
Ассаламу алейкум 
урматтуу окурмандар!

Кудай буйруп биз мусулмандардын жаңы жылынын босого-
сун аттап, 1430-жылга да кирип келдик. Тагыраак айткан-

да, 2008-жылдын 29-декабрь күнү хижрий мусулман жылсанагынын 
алгачкы күнү 1-мухаррам айы жаңырып олтурат. Мүмкүнчүлүктөн 
пайдаланып жалпы мусулман коомчулугун жаңы жылы менен кут-
туктап кетмекчибиз. Жараткан Алла үстүбүздөгү жаңырган жылды 
берекелүү, ийгиликтүү жылдардан кылсын. 

Өткөн 2008-жыл Ак Башат журналы үчүн бир кыйла жемиштүү 
жылдардан болду. Эң негизгиси орчундуу, нары эл-журт үчүн за-
рыл болгон жагдайларды кеңири түшүндүрүүнү максат кылган бир 
топ жаңы, туруктуу рубрикалар ачылды. Төр маек, бир суроо, Ис-
лам жана илим, ден-соолук, саамалык, акылмандар накылы сыяктуу 
рубрикаларды айтууга болот. Кудай буйруса, муну менен эле ток-
топ калбастан алдыда дагы көптөгөн изги максаттарды сиздерге 
сунабыз деп терең ишендирип кетмекчимин.

Окурмандардан келип жаткан талаптар боюнча Ак Башаттын 
нускасын көбөйтүп, бардык элет жерине жеткирүү максатын ушул 
жылы жүзөгө ашырууну көздөп жатабыз.

Биз бул санда ИШЕНИМ маселесин козгодук. Анткени бүт нер-
сенин түйүнү, сыры, себеби мына ушул маселеге келип такалууда. 
Айлананы карап көрсөк Алла ыраазы боло турган бардык жак-
шы иштер ишенимдин бекемдиги, ыймандын күчтүүлүгүнөн, ал эми 
адамгерчиликке жатпаган жана жагымсыз жаман иш-аракеттер, 
кылмыш, сойкулук, паракорчулук, уурулук, талап-тоноочулуктун 
баары Аллага болгон ишенимдин тайыздыгынан же чылгый ишеним-
сиздиктен болуп жатат. Биз бул маселени жаңырган жылдын бо-
согосунда мекендештерибиздин ыйманына дем болор, ишеними 
тайыздардын ыйманы артаар деген максатта кеңири түшүндүрүүгө 
аракет жасадык. 

Экинчи бир талуу маселе КУРАНга болгон кайдыгер мамиле. 
Көптөгөн мусулмандар: "Намазда жана маркумдарга багыштоодо 
Ыйык Курандын кыргызча маанисин окуй берсек эмне болот? На-
мазды деле кыргызча окубайлыбы?" деген чолок ойду чоң талаш-
ка айландырып жатканы бул теманы козгоого түрткү болду. Мына 
ошондой ойдогу адамдар, эгер өзүн чыныгы мусулманмын деп 
эсептесе, ушул санда жарыяланган макалаларды окуп, аят менен 
хадиске ылайык амал кылат деген ишеничтебиз. Ошондой эле бул 
санда көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Ишенбай Аб-
дуразаков жана жазуучу, педагог, журналист Абдыкерим Муратов 
менен болгон кызыктуу маекти окуй аласыздар.

Ардактуу окурмандар! Ак Башат журналы жаңырган жыл ме-
нен кошо түзүлүш жагынан өзүн жаңылап, жаңы дизайн менен 
алдыңыздарга чыгып олтурат. Көзгө жагымдуу көрүнгөн дизайндык 
түзүлүш сиздердин купулуңуздарга толот деп ойлойбуз.
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Алла Тааланын барлыгы багытындагы 
тематика диндердин да, философия-
нын да жана так илимдердин да тема-

тикасы. Диндер Алла Тааланын барлыгы боюнча 
маселени ар бири өзүнүн ишеним негиздеринин 
алкагында карап, аны эң иридеги түркүк катары 
кабылдоо менен ишенгендерден Ага шек-күмөнсүз 
ишенүүлөрүн талап кылат. Философия бул масе-
леге көбүнесе акыл, ой-жүгүртүү менен кайрылат. 
Ал эми так илимдер болсо, белгилүү тажрыйба 
эрежелеринин негизинде иликтөөгө аракет кылат. 
Алла Тааланын барлыгы жөнүндөгү маселе кы-
лымдардан бери талкууланып келе жаткан темати-
ка. Ар бир илим тармагы Анын барлыгын өзүнүн 
көз карашы менен иликтөөгө аракет жасаган. Бул 
иликтөөлөрдүн жыйынтыгында кээ бирлери Алла 
Тааланын барлыгы кыпындай дагы шек-күмөнсүз, 
ачык-айкын болгондугун далилдешсе, айрымдары 
бул багытта айрым бир күмөн жараткан жагдай-
ларды айтып, маселени талаш-тартыш майданына 
таштаган. Албетте, аз болсо да, учурунда Алланын 
барлыгын четке каккан же Анын ордуна башка зат-
тарды кудайлаштыргандар да чыккан.

Куран адам баласынан акылын колдонуп, ло-
гикалык жактан ой толгоп, белгилүү далилдердин 
негизинде Алла Таалага ишенүү зарылчылыгын 
талап кылган. Ошондуктан анда адам баласынын 
ойунда бул багытта жарала турган суроолорго ба-
сым жасалып, адамды толук кандуу канааттанды-
ра турган жооптору кошо берилген.  

Куран адам баласын жалгыз Аллага гана 
ишенүүгө чакырган. Бул жерде ал ата-энеси, 
айлана-чөйрөсүндөгүлөр ишенгендиги үчүн эмес, 
дал өзү акылын колдонуп, терең ой жүгүртүүнүн 

натыйжасында Алланын барлыгын акылы, 
жүрөгү менен туюп ишенүү керектигине басым 
жасалат. Ошондуктан Куран аяттарында Алла 
Тааланын барлыгына карата далилдер келти-
рилген соң "акылыңарды колдонбойсуңарбы?", 
"ойлонбойсуңарбы?", "ой жүгүртпөйсүңөрбү?" 
деген суроолор менен адам баласы бул багытта ой 
жүгүртүүгө чакырылган.

Биз бул макалабызда Курандын дал ушул ча-
кырыгына баш ийип, Алла Тааланын барлыгына 
карата бир катар далилдерди келтирүүгө аракет 
кылмакчыбыз.

Анда эмесе, ойлонуп көрөлүчү: Алла Таала 
барбы же жокпу? Алгач жок болгондугун элестете-
ли. Бул учурда өзүбүз кошо айлана-чөйрөбүздөгү 
жандуу-жансыздардын бардыгы кантип жаралып 
калгандыгына жооп табышыбыз керек. Бүгүнкү 
күнгө чейин Алла Тааланын жоктугун жактап келген 
бир катар материалисттик көз караштагы адамдар 
ааламдын кантип жаралгандыгы, дүйнөдөгү сан миң 
жандуу-жансыздын кантип пайда болгондугу, аалам-
дагы өтө жогорку чеберчилик менен түзүлгөн тар-
типтин кандайча түзүлгөндүгү, көк асмандагы жүз 
миңдеген жылдыздардын, планеталардын ар бири 
өз огунан чыгып кетпей кантип айланып жүргөндүгү 
жана башка ушул сыяктуу темаларда өздөрүнүн 
түшүндүрмөлөрүн берүүгө аракет кылышкан. Бирок 
бул түшүндүрмөлөр өздөрүн да, көпчүлүктү да кана-
аттандыра алган эмес. Себеби булардын өзгөчө басым 
жасаган маселеси – мынабул алп аалам баш болгон 
бүт нерсе, жандуу-жансыздын баары өзүнөн-өзү пай-
да болгондугу. Тагыраак айтканда, булардын пики-
ри боюнча, асман-жер жана андагы бардык жандуу-
жансыз өзүнөн-өзү жаралган. 

Алла таала бар!

Хидайет Айдар
Теология илимдеринин доктору, 
профессор
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Ой чабыт

"Айткын: Алла Жалгыз! 
Алла эч кимге муктаж 
эмес. Ал төрөгөн да, 

төрөлгөн да эмес! Ага эч 
ким теңдеш эмес!" 

(Ихлас сүрөсү, 1-4-аяттар)



Ойлонуп көрөлү, көк асманда адам баласын 
аң-таң калтыра тургандай эң мыкты деңгээлде 
түзүлгөн тартиптин негизинен бир сантиметр 
дагы чыгып кетпей өз огунда айланып жүргөн жүз 
миңдеген планеталар, галлактикалар өзүнөн-өзү 
жаралган! Башка жандууларды мындай койо тура-
лы да, алгач өзүбүздүн денебиздеги ажайып чебер-
чилик, ар бири эң жогорку деңгээлде өз кызматын 
аткарган миллиондогон клеткалар, кан айлануу, 
нерв системалары, жүрөк, боор, ичеги-карын, өпкө 
органдары... жана булардын бири-бирине арка-
жөлөк болуп, бири-бирине айкалыша өз кызмат-
тарын аткарышы... айтоор, мына ушунун баары 
өзүнөн-өзү жаралып калган!  Айлана-чөйрөбүздө 
күн сайын көрүп жүргөн нерселердин бардыгы 
өзүнөн-өзү пайда болгон!

Сиз буга ишенесизби? Ишенсеңиз, атактуу Чын-
гыз Айтматов баш болгон миңдеген жазуучулар-
дын, акындардын эмгектериндеги ариптердин дагы 
өзүнөн-өзү чогулуп олтуруп сөз болуп, андан соң 
китеп абалына келгендигин кабылдашыңыз кажет. 
Атагы алыска кеткен сүрөтчү Пикассо жана баш-
ка миллиондогон сүрөтчүлөрдүн миллиондогон 
сүрөттөрүнүн өзүнөн-өзү тартылып калгандыгын 
да кабыл алышыңыз керек. Ак үйдүн пайдубалы, 
мармар таштары, кыштары, жыгачтары, мыктары, 
темирлери... айтоор, мына ушул курулуш каражат-
тардын баары өзүнөн-өзү эле келип ак үйдүн имара-
тын тургузгандыгын да кабылдоо зарылчылыгы туу-
лат. Андай болсо, Бета Сторес, Рамстор, Народный 
жана башка ушул сыяктуу дүкөндөрдөгү тамак-аш 
азыктарынын, буюм-тайымдардын өзүнөн-өзү эле 
келип ошол текчелерге тизилип калгандыгына да 
ишенүүңүз зарыл...

Буга канчалык деңгээлде ишенүү мүмкүн эмес 
болсо, дал ошондой ааламдын, жаратылыштагы 
бак-дарактардын, өсүмдүктөрдүн, гүлдөрдүн, суу-
лардын, жан-жаныбарлардын жана адамдардын 
да өзүнөн-өзү жаралып калгандыгына ишенүү 
ошончолук мүмкүн эмес!

Демек, Алла Тааланын жок болгондугуна 
ишенүү адам баласын чечилбес көйгөйлөргө, суроо-
лорго дуушар кылат. Ал эми Алла Таалага ишенүү 
бизге мына ушул суроолордун бардыгына оң жооп 
берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Китептин авто-
ру, сүрөттүн ээси, имараттын устасы болгондой эле, 
айлана-чөйрөбүздөгү бардык жандуу-жансыздын да 
Жаратуучусу бар, ал – Алла Таала!

Бул багытта Куран аяттарында Ибрахим пай-
гамбардын окуясы мисал келтирилет. Ибрахим 
бала кезинде айлана-чөйрөсүнөн көргөн нерселер-
дин ээси ким болгондугу жөнүндө ойлонуп, мунун 
жообун издей баштайт. Бул окуя Куран аяттарын-
да төмөнкүчө баяндалат:

"Түн кирген кезде ал жаркылдаган жылдызды 
көрдү да: "Бул – менин кудайым" – деди. Ал (жыл-
дыз) батып кеткенде, ал: "Өзгөрүп кетүүчүлөрдү 
сүйбөйм" – деди. 

 Айды көргөн кезде: "Менин кудайым ушул" 
–деди. Ал да батып кеткенде: "Эгерде Эгем мени 
Туура Жолго салбаса, мен анда адашкан коомдун 
катарында боломун" – деп айтты. 

Чыгып келаткан Күндү көргөн кезде: "Менин 
кудайым ушул, Ал (баарынан) чоң" – деди. Ал да 
батып кеткенде: "О, эл-журт! Силер шерик кел-
тирип жаткан нерселерден мен алысмын. Мен 
жүзүмдү асман-жерди жараткан Кудуретке 
бурдум. Мен Ага шерик келтирбейм" – деди" 
(Анаам сүрөсү, 76-79-аяттар).

Ибрахим пайгамбардын бул окуясы бүт нерсе-
нин ээси болгондугуна, ошондой эле адам баласы 
акылы менен жаамы жандуу-жансыздын жаратуу-
чусун, б.а., Алла Тааланы таба алышына жана жал-
гыз Жараткан Алладан башка эч бир нерсе кудай 
боло албашына эң сонун мисал.

Адам баласы айлана-чөйрөсүндөгү нерсе-
лер жөнүндө, ошондой эле жашоо, өмүр, өлүм, 
жок болуу сыяктуу нерселер тууралуу терең ойго 
чөмүлсө, дароо эле мына ушунун баарын жарат-
кан Кудай Тааланы таба алат. 

Көк асман, адамдын дене турпаты, өсүмдүктөр 
дүйнөсү, жан-жаныбарлар дүйнөсү, айтоор, 
эң кичинесинен эң алпына чейинки жандуу-
жансыздар жөнүндө иликтөө жүргүзгөн эчендеген 
илимдүүлөр эң жогорку чеберчиликтин алдында 
Жалгыз Жаратканга ишенүүгө аргасыз болушкан. 

Бул жерде дагы бир орчундуу маселеге кайры-
ла кетсек; балким Кудай Таала жалгыз эместир. Ан-
дай болсо бирден көп кудай болушу мүмкүнбү?

Куран байыркы перс диндери сыяктуу 
көптөгөн ишенимдердеги эки же андан көп ку-
дайга ишенгендерге төмөнкүчө кайрылат: "Эгер-
де асман-жерде Алладан башка кудайлар бол-
гондо, анда баш аламандык чыкмак" (Анбия 
сүрөсү, 22-аят). Себеби ар бир кудай өз алдынча 
башкарууну каалап, бири экинчисине баш ийбей, 
ортолорунда жаңжал, согуш чыгаар эле. Мунун 
мисалдарын көп кудайга ишенген грек мифоло-
гиясынан ачык-айкын көрсөк болот. Грек мифо-
логиясында ар бир кудай өз алдынча иш жасоого 
умтулуп, кудайлардын ортосунда ар дайым со-
гуш болуп турат. Асыресе, бир өлкөдө бирден көп 
башкаруучу, ажо же хан болсо, ал жерде сөзсүз 
түрдө баш аламандык чыкпай койбойт. Бул ба-
гытта кыргыздын "эки кочкордун башы бир ка-
занда кайнабайт" деген макалы да төгүн жерден 
айтылган эмес.
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Эми бул маселени тастыктоочу, б.а., Алла Таа-
ланын жалгыздыгын далилдеген ааламдагы окшош 
өзгөчөлүктөрдөн мисал келтирели. Маселен, адам 
баласына назар салсак, жөн учурларда ал абдан кичи 
пейил, сылык, ак көңүл, ал эми ачуулуу кезинде ан-
дан өткөн зыянкеч, зөөкүр, наадан, заалым жок бо-
луп калат. Ал жөн учурда жакшы иштерди жасап, 
үй-бүлөсүнө, айлана-чөйрөсүнө, эл-журтка пай-
далуу болот. Ал эми ачуулуу адамдын эмне кылып 
жиберээри белгисиз. Балким, бирөөнүн өмүрүнө 
кол салаар, а балким өз жанын өзү кыйаар. Бир жа-
ныбарды элестетели, мисалы жылкы. Ал дагы жөн 

учурларда адамдардын ар кандай күнүмдүк оокат-
тарын бүтүрүп алышына абдан пайдалуу, ал эми 
ачуусу чыгып, азоолонуп турган кезде, адамга кол 
салып, ага оор жаракат бериши мүмкүн. А балким 
анын өлүмүнө себепкер болоор. Эми аба ырайы-
на назар салалы, аба ырайы ачык кезде айлана-
чөйрөгө жылуулук чачып, жан-жаныбарлардын, 
өсүмдүктөрдүн ирденип өнүгүп-өсүшүнө дем 
берүү менен өзүнчө кубаныч тартуулайт. Ал эми 
аба ырайы "ачууланган" кезде, тагырак айтканда, аба 
ырайы бузулуп, бороон-чапкын болгон кезде бак-
дарактарды жыгып, үйлөрдүн чатырларын оодарып 
айлана-чөйрөгө чоң зыян алып келет. Ал эми суучу? 
Деңиз-көлдөр тынч болуп турган кезде кандай гана 
сонун! Жайкысын сууда сүзүп эс алууга, кайырмак 
салып балык кармоого, узун жолду кыскартып ар 
түрлүү оор жүктөрдү кеме менен алып өтүүгө жана 
башка ушул сыяктуу көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү 
түзүп берет. А эгер деңиз "ачууланган" кезде үйдөй 
болгон алп толкундары менен жээкке жакын эмне 
болсо ошонун баарын оп тартып кетет. Ал эми 
топурак-жер мындан өзгөчөбү? Жок, анда да дал 
ушул өзгөчөлүктөр үстөм. Жөн учурларда жерге 

эгин сээп, бак-дарактарды, ар кандай жашылча-
өсүмдүктөрдү өстүрүп, анын түшүмүн алабыз. Жер 
"ачуусу келгенде" т.а., жер титиресе же көчкү жүрсө, 
үстүндө эмне болсо, жер менен жексен кылып, чоң 
апаат алып келет. От тынч күйгөн кезде бизге жылу-
улук берип, аны менен тамак-ашыбызды бышырып, 
андан пайдаланабыз. Ал эми албырттап чоң жалын 
чыкса, айланасында эмне болсо ошонун баарын 
өрттөп, күлгө айлантат...

Береги мисалдан байкалгандай, адамдын да, 
жан-жаныбарлардын да, суунун да, топурак-жердин 

да, от-жалындын да өзгөчөлүктөрү 
бирдей; жөн, тынч учурларында 
пайдалуу, ал эми "ачууланган" 
кездеринде пайдасыз, зыянкеч. Та-
гыраак айтканда, бардык жандуу-
жансыз бирдей өзгөчөлүктөр ме-
нен жаратылган.

Мына ушунун өзү алардын 
баарысын жалгыз Кудурет Күч 
жараткандыгын айгинелейт. 
Демек, адам баласын жарат-
кан Кудурет жаныбарларды да, 
жаратылышты да, сууну да, то-
пуракты да, отту да жараткан. 
Андан башка Жаратуучу жок. 
Ал жалгыз Кудурет. Бул багытта 
Куранда төмөнкүчө буюрулат: 
"Айткын: Алла Жалгыз! Алла 
эч кимге муктаж эмес. Ал 
төрөгөн да, төрөлгөн да эмес! 

Ага эч ким теңдеш эмес!" (Их-
лас сүрөсү, 1-4-аяттар). 

Жаамы жандуу-жансызды мына ушундай 
теңдешсиз чеберчилик менен жараткан Улуу Алла 
Таала кандай гана чексиз Кудурет!
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Дин – акыл-эстүү адамды өз тандоосуна 
ылайык жакшы нерселерге жеткирген 
Кудайы эреже, мыйзамдар топтому. 

Дин – бул ишеним жана сыйынуу маселесин ийне-
жибине чейин камтыган улуу жол. Дин – адам менен 
Алла Тааланын ортосундагы алаканы жандантат, 
ошондой эле адамдардын өз ара мамилелеринин 
бардык өңүтүн жөнгө салат, адамдын башка жан-
дыктарга жана табиятка болгон мамилесине эре-
желерди сунуштайт. Дин – адамзааданы кашкайган 
чындыктарды билүүгө чакырат. Ошол себептен жал-
гыз Кудайга ишенген адам "өзүнүн ким экендигин, 
кайдан келгендигин, Жараткан Алла эмне максатта 
жараткандыгын жана эмне талап кылаарын, акы-
рында кайда бараарын, эки дүйнө бактылуу болуу 
үчүн эмнелерди орундатуу керек экендигин" такай 
ойлонуп, бул суроолордун туура жообун билгендер-
ден сурап, ошого жараша жашап өтүшү кажет. 

Азирети Адам Атадан (алейхис салам) келе 
жаткан тавхид ишениминин акыркы алкагы санал-
ган Ислам дини адамдын табиятына ылайык келген 
акыйкат дин болуп эсептелет. Маалым болгондой 
Ислам дини ичимдик ичүүгө, кумар ойноого, нике-
сиз жыныстык катнашка барууга, жалган сүйлөөгө, 
сүткорлукка, бирөөнүн акысын жеп, кордук көрсөтүү 
сыяктуу зыяндуу иштерге тыю салып, жалаң гана 
жакшылыкка жетелей турган иш-аракеттерге ча-
кырат. Биздин динибиз адал ырыскы табуу үчүн 
эмгектенүүнү жана илим алууну сооптуу ибадат 
катары эсептөө менен тиричиликти да, акыретти да 
тең салмактуу алып кетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз 
кылган. Негизинен жарык дүйнөгө келген ар бир на-
ристе ишенимге, сыйынууга, тактап айтканда динге 
ийкемдүү болуп төрөлөт. Тилекке каршы, адамдын 
көөдөнүндөгү бул изги сезим чөйрөнүн терс тааси-
ринен жана шайтандын азгырыгынан улам кирдейт 

жана бузулат. Башкача айтканда, актай барактай 
болгон апакай сезим, таза жүрөк жаш илгерилеген 
сайын күнөөгө батуу коркунучу бар. Бул жагдайга 
ишаарат кылган Пайгамбарыбыз Азирети Мухам-
мад Мустафа мындай деген:

"Ар бир ымыркай табиятынан акыйкат-
ка (б.а.,  ишеними Алланын жалгыздыгына) 
ийкемдүү болуп төрөлөт. Кийин ата-энеси аны 
же иудей, же христиан же болбосо бутпарас 
кылып тарбиялайт" (Бухарий, Жанаиз, 30/80).

Ислам тарыхынын Мекке дооруна назар сала 
турган болсок, иралды элдин аң-сезимине Алла-
га болгон ишенимди ширетүү ишине абдан маа-
ни берилген. Маселен, ошол доордо жалаң гана 
"Алла Таала бүт нерсеге кудуреттүү. Бүт нерсе 
Анын уруксаты менен жашоого келет. Ал асмандан 
жамгыр жаадырып бүтүндөй макулукка, жандуу-
жансызга ырыскы берет. Сыйынуу жалгыз Аллага 
гана багытталышы керек" сыяктуу ишенимге пай-
дубал боло ала турган акыйкаттар такай берилип 
турган. Башкача айтканда, Мекке доорунда келген 
аяттар көбүнесе Жаратуучу менен пенденин орто-
сундагы алакалар тууралуу болсо, Медина доорун-
да келген аяттар адамдардын өз ара мамилелери, 
укук маселелери жаатында болгон.

Алла Таала көптөгөн аяттарда "ыйман келтир-
гендер жана салих-жарамдуу амалдарды аткар-
гандар" деген мааниде момун-мусулмандардын 
өзгөчөлүктөрүн эскерет. Куран-и Каримде ыйман 
менен салих амал айтымдарынын чогуу айтылышы, 
тактап айтканда, ыйман менен ибадаттын өз ара 
байланышы Ислам аалымдарынын көңүлүн бур-
ган. Бул маселе кашкайып ачык  айтылгандыктан, 
Ислам аалымдары ибадатсыз ишенимди мөмөсүз 
даракка салыштырган. Мөмө алуу үчүн тигилген 

Ислам дининде ишеним 
менен ибадаттын 

алакасы
Өмер Пакиш
Теология илимдеринин доктору

"Ар бир ымыркай табиятынан акыйкатка (б.а.,  ишеними Алланын 
жалгыздыгына) ийкемдүү болуп төрөлөт. Кийин ата-энеси аны же иудей, 

же христиан же болбосо бутпарас кылып тарбиялайт" 

(Бухарий, Жанаиз, 30/80).
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дарактын мөмө бербегени сыңары, жарамдуу ама-
лы жок, ибадатсыз куру ыйман дагы өз ээсине пай-
да келтирбейт. Ошол себептен куру ыйман адам 
баласынын ич ааламын рухий өңүттөн аруулай 
албайт. Рух дүйнөсү арууланбаган пенде ар кандай 
күнөөлөрдү жасай салгандан кайра тартпайт.

"Мен жиндерди жана инсандарды Өзүмө 
гана ибадат кылсын деп жараттым" (Зарият 
сүрөсү, 56-аят) деп буйруган Алла Таала адампенде-
нин  жаралгандагы максатын жана тирүүлүктөгү 
милдеттерин ачык билдирген. Демек, кулпенде 
катары баарыбыз Жаратканга кылт этпестен моюн 
сунуп, Аны жакындан таанууга аракет кылып, 
Анын ыраазылыгын таба турган иш-аракеттерди 
жасаганга жан үрөшүбүз керек.

Дагы көптөгөн Куран аяттарында бардык жан-
дуу макулуктар өз тилинде Алла Тааланы такай 
зикир кылып, эскерээри билдирилген: "Жети 
кабат асман, жер жана андагынын баары Ал-
ланы аруулашат. Ага ыраазылык билдирбеген, 
Аны аруулабаган эч бир жан жок. Бирок, алар-
дын аруулашын силер түшүнбөйсүңөр..." (Исра 
сүрөсү, 44-аят) деп айтылат.  Эскерте кетчү нерсе, 
жин менен адам дүйнөсүн эске албаганда бардык 
мукулуктарга Өзүнө кынтыксыз моюн сунуудан 
башка эч кандай жол койгон эмес. Алла Таала 
ибадат кылуу жаатында жалгыз адамдарга (жана 
жиндерге) гана ыктыяр берген. Башкача айтканда, 
адампендеге ибадат кылуу, моюн сунуу буйрулган. 
Буйрукту аткарууну же, аткарбай тозокто күйүүнү 
адам өзү тандап алат. Башка макулуктарда мын-
дай эркиндик жок. Эгер адам Жараткан Алладан 
келген буйрукка кынтыксыз моюн сунган болсо, 
эки дүйнөлүк бакыттын ээси болот. Куранда ай-
тылган "жаратылган заттардын эң шарапаттуусу" 
деген наамды актай алат. Эгер буйрукка баш ий-
бей, өзү каалагандай өмүр кечирсе, акыр аягын-
да сөзсүз бушайман болот, сот күнүндө сурактын 
катуулугуна чыдай албай "ушундан көрө топурак 
болуп калсам не!" деп бушайман болот.

Кудай Таала Өзүнө ишенип, жарамдуу амал-
дардын коштоосунда өмүр кечирген пенделер 
тууралуу Куран-и Каримде мындайча буйруйт: 
"Ыйман келтирип, жарамдуу амалдарды аткар-
гандарга келсек, алар – бейишке баруучулар, 
ал жайда түбөлүк калуучулар" (Бакара сүрөсү, 82-
аят). Ушул сыяктуу көптөгөн аяттарда Алла Таала 
ыйманды таза сактап, элине жакшылык жасап, ар 
кандай жамандыктардан оолак болуп өмүр кечир-
ген пенделерине акыретте кыялга сыйбас чексиз 
сыйлыктарды ыроолорун убада кылган.

Бизге буйрулган бир күндүк ибадаттарды топ-
той келсек бир саатка жетпеген убакытты алат. А 
көпчүлүк адамдардын жыйырма төрт сааты напси-

ни алаксытууга багытталып, акыретке пайдасы тий-
бей турган нерселер менен өтүп жатат. Мына ушул 
жагдай тууралуу мусулман пенде жакшы ойлонуп, 
алгы натыйжа чыгарууга тийиш. Чечмелеп айта 
турган болсок, күнүмдүк турмушту ирээтке салган 
жан дүйнө азыгы намазга басым жасашыбыз керек. 
Ыйык Куранда жана Азирети Пайгамбарыбыздын 
хадистеринде намаз диндин тиреги деп сыпаттал-
ган. Муну намазсыз дин толук болбойт деп түшүнүү 
абзел. Намаз окуган мусулмандар диндин пайду-
балын мыктылап түптөгөндөр болуп эсептелет. 
Пайдубалсыз курулган кандай гана нерсе болбосун 
сөзсүз бир күнү кулап калат. Маалым болгондой, 
Алла Таала жыйырма төрт саатта беш жолу намаз 
аркылуу Өзүнө чакырып келет. Биз бул чакырыкка 
канчалык өз убагында барып, так аткарып, көз жаш 
төгүп тилек тилесек, көңүлүбүз толкуп, жеңилдеп, 
айрыкча намаздан кийинки дубалар аркылуу каа-
лаган нерсебизди чыныгы Берешенден сурап алууга 
мүмкүнчүлүк алабыз. 

Жараткан Алла буйруган орозо, зекет жана 
ажылык сыяктуу башка бардык ибадаттардын 
түпкүлүгүндө көптөгөн пайдалар катылган. Иба-
даттар ошондой эле адамдын кулк-мүнөзүнүн 
жакшырышына шарт түзөт. Ибадатка ыкластуу 
пенде Алланын жана элдин назарынан калуудан 
коркот, күнөөнүн жамандыгын, акыреттеги азап-
тын катуулугун сезет. Арууланган жан дүйнөсүндө 
жаратылган макулуктарга болгон сүйүү оожалат. 
Натыйжада ниеттин түзөлгөнү, кулк-мүнөздүн 
жогорулаганы, пейилдин оңолгону байкалат. Ант-
кени акыйкаттын башаты Ыйык Куранда Алла 
Таала: "....Намазды туура оку! Анткени намаз 
адамды бузукулуктан жана жамандыктан сак-
тайт" (Анкабут сүрөсү, 45-аят) - деп буйруу менен 
намаздын жаман иштерден сактай турган касие-
тин маалымдаган. Азирети Пайгамбарыбыз болсо 
агып жаткан суу кирди тазалаганы сыңары, намаз 
күнөөлөрдү жууп кетирээрин баса белгилеген.

