده ياشىغان. باغداد دۇنيانىڭ ئهڭ گۈزهل ۋه ئهڭ باي 

شهھهرلىرىدىن بىرى دهپ شۆھرهت قازانغان. 
باغدادنىڭ ئىشغالى جهريانىدا موڭغۇل قىرغىنچىلىقىدىن ئامان قالغان ئابباسىي 
ئائىلىسىدىن ئهخمهت ئىسىملىك بىر شاھزاده شامغا كېلىپ پاناھالنغان. بۇ ۋاقىتالردا 
ئىدى.   (1250) قۇرۇلغان  دۆلىتى  مهملۇك  ئورنىغا  يىقىلىپ  دۆلىتى  ئهييۇبى  مىسىردا 
تۇنجى مهملۇك سۇلتانى بايبارىس باغدادتىن كېيىن سۇرىيهگه ھۇجۇم قىلغان موڭغۇل 
قۇشۇنىنى مهغلۇپ قىلىپ، بۇ يهرنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغاندىن كېيىن شامدىكى 
شاھزاده ئهخمهتنى قاھىرهگه ئېلىپ كېلىپ، 1261-يىلى خهلىپه دهپ ئېالن قىلغان. 
بۇنىڭ بىلهن ئۈچ يىل ئىلگىرى باغدادتا ئاغدۇرۇلغان خهلىپىلىك ئۈچ يىلدىن كېيىن 
سهلىم  ياۋۇز  سۇلتانى  ئوسمانلى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  تىكلهنگهن.  قايتىدىن  قاھىرهده 
1517-يىلى مىسىرنى ئىگهللىگىچه بولغان ئارىلىقتا 22 ئابباسىي خهلىپىسى تهخىتته 
ئولتۇرغان. ياۋۇز سۇلتان سهلىمنىڭ 22-ئابباسىي خهلىپىسى مۇتهۋهككىلنى ئىستانبۇلغا 

ئېلىپ كېلىشى بىلهن ئابباسىي خهلىپىلىگى ئاخىرالشقان. 
مىسىردىكى ئابباسىي خهلىپىلىرىنىڭ نوپۇزى يوق بولۇپ، بۇ خهلىپىلهر پهقهتال 

سىمۋوللۇق ۋهزىپىگه ئىگه ئىدى. 
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6-باپ. تۈركلهر ۋه ئىسالمىيهت

1. تۈرك-ئهرەب مۇناسىۋىتى

1.1. ئهمهۋىيلهردىن ئىلگىرى

نامايهندىلىرى  تۇنجى  مۇناسىۋىتىنىڭ  تۈرك-ئهرهب  ئىلگىرىكى  ئىسالمدىن 
ئهسهرلهرده  بۇ  كۆرۈلگهن.  ئهسهرلهرده  ئهدهبىي  ئاتالغان  دهپ  شېئىرى  جاھىلىيهت 
ئهرهب شائىرلىرى تۈركلهرنى قورقۇنچلۇق ۋه ھهيرانلىق ھېس قىلدۇرىدىغان خهلق دهپ 
تهسۋىرلىگهن. ئىسالمدىن ئىلگىرىكى ئهرهبلهر يىپهك يولى ۋاستىسى بىلهن جۇڭگۇغىچه 

سوزۇلغان تىجارهت سهپهرلىرىده تۈركلهرنى تونۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولغان. 
بىۋاسته  ئوتتۇرىسىدا  ئهرهبلهر  بىلهن  تۈركلهر  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
تۇنجى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بىلله  بىلهن  بۇنىڭ  بولمىغان.  ئۇچرۇشۇش 
مۇسۇلمان بولغان تۈرك ۋه تۈرك مهھسۇالتلىرى ھهققىده ناھايىتى ئاز ساندا بولسىمۇ 

مهلۇماتقا ئىگه ئىدى.
تۈرك-ئهرهب  يىللىرى  خهلىپىلىك  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  دهۋرىده  خهلىپه  تۆت 
نىھاۋهند  بهرگهن  يۈز  642-يىلى  بولغان.  نوقتىسى  بۇرۇلۇش  ئۈچۈن  مۇناسىۋىتى 
ئۇرۇشىدا ئهرهبلهر ساسانى ئىمپېراتورلۇقىنى يهر بىلهن يهكسان قىلغاندىن كېيىن، 
تۈركلهر ياشاۋاتقان خوراسان ۋه توخارىستاننىڭ يوللىرى ئېچىلغان. جهيھۇن دهرياسىنى 
كېسىپ ئۆتكهن بىر ئهرهب قۇشۇنى تۇنجى قېتىم تۈركلهر بىلهن ئۇچراشقان. بۇ قۇشۇن 

ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ئهمرى بىلهن قىسىقا ۋاقىتتىن كېيىن چېكىلگهن.
ئۇرۇشىدا  نىھاۋهند 
ئاخىرقى  يېڭىلگهن 
ھۆكۈمدارى  ساسانى 
تهختىنى  3-يهزدهجرد 
قولغا  قايتىدىن 
ئۈچۈن  كهلتۈرۈش 
ياردهم  تۈركلهردىن 
بۇ  تۈركلهر  سورىغان. 
جاۋاب  ئىجابى  تۈرك چېدىرىتهلهپكه 
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بهرگهن. بۇنىڭ بىلهن پهرغانه ۋه سۇغۇدلۇق تۈركلهردىن تهركىپ تاپقان بىر قوشۇن 
بهلختىكى ئهرهبلهرگه ھۇجۇم قىلغان. تۈركلهر بىلهن ئهرهبلهر ئۇرۇش مهيدانىدا يهنه 
كېيىن  غهلبىدىن  ۋاقىتلىق  قىسقا  تۈركلهر  ۋه  3-يهزدهجىرد  ئۇچراشقان.  قېتىم  بىر 

بهلخكه قىلغان ھۇجۇمىنى توختۇتۇپ چېكىنگهن. 
بىر  باشقا  قىلغان  ئۇرۇش  ئۇچرۇشۇپ  بىلهن  قۇشۇنلىرى  ئهرهب  تۈركلهرنىڭ 
رايۇنى كاۋكاز ئىدى. ھهزرىتى ئۆمهر ۋه ھهزرىتى ئوسمان دهۋرلىرىده قىلىنغان ھهربى 
يۈرۈشلهرنىڭ نهتىجىسىده ئهزهربهيجان ۋه ئهرمهنىستان فهتىھ قىلىنىپ، مۇسۇلمانالر 
كاۋكاز تاغلىرىنىڭ شىمالىدىكى ھازار تۈركلىرى بىلهن ئۇچراشقان. مۇسۇلمانالر بىلهن 
ھازارالر ئوتتۇرىسىدا مىالدى 653-يىلى تۇنجى قېتىملىق قاتتىق ئۇرۇش يۈز بهرگهن. 
قاتتىق  لېكىن  بارغان.  يېتىپ  شهھرىگه  بهلهنجهر  ئهرهبلهر  ئاخىرىدا  ئۇرۇشنىڭ  بۇ 
قارشىلىققا ئۇچراپ چېكىنىشكه مهجبۇر بولغان. بۇ ئۇرۇشتىن كېيىن ھازارالر بىلهن 

مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇن ۋاقىتقىچه ئۇرۇش بولمىغان. 
 ھهزرىتى ئهلى دهۋرىده ئىچكى زىددىيهت تۈپهيلىدىن تۈرك تۇپراقلىرىغا قىلىنغان 
فهتىھلهر توختاپ قالغان. لېكىن تۈرك ئاھالىسى ياشايدىغان، ئىلگىرى فهتىھ قىلىنغان 

خوراسان، توخارىستان ۋه كاۋكاز رايۇنىنى تۇتۇپ تۇرۇشقا تىرىشقان.

1.2. ئهمهۋىيلهر دهۋرى

كهينى-كهينىدىن  زېمىنلىرىغا  تۈرك  قۇشۇنلىرىنىڭ  ئهرهب  دهۋرى  ئهمهۋىيلهر 
ئىراق  ئهمهۋىيلهرنىڭ  دهۋرىده  مۇئاۋىيه  بولغان.  دهۋر  بىر  ئهۋهتكهن  قۇشۇنى  فهتىھ 
يۈرۈشلهر  ھهربى  تهرتىپلىك  ماۋهرائۇننهھىرگه  قىسىملىرى  ھهربى  ۋىاليىتىدىكى 
باشلىغان. ئهرهب قۇشۇنلىرى 674-676-يىللىرى ئارىسىدا ماۋهرائۇننهھىردىكى تۈرك 
شهھهرلىرىدىن بهيكهنت، تىرمىزنى فهتىھ قىلىپ، بۇخارا ۋه سهمهرقهنتنى ئهمهۋىي 

ھاكىمىيىتىگه يىللىق باج تۆلهيدىغان ھالهتكه كهلتۈرگهن. 
كېيىن  تهيىنلهنگهندىن  ۋالىلىقىغا  خوراسان  705-يىلى  مۇسلىم  ئىبنى  قۇتهيبه 
ماۋهرائۇننهھىرنى فهتىھ قىلىش بۈچۈن بۈيۈك ھهربى يۈرۈش باشلىغان. بۇ ۋاقىتتا بۇ 
رايۇنالر ھهمده تۇخارىستاندا تۈركلهر ئاھالىنىڭ كۆپ قىسمىنى تهشكىل قىلغان بولسىمۇ 
ئىلگىرلىشى  ئهرهبلهرنىڭ  مۇسۇلمان  ئهھۋال  بۇ  قۇرالمىغان.  بىرلىك  سىياسىي  ئهمما 

ئۈچۈن شهرت-شارائىت يارىتىپ بهرگهن. 
قۇتهيبه ماۋهرائۇننهھىردىن ئىلگىرى تۇخارىستاننىڭ تۈرك باشلىقى تىزهك تارخان 
بىلهن تىنجلىق كېلىشىمى ئىمزاالپ، بۇ رايۇننى ئۆزىگه قاراتقان. ئۇنىڭدىن كېيىن 
ماۋهرائۇننهھىرگه قاراپ يۈرۈش قىلىپ بۇخارا ۋه سهمهرقهنتنى فهتىھ قىلغان. 713-

يىلى خوجهند ۋه شاش (تاشكهنت)نى فهتىھ قىلغان.
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ئهمهۋىيلهر تۈرك رايۇنلىرىغا قىلغان يۈرۈشلىرىدهخهلققه ياخشى مۇئامىله قىلمىغان. 
ئۇالرغا ھهر خىل بېسىمالرنى ئىشلىتىپ، ھهقسىز ۋه ئېغىر باجالرنى قويغان. تۈرك 
بىر  خهلقنىڭ  كۆيدۈرگهن.  يىقىپ  شهھهرلهرنى  قىلىپ،  بوالڭ-تاالڭ  رايۇنلىرىدا 

قىسمىنى ئهسىر قىلىپ ئۆلتۈرگهن. 
714-يىلى قۇتهيبىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن فهتىھ قىلىنغان شهھهر ۋه رايۇنالرنڭ 
بهزىلىرىده تۈركلهر تهرىپىدىن ئهرهب ھۆكۈمدارلىرىغا قارشى ئىسيانالر چىققان. بۇنىڭدا 
تۈركلهرنىڭ ئهرهبلهرنى ئۆز تۇپراقلىرىنى ئىشغال قىلغان دهپ بىلىشى ۋه ئهرهبلهرنىڭ 
تۈركلهرگه قويغان ئېغىر باجلىرى سهۋهپ بولغان. 729-يىلى بۇخارا ۋه ئهتراپىدىكى 
تۈركلهر ئهرهب ۋالىلىرىنىڭ باج يىغىشتىكى قاتتىق قوللىقىغا قارشى ئىسيان قىلغان. 

بۇ ئىسيان ئهمهۋىيلهرنىڭ بۇ رايۇندىكى ھۆكۈمرانلىقىنى قاتتىق تهۋرهتكهن. 
چىقارغان  ئىسيان  قارشى  ئهرهبلهرگه  يىللىرىدا  ئاخىرقى  ئهمهۋىيلهرنىڭ 
ماۋهرائۇننهھىر خهلقىنى تىنچالندۇرۇش ئۈچۈن ئادالهتنى يۈرگۈزىدىغان بىر رهھبهرلىك 
قۇرۇلغان. بۇ سىياسهت بۇ رايۇندىكى خهلقلهرگه پايدىلىق بولغان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 
تۈركىستان  ھهرىكىتىمۇ  ئابباسىي  قىلىۋاتقان  تهرهققى  تىزلىكته  قارشى  ئهمهۋىيلهرگه 
ئايرىمچىلىق  رهھبهرلىرىنىڭ  ئهمهۋىي  ھهرىكهت  بۇ  كهلگهن.  يېتىپ  جۇغراپىيىسىگه 
بولغان.  چوڭ  تهسىرى  ئارىسىدا  ئاھالىسى  تۈرك  بولغان  شىكايهتچى  سىياسىتىدىن 
چۈنكى ئابباسىي ھهرىكىتىنىڭ خوراساندا رهھبهرلىگىنى قىلىۋاتقان ئهبۇ مۇسلىمنىڭ 
تاشكهنتلىك  ۋه  تۇخارىستان  سوغد،  خارهزىم،  بىرلىكته  بىلهن  ئىرانلىقالر  قۇشۇنىدا 

كۆپ سانلىق تۈركلهر بار ئىدى.

1.3. ئابباسىييالر دهۋرى

غهربى  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ماۋهرائۇننهھىرنى  چىققاندا  ھاكىمىيهتكه  ئابباسىيالر 
تۈركىستان جۇڭگۇنىڭ تهھدىتىگه دۇچ كهلگهن ئىدى. 738-يىلى تۈرگىش (تۈرگهش) 
نوپۇسنىڭ  خهنزۇ  ئاجىزلىشىشى،  تۈپهيلىدىن  قارمۇ-قارشىلىقالر  ئىچكى  دۆلهتنىڭ 
باسقۇچلۇق ھالدا ئىلى ۋادىسى ۋه ئىسسىق كۆل ئهتراپىغا ئاياق بېسىشىنى كهلتۈرۈپ 
چىقارغان. 748-يىلى جۇڭگۇ قۇشۇنى ئاساسلىق تهھدىت دهپ قارايدىغان كۆكتۈرك 
شاھزادىلىرىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى تاشكهنتكه ھۇجۇم قىلىپ، ھۆكۈمدار باگاتۇر 
تۇدۇننى ئۆلتۈرگهن. بۇ جهرياندا يهرلىك خهلققه ياخشى مۇئامىله قىلمىغان. بۇ ئهھۋالغا 
قارشى بۆلگىدىكى تۈرك قهۋملىرى جۇڭگۇغا قارشى بىرلىكته ھهرىكهت قىلىش قارارى 
تايانماي  ياردهمگه  تاشقى  بىرلىكته  بىلهن  قۇشۇن  قىلغان  تهشكىل  ئهمما  ئالغان. 
ئابباسىي  قۇرۇلغان  يېڭى  سهۋهپتىن  بۇ  ئىدى.  ئهمهس  مۇمكىن  يېڭىش  جۇڭگۇنى 
جاۋاب  ئىجابى  تهلهپكه  بۇ  ئابباسىيالر  بولغان.  مهجبۇر  سوراشقا  ياردهم  دۆلىتىدىن 
751-يىلى  تۈركلهر  بىلهن  قوشۇنلىرى  ئابباسىي  ئهۋهتىلگهن  خوراساندىن  بهرگهن. 
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تاالس دهرياسى بويىدا جۇڭگۇ قۇشۇنى بىلهن ئۇرۇشۇپ ئۇالرنى قاتتىق مهغلۇبىيهتكه 
ئۇچراتقان. 

بىلهن  بولۇش  ئىگه  ئهھمىيهتكه  مۇھىم  ئۈچۈن  تارىخى  تۈرك  ئۇرۇشى  تاالس 
بىرلىكته تۈرك-ئهرهب مۇناسىۋىتى ئۈچۈنمۇ بىر بورۇلۇش نوقتىسىنى تهشكىل قىلىدۇ. 
ھاكىمىيهت  تۈركىستاننى  غهربى  (چىنلىقالر)  جۇڭگۇلۇقالر  ئاخىرىدا  ئۇرۇشنىڭ  بۇ 
ئاستىغا ئېلىش پىكرىدىن ۋاز كېچىشكه مهجبۇر بولغان. بۇنىڭ بىلهن بۇ رايۇندىكى 
تۈرك نوپۇزى قايتىدىن تىكلهنگهن. تېخىمۇ مۇھىمى بۇ ئۇرۇش ئارقىلىق تۈركلهر بىلهن 
ئهرهبلهر ئوتتۇرىسىدا دوستانه مۇناسىۋهت قۇرۇلغان. بۇنىڭ نهتىجىسىده تۈركلهرنىڭ 

مۇسۇلمان بولىشى تىزلىشىپ، ئابباسىيالرنىڭ خىزمىتىگه كىرگهن.
بىلهن  تۈركلهر  تۈركىستاندىكى  غهربى  تهرهپتىن  بىر  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  تاالس 
تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا،  قۇرۇلغان  مۇناسىۋهت  دوستانه  ئوتتۇرىسىدا  ئهرهبلهر 
كاسپى دېڭىزى ۋه كاۋكازنىڭ شىمالىدىكى ھازار تۈركلىرى بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 
يېرىكلهشكهن. ئابباسىي رهھبهرلىرىنىڭ تىنچلىقنى بهرپا قىلىش ئارزۇسىغا قارىماي، 
كىرىپ  تۇپراقلىرىغا  ئابباسىي  ئىراندىكى  ۋه  ئاناتولىيه  ئۆتۈپ،  كاۋكازدىن  ھازارالر 
ھازارالر  كېيىن  ھۇجۇمدىن  بۇ  قىلغان  776-يىلى  سالغان.  زىيان  ئېغىر  ئهرهپلهرگه 
قېتىم  بىر  يهنه  779-يىلى  پايدىلىنىپ  كېلىشمهسلىكتىن  ئوتتۇرىسىدىكى  ئهرهبلهر 
ئابباسىي تۇپراقلىرىغا بېسىپ كىرگهن. ئهرمهنىيه ۋه ئهزهربهيجاننىڭ بهزى تۇپراقالرنى 
ئهڭ  ئوتتۇرىسىدىكى  ھازارالر  بىلهن  ئابباسىيالر  ھۇجۇم  بۇ  كهتكهن.  قايتىپ  ئېلىپ 
ئاخىرقى ھۇجۇم بولغان. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇزۇن ۋاقىتلىق تىنچلىق ئهمهلگه ئاشقان. 
سىياسىي،  بىلهن  ئابباسىيالر  تۈركلهر  باشالپ  ئوتتۇرىلىرىدىن  11-ئهسىرنىڭ 
بولۇپ  توپ-توپ  ئارقىلىق  قىلىش  مۇناسىۋهت  كۆپ  تېخىمۇ  ساھهلهرده  ئىقتىسادىي 
دىن  رهسمىي  ئىسالمىيهتنى  كهينى-كهينىدىن  دۆلهتلىرى  تۈرك  كىرگهن.  ئسالمغا 
دهپ قوبۇل قىلغان. ئىدىل (ۋۇلگا) بۇلغار دۆلىتى بۇنىڭ تۇنجىسى بولۇپ، ئۇنىڭ 
كهينىدىن قاراخانىالر دۆلىتى ئىسالم دىنىنى رهسمىي دىن دهپ تونىغان. 10-ئهسىرده 
سهلجۇق  بۈيۈك  بولغان.  مۇسۇلمان  ئوغۇزالر  بولغان  تارمىقى  بۈيۈك  ئهڭ  تۈركلهرنىڭ 

دۆلىتى بۇ تهرهققىياتالرنىڭ نهتىجىسىده ئوتتۇرىغا چىققان.

2. تۈركلهرنىڭ ئىسالمغا كىرىشى
تۈركلهرنىڭ مۇسۇلمان ئهرهبلهر بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهت ئورنىتىشى تۈركلهرنىڭ 
مۇسۇلمان بولۇش سۈرئىتىنى تىزلهتكهن. تۇنجى قېتىم 642-يىلى نىھاۋهند ئۇرۇشىدىن 
كېيىن ئهرهبلهر بىلهن ئۇچرۇشۇش ئارقىلىق تۈركلهر ئىسالم دىنى ھهققىده دهسلهپكى 
مهلۇماتقا ئىگه بولغان. ئهمهۋىيلهر دهۋرىده تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلغان فهتىھلهردىن 
بولغان.  ئىگه  پۇرسىتىگه  تونۇش  يېقىندىن  تېخىمۇ  دىنىنى  ئىسالم  تۈركلهر  كېيىن 
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يېتهرلىك  كىرىشىگه  ئىسالمغا  بولۇپ  توپ-توپ  تۈركلهرنىڭ  ئۆزگىرىشلهر  بۇ  لېكىن 
بولمىغان. بۇنىڭدا ئهمهۋىي رهھبهرلىرىنىڭ ئهرهبلهرنى ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالردىن 
ئۈستۈن كۆرگهنلىگى سهۋهپ بولغان. ئهمهۋىي رهھبهرلىرى كۆپىنچه ۋاقىتالردا مۇسۇلمان 
بولغان تۈركلهرگه، مۇسۇلمانلىقىنى كۆزده تۇتماي، غهيرى مۇسلىم مۇئامىلىسى قىلغان. 
مهسىلهن، ئۇالردىن مۇسۇلمان بولۇشتىن ئىلگىرى ئالىدىغان باجنىڭ بىر خىل تۈرى 
بولغان جىزيهنى مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىنمۇ ئېلىشقا ئۇرۇنغان. ئهمىلىيهتته ئىسالم 
ئهسلى  بىر ئىنساننىڭ  بولمايتتى.  قىلىشقا  ئايرىمچىلىق  ئارىسىدا  مۇسۇلمانالر  دىنىدا 
قانداق بولىشىدىن قهتئى نهزهر مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن جىزيه ئېلىشىغا رۇخسهت 
يوق ئىدى. ئهمهۋىي رهھبهرلىرىنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ بۇ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلماسلىقى، 

تۈركلهرنىڭ مۇھىم بىر قىسمىنىڭ ئىسالم دىنىغا كىرىشىنى كېچىكتۈرگهن. 
ئهمهۋىيلهر دهۋرىده تۈركلهر ئارىسىدا ئىسالمنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
كۆرسهتكهن رهھبهرلهرمۇ بار ئىدى. مهسىلهن، قۇتهيبه ئىبنى مۇسلىم بۇخارا، بهيكهنت 
يېڭى  قىلغان.  بىنا  مهسجىد  جامى،  شهھهرلىرىده  تۈرك  ئوخشاش  سهمهرقهنتكه  ۋه 
ئۆز  ئايهتلهرنى  بهزى  قۇرئاندىن  نامازدا  ئۈچۈن  بولىشى  ئاسان  بولغانالرغا  مۇسۇلمان 

تىلىدا ئوقۇشقا يول قويغان. 
كۆپ  ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز (717-772) ئىسالمنىڭ تارقىلىشىغا ئهڭ  خهلىپه 
كۈچ چىقارغان ئهمهۋىي خهلىپىسى ئىدى. ئۇ خهلىپىلىككه ئولتۇرغاندىن كېيىن تۈركلهر 
باج  يهرگه  ھهقسىز  بولغانالردىن  مۇسۇلمان  ئۈچۈن  تارقىلىشى  ئىسالمنىڭ  ئارىسىدا 
مهكتۇپ  چاقىرىپ  دىنىغا  ئىسالم  رهھبهرلىرىنى  تۈرك  بهزى  چهكلىگهن.  ئېلىشنى 
قىلىش  تهبلىغ  ئىسالمنى  ئالىمالرنى  مۇسۇلمان  يهرلهرگه  ياشاۋاتقان  تۈركلهر  يازغان. 
ئۈچۈن ئهۋهتكهن. يهنه ئهمهۋىي ھۆكۈمدارلىرىدىن ھىشام (724-743) تۈرگىش قاغانى 
بىر  ئۈچۈن  قىلىش  مۇشهررهپ  بىلهن  ئىسالم  ۋه  قىلىش  دهۋهت  ئىسالمغا  سۇلۇنى 

ھهيئهت ئهۋهتكهن 
مۇسۇلمان  بولۇپمۇ  نهتىجىسىده  تىرىشچانلىقالرنىڭ  بۇ  دهۋرىدىكى  ئهمهۋىيلهر 
ئهرهبلهرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئۆتكهن يهرلهردىكى تۈركلهرنىڭ بىر قىسمى مۇسۇلمان 
بولغان. بۇنىڭدىن باشقا تۆۋهن قىسمىدىكى بهزى كىچىك دۆلهتلهرنىڭ رهھبهرلىرىمۇ 
يابغۇ  خاقانى  توخارىستان  تارھان،  تىزهك  تۈرگىشلهردىن  قىلغان.  قوبۇل  ئىسالمنى 

بهي، بۇخارا ھۆكۈمدارى تۇغ شاد قاتارلىقالر بۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كىشىلهردۇر. 
ئابباسىيالرنىڭ تۈركلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالرغا قارىتا 
ئابباسىيالر  ئهھۋال  بۇ  بولغان.  ياخشى  تىخىمۇ  قارىغاندا  ئهمهۋىيلهرگه  قارشى  كۆز 

دهۋرىده تۈركلهرنىڭ توپ-توپ بولۇپ ئىسالمغا كىرىشىگه سهۋهپ بولغان. 
ئىككىنچى ئابباسىي خهلىپىسى مهنسۇر دهۋرىده تۈركلهر ئابباسىي دۆلىتىده ۋهزىپه 
پهرغانه،  سوغد،  مهھدى  خهلىپه  چىققان  ئورنىغا  مهنسۇرنىڭ  باشلىغان.  ئۆتهشكه 
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مهئمۇننىڭ  خهلىپه  قىلغان.  دهۋهت  ئىسالمغا  خاقانلىرىنى  قارلۇق  ۋه  سهنا  ئوشرۇ 
ھۆكۈمدار ئائىلىلىرىنى مۇسۇلمان بولۇشقا تهشۋىق قىلغان.  ۋالىلىرى تۈركىستاندىكى 
ۋه  دىنىغا  ئىسالم  دهۋرىده  مهئمۇن  چۈنكى  بهرگهن.  نهتىجه  ياخشى  غهيرهتلهر  بۇ 
قاتارلىق  ئىتاھ  بوغا،  ئاشىناس،  ئافشىن،  كىرگهن  خىزمىتىگه  دۆلىتىنىڭ  ئابباسىي 
تۈرك قۇماندانالر، كهلگهن يهرنىڭ رهھبىرى تهبىقىسىدىن ياكى ھۆكۈمدار ئائىلىسىغا 
دهۋرى  مۇئتاسىم  مۇئامىله  ياخشى  قىلىنغان  تۈركلهرگه  ئىدى.  كىشىلهردىن  مهنسۇپ 
(842-883)دىمۇ داۋامالشقان. ماۋهرائۇننهھىر رايۇنىدىكى تۈركلهرنىڭ كۆپ قىسمى بۇ 

خهلىپىنىڭ ھاكىمىيىتى دهۋرىده مۇسۇلمان بولغان. 
ئىسالم دىنى ئابباسىي چېگىرسى ئىچىدىكى تۈركلهر ئارىسىدا تارقىلىش بىلهن 
تارقىلىشقا  ئارىسىغىمۇ  خهلقلىرى  تۈرك  كۆپلىگهن  سىرتىدىكى  چېگىرنىڭ  بىرگه 
كاسپى  بىلهن  تۈركىستان  بۈيۈك  يهنى  شهرقى،  دهرياسىنىڭ  سهيھۇن  باشلىغان. 
ھهربى  بهزى  ئىسالمىيهت  تۈركلهرگه  ياشايدىغان  شىمالىدا  دېڭىزنىڭ  قارا  دېڭىزى، 

يۈرۈش ۋه ئىقتىسادىي پائالىيهتلهر ئارقىلىق يېتىپ بارغان. 
باشلىغان.  تارقىلىشقا  ئارىسىدىمۇ  تۈركلىرى  ھازار  ۋاقىتالردا  ئهينى  ئىسالمىيهت 
كونتروللۇقى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىسمىنىڭ  كۆپ  ئهسكهرلهرنىڭ  ۋه  سانائهت  تىجارهت، 
مۇسۇلمانالرغا  خاقانى  ھازار  قوشقان.  كۈچىگه-كۈچ  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئۆتىشى  ئاستىغا 
باشقا دىن مهنسۇپلىرىغا بهرمىگهن بهزى ئىمتىيازالرنى بهرگهن. بۇ ئهھۋالغا قاراپ ھازار 
بىر  ئۇالرنىڭ  بولمايدۇ.  دېگىلى  بولدى  مۇسۇلمان  ھهممىسى  تۈركلىرىنىڭ  (كاسپى) 
قىسمى ئىسالمنىڭ بۇ يهرگه يېتىپ كېلىشىدىن ئىلگىرى قوبۇل قىلغان خىرىستىئانلىق 

ۋه مۇسهۋىلىكه بولغان مهنسۇپلۇقىنى داۋامالشتۇرغان. 
تۈرك دۆلهتلىرى ئارىسىدا تۇنجى قېتىم ئىدىل (ۋۇلگا) بۇلغارلىرى (7-15-ئهسىر) 
بۇلغارلىرىنىڭ  ئىدىل  ئهھۋالدا  بۇ  قىلغان.  قوبۇل  دهپ  دىنى  دۆلهت  ئىسالمىيهتنى 
مۇسۇلمان بولىشىدا خارهزىملىق مۇسۇلمان سودىگهرلهر مۇھىم رول ئوينىغان. بۇلغارالردىن 
كېيىن قاراخانىالر (840-1212)مۇ ئىسالمىيهتنى دۆلهت دىنى دهپ قوبۇل قىلغان. بۇ 
دۆلهتنىڭ بېشىغا كهلگهن سۇتۇق بۇغراخاننىڭ مۇسۇلمان بولىشى دۆلهتنىڭ چېگرىسى 
ئىچىدىكى تۈركلهرنىڭ تىز سۈرئهتته ئىسالم دىنىغا كىرىشىگه سهۋهپ بولغان. 960-
خهلق  كۆپلىگهن  بويلىرىدىن  تۈرك  قاتارلىق  تۇشى  ۋه  چىغىل  ياغما،  قارلۇق،  يىلى 

مۇسۇلمان بولغان. 
ھۇۋاره  بهيكهنت،  ھاكىمىيىتىده  تۈركلىرىنىڭ  ئوغۇز  باشلىرىدا  10-ئهسىرنىڭ 
قىلىنغان.  تهشكىل  ھۆكۈمرانلىقى  ئهرهب  مۇسۇلمان  شهھهرلهرده  قاتارلىق  جهند  ۋه 
بۇالرنىڭ تۈركلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايىتى ياخشى ئىدى. ئوغۇزالر مهدهنىيهت 
سهۋىيهسى يۇقىرى بولغان مۇسۇلمانالردىن ئىسالمنىڭ ئاساسىنى ئۆگهنگهن. بۇ ۋاقىتتا 
بىلهن  مېتود  قىلغان  ئاساس  سۆيگۈسىنى  ئىنسان  رايۇنالردا  بۇ  مۇسۇلمانالر  بهزى 
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ئىسالم دىنىنى تارقىتىشقا تىرىشقان. بۇ تىرىشچانلىقالر نهتىجىسىده ئىسالمىيهت 11-
مۇسۇلمانالر  ماۋهرائۇننهھىرلىك  ئايالنغان.  دىنغا  ھاكىم  ئارىسىدا  ئوغۇزالر  ئهسىرده 
بولمىغان  مۇسۇلمان  ئۇالرنى  خهلقلهرگه،  بولغان  مۇسۇلمان  ئوغۇزالردىن  تهرىپىدىن 

مىللهتداشلىرىدىن ئايرىش ئۈچۈن «تۈركمهن» ئىسمى بېرىلگهن. 
بۇالرنىڭ  قىلغان.  پهيدا  ئۆزگىرىشلهرنى  مۇھىم  كىرىشى  ئىسالمغا  ئوغۇزالرنىڭ 
ئوتتۇرىغا  دۆلىتى  سهلجۇق  بولغان  دۆلىتى  تۈرك  مۇسۇلمان  بىر  بېشىدا 1038-يىلى 
چىققان. بۇ دۆلهتنىڭ قۇرۇلۇشىدىن بىر نهچچه يىل كېيىن 1043-1044-يىلىدا بۈيۈك 
كىرىشى 11-ئهسىردىن  ئىسالمغا  تۈركلهرنىڭ  بولغان.  مۇسۇلمان  ئاممىسى  تۈرك  بىر 
كېيىنمۇ داۋامالشقان. بۇ جهرياندا 15-ئهسىرده سهي ھۇندى ۋه شىمالدىكى تۈركلهر 
ئارىسىدا، 16-ئهسىرنىڭ ئاخىرىسىدا قىرغىز ۋه قازاقالر ئارىسىدا مۇسۇلمانلىشىش كۆپ 

مىقداردا تامامالنغان.
تۈركلهرنىڭ ئىسالمغا كىرىشىنى ئاسانالشتۇرىدىغان بىر قىسىم ئامىلالر بار ئىدى. 
ئىسالمنىڭ  بىلهن  تهلىماتلىرى  بهزى  ئهقىدىسىنىڭ  تۈرك  قهدىمقى  بېشىدا  بۇالرنىڭ 
كۆپ  تۈركلهرنىڭ  مهسىلهن،  بولغانلىقىدۇر.  ئوخشاشلىقالر  ئوتتۇرىسىدا  تهلىماتلىرى 
ئاسماننىڭ  كۆك  تهڭرى  ئېتىقادىدا  ئىشهنگهن  ئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن  قىسمىنىڭ 
ئىدى.  بار  قاراشلىرى  دهيدىغان  مهۋجۇت  ئهبهدى  ۋه  كۈرۈنمهيدۇ  كۆزگه  ئۈستىده، 
بۇنىڭغا ئوخشاش ئىسالمىيهتته دېيىلگهندهك، تهڭرىنىڭ بىرلىكىگه ۋه ئهبهدى كۈچ-
قۇدرهتكه ئىگه ئىكهنلىكىگه ئىشىنهتتى. تهڭرى ئۈچۈن ھهر نهرسىگه كۈچى يېتىدىغان 
مهنىنى ئىپادىلهيدىغان ئوغان ئاتالغۇسىنى ئىشلهتكهن ئىدى. چۈنكى بۈيۈك ئۇيغۇر 
ئالىمى مهھمۇد قهشقىرى «تۈركى تىلالر دىۋانى» ناملىق ئهسىرىده ئوغان كهلىمىسىنىڭ 

بۇ مهنىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى يازغان. 
كېيىن  ئۆلۈمدىن  بولمىسىمۇ،  ئوخشاش  ئىسالمىيهتتىكىگه  تۈركلهر  قهدىمقى 
ھاياتنىڭ داۋاملىشىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى. بۇ ئهقىدىگه ئاساسهن ئۆلۈمدىن كېيىنكى 
ھايات قىسمهن قاراڭغۇلۇق، قىسمهن يورۇقلۇققا بىر ئاالمهت ئىدى. دۇنيانىڭ ئۈستىده 
ياكى  يهتته  بولسا  ئاستىدا  يۈزىگه،  كۆك  بولغان  دۆلىتى  يۇرۇقلۇق  قهۋهتلىك   17
توققۇز قهۋهتلىك يهر ئاستى دۇنياسىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنهتتى. يهر ئاستى دۇنياسى 
گۇناھكارالرنىڭ روھلىرىنىڭ يىغىلغان تامۇ (دوزاخ)، ئاسمان بولسا پهزىلهتلىك روھالر 

توپالنغان ئۇچۇش (جهننهت) يېرى ئىدى. 
قهدىمقى تۈركلهرده ئىبادهت غايىسى بىلهن قۇربانلىق قىلىش ئادىتى بار ئىدى. 
ئوغۇز تۈركلىرى ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇقهددهس دهپ قوبۇل قىلغان بهزى تاغالرغا يىللىق 

زىيارهتلهرگه باراتتى. بۇ زىيارهت جهريانىدا قۇربانلىق قىالتتى. 
ئىسالمىيهتكه ئوخشاش قهدىمقى تۈرك ئهقىدىسىدىمۇ خىيانهت، جىنايهت ۋه زىنا 

ئهخالقسىزلىق ھېسابلىنىپ جازاغا تارتىالتتى. 
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قهدىمقى تۈرك دىنى بىلهن ئىسالم دىنى ئوتتۇرىسىدا باشتا بىر تهڭرى ئهقىدىسى 
بولۇش بىلهن بىرلىكته باشقا بهزى ئوخشاشلىقالرنىڭ بولىشى تۈركلهرنىڭ مۇسۇلمان 

بولىشىنى ئاسانالشتۇرغان. 

3. تۈركلهرنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى پائالىيهتلىرى 
تۈركلهر مۇسۇلمان بولۇشقا باشلىغاندىن كېيىن ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تهرهققىياتى 
ۋه تارقىلىشى ئۈچۈن 1000 يىلدىن ئارتۇق خىزمهت قىلغان. بۈيۈك سهلجۇق دۆلىتىنىڭ 
بىر  مۇھىم  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  باشلىرىغىچه  20-ئهسىرنىڭ  باشالپ،  قۇرۇلۇشىدىن 
قىسمىنى قولىدا تۇتۇپ تۇرغان. تۈركلهر ئىسالم دۇنياسىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن. 
بۇ سهۋهپتىن تۈركلهر ھاكىمىيهت تىكلهپ تۇرغان يىلالر ئىسالم تارىخىدا تۈرك دهۋرى 
دهپ ئاتالغان. بۇ دهۋرده تۈركلهر ئىسالم دۇنياسىغا كۆپلىگهن خىزمهتلهرنى قىلغان. 

تۆۋهنده بۇالرنىڭ بىر قىسمىنى بايان قىلىمىز. 

3,1. ئابباسىي خهلىپىلىكىنىڭ قوغدىلىشى 

ئابباسىيالر  ئوينىغان.  رول  مۇھىم  تۈركلهر  تۇتىشىدا  ھاكىمىيهت  ئابباسىيالرنىڭ 
ئۈچۈن  كۆرگهنلىگى  ئۈستۈنلىكىنى  ھهربى  ۋه  بىلگهنلىگى  رولىنى  بۇ  تۈركلهرنىڭ 

ھاكىمىيهتته كۆپ سانلىق تۈركلهرگه ئهمهل بهرگهن. 
ھارۇن رهشىدنىڭ خهلىپىلىگى دهۋرىده مۇھاپىزهتچى قىسىمالرنىڭ كۆپ قىسمى 
تۈركلهردىن تهركىپ تاپقان. بۇ قىسىمالرنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى ئابباسىي سارايى 
ئىچكى  خىل  ھهر  رهھبهرلىرىنى  ئابباسىي  تۇرغان  تۇتۇپ  ھاكىمىيىتىنى  ئابباسىي  ۋه 
تهھدىتلهردىن قوغداشتى. مهئمۇن بولۇپمۇ مۇئتاسىم دهۋرىلىرىده ئابباسىي ئارمىيىسىده 
ئهرهبلهر  تۈركلهرنى  ئابباسىيالر  كۆپهيگهن.  سانى  ئهسكهرلهرنىڭ  ۋه  قۇماندان  تۈرك 
ۋه پارىسالرغا قارىغاندا تېخىمۇ ئىشهنچلىك دهپ قاراپ، مۇھىم ۋهزىپىلهرده قويغان. 
تۈركلهر دۆلهت ئىچىدىكى ئىسيانالرنى باستۇرۇپ جهمئىيهتنىڭ مۇقىملىقىنى ساقالشتا 
مۇھىم تۆھپه قوشۇپ، ئابباسىي رهھبهرلىرىنىڭ ئىشهنجىسىگه ئېرىشكهن. مهسىلهن، 
ئابباسىي ھاكىمىيىتىنى قاتتىق ئهندىشىگه سالغان قاراتهنلىكلهر ئىسيانى، بهزى شىئى، 
خاۋارىج، بابهك ۋه خوراساندا ئوتتۇرىغا چىققان ئىسيانالر تۈرك ئهسكهرلىرىنىڭ قاتتىق 

پىداكارلىقى نهتىجىسىده تىنجىتىلغان. 
سىرتىدىكى  چېگىرسى  دۆلهتنىڭ  بۇ  قوغدىلىشىدا  خهلىپىلىگىنىڭ  ئابباسىي 
ئىسالم  باشالپ  10-ئهسىردىن  چۈنكى  ئوينىغان.  رول  چوڭ  ناھايىتى  تۈركلهرمۇ 
دۇنياسى پارچىلىنىش باسقۇچىغا كىرگهن ئىدى. بۇ ئۆزگىرىشلهرگه ئهگىشىپ ئىسالم 
ۋىاليهتلهر  بهزى  ئابباسىيالر  ھېسابلىنىدىغان  دۆلىتى  كۈچلۈك  ئهڭ  دۇنياسىنىڭ 
بۇ  پارچىالنغان.  دۆلهتلهرگه  كىچىك  قويۇپ،  يۇقۇتۇپ  كونتروللۇقىنى  ئۈستىدىكى 



119

ئىسالمىيهت ۋە  تۈركلهر   

ئۆزگىرىشلهر رادىكال شىئىلهرنى جاسارهتلهندۈرگهن. بۇالردىن كارماتىالر، بىر تهرهپتىن 
سۇرىيهنى ئىشغال قىلىپ ئابباسىيالرنىڭ پايتهختى باغدادقا تهھدىت سالسا، يهنه بىر 
تهرهپتىن مۇقهددهس شهھهر مهككىگه ھۇجۇم قىلىشقا پېتىنااليدىغان دهرىجىگه بېرىپ 
يهتكهن. فاتىمىالر ئالدى بىلهن شىمالىي ئافرىقا، كېيىن مىسىر، سۇرىيه، مهككه ۋه 
مهدىنىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھىجاز رايۇنىنى ئىشغال قىلىۋالغان. يهنه باشقا بىر شىئى 
ئىشغال  باغدادنى  پايتهختى  ئابباسىيالرنىڭ  945-يىلى  بۇۋهيھىالر  بولغان  پىرقىسى 
ئىشلىرىنى  دۆلهت  ئېلىپ  ئاستىغا  بېسىم  خهلىپىلىرىنى  ئابباسىي  بۇۋهيھىالر  قىلغان. 
باغدادتا  قىلماي  كۇپايه  بىلهنال  بۇنىڭ  باشلىغان.  باشقۇرۇشقا  بويىچه  خاھىشى  ئۆز 
خۇتبىالرنى فاتىمىالر نامىدا ئوقۇتقان. بۇ ھهرىكهت ئۇالرنىڭ ئابباسىي خهلىپىلىگىنى 

تۈپتىن يۇقۇتۇشقا قارار بهرگهنلىگىنى كۆرسهتكهن. 
شىئىلهرنىڭ بېسىمى ئاستىدا قالغان ئابباسىي خهلىپىسى قائىم بىئهمرىلال يېڭى 
ئابباسىي  سورىغان.  ياردهم  تۈركلىرىدىن  سهلجۇق  چىققان  ئوتتۇرىغا  بولۇپ  كۈچ 
-1055 بهي  توغرۇل  ھۆكۈمدارى  سهلجۇق  بۈيۈك  ئاساسهن  تهلىۋىگه  خهلىپىسىنىڭ 
قۇتقۇزغان.  بېسىمىدىن  بۇۋهيھىلهرنىڭ  خانىدانىنى  ئابباسىي  كىرىپ  باغدادقا  يىلى 
ئابباسىي خهلىپىسى توغرۇل بهينىڭ بۇ تۆھپىسى ئۈچۈن ئۇنىڭغا «شهرق ۋه غهربنىڭ 

ھۆكۈمدارى» دېگهن ئۇنۋاننى بهرگهن. 
سهلجۇق ھۆكۈمدارلىرى باغدادتىن كېيىن مهككه، مهدىنىدىكى فاتىمى ھاكىمىيىتىگه 
خاتىمه بهرگهن. بۇنىڭ بىلهن ئهندهلۇس ۋه شىمالىي ئافرىقىدىن باشقا دۆلهتلهرده 

ئىسالم بىرلىگى قۇرۇلغان. 
1055-يىلى سهلجۇقىالرنىڭ باغدادقا كىرىشى رادىكال شىئىلهرگه قارشى قىلىنغان 
شىئىلهرگه  رادىكال  سهلجۇقىالرنىڭ  بۇنىڭدا  بولغان.  نوقتىسى  بۇرۇلۇش  كۈرهشنىڭ 
قارشى سۈننى كۆز قاراشنى قوغداش غايىسى بىلهن ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرىنىڭ 
ساقالپ  چۈشهنجىدىن  دىنىي  خاتا  خهلقنى  سهلجۇقىالر  بولغان.  ياخشى  نهتىجىسى 
بهسىره،  ئىسپاھان،  ھىرات،  نىشاپور،  بهلىخ،  باشالپ،  باغدادتىن  ئۈچۈن  قېلىش 
مائارىپ  ئاتالغان  دهپ  شهھهرلهرده «مهدرىسه»  كۆپلىگهن  قاتارلىق  مۇسۇل  مهرۋى، 
ئهسلىھهلىرى قۇرغان. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ يېزىالردىمۇ مهدرىسىلهر قۇرۇلغان. 
ئالدى  تارقىلىشنىڭ  دۇنياسىغا  ئىسالم  قاراشالرنىڭ  شىئى  سايىسىدا  مهدرىسىلهر  بۇ 

ئېلىنغان. 

3.2 ئهھلى سهلىب قارشىسىدا تۈركلهر 

تۈركلهرنىڭ 1071-يىلى ماالزگىرت ئۇرۇشىدا غهلبه قازىنىپ، ئاناتولىيه تۇپراقلىرىنىڭ 
يول  خاتىرجهمسىزلىككه  ياۋرۇپادا  ۋه  ۋىزانتىيه  ئىگهللىشى  تىزال  قىسمىنى  بىر  مۇھىم 
چىقىرۋېتىش  تۇپراقلىرىدىن  ئاناتولىيه  تۈركلهرنى  دۇنياسىدا  خىرىستىئان  ئاچقان. 
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قىلغان  باشالمچىلىق  تۇنجى  پىكىرگه  بۇ  باشلىغان.  كۆتىرىشكه  باش  پىكىرلىرى 
ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى 7-مىخائىل (1071-1078) ئىدى. ئۇ خرىستىئانلىقنىڭ شهرق 
قارشى  تۈركلهرگه  ئىمپېراتورىنىڭ  ۋىزانتىيه  بولغان  مهسئۇل  قوغداشقا  چېگىرسىنى 
ھهربى ئاجىزلىقىنى تۈگۈتۈش ئۈچۈن 1074-يىلى پاپالىق ۋاستىسى ئارقىلىق تۈركلهرگه 
قارشى ياۋرۇپادىن ھهربى ياردهم تهلهپ قىلغان. پاپالىق ۋىزانتىيهنىڭ ئاناتولىيهدىكى 
بۇ  ئىدى.  قىلىۋاتقان  ئهندىشه  توختىتالمىغانلىقتىن  ئىلگىرىلىشىنى  تۈركلهرنىڭ 
ئىجابى  تهلىۋىگه  ياردهم  ئىمپېراتورىنىڭ  ۋىزانتىيه  7-گىرهگورىئۇس  پاپا  سهۋهپتىن 

جاۋاب بهرگهن. لېكىن ياردهم ئهمهلگه ئاشمىغان. 
گىرهگورىئۇستىن كېيىن پاپا بولغان 2-ئۇربانۇس بىلهن ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى 
بۇ  قىلىنغان.  مۇزاكىره  قايتىدىن  مهسىله  بۇ  ئارىسىدا  كومىنهنۇس  1-ئالهكسىئۇس 
ۋاقىتالردا ئاناتولىيهده 1-سۇلهيمان شاھنىڭ 1086-يىلى ۋاپات بولىشى بىلهن تۈرك 
بهگلىكلىرى ئوتتۇرىسىدا كېلىشمهسلىكلهر يۈز بهرگهن. بۈيۈك سهلجۇق دۆلىتى ئىچىده 
تهخت تالىشىش باشلىنىپ، ھاكىمىيهت بوشلۇقى كېلىپ چىققان. ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى 
ئېرىشىشى  ياردهمگه  تهرىپىدىن  پاپالىق  قۇشۇنىنىڭ  پايدىلىنىپ  پۇرسهتتىن  بۇ 

نهتىجىسىده تۈركلهرنى ئاناتولىيهدىن ئاسان چىقىرۋېتىمهن دهپ ئويلىغان. 
جاۋاب  ئىجابى  تهلىۋىگه  ياردهم  ئىمپېراتورىنىڭ  ۋىزانتىيه  2-ئۇربابۇس  پاپا 
دۇنياسىغا  خرىستىئان  ئۈچۈن  تهشكىللهش  قۇشۇنى  سهلىب  ئهھلى  بىر  بېرىپ، 
مۇراجىئات قىلغان. تهشۋىقات ۋه مهكتۇپلىرىدا تۈركلهرنىڭ ئاناتولىيه، قۇددۇستىكى 
قىلغان.  بايان  قىلىۋاتقانلىقىنى  تهھدىت  ئىستانبۇلغا  قىلىپ،  بېسىم  خرىستىئانالرغا 
1095-يىلى ياۋرۇپادىكى خرىستىئانالرنى تۈركلهرنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا خاتىمه بېرىپ، 
شهرقته بېسىم ئاستىدا قالغان خرىستىئان قېرىنداشلىرىغا ياردهم قىلىشقا چاقىرغان. 
ياخشى  خرىستىئانالرغا  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى  مۇسۇلمانالرنىڭ  پاپا،  ئهمىلىيهتته 
مۇسۇلمانالر  بىلهتتى.  قىلىنغانلىقىنى  ھۆرمهت  دىنىغا  ئۇالرنىڭ  قىلغانلىقى،  مۇئامىله 
بۇ سهۋهپتىن پاپانىڭ  يول قۇياتتى.  زىيارهت قىلىشىغا  خرىستىئانالرنىڭ قۇددۇسنى 
باھانه  بىر  ئۈچۈن  قىلىش  ئۇرۇش  قارشى  تۈركلهرگه  پاپانىڭ  سۆزلىرى  يۇقىردىكى 
ئىدى. پاپا 2-ئۇربانۇسنىڭ چاقىرىقى ياۋرۇپا خرىستىئانلىرى ئارىسىدا قاتتىق تهسىر 
قوزغىغان. كۆپ سانلىق شوۋاليه بۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشقان. بۇنىڭ بىلهن بىلله ئاچ ۋه 
يوقسۇل قالغان كىشىلهر، پۇل تېپىش ئۈمىدىده پاپانىڭ چاقىرىقى بىلهن تهييارالنغان 
ئهھلى  قېتىملىق  بىرىنچى  يۆنهلگهن  شهرققه  بىلهن  بۇنىڭ  قاتناشقان.  قۇشۇنغا 
سهلىب قۇشۇنى تهشكىللهنگهن. بۇ قۇشۇن ۋه بۇندىن كېيىنكى قۇشۇنالرنىڭ شهرقته 
سهۋهپ  ئاتىلىشىدىكى  دهپ  سهلىب»  يۈرۈشلىرىنىڭ «ئهھلى  ھهربى  بارغان  ئېلىپ 
ئهسكهرلهرنىڭ كۆكرهك ۋه دۈمبىلىرىده سهلىپ (+) كىرېست ئىشارىتى بولغانلىقىدىن 

ئىبارهت ئىدى. 



121

ئىسالمىيهت ۋە  تۈركلهر   

ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ئالهكسىئوس كوممهنۇسنىڭ جىددى ياردهم تهلىۋىگه ئاساسهن 
دۆلهتلىرىدىن  ھهرقايسى  ياۋرۇپانىڭ  ئايرىلىپ،  قىسىمالرغا  قۇشۇنى  سهلىب  ئهھلى 
ھهرىكهتكه ئۆتكهن. ۋىزانتىيه ئىمپېراتورى ئىستانبۇلغا كهلگهن قىسىمالرنى ئاناتولىيهگه 
يولغا سالغان. پىيهرلهرمىت قۇماندانلىقىدىكى ئهھلى سهلىب قۇشۇنى ئىزنىك ئهتراپىدا 
كهينىدىن  لېكىن   (1096) قىلىنغان.  مهغلۇپ  تهرىپىدىن  ئارسىالن  قىلىچ  بىرىنچى 
ئىزنىكنى  پايتهختى  سهلجۇقلىرىنىڭ  ئاناتولىيه  قۇشۇنىنىڭ  سهلىب  ئهھلى  كهلگهن 
بىلهن  قىلىش  فهتىھ  ماالتيانى  ۋاقىتالردا  بۇ  قااللمىغان.  توسۇپ  قىلىشنى  مۇھاسىره 
مهشغۇل بولۇۋاتقان بىرىنچى قىلىچ ئارسىالن ئهھلى سهلىب قۇشۇنىنى چېكىندۈرۈش 
قۇشۇنىنىڭ  سهلىب  ئهھلى  لېكىن  چىققان.  يولغا  قاراپ  ئىزنىككه  دهرھال  ئۈچۈن 
ئۇرۇشۇشتىن  قاتتىق  يېتهلمىگهن.  مهقسىدىگه  تۈپهيلىدىن  بولىشى  كۆپ  ناھايىتى 
قۇشۇنى  سهلىب  ئهھلى  ئىزنىك  1097-يىلى  بولغان.  مهجبۇر  چېكىنىشكه  كېيىن 

تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. 
ئهھلى سهلىب قۇشۇنى بىرىنچى قىلىچ ئارسىالننىڭ قاتتىق قارشىلىق كۆرسىتىشىگه 
قارىماي، ئاقشهھهر، كونيا، ئهرهغلى ۋه ماراشتىن ئۆتۈپ ئانتاكياغىچه يېتىپ كهلگهن. 
تۈركلهر ئانتاكيانى 8 ئايغا يېقىن غهلبىلىك قوغدىغان بولسىمۇ ئاخىرىدا ئهھلى سهلىب 
قۇشۇنى ئانتاكيانى ئىشغال قىلغان. شهھهرنىڭ مۇسۇلمان خهلقىنى ئۆلتۈرۈپ بوالڭ-
تاالڭ قىلغان. ئهينى ۋاقىتتا ئهھلى سهلىب قۇشۇنى ئهرمهنىلهر بىلهن كېلىشىم تۈزگهن. 
شهرققه قاراپ ئىلگىرلىگهن يهنه بىر ئهھلى سهلىب قۇشۇنى ئۇرپانى ئىشغال قىلغان. 
بۇ يهرده بىر پادىشاھلىق قۇرۇلغان. (1098–يىلى 10-مارت) ئهھلى سهلىب قۇشۇنى 
تۈركلهرنىڭ قاتتتىق قارشىلىق كۆرسىتىشىگه قارىماي ئىلگىرلهپ، 1099-يىلى ئىيۇل 

ئېيىدا قۇددۇسنى ئىشغال قىلغان. 
قۇددۇسنىڭ ئهھلى سهلىب قۇشۇنىنىڭ قولىغا ئۆتىشى ياۋرۇپادا قىزغىن قارشى 
شهرقتىكى  ۋه  پايدىلىنىش  كۆپ  تېخىمۇ  بايلىقلىرىدىن  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئېلىنغان. 
خرىستىئان مهۋجۇتلۇقىنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن پاپا 2-پاسجالىس تهرىپىدىن يهنه 
بىر ئهھلى سهلىب يۈرۈشى باشلىتىلغان. فرانسىيه، ئهنگىلىيه، گىرمانىيهدىن ئايرىم-

ئايرىم يولغا چىققان ئهھلى سهلىب قۇشۇنلىرى 1101-يىلى ئىزنىكته توپالنغان. 
ئهھلى  قېتىملىق  ئىككىنچى  ئارسىالن  1-قىلىچ  سۇلتانى  سهلجۇق  ئاناتولىيه 
قېتىملىق  بىرىنچى  تۇرغان.  تهييارلىنىپ  تېپىپ  خهۋهر  ۋاقتىدا  قۇشۇنىدىن  سهلىب 
تۈركلهرنى ئىزنىكته يېڭىپ، ئوتتۇرا ئاناتولىيهگه كۆچۈشكه  ئهھلى سهلىب قۇشۇنى 
مهجبۇرلىغان بولسىمۇ ئهمما مهغلۇبىيهت سهلجۇقىالرنىڭ قايتىدىن توپلۇنۇپ بىر يهرگه 
كېلىشىگه سهۋهپ بولغان. ئىزنىكنىڭ ئورنىغا كونيانى پايتهخت قىلىپ، ئاناتولىيهنىڭ 
ئوتتۇرىسىدا مۇقىم يهرلىشىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. ئهينى يىلالردا سىۋاس ۋه ئاماسيا 
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رايۇنلىرىدىكى دانىشمهندلى بهگلىگىمۇ كۈچلهنگهن. تېخىمۇ مۇھىمى بۇ ئىككى دۆلهت 
ئهھلى سهلىب تهھدىتىگه قارشى ھهمكارلىشىشنى قارار قىلغان. 

1-2-3-قېتىملىق ئهھلى سهلىب يۈرۈشلىرى
چانقىرىغا  يهردىن  ئۇ  ئهنقهره،  ئىزنىكتىن  قۇشۇنى 1101-يىلى  سهلىب  ئهھلى 
سهلجۇق  ھهلهپ  دانىشمهندلىلهرنىڭ،  ئارسىالن  قىلىچ  بىرىنچى  قىلغان.  ھهرىكهت 
ئهمىرى رىدۋاننىڭ، ھارران ئهمىرى جاراجانىڭ، ئارتۇقلۇ بېگى بهلهكنىڭ ياردىمىنى 
يېقىنىدا  مهرزىپون  2-5-سىنتهبىر  1101-يىلى  قۇشۇنىنى  سهلىب  ئهھلى  ئېلىپ، 
ئېغىر مهغلۇنىيهتكه ئۇچراتقان. مهرزىپون غهلبىسىدىن كېيىن يهنه بىر ئهھلى سهلىب 
قۇشۇنىنىڭ ئىستانبولدىن ئاناتولىيهگه كهلگهنلىك خهۋىرى كهلگهن. بىرىنچى قىلىچ 
كۆزۈتۈپ،  قۇشۇنىنى  سهلىب  ئهھلى  بىلهن  ياردىمى  دانىشمهندلىلهرنىڭ  ئارسىالن 
تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغان. نهتىجىده كونيا يېقىنلىرىدا بۇ قۇشۇننىمۇ قاتتىق مهغلۇبىيهتكه 

ئۇچراتقان. بۇ ئهھلى سهلىب قۇشۇنىدىن ناھايىتى ئاز ئادهم قۇتۇلغان. 
1-قىلىچ ئارسىالن ئىككىنچى ئهھلى سهلىب قۇشۇنىدىن كېيىن ئۈچۈنچى ئهھلى 
سهلىب قۇشۇنىنىڭ سهلجۇق زېمىنىغا كهلگهنلىگىدىن خهۋهر تېپىپ دهرھال تهييارلىق 
كۆل  ئاق  قۇشۇنىنى  سهلىب  ئهھلى  ئىلگىرلىگهن  قاراپ  كونياغا  باشلىغان.  قىلىشقا 

يايلىقىدا يۇشۇرنۇپ تۇرۇپ يېرىمىدىن كۆپ قىسمىنى يۇقاتقان. 
بىلهن  ياردىمى  بهگلىكلىرىنىڭ  ۋه  ئهمىر  تۈرك  باشقا  ئارسىالننىڭ  1-قىلىچ 
زىيانغا  پۈتۈنلهي  يۈرۈشىنى  سهلىب  ئهھلى  ئىككىنچى  غالىبىيهتلىرى  بۇ  ئېرىشكهن 
ئاناتولىيهدىكى  مىللىتىنىڭ  تۈرك  غهلبىلهر  بۇ  تهرهپتىن  بىر  يهنه  ئۇچراتقان. 
بىلهن  بۇنىڭ  قىلغان.  نامايهن  قېتىم  بىر  يهنه  مۇقىمالشقانلىقىنى  مهۋجۇتلۇقىنىڭ 
ئىستانبولدىن سۇرىيهگه بارىدىغان يول ۋىزانتىيه ھهم ئهھلى سهلىب قۇشۇنى ئۈچۈن 
ئېتىۋېتىلگهن. 1147، 1148 ۋه 1190-يىلالردا قىلىنغان ئهھلى سهلىب يۈرۈشلىرى 
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ئارىسىدا گىرمانىيه ۋه فرانسىيه قۇشۇنلىرى ئاناتولىيهدىن سۇرىيهگه ئۆتىدىغان يولالرنى 
ئېچىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ لېكىن بىر نهتىجىگه ئېرىشهلمىگهن. ئهھلى سهلىب قۇشۇنى 

بۇنىڭدىن كېينكى يۈرۈشلىرىنى دېڭىز يولى ئارقىلىق قىلىشقا مهجبۇر بولغان. 
يۈرۈشلهر  ھهربى  قايتا-قايتا  ئاناتولىيهگه  ۋه  قۇددۇس  قۇشۇنى  سهلىب  ئهھلى 
قىلغان. لېكىن بۇ يۈرۈشلهر ئاناتولىيهدىكى تۈرك ۋه ئىسالم مهۋجۇتلۇقىنى يۇقۇتالمىغان. 
ھهر قېتىملىق يۈرۈشته تۈركلهر ئىسالم ۋه ئىسالم دۇنياسىنىڭ بىخهتهرلىگىنى قوغداشتا 
قېتىملىق  تۇنجى  قۇشۇنىنىڭ  سهلىب  ئهھلى  كۆرسهتكهن.  تىرىشچانلىق  كۆپ  ئهڭ 
سهپىرىده ئىشغال قىلىۋالغان تۇپراقالرنى قايتۇرۇپ ئېلىشتا تۈركلهر ناھايىتى چوڭ رول 
ئوينىغان. 1187-يىلى قۇددۇس ئهييۇبى دۆلىتىنىڭ سۇلتانى ساالھىددىن ئهييۇبى 

تهرىپىدىن قايتۇرۋېلىنغان.

3.3. ئىسالم جۇغراپىيىسىنىڭ مۇداپىئه قىلىنىشى

تۈركلهرنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى ۋهزىپلىرىىنىڭ بىرى غهيرى مۇسلىم دۆلهتلهرنىڭ 
ھۇجۇملىرىنى توسۇپ، مۇسۇلمانالر زېمىنىنى قوغداش ئىدى. بۇ ۋهزىپىنى ئهڭ ياخشى 
سۇلتانلىرى  ئوسمانلى  كېلىدۇ.  دۆلىتى  ئوسمانلى  بېشىدا  دۆلهتلهرنىڭ  ئۇرۇنلىغان 
ئهمىلىيهتته  قارىغان.  دهپ  قوغدىغۇچىسى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  پۈتۈن  ئۆزىنى 
رايۇنلىرى،  بهزى  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  ۋه  ھىندىستان  ئافرىقا،  شىمالىي  ئهندهلۇس، 
مۇسۇلمان بولمىغان دۆلهتلهرنىڭ ھۇجۇمى، زۇلمىغا ئۇچرىغان مۇسۇلمان خهلقلهر ياكى 

دۆلهتلهر ئوسمانلىالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن بىر قۇتقازغۇچى دهپ بىلگهن. 
پادىشاھلىرىنىڭ  ئىسپانىيه  مۇسۇلمانلىرى  ئهندهلۇس  باشالپ  1487-يىلىدىن 
دۆلىتىدىن  ئوسمانلى  قارشى  زۇلمىغا  ۋه  بېسىم  قىلغان  ئۈچۈن  خرىستىئانالشتۇرۇش 
خرىستىئان  مۇسۇلمانلىرىنى  ئهندهلۇس  سۇلتانلىرى  ئوسمانلى  سورىغان.  ياردهم 
جۇغراپىيسىگه  ئىسالم  يېڭىدىن  تۇپراقلىرىنى  ئهندهلۇس  ۋه  قۇتقۇزۇش  زۇلمىدىن 
ئايىمىغان.  ياردهمنى  كهلگهن  قولىدىن  ۋاقىتالردا  قايسى  ھهر  ئۈچۈن  ئايالندۇرۇش 
لېكىن ئوتتۇرىسىدىكى جۇغراپى يىراقلىق ۋه ئوسمانلى دۆلىتىنى مهشغۇل قىلىدىغان 
باشقا مهسىلىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، ئهندهلۇسنىڭ ئىسالم جۇغراپىيىسىگه قايتىدىن 
قايتۇرۇۋېلىش غايىسىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا توسالغۇ بولغان. ئىسپانىيه پادىشاھلىقى 
بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ مۇسۇلمانالرنى 1609-يىلى ئىسپانىيهدىن سۈرگۈن قىلغان. 
تۇپراقلىرىغا  بىلهن  كېمىلهر  مۇسۇلمانالرنى  قىلىنغان  سۈرگۈن  سۇلتانلىرى  ئوسمانلى 
تۇرمۇش  خاتىرجهم  قۇرۇپ،  ئائىله  ۋه  ماكان  يېڭىدىن  ئۇالرنىڭ  كېلىپ،  توشۇپ 

كهچۈرۈشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان 
ئىسپانىيه پادىشاھلىقى ئىلگىرى 1492-يىلى تۇپراقلىرىدىكى يهھۇدىالرنى سۈرگۈن 
قىلغان. ئۇ ۋاقىتتا بۇ يهھۇدىالرغا يهنه ئوسمانلىالر ئىگه چىققان. يهھۇدىالر سهالنىك 
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ۋه ئىستانبۇل قاتارلىق ئوسمانلى تۇپراقلىرىغا 
ئوسمانلى  يهھۇدىالر  بۇ  ئورۇنالشتۇرۇلغان. 
ھاكىمىيىتى ئاستىدا خاتىرجهم ياشاپ دىن 

ۋه ئۆرپ-ئادهتلىرىنى داۋامالشتۇرغان. 
ئهندهلۇسنى  پادىشاھلىقى  ئىسپانىيه 
16-ئهسىردىن  كېيىن  قىلغاندىن  ئىشغال 
باشالپ شىمالىي ئافرىقىنى ئىشغال قىلىش 
1509-يىلى  ئۆتكهن.  ھهرىكهتكه  ئۈچۈن 
بۈيۈك بىر قۇشۇن بىلهن ئالجىرىيهگه ھۇجۇم 
باشالپ  غهربىدىن  ئالجىرىيهنىڭ  قىلىپ، 
بويلىرىنى  ساھىل  بولغان  تىرىپولىغىچه 
تۇنىسنى  1533-يىلى  قىلغان.  ئىشغال 
ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغان. ئىسپانىيه بۇ ئىشغالالر بىلهن ئىككى ئاساسى غايىسىنى 
ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى مهقسهت قىلغان. شىمالىي ئافرىقىنىڭ تهبىئى بايلىقلىرىنى بوالڭ-
خرىستىئانالشتۇرۇش.  ئافرىقىنىمۇ  شىمالىي  ئوخشاش  ئهندهلۇسقا  ۋه  قىلىش  تاالڭ 
چۈنكى ئىشغال قىلىنغان يهرلهرده مهسجىدلهر چىركاۋغا ئايالندۇرۇلغان، راھىپالر خهلق 

ئارىسىدا خرىستىئانلىقنى تهشۋىق قىلغان. 
شىمالىي ئافرىقا ئىسپانىيه پادىشاھلىقىنىڭ بۇ ھۇجۇمى بىلهن ئىككىنچى ئهندهلۇس 
خهۋىپىگه دۇچ كېلىۋاتقاندا شىمالىي ئافرىقىغا ئوسمانلى ياردىمى يېتىپ كهلگهن. ئالدى 
ئىچىده  بۇالرنىڭ  دېڭىزچىالر،  قىلغان  ياردهم  يېقىندىن  دۆلىتىگه  ئوسمانلى  بىلهن 
بارباروس ۋه ئاكىسى ئۇرۇچ رهئىسنىڭ تىرىشچانلىقى نهتىجىسىده 1520-يىلى ئالجىرىيه 
ئىسپانىيه تهھدىتىدىن قۇتۇلۇپ ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ھىمايىسىگه كىرگهن. 1551-
ئوسمانلى  قۇتقۇزۇلغان.  ئىشغالىدىن  ئىسپانىيه  تۇنىس  تىرىپولى، 1574-يىلى  يىلى 
دۆلىتىنىڭ بۇ غهيرهتلىرى نهتىجىسىده شىمالىي ئافرىقىنىڭ ئىسالم جۇغراپىيىسىدىن 

ئايرىلىشى ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ خرىستىئانالشتۇرۇلىشىنىڭ ئالدى ئېلىنغان. 
ئوسمانلى دۆلىتى ئىسپانىيه ھۇجۇملىرىغا قارشى ئهندهلۇس ۋه شىمالىي ئافرىقا 
مۇسۇلمانلىرىنى قوغداش ئۈچۈن غهيرهت قىلىۋاتقاندا، پورتاگالىيهلىكلهر ئهرهب يېرىم 
ئاچه  ئىچىدىكى  تۇپراقلىرى  ھىندونېزىيه  كۈنىمىزدىكى  ھهتتا  ھىندىستان  ئارىلىنى، 
ئارىلىغا تهھدىت قىلىۋاتقان ئىدى. بۇ ئهھۋالدا يۇقىرىدا ئىسمى ئېيتىلغان دۆلهتلهردىكى 

مۇسۇلمانالر ئوسمانلى دۆلىتىدىن ياردهم سورىغان. 
مهۋجۇتلۇقىنى  ياۋرۇپادا  ئوتتۇرا  تهرهپتىن  بىر  ۋاقىتتا  بۇ  دۆلىتى  ئوسمانلى 
قوغداشقا تىرىشسا، يهنه بىر تهرهپتىن ئىراندىكى ساپاۋى دۆلىتىدىن كېلىپ چىققان 
مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتاتتى. بۇ مهسىلىلهرنىڭ مهشغۇل قىلىشىغا 

بارباروسنى قانۇنى سۇلتان سۇلهيمان 
ھۇزۇرىدا كۆرسهتكهن رهسىم
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قارىماي ئوسمانلى دۆلىتى مۇسۇلمان خهلقلهرنىڭ ياردهم تهلهپلىرىگه ئىجابى جاۋاب 
بهرگهن. ئالدى بىلهن قىزىل دېڭىز ۋه پارىس قولتۇقىدا ھاكىمىيهت تىكلهپ، كهينىدىن 
يهمهننى ئوسمانلى توپرىقىغا قوشۇپ، پورتاگالىيهلىكلهرنىڭ ئهرهب يېرىم ئارىلىدىكى 

بولۇپمۇ مهككه، مهدىنىگه قاراتقان تهھدىتلىرنى يۇقاتقان. (1538)
ئوسمانلى دېڭىزچىلىرى ئهينى ۋاقىتالردا ھىندى ئوكياندىمۇ كۆرۈلۈشكه باشلىغان. 
گۇجۇرات  مۇسۇلمان  سۈرۈۋاتقان  ھۆكۈم  ھىندىستاندا  بولۇپمۇ  دۆلىتى  ئوسمانلى 
سۇلتانلىقىنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن ھىندى ئوكيانغا كىمه ئهۋهتكهن. ئوسمانلى كىمىلىرى 

پورتاگالىيهلىكلهرنى قاتتىق چۇچۇتۇپ، ئۇالرنىڭ تهھدىتلىرىنى ئازايتقان. 
1565-يىلى پورتاگالىيهلىكلهر بۇ قېتىم ھىندونېزىيهده قۇرۇلغان مۇسۇلمان ئاچه 
سۇلتانلىقىنى ئىشغال قىلىشقا ئۇرۇنغان. ئاچه سۇلتانلىقىنىڭ ياردهم تهلىۋىگه ئاساسهن 
ئوسمانلى دۆلىتى ئاچهگه 17 ئۇرۇش كىمىسىنىڭ قوغدىشى ئاستىدا يېتهرلىك نىسبهتته 

توپ، مىلتىىق ۋه قۇرال-ياراق ئهۋهتكهن. 
ئىلگىرىلىشىگه  ئاسىيادىكى  ئوتتۇرا  روسالرنىڭ  دۆلىتى  ئوسمانلى  16-ئهسىرده 
قارشى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇسۇلمان تۈرك مهۋجۇتلۇقى بىلهن بىرلىك تهشكىل قىلىش 
پىالنىنى تۈزگهن. بۇ پىالنالردىن بىرى قارا دېڭىزدىن كاسپى دېڭىزىغا بېرىش ئۈچۈن 
دون ۋه ۋۇلگا دهرياسىنى بىر قانال بىلهن بىرلهشتۈرۈش ئىدى. 1569-يىلى قانال 
قېزىلىشقا باشلىغان، ھهتتا ئۈچته بىر قىسمى تامامالنغان. لېكىن يهمهن ئىسيانىنىڭ 

چىقىشى بىلهن قانال قېزىش توختاپ قالغان. 
تۇپراقلىرىنى  مۇسۇلمان  ۋاقىتلىرىدا  تېپىۋاتقان  قۇدرهت  تۈركلىرى  ئوسمانلى 
قوغداش ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئېلىپ، ئهڭ قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهن ۋاقىتلىرىدىمۇ 
بولغان  كاۋكازغىچه  ئافرىقىدىن  شىمالىي  بالقانغىچه،  يهمهندىن  تهركهتمىگهن. 
پۈتۈن ئالدىنقى سهپلهرده تۈرك ئهسكىرى مۇسۇلمان تۇپراقلىرىغا قىلىنغان ئهجنهبى 
كۈچلهرنىڭ مۇستهملىكىسىنى توسۇش ئۈچۈن كۈرهش قىلغان. بۇ ئهھۋال تۈركلهرنىڭ 

ئىسالمغا بولغان ساداقىتىنىڭ قانچىلىك چوڭقۇرلۇقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

3.4. تۈركلهرنىڭ مۇقهددهس ماكانالردىكى خىزمهتلىرى 

«مۇقهددهس ماكانالر» دېيىلگهنده مهككه، مهدىنه ئهقلىمىزگه كېلىدۇ. مهككىنى 
ئۇراپ  ئۇنى  ۋه  كهبه  بولغان  قىبلىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  نهرسه  مۇقهددهسلهشتۈرگهن 
تۇرغان مهسجىدى ھهرهمنىڭ بۇ شهھهرده بولشىدۇر. مهدىنه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ھهر  بولىشىدۇر.  شهھهرده  بۇ  قهبرىسىنىڭ  ۋه  نهبهۋى)نىڭ  (مهسجىدى  مهسجىدى 
ئىككى شهھهر ئىسالم مهدهنىيىتىده ھهرهمهين ئىسمى بىلهن زىكىر قىلىنىدۇ. ئىسالم 
مهدهنىيىتىده مهسجىدى ھهرهم، مهسجىدى نهبهۋىدىن كېيىن ئۈچۈنچى مۇھىم ئىبادهت 
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يېرى دهپ قوبۇل قىلىنغان مهسجىدى ئهقسا 
ئايرىم  شهھرىنىڭمۇ  قۇددۇس  جايالشقان 

ئهھمىيىتى بار. 
ۋاقىت  ھهر  تۈركلهر  مۇسۇلمان 
تۇپراقالردا  بۇ  ۋه  تۇپراقالرغا  مۇقهددهس 
ئهھمىيهت  خهلقلهرگه  مۇسۇلمان  ياشىغان 
بېرىپ، مۇھىم خىزمهتلهرنى قىلغان. بۇنىڭ 
تۈرك  بىرى  نامايهندىلىرىدىن  مۇھىم  ئهڭ 
مهۋسۇمىدا  ھهج  يىلى  ھهر  سۇلتانلىرىنىڭ 
پۇل،  ئهۋهتكهن  خهلقىگه  مهدىنه  مهككه، 
كىيىم-كېچهكتىن  ۋه  يېمهك-ئىچمهك 
بۇ  ئىدى.  ھهدىيهلىرى  تاپقان  تهركىپ 
بېرىلگهن.  ئىسمى  سۈرره  ھهدىيهلهرگه 
مهككه، مهدىنىگه سۈرره ئهۋهتىش ئابباسىيالر 
ھهقىقى  بىرگه  بىلهن  باشلىنىش  دهۋرىده 
ئهھمىيىتىنى ئوسمانلىالر دهۋرىده قازانغان. 
ھهر تۈرك ھۆكۈمدار ياكى سۇلتانى سۈرره ئهۋهتىشنى ئۆزلىرى ئۈچۈن ۋاز كېچهلمهيدىغان 

بىر ۋهزىپه دهپ قارىغان. 
«ئىككى  ئۇنۋانلىرىغا  باشالپ  سهلىمدىن  سۇلتان  ياۋۇز  سۇلتانلىرى  ئوسمانلى 
«خادىمۇل  ئىپادىلهيدىغان  مهنىنى  دېگهن  خىزمهتكارى»  شهھهرنىڭ  مۇقهددهس 
ئاساسهن  تهلىۋىگه  ئۇنۋاننىڭ  بۇ  قوشقان.  ئۇنۋانىنى  شهرىپهين»  ھهرهمهينى 
خىزمهتلهرنى  كۆپلىگهن  خهلقلهرگه  ياشاۋاتقان  يهرلهرده  بۇ  ۋه  تۇپراقالر  مۇقهددهس 
قىلغان. مهسىلهن، سۈرره ئهۋهتىشنى تهرتىپكه سالغان. ۋهقىپ خىزمهتلىرى ئارىسىدا 
دوختۇرخانا، مهدرىسه، سۇ يولى، قۇدۇق، ئاشخانا، يول ياساش قاتارلىق بىناكارلىق 
پائالىيهتلىرى بىلهن رېمۇنت قىلىش ۋه ھهجنى ئاسانالشتۇرۇش قاتارلىق خىزمهتلهر 
بار ئىدى. ئوسمانلى دهۋرىده مهككه، مهدىنىده ئولتۇراقالشقانالردىن باج ئېلىنمىغان. 

تۇرمۇش ئېھتىياجى دۆلهت خهزىنىسى ۋه ۋهقىپلهر تهرىپىدىن قامدالغان.
قىلغان.  خىزمهتلهرنى  كۆپلىگهن  تۇپراقالردا  مۇقهددهس  سۇلتانلىرى  ئوسمانلى 
بۇالرنىڭ ئارىسىدا كهبه، مهسجىدى ھهرهم، مهسجىدى نهبهۋىنىڭ رىمۇنت قىلىنىشى 

ۋه كېڭهيتىلىشى قاتارلىقالر بار.
يېڭىالنغان.  پۈتۈنلهي  كهبه  بۇزۇلغان  تۈپهيلىدىن  كهلكۈن  دهۋرىده  4-مۇرات 
يۇپۇقى 1609-يىلىدىن  كهبىنىڭ  ئهۋهتىلگهن  توقۇلۇپ  مىسىردا  يىلى  ھهر  ئىلگىرى 
يۇپۇقى  كونا  ئالماشتۇرۇلغان  كهبىنىڭ  باشلىغان.  توقۇلۇشقا  ئىستانبۇلدا  باشالپ 

سۈرره ئااليى (ئهتىرتى) رهسمى
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ئىستانبۇلغا ئېلىپ كېلىنىپ مۇراسىم 
قىلىشىغا  زىيارهت  خهلقنىڭ  بىلهن 
پادىشاھ  ئاخىردا  ئهڭ  ئېچىلغان. 
زىيارهت قىلىپ يۇپۇقنى كۆرگهندىن 
كېيىن خىرقائى (يهكتهك) سائادهت 
بۆلۈمىگه بهرگهن. كهبه جايالشقان 
مهسجىدى ھهرهممۇ تۈرك سۇلتانلىرى 
سېلىنغان.  كېڭهيتىپ  تهرىپىدىن 
ئىككىنچى  سۇلتان  مهسىلهن، 
باشلىتىلىپ  دهۋرىده  سهلىمنىڭ 

ئوغلى ئۈچۈنچى مۇرات دهۋرىده تامامالنغان مهسجىدى ھهرهم كېڭهيتىلىپ پۈتۈنلهي 
يېڭىالنغان. 

قايسى  ھهر  نهبهۋى  مهسجىدى  بولغان  مهسجىدى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
دهۋرلهرده رېمۇنت قىلىنىپ كېڭهيتىلگهن. سۇلتان ئابدۇلمهجىد دهۋرىده ئېلىپ بېرىلغان 
بۇ رېمۇنتتا مهسجىدنىڭ ئاستى تهرىپى مهر مهر تاش بىلهن قاپالنغان. تۈگرۈكلىرى 
ياغاچ چېچهك ۋه ئېقىن سۇالرنىڭ گۈزهل مهنزىلىرى بىلهن بېزهلگهن. مهسجىدنىڭ 
ئىسىملىك  ئهپهندى  زۇھدى  ئابدۇلالھ  كهلگهن  ئىستانبولدىن  خهتلىرى  ئهسهر  شاھ 
قىممهتلىك  قىسمى)  (يهر  ئاستى  مهسجىدنىڭ  يېزىلغان.  تهرىپىدىن  خهتتات  بىر 
تۈرك گىلهملىرى بىلهن بېزهلگهن. مۇقهددهس تۇپراقالردا دىنىي ماكانالرنىڭ رېمۇنت 
سهھىيه  ھىجاز  قارشى  كىسهللهرگه  بىلهن بىرلىكته يوقۇملۇق  يېڭىالش خىزمىتى  ۋه 
دورىخانىالر  دوختۇرخانا،  ئارقىلىق  ۋاستىسى  تهشكىالت  بۇ  قۇرۇلغان.  تهشكىالتى 
سېلىنغان. يوقۇملۇق كىسهللهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سۇ مهنبهلىرى يېڭىلىنىپ 

دېزىنفىكىسىيه نوقتىلىرى قۇرۇلغان. 
سهپهرلىرىنىڭ  ھهج  قىلىنغان  تۇپراقالرغا  مۇقهددس  سۇلتانلىرى  ئوسمانلى 
خاتىرجهم ۋه بىخهتهر ئېلىپ بېرىلىشىغا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىپ، ھهج كارۋىنىنى 

بىخهتهرلىك قىسملىرى بىلهن قوغدىغان.
ئىدى.  سهپهر  بىر  مۇشكۇل  سۈرىدىغان  ئاي  ئون  ياكى  سهككىز  سهپىرى  ھهج 
خىراجىتىنى  يول  دۆلىتى  ئوسمانلى  قىممهتتى.  خىراجىتى  يول  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ 
ئازايتىپ، ھهجگه بارىدىغانالرنىڭ سانىنى كۆپهيتىش ئۈچۈن 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا 
ئىستانبولدىن مهككىگىچه سوزۇلغان ھىجاز تۆمۈر يولىنى ياساشقا باشالپ، تۆمۈر يولنىڭ 
مهدىنىگىچه بولغان قىسمىنى تاماملىغان. لېكىن يېرىم ئارالدىكى ئهرهب ئىسيانلىرىنىڭ 

چىقىشى بىلهن مهككىگه بارىدىغان قىسمىنى تاماملىيالمىغان. 

