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UzLrn bir gcýlTiýten Ьеri "is]arn vc Qaýda;lrk'-. islaln re L)cQl5rrn" "islatn ve Rc,l'oгrT" gibi kопulаr
tarlr9rlrnaktadtr- []Ll tartlýmalarln oda!rпda tslaln dirrlпiп чеli5rпеlеrе, deýrgen dtinya ko;uilarlyla uуu9uр
Lrvu5tnadtil, utilýlnu\orsa ne 1,aptllnalt, gibi kоrrшlаr brrluntnaktadtr, DogrTatik tеtпеllеrе оturап sistelnler
degiEen kqquiIаrа ulutn saýlaratllhz, qLinkti btl ttiг sislelnler, insana dtiýinlтe, sorgulama re Llretlne ljakki
vcгrnedikleri gibi, hеr tiirlii vcnidcn чарtlапdtппаlаrа kapalrdtrlar, Qaýda9lrk ise ozgiin dilýtlnceyi. sоrgulаlпауt,
zalTantn gегеklеriпе \,е bti\,aik qоФuпlпЁuп Гаrdаs:па оlапа gбrс r,a;aml,dLizcnIenrnevi s.егеkli krIar Bu
galr;mada. "islarn telTel yapr olarak dogInatik Ьiг din lпidir. gaýda5lrkla uvutn iginde olabiIir rni'" sortlsLlna
ccvap arantnaktadtr,
'
Апаhtаr kеliпrеlсr: Qaýda5lrk. Dogtnatizm: 0elenek. islam

Киришуу
Адамзат баласы бир нерсеге кызыгуунуl], аны билyyге Iырышуунуtl натыйжасында

кыймылсыз жаткан жашоону аркалабстан, ар дайым жацы езгерYYлордY жана ой-пикирлерди

жаратууга умтулат, Мамдагы бул езгечелук анын табиятында жашырылган. Жацы кез
караштарды изденген адамдын эц негизги куралы (эмнеге) жана (эмне yчyн) деген
суроолор болуп эсептелген, Мамзат баласы озY жашаган мезгилдин шарттарына ылаЙык
бул суроолорго жооп табууга аракеттенген, Башкача айтканда ар бир адам езy жашаган
доордо етмyштен калган маалыматтарды кайсы булактан албасын,.аны анализдебестен,
иликтебестен туруп кабыл албаган. Бирок адамдын мындай мамилеси, ал нерсени бутундей
четке кагуу деген мааниге келбейт_ Адамзат баласынын эц зор байлЫгы бул анын етмyштен
кунубузге чеЙин жетип келген, дYйне жашоссу токтоп калганда да ез касиетин жоготпогон
маалыматтардын жыйындысы болуп саналат, Бул маалымат жыйнактарынын ичинде кол
тиЙбес, езYн эц туура маалымат деп эсептеген жана тYрдYY езгорYYге учурабаган, дегеле
акылдык жана логикалык жактан талашып-тартышылууга, анализденyyге мукта}(дык
билдирбестен туруп жактырылышын каалаган системалар бар Муну менен бирге езyнyнyн
изилденишин, акыл, логикалык жактан обьективдуу жана туура талкуу жyрryзyyг€ уруксат
берген, а тyгyл yстyнде талашып-тартышылууга yryттогоl] ситемалар да бар. Бул
макалабызда кичинкей бир ктынчсызданууга) жана (критикалоо жагына) орун бербеген,
мезгил менен мейкиндикке ылайык шарттарга кецул бурбаган, ез принциптерин жана ой
пикирлерин туура деп эсептеген, болгонун бо.пгондой кабыл алган жана бул нерселерден
катаал методдорду колдонуу MeHel] сунуштарды киргизген, коз караштары анализденбестен,

талкуулоонун сYзryчYнен еткерулбей туруп жактырылган, логикага карама-каршы келYY
менен бирге ой жYгYртYYге же ишеним принциптерине баш оту менен моюн сунган жYрYмтуруt\.4дардан, (догматизм) менен оЙ жYryртYYдоry аЙкындыктан, эркиндиктен, катаал
мyнездегy кадыр_барктардан, догмалардан эркин болгон эц жацы жана эц акыркы ой
жYryртYYл€рдYн негизинде пайда болгон (модернизация)нын тегерегинде Ислам динин
баалоого аракеттенбиз. Ошондой эле езгече акыркы мезгилдерде кээ бир чейрелерде Ислам

дининин модернизация менен байланышы тyрдyy платформаларда жана тyрдyy образда
талашып- тартышылып келе жатат,
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flогма деген эмне?

!огма- бул (эски TypK тилинде насс, ангилис тилинде догма, француз тилинде
догма, немец тилинде догма, грек тилинде догма) абсолюттук негизде кабыл алынган

кадыр-баркка таянып, башка окуялардан, башка оксперименталдык жана

рационалдык колдоолордон эгемендyy болуп кабыл алынган нерсе. Жалпысынан
ишенилген нерселер yчyн колдонулган догма терминине, чоц кадыр-баркка таянылып
кабыл алынган принцип же сунуш киргизYY деп да аныктама берууге болот. Мунун
негизинде догма, логика жана акыл менен тууралыгь, аныкталбай туруп кабыл
алынган, туура деп сунушталган, анын тууралыгынан кумен санабоо керектигин
сунуш кылган коз караш же окуу болуп саналат.lБашка бир тушунукr€ (догмаD;
(тууралыгы айкыч)) деп сунушталып, бардык жагынан критикалаi-|ууга жана талашыптартышылууга зарылчылдык корсетпЪген, тууралыгы иликтенбестен жана эч бир

адамга) тыд]:, -зJ_,J
ПРИНЦИПТИ ,:Зjэ - 1-Д>
езгорYYге да -э:,: rэ,: {а
мааниси жс< ]:-v:-ut
принциптер:е- -,-:,,-а,кылыНган пa|--t-f
-гЪ
эсептеп, ал -^-l-v
жактаган Ty*. -,,а :,:-_lсалымы. ки i,,,-- " -л- i,c,

агымына каээi, -, _,-,,",
натыйжась]*:= :a'ч{|
келет,

болсун, белгилуу бир маселеде сунушталган кеЭ караштардын yстyнде

мезгилди

ой

жyryрyтyлyп талкууланбаган (чындыкка) же эч тартышылгыс какыйкатка>i догма деп

аталат.2 Ошондуктан бул кызыryу жана тyшyнyy менен башталып, ар дайым
критикалоонун натыйжасында белгиленген бир <изденyy) менен тугулган жол сунуш
кылынган нерсени болгонун болгондой кабыл албашы, ошоЦдой эле анализдоё
менен кабылдоо догмалык ой жуryртууге карама каршы келет.

