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Əz z oxucular!

Bu isti yay günündə yenidən sizlərlə bir arada olduğumuz üçün 
çox sevicli və qürurluyuq. Havaların isti keçməsinə baxmayaraq dər-
gimizi sizlərə çatdırmaq üçün böyük bir həvəslə və sevgi ilə çalışdıq.

Jurnalımızın bu sayının böyük bir hissəsini qardaş Türkiyədə baş 
vermiş hərbi çevriliş cəhdinə həsr etdik. 

Əz z oxucular! 

Bu sayımızda “TÜRK MİLLƏTİ VƏTƏNİN  VƏ DEMOKRATİYA-

NIN NECƏ QORUNACAĞINI  DÜNYAYA SÜBUT ETDİ”, “15 İYUL-

DA TÜRKİYƏDƏ BAŞ VERƏN ÇEVRİLİŞ CƏHDİ HAQQINDA”, 

“YAŞASIN MİLLƏT”!, “TÜRKİYƏDƏKİ HƏRBİ ÇEVRİLİŞ CƏH-

DİNİN XARİCİ BAĞLANTILARI”, “HƏRBİ ÇEVRİLİŞİ KÖRÜK-

LƏYƏN GÜCLƏRİN TANITIMI”, “İSTANBULDA DEMOKRATİYA 

VƏ ŞƏHİDLƏR MİTİNQİ KEÇİRİLİB” kimi Türkiyədəki hadisələrə 
həsr olunmuş yazılarla birlikdə “ELMİN İNFAQI”, “DƏYƏRLƏR 

PSİXOLOGIYASI”, “ZAMANA AND OLSUN Kİ...”, “DİNSİZ ƏX-

LAQ OLARMI”, “HƏSSAS KÖNÜLLƏRİN İMAN HƏRARƏTİ” kimi 
məqalələr də yer almaqdadır. 

 Dəyərl  oxucular!
Hər zaman olduğu kimi bu sayımızda da möhtərəm ustadımız Os-

man Nuri Topbaş əfəndinin qələmə aldığı silsilə yazılardan “HAQQ 
DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Xal d Bağdad  -q.s- (4)” yazısını 
sizlərə təqdim edirik. 

Onu da qeyd edək ki, bizlər də UĞUR ailəsi olaraq Türkiyədə 
baş vermiş hadisəni qınayır millətin iradəsi ilə seçilmiş hakimiyyətə 
dəstək verir, şəhidlərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyirik.

İndi isə sizləri jurnalımızla baş başa buraxırıq. 
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UЬUR
GYMD-НИН TЦRKИYЯDЯKИ ЧEVRИLИШ 

CЯHDИ HAQQINDA BЯYЯNATЫ

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatı Tür-
kiyənin qanuni hakimiyyətini dəstəkləyən bəyanat verib.

Bəyanatda deyilir: “Biz Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl 
əndirmə Təşkilatı olaraq qardaş Türkiyə Cumhuriyyətində baş verən 
çevrlişə cəhd hadisələrindən məyus olduğumuzu və dərindən kədər-
ləndiyimizi bildiririk. Xalqın milli iradəsinin məhv edilməsinə xid-
mət edən bu çirkin oyuna alət olan xainləri şiddətlə qınayırıq. İnanırıq 
ki, qardaş Türkiyəni xaosa sürükləmək istəyən insanların xain planla-
rı, İlahi ədalətə uyğun olaraq xalqın birlik və bərabərliyi nəticəsində 
süquta uğramağa məhkumdur.

Ölkəsinin gələcəyini qorumaq üçün özünü fəda edən bu yolda şə-
hid olan sadiq əsgər, polis və qəlbi imanla dolu Türkiyə vətəndaşla-
rına Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir diləyirik. Allah ölkələrimizi 
hər cür fitnə və xəyanətdən mühafizə etsin!
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Türkiyə Cümhuriyəti, tarixi boyu, yəni 
1950-ci ildə çoxpartiyalı sistemə ke-
çildikdən sonra  bir neçə  dəfə Atatürk 
ilkələrinə və demokratiyaya sahib 

çıxma adına hərbi çevrilişə məruz qalmışdır. Bun-

lardan bəziləri üsyançıların istədikləri kimi nəti-
cələnmiş və hökumət rəhbərləri ya edam edilmiş 
və ya istefaya göndərilmiş, bəzilərinin isə qarşısı 
alınmışdır. 

Məhz belə bir çevriliş aktlarından biri də bu gün-
lərdə yəni iyul ayının 15 – də baş verdi. Bir neçə 
hərbi rütbəli şəxs okeanın o tayındakı “böyüklə-
rindən” və “abi”lərindən təlimat alaraq ordunu 
küçələrə tökərək xalqın zəhməti ilə yığılmış pul-
la alınan və onlara milləti qorumaq üçün əmanət 

edilən silahlarla, tank və hərbi təyyarələrlə əhaliyə 
zərbə vurmaq və yenə də mövcüd hakimiyyəti de-
virmək niyyətinə düşdülər. Öncə Boğaziçi və Fatih 
Sultan Məhməd körpülərinin hərəkətini bağladılar, 
Atatürk beynəlxalq aeroportuna silahlı əsgər yerit-
dilər. Başda TRT olmaqla bir neçə televiziya kana-
lını tutdular. Niyyətləri başda prezident Rəcəb Tay-
yib Ərdoğan olmaqla ölkənin idarəçilərini  tutaraq 
öldürmək və hakimiyyəti ələ keçirmək idi. Bu çev-
rilişi həyata keçirmək istəyən FETÖ terror qruplaş-
ması öz xalqına güllə atmaqdan belə çəkinmədi. 

Necə deyərlər sən saydığını say gör fələk nə sa-
yır. Qəhrəman türk milləti rəhbəri biz seçdik və onu 
da hakimiyyətdən ancaq biz uzaqlaşdıra bilərik de-
yib rəhbərinə və demokratiyasına sahib çıxdı. 

Prezident R.T. Ərdoğanın millətə səslənərək 
xalqı meydanlara çıxmağa və vətənlərinə sahib dur-
mağa çağırması ilə xainlərin oyunu pozuldu. 

Bu vətən xainlərinin hesaba qatmadıqları bir şey 
var idi, millətin ayaqlanacağını nəzərdən qaçırmış-
dılar. Onlar bu millətin türk milləti olduğunu unut-
dular. O xainlər gözləmirdilər ki, 30 güllə alsa da 
vətəni qorumaq naminə generalını 1 gülləylə yerə 
yıxar, türk oğlu canını heçə sayaraq tankın altına 
yıxılar, 2 dəqiqədə tank sürməyi öyrənib bu çev-
riliş planını alt-üst edər. Onların bu hərkəti əksinə 
müxalifətiylə, iqtidarıyla bir olub vətən sevgisini 
daha da qabartdı. Türk millətinin vətəni hər şeydən 
üstün tutduğunu, vətənin  və demokratiyanın necə 
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TÖRK MÈLLßTÈ 
VßTßNÈN Vß DEMOKRATÈYANIN 

NECß QORUNACAÜINI  DÖNYAYA 

SÖBUT ETDÈ

Hacı BƏKİROĞLU
hacibakir@mail.ru

Bu çevrilişi həyata keçirmək istəyən FETÖ terror qruplaşması öz xalqına güllə 
atmaqdan belə çəkinmədi. 

Necə deyərlər sən saydığını say gör fələk nə sayır. Qəhrəman türk milləti rəhbəri 

biz seçdik və onu da hakimiyyətdən ancaq biz uzaqlaşdıra bilərik deyib rəhbərinə və 
demokratiyasına sahib çıxdı. 
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qorunacağını  dünyaya sübut etdi. 
Xalq vətəni qorumaq üçün günlərlə meydanlar-

da sabahladı. Ancaq bu 2013-cü ildəki gəzi hadisə-
si zamanı meydanlara tökülən və heç özlərinin də 
nə istədiklərini bilmədikləri insanlar kimi hər yanı 
yıxıb dağıtmadılar. Bu xalqın istədiyi demokratik 
həyat sürməkdir. Çünki bu xalq yuxarıda da vurğu-
ladığımız kimi bir çox çevriliş və qarşıdurma ha-
disəsi yaşamış və onun da nəticəsinin nə olduğunu 
çox gözəl bilir. Onun üçün də, bir daha o zülmü və 
çətinlikləri yaşamaq və kiminsə diqtəsi ilə oturub 
durmaq istəmədi. 

Bu millət istər iç düşməni olsun, istərsə də xarici 
düşmən olsun hər kəsə bir olmağın və vətəni qoru-
mağın nə olduğunu göstərdi. 

Bu hadisələr zamanı müxalifətiylə, iqtidarıyla bir 
oldular. Və bunu da Türkiyə Böyük Millət Məcli-
sinin sədri İsmail Kahraman millət vəkillərini növ-
bədənkənar yığıncağa dəvət etdiyi zaman Cümhu-
riyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Kamal Kılıç-
daroğlu  çevriliş cəhdini qınayaraq “Bu ölkə dövlət 
çevrilişlərindən çox əziyyət çəkib. Eyni problemləri 
bir daha yaşamaq istəmirik”.

Milliyətçi Hərəkat Partiyasının  sədri  Dövlət 
Baxçalı isə Vətəndaşların azad iradəsinə hörmət et-
diklərini, çevriliş cəhdinin qəbuledilməz olduğunu 
bildirrərək sübut etdilər. 

Bu birliyi daha da möhkəmlətmək üçün avqustun 
7-də Yenikapıda bir araya gələn 5 milyon insanla 
həyata keçirdilər. 

Bu mitinqlə də xalq öz milli iradəsinə və demok-
ratiyasına sahib çıxdığını müxalifətiylə-iqtidarıyla, 
kürdüylə - türküylə bir olaraq dünyaya sübut etdi.

Türkiyədə baş verən bu hadisə dünyada ən çox 
diqqət çəkən mövzu oldu və bununla da dost da düş-
mən düşmən də bəlli oldu.

Çevriliş cəhdini ilk qınayanlar və Türkiyəyə 
dəstək olan Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan-
la birlikdə Gürcüstanın da dəstək bildirməsi bizim 
üçün də böyük qürurdur. Gürcüstan prezidenti Gior-
gi Marqvelaşvili və Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili, 
Türkiyədə demokratik yollarla seçilən hökumətin 
vəzifəyə davam etməsinin son dərəcə əhəmiyyətli 
olduğunu ifadə edərək, Respublika başçısı Ərdoğanı 
və Türk hökumətini dəstəklədiklərini vurğuladılar. 
Marqvelaşvili şərhində “Əvvəlcə Türkiyədə demok-

ratik yollarla seçilən hökumətə dəstək verdiyimizi 
ifadə etmək istəyirəm. Şəxsi olaraq Respublika baş-
çısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəklədiyimi ifadə et-
mək istəyirəm.” dedi. Margvelaşvili, dost və qonşu 
Türkiyədəki gərginliyin qısa müddət içində sona ça-
tacağından və həyatın normala dönəcəyindən əmin 
olduğunu vurğuladı.

Belə bir vəziyyətdə Gürcüstan Baş nazirinin Tür-
kiyə səfərini təxirə salmaması və oraya getməsi bu 
iki qonşu ölkə arasındakı bağların nə qədər möhkəm 
olmasının əyani sübutudur.

Sonda onu da qeyd edək ki, bu çevriliş aktı nəti-
cəsində 62-si polis,  5-i əsgər  və 173-ü sadə vətən-
daş olmaqla cəmi 240 adam şəhid oldu.

Şəhidlərə Uca Allahdan rəhmət ailələrinə səbr, 
yaralılara şəfalar diləyirik.   

 Bu xalqın stəd y  demokrat k həyat  .

 sürməkd r. Çünk  bu xalq yuxarıda da

 vurğuladığımız k m  b r çox çevr l ş və
 qarşıdurma had səs  yaşamış və onun

da nət cəs n n nə olduğunu çox gözəl b -

 l r. Onun üçün də, b r daha o zülmü və
 çət nl klər  yaşamaq və k m nsə d qtəs

lə oturub durmaq stəməd

iyul-avqust 2016
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Türkiyədə 15 iyul 2016-cı il tarixində ordu 
içərisində ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında 
yaşayan Fətullah Gülənin rəhbəri olduğu 

Fətullahçı Terror Təşkilatına (FETÖ) bağlı bir qrup 
tərəfindən, Türk Silahlı Qüvvələri içərisindəki mən-
sublarının liderliyi ilə hərbi çevrilişə cəhd edilmiş-
dir. Bu günə qədər 240 nəfərin həyatını itirməsinə 
səbəb olan çevriliş cəhdi, millətimizin bəşəriyyətə 
nümunə olacaq müqaviməti və dövlətin digər ünsür-
lərinin qarşı çıxması ilə müvəffəqiyyətsizliyə düçar 
edilmişdir.

 FETÖ NƏDİR? Orta məktəbin sadəcə ibtidai 
sinif məzunu və təqaüddə olan Fətullah Gülən adlı 
bir din xadiminin başında durduğu FETÖ, 1970-ci 
illərdə bu şəxsin azğın fikirləri ətrafında cəmləşən 
və adətən açdığı özəl məktəblər, kurslar, tələbə ev-
ləri və yataqxanaları kimi fəaliyyəti ilə ön plana 
çıxan bir dini qrup və hərəkat olaraq peydə olmuş-
dur. Qeyri-qanuni fəaliyyətini tam bir məxfilik içə-
risində həyata keçirirək milli və beynəlmiləl aləmdə 
sadəcə vətəndaş cəmiyyəti və təhsil fəaliyyəti icra 
etdiyi təsəvvürünü formalaşdırmağa çalışmaqdadır. 
Təşkilat üzvləri sevgi və tolerantlıq kimi mesajlar-
la özlərini demokratiya, dinlərarası dialoq, təhsil və 

sülh könüllüsü qismində təqdim etmə strategiyasına 
sahibdirlər. Ancaq, təşkilatlanmalarına baxıldıqda; 
Türkiyədə və əlaqədar ölkələrdə əsl şəxsiyyətlərini 
gizlədərək, çox fərqli adlar altında (sağ, sol, liberal, 
dindar) ordu, məhkəmə, təhlükəsizlik, kəşfiyyat və 
bürokratiya kimi dövlətlərin əsas nöqtələrinə yerlə-
şirlər. Bu vəziyyət, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə 
özünü “Xidmət Hərəkatı” olaraq təqdim edən təşki-
latın həqiqi məqsədini ortaya qoyur.

 MƏQSƏDİ NƏDİR? Təşkilatlandığı ölkələrdə 
orta məktəb, ali təhsil və ya mədəniyyət mərkəzi, 
peşə quruluşu, ya da QHT pərdəsi altında gizlicə 
strateji əhəmiyyətli qurumlara yerləşərək, dövlətlə-
ri ələ keçirməkdədirlər. Kiçik yaşlarından etibarən 
nəzarət altında tutaraq vacib mövqelerə gətirdiyi 
nümayəndələri vasitəsilə “kainat imamı” adlan-
dırdıqları liderlərinin fikirləri əsasında dövlətləri, 
cəmiyyətləri, hətta dünyanı dizayn etməkdədirlər. 
Azğın dini inanışları səbəbilə məqsədlərinə çatmaq 
üçün hər növ yalan, iftira, pusqu və qeyri-qanuni 
bütün fəaliyyətləri legitim hesab edirlər. Uzun illərə 
söykənən gizli təhsil və inandırma fəaliyyətləri ilə, 

Uzun llər boyu aldıqları təhs l və öyrənd k-

lər  metodlarla özlər n  g zləd r və etd klər n  

heç b r şək ldə sah blənm rlər. Təşk lat, g z-

l  azğın d n  görüşü, g zl  gündəl y , məqsədə 
çatmaq üçün hər cür metodu st fadə etməs  lə 
sadəcə Türk yə üçün dey l, fəal yyət göstərd -

y  bütün dövlətlər və bəşər yyət üçün b r təh-

d dd r. Təşk lat, fəal yyət göstərd y  ölkələrdə, 
Türk yədə daha əvvəl zləd y  strateg yaya ana-

loj  b r yol zləməkdə, kütlələrə hələ k  ş r n gö-

rünəcək fəal yyətlər həyata keç rməkdəd r. 

YTB.GOV.TR

15 ÈYULDA TÖRKÈYßDß BAØ 
VERßN ×EVRÈLÈØ CßHDÈ  HAQQINDA
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bu mövzularda sıravi insanların dərk edə bilməyəcə-
yi bir peşəkarlıq qazanmışlar. Üzvləri məsihvari bir 
“seçilmişlik ruhu” və “sadiqlik hissi” içərisində cild-
dən cildə girə bilməkdə, lazım olarsa, ağır cinayət də 
daxil olmaqla hər cür qeyri-qanuni fəaliyyəti həyata 
keçirə bilməkdədirlər.

 İNDİYƏ QƏDƏR NƏ ETDİ? Xüsusilə son 10 
ildə, təşkilatın gizli məqsədinə sadiq hakim, pro-
kuror və təhlükəsizlik orqanı işçiləri vasitəsilə, öz-
lərinə mane gördükləri çox sayda hərbiçini, polisi, 
bürokratı, jurnalisti, elm adamını və yazıçını saxta 
dəlillər ilə ağır həbs cəzasına məhkum etdirmişlər. 
Beləliklə, dövlətin bütün mövqelərini ələ keçir-
mə məqsədi güdmüşdürlər. Sistemi ələ keçirmək 
üçün artıq kifayət qədər güclü olduğunu hesab edən 
FETÖ, ilk çevriliş cəhdini 2012-ci ilin fevral ayında 
Türkiyə Kəşfiyyat Xidmətinin (MİT) rəhbəri Hakan 
Fidanın kürd məsələsinin həlli istiqamətində apardığı 
fəaliyyəti səbəb göstərərək etmişdir. Özünü sülhmə-
ramlı dini bir hərəkat kimi göstərən və tolerantlılıq, 
dialoq kimi məhfumlardan istifadə edən FETÖ, heç 
bir şəkildə adıçəkilən sahələr ilə kifayətlənməyərək 
təhlükəsizlik, məhkəmə və kəşfiyyat sahələrində öz 
kadrlarını yerləşdirməklə qanundan kənar fəaliyyəti-
ni icra etməkdədir.

 15 İYULDA NƏ OLDU? 15 iyul 2016-cı il ta-
rixində ordu içərisində təşkilatlanmış FETÖ, hərbi 
təyyarələr, helikopterlər və tanklarla yeni bir qanlı və 
sərsəm çevrilişə cəhd etmişdir. Küçələrdə çevrilişə 
qarşı çıxan vətəndaşların üzərinə tankları sürmüşdür. 
Ankara və İstanbul şəhərlərində Prezident İqamətga-
hı, Parlament, təhlükəsizlik orqanları, digər dövlət 
qurumlarının binaları və çevrilişə qarşı çıxan insan-
ları hərbi təyyarələr ilə bombalayan FETÖ, prezident 
Rəcəb Tayyib Erdoğana da sui-qəsdə təşəbbüs etmiş-
dir. Çevriliş cəhdi xalqın və dövlətin digər orqanla-
rının qarşı çıxması nəticəsində uğursuz olmuşdur. 
Çevriliş cəhdi zamanı 173 mülki şəxs, 62 polis və 5 
hərbiçi öldürülmüşdür. Bundan əlavə, çevrilişçilərin 
hücumu nəticəsində 1491 nəfər yaralanmışdır. Çev-
riliş cəhdi uğurlu olsaydı minlərlə günahsız insan 
həlak olar, demokratiya və azadlıqlar ortadan qaldı-
rılar və Fətullah Gülənin azğın dini fikirləri əsasında 
hərbi bir diktatura qurulmuş olardı. Bu mürtəce çev-
riliş cəhdinə fərqli baxışlara malik cəmiyyətin bütün 
təbəqələrin - siyasi partiyalar, həmkarlar təşkilatları, 
qeyri-hökümət təşkilatları, media və iş dünyası bütün 
gücü ilə qarşı çıxmışdır. Nəticədə, qanlı çevriliş cəh-
dinin qarşısı alınmış, dövlət qurumları böyük ölçüdə 
normal fəaliyyətinə geri dönmüşdür. 

FETÖ SADƏCƏ TÜRKİYƏNİMİ TƏHDİD 
EDİR? Son çevriliş cəhdində göründüyü kimi, azğın 
bir dini inanışa arxasını söykəyərək hərbi diktatu-
ra qurmaq istəyən FETÖ, məqsədinə çatmaq üçün 
heç bir sərhəd, prinsip və qayda tanımır. 15 iyuldakı 
cəhddə, silahsız və günahsız insanları birbaşa öldür-
məyə istiqamətlənmiş hücumlar olmuşdur. Dialoq və 
tolerantlıq kimi məhfumlardan istifadə edən təşkilat, 
hətta QHT və ya bu hərəkatla hər hansı şəkildə əlaqə-
si olmayan digər sahələrdə də strateji cəhətdən təş-
kilatlanır. Uzun illər boyu aldıqları təhsil və öyrən-
dikləri metodlarla özlərini gizlədir və etdiklərinə heç 
bir şəkildə sahiblənmirlər. Təşkilat, gizli azğın dini 
görüşü, gizli gündəliyi, məqsədə çatmaq üçün hər 
cür metodu istifadə etməsi ilə sadəcə Türkiyə üçün 
deyil, fəaliyyət göstərdiyi bütün dövlətlər və bəşəriy-
yət üçün bir təhdiddir. Təşkilat, fəaliyyət göstərdiyi 
ölkələrdə, Türkiyədə daha əvvəl izlədiyi strategiyaya 
analoji bir yol tutmaqda, kütlələrə hələ ki şirin gö-
rünən fəaliyyət həyata keçirməkdədir. 

NƏ EDİLMƏLİDİR? Dini dəyərləri öz azğın 
inancları üçün istifadə edən FETÖ, İŞİD və Boko 
Haram kimi təşkilatlarla, bütün bəşəriyyət birlikdə 
mübarizə aparmalıdır. Xaricdəki vətəndaşlarımızın 
və soydaşlarımızın, demokratiyaya, milli iradəyə, in-
san hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edən bütün 
beynəlxalq qurumların və fərdlərin millətimizin şanlı 
müqavimətinə göstərəcəyi dəstək unudulmayacaq-
dır. Bununla əlaqədar olaraq, bir daha insanlıqdan 
kənar bu qanlı çevriliş cəhdini lənətləyir, şəhid olan 
mülki vətəndaşlarımıza, polislərimizə və əsgərləri-
mizə rəhmət, yaralılarımıza şəfa diləyirik. 