مهدىنىدىكى مهسجىدى نهبهۋى
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3.5. تۈركلهرنىڭ ئىسالمنىڭ تارقىلىشىدا ئوينىغان رولى

3.5.1. ھىندىستان يېرىم ئارىلىغا ئىسالمنىڭ تارقىلىشى

دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر  خىزمهت  تۇنجى  تارقىلىشىدا  ئىسالمىيهتنىڭ  ھىندىستانغا 
710-711-يىللىرى  قاسىم  ئىبنى  مۇھهممهد  قۇماندانلىرىدىن  ئهمهۋىي  باشالنغان. 
ئارىسىدا ھىندىستاننىڭ بىر قىسمىنى فهتىھ قىلغان. يهرلىك خهلقنىڭ دىن ۋه مال-
خهلىپىسى  ئهمهۋىي  بهرگهن.  ۋهده  ھهققىده  قىلمايدىغانلىقى  تهرۇز  دهخلى  مۈلكىگه 
ھىندىستانلىق  يهرلهردىكى  قىلىنغان  فهتىھ   (720-717) ئابدۇلئهزىز  ئىبنى  ئۆمهر 
مۇسۇلمان  چاقىرغان.  دىنىغا  ئىسالم  ئۇالرنى  ئهۋهتىپ،  مهكتۇپ  رهھبهرلهرگه 
ئۈچۈن  تارقىلىشى  ئىسالمنىڭ  ۋه  ئۇرۇنالشقان  تۇپراقلىرىغا  ھىندىستان  ئهرهبلهردىن 
غهيرهت قىلىۋاتقان دىن ئالىملىرى ۋه سودىگهرلهرمۇ بار ئىدى. بۇالرنىڭ تىرىشچانلىقى 
باشلىغان.  تارقىلىشقا  دىنى  ئىسالم  تۇپراقلىرىدا  ھىندىستان  قىلىنغان  فهتىھ  بىلهن 
ئهمما ھىندىستاندا ئىسالمنىڭ كهڭرى تارقىلىشى تۇنجى مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرىدىن 
كېيىن  دۆلهتتىن  بۇ  باشالنغان.  دهۋرىده   (1187-963) غهزنهلىكلهر  بولغان  بىرى 
سۇلتانلىقى  بابۇر  ۋه   (1413-1206) سۇلتانلىقى  تۈرك  دىھلى  سۇلتانلىقالر  قۇرۇلغان 

(1526-1858) قاتارلىق تۈرك دۆلهتلىرى بىلهن داۋامالشقان. 
10-ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا غهزنه سۇلتانلىقىنىڭ قۇدرهت تېپىشى بىلهن 
ھىندىستاندا ئىسالم دىنى ۋه مهدهنىيىتىنىڭ تارقىلىشىدا يهنه بىر دهۋر باشالنغان. بۇ 
دۆلهتنىڭ مهشھۇر ھۆكۈمدارى غهزنهلىك ماخمۇت (998-1030) ھىندىستانغا 17 قېتىم 
يۈرۈش قىلىپ، بۇ يهرده ئىسالمنىڭ تارقىلىشىغا ئىمكان ياراتقان. بۇنىڭ بىلهن يۈز 
ئهمهلگه  غايىنى  بۇ  تىكلهنگهن.  ئاساسى  ھاكىمىيىتىنىڭ  تۈرك  سوزۇلغان  يىلالرغىچه 
ئاشۇرۇش جهريانىدا ھىندىالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىپ، قۇشۇنغا قېتىلغان ھىندىالرنىڭ 
ئهقىدىسىگه ئارىالشمىغان. سۇلتان ماخمۇت فهتىھ قىلىنغان ھىندىستان تۇپراقلىرىدا 
دىن  مهقسىتىده  تونۇتۇش  ئىسالمنى  خهلقىگه  ھىندىستان  قىلغان.  بىنا  مهسجىدلهر 

ئالىملىرىغا ۋهزىپه بهرگهن. 
12-ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا شىمالىي ھىندىستان گورالر خانىدانلىقىنىڭ 
تهرهپكه  ھهر  تۇغلۇق  ئىبنى  مۇھهممهد  ھۆكۈمدار  تۈرك  بىلهن  ئۆتىشى  ھاكىمىيىتىگه 
دىن ئالىملىرىنى ئهۋهتىپ، ئۇالردىن ئىسالمنى ھىندىالرغا تونۇتۇشنى تهلهپ قىلغان. 

نهتىجىده كۆپ ساندا ھىندى مۇسۇلمان بولغان.
ھىندىستاندا ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىدا موڭغۇلالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىشغال 
قىلىشى بىلهن، بۇ يهردىن ھىندىستانغا كۆچۈشكه مهجبۇر بولغان تۈرك دىن ئالىملىرى 
ۋه مۇسۇلمان ئالىملىرىنىڭمۇ رولى بار. بۇالر ھىندىستاندا ياشاۋاتقان يهرلىرىده مهسجىد 
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ۋه مهدرىسلهر ئاچقان. بۇ ماكانالر قىسقا ۋاقىتتا ئىسالمنى يهرلىك خهلققه تونىتىدىغان 
مهركهزلهرگه ئايالنغان. 

كۈنىمىزده پاكىستان، بېنگال ۋه ھىندىستاندا مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، 
خىزمهتلىرىنىڭ  جهھهتتىكى  تارقىتىش  دىنىنى  ئىسالم  تۈركلهرنىڭ  مۇسۇلمانالر 

نهتىجىسىدىن ئىبارهت. 

3.5.2. ئاناتولىيهنىڭ تۈركلىشىشى ۋه ئىسالملىشىشى 

ئاناتولىيهنىڭ  بىرى  تهرهققىياتلىرىدىن  مۇھىم  ئهڭ  تارىخىنىڭ  ئىسالم  تۈرك 
ئاناتولىيه  تۈركلهرنىڭ  مۇسۇلمان  مۇسۇلمانالشتۇرۇلىشىدۇر.  ۋه  تۈركلهشتۈرلىشى 
بىلهن بولغان تۇنجى مۇناسىۋىتى 11-ئهسىرد ئابباسىيالر دهۋرىده باشالنغان. تۈرك 
ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  ئهسكىرىنى  تۈرك  ساندا  كۆپ  ۋه  قىلغان  رھبهرلىك  قۇماندانالر 
ئاناتولىيه  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى  ۋىزانتىيه  ئارمىيسى 10-11–ئهسىرلهرده  ئابباسىي 
تۇپراقلىرىغا يۈرۈش قىلغان. بۇ قۇشۇن سىۋاس، ئاماسيا، نىكسار، قهيسهرى، كونيا، 
قىسقا  شهھهرلىرىنى  ئاناتولىيه  قاتارلىق  ئهسكىشهھهر  ۋه  ئهنقهره  يالۋاچ،  ئهرهغلى، 
دائىملىق  تۇپراقالرنى  يۈرۈشلهر  ھهربى  بۇ  لېكىن  قىلغان.  فهتىھ  بولسىمۇ  ۋاقىتلىق 
قىلغانلىقى  مهقسهت  قورقۇتۇشنى  كۆز  ۋىزانتىيهگه  بولماي،  ئۈچۈن  تۇرۇش  تۇتۇپ 
ئۈچۈن، مۇسۇلمان ئهسكهرلهر ھهر قېتىمدا فهتىھ قىلغان تۇپراقالرنى قىسقا ۋاقىتتىن 
كېيىن بوشۇتۇپ چىقىپ كهتكهن. بۇ سهۋهپتىن بۇ سهپهرلهر تۈركلهرنىڭ ئاناتولىيهگه 

ماكانلىشىشنى مهقسهت قىلمىغان. 
تۈركلهرنىڭ ئاناتولىيهگه كۆچۈشى، بۈيۈك سهلجۇق دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشى بىلهن 
مۇناسىۋهتلىك. چۈنكى بۇ دۆلهت قۇرۇلۇپ خوراسان ۋه ئىراقنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا 
شهرتلىرىنى  ھايات  قهبىلىلىرى،  تۈركمهن  بولغان  مۇسۇلمان  يېڭى  تېخى  ئالغاندا 
تۇپراقالرغا  بۇ  مهقسىتىده  تىپىش  ئوتالقالر  ياخشى  تېخىمۇ  ھايۋانلىرىغا  ياخشىالش، 
ھهرىكهت  تهرتىپلىك  ۋاقىتالردا  كۆپىنچه  قهبىلىلهر  بۇ  باشلىغان.  كۆچۈشكه  قاراپ 
قىلماي بارغان يهرلىرىده كېلىشمهسلىكلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. ئهمىلىيهتته سهلجۇق 
ياشاۋاتقان  خهلقلهر  مۇسۇلمان  ئىراقتىكى  ياكى  ئىران  قهبىلىلهردىن  بۇ  رهھبهرلىرى 
يهرلهرگه كۆچۈپ ئۇالرنى بىئارام قىلىشنى تهلهپ قىلمىغان. بۇ سهۋهپتىن بىر چاره 
قاراپ  تۇپراقلىرىغا  ئاناتولىيه  قولىدىكى  ۋىزانتىيهنىڭ  قهبىلىلىرىنى  تۈركمهن  ئويالپ 
ھهرىكهتلهندۈرگهن. بۇنىڭ بىلهن 1050 ۋه 1060-يىلالر ئارىسىدا تۈركمهن قهبىلىلىرى 

ئاستا-ئاستا ئاناتولىيه تۇپراقلىرىغا كېلىپ ماكانلىشىشقا باشلىغان. 
ماالزگىرت  يېڭىپ  قۇشۇنىنى  ۋىزانتىيه  كۈچلۈك  سهلجۇقىالرنىڭ  1071-يىلى 
غهلبىسىنى قولغا كهلتۈرۈشى، ئاناتولىيهنىڭ تۈركلىشىشى ئۈچۈن بىر بۇرۇلۇش نوقتىسى 
ۋهزىپىلهندۈرۈلگهن  تهرىپىدىن  ئالپارىسالن  سۇلتان  كېيىن  غهلبىدىن  بۇ  بولغان. 
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قۇتالمىش ئوغلى سۇلهيمان شاھ بىر نهچچه يىل ئىچىده ئاناتولىيهنىڭ بۈيۈك قىسمىنى 
فهتىھ قىلغان. 

ئاناتولىيهنىڭ بۇنداق تىز ۋه ئاسان فهتىھ قىلىنىشىنىڭ بهزى سهۋهپلىرى بار. 
ئالدى بىلهن ۋىزانتىيه ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئاناتولىيهنىڭ كۆپلىگهن شهھهر، قهلئهسى 
تۈركلهرگه  شهھهرلهرده  ئهگىشىپ  بۇنىڭغا  ئايالنغان.  خارابىغا  ياكى  تاشلىۋېتىلگهن 
ئېغىر  نۇپۇس  مهۋجۇت  تهرهپتىن  بىر  يهنه  قالمىغان.  ئاھاله  چىقااليدىغان  قارشى 
ئهكسىچه  بۇنىڭ  ئىدى.  نارازى  ھاكىمىيىتىدىن  ۋىزانتىيه  تۈپهيلىدىن  باج-سېلىق 
ئاناتولىيهنى فهتىھ قىلىشقا كهلگهن تۈرك غازىلىرى بۇ خهلققه ياخشى مۇئامىله قىلغان. 
ئۇالر قارشى چىقماي تىنچىلىقنى بۇزمىغان تهقدىرده، جېنى، مال-مۈلكى ۋه دىنىغا 

دهخلى-تهرۇز قىلمايدىغانلىقى ھهققىده ۋهده بهرگهن. 
سۇلهيمان شاھنىڭ فهتىھ سهپىرى جهريانىدا 100 مىڭغا يېقىن تۈركمهن ئايماق ۋه 
قهبىلىلهرىنىڭ ئاناتولىيهگه كېلىشى بىلهن ئاناتولىيه نوپۇسىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىنىڭ 
ئاناتولىيه  1075-يىلى  تۇپراقالردا  بۇ  نهتىجىسىده،  تېپىشى  تهركىپ  تۈركلهردىن 
سهلجۇق دۆلىتى قۇرۇلغان. يهنه بۇ دۆلهتنىڭ يېنىدا ئهرزۇرۇمدا سالتۇق ئوغۇللىرى، 
قاتارلىق  مهنگۈجۈك  دىۋرىغىده  ۋه  ئهرزىنجان  دانىشمهندلىلهر،  ئاناتولىيهده  ئوتتۇرا 

مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرىمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىغان. 
داۋامالشقان.  كۆچۈشى  تۈركمهن  ئاناتولىيهگه  بىلهن  تاماملىنىشى  فهتىھنىڭ 
قىلىشى  ئىشغال  ئاسىيانى  ئوتتۇرا  موڭغۇلالرنىڭ  باشلىرىدا  13-ئهسىرنىڭ  بولۇپمۇ 
بىلهن ئاناتولىيهگه ئىككىنچى قېتىملىق كهڭ-كۆلهملىك كۆچۈش دولقۇنى باشلىغان. 
بۇ دولقۇن بىلهن كۆپ ساندا تۈركمهن قهبىلىلىرى ئاناتولىيهگه كهلگهن. بۇنىڭ بىلهن 
ئاناتولىيه نوپۇسىنىڭ كۆپ قىسمى تۈركلهردىن تهركىپ تاپقان. شۇنىڭ بىلهن نۇپۇس 

جهھهتتىن ئاناتولىيهنىڭ تۈركلىشىشى 13-ئهسىرده ئهمهلگه ئاشقان. 
ئهرزۇرۇم،  كونيا،  قىسمى  بىر  تۈركلهرنىڭ  كۆچمهن  كهلگهن  ئاناتولىيهگه 
ماكانالشقان.  مهركهزلىرىگه  ئولتۇراق  بۈيۈك  قاتارلىق  قهيسهرى  سىۋاس،  ئهرزىنجان، 
بۇالر 13-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشالپ، تۈركمهن ئىسمىنىڭ ئورنىغا تۈرك ئىسمى 
سىرتىدا  ئۇنىڭ  باشلىغان.  ئاتىلىشقا  بىلهن 
رايۇنلىرىدا  چېگرا  ۋادى،  تۈزلهڭلىك،  يايالق، 
بىلهن  ئىسمى  تۈركمهن  ياشاپ  يىلغىچه   100
كېلىپ-كېتىدىغانلىرى  بۇالرنىڭ  ئاتالغان. 

ئۈچۈن يۆرۈك ئىسمى ئىشلىتىلگهن.
ئاناتولىيهنىڭ ئىسالملىشىشى، تۈركلىشىشى 
ئاناتولىيهگه  چۈنكى  بولغان.  پاراللىل  بىلهن 
كېلىشتىن  تامامى،  تۈركلهرنىڭ  ماكانالشقان 

ئهخمهد يهسهۋى مازىرى 
(قازاقىستان)
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ئىلگىرى مۇسۇلمان بولغان ئىدى. بۇ سهۋهپتىن ئۇالر يېڭى ۋهتىنىگه تۈركلىگى بىلهن 
خهلقى  تۈركمهن  ئارىسىدا  كۆچمهنلهر  كهلگهن.  كۆتۈرۈپ  مۇسۇلمانلىقىنىمۇ  بىرلىكته 
قېتىم  كۆپ  ئۇالر  ئىدى.  بار  مۇتهسهۋۋۇپالرمۇ  قالدۇرغان  تهسىر  چوڭقۇر  ئۈسىتىده 
خهلقنىڭ  مۇسلىم  غهيرى  كېلىپ،  تۇپراقلىرىغا  ۋىزانتىيه  ئىلگىرى  قۇشۇنىدىن  تۈرك 
كۆڭلىنى فهتىھ قىلغان. سهمىمى ياردىمى، گۈزهل مۇئامىلىسى ۋه دۇرۇستلۇقى سايىسىدا 

ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. 
ئاناتولىيهگه كهلگهن ساياھهتچى مۇتهسهۋۋۇپالرنىڭ كۆپ قىسمى تۈركىستانلىق 
بۈيۈك مۇتهپهككۇر ئهخمهت يهسهۋىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئىدى. ئهخمهت يهسهۋى 1160-
يىلىدىن باشالپ تۈركىستاندا تۈركلهرگه ئىسالمىيهتنى ساپ تۈرك تىلىدا تهبلىغ قىلىشقا 
باشلىغان. بۇ جهرياندا كۆپ ساندىكى ئوقۇغۇچىسىنى تۈرك دۇنياسىنىڭ ھهرقايسى 
ھهر  ئاناتولىيهنىڭ  كېلىپ،  ئاناتولىيهگه  قىسمى  بىر  بۇالردىن  ئهۋهتكهن.  جايلىرىغا 

قايسى رايۇنلىرىدا ئىسالمنى تهبلىغ قىلغان. 
بىرى  ۋهكىللىرىدىن  مۇھىم  ئهڭ  ئاناتولىيهدىكى  ئېقىمىنىڭ  يهسهۋى  ئهخمهت 
شۈبھىسىزكى، ھاجى بهكتاشى ۋهلىدۇر. ئۇ موڭغۇل ئىستىالسى ۋه قىرغىنى تۈپهيلىدىن 
13-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قاتتىق قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهن ئاناتولىيه تۈركلىگىنى 

سۆيگۈ، بىرلىك، قېرىنداشلىق ھېس-تۇيغۇسى ئهتراپىدا توپالشقا تىرىشقان. 
ئىسالمالشتۇرلىشىدا  ۋه  ئايالندۇرۇلىشى  يۇرتىغا  تۈرك  ئهبهدى  ئاناتولىيهنىڭ 
بهگلىكلىرىنىڭ  تۈرك  مۇسۇلمان  ۋاقىتتىكى  ئهينى  ھهم  سهلجۇقلىرىنىڭ  ئاناتولىيه 
بىناكارلىقى ناھايىتى چوڭ رول ئوينىغان. بۇ خىزمهتلهر نهتىجىسىده سېلىنغان 100گه 
يېقىن جامى، مهدرىسه سايىسىدا ئىسالم دىنى كهڭ خهلق ئاممىسىغا تهبلىغ قىلىنغان. 

مهدرىسىلهرده شۇ دهۋرنىڭ ئهڭ مهشھۇر ئىلىم ئهھلىلىرى ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. 
ئاھىلىق  بولغان  خاس  تۈركلهرگه  پۈتۈنلهي  ئىسالملىشىشىدا  ئاناتولىيهنىڭ 
خىل  ھهر  مهنىسىده  كۈنىمىزدىكى  ئاھىلىق  ئوينىغان.  رول  مۇھىم  تهشكىالتىمۇ 
ھۈنهرۋهنلهرنى بىر يهرگه توپاليدىغان ھۈنهرۋهن تهشكىالتى ئىدى. بۈيۈك شهھهرلهر، 
بازار ۋه يېزىالردا ئېچىلغان ئاھىلىق مهركهزلىرى ئهينى ۋاقىتتا بىر ئهخالق مهكتىۋى 
بولغان. كۈندۈز ۋاقتىدا ئۆز كهسپىگه قاراپ ھۈنهر بىلهن مهشغۇل بولسا، ئاخشاملىرى 
دىنىي ۋه ئهخالقى دهرسلهر بهرگهن. ۋاقتى كهلگهنده يهنه ھهربى تهلىم-تهربىيهمۇ 

بهرگهن. 
تاپقان.  تهركىپ  تۈركلهردىن  قىسمى  كۆپ  ئاھالىنىڭ  مۇسۇلمان  ئاناتولىيهدىكى 
بۇنىڭ بىلهن بىرگه خهلق ئارىسىدا ئاز ساندا ئهرمهنى، رۇم ۋه يهھۇدى مۇسۇلمانالرمۇ 

بار ئىدى.
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3.5.3. بالقان رايۇنىغا ئىسالمنىڭ تارقىلىشى

بۇ  قىلمىغان.  كۇپايه  بىلهنال  قىلىش  فهتىھ  ئاناتولىيهنى  تۈركلهر  مۇسۇلمان 
ئوسمانلى  تىرىشقان.  كېڭهيتىشكه  قهدهر  ئىچىگه  ياۋرۇپانىڭ  چېگىرسىنى  ۋهتهننىڭ 
دۆلىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن تۈركلهرنىڭ بىرىنچى ۋهزىپىسى بالقان رايۇنىغا، يهنه بىر 
ئىسمى بىلهن رۇمهلىگه قاراپ فهتىھ ھهرىكهتلىرىگه ئاتالنغان. 1361-يىلى ئهدىرنه 
-1389 ۋه  تامامى  تۇپراقلىرىنىڭ  بۇلغار  ۋاقىتتا  قىسقا  كېيىن  قىلىنغاندىن  فهتىھ 
ئاستىغا  ھاكىمىيىتى  تۈرك  سىربىستان  بىلهن  ئۇرۇشى  مهيدان  كوسوۋا  يىلىدىكى 
ئۆتكهن. 1396-يىلى يىلدىرىم بهيازىد نىغبولىدا ئهھلى سهلىب قۇشۇنىنى مهغلۇپ 
قىلغاندىن كېيىن ئوسمانلى تۈركلىرىنىڭ بالقاندىكى كونتروللۇقى كۈچلهنگهن. كېيىن 
گىرىتسىگوۋىنا)نى  (بوسنىيه  ھهرسهك  بوسنا  مهھمهتنىڭ 1463-يىلى  سۇلتان  فاتىھ 
فهتىھ قىلىشى بىلهن ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ چېگىرسى ئىتالىيهنىڭ دالماچا قىيىسىغىچه 

يېتىپ بارغان. 
ئىسالم  تۈرك  بالقانالردا  ئاالھىدىلىگى،  مۇھىم  فهتىھلىرىنىڭ  ئوسمانلى 
مهدهنىيىتىنىڭ تارقىلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشىدۇر. فهتىھ باشلىنىشتىن ئىلگىرى بهزى 
بىلهن  تهبلىغ  ئوخشاش  ئاناتولىيهدىكىگه  بېرىپ،  بالقانالرغا  قهبىلىلىرى  تۈركمهن 
غهيرى مۇسلىم خهلقنىڭ ئىشهنچىسىنى قولغا كهلتۈرگهن. بۇنىڭ بىلهن بالقان رايۇنى 
قىسمهن بولسىمۇ فهتىھكه تهييارالنغان. ئوسمانلى سۇلتانلىرى فهتىھنىڭ باشالنغۇچى 
بىلهن  سىياسىتى  ماكانالشتۇرۇش  ئۇرۇنالشتۇرغان  ئهتراپلىق  ناھايىتى  ئاخىرىدا  ۋه 
ئولتۇراقالشتۇرغان.  بالقانغا  قىسمىنى  بىر  قهبىلىلهرنىڭ  تۈركمهن  ئاناتولىيهدىكى 
تۈركمهنلهر ئاناتولىيهدىن رۇمهلىگه تىلى ۋه ئۆرپ-ئادىتىنى بىلله ئېلىپ كهلگهن. بۇ 
جهھهتتىن رۇمهلىدىكى ئوسمانلى فهتىھلىرىنىڭ ماكانلىشىپ، ۋهتهنلىشىش مهقسىتىده 

ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئېنىقتۇر. 
ئۇزۇن يىلالر بالقاندىكى مۇسۇلمان ئاھاله، ئاساسى جهھهتتىن تۈركمهنلهر بىلهنال 
كۇپايىلهنگهن. لېكىن ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ ھهر قايسى رايۇنالردىكى غهيرى 
مۇسلىم خهلقلهر ئارىسىدا ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغانالرمۇ كۆرۈلۈشكه باشلىغان. بولۇپمۇ 
بوشناكالر، ئالبانالر توپ-توپ بولۇپ مۇسۇلمان بولغان. دىن ئۆزگهرتىشكه ئوسمانلى 
دۆلىتى بېسىم قىلمىغان. چۈنكى فهتىھ جهريانىدا دۆلهت بىلهن غهيرى مۇسلىم خهلق 
ئارىسىدا كېلىشىم تۈزۈلگهن. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن دۆلهت ئۇالرنىڭ جان ۋه ماللىرىغا 
دهخلى-تهرۇز قىلمايدىغانلىقى، دىن ئۆزگهرتىشكه مهجبۇرلىمايدىغانلىقىنى كاپالهتكه 

ئالغان. 
بالقان رايۇنىدا تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تارقىلىشىدا ئهڭ مۇھىم خىزمهتلىرىدىن 
بىرى بىناكارلىق خىزمهتلىرى بولغان. ئوسمانلى رهھبهرلىگىده بالقانغا ئاناتولىيهدىن 
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كۆپ مهسجىد، كارۋان ساراي ۋه ھاممام سېلىنغان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇرسا بىلهن بوسنا، 
كونيا بىلهن ئۈسكۈپ بىر-بىرىدىن قېلىشمىغان. 18-ئهسىردىن باشالپ بۇ ئهھۋالدا 
مىللهتچىلىك  ۋه  ئۇرۇش  چىققان  كهينى-كهينىدىن  باشلىغان.  بولۇشقا  ئۆزگىرىش 
ئۆلتۈرۈلۈپ،  قىسمى  بىر  ئاھالىنىڭ  مۇسۇلمان  بالقاندىكى  تۈپهيلىدىن  ھهرىكهتلىرى 
بىر قىسمى ئاناتولىيهگه كۆچۈشكه مهجبۇر قىلىنغان. كۈنىمىزده بالقاندا يهنىال تۈرك-
ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئىزلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. كۈنىمىزده بۇلغارىيه، گىرىتسىيه، 
(بوسنا-ھهرسهك)  گىرىتسىگوۋىنادىكى  بوسنا  ۋه  ئالبانىيه  رومىنىيه،  ماكىدونىيه، 

تۈركلهر، مۇسۇلمانالر مىللى ۋه مهنىۋى كىملىگىنى قوغداشقا تىرىشماقتا. 

4. مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرى
تۇنجى مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرى

ئىدىل بۇلغار خانلىقى، قاراخانىالر، غهزنهلىكلهر ئىسالمىيهتنى رهسمىي دىن دهپ 
قوبۇل قىلغان تۈرك دۆلهتلىرىدۇر. 

ئىدىل بۇلغار خانلىقى: بۇ خانلىق ئىتىل دهرياسىنىڭ ئوتتۇرا ۋادىسىدا قۇرۇلغان. 
يهرلىك  دهريانىڭ  ئۈچۈن  پهرقلهندۈرۈش  دۆلهتلىرىدىن  تۈرك  باشقا  دۆلهتنى  بۇ 
تۈرك  قهدىمقى  دۆلهتته  بۇ  ئىلگىرى  ئاتىغان.  بىلهن  ئىسمى  ئىدىل  ئاتىلىشىدىكى 
ئهقىدىلىرى ھاكىم بولغان بولسا، 9-ئهسىردىن باشالپ ئىران ۋه خارهزىمدىن كهلگهن 
سودىگهرلهر ۋاستىسى ئارقىلىق ئىسالم دىنى تارقىلىشقا باشلىغان. ئابباسىيالر بىلهن 
ياخشى مۇناسىۋهت ئورنۇتۇش نهتىجىسىده 10-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا دۆلهتته ئىسالمىيهت 
رهسمىي دىن دهپ ئېالن قىلىنغان. بۇنىڭدىن كېيىن ئابباسىي خهلىپىسى ۋه بۇلغار 
قىلىنغان.  بىنا  سارايالر  ۋه  مهسجىد  قويدۇرۇلغان.  پۇل  تهڭگه  ئىسمىدا  خانىنىڭ 

قازىلىق (ھاكىملىق) جهمئىيىتى 
يېزا  خانلىق  قۇرۇلغان. 
ئىگىلىك، تىجارهت، كانچىلىق 
ساھهسىده  چارۋىچىلىق  ۋه 
تهرهققىياتالرغا ئېرىشكهن. 13-
تهرىپىدىن  موڭغۇلالر  ئهسىرده 
بۇالڭ-تاالڭ  قىلىنىپ  ئىشغال 

قىلىنغان. 
1212-) قاراخانىالر: 
ئارىسىدا  يىللىرى   (840
شهرقىي ۋه غهربىي تۈركىستاندا 

مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرى
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ھۆكۈم سۈرگهن تۇنجى مۇسۇلمان تۈرك دۆلىتىدۇر. دۆلهتنىڭ قۇرغۇچىسى بىلگهكۇل 
قادىرخان. بۇ دۆلهتنىڭ ھۆكۈمدارلىرىدىن سۇتۇق بۇغراخان، غهيرى مۇسلىم تۈركلهر 
ئارىسىدا ئىسالمىيهتنى تارقىتىش ئۈچۈن ئاالھىده كۈچ سهرپ قىلغان. ئوغلى بايتاش 
ئارسىالنخان دهۋرىده قاراخانىالر تېرىتورىيسىنىڭ كۆپ قىسمى مۇسۇلمان بولغان. 1042-
يىلى قاراخانىالر دۆلىتى شهرق ۋه غهرب دهپ ئىككىگه بۆلۈنگهن. شهرقىي قاراخانىالر 
باالساغۇن، يهركهنت، تاالس رايۇنىدا ھۆكۈم سۈرگهن. دۆلهتنىڭ مهركىزى باالساغۇن، 
بهزى ۋاقىتالردا كاشىغهر بولغان. شهرقىي قاراخانىالر 1089-يىلى بۈيۈك سهلجۇقىالرغا 
غهربى  ئاغدۇرۇلغان.  تهرىپىدىن  قاراخىتايالر  1211-يىلى  بولغان).  (تهۋه  باغالنغان 
قىلىپ،  ھۆكۈمرانلىق  يهرلهرگه  بولغان  پهرغانىگىچه  ماۋهرائۇننهھىردىن  قاراخانىالر 
سهمهرقهنتنى پاىتهخت قىلغان. 1074-يىلى بۈيۈك سهلجۇقىالرغا باغالنغان. بۇ دۆلهت 

خارهزىملىقالر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان. 
كارۋان  مهدرىسه،  جامى،  ساندا  كۆپ  يهرلهرده  بولغان  ھاكىم  قاراخانىالر 
ساراي، دوختۇرخانا قاتارلىق دىنىي ۋه ئىجتىمائىي مۇئهسسهسهلهر بهرپا قىلغان. بۇ 
دۆلهت دهۋرىده كاشىغهر، باالساغۇن، سهمهرقهنت، بۇخارا قاتارلىق يهرلهر ئىلىم ۋه 
تهلىماتلىرى  دىنىنىڭ  ئىسالم  مهدهنىيىتى  تۈرك  ئايالنغان.  مهركهزلىرىگه  مهدهنىيهت 
بىلهن پۈتۈنلىشىپ، تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تۇنجى ئورگىنال ئهسهرلىرىنى بارلىققا 
كهلتۈرگهن. بۇ جهھهتته ئهقلىمىزگه «ماناس» داستانى، يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ 
«قۇتادغۇبىلىك»، مهخمۇت قهشقهرىنىڭ «تۈركى تىلالر دىۋانى» قاتارلىق ئهسهرلهر 

كېلىدۇ. 
غهزنهلىكلهر: بۇ سۇلتانلىق 963-1186-يىلالر ئارىسىدا ھۆكۈم سۈرگهن. تۈركلهر 
قۇرۇلغان.  ئافغانىستاندا  ماكانالشقان  باشالپ  2-ئهسىردىن  ئىلگىرىكى  مىالدىدىن 
قۇرغۇچىسى  ئاتالغان.  دهپ  غهزنهلىكلهر  ئۈچۈن  بولغانلىقى  شهھرى  غهزنه  پايتهختى 
ئالىپتهكىندۇر. دۆلهتنىڭ ئهڭ مهشھۇر ھۆكۈمدارى 32 يىل تهختته ئولتۇرغان غهزنهلىك 
ماخمۇتتۇر. (998-1030) بۇ ھۆكۈمدار دهۋرىده ھىندىستاننىڭ مۇھىم بىر قىسمىنى 
سۇلتان  باشلىغان.  تارقىلىشقا  تىزلىكته  ئىسالمىيهت  ۋه  ئالغان  ئاستىغا  ھاكىمىيهت 
ماخمۇتنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئورنىغا ئوغلى مهسۇت چىققان. سۇلتان مهسۇت سهلجۇقىالر 
بىلهن دانداناكان ئۇرۇشىدا ئېغىر مهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغان. غهزنهلىكلهر ھىندىستاندا 
ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بىلهن بىرگه كۈنىمىزدىكى پاكىستان، 
يهنه  بهرگهن.  يارىتىپ  شهرت-شارائىت  قۇرۇلۇشىغا  دۆلهتلهرنىڭ  قاتارلىق  بېنگال 
ئىلتىپات  شائىرالرغا  ۋه  ئهھلى  ئىلىم  سارايالردا  رهھبهرلىرى  دۆلهتنىڭ  تهرهپتىن  بىر 
كۆرسهتكهن. مهشھۇر تۈرك ئالىمى ئهل بىرونى بۇ ئىلتىپات سايىسىدا دۇنياغا مهشھۇر 

ئىلمىي تهتقىقاتىنى ئوتتۇرىغا قويغان. 
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بۈيۈك سهلجۇق دۆلىتى ۋه ئۇنىڭغا تهۋه بولغان دۆلهتلهر 

غهزنهلىكلهرگه  تهرىپىدىن 1040-يىلى  تۈركلىرى  ئوغۇز  دۆلىتى  سهلجۇق  بۈيۈك 
قارشى غهلبه قىلغان دانداناكان ئۇرۇشىدىن كېيىن قۇرۇلغان. بۇ دۆلهتنىڭ قۇرۇلىشى 
تۈركلهرنىڭ  ھاكىمىيىتى  سىياسى  قىسمىنىڭ  بىر  مۇھىم  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  بىلهن 
قىلىدىغان  ۋهتهن  ئانا  ئىككىنچى  ئاناتولىيهنى  تهرهپتىن  بىر  يهنه  ئۆتسه،  قولىغا 
ئاالمىتى  پارچىلىنىش  دۇنياسىدا  ئىسالم  سۇلتانلىرى  سهلجۇق  قىلىنغان.  فهتىھلهر 
كۆرهشلهرنى  غهلبىلىك  ناھايىتى  قارشى  كارامهتىلهرگه  ۋه  فاتىمىلهر  شىئى  بولغان 
ئوينىغان.  رول  مۇھىم  قېلىشتا  ساقالپ  بىرلىگىنى  سىياسى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قىلىپ، 
لېكىن سهلجۇق دۆلىتىنىڭ بۇ كۈچى ۋه غهلبىسى ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك بولمىغان. سهلجۇق 
يېڭىلگهن.  خىتايالرغا  قارا  ئۇرۇشىدا  كاتۋان  1141-يىلىدىكى  سهنجهر  سۇلتانى 
سهلجۇق تۇپراقلىرىنىڭ بۈيۈك بىر قىسمى قارا خىتايالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن. 1157-
يىلى سهنجهرنىڭ ۋاپاتى بىلهن سهلجۇقىالر دۆلىتى يىقىلغان. ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن 
سهلجۇقلىرى  قىرمان   ،(1194-1092) سهلجۇقلىرى  خوراسان  ۋه  ئىراق  تۇپراقالردا 
سهلجۇقلىرى  ئاناتولىيه  ۋه   (1118-1069) سهلجۇقلىرى  سۇرىيه   ،(1092-1048)
قاتارلىق دۆلهتلهر قۇرۇلغان. ئاناتولىيه سهلجۇق دۆلىتى ئاناتولىيه فاتىھى قۇتالمىش 
ئوغلى سۇلهيمان شاھ تهرىپىدىن 1075-يىلى قۇرۇلغان. ئىزنىكنى تۇنجى پايتهختى 
قىلىنغاندىن  ئىشغال  تهرىپىدىن  قۇشۇنى  سهلىب  ئهھلى  شهھهر  بۇ  لېكىن  قىلغان. 

كېيىن كونيانى پايتهخت قىلغان. 
ئاناتولىيه سهلجۇقلىرى ئهھلى سهلىبكه قارشى كۆپ كۈرهش قىلغان. تارسۇس، 
ئادانا، ماالتيا، سىنوپ، ئاالنيا قاتارلىق يهرلهر بۇ دۆلهت دهۋرىده ھاكىمىيهت ئاستىغا 
ئۆتكهن. كۆپ ساندا جامى، مهدرىسه، ھاممام، كارۋان-ساراي، دوختۇرخانا قاتارلىق 
ئهسلهھهلهرنى سېلىش ئارقىلىق ئاناتولىيهنى بىر مۇسۇلمان تۈرك يۇرتىغا ئايالندۇرغان. 
بۇ ئهسهرلهرنىڭ بىر قىسمى كۈنىمىزدىمۇ جهۋالن قىلىپ تۇرماقتا. ئاناتولىيه سهلجۇقلىرى 
ئهللىك  ئاناتولىيه  ئۆتكهن.  ئاستىغا  ھاكىمىيىتى  موڭغۇل  باشالپ  1243-يىلىدىن 
دۇچ  كىرزىسالرغا  ئىقتىسادىي  ۋه  بوالڭ-تاالڭ  ئىسيان،  دهۋرىده  ھاكىمىيهت  يىللىق 
كهلگهن. دۆلهتته ھاكىمىيهت قالمىغانلىقى ئۈچۈن ھهر شهھهر مۇستهقىللىقىنى ئېالن 
قىلغان. بۇنىڭ بىلهن سانى 20 گه يېتىدىغان ئاناتولىيه تۈرك بهگلىكلىرى ئوتتۇرىغا 

چىققان.

ئوسمانلى دۆلىتى

باشالنغۇچتا  ئوغۇللىرى،  ئوسمان  كېلىدىغان  تارمىقىدىن  قايى  ئوغۇزالرنىڭ 
سهلجۇقىالر تهرىپىدىن ئهنقهرهنىڭ غهربىدىكى قاراجاغ ئهتراپىغا ئورۇنالشتۇرۇلغان. ئۇ 
ۋاقىتالردا بېشىدا تۇرۇۋاتقان ئهرتۇغرۇل غازى ۋىزانتىيه چېگىرسىدا ئۈچ بېگى بولۇپ 
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قولغا  دومانىچنى  ۋه  سۆگۈت  كېيىن  ئوغۇللىرى  ئوسمان  ئىدى.  ئۆتهۋاتقان  ۋهزىپه 
كهلتۈرگهن. ئهرتۇغرۇلنىڭ ئورنىغا چىققان ئوغلى ئوسمان غازى ۋىزانتىيه ھاكىمىيىتى 
ئاستىدىكى قاراجاھىسار، بىلهجىك ۋه ئىنهگۆلنى فهتىھ قىلغان. بۇ غهلبىلهردىن كېيىن 

1299-يىلى ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ئاساسى قۇرۇلغان. 
قهدهر  ئىچىگه  ياۋرۇپانىڭ  فهتىھلهرنى  كيېىن  قۇرۇلغاندىن  دۆلىتى  ئوسمانلى 
داۋامالشتۇرۇش، ئاناتولىيهدىكى تۈرك بىرلىگىنى قوغداپ، ئىسالم دۇنياسىنى ئهجنهبى 
كۈچلهرنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقالپ قېلىشنى ئاساسى غايه قىلغان. 1595-يىلىغا قهدهر 
دۆلهت داۋاملىق چوڭېيىپ كېڭهيگهن. فاتىھ سۇلتان مهھمهتخان 1481-يىلى ۋاپات 
 2.000.000 ئۆلچىمى  يۈز  تۇپراقالرنىڭ  قىلغان  ھۆكۈمرانلىق  دۆلهت  ۋاقتىدا  بولغان 
ئوسمانلى  (1574-1595)ده  دهۋرى  3-مۇرات  يهتكهن.  كىلومېتىرغا  كۇۋادىرات 
تۇپراقلىرىنىڭ يۈز ئۆلچىمى بۇ رهقهمدىن ئون ھهسسه كۆپهيگهن. ئوسمانلى دۆلىتى 
ئۆمۈرلۈك  ئۇزۇن  ئهڭ  ۋه  چوڭ  ئهڭ  دۇنيانىڭ  قىلىپ  ئاساس  ئادالهتنى  ھاكىمىيهتته 
دۆلهتلىرىدىن بىرى بولغان. ئوسمانلى دۆلىتى 17-ئهسىردىن باشالپ ئاجىزلىشىششقا 
1922-يىلى  قۇرۇلۇپ،  جۇمھۇرىيىتى  تۈركىيه  1923-يىلى  يۈزلهنگهن.  قاراپ 

خهلىپىلكنىڭ بىكار قىلىنىشى بىلهن ئاخىرالشقان. 
ئوسمانلىالر دهۋرى تۈرك ئىسالم تارىخىنىڭ ئهڭ پارالق دهۋرى بولغان. سهلجۇقىالر 
يهرگه  ھهر  قىلغان  فهتىھ  تۈركلهر  مۇسۇلمان  دهۋردىمۇ  بۇ  ئوخشاش  دهۋرىدىكىگه 
قىلغان  بىنا  تۇپراقالردا  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى  ئوسمانلى  كۆتۈرگهن.  مهدهنىيهت 
قۇرۇلۇشلىرى  بىناكارلىق  كۆپلىگهن  قاتارلىق  كارۋان-ساراي  ھاممام،  خان،  جامى، 

كۈنىمىزدىمۇ جهۋالن قىلىپ ئىنسانالرنى ھهيران قالدۇرماقتا. 

ئىراندا ھاكىمىيهت قۇرغان مۇسۇلمان تۈرك سۇاللىلىرى

ئىرانغا  كېيىن  يهرلىشىپ،  ئاناتولىيهگه  ئىلگىرى   :(1736-1502) ساپاۋىالر 
تۈركمهنلهر  بولغان  مهۋجۇت  قاراقۇيۇنلۇالرمۇ  ۋه  ئاققۇيۇنلۇ  ئارىلىرىدا  كۆچكهن. 

تهرىپىدىن قۇرۇلغان. 
ئاۋشارالر (1736-1750): ئوغۇزالرنىڭ ئاۋشار تارمىقىدىكى تۈركمهنلهر تهرىپىدىن 

ساپاۋىالرنىڭ ئورنىغا قۇرۇلغان. قۇرغۇچىسى شاھ ئىسمائىل. 
قاچارالر (1925-1979): ئىراندا ھاكىمىيهت قۇرغان ئاخىرقى تۈرك سۇاللىسىدۇر. 

سۇاللىنىڭ ئهسلى ئوغۇزالرنىڭ قاچار تارمىقىغا مهنسۇپتۇر.

ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ھىندىستاندا قۇرۇلغان مۇسۇلمان تۈرك دۆلهتلىرى

مهلىكشاھنىڭ  سۇلتانى  سهلجۇق   (1231-1157) دۆلىتى  شاھالر  خارهزىم 
قۇماندانلىرىدىن قۇتبهتتىن مۇھهممهد خارهزىمغا ۋالى تهيىنلهنگهندىن كېيىن ئۇنىڭ 
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قۇرغان.  دۆلىتىنى  شاھالر  خارهزىم  جاكارالپ  مۇستهقىللىق  ئاسالن  ئىل  نهۋرىسى 
تهرىپىدىن  موڭغۇلالر  بولغان  دۆلىتى  كۈچلۈك  ئهڭ  ئاسىيانىڭ  ئوتتۇرا  12-ئهسىرده 

ئاغدۇرۇلغان. 
خاقانلىرىدىن  تۈرك  بۈيۈك  دۆلهت  بۇ   :(1505-1369) ئىمپېراتورلۇقى  تۆمۈر 
جۇڭگۇ  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  قۇرۇلغان.  بهلىخته  1369-يىلى  تهرىپىدىن  تۆمۈر 
چېگىرلىرىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، ئاناتولىيهگه قهدهر كېڭهيگهن بۈيۈك بىر ئىمپېراتورلۇققا 
پارچىلىنىشقا  ئاجىزلىشىپ  بىلهن  بولىشى  ۋاپات  1405-يىلى  تۆمۈرنىڭ  ئايالنغان. 

باشلىغان. 
دىھلى تۈرك سۇلتانلىقى (1206ـ1413): شىمالىي ھىندىستاندا قۇتبهددىن ئايبهگ 
-1413-1321 باالبانالر،  ئارىسىدا  1266-1290-يىللىرى  قۇرۇلغان.  تهرىپىدىن 

يىللىرى ئارىسىدا تۇغلۇق ئىسىملىك تۈرك سۇاللىلىرى تهرىپىدىن ئىداره قىلىنغان. 
بابۇر ئىمپېراتورلۇقى (1526-1858): تۆمۈرنىڭ نهۋرىلىرىدىن بابۇر شاھ تهرىپىدىن 
ھىندىستاننى  شىمالىي  1528-يىلى  قۇرۇلغان.  پهنجاپتا  قىلىپ  مهركهز  دىھلىنى 
بىرى  دۆلهتلهردىن  بۈيۈك  قۇرغان  تۈركلهر  دۆلهت  بۇ  قوشقان.  ئىچىگه  چېگرىسى 
بولۇپ، ساپاۋىالر ۋه ئوسمانلىالر بىلهن بىرلىكته 16-ئهسىرنى تۈرك ئهسىرى قىلغان. 
تۇرماقتا.  زىننهتلهپ  ھىندىستاننى  كۈنىمىزده  ئهسهرلهر  تارىخى  خاس  دۆلهتكه  بۇ 
بۇالردىن بىرى تاج مهھهل قهبرىسىدۇر. بابۇر ئىمپېراتورلۇقى 1858-يىلى ئىنگلىزالر 

تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان. 

مىسىردا قۇرۇلغان تۈرك دۆلهتلىرى

ئابباسىيالر دهۋرىده مىسىردا تۈرك قهۋمىدىن كهلگهن ئابباسىي ۋالىلىرى تهرىپىدىن 
دۆلىتى   (969-935) ئىھشىدىلهر   (905-869) ئوغۇللىرى  تولۇن  مۇستهقىل  يېرىم 
مهملۇكالر (1250-1517) دۆلىتى ئوتتۇرىغا  ۋه  قۇرۇلغان. ئهييۇبىالر (1348-1171) 
بهرگهن.  خاتىمه  ھاكىمىيىتىگه  سهلىب  ئهھلى  قۇددۇستا  دۆلىتى  ئهييۇبى  چىققان. 

مهملۇكالر موڭغۇل ئىستىالسىنى توختاتقان.

شهرقىي ياۋرۇپادا قۇرۇلغان تۈرك دۆلهتلىرى

بۇ  بىلهن  بۇلغارالر  دۆلىتى  بۇلغارلىرى  ئىدىل   (1552-1437) خانلىقى:  قازان 
يهرگه كهلگهن قىپىچاق، ئۇزالر ۋه پهچهنهكلهر تهرىپىدىن قۇرۇلغان. بۇ ئايماقالرنىڭ 

ئارىلىشىشىدىن قازان تۈركلىرى بارلىققا كهلگهن. 
قىرىم خانلىقى: (1441-1557) ئالتىن ئوردا بهگلىرىدىن ھاجى گىراي تهرىپىدىن 
1784-يىلى  قوشۇلغان.  دۆلىتىگه  ئوسمانلى  دهۋرىده  فاتىمىالر  قۇرۇلغان.  قىرىمدا 

رۇسالر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان. 
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دېڭىزىغا  كاسپى  دهرياسىدىن  ئىدىل   (1557-1466) خانلىقى:  ئاستىرىخان 
قۇيۇلىدىغان يهرگه يېقىن بولغان ئاستىرىخان شهھرى ۋه ئهتراپىدا قۇرۇلغان. روسالر 

تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغان. 
نوگاي خانلىقى: ئالتىن ئوردا دۆلىتى پارچىالنغاندىن كېيىن ئىدىلدىن ئېرتىشقىچه، 
كاسپى دېڭىزىدىن ئارال كۆلىگىچه بولغان تۇپراقالردا قۇرۇلغان. خهلقنىڭ كۆپ قىسمى 
قىپىچاق تۈركلىرىدىن تهركىپ تاپقان. بۇ دۆلهت رۇسالر تهرىپىدىن ئاغدۇرۇلغاندىن 

كېيىن قىپىچاقالرنىڭ كۆپ قىسمى تۈركىيهگه كۆچۈپ كهلگهن. 
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7-باپ. ئىسالم مهدهنىيىتى

1. ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي هايات
1.1. دىنىي ۋه ئىجتىمائىي تۇرمۇش

1.1.1 . دىن ۋه ئهقىده

ئهقىده  ۋه  دىن  خهلقلهر  ياشاۋاتقان  دۇنياسىدا  ئىسالم  دهۋرلهرده  دهسلهپكى 
(مۇسۇلمان  مۇسلىم  غهيرى  ۋه  مۇسۇلمانالر  بۇالر  بۆلۈنىدۇ.  قىسىمغا  ئىككى  جهھهتته 

بولمىغان)الردۇر.

مۇسۇلمانالر

قىسمى  كۆپ  مۇسۇلمانالرنىڭ  دهۋرىده  خهلىپه  تۆت  ۋه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
دهۋرىده  ئابباسىيالر  بولۇپمۇ  ئهمهۋىيلهر،  ئىدى.  تاپقان  تهركىپ  قهۋمىدىن  ئهرهب 
ئىسالمىيهت تۈرك، پارىس، بهربهرى ۋه ئىسپانىيه قاتارلىق مۇسۇلمان بولمىغان مىللهتلهر 
ئارىسىغىمۇ تارقالغان. بۇنىڭغا ئهگىشىپ ئابباسىيالر دهۋرىده ئىسالم دۇنياسىدا مۇسۇلمان 
ئاھالىنىڭ كۆپ قىسمى ئهرهب بولمىغان مۇسۇلمانالردىن تهركىپ تاپقان. ئوسمانلىالر 
دهۋرىده بوشناك، ئالبان قاتارلىق بالقان مىللهتلىرىمۇ مۇسۇلمان ئاھالىگه قوشۇلغان. 
مۇسۇلمانالر ھهزرىتى ئوسمان دهۋرىگه قهدهر بىرلىك ۋه پۈتۈنلۈكنى ساقلىغان. 
لېكىن ئالدىدا ھهزرىتى ئوسمان ۋه ئاخىرىدا ھهزرىتى ئهلىنىڭ ئۆلتۈرىلىشى نهتىجىسىده 

كهسكىن ئايرىلىش ۋه پارچىلىنىشالر كېلىپ چىققان. 
تۇنجى پارچىلىنىش سىففىن ئۇرۇشى جهريانىدا ھهزرىتى ئهلىنىڭ قۇشۇنىدىكى 
بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ھهزرىتى ئهلىنى تهركېتىشى نهتىجىسىده بارلىققا كهلگهن. بۇ 
پىرقه «خاۋارىجالر» دېيىلگهن. بۇالر ئۆزلىرىدىن بولمىغانالرنى مۇسۇلمان دهپ قوبۇل 
ئوتتۇرىغا  پىرقه  بىر  يهنه  ئاتالغان  دهپ  شىئى  كېيىن  قىلمىغان. «خاۋارىجالر»دىن 
چىققان. بۇالر خهلىپىلىكنىڭ يهنى دۆلهت رهئىسلىگىنىڭ پهقهتال ھهزرىتى ئهلى ۋه 
بۇالرغا  تۇرغان.  چىڭ  پىكرىده  ئىكهنلىگى  ھهققى  كهلگهنلهرنىڭ  نهسىلدىن  ئۇنىڭ 
جهبرىيه  چىققان.  ئوتتۇرىغا  مهزھهپلهرمۇ  قاتارلىق  مۇئتهزىله  ۋه  جهبرىيه  ئهگىشىپ 
ھهرىكهت  ئهركىن  ئىش-ھهرىكهتلىرىده  ئىنسانالرنىڭ  بولغانالر  مهنسۇپ  مهزھىپىگه 
قىاللمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭغا قارشىلىق مۇئتهزىله مهزھىپىگه مهنسۇپ 
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ھهرقانداق  سهۋهپتىن  بۇ  ئىكهنلىگى،  مهخلۇق  بىر  ئهركىن  ئىنساننىڭ  بولغانالر 
ھهرىكهتنى ئۆزىنىڭ خاھىشى بىلهن قىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن. 

خاۋارىج، جهبرىيه ۋه مۇئتهزىله قاتارلىق مهزھهپلهرگه مهنسۇپ كىشىلهر مۇسۇلمانالر 
ئىچىده ئاز سانلىقنى تهشكىل قىلسا، ئهھلى سۈننهت مهزھىپىدىكى مۇسۇلمانالر كۆپ 
سانلىقنى تهشكىل قىلغان. ئهھلى سۈننهت ئىچىدىمۇ ھهرخىل پىكىرالر مهۋجۇد ئىدى. 
ئهشئارىلىق  ۋه  ماتۇرىدى  كېيىن  تاالش-تارتىشالردىن  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ئهقىده 
ئهقىلگه  قارىغاندا  ئهشئارىلىقكه  ماتۇرىدىلىق  ئىزاھالشتا  دىننى  چىققان.  ئوتتۇرىغا 
كۆپراق ئهھمىيهت بهرگهن. فىقىھ جهھهتته ھهنهفىي، مالىكى، شافىئىي ۋه ھهنبهلىي 
قاتارلىق مهزھهپلهر ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ مهزھهپلهر بىر-بىرىگه قارىتا چوڭقۇر ھۆرمهت 

قىلغان.

 غهيرى مۇسلىمالر

ئىسالم دۇنياسىدا ھهر خىل دىنالرغا مهنسۇپ بولغان كۆپ ساندا غهيرى مۇسلىم 
مهۋجۇت ئىدى. بوالر: يهھۇدى، خرىستىئان، سابىئى، زهردۈشت، بۇددىست، براخمان 

قاتارلىقالر. 
غهيرى مۇسلىم خهلقلهر مۇسۇلمانالر بىلهن تۈزۈلگهن كېلىشىم بويىچه مۇسۇلمانالرنىڭ 
تۇپراقلىرىدا ياشىغان. بۇ كېلىشىمدىكى بهلگۈلىمىلهرگه ئاساسهن مۇسۇلمان ھۆكۈمرانالر 
غهيرى مۇسلىمالرنىڭ ھاياتى، مال-مۈلكى ۋه دىنىغا دهخلى–تهرۇز قىلمىغان. غهيرى 
تىل،  شۇغۇللۇنۇپ،  بىلهن  تىجارهت  بويىچه  كۆرسىتىلگىنى  كېلىشىمدا  مۇسلىمالر 
ئۆرپ-ئادهتلىرىنى قوغداپ، ئىبادهت ۋه دىنىي مۇراسىملىرىنى بىماالل قىلغان. يهنه 
ھهل  مهسىلىلهرنى  بۇ  قىلغان.  ھهل  قاراپ  دىنىغا  ئۆز  مهسىلىلهرنى  ئىچىدىكى  ئۆز 

قىلىدىغان شهخسىي مهھكىمىلهرمۇ قۇرغان. 
غهيرى مۇسلىم خهلقلهر ئادهتته ئۆز مهھهللىسىده ئولتۇرۇپ، دىنىي ياكى ئهنهنىۋى 
ئۆيلهنگهن.  بىلهن  ئهرلهر  مۇسۇلمان  ئايالالر  مۇسلىم  غهيرى  كهيگهن.  قىياپهتلىرىنى 
ھهمكارلىقى  ئىش  ۋه  تىجارهت  ئوتتۇرىسىدا  مۇسلىمالر  غهيرى  بىلهن  مۇسۇلمانالر 

قۇرۇلغان. 
مۇسۇلمانالر بىلهن غهيرى مۇسلىم خهلقلهر ئوتتۇرىسىدا دىنىي تاالش-تارتىشالرمۇ 
خرىستىئان،  مۇسۇلمان،  سورۇنلىرىدا  مۇنازىره  دهۋرىده  ئابباسىيالر  بولغان.  مهۋجۇد 
يهرگه  بىر  كىشىلهرمۇ  بولمىغان  مهنسۇپ  دىنغا  بىر  قانداق  ھهر  ھهتتا  يهھۇدى، 

توپلۇنۇپ، ئهقىده ھهققىده بهس-مۇنازىره قىلغان. 
قاراشلىرنى  كۆز  پىكىر،  خىل  ھهر  مۇسلىمالرنىڭ  غهيرى  ھۆكۈمدارالر  مۇسۇلمان 
ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويالىشى ئۈچۈن ئۇيغۇن مۇھىتالرنى يارىتىپ بهرگهن. مهسىلهن، 
سۇرىيه، مىسىر ۋه ئىسپانىيهده ئىسالم ھاكىمىيىتى قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرىكى خرىىستىئان 
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ھۆكۈمدارالر بهزى خرىستىئان مهزھهپلىرىنى بېسىم ئاستىغا ئالغان. يۇقىرىدىكى رايۇنالر 
مۇسۇلمانالرنىڭ ھاكىمىيىتىگه ئۆتكهندىن كېيىن بۇ بېسىم تۈگىگهن. بۇنىڭ بىلهن 
ھهر مهزھهپ ئۆز كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويااليدىغان شهرت-شارائىتقا ئىگه بولغان.

ۋهزىپه ئۆتىشىگه  دۆلهتته  ئۇالرنىڭ  بولماسلىقى  مۇسۇلمان  مۇسلىمالرنىڭ  غهيرى 
ساندا  كۆپ  باشالپ  ئهمهۋىيلهردىن  ئىچىده  دۆلهتلهر  مۇسۇلمان  بولمىغان.  توسالغۇ 

غهيرى مۇسلىم دۆلهتته يۇقىرى خىزمهتلهرگه تهقسىم قىلىنغان.

1.1.2. ئىجتىمائىي قۇرۇلما

1.1.2.1. ئىجتىمائىي قۇرۇلمىالر

ئىسالم بارلىققا كهلگهن ئهرهب يېرىم ئارىلىدىكى خهلقلهر ئادهتته ئهركىن كىشىلهر، 
مهۋالىالر ۋه قۇلالر دهپ ئۈچكه ئايرىالتتى. ئهركىن كىشىلهر قهبىلىنىڭ ئاساسلىق ئهزاسى 
بولۇپ، باشقا ئىككى سىنىپقا مهنسۇپقا كىشىلهردىن ئۆزىنى ئۈستۈن كۆرهتتى. قۇلالر 
خوجايىنىنىڭ مېلى ھېسابلىنىپ، بازارالردا ئېلىپ سېتىالتتى. قۇلالرنى ئهۋالدتىن-
ئهۋالدقا مىراس قالدۇرااليتتى. مهۋالىالر ئهركىن كىشىلهر بىلهن قۇلالر ئوتتۇرىسىدىكى 
بىر سىنىپ ئىدى. بۇالر خۇجايىنلىرىنىڭ ئازاد قىلىش ياكى خوجايىنىدىن سېتىۋېلىپ 

ئازادلىققا چىقىرىلغان ئىنسانالر ئىدى. 
جهمئىيهت  دۇنياسىدا  ئىسالم  باشالپ  دهۋرىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
مۇسۇلمان، زىممى ۋه قۇل قاتارلىق ئۈچ سىنىپتىن تهركىپ تاپقان. بۇالرنىڭ ئىچىده 
كۆپ ساننى مۇسۇلمان ئهرهبلهر تهشكىل قىلغان. ئىسالمنىڭ ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ 
سىرتىغا تارقىلىشى بىلهن تۈرك، پارىس، نېگىر، بهربهرى قاتارلىق ھهر خىل مىللهت، 
ئىرقالرغا مهنسۇپ كىشىلهر ئىسالمنى قوبۇل قىلغان. ئىسالمىيهتته ئىرقىي ئايرىمىچىلىق 
بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئهرهبلهر بىلهن باشقا مۇسۇلمان خهلقلهر ئوخشاش ئورۇنغا ئىگه 
مۇسۇلمان  باشقا  ئهرهبلهر  دهۋرىده  ئهمهۋىيالر  ئىچىده  دۆلهتلهر  مۇسۇلمان  بولغان. 
ئهرهبلهردىن  دهۋرده  بۇ  بولغان.  ئىگه  ئىمتىيازغا  كۆپ  تېخىمۇ  قارىغاندا  خهلقلهرگه 
باشقا مۇسۇلمان خهلقلهر مهمۇرى ۋهزىپىلهرگه قارىغاندا ئىلمىي تهتقىقات، سهنئهت ۋه 

كهسپلهرده مۇۋاپپىقىيهت قازانغان. 
ئابباسىيالرنىڭ قۇرۇلىشىدىن باشالپ شهرقته ئىران ۋه تۈركلهر، غهربته بهربهرىلهر 

ھاكىمىيهتته ئىمتىيازغا ئىگه بولغان. 
تهشكىل  خىرىستىئانالر  يهھۇدى،  سانلىقنى  كۆپ  ئىچىده  سىنىپالر  ئىجتىمائىي 
قىلسا، ئاز بىر قىسمىنى مهجۇسى ۋه سابىئالردىن تهشكىل تاپقان زىممىالر ئىگهللىگهن. 
زىممىالر دۆلهتنىڭ ھىمايىسى ئاستىدا جىزيه ناملىق يىللىق باج تاپشۇرغان. زىممىالرنىڭ 
دىنىي ئهركىنلىگى دۆلهت تهرىپىدىن كاپالهتكه ئىگه قىلىنغان، دىنىي ئىبادهتلىرىنى 
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ئهركىن قىلغان. زىممىالر 19-ئهسىرنىڭ ئاخىرىغىچه بۇ ھهقتىن بهھرىمهن بولغان. 
زىممىالردىن مۇسۇلمان بولغانالر مۇسۇلمانالر بىلهن ئوخشاش ھهققه ئىگه بولغان. 

ئابباسىيالر دهۋرىده ھاۋاس (مهخسۇس) ۋه ئاۋام (ئامما، خهلق) دهپ ئاتىلىدىغان 
بىرىنچى  قازىالر  ۋهزىر،  يېقىنلىرى،  خهلىپىنىڭ  ئىدى.  مهۋجۇد  سىنىپ  ئىككى 
باشقىالر  ۋه  قۇل  سهنئهتچى،  دېھقان،  تىجارهتچى،  بولسا؛  كىشىلهر  تهبىقىدىكى 
ئىككىنچى سىنىپ تهبىقىگه مهنسۇپ ئىنسانالر ئىدى. ئابباسىي دۆلىتى بۈيۈك زېمىنغا 
ۋه  تۈرك  (ئىران)،  پارىس  ئهرهب،  تۇپراقلىرىدا  سهۋهپتىن  بۇ  قىلغان.  ھۆكۈمرانلىق 
تهشكىل  قىسمىنى  بىر  جهمئىيهتنىڭ  قۇلالر  ياشىغان.  مىللهتلهر  قاتارلىق  بهربهرى 

قىلغان. قۇلالرنىڭ كۆپ قىسمى سىالۋ، رۇم ۋه نېگىرالردىن تهركىپ تاپقان.
قۇللۇق ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرى مهۋجۇد بولغان بىر ئادهت ئىدى. ئىسالمىيهتته 
پايدىلىنىدىغان  ئۈچۈن  مهنپهئهتلهر  ئىقتىسادىي  ياكى  ئۇسۇلى  جازاالش  بىر  قۇللۇق 
مۇئامىله  ئىنسانى  قۇلالرغا  دهۋرلهرده  قهدىمقى  ئىدى.  ئهمهس  غهنىمىتى  ئۇرۇش 
قىلىنمىغان. ئهمما ئىسالمىيهتنىڭ كېلىشى بىلهن قۇلالرغا ئىنسانى مۇئامىله قىلىنغان. 
قىلىشنى  ئازاد  لېكىن  بۇيرىمىغان.  قىلىشنى  بىكار  دهرھال  قۇللۇقنى  قۇرئانى-كهرىم 
تهۋسىيه قىلىپ، دۆلهت مالىيىسىنىڭ بىرقىسمىنى قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا سهرپ قىلغان. 
قۇل ئازاد قىلىشنى بهزى گۇناھالرنىڭ كاپارىتى ۋه ساۋاپ تېپىشنىڭ يولى قىلغان. 
ئىسالم قۇلالرغا بىر قىسىم ھهقلهرنى بېرىپ، ئۇالرغا ئىنسانى مۇئامىله قىلىش ھهققىده 
ۋاپات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  قويغان.  ئوتتۇرىغا  پرىنسىپالرنى  ئهخالقى  قىسىم  بىر 

بولۇشتىن ئىلگىرى بارلىق قۇل ۋه جارىيهلهرنى ئازاد قىلغان. 
مهۋالى تهبىقىسىدىكى كىشىلهر شۇالردىن تهركىپ تاپتى. (1) خۇجايىنلىرى ئازاد 
قىلغان قۇلالر (2) ئىجتىمائىي قۇرۇلمىدا ياخشى بىر ئورۇنغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن ئهرهب 
قهبىلىلىرىنىڭ ھىمايىسىگه كىرگهن ئهجنهبى مۇسۇلمانالر. بۇ ئىككىنچى تهبىقىدىكى 
كىشىلهر كۆپىنچه فهتىھلهر نهتىجىسىده قۇرۇلغان شهھهرلهرده قهبىله ئاساسىغا قاراپ 
ئورۇنالشتۇرش قاتارىدا ئوتتۇرىغا چىققان. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن مهۋالى تهبىرىنىڭ 
دائىرسى كېڭىيىپ، راشىد خهلىپىلهر دهۋرىدىن باشالپ مۇسۇلمانلىقنى قوبۇل قىلغان 
ئهرهبلهردىن باشقا خهلقلهرمۇ مهۋالى دهپ ئاتالغان. دهسلهپته سانى ئاز بولغان مهۋالىالر 

ئىسالمنىڭ تارقىلىشى بىلهن كۆپهيگهن.

1.1.2.2. ئىجتىمائىي پائالىيهتلهر

ئىسالمىيهت قهبىله ئهزالىرى ۋه قهبىله ئىتتىپاقى ھاكىم بولغان بىر دهۋرده مهيدانغا 
كهلگهن. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋىتىنى قوبۇل قىلىپ، ئىسالم دىنىغا كىرگهنلهرنى 
ئېتنىك تهركىۋى قانداق بولىشىدىن قهتئى نهزهر ئوخشاش كۆرۈپ، قېرىنداش دهپ 
جاكارلىغان. ئىسالمنىڭ مهيدانغا كېلىشى بىلهن قورۇلغان جهمئىيهت قهبىلىدىن ئۈستۈن 
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ئورۇنغا ئىگه بولغان. چۈنكى ئىسالم ھهر خىل مىللهت ۋه ئىرقتىكى ئىنسانالرنى باغرىغا 
باسقان. يېڭى جهمئىيهتته قهبىله شهكلى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان ھهم قهبىلىنى بىكار 
قىلىشنىمۇ مهقسهت قىلمىغان. ئىسالمغا كىرگهنلهرنىڭ قهبىلىسىگه باغلىق قېلىشىغا 
توسقۇنلۇق بولمىغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده ھهربى ساھهلهرده بۇ قهبىله 
باشقىالردىن  بولۇشنىڭ  باغلىق  قهبىلىگه  بىر  لېكىن  پايدىالنغان.  مهنسۇپلۇقىدىن 

ئۈستۈن بولىدىغانلىق شهرتىنى بىكار قىلغان. 
بۇ  بىرلىكته،  بىلهن  بولماسلىق  ئۆزگىرىش  بهك  ئهھۋالىدا  سىنىپىي  قۇلالرنىڭ 
ئهھۋالىنى  قىلىپ،  غهيرهت  چىقىرىشقا  ھۆرلۈككه  بىلهن  يولالر  خىل  ھهر  سىنىپنى 
ياخشىالش ھهققىده بىر قىسىم تۈزۈملهر ئورنىتىلغان. ئازاد قىلىنغان قۇلالر جهمئىيهتكه 
مهمۇرى  ۋه  ھهربىي  باشالپ  دهۋرىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بۇالر  قۇشۇلغان. 
قۇلالر  چىققان  ئازادلىققا  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئۆتىگهن.  ۋهزىپه  ساھهلهردىمۇ 
بۇ  تىرىشقان.  تۈگۈتىشكه  پهرقنى  ئىجتىمائىي  ئوتتۇرىسىدىكى  ئىنسانالر  ھۆر  بىلهن 
ئىبنى  زهيد  جهھىشنى  بىنتى  زهينهپ  قىزى  تۇغقىنىنىڭ  بىر  دادىسىنىڭ  مهقسهتته 
ھارىسه بىلهن ئۆيلهندۈرگهن. بۇنداق قىلىش ئارقىلىق بىر ئازادلىق قۇل بىلهن يۇقىرى 
تهبىقىلىق بىر قىزنىڭ ئۆيلىنهلهيدىغانلىقىنى كۆرسهتكهن. يهنه بۇ تهبىقىگه مهنسۇپ 
كىشىلهر ئارىسىدىن كۆپلىگهن مهشھۇر ئالىمالر يېتىشىپ چىققان. ئىسالمىيهت بىلهن 
ئۈستۈنلۈك  قىلىنغان  قوبۇل  توغۇلىشتىنال  قاتارلىق  ئىسىلزادىلىك  ۋه  تهبىقه  بىرلىكته 
چۈشهنجچسىنىڭ ئورنى، ئىشلهش ئارقىلىق قازىنىلغان ۋه قابىلىيىتىگه قاراپ ھهق 

بېرىلىدىغان چۈشهنچىگه ئالماشقان. 
ھايات  ھازارىي  ۋه  بهدهۋىي  كهلگهن  ئادهتلىنىپ  تارتىپ  قهدىمدىن  خهلق 
ھىجرهتنىڭ  كېيىن  فهتھىدىن  مهككىنىڭ  بىرلىكته  بىلهن  قېلىش  ساقالپ  شهكلىنى 
تهشۋىق قىلىنىشى بىلهن شهھهرلىشىشكه باشلىغان. تۆت خهلىپه دهۋرىدىن باشالپ 
يېڭى شهھهرلهرنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن بهدهۋىي قهبىلىلهرنىڭ كۆپ قىسمى شهھهرلهرگه 

كېلىپ ئولتۇراقالشقان.

1.1.2.3. ئۆلىماالر ۋه ئىجتىمائىي پائالىيهتلهر 

ئىسالم مهيدانغا كهلگهندىن باشالپ ئىلىمگه ناھايىتى ئهھمىيهت بهرگهن. ئىلىم 
ئېرىشكهن.  ئىلتىپاتقا  ۋه  ھۆرمهت  كىشىلىرىدىن  تهبىقه  ھهر  جهمئىيهتتىكى  ئهھلى 
قۇرئان، ھهدىس، فىقىھ ۋه بۇالرغا مۇناسىۋهتلىك ئىلىملهرگه ئىگه بولغان ئالىمالر يۈز 
يىلالردىن بويان ئىسالم دۇنياسىدا خهلقنى دىنىي ھۆكۈملهر ئىچىده تۇتىدىغان، خهلقنى 
دىنىي جهھهتتىن باشقۇرۇدىغان بىر نوپۇز بولۇش ئاالھىدىلىگىنى ساقالپ كهلگهن. بۇ 
ئهھۋال ھۆكۈمرانالر بىلهن خهلق ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئويناپ، ھۆكۈمرانالرنىڭ 

تهلهپلىرىنى خهلققه، خهلقنىڭ تهلهپلىرىنى ھۆكۈمرانالرغا يهتكۈزگهن. 
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ئىلگىرىكى چاغالردا مائارىپ، ئهدلىيه، دىنىي خىزمهتلهر پۈتۈنلهي ئۆلىماالرنىڭ 
ھاياتقا  دىنىي  تىكلىگهن.  ئادالهت  تهربىيلهپ  خهلقنى  ئۆلىماالر  ئىدى.  قولىدا 
قۇرۇلغان  قىلىپ  ئاساس  دىننى  ئۆلىماالر  قىلغان.  ھهل  مهسىلىلهرنى  مۇناسىۋهتلىك 
دۆلهتلهرده يۇقىرى ئىمتىيازالرغا ئىگه بولغان. خهلىپىدىن باشالپ يۇقىرى ماقامدىكى 
بولسىمۇ  جهھهتتىن  شهكىل  تهرىپىدىن  ئۆلىماالر  مهسئۇلىيىتى  ۋه  كۈچ  باشلىقالرنىڭ 
كۆرسىتىپ بېرىلگهن. ھۆكۈمرانالر كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۆلىماالر ئۈستىده كونتروللىقىنى 

يۈرگۈزگهن.
ئۆلىماالر دهسلهپته ئابباسىيالردىن ئىلگىرى كۆپىنچه ۋاقىتالردا ھۆنهر ۋه كهسىپ 
بىلهن تۇرمۇشىنى قامدىغان بولسا، كېيىنكى ۋاقىتالردا شىتاتلىق خىزمهتلهر بېرىلگهن. 
ئۆلىماالرنىڭ خىزمىتىگه قاراپ، دۆلهت، شهخس، جهمئىيهت ۋه كىشىلهر تهرىپىدىن 
مائاش بېرىلگهن. بۇنىڭدىن باشقا ھېچ قانداق مائاش ئالماي خىزمهت قىلىدىغان ۋه 

مۇستهقىل ئىشلهشنى تاللىغانالرمۇ مهۋجۇد ئىدى. 

1.1.2.4. بايرام ۋه ھېيتالر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهتتىن كېيىن مهدىنىلىكلهرنىڭ قهدىمقى بايراملىرىنى 
بۇ  بهرگهن.  قىلىپ  بايرام  ھېيتنى  قۇربان  ۋه  روزا  ئورنىغا  ئۇالرنىڭ  قىلىپ،  بىكار 
تهبرىكلىنىشكه  باشالپ  يېرىمىدىن  ئىككىنچى  ھىجرهتنىڭ  (ھېيت)  بايرام  ئىككى 
باشلىغان. رامىزان (روزا) ھېيتى روزا ئېيىدىن كېيىنكى شهۋۋال ئېيىنىڭ دهسلهپكى 
ئۈچ كۈنىده تهبرىكلهنگهن. قۇربان بايرىمى (ھېيتى) ھىجرى كالېندارىنىڭ ئاخىرقى 
ئىككى  بۇ  داۋامالشقان.  كۈن  تۆت  باشلىنىپ،  كۈنىده  ئونىنچى  زۇلھهججىنىڭ  ئېيى 
ھېيت دىنىي ۋه ئىجتىمائىي ئاالھىدىلىككه ئىگه بولۇپ، ھهر ئىككى ھېيتتا ھېيت 

نامىزى ئوقۇلغان. قۇربان ھېيتتا يهنه ھارپا كۈنى ئايرىم بىر ئهھمىيهت قازانغان. 
ئويۇن-تاماشاالرغا  بهزى  كۈنلىرىده  (ھېيت)  بايرام  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
رۇخسهت قىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىر بايرام كۈنىده ھهزرىتى ئائىشه (ئالالھ 
قىز  ئىككى  ئېيتقان  غهزهل  يېنىدا  تۇرغاندا،  بىلله  بىلهن  بولسۇن)  رازى  ئونىڭدىن 
بالىغا گهپ قىلماقچى بولغان ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر (ئالالھ ئونىڭدىن رازى بولسۇن)
گه: «ھهر مىللهتنىڭ بايرامى بار، بومۇ بىزنىڭ بايرىمىمىزدۇر» دېگهن. يهنه بايرام 
كۈنىده نهيزه، قالقان ئويۇنىنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلغان ھهزرىتى ئائىشىگه ياردهملىشىپ 
بىلله ئويۇن كۆرگهن. بايرامالردىن باشقا توي كۈنلىرى داپ چېلىپ ناخشا ئېيتىشقا 
خورمىالرنى  شېكهر،  بېرىش،  زىياپهت  تويدا  ۋاقىتالردا  ئۇ  يهنه  قىلغان.  رۇخسهت 
ئىنسانالرنىڭ ئۈستىگه چېچىپ، تالىشىشقا سېلىش ئويۇنلىرى ئوينالغان. پهيغهمبهر 
بىرىنچى  ئويۇشتۇرۇپ،  مۇسابىقىلىرى  تۆگه  ئات،  ۋاقىتالردا  خىل  ھهر  ئهلهيھىسساالم 
بولغانالرغا مۇكاپات بهرگهن. ئوق ئېتىش، ئوۋچىلىق، يۈگرهش، ئېغىرلىق كۆتىرىش، 
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ئىسالم  باشالپ  دهۋرىدىن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  پائالىيهتلهر  قاتارلىق  ئۈزۈش  سۇ 
دۇنياسىنىڭ ھهممه جايلىرىدا ئېلىپ بېرىلغان. 

ئهمهۋىيلهر دهۋرىده بولۇپمۇ، ھۆكۈمدار سارايلىرى، بايالرنىڭ ئۆيلىرىده ناخشا-
مۇزىكا ۋه ئويۇنالر ئوينالغان. ئهمهۋىي خهلىپىلىرىنىڭ كۆپ قىسمى مۇزىكا ۋه ئويۇن-
تاماشاغا ئامراق ئىدى. بۇ خهلىپىلهر ناخشىچىالرنى ئهتىۋارلىغان. بۇ ئهھۋال خهلققىمۇ 
تهسىر قىلىپ، ئويۇن-تاماشا سورۇنلىرى كۆپىيىپ ھهر خىل چالغۇ ئهسۋاپالر تهرهققى 

قىلغان. 
بۇ  بولغانلىقتىن  ئامراق  ئويۇن-تاماشاغا  قىسمى  كۆپ  خهلىپىلىرىنىڭ  ئابباسىي 
دهۋرلهردىمۇ ئويۇن-تاماشاالر كۆپهيگهن. ئىسالم دۇنياسىنىڭ كۆپ قىسىم يهرلىرىده 
مۇزىكا سهنئىتى تهرهققى قىلغان. بۇ دهۋرده ھېكايه، تهقلىدچىلىك، ئويۇن-تاماشانىڭ 
باشقا تۈرى بولۇپ تهرهققى قىلغان. دۇنياغا مهشھۇر «مىڭ بىر كېچه داستانى»مۇ بۇ 

دهۋرده يېزىلغان. 
تۈرك ئىسالم ئادىتىدىمۇ بايرامالرغا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىلگهن. ئوسمانلى دهۋرىده 
ئويۇنالر  ئوچۇق  خهلققه  پادىشاھالر  بىرلىكته  بىلهن  تهبرىكلىنىش  رهسمىي  بايرامالر 
تهرتىپلىگهن. يهنه ئورۇق-تۇغقان ۋه دوستالر ئارىسىدىمۇ بايرام تهبرىكلهشلهر جانلىق 
ئېلىپ بېرىلغان. شاھزادىلهرنىڭ خهتنه مۇراسىملىرىدا ئاالھىده ئويۇنالر تهرتىپلىنىپ، 
زىياپهتلهر بېرىلىپ ساليوتالر ئېتىلغان. جىرىت (ئات ئۈستىده ئوينىلىدىغان كالتهك 
ئويۇنى) مۇسابىقىلىرى، سايه سېلىش ۋه ھهدىيه بېرىش قاتارلىق ئويۇنالر ئوينالغان. 
ئويۇنلىرىدا  دۆلىتى  ئوسمانلى  بېزهلگهن.  باشالپ  باشتىن  سورۇنى  ئويۇن-تاماشا 
مۇراسىمدىكى  سۈننهت  ئوينالغان.  قىسمى  كۆپ  ئويۇنلىرىنىڭ  سىرىك  كۈنىمىزدىكى 
ياغلىق  قىرىقپىنار  سىرتىدا  بۇنىڭ  ئوينالغان.  مۇراسىملىرىدىمۇ  ئۆيلىنىش  ئويۇنالر 
مۇسابىقىلىرى،  ئات  چېلىش،  كهلگهن  يېتىپ  كۈنىمىزگىچه  ئوخشاش  چېلىشلىرىغا 
سايه سېلىش، سهنئهت كېچىلىگى قاتارلىق كۆپلىگهن ئويۇن-تاماشاالر بۇ دهۋرنىڭ 

ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىي بىر پارچىسى ئىدى.

1.1.2.5. ئائىله

تهركىپ  ئائىلىدىن  مىللهتمۇ  قىلىدۇ.  تهشكىل  ئاساسىنى  جهمئىيهتنىڭ  ئائىله 
بۈيۈك  مىللهتنى  مىللهت،  بىر  كىچىك  ئائىلىنى  مۇسۇلمانالر  ئۈچۈن  شۇنىڭ  تاپىدۇ. 
بىر ئائىله دهپ قارايدۇ. ئائىله قانچىلىك ساغالم بولسا، ئونىڭدىن تهركىپ تاپقان 

جهمئىيهت ۋه مىللهتمۇ شۇ دهرىجىده ساغالم بولىدۇ. 
بهرگهن.  كۆرسىتىپ  مهسئۇلىيهتلىرىنى  ۋه  ھهق  ئهزالىرىنىڭ  ئائىله  ئىسالمىيهت 
ئۈستىده  ئهرلىرى  ئايالالرنىڭمۇ  بولغىنىدهك،  ھهققى  ئۈىستىده  ئاياللىرى  ئهرلهرنىڭ 
ھهققى بار. ئىسالم ئائىله مۇناسىۋىتىده ئائىله ئهزالىرىنىڭ بهخت-سائادىتىنى قولغا 
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كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدۇ. ئىسالم ئائىلىده شهخسلهر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتلهرنى 
ئۆزئارا سۆيگۈ، مۇھهببهت، شهپقهت، دۇرۇستلۇق، ساداقهت قاتارلىق ھهقلهرگه رىئايه 
قىلىىپ، داۋامالشتۇرۇشنى ئالهمشۇمۇل پرىنسىپالر دهپ قوبۇل قىلغان. ئىسالمدا ئهر-
ئايال باراۋهردۇر. بۇ جهھهتتىن ئىسالم ئائىلىسىده ئايال يولدىشى ئالدىدا مۇستهقىل بىر 
كىشىلىككه ئىگه بولغىنىدهك، ئىقتىسادىي جهھهتتىمۇ مۇستهقىلدۇر. ئىسالم قانۇنىدا 

ئايالالرنىڭ مېلى ئايرىمدۇر. 
ئىسالمىيهتته ئۆيلىنىش ئىككى تهرهپنىڭ ئۆزئارا رازىلىقىغا باغلىقتۇر. ھهر قانداق 
بولمايدۇ.  مهجبۇرالشقا  قۇرۇشقا  ئائىله  بىلهن  ئادهم  كۆرمىگهن  ياخشى  ئادهمنى،  بىر 
يهھۇدى  خرىستىئان،  دېيىلىدىغان  كىتاب  ئهھلى  ئهرلهر،  مۇسۇلمان  دىنىدا  ئىسالم 

ئاياللىرى بىلهن ئۆيلهنسه بولىدۇ. 
باشالنغۇچ تهربىيه، ئهخالقى تهربىيه، ئىجتىمائىيلىشىش ۋه مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىغا 
ئىگه بولۇش ئائىلىده باشاليدۇ. ئائىلىده باشتا ئاتا-ئانىدىن باشالپ پۈتۈن چوڭالرغا 
ئاتا- ئىنسانالرنى  «بىز  ئالالھتائاال:  قۇرئانى-كهرىمده  ئاساستۇر.  قىلىش  ھۆرمهت 
قارنىدا  ئۇنى  ئانىسى  چۈنكى  قىلدۇق،  تهۋسىيه  قىلىشنى  ياخشىلىق  ئانىسىغا 
151-ئايهت)  سۈرىسى،  (ئهھقاپ  تۇغقان.»  تهسلىكته  كۆتىرىپ،  بىلهن  مۇشهققهت 

دېگهن. 