Мындай пикирдеги филсофиялык коз караштар, философия дуйнесунде
(догматизм) деген ат менен бир доктрина катары орун алган. !огматизм же догма
(оски турк жана араб тилдеринде нассчылык, икания, ангилис тилинде догматизм,
францу9 тилинде догматизме, немец тилинде догматисмус) окуусу жана

принциптери, критикаланбастан тyзден-тyз жактырылган,

жактырылган

принциптерден езгербес катаал метод менен бир канча сунуштарды киргизген жана
бир канча априери принциптери, ошондой эле догмалары же эч езгербеген жана
критикаланбЬган ишенимдерди кабыл алып, адамдын чыныгы акыйкатка жете ала

тургандыгын белгилеген философиялык кез караш болуп саналат.З Бул
философиялык кбз караш,кичинекей тынчсызданууга жана критикага да ору}r
бербестен, конкреттyy шарттарды, мезгил менен мейкиндикке мyнездyy абалдарды
кез жаздымда калтырыл, бир кадыр-барк тарабынан сунуш кылынган принципти жана
ой пикирди туура керyп, болгонун болгондой кабыл алат. Муну кабыл алгандан кийин,

катаал методду колдонуу менен сунуштарды киргизип, талкуулабастан жана

критикалабстан туруп калыптанууга багыт алат. Логикалык жактан тецсиз болушунан
улам бул принциптердин туура экендигин кабыл алат. Бул догмалык ой жуryртуунун
эц сонун, козге керyнген негизги касиеiтеринен бири болуп саналат.
!огматизмдик TymyHyKTe, туура экендиги же жацылыштыгы кабыл алынган
принцип жонyндо, аны кабыл алган _адамга (ал принцип менен бетме-бет келгён
Раul Edц,aгds.NervYork-Londonl967_V;] l.
'H.P.O,un.'DogrTa'1'IreEncyclopediaoГPhilosophy,Editor:
410-4l1-бепер, F,[:, Peters, Сirеk Philosophical Теrlпs, А Historical Lexican, Nelv Yоrk l967l А, Cevizci,
Paradigma ГеlSеfЪ SoZltigu. ilgil, lnd,
Sаrр Еrk Ula;, Felsefe Sбzltigti, Апkаrа 2002,
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критиканьiн сyзryчyнон откерyлбестен, бир ойчулдун же диний кадыр-баркка
таянылып кабыл алынган <езгербесD экендиги аныкталган. Ошондуктан (чыныгы
акыйкат> деп сунушталган принциптердин же сунуштардын жыйындысы болуп

саналат. Айрыкча философияда жана динде, же болбосо башка турдуу тармактарда
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адамга) тынчсыздануу, иликтФе жана критикалоо укуryн берууден мурда, ал
принципти кабыл алдырууну каалайт, Кандай гана шартта болбосун кичинекей
озгерyyге да терс коз карашта болот. Башкача айтканда ал yчyн озгорyyнyн эч каl]дай
мааниси жок. Догмалык тYшYнYк бул же тигил кадыр-барк тарабынан жактырылган
принциптерден далил издебестен (туура> деп эсептеп, аны кабыл алат, сунуш
кылынган принципти эксперимент жана байкоо жyрryзбостон тyзден-тоз (туура) деп

эсептеп, ар дайым жана бардык жерде жарактуу маалыматтардын бар окендигин
жактаган TymyHyk болуп эсептелет.4 Башкача айтканда жеке адамдын кандайдыр бир
салымы, киЙилигишYYсY, тартипке салуу, аткаруу укуry болбогондоЙ оле жашоонун
агымына караЙ тYшYнYYге же маани берууге, эркин оЙ жYryртYYго.каршы чыгат. Мунун
натыЙжасында догматизм адамдын ой жYrypTYY жендgмYн чектеген, критикалоо,
анализдео пикиринеl] узакташтырган мyнездо болуп, натыйжада толераFiтсыздык,
фанатикалык ац-сезимдин калыптанышыiа жана ой жyryртyyнyн теменд€шyно алып
келет.

Модернизация
Модернизация (модерн) сезy мезгил тyшyнyryне байланышкан сез. Бирок

мезгилди жана мезгил ичиндеги маселелерди же критерийди негиз албайлы, доор да

ага караЙ аталат, Анткени учурдагы бытьелер, ушул доордун озгочелYкт€рYнё баш
ийгендиги байкалат.5 (Модернизация> (чагдашлык) сезy эски TypK тилине араб
тилинен келген (муасыр), (асрий) сездерyне ылайык тyшyндyрyлген. Модернизация
жана муасыр (бир кылымда жашаган) деген маанини тyшyндyрет, Белгилуу немец
тарыхчысы Христофер Келларус тарабыi-iан жасалган айырмалоого караганда,
мезгил агымьгн алгачкы ,{ылым, орто ,кылым; жацы доор, алдыда келе тургак жyз
жылдык деп болгон. Келларустун бул аЙырмалоосу алб9тте салыштыруу иретинде
гана болгон. Мисалы 18-кылымда жашап, <Жацы кыльiмдын) шарттарына ылайык

жашабаган, феодалдык тYзYлYште болгон, башкача аЙтканда акча экономикасына
етпвгон, дегеле бул тушунуктy тааныбаган коомдордун жацы кылымда омес, орто
кылымда жашашы туура болуш керек.

Ошондукrан жогоруда модернизация айырмалыгы релятивдyy же болбосо
салыштырмалуу. Анда модернизация (ошол кылымда)) жашоо деген маанини

тушундурбейт. Башкача айтканда модерндик мYнозде жашаган коомдордо жогорку

децгээлдеги жашоо обраэын ,калыптандырган адам болуп саналат. !емек
хронологиялык жактан бир эле доордо жашашь,п, бирок дуйнедоry азыркы
цивилизацияда тарыхка чейинки доорлордон баштап жацы кылымдын монархиялык
мyнездо жашаган коомдорго чейин тyрдyy жана бири-биринин замандашы болбогон

коомдор бар.u Ошондуктан модернизация тyшyнyry менен

цивилизациянын

децгээлинде жашоо турмушун оцдоого аракеттендигин ацдап тyшyне билуу керек.

Муну менен бирге (модернD, (модернизация> термининин ордуна

(актуалдуу,

аlсгуалдуулукD

терминин

колдонууну

ылайык

деп

оЙлойм,

езy

Анткени

бардык нерсе ето тез темпте есyп езгерyп жатат, мурдагы бир эле кылымдагы
езгерyyлор азыркы мезнилде бир адамдын gмyрyне оцойчулук менен батат.,щегеле
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ТЕОЛОГИЯ ФЛКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНДЛЫ
KyH сайын езгерyyлер, енyryyлер болуп жатат. Рlисалы бир эле кылымдын ичинде
бир эле убакта шляпа, шапка кийуу, ошондой эле аз мезгил откенден кийин кийимсиз
жyрyy ошол доордун зарылчылыгы катары байкалган. Мындай езгорyyлордyн
болушу, ошондой эле ушул сыяктуу доорлордун жашоосу кеп убакытка созулбастан,
бир мезгил ичинде гана жашайт. Ошондукган модерн болуунун ордуна; балким
актуалдуу болуу зарыл.
Традициялык бир ишеним системасын же окуусун, езгорyy ичиндеги шарттарга

ийилуусу

деп аныктама берилген модернизация терминин кецири

TYmYHYKTo

дYйнолYк жашоого карата ар тараптан биримдикги жана тец салмактуулукту сактаган
шарттарды калыптандыруунун зарлчылыгын жактырган деген тyшyнyкгу билдирет.
Традициянын жана догманын карама каршы компоненти катары аныткгама берилген
({модернизацияl> сезy агартуу традициясын, акылдын жемиши болгон рационалдык
билим TymyнyryH жана методунун бардык тармакта колдонуп, калыптанган
маданиятты билимдин негизинде кошкон yлyшyн кyнyмдyк турмушта байытуу жана
рirционалдык тyрдо, уюмдаштыруу yчyн колдонуу, керектигин . айгинелейт.7
IVlодернизация (чагдаш) термини ошол эле учурда философиялык чейреде кобyнчв
агартууга байланышкан идеялар жана каQылдоолор yчyн да колдонулат. Ошондой
эле модернизация агартуу менен бирге калыптанган интеллектуалдуу езгерyyнyн
негизинде пайда болгон дyйнелyк коз карашты, демократиянын тушунда оскен
илимий даражаны, есуп-енуryуну жана адамды негиз алган идеологияны,

агартуучулукту тyшyндyрет.8 Бул женунде Эммануел Кант белгилеп еткендей эле
агартуучулук ац сезими тyрдyy кадыр-барктын жанында езyн эркин сезип, глобалдуу

проблемаларды критикалоого жетине алат, Агартуучулук ац-сезими тyрдyy

идеологиялардын,, оздорyно жер жyзyн башкаруу тецир mрабынан берилгендигин
айткан чирко€нyн же королдун карамгында калбайт. Анткени мындай ац- сезимдеги
чиркео жана король башка кучтун калыптанышын каалабайт жана дайыма билимди
ез козомолyндо кармоого аракеттенет.

