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Əziz oxucular!
UĞUR jurnalı yeni bir mövsümün astanasında sizləri salamlayır. Bəli, yeni mövsümə qə dəm lə ri -

mi zi basdıq. Yola saldığımız həcc mövsümü bütün müsəlman dünyasında zəvvarların gözəl
xatirələrinə çevrildi. Bütün dünya müsəlmanlarının qibləsi olan Kəbənin və Peyğəmbərlər Sultanının
məzarının olduğu müqəddəs məkanları ziyarətin həyəcanı hacıların dönüşündən sonra da hisslərlə
özünü göstərir. Vaxtilə yetmiş illik Sovetlər dönəmində dədə-babalarımızın həsrət qaldığı o mübarək
bölgələrə bu gün şükürlər olsun ki, rahatlıqla getmək fürsəti var. Bunun üçün nə qədər şükür etsək,
yenə azdır. Hər il yüzlərlər, minlərlə zəvvarlarımızı yola salırıq. 

Bununla bərabər mübarək və müqəddəs qurban bayramını bu ayda qeyd etdik. Qurbanlar kəsdik,
zi yarətlərdə olduq. 

Bu sayımız həmçinin İslam aləminin kədərlə yad etdiyi, hz. Peyğəmbərin ürəkparəsi, cənnət
gənclərinin əfəndisi hz. Hüseynin şəhid edildiyi məhərrəm ayına təsadüf edir. Bu mövzularada tox-
unaraq sizin görüşünüzə gəldik. 

Möhtərəm oxucu!
Dərgimizin bu sayini elmə, oxumağa, təhsilə ayırdıq. Sizlərə İslamın elmə və oxumağa verdiyi əhə -

miy yətdən bəhs edəcəyik. Onun üçün də OXUMAQ MƏDƏNİYYƏTDİR başliği ilə     görüşünüzə
gəldik.         

Bu sayımızda sizlərə “İSLAMDA ELM”, “OXUMAQ MƏDƏNİYYƏTDİR”, “ELMİN İNSAN
HƏYATI İLƏ BAĞLANTISI”, “İSLAMIN ELMƏ GƏTİRDİKLƏRİ”, “İSLAM, ELM VƏ TƏRƏQQİ
DEMƏKDİR” başlıqlı yazıları təqdim edirik. “/ MÜSƏLMAN TƏQVİMIN BAŞLANĞICI MƏ H ƏR -
RƏM AYI VƏ ƏHƏMİYYƏTİ”, “KƏRBƏLA FACİƏSİ”, “TƏSƏTTÜR VƏ GƏNCLİK” yazilar da se -
və rək oxuyacağiniz qəbildəndir. 

Həmçinin möhtərəm ustadımız Osman Nuri Topbaş əfəndininqələmə aldığı “Məqbul Bir Qulluq
Üçün TƏQVA HƏYATI və XİDMƏT” yazısını sizlərə təqdim edirik. 

“GƏNCLİYİN QƏDRİNİ BİLMƏK”, “AİLƏ HAQQI”, “BÜTLƏR ALƏMİNİN VAHİMƏSİ” yazı -
la rını da sevərək oxuyacağınıza ümid edirik.

Qələm dostlarımız sizin üçün ən gözəl yazılarını yazaraq paylaşdılar, hər birinə təşəkkür edirik. 
Sizi Uğurla baş-başa qoyur, gələn görüşlərədək deyirik.
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N
ə bir din nə də bəşəri bir ideologiya
İs lam dini qədər elmi və alimi tərif lə -
mə miş, lazımlılığına işarə etmə miş -

dir. Bütün insanların Hz. Adəmin uşaqları
ol  duğunu, hamısının ‘Daraq dişi' kimi bərabərliyini
elan edən İslam dini, tək iki insanın fərqliliyinə işarə
edir; “Heç bilənlə bilməyən bir olarmı?” Elmin
və təfəkkürün əhəmiyyətini
zehinlərə nəqş edən bir çox
ayə və hədisi özlərinə rəh -
bər tutan Müsəlmanlar, İs la -
miy yətin ilk illərində dərin
həyəcanla müxtəlif elmlərə
sarıldılar. Dövrün imkanları
əl verdiyi ölçüdə, elm öy -
rən mək məqsədi ilə dün ya -
nın müxtəlif bölgələrinə
da ğıldılar. Bu əməklərinin
nəticəsi olaraq da Mədinə, Məkkə, Bağdad, Şam
kimi şəhərləri elmin mərkəzləri halına gətirdilər.
Müsəlmanların qurduqları, elmə xidmət edən
vəqflər İslam ölkələrinin ən ucqar bölgələrə belə
yayılmışdı. Çünki bu  dinin ilk əmri  ‘Oxu' ol -
muş dur.  

İslam, məlumat əsaslı bir dindir. Şüurlu
Müsəlman, bilərək inanan, bilərək danışan və
bilərək əməl edən kimsədir. İslama görə elmlə
məşğul olmaq ən əhəmiyyətli və ən fəzilətli iba -

dətdir. Alimin yuxusu, cahilin ibadətindən üs tün -
dür. Elm adamının mürəkkəbi də, mücahidin qa -
nı ilə eyni dəyərdədir.

Elmlə məşğul olmaq və elm sahibi olmaq,
Alim olan, elm qaynağı olan və hər şeyi ən yaxşı
bi lən Uca Allahın əxlaqıyla əxlaqlanmaqdır. Elm
nə dünyalıq əldə etmək üçün nə də göstəriş və

riya üçün öyrənilməz. Elm,
Uca Allahın razılığını qa -
zan  maq üçün, Allahı doğru
bir şəkildə tanımaq üçün,
Al laha yaxınlaşmaq üçün,
ONA layiqiylə qulluq et -
mək üçün, Onun dinini ya -
şa maq və yaşatmaq üçün
öy rənilməlidir. Əhəmiyyətli
olan məlumatı məqsədinə
uyğun olaraq öyrənməkdir.

Bunun üçün elm yolçuları, Alim olan Uca Allah
ilə, Onun kitabı ilə əlaqəli olaraq bu yolda irə li -
lə məlidir.

İslama görə gerçək elm sahibinə əvvəl Allah
qatında, daha sonra insanlar qatında dəyər
qazandırar. Çünki uca Yaradan Qurani Kərimin
Mücadələ Surəsinin 11-ci ayətində “Allah içi niz -
dən inananların və özlərinə elm verilənlərin də rə -
cə lərini yüksəldər” buyurmaqdadır.

Hz Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisində, elm sa -

hacihaciyev@hotmail.com
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İslam, məlumat əsaslı bir dindir.
Şüurlu Müsəlman, bilərək inanan, bi -
lə rək danışan və bilərək əməl edən
kim sədir. İslama görə elmlə məşğul
olmaq ən əhəmiyyətli və ən fəzilətli
iba dətdir. Alimin yuxusu, cahilin iba -
dətindən üs tün dür. Elm adamının mü -
rək kəbi də, mücahidin qa nı ilə eyni
də yərdədir.



hib lərinə dərin bir anlayış veriləcəyini, bunun da
özləri üçün xeyirə səbəb olacağını xəbər ver mək -
də dir. Məkkədə nazil olan ayələrdən birində Hz.
Pey ğəmbər (s.əs)-ə belə dua etməsi əmr edil mək də -

dir: “Rəbbim! Elmimi artır de.” (Taha - 114)

Cənabı Haqq, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s)-ə elmin
xaricində hər hansı bir şeyi özünə artırması üçün
dua etməsini əmr etməmişdir. Çünki elm bitmək
tükənmək bilməyən bir xəzinədir. Elm, yalnız
sahibinə deyil, başqa insanlara, hətta digər canlılara
da fayda təmin edər. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) də müx -
təlif hədislərində elmi və elm sahibini tərifləmiş,
Müsəlmanları elm öyrənməyə təşviq etmişdir. Hz
Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurur:

“Tək bu iki kimsəyə qibtə edilər: (Birincisi) Al -
la hın özünə lütf etdiyi malı haqq yolunda xərcləyən
kimsə; (ikincisi isə) Allahın özünə verdiyi elmlə
düzgün hökm edən və onu başqalarına da öyrədən
kimsə(dir).”

İslamın ilk dövrlərindən bəri həyatın davam et -
mə si üçün müsbət elmlərə və bu  mövzudakı araş -
dır malara böyük əhəmiyyət verildiyi, İslam
alə mində tibb, riyaziyyat, kimya və ictimai elm lər -
də əhəmiyyətli mərhələlər qət edildiyi, bu mövzu-
lar da İbn Sina, İbn Heysəm, Biruni və İbn Haldun
kimi alimlərin yetişdiyi söylənə bilər.

Seyyid Şerif Cürcânî'ye görə elm: “Gerçəyə və
hadisəyə uyğun düşən məlumat və qənaətdir”

Cürcani elm üçün bu tərifləri də söyləyir: “Elm;
bir şeyi olduğu kimi idrak etməkdir. Məlumatsızlıq
məlumatın ziddidir. Elm, bilinəndən gizlilik və bağ -
lı lı ğın qalxmasıdır. Elm; nəfsin, bir şeyin mənasına
çatmasıdır. Düşünən ilə düşünülən arasında xüsusi
bir əlaqədir”

“Elm İslamın həyatıdır, imanın dirəyidir. Bir
elmi öyrənənə Allah, əskiksiz mükafat verər. Elmi
öy rənib onunla əməl edən kimsəyə Allah bil mə di -
yi ni də öyrədər.”

Demək ki, öyrəndiyi elmi ixlasla tətbiq edən,
eyni zamanda yeni məlumatları daha asan öyrənmiş
olar.

Şübhəsiz ki, "elm öyrənmə" fəaliyyəti, mək təb -
lər dəki təhsildən ibarət deyil. Məktəblərdəki təhsil,
dini ağırlıqlı olsa belə qeyri-kafidir.

“Elm öyrənmək” və nəticədə “alim olmaq” çox
mühüm və çox çətindir. Necə ki, bu hədislər, “alim”
olmanın nə qədər böyük bir mövqe olduğunu
göstərir:

“Alimlər yer üzünün şamları, peyğəmbərlərin
xəlifələri, mənim və digər peyğəmbərlərin varis lə -
ri dir.”

“Alimlər öndərdirlər. Təqva sahibləri əfəndi və
rəisdirlər. Onlarla oturub qalxmaq xeyir və yax şı lı -
ğı artırmaq deməkdir.”

“Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Göy də ki -
lər onları sevər. Öldüklərində də Qiyamətə qədər
də nizdəki balıqlar özlərinə Allahdan bağışlama
diləyərlər.” 
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İslama görə gerçək elm sahibinə əvvəl Allah qatında, daha sonra insanlar
qatında dəyər qazandırar. Çünki uca Yaradan Qurani Kərimin Mücadələ Surəsinin
11-ci ayətində “Allah içinizdən inananların və özlərinə elm verilənlərin də rə -
cələrini yüksəldər” buyurmaqdadır.

Hz Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisində, elm sahiblərinə dərin bir anlayış veri -
ləcəyini, bunun da özləri üçün xeyirə səbəb olacağını xəbər verməkdədir.



Y
azımızın başlığından da gördüyümüz
kimi oxumaq prosesi fərd və cəmiyyət
çapında başlı-başına bir mə dəniy yət -

dir. İşin fəlsəfəsinə mədəniyyət sözü üzərindən
girsək, mədəni demək şəhərləşmiş, yəni so sial laş -
mış deməkdir. Fərd nöqteyi-nəzərindən mə də ni -
ləş mə insanın sosial mühitlə ayaqlaşması,
ət rafında baş verən prosesləri təqib etmə bacarığı
və müəyyən bir toplum içərisində onlardan biri
kimi çıxış edə bilmə qabiliyyəti əldə etməsidir.
Cəmiyyət və millət bazisində mədəniləşmə isə
daha böyük kütlənin, yəni bir millətin öz dəyərləri
ilə digər dəyərlərlə yanaşı çıxış etməsidir. 

Bu mənada hər bir millətin özünəxas mə də niy -
yəti vardır. Bəs oxumaq prosesinin mədəniyyətlə
nə əlaqəsi var? Bu sualın cavabını da fərd və
cəmiyyət planında dəyərləndirməli olsaq belə de -
yə bilərik:

Fərd olaraq oxumaq insanı yetişdirən, ona bir
sıra qabiliyyətlər bəxş edən prosesdir. Lakin bu,
insan ömrünə yayılmış, uzun müddətli bir proses-
dir. Oxumaq bir insanı dəyişir və ya ondakı gizli
cövhəri ortaya çıxarır, gizli bacarıqları kəşf edir.
Hz. Peyğəmbərə ilk gələn vəhyin “oxu” olduğunu
və İslamın oxumağa nə kimi dəyər verdiyini ha -
mı mız yaxşı bilirik. Lakin burada bir nüansa xü-
susi diqqət yetirmək istərdik. İlk vəhyin gəldiyi
yer səhranın ortasında dağların ətəyində yerləşən
Məkkə şəhəri idi. Həzrət Peyğəmbər Nur dağında
yerləşən Hira mağarasında tənhalığa çəkilmişkən
vəhy mələyi Hz. Cəbrayıl ilk vəhyi gətirir. Bu
zaman aralarında belə bir dialoq baş verir:

Cəbrayıl (ə.s):
- Oxu!,- deyir.
Hz. Məhamməd:
- Mən oxuya bilmirəm,- cavabını verir.
Mələk onu taqəti kəsilənə qədər sıxır və

yenidən:
- Oxu!,- deyir.
Hz. Məhəmməd yenə də:
- Mən oxuya bilmirəm,- deyir.
Cəbrayıl (ə.s) ikinci dəfə onu taqəti kəsilənə

qədər sıxır və:
- Oxu!,- deyir.
Hz. Məhəmməd (s.ə.s) bu dəfə də:
- Mən oxuya bilmirəm,- deyir.
Cəbrayıl (ə.s) onu üçüncü dəfə taqəti kəsilənə

qədər sıxdıqdan sonra ilahi vəhyi ona bildirir.
Burada diqqət çəkən əsas məsələ Hz. Pey ğəm -

bərin dəfələrlə “mən oxuya bilmirəm” deməsinə
baxmayaraq Hz. Cəbrayılın (ə.s) “oxu” deyə israr
etməsidir. Daha sonrakı mərhələdə və sonrakı za-
manlarda olduğu kimi vəhy birbaşa Rəsulullahın
qəlbinə doğa bilərdi. Lakin ilk vəhy məhz bu cür
maraqlı dialoqdan sonra gerçəkləşmişdir. Allah-
Təala sanki Hz. Məhəmmədin timsalında bütün
insanlığa oxumamaq üçün bəhanələr gətirməməyi
təlqin edirdi. Buradan gəldiyimiz nəticə müsəl -
man üçün şərtlər nə olursa olsun, dağ başında da
ol sa, oxumamaq üçün heç bir bəhanənin keçərli
olmayacağıdır. Bu gün yaşadığımız həyat tər zin -
dən gileylənərək oxumağa vaxt tapmadığımzı,
özümüzə zaman ayıra bilmədiyimizi bəhanə et -
mə yimizin cavabı əslində ta ilk vəhyin gəldiyi
gün Allah-Təala tərəfindən verilmişdir. Müsəlman
ilə oxumaq arasına heç nə girməməlidir.

OXUMAQ
MƏDƏNİYYƏTDİR

Nurlan Mяmmяdzadя
nurlanmemmedzade@mail.ru
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Bu mənada hər bir mil lətin
özünəxas mədəniy yə ti vardır.
Bəs oxumaq prosesi nin mə də -
niyyətlə nə əlaqəsi var? 

Bu sualın cavabını da fərd və
cəmiyyət planında dəyər lən -
dir məli olsaq belə deyə bi lə rik:



İlk vəhylə bağlı diqqət ediləcək digər nüans
Allah-Təalanın insanlığı oxuyaraq dəyişməyə
sövq etməsidir. İslamın xitab etdiyi ilk cəmiyyət
ya rımköçəri həyat tərzi sürən, mədəniyyətdən
uzaq, həyat qayəsini yeyib-içmək və əyləncədən
ibarət sanan, qız uşaqlarını diri-diri basdıracaq
qədər vəhşiləşən, şairin deyimi ilə həyat fəlsəfəsi
“dişsizmi bir insan, onu qardaşları yerdi” dö vi -
zin dən ibarət ərəblər idi. Allah-Təala məhz belə
bir cəmiyyəti dəyişməyin yolunun oxumaqdan
keçdiyini göstərir, Peyğəmbərinə ümməti for ma -
laş dırmaq üçün gərəkli metodu öyrədirdi. Məhz
bu prinsipdən yola çıxaraq Hz. Peyğəmbər əs ha -
bını və onların timsalında ümməti Quran oxu ma -
ğa, ondakı ilahi hikmətləri, verdiyi həyat dərsini
dərindən öyrənməyə təşviq edir, ümumiyyətlə
oxumağın vacibliyi üzərində dayanırdı. Həqiqətən
baxdığımız zaman tez bir zaman içərisində əshabi-
kiramın Rəsulullahın söhbətləri ilə yanaşı oxu-
yaraq müəyyən mərhələ qət etdiyini də görmək
mümkündür. İslam mütəfəkkiri Məhəmməd İq ba -
lın bu haqda “Bir zamanlar yol kəsənlər Quranı
oxuyaraq yol göstərən ulduzlara çevrildilər” təs -
bi ti nə qədər də mənalıdır.

Əgər bu gün fərd və cəmiyyət olaraq özümüzü
yenidən kəşf etmək istəyiriksə, sahib olduğumuz
qabiliyyətləri inkişaf etdirməyi hədəfləyiriksə, heç
şübhəsiz, bunun yolu oxumaqdan keçir. Biz oxu-
maq üçün Çinə getməyi gözə alan babaların övladı
olduğumuz halda təəssüflər olsun ki, bu gün sər gi -
lə diyimiz davranış çox fərqlidir. Yaşadığımız əsrin
özü ilə gətirdikləri bizi oxumaqdan soyutdu. Oxu-
maqla aramıza böyük uçurumlar girdi. Boş vax tı -
mızı daha çox kompüter, ağıllı telefon kimi
va sitələrlə keçirmək xəstəliyinə tutulandan bəri
əlimizə kitab almaz olduq. Hər gün addım-addım
oxumaqdan uzaqlaşdıq. Bu gün kitab hədiyyə ver -
di yiniz adamın üzü nədənsə gülmür. Və bu gedişat
gələcək nəsillər adına ümid vermir. Əgər ye tiş -
mək də olan yeni nəsillərin vəbalını çiyinlərimizdə
hiss ediriksə, “oxumaq” məsələsini gündəmimizə
da şımalı, cəmiyyət çapında tədbirlər görməliyik.
Əgər evdə böyütdüyümüz uşaqlar axşam ye mə -
yin dən sonra bizi kompüter masasında boş vax tı -
mızı əyləncədə keçirərkən görürsə, evin xanımı da
otağın bir küncündə əlindəki telefonla rəfiqələri
ilə mesajlaşırsa, bu mənzərə onları internetin və
televizorun toruna çoxdan atdığımızdan xəbər
verir. Təəssüf ki, bu gün bir çox ailələrdə vəziyyət
belədir. Bunun qarşısını almaq üçün işə özü müz -
dən başlamalı, oxumaqla aramızı düzəltməli, ki -
tab la barışıq həyat sürməyə çalışmalıyıq. Evlərdə

oxuma saatları təşkil etməli, həmin vaxt ərzində
hər kəsin oxumasına şərait yaratmalı, ailə
üzvlərimizi buna həvəslənidirməliyik. Oxumaq
mədəniyyətdir və bizim mirasımız oxumaq mə -
dəniy yətindən yoxsul deyildir. Elə isə oxumalı,
oxutmalı, oxunacaq əsərlərin  qələmə alınması
üçün zəmin hazırlamalıyıq. Oxuyarkən də faydalı
olan ları, bizə kimliyimizi, haradan gəldiyimizi
xatırladan, gedəcəyimiz yerə işıq tutan əsərləri
oxumalıyıq. Oxuduqlarımız Rəbbimizin daxili
dünyamızda və üfüqlərdə göstərdiyi ayələrə güzgü
tutmalıdır. Dərdli Yunus nə gözəl deyir:

Oxumaqdan murad nə?
Kişi, haqqı bilməkdir.
Çün oxudun bilməzsən
Ha bir quru əməkdir.

Fərd olaraq oxumaq insanı yetiş -
dirən, ona bir sıra qabiliyyətlər bəxş
edən prosesdir. Lakin bu, insan
ömrünə yayılmış, uzun müddətli bir
prosesdir. Oxumaq bir insanı dəyişir
və ya ondakı gizli cövhəri ortaya
çıxarır, gizli bacarıqları kəşf edir.
Hz. Peyğəmbərə ilk gələn vəhyin
“oxu” olduğunu və İslamın oxu ma -
ğa nə kimi dəyər verdiyini hamımız
yaxşı bilirik. 
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E
lm yolunda çalışmaq insan nəslinə ediləcək ən
önəmli xidmətlərdən biridir. Allah təalanın elm
sahibi olduğunu, gizli-aşkar hər şeyi bildiyini

ifadə edən bir çox adları mövcuddur. İnsanlar Allahın elm
sifətindən nəsib almağa çalışmalıdır. Çünki elm ən böyük
xəzinə və ən önəmli gücdür. Şeyx Sədinin ifadə etdiyi
kimi; “Hər kim biliklidirsə, qüvvətli olar.” 

Elmin yalnız sahibinə deyi, digər insanlara da faydası
toxunur. Çünki haqq ilə batili ayırmağın ən mühüm vasi -
təsi elmdir. Faydalı elmlə məşğul olmaq, Allahın razılığını
qazanmaq üçün tutulan ən yaxşı yol və ən üstün ibadətdir.

İslam cəhalətin hər növünü rədd etmiş və qınamışdır.
Çünki cəhalətin hər növündə küfr və üsyandan pay (hissə)
vardır. 

Hz. Osman (r.a9 belə buyurmuşdur:
“Cəhalət elə bir minikdir ki, üstünə minən zəlil olar,

onunla yoldaşlıq edən yolunu azar.” 

Bunu da unutmamaq lazımdır ki, bütün elmlər, Allah
təalanın kainata qoyduğu qaydaları (yəni sünnətullahı )
müəyyən etməkdən ibarətdir. Elə isə həqiqi elm sahibi
olmaq, həmin qaydalara uyğun davranaraq hikmət və
sirlərə nail ola bilmək və hətta orada da qalmayıb bu
hikmət və sirlərin mütləq mənbəyinə çata bilməkdir. Belə
ki, Mövlana həzrətləri, zahiri elmlərin dəryasında ikən
yaşadığı halını “xamdım”, hikmət və sirlərə vaqif olduğu
za manları “bişdim”, kainat kitabının səhifələrini səhi fələ -
yə rək çatdığı mərifətullah dövrünü də “yandım” deyə ifa -
də etmişdir. 

Belə olan halda insan üçün ən faydalı olan elm, mütləq
elm sahibi olan Allah təalanın xülasə halında Qurani-
Kərimdə bəyan etdiyi ilahi həqiqətlərdir. Bütün bunlar, in -
sanı mərifətullaha aparır ki, elm öyrənməkdən də məqsəd
budur.

Allah təala qullarını, bu keyfiyyətdəki elmi öyrənməyə
ayeyi kərimələrdə belə təşviq edir;

“...De ki, Ey Rabbim! Elmimi artır.” (Taha, 114)

“...Allah da sizdən iman gətirənlərin və (xüsusilə) elm
bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın...”

(əl-Mücadələ, 11)

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) elm öyrənməyin önəmi
haqqında belə buyurmuşdur: 

“Elm öyrənmək, hər bir müsəlmana fərzdir.” (İbn
Macə, müqəddimə, 17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bəndəni həqiqətə və təqvaya

Şirxan Çobanov
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ELMİN İNSAN 
HƏYATI İLƏ
BAĞLANTISI 

Dünya düzənini ayaqda saxlamaq
üçün bir çox düsturlar vardır. Yəni
bu dünyada insanların iqtisadi, sos -
yal, dini və dünyəvi bütün işlərini
düzənləyən və insanları birləşdirən
qüvvət yalnız elm yolu ilə qazanılır.
Elm nəfsləri həlak edici əxlaq sız lıq -
lardan təmizləyir, insanları aydınlığa
götürərək gözəl əxlaqa qovuşdurur.



aparmayan, nəfsani azğınlıqlardan uzaq laş dır ma -
yan faydasız elmdən Allaha sığınmışdır.

Əməl etmək məsələsinə toxunan ibn Məsud
(r.a) da rəvayət edir ki, “Bizdən birimiz on ayə
öyrəndikdən sonra onların mənasını dərk edib
əməl etmədiyimiz müddətcə başqa ayə öyrən məz -
dik.” Əli b. Əbu Talib belə buyur muş dur; “Elm
əməl ilə cilovlanır, əks halda isə (yəni əməl et mə -
dik də) sahibini tərk edir.” 