Ошол себептен өзүн мусулман эсептеген ар 
бир жаран Жараткандын буйруктарына канча-
лык даражада моюн сунуп жатканын аныктап, 
өзүн-өзү суракка тартышы керек. Жогоруда ай-
тылгандай, адам канчалык жакшылыкка ыктаса,  
адеп-ахлагы, жүрүм-туруму ошончолук оңолуп, 
ырыскысы артат жана эселеген үзүр соопко эге-
дер болот. Анткени Алла Таала биз пенделерине 
жалаң гана пайдалуу, жалаң гана жакшы натый-
жалуу нерселерди буйруйт. Акыл менен таразалай 
турган болсок, буйрулгандардын баарынын артын-
да чоң жакшылыктар, албан ийгилик, түбөлүктүү 
жыргалчылык; ал эми тыю салынган нерселердин 
түпкүлүгүндө арылгыс кайгы-муң, жан чыдагыс 
азап, кыскасы жамандык атпай турганын байкоого 
болот. Ислам динин башка диндерден айырмалап 
турган өзгөчөлүк мына ушунда жатат. 
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ТАВХИД – бул Алла Тааланын жалгыз-
дыгына, Анын бар экендигине, Анын 
Жаратуучулугуна толук ишенүү, Алла 

Тааланы жаратылган жаамы жандуу-жансыздарга 
окшотпоо жана Ага шерик кошпоо.

Жараткан Алла Таала Ыйык Куранда маалым-
дагандай, адампендени эң жогорку чеберчиликте 
жараткан. Муну, т.а., адамдын эң жогорку чебер-
чиликте жаралышын анын сырткы түзүлүшү, 
дене-турпаты менен гана чектесек, аяттын маани-
син толук камтыбай калат. Себеби адам баласына 
акыл-эс, баам-парасат, аң-туюм, сүйлөө, жакшы-
жаман нерселерди жасоо сыяктуу дагы көптөгөн 
артыкчылыктар ыроолонгон. Мына ушул артык-
чылыктар адамды башка жандуу-жансыздан ай-
ырмалап келет. Улуу Алла Таала адам баласына 
мындай өзгөчөлүктөрдү берүү менен ээн таш-
тап койбой, көптөгөн жоопкерчиликтерди кошо 
жүктөгөн. Кудай Тааланын барлыгына жана жал-
гыздыгына ишенүү, ошондой эле адал жолдон 
адашпай өмүр кечирүү бул жоопкерчиликтердин 
эң маанилүүсү болуп саналат. Мына ошол себеп-
тен Ал: "Мен жин жана инсандарды жалгыз Мага 
гана ибадат кылсын деп жараттым..." деп, пенде-
заттын бул дүйнөгө келишиндеги максатын ай-
кын билдирген. Ошондой эле мындан сырткары 
дагы көптөгөн Куран аяттарында "ишенгендер-
ыймандуулар" жана "ишенбегендер-каапырлар" 
деген маанидеги сөздөр менен ишеним маселеси-
нин маанилүүлүгүнө ишарат жасалган.

Жогоруда айтылгандай, кайсы өңүттөн кара-
байлы адамзааданын жаратылышынын өзү эле зор 
мааниге ээ. Андыктан адамбаласы төрөлгөндөн 
тарта өлгөнгө чейин таалим-тарбияга, изги өрнөккө 
муктаж. Жараткан Алла бизди бизден да жакшы 
тааныгандыктан түрдүү себептерден улам Ази-
рети Адам атадан баштап бүтүндөй адамзатка Өз 
элчилерин-пайгамбарларын жиберген.  Куттуу     ха-

дистерде 124 000 пайгамбардын келгендиги айтылат. 
Мындайча айтканда, Ал эч бир коомду, эч бир элди 
пайгамбарсыз калтырган эмес. Андай болсо, жибе-
рилген пайгамбарлар кандай милдеттерди аткарган?

Пайгамбарлардын эң негизги милдеттеринин 
башында жалгыз Алла Таалага шерик кошуудан, 
Аны кимдир бирөөгө же нерсеге теңөөдөн сакта-
нууну, тавхид ишенимин, Анын жалгыздыгын туу 
тутууну элге үйрөтүү турган.  Бардык пайгамбар-
лар Алла Тааладан алган буйрук-өкүмдөрдү өз ко-
омдоруна жеткирип, аларга ибадат, адеп-ахлактык 
өңүттөн жана жеке мамилелер жаатынан да үлгү 
болуп өтүшкөн. ТАВХИДди жар салган пайгам-
барлар көп кыйынчылыктарга, каапырлардын 
кордугуна дуушар болгондугун карт тарых какшап 
келет. Чектен чыккан каапырлар ашкере бузулган-
дыктан Алланын элчилерин шылдыңдап, келеке-
леп, элден чыгарып, ташбараңга алып, жадагалса 
мыкаачылыктын түрдүү жолдору менен өлтүргөн 
учурлары болгон. Каапырлардын жан чыдагыс 
кордугуна, миң түркүн айла амалына, турмуштун 
тар кечүү, тайгак ашууларына карабастан эч бир 
пайгамбар ТАВХИД чакырыгынан баш тарткан 
эмес. Анткени алар Аллага шерик кошуу – бул  
адамдын эки дүйнөсүнө тең орду толгус касирет 
алып келе турган эң жаман жорук экенин жана 
Кудай Таала Өзүнө кимдир бирөөнү же нерсени 
теңегендерди, башка нерселерге ишенгендерди 
эгерим кечирбесин жакшы билишкен. Алар ошол 
себептен жана пендезаттын эки дүйнө бактылуу-
лугу үчүн катардагы эч бир адам чыдай алгыс оор 
машакаттарга карабастан ТАВХИД жарчылыгын 
ташташкан эмес.

Ошондой эле ТАВХИД – бул Куран менен 
хадисте айтылгандай, Алла Таалага эч бир орток 
кошпостон ишенүү. Мунун талабы катары биз 
Алла Тааланын жаратуучу, ырыскы берүүчү, сак-
тоочу, кечирүүчү жана жазалоочубуз экенине чын 

Азирети Адам Атадан 

тарта б¿г¿нк¿ к¿нгº 

чейин ТАВХИД ишеними

Октай Четин
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дилден ишенишибиз керек. 

 "Алла Тааладан башка кудай жок, Мухаммад 
Анын Элчиси – Лаа илааха иллаллаах Мухаммад 
ар-расуулуллаах" деген даңазалуу ураанды тил ме-
нен кайталап, дилге ширетип, акыл-эс менен анын 
маани-маңызын туура кабылдай алсак, азгырыгы 
күч жаман, бузуку нерселерден алыс болобуз. Му-
сулман болуп жаралуунун өзү биз үчүн эң зор ба-
кыт экенин эң убакта эстен чыгарбашыбыз керек. 
Азирети Мухаммад Пайгамбарга үммөт кылып 
жараткандыгы үчүн Жараткан Аллага канчалык 
алкыш айтсак да аздык кылат. Анткени биздин 
ишеним бардык пайгамбарлар жар салган "Жал-
гыз Кудай, жалгыз Китеп" деген урабас баалуулук-
ка негизделген. ТАВХИД ишеними башка диндер-
де болгондой "көп кудайлуулук" сыяктуу шектүү 
нерселерге жол бербейт. Ошондой эле түп нуска-
дан бурмаланган башка ыйык деп эсептелген ки-
тептерде болгондой Ыйык Куранда бири-бирине 
карама-каршы келген баш-аягы жок жөө жомок-
тор айтылбайт. Христиан жана иудаизм дининде-
гидей "Алла Таалага адамдын кейпи, сын-сыпаты" 
биздин динибизде таңууланбайт. Алла Таала Өзү 
мактоого алып, ишенип жөнөткөн сүттөн ак пай-
гамбарларга биздин динибизде кара көө жабыл-
байт. Нукуралыгы көрпенделердин напсикорлу-
гу менен бузулган диндерде адал деп эсептелген 
"адамдын ден-соолугуна зыянын тийгизе турган 
жаман нерселер" Исламда арам деп эсептелет. 
ТАВХИД деген түркүгү бар Исламды жана анын 
буйруктарын кай жагынан иликтеп көрбөйлү, 
напсиге бираз оор келгени менен түпкүлүгүндө 
түрдүү пайдаларды көрө алабыз. Ошондуктан 
мусулман болуп төрөлгөн соң мусулман бойдон 
көз жумууга милдеттүүбүз. Биз бул мусулмандык 
озуйпаны Азирети Адамдан (алейхис салам) Ази-
рети Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) 
Пайгамбарыбызга чейин келген ТАВХИД ишени-
мин кармануу менен жүзөгө ашыра алабыз. 

Өнүгүү жолунда бир кыйла өрлөп калган 
21-кылымда балким жеңил турмуштун жыргал-
чылыгына ыктаган өз напсибиз, каргышка калган 
шайтан жана акыл-эсти тумандаткан ар кандай бу-
зуку ишенимдер, пикирлер, көз караштар биздин 
ТАВХИДке ишенүүбүзгө тоскоолдук жаратышы 
мүмкүн. Андыктан Исламдын талабына ылайык 
түпкүлүгү жок мындай түшүнүктөргө жана нап-
синин азгырыктарына каршы сергек болуп, өз ме-
кенибизди, өз динибизди сактоого, келечек муунга 
таза ишенимди өткөрүп берүүгө болгон күчүбүздү 
жумшашыбыз керек. Анткени Азирети Мухаммад 
Пайгамбарыбыздан кийин эч бир пайгамбар кел-
бейт. Башкача айтканда кыяматка чейин Т А В -
ХИДдин  желегин чыныгы момун-мусулмандар 
көтөрүүгө милдеттүү. 

Колго түшкөн Шейх Шамилдин урматына 
орус падышасы өзүнүн сарайына сый тамак бе-
рет. Тамактануу аяктап баратканда сөзгө жыгуу 
үчүн падыша Шейх Шамилге какшык узатат:

– Тамакты ушунчалык бат жегениңден, мени 
жеп койобу деп коркуп кеттим, ха-ха-хаа.

Падышанын арамза какшыгына Шейх Ша-
мил берегидей жооп узатат:

– Коркпой эле кой. Биздин динибизде 
доңуздун этин жеш арам болуп эсептелет.

Платонго бир адам суроо узатат:

– Адамбаласынын кайсы жоруктары сизди 
таң калтырат?

Платон тек-тек санап берет:

– Балалыктан сыгылышат жана тез чоңоюга 
шашат. Чоңоюп алгандан кийин балачагын са-
гынып куса болушат...

Акча табуу үчүн ден-соолугун жоготу-
шат. Анан саламаттыкты кайтарып алуу үчүн 
оңбогондой көп акча сарпташат...

Эртеңки күндүн санаасы менен баш оору-
туп, бүгүнкү күндөгү зарыл милдеттерин унуту-
шат. Ошол себептен бүгүнкүдөн да, эртеңкиден 
да куру калышат.

Эч өлбөстөй болуп жашашат. Аныгында эч 
нерсени жашабагандай өлүшөт.  

Заманыбыздын ачуу чындыгы

– Космосту багындырдык, бирок 
жүрөгүбүздү багындырып, аруулай албадык!

– Атомду бөлдүк, бирок курулай шекчилдик 
менен кайдыгерликти өзүбүздөн бөлө албадык!

– Канчалык көп акча тапкан сайын, ошончо-
лук бейпилдигибизден айрылып баратабыз.

– Көп нерселерди окусак да, бирок жугуму 
жок, өтө аз нерсе үйрөнүп жатабыз.

– Айга чыгууга жетиштик, бирок 
коңшубуздун ал-жайын сураганга чыгына албай 
жүрөбүз!!!
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Адамдар учуп жүргөн учагында
Асман-жер Сенин улуу кучагыңда!
Сендеги зор Кудурет ченеми жок...
Биздеги талант, жөндөм – молекула!..

...Пикассо тарткан сүрөт кооз балким,
Колунан келбейт бирок салыш жанды.
Бир гана Сенден алат рухту ар ким...
Сен "тарткан" Пикассону кара-жандуу!!!

Ийиктей чимирилип саййарларың 
Жолу бар алардын да – бекем сызык.
Убактылуу Жерге жашоо даярдадың,
Ак-кара, адал-арам чегин сызып.

Дарвиндин далилдери жаңылыштуу!
Ынанбайт ага акылдуу бала дагы.
Мээде ой чатыштырган кагылыш бу...
... Мөөнөтү бүтсө кыйрайт аалам дагы.

Уксачы, Куранды, аттиң, уксачы алар:
...Жоктон бар нерсе болбойт өзүнөн-өзү.
Анткени ар нерсенин устасы бар!
Устанын болот максат-көздөгөнү!

Көктөгү Ай – мезгилдерге мерчем, анык,
Күн өңдүү чыкпайт андан, ысык жарык.
Анткени Айдын парыз-милдети ошо...
... Парызын билбеген жан болот карып 

Сендеги Улуулукка баары далил:
Асман, ай, күн, жылдыз, жер – биздин турак...
Оо, аттиң болалбадык Сага "халил" 
Күнөөбүз башыбыздан ашып турат...

Кечиргин, Эгем, бизди, кулдарыңды,
Өзүңдүн ырайымыңдан үмүткөрбүз.
Жаадырба үстүбүзгө ызгаарыңды,
Дажжалга салдыра көрбө бүлүктөрдү.

Бүт жандуу Сага муктаж секунд сайын,
Биздеги алсыз кубат кудиретпи?!
Эстетет жазың, күзүң, кышың, жайың
Сендеги Улуу, Чексиз Кудиретти!

Ченемсиз ырысыкыны жараткан да,
Өзүңсүң, оо, Аллахым, тараткан да.
Адам – көр, акылынан адашат –ов!..
Атакты сая кууп баратканда!

Перзентин сүйсүн деген максат менен,
Энеге улуу мээрим тартууладың.
Аллахым, Сенин оюң кандай терең!!!
Эсепсиз Сенин бизге тартууларың!..

Шериксиз жалгыздыгың Түбөлүктүү!
Кымындай күмөнүм жок, дилим ачык...
Миң айтам "лаа илааха иллаллах" күбөлүктү,
Эч бир жан кутула албайт Сенден качып.

Океан сыя болуп, а жер челек,
Калемге айланышса дарактар бүт,
А сенин жакшылыгың санала элек
Түгөнмөк калем, сыя, барактар бүт...

Адамдын бүт-баарысы "жазгыч" болуп
Өзүңдөн пендеге шык ташталганда...
Мухиттер чөлгө айланмак саргыч болуп
Поэма Сен тууралуу башталганда...

Кааласаң жемиш өспөй жерде такыр,
Чөлкөмдөр боздоп жатмак, болуп какыр.
А элдер... алтын, күмүш желбеген соң...
Жан түтпөс кайгы тартмак, болуп жакыр...

Даанышман, Теңдеши жок аалам Ээси!
Каарыңды али туйбай жүрөт кээси...
Чангандар деле Сенин макулугуң...
Башка ойлор басып алган бопбош мээсин!..

Күн бизге түбөлүктүү чырак эмес.
Шектенбе, кыямат күн ыраак эмес,
Жанымда тургандардын баары жалган,
Жаннаттан  башкалардын баары элес!

Жан Эгем, Жаратуучум жалгыз Өзүң!
Үмүтүм ырайымыңдан үзүлбөйт эч.
... Аллахты тааныйт жандар, тааныса өзүн,
Тааныбас тааныйт бир күн, болсо да кеч...

Алла Таала – 

Улуу Кудурет!

Садык Гавай
Акын, Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү

(поема - ода)
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Дин адамзат тарыхынын башынан бери 
бардык коомдордо дайыма боло келген 
көрүнүш. Тарыхтын кайсы дооруна на-

зар салсак да, динсиз коом кездештире албайбыз. 
Дин – адамдын Кудайга болгон ишениминде жана 
күнүмдүк турмушунда ак-кара, жакшы-жаман, 
ошондой эле өлүмдөн кийинки жашоо жөнүндөгү 
баалуулуктар жыйындысы. Дин – бул адам баласы-
нын жашоосун белгилүү эрежелердин негизинде 
белгилүү нукка салган мыйзамдар топтому. Дин 
алгачкы адам менен бирге келген эреже. Ошон-
дуктан дин адамзат тарыхынын ар бир доорунда 
жандуулугун сактап, адам жашоосунан бөлүнгүс 
өзгөчөлүгүн уланткан. Мунун негизги себеби 
адамдын динге жатык жан болушу, диний туюм-
дун табигый өзгөчөлүк болгондугу. Диндин таби-
гый болушу Куранда төмөнкүчө белгиленет: "Сен 
жүзүңдү туура динге (б.а., Алланын табигый 
адал жолуна, Исламга) бур! Алла Таала адам-
дарды мына ушул табигый адал жолго жатык 
кылып жараткан!" (Рум сүрөсү, 30/30).

Адам улуу бир Күчтүн бар экендигин кабыл-
дап, ага багыт алышы, алакан жая баш калкалашы 
– табиятындагы таянуу, сыйынуу, ишенүү сезимде-
ринин эң сонун көрнөгү. Таянуу, ишенүү, моюн су-
нуу сыяктуу сезимдерди илгерки адамдардын бул 
же тигил таризде адамды, же нерсени ыйык көрүп 
ага баш ийишкенинен да байкоого болот. Бет алуу-
га, баш калкалоого эң ылайыктуу зат, эч калетсиз, 
бүтүндөй ааламды жараткан улуу Алла Таала гана. 
Ар кайсы диндерде ар түрдүчө аталган, ар түрдүчө 
тариздерде сүрөттөлгөн улуу кудурет же ыйык зат-
тардын өзөгүндө мына ушул ишеним жатат. 

Бардык жандуу-жансызды жараткан улуу 
күчтүн бар болгондугун, жалгыздыгын кабылдап, 
ага таянуу, баш калкалоо, дуба кылуу, жалбаруу 
адамга өзүнчө дем-күч берет. 

Дин ошол эле учурда адеп-ахлактык мыйзам 
катары адамдарга жол көрсөткөн, дүйнөдөгү эң 
мыкты делген эрежелерден дагы күчтүү, адамды 
ичтен башкарган дисциплина.

Адамдын психологиялык жашоосундагы жал-
гыздыкка, айласыздыкка, коркунучтарга, стрес-
стерге, кыйынчылыктарга, апааттарга карата ага 
үмүт, бейпилдик, таянуу сезимдерин тартуулаган 
түнөк – бул дин болгон. Ошондой эле диний жа-
шоо адамды руханий машакаттардан коргогонду-
гу, өзүнө да, айлан-чөйрөсүнө да алдаканча боо-
рукер, мээримдүү болушун камсыз кылгандыгы 
кашкайган чындык. 

Ишенүү, сыйынуу адам баласы төрөлгөндөн 
тарта чогуу ала келген өзүнчө сезим-туюм. Адам-
да ар качан жана ар жерде кандайдыр бир улуу, 
күчтүү, кудуреттүү затка баш калкалоо, ага таянуу, 
ишенүү жана андан жардам тилөө муктаждыгы 
болот. Адам баласы денеден жана рухтан тураары 
жалпыга маалым. Андыктан дененин муктаждыгы 
болгондой эле, рухтун да муктаждыгы бар. Ырас, 
Жалгыз Алла Таалага ишенүү, Ага ибадат кылуу 
– бул рухтун эң иридеги муктаждыгы. Бул муктаж-
дык туура камсыздалбаса, адам баласы ар кандай 
терс жолдорго, калпыс ишенимдерге багыт алып 
түбөлүк бактысынан ажырайт. Адам баласы тек 
Аллага багыт алып, Ага гана ибадат кылганда рух 
дүйнөсүн туура камсыздаган болот. Ошондо гана 
рухий жактан чыныгы бейпилдикке жетет. 

Асыресе, адам баласы жашоо тек бул дүйнө 
менен гана чектелүү болгондугун, өлүмдөн кий-
ин эч кандай жашоо уланбашын ойлошу мүмкүн. 
Ырасында, бул туура эмес түшүнүк. Өлүм – бул 
бүтүү, жок болуу дегенди билдирбейт. Чыныгы 
түбөлүк жашоо өлүмдөн кийин башталат. Алла 
Таала акыретти унуткан адамдарга пайгамбарла-
ры аркылуу муну эскерте келген. Булар Ыйык Ку-
ранда ачык-айкын айтылган. 

"Дин" түшүнүгүнө көптөгөн аныктамалар 
берилген. Диндердин ортоктош өзгөчөлүктөрү 
болгону сыңары айырмачылыктары да бар. Мына 
ушул себептен дин түшүнүгүнө берилген аныкта-
малар бардык диндерди өз ичине камтый албайт. 
Диндердин негизи – бул ишеним. Дин ишенимге 
таянат. Адамзат тарыхында адамдар кандайдыр 
бир улуу күчкө, жаратуучуга, ошондой эле ар 
кандай табият кубулуштарына, тоо-ташка, рухий 
заттарга ишенип келишкен. Мына ошондуктан 
Ислам аалымдары диндерди "акыйкат" жана "жал-
ган" дин деп экиге бөлүп карашкан. 

I - Акыйкат дин 

Ислам дини бүгүнкү күнү жер бетинде тек 
акыйкат дини. Акыркы Кудайы дин. 

Дин жºн¿ндº 
жалпы т¿ш¿н¿к 

Абдуррахман Хачкалы
Теология илимдеринин доктору

Январь - Февраль 2009 11

a
kb

a
sh

a
t@

ya
h
o
o
.c

o
m

Дин тааным



Азирети Мухаммед Пайгамбар анын пайгамба-
ры, акыркы Ыйык Куран анын ыйык китеби болуп 
эсептелет. Бүгүнкү күнү Кудай Таала жиберген дин-
дерден үчү гана жашап келет. Алар Иудаизм, Хри-
стиан жана Ислам диндери. Бул диндердин экөөсү 
т.а. Иудаизм жана Христиан диндери бүгүнкү 
күнгө чейин адамдар тарабынан бурмаланып, на-
гызын сактай алган эмес. Булардан Ислам дини 
гана өзүнүн нагызын, аруулугун сактап келген. 

Азирети Мухаммед (саллаллаху алейхи ва-
саллам) Пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгы 
көптөгөн мужиза-кереметтер менен тастыкталган. 
Анын эң чоң мужиза-керемети – бул Ыйык Куран. 
Ал – Алланын сөзү. Муну андагы маалыматтарды 
жазуу адам баласынын колунан келбей турган-
дыгынан байкоого болот. Ырас, аяттардын бири-
бирине куюлушкандыгы, маанисинин тереңдиги, 
өтмүштөн, келечектен кабар бериши, айрым бир 
бүдөмүк аяттардын бүгүнкү күнү ачыкка чыгышы, 
береги аяттарга илимий изилдөөлөрдүн дал ке-
лип жатышы, адамзат бүгүн араң жетип олтурган 
акыйкаттарга 14 кылым илгери эле ишарат жаса-
шынын өзү Курандын акыйкаттыгын далилдөөдө. 

Ыйык Курандын бир да сөзү бүгүнкү күнгө 
чейин бурмаланбай келди. Мунун себеби аяттар 
түшүрүлөөр замат жазылып, көптөгөн сахабалар 
тарабынан жатталып турушу болгон. Курандын 
кыяматка чейин бурмаланбашы – бул Алланын 
кепилдиги.

II - Жалган диндер

Азирети Адам ата адамзаттын алгачкы пайгам-
бары болгон. Алла Таала пайгамбарларын жөнөтүп 
адамдарга туура ыйман-ишеним, ибадат жана өз ара 
мамиле эрежелери жөнүндө кабар берген. Пайгам-
барлардын бардыгы бир ишенимге чакырышкан. 
Ал жалгыз Аллага, Анын ак жолуна гана чакырган 
тавхид-Ислам ишеними болгон. Бирок белгилүү 
убакыттын өтүшү менен адамдар бул өкүмдөрдү 
бурмалап бузушкан. Ошол себептен бурмаланган 
диндер пайда болгон. Жогоруда айтылгандай, буга 
бүгүнкү күнү Иудаизм жана Христиан диндерин 
мисал келтирүүгө болот. Диндердин бурмаланы-
шынын себеби ыйык Китептердин жоголушунан 
кийин кээ бир адамдар тарабынан диндин негизде-
ри, өкүмдөрү өз каалоо, жеке кызыкчылыкка ыкта-
лып жазылышы болгон. Чынында Алла Таала алар-
га мындай укук берген да, же вахий (Кудайы кабар) 
жиберген да эмес. Андыктан бул диндер адам бала-
сын түбөлүк бакытка алып бара албайт. Тек Алла-
нын адал жолунан гана адаштырат.

Мындан тышкары эч кандай Кудай Таала тара-
бынан кабар берилбеген, адамдар өздөрү ойлоп тап-
кан ар кандай ишенимдер да бар. Ырас, булардын 
жаңылыш болгондугунда эч кандай күмөн жок. 

Ал-Каххаар
Бул ысым "каардуу, бардык жандуу-жансызга 

үстөмдүк кылуучу улуу Күч" деген маанини туюн-
дурат. Чындыгында эле Алла Тааланын чексиз куду-
ретинин алдында эч бир күч-кудурет туруштук бере 
албайт. Өз эрк-каалоолору менен Жараткан көрсөтүп 
берген жашоо мыйзамына каршы мамиле жасаган-
дарга  Алла Таала ушул ысым-сыпаты менен жазала-
рын толугу менен берүүгө Кудуреттүү. "Ал-Каххаар" 
сыпаты тууралуу Курандын 6 жеринде өтөт. Раад 
сүрөсүнүн 16-аятында: "Алардан: "асман, жердин 
Эгеси ким?" деп сура да: "Аллах!" деп айткын! "Силер 
Аны таштап, өзүңөргө жардам да, зыян да бере алба-
ган нерселерди коргоочу (кудай) кылып алдыңарбы?" 
дегин! "Сокур менен көзү соо же караңгы менен жа-
рык бирдейби?" дегин. Же алар Аллага жаратылган 
нерселерди шерик кошуп алыштыбы? Же бул жара-
туу алар үчүн бирдей эле сезилдиби? "Аллах – жаа-
мы жандуу-жансыздын Жаратуучусу. Ал – Жалгыз, 
ал-Каххаар!" дегин" деп буюрулат.

 

Ал-Ваххааб
Алла Тааланын "адам баласына сан жеткис 

ырыскы-нематтарын эч кандай акы талап кылба-
стан ыроолоочу, айкөл" деген маанини туюндурган 
"ал-Ваххааб" ысым-сыпаты Курандын үч жеринде 
кайталанат. Маңдайыбызда чырактай жанган балда-
рыбызды ыроологон жана чексиз ыраакымы менен 
бизге асман-жерден сан түркүн ырыскы-нематтарын 
багыштаган Айкөл  "ал-Ваххаабга" ыйман келтирген-
дер: "Оо, Жараткан! Бизди туура жолго салгандан кий-
ин жүрөгүбүздү (ыймандан) адаштыра көрбө. Бизди 
Өзүңдүн чексиз Ырайымыңа ала көр. Чындыгында 
Сен түгөнгүс ырыскыларыңа эч кандай акы талап кыл-
баган Айкөлсүң!" (Аали Имран сүрөсү, 8-аят) деп дуба 
кылышат.

АК БАШАТ казынасынан

Январь - Февраль 200912

w
w

w
.a

kb
a
sh

a
t.k

g

Асмаул - Хусна

Алла Тааланын ысым - сыпаттары



АЛЛАНЫН ИБАРАТКА ТОЛУП-АШКАН  
ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

Бекем кайрат менен ак жолго баштай-
ын деген менен коомдун өжөрлөнө 
күнөөкөрлүккө ач кенедей жабышып 

алышы Худдун (алейхиссалам)  шаабайын суутат. 
Маанайы чөккөн пайгамбар көккө алакан жайып 
Кудуреттүү Аллага жалбарат. Натыйжада Кудайы 
эскертүү катарында коомчулуктагы бардык аял-
дар он жыл бою төрөбөй кысыр калат. 

Мындай коркунуч аларды Худ пайгамбардын 
алдына жетелеп келет. Бирок алардын жүрөктөрү 
дале болсо өлүк, дале болсо капилетте болот. 
Мына ушундай кереметтүү мужизаны этибарга 
албай кудум бирөө шаштырып жаткансып, аны 
кекетип, маскаралашат: “Сен бизди кудайлары-
быздан тандыруу үчүн келдиңби?! Андай чын-
чыл болсоң, убада кылып жаткан нерсеңди  
алып келчи!” (Ахкаф сүрөсү, 22-аят).

Ошентип, Жараткан аларга эскертүү иретин-
де азаптарды кезек-кезеги менен жөнөтө баштайт. 

Күндөрдүн биринде күнүмдүк турмушта кол-
донуп жүргөн булактар соолуп калат. Жандилден 
сүйгөн гүлзарлар, бак-дарактарынын баары соолуп, 
башка элдерди тамшандырган айтылуу “Ирем бак-
тары” жок болуп кетет. Алп денелүү зөөкүрлөр бир 
ууртам сууга, бир тиштем тамакка зар болушат. 

Абал оорлоп, ачарчылык жондон басып тур-
ган кезде Худ пайгамбар аларды кайрадан топтоп 
насаат айтат: 

"Албетте мен Алланы күбөгө тартамын, 

Бороон-чапкын күлүн көккө 
сапырган каапыр журт Ад 
коомунун пайгамбары

өзүңөр да күбө болгула. Мен силер орток 
кошкон нерселерден такыр оолакмын! Мына 
эми баарыңар биригип мага каршы билген 
айлаңарды кечиктирбей кыла бергиле. 

Мен болгону менин да, силердин да Раббиңер 
болгон Аллага гана таяндым. Жөрмөлөгөн нер-
сенин баары тең анын кол астында. Кудай Таа-
лам шек-күмөнсүз Туура Жолдо!

Эми эгер менден (чакырыгымдан) баш 
тартсаңар да, мен өзүм аркылуу жиберилген на-
сааттарды силерге жеткирдим. Кудайым (каала-
са, силерди жок кылып) ордуңарга башка коом-
ду алып келет. Силер (каапырлыгыңар менен) 
Ага кыпындай да зыян келтире албайсыңар! Ал-
бетте менин Раббим бардык нерсени күзөтүп, 
көрүп турат” (Худ сүрөсү, 54-57-аяттар).

Ад коому ушундай керемет эскертүүлөргө 
алымсынбайт. Турмуштун оор азабы алкымдап, 
ачарчылыктын айынан жеп-ичерге эч нерсе тап-
пай калган күндө да, кечирим тилеп, тавхид ише-
нимине кайтышпайт. Кандай гана өкүнүчтүү!...

ЖЕР МЕНЕН ЖЕКСЕН КЫЛГАН ДОБУЛ

Арадан көп өтпөй көк бетин кою булут кап-
тайт. Асманды биротоло каптаган кара булут-
тарды көргөн Ад коому: “Жамгыр көп жаачудай 
болуп калды окшойт…” деп ичтеринен кудуңдап 
алышат. Тилекке каршы бул азап булуттары эле. 

“Эй, коомум! Ыйманга келгиле!” деп Худ пай-
гамбар акыркы жолу аларды азаптан куткаруу 
үчүн далалат жасап көрөт. Бирок кайдыгерликтин 
терең туңгуюгунан жарыкты көздөй багыт алуу  
алар үчүн оор машакат эле.