Модернизациянын децгээли же чеги барбы? <Модернизацияны кандайча
тyшyнyyго болот.

Негизинен модернизациянын чектерин ар бир доордо адамзаттын жашоосунан
алып таштоо керек. Мунун учун дуйнелук принциптердеги кулачтуу жана кепчyлyкке
паЙдалуу болгон олчемдордY орнотуу зарыл, Анткени модернизацияны мYноздеечY
алгачкы езгечелyк ал жашган мезгил ичинде адамзат учун пайдалуу болгон кээ бир
негизги абал же тyзyлyш болуп саналат. Башкача айтканда модернизация ошол
доордоry коомдун илимден чочулоочу жyрyм турумунан, тилге байланыштуу
алакадан, технологиялык енyryyден, соryштар жараткан yмyтсyздyкгон, коомдук

шарттардын негизинде ишенимдин чоryшy

жана бетендештуруу

сыяктуу
нерселерден тyзден-тyз .таасирленген, жацы токтотуучу тyзyлyш болуп саналат.
Мындай тyзyлyштy жоюу yчyн субьектин озyнон баштап илимдеги oнyryyHy оске алуу
менен туураны аныктоону максат кылып койгон коз караштын негизинде анализдоо,

критикалоо методун енyкfyрyy абзел. Модернизацияны белгилеген факrорлордун
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ТЕОЛОГИЯ ФЛКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНЛЛЫ

бири белгилуу децгээлде билимге, атеизмге,

капитализмге, бюрократтык

рационалдуулукка, булардан сырткары бардык ботен кез караштарга орун берYYсY
саналат. Башкача айтканда коп тyрдyyлyкк€ жол ачуу, каалаган каалаганын тyшyнген
жана жеке адамдык жашоо образын жактыруу эркиндигине эо болушу керек.

[lегизинен бардык бул чектердин артында жашырылган негизги елчем,

эпистаtиологиялык елчем болуп саналат, Ошондуктан езyнен мурдагы доордун
догrиалык иiilенйми менен бул доордун проблемларын чече албаган ездyкгердyн
жана эскирген оЙ жYryртYYлордYн натыЙжасында ыЙыкташтырылган салттар менен
тyрдgлген жашоо образына жерлер модернизацияны ишке ашырууда алсыз
калышат. Модернизм дYйнесYндо илим менен билимдин рационалдык методдор
!.,leнeН билинген, жана агартуу дYйносY. Ошондуктан модернизациянын негизинде
акыл

)hана

йлим

тармагы

менен

байланышкан

талаш-тартыштар.орун

философиялык

алган Бrrрок эскерте кетYYYчY нерсе (модерндик цивилизациянын децгээлине жетYY
yчyн сыраттан келген илимди, технологияны алуу жетиштyy эмес. Модернизация
,ыртк}l булактан келген,эмне болсо болсун, анын YстYнде,критика жасап, анализ

жyрryзyп жацыдан иштелип калыптанган билим биримдиги жана анын пайдасы менен
байланышкан тyшyнyк экендиги анык байкалышы керек. Орто кылымдын жана
схоластиканын

тескериси

болгон

(модернизмдиD

да

модернизация

(замандаш)

менен бирдей мааниге келе тургандыгын кабыл алабыз. Анткени агартуу салтын,
акылдын жемиши болгон рационалдык илим тyшyнyryн жана методун жактырган
модернизь19 бул мааниде жашоону мезгилдин талаптарына ылайыкташтырууну
кsзд€r"lт,

Баса белrилей кетyyчy нерсе мдернизациялоодо оскини бyгyндой ечyрyп
салуу, жаfulан нерсе катары кабылдоо деген тYшYнYктY бербеЙт,-А бирок биз эски деп

эсептеrен нерсе ез доорунда ошол мезгтлдеги шарттарда ал да модерн, баалуу
болуu.tу MyMKyH, Ьашкача айтканда модернизацияны женекей идеологиялык тyшунyк
катары карабастан, салтка байланышкан бирок ете салтчыл болбогон рационалдык
тyшyнyк катары баалоо керек. Анткени жашоону отмyшкв кайрылуу менен тyшyнебyз,
келечекке карай умтулуу менен жашайбыз,
Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктаганыбызда модернизациянын эц негизги
езгочолyктерy женyнде теменкyлердy айта алабыз, Мамдардын бири-бирине
сыЙлуу, толеранттууу, мамлекеттин ез карамагындагы коомду укукгук негизде
ёаu,lкара билуусу жана коом жактырган даражада болуусу, мамлекет жеке адамды же
топту эмес, бардык коом YчYн иштеген жана адамдарды анын коЙгон мыЙзамдарына

баш ийдире алган. мамлекет бардык грqждандарына кецири теFиикти
эркинд}iкт:и

жана

таёныцьl, казынага тyшкон кирешени адилеттyy жумшашы, адамдардын

жашоосунда дYйнФлYк адеп-ахлактык принциптеринин екYм cYpYmY, жеке адамдын,
КоОМЛУН }КаНа fo!аt\lЛекеттин жашоОсУНа ИЛИМДИН ЖОЛ КеРСеТYШY ЖаНа ИЛИМДеН
анLiр'jопун акь,ры эч качан жакшылыкка алып барбай тургандыгы кезделет.10
Сшонлуктан мOдерdизациялоо мезгилиндеги шарттарда адам же адамзат баласы
учун паЙдалуу нерсени аныктоодо колдоry баалуулуктарды талкуулоо менен жацыча
жашоо образын калыптандыруучу езгечелок болуп эсептелет, Бул элементтердин
бардыгы модернизациянын децгээлин тyзет. Булардан бири жок болгон учурда
' Соliп SirTith. 'Mol'ierllistne' 'I hc l,,ncl,clopcdia оl l)hilosophr. I:dilor:
l9b7. Vоl V : А Ccrlzcl. ParadrkIlta !,clscli,SozluQu. ilqllr rnd

l"

t)itttl F-dцагds, Nел, Yогk- .London
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модернизациялоого тоскоолдуктар пайда болот. Бирок

бул

жанзат ЖаНа !=U1--Эа
элементтердин

гемогонияны калыптандыруусунда модернизациядан соз кылса болот, !егеле кецири
коз жyryрткенубузде бул элементгер дайыма бири_бирин толуктап турат.