1.2. ئىقتىساد

1.2.1. دۆلهت كىرىمى

ئىسالم دۇنياسىدا دۆلهتنىڭ ئاساسلىق كىرىمى: غهنىمهتلهرنىڭ بهشتىن بىر قىسمى 
(ھۇمۇس)، جىزيه، ھاراج (باج)، تىجارهت مېلى بېجى (ئۆشۈر) ۋه زاكات قاتارلىقالردىن 
زاكات قاتارلىقالر پهيغهمبىرىمىز  كهلگهن. غهنىمهتنىڭ بهشتىن بىر قىسمى، جىزيه، 
قىلىنىشقا  ئىجرا  دهۋرىده  ئۆمهر  ھهزرىتى  بېجى  ماللىرى  تىجارهت  ۋه  باج  دهۋرىده؛ 
ئېلىنىدىغان  مال-مۈلكىدىن  دۆلهت  ۋه  يېرى  دۆلهت  ۋاقىتالردا  كېيىنكى  باشلىغان. 
باجالر، مىراسچىسى بولمىغان مالالر، ئىگىسىز مالالر، ئىئانىلهر، ئهنئهنىۋى باجالر ۋه 

ئېھتىياچ بولغاندا ئېلىنىدىغان باجالر دۆلهتنىڭ كىرىمىنى تهشكىل قىلغان. 
قولغا  مۇسلىمالردىن  غهيرى  ئارقىلىق  ئۇرۇش  قىسمى:  بىر  بهشته  غهنىمهتنىڭ   
دېيىلىدۇ.  غانائىم)  (كۆپلىكى  غهنىمهت  ئهسىرلهرگه  ۋه  مال-مۈلۈك  چۈشكهن 
غهنىمهتلهر ئۇرۇش ئهسىرلىرى، يهر، كۆچمه مالالر دهپ ئۈچكه ئايرىلىدۇ. ئۇرۇشتىن 
كېيىن غهنىمهت ماللىرى ئوخشاش بهشكه تهقسىم قىلىنىپ، تۆت ھهسسىى ئۇرۇشقا 
قاتناشقانالرغا تارقىتىپ بېرىلگهن. قالغان بىر قىسمى قۇرئانى-كهرىمده كۆرسىتىلگهن 

ھهق ساھىپلىرىغا بېرىلىشى ئۈچۈن خهزىنى ( بهيتۇل مال)گه تاپشۇرۇلغان. 
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جىزيه: دۆلهتته ياشاۋاتقان غهيرى مۇسلىمالردىن ئېلىنىدىغان ئاساسلىق باجدۇر. 
بولغان  ياخشى  ساالمهتلىگى  ۋه  كۈچى  ماددى  ئهركىن،  يهتكهن،  باالغهتكه  باج  بۇ 
غهيرى مۇسلىمالردىن ئېلىنغان. بۇ باج قارشىلىقىدا زىممىالرنىڭ ھاياتى، مال-مۈلكى 
زىممىالر  تېگىشلىك  بېرىشقا  جىزيه  ئېلىنغان.  ئاستىغا  كاپالهت  ئېتىقادى  دىنىي  ۋه 
پرىنسىپ جهھهتتىن مۇسۇلمان بولغان ئهھۋال ئاستىدا بۇ جىزيه بېجىنى تاپشۇرمىغان. 
تۆت خهلىپىدىن كېيىنكى يىلالردا زىممى دهرىجىسىده بولغان خرىستىئان، يهھۇدى، 
مهجۇسى ۋه سابىئىالر ئارىسىدا ئىسالم تىز تارقالغان. بۇ خىل ئهھۋال خهزىنه كىرىملىرىدا 
مهۋالى  بولۇپ  مۇسۇلمان  خهلىپىلىرى  ئهمهۋىي  ئۈچۈن  بولغانلىقى  سهۋهپ  ئازىيىشقا 
سىنىپىغا ئۆتكهن خهلقلهردىن جىزيه ئېلىشنى داۋامالشتۇرغان. ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز 
خهلىپىلىگى دهۋرىده ئارتۇق باج ۋه ناھهقچىلىقالرغا خاتىمه بهرگهن. لېكىن ئۇنىڭ 

ۋاپاتىدىن كېيىن ناھهقچىلىقالر يهنه داۋامالشقان. 
ھاراچ  باج  ئېلىنىدىغان  تۇپراقالردىن  ئىشلهتكهن  مۇسلىمالر  غهيرى  ھاراچ: 
دېيىلىدۇ. بۇ خىل باج ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىده يولغا قويۇلغان. ھهزرىتى ئۆمهر فهتىھ 
قىلىنغان زېمىنالردىكى ئىنسانالرغا ئهسىر مۇئامىلىسى قىلماي، ئۇالرنىڭ تۇپراقلىرىنى 

ئىشلىتىشىگه يول قويغان. ھاراچ بۇ شهكىلده باشلىنىپ تهرهققى قىلغان. 
ھهزرىتى ئۆمهر ئىراق، مىسىر، سۇرىيهده فهتىھ قىلىنغان زېمىنالردىكى تۇپراقالرنى 
بېرىش  خهلققه  يهرلىك  ئۈچۈن  ئىشلىتىلىش  ياكى  قىلىش  تهقسىم  ئارىسىدا  فاتىھالر 
مۇسۇلمانالر  بهزى  مۇزاكىرىده  بۇ  قىلغان.  مۇزاكىره  بىلهن  مۇسۇلمانالر  مهسىلىسىده 
بۇ تۇپراقالرنى غهنىمهت دهپ ھېسابالپ، باشقا غهنىمهت ماللىرىغا ئوخشاش بهشكه 
بۆلۈپ، بىر قىسمىنى خهزىنىگه بېرىشنى، قالغان قىسمىنى ئۇرۇشقا قاتناشقانالر ئارىسىدا 
تهقسىم قىلىپ بېرىشنى ئېيتقان. ھهزرىتى ئۆمهر ۋه ئۇنىڭغا ئوخشاش قاراشتىكىلهر بۇ 
تۇپراقالر ئۇرۇشقا قاتناشقانالرغا تهقسىم قىلىپ بېرىلگهن تهقدىرده كېيىنكى ئهۋالتالرغا 
بىر نهرسه قالمايدىغانلىقى، مۇسۇلمانالرنىڭ دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى بىلمهيدىغانلىقى، 
جىھادقا مهسئۇل بولغانالرنىڭ دېھقانچىلىق بىلهن مهشغۇل بولماسلىقىنى ئېيتىپ، بۇ 
تۇپراقالرنى ئۇرۇشقا قاتناشقانالرغا تهقسىم قىلماي، يهرلىك خهلققه بېرىشنى ئېيتقان. 
بۇنىڭغا ئاساسهن ھهزرىتى ئۆمهر بۇ تۇپراقالرنى غهنىمهت دهپ ھېسابلىماي، يهرلىك 
«ھاراچ»  ئىشلهتكۈچىلهردىن  تۇپراقالرنى  مۇنبهت  بۇ  ۋه  قىلىشىنى  تهقسىم  خهلققه 
نامىدا باج ئېلىشنى قارار قىلغان. بۇ سىياسهت تۇنجى قېتىم تۆۋهنكى مىزاپوتامىيهده 
زېمىنالرنى  قىلىنغان  فهتىھ  قاتارلىق  سۇرىيه  مىسىر،  بىلهن  بۇنىڭ  قىلىنغان.  ئىجرا 

ئىشلهتكۈچى يهرلىك خهلقلهردىن ھاراچ ئېلىنغان. 
ئهمهۋىيلهر دهۋرىده دۆلهتنىڭ ئاساسلىق كىرىم مهنبهسى ھاراچالردىن كهلگهن. 
بىلهن  تىلى  خهلقنىڭ  يهردىكى  قىلىنغان  فهتىھ  تېزىملىگى  ھهيئىتىنىڭ  ھاراچ 
مهرۋان  ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  خهلىپىلىرىدىن  ئهمهۋىي  ئىجرائات  خىل  بۇ  يېزىلغان. 
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شام  يېزىلغان  يۇنانچه  ئىلگىرى  بىلهن  ئهمرى  خهلىپىنىڭ  داۋامالشقان.  دهۋرىگىچه 
رايۇنىنىڭ ھهيئهت دهپتىرى ۋه پارىسچه يېزىلغان ئىراق رايۇنىنىڭ ھهيئهت دهپتهرلىرى 
 (715-705) ۋهلىد  ئوغلى  ئابدۇلمهلىكنىڭ  ئىش  بۇ  قىلىنغان.  تهرجىمه  ئهرهبچىگه 
تهرجىمه  ئهرهبچىگه  يۇنانچىدىن  دهپتهرلهرمۇ  مىسىردىكى  داۋاملىشىپ،  دهۋرىدىمۇ 
قىلىنغان. تهرجىمه پائالىيهتلىرى يهنه ھىشام ئىبنى ئابدۇلمهلىك دهۋرى (743-724)
باشلىنىپ،  697-يىلىدا  پائالىيهتلهرى  تهرجىمه  داۋامالشتۇرۇلغان.  خوراساندىمۇ  ده 

742-يىلى تامامالنغان.
ئۆتكهن  ھاكىمىيىتىگه  مۇسۇلمانالرنىڭ  دهۋرلىرىده  كېيىنكى  تارىخىنىڭ  ئىسالم 
قىلغان.  تهشكىل  ھاراچالر  بىرىنى  مهنبهلىرىدىن  ئانا  كىرىمىنىڭ  دۆلهت  رايۇنالردا 
باج  رايۇنالرغا  قىلىنغان  فهتىھ  يېڭى  ھۆكۈمدارالر  مۇسۇلمان  ۋاقىتالردىكى  كېيىنكى 
ۋه ھاراج قويغان ۋاقىتتا، تۆت خهلىپه ئىجرا قىلغان سىياسهتلهرنى سهۋهپ قىلىپ 

كۆرسهتكهن. 
تىجارهت ماللىرى بېجى: ئىسالم تارىخىدا ھهزرىتى ئۆمهر تۇنجى قېتىم مۇسۇلمان 
ۋه غهيرى مۇسلىمالرنىڭ تىجارهت ماللىرىدىن باج ئېلىشنى بارلىققا كهلتۈرگهن. بۇنىڭغا 
بىر،  يىگىرمىده  زىممىالردىن  بىر،  ئوندا  مۇسلىمالردىن  غهيرى  خهلىپه  ئاساسهن 
قىلغان.  قارار  ئېلىشنى  بېجى  ماللىرى  تىجارهت  نسبهتته  بىر  قىرىقتا  مۇسۇلمانالردىن 
تىجارهت ماللىرى بېجى ئىسالم دۆلىتى چېگرىسىغا كىرگهن ياكى چىققان مالالر بىلهن 
ھىجاز  ئىراق،  يهمهن،  مىسىر،  (سۇرىيه،  ئارىسىدا  رايۇنلىرى  قايسى  ھهر  دۆلهتنىڭ 
قاتارلىق) توشۇلىدىغان مالالردىن ئېلىش قارار قىلىنغان. بۇالرنى باج خادىمىغا بېرىش 
مالنىڭ  ئۈچۈن  قىلىنىشى  ئىجرا  باجنىڭ  بۇ  تهرهپتىن  بىر  يهنه  قىلىنغان.  شهرت 
ياكى  دهرھهم،   200) مىقداردا  بىر  مهلۇم  بولىشى،  ئوچۇق  بولىشى،  مېلى  تىجارهت 
20 دىنارغا يهتكهن) بولىشى قاتارلىق شهرتلهر قويۇلغان. مۇسۇلمانالر تاپشۇرغان باج 
ئۆشۈر-زاكات فوندىغا، زىممى ۋه چهتئهل سودىگهرلىرى تاپشۇرغىنى خهيرى-ساخاۋهت 

فوندىغا قۇشۇلغان. 
ئهجنهبىي سودىگهرلهر ئىسالم دۆلىتىگه مال كىرگۈزگهن ۋاقىتلىرىدا ئېلىنىدىغان 
باج تۆت خهلىپه دهۋرىده يىلدا بىر قېتىم ئېلىنغان بولسا ئهمهۋىيلهر دهۋرى (ئۆمهر 
ۋاقىتىدا  كىرگهن  قېتىم  ھهر  قارىماي  يىلىغا  باشقا)ده  دهۋرىدىن  ئابدۇلئهزىز  ئىبنى 

ئېلىنغان. 
دۆلهتنىڭ غهيرى مۇسلىم خهلقتىن ئالغان جىزيىسى، تىجارهت ماللىرى بېجى ۋه 

باشقا كىرىملىرى «فهي» ناملىق ئورتاق ئىسىم بىلهن توپالنغان. 
ھۆكۈملىرى،  پۈتۈن  زاكاتنىڭ  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  زاكات: 
كىملهردىن ۋه قايسى مالالردىن ئېلىنىدىغانلىقى، قانداق يهرلهرگه خهجلىنىدىغانلىقى 
كۆرسىتىلگهن. دهسلهپكى ۋاقىتالردىن باشالپ ھهزرىتى ئوسمان دهۋرىگه قهدهر ھهر 
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ھهزرىتى  ئهمما  تارقىتىلغان.  توپلۇنۇپ  تهرىپىدىن  دۆلهت  زاكاتلىرى  مالالرنىڭ  خىل 
ئوسمان ئۆز دهۋرىنىڭ شهرتلىرىنى كۆزده توتۇپ، پۇل، ئالتۇن، كۈمۈش ۋه تىجارهت 
ماللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مهخپىي مالالرنىڭ زاكاتىنى ئېلىشىنى مال ئىگىلىرىنىڭ 
ئارقىلىق  مهمۇرالر  زاكىتىنى  مالالرنىڭ  ئاشكارا  باشقا  بهرگهن.  قويۇپ  ئخىتىيارىغا 

توپلۇتۇپ، تارقىتىپ بهرگهن.

1.2.2. دۆلهت چىقىمى

مال»  «بهيتۇل  ساقلىنىدىغان  ماللىرى  دۆلهت  دهۋرىده  بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى 
دهپ ئاتىلىدىغان خهزىنه ۋه بۇ يهرده ئىشلهيدىغان مهمۇرالر تهيىنلهنگهن. ھهزرىتى 
ئۆمهر دهۋرىده بهيتۇل مال سىسىتېمىلىشىپ تهرهققى قىلغان. ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىده 
قارايدىغان  مهركهزگه  ۋىاليهتلهرده  قايسى  ھهر  سىرتىدا  مالنىڭ  بهيتۇل  مهركهزدىكى 
ھهم شۆبىلهردىكى  مهركهز  ئۆمهر  مال شۆبىلىرى تهسىس قىلىنغان. ھهزرىتى  بهيتۇل 
ھهر  دۆلهتنىڭ  باشالپ،  خهلىپىدىن  تهيىنلىگهن.  مهمۇرالر  قارايدىغان  مالغا  بهيتۇل 
خىراجهت،  ھهربىي  مائاش،  مهمۇرالرنىڭ  قىلىدىغان  خىزمهت  ئورگانلىرىدا  قايسى 
بىناكارلىق، مائارىپ قاتارلىق يهرلهرنىڭ چىقىملىرى دۆلهت خهزىنىسىدىن بېرىلگهن. 

موھتاجالرغا ياردهم قىلىنغان. 
قۇرئانى-كهرىمده  كىرىملىرى  يهر)  توپىلىق  قارا  (ئوغۇتلۇق  خۇمۇس  ۋه  زاكات 
زاكات  يوقسۇل،  ئالىدىغانالر:  زاكات  بېرىلگهن.  تارقىتىپ  يهرلهرگه  كۆرسىتىلگهن 
خادىملىرى، مۇئهللىپى قۇلۇب (قهلبى ئىسالمغا مايىل بولغانالر)، قهرزدار، سهپهرگه 
چىققان مۇساپىر قاتارلىق كىشىلهر ئىدى. ئهمهۋىيلهر دهۋرىده ئۆشره مۇنبهت تۇپراقالردا 
يېتىشتۈرۈلگهن مهھسۇالتالردىن ئېلىنىپ، شۇ يهردىكى موھتاج كىشىلهرگه تارقىتىپ 
بېرىلگهن.  فونددىن  بۇ  ھهققىمۇ  ئىش  خادىمالرنىڭ  يىققۇچى  زاكات  بېرىلگهن. 
ئۇرۇشقا قاتناشقان ئهسكهرلهرنىڭ مائاشلىرى ئۇرۇش قىلىۋاتقان يهرلىرىگىچه يهتكۈزۈپ 

بېرىلگهن. 
غهنىمهتنىڭ بهشته بىر قىسمى يهنى خۇمۇس ئالىدىغانالر، ئايهتته كۆرسىتىلگهن 
زىلقۇربا  ئىدى.  كىشىلهر  قالغان  يولدا  ۋه  يوقسۇل  يېتىم،  زىلقۇربا،  رهسۇلى،  ئالالھ 
بهنى  ۋه  ھاشىم  بهنى  قىلغان  تهشكىل  تۇغقانلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
مۇتتهلىپ قهبىلىلىرى ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ كهئىب ئۈچۈن بىر مىقدار 
ئايرىغانلىقى رىۋايهت قىلىنىدۇ. پهيغهمبهر ئهلهيھىسسالمنىڭ ۋاپاتىغىچه يېتىم، يوقسۇل 
بهرگهنلىكى  ئۆلۈش  بىر  غهنىمهتلهردىن  ھالهتته  تهرتىپلىك  چىققانالرغا  سهپهرگه  ۋه 
ھهققىده رىۋايهت بار. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه تۆت خهلىپه دهۋرىده خۇمۇس بهيتۇل 
مالغا قوشۇلۇپ، ئهنپال سۈرىسىده كۆرسىتىلگهن يهرلهرگه سهرپ قىلىنغان. ۋاقىتنىڭ 
ئۇرۇش  ئۆلۈشنى  ئىككى  بولغان  تهۋه  يېقىنلىرىغا  ۋه  پهيغهمبىرىمىز  بىلهن  ئۆتىشى 
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فوندىدىن  بۇ  ئهمهۋىيلهرنىڭ  قىلىنغان.  قوبۇل  پىكرى  قىلىش  سهرپ  تهييارلىقىغا 
قىلغانلىقى  سهرپ  ئېلىشقا  يهم-خهشهك  ۋه  ئات  قۇرال-ياراق،  كىرىمالرنى  كهلگهن 
ھهققىده رىۋايهت بار. خهلىپه ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز بۇ كىرىمالرغا ناھايىتى دىققهت 
قىلىپ، ئۆزىدىن ئىلگىرىكى خهلىپىلهرنىڭ خۇمۇسنى ئۆز جايىغا ئىشلهتمىگهنلىگى، 
بۇنى قۇرئاندا كۆرسىتىلگهن يهرلهرگه سهرپ قىلىدىغانلىقىنى قارار قىلىپ، قهرزدارالرغىمۇ 

زاكات فوندىدىن ياردهم قىلغان. 
بهكىر  ئهبۇ  ھهزرىتى  ئهلهيھىسساالم،  پهيغهمبهر  تارقىتىلىشى:  كىرىملىرىنىڭ  فهي 
كىرىملىرى  فهي  يىللىرىدا  دهسلهپكى  دهۋرىنىڭ  خىالپهت  ئۆمهرنىڭ  ھهزرىتى  ۋه 
تۆۋهندىكى يهرلهرگه تارقىتىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده فهي كىرىملىرى 
مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالرغا تارقىتىلغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۆزىگه كهلگهن فهي 
ۋه غهنىمهتلهرنى ۋاقتىدا، ھهتتا كهلگهن كۈنى تارقىتىپ بهرگهن. ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر 
فهي  ئۇ  تارقاتقان.  ئوخشاش  مۇسۇلمانالرغا  تۇرۇۋاتقان  مهدىنىده  كىرىملىرىنى  فهي 
كىرىملىرىنى، چوڭ-كىچىك، قۇل-خوجايىن، ئهر-ئايال دهپ ئايرىماي ھهممه ئادهمگه 
ئوخشاش تهقسىم قىلىپ بهرگهن. ھهزرىتى ئۆمهرمۇ دىۋان تهشكىالتى قۇرۇلغىچه فهي 
كىرىملىرىنى مهدىنىدىكى مۇسۇلمانالرغا تهڭ مىقداردا، ئائىلىلىكلهرگه ئىككى ھهسسه، 

توي قىلمىغانالرغا بىر ھهسسه بهرگهن. 
ھهزرىتى ئۆمهر ئىران، ئىراق ۋه سۇرىيهنىڭ فهتىھ قىلىنىپ، فهي كىرىملىرنىڭ 
كۆپىيىشى نهتىجىسىده يېڭى بىر تۈزۈم ئورناتقان. بۇ ھهقته ھهزرىتى ئۆمهر ساھابىلىرى 
بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، فهي كىرىملىرىنى ھهممه ئادهمگه يىللىق تارقىتىپ بېرىشنى 
قارار قىلغان. ئو فهي كىرىملىرىنى تارقىتىشتا مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمغا قىلغان خىزمىتى، 
قىيىنچىلىقالر  بىلهن  ئۇنىڭ  ۋه  يېقىنلىقى  بولغان  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
پهيغهمبهر  كاتىپلىرىغا  تۇتقان  دهپتهر  قىلغان.  تهقسىم  قاراپ  سهبرىگه  ئالدىدىكى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ قهبىلىسى بهنى ھاشىم قهبىلىسىدىن بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرنى 
ئاساس قىلىپ يېزىشنى ئېيتقان. كېيىن يهنه بهدىر ئۇرۇشىغا قاتناشقانالرنى ئالدىن 
دهپتىرىگه  دىۋان  بۇيرىغان.  تۇرغۇزۇشنى  رهت-تهرتىپ  تىزىمالشتا  يېزىپ،  قاتاردا 
ئۇرۇشىغا  بهدىر  ھاشىم،  بهنى  قهبىلىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  بىلهن  ئالدى 

قاتناشقان تۇنجى كىشى ھهزرىتى ئهلى دهپ يازغان. 
ھهزرىتى ئۆمهر ئايالالرغىمۇ فهيدىن مائاش بهرگهن. بۇالرغىمۇ ھىجرهت قىلىش، 
بولۇش  ئاياللىرىدىن  ئهھلىنىڭ  بهدىر  بولۇش،  يېقىن  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئاالھىدىلىكىگه قاراپ مۇئامىله قىلغان. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقالرغا، يىگىتلىك دهۋرىگه 
كهلگهنگه قهدهر يىللىق مائاش بېرىش تۈزۈمىنى يولغا قويغان. ھهزرىتى ئۆمهر ئايرىلغان 
پۇلالرنى تارقىتىپ بېرىش ئۈچۈن مهمۇر تهيىنلىگهن. ھهزرىتى ئۆمهر يىللىق ھهدىيهلهر 
بىلهن بىرگه قۇل ياكى ئهركىن كىشىلهر بولىشىدىن قهتئىنهزهر ھهممه ئادهمگه ئايلىق 
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قارار  بېرىشنى  يېمهك-ئىچمهك 
قىلغان. 

1.2.3. ئىشلهپچىقىرىش

1.2.3.1. يېزا ئىگىلىك 

كهلگهندىن  بارلىققا  ئىسالم 
ھاياتنىڭ  ئىقتىساد  باشالپ 
بولغان.  پارچىسى  بىر  مۇھىم 
خهلىپه  تۆت  سهۋهپتىن  بۇ 
ھۆكۈمدارالر  باشالپ  دهۋرىدىن 
ئاالھىده  ئهسلىھهلىرىگه  سۇ 
خىل  ھهر  بىرىپ،  ئهھمىيهت 
قانالالرنى قازدۇرغان. ئهمهۋىيلهر 

مۇنبهتلهشتۈرۈلۈپ،  قىلىنىپ  پهرۋىش  يهرلىرى  پاتقاق  تۇپراقلىرىنىڭ  ئىراق  دهۋرىده 
يېزا- ئۈچۈن  قىلدۇرۇش  تهرهققى  ئىگىلىگىنى  يېزا  قېزىلغان.  قاناللىرى  سۇغۇرۇش 
بازارالردىن شهھهرگه كۆچۈشنىڭ ئالدى ئېلىنغان. سۇغۇرۇش ئىشلىرىنى ئاسانالشتۇرۇش 

ئۈچۈن سۇ ئامبارلىرى ياسالغان. 
ئوغۇت ئىشلىتىلىشكه  ئېچىلىپ،  مهكتهپلىرى  يېزا ئىگىلىك  دهۋرىده  ئابباسىيالر 
باشالنغان.  قىلىش  دېھقانچىلىق  ئۇسۇلدا  زامانىۋى  بىلهن  بۇنىڭ  باشلىغان. 
كىتابالر  كۆپلىگهن  مۇناسىۋهتلىك  ئۆسۈملۈكلهرگه  بېرىپ،  ئهھمىيهت  دېھقانچىلىققا 
يېزىلغان. دۆلهتنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدا بۇغداي، ئارپا، گۈرۈچ، خورما، زهيتۇن، 

ئۈزۈم ۋه پاختا ئىشلهپچىقىرىلغان.

1.2.3.2. سانائهت 

سانائهت  دۇنياسىدا  ئىسالم 
مۇھىم  توقۇمىچىلىق  جهھهتته 
توقۇمىچىلىق  تۇرىدۇ.  ئورۇندا 
دهۋرىده  ئهمهۋىيلهر  ۋه  ئابباسىي 
قايسى  ھهر  قىلغان.  تهرهققى 
رايۇنالردا ئىستىمال ۋه ئىكىسپورت 
يهر  ۋه  كىيىم-كېچهك  ئۈچۈن 
ئاستىغا سالىدىغان رهخت، ياتاقلىق 
توقۇلغان.  رېخى  كهندىر  رهخت، 

سۇغىرىشتا مۇھىم رولى بولغان توسما

خورمىلىق باغدىن بىر كۆرۈنۈش
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قول سانائىتى، پاختا ۋه يىپهك توقۇمىچىلىقى تهرهققى قىلغان. قهدىمقى دهۋرلهردىن 
باشالپ پايانداز، پهردىچىلىك، گىلهمچىلىك ۋه قهغهز ياساشتا ئىشلىتىلىدىغان يىپهك 
ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىران ۋه ئاناتولىيهده ئىشلهپچىقىرىلغان. مۇھىم سانائهت ئۆسۈملۈكلىرى 
بولغان پاختا سۇرىيه، مىسىر ۋه ئىسپانىيهده ئىشلهپچىقىرىلغان. كهندىر ئىشلهپچىقىرىشمۇ 
مۇھىم سانائهت ئۆسۈملۈگى بولغان. مىسىردا قهدىمدىن باشالپ كهندىر تېرىلغان ۋه 

10-ئهسىردىن باشالپ كهندىر تېرىش مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن ئومۇمالشتۇرۇلغان. 
كاھىش،  زاۋۇتى،  قۇرال  ئىشلهپچىقىرىش،  سۇپۇن  قهغهز،  ئهتىر،  سۈيى،  گۈل 
خۇمدان، ئهينهكچىلىك قاتارلىق سانائهت تۈرلىرى قۇرۇلغان. پوالت-تۆمۈر سانائىتى، 
زېغىر، پىچاق، خهنجهر، رهسهتخانا ماتېرىياللىرى، ھهر خىل ياغاچچىلىق ئىشلىرى، 
پهردىچىلىك، چېدىرچىلىق ۋه قهغهز ئىشلهپچىقىرىش خېلى تهرهققى قىلغان. سانائهت 
ئهسلىھهلىرىنىڭ بىر قىسمى دۆلهتنىڭ ئىلكىده، بىر قىسمى شهخسلهرنىڭ ئىلكىده 
بولغان. 795-يىلى باغدادتا كېيىنكى ۋاقىتالردا شىمالىي ئافرىقا ۋه ئهندهلۇستا قهغهز 
ئىمپورت  مۇسۇلمانالردىن  قهغهزنى  ياۋروپا  ۋاقىتالردا  ئۇ  قۇرۇلغان.  زاۋۇتلىرى  ياساش 
قىلغان. ياۋروپادا قهغهز ياساش تېخنىكىسى 13-ئهسىردىن كېيىن بارلىققا كهلگهن. 

1.2.3.3. كانچىلىق (كان بايلىقىنى قېزىش)

ئىسالم دۇنياسىدا تىنچلىقنىڭ بهرپا قىلىنشى بىلهن ئىلگىرى ھهر خىل سهۋهپلهر 
تۈپهيلىدىن تاقىۋېتىلگهن ياكى توختاپ قالغان مهدهن كانلىرى قايتىدىن ئېچىلىپ، 
ھهر خىل مېتالالر ئىشلهپچىقىرىلغان. بۇ كانالردا كۈمۈش، ئالتۇن، مىس، قوغۇشۇن، 
تۆمۈر قاتارلىق مېتالالر ئىشلهپچىقىرىلغان. ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدا 
ئالتۇن  قىلىدىغان  ھهل  ئېھتىياجىنى  يهر)الرنىڭ  باسىدىغان  پۇل  (مېتال  دارپخانا 
مهدهن كانلىرى ئېچىلغان. ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تهرهققى قىلىش باسقۇچىدا غهربىي 
كانلىرى  ئالتۇن  رايۇنىدىكى  كاۋكاز  ۋاقتىدا  تۈگىگهن  زاپىسى  ئالتۇن  ياۋروپانىڭ 
كېپهك  توشۇلغان  ئافرىقىغا  جهنۇبىي  ئوتتۇرا  داۋامالشتۇرغان.  ئىشلهپچىقىرىشىنى 
ئالتۇن، بۇ يهردىكى دارپخانىالرنىڭ ئېھتىياجىنى ھهل قىلغان. ئالتاي، ئورال، كاۋكاز 
ھهتتا داككان يېرىم ئارىلىدىكى مادهن كانلىرىدىن ئىسالم دۇنياسىغا كۆپ مىقداردا 

ئالتۇن توشۇپ كېلىنگهن. 

1.2.4. تىجارهت

ئهھمىيىتى  بهرگهن  سودىغا  دىننىڭ  بۇ  باشالپ،  كهلگهندىن  مهيدانغا  ئىسالم 
بىلهن مۇسۇلمانالرمۇ سودا ئىشلىرىنى تهرققى قىلدۇرغان. يول بىخهتهرلىگىنى ساقالش 
ئۈچۈن ھهر خىل تهدبىرلهر ئالغان. كارۋان ئۆتىدىغان يولالرغا كارۋان-سارايالر بىنا 
قىلغان. باغداد، بهسىره، قاھىره، ئىسكهندهرىيه، كۇفه، شام قاتارلىق شهھهرلهر مۇھىم 
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ئوتتۇرىسىدا  غهرب  بىلهن  شهرق  شهھرى  ئانتاكيا  ئايالنغان.  مهركهزلىرىگه  تىجارهت 
كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغان. سودىگهرلهر بهسىره پورتىدىن يولغا چىقىپ ھىندىستانغا 
بارغان. چىن (جۇڭگۇ) بىلهن دېڭىز سودىسى قىلغان. دۇنيا مال باھالىرىنى بېكىتىشته 
بهسىره ۋه ئىسكهندهرىيه پاي چېكى بازارلىرى ئاساس قىلىنغان. باغدادتا ھهر شهھهر 

ئۈچۈن بىر بازار يېرى قۇرۇلغان. 
مالالرغا  قاتارلىق  تىره)  (ئىشلهنگهن  جۇۋا  تۆمۈر،  ياغاچ،  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم 
بولغان يۇقىرى تهلىۋى، ياۋروپانى دۇنيا تىجارىتىگه يۈزلهندۈرگهن. غهربلىكلهر ئىسالم 
مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  قىلغان.  ئىمپورت  دورىلىرىنى  ئۆسۈملۈك  يىپهك،  دۇنياسىدىن 
تهرهققى قىلىشى بىلهن خهلقئارا سودا دائىرسى كېڭىيىپ، قۇرۇقلۇق ۋه دېڭىز سودىسىمۇ 
تهرهققى قىلغان. ئوتتۇرا ئهسىرده جۇڭگۇ بىلهن ئوتتۇرا شهرق ۋه غهرب دۆلهتلىرى 
يولى  يىپهك  ئۈچۈن  تۇرغانلىقى  ئۇرۇندا  ئاساسلىق  يىپهك  تىجارهتته  ئوتتۇرىسىدىكى 
دۇنياغا مهشھۇر بولغان. فهتىھلهرنىڭ داۋملىشىشى بىلهن يىپهك يولىنىڭ كۆپ قىسمى 
مۇسۇلمانالرنىڭ كونتروللۇقىغا ئۆتكهن. ئىسالم دۇنياسى دېڭىز سودىسىغىمۇ ئهھمىيهت 

بهرگهن.

1.2.5. پۇل

ئىسالمنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋه تارقىلىشى جهريانىدا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئهرهبلهر 
ئىلگىرىدىن تارتىپ، ۋىزانتىيهنىڭ ئالتۇن پۇلى دىنار ۋه ساسانى دۆلىتىنىڭ كۈمۈش 

پۇلى دهرھهمنى ئىشلهتكهن.
ھهزرىتى ئۆمهر ۋه كېيىنكى خهلىپىلهر پۇل ئىسالھاتى ئېلىپ بارغان. مۇسۇلمانالرغا 
ئائىت تۇنجى ئالتۇن پۇل مىالدىنىڭ 696-يىلى ئهمهۋىي خهلىپىلىرىدىن ئابدۇلمهلىك 
ئىقتىسادىي  مۇھىم  ئهمهۋىيلهرنىڭ  بۇ  باستۇرۇلغان.  تهرىپىدىن  مهرۋان  ئىبنى 
تهرهققىياتلىرىدىن بىرسى ئىدى. بۇنىڭ بىلهن ئابدۇلمهلىك ئىبنى مهرۋان دۆلهتنى 
ۋىزانتىيه ئىمپېرىسنىڭ پۇلىغا بولغان بېقىندىلىقتىن قۇتقۇزغان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 

ۋىزانتىيه ئالتۇنىنى ئىشلىتىشمۇ داۋامالشقان. 
ئافرىقىدا  شىمالىي  ئىچىده  يىل   20 كېيىنكى  باستۇرغاندىن  پۇل  ئابدۇلمهلىك 
كارتاجا ۋه كايراۋان شهھهرلىرى، ئهندهلۇس ۋه ئهندهلۇس ئهمهۋىي دهۋرىلىرىده دىنار 
بېسىلغان. ئهمهۋىيلهر دهۋرىگه ئائىت شام ۋه مىسىردىكى دارپخانىالردا پۇل بېسىش 
ئابباسىيالر دهۋرىدىمۇ داۋامالشقان. كېيىن شامدىكى دارپخانا باغدادقا يۆتكهلگهن. بۇ 

ۋاقىتالردا دىنار بېسىش دۆلهتنىڭ ھهممه يېرىگه تارقالغان. 
دهرھهملىرىگه  دۆلىتىنىڭ  ساسانى  فهتھىگىچه  ئىراننىڭ  ۋه  ئىراق  مۇسۇلمانالر 
ھۆكۈمدارنىڭ  تهرىپىده  ئالدى  دهرھهملهرنىڭ  بۇ  ئىشلهتكهن.  پېتى  ئۆز  چېقىلماي 
رهسىمى، ئارقا تهرىپىده ئىككى مۇھاپىزهتچىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئوت ئىبادهتخانىسىنىڭ 
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ئومۇمىي  يهرلهر  غهربىدىكى  مىسىرنىڭ  ۋه  شهرقىي  سۇرىيهنىڭ  ئىدى.  بار  رهسىمى 
يۈزلۈك كۈمۈش پۇل ئىشلهتكهن. ئىسالم دهۋرىده تۇنجى ئىران دهرھهمى ھهزرىتى ئۆمهر 
تهرىپىدىن باستۇرۇلغان. ئىسالم دۆلىتىده بېسىلغان ساسانى دهرھهملىرىنىڭ ئۈستىگه 
بۇتخانىسىنىڭ  ئوت  شاھادهت»،  كهلىمه  «بىسمىلالھ،  ئهگشىپ  ئۆتىشىگه  ۋاقتنىڭ 
ئورنىغا «مىھراپ» قاتارلىق ئىسالمىي سىمۋولالر قويۇلغان. دهرھهم رهسىمسىز ۋه ئهرهب 
ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  زۇبهير،  ئىبنى  ئابدۇلالھ  مۇئاۋىيه،  بېسىلغان.  بىلهن  يېزىقى 
ئالتۇن  خهلىپىلىرى  ئابباسىي  بولغان  مهئمۇنغىچه  ۋه  خهلىپىلىرى  ئهمهۋىي  مهرۋان، 
پۇلالرغا ئىسىم، دارپخانا ئىسىملىرىنى باستۇرماسلىق بىلهن بىرلىكته ناھايىتى ئاز بىر 

قىسمى كۈمۈش پۇلغا ئىسىمىنى باستۇرغان. 
كىچىك  بىرلىكته  بىلهن  دهرھهم  ۋه  دىنار  ئاتالغان.  دهپ  سىككه  پۇلالر  تهڭگه 
پۇل  مهرۋان  ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  ئىشلىتىلگهن.  سىككىلهرمۇ  مىس  ئورنىدا  پۇلالرنىڭ 
ئىسالھاتى ئېلىپ بېرىپ، كۈمۈش ۋه ئالتۇن سىككهلهردىن كېيىن مىس سىككىلهردىمۇ 

ئۆزگهرتىشلهر ئېلىپ بارغان. 
بېسىلغان.  پۇل  مىس  تۇنجى  قىلىنىپ  ئاساس  ئېغىرلىق  بىر  مهلۇم  706-يىلى 
بۇ  دارپخانىالردا  رايۇنلىرىدىكى  قايسى  ھهر  دۇنياسىنىڭ  ئىسالم  دهۋرلهرده  كېيىنكى 

پۇلالر كۆپلهپ بېسىلىپ تارقىتىلغان. 
ۋه  غازى  ئوسمان  ئاقچه  سىككه  تۇنجى  ۋه  پۇل  كۈمۈش  تۇنجى  ئوسمانلىالردا 
ئوغلى ئورخان غازى دهۋرلىرىده بېسىلغان. مىس پۇل (ماركا، مىس پۇل) 1-مۇرات 
دهۋرىده، سۇلتانى دهپ ئاتالغان ئالتۇن پۇل فاتىھ سۇلتان مهھمهت دهۋرىده 1487-

يىلى بېسىلىشقا باشلىغان. 

2. ئىلىم ۋە تهپهككۇر
2.1. ئىسالم ۋه بىلىم 

ھهر مهدهنىيهتنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىگى بولغىنىدهك، ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭمۇ 
ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىگى بار. ھهر مهدههنىيهت ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىگى بىلهن باشقا 
مهدهنىيهتلهردىن پهرقلىنىپ تۇرىدۇ. ئىسالم مهدهنىيىتىدىن ئېغىز ئاچقان ۋاقتىمىزدا، 
بۇ مهدهنىيهتنىڭ ئۆزىگه خاس ئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىگى شهك-شۈبھىسىزكى «ئىلىم» 

چۈشهنچىسىدۇر. 
ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئاساسى مهنبهسى بولغان قۇرئانى-كهرىمده پهيغهمبهرلهرنىڭ 
قاراڭغۇ  ئىنسانالرنى  ۋه  ئىكهنلىگى  رهھبىرى  ئىلىم  بىر  ئۈچۈن  ئىنسانىيهت  پۈتكۈل 
زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا چىقىرىش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهنلىگى بايان قىلىنغان. بۇنىڭ بىلهن 
بىرگه ئىسالم مهدهنىيتى تهتقىقات ۋه تهپهككۇرغا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىدۇ. تهتقىقات 
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ساھهسىده بىر چهكلىمه قويمايدۇ. لېكىن تهتقىقاتنى ئهستايىدىل ۋه مۇستهقىل ئېلىپ 
بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ. قۇرئاننىڭ ئىلىمگه بهرگهن ئهھمىيىتى نهتىجىسىده ئىسالم 
مهدهنىيىتى ئىلىم تهھسىل قىلىشنى بارلىق مۇسۇلمانالرغا پهرز قىلغان. يهنه بۇ بۇيرۇقنى 
چىققان.  ئوتتۇرىغا  سۈپىتىده  مهدهنىيىتى  ئىلىم  بىر  مهدهنىيىتى  ئىسالم  چۆرىدهپ، 
قىممهتلىك  ناھايىتى  كىرىپ،  ئىچكىرلهپ  ساھهلهرگه  ئىلمىي  پۈتۈن  مۇسۇلمانالر 
ئهسهرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇالرنىڭ بۇ خىل تهتقىقاتىنى «دىنىي بىلىملهر» ۋه 

«باشقا بىلىملهر» دهپ ئىككى تېمىغا ئايرىپ قىسقىچه بايان قىلىمىز.

2.1.1. دىنىي بىلىملهر

تهپسىر ۋه قىرائهت

تهپسىر ئىلمىنىڭ مهقسىدى قۇرئانى-كهرىم ئايهتلىرىده مهنىسى ئوچۇق بولمىغان 
ياكى مهنىسىنى چۈشىنىش قىيىن بولغان ئايهتلهرنى ئۆز پىكرى بىلهن چۈشىنىشلىك 
چۈشىنىش  ۋاقتىدا  ھايات  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بېرىشتۇر.  قىلىپ  بايان  قىلىپ 
كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  چۈشهندۈرگهن.  ئۆزى  ئايهتلهرنى  بولغان  تهس 
«مۇپهسسىر» دهپ ئاتالغان ئالمالر بۇ ئىلىم بىلهن مهشغۇل بولغان. ئىسالم دۇنياسىدا 
كۆپلىگهن مۇپهسسىر يېتىشىپ، 100 دىن كۆپ تهپسىر يازغان. مۇپهسسىرلهر ئارىسىدا 
ئهبۇ  كهسىر،  ئىبنى  قۇرتۇبى،  بهيزاۋى،  رازى،  پهخرىددىن  زهمهخشهرى،  تهبهرى، 

سۇئۇد قاتارلىق مهشھۇر مۇپهسسىرلهر بار. 
ئوقۇش ئۇسۇلىنى  گۈزهل  ئهڭ  بىلهن  شهكلى  ئوقۇش  قۇرئاننڭ  ئىلمى  قىرائهت 
تهتقىق قىلىدۇ. بۇ ئىلىم ئىسالم دۇنياسى ئىچىده مىسىر، ئهندهلۇس ۋه تۈركىيهده ئهڭ 

تهرهققى قىلغان. 

ھهدىس

رىۋايهت  قىلىپ  تېما  سۆز-ھهرىكهتلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهدىس 
پهيغهمبهر  مۇسۇلمانالر  ئىلىمدۇر.  بىر  باھااليدىغان  ئايرىپ  تۈرلهرگه  ۋه  قىلىدىغان 
قوبۇل  دهپ  مهنبه  ئىككىنچى  كېيىنكى  قۇرئاندىن  سۆزلىرىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
قىلغانلىقى ئۈچۈن 8-ئهسىرنىڭ بېشىدىن باشالپ بۇالرنى يېزىپ قالدۇرغان. ئاخىرىدا 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئائىت ئىكهنلىگى ئېنىقالنغان يۈزمىڭلىغان رىۋايهت ئىچىدىن 
توغرا ياكى توغرىغا ئهڭ يېقىن بولغانلىرىنى تالالپ، بۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھهدىس 

كىتابلىرىنى بارلىققا كهلتۈرگهن. 
«كۇتۇبى  ئاتالغان  دهپ  كىتاب  ئالته  مهشھۇرلىرى  ئهڭ  كىتابلىرىنىڭ  ھهدىس 
ھهنبهلنىڭ  ئىبنى  ئهھمهت  سهھىھى،  مۇسلىمنىڭ  بۇخارى،  بۇالر،  سىتته»دۇر. 

مۇسنهدى، ئىبنى ماجه، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد ۋه نهسائىنىڭ سۈنهنىدۇر. 
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فىقىھ (ئىسالم قانۇنى) 

شهخس ۋه جهمئىيهتكه مۇناسىۋهتلىك قانۇنىي مهسىلىلهرنى تهتقىق قىلىدىغان بىر 
ئىلىمدۇر. بۇ ساھهده تهتقىقات ئېلىپ بارغۇچىالر فاقىھ دېيىلىدۇ. فىقىھ دىنىي بىلىملهر 
ئارىسىدا ئهڭ تهرهققى قىلغان ۋه ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىگى بولغان بىر ئىلىمدۇر. 
بارلىققا  تهرهققىياتالر  ئاالھىده  ساھهسىده  ئىلىم  بۇ  ئارىسىدا  12-ئهسىرلهر  ۋه   -8
كهلگهن. بۇ دهۋرده قۇرئان ۋه ھهدىسنى ئاساس قىلىپ بهزى قاراشالرنى ئوتتۇرىغا 
ئوتتۇرىغا  بۇالر  چىققان.  يېتىشىپ  ئالىملىرى  فىقىھ  پهرقلىق  بىر-بىرىدىن  قويغان 
مهزھهپلىرىنى  فىقىھ  ئاتالغان  بىلهن  ئىسمى  ئۆز  يىلالردا  كېيىنكى  قاراشالر  قويغان 
بارلىققا كهلتۈرگهن. پهرقلىق مهزھهپلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، ئىسالم دىنىنىڭ پىكىر 

ئهركىنلىكىگه ئهھمىيهت بهرگهنلىگىنىڭ بىر نهتىجىسى ئىدى. 
بالقان،  ئاناتولىيه،  ئاسىيا،  ئوتتۇرا  مهزھىپى،  ھهنهفىي  جهھهتتىن  جۇغراپى 
ھىندىستانغا؛ مالىكى مهزھىپى شىمالىي ئافرىقا، ئهندهلۇسقا؛ شافىئىي مهزھىپى مىسر 

ۋه ھىندونېزىيگه؛ ھهنبهلىي مهزھىپى ئهرهبىستانغا كهڭ تارقالغان. 

كاالم

ۋه  قازا  پهيغهمبهرلىك،  بىرلىكى،  بارلىقى،  (ئالالھنىڭ  ئېتىقادىي  ئىلمى،  كاالم 
قهدهر، جهننهت، جهھهننهم قاتارلىق) مهسىلىلهرده ئىنسانالر دۇچ كهلگهن شۈبھه ياكى 
بۇ ھهقته ئوتتۇرىغا قويۇلغان خاتا چۈشهنچىلهرنى تۈزىتىش مهقسىتىده بارلىققا كهلگهن. 
مۇسۇلمانالر فهتىھلهر ئارقىلىق ھهر خىل تۇپراقالرنى ھاكىمىيهت دائىرسىگه قوشقاندىن 
كېيىن ھهر خىل دىنالردىن كۆپ سانلىق ئىنسانالر ئىسالمىيهتكه كىرگهن. بۇ ئىنسانالر 
پۈتۈنلهي  ئادهتلىرىنى  دىنلىرىنىڭ  ئىلگىرىكى  ئهمما  بولسىمۇ،  بولغان  مۇسۇلمان 
چىقارغان.  كهلتۈرۈپ  مهسىلىلهرنى  يېڭى  ئهھۋالى  بۇ  ئۇالرنىڭ  تاشلىۋېتهلمىگهن. 
يېڭى مۇسۇلمان بولغانالر ئوتتۇرىسىدا ئىسالم ئهقىدىسىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان بهزى 
قاراشالرنى ھىمايه قىلىدىغانالر كېلىپ چىققان. ئۇالر قۇرئاننى بۇ قاراشالر ئاساسىدا 
ئىزاھالشقا باشلىغان. بۇ خهلقنىڭ ئىچىدىن چىققان بهزى ئالىمالر بۇ قاراشتىكىلهرنى 
تهنقىد قىلىپ، بۇ قاراشالرنىڭ خاتالىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشقان. بۇنىڭ بىلهن 
كاالم ئىلمىنىڭ ئاساسى قۇرۇلغان. تۈرك قهۋمىدىن بولغان ئهبۇ مهنسۇر ماتۇرىدى ۋه 
ئهبۇ ھهسهن ئهشئهرى كاالم ئالىملىرىنىڭ ئالدىن قاتارىدىكى كىشىلىرىدۇر. ۋاقىتنىڭ 
ئۆتىشى بىلهن بۇالرنىڭ قاراشلىرى ئهتراپىدا ئىككى بۈيۈك ئېقىم شهكىللهنگهن. بۇ 

ئېقىمالر ماتۇرىدىلىق ۋه ئهشئارىلىقتىن ئىبارهت. 
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تهسهۋۋۇپ

قوبۇل  تهرىپىدىن  شهخسلهر  پرىنسىپلىرىنىڭ  ئهخالقى  ئىسالمنىڭ  تهسهۋۋۇپ 
قىلىنىپ، ئهمىلىيهتته ئىجرا قىلىنىشىنى مهقسهت قىلىدىغان بىر ئىلىمدۇر. تهسهۋۋۇپى 
مۇسۇلمان  بولمىغان  ئهرهب  بولۇپمۇ  قىلغان.  تهرهققى  دهۋرىده  ئابباسىيالر  قاراشالر 
پهيغهمبهر  ۋه  ئالالھ  تهسهۋۋۇپتا  بولۇشتا  بۇنداق  تارقالغان.  كهڭ  ئارىسىدا  خهلقلهر 

سۆيگۈسىنى ئاساسىي مهقسهت قىلغان تهبلىغ ئۇسۇلى مۇھىم رول ئوينىغان. 
ئىسالم دۇنياسىدا كۆپ ساندا مۇتهسهۋۋۇپ يېتىشىپ چىققان. كۆپ ساندا تهسهۋۋۇپقا 
مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهر يېزىلغان. بهيازىدى بهستامى، جۇنهيدى بهغدادى، مهۋالنا 
رۇمى، يونۇس ئهمره، ھاجى بهكتاشى ۋهلى قاتارلىق كىشىلهر تۈرك ۋه ئىسالم دۇنياسىدا 
يېتىشكهن مهشھۇر مۇتهسهۋۋۇپالردۇر. تهسهۋۋۇپتىن باتىل، خۇراپى ئهقىدىلىك شهخس 
ئهمگهك  ئىشلهش،  مهسىلهن،  بولغان.  ۋاقىتالرمۇ  كهتكهن  پايدىلىنىپ  گۇرۇپالر  ۋه 
قىلىش ئىسالمنىڭ قاتتىق تهكىتلهيدىغان تهۋسىيهلىرىدىن بىرى بولسىمۇ، ئهمما ئۆزىنى 
تهسهۋۋۇپ ئهھلى دهپ قارايدىغان بهزى كىشىلهر، ئۆز پىكىرلىرى بىلهن ئىنسانالرنى 
ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر  كىشىلهر  بۇ  يهنه  قىلغان.  تهشۋىق  يوقسۇللۇشۇشقا 
ئاشقان  چېكىدىن  مۇقهددهسلهشتۈرۋهتكىنىدهك،  ئىسانى  ھهزرىتى  خرىستىئانالرنىڭ 
ماختاشالر بىلهن يېرىم ئىالھ دهرىجىسىگه كۆتىرىۋهتكهن. لېكىن ھهقىقى مۇتهسهۋۋۇپالر 

بۇخىل پىكىرلهرگه قارشى چىققان.

2.1.2. باشقا بىلىملهر

تارىخ

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا تارىخ ھهققىده تۇنجى ئهسهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
پهيغهمبهر  نهتىجىسىده  ئىشتىياق  بۇ  چىققان.  ئوتتۇرىغا  مهقسىتىده  بىلىش  ھاياتىنى 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋه مۇسۇلمانالرنى قوغداش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئۇرۇشالر 
بايان قىلىنغان سىيرهت، مهغازى ئهسهرلىرى بارلىققا كهلگهن. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن 
مۇسۇلمانالر تارىخقا كهڭ دائىرىدىن قاراشقا باشلىغان. بۇنىڭ نهتىجىسىده مۇسۇلمان 
بارلىققا  ئهسهرلىرى  تارىخ  ئومۇمىي  يېزىلغان  بىرلىكته  تارىخى  خهلقلهرنىڭ  باشقا  ۋه 
ئاساسى  تارىخىنى  دۆلهتلهرنىڭ  ۋه  رايۇن  شهھهر،  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  كهلگهن. 
دهپ  تارىخى  خانىدان  ۋه  رايۇن  شهھهر،  بۇالر  يېزىلغان.  ئهسهرلهرمۇ  قىلغان  تېما 

ئاتالغان.
شۇغۇللىنىشنىڭ  بىلهن  تارىخ  قىسمى  كۆپ  تارىخشۇناسالرنىڭ  مۇسۇلمان 

مهقسىدىنىڭ ئۆتمۈشتىن ئىبرهت ئېلىش ئىكهنلىگىنى بايان قىلغان. 
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ئۇالر ھادىسىلهرنى سهۋهپ ۋه نهتىجه بىلهن تهتقىق قىلىشقا ئهھمىيهت بهرگهن. 
بۇنىڭ بىلهن بىرگه سهۋهپ-نهتىجه ئۈستىده توختالماي، ھادىسىلهرگه مۇناسىۋهتلىك 
بارلىققا  تارىخچىالرمۇ  قىلغان  كۇپايه  بىلهن  قالدۇرۇش  خاتىره  پهقهت  رىۋايهتلهرنى 

كهلگهن. 

جۇغراپىيه

جۇغراپىيه، مۇسۇلمانالر ئهڭ كۆپ ئهھمىىيهت بهرگهن ۋه دۇنيا مىقياسىدا تۆھپه 
قوشقان بىر ئىلىم تۈرىدۇر. بۇ ساھهده ئهرهب، پارىس (ئىران) ۋه تۈرك قهۋملىرىدىن 
جۇغراپىيشۇناس ئالىمالر كۆپ ساندا ئهسهر يېزىپ قالدۇرغان. مۇسۇلمان جۇغراپىيشۇناسالر 
گرىك ۋه رىم جۇغراپىيشۇناسلىرىدىن كۆپ دهرىجىده ئېشىپ چۈشكهن. مهسىلهن، 
سىرى  خهرىتىسىنىڭ  دۇنيا  سىزغان  رهئىس  پىرى  جۇغراپىيىشۇناسى  تۈرك  مهشھۇر 
كۈنىمىزدىمۇ ئېچىلمايۋاتىدۇ. ئهل ئىدرىسى، ئهبۇ ئۇبهيده ئهل بهكرى، ئهل بىرونى، 

ياقۇت ئهل ھهماۋى قاتارلىق كىشىلهر دۇنياغا مهشھۇر جۇغراپىيسشۇناس ئالىمالردۇر.

پهلسهپه 

مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى پهلسهپه ساھهسىدىكى تۇنجى تهتقىقات، مۇسۇلمانالرنىڭ 
يۇنان پهلسهپىسى بىلهن تونۇشىشىدىن كېيىن بارلىققا كهلگهن. كىندى، ئىبنى سىنا، 
فارابى، ئىبنى باجه، ئىبنى تۇپهيل، ئىبنى رۇشد قاتارلىق مۇسۇلمان پهيالسوپالر مۇھىم 
ئهسهرلهرنى يېزىپ قالدۇرغان. ياۋروپالىقالر يۇنان پهلسهپهسىنى ئۇالرنىڭ ئهسىرىنى 
ئوقۇپ ئۆگهنگهن. بولۇپمۇ ئىبنى رۇشدنىڭ دىن بىلهن ئهقىلنى يېقىنالشتۇرۇشتىكى 
تىرىشچانلىقى يهھۇدى ۋه خرىستىئان ئىالھىيهتچىلىرىگه قاتتىق تهسىر كۆرسهتكهن. 
ئىسالم دۇنياسىدا پهلسهپىگه ياخشى قارىمايدىغان ۋاقىتالرمۇ بولغان. بۇ پىكىرنى 
مهشھۇر  ياشىغان  11-ئهسىرده  ۋهكىلى  مهشھۇر  ئهڭ  قىلغۇچىالرنىڭ  تهشهببۇس 
ئېلىپ «تهھاپهتۇل  تىلغا  تۇراقسىزلىقىنى  پهلسهپهچىلهرنىڭ  ئۇ  ئىدى.  غهززالى  ئالىم 
رۇشد  ئىبنى  پهيالسوپ  مهشھۇر  ئهندهلۇسلۇق  يازغان.  ئهسهر  بىر  ناملىق  فهالسىفه» 
ئېلىپ،  قهلهمگه  ئهسهر  بىر  قارشى  كىتابىغا  غهززالىنىڭ  ۋه  مۇھىملىقى  پهلسهپىنىڭ 

غهززالىغا جاۋاب بهرگهن. 

ماتېماتكا

ماتېماتكىدۇر.  بىرى  ساھهلىرىدىن  ئىلىم  بهرگهن  ئهھمىيهت  كۆپ  مۇسۇلمانالر 
قىبلىنىڭ بېكىتىلىشى، ناماز ۋاقىتلىرىنى بهلگىلهش، مىراسنى تهقسىم قىلىش قاتارلىق 
مهسىلىلهر مۇسۇلمانالرنى ماتېماتكىنى تهتقىق قىلىشقا تۈرتكه قىلغان. ماتېماتكا تهتقىقاتى 
ئهمهۋىيلهر دهۋرىده باشلىنىپ، ئابباسىيالر دهۋرىگه كهلگهنده تهرهققى قىلغان. دۇنياغا 
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مهشھۇر ماتېماتكىچىالردىن خارهزمى، تۈرك ماتىماتكىچىسى ئىبنى تۈركنىڭ تهتقىقاتى 
بىلهن تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه چىققان. 

كۈنىمىزده  قوشقان.  تۆھپىلهرنى  مۇھىم  ئىنسانىيهتكه  ماتېماتكىچىالر  مۇسۇلمان 
قۇرغان.  مۇسۇلمانالر  ئاساسنى  سىىستېمىسنىڭ  سان  ئىشلىتىلىۋاتقان  دۇنيادا  پۈتۈن 
نۆل (0) نى مۇسۇلمانالر كهشىپ قىلغان. يهنه ئالگېبرانىمۇ مۇسۇلمان ماتېماتكىچىالر 

ئىجاد قىلغان. 

ئاسترونومىيه 

مۇسۇلمانالر ماتېماتكىغا ئوخشاش ئاسترونومىيه ئىلمىگىمۇ دهسلهپكى ۋاقىتالردىن 
باشالپ ئهھمىيهت بهرگهن. بۇ ساھهدىكى تهتقىقات ئهمهۋىي ھۆكۈمدارى ئابدۇلمهلىك 
دهۋرىده باشلىنىپ، ئابباسىيالر دهۋرىده تهرهققى قىلغان. بولۇپمۇ 11-ئهسىرده ئهڭ 
پارالق دهۋرىگه كهلگهن. بۇ دهۋرده كۆپلىگهن ئاسترونومى ئالىمى يېتىشىپ، قىممهتلىك 
ئۆلچهش  ۋاقىت  فهزارى  مۇھهممهد  سارايىدا  قالدۇرغان. ئابباسىي  يېزىپ  ئهسهرلهرنى 
ئهسۋاپى ئۇستۇرالپ (تېلىسكوپ)نى ئىجاد قىلغان. مىسىردا ئهل ھاكىم، ئهندهلۇستا 
ئاسترونومى  قاتارلىقالر  تۇسى  نهسىرۇددىن  بىرونى،  شهرقىده  ئىسالم  زهركهلى، 
ساھهسدىكى مهشھۇر ئالىمالردۇر. مهسىلهن، تۈركىستانلىق بىرونى گالىلىدىن 100 يىل 
ئىلگىرى يهر شارىنىڭ قۇياش ئهتراپىدا ئايلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان. ئوسمانلىالر 
دهۋرىده ئهلى قۇشچۇ، سىنان پاشا ۋه قادىزاده قاتارلىق ئالىمالر ئاسترونومىيه ساھهسىده 

مۇھىم تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بارغان. 

فىزىكا

قىلغان.  تهرهققى  ئىچىده  بىلىملىرى  تهبىئهت  فىزىكا  تارىخىدا  ئىلىم  ئىسالم 
مۇسۇلمان ئالىمالر بۇ ساھهده مۇھىم تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بارغان. مهسىلهن، مۇسۇلمان 
ئىلگىرى  يىل   100 ئهينىشتېيىندىن  نهزىرىيىسى»نى  «نىسپىيلىك  كىندى  ئالىمى 
كۈنىمىزدىكى  ھهققىدىكى  سىستېمىسى  كۆرۈش  ھهيسهم  ئىبنى  قويغان.  ئوتتۇرىغا 
 400 كهپلهردىن  رۇشد  ئىبنى  ئالغان.  تىلغا  باشلىرىدا  11-ئهسىرنىڭ  مهلۇماتالرنى 
ئېيتقان.  بارلىقىنى  فونكىسيىسى  كۆرۈش  تهبىقىسىنىڭ  تور  كۆزنىڭ  ئىلگىرى  يىل 
قىلغان.  ئىجاد  مۇسۇلمانالر  سائهتنىمۇ  تۇنجى  قىلىدىغان  ھهرىكهت  مىخانىكىلىق 
تۇنجى قېتىملىق ئۇچۇش سىناقلىرىنىمۇ يهنه مۇسۇلمانالر قىلغان. ئهندۇلۇسلۇق ئىبنى 
فىرماس، ئوسمانلى دۆلىتى ئالىملىرىدىن ھهزارفهن ئهھمهت چهلهبى ياسىغان سايمان 

ئارقىلىق مهلۇم ئېگىزلىككه ئۇچۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان.
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خېمىيه

ئالىمالر  مۇسۇلمان  يهنه  قىلىشىغا  تهرهققى  ئىلمىنىڭ  خېمىيه  زامان  ھازىرقى 
ساھهسىنىڭ  ئىلىم  بۇ  قاتارلىقالر  رازى  ھهييام،  ئىبنى  جابىر  قىلغان.  باشالمچىلىق 
قۇرغۇچىلىرى ھېسابلىنىدۇ. نىترىك كىسالتىسىنى تۇنجى قېتىم جابىر ئىبنى ھهييام 
ئىشلهتكهن. يهنه بهزى مۇسۇلمان خېمىيهچىلهر خېمىيهۋى ماددىالرنىڭ ھهجمى ۋه 
ئېغىرلىقىنى ئۆلچهش ئۈچۈن نازۇك تارازىالرنى ئىجاد قىلغان. يهنه ئىلگىرى كۆرۈلۈپ 

باقمىغان تېمىتىش ئۇسۇللىرىنىمۇ بارلىققا كهلتۈرگهن. 

تىب (مېدىتسىنا)

مۇسۇلمان  ۋاقىتتا  ئهينى  بهرگهن.  ئهھمىيهت  ئىلىمالرغىمۇ  تىببى  مۇسۇلمانالر 
ساھهدىكى  تىببى  مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىدى.  (دوختۇر)  ھهكىم  قىسمى  بىر  ئالىمالرنىڭ 

تهتقىقاتى غهربنى ھهيران قالدۇرغان. بۇنىڭ تهسىرى 18-ئهسىرگىچه داۋامالشقان. 
دوختۇرالرنىڭ  ھىنت  ۋه  گرېك  ساھهده  تىببى  دوختۇرالر  مۇسۇلمان  دهسلهپته 
باشقىالرنىڭ  تهتقىقاتتا  بۇ  كېيىن  ۋاقىتتىن  قىسقا  لېكىن  پايدىالنغان.  تهتقىقاتىدىن 
سىنانىڭ  ئىبنى  مهسىلهن،  قويغان.  ئوتتۇرىغا  تهتقىقاتالرنى  يېڭى  ئۆتۈپ،  ئالدىغا 
«قانۇن» ناملىق كىتابى بۇ جهھهتته مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. تىب تارىخىدا ئاالھىده 
ئهھمىيهتكه ئىگه بولغان قان ئايلىنىش سىستېمىسىنى مۇسۇلمان دوختۇر ئىبنى نهفىس 
كهشىپ قىلغان. مىكروپنى تۇنجى قېتىم پاستهردىن 400 يىل ئىلگىرى تۈرك ئالىم 
ۋه مۇتهسهۋۋۇپ ئاقشهمسهددىن ئىجاد قىلغان. كۈنىمىزدىكى زامانىۋى مېدىتسىنانىڭ 

قۇرۇلىشىدا مۇسۇلمان ئالىمالر بۈيۈك تۆھپه قوشقان.

2.2. تهلىم-تهربىيه پائالىيهتلىرى

كهلگهندىن  مهيدانغا  ئىسالم 
ئوقۇ-ئوقۇتۇش  مۇسۇلمانالر  باشالپ 
بهرگهن.  ئهھمىيهت  ئاالھىده  ئىشلىرىغا 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئهۋۋهل  ئهڭ 
مهسئۇل  تهربىيلهشكه  جهمئىيهتنى 
ئىدى.  ئوقۇتقۇچى  بىر  بولغان 
دهۋرى  مهككه  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
(610-622)ده ئىنسانالرغا ئىسالمىيهتنى 
ساھابىالرنىڭ  بهزى  ئۈچۈن  بىلدۈرۈش 
ۋه  بازار  ھويلىسى،  كهبه  ئۆيلىرى، 
يهرمهنكه قاتارلىق يهرلهرنى ئىشلهتكهن.  قاراتاي مهدرىسىسىدىن بىر كۆرۈنۈش
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نهبهۋى)نى  (مهسجىدى  مهسجىدى  پهيغهمبهر  ئىشنى  تۇنجى  كېيىن  ھىجرهتتىن 
سېلىشتىن باشلىغان. بۇ مهسجىدنىڭ «ئهسھابى سۇففه» دهپ ئاتىلىدىغان قىسمى 
ۋاقىتالردا  بهزى  سۇففه»ده  «ئهسھابى  ئايرىلغان.  ئۈچۈن  ئشلىرى  ئوقۇ-ئوقۇتۇش 
قۇرئان  چىقىرىدىغان،  ساۋاتنى  بهرگهن.  دهرس  بىۋاسته  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 

ئايهتلىرىنى ئۆگۈتۈپ ئىزاھاليدىغان ئوقۇتقۇچىالر بارلىققا كهلگهن.
«ئهسھابى سۇففه»نىڭ يېنىدا مهسجىدلهرنىڭ ناماز ئۈچۈن ئايرىلغان قىسمىدا 
ئوقۇتۇش پائالىيهتلىرى قىلىنغان. ئىسالم دۇنياسىدا جامى، مهسجىدلهر ئهسىرلهردىن 
تارتىپ ئىبادهت ماكانى بولۇش بىلهن بىرگه مهكتهپلىك ۋهزىپىسىنىمۇ داۋامالشتۇرۇپ 
كهلگهن. جامىالردا تهپسىر، ھهدىس، فىقىھ، قاتارلىق دىنىي بىلىملهر بىلهن بىرلىكته 

ئهدهبىيات، تىب، ئاسترونومى، ماتېماتكا قاتارلىق پهنلهرمۇ ئۆگۈتۈلگهن. 
ئىسالم تارىخىدا «ئهسھابى سۇففه» ۋه مهسجىدلهرنىڭ سىرتىدا ئوقۇ-ئوقۇتۇش 
پائالىيهتلىرىنى ئېلىپ بارىدىغان يهرلهرمۇ قۇرۇلغان. بۇالر كۈتتابالر، سارايالر، كىتاب 
مهدرىسه  ۋه  زاۋىيه  تهككه،  سورۇنالر،  ئهدهبى  ئۆيلىرى،  ئالىمالرنىڭ  دۇكانلىرى، 

قاتارلىقالردىن ئىبارهت ئىدى.
يهرلهرده  بۇ  ئوخشايدۇ.  مهكتهپلهرگه  باشالنغۇچ  كۈنىمىزدىكى  بۇالر  كۈتتابالر: 
دىنىنىڭ  ئىسالم  ۋه  قۇرئانى-كهرىم  بىلىملىرى،  ئاساسى  ماتېماتكا  ئوقۇش-يېزىش، 
بارغانسېرى  سانى  كۈتتاپالرنىڭ  دۇنياسىدا  ئىسالم  ئوقۇتۇلىدۇ.  مهزمۇنلىرى  ئاساسى 

كۆپهيمهكته. 
سارايالر: دۆلهت رهئىسلىرى ۋه باشقا رهھبهرلهر تۇرىدىغان سارايالردا مۇئهددىپ 
دهپ ئاتىلىدىغان ئوقۇتقۇچىالر مهۋجۇت ئىدى. بۇ كىشىلهر ھۆكۈمدارالرنىڭ بالىلىرىنى 

تهربىيلىگهن. 
پۈتۈن  ئهگىشىپ  قىلىشىغا  تهرهققى  مهدهنىيىىنىڭ  ئىسالم  دۇكانلىرى:  كىتابچى 
شهھهرلهرده كىتابچى دۇكانلىرى ئېچىلغان. بۇ دۇكانالردا زىيالىالر بىر يهرگه كېلىپ 
ھهر خىل مهسىلىلهرنى مۇزاكىره قىلغان. بۇ سهۋهپتىن دۇكانالر تىجارهت ئۈچۈن مۇھىم 

بولغىنىدهك، تهلىم تهربىيه ئىشلىرى ئۈچۈنمۇ مۇھىم بولغان.
تهربىيلهيدىغان  ئوقۇتقۇچى  ئۆيلىرىنى  ئالىمالر  بهزى  ئۆيلىرى:  ئالىمالرنىڭ 
مهكتهپكه ئايالندۇرغان. بۈيۈك تۈرك ھهكىمى ئىبنى سىنا ئاخشاملىرى ئۆيىده كۆپلىگهن 

كىشىلهرنى تىبقا مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهر ئوقۇتقان. 
خهلىپه  سورۇنالردا  بۇ  تارقالغان  كهڭ  دهۋرىده  ئابباسىيالر  سورۇنالر:  ئهدهبىي 
ۋه ۋهزىرلهرنىڭ نازارىتىده دهۋرنىڭ مهشھۇر ئالىملىرى ئىلمىي مهسىلىلهرنى مۇزاكىره 

قىلىش ئۈچۈن بىر يهرگه توپالنغان. 
مهدرىسىلهر: ئىسالم دۇنياسىدا تهلىم-تهربىيه خىزمهتلىرىنى ئهتراپلىق ۋه پىالنلىق 
ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن مهدرىسىلهر قۇرۇلغان. كۈنىمىزدىكى ئۇنېۋېرىستېتالرغا ئوخشايدىغان 
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بۇ ئهسلىھهلهرنى تۇنجى قېتىم سهلجۇق سۇلتانى ئالپارسالن قۇرغان. بۇ مهدرىسىلهر 
ماخمۇت  غهزنهلىك  ئىلگىرى  ئالپارىسالندىن  ئاتالغان.  دهپ  مهدرىسىلىرى  نىزامىيه 
مائارىپ ئهسلىھهلىرى  مهدرىسىگه ئوخشاش  نىشاپۇردا  غهزنىده، ئىنىسى ئهمىر ناسىر 
قۇرغان. ئهمما بۇالر مهدرىسىگه ئوخشاش سىستېمىلىق بولمىغان. مهدرىسىلهرده دىنىي، 
پهننىي بىلىملهر، تىل ۋه ئهدهبىيات ئوقۇتۇلغان. بۇ مۇئهسسهسهلهر ناھايىتى تىزلىكته 
ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهممه تهرىپىگه تارقالغان. مهدرىسىلهر دهرسخانىلىرى، ئوقۇغۇچى 
ياتاقلىرى، مهسجىد، دوختۇرخانىلىرى، ھامماملىرى، ئاشخانا ۋه كۈتۈپخانىلىرى بىلهن 

كۈنىمىزدىكى ئۇنېۋېرىسىتېىتالرغا ئوخشىغان. 
خىزمهتلىرى  تهلهم-تهربىيه  ئورگانلىرىدا  مائارىپ  ئۆتۈلگهن  سۆزلهپ  يۇقىرىدا 
ھهقىقهتنى  ئىشچان،  مهسئۇلىيهتچان،  تهشهببۇسكار،  ئېتىقادلىق،  بىرگه  بىلهن 
تىرىشچانلىق  يېتىشتۈرۈشكه  ئىنسانالر  تۇرىدىغان  يىراق  خاتالىقتىن  ئىزدهيدىغان، 
كۆرسىتىلگهن. ئايالالرمۇ تهلىم-تهربىيه خىزمهتلىرىدىن پايدىالنغان. ھهر تۈرلۈك بىلىم 
ساھهلىرىده مهشھۇر بولغان بهزى ئايالالر تهلىم-تهربىيهگه مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهرده 

ئىسمى تىلغا ئېلىنغان. 
تهلىم-تهربىيه خىزمهتلىرىنى دۆلهتكه قارىغاندا خهلق تېخىمۇ كۆپ راۋاجالندۇرغان. 

بۇ خىزمهتلهرنى قىلىش ئۈچۈن كۆپ ساندا ۋهقىپ قۇرۇلغان. 

2.3. ئىسالم دۇنياسىدا كىتاب ۋه كۈتۈپخانىالر

جهمئىيهتته  چاغدا  بولغان  نازىل  قۇرئانى-كهرىم  ئهلهيھىسساالمغا  پهيغهمبهر 
ئوقۇش ۋه يېزىشنى بىلىدىغانالر ناھايىتى ئاز ئىدى. بۇنىڭ بىلهن بىرگه جهمئىيهتته 
يېزىق مهدهنىيىتىمۇ مهۋجۇد ئهمهس ئىدى. پهيغهمبهر ئهلهيھىسسالم قۇرئان ئايهتلىرىنى 
تېكىستالر  يېزىقچه  تهرهپتىن  بىر  قۇرئان  بىلهن  بۇنىڭ  بهرگهن.  ئهھمىيهت  يېزىشقا 
ئوقۇش،  ئىچىدىن  ئهسىرلهر  مۇشرىك  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بولسا،  قوغدالغان  بىلهن 
يهنه  قىلىنغان.  مهسئۇل  چىقىرىشقا  ساۋادىنى  مۇسۇلمانالرنىڭ  بىلىدىغانالر  يېزىشنى 
بېرىلگهن.  ئهھمىيهت  بولىشىغا  يېزىقچه  كېلىشىمالرنىڭ  تۈزۈلگهن  بىلهن  مۇشرىكالر 
بۇالرنىڭ  يېزىلغان.  مهكتۇپالر  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت  ئىسالمغا  رهئىسلىرىنى  دۆلهت 
ئهھمىيهت  قانچىلىك  مهدهنىيىتىگه  يېزىق  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ھهممىسى 

بهرگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 
مهدهنىيىتى  يېزىق  ئارىسىدا  مۇسۇلمانالر  كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر 
تىزلىكته تهرهققى قىلغان. تۆت خهلىپه دهۋرىده ئالدى بىلهن قۇرئانى-كهرىم كىتاب 
بېرىلگهن.  ئهۋهتىپ  يهرلهرگه  بولغان  ھاكىم  مۇسۇلمانالر  كۆپهيتىلىپ،  شهكلىده 
قىلىش  غهيرهت  ئۈچۈن  توپالش  سۈننىتىنى  ۋه  ھاياتى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر 
نهتىجىسىده سىيرهت (تهرجىمىھال) ۋه ھهدىس كىتابلىرى ئوتتۇرىغا چىققان. ۋاقىتنىڭ 
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ئۆتىشى بىلهن ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدا ئالىمالر، يۇقىرىدا سۆزلهپ 
ئۆتۈلگهن ساھهلهرده كۆپلىگهن ئهسهر يېزىپ قالدۇرغان. 

ئابباسىيالر دهۋرىده يۇنان، پارىس (ئىران) ۋه ھىندى مهدهنىيىتىدىن پهلسهپه، 
ئاستىرنومى، تىب ۋه ئهدهبىياتقا مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهر ئهرهبچىگه تهرجىمه قىلىنغان. 
بۇنىڭ ئۈچۈن ئابباسىيالرنىڭ پايتهختى باغدادتا «بهيتۇل ھىكهم» (ھېكمهت ئۆيى) 
بىر  بار  كىتابى  كۆپ  يېنىغا  مهركهزنىڭ  قۇرۇلغان.  مهركىزى  تهتقىقات  ئاتالغان  دهپ 
سالغان.  كۈتۈپخانه  خۇسۇسى  ئالىمالرمۇ  ۋه  ھۆكۈمرانالر  يهنه  سېلىنغان.  كۈتۈپخانا 
شهھهرگه  بىر  بار  كۈتۈپخانىسى  مىقداردا  كۆپ  ئهسىرده  ئوتتۇرا  باغداد  نهتىجىده 
ئايالنغان. باغداد بۇ ئاالھىدىلىگى بىلهن ئىسالم دۇنياسى ۋه پۈتۈن دۇنيادا كىتاب ۋه 

كۈتۈپخانىسى ئهڭ كۆپ بولغان شهھهر دهپ تونۇلغان.
1258-يىلى موڭغۇلالر باغداتنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن شهھهرگه ئوت قويۇپ 
ئايالنغان.  كۈلگه  قىسمى  كۆپ  كۈتۈپخانىالرنىڭ  ۋه  كىتاب  بىلهن  كۆيدۈرۋېتىشى 
ئىسالم دۇنياسىدا باغدادقا ئوخشاش ھاكىمىيهت مهركىزى بولغان ھهر شهھهرده چوڭ 
-10 كۈتۈپخانىسى،  ساراي  قاھىرهدىكى  دهۋرىده  فاتىمىالر  سېلىنغان.  كۈتۈپخانىالر 
كۈتۈپخانىسىغا  ساراي  قۇرتۇبادىكى  پايتهختى  ئهمهۋىلهرىنىڭ  ئهندهلۇس  ئهسهرده 
مىڭلىغان كىتابالر قويۇلغان ئىدى. كايراۋان، ماراكهش، ئىشبىلىيه، تۇلهيتۇال، بۇخارا، 
سهمهرقهنت، ھىرات، غهزنه قاتارلىق ھاكىمىيهت مهركهزلىرىدىمۇ كىتابى كۆپ بولغان 

كۈتۈپخانىالر قۇرۇلغان. 
مهدرىسىسىنى  نىزامىيه  ئۆتكىنىمىزدهك،  سۆزلهپ  يۇقىرىدا  تۈركلىرى  سهلجۇق 
قۇرۇپ، ئىسالم دۇنياسىغا ئۈلگه تىكلهپ بهرگهن. مهدرىسه قۇرۇش بىلهنال قالماي، 
ۋه  مۇسۇل  بهسىره،  بهلىخ،  رهي،  ھىرات،  ھهمهدان،  ئىسپاھان،  مهرۋى،  نىشابۇر، 

بۇخارا قاتارلىق شهھهرلهرده ھهر مهدرىسنىڭ يېنىغا بىر كۈتۈپخانا سالغان. 
ئاناتولىيه سهلجۇقلىرىمۇ ئوخشاش پائالىيهت قىلغان. مهدرىسه ۋه كۈتۈپخانىالرنىڭ 
ئېھتىياجىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن ۋهقىپلهر قۇرغان. ھىندىستاندا ھاكىمىيهت قۇرغان 
تۈرك مىللىتىدىن بولغان بابۇر سۇلتانلىرى ناھايىتى ياخشى تهربىلهنگهن. بۇ سۇلتانالر 
ئهدهبىيات-سهنئهتنى ياخشى كۆرگهنلىگى ئۈچۈن ئالىم ۋه ئهدهبىياتچىالرنى سارايلىرىغا 

تولدۇرۇپ، بۈيۈك بىر كۈتۈپخانا سالدۇرغان.
مۇسۇلمان دۆلهتلهر ئىچىده ئوسمانلى دۆلىتى كىتاب ۋه كۈتۈپخانىالرغا ئاالھىده 
ئهھمىيهت بهرگهن. ئىستانبۇلدىن باشالپ بوسنادىن بۇرساغىچه، بۇرسادىن باغداتقىچه 
ساندا  كۆپ  تهرىپىدىن  مۇسۇلمانالر  ھهممىسىده  شهھهرلىرىنىڭ  ئوسمانلى  بولغان 
كۆپ  ئۈچۈن  قىلىش  ھهل  ئېھتىياجىنى  كۈتۈپخانىالرنىڭ  بۇ  سېلىنغان.  كۈتۈپخانا 
ساندا ۋهقىپ قۇرۇلغان. كۈنىمىزده ئوسمانلىدىن قالغان ئىستانبۇل كۈتۈپخانىلىرىدا يۈز 

مىڭدىن ئارتۇق كىتاب ساقالنماقتا. 



164

ئىسالم تارىخى  

2.4 تىل ۋه ئهدهبىيات 

تىل 

ئۆز  تۇپراقالرنى  بولغان  مهنسۇپ  دىنالرغا  خىل  كۆپ  ئىلگىرى  دۇنياسى  ئىسالم 
ئهرهبچه  ئىدى.  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  تىلالرنىمۇ  كۆپ  بىرلىكته  بىلهن  ئېلىش  ئىچىگه 
بۇلغارچه،  سانسىكىرتچه،  ئىسپانچه،  بهربهرىچه،  تۈركچه،  پارىسچه،  بىرگه  بىلهن 
يۇنانچه، التىنچه، بوشناكچه قاتارلىق تىلالر كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشلىتىلگهن. ئانا 
تىلنى ئىشلىتىش مهسىلىده مۇسۇلمان ھۆكۈمدارالر بىر چهكلىمه قويمىغان. ئهرهبچه، 
نىسبهتهن  تىلالرغا  باشقا  ھاياتتا  مهدهنىي  ئىشلىتىلىپ،  كۆپراق  تۈركچه  پارىسچه، 

تېخىمۇ كۆپ تهسىرىنى كۆرسهتكهن.
 ئهرهبچه باشالنغۇچتىن باشالپ كۆپلىگهن دۆلهتلهرنىڭ رهسمىي تىلى بولغان. 
مۇسۇلمان  كۆرسهتكهن.  تهسىر  ئاالھىده  بولۇشتىمۇ  تىلى  ئىلىم  ئهدهبىيات  يهنه 
تىلىدا  ئهرهب  ئوقۇتۇشى  مهدرىسه  ۋه  تهتقىقات  ئىلمىي  قىسمىدا  كۆپ  دۆلهتلهرنىڭ 
پارىسچه  بولغان.  تىلى  ئهدهبىيات  پارىسچه  پاراللىل  بۇنىڭغا  بېرىلغان.  ئېلىپ 
سهلجۇقىالر دهۋرىده تهرهققى قىلىپ، ئاناتولىيه سهلجۇقلىرى ۋه ئوسمانلىالرغىمۇ تهسىر 
ۋه  خهلق  تهرهپتىن  بىر  جۇغراپىيهده  بولغان  ھاكىم  تۈركلهر  پارىسچه  كۆرسهتكهن. 
ئوسمانلىالر  تهرهپتىن  بىر  يهنه  كۆرسهتسه،  مهۋجۇدلۇقىنى  ئهدهبىياتىدا  تهسهۋۋۇپ 
دهۋرىده رهسمىي تىل سۈپىتىده ئىشلىتىلگهن. بۇنىڭ بىلهن بىرگه تۈركچه، پارىسچه، 
ۋىنگىرىيچه،  يۇنانچه،  بوشناكچه،  ئالبانچه،  سىرىپچه،  ئهرمهنىچه،  گروزىنچه، 
چېچهنچه قاتارلىق تىلالرغا تهسىر كۆرسهتكهن. كۆپ ساندا تۈركچه سۆزلهر بۇ تىلالرغا 

كىرگهن. 