Шаршембинин таңынан  баштап бороон 
күчөгөндөн күчөйт. Бороондун катуулугунан бак-
дарактар тамыры менен жулунуп кетчүдөй абал-
га жетет. Ошентип, бороон добулга айланып, үнү 
да, суугу да күчөп, алааматка айланат. Алай-дүлөй 
боройлогон алаамат добул адамдарды чегиртке-
дей учуруп, белгисиз жактарга алып кетет. Этек-
жеңди бири-бирине байлап алган айлакерлерди 
Алланын кудурети камгактай учурат. Добул оболу 
үйлөрдүн чатырын ачып, дубалын уратып, ичин-
дегинин баарын асманга сапырат. Ошентип, бул 
алаамат жети түн, сегиз күн дегенде араң басылат. 

АЗИРЕТИ ХУД 
(алейхиссалам)

Январь - Февраль 2009 13

a
kb

a
sh

a
t@

ya
h
o
o
.c

o
m

Пайгамбарлар таржымалы



Азирети Худ жана тавхид ишенимин тутунган мо-
мундар бороон-чапкын башталарга жакын Ахкаф 
чөлкөмүнөн чыгып кетишет. Анткени бул жаза 
күнөөкөр коомго гана жиберилген эле.

Аятта мындайча баяндалат:

“Качан биздин буйругубуз (азабыбыз) кел-
генде Худду жана ага ыйман келтирген адам-
дарды Өз ырайым, мээримибиз менен оор 
азаптан куткардык” (Худ сүрөсү, 58-аят).

“Аларды бул дүйнөдө да, кыямат күнүндө 
да  каргыш ээрчийт. Билип койгула! Ад коому 
каапыр болгон. Көзүңөрдү ачкыла, Ад коому 
кырсыкка учурады!” (Худ сүрөсү, 60-аят).

“Менин азабым жана эскертүүм кандай  
болду?!” (Камар сүрөсү, 21-аят).

Ад коому жер менен жексен болгондон кийин 
момундар менен Худ пайгамбар Меккеге келип, 
көзү өткөнчө ошол жерде жашап калат.

ХУД ПАЙГАМБАРДЫН МУЖИЗАЛАРЫ 

1. Худ пайгамбар Алла Тааланын  уруксаты менен 
бороондун багытын каалаган тарапка бураар эле. 

Ад коому Худ пайгамбар көрсөткөн керемет 
мужизаны көрүп туруп ыйман келтирбей, акырын-
да жер менен жексен болушту. Бул бороон Куранда 
“рийхи-сар-сар”- катуу бороон деп айтылат.

2. Малдын жүнүн жибекке айлантаар эле.

3. Көнөктөп жамгыр жаап турган кезде сапарга 
чыгылчу эмес. Худ пайгамбар Жаратканга жалба-
рып дуба кылгандан кийин жолдун жээгине жам-
гырдан корголонуучу аялдамалар пайда болуп 
калды. Бул мужизадан кийин жолоочулар ошол 
аялдамаларда корголонуп, жамгыр басылган соң 
сапарын улантышты.

Азирети Худдун икаясынан төмөнкүдөй сабак 
алууга болот:

Худ (алейхиссалам) Алланын жолуна жанди-
ли менен берилген оор басырыктуу киши болгон.  
Жамандык кылган адамдарга да жакшылык менен 
жылуу-жумшак мамиле жасаган. Коом аны акылы 
кем деп кемсинтсе да, өзүнүн аң-сезиминин жого-
рулугун, зиректигин, кыраакылыгын далилдеп, бол-
гону коомду бузукулуктан куткаруу үчүн Алла Таа-
ла тарабынан тандалган элчи экендигин аңдатууну 
жетиштүү деп билген. Алла Таала ал коомго багыш-
таган жакшылыктарын эскертип, ага шүгүрчүлүк кы-
луу үчүн буйруктурга  моюн сунуу зарыл экендигин 
түшүндүргөн. Жакшылыктар үчүн  ибадаттан башка 
эч нерсе талап кылынбай турганын эскерткен. 

Алла Таала аны өз ыраакымына бөлөсүн!..   

Жол баштоо, жетекчилик кылуу ар 
убак олуттуу машакаттарды ээрчи-
те жүрөт. Эң жакшысы – даярдал-

ган жол менен жүрүү, эң кыйыны – жол салуу. 
Көптөгөн көңдөйлөр жолдон адашып, түрдүү 
жоруктарды жасаганын өзгөчө өнөр катары баа-
лашат. Андай жеңил жолдун ары жагын көрүүгө 
алардын дарамети жетпейт шекилди. Жолдон 
көзүн албай астейдил бара жаткан жолоочу деле 
алдыда эмне болоорун биле албайт, ошондой 
болсо да жок дегенде таман астындагы жолу кай-
да алып бараарын боолгошу керек. 

Айдоочусу да, жүргүнчүсү да кырсыкка ка-
былбагыдай кылып тегиз жол курган адамдарды 
барктай билүү зарыл. Жолдорго асфальттарды 
төшөп, сапарды жеңилдеткендерге ыраазылык 
билдирүү кажет.

Бүгүнкү күндө бул жолдорду бузгусу кел-
гендер көбөйүп, жамап-жаскагандар азайып ба-
ратат. Тирүүлүк ааламы жолсуз калбашы керек 
карайлап.

Кырсыкка кабылгандар, унаасы аңгекке ку-
лагандар, камылгасыз жүргөндүгү үчүн майы 
түгөнүп ара жолдо калгандар, белгиленген 
өлчөмдөн ашыкча жүк жүктөгөндөр... Кыскасы 
баарыбыз жолоочубуз, жолдо баратабыз. Ай-
рымдар эрежеге баш ийсе, айрымдар адыраңдап 
жол эрежелерин көзгө илбейт. Коюлган жол 
эрежелерин жана мыйзамдарын жактырбай, ага 
ачуулангандар сыяктуу, "мындай эрежелер бол-

Актан Эгембердиев

Жолдор
Айдоочусу да, 

жүргүнчүсү да кырсыкка 
кабылбагыдай кылып тегиз 

жол курган адамдарды 
барктай билүү зарыл. 

Жолдорго асфальттарды 
төшөп, сапарды 

жеңилдеткендерге 
ыраазылык билдирүү кажет.

АК БАШАТ казынасынан
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богондо баарыбыздын башыбыз балекетке малын-
мак" деп ичтен тообо кылгандар да бар.

Жол жээгине көрнөк эрежелерди койгон со-
опко калгырлар бизди жана келечек муунду такай 
эскертип келет. Анткени бул жолдордон кимдер 
гана өтпөгөн ар башкача таскактап... Сен экөөбүз 
алгачкы да, акыркы да эмеспиз бул улуу жолдо. 
Жүрүп баратып кырсыкка кабылуудан корком. 
Кетирген жаңылыштыгым башка кырсыктарга се-
беп болуп жүрбөсүн деп сарсанаага батып келем. 
Жаңылыштык кетирбөө үчүн ар убак Жараткан-
га жалбарып келем. Актыкка алып барчу мындан 
башка жолдун жок экендигин жана ушул жол ме-
нен басууга мажбур экенимди билем.

Мунун башка чарасы жок. Кашаңдап ыргакты 
жайлатуу же ашкере ылдам жүрүү өзүбүз үчүн да, 
башкалар үчүн да терс натыйжа алып келиши ык-
тымал. Башкалардын кырсыкка учурап калышына 
себепкер болуу коркунучу бар. 

Бул жолдун көзгө кыйын көрүнгөн өрүшүнө 
же дабаанына алгачкылардан болуп мен чыгып 
жаткан жокмун. Далайлар мурда бул дабаанды 
ашканына караганда мен эмне үчүн кетенчикте-
шим керек башка жеңил жактарга алаңдап? Жок 
коркпоймун. Бул ашууну мен да ашам буйруса. 
Кырсыкка  кабылбоо үчүн өтө сак болушум гана 
керек. Нечендеген муун муңайбай ашкан ашууну 
аша албай калсам, балекет баспайбы мени.

Албетте бул жолдо өлгөндөр да болгон. Айта 
кетчү нерсе, алар ушул улуу жолдун курмандыгы 

болушту. Курмандыкка максатсыз барбоо керек де-
генге сөзсүз кошулам. Алгы максаттын курмандыгы 
болуу – түбөлүктүү бакыт. Биздин жүрүшүбүздү 
жайланткысы келгендердин карасанатай ою бар, 
жолубузга болгон кастыгы бар. Алар болгон күчүн 
жумшап, жолду бууганга канчалык аракет кылба-
сын "ит үрө берет, кербен жүрө берет". 

Жолдор сергектикти, зиректикти талап кылат. 
Бул улуу жолду уйкусурап басып өтүү чоң жоготу-
уга алып келет, анан калса түбөлүк кейишке салат. 
Анын үстүнө артка экинчи ирет кайрылбайбыз. 

Ошентип жолдон адашуу – "күнөө" деп атал-
ды. "Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүрүн тап-
кан соң" демекчи, өз жолун кайра табууга "тооба" 
деген ысым ыйгарылды. 

Кээде бизден озуп кеткендер болду. Ылдам 
жүргөндөр албетте өз дараметине ишенишет. 
Моторубуз эскире баштады. Чагымда улгая баш-
тадык. Жолдун аягына жакындаган сайын дарман 
дагы, ылдамдык дагы азая баштайт экен. Мына бул 
колу-бут, дене-турпат жолго алгач ирет чыкканда-
гыдай чыйрак болбой калды барган сайын. Ошон-
дой болсо да жүрөктүн деми жана үмүт ошо бой-
дон. Үмүт өчпөйт...

Бир аз илгериде кызыл түс көрүнгөнсүйт 
көзүмө. Сыягы мен үчүн жанат окшойт. Бирок 
көпчүлүк жүргүнчүлөр үчүн дале болсо жашыл 
жарык күйүп турат өчпөстөн бир калыпта.

Бул менин жолумдун аягы. Мен бул жолдон эч 
убакта чыкпай келдим. Кызыл түс мен үчүн эмес 
болсо, таскагымды жайлантпастан илгерилей бе-
рем. 

Дубаларым кабыл болду. Мен ар дайым: "Оо, 
Жараткан Кудай Таалам менин жанымды ушул 
жолдо ала көр!" деп дуба кылчумун. Дале болсо 
Ага жалбара берем:

Кишинин ыйманын катуу сынай турган жол-
до баратам, ашыкча жүк жүктөй көрбө, суранам! 
Мени адал жолдон адаштыра көрбө!

Бул жолго эмгеги сиңгендерге Өзүң ыраазы 
боло көр! Жолсуз түркөйлөрдүн жамандыгы-
нан сактай көр! Бизден мурда жашап, Өзүңдүн 
буйругуң менен бул жолго эскертүүлөрдү, эреже-
көрнөктөрдү коюп кеткендердин билип-билбей 
кетирген кемчиликтерин кечирип, аларга бол-
гон ыраазылыгыбызды Өзүң билдире көр! Бизди 
жана артыбыздан келе жаткандарды ушул туура 
жолуңдан адаштыра көрбө...

"Бизди туура жолго сала көр... Азапка дуушар 
болгондордун жана адашкандардын жолуна эмес, 
жакшылык берилгендердин жолуна сала көр..." 
Оомийн!

Жолдор
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Буга чейин төр маек рубиркабызда ада-
биятыбыздын алптары, Эл Баатырлары 
менен маектешкен элек. Бу сапар өңүттү 

бираз башка нукка буралы дедик. 

Чынын айтыш керек, көп жылдардан бери 
Ислам дүйнөсү коопсуздук жана саясий жагынан 
түрдүү соккуларга, жалаага, шылдыңга кабылып, 
айрым бир өлкөлөрдүн күлү көккө сапырылганга 
чейин жетти. Албетте ар кандай себептерден улам. 
Мына ушуларга жооп алуу иретинде көрүнүктүү 
саясий жана мамлекеттик ишмер Ишенбай Абду-
разаковду кепке тарттык. Ишенбай агай ардактуу 
эс алууга чыкканына карабай учурда жогорку окуу 
жайлардын биринде дале болсо кайратынан жаз-
бай эртең эл керегине жарай турган азаматтарга 
дарс окуп атыптыр. Сукбатташыма суроо салып, 
ынтаалуу тыңдап олтуруп, ойду баккан орошонду-
гуна, дүйнө таанымынын бийиктигине суктанбай 
койо албадым. Анан өзүмчө "Атаганат, ушундай 
угуттуу казынанын ээлери Исламды чындык ме-
нен коргоп, баалуулуктардын ушу күндөгү муга-
лими болуп калса, кана" деген кичине бир арман 
сезимимди чымчып өттү.

Урматтуу окурмандар, көп жылдар бою илим 
алып, өзү айткандай дүйнөнүн тең жарымын кы-
дырып, дипломатиялык кызматтардын казанында 
кайнап, милдеттерин чоң чебердик менен өтөп, 
көп маселелерге көзү каныккан Ишенбай агайдын 
пикирлерин өзүңүздөр таразалап көрүңүздөр. 

– Алакандай кыргыз элинен чыккан чыгаан-
дардын үлкөн өлкөлөрдүн бийик даражадагы 
сыйлыктарын алып жаткандыгы биз үчүн чоң 
сыймык. Сиз жакында Япония мамлекетинин 
жетекчилиги тарабынан жогорку даражадагы 
"Орден Восходящего солнца" (кылайып чыгып 
бараткан күн) ордени менен сыйландыңыз. 

Ишенбай Абдуразакович, айтыңызчы ал эмне 
деген сыйлык, кимдерге берилет экен?

– Бул орден Япония жаңы доорго багыт алып 
мамлекеттик башкаруу системасын реформалоого 
өткөн мезгилде кабыл алынган алгачкы ордендер-
дин бири. Көбүнесе өз жарандарына ыйгарылат. 
Мамлекеттик ордендердин ичинен Хризантема 
деген император менен анын тукумуна бериле 
турганын эсепке албаганда, эң барктуу сыйлык 
деп эсептелет. Ал башка өлкөлөрдөгүдөй эмес, 
адамдын өмүр жолундагы жетишкен ийгиликтер-
ди баалоо иретинде берилет. Чет өлкөлүктөргө да 
беш-алты адамга үзүрлүү кызматы үчүн, эл ара-
лык мамиледеги көрүнүктүү салымына карата бе-
рилет. Бул ордендин алты даражасы бар. Биринчи 
даражасы, чынында, сейрек ыйгарылат.

– Сиз көп жылдар бою Күн Чыгыш 
өлкөсүндө жашап элчилик кызматты татыктуу 
аркалгансыз. Мунун арты менен Кыргыз Япон 
мамилелеринин пайдубалы түптөлүп, бир 
кыйла өнүгүү жолуна түштү. Ал жактын тары-
хын, басып өткөн жолун кылдат иликтеп деле 
чыккандырсыз. Япон эли тээ баштан бери эле 
өжөр калкпы, же бир учурларда болуп өткөн 
кандайдыр бир кыйын-кысталыш окуя аларды 
чыйралтканбы? 

– Жер шарынынын жарымына жакынын 
өз көзүм менен көрдүм, калганы жөнүндө да 
жетиштүү кабарым бар. Эмне үчүн айрым элдер 
алдыга кетип, айрымдарынын ыкшалып ордунан 
козголушу оор болуп калганы тууралуу көп ойло-
ном. Азырынча тыянагым бул: Табият адамдын 
баарына бирдей акыл, талант, жөндөм бербейт 
тура. Бирок, ар бир адамда өзүнүн жөндөмүн 
өөрчүтүп, курчутуп, кыргызча айтканда, ийлеп, 
өгөөлөп отуруп улам жогорулап, жокту бар кы-

"Террорчулукту 
Исламдын м¿нºзд¿¿ 
табияты, анын 
туундусу деп кºрсºт¿¿, 
албетте жалаа, ал 
тургай провокация!"

Төр маектин коногу Кыргыз Республикасына эмгек 
сиңирген мамлекеттик жана саясий ишмер 

Ишенбай Абдуразаков. 

Маек курган
Акылбек Халбеков
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лып, азды көп кылуу мүмкүнчүлүк болбойт экен. 
Улут деген деле ошого окшош. Таланттуу эл же 
жөндөмсүз эл деген болбойт. Эл деген адамдардан 
турат. Ал эми элдин өнүгүшү тарыхый, коомдук 
шартка, чөйрөгө байланыштуу. Адам эмнеси ме-
нен баалуу? Ал  алдына бир максат коюп, ошого 
жетиш үчүн өзүн даярдап, башкалардан калбай-
ын деп намыстанып, аракет кылганга дарамети 
барбы же жокпу? Бул суроо ар кимдин башында 
дайым айланып турушу керек. Максатка жетиш 
оңой эмес, аны үчүн мээнет керек, билим керек, 
өнөр керек. Ушул сапаттарга ээ болуп, максатына 
жеткен адам коомдо урматталат. Жамааты, өлкөнү 
башкаргандар ушул сапаттардын калыптанышына 
өз үлгүсү аркылуу өзүнчө бир улуттук сезим уюту-
шу маанилүү шарт. Албетте табияттын да тааси-
ри күчтүү. Японияда жер титирөө, тайфун жана 
башка кырсыктар көп болот. Эл да ошого көнгөн. 
Көп элге окшоп алар камаарыбайт, алдын ала 
кам көрөт. Кудай да сактанганды сактайт дегендей 
түшүнүк менен жашашат. Кризис, кырсык, кен-
байлыктын аздыгы буларды чыйралткан. Табият 
тартуу кылбаса айла жок, керектүү нерсени өз ко-
лубуз менен, өз башыбыз менен, маңдай терибиз 
меен өзүбүз жасайбыз деген ички дух, кайрат бул 
элге канат болуп, оболоп учууга дем берген.

– Ишенбай Абдуразакович, Японияда дин-
дерге, айрыкча Исламга болгон көз караш кан-
дай экен?

– Башка элдерден айырмаланып япондор кош 
дин туткан калк. Бири – өздөрүнүн улуттук кади-
мий дини – синтоизм. Синто – кудайдын жолу де-
ген маанини берет. Анын өзөгүндө япондор, өзгөчө 
алардын императору кудайдын тукуму деген леген-
да жатат. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктаганга чейин 
императорду чын эле кудайдын тукуму деген ише-
ним күчтүү болгон. Синтоизм ата-бабаларынын 
арбагына сыйынуу, анан дагы адам тирүү кезинде 
белгилене турган үй-бүлөлүк салт-санаада колдо-
нулат. Айрым жактары теңирчиликке окшоп ке-
тет. Экинчи дини – буддизм. Анын тарыхы ушул 
доордун бешинчи кылымынан башталат. Экөө 
бири-бирин толуктап, эриш-аркак жашап келет. 
Булардан башка миллион чамасында христианчы-
лыкты кабыл алгандар бар. Бул элдин өзгөчөлүгү 
диндегилерди жерибейт. Алар үчүн эң негизгиси 
улут, улуттук сезим, кайсы динде экенине чоң маа-
ни берилбейт.  Өз кезинде мени таң калтырганы 
премьер-министр кызматына да христианчылар 
көтөрүлө алат. Бүгүнкү өкмөт башчысы да като-
лик, бирок улутчул католик. 

Мусулмандар болсо өтө аз. Алар прагматик 
эл эмеспи, 1970-жылдары мунай кризиси таш-
кындаганда Ислам дүйнөсү менен жакындашабыз 
дешип, анча-мынча Япон Ислам динине кирген. 

Ошону менен токтоп калган. Япондордун Ислам 
динине мамилеси нейтрал десем болот. Макта-
байт да, жактабайт да. Ислам өлкөлөрү менен 
мамилеси жакын. Анын себеби экономика. Бирок 
көпчүлүк арасында негедир Ислам өлкөлөрүндө 
террористтер көп чыгат деп кооптонгондор көп 
кезигет. Каршылык сезим деле жок. 

– Адам адам болуп жаралганы бери ИШЕ-
НИМге таянып жашап, ишенимдин багы-
тына байырлап, айрым доорлордо ишеним-
сиз каңгырап өмүр кечирип келет. Учурунда 
түпкүлүгү жок, ар кандай ыплас жолдорго тарт-
кан ишенимдердин боло келгендигин тарых-
тан билебиз. Ошону менен катар адамдын 
тарыхы, анын аң-сезими менен эриш-аркак бо-
луп, ахлактык жактан өнүгүп-өөрчүүгө салы-
мын кошуп келе жаткан ИШЕНИМ маселесине 
кандай карайсыз?

– Ишеним деген сөздү ар ким сыягы, өз би-
лимине, тарбиясына, чөйрөсүндөгү басымдуу 
түшүнүккө жараша чечмелесе керек. Кудайга 
ишеним, адамга ишеним, өзү шайлаган бийликке 
ишеним, же болбосо, өзүнүн жасаган ишине ише-
ним деп бөлө берсе сансыз көбөйө берет.

Сурооңуздун багыты динге байланыштуу го 
деп турам. Бул жагдайды талкуу кылсак тереңге 
түшүп кетебиз. Менин жеке оюмча, дин адам ба-
ласынын турмуш тажрыйбасына шайкеш келген 
улуу кенч. Адам баласын айбанат дүйнөсүнөн 
бөлүп, адам деген наамга татыктуу гармонияда 
өмүр сүрүүсүн көздөгөн тилек деп түшүнөм. Кай-
сы динди албаңыз, өзөгүндө адамдын жүрүм туру-
мун, ниетин тазалоо идеясы турат. Кылымдар бою 
акылмандар ушуну көксөп келген, анча-мынча 
алга жылбаган менен адам коому эски илдеттери-
нен арыла албай, арзуу тилегине жете албай арман 
кылып келет. "Бир карын майды бир кумалак чи-
ритет" демекчи, коомдун адеп-ахлагын ачкөздүк, 
жырткычтык инстинкт иритип келатканын тана 
албайбыз. Бирок ошол инстинктти өзүбүз да то-
лугу менен жеңе албай, андан да өкүнүчтүүсү – 
ошол инстинкттин сазына баткан адамдарга "сен 
адам эмессиң" деп ачык акаарат айтып, коомдон 
четтетүүгө алыбыз келбей олтурбайбызбы.

Адам баласы ак эмгеги менен бакубат жаша-
шы керек, анын чыныгы баасы, адилетчилдиги, 
мээримдүүлүгү, жаратман күчүнө жараша чекте-
лет. Биз  баарыбыз ошондой болсок,  ошону мен 
өзүмдөн баштасам, ошондо гармония, берекет бо-
лот деген ишеним адамга канат байлай турган, ага 
күч бере турган генератор.

– Сексен пайызга жакынын мусулмандар 
түзгөн ошондой эле өзүнүн улуттук баалуулук-
тары бар кыргыз эли ааламдашуу жараянынын 
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натыйжасында кандай өзгөрүүгө дуушар бо-
лот? Көпчүлүк сумсаю менен аргасыз кабыл-
дап жаткан бул жараян кыргызды кайсы баалу-
улуктардан ажыратып, кандай баалуулуктарды 
бере алат?

– Улуттук баалуулук деген элдин турмуш шар-
тына жараша, аны курчап турган башкалардын 
таасирине, дегеле тарыхый доорго байланыштуу 
калыптанат. Ал түпкү ата-бабалардын заманынан 
бери эле өзгөрүлбөй катып калган нерсе эмес, акы-
рындап өзгөрүлөт, жаңыланат. Бирок ар бир муун 
өзүнө чейин жеткен салт-санааны, адеп-ахлак эре-
желерин, жакшы менен жаман деген түшүнүктүн 
алкагын ата-бабанын мурасы катары кабыл алат, 
ошондуктан аздектеп таберик катары бийик тутат. 
Муну түшүнсө болот. Ошону менен бирге ар бир 
жаңы муундун табити да заманга жараша өзгөрөт. 
Бул да мыйзам ченемдүү көрүнүш. 

Бүгүн биз капилеттен ташкын суудай күрүлдөп 
кирип келген жаңы турмуш эрежелерине дуушар 
болуп, көп жагы өөн көрүнүп, алда неме болот 
деп элеңдеп турган кезибиз. Болгон маданий му-
расыбызды түп тамыры менен төңкөрүп кетпесин 
деп коркуп да турабыз. Бирок, элдин аң-сезимине 
эзелтен сиңип калган рухий дарагыбыздын тамы-
ры тереңде жатат. Аны оңой-олтоң эле эч ким, эч 
нерсе жулуп кете албайт. Деген менен, замандын 
амири деген болот. Ошого жараша улуттук му-
расыбызга да тереңирээк сын көз менен мамиле 
кылганыбыз оң. Бизде көөнөрбөс баалуулуктар 
бар.  Ошолорду коргоп кала албай жаткыныбыз 
өкүнүчтүү. Ысырапкерчиликке жол берген айрым 
салттардан арылсак пайдасы көбүрөөк болот. Бүт 
дүйнөгө оң таасир калып келаткан баалуулуктар-
ды кабыл ала билишибиз керек. 

– Ишенбай Абдуразакович, мындан бир топ 
жыл мурда "Агым гезитине берген маегиңизде 
"Динге таянып жашаган элдердин көп нер-
сеге көз карашы кескин айырмаланат" деген 
жайыңыз бар. Сиздин оюңузча динге таянып 
жашаган Ислам коомчулугу Батыштан соккон 
ааламдашуу жараянынын эпкинине туруштук 
бере алабы?

– Адам баласында оң-тетири ублдан турган 
эки инстинкт болот турбайбы.  Ошонун оң жагы, 
балким, Жараткан бул дүйнөдө теңсалмактуулук 
болуш үчүн, адамды макулуктардан башкача 
түзүп, ага акыл парасат ыроолоп, башкаларга 
баш-көз болсун, бири бирине эле эмес, жашаган 
чөйрөсүнө да астейдил мамиле кылсын, жаман-
дыкка барбасын деген максаттан чыкса керек.

Негизинен акыл-эси бар адамбаласы жакшы-
накай эле өмүр сүрсө болчудай. Дүйнөдөгү кайсы 
дин болбосун адамды оң жакка багыттайт. Тур-

муштагы мораль да  коомдун тажрыйбасынан ке-
лип чыккан. Өзүңө эмнени кааласаң, башкаларга 
да ошондой мамиле кыл же, өзүңө каалабаган нер-
сени башкага да каалаба, жасаба деген асыл кеңеш 
кадими замандан баштап Чыгышта да, Батышта 
да бар. Ислам хадистеринде айтылган көп накыл 
сөздөр азыр да күчүндө. Бул жарыктын сабакта-
ры. Аларды унуткандар кайра-кайра эски ката-
лыктарды кайталай берет. Ошондуктан коом көп 
адилетсиздиктен, зорду-зомбулуктан кутула албай 
келет. Ак эмгек менен оокат кылып, бири бирине 
мээримдүү, калыс болгон жерде эл да бакубат жа-
шайт. 

Мына ушул жерде бир нерсени баса белгилей 
кетишим керек. Дин дегенде мен оболу андагы 
асыл баалуулуктарды эсте тутам. Диндин өзөгүнөн 
оолактап, аны бурмалап, айрым жактарын догмага 
айландырып жибергендер да бар. Аларды нукура 
диндин өкүлдөрү деп айтууга болбойт.

Исламда мага өтө жаккан бир накыл ой бар. 
"Ал – адам баласы караңгылыктан чыгып, жарык 
дүйнөгө жашайм десе, билимге умтулушу ке-
рек, илим-билим аркылуу адам өзүн бийиктикке 
көтөрө алат" деген ой. Мен бул пикирдин маңызын 
ушундай түшүнөм. Ислам жайыла баштаган ал-
гачкы кылымдарда ушундай дилгирлик күчтүү 
болгон. Философия, медицина, астрономия жана 
башка илимдер өнүгө баштаган. Христианчылык-
та догма күчөп, байыркы гректер менен римдик-
тердин илимий мурасын унутуп калганда, Ислам 
аалымдары чыныгы илимдерге кайрылып, аларга 
таянып алдыга кеткен. Парадокс деп айтса да бо-
лот, европалыктар орто кылымдарда артта калып 
баратканын сезип, ошол Ислам аалымдарынын 
эмгектерин көпүрө катары пайдаланып, кайрадан 
байыркы дүйнөнүн мурастарына кайрылган да, 
жаңы доордо кайрадан жаралуу идеологиясынын 
пайдубалы катары пайдаланган.

Эми, ушул пикирди улантып сурооңуздун 
акыркы бөлүгүнө кайрылайын. Глобализация 
дегенде ааламдаштыруу деп которуп жүрөбүз. 
Аалам деген башкача, кенен түшүнүк. Орусча 
айтканда "вселения", космос, бүт галлактикалар. 
Глобализация дегенде азырынча жер шарын эле 
түшүнөбүз. Ааламга чейин көп бар. Ошондуктан 
глобалдашуу десек туура болот. 

Глобалдашуу – бул замандын агымы. Аны тим 
эле акыр замандын белгиси, Гог-Магог, жети баш-
туу желмогуз катары түшүнүү болбойт. Анын эки 
жагы бар. Биринчиси, анын материалдык заты 
– экономика, илим, техника, технологдор. Бул ар 
бир эл, дин цивилизация үчүн зыянсыз эле нерсе. 
Аны жактырабызбы же жокпу, биздин каалообуз-
га карабайт. 
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Экинчи жагы – рухий баалуулуктар, дин 
дүйнөсү, маданият жана каада-салтка тийешелүү. 
Бул жагы татаалыраак.  Жалпы адамзатка мүнөздүү 
заманбап баалуулуктар болсо ага каршылык жок. 
А бирок, элдин табитине жат нерселерди үлгү ка-
тары таңуулаган, ал эмес, күчкө салып киргизүүгө 
аракет болсо, таптакыр башка маселе. Аны калк 
деле кабыл албайт. Батыштагы кыраакы интеллек-
туалдар, саясатчылар дене муну түшүнө башташ-
ты, зордук менен жасайм дегенден эч нерсе чык-
пасын. Ал нааразылыкты, ал эмес кагылышууну 
шыкакатайт. Ар нерсе сааты чыккан кезде, бышып 
жетилгенде, өз ыктыяры менен гана ишке ашат.

– Агай өзүңүз Чыгыш –Батыш маселесине 
кызыгып жүрөсүз. Батыш Чыгыштын угутунан 
өсүп чыккан. Буга тарых күбө. Бүкүлү дүйнөнү 
бүгүнкүдөй экиге бөлүүгө болобу?

– Дүйнөнү Батыш-Чыгыш деп экиге бөлүү 
тарыхый жагдайдан караганда кийинчерээк эле 
аалымдардын эле шарттуу түшүнүгү болгон, ал 
акырындап тарап, көпчүлүктүн билим казынасына 
кирип кетпедиби. Азыр, мисалы, "батыш кайдан 
башталып кайдан бүтөт?" дегендей суроого эч ким 
ишеничтүү жооп бере албайт. Көбүнесе дин, мада-
ният, салт алкагында туюлуп жүрөт. А чындыгын-
да мүнөздүү көп белгилер боюнча Батыш-Чыгыш 
илгеркидей бөлүнүп, оолак турган доордон акы-
рындык менен өтүп, бири бирине сүңгүп кирип, 
окшош жалпы жактары көбөйүп, кеңейип кеткен.