'Исламды

(жалгыз Алла-э i=YЧYН

al

ЖаРаТКа,Zо- 1"4

буюрулат: <.i_;=:КеТОРYЛYП

"

=:,

КС{]-Э-э;З

догма катары карооrо болобу?
Агачкы проблемалардын бири бир принципти догма кылган озгечелyктордyн
Ислам дининде кездешl,!п кездешпегенин, жактырып же жакгырбагандыгын изилдео
болуп саналат. flогма катарь; кабыл алуунун биринчи баскычы (принциптердин бир
кадыр-барк тарабынан корсýтyлyшy)) жагынан Ислам дининин догма экендигин айта
алабыз. А бирок догма катары эсептеген башка баскычтарга kакындаган сайын

ТеГИ3ДеП КОЮi-?-э.;Э l:

Критикалабай, акыл калчабай туруп кабыл алуу (коргёзме ыйман>, ал эми
критикалап, акыл калчап кабыл алууга (теритирyyчy ыйман,> деп аталышынан биз
муну айкын байкайбьiз, Ал эми бул масеlвде Имам Газали квргбзмо ылiлланды туура
кербей, теритирyyчy ь,йманды колдошунун11 себебинде метOдикалык KyMeH саноо,

акылын жана

Ислам дининин догма экендигин айтууга болбойт. Анткени исламдын негизiи
принциптеринин тyпкyрyнде алгач акыл, ой жyryртyy, критикалоо жатат.

критика жатат.

ислам дининин ац неглdr1: прlitrциби Кудайtдын жалгыз жана бир окёндиги, жер
жyзyнyн жарать!лышьi, }itёр жyjyнун кандайдьiр бир кучтун башкаруусу алдында
болушу сыяктуу приiiljуiгiтердин бардыгы Исламдын негизrи туркукгерун койгон
авторитет, адамдьi i{Ёr1l,r;калоOну, акыл менен булардын аЙырмачылыгын аl]дап
тyшyнyyге баrыттайт. tr*liyrryH коптегФн мисалдарын Курандан табууга болот. Балким
Ислам дининдё эц аэ талашьiп-тартыtLlылган теп,{аларды}l бир <рух> маоелеси
экендигин'айта алабыз. Ошондой.эле Куранда: <<Сенден,рух-жан.женyндо сурашат,
Сен аларга Рух жалгыз гана Жараткан биле турrан иштерден саналат деп айткын,
С,илерг9 абдан аз биilиги берилген>.'2 Еул аятга бул маселеде талашып-тартышууда
адамдын ац-сезими жетзеr-ендиl<т,ен, натыilжада так бив чечимге бара албайт. Бирок
буга бутундей тыюу сальiнбаi-ан.

Ислам дини ез TypKyKTepyH адамзатка сунган жана булардын туура акыйкат
экендигин белгилеген. Артынан бул принциптердин кабылданышын каалаган. Бирок
бул каалоо догматйзмдегидей эмес- Ислам дини €з принциптерин салыштыруу жаi{а
байкоо жyрryзyy менен иликтениt;jине, догматизмге караганда оц кФз карашта болот,
Ал эми бул изилдеенy жyрyryзyyгё дайыма yндоп келет. Эч кимге кыйынчылыiсын
болушун жана ар бир адамдын ез эркине коюлушу женyндё эскертyyдо болгон.
Мисалы TeMeHKy аятта муну айкын байкай алабыз: <Жараткан каалаганда жер
жузундеryлердун бардыгын ишендирет эле. Анда сен муну корyп туруп инсандарды
Аллага ишендирyyге мажбурлабайсыцбы?>1З Башкача айтканда Жараткан Кудай
кааласа буткул адамзатты бир динге баш байлаган кылып жhратат эле.
Мамдардын ислам динин бир догма катары эмес. Рациоilалдык жана
эксперименталдык маалыматка таянып жактырууларын ToMeHKy аятта да белгилеген:

<Албетге асман менен жердин жаралышында, TyH менен кyндун алмашып
туруусунда, децизде адамдарга kepekтyy нерселерди алып жyрген кемелердин жана
Кудай асмандан тyшyрген жана анын себебинен жансыз жерди тирилтип, бардык
!le]-imatT

ebi Мuhаmmеd b.el-Gazali, Mecmuatll Ilesarl el-irTam, EI Gaza]i, п9r. Аhmеd Semseddin, (iginde)
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жанзат жана шамалдардын башкарылуусунда, асман менен жердин ортосундагы
(жалгыз Аллага) баш ийе турган булупа, булардын баарында акыл-эстyy адамдар
yчyн жараткандын бар экендигине далилдер бар.о'О,Щагы бир аятта теменедеryдей
буюрулат: кАкыры алар тоонyн кандай жаратылгандыгына, асмандын кандай
которyлyп коюлганына, тоолордун кандай тикеленгенине жана жёрдин кандай жайып
тегиздеп коюлганына карашпайбы?>15Бул аяттарда айтылгандай эле жараткандын
жалгыз жана бир экендигине, кyчyн, улуулуryн дацазалаган дуйнедеry кереметтерин
адамдын эсине салат. Бул сунушу менен Кудай адамды бул дуйнедеry системаны
изилдеп, анын yстyндФ терец ойлонгон ар бир акыл-остyy адам бул системанын,
адамга идеалдуу мyмкyнчyлyктордyн улуу кyч тарабынан жаратылгандыгын акыл
калчап салыштыруу. жана баЙкоо жyрryзyyнyн негизинде акыйкатты таба ала
тургандыгына ишарат кылат. Кудай ар бир нерсенин жаратылгандыгын, бул

нерселердин жаратуучусу

бар экендигин баяндагандан кийин

колдонбойсуц.>16 <Биздин милдетибиз жалгыз гана ryура жолду
Бул жерде ислам дини адамдарга эркиндик таанып, оч кандаЙ басым
жасабастан ез Rринциптерин кабыл алдырууну-к9здегон, ОшондоЙ эле бул жердеги
Аз. Пайгамбардын милдети ислам дининин негизги тyркyкгерyн инсандарга
тyшyндyрyy менен гана чектелген. Бул жердеги кФзделгон максат адамзатты
бутундей ез эркине коюу болгон. Ошондукган Курандын принциптерине тескери

аларга кyч
керсетуу.>17

келген кез караштарды жана далилдерди догмалык мyнозде четке какпайт. Аларды
ез ой пикирлерин далилдоого чакырат.rб Башка оЙ пикирдеги адамдарга о3дерYН
тyшyндyрyyге мyмкyнчyлyк тyзот. Ошондой эле Жараткан пайгамбарына жyктелген
милдеттерди орундатууда адамдарга даанышман болууну, алар менен кецешип иш
жасоону белгилее менен19 жалпы адамзатка рационалдык бир бутундукгY билдирет.
Бул маселеде адамдын критикаланышына исламдын толеранттуулук менен
мамиледе.болушунун оц сонун yлryсyн Аз, Муса менен Аз. Ибрахимден байкайбыs,
Белгилууболгондой Аз. Муса к... Раббим мага жамалынды корсет, сага бир карайын
деди. Анда Жараткан Алла : сен мени эч качан коре албаЙсыц. А бирок мына бул
тоого кара, мен андан KepyHeMyH, Эгер ал мен корyнгонумде жайында тура алса,
анда сен мени коресyц. Жараткан ал тоого керyнгендо аны майда-майда кылып
таштады жана муну керген Муса эстен танды. Озуне келгенден кийин Аллага мындаЙ

'

деп кайрылды: <Сен эц улуулардын улуусуц, орунсуз суроо суроодон взуце тообо

rYrrayH алмашып

(енелердин жана

-хрилтип, бардык

lr Бакара cypocy. 164-аят.

l'Гашие суресу,
lб

!r !-:гЁ:

Semseddin, (iqinde),

ишенбегендерге

акылын жана сезимдерин тышкы дyйного бурууларын, тышкы дуйнедвry заттардын
YстYнде оЙлонууга чакырат. Бул системага жJратыктарга баЙкоо'жYрryзген, терец оЙ
жyryртyп тyшyнген адамдын жер жyзyнyн бир жарату.учусунун бар экендигин аFцап
биле тургандыгын баяндайт. Айрыкча догмадагы зордук-зомбулук мунезун ез
принциптеринин ичинде колдонбойт, Ошондуктан ислам дини ез тyркyкгерyн бир
догма катары эмес, рационалдык негиздердин чегинде сунуштайт, Бирок жогорудагы
бул аяттардын артынан Аз. Пайгамбарга, ошондой эле инсандарга томендoryдей
буюрат: <Сен аларга тушундур! Неrизинен аларга жалгыз гана тyшyнyдуресуц. Сен

17-20.