ئهدهبىيات

ئهدهبىيات ئىسالم مهدهنىيىتى گهۋدىسىده شېئىر ۋه نهسىردىن ئىبارهت ئىككى 
ئهھمىيهت  كۆپ  شېئىرغا  ئهرهبلهر  ئىلگىرى  ئىسالمىيهتتىن  قىلغان.  تهرهققى  تۈرده 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  بهرگهن.  ئهھمىيهت  شېئىرغا  كېيىنمۇ  ئىسالمدىن  بېرهتتى. 
ئىسالم دىنى ۋه مۇسۇلمانالرنى مهدھىيلهيدىغان شېئىرالرنى ئىشتىياق بىلهن تىڭشاپ، 

كۆڭلىگه ياققان شېئىر يازغان شائىرالرنى مۇكاپاتلىغان. 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم جهمئىيهتته ئۇرۇش-جېدهل، نهپرهت، ئهخالقسىزلىقنى 
ئىنسانالرنىڭ  قىلغان،  تېما  ئاساسى  قىمارنى  ھاراق،  كىبىر،  قىلىدىغان،  تهشۋىق 

ئىپپهت ۋه نۇمۇسىغا تىل تهككۈزىدىغان شېئىرالرنى ياخشى كۆرمىگهن. 
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ئهمهۋىي  قىلغان.  تهرهققى  كۆپ  كېينمۇ  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  شېئىر   
يېتىشىپ  شائىرلىرى  بۈيۈك  ئهڭ  شېئىرىيىتىنىڭ  ئهرهب  دهۋرىلىرىده  ئابباسىي  ۋه 

چىققان.
شائىرالر  تهختلىرىنى  ۋه  ساراي  رهھبهرلهر  مۇسۇلمان  باشالپ  ھۆكۈمدارالردىن 
ئۈچۈن ئاچقان. چۈنكى ئۆتمۈشته شېئىر ئىنسانالرنىڭ ئهدهبىي ئىشتىياقىنى قوزغاش 
ھۆكۈمدارالر  ئىدى.  بولغان  ۋاستىسى  تهشۋىقات  كۈچلۈك  ناھايىتى  بىرلىكته  بىلهن 
ھاكىمىيهتنى ساقالپ، خهلقنى ئهتراپىغا تارتىش ئۈچۈن شائىرالرنى يېنىغا تارتقان. 
كۈچلۈك بىر شائىرنىڭ قهلىمىده ماختالغان ئادهم ماختىلىپ، تهنقىد قىلىنغان ئادهم 

پهسكويغا چۈشۈپ قاالتتى. 
ئابباسىي  ۋه  ئهمهۋىي  ئاتالغان  دهپ  دهۋرى  كىالسسىك  تارىخىنىڭ  ئىسالم 
دهۋرىلىرىده شېئىرغا ئوخشاش نهسىرمۇ تهرهققى قىلغانىدى. رهسمىي كېلىشىملهرده 
ۋهزىپه ئالىدىغان مهمۇرالر ئهدهبىياتى كۈچلۈك كىشىلهر ئارىسىدىن تالالنغان. رهسمىي 
بىر  يهنه  بېرىلگهن.  ئهھمىيهت  ئىشلىتىشكه  تىل  پاساھهتلىك  ئاالقىالردا  ۋه  توختام 
قىممهتلىك  ئهڭ  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  كىالسسىك  دهۋرىده  ئابباسىيالر  تهرهپتىن 
مهرتلىك،  ئېلىنغان.  قهلهمگه  كىتابلىرى  ئهدهبىيات  بولغان  بىرى  يادىكارلىرىدىن 
پارچه،  جاخچاق،  خارهكتېرى،  ھايۋان  ۋه  ئىنسان  ماقال-تهمسىللهر،  ئهلچىلىك، 
بۇ  سهۋهپتىن  بۇ  يېزىلغان.  تېمىالر  كۆپلىگهن  قاتارلىق  پهيغهمبهر  يالغانچى  خۇتبه، 
ئهسهرلهر ئهدهبىي ئهسهرلهر بولۇش بىلهن بىرگه ئىسالم مهدهنىيهت تارىخىدىكى مۇھىم 
قاپىيىلىك  ۋه  پاساھهتلىك  قىسمىدا  نهسىر  ئهسهرلهرنىڭ  ئهدهبىي  بولغان.  مهنبهلهر 
تىل ئىشلىتىلگهن. بۇ ھهقته جاھىزنىڭ «ئهل بايان ۋهت تهبيىن»، ئىسپاھانىنىڭ 
ئهسهرلىرىنى  قاتارلىق  فهرىد»  «ئىكدۇل  ئابدۇرراخماننىڭ  ئىبنى  ئهغانى»،  «ئهل 

ئۆرنهك كۆرسىتىش مۇمكىن. 
ئىسالم دهۋرىده پارىس تىلىدىمۇ مۇھىم تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغان. مهسنهۋىگه 
ناسىرى  شىرازى،  فىردهۋسى،  مهشھۇرلىرىدۇر.  ئهڭ  بۇالرنىڭ  ئهسهرلهر  ئوخشاش 

ھۈسرهۋ، ھاقانى، شهيخ سهئىد قاتارلىق ئهدىبلهرمۇ بۇ دهۋرده يېتىشكهن.
كۈنىمىزده ئىسالمى دهۋر تۈرك ئهدهبىياتىغا ئائىت ناھايىتى مول مىراسىمىز بار. 
بۇ دهۋرده ئهدهبىيات، كۆپ مهنبهلهردىن ئوزۇق ئالغان. قۇرئان، ھهدىس، پهيغهمبهر 
قىلىنغان  تهرجىمه  ئهدهبىياتىدىن  ئهرهب  ئىران،  ھېكايىلىرى،  ئالىملىرىنىڭ  دىن   ،
مهنبهلهر  ئوزۇقالندۇرغان  ئهدهبىياتىنى  تۈرك  ئهسهرلهر  مىللى  ۋه  يهرلىك  ئهسهرلهر، 

ئارىسىغا كىرىدۇ. 
بۇ  باشلىغان.  بېرىشكه  مىۋه  باشالپ  11-ئهسىردىن  ئهدهبىياتى  تۈرك  ئىسالمى 
كهلتۈرگۈچى  (بهخت-سائادهت  «قۇتادغۇبىلىك»  ھاجىپنىڭ  خاس  يۈسۈپ  ھهقته 
بىلىم) ناملىق ئهسىرى ئۈلگۈلۈك ۋه ئالدىنقى قاتاردىكى ئهسهردۇر. بۇ ئهسهرده تۈرك 
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ئادىتى ۋه ئىسالمنىڭ ئهخالقى پرىنسىپلىرىنى چىقىش قىلىپ، ئىنساننىڭ دۇنيا ۋه 
قانداق  ئۇسۇلىنىڭ  باشقۇرۇش  دۆلهتنى  يوللىرى،  بولۇشنىڭ  بهختلىك  ئاخىرهتته 
بولىدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن. مهخمۇت قهشقهرىنىڭ «دىۋانى لۇغاتىت تۈرك» ناملىق 
ئهسهرى تۈركچه ئېنسىكلوپېدىيلىك لۇغهت بولۇپ، تۈرك قهۋملىرىنىڭ ئۆرپ-ئادهت، 
كىيىم-كېچهك، يېمهك-ئىچمهك ۋه ئىقتىسادىي تۇرمۇشىغا ئائىت مۇھىم مهلۇماتالرنى 

ئۆز ئىچىگه ئالغان. 
ھهقايىق»  «ئهتهبهتۇل  يازغان  يۈكنهكى  ئهخمهت  ئهدىپ  12-ئهسىردىكى 
(ھهقىقهتلهر بوسۇغىسى) ناملىق ئهسهرمۇ دىني، ئهخالقىي خۇسۇسىيهتكه ئىگه. 12-
ئهسىرده يېزىلغان خوجا ئهھمهت يهسهۋىنىڭ «دىۋانى ھىكمهت» ناملىق ئهسىرىمۇ 
مهشھۇر. بۇ ئهسهرده يهسهۋىنىڭ ساپ تۈركچه بىلهن ئىسالم دىنى ۋه ئهخالقىنى بايان 

قىلغان شېئىرلىرى توپالنغان. 
تارقىلىشىغا  پىكىرلهرنىڭ  تهسهۋۋۇپى  ئارىسىدا  تۈركلهر  باشالپ  13-ئهسىردىن 
پاراللىل، خهلق ئهدهبىياتىمۇ بۇ پىكىرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان. نهتىجىده تهسهۋۋۇپى 
خهلق ئهدهبىياتى ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ ئهدهبىيات ئىچىده يهسهۋى ئۆرنىكىگه ئوخشاش 
شېئىر ئايرىم بىر ئهھمىيهت قازانغان. تۈركىستاندا يهسهۋىنىڭ تهلىم-تهربىيه مېتودىغا 
ئۇيغۇن شهكىلده ئاناتولىيهده خوراسان يارهنلىرى، ئىسالمىيهتنى خهلققه ساپ تۈركچه 
ئهمرىنىڭ  يونۇس  ھهقته  بۇ  بهرگهن.  ئهھمىيهت  قىلىشقا  تهبلىغ  بىلهن  شېئىرالر 

شېئىرلىرى بۇ ئهنئهنىنىڭ ئهڭ جانلىق مىسالىدۇر. 
مهدهنىيهت  بىرگه  بىلهن  شېئىرلىرى  خهلق  ئاناتولىيهده  باشالپ  13-ئهسىردىن 
سهۋىيىسى يۇقىرى كىشىلهرگه خىتاپ قىلىدىغان دىۋان شېئىرى ئوتتۇرىغا چىققان. 
دىنىي  شېئىرلىرىدىمۇ  دىۋان  ئۇچرىغان  تهسىرىگه  شېئىرلىرىنىڭ  پارىس  ۋه  ئهرهب 
مهسىلىلهر بايان قىلىنغان. 16- ۋه 18-ئهسىرلهرده دىۋان شېئىرىنىڭ ئهڭ بۈيۈك 
غالىپ  شهيخ  نهدىم،  باقى،  ھايالى،  فۇزۇلى،  بۇالر  چىققان.  يېتىشىپ  شائىرلىرى 

قاتارلىقالر. 
دىۋان شېئىرىنىڭ بىر تۈرى بولغان قهسىدىلهردىمۇ ھهر خىل دىنىي مهسىلىلهر 
ياكى  مۇناجات  تهۋھىد،  قهسىدىلهر  ئاساسهن  مهسىلىلهرگه  بۇ  قويۇلغان.  ئوتتۇرىغا 
كۈي دهپ ئاتالغان. تهۋھىدته ئالالھنىڭ بىرلىگى ۋه پۈتۈن كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى 
ئىكهنلىگى سۆزلهنگهن. مۇناجاتالردا ئالالھنىڭ بۈيۈكلىگى ئالدىدا بهندىنىڭ ئاجىزلىقى 

ۋه گۇناھلىرى ئېيتىلىپ يالۋۇرۇشالر بايان قىلىنغان. 
كۈيلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى مهدھىيىلهپ يېزىلغان شېئىرالردۇر. 

دىنىي ئهدهبىيات ئىچىده مهۋلىت ئايرىم بىر ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان. 10-
ۋاقتىنى  تۇغۇلغان  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  دۇنياسىدا  ئىسالم  باشالپ  ئهسىردىن 

خاتىرلهپ ئهرهبچه، پارىسچه ۋه تۈركچه كۆپلىگهن مهۋلىتالر يېزىلغان. 
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تۈركچه يېزىلغان ئهڭ مهشھۇر مهۋلىد 15-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا سۇلهيمان چهلهبى 
تهرىپىدىن يېزىلغان «ۋهسىلهتۇن نهجات» (نىجاتلىق چارىسى) ناملىق مهۋلىتتۇر. 

ئىسالمى دهۋر تۈرك ئهدهبىياتى ئىچىده دىنىي خارهكتېرلىق داستان ۋه ھېكايىلهر 
ھېكايىسى،  قارانى  ۋهيسهل  داستانى،  ئىسمائىل  مهسىلهن،  تۇتىدۇ.  ئورۇن  مۇھىم 
ئىبراھىم ئهدھهم داستانى، باتتال غازى داستانى قاتارلىق ئهسهرلهر خهلق تهرىپىدىن 

سۆيۈلۈپ ئوقۇلغان. 

2.5. ئىسالم چۈشهنجىسىده تهقلىد ۋه تۇرغۇنلۇق

ۋه  قىلغان  تهرهققى  ئهڭ  چۈشهنچسىنىڭ  ئىسالم  ئارىسى  8-12-ئهسىرلهر 
يېڭىلىقالر ئوتتۇرىغا قويغان دهۋرى بولغان. بۇ دهۋرىده ئىلمىي قاراشالرغا ناھايىتى 
چوڭ ئهركىنلىك بېرىلگهن. بۇنداق مۇھىتنىڭ بولىشى ساپ پىكىر ۋه تهتقىقاتالرنىڭ 
ئىسالم  باشالپ  13-ئهسىردىن  ئهمما  بهرگهن.  يارىتىپ  ئىمكان  چىقىشىغا  ئوتتۇرىغا 
چۈشهنچىسى تۇرغۇنلۇق دهۋرىگه كىرگهن. بۇ خىل تۇرغۇنلۇق ئهڭ كۆپ فىقىھ (ئىسالم 

قانۇنى)، پهلسهپه ۋه كاالم ساھهسىده كۆرۈلگهن. 
يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهگهر بىر مهسىلىنىڭ 
چارىسى  قىلىش  ھهل  بىلهن  ئهقلى  ئۆز  تېپىلمىسا،  ھهدىستىن  ۋه  قۇرئان  چارىسى 
تېپىشنى تهۋسىيه قىلغانىدى. بۇ ئىش ئىسالم مهدهنىيىتىده ئىجتىھاد دهپ ئاتالغان. 

ئىجتىھاد قىلغۇچى ئالىمالر مۇجتهھىد دهپ ئاتالغان.
بىلهن  مهسىلىلهر  خىل  ھهر  بولۇپ،  ھاكىم  تۇپراقالرغا  خىل  ھهر  مۇسۇلمانالر 
قىلغان.  ھهرىكهت  بويىچه  تهۋسىيهسى  يۇقىرىدىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ئۇچراشقاندا 
كۆپ سانلىق ئىسالم ئالىمى قۇرئان ۋه ھهدىسته ھۆكمى بولمىغان مهسىلىلهرنى ئهقلىنى 
ئىشلىتىپ ھهل قىلغان. بۇ مهسىلىلهرگه ھهل قىلىش چارىسى تاپقاندا بىر-بىرىگه 
قارىتا ھۆرمهت قىلىش ئاساسىدا بهزى تهنقىتلهرنى قىلغان. لېكىن ئۇالردىن ھهر قانداق 
بىرسى ئىسالم دۇنياسىدا باشقىالرنىڭ پىكىرلىرىنىڭ چهكلىنىپ، ئۆز پىكرىنىڭ ھاكىم 
قىلىدىغانلىقىنى  ھۆرمهت  پىكرىگه  باشقىالرنىڭ  ئۇالرنىڭ  بۇ  ئويلىمىغان.  بولىشىنى 
كۆرسىتىدۇ. ئهبۇ ھهنىفه، ئىمام مالىك، ئهخمهت ئىبنى ھهنبهل، شافىئىي، مۇھهممهد، 
زۇپهر، ئهۋزائى ۋه باشقا كۆپلىگهن مهشھۇر مۇجتهھىتالر بۇ مۇھىت ئىچىده ئىسمىنى 

تونۇتقان. 
ئهتراپىدا  پىكىرلىرى  ئالىمالرنىڭ  مۇجتهھىد  يۇقىرىدىكى  باشالپ  9-ئهسىردىن 
قاتارلىق  شافىئىي  ۋه  مالىكى  ھهنهفىي،  ئاخىرىدا  كهلگهن.  بارلىققا  توپلىنىشالر 
باشالنغۇچتىكى  باشالپ  چىققان. 10-ئهسىردىن  ئوتتۇرىغا  مهزھهپلىرى  فىقىھ  بۈيۈك 
ئهھۋالنىڭ ئهكسىچه ھهر مهزھهپنىڭ مهنسۇپلىرى پهقهت ئۆز مهزھهپلىرىگىال ئهھمىيهت 
بېرىشكه باشلىغان. بۇنىڭدىن تېخىمۇ مۇھىمى مهزھهپلهرده يېڭى مهسىلىلهرگه قارىتا 
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باشالپ  بولۇپمۇ 13-ئهسىردىن  توختىغان.  غهيرىتى  ئىزدهش  چارىسى  قىلىش  ھهل 
مهزھهپ ئالىملىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئهبۇ ھهنىفه، مالىكى، ئهخمهت ئىبنى ھهنبهل ۋه 
دهپ  ھۆكۈملهر  ئۆزگهرمهس  ئىجتىھاتلىرىنى  ئىماملىرىنىڭ  مهزھهپ  قاتارلىق  شافىئىي 
قوبۇل قىلىشقاب باشلىغان. بۇ سهۋهپتىن ئىجتىھات قىلىشنىڭ ئورنىغا دىنىي زاتالرنىڭ 
فىقىھ  بىلهن  بۇنىڭ  بولغان.  مهشغۇل  بىلهن  يادالتتۇرۇش  ۋه  يادالش  قاراشلىرىنى 
قويمايدىغان  نهرسه  بىر  يېڭى  ئوتتۇرىغا  ئاخىرلىشىپ،  دهۋرى  ئىجتىھاد  ساھهسىده 
ۋه ئوتتۇرىغا قويۇلىشنى خالىمايدىغان تهقلىدچى بىر چۈشهنچه كېلىپ چىققان. بۇ 

ئهھۋال ئىسالم قانۇنىنىڭ تهرهققىياتىنى ئاستىالتقان. 
فىقىھ ساھهسىگه ھاكىم بولغان قاراشالر 13-ئهسىردىن باشالپ پهلسهپه ساھهسىده 
غهززالى  مۇتهپهككۇر  بۈيۈك  ياشىغان  11-ئهسىرده  بولۇپمۇ  كۆرۈلگهن.  كۆپ  تېخىمۇ 
پهلسهپىچىلهرنى تهنقىد قىلغاندىن كېيىن، ئىسالم دۇنياسىدا پهلسهپىگه قارشى بىر 
قاراش ھاكىم بولغان. بۇ قاراشنىڭ ئىماملىرى، پهلسهپىنىڭ دىنغا زىيان سالغانلىقى، 
قارىماي  پهلسهپىگه  ئۈچۈن  بولۇش  موسۇلمان  بىر  تهقۋادار  ئاجىزالتقانلىقى،  ئىماننى 

قۇرئان ۋه سۈننهتكه مۇراجىئات قىلىش الزىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.
پهلسهپىگه قارشى چىقىش ئېتىراز بىلهنله چهكلىنىپ قالمىغان. بۇ ساھهده تهتقىقات 
ئۇچرىغان،  توسقۇنلۇققا  تهتقىقاتى  كېيىن،  ئېنىقالنغاندىن  ئالىمالر  بارغۇچى  ئېلىپ 
بۇ  ئۆلتۈرۈلگهن.  ياكى  تاشالنغان  زىندانغا  بهزىلىرى  قىلىنغان،  سۈرگۈن  بهزىلىرى 
ئىلگىرى  تۆۋهنلىگهن.  قىزغىنلىقى  بولغان  پهلسهپىگه  ئالىمالرنىڭ  ئالدىدا  توسالغۇالر 
پهلسهپهچىلهرنى قولالپ ھىمايه قىلغان باي ياكى ھۆكۈمدارالر جهمئىيهتنىڭ بېسىمى 
پهللىده  يۇقىرى  ئهڭ  ئهقىلنى  نهتىجىده  قوللىمىغان.  پهلسهپهچىلهرنى  ئالدىدا 
دۇنياسىدىكى  ئىسالم  ئىلمى  پهلسهپه  قىلىدىغان  تهلهپ  ئىشلىتىشنى  ئهتراپلىق  ۋه 
قاتارلىق  پاشا  ئىبراھىم  دامات  ۋه  فاتىھ  دهۋرىده  ئوسمانلىالر  يۇقاتقان.  ئېتىۋارىنى 
رهھبهرلهر بۇ ئىلىمنى يېڭىدىن جانالندۇرۇشقا تىرىشقان بولسىمۇ لېكىن بىر نهتىجىگه 

ئېرىشهلمىگهن. 
ئىسالم چۈشهنچىسىنى تۇرغۇنلۇققا قويغان يهنه بىر ئامىل 12-ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا 
مهدرىسه ۋاستىسى ئارقىلىق ئهشئارى پىكرىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا ھاكىم بولىشىدۇر. 
ئهشئارىلىق ۋه ماتۇرىدىلىق ئهقىده بىلهن مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهرده ئىسالم دۇنياسىدا 

قوبۇل كۆرگهن ئىككى ئېقىم بولغان. 
ئىزاھلىنىشىدا  ۋه  چۈشىنىلىشى  دىننىڭ  قارىغاندا  ماتۇرىدىلىككه  ئهشئارىلىق 
كۆپراق  ماتۇرىدىلىق  سهۋهپتىن  بۇ  بهرگهن.  ئهھمىيهت  ئاز  تېخىمۇ  ئهقلىگه  ئىنسان 
مهدرىسىلهرده  قۇرۇلغان  دهۋرىده  سهلجۇقىالر  لېكىن  قىلغان.  خىتاپ  ئهقىلگه 
دۇنياسىدا  ئىسالم  ئهھۋال  بۇ  قىلىنغان.  قوبۇل  ئهشئارىلىق  ئورنىغا  ماتۇرىدىلىقنىڭ 
ئۆتىشىگه  ۋاقىتنىڭ  قىلغاندا  مۇزاكىره  مهسىلىلهرنى  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ئهقىده 
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ئهگىشىپ ئۆزگىرىدىغان ياكى تهرهققى قىلىدىغان ئهقىلچى چۈشهنجىلهرنىڭ ئورنىغا، 
ئاچقان.  يول  بولىشىغا  ھاكىم  چۈشهنچىنىڭ  بىر  تهقلىدچى  ۋه  باغلىق  ئۆتمۈشكه 
ئىلمىي ساھهلهرده تهرهققىياتالر بارلىققا كهلگهن بولسىمۇ ئهمما تهسهۋۋۇپى ساھهلهرده 
مۇھىم  تهرهققىياتىغا  چۈشهنچىسىنىڭ  ئىسالم  ساھهده  بۇ  چىققان.  كېلىپ  بوزۇلۇش 
تۆھپىلهرنى قوشقان بۈيۈك مۇتهسهۋۋۇپالرنىڭ يېتىشىپ چىققانلىقى ئېنىقتۇر. لېكىن 
ئىسالم ئهقىدىسى بىلهن ماسالشمايدىغان، ئىنسانالرنى تهپهككۇر قىلىش، ئىشلهشكه 
رىغبهتلهندۈرۈشنىڭ ئورنىغا، ھۇرۇنلۇق ۋه يوقسۇللۇققا تهشۋىق قىلىدىغان قاراشالرمۇ 

تهسهۋۋۇپ نامى ئاستىدا پائالىيهت كۆرسهتكهن. 
سىجىليادا  ئىسپانىيه،  ۋاقتىدا  توختىغان  تهپهككۇر  دۇنياسىدا  ئىسالم  ياۋرۇپا 
ئېلىپ بارغان تهرجىمىلهر ئارقىلىق ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ جهۋھهرلىرىنى تونۇش ۋه 
بۇالردىن پايدىلىنىشقا باشلىغان. بۇ جهۋھهرلهر ئىچىده مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئهھمىيىتى 
قالمىغان پهلسهپى ئهسهرلهرمۇ بار. ياۋروپادا ئهدهبىيات-سهنئهت ئويغىنىشىنى مهيدانغا 
كهلتۈرگهن ئهقىلچى چۈشهنچىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا بۇ تهرجىمىلهر مۇھىم رول 

ئوينىغان. 

3. سهنئهت ۋە بىناكارلىق

3.1. سهنئهت ۋه ئىسالم

ئىنسان تهبىئىتىده سهنئهتنى ياخشى كۆرۈش ۋه ئىجاد قىلىش روھى بار. يهر 
قىلىۋاتقانلىقىنى  ئىجاد  ۋه  شۇغۇلالنغانلىقى  بىلهن  سهنئهت  ئىنسانالرنىڭ  شارىدىكى 
قىلغان  ئىجاد  جهمئىيهت  بىر  ئالهمشۇمۇلدۇر.  سهنئهت  ئۈچۈن  بۇنىڭ  كۆرۈۋاتىمىز. 
سهنئهت تۈرىنى، باشقا بىر جهمئىيهتنىڭ قوبۇل قىلىشى، سهنئهتنىڭ ئالهمشۇمۇللۇقىنى 
سۇلتان  ساياھهتچى  چهتئهللىك  بىر  كهلگهن  ئىستانبۇلغا  مهسىلهن،  كۆرسىتىدۇ. 

ئهھمهد جامىسىنى زىيارهت قىلغان ۋاقتىدا، 
پارىژغا بارغان بىر تۈرك ئىفىل تۆمۈر مۇنارىنى 
سهنئهتنىڭ  قېلىشى  ھهيران  كۆرگهنده 

ئالهمشۇمۇللۇقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 
چىقارغان  ئوتتۇرىغا  سهنئهتنى  ئىسالمدا 
ئالالھتۇر.  مهنبهسى  گۈزهللىكلهرنىڭ  پۈتۈن 
«گۈزهل»  بىرى  سۈپهتلىرىدىن  ئالالھنىڭ 
«جهمىل»دۇر.  ئىپادىلهيدىغان  مهنىسىنى 
بولغىنىغا  گۈزهل  ئۆزى  قۇرئاندا «ئالالھنىڭ 
شهكىلده  گۈزهل  ئهڭ  ئىنساننىمۇ  ئوخشاش 

سۇلتان ئهخمهد جامه سۇ تۇرۇبىسى
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ۋه  يارىتىلىشى  شهكىلده  گۈزهل  ئهڭ  ئىنساننىڭ  قىلىدۇ.  زىكىر  ياراتقانلىقى»نى 
چۈشىنىش،  گۈزهللىكلهرنى  ئۇنىڭ  بېزىشى،  بىلهن  قابىلىيهتلهر  ئۈستۈن  ئىنساننى 

بۇالردىن لهززهت ئېلىش ۋه گۈزهل ئهسهرلهر ئوتتۇرىغا قويۇشىغا تۈرتكه بولغان. 
ھهزرىتى  قۇرئاندا  مهسىلهن،  تهقدىرلهنگهن.  ئهسهرلىرى  سهنئهت  ئىسالمدا 
سۇلهيماننىڭ سارايى ۋه قازان-قۇمۇچلىرى بايان قىلىنىدۇ. بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنى 
بۇنىڭ  قىلىدۇ.  تهشۋىق  پايدىلىنىشقا  ئهسهرلىرىدىن  سهنئهت  خهلقلهرنىڭ  باشقا 
بىلهن مۇسۇلمانالردىن ئۆتمۈشتىكى خهلقلهرنىڭ سهنئهت ئىزلىرىنى تهتقىق قىلىش ۋه 

بۇالردىن پايدىلىق تهجرىبىلهرنى ئىگهللهش تهلهپ قىلىنىدۇ. 
 قۇرئان كهڭ قورساق بولۇشنى تهۋسىيه قىلىش بىلهن بىرگه باشقا خهلقلهرگه 
ئائىت تارىخى ئهسهر، سهنئهت ئهسهرلىرىگه ھۆرمهت قىلىپ، ئۇالرنى ئاسراپ قالغان. 
پىرئهۋنگه  دۆلهتتىكى  بۇ  مۇسۇلمانالر  قىلغان  فهتىھ  مىسىرنى  642-يىلى  مهسىلهن، 
ئائىت فراممىدا ۋه ھهيكهللهرنى چېقىشقا ئورۇنمىغان. يهنه بىر تهرهپتىن ئىسالمنىڭ 
گۈزهللىك ۋه سهنئهتكه تهشۋىق قىلىشى نهتىجىسىده مۇسۇلمانالر تارىختىن بېرى ھاكىم 
بولغان تۇپراقالردا جامى، مهدرىسه، خان، ھاممام، مېھمانخانا، ھهيكهل، رهسساملىق، 
خهتتاتلىق قاتارلىق سهنئهت قىممىتى يۇقىرى بولغان ئهسهرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ 

ئهسهرلهر سايىسىدا ئۆتمۈشته بىر ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ قۇرۇلىشى ئهمهلگه ئاشقان.

3.2. ئىسالم سهنئىتىنىڭ ماھىيىتى ۋه تهرهققىياتى 

ئىسالم سهنئىتىنى شهكىللهندۈرگهن ۋه ئونىڭغا يول كۆرسهتكهن ئهڭ مۇھىم ئامىل 
ئىسالمنىڭ تهۋھىد ئېتىقادىدۇر. ئىسالمدا ئالالھ سوبۇكتىپ بىر مهۋجۇدلۇق بولۇپ، 
يهر شارىدىكى ھهر قانداق بىر نهرسىگه ئوخشىمايدۇ. بۇ سهۋهپتىن ئىسالم سهنئىتىده 
ئالالھنى رهسىم ياكى ھهيكهللهرگه ئوخشۇتۇشقا بولمايدۇ. ئىسالم سهنئىتىنىڭ ئاساسى 
خۇسۇسىيهتلىرىدىن يهنه بىرى سوبۇكتىپ بولىشىدۇر. بۇ ئهھۋال ئهڭ كۆپ بېزهش 
سهنئىتىده كۆرۈلىدۇ. مهسىلهن، جامىلهردىكى بېزهشلهرده تهبىئهتنىڭ ئۆزى ئهسلىسى 
بىلهن ئوخشاش قىلىنمىغان. جامىالردىكى يوپۇرماق ۋه چېچهك رهسىملىرىگه قارىغان 
ۋه  ھايۋان  كۆرۈۋاالاليمىز.  ئهمهسلىگىنى  ئۆزى  چېچهكلهرنىڭ  ۋه  يوپۇرماق  ۋاقتىمىزدا 
ئىنسان پىگورىلىرى ھهقىقى ئىنسان پىگورىلىرىدىن پهرقلىنىدۇ. مۇسۇلمان رهسسامالر 
رهسىمدىكى كىشى ۋه ھايۋان مهنزىرىلىرىنى ئوخشاش قىلىپ سىزىشنىڭ ئورنىغا بىر 
ئاز پهرقلهندۈرۈپ سىزغان. بۇنىڭ نهتىجىسىده مهسىلهن، كېچىنى تهسۋىرلهيدىغان 
رهسىملهرده مهنزىرىلهر كۈن نۇرى ئاستىدا باردهك قىلىپ تهسۋىرلهنگهن. مهنزىرىلهر 
ھهقىقى رهڭگى بىلهن بويالمىغان. مهسىلهن، كۆك يۈزى شاپتۇل چېچىكى رهڭگىده، 

ئايالر كۆك ۋه سوسۇن رهڭده بويالغان. 
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ئالالھقا يېقىنلىشىش چۈشهنچىسى ئىسالمىي دهۋر سهنئهت ئهسهرلىرىده بولۇپمۇ 
بېزهش سهنئىتىده كۆرۈلگهن. ئهمىنلىك ۋه ئهبهدىلىكنى ئىپادىلهيدىغان گىئومېتىريىلىك 
كۆرۈلىدۇ.  ئىشىكلىرىده  ۋه  يۈزى  ئىچكى  گۈمبهزلهرنىڭ  مهسجىد،  بولۇپمۇ  بېزهش، 
ئىسالم سهنئىتىنىڭ مهقسىدى، ئالالھنىڭ بارلىقى ۋه مهرھهمىتىنى ئىنسانالرغا ھېس 
قىلدۇرۇشتىن ئىبارهت. بۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان سهنئهتچىلهر گىئومىتىريىلىك شهكىللهر، 
يۇلتۇز تۈركۈملىرى ۋه ئۆسۈملۈك مهنزىرىلىرىدىن پايدىالنغان. چۈنكى گىئومىتىريىلىك 
شهكىل ۋه يۇلتۇز مهنزىرىلىرى كۆك ئاسمان ۋه ئهبهدىلىكنى ئهسلىتىدۇ. قۇرئاندىمۇ 
كۆك يۈزىگه قاراپ ئىنسانالرنى تهپهككۇر قىلىشقا خىتاپ قىلىدىغان بىر نهچچه ئايهت 
بار. ھهقىقهتهن بىر-بىرىگه ناھايىتى زىچ بولغان گىئومىتىريىلىك شهكىللهر ئارقىلىق 
بېرىدىغان  تهسۋىرلهپ  ئهبهدىلىكنى  ۋه  تهرتىپلىك  ناھايىتى  سهنئهتلهر  بېزهلگهن 

ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه. 
ئىسالم سهنئىتى بېزهش ساھهسىده سوبۇكتىپ بولسىمۇ ئهمما بىناكارلىق جهھهتته 
ئوبۇكتىپتۇر. مۇسۇلمانالرغا ئائىت بولغان بىناكارلىق ئهسهرلىرى بىر ئېھتىياجنى ھهل 
قىالاليدىغان شهكىلده پىالنلىنىپ سېلىنىدۇ. بهك ھهشهمهت ۋه ئىسراپ بولىدىغان 
ئهھۋالالرغا يول قويۇلمايدۇ. مىسالغا ئالساق شهھهر مهيدانلىرىغا زىننهتلىك قۇرۇلۇشالر 
سېلىنمىغان. ئۇنىڭ ئورنىغا ئىنسانالرنىڭ سۇ ئېھتىياجىنى قامدايدىغان تۇربا، فونتانلىق 
كۆل، سۇ قاپلىرى ياسالغان. ئىسراپ ۋه ھهشهمهتتىن يىراق تۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمدار 
سارايلىرىمۇ ئاددى-ساددا ياسىلىپ، تاشقى قىسمى زىننهتلهنمىگهن. ئىستانبۇلدىكى 
دۆلهتلهرده  توپكاپى سارىيى بۇنىڭ ئهڭ جانلىق مىسالىدۇر. بۇنىڭ ئهكسىچه باشقا 

ئوخشاش ۋاقىتتا سېلىنغان بىناالر چوڭ ھهم ھهشهمهتلىكتۇر. 
ئىسالم سهنئىتى قىسقا ۋاقىتتا تهرهققى قىلمىغان. ئۇنىڭ تهرهققىياتىغا كۆپ ۋاقىت 
كهتكهن. ئىسالمنىڭ ئاساسى ئىبادهتلىرىدىن بىرى بولغان نامازنىڭ جامائهت بىلهن 
بولغان.  سهۋهپ  چىقىشىغا  ئوتتۇرىغا  مهسجىتلهرنىڭ  ۋه  جامى  ئېھتىياجى  ئوقۇلۇش 
ياشايدىغان  تۇپراقالردا  بۇ  ۋاقتىدا  قىلغان  فهتىھ  يهرلهرنى  خىل  ھهر  مۇسۇلمانالر 
بىلهن  (ئىبادهتخانا)لىرى  مابهد  ھهشهمهتلىك  ئوخشاش  چىركاۋغا  خهلقلهرنىڭ 
ئۇچراشقان. بۇنىڭ بىلهن ئىسالمنىڭ ئۈستۈنلىگىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن مابهدلهرنىڭ 

ئۇدۇلىغا ئۇنىڭدىن تېخىمۇ چوڭ ۋه كۆركهم جامىلهرنى بىنا قىلغان. 
كىيىملهر  گۈزهل  مهسجىدلهرگه  ۋه  جامى  مۇسۇلمانالرنىڭ  قۇرئانى-كهرىمده 
بىلهن  گىلهملهر  گۈزهل  مابهدلهرنىڭ  ئهھۋال  بۇ  قىلىنىدۇ.  تهۋسىيه  بېرىشى  بىلهن 
مهسجىدلهر  ۋه  جامى  ئهگىشىپ  بونىڭغا  چىقارغان.  كهلتۈرۈپ  زىننهتلىنىشىنى 
بىر  يهنه  بېزهلگهن.  بىلهن  خهتلهر  گۈزهل  ۋه  شهكىل  گىئومىتىريىلىك  ئۆسۈملۈك، 
تهرهپتىن ئىسالمنىڭ باشالنغۇچ دهۋرىده بۇتپهرهسلىكنىڭ تىرىلىشىغا سهۋهپ بولۇش 
خهۋىپى بىلهن رهسىم ۋه ھهيكهللهرنىڭ ياسىلىشىغا يول قويۇلمىغان. بۇ قاراشنىڭ 
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نهتىجىسىده دىنىي بىناالردا ئىنسان رهسىمى ۋه ھهيكهللهرگه زىننهت ۋاستىسى دهپ 
قاراشقا رۇخسهت قىلىنمىغان. لېكىن بهزى مۇسۇلمان دۆلهتلهرده سارايالرغا رهسىم ۋه 

ھهيكهللهر قويۇلغان. 
ئىسالم دۇنياسىدا رهسساملىققا يول قويۇلمىغانلىقى ئۈچۈن «ھۆسنىخهت» دهپ 
بېرىش  ئهھمىيهت  پاكىزلىققا  چىققان.  كېلىپ  سهنئىتى  بېزهش  گۈزهل  ئاتىلىدىغان 
نهتىجىسىده ھاممامالر ئومۇمالشقان. ناماز ئوقۇشتىن ئىلگىرى تاھارهت ئېلىش ئېھتىياجى، 

جامىالرنىڭ ھويلىسىغا سۇ تۇربىلىرىنى ئورنىتىش ئېھتىياجىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. 
ۋه  تهرهققىياتى  سهنئىتىنىڭ  ئىسالم  پهرقلهرمۇ،  ئوتتۇرىسىدىكى  رايۇنالرنىڭ 
مىسالى  جانلىق  ئهڭ  بۇنىڭ  كۆرسهتكهن.  تهسىر  ئايرىلىشىدا  تۈرلهرگه  خىل  ھهر 

مۇنارالردۇر. 
مۇسۇلمان خهلقلهر ياشىغان ھهر جۇغراپىيهده مۇنار سېلىنغان. لېكىن ھهر مىللهت 
خاسلىقنى  مىللى  كۆرسىتىدىغان  ئېھتىياجىنى  سهنئهت  مىللى  ئۆزىنىڭ  مۇنارالرغا 

ئىپادىلهشكه تىرىشقان. 
ئوخشاش  قهلهمگه  سېلىندىر،  شهكلى  مۇنارالرنىڭ  ئىنستانبۇلدىكى  مهسىلهن، 
نىپىز ۋه ئۇزۇن ياسالغان. بۇنىڭ ئهكسىچه شىمالىي ئافرىقىدىكى مۇنارالر كهڭ ۋه بىر 

ئاز قېلىن ياسالغان. 
 مۇسۇلمان خهلقلهرنىڭ ئىسالمدىن ئىلگىرىكى دهۋرىلهردىن قېلىپ قالغان بهزى 
ئهنئهنىلىرىمۇ، ئىسالم سهنئىتىنىڭ موللۇشۇپ، رهڭگارهڭ بولىشىغا تهسىر كۆرسهتكهن. 
مهسىلهن، قهدىمقى تۈركلهردىكى جهسهت كۆمۈش ئادىتى، ئىسالم دهۋرىده گۈمبهز 

بىناكارلىقىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىپ ئومۇملىشىشىغا سهۋهپ بولغان.

3.3. ئىسالم 
سهنئىتىنىڭ تۈرلىرى 

3.3.1. بېزهكچىلىك

قو يازما ئهسهرلهرنىڭ 
ئىسىم- ۋه  لهۋھا  بهت، 
باش  پامىلىسىنىڭ 
تۈزۈلگهن  ھهرپلىرىدىن 
گۈللۈك يېزىقالرنى كېپهك 
بىلهن  رهڭلهر  ۋه  ئالتۇن 
بوياپ زىننهتلهش تهزھىپ 

16-ئهسىرگه ئائىت تهزھىپلهنگهن قۇرئانى-كهرىم نۇسخىسى
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ئهسهر  تهزھىپلهنگهن  مۇزهھھىپ،  شۇغۇالنغۇچىالر  بىلهن  ئىشى  تهزھىپ  دېيىلىدۇ. 
مۇزهھھهپ دېيىلىدۇ. 

ئىسالم مهدهنىيىتى كىتابالرغا ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهنلىگى ئۈچۈن مۇسۇلمانالر 
يازغان كىتابلىرىنى گۈزهل شهكىللهر بىلهن زىننهتلىگهن. تهزھىپ ئهڭ كۆپ قۇرئان 
ئۈچۈن  ئايرىش  بىر-بىرىدىن  ئايهتلهرنى  ھهقته  بۇ  ئىشلىتىلگهن.  يېزىقلىرىدا 
كۆرسىتىش  ئايرىپ  ئايهتلىرىنى  سهجده  ۋه  پارچىلىرى  چېچهك  يۇلتۇزالر،  كىچىك 
ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن گۈل شهكىللىك زىننهتلهرنى مىسال قىلىپ كۆرسىتىشكه بولىدۇ. 
تهزھىپنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا تارقىلىشىدا ئۇيغۇر سهنئهتچىلهر بۈيۈك رول ئوينىغان. 
موڭغۇل ۋه تۆمۈرلهڭ دهۋرىده ئىراندا ئوتتۇرىغا چىققان تهزھىپ سهنئىتىده ئۇيغۇر-
تۈرك تهسىرى رۇشهن كۆرۈلىدۇ. بۈيۈك سهلجۇق ۋه ئاناتولىيه سهلجۇقلىرى دهۋرىده 
تهزھىپ سهنئىتى تهرهققى قىلىشقا باشلىغان. سهمهرقهنت، بۇخارا، ھىۋه، تهبرىز ۋه 

ھىراتتىكى زىننهت يهرلىرى ناھايىتى مۇھىم ئهسهرلهرنى ئوتتۇرىغا چىقارغان. 
بولۇپ  داۋامى  سهلجۇقلىرىنىڭ  ئاناتولىيه  سهنئىتى  تهزھىپ  دۆلىتى  ئوسمانلى 
كهلگهن  تهبرىزدىن  ۋه  ھىرات  دهۋرىده  سۇلهيمان  سۇلتان  قانۇنى  قىلغان.  تهرهققى 

تهزھىپ ئۇستىلىرى ئوسمانلى زىننهتلهش سهنئىتىگه تۆھپه قوشقان.
تهزھىپته ئهڭ كۆپ چېچهك ۋه يوپۇرماق شهكىللىرى ئىشتىلگهن. ئاسما يوپۇرمىقى، 
ۋه  ئهستايىدىل  ناھايىتى  چېچهكلهر  باشقا  ۋه  گۈل  الله  نىلۇپهر،  چېچىگى،  يۇلتۇز 
ئىنچىكىلىك بىلهن ئىشلىتىلگهن. 19-ئهسىرده لوڭقا، تهشتهك ياكى سىۋهت ئىچىده 

قويۇلغان يوپۇرماق ۋه چېچهكلهر كۆپ قوللىنىلغان ئۆرنهكلهردۇر. 

3.2.2. خهتتاتلىق

ئاتالغۇ  بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى  دېگهن  «شهكىل»  ۋه  «يېزىق»  لۇغهتته  خهت 
دېگهن  سهنئىتى»  يېزىش  گۈزهل  بىلهن  يېزىقلىرى  «ئهرهب  مهنىسى  جهھهتتىكى 
تۈرى  (ھۈنهر)  سهنئهت  بۇ  توختىلىمىز.  ھهققىده  مهنا  بۇ  بىز  ئىپادىلهيدۇ.  مهنىنى 
«ھۆسنىخهت» دهپ ئاتىلىدۇ. خهت سهنئىتى بىلهن شۇغۇلالنغۇچى كىشىلهر خهتتات 

دېيىلىدۇ.
بولۇپ  يېزىقى  ئورتاق  خهلقلهرنىڭ  مۇسۇلمان  ئۆتمۈشتىكى  يېزىقى  ئهرهب 
ئىشلىتىلگهن. 8-ئهسىردىن باشالپ بۇ يېزىقنى بىر سهنئهت تۈرى سۈپىتىده تهرهققى 
قىلدۇرۇش باشالنغان. خهت ئۆرنهكلىرى كىتابالردىال بولۇپ قالماستىن، كىتابه، پارپۇر 
قاچىالر، مهدىنى يادىكارلىقالر ۋه بىناكارلىق قۇرۇلۇشلىرىغا يېزىلىدىغان بولغان. خهت 
يهرلىرىگه  ئىشلىتىدىغان  ۋه  چوڭ-كىچىكلىگى  شهكىللىرى،  ھهرپلهرنىڭ  سهنئىتىده 
دهپ  كۇپى  نهتىجىسىده  تهتقىقاتالر  بۇ  كهلگهن.  بارلىققا  نۇسخىلىرى  يېڭى  قاراپ 
خهت نۇسخىلىرىنى  يېڭى  چىققان.  (نۇسىخىسى) ئوتتۇرىغا  تۈرى  خهت  بىر  ئاتالغان 
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خهت  خىل  ئالته  باغدادتا  داۋمالشتۇرۇلغان. 13-ئهسىرده  تهتقىقاتالر  ئۈچۈن  تېپىش 
نۇسىخىسى ئىجاد قىلىنغان. بۇالر: سۇلۇس، نهسىھ، مۇھهققهق، رهيھانى، تهۋكى ۋه 

رىكا قاتارلىقالردىن ئىبارهت. 
دهپ  كۇپى  بېشىدا  نۇسخىلىرىنىڭ  خهت  ئىشلىتىلگهن  تهرىپىدىن  سهلجۇقىالر 
ئاتالغان بۇرجهك خهت تۈرى بار. يومۇالق شهكىللىك سۇلۇس نۇسخىسىنىڭ دېكوراسيون 
ۋه  دىنىي  بولغان.  سهۋهپ  چىقىشىغا  نۇسخىسىنىڭ  تهۋكى  كهلتۈرۈلىشى  شهكلىگه 
ئىلمىي خهتلهرده 10-ئهسىردىن كېيىن ئىشلىتىلگهن يومۇالق خهت نۇسخسىغا نهسىھ 
دىپلومالردا  باشقا  خهتلهردىن  ئىشلىتىلىدىغان  سهنئىتىده  خهت  بېرىلگهن.  ئىسمى 
رىكال، پهرمانالردا دىۋانى، ئوسمانلى دۆلىتى مالىيه تىزىملىكىده سىيا خهت نۇسخىلىرى 
ئىشلىتىلگهن. كۇپى نۇسخىسىدىن كېلىپ چىققان مۇھهققهق، مۇھهققهق نۇسخىسىنىڭ 
كېچىكلىتىلگهن رهيھانى ۋه ھهرپلهرنىڭ شهكلى ئۆزگهرتىپ ياسالغان رهسىم نۇسخىسى 

قاتارلىق تۈرلىرى بارلىققا كهلگهن. 

3.3.3. مىنياتۇر ( نهققاشچىلىق)

قول يازما كىتابالرنى زىننهتلهش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان كۆپ رهڭلىك ۋه كىچىك 
مىنياتۇر  نهقىش،  مىنياتۇرغا  دۇنياسىدا  تۈرك  دېيىلىدۇ.  مىنياتۇر  رهسىملهر  تىپتىكى 

بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالر نهققاش دهپ ئاتالغان. 
نۇر  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  ئاسان  ئىزاھالشنى  بىلهن  زىننهتلهش  نهققاشچىلىق 

كۆلهڭگۈسى ۋه ئۇيغۇن رهڭلهرنى ئىشلىتىش تهلهپ قىلمىغان. 
بۇنىڭ  ئائىت.  ئاخىرلىرىغا  11-ئهسىرنىڭ  يازمىالر  قول  مىياتۇرلۇق  تۇنجى 
بىلهن بىرلىكته مىسىردا ھايۋان تىرىسى ئۈستىگه سىزىلغان بهزى رهسىملهر قهدىمقى 

زامانالردىمۇ بىر مىنياتۇر سهنئىتىنىڭ بارلىقىغا دهلىل بوالاليدۇ. 
ئىسالم نهققاشچىلىق سهنئىتىده ئۇيغۇر رهسىمىنىڭ چوڭقۇر تهسىرى بار. ئۇيغۇر 
رهسسامالر 9-ئهسىردىن باشالپ باغدات، مهراگا، تهبرىز قاتارلىق مۇسۇلمان شهھهرلىرىگه 
بېرىپ، نهققاشچىلىق سهنئىتىنى يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرگهن. سهلجۇقىالر، ئىلخانلىالر 
ۋه ئوسمانلىالر بۇ سهنئهتنى تهرهققى قىلدۇرغان. ئىلخانلىالر دهۋرىده باشقا كىتابالرغا 
ئوخشاش دىنىي كىتابالرمۇ نهققاشالر بىلهن بېزهلگهن. سهلجۇقىالر باغدادتا تۇنجى 
نهققاش  نهققاش،  بابا  دهۋرىده  ئوسمانلىالر  قۇرغان.  مهكتىۋى  نهققاشچىلىق  ئىسالم 

ئوسمان، لهۋنى قاتارلىق بۈيۈك نهققاش ئۇستىلىرى يېتىشىپ چىققان. 
نهققاشقا  بىر  بولغان.  مىسالى  جانلىق  تارىخنىڭ  ۋه  شېئىر  ھېكايه،  نهققاشالر 
قاراپ سهنئهتكار ياشىغان جهمئىيهتنىڭ ئۆرپ-ئادهت، كىيىم-كېچهك ۋه بىناكارلىق 
قۇرۇلۇشىنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىگىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. ئوسمانلى نهققاشچىلىقىدا 
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ئومۇمىي جهھهتتىن ئىنسان رهسىملىرى، تارىخىي ۋهقهلهر، ساراي ھاياتى ۋه ئۇرۇش 
مهيدانلىرى تهسۋىرلهنگهن.

3.3.4. رهسىم ۋه ھهيكهل 

ئىسالم بارلىققا كهلگهن دهۋرىده ئىنسانالر ئىلگىرى ئادهتلىنىپ قالغان بۇتالرغا 
چوقۇنۇپ قېلىش ئهندىشىسى بىلهن رهسىم ۋه ھهيكهلچىلىك چهكلهنگهن. بۇ چهكلىمه 
بۇنىڭغا  قىلىنغان.  ئىجرا  ئىبادهتخانىالردا  كۈنىمىزگىچه  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر 
سىزىشقا  ئوخشىشىنى  ھهيكهللهرىنىڭ  ۋه  رهسىم  نهرسىلهرنىڭ  جانلىق  ئهگىشىپ 
تۇرمۇش  ۋه  بىنا  سىرتىدىكى  مابهدلهرنىڭ  ئهكسىچه  بۇنىڭ  قىلىنمىغان.  رۇخسهت 

بويۇملىرىغا رۇخسهت قىلىنغان. 
ساھابىالر دهۋرىده چۇقۇنۇشنى مهقسهت قىلمىغان ئىنسان ۋه ھايۋان رهسىملىرى 
پۇلالرنىڭ  تهڭگه  باستۇرغان  ئۆمهر  ھهزرىتى  مهسىلهن،  ئىشلىتىلگهن.  نهرسىلهر  بار 
بىر تهرىپىده كهلىمه تهۋھىد، يهنه بىر تهرىپىده ۋىزانتىيه ئىمپېراتۇرىنىڭ رهسىمى بار 

ئىدى. 
ھۆكۈمدار سارايلىرى ۋه بايالرنىڭ ئۆيلىرىده رهسىم ۋه ھهيكهللهر مهۋجۇت ئىدى. 
ئىدى.  بار  رهسىملىرى  ھايۋان  ۋه  ئهر-ئايال  سارايلىرىدا  ئهمهۋىي  بهزى  مهسىلهن، 
مىسىردا تولۇنئوغۇللىرى دۆلىتىنىڭ 2-ھۆكۈمدارى ھهمرا ۋهيج (883-895) سارايىدا 
بىر ئۆي ياغاچتىن ياسالغان ئايال ھهيكىلى بىلهن زىنننهتلهنگهنىدى. ئهندهلۇسنىڭ 
گىرناتا شهھرىده ناسىرىالر تهرىپىدىن سېلىنغان ئهلھامرا سارايىنىڭ ھويلىسىدا يولۋاس 
ۋه  رهسىم  بۇنداق  كۈنىمىزدىمۇ  ئىدى.  بار  رهسىملىرى  ئىنسان  تاملىرىدا  ھهيكىلى، 
ھهيكهللهر مهۋجۇتتۇر. سهلجۇقىالر دهۋرىده جامى، مهدرىسه، مازار، كارۋان ساراي ۋه 
قهلئه قاتارلىق قۇرۇلۇشالرنىڭ سىرتقى يۈزىده ھايۋان ۋه قۇش رهسىملىرى بار ئىدى.

3.3.5. مۇزىكا 

كۈنلهرده  خۇشاللىق  قاتارلىق  بايرام  ۋه  توي  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
داپ چېلىنىپ ناخشا ئېيتىلغان. چۈنكى مهدىنىلىك مۇسۇلمانالر ھىجرهت جهريانىدا 
بۇ  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  ئالغان.  قارشى  چېلىپ  داپ  ئهلهيھىسساالمنى  پهيغهمبهر 
شهكىلده  گۈزهل  ئهڭ  قۇرئاننىڭ  ئۇ  بولمىغان.  پوزۇتسىيىسىده  چهكلهش  ئىشالرنى 

ئوقۇلىشىنى تهۋسىيه قىلغان. 
بۇ دهۋرىده بهزى مۇزىكا سايمانلىرى ياسىلىپ ئىشلىتىلگهن. 

ئهمهۋىيلهر دهۋرىده مۇزىكا ساھهسىده مۇھىم تهرهققىياتالر بارلىققا كهلگهن. مۇزىكا 
ئهسۋاپلىرىغا ئىرانلىقالر ئىشلىتىدىغان ئود ۋه تارىلىق ساز مىزاپه قوشۇلغان. ئۇدنى 
ئىسالم مهدهنىيتىگه ئىبنى سۇرهيج ئىسىملىك بىر تۈرك ئهكىرگهن. ئهمهۋىيلهر دهۋرىده 
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مهككه ۋه مهدىنه ئىسالم دۇنياسىدا مۇزىكىنىڭ ئهڭ تهرهققى قىلغان شهھهرلهر ئارىسىغا 
كىرگهن. بولۇپمۇ مهدىنىده مۇزىكا دهرسى بېرىدىغان كونسهرۋاتۇرالغا ئوخشايدىغان 

ئهسلىھهلهر بارلىققا كهلگهن. 
مهدىنىده تهربىيلهنگهن ئهر-ئايال مۇزىكانتالر ساراي ۋه مېھمانخانىالردا ئىشلهپ، 

يۇقىرى ئىش ھهققى ئالغان.
مۇزىكانتالرغا  ۋه  مۇزىكا  دۆلهتلهردىمۇ  مۇسۇلمان  باشقا  ئوخشاش  ئهمهۋىيلهرگه 
 (809-786) رهشىد  ھارۇن  خهلىپىسى  ئابباسىي  مهسىلهن،  بېرىلگهن.  ئهھمىيهت 
دهۋرىده سارايدا بىر گۇرۇپ مۇزىكانتالر بار ئىدى. بهزى ئابباسىي خهلىپىلىرى بىۋاسته 

مۇزىكا بىلهن شۇغۇلالنغان. 
قىلىش  ئىجاد  ئاھاڭ  يېقىن  يۈزگه  ۋاسىق (847-842)  ئهل  خهلىپه  مهسىلهن، 

بىلهن بىرگه ياخشى بىر ئۇد چالغۇچىسى ئىدى. 
ھهج مهۋسۇمى ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدىن كهلگهن مۇزىكانتالر 
مهدىنىلىك  ۋه  مهككه  ئىدى.  مهۋسۇم  بىر  كۆرسىتىدىغان  قابىلىيهتلىرىنى  ۋه  ھۈنهر 
شائىرالر ھاجىالرنى دىنىي كۈيلهر بىلهن قارشى ئالغان. ھهج ۋاقتىدا مهشھۇر شائىرالرنىڭ 

شېئىرلىرى ئاھاڭغا سېلىنىپ ئوقۇلغان. 
بار  كىشىلهر  مهشھۇر  شۇغۇلالنغان  بىلهن  نهزىريىسى  مۇزىكا  ئهسىرده  ئوتتۇرا 
ئىدى. بۇ ھهقته فارابى، ئىبنى سىنا ۋه ئبنى رۇشدقا ئوخشاش پهيالسوپالرنى مىسال 

قىالاليمىز. 
ئىشلىتىلگهن.  كهڭ  ساھهده  تهسهۋۋۇپى  بولۇپمۇ  مۇزىكا  دۇنياسىدا  ئىسالم 
مۇزىكا  قىالاليمىز.  مىسال  مۇراسىملىرىنى  سهماھ  بهكتاشىالردا  سهما،  مهۋلهۋىلهرده 
دىني  مۇزىكا  دهۋرده  بۇ  بار.  ئهھمىيىتى  بىر  ئايرىم  دهۋرىنىڭ  ئوسمانلى  ساھهسىده 
مۇزىكا ۋه دىننىڭ سىرتىدىكى مۇزىكا دهپ ئىككىگه ئايرىلغان. دىنىي مۇزىكا ھهققىده 
جامىلهرده ئوقۇلغان قۇرئانى-كهرىم، مهۋلىد، ئهزان، قامهت، خانىقاالردا ئېيتىلغان 
مۇناجات، مهۋلهۋى مۇراسىملىرى، بهكتاشىالرنىڭ جهم مۇراسىملىرى ۋه كۈيلهرنى مىسال 
مۇزىكىالرنى  سىرتىدىكى  دىن  مۇزىكىالر  كىالسسىك  ۋه  مۇزىكا  ھهربىي  قىالاليمىز. 

تهشكىل قىلىدۇ. 
كىالسسىك تۈرك مۇزىكىسى ئوسمانلى دۆلىتى بهرپا قىلغان ئورگىنال بىر تۈردۇر. 
ئهندهرۇندا ئۆگۈتىلىدىغان بۇ مۇزىكا تۈرى ئىچىده سوالقزاده، يۇسۇپ دهده، دهرۋىش 
ئۆمهر، ئىترى ۋه ھاجى ئارىف قاتارلىق بۈيۈك مۇزىكانتالر يېتىشىپ چىققان. بۇ مۇزىكا 
بولغان  ئارىلىغىچه  يېرىم  ئهرهب  كاۋكازدىن  ھىندىستانغىچه،  بالقاندىن  تۈرلىرى 
ئوسمانلى دۆلىتى ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى خهلقلهرنىڭ مۇزىكا چۈشهنچىسىگه تهسىر 
كۆرسهتكهن. كىالسسىك تۈرك مۇزىكىسىغا ئوخشاش، مهھتهر مۇزىكىسىنىڭمۇ تاشقى 
دۇنياغا تهسىرى بولغان. ئوسمانلى دهۋرىده كۆپ خىل مۇزىكا چالغۇلىرى ئىشلىتىلگهن. 
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كهمان، راۋاپ، كىالسسىك كهمهنچه، قاباق كهمانه، كوپۇز، تهمبۇر، ئۇد، قانۇن، 
قوڭغۇراق، قۇشۇق،كۆس، دۇمباق، قۇدۇم قاتارلىقالرنى مىسال قىالاليمىز. 

داۋاالشتا  كېسهللهرنى  روھى  مۇزىكا  تۈركلهرده  بولۇپمۇ  دۇنياسىدا  ئىسالم 
ئىشلىتىلىپ، كېسهللهرنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ مۇزىكا چېلىنغان. 

3.4 بىناكارلىق

بىناكارلىقتۇر.  بىرى  تۈرلىرىنىڭ  سهنئهت  قازانغان  مۇۋاپپىقىيهت  مۇسۇلمانالر 
بىناكارلىق سهنئىتى ئهينى ۋاقىتتا بېزهش، تهزھىپ، نهققاشچىلىق قاتارلىق سهنئهت 

تۈرلىرىگه ئايرىلىپ تهرهققى قىلغان. 
ئىسالم بىناكارلىقىنىڭ ئاساسى ئاالھىدىلىگى تۆۋهندىكىچه:

ناماز  بىلهن  جامائهت  مهسىلهن،  قىلىدۇ.  مهنبه  دىننى  بىناكارلىقى  ئىسالم   .1
خىزمهت  يولۇچىالرغا  ھاممامنى،  ئهھمىيهت  بېرىلگهن  پاكىزلىقا  جامىنى،  ئوقۇش 
نهپىس  مهدرىسىنى،  تهشۋىق  ئىلىمگه  مائارىپ،  كارۋان-ساراينى،  خان  قىلىدىغان 

تهربىيهسى تهككىنى بارلىققا كهلتۈرگهن. 
2. ئىسالم بىناكارلىقى ۋاقتى ۋه ئورنى پهرقلىق بولسىمۇ ئاساسى خۇسۇسىيىتى 
جهھهتتىن پۈتۈن دۇنيادا ئوخشاش بولغان. بۇ بىرلىكنى تهسىس قىلغان ئىسالمنىڭ 
ئارىلىدا  يېرىم  ئهرهب  بولغان  ھاكىم  ئىسالمىيهت  مهسىلهن،  پرىنسىپىدۇر.  ئاساسى 
ئوخشاش  ئۆرنهكلهر  ئىسپانىيهدىكى  بىلهن  ئۆرنهكلىرى  بىناكارلىق  ئىسالم  سېلىنغان 

ئامىلالرغا ئىگه. 
3. ئىسالم بىناكارلىقى باشقا مهدهنىيهتلهردىن پايدىالنغان. ئىران ۋه مېزاپوتامىيهده 
ساسانى، سۇرىيه ۋه مىسىردا كوپت، رىم ۋىزانتىيه، ئهندهلۇستا ۋىزىگوت، ھىندىستاندا 
چىن (جۇڭگۇ) ھىندۇ بىناكارلىقىنىڭ ئاالھىدىلىگىنى ئۆز بىناكارلىقىغا ماسالشتۇرۇپ 

ئىشلهتكهن. 
بىلهن  تۆھپىسى  خهلقلهرنىڭ  قىلغان  قوبۇل  ئىسالمىيهتنى  بىناكارلىقى  ئىسالم 
تهرهققى قىلغان. بۇ تهرهققىياتتا پارىس، تۈرك، ھىنت ۋه بهربهرىلهرنىڭ تۆھپىسى 
بار. بۇ جهھهتتىن ئىسالم بىناكارلىقى پهقهت ئهرهبلهرنىڭ بناكارلىقى بولۇپال قالماستىن 

بهلكى پۈتۈن مۇسۇلمان خهلقلهرنىڭ ئورتاق مهھسۇالتىدۇر. 
4. ئىسالم بىناكارلىقى ئىقلىم ۋه قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىغا قاراپ شهكىللهنگهن. 
سوغۇق  كهڭرى،  ئىقلىمالردا  ئىسسىق  ئىشىك-دېرىزىلىرى،  جامىلهرنىڭ  مهسىلهن، 
يهرلهرده تار ۋه كىچىك ياسالغان. ئهينى شهكىلده ئۆگزه قىسمى ئىسسىق ۋه ھۆل يىغىن 
ئاز بولىدىغان ئىقلىمالردا تۈز ياكى يانتۇ، قىشتا قار كۆپ ياغىدىغان مهزگىللهرده تىك 
قىلىپ سېلىنغان. يهنه بىر تهرهپتىن قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىمۇ ھهر خىل. مهسىلهن، 



178

ئىسالم تارىخى  

ياغاچ كۆپ بولغان يهرلهرده ياغاچ، تاش كۆپ بولغان يهرلهرده تاش، بۇالر بولمىغان 
يهرلهرده كېسهك ئىشلىتىلگهن. 

شام،  سۇرىيه،  مهركهزلهر  ئاساسى  تۇرغان  كۆتىرىپ  قهد  بىناكارلىقى  ئىسالم 
ئىراق، مىسىر، ھىندىستان، مهغرىپ، شىمالىي ئافرىقا، ئهندهلۇس ۋه تۈركىستاندىن 
بالقانغىچه بولغان تۈرك دۇنياسىدۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا مهدىنىده 
سېلىنغان جامى كېيىنكى دهۋىرلهرده بىنا قىلىنغان جامىالرنىڭ تۇنجى ئۆرنىگىدۇر. 
ئهمهۋىيلهرنىڭ ئىسالم بىناكارلىقىدا ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرى ئابباسىالر، تۈركلهر، 

پارىسالر ۋه باشقا مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن تهرهققى قىلدۇرۇلۇپ داۋامالشتۇرۇلغان. 
قىلىشقا  ئىجاد  نهرسه  بىر  يېڭى  بىناكارلىقتا  دهۋرىدىكى  ئهمهۋىلهر  ئهمهۋىيلهر: 
قارىغاندا باشقا بىناكارلىقالر بىلهن بىرلهشتۈرۈلگهن بىر ئۇسلۇپ ئىجاد قىلىنغان. بۇ 
خانىدان شامدىن باشالپ ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن تۇپراقالردا كۆرگهن ئهسهرلهر ئالدىدا 
ئىسالم مهدهنىيىتىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن بىناكارلىققا ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهن. 
بىر مهنادا پارىس ۋه ھهلهن سهنئىتى ئالدىدا ئىسالم سهنئىتىنى تهرهققى قىلدۇرۇش 
مهسئۇلىتىنى ئۈستىگه ئالغان. بۇ دهۋرده بىناكارلىق بىلهن بىرگه ئىسالم سهنئىتىنىڭ 
ئاساسى قۇرۇلۇپ ئاساسى پرىنسىپ ۋه قائىدىلىرى بهلگۈلهنگهن. ئهمهۋىيلهر بىناكارلىق 
ئاساسى ماتىرېياللىرىدا تاشنى ئاساس قىلغان. زىننهتلهشلهرده ئهرهب ئۇسۇلى، ئىنسان 
ۋه ھايۋان پىگورىلىرىنى ئاساس قىلغان. يهنه گۈمبهز بىلهن ئات تاقىسى ۋه يومۇالق 
چاسىلىق  تۆت  ئىشلهتكهن.  مۇۋاپپىقىيهتلىك  (ئهسلهھهلىرى)نى  كهمهر  سۇ  تىلىملىق 

مۇنارالر ياسىغان. 
ئهرهب، بهربهرى ۋه ئىسپانىيهلىكلهردىن تهركىپ تاپقان ئهندهلۇس جهمئىيىتىمۇ 
ئۆزىگه خاس ئهسهرلهرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئهندهلۇس بىناكارلىقى ئاساسى جهھهتتىن 
قوش  جامىدىكى  ئۇلۇ  قۇرتۇبا  بىلهن  بۇنىڭ  بولغان.  داۋامى  بىناكارلىقىنىڭ  ئهمهۋى 
قهۋهتلىك بوشلۇق ئهگمىسى ۋه يومۇالق شهكىللىك ئهگمىلهر يېڭى ھۈنهرلهر ئىدى. بۇ 
بىناكارلىق سهنئىتى رىم سهنئىتىنىڭ داۋامى بولغان ۋىزىگوت بىناكارلىقىدىن قالغان. 
ئهرهب  پارىس،  يهنى  باغدادقا،  شامدىن  پايتهختنىڭ  ئابباسىيالر  ئابباسىيالر: 
ۋه  سهنئهت  ئىسالم  بىلهن  يۆتكىلىشى  نۇقتىسىغا  كېسىشىدىغان  دۇنياسىنىڭ 
مهدهنىيىتىده كۆپلىگهن ئۆزگىرىشلهر بولغان. بۇ تارىختىن باشالپ ئىسالم بىناكارلىقىدا 
نامايهن  ئۆزىنى  دهرىجىده  كۆرىنهرلىك  كۆزگه  تهسىرى  تۈرك  ۋه  (ساسانى)  پارىس 
قىلغان. ئابباسىيالر بىناكارلىق ماتېرىياللىرىدا مېزاپوتامىيه ئهنئهنىسى بولغان كېسهك 
بىلهن خىشنى؛ زىننهتلهشته ئاھاك، چىنى قىش، گۈل بېزىكى قاتارلىق نهرسىلهرنى 

ئىشلهتكهن. ئهگمه تامنىڭ ئورنىغا تۈز تام ئىشلهتكهن. 
يۇقىرىدا  تهسىرى  كۆرسهتكهن  بىناكارلىقىغا  ئىسالم  پارىسالرنىڭ  پارىسالر: 
سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك ئابباسىيالر بىلهن باشلىغان. قىش بىلهن كىسهكنى ئاساسى 
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يهر  قىسمى  كۆپ  ئۆرنهكلىرىنىڭ  بىناكارلىقىنىڭ  ئىسالم  ئىران  قىلغان.  ماتېرىيال 
تهۋرهش تۈپهيلىدىن ۋه قوغدالمىغانلىقى ئۈچۈن يىقىلىپ قالمىغان. بۇ بىناكارلىقنىڭ 
كۈنىمىزدىكى ئۆرنهكلىرى كاسپى دېڭىزى قىيىسىدىكى دامگان جامى، ئىسپاھاننىڭ 

شهرقىدىكى نايىن جامى ۋه بۇخارادىكى ئىسمائىل سامانى قهبرىسىدۇر. 
شهھرى  ساماررا  تۆھپىسى  قوشقان  بىناكارلىقىغا  ئىسالم  تۈركلهرنىڭ  تۈركلهر: 
ۋه تولۇن ئوغۇللىرىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى مىسىردا ئوتتۇرىغا چىققان. تۈركلهر 
ئىسالمدىن ئىلگىرىكى سهنئهت ۋه مهدهنىيهتلهرنىڭ ھهر خىل ئاالھىدىلىگىنى ئىسالم 
ئىجاد  يېڭىلىقالر  جهھهتلهرده  قاتارلىق  بېزهش  پىالن،  تۈر،  قوشۇپ،  بىناكارلىقىغا 
قىلغان. ئىچكى زىننهتلهده تۈز كېسىم تېخنىكىسى، ستۇك (stuk)، مازار، مهدرىسه، 
نىپىز  ۋه  مازار  گۈمبهزلىك  گۈمبهز،  چېدىرىدىن  تۈرك  كارۋان-ساراي،  مهسجىد، 
سېلىندىرلىك مۇنار قاتارلىقالر تۈركلهرنىڭ ئىسالم بىناكارلىقىغا قوشقان يېڭىلىقلىرىدۇر. 

بولۇپمۇ گۈمبهز ۋه گۈمبهزلىك جامىالرنىڭ سېلىنىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. 

3.4.1. ھهربىي بىناكارلىق

مۇسۇلمان ھۆكۈمدارالر تۇپراقلىرىنى قوغداش ۋه ۋاقتى كهلگهنده ھۇجۇمغا ئۆتۈش 
تۈرلىرى،  ئاساسى  بىناكارلقنىڭ  بۇ  بهرگهن.  ئهھمىيهت  بىناكارلىققا  ھهربى  ئۈچۈن 
ئوردۇگاھ، ياتاق، قهلئه، سېپىل، خهندهك، ئىستىھكام، ئوق مهيدانى، كۆزۈتۈش ۋه 

خهۋهرلىشىش يهرلىرىدىن ئىبارهت. 
ئوردۇگاھالر: ئهرهبلهر بىر دۆلهتنى فهتىھ قىلغاندىن كېيىن ئائىلىسى بىلهن بىرلكته 
ياشاپ، يهرلىك خهلققه ئارىالشماسلىق، ھۇجۇمالرغا قارشى ئورتاق ھهرىكهت قىلىش 

ئوردۇگاھالر  بىلهن  مهقسهتلهر  قاتارلىق 
ئىسالم  چاغالردىكى  دهسلهپكى  قۇرغان. 
ئوردۇگاھلىرى كۇفه، بهسىره، فۇستات، 
قايراۋان، ساماررا قاتارلىقالردىن ئىبارهت 

ئىدى. 
قۇرۇلۇشالر)  (پۇختا  رېباتالر: 
چېگرا  قۇرۇلۇشالر  ئاتالغان  دهپ  رېبات 
بىخهتهرلىكنى  يوللىرىدا  تىجارهت  ۋه 
ھهل  ئېھتىياجىنى  قونالغۇ  ساقالش، 
قوغدىنىش  سېلىنغان.  ئۈچۈن  قىلىش 
تاملىرى بولغان رېبات، مهسجىد، ئامبار، 
ئېغىل، كۆزۈتۈش ئورنى قاتارلىقالر تۈرك 
بىناكارلىقى تهرهققى قىلدۇرغان قۇرۇلۇش 

خوشاپ قهلئهسى (كۈنىمىزده 
تۈركىيهنىڭ ۋان ۋىاليىتىده)
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تۈرلىرىدۇر. 9-ئهسىر ھهربىي ۋه دىنىي خارهكتېرلىق رېباتالر كۆپ سېلىنغان ئهسىر 
بولغان. بۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ قهدىمىي ۋه مۇھىم بولغىنى ئابباسىيالرنىڭ 796-يىلى 

سالدۇرغان ماناستىر رىباتىدۇر. 
 قهلئه ۋه سېپىلالر: ئىسالم تۇپراقلىرىدا قوغدىنىشقا ئاسان، ئىگىز ۋه ئۆتۈش قىيىن 
بولغان يهرلهرگه قهلئه ۋه سېپىلالر بىنا قىلىنغان. مهسىلهن، بۇ ھهقته فاتىمىالرنىڭ 
تۇنىس ساھىلىدىكى مهھدىيه قهلئهسى، ئهندهلۇس ئهمهۋىلهرىنىڭ ئوماز قهلئهسى بىلهن 
قاياقىل قهلئهسىنى مىسال قىالاليمىز. ئاناتولىيهدىكى ئاھاله جايالشقان يهرلهردىمۇ كۆپ 
ساندا قهلئه ياسالغان. ئوسمانلىالر دهۋرىده يىلدىرىم بهيازىت تهرىپىدىن سالدۇرۇلغان 
ئاناتولىيه ھىسارى ۋه فاتىھ سۇلتان مهھمهت تهرىپىدىن سالدۇرۇلغان رۇمهلى ھىسارى 
ئهقلىمىزگه كهلگهنلىرىدۇر. بىر قهلئهنىڭ ئاساسى ئاالھىدىلىگى يهر شهكلىگه قاراپ 

ئۆزگىرىدىغان قېلىن تاملىرى، پوتهي ۋه ئىستىھكاملىرىدۇر. 

3.4.2. خهلق بىناكارلىقى 

3.4.2.1. سارايالر

ئهمهۋى خهلق بىناكارلىقىنىڭ مۇھىم قۇرۇلۇشى بولغان چۆل سارايلىرى خهلىپىلهر 
سارايلىرىنىڭ  ئهمهۋىي  قىلىنغان.  بىنا  سىرتىغا  مهركىزىنىڭ  ھاكىمىيهت  تهرىپىدىن 
قۇرۇلۇشالرنىڭ  خىل  بۇ  كىسهكتى.  ۋه  تاش  ماتېرىيالى  قۇرۇلۇش  ئاساسلىق 
ئۆرنهكلىرىدىن بىرى ئىئوردانىيهدىكى قۇساي ئامرا سارايىدۇر. خهلىپه ۋهلىد تهرىپىدىن 
بىنا قىلىنغان بۇ ساراي ئوۋ ۋه ھاممام قهسىرى قىلىپ بىنا قىلىنغان. ئىككىنچى بىر 
مىسال، قۇددۇسنىڭ شهرقىدىكى چۆلده 2-ۋهلىد تهرىپىدىن بىنا قىلىنغان مهشاتتا 
سارايىدۇر. خهلىپه ھىشاممۇ شام-پالمىرا يولىدا «قهسىرۇل خهيرىل غهربى» (غهربىي 
خهيرى قهسىرى) ۋه «قهسىرۇل خهيرىل شهرقىي» (شهرقىي خهير قهسرى) ناملىق 

قهسىرلهرنى بىنا قىلغان. 
ئابباسىيالرمۇ ساراي قۇرۇلۇشىغا 
دهۋرنىڭ  شۇ  بهرگهن.  ئهھمىيهت 
كهرباال  بىرى  ئۆرنهكلىرىدىن 
سارايىدۇر.  ئۇخهير  يېقىنىدىكى 
ساماررا يېقىنىدىكى يالكۇۋارا سارايىمۇ 
تهرىپىدىن  مۇتهۋهككىل  خهلىپه 
بىنا  قىرغىقىدا  دىجله  854-يىلى 

باغداتتىكى ئوردا
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قىلىنغان. جهۋساقۇل خاقانىمۇ خهلىپه مۇتاسىمنىڭ مهشھۇر تۈرك قۇماندانىغا سالدۇرغان 
سارايىدۇر. 

ئهسهرلىرىدىن  شاھ  بىناكارلىقىنىڭ  ئىسالم  سارايى  ئهلھامرا  ئهندهلۇستىكى 
تهركىپ  بۆلۈمدىن  ئۈچ  ئهسهر  بۇ  قىلىنغان  بىنا  14-ئهسىرده  گىرناتادا  بىرىدۇر. 
مهشۋهر  قىلىدىغان  قوبۇل  خهلقنى  ۋه  قارايدىغان  داۋاالرغا  سۇلتاننىڭ  بۇالر  تاپىدۇ. 
(مهسلهھهتلىشىدىغان يهر) تهخت ھويلىسى، رهسمىي كىشىلهرنى قوبۇل قىلىدىغان 
بۇ  دېكوراتسىيهلهر  كۆركهملىك  ۋه  تهخت  چىرايلىق  ئىبارهت.  ھهرهمدىن  ۋه  دىۋان 

بىناالرنى ئهھمىيهتلىك قىلغان. 
دۆلهتلىرىدىمۇ  ئىسالم  تۈرك  ئىلگىرىكى  سهلجۇقىالردىن  بىناكارلىقى  ساراي 
داۋامالشقان. قاراخانىالرنىڭ تىرمىزى سارايى، تۆت ئايۋانلىق چاسا ھويال، زىننهتلهش 
قاتارلىقالر ئاناتولىيه تۈرك بېزهكچىلىك سهنئىتىگه باشالمچىلىق قىلغان. غهزنهلىكلهرنىڭ 
ئايۋانلىق  سارايدا  ئۆرنهكتۇر.  بىر  مۇھىم  بىناكارلىقىغا  ساراي  سارايى،  بىزر  لهشكىرى 
ھويال ۋه بۇلۇڭ چوقىلىرى سېلىنغان. سهلجۇقىالردىن كۈنىمىزگه يېتىپ كهلگهن ساراي 
بىناكارلىقىنىڭ  ساراي  دۆلىتى  ئوسمانلى  تهختىدۇر.  ئاالئاددىن  كونيادىكى  ئۆرنىگى 
مهھمهت  سۇلتان  فاتىھ  قسىمى  تۇنجى  سارايىنىڭ  توپكاپى  بولغان  ئۆرنىگى  مۇھىم 
قوشۇلۇپ  بۆلۈملهر  قايسى  ھهر  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  قىلىنىپ،  بىنا  تهرىپىدىن 
بىنا  يېقىن  قا   60 تهخمىنهن  ھويلىدا  تۆت  تىزىلغان  تهرىپىگه  ئارقا  كېڭهيتىلگهن. 
بار. بۇالر تهخت، دىۋان، ھهرهم، ئىش ئورنى، جامى ۋه ھهربىي بىناالردىن ئىبارهت. 
ساراينىڭ ئهتراپى سېپىلالر بىلهن قورشۇلۇپ، ئىگىز سېپىلالر بىلهن زىننهتلهنگهن. 
باغداد  تهخت،  قىشلىق  چىنى  ھويلىسىدا  ئورنىتىلغان.  ئىشىك  ئايرىم   7 سېپىلغا 
باي  ئهڭ  دۇنيانىڭ  كۈنىمىزده  بىلهن  ئهسلىھهلىرى  قاتارلىق  تهختلىرى  رهۋان  ۋه 

مۇزىلىرىدىن بىرى ھېسابالنماقتا.

3.4.2.2. مهدرىسىلهر

ئىسالم مهدهنىيتىدىكى مهدرىسه چۈشهنجىسى ۋه مهدرىسه بىناكارلىقىنى تۈركلهر 
ئىجاد قىلغان. تۈركلهر مهدرىسه بىلهن خهلق بىناكارلىقى ۋه دىنىي بىناكارلىققا يهنه 

ئوقۇغۇچى  مۇئهللىم،  مهدرىسىده  قوشقان.  تۈر  بىر 
ۋه ئىشچى-خىىزمهتچىلهر ئۈچۈن سهيلى قىلىدىغان 
ئىسسىقتىن  ۋه  يامغۇر  يهنه  سېلىنغان.  ھويال  بىر 
مۇداپىئهلىنىدىغان ئايۋان، سوغۇق كۈنلهرده دهرس 
بېرىدىغان دهرسخانا، مهسجىد، مازار ۋه ئوقۇغۇچىالر 

ياتىقى بولۇش تهلهپ قىلىنغان. 

ئۇلۇغ بهگ مهدرىسىسى
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ئىنىسى  غهزنهده،  ماخمۇت  غهزنهلىك  قۇرۇلغان.  تۈركىستاندا  مهدرىسه  تۇنجى 
ناسىر ئىبنى سهبۇكتېكىن نىشاپۇردا بىردىن مهدرىسه بىنا قىلغان. سهلجۇق ۋهزىرى 
نىزامۇلمۈلك ئالپارسالن مهلىك شاھنىڭ ئهمرى بىلهن نىشاپۇر، تۇس (كۈنىمىزدىكى 
ئىسپاھان) ۋه باغدادتا مهدرىسه ئاچقان. مهدرىسىلهر كېيىن تىزلىكته ئهتراپقا تارالغان. 
1232-يىلى سېلىنغان مۇستانسىرىيه مهدرىسىسى ئۇزۇن ۋه تىك تۆت بۇلۇڭلۇق، بىر 
ھويلىنىڭ يېنىدا ئايۋان، بۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇچلۇق ئىشىكلىك راۋاقلىرى بولغان بىر 
قۇرۇلۇش ئىدى. راۋاقالرنىڭ ئارقىسىدا ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئىككى قهۋهتلىك ھوجرىالر 

بىنا قىلىنغان. 
ئاناتولىيه  بهرگهن.  ئهھمىيهت  قۇرۇلىشىغا  مهدرىسه  سهلجۇقلىرىمۇ  ئاناتولىيه 
سهلجۇق مهدرىسىلىرىده تاش ئىشچىلىگى، زىننهتلهش، چىنى قىش ۋه ھهيۋهتلىك 
جهھهتتىن  پىالن  مهدرىسىلهر  بۇ  قىلىدۇ.  جهلپ  دىققهتنى   (portallar) پورتالالر 
ئايۋانلىق ۋه گۈمبهزلىك دهپ ئىككىگه ئايرىلىدۇ. گۈمبهزلىك قىسىمالرغا نىكسار ياغى 
باسان، توكات ياغىباسان، ئاپيون بويالىكوي، كونيا قاراتاي ۋه قىرشهھىر جاچا بهي 

مهدرىسلىرىنى مىسال قىالاليمىز. 
كۆك  سىۋاس  مهدرىسه،  مۇنارىلىك  قوش  ئهرزۇرۇم  مهدرىسىلهردىن  ئايۋانلىق 
خاتۇن  خۇئاند  قهيسهرى  مهدرىسى،  سىرچالى  كونيا  مهدرىسى،  بۇرۇچىيه  مهدرىسه، 

مهدرىسى، قوش مهدرىسه، قهيسهرى ساھىبه مهدرىسى قاتارلىقالر.
ئوسمانلى دۆلىتىمۇ مهدرىسه سېلىشنى داۋامالشتۇرغان. تۇنجى ئوسمانلى مهدرىسىسى 
ئورخان گازى تهرىپىدىن 1330-يىلى ئىزنىكته سېلىنغان. فاتىھ ئىستانبۇلنى فهتىھ 
باشالپ  ئىستانبۇلدىن  قۇرغان.  مهدرىسىلىرىنى  سهمان  سهھنى  كېيىن  قىلغاندىن 
1453-يىلى  قۇرۇلغان.  مهدرىسلهر  كۆپلىگهن  ۋىاليهتلىرىده  قايسى  ھهر  دۆلهتنىڭ 
دىن   500 ئىستانبۇلدىال  پهقهت  ئارىلىقتا  بولغان  19-ئهسىرگىچه  كېيىن  فهتىھتىن 

ئارتۇق مهدرىسه قۇرۇلغان.