                                                   YTB.GOV.TR

K ç k yaşlarından et barən nəzarət 
altında tutaraq vac b mövqelerə gə-
t rd y  nümayəndələr  vas təs lə “ka-

nat mamı” adlandırdıqları l der-

lər n n f k rlər  əsasında dövlətlər , 

cəm yyətlər , hətta dünyanı d zayn 

etməkd r. Azğın d n  nanışları səbə-
b lə məqsədlər nə çatmaq üçün hər 

növ yalan, ft ra, pusqu və qeyr qa-

nun  bütün fəal yyətlər  leg t m he-

sab ed rlər. 

iyul-avqust 2016



ugurjurnali@mail.ru8UĞUR

Y
aşasın millət. İlk salam-
lamamız lazım olan o. 
Böyük/ər millət “Yox elə” 
dedi. Arxasına baxmadan, 
sağına soluna baxmadan, 
“Kim var yola çıxacaq, 
haydı meydanlara” dey-

ildiyində bayrağını götürüb yollara düşdü. Qa-
dını, kişisi, gənci yaşlısı ilə. 

Türkiyə - 2016 bu. Mən Misirdə çevriliş old-
uğunda “Ora Türkiyənin 1960-cı illərini yaşayır” 
demişdim. O zaman bizə də, Baş nazir edam 
edələrkən “Yalnız ağlamaq” düşmüşdü. Amma 
zərbə yeyə yeyə zərbələrə baş qaldırmağı öyrən-
dik. Məğlubiyyətlə gələn zəfər budur. İşdə bac-
ardı millət, salam ona. 

Özünə qarşı istifadə edilən tankları ələ keçir-
di, üzərinə çıxdı və “Sənin vəzifən milləti vur-
maq deyil, milləti müdafi ə etməkdir” dedi. 
Salam ona. Bu millət ona qarçı qoyulan rəftarı, 
çevrilişçilik ənənəsini bir daha dirilməmək üzrə 
məzara basdırdı.

- Respublika başçısı və Baş komandir Rəcəb 
Tayyib Ərdoğana salam. Onun 17-25 dekabr 
və Gəzi hadisələri qarşısında göstərdiyi xalq 
öndərliyi, 15 İyul gecəsi bir daha dövrəyə girmiş 
və bir dəfə daha Türkiyəni bir badirədən qur-
tarmışdır. Beləcə 27 Mayın qisasını millət qa-
zanmışdır. Bu, şəhid Adnan Menderesin də 
qisasıdır. İqtidar - Müxalifət qruplarıyla Məcli-
sin, Hökumətin dirayəti də salamlamağa dəyər.

- 15 İyul gecəsi yaşananlarda Türk Silahlı 
Qüvvələrinin zərbə qarşısında qərarlı rəftar qoy-

ması da tarixi bir xüsusiyyət ifadə edir. Qeyd et-
mək və ürəkdən salamlamaq lazımdır.

-Bir salamı polislərimiz, xüsusi 
hərəkatçılarımız haqq edir. Onlar, Türk Silahlı 
Qüvvətlərimizin bir ayağını ifsad edən qrupa 
qarşı ilk müqavimət nöqtəsi oldular və dövlətin 
dayağını meydana gətirdilər. Ürəkdən qeyd et-
mək lazımdır.  

-Bir salam da dərhal bütün fərqli rənglərdə 
nəşr edən medianın, müxalifət partiyalarının 
göstərdiyi həmrəyliyə göndərmək lazımdır. Bir 
müsibət min nəsihətdən yaxşıdır, deyilir ya. Çox 
yaman bir müsibəti yaşadıq və bu mühitdə birlik 
və bərabərliyin, iç barışın, heç olmazsa müəyyən 
mövzularda eyni səsi yüksəltmənin nə qədər 
həyati olduğunu gördük. Hanı “İçəridə də əl sıx-
ışılması lazım” deyildiyində düşmən sıralaması 
edib, altına bir çox adlar yazmağı bacarıq bilən-
lərimiz, müxalifət liderlərinin “demokratiya”ya 
heç bir xüsusi siyasi ehtiyat qoymadan çox dəqiq 

Ahmet TAŞGETİREN

 Özünə qarşı istifadə edilən 

tankları ələ keçirdi, üzərinə çıxdı 

və “Sənin vəzifən milləti vurmaq 

deyil, milləti müdafi ə etməkdir” 

dedi. Salam ona. Bu millət ona 

qarçı qoyulan rəftarı, çevrilişçi-

lik ənənəsini bir daha dirilməmək 

üzrə məzara basdırdı.

  YАШАСЫН

    М И Л Л Я T !
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şəkildə sahib çıxmalarını, dünənlərdə “düşmən” deyə 
xarakterizə edilən media qruplarının qərarlı şəkildə 
demokratik rəftar sərgiləmələrini layiqli təşəkkür 
olaraq gördülər. Müsibət bu, nəsihət bu.

-Paralel quruluş baxımından bir kamikaze cəhdi 
idi bu. Çox səsli bir intihar. “Xidmət” deyə yola çıx-
an və 40 ildir çalışan bir quruluşun gəlib diyirləndiyi 
çuxurdur bu. Tabutuna son mismardır. Son bir neçə 
il içində girilən cinnət gedişi, gəldi, o quruluşu millət 
iradəsinin qarşısına döyüşmək üzrə yerləşdirdi. Necə 
bir ağıl tutulması, necə bir cinnət halı. Görəsən, 
“Amerika, Sisi zərbəsinə sahib çıxdığı kimi buna da 
sahib çıxar” deyəmi gözlənildi? Hansı yuxu, hansı 
ilham hansı zəfəri vəd etdi də beləsinə qaranlıq bir 
yola çıxıldı? Aman Allahım!

- Elə Pensilvanyadan gələn qınama mınama qur-
tarmaz bunu. Aydın bir quruluş hərəkətə keçdi, 
keçirildi... Hər nə isə və millət iradəsi ilə döyüşməyə 
cəhd etdi. Aqibəti fəlakət idi, onunla görüşdü. Ən 
başında “Etməyin, etməyin, dedim, mətbəx büd-
cəsindən pul ayırıb şagird təqaüdü verən qadınlara 
bu döyüş yükünü yükləməyin” dedim, ağıl tutulması 
gəldi bataqlığa batdı. İndi sənədlərdə çevriliş cəhdi, 
161 cinayət, minləri keçən yaralı, daha pisi, Məclis 
bombalamaq, Respublika başçısının iqamətgahını 
bombalamaq, milləti yerə yatırtmaq var. Necə çıx-
acaqsınız bu bəlanın içindən? “Zərbəni qınayıram” 
deyərəkmi? Böyük, böyük, generalların, paşaların 
ağılını əsir alaraq hara çatacaqdınız? Respublika 
başçısı bəlkə dünənə qədər “Paralel quruluş, terror 
təşkilatı” təyin etməsində razısalma çətinliyi yaşa-
maqda idi. Bəs indi? Necə meydana gəldi bu cun-
ta? Kim zəhərlədi bu qədər generalın, polkovnikin 
bilməm kimin ruhunu?

- O görünüşlər nə qədər iç ağrıdıcıdır. Yerlərə 
yatırdılmış əsgərlər, əlləri təslim işarəsi olaraq ha-
vaya qalxmış əsgərlər, yerlərdə dəbilqələr, silahlar... 
Bunlar bir çevriliş cəhdinin hər vəziyyətdə ən dra-
matik səhnələridir. Baş qərargah rəisini, Qüvvət Ko-
mandirlərini girov alaraq yola çıxanlar, əgər məğlub 
olsalar paylarına zillət içində təslim olmaq, yerə 
yatırdılıb sürünmək düşər.

- Hər kəsə keçmiş olsun. Şəhidlərimizə rəhmət, 
millətimizə başsağlığı, yaralılara da təcili şəfalar 
diləyirəm.
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GЦRCЦSTANIN BAШ 
NAZИRИ TЦRKИYЯDЯ 

SЯFЯRDЯ OLMUШDUR.

Gürcüstanın Baş 
naziri Giorgi Kviri-
kaşvili, Baş nazirin 
Birinci Köməkçisi 
və 6 Nazirlə birlik-
də, 19 İyul tarixində 
Türkiyəyə rəsmi bir 
ziyarət etmişdir. Tür-
kiyədə 15 İyulda hə-
yata keçirilən ancaq 
müvəffəqiyyətsizliklə 
nəticələnən çevri-
liş cəhdinin dərhal arxasından reallaşan bu ziyarət iki 
ölkə arasındakı dostluğun və strateji ortaqlığın yanında, 
Gürcüstanın demokratiyaya və Türkiyədə demokratik 
yollarla seçilmiş hökumətə verdiyi dəstəyin konkret bir 
göstəricisini təşkil etmişdir.

Necə ki, Türkiyənin Baş naziri, müvəffəqiyyətsiz 
çevriliş cəhdindən sonra ziyarətini təxirə salmayaraq 
üst səviyyəli bir heyətlə Türkiyəyə gedən həmsöhbətinə 
təşəkkür etmiş və Türkiyənin Gürcüstan kimi bir qonşu-
ya və dosta sahib olduğu üçün şanslı olduğunu vurğu-
lamışdır. Baş nazir Kvirikaşvili də, Türkiyədə 15 İyul 
gecəsi yaşananları Gurcu hökuməti və dövləti olaraq 
çox yaxından izlədiklərini, bu hadisəni qınadığı, çevriliş 
cəhdinin qısa müddətdə qarşısının alınmasından böyük 
məmnuniyyət duyduqlarını və Türkiyədəki demokratik 
nizamın və sabitliyin davamının Gürcüstan daxil bütün 
bölgə üçün həyati əhəmiyyəti olduğunu ifadə etmişdir.

Ziyarət əsnasında ayrıca, Türkiyə ilə Gürcüstan ara-
sında qurulan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq 
Şurası (YDSK) mexanizminin ilk yığıncağı iki ölkə 
Baş nazirlərinin başçılığında reallaşdırılmışdır. Hər iki 
tərəfdən cəmi 15 Nazirin iştirakıyla təşkil edilən yığın-
caqda ikili əlaqələrin bütün ölçüləri ələ alınmış və hər 
sahədə gələcəyə dönük konkret layhə və hədəflər təyin 
olunmuşdur. Yığıncağın sonunda iqtisadiyyat, çatdır-
ma, ədalət və ictimai təhlükəsizlik sahələrində cəmi beş 
razılaşma ilə YDSK nəticələrini yekunlaşdıran Ankara 
Məlumatı imzalanmışdır. Bir sonrakı YDSK yığıncağı 
gələn il Tiflisdə reallaşdırılacaq.

Baş nazir Kvirikaşvili, ziyarət vəsiləsiylə Türkiyə 
prezidenti və Məclis Başçısı tərəfindən də qəbul edil-
mişdir.



Hazırda Türkiyənin siyasi həya-
tında baş verənləri istinasız dün-
ya gündəmini zəbt edən bir ha-
disə kimi dəyərləndirmək müm-
kündür. İyulun 16-na keçən gecə 

Türkiyəni silkələyən (Təkcə Türkiyənimi?) hadisə 
aradan bir aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, 
bu gün də araşdırılmada, bu hadisəyə Türkiyənin 
dostlarından və düşmənlərindən bir-birindən kəskin 
şəkildə fərqlənən münasibətlər sərgilənməkdədir. 
Hadisənin təsir dairəsinin genişliyi, onun yaratdığı 
rezonanas ölkəmizdə də hiss edildi.

15 iyul gecəsi Türkiyədə olub bitənlərə hərə bir 
prizmadan, bir baxış bucağından baxdı və bu gün də 
bu cür baxmaqda davam etməkdədir. Bu, Türkiyə-
nin bir iç məsələsi olsa da, məsələ region ölkələrinə, 
hətta dünyaya ölkələrinə də öz təsirini göstərdi. 
Əcaba, Türkiyədə baş verənlər nə idi? Son illərdə 
ölkənin yüksələn xətlə inkişaf edən iqtisadiyyatı, 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də ictimai, siyasi, 
mədəni inkişaf fonunda 15 iyul hadisələrinin baş 
verməsi nə dərəcədə labüd idi? 

Oradan başlayım ki, cumhürriyyət dönəmində 
hərbiçilərin Türkiyədə hakimiyyəti əla almaları, 
demokratik təsisatları məhdudlaşdırmaları və ya 
bunlara cəhd etmələri birinci dəfə baş vermirdi. 
Türk insanı hərbi çevriliş anlayışını qavramaqda 
çətinlik çəkməyən bir insandır.  O, hərbi çevrilişin 
gerçəkliklərini öz həyatında görüb hiss etmiş, bunu 
yaşamış biridir, yəni türk insanı baş verənlərin ma-
hiyyətindən kifayət qədər xəbərdar idi. Və bu üzdən 
də, onun küçələrə çıxması, tankların tırtılları altına 
uzanmaq cəhdi, hərbi çevrilişə yox deməsi, vətən-

daş cəmiyyətini qorumağa yönəlik hərəkətlərdə bu-
lunması təbii idi. Təbii haqları uğrunda mübarizəyə 
qalxması, lazım gələndə bu yolda canını fəda etmə-
si onun demokratik dəyərlərə bağlılığının, azadlıq 
aşiqi olmasının bir bəlirtisi deyilmi?

Türkiyənin yerləşdiyi coğrafiya zaman-za-
man burada müxtəlif fikir və düşüncə axınlarının, 
müxtəlif ideyaların intişar tapmasına, cəmiyyətin 
müxtəlif təbəqələri arasında özünə tərəfdarlar top-
lamasına şərait yaradır. Son olayların qabarıq gö-
rünən və üzə çıxan tərəfi də, fikrimcə, ideyaların, 
strategiyaların toqquşması idi. Türkiyə yetkili da-
irələrinin də müəyyən etdikləri kimi, bu hadisələrin 
qurucuları və həyata keçirilməsində maraqlı qüv-
vələr Fəttullah Gülən və ona bağlı olanlardır. Okea-
nın o tayında oturan Gülənin istəklərini, Türkiyədə 
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oynamaq istədiyi oyunları bir kənara buraxıb, belə 
bir sual qoymaq istəyirəm: F. Gülən niyə Pensilva-
niyadadır? Ona Türkiyədə və ya müsəlman ölkələ-
rinin birində oturmağa yer qəhətdirmi? Niyə məhz 
ABŞ? Məsələyə başqa bir rakursdan da yanaşmaq 
olar. Əgər bu Fəttullah Gülən və ya onun başının 
yığnağı Türkiyədə siyasi iqtidara gəlmək istəyir-
disə, Türkiyənin indiki durumuna bir çəki-düzən 
vermək niyyətində idisə nədən bunu sivil bir yol-
la həyata keçirmək istəməsin? Deyək ki, Gülən bir 
partiya düzənləyib, ölkə konstitusiyasına uyğun 
hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qalxıb, tərəfdarla-
rının sayını artırmaq yolu ilə siyasi marofonda öz 
rəqiblərinə qalib gələrək, hakimiyyəti qanuni yolla 
mənimsəyə bilərdi. Amma hərbi çevrilişə cəhddən 
də bəlli olduğu kimi, Gülən bu yolu seçmədi. 

Gülənin nədən bu yolu seçməməsi bu sitiuasi-
yada ən maraq doğuran məsələdir. O üzdən ki, bu 
olaylarda ən müəmmalı məsələ də məhz bu olma-
lıdır. Gülənin belə bir yol tutması torbadakı pişiyin 
böyüklüyündən xəbər verir və ya təbiri caizsə belə 
çıxır ki, Gülən s…-yi duru adam deyil. Qayıdaq tor-
badakı böyük pişik məsələsinə. Əgər biz ehtiyatı əl-
dən vermədən torbanın ağzını azacıq aralayıb baxa 
bilsək, oradakı məxluqu əlbəhəl tanıya biləcəyik və 
Güləni okeanın o tayına aparıb çıxaran səbəbi də 
aydınlaşdırmış olacağıq. Okeanın o tayında patron-
larının cızdığı planlara uyğun olaraq tərəfdarlarına 
təlimatlar verməklə, Türkiyəni qarışdırmaq Gülə-
nin əsas məqsədidir. Əslində bu Gülənin yox, onun 
patronlarının strateji məqsədləridir. Yaxın Şərqi nə-
zarətdə saxlamaq istəyən Sem dayının, yəni ABŞ-ın 

məqsədidir, regionda Türkiyənin artan nüfuzunu 
sarsıtmaq istəyən dövlətlərin məqsədidir. Hərbi 
çevrilişə cəhd olaylarında Qərbin tutduğu mövqe, 
bu olayları öz arşını ilə ölçərək, qiymətləndirmə-
si dediklərimizi təsdiqləmirmi? Qərbin mütərəqqi 
fikirli adamlarının öz ölkələrinin Türkiyəyə qarşı 
sərgilədikləri münasibətlərdən utandıqlarını dilə 
gətirmələri, öz dövlət başçılarını Türkiyəyə qarşı 
münasibətdə dürüstlüyə dəvət etmələri də bizim 
fikrimizin doğruluğuna şübhə yeri qoymur.

Sonda 15 iyul hadisələrinə qiymət verərkən bir 
daha da vurğulamaq istəyirəm ki, başda da qeyd 
etdiyim kimi, bu hadisələr Türkiyənin daxili bir 
məsələsi olsa da, bəlkə də bundan da çox xaricdən 
qaynaqlanan, Türkiyəni sevməyən qüvvələrin oy-
nadıqları məkrli planla bağlı bir məsələdir.

Sonda 15 yul had sələr nə q y-

mət verərkən b r daha da vurğu-

lamaq stəy rəm k , başda da qeyd 

etd y m k m , bu had sələr Tür-

k yən n dax l  b r məsələs  olsa 

da, bəlkə də bundan da çox xa-

r cdən qaynaqlanan, Türk yən  

sevməyən qüvvələr n oynadıqları 

məkrl  planla bağlı b r məsələd r.
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Cari ilin iyul ayının 15-i gecə-
si Türkiyədə dövlət çevrilişinə 
cəhd bütün dünya mətbuatı-
nın bir nömrəli xəbər başlığına 
çevrildi. Hətta, bir gün öncə 

Fransanın Nitsa şəhərində baş vermiş və nəti-
cədə 84 dinc sakinin həlak olduğu terror aktı da 
bu hadisənin kölgəsində qaldı. Qonşu ölkədəki 
məlum olayla bağlı çeşidli dairələrdə müxtəlif 
məzmunlu mövqe və fikirlərin səslənməsinin 
bolluğunu nəzərə alaraq məsələyə başqa spektr-
dan yanaşmağa üstünlük verməyə çalışaq. Başqa 
sözlə desək, hal-hazırda Türkiyəyə onun daxi-
lindən baxaraq, xaricdən Türkiyənin necə gö-
ründüyünə nəzər yetirək. Zənnimizcə, bu zaman 
qardaş dövlətin dost və düşmənləri, hətta sözdə 
dost və tərəfdaş libasına bürünüb hər məqamda 
ona zərbə yetirmək istəyənləri də aydınca sez-
mək olar. İlk olaraq qeyd edək ki, Türkiyə dövlə-
ti yaranandan bəri yüksək hərbi şura-generalitet 
heyəti onun siyasi elitasının “kölgə” idarəedi-
cisi olmuşdur. Yəni, zaman-zaman hökumətin 
yürütdüyü daxili və xarici siyasət yüksək çinli 
hərbiçiləri qane etmədikdə onlar Cümhuriyyə-
tin ilk prezidenti Atatürk tərəfindən başlanmış 
islahatlara təhlükə yaranma bəhanəsi ilə Türkiyə 
Respublikasının təhlükəsizliyinin qarantı kimi 
legitim hakimiyyətə əl qoyumq yetgisinə sa-

hib idilər. 1960, 1971 və 1980-ci illərdə hərbi 
xuntanın hakimiyyəti ələ keçirməsi və 1997-ci 
ildə isə dövrün Baş Naziri Nəcməddin Ərbaka-
nı istefaya göndərməsi çağdaş Türkiyə tarixində 
demokratiyaya zidd qara ləkədir. Lakin, 2003-ci 
ildə Ərdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra hər-
biçilərin hökumət üzərində basqısını neytirallaş-
dırma prossesinə başladı. Bunadək Türkiyədə 
ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunların 
800-dən çoxunda hərbiçilərin rolunu və səlahiy-
yətlərini təsdiqləyən normaların mövcudluğunu 
qeyd etmək kifayətdir. Şübhəsiz ki, Ərdoğanın 
bu addımı xaricdən idarə olunduğuna şübhə yeri 
qoymayan Hərbi Şuranın narazılığı ilə qarşılan-
dı. Hal-hazırda, rəsmi Ankara dövlət çevirilişinə 

Lakin, 2003-ci ildə Ərdoğan 
hakimiyyətə gəldikdən sonra hər-
biçilərin hökumət üzərində basqısını 
neytirallaşdırma prossesinə başladı. 
Bunadək Türkiyədə ictimai münasi-
bətləri tənzimləyən qanunların 800-
dən çoxunda hərbiçilərin rolunu və 
səlahiyyətlərini təsdiqləyən norma-
ların mövcudluğunu qeyd etmək ki-
fayətdir.