Гашие суресу. 21-22.
i?
Лейл суресу, l2-аят.
'' Бакара суресу. 23-аят.
|9
Али-Имран cypocy. 159-ая,r,: Шура суросу. 38-аят
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кылдым жана эми мен сага ыйман келтиргендердин

эц алгачкысымын),20-

деди. Дагы

бир аятrа < Бир мезгилдерде Ибрахим:
- Оо Кудайым! Олуктерду мага кантип тирилтишицди корсет деген элец.
.
- Ишенбейсицби? flегенде
- Ишенемин, бирок кецулум тынсын дейМин, деген

- Анда терт кушту алып езyцо уйреткун, Аларды жакшылап таанып ал. Кийин

алардын башын, бутун канатын жулуп, ар бир тоонун чокусуна кондуруп аларды
чакыр. Алар сага дароо учуп келишет... .о '' Бул аяттарда кебунче толеранттуулук

менен адамга таанылган эркиндик орун алган, Пайгамбар болгон адам жараткандан
келген кабарларды иликтееге аракеттенет. Буга ишенген, бирок ички дуйнесу муну
толук кабыл ала албады, жyреryнде аз да болсо KyMoH саноо бар. Бул кумен
саноолордон арылуу учун Кудайдан кошумча. далилдердин берилишин кутот. Кудай
бул талапты орундатуудан качпайт. Мисалы, кСага пайгамбарлык милдетин бердик,
а бирок сен эмне учун мындай шартты коюп жатасыц> дебейт, Айрыкча бул жерден
Ислам дининин рационалдык билимдин негизинде критикалоону жана методикаflык
KyMeH саноону да антологиялык окуя катары кабыл алгандыгы тyшyнyлyп жатат. Анда
чыныгы тyшyнyкто диктатуралык мyноздоry догмаларды кабыл алдырууну кездегон

кадыр-барктан мындай жypyM турумду кyтyyго болбойт. Бирок Кудай ар эки
пайгамбардын сунуштарына оц коз карашта болгон. Мунун устундо талашып-

тартышууга, KyMeH саноосуна жол берет. Кулдары менен диалог куруп жана алардын
койгон талаптарын орундатуу yчyн аракеттенет.
Кудайдын пайгамбарларынын сунуштары менен бирге кулдарынын талаптарын
деспоттук кадыр-барк сыяктуу эмес, акылга жана кецyлго сыйгвн мyнозде туура
мамиледе болгонун билебиg Бул маселе боюнЧа Куранда коптеген окуялар орув
алган. Мисалы Бакара cypecyнyH 67-76-аяттарында Аз, Мусанын заманында бир
адам елтyрyлгондо аны елтyрген кылымышкердин табылуусу yчyн бир уйдун
союлушун сунуш кылган Кудайдын бул сунушуна бир нече суроолор менен кайрылган
адамзат баласына Тецир ар дайым Аз. Муса аркылуу жооп берген, Аларга (тyзден_
тyз эле бир уй сойryла)- деген жок. Ошондуктан Кудай Аз. Мусага кБул адамдардын
ишене турганын эцсеп жатасыцбы? Алардын бир канчасы Кудайдын сезyн уryшат
оле, Аны тyшyнyп жеткенденг кийин дагы билип туруп езгертуцет>22 деген аятта езy
деги ал адамдардын ишенбей турганын билген. Бирок дагы да алардын суроолоруна
жооп берген. Бул болсо Ислам дининин ички дуйнеге, акыл-оске кайрылуу жасап эч
бир нерсени догматизмде болгондой тyздон-тyз кабылдашын туура кербойт.
ffогмалык тyшyнyктоry KyMeH саноого каршы2З адамдын билимге кызыryусун
жактыруу менен бирге, билимдин булагын талашып-тартышууну кабыл кылбайт.
Анткени бул тушунуктеry билимдин булагы бир кадыр-барк болушу MyMKyH жана ал
тyрдyy талаш-тартыштарга ачык эмес.2а Ал эми Ислам дини алынган кабарлардын
анализденишин сунуш кылат, <Эгер силерге бир кабар келгенде туура же туура
эместигин иликгегиле>25 деген аят мунун бир улryсу болуп саналат, Айрыкча илим
''r' Ара,Р сlрес1. l43-аят.
Бакара cypocy. 260-аят.
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жана ушуга окшогон уяггуу нерселердин ачыгына да, жашырылганына да
жакындабагыла. Кудай арам кылган жандарды олтyрбеryле. Балким ал акыл
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орун алган, Мисалы: кАкылыцарга
келээрсицер)З0, какылдуу коом yчyн аят белгилер барп", (Алардын кулагы дyлей,
тили жок, кезY кербойт. Ошондуктан алар акыл калчап ой ж\/ryрте алышпаЙт)32,
кАкылыцарды колдоноорсуцар деген YмYтте Кудай ез буйруктарын, екYмдерYн
силерге ушундайча тyшyндyргён),", ,,,.. эгер акыл жyрryзyп керсецор, силерге аян
белгилерди ачык айкын кылып бердик>)Зj. (,., биз аяттарды бир коом yчyн эчтекесин
калтырбаЙ толук тYшYндYрдYк))З5, <(Эй Мухаммед аларга, келгиле жаратканыцар
тыюу салган нерселерди силерге тyшyндyрyп берейин, Ал затка эч нерсени шерик
кошпоryла. Ата-энецерге жакшы мамиледе болryла. Кедейликтин аЙынан
балдарыцарды елтyрбеryло. Биз силерге да, аларга да ырыскысын беребиз. 3ына

- ьак]рх
,

болгондуryн

жyryртyyге чакырган yryт-насааттар

" Энаlt сурос1.
-j-

ээ

критикалоолордон мурда кабыл алынган принциi]терди негиз алуу менен Ислам оЙ
жYryртYY системасынан аЙырмаланып турат. KopYHYKTYY немец философу Кант
догматизмди (ага билим-е ээ болууну жактырган, бирок бул идеяга таянган метод
жана принциптердин критикаланып, иликтенишин кездобоген коз караш> деп
аныктама берген.26 !огматизмде рационалисттик оЙ жYryртYY, салыштыруу жана
байкоо жyрryзyy, жок, Шартка карай акылды жана салыштырууну мажбур туткан
абалдарда болсЬ догма адамды -I,JyHy менен езyн оцдоого мажбурлайт. Мунун
болбошу догманын табиятыllа туура келбейт. Анда Ислам дининде билим yйренyyде
рационалисттик ой жyryртyyнyн, салыштыруунун жана байкоо жyрryзyyнyн озгече
орду бар. Куранда: (Биз Yлry алууну коом YчYн аяттарды иреттYY кылдык.)27
кАкылыцызды колдоно тургаlыцызга ишенет.)28,(Акылдуу коом yчyн аят белгилер,
бар>29 сыяrгуу аяттар муну ачык айкын баяндоодо,
Муну менен бирге Жараткан адамдын туура маалыматтарды кабыл алышын
каалап, кээ бир рационалисттик далилдерди келтирyyде мезгил мезгили менен кара
ниеттyy адамдарга (акылданбайбы?, койлонушпайбы?)) тyрyндоry эскертyyлерде
болгон. Бул жерден биэ Ислам дини сунуштаган принциптер кандайдыр бир кyч
тарабынан коюлган болiо да, ал принциптердин адамзат баласьi тарабынан
обьективдYY тYрде иликтенишинин натыйжасында ал негиздердин туура экендигин
байкайбыз. Ислам дини озyнyн критикаланышына, иликтенишине тыюу салбастан,
тескерисинче буга ундеген, Куранда 15ог9 жакын аятта акылды колдонууга, ой
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жyрryзоерсyцер деп силерди мына ушул нерсеге буюрду.о'u <Албетге Кудай алдында