İbn Məsud (r.a) Peyğəmbərmizin belə buyur -
du ğunu rəvayət edir;

“Qiyamət günü hər bir qul beş şey haqqında,
ömrünü nəyə sərf etdiyini, cavanlığını necə keçir -
di yini, var-dövləti haradan qazanıb, nəyə xərc lə -
di yini və öyrəndiyi elmlə necə əməl etdiyi
ba rəsində soruşulmayınca ayağını Rabbinin hü -
zu rundan çəkəməyəcək.”

Odur ki, elm öyrənmək üçün xüsusi bir gün
və ya həftə axtarmamaq lazımdır. Unutmamaq la -
zım dır ki, hər gün elm öyrənmək üçün uyğundur.
Bu günün işini sabaha buraxmamaq lazımdır, çün -
ki hər yeni gün, yeni problem və məşəqqətlərlə
bizləri salamlayır. 

Elm bir baxımdan cihaddır. Çünki cihadın
qayəsi, insanlara islamı çatdırmaqdır. Yoxsa
torpağı qanla sulamaq deyildir. Yalnız torpaq
(ərazi) əldə etmək üçün edilən savaşlar, insanlığın
üz qarası olan bir zülümdür. Bir sözlə islamda
cihadın ən mühüm vasitəsi elmdir. Belə ki, hədisi-
şəriflərdə belə buyrulur:

“Elm öyrənmək üçün səfərə çıxan insan, evinə
qayıdana qədər Allah yolundadır.”

(Tirmizi, Elm, 2/2647) 

Bütün bunlar onu göstərir ki, islam qədər elmə
önəm verən başqa bir din yoxdur. Quarani-
Kərimdə sadəcə elm kəliməsi yüzbeş dəfə zikir
edilmişdir. İslama görə elm müsəlmanın itmiş
malıdır; müsəlman yerinə və elm sahibinə bax-
madan harada elm görərsə onu almağa çalışar.
Hər pisliyin, hətta küfür və şirkin də başı bilgisi-
zlik və cəhalətdir. Küfrün nə demək olduğunu
bilən kafir olmaz. Şirkin nə demək olduğunu
bilən, başqasını Allaha ortaq qoşmaz, Allahdan
başqasına ibadət etməz. Bunun üçündür ki,

Qurani-Kərimdə “Heç vaxt cahillərdən olma.”
buyrulmaqdadır.

Hz. Əli belə buyurur; “Elm maldan xeyirlidir.
Çünki malı sən qoruyursan, ancaq elm səni qoru -
yur. Mal xərcləməklə azalır elm isə sərf etməklə
çoxalır.”

İmam Qəzali həzrətləri də elm haqqıda belə
buyurmaqdadır; “İnsanın digər məxluqatdan
üstünlüyü elm ilədir, gücü və qüvvəti ilə deyildir.
Çünki dəvə insandan qüvvətlidir. Böyüklük
cəhətindən də deyildir; çünki fil insandan çox-çox
daha iridir. Cəsarət cəhətindən də deyildir; çünki
aslan insandan cəsurdur. Çox yeməsi ilə də dey-
ildir; çünki, camışın qarnı insanın məddəsindən
daha böyükdür. Buna görə də elm çox üstün bir
xüsusiyyətdir.

Bütün bunlardan analşılır ki, islamla elm

bir-birindən ayrılmaz bir parçadır. Dünya axirətin
tarlası və Allaha gedən yolun başlanğıcıdır.
Dünya düzənini ayaqda saxlamaq üçün bir çox
düsturlar vardır. Yəni bu dünyada insanların iqti-
sadi, sosyal, dini və dünyəvi bütün işlərini
düzənləyən və insanları birləşdirən qüvvət yalnız
elm yolu ilə qazanılır. Elm nəfsləri həlak edici
əxlaqsızlıqlardan təmizləyir, insanları aydınlığa
götürərək gözəl əxlaqa qovuşdurur.

Uca Allah bizləri qəbirdən məzara qədər elm
talibi olmaqdan ayırmasın, həyatımızın hər anını
elmlə təzyin etsin, faydalı elm öyrənən qulları
arasına daxil eyləsin. Amin!
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Elmin yalnız sahibinə deyi, digər insanlara da faydası toxunur. Çünki haqq ilə
batili ayırmağın ən mühüm vasitəsi elmdir. Faydalı elmlə məşğul olmaq, Allahın
razılığını qazanmaq üçün tutulan ən yaxşı yol və ən üstün ibadətdir.

İslam cəhalətin hər növünü rədd etmiş və qınamışdır. Çünki cəhalətin hər
növündə küfr və üsyandan pay (hissə) vardır. 

Hz. Osman (r.a9 belə buyurmuşdur:
“Cəhalət elə bir minikdir ki, üstünə minən zəlil olar, onunla yoldaşlıq edən yolunu azar.” 

Belə olan halda insan üçün ənfaydalı olan elm, mütləq elm sa hi -bi olan Allah təalanın xülasə ha lın -da Qurani-Kərimdə bəyan etdiyiilahi həqiqətlərdir. Bütün bunlar,insanı mərifətullaha aparır ki, elmöyrənməkdən də məqsəd bu dur.



Y
er üzündə insanlığı elmə sövq edən və
elm təhsilini ibadət qəbul edən yeqanə
din, İslam dinidir. Bu baxımdan İs la -

miy  yətə “elm dini”də deyilir.
Av ropada elm adamlarının öldürüldüyü, xəs -

tə  lərin “ruhuna şeytan girmiş” deyərək diri-diri
yan dırıldığı dövrlərdə, müsəlmanlar universitet
təsis edir və dünyanın hər tərəfindən gələn tə lə bə -
lə rə fizika, tibb, riyaziyyat və astronomiyadan
dərs keçirdilər.

Riyaziyyat, cəbr, həndəsə sahələrində Avropalı
alimlərə müəllimlik edən Müsəlman alimlər, dün -
ya nın yuvarlaq olduğu, öz ətrafında və günəş ət ra -
fın da fırlandığını Avropalılardan əsrlərcə əvvəl
təsbit edib, yerin  çevrəsinin ölçülməsinə mü vəf -
fəq olmuş, günəşin üstündəki ləkələri kəşf etmiş,
gü nəş ilini tapmışlar. Belə ki, günəş və ay tu tul -
ma ları İslam alimləri tərəfindən tapılmışdır.

Riyaziyyatda müsəlmanların xidmətləri o qə -
dər çoxdur ki, onların bu sahədəki xidmətləri bu -
gün kü Avropada böyük bir heyranlıq do  ğurmuşdur. 

Məsələn Risler,“İntibah dövrümüzün mü əl lim -
ləri Müsəlmanlardır” Gauter isə, “Yalnız cəbri
deyil, digər riyaziyyat elmlərini də Avropa mə də -
niy yəti Müsəlmanlardan almış olduğu kimi, bu -
günkü Qərb riyaziyyatı, həqiqətən də İslam
ri yaziyyatından başqa bir şey deyildir.” deyə tarixi
həqiqəti etiraf etmişlər.

Sıfırdan ilk dəfə istifadə edən Xarəzmi (780-
850), cəbrin təməlini qoymuş,“əl-Cəbr vəl-Mu qabələ”

adı altında ilk cəbr kitabını yazmışdır. Həmin ki -
tabın adı olan əl-Cəbr, Qərb aləminə algebra deyə
cüzi bir tələffüz dəyişikliyi ilə keçmişdir. Onu da
deyək ki, əl-Cəbr bu gün cəbr dərsi olaraq oxu du -
lur.

Riyaziyyat sahəsində Avropaya müəllimlik

edən Müsəlman alimlərdən biri də Bəttanidir
(858-929). Jacques Rislerə görə, tri qo no met ri ya -
nın həqiqi mucidi Battanidir.Sinusu də kəşf edən -
lər Müsəlmanlardır. Keçmiş Müsəlmanlar, sinusa
ceyb deyirdilər. Avropalılar isə bunu tərcümə
edər kən sinus adlandırıblar.

Müsəlmanlara görə hesabın mövzusu ümumi
olaraq rəqəmlər, onların təbiəti, növləri, kombinə
edil məsi, dörd əməl (toplama, çıxarma, vurma,
bölmə) üsullarıdır.

Kimya deyəndə Cabir yada düşür. Onun kim -
ya da açdığı cığır, Priestley (1733-1804) və
Lavoisierdən (1743-1794) heç də aşağı deyildir,
hət ta daha da mühüm sayılır. Kordano, onu dün -
ya nın 12 dahisindən biri sayır. Cabir, bir neçə əsr
əvvəl təsis etdiyi xüsusi laboratoriyasında apardığı
çalışmalar nəticəsində bir çox sulfat turşusu kəşf
etmiş, kimyadaki kəşf və ixtiraları ilə məşhur
olmuşdur. Həkim olduğu qədər də böyük bir kim -
yaçı olan Razi də sulfid turşusu, saf spirt əldə et -
miş dir.

Tibb və tibb elmləri, İslamda ən çox rəğbət
qazanan və ən çox inkişaf edən elmlərdəndir. Mü -
sə lman elm adamlarının çoxu eyni zamanda
böyük bir həkim idilər. Ona görə də İslam tibbinin

İ S L A M I N  E L M Ə
G Ə T İ R D İ K L Ə R İ

Dr. Abbas QURBANOV 
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Tibb və tibb elmləri, İslamda ən çox rəğbət qazanan və ən çox inkişaf edən elmlərdəndir.
Müsəlman elm adamlarının çoxu eyni zamanda böyük bir həkim idilər. Ona görə də İslam
tibbinin zənginliyi bütün dünyada, o cümlədən Qərb aləmində böyük heyranlıqlara səbəb
oldu. Həmin təsir XVIII əsrin sonuna qədər davam etdi.



zənginliyi bütün dünyada, o cümlədən Qərb alə -
min də böyük heyranlıqlara səbəb oldu. Həmin
təsir XVIII əsrin sonuna qədər davam etdi.

Yeni tibbin təməlini qoyan bir şəxsiyyət kimi
məşhur olan qüdrətli İslam alimi İbn Sinadır.
Ancaq İslam tibb tarixində Avropalıların Avisenna
dedikləri İbn Sinanı yetişdirmiş olan bir ilk dövr
vardır ki, bunun mənşəyi, təbabət sahəsinə aid
hədislərdən meydana gələn ət-Tibbün-Nəbəviyə
dayanır.“Müsəlmanlar, təbabətdə ən yüksək yeri
tutublar. Beş əsrdən çox dünya tibb elminin
başında olmuşdurlar. Hz. Peyğəmbərin bir hə di si -
nə görə təbabətlə ilahiyyat, elmin ən əsaslı şö bə -
lə ridir. Hz. Mühəmmədin nəql edilən tibbi
hə disləri təqribən üç yüzə çatır... 622-ci ildən 661-
ci ilə qədər davam edən Hicrət və Raşidi xəlifələr
dövründəki həkimlər daha o zamandan yaraları
dezinfeksiya etmək sənətini, qan almağı və
hacamat tətbiqatını bilirdilər.” Hippokrat, Qalien,
Rufus və s. kimi qədim Yunan tibb alimlərinin
Ərəb dilinə tərcümə edilən əsərləri İslamiyyət sa -
yə sində Qərbə nəql edilmişdir. İslam tibbinin o
qədim Yunan əsərlərindən deyil, Müsəlman hə -
kimlərin öz tədqiq və təcrübələrindən yaran dı ğını
yenə də eyni Qərb mənbələrinin etiraf etdiyini
görürük:

“...Müəyyən bir vaxtdan sonra alim sələflərini
bir kənara atıb qədim Yunanlıların heç bil mə dik -
ləri yollara əl atdılar. Beləliklə də tibbin tərəq qi -
sində böyük nisbətdə iştirak etdilər. Səbirli,
əzmkar və dəqiq olduqları üçün tibbi mü şa hi də lə -
rini heç yorulmadan cəmləşdirdilər. Həmin döv r -
dən etibarən təbabət təcrübi bir xarakter aldı. Tibb
tədrisi, xüsusən xəstəxanalarda aparılardı. O
dövrdən etibarən mədrəsələrə Fən Fakültələri ilə
Tibb Fakültələri və laboratoriyalar əlavə edil -
mişdi”.

Amerikanın dünyada məşhur alimlərindən olan
Vill Durantın da etiraf etdiyi kimi ilk dispanser və
əczaxanaları Müsəlmanlar təsis etdilər.

İslamın ən məşhur xəstəxanası 706-cı il ta ri -
xin də Şamda təsis edilmiş olan Bimaristandır;
978-ci ildə bu müəssisədə iyirmi dörd həkimdən

mütəşəkkil bir heyət vardı. 951-ci ildə təkcə Bağ -
dad şəhərində 860 həkim vardı. O, bu günkü
tibbin əsasını qoymuş, beləliklə də insanlığı xılas
edən bu yeni elm, o (zamankı) qaranlıq Qərbə öz
şöbələrilə yanaşı İslam mədəniyyətini də apar -
mışdı. 

Onu da deyək ki, insanlığa böyük xidmət etmiş
olan İslam alimlərinin sadəcə adlarını və ix ti -
ralarını burada zikr etməyimizə imkan yoxdur.
Yenə də biz, qısaca olaraq onlardan bəziləri haq -
qın da bəhs etməyə çalışdıq.

Riyaziyyatda müsəlmanların xidmətləri o qədər çoxdur ki, onların bu sahədəki xidmətləri
bugünkü Avropada böyük bir heyranlıq doğurmuşdur. Məsələn Risler,“İntibah dövrümüzün
müəllimləri Müsəlmanlardır” Gauter isə, “Yalnız cəbri deyil, digər riyaziyyat elmlərini də Avropa
mədəniyyəti Müsəlmanlardan almış olduğu kimi, bugünkü Qərb riyaziyyatı, həqiqətən də İslam
riyaziyyatından başqa bir şey deyildir.” deyə tarixi həqiqəti etiraf etmişlər.
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Riyaziyyat, cəbr, həndəsə sahələrində
Avropalı alimlərə müəllimlik edən
Müsəlman alimlər, dünyanın yuvarlaq
olduğu, öz ətrafında və günəş ətrafında
fırlandığını Avropalılardan əsrlərcə əvvəl
təsbit edib, yerin  çevrəsinin öl çül məsinə
müvəffəq olmuş, günəşin üs tündəki
ləkələri kəşf etmiş, günəş ilini ta pmışlar.
Belə ki, günəş və ay tu tul ma ları İslam
alimləri tərəfindən tapıl mış dır.



C
ahanşümul bir din ol -
an İslam dininin təməl
ünsürlərindən birini

elm təşkil edir. İslam, bir elm dini
ol duğu üçün onun meydana gə tir -
di yi mədəniyyət də elmi mə də -
niy yətdir. Allah tərəfindən
gön dərilən ilk əmrin “oxu” ol -
ması İslam dininin ilk anından
başlayaraq elmə nə qədər dəyər
verdiyini göstərir.

Bu mənada fransız alim Ro -
sent hal belə demiştir: “İslamda
ol duğu qədər heç bir əqidə sis te -
mində din ilə elm bir-biri ilə ey ni -
ləş məmişdir”. 

Son dövrün po pu lyar  fi kir lə -
rin dən biri də əfsuslar olsun ki,
İslam dininin insanları elmdən,
həqiqətdən uzaqlaşdırdığı iron i -
ya sıdır. Bu fikir İslamı tanımayan
və yaxud İslamdan qorxan kim -
sə lərə məxsusdur. Tarixə səyahət
etsək görərik ki, İslam və mü səl -

man lar nə qədər elmə və təhsilə
dəyər veriblər. Əlbəttə tarixdə
bütün görkəmli müsəlman şəxiy -
yət lər elm sahəsində öz fikirlərini
kəşfləri ilə əyani şəkildə gös tə rib -
lər. Sadəcə olaraq günümüz in -
san larının dünya sevgisi və
is  tehlak sevdalısı olması bu hə qi -
qətləri kölgəsi altında bu ra x mış -
dır. Bu yazımızla İslamın elmə və
təhsilə verdiyi dəyəri bir daha
təkrar edərək bilgili, intellekt sə -
viy yəsi  yüksək bir cəmiyyətin
nə silləri olduğumuzu xatırlatmaq
istəyirik.

Əvvəla onu qeyd edək ki, İslam-
dan əvvəlki vəhşi həyat mə na sına
gələn “cahiliyyə dö vrü”ndən qur tu -
luş, elm va si təsilə olmuş və nəticədə
“səadət çağı” meydana gəlmişdir.
Quranda bilənlərin bil məyən -
lərdən üstün olduğunun ifadə
edilməsi elmə verilən dəyərin
açıq nümunəsidir. Hədis məc mu -
ə lərində elm bölmələrinin yer
alması da elmə verilən dəyərin
təzahürüdür. Dinin məqsədi olan
mərifət də məhz elm vasitəsilə
əldə edilir. Həzrət Peyğəmbərin
Mədinədə şəhər dövlətini qur du -
ğu zaman ilk icraatlarından biri
kimi “Əshabı-Süffə” adı ilə məş -
hur olan elm ocağını qurması və
onlara xüsusi imtiyazlar tanıması
elmə nə qədər əhəmiyyət ver -
diyini göstərir. Alimin ölü münü
aləmin ölümünə bərabər görən
bir dinin elmdən uzaq olduğunu
dü şünmək və ifadə etmək sa də -
löv hlükdən başqa nə ola bilər ki?
Elmsizi imanı sönmüş, donmuş
və zəif olaraq qəbul edən dinə,
“elmdən geri qalıb” damğasını
vurmaq haqsızlıqdır. Bir saat elm

öyrənməyi nafilə ibadətlərdən
da ha üstün hesab edir, elm dostu
İslam dini. İslama görə faydalı iş
və faydalı əməl, bilərək yerinə
yetiriləndir. Bir gün Rəsulullaha
işlərin ən üstününün hansı ol -
duğunu soruşurlar. O da:“Allahı
bil mək və tanımaqdır”,- deyərək
cavab verir. Oradakılar: “Hansı
bilgini nəzərdə tutursunuz?”,-
de yə soruşurlar. Rəsulullah
(s.ə.s):“Əskiklərdən uzaq olan,
bü tün üstün vəsflərə malik olan
Allahı bilməyi”,-deyə cavab
verir. Onlar:“Ey Allahın el çi -
si!Biz sizdən işi soruşuruq, siz isə
bizə elmdən bəhs edirsiniz”,- de -
dikdə, rəsulullah (s.ə.s): “Yaxşı
bilin ki, Allahı bilərək edilən az iş
faydalı, bilməyərək edilən iş isə
faydasızdır”,- deyə cavab ve -
rir.Beləliklə Rəsulullah bilməyi,
öyrənməyi və nəticədə Allahı ta -
nı mağı necə də gözəl ifadə edir.

Mədəniyyətlər ancaq elm və
sənətlə inkişaf edir. Elmsiz cə -
miy yətin mədəniyyəti də ölməyə
məhkumdur. Odur ki, biz mü səl -

İSLAM, ELM VƏ TƏRƏQQİ
DEMƏKDİR

Rufət Şirinov 

Mədəniyyətlər ancaq elm
və sənətlə inkişaf edir. Elmsiz
cəmiyyətin mədəniyyəti də
ölməyə məhkumdur. Odur ki,
biz müsəlmanlara milli-mə -
nə vi mədəniyyətimizi qo ru -
yub yaşatmaq üçün birinci
növbədə elmlə məşğul olub,
elm sahəsində sözümüzü
demək bir borcdur. Yaşa dı ğı -
mız dövr elm dövrüdür. Güc
elmdədir. Müsəlman üçün
elm öyrənmək həm ibadətdir,
həm də dünyada gücdür. 
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man lara milli-mənəvi mə də niy yə timizi qoruyub
yaşatmaq üçün birinci növbədə elmlə məşğul olub,
elm sahəsində sözümüzü demək bir borcdur.
Yaşadığımız dövr elm dövrüdür. Güc elmdədir.
Müsəlman üçün elm öyrənmək həm iba dət dir, həm
də dünyada gücdür. Bir alimdən şo ruşurlar:“Nə vaxta
qədər elm öyrənmək lazım dır?”O alim:“Ömür
boyunca”,- deyə cavab verir. Ərəb filoloqlarından
birindən soruşurlar ki:“Hansı yaşda elm öyrənmək
yaxşıdır?” O da:“İnsan yaşadığı müd dət ərzində”,-
deyərək cavab vermişdir.

Bəli, İslamın gətirdiyi mədəniyyət bütün mə də -
niy yətlərdən üstündür. Çünki elm və elmi həqiqətlərə
əsaslanır. Babil, Bizans, Sasani,... heçbir mədəniyyət
İslam mədəniyyətinin çatdığı zirvəyə çata bil mə -
mişdir. Qərbli alimlər İslamın bu mə dəniy yətindən
və elmə verdiyi dəyərə valeh qalmış,  tərifləyici
cümlələr sərf etmişdir. Bunlardan bəzilərini belə
qeyd edə bilərik:

“Avropada cəhalət hökm sürərkən müsəlmanlar
dünyanın hər yerinə mədəniyyət bayrağını sanc dı -
lar”. (Sedio)

“Əxlaq, elm və sənaye baxımından müsəlmanlar
xristianlardan qat-qat üstündürlər”. (Sedillot)

“Müsəlman mədəniyyəti o dövrlərdə insan zə ka -
sı nın çata biləcəyi ən yüksək zirvəyə çatmışdı”.
(Bathold)

“Unutmamalıyıq ki, müasir elmlərin təməllərini
atma şərəfi Məhəmmədə inananlara aiddir. Bu gün
istifadə etdiyimiz kəşflərin heç birinə görə nə kilsəyə
nə də xristianlığa borclu deyilik”. (Enkersal)

“Avropanın tərəqqi etməsinin hər bir mər hə lə sin -
də İslamın izləri vardır”. (Briffault)

“Biz intibahı müsəlmanlara borcluyuq”. (Bodley)
Avropa elm adamlarının, İslamın mədəniyyətə və

elmə verdiyi dəyərə aid dediklərindən misalları
artırmaq mümkündür. Unutmamalıyıq ki, İslam mə -
dəniy yəti hər zaman öz dövrünün alisi olub. Ancaq
bu gün müsəlmanlar dünyadakı texniki və elmi
tərəqqidən geri qalıblarsa bu İslam dininin nöqsanı
deyil, bugünkü  müsəlmanların nöqsanıdır. Tarix
boyu dünya sferasında İslam mədəniyyəti və elmi öz
sözünü deyibsə, bu gün yenə də bunu təkrar edə bilər.
Lakin bu, İslamın əslinə dönüşlə mümkündür. 

Ey Tarix kölgəsində yatan müsəlmanlar! Artıq
tarix səhnəsinə yenidən çıxmaq vaxtı gəlib çatmışdır.
Əcdadımızın elmi mirasına sahib çıxmaq hər birim-
izin borcudur. 
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Gülən elə bilir o hey güləcək
Bu dünya nə şirin bir nəğmə deyir
Minən elə bilir heç düşməyəcək
Bizmi əylənirik, omu əylənir?

Hörümçək torunun ipindən incə
İpinə dolayıb aparır bizi
Bir an ipi kəsər işi bitincə
Bu həyat nə ilə aldadır bizi

Bir nəfəs boydadır ömrümüz bizim
Nə bir az, nə bir çox, məlumdur sayı
Bir uçqun altında silinər izim
Bir anda kül olar ömür sarayı

“Son mənzil” deyəndə irkilər adam
Deyər ki: mənə mi, hələ tez deyil?
Bir gün tərk eləyib gedicən madam
Nə deyib sayırsan, yemiş il, yüz il...

Kiminə ayrılıq düşər ölümdən
Kiminə bir yoxluq, peşmanlıq olar
Kimi boğularkən ağır qəmindən
Kiminə rəbbinə qovuşmaq qalar

Əziz Sultan

SON:



M
əlum olduğu kimi,
Məhərrəm ayı mü -
səl man təq viminə

görə hicri-qəməri tarixin baş lan -
dığı aydır. Bir sözlə, Məhərrəm
ayı ilə İslamda yeni bir hicri-
qəməri il başlayır. Bu ayın mü -
səlman təqviminin başlanğıcı
kimi qəbul edilməsinin erkən
dövr İslam tarixi ilə yaxından əla -
qəsi vardır. İslamaqədərki dövrdə
əksər ərəblər müəyyən tarix və
təqvimin yerinə mühüm ha di sə -
lə ri tarix təqvimi kimi istifadə
edirdilər.

Bunlar arasında Hz. İbrahimin
(ə.s) oda atılması, Əbrəhənin
Kəbəyə hücumu kimi bilinən Fil
hadisəsi, Cahiliyyə dövrünün ta -
nın mış şəxslərinin ölümü kimi
hadisələr tarix təqvimi olaraq
istifadə edilirdi. Bəzi Ərəb qə bi -
lələri isə qəməri ad landırdıqları
ay təqvimindən istifadə edirdilər.
Bu ay təqvimində mövcud olan
ayların, demək olar ki, hamısı
daha sonrakı dövrdə mü səl man -
lar tərəfindən qəbul edilən hicri-
qəməri təqvimdə yer alan aylarla
eynilik təşkil edirdi. Qurani-Kə -
rim də bu məsələlər haqqında "ət-
Tövbə" surəsinin 36 və 37-ci

ayə lərində belə qeyd olunur:
"Həqiqətən, Allah yanında ay -

ların sayı göyləri və yeri yaratdığı
gündən bəri Allahın Kitabında on
ikidir. Onların dördü (rəcəb, zül -
qədə, zülhiccə və məhərrəm) haram
aylardır...",

"Həqiqətən, (haram ayları)
gecikdirmək (məsələn, rəcəbi şə -
bana və ya zülqədə, zülhiccə və
mə hərrəmi gecikdirib səfərə, ya -
xud başqa bir aya saxlamaq) an -
caq küfrü artırmaqdır ki,

bu nunla kafir olanlar (doğru
yoldan) azdırılarlar. Onlar Al -
lahın haram etdiyi ayların sayını
düzəltmək, Allahın haram bu -
yur duğunu halal etmək məq sə -
dilə onu (gecikdirilən ayı) bir il
halal, bir il haram sayarlar. Pis
əməllər onlara gözəl görün müş -
dür. Allah kafir qövmü doğru
yola yönəltməz!"