3.4.2.3. مهسجىدلهر

ئوقۇيدىغان  ناماز  يىللىرىدا  دهسلهپكى  ئىسالمنىڭ 
ۋه  جۈمه  كېيىن  دېيىلهتتى.  مهسجىد  يهرلهر  مهخسۇس 
ھېيت نامىزى ئوقۇلىدىغان يهرلهر جامى، ۋاقىت نامازلىرى 
ئوسمانلى  ئاتالغان.  دهپ  مهسجىد  يهرلهر  ئوقۇلىدىغان 
پادىشاھلىرى بىنا قىلغان جامىلهرگه سهالتىن جامى ئىسمى 
بېرىلگهن. شهھهردىكى مهركىزى جامىلهرگه ئۇلۇ جامى ياكى 
جامىئى كهبىر، يول بويىدىكى ئۈستى ئوچۇق مهسجىدلهر 

نامازگاھ دېيىلگهن.
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يهنى  ھهرهم  مهسجىدى  كۆرسىتىلگهن  قۇرئاندا  مهسجىد  تۇنجى  شارىدىكى  يهر 
كهبىدۇر. كهبه چاسا شهكلىده تاشتىن بىنا قىلىنغان. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھىجرهت 
جهريانىدا تۇنجى جۈمه نامىزىنى قۇبادا يهنه سالىم مهسجىدىده ئوقۇغان. مهدىنىگه 

يېتىپ بارغاندا مهسجىدى نهبهۋىنى بىنا قىلغان.
ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان خهلقلهر ياشىغان يهرلىرىده مهسجىد بىنا قىلغان. 
بىر  ئايالندۇرغان،  مهسجىدكه  ئىبادهتخانىالرنى  قهدىمقى  قىسمى  بىر  بۇالرنىڭ 
قىسمى يېڭىدىن سېلىنغان. جامىالر بىناكارلىقى، قۇرۇلۇش ماتېرىيالى، زىننهتلهش، 
پىالنالش جهھهتتىن دهۋرى ۋه رايۇنىغا قاراپ ھهر خىل بولغان. جامىده ئاساسلىق 
قۇرۇلۇش ماتېرىيالى، تاش، خىش، كىسهك، ياغاچ، بېزهش، ئۆسۈملۈك شهكىللىرى، 
گىئومىتىريهلىك شهكىللهر ۋه يېزىقتىن ئىبارهتتى. بىر جامى ھويال، ناماز ئوقۇلىدىغان 
يهر، مىھراپ، مۇنبهر ۋه مۇناردىن تهشكىل تاپقان. ھويلىغا تاچ ئىشىك دېيىلىدىغان 
بۈيۈك ئىشىكتىن كىرىلىدۇ. ئىچكى ھويلىنىڭ ئهتراپىدا تۈۋرۈكلهر بىلهن سېلىنغان 
راۋاقالر بار. جامىگه كىرىش تهرىپىدىكى راۋاق ئاخىرقى جامائهت يېرى دهپ ئاتالغان. 
ھويلىنىڭ ئوتتۇرىىسىدا ئادهتته فونتانلىق كۆل بولىدۇ. ئاساسلىق ئىبادهت يېرى ھارىم 
دېيىلىدۇ. ھارىمنىڭ جهنۇبى قىسمىدا مىھراپ بولىدۇ. مىھراپ نامازنىڭ قىبله تهرىپىنى 
كۆرسىتىدۇ. مىھراپنىڭ سول تهرىپىده مىنبهر بار. جامىگه يهنه مۇنار سېلىنىدۇ. جامىلهر 
مازار،  كۈتۈپخانا،  مهدرهسه،  (مۇۋاققىتانه)،  ئۆيى  بهلگىلهش  ۋاقىتنى  ۋاقىتتا  ئهينى 
دوختۇرخانا، كارۋان-ساراي، سهبىل، ئىچىملىك سۈيى، تاماقخانا، ئىمارهت ۋه بازار 

قاتارلىق قىسىمالر قوشۇلۇپ بىر كۇللىيه (فاكۇلتېت) شهكلىگه كهلتۈرۈلگهن. 
ۋه  تىپتا  كىچىك  جامىلهر  سېلىنغان  تۇنجى  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر 
ئۆيى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبهر  ئىدى.  ئهمهس  ئىگه  ئاالھىدىلىكىگه  مهسجىد 
كهلتۈرۈلگهن.  شهكلىگه  جامى  تۇنجى  كېڭهيتىلىپ  ئهگىشىپ  ئۆتىشىگه  ۋاقىتنىڭ 
مهدىنه جامى دهپ ئاتالغان تۇنجى قۇرۇلۇش چاسا شهكلىده، كىسهك بىلهن سېلىنغان 
ئاددى بىر جامى ئىدى. باشالنغۇچ دهۋر ئىسالم جامىلىرىده مهدىنه جامى قۇرۇلۇشى 
تهكرارالنغان. تۆت خهلىپه دهۋرىنىڭ ئهڭ قهدىمقى جامىلىرى مېزاپوتامىيه، بهسىره، 

كۇفه، پۇستات ئامىر جامىلىرىدۇر. 
جامىالر  قىلىنغان  بىنا  شهھهرلهرده  مۇھىم  قاتارلىق  قۇددۇس  شام،  تۇنىس، 

تىرانسهپت (transept) قۇرۇلۇشلىرىدۇر. 
ئهمهۋىي جامىلىرىنىڭ تۇنجىسى بولغان قۇببهتۇس سهھرا قۇددۇستا 692-691
بۇ  پىالنالنغان  قىلىپ  قىرلىق  سهككىز  مهركىزى  سېلىنغان.  ئارىسىدا  -يىللىرى 
قۇرۇلۇشنىڭ زىننهتلىنىشىده ئاكانتۇس (akantus)، ئاسما يوپۇرماق، ئۈزۈم ساپلىرى 
ۋه قاناتلىق ھايۋان پىگورىلىرى قوللىنىلغان. ئهمهۋى دىنىي قۇرۇلىشىنىڭ ئهڭ مۇھىم 
ئۆرنىگى، تاشقى گۈزهللىگى ۋه ھهيۋهتلىك كۆرىنىشى بولغان شام ئهمهۋىي جامىسىدۇر، 
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بۇ قۇرۇلۇش 706-715-يىللىرىدا جوھاننهس چىركاۋى يىقىلىپ ئورنىغا سېلىنغان. 
كهڭ ھويلىسى بار بولۇپ، ئۈچ تهرىپىده راۋاق بار. ھويلىنى ئوراپ تۇرىدىغان راۋاق 

ئهگمىنىڭ يۈزىدىكى گۈل بېزهكلىرىده مهنزىره، تهخت ۋه سارايالر بار. 
ئهندهلۇستا ئىسالم بىناكارلىقىنى يهرلىك بىناكارلىق سهنئىتى بىلهن بىرلهشتۈرگهن 
مۇھىم ئهسهر قۇردۇبا جامىسىدۇر. ئهندهلۇس جامى ۋه قۇرۇلۇشلىرىنىڭ ئۆزىگه خاس 
ئۆرنهكلىرىدىن بىرىنى تهشكىل قىلىدىغان بۇ قۇرۇلۇش شام ئهمهۋىي جامىسىگه ئوخشايدۇ. 
بۇ جامىنىڭ ئهڭ مۇھىم ئاالھىدىلىگى ئىككى قهۋهتلىك ئات تاقىسى، تىلىملىق ۋه 

ئۇچلۇق كهمهرلىرى بىلهن قىزىل، ئاق رهڭلىك تاشالرنىڭ ئىشلىتىلگهنلىكىدۇر. 
ئابباسىي جامى بىناكارلىقىنىڭ مۇھىم ئۆرنهكلىرى ساماررا ئۇلۇ جامى بىلهن ئهبۇ 
-852-848 تهرىپىدىن  مۇتهۋهككىل  خهلىپه  جامى  ئۇلۇ  ساماررا  جامىسىدۇر.  دۈلهپ 
-sak) يىللىرىدا بىنا قىلىنغان. كۇفه پىالنلىق قۇرۇلۇشىنىڭ مىھراپ تېمىدا 25 ساكنى
ni) بار ئىدى. ھويلىسىنىڭ ئۈچ تهرىپىگه راۋاق سېلىنغان. سىرتىدىكى تاش تاملىرى 
بىلهن مالۋىيه شهكلىدىكى مۇنارىسى كۈنىمىزگىچه مهۋجۇدلۇقىنى ساقالپ كهلمهكته. 
مالۋىيه دهپ ئاتالغان مۇنار سىلىيو شهكلى بىلهن بابىل زىگگۇراتلىرى (ziggurat)نى 
خاتىرلىتىدۇ. تېشىدىن كهڭلىكى 2.5 مېتىر كېلىدىغان ئهگرى يول، ئىگىزلىكى 53 

مېتىر بولغان بۇ مۇنارغا ئات ياكى ئىشهك بىلهن چىققىلى بۇلىدۇ. 
تۈركلهر  بىناكارلقىنىڭ  ئىسالم  بىناكارلىقى  ئوغۇللىرى  تولۇن  ئائىت  ئابباسىيالرغا 
تهرىپىدىن يوغۇرۇلغان شهكلىدۇر. تولۇن ئوغلى ئهھمهت بهي قاھىرهده 879-877-
يىللىرىدا ئۆز ئىسمىغا بىر جامى سالدۇرغان. جامى پۈتۈنلهي تۈرك ئهسىرى بولۇپ، 
ساماررا ئۇلۇ جامىسىگه ئوخشايدۇ. پهلهمپهيلهر ئېغىر، ئۇچلۇق كهمهرلهر بىلهن بىر-
بىرىگه باغالنغان. بۇ شهكلى بىلهن ياۋروپا چىركاۋ قۇرۇلۇشىغا تهسىر كۆرسهتكهن. 

مىسىردا ھاكىمىيهت قۇرغان فاتىمىلهر (969-1171)ده تولۇن ئوغلى ئهھمهت بهي 
ۋه قايراۋان سهيدى ئۇقبا جامىلىرىنى ئۆرنهك كۆرسىتهلهيمىز. ئۇالرنىڭ مهشھۇر ئهزھهر 

جامىسى بىلهن ئاقمهر جامىسى ئىسالم بىناكارلىقىنىڭ مۇھىم مۇۋهپپىقىيهتلىرىدۇر. 
ئۇسلۇپنىڭ  بۇ  قىلغان.  نامايهن  ئۆزىنى  ئۇسلۇبىمۇ  ئىران  قۇرۇلۇشىدا  جامى 
ئهڭ تىپىك ئۆرنهكلىرى كاسپى دېڭىز قىرغىقىدىكى دامگان جامى ۋه ئىسپانىيهنىڭ 

شهرقىدىكى نايىن جامىدۇر. 
بىناكارلىقىدىمۇ  جامى  ئوخشاش  تۈرلىرىگه  باشقا  بىناكارلىقىنىڭ  ئىسالم  تۈركلهر 
ئۇچراتقىلى  ئۇسلۇپالرنى  مهلۇم  جامىلهرده  تۇنجى  كهلتۈرگهن.  قولغا  مۇۋاپپىقىيهتلهر 
بولمىسىمۇ ئهمما كېيىنكى ۋاقىتالردا تۈركلهر ئۆزىگه خاس بىر ئۇسلۇپ ياراتقان. بۇنىڭ 
بىلهن مۇسۇلمانالرغا باشالمچىلىق قىلغان. قاراخانىالردىن باشالپ ئوتتۇرىغا چىققان بۇ 

ئۇسلۇپ ئوسمانلىالردا ئهڭ يۇقىرى پهللىگه چىققان. 
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قاراخانىالر جامى قۇرۇلۇشىغا ئهھمىيهت بهرگهن. قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىدا خىش، 
ئاساسلىق  قۇرۇلۇشىنىڭ  جامى  قاراخانىالر  ئىشلهتكهن.   (stuk) ستۇك  زىننهتلهشته 
ئۆرنهكلىرى ھازارا دهگۇران جامى، مهرۋى يېقىنىدىكى تالخاتان بابا جامى ۋه بۇخارا 
تۇنجى  چىرتىيوژىنىڭ  پىالن  مهركىزىي  جامى  ھازار  قاتارلىقالردۇر.  جامى  قاليان 
ئوتتۇرىغا  پىالنىنى  جامى  بىر  يېڭى  بىناكارلىقىدا  ئىسالم  بىناكارلىق  بۇ  ئۆرنهكىدۇر. 

چىقارغان. 
غهزنهلى بىناكارلىقى بىر تهرهپتىن ئىسالم بىناكارلىقى، يهنه بىر تهرهپتىن ھىندىستان 
بۇس  ئافغانىستاننىڭ  ماخمۇتنىڭ  سۇلتان  كۆرسهتكهن.  تهسىر  بىناكارلىقىغا  ئىسالم 
شهھرى يېنىدا سالدۇرغان لهشكىرى بازار جامى كېيىنكى جامى قۇرۇلۇشلىرىغا ئۆرنهك 
بولغان. تۆت ئايۋان ۋه ئوچۇق ھويال سهلجۇقىالر ئىجاد قىلغان جامى قۇرۇلۇشىدۇر. 
سهلجۇق جامىلىرىدا بۇرجهك تاشلىرىدىن بىرسى ئىسپاھاندىكى مهلىكشاھ نامىغا بىنا 
تۆت  قىلىنغان  بىنا  جامىده  بۇ  جامىسىدۇر.  جۈمه  ياكى  جۈمه  مهسجىدى  قىلىنغان 
مهدرىسىلىك  ۋه  مهدرىسه  بۇنىڭدىن  بولغان.  ئۆرنهك  كېيىنكىلهرگه  ھويال  ئايۋانلىق 
بۇ  قىسمى  كۆپ  جامىلهرنىڭ  تۈركىستاندىكى  ۋه  ئىران  كهلگهن.  بارلىققا  جامىلهر 

شهكىلده بىنا قىلىنغان. 
چۈنكى  ئىگه.  ئهھمىيهتكه  مۇھىم  قۇرۇلۇشىمۇ  جامى  سهلجۇقلىرىنىڭ  ئاناتولىيه 
ئىشلىتىپ  تاش  ۋه  ياغاچ  جامىلىرى  سهلجۇق  ئاناتولىيه  تىپىدىكى  جامى  تۈگرۈكلۈك 
بىنا قىلىنغان. بهيشهھهر ئهشرهپ ئوغلى جامى (1296) ئهنقهره ئارسالنخانا جامى، 
جامىالرنىڭ  تاش  بوالاليدۇ.  ئۆرنهك  جامىلهرگه  ياغاچ   (1272) جامى  ئۇلۇ  ئهپيون 
ئهڭ مهشھۇرلىرى نىغده ئاالئاددىن جامى (1244)، قهيسهرى خۇئاند جامى (1238)، 
سىۋاس ئۇلۇ جامى، دىۋرىگى ئۇلۇ جامى (1228)، دىيهر باقىر ئۇلۇ جامى، ماالتيا ئۇلۇ 

جامى قاتارلىقالردىن ئىبارهت. 
بهيلىكلهر بىناكارلىقى ئوسمانلىدا يۇقىرى پهللىگه چىققان بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن 

كهڭرى يهرلهرگه جامى سېلىش باشالنغان. مۇسۇلمانالر 
يهر  كهڭرى  جامىالردا  باشالپ  دهۋرىدىن  ئهمهۋىيلهر 
گۈمبهز  بىر  ھارىمىنى  پۈتۈن  باشلىغان.  ئىزدهشكه 
قۇشۇلۇشى  گۈمبهزلهرنىڭ  يېرىم  ۋه  ئېتىش  بىلهن 
بىلهن كوللېكتىپ ۋه كهڭرى يهر قاپالش ئوسمانلىالر 
جامىالر  گۈمبهزلىك  بىر  ئاشقان.  ئهمهلگه  دهۋرىده 
سهلجۇقىالر  ئاناتولىيه  جامىالردۇر.  قىلىنغان  سىناق 
جامىالر  باشلىغان  سېلىنىشقا  تىپتا  كىچىك  دهۋرىده 
تۇنجى  چىققان.  پهللىگه  يۇقىرى  دهۋرىده  ئوسمانلىالر 
ئىزنىك  سېلىنغان  1333-يىلى  جامىسى  ئوسمانلى 
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ھاجى ئۆزبهك جامىسىدۇر. بۇ كاتىگورىيه ئىچىده ئىزنىك يېشىل جامى، بۇرسا ئۇلۇ 
جامى، خۇداۋهندىگار جامى، يىلدىرىم جامى، يېشىل جامى، مۇرادىيه جامى، ئهدىرنه 
قاتارلىق  جامىسى  بهيازىت  ئهدىرنه  جامى،  شهرهپهلى  ئۈچ  ئهدىرنه  جامى،  قهدىمقى 

جامىالرنى مىسال قىالاليمىز. 
جامى بىناكارلىقى ئوسمانلىالردا ئهڭ يۇقىرى ۋه كهڭرى ھارىم (ناماز ساھهسى)غا 
ئىگه بولغان دېيىشكه بولىدۇ. بۇنى ئوسمانلى بىناكارلىقىنىڭ باش ئىنژىنىرى مىمار 
سىنان اليىھهلىگهن. بۇنىڭ يېنىدا سىنان ئهنئهنىسىدىن كهلگهن مىمار مهھمهت ئاغا 
17-ئهسىرده 1-ئهھمهت نامىغا سۇلتان ئهھمهت جامىسىنى بىنا قىلدۇرغان. بۇ جامى 
ماكان جهھهتتىن سۇلهيمانىيهدىن كهڭرىدۇر. ئالته مۇنار قويۇلغان. گۈزهل گۈمبىزى 

ئايا سوفيادىن ئېشىپ چۈشكهن. 
قوشقان  قۇرۇلۇشىغا  جامى  تۈركلهرنىڭ  مۇنارالر  سېلىنغان  بىرگه  بىلهن  جامىالر 
بىر يېڭىلىقىدۇر. بۇنىڭ ئهڭ گۈزهل ئۆرنهكلىرىنى ئىستانبۇلدا كۆرۈشكه بولىدۇ. بۇ 

سهۋهپتىن ئىستانبۇلغا مۇنارالر شهھرى دهپ نام بېرىلگهن. 

3.4.2.4. باشقا ئهسهرلهر 

ئىسالم مهدهنىيىتىگه ئائىت بىناكارلىق ئهسهرلىرىنىڭ باش ئورۇندا تۇرىدىغانلىرى 
ئارىسىدا شهھهرلهر، گۈمبهز، مازار، خان، ھاممام، دوختۇرخانا، خانىقا، سۇ يولى ۋه 

ئىبادهتخانىالر كېلىدۇ.
پۇستات،  بهسىره،  كۇفه،  ئۆتكىنىمىزدهك  سۆزلهپ  يۇقىرىدا  شهھهرلىرى:  ئىسالم 
بۇ  بولغان.  شهھهرلىرى  ئوردۇگاھ  دهۋر  تۇنجى  يهرلىرى  ئاھاله  قاتارلىق  قايراۋان 
شهھهرلهر مهركهزده ئۇلۇ جامى ۋه ئىداره بىناسى، ئهتراپىدا مهھهللىلهر بهرپا قىلىنغان. 

شهھهر قۇرۇلۇشىدا پۈتۈن يولالر مهركهزگه ئوچۇق. 
بۇ  باغدادتۇر.  ئۆرنىگى  مۇۋهپپىقىيهتلىك  ئهڭ  بىناكارلىقىنىڭ  خهلق  ئابباسىي 
قوش  ئهتراپى  سېلىنغان.  پىالنلىق  بىناالر 
تۆت  شهھهرنىڭ  ئېتىلگهن.  بىلهن  سېپىلالر 
«قۇببهتۇل  ئوتتۇرىسىدا  بار.  ئىشىگى  چوڭ 
ۋه  سارايى  خهلق  ئاتىلىدىغان  دهپ  ھادرا» 
قۇرغان  ئابباسىيالر  سېلىنغان.  جامى  يېنىدا 
شهھهرلهردىن بىرى ساماررادۇر. خهلىپه مۇتاسىم 
ئىشهنچه قىلىدىغان تۈركلهردىن تهركىپ تاپقان 
مهخسۇس قۇشۇن بىلهن بىرلىكته تۇرۇش ئۈچۈن 
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836-يىلى دىجله دهرياسىنىڭ قىرغىقىدا ساماررا يېقىنىغا ئۆز نامىغا جافهرىييه دهپ 
ئاتىلىدىغان يهنه بىر شهھهر بىنا قىلغان. 

مازارالر: ئىسالم سهنئىتىنىڭ ئهڭ گۈزهل نهمۇنىلىرىدىن بىرى مازارالردۇر. تۇنجى 
مازىرى،  ئىسمائىل  سامانئوغلى  بۇخارادا  سۇلهيبىيهدۇر.  قۇببهتۇل  ساماررادىكى  مازار 
مهرۋىده سۇلتان سهنجهر مازىرى، سۇلتانىيه ئولجاتيۇ خۇدابهنده مازىرى، سهمهرقهنتته 
تۆمۈر مازىرى، ھىندىستاندا تاج ماھال، بۇرسادا يېشىل مازار ۋه باشقا ئىسمى ئېيتىلمىغان 

كۆپلىگهن مازارالر مازار بىناكارلىقىنىڭ ئهڭ گۈزهل ئۆرنهكلىرىدۇر. 
گۈمبهزلهر: بۇ بىناكارلىق تۈرى ئىسالم دۇنياسىغا تۈركلهر تهرىپىدىن تونۇتۇلغان. 
گۈمبهزلهر، پاشا (گېنرال) دۆلهت رهئىسلىرىدىن باشالپ خانىدان ئهزالىرىنىڭ مازارى 
قىلىنىپ بىنا قىلىنغان. گۈمبهزلهر قهدىمقى تۈرك چېدىرلىرىنىڭ رهخت يوپۇرماقلىرىدىن 

پايدىلىنىپ بېزهلگهن. 
خان ۋه كارۋان-سارايالر: مۇسۇلمانالر ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي خىزمهت قىلىدىغان 
خان ۋه كارۋان-سارايالر بىنا قىلغان. بۇ يهرلهرده تىل، دىن ۋه ئىرق دهپ ئايرىماي 
ئارتۇق  كۈندىن  ئۈچ  كېيىن  قىلىنغان.  خىزمهت  كۈن  ئۈچ  خالىس  ئادهمگه  ھهممه 
بىلهن  ساالمهتلىگى  يولوچىالرنىڭ  (ئۆتهڭ)الردا  خان  ئېلىنغان.  پۇل  تۇرغانالردىن 
بىرلىكته پۈتۈن ئېھتىياجىنى ھهل قىلىدىغان ياتاقخانا، ئاشخانا، ئاشلىق ئامبىرى، 
ئېغىل، سامانلىق، مهسجىد، ھاممام، سۇ كۆلچىگى، دۇختۇرخانا ۋه دورىخانا قاتارلىق 

قىسىمالر ياسالغان. 
دوختۇرخانىالردۇر.  بىرى  يهنه  ئهسهرلىرىدىن  بىناكارلىق  ئىسالم  دوختۇرخانىالر: 
بۇ  بېرىلگهن  نامالر  قاتارلىق  بىمارىستان  دارۇلئافىيه،  دارۇسسىھھا،  شىفا،  دارۇش 
تۇنجى  دۇنياسىدا  ئىسالم  ئىدى.  خاس  ئۆزىگه  شهكلىمۇ  بىناكارلىق  ئهسلىھهلهرنىڭ 
دوختۇرخانا شامدا خهلىپه ۋهلىد ئىبنى ئابدۇلمهلىك تهرىپىدىن 707-يىلى سېلىنغان. 
بىنا  دوختۇرخانا  ساندا  كۆپ  بېرىپ  ئهھمىيهت  قۇرۇلۇشالرغا  بۇ  ئابباسىيالر  كېيىن 
ئهمىر  سېلىشنى  دوختۇرخانا  بىردىن  يېنىغا  جامىنىڭ  ھهر  رهشىد  ھارۇن  قىلغان. 
قىلغان. سهلجۇقىالرمۇ ئهينى شهكىلده دوختۇرخانا سېلىشقا ئهھمىيهت بهرگهن. شام، 
باغداد، مۇسۇل ۋه ماردىندا سېلىنغان دوختۇرخانىالر مهشھۇردۇر. سهلجۇقىالر دهۋرىدىمۇ 
كۆپ ساندا دوختۇرخانىالر سېلىنغان. بۇ ئهھۋال ئوسمانلىالر دهۋرىدىمۇ داۋامالشقان. 

4. مۇئهسسهسهلهر

4.1. خهلىپىلىك

ھهر مهدهنىيهتكه ئوخشاش ئىسالم مهدهنىيىتىمۇ ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسىنى قۇرۇپ 
ئورنىغا  «بىرسىنىڭ  خهلىپىلىك  كېلىدۇ.  خهلىپىلىك  بشىدا  بۇالرنىڭ  چىققان. 
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دېگهنلىك  كهلگۈچى»  كهينىدىن  ئۆتكهن، 
ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  خهلىپىلىك  بولىدۇ. 
كېلىپ،  ئورنىغا  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات 
ئىشلىرىنى  دۆلهت  ۋه  دىن  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئۇنۋان  بۇ  دېگهنلىكتۇر.  كىشى  يۈرگۈزىدىغان 
پهيغهمبهر  قېتىم  تۇنجى  تارىخىدا  ئىسالم 
ھهزرىتى  سايالنغان  ئورنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ئۇنىڭغا  ئىشلىتىلگهن.  ئۈچۈن  بهكىر  ئهبۇ 
(رهسۇلۇلالھنىڭ  رهسۇلىلالھ  خهلىپهتى 
مۇئمىنىين  ئهمىرۇل  رهھبهرگه  كهلگهن  ماقامىغا  خهلىپىلىك  دېيىلگهن.  خهلىپىسى) 

(مۇئمىنالرنىڭ ئهمىرى) ۋه ئىمامى دېگهن ئۇنۋانالر بېرىلگهن. 
مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى رهھبىرى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدۇر. ئۇ پهيغهمبهر بولۇش 
بىلهن بىرگه مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندىن كېيىن قۇرۇلغان دۆلهتنىڭ رهئىسلىگىنى 
ئۈستىگه ئالغان. دىنىي ئىشالر بىلهن بىلله سىياسىي، ھهربىي، ئىدارىي ۋه ئهدلىيه 

ئىشلىرىدا ئهڭ يۈكسهك ئورۇندىكى كىشى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىدى. 
بېشىغا  مۇسۇلمانالرنىڭ  كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  پهيغهمبهر  قۇرئانى-كهرىمده 
كىمنىڭ كېلىدىغانلىقى، يهنى خهلىپىنىڭ كىم بولىدىغانلىقى ھهققىده بىر كۆرسهتمه 
بولمىغانغا ئوخشاش پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالممۇ بۇ ھهقته ھهر قانداق بىر كۆرسهتمىده 
بولمىغان. ھاكىمىيهت ۋه سىياسهتكه مۇناسىۋهتلىك مهسىلىلهر تامامهن مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئهركىن ئىرادىسىگه قويۇپ بېرىلگهن.
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خهلىپىلىككه ھهزرىتى ئهبۇ بهكىر 
ئهلى  ھهزرىتى  ۋه  ئوسمان  ھهزرىتى  ئۆمهر،  ھهزرىتى  كېيىن  ئۇنىڭدىن  سايالنغان. 
قاتارلىقالر خهلىپه بولغان. بۇالرغا تۆت خهلىپه ياكى خۇلهپائى راشىدىن دېيىلگهن. 
تۆت خهلىپىدىن كېيىن ئهمهۋىيلهر (661-750)، ئابباسىيالر (750-1517) (بۇنىڭ 
1258-يىلىغىچه بولغان دهۋرى باغداد، قالغان قىسمى مىسىر مهملۇك دهۋرىدۇر) ۋه 
بىلهن  بۇنىڭ  ئالغان.  ئۈستىگه  ۋهزىپىسىنى  خهلىپىلىك   (1924-1517) ئوسمانلىالر 
بىرگه مىسىر فاتىمى ۋه ئهندهلۇس ئهمهۋىيلىرىمۇ يېڭى خهلىپه دۆلهتلىرىنى قۇرغان. 
ئوسمانلى پادىشاھى ياۋۇز سۇلتان سهلىم 1517-يىلى مىسىرغا كىرىپ مهملۇك دۆلىتىگه 
خاتىمه بهرگهن. ياۋۇز سۇلتان سهلىم ئىستانبۇلغا قايتىپ كهلگهن ۋاقتىدا «خادىمۇل 
ھهرهمهينى شهرهپهين» (ئىككى ھهرهمنىڭ خىزمهتچىسى) دېگهن ئۇنۋان بىلهن ئىسالم 
دۇنياسىنىڭ بېشى ۋه خهلىپىسى بولغان. خهلىپىلىك تۈزۈمى 1924-يىلى 3-مارتتا 

تۈركىيه بۈيۈك مىللهت مهجلىسى تهرىپىدىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان. 

ئوسمانلى سىمۋولى
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خهلىپىنىڭ سايلىنىشى: خهلىپه ئىككى باسقۇچلۇق سايالم بىلهن تهيىنلهنگهن. 
سايلىنىدۇ.  تهرىپىدىن  مهجلىسى  مۆتىبهرلهر  نامزاتى  خهلىپه  باسقۇچتا  بىرىنچى 
بۇ  خهلىپه  تۆت  تۇنجى  ئېلىنىدۇ.  تهستىقى  مۇسۇلمانالرنىڭ  باسقۇچتا  ئىككىنچى 
شهكىلده سايالنغان. ئهمهۋىي سۇاللىسىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇئاۋىيه ھايات ۋاقتىدا ئوغلى 
يهزىدنى ئۆزىدىن كېيىنكى خهلىپه دهپ ئېالن قىلىپ، خهلىپه تهيىنلهشنى ۋهسىيهت 

يولى بىلهن پادىشاھلىققا ئايالندۇرغان. 
خهلىپىلىك ۋهزىپىسى: دىني ۋه دۇنيا ئىشلىرىنى ئىجرا قىلىدىغان ماقامدۇر. خهلىپه 
ئاخىرقى قارار بېرىش ماقامى بولۇش بىلهن بىرگه چهكسىز ھوقۇق ۋه ھاكىمىيهتكه 
ئىگه ئهمهس. ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىش ۋه ئىجرا قىلىش ۋهزىپىسى قۇرئاننىڭ دائىرىسىده 

قالىدۇ. بۇنىڭ بىلهن بىرگه مهھكىمىده جاۋاب ببرىش مهسئۇلىيىتى بار.

4.2. ۋهزىرلىك

ۋهزىرلىك  ماقامىدۇر.  ۋهزىرلىك  بىرى  تۈزۈلمىسىدىن  ھاكىمىيهت  ئىسالمىيهتنىڭ 
ھۆكۈمدار بىلهن خهلق ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغان بىر ماقام ئىدى. بۇ 
قارىغان.  ئىشلىرىغا  دۆلهت  سۈپىتىده  ۋهكىلى  ھۆكۈمدار  ۋهزىر  بېشىدىكى  ماقامنىڭ 
ۋهزىرلىك  چىققان.  ئوتتۇرىغا  دهۋرىده  ئابباسىيالر  قېتىم  تۇنجى  ماقامى  ۋهزىرلىك 
ۋهزىپىسىنى ئىجرا قىلىدىغان كىشىلهرگه ئىسالم دۇنياسىدا ھهر خىل نامالر بېرىلگهن. 
ئىسالم تارىخىدا ۋهزىرلهر ۋهزىرى تهفۋىز (زاكاس قىلىنغان ۋهزىر) ۋهزىرى تهنفىز (ئىجرا 
ئىشلىرىنى  دۆلهت  بىرىنچىسى  بوالردىن  ئايرىلىدۇ.  ئىككىگه  دهپ  ۋهزىر)  قىلغۇچى 
خهلىپىگه ۋاكالىتهن ئۆز پىكرى ئهتراپىدا يۈرگۈزىدۇ ۋه سانى بىر بولىدۇ. ئىككىنچىسى 
ئادهمده  بولىدىغان  ۋهزىر  كۆپتۇر.  سانى  بولۇپ،  كىشى  مهسئۇل  مهسىلىلهرده  مهلۇم 
ئهخالقلىق  گۈزهل  ۋه  مهلۇماتى  ئىقتىسادىي  ھهربى،  قانۇنىي،  كۆرىدىغان،  يىراقنى 
بولۇش قاتارلىق ئاالھىدىلىكلهر تهلهپ قىلىنغان. تهنفىز ۋهزىرلىرىده مۇسۇلمان بولۇش 
شهرتى تهلهپ قىلىنغان. كۆپىنچه ۋهزىرلهر مۇسۇلمانالردىن تاللىنىش بىلهن بىرلىكته 

بهزى ۋاقىتالردا باشقا دىن مهنسۇپلىرىدىنمۇ ۋهزىرلهر سايالنغان. 
بۇالر  بولغان.  پهرقلىق  قاراپ  دۆلهتلهرگه  ۋه  زامانغا  مائاشلىرى  ۋهزىرلهرنىڭ 
دۆلهتتىن مائاش ئالغىنىدهك، ھۆكۈمدار تهرىپىدىن ئىپتا دهپ ئاتىلىدىغان كهڭ يهرلهر 

بىلهن مۇكاپاتالندۇرۇلغان.
بولغان.  مهۋجۇد  دۆلهتلىرىدىمۇ  تۈرك-ئىسالم  مۇئهسسهسهسى  ۋهزىرلىك 
سهلجۇقىالردا  ئىدى.  رهئىسى  دىۋان)  (يۇقىرى  ئالىينىڭ  دىۋانى  ۋهزىر،  قاراخانىالردا 
دىۋانالردىن  ئىدى.  كىشى  ھوقۇقلۇق  ئهڭ  كېلىدىغان  كېيىن  ھۆكۈمداردىن  ۋهزىر 
ئوخىشايدۇ.  كېڭىشىگه  مېنىستىرالر  كۈنىمىزدىكى  تهشكىالتى  مهركهز  تاپقان  تهركىپ 
دىۋانالرنىڭ  بار.  شهخس  ئاتالغان  دهپ  دىۋان»  «ساھىبى  بېشىدا  دىۋاننىڭ  ھهر 
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بېشىدا «دىۋانۇل ۋىزىرا» نامىدىكى جهمئىيهتنىڭ بېشى بولغان ۋهزىر بولىدۇ. سهلجۇق 
ۋهزىرلىرىنىڭ كۆپ قىسمى پارىسالردىن تهيىنلهنگهن. 

مهشھۇر سهلجۇق ۋهزىرلىردىن ئامىدۇلمۈلك كىندۇرى ۋه نىزامۈلمۈلكنى كۆرسىتهلهيمىز. 
ۋهزىرلهر پادىشاھالر تهرىپىدىن مهنشۇرى ۋهزارهت دېيىلىدىغان بىر پهرمان بىلهن ئۆزىگه 
يېزىق قۇتىسى، تاج ياكى كۇالھ بېرىلىپ تون كېيگۈزۈلگهن. بۈيۈك سهلجۇقىالرنىڭ 

داۋامى بولغان ئاناتولىيه سهلجۇقلىرىدىمۇ ۋهزىرلهر ماقام جهھهتته ئوخشاش ئىدى. 
ئوسمانلىالردا ۋهزىر پادىشاھنىڭ مۇتلهق ۋهكىلى ئىدى. تۇنجى ئوسمانلى ۋهزىرى 
ئورخان گازى (1324-1362) تهرىپىدىن تهيىنلهنگهن. ئورخان گازى دهۋرىده پهقهت 
بىرال ۋهزىر بار ئىدى. ۋهزىر، قازى ۋه ھۆكۈمداردىن تهركىپ تاپقان دىۋاننىڭ ئهزاسى 
ئىدى. چهلهبى مهھمهت (1402-1421) ۋه سۇلتان 2-مۇرات (1421-1451) دهۋرىگه 
كهلگهنده دۆلهت ئىشلىرىنىڭ كۆپىيىشى بىلهن ۋهزىرلهرنىڭ سانىمۇ كۆپهيگهن. بۇنىڭغا 
ئاساسهن باش ۋهزىر ماقامىدىكى ۋهزىرگه ۋهزىرى ئهزهم دېيىلگهن. قانۇنى دهۋرىدىن 
باشالپ سادرازام دهپ ئاتالغان. ئوسمانلى ۋهزىر ئهزامى دۆلهت، دىن، قانۇن، مائارىپ، 
ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي، ھهربى ئىشالردىن باشالپ پۈتۈن ئىشالرغا مهسئۇل بولغان. 
دىۋانى  قىلىنىدىغان  قارار  كۆرۈشۈلۈپ  ئىشلىرىنىڭ  خهلق  ۋه  دۆلهت  ئهزامالر  ۋهزىرى 

ھۇمايۇنغا پادىشاھ بولمىغان ۋاقىتالردا رهھبهرلىك قىلغان. 
قانۇنى سۇلتان سۇلهيماننىڭ ۋهزىرى لۇتپى پاشا (1539-1541) ۋهزىرده بولۇشقا 

تېگىشلىك ئاالھىدىلىكلهرنى تۆۋهندىكىچه ئىزاھلىغان: 
ئۈچۈن  رىزاسى  ئالالھ  ئىشلىرىنى  بولىشى،  يىراق  ھهۋهسىدىن  دۇنيا  ۋهزىر، 
قىلىشى، پادىشاھقا قارىتا توغرا ۋه سادىق بولىشى، پارىخورلۇققا يېقىن كهلمهسلىكى، 
پېقىر- قىلىشى،  مۇئامىله  ياخشى  خهلققه  بهرمهسلىگى،  ئىش  بولمىغانالرغا  ئهھلى 

يوقسۇلالرنى ھىمايه قىلىشى كېرهك.

4.3. شهيخۇل ئىسالملىق

ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكلىرىدىن بىرى بولغان شهيخۇل 
ئىسالملىق ئوسمانلىالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان. ئىسالم تارىخىدا ئىقتىسادىي مهسىلىلهرنى 
بىلهن  ئۇنۋانى  ئىسالم  شهيخۇل  ئالىمى  دىن  دهرىجىلىك  يۇقىرى  قىلىدىغان  ھهل 
ئاتالغان. ئوسمانلى دۆلىتىده ئىلىم ئهھلى كىشىلهرنىڭ بېشىدىكى شهخسكه شهيخۇل 

ئىسالم، شهيخۇل ئىسالم تهشكىالتىغا شهيخۇل ئىسالملىق دېيىلگهن.
ئىسالم  تۈرك  مائارىپتا  ۋه  بىلىم  بولۇپمۇ،  ساھهلهرده  كۆپ  دۆلىتى  ئوسمانلى 
قازى  يهرلهرگه  مۇھىم  باشالپ  بۇرسادىن  بهي  ئورخان  داۋامالشتۇرغان.  سهنئىتىنى 
تهيىنلهش بىلهن بىرگه 1330-يىلى ئىزنىكته تۇنجى ئوسمانلى مهدرىسىسىنى ئاچقان. 
بۇ خىزمهتلهر كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ داۋامالشقان. ئوسمانلى دۆلىتى 1362-يىلى قازى 
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ئهسكهرلىك تهشكىالتىنى قۇرۇپ، دىنىي خىزمهتلهر، مائارىپ ۋه سوت رهھبهرلىگىنى 
ئۇنىڭغا بهرگهن. 2-مۇرات 1425-يىلى مولال شهمسهددىن پهنارىنى تۇنجى شهيخۇل 
ئىسالم تهيىنلىگهن. فاتىھ سۇلتان شهيخۇل ئىسالملىق تهشكىالتىنى تېخىمۇ تهرتىپكه 
سېلىپ قانۇننامىسىدا شهيخۇل ئىسالملىقىنى ئىلىم ئهھلى سىنىپىنىڭ بېشى (رهئىسى) 
ياكى  قهدىمىي  ئۆزىدىن  باشالپ  تارىختىن  بۇ  ئىسالملىق  شهيخۇل  بېكىتكهن.  دهپ 
ئىگه  ئۇنۋانغا  يوقىرى  تېخىمۇ  تهشكىالتىدىن  ئهسكهرلىك  قازى  ئۈستۈن  ھۇقۇقى 

بولغان. 
ۋهزىپىلىرى  ئاساسى  ئىسالملىقنىڭ  شهيخۇل  جهريانىدا  تهرهققىيات  تارىخى 

تۆۋندىكىچه:
(پهتىۋا  قويۇش  ئوتتۇرىغا  پىكرىنى  دىنىي  ئاساسهن  تهلىۋىگه  قازىلىقنىڭ   .1

بېرىش)،
دۆلهت تهلهپ قىلغان ۋاقىتتا سىياسى، ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي مهسىلىلهرده   .2

پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش،
دىنىي خىزمهتلهرنى باشقۇرۇش،  .3
مائارىپ ئورگانلىرىنى باشقۇرۇش،  .4
ئهدلىيه ئورگانلىرىنى باشقۇرۇش.  .5

4.4. ئهدلىيه ئورگانلىرى

تىكلىنىشىگه  ئادالهتنىڭ  ئوخشاش  مهدهنىيهتلهرگه  باشقا  مهدهنىيىتى  ئىسالم 
ئادالهتتۇر.  بىرى  پرىنسىپلىرىدىن  ئاساسى  ئىسالمنىڭ  بهرگهن.  ئهھمىيهت  ئاالھىده 
ئادالهتنىڭ زىتتى بولغان زۇلۇم بۈيۈك گۇناھ ۋه ئىنسانلىق ئهيىپى دهپ كۆرسىتىلگهن. 
ئايهتلهرده  بهزى  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ئادالهت  قىلىنغان  زىكىر  قۇرئانى-كهرىمده 

مۇسۇلمانالنى بۇ ھهقته سهزگۈر بولۇشقا چاقىرغان. 
ئىسالم ئىنساننىڭ مېلى، ئهقلى، دىنى ۋه ھاياتىنى قوغداشنى مهقسهت قىلىدۇ. 

ئهدلىيه تهشكىالتى بۇالرنى قوغداشنى ئاساسى ۋهزىپىسى قىلىدۇ. 
ئىسالم مهدهنىيىتىده ئهدلىيه تهشكىالتى ئاساسهن قازى ئهسكهرلىك، قازىلىق، 
مهزالىم (زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى) مهھكىمىلىرى ۋه ھىبه ئورگانلىرىدىن تهركىپ تاپقان. 
ئهدلىيه تهشكىالتىنىڭ بېشىدا قازى قۇززات بولىدۇ. ئهدلىيه مىنىستىرلىقىغا ئوخشايدىغان 

قازى قۇززاتلىق ئابباسىيالر دهۋرىده قۇرۇلغان. 



192

ئىسالم تارىخى  

4.4.1. قازىلىق

ھهل  مهسىلىلهرنى  قىاللمىغان  ھهل  باشالپ  دهۋرلهردىن  ئىپتىدائى  ئىنسانالر   
ئىسالم  قۇرغان.  ئورگانلىرى  مهھكىمه  ئۈچۈن  قىلىش  تهسىس  ئادالهتنى  قىلىدىغان 

مهدهنىيىتىنىڭ بۇ مهسىلىلهردىكى سوت ئورگىنى قازىلىق ئىدى. 
 ئىسالمنىڭ تۇنجى يىللىرىدا قازىلىق ئورگىنىنىڭ رهئىسى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم 
ئىدى. قازىلىق تهشكىالتى ھهزرىتى ئۆمهر دهۋرىده تهرهققى قىلغان. ئۇ تۇنجى قېتىم 
كېيىنكى  تهيىىنلىگهن.  قازىالر  قارايدىغان  خهلىپىگه  بىۋاسته  شهھهرلهرده  بۈيۈك 
قازىالر  يېڭى  مهركهزلهرگه  بهزى  بىلهن  كېڭىيىشى  تۇپراقلىرىنىڭ  ئىسالم  ۋاقىتالردا 
ئهۋهتكهن. قازىالر كېيىنكى ۋاقىتالردىكى مۇسۇلمان دۆلهتلهرده قازى قۇززاتنىڭ تهلىۋى 
ۋه ھۆكۈمدارالرنىڭ تهستىقى بىلهن ۋهزىپىگه تهيىنلىنىدىغان بولغان. قازىالر ۋىاليهت، 

شهھهر ۋه يېزا دهرىجىسىده تهشكىالتالنغان. 
ئهركىن  بولۇش،  ئهقىل-پاراسهتلىك  تهيىنلهنگهنلهرده  ۋهزىپىسىگه  قازىلىق   
بولۇش، مۇسۇلمان بولۇش، تىنى ساالمهت بولۇش ۋه قانۇننى ياخشى بىلىش قاتارلىق 

شهرتلهر تهلهپ قىلىنغان. 
ئېلىش،  ئالدىنى  قىلىشىنىڭ  ۋاستىچىلىقى  ئادهم  (پارا)،  رۇشۋهت  قازىالرغا   
ئادالهتنى تولۇق تهسىس قىلىش ئۈچۈن يۇقىرى مائاش بېرىلگهن. قازى تهرهپلهرنىڭ 
گۇۋاھلىقىنى تىڭشاپ، دهلىللهرنى كۆرىدۇ. ھۆكۈمنى كۆپىنچه ۋاقىتالردا تۇنجى مهيداندا 
بېرىدۇ. قازىالرنىڭ ھۆكۈملىرى كهسكىندۇر. بۇنىڭ بىلهن بىرگه داۋاگهرنىڭ سۇلتان 
ياكى مهزالىم مهھكىمىسىگه مۇراجىئات قىلىش ھۇقۇقى بولىدۇ. بۇ ماقامالر بېرىلگهن 
قاررانى بىكار قىلىۋهتكىنىدهك، قاررانىڭ يېڭىدىن كۆرۈشۈلىشىنىمۇ تهلهپ قىالاليدۇ. 

مۇستهقىل بىر قازىنىڭ تۆۋهندىكىدهك ۋهزىپىلىرى بار: 
1. سوت ۋهزىپىسىنى ئىجرا قىلىش،

2. شهھهر سىرتىدىكى رهھبهرلهرگه مهسلهھهتچىلىك قىلىش،
3. جامائهت گۇۋاھلىقى بېرىش،

4. ۋهقىپلهرنى باشقۇرۇش،
5. پېقىر، ئاجىز ۋه يېتىمالرغا غهمخورلۇق قىلىش.

سۈپىتىده  پارچىسى  بىر  سوتنىڭ  تهشكىالتىدا  قازىلىق  مهدهنىيىتىده  ئىسالم 
مۇپتىلىكمۇ يهر ئالغان. مۇپتى قازىنىڭ ياردهمچىسى ۋه مهسلهھهتچىلىسىدۇر. دۆلهتنىڭ 
مۇھىم ئاھاله رايۇنلىرىغا مۇپتىالر قويۇلغان. مۇپتىنىڭ ئاساسى ۋهزىپىسى پهتۋا بېرىش ۋه 
داۋانىڭ مهھكىمه ئۇسۇلىغا ئۇيغۇن ياكى ئهمهسلىگىنى كونترول قىلىش ئىدى. قازىالر 
پهتىۋا  مۇپتىدىن  ئۈچۈن  ئىسپاتالش  ئىكهنلىگىنى  ھهقلىق  داۋاچىنىڭ  ياكى  داۋاگهر 
سورغان. كۆپ سانلىق مۇپتىالر دۆلهتتىن مائاش ئالماي، قىلغان خىزمهتلىرىگه قاراپ 
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بېسىمالردىن  رهسمى  مۇپتىالرنىڭ  جهھهتتىن  بىر  ئۇسۇل  بۇ  ئالغان.  ھهق  دۆلهتتىن 
يىراق تۇرۇشنى كاپالهتكه ئىگه قىلغان. 

4.4.2. مهھكىمىلهر

مهزالىم مهھكىمىلىرى

ئهمىر)  ۋهزىر،  سۇلتان،  (خهلىپه،  رهھبهرلىرى  دهرىجىلىك  يۇقىرى  دۆلهتنىڭ 
تهرىپىدىن يۈرگۈزۈلىدىغان سوت خىزمىتى ئىدى. مهزالىمنىڭ سۆز مهنىسى، شهخسى 
دېگهنلىكتۇر.  ھهرىكهت  قىلىنغان  قارشى  ھهقسىزلىقالرغا  قىلىپ،  ھۆرمهت  ھهقلهرگه 

مهزالىم مهھكىمىلىرى ئهدلىيه ھهم مهمۇرى سوت ئورگىنى ئىدى. 
مهزالىم مهھكىمىلىرىنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىلىرى:

خهلقققه ناچار مۇئامىله قىلىپ ھهق ۋه ئادالهتتىن ئايرىلغان زالىم رهھبهرلهر   .1
ھهققىدىكى شىكايهتلهرنى تىڭشاش،

مهمۇرالرنىڭ باج ۋه باشقا دۆلهت ماللىرىنى توپلىغان ۋاقىتتىكى خاتالىقلىرىنى   .2
تهكشۈرۈش،

يۇقىرى دهرىجىلىك دۆلهت مهمۇرلىرىنى نازارهت قىلىش،  .3
كېچىكىشى  مائاشلىرىنىڭ  ياكى  بېرىش  مائاش  كهم  مهمۇرلىرىغا  دۆلهت   .4

ھهققىدىكى شىكايهتلىرىنى تهكشۈرۈش،
ۋه  ناھهقچىلىق  قىلىنغان  تهرىپىدىن  كىشىلهر  نۇپۇزلۇق  ۋه  ھۆرمهتلىك   .5

ئۆتكۈزگهن خاتالىقالرغا مۇناسىۋهتلىك داۋاالرغا قاراش،
ئېتىرازالرنى  بىلدۈرۈلگهن  قارشى  ھۆكۈملىرىگه  چىقارغان  قازىالرنىڭ   .6

تهكشۈرۈش.

ھهربى مهھكىمىلهر (قازى ئهسكهرلىك)

ئىسالم مهدهنىتىده يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك ھهربىي سوت سىسىتېمىسى 
قۇرۇلغان. ئارمىيه ۋه ئهسكهرگه مهنسۇپ كىشىلهرنى مۇناسىۋهتلىك جازا ۋه بهزى قانۇنى 
داۋاالرغا قازى ئهسكهرلىك دهپ ئاتالغان ھهربى مهھكىمه قارىغان. قازى ئهسكهر ھهربى 
سودىيه دېگهنلىكتۇر. پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا بۇ ۋهزىپىنى ئىجرا قىلغان. 
ئاساسىنى  تهشكىالتنىڭ  بۇ  تهيىنلهپ  قازىالر  شهھهرلىرىگه  ئوردۇگاھ  ئۆمهر  ھهزرىتى 
قۇرغان. ئابباسىيالردا قازى-قۇززاتلىق كېيىنكى دهۋرىلهرده قازى لهشكهرلىك قاتارلىق 
تهشكىالتالر قازى ئهسكهرلىك تهشكىالتىنىڭ باشالمچىسى بولغان. ئوسمانلى دۆلىتىده 
قازى  ئوسمانلى  تۇنجى  قۇرۇلغان.  دهۋرىده 1363-يىلى  ئهسكهرلىك 1-مۇرات  قازى 
ئهسكىرى چاندارلى ھالىل ھهيرهتتىن پاشا ئىدى. دۆلهتنىڭ ھاكىمىيهت ساھهسىنىڭ 
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قازى  رۇمهلى  ئۈچۈن  قىسمى  ياۋروپا  1481-يىلى  دهۋرىده  فاتىھ  بىلهن  كېڭىيىشى 
ئهسكهرلىگى، ئاسىيا قىسمى ئۈچۈن ئاناتولىيه قازى ئهسكهرلىگى تهسىس قىلىنغان. 

قازى ئهسكهرلىكىنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى
ھهربى سوتنى باشقۇرۇش ۋه ئىجرا قىلىش. ئارمىيه ۋه ھهربى قۇماندانالرنىڭ   .1
ھهل  كىلىشمهسلىكلىرىنى  ۋه  ئېھتىياج  قانۇنى  جهريانىدىكى  ئۇرۇش  تىنچلىق، 

قىلىش،
قوشۇلۇپ  ھۇمايۇنغا  دىۋانى  يهرلهرده  بولغان  مۇناسىۋهتلىك  ھاكىمىيهتكه   .2
دۆلهت ھاكىمىيىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىك مهسئۇلىيهتلهرنى ئۈستىگه ئېلىش، دىۋانى 

ھۇمايۇندا ئىسالم قانۇنى بىلهن مۇناسىۋهتلىك تېمىالردا پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش.

4.4.3. بازار باشقۇرۇش

قۇرغان  ئۈچۈن  قىلىش  تهسىس  ئادالهتنى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  ھىسبه 
ئورگانلىرىدىن بىرىدۇر. بۇ ئورگان ئىسالمنىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش 
پرىنسىپىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن قۇرۇلغان. بۇ ئورگاندا ئىشلهيدىغانالر مۇھتهسىپ 
دهپ ئاتالغان . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده ئوتتۇرىغا چىققان ھىسبه جهمئىىيىتى 
بۇ  كهلتۈرۈلگهن.  شهكلىگه  ئورگان  تهشكىالتلىق  تېخىمۇ  دهۋرىده  ئۆمهر  ھهزرىتى 
ھهر  ئوسمانلىالردا  بولۇپمۇ  قۇرۇلغان.  دۇنياسىدا  ئىسالم  پۈتۈن  (ئورگان)  تهشكىالت 

ناھىيگه بىردىن مۇھتهسىپ تهيىنلهنگهن. 
مۇھتهسىپ بولىدىغانالردىن مۇسۇلمان، باالغهتكه يهتكهن، ئهر، ئادىل، كۈچلۈك، 
بىلىملىك، بىلگىنىگه ئهمهل قىلىدىغان ۋه ئهخالقلىق بولۇش قاتارلىق شهرتلهر تهلهپ 

قىلىنغان. 
دۆلهتتىن  ئىشلهيدىغانالرمۇ  تهشكىالتىدا  ھىسبه  ئوخشاش  ۋهزىپىلىكلهرگه  باشقا 

مائاش ئالماي، خىزمىتىگه قاراپ تىرىكچىلىك قىلغان. 
ھىسبه تهشكىالتىنىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى تۆۋهندىكىچه:

1. خهلقنىڭ ئىبادهتلىرىنى ئادا قىلىشىغا ئىمكان يارىتىپ بېرىش،
2. جامى رهھبهرلىرىنى نازارهت قىلىش،

3. مۇئهززىنلهرگه ۋهزىپه بېرىش،
4. بازار تهرتىپىنى ساقالش،

5. خهلقىڭ شىكايهتلىرىنى تىڭشاش،
6. دۆلهت تهرتىپىنى بۇزىدىغان ياكى ئىجتىمائىي تهرتىپنى بۇزىدىغان قانۇنسىز 

ھهرىكهتلهرنىڭ ئالدىنى ئېلىش،
7. يولالرنى رېمۇنت قىلىش،

8. ئوقۇغۇچىالرنى ئۇرغان ئوقۇتقۇچىالرنى جازاالش،
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9. ئۆلچهم ۋه تارازىالرغا نازارهتچىلىك قىلىش،
10. خوشنا ھهققىنى ئاسىراش.

4.5. ساقچى تهشكىالتى

(ساقچى)  شۇرتا  ئاتالغان.  دهپ  شۇرتا  تهشكىالتى  ساقچى  دۆلهتلىرىده  ئىسالم 
تهشكىالتىنىڭ ئاساسىنى ھهزرىتى ئۆمهر قۇرغان. ئۇ خهلقنىڭ ئهھۋالىنى ئوقۇش ۋه 
ئامانلىقىنى ساقالش ئۈچۈن كېچه نۆۋهتچىلىك تۈزۈمىنى ئورناتقان. شۇرتا (ساقچى) 
ئهمهۋىي  كېيىن  بېرىلگهن.  ئهمرىگه  قازىالرنىڭ  ۋاقىتالردا  تۇنجى  تهشكىالتى 
خهلىپىلىرىدىن ھىشام ئىبنى ئابدۇلمهلىك تهرىپىدىن ئايرىم ئىداره قىلىپ قۇرۇلغان. 

شۇرتانىڭ ئاساسلىق ۋهزىپىسى تۆۋهندىكىچه:
بىخهتهرلىگىنى  رهھبهرلهرنىڭ  دهرىجىلىك  يۇقىرى  قاتارلىق  ۋالى  خهلىپه،   .1

ساقالش،
2. جىنايهتچىلهرنى تۇتۇش،

3. سوتنىڭ قارارلىرىنى ئىجرا قىلىش.

4.6. ئوردۇ (ئارمىيه)

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده ئارمىيه ئىختىيار قىلغانالردىن تهشكىل تاپقان. 
مۇنتىزىم ئارمىيهنىڭ ئاساسى ھهزرىتى ئۆمهر تهرىپىدىن قۇرۇلۇپ، ئهمهۋىيلهر دهۋرىده 

تهرهققى قىلغان. 
ئارمىيه باشالنغۇچتا مۇسۇلمان ئهرهبلهردىن تهشكىللهنگهن. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه 
ئهگىشىپ تۈركلهر ۋه پارىسالر بىلهن بىرگه مهۋالى دهپ ئاتالغان غهيرى ئهرهبلهرمۇ 
ئاساسىنى  ئارمىيهنىڭ  دهۋرىده  ئابباسىيالر  تۈركلهر  بولۇپمۇ  ئېلىنغان.  ئارمىيهگه 
باش  تۈركلهرنى  خهلىپىلىرى  ئابباسىي  بهزى  ئوخشاش  مۇتاسىمغا  قىلغان.  تهشكىل 
قۇماندانلىققا تهيىنلهش بىلهن بىرگه تۈركلهردىن تهركىپ تاپقان ئاالھىده قىسىمالرنىمۇ 
قۇرغان. سهلجۇقىالر دهۋرىدىن 19-ئهسىرنىڭ باشلىرىغا قهدهر ئىسالم دۇنياسىنىڭ 
ئهرهبلهردىن  ئارمىيهده  ئالغان.  ئۈستىگه  تۈركلهر  مىقداردا  بۈيۈك  بىخهتهرلىگىنى 
ۋه  بىلىم  بىر-بىرلىرىنىڭ  بىرلىشىشى،  مۇسۇلمانالرنىڭ  بېرىلىپ  يهر  باشقىالرغىمۇ 
تهجرىبىلىرىدىن پايدىلىنىشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. كېيىن بهزى ئىسالم جۇغراپىيهلىرىده 

ئارمىيهده بهزى غهيرى مۇسلىم ئهسكهرلهرمۇ ۋهزىپه ئالغان. 
بۇ خىل ئهھۋال تېخىمۇ كۆپ ئهندهلۇس خانىدانلىرى ۋه 
مۇسۇلمان تۈركلهرده كۆپ بولغان. مۇسۇلمان ئهسكهر ۋه 
مهمۇرالرنىڭ ئارمىيهده ئۆسۈشى ئۈچۈن مۇسۇلمان بولۇش 
شهرتى تهلهپ قىلىنمىغان. مۇسۇلمانالر ئۇرۇشقا ماڭغان 
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ۋه ئۇرۇش جهريانىدا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تهۋسىيهلىرى بويىچه پۇخرا، دىنى 
ھايۋانالرغا  ۋه  زىرائهت  گۈزهللىگى،  تهبىئهت  ئىبادهتخانىالر،  مىراس،  تارىخى  زات، 

زىيان سالماسلىقنى ئاساسى پرىنسىپ قىلغان. 
ئىككىگه  دهپ  قىسىملىرى  دېڭىز  ۋه  قۇرۇقلۇق  ئارمىيه  دۆلهتلهرده  مۇسۇلمان 
ئايرىلغان. دېڭىز ئارمىيىسى تۇنجى قېتىم ھهزرىتى ئوسمان دهۋرىده مۇئاۋىيه تهرىپىدىن 
ئىبنى  ئابدۇلمهلىك  خهلىپىلىرىدىن  ئهمهۋىي  زاۋۇتى  ياساش  كېمه  تۇنجى  قۇرۇلغان. 
مهرۋان تهرىپىدىن تارسۇستا قۇرۇلغان. ئارمىيهده ئاساسى قوشۇننى پىياده، ئوقچى ۋه 

ئاتلىق قىسىمالر تهشكىل قىلغان.
ئۇرۇش قۇراللىرى ۋه تېخنىكىسى: پىيادىلهر ۋه ئاتلىقالر ساۋۇتلۇق (تۆمۈر) كېيىم 
ۋه تۆمۈر قالپاق كهيگهن. قۇرال جهھهتتىن پىيادىلهر قىلىچ، خهنجهر، ئوقيا، كالتهك، 
يهنه  ئىشلهتكهن.  قۇرالالرنى  قاتارلىق  نهيزه  قىلىچ،  بولسا  ئاتلىقالر  توخماق؛  تۆمۈر 
تاش ئاتىدىغان مهنجهناق (ئارغامچا بىلهن تارتىپ ئاتىلىدىغان ئارراد)، بۈيۈك تاختا 
ئىشلىتىلىدىغان  يىقىشتا  سېپىلالرنى  ۋه  تانكا)  (كۈنىمىزدىكى  دهببابه  شهكلىدىكى 
قوچقار مۆڭگۈزى قاتارلىق قۇرالالرنى ئىشلهتكهن. مۇسۇلمانالرنىڭ قۇراللىرى ئارىسىدا 
ئوت كۈچى بار قۇرالالرمۇ بار ئىدى. مىلتىق دورىسىنى جۇڭگۇلۇقالردىن ئېلىپ تهرهققى 
ۋه  توپ  ئهسىرلهرده  كېيىنكى  باشلىغان.  ئىشلىتىشكه  12-ئهسىرده  قىلدۇرۇپ، 
مىلتىقالرمۇ ئىشلىتىلىشكه باشلىغان. ئارمىيهنىڭ يېمهك-ئىچمهك ۋه قۇراللىرىنى ئات، 
تۆگه، قېچىر ۋه پىلالردا توشىغان. ھىالل ئاساسلىق تاكتىك قۇرالى ۋه ھۇجۇمغا ئۆتۈپ 

چېكىنىش ئىشارىتى قىلىنغان. 
ئىسالم دۇنياسىدا باشالنغۇچتىن باشالپ ئارمىيهگه ئۈچ خىل ۋهزىپه بېرىلگهن:

1. دۆلهت ۋه خهلقنى تاشقى دۈشمهندىن مۇداپىئه قىلىش،
دۆلهت  ۋه  مۇقىملىقى  تهرتىۋى،  جهمئىيهت  قارشى  دۈشمهنلهرگه  ئىچكى   .2

بىرلىگىنى ساقالش،
(قارشى)  مۇخالىپهت  ۋه  ئىسيان  خانىدانلىقنى  يهنى  ھاكىمىيهت  سىياسى   .3

ھهرىكهتلىرىگه قارشى قوغداش.

4.7. ۋهقىپالر

ۋهقىپ  بىرى  تۆھپىلىرىدىن  قوشقان  مهدهنىيىتىگه  دۇنيا  مۇسۇلمانالرنىڭ 
ئالالھنىڭ  ئۈچۈن  پايدىلىنىشى  ئىنسانالرنىڭ  مالنى  بىر  ۋهقىپ  مهدهنىيىتىدۇر. 
ۋهقىپنى  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  ئىئانه  بىلهن  مهقسىدى  كهلتۈرۈش  قولغا  رىزالىقىنى 

قانداق ئىشلىتىلىىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان بهلگۈلىمه ۋهقپىيه دېيىلىدۇ. 
ۋهقىپ مهدهنىيىتى ئىسالمىيهت ئهھمىيهت بهرگهن ھهمكارلىق ۋه ياردهملىشىش 
قهرز،  ئۆسۈمسىز  جارىيه،  سهدىقه  زاكات،  ئىسالمنىڭ  نهتىجىسىدۇر.  جهمىئيىتىنىڭ 
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ئىئانه، ئېھسان قاتارلىق تهۋسىيهلىرى مۇسۇلمانالرنى ۋهقىپ قۇرۇشقا تۈرتكه قىلغان. 
قۇرئانى-كهرىم: «ياخشى كۆرگهن نهرسىلىرىڭالردىن سهرپ قىلمىغۇچه ياخشىلىققا 
يىراق  يامانلىقتىن  ۋه  «گۈزهللىكته  يهنه  92-ئايهت)  (3-سۈره،  ئېرىشهلمهيسىلهر» 
تۇرۇشتا ياردهملىشىڭالر» (5-سۈره، 20-ئايهت) دېگهن ئايهتلهر ئارقىلىق ئىنسانالرنى 
ۋهقىپ قۇرۇشقا تهشۋىق قىلغان. بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم: «ئىنسان ئوغلى 
مىراس  ئىلىم  پايدىلىق  ئهمما  توختايدۇ.  ئىشلىرى  ياخشى  قىلىۋاتقان  بولغاندا  ۋاپات 
كېلىدىغان  ئېلىپ  ياخشىلىق  داۋاملىق  ۋه  يېتىشتۈرگهن  ئهۋالد  ياخشى  قالدۇرغان، 
دېگهن  داۋاملىشىدۇ.»  ياخشىلىقى  كىشىنىڭ  جارىيه)  (سهدىقه  قىلغان  ئىش  بىر 
سۆزلىرى ئارقىلىق كىشىلهرنى ۋهقىپ قۇرۇشقا رىغبهتلهندۈرگهن. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 
ھهشهمهتچىلىك ۋه ئىسراپنىڭ چهكلىنىشى، ئىسالم دۇنياسىدا ۋهقىپنىڭ تهرهققىياتىنى 
قۇرۇشقا  ۋهقىپ  ئىنسانالرنى  ئاساسىدا  پرىنسىپالر  بۇ  سهۋهپتىن  بۇ  تىزلهتكهن. 

رىغبهتلهندۈرگهن ئامىلالرنى بايان قىلىمىز. 
ئالالھ رىزاسىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈمىدى،  .1

ئىنسان سۆيگۈسى،  .2
تهبىئهت سۆيگۈسى،  .3

ئىنساندىكى ياردهملىشىش ھېس-تۇيغۇسى،  .4
نام شۆھرىتىنى ئونۇتتۇرماسلىق چۈشهنجىسى،  .5

مال-مۈلكىنى كېيىنكى ئهۋالدالرغا مىراس قالدۇرۇش ئارزۇسى.  .6
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دهۋرىده تۇنجى قېتىم قۇرلغان ۋهقىپلهر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى 
بىلهن كۆپهيگهن. ئابباسىيالر بۇ ۋهقىپلهرنى مهقسىدىگه ئۇيغۇن خىزمهت قىلدۇرۇش 

ئۈچۈن ئىداره قۇرغان. 
مىللهتلهردىن  بهرگهن  ئهھمىيهت  قۇرۇشقا  ۋهقىپ  ئىچىده  خهلقلهر  مۇسۇلمان 
بىرى تۈركلهردۇر. ئىسالمدىن ئىلگىرى كۆچمهن تۈركلهرده ۋهقىپنىڭ باشقا بىر تۈرى 
بولغان ئىجتىمائىي ھهمكارلىق ۋه ياردهملىشىش بار ئىدى. ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش يهرلىك 
ھاياتقا ئۆتكهن تۈرك قهۋملىرىده ۋهقىپ ئهنئهنىسى ۋه تهجرىبىسىنىڭ بارلىقى مهلۇم. 
ئىجتىمائىي،  بىرلهشتۈرۈپ  بىلهن  تهۋسىيىسى  ئىسالمنىڭ  تهجرىبىلهرنى  بۇ  تۈركلهر 
قۇرغان.  ۋهقىپ  ساندا  كۆپ  قىلىدىغان  خىزمهت  دىنىي  ۋه  مهدهنىي  ئىقتىسادىي، 
خانىدانالردىن  مۇسۇلمان  چىققان  ئوتتۇرىغا  بىلهن  ئاجىزلىشىشى  ئابباسىيالرنىڭ 
سهلجۇقىالر، خارهزىمشاھالر، مهملۇكالر، ئاناتولىيه سهلجۇقلىرى ۋه ئوسمانلى دۆلىتى 
ۋهقىپلهرنىڭ تهرهققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان. ۋهقىپالر ئوسمانلى دۆلىتىده ناھايىتى 
تهرهققى قىلىپ بىر تهرهپتىن خىزمهت قىلسا يهنه بىر تهرهپتىن خىزمهت ساھهسىگه 

ئايالنغان. 
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ۋهقىپالرنىڭ خىزمهت ساھهلىرى

مائارىپ،  ھېسابلىنىدىغان  ۋهزىپىسى  دۆلهتلهرنىڭ  زامانىۋى  كۈنىمىزده  ۋهقىپلهر 
بىناكارلىق، ئىجتىمائىي ياردهم قاتارلىق ساھهلهرده خىزمهت قىلىۋاتىدۇ. ۋهقىپالرنىڭ 

خىزمهت ساھهسىگه قاراپ مۇنداق تۈرلهرگه ئايرىشقا بولىدۇ: 
1. دىنى خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپالر،

2. مائارىپ خىزمىتى قىلىدىغان ۋهقىپالر،
3. ئىقتىسادىي خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپالر،

4. خهلق ۋه ھهربى خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپالر،
5. ئىجتىمائىي خىزمهت،

6. كىشىلىك ھۇقۇق ساھهسىده خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپالر،
7. تهنتهربىيه خىزمىتى قىلىدىغان ۋهقىپالر،
8. ھايۋانالرغا خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپالر.

ئۆسۈپ  بالىالرنىڭ  يېتىم  ۋه  ئايال  تۇل  بهزىلىرى  خىزمهتلهردىن  ساھهدىكى  بۇ 
يېتىلىشى ئۈچۈن ئۆي سېلىش، يېتىم بوۋاقالرغا سۈت ئانا تېپىش، ھېيت-بايرامالردا 
ئالدىنىپ  سودا-سېتىقتا  خهلقنىڭ  ئېتىش،  توپ  ئۈچۈن  قىلىش  خۇشال  بالىالرنى 
يوقسۇل  قويۇش،  تارازىالرنى  دۇكانالرغا  بازار،  ئۈچۈن  ئېلىش  ئالدىنى  قېلىشىنىڭ 
خىل  ھهر  مهھبۇسالرغا  تۈرمىلهردىكى  قىلىش،  تويىنى  تهييارالش،  تويلۇق  قىزالرغا 
ياردهملهرنى قىلىش، ئىشلىيهلمهيدىغان ياشانغان كىشىلهرگه ياردهم قىلىش، خهلققه 
پايدىلىق كىتابالرنى يازدۇرۇش، ھهقسىز تارقىتىش، قشتا گۆش باھاسىنىڭ يۇقىرالپ 
ئېلىپ  كۆمۈر  ئۇتان،  يوقسۇلالرغا  يېگۈزۈش،  يېمهك  ئېلىش،  ئالدىنى  كېتىشىنىڭ 
بېرىش، ئىسسىق كۈنلهرده شهربهت، سوغۇق سۇ، قار تارقىتىش، بالىالر ئۈچۈن ئويۇن 
يهرلىرىنى قۇرۇش، بالىالرغا كىتاب ئېلىش، يېتىملهرگه ئايلىق باغالش، ئهسكهرنى 
قىشتا  قىلىش،  ياردهم  ئارمىيهگه  جابدۇش، 
ئۆتكىلى بولمايدىغان يهرلهرگه گهمىلهر قېزىش، 
خهلقنىڭ  سالىدىغان،  زىيان  خهلققه  يولالردا 
پاسكىنا  سالىدىغان  زىيان  ساالمهتلىكىگه 
قۇش،  ئايلىرىدا  قىش  تازىالش،  نهرسىلهرنى 
ئىگىسىز  داۋاالش،  بېقىش،  تۇرناالرنى  كېسهل 
قاتارلىقالردىن  تويغۇزۇش  مۈشۈكلهرنى  ۋه  ئىت 
تۈركلىشىشى  ئاناتولىيهنىڭ  ۋهقىپلهر  ئىبارهت. 
ۋه ئىسالملىشىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان. تۈرك 
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ئورنىتىلىشىدىمۇ  ھهمكارلىقنىڭ  مهدىنىي  ئىجتىمائي،  دىنىي،  سىياسى،  دۇنياسىدا 
ۋهقىپلهر مۇھىم رول ئوينىغان. 

ۋهقىپلهرنىڭ باشقۇرۇلىشى

باشقۇرۇلىدۇ.  تهرىپىدىن  ھهيئهت  مۇتهۋهللى  بهلگىلىگهن  ۋهقىپ  ۋهقىپلهر 
بىرلىكته  بىلهن  باشقۇرۇش  بىلهن  ئىرادىسى  ئهركىن  ۋهقىپنى  ھهيئهت  مۇتهۋهللى 
دۆلىتىده  ئوسمانلى  بېرىدۇ.  ھېساب  قازىغا  بولغان  ۋهكىلى  ھۆكۈمهتنىڭ  مهركىزىي 
ۋهقىپلهر قازىالر ۋاستىسى ئارقىلىق شهيخۇل ئىسالم تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان. سۇلتان 
ئهۋقاپى  باشقۇرۇدىغان  ئۇيغۇن  مهقسىدىگه  ۋهقىپلهرنى  1826-يىلى  2-ماخمۇت 
ھۇمايۇن نازارىتى قۇرغان. جۇمھۇرىيهت دهۋرىده ۋهقىپلهرنىڭ ئازالپ كېتىشى بىلهن 
ۋهقىپلهرنىڭ مهقسىدىگه ئۇيغۇن خىزمهت قىلىشى ئۈچۈن بهزى تۈزىتىشلهر قىلىنىپ، 
بۇ  ۋهقىپلهر  كۈنىمىزده  قۇرۇلغان.  ئىدارىسى  باش  ۋهقىپلهر  30-مارتتا  1924-يىلى 

ئاساسى پرىنسىپالر ئاساسىدا باشقۇرۇلماقتا.

بهزى ۋهقىپلهرنىڭ خىزمهتلىرى

ئاشخانا  بېرىدىغان  تاماق  يولۇچىالرغا  ۋه  يوقسۇل  دهسلهپته  ئىمارهتخانىالر: 
سهۋىيهسىدىكى ئىمارهتلهر، ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن جامى، مهدرىسه، دوختۇرخانا، 
مهكتهپ، كارۋان-ساراي، كۈتۈپخانا، خانىقا ۋه ھاممامنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىچىك 

تىپتىكى بىر كۇللىيهگه ئايالنغان. 
ئىسالم جۇغراپىيهسىنىڭ ھهر تهرىپىده كۆرۈلىدىغان ئىمارهتلهر ئهڭ كۆپ بولغان 
ئىمارهتخانىنى  تۇنجى  دۆلىتىده  ئوسمانلى  دۆلىتىدۇر.  ئوسمانلى  بىرى  دۆلهتلهردىن 
ساھهسى  خىزمهت  ئىمارهتخانىنىڭ  قۇرغان.   (1359-1326) بهي  ئورخان  ئىزنىكته 
-18 ئىدى.  بېرىش  تاماق  ۋهزىپىسى  ئاساسى  بىرگه  بىلهن  بولۇش  كهڭ  ناھايىتى 
يوقسۇلغا  مىڭ  كۈنىگه 30.000  ئىمارهتخانىالردا  ئىستانبۇلدىكى  ئاخىرىدا  ئهسىرنىڭ 
يېمهك تارقىتىپ بهرگهن. بهزى ئىمارهتلهر يېمهك بىلهن بىرگه موھتاجالرنىڭ كىرىمىگه 
مۇالزىمىتىنىڭ  يېمهك  بهرگهن.  پۇل  ئاقچىغىچه   10 ئۈچتىن  بېشىغا  كىشى  قاراپ 
سۈپهتلىك بولىشىغا دىققهت قىلغان. يېمهكلهرنىڭ سۈپهتلىك بولىشى ئۈچۈن ئۇستا 
بىر  بۇرسادىكى  قېتىم  بىر  ئىدارىسى  ئىستانبۇل  مهسىلهن،  چاقىرىلغان.  ئاشپهزلهر 
ئىمارهتته تارقىتىلغان يېمهكنىڭ بوزۇلۇپ قالغانلىقىدىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن بۇرسا 
گۆشنىڭ  ياخشى  ئهڭ  بولۇشى،  سۈپهتلىك  يېمهكلهرنىڭ  يېزىپ،  مهكتۇپ  قازىسىغا 

ئىشلىتىلىشىنى تهلهپ قىلغان.
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كارۋان-سارايالر

كارۋان-سارايالر ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ساھهده خىزمهت قىلىدىغان ۋهقىپ 
ئورگىنىدۇر. كارۋان-ساراي ئوتتۇرا ئاسىيادا بارلىققا كېلىپ، ئىراندا تهرهققى قىلىپ، 
كارۋان- قۇرۇلغان  مۇساپىده  كىلومېتىر   40 تهخمىنهن  مۇكهممهللهشكهن.  تۈركىيهده 
سارايالر دىن، تىل، ئىرق، رهڭ ئايرىماي رىزىق ئىزدهپ يولغا چىققان تىجارهتچىدىن 
باشالپ ھهممه ئادهمگه خىزمهت قىلغان. كارۋان-ساراي يولۇچىالرنىڭ يېمهك-ئىچمهك 

ۋه ياتاق ئېھتىياجىنى ھهمده يول بىخهتهرلىگىنى ساقلىغان.

دوختۇرخانىالر

 ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئهڭ مۇھىم قۇرۇلۇشلىرىدىن بىرى دوختۇرخانىالردۇر. چۈنكى 
ئىسالم ئىنسانالرنىڭ جان ۋه ساالمهتلىگىنى ئاسىراشنى ئاساسى مهقسهتلهردىن بىرى 

قىلىدۇ. دوختۇرخانىالر ئايرىملىق قىلماي ھهممه ئادهمگه خىزمهت قىلغان. 

4.8. فۇتۈۋۋهت ۋه ئاھىلىق

فۇتۇۋۋهت  بولغان  تهشكىالتى  ياشالر  دۆلهتلىرىده  ئىسالم  دهۋرلهرده  كىالسسىك 
بۈيۈك  باشالپ  باغدادتىن  كېلىدۇ.  سۆزىدىن  فهتا  بىلدۈرىدىغان  مهنىسىنى  ياش 
ئىسالم شهھهرلىرىده ئايلىنىپ يۈرۈيدىغان بىكار تهلهپ ياشالر فۇتۇۋۋهت تهشكىالتىغا 
توپالنغان. بۇ تهشكىالت باشالنغۇچتا تهسهۋۋۇپ بىلهن قۇيۇق مۇناسىۋهت ئورناتقان 

بولسىمۇ ئهمما ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ كهسپى ئورگان شهكلىگه ئۆزگهرگهن. 
فۇتۇۋۋهت مۇنداق ئىزاھالنغان: «بىر ئىنساننىڭ باشقىالرنىڭ پايدا-مهنپهئهتىنى 
ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇتىشى، باشقىالرنىڭ خاتالىقىنى كۆرمهسكه سېلىشى، ئۆزۈر تىلهشكه 
سهۋهپ بولىدىغان ئهھۋالالردىن يىراق تۇرۇشى، جاپا-مۇشهققهتكه سهبرى قىلىشى، 
ئۆزىنى تۆۋهنده، باشقىالرنى يۇقىرىدا كۆرىشى، ۋهدىسىده تۇرۇشى، سادىق بولىشى، 

شهكىلۋاز بولماسلىقى، ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن كۆرمهسلىكى قاتارلىقالر.» 
فۇتۇۋۋهت  باغداتتىكى  بولغان  بىرى  شهھهرلىرىدىن  بۈيۈك  ئهسىرنىڭ  ئوتتۇرا 
تهشكىالتى ئابباسىي خهلىپىلىرىدىن ناسىر لىدىنىلالھ (1180-1225)نىڭ قاتنىشىشى 
مهكتۇپ  ھۆكۈمدارالرغا  ئهتراپىدىكى  خهلىپه  ئېرىشكهن.  تهرهققىياتالرغا  بۈيۈك  بىلهن 

يېزىپ دۆلهتلهرده فۇتۇۋۋهت تهشكىالتلىرى قۇرۇشنى تهلهپ قىلغان. 
فۇتۇۋۋهت  1213-يىلى  كهيكاۋۇس  1-ئىززهتتىن  سۇلتانى  سهلجۇق  ئاناتولىيه 
تېخىمۇ  فۇتۇۋۋهتنى   (1236-1219) كهيكۇبات  1-ئاالئاددىن  قۇرغان.  تهشكىالتى 
ئاستىدا  نامى  ئاھىلىق  ۋاقىتتا  قىسقا  ناھايىتى  تهشكىالت  بۇ  قىلدۇرغان.  تهرهققى 
«قېرىندىشىم»  ئهرهبچىده  ئاخى  ئايالنغان.  تهشكىالتىغا  (ھۈنهرۋهن)  كهسپى  بىر 
دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ سۆزنىڭ تۈركچىدىكى «ئاقى» سۆزىدىن ئېلىنغانلىقى 
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ئېيتىلماقتا. ئاناتولىيهده ئاھىلىقنىڭ قۇرغۇچىسى خهلق ئارىسىدا ئاھى ئهۋرهن دهپ 
كهيكۇباتنىڭ  ئاالئاددىن  ئۇ  (ۋاپاتى 1262)  ماخمۇتتۇر.  ناسىرۇددىن  شهيخ  ئاتالغان 

ياردىمى بىلهن ئاھىلىقنى تهشكىالتالندۇرغان. 
شاگىرتالردىن  ۋه  ياردهمچى  ئۇستا،  تهرتىپى  خىزمهت  تهشكىالتىنىڭ  ئاھىلىق 
تهركىپ تاپىدۇ. شاگىرتلىقتىن باشالپ تهشكىالتتا يۇقىرى ئۆرلهشته ھۈنهر قابىلىيىتى 
رۇخسهت  ئېچىشقا  دۇكان  ئۆگهنمىگىچه  ياخشى  ھۈنهرنى  شاگىرت  قىلىنغان.  شهرت 
يايما  ۋه  سايمانلىرى  ئىش  سانى،  دۇكان  ھۈنهرۋهن،  ھۈنهردىن  ھهر  قىلىنمىغان. 

دۇكانلىرى چهكلىك تۇتۇلۇپ، ئېھتىياجىغا قاراپ ئىشلهپچىقىرىلغان.
پرىنسىپلىرى  ئاساسى  سېلىشتىكى  تهرتىپكه  تۇرمۇشنى  ئىقتىسادىي  ئاھىلىقنىڭ 

تۆۋهندىكىچه:
1. ئاھىنىڭ مۇتلهق بىر ئىشى بولىشى كېرهك. 

2. ئاھى ھهمكارلىشىشچان بولىشى كېرهك.
3. ئاھى تهشكىالتى خىزمهت ۋه سهرمايه بازىرىنى تهرتىپكه سېلىشى كېرهك.

4. ئاھى داۋاملىق مۇقىملىقىنى ساقلىشى كېرهك.
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8-باپ. ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرلىرى 

1. ئىسالم مهدەنىيىتىنىڭ ئۆزلۈك سىسىتېمىسى ۋە ئاالهىدىلىگى
تارىختا دۇنيانىڭ ھهر قايسى يهرلىرىده، ھهر خىل دهۋرىلهرده مىسىر، ئاناتولىيه، 
ساندا  كۆپ  ئوخشاش  مهدهنىيهتلىرىگه  ياۋروپا  ۋه  ئىسالم  ھىنت،  جۇڭگۇ،  سۈمهر، 
مهدهنىيهتلهر قۇرۇلغان. بۇ مهدهنىيهتلهردىن بىر قىسمى مهۋجۇدلۇقىنى يوقاتقان بولسا، 

بىر قىسمى كۈنىمىزگىچه يېتىپ كهلگهن. 
ئىسالم مهدهنىيىتى بارلىققا كېلىش، تهرهققى قىلىش، يۇقىرى پهللىگه چىقىش، 
ئۆتكۈزۈپ،  بېشىدىن  باسقۇچالرنى  قاتارلىق  تېرىلىش  قايتىدىن  قېلىش،  توختاپ 
ئۆزىگه  مهدهنىيهتنىڭ  ھهر  كهلمهكته.  داۋامالشتۇرۇپ  كۈنىمىزگىچه  مهۋجۇدلۇقىنى 
خاس ئاالھىدىلىگى بار. مهسىلهن، يۇنان مهدهنىيىتى ئهقىلنى، ھىنت مهدهنىيىتى 
ئۆزىگه  ئاالھىدىلىگى  ئاساسى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  قىلىدۇ.  ئاساس  مىستىتىزمنى 
خاس يهنى ۋهھىي، ئهقىل ۋه ھېس-تۇيغۇنى بىر-بىرىگه ئۇيغۇن ئىشلهتكهنلىگىده 

ئىپادىلىنىدۇ. ئىسالم مهدهنىيىتىننىڭ ئاساسى ئاالھىدىلىگى تۆۋهندىكىچه:
ئىسالم مهدهنىيىتى ئىنساننى مهركهز قىلغان بىر مهدهنىيهتتۇر. ئىسالم مهدهنىيىتى 
قۇرئاننىڭ ئاساسى تېمىسى بولغان ئىنساننى مهركهز قىلىدۇ. بۇ مهدهنىيهت ئىچىده 
تهرهققى قىلغان بىلىم، سهنئهت، ئهدهبىيات قىسقىسى ھهر ساھهدىكى يېڭىلىق ۋه 
كهشپىياتالر ئىنساننىڭ بهخت سائادىتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ. ئىسالم مهدهنىيىتى 
ئىنسانالرنى قۇرئان پرىنسىپلىرى ئاساسىدا ھۇقۇق، مهسئۇلىيهتلىرىنى تونۇشنى، بۇ 
بهخت-سائادىتىنى  جهمئىيهتنىڭ  ۋه  شهخس  بىلهن  مهسئۇلىيهتلىرى  ھۇقۇق،  خىل 

قولغا كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدۇ. 
ئىسالم مهدهنىيىتى تهركىپچى بىر مهدهنىيهتتۇر. بۇ مهدهنىيهت قهدىمقى مهدهنىيهتلهر 
بارلىققا  قىسمىدا  بىر  تۇپراقلىرىنىڭ  ياۋروپا  ۋه  ئافرىقا  ئاسىيا،  يۇقالغان  قۇرۇلۇپ، 
كهلگهن. مۇسۇلمانالر بۇ زېمىندا ئۇچراشقان مهدهنىيهت ۋه ھازاراتالرنىڭ تهجرىبىلىرىنى 
مهدهنىيىتىدىن  يۇنان  مهسىلهن،  قىلغان.  ھاسىل  بىرىكمه  بىر  يېڭى  قىلىپ  قوبۇل 
پهلسهپه، پارىس مهدهنىيىتىدىن تىب، ھىنىت مهدهنىيىتىدىن ماتېماتكا قوبۇل قىلغان. 
لېكىن بۇنداق قوبۇل قىلىش ئاددى بىر تهقلىد ياكى كۆچۈرۈش بولمىغان. مۇسۇلمانالر 
ئۆزىنىڭ  ھالهتته،  كهلمهيدىغان  زىت  پرىنسىپلىرىغا  ئاساسى  ئىسالمىيهتنىڭ  بۇالرنى 
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بىلىم ۋه تهجرىبىلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ يېڭى بىر مهدهنىيهت بهرپا قىلغان. بۇنىڭ 
بىلهن ئىسالم مهدهنىيىتى ئالهمشۇمۇلالشقان. 