HЯRBИ ЧEVRИLИШИ 
KЮRЦKLЯYЯN GЦCLЯRИN 

TANITIMI 

 Sahib MUSTAFA
sahib1975.sm@gmail.com

iyul-avqust 2016



ugurjurnali@mail.ru 13 UĞUR

cəhdin baş memarının ABŞ-ın Pensilvaniya şta-
tına sığınmış Fətullah Gülən olduğunu vurğula-
yır. Türkiyə Ədliyyə Nazirliyi 2014-ci ildə “Gəzi 
parki” olaylarının təşkil olunmasında Fətullah 
Gülənə qarşı cinayət işi açaraq, onun saxlanılma-
sı üçün İnterpola müraciət etsə də, bu qurumdan 
neqativ cavab almışdır. Qərb dünyasının hazırkı 
Türkiyənin sekulyar (dünyəvi) dövlət qurluşun-
dan uzaqlaşaraq mühafizəkar islami dəyərlərin 
siyasi hakimiyyətə sirayət etməsindən və ictimai 
həyatda islamın mövqeyinin artmasından narahat 
olması sirr deyil. Ona görə də xristian Avropası 
və ABŞ Türkiyədə ortodoksal islami dəyərlərin 
müasir demokratik dəyərlərdən üstün olmasını 
açıq şəkildə dilə gətirirlər. Əcaba, Səudiyyə Ərə-
bistanı, Küveyt, Oman, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 
kimi ölkələrdə Qərb dəyərlərimi hakimdir? Bun-
dan başqa, prezident Ərdoğanın Fələstin və digər 
islam coğrafiyasının qan gölünə çevrilməsində 
və bu ölkələrdə müsəlmanlara qarşı zülm edilmə-
sində birbaşa Qərb tərəfdaşlarına eyham vurması 
ikinciləri qıcıqlandırmaya bilməz. Digər tərəf-
dən, Ankaranın Kreml ilə münasibətlərinin isin-
məyə başlaması da ABŞ və Avropa tandeminin 
maraqlarına ziddir. Ərdoğan iqtidarından öncəki 
Türkiyə hakimiyyətinin Qərb dünyasının diqtə-
si ilə oturubdurması və yaxud mərkəzdənqaçma 
halları baş verdikdə onun hərbi çevrilişlər yolu 
ilə dəyişdirilməsi danılmazdır . Ona görə də 

yuxarıda qeyd olunan amilləri nəzərə alsaq, in-
diki türk iqtidarının uzun ömürlülüyünü Qərbin 
maraqları ilə üst-üstə düşməmə kimi qiymətlən-
dirmək olar. Havadarları olmadan Fətullah Gülə-
nin dövlət çevrilişi etmə riskinə getməsi heç vaxt 
inandırıcı ola bilməz. Əks təqdirdə, Türkiyə kimi 
güclü hərbi arsenala malik dövlətdə 5 general və 
10-15 zabit qruplaşması ilə çevriliş etmək heç də 
inandırıcı deyil. Hərbi xuntanın çevrilişə başla-
masının ilkin anında istər Ağ ev, istərsə də Av-
ropanın tutarlı məkanlarının hadisələrin axarına 
“dayan, gözlə” prinsipi ilə yanaşması da arxasın-
da ritorik suallar buraxır. ABŞ dövlət katibi Con 
Kerrinin Türkiyədə dövlət çevirilişinə cəhddən 
sonra həbs olunanlara qarşı ədalətli məhkəmənin 
tətbiq edilmədiyi və geniş ictimayyətin tələbi ilə 
edam cəzasının yenidən qəbul edildiyi təqdirdə 
Türkiyənin NATO-dan xaric ediləcəyi və Anka-
ranın Avropa İttifaqına üzv olmaq xəyallarının 
bir dəfəlik suya düşəcəyi ilə hədələməsi bəzi üs-
tüörtülü məqamlara aydınlıq gətirir. Hər halda 
son hadisələr türk millətinin birliyini, türk iqtida-
rının xalq tərəfindən tam dəstəkləndiyini sübuta 
yetirdi. Lakin, bu, indiki Türkiyə hakimiyyətinin 
bəlli mərkəzlər tərəfindən planlanması ehtimal 
olunan sonrakı zərbələrdən sığortalanması anla-
mına gəlməməlidir.

Hal-hazırda, rəsmi Ankara dövlət çevirilişinə 
cəhdin baş memarının ABŞ-ın Pensilvaniya şta-
tına sığınmış Fətullah Gülən olduğunu vurğula-
yır. Türkiyə Ədliyyə Nazirliyi 2014-ci ildə “Gəzi 
parki” olaylarının təşkil olunmasında Fətullah 
Gülənə qarşı cinayət işi açaraq, onun saxlanıl-
ması üçün İnterpola müraciət etsə də, bu qurum-
dan neqativ cavab almışdır. Qərb dünyasının 
hazırkı Türkiyənin sekulyar (dünyəvi) dövlət qur-
luşundan uzaqlaşaraq mühafizəkar islami dəyər-
lərin siyasi hakimiyyətə sirayət etməsindən və 
ictimai həyatda islamın mövqeyinin artmasından 
narahat olması sirr deyil.
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RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞAN: 
“MƏN DƏ MEYDANDA OLACAĞAM”.

Demokratiyaya inanan hər kəsi meydanlara çağıran Ərdoğan, belə danışdı:
“Mən də meydanda olacağam, Baş nazirimiz də meydanda olacaq. Bu anda 

bəzi yerlərə işğal qüvvətləri sızmış. Atatürk Havalımanında keçən gün məlum 
DAEŞçilər vardı. İndi də bənzərləri qülləni işğal etmişlər və qülləni işğal et-
mək surətiylə uçuşlara icazə vermirlər. Gələnləri də orada gözlədirlər. Bütün 
bunlara qarşı lazımlı tədbirlər görüləcək. Məhkəmə onsuz da bu anda lazımlı 
addımları atmış vəziyyətdədir. Təhlükəsizlik təşkilatımızın içərisində, bu mil-
lətə inanan, bu ölkəni sevən yoldaşlarımız, qardaşlarımız da lazım olanı edir. 
Mən buradan Silahlı Qüvvətlərimizə də səslənirəm, xüsusilə Silahlı Qüvvət-
lərimizin şərəfli generallarına səslənirəm: Şərəfli generallar, təəssüf ki, qürur 
itkisinə çatmışlara qarşı onların da dik durmalarını istəyirəm. Bunlar gəlib ke-
çicidir amma siz qalıcısınız. Əl-ələ verəcəyik, çiyin-çiyinə verəcəyik. Bunlara həddini ən qısa zamanda inşallah 
bildirəcəyik. Hər kəsi, şəhərlərinin meydanlarına dəvət edirəm, havalimanlarına dəvət edirəm. Mən də bu gecə 
eyni şəkildə onların arasında olacağam. İstanbuldayam.” 

Bir sual üzərinə Ərdoğan, bütün siyasi partiya liderlərinə də bu çağırışı etdiyini ifadə edərək, “Demokratiyaya 
inananlar olaraq birlikdə bu addımı atmalıyıq” dedi. 

“Sizə qarşı bir cəhd oldumu?” sualı üzərinə Ərdoğan, “Bu ana qədər hər hansı bir şey söz mövzusu deyil” 
deyə danışdı. 

BİNƏLİ YILDIRIM: “VƏTƏNDAŞLARIMIZIN 
MEYDANLARA TOPLANMALARINI XAHİŞ EDİRƏM”, 
Türkiyənin Baş naziri Binəli Yıldırım FETÖ-nun (Fetullahçı Terror 

Təşkilatı) çevriliş cəhdilə əlaqədar nəzarətə alınmaların davam etdiyini 
söyləyərək, vətəndaşların meydanları boşaltmamalarını istəyib.

B.Yıldırım sosial media şəbəkəsi “Twitter” hesabından 
“Vətəndaşlarımızın meydanlara toplanmalarını xahiş edirəm” yazısı ilə birgə 

38 saniyəlik bir video paylaşıb.
Vətəndaşlara səslənən Yıldırım bu ifadələri işlədib: “Nəzarətə alınmalar 

davam edir. Hadisələr sona çatana qədər vətəndaşlarımızın meydanları tərk 
etməmələri, hətta səhər işıqlarında qalxan bütün vətəndaşlarımızın da Ankara və 

İstanbul meydanlarına axışmasını xüsusi xahiş edirəm. İşlərimiz planlaşdırılan şəkildə davam edir. 
İnşaallah, bu caniləri, bu terror təşkilatı mənsublarını zərərsizləşdirəcəyik.”
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ABDULLAH GÜL: “TÜRKİYƏ BİR LATIN AMERİKASI 
ÖLKƏSİ, BIR AFRİKA ÖLKƏSİ DEYİL...”

Öncəliklə bütün millətimizə bunu söyləmək istəyirəm düşüncəsi, 
fi kri siyasi partiyası nə olursa olsun bu gün onu bir kənara buraxıb 
demokratiya üçün bir-birinə möhkəm sarılsınlar. Türkiyə bir Latın 
Amerikası ölkəsi deyil, Türkiyə bir Afrika ölkəsi deyil Türkiyədə 
belə bir qrupun çevriliş etməsi, milli iradəyə qarşı çıxması, bir 
gecədə qarışıqlıq çıxarıb hər şeyi ələ keçirməsi düşünülə bilməz. 
Bir an öncə xətası olanlar bu xətadan dönüb əsgəri hissələrinə 

dönsünlər. Bu bir hərbi əmr deyil. Bir tərəfdə terrorla mübarizə edən bir tərəfdən də Türkiyənin milli 
mənfəətlərini müdafi ə etmək üçün böyük bir mübarizə verən türk silahlı qüvvələrinin başını bu şəkildə 
tutmaq böyük bir zülmdür, çox böyük bir cinayətdir. Odur ki, yenə də deyirəm bu xətanı edənlər hərbi 
hissələrinə qayıtsınlar. Əks təqdirdə millətin üzünə baxa bilməyəcək hala gələrlər. Mənim əziz xalqımdan 
xahişim odur ki, hər hansı bir təcavüzə və münaqişəyə yol vermədən ağılla demokratiyaya sahib çıxsınlar. 
Gün bu gündür. Inanıran ki, Türkiyə bu sıxıntılı gecəni geridə buraxacaq və ondan sonra demokratiya, 
hüququn üstünlüyü və beynəlxalq hüququn yetərli olduğu bir nizam olacaq Türkiyədə. Onun üçün də bir 
daha bütün vətəndaşlarımdan xahişim budur ki, bu nə olduğu bilinməyən üsyana qarşı möhkəm və iradəli 
dursunlar, demokratiyaya, milli iradəyə sahib çıxsınlar.  

 LEVENT GÜMRÜKÇÜ:
 “BU VƏTƏN XAİNLƏRİNƏ  MİLLƏTİMİZ 

TƏRƏFİNDƏN LAZIM OLAN CAVAB VERİLMİŞDİR” 
Türkiyədə baş verən bu hadisə xalq tərəfi ndən seçilmiş bir hö-

kumətə istiqamətli olan bir çevriliş cəhdidir. Millətimiz birlik və 
birlik içində buna etiraz etmiş və bu hadisənin qarşısını almışdır. 
Dövlət başçısımız və hökumətimiz vəzifə başındadır. Bu çevriliş 
aktı Türk Silahlı Qüvvətlərinin bütününün qarışdığı bir hadisə deyil, 
sadəcə bir neçə rütbəli şəxsin həyata keçirmək istədiyi bir hadisədir. 
Bu vətən xainlərinə də  millətimiz tərəfi ndən lazım olan cavab ver-
ilmişdir.

DÖVLƏT BAĞÇALI:  “AMMA UNUTDUQLARI, 
LAQEYD YANAŞDIQLARI TÜRK MILLƏTININ 

ZADƏGANLIĞI VƏ GÜCÜDÜR.”
MHP lideri möhtərəm Dövlət Bağçalı: “15 İyul FETÖ  çevriliş 

təşəbbüsü 627 il əvvəl Kosovada məğlub olanların yeni bir cəh-
didir.  620 il əvvəl Niğboluda əzilənlərin təkrardan başını qaldır-
masıdır. 572 il əvvəl  Varnada, 563 il əvvəl İstanbulda, 490 il əv-
vəl Mohaçda tökdükləri qanda  boğulduqlarını sandıqlarımızın 
yenidən hərəkətlənməsidir. 15 İyulda TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT 
MƏCLİSİni,  təhlükəsizlik və kəşfi yyat quruluşlarını bombalayıb, 
günahsız vətəndaşlarımızı  qətl edənlərlə; 101 il əvvəl Çanaqqala 
sahillərinə gəlib üzərimizə atəş saçanlar  eyni qaranlıq yolun yolçu-
sudur. Bunlar Müsəlman Türkün canıyla bəslənən, həyat  və varlıq 
haqlarını tapdalamaqla vəzifələndirilən yaradılmışların ən aşağısı, ən  alçağıdır. Amma unutduqları, 
laqeyd yanaşdıqları Türk millətinin zadəganlığı və gücüdür.”  dedi.
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5 milyon insanın iştirak etdiyi mitinqə 
ölkə prezidenti, Böyük Millət Məclis-
inin sədri, baş nazir,  müxalifət parti-
yalarının liderləri və hərbi rəhbərlər 
qatılıb.

  “Demokratiya və şəhidlər” mitinqində çıxış 
edən MHP sədri Devlet Bahçeli terrorçuları məğlub 
edən  və daha sonra Yenikapıya gedərək “yeni bir 
dirilişin müjdəsini verən” xalqa təşəkkür edib. 
“Türkyə bütün gözəllikləri ilə yeni bir səfərə Ye-
nikapıdan başlamaqdadır. Türk milləti öz taleyinə 
sahib çıxmaqdadır. Hamınızla fəxr edirəm, Türk 
milləti ilə iftixar edirəm”- deyə sözlərinə davam 
edən Devlet Bahçeli, Türk siyasətində indiyə qədər 
yaşanan qütbləşmənin bundan sonra bıçaq kimi 
kəsilməsinin lazım olduğunu vurğulayıb.

Ana müxalifətdəki CHP-nin lideri Kamal 
Kılıçdaroğlu “Demokratiya və şəhidlər” mitin-
qindəki çıxışında   vətənə sonsuzluğa qədər  sa-
hib çıxacaqlarını deyib. ”15 iyul bizə yeni bir qapı 
araladı, 15 iyuldan sonra artıq yeni bir Türkiyə 
vardır. Əgər biz konsensus mədəniyyətini daha irəli 
apara bilsək, övladlarımıza daha gözəl bir Türkiyə 
qoyub gedəcəyik. Mən də daxil  olmaqla, bütün si-

yasi partiya liderləri bu müsibətdən dərs almalıdır”, 
deyə sözlərinə davam edən CHP lideri Kılıçdaroğ-
lu 12 maddədən ibarət olan bəyannaməni  oxuyub. 
Kılıçdaroğlu “məscidə, məhkəməyə və kazarmaya 
siyasətin daxil edilməməsinin”  lüzumuna diqqə-
ti cəlb edərək “bizim soylu bir konsensusa ehti-
yacımız var”, deyə vurğulayıb. Ana müxalifət lideri 
Kılıçdaroğlu dövlətin bundan sonrakı inşasında in-
san ləyaqətinin əsas alınmasının əsas şərt olduğunu 
deyib. Türkiyədə media  azadlığının sərhədlərini  
daha da genişləndirmək lazım olduğunun vacibliy-
ini də  bildirən CHP lideri Kılıçdaroğlu parlamentar 
sistemdən vaz keçilməməsinin gərəyini vurğulayıb. 
Kamal Kılıçdaroğlu məhkəmələrin müstəqilliyinin 
Türkiyənin bundan sonra əsas məsələsi olacağını 
deyib.

7 avqustdakı “Demokratiya və şəhidlər” mitin-
qində çıxış edən baş nazir Binali Yıldırım sözlərinə 
tanınmış Türk alimi və şairi Orhan Şaik Gökyayın 
şeiri ilə başlayıb. ”29 may 1453-də Sultan Fateh 
Məhmət şəhərə girəndə nə qədər həyəcanlı idisə, 
İstanbul bu gün də o qədər həyəcanlıdır. 16 may 
1919-da Qazi Mustafa Kamal İstanbuldan ayrılan-
da nə qədər ümidli idisə, bu gün də o qədər ümid-
liyik. 27 mart 1994-cü ildə bir igid adamını, bir 
Kasımpaşalını özünə bələdiyyə başqanı seçərkən 
nə qədər gözəl idisə, İstanbul bu gün də o qədər 
gözəldir”, deyə sözlərinə davam edən baş nazir 
Binali Yıldırım, Azərbaycanın məşhur şairi Əhməd 
Cavadın “Çırpınırdın Qaradəniz” şeirindən mis-
ralar səsləndirib. Binali Yıldırım 15 iyulda FETÖ-
nün terrorçu hücumu ilə  üz-üzə qaldıqlarını, bu 
gün isə  yeni bir İstiqlal savaşına davam etdiklərini 
bildirərək, siyasi arenada meydana çıxmış tolerant 
və konsensus atmosferini qəti şəkildə pozmaya-
caqlarını vurğulayıb. Baş nazir Yıldırım bundan 
sonrakı dönəmdə ölkədə birlik və bərabərlik ruhunu 
daha da gücləndirəcəklərini sözlərinə əlavə edərək 
“bu gün buradakı tarixi bərabərliyi gözümüz kimi 

ИSTANBULDA DEMOKRATИYA
 VЯ ШЯHИDLЯR MИTИNQИ 

KEЧИRИLИB

16 may 1919-da Qazi Mustafa Kamal İstan-

buldan ayrılanda nə qədər ümidli idisə, bu gün də 
o qədər ümidliyik. 27 mart 1994-cü ildə bir igid 

adamını, bir Kasımpaşalını özünə bələdiyyə başqa-

nı seçərkən nə qədər gözəl idisə, İstanbul bu gün 

də o qədər gözəldir”, deyə sözlərinə davam edən 

baş nazir Binali Yıldırım, Azərbaycanın məşhur 

şairi Əhməd Cavadın “Çırpınırdın Qaradəniz” şei-

rindən misralar səsləndirib.
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qoruyacağıq” deyib. 
“Demokratiya və şəhidlər” mitinqində çıxış edən prezi-

dent Rəcəb Tayyib Ərdoğan 15 iyulda küçə və meydanlara 
çıxaraq  vətənin, azadlığın, demokratiyanın müdafi əsinə 
qalxan hər kəsə təşəkkür edib. Yola vətəndaşların birlik və 
həmrəyik ruhu içində davam edəcəklərini  bildirən prezi-
dent Ərdoğan, “Qazi Mustafa Kamal Atatürkdən 96 il sonra 
yenidən soruşuram: ey millət, sən əsarəti qəbul edərsənmi?”- 
sualını mitinq iştirakçılarına yönəldib. Meydandan “Xeyr!”- 
nidaları yüksəlib. 

Prezident Ərdoğan xalqın tələbi ilə edam cəzasının Mə-
clisdə qəbul edilməsi halında tərəddüdsüz şəkildə təsdiq 
edəcəyini vurğulayıb. ”Əldə etdiyimiz bu birlik və bərabər-
lik ruhundan daha yaxşı istifadə edək”- sözləriylə çıxışına 
davam edən prezident Ərdoğan FETÖ-nün bütün dövlət 
qurumlarından təmizlənəcəyini təkrarlayaraq bunun üçün 
lazım olan konstitusiya və qanun dəyişikliklərinin sürətlə 
Məclisdən keçiriləciyini bildirib. 

Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Demokratiya və şəhidlər” mit-
inqindəki çıxışını “Bir olacağıq, diri olacağıq, bir-birimizi 
Allah üçün sevəcəyik” sözləri ilə bitirib.

Qeyd edək ki, Fətullahçı terror təşkilatı FETÖ-nün 15 
iyulda Türkiyədə həyata keçirmək istədiyi və xalq tərəfi nd-
ən uğursuzluğa düçar edilən çevriliş cəhdindən sonra ana 
müxalifətdəki CHP iyulun 24-də  İstanbulun Taksim mey-
danında  Demokratiya mitinqi keçirib. İqtidardakı Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının (Ak Parti) İstanbulda mitinq keçirmə 
qərarı qəbul etməsindən sonra prezident Ərdoğanın təlimatı 
ilə  CHP Lideri Kamal Kılıçdaroğlu və MHP lideri Devlet 
Bahçeliyə  də mitinqdə iştirak etmələri üçün dəvətnamə 
göndərilib. Hər iki liderə baş nazir Binali Yıldırım şəxsən 
zəng edərək mitinqə dəvət edib.

7 avqust  “Demokratiya və şəhidlər” mitinqində XI prezi-
dent Abdullah Gül, keçmiş baş nazir Əhməd Davudoğlu, 
Tansu Çillər, iş, sənət və idman dünyasının tanınmış şəxsləri 
də iştirak ediblər.                       

    http://www.trt.net.tr/
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LИDERLЯR TЦRKИYЯDЯ 
SEЧИLMИШ HЮKUMЯTИ 
DЯSTЯKLЯDИKLЯRИNИ 

ИFADЯ EDИBLЯR
Türk yən n dövlət başçısı Rəcəb 

Tayy b Ərdoğan Fətullahçı Terror 

Təşk latı Paralel Dövlət Quruluşunun 

(FETÖ/PDY) yulun 15-dək  çevr l ş 
cəhd nə qarşı  Türk yəyə dəstəklər n  

fadə etmək stəyən l derlərlə b r sıra 

telefon danışıqları aparıb.

 Türk yə Prez dent  Adm n stras -

yasından ver lən məlumata görə, pre-

z dent Ərdoğan zəng edən dövlət və 
təşk lat l derlər  lə b rl kdə Bosn ya və 
Herseqov na Prez dent Şurasının səd-

r  Bak r İzzetbegov ç, Bəhreyn Kralı 

Hamed b n İsa b n Hal fe və B rləşm ş 
M llətlər Təşk latının baş kat b  Pan 

Gİ Mun lə telefon  əlaqəs  saxlayıb. 

Dövlət başçısı R.T. Ərdoğana zəng 

edən l derlər  çevr l ş  cəhd nə qarşı 
olduqlarını, Türk yədə seç lm ş hö-

kumət  dəstəkləd klər n  və bu məsələ-
də Türk xalqı lə tamam lə həmrəy  ol-

duqlarını b ld rd klər n  vurğulayıblar. 

 Görüş zamanı l derlər n çevr l şç lə-
r n açdıqları atəş nət cəs ndə və müqa-

v mət zamanı həlak olanlarla əlaqədar 

başsağlığı verd klər  də b ld r l r.