Müsəlman təqviminin də ilk
ayı olan Məhərrəm ayı ilə baş la -
yan hicri-qəməri tarix isə İslam
peyğəmbəri Həzrət Mu ham mə -
din (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə
hicrəti ilə başlayır. Bu tarixin
təqvim olaraq qəbul edilməsi hic -
rətdən 16 il sonra dövrün raşidi-
xəlifəsi Ömər İbn əl-Xəttab (r.a)
zamanında olmuşdur. Bu dövrdə
baş verən İslam fəthləri nə ti cə -
sində İslam dövlətinin böyüməsi
müsəlmanların özlərinə aid bir
təqvimlə yaşamalarını zəruri et -
miş dir. Bu zərurətdən dolayı hicri
16 (miladi 638-ci ildə) xəlifə
Ömər İbn əl-Xattabın (r.a) təşəb -
büsü ilə Mədinədə bir məşvərət
məclisi toplanmışdı. Böyük sə ha -
bə lərin iştirak etdiyi bu məşvərət
məclisində mövzu ilə əlaqəli
müxtəlif görüşlərin ortaya qoyul -
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Dr. Elşad MAHMUDOV 

MÜSəLMAN TəQVİMİN
BAŞLANĞICI MəHəRRəM

AYI Və əHəMİYYəTİ

Müsəlman təqviminin də
ilk ayı olan Məhərrəm ayı ilə
başlayan hicri-qəməri tarix
isə İslam peyğəmbəri Həzrət
Muhammədin (s.ə.s) Mək kə -
dən Mədinəyə hicrəti ilə baş -
layır. Bu tarixin təqvim
ola  raq qəbul edilməsi hic rət -
dən 16 il sonra dövrün ra -
şidi-xəlifəsi Ömər İbn
əl-Xəttab (r.a) zamanında ol -
muş dur. Bu dövrdə baş verən
İslam fəthləri nəticəsində
İslam dövlətinin böyüməsi
müsəlmanların özlərinə aid
bir təqvimlə yaşamalarını
zəruri etmişdir. 



ma sından sonra Əli İbn Əbu Talibin (r.a) təklifi və
o məclisdə iştirak edən səhabələrin də qəbulu ilə
Rəsulullahın (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə hicrəti
İslam tarixinin başlanğıcı olaraq qəbul edildi. Eyni
zamanda Məhərrəm ayının da bu ilin ilk ayı olması
qərarlaşdırıldı. Beləliklə, İslam ümmətinin öz təq -
vimi ortaya çıxmış və Məhərrəm ayı bu təqvimin
ilk ayı, müsəlmanların yeni illərinin başlanğıc ayı
olmuşdur.

Bundan başqa, İslamda Məhərrəm ayının 10-cu
günü olan Aşura günü münasibətilə baş verən
hadisələr də böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki,

Rəsulullah (s.ə.s) Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi
zaman Mədinədə yaşayan yəhudilərin aşura günü
oruc tutduqlarını görmüş və bunun nə orucu ol du -
ğunu onlardan soruşmuşdur. Mədinə yəhudiləri
Rəsulullaha (s.ə.s) belə cavab vermişlər: "Bu gün
xeyirli bir gündür. Allah İsrailoğullarını Firounun
zülmündən bu gün qurtarmış, buna görə də Hz.
Musa (ə.s) bu gündə şükür üçün oruc tutmuşdur.
Məhz bu səbəbdən biz də bu gün oruc tutarıq".
Bunun üzərinə "Biz Musanın sünnəsinə sizdən daha
yaxınıq" deyən Rəsulullah (s.ə.s) o gün oruc tutmuş
və səhabələrinə də oruc tutmalarını bildirmişdir. Hz.
Aişə (r.a) anamız isə aşura orucu haqqında bunları
rəvayət etmişdir. "Cahiliyyə dövründə Qureyş, aşu -
ra günündə oruc tutardı. Hicrətdən əvvəl Rə su lul -
lah (s.ə.s) də oruc tutardı. Mədinəyə hicrət etdikdən
sonra da bu oruca davam etdi. Bir sonrakı il Ra-
mazan orucu fərz qılınınca Rəsulullah (s.ə.s) aşura
orucunu tərk etdi, istəyən bu orucu tutdu, istəyən
isə tutmadı". Bu hədisdən anlaşıldığı qədərilə Mə -
di nədə Ramazan orucu fərz qılınınca aşura günü tu-
tulan oruc müstəhəb hesab edilmiş, digər tərəfdən
yəhudilərə bənzəməmək üçün Məhərrəm ayının 9-
cu, 10-cu və 11-ci günləri oruc tutmaq müsəlmanlar
üçün gözəl hesab edilmişdir.

Məhərrəm ayının 10-cu, yəni hamımızın çox
yaxşı bildiyi aşura günü ilə əlaqəli bəzi qaynaqlarda
müxtəlif xəbərlərin mövcud olduğu müşahidə edilir.
Belə ki, aşura günündə Hz. Adəmin tövbəsinin
qəbul olunması, Hz. Nuhun gəmisinin tufandan
qurtulması, Hz. İbrahimin oddan qurtuluşu, Hz.
Yaqubun oğlu Hz. Yusifə qovuşması, Hz. Yunusun
balığın qarnından çıxarılması, Hz. İsa və Hz. Mu -
sanın dünyaya gəlmələri, Hz. Süleymana mülkün
verilməsi bu xəbərlər arasında yer alır. Qeyd etmək
istərdik ki, bu xəbərlərin demək olar ki, hamısının
çox zəif olduğu, əsası olmadığı, doğruluqlarının
təsdiqlənmədiyi və hətta İsrailiyyata dayandığı
İslam alimləri tərəfindən bildirilir. Bəzi müsəlman
ölkələrində məhz bu gündə hazırlanan Aşura ad-
lanan şirniyyatın mənşəyi də elə bu rəvayətlərə
dayanır. 

Belə ki, Hz. Nuhun gəmisində olanlar torpağa
ayaq basmağın sevinci ilə, o günü qeyd etmək üçün
gəminin anbarında artıq qalan ərzağı qarışdırıb bir
yemək bişirmişlər.

Deyilənlərə görə, məhz aşura bişirmə və dost-
tanışa bu yeməyi ikram etmək adəti də buradan
qalmışdır.

Digər tərəfdən Məhərrəm ayının 16-sı Qüdsün
qiblə təyin edildiyi və 17-si isə Fil əshabının
Məkkəyə gəldiyi gün olduğu da tarixi rəvayətlər
arasında yer alır. 
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A
şura, məhərrəmlik, Kərbəla deyiləndə
ağla, birinci olaraq, İmam Hüseynin
şəhid edilməsi gəlir. 1400 ildən çoxdur

ki, bu acı həqiqət müsəlmanların ürəklərində ağır
iz qoymuşdur. Tarix səhifələrində qəmli iz bu ra -
xan bu faciə bütün dünya müsəlmanları üçün ağır
bir nisgildir. Hər il məhərrrəmlik ayı gələndə, aşu -
ra günü yaxınlaşanda ürəklərdə qabar bağlamış
yaralar təzədən qövr edir, qanamağa başlayır.
Vaxtilə başqa mahiyyət kəsb edən Aşura indi baş -
qa məna ifadə edir. Aşura (Mə hər -
rəm ayının 10-cu günü) İslam
aləmində xüsusi yer tutur.

Aşura haqqında dini ədə biy ya -
tı mızda çoxlu məlumata rast gələ
bilərik. Aşura günündə baş vermiş
hadisələrdən tutmuş, həmin gün
oruc tutmağın fəzilətinə qədər
həm hədis kitablarımızda, həm də
fiqh kitablarımızda geniş bəhs
olunmuşdur. Ancaq biz indi aşura
deyiləndə ağlımıza İmam Hüseyn
(ə), Kərbəla gəlir. İndi Aşura artıq bizə ürəkləri
dağladan Kərbəla faciəsini xatırladır. İndi Aşura
artıq tarixin səhifələrində silinməz izlərlə dərin
həkk olunmuş Kərbalə fəlakətini yada salır.

Tarix səhifələrində qanlı hərflərlə yazılmış
hadisələrdən ən dəhşətlisi Kərbəla faciəsidir.
Çünki bu faciədə dünyanın ən gözəl insanı, cənnət
gənclərinin seyyidi İmam Hüseyn (ə.s) şəhid
edilmişdir. Müsəlman aləmini saran qara buludlar
arxasından çıxan bir günəş kimi haqq-həqiqət, din

uğrunda İmam Hüseynin (ə.s) qətlə yetirildiyi
gün dür aşura. Bir sözlə, müsəlman aləminə Pey -
ğəm bərimizdən yadigar qalmış nur çırağının
söndüyü, Peyğəmbərimizindən miras qalan bu la -
ğın quruduğu, İslam günəşinin qarşısını qara
buludların aldığı, haqqın batilə məğlub olduğu,
peyğəmbərin əhli-beytinə fəlakət üz verdiyi, əhli-
beytin susuz çöllərdə, kimsəsiz səhralarda zülmlə
üz-üzə gəlib köməksiz qaldığı bir gündür.

O gün əhli-beyti itirdik. O gün əhli-beytin
gülünü soldurdular. Pey ğəm bə -
rimizin sevgisini üzərində daşıyan
insanı qətlə yetirdilər. Həmişə
namaz vaxtlarında Peyğəmbərin
boynuna dırmaşıb özünə hop dur -
du ğu gül qoxusunu qan ilə yu -
dular. Onun qanını tökdülər. Onun
qanı torpağa qarışdı. Bəli, şəhidlik
mərtəbəsinə ucaldı. Əlbəttə, bir
peyğəmbər nəvəsinə şəhidlik mə -
qa mı yaraşır! O, Allah uğrunda
canını fəda etdi. Bir peyğəmbər

nəvəsi olduğunu isbatladı. Əhli-beyt olduğunu
insanlara sübut etdi. O, bir din fədaisi kimi tarixə
düşdü. Dinə görə canından belə keçdi. Ancaq din
qaldı. Biz gəldi-gedərik, ancaq din qiyamətə qədər
qalmalıdır. Allah dini göndərməyibdir ki, biz dini
öz ömrümüzlə məhdudlaşdıraq, əksinə biz öm -
rümüzü dinin əbədiliyinə həsr etməliyik. Bunun
üçün dinə görə can deyilən məfhumdan əlçəkmə
iradəsinə malik olmalıyıq.

Haqq uğrunda can vermək çox çətindir. Haqq

KƏRBƏLA FACİƏSİ

İmam Hüseyn (ə.s) Peyğəmbər dizində böyüyən misilsiz bir
şəxsiyyətdir. Peyğəmbər bulağından doyunca su içmişdir. Quranın
vəhyi altında dünyaya gəlmişdir. Quranı qəlbində daşıyan, canlı
Quran, canlı Sünnə, ən əsası da Peyğəmbərimizə (s.ə.s) simaca,
əxlaqca çox bənzəyən bir Allah bəndəsi, iman abidəsi idi. İnanın,
İmam Hüseyni (ə.s) tərifləməyə mənim gücüm çatmır. Çünki kiçiklər
heç vaxt böyükləri vəsf edə bilməzlər.

İlham SOVQATOV 
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uğrunda canından  keçmək igidlərin, ərənlərin,
mərdlərin işidir. Haqq uğrunda vuruşmaq qəlbində
insanlıq ləyaqətinin, bəşəri-əxlaqi keyfiyyətlərini
özündə cəm edən insanlara məxsusdur.

İmam Hüseyn (ə.s) yola çıxarkən ölümünü
gözə almışdı. Bir peyğəmbər nəvəsini, əlbəttə,
ölümlə qorxutmaq olmaz. Onsuz da ölümə doğru
gedirdi. Lakin bu ölüm ilə O, şəhadət şərbətini
içəcəkdi. Bu ölümə getməklə insanların qəlbində
yer edəcəkdi. İnsanları safələtdən oyandırıb hə qi -
qə tə aparacaqdı. Dinin əldən getməsinə imkan
verməyəcəkdi.

İmam Hüseynin şəhid edilməsi bütün mü səl -
man ları hüznə qərq etdi. Bu acı xəbərə ürəklər
sızladı. "Lakin hər halda Hz. Hüseynin qatillərinin
ürəyi Kərbəla Faciəsini eşidən müsəlman
könüllərin bu acıya dözə bilməyəcəyini dərk
etmirdi".

Kərbəla şəhəri... Bütün zülmlərin, ahların, göz
yaşlarının toplandığı məkan... Kərbəlanı bədii
formada Nəcib Fazıl Kısakürək görün necə vəsf
edir: "Bura üstündən quş deyil, xəyalın belə uça
bilmədiyi, uçarsa boğulacağı, yaşıl rəngə ədə biy -
yən həsrət, sapsarı bir ölüm zəmini..." 

İki ordu üz-üzə gəlir. Biri həddən artıq çox, biri
həddən artıq az. Biri igidlik, fədakarlıq, iman, ci -
had və haqq uğrunda hər şeydən keçməyə can-
dillə hazır olan cənnət gənclərinin seyyidi

Pey  ğəmbərimizin (s.ə.s) sevimli nəvəsi İmam
Hüseyn (ə.s) tərəfdarları kiçik bir qrup, digəri də
hər cür əmrə tabe, dünya və mənfəət sevgisi qəlb -
lərinə hakim olan, ürəklərində vicdan səsi susmuş,
vicdandakı insanlıq hissi ölmüş, duyğuları kinlə
örtülmüş, mərhəmət duyğusundan məhrum, haqq
günəşinin hər bir şuasını qanlı qılıncları ilə
söndürməyə hər vəchlə razı olan, qılınclarından
qan damlaları axan, qınlarından qan qoxusu gələn
Ye zidin tərəfdarlarından ibarət böyük bir ordu.
Biri haqq tərəfdarı, biri batil tərəfdarı.

İmam Hüseyn (ə.s) Peyğəmbər dizində bö yü -
yən misilsiz bir şəxsiyyətdir. Peyğəmbər bu la -
ğından doyunca su içmişdir. Quranın vəhyi altında
dünyaya gəlmişdir. Quranı qəlbində daşıyan, canlı
Quran, canlı Sünnə, ən əsası da Peyğəmbərimizə
(s.ə.s) simaca, əxlaqca çox bənzəyən bir Allah
bəndəsi, iman abidəsi idi. İnanın, İmam Hüseyni
(ə.s) tərifləməyə mənim gücüm çatmır. Çünki
kiçiklər heç vaxt böyükləri vəsf edə bilməzlər.

İmam Hüseynin (ə.s) şəhid edilməsini ən acılı,
ağrılı, ən təsirli sözlərlə ifadə etməyə çalışmışlar.
Ancaq bu bizim ürəyimizdəki yaranı sağaltmır ki,
sağaltmır. Kurku Karakaşın dediyi kimi: "Hz.
Məhəmmədin öpməyə qıymadığı boğazını kəs -
dilər. O gündən bəri Hüseyn zalıma boyun əy -
məyənin, zülmün qarşısındakı qürurlu duruşun və
vicdanın adı olmuşdur".

Aşura haqqında dini ədəbiyyatımızda çoxlu məlumata rast gələ bilərik.
Aşura günündə baş vermiş hadisələrdən tutmuş, həmin gün oruc tutmağın
fəzilətinə qədər həm hədis kitablarımızda, həm də fiqh kitablarımızda geniş
bəhs olunmuşdur. Ancaq biz indi aşura deyiləndə ağlımıza İmam Hüseyn (ə),
Kərbəla gəlir. İndi Aşura artıq bizə ürəkləri dağladan Kərbəla faciəsini
xatırladır. İndi Aşura artıq tarixin səhifələrində silinməz izlərlə dərin həkk
olunmuş Kərbalə fəlakətini yada salır.
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D
aim insanlığın səadət və ra hat lı -
ğını istəyən Uca Allah, elçiləri və
kitabları vasitəsi ilə haqq yolu

göstərmiş və bütün insanlığın bu yolla get -
məsini əmr etmişdir. Məhz Hz. Muhamməd
(s.ə.s) bu elçilərin, Qurani-Kərim isə bu
kitabların sonuncusudur. İslam yalnız Allah
ilə qul arasındakı vicdani bağlardan ibarət
deyil, fərdlərin və cəmiyyətin bütün eh ti yac -
larına cavab verən mükəmməl bir nizamdır.
Müsəlman isə bu nizamı qəbul edib, onu
sevə-sevə və layiqincə yaşayandır. 

Bir balıq su içində qaldığı müddətdə necə
hüzurlu olursa, müsəlman da İslamın əmr və
qadağalarına əməl etdiyi zaman balıq kimi
eləcə hüzurlu və rahat olar.  İslamın əmr və
qadağaları isə atəşin yandırması, günəşin
doğması və iki dəfə ikinin dörd etməsi kimi
də qiqdir. 

Müsəlman qadınların Allahın istədiyi
şəkildə örtünməsi də bu qəti və dəqiq əmr lər -
dən biridir.

Bütün etdiyimiz ibadətlər Allah rizası
üçün və Allah əmr etdiyi üçün olmalıdır.  Tə -
səttürlə əlaqədar ayələri də Allah bizə Qurani
Kərimdə bildirmişdir. Qadınların saçlarını,
boyunlarını və zinətlərini bağlayacaq və bə -
dənini  göstərməyəcək şəkildə örtünmələri
Kitab, Sünnə və icma ilə sabit olan bir fərzdir.
Ayeyi-kərimədə belə buyurulur:

“Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına
və möminlərin övrətlərinə de ki, örtüklərini
örtsünlər. Bu onların tanınması və onlara
əzi y yət verilməməsi üçün daha münasibdir.
Allah bağışlayan və rəhm edəndir”. (əl-Əhzab 59) 

Başqa bir ayədə isə belə buyurulur: “Mö -
min qadınlara da söylə: Gözlərini (baxıl ma -
sı qadağan olan şeylərdən) çevir sinlər;
is mətlərini qorusunlar. Gö rün mə sin də qor -
xu olmayan (əl və üz kimi) yerləri xari cində
zinətlərini aşkar etməsinlər və bunun üçün
baş örtüklərini yaxalarının üzərinə sal sın -
lar...” (ən-Nur 24/31) Bu ayeyi-kə rimədə qa dın -
lardan:

1. Gözlərini baxılması haram olan şey lər -
dən çevirmələri.

2. İsmətlərini və iffətlərini qorumaları.
3. Görünməsində qorxu olmayan yerləri

xaricində zinətlərini (cazibə və gözəlliklərini)
aşkar etməmələri istənilir.

Bəli, örtünmək Allaha, Peyğəmbərə, Qu -
rana və İslama inanan mömin qadınlar üçün
mü qəddəs bir əmrdir.

Örtünmək, İslam xanımının azadlığını
əlin dən almaq, mədəni haqlarını çeynəmək
deyildir. Əksinə, qadına verilmiş böyük dəyər
və azadlıqdır. Təsəttür, yəni övrət yerlərini
örtərək göstərilməsi qadağan olan kəslərdən
gizləmək, qadın-kişi bütün möminlərə fərzdir.
Baş qalarına göstərilməsi qadağan olan yer lə -

Rüstəm Hudulov 

TəSəTTÜR 
Və GəNCLİK
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Kainatda heç bir varlıq göstərə bilməzsiniz ki, onun zərfi, qabığı və ya yarpağı
olmasın. Ən sadə bir misal: Hər zaman yediyimiz qarpızı, yemişi, almanı
düşünün. Onlar da bir qabıq və ya bir yarpaqla örtülmüşdür. Bax beləcə
müsəlman qadın da zərfsiz, qabıqsız, örtüksüz ola bilməz. Onun örtünməsi
imanın, həyanın açıq bir ifadəsidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir hədisi-
şərifində belə buyurmuşdur: “Həya imandandır. İman isə cənnətdədir”. (Tirmizi,
Tac-c 5, s.60)



ri ni örtüb gizləməmək, haramdır, böyük gü -
nah dır.

Kainatda heç bir varlıq göstərə bil mə z si niz
ki, onun zərfi, qabığı və ya yarpağı ol ma sın.
Ən sadə bir misal: Hər zaman yediyimiz qar -
pızı, yemişi, almanı düşünün. Onlar da bir
qabıq və ya bir yarpaqla örtülmüşdür. Bax be -
ləcə müsəlman qadın da zərfsiz, qabıqsız,
örtüksüz ola bilməz. Onun örtünməsi imanın,
həyanın açıq bir ifadəsidir. Necə ki, Pey ğəm -
bərimiz (s.ə.s) bir hədisi-şərifində belə bu yur -
muşdur: 

“Həya imandandır. İman isə cən nət də dir”.
(Tirmizi, Tac-c 5, s.60)

Təsəttür, gəncliyimizin üzərində əhə miy -
yətlə dayanması lazım olan bir xüsusdur.
Təsəttürə gənc yaşlarından etibarən uyulması
daha uyğun, daha düzgün və daha məs lə hət li -
dir. Nə üçün təsəttür xüsusilə gənclik döv ründə
əhəmiyyətlidir? Çünki, gənclərin sü rətli,
hərəkətli və nümayişi sevən bir qu ru lu şu
vardır. Gənclər daha sərbəst hərəkət etmək,
gözəlliklərini göstərmək, qaydalarla özlərini
bağlamamaq istəyərlər. Yaşlılıq dövründə bir
çox qadının örtündüyü görülər. Çünki
gənclikdən qaynaqlanan duyğuları zəifləmiş,
açılıb saçılmağa qarşı bir istək qalmamışdır.
Ayrıca gənclik dövründə ör tün mə yə diqqət
yetirərək, bu intizamı özünə rəhbər edən bir
gənc qız, yaşı irəlilədikcə çox rahatlayar.
Yoxsa başdan qərarlı olmayanlar irəliləyən
yaşlarında da təsəttürə lazım olan həssaslığı və
ciddiyyəti göstərə bilmirlər.

Bunun üçün müsəlman ana və atalar öz
qızlarına, gəlinlərinə örtünmənin Allahın əmri
olduğunu, onun fəzilətini və faydalarını öy rət -
mək məcburiyyətindədirlər. Müsəlman qa dın
qətiyyətlə bilməlidir ki, həyasını itirdiyi an hər
şeyini itirmiş olur.  Həya olmadığı zaman
zənginlik, gözəllik heç bir şeyə ya ra maz.
Həyası olmayan bir qadın yerdəki bir ovuc
torpaq qədər dəyərsizdir. Müsəlman qa dı nın
örnəyi Parisdən, Avropadan, mü ğən nilərdən
deyil, Hz. Xədicədən, Hz. Aişədən, Hz.
Fatimədən gəlir. Uca Allah ana-bacı la rımızın
və bütün müsəlman qadınlarının Hz.
Peyğəmbərimizin (s.ə.s) xanımlarından və
qızlarından nümunə almalarını nəsib etsin. 

Allahım! Sən bütün müsəlman qullarını ən
kamil iman, ən dərin ləyaqət və ən böyük
hörmət sahibi eylə. 
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Sinə gərib dumanlara, sislərə, 
Qamçı oldu sözün nadan kəslərə, 
Lənət dedin yamanlara, pislərə, 
Acı olur sözün düzü, a şair. 

Sənət əhli arasında ucasan, 
Təbi rəvan, dili şirin xocasan, 
Deməsinlər əldən düşmüş qocasan, 
Yaşayasan görüm yüzü, a şair. 

El-obanın hər işinə yaradın, 
Hər sözündə haqq olanı aradın, 
Budur səndən iltiması Muradın, 
Gəl, vəsf eylə çölü-düzü, a şair.

Muradxan Eminov

A ŞAİR 
( Şair Zahid Ələmğpaşalıya)



K
eçmiş əsrlərə aid həyat tərzi ilə bağlı
hadisələr haqqındakı məlumat və xə -
bərlər daima insanları maraq lan dır mış -

dır. Çünki bunlar bəzən bilik və təcrübə qazan dırır,
bəzən ibrət dərsi verir. Bəzən də insanları düşün -
mə yə sövq edir.

Yer üzündəki insanlar fikri inkişaflarını tərəqqi
etdirdikdən sonra keçmişdəki hadisələri və yaşayış
tərzini öyrənmə arzusuna düşürlər. Çünki tarix-
yaddaş qabiliyyətlərini hərəkətə keçirən bir güc
mərkəzi olaraq bəşəri və təbii hadisələrin nəti -
cələrinə söykənməklə mənəvi qabiliyyətləri rəhbər
tutan tənzimləyici elm sahəsidir.