ئىسالم مهدهنىيىتى بىر شهپقهت مهدهنىيىتىدۇر. ئۇ ئىنساننىڭ جېنى، مېلى، ئهقلى، 
چۈشهنچىسى،  ئهقىدىسى،  ئىنسان  قىلىدۇ.  مهقسهت  قوغداشنى  نهسلىنى  ۋه  دىنى 
ھېس-تۇيغۇلىرى بىلهن بهختلىك ياشاش ئۈچۈن غهيرهت كۆرسىتىدۇ. ئهينى غهيرهتنى 
مۇھىت ۋه تهبىئهتكىمۇ كۆرسىتىدۇ. مۇسۇلمانالر ئۆزىدىن باشقا مىللهتلهرنىڭ مهدهنىيهت 
ۋه ھازاراتلىرىغا ھۆرمهت بىلهن مۇئامىله قىلغان. ھهتتا ئۇالردىن قوبۇل قىلغان بهزى 
تهقدىم  خىزمىتىگه  ئىنسانىيهتنىڭ  قىلدۇرۇپ،  تهرهققى  تېخىمۇ  مهدهنىيهتلهرنى 
قاتارلىق  تىب  ماتېماتكا،  پهلسهپه،  ئۇچراشقان  زېمىنالردا  قىلىنغان  فهتىھ  قىلغان. 
ئهينى  بېيىتقان.  مهدهنىيىتىنى  قىلىپ،  تهرجىمه  تىلىغا  ئۆز  كىتابلىرىنى  پهنلهرنىڭ 
مهدهنىيهتلهرنىڭ  قهدىمقى  يهرلهردىكى  بولغان  ھاكىم  مهدهنىيىتى  ئىسالم  شهكىلده 
ئهسهرلىرىگىمۇ دوستانه يېقىنالشقان. مۇسۇلمانالر كۆپىنچه ۋاقىتالردا جامى، چىركاۋ، 
ھاۋرا (يهھۇدى ئىبادهتخانىسى)نى بىر قاتاردا بىنا قىلىشتىن قورقمىغان. ئهنقهرهده 
بىر-بىرىگه يېقىن تۇرغان ھاجى بايرام جامىسى بىلهن ئوگۇست ئىبادهتخانىسى بۇنىڭ 

ئهڭ جانلىق مىسالىدۇر. 
ئىسالم مهدهنىيىتى ھهر خىل ئىرق ۋه مهدهنىيهتكه مهنسۇپ كىشىلهرنىڭ ئورتاق 
مهھسۇالتىدۇر. ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ كۈنىمىزغىچه يېتىپ كېلىشىده ئهرهب، پارىس، 
ئىسالم  بار.  تۆھپىسى  ئورتاق  خهلقلهرنىڭ  مۇسۇلمان  پۈتۈن  باشالپ  تۈركلهردىن 
مهدهنىيىتى بۇ خىل ئاالھىدىلىگى بىلهن ئىشتىراكچى ۋه كۆپلۈك ئۈستىده ئۆرلهۋاتقان 

ئالهمشۇمۇل بىر مهدهنىيهتتۇر.

2. غهربكه كۆرسهتكهن تهسىرى 
ئىسالم مهدهنىيىتى غهربكه ئهندهلۇس (ئىسپانىيه)، ئىتالىيه، سىجىليا ۋه ناپولىغا 

تۆۋهندىكى يولالر بىلهن يېتىپ بارغان.
ئىسالم دۇنياسىغا كېلىپ، مهدرىسلهرده ئوقۇش،  .1

مۇسۇلمانالر يازغان ئهسهرلهرنى ئۆز تىللىرىغا تهرجىمه قىلىش،  .2
بىلهن  مۇسۇلمانالر  ۋه  مهدهنىيىتى  ئىسالم  بىلهن  يولى  تىنچلىق  ۋه  ئۇرۇش   .3
ئهسىرلىرىنىڭ  ئۇرۇش  ۋه  سودىگهرلهر  ساياھهتچىلهر،  (دىپلوماتالر،  ئۇچرۇشۇش، 

كۆزۈتۈشلىرى)
ئامىللىرىنى  مهدهنىيهت  مۇسۇلمانالرنىڭ  تۇپراقلىرىدا  ئىسالم  قىلغان  ئىشغال   .4
كۆرۈش ۋه تونۇشۇش. (ئهندهلۇس ئىسالم مىراسىنىڭ ئىسپانىيهنىڭ قولىغا ئۆتكهنلىكىگه 

ئوخشاش)
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يېقىن  ياۋروپاغا  ۋه  كېلهلهيدىغان  ئاسان  ياۋروپالىقالر  ئهندهلۇس  شۈبھىسىزكى، 
ئهندهلۇس  باشالپ  9-ئسىردىن  ياۋروپالىقالر  ئىدى.  توپرىقى  ئىسالم  بىر  بولغان 
ئهمهۋىيلىرىدىن ئىسالم مهدهنىيىتىنى ئۆگىنىشكه باشلىغان. ياۋروپا دىن ئادهملىرى ۋه 
زىيالىالر ئهندهلۇس مهدرىسلىرىگه كېلىپ ئوقۇغان. ئهينى شهكىلده ئىسپانىيهلىكلهر 
ئهندهلۇسنى ئىشغال قىلغان ۋاقتىدا بۇ يهردىكى مهدهنىيهت ۋه بىلىم مىراسىنىمۇ قولغا 
كهلتۈرگهن. مهسىلهن، ئىسپانىيهلىكلهر 1085-يىلى تولهدونى ئىشغال قىلغان ۋاقتىدا 

زهركالىنىڭ بۇ يهرده قۇرغان رهسهتخانا ۋه ئاستىرنومى ئىلمىگىمۇ ئىگه چىققان. 
تهرجىمىلهردۇر.  بىرى  ئامىلالردىن  مۇھىم  ئهڭ  تهرهققىياتىدا  مهدهنىيهتلهرنىڭ 
ئۆز  ئهسهرلىرىنى  كىالسسىك  مهدهنىيىتىنىڭ  غهرب  ۋاقىتالردا  بىر  مۇسۇلمانالر  تىپكى 
تىللىرىغا تهرجىمه قىلغىنىغا ئوخشاش، ياۋروپالىقالرمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهسهرلىرىنى ئۆز 
تىللىرىغا تهرجىمه قىلغان. تهرجىمىده سىجىليا ۋه ئىسپانىيه مهركهز قىلىنغان. 12-
ئهسىرده ئىسپانىيهدىكى تۇلهيتۇال (تولهدۇ) باش ئىپىسكوسى مۇسۇلمان، خرىستىئان 
ۋه يهھۇدى تهرجىمانالر ئىشلهيدىغان بىر تهرجىمه مهكتىۋى قۇرغان. بۇ يهرده ئىسالم 
تارىخ،  فىزىكا،  خېمىيه،  تىب،  ماتېماتكا،  ئاستىرنومى،  پهلسهپه،  مهدهنىيىتىنىڭ 
قىلىنغان.  تهرجىمه  التىنچىگه  ئهسهرلىرى  مۇناسىۋهتلىك  ئهدهبىياتقا  جۇغراپىيه، 
ئهينى شهكىلده 13-ئهسىرده ئىشبىلىيه (سهۋىلال) مۇرسىيه (مۇرسىئا)دىمۇ تهرجىمه 
ھهيران  مهدهنىيىتىگه  ئىسالم  ۋاقتىدا  ئۇرۇشى  سهلىب  ئهھلى  قۇرۇلغان.  مهكتهپلىرى 
قېلىپ، سىجىليادا ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئۈستۈنلۈگىنى كۆرگهن پادىشاھ 2-روگهر 
ۋه 2-فىرهدىرىك مۇسۇلمان ئالىمالرنىڭ كۆپلىگهن ئهسهرلىرىنى التىنچىگه تهرجىمه 
ئىسالم  ئۇنىۋېرسىتېتى  قۇرغان  ناپولىده  1224-يىلى  2-فىرهدىرىكنىڭ  قىلدۇرغان. 

چۈشهنچىسىنى غهربكه تونىتىدىغان بىر ئاكادېمىيه بولغان. 
ياۋروپالىقالر بۇ تهرجىمىلهر ئارقىلىق بىر تهرهپتىن كىالسسىك يۇنان پهلسهپىسىنى 
تهجرىبىلىرىنى  ۋه  چۈشهنچه  ئالىمالرنىڭ  مۇسۇلمان  تهرهپتىن  بىر  يهنه  ئۆگهنسه، 
بوغۇلۇۋاتقان  قاراڭغۇلۇقىدا  قاراشنىڭ  دهۋىر)  (ئوتتتۇرا  سسىكوالستىك  ئۆگهنگهن. 
ياۋروپا ئۈچۈن بولۇپمۇ مۇسۇلمان پهيالسوپالرنىڭ دىن بىلهن بىلىمنى بىرلهشتۈرگهن 
چۈشهنجىلىرى ئۇالر ئۈچۈن نىجاتلىق يۇلتۇزى بولغان. بۇ تارىختىن باشالپ ياۋروپادا 

ئهقىلگه ئهھمىيهت بېرىلىپ ئىلگىرىلهش باشلىغان.
 ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ياۋروپاغا كۆرسهتكهن تهسىرلىرى تۆۋهندىكىچه:

1. پهلسهپه: ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ياۋروپا مهدهنىيىتىگه قوشقان تۆھپىلىرىدىن 
بىرى پهلسهپهدۇر. كىندى، فارابى، ئىبنى سىنا، ئىبنى رۇشد، خارهزمى، ئىبنى خهلدۇن 
قاتارلىق ئىسالم مۇتهپهككۇرلىرى ياۋروپادا ھۆرمهت بىلهن ئوقۇلغان. ئىبنى رۇشدنىڭ 
ئۇنىۋېرسىتېتىلىرىدا  ياۋروپا  ئهسهرلىرى  يازغان  ھهققىده  پهلسهپىلىرى  ئارىستوتىلنىڭ 

ئۇزۇن يىلالرغىچه ئوقۇتۇلغان. 
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ئوتتۇرا  كۆرسهتكهن.  تهسىر  مهدهنىيىتىگه  ياۋروپا  تىبابىتى  ئىسالم  تىب:   .2
ئهسىرده تىب ئىلمى ۋه داۋاالش ئۇسۇلى ناھايىتى ئىپتىدائى ئىدى. 12-ئهسىرگىچه 
ياۋروپالىقالر كېسهللىكنىڭ ئىنسانغا كىرگهن شهيتاندىن كهلگهنلىكىگه ئىشىنهتتى ۋه 
داۋاالش ئۈچۈن دىنى زاتالرنىڭ دۇئاسىغا مۇراجىئات قىالتتى. بۇالر ئىسالم دۇنياسىنى 
تىبابهت  مۇسۇلمان  مهشھۇر  بولۇپمۇ  ۋازكهچكهن.  قارىشىدىن  بۇ  كېيىن  تونۇغاندىن 
ئالىمى ئهبۇ بهكىر رازىنىڭ «ئهل ھاۋسى» بىلهن «كىتابۇل جهدهل ۋهل ھىسابه» 
ناملىق ئهسىرى ۋه ئىبنى سىنانىڭ «ئهل قانۇنى پىت تىب» ناملىق ئهسىرى غهرب 
مۇراجىئات  بولۇپ  كىتابى  تىب  ئاساسلىق  يىلالرغىچه  ئۇزۇن  ساھهسىده  مېدىتسىنا 
رول  چوڭ  ناھايىتى  تهرهققىياتىدا  مېدىتسىناسىنىڭ  ياۋروپا  ئهسهرلهر  بۇ  قىلىنغان. 

ئوينىغان. 
تهسىر  ساھهسىدىمۇ  ماتېماتكا  ياۋروپاغا  مهدهنىيىتى  ئىسالم  ماتېماتكا:   .3
ماتېماتكىدىكى  بىرى  مۇۋهپپىقىيهتلىرىدىن  بۈيۈك  ئهڭ  مۇسۇلمانالرنىڭ  كۆرسهتكهن. 
بولغان  مهۋجۇد  تىللىرىدا  ياۋروپا  كۈنىمىزده  ئىدى.  سىىستېمىسى  رهقهم  ۋه  ئىجاد 
ماتېماتكىغا ئائىت ئۇقۇمالردىن ئالگىبرا سۆزى جهبىر كهلىمىسىدىن، ئىنگىلىزچىدىكى 
زېرو (نۆل) كهلىمىسى نۆل كهلىمىسىدىن كېلىپ چىققان. مۇسۇلمانالر نۆل رهقىمىنى 
كهشىپ قىلىپ، ماتېماتكىنىڭ تهرهققىياتىغا بۈيۈك تۆھپه قوشقان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 
جهبىرمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ مۇۋاپپىقىيهت ساھهلىرىدىن بىرى ئىدى. ياۋروپا مهدهنىيىتى 
پايدىلىنىپ  تهجرىبىلىرىدىن  ۋه  بىلىم  ئالىملىرىنىڭ  (ئالگىبرا)  جهبىر  مۇسۇلمان 
ماتېماتكىدا يۇقىرى پهللىگه چىققان. خارهزمنىڭ جهبىر كىتابىنى ئۆز تىلىغا تهرجىمه 
قىلىپ ئىلمىي تهرهققىياتىنى تىزالتقان. ياۋروپا ئىسالم رهقهملىرىنىمۇ قوبۇل قىلغان. 
ئىشلىتىشكه سان بولىدىغان بىر رهقهم سىىستېمىسى بولمىغاچقا سانالرنى رىملىقالرغا 
ئوخشاش ھهرپلهر بىلهن كۆرسهتكهن. بۇ سهۋهپتىن بۇ سىسىتېمىدا يۇقىرى سهۋىيهده 
ئالغان  مۇسۇلمانالردىن  غهربلىكلهر  ئىدى.  ئىمكانسىز  تهييارالش  بېلىمى  ماتېماتكا 
تهرهققى  بىلىملىرىنى  پهن  ۋه  ماتېماتكا  زامان  ھازىرقى  بىلهن  سىىستېمىسى  رهقهم 

قىلدۇرغان. 
4. گۈزهل سهنئهت: ئىسالم مهدهنىيىتى ياۋروپالىقالرغا گۈزهل سهنئهت جهھهتتىمۇ 
ۋه  فرانسىيه  سهنئىتى  قىش  چىنى  ئىسالمنىڭ  مهسىلهن،  كۆرسهتكهن.  تهسىر 
ئىتالىيهگه بارغان. ئىتالىيىلىك رهسسامالر ئىسپانىيهگه كېلىپ چىنى قىش سهنئىتىنى 

مۇسۇلمانالردىن ئۆگهنگهن. 
كۆرسهتكهن.  تهسىر  ئهدهبىياتىغا  غهرب  ئهدهبىياتىمۇ  ئىسالم  ئهدهبىيات:   .5
ئاتىلىدىغان  دهپ   (fabil) فابىل  ئهدهبىياتىدا  غهرب  كۈنىمىزدىكى  بېشىدا  بۇالرنىڭ 
 (La Fontaine) بىر تۈرنىڭ بولىشىدۇر. بۇ ساھهنىڭ بۈيۈك ئۇستازلىرىدىن الفونتاينه
ئهسهردىن  مهشھۇر  ناملىق  دېمىنه»  ۋه  «كهلىمله  ئهسهرلىرىدىن  كىالسسىك  شهرق 
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پايدىالنغان. يهنه بىر تهرهپتىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مېراجى ئهتراپىدا بارلىققا 
 divina) «كهلگهن ئهدهبىياتمۇ غهربته ئالقىشقا ئېرىشكهن. دانته «دىۋىنا كومهدىئا
commedia) ناملىق مهشھۇر ئهسىرىنى ئىسالمنىڭ مېراج ئهدهبىياتىدىن پايدىلىنىپ 

يازغان.
6. تىل: ھهر خىل ساھهدىكى كۆپلىگهن ئىسالمى ئاتالغۇالر غهرب تىلىغا كىرگهن. 
قۇماندا   (alcaide) ئهلقائىده  بهزىلىرى:  سۆزلهردىن  كىرگهن  ئىسپانچىغا  مهسىلهن، 
مهنىسىده  (ھهربى)  شاۋۋى  ئالفهرهز  كهلىمىسىدىن؛  قائىد  ئهل  كېلىدىغان  مهنىسىده 
كېلىدىغان ئال فرىس كهلىمىسىدىن؛ الئۇد، ئۇد مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان ئهل-ئۇد 
ئازۇگۇئه،  ۋه  سۆزىدىن  ئهلتاپىيه  كېلىدىغان  مهنىسىده  خىش  تاپىئا  كهلىمىسىدىن؛ 
دۇكان، بازار مهنىسىده كېلىدىغان ئهسسۇق كهلىمىسىدىن ئېلىنغان. بۇالرنىڭ سانىنى 

كۆپهيتىش مۇمكىن. 
7. پهن-تېخنىكا ۋه ئىقتىساد: ئىسالم مهدهنىيىتى ياۋروپا سانائهت تۈرلىرى ۋه 
يېزائىگىلىك ساھهلىرىگىمۇ تهسىر كۆرسهتكهن. ياۋروپالىقالر ئىسالم دۇنياسىدا تهرهققى 
قىلدۇرۇلغان بهزى سانائهت تېخنىكلىرىنى قوبۇل قىلغان. بۇالرنىڭ بېشىدا ئهسكى–
ۋه  مهتبه  كومپاس،  دورىسى،  مىلتىق  ئىشلهپچىقىرىش،  قهغهز  نهرسىلهردىن  تۈسكى 
شىكهر  مهھسۇالتلىرىدىن  ئىگىلىك  يېزا  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  كېلىدۇ.  توقۇمىچىلىق 
قۇمۇشى، گۈرۈچ، بۇغداي، پاختا ۋه پورتىكالمۇ ئهندهلۇس ئارقىلىق غهربكه بارغان. 

3. بالقان رايۇنىغا كۆرسهتكهن تهسىرى
ئىسالم مهدهنىيىتى ئهسىرلهر ئىلگىرى بالقانغا دېڭىز يولى بىلهن كىرگهن. ئاق 
بىرگه  مهدهنىيىتىنى  ئىسالم  يهرلهرگه  بۇ  سودىگهرلهر  مۇسۇلمان  كهلگهن  دېڭىزدىن 
تۈركلىرىنىڭ  ئوسمانلى  مۇقىملىقى  بالقاندىكى  ئىسالمىيهتنىڭ  كهلگهن.  ئېلىپ 
غهيرهتلىرى ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشقان. ئوسمانلى دۆلىتى تهخمىنهن 500 يىل ئىلگىرى 
ئهھمىيهتلىك  مهدهنىيىتى  ئىسالم  ئىچىده  ۋاقىت  بۇ  بولغان.  ھاكىم  جۇغراپىيهگه  بۇ 

ئىزالرنى قالدۇرغان. 
كۆپلىگهن  باشالپ  بوشناكالردىن  ئالبان،  خهلقلىرىدىن  بالقان  ئىسالمىيهت 
مىللهت ۋه خهلقلهرنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزىگه تارتقان. مۇسۇلمان بولغان بۇ خهلقلهر 
ئهنئهنىۋى بالقان مهدهنىيىتىنى ئىسالمىيهت بىلهن يېڭىدىن يوغۇرۇپ ئۆزىگه خاس بىر 
ئىسالم مهدهنىيىتىنى بارلىققا كهلتۈرگهن. بولۇپمۇ تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتى بالقانالردا 
ئىجتىمائىي،  سىياسىي،  خهلقلهرنىڭ  بولمىغان  مۇسۇلمان  ۋه  مۇسۇلمان  ياشايدىغان 

ئىقتىسادىي، مهدهنىي ھاياتىدا چوڭقۇر تهسىرلهرنى قالدۇرغان. 
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ئوسمانلىالر  كهلگهن.  ئېلىپ  كهڭ-قورساقلىقنى  ئالدىدا  بالقانالرغا  ئىسالمىيهت 
دهۋرىده تهرهققى قىلغان ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئهپۇچانلىقى، بالقان رايۇنىنىڭ ئۇزۇن 

ۋاقىت ھۇزۇر ۋه مۇقىم بولىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. 
يوقۇتۇش  قهتئى  قىلغان.  ھۆرمهت  مهدهنىيهتكه  يهرلىك  تۈركلهر  مۇسۇلمان 
كهڭ-قورساقلىق  خىل  بۇ  مۇسۇلمانالردىكى  بولمىغان.  خىيالىدا  بۇزۇۋېتىش  ياكى 
سىرپالر  كۆرسهتكهن.  ئۆزىنى  ئۇرۇشىدا  بوسنا-ھهرسهك  بهرگهن  يۈز  1990-يىلى 
بۇالپ-تالىغان.  كۆيدۈرۈپ،  ئهسهرلىرىنى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  جهريانىدا  ئۇرۇش 
سىرىپالرنىڭ كۈشكۈرتىشى ئالدىدا مۇسۇلمانالر قهتئى بالقان مهدهنىيىتىنى يۇقۇتۇش، 

بالقان خهلقلىرىنىڭ تارىخ مىراسى ۋه باشقا مهدهنىيهتلىرىنى يوقۇتۇشقا ئورۇنمىغان.
ئىسالمىيهتنىڭ بالقان مهدهنىيىتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي 

ۋه مهدهنىي ساھهلهرده روشهن كۆرۈلگهن. 
ئىسالمنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتتىكى تهسىرى ناھايىتى روشهن بولغان. ئىسالم بالقان 
رايۇنىغا بىر دىن سۈپىتىده كىرمهستىن بهلكى بىر تۇرمۇش شهكلى سۈپىتىده كىرگهن. 
بۇ جۇغراپىيىدىكى ئالبان، بوشناك، بۇلغار، قاراداغلىق، ماكېدون، سىرىپ ۋه يۇنانالر 
ھهممىسى  بارغانالرنىڭ  بالقانغا  ئۇچرىغان.  تهسىرىگه  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  تۈرك 
داۋامى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئاناتولىيه  رايۇنىنىڭ  بالقان  ھاياتتا  ئىجتىمائىي  بىلهن  ئالدى 

ئىكهنلىگىنى كۆرگهن. 
بالقانالردا بولۇپمۇ بوسنىيه (بوسنا-ھهرسهك)، يۇگۇسالۋىيهده مۇسۇلمان بولسۇن، 
بولمىسۇن ساياھهتكه چىقىدىغان بىر ئادهمنىڭ يېقىن ياكى خوشنىلىرى ئۇنى زىيارهت 
قىلىپ ئۆيىگه كهلگهنده گىلهم ياكى ئهدىيالىنىڭ ئاستىغا بىر ئاز پۇل قويۇپ «ئاق 
يول بولسۇن» دهيدۇ. ئهسلىده بىر تۈرك ئهنئهنىسى بولغان بۇ ئادهتنىڭ مهقسىدى 
سهپهرگه چىقماقچى بولغان ئادهمگه ماددى ياردهم قىلىش ئىدى. بالقان خهلقلىرىنىڭ 
كۆپ قىسمى ئۆي ياساش ۋه زىننهتلهشته تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتىنى تهقلىد قىلغان. 
تهخهللۇسالردىمۇ  تهسىرى  ھاياتتىكى  ئىجتىمائىي  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  تۈرك 
ئىسمى  تۈرك  مۇسۇلمان  ئائىلىلهر  خرىستىئان  بهزى  مهسىلهن،  كۆرۈلگهن.  ئوچۇق 
تهخهللۇسالرنى  مهنبهلىك  شهرق  قاتارلىق  «قويۇندىچ»  «مۇتادوۋىچ»،  بولغان 
ئىشلهتكهن. بۇ ئائىلىلهردىن ئىقتىسادىي پائالىيهت بىلهن شۇغۇللۇنۇۋاتقانالرنىڭ بىر 
قىسمى «باققالوۋىچ» (دۇكان) «تهرزىچ»(تىككۈچى) «قۇيۇمجى» (زهرگهر) قاتارلىق 

تهخهللۇسالرنى ئىشلهتكهن. 
ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ تهسىرى بالقاندىكى خرىستىئانالرنىڭ دىنىي ئاتالغۇلىرىغىمۇ 
تهسىر كۆرسهتكهن. سىربستاندا 19-ئهسىرده قۇددۇسنى زىيارهت قىلغان خرىستىئانالر 
مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش «ھاجى» دهپ چاقىرىلغان. مۇقهددهس ماكانلىرى كهبىنىڭ 

يهرلىك ئاتىلىشىدا «كهبه» (cabe)دهپ ئاتالغان. 
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بالقان تىللىرىغا كۆپ ساندا تۈركچه سۆزلهرمۇ كىرگهن. كۈندىلىك ئىشلىتىلىدىغان 
سۆزلهرده تهخمىنهن %30، %40 ئهتراپىدا تۈركچه كهلىمىلهرنىڭ بارلىقى مهلۇمدۇر. 
كۈنىمىزده  مهسىلهن،  كىرگهن.  سۆز  تۈركچه  مىقداردا  كۆپ  بوشناكچىغا  بولۇپمۇ 
قاتارلىق  دۇكان  ۋه  (ئهتىگهن)  ساباھ  بهرهكهت،  شورپا،  ئىشلىتىدىغان  بوشناكالر 
سۆزلهر تۈركچىدىن كىرگهن. كېيىنكى ۋاقىتالردا نهشىر قىلىنغان بىر سىرىپچه لۇغهتته 

8.000 دىن 10.000 غىچه تۈركچه كهلىمىلهرنىڭ بارلىقى ئېنىقالنغان. 
ئىسالم مهدهنىيىتى ئىقتىسادىي جهھهتتىمۇ كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتكهن. بۇ رايۇندا 
مهۋجۇد.  تهسىرى  تۈركلهرنىڭ  تهشكىللىنىشىدىمۇ  سودىگهرلهرنىڭ  ۋه  سهنئهتكار 
بۇ  تهرهپتىن  بىر  يهنه  بار.  يول  بىر  ناملىق  يولى»  بوسنادا «ئاياقچىالر  كۈنىمىزده 
«بىزىستانالر»  ۋه  «بهدهستهن»  شهھهرلىرىدىكى  بهزى  دۆلهتلهرنىڭ  رايۇندىكى 
ئهينى ئهنئهنىنىڭ داۋامىدۇر. ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى باشقا بىر ئهنئهنه فاتىھ سۇلتان 
ئوقهتچىلىرىدا  تۈرك  مۇسۇلمان  ئالدىدىكى  قىلىش  فهتىھ  ئىستانبۇلنى  مهھمهتنىڭ 
بىر  ئهگهر  يهرلىرىده  قىسم  كۆپ  دۆلهتلىرىنىڭ  بالقان  ئهخالقتۇر.  ئېسىل  كۆرگهن 
دۇكان ئهتىگهن دهسلهپ قىلغان بولسا ئىككىنچى مۇشتهرىگه: «مېنىڭ يېنىمدىكى 
دۇكاندىن ئېلىڭ، چۈنكى ئۇ ھازىرغىچه دهسلهپ قىلمىدى» دهپ مۇشتىرىنى دۇكان 

قوشنىسىغا ئهۋهتىدۇ.
قىلىنغان.  بىنا  ئهسهرلىرى  بىناكارلىق  ئىسالم  تۈرك  ساندا  كۆپ  رايۇنىدا  بالقان 
قىلغان.  تهشكىل  شهكلىنى  مهركهزلىرىنىڭ  ئولتۇراق  باشقا  ۋه  شهھهرلهرنىڭ  بۇالر 
ئىلگىرى  ياۋروپادىن  بىلهن  ھاكىمىيىتى  ئوسمانلى  شهھهرلهر  كۆپلىگهن  بالقاندىكى 
بالقان  بولغان.  ئىگه  قۇرۇلۇشلىرىغا  سۇ  ئاساسى  قاتارلىق  قانال  ۋه  توسمىلىرى  سۇ 
دۆلهتلىرىده ئىبادهتخانا، خانىقا، مازار، بازار يهرلىرى، زهرگهر بازىرى، ئۈستى يېپىق 
ئهسلىھهلهر  قاتارلىق  كارۋان-ساراي  ئۆتهڭ،  ھاممامالر،  راۋاقلىرى،  سائهت  بازارالر، 
جهمئىيهتكه  داۋامالشتۇرۇپ  مهۋجۇدلۇقىنى  ساھهلهرده  ئىقتىسادىي  ۋه  ئىجتىمائىي 

خىزمهت قىلماقتا. 
 بالقان مىللهتلىرىنىڭ ھهر بىر ئىسالم مىراسى ئايرىم-ئايرىم تهتقىقات تېمىسى 
بوالاليدۇ. بۇالردىن بىرىنى مىسالغا ئالساق، خىرۋات مهدهنىيىتىگه قارىغان ۋاقتىمىزدا 
ئاجايىپ ئاالمهتلهرنى كۆرهلهيمىز. بالقان تىللىرىغا ئوخشاش خىرۋات تىلىغىمۇ تۈركچه 
سۆزلهر كىرگهن. كۈنىمىزده خىرۋاتىستاندا رهسمىي ئاالقىالردا بولۇپمۇ كۈندىلىك تۇرمۇشتا 
ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهرده تۈركچه سۆزلهر ئىشلىتىلمهكته. تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتى ۋه 
مهسىلهن،  بولغان.  مهنبهسى  ئىلھام  شائىرلىرىغا  خىرۋات  كۆپلىگهن  شهكلى  ھايات 
2-ئوسماننىڭ  (ۋاپاتى1638)  گۇندۇلىق  ئىۋان  شائىرلىرىدىن  خىرۋاتىستان  مهشھۇر 
ئهينى  يازغان.  شېئىر  بىر  نامىدا  ئوسمان  تهسۋىرلهپ،  ۋهقهلهرنى  كهلگهن  بېشىغا 
 smrt smail) شهكىلده ئىۋان مازۇرانىچ 1846-يىلى ئىسمائىل ئاغا چهمگىچنىڭ ۋاپاتى
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age cengica) ناملىق خاسلىق ۋه مۇستهقىللىقنى تهشۋىق قىلىدىغان ئىپىك بىر شېئىر 

يازغان. بۇنىڭ يېنىدا ئوسمانلى ۋهنهدىك چېگرا ئۇرۇشىنى تېما قىلغان شىئىرالرمۇ بار. 
مهسىلهن، 18-ئهسىرده جهنۇبى دالماچيادا قهلهمگه ئېلىنغان ھهسهن ئاغىنىڭ ئايالى 

(Hasanaginica) ناملىق شېئىر بۇالرنىڭ ئهڭ مهشھۇرلىرىدۇر.

4. هىندىستان ۋە جۇڭگۇ مهدەنىيتىگه كۆرسهتكهن تهسىرى
تهسىر  مهدهنىيهتلىرىگىمۇ  (جۇڭگۇ)  چىن  ۋه  ھىنت  مهدهنىيىتى  ئىسالم 
كۆرسهتكهن. مۇسۇلمانالر 712-يىلى ئهمهۋىيلهر دهۋرىده ھىندىستانغا كىرگهن. لېكىن 
ئاساسلىق  مهدهنىيىتى  ئىسالم  ۋه  ھاكىمىيىتى  سىياسى  ئىسالمنىڭ  جۇغراپىيىده  بۇ 
تۈركلهر تهرىپىدىن تهمسىل قىلىنغان. ھىندىستاندا غهزنهلىك ماخمۇت بىلهن 11-
ئهسىرده باشلىغان تۈرك ھاكىمىيىتى 16-ئهسىرده بابۇرىالر بىلهن مۇستهھكهملهنگهن. 
بۇ ۋاقىتالردا ھىندىستان ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ مۇھىم مهركهزلىرىدىن بىرى بولغان. 
ھهتتا ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ ئهڭ مهشھۇر ئهسهرلىرىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى بولغان تاج 

ماھالغا ئوخشاش ئهسهرلهر بۇ تۇپراقالردا ئوتتۇرىغا چىققان. 
ھهتتا  كۆرسهتكهن.  تهسىر  چوڭقۇر  ھازارىتىغىمۇ  ۋه  مهدهنىيىتى  ھىندى  ئىسالم 
ۋه  خۇدالىق  كۆپ  بولۇپمۇ،  ھىندىستاندا  كىرگهن.  ساھهلهرگىچه  دىنىي  تهسىر  بۇ 
قاست سىىستېمىسىدىن بىئارام بولغان مهلۇم خهلق پهيدا بولغان. بۇ خهلق چىقىش 
ئالالھقا  بىر  ۋه  قىلىدىغان  ئاساس  باراۋهرلىكنى  جهھهتته  ئىجتىمائىي  ئىزدهپ  يولى 
روشهن  ئىسالمنىڭ  ئۇچرىغان.  تهسىرىگه  ئىسالمنىڭ  قىلىدىغان  تهرغىپ  ئىشىنىشنى 
تهسىرنىڭ  بۇ  تارتقان.  ئۆزىگه  ھىندۇالرنى  ئهقىدىسى  ئالالھ  چۈشىنىشلىك  ۋه 
نهتىجىسىده ناناق (ۋاپاتى 1539) ئىسالمنىڭ بهزى تهۋسىيهلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
خۇدالىق،  كۆپ  بولغان  ئاساسى  ھىندۇئىزمنىڭ  ناناق  قىلغان.  ئىجاد  دىنىنى  سېخ 
ئىسالمغا  ئۈچۈن  يۇقۇتۇش  ئادهتلهرنى  بهزى  ۋه  سىىستېمىسى  قاست  بۇتپهرهسلىك، 
تهبلىغ  ئۇچراپ  تهسىرىگه  مۇتهسهۋۋۇپلىرىنىڭ  ئىسالم  ناناق  قىلغان.  مۇراجىئات 
ئۇسلۇبىنى ئۆزگهرتىپ، ئىسالمنىڭ بىر ئالالھلىق ئهقىدىسىنى قوبۇل قىلغان. ئۇنىڭ 
قارىشىچه: «ئالالھ بىردۇر، ئهبهدىدۇر، كۆرۈنمهيدۇ، سۆز بىلهن ئاڭالتقىلى بولمايدۇ. 
ھهر يهرده ھازىر ۋه بهندىلىرىنى كۆزۈتۈپ تۇرىدۇ.» ناناق قاس سىستېمىسىغا قارشى 
چىقىپ، ئىسالمىيهتنىڭ تهقۋا پرىنسىپىغا ئهمهل قىلىپ، ئىنسانالرنىڭ باراۋهرلىگى ۋه 

ئۈستۈنلۈكنىڭ ئالالھقا يېقىنلىىشش بىلهن ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ئىسالم مهدهنىيىتى دۇنيانىڭ ئهڭ قهدىمقى مهدهنىيهت مهركهزلىرىدىن بىرى بولغان 
جۇڭگۇغىمۇ تهسىر كۆرسهتكهن. بۇ جۇغراپىيهده ئىسالم بىر تهرهپتىن يېڭى مۇسۇلمان 
بولغانالرنى قولغا كهلتۈرسه، يهنه بىر تهرهپتىن ئۆز ئادهتلىرىنى جۇڭگۇ مهدهنىيىتىگه 
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بهزى  مهدهنىيىتىنىڭ  جۇڭگۇ  مۇسۇلمانالرمۇ  بىرگه  بىلهن  بۇنىڭ  كىرگهن.  كۆتىرىپ 
ئامىللىرىنى ئىسالم دۇنياسىغا توشىغان. 

ھهزرىتى  كىرگهن.  يېرىمىدا  ئىككىنچى  7-ئهسىرنىڭ  جۇڭگۇغا  ئىسالمىيهت 
ئوسمان مىالدى 651-يىلى ئىسالمنى تهبلىغ قىلىش ئۈچۈن بىر ھهيئهت ئهۋهتكهن. 
سهپهرلىرى  قىلغان  جۇڭگۇغا  سودىگهرلهر  مۇسۇلمان  بولۇپمۇ  كېيىن  تارىختىن  بۇ 
جهريانىدا ئىسالمنى تهبلىغ قىلغان. بولۇپمۇ 751-يىلىدىكى تاالس ئۇرۇشىدىن كېيىن 
مۇناسىۋهت  ئىقتىسادىي  ئىجتىمائىي،  ئهمما  ئۈزۈلسىمۇ  قىسمهن  مۇناسىۋهت  سىياسى 
داۋامالشقان. جۇڭگۇدا ئىجتىمائىي تهسىرنىڭ ئهڭ جانلىق ئۆرنىگى ۋاقتنىڭ ئۆتىشى 
بىلهن مۇسۇلمان خهلقلهرنىڭ بارلىققا كېلىشى بولغان. جۇڭگۇ مۇسۇلمانلىرى «خۇي 
قىلىشىدىن  تهلهپپۇز  جۇڭگۇلۇقالرنىڭ  سۆزىنى  ئۇيغۇر  سۆز  بۇ  دېيىلگهن.  خۇي» 
كېلىپ چىققان. مۇسۇلمانالر بۇ تۇپراقالردا جۇڭگۇ ئاياللىرى بىلهن ئۆيلۈنۈپ، قۇدا-
باجا بولۇش بىلهن بىرگه ئىسالمالشتۇرۇشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. يهرلىك مۇسۇلمان ۋه 
سىرتتىن كهلگهن مۇسۇلمانالر جۇڭگۇنىڭ شهرقىي شىمالى ساھىلىده كىچىك گۇرۇپالرغا 
(ئهجنهبى)  فاڭ-فاڭ  مهھهللىسىگه  مۇسۇلمان  بۇ  خهنزۇالر  ئولتۇراقالشقان.  بۆلۈنۈپ 
دهپ نام بهرگهن. بۇالر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ خهنزۇلىشىش بىلهن بىرلىكته 
كۈنىمىزده جۇڭگۇ تۈرك ئىسالم مهنبهلىك كۆپلىگهن ئىسىم ۋه فامىلىلهرنى ئوتتۇرىغا 

چىقارغان. 
ئالغان.  ئاستىغا  تهسىرى  ساھهلهردىمۇ  مهدهنىي  جۇڭگۇنى  مهدهنىيىتى  ئىسالم 
جۇڭگۇ مۇسۇلمانلىرى خهنزۇ مهدهنىيىتىگه يېڭى ئامىلالر قوشقان. ئهسلى مۇسۇلمان 
بولغان ئهدهبىياتچى، سهنئهتكار ۋه ئالىمالر بارلىققا كهلگهن. مهسىلهن، ئهسلى ئىسمى 
تهخمىنهن رىزا بولغان مهشھۇر لىيهنشىڭ، تاڭ سۇاللىسىنىڭ مهشھۇر ئهدهبىياتچىسى 

ئىدى. 
سۇاللىسى  مىڭ  ۋه  سۇاللىسى  يۇئهن  كۆپ  ئهڭ  جۇڭگۇغا  مهدهنىيىتى  ئىسالم 
جۇڭگۇنى   (1368-1271) سۇاللىسى  يۇئهن  موڭغۇل  كۆرسهتكهن.  تهسىر  دهۋرىده 
تاتۇ  پايتهختنى   (1294-1260) خان  قۇبىالي  ۋاقتىدا  ئالغان  ئاستىغا  ھاكىمىيهت 

پهكنىگه يۆتكىگهن. 
بولغان  يۇقىرى  سهۋىيهسى  مهدنىيهت  نسبهتهن  موڭغۇلالرغا  قۇبىاليخان 
مهدهنىيهت  ئۈستۈن  تېخىمۇ  ئۇالردىن  ئۈچۈن  قىلىش  كونترول  جۇڭگۇلۇقالرنى 
سهۋىيهسىگه ئىگه بولغان مۇسۇلمانالرغا مۇراجىئات قىلغان. ئوتتۇرا ئاسىيا، ئىراندىن 
مۇسۇلمان ۋه تۈركلهرنى سارىيىغا چاقىرىپ، مۇھىم ۋهزىپىلهرگه قويغان. ھاكىمىيهت 
ۋه  تىجارهت  سىسىتېمىسى،  باج  ئىسالمنىڭ  سىنىپ  بۇ  بولغان  مول  تهجرىبىسى 

ھاكىمىيهت تهجرىبىسىنى جۇڭگۇغا تونۇتقان.
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قۇبىالي  كۆرسهتكهن.  ئۆزىنى  ساھهلىرىدىمۇ  مهدهنىيهت  باشقا  مۇسۇلمانالر 
ۋه  بىناكارلىقى  ئىسالم  چاقىرىپ  جۇڭگۇغا  سهنئهتكارالرنى  ۋه  دوختۇر  مۇسۇلمان 
مېدىتسىناسىنى تهرهققى قىلدۇرغان. بۇ ۋاقىتتا جۇڭگۇنىڭ بۈيۈك شهھهرلىرى تاتۇ ۋه 
شاڭتۇدا مۇسۇلمان دوختۇرالر ئىشلهيدىغان بىر دوختۇرخانا قۇرۇلغان. ئهينى ۋاقىتتا 
دورىخانىالردا مۇسۇلمان ھېكىم ۋه دورىگهرلهر ياسىغان دورىالر سېتىلغان. مۇسۇلمانالر 
جۇڭگۇ بىناكارلىقىغىمۇ مۇھىم تهسىرلهرنى كۆرسهتكهن. پايتهخت تاتۇنىڭ قۇرۇلۇش 

اليىھهسىده مۇسۇلمان قۇرۇلۇشچىالر ۋهزىپه ئالغان. 
مۇسۇلمان  جۇڭگۇلۇق  كۆرسهتكهن.  تهسىر  ساھهسىدىمۇ  ئهدهبىيات  مۇسۇلمانالر 
شائىرالر بۇ دهۋرده شېئىرالر يازغان. ھهتتا بۇالرنىڭ بىر قىسمى ئاھاڭغا سېلىنغان. 
يۇئهن سارايىدا ئهرهبچه ۋه پارىسچه ئهسهرلهرگىمۇ ئهھمىيهت بېرىلگهن. بۇ دهۋرده 
تىل  ئىشلهتكهن  مۇسۇلمانالر  1289-يىلى  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ئىگه  ھۆرمهتكه  ئىسالم 
تهرجىمانالر  قۇرۇلۇپ،  ئىنىستىتوتى  يېزىق  ئىسالم  ئۈچۈن  ئۆگۈتۈش  يېزىقنى  ۋه 

يېتىشتۈرۈلگهن. 
مۇسۇلمانالر جۇڭگۇنىڭ بىلىم ۋه پهن-تېخنىكىسىغىمۇ تۆھپه قوشقان. 1267-
يىلى تۈرك مىللىتىدىن بولغان ئاستىرنوم جامالهتتىن جۇڭگۇ يۇئهن سارىيىغا تهكلىپ 
قىلىنغان. جامالهتتىن ئاسترونومىيهگه ئائىت سايمانالرنى ئېلىپ ئىسالم ئاسترونومىيه 
تېخنىكىسى، تهجرىبىسى ۋه سىناقلىرىنى جۇڭگۇلۇقالرغا ئۆگهتكهن. قۇبىالي تهرىپىدىن 

1271-يىلى ئاستىرنومى دهرىسى بېرىدىغان بىر مهكتهپ ئېچىلغان. 
جۇڭگۇلۇق ئاسترونوم گۇشوچىڭ جامالهتتىنگه ئوقۇغۇچى بولغان. ئۇنىڭ نازارىتىده 
سايمانالرنى  ئۇيغۇن  جۇڭگۇغا  پايدىلىنىپ  ھېسابالشالردىن  دۇنياسىدىكى  ئىسالم 

ئىشلهپ چىقارغان. شۇ يىلى شوشىخىلى ناملىق كالېندارىنى تۈزۈپ چىققان. 
ئىسالم مىڭ سۇاللىسى (1368-1644) دهۋرىدىمۇ جۇڭگۇغا تهسىر كۆرسىتىشكه 
داۋام قىلغان. بۇ سۇاللىنىڭ بهزى ئهزالىرىنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقى ھهققىده رىۋايهتلهر 

بار. 
كورىيه  بولغان  ئىچىده  دائىرىسى  مهدهنىيىتى  جۇڭگۇ  مهدهنىيىتى  ئىسالم 
مهدهنىيىتىگىمۇ تهسىر كۆرسهتكهن. كورىيهلىكلهر ھىجرى كالېندارىنى قوبۇل قىلغان. 
جۇڭگۇلۇق ۋه كورىيهلىكلهر كهلكۈندىن مۇداپىئه كۆرۈش ئۈچۈن ياخشى بىر كالېندارغا 
ئىشلهتكهن  مۇسۇلمانالر  ئوتتۇرىلىرىدا  16-ئهسىرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  ئىدى.  موھتاج 

كالېنداردىن پايدىلىنىپ يېڭى بىر كالېندار تۈزۈپ چىققان. 
ئاستىغا  تهسىرى  مهدهنىيىتىنى  شهرق  يىراق  سهنئىتىمۇ  مۇزىكا  ئىسالم  تۈرك 
كۆرسهتكهن.  تهسىر  مۇزىكىسىغا  كورىيه  مۇزىكىسى  تۈرك  قىلساق:  مىسال  ئالغان. 
بولۇپمۇ يۇئهن سۇاللىسى دهۋرىده خۇئاك (ئوتتۇرا ئاسىيا مهنبهلىك)، كورىيه مۇزىكا 
سهنئىتىنى بېيىتقان. نا-پال (بورو) تاۋيىڭسۇ (كالرنهتكه ئوخشايدىغان قهدىمقى بىر 
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چالغۇ) قاتارلىق مۇزىكا سايمانلىرى بىلهن خومۇ (ئوتتۇرا ئاسىيا مۇزىكىسى) ۋه خو-كا 
(ئوتتۇرا ئاسىيا ناخشىىسى) كورىيهلىكلهر تهرىپىدىن ياخشى كۆرۈلۈپ ياساپ چىقىلىشقا 

باشلىدى. 
ئىسالم مهدهنىيىتىگه ئائىت بهزى يېمهكلىكلهرمۇ جۇڭگۇ مهدهنىيىتىگه كىرگهن. 
بولۇپمۇ ئۈگۈر ۋه خېمىر باقالۋاسى، جۇڭگۇلۇقالرنىڭ كۈندىلىك يېمىكىگه ئايالنغان. 
تىل  تهسىرى  ئۈستىدىكى  مهدهنىيىتى  شهرق  يىراق  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم 
ساھهسىدىمۇ كۆرۈلگهن. 13-ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن 15-ئهسىرنىڭ تۇنجى 

چارهك يىلىغىچه كورىيه سارىيىدا ئۇيغۇر ھهرپلىرى ۋه تۈركچه ئىشلىتىلگهن. 
ئۇيغۇر ئېلىپبهسىنى بۇ رايۇنغا موڭغۇلالر ئېلىپ كېلىپ، ھاكىمىيهتنىڭ ئاخىرغىچه 
رهسمى ئېلىپبه سۈپىتىده ئىشلهتكهن. بۇ ئېلىپبه 1427-يىلى ئهجنهبىلهرگه قويۇلغان 

چهكلىمه بىلهن ئىجرا قىلىشتىن توختىتىلغان. 
قىلىنغان.  تهرجىمه  خهنزۇچىغا  قۇرئانى-كهرىم  كىتابى  مۇقهددهس  ئىسالمنىڭ 
مهشھۇر ئالىم ماتېشىن (ۋاپاتى 1874) قۇرئاننىڭ تامامىنى تهرجىمه قىلىپ، بىر بۆلۈمىنى 
تهپسىر قىلغان. قۇرئاننىڭ خهنزۇچه تهرجىمىلىرى كېيىن يهنه داۋامالشقان. بۇنىڭ 
بىلهن بىرگه ھهر خىل ئىسالمى ئىلىمالر بىلهن خهنزۇچه كىتابالرمۇ نهشىر قىلىنغان.

روسىيهگه كۆرسهتكهن تهسىرى  .5
مۇسۇلمان تۈركلهر بىلهن خوشنا بولغان روسالر، 1224-1448-يىللىرى ئارىسىدا 
256 يىل تۈركلهرگه بېقىندى بولۇپ ياشىغان. 16-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ 
تۈركلهرنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا ئالغان. بۇ ۋاقىت ئىچىده ئۇزۇن يىلالر بىرلىكته ياشىغان 
تهسىر  بىر-بىرىگه  روسالر  ۋه  تۈرك  بولغان  مهنسۇپلىرى  مهدهنىيهت  ئىككى  پهرقلىق 
بىناكارلىق،  ئهدهبىيات،  تىل،  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  ۋه  تۈرك  روسالر  كۆرسهتكهن. 
ئهدلىيه،  قانۇن،  ئارمىيه،  كىيىم-كېچهك،  ئىقتىساد،  ئىسىملىرى،  ھايۋان  ئهشيا، 

ئېتنوگراپىيه قاتارلىق ساھهلىرىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان. 
ۋاقتى  ئالغان  ئاستىغا  تهسىر  كۆپ  ئهڭ  روسالرنى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  تۈرك 
ئالتىن ئوردا دۆلىتى (1241-1502)نىڭ ھۆكۈمرانلىق يىللىرىدۇر. روسالر بۇ ۋاقىتتا 
ھاكىمىيهت باشقۇرۇش، ھهربى تۈزۈم، پوچتا، باج تۈزۈمى ۋه ھاكىمىيهت قۇرۇلمىسى 
قاتارلىقالرنى ئالتىن ئوردا دۆلىتىدىن ئالغان. بۇ تهسىر كاۋكاز رايۇنىدىكى گروزىنالرغىمۇ 

كېڭهيگهن. 
دۆلىتىدىن  ئوردا  ئالتىن  1480-يىلى  قارىشىچه  تارىخچىلىرىنىڭ  روس 
مۇستهقىللىقىنى ئالغان روس كىنهزلىگى دۆلهت ئورگانلىرى ۋه ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسىده 
ئالتىن ئوردا دۆلىتىنى تهقلىد قىلغان. موسكىۋا كىنهزلىگى روس چارى 1-پېتىرغا قهدهر 
دىپلوماتىك ئاالقه ۋه ئهلچىلىك پائالىيهتلىرىده ئالتىن ئوردا دىپلوماتىسىنىڭ پۈتۈن 
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بهلگىلىمىلىرىنى ئىجرا قىلغان. روسالر بۇ يىلالردىن باشالپ ھاكىمىيهت ئورگانلىرىدا 
تۈركلهرگه ۋهزىپه بهرگهن. ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن بۇ تۈرك ئائىلىرىگه كىنهزلىك ۋه 
ۋه  كىنهزلىك  بېرىلگهن.  ئۇنۋانلىرى  ئۇنۋان)لىق  بېرىلىدىغان  (ئاقسۆڭهكلهرگه  پويار 
پويارلىق روسالرنىڭ ئارىستوكرات ۋه يۇقىرى دۆلهت مهمۇرلىرىغا بېرىلىدىغان ئۇنۋانلىرى 
ئىدى. 17-ئهسىرده روسىيهدىكى 915 كىنهز ۋه پوياردىن 156 نهپهرىنىڭ تۈركلهردىن 
بولىشى، بۇ ئائىلىلهرنىڭ روسالر ئارىسىدا ئۇزۇن ۋاقىت تهسىرىنى داۋامالشتۇرغانلىقىنى 

كۆرسىتىدۇ.
داۋامالشماقتا.  تهسىرى  تۇرمۇشتىكى  ئىجتىمائىي  روس  مهدهنىيىتىنىڭ  تۈرك 
ئىدىل، كاۋكاز ۋه قىرىم رايۇنلىرىغا كۆچكهن روسالر مۇسۇلمانالردىن تهسىرلهنگهن. 
ئالتىن ئوردا دهۋرىدىن باشالپ رۇس كىنهزلىرى ۋه پويارالر، كىيىم–كېچهكلىرىده تۈرك 
شاھزادىلىرىنىڭ كىيىملىرىنى تهقلىد قىلغان. ئهينى شهكىلده 19-ئهسىرده قىرىمدا 
يېزىلىرى  روس  ئۇچرىغان.  تهسىرىگه  تۈركلهرنىڭ  بولۇپ،  قوشنا  بىلهن  تۈركلهر 
يېمهك،  روسالرنىڭ  ئوخشىغان.  يېزىلىرىغا  تۈرك  بىلهن  يهرلىرى  باشقا  چىركاۋدىن 
كىيىم ۋه ئۆي مهدهنىيىتىدىن باشالپ پۈتۈن تاشقى كۆرۈنىشلىرى تامامهن مۇسۇلمانالرغا 
ئوخشىغان. بۇ ۋاقىتتا تۈركىستاندىن باشالپ تۈرك يۇرتلىرىغا كېلىپ ئولتۇراقالشقان 

روسالر بۇ رايۇندىكى مهدهنىيهتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان. 
بولىدۇ.  كۆرۈۋېلىشقا  مۇزىكلىرىدىمۇ  روس  تهسىرىنى  مهدهنىيىتىنىڭ  تۈرك 
ياسالغان.  ئوخشۇتۇلۇپ  توپۇزىغا  تۈركلهرنىڭ  باالاليكا  چالغۇسى  مىللىي  روسالرنىڭ 

ئهينى شهكىلده باالاليكا سۆزىمۇ تۈركچىدىن كهلگهن. 
روس تىلىدىكى تۈركچه مهنبهلىك سۆزلهرمۇ تۈرك ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ روسالرغا 
كۆرسهتكهن روشهن تهسىرلىرىنىڭ بىر مىسالىدۇر. تۈركچىدىن روسچىغا كىرگهن سۆزلهر 
بۇالرنىڭ  چۈنكى  كىرگهن.  شىۋىلهرگه  يهرلىك  كۆپراق  ئاتالغۇلىرىدىن  پهن  تهبىئى 
روسچىدىكى  مهسىلهن،  ئىپادىلهيدۇ.  ئامىللىرىنى  مهدهنىيهت  مۇھىم  قىسمى  كۆپ 
قالپاق، سۇندۇك سۆزلىرى، تۈركچىدىكى قالپاق ۋه ساندۇق كهلىمىلىرىنىڭ ئورنىغا 

ئىشلىتىلگهن.
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1. ئاسىيا قىتئهسىدىكى مۇسۇلمانالر

1.1. ئوتتۇرا شهرق ۋه دېڭىز قولتۇقىدىكى دۆلهتلهر

بىلهن  قىتئهلىرى  ئافرىقا  ۋه  ياۋروپا  ئاسىيا،  قولتۇقى  پارىس  ۋه  شهرق  ئوتتۇرا 
رايۇندىكى  بۇ  ئاتىلىدىغان  دهپ  شهرق  ئوتتۇرا  جۇغراپىيىدۇر.  بىر  بىرلىشىدىغان 
دۆلهتلهر: تۈركىيه، شىمالىي قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتى (سىپىرۇس)، ئىران، ئىراق، 
بهھرهين،  يهمهن،  ئوممان،  ئىئوردانىيه،  ئهرهبىستان،  سهئۇدى  سۇرىيه،  مىسىر، 

كۇۋهيت، قاتار، ئهرهب بىرلهشمه خهلىپىلىگى، پهلهستىن ۋه ئىسرائىلدۇر. 
بۇ جۇغراپىيىده ئىنسانىيهتنىڭ كۈنىمىزدىكى سهۋىيىگه كېلىشىده مۇھىم تۆھپىسى 
بولغان قهدىمقى دهۋرىلهرگه ئائىت بۈيۈك مهدهنىيهتلهر بىلهن بىرگه ساماۋى دىنالردىن 
يهھۇدىلىق، خرىستىئانلىق ۋه ئىسالمىيهت ئوتتۇرىغا چىققان. بۇ رايۇندىن ئۆتىدىغان 
يىپهك يولى ۋه ئۆسۈملۈك تىجارهت يوللىرى دهسلهپكى چاغالردىن كۈنىمىزگه قهدهر 
دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ جان تۇمۇرى بولغان. 5-ئهسىرده جۇغراپى كهشىپلهر جهريانىدا 
تېپىلغان يېڭى تىجارهت يوللىرى ئوتتۇرا شهرقنىڭ ئهھمىيىتىنى تۆۋهنلهتكهن بولسا 
1869-يىلى سۇۋهيش قانىلىنىڭ ئېچىلىشى ۋه نېفىتنىڭ تېپىلىشى بىلهن دۇنيانىڭ 
دىققىتىنى تهكرار ئۆزىگه جهلپ قىلغان. ئوتتۇرا شهرق بۇ ئاالھىدىلىگى بىلهن ئۇزۇن 

مۇددهت تارختا مۇھىم رول ئوينىغان. 
ئىچىده  تىنچلىق  ئهسىرلهرچه  سۈپىتىده  پارچىسى  بىر  دۆلىتىنىڭ  ئوسمانلى 
ئۆتكهن ئوتتۇرا شهرق 1-دۇنيا ئۇرۇشى بىلهن بىرلىكته يېڭى دهۋرىگه كىرگهن. بۇ 
رايۇن ئۇرۇش جهريانىدا غهرب دۆلهتلىرىنىڭ ئالدامچىلىقى بىلهن ئوسمانلى دۆلىتىدىن 
ئايرىلغان. بىرىنچى، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا بۇ رايۇنالرنىڭ بۈيۈك بىر 
قىسمى ئهنگىلىيه ۋه فرانسىيهنىڭ مۇستهملىكىسىگه ئۆتكهن. غهرب كۈچلىرى ئىككىنچى 
قۇرۇلۇشىنى  دۆلهتلهرنىڭ  خىل  ھهر  چىقىپ،  چېكىنىپ  ئاخىرىدا  ئۇرۇشىنىڭ  دۇنيا 

ئهمهلگه ئاشۇرغان. 
مول  بۆلۈشهلمهيۋاتقان  سهۋهبى  ئاساسى  قااليمىقانچىلىقنىڭ  شهرقتىكى  ئوتتۇرا 
نېفىت زاپىسى، تارىخى ھهقىقهتلهرگه ئۇيغۇن بولمىغان سىياسى بۆلۈنۈشلهر ۋه مهۋجۇد 
ئهھۋالنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن قۇراللىنىش قاتارلىقالردۇر. دۇنيا نېفىت زاپىسىنىڭ 
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%60 بۇ يهردىن چىقىدۇ. بۇ نېفىتنىڭ 
رايۇنغا  بۇ  پىرسهنتى  بهش  ياكى  تۆت 
ئاسىيا،   70% قالغان  قىلىنسا،  سهرپ 
ياۋروپا ۋه ئامېرىكىدىكى سانائهتلهشكهن 
رايۇندىكى  بۇ  ئىشلىتىلىدۇ.  دۆلهتلهرده 
قولغا  سېتىشتىن  نىفىت  دۆلهتلهر 
كهلگهن كىرىمنىڭ بۈيۈك بىر قىسمىنى 
قۇرال  دۆلهتلهردىن  سانائهتلهشكهن 
ئهھۋال  بۇ  ئىشلىتىۋاتىدۇ.  سېتىۋېلىشقا 
دۇنيا سىياسىتىده نوپۇزى بولغان بۈيۈك 
دۆلهتلهرنى بۇ رايۇننى كونترول قىلىشقا 

مهجبۇر قىلغان.
كۈنىمىزگىچه  ھهممىسى  بۇالرنىڭ 
بۇالرنىڭ  ئاچقان.  يول  ئۇرۇشالرغا  خارهكتېرلىق  رايۇن  كېلىۋاتقان  داۋاملىشىپ 
ئۇرۇشى،  ئهرهب-ئىسرائىل  كېلىۋاتقان  داۋاملىشىپ  بۇيان  1948-يىلىدىن  بېشىدا 
1975-يىلىدىن بېرى داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان لىۋان ئىچكى ئۇرۇشى، 1980-1988ـ 
يىلالردىكى ئىران-ئىراق ئۇرۇشى ۋه 1990-1991-يىلالردىكى پارىس قولتۇقى ئۇرۇشى 

قاتارلىقالردىن ئىبارهت.

ئهرهب-ئىسرائىل ئۇرۇشى ۋه پهلهستىن مهسىلىسى

ھاكىمىيىتىگه  تۈرك  1516-يىلى  تهرىپىدىن  سهلىم  سۇلتان  ياۋۇز  پهلهستىن 
ئۆتكهندىن كېيىن ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ پارچىلىنىشى بىلهن قولدىن چىقىپ كهتكهن. 
بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن 1947-يىلىغىچه ئىنگىلىز ماندىسىغا2 بېرىلگهن. 14-
ئهسىرنىڭ ئاخىرىدىن باشالپ بىر يهھۇدى دۆلىتىنى قۇرۇشنى ئارزۇ قىلغان ئىسرائىل 
ئوغۇللىرى ئىنگىلىز ھاكىمىيىتى جهريانىدا پهلهستىندىن تۇپراق ئېلىپ، كوللىكتىپ 
شهكىلده بۇ يهرگه يهرلهشكهن. ئهنگلىيهنىڭ بۇ يهردىن چېكىنىپ چىقىشىدىن كېيىن 
دۆلىتىنىڭ  ئىسرائىل  كېڭىشى  مىللى  يهھۇدى  توپالنغان  ئاۋېۋدا  تىل  1948-يىلى 

قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان.

دۆلهتكه  بىر  باشقا  تهرىپىدىن  جهمئىيىتى  مىللهتلهر  ھۇقۇقىنى  ئىگىدارلىق  دۆلهتنىڭ  بىر  2. ماندا: 
بېرىشى

ئاسىيا قىتئهسىدىكى مۇسۇلمانالر
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ئىسرائىلنىڭ  كۆزهتكهن.  بىلهن  ئهندىشه  ئهھۋالالرنى  پهلهستىندىكى  ئهرهبلهر 
مۇستهقىللىق ئېالن قىلىشىنى ئهرهبلهرگه قىلىنغان دۈشمهنلىك دهپ قاراپ، پهلهستىنگه 

ياردهم قىلىشنى ئۆزىنىڭ مىللى بىر داۋاسى دهپ قارىغان. 
ئىسرائىلنىڭ مۇستهقىللىق ئېالن قىلىشى بىلهن مىسىر، سۇرىيه، ئىئوردانىيه ۋه 
لىۋاندىن تهركىپ تاپقان ئهرهب بىرلهشمه ئارمىيسى ئىسرائىلغا قارشى ھۇجۇمغا ئۆتكهن. 
بۇنىڭ بىلهن ئهرهب-ئىسرائىل ئۇرۇشى باشالنغان. بىر يىل سۈرگهن ئهرهب-ئىسرائىل 
ئۇرۇشىدا ئهرهبلهر يېڭىلگهن. 1949-يىلى ئىمزاالنغان ئۇرۇش توختىتىش كېلىىشىمى 
مىڭ  ۋه 500.000  قالغان  ئىسرائىلغا  قىسمى  ئۈچ  تۆتته  زېمنىنىڭ  پهلهستىن  بىلهن 
پهلهستىنلىك ئهرهب ۋهتىنىدىن سۈرگۈن قىلىنغان. كېيىنكى ئۈچ قېتىملىق (1956، 
ياردىمىگه  دۆلهتلهرنىڭ  بهزى  غهربلىك  ئورۇشىدا  ئهرهب-ئىسرائىل   (1973  ،1967
1963-يىلىدىكى  بولۇپمۇ  بولغان.  غالىپ  ئۇرۇشالردىمۇ  بۇ  ئىسرائىل  ئېرىشكهن 
ئۇرۇشتا ئىسرائىلنىڭ قۇددۇسنى ئىشغال قىلىشى مۇسۇلمانالرنىڭ قاتتىق قارشىلىقىنى 
ئالغان  ۋاقىتتا  خىل  ھهر  تهشكىالتىنىڭ  دۆلهتلهر  بىرلهشكهن  ئىسرائىل  قوزغىغان. 
قاررالىرىغا بويسۇنمىغان. 1978-يىلى كهمپ دهيۋىد كېلىشىمى بىلهن ئهرهب-ئىسرائىل 
توقۇنىشى مهلۇم نىسبهتته ھهل قىلىنغان. لېكىن بۇ كېلىشىم توقۇنۇشنى تۈپتىن ھهل 

قىاللمىغان.
غهربى شهرىئا ۋه غهززهده پهلهستىنلىكلهرنىڭ قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى 
ئهرهب- 1956-يىلىدىكى  بولۇپمۇ  كېلىۋاتىدۇ.  داۋاملىشىپ  بىرى  ئهسىردىن  يېرىم 
قارشىلىق  تهشكىالتى  ئازادلىق  پهلهستىن  قۇرۇلغان  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  ئىسرائىل 
كۆرسىتىش ھهرىكىتىگه ئۇزۇن ۋاقىت قۇماندانلىق قىلغان. بۇ تهشكىالت ئۆز خهلقى 
ۋه خهلقئارا جهمئىيهت تهرىپىدىن پهلهستىنلىكلهرنىڭ قانۇنى ۋهكىلى دهپ تونۇلغان. 
پهلهستىن  مۇستهقىل  15-نۇيابىردا  1988-يىلى  تهشكىالتى  ئازادلىق  پهلهستىن 
دۆلىتىنى ئېالن قىلغان. بۇ دۆلهتنى ئىككى كۈن ئىچىده سېۋىت ئىتىپاقى بىلهن 40 
يېقىن دۆلهت ئېتىراپ قىلغان. ئامېرىكا بۇ قارارنى تونۇمايال قالماي ئىسرائىل بىلهن 
پهلهستىن ئارىسىدا تىنچلىقنىڭ ئورنىتىلىشى ئۈچۈن پائالىيهتكه ئۆتكهن. 1994-يىلى 
تىنچلىق پائالىيهتلىرىدىن مۇھىم نهتىجه قولغا كهلگهن. ئىسرائىل ئىشغال ئاستىدىكى 
زېمىنالردىن چېكىنىپ چىقىپ، غهربى شهرىئا بىلهن غهززهدىكى پهلهستىنلىكلهرگه ئائىت 
يهرلهرگه باسقۇچلۇق شهكىلده ئاپتونومىيه بېرىشنى قوبۇل قىلغان. لېكىن پۈتۈنلهي 

مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىۋاتقان پهلهستىنلىكلهرنىڭ قارشىلىقى داۋاملىشىۋاتىدۇ. 

قىبرىس (سىپروس) مهسىلىسى ۋه شىمالىي قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتنىڭ قۇرۇلىشى

قىبرىس  بولغان  بىرى  ئارالالردىن  مۇھىم  قىسمىدىكى  شهرقىي  دېڭىزنىڭ  ئاق   
1571-يىلى ئوسمانلى ھاكىمىيىتىگه كىرگهن. 300 يىلغا يېقىن ئوسمانلى ھاكىمىيىتىده 
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قالغان. ئهنگىلىيه ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى سىياسى ۋه ئىقتىسادىي 
ئۈستىگه  ۋاقىتلىق  ھاكىمىيىتىنى  قىبرىسنىڭ  1878-يىلى  پايدىلىنىپ  بوھرانالردىن 
تۈركىيه  ئۆزگهرگهن.  ھالهتكه  دائىملىق  كهلگهنده  1914-يىلىغا  ئهھۋال  بۇ  ئالغان. 
مهجبۇر  قىلىشقا  قوبۇل  قارارنى  بۇ  كېلىشىمىده  تىنچلىق  لوزان  1921-يىلىدىكى 
بولغان. ئهنگلىيه ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرىدا قىبرىسنى تهركېتىشكه مهجبۇر 

بولغان. 
بۇ باسقۇچتا تۈركىيه ۋه گرېتسىيه نىشانىنى قبرىسقا قاراتقان. تۈركىيه ئهسلىده 
بېرىلىشنى  قايتۇرۇپ  ئۆزىگه  ئارالنىڭ  بىلهن  سۈپىتى  بولۇش  ئىگىسى  ئارالنىڭ  بۇ 
ئىكهنلىگىنى  ساندا  كۆپ  رۇمالرنىڭ  جهھهتتىن  نوپۇس  گرېتسىيه  قىلغان.  تهلهپ 
ئىلگىرى سۈرۈپ ئارالنى ئۆز زېمىنىغا قۇشۇۋېلىشقا ئۇرۇنغان. قىبرىسنى گرېتسىيهگه 
قۇشۇش پىكرىنى ئارزۇ قىلغان بهزى قىبرىسلىق رۇمالر 1955-يىلى ئهئۇكا (قىبرىس 
ھهرىكىتى مىللى تهشكىالتى) نامىدا تهشكىللىنىپ تۈركلهرگه قارشى قهتلىئام باشلىغان. 
تۈركلهرمۇ دوختۇر فازىل كۈچۈك رهھبهرلىگىده رۇم ھۇجۇملىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن 

ھهرىكهتكه ئۆتكهن. 
ۋه  زۇرىخ  ئارىسىدا  گرېتسىيه  ۋه  نۇرۋېگىيه  ئهنگلىيه،  كېيىن  ئهھۋالالردىن  بۇ 
لونداندا مۇزاكىرىلهر باشلىنىپ، 1959-يىلى بىر كېلىشىم تۈزۈلگهن. بۇ كېلىشىمده 
قىبرىس  بىر  مۇستهقىل  نهتىجىسىده  قوشۇلىشى  ئورتاق  خهلقلهرنىڭ  ئارالدىكى 
جۇمھۇرىيىتى قۇرۇش، ئارالنىڭ مۇستهقىللىقى، تۇپراق پۈتۈنلۈگى ۋه قانۇنى ئهھۋالىنى 
بۇ ئۈچ دۆلهتنىڭ كاپالىتى ئاستىغا بىرىش قارار قىلىنغان. بۇ كېلىشىمگه ئاساسهن 
باش  رۇمالرنىڭ  رهئىسلىككه  جۇمھۇر  قۇرۇلغان.  جۇمھۇرىيىتى  قىبرىس  1960-يىلى 
كۈچۈك  فازىل  دوختۇر  ۋهكىلى  تۈركلهرنىڭ  مۇئاۋىنلىقىغا  ماكارىئۇس،  ئىپىسكوپۇسى 

سايالنغان.
رۇمالرنىڭ ۋاقىت ئۆتكۈزۈپ تويۇقسىز ھۇجۇم قىلىشى بىلهن قىبرىستا تىنچلىق 
ئاساسى  ماكارىئۇسنىڭ  ئاشمىغان. 1963-يىلى 11-ئايدا  ئهمهلگه  خاتىرجهملىك  ۋه 
ئىككى  ئۇرۇنىشى  ئۆزگهرتىشكه  شهكىلده  ئۇيغۇن  مهنپهئهتىگه  رۇمالرنىڭ  قانۇننى 
1963-يىلى  رۇمالر  بولغان.  سهۋهپ  باشلىنىشىغا  ئۇرۇشنىڭ  ئوتتۇرىسىدا  خهلق 
ھۇجۇمچى  تۈرك  باشلىغان.  قهتلىئام  ئۆلتۈرۈپ  تۈركنى   24 لهپكوشىدا  2-دېكابىردا 
قىلىپ،  ئۇچۇشى  ئاگاھالندۇرۇش  ئاسمىنىدا  لهپكوشا  ئايرۇپىالرنلىرى 24-دېكابىردا 
رۇمالرنىڭ قهتلىئامىنى توختىتىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ ئهمما بىر نهتىجه ئېرىشهلمىگهن. 
بۇ قهتلىئامىنى توختىتىش ئۈچۈن بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تهرىپىدىن 1964-
يىلىدا تىنچلىق قىسىملىرى ئهۋهتىلگهن بولسىمۇ ئهمما بۇ قهتلىئامنى توختىتالمىغان. 
نىشانلىرىنى  رۇم  ئارىسىدا  9-8-ئاۋغۇست  ئايرۇپىالنلىرى  تۈرك  ئاساسهن  بۇنىڭغا 
گرېتسىيهده 1967-يىلى  ئهئۇكا  توختاتقان.  ۋاقىتلىق  قهتلىئامىنى  بىلهن  بومبىالش 
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ئۈچۈن  ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  ئهنۇسنى  پايدىلىنىپ  ئۆزگىرىشتىن  ھهربى  بهرگهن  يۈز 
يېڭىدىن ھهرىكهتكه ئۆتۈپ تۈركلهرنى ئۆلتۈرۈشكه باشلىغان. تۈركىيه بۇنىڭغا قاتتىق 
قارشى چىققان. قىبرىس تۈركلىرى 1967-يىلى 27-دېكابىردا ۋاقىتلىق قىبرىس تۈرك 
ھۆكۈمىتى قۇرغان. رۇمالر كېلىشىم تۈزۈشكه قوشۇلمىغان. 1974-يىلى تۈركلهر تهكرار 
قهتلىئام قىلىنىشقا ۋه قىبرىس پارچىلىنىشقا قاراپ يۈزلهنگهن. 1974-يىلى 15-ئىيۇلدا 
نىكوس ساپسۇن رهھبهرلىگىدىكى رۇم ئوفىتسىرلىرى ماكارىئۇسنى ۋهزىپىسىدىن ئېلىپ 
ئىككى  تۈركىيه  ئاساسهن  بۇنىڭغا  ئۇرۇنغان.  قۇشۇۋېتىشكه  قىبرىسقا  ئارالنى  تاشالپ 
تهرهپ ۋه خهلقئارالىق كېلىشىملهردىكى بهلگۈلىمىلهرگه ئاساسهن، قېرىنداشلىرىنىڭ 
جان بىخهتهرلىگىنى ساقالش ۋه ئهنۇسنى توختىتىش ئۈچۈن 1974-يىلى 20-ئىيۇلدا 
قىبرىس تىنچلىق ھهرىكىتىنى باشلىغان. تۈرك ئهسكىرى 22-ئىيۇلغىچه ئارالغا يېتىپ 
تۈزۈلگهن  ئوتتۇرىسىدا  ئهنگىلىيه  ۋه  گرېتسىيه  تۈركىيه،  كۈنلهرده  ئهينى  بارغان. 
كېلىشىملهردىن بىر نهتىجه چىقماسلىقى تۈپهيلىدىن 1974-يىلى 14-16 ئاۋغۇسىتتا 
ئىككىنچى قېتىملىق تىنچلىق ھهرىكىتى باشلىنىپ، شىمالىي رايۇنالرنىڭ %38 نى 
قولغا ئالغان. بۇ ۋاقىتتا ساپسون ھۆكۈمىتى ھاكىمىيهتتىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولغان. 
دۆلهت  ئىككى  يۈرگۈزگهن.  ئېمبارگۇ  ھهربى  تۈركىيهگه  شىتاتلىرى  قوشما  ئامېرىكا 

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت ئۇزۇلۇش دهرىجىسىگه بېرىپ يهتكهن. 
قىبرىس (سىپىروس) تۈركلىرى ھهل قىلىش چارىسنىڭ فېدېرال بىر سىسىتېما 
-13 1975-يىلى  ئاساساسهن  پىكىرگه  بۇ  قويغان.  ئوتتۇرىغا  الزىملىقىنى  بولىشى 
رهئىسلىككه  دهنكتاش  رائۇف  قۇرغان.  دۆلىتىنى  فېدېرال  تۈرك  قىبرىس  فىۋرالدا 
قاراپ  قىلمىغانلىقىغا  قوبۇل  فېدېراتسىيهنى  رايۇنلۇق  ئىككى  رۇمالرنىڭ  سايالنغان. 
1983-يىلى 11-نۇيابىردا شىمالى قىبرىس تۈرك جۇمھۇرىيىتىنى قۇرغان. لېكىن بۇ 
بىر  خىيالى  كۈنىمىزدىمۇ  ت  د  ب  تونىمىغان.  دۆلهت  باشقا  تۈركىيهدىن  دۆلهتنى 
قىبرىس جۇمھۇرىيىتى قۇرۇشنى پىالنلىماقتا. يهنه بىر تهرپتىن ئادىل بىر چاره تېپىش 

ئۈچۈن ب د ت باش كاتىپلىقى نازارىتىده خهلقئارا مۇزاكىرىلهر داۋاملىشىۋاتىدۇ.

ئىران-ئىراق ئۇرۇشى (1988-1980) 

ئوتتۇرا شهرقنىڭ ئىككى بۈيۈك دۆلىتى بولغان ئىران بىلهن ئىراق ئوتتۇرىىسىدا 
20-ئهسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشالپ بىر قاتار كېلىشمهسلىكلهر يۈز بهرگهن. 
باشلىنىپ،  ۋهيرانچىلىق  بىلهن  ئاغدۇرۇلىشى  پادىشاھلىقنىڭ  ئىراقتا  1958-يىلى 
ئهۋجى  تېخىمۇ  بىلهن  چىقىىشى  چېكىنىپ  رايۇندىن  بۇ  ئهنگلىيهنىڭ  1970-يىلى 
ئالغان. ئىران بىلهن ئىراقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كېلىشمهسلىكلهرنىڭ بېشىدا شاتتۇل-
ئهرهب سۇ يولى ۋه پارىس قولتۇقىدىكى بهزى ئارالالرنىڭ ئىگىدارچىلىق مهسىلىسى ببار 
ئىدى. ئىران 1971-يىلى پارىس قولتۇقىدىكى ئۈچ ئارالنى ئىشغال قىلغان. 1975-
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تۈزۈلگهن بىر كېلىشىم بىلهن ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسىدا شاتتۇل  يىلى ئالجىرىيهده 
ئهرهب دهرياسىنىڭ ئهڭ چوڭقۇر يېرىنىڭ چېگرا دهپ بېكىتىلىشى قوبۇل قىلىنغان. 

1979-يىلى ئىراندا بىر ئىنقىالپ پارتلىغان. ئايهتۇلالھ ھۇمهينى رهھبهرلىگىدىكى 
موللىالر شاھ رىزا پهھلهۋىنى ئاغدۇرۇپ، دىننى ئاساس قىلغان بىر ھاكىمىيهت قۇرغان. 
بۇ ئىنقىالپتىن ئىراقتىكى نوپۇسىنىڭ %40 نى تهشكىل قىلىدىغان شىئىلهر ئىلھام 
ئالغان ئىراق ھاكىمىيىتى ئىنقىالپ تهسىرىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ئوتتۇرىغا  تهلهپنى  تۈرلۈك  نهچچه  بىر  پايدىلىنىپ،  ئىنقىالپتىن  ئىراندىكى  ئۈچۈن 
قويغان. بۇالر 1971-يىلى ئىشغال قىلىۋېلىنغان ئۈچ ئارالنىڭ ۋه شاتتۇل ئهرهب سۇ 
يولىنىڭ ئىراققا بېرىلىشى، ئىراننىڭ كوردىستان رايۇنىدىكى ئهرهبلهرگه ئاپتونومىيه 
تهلهپلهر  قاتارلىق  قىلىنماسلىقى  ياردهم  كورتالرغا  بۆلگۈنچى  ئىراقتىكى  بېرىلىشى، 
ئىلگىرى  ھۈسهيىن  ساددام  رهئىسى  دۆلهت  ئىراق  17-ئىيۇل  1980-يىلى  ئىدى. 
تۈزۈلگهن ئالجىرىيه كېلىشىمىنى تونىمايدىغانلىقىنى جاكارالپ، 22-سېنتهبىرده ئىران 
تۇپراقلىرىغا ھۇجۇم باشلىغان. قىسقا ۋاقىتتا 500 كىلومېتىر ئىلگىرلهپ، ئويلىمىغان 
يهردىن ئىراننىڭ قارشىلىقىغا دۇچ كهلگهن. ھهتتا ئىران پۈتۈن سهپلهرده ئۈستۈنلۈكنى 

قولغا كهلتۈرگهن.
بۇ ۋاقىتتا بۇ رايۇندىكى مهنپهئهتلىرىگه زىيان يېتىپ قېلىش ئهھۋالىنى كۆرگهن 
ئامېرىكا ئىراقنى قولالشنى قارار قىلىپ، پارىس قولتۇقىغا ھهربى پاراخۇت ئهۋهتكهن. 
1988-يىلى ئىيۇلدا ئىرانغا ئائىت بىر يولوچى ئايرۇپىالنىنى ئېتىپ چۈشۈرۈپ، ئىراننى 
ئۇرۇشىغا  ئىران-ئامېرىكا  بىر  ئهھۋالالنىڭ  بۇ  ئىران  مهجبۇرلىغان.  بولۇشقا  تهسلىم 
تىنچلىق  نىڭ  ت  د  ب  3-ئىيۇلدا  1988-يىلى  قىلىپ،  ئهندىشه  ئايلىنىشىدىن 
تهكلىۋىنى قوبۇل قىلغان. تهخمىنهن سهككىز يىل سۈرگهن بۇ ئۇرۇش ھهر ئىككى 

دۆلهت ئۈچۈن ماددى ۋه مهنىۋى ئېغىر زىيان ئېلىپ كهلگهن. 

ئىراقنىڭ كۇۋهيتنى ئىشغال قىلىشى ۋه پارىس قولتۇقى ئۇرۇشى 

ئىران بىلهن بولغان ئۇرۇشتا 80 مىليارد دولالر قهرزگه بوغۇلغان ئىراق، بۇ قهرزنى 
تۈگۈتۈش ئۈچۈن باي ئهرهب دۆلهتلىرى ۋه غهرب دۆلهتلىرىدىن ياردهم تهلهپ قىلغان. 
ئىراق  قاراتقان.  كۇۋهيتكه  قوشنىسى  نىشانىنى  قاراپ،  ئۇرۇنالنماسلىقىغا  تهلىۋىنىڭ 
ئالغانلىقىنى  نېفىت  مهخپى  تۇپراقالردا  ئائىت  ئىراققا  چېگراسىدا  ئورتاق  كۇۋهيتنىڭ 
ئېيتىپ، 24 مىليارد زىياننى تۆلهپ بېرىشنى تهلهپ قىلغان. كۇۋهيت بۇ تهلهپنى رهت 
قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسهن ئىراق 1990-يىلى 2-ئاۋغۇستتا كۇۋهيتنى ئىشغال قىلغان. 
د  ب  ئۇچرىغان. 1990-يىلى  قارشىلىقىغا  قاتتىق  دۇنيا جامائهتچىلىگىنىڭ  ۋهقه  بۇ 
ت خهۋىپسىزلىك كېڭىشى تىنچ يول بىلهن ھهل قىلىش ئۈچۈن ئىراققا ئىقتىسادىي 
بىلهن  بۇنىڭ  چىقمىغان.  نهتىجه  بىر  بۇنىڭدىن  يۈرگۈزگهن.  ئېمبارگۇ  ھهربى  ۋه 
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ئامېرىكا ئهرهب ۋه غهرب دۆلهتلىرىدىن 32 دۆلهت بىلهن كۆپ دۆلهت قىسىملىرىنى 
تهشكىللهپ، 1991-يىلى 17-يانۋاردا ئىراققا ھۇجۇم باشلىغان. 28-فىۋرالدا ئىراقنىڭ 
كۇۋهيتتىن چىكىلىشى بىلهن ئۇرۇش توختىغان. لېكىن بۇ تارىختىن باشالپ ئامېرىكا 
رهھبهرلىگىدىكى كۆپ دۆلهت قىسىملىرى بهزى ۋاقىتالردا ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىگه 
ئېمبارگۇ  يۈرگۈزۈلگهن  ئىراققا  بومبىلىغان.  ئىراقنى  تۈپهيلىدىن  قىلمىغانلىق  رىئايه 
پارىس  كۆرسهتكهن.  تهسىر  تۈركىيهگىمۇ  بوھران  بۇ  داۋاملىشىۋاتىدۇ.  كۈنىمىزگىچه 
ئۈستىدىكى  تۈركمهنلهر  كورتالر  شىمالىدىكى  دۆلهتنىڭ  جهريانىدا  بوھرانى  قولتۇقى 
زۇلۇمنى ئېغىرالشتۇرغان. بۇنىڭ بىلهن كۆپ دۆلهت قىسىملىرى ئىراق ھاكىمىيىتىنى 
32-پاراللىلنىڭ شىمالىغا ئۆتۈشىنى چهكلهپ، بۇ رايۇننى بىخهتهرلىك ئاستىغا ئالغان. 
بۇ بىخهتهرلىكتىن كورتالر پايدىلىنىپ، 1992-يىلى بىر فېدېرال سىىستېما قۇرغان. 

بۇ سىستېما كۈنىمىزگىچه داۋاملىشىۋاتىدۇ.

1.2. جهنۇبىي ئاسىيا ۋه يىراق شهرق دۆلهتلىرى

دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى كۆپ سانلىق ۋه ئاز سانلىق شهكىلده بهزى 
جهنۇبى ئاسىيا ۋه يىرا شهرق دۆلهتلىرىده ياشايدۇ. بۇ رايۇندىكى ئىسالم دۆلهتلىرى: 
مااليسىيادۇر.  ۋه  مالدىۋ  ھىندۇنېزىيه،  برونېي،  بىنگال،  پاكىستان،  ئافغانىستان، 
ئاز  دۆلهتلهرده  قاتارلىق  ياپۇنىيه  ۋه  تايالند  جۇڭگۇ،  ھىندىستان،  يېنىدا  بۇنىڭ 
دۇنيادىكى  دۆلهتلهرنىڭ  بۇ  بار.  مۇسۇلمان  يېقىن  مىليۇنغا   200 شهكلىده  سانلىق 

سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي تهسىرى كۈندىن-كۈنگه كۈچلهنمهكته. 