тоскоолдуктарды

оздерyнен мурдагы адамдардын акыбети кандай болгондукгарын керyшсо болбойбу?
Албетге Алладан корккон'затгар yчyн эч KyMoHcyз акырет журту жакшыраак. Акыл
журryзбейсуцербу?>З8 <Жер Жузунде бири-бирине коцшу, белек белек жерлер, жyзyм
заар бактар, эгин талаалар, бутактап кеткен курмалар бир суу менен суугарылат.
Бирок биз айрымдарын коэ бирлеринен даамдуураак, жегиликтyy кылып коебуз.
Албетге бул жерде акыл жyрryзген коом yчyн аят yлryлер бар.u'П Бул сыяктуу
к€птоген аяттар адамды ой жуryртууге, изденyyге, критикалоого чакырат. Ошондуктан
жогоруда берилген маалыматтардын негизинде Ислам дининин догма эместигин

модернизациялоо xý{lpl;

адамдардын эц жаманы акылсыз

кишилер.>>З7

(... жер жyзyндо сейилдешип

байкайбыз. Айрыкча аяттардагы принциптер ар бир доордо тууралыгын жана
етумдуулуryн сактап келyyсyнен улам Ислам дининин ар бир дэорго ылайык келген
касиетке оэ экендигин айта алiбыз.
Ислам дини езгергон шарттарга айкалышуусу женyнде акыркы талкууда
езyнyн ичине алгандыгыа0 жана алгач ишенилlyyсy зарыл болгон,
, бардык н€фсени

негиздерди коюшу, алгач ыйык китепке ишенyy, башка тушунуктердy бул ишенимдин
негизинде сыноо жагынан ал догма болушу MyMKyH, бирок бул алгачкы ишеним бир.
кабылдоо болушу менен бирге Ислам кабылданылган нерёенин критикаланышын
каалайт. Ошондуlсган кецири мааниде Ислам дининде чындыкка жетyyнyн жолун

критикалоо менен орундала тургандыгын айта алабыз. Ислам дини догма
мyнезyндеry дин эмес, ал рационалисттик жана заманбап дин окендигин айта

алабыз. Мисалы Кемала Ататурк Ислам дининин тyшyнyктyy дин экендиги женyндо Фз
сезyнде темендоryчо белгилеген: кБиздин динибиз оц тyшyнylýyy жана чыныгы дин.
Ошондуктан -ал акыркы.дин болуп.келген. Бир диндиr,чыныгы дин болушу учун
акылга, илимге жана логикага .топ келиши керек. Биздин динибиз булардын
бардыгына туура келет. Турк улуту дагы диндар болушу зарыл, башкача айтканда
бардык жагынан диндар болушун айтууну кааладым. ,Щиниме, чындыкка кандай.
ишнесем буга да ошондой ишенем. Ой жуryртууге жана енyryyге терс келген жагы

жок.о'

Муну менен бирге Ислам дининде ыйманга таянган, башкача айтканда акылга

сыйбаган нерселердин болушу MyMKyH. Бирок динди бутундей рационалисттик
мyнозде калыптанышынын кыйын экендигине шек жок, Логикага туура келбеген

рационалдык чейрего карам-каршы келбеген метафизикалык жагы замангт ылайык
болбогондой догма да боло алат. Анткени бул адамдын жашоосуна тyзден-тyз таасир
этпеЙт. Ошондой эле Ислам дининин рационdлдык турде кабыл алынган жагы бар

жана бул логиканын чегин чекгебестен, диниЙ ац-сезимге ээ болбогондуryн ырастайт,
Ислам дининде рационалисттик тармактан кеп болушу менён-бирге Куранда логикага
туура келбеген элменттер да жок эмес. Канчалык маалыматыбыз кебейген сайын
кругозорубуз да кецейет. Ой жуryртуу ескен сайын динге,,ошондой эле паркына

барыЛбаган жацы тармактар пайда'болот.а2 Ошондуктан о.й жуryртууге бут койгон
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тоскоолдуктарды жок кылып, акылды жогору коюп, ой жyryртyyнyн есyшyн камсыздоо
керек. Бул жерде негизги нерсе заманга ылайык болуу же болбоо эмес,
модернизациялоо жФнYндо маальiматтуу болуу жана мусулмандын езYн езY
таануусунун паркына баруу болуп саналат. Негизинен адамзат баласынын туура ой

олуттуу проблемалардын
ислам динин тyшyне албашыбыздын негизги себеби да

жyryрyтyyде, туура тyцyнyyде, туура баалоодо

болгондуryн,

проблемалардын булагын иликтеоде оорчулуктун болушун корсетб алабыз.
ошондуктан эми ойлонууiа тоскоолдук кылган нерселеден кутулуп жана бyryнкy
кунге чейин динди оз каалообуз боюнча койгон жерден жашоого киргизип, жашоо
менен kypomyycyнo шарт тyзyyбyз к9рек. Негизинен езy модернизациянын карамакiршы тушуНYry болгоН догматизмдИ ИсламдаН издебеQтен, диндарлыктан, диндар
адамдын диний турмушундагы ац-сезимден издоо керек.

модерн болуунун да, догма эместиктин

да

негизги проблемасы балким,

кооМдоryтрадИцИяJ"lыКаЦ-сезИМ,дИнмеНеНкаада-салттынортосУНдагы

тyрдyyлyктен йздее керке, Муундан-муунга откgрyлyп берилген бtлим, осуяттар,
ишеним (дин), жашоо образы, дYЙнелYк кез караштар, жYpYM турум YлryлердY
белгилеген каада-салт адамдардын проблемаларды чече билуусунде жана далил

келтирyyдо мезгил мезгили менен андан жардам алынып, убакыт отyп

ыйыкташтырылган салт догмага айланат. Ошондуктан модернизациянын алдындагы
эц чоц тоскоолдук Ислам .дини болбостон, салтчылык болуп эсептелет. Джорж
гадемер белгилеп еткендей акыл калчап ой жуryртуу, билим жаатында тарыхый
мYнезге ээ болгон нерсе менен догмалык усулдун ортосунда ото чоц айырмачылык
жок.аз Модернизация негизинен салтты, тарыхый мyнозrо ээ нерсени четке
каккандыктан, салт езyн-€зy коргоо yчyн диний баалуулуктарга баш калrалап кетyyг€
ийкемдуУ келет. Ошондуктан дин каада-салттын эц ишенимдYY коргоочусу, Коомдор
эски традициялык жашоо образын.оцойчулук менен диндин бир мукгаждыгы катарь]
эсептеп, аны озyндо калыптандыруу жендемyне ээ. днткени дин салтты ез
карамагына алып, аны ыйыкташтырып сактап турат. Диндин ичине сицген
тардициянын эц чоц душманы болгон модернизацияга бетме-б9т келгенде, дин
модернизацияга каршы деген тyшyнyк пайда болот, Негизинен модернизацияга,
баш калкалаган традиция карама-каршы келет, Мамдар дYЙнолYк жашоо

динге
образын адамзатына пайдалуу болгон бардык жагын эркин орундата билуусу
модернзация болсо, анда Ислам дини мындан башка эч нерсени сунуш кылбаган.
Ivlодернизацияга карама-каршы келген фактор бул динге сицип догмага айланган
традиция болуп саналат.