Экинчиден, эгерде Батыш менен Чыгыштын чек 
арасы Босфор менен Дарданелден өтөт деп эсепте-
сек, анда, башкасын айтпаганда да, дин жагдайын 
эле алсак, дүйнөдөгү кеңири таралган экин диндин – 
христианчылык менен исламдын – бешиги, ошол эле 
европалыктар койгон ат менен айтканда, Жакынкы 
Чыгышта термелген. Экөө тең Тоораттын булагынан 
азыктанып, өнүккөн. Адам ата, Обо эне, Нух, Ибра-
хим, Муса, Сулайман пайгамбарлар ошол үчөөнө 
тең тиешелүү. Ааламды, адамдын өзүн жараткан, 
аларга шекил берген, жашоо эрежелерин үйрөткөн, 
жүрүм-турумундагы оң жагын да, терс жагын да 
таразага салып суракка ала турган Эгеси жападан 
жалгыз Бир Кудай деп эсептелген Таухит принциби 
боюнча эң жакыны Иудаизм менен Ислам. Үчөөнүн 
ичиндеги айырма ошол Кудай тапшырган осуяттар-
ды адам баласы кандай аткаруу керек деген жана да 
айрым башка маселелерди чечмелөөдө турат. Де-
мек, дин боюнча деле бул үч диндин ажырымына 
караганда өзөк жагында окшоштук көбүрөөк. 

Үчүнчүдөн, ошол эле Чыгыш менен Батыш, 
барчалап бөлсөк, – региондор, өлкөлөр, элдер 
ар түрлүү шартка жараша өнүгүп-өсүп, бирде 
чөгөлөп, бирде өрлөгөн учурлары болгон. Ар дай-
ым эле алдыда же арттка калган эл жок. 

Прогрессти бир расага, улутка, динге ыйгарып 
коюга эч далил таба албайбыз. Келме кезек деген 
өңдүү нерсе. Анын себептери да ар түркүн. Бир 
нерсе талашсыз – бири бирин көрүп, өзүң айткан-
дай кезеги келгенде керектүү угут алып өндүргөн. 
Биз ушуну этибар албай жүрөбүз. Кээ бирлер 
текеберленип, айрымдары чүнчүп, кемсинип 
жүргөнү тарыхты билбегенден келип жатат.

– Исламга террорчулук жалааны жабуу 
жана Мухаммед пайгамбарды шылдыңдоо сы-
яктуу түрдүү кутумдук Батыштын тактап айт-
канда жөөтөрдүн мерчеми болгон дегенге кан-
дай карайсыз?

– Террорчулукту Исламдын мүнөздүү табия-
ты, анын туундусу деп көрсөтүү, албетте жалаа, ал 
тургай провокация. Экстремизм, фундаментализм, 
терроризм деген түшүнүктөрдү айрым динге чап-
тоо түптамырынан натуура өнөкөт. Буларга диндин 
эч тиешеси жок. Бирок, диндин айрым жактарын 
бурмалап, аны кыянаттык менен саясий же баш-
ка максатта пайдаланган күчтөр тарыхта көп бол-
гон. Андай учурлар бир эле Исламда эмес, ошол 
эле христиандарда, иудейлерде, индустарда жана 
башка диндерде боло келген, боло да бериши ык-
тымал. Ал динин эмес, ошол динге таянып өз кы-
зыкчылыгын көздөгөн чайкоочу саясатчылардын, 
кылмыш дүйнөсүнүн, фанатиктердин кылмышы. 
Башка динди кемсинтүү, жаманатты кылуу жана 
жалаа жабуу идеологиялык, саясий, аскерий же 
уюшулган кылымышкерлер колдонгон ыкма ката-
ры белгилүү. Ошону менен катар, диндин табия-
тын тереңирээк түшүнбөгөн, жалпы билими тайкы 
адамдар да көп учурда эмоцияга берилип өз динин 
көкөлөтүп, башка динди жамандаганга өтүп кетет. 
Кудайга ишенген адам андайга барбаш керек. Ме-
нин оюмча, бул чоң күнөө. Жогоруда айтып кет-
кен айрым циниктер муну билип туруп жасашат. 
Күрөштө, согушта куралдын баары керектүү деп 
эсептешет. Бирок бул жол туңгуюкка алып барарын, 
араздашууну алоолонтуп, кагылышууну чектен чы-
гарып жиберерине кайдыгер карашат. Андайларга 
жеңиш эле керек, ыплас жеңиштин баасына кара-
байт. Ошондуктан аларды кылымышкер десе жара-
шат. Адам канчалык алданбасын, азгырыктын тору-
на түшпөсүн, бир күнү көзү ачылат да. 

– Ислам дини тууралуу көптөгөн маалы-
маттардын тескери жайылып жатышында 
дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары-
нын зор салымы бар экендигин танууга болбос. 
Андай шартта ошол үлкөн маалымат каражат-
тары дагы жөөттөргө баш ийеби?

– Массалык маалымат каражаттарында сая-
сий заказ деген болору жашыруун эмес. Бирок 
баары эле андай эмес. Коомдук психологияда бир 
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өзгөчөлүк бар: ким биринчи озунуп жалган болсо 
да да чындыкка окшотуп маалымат таратып жи-
берсе көпчүлүк ошого ишенип калат. Маселенин 
маңызын түшүнгөндөр шектенет, чын, жалганын те-
риштирет, фактыга негиздебесе ишенбейт. Алар аз 
эле болот. А көпчүлүк элдин тескери пикири кала 
берет. Бул чоң трагедия, бирок чындык. Деген менен 
меселенин экинчи жагы бар. Кийинки мезгилдерде 
террор акциялары көбүнчө Ислам өлкөлөрүндө, 
же мусулмандар тарабынан жасалып келатканы 
да чындык. Алардын себеби эмнеде, ким жалдап, 
кайсы күчтөп даярдап, канча акча берип, кандай 
жол менен ишендирип, ошондой иштерге түртүп 
жиберип келатат? Балким, бул атайын ойлонгон 
Ислам динин, Ислам өлкөлөрүн жектөө мерчеми-
дир. Буга ишенимдүү жооп бериш үчүн да аракет 
керектир. Эгер ушунун баары жөөттөрдүн кылганы 
десек, финансылык жактан да мүмкүнчүлүгү кем 
эмес Ислам өлкөлөрү, мусулман интелектуалдары 
да дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында 
ой-пикир, комментарий берип турса болбойбу?

– Мындан үч жыл мурда Москвада өтөкөн 
"Ислам тынчтыктын дини" аттуу конферен-
цияда Чынгыз Төрөкулович Айтматов жалпы 
адамбаласына сопучулуктун зарылдыгын су-
нуштап кетиптир. Буга сиз кандай карайсыз, 
кандай кошумчаңыз бар?

– Чыкемдин ал сунушунан кабарым жок экен чы-
нын айтсам. Кандай мааниде айтылганын да божомол-
доо кыйын. Сопучулук деп суфий окуусун туюнттубу, 
же такыбаалыкка үндөдүбү ал жагын айта албайм. 
Заманды, адам пейлин оңдоо үчүн бир гана сопучу-
лук жолу жетишсиздик кылышы ыктымал. Жалпы 
адамзатты чакырык менен эле өзгөртө алышыбызга 
көзүм жетпейт. Муса, Иса, Мухаммед пайгамбарлар-
дын осуяттары, дүйнөгө кеңири белгилүү дааныш-
ман ойчулдардын акыл-насааттары, анан калса, адам-
заттын өзү башынан өткөргөн тарыхы менен тагдыры 
чалкып жаткан океандай кенч, эстен чыгарбай турган 
дарс, Алтын Казык шекилиндеги мүлк эмей эмне? 
Баарыбыз Жараткан Жалгыздын пенделерибиз дей-
биз, бирок улут, мамлекет, дин жаатында бөлүнүп, 
баарыбызды бириктирген жалпы уңгубузду унутуп, 
өзүбүз көнгөн өзгөчөлүктү көкөлөтө мактап, башка-
ларды өгөйлөп кеттик. Баарыбыз адам баласыбыз. 
Адамга анча деле көп нерсенин кереги жок, өмүрдүн 
тузу–ач көздүк менен дүйнө жыйноо эмес, Жараткан 
тартуулаган чебер жөндөмүн ишке ашырып, ак иш-
теп, жамандыкка барбай, колдон келишинче келечек 
муунга пайдалуу оң үлгү көрсөтүп кетсең, адам деген 
атыңды актаган болосуң деген ишенимди бешиктен 
баштап балдарыбыздын аң сезимине киргизе алсак 
гана бул дүйнө өзгөрүшү мүмкүн. Акыл менен адеп-
ахлак, илим-билим менен ыйман эриш-аркак бирик-
се үмүт менен ишеним туулат.

Учурда кыргыз элинин диний жашоо-
сунда маанилүү бир жагдай бар. Ал 
карапайым калкыбыздын көпчүлүгү 

ишеним багытындагы тутунган жолубузду 
билбестигибиз. Тагыраак айтканда, ишеним 
жагынан кайсыл мазхабка кирээрибизди биле 
бербейбиз. Анткени фикх-амалдык жагынан 
Имам Азамдын мазхабында экендигибизди 
аздыр көптүр билгенибиз менен, ишеним бо-
юнча кайсыл мазхаб, кайсы имамдын жолунда 
экендигибизди анчалык түшүнө бербейбиз. 
Айрыкча бул маселеге байланыштуу кулагы-
бызга көп чалдыгып жүрчү "ахли сүннөт вал-
жамаат" түшүнүгү өтө маанилүү. Ошондуктан 
бул макалабызда окурмандарыбызга пайдалуу 
болоор деген ой-тилек менен "ахли сүннөт вал-
жамаат" түшүнүгү жөнүндө азыноолак маалы-
мат берүүнү эп көрдүк. 

Ахли сүннөт вал-жамаат Азирети Мухам-
мад (саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамба-
рыбыздын сүннөтүн, анын сахабаларын өрнөк 
алышкан жана алардын жолун, методун ка-
былдагандар болуп эсептелет. Бул Куран жана 
сүннөттү түшүнүүдө бирдей көз карашка ээ 
болгон, көз караш жана ой–пикир маселесинде 
ар кандай бөлүнүп жарылуудан алыс болгон, 
динде талаш-тартышты туудуруучу жагдайлар-
да курулай акылды гана эмес, аят-хадистерди не-
гиз катары кабылдаган жамаат болуп эсептелет. 
Ахли сүннөт вал-жамааттын башкалардан ай-
ырмаланып туруучу эки маанилүү өзгөчөлүгү 
бар. Бул эки өзгөчөлүк сүннөттүн жана жама-

Ахли с¿ннºт 
вал-жамаат 

деген эмне ?

Кенжебек Чыйбылов
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аттын жолунан ээрчип кетүү. Сүннөт – бул Ази-
рети Пайгамбарыбыздын сөздөрү, иш-аракеттери, 
тастыктоолору жана ахлактык, инсандык жүрүм-
турумдары. Ал эми жамаат дегенде  Пайгамбары-
быздын жолунан ээрчиген сахабалар жана табий-
индерди түшүнөбүз. 

Ислам динин өкүм-жоболорун камсыздап 
туруучу негизги булактар – Куран менен Азире-
ти Пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. 
Алла Таала, Куран менен кошо Азирети Мухам-
мадды (саллаллаху алейхи васаллам) ээрчүүнүн 
жана ага моюн сунуунун зарылдыгын белгилеген: 
"Айткын: "Аллага жана Пайгамбарга моюн сун-
гула!... Эгер ага моюн сунсаңар туура жолду 
табасыңар" (Нур сүрөсү, 54-аят).

Ошондой эле Пайгамбарыбыз (саллаллаху 
алейхи васаллам) өз хадисинде: "Силерге берген 
буйруктарымды аткаргыла! Мен тыюу салган нер-
селерди таштагыла!" деп буюрган (Муслим, 412). 
Сүннөткө моюн сунуу жана баш ийүү өзүн му-
сулманмын деп эсептегендердин диний милдети. 
Куран бизге жетиштүү деген ой менен сүннөткө 
маани бербөөчүлүк чоң жаңылыш жана жашыру-
ун бир кыянат. Ислам жолбашчысы (саллаллаху 
алейхи васаллам) бул абалдын келечекте ортого 
чыгарын алдын ала кабарлоо менен, дин жөнүндө 
эч бир кайгысы болбогон мындай инсандардан 
этият болуубузду эскерткен: "Силерге: "Куран 
жетиштүү, Куран эмнени адал десе аны адал деп 
билгиле, эмнени арам десе аны арам деп билгиле" 
деп айтчу карыны ток, кайгысы жок адамдардын 
чыкчу күн узак эмес. Мындай адамдардан этият 

болгула! Мага Куран менен кошо (өкүм берүү жа-
гынан) анын окшошу сүннөт берилген" (Ахмад б. 
Ханбал, IV, 131). Имран бин Хусайн (Алла ага ыраазы 
болсун), бизге Курандын  өзү жетиштүү, сүннөткө 
зарылдык жок деген бир адамга мындай деп жооп 
берген: "Акмак келесоо! Сен Курандан бешим на-
мазынын (парзынын) төрт ирекет болгондугу, 
кыраатынын ичтен окула тургандыгы жөнүндөгү 
өкүмдөрдү таба аласыңбы? Куран бизге көп нер-
сени өзөк жана туюк түрдө берген, ал эми сүннөт 
болсо аларды ачыктаган". Ошондой эле Абдуллах 
бин Масьуд (Алла ага ыраазы болсун): "Өз жара-
тылышын, табиятын өзгөрткөндөргө Алла Таала 
наалат кылгандыгын" кабар берип жаткан учурда 
бир аял: "– Бул нерселер Куранда барбы?" деп су-
райт. Абдуллах бин Масьуд мындай дейт: "– Ооба, 
албетте бар. Сен бул аятты окуган эмес белең?: "...
Алланын Элчиси сизге эмнени буюрган болсо 
аны аткаргыла, эмнени тыюу салган болсо ан-
дан алыс болгула!..." (Хашр сүрөсү, 7-аят).

Азирети Пайгамбар (саллаллаху алейхи ва-
саллам) өзүнүн сүннөтүнө баш ийүүбүздү буй-
уу менен сахабалардын жолунан айрылбоону да 
буйурган. Ал өзүнүн сахабаларын инсандарды 
туура жолго багыттоочу көктөгү жылдыздарга 
салыштырган. Ал эми Курани Карим сахабалар 
туурасында мындай деп кабарлайт: "Мухаажир 
жана ансарлардын алдыңкыларына (саха-
балардан) жана аларды жакшылык иштери 
менен ээрчигендерге (табийиндерден) Алла 
ыраазы болду. Алар да Алладан ыраазы бо-
лушту. Алла Таала алар үчүн астынан дайра-
лар агып турган, түбөлүк кала турган бейиш-
терди даярдап койду. Мына ушул улуу бакыт!" 
(Тообо сүрөсү, 100-аят). 

Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васал-
лам): "Үммөтүм жетимиш үч топко бөлүнөт. Бу-
лардын ичинен бир жамааттан башкасы тозок 
жолунда" деп айткан. Ал бир жамааттын кимдер 
болгондугун сураганда "Менин жана сахабаларым-
дын жолунда болгондор" деп жооп берген.

Сахабалар жана алардан кийин муун деп эсеп-
телген табийиндер, андан кийинки доорлордо эң 
сонун амалдарды аткарган аалымдар биз сөз кы-
лып жаткан "ЖАМААТтын" чыныгы өкүлү болуп 
эсептелет. Тарыхтын ойку-кайкы чыйырында ар 
кандай деңгээлдеги, түрдүү түшүнүктөргө ки-
шенделген пенделер дин Исламды түрдүүчө чеч-
мелегенге аракет жасашкан. Мунун натыйжасында 
Куран менен сүннөткө сыйбаган айрым агымдар 
пайда боло баштаган. Каргашалар жүз берип 
мусулмандар топ-топ болуп майда бөлүктөргө 
бөлүнө баштаганда Ардактуу Пайгамбарыбыздан 
таалим алган сахабалардын жолун кабылдаган 
көпчүлүк жамаат, өздөрүн башка бузуку майда 

Ахли сүннөт вал-жамаат Азирети 
Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) 
Пайгамбарыбыздын сүннөтүн, анын 
сахабаларын өрнөк алышкан жана алардын 
жолун, методун кабылдагандар болуп 
эсептелет. Бул Куран жана сүннөттү түшүнүүдө 
бирдей көз карашка ээ болгон, көз караш 
жана ой–пикир маселесинде ар кандай 
бөлүнүп жарылуудан алыс болгон, динде 
талаш-тартышты туудуруучу жагдайларда 
курулай акылды гана эмес, аят-хадистерди 
негиз катары кабылдаган жамаат болуп 
эсептелет
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топтордон (бидатчы фыркалардан) айырмалоо 
үчүн "ахли-сунна, ахлул-хакк жана ахлу-сунна вал-
жамаа" деген ысымдар менен атай башташкан. 
Кийинчерээк бул ысымдардын ичинен бардык 
ысымдардын орток өзгөчөлүктөрүн камтыганды-
гы үчүн "ахли сүннөт вал-жамаат" ысмы көбүрөөк 
жайылып кабылданган. Бул жамаат Куранды жана 
Азирети Пайгамбарыбыздын сүннөтүн бузуку пи-
кирлерден, таңууланган терс көз караштардан кор-
гоо жана үмөттүн биримдигин сактоо максатында 
куралган. Мына ошол себептен Ислам дини нечен 
кылымдардан бери өзүнүн түпкү нукуралыгынан 
тайбай келе жатат. 

Орто Азия элдери, анын ичинен кыргыз эли 
бактыга жараша ишеним өңүтүнөн "ахли сүннөт 
вал-жамаат" багытында. Бүгүнкү күндө Исламдын 
өзөгүн,  нукуралуулугун туу туткан бул жамааттын 
курамында Салафилер, Ашарилер жана Матури-
дилер бар. Бул жерде белгилей кетчү нерсе, Ку-
ран жана сүннөттө орун албаган, сахабалар жана 
алардан кийин келген табийиндер да ал жагдай 
туурасында өздөрүнүн көз караштарын жана пи-
кирлерин билдирбеген маселелерге кирбестен аят-
хадистердин түз жана тике мааниси кандай болсо, 
дал ошондой кабылдагандарга "ахли сүннөт-и 
хаасса", "ахли тавхид" же "салафи" деп аталат. Ал 
эми аят-хадис, сахаба жана табийиндердин көз 
караш, ой пикирлери болбогон кээбир итикадий 
(ишеним) маселелерди да жаңы бир илимий усул 
менен изилдеп иликтеп, керектүү учурда акыл 
менен чечмелеген жана жорумолдогондорго ахли 
сүннөт-и аамма деп айтылат. 

Ахли сүннөт аалымдарынын ичинен Имам 
Ашари, Имам Матуриди, Имам Газзаали, Фахруд-
дин ар-Раази, Саададдин Тафтазани, Саййид Али 
ал-Журжани сыяктуу улуу аалымдар бул жамааттын 
акыйдасын аят-хадис жана акылий далилдер менен 
бекемдеген. Айрыкча бул аалымдар башка бидат-
чы мазхабтардын, майда, бузуку топтордун терс ой-
пикирлери менен катуу күрөшкөн жана алардын 
Куран жана сүннөткө багытталган карама каршы 
көз караштарын жокко чыгарышкан. Ошондой эле 
Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шаафи, Ахмад 
бин Ханбал, Абу Бакр ал-Бакиллани, Абдулкадир 
ал-Багдади, Имамул-Харамайн ал-Жувайни, Насруд-
дин ал-Байзави сыяктуу белгилүү аалымдар да ахли 
сүннөттүн алдыңкы өкүлдөрү болуп эсептелет.

Белгилей кетчү бир жагдай мазхабдар амал-
дык жана итикаддык болуп бир катар маселеде 
бир-бирлери менен байланышып турат. Ахли 
сүннөт мазхабынын ичинде ал байланыштарды 
белгилей кетүү керек. Мисалы; фикх-амалдык 
жагынан Сүннилердин көпчүлүк бөлүгү Хана-
фи мазхабында. Ал эми Ханафилердин көпчүлүк 
бөлүгү итикад-ишеним жагынан Матуриди маз-

хабында. Фиких-амалдык жагынан Шаафи жана 
Маалики мазхабында болгондордун көпчүлүгү 
итикад-ишеним жагынан Ашари мазхабында. Ал 
эми фиких-амалдык жагынан Ханбали мазхабын-
дагылар болсо итикад-ишеним жагынан Салафи 
мазхабында. Бирок ислам ааламынын көпчүлүк 
бөлүгү Ашари же Матуриди катары таанылган 
ахли сүннөт-и аамма багытында. Ибн Таймиййа 
менен Ибнул-Каййум ал-Жавзиййа сыяктуу салаф 
багытын тандаган кээбир аалымдар соңку кылым-
дарда Салафи катары таанылган ахли сүннөт-и 
хаасса багытын жандандырууга жана жайылтууга 
аракет жасашкан.

Ислам дүйнөсүнүн көпчүлүгүн түзүп турган 
сүннилик жөн гана бир ысым, сыпат же мазхаб бо-
луп эсептелбестен, ал толук түрдө жашоо таризи. 
Мындайча айтканда Куран жана сүннөткө ылай-
ык исламдын күндөлүк жашообузда иш жүзүнө 
ашышы. Итикад-ишенимде орто жол - ахли сүннөт 
жолу. Аз. Мухаммед (с.а.в.) дин үммөтүнүн эң не-
гизги башкы өзгөчөлүгү бардык нерседе тең салмак-
туулукту сактоо менен орто жолду тутунуу. Алла 
Таала Куранда бул жагдайды мындайча белгилейт: 
"Биз силерди орто жолду тутунган, адилеттүү 
бир үммөт-жамаат кылдык..." (Бакара, 2/143).

Эми сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, кара-
пайым окурмандарыбызга жеңил жана кыска 
түшүнүк берүү максатында макалабыздын өзөгүн 
төмөнкүчө корутундуласак болот. Ислам дининин 
өкүм-жоболору негизинен үч бөлүккө бөлүнөт: 

1) Итикад-ишеним өкүм-жоболору. Мисалы; 
Аллага, пайгамбарларга, китептерге... ишенүү, 
ыйман келтирүү. 

2) Фикх-амалдык өкүм-жоболор. Мисалы: на-
маз окуу, орозо тутуу, зекет берүү... 

3) Адеп-ахлак өкүм-жоболору. Мисалы; ата-
энеге урмат-сый көрсөтүү, коңшулар менен жак-
шы мамиледе болуу... сыяктуу. 

Динибиздин бул өкүм-жоболору Куран ме-
нен сүннөттөн сүзүлүп алынган. Ислам дини-
нин өкүм-жоболорунун биринчисинде тагыраак 
айтканда, итикад-ишенимдик өкүм-жоболордо 
Матуриди, Ашари жана Салафи мазхабтары 
бар. Ал эми экинчиси болгон фикх-амалдык 
өкүм-жоболордо Ханафи (Имам Азам), Маали-
ки, Шаафи жана Ханбали мазхабтары бар. Бул 
мазхабтардан сырткары да бир канчалаган маз-
хабтар бар болсо да, биз карапайым элибиз үчүн 
ахли сүннөт вал-жамаат чегиндеги жогорудагы 
жети мазхабты гана берип кеттик. Мына ушул 
мазхабтардын ичинен биз итикад-ишенимдик 
өкүм-жоболорунда Имам Матуриди мазхабын-
да ал эми, фикх-амалдык өкүм-жоболордо Имам 
Азамдын (Ханафи) мазхабындабыз.
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Имам аль-Хафез, шайх уль-Ислам Абу 
Абдуррахман Ахмад ибн Али ибн 
Али ибн Шуайб ибн Али ибн Сиван 

ибн Вахб аль-Хорасаний Ислам тарыхындагы 
белгилүү мухаддис деген наамга көзү тирүү ке-
зинде эле татыган белгилүү аалым болгон.

Имам Ан-Насаий хижранын  215-жылы Хора-
сандын Наса шаарында төрөлгөн. Илимге болгон 
кызыгуусу, Куранды алгач окуп үйрөнүүсү, жаш 
кезинен эле туулуп өскөн шаары Насадан баштал-
ган. Ал Насадагы белгилүү Ислам аалымдарынан 
сабак алган. 15 жашынан баштап илимин жогору-
латуу жана хадис жыйноо максатында Ислам аала-
мын кыдырып Хижазга, Иракка, Шамга (Йеменге), 
Египетке чейин барып, белгилүү аалымдар менен 
жолугушуп, алардан илим алган. 

Имам ан-Насаий белгилүү даражада билим 
алгандан кийин устаттары сыяктуу өзү да ки-
теп жыйнактарын жазганга жетишкен. Алардын 
белгилүүлөрү: 

1. “Ас-Сунан аль-Кубра”,

2. “Ас-Сунан ас-Сугра” же “Аль-мужтабо”,

3. “Аль-Хасаис”,

4. “Фадаиль ас-Сахаба”,

5. “Аль-Манасик”.

Имам ан-Насаий “Ас-Сунан аль-Кубра” аттуу 
китебин жазып бүткөндөн кийин Рамла шаары-
нын (Палестинада) эмирине белек кылган. Эмир-
дин суранычы менен Имам ан-Насаийдин экинчи 

китеби “Ас-Сунан ас-Сугра” жазылып, бул китеп 
аалымдар тарабынан жогору бааланган. 

Көптөгөн жыл Исламга кызмат кылган Имам 
ан-Насаийдин кайсы жерде көз жумгандыгы туу-
ралуу ар түрдүү божомолдор айтылган. Мисалы: 
Белгилүү аалым Дар Кутнинин айтымында  Имам 
ан-Насаий Ислам жыл анагы боюнча 303-жылы 
дүйнө салып, Меккеде ас-Сафа жана аль-Марва 
дөңсөөлөрүнүн ортосуна коюлгандыгын айткан. 
Дагы бир белгилүү аалым аз-Захабиинин айты-
мында, Имам ан-Насаий Палестинада “ар Рамла-
да” көз жумуп, Иерусалимде коюлгандыгын белги-
леген.  Дагы бир божомол боюнча, Имам ан-Насаи 
Египеттен келип, карыган мезгилинде Дамаскта 
көз жумгандыгы айтылат.

Имам ан-Насаи өз доорунун акылман, улуу 
насаатчысы жана белгилүү аалымдардан болгон. 
Анын чыгармалары Ислам дүйнөсүндө эле эмес 
бардык жерде бааланган. Бүгүнкү күнү да имам 
ан-Насаий сыяктуу улуу аалымдардын чыгарма-
лары динибиз Исламга опол тоодой кызматын 
өтөп келет. Имам ан-Насаийдин чыгармаларына 
карата да көптөгөн түшүндүрмө эмгектер жазыл-
ган. Маселен, Аль-Хафез Жалалуддин ас-Сийути 
(Ө. Х. 911-ж.) тарабынан “Захрур-Рубо ала аль-
Мухтабо” аттуу жана Шайх буль Хасан Мухам-
мад ибн Абдул Хади аль-Ханафий (Ө.Х. 1138-ж.), 
ошондой эле Шайх Сиражуддин Умар ибн Али 
ибн аль-Муллакин аш-Шафкий (Ө.Х. 804-ж) тара-
бынан жазылган түшүндүрмө китептерди мисал 
келтирүүгө болот. 

Имам ан-НАСАИЙ
(Х. 215-303-ж.)

Асан Саипов

Имам аль-Хафез, шайх уль-Ислам 
Абу Абдуррахман 

Ахмад ибн Али ибн Али ибн 
Шуайб ибн Али ибн 

Сиван ибн Вахб аль-Хорасаний

Ислам аалымы
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Ыйман - бул акылдын нуру,  аң-сезимдин 
куту жана жүрөк туюмдарынын көркү. 
Бул оопасыз дүйнөдөн түбөлүктүү аа-

ламга ыймандын жетеги менен гана таалайлуу бо-
луп өтүүгө болот.

"Чындап ыйман келтирип, алгылыктуу иш-
терди жасагандар жана Жаратканга моюн сун-
гандар – бейиш ээлери. Алар бейиште түбөлүк 
болушат" (Худ сүрөсү, 23-аят). 

Пайгамбарлар, Алладан келген китептер жана 
алар көрсөткөн жолдо ыкластуу жашаган олуялар 
ыймандуулуктун жолбашчылары. Тарых - тарых 
болуп башталганы пайгамбарлар, олуялар жана 
салих пенделер ыймандын жетеги менен гана жа-
шап, изгиликтин жандуу үлгүлөрү болуп кели-
шет. 

Ыйман Кудай Тааланын ыроосу. Сыноо ый-
мандын бекемдигин текшерген тараза. Момун 
мусулмандан күтүлгөн сабыр, моюн сунуучулук 
жана ыйманды коргоо пенденин  Кудайы сыйлык-
тарга болгон кайырымы. Ыймандын баа жеткис 
жакшылык-немат экендигин аңдоо үчүн Жарат-
кан бизден кайырым этүүнү каалайт.

"Акыйкатта, Алла Таала момундардан өз 
жандарын жана мал-мүлкүн бейишке айыр-
баштап алган" (Тооба сүрөсү, 111-аят). Бул аят жого-
руда айтылган кайырым маселесин кабыргасынан 
койуп турат.

Ушул себептен ыраазылыгын табуу үчүн талап 
кылынган аманаттарды (жан, мал-мүлк ж.б.) Анын 
жолуна сарптоо керек.  Кайра эле ушул ыкма ый-
манды баралына жеткирүүнүн  жолу болуп сана-
лат.

Сынактардын бардык машакаттарын сабыр-

дуулук, ыраазылык жана моюн сунуу менен ашып 
өтүп Алланын буйругу, Азирети Мухаммаддын 
жолу менен өмүр кечирүү ыймандуулуктун бел-
гиси.

"Чындыгында Алла Тааланын даргөйүндө 
кабыл болуучу дин – бул Ислам. Китеп бе-
рилгендер (жөөттөр жана христиандар) 
өздөрүнө маалымат келгенден кийин өз 
ара көралбасытыктын айынан талашып-
тартышууга түшүштү. Кимде-ким Алланын 
аяттарына каршычыкса, албетте, Анын жазасы 
чукул!" (Аали Имран сүрөсү, 19-аят).

 Ар бир момун мусулман буйрулган ибадаттар-
ды орундатуу менен ыйман деген улук нематтын 
кайырымын Жаратканга кайтарууга милдеттүү. 
Анткени кайырымы төлөнбөгөн бир нерсеге ээ 
чыгуу же төлөбөй туруп бир нерселерди талап кы-
луу акылга сыйбас жорук. 