 Tun s Nahda Hərəkatının l der  

Rəş d el-Gannuş n n də dövlət başçısı  
Ərdoğana zəng etd y b ld r l r.
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AVROPALILARIN 15 
ИYULDAKI ЧEVRИLИШ CЯHDИ ИЛЯ BAЬLI FИKИRLЯRИ

ИSVEЧИN SABИQ BAШ NAZИRИ 
AVROPA ЮLKЯLЯRИNИ SЯRT TЯNQИD EDИB

İsveçin sabiq Baş naziri və Xarici İşlər naziri Karl Bildt Avropanı Fətullahçı Ter-
ror Təşkilatı Paralel Dövlət İdarəçiliyinin (FETÖ/ PYD) çeviriliş cəhdinə qarşı etiraz 
bildirmədiyinə görə günahlandırıb. Sabiq Baş nazir mərkəzi ofisi ABŞ-da yerləşən 
“Politico” saytında dərc edilən və “Avropa, Ərdoğanı müdafiə et” başlıqlı məqaləsin-
də demokratik dəyərlər üzərində qurulmuş bir ölkədə dövlətin ordu tərəfindən çevi-
rilişinin lüzumsuz olduğuna diqqəti çəkib. “Brüssel yuxudadır? Yoxsa hələ də məlu-
matsızdırmı?” – deyə sual edən İsveçin sabiq naziri Türkiyədə 15 iyul tarixinə laqeyd 
münasibət göstərməkdə olan Avropa liderlərindən bu barədə soruşulması gərəkdiyini 
vurğulayıb. Türkiyədə çeviriliş baş tutacağı təqdirdə ölkədə vətəndaş müharibəsinin baş verəcəyini və bunun ağır 
nəticələrə səbəb olacağını deyən Karl Bildt milyonlarla türkün demokratiyaya sahib çıxmasını alqışlayıb. 

Əgər belə olmasaydı vətəndaşlar zorakılıq, xaos və ölümdən qaçaraq, Türkiyəyə sığınan 2 milyon suriyalıya qo-
şularaq Avropaya istiqamət alacaqdı. Sabiq baş nazirə görə belə olan halda isə Avropa İttifaqı 2015-ci ildə yaşadığı 
miqrant böhranından daha böyük fəsadla üzləşəcəkdi. Məqalədə qeyd olunur: “Çevirilişə cəhd gecəsindən sonra Tür-
kiyənin quruma tamhüquqlu namizəd olmasına, ölkəyə, onun konstitutiyasına qarşı ən ağır təhdid edilməsinə baxma-
yaraq, Avropa İttifaqının nümayəndələrindən hər hansı bir əsaslı dəstək müşahidə olunmadı. Türkiyəyə hər hansı bir 
səfər reallaşdırılmadı. Əksinə avropalı liderlər Türkiyə rəsmilərini əsassız iddialarla çəkişdirməyə başladılar.” Aİ-nin 
Fransanın paytaxtında noyabr ayında törədilən terror aktından sonra həssas münasibət sərgilədiyini xatırladan sabiq 
Baş nazir Türkiyənin Avropa İnsan Haqları Konvensiyasından imtina istəyində haqlı olduğunu vurğulayıb. “Şübhə-
siz ki, Türkiyə və konstitutsiyasını devirməyə çalışan qüvvələrə qarşı lazımlı tədbirlər görmək və özünü qorumaq 
Türkiyənin haqqıdır və bunu etmək məcburiyyətindədir. Türkiyənin həyata keçirdiyi müvafiq tədbirlərin isə ciddi 
risk olması iddiasını irəli sürənlər isə yanılırlar” – deyə məqalədə vurğulanıb. Avropa Şurasının Baş katibi Torberinq 
Yaqlandın bu həftə Ankaraya səfər planını müsbət dəyərləndirən Karl Bildt deyib ki, əgər Avropa İttifaqı liderləri Tür-
kiyəyə dərhal getsəydi, çeviriliş cəhdinə etirazını bildirsəydi, Türkiyə xalqını təbrik etsəydi, dövlət başçısı, hökumət 
və Millət Məclisinin üzvlərilə birlikdə olsaydı, qurum bu gün daha yaxşı bir mövqe tutardı. Belə vəziyyətdə Avropa 
ən azından siyasi idealar və demokratik dəyərlərini müdafiə etmiş, sınamış olardı”. İsveçin sabiq Baş naziri və Xarici 
İşlər naziri Karl Bildt məqaləsində onu da vurğulayıb ki, çevirilişə cəhddən sonra dövlət başçısı Ərdoğana ilk olaraq 
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin telefon açaraq, dəstəyini nümayiş etdirməsi Avropa üçün qara ləkədir.
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RİCHARD MOORE:”
TÜRK DEMOKRATİYASI YETKİNLİYİNİ SÜBUT ETDİ”

İngiltərənin Türkiyə səfiri Richard Moore Fətullahçı Terror Təşkilatı Paralel Döv-
lət İdarəçiliyinin  (FETÖ/PDY) iyulun 15-də Türkiyədə həyata keçirdiyi dövlət çev-
rilişi təşəbbüsü ilə əlaqədar olaraq:

“Hökumətin bu çevriliş cəhdində gülənçilərin olduğuna dair açıqlamalarını qə-
bul etməkdə çətinlik çəkmirəm” dedi.

 Türkiyədə çap olunan”Hürriyyət” qəzetinin xəbərinə görə Richard Moore Türk 
xalqının küçələrə çıxaraq 15 iyul çevriliş cəhdinin qarşısını almasını və sonra bü-
tün siyasi partiyaların bir araya gələrək vətəndaş iradəsinə sahib çıxmasını : “Türk 
demokratiyası yetkinliyini sübut etdi” ifadəsi ilə dəyərləndirdi. 

İngiltərə səfiri Gülən təşkilatının İngiltərədəki fəaliyyətləri barədə dəlilə əsaslanan məlu-
matların təmin edilməsi halında tərəddüd etmədən əməkdaşlıq edəcəklərini qeyd etdi.

UĞURDAN
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BEYNƏLXALQ İCTİMAYYƏT TÜRKİYƏDƏ 
BAŞ VERMİŞ ÇEVİRİLİŞ CƏHDİNƏ KƏSKİN 

REAKSİYA GÖSTƏRİR
Preşeva Mədəniyyət Evində toplanan nümayişçilər dövlət başçısı Rə-

cəb Tayyib Ərdoğan və Türkiyəyə dəstək olduqlarını bildiriblər. Əllərində 
Türkiyə bayraqları ilə “Preşeva vadisi sizinlə” şüarları səsləndirən nüma-
yişçilər heç bir qüvvənin milli iradəyə qarşı ola bilməyəcəyini vurğula-
yıblar.

Türkiyədə 15 iyul çevriliş cəhdini Cənubi Afrikada da bir çox qey-
ri-hökumət təşkilatları (QHT) da kəskin pisləyib.

Cohannesburgda bir yerə toplanan QHT nümayəndələri FETÖ/PDY-nin hərbi çeviriliş cəhdini tənqid ediblər. 
Daha sonra birgə mətbuat konfransı keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri hadisə zamanı dövlət 
və millətin böyük inamla qəti qərar sərgilədiyinə diqqət çəkiblər. Bu müqavimətin bütün insanlığa və dünyaya 
nümunə olduğu bildirilən çıxışlarda xalqın səsverməsi ilə seçilən hökumətə qarşı hüquqi yolla mübarizənin doğru 
olduğunu bildiriblər.

İslam aləminə belə hadisələrin yaraşmadığını, müsəlmanın özü və sözü bir olmalıdır-deyən QHT nümayən-
dələri Türkiyə hökuməti və xalqını dəstəklədiklərini deyiblər.

Makedoniyanın qərbində yerləşən Kırçova şəhərində də FETÖ/PDY-nin çeviriliş cəhdini kəskin qınayıblar. 
Ölkədə fəaliyyət göstərən  Türkiyə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Birliyinin şəhərin mərkəzində keçirtdiyi etiraz 
aksiyasında nüfuzlu şəxslər, rəsmilər də iştirak edib.

Aksiya iştirakçıları Türkiyə hökuməti və dövlət başçısına dəstəklərini nümayiş etdiriblər.
Birliyin sədri Tahsin İbrahim çıxışında çeviriliş cəhdinin “ana vətən”ə xəyanət olduğunu, Türkiyənin sabit-

liyini pozmaq məqsədi daşıdığını bildirərək, qanlı hadisənin Türkiyə xalqının lazımi şəkildə qarşısını aldığını 
vurğulayıb.

MARTİN LEJEUNE: “TÜRK XALQI NOBEL 
SÜLH MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏLİDİR”

Fətullahcı Terror Təşkilatı Paralel Dövlət İdarǝçiliyinin çevriliş 
cǝhdinin yaratdığı fǝsadları yaxından görmǝk və mǝlumat ǝldǝ etmǝk 
mǝqsǝdilǝ Türkiyǝyǝ gǝlǝn almaniyalı jurnalist Martin Lejeune qərbli 
həmkarlarının Türkiyədə baş verənləri anlamadıqlarını qeyd edib. Pre-
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çağırışına görǝ avqustun 7-də İstanbul-
da keçirilmǝsi nǝzǝrdǝ tutulan Demokratiya Mitinqini Qərb ölkǝlǝrinin 

gözdǝn qaçırmamalarının lazım gǝldiyini ifadǝ edǝn jurnalist bildirib: “Kansler Angela Merkelin İstanbuldakı 
mitinqə qatılmasını xahiş edirəm. Bu onun türk xalqına hörmətinin və türk xalqının demokratiya nümayişlərinǝ 
dǝstǝyinin göstǝricisi olar. Bu addımın atılmasına türk xalqının yox, almanların ehtiyacı var”. Türk xalqının 
çevriliş cǝhdi ǝsnasında demokratiyanın qorunması uğrunda tankların önünǝ uzanaraq terrorçulara müqavimǝt 
göstǝrmǝsindǝn çox təsirləndiyini ifadǝ edǝn Martin Lejeune deyib: “Türk xalqının sǝrgilǝdiyi müqavimǝti Fran-
sız inqilabına bənzədirəm. Onlar demokratiya dedilǝr. Türk xalqı Nobel sülh mükafatı ilǝ tǝltif edilmǝlidir”. 
Qǝrb ölkǝlǝrinin Türkiyədəki çevriliş cǝhdi ilǝ ǝlaqǝli tutduqları mövqeyi tǝnqid edǝn jurnalist, Türkiyənin 81 
şəhərində Demokratiya Mitinqlǝri tǝşkil edildiyini, lakin Qərb mətbuatının buna biganǝ qaldığını, vurğulayıb.
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Uca Allah (c.c.) Qurani-Kərimdə 
belə buyurur:

“Məgər axirətdən qorxan, Rəb-
binə (Allahın mərhəmətinə) ümid 
bəsləyən, gah səcdəyə qapanıb, 

gah da ayaq üstə durub gecə saatlarını ibadət içində 
keçirən (itaətkar bəndə kafi rlərlə birdirmi?). De: 
heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni ola 
bilərmi? (Allahın dəlillərindən) yalnız ağıl sahibləri 
ibrət alar”. (əz-Zümər, 9). Aləmlərin Rəbbi olan Uca 
Allaha şükürlər və həmd-sənalar, Onun Haqq Rəsulu 
Hz.Muhammədə salətu-salam olsun.

  Möminlərin əmiri Hz.Ömərin (r.a) dövründə 
İran vilayəti fəth edildi. Əldə edilən böyük miqdarda 
qənimət malı Hz.Ömər (r.a) tərəfi ndən ümmətin eh-
tiyac içində olanlarına paylandı. Özünə isə əsla bir 
şey götürmədi. Evinə gecə vaxtı dönə bildi. Ev əhli 
Hz.Öməri (r.a) əliboş görüb belə söylədilər: “Nə üçün 
bizlərə heç olmasa, bir neçə dirhəm də olsa gətirmə-
diniz? Yemək üçün evdə heç bir şey yoxdur”. Bəlkə, 
kimsə bu vəziyyətdə nəfsinə deyinərək haqqı olduğu 

şeyi götürmədiyinə görə özünə məzəmmət edə bilər-
di. Lakin Hz. Ömərin iman nuru ilə aydınlanmış şəx-
siyyəti bir istisna təşkil edirdi. Keçmiş olduğu həyat 
yolu mükəmməl bir tərbiyəçi kimi gözlərinin önündə 
canlanmaqda idi:

“Ta Ha. Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün 
nazil etmədik. (Biz onu Allahın əzabından) qorxan 
bir kimsəyə yalnız öyüd, nəsihət olaraq  (göndərdik). 
O yeri və uca göyləri yaradandan nazil olub. Rəh-
man ərşi yaradıb hökmü altına almışdır. Göylərdə və 
yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa 
Onundur”. (Ta Ha, 1-6)

Hz. Ömərin qatı qəlbi bu şəkildə ilahi kəlamın 
möhtəşəmliyi qarşısında əriməyə başlamışdı. İlahi 
kəlam isə bütün ehtişamı ilə, qəlbi daha dərin acizli-
yə və təslimiyyətə vadar edəcək hökmləri ilə insan 
övladına öz yerini bildirməkdəydi:

“(Ey insan) sən (dua edərkən) səsini ucaltsan da 
(ucaltmasan da heç bir fərqi yoxdur).Çünki Allah 
sirri də, sirdən daha gizli olanı da bilir. (Allah nəin-
ki qəlblərin sirlərindən, hətta ani olaraq ürəklərdən 

HЯSSAS KЮNЦLLЯRИN
 ИMAN HЯRARЯTИ

Mübariz ƏLİOĞLU

  Qiyamяt gцnц
 Rяsulullahdan uzaq

 qalmaqdan qorxdum.

 Rяsulullah: “Ey Allahыm!

 Mяni miskin yaшat vя
 miskin olaraq da юldцr.

 Qiyamяt gцnц miskin

 olduьum halda miskinlяr

zцmrяsi ilя hяшr eylя”-

deyя buyurdu”.
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keçən gizli niyyətlərdən də xəbərdardır). Allahdan 
başqa heç bir tanrı yoxdur. Ən gözəl adlar yalnız ona 
məxsusdur”. (Ta Ha, 7-8)

Dünya və axirətin yeganə Rəbbi olan uca Al-
lahın (c.c) hüzurunda müdhiş  bir sarsıntının qəl-
bləri bürüdüyü o günün dəhşətindən ilahi himayəyə 
sığınma həyəcanı, bu dünyada nəfsi islah edib qəlbi 
uca Rəhmanın istəklərinə ram edə bilmək üçün onu 
iman hərarətində yetişdirmək əzmi, iman ilə şərə-
fl əndirdikdən sonra Hz.Öməri (r.a) bir an belə tərk 
etməmişdir:

“O saat (qiyamət günü) mütləq gələcəkdir. Mənim 
onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin 
əvəzini (mükafatını, yaxud cəzasını) alsın. Ehtiyatlı 
ol ki, (qiyaməti) danıb nəf-
sinin istəklərinə uyan bir 
kimsə səni ona inanmaqdan 
yayındırmasın, yoxsa məhv 
olarsan”.(Ta Ha, 15-16)

İlahi istəyin  həssas 
tələbləri qarşısında tir-tir 
titrəyən  möminlərin əmiri 
məhvə məhkum olmaqla 
qurtulma arasındakı incə 
tarazlığı, yəni mömini 
məhv olma təhlükəsindən 
qoruyacaq ana xətti ilahi 
yardımla qəlb yaddaşına həkk 
etdirdiyini bəyan edən bu açıqlamanı etdi:

“Ey xanım! Uca Allahın (c.c) Quranda buyur-
duğu o tayfadan olmaqdan qorxdum ki, Rəbbimiz 
kəlamında onları belə tanıtmışdır: “Dünya həyatında 
gözəl nemətləri yeyərək yaxşı işlərin savabını puç 
etdirdiniz. Onlardan faydalandınız və qürurlanaraq 
yer üzündə günah işlədiniz. Bu gün şiddətli əzab ilə 
cəzalanacaqsınız”.(əl-Əhqaf, 20) Yenə də dünyada 
məğrur olub aldananlardan olmaqdan qorxdum. Rəb-

bimiz buyurur ki: “Dünya sizi aldatmasın”. Qiyamət 
günü Rəsulullahdan uzaq qalmaqdan qorxdum. Rə-
sulullah:“Ey Allahım! Məni miskin yaşat və miskin 
olaraq da öldür. Qiyamət günü miskin olduğum hal-
da miskinlər zümrəsi ilə həşr eylə”-deyə buyurdu”.

Bu müdhiş davranışı ilə Rəbbinin rizasını uman 
Hz.Ömər (r.a) baxdı ki, evdə yeməyə heçnə yoxdur. 
Bayıra çıxdı. Məscidə gedib minbərə qalxdı, yüksək 
səslə əssalat deyib xütbəyə başladı:“Ey insanlar! 
Qiyamət qorxusu olmasaydı, qorxaraq çəkindiy-
imiz işlərin əvəzinə başqa işlər bizləri məşğul edər-
di. Lakin qiyamət qorxusu bizi oyanıq hala gətirdi. 
Nəfsani istəklərimizə tabe olmadıq”. Sonra davam 

etdi: “Kim mənə iki dirhəm 
borc verə bilər? Onunla bu 
gecənin ehtiyacını ödəy-
im. Mənim evimdə bu gecə 
yeməyə heçnə yoxdur”. 
Əshab xəlifənin sözlərini 
eşitdi. Beytülmalın (dövlət 
xəzinəsinin) dolub daşdığı 
bu zamanlarda xəlifənin 
sərgilədiyi iman hərarəti, 
qəlbindəki iman səfərbərli-
yi onları göz yaşlarına qərq 
etdi. Çox ağladılar. Sonra 

Abdurrahman bin Avf qalxıb ona iki dirhəm verdi.
Əmanətə əsla xəyanət etməyən (əl-Bəqərə, 177) 

malları və canları ilə cihad edən (ət-Tövbə, 15) 
Allahın (c.c) əhdini yerinə yetirən ( ər-Rad, 20) – 
qəhrəmanlar kimi məhd edilən bu haqq dostlarının 
iman hərarəti ilə hazırladıqları mənəvi qurtuluş şər-
bətini doya-doya içməklə bu hərarətin nəbzini tut-
maq mümkündür. 

) y

 Ey insan) sən (dua edərkən) səsini)”
 ucaltsan da (ucaltmasan da heç bir
 fərqi yoxdur).Çünki Allah sirri də,

 sirdən daha gizli olanı da bilir. (Allah
 nəinki qəlblərin sirlərindən, hətta
 ani olaraq ürəklərdən keçən gizli

 niyyətlərdən də xəbərdardır). Allahdan
 başqa heç bir tanrı yoxdur. Ən gözəl

 .“adlar yalnız ona məxsusdur
(Ta Ha, 7-8)
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X
alid Bağdadi həzrətləri buyurur:

“Kim məni sevirsə, Sün-
neyi-Səniyyəyə tabe olmam və 
hüsnü-xatiməyə (son nəfəsimi 
yaxşı vermək üçün) nailiyyə-

tim üçün dua etsin. Mən də eyni şəkildə ona dua 
edirəm”.[1]

Möminin bu fani aləmdəki ən böyük qayə-
si insanın yaradılış məqsədi olan Haqqa qulluğu 
layiqincə yerinə yetirə bilməkdir. Beləliklə Haqq-
Təalanın rizasını istəyərək iman əmin-amanlığı 
ilə son nəfəsini verə bilməkdir.

Buna müvəffəq ola bilmək üçün ibadət, itaət, 
əxlaq və müamilələr nöqteyi-nəzərindən əlim-
izdən gələn bütün maddi-mənəvi səyləri iman 
vəcdi ilə sərgiləyib daim Allahın rəhmətinə 
sığınmalıyıq. Lakin bununla yanaşı qəlbi Allahla 
bərabər olan saleh möminlərin səmimi dualarını 
ala bilmək də böyük nemətdir.

Möminlərin bir-biriləri üçün dua etmələrinin 
nə boyda böyük rəhmət vəsiləsi olduğunu Həzrət 
Peyğəmbər (s.a.s) belə bəyan etmişdur:

“Bir möminin başqa bir möminə onun qiyabın-
da etdiyi duasından daha tez qəbul olan heç bir 
dua yoxdur”. (Tirmizi, Birr, 50)

Bunun hikmətini Mövlana həzrətlərinin 
Məsnəvisində nəql etdiyi bu hadisə necə də gözəl 
izah edir:

“Allah-Təala:
‒ Ey Musa, mənə günah işləmədiyin, pis söz 

çıxmayan ağızla dua et və sığın! – buyurdu.
Həzrət Musa (ə.s):
‒ Axı mən  elə bir ağıza sahib deyiləm, - dedik-

də Haqq-Təala:
‒ Elə isə mənə başqalarının ağzı ilə dua et! - 

buyurdu.
Çünki sən başqasının ağzı ilə günah işləmədi-

yin üçün o ağız sənin üçün təmizdir, günahsızdır.
İnsanlarla elə rəftar et ki, onların ağzı gecə-

gündüz sənin üçün dua etsin…”
Digər tərəfdən heç bir mömin özünü din 

qardaşlarının duasından namöhtac görə bilməz. 
Kimliyindən asılı olmayaraq hər mömin buna 
möhtacdır.

Xüsusilə Allah-Təalanın rizası istiqamətində 
yaşayıb son nəfəsi imanla verə bilmək xüsusun-
da Allah dostları və saleh möminlər belə özlərini 
zəmanət altında görməmiş, bu xüsusda müvəffəq 
ola bilmək üçün din qardaşlarından dua istəmişlər.

Belə ki, ömrü Haqq yolunda xidmətlə keçən 
Xalid Bağdadi həzrətləri kimi böyük şəxsiyyət 
belə hər fürsətdə din qardaşlarından dua istəmişdir. 
Onun sevdiklərinə etdiyi vəsiyyətlərdən biri 
belədir:

“İmkanı olan və məhəbbətində sadiq olan 
kəslərin qurban kəsib savabını mənə hədiyyə et-

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

HAQQ DOSTLARINDAN 

HİKMƏTLƏR 

XALÈD BAÜDADÈ -Q.S- (4)
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məsini istəyirəm. Səkr halında olan bəzilərinin 
dediyi kimi “Arxamdan sədəqə göndərilməsinə və 
Quran oxunmasına ehtiyacım yoxdur” demirəm. 
Əksinə, Fatihə və İxlasa çox ehtiyacım var…”

Din qardaşlarından dua istəmək Rəsulullah 
(s.a.s)-in gözəl sünnələrindən biridir.

Belə ki, Həzrət Ömər (r.a)  ümrə üçün izin 
istədiyi zaman Rəsulullah(s.a.s):

“Əziz qardaşım, duanda bizi də unutma!” 
buyurmuşdur.