Söz yox ki, tarixini bilməyən bir millət yad -

daşını itirmiş insan kimidir. Qədim romalı bir  fikir
adamının dediyi kimi, “Keçmişindən xəbərsiz bir
toplumun uşaqlardan heç bir fərqi yoxdur”. Çünki
ikisinin də keçmişi mövcud deyildir. Keçmişini
pisləyən də gələcəyindən əmin ola bilməz. Bu
həqiqəti sevimli xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə
çox gözəl qeyd etmişdir:

“Keçmişini söyən gələcəyinə güllə atır”.
İnsan həyatında onun bildiklərinin və həyat

təcrübəsinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi inkar
edilə bilməz. Bu baxımdan, keçmişə aid məlu mat -
ları yaxşı bilib, tarixdən dərs alanlar çox zəngin bir
təcrübə xəzinəsinə malik olurlar. Kahkaşandi
(öl.1418) tarixi sahili olmayan bir dəryaya ox -
şadıb, onunla tanış olan insanları həmin dəryanın
müxtəlif nemətlərindən  istifadə edən kimsələr ki -

mi qəbul etmişdir.
Onu da qeyd edək ki, keçmiş hadisələrin əsas

mövzusu insandır. Əsas mövzusu insan olan tar-
ixin məqsədi isə onu Allahın rızasına uyğun olaraq
yetişdirməkdir. Bu səbəbdəndir ki, tarixin ilk
təzahürlərinə bilavasitə Qurani-Kərimdə şahid olu-
ruq. Çünki Qurani-Kərim insan həyatının yalnız
mənəvi cəhətini deyil, sosial həyatını da əhatə edir.

Həqiqətən də bu günü anlamaq və gələcəyə
hazırlaşmaq üçün tarixin mühüm hadisələrini də -
yə rləndirib ondan ibrət dərsi almaq lazımdır. 

Tarixin bir hissəsi olan “Mədəniyyət  tarixi” də
yer üzünün hər hansı bir bölgəsində olan cə miy -
yətin keçmişdə özünəməxsus yaşayışını, dini

inanc larını, adət-ənənələrini, dil və ədəbiyyatını,
in cəsənət fəaliyyətini, fikir, fəlsəfə və digər elm -
ləri, dövlətin idarə olunmasını və təş ki lat lanmasını
geniş şəkildə mənimsəyən, bütün ünsürlərin mən -
bə yini, inkişafını, dəyişməsini və zəifləməsini
araş dırıb incələyən bir elm sahəsidir.

İslam mədəniyyəti isə müsəlman cəmiyyətinin
sahib olduğu mədəniyyət üçün işlədilən bir
ifadədir. Hz. Peyğəmbərdən bəri müsəlman olan
bütün xalqların birgə meydana gətirdikləri bir
mədəniyyətdir. Fikir nöqteyi-nəzərindən mə dəniy -
yət lərin yaranması, inkişafı və dağılması fərqlilik
göstərməklə bərabər, ümumiyyətlə iki ünsürdən
mey dana gəlir. Bunlar maddi və mənəvi ünsür lər -
dir.

İslam mədəniyyəti, əsas mənbələri maddi və

İslam mədəniyyəti isə müsəlman cə miy -
yətinin sahib olduğu mədəniyyət üçün iş -
lədilən bir ifadədir. Hz. Peyğəmbərdən bəri
müsəlman olan bütün xalqların birgə mey-
dana gətirdikləri bir mədəniyyətdir. Fikir
nöqteyi-nəzərindən mə dəniy yət lərin ya -
ranması, inkişafı və dağılması fərqlilik
göstərməklə bərabər, ümumiyyətlə iki ün -
sür dən mey dana gəlir. Bunlar maddi və
mənəvi ünsür lər dir.

Hacı Arif Ceylan
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MÜSəLMANLARDA 
MəDəNİYYəT 



mənəvi ünsürləri öz daxilində
yaşadan Quran və sünnə dediy-
imiz ilahi bir mədəniyyət – ilahi
bir nizamdır.  Bununla bərabər
İslam mədəniyyətini layiqincə
tanıyıb, onun insanlığın xid mə -
tinə təqdim etdiyi im kan ları təd -
qiq edib gün işığına çıxarmaq
gü man edildiyi qədər asan dey-
ildir. Çünki bu, başqa-başqa di -
yarların müxtəlif və rəng arəng
çiçəklərindən bir dəs tə gül mey-
dana gətirmək demək dir.

İncəsənətdə, ədəbiyyatda,
me      marlıqda, hətta bir çox adət-
ənənəmizdə belə o müqəddəs
ruhun sonsuz təzahürləri gözləri
qamaşdırır.

Ancaq şüurumuzun sarsılıb
zəifləməyə başlaması ilə var lı -
ğımızın əzəmətli binası daxildən
və xaricdən mütəmadi olaraq
dağılmağa başladı. Əsrlərlə bü -
tün dünyanın diqqətini özümüzə
yönəldə bildiksə də, nəticədə ən
kiçik düşmənlərimizi belə gö zü -
müzdə böyütməyə, bütün əcnəbi
millətlərə hörmətlə baxıb heyran
olmağa və bizdən olma yan hər
şeyi özümüzdən daha üs tün tut -

mağa başladıq.
Nəhayət, mədəniyyəti əcnə -

bi lik zənn edəcək qədər rüs vay -
çılı ğa düçar olduq. Millət üçün
şəxsiyyət dəyişdirməyin fərd
üçün cinsiyyət dəyişdirməklə
ey ni olduğunu yaddan çıxardıq.

Əgər milli və dini mən li -
yimizi yox olmaqdan tamamilə
qurtarmaq istəyiriksə, bunu yax -

şı dərk etməliyik ki, Qərb mə də -
niy yəti dedikdə, əslində Qərb
dünyasının adət-ənənələri deyil,
elm və sənətə malik bir mə də -
niy yət məcmuəsi başa dü şül mə -
li dir ki, onun da Qərblə və

Qərbçiliklə heç bir əlaqəsi yox-
dur. Çünki, o hər şeydən əvvəl
bir İslam əsəridir. Hind alimi bu
həqiqəti gözəl izah edir:

“...Bu günkü Qərbin bütün
elmləri, fərqində belə olma -
dığımız İslam mədəniyyətinin
məhsuludur. Bu nöqtə, xüsusilə
on doqquzuncu əsrdən bəri Qərb
alimlərinin bütün təfərrüatıyla
təsbit və etiraf etdikləri bir hə -
qiqətdir.

Əgər bu günkü Qərb mədə -
niyyətindən İslam elmləri gö -
türüləcək olsa, fabriklər işləməz,
banklar dərhal bağlanar və xəs -
təxanalar qəbiristanlığa çe vri -
lər...”

Bizim üzərimizə düşən əsas
vəzifə Qərbə nəql edilmiş öz
mədəniyyətimizi heç vaxt itir -
mə dən özümüzə qaytarmaqdan
başqa bir şey deyildir. 

Hər halda yaddan çıxar ma -
ma l ıyıq ki, biz zəiflədikcə qərb -
li ləşirik. İndi isə ancaq irəliləyib
özümüzə qayıdıb şərqliləşə bil -
mə liyik. Çünki, Qərb mə dəniy -
yəti əslində elə Şərq mədəniyyəti
deməkdir.

“...Bu günkü Qərbin bütün elmləri, fərqində belə olma dığımız İslam mədəniyyətinin
məhsuludur. Bu nöqtə, xüsusilə on doqquzuncu əsrdən bəri Qərb alimlərinin bütün
təfərrüatıyla təsbit və etiraf etdikləri bir hə qiqətdir.

Əgər bu günkü Qərb mədə niyyətindən İslam elmləri gö türüləcək olsa, fabriklər
işləməz, banklar dərhal bağlanar və xəs təxanalar qəbiristanlığa çe vri lər...”

İnsan həyatında onun bildiklərinin və həyat təcrübəsinin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi inkar edilə bilməz. Bu
baxımdan, keçmişə aid məlu mat ları yaxşı bilib, tarixdən dərs alanlar çox zəngin bir təcrübə xəzinəsinə malik olurlar.
Kahkaşandi (öl.1418) tarixi sahili olmayan bir dəryaya ox şadıb, onunla tanış olan insanları həmin dəryanın müxtəlif
nemətlərindən  istifadə edən kimsələr ki mi qəbul etmişdir.

Onu da qeyd edək ki, keçmiş hadisələrin əsas mövzusu insandır. Əsas mövzusu insan olan tarixin məqsədi isə
onu Allahın rızasına uyğun olaraq yetişdirməkdir. Bu səbəbdəndir ki, tarixin ilk təzahürlərinə bilavasitə Qurani-
Kərimdə şahid oluruq. Çünki Qurani-Kərim insan həyatının yalnız mənəvi cəhətini deyil, sosial həyatını da əhatə
edir.

Həqiqətən də bu günü anlamaq və gələcəyə hazırlaşmaq üçün tarixin mühüm hadisələrini də yə rləndirib ondan
ibrət dərsi almaq lazımdır. 

Tarixin bir hissəsi olan “Mədəniyyət  tarixi” də yer üzünün hər hansı bir bölgəsində olan cə miy yətin keçmişdə
özünəməxsus yaşayışını, dini inanc larını, adət-ənənələrini, dil və ədəbiyyatını, in cəsənət fəaliyyətini, fikir, fəlsəfə
və digər elm ləri, dövlətin idarə olunmasını və təş ki lat lanmasını geniş şəkildə mənimsəyən, bütün ünsürlərin mən -
bə yini, inkişafını, dəyişməsini və zəifləməsini araş dırıb incələyən bir elm sahəsidir.
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İslamın hədəflədiyi “kamil bir mömin” ola bilmək üçün dini
“elm, əməl və ixlas” bütünlüyü içində idrak edib yaşamaq la -
zım dır. Həqiqətən;

● Məqbul bir qulluq həyatı üçün “elm” zəruridir. Lakin elm bəndəni
xüşu, təqva və saleh əməllərə sövq edərək mərifətullaha çatdırarsa Haqq
qatında bir qiymət ifadə edər. Ayeyi-kərimədə buyurulur:

“...Allahdan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər (layiqincə)
qorxar...” (Fatır, 28)

Demək ki, elmlə məşğul olduğu halda qəlbində kifayət qədər təqva
duyğusu Allah qorxusu inkişaf etməmiş bir insanın bu təhsilində heç
bir xeyir yoxdur. Nəbəvi deyimlə o elm faydasız elmdir. Nə son nəfəsdə
fay da verər, nə qəbir həyatında, nə də axirətdə...

● Məqbul bir qulluq həyatı üçün mömin “elmiylə amil” olmalıdır.
Əməl edilməyən bir elm Həzrət Mövlananın ifadəsiylə “borc alınmış
bər bəzəkli paltar” kimidir. O elm insanın şəxsiyyət və xarakter ma ya -
sı na qarışmaz, ona görə də irfana çevrilməz.

Elm yalnız zehnə yığılıb dildə qalarsa, qəlbə təsir etməyib dav ra nış -
lara əks olunmazsa, faydasız bir hamballıqdan ibarət qalar. Haqq-Təala
bu cür Bəni-Israil alimləri üçün təşbehlə “kitab yüklü eşşəklər” bu yur -
muş dur. Doğrudan da ilahi həqiqətlər qarşısında heç nə hiss etməyənlər
nəfsani arzularının səfil əsiri olmaqdan qurtula  bilməzlər.

● Məqbul bir qulluq həyatı üçün “ixlas və təqva” zəruridir. Yəni di -
nin zahirini təşkil edən elm və əməllər, batinini təşkil edən ixlas və təq -
va ilə sintez edilməlidir. Çünki elm və əməlin məqbul olması yalnız
qulun ixlas və təqvası dərəcəsindədir.

İbadətlərin şəkli formasını əsasən Sünneyi-Səniyyədən öyrənirik.
Allah-Təala isə Qurani-Kərimdə daha çox ibadətlərin qəlbi cəhətindən
bəhs edir. Məsələn, “Möminlər qurtuluşa nail oldular…” buyurur.
Ardınca isə bunun qəlbi bir xüsusiyyətə bağlı olduğuna diqqət çəkərək;
“O möminlər ki, namazlarını xüşu və mütiliklə qılarlar.” buyurur. 

(Əl-Muminun, 1-2)

Yəni ibadətlərin həm şəkli, həm də qəlbi yönləri var. Təsəvvüf də
Quranda bəhsolunan ixlas, təqva, xüşu, tövbə, riza kimi ruhani halların
necə yaşanacağını, bunun əksinə, riya, xudbinlik, təkəbbür, həsəd kimi
nəfsani xəstəliklərin necə aradan qaldırılacağını öyrədən mənəvi bir
tərbiyə yoludur.

İmam Rəbbani həzrətləri söhbətlərində və məktublarında tez-tez bu

MƏQBUL BİR QULLUQ ÜÇÜN 

TƏQVA HƏYATI VƏ XİDMƏT

Osman Nurи TOPBAШ
Kюнцл дцнйамыzdan
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Məqbul bir qulluq həyatı
üçün “ixlas və təqva” zəruridir.
Yəni di nin zahirini təşkil edən
elm və əməllər, batinini təşkil
edən ixlas və təq va ilə sintez
edilməlidir. Çünki elm və əməlin
məqbul olması yalnız qulun ix -
las və təqvası dərəcəsindədir.

İbadətlərin şəkli formasını
əsasən Sünneyi-Səniyyədən öy -
rənirik. Allah-Təala isə Qurani-
Kərimdə daha çox ibadətlərin
qəlbi cəhətindən bəhs edir.
Məsələn, “Möminlər qurtuluşa
nail oldular…” buyurur. Ardın -
ca isə bunun qəlbi bir xü su siy -
yətə bağlı olduğuna diqqət
çəkərək; “O möminlər ki, na -
maz larını xüşu və mütiliklə qı -
larlar.” buyurur. 

(Əl-Muminun, 1-2)



xəbərdarlığı etmişdir:
“Şəriətin (dini həyatın) üç qismi vardır: Elm, əməl və ixlas. Bunlar

tam olaraq ifa edilmədikcə şəriətin zərurəti yerinə yetirilmiş olmaz…
Təsəvvüfi bir həyatı əldə etməkdən məqsəd, şəriəti kamilləşdirməkdir.
Yoxsa təsəvvüf şəriətdən kənar bir şey deyil…” 

(İmam Rəbbani, Məktubat, I, 206, №: 36)

Yəni elm, əməl və ixlas, bir-birini tamamlayan üç ünsürdür. Dinin ba-
tini tərəfi, ruh və məna dərinliyi olan təsəvvüf də qulluq həyatının kamil
və məqbul olmasını təmin etmək üçün bir-birini tamamlayan bu üç
əsasdan biridir. Bu istiqamətiylə təsəvvüf sanki südün içindəki laktoza
və zülal kimidir. Südün içindən bu maddələr çıxarıldıqda onun əsl ma hiy -
yəti itdiyi kimi, dini həyatdan da təsəvvüfi dərinlik və incəliklər çı xa rıl -
dıqda geriyə zahiri qaydalar mənzuməsindən ibarət, nöqsan bir din
anlayışı qalar.

Bu gerçəyə baxmayaraq, xüsusilə zəmanəmizdə təsəvvüfi həyata sahib
olduğunu  iddia edərək riyakarlığa əl atan bəzi qafillər kimi, dini ta ma -
mi lə batini hökmlərdən ibarət görüb zahiri hökmlərə əhəmiyyət ver mə -
mək də, təsəvvüfün məqsədini idrak edə bilməməkdir. Necə ki, “Ürəyin
təmiz olsun, başqa şeylər mühüm deyil.” qəbilindən nəfsani yaşayışa
zəmin yaradan bir anlayışın nəfsi tərbiyə yolu olan gerçək təsəvvüflə heç
bir əlaqəsi ola bilməz.

Necə ki, Allah Rəsulu (s.ə.s), mənəvi kamilliyin zirvəsində olmasına
baxmayaraq, dinin zahiri mükəlləfiyyətlərindən özünü azad görməyib
onları son nəfəsinə qədər böyük bir eşq və şövq ilə ifa etmişsə, Ondan
nümunə götürməli olan hər bir mömin də -mənən hansı mərtəbədə olursa
olsun- bu vəzifələrini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir.

Çünki Islamın zahiri hökmləri sanki bədənə dəstək olan skelet kimidir.
O skelet möhkəm deyilsə, bədən binası çökməyə məhkumdur. Lakin sırf
skeletdən ibarət bir dini həyat da -kimilərinin qəsdli olaraq göstərmək
istədikləri kimi- ürküdücü, soyuq və ruhsuz bir Islam anlayışı ortaya
qoyar.

İslam beşikdən məzara qədər həyatın hər mərhələsini tənzimləyir.
Islamın bu xüsusiyyəti unudulub, ilahi əmrlər həyatın bəzi mərhələlərində
arxa planda atılsa, qulluq həyatında dərin mənəvi boşluqlar meydana
gələr və o boşluqları nəfsi təmayüllər doldurmağa başlayar. Bu isə qulluq
həyatının Haqq qatında məqbul bir səviyyəyə çatmasına mane olar.

Bu səbəblə ən doğru yol Rəbbimizin “kamil insan” modeli olaraq bə -
şə riyyətə hədiyyə etdiyi Rəsulullah (s.ə.s) -in mübarək izindən ayrıl -
mamaqdır. Necə ki, elm, əməl, ixlas və təqva, Allah Rəsulunun nəbəvi
həyatında mükəmməl bir surətdə cəm olmuşdu. Biz də Onun ümməti
olaraq: “İnsan sevdiyi ilə bərabərdir.” (Buxari, Ədəb, 96) hədisi-şərifi gərəyi,
Peyğəmbərimizə duyduğumuz məhəbbət, itaət və qəlbi rabitəmizi Onunla
daimi bir hal birliyi, hərəkət birliyi, hissiyyat və fikiriyyat birliyinə
çevirməyə cəhd göstərməliyik.

Çünki könüllər Allah Rəsulunun halıyla həmhal olduğu ölçüdə Onunla
birliyə nail ola bilər. Bunun ən bariz misalı əshabi-kiramdır.

Sıravi bir insanı təqlid edib ona bənzəmək asandır. Allahın saleh bir
qulunu təqlid etmək isə nəfsə bir xeyli çətin gəlir. Fəxri-Kainat r-i təqlid
edib Ona bənzəyə bilmək isə, nəfsani arzuları aradan qaldıraraq, lazım
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İslam beşikdən məzara qə dər
həyatın hər mərhələsini tən zim -
ləyir. İslamın bu xü su siyyəti un-
udulub, ilahi əmrlər həyatın bəzi
mərhələlərində arxa planda atı -
lsa, qulluq hə ya tında dərin mə -
nəvi boş luq lar meydana gələr və
o boş luqları nəfsi təmayüllər dol -
durmağa başlayar. Bu isə qulluq
həyatının Haqq qatında məqbul
bir səviyyəyə çat ma sı na mane
olar.

Bu səbəblə ən doğru yol Rəb -
bimizin “kamil insan” mo deli
ola  raq bə şə riyyətə hədiyyə etdiyi
Rəsulullah (s.ə.s) -in mübarək
izindən ayrıl ma ma qdır. Necə ki,
elm, əməl, ixlas və təqva, Allah
Rəsulunun nə bəvi həyatında mü -
kəmməl bir surətdə cəm olmuşdu.
Biz də Onun ümməti olaraq:
“İnsan sevdiyi ilə bəra bər dir.”
(Buxari, Ədəb, 96) hədisi-şərifi
gərəyi, Pey ğəmbərimizə duy du -
ğu muz məhəbbət, itaət və qəlbi
rabitəmizi Onunla daimi bir hal
birliyi, hərəkət birliyi, hissiyyat və
fikiriyyat birliyinə çevirməyə
cəhd göstərməliyik.



gəldikdə çox ağır əvəzlər ödəyə bilməyi zəruru
qılar. Əshabi-kiram bunu bacarmışdı. Qəlbi hə yat -
da mərhələlər qət edərək Allah Rəsulu ilə dostluğu
təmin etmişdilər. Buna görə də peyğəmbərimiz
(s.ə.s)-in əmrlərini həyəcanla gözləyib, Onun hər
arzusuna: “Canım, malım, hər şeyim Sənə fəda ol -
sun, ya Rəsulallah!” cavabını vermişdilər. Çox
vaxt hikmətini bilmədikləri xüsuslarda belə tam
bir sevgi və təslimiyyətlə Ona tabe olmuş, sual
soruşmağa belə ehtiyac duymamışdılar.

Yenə Peyğəmbər aşiqi səhabələr Rəsulullah r-
in şifahi olaraq bildirdiyi əmrlər qədər, Onun
eyham və işarələrinə də böyük bir həssaslıq gös -
tər mişdilər. Belə ki, Onu hər hansı saleh əməli
işləyərkən bir dəfə görmələri kifayət idi. Həmin
əməlin fərz, vacib, sünnə olduğunu soruşmamış,
Peyğəmbərimiz o saleh əməli əmr etmə ehtiyacı

gör məsə belə, onu ömürləri boyu həyata tətbiq
etməyə çalışmışdılar. Necə ki, səhabələrdən biri
olan Ənəs (r.ə) buyurur:

“Bir gün Rəsulullahı Duha namazı qılarkən
gördüm. O gündən sonra bu namazı heç vaxt tərk
etmədim.”

Bu rəvayəti nəql edən Həsən Bəsri həzrətləri
də eyni həssaslıqla belə deyir:

“Həzrət Ənəsin bu sözündən sonra mən də o
na mazı heç vaxt tərk etmədim.” (Təbərani, Əvsat, II,

68/1276)

Əshabi-kiram Allah və Rəsulunun yolunda
canlarıyla və mallarıyla fədakarlıq etməyi özləri
üçün ən böyük nemət, ləzzət və səadət bilirdi. Bu
yolda çəkdikləri cəfaları səfaya çevirmişdilər.
Çünki əsl məhəbbətin tərəzisi fədakarlıqdır. Bu
fədakarlıqları sayəsində də Peyğəmbərimizlə
bərabərliklərini əbədiyyət üfüqünə daşımışdılar.

Biz də səhabələrdən nümunə götürərək elm,
əməl və təqvamızla Allah Rəsuluna bənzəməyə
çalışaq ki, Onunla bərabərliyin izzət və bəx -
tiyarlığından -Allahın lütfü ilə- özümüzə pay ala
bilək.

♦ Elmdə Allah Rəsuluna bənzəmək üçün:
Ağlımızı və qəlbimizi Quran və Sünnənin təlim
və tərbiyəsi altında ömrümüzün sonuna qədər
tərbiyə etməyə cəhd göstərək. Çünki əbədi gə lə -
cəyi qazandıracaq olan gerçək elm Qurani-Kə -
rimdir. Bu, bütün elmlərin hikməti və zir və sidir.

Çünki Quranın mənşəyi Allah-Təaladır. Quran
bu fani iman dərsxanasının ən böyük dərs kita -
bıdır. 

Ən mühüm elm də Quranın təqva ilə öy rə nilib
qəlbə nəqş edilməsi və könüllərdə mə rifətullaha
bir qapı açılmasıdır. Haqq-Təala buyurur:

“Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haq-
dan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan,
müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməl lər -
dən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.”
(əl-Bəqərə, 2)

“…Allahdan qorxun! Allah (ehtiyacınız olan
şeyləri) sizə öyrədər…” (əl-Bəqərə, 282)

Elmin insanlıq aləmindəki zirvə təcəllisi, şüb -
həsiz ki, Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s)-dir. Elmdə yol
qət edə bilməyin göstəricisi isə Quranın əyani
təfsiri olan Allah Rəsulunu eynilə Əshabi-Suffə
kimi yaxından tanıya bilmək, Onun ruhaniy yə tin -
dən pay alıb, həqiqi və əməli müsəlman ola bil -
məkdir. Quran və Sünnənin tədrisində görüləcək
olan belə bir təqva təhsilinin nəticəsi isə dünyada
səadət, qəbirdə dinclik, axirətdə bəxtiyarlıqdır.

♦ Əməldə Allah Rəsuluna bənzəmək üçün:
Quran və Sünnədə bildirilən ilahi təlimatları
həyatımıza əks etdirərək İslamı hal və davra nış la -
rımızla təmsil və təbliğ etməyə səy göstərək.

♦ Təqvada Allah Rəsuluna bənzəmək üçün:
Elm və əməllərimizi öz şəxsi və nəfsani fikir -
lərimizlə deyil, daim təqva ölçüləriylə götür-qoy
edək. 

Çünki Haqq qatındakı əsl dəyərimiz təq vamıza
bağlıdır. Necə ki, Uca Rəbbimiz:

“…Allah yanında ən hörmətli olanınız Allah-

Elmin insanlıq aləmindəki zirvə təcəllisi, şüb -
həsiz ki, Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s)-dir. Elmdə yol
qət edə bilməyin göstəricisi isə Quranın əyani
təfsiri olan Allah Rəsulunu eynilə Əshabi-Suffə
kimi yaxından tanıya bilmək, Onun ruhaniy yə tin -
dən pay alıb, həqiqi və əməli müsəlman ola bil -
məkdir. Quran və Sünnənin tədrisində görüləcək
olan belə bir təqva təhsilinin nəticəsi isə dünyada
səadət, qəbirdə dinclik, axirətdə bəxtiyarlıqdır.
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dan ən çox qorxanınızdır…” (əl-Hucurat, 13) buyur -
maqdadır.