پاكىستاننىڭ قۇرۇلىشى ۋه ھىندىستان-پاكىستان توقۇنىشى

زېمىنالر  بۇ  كىرگهن.  8-ئهسىرده  قىتئهسىگه  تۆۋهن  ھىندىستان  ئىسالمىيهت 
ئالدىدا ئهرهبلهر كېيىن تۈركلهر تهرىپىدىن باشقۇرۇلغان. بۇ رايۇندىكى تۈركلهرنىڭ 
ھاكىمىيىتى 18-ئهسىرده غهرب دۆلهتلىرىنىڭ مۇستهملىكىسىگه قهدهر سۈرگهن. 18-
ئهسىرده چهتئهل تىجارهتچىلىرى سۈپىتىده بۇ يهرگه كهلگهن ئىنگلىزالر 1857-يىلى 
ئىنگىلىزالر  ئالغان.  ئاستىغا  ھاكىمىيهت  ھىندىستاننى  ئاغدۇرۇپ  سۇلتانلىقىنى  بابۇر 

20-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه بۇ يهرده قالغان. 
ھىندىستان خهلقى مۇسۇلمانالردىن مۇھهممهد ئهلى جىنناھ، ھىندۇالردىن ماخاتما 
گهندىنىڭ رهھبهرلىگىده ئىنگىلىز مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى مۇستهقىللىق كۆرىشى 
قىلغان. مۇسۇلمانالر 1930-يىلالردىن باشالپ ئايرىم بىر دۆلهت قۇرۇشقا تىرىشقان. 
بولغان  قۇرماقچى  1933-يىلى  ئوقۇغۇچىالر  قىلىۋاتقان  تهھسىل  ئىلىم  ئهنگىلىيهده 
دۆلهت ئۈچۈن فهنجاپ، ئافغانىستان ۋه كهشمىر سۆزلىرىنىڭ باش ھهرپلىرى بولغان 
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پاكىستان  قوشۇپ  كهلىمىسىنى  مهنىسىدىكى «سىتان»  دۆلهت  كهلىمىسىگه  «پاك» 
ئىسمىنى بهرگهن. 

بارلىققا  دۆلهت  ئىككى  دهپ  ھىندىستان  ۋه  پاكىستان  1947-يىلى  رايۇندا  بۇ 
كهلگهن. لېكىن بۇ ئايرىلشتىن مۇسۇلمانالر رازى بولمىغان. چۈنكى پاكىستان شهرق 
مۇستهقىللىق  قىسمىغا  بىر  مۇھىم  كهشمىرنىڭ  بۆلۈنگهن.  ئىككىگه  دهپ  غهرب  ۋه 
بېرىلمىگهن. يهنه ھىندىستاننىڭ ئىچىده كۆپ ساندا مۇسۇلمان قالغان. بۇ ئهھۋال 
ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئوتتۇرىسدا توقۇنۇشقا سهۋهپ بولغان. كهشمىر سهۋهبىدىن 
دۆلهت  ئىككى  بهرگهن.  يۈز  توقۇنۇش  قۇراللىق  1965-يىللىرىدا  ۋه   1963  ،1948
بۇ  لېكىن  ئىمزاالنغان.  كېلىشىمى  تاشكهنت  4-يانۋاردا  1965-يىلى  ئوتتۇرىسىدا 

كېلىشىممۇ مهسىلىنى ھهل قىاللمىغان. 
مهركىزى  بارلىقى،  مهدهنىتيىتى  بىر  پهرقلىق  قىسمى  شهرقىي  پاكىستاننىڭ 
ھۆكۈمهتتىن يېتهرلىك ئىقتىسادىي ياردهمگه ئېرىشهلمىگهنلىگى ۋه دۆلهتنىڭ ياخشى 
رهھبهرلىگىده  مۇجىبۇرراخماننىڭ  شهيخ  كۆرسىتىپ  سهۋهپ  قىلمىغانلىقىنى  ئىداره 
قوزغىالڭ كۆتۈرگهن. ھىندىستان ئىسياننى قولالپ 1971-يىلى دېكابىر ئېيىدا غهربىي 
پاكىستان قىسىملىرىنى ئهسىر ئالغان. ھىندىستاننىڭ ياردىمىگه ئېرىشكهن شهرقىي 
پاكىستان 1971-يىلى 16-دېكابىردا بىنگال نامىدا مۇستهقىللىقىنى جاكارلىغان. بۇ 
يېڭى دۆلهت قىسقا ۋاقىتتا ئامېرىكا، سېۋىت ۋه جۇڭگۇ تهرىپىدىن ئېتىرپ قىلىنغان. 
دۆلهتلىرىنىڭ  ئىسالم  تهشكىالتىدا  قۇرۇلتىيى  ئىسالم  توپالنغان  الھۇردا  پاكىستانمۇ 

قاتتىق بېسىمى بىلهن بىنگالنى تونىغان.
مهۋجۇد  سانلىقتا  كۆپ  مۇسۇلمانالر  ئوتتۇرىسىدا  پاكىستان  بىلهن  ھىندىستان 
توقۇنۇش  قۇراللىق  كۈنىمىزگىچه  تۈپهيلىدىن  مهسىلىسى  كهشمىر  ۋه  جاممۇ  بولغان 

داۋام قىلماقتا. 

ئافغانىستان

10-ئهسىرده  كىرگهن.  دهۋرىده  ئوسمان  ھهزرىتى  ئافغانىستانغا  ئىسالمىيهت 
موڭغۇل  13-ئهسىرده  بۇنى  قۇرغان.  ھاكىمىيىتىنى  تۈرك  غهزنهلىكلهر  ئافغانىستاندا 
بابۇر  باشلىرىدا  16-ئهسىرنىڭ  داۋامالشتۇرغان.  ھاكىمىيىتى  تۆمۈر  14-ئهسىرده  ۋه 
باشالپ  تارىختىن  بۇ  سۈرگهن.  ئاخىرلىرىغىچه  دۆلىتى 17-ئهسىرنىڭ  تۈرك  قۇرغان 
ئافغانىستان يهرلىك قهبىلىلهرنىڭ بىر-بىرى بىلهن ئۇرۇشىىشغا سهھنه بولغان. 19-
ئهسىرده روس ۋه ئىنگلىزالرنىڭ تالىشىش ساھهسىگه كىرگهن. بۇ دۆلهتلهر 1885-

يىلى بىر كېلىشىم بىلهن ئافغانىستاننى ئىككى نازارهت رايۇنىغا ئايرىغان. 
دۆلهتتىكى  كىرگهن.  بىلهن  قهدىمى  مۇستهقىللىق  20-ئهسىرگه  ئافغانىستان 
پادىشاھلىق ھاكىمىيهت ئۆز ئۆزىنى تهرهققى قىلدۇرۇشقا كۈچى يهتمىگهنلىگى ئۈچۈن 
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دۇنياغا ئېچىلغان. بۇ تارىختىن باشالپ ئافغانىستاندا ھاكىمىيهت قۇرۇش ئۈچۈن ئالدى 
بىلهن ئهنگلىيه ۋه سېۋىت بىر-بىرى بىلهن بهسلهشكهن. كېيىن ئهنگلىيهنىڭ ئورنىنى 
ئامېرىكا ئالغان. بۇ ھاكىمىيهت تالىشىش ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالرنى 
كهلتۈرۈپ چىقارغان. بۇ ئهھۋالغا ئاساسهن سېۋىت دىققىتىنى ئافغانىستانغا قاراتقان. 
پارتىسىنى  دېمۇكرات  خهلقىنىڭ  ئافغان  ماركىسچىالر  بىلهن  ياردىمى  سېۋىتنىڭ 
شاھ  داۋۇت  جىيهنى  شاھ  زاھىر  پادىشاھى  ئافغانىستان  تهشكىللىگهن. 1973-يىلى 

تهرىپىدىن تهختتىن چۈشۈرۈلگهن. 
ۋه  دوسلۇق  بىلهن  سېۋىت  ھۆكۈمىتى  ئافغانىستان  1978-يىلى  ۋاقىتتا  بۇ 
ھهمكارلىق كىلىشىمى ئىمزالىغان. 1979-يىلى 5-ئاپرېلدا سۈرگۈندىكى بابراق كارمال 
ئافغانىستان دۆلهت رهئىسلىكىگه كهلتۈرۈلگهن. سېۋىت ئىتتىپاقى بۇنىڭ بىلهن كۇپايه 
قۇشۇننى  بىر  كىشىلىك   100.000 تهخمىنهن  27-دېكابىردا  1979-يىلى  قىلماي 
ئافغانىستاننى ئىشغال قىلىشقا ئهۋهتكهن. بۇ ئىشغال دۇنيانىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. 
سېۋىت ئىتتىپاقى بۇ ئىشغالى بىلهن ئوتتۇرا شهرق ۋه پارىس قولتۇقىدىكى نېفىتالرنى 
كونترول قىلىش ئۈچۈن مۇھىم قهدهم باسقان. ئهينى ۋاقىتتا بۇ ئىشغال روسىيهنىڭ 
ئىسىق دېڭىزغا ئېچىلىش خىيالىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ بىر پارچىسى ئىدى. روس 
ئىشغالىغا باشتا ئامېرىكىدىن باشالپ غهرب دۆلهتلىرى، ئىسالم دۇنياسى ھهتتا شهرقتىكى 
دۆلهتلهردىن قاتتىق نارازىلىق كهلگهن. ئافغان خهلقى ئىشغالغا قارشى ھهرىكهتلهرنى 
باشلىغان. بۇ ئۇرۇشتا ئافغانىستاندىن كۆچۈشكه مهجبۇر قالغان 4.000.000 كىشىنىڭ 

3.5 مىليۇنى ئىرانغا ئىلتىجا قىلغان. 
بىلهن  ياردهملهر  ئالغان  دۇنياسىدىن  ئىسالم  ۋه  غهرب  مۇجاھىدلىرى  ئافغان 
كهلگهنده  ئاخىرىغا  1988-يىلىنىڭ  سېۋىت  ئاجىزالتقان.  ئىشغالچىلىرىنى  سېۋىت 
پاتقاققا چۈشكهنلىگىنى ھېس قىلىشقا باشلىغان. جهنۋهده سېۋىت ئىتتىپاقى بىلهن 
ئافغانىستان ئوتتۇرىسىدا 1988-يىلى 14-ئاپرېل قىزىل ئارمىيه (قىزىل ئوردۇ)نىڭ 
چېكىلمه  قىسىملىرى  سېۋىت  ئىمزاالنغان.  كېلىشىم  بىر  تهستىقلىغان  چېكىنىشىنى 
بۈيۈك  20-ئهسىرنىڭ  بىلهن  بۇنىڭ  تاماملىغان.  15-فىۋرالدا  1989-يىلى  ئىشىنى 
يېڭىلگهنلىگىنى  ئالدىدا  مۇسۇلمانالر  قىلغان  ئۇرۇشى  پارتىزانلىق  بىرى  كۈچلىرىدىن 

قوبۇل قىلغان. 
سېۋىتنىڭ چىكىنىشى ئافغانىستاندا ئارزۇ قىلىنغان تىنچلىق ۋه خاتىرجهملىكنى 
-2001 ۋاقىتتا  بۇ  باشلىغان.  ئۇرۇشۇشقا  ئىچىده  ئۆز  ئافغانالر  كىلهلمىگهن.  ئېلىپ 
يىلىنىڭ باھار ئېيىدا ئامېرىكا ۋه ئهنگىلىيه تېرورىسالرغا ياردهم بهرگهنلىك باھانىسى 
بىلهن ئافغانىستانغا ھهربى ھهرىكهت باشلىتىپ سىياسى ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇپ يېڭى 

ھاكىمىيهتنىڭ قۇرۇلۇشنى قولغا كهلتۈرگهن. 
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بۇالرنىڭ ھهممىسى دۆلهتنىڭ ئېتنىك قۇرۇلۇشىدىن كېلىپ چىققان. ئافغانىستانىڭ 
ئىجتىمائىي تهركىۋى قهبىلىچىلىكنى ئاساس قىلىدۇ. نوپۇسىنى پهشتۇ، ئۆزبهك، تاجىك 
ۋه ھازارالر تهشكىل قىلىدۇ. دۆلهتتىكى بۇ ئىجتىمائىي دېمۇگرافىك تهركىپ، بىرلىك 

ۋه تىنچلىقنىڭ ئالدىدىكى ئهڭ چوڭ توسقۇنلۇق بولۇپ كۆرۈلمهكته. 

جۇڭگۇ، ھىندىستان ۋه ياپونىيه 

جۇڭگۇ

جۇڭگۇ  ۋه  مۇسۇلمانالر  (خۇيزۇ)  تۇڭگان  مۇسۇلمانالر  جۇڭگۇدىكى  كۈنىمىزده 
ھاكىمىيىتى ئاستىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر مۇسۇلمانالر دهپ ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ. 

كېلىشكه  جۇڭگۇغا  باشالپ  يېرىمىدىن  ئىككىنچى  7-ئهسىرنىڭ  مۇسۇلمانالر 
ئۈچۈن  تونۇتۇش  ئىسالمنى  651-يىلى  مىالدىنىڭ  ئوسمان  ھهزرىتى  باشلىغان. 
يولى  دېڭىز  بولۇپمۇ  ئارىسىدا  7-8-ئهسىرلهر  ئهۋهتكهن.  ھهيئهت  سارايىغا  جۇڭگۇ 
بۇالر  تارقاتقان.  ئىسالمىيهتنى  كېلىپ  جۇڭگۇغا  سودىگهرلهر  ئهرهب  ۋه  ئىران  بىلهن 
مۇسۇلمان  يهرلهرده  بۇ  ئولتۇراقلىشىپ،  ساھىللىرىغا  شىمال  شهرقى  جۇڭگۇنىڭ 
تهرىپىدىن  جۇڭگۇلۇقالر  مهھهللىلىرىگه  مۇسۇلمان  بۇ  ئاچقان.  يهرلىرىنى  تىجارهت 
بولغان  سهۋهپ  تارقىلىشىغا  ئىسالمىيهتنىڭ  جۇڭگۇدا  بېرىلگهن.  نام  دهپ  پان-پاڭ 
ئامىلالرنىڭ بىرى ئارىالشما ئۆيلۈلۈك بولغان. مۇسۇلمانالر جۇڭگۇلۇقالر بىلهن ئۆيلۈنۈپ 
ئىجتىمائىي بىرلىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرغان. جۇڭگۇدا ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىدىكى 
مۇھىم دهۋر موڭغۇل يۇئهن سۇاللىسى (1271-1368) دهۋرىدۇر. بۇ دهۋرىده جۇڭگۇغا 
كهلگهن مۇسۇلمان تۈركلهر ئىسالمىيهتنى تارقاتقان. بۇنىڭ بىلهن جۇڭگۇنىڭ يهرلىك 
نوپۇسىدىن ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغانالر بارلىققا كهلگهن. جۇڭگۇدا 20 مىليۇندىن 

كۆپ مۇسۇلمان ياشاۋاتىدۇ. 
جۇڭگۇدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى شىنجاڭ، گهنسۇ، شهنشى، خۇبىي، 
يۈننهن، سىچۈئهن، شهندۇڭ، نىڭشىيا قاتارلىق ئۆلكه ۋه ئاپتونۇم رايۇنالردا ياشايدۇ. 
بۇ رايۇنالردا تۈرك قهۋملىرىدىن ئۆزبېك، ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، تاتار، ساال؛ موڭغۇل 
بار.  تاجىكالر  مىللهتلهردىن  قهۋملىك  پارىس  باۋئهن؛  دۇڭشىئياڭ،  قهۋملىرىدىن 

خۇيزۇالر جۇڭگۇدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئاساسى بىر قىسمىنى تهشكىل قىلىدۇ. 
ۋه  سىياسىي  كهلگهن  مهيدانغا  دۇنيادا  ئاخىرىدا  20-ئهسىرنىڭ  جۇڭگۇ 
ئىقتىسادىي تهرهققىياتالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان. بولۇپمۇ 1990-يىلدىكى سېۋىتنىڭ 
پارچىلىنىشىدىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىدا ئۆزگۈرۈش بولغان. بۇنىڭدا ئوتتۇرا 

شهرق ۋه ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئهھمىيىتىنىڭ يۇقىرىلىشىنىڭمۇ تهسىرى بار. 
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ھىندىستان 

ھىندىستان  كهلگهن.  يېتىپ  712-يىلى  مىالدىنىڭ  ھىندىستانغا  ئىسالمىيهت 
بىلهن  ماخمۇت  غهزنهلىك  قالغان.  ئاستىدا  ھاكىمىيىتى  تۈركلهرنىڭ  ۋاقىت  ئۇزۇن 
يۇقىرى  تېخىمۇ  بىلهن  سۇلتانلىقى  بابۇر  16-ئهسىرده  ھاكىمىيىتى  تۈرك  باشالنغان 
پهللىگه چىققان. بۇ ۋاقىتتا ھىندىستان ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ مۇھىم مهركهزلىرىدىن 
تهختتىن  ھۆكۈمدارىنى  بابۇر  ئاخىرقى  ئىنگىلىزالر  1857-يىلى  ئايالنغان.  بىرىگه 

چۈشۈرۈپ ئۆز ھاكىمىيىتىنى قۇرغان. 
دىن  بىلهن  چېكىنىشى  ئىنگلىزالرنىڭ  1947-يىلى  قىتئهسىده  تۆۋهن  ھىنت 
ئاساسىغا تايىنىپ، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن پاكىستان، ھىندۇ ۋه سىخالر ئۈچۈن ھىندىستان 
مۇسۇلمانالرنىڭ  تهقسىمات  بۇ  لېكىن  قۇرۇلغان.  دۆلهت  مۇستهقىل  ئىككى  نامىدا 
ئارزۇلىرىنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرهلمىگهن. چۈنكى باشتا جاممۇ ۋه كهشمىر رايۇنىدىن 
بۈيۈك بىر مۇسۇلمان ئاھاله ھىندىستاندا قالغان. مۇسۇلمانالر كۈنىمىزده نوپۇسى بىر 
بۇ  قالغان.  چۈشۈپ  ھالهتكه  سانلىق  ئاز  ھىندىستاندا  كېلىدىغان  يېقىن  مىلياردغا 
رايۇندا مۇسۇلمانالر بىلهن باشقا دىن مهنسۇپلىرى ئوتتۇرىسىدا داۋاملىق سۈركۈلۈشلهر 
بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. بۇ سۈركۈلۈشلهرده ھىندىستاننىڭ ھىندۇالر تهرىپىده تۇرۇشى، باشتا 
ئىسالم دۇنياسىدىن باشالپ دۇنيا جامائهتچىلىكىنىڭ نارازىلىقىنى قوزغاپ كهلمهكته. بۇ 
دۆلهتته مۇسۇلمانالرغا ۋاكالهتلىك قىلىدىغان مۇسۇلمانالر بىرلىگى، ئىسالم جامائىتى،  

ھىنت ئۆلىماالر جهمئىيىتى قاتارلىق جهمئىيهت ۋه تهشكىالتالر بار. 

ياپونىيه

ئىسالمىيهت ياپونىيهگه 19-ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا ئوسمانلى تۈركلىرىنىڭ غهيرهتلىرى 
ئهينى  باشلىغان.  دوستلۇقى  ياپونىيه  ئوسمانلى  كىرگهن. 1871-يىلى  نهتىجىسىده 
ۋاقىتتا بۇ دوستلۇق ئىسالمنىڭ تونۇلىشى ۋه تارقىلىشىغا ئاساس سالغان. دوستلۇق 
ئۇچراپ  بۇرانغا  قايتىشتا  كېمه  ئىسىملىك  ئهرتۇغرۇل  بارغان  ياپونىيهگه  ئۈچۈن 
مۇناسىۋىتىنى  ياپۇن-تۈرك  پاجىئه  بۇ  ئهمما  بولسىمۇ  كهتكهن  چۆكۈپ  1890-يىلى 
ئۈچۈن  تارقىلىشى  رايۇنالرغا  بۇ  ئىسالمىيهتنىڭ  2-ئابدۇلھهمىت  مۇستهھكهملىگهن. 

بۈيۈك غهيرهت كۆرسهتكهن. 
ياپونىيهده ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشى ئۈچۈن ئىككىنچى قېتىملىق غهيرهت ئهسلى 
تهرىپىدىن  ئىبراھىم  ئابدۇررهشىت  پۇخراسى  ئوسمانلى  بولغان  تاتارلىرىدىن  قازان 
ئېلىپ بېرىلغان. ئۇ ياپۇنىيهنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىدا ئىسالمىيهت ھهققىده تهبلىغ 
شهرهپلىنىشىگه  بىلهن  ئىسالم  ياپۇنالرنىڭ  قىسىم  بىر  تهبىقىدىكى  يۇقىرى  قىلىپ، 
ۋهسىله بولغان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه روسىيه بولشىۋېك ئىنقىالۋىدىن قاچقان 200 گه 

يېقىن تۈركنىڭ كېلىشى بىلهن ياپۇنىيهده مۇسۇلمان خهلق شهكىللهنگهن. 
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كۈنىمىزده دۇنيادا ئىسالمنىڭ تىز تارقىلىۋاتقان دۆلهتلهردىن بىرى ياپۇنىيهدۇر. 
جامى  ئوساكا  ۋه  جامى 1938-يىلى  توكيو  جامى 1935-يىلى،  كهبه  ياپونىيهدىكى 
1977-يىلى ئىبادهتكه ئېچىلغان. تۈركىيه جۇمھۇرىيىتى توكيو جامىسىنى بۈيۈك بىر 

ئىسالم مهدهنىيهت مهركىزىگه ئايالندۇرۇش ئۈچۈن 2000-يىلى خىزمهتكه ئاچقان. 
كۆپىنچىسى ئاخپارات ۋه ئۇچۇر ساھهلىرىده ئىشلهۋاتقان ياپۇن مۇسۇلمانلىرىنىڭ 
ياپۇن،  بۇالرنىڭ 40%  قىلىنىۋاتىدۇ.  تهخمىن  ئىكهنلىگى  ئهتراپىدا   35.000 سانى 

باشقىسى باشقا مىللهتلهرگه مهنسۇپ. 

كورىيه

ئىسالمىيهت كورىيهگه 9-ئهسىرده مۇسۇلمان سودىگهرلهر ئارقىلىق كىرگهن. 13-
ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بۇ تۇپراقالرنى ھاكىمىيهت ئاستىغا كىرگۈزۈش بىلهن ئىسالم 
ئىشلهيدىغان  سارايىدا  موڭغۇل  ئېرىشكهن.  ئىمكانىغا  تارقىلىش  يهرلهرگه  بۇ  دىنى 
بهزى موڭغۇل ۋه سودىگهرلهر بۇ يهردىكى ئىمكانالرنى كۆرۈپ بۇ يهرگه ماكانالشقان. 
بۇنىڭ بىلهن بۇ رايۇندا بىر مۇسۇلمان جامائهت شهكىللهنگهن. لېكىن 1427-يىلى 
كورىيهده مۇسۇلمان ھاكىمىيىتىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشى بىلهن بىرلىكته ئىسالمىيهتكه قارشى 
ھهرىكهتلهر باشلىغان. يېڭى ھاكىمىيهت مۇسۇلمانالرنىڭ قىياپىتىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 
شهخسى تۇرمۇشىغا ئارىلىشىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ پۈتۈن پائالىيهتلىرىنى بېسىم ئاستىغا 
ئېلىپ ئاسسىلىمىالتسىيه قىلىشقا ئۇرۇنغان. بۇ سهۋهپتىن بۇ رايۇندا ئۇزۇن يىلالرغىچه 
مۇسۇلمان  قاچقان  ئىستىالسىدىن  روس  يهرگه  بۇ  كۆتۈرهلمىگهن.  باش  ئىسالمىيهت 
تۈركلهرنىڭ كېلىشى بىلهن كورىيهده ئىسالمىيهت قايتىدىن 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا 
جانلىنىشقا باشلىغان. لېكىن 1945-1950-يىلالر ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن ۋهقهلهرده 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۈيۈك بىر قىسمى كورىيهنى تهركهتكهن. 
كورىيهده كۈنىمىزده 35.000 مىڭ مۇسۇلمان ياشىماقتا. مۇسۇلمانالرنىڭ كورىيه 

ئىسالم فېدېراتسىيونى نامىدا رهسمىي جهمئىيىتى بار. 

ھىندونېزىيه

ھىندونېزىيه ئاسىيا قىتئهسىنىڭ شهرقىي شىمالىي قىسمىدىن ئاۋىستىرالىيهگىچه 
سوزۇلغان كۆپلىگهن ئارالالردىن تهشكىل تاپقان بىر دۆلهت. ئىسالمىيهت بۇ رايۇنغا 
سۇماترا  بىلهن  ئالدى  ئىسالمىيهت  كىرگهن.  ئارقىلىق  سودىگهرلهر  ھىندىستانلىق 
ئارىلىغا تارقالغان. 12-ئهسىرده جهنۇپقا، 18-ئهسىرده ئىچكى رايۇنالرغىچه تارقىلىپ، 
كۆپ سانلىق خهلق تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنىپ، دۆلهتنىڭ بىرىنچى دىنى بولغان. 
مۇسۇلماندۇر.  پۈتۈنلهي  جاۋا  بولغان  ئارىلى  چوڭ  ئهڭ  ھىندونېزىيهنىڭ  كۈنىمىزده 
دۆلهت نوپۇسىنىڭ %84 نى مۇسۇلمانالر تهشكىل قىلىدۇ. كۈنىمىزده دۆلهتته ھىندۇ، 
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قوبۇل  ئىسالمنى  كىشىلهر  سانلىق  كۆپ  براخمانالردىن  ۋه  مهنسۇپلىرى  دىن  يهرلىك 
قىلماقتا. 

ھىندونېزىيه تۇپراقلىرى ياۋروپالىق مۇستهملىكىچىلهرنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىلغان. 
20-ئهسىرغىچه  مۇستهمىلىكىسىنى  ھىندونېزىيهدىكى  مۇستهملىكىچىلىرى  گولالندىيه 
سۈردۈرگهن. ھىندونېزىيهده مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته باشقا خهلقلهرمۇ مۇستهقىللىق 
كۆرىشىگه ئاتالنغان. ھىندونېزىيه 1943-يىلى گولالندىيه مۇستهملىكىچىلىرىنى قوغالپ 

چىقىرىپ مۇستهقىللىققا ئېرىشكهن. 
مۇسۇلمان.   90% نوپۇسىنىڭ  ئهتراپىدا.  مىليۇن   230 نوپۇسى  ھىندونېزىيه 
كېيىنكى يىلالردا سىياسى، ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي بوھرانغا ئۇچرىغان ھىندونېزىيه 

تهرهققى قىلىش ئۈچۈن تىرىشماقتا. 

مااليسىيا 

مااليسىيا يىراق شهرقتىكى مۇسۇلمان بىر دۆلهت. ئىسالمىيهت بۇ رايۇنغا ھىندونېزىيه 
بىلهن بىرال ۋاقىتتا كىرگهن. مااليسىيا ئهنگلىيه، پورتۇگالىيه ۋه گولالندىيه تهرىپىدىن 
دۆلهت  ئېرىشكهن.  مۇستهقىللىققا  1957-يىلى  مااليسىيا  قىلىنغان.  مۇستهملىكه 
مااليسىيانىڭ  ھاكىمدۇر.  مۇسۇلمانالر  ھاكىمىيهتته  مۇسۇلماندۇر.   55% نوپۇسىنىڭ 

تهرهققىياتى ۋه ئىسالمنىڭ تارقىلىشى تىز بولماقتا. 

فىلىپىن

ئامېرىكىدىن  1948-يىلى  فىلىپىن  ھالهتته.  سانلىق  ئاز  مۇسۇلمانالر  فىلىپىنده 
ئىگهللهيدۇ.  %10نى  نوپۇسنىڭ  مۇسۇلمانالر  فىلىپىنده  ئالغان.  مۇستهقىللىقىنى 
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى مىندانوۋ ۋه سۇلۇ تاقىم ئاراللىرىدا ياشايدۇ. مۇسۇلمانالر 
كۈرهش  ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  قولغا  ئهركىنلىگىنى  دىنىي  ۋه  ئىجتىماى  سىياسىي، 

قىلماقتا.

1.3. كاۋكاز ۋه ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى 

-19 رايۇنالر  بۇ  رايۇنالردۇر.  تارقالغان  ئىسالمىيهت  ئاسىيا  ئوتتۇرا  ۋه  كاۋكاز 
ئهسىردىن باشالپ روسالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. 20-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا روسىيه 
ھاكىمىيىتىده 16، 17 مىليون تۈرك بىلهن بىرگه 20 مىليون مۇسۇلمان بار ئىدى. بۇ 
يهردىكى مۇسۇلمان خهلقلهر تۈرك، ئىبهر-كاۋكاز ۋه پارىسالردىن ئىبارهت ئۈچ قهۋمدىن 
تهركىپ تاپىدۇ. تۈرك قهۋملىرى: ئهزهرى، ئۆزبهك، قازاق، نوگاي، تۈركمهن، قىرغىز، 
ئاھىسكالىالردىن  ۋه  بالقار  قۇمۇق،  قاراچاي،  ئۇيغۇر،  قاراقالپاق،  باشقىرت،  تاتار، 
ئىبارهت. ئىبهر-كاۋكاز قهۋملىرى: لهزگى، دارگىن، الك، تاباساران، رۇتۇل، چاقۇر، 
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ئاگۇل، چېچهن، كابارد، ئىنگۇش، 
ئابازىن،  ئابھاز،  چهركهز،  ئادىگه، 
الز ۋه گروزىنلهردىن ئىبارهت. پارىس 
قهۋملىرى: تاجىك، ئوسهت، كورت، 
بالۈش، ئافغان، تالىش ۋه تاتالردىن 
ياشاۋاتقان  مۇسۇلمانالر  ئىبارهت. 
ئوتتۇرا  ۋه  كاۋكاز  ئىدىل،  رايۇنالر 
ھهققىده  رايۇنالر  بۇ  ئاسىيادۇر. 

تۆۋهنده قىسقىچه توختىلىمىز. 

سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشى ۋه تۈرك جۇمھۇرىيهتلىرىنىڭ مۇستهقىللىقى

سېۋىت ھاكىمىيىتى 1980-يىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پارچىلىنىش ئىشارهتلىرىنى 
رهئىسى  دۆلهت  سېۋىت  ئاخىرقى  باشالپ  1985-يىلىدىن  باشلىغان.  كۆرسىتىشكه 
ۋه  ئېچىۋېتىش  ئىشىكنى  ئۈچۈن  قېلىش  ساقالپ  ھاكىمىيهتنى  گورباچىۋ  مىخائىل 
تۈرىدىكى  غهرب  1990-يىلى  گۇرباچىۋ  يۈرگۈزگهن.  سىياسىتىنى  قۇرۇش  يېڭىدىن 
توسۇپ  پارچىلىنىشنى  ئهمما  بولسىمۇ  قىلغان  تهشهببۇس  ئۆتۈشنى  دېمۇكراتىيهگه 
قااللمىغان. ئهڭ ئاخىرى رادىكال كومۇنىستالر 1990-يىلى ئاۋغۇست ئېيىدا سىياسى 
ئۆزگىرىش قىلغان بولسىمۇ ئهمما مۇۋهپپىىقىيهتكه ئېرىشهلمىگهن. سېۋىت ئىتتىپاقىغا 
ئهزا دۆلهتلهردىن ئىستونىيه، لېتۇنيا ۋه لىتۋانىيه 1991-يىلى ئىتتىپاقتىن ئايرىلغان. 
تۈركلهر بۇنىڭغا ئهگهشكهن. 1991-يىلى ئهزهربهيجان، قازاقىستان، قىرغىزىستان، 
ئۆزبېكىستان ۋه تۈركمهنىستان مۇستهقىللىق ئېالن قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسهن 1991-
ئىتتىپاقىنىڭ  سېۋىت  كېلىپ  يهرگه  بىر  بىلوروسىيه  ۋه  ئوكرائىنا  روسىيه،  يىلى 
رهسمىي پارچىالنغانلىقىنى قوبۇل قىلغان. 1991-يىلى 15-دېكابېردا دۆلهت رهئىسى 
گورباچىۋنىڭ ئىستىپا قىلىشى بىلهن سېۋىت ئىتتىپاقى تارىخ سهھنىسىدىن چۈشكهن. 
ياشىغان  ئاستىدا  مۇستهملىكه  مهدهنىي  ۋه  ئىقتىسادىي  سىياسىي،  ۋاقىت  ئۇزۇن 
ئۈچۈن «مۇستهقىل  ھهمكارلىشىش  ئۆزئارا  جۇمھۇرىيهتلىرى  ئىتتىپاقى  سېۋىت  سابىق 
دۆلهتلهر بىرلهشمه گهۋدىسى» نامىدا بىر بىرلىك قۇرغان. بۇ بىرلىك پاسسىپ ھالهتته 

مهۋجۇدلۇقىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ.

كاۋكاز

تارىختىن باشالپ ھهر خىل مىللهتلهر كاۋكاز رايۇنىنى ماكان قىلغان. بۇ مىللهتلهر 
ئېتنىك تهركىۋىگه قاراپ مۇنداق ئايرىلىدۇ. تۈركىي مىللهتلهردىن: ئهزهرى، قاراچاي، 

ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك جۇمھۇرىيهتلىرى
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لهزگى،  ئاۋار،  قهملىرىدىن:  كاۋكاز  ئىبهر  ئاھىسكالىالر.  ۋه  نوگاي  بالقان،  قۇمۇق، 
دارگىن، الك، تاباساران، رۇتۇل، چكۇر، ئاگۇل، چېچهن، قابارد، ئىنگۇش، ئادهگه، 
چهركهز، ئابھاز، ئابازىن، الز ۋه گروزىنلهردىن ئىبارهت. پارىس قهۋملىرىدىن: ئودهت، 

كورت ۋه تالىش قاتارلىقالر. 
ئىشغالىغا  روس  باشالپ  يېرىمىدىن  ئىككىنچى  16-ئهسىرنىڭ  رايۇنى  كاۋكاز 
كاۋكازغا  قىلىپ  ئىشغال  خانلىقىنى  ئهژدهرخان  1556-يىلى  روسالر  ئۇچرىغان. 
ئىشغالىغا  روسىيهنىڭ  1758-يىلى  قىسمى  بىر  مهلۇم  كاۋكازنىڭ  باسقان.  قهدهم 
ئۇچرىغان. روسالرنىڭ كاۋكاز رايۇنىدىكى ئىلگىرلىشى 1783-يىلىدا قىرىم خانلىقىنى 
ئىشغال  گىروزىيهنى  ئىچىده  يىل  ئهينى  روسىيه  تىزالنغان.  كېيىن  قوشۇۋېلىشىدىن 

قىلىپ كاۋكازدىكى مۇقىملىقىنى مۇستهھكهملىگهن. 
گۈلىستان  قىلغان. 1883-يىلدىكى  ئىشغال  ئهزهربهيجاننى  رۇسالر 1812-يىلى 
كېلىشىمى بۇ ئىشغالىنى قانۇنالشتۇرغان. 1828-يىلى تۈركمهن چايى كېلىشىمى بىلهن 
بېرىلگهن.  ئايرىپ  ئىرانغا  ئهزهربهيجان  جهنۇبى  روسىيهگه،  ئهزهربهيجان  شىمالىي 
ئوسمانلى دۆلىتى ئۆزىنىڭ ئىچكى مهسىلىلىرى بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتقانلىقى ئۈچۈن 

بۇ رايۇنالرغا ئارىلىشالمىغان. 
روسىيه بۇ رايۇندىكى ھاكىمىيىتىنى ئېتنىك تهركىپنى بوزۇپ يۈرگۈزۈشكه تىرىشقان. 
ئهرمهنىنى   70.000 1828-يىلى  قىلغان.  ئىجرا  رايۇنىغىمۇ  كاۋكاز  مېتودنى  ئهينى 
يهرلهشتۈرگهن.  نهھجىۋانغا  ۋه  قاراباغ  ئهرىۋان،  بۇالرنى  كېلىپ،  يۆتكهپ  ئىراندىن 
بمۇشۇنداق قىلىپ، بۇ رايۇننىڭ ئېتنىك تهركىۋىنى ئالماشتۇرغان. روسىيهنىڭ بۇنداق 
قىلىشتىكى مهقسىدى بۇ رايۇندا ئۆزىگه باغلىق خهلق تهشكىل قىلىش، تۈركىيه بىلهن 
ئوتتۇرىسىغا ئهرمهنى تامپون رايۇنىنى قۇرۇپ چېگرا بىخهتهرلىگىنى ساقالش، بۈيۈك 
تۈرك دۇنياسىنىڭ شهرقىي بىلهن غهربى ئوتتۇرىسىدىكى باغالنتىنى ئۈزۈشنى مهقسهت 
توقۇنىشىنى  ئهزهرى-ئهرمهنى  داۋاملىشىدىغان  يىلالرغىچه  يۈز  سىياسهت  بۇ  قىلغان. 

كهلتۈرۈپ چىقارغان. 

 كاۋكازدا مۇستهقىللىق كۈرهشلىرى 

كاۋكاز خهلقىنىڭ كۆپ قىسمى رۇسالرغا قارشى مۇستهقىللىق كۆرىشى قىلغان. بۇ 
كۈرهشنىڭ كۆپ قىسمىغا تۈرك، چهركهز، چېچهن ۋه ئىنگۇشالر رهھبهرلىك قىلغان. 
1785-يىلىدىكى شهيخ مانسۇرنىڭ ھهرىكىتى روسالرغا قارشى ئهڭ بۈيۈك ۋه ئۇزۇن 
ئۆمۈرلۈك ھهرىكهت بولغان. 1835-يىلى ھهرىكهتنىڭ بېشىغا شهيخ شامىل ئۆتكهن. 
شهيخ شامىل بۈيۈك بىر ئالىم ۋه ياخشى بىر ئهسكهر بولۇپ، كاۋكاز مۇسۇلمانلىرىنى بىر 
ئىدىيه ئهتراپىدا توپلىغان. شهيخ شامىل خهلقنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىپ، 1869-يىلىغا 
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مهغلۇبىيهتلهرگه  ئېغىر  روسالرنى  ھهرىكىتىده  كۆرسىتىش  قارشىلىق  سۈرگهن  قهدهر 
ئۇچراتقان. 

روس  شامىلغا  شهيخ  تۇتقان.  شامىلنى  شهيخ  1859-يىلى  قىسىملىرى  روس 
چارى 2-ئالىكساندىرمۇ ھۆرمهت قىلغان. شهيخ شامىلنىڭ قىلىچ كۆتىرىپ يۈرۈشىگه 
رۇخسهت قىلىپ، كۇالگۇ شهھرىده مهجبۇرى تۇتۇپ تۇرغان. شهيخ شامىل 1869-
يىلى رۇخسهت ئېلىپ ئىستانبۇل ئارقىلىق ھهجگه بېرىپ، 1871-يىلى مهدىنىده ۋاپات 
بولغان. كاۋكاز قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىنىڭ مهغلۇپ بولىشىدىن كېيىن روس 
زۇلمىغا بهرداشلىق بېرهلمىگهن يۈز مىڭغا يېقىن مۇسۇلمان ۋه تۈرك ئاناتولىيهگه كۆچۈپ 
ئۇرۇشىدا  ئوسمانلى-روس  1877-1878-يىلالردىكى  دولقۇنى  كۆچۈش  بۇ  كهلگهن. 

تېخىمۇ يۇقىرى پهللىگه چىققان.
ئهزهرى  بىرى  گۇرۇپالردىن  كۆرسهتكۈچى  قارشىلىق  قارشى  روسالرغا  كاۋكازدا 
تۈركلىرى ئىدى. ئهزهرىلهر باشالنغۇچتىن باشالپ شهكى، چارباالكهن، قۇبا ۋه لهنكارهن 
رايۇنلىرىدا مۇستهقىللىق كۆرىشىنى باشلىغان. ھاجى مۇھهممهد مۇستاپا، مىر ھاسان 
ۋه ھاجى مۇرتازغا ئوخشاش ئهزهرى بۈيۈكلىرىنىڭ رهھبهرلىگىده داۋامالشقان قارشىلىق 
كۆرسىتىش ھهرىكىتى ئهزهربهيجان تۈركلىرىنىڭ مىللى كىملىك ۋه مهدهنىيهتلىرىنى 

ساقالپ قېلىشتا مۇھىم رول ئوينىغان. 
مۇستهقىللىقنى  تهكرار  ۋاقتىدا  ئىنقىالبى  بولشىۋېك  1917-يىلىدىكى  ئهزهرىلهر 
قىلغان  ئىشغال  ئۇرۇشىدا  1-دۇنيا  روسىيه  باشلىغان.  كۆرىشىنى  كهلتۈرۈش  قولغا 
جهنۇبى كاۋكازدىن ئايرىلىشقا مهجبۇر بولغاندا ئهزهربهيجان، گىروزىيه ۋه ئهرمهنىستان 
رهھبهرلىگىده 1918-يىلى  رهسۇلزاده  ئهمىن  مهھمهت  قىلغان.  ئېالن  مۇستهقىللىقنى 
ئهزهرى  يىلالردا  بۇ  قۇرۇلغان.  جۇمھۇرىيىتى  دېمۇكراتىك  ئهزهربهيجان  28-مايدا 
ياردهم  مهنىۋى  ۋه  ماددى  كۈرهشكه  مىللىي  بېرىلغان  ئېلىپ  ئاناتولىيهده  تۈركلىرى 
بهرگهن. ئهزهربهيجاننىڭ مۇستهقىللىقى قىزىل ئوردۇ (ئارمىيه)نىڭ 1920-يىلى 27-
ئاپرېلدىكى ئىشغالىغا قهدهر داۋامالشقان. ئهزهربهيجان 1922-يىلى ئهرمهنىستان ۋه 
گىروزىيهدىن تهركىپ تاپقان فېدېرال كاۋكاز جۇمھۇرىيىتىگه ئهزا بولغان. 1936-يىلى 

سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ قانۇنلۇق بىر ئهزاسىغا ئايالنغان. 
سېۋىت ھاكىمىيىتى كاۋكاز رايۇنىدا ئارزۇ قىلىنغان تىنچلىق ۋه خاتىرجهملىكنى 
بۇنىڭ  ئۇچرىغان.  كۆرسىتىشىگه  قارشىلىق  مۇسۇلمانالرنىڭ  كېلهلمىگهچكه  ئېلىپ 
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چارلىق روسيه ئۇسۇلى بولغان ئېتنىك تهركىپنى ئالماشتۇرۇشقا 
ئۇرۇنغان. 2-دۇنيا ئۇرۇشى جهريانىدا دۈشمهن بىلهن ھهمكارالشقان دېگهن سهۋهپ 
تۈركلىرى،  ئاھىسكا  بالقار،  قارچاي،  كاۋكازدىكى  بىلهن  تاتارلىرى  قىرىم  بىلهن 
سۈرگۈنلهر  بۇ  قىلىنغان.  سۈرگۈن  سىبىرياغا  يهھۇدىالر  بهزى  ۋه  ئىنگۇش  چېچهن، 
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رايۇندىكى مۇقىمسىزلىقنى ئاشۇرۇش بىلهن بىرگه كۈنىمىزگىچه داۋاملىشىپ كهلگهن 
مهسىلىلهرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋهپ بولغان. 

سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىدىن كېيىنكى كاۋكاز

مۇستهقىل  كاۋكازدا  جهنۇبى  كېيىن  پارچىلىنىشىدىن  ئىتتىپاقىنىڭ  سېۋىت 
ئهزهربهيجان، ئهرمهنىستان ۋه گىروزىيه قاتارلىق دۆلهتلهر قۇرۇلدى. شىمالىي كاۋكازنىڭ 

ھهممىسى روسىيه فېدىراتسىيونىنىڭ ئىچىده قالدى. 

ئهزهربهيجان

ئهزهربهيجان  توپلۇلۇقىدۇر.  تۈرك  بۈيۈك  ئهڭ  ياشايدىغان  كاۋكازدا  ئهزهرىلهر 
كهلىمىسىنىڭ ئوت مهنىسىدىكى ئهزهر بىلهن مۇھاپىز مهنىسىدىكى بايگان سۆزلىرىنىڭ 

بىرلهشمىسىدىن كېلىپ چىققانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. 
ئهزهرىلهر  كاۋكازدا  قاراپ،  تۇتىشىغا  يۈز  زاۋاللىققا  سىىستېمىىسنىڭ  سېۋىت 
مۇستهقىللىق كۆرىشى باشالتقان. سېۋىت ھاكىمىيىتىنىڭ ئهزهرىلهر بىلهن ئهرمهنىلهر 
(ئارمىيه)  ئوردۇ  قىزىل  ئهۋهتكهن  قىلىپ  باھانه  توقۇنۇشنى  ئېتنىك  ئارىسىدىكى 
قانلىق  ھهرىكىتىنى  قارشىلىق  ئهزهرى  كىرىپ  باكۇغا  10-يانۋاردا  1990-يىلى 
تۈركلىرى 1991-يىلى  ئهزهربهيجان  ئۈمىدسىزلهنمىگهن  ئهھۋالالردىن  بۇ  باستۇرغان. 
ئۆكتهبىرده مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلغان. ئهزهربهيجان تۈركلىرىگه سېۋىت دهۋرىدىن 
تۈركىيه  قىلغان.  رهھبهرلىك  ئهلچىبهي  پازى  ئهبۇل  رهئىسى  فرونتى  خهلق  كېيىن 
بىلهن  دۆلهت  بۇ  تۈركىيه  تونىغان.  قېتىم  تۇنجى  مۇستهقىللىقىنى  ئهزهربهيجاننىڭ 
شهكلى  ھاكىمىيهت  ئهزهربهيجاننىڭ  كۈچهيتمهكته.  كۈندىن-كۈنگه  مۇناسىۋىتىنى 

جۇمھۇرىيهت، ھازىرقى دۆلهت رهئىسى ھهيدهر ئالىيهۋنىڭ ئوغلى ئىلھام ئالىيهۋ. 
شىمالدا  غهربى  تۈركىيه،  جهنۇپتا  غهربى  ئهرمهنىستان،  غهربته  ئهزهربهيجان 
گىروزىيه، جهنۇپتا ئىران، شىمالدا روسىيه فېدېراتسىيونى ۋه شهرقته كاسپى دېڭىزى 

بىلهن تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. 
گهنجه،  بايراملى،  گۇبا، ئالى  شهھهرلىرى: سۇمگايت،  مۇھىم  باكۇ،  پايتهختى 

شۇشا، ھانكهندى، نافتاالن، شهكى، لهنكارهن ۋه مىنگهچهۋىردۇر. 
 ئهزهربهيجاننىڭ رهسمىي تىلى ئهزهرى تۈركچىسى، پۇل بىرلىگى مانات، نوپۇسىنىڭ 

%90 ئهزهرى، % 10 تى رۇس، تالىس، لهزگى، يهھۇدى ۋه ئهرمهنىدۇر. 
چارۋىچىلىقنى  ۋه  ئىگىلىك  يېزا  نىسبهتته  بۈيۈك  ئىقتىسادىي  ئهزهربهيجاننىڭ 
نېفىت،  مهيدانلىرى،  دېھقانچىلىق  بايلىقلىرى:  تهبىئى  مۇھىم  ئهڭ  قىلىدۇ.  ئاساس 
تهبىئى گاز ۋه تۆمۈردۇر. ئاساسلىق يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى: پاختا، تاماكا، ئۈزۈم، 
سهۋزه ۋه مىۋىدۇر. سانائهت تۈرلىرى نېفىت قېدىرىپ تهكشۈرۈش، سونداژ ماشىنىلىرى 
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توقۇمىچىلىق،  ئهشيا،  ئېلىكترونلۇق  سانائىتى،  نېفىت-خېمىيه  ئىشلهپچىقىرىش، 
مېتاللورگىيه ۋه يېمهك-ئىچمهك سانائىتى قاتارلىقالردىن ئىبارهت. 

ئهزا بولغان خهلقئارالىق تهشكىالتالر: مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمه گهۋدىسى، ب 
د ت، ياۋروپا بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق تهشكىالتى، ئىسالم تهرهققىيات بانكىسى، قارا 
دېڭىز ئىقتىسادىي ھهمكارلىق تهشكىالتىل، ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتى قاتارلىقالردىن 

ئىبارهت. 

قاراباغ مهسىلىسى

روسىيه يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكىنىمىزدهك 1882-يىلى ئېتنىك تهركىپنى ئالماشتۇرۇش 
ۋه ئۆزىگه يېقىن بىر خهلق تهشكىل قىلىش ئۈچۈن ئىراندىكى ئهرمهنىلهرنى كۆچۈرۈپ 
كېلىپ، كۆپ قىسمىنى ئهرىۋان ۋه قاراباغقا ئورۇنالشتۇرغان. ئهرمهنىلهر 19-ئهسىرده 
خىزمهتلهرنىڭ  بۇ  تۇرغان.  تهرىپىده  روسالر  ئۇرۇشىدا  ئوسمانلى-رۇس  بهرگهن  يۈز 
نهتىجىسىده بولشىۋىك روسالر ھاكىمىيهتكه ئۆتىشى بىلهن قاراباغ نهھجىۋان ئاپتونۇم 
رايۇنىنى قۇرغان. بۇنداق ئايرىلىش ئهزهربهيجانلقالرغا زىيان كهلتۈرگهن. بىر تهرهپته 
ئهزهرى تۇپراقلىرىدا ئهرمهنىلهر سۆز ساھىبى بولىدىغان ئاپتونۇم رايۇن قۇرۇلسا، يهنه بىر 
تهرهپتىن پۈتۈنلهي ئهزهرى يۇرتى بولغان نهھجىۋان ئهزهربهيجاندىن ئايرىۋېتىلگهن. 

قوشۇۋېلىش  تۇپراقلىرىغا  ئۆز  قاراباغنى  ئاخىرىدا  ئهرمهنىستان 1980-يىلالرنىڭ 
ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان. بۇ ئهھۋالالردا مىللهتچىلىك ۋه دىن مۇھىم رول ئوينىغان. 

1988-يىلى 18-ئۆكتبىرده ئهرمهنىلهر ئهرىۋاندا قاراباغنى ئۆزىگه قوشۇۋېلىشنى 
تهلهپ قىلىپ، نامايىش قىلغان. 1988-يىلى 27-فىۋرالدا قاراباغ ئاپتونۇم رايۇنلۇق 
مهجلىس ئهرمهنىستانغا قۇشۇلۇش قارارى ئالغان. لېكىن سېۋىت مهركىزى ھۆكۈمىتى 
بۇ قارارنى قوبۇل قىلمىغان. بۇ ئهھۋال ئهزهرىلهر بىلهن ئهرمهنىلهر ئوتتۇرىسىدا دۆلهت 
ۋه خهلق دهرىجىسىده زىددىيهتلهرنى پهيدا قىلغان. 1990-يىلى يانۋاردا ئهرمهنىلهر 
قىسىملىرى  سېۋىت  بهرگهن.  يۈز  توقۇنۇش  قۇراللىق  ئوتتۇرىسىدا  ئهزهرىلهر  بىلهن 

توقۇنۇشنى باستۇرۇش ئۈچۈن باكۇغا كېلىپ كۆپ ساندا ئهزهرىنى ئۆلتۈرگهن. 
ئهزهربهيجان 1991-يىلى سېۋىت ئىتتىپاقىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن قاراباغنىڭ 
ئهرمهنىلىرى  قاراباغ  قارشى  بۇنىڭغا  قىلغان.  بىكار  دهرىجىسنى  رايۇنلۇق  ئاپتونۇم 
بىلهن  ھۆكۈمىتى  مهركىزى  ئهزهربهيجان  بىلهن  بۇنىڭ  قىلغان.  ئېالن  مۇستهقىللىق 
ئهرمهنىلىرى  قاراباغ  باشلىغان.  ئۇرۇش  قۇراللىق  ئوتتۇرىسىدا  ئهرمهنىلىرى  قاراباغ 
ئهرمهنىلهردىن  كاپىتالىست  رايۇنلىرىدىكى  قايسى  ھهر  دۇنيانىڭ  ۋه  ئهرمهنىستان 
ياردهم ئېلىپ، ئىشغال ساھهسىنى كېڭهيتكهن. 1992-يىلى ئهرمهنىستان ۋه قاراباغ 
ۋاقىتالردا  بۇ  ئالغان.  ئهتراپىنى  ۋه  الچىن  ئۈچۈن  ئېچىش  كارىدور  بىر  ئوتتۇرىسىدا 
ئهزهربهيجاندا يۈز بهرگهن ئىچكى قااليمىقانچىلىقالر ئهرمهنىلهرنىڭ راھهت ئىلگىرىلىشىگه 
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شارائىت يارىتىپ بهرگهن. نهتىجىده ئهرمهنىلهر ئهزهربهيجان تۇپراقلىرىنىڭ %30نى 
ئىشغال قىلغان. قاراباغ مهسىلىسى ئهزهربهيجان بىلهن ئهرمهنىستان ئوتتۇرىسىدىكى 
بۇ  تۈركىيه  ئۇچرىغان.  تهسىرگه  تۈركىيهمۇ  ئهھۋالالردىن  بۇ  بۇزغان.  مۇناسىۋهتنى 
رايۇندا تىنچلىقنىڭ ئورنىتىلىشىنى ئارزۇ قىلىپ، مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن بىر 

پىالن ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ بۇ پىالن ئهرمهنىلهر تهرىپىدىن رهت قىلىنغان. 
ئىككى تهرهپلىك ۋه خهلقئارالىق كېلىشتۈرۈشلهر بولسىمۇ ئهمما قاراباغ مهسىلىسى 

ھهل قىلىنالمىغان. 

كاۋكازدىكى باشقا مۇسۇلمان تۈرك خهلقلىرى

كاۋكازدا روسىيه فېدىراتسىيونىغا باغلىق داغىستان، شىمالىي ئوسهتيا، چېچهن-
ئىنگۇش ۋه قاراتاي بالقار ئاپتونۇم جۇمھۇرىيهتلىرى بار. بۇنىڭ بىلهن بىرگه يهتته 
قاراچاي-چهركهز،  ئادىگهي،  قارايدىغان  روسىيهگه  بۇالر  بار.  رايۇن  ئاپتونۇم  دانه 
قارايدىغان  گىروزىيهگه  قاراباغ،  يۇقىرى  نهھجىۋان،  قارايدىغان  ئهزهربهيجانغا 

ئابھازىستان ۋه جهنۇبىي ئوسهتيا قاتارلىقالر. 

1. چېچهن-ئىنگۇشالر

بىرى.  مىللهتلىرىدىن  قهدىمقى  ئهڭ  رايۇنىنىڭ  كاۋكاز  ئىنگۇشالر  ۋه  چېچهن 
سېۋىت  مىللهتلهر  بۇ  قىلغان  كۈرهش  قارشى  روسالرغا  باشالپ  دهۋرىدىن  چارلىق 
قارشى  روسالرغا  ئارىسىدا  1941-1943-يىلالر  داۋامالشتۇرغان.  كۆرهشنى  دهۋرىدىمۇ 
ئىسيان چىقارغان. 1944-يىلى سىبىريا ۋه قازاقىستانغا سۈرگۈن قىلىنغان. چېچهنلهر 
سۈرگۈن جهريانىدا كۆپلىگهن ئادهملىرىدىن ئايرىلىپ قالغان. 1950-يىلالردا يۇرتلىرىغا 
قايتىشقا رۇخسهت قىلىنغان. سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ پارچىلىنىشىدىن كېيىن ئىنگۇشالر 
روسىيه فېدىراتسىيونىدا قېلىشنى تاللىغان بولسا، چېچهنلهر مۇستهقىللىق كۆرىشىنى 
1991-يىلى  چېچهنلىرى  جۇمھۇرىيىتى  ئاپتونۇم  چېچهن-ئىنگۇش  داۋامالشتۇرغان. 
قۇرغانلىقىنى  جۇمھۇرىيىتىنى  چېچهن  مۇستهقىل  ئايرىلىپ  روسىيهدىن  1-نۇيابىر 
ئهسكهر  قىلىپ  ئېالن  تونىمايدىغانلىقىنى  بۇنى  ھۆكۈمىتى  موسكىۋا  جاكارلىغان. 
ئهۋهتىپ قايتىدىن ئىشغال قىلغان. چېچهنلهر بىلهن روسىيه ئوتتۇرىسىدىكى كۈرهش 

كۈنىمىزگىچه داۋامالشماقتا.

2. قۇمۇقالر 

نوپۇسى  قۇمۇقالردۇر.  قهۋمى  تۈرك  كۆپ  ئهڭ  كېيىنكى  ئهزهرىلهردىن  كاۋكازدا 
1989-يىلى 282.178 ئهتراپىدا ئىدى. قۇمۇقالرنىڭ %82 تى روسىيه فېدېراتسىيونىغا 
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قارايدىغان داغىستاننىڭ ھهسهنيۇرت، بابا يۇرت، قىزىل يۇرت، بويتاق، قاياكهنت ۋه 
ماھاچقاله رايۇنلىرىدا ياشايدۇ. 

3. قاراچايالر 

قاراچايالر  بولغان  ئهجدادى  تۈركلىرىنىڭ  قۇمان  جهھهتتىن  تهركىۋى  مىللهت 
بالقار تۈركلىرى بىلهن ئوخشاش تىل ۋه مهدهنىيهتكه ئىگه. بۇ تۈرك قهۋمى 1944-
يىلى سىتالىن تهرىپىدىن سۈرگۈن قىلىنغان. 1950-يىلالردا ئۆز ماكانلىرىغا قايتىشقا 
ئىدى.  ئهتراپىدا   156.140 1989-يىلى  نوپۇسى  قاراچايالرنىڭ  قىلىنغان.  رۇخسهت 
بۇ نوپۇسنىڭ %80 دىن كۆپ قىسمى كۈنىمىزده ئۆز يۇرتى بولغان قاراچاي چهركهز 

ئاپتونۇم جۇمھۇرىيىتىده ياشىماقتا. 

4. بالقارالر 

ئۇرۇشى  تۈركلهر 2-دۇنيا  بولغان  ئهجدادىدىن  تۈركلىرىنىڭ  بۇلغار  ياكى  ھازار 
يۇرتلىرىغا  1957-يىلى  قىلىنغان.  سۈرگۈن  سىبىريهگه  ۋه  ئاسىيا  ئوتتۇرا  ۋاقتىدا 
قايتىشقا رۇخسهت قىلىنغان. 1989-يىلدىكى نوپۇس تىزىمالشتا 88.000 قابارتاي-

بالقار ئاپتونۇم جۇمھۇريىىتىده ياشىماقتا. 

5. نوگايالر 

نوگايالر چىڭگىزخاننىڭ نهۋرىلىرىدىن نوگاينىڭ ئهجداىدىن كېلىدۇ. داغىستاننىڭ 
تهرهك دهرياسى يېنىدا ياشايدىغان نوگايالرنىڭ 1989-يىلىدىكى نوپۇسى تهخمىنهن 

79.000 ئهتراپىدا.

6. قۇندۇر ۋه كاۋكاز تۈركمهنلىرى

قۇندۇرالر نوگايالرغا ناھايىتى يېقىن بولغان بىر تۈرك قهۋمى. كاۋكاز تۈركمهنلىرى 
17-ئهسىرده بۈيۈك تۈركمهن خهلقىدىن ئايرىلىپ بۇ يهرلهرگه ئولتۇراقالشقان. نوپۇسى 

تهخمىنهن 15.000 ئهتراپىدا. 

ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك جۇمھۇرىيهتلىرى

ئىسالمىيهت ئوتتۇرا ئاسىياغا 8-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا كىرگهن. ئىسالمىيهت ئوتتۇرا 
مۇھىم  ئهڭ  ھازارىتىنىڭ  ۋه  مهدهنىيهت  ئۆزىنىڭ  ۋاقىتتا  قىسقا  ناھايىتى  ئاسىيانى 
بىلهن  تۈركلىرى  قاراخانلى  جۇغراپىيىده  بۇ  ئايالندۇرغان.  بىرىگه  مهركهزلىرىدىن 
باشلىغان ئىسالم ھاكىمىيىتى سهلجۇقىالر، غهزنهلىكلهر، خارهزىم شاھلىالر، تۆمۈر ۋه 

ئۆزبېك خانلىقى قاتارلىق دۆلهتلهر بىلهن داۋامالشقان.
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روسالر ئوتتۇرا ئاسىيادا 18-ئهسىرده قازان تۇپراقلىرى، 19-ئهسىرنىڭ ئىككىنجى 
يېرىمىدا باشقا رايۇنالرنى ئىشغال قىلغان. روسىيه 1854-يىلىدىكى قىرىم ئۇرۇشىدا 
مهغلۇپ بولغاندىن كېيىن بالقان، كاۋكاز ۋه ئاناتولىيهده ئىلگىرلىيهلمهيدىغانلىقىنى 
تهخمىن قىلىپ نىشانىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا قاراتقان. روسالر ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىشغال 
قىلغان ۋاقتىدا بۇ رايۇندا كېڭىيىۋاتقان ئهنگىلىيهگه قارشى چىقىش ۋه سانائىتىگه خام 
ماددا تېپىش، ۋهھشى مهدهنىيهتسىز دهپ بىلىدىغان تۈركلهرگه مهدهنىيهت تونۇتۇپ، 
خرىستىئانلىقنى تهشۋىق قىلىشقا ئوخشاش سىياسى، ئىقتىسادىي، مهدهنىي، دىنىي 
سهۋهپلهرنى كۆرسهتكهن. ئهسلىده روسالرنىڭ مهدهنىيهت تونۇتۇش پىكرى ئىشهنچىلىك 
ئهمهس ئىدى. چۈنكى تۈركلهر مهدهنىيهتسىز بولمىغانغا ئوخشاش يېقىنقى ۋاقىتالرغىچه 
ياخشى  خهلقىگه  يېزا  بولۇپمۇ  خهلقلهرگه  ئاستىدىكى  ھاكىمىيىتى  ئۆز  روسالرنىڭ 
قىياپهتكه  ئىشهنگهن  بۇنىڭغا  ياۋروپالىقالر  لېكىن  بىلهتتى.  قىلمىغانلىقىنى  مۇئامىله 
خىۋه  بهرمىگهن.  جاۋاب  ئىجابى  تهلىۋىگه  ياردهم  تۈركىستانلىقالرنىڭ  كىرىۋېلىپ، 
خانلىقى، بۇخارا ئهمىرلىگى ۋه قوقاند خانلىقى دۈشمهنگه قارشى بىرلىك قۇرالماسلىق 
بىلهن بىرگه بىر-بىرىدىن ئۈستۈنلۈك تالىشىپ ئۆز كۈچىنى ئاجىزالتقان. روسالرنىڭ 
مۇنتىزىم زامانىۋى قۇراللىرىغا قارشى تۈركلهرنىڭ چېچىالڭغۇ قىسىملىرى، قىلىچ، ئوق 
ۋه چاقماق مىلتىقلىرى بار ئىدى. بۇ باسقۇچتا ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئهڭ بۈيۈك دۆلىتى 
ئوسمانلىالر جۇغراپى يىراقلىق، ماددى يېتهرسىزلىگى، غهرب دۆلهتلىرى ۋه ئىراننىڭ 

توسقۇنلۇق قىلىشى بىلهن ئوتتۇرا ئاسىياغا يېتهرلىك ياردهم قىاللمىغان. 
روسىيه 1864-يىلى ئاق مهسجىد (قىزىل ئوردا)، 1865-يىلى تاشكهنت، 1868-
يىلى سهمهرقهنتنى ئىشغال قىلغان. 1868-يىلى بۇخارا، 1873-يىلى ھىۋه ۋه قوقاند 
خانلىقىنى ئۆزىگه باغلىق بىر دۆلهت ھالىغا كهلتۈرگهن. 1876-يىلى قوقاند خانلىقىغا 
خاتىمه بهرگهن. ئهڭ ئاخىردا تۈركمهنلهر 1884-يىلى ئىمكانسىزلىق ۋه دۇنيانىڭ قول 

ئۇزارتماسلىقى تۈپهيلىدىن روسالرغا تهسلىم بولۇشقا مهجبۇر قالغان. 
روسىيه ئوتتۇرا ئاسىيانى بوزقىر ئومۇمىي ۋالىلىقى ۋه تۈركىستان ئومۇمىي ۋالىلىقى 
نامىدا باشقۇرغان. بۇ تۇپراقالرنىڭ مۇنبهت يهرلىرىگه روس كۆچمهنلهرنى يهرلهشتۈرۈپ 
ئوتتۇرا  بىلهن  بۇنىڭ  ئۇرۇنغان.  ئالماشتۇرۇشقا  تهركىپنى  ئىقتىسادىي  ۋه  ئېتنىك 
ئاسىيا تۇپراقلىرىنى ئاساسهن روس توقۇمىچىلىق سانائىتى ئۈچۈن كېرهكلىك پاختا 

ئىشلهپچىقىرىش رايۇنى قىلىپ تهسىس قىلىپ، خام ئهشيا مهنبهسى قىلغان. 
روسىيهده 1917-يىلى بولشىۋېك ئىنقىالبى پارتلىغاندا تۈركلهرگه مۇستهقىللىقنى 
قولغا كهلتۈرۈش پۇرسىتى كهلگهن. لېكىن تۈركلهر يېتهرلىك تهييارلىقى بولمىغانلىقى 
ئۈچۈن بۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنالمىغان. 1917-يىلىڭ 1-15-ماي ئارىسىدا موسكىۋادا 
بىلهن  كهلگۈسى  توپلىنىپ،  قۇرۇلتىيى  بىرىنچى  مۇسۇلمانلىرى  روسىيه  پۈتۈن 
مۇناسىۋهتلىك قارارالر ئالغان. ئهينى ۋاقىتالردا ئوتتۇرا ئاسىيادا مۇستهقىللىق كۆرىشى 
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قىلىۋاتقان مۇھاپىزىكار ئۆلىماالر جهمئىيىتى بىلهن ئىسالم شۇراسى كېلىشهلمىگهنلىگى 
ئۈچۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈركلهرنىڭ بىرلىگى بۇزۇلغان. 

ھهرىكىتىده  ئاغدۇرۇش  تۈزۈمنى  چارلىق  ئهتراپىدىكىلهر  ۋه  لېنىن  ۋاقىتتا  بۇ 
ئىتتىپاقىغا  سېۋىت  ئهتراپىدا  پىكىر  بۇ  ئۇرۇنغان.  تارتىشقا  يېنىغا  مۇسۇلمانالرنى 
قىلغان.  ۋهده  بېرىدىغانلىقىنى  مۇستهقىللىقىنى  خالىسا  مىللهتلهرگه  قېتىلىدىغان 
ئىلگىرىكى تۈزۈمنىڭ زۇلمى ۋه يېقىنالپ كېلىۋاتقان ئىنگىلىز خهۋىپىنى خاتىرالتقان. 
كېڭىشى  ئىسالم  ۋه  جهمئىيىتى  ئۆلىماالر  بىلىدىغان  سهمىمىيهتسىزلىگىنى  سېۋىتنىڭ 
تۈركىستان  قوقانتتا  10-دېكابىردا  1918-يىلى  ئىتتىپاق  بۇ  بىرلهشكهن.  تهكرار 
ئاپتونۇم جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىغان. لېكىن موسكىۋا بولشىۋىكالرنىڭ 
ئهمرى بىلهن 1918-يىلى 14-فىئورالدا قوقانغا كېلىپ 14.000 ئادهمنى ئۆلتۈرۈپ بۇ 
جۇمھۇرىيهتكه خاتىمه بهرگهن. سېۋىت بۇنىڭغا ئوخشايدىغان باشقا ھهرىكهتلهرنىمۇ 
ئوخشاش ئۇسۇلدا باستۇرغان. بۇ ۋاقىتتا تۈركىستان خهلقى سېۋىت ئىشغالىغا قارشى 
1-دۇنيا  ھهرىكهت  بۇ  باشلىغان.  ھهرىكىتىنى  قارشىلىق  ئاتالغان  دهپ  باسمىچىالر 
ئۇرۇشى ئاخىرىدا بۇ رايۇنغا كهلگهن ئهنۋهر پاشانىڭ قېتىلىشى بىلهن كۈچلهنگهن. 
سېۋىت ئهنۋهر پاشانى 192-يىلى شېھىد قىلىپ باسمىچىلىق ھهرىكىتىنى تۈگۈتىشكه 

ئۇرۇنغان بولسىمۇ بۇ ھهرىكهت 1931-يىلىغىچه داۋامالشقان.
بولشىۋېكالر تۈركىستاندا ھاكىمىيىتىنى باسقۇچ-باسقۇچقا بۆلۈپ قۇرغان. 1918-
يىلى تۈركىستان ئاپتونۇم سېۋىت سوتسىيالىست جۇمھۇرىيىتى ۋه قىرغىز قازاق ئاپتونۇم 
جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان. يهنه بىر تهرهپتىن مۇستهقىللىقىنى داۋامالشتۇرۇۋاتقان بۇخارا، 
ھىۋه خانلىقى، 1920-يىلى قىزىل ئوردۇ تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنىپ، بۇ يهردىكى 
ھاكىمىيهت بۇخارا خهلق جۇمھۇرىيىتى ۋه ھىۋه خهلق جۇمھۇرىيىتىگه ئايالندۇرۇلغان. 
موسكىۋانىڭ  ۋه  كومىسارلىقى  مىللهتلهر  تۇرۇۋاتقان  بېشىدا  سىتالىننىڭ  1924-يىلى 
بىكار  دۆلهتلهر  بۇرۇنقى  سېلىنغان.  تهرتىپكه  قايتىدىن  ئاسىيا  ئوتتۇرا  بىلهن  قارارى 
قىلىنىپ تۈركمهنىستان سېۋىت سوتسيالىسىت جۇمھۇرىيىتى، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، 
قىرغىزىستان ۋه تاجىكىستان ئاپتونۇم سېۋىت سوتسىيالىسىت جۇمھۇرىيهتلىرى قۇرۇلغان. 
1936-يىلى بۇ جۇمھۇرىيهتلهرنىڭ ھهممىسى تولۇق ھۇقۇقلۇق بىردىن ئهزا دۆلهتكه 
كهلتۈرۈلگهن. بۇ ئهھۋال 15 تولۇق ھۇقۇقلۇق جۇمھۇرىيهتتىن تهركىپ تاپقان سېۋىت 

ئىتتىپاقىنىڭ بهش جۇمھۇرىيىتىنى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرى تهشكىل قىلغان. 

1. قازاقىستان

ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ بۈيۈك قهۋملىرىدىن بىرى قازاقالردۇر. قازاق سۆزىنىڭ ئهركىن، 
ھۆر، مهرت ۋه يىگىت دېگهن مهنىسى بار. قازاقىستان 1991-يىلى 22-ئۆكتهبىرده 
سېۋىتتىن ئايرىلغانلىقىنى 1991-يىلى 16-نۇيابىردا مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلغان. 
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ھاكىمىيهت تهركىۋى جۇمھۇرىيهت بولۇپ مۇستهقىل 
نۇر  رهئىسى  دۆلهت  ھازىرغىچه  تارتىپ  بولغاندىن 
قازاقىستاننىڭ  تۈركىيه  بايىۋدۇر.  نازار  سۇلتان 
دۆلهتلهردىن  تونىغان  تۇنجى  مۇستهقىللىقىنى 
كۈندىن-  مۇناسىۋىتى  دۆلهتنىڭ  ئىككى  بىرىدۇر. 

كۈنگه تهرهققى قىلماقتا. 
پۇل  قازاقچه،  تىلى  رهسمىي  قازاقىستاننىڭ 
بۈيۈك  ئهڭ  دۇنياسىنىڭ  تۈرك  تهنگهدۇر.  بىرلىگى 
 15 (1999-يىل)  نوپۇسى  ئىگه.  ئۆلچىمىگه  يۈز 
 29.95% قازاق،   53.40% نوپۇسىنىڭ  مىليۇن. 
رۇس، %2.6 نېمىس، %3.6 ئوكرائىن ۋه 10.63% 

باشقا ئېتنىك مىللهتلهردۇر. 
چىمكهنت،  (جامبۇل)،  تارز  ئالمائاتا،  شهھهرلىرى:  مۇھىم  ئاسىتانه،  پايتهختى 
تۈركىستان (يهسى) سهمىپالتىنىسك (يهتتى تام)، قاراگاندا، كۆكچهتاۋ، كۇستاناي، 

تۇرگاي، گۇريهۋ ۋه بايقۇنۇردۇر. 
قازاقىستاننىڭ قوشنىلىرى شهرقته جۇڭگۇ، جهنۇپتا قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، 
دېڭىزىغا  كاسپى  غهربى  دۆلهتنىڭ  روسىيهدۇر.  شىمالدا  ۋه  غهرب  تۈركمهنىستان، 
بىرلهشمه  دۆلهتلهر  مۇستهقىل  تهشكىالتالر:  خهلقئارالىق  بولغان  ئهزا  ساھىلدۇر. 
گهۋدىسى، ب د ت، ياۋروپا بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق تهشكىالتى، ئىسالم ھهمكارلىق 

تهشكىالتىدىن ئىبارهت. 
قازاقىستاننىڭ ئىقتىسادىي بۈيۈك نىسبهتته دېھقانچىلىق ۋه چارۋىچىلىقنى ئاساس 
ۋۇلفىرام،  كىروم،  گاز،  تهبىئى  نېفىت،  بايلىقلىرى:  تهبىئى  مۇھىم  ئهڭ  قىلىدۇ. 
ئالتۇن، زىنىك، كۈمۈش، تۆمۈر ۋه كۆمۈردۇر. ئاساسلىق يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى: 
بۇغداي، پاختا، گۆش، سۈت، ياغ ۋه سۈزمه قېتىقتۇر. سانائهت تۈرلىرى: يېزا ئىگىلىك 
سانائىتى، مېتاللورگىيه، يىنىك سانائهت، نېفىت سانائىتى، يېمهك-ئىچمهك سانائىتى 

ۋه توقۇمىچىلىقتۇر.

2. قىرغىزىستان

بىرى  قهدىمىلىرىدىن  ئهڭ  قهۋملىرىنىڭ  تۈرك  ياشايدىغان  ئاسىيادا  ئوتتۇرا 
قىرغىزالردۇر. قىرغىز قىردا يۈرۈش دېگهنلىكتۇر. قىرغىزىستان 1990-يىلى 15ـ دېكابىردا 
مۇستهقىللىقىنى  1-ئاۋغۇسىتتا  1991-يىلى  ئايرىلغانلىقىنى،  ئىتتىپاقىدىن  سېۋىت 
تارتىپ  بولغاندىن  مۇستهقىل  بولۇپ  جۇمھۇرىيهت  شهكلى  ھاكىمىيهت  جاكارلىغان. 
2006-يىلىغىچه دۆلهت رهئىسى ئهسقهر ئاقايىۋ. كۈنىمىزده 2011 دىكى سايالمدا ئالماز 
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مۇستهقىللىقىنى  قىرغىزىستاننىڭ  تۈركىيه  سايالندى.  رهئىسلىككه  جۇمھۇر  ئاتامبايهۋ 
تۇنجى تونىغان دۆلهتتۇر. قىرغىزىستان تۈركىيه بىلهن بولغان مۇناسىۋهتنى كۈندىن-

كۈنگه كۈچهيتمهكته. 
قىرغىزىستاننىڭ رهسمىي تىلى قىرغىزچه. پۇل بىرلىگى سوم، نوپۇسى (1999يىلى) 
ئۆزبېك،   5.4  % روس،  %14.9نى  قىرغىز،  نى   56.1% نوپۇسنىڭ   .4.852.400
%1.5 ئوكرائىن ۋه %7.8 باشقا ئېتنىك مىللهتلهر تهشكىل قىلماقتا. قىرغىزىستاننىڭ 
پايتهختى بىشكهك. مۇھىم شهھهرلىرى: ئوش، جااللئاباد، تاالس، نارىن، قاراقۇل، 

قارا بالتا، ئىسسىق كۆل، چۆلپان ئاتا ۋه توقماق. 
جهنۇپتا  غهربىي  قازاقىستان،  شىمالىدا  جۇڭگۇ،  شىمالدا  شهرقىي  قوشنىلىرى 
تهشكىالتالر:  خهلقئارالىق  بولغان  ئهزا  ئۆزبېكىستاندۇر.  غهربىده  ۋه  تاجىكىستان 
مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمه گهۋدىسى، ب د ت، ياۋروپا بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق 

تهشكىالتى ۋه ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتى. 

3. ئۆزبېكىستان

ئۆزبېكىستان ئوتتۇرا ئاسىيادىكى تۈرك قهۋملىرىنىڭ ئىچىده نوپۇسى ئهڭ كۆپ 
دۆلهتتۇر. ئۆزبېك ئۆز ئۆزىگه بهگ، ھاكىم، ساغالم دېگهنلىكتۇر. ئۆزبېكلهر تۈركىستاندا 
ئوينىغان.  رول  مۇھىم  تارقىلىشىدا  قىلىپ  تهرهققى  مهدهنىيىتىنىڭ  ئىسالم  تۈرك 
ئايرىلغانلىقىنى،  ئىتتىپاقىدىن  سېۋىت  20-ئىييۇندا  1990-يىلى  ئۆزبېكىستان 
1991-يىلى 1-سېنتهبىرده مۇستهقىل بولغانلىقىنى جاكارلىغان. ھاكىمىيهت شهكلى 
جۇمھۇرىيهت بولۇپ مۇستهقىل بولغاندىن تارتىپ دۆلهت رهئىسى ئىسالم كهرىموۋدۇر. 

تۈركىيه ئۆزبېكىستاننىڭ مۇستهقىللىقىنى تۇنجى تونىغان دۆلهتتۇر. ئىككى دۆلهت 
ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت تهرهققى قىلماقتا. 

 ئۆزبېكىستاننىڭ رهسمىي تىلى ئۆزبېكچه بولۇپ، پۇل بىرلىگى سومدۇر. نوپۇسىنىڭ 
%75 ئۆزبېك، %10 تاتار، %6 روس، %5 تاجىك 

ۋه %4 قازاقالردىن تهركىپ تاپقان. 
شهھهرلىرى:  مۇھىم  تاشكهنت،  پايتهختى 
سهمهرقهنت، بۇخارا، ھىۋه، قوقاند، ئهندىجان، 
نهمهنگان، قارشى، نهۋائى، چىززاك، ئۈرگهنچ ۋه 

نۇكۇستۇر. 
شىمالدا  غهربىي  ۋه  شىمال  قوشنىلىرى:   
جهنۇپتا  قىرغىزىستان،  شهرقته  قازاقىستان، 
تاجىكىستان،  شىمالدا  شهرقىي  ئافغانىستان، 
بولغان  ئهزا  تۈركمهنىستاندۇر.  جهنۇپتا  غهربىي 



239

دۇنياسى ئىسالم  كۈنىمىز   

خهلقئارالىق تهشكىالتالر: ب د ت، مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمه گهۋدىسى، ياۋروپا 
بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق تهشكىالتى ۋه ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتى. 

ئاساس  چارۋىچىلىقنى  ۋه  ئىگىلىك  يېزا  نىسبهتته  بۈيۈك  ئىقتىسادىي  دۆلهت 
قىلىدۇ. ئهڭ مۇھىم تهبىئى بايلىقلىرى: تهبىئى گاز، نېفىت، كۆمۈر، ئالتۇن، مىس، 
كۈمۈش، ۋۇلفىرامدۇر. ئاساسلىق يېزا ئىگىلىك ۋه چارۋىچىلىق مهھسۇالتلىرى: پاختا، 
بۇغداي، سهۋزه، مىۋه، يىپهك ۋه چارۋىچىلىق مهھسۇالتلىرىدۇر. ئاساسلىق سانائهت 
يىمهك  ۋه  ماددىالر  خېمىيهلىك  مېتاللورگىيه،  توقۇمىچىلىق،  دېھقانچىلىق،  تۈرلىرى: 

سانائىتىدۇر. 
ئۆزبېكستانغا قارايدىغان قاراقالپاقىستان ئاپتونۇم جۇمھۇرىيىتى بار. قاراقالپاقالرنىڭ 

نوپۇسى 500.00 ئهتراپىدا. 

4. تۈركمهنىستان

ئوغۇزالرنىڭ  تۈركمهنلهردۇر.  بىرى  قهۋملىرىدىن  تۈرك  ئاسىيادىكى  ئوتتۇرا 
ئاساسهن  قاراشقا  بىر  باشقا  دېيىلىشى،  تۈركمهن  قىلغانلىرىغا  قوبۇل  ئىسالمىيهتنى 
تۈرك كهلىمىسىگه كىشى مهنىىسنى بىلدۈرىدىغان مهن سۆزىنىڭ قۇشۇمچه قىلىنىشى 
سېۋىتتىن  22-ئاۋغۇستتا  1991-يىلى  تۈركمهنىستان  قىلىنغان.  تهشكىل  بىلهن 
جاكارلىغان.  بولغانلىقى  مۇستهقىل  1991-يىلى  27-ئۆكتهبىر  ئايرىلغانلىقىنى، 
ھاكىمىيهت شهكلى جۇمھۇرىيهت بولۇپ مۇستهقىل بولغاندىن باشالپ 2007-يىلىغىچه 
ساپار مۇرات تۈركمهنباشىدۇر. تۈركمهنباشىنىڭ ئۆلىشى بىلهن 2007 دىن ھازىرغىچه 
قۇربان گۇلى بهردىمۇھهممهدوپ جۇمھۇر رهئىسلىكنى يۈرگۈزىۋاتىدۇ. تۈركمهنىستاننىڭ 
مۇستهقىللىقىنى دۇنيادا تۇنجى تونىغان دۆلهت تۈركىيهدۇر. ئىككى دۆلهت ئوتتۇرىسدىكى 

مۇناسىۋهت كۈندىن-كۈنگه كۈچهيمهكته. 
تۈركمهنىستاننىڭ رهسمىي تىلى تۈركمهنچه بولۇپ، پۇل بىرلىگى مانات، نوپۇسى 
(1999-يىل) 4.993.500. نوپۇسىنىڭ %73 تۈركمهن، %9 ئۆزبېك، %7 روستۇر. 
پايتهختى ئاشىخابات، مۇھىم شهھهرلىرى: مهرۋه، تۈركمهنباشى، تاش ھاۋۇز، چارجۇۋ، 

تهبىتداغ، كۆھنه ئۈرگهنچ، كهركى، دارۋازا ۋه قىزىل ئارۋادۇر. 
قوشنىلىرى: شهرقىي شىمالدا ئۆزبېكىستان، غهربى شىمالدا قازاقىستان، جهنۇپتا 
ئىران ۋه ئافغانىستاندۇر. دۆلهتنىڭ غهربىي كاسپى دېڭىزىغا ساھىلدۇر. ئهزا بولغان 
خهلقئارالىق تهشكىالتلىرى: مۇستهقىل دۆلهتلهر بىرلهشمه گهۋدىسى، ب د ت ، ياۋروپا 

بىخهتهرلىك ۋه ھهمكارلىق تهشكىالتى ۋه ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتى. 
پاختا  بولۇپمۇ  چارۋىچىلىقنى،  ۋه  ئىگىلىك  يېزا  ئىقتىسادىي  تۈركمهنىستاننىڭ 
تېرىشنى ئاساس قىلىدۇ. ئهڭ مۇھىم تهبىئى بايلىقلىرى: تهبى گاز، نېفىت، قوغۇشۇن، 
مهھسۇالتلىرى:  چارۋىچىلىق  ۋه  دېھقانچىلىق  ئاساسلىق  تۇزدۇر.  ۋه  سۇلفات  ئىيۇت، 
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بۇغداي، پاختا، سهۋزه، مىۋه ۋه چارۋا مهھسۇالتلىرىدۇر. ئاساسلىق سانائهت تۈرلىرى: 
توقۇمىچىلىق، مېتاللورگىيه، تهبىئى گاز، يىنىك سانائهت، نېفىت-خېمىيه ۋه يېمهك 

سانائىتىدۇر. 