Момун-мусулмандын ыймандуулуктун туу 
чокусуна карай көтөрүлүшү Алланын ыраазы-
лыгын көздөгөн ниетинин, ибадатынын жана 
иш-аракетинин тууралыгы менен изгиликтерди 
жүзөгө ашырышына байланыштуу. Бул изгилик-
тердин баарын салих-амал-жарамдуу амалдар де-
ген кең алкактуу айлампадан көрүүгө болот. Ант-
кени Ыйык Куранда да, куттуу хадисте да ыйман 
менен салих амал дээрлик чогуу айтылат. 

"Аллага ишенгендерге Жана жакшы амал-
дарды кылгандарга үзгүлтүксүз сыйлык бар!" 
(Иншикак сүрөсү, 25-аят).

Ыйман тек гана кургак билим же көзкараштар 
менен эмес, туюлуп сезилген, жүрөккө ширел-
ген, натыйжада жүрүм-турумдан, иш-аракеттен 
көрүнгөн акыйкаттар менен коштолушу кажет.  
Момун-мусулман ааламдагы Кудайы кудуреттин 

Ыйманды с¿й¿¿ 
жана ыклас менен 

коргоо
Осман Нури Топбаш

Ыйман сабагы
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агымына ой жүгүртүп жана ошол эле учурда иба-
даттарды буйрулгандай аткаруунун натыйжасын-
да  ыймандын чыныгы даамын алат, изгилик кош-
тогон көп ажайып нерселерге күбө болот.

Ыйман-бардык ибадаттардын эң улугу да, эң 
бийиги. Анткени ибадаттар ыйман менен гана бар. 
Ыймансыз ибадаттын кабылданышын элестетүү 
мүмкүн эмес. Анын үстүнө ибадаттар күндүн, же 
аптанын, же жылдын белгилүү гана учурларында 
аткарылат. А ыйманга келе турган болсок, ар дай-
ым парз болгондуктан, аны ар убак демдүү, таза 
кармоо керек. Ушу себептен Куранда да, хадисте 
да жүрөктү кайдыгерликке сала турган ар кандай 
жаман тузактардан оолак болуу буйрулган. Арий-
не, аскерди жоонун огунан соот же калкан сактайт 
эмеспи. Анын сыңарындай, салих-амалдар менен 
ыйманыбызды коргоого алышыбыз зарыл.

Ардактуу Пайгамбарыбыз Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи васаллам) Аиша энебизге мындай 
насаат айткан: "Аиша! Маанисиз көрүнгөн кичи-
некей күнөөлөрдөн да сактан! Анткени аларды 
көзөмөлдөп каттап турган Алланын периштеси 
бар" (Ибн-и Мажа, Зухд, 29; Дарими, Рикак, 17).

Ыйман-момун мусулмандын эң кымбат мүлкү. 
Шайтандын адампендеге ашынган душман экени 
Куранда ачык билдирилген (Аараф сүрөсү, 11-аятка 
караңыз). Шайтан ошол эле маалда Аллага ишен-
беген каапырлардын досу (Аараф сүрөсү, 21-аятка 
караңыз). Ал каргыш ургур ошо Адам Ата жаралган 
күндөн тарта санмиң түргө кубулган өзүбүздүн 
эле айланабыздагы ортоктоштору менен оңтойлуу 
учурду мелжеп, айла-амалга салып олтуруп мо-
мундардын жүрөгүндөгү акакка алмашкыс ый-
манды уурдаганга талыкпай аракет кылганы кыл-
ган. Андай болсо, жарамдуу амалдан урабас чеп 
куруп ыйманыбызды, ыймандан нур алып турган 
акылыбызды сактык менен коргоо эң зарыл озуй-
пабыз экенин унутпайлы.

Ыйманды күзгү сымал тазалап, ал аркылуу 
Жараткандын ажайып кудуретин көрүү үчүн 
"Алланы зикир" кылууга муктаждык бар. "Алла" 
деген улуу сөздү жүрөкө сүйдүрүп, жүрөккө сай-
малап жазмайын, тил менен кайталап дилге жат 
кылмайын кылынган зикир татыктуу баасын ала 
албас. Эгер бул нерсеге белсенер болсок, жүрөк 
бүт нерседен тазаланат, кайдыгерликтин кара 
тактары өчөт. Башка нерселерге алагдылыктан 
кутулуп жаны жай ала баштаган жүрөктүн  ый-
мандын теңдешсиз таттуу даамын татканын көрө 
бер... Ардактуу Пайгамбарыбыздын береги дуба-
сын жадыбыздан чыгарбай кайталап жүргөнүбүз 
дурус: "Оо, Жараткан Алла Талам! Бизге ыйманды 
сүйдүр! Жүрөгүбүздү ыйман менен көрккө бөлө! 
Каапырчылыкты, күнөөнү жана бузукулукту бизге 

жагымсыз кылып көрсөт! Бизди туура жолду тап-
кан пенделериңден кыла көр!" (Ахмад, Ибни Ханбал, 
Муснад, III, 424).

Мындай рухий баралга жеткен  өзгөчө пенде-
лердин ыйманынын кубанычы жамы убактылуу 
жыргалчылык-лаззаттарды ашып өткөн болуп эсеп-
телет. Ошол эле учурларда мындай деңгээлди ба-
гынткандар үчүн бу дүйнөгө таандык бардык кый-
ынчылык каргашалар жана булардын жан кейиткен 
натыйжалары түккө турбаган нерселерге айланат.

Бул нематты кыяматка чейин жеткирем деп ал-
бан күч-кайратты, бир бүтүн өмүрдү сарптаган  Алла 
Элчисинин жана салих момундардын  сабырынын бе-
кемдигинен, парасатынын кыраакылыгынан, берил-
гендигинен жана туруктуулугунан кеп салган санмиң 
мисалдардын айрымдарына чогуу назар салалы:

Азирети Мухаммад он эки жаштагы тестиер 
бала экен. Бахира аттуу кечил:

"-Ай балам, Лат менен Уззаанын урматы үчүн 
суроомо жооп берип койчу, бай болгур!" дейт.

Азирти Мухаммад жаш болгонуна карабастан 
дал ошол жаштарда эле тайманбас чынчыл экенин 
минтип далилдейт:

"-Лат менен Узаанын урматы үчүн деп менден 
эч нерсе сураба! Кудайга ант болсун, мен аларды 
абдан жек көрөм!" 

Азирети Мухамад бул жообу менен бутпара-
стыктан таптакыр таза, ыймансыздыктан оолак 
экенин ачыка чыгарган. Ал эми пайгамбарлык кел-
генден тарта ыйманды элге жайып сүйдүрүү жана 
таалим берип үйрөтүү жаатында жетишкен ийгили-
ги, кажыбас кайраты жана башка көптөгөн изги иш-
аракеттери бардык момун мусулмандарга белгилүү.

Муса пайгамбардын доорунда каапырлыкка 
белчеден баткан Фараон өзүнүн Кудай экендигин 
жар салган. Бирок өзүнүн эле букаралыгындагы 
сыйкырчылар анын пикирин жокко чыгарышат. 
Арданган Фараон жан чыдагыс азапка салат алар-
ды. Сыйкырчылар:

"-Сенин азабың будүйнөгө гана таандык, ушул 
тапта кандай өкүм чыгарба, убактылуу эркинсиң, 
биз болсо Жаратканга кайта беребиз!" деп ыйман 
менен таакат көрсөткөн. Ызага буулуккан каардуу 
фараон араа бычак менен сыйкырчылардын колун 
кесип, дарака асып салууну буюрат жасоолдоруна. 
Сыйкырчылар көрпенделик кылып ыйманды ат-
тап өтүп кетпейли деген кооптонуу менен алакан 
жайып минтип жалбарышкан:

"... Оо Жараткан!  Бизге сабыр бер, мусулман 
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экенибизде жаныбызды ала көр!" (Аараф сүрөсү, 
126-аят). Муса пайгамбардын ажайып мужизасын 
көрүп  аз убакыт мурда мусулман болгон пенде-
лер ошентип шейиттиктин шербетине тамшанып 
Алланын алдына жөнөп кетишкен.  

Иса пайгамбардын Жаратканга жан дилден 
ишенген алгачкы үммөттөрү үйрөтүлгөн арстан-
дарга зордук менен салынып берилген. Бирок алар 
да ыйманды коргоп шейит кетишкен. Мусулман-
дар арстандын айбатынан да, арсайган  тишинин 
сүрүнөн да айбыкпай, ыймандын даамы таттуу 
экенин кашкайта тастыктап кетишкен.

 "Таалайлуулуктун кылымы" эми башталган 
кезде ыйманын жандан артык сүйгөн Азирети Су-
майя "Исламдын алгачкы шейити" деген наамга 
татыйт. Мурунку мезгилдерде колуна ийне сайы-
лып кетсе, жаны чыгып кетчүдөй коркчу экен. 
Ыймандын теңдешсиз даамын ала баштагандан 
тарта мушриктер (Алланын жалгыздыгына шек 
келтирип, бутка сыйынган каапырлар) темирди 
кызытып денесине басса да эринди кырча тиштеп 
ыйманынан чегинген эмес. Мындан башка дагы 
көптөгөн азап-кордуктардын оорлугун, ачуулугун 
ыйманынын таттуулугу басып турган. Акырында 
мушриктер эки бутунан эки төөгө байлап  жырт-
кычтарча эки бөлүнүп жанын алып тынган. Су-
майянын абышкасы Ясир дагы улгайып калганына 
карабастан карамүртөз мушриктердин азабына 
кылт эткис сабырдуулукту көрсөткөн. Натыйжада 
Ясир да шейит болгон. Ошентип Ясирдин бүлөсү 
дин Исламдын алгачкы шейиттери болушат. Ый-
мандын кайтарымын аны берилүү менен сүйүп 
төлөөнүн таасын үлүгөрү ушулар!  Булар уламыш 
эмес, тарыхта болуп өткөн кашкайган чындык. Ан-
дыктан ар кимибиз ибарат алышыбыз абз

Эми Азирети Билалдын аянычтуу абалына на-
зар салалы. Каапыр мушриктер бул күнөөсүз пенде-
ни да тынч койгон эмес. Күн кайнап турган маалда 
кызыган кумга жаткырып үстүнөн таш менен басты-
рып, миздүү темир ширетилген балак менен чапкы-
лай берип денесин тытып жиберишкен. Килкилде-
ген эти көрүнүп, шырылдап каны аккан. Бирде эстен 
танып, бирде эсине келе калганда  жан соогалабай 
"Ахад, ахад, ахад - Алла жалгыз, Алла жалгыз, Алла 
жалгыз.." деп дилине жат болгон ыйманын тили ме-
нен кайталай берген. Көшөрүп олтурп акырында 
мушриктердин кандуу колунан аман кутулуп кеткен. 
Эми элестетип көрүңүз, ошончолук кыйноого эмне 
туруштук бере алышы мүмкүн? Албетте, ыймандын 
сөзгө сыйгыс таттуу даамы!

Мусулманчылыкты эң алгачкылардан  болуп 
кабылдаган дагы нечелен момундар карөзгөй каа-
пырлардын жанчыдагыс кордуктарына кабылба-
ды! Булардын арасында Амир бин Фухайра, Абу 
Фукайха, Микдад бин Амр, Умму Убайс, Лубайна, 
Нахдия өңдүү Азирети Пайгамбарыбыздын сахаба-
лары бар эле. Мушриктер буларды  күн так төбөгө 
келип, аптап кайнап турган кезде жылаңачтап,  
колу бутун таңып, отун сүйрөгөнсүп  көчөлөрдө 
ары-бери сүйрөп, анан кумдуу чөлгө алып барып, 
чоң-чоң таштарга бастырып жазалоону эрежеге 
айландырып алышат. Бул аз келгенсип кекиртек-
тен муунтуп, деми чыкпай калгандарды өлдүгө 
чыгарып басып кетишер эле8. Арабстандын ап-
табында кызыган кумга бастырылганда акыл-эсин 
жоготуп, айрым учурларда деми кыстыгып жан 
бергендер да болгон.  

Ардактуу сахабалар ыроолонгон ыйманды 
коргоп калуу жана бул Теңирий нематты бизге 
жеткирүү үчүн жогоруда айтылган жана айтыл-
бай калган оор кыйноолорду баштан кечирип, 
мал-мүлкүн, кара жанын каржаган. Ошо доордо 
жашап турса да, Ислам деген белектин  улуулу-
гун, ыйыктыгын жана зарылдыгын аңдай алыш-
кан. Ошентип бул кайраттан баар таап Жараткан 
Алланын жакшылыгына бөлөнүшкөн. Аманат 
өмүрлөрү "Эй ыйман келтиргендер! Алладан 
астейдил корккула жана мусулман болгон тейде 
жан бергиле!" (Аали Имран сүрөсү, 102-аят) деген 
буйруктун негизинде Акыйкат Ээсине арнап са-
лып, түбөлүктүүлүккө кадам ташташкан. 

Ыйман – бул супурасы кургак ой-сезим эмес. 
Ыйман – момун  жүрөгүн байырлаган улуу бай-
лык. Ыйман – жүрөктүн тазалыгынын жана дара-
жалуулугунун күбөсү. Берилгендик жана ыкла-
стуулук ыймандуулуктун белгиси. Ыйман – бул 
түбөлүктүүлүктүн кенчи. Аны күчтөндүрүп жана 
коргоп калуу үчүн тээ көөнө тарыхтардан бери не-
челеген жан кыйылган, ыйманына сак нечен жандар 
каапырлардын каарына, азабына туруштук берген. 
Алланын ыраазылыгы үчүн чен-өлчөмү белгисиз 
изгилик жана каармандыктар көрсөтүлгөн. Учурда 
бүт нерседен оболу ыроолонгон ыйманды баштан 
бери айтып келе жаткандай көлкүгөн ашыгылык 
жана эңсөө менен коргоп өтүүгө муктаждык бар. 
Ыйманды ашыгылык менен сүйүп, аруу туткан 
пенде кайдыгерликтин сазынан чыгып коомчулук-
тун абалына, тагдырына өзүн жоопкер сезет. Эгер 
биз ушу дүйнөдө ыйманыбызды коргоп, баралына 
жеткирүү үчүн  кайрат сарптасак, Алланын алды-
на барган чакта акыбетин жакшылыктан табаар-
быз буйруса!
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"Ыйман адамды адам кылат, балким хан 
кылат. Ал эми каапырлык адамды айбанга ай-
лантат" 

Адам баласынын түзүлүшүн, табигый 
өзгөчөлүктөрүн Жараткан Кудурет гана таасын 
билет. Алла Таала кайсы гана доордо болбосун 
пенделерине акыйкат дин жана рухий муктаж-
дыгына керектүү азыкты Өз элчилери аркылуу 
берип, маалымдап турган. Адам баласы акыйкат 
дин менен жуурулуша жашаган чакта гана негиз-
ги максатына ылайык өмүр сүрүп, Жараткандын 
чексиз ыраакымына бөлөнөөрү көптөгөн Куран 
аяттарында баса белгиленет. 

Адамга эмне үчүн ыйман керек?

Адам баласы тынч, бейпил, коопсуз жана ын-
тымактуу коомдо жашагысы келет.

Ал эми адилетсиздик, талап-тоноочулук, 
абийирсиздик, баңгилик, кумарпоздук, сойкулук, 
сүткорлук, кызыл кулактык, жакырчылык, ууру-
лук, душмандык, кылмыш, зорду-зомбулук сыяк-
туу баш аламандыктар өкүм сүргөн коомдо акыл-
эси соо эч бир адам жашагысы келбейт.

Адам баласы кыялданган ошол бейпил, ынты-
мактуу, ошол адилеттүү жана 

ыймандуу коом жалгыз Алла Таалага ыйман 
келтирилип, ыйык Курандын көөнөрбөс жана 
өзгөрбөс өкүмдөрү жүзөгө ашырылган чакта гана 
жаралат. Ырас, динсиздик, Аллага ишенбөөчүлүк 
же туура эмес калпыс ишеним жалпы коомчулук-
ка, анын ичинде жеке адамга олуттуу мүнөздө терс 
таасирлерин тийгизбей койбойт. Мына ошол терс 
таасирлерден негизгилерин төмөнкүчө тизмелөөгө 
болот:

1. Стресс жана депрессия:

Оорулардын 50 пайызы психологиялык жа-
быркоолордон улам келип чыккандыгы медици-
налык иликтөөлөрдүн натыйжасында белгилүү 
болгон. Бүгүнкү күндө "доордун дарты" делген 
психологиялык эки оор дарт бар. Алар – стресс 
жана депрессия. Аталган бул эки оору адамга пси-
хологиялык жактан гана зыян алып келбестен, фи-
зиологиялык жактан да коркунучтуу оорууларга 
чалдыгышына себеп болот.

Ислам динин кабылдабаган адамдардын жал-

Мустафа Аксой

Учур көйгөйү

"Ыйман адамды адам кылат, 
балким хан кылат. Ал эми 

каапырлык адамды айбанга 
айлантат" 

Алла Таалага 
ишенбººч¿л¿кт¿н адам 
баласына жана коомго 

тийгизген
терс таасирлери
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гыз Аллага ишенбеши жана Анын адал жолунда 
жүрбөшү турган иш. Дал ушул себептен улам бул 
адамдар арылбас санаага батып, руханий жактан 
сыгылууга, стресс менен өмүр кечирүүгө арга-
сыз болушат. Ошондуктан алар психологиялык 
жабыркоолордун негизинен ар кандай физиоло-
гиялык ооруларга чалдыгышат, дене-турпаты бат 
"шалдырап", эрте улгайышат.

Куранга негизделген жашоо ыңгайы Алланын 
жазмышына кайыл болууга тарбиялагандыктан 
момун-мусулман адам өзүн жеңил сезип, кандай 
гана жакшы-жаман жагдай болбосун Алла Таа-
лага таянат, Ага гана баш калкалайт. Турмуштун 
өйдө-ылдыйында Жараткан Аллага жага турган 
иш-аракеттерди гана жасоого умтулат. Кудай Таа-
ланын ырайымынан жана жакшылыктардан үмүт 
үзүү деген нерсе чыныгы мусулманда болбогон-
дуктан, ал жашоодогу өйдө-төмөн окуяларды оор 
басырыктуулук менен кабылдап, анын сыноо бол-
гондугун жакшы түшүнүп стресске алдырбайт. 
Ошол себептен анын жандүйнөсү да, дене-турпаты 
да олуттуу мүнөздө чукул жабыркоолорго дуушар 
болбойт, кадыресе нукта улана берет. Жалгыз Ал-
лага ишенгендер менен ишенбегендердин орто-
сундагы кашкайган айырмалардын бири мына 
ушул жерде жатат.

2.  Руханий жакырлык

Жалгыз Аллага, акыреттик жашоого толук 
ишенген адамдар жасаган иш-аракеттеринин эсе-
би эртеңки күнү суралаарын жакшы билишкен-
диктен таштаган ар бир кадамына кылдат мамиле 
жасашат. Алла Таала тыйуу салган иштерден оо-
лак болууга умтулушат. Мына ушундай адамдык 
сапаты бийик адамдардан куралган ыймандуу ко-
омдо ар кандай социалдык көйгөйлөр өзүнөн өзү 
чечилет.

Ал эми Кудайга ишенбеген, же ишенсе да ише-
ними тайкы, же дин Исламдын аруулугун аңдай 
албай, андан насип алалбаган алабарман адамдар 
жогоруда айтылган "акыреттеги сурак" маселесине 
кол шилтеп кайдыгер мамиле жасашат. Айрым-
дар эл көзүнө принципиалдуу, ак көрүнгөнү ме-
нен ар кандай жаман иштерди бөтөн көз жок жер-
де, ыңгайлуу шарт боло калганда коркпой-үркпөй 
жасап койот. Мындай адамдардын кээ бири диний 
баалуулуктарды четке кагуу менен анын жоопкер-
чиликтерин моюндоодон качып, динсиз болгон-
дугун ачык айтса, кээ бири такай өзүн актап "мен 
ак жүрөкмүн, бир нуктан тайбаган таза адаммын" 
деген сыяктуу сөздөр менен Аллага ишенбеген-
дигин жаап-жашырууга аракет кылат. Бирок кан-
дай болгон күндө да береги адамдар көкүрөгүнүн 
түпкүрүндө Улуу Күчкө баш калкалоо сезиминин 
уюткусу уялагандыктан, Кудай Таала талап кылган 

таризде жашабай жүргөндүгүн астыртан били-
шет. Көкүрөктүн дал ушул чакырыгына оң жооп 
бере албай терс жолдо жүргөндүгү үчүн көзү 
тирүү кездеринде эле жандүйнө азабын тартып, 
руханий жактан жабыркай башташат.

Аллага ишенбөөчүлүк кеңири кулач жайган 
коомдордо өкүм сүргөн рухий кризиситердин, 
психологиялык көйгөйлөрдүн негизги себеби 
жандүйнөнүн жакырлыгында жатат. Адампенде 
жогоруда айтылган чолок пикиринен кайтып, кал-
пыс ишенимдерге негизделген жашоо ыңгайын 
өзгөртмөйүн руханий азаптан эгерим кутулбайт. 
Аргасы түгөнгөндө ыйман чакырыгын уккусу кел-
бей, өзүн кыйнап жаткан азаптуу ойлордон ары-
луу үчүн ичимдик, баңгилик сыяктуу ар түрдүү 
бузуку жолдорго кирип кетет. 

3. Уурулук, сүткорлук, паракорлук жана 
арам киреше табуу жолдору

Жараткан Кудай Тааланын барлыгына, 
Анын жалгыздыгына жана андан келген бар-
дык буйруктардын жана өкүмдөрдүн чындык 
экендигине ишенген адам эч убакта бирөөнүн 
акысын жеп, адилетсиздикке барбайт. Анткени 
момун-мусулман байлык менен жакырлыктын 
Жараткандын бөлгөн үлүшү экенине чын дил-
ден ишенет, ошол себептен башкалардын мал-
мүлкүнө көз артпайт. Мындай коомдо уурулук 
деген болбойт. 

Момун-мусулман мээнет кылып, маңдай тер 
төгүүнүн сооптуу иш экенин билет. Ошондуктан 
алакан жоорутуп ырыскы табат. Бул улуу ишеним 
ак иштеп, адал ырыскы тапкан, жетимдерге, ко-
лунда жокторго жана муктаждарга кайрымдуулук 
кылган, тилемчиликке жол бербеген жарандардан 
турган коомду жаратат. 

4. Ичимдик жана кумар 

Адамдардын ичимдикке жана кумарга бе-
рилип кетиши динге кош көңүл мамиле кы-
лып, ыймансыз жашаган коомдун көзгө урунган 
өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Алла Таалага, таг-
дырга жана башка ишеним негиздерине ишен-
бегендиги себептүү, тобокелдин, сабырдуу-
луктун, үмүт кылуунун эмне экенин билбеген 
мындай адамдар кандайдыр бир кыйынчылыкка 
дуушар болгон учурда эң алгач ичимдикке алды-
рып, кумарга кирип кетишет. Же тескерисинче 
ийгилик жаралып, сүйүнүчү койнуна батпай 
бапыраңдап турган чакта шүгүр келтирүүнүн 
ордуна кубанычты ичимдик менен тең бөлүшөт. 
Чындыгында ичимдик менен кумар эң оболу 
адамдын өзүнө, үй-бүлөсүнө, анан калса чөйрөгө 
зыян алып келет. Ичимдиктин, анын курамында-
гы алкоголдун курамы көбөйгөн сайын адамдын 

Январь - Февраль 200928

w
w

w
.a

kb
a
sh

a
t.k

g



аң-сезими түнөрүп, акыл алсырайт, эрк күчүн 
жоготот. Коомдогу жосунсуз жоруктар, кылы-
мыштар жана кырсыктардын көбү ичимдиктин 
айынан келип чыкканы жалпыга маалым. Мунун 
да негизги түйүнү Аллага ишенимдин жоктугун-
да же ыймандын алсыздыгында жатат. 

5. Баңгилик

Адам баласы Улуу Алла Тааланы тааныбаса, 
Ага ишенип, Ага таяна албаса, демек ал адамдын 
тиреги жок. Ыймандан куру калган мындай терса-
яктар жашоодо ар дайым өзүн алсыз сезет. Ошол 
себептен эскинин баарын эстен чыгарууну, эстен 
танып жападан жалгыз жол катары эсептеген-
диктен наашанын түрүн чегип же сайынып өзүн 
алаксыта баштайт. Күн өткөн сайын наашанын 
көлөмүн (дозасын) көбөйтүп олтуруп өзүн өлүмгө 
түртөт. 

Көпчүлүк адамдар өлүмдөн кийинки акы-
рет жашоонун барлыгына ишенбегендиктен бул 
дүйнөдө лаззаттын ичинде жашоону, напси каа-
лаган жыргалчылыктын баарына жетүүнү максат 
кылышат. Тилекке каршы, канчалык жыргалдай 
сезилгени менен акыр-аягында жандүйнө азабы 
жанды кыйнап, адамды туңгуюкка кептейт. Алла-
нын каарына калгандар үрөй учурган айыкпас оор 
илдеттерге чалдыгат. Бүгүнкү күндө андай аты жа-
ман илдетке чалдыккандар көбөйгөндөн көбөйүп 
жатат. Бул кырдаал адамзаттын трагедиясы десек 
жаңылышпайбыз.

6. Сойкулук, үй-бүлөнүн ыдырашы жана 
ажырашуунун көбөйүшү

Коомдун ахлактык жактан да, саламаттык 
жактан да бузулушунда сойкулуктун орду чоң. 
Анткени сойкулук көбүнесе үй-бүлөгө оңбогондой 
зыян келтирет. Ошол себептен Алла Таала момун-
мусулмандарга сойкулук кылуу мындай турсун, 
ага жакындаганга катуу тыю салган. Сойкулардын 
айрымдары Кудайга ишенбейт, айрымдары болсо, 
анын арам экендигин билгендиктен байкоосуздан 
жандүйнө азабын чегишет, башкача атканда, алар-
дын жүрөктөрү эч убакта жай таппайт.

Атайын жайлардын уюштурулушу сойкулук-
тун коомго тийгизген дагы бир оор залакасы  болуп 
эсептелет. Ыймансыздыкты ээрчий келген ахлак-
сыздыктын натыйжасында жаман жайлар көбөйөт, 
уятсыздык, абийирсиздик коомдун ахлактык жак-
тан чөгүшүн талап кылат. Али балакаттан эми гана 
чыккан улан-кыздардын сойку каналарды тейлеп 
жүрүшү миллиондогон үй-бүлөлөрдүн ынтымагын 
ыдыратып, дагы далайын бүлүндүрүп жатканы жа-
шыруун эмес. Мындай шартта жубайлардын орто-
сунан ишенич кетет, сүйүү муздайт, мунун азабын 
балдары тартып, тууган уруктарды жер каратат.

Бүгүнкү күндө сойкулуктун кесепетинен өтө 
көп адам ариетти аяк асты кылып, өзүнө болгон 
сый-урматты, ишенимди жана ден-соолукту жо-
готуп, айбандан төмөн жашоо ыңгайын тандап 
алышкан. Мунун негизги себеби кайра эле ыйман-
сыздыкка, көңүл тирегинин жоктугуна барып така-
лат. Болбосо, Алла Таала көрсөткөн жолго түшүп, 
адал жашоону тандап алганда, сойкулукка, зина-
га баргандар психологиялык жактан жабыркамак 
эмес, ишеним, үй-бүлөнүн бүтүндүгү сакталмак, 
сүйүү оожалмак, коом моралдык жактан да, мате-
риалдык жактан да өркүндөп өсмөк.

Ооба! Сойкулук менен зинакорлукка тыю салы-
нышында жана буйруктун түпкүлүгүндө жаткан 
даанышмандык Алла Таалага ыйман келтирүүнү 
каалагандар үчүн чоң себеп.

7. Ыймансыздык кылмышка ийкемдүү адам-
дарды тарбиялайт

Ыймандуу, ынсаптуу коомдо адамдар Алла Таа-
ланын каарынан корккондуктан уурулук, жалганчы-
лык, зорду-зомбулук, паракорлук, талап-тоноочулук 
жана башка кылмыштар дээрлик жокко эсе. 

Ислам дининин ордуна бузуку ишенимдерди 
тутунган, ыймандуулукка умтулбаган көрпенделер 
эрктин тизгинин напсиге алдырып койгондуктан 
такай өз кызыкчылыктарын гана көздөшөт. Мын-
дайлар өзүнүн жакыр ой-жорумуна жараша "эч 
кимге милдеттүү эмесмин, кылган ишим үчүн эч 
кандай сурак бербейм, жазаны мага эч ким бере ал-
байт, өлгөнгө чейин жыргап-куунап алыш керек!" 
деген түшүнүккө бекем байланып алышкан. Ыйык 
Куранда булар тууралуу мындайча маалымдалат: 
"Акыретти жокко чыгарган каапырлар мындай де-
шет: "Өмүр болгону ушул жалгандагы жашоо 
менен бүтөт. Жашайбыз, өлөбүз. Бизди болго-
ну убакыттын агымы гана жок кыла алат". Чын-
дыгында бул айтылгандарга тиешелүү негиздүү 
маалыматтары жок. Алар ой-жорумун гана ай-
тып жатышат" (Жасия сүрөсү, 24-аят).

Кыскасы, адамдар акыйкат Ислам дининин 
жетегисиз жекелик болсун, коомдук болсун, ай-
тоор, эч бир көйгөйүн канаатттандыраарлык чече 
алган эмес жана чече да албайт. Адам баласы Алла 
Тааладан жана Анын акыйкат Ислам дининен жүз 
үйрүгөн чакта коомдо бузукулуктун түрү көбөйүп, 
башаламандык күч алат. Бул ыймансыздыктын, 
Аллага ишенбөөчүлүктүн бул дүйнөдөгү акыбети 
болуп эсептелет. Ал эми акыреттеги акыбети мын-
дан да оор жана туруктуу азап болот. Өткөн кы-
лымдын улуу Ислам аалымдарынан Саид Нурсий 
айткандай: "Ыйман адамды адам кылат, балким 
хан кылат. Ал эми каапырлык адамды айбанга 
айлантат" 
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Абу Зар ал-Гыфарий алгачкы мусулман 
болгон сахабалардын бири. Ал банугы-
фар уруусунан болгон. Туулган жылы 

тууралуу так маалымат жок. Хижранын  31-жылы 
(651-652-жылдар) Меккеден Мединага кеткен жол-
до жайгашкан "ар-Рабаза" деген жерде дүйнөдөн 
кайткан.