TƏQVA; Qəlbi Allahdan uzaqlaşdıran hər şey -
dən qorumaq, nəfsani arzuları cilovlayıb, ruhani
qabiliyyətləri yüksəldərək Haqqa gözəl bir qul və
dost ola bilmək sənətidir. Yenə təqva hər hal və
hərəkətində Allahın qəzəbindən çəkinərək Onun
rəhmətinə sığınmağa cəhd göstərməkdir.

Dinin təqva, ixlas, ehsan, xüşu, mərifətullah,
məhəbbətullah kimi bir sıra incəlikləri bir növ
eyni mənanın fərqli ifadələridir və təsəvvüfün əsas
məzmununu təşkil edir. Təsəvvüfün məqsədi də
bu halların qazanılmasıdır. Çünki;

TƏSƏVVÜF: İslamın qəlbi həyatıdır. Allah
Rəsulunu eşq ilə yaxından tanımaq və Onun könül
iqlimindən pay almaq surətiylə İslamı Allah
Rəsulu və səhabədəki əsl keyfiyyətiylə idrak edib
eynilə onlar kimi eşq, şövq, vəcd və gözəl əxlaq
ilə yaşamağa çalışmaqdan ibarətdir. Bu isti qa mə -
tiy lə təsəvvüf hər nəfəsdə Peyğəmbərimizlə bə ra -
bər olmağa cəhd göstərməkdir. Çünki
aye yi-kərimədə buyurulur:

“Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şübhəsiz ki,
Allaha itaət etmiş olur …” (ən-Nisa, 80)

TƏSƏVVÜF: Həm zahirən, həm də batinən
Peyğəmbərimizin həyatıyla bütünləşə bilmə
cəhdidir. Necə ki, buna müvəffəq olan Haqq
dostları da dinin zahiri və batinini layiqiylə sintez
edərək öz şəxsiyyətlərinə nəqş etmiş, zöhd və
təqva yolunda məsafələr qət edərək mü kəm məl -
liyə və “Peyğəmbər varisliyi” şərəfinə nail olmuş
bəxtiyar qullardır. Onlar Həzrət Peyğəmbər və
səhabələrini görmə şərəfinə nail olamayanlar üçün
nümunə götürüləcək zirvə şəxsiyyətlərdir. Çünki
Haqq dostları eynilə nurunu günəşdən alan ay
kimi, nəbəvi əxlaqın gözəlliklərini əks etdirən
aydın bir aynaya bənzəyirlər. Onların hal və
davranışlarını qəlbi riqqətlə seyr edənlər onların
aləmində nəbəvi əxlaqın zərif təcəllilərini mü şa -
hidə edərlər.

Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir gün səha -
bələrinə:

“- Nəfsim qüdrət əlində olan Allaha and içirəm
ki, bir-birinizə mərhəmət etmədikcə cənnətə girə
bilməzsiniz.” buyurmuşdu.

Əshabi-kiram:
“- Ya Rəsulallah! Hamımız mərhəmətliyik.”

Dedikdə Allah Rəsulu (s.ə.s):
“- (Mənim nəzərdə tutduğum) mərhəmət sizin

başa düşdüyünüz kimi yalnız birbirinizə olan mər -
həmət deyil. Əksinə, bütün məxluqata şamil olan

mərhəmətdir, bütün məxluqatı bürüyən mər -
həmət!..” buyurdu. (Hakim, IV, 185/7310)

Məhz belə bir nəbəvi əxlaqla əxlaqlanan
Həzrət Ömər (r.ə): “Dəclə sahilində bir qoyun
suya düşüb boğulsa, ilahi ədalət bunun hesabını
Ömərdən soruşar.” düşüncəsiylə vicdanını hesaba
çəkərdi.

İslam tarixində beşinci raşid xəlifə sayılan
Ömər bin Əbdüləziz də daim bu məsuliyyət na ra -
hat lığı içində idi. Ümmət içindəki kasıbların,
qəribələrin, kimsəsizlərin, dərman tapa bilməyən
xəstələrin, haqqını axtara bilməyən məzlumların
köməyinə yetişə bilmədiyi təqdirdə Rəbbinin bun-
dan ötrü onu hesaba çəkməsindən və Rəsulullahın
inciməsindən narahat olaraq gözyaşlarına hakim
ola bilməzdi.

Məhz nəbəvi əxlaq ilə əxlaqlanan bir könül

insanı özünü qəlbinin çata bildiyi hər yerdə məsul
hiss edər, möhtacların imdadına tələsər, şəfqət və
mərhəmət saçar.

TƏSƏVVÜF: Paklaşmaqdır. Allahdan uzaq -
laş dıran hər şeydən çəkinərək təqvaya nail ola
bilmə yoludur. Nəfsə qarşı sülhü olmayan bir
cəngdir. Çünki nəfs ancaq böyük cihad ilə tərbiyə
edilə bilən, sirlərlə dolu bir gücdür.

Həqiqətən nəfs iki uclu bir bıçaq kimidir; onun
tərbiyəsi xüsusunda laqeydlik göstərilsə, mənəvi
həyata zəhər saçar. Lakin tərbiyə edildikdə də

İslam tarixində beşinci raşid xəlifə sayılan
Ömər bin Əbdüləziz də daim bu məsuliyyət na -
ra hat lığı içində idi. Ümmət içindəki kasıbların,
qəribələrin, kimsəsizlərin, dərman tapa bil -
məyən xəstələrin, haqqını axtara bilməyən
məzlumların köməyinə yetişə bilmədiyi təqdirdə
Rəbbinin bundan ötrü onu hesaba çəkməsindən
və Rəsulullahın inciməsindən narahat olaraq
gözyaşlarına hakim ola bilməzdi.
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Haqqa vüslət yolunda qulun ən qüvvətli miniyi
olar.

Nəfs təzkiyəsi əhəmiyyət və çətinliyinə görə
“böyük cihad” sayılmışdır. Bu fikri də Rəsulullah
(s.ə.s) çox çətinliklə keçən Təbuk Səfərindən
qayıdarkən ifadə etmişdir. Hansı ki, bu səfərdə
əshabi-kiram, min kilometr gedib, geri qayıtmışdı.
Səfərdə aclıq, susuzluq kimi bir çox məh ru miy -
yətlər çəkilmişdi. Səhabələrin görünüşü dəyişmiş,
saç-saqqalları bir-birinə qarışmışdı. Dəriləri sü -
müklərinə yapışmışdı. Əshabi-kiram bu vəziy yət -
də ikən Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s):

“- İndi kiçik cihaddan ən böyük cihada; nəfsin
istəkləri ilə mücahidəyə qayı -
dırıq!" buyurdu. (Süyuti, Camius-Sa -

ğir, II, 73)

Təsəvvüf də Rəsulullahın
təz kiyə və tərbiyəsi nəticəsində
əshabi-kiramın nail olduğu mə -
nəvi mərtəbədən nəsib lən məyi
hədəfləyən ülvi bir sə fər dir.
Həz rət Peyğəmbərə varis olmuş
gerçək mürəbbilərin əlin də
nəfsin tərbiyə, qəlbin təzkiyə
edildiyi mənəvi bir məktəbdir.

T Ə S Ə V V Ü F : “ İ m a n ” ı
“ehsan” kimi uca bir mərtəbəyə
yüksəltməyin baş qa adıdır.
“…Bilin ki, qəlblər (mö min lə -
rin ürəkləri) yalnız Allahı zikr
etməklə aram tapar!” (ər-Rad, 28)

ayə sinin gərəyincə, hər an Allah ilə bərabərliyin
şüur və idrakı içində olmaqdır.

TƏSƏVVÜF: Həyat və kainata qafilanə və
səthi bir nəzərlə deyil, sanki bir rentgen cihazıyla
baxırmış kimi dəruni nəzər etməkdir. Bu vəsiləylə
hər hadisənin iç üzünə, hikmətinə və pərdə ar xa -
sın dakı muradi-ilahiyyə diqqət kəsilən bir könül
dərinliyi qazanmaqdır.

TƏSƏVVÜF: Təslimiyyət bulağından doya-
doya içərək hər vaxt və məkanda Allahın təq di rin -
dən razı olmaq və Onunla dost qala bilmək
sənə tidir. Həyatın eniş-yoxuşları, dəyişən şərtləri
və sürprizləri qarşısında könül tarazlığını qoruyub
şikayət və sızlanmağı unutmaq məharətidir.

TƏSƏVVÜF: Bir zöhd təhsilidir. Əsl həyatın
axirət həyatı olduğunu idrakedərək fani və eqoist
arzulara könül bağlamaqdan xilas olmaqdır.

TƏSƏVVÜF: Mənəvi tərəqqidə müəyyən bir
yetkinlik səviyyəsinə çatmış möminlərin qayğıkeş
bir könüllə məxluqata yönələrək onların ehtiyac
və nöqsanlıqlarını aradan qaldırma məsuliyyətidir.
Xaliqin nəzəriylə məxluqata baxış tərzi qazan -
maq dır. Şəfqət və mərhəmətin vərdiş halına gəl -
məsi, Allah yolunda xidmətin bir həyat tərzinə
çev rilməsidir.

Həqiqətən təsəvvüfi tərbiyə ilə ruhən kamala
çatmış qullar öz təkamülləriylə kifayətlənməyib,
ətraflarında qurtaracaq başqa ruhlar axtararlar.
Möhtac və çarəsizlərin dərdi ilə dərinləşən kamil
möminlərin könüllərində sanki bir məhşər

yaşanar. Bu qəlbi yanğı onları Ya -
radandan ötrü yaradılanlara xidmət
eşqiylə bürüyər. Könüllər bir rəh -
mət dərgahına çevrilər.

XİDMƏT
Kamil bir imanın ən böyük

meyvəsi mərhəmət, onun tə za -
hürü isə “xidmət”dir. Kamil bir
mömin başda insan olmaq üzrə
məxluqatdan heç birinin səsli və
ya səssiz fəryadına biganə qala
bilməz. Allahı zikr edən bir qəl -
bin mərhəmət, fədakarlıq və xid -
mətdən heç bir nəsib al ma ması
düşünülə bilməz.

Məşhur deyimə görə: “Haq -
qa gedən yollar məxluqatın
nəfəslərinin sayı qədər çoxdur.”

Bu yolların ən feyzlilərindən biri də Yaradandan
ötrü yaradılanlara xidmətdir. Bunun üçündür ki,
bütün mürşidi-kamillər tələbələrinin tərbiyəsində
xidmət etməyi mühüm bir irəliləyiş vasitəsi olaraq
qəbul etmiş və: “Xidmət edən, him mətə nail olar.”
buyurmuşlar.

Haqq dostlarından Übeydullah Əhrar həzrətləri
belə buyurur:

“Ustadlarımız gələcəyindən ümidvar olduqları
kəsləri xidmət ilə məşğul edərdilər.”

Yenə Übeydullah Əhrar həzrətləri nail olduğu
mənəvi mərtəbənin xidmətin bərəkətindən qay -
naq landığını qeyd edərək -nemətə şükür edərək-
belə buyurur:

“Biz bu yoldakı məsafələri yalnız təsəvvüf
kitablarını oxuyaraq deyil, oxuduqlarımızı imkan
nisbətində tətbiq etmək və xalqa xidmətlə qət

TƏSƏVVÜF: Həyat və kainata qafilanə və səthi bir nəzərlə deyil, sanki bir rentgen cihazıyla
baxırmış kimi dəruni nəzər etməkdir. Bu vəsiləylə hər hadisənin iç üzünə, hikmətinə və pərdə ar xa -
sın dakı muradi-ilahiyyə diqqət kəsilən bir könül dərinliyi qazanmaqdır.

ugurjurnali@mail.ruUЬUR 26 SENTYABR-OKTYABR 2015



etdik. Hər kəsi bir yoldan apararlar, bizi də xidmət
yolundan apardılar.”

Digər tərəfdən təsəvvüfün qayəsi daxildən var -
lıq, mənlik, təkəbbür və xudbinliyi silib ataraq
“heçlik” və “yoxluq” halını idrak etdirməkdir.
Bunu təmin edən ən gözəl tərbiyə metodlarından
biri də xidmətdir.

Necə ki, Xalid Bağdadi həzrətləri elmdə
“Şəmsüş-Şumus”, yəni “Günəşlər Günəşi” adı ilə
məşhur olduğu bir zamanda dərgahına getdiyi Ab-
dullah Dəhləvi həzrətləri onu qarşılamağa belə
çıxmadı. Üstəlik onu dərgahın nə mehrabında, nə
də kürsüsündə vəzifələndirdi. Əvvəlcə ayaqyolu
təmizliyi xidmətinə verdi. Əziz
Mahmud Hüdayi həzrətləri də
Bursa qazısı ikən Üftadə həz -
rətlərinin dərgahında heçlik və
yoxluğa çata bilmək üçün bun-
lara bənzər mərhələlərdən keçdi.
Şah Nəqşbənd həzrətləri də
hacəgandan, yəni elm mü tə xəs -
sisi sayılan müəllimlərdən idi. O
da şeyxə bağlandığı ilk illərdə
yolların təmizliyi, xəstə heyvan-
lara baxmaq kimi xidmətlərlə
vəzifələndirilmişdi.

Bu mənəvi tərbiyəni pey ğəm -
bərlərin nümunəvi həyatlarında
da görürük. Peyğəmbərlərin de -
mək olar ki, hamısı çobanlıq et -
mişdir. Bu, həm bir təvazö təlimi,
həm məxluqatın hiss etdiklərini anlayıb mər -
həməti öyrənmə, həm də insanları sövq və idarə
etməyin ana meyarlarını qavrama mərhələsi idi.

Peyğəmbər varisi Haqq dostları da xidmət
vasitəsiylə tələbələrini həm tərbiyə edər, həm də
onları Haqqa yaxınlaşdırmağa səy göstərərlər. Bu
səbəblə “Təsəvvüf bir xidmət yoludur.” deyə
bilərik. Yəni təsəvvüf dərgaha, təkyəyə bağlanıb
sırf öz ruhunu təkamüldən ibarət bir həyat tərzi
deyil. Çünki təsəvvüf fərdiyyətçiliyi, eqoizmi,
nəfs planında yaşamağı rədd edib, qayğıkeş,
fədakar, xidmət əhli bir mömin olmağı təlim və
təlqin edir. Bu istiqamətiylə təsəvvüf nəfsini
məğlub etmə, özünə qalib gəlmə səyidir.

Bəzi təriqətlərin mənəvi təhsil üsullarından

olan “üzlət, xəlvət, inziva, çilə / ərbəin” kimi xalq-
dan uzaqlaşıb daxili aləmi inkişaf, ruhən paklaşma
və təfəkkürdə dərinləşmə fəaliyyətləri də, mü -
əyyən bir müddət üçündür və xarici aləmdəki
xidmətləri daha yetkin bir şəxsiyyətlə ifa edə
bilmənin qəlbi hazırlıq dövrüdür. Çünki bir soba
belə əvvəlcə özünü istilətmədən başqalarını üşü -
məkdən qurtara bilməz. Ayrıca, içi boş qabla
ehsan olmaz. Könül qabını mənəvi gözəlliklərlə
doldurmadan ediləcək bir ehsandan heç bir fayda
yoxdur. Könül feyzindən məhrum bir xidmət
həyatı bərəkətsiz olar. Üstəlik, belə hallar qaş dü -

zəl dərkən göz çıxarmağa da səbəb
ola bilər.

Nəhayət, təsəvvüf tərki-dün -
yalıq etmək deyil, könlünü bütün
məxluqatın dinclik tapdığı bir
rəhmət dərgahı halına gə tir mək -
dir. 

Əlindən və könlündən bütün
insanlığa, hətta heyvanat, nəbatat
və cəmadata rəhmət və mər -
həmət saça bilməkdir. 

Bu səbəblədir ki, təsəvvüf
insanın əbədi qurtuluşunun baş -
qalarının da qurtuluşuna xidmət
və himmət etməkdən keçdiyini
könüllərə nəqş etməyə çalışır.

Bu barədə mərhum atam
Musa Əfəndi (k.s) belə bu yu rar -

dı:
“Bizim yolumuz ətalət və tənbəlliklə bir kənara

çəkilmə yolu deyil. Əksinə əshabi- ki ra mın yo -
ludur... Gecə-gündüz xidmət yoludur. Biz sevə-sevə
həm evradımızı icra edər, həm söh bətlərimizi edər,
həm də cəmiyyətə xidmət xüsusunda əlimizdən
gələn səyi göstərərik.”

(Sadiq Danə, Altınoluk Söhbətləri, c. 5, s. 40)

Haqq-Təala hər birimizə Quran və Sünnə
istiqamətində ömür sürməyi nəsib etsin. Gözəl
dinimiz Islamı dar və dayaz bir dünyagörüşüylə
deyil; elm, əməl və təqva bütünlüyü içində an -
lamağı və yaşamağı hamımıza ehsan etsin. Ürək -
lərimizi içində bütün məxluqatın hüzur və sükunət
tapdığı bir rəhmət dərgahı etsin…

Amin!

“Bizim yolumuz ətalət və tənbəlliklə bir kənara çəkilmə yolu deyil. Əksinə əshabi- ki ra mın yo -
ludur... Gecə-gündüz xidmət yoludur. Biz sevə-sevə həm evradımızı icra edər, həm söh bətlərimizi
edər, həm də cəmiyyətə xidmət xüsusunda əlimizdən gələn səyi göstərərik.”
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N
emət, faydalı şey deməkdir. Şükür
isə, bütün nemətləri İslamiyyətə uy -
ğun olaraq istifadə etmək deməkdir.

Allah-təalanın rizasına, sevgisinə nail olmaqdan
daha böyük bir nemət olmaz. Allah nemətlərini
istədiyinə ehsan edər çünki O, bir çox nemət
ehsan edicidir. Axirətdə Cənnətə gedəcək olan-
lar, dünyada, dərd, bəla çəkməsələr, Cənnət
nemətinin qiymətini anlaya bilməz. Aclıq
çəkməyən, yeməyin ləzzətini
anlaya bilməz, əziyyət çək mə -
yən də, rahatlığın qiymətini
bil məzdi. Cahil kimsələr də,
elmin, alimin və övliyanın qiy -
mətini anlaya bilməz.

Vaxtilə bir gənc, Allah
adam larını, övliya, elm bil mə -
di yi, anlamadığı üçün inkar
edər, onları qəbul etməz. Bir
gün Zünnun-u Mısri həzrətləri,
bu cavanla qarşılaşır və bu
gəncə üzüyünü verib;

Bunu bazara apar, bir qızıla
sat deyər. Gənc üzüyü götürüb,
bazara aparır. Bazarda bir gü -
müş dən artıq qiymət verən ol -
ma dığından. Gənc geri gəlib
vəziyyəti danışanda, Zünnun-u
Mısri həzrətləri;

İndi də bu üzüyü zərgərlərə apar, görək nə
verirlər? Gənc üzüyü zərgərlərə aparır və onlar
üzüyə min qızıl qiymət verirlər. Gənc geri dönüb
vəziyyəti xəbər verincə Zünnun-u Mısri həz rət -
ləri, gəncə qayıdıb;

Sənin Allahın öz sevimli bəndələrini anla-
maqda elmin, bazarların bu üzüyün qiymətini
bilməmələri və ona görə qiymət vermələri ki -
midir, buyurur. Gənc bu söz üzərinə tövbə edərək
ürəyindən o inkarı təyin və Allah adamlarına mə -
həb bət etməyə başlayır.

Nəticə olaraq, insanların qovuşduğu hər
nemət, Allaha qarşı iman etməyin nəticəsində,
Onun mərhəməti və sovqatıdır. İnsanlara gələn

hər müsibət və fəlakət də, uca
Allahı inkar etməyin, qəzəbin,
nifrətin və düşmənçiliyin nə ti -
cə sidir. Allah təala bütün in-
sanlara, sayılmayacaq qədər
çox nemət, yaxşılıq vermişdir.
İman, elm, səhhət, mal, övlad,
bö yük nemətlərdir. Allahın
ver diyi nemətə şükr etmək, ne -
mə tin dəyərini bilmək la zım -
dır. Nemətin qiyməti məlum
olmadığı halda, o nemətin bə -
rə kəti əldən gedər. Bu kimi xü-
suslara riayət edərək nemətə
şükür etməli, bərəkətinin bol lu -
ğu ilə sevinməli və kasıblara da
əl uzatmalıyıq. 

İbrahimin Surəsinin 7-ci
ayə  sində tərcümə olaraq buyu-

rulur ki:
“Nemətlərimin qiymətini bilib, şükr

etsəniz, yəni əmr etdiyim kimi istifadə etsəniz,
onları artırıram. Qiymətlərini bilməsəniz,
bunları bəyənməsəniz, əlinizdən alıb, şiddətli
əzab edərəm”.

Elsevər Əhmədov

elseverahmedov88@gmail.com
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“Nemətlərimin qiymətini bilib, şükr etsəniz, yəni əmr etdiyim kimi istifadə
etsəniz, onları artırıram. Qiymətlərini bilməsəniz, bunları bəyənməsəniz, əlinizdən
alıb, şiddətli əzab edərəm”.  (İbrahim 7)

Allah təala bütün insanlara,
sayılmayacaq qədər çox ne -
mət, yaxşılıq vermişdir. İman,
elm, səhhət, mal, övlad, böyük
nemətlərdir. Allahın verdiyi ne -
mətə şükr etmək, nemətin də -
yərini bilmək lazımdır. Ne mətin
qiyməti məlum olmadığı halda,
o nemətin bərəkəti əldən gedər. 

HƏR ŞEYİN 
QİYMƏTİNİ, ƏHLİ BİLƏR



S
ultan III Səlim zamanında doğruluğu ilə
məşhur olan bir alimi qazı təyin etmək
istəyirlər. Amma bu adamın ayağına gey-

diyi çarıqlar yoxsulluq səbəbi ilə köhnə və yamaqlı
idi.

Bəzi adamlar:
“Ayağına geyməyə ayaqqabısı olmayan bir

adamı qazı vəzifəsinə gətirmək düzgün deyil”,
deyərək  yoxsul adamın bu vəzifəyə gəlməsinə mane
olmağa çalışdılar.

Bu etirazları eşidən yoxsul alim, onlara bu cavabı
verdi:

“Biz hökmləri ayağımızla deyil, başımızla
verəcəyik.”

Qurtuluşa çağırsalar!
Rəbi b. Heysəm qoca vaxtında iflic olmuşdu. Bu

halıyla iki nəfərin yardımıyla məhəllə məscidinə
gedib-gəlirdi. Dostları onu bu halda görüncə:

- Ey Rəbi! Allah sənə rüxsət verib. Olmazmı
namazını evdə qılasan, belə əziyyət çəkməyəsən!

Rəbi isə onlara belə cavab verdi:
- Sizin dediyiniz doğrudur. Ancaq mən hər

namaz vaxtı müəzzinin, “Hayyə aləl-fəlah!” “haydı
qurtuluşa!” deyərək çağırdığını eşidirəm. Adam
qurtuluşa çağırıldığını eşitsə sürünə-sürünə də olsa
getməzmi?

Dünyaya ibrət gözü ilə baxmaq.
Xatəm-u Əsam (rəh.a)-ə bəzi adamlar:
Biz dünyaya ibrət gözü ilə baxanlardan nə zaman

və necə ola bilərik? Demişdilər. O da belə cavab
verdi:

-Dünyada hər şeyin xarab, hər kəsin də gedəcəyi
yerin turab(torpaq) olacağını düşündüyünüz vaxt. 

Hicrət
Səhl b. Abdullah belə demişdir:
- Hicrət qiyamətə qədər davam edəcək bir fərzdir.
Hicrət cəhalətdən elmə, Allahı unutmaqdan

zikrə, üsyandan itaətə, günahdan tövbəyə gedən,
sonsuz bir yoldur. 

Halalın hesabı, haramın cəzası var.
Vəki b Cərrahdan soruşdular:
- Niyə nəfsini dünya nemətlərindən və ləz zət -

lərindən bu qədər məhrum edirsən?
Belə cavab verdi:
- Nə edə bilərəm ki, hər halalın hesabı, hər ha ra -

mın da cəzası var…
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İBRƏT İSTƏYƏN VARMI? 

Bəzi adamlar:
“Ayağına geyməyə ayaqqabısı olmayan bir

adamı qazı vəzifəsinə gətirmək düzgün
deyil”, deyərək  yoxsul adamın bu vəzifəyə
gəlməsinə mane olmağa çalışdılar.
Bu etirazları eşidən yoxsul alim, onlara bu
cavabı verdi:

“Biz hökmləri ayağımızla deyil, başımızla
verəcəyik.”