Bu iltifata məzhər olan Həzrət Ömər (r.a)  da:
“Həzrət Peyğəmbərin bu xitabı mənim üçün 

dünyaya bərabərdir. Dünyanı versəydilər, bu 
qədər sevinməzdim”, - deyərək Rəsulullahın 
belə bir təvəccöhünə nail olmağın onun üçün nə 
qədər böyük məna ifadə etdiyini dilə gətirmişdir. 
(Bax. Əbu Davud, Vitr, 23/1498; Tirmizi, Dəavat, 
109/3562)

Həmçinin Rəsuli-Əkrəm (s.a.s) əbasını Veysəl 
Qərani həzrətlərinə göndərib:

“Bunu geyinib ümmətimə dua etsin!” buyur-
muşdur. (Müslim, Fəzailus-Səhabə, 223-225)

Gördüyümüz kimi aləmlərə rəhmət olaraq 
göndərilən Fəxri-Kainat belə bütün izzət və şərəfi -
ni ona bağlı olmağa borclu saleh möminlərdən 
dua istəmişdir.

Möminin din qardaşından dua istəməsinin bir 
çox hikməti var:

Bu, bir tərəfdən duası istənən kəslərə verilən 
dəyəri göstərib qəlblər arasındakı məhəbbəti 
daha da qüvvətləndirərkən, digər tərəfdən də dua 
istəyən kəsin təvazökarlığını göstərən yüksək bir 
qulluq ədəbidir.

Digər tərəfdən baxsaq, insan nə qədər saleh 
olsa da heç bir zaman öz səylərini və əməllərini 
kifayət görməyib Haqq-Təalanın rəhmətini cəlb 

edəcək bütün vəsilələrə dörd əllə sarılmalı old-
uğunun ifadəsidir.

Həmçinin “hər gecəni Qədr, hər gördüyünü 
Xızır bil” düsturuna əsasən muradımızın kim-
in duası hörmətinə hasil olacağı da məchuldur. 
Nəticə etibarı ilə insanların nəzərində dəyər ver-
ilməyən, hətta xor görülən neçə-neçə qəriblər var 
ki, Haqq qatında “naz əhli”ndən ola biləcəkləri 
ehtimalını göz ardı etməmək lazımdır. Xüsusilə 
bu kimi qərib qulları axtarıb tapmaq, onların 
səmimi dualarından istifadə etmək lazımdır.

Necə ki, quraqlıq zamanı edilən istisqa, yəni 
yağmur duasına çıxarkən duanın qəbul olması ni-
yyəti ilə mütəvazi və boynubükük halda getmək, 
yaşlıları və uşaqları, hətta körpələrlə heyvanları 
da aparmaq müstəhəb sayılmış,[2] onları vəsilə 
edərək Allaha yalvarmaq gözəl bir üsul qəbul 
edilmişdir.

Bu gün ev-eşiyini, yurd-yuvasını, bütün sərvəti-
ni geridə qoyub min bir iztirabla ölkəmizə sığınan 
suriyalı mühacir qardaşlarımızın xeyir-dualarını 
ala bilmək də böyük bir rəhmət vəsiləsidir. Çünki 
o kökçün qardaşlarımız bizim üçün sanki 14 əsr 
əvvəlki mühacirlər kimidirlər.

Rəsulullah (s.a.s) də Allahdan zəfər və yardım 
istəyərkən yoxsul mühacirlər vəsiləsi ilə niayz 
edər və belə buyurardı:

“Zəifl əri yanıma çağırın. Çünki siz yalnız zəi-
fl əriniz(in dua və bərəkəti) ilə ruziləndirilir və 
yardıma nail olursunuz…” (Əbu Davud, Cihad, 

    Möminin bu fani aləmdəki ən böyük
 qayəsi insanın yaradılış məqsədi olan
 Haqqa qulluğu layiqincə yerinə yetirə
bilməkdir. Beləliklə Haqq-Təalanın ri-

 zasını istəyərək iman əmin-amanlığı ilə
son nəfəsini verə bilməkdir.
Buna müvəffəq ola bilmək üçün iba-
dət, itaət, əxlaq və müamilələr nöqte-

 yi-nəzərindən əlimizdən gələn bütün
 maddi-mənəvi səyləri iman vəcdi ilə
sərgiləyib daim Allahın rəhmətinə sı-
 ğınmalıyıq. Lakin bununla yanaşı qəlbi
 Allahla bərabər olan saleh möminlərin
 səmimi dualarını ala bilmək də böyük
nemətdir.
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70; Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, V, 198)
Xülasə, cəmiyyət nəzərində mötəbər bir məqam 

və dəyəri olmayan, boynubükük, qəlbiqırıq, lakin 
təvəkkül, təslimiyyət, qənaət və qədərə riza ilə 
qəlbi zəngin olan möminlərin təvəssül edilməsi 
ilə olunan duanın qəbula daha yaxın olduğu bir 
gerçəkdir.

Şeyx Sədi bu sirrə işarə edərək nə gözəl 
buyurur:

“Haqq dostları heç kimin baş çəkmədiyi dükan-
lardan alver edərlər”. Yəni heç kimin qiymətini 
bilmədiyi qərib və kimsəsizləri tapıb onlara yax-
şılıq və lütfkarlıq etmək surəti ilə həmin iztirablı 
insanların xeyir-dualarını alarlar.

Bu baxımdan qəlbiqırıqların, kimsəsizlərin, 
qərib və biçarələrin xeyir dualarını ala bilmək 
möhtəşəm axirət xəzinəsinə sahib olmaqdır.

Bu da bir gerçəkdir ki, duanın qəbulunu təmin 
edən əsas ünsür ixlas, yəni səmimiyyətdir. Bu o 
deməkdir ki, xəta və qüsurlardan qurtulmamış 
bir möminin din qardaşı üçün can-dildən edəcəyi 
səmimi dua başqa birinin könülsüz edəcəyi du-
asından daha məqbuldur. Çünki mömin nə qədər 
qüsurlu, hətta günahkar da olsa, bu hal Allahın 
onu tərk etməsi mənasına gəlməz. Bir adamın 
kimin duası hörmətinə muradına nail olacağını 
yalnız Allah-Təala bilər. Ona görə də kimliyindən 
asılı olmayaraq möminlərin səmimi dualarında 
yer etməyin qiymətini idrak etməliyik.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Fəqir bir qul olaraq fasiq mömin görəndə 

mütləq onun məndən daha üstün olduğuna in-
anıram. Çünki onun imanı sabit, günahı isə 
məndən gizlidir. Öz nəfsimin pislikləri isə mənə 
aşkardır.

Son nəfəs(də kimin qurtulacağı) məchuldur. Elə 
fasiq və facirlər var ki, kamil vəlilərdən olmuşlar. 
Vəfa sahibi olan elə insanda da var ki, alçaqlar-
dan da alçaq səviyyəsinə düşmüşlər”.[3]

Bir mömin xəta və qüsurlarını gördüyü din 
qardaşına tənha bir yerdə münasib dillə və üslu-
bla xəbərdarlıq etməsi qardaşlıq hüququnun lü-
zumudur. Lakin belə bir addım atmadan xəta və 
qüsurları səbəbi ilə bir  din qardaşını qınayıb xor 
görmək dolayı yolla lovğalığa yol açar. Allahın 
qullarını xor görmək isə ən böyük günahlardan 
biridir. Necə ki, ayeyi-kərimədə belə buyurur:

“(Dalda) qeybət edib (üzdə) tənə vuran hər 
kəsin vay halına!” (əl-Huməzə, 1)

Ona görə də mömin başqalarını xor görməkdən 
çəkinməli, sanki diqqətli və həssas bir məmur kimi 
qəlbinin qapısında gözətçilik edib o qapıdan içəri 
qürur, təkəbbür və lovğalığın girməsinə mane ol-
mağa çalışmalıdır. Dərin bir təfəkkür və müraqibə 
ilə hər an qəlbini yoxlayıb öz xəta və qüsurlarının 
islahı ilə məşğul olmalıdır.

Bu həssaslıqdan uzaqlaşan insan ən mühüm 
qulluq ədəbi olan “təvazökarlıq” şüurunu itirər. 
“Qorxu” və “ümid” duyğuları arasında titrəməli 
olan qəlbinə qəfl ət və tənbəllik pərdələri enər. Fa-
siqlərin halına baxıb özünü üstün görməyə, işlədi-
yi azacıq əməlini əbədi qurtuluşu üçün kifayət 
zənn etməyə başlayar.

Halbuki son nəfəsə qədər hər insanın im-
tahanı davam edir. Kimin sirati-müstəqim üzrə 
sabitqədəm qalıb, kimin ayağının sürüşəcəyi, yəni 
son nəfəsdə kimin qurtuluşa nail olacağı bəlli dey-
il.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:

 “Fəqir bir qul olaraq fasiq mömin

 görəndə mütləq onun məndən daha

 üstün olduğuna inanıram. Çünki onun

 imanı sabit, günahı isə məndən gizlidir.

Öz nəfsimin pislikləri isə mənə aşkar-

dır.

Son nəfəs(də kimin qurtulacağı) mə-
 chuldur. Elə fasiq və facirlər var ki,

 kamil vəlilərdən olmuşlar. Vəfa sahibi

 olan elə insanda da var ki, alçaqlardan

da alçaq səviyyəsinə düşmüşlər”.[3]

iyul-avqust 2016



ugurjurnali@mail.ru 25 UĞUR

Necə ki, Haqq-Təala Qurani-Kərimdə fi ro-
nun sehrbazları misalında olduğu kimi ömrünün 
böyük hissəsini zəlalət bataqlığında hədər edib 
son anda hidayətlə şərəfl ənərək əmin-amanlığa 
çıxanlardan xəbər verir.

Bunun əksinə, əvvəllər saleh həyat sürdüyü 
halda ömrünün son dövrlərində Allahın lütf etdi-
yi imkanları nəfsinə izafə edərək qürur və təkəb-
bürünün köləsi, həvəsinin bütpərəsti olan Bəlam 
bin Bauranın, Qarunun həzin aqibətindən xəbər 
verilir.

Hədisi-Şərifdə də əvvəllər “məscid quşu” kimi 
tanınan Sələbənin dünya ehtirasına qapılaraq 
yoldan çıxdığı və nəhayət, böyük bir zərərə düçar 
olduğu ibrət lövhəsi halında təsvir edilir.[4]

Bu hadisə Haqq dostlarının qəlblərindəki son 
nəfəs təlaşının onları hansı təvazö və heçlik iqlim-
inə sövq etdiyinin bariz nümunəsidir:

Cüneyd Bağdadi həzrətləri Yəmən çöllərində 
gəzərkən bir ov iti görür. Dişləri tökülmüş, 
pəncəsində güc qalmamış, miskinləşmiş, qoca 
tülküyə çevrilmişdi. Vaxtı ilə vəhşi öküzlərə, mar-
allara meydan oxuyub onları ovladığı halda indi 
ev qoyunlarından kötək yeməyə başlamışdı.

Cüneyd Bağdadi həzrətləri o köpəyi zavallı, 
biçarə və halsız görüb öz azuqəsindən ona bir pay 
verir. Hüznlə ona bu sözləri deyir:

“Ey köpək, sabaha hansımızın daha karlı çıx-
acağını bilmirəm. Zahirə baxanda bu gün insan 
olduğum üçün mən səndən üstünəm. Amma qəza 
və qədərin başıma bə gətirəcəyini bilmirəm. Əgər 
imanımın ayağı sürüşməzsə, başıma Allahın əfv 
tacını geyinəcəyəm. Əgər əynimdəki mərifət li-
bası çıxarılsa, səndən çox aşağı olacağam. Çünki 
köpək nə qədər bəd olsa da onu cəhənnəmə atma-
zlar…”

Ona görə də heç kim bugünkü yaxşı halına bax-
ıb əbədi qurtuluşunu təminat altında görməməli, 
son nəfəsə qədər qorxu və ümid duyğuları içində 
Haqqa qulluğa davam etməlidir.

Haqq dostlarından Süfyan Sevri həzrətlərinin 
gənc yaşda beli bükülmüşdü. Səbəbini soruşan-
lara bu cavabı verərdi:

“Elm aldığım bir müəllimim vardı. Vəfat 
edərkən ona təlqin etdiyim halda heç cür kəlmeyi-
şəhadət gətirə bilmədi. Məhz bu halı görmək be-
limi bükdü”.[5]

İnsan dünyəvi bir diplom aldığı zaman həmin 
diplom ömrü boyu qüvvədə qalır. Lakin mənəvi 
həyatda belə deyil. İnsan əldə etdiyi hal və məqa-
mı hər an itirmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Ona 

görə də son nəfəsə qədər qəlbən ayıq-sayıq olmaq 
zəruridir.

Zərrə qədər kiçik olan elə hadisələr var ki, in-
sanı mükafata nail edər. Həmçinin zərrə qədər 
kiçik olan elə hadisələr də var ki, böyük əzaba 
düçar edər.

Bir hədisi-şərifdə bildirildiyi kimi susuzluqdan 
əziyyət çəkən bir köpəyə su verən günahkar qa-
dın bu mərhəməti səbəbi ilə əfv olunaraq cənnətə 
getmişdir.

Həmin günahkar qul susuzluqdan dili ilə nəm 
toprağı yalayan köpəyin halına acımış, dərhal su 
quyusuna düşmüş, başqa bir qab tapa bilmədiyi 
üçün ayaqqabısını su ilə doldurmuş, onu ağzına 
alıb yuxarı çıxartmış və heç bir dünyəvi mənfəə-
ti olmadığı halda sırf ilahi rizanı qazanmaq üçün 
Allahın susuz qalan məxluquna su vermişdir. Bir 

İnsan dünyəvi bir diplom aldı-

 ğı zaman həmin diplom ömrü

 boyu qüvvədə qalır. Lakin

mənəvi həyatda belə deyil. İn-

 san əldə etdiyi hal və məqamı

hər an itirmə təhlükəsi ilə qar-

 şı-qarşıyadır. Ona görə də son

nəfəsə qədər qəlbən ayıq-sa-

yıq olmaq zəruridir.
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köpəyə olan bu mərhəməti səbəbi ilə də Haqq-
Təalanın əfv və rizasına nail olmuşdur.[6]

Demək ki, rəhməti qəzəbini keçən və qullarını 
əfv etmək üçün saysız-hesabsız vəsilələr yaradan 
Haqq-Təala o köpəyi də günahkar qulunun qurtu-
luşu üçün bir imtahan olaraq qarşısına çıxarmışdır. 
O ana qədər bəlkə və bir çox sınaqdan üzüağ çıxa 
bilməyən qul da bu imtahan sualının cavabını 
doğru verərək əbədi qurtuluşa nail olmuşdur.

Yenə də hədisi-şərifdə bildirildiyi kimi bunun 
əksinə, pişiyinin ac qalmasına əhəmiyyət ver-
mədən onun ölümünə səbəb olan bir qadın da 
mərhəmətsizliyi səbəbi ilə cəhənnəmlik olmuşdur.
[7]

Yəni bu qadın da həmin pişiyin ona ilahi im-
tahan vəsiləsi olaraq əmanət edildiyini idrak 

edə bilməmiş, ona Xaliqin şəfqət nəzəri ilə baxa 
bilməmiş, bu qəfl əti və mərhəmətsizliyi səbəbi ilə 
ilahi qəzəbə düçar olmuşdur.

Bu hadisə də nə qədər ibrətlidir:
İstanbulun Aksaray səmtindəki Validə Cames-

ini tikdirən Pertevniyal Validə Sultan vəfat etdik-
dən sonra əməlisaleh bir nəfər yuxuda onun gözəl 
bir məqamda olduğunu görür. Ondan soruşur:

- Allah səni tikdirdiyin məscidə görə bu məqa-
ma yüksəltdi?

Pertevniyal Validə Sultan:
- Xeyr, - dedi.
Həmin əməlisaleh şəxs çaşaraq:
- Bəs hansı əməlin sayəsində bu mərtəbəyə 

yüksəldin? – deyə soruşur.
Validə Sultan bu ibrətli cavabı verir:
- Yağışlı bir gün idi. Əyyub Sultan Camesini 

ziyarətə gedirdik. Yol kənarındakı su gölməçəsi-
nin içində zavallı bir pişik balasının çırpındığını 
gördüm. Faytonu saxladıb yanımdakı bacıya:

- Get o zavallı pişiyi götür, yoxsa boğulacaq, - 
dedim. Bacı isə:

- Amandır, Sultanım! Sənin də, mənim də üstüm 
batacaq, - deyib pişik balasını götürmək istəmədi. 
Bu zaman özüm faytondan aşağı düşdüm, palçığa 
girib pişiyi xilas etdim. Tir-tir titrəyirdi. Halına 
acıdım, qucağıma alıb isitdim. Çox keçmədən za-
vallı heyvan canlandı. Allah-Təala o pişiyə olan 
bu kiçik xidmət və mərhəmətimə görə mənə bu ali 
məqamı ehsan eylədi. 

Nəticə etibarı ilə Haqq-Təalanın lütfü də, qəhri 
də bəzən böyük, bəzən orta, bəzən də kiçik kimi 
gördüyümüz imtahanlarda təcəlli edə bilər. Ona 
görə insan heç bir savabı və günahı əhəmiyyətsiz 
görməməli, fərqində olmadan “zülm əhli”nə çevr-
ilməkdən çox qorxmalı, hər halını bu həqiqətlərlə 
götür-qoy etməlidir.

Mömin bu hadisələrdə olduğu kimi Xaliqin 
şəfqət nəzəri ilə məxluqata baxış tərzi qazanma-
lıdır. Mərhəmətə möhtac olan insanlara infaq et-
məklə mükəlləf olduğu kimi qapısına gəlmiş itdən 
və pişikdən də məsul olduğunu unutmamalıdır.

Bu hadisə sözünü etdiyimiz həqiqətə necə də 
ibrətli misaldır:

Əshabi-kiramdan Abdullah bin Cəfər (r.a) bir 
dəfə səyahət əsnasında bir xurma bağçasına girdi. 
Bağçanın xidmətçisi qaradərili bir kölə idi. Köləyə 
üç çörək gətirmişdilər. Bu əsnada bir köpək gəldi. 
Kölə çörəklərdən birini ona atdı. Köpək çörəyi 
yedi. Obirini atdı. Onu da yedi. Nəhayət, üçüncü 

 Əgər insan Rəbbini tanıya
bilərsə, Allah-Təala onun qəl-
binə bambaşqa bir dərinlik, ge-

 niş bir üfüq ehsan edər. Haqqı
 batildən, xeyri şərdən, doğrunu
 yanlışdan ayırd edə biləcək bir
“təqva” həssaslığı lütf edər. İn-
sanın oddan qaçdığı kimi şər-
 lərdən uzaqlaşmaq və xeyirlərə
 can atmaq məziyyətini qəlbinə
.ilham və ehsan edər
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çörəyi atdı, köpək onu da yedi.
Abdullah bin Cəfərlə kölə arasında bu söhbət 

oldu:
- Günəmuzd nə alırsan?
- Gördüyünüz kimi üç çörək.
- Bəs nə üçün hamısını köpəyə verdin?
- Buralarda heç köpək yoxdur. Böyük ehtimal 

ki, bu köpək uzaqdan gəlib. Ac qalmasına ürəyim 
dözmədi.

- Yaxşı bəs sən bu gün nə yeyəcəksən?
- Səbir edəcəyəm. Bugünkü haqqımı Rəbbimin 

bu ac məxluquna verdim.
Bu gözəl əxlaq qarşısında heyranq alan Abdul-

lah bin Cəfər (r.a) :
“Sübhanallah! Bir də mənim çox səxavətli old-

uğumu deyirlər. Halbuki bu kölə məndən daha 

səxavətlidir”, - buyurdu.
Sonra həmin köləni də, xurma bağçasını da 

aldı. Köləni azad edib xurmalığı ona bağışladı.[8]
Düşünmək lazımdır ki, zahirən kölə, ruhənsə 

məna sultanı olan o nəcib insan harada, kimdən 
hansı təhsili almışdı? 

Bugünkü ifadə ilə desək, hansı fakültədə dok-
torluq dissertasiyası müdafi ə etmişdi? Bu ruhi ka-
millik hansı təhsil sisteminin məhsulu idi?

Deməli, dünyəvi cəhətdən təhsilimiz nə olur-
sa-olsun, hər zaman möhtac olduğumuz əsas təh-
sil “mərifətullah” təhsilidir. 

Yəni Haqq-Təalanı qəlbən tanıya bilmək…
Əgər insan Rəbbini tanıya bilərsə, Allah-Təala 

onun qəlbinə bambaşqa bir dərinlik, geniş bir üfüq 
ehsan edər. 

Haqqı batildən, xeyri şərdən, doğrunu yanlışdan 
ayırd edə biləcək bir “təqva” həssaslığı lütf edər. 
İnsanın oddan qaçdığı kimi şərlərdən uzaqlaşmaq 
və xeyirlərə can atmaq məziyyətini qəlbinə ilham 
və ehsan edər. Necə ki, ayeyi-kərimədə buyurulur:

“Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorx-

sanız, O sizə haqla-nahaqı ayırd edən (bir nur) 

verər (dünyada və axirətdə çıxış yolu göstərər), 

günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Al-

lah böyük lütf (mərhəmət) sahibidir!” 

(əl-Ənfal, 29)]
Allah-Təala hisslərimiz öz rizası ilə birləşdir-

sin. Qəlblərimizə təqva həssaslığı ehsan eyləsin. 
Hər birimizə müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman 
kimi can verə bilməyi nəsib etsin.

Amin!..
 
 ____________________________________
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“Ey iman gətirənlər! Əgər Al-

lahdan qorxsanız, O sizə haq-

la-nahaqı ayırd edən (bir nur) 

verər (dünyada və axirətdə çıxış 

yolu göstərər), günahlarınızın 

üstünü örtüb sizi bağışlayar. 

Allah böyük lütf (mərhəmət) 

sahibidir!” 
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Bu bir həqiqətdir ki, insan ictimai varlıqdır, 
cəmiyyətlə birgə yaşamaq məcburiyyətindədir 
və həyatını davam etdirmək üçün cəmiyyətin əx-
laqi-dəyərlərinə, qayda-qanunlarına riayət etmək 
məcburiyyətindədir.