БУлУчурдасалттыбутУндеЙЖоКкылУУкерекпи?Албетге,жок.днткени
адамзат баласы жашоону етмyшyне карап тyшyнет, келечекке умтулуу менен

жашайт, Ислам традицияга кылдаттык менен'мамиле кылган. Мисалы: <Дларга
кудайдын жибергендерине баш ийгипе деп айтылганда, алар- жок, биз атабЬбаларбыздан кандай жолду тапкан болсок, ошого баш ййебиз- дешет. Эгер атабабалары бир нерсеге акылы жетпеген, туура жолду таба алышпаган болсо
дагыбы?)44 Бул аятта етмyште диндин ордун баскан нерселерди акыл менен

илимдин элегинен еткерyлyy керектиги айтылып жатат. Эскини ыйыкташтырып кол

тийбес сыяктуу кылбагыла.
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ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ

Модернизациялоо, башка бир мааниде традициянын эц кyчтyy тарабы
езгерYYге учураганын корсФтот. l\4езгилдин, ошол доордун кYчY мындаЙ шартка
адамды мажбурлайт. Ошондуктан модернизациялоону ыйыкташтырылган салттын
басымынан кутулуп, эркиц ой жyryрто билуу жана.t(менимче дагы ушундай> деген
сезге келyy деп да тyшyно алабыз, Салттык ой жуryртууден жана коз караштан
арылганда гана модернизациялоо журет. Бул да болсо эркин ой жyryртyy менен
байланыштуу. Бул жерде негизги проблема традицияга баu ийип жашаган коомдун
жашоо образынын ордуна мезгилдин талаптарына ылаЙык адамдардын жYрYмтуруйдарына жол керсетyy болуп саналат,45 Эски ац-сезимде жацылануу, заманга
ылайыкташуу тyшyнyry болбойт,. Анткени

эски ац-сезимде бардык

жакшылыкка алып барбайт, езгорyy тyзден-тyз бузулууга алып барат.

.

Бул ац-сезим боюнча бугунку кyнде да

Пашанын бе^-._,.,.=-;,_-,

эле учурда басмакан

христиандарБlнын

еркYндетYY ,,,:,,:-.

зарылчЁlлдык

катары

ар

бир

тармакта

болсо

да

езгочо

мааниге

алгачкы

билимдин жана технологиянын жараткан шарттарына ылайыктуу кийим-кечектерди

иштеп чыryуга болот. Мисалы шалбарлар менен велосипедди оцой колдоно
албайсыц. Напалеондун мезгилинде солдаттарга кийдирилген аскердик кийимдерди

буryнку кyнде соryштарда колдонууга болбойт, Бирок мунун децгээли кээ бир
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болбогон техникалык, экономикалык, саясий жана традициялык проблемалар пайда
болгон.абМодернизациялоонун тушунда эскичиликтин глобалдуу пролблемаларды
жараткандыгын Ислам тарыхынан ачык айкын биле алабыз, 1830-жылы Осмон
империясынын падышасьi [t/axMyT ll тарабынан жyргyзyлген модернизациялоо иш

Модернизациялоо процессине т-оскоолдуктардын болуп турушу талашсыз.
Жогоруда айтылгандай модернизация кийимден мурда ац-сезимге таандык

.т-э,

э.i-:

т\,!;iэ

жайларла еэ--э---_ болбогон. 'i Э-:i-, . -э

орттосунда

саналат.

ф

ийилуулерд,", i: --: -:,-l
YчYн архите--, :э,,:,-а,

диний жана саясий проблемаларды себеп болгон, Башка тараптан электр тоryн
мечиттерде пайдаланып, пайдаланбоо женyндеry талаш-тартыштар эскичиликке.
байланыштуу экендигин айгинелеген. IVlyHyH себеби болсо Ислам динине тиешеси

модернизациялооrrу алгач Стамбулда медицина, архитектура жана аскердик окуу
жайларды ачуу менен баштап, кийим- кечектерди кийуу маселесинде кээ бир иш
чараларды жyрryзген. Бир кылым еткон соц lVустафа Ататyрк колдонгон методду ал
оцол мезгилде колдонгон. Белгилуу болгондой алгач падыша Махмут ll езунун салт
юбоюнча кийген кийимин чечип, ал ошол убактагы европалык кийген кийимдердей
кийинип элине орнек болууга аракеттенген,О'Бул иш чаралардын натыйжасында
l\zlaxMyT li Осмон падышалары тарабынан традициялык баш кийимдеринен саналган
селденин (сарык) ордуна кызыл топу кийгенде, кээ бир жамааттарда
нааразычылыктар туулган. Кеп убакыт етпестен эле кызыл топу догмага айланган,
Ататурк кызыл топунун ордуна шапканы кийгенине каршы нааразычылктардын
чыгышына себеп болуп, бул дагы деле элдин ац-сезиминде ечпос так болуп калган.
Бул болсо диндин ичиндеги модерн14зацияга карама-каршы турган нерсе догма болуп

l
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аракети кептегон проблемалардын чыгышына оебеп болгон. Махмут
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Басмакана, эirектр тоryн колдонуу модернизация деп аталат. Бирок басмакана 1456жылы алгачкы басмасын чыгарганына карабастан, Ислам дуйнесуне З00 жылдан
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ин ил и миЙ журнлл bI

Пашанын берген маегинде темендеryче баяндалат: кБир элдlл модернизациялоонун

жолу, ага пагон тагуу же тар шып,4дарды кийгизyy эмес. Сырткы келбети чолок
адамды тVптyс адамга айландырбайт, Адамдын сырткы керyнyшyне маани берууден
мурда

элдиl.] ац-сезимин

агартуу

керек,а8 Ибрахим

Паша тарабынан

айтылган

бул

далrlлдер туура-айтылган, Анткени ошол мезгилдерге кез жуryркенубузде коптоген
ийилуулердун болгондуryн керyyг€ болот, l\laxMyT ll модернизация жолунда oнyryy
Vчyн архитектура, медициl-jа жана аскердик окуу жайларын ачкан. Бирок бул окуу
жаЙларда башталгыч билим алган мусулман окуучуларды жолуктурууга MYMKYH

болбоrон, ]В46-жылы медицина окуу жайын бутургендерден Венага билимин

еркyндотyy макiтында болгон тандоодо 4 гана окуучу тандалып алынган жана бул

окуучулардыli ичинен биреесу гана мусулман болгон,49 Осмон турк тилиндеги
алгачкы газета'0 1В3,1-жыды <Таквими- Векия> аты меенен басылып чыккан. Бирок

аты менен жарык керген. Бул газета
ангилиялык адам тарабынан басып чыгарылган, осмон империясына баш ийип
турган жерлерде,1790-жылы француздар француз-,илинде, 1В2l-жылы румдар рум
тилинде газета чыгара башташкан,51 Осмон падышачылыгы ез олкосyндо
модернизациянын бир белгиси болгон lv]ассалык маалымат каражаттарынан бири
болгон газетаны басууда артта калышына Ислам себеп болбогон чыгаар. Анткени
модернизациянын негизин ац-сезим тузет, Адамдын илимде жана искусстводо
алдыда болууга Yндеген систеN,lалардын башында Ислам келет,