Kamran MƏMMƏDOV



1
915-ci ildə qəhrəman Türk ordusu Ça -
naq qala savaşında zəfər qazanana kimi
mən elə zənn edirdim ki,

Tanrı da ingilislərdəndir.                                      
Mahatma Qandi
Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur;
“O Allah ki, göylərin və yerin hökmü (səl tə -

nəti) Onundur. O (Özünə) heç bir övlad gö tür -
məmişdir; mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O,
hər şeyi yaratmış və onu (onun nə cür ola ca -
ğını) təqdir (əzəldən müəyyən) etmişdir.
(Müşriklər isə) Onu qoyub heç bir şey yarada
bilməyən, əksinə, özləri yaradılan, özlərinə nə
bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən, diriltməyə,
öldürməyə, həyat verməyə və (öləndən sonra
qiyamət günü) yenidən diriltməyə gücləri
çatmayanları (bütləri) özlərinə tanrılar qəbul
etdilər”. ( Furqan 2,3)

Aləmlərin Rəbbi olan
və ilahlıq əndişəsinin
dün yada verdiyi müdhiş
sərxoşluq halından göz -
ləri bulananlara – “Şüb -
hə siz ki, Allahdan (c.c)
qeyri ibadət etdiyiniz
bütlər heç bir milçək də
yarada bil məz lər, - lap
hamısı bunun üçün bir
yerə yığışsa be lə” 

(Həcc 73) deyə mü ra ci -
ət edərək onları ilahlara
təzim bə la sından qo ru -
yan Uca Allaha şükürlər
olsun. Aləm lərə rəhmət
olaraq gön dərilən və bü -
tün insanlara örnək ola-
caq ölçüdə  əllərini açıb:-
İlahi əgər mənə qarşı

qərəzli deyilsənsə çəkdiyim çətinliklərə, bəlalara
heç əhəmiyyət vermərəm. Fəqət Sənin lütfün və
eh sanın mənim üçün daha genişdir. İlahi, qə zə -
binə uğramaqdan, rizasızlığına düçar olmaqdan
Sənin nurlu vəchinə sığınıram. İlahi, sən razı ol-
uncaya qədər əfvini diləyirəm. Bütün qüvvət, hər
qüdrət ancaq Səndəndir, ya Rəbbi. ( İbn Hişam
11 30) deyərək Uca Allahı (c.c) haqqı ilə tanıma
el mini durmadan təbliğ edən  Hz. Məhəmməd
əleyhissalama salam olsun.

Axirət aləminin inkarı üzərində qurulan dün -
yə vi təfəkkür tərzi ilahi əmrlərdən uzaq qalan
bəşər övladlarının üzərində azdırıcı rolunu  əv -
vəl lər olduğu kimi indi daha böyük vüsətlə
oynamaqdadır. Uca Yaradanı tanıma elmindən
bilərək və ya bilmədən məhrum edilən bəşər
övladının ilahlar aləminə meylini hardasa təbii
qarşılamaq lazımdır. Çünki fitri istəklərin döv -

rəyə girməsi ilə in san -
ların Uca Yaradana doğru
deyil, yanlış ilahlar alə -
minə yönəldilməsi bəşəri
vicdanlara sağalması ol -
duqca çətin olan cəhalət
yaraları vurmaqdadır. Al -
lah Rəsulu kimi müs təsna
bir şəxsiyyət, bir olan Al-
laha itaət dininin ağıl al -
maz dürüstlüyü, zəkası,
ağlı və mənəvi nüfuzu ilə
təbliğ etməsinə baxma-
yaraq peyğəmbərliyinin
ilk 10 ili ərzində təx mi -
nən 10-a yaxın insanı bu
vahiməli aləmin əsa rə tin -
dən qurtara bilmişdir.
Çün ki nəfsin və dünya is -
tək lərinin münbit əra zi -

BÜTLƏR ALƏMİNIN
VAHİMƏSİ    

Mübariz Əlioğlu
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lər də yetişərək köklər buraxan ilahlıq iddiasını yox
etmək olduqca çətin bir məşğuliyyətdir. Lakin yenə
də insanlıq üçün bu bəladan çıxış yollarını  mübarək
ömrü ilə sərgiləmiş olan Allah Rəsulu istər dünyaya,
istərsədə axirətə aid məqamlardakı davranış mə də -
niy yəti ilə ilahlaşma vahiməsindən qurtulmanın
mümkün olduğunu nümayiş etdirmişdir. Merac
səfərində bütün aləmlərin sakinlərinin Rəsulullahın
diqqətini çəkmə çalışmaları nəticəsiz qalmışdır. Uca
Rəbbimiz Rəsulunun Şəxsinə olan müstəsna yö nə li -
şi ni belə xatırlayır; -Göz nə (sağa-sola) yayındı, nə
də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi gördü). And
olsun ki, (Peyğəmbər) öz Rəbbinin ən böyük qüdrət
nişanələrindən (möcüzələrindən) bir qismini (Bey -
tül-məmuru, Sidrətül-müntəhanı, Cənnəti, Cə hən -
nəmi, Rəfrəfi, altı yüz qanadı olan Cəbrailin həqiqi
surətini və i. a.) gördü. (Nəcm 17,18) Ayələrin ar -
dınca Uca Allah (c.c) İlahlıq sevdasına tutulanlara,
insanliq sərmayəsini zay edənlərə yönələrək bunları
söyləyir: 

“(Ey müşriklər!) Bir deyin görək (sizin ibadət
etdiyiniz) Lat və Uzza nəyə qadir dir lər?!”(Nəcm 19)

Heç kimin görmədiyi əziyyətlərə sinə gərən Allah

Rəsulunun tövhid mücadiləsi olduqca ağır fiziki və
mənəvi şəraitdə cərəyan edən ibrətverici həyat
hadisələrinin toplusundan ibarət olmuşdur. Bu yolda
Rəbbimizin uyğun gördüyü hər bir şəraiti, hər bir anı
məhsuldar şəkildə dəyərləndirən Allah Rəsulu,
bununla ümmətini Qiyamətə kimi ilahlar aləminin
qorxunc qaranlıqlarından qurtarmağa qadir olan mis-
ilsiz bir sünnə əmanəti qoyub getmişdir. Muaz bin
Cəbəlin nəql etdiyinə görə Hz.Peyğəmbər ilə ara la -
rında bu dialoq baş vermişdi:

Rəsulullah: “Allahın qulları üzərindəki haqqı nə -
dir?”,-deyə soruşdu. Muaz:

"Allah və Elçisi daha yaxşı bilir",- cavabını verdi.
Rəsulullah (s.ə.s):

"Allahın qulları üzərindəki haqqı, Ona ibadət
etmələri və heç bir şeyi ona şərik qoşmamalarıdır",-
buyurdu. Sonra

"Allaha ibadət edib ona ortaq qoşmayan qulların
Onun üzərindəki haqlarını nə olduğunu bilir sən -
mi?",-deyə soruşdu, Muaz yenə:

"Allah və Elçisi daha yaxşı bilir",-cavabını verdi.
Rəsulullah:  "Onların Allah üzərindəki haqqı

onları cənnətə qoymasıdır",- buyurdu. Bunun üzə ri -
nə Muaz:

"Ya Rəsulallah! İnsanlara gedib bunu müj də lə yi -
m mi?",-sualını verdi.

"Xeyr! Qoy (saleh) əməl işləsinlər",- buyurdu.
(Məcmauz-zəvaid, 1/50).

Təkfir və fitnə əlamətlərinin tüğyan etdiyi zaman
kəsimlərində olduqca məsuliyyətli bir davranış
mədəniyyətinə sahib çıxmamızı tələb edən Allah
Rəsulu bir başqa hədisində bunları söyləmişdir:
Rəvayətə görə Rəsulullah bir gün namaz qıl dır -
dıqdan sonra camaatdan biri Malik bin Dühşüm adlı
sahabənin harada olduğunu soruşmuş, oradakılardan
birinə də Dühşümün Allah və Rəsulunu sevməyən
bir münafiq olduğunu söyləmişdir. Bunu eşidən
Rəsulullah bu qarşılığı vermişdir: -Elə danışma !
Onun Lə İləhə İllallah dediyini duymadınmı? O, belə
söyləyərək Allahın rizasını ümid edir. Allah-Təala
özünün rizasını diləyərək Lə İləhə İllallah deyənlərə
cəhənnəmi haram qılmışdır.

(Buxari Salət 45-46, Müslim İman 54-55)
“Şübhəsiz ki: “Allah Məryəm oğlu Məsihdir!” –

deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsih (İsa) belə
demişdi: “Ey İsrail oğulları! Mənim də, sizin də
Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin! Allaha şərik
qoşana Allah, şübhəsiz ki, Cənnəti haram edər.
Onun düşəcəyi yer Cəhənnəmdir. Zalımların heç
bir köməkçisi yoxdur!” (Maidə 72) – deyərək qul la -
rına Rəsulunun dili ilə xəbərdar edən Uca Allah bizi
ilahlar aləminin vahiməli qaranlığından qurtulmağa
səsləyir. 
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Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur;
“O Allah ki, göylərin və yerin hökmü (səl tə -

nəti) Onundur. O (Özünə) heç bir övlad gö tür -
məmişdir; mülkündə heç bir şəriki yoxdur. O,
hər şeyi yaratmış və onu (onun nə cür ola ca -
ğını) təqdir (əzəldən müəyyən) etmişdir.
(Müşriklər isə) Onu qoyub heç bir şey yarada
bilməyən, əksinə, özləri yaradılan, özlərinə nə
bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən, diriltməyə,
öldürməyə, həyat verməyə və (öləndən sonra
qiyamət günü) yenidən diriltməyə gücləri
çatmayanları (bütləri) özlərinə tanrılar qəbul
etdilər”. ( Furqan 2,3)



AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ
XALQ ƏDƏBIYYATINDA

DİNİ MOTİVLƏR

“Rəsul əleyhissalam zamanında Boyat
boyundan Qorqud ata deyərlər, bir ər
qopdu...”

Bu kiçik yazını ilk dəfə təxminən 1300 il bun-
dan əvvəl qələmə alınmış Azərbaycan milli mə -
dəniyyətinin, eləcə də türkdilli xalqların müş tərək
abidəsi olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarının
ilk cümləsi ilə başlamağım heç də təsadüfi deyil.
Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının babası
sayılan və yüz illəri aşaraq bugünümüzə gəlib
çatan dastanın ilk cümləsindən əcdadımızın İslam
dininə bağlılığı ifadə edilir.

İslam dininin Ərəbistan yarımadası hüdud la -
rını aşaraq Yaxın və Orta Şərq ölkələrində sürətlə
yayılması Azərbaycandan da yan keçməmişdi.
İslam dininin Azərbaycanda yenicə təşəkkül
tapdığı bir dövrdə formalaşan “Dədə Qorqud”
dastanlarını vərəqlədikcə dini dəyərlərin milli
dəyərlərə qarışdığının, qədim türk inanclarının
İslam inanclarına qovuşduğunun şahidi oluruq.
Türkdilli xalqların mifoloji elementlərinin də
qorunub saxlandığı (“Qurd üzü mübarəkdir”,
“Qaba ağacın qurumasın” və s. ifadələr, Basatı
me şədə aslanın əmizdirib böyütməsi və s.) bu da-
standa İslam dininin ünsürləri də yetərincədir.

Dastanın müqəddiməsində ozanlar ozanı Dədə
Qorqud: “Qadınlar dörd dürlüdür”, deyir. Bu qa -
dın ların ən üstününün, evin dayağı olanının Həz -
rət Aişə və Həzrət Fatimə soyundan olduğunu
söyləyir...

Dastanda keçən “Qonşu haqqı-tanrı haqqı”
deyimi “Kim Allaha və axirətə inanırsa,
qonşusuna yaxşılıq etsin.” hədisi ilə mənaca üst-
üs tə düşmürmü?!

“Dirsə xanın oğlu Buğac” boyunda atası tə -
rə findən yaralanan Buğac boz atlı Xızırın yarasını
üç dəfə sığıdığını və ona bu yaradan öl mə yə -
cəyini söylədiyini anasına bildirir.

Kəhf surəsinin 65-82-ci ayələrində adı
çəkilmədən  zikr edilən zatın Xızır olduğu Rə su -
lul lah (s.ə.s)-in hədisləri ilə sabitləşib.

İmam Cəfəri Sadiqdən gələn bir rəvayətə görə
dirilik suyu axtarmağa çıxan Zülqərneynlə bə ra -
bər Xızır (ə.s) da gedir. Suyu Xızır (ə.s) tapıb içir.
Zülqərneynsə suyu tapmır. Digər bir rəvayətə
görə dörd diri saleh bəndədən biri də Xızır (ə.s)-
dır. (Ətraflı məlumat üçün bax: Kütübi-Sittə, XII
cild, səh 367-368. Akçağ Yayınları, Ankara 1995
) XVI əsrdə formalaşdığı ehtimal olunan “Aşıq
Qərib” dastanında da Aşıq Qəribə kömək edən,
onu sevgilisi Şahsənəmə çatdıran Xızır (ə.s)-dır.

12 boydan ibarət olan “Kitabi Dədə Qorqud”
dastanında oğuzların gündəlik məişətindən, ya -
del lilərə qarşı apardıqları mübarizədən bəhs edilir.
Real həyat hadisələri təsvir olunur. Ancaq 2
boyda bu ənənə pozulur. Əgər “Basatın Təpəgözü
öldürməsi” boyunda türk mifologiyası, türk əsatir
üstürləri nə qədər qabarıq verilibsə, “Duxa oğlu
Dəli Domrul” boyunda dini motivlər daha çox
üstünlük təşkil edir. Adı çəkilən boyda Allah-
Təalanın sifətləri vəsf edilir, onun qüdrət və əzə -
mə tindən, möminlərin qəlbində özünə yer
et məsindən poetik şəkildə məlumat verilir:

Ucalardan ucasan
Kimsə bilməz necəsən.
Görklü tanrı,
Neçə cahillər səni
Göydə arar, yerdə istər.
Sən xud möminlər könlündəsən
Daim tutan cəbbar tanrı,
Baqi qalan səttar tanrı.
Əlbəttə, kiçik bir yazıda möhtəşəm bir mənəvi

abidə olan “Kitabi Dədə Qorqud”dakı İslam dini
ilə bağlı ifadə və fikirləri açıqlamaq fikrində dey-
ilik. Məqsəd ancaq Azərbaycan şifahi xalq ədə -
biy yatının müxtəlif janrlarında öz əksini tapmış
Quran ayələri və hədislərin əcdadlarımız tərə fin -
dən necə mənimsənilməsi, qavranılması və islami
bilikləri haqqında azacıq məlumat verməkdir.

Böyük hikmətlərin, xalq müdrikliyinin ümu -
mi ləşdirilmiş bədii ifadəsi olan atalar sözləri yı ğ -
cam ibrətamiz məzmunu ilə şifahi xalq
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ədəbiyyatının digər janrlarından fərqlənir və bu
yığcamlıq və hikmət dolu məzmununa görə atalar
sözlərinin gündəlik həyatımızda ən çox müraciət et-
diyimiz janr olduğunu mübaliğəsiz olaraq deyə
bilərik. Xalq təfəkkürünün bariz nümunəsi olan ata-
lar sözlərinə diqqətlə yanaşsaq onlarla, yüzlərlə ata-
lar sözlərinin bu və ya digər dərəcədə Quran ayələri
və hədislərlə üst-üstə düşdüyünün şahidi ola bilərik.
Bu cür atalar sözlərindəki oxşarlıq ata-babalarımızın
yüksək dini savadından, ərəb dilini mükəmməl
bilməyindən xəbər verir. Hər şeyə həssaslıqla ya na -
şan babalarımız Quranın əzəmətini, Quran mətninə
müdaxilənin insan gücü fövqündə olduğunu yaxşı
bilirdi və məhz buna görə də XVI əsrin sonu, yaxud
XVII əsrin əvvəllərində başqa bir mənbədən kö çü -
rül düyü güman edilən “Hazı kitabi-oğuznamə” (Bu,
oğuznamə kitabıdır) sözləri ilə başlayan qədim ata-
lar sözlərimizin əlyazmasındakı ilk atalar sözündə
bu gerçəklik bir daha öz əksini tapır.

“Atalar sözü Qurana girməz, amma Quran
yanınca yalın-yalın yoluşur.” (Oğuznamə, səh 18) Yu -
xa rıda adı çəkilən kitabdakı atalar sözlərinin bir
neçəsinin dini paralellərini verməklə xalqımızın dini
bilikləri ilə oxucunu tanış etməyə çalışacağıq.

1. Balığı at dəryaya, balıq bilməsə də Xaliq bilər.
“Loğman” surəsinin 16-cı ayəsində buyurulur:

“(Loğman) dedi: “Oğlum, (dünyada gördüyün hər
hansı yaxşı, yaxud pis iş) bir xardal dənəsi ağır lı ğın -
da olsa da, bir qayanın (daşın) içində, yaxud göy -
lərdə və ya yerin təkində olsa da, Allah onu(qiyamət
günü) ortaya gətirər. Həqiqətən, Allah lətifdir, (hər
şeydən) xəbərdardır!”

2. Az sədəqə çox bəla sovar. (Oğuznamə, səh-48)
“Sizdən kim bir xurma ilə də olsa atəşdən qoruna

bilirsə, bunu etsin.” (Buxari, Zəkat, 109; Müslim, Zəkat,
66-67)

3. Mən nə vaxt ölürsəm, qiyamət o gün qopar.
(Oğuznamə, 71)

Ənəs (r.a)-dan belə rəvayət olunur: Bir nəfər
Rəsulullahdan qiyamətin nə vaxt qopacağını
soruşdu. O da bir müddət susduqdan sonra yanında
da yanan bir uşağı göstərərək dedi: “Bu yeniyetmə
qocalıb ölənə qədər qiyamətiniz qopacaqdır.” (Müs-
lim, Fitən, 138)

Başqa bir hədisində “insanın ölümü onun kiçik
qiyamətidir” deyən Allah Rəsulu bu hədislərdə hər
kəsin ölümünü həmin şəxs üçün “qiyamət” ad lan dı -
rır. Dünyanın əcəli olan qiyamətin vaxtı Allah tə rə -
find ən gizli saxlanılır, hifz olunur və o vaxtı
Al lahdan başqa heç kim bilməz. Şəxsi qiyamətimiz

olan bəşəri əcəl isə zaman etibarilə qismən də olsa,
məlumdur. Ona görə də qiyamətin qopacağından
dəhşətə düşən insan savab əməllər işləməyə çalışırsa,
bunu öz şəxsi qiyaməti qopmadan etməlidir.

4. Tamah olmasa, olmazdı tamu (cəhənnəm).
(Oğuznamə, 130)

“…(Allah tərəfindən) nəfsinin xəsisliyindən (ta -
mahından) qorunub saxlanılan kimsələr – məhz
onlar nicat tapıb səadətə (Cənnətə) qovuşanlardır!”
(əl-Həşr, 9) İnsanın fitrətində olan tamahdan qorunan
şəxslər cənnətlə müjdələnirsə, deməli, tamahın əsiri
olanlar bu səadətdən məhrum olacaqlar.

Quran ayələri və hədislərlə səsləşən yüzlərlə ata-
lar sözlərinin bir neçəsindən istifadə edərək
babalarımızın İslam əxlaqı ilə böyüdüyünü, İslam
qayda-qanunu ilə yaşadığını verməyə çalışdım.

Sovet hakimiyyəti illərində bizi inqilabdan əvvəl
Qafqazda savadsızlığın hökm  sürməsinə, elmin ol -
ma dığına inandırmağa çalışıblar. Lakin ədəbiyyat
nümunələrinə nəzər salanda bunun əksini görürük.
Savadsız adlandırılan babalarımızın dilindən süzülən
bu poetik misraları “Qədr” surəsinin dilimizə tər cü -
mə edilməsinə cəhd hesab etmək olar:

Aşıq min ayə dəyər,
Qaşın min ayə dəyər.
İl var bir günə dəyməz
Gün var min ayə dəyər.
“Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir.” (əl-

Qədr, 3) Uşaq olanda soyuq qış gecələrində sobanın
ətrafına yığışıb nənəmin nağıllarını dinləyərdik və
bütün nağıllar “Biri vardı, biri yoxdu, Allahdan
başqa heç kim yoxdu” cümləsi ilə başlayardı. Cəmi
9 sözdən ibarət olan bu cümlədə nənəm bizə Allahın
əzəli və əbədi olmasını təlqin edirdi. O zaman adını
da yaza bilməyən nənəm bəlkə də Hədid surəsinin
ilk ayələrini təkrarlayırdı:

“Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı
təqdis edib şəninə təriflər deməkdədir. O, yenilməz
qüvvət sahibi, hikmət sahibidir! Göylərin və yerin
hökmü Onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də
Odur. O, hər şeyə qadirdir! əvvəl də, axır da, zahir
də, batin də Odur. O, hər şeyi biləndir!”

(əl-Hədid, 1-3)

Nağıllar adətən “göydən üç alma düşdü” cüm -
lələri ilə qurtarır. Mən isə bu kiçik yazını həmin ifadə
ilə bitirmirəm, əksinə, “biri vardı, biri yox” sözləri
ilə bitirmək istəyirəm. Çünki Azərbaycan ədə biy -
yatında dini motivlərin araşdırılmasına hələ təzə-təzə
başlanır. 
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İnsanı yaradan, onlar üçün yer üzünü bütün ne -
mətləri ilə bəzəyən uca Allah, dünya de yi lən
keçici həyatı insanoğlu üçün məcburi məskən

etmişdir.
Dünyaya gəlmək insanın öz əlində olmadığı ki mi,

buranı tərk etmək də onun əlində deyildir. Bəzi in san-
lar həyatlarına son verə biləcəklərini dü şün sə lər də
belə deyildir. İki seçimsizlik arasında cüzi bir seçim
imkanına sahib olan insanın bu dünyaya niyə və
hardan gəldiyi və nə vaxt haraya gedəcəyi və sonu -
nun nə olacağı kimi suallar əsrlər boyu düşünən hər
kəsi məşğul etmişdir. İnsanın həmişə özünə so ruş -
duğu:

"Mən kiməm? Haradan gəldim? Niyə gəl dim və

haraya gedəcəyəm?" kimi suallara fi lo sofların və
digər mütəfəkkirlərin verdiyi müxtəlif cavabları
vardır. Ancaq bu suallara ən gözəl cavabı pey ğəm bər -
lər vermişdir. Çünki onlar, özləri ilə əmin-am an lıq
içində yaşayan, üsyan etməyən, verilənlə kifa yət -
lənən, şikayət etməyən, Allahın qanunlarına təslim
olan, ruh və bədən tarazlığı qura bilən, ağıl-elm-
hikmət xüsusiyyətlərinə sahib olan və insanlara
bunları öyrədərək isbat edən mükəmməl insanlardır.
Bir də bu suallara verilən cavablar bir-biri ilə tərs
düşməməli və insanın yaradılış məq sə di nə uyğun
olmalıdır. Bu vəziyyətin ən yaxşı nü munələri pey ğəm -
bərlərdir.

Peyğəmbərlərin bu suallara verdiyi cavablar qısaca
belədir: "Biz dünyaya Allah tərəfindən, Ona ibadət
etmək, yer üzünü yaxşılıq və gözəlliklərlə qurmaq
üçün gəldik. Dünya bizim için əbədi bir məskən yeri
olmayıb keçici bir istirahət məkanıdır." Se vimli pey -
ğəmbərimiz həzrəti Məhəmmədin (s.ə.s.) ifadəsi ilə,
bizim için dünya, səyahət edən in sanın istirahət etmək
üçün kölgələndiyi ağac altı kimidir.

Dünyaya göndərilişimizin əsas
məqsədi qulluq imtahınını yoxlamaq
üçündür. Bizim üçün dünya bir im-
tahan yeri olmaqdan başqa bir məna
ifadə etmir. İnsanların dünyada gör -
dükləri bütün işləri uşaq oyun caq la -
rının yaşına və ehtiyacına görə tərtib
edilmiş şəkillərindən başqa bir şey
deyildir. Beləki uca kitabımız, həyat
rəhbərimiz Quranın bir çox ayəsində

dünyanı oyun və əyləncə olaraq tərif edir. Bunun
yanında dünyanın, dünyada qazanılanların və
içindəkilərin keçici olduğunu ifadə edir. Mü səl man -
ların dünyaya bu gözlə baxmalarını istəyər. Böyük
türk şair və sufisi Yunis Əmrə də bir şerində dünyanın
və dünya malının keçici olduğunu aşa ğı da kı gözəl
misralarla ifadə edir:

Mal sahibi, mülk sahibi
Hanı bunun ilk sahibi
Mal da yalan, mülk də yalan
Var biraz da sən oyalan!
Dünya həyatının faniliyini vurgulayan Quran, bir

başqa dünyanın varlığına və əbədiliyinə sıx-sıx
diqqətimizi çəkir. Elə  ki, bu da axirət həyatıdır. Hət -

ta bu dünyada edilən, qazanılan hər şeyin fani ol -
duğunu, insana fayda verməyəcəyini, insanla bə ra bər
ancaq saleh əməllərinin qalacağını da yenə Qurandan
öyrənirik. Saleh əməl, əbədi olan axirət həyatı göz
önündə tutularaq edilən əməllərdir. Əsas xüsusiyyəti
Allahı və məxluqatı razı salması, və pis əməllərin
qarşısını alıb yaxşılığı əmr etməsidir.  