 Cəmiyyəti ayaqda tutan bəzi maddi və mənəvi 
dəyərlər vardır ki, bunlardan birinə xələl gəldiyi 
zaman artıq cəmiyyət-
də bəzi xoşagəlməz 
hadisələrin baş ver-
məsi qaçınılmaz olur. 
Bu dəyərlərdən biri din, 
digəri də əxlaqdır. Hər 
bir xalqın, cəmiyyə-
tin özünəməxsus dini, 
dini inancları, inamları 
olmuşdur və bu gün, 
hal-hazırda da bu, davam 
edir. Digər tərəfdən cəmi-
yyəti ayaqda tutan digər 
mənəvi qüvvə isə əxlaq 
prinsipləridir.

Dilimizdə mövcud 
olan “əxlaqlı”, “ədəb-
li” ifadələri hər gün in-
sanların istifadə etdiyi 
kəlmələrdir. Hər 
hansısa bir şəxsin 
yaxşı xüsusiyyətləri-
ni fərqləndirmək üçün bu sözlərdən istifadə edirik. 
“Filənkəs əxlaqlı, ədəbli şəxsdir” dediyimiz zaman, 
artıq o adamın cəmiyyətdə üstün əxlaqa sahib old-
uğunu vurğulamaq istəyirik. Digər tərəfdən dindar-
lar üçün də “fi lankəs dindar bir adamdır, əxlaqlı şəx-
sdir” kimi sözləri də deyirik. Demək, dindarlıq və 
əxlaqlı sözünü həmişə eyni mənada işlədirik.

“Əxlaq” sözü ilə “din” sözü eyni mənada işlən-

məsə də, biz bilirik ki, bu iki kəlmə bir-birini tama-
mlayan məfhumlardır. Biz soruşa bilərik ki, “dindar 
adam” daha yaxşıdı, yoxsa “əxlaqlı adam”? Ancaq 
bunun cavabını vermək çox çətindir. Cəmiyyətdə 
hər ikisinin də öz yeri, öz mövqeyi vardır. Bəzən 
bu sualın cavabını bu cür də verə bilərik: Cəmi-
yyətə faydası olmayan bir dindardan əxlaqlı adam 

daha yaxşıdır. Yaxud 
da: əxlaqsız dindardan 
elə əxlaqlı insan daha 

təqdirəlayiqdir. Bu və buna 
bənzər cavabları çoxaltmaq 
da olar. Kimisi “dindar”, ki-
misi də “əxlaqlı” daha yax-
şıdır cavabını da verə bilər. 
Ancaq burada bir məsələni 
də aydınlaşdırmaq lazımdır 
ki, “əxlaqlı” necə olmalıdır, 
“dindar” necə olmalıdır?

Bu gün insanların dindarı 
da var, dindar olmayanı 
da... Bizim baxış nöqteyi 
nəzərimizdən əxlaqlı olan 
da var, əxlaqlı olmayan da... 
Bəzən dəfələrlə eşitdiyimiz 
bir ifadə var: “Ürəyi təmiz 

olmaq”. Ürəyi təmiz 
olanın daha yaxşı old-
uğuna biz necə inana 

bilərik? Bir şəxsin əxlaqlı olub olmadığını biz necə, 
hansı əxlaq qaydası ilə təsbit edə bilərik?

Bilindiyi kimi, cəmiyyət davam edən bir 
fenomendir. Davam etdikcə dəyişir, inkişaf edir, zəi-
fl əyir, ancaq mövcudiyyətini qoruyur. Bu mövcudi-
yyətini qorumaq üçün bəzi qayda-qanunların olması 
labüddür. Əxlaq prinsipləri hər nə qədər qanun 
qədər qüvvədə olmasa da, cəmiyyətin mənəvi ha-

İlham SOVQATOV

 DИNSИZ ЯXLAQ
OLARMI?

 Fərdiyyətçilikdən çox ictimai

 dəyərlər üstünlük təşkil edir.

 Ailə dəyərləri böyük ölçüdə sıx

 və müqəddəsdir. Oğurluq, zina

 etməmək, başqasının namusuna göz

 dikməmək kimi ülvi dəyərlərin bir

 dini mahiyyəti vardır. Hər şey, hər

 hərəkət, hər davranış günah-savab

 nöqteyi-nəzərindən ölçülür. Dini

 əxlaqda bizim hərəkətlərimizi

 görən Bir Yaradan, əxlaqı öyrədən

 Uca Xaliq vardır. Burada siyahını

daha da çoxaltmaq mümkündür
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vasını qoruyub saxlayır. Din 
də həmçinin eyni hökmdə bir 
fenomendir. Ancaq “maari-
fl ənmə” dövründən bəri din 
cəmiyyət üzərindəki öz təsirini 
itirdikdən sonra “əxlaq prin-
sibləri”nə daha çox üstünlük 
verilməyə başlandı. Bu əxlaq 
prinsipləri nələrdir? Xüsusilə 
bunu qeyd etmək lazımdır ki, 
bu “əxlaq” anlayışı “dinsiz bir 
əxlaq” anlayışıdır. Cəmiyyət 
həyatı artıq dinin istədiyi əx-
laqı deyil, fərdiyyətçilik, mən-
fəətçilik prinsipinə xidmət edən 
əxlaqı mənimsəməyə başladı. 
Sərbəstlik adı altında istənilən 
hərəkətin caiz olduğuna dair 
təsəvvürün yaranması, istədiy-
ini edə bilmək, məqsədinə nail 
olmaq üçün istənilən yollara (halal-haram demədən) 
baş vurmağın mümkün olduğunu müdafi ə edən bir 
düşüncə formalaşdı.

Dini əxlaq ilə, dinsiz əxlaq arasındakı fərq nədir? 
Dini əxlaqın əsasında ibadət dayanır. Bu, eyni za-
manda ümumbəşər dəyərlərin üstün olduğu bir əx-
laqdır. Ata-ana haqlarından tutmuş, qohum-əqrəba, 
qonşu münasibətlərinə kimi bütün dəyərlərin əsas 
məqsədi ibadət mahiyyətinin üstün olmasıdır. Fərdi-
yyətçilikdən çox ictimai dəyərlər üstünlük təşkil 
edir. Ailə dəyərləri böyük ölçüdə sıx və müqəddəs-
dir. Oğurluq, zina etməmək, başqasının namusuna 
göz dikməmək kimi ülvi dəyərlərin bir dini ma-
hiyyəti vardır. Hər şey, hər hərəkət, hər davranış 
günah-savab nöqteyi-nəzərindən ölçülür. Dini əx-
laqda bizim hərəkətlərimizi görən Bir Yaradan, əx-
laqı öyrədən Uca Xaliq vardır. Burada siyahını daha 
da çoxaltmaq mümkündür.

Ancaq dinsiz əxlaqın mənbəyində ibadət yox, 
mənfəət dayanır. Ümumbəşər dəyərlərdən daha 
çox fərdiyyətçilik üstünlük təşkil edir. Rəqabət, 
məqsədinə çatmaq üçün başqalarını qurban vermə 

kimi ictimai həyatın balansını pozan, cəmiyyətin 
çökməsinə səbəb olan ehtirasın qanuniləşdirilməsi 
bir həyat tərzi kimi təqdim edilir. Sərbəstlik deyib, 
on səkkiz yaşından sonra ailəni tərk edib istədiyin 
kimi yaşama hüququna sahib olmaq, yeri gəldikcə 
ailə dəyərlərini belə öz arzularına qurban vermək 
imkanına sahib olmaq “müasir, modernlik” adı altın-
da dinsiz əxlaqın öyrətdiyi prinsiplərdir. Hiyləgərli-
yin bir məharət kimi göstərilməsi, “gözüaçıqlığın” 
bütün məqsədlərinə çatmaq üçün yeganə vasitə 
olduğunun mənimsədilməsi dinsiz əxlaqın xüsusi-
yyətlərindəndir. Bu və buna bənzər təsəvvürləri və 
hərəkətləri çoxaltmaq mümkündür.

Beləliklə, dinsiz əxlaqın mənşəyi insandır. Ancaq 
dini əxlaqın prinsiplərini tənzimləyən Allahdır. Bir 
əxlaq dindən öz payını almırsa, o əxlaq nə qədər 
ülvi, nə qədər alidəyərlərlə bəzənmiş olsa da, yenə 
də müəyyən mənfi  cəhətləri vardır. Əgər bir əxlaqın 
bünövrəsində Allah qorxusu yoxdursa, bu cür əx-
laqın heç bir zaman cəmiyyətə faydası toxunmaz. 
Əksinə, daha da cəmiyyəti uçuruma aparar.
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Elm rütbəsi dünyalıq rütbələrin ən ali-
si və üstünüdür. Bu rütbəyə sahib ol-
maq nə qədər çətin və zəhmətlidirsə, 
onu qorumaq, elmin şükrünü və 
infaqını vermək də o qədər məsuli-

yyətli bir işdir. 
Elmimizin, istedadımızın və bacarığımızın in-

faqını necə verə bilərik? Bu 
suala cavab tapmaq üçün təbi-
idir ki, uca kitabımıza və Allah 
Rəsulunun (s.ə.s) hədislərinə, 
saleh insanların  müdrik 
kəlamlarına göz gəzdirmək 
lazımdır.

Allah azzə və cəllə insanı 
digər məxluqlardan bir çox 
xüsusda üstün tutmuş, elm 
sifətini yalnız insana bəxş 
etmişdir. Digər məxluqata 
sadəcə ruzilərini təmin edə 
bilmək üçün məhdud şüur 
verdiyi halda, insana təfəkkür  
edə bilməsi üçün ağıl lütf et-
mişdir. İnsan da elə bu ilahi 
ikram sayəsində elmə və bili-

yə yiyələnmişdir. Elmi və irfanı çatdırmaq və izah 
etmək üçün isə Allah azzə və cəllə insana bəyanı 
da öyrətdi. Qurani-Kərimdə buyrulur: “(Rəhman ) 
Quranı öyrətdi. İnsanı yaratdı, ona bəyanı öyrət-
di”. (ər-Rəhman, 1-4)

Bəyanı öyrənən insan da elminin infaqı və 
şükrünü elmiylə əməl etməkdə və bu elmi başqa-

larına öyrətməkdə gördü. Elm 
öyrənib əməl etməyənin və 
elmi öyrəndiyi halda başqa-
larına öyrətməyənin isə, elmi-
nin şükrünü ödəmiş olmaya-
cağını anladı.

Elmin və irfanın infaqı in-
sanlara faydalı olmaq, öldük-
dən sonra da onların fayda-
lanıb istifadə edəcəyi bir iz, 
bir əsər qoymaqdır. Bu ya 
elmi çalışmalara əsaslanan bir 
kəşfdir, ya elmi bir müəssisə 
qurmaqdır, ya kitabxana tə-
sis etməkdir və yaxud da elm 
tələbələri yetişdirməkdir. Bu 
kimi insanlara Allah Rəsu-
lunun (s.ə.s) müjdəsi vardır; 

Aqil ƏLİYEV

Elmin Иnfaqы

Elmin və irfanın infaqı insan-

lara faydalı olmaq, öldükdən 

sonra da onların faydalanıb 

istifadə edəcəyi bir iz, bir əsər 

qoymaqdır. Bu ya elmi çalışma-

lara əsaslanan bir kəşfdir, ya 

elmi bir müəssisə qurmaqdır, 

ya kitabxana təsis etməkdir 

və yaxud da elm tələbələri ye-

tişdirməkdir.
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bir hədisi şərifi ndə belə buyurur: “Hər bir insan 

öldükdə onun əməli kəsilir və əməl dəftəri bağlanır. 

Bundan yalnız üç şəxs istisnadır: Sədəqeyi cariyə 
(yəni xeyirxah işlər görən; yol, körpü salan; məscid 

tikdirən və s.), istifadə edilən bir elm  (yeni bir elmi 

açıqlama, faydalı bir yenilik və ya faydalı bir əsər 

buraxan) və yaxud özünə dua edəcək saleh bir övlad 

(qoyub gedənlər)”. (Müslim, Vəsiyyət 14)
Diqqətlə baxanda görürük ki, hədisdə işarə olunan 

xeyirli əməllərin hər biri cəmiyyətin formalaşmasın-
da vacib olan mühüm amillərdir. Varlı öz səxavətiylə, 
alim elmiylə, valideyn də gözəl övlad yetişdirməklə 
həm arxası kəsilməyən, davamlı əməl dəftərinə 
yazılan savab və fəzilət əldə edər, həm də cəmiyyətin 
inkişafına, ölkənin tərəqqisinə mühüm dəstək vermiş 
olar.

Bir şairin dediyi kimi:
Kamil odur ki, qoya hər yerdə bir əsər,
Əsəri olmayanın yerində yellər əsər. (Xadimi)
Allah yolunda xidmət etməklə də elmin infaqı və 

şükrü verilə bilər. Məsələn, Quran xidmətləri, tələbə 
yetişdirmək, məscidin və ya universitetin kürsüsündən 
insanları maarifl əndirmək, İslamın təbliği, kitab və ya 
jurnal dərc etmək də bu növ faydalı işlərdəndir.

Allah Rəsulu (s.ə.s) elm öyrənməyin və onu yay-
mağın fəziləti haqqında bir hədisində belə buyurur: 
“Yalnız bu iki şəxsə qibtə etmək olar: Allahın ona eh-

san etdiyi malı Haqq yolunda xərcləyib tükədən şəxs, 

Allahın ona verdiyi elmlə yerli-yerində hökm verən və 
onu başqalarına da öyrədən şəxs”.(Buxari, Elm, 15, 
Zəkat 5, Əhkam 3, Etisam 13, Tövhid, 45; Müslim, 
Müsafi rin, 268)

Öyrətməyin fəziləti yanında elmi gizlətməyin 
vəbalı da yaddan çıxarılmamalıdır. Necə ki, bir hədi-
si-şərifdə buyurulur: “Kimə elm barəsində bir şey 
soruşular və o da bildiyini gizlədərsə, qiyamət günü 
ağzına oddan cilov vurular”. (Əbu Davud, Elm, 3660)

Bu bir həqiqətdir ki, xeyirli və faydalı işlər sadəcə 
var-dövlətlə əldə edilməz. Bir işdə yol göstərmək, 
təsəlli etmək, nəsihət etmək, məsləhət vermək və 
maarifl əndirməyin özü də sədəqədir. Elm əhli olanlar 
bilməlidir ki, onlar  bilməyənlərdən də sorumludur 
və onların məsuliyyətini daşıyırlar. Qurani-Kərimdə 
Uca Rəbbimiz buyurur: “Siz, insanlar içindən çıx-
arılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılığı öyrədir, pis 
işlərdən çəkindirir və Allaha iman edirsiniz...”(A-
li-İmran, 110)

Deməli,  xeyirli ümmət olmağın şərtləri açıqdır: 
Allaha iman gətirmək, elmin infaqını verərək insan-
ları Allahın yoluna və yaxşı işlərə dəvət etmək, pis 
yollardan da çəkindirmək.

Allah azzə və cəllə insanı digər məxluq-

 lardan bir çox xüsusda üstün tutmuş, elm

 sifətini yalnız insana bəxş etmişdir. Digər
məxluqata sadəcə ruzilərini təmin edə bil-
mək üçün məhdud şüur verdiyi halda, in-

 sana təfəkkür  edə bilməsi üçün ağıl lütf

etmişdir. İnsan da elə bu ilahi ikram sayə-
sində elmə və biliyə yiyələnmişdir
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Cəmiyyəti bir bina kimi təsəvvür 

etsək, fərdlər binanın daşları, 

dəyərlər isə onu bir-birinə 

bərkidən sementi sayıla bilər. 

Sementi olmayan bir binanın 

rahatlıqla dağılması kimi, cəmiyyətin də eyni 

vəziyyətlə üzləşəcəyi ehtimalı yüksəkdir.

Modern dünyamızda insanı stressə sürükləyən 

ən önəmli şey insanların məqsədsiz olmalarıdır. 

İnsanlara uğrunda yaşamağa dəyən bir məqsəd 

təqdim etməyən modern həyat tərzi gənclik və 

yaşlılıq dövründə artan intiharların qarşısını ala 

bilmir. Mal-mülk toplayıb varlı olmağı qarşısı-

na məqsəd qoyan kapitalist sistem, insanları 

həqiqi dəyərli edən dəyərlərə dəyər verməzsə, 

insanlar əsl xoşbəxtliyi əldə edə bilməyəcəklər.

Hər dəyərin duyğu, düşüncə və davranış 

tərəfl əri vardır. Bizim üçün qiymətli olan bir 

anlayışı doğru qəbul etsək də, onun varlığını 

duyğularımızla hiss edə bilmiriksə, o dəyəri 

həyatımızda tətbiq edə bilmərik. Bu da onu 

göstərir ki, bir dəyərin qəbul edilməsi üçün ona 

duyğunun yüklənməsi şərtdir. Daha sonra bu 

duyğu şəxsiyyət halına gəlir və düşüncəni idarə 

edir. Çünki dəyərlər eyni zamanda düşüncəni 

də idarə edən standartlar toplusudur. Biz 

düşüncələrimizin sərhədlərini müəyyən edərək 

zehnimizdə o düşüncə ilə əlaqəli bir anlayış 

Eldar KƏRİMOV
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yaradırıq. Və bu anlayış zeh-
nimizdə yarandıqdan sonra 
o, bizim həyat tərzimizə və 
əməllərimizə çevrilir.

Dəyərləri “vasitə və 
məqsəd dəyərlər” olmaq-
la  iki hissəyə ayıra bilərik. 
Məqsəd dəyər, insan həyatın-
dakı mücərrəd hədəfl əri 
özündə cəm edir. Vasitə isə 
insanı həyatdakı hədəfi nə 
aparan yoldur.

Məqsəd olaraq qəbul et-
diyimiz dəyərləri öz içəris-
ində dörd qrupa ayıra bilərik. 
Birinci qrup- sevgi və güvən 
istiqamətlidir. Bu səbədən 
insanları sevmək, şəfqətli 
olmaq və yaxşılıq etməkdən 
zövq almaq burada yer alır. 
İkinci qrup - fəzilətləri və 
sosial sərhədləri müəyyən 
edir. Bu sinfi n dəyərləri 
arasında dürüst və adil ol-
maq, insanlara hörmət etmək 
və həyatında yalana yer ver-
məmək kimi dəyərlər zikr 
edilə bilər. Üçüncü kateqoriyada - ünsiyyət 
şəklini müəyyən edən fəzilətlər vardır; sülh-
sevər, səmimi və anlayışlı olmaq bu qrupa daxil 
edilə bilər. Dördüncü kateqoriyada isə - daxili 
intizam içərisində olan fəzilətlər mövcuddur. 
Bunların içərisində paylaşmaq, yardımsevərlik 
və uzlaşma tərəfdarı olmaq kimi dəyərlər qeyd 
edilə bilər. Saydığımız bütün bu fəzilətlər, fərq-
li mədəniyyət və dinlərdə müxtəlif şəkillərdə 
qəbul edilsə də, insan beynində dəyərlərin 
əsasını meydana gətirən iki növ duyğu vardır. 
Yaxşılığa yönəlmək və pisliyə meyilli olmaq. 
İnsan oğlu həyatının doğru şəkildə davam et-
məsi üçün bu iki istək arasında tarazlığı qoru-
mağı bacarmalıdır.

Qəbul edilən insani və universal dəyərlərin 
yaşanmasını təmin edən fəzilətlər motivasiya 
artırıcı və təşviq edici xüsusiyyətə sahibdir. 
Bunlar da eynilə məqsəd halına gəlmiş dəyərlər 
kimi, öz daxilində bir neçə qrupa ayrılır. İlk qrup-

da sayılabiləcək dəyərlər: 
düzənli və intizamlı olmaq, 
təqdir və tərif etmək, təs-
diqləyici və rahatladıcı xü-
susiyyətlər sərgiləmək, işi-
ni yaxşı görməyə çalışmaq, 
intizamlı hərəkət etmək, 
comərd və cəsur olmaq, 
özünü daimi olaraq inkişaf 
etdirmək kimi xülasə edilə 
bilər. Bu qrupda yer alan 
fəzilətlər daha çox pozitiv 
duyğuları hərəkətə gətirir. 
İkinci qrupda isə hadisələri 
doğru qəbul edib düzgün 
anlamaq kimi fəzilətlər yer 
alır. İkinci qrup içərisində 
hadisələr qarşısında sakit 
və yumşaq olmaq, insanlara 
qarşı yaxşı davranmaq və 
doğru yorumlar etmək kimi 
neqativ duyğuları azaldan 
dəyərləri saya bilərik.

Həyat və hadisələr 
qarşısında əldə etdiy-
imiz mücərrəd çıxarışlar 
dəyərlərin nəticələrini mey-

dana gətirir. İstər beş duyğumuzla qəbul et-
diyimiz, istərsə də, ağıl və hiss yolu ilə idrak 
etdiyimiz dəyərlər insanların düşüncə tərz-
ini müəyyən edərək davranışları meydana 
gətirir. Beləliklə, insan da dəyərləri ailəsindən 
başlayaraq yaxın və uzaq ətrafından öyrənir. 
Yaşadığımız mühit əldə etdiyimiz dəyərlərin 
formalaşmasına və inkişaf etməsinə kömək 
edir.

Fəzilətlər insana bildiyi mövzularla birlik-
də, haqqında fi kir sahibi olmadığı mövzularda 
da kömək edir. Çünki insan bilmədiyi şeyləri 
bildikləri ilə müqayisə edərək öyrənir. Eyni 
zamanda, bilmədiyindən qorxur. Mənimsə-
diklərimizi ən yaxşı şəkildə yaşamağımızı 
təmin edən dəyərlər yad olduğumuz mövzulara 
yaxınlaşdığımız zaman daxilimizdəki qorxunu 
məğlub etməyimizə də kömək edir.
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“Əsrə (zamana) and olsun ki, insan, 
həqiqətən, ziyandadır…” (əl-Əsr surəsi, 
1)Allah (c.c) bəzi surələrdə olduğu kimi, 

Əsr surəsinə də and içərək 
başlayır.