чыныгы газета 1В4О-жылы кЖеридеис-Хавадис>
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fulодернизм жана заlианбаптык бaTi.iLt,l чиркоелерyнyн катаал догivаларына
жана традициялык жактан езгербес пгrинци*терине карll]ы енyгё баштагаН кыймып
катары паЙдз болгон, А бирок Ислапit диниtlин догмалык l(асиети жок, Ислагй дини
адамдарга пайдалуу еi]YryYлёрге >кол беруч- менен бирге аны даЙыма колдоп жана
бийиктетttп Ke,leT, кАламларлын эF.{ к:rlырл!!су жана пайдалуусу инсандарга
пайдалуу болгондору> деген хадис мунун эц сонун yлryсy боло алат,

кБардык нерсе Куранла жазылгаi-l адамга керектyy нерселер
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жогорку

дёцгээлдэ *ана кемчиIlдиксиз баяндалгагl, гtатыйжада бир гана аны аткаруу жана ага
баш ийуу гана калат) тyшyнyгy орундалбастан, озгербес абалга тyшyy, туруктуу
Ислапл ац-сезигйине ээ болуу чыгlдыгында Ислам дининиlt маани-мацызына туура
келбейт,,Ошондой эле кабыл алынышы кыliьiлiдашат, Бул жерде баарыбызга маалым
5олгон бир таоыхый окуяllы эске сала ь,=!iиин дз. Пайгамбар лоорунда Йемен
аймагына башкаруучу болуп дайьндалган }уl;rзз бин Жебелге эмне меНеН еКУМ беРе
тургандыгы айтылганда, ал (Куран менен) деп жооп берген, Аз, Пайгамбар <Сен
екум бере турган нерсе Куранда жок болсо> деп сураганда, ал (сYннот менен) деп
жооп берген. Андан кийин Аз. Пайгамбар дагы (cYHHoTTo жок болсочу> деп
сураганда,

ал (вз

ой пикирим

менеF])

деп

жооп берет,

Аз, Пайгамбардын

бул

жоопторго каршылык корсФтпегенyндай; l\,4уаз бин Жебел да кЭй Пайгамбар бул эмне

,цегенициз, Куранла жана cyHHeTTo болбогон неосе барбы?> дебеген. Ислам
дуйнооунло бул ан-сезиlиге карама-каршы бардык нерсени догмадан издеi-ендердин
коп эмес экендиги талашсыз, Ошондуктаtл lйусулмандар вз диний ац-сезимине жана
'' l rlrll], lldgаr I]ailer. 1]rjtrsh l'olicir anct thc'L'Ltrkrsh Rе]ilrпr \1orctnetlt. СаtпЬгtdgс. ]\4А ]9.i1, i72-бСТ
\ ,,l/l i,"гk(. 1.1., S?-,'.g;
' Ijl_tl;l,зcrlLlia_lLlLl]Lrillr]HiK\pI\,зjErijpe(l]oг\lifcl,iIl li|сlык rt .tttp.tcl:ttti itJеГJ]lе.
\ ,l/ l{. гk. ., :t,,t:r ]о ,-б.,i
,]

15

Т ЕОЛ

абалынаlкритикалоочу

ОГИ
кез

Я Ф ДКУЛ ЬТ ЕТ И Н И Н
карашты
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ИЛ И М И Й ЖУР Н ДЛ
алышпаган,

I4

Ы

диний

жааттагы

(Е

тексти

талкуулап, критикалай албаган, Учурда да теология факультеттеринде буга
аракеттенyy дагы да байкалбайт. !агы деле тыюулар менен.кyноолордyн yстyндеry
талаш-тартыштар негизги орунга коюлуп келет. Эми бул ац-сезимдй озгвртyy yчyн
<<Ислам дининин консервативдyy, догма мyнозyндЬry дин> TymyнyryHyн туура

эместигин ачык айкын ортого таштоо керек. Мунун учун теология факультеттеринин
студенттерине буryнку кyнде окутулуп келе жаткан философия предмети менен бирге
кёцири тyшyнyктоry, акылды колдонууга багытгалган, жацы ой пикирлерди жаратууну
уйретуучу философия сабактарынын берилуусу, зарБlл, Коргонуучу, уяц мyнездyy
жyрyм-турумдун ордуна баалоочу, акыйкатты рационалисттик негизде тyluyндyро
алган ж{рум-турумдун калыптанышы зарыл.
Башка тараптан Ислам дини оз жашоосун уланта билуусу yчyн модерндик
мезгилге ылайык жашоосу керек. Сеr,iйид Ахмед Хан айткандай Ислам илимдерин
замандын шарттарына ылайык жацы рационалдык тyзyлyште калыптандырбаса,
,касиетти ташуучу тyзyлytдко
,башка
диндер сыяктуу Ислам д,tни да елтyрyyчy
айланат. Ислам буга ылайык келет. Эмесе традициянын таасиринен кутула албаган

.

дин догмага айланышы талашсыз.

,Щинди кыймылда кармай билуу учун анын

жашоосун мезгилдин талабына жооп бере турган тyрде жацыдан калыптандыруу
керек. Анткени езгербестук, Ислам каршы чыккан догмага алып барат.
Ислам динин ишеним, ибадат жана мамиле кылуу болуп уч белумге белуп
кароого болот. Ислам дининин ибадат жагы, башкача айтканда диний милдеттерди
офндатууга модернизациянын эч бир тоскоолдуry боfrбой тургандыгын айта алабыз,
Бул жерде эц негизги нерсе жашоо образы болуп саналат. Ислам дини адамдын
,жашоо образын болоттой бекем
формада ичине камтып, ийкемдуулукко, озгерyyге
жол берет. Ишенимге жана ибадатка таандык маселелерде езгербес принциптерди
сунуш кылган Ислам дини адамдын турумш-тиричилигине байланыштуу социалдык

жашоо жонyндо универсалдуу принциптердин орундалышы yчyн

керекгyy
методдордун белгиленишинин адамдын ез мyмкyнчyлуryне койгон. Ислам дининин
бул тарабын догма эмео, заманбап тyзyлyште экендигин айта алабыз. Башка
тараптан ишеним жана жyрyм-турум жагынан Исламдын догмалык дин эместиги ачык
айкын'керунyп турат. Ошондой эле Ислам дини бул маселелерде эркиндикке,
рационалдуулукка, салыштырууга жана байкоого маани берген ишеним прнциптерин

сунган. Журум-ryрум жаатында болсо мезгилдин талаптарына ылайык екyмдордy
чыгарууга жол берген. Бул маселе боюнча Аз. Пайгамбардын доорунда Йемен
аймагынын башкаруучусу болуп дайындалган Муаз бин Жебел тарабынан
жyрryзyлгон жана Аз. Омер тарабынан уланттырылган ар бир адамга тийиштуу
болгон екyмдордy жашоого карай оцойлоштуруп жана кепчyлyкке пайдалуу турде
чыгарууну коздегон. Ислам укуryнда (мезгилдин жана шарттардын езгерyyсy менен
екyмдердyн озгерyyоy талашсыз) пРинциби буга зор ернек, Ошондуктан Ислам
догматизмдик мyнездоry дин болбогондуктан, анын модернизацияланышы эч кандай
проблеЙ}rы жаратпайт. Ал модернизаl+,1яны ез дуйнесунде калыптандырган,
;" ,*,J
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