 Азирети Абу Зар ал-Гыфарийдин жана атасы-
нын ысмы жөнүндө кээ бир булактарда анын аты 
Жундуб бин Жанадабин Сакан болсо, кээ бирле-
ринде Сакан бин Жанада бин Кавс бин Бавваз бин 
Умар деп жазылган. Кээ бир эмгектерде болсо 
Жундуб бин Жанада бин Кайс бин Баяз бин Амр 
деп айтылган. Аталгандардын акыркысы туура бо-
луу ыктымалы жогору деп табылган. Анткени, апа-
сынын аты Умму Жундуб болгон. Азирети Жундуб 
бин Жанаданын негизги аты Абу Зар ал-Гыфарий 
болгон. Бул лакапты ага Мухаммад пайгамбары-
быз өзү ыйгарган. Абу Зар ал-Гыфарийдин уруусу 
жана үй бүлөсү Исламга чейинки караңгылык до-
орунда көбүнчө жол тосуп, кербенчилерди тоноп, 
каракчылык кылышкан.

Абу Зар ал-Гыфарий кайраттуулугу жана тай-
манбастыгы менен баарына белгилүү болуп, анын 
атын уккандар аябай коркушкан. Күндөрдүн би-
ринде Абу Зар ал-Гыфарий ыйманга келип, Алла 
Тааланын туура жолуна түшкөн. Ал "Алла Таала-
дан башкага ибадат кылынбайт, буттарга сыйын-
багыла, алардан эч нерсе тилебегиле!" деп айта 
баштаган. Абу Зар ислам дини эч кимге билине 
элек мезгилде Алла Таалага ишенип, руханий 
жактан жетилген улуу сахабалардын бири болуп 
саналат. Абу Зар ал-Гыфарийдин Ислам динин 
кабыл алуусу өзүнчө бир окуя. Ал төмөндөгүдөй 
баяндалат: "Бир күнү Гыфар уруусунан бир киши 

Меккеден өзүнүн уруусуна кайтып келгенде, түз 
эле Абу Зар ал-Гыфарийге барат. Ал Абу Зарга 
Меккеде бир адамдын пайда болгонун, өзүн пай-
гамбар деп айтканын, адамдарды жаңы бир дин-
ге чакырганын жана Алла Тааланын жалгыздыгы 
жөнүндө айткандыгын баяндайт. Уруулаш тууга-
нынын сөзүн уккан Абу Зар ал-Гыфарий мындай 
дейт: Алла Таалага ант болсун, ал адам жамандык-
тан оолак болууга, жакшылыкка үндөгөндүгү үчүн 
элге насаат айтыптыр дейт. Бул сүйлөшүүдөн көп 
өтпөй Абу Зар ал-Гыфарий Мекке шаарына ке-
лет. Ал мезгилде Азирети Пайгамбарыбыздын 
(саллаллаху алейхи васаллам)  Меккедеги абалы 
оор болгондуктан, сахабалары аны коргоого алып, 
анын кайда экендиги жөнүндө эч кимге айтышчу 
эмес эле. Пайгамбардын турганы жайын ар ким-
ден сурайт, бирок эч кимден натыйжалуу жооп 
ала албайт. Айласы кетип Каабага барып, зам-зам 
суусунан ичип, бир аз эс алат да, кайрадан издеп 
жөнөйт. Эч кимден так жооп уга албайт. Ошол 
учурда капысынан Азирети Алиге (Аллах ага 
ыраазы болсун) жолугуп калат, бирок ал да айт-
пайт. Бир канча күн бою издегенин токтотпойт. 
Акырында Пайгамбарыбызга (саллаллаху алейхи 
васаллам) анын издеп жүргөнүн айтышат. Алгач 
ал сахабаларынан Абу Зар ал-Гыфарийдин абалы 
жөнүндө сурайт. Андан кийин анын зыяны тий-
бей турганы белгилүү болгондон кийин Азирети 
Али аны Пайгамбарыбызга алып барат. Пайгам-
барыбыз менен жолугушуп, сүйлөшкөндөн кий-
ин күбөлүк келмесин айтып, Ислам динин кабыл 
алат. Ошол күндөн баштап бардык күч кубаты, 
сүйүүсү, кайраты менен Ислам динин жайылта 
баштайт. Абу Зар ал-Гыфарий  бир тууганы Уна-
стын (же Анис) Исламга кирүүсүнө себеп болот. 
Өз уруусуна барып Ислам динин таратат. Ал ар-

Сабырбек Боронбаев

Абу Зар ал-Гыфарий тырышчаактык менен 
жөнөкөй жашоого аракеттенген. Мал-мүлк 

жана байлык жыйноону жек көргөн. Уйгу-туйгу 
жашоо таризин тандагандарга эскертип, бул 

абалдын аларга жамандыктан башка эч нерсе 
алып келбей турганын, бир күнү булардын эсеби 

сураларын айткан. 

Өрнөк өмүр

Абу Зар ал-Гыфарий
Алла ага ыраазы болсун!
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кылуу көптөгөн инсандар динге кирип мусулман 
болушат. Пайгамбарыбыз Мединага көчкөндөн 
кийин болгон Бадр, Ухуд, Хандак жана башка со-
гуштарга катышат. Төөсүнүн араң жан болгонуна 
карабастан, Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алей-
хи васаллам) артынан жөө чуркап келип, Табук 
жортуулуна катышат. Абу Зар ал-Гыфарий Алла 
Тааладан корккон, жалгыз жүргөндү жактырган 
жана дүйнө-мүлккө маани бербеген сахабалардан 
эле. Ошондуктан Пайгамбарыбыз ага "Масихул 
Ислам" деген лакапты ыйгарган. Пайгамбарыбыз 
(саллалаху алейхи васаллам) дүйнөдөн кайткандан 
кийин Абу Зар ал-Гыфарий жалгыз болууну самай 
баштайт. Мединанын кооз бакчалары ал үчүн эч 
кандай мааниге ээ болбой калат. Азирети Абу Ба-
кир (Аллах ага ыраазы болсун) да дүйнөдөн кайт-
кандан кийин Абу Зар ал-Гыфарий толугу менен 
элден алыстайт. Жүрөгүндөгү кайгы-капага чыдай 
албай Мединадан Шамга келип жайгашат.

Абу Зар ал-Гыфарий тырышчаактык менен 
жөнөкөй жашоого аракеттенген. Мал-мүлк жана 
байлык жыйноону жек көргөн. Уйгу-туйгу жашоо 
таризин тандагандарга эскертип, бул абалдын 
аларга жамандыктан башка эч нерсе алып келбей 
турганын, бир күнү булардын эсеби сураларын 
айткан. Азирети Осмон  (Аллах ага ыраазы бол-
сун) Абу Зар ал-Гыфарийди Медина шаарына ча-
кырат. Абу Зар ал-Гыфарий Мединага келгенден 
кийин Азирети Осмонго: "Менин мал-мүлккө мук-
таждыгым  жок!" дейт да, Мединада көпкө турбай 
Рабазага барып отурукташат. Абу Зар ал-Гыфарий 
Рабазада өтө оор жашоону баштан өткөрөт. Үйү 
талкаланып, ач-жылаңач калат. 

Турмуштун оор азабынан катуу ооруга чалды-
гат. Хижранын 31-жылы бир күнү жолдо келаткан 
кербен көрүнөт. Кербенчилер келип конок болуш-
кандан кийин бир аз убакыт өтүп-өтпөй Абу Зар 
ал-Гыфарий дүйнөдөн кайтат. Ансар уруусунан 
бир жигит келип, аны кепиндеп, жаназасын оку-
шуп Рабазага көмүшөт.

Абу Зар ал-Гыфарий узун бойлуу, кең далылуу 
адам болгон. Азирети Абу Зар ал-Гыфарий сахаба-
лар тарабынан "Илим дарыясы"  деген сыпатка ээ 
болгон. Анткени ал Пайгамбарыбыздан (саллалла-
ху алейхи васаллам) илим алган.  Ыйман тууралуу,  
Алла Тааланын  буйруктарын,  тыюу салынган 
нерселерин, жакшылык жана жамандык  жөнүндө 
эмне болсо, баарын үйрөнгөн.  Каниет кылып, өтө 
жөнөкөй жашаган. Акыйкатты айтуудан  тартын-
ган да, коккон да эмес. Абу  Зар ал-Гыфарий жаш 
мезгилинен баштап акыйкатты сүйгөн. Артында 
аялы менен бир кызы калган.

 Алла Таала ага ыраазы болсун...

"Эне" - улук, чексиз бакыт, нурлуу таалай,
Эч качан шек келтирүү болбойт даабай.
Ак сүтүн актоо деген биздин парыз,
Ар убак ак эмчегин билип баалай.
Анткени тосот дешет салааланып,
Каргыштар атып жатса огу жаадай.

Эне ыйык, кандай бийик, кандай терең,
Бала үчүн түгөнгүс кенч кемибеген.
Турмуштун ачуусунан, таттуусуна,
Канча ирет каржалса да кебелбеген.

Ал дагы аз, эне сүтү чексиз баада,
Сатылбайт, андай мээрим жок базарда.
Эмгегин нечен ирет жазсак дагы,
Түгөнгүс каарман болот чыгармада.

Тарбия болоорбу, деп баарыбызга,
Энеге каяша айткан адамдарга.
Элесин баян кылам бир азыраак,
Эмесе көңүл бурсак кол жазмага.

Эл билген айылдагы жалгыз адам,
Ал эне "Бермет" атап мисал кылган.
Бел чечпей эмгек кылып жалгыз өзү,
Күйөдөн эрте ажырап жесир калган.

Бермет эне көп төрөгөн башынан,
Балдары да чарчай берип жашынан.
Керез калды күйөсүнөн жалгыз уул,
Кудай ушуну аман кой деп жашынан.

Өмүр күлүк шамал айдап желдеткен,
Уулу эс тартып билим алды мектептен.
Ал күндөрдүн кандай экен сезген жок,
Эне чарчап кечте келет эмгектен.

Жалгызына таянгандай чалкалай,
Күйөсүнүн жоктугун да байкабай.
Эрке өстүрдү ою менен жөн коюп,
Айылына аңыз ушак таркатпай.

Эркелеп тартип албай өстү бала,
Эне да жалгызына көрбөй чара.

Бермет эне баяны

Эркинбек Кудабаев
Акын

Ибарат
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Корс этип дөбөт итче орой сүйлөп,
Каяша айтчу болду бара-бара.

Улууну улуу экенин сезбейт кара,
Каарылар наалат айтып калчу ага.
Эстүүлөр акыл кылып антпе десе,
Таш уруп терезесин кетчү чача.

Бермет, – деп коңшулары эске салып,
Уулуңду тарбияла колго алып.
Антпесең мунуң түбү жаман, - дешсе,
Билмексен болуп койду унуткарып.

Мугалимдер кээде айтып ал жайды,
Ууру кылат, урат жөндөн балдарды.
Качат десе түк сабагын окубай,
"Антпейт койчу айтпачы" дейт жалганды.

Мына ушул Керездин жаштык күнү,
Өнөкөт боло берди осол жүрүү.
Кечикти эми акыл айткан менен,
Уулунда калбай калды укчу түрү.

Чылымды буркуратып көпкө үйлөй,
Мектепти таштап койду онду бүтпөй.
Мейли эми окубасаң иштегин деп,
Уруксаат берди ага да эне түтпөй.

Түнкүсүн желип жортуп, күндүз уктап,
Ичимдик иччү болду аздан ууртап.
Аз-аздан жан-жанына толо берди,
Аракты сүйгөн достор аны куурчап.

Керезге аскер өтөө кезек келди,
Таштады кошкула деп элди, жерди.
-Эне мен келгиче эсен бол! – деп,
Жөнөдү балдар менен өзү теңдүү.

Узатып эне байкуш элге аралап,
Уулумду кудай сага бир аманат.
Эмчеги зыр-зыр этет жүрөк туйлап,
Аман-соо кайрып кел деп кол булгалап.

Күн өтөт, айлар сызып учуп желдей,
Көз ачып жумгучакты токтоп бербей.
А байкуш эне үчүн мүнөт сааттай,
Созулат кылым болуп түк кебелбей.

Мезгилдер өттү арадан куюлушуп,
Турмуштун түйшүгүнө жуурулушуп.
Уулумду аман-эсен көрсөм деген,
Үшкүрүк чыгат жалгыз улутунуп.

Чаалыкса эмгек кылып канча ирет,
Ошончо уулу дагы түшкө кирет.
Кыйналып жүрөбү – же ачкабы деп,
Айлыкты бирин койбой бүт жиберет.

Аскердик мөөнөт бүттү желдей ойноп,
Энеси уулун күттү күндү болжоп.
Кечикти мезгилинен эмнегедир
Жумалап жолду карайт бирок ал жок.

Келишти бирге кеткен айылдаштар,
Айтпады оң жоопту жакындаштар.
Куураган Бермет эне санаа тартат,
Келээр деп сөзгө жоотот акылдаштар.

Ким билет кандай болот курган дүйнө,
Кыйындык басты энени күндөн-күнгө.
Кабарын сураштырып билсе анын,
Камалып жатат дешти ал түрмөдө.

Энеси уулун күтсө азап чегип,
Көңүлдө санааларды далай чегип.
Ал уулда ар-намыс жок, уят жок,
Кармалган айып тартып арак ичип.

Бир күнү көп кечигип келди уулу,
Бирок да арылган жок эне муңу.
Берилип кеткен экен ичкиликке,
Айланып калган белем арак кулу.

Мейли деп сыр билгизбей бек тиштенип,
Сагыныч бар эмеспи башты жеңип.
Керезин тосуп алды Бермет эне,
Бирок да жүрөк турду кейиштенип.

Унутулуп эне бала сагынган күн,
Унутулду күтө күтө өткөргөн түн.
Көрсөт деп жалгызымды аман эсен,
Унутулду тилек кылып айтылган үн.

Өзгөрдү ал сагыныч ошол үмүт,
Алмашты санаа менен кайгы, күйүт.
Жоголбой кайра күчөп алоолонду,
Көңүлгө эссиз бала салды бүлүк.

Карыды, кайгы басты кайран эне,
Тиштенет чымырканат кантмек эле.
-Кой антпе, арак ичпе, - десе кайра,
Уулунан укмуштуудай укту жеме.

Өрттөнөт өткөндөрдүн калбай бири,
Калыңдап ылайлады көңүл кири.
Кой антпе, эстүү бол деп акыл айтса,
Уулунун өкүм-өкүм тийди тили.

Энеке көп санаага батты ченем,
Укпады уулу акыл айткан менен.
А балким токтолоор, ичпей калаар,
Ой келди аял алып берсем деген.

Эне айтат арыз уулга акыл кылып,
Аял ал, турмуш башта оокат жыйып.
Сүйлөшкөн кызың болсо алып кел дейт,
Тирүүмдө той кылайын нике кыйып.

Ушуну уга албаган уулу анда,
Күтө албай эне тойго камынганча.
Ала качты бир кызды коңшу айылдан,
Айла барбы ал окшош арсыздарга.

Кыз отурбай кетүүгө көп жулунду,
Энекелеп буркурап ыйлап турду.
Эне кармап колунан кошо ыйлады,
Боору ооруп көргөндө кыз кургурду.

Жазган экен теңирим оор кайгы,
Алда кызым кантейин айла барбы.
Сенин дагы аппак чач энең бардыр,
Аяайсыңбы мен өңдүү карыларды. 

(уландысы кийинки санда)
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Тавассул – бул дубанын кабылданышы-
на себеп болуу үмүтү менен алгач Жа-
раткан Алланын ысым-сыпаттарынын 

(асмаул-хуснанын), ыйык Курандын, жакшылык 
иштердин, пайгамбарлардын жана такыбаа пен-
делердин урматына жалгыз Алла Тааладан гана 
бир нерсе тилөө, сурануу, тилек кылуу дегенди 
түшүндүрөт.  

 Маида сүрөсүнүн 35-аятында:

َيا َأيَُّها اّلِذيَن آَمُنواْ اّتُقواْ الّله َواْبَتُغواْ إَِليِه اْلَوِسيَلَة

 Эй, ыйман келтиргендер! Алладан корккула! Ага"
 .жакындоо үчүн себеп издегиле!.." деп буюрулат

Тавассул - каалоо-тилекти Жараткан Алланын 
алдында кадыры жогору адамдардын жана нер-
селердин урматы үчүн Жалгыз Алланын Өзүнө 
билдирүү менен дубанын кабылданышына шарт 
түзүү аракетин көрүү.

Каалоо-тилекти Жалгыз Алла Тааладан гана 
суроо – бул тавассулдун эң негизги шарты. Тавас-
сул жалпысынан төмөнкүчө үч түргө бөлүнөт; 

1. Алла Тааланын ысымдарына карата тавас-
сул

2. Жакшы амалдарга карата тавассул

3. Пайгамбарларга жана Жараткандын 
сүйүктүү такыбаа пенделерине карата тавассул

1. Алла Тааланын ысымдарына карата тавас-
сул: Дубанын кабылданышына себеп болгон жаг-
дайлардан бири – бул Алланын ысымдары менен 

дуба кылуу. Бул багытта аяттардын биринде: "Эң 
көркөм ысымдар (асмаул-хусна) Алла Таалага 
таандык. Андыктан Ага ушул ысымдар менен 
дуба кылгыла!" (Аараф сүрөсү, 180-аят) деп буюрулат. 

 2. Жакшы иш-амалдарга карата тавассул: 
Жакшы иш-амалдар дагы кыйынчылыктардан 
арылуунун бир жолу. Куттуу хадистердин бирин-
де Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи 
васаллам) сапарга чыккан үч жолдош жөнүндө 
төмөнкү окуяны баяндайт:

"Сапар учурунда жаанда калган үч дос ошол 
түнү баш калкаламакка бир үңкүргө киришет. 
Жаңыдан гана эс алып отурган кезде үңкүрдүн 
оозуна чоң таш келип кептелип калат. Ошентип 
береги үч дос:

"Жакшы иш-амалдарыбыз менен Аллага дуба 
кылуудан башка аргабыз жок. Бизди бул жерден 
Алла Тааладан башка эч ким куткара албайт" де-
ген тыянакка келишет. 

Алардан бири ата-энесине көрсөткөн кызматы-
нын урматына Жаратканга алакан жая дуба кылат. 
Береги таш ордунан бираз жылат. Бирок үңкүрдөн 
чыгууга мүмкүн эмес. Экинчиси такыбаалыгынын, 
ар-намыстуулугунун урматы үчүн дуба кылат. Таш 
ордунан дагы бираз жылат. Бирок ал жерден чы-
гып кетүүгө дагы деле мүмкүн эмес эле. Үчүнчүсү 
адамдардын акы-укугуна жасаган өтө аяр мамиле-
синин урматына жалгыз Алла Таалага алакан жая 
дуба кылат. Дубанын кабылданышы менен таш 
үңкүрдүн оозунан ары тоголонуп төмөн көздөй 

ТАВАССУЛ

Неждет Тосун
Теология илимдеринин доктору

"Эң көркөм ысымдар (асмаул-
хусна) Алла Таалага таандык. 
Андыктан Ага ушул ысымдар 

менен дуба кылгыла!" 

(Аараф сүрөсү, 180-аят)

Аяр маселе
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кетет. Ошентип үч дос үңкүрдөн аман-эсен чыгы-
шат" (Бухарий, Адаб, 5; Анбия, 53; Зикир, 100)

3. Пайгамбарларга жана Жараткандын 
сүйүктүү такыбаа пенделерине карата тавассул: 
Пайгамбарлардын жана такыбаа олуя пенделер-
дин да урматы үчүн жалгыз Алла Таалага гана дуба 
кылуу мүмкүн. Буга далил катары төмөнкү куттуу 
хадистерди көрсөтүүгө болот.

Күндөрдүн биринде Азирети Пайгамбары-
бызга (саллаллаху алейхи васаллам) бир сокур 
адам келип:

– О, Алланын Элчиси! Жаратканга жалбарып, 
көзүмдүн айыгышы үчүн дуба кылыңыз. Көзүмдүн 
сокурлугу мага абдан оор болуп жатат... – дейт. 

Пайгамбарыбыз алгач:

– Кааласаң, сабыр кыл. Бул сен үчүн дагы да 
жакшы – деген сунушун айтат. 

Сокур адам:

– О, Алланын Элчиси! Мени колумдан кармап 
алып жүрчү эч кимим жок. Мунун машакаты аб-
дан оор болуп жатат. Ошондуктан көзүмдүн айы-
гышы үчүн Жаратканга дуба кылууңузду өтүнөм... 
– дейт.

Анда Пайгамбарыбыз ага төмөнкү көрсөтмөнү 
берет:

– Андай болсо, алгач барып даарат ал! Андан 
кийин эки ирекет намаз окуп, минтип дуба кыл:

"Оо, Жараткан Алла! Ырайымдуулуктун пай-
гамбары атыккан акыркы элчиң Мухаммаддын 
урматы үчүн Жалгыз Өзүңдүн Затыңа кайрылып, 
Сенден гана суранам... Эй, Мухаммад! Тилегимдин 
орундалышы үчүн сенин урматыңа жалгыз Жа-
раткан Аллага гана кайрылам! Оо, Жараткан Алла! 
Аны мага шапаатчы кыла көр..." (Тирмизий, Даават, 118; 
Ахмад бин Ханбал, Муснад, 4, 138).

Азирети Умар (Алла ага ыраазы болсун) хали-
фалыгынын учурунда бир жылдары кургакчылык 
өкүм сүрүп турган кезде Пайгамбарыбыздын аба-
сы азирети Аббасты жанына алып, анын урматы 
үчүн Жараткандан жамгыр жаадырышын сура-
нып:

"Оо, Жараткан Алла! Мурда көзү тирүү ке-
зинде акыркы Пайгамбарыңдын урматына Сенден 
тилеген тилегибизди суранаар элек, тилегибизди 
орундатып жамгыр жаадыраар элең. Эми болсо 
акыркы Пайгамбарыңдын абасынын урматы үчүн 
Сенден гана жамгыр жаадырышыңды суранабыз. 
Оо, Жараткан, бизге жамгыр жаадыра көр..." дей 
турган. Азирети Умардын дубасы кабыл болуп, 
жамгыр жаап, эл суу менен камсыз болоор эле (Бу-
харий, Истискаа, 3). 

Акыркы Пайгамбар (саллаллаху алейхи ва-
саллам) да мухажирлердин  кедейлеринин ур-
маты үчүн Алла Тааладан жардам тилеп мусул-
мандарга жеңиш ыроолошун суранып, мындай 
дей турган:

"Менин жаныма колунда жок адамдарды ча-
кыргыла, келишсин. Себеби силерге алардын 
(дубасы жана берекеси) менен ырыскы берилип, 
жардам келет" (Абу Давуд, Жихад, 70, 76; Ахмад бин Ханбал, 
Муснад, 5, 198). 

Кээ бир аалымдар дуба кылууда себеп 
боло турган адамдын тирүү болуу зарылчылы-
гын талап кылышса да, бул туура эмес. Көзү 
өткөн адамдардын урматы үчүн дуба кылуу 
мүмкүнчүлүгүнүн далили катары төмөнкү ха-
дисти көрсөтсөк болот:

Алланын Элчиси (саллаллаху алейхи васал-
лам) көпчүлүк учурда:

ِبَحقِّ َنِبيَِّك َوااَلْنِبَياِء اّلِذيَن ِمْن َقْبِلى

"Пайгамбарыңдын жана менден мурун-
ку пайгамбарлардын урматы үчүн (тилегим-
ди бере көр...)" деп дуба кылаар эле (Хайсами, 
Мажмауз-Завааид, 9, 257). Демек, Пайгамбарыбыз-
дын өзүнөн мурунку пайгамбарлардын урматы 
үчүн дуба кылышы көзү өткөн такыбаа момун-
мусулмандардын да урматына дуба кылуу 
мүмкүн экендигин далилдейт. 

Ислам аалымдары жана башка мусулмандар 
учурунда имам Аазамдын көрүстөнүнө барып, 
анын урматы үчүн жалгыз Жаратканга алакан жая 
дуба кылышаар эле. Бул багытта имам Шаафий 
мындай дейт:

"Бир нерсеге муктаж болгон кезде алгач эки 
ирекет намаз окуур элем. Андан соң имам Абу Ха-
нифанын көрүстөнүнө барып, ал жерде Жараткан 
Аллага алакан жайып дуба кылчумун. Анын бере-
кеси менен муктаждыгым дароо орундалаар эле" 
(ал-Хайтамий, ал-Хайратул-Хисаан, 94). 

Бул жерде эскерте кетчү жагдай, ошол та-
кыбаа момун-мусулмандардын көрүстөндөрүнө 
барган кезде: "Эй, баланча! Мага шыпаа бере көр... 
тилегимди орундата көр..." деп адамдан түздөн-
түз сурануу Ислам дининин өзөгүнө такыр төп 
келбейт. Себеби бул "ширк", б.а., Алла Таалага 
шерик кошуу, Ага башка бирөөнү теңөө деген-
дикке жатат. Алла Таалага шерик кошкон адам 
Ислам дининен чыгып калат, Кудай өзү сактасын! 
Муктаждык жалгыз Алла Тааладан гана суралат. 
Пайгамбарлар жана салих-такыбаа адамдар ду-
банын тез кабыл болушу үчүн гана. Ырас, ардак-
туу Пайгамбарыбыз жана кутман сахабалар муну 
жакшы түшүнүшкөн. 
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"Куран" сөзүнүн маани-маңызы тууралуу Ис-
лам аалымдары тарабынан көптөгөн аныктама-
лар берилген. Мына ошолордун арасынан Хазм 
Лихиянинин (215/830) аныктамасы өзгөчө мааниге 
ээ. "Куран" сөзү лексикалык жактан "окуду" деген 
маанини туюндуруп, арап тилиндеги "кара-а" (б.а. 
окуу же окуду) деген этиштен келип чыгат. Бул 
багытта Куранда: "Качан Биз аны окуганда, сен 
да аны кайталап оку!" (Кыямат сүрөсү, 18-аят) деп 
буйрулат. Бул аятта орун алган "кураанаху" сөзү 
"окуду" деген этиш маанисинде келет. 

Ал эми ыйык Курандын терминологиялык 
мааниси тууралуу төмөндөгү аныктаманы Ислам 
аалымдарынын дээрлик бардыгы бир ооздон ка-
былдашкан. Аныктама төмөнкүчө: "Куран - бул 
пайгамбарлардын эң акыркысы Мухаммад 
(саллаллаху алейхи васалламга) Жабраил пе-
риште аркылуу вахий жолу менен түшүрүлүп 
кагаз бетине жазылган Китеп. Бизге чейин оо-
здон оозго өтүп жеткизилген. Аны окуган адам 
ибадат жана дуба кылган болуп эсептелт. Ыйык 
Куран "Фатиха" сүрөөсү менен башталып "Нас" 
сүрөсү менен аяктайт. Ошондой эле бул китеп 
Алла Тааланын сөзү жана мужизасы". Көрүнүп 
тургандай, бул аныктама өзүнө бир нече пункттар-
ды камтыйт. Эми, ошол пункттарга токтолсок.

 1-Пайгамбарлардын эң акыркысы: Азирети Му-
хаммадка чейинки пайгамбарларга жөнөтүлгөн То-
рат жана Библия өңдүү Ыйык китептер жана барак-
тарды Куран деп айтуу жана эсептөө туура эмес.

2-Куран аян боло баштагандан тарта кагаз бе-
тине жазылган: Демек Ыйык Куранга ага таандык 
эмес бир дагы сүйлөм жана бир дагы бөтөн сөз жа-

зылган эмес. Азирети Пайгамбарыбыз (саллаллаху 
алейхи васаллам) жашаган доордон тартып асыл 
нускасында жазуу иретинде сакталып келет.

3 - Бизге чейин ооздон оозго айтылып жет-
кизилген: Куран чынчылдыкты туу туткан момун 
жана такыба инсандар тарабынан ооздон оозго 
өтүп, ошол эле учурда кагаз бетине түшүрүлгөн 
Китеп. Ушул күнгө чейин бир да үтүр, чекити 
өзгөрүлгөн эмес. Мындай өзгөчөлүк жалгыз гана 
Куранга таандык. 

4 - Аны окуган адам ибадат жана дуба кылган 
болуп эсептелет: Ыйык Курандын арапча текстин 
окуган мусулман ибадат кылуу менен бирге Алла 
Таалга моюн сунганын айгинелейт. Курандын ко-
тормосун же чечмеленишин, же хадистерди окуу 
Алла Таалага ибадат кылуу болуп эсептелбейт.

5 - Куран бул Алла Тааланын сөзү: Бул сүйлөм 
баардык сөздөрдү өзүнө камтыйт. Тагырак айткан-
да Улуу Жаратуучу тарабынан айтылган сөздөрдөн 
тышкары  улуу адамдар жана периштелер, жиндер 
тарабынан айтылган бардык сөздөрдү камтыйт.

6 - Куран-и Карим Улуу Жаратуучунун мужи-
засы: Куран-и Карим – теңдеши жок  улуу Китеп. 
Мужиза – "бүткүл адамзатты таң калдырган, жа-
ратылган жаамы макулук (адамдар, периштелер 
жана жиндер) ага тең келе турган улуу кереметти 
жарата албайт" дегенди түшүндүрөт. Азирети Му-
хаммад Мустафа эң акыркы жана жолу кыяматка 
чейин улана турган Пайгамбар болгондуктан Ку-
ран дагы түбөлүктүү мужиза болуп эсептелет. Ку-
ран, бардык адабий жана поэтикалык залкар деп 
эсептелген чыгармалардар асман-жердей бийик 

Фархат Юсупов

Ыйык Куран жана анын булагы
"Куран - бул пайгамбарлардын 

эң акыркысы Мухаммад 
(саллаллаху алейхи 

васалламга) Жабраил периште 
аркылуу вахий жолу менен 

түшүрүлүп кагаз бетине 
жазылган Китеп. Бизге чейин 

ооздон оозго өтүп жеткизилген.
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турарын жана өзүнүн нукуралыгын бир канча 
жолу далилдеген. Муну төмөндөгү аят тастыктайт: 
"Эгерде бардык адамдар жана жиндер чогулуп, 
Куранга окшогон нерсени жаратууга аракет 
кылса да, ал тургай бири бирине жардам кы-
лышкан чакта да эч качан ага окшогон нерсени 
жарата албас эле" (Исра сүрөсү, 88-аят).

Ушул өзгөчөлүктөр жана тарыхый көптөгөн 
окуялар Курандын Улуу Жаратуучунун сөзү экен-
дигин тастыктап турат. Ошондуктан Куранга ише-
нип анда жазылган жоболордуу орундатып, тыю 
салган жаман иштерден узак болушубуз керек.