 Şübhəsiz, bir həqiqə-
ti bəyan etmək üçün Al-
lahın and içməsinə ehtiyac 
yoxdur. And içməkdən 
məqsəd and içdiyi məsələ 
ilə bağlı insanların yanlış 
düşüncələrini düzəltmək 
və məsələnin əhəmiyyətinə 
diqqətləri cəlb etməkdir. 
Çünkü bir çox insan düçar 
olduqları sıxıntı və əzi-
yyətləri zamana yükləyərək  
onun uğursuzluğundan və 
gətirdiyi müsibətlərdən 
şikayət edər. Hansı ki, fi tnə və fəsad, pislik və 
müsibətlərin səbəbi zamana bağlı deyil, insanların 
birbaşa yanlış düşüncə, hərəkət və seçimlərindən 
irəli gəlir. Məhz bu ayədə olduğu kimi, zamanın 
əhəmiyyəti xatırladılmaqda, “zamanın pozulduğu” 
fi kri inkar edilərək  insanlara bu mesaj çatdırılmaq-
dadır:

“Zamanın, əsrin, dövrün heç bir eybi, qəbahəti 
yoxdur. O, Allahın bəndələrinə bəxş etdiyi ən dəyər-
li nemətidir. Buna baxmayaraq, insanlar zaman 
nemətinin qədir-qiymətini dərk edib onu ən yaxşı 

və faydalı şəkildə qiymətləndirə bilməsələr, onların 
həm dünyada, həm də axirətdə zərərə düçar olması 
qaçınılmaz olar”.

Ancaq iman edərək gözəl 
işlər görən, haqqı və səbri 
tövsiyə edən, yaxşılıqları 
əmr edib pisliklərdən 
uzaqlaşdıranlar və beləliklə, 
sərmayələrini xeyirli iş və 
xidmətlərə xərcləyənlər istis-
nadır.  O insanlar əsla zərər 
etməzlər, tam əksinə, hər 
anı və saniyəsini “maddi və 
mənəvi qazanc” əldə etməklə 
keçirərlər. Zaman, geri qay-
tarılması mümkün olmayan, 
insanın dünya və axirətini 
qazanması üçün başqa bir 
anlayış və ya vasitə ilə müqa-

yisə edilməyən bir məfhumdur. Odur ki, bir anlığı-
na görülən saleh bir əməllə kifayətlənməyib və ya 
ona arxayın olmayıb davamlı olaraq bu hərəkət tər-
zi davam etdirilməlidir. Çünkü, Uca Yaradan “Elə 
isə bir işi başa vurunca dərhal digərinə başla!” 
(əl-İnşirah surəsi, 7) buyuraraq müəyyən bir zaman 
dilimində görülən bir işin kifayət etmədiyini, ondan 
sonra da hər bir anın mütləq olaraq müsbət hal və 
hərəkətlərlə yaşanmasını tələb edir. İnsanın tək bir 
əməlinə güvənərək axirətini onunla əldə edəcəyini 
düşünməsi yanılmaqdan başqa bir şey deyildir.

Z A M A N A 
  A N D  O L S U N  K И . . .

Fuad QULİYEV

 “Əsr surəsinin mənasını bazarda
 buz satan bir nəfərdən öyrəndim”
deyən  alimlərdən biri, həmin şəx-
 sin hər gün bazara çıxaraq belə
səsləndiyini deyirdi: “Sərmayə-
si əriyən bu adama acıyın! Sər-
 mayəsi əriyən bu adama acıyın!”
Onun bu sözlərini eşitdikdə “İnsa-
 nın daim zərər və ziyan içərisində
 olmasının mənası məhz budur”
dedim.
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“Əsr surəsinin mənasını bazarda buz satan bir 
nəfərdən öyrəndim” deyən  alimlərdən biri, həmin 
şəxsin hər gün bazara çıxaraq belə səsləndiyini 
deyirdi: “Sərmayəsi əriyən bu adama acıyın! Sər-
mayəsi əriyən bu adama acıyın!” Onun bu sözləri-
ni eşitdikdə “İnsanın daim zərər və ziyan içərisində 
olmasının mənası məhz budur” dedim. Çünki insa-
na verilən ömür də, buz kimi, hər saniyə əriməyə 
davam edər. Əgər insan ömrünü ziyan edər, maddi 
və mənəvi hər hansı bir şey qazanmaz və ömrünü 
yanlış yerlərdə xərcləyərsə, ömrünü israf edər və 
onun fəlakətə düşməsinə səbəb olar”.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də hədisi-şərifdə insan-
ları Allahın verdiyi maddi və mənəvi nemətlərin 
qiymətini bilməyə təşviq edərkən bunlar arasında 
zaman məfhumunu da xüsusilə qeyd edir:

“Beş şey gəlmədən əvvəl, beş şeyin qiyməti-
ni bilin: Ölüm gəlmədən əvvəl həyatın, xəstəlik 
gəlmədən əvvəl sağlığın, məşğuliyyət gəlmədən əv-
vəl boş vaxtın, yaşlılıq gəlmədən əvvəl gəncliyin, 
fəqirlik gəlmədən əvvəl zənginliyin”.

“İki şey vardır ki, insan onlarda daim aldan-
mışdır: Səhhət və boş vaxt (zaman)”. 

Günümüzdə bir çox insan zamanın yoxluğun-
dan şikayət edər. Hansı ki, lüzumsuz və faydasız 
işlərin arxasınca getməkdən həyati əhəmiyyətə 
malik işləri görməyə zaman qalmaz. Unutmamaq 
lazımdır ki, insana daha ana bətnindəykən həyatın-
da alıb-verəcəyi nəfəs sayı təyin edilir və bunun 
hesabının da məsuliyyəti ona yüklənmiş olur.

İnsanın ən böyük düşməni unutmaqdır. Ağlı və 
dərrakəsi ilə həddindən çox bilgi və məlumatı əxz 
edib təhlil etmə qabiliyyətinə malik olan insanın, 
təəssüf ki, ən zəif xüsusiyyətlərindən biri unut-
maqdır; üzərinə düşən məsuliyyəti unutmaqla vəzi-
fələrini yerinə yetirmədə göstərdiyi səhlənkarlıq 
sayəsində zamanın boş getməsinə şərait yaradar və 
ən böyük ziyana düşməkdən qurtula bilməz.

ИNSAN ORQANLARININ
 YARADILMASINDAKI 
SIRA MЮCЦZЯSИ

 Günümüzdə bir çox insan zamanın  
 yoxluğundan şikayət edər. Hansı ki,
 lüzumsuz və faydasız işlərin arxasınca
 getməkdən həyati əhəmiyyətə malik işləri
 görməyə zaman qalmaz. Unutmamaq
 lazımdır ki, insana daha ana bətnindəykən
 həyatında alıb-verəcəyi nəfəs sayı təyin
 edilir və bunun hesabının da məsuliyyəti
.ona yüklənmiş olur

Qurani-Kərim elə bir kitabdır ki, onu hansı 

sahənin mütəxəssisi oxusa, orada analayacağı 
şəkildə Allaha aparan ayələr tapacaqdır. Bun-

lardan biri də Mülk surəsinin 23-cü ayəsidir:

“Sizə qulaq, göz və qəlb (dərrakə, hissiyyat) 

verən odur. Siz çox az şükür edirsiniz”.

Qurani-Kərimdə Allah-Təala vaxtaşırı 
olaraq insanları təbiətdə baş verən hadisələrə 
daha diqqətli baxmağa təşviq edir. Beləliklə, 
ağıl sahibi insan Allah-Təalanın diqqət çəkdiyi 

məsələlərə yenidən təfəkkür halında baxdıqda 

Allahın varlığını, onun qüdrət və əzəmətini yə-
qinləşdirəcəkdir.

Yuxarıdakı ayədə də Allah-Təala insanı 

ona verilən qulaq, göz, ürək kimi nemətlərin 

üzərində təkrar düşünməyə vadar edir. Belə-
liklə, insanlardan bütün bunların şüurunda ol-

mağı və təbii olaraq verilən bu nemətlərə qarşı 
Allaha şükür etmələrini istəyir.

Əlbəttə, hər şükür də verilən nemətin cin-

sindən olmalıdır. Bunun üçün qulaq nemətinin 

şükrü Allahın xoşuna gəlməyəcək sözlərə qulaq 

asmamaq, göz nemətinin şükrü  harama bax-

mamaq, qəlb və düşüncənin şükrü də Allahın 

haram qıldığı fi kir və düşüncələrdən uzaq ol-

maqla icra edilir.

Ramiz MƏMMƏDOV
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“
Vaxtdan gileylənmə, vaxtın gedər” ifadəsi 
təsadüfən deyilməyib.

Vaxtın insan üçün nə qədər önəmli old-
uğu dünya yaranandan bəri, daim diqqət 
mərkəzində olub.  Saatların əsas tətbiq 

sahəsi gün ərzində zaman in-
tervalında oriyentasiya yarat-
maqdır. Saatların köməyi ilə 
işləri planlaşdırmaq, müx-
təlif hadisələrin uzunluğunu 
ölçmək, vaxt fərqini təyin 
etmək mümkündür.  İlk dəfə 
qədim misirlilər, çinlilər və  
yunanıstanlılar günəşin hər 
gün müntəzəm bir hərəkətlə 
doğub, müəyyən vaxtlarda 
göy üzünün təxminən eyni 
nöqtələrində doğub batdığını 
müşahidə etdilər və bunun 
bir günü zaman hissələrinə 
bölməkdə istifadə edilə 
biləcəyini kəşf etdilər. Belə-
liklə, günəşin bu hərəkətindən 
yararlanaraq ilk günəş saatını 
düzəltdilər.

Günəş Saatı

İlk günəş saatını düzəltmək qədim  misirlilərin 
ağlına gəlib. Onlar Günəşin hər gün müntəzəm 
bir hərəkətlə doğmasını, müəyyən vaxtlarda göy 
üzünün eyni nöqtələrində olmasını, sonra batmas-
ını müşahidə edərək ən qədim saatı kəşf ediblər. 

Bu saat meydanın yüksək 
bir yerinə qoyulan daşdan 
ibarət olub. Qədim misirlilər 
Günəşin hərəkəti əsnasında 
bu daşın kölgəsini izləməklə 
vaxtı ölçüblər. Yeri gəlmişkən, 
saat əqrəbinin sağa hərəkət 
etməsi də buradan yaranıb. 
Belə ki, Misir Yer planetinin 
şimal yarımkürəsində, ekvator 
xəttinə yaxın bir ərazidə yer-
ləşən ölkədir və günəş çıxan-
da qədim misirlilərin düzəlt-
dikləri saatda kölgə dərhal 
qərbdə meydana gəlir, Günəş 
yüksəldikcə kölgə şima-
la, yəni sağa doğru hərəkət 
edirdi. Daha sonralar, çarxlı, 
mexaniki, batareyalı saat-
lar yaradılanda da istiqamət 
dəyişmədi və beləcə, əqrəbin 

Firdovsi HƏSƏNOV
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Saatların köməyi ilə işləri plan-

laşdırmaq, müxtəlif hadisələrin uzu-

nluğunu ölçmək, vaxt fərqini təyin 

etmək mümkündür.  İlk dəfə qədim 

misirlilər, çinlilər və  yunanıstan-

lılar günəşin hər gün müntəzəm 

bir hərəkətlə doğub, müəyyən vax-

tlarda göy üzünün təxminən eyni 

nöqtələrində doğub batdığını müşa-

hidə etdilər və bunun bir günü 

zaman hissələrinə bölməkdə istifadə 
edilə biləcəyini kəşf etdilər.

BИR DЯQИQЯ!
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soldan sağa doğru hərəkəti günümüzədək gəlib çıx-
dı.

Su Saatı
Günəş saatından sonra su saatı yaranıb. Su 

saatının yaranması isə qədim yunan riyaziyyatçısı, 
mühəndis və ixtiraçı Ktesibiosun adı ilə bağlıdır. O, 
bizim eradan əvvəl II əsrdə qədim Misirdə yaşayıb. 
Su saatı düzəldənədək insanların istifadə etdiyi 
günəş saatı ilə vaxtı yalnız gündüzlər ölçmək müm-
kün olurdu. Amma su saatı icad olunandan sonra 
vaxtı gecələr də ölçmək mümkün olub. Su saatları 
ilkin vaxtlarda dibində deşik olan qabdan ibarət idi. 
Qaba müəyyən miqdarda su tökülür, su axıb qur-
tardıqca vaxt ötüb keçirdi. Bu saatların çatışmayan 
cəhəti, onlarda suyun sürətinin sabit olmaması 
səbəbindən vaxtın qeyri-dəqiq ölçülməsi idi. Belə 
ki, qabda suyun həcmi dəyişdikcə qabın dibindəki 
təzyiq də dəyişirdi ki, bu da suyun axın sürətinə bir-
başa təsir edirdi. Digər tərəfdən deşiyin çirklənməsi 
də saatın dəqiqliyini aşağı salırdı. Sonralar mühən-
dis Ktesibios bu problemləri aradan qaldırmaq 
üçün yeni konstruksiya təklif edib. Qabdakı deşiyin 
dəqiqliyini artırmaq üçün o, deşiyi qızıldan və ya 
xüsusi daşlardan hazırladı.

Qum Saatı
Günəş və su saatlarından sonra qədim insanlar 

qum saatlarını icad ediblər. Ələnmiş narın qumu 
ortası boğma şüşə qaba tökür və sonra qabı tərsinə 
çevirirdilər. Amma bu saatın yanında kimsə növbə 
çəkməli idi ki, qum şüşənin alt hissəsinə tökülüb 
qurtaran kimi, yenidən qabı tərsinə çevirsin.

 Qum saatı bərabərsürətli hərəkət prinsipi 
əsasında işləyirdi. Tarixi mənbələrə görə, 1259-cu 
ildə böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin 
Marağa rəsədxanasında Ay və Günəş tutulmasını, 
gecə-gündüz bərabərliyi anlarını müşahidə edən 
müxtəlif cihazlardan əlavə Günəş saatı və su saatı 
da olub.

Mexaniki Əqrəbli Saat
Orta əsrlərdə mexaniki saatların kəşfi  zamanın 

daha dəqiq ölçülməsinə imkan yaradıb. Dünyada ilk 

sadə mexaniki saat 1335-ci ildə İtaliyanın Milan 
şəhərində düzəldilib. Sonralar, illər ötdükcə mex-
aniki saat daha da təkmilləşdirilib. Müasir mexan-
iki saatın ixtiraçısı 1657-ci ildə kəfgiri idarəedici 
detal kimi saata daxil edən X.Hüygensdir. Saatın 
sonrakı təkmilləşməsi ingilis saatsazı U.Klemen-
tin, C.Qraqamın, sonra yenə də Hüygensin adı ilə 
bağlıdır. XVI əsrin sonunda dəqiqə əqrəbi, 1760-cı 
ildə saniyə əqrəbi meydana çıxıb. Ardınca saatlara 
ayın tarixini, həftənin günlərini göstərən əlavə mex-
anizmlər də quraşdırılıb. Daha sonra saat istehsalın-
da yeni təkmilləşmələr baş verib və ardınca divar, 
stolüstü, cib və bilək saatları yaradılıb. İlk cib saat-
ları XIX əsrin əvvəllərində istehsal olunub.

Elektron Saatlar
1800-cü ildə dünyada ilk elektrik və elektromex-

anki saatlar buraxılıb. Daha sonralar elektron saatlar 
istehsal olunub. Elektron saatlar zamanı ölçən ciha-
zların inkişafı sahəsində tamamilə yeni keyfi yyət 
mərhələsi təşkil edir.

Müasir dövrdə də saat istehsalı üzrə yeni üsullar 
işlənib hazırlanmaqdadır. Bu sahədə günəş enerjis-
indən də istifadə edilməkdədir.

   Bu gün saatlar təkcə zaman cərəyanını dəqiqliyi 
ilə göstərən mexanizm deyil, onlar həm də insan-
ların cəmiyyətdə çəkisini göstərən vasitəyə çevi-
rilib.  Odur ki, vaxtımızın, hər dəqiqəmizin qədrini 
bilək və ondan düzgün istifadə edək.
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Əsl adı Əbu Zəkəriyyə Yəhya İbni 
Şərəf İbni Müri ən-Nəvəvid-
ir.631-ci (m. 1233) ildə Suriya 
ərazisində yerləşən Nəva kənd-
ində dünyaya göz açdı. 

Kəndlərinə nisbət edilərək ən-Nəvəvi və ya 
ən-Nəvavi deyə tanındı. Onun daha çox Nəvəvi 
təxəllüsündən istifadə etdiyi, yazılarında görülür. 
Adı Yəhya olanların, ümumiyyətlə, ata-oğul iki 
peyğəmbərin xatirəsinə hörmət olaraq Əbu Zəkəri-
yyə  ləqəbini mənimsəmələri İslam dünyasında 
bilinən bir adət idi.O da bu ənənəyə sadiq qalaraq, 
heç evlənmədiyi halda, bu ləqəbi qəbul etmişdi.

Nəvəvi orta boylu, qarabəniz idi. Bir neçə teli 
ağarmış, gur və qara saqqallı, heybətli bir kişi idi. 
Ciddi üzündə təbəssüm az görülərdi. Nəvəvinin 

İslam dininə göstərdiyi xidmətlərinə görə, ona 
Muhyiddin (dini canlandıran alim) ləqəbi verilm-
işdir. Tərifl ənməkdən xoşlanmayan Nəvəvi isə, di-
nin hər vaxt canlı və dipdiri olduğunu, heç kəsin 
ehyasına möhtac olmadığını söyləmişdir. Eyni za-
manda bunun özünü tərifl əmək olduğunu da qeyd 
edərək bu ləqəblə çağırılmağı xoş qarşılamamışdır. 
Hətta ona Muhyiddin deyənlərə haqqını halal et-
məyəcəyini belə söyləməkdən çəkinməmişdir. 
Atası Şərəf ibni Mürisadə, təvazökar bir insan 
idi. Açdığı dükanında alnının təri ilə halal ruzisi-
ni qazanardı. O, ətrafında dürüstlüyü, zahidliyi və 
müttəqiliyi ilə tanınmışdı.

Nəvəvi on yaşına çatdıqda, atasının dükanın-
da işə başladı. Lakin o, ticarətlə məşğul olmağı 
sevmədiyi kimi, yoldaşlarıyla oynamağa da həvəs-

ИMAM NЯVЯVИ
 Nəvəvidə elmə qarşı elə bir şövq, həvəs

 vardı ki, şəxsən söylədiyinə görə, iki il

 boyunca yerə uzanıb yatmadı. Yuxusu

 gəldikdə kitablarına söykənərək bir

 az mürgüləyərdi. Onun elmə olan

 düşkünlüyü zərbi-məsəl halına gəlmişdi.

 Müəllimlərinin yanına gedib gələrkən

 belə, oxuduqlarını təkrar edərdi. İllər

 sonra yazacağı əsərlərdə ifadə etdiyi

 kimi, ona görə “Elmlə məşğul olmaq,

 Allah rizasını qazanmaq üçün tutulan ən

yaxşı yol və ən üstün ibadət” idi

Dr.Vüqar SƏMƏDOV
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li deyildi. Həddi-büluğa çatdıqda əzbərlədiyi Qura-
ni-Kərimi fürsət düşdükcə oxumaqdan böyük həzz 
alardı. Evliyaullahdan sayılan, daha sonra Nəvəvinin 
mənəvi mürşidi olan Yasin ibni Yusuf əl-Mərakeşi-
nin  (və ya Zərkəşi) bir gün yolu Nəvaya düşdü. O, 
uşaqların birlikdə oynamaq üçün məcbur etməsinə 
baxmayaraq, onlardan qurtulub Quran oxumağa 
çalışan Nəvəvini görüb çox bəyəndi. Nəvəvinin Qu-
ran müəlliminə yaxınlaşaraq, bu uşağın gələcəkdə 
böyük bir alim və zahid olacağını təxmin etdiyini 
söylədi və onunla xüsusi olaraq məşğul olmasını 
tapşırdı. Ancaq Quran müəllimi ona “sən münəc-
cimsənmi?”- deyərək tövsiyəsini nəzərə almadı.

Nəvəvi atasına kömək edirdi və fürsət tapdıqca 
ətrafındakı alimlərdən təməl islami bilikləri öyrənir-
di. On səkkiz yaşına qədər məmləkətində qaldı. Hi-
cri 649-cu (m. 1251) ildə atası onu Şama gətirərək 
Rəvahiyyə mədrəsəsinə yazdırdı. Mədrəsədə 
tələbəyə gündə yalnız 
bir dəfə yemək verilirdi. 
Nəvəvi bu təvazökar şərtlər 
altında tanınmış alimlərdən 
dərs almağa başladı.

Nəvəvidə elmə qarşı elə 
bir şövq, həvəs vardı ki, 
şəxsən söylədiyinə görə, 
iki il boyunca yerə uzanıb 
yatmadı. Yuxusu gəldik-
də kitablarına söykənərək 
bir az mürgüləyərdi. Onun 
elmə olan düşkünlüyü zər-
bi-məsəl halına gəlmiş-
di. Müəllimlərinin yanına 
gedib gələrkən belə, ox-
uduqlarını təkrar edərdi. 
İllər sonra yazacağı əsərlərdə ifadə etdiyi kimi, ona 
görə “Elmlə məşğul olmaq, Allah rizasını qazan-
maq üçün tutulan ən yaxşı yol və ən üstün ibadət” 
idi.

Hər gün on iki müəllimdən dil, sərf, nəhiv, fi qh, 
hədis, kəlam kimi on iki növ dərs oxuyurdu. Hədis 
və fi qh elminə daha çox yönəlirdi. Kutubu Sittəni 
müəllimlərinə şəxsən oxumaqla yanaşı İmam Ma-
likin Müvəttəsini, İmam Şafeinin, Əhməd ibni 
Hənbəlin, Osman ibni Səid əd-Dariminin, Əbu 
Avanə əl-İsfərayinin və Əbu Yəlanın Müsnədləri-
ni, Darəqutni və Beyhəqinin Sünənlərini, Bəğa-
vinin Şərhus-Sünnəsi ilə Hümeydinin əl-Cəm 
bəynəs-səhiheynini və Xətib əl-Bağdadinin Əl-ca-
mi li əxlaqir-ravi və Adabis-samisini də oxudu. Da-

vamlı çalışması səbəbiylə, on il kimi qısa bir zaman-
da barmaqla göstərilən bir elm adamı oldu. 660-cı 
ildən başlayaraq əsərlər qələmə almağa başladı. İlk 
əsərini 655-ci ildə yazdığı da  qeyd olunur. Nəvə-
vinin qələmə aldığı qırxdan çox əsəri mövcud-
dur. Bunların içində ən məşhuru “Riyazus-salihin 
min kəlami Seyyidil-Mürsəlin” əsəridir. Bu gözəl 
əsər günümüzdə də qısa adı ilə: “Riyazus-Salihin” 
olaraq müxtəlif dillərə çevrilərək şərh edilməkdə və 
nəşr edilməkdədir.