AXİRƏT  HƏYATININ VARLIĞI VƏ
LÜZUMLULUĞU

Bütün möhtəşəmliyi ilə bizi əhatə edən, ar xa sın -
dan qaçırdan və əldə etmək üçün hər şeyimizi fəda
etdirən bu dünya həyatının keçiciliyinə diqqətimizi
çəkən Quran bizi əbədi olan axirət həyatına is -
tiqamətləndirir. Bu həyatın nemətlərindən çox-çox
bəhs edir və axirətə inanmağı Allaha imanla bərabər
tutur.  Buna görə də dinimizdə axirət inancı iman
əsaslarından biridir və Quranda ən çox təkrarlanan üç
əsasdan biridir. Digərləri Allaha və Peyğəm bə r lərə
imandır. Yenə axirətə iman Allaha imanla bir lik də ən
çox zikr edilən bir iman əsasıdır. Axirətə inan mayan

bir kimsənin Müsəlman olması və
Müsəlman qalması mümkün dey-
ildir.

O zaman belə bir sual soruşa bi -
lərik: Axirət hə ya tı niyə vardır və nə
üçün lüzumludur?

Bu suala belə cavab verə bilərik:
1. Əbədiyyət duyğusu
Dünya həyatının keçici olması

axi rətin həm varlığının həm də
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lüzumluluğunun bir sübutudur. Dünya keçici isə
axirət əbədi olmalıdır. Çünki in sa nın psi xo lo gi ya sın -
da əbədiyyət duyğusu vardır. Bu na görə də heç kim
ölmək istəməz. İnsanlar əbə diyyət duyğusuna sahib
olmasa ehtiyac duyduğundan daha çoxunu top la -
yarmı?  Heç bu qədər dünyanın arxasından qaçarmı?
Heç bu qədər möhtəşəm saraylar, fabriklər qurarmı?
İnsanın əbəddiyyət duyğusunu ən yaxşı rahat edən
əbədi yaşamağı öyrədən axirət inancıdır. 

2. Ədalətin bərpa olması
Dünya imtahan yeri olduğu üçün, burada hər kəs

istədiyinə nail ola bilmir. Hər insana verilən qabi liy -
yət və nemət eyni deyildir. Buna görə də dünyada
haq lı haqqını tam olaraq əldə edə bilmir. Zalımların
zülmü altında əzilən milyonlarla insan var. Hətta çox
vaxt dünyada ədalət deyil zülüm hakimdir. Dünya
məhkəmələri və hüquqları nə qədər bitərəf olsa və
ya xudda belə olduqlarını iddia etsələr də, ədalət
lazım olduğu qədər özünə yer tapa bilmir. Halbuki
Allah zülmü və zalimləri sevmir və insanlara ədaləti
əmr edir. O zaman bütün haqsızlıqların hesabının ve -
ri ləcəyi, ədalətin yerini tutacağı bir başqa dünya
olmalıdır. Oranın da bir məhkəməsi və hakimi ol -
malıdır. Bizim inancımıza görə, bütün haq sız lıq la rın
hesabının veriləcəyi, məzlumların, haqqı ye yi lən -
lərin bu dünyada ala bilmədikləri haqlarını alacaqları
bir məhkəmə vardır. Bu məhkəmə axirət həyatında
qurulacaq böyük məhkəmə (məhkəmeyi-kübra),
hakimi isə hakimlər hakimi uca Allahdır. Orada
həqiqətdən başqa bir şey keçməz. Heç bir kimsə
hüququ və hakimi aldada bilməz. İlahi ədalətin təmin
edilməsi üçün axirət həyatı olmalıdır və vardır.
Amma insanlar bütün haqlarını axirətə həvalə et -
məmişdən əvvəl dünyada ala biləcəklərini al ma lı dır.
Birinin haqqı qəsb edilmişsə ondan mütləq ha lal lıq
almaq lazımdır.

İnsanların dünyadakı vəziyyətinə baxanda elə bil
biri tərəfindən senarisi yazılan filmin oyunçularını
xatırladır. Ölüm həqiqəti hər şeyin öz əllərində ol du -
ğu nu zənn edən insanların əslində heç bir şeyə güc -
lərinin çatmadığını  göstərir. Bu dünyada bir rol
xət rinə məzlum olan, istədiyi nemətə və imkana nail
ola bilməyənlər üçün axirət son dərəcə mühüm bir
ümid qapısıdır.

3. Məsuliyyət hissi
Axirət həyatının varlığı insanlara məsuliyyət hissi

aşılamak üçün çox-çox əhəmiyyətlidir. Görülən hər
işin bir gün hesabını verəcəyinə inanan insan ilə,
inanmayan arasında fərq çox böyükdür. Axirətə
inanan başqasına pislik edə bilməz və haqqını yeyə
bilməz. Malını öz əlinə keçirə bilməz. Çünki bun la -
rın hesabını verə bilməz. Axirətə inanmayanların isə
belə bir düşüncələri olmadığından onlar üçün həyat

ancaq dünya həyatıdır. Hər şey burada cərəyan edir.
Buna görə də güclərini itirməmək və məğlub olma-
maq üçün hər yola gedər, məqsədləri üçün getdikəri
yolu da məqbul hesab edərlər. Kainatın ən böyük
zalım və diktatorlarının durumu həmişə belə ol muş -
dur. Amma aqibətləri heç də yaşadıqları kimi ol -
mam ışdır. Şair bunu belə tərənnüm edir: 

Neçə padişahlar gəldi cahana
Nə Qaruna qaldı, nə də Firona
Bu xülasə edilənlər axirət inancının xüsu si yət lə -

ri ni və gözəlliklərini vəsf etmək üçündür. Bu xü su -
siy yətləri qazananların hakim olduğu bir cəmiyyət
tə bii ki, əmin-amanlıq, sükunət, sağlamlıq, yar dım -
laş ma cəhətindən daha inkişaf etmiş bir cəmiyyət
ola caqdır.

Dünya-axirət tarazlığı
Keçici və əbədi həyata hazırlıq yeri olaraq dün -

yanı, əbədi və dünyada əkilənlərin biçiləcəyi bir yer
ola raq axirəti yaradan uca Allah bu iki dünya ara sın -
da tarazlıq qurmağı əmr etmişdir. Dünyadakı ne mət -
lərdən və imkanlardan istifadəni halal qılan dinimiz,
axirət həyatını unutmamağı bizə xatırladır. Sevimli
Peyğəmbərimiz də "Heç ölməyəcəkmiş kimi bu dün -
ya üçün, sabah öləcəkmiş kimi axirət üçün" çalış ma -
mı zı tövsiyyə edərək çox gözəl bir dünya-axirət
ta razlığı təqdim edir.

Məhz Müsəlmanlar bu tarazlığı qura bildikləri
nis bətdə müvəffəq, xoşbəxt, qazanclı və digər in-
sanlara da nümunə olacaqlar. Bu tarazlığı itirənlər
isə, öz işlərində narahat, axirətdə isə uduzanlardan
olacaqlar.

Nəhayət bunu da ifadə etmək istəyirəm ki, bəzi
müsəlmanların vaxtaşırı olaraq axirət inancına tərs
davranışlar göstərdiyinə şahid oluruq. Gör dük lə ri mi -
zin qafilanə bir səhv olduğunu düşünmək istəyirik.
Bunun üçün də axirət inancının sıx sıx xa tır la dıl -
masında, yeni və canlı tutulmasında faydalı olacağını
fikirləşirik. Beləki uca kitabımız Qurana baxdığımız
vaxt digər inanc əsaslarına nisbətlə axirətə imanın
daha çox zikr edildiyini görürük. Fani olan bu həyata
qapılanların geyb həyatından bu şəkildə gafil
olmaları mümkün olduğu üçün Quran belə bir metod
verir. Çünki insan psixologiyası, gördüyünü gör mə -
di yinə, var olanı gələcəyə, nağdı nisyəyə dəyişməyə
daha meyillidir. Buna görə də müsəlman olaraq
daima axirətə hazır yaşamalı, hesabatını verə bil mə -
yəcəyimiz işlərə yanaşmamalı, haqq və huquqa
riayət etməli, axirət inancına sahip olmağın fərqini
göstərməli və bir-birimizə axirət həyatını xatır lat ma -
lı yıq. Axirətə inanan bizlər əməllərimizlə inamsız bir
görüntü versək, heç inanmayanlara necə nümunə
olarıq və onlardan nə qədər fərqimiz olar?!
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Dünya həyatının faniliyini vurgulayan Quran, bir başqa dünyanın varlığına və əbədiliyinə
sıx-sıx diqqətimizi çəkir. Elə  ki, bu da axirət həyatıdır. Hətta bu dünyada edilən, qazanılan hər
şeyin fani olduğunu, insana fayda verməyəcəyini, insanla bərabər ancaq saleh əməllərinin
qalacağını da yenə Qurandan öyrənirik. Saleh əməl, əbədi olan axirət həyatı göz önündə tutu-
laraq edilən əməllərdir. Əsas xüsusiyyəti Allahı və məxluqatı razı salması, və pis əməllərin
qarşısını alıb yaxşılığı əmr etməsidir.



Kişi-qadın, ata-ana
və uşaqlardan mey-
da na gələn ən kiçik

in san yığnağına ailə deyilir.
Ailələrin birləşməsindən millət
meydana gəlir. Bir millət üçün
ailənin dəyəri çox böyükdür.
Çünkü millətin təməli ailədir.
Ailələr xoşbəxt və hüzurlu
olar sa millət güclü və qüvvətli
olar. Ailənin təməli isə kişi və
qadındır. Ailə əvvəlcə bunlarla
qurulur. Peyğəmbər əfəndimiz
(s.ə.s) belə buyurmuşdur:

“Diqqət edin, sizin qa dın la rı -
nız üzərində, qadınlarınızın da
sizin üzərinizdə haqları var -
dır…”(Riyazüs salihin) 

Atanın, ananın və uşaqların
bir-birləri üzərində haqları
vardır. Ata xanımını və uşaq la -
rı nı ən gözəl bir şəkildə tərbiyə
edib ehtiyaclarını halalından
təmin edərək onları axirətə
hazırlamalıdır. Qadın həyat
yoldaşına  qarşı vəzifələrində
həssas davranmalı, evinə və
uşaqlarına sahib çıxmalıdır.
“Yuvanı quran dişi quşdur”
mə səlinin gərəyincə qənaətkar
olmalı, israfdan qaçınmalı və
hər  xüsusda fərasətlə hərəkət
et məlidir.

Kişi və xanımın birbirlərinə
qarşı vəzifələrindən bir neçəsi
bunlardır.

1) Hər şeydən əvvəl kişi ilə
xanım arasında qarşılıqlı sevgi
olmalıdır.

2) Kişi ailəsinin yeyəcək,
geyinəcək və digər ehti yac la -
rını qarşılamaq üçün çalışmalı,
qazancı halal olmalıdır.

3) Kişi ailəsinin dini və
əxlaqi vəzifələrini yərinə gətir -
mə sində köməkçi olmalı, ək sik -
lərini öyrətməyə çalış malıdır.

4) Qadın həyat yoldaşına
sev gi və hörmətlə bağlanmalı,

evi idarə etmədə və uşaqların
tərbiyəsində həyat yoldaşına
kö mək etməlidir.

5) Qadın tutumlu olmalı,
həyat yoldaşının qazandıqlarını
israf etməməli və evinə sahib
çıx malıdır.

6) Qadın, evinə, yuvasına
bağlı olmalı, namusunu ehtiy-
atla qorumalıdır. Peyğəmbər
əfəndimiz bu barədə belə bu -

yu rur: “Qadın, beş vaxt na ma -
zını qılar, Ramazan orucunu
tutar, namusunu qoruyar və
həyat yoldaşına itaət edərsə, o
qa dına: Hansı qapısından is -
tər sən cənnətə gir deyilər”.
Başqa bir hədisdə isə “Hər
hansı bir qadın, həyat yoldaşı
ondan razı olduğu halda vəfat
edərsə cən nətə girər.”

Bir gün səhabələrdən biri
Rəsulullah (s.ə.s)-ə  “ey
Allahın Rəsulu! Bizim uşaqlar
üzərində haqqımız olduğu kimi
onlarında bizim üzərimizdə
haqları var mı?” deyə
soruşduğunda belə
buyurmuşdur:

“Uşağın, atası üzərindəki
haqqı, atasının ona yazı
yazmağı, üzməyi, ox atmağı
öyrətməsi və ona halaldan
başqa ruzi yedirməməsidir.”
(Beyheqi,şuab 6,eli el-Mütteqi
16,443)

Bu mövzuda başqa
hədislər də var: “Uşağın ata
üzərindəki haqqı ona gözəl bir
ad qoyması, zamanı gəldikdə
evləndirməsi və ona yazı
yazmağı öyrətməsidir.” (Eli el-
Mütteqi16, 443)

Yavər Naibov
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Ailə fərdlərinin bir bir ləri
üzə rində dini və üxrəvi haq -
ları olduğu kimi birdə dün -
yəvi ehtiyaclar  vardır.
Qa dınlarımızın bizim üzə ri -
mi zdəki haqq və ehtiyacları
Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in də
buyurduğu kimi  yediyimiz ki -
mi yedirib geyindiyimiz səvi -
yədə geyindirmək üzlə rinə
vurmamaq, et dikləri işlərin
və özlərinin çirkin olduğunu
söyləməmək, bəd dua və təh -
rik etməməliyik. Bir hədisi
şəriflə mövzumuzu tamam-
layaq. 

Pey ğəm bərimiz (s.ə.s):
“Ha mınız çobansınız və ha mı nız
güddüklərinizdən me sul sunuz…
Kişi ailəsinin ço b anıdır və sü rü -
sündən məsuldur. Qadın ərinin,
evi nin çobanıdır və sü rü sün dən
məsuldur.”buyur muşdur. (Bu -
xari, vesaye,9; Müslim ,İmare,20)

AİLƏ HAQQI



“Həyatda hörmətə layiq bir yer qazan -
dırması və ona gözəl terbiyə vermesidir.” (bey-

heqi, şuab, 6, 417,402)

Ailə fərdlərinin birbirləri üzərində dini və
üxrəvi haqları olduğu kimi birdə dünyəvi
ehtiyaclar  vardır. Qadınlarımızın bizim üzə -
rimizdəki haqq və ehtiyacları Peyğəmbərimiz
(s.ə.s)-in də buyurduğu kimi  yediyimiz kimi
yedirib geyindiyimiz seviyədə geyindirmək
üzlərinə vurmamaq, etdikləri işlərin və
özlərinin çirkin olduğunu söyləməmək, bəd
dua və təhrik etməməliyik. Bir hədisi şəriflə
mövzumuzu tamamlayaq. Peyğəmbərimiz
(s.ə.s): “Hamınız çobansınız və hamınız güd -
dük lərinizdən mesulsunuz… Kişi ailəsinin ço -
banıdır və sürüsündən məsuldur. Qadın
əri nin, evinin çobanıdır və sürüsündən mə sul -
dur.” buyurmuşdur. (Buxari, vesaye,9; Müslim

,İmare,20)

XANIMLARIMIZA NECƏ 
DAVRANMALIYIQ
Evindən çıxarkən xanımına ALLAHA

əma nət ol deyərək çıx. Onun könlünü xoş tut.
Pəncərələrdən yolunu gözlətmə. Evə vaxtında
qayıt. Bayırda yediyindən içtiyindən evinə də
gətir. Xanımının qüsurlarını başqalarına da -
nış  ma. Gözəlliklərini an. Evini xərcliksiz bu-
rax ma, onları heç kimə möhtac etmə. İş
hə yatının sıxıntı və yorğunluğunu evində bəlli

etmə ki, evdə sevinc olsun. Toya və ya gə zin -
tiyə getdiyində mümkün qədər xanımını da
apar. Evinə gəldiyində salamla və gü lərüzlə
gir ki, ev əhli sənin gəldiyinə sevinsin. Evini
Quransız kitabsız və namazsız buraxma.
Səhər namazına qalxdığında ev əhlini də
qaldır ki, gün ərzində rəhmət və bərəkət si -
zinlə olsun. Qoçaq və qısqanc ol. Ancaq evini
və evdəkiləri ehmal etmə. Ayıb və qüsurları
tutmaqla məşğul olma. İnsafla hərəkət et.
Xanımının gücü çatmayacağı işləri ondan
göz ləmə. Ehtiyac olsa ev işlərində ona kömək
et. Qərarlarında xanımının da fikirlərini
nəzərə almağı unutma. Gözlənmədik vaxt-
larda sürpriz hədiyyələrlə sevindirməyi də bil.
Dünya evinə girmək dünyaya qapılmaq deyil.
Heç zaman axirətini unutma. Axirətini dü şü -
nə rək hərəkət edən insan dünyada da qa zan -
mış insanlardan olar. Qazancını halal yoldan
təmin et. Bunu bil ki, az olan halal qazanc çox
olan haram qazancdan xeyirlidir. Haram
loxma yemə, xanımına və uşaqlarınada ye dir -
mə.

Rəbbim bizi bilib əməl edən qullarından
ey lesin. Bizləri özünə xeyirli qul, pey ğəm bə -
rimizə xeyirli ümmət, dövlətimizə millətimizə
xeyirli şəxsiyyət və ailəmizə xeyirli rəis
olmağı nəsib etsin. Cenab-ı Haqqdan ha mı nı -
za iki cahan səadəti diləyirəm
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Peyğəmbərimiz (s.ə.s): “Hamınız çobansınız və hamınız
güd dük lərinizdən mesulsunuz… Kişi ailəsinin ço banıdır və
sürüsündən məsuldur. Qadın əri nin, evinin çobanıdır və
sürüsündən mə sul dur.” buyurmuşdur. (Buxari, vesaye,9; Müslim

,İmare,20)



İslam dini özünə inanan bütün insanları
Allahın yaratdığına və hər şeyin sahibinin
O olduğuna iman etməyə çağırır. Bu

inanca görə insanlar sahib olduqları hər şeyin ger -
çək sahibi deyil, ancaq əmanətçiləridir. Və hər
biri özlərinə təslim edilmiş bütün əmanətləri ən
gözəl şəkildə mühafizə edərək sahibinə təslim
etməlidir.

Övladlar ana-atalar üçün ən gözəl əma nət lər -
dir. Qiymətini bilməliyik. Oğurluq əsnasında tu-
tulan 15 yaşındakı bir gəncdən sorğu zamanı
“atan nəçidir?” deyə soruşuldu. Verdiyi cavab
ora da olanları çox çaşdırdı:

"-Fabrik sahibidir!.." Yaxşı, niyə oğurluq
etdin deyə soruşulduğunda ağlamaya başlayan
cavan əmilərinin ona qarşı pis rəftarından, anasını
sevmədiklərindən, ana tərəfini xor gör dük lə rin -
dən, anasının bu vəziyyətə dözə bilməyib atası ilə
boşandığından, fabrikdə atasının yanına getdiyi
zaman da qovulduğundan bəhs etmişdi. Hadisədə
maraqlı bir tərəf də var ki, bu gənc oğurluğu özü
üçün deyil, bacısının həbsdəki əri üçün etmişdi.
Gəncin bu sevgi boşluğu pis niyyətli biri tərə fin -
dən bu şəkildə istismar edilmiş, bacısına olan
sevgisi uğruna oğru olmuşdu. Ana və ata öv lad -
larından məsuldur. Əmanətlərini ən gözəl şəkildə
mühafizə etmək məcburiyyətindədir. Onların
ruhlarında meydana gələn boşluğu sevgi və
diqqət aclığını söhbət və şüurla doldurmalıdır.
Onlara hədəflər təyin etməli, onları bu hədəflərə
çatdırmaq üçün ömür boyu dəstək olmalıdırlar.
Onları yaxşı dost və yoldaş tapa biləcəyi saleh və
sadiq insanlarla tanış etməlidir. Həmçinin gecə-
gündüz Rəbbimizə dua etməlidirlər.

İnsana verilən bir əmanət də maldır. Allah
cüm ləmizə xeyirdə istifadə edəcəyimiz mallar
nəsib etsin. Tabəri İbni Qanı, Təbərani, Beyhaki,
İbni Abdilbər kimi müəlliflərin Əbu Umamədən
nəql etdikləri rəvayət belədir.

Bir gün Səhləbə bin Xatib Peyğəmbər (s.ə.s.)
in yanına gələrək,

" - Ya Rəsulullah mənə mal verməsi üçün Al-
laha dua et" dedi.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.):
"-Təəssüf ey Səhləbə,  şükrünü əda etdiyin az

mal, şükrünə güc çatdıra bilmədiyin çox maldan
xeyirlidir"- buyurdu.

Səhləbə təkrar eyni şeyi istədi. Allah Rəsulu
(s.ə.s.):

"-Təəssüf ey Səhləbə, mənim kimi olmaq
istəməzsənmi, çünki bu dağların qızıl və gümüş
olaraq mənimlə birlikdə getməsini diləsəydim
mütləq olardı"- buyurdu. 

Səhləbə təkrar israrla:
"-Ya Rəsulullah, mənə mal verməsi üçün Al-

laha dua et! And içirəm ki, Allah mənə mal versə
hər haqq sahibinin haqqını mütləq verəcəyəm"-
dedi.

Bunun üzərinə Allah Elçisi (s.ə.s.)  belə dua
etdi:

"- Allahım Səhləbəyə mal ver!.."
Deyərkən Səhləbə bir neçə qoyun əldə etdi.

Qoyunları tırtılların törəməsi kimi qısa bir za-

Elif Güldar
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Övlad Və Mal Üzərindəki
Məsuliyyətimiz

(Münafiqlərin) bəzisi də Allahla belə əhd etmişdir: “əgər Allah bizə Öz nemətindən (mal-dövlət) bəxş
etsə, biz mütləq sədəqə (həmin malın zəkatını) verəcək və sözsüz ki, əmə lisalehlərdən olacağıq”. (Allah)
Öz ne mətindən onlara (istədiklərini) ehsan buyurduqda xəsislik etdilər və (əhdə vəfa etməyib itaətdən də)
üz döndərdilər. Onlar elə zatən dönükdürlər! (Allaha) verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına
görə Allah da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə (qiyamət gününə) qədər (davam edəcək) nifaq saldı. (ət-

Tövbə: 75-77).



manda artdı, Mədinəyə sığmaz olunca Taş ra -
ya köç etdi. Əvvəllər hər vaxt namazlarını
Rəsulullahın (s.ə.s.) arxasında edərkən yalnız
günorta və ikindidə iştirak etməyə başladı.
Qoyunları bir az daha çoxalınca ancaq Cümə
namazına qatıldı. Qoyunları daha da artdıqca
uzaq bir vadiyə köçməli oldu. Cümə və
camaatı tərk etdi. Bir dəfə Rəsulullah (s.ə.s.);

" -Səhləbəyə nə oldu, heç görünmür?"
deyə soruşdu. Vəziyyətindən bəhs edilincə
kədərlənərək üç dəfə:

"-Heyf oldu Səhləbəyə!.." buyurdu.
Bu vaxt Hz. Peyğəmbərə zəkatı əmr edən

bu ayə nazil oldu:  
"Onların mallarından sədəqə al ki,

bununla onları təmizləyəsən. Onlar üçün
dua da et, çünki sənin duan onlar üçün sü -
ku nətdir. Allah hər şeyi haqqıyla eşi dən dir,
biləndir" (ət-Tövbə 103). 

Bundan sonra Pey ğəm -
bə rimiz (s.ə.s.) Cüheynə və
Bənu Səlimə qə bi lə lə rin -
dən seçdiyi iki nəfəri zəkat
məmuru təyin etdi. Hey -
van ların yetərsay miq -
darını ifadə edən bir namə
verdi. Səhləbə ilə Bənu
Süleymdən filan şəxsin
zəkatlarını təhvil al ma -
larını əmr etdi. O iki şəxs
zəkat üçün göndərilənlər
Səhləbənin yanına gəlib
zəkatını təhvil almaq is tə -
di lər. Ancaq Səhləbə bu -
nun bir cizyə ya da xərac
ol duğunu irəli sürdü. Əv -
vəl başqa insanlardan təhvil alın sonra bura
gə lərsiniz dedi.