Жалпы адам баласына белгилүү болгондой 
6-кылымда Абдулла (ибн) уулу Мухаммад аттуу 
Пайгамбар эл-журтту Ислам динине чакырып, 
Куран аяттарын маалымдай баштаган. Бул маа-
лымат эч күмөнсүз кашкайган чындык. Негизинен  
Аллага болгон ишеними бекем мусулмандар Ки-
тептин башаты тууралуу бирдиктүү пикирде. Ба-
ардык мусулмандар ыйык Курандын Алла Таала 
тарабынан Жабраил периште аркылуу Мухаммад 
Пайгамбарга жиберилгендигине чын ыкластан 
ишенебиз. Ал эми башка диндин өкүлдөрү өзгөчө 
ориенталисттер Ыйык Курандын араб адабияты-
нын классикасы деп келишет. Ошондон улам Ку-
рандын бир инсандын чыгармасы эмес экендигин 
бир нече логикалык мисалдар менен далилдеп 
койолу.

 1- Куран –бул Азирети Мухаммадга Пайгам-
барлыгын тастыктоо үчүн ыроолонгон эң улуу 
мужиза. Курандын мужизасы 6000 аятта чагылды-
рылган. Ага чейин келип-кеткен пайгамбарлардын 
дээрлик баардыгы өзүнүн пайгамбарлыгын да-
лилдеш үчүн белгилүү бир мужиза көрсөтүшкөн. 
Маселен, Муса пайгамбар аса 
таягы менен ажайып керемет 
окуяларды көрсөтсө, Иса пай-
гамбар Алла Тааланын урукса-
ты менен ооруларды айыкты-
рып, өлгөн адамды тирилткен. 
Эгерде пайгамбарлык жеке 
кызыкчылыкты көздөгөн ара-
кет болгондо, анда бир дагы 
пайгамбар Азирети Мухам-
маддай болуп өлүмгө тобокел 
кылып, элдин айосуз каршы-
лыгына карабай жан чыдагыс 
азапка бел байлабас эле. Ошол 
себептен бекем ишенич менен 
Ыйык Куран Алла Таала тара-
бынан берилген, Мухаммад 
Мустафанын Пайгамбарлыгын 
тастыктаган күбөлүгү десек 
жаңылышпайбыз.

2-Тарых тастыктагандай Мухаммад (саллалла-
ху алейхи васаллам) тамга тааныбаган, жазганды 
жана окуганды билбеген  кат-сабаты жоюлбаган, 
бирок кеменгер көсөм болгон. Ошону менен ка-
тар окумуштуулардын көпчүлүгү анын сабатсыз 
экенин тастыкташат. Андай шартта кат-сабатсыз 
адам (Мухаммад Пайгамбар) мындай улуу жана 
кереметүү сөздөрдү кантип жаза алат? Эгерде биз 
бул суроонун айланасында терең ойлоно турган 
болсок, анда мындай керемет сөздөрдү ал жазба-
ган деген тыянакка келебиз. 

3-Азирети Мухаммаддын Пайгамбарлык 
милдет жүктөлгөндөн кийинки жашоосуна назар 
салганыбызда деле Курандын башатынын Жо-
гор Жакта болгондугун көрө алабыз. Өтүмүштү 
жана келечекти таамай айткан Ыйык Китепти ал 
өзү жазган болгондо турмушта жүз берген кээ 
бир жагдайлар боюнча өзү дароо ылайыктуу 
бир чечим кабыл алмак. Бирок Пайгамбарыбыз 
айрым учурларда бир маселе тууралуу бир нече 
күн, кээде айлап ойлонгонуна карабай өз алдын-
ча чечим чыгара алган эмес. Мисалы, Ислам та-
рыхында орун алган "Жалган жалаа (ифк) окуя-
сын" алалы. Анда Мухаммад (саллаллаху алейхи 
васаллам) жашыруун маалыматтарды билбеген-
диги үчүн өзүн жана үй бүлөөсүн акташ үчүн 
эч нере айта алган эмес. Эл арасында күбүр-
шыбыр, ушак-айыңды күчөткөн бул кырдаал 
Азирети Айша эненин таза жана күнөөсүз экен-
дигин ачыкка чыгарган "Нур" сүрөсүнүн аятта-
ры вахий болгонго чейин уланып келген. Эгерде 
Куран Алла Таала тарабынан жөнөтүлбөгөндө 
анда Пайгамбарыбыз мындай оор абалда кырк 
күн бою жашамак беле? 
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Өлкөбүз өз эгемендүүлүгүнө ээ болгондон 
баштап ар кандай диний конфессиялар-
дын (уюмдардын) иш-аракеттери өтө ка-

туу темпте активдеше баштады. Анын ичинде Ислам 
дини да кеңири кулач жайып, динди тутунгандардын 
саны көбөйүүдө. Дин тутунгандардын көбөйүүсү 
менен ар кандай диний маселелердин козголуусу 
мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондой маселелердин 
бири "Намазда жана маркумдарга куран окуганда 
(тилават кылганда) араб тилинде эмес, кыргызча (ко-
тормосун) окуса болобу?", "Эмне үчүн ар ким өз эне 
тилинде Кудайга жалбарса болбойт?" –деген суроо-
лорду сурагандар да болбой койгон жок. Анда ушул 
маселеге токтолсок:

Ооба, баарыбызга маалым болгондой эле му-
сулмандар намазда кыраат кылууга (Курани Ка-
римдин оригиналынан окууга) милдеттүү1. Мунун 
мусулмандардын улуту менен жердигине эч кан-
дай тиешеси жок жана бул Мухаммад Пайгамбар-
дан (саллаллаху алейхи ва саллам) тартып кыяматка 
чейин өзгөргүс константа.

Алгач караганда мусулмандын (өзү жакшы 
түшүнүп, эркин сүйлөгөн) эне тилинде ибадат 
кылуусу туура деген түшүнүк логикага туура кел-

1. Муззаммил сүрөсү - 74/20.

гендей көрүнөт. Бирок, маселени тереңирээк из-
илдеп караганда жогорудагы түшүнүктүн туура 
эмес экендиги өзүнөн-өзү ортого чыгат.

Эң оболу дуба менен намазды бири-биринен 
айырмалап алуу зарыл. Намаздан сырткаркы 
учурларда кылынган дубаларда мусулман адам 
өзүнүн тилектери менен жалбаруусун Аллага 
каалаган тилде айтса болот. Динде буга эч кан-
дай тыюу жок. Ал эми намаз болсо андай эмес. 
Намаз Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллам) кандай көрсөткөн болсо ошон-
дой окулуусу керек.

Эгерде Ислам белгилүү бир аймак же эл үчүн 
гана жиберилген дин болгондо, сөзсүз түрдө ошол 
аймактын же элдин тилинде жиберилмек. Бирок, 
ар кандай тилде сүйлөгөн мусулмандар үчүн жи-
берилген Ислам дини дүйнөлүк дин. Ошондуктан, 
ал пайгамбар кандай жеткирген болсо ошондой 
сакталууга тийиш. Мисалы, кытай тилин билбеген 
бир кыргыз Кытайга барган убагында "чинг чанг" 
сыяктуу сөздөрдү угуп калды дейли. Албетте, ал 
адам бул сөздөрдөн эч нерсе түшүнбөйт жана бул 
сөздөрдүн азандын "Аллаху акбар" деген сөзүнүн 
котормосу экендигин да баамдабайт. Ошентип, ал 
киши мечитке жакын жерде болгону менен жума 

Шамшидин Маматкулов

Намазда курандын котормосун 
окуса болобу?

Баарыбызга маалым 
болгондой эле 

мусулмандар намазда 
кыраат кылууга (Курани 

Каримдин оригиналынан 
окууга) милдеттүү. Мунун 

мусулмандардын улуту 
менен жердигине эч кандай 

тиешеси жок жана бул 
Мухаммад Пайгамбардан 

(саллаллаху алейхи ва 
саллам) тартып кыяматка 

чейин өзгөргүс константа.
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намазын окуй албай калуусу толук ыктымал. Мына 
ошондуктан бүткүл дүйнөгө жиберилген Ислам 
дининин бардык мусулмандарга тиешелүү бол-
гон орток же жалпы өзгөчөлүктөрү болуусу керек. 
Бул жагдайда азан менен кыраат (Куранды окуу) 
эң башкы өзгөчөлүк болуп эсептелет.

Башка дагы бир жагдай – Курандын бир да ко-
тормосу эч качан түп нускасынын (оригиналынын) 
ордуна өтпөйт. Керек болсо, алардын "Курандын 
котормосу" дебестен, "Курандын маанилеринин 
котормосу" деп айтылганы оң. Анткени, Курандын 
сөздөрү (лафыздары) да Алла Таалага таандык. 
Ал сөздөр Жабраил периште аркылуу Мухаммад 
Пайгамбарга (саллаллаху алейхи ва саллам) жет-
кирилген2 жана ошол бойдон күнүбүзгө чейин эч 
кандай өзгөрүүсүз жетип келген, а түгүл кыяматка 
чейин ушул бойдон кала берет3. Ал эми котормо-
лор болсо пенде (адам) тарабынан которулгандык-
тан анда эч кандай ката жок деп айтканга болбойт. 
А түгүл таптакыр эле катасы жок болсо да бир да 
котормону "бул Алланын сөзү" деп айткан туу-
ра эмес. Анткени, Куран(дын маанилери) башка 
тилге которулганда анын нукура кереметтүүлүгү 
(ижазы менен мужизалыгы), стилистикалык асыл-
дыгы (балагаты), сөздөрүнүн уйкаштыгы менен 
кудурети (назму илахийи) жана лексикалык туюн-
дуруусу (мураду илахийи) толук берилбейт.

Курандын котормолорунан тилават кылуу (Ку-
ран окула турган жерлерде окуу) күнөө болуп эсепте-
лет. Улуу факихтердин бири Ибн Хажар ал-Маккий: 
"Курандын котормосун Курандын ордуна окуу арам," 
– деп айткан (Фатаваа ал-фикхиййа, 37-б.)4.

Ошондой эле ушул жерде айтып кете турган 
дагы бир нерсе – Ислам дининен башка эч бир дин 
(ал динди жеткирген) пайгамбарына келген вахий-
дин (аяндын) оригиналын сактап кала алган эмес. 
Бир гана мусулмандар өздөрүнүн пайгамбары 
Мухаммад Мустафага (саллаллаху алейхи ва сал-
лам) келген вахийдин түп нускасына, б.а. Курани 
Каримге ээ болуусу – бул эң чоң бактылуулук бо-
луп эсептелет.

Деги намазда аз гана (араб тилиндеги) сөздөр 
колдонулат жана Фатиха сүрөсү менен эки кыска 
сүрө айтылса болду. Баарын топтогондо эки бет-
тин төгөрөгү болот. Аны жаттоо анчалык деле 
кыйынга турбайт. Азыркы учурда адамдар бир аз 
гана материалдык пайда табуу максатында канча-
лаган башка тилдерди окуп үйрөнүшүүдө. Ал эми 
адамга түбөлүк дүйнөнүн бактылуулугуна жетүү 
үчүн бир аз да болсо (б.а. алфавитин үйрөнүп, там-

2. Шуара сүрөсү – 26/193-195.
3. Хижр сүрөсү – 15/9.
4. http://www.mehmetalidemirbas.com/detay_alfabetik.
asp?Aid=2151 –– 11:25 - 18/12/2008.

галарды бири-бирине уруштуруп окуй ала турган 
даражада) араб тилин үйрөнүү анчалык деле кый-
ынга турбаса керек.

Бул жерде өзүнөн-өзү "адам намазда окуган 
жана Алладан эмнени суранып жаткан нерсеси-
нин маанисин билүүсү керек ко" – деген ой же 
суроо пайда болушу мүмкүн. Албетте, мындай 
ой же суроо "ибадат" деген эмне экендигин ба-
амдабагандыктан, түшүнбөгөндүктөн улам жара-
лат. Анткени, намазды адамдар же мусулмандар 
өздөрү ойлоп чыгарган эмес. Жогоруда да айтыл-
гандай намаз ж.б. ибадаттардын кандай аткарыла 
тургандыгы жана ибадаттарда эмнелердин айты-
ла тургандыгы Алла Таала өзүнүн пайгамбарына 
билдирген. Пайгамбар болсо сахабаларына, алар 
өзүнөн кийинки муунга үйрөткөн. Ошентип намаз 
ибадаты бир муундан экинчи муунга теориялык 
да, практикалык да түрдө үйрөтүлүп келүүдө.

Куран Алла Таала тарабынан (араб тилинде) 
жиберилгендиктен5 аны араб тилинде окуунун 
көптөгөн хикматтары (пайладары) бар. Маселен:

1. Куранды түп нускасынан, б.а. араб тилинде 
окуу – ибадат болуп эсептелет. Мындай нерсе пен-
дени Аллага жакындатат. Маанилерин түшүнбөй 
окуган адам деле сооп табат. Ал эми маанилерин 
түшүнүп окуган адам болсо эселеген соопторго ээ 
болот. Куранда Алла Таала Өзүнүн китебин (Ку-
ранды) окугандарды мактаган жана Куранды окуу-
ну (тилават кылууну) да өз алдынча бир ибадат ка-
тары айткан.6Куран окуу – ыймандын күчөөсүнө7 
жана салих пенделердин катарына кошулууга 
өбөлгө болот.8 Ошону менен бирге Курандын ар 
бир тамгасына өзүнчө сооп бериле тургандыгын 
Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва саллам) 
өзүнүн куттуу хадистеринде айтып өткөн9.

2. Курани Каримди түп нускасынан окуу – 
аны Тоорат, Забур жана Инжил сыяктуу китеп-
терге окшоп башкы түп нускасынан бурмаланып 
кетүүсүнөн сактоонун эң башкы кепилдиги. Куран 
дайыма көп окулган жана көп жатталган китеп бо-
луп эсептелет.

3. Куранды араб тилинде окуу мусулмандар-
дын ортосунда тил биримдигин сактоо максатын-
да да негизги чоң себеп болуп эсептелет. Анткени, 
тил биримдигинен эл биримдиги, б.а. мусулман-
дардын биримдиги пайда болот. Элдердин би-
римдик менен ынтымакка канчалык зар экендиги 
баарыбызга маалым.

5.  Караңыз: Йусуф-12/2; Раад-13/37; Таахаа (Таха)-20/113; Зумар-     
39/28; Фуссилат-41/3; Шуураа (Шура)-42/7; Зухруф-43/3; Ахкаф-
46/12; Нахл-16/103; Шуара– 26/193-195.
6.  Фаатир сүрөсү – 35/29-30.
7.  Анфаал сүрөсү – 8/2.
8.  Аали Имран сүрөсү – 3/113.
9.  Тирмизий, Фадаилу ал-Куран, 16 (№2910).
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4. Көп окуган адамдын бара-бара маанилерин 
түшүнүүсүнө себепкер жана ага амал кылуу багы-
тында жардамчы болуусу үчүн да Куранды араб 
тилинде окуу керек.

Ооба, ар бир адам өзүнүн мекенин, улутун, 
улуттук баалуулуктарын жана эне тилин сүйөт. 
Бирок, мусулмандар булар менен бирге ыйык жана 
улуу динин, Куранды жана Курандын тили болгон 
араб тилин да сүйөт. Анткени, бир нерсеге болгон 
сүйүү экинчи бир нерсеге болгон сүйүүгө эч качан 
тоскоол болбойт. Тескерисинче, бири-бирин кубат-
тап турат. Мисалы, бир адамдын ата-энесине бол-
гон сүйүүсүнө мекенге болгон сүйүүсү же эне ти-
лине болгон сүйүүсүнө жубайына болгон сүйүүсү 
тоскоол болбойт. Ошондой эле мусулмандар эне 
тилин сүйгөндөй эле Курандын жана Мухаммад 
Пайгамбардын тили болгон араб тилин да сүйгөнү 
дурус. Дагы бир жолу баса белгилей кетүүчү нер-
се: мунун улутчулдук менен эч кандай тиешеси 
жок. Ар бир улут, ар бир эл ибадаттан, адал жана 
арам болгон нерселерден, Куранда буйрулган буй-
руктардан башка мамилелеринде (жашоосунда) 
өздөрүнүн үрп-адаттарын аткарса болот. Мындай 
нерсеге шариат тыюу салбайт. (Албетте, шариатка 
каршы келбеген учурда гана).

Арабызда өзүн улутчул-патриотмун деп эсеп-
теген адамдарда: "Эмне үчүн Куран кыргыз тилин-
де эмес, араб тилинде түштү? Эмне үчүн пайгам-
бар да арабдардан чыкты?" – деген суроо туулушу 
мүмкүн. Албетте, мындай суроо аябай одоно, өтө 
копол нерсе. Куранды араб тилинде жиберген 
жана Мухаммад Пайгамбарды арабдардын арасы-
нан пайгамбар кылган бул – Алла Таала. Бардык 

нерсе Анын каалоосу менен 
гана болот. Эми адамдар ал-
сыз пенде катары ааламдардын 
Жаратуучусу жана Ээси болгон 
Алланы суракка алганга акысы 
барбы? Ооба, эч кимдин акысы 
жок! Анткени, Алла Таала Өзү 
каалаган нерсесин каалагандай 
жасабаса (жаратпаса) жана каа-
лаганындай өкүм кылбаса анда 
ал Алла (Кудай) боло албайт. 
Демек, момун мусулмандар: 
"Ал эмнени кандай жаратса, 
кандай кылса сөзсүз түрдө анда 
биз билбеген даанышмандык-
тар менен хикматтар бар!" – деп 
Алланын өкүмүнө (эч кандай 
кылчактабастан) толук бойдон 
баш ийүүгө тийиш.

Маселеге байланыштуу 
айрым мисалдарга токтоло ке-
тейли:

Маселен, бир данекти же 
урукту (оригиналдуулугун бузуп) майдалап туруп 
аны жерге көмүп койсок, андан эч качан дарак өсүп 
чыкпайт. Анткени, ал өзүнүн өзгөчөлүктөрүнөн 
айрылып калган болчу. Ошонун сыңары Курандын 
аяттары, сөздөрү менен тамгалары ар бири өзүнчө 
данек / урук сыяктуу. Башка тилге которулганда ал 
өзүнүн өзгөчөлүктөрүн, кудуретин жоготкондугу 
үчүн (араб тилиндеги) Курандай болуп эсептел-
бейт.

Андан сырткары маанилерин түшүнбөгөн 
адамга деле Курандын пайдасы бар. Мисалы, тили 
даамды билбей турган адамга анын жеген тамак-
ашынын эч кандай пайдасы жокпу? Албетте бар. 
Тили даамды сезбегени менен жеген тамак-ашы 
керектүү жерлерге / органдарга барат. Куран да 
ушул сыяктуу эле маанисин түшүнбөгөн адамдын 
акылына жетпесе да руханий ашказанына барып, 
рухий дүйнөсүнө азык болот.

Сөздүн аягында айта турган нерсе намазда 
жана маркумдарга куран окуганда (тилават кыл-
ганда) Курандын кыргызча (котормосун) окуса 
болбойт. Бирок, Курандын маанилерин билүү 
үчүн (намаздан сырткары убактарда) Курандын 
маанилеринин котормолорун окуган пайдалуу. 
Котормолордун кайсы вариантын тандоо үчүн 
динди билген адамдардан акыл сураган оң. Болбо-
со, эч кандай түшүндүрмөсү жок котормолорду 
окуган адамдын динди туура эмес түшүнүп алуу-
су толук ыктымал. Ал эми тилек тилеп, дуба-бата 
кылган учурда ар ким өз эне тилинде Улуу Алла 
Таалага каалагандай жалбарса болот.
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– Абдыкерим агай, алгач өзүңүздүн  "Ата-
лар сөзү – акылдын көзү" аттуу китебиңиз туу-
ралуу окурмандарга кененирээк тааныштырып 
кетсеңиз жана бул китебиңизди жазууга сизге 
эмне түрткү болгонун айтып берсеңиз?

– Биздин муундун эсинде бар, илгери Ош жак-
тарда Ташкенттин телевидениесин көп көрчүбүз, 
балким азыр дале ошондойдур, анан Өзбекстандын 
"Аталар сөзү – акылдын көзү" деген көрсөтүүсү боло 

турган, ошону сакалы ак бир киши алып барчу, өтө 
маанилүү, шашпай кеп алып барган бул киши тар-
биялык сонун-сонун насааттарды айтып, арасында 
Эргешбай Каримов сыяктуу сатиралык миниатюра 
театрынын артисттери тарбиялык темадагы интер-
медияларды коюп турчу, ошол көрсөтүүлөр мага 
абдан жагып, ошондой көрсөтүү даярдасам деп кы-
ялданчумун. Андыктан да китебимдин атын ошол 
көрсөтүүнүн аты менен атадым.

Анан азыркы жаштардын жүрүш-турушу, аа-
ламдашуу алкагында кыргыз балдарынын батыш 
агымына тартылып эле бара жатышы, биздин түпкү 
тегибиз ким болгондугун, кайдан чыккандыгыбызды 
эстетүүнүн зарылдыгын көрсөттү. Эмнеси болсо да, 
адамды тарбиялоо ар дайым мамлекеттер үчүн да, 
эл үчүн да, ата-энелер үчүн да, коомчулук үчүн да 
кыйын жана негизги милдет катары күн тартиби-
нен эч качан түшпөй, адамдарды изденүүгө, жаңы 
нерселерди ойлоп табууга мажбурлап келет. Андай 
милдеттердин орчундуулардын бири карыларга, ак-
сакалдарга жүктөлгөн. Мен бул китептин баш сөзүн 
ошон үчүн "Карынын сөзүн капка сал" деп атадым 
жана окурмандарым карылардын жаштарга айтар 
кеби деп билсе дейм.

– "Элүү жылда – эл жаңы" демекчи, акыр-
кы жылдары батыш маданиятынын таасири 
күчөп бараткан учурда бул китебиңиз ата-
бабаларыбыздын  улуу салтын улаган нуска 
сөздөрүн гана эмес, Ислам дининин таалим–
тарбиялык баяндарын жана Пайгамбарыбыздын 
хадистерин да өз ичине камтыган салмактуу ки-

Жазуучу, педагог, журналист 
Абдыкерим Муратов менен баарлашуу

Маек курган
Бакыт Жунусалиев

Учурда ааламдашуунун атын жамынып ата 
бабаларыбыздан бери келген үрп адатыбызды, 
нарк насилибизди чанып, батыш маданиятына 

оогондордун саны арбып барат. Биздин 
менталитетибизге туура келбеген, ошол элдердин 

өзгө эмес өздөрүнө жат айрым көрүнүштөрүн 
кадимкидей кабыл алган жаштарды көрүп туруп, 

аларга көрөңгөлүү калкыбыздын көөнөрбөс 
каада салтын, улутубуздун уюткусу болгон нарк 

насилин үйрөткөн адамдар да тилекке каршы, 
азайып барат. Мына ошолордун катарында 

бүгүнкү "Китеп таануу" рубрикабыздын 
коногу, тажрыйбалуу журналист, педагогика 

илимдеринин кандидаты Абдыкерим Муратов 
агай болмокчу. Агайдын "Аталар сөзү акылдын 
көзү" деген китеби учурашуу, суйлөө адеби, ата 
энеге, кыз балага, улууларга болгон мамилелер 

ж.б.у.с. кыргыздын унутта калып бараткан 
маданиятын ачып бермекчи.

"Аталар сºз¿ – 
акылдын кºз¿"
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теп болгон экен. Эми ушул китебиңиз эл тарабы-
нан, айрыкча жаштар тарабынан кандай кабыл-
данып жатат?

– Соңку жылдарда өлкөбүздүн жалпы билим 
берүүчү мектептери үчүн адеп сабагы киргизилди. 
Бул, албетте, кубаттоого татырлык көрүнүш. Бирок 
аны окутуу али системалуу боло элек, бир жерде 
аны дин адамдары окутса, бир жерде ар кыл пред-
меттин мугалимдери сабак берет, дагы бир жерде 
пенсияга чыккан педагогдорго, дагы бир жерде 
сааты толбой калгандарга жүктөлүп калган. Анын 
үстүнө бул предмет боюнча окуу-методикалык 
комплекси да, биринчи кезекте окуу китептери да 
ойдогудай түзүлбөгөн. Мына ошондой жагдайлар-
ды эске алып да бул китеп окуучулар үчүн жардам 
болор деген ниетте адеп сабагы боюнча аңгемелер 
катары жазылды, анда Чыгыш ойчулдары ме-
нен ата-бабаларыбыздын нарк-насил сөздөрүнө, 
Ала-Тоо аймагына кеңири тараган ислам дини-
нин таалим-тарбиялык баяндарына, Мухаммед 
пайгамбардын хадистерине өзгөчө орун берилип, 
азыркы жаштарга адептик үлгү көрсөтүү максаты 
көздөлдү. Октябрь төңкөрүшүнө чейин кыргыздар 
арасына фарсый, араб, түрк, татар, башкорт, ногой, 
чагатай тилдеринде жазылган адабияттар бир топ 
жакшы тарап, анда Чыгыш элдеринин филсафий, 
адабий, моралдык мурастары элдик нускаларга 
айланган, медреселерде окутулган, бирок советтик 
доордо алар бара-бара сүрүлүп отуруп, батыштык 
педагогика үстөмдүк кылып кеткен. Мына ошол 
жагдайларды эске алып биз бул китепте эгер ушин-
тип айтууга мүмкүн болсо, Чыгыш педагогикасы-
на, кыргыз этнопедагогикасына басым жасадык. 
Чыгыш тарбиячыларынын жазгандары атадан ба-
лага, муундан муунга өтүп отуруп, азыркы биздин 
элдик санат-насыят ырларына, макал-ылакаптарга 
окшоп биринчи ким чыгаргандыгы, түпкү башаты 
кимден башталганы белгисиз болуп, жалпы элдик 
чыгармаларга өтүп кеткен. Биз ошондой учурлар-
ды да көп пайдаландык жана андай учурда кайсыл 
булактан алынгандыгы аныкталбай эле текст ичин-
де берилип отурду. Баарыдан да мында өз турму-
шунан мисал кылып, башынан өткөн окуяларын 
баяндаган даанышмандардын, машайыктардын, 
атактуу элбашы, журтбашы, аскербашылардын, 
уламалардын, акындардын, диний аалымдардын, 
карылардын ибарат кеби бар. Биздин жазганда-
рыбызды баштаганыбызга бир топ жыл болгон, ал 
кезде азыр эми мектептерде окутулуп жаткан адеп 
сабагы деген предмет тууралуу сөз да жок эле, ал 
эми айрымдары жакында эле жазылды, же мурда 
жазылгандарга жаңылары кошулду. Ошентип чулу 
бир насаат китепке, адепнаамага айланды. Бул жаз-
гандарыбыз албетте, министрлик тарабынан беки-
тилген расмий материалдар эмес, болгону ар кыл 
булактардан жыйнаган адептик жүрүм-турум туу-
ралуу насааттарга карата автордун жекече ой тол-
гоолору. Ал эми жаштардын кабыл алуусу боюнча 

айтсам, бир топ кыйын, биринчиден, окуй турган-
дарга жеткирүү маселеси оор, экинчиден, китепти 
өзүмдүн каражатыма, өтө аз нускада бастырдым, 
андыктан да элге, жаштарга жетип жатат деп айта 
албайм. Китеп аз нускада чыкса да басма сөздө 
"Кутбилим", "Zaman Кыргызстан", "Кыргыз туусу" 
газеталарында жылуу пикирлер айтылды. Буйруса, 
акырын-акырын экинчи китебин да даярдап жата-
мын. Беш-алты жерде жаштардын үйлөнүү кечеле-
рине катышканда ушул китептерди белек катары 
берип жүрдүм, себеби анда атага кандай мамиле 
кылуу керек, балага, кошунага, энеге, кызга, тууган-
га кандай мамиле кылуу зарыл, саламдашуу, кош-
тошуу, мейман күтүү адеби ж.б. турмуштарында 
зарыл нерселер тууралуу насааттар айтылат. Бир 
жолу бирөө "сепке кошуп бере турган китеп экен" 
деди.

– Азыркы учурда айрыкча жаштар арасын-
да китеп окуу өтө төмөнкү деңгээлге түшкөнүн 
өзүңүз деле байкасаңыз керек. Мына ушул 
сиздин китебиңиздей болгон адептүүлүккө, 
мээримдүүлүккө, боорукерликке, ыйманга 
үндөп, кыскасы, адамды адам болууга чакыр-
ган руханий мааниси зор китептерди калктын 
калың катмарына жеткирүү үчүн эмне кылуу 
керек?

 – Бул кыйын нерсе, эң биринчи диний китеп 
болобу, светтик китептер болобу, өкмөттүн китеп 
саясаты керек, баягы ар бир райборбордогу, ири ай-
ылдардагы китеп дүкөндөрүн жок кылганбыз, эми 
китепти кайдан, кимге сатарыбызды билбей жатабыз, 
мамлекет каржылап окуу китептерин да толук жет-
кире албай жатат. Ушундай шартта менин китебиме 
окшогон китептер жөн эле жок болуп кетиши, же 
билинбей калышы толук мүмкүн. Китепке мамлекет 
дотация бөлүп, ар бир райондо китеп дүкөндөрүн 
ачып, арзан, керектүү китептерди көп чыгарып, ки-
теп чыгаргандарды салыктан бошотуп, аларга шарт 
түзүп берүү зарыл.

– Агай, кийинки суроомо тажрыйбалуу 
журналист катары жооп берип койсоңуз. Учур-
да адептүүлүккө, ыйманга чакырууда гезит-
журналдардын, анын ичинен диний басылма-
лардын ролу кандай?

– Тилекке каршы, азыр гезит-журналдардын бир 
тобу адепке чакырбай эле, кайра балдарды бузууга 
көп кызмат кылат, кайсыл гезитти ачпа, сасык саясат, 
ушак-айың, ырчылардын укмуштуу окуялары, детек-
тивдер. Анын кантип балдарды гезит окугула дейсиң 
да, алардын үзүрүн көргүлө деп айтасың. Кудайга 
шүгүр, силерге окшогон ыйманды ойлогон жаштар 
көбөйүп, кыргызча китептерди, журналдарды чы-
гарып жатат, дагы көп жана мазмундуу, кыргызча 
сабаттуу чыгарышы керек, ошондо жалпы улутубуз 
ыймандуу болот, ыймандуу элдин экономикасы да 
өзүнөн өзү өнүгөт.
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Жүрөктү тазалагысы келген адамга 4 нерсе 
бөгөт болот:

1. Байлыкка болгон сүйүү: Байлыктын өзү эмес, 
ага болгон сүйүүнүн таасири жүрөккө катуу таасир 
берет. Жүрөккө катуу таасир берген соң көрпенде айла 
жок артка кетенчиктейт. Акыретте жакшылык табуу 
үчүн байлыктын мааниси зор. Кайрымдуулук кылуу, 
дин жолундагы кызматтарга демөөрчүлүк кылуу сы-
яктуу алгы иш-аракеттерди жасоого болот. Бирок бул 
нерсени жасоого байлыкка болгон сүйүү тоскоол бо-
лот. Андыктан, адампенде дүнүйөкорлукту жүрөктөн 
чыгарышы зарыл!