Zəhəbinin “hədis alimlərinin əfəndisi” deyə  
qeyd etdiyi Nəvəvi, bir hədis hafi zi, eyni zamanda 
digər hədis elmlərində də nüfuzlu bir şəxsiyyət idi. 
Səhih hədisləri bildiyi qədər zəif və uydurma rə-
vayətləri, ravilərin hallarını da yaxşı bilirdi. Hədis-
lərdə keçən qərib sözləri açıqlamaqda və hədis-
lərdən fi qhi hökm çıxarmaqda çox mahir idi.

O, Şafei fi qhində dövrünün ən böyük alimi hes-
ab edilirdi. Bu məzhəbin 
əsaslarını, üsul və füru-
unu, bir məsələyə dair 
səhabə və təbiun alim-
lərinin nələr söylədikləri-
ni, hansı nöqtədə birləşib 
hansı nöqtədə bir-birindən 
ayrıldıqlarını əzbərdən bil-
irdi.

Özünü elmlə nikahlayan 
Nəvəvi heç evlənmədi. 
Bəlkə, evliliyin onu daim 
məşğul edəcəyini, bəlkə 
də, özünə müxtəlif mə-
suliyyətlər yükləyəcəyini 
fi kirləşərək evlənməyi heç 
düşünmədi.

Axirətə duyduğu həsrət səbəbiylə dünya 
zövqlərinə, yeyib-içməyə, geyinib-kecinməyə, qısa-
cası rahat yaşamağa dəyər verməzdi. Gündə bir dəfə 
- gecə, yalnız bir növ yemək yeyərdi. Süfrəsində iki 
çeşid yemək nadir hallarda olardı. Yalnız səhər vaxtı 
su içərdi. Buzla soyudulmuş suyu içməz; rütubəti 
yuxu gətirər deyə xiyar belə yeməzdi. Kabab və 
şirniyyata zalımların yeməyi deyə yaxın durmazdı. 
Tələbəliyindən bəri adət etdiyi az yatma vərdişini, 
fani ömürdən kifayət qədər istifadə edə bilmək üçün 
həyatı boyunca tətbiq etdi.

Vəfat edəcəyini sezdiyi üçün, özünə səfər ica-
zəsi çıxdığını söyləyərək müəllimlərinin qəbirləri-
ni, şəhərdəki tanışlarını ziyarət edərək, kitablarını 
mədrəsəyə vəqf etmişdir.

 Nəvəvi atasına kömək edirdi və fürsət
 tapdıqca ətrafındakı alimlərdən
 təməl islami bilikləri öyrənirdi. On
 səkkiz yaşına qədər məmləkətində
 qaldı. Hicri 649-cu (m. 1251) ildə
 atası onu Şama gətirərək Rəvahiyyə
 mədrəsəsinə yazdırdı. Mədrəsədə
 tələbəyə gündə yalnız bir dəfə
 yemək verilirdi. Nəvəvi bu təvazökar
 şərtlər altında tanınmış alimlərdən
dərs almağa başladı
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Xoşbəxtlik haqqında düşünmək, 
oxumaq, yazmaq və eşitmək 
həmişə maraqlıdır. Bu haqda 
müxtəlif fi kirlər və rəylər olsa 
da, onların hamısı xoşbəxt ol-

maq istəyən insanlar üçün 
maraqlıdır. Elə isə gəlin 
görək əsl xöşbəxtlik nədir?

Əslində Xoşbəxtlik– gö-
zlə görünməyən, ölçülməsi 
mümkün olmayan, alınıb 
satılmayan, mənəvi bir hiss-
dir.

Xoşbəxtlik –  insanın 
içindən doğur, xaricdən 
bunu almaq, ya da əldə et-
mək mümkün deyil.

Xoşbəxtlik–bir xeyir iş 
görəndən sonra fərəh və se-
vinc hissi keçirməkdir. Tə-
bii ki, bu hissi insana Uca 
Allah bəxş edir.

Xoşbəxtlik– bazarlarda 
satılan, yalnız varlıların ala 

biləcəyi və kasıbların əldə edə bilməyəcəyi bir şey 
deyil.

Xoşbəxtlik– eyni zamanda başqalarının ürəy-
ini rahat etmək, onlara yardım edib onları sevin-
dirməkdir.

Xoşbəxtlik – faydalı 
bir elmin ardınca getmək, 
düzgün iş görmək və Al-
lahın istədiyi kimi bir 
həyat yaşamaqdır.

Xoşbəxtlik– həsəd, kin, 
nifrət və pis duyğuları 
ürəkdən silərək atıb, azad 
olmağı bacarmaqdır.

Bir insan düşünün 
ki, palçıqdan tikilmiş 
bir evi var. Və bu insan 
kasıbçılıqdan dolayı 17 il 
eyni ayaqqabını geyinir. 
Eyni paltarı yuyub geyin-
ir, söküləndə tikir, aradabir 
qırıq-quruq quru çörək 
tapır, onu da yağla yey-
ir, ayda bir dəfə dilinə ət 

Müşfi q XƏLİLLİ

 Düşmənlərim mənə nə edə”
 bilər axı?! Mənim bağçam və
 cənnətim  mənim sinəmdə,

 mənim içimdədir. Hara getsəm
 mənimlədir. Onu məndən
 heç kəs ala bilməz. Həbs
 etsələr, cənnətimdə xəlvət

 yaşayacam, öldürsələr, şəhid
 olacam, vətənimdən sürgün

“etsələr, səyahət edəcəm
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dəyər və ya dəyməz. Bəli, bu insan İmam Əhməd 
bin Hənbəldir ki, bütün bunlara rəğmən yenə də 
özünü xoşbəxt sayırdı. Bizim indiki, müasir dövrün 
meyarları ilə götürsək, necə də bədbəxt və yazıq 
insandır – deyərik. Belə insan ömru boyu ancaq 
qəm-kədər içində yaşayar deyə düşünərik. Amma 
xoşbəxtlik insanın içində olur. Daxildə olan və 
insanı rahat edən o xoşbəxtlik hissini sahibindən 
başqa heç kim hiss edə bilmir və o xoşbəxtlik Al-
lahla olan ünsiyyətə bağlıdır.

Abdullah bin Abbas (r.a) gözlərinin nurunu 
itirərkən, xoşbəxtlik hissini heç itirmədi və o bilirdi 
ki, artıq ömrünün qalan hissəsini zülmətin əsarətin-
də kor olaraq keçirəcək. Ancaq o, içindən gələn 
razılıq hissi ilə belə deyirdi:

Allah götürsə də, gözlərimdəki nuru,
Qəlbimdə və dilimdə qalacaq nuru.
İslamın böyük alimlərindən biri  baxın bu barədə 

nə demişdir: “Düşmənlərim mənə nə edə bilər 
axı?! Mənim bağçam və cənnətim  mənim sinəm-
də, mənim içimdədir. Hara getsəm mənimlədir. Onu 
məndən heç kəs ala bilməz. Həbs etsələr, cənnətim-
də xəlvət yaşayacam, öldürsələr, şəhid olacam, 
vətənimdən sürgün etsələr, səyahət edəcəm”.

Bəli, əsl məhbusluq–cismin həbs edilməsi deyil, 
ruhun şeytan tərəfi ndən həbs olunmasıdır. Həqiqi 
məhbusluq bədənin əsarətdə qalması deyil,insan 
iradəsinin nəfsə, həva-həvəsə təslim olmasıdır.

Əsl əsir– nəfsinə əsir olan kimsədir.
Əsl  azad insan isə–qəlbində  Allah sevgisindən 

başqa heç bir sevgiyə yer verməyəndir.
Əsl bədbəxt – Allah və Onun Peyğəmbərindən 

uzaq qalan kəsdir.
Əsl xoşbəxt isə –Allahı özünə şah damarından 

daha yaxın  hiss edəndir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) mömini vəsf edərkən, 

insanlığın xoşbəxtlik zirvəsini göstərərək belə 
buyurur: “Möminin halı təəccüb doğurur. Çünki 

onun hər halı xeyrinədir. Belə bir xüsusiyyət yalnız 
möminə xasdır. Sevinsə, şükür edər, bu onun xey-
rinədir;başına bir bəla gəlsə, səbir edər, bu da onun 
xeyrinədir”.[1]

Ey mömin, səbir et, kədərlənmə, çünki Al-
lah rəhmət qapısını həmişə üzünə açıq saxlayır. 
Keçmişində nələr etmiş olsan da, sonunda səhvini 
anlayıb həqiqi peşmançılıq hissi ilə Ona dönsən, 
tövbən qəbul olunacaqdır.

Kədərlənmə! Əgər kasıbsansa, xatırla ki, başqa-
ları illər boyu borclar içində yaşayır.

Kədərlənmə! Əgər maşının yoxdursa, başqaları 
şikəst və çolaq yaşayır.

Kədərlənmə! Əgər övladını itirmisənsə, başqası 
bütün ailəsini bir qəzada itirmişdir.

Kədərlənmə! Xəstələnmisənsə, başqa-
sı on illərdir yataqdan 
tərpənə 

bilmir.
Kədərlənmə! Çünki heç 

nəyi geri qaytara bilməyəcəksən. Mürəkkəb quru-
muş və kitablar bağlanmışdır!

Kədərlənmə! Sənin duan var, Allaha açdığın 
əllərin və eşidilən müraciətin var!

Kədərlənmə! Yer üzündə olan hər şeyi Allah 
sənin üçün yaratmışdır.

Kədərlənmə! Sən ki yerdə gəzir, təmiz hava udur 
və saf sudan hələ də içə bilirsən.

Kədərlənmə! Bu, yalnız düşmənini sevindirər.
“Ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, 

əgər möminsinizsə, siz (Allah yanında inanmayan-
lardan) çox yüksəkdə durursunuz!”[2]

 
______________________________________

__
[1]Müslim, Zöhd 64
[2]Ali-İmran, 139
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Kədərlənmə! Xəstələnmisənsə, başqa-
sı on illərdir yataqdan 
tərpənə

bilmir.
Kədərlənmə! Çünki heç

İslamın böyük alimlərindən biri  baxın bu barəədə

 Daxildə olan və insanı rahat
 edən o xoşbəxtlik hissini

 sahibindən başqa heç kim
 hiss edə bilmir və o xoşbəxtlik
Allahla olan ünsiyyətə bağlıdır
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Sual: İnsanların başlarına gələn bəla və 
müsibətlər qədərdirmi?

Cavab: Bu suala cavab vermək üçün bəla və 
müsibətləri üç hissəyə ayırmaq lazımdır.

 Belə ki, birincisi, insanın iradəsi çərçivəsinə 
daxil olmayan bəla və müsibətlər: məsələn, 
zəlzələlər, bir insanın şikəst doğulması kimi; 
ikincisi, qismən insanın iradəsinə daxil olanlar: 
məsələn, qismən günahkar olduğu yol qəzaları 
kimi; üçüncüsü isə sırf insan iradəsindən asılı olan 
bəla və müsibətlər: məsələn, sərxoş halda avto-
mobil idarə etmə nəticəsində törədilən qəzalar, 
diqqətsizlik və tədbirsizlik nəticəsində düçar ol-
unan xəstəliklər kimi. Uca Allahın elmi nöqteyi-
nəzərdən bunların hamısı qədər olmaqla yanaşı, 
birincisi və müəyyən qədər də ikincisi termin 
mənası ilə də qədərdir. Bu kimi bəla və müsibətlər, 
səbir etmək şərtilə, günahlara kəffarədir və Uca 
Allahın dərgahında daha ali dərəcəyə nail ol-
maq üçün bir vasitədir. Axırıncısı isə, insanların 
xətaları ucbatından meydana gəldiyi üçün, ilahi 
elm baxımından qədərdən kənarda qalmamaqla 
yanaşı, insanlar bundan məsuldurlar. Möminin 
vəzifəsi hər növ bəla və müsibətlərdən Uca Allaha 
sığınmaq, eləcə də düçar olunduğu təqdirdə səbir 

etmək və qədərə inanaraq təsəlli tapmaqdır.
Odur ki, müsibətə düçar olan, səbir etmək 

şərtilə, heç şübhəsiz ki, böyük mükafatlara nail 
olacaqdır. Bundan əlavə, qeyd etmək lazımdır ki, 
Allah-Təala insanları sınaqdan keçirdiyi üçün, 
istədiyi təqdirdə onlara bir sıra bəla və müsibətlər 
verə bilər. İnsanlar bunun qarşısında Allaha qarşı 
olan qulluq və vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər.

Sual: Etdiyimiz ibadətlərin savabı həyatda 
olanlar və vəfat edənlərə bağışlana bilərmi?

Cavab: Ümumiyyətlə, edilən ibadətlərin və 
yaxşılıqların savabının başqasına bağışlanması 
alimlər tərəfi ndən caiz hesab olunmuşdur. Belə ki, 
bir müsəlman oxuduğu Qurani-Kərimin, qıldığı 
nafi lə namazın və etdiyi xeyirxahlığın savabını 
başqasına, onun sağ olub-olmamasından asılı 
olmayaraq, bağışlaya bilər. Savab bağışlanan 
müsəlmanın da bundan faydalanacağı ümid ol-
unur. Qeyd edək ki, başqasına bağışlanan savab-
la bir müsəlmanın şəxsən yerinə yetirməli olduğu 
ibadət yerinə yetirilmiş sayılmır və bu, sadəcə 
olaraq onun yaxşılıq və savablarının çoxalması-
na, eləcə də dərəcəsinin yüksəlməsinə bir vasitə 
ola bilər. Belə ki, anası və atası öldükdən sonra 

Anar QURBANOV

Sual: İnsanların başlarına gələn bəla və 
müsibətlər qədərdirmi?

etmək və qədərə inanaraq təsəlli tapmaqdır.
Odur ki müsibətə düçar olan səbir etmək

Anar QURBANOV

Sual: İnsanların başlarına gələn bəla və etmək və qədərə inanaraq təsəlli tapmaqdır
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onlar üçün bir yaxşılıq edib-edə bilməyəcəyini 
və hansı əməlləri edə biləcəyini soruşan şəxsə 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s): “Bəli! Onlara dua etmək, 
mərhəmət diləmək, onlar üçün bağışlanma istəmək 
(istiğfar etmək), vəsiyyətini yerinə yetirmək, dost-
larına hörmət edib ikram etmək, qohumları ilə 
maraqlanıb onlara qarşı öhdəsinə düşəni etmək 
(olar)”, – deyə buyuraraq cavab vermişdir(Əbu 
Davud, Ədəb, 130; İbn Macə, Ədəb, 2). Başqa 
bir hədisi-şərifdə isə, anasının qəfl ətən öldüyünü, 
əgər danışma imkanı olsaydı, sədəqə verilməsi-
ni vəsiyyət edəcəyini güman edən, onun adına 
sədəqə verdiyi təqdirdə savabının ona çatıb-çat-
mayacağını soruşan bir səhabəyə Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Bəli, çatır! Onun 
adına sədəqə ver!” (Buxari, Vəsaya, 19; Müslim, 
Zəkat, 51).

Odur ki, yuxarıdakı və digər oxşar hədisi-şəri-
fl ərə söykənən alimlərə görə savabı vəfat edənin 
ruhuna bağışlamaq məqsədilə hər cür ibadət 
mümkün olmaqla yanaşı, onlar üçün müxtəlif du-
alar da edilə bilər. Lakin unutmamaq lazımdır ki, 
məsuliyyət fərdidir və hər bir kəs ilkin mərhələdə 
öz əməlindən haqq-hesab ediləcəkdir (İsra, 
17/13; Müddəssir, 74/38).

Həmçinin qeyd edək ki, edilən ibadət və yax-
şılıqların savabının bağışlanması, xeyir-duanın 
edilməsi üçün qəbrin yanında olmaq şərt deyil. 
Ancaq imkan daxilində zaman-zaman qəbir zi-
yarəti edərək orada dua etmək daha yaxşıdır. 
Çünki Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) Cənnətül-baqi 
qəbiristanlığına gedib orada dua etdiyi məlum-

dur (Müslim, Cənaiz, 102).

Sual: Bir insan ürəyində and içsə, yəni ürəy-
indən keçirsə və ya bir şey əhd etsə, bu eti-
barlıdırmı, dinən bundan məsul olarmı?

Cavab: İslam dininin əsaslarına görə, sadəcə 
düşünmək və niyyət etməklə məsuliyyət meydana 
gəlməz. Məsuliyyətin və öhdəliyin əmələ gəlməsi 
üçün “irafə ifadəsi”, yəni ağızla demək şərtdir.

Odur ki, and və ya əhdin (nəzirin) etibarlı ol-
ması üçün ağızla tələffüz edilməsi lazımdır. Əks 
təqdirdə, yəni tələffüz etmədən sadəcə olaraq 
ürəkdən keçirməklə and və əhdin hər hansı bir 
hökmü və nəticəsi meydana gəlməz.

Sual: Ölü doğulan körpənin cənazə namazı 
qılınarmı?

Cavab:Əgər körpə dörd aylıq olmadan salı-
narsa, nə yuyular, nə də cənazə namazı qılınar; 
sadəcə olaraq bir parçaya qoyulub dəfn edilər. 
Ancaq dörd aylıq və dörd aydan çox olar və sağ 
doğulub sonra ölərsə, həm yuyular, həm də cənazə 
namazı qılınar. Ancaq ölü doğularsa, Hənəfi  
məzhəbi, İmam Malik, Övzai və Həsən Bəsriyə 
görə yuyular, ancaq cənazə namazı qılınmaz. Çün-
ki Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir hədisi-şərifi ndə 
belə buyurur: “Əgər körpə doğulduğu zaman 
ağlayar və sonra ölərsə, onun namazı qılınar və 
ona varis olunar” (İbn Macə, Cənaiz, 26). Yəni, 
hədisi-şərifdə cənazə namazının qılınması üçün 
körpənin dünyaya sağ gəlməsi şərt qoşulmuşdur.
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2016-cı ilin 29 iyulunda Tbilisinin müxtəlif universitetlərinin tibb 
fakultələrində təhsil alan tələbələrlə Gürcüstan Gənclərinə Yardım və 
Maarifl əndirmə Təşkilatının ofi sində ənənəvi tələbə qəbulu günü təşkil 
edilmişdi.

Qeyd edək ki, Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl  əndirmə 
Təşkilatının təşkilatçılığı ilə,

Türkiyə Cümhuriyyəti Baş Nazirliyinin Xaricdə yaşayan Türklər və 
Qohum Topluluklar Nazirliyinin dəstəyi ilə, Uludağ Universitetinin ev 
sahibliyi ilə və Türkyə Cümhuriyyətinin Tbilisidəki səfi rliyinin yardımı 
ilə Gürcüstan universitetlərinin tibb fakultələrində təhsil alan 26 nəfər 
tələbənin Türkiyənin Bursa şəhərində təcrübə keçməsi üçün “Gürcüstanlı tibb fakültəsi tələbələrinin təcrübə və gəzinti 
proqramı” adlı bir layihə həyata keçirilir. Layihədə iştirak edən tələbələrlə Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maari-
fl əndirmə Təşkilatının Qardabanidəki ofi sində təşkilatın idarə heyətinin görüşü keçirilmişdir.

Təşkilatın sədri Musa Hacıyev onları salamlayaraq, gənclərin uğurlarının millətimizin və dövlətimizin uğuru old-
uğunu vurğulamışdır. O, bu yolda tələbələrə uğurlar arzulamışdır.

Daha sonra GYMD-nin sədri və Tibb fakultəsininTələbələri Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Tbilisidəki səfi rliyinidə olublar və cənab səfi r Zeki 
Levent Gümrükçü ilə görüşüblər. 

Cənab səfi r tələbələrlə xoş ünsiyyətdə olub. Türkiyədə yaşanan 
son hadisələrdən danışan səfi r indi Türkiyənin daha güvənli olduğunu 
vurğulayıb. Cənab səfi r həmçinin tələbələr üçün əllərindən gələn ən 
gözəl şəkildə köməkliyi göstərəcəklərini də bildirib.

Tələbələrin Türkiyə səfəri avqust ayının 1-dən başlayır və proqram 
bir ay davam edəcək
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GYMD-DЯ TЯLЯBЯLЯRLЯ GЮRЦШ  KEЧИRИLИБ

Müqəddəs Qurani-Kərimin nazil olduğu Ramazan ayının 
özəlliklərindən biri də oruclu dindaşların iftar süfrəsi ətrafın-
da birləşərək oruclarını birgə açmalarıdır. Ramazan ayı boyu-
nca çoxsaylı iftar süfrələrinin açılması və müsəlmanların 
eyni süfrədən eyni təamları dadması bu ayın ən yaddaqalan 
səhifələrindəndir. 

Hər il iftar süfrələri təşkil etmək ənənəsini bu il də davam et-
dirən GYMD, Qardabani şəhərində, rayonun Vaxtanqisi, Vağzal 
(İstisu) kəndlərində, Marneuli rayonun Hacıisə, Sadaxlı, Keşəli, 
II Kosalı İslam mədrəsəsində, Tetriçxaro rayonunun Çinçxaro, 
Dmanisi rayonunun Hamamlı, Bolnisi rayonun Kəpənəkçi, Qoşakilsə, Gülaver (Qeta), Saqareco rayonun 

Yor-Muğanlı (Qaraçöp) ərazi vahidliyində, Pankisi dərəsində və 
Kvareli rayonun Qabal kəndində iftar süfrələri açıb. 

Onu da qeyd edək ki, Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maari-
fl əndirmə Təşkilatının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə, Bütün 
Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin təşkilatçılığı və Əziz Mah-
mud Hüdayi vəqfi nin maddi yardımı ilə təşkil olunub.

Təşkilat həmçinin adıçəkilən bölgələrdə Ramazan ayı müna-
sibəti ilə 300-dən çox ailəyə ərzaq yardımı edib.
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GYMD ИFTAR SЦFRЯLЯRИ TЯШKИL EDИB