5. سابىق سېۋىت ئىتتىپاقىدا مهۋجۇد بولغان باشقا تۈرك خهلقلىرىنىڭ 
كۈنىمىزدىكى ئهھۋالى

ئىسالم ھاكىمىيىتى 13-ئهسىرده ئالتىن ئوردا دۆلتى ئارقىلىق روسىيه ئىچىگىچه 
كىرگهن. روسالر 1238-1480-يىلالرغىچه تهخمىنهن 200 يىل ئالتىن ئوردا دۆلىتى 
يىقىلىشىدىن  1480-يىلىدا  دۆلىتىنىڭ  ئوردا  ئالتىن  ياشىغان.  ئاستىدا  ھاكىمىيىتى 
كېيىن ئىنتىقام ھىرسى بىلهن ھهرىكهت قىلغان روسىيه شهرققه قاراپ مۇسۇلمانالرنىڭ 
ۋه  مىللهتچىلىگى  سىالۋ  ھهرىكهتته  بۇ  باشلىغان.  قىلىشقا  ئىشغال  تۇپراقلىرىنى 
ئورتودوكس مىسسىئونېرلىگى مۇھىم رول ئوينىغان. روسالر مۇسۇلمان تۈركلهر بىلهن 
كۆرهش قىلىشنى مىللى ۋه دىنىي بىر ۋهزىپه دهپ قارىغان. ئىدىل، قىرىم، بالقان، 

كاۋكاز ۋه تۈركىستان رايۇنلىرىدا ئىشغال ھهرىكهتلىرىنى باشلىغان. 
1552-يىلى قازان خانلىغى، 1556-يىلى ئهژدهرھان خانلىقى (ئاستىرىخانالر) 
نوگاي  خانلىقى، 1777-يىلى  قاسىم  خانلىقى، 1681-يىلىدا  كۈچۈم  1628-يىلىدا 
ياشاۋاتقان  رايۇندا  بۇ  قىلغان.  ئىشغال  خانلىقىنى  قىرىم  1783-يىلى  ۋه  خانلىقى 
تۈركلهر چار ھاكىمىيىتىنىڭ يىقىلىشى بىلهن 1917-يىلى مۇستهقىللىق كۆرهشلىرىگه 
تهسلىم  سېۋىتقا  ئاخىرىدا  ئېرىشهلمهي،  مۇۋاپپىقىيهتكه  لېكىن  بولسىمۇ  ئاتالنغان 
بولغان. سېۋىتنىڭ پارچىلىنشىدىن كېيىن بۇ تۈركلهر روسىيه فېدىراتسىيونى، مولداۋا 
ۋه ئوكرائىنا قاتارلىق دۆلهتلهرده يېرىم مۇستهقىل ياكى ئاپتونۇم ئوبالست شهكلىده 

مهۋجۇدلۇقىنى داۋامالشتۇرماقتا.

1. قىرىم تۈركلىرى 

قهدىمى تۈرك يۇرتى بولغان قىرىم 1774-يىلى كىچىك قاينارجا كېلىشىمى بىلهن 
قوشۇۋېتىلگهن.  تۇپراقلىرىغا  روسىيه  1783-يىلى  ئايرىلىپ،  دۆلىتىدىن  ئوسمانلى 
قىرىم تۈركلىرى ئېغىر زۇلۇمغا ئۇچراپ، كۆپ قىسمى تۈركىيهگه كۆچۈشكه مهجبۇرلۇنۇپ، 
ئورۇنالشتۇرۇلغان.  مىللهتلهر  قاتارلىق  بۇلغار  ۋه  نېمىس  ئوكرائىن،  روس،  ئورنىغا 
1917ـ يىلى بولشىۋېك ئىنقىالبى ۋاقتىدا مۇستهقىللىقنى ئېالن قىلغان. لېكىن سېۋىت 
ئىتتىپاقى 1920-يىلى بۇ يهرنى قايتىدىن ئىشغال قىلغان. 1921-يىلى قىرىم ئاپتونۇم 
ئۇرۇشىدا  2-دۇنيا  تۈركلىرى  قىرىم  قۇرۇلغان.  جۇمھۇرىيىتى  سوتسىيالىسىت  سېۋىت 
نېمىسالر بىلهن تىل بىرىكتۈردى دېگهن باھانه بىلهن 1944-يىلى 18-مايدا سىبىريه 
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ۋه ئوتتۇرا ئاسىياغا سۈرگۈن قىلىنغان. ئېغىر يول شهرتلىرىگه بهرداشلىق بېرهلمىگهن 
ۋه تهبىئى شهرتلهرگه ماسلىشالىشالمىغان يۈزمىڭغا ېيقىن قىرىم تۈركى ئۆلگهن. 

سېۋىت ئىتتىپاقى قىرىمنى 1954-يىلى ئوكرائىناغا باغلىغان. 1967-يىلى قىرىم 
تۈركلىرىنىڭ گۇناھسىزلىقى ھهققىده قارار چىقارغان. 1968 ۋه 1969-يىللىرىدا قىرىم 
قايتىشىغا  يۇرتلىرىغا  گۇرپىنىڭ  بىر  كىشىلىك  مىڭ  ئالته  ياكى  بهش  تۈركلىرىدىن 
ھهققى  قىلىش  ئىگىدارچىلىق  مال-مۈلكىگه  ئىلگىرىكى  بۇالرغا  قىلغان.  رۇخسهت 
بېرىلمىگهنلىگى ئۈچۈن ئېغىر شهرتلهرده كۆرهش قىلىشقا مهجبۇر بولغان. بىر قىسمى 

سىياسى ۋه ئىجتىمائىي بېسىمالر بىلهن كهلگهن يهرلىرىگه قايتۇرۋېتىلگهن. 
مهزلۇمىيهتى  تۈركلىرىنىڭ  قىرىم  دهۋرىده  ئىتتىپاقى  سېۋىت  قىسقىسى 

داۋامالشقان. 
يۇرتلىرىغا  ئانا  تۈركلىرى  قىرىم  كېيىن  پارچىلىنشىدىن  ئىتتىپاقىنىڭ  سېۋىت 
ئېرىشىش ۋه مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن كۆرهشكه ئاتالنغان. 1991-يىلى 
مارتتا ئاق مهسجىدته قىرىم مىللى قۇرۇلتىيى چاقىرىلغان. بۇ قۇرۇلتايدا مۇستاپا جهمىل 
قىرىم ئوغلى رهئىسلىگىده قىرىم مىللى مهجلىسى تهشكىللهنگهن. بۇ مهجلىس ئوكرائىنا 
تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان بولسىمۇ ئهمما 1991-يىلى 4-سېنتهبىرده مۇستهقىللىق 

قارارى ئالغان. قىرىم تۈركلىرىنىڭ مۇستهقىللىق كۆرىشى داۋاملىشىۋاتىدۇ.

2. قازان تۈركلىرى 

قازان تۈركلىرى (تاتارالر) ئىدىل رايۇنىدا ياشايدۇ. قازان تۇپراقلىرى 1552-يىلى 
روسىيه تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. بۇ تارىختىن باشالپ روس ھاكىمىيىتىده قالغان 
قازان تۈركلىرى چاروسىيهنىڭ 1917-يىلىدا يىقىلىشى بىلهن مۇستهقىللىق كۆرهشلىرىگه 
تۈركلىرى  قازان  قۇتۇاللمىغان.  ئىشغالىدىن  بولشىۋېكالرنىڭ  ئهمما  بولسىمۇ  ئاتالنغان 
ئاپتونۇم  تاتارىستان  قارايدىغان  فېدېراتسىيونىغا  روسىيه  دهۋرىده  ئىتتىپاقى  سېۋىت 
جۇمھۇرىيىتىده ياشاۋاتىدۇ. 1990-يىلى 3ـ ئاۋغۇسىتتا تاتارىستان پارالمىنتى سېۋىتتىن 
بۇنىڭغا  قىلمىغان.  قوبۇل  بۇنى  روسىيه  ئهمما  بولسىمۇ  جاكارلىغان  ئايرىلغانلىقىنى 
ئاساسهن تاتارىستان مىللى قۇرۇلتىيى تاتار مىللى مهجلىسىنى قۇرۇپ، خهلقنىڭ رايىنى 
سىناشتا %61.5 ئادهم مۇستهقىللىق تهرىپىده ئاۋاز بهرگهن. نهتىجىده موسكىۋا بۇنىمۇ 
جۇمھۇرىيىتى  تاتارىستان  بىلهن  كېلىشىم  ئوتتۇرىسىدىكى  تهرهپ  ئىككى  تونىمىغان. 

روسىيه فېدىراتسىيونىغا باغلىق قېلىشى ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان. 
سابىق سېۋىت ئىتتىپاقى دهۋرىده 7.000.000 بولغان تاتارالرنىڭ 1.900.000 
مىليۇنى تاتارىستاندا ياشايدۇ. تاتارىستاندا يېز ائىگىلىك بىلهن بىرلىكته سانائهتمۇ 

تهرهققى قىلغان. مۇل نېفىت ۋه تهبى گاز زاپىسى بار. 
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3. باشقىرتالر

بۇ  باشقىرتالردۇر.  بىرى  قهۋملىرىدىن  تۈرك  ياشايدىغان  رايۇنىدا  ئورال  ئىدل 
تارمىقىنىڭ  پهچهنهك  ۋه  ئوغۇز  قىپىچاقالرنىڭ  كهلگهن  تۈركىستاندىن  قهۋمى  تۈرك 
خانلىقى،  قازان  كېيىن  دۆلىتىدىن  ئوردا  ئالتىن  چىققان.  كېلىپ  ئارلىشىشىدىن 
نوگاي خانلىقى ۋه سىبىريا خانلىقى ھاكىمىيىتىده ياشىغان. 1555-يىلى روسالرنىڭ 
مۇستهقىللىق  داۋامالشتۇرۇۋاتقان  بۇيان  يىلالردىن  يۈز  ئۇچرىغان.  قىلىشىغا  ئىشغال 
ھهرىكهتلىرىنى 1917-يىلىدا كۈچلهندۈرگهن بولسىمۇ لېكىن مهقسىدىگه يېتهلمىگهن. 
ھازىر  باشقىرتالر  قۇرغان.  جۇمھۇرىيىتى  ئاپتونۇم  باشقىرىت  بولشىۋىكالر 1919-يىلى 

روسىيه فېدېراتسىيونىغا باغلىق باشقىردىستان ئاپتونۇم جۇمھۇرىيىتىده ياشىماقتا. 
سابىق سېۋىت ئىتتىپاقىدا (1999) 1.600.000 باشقىرت بار ئىدى. كۈنىمىزده 
 25% پهقهتال  بۇنىڭ   .4.000.000 نوپۇسى  توپالم  جۇمھۇرىيىتىنىڭ  باشقىردىستان 

يهنى بىر مىليونى باشقىرتتۇر. 

4. چۇۋاشالر 

چۇۋاشالر ئىدل ئورال رايۇنىدا ياشايدىغان تۈركلهردۇر. 17-ئهسىرده چۇۋاش دهپ 
كۈنىمىزده  قىلىنغان.  ئىشغال  تهرىپىدىن  روسالر  1557-يىلى  تۇپراقلىرى  ئاتالغان. 
ياشاۋاتىدۇ.  جۇمھۇرىيىتىده  ئاپتونۇم  چۇۋاش  قاراشلىق  فېدېراتسىيونىغا  روسىيه 
1.500.000 مىليۇنلۇق چۇۋاش جۇمھۇرىيىتىده 950.000 چۇۋاش بار. «ر» تۈركچىسى 
چۇۋاشالر  بولغان  خرىستىئان  كۆپىنچىسى  ئىشلىتىدۇ.  شىۋىسى  تۈرك  ئاتالغان  دهپ 

ئارىسىدا ئىسالمىيهت ئىكككىنچى دىن ۋه تىزلىكته تارقالماقتا.

5. كۆكئوغۇزالر 

كۆك ئوغۇز 18- ۋه 19-ئهسىرلهرده ئىدىل ئورال رايۇنىغا كۆچۈپ كهلگهن بالقان 
تۈركلىرىنىڭ نهسلىدىن كېلىدۇ. تىل ۋه مهدهنىيهت جهھهتتىن ئاناتولىيه تۈركلىرىگه 
يېقىن. تۈركلۈك ئىددىيسى كۈچلۈك بولغان كۆكئوغۇزالرنىڭ كۆپىنچىسى ئورتودوكىس 
خىرىستىئاندۇر. لېكىن كېيىنكى ۋاقىتالردا ئىسالمىيهتكه يېقىنلىشىش ئهھۋالى مهۋجۇد 
بولغان. مولداۋادىن باشالپ سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ھهر قايسى رايۇنلىرىغا تارقالغان. 
مولداۋا جۇمھۇرىيىتىگه باغلىق 500.00 نوپۇسلۇق  سېۋىتنىڭ پارچىلىنشىدىن كېيىن 
ئاپتونۇم جۇمھۇرىيهت ئىچىده قالغان. باشقا خهلقلهرگه ئوخشاش كۆكئوغۇز تۈركلىرىمۇ 
1991-يىلى  كۆرسىتىۋاتىدۇ.  تىرىشچانلىق  يولىدا  كهلتۈرۈش  قولغا  مۇستهقىللىقنى 
قىلغانالر  تهلهپ  مۇستهقىللىق  سايلىمىدا  سىناش  رايىنى  خهلقنىڭ  بېرىلغان  ئېلىپ 
ۋه  ئوكرائىنا  ئهمما  بولسىمۇ  قىلغان  ئېالن  مۇستهقىللىق  ئىگهللهپ،  سانلىقنى  كۆپ 

مولداۋا تهرىپىدىن رهت قىلىنغان. 
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6. قارايىمالر (قارايالر) 

نوپۇسى  ئازالغان.  ناھايىتى  سانى  ئهجدادىدۇر.  تۈركلىرىنىڭ  ھازار  قارايىمالر 
1989-يىلى 2803 ئهتراپىدا ئىدى. يهر شارىدا يهھۇدى دىنىگه مهنسۇپ بىردىن-
بىر تۈرك قهۋمىدۇر. بىر قىسمى ئىسرائىلگه كۆچتى. قالغانلىرى ئوكرائىنا ۋه التۋىيهده 

ياشىماقتا. 

2. ئافرىقا قىتئهسىدىكى مۇسۇلمانالر
ئىسالمىيهت ئافرىقا قىتئهسىنىڭ شىمالىغا 7-ئهسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا كىرگهن. 
ئىسالمىيهت  بىلهن  كېرىشى  دىنىغا  ئىسالم  بولۇپ  توپ-توپ  بهربهرىلهرنىڭ  يهرلىك 
8-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا بۇ يهرگه پۈتۈنلهي ھاكىم بولغان. ئىسالمىيهتنىڭ تارقىلىشىدىن 
كېيىن شىمالىي ئافرىقىدىكى ئهغلهبىلهر، ئىدرىسىلهر، فاتىمىلهر، مۇرابىتالر، مۇۋاھھىتلهر 

ۋه مهملۇك قاتارلىق دۆلهتلهر تهرىپىدىن ئىداره قىلىنغان. 
ئوسمانلى دۆلىتى 1519-يىلىدىن باشالپ شىمالىي ئافرىقىنى ھاكىمىيىتى ئاستىغا 
ئالغان. ئوسمانلىنىڭ بۇ رايۇنغا كېلىشىنىڭ ئاساسلىق سهۋهبى مۇسۇلمانالرنى باشتا 
سىياسىي،  دىنىي،  خىرىستىئانالرنىڭ  قاتارلىق  ۋهنهدىك  ئىسپانىيه،  پورتۇگالىيه، 
ئوسمانلى  يىلالرغىچه  ئۇزۇن  ئافرىقا  شىمالىي  ئىدى.  ساقالش  بېسىمىدىن  ھهربىي 

ھاكىمىيىتىده قالغان. 
كېيىن  باشلىغاندىن  ئايالندۇرۇشقا  مۇستهملىكىسىگه  ئافرىقىنى  ياۋروپالىقالر 
1920-يىلىغا كهلگهنده بۇ قىتئهنىڭ بۈيۈك بىر قىسمىنى مۇستهملىكه قىلغان. باشقا 

دۆلهتلهردىكىگه ئوخشاش مۇستهملىكه 
مهقسىدىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
يهر  ۋه  ئاستى  يهر  دۆلهتلهرنىڭ  بۇ 
بوالڭ-تاالڭ  بايلىقلىرىنى  ئۈستى 
قىلغان. 2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن 
كۆرهشلىرى  مۇستهقىللىق  ئافرىقىدا 
باشلىغان. 1950-يىلالردا سىياسىي، 
ئۆزگىرىشلهر  مهدىنىي  ۋه  ئىقتىسادىي 
ئافرىقا  ۋاقىتتا  بۇ  بهرگهن.  يۈز 
كهينى-كهينىدىن  خهلقلىرى 

مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگهن. 
مۇستهقىللىقنى  ئافرىقا  شىمالىي 
كېيىن  كهلتۈرگهندىن  قولغا 
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جاۋاب  ئارزۇلىرىغا  خهلقنىڭ  جهھهتتىكى  ئىقتىسادىي  كۈچلهر  كهلگهن  ھاكىمىيهتكه 
قارشى  ھاكىمىيهتكه  رايۇنالردا  بۇ  ئاساسهن  بۇنىڭغا  قالغان.  يېتهرسىز  بېرىشته 
مۇخالىپهت ھهرىكهتلىرى باشلىغان. مىسىر، تونىس ۋه ئالجىرىيهده مۇخالىپهت خهلقنىڭ 
ھېسداشلىقىنى قوزغايدىغان شۇئارلىرى بىلهن ھاكىمىيهت بېشىدىكى كۈچلهرنى قىيىن 
بىلهن  ياردىمى  كۈچنىڭ  ھهربى  ھۆكۈمىتى  ئالجىرىيه  قويغان.  چۈشۈرۈپ  ئهھۋالغا 

مۇخالىپهت كۈچلىرىنى باستۇرۇپ، دۆلهتته تىنچلىق ئورنىتىشقا تىرىشماقتا. 
بوزىدىغان  مۇقىملىقنى  ھهرىكهتلهر  ئوخشاش  دۆلهتلىرىدىكى  ئافرىقا  باشقا 
قولغا  قوللىشىنى  خهلقنىڭ  كۈچلهرنىڭ  ھاكىمىيهتتىكى  يهتكهن.  بېرىپ  دهرىجىگه 
كۈچىنى  مۇخالىپهت  ۋاقىتالردا  بهزى  ۋه  قالغان  كېلىپ  ئهھۋالغا  قىيىن  كهلتۈرۈشى 
ھاكىمىيهتكه قاتنىشىشىتا سىناق قىلغان. كۈنىمىزده 15 ئافرىقا دۆلىتىده نوپۇسنىڭ 
كۆپ قىسمىنى مۇسۇلمانالر تهشكىل قىلىدۇ. مۇسۇلمانالر ياشاۋاتقان ئافرىقا دۆلهتلىرىنى 

شىمالىي ئافرىقا دۆلهتلىرى ۋه ئوتتۇرا ئافرىقا دۆلهتلىرى دهپ بايان قىلىمىز. 

شىمالىي ئافرىقىدىكى ئىسالم دۆلهتلىرى 

ئالجىرىيه،  تۇنىس،  لىۋىيه،  مىسىر،  دۆلهتلهر  مۇسۇلمان  ئافرىقىدىكى  شىمالىي 
غهربىي  بولغان  بهربهرى  خهلقى  ئافرىقىنىڭ  شىمالىي  ماۋرىتانىيهدۇر.  ۋه  ماراكهش 
ئالجىرىيه  ۋه  تونىس  ماراكهش،  جايالشقان  رايۇنغا  بۇ  دېيىلىدۇ.  مهغرىپ  قىسمىغا 
توپلۇلۇققا 1989-يىلى  بۇ  قۇرغان.  توپلۇلۇق  بىر  بىلهن  ئىسمى  دۆلهتلىرى  مهغرىپ 

لىۋىيه ۋه ماۋرىتانىيه قۇشۇلغان. 

مىسىر

قىزىل  شهرقته  ۋه  سۇدان  جهنۇپتا  دېڭىز،  قارا  شىمالدا  لىۋىيه،  غهربته  مىسىر 
دېڭىز بىلهن ئىسرائىلغا تۇتۇشۇپ تۇرىدىغان بىر ئهرهب دۆلىتىدۇر. پايتهختى قاھىره. 
دهۋرىده  ئۆمهر  ھهزرىتى  مىسىرغا  ئىسالمىيهت  مۇسۇلماندۇر.  قىسمى  كۆپ  نوپۇسىنىڭ 
كىرگهن. بۇ يهر ئهمهۋىي ۋه ئابباسىي ھاكىمىيىتىده قالغان. بۇ ۋاقىتتا مىسىردا تولۇن 
ئوغۇللىرى بىلهن تۈركلهرنىڭ ھاكىمىيىتى باشلىغان. ئۇالرنى يهنه بىر تۈرك خانىدانى 
بولغان ئىھشىدىلهر، مهملۇكالر ۋه ئوسمانلىالر داۋامالشتۇرغان. ئوسمانلىالرنىڭ مىسىردا 
مىسىر  سۈرگهن.  ئاخىرلىرىغىچه  19-ئهسىرنىڭ  ھاكىمىيىتى  باشلىغان  1517-يىلى 
1882-يىلى ئىنگىلىزالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن. 1922-يىلى 22-فىئورالدا مۇستهقىللىققا 

ئېرىشكهن. 
مىسىر مۇستهقىل بولغاندىن كېيىن پهلهستىن-ئىسرائىل مهسىلىسىگه دۇچ كهلگهن. 
مىسىر ئىسرائىل بىلهن 1956،1948، 1967 ۋه 1973-يىللىرىدا ئۇرۇشقان. بۇ ئۇرۇش 
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تۈزۈلگهن  دهيۋىدتا  كهمپ  1979-يىلى  ئايرىلغان.  زېمىنلىرىدىن  بهزى  جهريانىدا 
كېلىشىم بىلهن ئىسرائىل ئىشغال قىلىۋالغان زېمىنالردىن چېكىنىپ چىققان. 

ۋه  بىلىم  دۇنياسىنىڭ  ئهرهب  شۇنداقال  دۆلهت،  قىلىۋاتقان  تهرهققى  تىز  مىسىر 
مىسىرنىڭ  بار.  تۈزۈم  دېمۇكراتىك  پارتىيلىك  كۆپ  دۆلهتته  مهركىزىدۇر.  مهدهنىيهت 
رهسمىي تىلى ئهرهبچه، پۇل بىرلىگى مىسىر جۇنهيھىدۇر. ئىقتىسادى يېزا ئىگىلىكنى 

ئاساس قىلىدۇ. 

لىۋىيه

سۇدان،  شىمالدا  شهرقىي  چاد،  ۋه  نېگىر  جهنۇپتا  ئالجىرىيه،  غهربته  لىۋىيه 
-647 تۇپراقالر  بۇ  تۇرىدۇ.  تۇتۇشۇپ  بىلهن  دېڭىز  ئاق  شىمالدا  ۋه  مىسىر  شهرقته 
قىلىنغان. 1551-يىلىدىن 20-ئهسىرنىڭ  فهتىھ  تهرىپىدىن  ئوسمان  ھهزرىتى  يىلى 
باشلىرىغىچه ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ھاكىمىيىتىده قالغان. لىۋىيه 1912-يىلى ئىتالىيه 
تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. لىۋىيهنىڭ پايتهختى تىرىپولى، رهسمىي تىلى ئهرهبچه، 
پۇل بىرلىگى دىناردۇر. خهلقىنىڭ %97 مۇسۇلماندۇر. قۇرغاق ئىقلىم ھاكىم بولغان 
لىۋىيهده يېتهرلىك يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى ئىشلهپچىقىرىاللمايدۇ. نېفىت مۇھىم 

كىرىم مهنبهسى. 
ياش  رهھبهرلىگىدىكى  كاززافى  مۇئهممهر  شاڭشىياۋ  1969-يىلى  لىۋىيه 
بىر  كاززافى  تارتىۋالغان.  ھاكىمىيهتنى  بىلهن  ئۆزگىرىشى  ھهربىي  ئوفىتسىرالرنىڭ 
تهرهپتىن رادىكال ئهرهب مىللهتچىلىگى سىياسىتىنى ئىجرا قىلسا، يهنه بىر تهرهپتىن 
بانكا، نېفىتالرنى دۆلهت ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈپ، غهرب ۋه قوشنا دۆلهتلهر بىلهن 
بۇ  تۈپهيلىدىن  ئورنىتىشى  مۇناسىۋهت  يېقىن  بىلهن  ئىسرائىل  مىسىرنىڭ  ئۇرۇشقان. 
دۆلهت بىلهن مۇناسىۋىتى بۇزۇلغان. 1977-يىلى چادنىڭ ئائۇزۇ قۇرۇقلۇقىنى ئىشغال 

قىلغان. بۇنىڭ بىلهن چاد لىۋىيه بىلهن فرانسىيه ئوتتۇرىسىدا رهسمىي بۆلۈنگهن.
1948-يىلى فرانسىيهنىڭ بۇ يهردىن چېكىنىشى بىلهن لىۋىيه ئىچكى رايۇنالرغا 
قاراپ بېسىپ كىرىشكه باشلىغان. بۇنىڭ بىلهن فرانسىيه ۋه ئامېرىكا لىۋىيهگه ھۇجۇم 
فرانسىيهنىڭ  ۋه  ئامېرىكا  چاد  بومبىلىغان.  لىۋىيهنى  1986-يىلى  ئامېرىكا  قىلغان. 
ئۇرۇش  بىلهن  بۇنىڭ  قىلغان.  مهغلۇپ  كاززافىنى  1987-يىلى  ئېرىشىپ  قوللىشىغا 
كېلىشىمى  بىخهتهرلىك  ئوتتۇرىسىدا  لىۋىيه  بىلهن  چاد  1991-يىلى  توخىتىتىلغان. 

تۈزۈلگهن. 
لىۋىيه غهرب ۋه بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تهرىپىدىن تېرورىسىت دۆلهت 
دهپ ئېالن قىلىنغان. ب د ت 1992-يىلى لىۋىيهگه قارشى ئېمبارگۇ قويغان. دۇنيادا 
بۇ  جهمئىيهت  خهلقئارا  ئۈزگهن.  قاتنىشىنى  ھاۋا  بىلهن  لىۋىيه  دۆلهتلهر  كۆپلىگهن 
ئايرۇپىالن  لوكاربىيه  بهرگهن  يۈز  ئهنگىلىيه 1990-يىلى  قالدۇرغان.  يېتىم  دۆلهتنى 
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سوتتا  ئېچىلغان  2001-يىلى  جاكارلىغان.  دهپ  جاۋابكار  لىۋىيهنى  ۋهقهسىده 
لىۋىيهلىك تېرورىستالردىن بىرى جىنايهتچى كۆرسىتىلىپ مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا 
بۇنىڭ  داۋاملىشىۋاتىدۇ.  ئېمبارگۇسى  قويغان  لىۋىيهگه  غهربنىڭ  قىلىنغان.  ھۆكۈم 
بىرگه 2011-يىلدىكى ئهرهپ باھارىدا كاززافى ئۆلتۈرۈلۈپ، لىۋىيه ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى 

قۇرۇلغان.

تۇنىس 

تۇنىش شهرق ۋه شىمالدا ئاق دېڭىز، غهربته ئالجىرىيه، جهنۇپتا لىۋىيه بىلهن 
كىرگهن.  دهۋرىده  ئوسمان  ھهزرىتى  647-يىلى  تۇنىسقا  ئىسالمىيهت  چېگىرداشتۇر. 

1534-يىلى بارباروس ھهيرهتتىن پاشا تهرىپىدىن ئوسمانلى دۆلىتىگه قۇشۇلغان. 
1881-يىلى فرانسوزالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. تۇنىس 1956-يىلى 20-
پايتهختى  دۆلهتنىڭ  ئېرىشكهن.  مۇستهقىللىققا  رهھبهرلىگىده  بۇرگىبا  ھهبىب  مارتتا 
تۇنىس، رهسمىي تىلى ئهرهبچه، پۇل بىرلىگى دىناردۇر. ئىقتىسادىي يېزا ئىگىلىك ۋه 
ساياھهتچىلىكنى ئاساس قىلىدۇ. بۇنىڭ بىلهن بىرگه توقۇمىچىلىق، ئاپتوموبىل ۋه 
ئۆي ئهشيا سانائىتى تهرهققى قىلغان. تۇنىسنى مۇستهقىللىققا ئېرىشتۈرگهن ھهبىب 
بۇرگىبا 1975-يىلى ئۆمۈر بۇيى دۆلهت رهئىسلىكىگه سايالنغان. ئۇ تۇنىسنى تهرهققى 
قىلغان، زامانىۋى بىر دۆلهت قىلىش ئۈچۈن بهزى ئىسالھاتالرنى ئېلىپ بارغان. لېكىن 
قىيىنچىلىقالرنى  ئىقتىسادىي  ئېغىر  دۆلهتكه  كېيىن  1980-يىلىدىن  ئىسالھاتالر  بۇ 
كهلتۈرۈپ چىقارغان. ئىسالھاتقا قارشى بولغان ئۆكتىچىلهر (مۇخالىپهت) پائالىيهتلىرىنى 
كۈچلهندۈرگهن. 1984-يىلى ئاچلىقتىن شىكايهت قىلغان بىر گۇرۇپ ئالدى بىلهن 
نامايىش قىلىپ، كېيىن ئىسيان قىلىشقا باشلىغان. بۇرگىنا بۇ ھهرىكهتلهرنى باستۇرغان 
بولسىمۇ ئهمما باش مىنىستىر زهينهل ئابىدىن ئهلى بىلهن ئارىسى ئېچىلغان. باش 
مىنىستىر زهينهل ئابىدىن ئهلى 1987-يىلى 7-نۇيابىردا ئارمىيهنىڭ ھىمايىسى بىلهن 
پارتىيلىق  كۆپ  چىققان.  ھاكىمىيهتكه  ئۆزى  چۈشۈرۈپ،  ھاكىمىيهتتىن  بۇرگىبانى 
باھارىدا  ئهرهپ  ئابىدىن  زهينهل  2011-يىلى  تىرىشىۋاتىدۇ.  قۇرۇشقا  دېمۇكراتىيه 

دۆلهتنى تهركېتىپ، ئهرهبىستانغا ئىلتىجا قىلغان.

 ئالجىرىيه

شىمالدا ئاق دېڭىز، شهرقته لىۋىيه، جهنۇپتا مالى ۋه نىگېرىيه، غهربىي جهنۇپتا 
-670 ئالجىرىيهگه  ئىسالمىيهت  تۇتىشىدۇ.  بىلهن  ماراكهش  غهربته  ماۋرىىتانىيه، 
يىلى كىرگهن. بۇ دۆلهت 1534-يىلى ئوسمانلى توپرىقىغا قوشۇلغان. 1830-يىلى 
قىسمى 1962- خهلقىنىڭ 99%  ئالجىرىيه  قىلىنغان.  ئىشغال  تهرىپىدىن  فرانسوزالر 
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يىلى 1-ئىيۇلدا ئېلىپ بېرىلغان خهلق سايلىمىدا مۇستهقىللىق تهرهپته تۇرۇپ، 132 
يىللىق فرانسوز مۇستهملىكىسىگه خاتىمه بهرگهن. 

ئالجىرىيهنىڭ  مۇسۇلماندۇر.   99% نوپۇسىنىڭ  ئالجىرىيه،  پايتهختى  دۆلهتنىڭ 
ئىقتىسادىي تهبىئى بايلىقالرنى ئاساس قىلىدۇ. نېفىت ۋه تهبىئى گاز زاپىسى ناھايىتى 

مول. 
ئالجرىيهده 1986-يىلىدىن باشالپ كۆپ پارتىلىك تۈزۈم يولغا قويۇلغان. لېكىن بۇ 
تارىختىن باشالپ دۆلهتته سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي قااليمىقانچىلىق باشلىغان. بۇنىڭغا 
ئاساسهن ئارمىيه بۇ ئهھۋالغا ئارىلىشىپ مۇقىمسىزلىقنى كونترول قىلغان بولسىمۇ لېكىن 

ئىچكى ئۇرۇشنى توختىتالمىغان.

ماراكهش پادىشاھلىقى

ماراكهش شىمالدا ئاق دېڭىز، شهرقته غهربىي سهھرا، غهربته ئاتالنتىك ئوكيان 
دۆلهت  كىرگهن.  باشلىرىدا  8-ئهسىرنىڭ  رايۇنغا  بۇ  ئىسالمىيهت  تۇتىشىدۇ.  بىلهن 
1578-يىلى ئوسمانلى تۇپراقلىرىغا قوشۇلۇپ، 16-ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ئايرىلغان. 
1912-يىلى  ئورۇنالشقان.  كېلىپ  شىمالىغا  ماراكهشنىڭ  ئىسپانىيه  19-ئهسىرده 
ماراكهش  قىلىۋالغان.  ئىشغال  ئىسپانىيه  شىمالىنى  فرانسىيه،  جهنۇبىنى  ماراكهشنىڭ 
1956-يىلى مۇستهقىللىقنى ئېالن قىلغان. دۆلهت سىياسىي پارتىلهر بىلهن بىرلىكته 

پادىشاھلىق تۈزۈم بىلهن باشقۇرۇلماقتا. 
 99% خهلقنىڭ  دىرھهمدۇر.  بىرلىگى  پۇل  رابات،  پايتهختى  ماراكهشنىڭ 

مۇسۇلماندۇر. 
نادىر  يېتىدىغان  ئۆزىگه  مهھسۇالتلىرى  ئىگىلىك  يېزا  جهھهتتىن  ئىقتىسادىي 
ئافرىقا دۆلىتىدۇر. دۇنيانىڭ ئهڭ كۆپ پوسفات زاپىسىغا ئىگه. ماراكهشته سانائهتمۇ 

تهرهققى قىلماقتا. 

ماۋرىتانىيه ئىسالم جۇمھۇرىيىتى

سېنىگال،  جهنۇپتا  ئوكيان،  ئاتالنتىك  غهربته  ئالجىرىيه،  ۋه  ماراكهش  شىمالدا 
شهرقته مالى بىلهن تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. ئىسالمىيهت ماۋرىتانىيهگه 11-ئهسىرده كىرگهن. 
بۇ يهر ئۇزۇن ۋاقىتقىچه مۇسۇلمانالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا قالغان. ماۋرىتانىيه 20-
ئهسىرنىڭ باشلىرىدا فرانسوزالر تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغاندىن كېيىن 1960-يىلى 

28-نۇيابىردا مۇستهقىللىققا ئېرىشكهن. 
بىرلىگى  پۇل  ئهرهبچه،  تىلى  رهسمىي  نۇۋاكشۇت،  پايتهختى  ماۋرىتانىيهنىڭ 

ماۋرىتانىيه ئوئۇياسىدۇر. نوپۇسى 1.800.000. نوپۇسىنىڭ ھهممىسى مۇسۇلماندۇر. 
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داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىدىغان ھهربىي ئۆزگىرىشلهر تۈپهيلىدىن دۆلهتته سىياسى 
بېلىقچىلىقنى  ۋه  چارۋىچىلىق  ئىگىلىك،  يېزا  ئىقتىسادىي  ساقلىنالمىغان.  مۇقىملىق 

ئاساس قىلىدۇ. 

غهربىي سهھرا 

غهربىي سهھرا غهربىي شىمالدا ئاتالنتىك ئوكيان قىرغىقىدا 267.000 كۇۋادىرات 
كىلومېتىر تۇپراققا ئىگه. دۆلهت دۇنيانىڭ مول فوسفات زاپىسىغا ئىگه بولۇپ، 1976-
يىلىغىچه ئىسپانىيهنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا قالغان. بۇ ۋاقىتتا قوشنىلىرى ماراكهش، 
ئالجىرىيه ۋه ماۋرىتانىيه بۇ يهرنى ئۆز تۇپراقلىرىغا قۇشۇش ئۈچۈن تاالشقان. ماراكهش 
بۇ رايۇندا ھهققى بارلىقىنى جاكارالپ، 1975-يىلى غهربىي سهھراغا قاراپ «يېشىل 
سهھرادىن  غهربىي  ئىسپانىيه  1976-يىلى  باشلىغان.  ھهرىكهت  بىر  نامىدا  قهدهم» 

چېكىنگهندىن كېيىن ماراكهش بۇ يهرنى ئۆز زېمىنىغا قېتىۋېلىشقا تىرىشقان. 
كهلگهن.  خهلقىدىن  ئۆز  سهھرانىڭ  غهربىي  قارشىلىق  قاتتىق  ئهڭ  ماراكهشكه 
مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشنى تهلهپ قىلىدىغان پولسارىئۇ فرونتى، ئالجىرىيهنىڭ قوللىشى 
بىلهن كۈرهشكه ئاتالنغان. بۇنىڭ بىلهن غهربى سهھرا ئهرهب دېمۇكراتىك جۇمھۇرىيىتى 
تونۇلغان.  تهرىپىدىن  دۆلهت  سانلىق  كۆپ  دۆلهت  بۇ  جاكارلىغان.  قۇرغانلىقىنى 
تهشهببۇسلىرى  ئىگىدارچىلىق  ئۈستىدىكى  سهھرا  غهربىي  دلهتلهرنىڭ  قوشنا  لېكىن 
ماراكهش بىلهن پولسارىئۇ فرونتى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش بىرلهشكهن  توختىمىغان. 
كېلىشىم  1991-يىلىدىكى  ئىمزاالنغان  بىلهن  تهشهببۇسى  تهشكىالتىنىڭ  دۆلهتلهر 
بىلهن توختىتىلغان. خهلق سايلىمى ئېلىپ بېرىاللمىغان. بۇ سهۋهپتىن غهربىي سهھرا 

مهسىلىسى ھازىرغىچه تولۇق ھهل قىلىنىپ بواللمىدى. 

ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي ئافرىقا دۆلهتلىرى

سودىگهرلهر  مۇسۇلمان  8-ئهسىرده  ئافرىقىغا  جهنۇبىي  ۋه  ئوتتۇرا  ئىسالمىيهت 
ۋه دېڭىزچىالر ئارقىلىق كىرىپ، تىزلىكته تارقىلىشقا باشلىغان. تارىختا قاراتهنلىك 
مۇسۇلمانالر ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي ئافرىقىدا كۆپلىگهن دۆلهتلهرنى قۇرغان. 19ـ ئهسىرده 
ئهنگلىيه، فرانسىيه، گولالندىيه، گېرمانىيه، پورتۇگالىيه ۋه بېلگىيه قاتارلىق غهرب 
ۋه  ئوتتۇرا  قىلغان.  ئىشغال  قىسمىنى  كۆپ  رايۇننىڭ  بۇ  دۆلهتلهر  مۇستهملىكىچى 
مۇستهملىكىچىلهرگه  ئوخشاش  مىللهتلهرگه  دۇنيادىكى  خهلقلىرى  ئافرىقا  جهنۇبىي 
قولغا  مۇستهقىللىقىنى  يېرىمىدا  ئىككىنچى  20-ئهسىرنىڭ  قىلىپ  كۈرهش  قارشى 
ياۋروپالىق  خهلقلىرى  ئافرىقا  بولغان  باغلىق  ئادهتلىرىگه  ئهنئهنىۋى  كهلتۈرگهن. 
مۇستهملىكىچىلهر ۋه مىسىئونېرالرنىڭ بېسىمىغا قارىماي مىللى، دىنىي كىملىكلىرىنى 

قوغداشقا تىرىشىۋاتىدۇ. 
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قىسمىنى  ئىككى  ئۈچته  خهلقلهرنىڭ  ياشاۋاتقان  ئافرىقىدا  جهنۇبىي  ۋه  ئوتتۇرا 
مۇسۇلمانالر تهشكىل قىلىدۇ. مۇسۇلمانالر كۆپ ساندا بولغان دۆلهتلهر: بوركىنافاسو، 
جىبوتى، چاد، گابۇن، گامبىيه، گىنه، لىبهريا، مالى، نىگېر، نىگېرىيه، سېنىگال، 
بهنىن،  دۆلهتلهر:  بولغان  سانلىق  ئاز  مۇسۇلمانالر  قاتارلىقالردۇر.  سۇدان  سومالى، 
ئهتۇپيا، فىلدىشى قىيسى، گانا، گىنهبىسسهئۇ، كامهرۇن، كېنىيا، كونگۇ، مۇزامبىك، 

سىررهلهئۇنا، تانزانىيه، توگۇ، ئۇگاندا ۋه زائىرهدۇر. 
ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي ئافرىقا دۆلهتلىرىنىڭ ئاساسلىق مهسىلىلىرى تۆۋهندىكىچه:

ئىقتىسادىي  مهسىلىلىرى  ئاساسلىق  دۆلهتلهرنىڭ  رايۇندىكى  بۇ  كۈنىمىزده 
نۇپۇش  ئۆزگىرىش،  ھهربى  ئۇرۇشلىرى،  قهبىله  مهسىلىلىرى،  چېگرا  نامراتلىق، 
كۆپىيىشىنىڭ تىزلىكى، قۇرغاقلىق ۋه ئاچلىقتۇر. يۇقىرقىدهك قېيىنچىلىقالر بولسىمۇ 
ئهمما ئافرىقا قىتئهسىنىڭ مول يهر ئاستى بايلىقى ۋه ئىنسان كۈچى بۇ مهسىلىلهرنى 

ھهل قىالاليدۇ. 
بۇ دۆلهتلهر سىياسى مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگهن بولسىمۇ لېكىن ئىقتىسادىي 
جهھهتتىن ناھايىتى ئاجىز. چۈنكى تهبىئى بايلىقلىرى مۇستهملىكىچى كۈچلهر تهرىپىدىن 
بۇالڭ-تاالڭ قىلىنغان. يېڭى دهۋرىده ئىقتىسادىي تهرهققىياتنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 
تىرىشماقتا. بۇ ئۆز ئهھۋالىغا ئۇيغۇن سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي سىستېمىالرنى قورۇش 

بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرااليدىغانلىقى مۇمكىن كۆرۈلمهكته. 
ئافرىقىنىڭ ئهڭ چوڭ مهسىلىلىرىدىن بىرى ئاچلىقتۇر. ئاچلىق 1973، 1974 ۋه 
1985، 1986-يىللىرىدا كهڭ خهلق ئاممىسىنى تهھدىت ئاستىغا ئالغان. 200 مىليۇن 
خهلق ئاچلىق گىرداۋىغا دۇچ كهلگهن. ئاچلىق ۋه ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقالرنىڭ ئالدىنى 
ئېلىش ئۈچۈن يهرلىك ھاكىمىيهت ۋه بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى تىرىشچانلىق 

كۆرسهتمهكته. 

سۇداندىكى شىمال-جهنۇپ توقۇنىشى 

شىمالدا  سۇداندا،  بولغان  بىرى  دۆلهتلىرىدىن  بۈيۈك  ئهڭ  ئافرىقىنىڭ  ئوتتۇرا 
سۇدان  ياشايدۇ.  نېگېرالر  ئانىمىسىت  ۋه  خرىستىئان  جهنۇپتا  ئهرهبلهر،  مۇسۇلمان 
1956-يىلى مۇستهقىللىققا ئىرىشىش بىلهن جهنۇپتىكى نېگىرالر بۆلگۈنچىلىك قىلىشقا 
باشلىغان. ئۇالر جهنۇپتىكى نېفىتنى شىمالغا ئاققۇزۇشنى بىر جهھهتتىن مۇستهملىكه 
دهپ قارىغان. 1983-يىلى مهركىزىي ھۆكۈمهتنىڭ جهنۇپنى ئۈچكه ئايرىشى بىلهن 
قۇراللىق توقۇنۇش باشلىغان. 1985-يىلى سۇداندا يۈز بهرگهن ئاچلىقتا جهنۇپ كۆپ 
ھۆكۈمىتى  سۇدان  تىزالتقان.  سۈرئىتىنى  ئۇرۇش  ئىچكى  ئهھۋال  بۇ  تارتقان.  زىيان 
1988-يىلى ئىسيانچىالر بىلهن تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزالىغان. بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته 

دۆلهتته سىياسى ۋه ئىجتىمائىي مۇقىمسىزلىق داۋامالشماقتا.
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ئهرىتره ۋه ئهتۇپيا كېلىشمهسلىگى

مهككه  مۇسۇلمانالر  دهۋرىده  ئهلهيھىسساالم  پهيغهمبهر  (ھهبهشىستان)  ئهتۇپيا 
ئهتۇپيا  دۆلهت.  بىر  قىلغان  ئىلتىجا  ئۈچۈن  قۇتۇلۇش  زۇلمىدىن  مۇشرىكلىرىنىڭ 
1941-يىلى  قېلىپ،  مۇستهملىكىده  ئوخشاش  دۆلهتلىرىگه  باشقا  ئافرىقىنىڭ 
مۇستهقىللىققا ئېرىشكهن. لېكىن ئهتۇپيا 1945-يىلىدىن باشالپ مۇسۇلمان بىر دۆلهت 
يهرنى  بۇ  باشلىغان.  قىلىشقا  تهلهپ  ھهققى  ئىگىدارچىلىق  ئۈستىده  ئهرىتره  بولغان 
1952-يىلى تۇپراقلىرىغا قوشقان. بۇنىڭغا قارشى ئهرىتره ئازادلىق فرونتى قۇراللىق 

كۈرهش قىلىپ، 1991-يىلى مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرگهن. 

سومالىدا ئىچكى ئۇرۇش ۋه ئاچلىق

چېگرا  بىلهن  ئهتوپيا  كېيىن  ئېرىشكهندىن  مۇستهقىللىققا  1960-يىلى  سومالى 
توقۇنۇش بىلهن بىرلىكته بۆلگۈنچى پارتىزانالر بىلهنمۇ كۈرهش قىلىشقا مهجبۇر قالغان. 
1988-يىلى بۆلگۈنچى پارتىزانالر پايتهخت مۇگادشۇنى ئىشغال قىلىپ ھاكىمىيهتنى 
دۆلهتنى  1992-1993-يىلى  ئۇرۇش  ئىچكى  باشلىغان  بىلهن  بۇنىڭ  تارتىۋالغان. 
ئاچلىق گىرداۋىغا مۇپتىال قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسهن ب د ت تىنچلىق قىسمى ئهۋهتكهن. 
بۇ قىسىمغا قېتىلغان تۈرك ئارمىيسى 1994-يىلى قايتىپ كهلگهن. لېكىن سومالىدىكى 

توقۇنۇش كۈنىمىزگىچه داۋاملىشىۋاتىدۇ. 

3. بالقان ۋە ياۋروپا دۆلهتلىرىدىكى مۇسۇلمانالر
باشالپ  14-ئهسىردىن  ئوسمانلىالر  يهتكۈزگهن.  تۈركلهر  ئىسالمىيهتنى  بالقانغا 
بالقان رايۇنىنى ھاكىمىيهت ئاستىغا ئالغان. 
مۇسۇلمانالر  بالقاندا  باشالپ  تارىختىن  بۇ 
رايۇندا  بۇ  قىلغان.  تهشكىل  خهلقنى  بىر 
ئاناتولىيهدىن  تارقىلىشىدا  ئىسالمىيهتنىڭ 
رولى  بۈيۈك  مۇتهسهۋۋۇپالرنىڭ  تۈرك  بارغان 
بولغان. كۈنىمىزده بالقاندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
بىر قىسمى ئاناتولىيهدىن بارغان تۈركلهر، بىر 
قىسمى ئىسالمىيهتنى قوبۇل قىلغان بوشناك، 
ئالبان ۋه ماكېدونالردۇر. بالقان مۇسۇلمانلىرى 
بوسنا-ھهرسهك ۋه ئالبانىيهده كۆپ سانلىق، 
بۇنىڭ  ھالهتته.  سانلىق  ئاز  ماكېدونيادا 
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مهلۇم  دۆلهتلهرده  قاتارلىق  يۇگۇسالۋىيه  ۋه  بۇلغارىستان  گرېتسىيه،  بىرگه  بىلهن 
نىسبهتته مۇسۇلمانالر مهۋجۇد. 

1. ئالبانىيه

ئالبانىيه شىمال ۋه شهرقىي شىمالىدا يۇگۇسالۋىيه (قاراداغ) كوسوۋا، شهرقىده 
ماكىدونىيه، جهنۇبى گرېتسىيه، غهربى ئادرىئاتىك دېڭىزى بىلهن تۇتۇشىدىغان بىر 
بۇلغارالر  ۋه  ئىمپېراتۇرلۇقى  ۋىزانتىيه  ۋاقىتالردا  كۆپ  بويىچه  تارىخ  يهر  بۇ  دۆلهت. 
تهرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان. بۇ دۆلهت 1479-يىلى فاتىھ سۇلتان مهھمهت تهرىپىدىن 
-16 قىسمى  كۆپ  ئالبانالرنىڭ  قۇشۇلغان.  دۆلىتىگه  ئوسمانلى  قىلىنىپ،  فهتىھ 
قوبۇل  ئىسالمىيهتنى  ئۆزلىگىدىن  ئۇچرىماي  بېسىمغا  بىر  ئوتتۇرىلىرىغىچه  ئهسىرنىڭ 
قىلغان. ئالبانىيه 1912-يىلى 28-نۇيابىردا ئوسمانلىدىن ئايرىلىپ مۇستهقىللىقىنى 
سىربىستانغا  كوسۇۋا  بولغان  ئالبان  قىسمى  كۆپ  نوپۇسىنىڭ  لېكىن  قىلغان.  ئېالن 

قالغان. 
تهرىپىدىن  گېرمانىيه  كېيىن  ئىتالىيه،  ئىلگىرى  ئۇرۇشىدىن  2-دۇنيا  ئالبانىيه 
ئىشغال قىلىنغان. ئهنۋهر خوجا ۋه مهھمهت شهھۇ رهھبهرلىگىده ئىشغالدىن قۇتۇلۇپ، 
1946-يىلى سوتسىيالىسىت بىر خهلق جۇمھۇرىيىتى قۇرغان. ئالبانىيه 1980 -يىلى 
بۇ  ئۇچرىغان.  تهسىرىگه  ئۆزگىرىشلهرنىڭ  كهلگهن  مهيدانغا  تهشكىالتىدا  ۋارشاۋا 
ۋاقىتتا 1985-يىلى ئهنۋهر خوجىنىڭ ئۆلىشى بىلهن ئالبانىيهده يېڭى دهۋر باشلىغان. 
1992-يىلىدىكى سايالم بىلهن سوتسىيالىست تۈزۈمدىن دېمۇكراتىك تۈزۈمگه ئۆتكهن. 

ئىقتىسادىي ۋه دىنىي ئىبادهتلهردىمۇ ئهركىنلىككه ئىگه بولغان. 
دۆلهتنىڭ رهسمىي تىلى ئالبانچه. پايتهختى تىرانا، مۇھىم شهھهرلىرى دۇررهس، 

ئىسكودرا ۋه ئهلبهساندۇر. 
ئالبانىيهده تهبىئى بايلىقالر: خروم، مىس، تۆمۈر، كۆمۈر، ئورماندۇر. ئىقتىسادىي 
يېزا ئىگىلىكنى ئاساس قىلىدۇ. ئاساسلىق يېزا ئىگىلىك مهھسۇالتلىرى: پاختا، تاماكا، 
نېفىت-خېمىيه،  تۈرلىرى:  سانائهت  ئاساسلىق  ئاپتاپپهرهستۇر.  ۋه  قۇمۇشى  شىكهر 

مېتاللورگىيه، ئهينهكچىلىك ۋه يىنىك سانائهت. 
تۈركىيه بىلهن ئۇزۇن تارىخى، ئىجتىمائىي ۋه مهدهنىي ئورتاقلىققا ئىگه. تۈركىيه 

بىلهن ئالبانىيه ئوتتۇرىسىدا كېيىنكى يىلالردا مۇناسىۋهت تهرهققى قىلماقتا. 

2. بوسنا-ھهرسهك جۇمھۇرىيىتى 

بوسنا بالقاننىڭ يهرلىك خهلقىدۇر. ئىللىرىئا مهنبهلىك بوسنا كهلىمىسى ئهينى 
دۆلهتنىڭ  كېيىن  ئىسىم  بۇ  چىققان.  كېلىپ  دهريادىن  ئاتىلىدىغان  بىلهن  ئىسىم 
كهڭرى شىمالى رايۇنى ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن. دوك مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان ھهرسهك 
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ئىسمى 15-ئهسىرده پهيدا بولغان. بوشناكالر ئۇزۇن ۋاقىت ۋىزانتىيه ۋه سىرىپالرنىڭ 
1463-يىلى  ئىلگىرلهپ  بالقانالردا  دۆلىتى  ئوسمانلى  ياشىغان.  ئاستىدا  ھاكىمىيىتى 

بوسنانى، 1483-يىلى ھهرسهكنى فهتىھ قىلغان. 
بىر  پهرقلىق  ئورتودوكىسالردىن  ۋه  كهچۈرىدىغان  تۇرمۇش  يېزىالردا  كۆپىنچه، 
ئاتايدۇ.  دهپ  بۇگومىن  ئۆزىنى  بوشناكالر  بولغان  ئىگه  ئهقىدىسىگه  خرىستىئانلىق 
كهچۈرگهن  تۇرمۇش  شارائىتالردا  قىيىن  قىلغان.  زۇلۇم  بوگۇمىنالرغا  سىرىپالر، 
بوسنالىقالر ئوسمانلىالرنى قىزغىن قارشى ئالغان. بوشناكالر ئوسمانلى ھاكىمىيىتى ۋه 
ئىسالمىيهتنىڭ ئهقىده سىىستېمىسىدىن تهسىرلىنىپ، بىر قىسمى مۇسۇلمان بولغان. 
بۇالرغا بوشناك دېيىلگهن. بوشناكالر ئوسمانلى دۆلىتىنىڭ ئهسلى ئهزاسى ھالىتىگه 

كهلتۈرلۈپ، ھاكلىمىيهتته مۇھىم ۋهزىپىلهرده ئولتۇرغان. 
بوسنا-ھهرسهك 19-ئهسىرنىڭ ئاخىرقى چارهك يىلىدا غهربنىڭ قولىغا ئۆتكهن. 
كېلىشىمى،  بېرلىن  ئىمزاالنغان  1818-يىلىدا  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  روس  ئوسمانلى 
بىلهن  كېلىشىم  بۇ  قويغان.  ئوتتۇرىغا  قارارالر  يېڭى  ھهققىده  ئهھۋالى  رايۇننىڭ  بۇ 
بىلهن  شهرتى  بولۇش  باغلىق  دۆلىتىگه  ئوسمانلى  رهھبهرلىگى  بوسنا-ھهرسهكنىڭ 
ئاۋىستىرىيه-ۋىنگىرىيه  بېرىلگهن.  ئىمپېراتۇرلقىغا  ئاۋىستىرىيه-ۋىنگىرىيه  ۋاقىتلىق 
ئىمپىراتۇرلۇقى 1908-يىلى بوسنا-ھهرسهكنى تۇپراقلىرىغا قوشقان. كېلېچىگىدىن كۆپ 
ئهندىشهلهنگهن مۇسۇلمانالر بۇ قاراردىن كېيىن تۈركىيهگه كۆچۈپ كهلگهن. بوسنا-
ھهرسهك 1918-يىلى سىرىپ-خىرۋات سىلوۋهن بىرلهشمه پادىشاھلىقىغا قوشۇلغان. 
تىتو  كېيىن  ئۇرۇشىدىن  2-دۇنيا  باغالنغان.  خىرۋاتىستانغا  1941-1945-يىللىرىدا 
رهھبهرلىگىده قۇرۇلغان يۇگوسالۋىيه فېدېراتسىيونى قۇرغۇچى جۇمھۇرىيهتلهر ئارىسىدا 

يهر ئالغان. 
بوسنا-ھهرسهكته ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، دىن مهنبهلىك ئۈچ مهدهنىيهت 
ئورتودوكىس  سىرىپالر  مهدهنىيىتىنى؛  ئىسالم  تۈرك  مۇسۇلمانالر  شهكىللهنگهن. 
ۋىزانتىيه سىالۋ مهدهنىيىتىنى؛ خىرۋاتالر كاتولىك مهدهنىيىتىنى قوبۇل قىلغان. كۆپ 
مهدهنىيهتنىڭ شهكىللىنىشى بىر ئاالھىدىلىك بولماي ئهكسىچه داۋاملىق ئىچكى ئۇرۇش 

ۋه ئېتنىك توقۇنۇشالرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان. 
يۇگۇسالۋىيه 1990-يىلى پارچىلىنىشقا قاراپ يۈزلهنگهنده باشقا جۇمھۇرىيهتلهرگه 
ئوخشاش بوسنا-ھهرسهكمۇ 1991-يىلى مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلغان. يۇگۇسالۋىيه 
يۇگوسالۋىيهگه  سىرىپالرنىڭ  ئىچىدىكى  دۆلهت  سىرىپلىرى  بوسنا  ۋه  ھۆكۈمىتى 
باغالنغانلىقىنى ئېالن قىلغان. بۇنىڭغا ئاساسهن بوسنا-ھهرسهكتىكى سىرىپالر بىلهن 
مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا ئۇرۇش باشلىغان. يۇگۇسالۋىيه ئارمىيسى سىرىپالرغا ياردهم 
قهتلىئام  سىرىپالر  باشالپ  بۇنىڭدىن  كىرگهن.  بوسنا-ھهرسهككه  ئۈچۈن  بىرىش 
قىلىشقا باشلىغان. بۇ ۋاقىتتا ئۇرۇش بىر مهدهنىيهت ۋه ھازارات قهتلىئامىغا ئايالنغان. 
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كۆۋرۈك  مهدرىسه،  جامى،  ساندا  كۆپ  ئائىت  مهدهنىيىتىگه  ئىسالم  تۈرك  سىرىپالر 
كۈتۈپخانىسىنى  يازمىالر  قول  ئىسالمى  بوسنادىكى  ساراي  بىلهن  ئىمارهتلهر  قاتارلىق 

يىقىپ كۆيدۈرگهن. 
خهلقئارا جهمئىيهت بۇ قهتلىئامنى توختىتىشتىن بىر مۇددهت چېكىنگهن. تۈركىيه 
بىر  تىرىشچانلىقى  ھهققىدىكى  ئورنىتىش  تىنچلىق  دۆلهتلىرىنىڭ  ئىسالم  باشقا  ۋه 
نهتىجه بهرمىگهن. ئاخىردا 1993-يىلى ب د ت بوسنا-ھهرسهككه تىنچلىق قىسمى 
قىسىمالر  بۇ  قېتىلغان.  تۈركىيهمۇ  بىلهن  قارارى  ت  د  ب  قىسىمغا  بۇ  ئهۋهتكهن. 
ئۆز  بىلهن  بوشناكالر  خىرۋاتالر  ۋاقىتتا  بۇ  توختىتالمىغان.  قهتلىئامىنى  سىرىپالرنىڭ 
ئىشغالىدىكى  سىرىپالرنىڭ  1995-يىلى  بىرلىشىپ  تهرهپ  ئىككى  كېلىشكهن.  ئارا 
بهزى رايۇنالرنى قايتۇرۋالغان. بۇ ۋاقىتتا ئامېرىكا ۋه ناتو (شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى 

تهشكىالتى)نىڭ مۇزاكىرىلىرى نهتىجه بهرگهن. 
1995-يىلى 21-نۇيابىر ئامېركىنىڭ دېڭىز بازىسى دايتۇندا ۋه 1995-يىلى 14-
دېكابىر پارىژدا بۈيۈك بىر مۇراسىم بىلهن ئىمزاالنغان تىنچلىق كېلىشىمى بىلهن ئۇرۇش 
بىرى  ئاستىدا  نامى  جۇمھۇرىيىتى  بوسنا-ھهرسهك  بىلهن  كېلىشىم  بۇ  توختىتىلغان. 
بوشناك ۋه خىرۋاتالرغا ئائىت بوسنا ھهرسهك-فېدېراتسىيونى، يهنه بىرى سىرىپالرغا 

ئائىت سىرىپ جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغان. 
شهرقىي  خىرۋاتىستان،  غهربته  قوشنىلىرى:  جۇمھۇرىيىتىنىڭ  بوسنا-ھهرسهك 
جهنۇپتا قاراداغ، شهرقته سىربىستاندۇر. دۆلهتنىڭ پايتهختى ساراي بوسنادۇر. مۇھىم 

شهھهرلىرى: تۇزال، موستار، زهنىجا، بىھاق ۋه گوراقدهدۇر. 
بىرلىگى  پۇل  سىرىپچىدۇر.  ۋه  خىرۋاتچه  بوشناكچه،  تىلى  ھهرسهكنىڭ  بوسنا 
خرىستىئانلىق  ئىسالمىيهت،  دىنىي  كوناسى،  خىرۋات  ۋه  دىنارى  بوسنا-ھهرسهك 

(ئورتودوكىس ۋه كاتولىك)تۇر. ئىقلىمى قۇرۇقلۇق ئىقلىمىدۇر. 
ۋه  قوغۇشۇن  مهرمهر،  كۆمۈر،  تاش  بايلىقلىرى:  تهبىئى  بوسنا-ھهرسهكنىڭ 
ماكا  قۇناق،  بۇغداي،  ئۈزۈم،  مهھسۇالتلىرى:  ئىگىلىك  يېزا  ئاساسلىق  مانگاندۇر. 
ۋه  ئاياق  سايمانلىرى،  ياغاچ  پوالت-تۆمۈر،  تۈرلىرى:  سانائهت  ئاساسلىق  چامغۇ. 

توقۇمىچىلىقتۇر. 
ئۇزۇن ۋه باي مهدهنىيهتكه ئىگه بولغان تۈركىيه بىلهن بوسنا-ھهرسهك مۇناسىۋىتى 

كۈندىن كۈنگه-كۈچلهنمهكته. 

3. بۇلغارىيه ۋه گرېتسىيهدىكى مۇسۇلمان تۈركلهر

بۇلغارىيه ئوسمانلى ھاكىمىيىتىده 500 يىل قالغان. بۇ ۋاقىت ئىچىده بولۇپمۇ 
بۇلغارىيهگه  شىمالىي  غهربىي  ۋه  شىمال  شهرقىي  تۈرك  ساندا  كۆپ  ئاناتولىيهدىن 
يهرلهشكهن. بۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ رايۇنالردا ئىلگىرىكى دهۋرىلهردىن قالغان تۈركلهرمۇ 
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بار ئىدى. بۇلغارىيهدىكى تۈركلهر مىللى كىملىگىنى ساقالپ قېلىش بىلهن بىرگه بۇ 
تۇپراقالرنى بىر تۈرك ۋهتىنىگه ئايالندۇرغان. ئوسمانلى دۆلىتى بۇ يهردىن چېكنىپ 

چىققان ۋاقتىدا تۈركلهرنىڭ نوپۇسى 1.500000 ئهتراپىدا ئىدى. 
بۇلغارىستان 1908-يىلى ئوسمانلىدىن ئايرىلىپ مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلغان. 
2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن سوتسىيالىست قۇتۇپقا قېتىلغان. بۇلغارىيه مۇستهقىلىققا 
ئۇرۇنغان.  چىقىرىشقا  بۇلغارىيهدىن  تۈركلهرنى  يهردىكى  بۇ  كېيىن  ئېرىشكهندىن 
مهدهنىي  ۋه  ئىقتىسادىي  سىياسىي،  تۈركلهرنىڭ  دهۋرىده  سوتسىيالىسىت  بولۇپمۇ 
ھوقۇقلىرىغا چهكلىمه قويۇپ، تۈرك نوپۇسىنى كۆچۈشكه مهجبۇرلىغان. بۇنىڭ بىلهن 
ئوتتۇرىىسىدا  تۈركىيه  ۋه  بۇلغارىيه  1950-يىلى  ئهگىشىپ  ئېغىرلىشىشغا  بېسىمنىڭ 
كۆچمهنلىك كېلىشىمى ئىمزالىنىپ 1968-يىلىغا قهدهر يېرىم مىليۇندىن كۆپ تۈرك 
تۈركىيهگه كۆچۈپ كهلگهن. بۇلغار ھۆكۈمىتى 1985-يىلى تۈركچه ئوقۇشنى چهكلهپ، 
تۈركلهرنى  قويۇپ،  چهكلىمه  ئىبادهتلهرگه  ئالماشتۇرۇپ،  مهجبۇرى  ئىسمىنى  تۈرك 
ئاسلىمىالتسىيه قىلىشقا تىرىشقان. بۇلغارالشتۇرۇشقا قارشى چىققان تۈرك يېزىلىرىنى 
ھهربى قىسىمالر بىلهن قورشاۋغا ئالغان. بۇ زۇلۇمالرغا بهرداشلىق بېرهلمىگهن 300.000 

تۈرك تۈركىيهگه كۆچۈشكه مهجبۇر بولغان. 
بۇلغارىيه 1990-يىلى سوتسىيالىسىت تۈزۈمگه خاتىمه بېرىپ دېمۇكراتىك تۈزۈمگه 
بېرىلىپ  قايتۇرۇپ  ھهقلهر  مهدهنىي  ۋه  ئىجتىمائىي  سىياسىي،  دهۋرىده  بۇ  ئۆتكهن. 
تۈركلهر ئۈستىدىكى زۇلۇم توختىتىلغان. يېڭى دهۋرىده تۈركلهر دۆلهتنىڭ سىياسىي ۋه 

ئىقتىسادىي تۈزۈمىگه قاتنىشىشقا تىرىشماقتا. 
تۈرك  ساندا  كۆپ  گرېتسىيهگه  قالغان  ھاكىمىيىتىده  تۈرك  يېقىن  ئهسىرگه  بىر 
تىنچلىق  لوزان  1923-يىلى  قىسمى  بىر  تۈركلهرنىڭ  يهردىكى  بۇ  ئورۇنالشقان. 
كېلىشىمىگه ئاساسهن تۈركىيهدىكى رۇمالر بىلهن ئالماشتۇرۇلغان. غهربى تىراكيا تۈركلىرى 
بىلهن ئىستانبۇل رۇملىرى بۇنىڭ سىرتىدا قالغان. لوزان تىنچلىق كېلىشىمى ئهينى 
ۋاقىتتا تۈركىيه ۋه گرېتسىيهنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهرگه ئوخشاش ھهق بېرىلىشىنى 
تهلهپ قىلغان. گرېتسىيه بۇ تهلهپنى رهت قىلىپ تۈركلهرنى ئىزىدىغان بىر سىياسهت 
ۋه  مهدهنىي  ئوقۇش،  تىل،  ئانا  تۈركلهرنىڭ  بىلهن  ئۆتىشى  ۋاقىتنىڭ  يۈرگۈزگهن. 
بويىچه  كېلىشى  تىنچلىق  لوزان  گرېتسىيه  يهنه  بهرمىگهن.  ھهقلىرىنى  ئىجتىمائىي 
پائالىيهت ئېلىپ بارىدىغان مۇپتىلىكلهرگه چهكلىمه قويغان. گرېتسىيه ھۆكۈمىتى تۈرك 
تۇپراقلىرىنى دۆلهتلهشتۈرۈش، تۈركلهرگه باج قۇيۇش ۋه ئىشلهپچىقارغان سۈپهتلىك 
تاماكىنى ناھايىتى ئهرزان باھادا سېتىۋېلىش قاتارلىق ئىقتىسادىي بېسىمالرنى قىلغان. 
مهسىلىلهرده  قاتارلىق  سىپروس  ۋه  ئاراللىرى  ئهگه  سىياسىتى  بۇ  گرېتسىيهنىڭ 
تۈركىيه بىلهن مۇناسىۋىتى بۇزۇلغان دهۋىرىلهرده تۈركلهر ئۈستىدىكى بېسىم تېخىمۇ 

كۈچهيگهن. 



255

دۇنياسى ئىسالم  كۈنىمىز   

مىللى  تۈركلىرى  تىراكيا  غهربى  قورقمىغان  زۇلمىدىن  ھۆكۈمىتىنىڭ  گرېتسىيه 
كىملىگىنى قوغداپ، ئۇ يهرده قېلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. كۈنىمىزده بۇ رايۇندىكى تۈركلهر 

گۈمۈلجىنه، ئىسكهنجه ۋه دىمهتۇكا قاتارلىق مۇپتىلىكلهر بىلهن خىزمهت قىلماقتا. 

4. غهربىي ياۋروپادىكى تۈرك ۋه مۇسۇلمان خهلقلهر

كۈنىمىزده غهربى ياۋروپادا مىليۇندىن كۆپ مۇسۇلمان ياشاۋاتىدۇ. بۇالرنىڭ بىر 
قىسمى چهتئهللىك، بىر قىسمى يهرلىك مۇسۇلمانالردۇر. كۆپىنچىسى بۇرۇنقى مۇستهملىكه 
قىلىنغان ئىسالم دۆلهتلىرىدىن، ئوقۇش، ئىش ۋه خىزمهت قاتارلىق سهۋهپلهر بىلهن 
بۇنىڭ  يهرلهشكهن.  يهرلهرگه  بۇ  ئۆتۈپ  پۇخرالىققا  مۇسۇلمانالر  چهتئهللىك  كهلگهن 
غهربى  بار.  مۇسۇلمانالرمۇ  بارغان  بولۇپ  ئىشچى  ئوخشاش  تۈركلهرگه  بىرگه  بىلهن 
تاپىدۇ.  تهركىپ  ياۋروپالىقالردىن  يهرلىك  قىسمى  بىر  مۇسۇلمانالرنىڭ  ياۋروپادىكى 
ئىنسانالر  كۆپلىگهن  يىلى  ھهر  تارقالماقتا.  تىزلىكته  ياۋروپاغا  غهربىي  ئىسالمىيهت 

ئىسالمغا كىرىۋاتىدۇ. 
ئومۇمىي جهھهتتىن بۇ دۆلهتلهرده ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالر ئىقتىسادىي ۋه مهدهنىي 
ئهركىنلىك  بهرگهن  ئۆزىگه  دۆلهتلهرنىڭ  ياشاۋاتقان  قىلغان.  تهرهققى  جهھهتتىن 
مۇھىتى ئىچىده دىنىي ۋه مىللى كىملىكلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ھهر خىل تهشكىالتالر 

ئهتراپىدا بىرلهشكهن. 
كۆپ  بۇالردىن  بار.  مۇسۇلمانالر  ھهممىسىده  دۆلهتلهرنىڭ  ياۋروپادىكى  غهربىي 
قىسقىچه  ھهققىده  گېرمانىيه  ۋه  فرانسىيه  ئهنگىلىيه،  ياشاۋاتقان  مۇسۇلمانالر  ساندا 

توختىلىمىز. 
ئهنگىلىيهده يهرلىك ۋه چهتئهللىك بولۇپ تهخمنهن 1.500.000 مۇسۇلمان بار. 
چهتئهللىك مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى پاكىستان، بېنگال، ھىندىستان، ئۇگاندا، 
كېنىيه ۋه تانزانىيهلىكتۇر. مۇسۇلمانالر بۇ يهرلهرده دىنىي جهھهتتىن بىر چهكلىمىگه 

ئۇچرىماي ھاياتىنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ.
 فرانسىيهده يهرلىك ۋه چهتئهللىك 3.000.000 مۇسۇلمان بار. بۇ رهقهم بىلهن 
مۇسۇلمانالر دۆلهتته ئىككىنچى بۈيۈك دىنىي گۇرۇپنى تهشكىل قىلىدۇ. چهتئهللىك 
ۋه  يۇگۇسالۋىيه  تۇنىس،  ماراكهش،  ئالجىرىيه،  قىسمى  كۆپ  مۇسۇلمانالرنىڭ 

تۈركىيهلىكتۇر. فرانسىيهگه تهخمىنهن ھهر يىلى 20.000 مۇسۇلمان كېلىۋاتىدۇ. 
گېرمانىيهده يهرلىك ۋه چهتئهللىك 2.000.000 مۇسۇلمان بار. مۇسۇلمانالرنىڭ 
1.500.000 تۈركتۇر. غهربى گېرمانىيه 2-دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن تۈركىيه ۋه شىمالىي 
ئافرىقا دۆلهتلىرىدىن كۆپ ساندا ئىشچى قوبۇل قىلغان. ئىككى گېرمانىيهنىڭ بىرلىشىشى 
بىلهن تۈركلهرگه ئىش تېپىش تهسلهشكهن ۋه ئىرىقچى ھۇجۇمالرغا ئۇچرىغان. بۇنىڭ 
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بىلهن بىلله گېرمانىيهده ياشاۋاتقان تۈركلهر ئانا ۋهتىنى تۈركىيهگه بولغان سۆيگۈسى 
ۋه مىللى كىملىكىنى قوغداش ئۈچۈن كۆپ ساندا تهشكىالت ئهتراپىدا توپالنغان. 

4. ئامېرىكا قىتئهسىدىكى مۇسۇلمانالر
ئىسالم  يهرلهرگىمۇ  بۇ  قارىماي  قىلىنغىنىغا  كهشىپ  يېڭى  قىتئهسى  ئامېرىكا 
ۋاقىتالردا  قهدىمقى  مۇناسىۋىتى  بولغان  بىلهن  ئامېرىكا  مۇسۇلمانالرنىڭ  كهلگهن. 
يېتىپ  قىتئهگه  بۇ  1150-يىلى  دېڭىزچىالر  مۇسۇلمان  ئهندهلۇسلۇق  باشالنغان. 
كهلگهن. ئامېرىكىنى كهشىپ قىلىش جهريانىدا تهجرىبىلىك مۇسۇلمان دېڭىزچىالردىن 

پايدىلىنىلغان. ئامېرىكىنىڭ 1897-يىلىدىكى مۇستهقىللىقىنى مهغرىپ تونىغان. 
ئامېرىكا قىتئهسىده مۇسۇلمان خهلقلهرنىڭ شهكىللىنىشى 16-ئهسىرنىڭ باشلىرىدا 
باشالنغان. ئهندهلۇستا ئىسپانيهلىكلهرنىڭ ئېغىر زۇلمىغا ئۇچرىغان مۇسۇلمانالرنىڭ بىر 
قىسمى ئامېرىكىغا بارغان. بۇنىڭ بىلهن بىرگه 17-ۋه 18-ئهسىرلهرده ئافرىقىدىن 
كۆتۈرۈلگهن قۇلالرنىڭ كۆپ قىسمىمۇ مۇسۇلمان بولغان. ئهينى شهكىلده ئامېرىكىغا 
1850-يىلىدىن باشالپ تۈركىيه، مىسىر، يهمهن ۋه سۇرىيهدىن مۇسۇلمانالر كۆچۈپ 
بارغان. كۈنىمىزده شىمالىي، ئوتتۇرا ۋه جهنۇبىي ئامېرىكىدا مىليوندىن كۆپ مۇسۇلمان 

ياشاۋاتىدۇ. 
بار.  مۇسۇلمان  ئهتراپىدا   120.000 كانادادا  دۆلهتلىرىدىن  ئامېرىكا  شىمالىي 
ئهسلىده بۇ رايۇندا كۆپ ساندا مۇسۇلمان ياشاۋاتقان دۆلهت ئامېرىكىدۇر. كۈنىمىزده 
سىرتتىن  ۋه  ئامېرىكىلىقالر)  تهنلىك  ئاق  ۋه  (قارا  مۇسۇلمانالر  يهرلىك  ئامېرىكىدا 
كېلىدىغان مۇسۇلمانالر بار. مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمى سانى 4.000.000 دۇر. سىرتتىن 
كهلگهن مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى ئىران ۋه تۈركتۇر. قالغانلىرى باشقا دۆلهتلهردىن 
كېلىۋاتىدۇ. تۈركلهرنىڭ كۆپ قىسمى بىروكلىت ۋه نېۋيوركتا ياشايدۇ. تۈركلهر قهدىمقى 

ۋاقىتالردا ئامېرىكىغا كهلگهن. 
1868-1898-يىللىرىدا كۆپ ساندا مۇسۇلمان تۈرك ئامېرىكىغا كهلگهن. 

ئامېرىكىدىكى يهرلىك مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى نېگىرالردۇر. قۇل دهپ ئېلىپ 
كېيىن  قىسمى  بىر  ئىدى.  مۇسۇلمان  ئهسلىده  قىسمى  بىر  نېگىرالرنىڭ  كېلىنگهن 

باراۋهرلىكنى تهۋسىيه قىلىدىغان ئىسالمغا كىرگهن. 
جهنۇبى ئامېرىكىدىمۇ مۇسۇلمانالر بار. بىرازىلىيهلىك مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ قىسمى 
كۆپ  مۇسۇلماننىڭ  مىليۇن   1.500.000 ئارگىنىتىنادىكى  لىۋانلىقتۇر.  ۋه  پهلهستىن 
قىسمى سۇرىيهدىن كۆچۈپ كهلگهن. يهنه بىر تهرهپتىن ۋهنېزهئۇلالدا 50.000 ئهتراپىدا 
ھىندونېزىيهلىك  سۈرىنامدىمۇ  قىرغىقىدىكى  ئوكيان  ئاتالنتىك  مۇسۇلمان،  ئهرهب 

مۇسۇلمانالر بار.



257

دۇنياسى ئىسالم  كۈنىمىز   

5. تۈركىيه بىلهن ئىسالم دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلهر

ئىسالم قۇرۇلتىيى تهشكىالتى

ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنى قېرىنداش ھېسابالپ، ئۆزئارا بىرلىك ئىچىده بولۇشنى 
تهۋسىيه قىلىدۇ. بۇ پائالىيهتلهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا ئىجرا قىلىنغان. 
تۈركلهر بۇ ھهمكارلىقنى تارىختىن بېرى داۋامالشتۇرۇپ، مۇسۇلمانالرنى بىرلىك ئىچىده 

ياشىتىشقا مۇۋهپپهق بولغان مىللهتلهردىن بىرىدۇر. 
كۈنىمىزده ئىسالم دۆلهتلىرى ئوتتۇرىسىدا بىرلىك ۋه ھهمكارلىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 
ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان مۇھىم تهشكىالتالردىن بىرى ئىسالم قۇرۇلتىيى تهشكىالتىدۇر. بۇ 
تهشكىالت ئىسالم دۇنياسىدا بىرلىك ۋه ھهمكارلىقنى تهسس قىلىش ئۈچۈن 1971-
يىلى جىدده شهھرىده قۇرۇلغان. كۈنىمىزده بۇ تهشكىالتنىڭ 55 ئهزاسى بار. تۈركىيه 
ئىسالم قۇرۇلتىيى تهشكىالتىغا تۇنجى قېتىم 1975-يىلى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىگى 
تهشكىالتنىڭ  بۇ  1976-يىلى  كېيىن  يىلدىن  بىر  تۈركىيه  قاتناشقان.  سهۋىيهسىده 
بۇ  بولغان.  ئهزا  رهسمىي  تهشكىالتقا  قىلىپ،  ساھىپخانلىق  يېغىنىغا  ئىستانبۇلدىكى 
تهشكىالتنىڭ 1981-يىلىدىكى يىغىنىغا باش مىنىستىر بۈلهنت ئۇلۇسۇي، 1984 ۋه 
ۋاقىتىن  بۇ  قاتناشقان.  ئهۋرهن  كهنان  رهئىسى  دۆلهت  يىغىنلىرىغا  1987-يىلىدىكى 
باشالپ تۈركىيه ئهڭ يۇقىرى سهۋىيهده قاتنىشىشقا باشلىغان. تۈركىيه بۇ تهشكىالتتا 
ئىقتىسادىي مهسىلىلهرگه ئهھمىيهت بهرگهن. 1980-يىلىدىن باشالپ بۇ تهشكىالت 
كۈچلهندۈرۈشكه  مۇناسىۋهتنى  ئىقتىسادىي  ئوتتۇرىسىدا  دۆلهتلىرى  ئىسالم  ئارقىلىق 
قۇرۇلتىيى  ئىسالم  يىغىندا  ئېچىلغان  كازاپالنكىدا  1984-يىلى  تۈركىيه  تىرىشقان. 
رهئىسلىكىگه  كومتېتىنىڭ  دائىمى  ھهمكارلىقى  تىجارىي  ۋه  ئىقتىسادىي  تهشكىالتى 
سايالنغان. ئىسالم قۇرۇلتىيى تهشكىالتى 2011-يىلى قازاقىستاندا ئېچىلغان يىغىندا 

ئىسمىنى ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتىغا ئۆزگهرتكهن. 

قارا دېڭىز ئىقتىسادىي ھهمكارلىقى

بۇ تهشكىالت تۈركىيهنىڭ رهھبهرلىگىده قارا دېڭىزغا چېگىرسى بولغان دۆلهتلهر 
ئوتتۇرىسىدا ئىقتىسادىي مۇناسىۋهتلهرنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن قۇرۇلغان. 1991-يىلى 
12-ۋه 13-مارتتا بۈكرهشته، 1991-يىلى 23-24-ئاپرېل سوپيادا ئېچىلغاندىن كېيىن 
1992-يىلى ئىستانبۇلدا تۇنجى قېتىم يىغىن ئاچقان. بۇ يىغىنغا تۈركىيه، ئالبانىيه، 
ئهزهربهيجان، روسىيه، ئوكرائىنا ۋه گرېتسىيه قاتناشقان. يىغىندا بۇ تهشكىالتقا ئهزا 
دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا قاتناش، ئۇچۇر، ئىستاستىكا، ئېنىرگىيه، مىتالچىلىق ۋه ساياھهت 
قاتارلىق جهھهتلهرده ھهمكارلىشىش قارار قىلىنغان. بۇ قارار ئهزا دۆلهت، ھۆكۈمهت ياكى 
دۆلهت رهئىسلىرى تهرىپىدىن 1992-يىلى 25-ئىيۇندا ئىمزاالنغان بىر كېلىشىم بىلهن 
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ئىشالر  تاشقى  ئېچىلغان  ئانتاليادا  8-9-دېكابىر  1992-يىلى  ئۆتكهن.  پائالىيهتكه 
مىنىستىرلىرى يىغىنىدا بۇ تهشكىالتنىڭ كاتىبات باشقارمىسى قۇرۇلغان. بۇ تهشكىالت 
ئاشۇرۇشقا  ئهمهلگه  مهقسىدىنى  قۇرۇلۇش  كۆرسىتىپ  پائالىيهت  ئاكتىپ  مۇددهت  بىر 
ئاكتىپچانلىقىنى  پائالىيهتلىرى  تهشكىالنىڭ  بۇ  يىلالردا  كېيىنكى  لېكىن  تىرىشقان. 

يۇقۇتۇشقا باشلىغان.

باغداد تهشكىالتى 

بۇ  بىلهن  كېلىشىم  بىر  24-فىۋرالدا  1955-يىلى  ئىراق  بىلهن  تۈركىيه 
تهشكىالتنى قۇرغان. بۇ تهشكىالتنىڭ مهقسىدى بۇ رايۇندا تىنچلىق، بىخهتهرلىكنى 
ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشىش ۋه سېۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ياۋرۇ-ئاسىيا، ئوتتۇرا شهرققه 
ئهزا  ئهنگىلىيه  ۋه  پاكىستان  ئىران،  كېيىن  تهشكىالتقا  بۇ  توسۇش.  كېڭىيىشىنى 
بولغان. 1959-يىلى ئىراقنىڭ ئهزالىقتىن چېكىنىپ چىقىشى بىلهن ئىسمىنى مهركىزى 
ئهھدى تهشكىالتى دهپ ئالماشتۇرۇپ، مهركىزىنى ئهنقهرهگه يۆتكىگهن. لېكىن ئارزۇ 
پاكىستان  كېيىن  ئىران  ئالدىدا  ئۈچۈن  بولمىغانلىقى  ھاسىل  مۇۋاپپىقىيهت  قىلىنغان 

ئهزالىقتىن چېكىنىپ چىققان. شۇنىڭ بىلهن بۇ تهشكىالت 1979-يىلى تاقالغان. 

تهرهققىيات ئۈچۈن رايۇن خارهكتېرلىق تهشكىالت

بۇ تهشكىالت پاكىستان، تۈركىيه، ئىران ئوتتۇرىسىدا 1964-يىلى قۇرۇلغان. بۇ 
تهشكىالت سىياسى ھهمكارلىقنى ئاساس قىلماي ئىقتىسادىي ھهمكارلىقنى كۈچهيتىشنى 
تهلهپ قىلغان. ئىران 1979-يىلىدىكى ئىنقىالپتىن كېيىن بۇ تهشكىالتتىن ئايرىلغان. 

1982-يىلى بۇ تهشكىالتنىڭ پائالىيهتلىرى توختىغان. 

ئىقتىسادىي ھهمكارلىق تهشكىالتى

تهرىپىدىن  ئىران  ۋه  پاكىستان  تۈركىيه،  تهشكىالتى  ھهمكارلىق  ئىقتىسادىي 
1985-يىلى قۇرۇلغان. مهقسىدى ئهزا دۆلهتلهر ئوتتۇرىسىدا ئىقتىسادىي، تېخنىكا ۋه 
مهدهنىي ساھهلهرده ھهمكارلىشىىشتىن ئىبارهت ئىدى. مهركىزىي تېھراندا. بۇ تهشكىالت 
سېۋىت ئىتتىپاقى پارچىالنغاندىن كېيىن ئهزهربهيجان، تۈركمهنىستان، ئۆزبېكىستان، 

قىرغىزىستان ۋه تاجىكىستاننىڭ قۇشۇلىشى بىلهن تېخىمۇ كۈچلهنگهن. 
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