2. Мансапкорлук: Мансап жана бийлик – акы-
ретте Алланын алдына жарык жүз менен барууга зор 
мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Анткени көптөгөн 
нерселер бийликке көз каранды. Бийлик менен Ал-
ланын Ак динин өнүктүрүп, эл-журтту ыйманга су-
гарып, калкка бейпил турмуш ыроологонго болот. 
Бирок буга мансапка болгон сүйүү тоскоол болот. 
Керисинче бийликтин кандуу камчысы менен динди 
тизгиндеп, элдин ырысыкысын талап-тоногонго да 
шарт түзүлөт. Коомчулукка ак кызмат өтөө үчүн бий-
ликке отуруу башка нерсе, өз напсисинин каалоосун 
орундатуу үчүн мансапка баруу такыр башка нерсе.

3. Башка нерселерге болгон сүйүү: Алла Таала-
га болгон сүйүүдөн башка жүрөктү туткундап ала 
турган ышкы-каалоонун баарын жүрөктөн какас ту-
туу абзел. (мис; үйдүн жасалгалуулугун сүйүү, унаа 
айдоону сүйүү, айбанаттарга кордук кылып, аларды 
уруштуруу, жарыштыруу, сүзүштүрүүнү сүйүү ж.б. 
пайдасыз сүйүүлөр)

4. Күнөө: Адампенде жасаган ар бир күнөөсү үчүн 
Аллага тообо кылып, кечирим тилеши керек. Азирети 
Пайгамбарыбыз мындай деген: "Кимде-ким бир күнөө 
жасаган болсо, заматта жүрөгүндө кара чекит пайда бо-
лот. Эгер тооба кылса, ал чекит өчүрүлөт. Тескерисинче 
үзгүлтүксүз улантып кетсе, кара чекит чоңоюп олтуруп 
бүтүндөй жүрөктү каптап калат" (Ибн Маажа, Зухд, 29; Ах-
мад бин Ханбал, Муснад, 2, 297).

Аталган 4 бөгөттү ашып өтүү үчүн 4 нерсени ат-
каруу керек:

1. Тамакты аз-аздан, адалынан жеш. 

Алла Таала момун-мусулмандарга: "Биз насип 
кылган адал ырыскылардан жегиле!" деп буюрат. 

Азирети Пайгамбарыбыз өз хадисинде мындай 
деген: "Ашыкча жеп-ичип жүрөгүңөрдү жараксыз 
кылып албагыла!" 

2. Уйкучулуктан арылуу.

Ашыкча тамактанган адам көп суу ичет да, көп 
уктайт. Ашкере уйкучу пенде кыяматта бушайман 
болот.

 Алланын сүйүктүү Элчиси (саллаллаху алей-
хи васаллам) өз хадисинде мындай деген: "Алла 
Таала ашыкча жеп-ичкен жана көп уктаган адамды 
сүйбөйт" (Имам Газали).

3. Көп сүйлөбөй, аз, бирок саз сүйлөө кажет:

Пайгамбарыбыздан бир хадис: "...Аллага жана 
акырет күнүнө ишенген адам же пайдалуу сөз 
сүйлөсүн, болбосо унчукпасын!" (Бухарий, Рикак, 23; 
Муслим, Иман, 74, 75, 77).

4. Жаман адамдан, жаман нерселерден оолак 
болуу:

Пендезат алкаш досунун жанында көп жүрсө, ал 
дагы ашаткы, тамеки жыттанып, анын сөгүнгөнүнөн, 
ахлаксыздыгынан таасирленет. А эгер атыр саткан 
досу менен көп-көп жолугушуп турса, дайым жагым-
дуу жыттанып жүрөт. Ушунун сыңары адамдын жак-
шы же жаман болушуна чөйрө көп таасир берет.

Кутман Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва-
саллам) бизге береги насаатын айткан: "Адам досунун 
жашоо таризинен таасир алат. Андыктан ким менен 
достошконуңарга көңүл бургула!" (Абу Давуд, Адаб, 16; 
Тирмизий, Зухд, 45).

Даанышмандык
тамчылары

Исхак Акылбек уулу
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Заманыбыздын залкар жазуучусу, сөздүн 
улуу чебери, кыргыз элинин нарк-
насили, асылдык сапаттарында суга-

рылган чыгармалары менен дүйнөлүк  адабият-
тын төрүнөн орун алган  Чыңгыз Айтматовдун 
дээрлик бардык чыгармаларында адамзат коому 
жаралгандан бери негизги, башкы маселе болуп 
келген тарбиялоого кайрылып, "канткенде адам 
уулу адам болот?" деген суроону  алдыга коюп,  ар 
бир чыгармасында ал суроого жооп берүүгө, адам 
тарбиясынын көп кырдуу жактарын чечмелөөгө өз 
салымын кошуп келет.  

Болочок жазуучунун ааламга карай сапары 
кыргыздын алакандай айылы Шекерден башталып, 
кубаныч менен кайгынын, барчылык менен жокчу-
луктун, адамгерчилик менен наадандыктын, боо-
рукердик менен мыкаачылыктын, ак пейилдүүлүк 
менен кара өзгөйлүктүн  кошо жуурулушунан са-
лынган бул жолдо не деген гана күндөрдү башы-
нан өткөрбөдү дейсиң.

Ушул күндө 2008-жылдын бийиктигинен карап 
туруп,  жазуучунун өмүр жолу канчалык таштак 

болгону менен жаштайынан зирек өсүп чоңойгон 
Айтматов үчүн  турмуштун өйдө-ылдыйындагы 
таасир калтырган адамдардын тагдыры анын  жа-
зылган чыгармаларынын каарманы болгон го деген 
ойго кетесиң. Анткени, чыгармаларындагы бардык 
каармандан эл ичинде, биздин арабызда эле күн 
кечирип, ар кандай тагдырга дуушар болуп, бирок 
замандаштарынан өзүнүн өзгөчө касиети менен 
айрымаланган  адамдын образын көрүүгө болот. 

Жазуучунун  ар бир чыгармасы, ал кайсы 
мезгилде жазылбасын, эң биринчи өз учуру-
нун негизги темасына айланса, андан кийин ал 
түбөлүктүүлүккө сиңип, адамзатты кайсы мезгил-
де болсо да түйшөлтүп келген адамды тарбиялоо 
проблемасынын тигил же бул, болгондо да, эң ак-
туалдуу жагына арналып, аны ийне-жибине чейин 
талдап, тарбиянын кайсы багыты туура экендигин 
тандан алууну окуучулардын акыл таразасына 
коет. 

Акылмандардын "Эгер элдин 1 жыл эсинде 
калам десең, жакшылык кыл, элүү жыл эсинде 
калам десең, дарак тик, эгер түбөлүк эсинде ка-

Чы¢гыз 
Айтматов 

– залкар 
жазуучу 

Ашрайым Акматова
Педагогика илимдеринин кандидаты, 
доцент 
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лам десең, адам тарбияла" деген  улуу сөзү тарби-
ялоонун татаал, түйшүктүү, ошол эле  учурда өтө 
сыймыктуу экендигинен кабар берип тургандай, 
чыгармалары аркылуу  Ч.Айтматов алдын ала 
адамзат үчүн коркунучтуу илдеттин келе жаткан-
дыгын туюп, ал тууралуу  коомчулукка добулбас 
кагып, боло турган апааттан канткенде оолак бо-
лорун эскертип,   түбөлүктүү тарбиялоо  маселе-
син чечүүгө кайрылат. 

Ч.Айтматовдун 1950-жылдардан баштап эле 
адегенде басма сөз беттеринде жарык көрө баш-
таган  " Гезитчи Дзюо", "Ашым", (1952), 1953-1956-
жылдары "Кайракы жерде" (На богаре), "Сыпай-
чы", "Ак жаан", "Асма көпүрө", "Түнкү сугат" аттуу 
аңгемелери адабият майданындагы тушоо кести 
чыгармаларынан болуп калды. Ч.Айтматовдун 
бул турмуш мейкиндигинен өз ордун табууга бол-
гон далалаты, анын чыгармачылыкка  умтулуусу 
көзүн таба албай ар кайсы жерден чыга калган ба-
шат сыңары чарба жумушунда, котормочулук иш-
теринде өз мүмкүнчүлүгүн сынап көрүп, жыйна-
ган тажрыйбасы  болочоктогу жазуучулук ишине 
даярдык катары кызмат кылат. 

Автордун ар бир чыгармасы ага бала күнүнөн 
баштап таасир берген туулган жери, эли, анын тар-

биялаган ата-энеси, чөйрө, коомчулук, турмуштук 
сабактары – баары жыйналып келип,  табиятынан 
берилген шык, таланттын элегинен өтүп, ийине 
келтириле жуурулуп, андан көркөм сөз берметте-
ри менен кооздолуп, окурмандын жан дүйнөсүнөн 
түнөк таба тургандай, сезимин ойгото тургандай 
деңгээлге жеткирип элге тартууланган. Жазуучу-
нун миң толгонуп жараткан чыгармасынын жолу 
муну менен эле бүтүп калбай, андан ары чыныгы 
жашоосунун уланышы эл тарабынан кабыл алы-
нышына, бааланышына жараша болот эмеспи. Бул 
тарабынан алып  караганда да Ч.Айтматовдун чы-
гармалары дүйнөдөгү көп тилдүү окурмандардын 
жүрөгүнөн түнөк таап, бааланып, кандай өлчөмдө 
болсо да, адам тарбиясында салым кошуп турушу 
жазуучунун улуугунун белгиси.  

Адабий сынчы Г.Гачев Ч.Айтматовдун чыгар-
мачылыгы боюнча төмөндөгүдөй пикирин айтат: 
"Жазуучунун оюнун борборунда жеке адамдын 
ой-сезими, турмушу эмес, анын жалпы эле адам, 
инсан катары сапаттары, касиети турат. Ал жашо-
онун маңызын жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн 
үйрөнүп билүүгө умтулат". Каармандарынын 
тагдырынын жалпы эле элдин тагдыры менен 
шайкеш келишин, анын чыгырмаларынан ар бир 
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окурман өз тагдырын, турмуш жолун таба билеге-
дигин  анын түбөлүктүү "адам тарбиялоо" деген 
адамзаттын улуу максатына умтулуусу катары баа-
лоого болот.

1963-жылы жазылган "Биринчи мугалим" по-
вести жөнүндө  Ч.Айтматов адабияттагы, дегеле, 
кадимки турмуштагы ак ниет эмгеги менен окуу-
чуларына билим, тарбия берген, аларды келе-
чекте коомдун керектүү адамы болууга  үндөгөн, 
ошол асыл максатка жетүү үчүн жанын аяба-
ган асыл кесиптин ээси -  мугалимдин образын 
берүүгө аракеттенген. Өз балдарынын гана эмес, 
өзгөлөрдүн балдарынын  тагдырын да ойлоп, 
татыктуу тарбия берүү максатын көздөгөн асыл 
кесиптин ээси, көптүн бири болуп эл арасында 
байкалбаганы менен,   ар бир окуучусунун аалам-
га карай жолунун эшигин ачкан Дүйшөн сыяктуу  
мугалимдердин реалдуу образы чагылдырылган. 
Кыргыз эли жаңыдан гана ойгонуп, жаңы тур-
муш, билим, сырткы дүйнө менен байланыш туу-
ралуу түшүнүктөрү пайда болуп  турган мезгил-
де Дүйшөн өңдүү "ак жүрөктөр" билим деңгээли 
элден бир аз эле айрымаланганына карабай, эл-
дин алда туруп, аларды илим-билимге  үндөп, 
Алтынай сыяктуу идиректүү окуучуларын чоң 
шаардан билим алуусун каалаган, алган билими, 
үйрөнгөн өнөрү менен кайрадан эле элге кыз-
мат кылса деп, арканды узун таштап, элдин ке-
лечегин ойлогон инсандар кыргызда көп болгон. 
Дүйшөндөй өз кесибин сүйгөн, ал эми өз элинин 
билимдүү болушун андан кем көрбөгөн жөнөкөй 
да, улуу да кесиптин ээсинин образы ошол кез-

де кандай болсо, азыр да ошондой эле актуалдуу 
бойдон кала берет. Чындыгында эле   азыр мек-
тептерде талаптагыдай шарттын жоктугуна, тур-
муштун тартыштыгына, айлык акынын аздыгына 
карабай Дүйшөн сыяктуу жан дили менен бал-
дарга билим берген, өз кесибинин күйөрмандары 
гана калды окшобойбу. Адабий сынчы В Панкин-
дин "Мугалимди урматтоо – бул өзүнчө илим, 
анткени мугалим болуу - бардык кесиптердин эң 
татаалы", - деген сөзү абдан туура.

Ч.Айтматовдун ар бир чыгармасында адам-
затты дайыма түйшөлтүп келген  адамды тарбия-
лоо маселеси көтөрүлүп,  "Биринчи мугалимде-
ги"  Дүйшөн, "Саманчынын жолундагы" Жайнак, 
"Деңиз бойлой жүгүргөн ала дөбөттөгү" Кириск, 
"Жамийладагы" Сейит, Жамийла, "Бетме-беттеги" 
Ысмайыл, "Делбиримдеги" Ильяс, "Ак кемедеги" 
Нургазы,  "Биринчи мугалимдеги" Алтынай, "Кы-
яматтагы" Бостон, "Асма көпүрөдөгү" Нурбек, 
"Эрте келген турналардагы" Султанмурат  жана 
башка көптөгөн каармандарынын турмуш жолу,  
кадыресе адам катары калыптануу процесси, анын 
азап-тозогу, сүйүнүч-кубанычы  чагылдырылган.  

Чыңгыз Айтматов – аалам мейкиндигинде эң 
көп китепкөйлөрдүн сүймөнчүлүгүнө  ээ болгон 
жана анын чыгармалары дүйнө элдеринин 170 
тилине которулган.  Бул – ушунча тилде сүйлөгөн 
элдин  тарбиялоо  маселесине таасир берген  де-
гендик. 

Заманыбыздын улуу жазуучусу, акылман 
ойчулу, даанышманы жана улуу тарбиячысы 
Ч.Айтматовдун экинчи жашоосу чыгармаларында 
улантылып, элеси  окурмандарынын жүрүгүндө 
түбөлүк  сакталап кала берет. 
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ЗЫЯНДУУ "КОШУНАЛАР"

Биз жашап жаткан Жер бети канчалаган 
жан-жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү 
өз койнунда батырып, Жараткан берген 

ырыскысына себепчи болуп келет. Мисалы, оку-
муштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, жер бе-
тинде жерде-сууда жашоочулардын эле 9000 түрү, 
сүт эмүүчүлөрдүн 13000, канаттуулардын 16000, 
балыктырдын 20000, ал эми ар кандай курттардын 
түрүнүн саны 22000дөн ашык экендиги белгилен-
ген. Ал эми Жер шарын мекендеген жалпы жан-
жаныбарлардын түрүнүн саны эле бир жарым 
миллиондон ашып кетет. А бирок ар биринин 
өз ырыскысы, өз коңшулары жана душмандары, 
өздөрүнүн жашоо аймагы жана өзгөчөлүктөрү 
бар. Бүгүн  ошол жаныбарлардын айрымдары, 
башкача айтканда, адамдардын жашоосундагы эң 
белгилүү жана зыяндуу курт-кумурскалар менен 
жана алардын жашоо шарты, өзгөчөлүктөрү ме-
нен таанышабыз.

ТАРАКАН

Биздин бүгүнкү рубрикабыздын башкы ка-
армандарынын бири болгон таракандар көбүнчө 
караңгы жана нымдуу жерлерди мекендешет. 
Алар бир жерден экинчи бир жерге көбүнчө азык 
түлүктүн өзү же калдыктары аркылуу барат. 

Алардын өзгөчөлүктөрүнүн бири катары анын 
тамак тандабагандыгын жана жарыктан жашынып 
жашагандыгын айтса болот. Ошондой эле алар өтө 
тез кыймылдашат, башкача айтканда, бир секунданын 

ичинде өз багытын 25 жолу өзгөртө алат. Окумуштуу 
конструкторлорду кызыктырган дагы бир өзгөчөлүгү 
болуп таракандардын нерв системасынын айлана 
чөйрөдөгү ар бир  нерсеге тынымсыз анализ кылып, 
коркунучту сезери менен мээнин катышы болбостон 
эле рефлекстүү түрдө аракетке келиши эсептелет. 
Так ушул өзгөчөлүктү сенсордук системада автомо-
билдердин жана учактардын коопсуздугу үчүн кол-
донууну иштеп чыгышууда окумуштуулар. 

Таракан тууралуу кызыктуу материалдар:

• Эң чон таракан узундугу 9,7 см, туурасы 4,5 
см болгон Колумбия тараканы болуп эсептелет.

• Тропиктик таракандардын эң тез чуркаган 
таракан болуп эсептелет. Ал 1 секунданын ичин-
де өз денесинин узундугунан 50 эсе чон аралыкты 
чуркап өткөн, башкача айтканда ылдамдыгын 5,4 
км/саатка жеткизген. Эгер адам ушундай ылдам-
дык менен чуркай турган болсо, ылдамдыгы 330  
км/саатка жетер эле.

• Таракандар "картайган" сайын буттары "оо-
руй" баштайт. Картайгандары дубалдын боору ме-
нен жогору чыга албай, ылдамдыгынын да жары-
мын жоготот. Ал эми 65 жумага "чыккандарынын" 
80 пайызы кадам сайын чалынып турушат.

• Таракандын ургаачысы бир жылда эки 
миллиондон ашык жумуртка таштайт. Мындан 
тышкары, ал башы жок тогуз күн жаашай алат.

Маалыматтар интернет 
барактарынан алынды.

Даярдаган
Али Жамалбеков
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ЖИКСнын дабасы дин Исламдын 
жолунда!

Азыркы учурда ыймансыздык кесепетинен улам 
билимсиздик менен диндин карама-каршы туруусу 
көнүмүш нерсеге айланды. Ыймансыздык жана билим-
сиздик адам баласын атеисттик, кудайсыздык көз ка-
рашка алып келет. Илим-билимдүүлүк адам баласын 
ишенимдүүлөрдүн катарына кошуп, аны чыдамдуулук, 
жана кечиримдүүлүк касиеттерине ээ кылат. Адам ба-
ласынын бүт жашоо тагдырында болгон өзгөрүүлөр 
кыйынчылыктар - бул Алла Тааланын үзгүлтүксүз сы-
ноолорунун, Кудай алдындагы кетирилген кемчиликте-
ринин натыйжасы болуп эсептелет.  

Азыркы учурда моралдык-диний адеп баалуулукта-
ры менен дал келбеген ичимдиктердин, тамекилердин, 
оюн-зоок үйлөрдүн, казино, сойкулук, баңгизат колдо-
нуучулук үстөмдүк кылып, бирин-бири сатуучулук, ал-
маштыруучулук азыркы күндүн кадимки салты сыякта-
нып, динге жана моралга туура келбеген нерселер кеңири 
жайылууда. Бирок, канчалык оор болбосун баарыбыз 
өзүбүздүн руханий байлыгыбыздын, дене турпатыбыз-
дын тазаланышы үчүн кам көрүшүбүз керек. Күнөөгө 
батыруучу, азгыруучу иштерден, ийне сайынуу менен 
баңги затты колдонуудан, жыныстык катнашуу аркылуу 
жугуштуу ооруга чалдыгуудан бардык мүмкүнчүлүк ме-
нен сактануу зарыл. Кайсы оору жөнүндө кеп жүрүп жа-
тат деп сурашыңыз мүмкүн? Кеп жыныстык жана ийне 
саюу жолу менен жугуучу АИВ (ВИЧ) – жана ЖИКС 
(СПИД) жугуштуу оорулары жөнүндө болуп жатат. 

АИВ жана ЖИКС деген эмне? АИВ – бул: А = адамдын 
(адамдан адамга гана жугат). И = иммунно жетишисиздик 
(вирус адамдын иммундук системасын бузуп, бул адам ор-
ганизминдеги жугуштуу ооруларга, дегеле ооруларга кар-
шы туруу жөндөмүн бузат). В = вирусу (адамда иммундук 
жетишсздикти пайда кылуучу эң майда организм).

ЖИКС (жуктурулган иммун жетишисдик синдро-
му) – оорунун акыркы баскычы.  Ж = жуктурулган (ту-
баса эмес, күндөлүк жашоо-турмушта тапкан. Айрым 
учурда  иммуножетишсиздик тубаса да болот – бала 
эненин боюнда кезинде, же төрөп жатканда АИВ жу-
гузуп алган болот). И = иммундук (адамдын иммундук 
системасына тиешеси бар, бизге ар кандай оору алып 
келүүчү бактериялардан жана вирустардан сактайт). К 
= кем (ЖИКСтин натыйжасында иммундук каршылык-
тын жетишсиздиги, бир нерсенин тартыштыгы, жетиш-
сиздиги). С = синдром (бул башка оорулардан айырма-
ланып турган белгилер, абалдар)

АИВ жугуштуулук натыйжасы – туунду оорулар-
дын жана ЖИКС жугуштуу оору менен ооруган адам 
же медициналык аспект менен чектелбейт.

Кыргызстанда АИВ жугуштуулуктун абалы кандай?
Республикалык ЖИКС уюмунун маалыматтары бо-

юнча Кыргызстанда АИВ белгилүү болгон, ал оору ме-
нен жашаган адамдардын саны 1987-2000 жылдары – 53 
киши, 01.12.2008 ж. бул сан 1967 кишиге жетти, каттал-
багандардын саны бир кыйла көп.

АИВ жугуштуулуктун эң жогорку көрсөткүчү - 
баңги заттарды колдонуучулардын ичинен жукканды-
гы белгилүү. Расмий катталгандардын көбү Ош жана 

Бишкек шаарларында, Ош, Чүй областарында. АИВ жу-
гуштуу оорусу эмгекке жарамдуулардын арасында көп 
учурайт, 29 жашка чейинкилердин арасында азыр 64% 
түзөт. Акыркы 8 жылдын ичинде Кыргызстанда АИВ ме-
нен ооругандардын саны аялдарда көбөйдү, 2000-жылга 
салыштырмалуу 01.12.2008-ж. 3төн 472 аялга көбөйдү. 

Шарият мыйзамында АИВ жугуштуулукту жана 
ЖИКСны алдын алуу

Эч кандай эл жакшы сапаттуу жана өнүгүүгө ара-
кет кылмайынча эч кандай мыкты өсүш болбой тур-
гандыгы айдан ачык. Жакшылыкка үндөп, жамандыкка 
тыюу салуу зарыл.

Ислам материалдык жана алы-күчү бар жаш эр-
кектерди үй-бүлө курууга, никеге турууга чакырат. Ни-
кеге (исламдык нике) турмайын эркектин кызга жакын-
доосуна шарият катуу тыюу салат жана зинага баруу 
"АРАМ"деп эсептелет.

Мухаммад Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи 
васаллам) мындай деген: "Кимдин үйлөнгүсү келсе, 
үйлөнсүн, анткени үйлөнүү ар кандай терс жолго ооп 
кетүүдөн сактайт, үйлөнө албагандар орозо кармасын, 
анткени ал зинага алып баруучу жолдордон сактайт". 
(Бухари жана Муслим).

Улуу Жараткан Алла Таала Ыйык Куранда: "Никелүү 
боло албагандар, Алла берешендиги менен байытканча, 
өзүн акылы менен башкарсын" (Нур сүрөсү,ЗЗ-аят).

Эркектин адептик аруулугу, никеге тазалыгы, аялы-
на болгон мамилеси – бул узак жана бактылуу жашоонун 
белгиси. Никенин аруулугун бузуп жаткан эркек Аллах 
алдында оор күнөө кетирип жаткандыгын билиши ке-
рек, анткени кетирип жаткан кемчилиги үй-бүлөгө жана 
коомго оор зыян алып келип жатат. Исламда үй бүлөнү 
таза сактоо үчүн эркек кандай жоопкерчиликтүү болсо, 
аял да дал ошондой деңгээлде жооптуу.

Өөрчүп бараткан эпидемиянын шартында өзүн 
АИВ жугуштуулук жана алдын алуучулук жолдору 
жөнүндө билген адам гана өзүн сактай алат.  

"Мындан тышкары ким өкүнүп тобо кылса жана 
жакшылык иштерди жасаса, анда Алла Таала алардын 
жаман иштерин жакшыга (соопко) алмаштырып койот. 
Алла акыйкатта Кечиримдүү, Мээримдүү!" (Фуркан 
сүрөсү,70-аят).

Дарт – бул Кудай тарабынан жиберилген жаза, бир 
чети сыноо. Андан эч ким кутула албайт. АИВ оорусу 
менен жашаган адамдар коом тарабынан, үй бүлөсүнөн, 
жакындарынан  кемсингүүгө, басынууга дуушар болуп 
келишет. Андыктан бардык мусулмандар муктаждарга 
колдоо көрсөтүшү керек! Биз каалаган мүнөттө жакын-
дарыбызга жардам беришибиз зарыл! Анын ордуна 
биздин ар бирибиз же туугандарыбыз болуп калашы 
ыктымал. Бири-бириңерге кайрымдуу болгула, Кудай-
дан корккула, биз ага суракка барарыбыз эсиңерде бол-
сун! Жалпыңарга Алла Тааланын мээрими болсун!

Төмөнкү дарек  боюнча сиздер керектүү маалымат-
тарды алсаңыздар болот:

Информациялык-окутуу кабинети, ПООЖ "Хади-
сы" пер. Логвиненко 16а, тел: 542736;

Терең урматтоо менен "ХАДИСЫ" коомдук бирик-
меси
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ФИНЛЯНДИЯНЫН ИСЛАМДЫК ПАРТИЯСЫ 
ШАЙЛООЛОРГО КАТЫШУУГА КАМ 

КӨРҮҮДӨ

Финляндиянын Исламдык партиясынын 
(ФИП) лидери  Абдуллах Тамми 2011-жылы боло 
турган шайлоодо мусулмандардын ийгиликке 
жетүүгө толук мүмкүндүгү болгондугун эсептейт. 

Исламдык партия өлкөнүн жарандарына со-
циалдык жактан жогору мүмкүнчүлүктөрдү 
түзүп берүүнү, айлана-чөйрөнүн тазалыгы-
на карата илгери иш-аракеттерди жүргүзүүнү 
көздөөдө. Мусулмандар ошону менен бирге НА-
ТОнун кеңейишине каршы чыгышууда. Ошондой 
эле 2007-жылдын декабрь айынан тарта Англияда 
өз ишин ийгиликтүү аткарып келе жаткан Ислам-
дык соттордун үлгүсүндө Финляндияда да шари-
ятка ылайык сот системасын параллел алып кетүү 
маселесин көтөрүп чыгууга да кызыкдар. 

Жаңы партиянын программасында мектептер-
де музыка сабагынын ордуна Куран окууга уруксат 
алуу, мечиттердин курулушу боюнча белгилүү 
мыйзамдарды кабыл алуу, жаш балдарды меди-
циналык жайларда сүннөткө отургузуу жана мал-
жандыктарды шарияттын негизине ылайык мууз-
доо боюнча маселелер каралган.

Эскерте кетсек, партиянын профсоюздук ли-
дери Ристо Тамми улуту боюнча фин. Ал Ислам 
динин кабыл алгандан кийин атын "Абдуллах" ыс-
мына өзгөрткөн.

ГАЗАДАГЫ АСКЕРДИК КУРЧООНУ 
ТОКТОТУУГА КАРАТА ЭЛ АРАЛЫК КОМИТЕТ 

ТҮЗҮЛҮҮДӨ. 

Ливан мамлекетинин борборунда Палестина-
нын Газа аймагына карата аскердик курчоону ток-
тотууга багытталган эл аралык комитет түзүлүүдө. 
Анын даярдоочу органы эл аралык комитетте 
саясий партиялар, коомдук мекемелер, анын ичи-
нен адам укуктары боюнча уюмдар, ошондой эле 
таанымал саясатчылар, илимпоздор, жетекчилер 
болгондугун билдирди. Бул комитет сионист-
тик курчоону токтотууга багытталган эл аралык 

деңгээлдеги инициативаны көтөргөн уюмдар үчүн 
координатордук структура катары эсептелет. 

Бейрут шаарында уюшулуп жаткан бул коми-
теттин мүчөлөрү Ливандын мурунку премьер ми-
нистри Салим ал-Хоссаны төрагалыкка шайлаш-
ты. Ал эми секретарлык кызматка доктор Башар 
Шалаби дайындалды. 

Түзүлүп жаткан комитеттин арызында Газа 
аймагынын тургундары башынан өткөргөн тра-
гедиялар, израилдик куралдуу күчтөр тарабынан 
үч жылдан бери улантылып келе жаткан түркүн 
түстүү мыкаачылыктар эскерилет. 

БЕЛЬГИЯЛЫК МУСУЛМАНДАР ИСЛАМДЫК 
МАЙРАМДАРДЫ ЛЕГАЛИЗАЦИЯЛОО 

БОЮНЧА МАСЕЛЕНИ КӨТӨРҮП ЧЫГЫШТЫ

Бельгиялык мусулмандар уюму белгилүү май-
рам күндөрү мыйзамдын чегинде мусулмандарга 
кошумча эс алуу күнү катары кабылданышы ке-
ректигин эсептейт. 

Уюмдун жетекчиси Юсед Суссинин пикирин-
де, Орозо жана Курман айт күндөрү үчүн айлык-
маянанын өлчөмү кемитилбеши керек. Бүгүнкү 
күнү бельгиялык мусулмандар иштеген мамлекет-
тик мекемелерден айт күндөрү эс алгандыгы үчүн 
айлык маяналары белгилүү өлчөмдө кемитилет. 
Ошондой эле өлкөдөгү кээ бир компаниялар өз 
карамагында иштеген мусулмандарды бүтүндөй 
Ислам дүйнөсү майрамдап жаткан айт күндөрү 
да иштөөгө мажбурлап келет. 

Ю. Сусси: "Биз тек ишкерлердин мусулман ба-
ласы үчүн айт майрамдары канчалык мааниге ээ 
экендигин гана түшүнүүлөрүн каалайбыз. Эгер 
алар буга түшүнүктүүлүк менен мамиле жасаш-
са, мусулман жумушчулар менен эч качан мындай 
маселе-көйгөй болбойт, деп ишенем" дейт.

Ал ошондой эле айт күндөрүнүн ордуна хри-
стиандардын "пасха" жана "рождество" майрам 
күндөрү бельгиялык мусулмандардын толук күн 
иштеп берүү мүмкүнчүлүктөрү да бар болгонду-
гун сунуш кылды.
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