Onlarda Bənu Suleymdəki digər şəxsin
yanına getdilər. O şəxs zəkat məmurlarının
gəldiyini xəbər alınca dəvələrinin ən gözəlini,
ən seçməsini hazırlayaraq onları çox gözəl
qarşıladı. Zəkat məmuru ən yaxşılarının
verilməsinin lazım olmadığını, çünki belə bir
niyyətlərinin olmadığını söylədilər. O şəxs də,
bu yaxşı dəvələrin zəkat olaraq aparılmasını
könül xoşluğu ilə verdiyini, bunları Allahdan
xeyir murad edərək verdiyini söylədi. Zəkat
məmurları dəvələri götürüb yola düşdülər.
Təkrar Səhləbəyə baş çəkdilər. Səhləbə zəkat
qeydlərinə baxdı:

"- Bu cizyədən başqa bir şey deyil. Gedin,
məni narahat etməyin!.." dedi başından

qovdu. Onlar da Mədinəyə döndülər. Rə su lul -
lah (s.ə.s.) onları görər görməz daha bir söz
demədən:

"-Heyf oldu Səhləbəyə buyurdu". Bənu
Suleymdən zəkatını verən şəxs üçün də xeyir
dualar etdilər. Bir müddət sonra Səhləbə haq -
qın da bu ayə nazil oldu:

(Münafiqlərin) bəzisi də Allahla belə əhd
etmişdir: “əgər Allah bizə Öz nemətindən
(mal-dövlət) bəxş etsə, biz mütləq sədəqə
(həmin malın zəkatını) verəcək və sözsüz ki,
əmə lisalehlərdən olacağıq”. (Allah) Öz ne -
mətindən onlara (istədiklərini) ehsan buyur-
duqda xəsislik etdilər və (əhdə vəfa etməyib
itaətdən də) üz döndərdilər. Onlar elə zatən
dönükdürlər! (Allaha) verdikləri vədə xilaf
çıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına görə Allah
da onların ürəyinə qarşılaşacaqları günə
(qiyamət gününə) qədər (davam edəcək) nifaq

saldı. (ət-Tövbə: 75-77).

Bu ayələri eşidən Səh -
lə bənin bir yaxını gedib
ona dedi ki:

"-Təəssüflər olsun sənə,
ey Səhləbə!...  Sən həlak
oldun; Allah sənin haq -
qında bu ayəni endirdi!.."

Səhləbə də ağlayaraq
Mədinəyə gəldi və:

"-Ya Rəsulallah, zəkatımı
qəbul et!.." deyə yal vardı.

Amma Həzrət Pey -
ğəmbər (s.ə.s.) onun zə ka -
tını qəbul etmədi.

Daha sonra Həzrət Əbu
Bəkir və Həzrət Ömərin

hakimiyyəti dönəmlərində də onların yanına
gəlsə də, onlar da onun zəkatını qəbul
etmədilər. Nəhayət, zəkatı qəbul edilməmiş
olaraq Həzrət Osman dövründə vəfat etdi.

İnfak və xüsusilə üzərimizə fərz olan zəkat
Allahın qulu üzərindəki haqqıdır. 

Qulun əmanət olaraq özünə verilən ruzinin
təyin olunan qədərini infak etməsi ya da zəkat
olaraq verməsi ilahi bir əmrdir. Allah qorusun,
mal və dünya sevgisi insanda mənlik və qürur
duyğusunu artıra bilər. 

Ruziyə ram olub Rəzzaqı unutdura bilər.
Rəbbimiz bizləri razılığına uyğun qazanan və
yenə razılığına uyğun infak edən, əma nət -
lərimizə haqqıyla sahib çıxan qullarından
etsin. 

Amin!
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B
əşər tarixində nadir şəxsiyyətlər olur ki,
onlar tarixin bütün dövrlərində anılır və
hamı onu tanıyır. Düzdür bu cür insanların

hamısı müsbət cəhətləri ilə deyil bəzən qəddarlığı ilə
də tarixdə iz qoyub getmişdir. Bəzi insanlar da xal qı -
nın, millətinin gələcəyi üçün həyatını bağışlamışdır.
Bu cür adamlara xalqların çoxunda rast gəlmək müm -
kün dür. Çində Konfutsi, Lao Tszu, Hindistanda Bud -
da, Mahavira, İranda Zərdüşt, ilahi dinlərdə böyük
peyğəmbərlərdən olan, Hz.Ibrahim (ə), Hz.Musa (ə),
Hz. Davud (ə), Hz.Süleyman (ə) və başqaları bunlara
nümunə ola bilər. Lakin bunlar içərisində öz xarakte -
rik xüsusiyyətləri ilə fərqlənən, həyatını bütün bə şə -
riy yətin xoşbəxt gələcəyinə həsr etmiş, seçilmiş bir
xüsusiyyət vardır ki, o peyğəmbərlərin sonuncusu,
xatəmul-ənbiya, görkəmli din və dövlət xadimi olan
Hz. Məhəmməddir (s.ə.s.). 571- cu ildə Ərəbistan
yarmadasında Abdul mutallibin oğlu Abdullahın ai lə -
sin də dünyaya göz açan Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.)
həyatı çox ibrətamizdir. Uşaq ikən həyatın bütün acı -
la rını yaşayan, gəncliyində də dürüstlüyü ilə hər bir
insanın diqqətini cəlb edən Hz.Məhəmmədin (s.ə.s.)
bəşər tarixindəki ən böyük xidməti 610 -632-ci illər
arasındakı 23 illik tarixi bir dövrdə İslam dininin əsas
mənbəyi, bəşəriyyət tarixində mühüm bir yer tutan
“Qurani-Kərim”i hissə-hissə insanlara çatdırması ol -
muş dur. Milliyyətindən, dinindən, mənsub olduğu
etnik qrupdan və yaxud yaşadığı coğrafi ərazidən asılı
olmayaraq hər bir insanın maraq göstərdiyi və öy rən -
mək istədiyi, insanlara yol göstərən bir hidayət kitabı
olan “Quran”da Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) örnək bir
şəxsiyyət olması ilə bağlı belə buyrulur: “(Ey insan-
lar) Sizin üçün, Allah və axirət gününə qovuşmağı
arzu edənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün Allahın
elçisində gözəl bir nümunə vardır”. (Əhzab 33/21).
Hicrətin 5-ci ilində qüreyşlilər Mədinəyə hücum et -
dikdə şəhərin ətrafında xəndək qazıldığı ilə üzləşdilər.
Beləliklə bir ay müddətində şəhərə daxil ola bilməyib
onu mühasirə vəziyyətində saxladılar. Bir müddət
ərzində ətrafla əlaqəsi kəsilən Mədinədəki mü səl man -
lar çox çətin bir vəziyyətdə qalmışdı. Bu sıxıntılı gün -
lər də peyğəmbər (s.ə.s.) əfəndimizin davranışları, baş
verən hadisələr qarşısındakı qürurluluğu, təlaşa düş -
mə məsi, səbir və təmkini hamıda ruh yüksəkliyi

yaradırdı. Qeyd olunan bu ayədə Məhəm -məd pey -

ğəmbərin (s.ə.s.) inamı, cəsarəti, zəkası və qə rarlılığı

nümunə göstərilib. Burada o dövrdəki Mədinə

müdafiəçilərinə xitab edilməklə yanaşı, əslində o

dövrdən tutmuş tarixin bütün mərhələləri üçün

müsəlmanların nümunə götürə biləcəyi, örnək bir

şəxsiyyətin həyatından bəhs olunur. XVIII əsrdə

yaşamış məşhur fransız filosofu Volterin İslam

peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) haqqındakı fikir -

ləri də, onun xarakterik xüsusiyyətlərini açıq göstərir:

“Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) dini ən parlaq dindir.
Mövcudluğunu zəfərlərə borclu olan bu din, yarandığı
gündən etibarən Tanrı tərəfindən hifz olunmaqdadır.
O vaxtdan 1200 il keçməsinə baxmayaraq, o vaxt nə
cür idisə indi də elədir. Məhəmməd peyğəmbər (s.ə.s.)
tərəfindən qoyulmuş qaydalar hal-hazırda da dəyər -
lə rindən heç nə itirməmişdir. Məhəmməd (s.ə.s.)
Isgəndər kimi cəsur, Numa kimi də ağıllı idi”.
“Qurani-Kərim” və Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) haqqında

Almaniyanın görkəmli dövlət xadimi Bismarkın

dediyi fikirlər də çox maraqlıdır: “Müxtəlif vaxtlarda

insanları idarə etmək üçün Allah (c.c.) tərəfindən

göndərildiyi deyilən səmavi kitabları tam və ətraflı

tədqiq etsəm də heç birində hikmət və sərrastlıq

görmədim. Bu qanunlar nəinki cəmiyyətin, hətta bir

evin adamlarının səadətini təmin edə biləcək qüvvədə

deyildir. Bu fikirlər “Qurani-Kərim”ə aid edilə bilməz.

Mən “Quran”ı hərtərəfli araşdırdım. Hər sözündə

Saleh Kazımov
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böyük hikmətlər gördüm. Müsəlmanların düşmənləri
bu kitabın Məhəmməd (s.ə.s.) tərəfindən yazıldığını
iddia etsələr də, mükəmməl, hətta ən mükəmməl bir
zəkaya malik olan adamın belə bir xariqə yaratdığını
iddia etmək, reallığı qəbul etməyib kin və qərəzlə
məsələyə yanaşmaq deməkdir ki, bu da elm və hikmətə
ziddiyyət təşkil edir. Mən isə iddia edirəm ki, Məhəm -
məd peyğəmbər (s.ə.s.) tarixi şəxsiyyət kimi (s.ə.s.)
seçilmiş bir şəxsiyyətdir. İnsan əlinin belə bir əsər
yaratması ehtimallardan uzaqdır”. Bismark Hz.
Məhəmmədin (s.ə.s.) şəxsiyyəti mövzusuna toxunaraq
fikrini belə tamamlayır: “Mən sənin müasirin ol ma -
dığıma görə çox təəssüf edirəm ey Məhəmməd (s.ə.s.)!
Bəşəriyyətə çatdırıb təbliğ etdiyin bu kitab sənin öz
əsərin deyildir. O ilahidir. Onun ilahi
olmadığını iddia etmək bəhs olunan
elmlərin batil olduğunu iddia etmək
qədər gülünc görünür. Buna görə də
bəşəriyyət sənin kimi seçilmiş qüdrəti
bir dəfə görmüş və bundan sonra bir
daha görə bilməyəcəkdir. Mən sənin
sevgi dolu hüzurunda dərin bir
hörmətlə baş əyirəm”. Görkəmli rus
yazıçısı Lev Tolstoyun fikirləri də
Volterin fikirləri ilə üst-üstə düşür:
“Mənim üçün Məhəmmədin (s.ə.s.)
yolu xaça sitayiş etməkdən müqayisə
olunmayacaq qədər üstündür. Əgər
insan seçim haqqına malik olsaydı,
ağlı başında olan hər bir xristian və
hər bir insan şübhə etmədən, tərəddüdsüz Məhəm mə -
din (s.ə.s.) yolunu, tək Allah (c.c.) və onun pey ğəm bə -
rini qəbul edərdi”. Amerikanın görkəmli alimi və
ya zıçısı Maykl Hartın da Məhəmməd peyğəmbərin
(s.ə.s.) bəşəriyyət tarixində böyük bir şəxsiyyət olması
haqqında dediyi fikir çox diqqəti cəlb edən fikirdir:
“Ola bilsin çoxlarına qəribə gələ bilər ki, dünyadakı
görkəmli şəxsiyyətlər içərisində nəyə görə birinci
sırada mən Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adını
qeyd edirəm. Lakin mənə belə gəlir ki, başqa heç bir
insan bəşər tarixində onun qədər dini və dünyəvi
işlərdə müvəffəqiyyət əldə edə bilməmişdir. Hətta indi
onun vəfatından 14 əsr keçməsinə baxmayaraq, onun
təbliğ etdiyi din hal-hazırda da insanların həyatında
çox mühüm rol oynayır”. Məhəmməd peyğəmbər
(s.ə.s.) haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin bu cür mü s -
bət fikirləri ilə yanaşı bəzən də onun şəxsiyyətinə

kölgə düşürmək istəyən, məsələyə qərəzli yanaşan,
reallığı inkar edən şəxslər də vardır. Həmişə olduğu
kimi son vaxtlarda da Avropada bu cür hadisələrlə
daha çox rastlaşırıq. Söz yox ki, Hz. Məhəmməd
(s.ə.s.) hər bir müsəlmanın sevdiyi bir şəxsiyyətdir.
Şüb həsiz keçmiş SSRI ərazisində yaşayan insanlar,
xüsusilə də müsəlmanlar onun haqqında çox vaxt
qərəzli mənbələrdən məlumat aldıqlarına görə onun
şəxsiyyətini tam olaraq bilmək imkanında olmamışlar.
Hal-hazırda isə vəziyyət tam fərqlidir. İslam pey ğəm -
bərini yaxından öyrənib bilən bir insan onun nə qədər
böyük bir şəxsiyyət olduğunu, nə qədər böyük qəlbə
malik olduğunun şahidi olur. O, alimlərə rəhmət
olaraq göndərilmiş bir şəxsiyyətdir. “Bir insan rə su -

lallahı valideynindən, övla dın dan və
bütün insanlardan çox sev mədiyi
təqdirdə həqiqi mömin ola bilməz”
(Buxari, man 8; Müslim, man 70).
Böyük Türk şairi Mehmet Akif Ər -
soyun həyatında yaşanmış bir hadisə
bu baxımdan çox ibrətamizdir. Meh -
met Akifə yaxın olan adamlardan biri
ona irad tutaraq bir şəxs haqqında
bildirir ki, “Mən sənin kimi böyük bir
şəxsiyyətdən heç gözləməzdim ki, sən
ondan küsərək onunla barış ma maq -
da bu qədər qərarlı olasan”. Ca va -
bın da Mehmet Akif Ərsoy bildirir ki,
“Əgər o, mənim şəxsimlə bağlı bir
şey demiş olsaydı mən onunla çox-

dan barışardım. Lakin o, mənim çox həssaslıqla
yanaşdığım şəxsiyyətə, peyğəmbərimizə (s.ə.s.) qarşı
hörmətsizlik etmişdir”. Həqiqətən möminin qəlbində
Allah (c.c.) sevgisi, peyğəmbər (s.ə.s.) sevgisi ön
planda olmalıdır. Beləliklə Mehmet Akif Ərsoyun bu
mövzudakı mövqeyi düşündürücüdür.

Bəşəriyyət tarixində nadir şəxsiyyətlərdən olan
Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) hal-hazırda da onu sevən
insanların qəlbində taxt qurub. 

O, digər peyğəmbərlərin həyatlarında rastımıza
çıxan, insan zəkasının qavramaqda çətinlik çəkdiyi
möcüzələrə üstünlük verən bir peyğəmbər deyil, daha
çox səbəb və nəticəyə əsaslanan, gündəlik həyatda
üzləşdiyimiz məsələlərin hər-hansı birində yaşamış
olduğu örnək həyatı nümunə götürə biləcəyimiz, 632-
ci ildə Mədinədə vəfat etmiş tarixi bir şəxsiyyətdi
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“Quran”da Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) örnək bir şəxsiyyət olması ilə
bağlı belə buyrulur: “(Ey insanlar) Sizin üçün, Allah və axirət
gününə qovuşmağı arzu edənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün

Allahın elçisində gözəl bir nümunə vardır”. (Əhzab 33/21). 



Bu səbəblə də hər il olduğu kimi, Bhər dinin ozünə
xas bayramları və mübarək günləri vardır.  Islam dininin
də özünə xas bayramları var. Sentyabr ayının 24-də İslam
aləmi məhzbu mübarək və müqəddəs bayramlardan biri
olan Qurban bayramını qeyd etdi.  Qurban bayramı hz.
İbrahim peyğəmbərlə oğlu İsmail peyğəmbərdən bu yana
qeyd olunan bir bayramdır. Hz. İbrahim oğlu olduğu
təqdirdə onu Allah yolunda qurban edəcəyinə söz verir.
Vaxt keçir həzrəti İbrahimin İsmail adında oğlu dünyaya
gəlir. O böyüyür boyabaşa çatır. Bir gün İbrahim pey -
ğəm bərə vədini yerinə gətirməsi əmr olunur. O, da özünə
yaraşan təslimiyyəti ilə oğlunu qurban etmək üçün mü-
nasib yerə aparır. Elə bu təslimiyyətin nəticə si olaraq
dabıçağı oğlunun boğazına çəkir. Ancaq bıçaq kəsmir.
allah Cəbrail mələklə birqoç göndərir və onun qurban
edilməsini istəyir. Bu gün İslam aləminin qeyd etdiyi
Qurban bayramı bununla bağlıdır. Həzrəti Məhəmməd
(s.ə.s) də hər il iki qurban kəsərdi. Birini öz adına
digərini də ümməti adına. 

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə
Dər nəyi də hər il  Türkiyə Cümhuriyyətində fəaliyyət
göstərən Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfinin dəstəyi ilə qur-
banlar kəsərək imkansızvə ehtiyac sahibi vətən daş ları -
mızı qurbah əti ilə sevindirir. 

Bu ənənə bu il də davam etdirildi və Əziz Mahmud
Hüdayi Vəqfinin dəstəyi ilə qurbanlar kəsilərək 2100
ailəyə paylandı. Həmçinin Tiflisdə yerləşən tələbə yurd -
la rına, mədrəsələrə və Rustavi şəhərində yerləşən qocalar
və kimsəsiz uşaqlar evinə də kəsilən qurbanlardan yar -
dım edildi.

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarif lən dir -
mə Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Gürcüstanın
müxtəlif universitetlərində təhsil alan 8 nəfər tibb
tələbəsi- Elşad Osmanov, Elşən Ocaqov, Loğman
Xələfov, İsə Xəmmədov, Süleyman Gərəkov,
Günel Muradova, Aytac Huseynova və Rufanə
Xələfova Türkiyənin Ədirnə şəhərində fəaliyyət
göstərən Trakya unversitetində 45 gün  staj gör -
dük dən sonra Gürcüstana qayıtdılar. 

Tələbələr Gürcüstana qayıtdıqdan sonra  Tür ki -
yənin öl kəmizdəki səfri canab Zeki Levent Güm-
rükçü ilə görüşləri oldu.

Görüş zamanı bu programın həyata keçməsi
üçün cənab Səfirə tələbələr və GYMD adından
təşəkkür bildirildi.
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Oktyabr ayının əvvəlində Qardabani şəhərində “GÜL” uşaq bağçası fəaliyyətə başladı. Bağçaya 2.5-
5.5 yaş arası uşaqlar qəbul olunur. Bağçada həm Azərbaycan dilində həm də Gürcü dilində dərslər keçir-
ilir. Burada uşaqların rahatlığı üçün hər bir şərait var. Həmçinin uşaqları aparıb gətirmək üçün bağçanın
xüsusi mikroavtobusu da fəaliyyət göstərir. 

Onu da qeyd edək ki, “GÜL” uşaq bağçası Qardabani Gənclər Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərir.

10.10.2015 Tarixində Azərbaycan Respublikası Vətən cəmiy yət nin sədri İbrahim bəy və numayəndə
heyəti Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Dərnəyinin mərkəzi ofisində oldular. Qon-
aqlara Təşkilatın fəailiyyəti haqqında məlumat verildi. Daha sonra Cəmiyyətin nümayəndələri Ahıskalı
gənclərin təhsili ilə ələqəli görüş alış verişində oldular.
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B
ildiyimiz kimi, iman və ibadətin məqsədi
sahiblərini kamil bir insan etməkdir. İnsan
yaşadığı cəmiyyətdə, həyatında həm

sevincli olur, həm də hər cür çətinliklərə, sıxıntılara,
dərd və bəlalara düçar olur. İnsan bu çətinliklər və
bə lalar qarşısında, dünyanı özünə zindan edirsə
(ümidsizliyə qapılırsa) bunun səbəbi yaşayış və həyat
tərzini əxlaqi qaydalara uyğunlaşdırmamasıdır. 

Xoşbəxt o kəslərdir ki, Allaha (c.c) və Onun ya -
ra tdıqlarına qarşı vəzifələrini hiss edir, onları qüsur-
suz yerinə yetirir, dünyadakı həyatın həqiqi dadını
hiss edə bilirlər. Onlar yaşayış və davranışlarını Allah
və peyğəmbərinin əmrinə uyğunlaşdırır və ilahi əxlaq
yolundan gedərək dünya həyatını başa vurur, Allahın
dərgahına yüksəlirlər.

Qurani-Kərimə inanıb, hərəkətini, yaşayışını
Onun əmr və yasaqlarına uyğunlaşdıran bir mü sə l -
man nü munəvi bir insandır. Onlar insanlığın bütün
gö zəl xüsusiyyətlərinə malik olarlar. İndi onların
malik olduğu xüsusiyyətləri qeyd etməyə çalışaq:

Onlar Allahın varlığına, birliyinə və peyğəmbər
(s.ə.s) vasitəsilə göndərdiklərinə inanar və inandığı
kimi yaşayarlar. Allahın əmr elədiyi və Məhəmməd
(s.ə.s)-in göstərdiyi kimi namazını qılar, orucunu
tutar, zəkatını verər, gücü çatınca da həcc borcunu
ödəyərlər. Yoxsullara, yetimlərə, kimsəsizlərə, möh-
taclara, yaxın larına, yolda qalmış zavallılara malıyla,
ca nıyla, gücü çatdığı qədər kömək edərlər.   

Onlar həyatlarının təhlükəli anlarında belə, əsla
sarsılmaz, güclü iradəyə sahib olar, hər işində bütün
görüləcək tədbirləri görərək sonra Allaha sığınarlar.
Onlar verdiyi sözü yerinə yetirərlər. Əmanətə xə ya -
nət etməz, boynuna götürdüyü hər bir işi, bütün gü -
cü nü sərf edərək həyata keçirərlər. Onlar, bə dənlərini,
üst-başını, geyəcəyini, yeyəcəyini, yerini, yurdunu,
qab-qacağını, küçəsini, ətrafını tərtəmiz saxlayarlar.
Ru hlarını, qəlblərini riyadan, hiylədən, fırıldaqdan,
qumardan, dilini pis sözlərdən uzaq və təmiz saxla-
yarlar. Özlərini digərlərindən üstün tutaraq təkəbbür
göstərməzlər. Eyni zamanda əl-ətək öpərək kimsənin
qarşısında əyilməz, ancaq Allah qarşısında əyilərlər.
Pisliyin kiçiyindən, böyüyündən, gizlisindən və açı -

ğın dan özlərini qoruyarlar. Dəyərsiz, müəmmalı
mənfəət dalında deyildirlər. Durmadan çalışar, hala -
lın dan qazanar və heç bir kimsənin haqqına gir məz -
lər. Allahın verdiyinə şükür, vermədiyinə isə səbir
edər və Onu layiqincə zikr edərlər.

Onlar, qüsur və qəbahətlini bağışlamaqdan zövq
alarlar. Yaxınlarına və ətrafdakılara həmişə müsbət
enerji verərlər. İnsanlara ən gözəl ideya verər və çox -
la rı həmin ideyanın xeyrini həyatlarında görərlər. Ya -
şa dığı cəmiyyətin ehtiyaclarını digərlərindən fərqli
ola raq duyar və çalışarlar ki, onlar insanlar üçün
xeyirli olsunlar. Yaxşılığa, xeyirxah işlərə başçılıq
edər, pisliklərə isə üsyan edərlər. Bilik, elm, əxlaq,
təbiilik onların sevgili dostlarıdır. Allahı hər şeydən
üstün tutar, Onun xoşladığı işləri görərlər. Onu daim
xatırlayarlar. Onlarla kim ünsiyyət saxlayarsa onlar-
dan müsbət enerji alar. Onlar örnək olacaq insanlar-
dan müsbət nə varsa götürər və özlərinə məxsus iz
qo yarlar. Müsəlmanları qardaş bilər, onların dərd -
lərinə ortaq olar, xəstələrinə baxar, borclularına yar -
dım edər, dərdlilərinə dərman axtararlar. Böyüklərə
hörmət, kiçiklərə isə şəfqət və məhəbbət bəsləyərlər.
Kiçiklərin nə qədər saf olduğunu, ruhunun təmiz li -
yi ni bilərək onları xüsusilə sevərlər.

Onlar heyvanlara qarşı qayğı və məhəbbətlə
yanaşarlar. Bütün varlıq aləminə sevgi ilə bağ la nar -
lar. Çünki, sevdiklərini Allah üçün sevər, nifrət et dik -
lə rinə də Allah üçün nifrət edərlər. Onun üçün hər
sa hədə ictimai ədalət prinsipləri gözlənilər və hə yat -
larının əsas ölçü vahidi olar. Belə insanlar millət və
vətən qarşısında digərlərindən fərqli olaraq daha sə -
mi mi xidmət edərlər. Bütün işlərin, yeniliklərin nə ti -
cəsi olaraq insana xidmət edəcəklərini düşünərlər.

Onların bu xüsusiyyətlərlə hərəkəti Allahın əmri,
sevgili peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s)-in yolu -
dur. Müsəlman həmin yolun yolçusudur. 

Be ləliklə, yaşadığımız cəmiyyətdə toplum üçün
nümunəvi bir insan, Quran əxlaqıyla təlim və tərbiyə
almış həqiqi mö minin malik olduğu xüsusiyyətlərə
sahib çıx maq la da kamil bir şəxsiyyət olarlar.

Allahım, bizləri ümmət olaraq bu səadət yolunun
yolçularından et. Amin!

NÜMUNəVİ MÜSəLMAN
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Rövşən Əhmədov 

Xoşbəxt o kəslərdir ki, Allaha (c.c) və Onun yaratdıqlarına qarşı vəzifələrini hiss
edir, onları qüsursuz yerinə yetirir, dünyadakı həyatın həqiqi dadını hiss edə bilirlər.
Onlar yaşayış və davranışlarını Allah və peyğəmbərinin əmrinə uyğunlaşdırır və ilahi
əxlaq yolundan gedərək dünya həyatını başa vurur, Allahın dərgahına yüksəlirlər.


