
R E D A K T O R D A N

İlahi rəhmət və bərəkətin aşıb-daşdığı ramazan ayın-
dayıq. Eynilə dünyamıza yazın gəlişi kimi, mənəvi 
həyatımızda da bir bahar təravəti yaşamaq üçün ən gözəl 
fürsət mövsümündəyik. Bu ay bizə kimliyimizi yenidən xa-
tırladan, günah kirlərindən təmizlənməmiz üçün Rəbbimizin 
məğfi rət buludlarını üzərimizə göndərdiyi bir aydır. 
Bəşəriyyətə doğru yolu göstərmək üçün ilahi kəlamın kitaba 
bürünərək Qurani-Kərim şəklində nazil olduğu bir aydır. Elə 
bir ay ki, Allah paylaşmağı, bölüşməyi, bir-birimizi daha çox 
sevməyi öyrədir.  Oruc tutduraraq acların halından anlama-
mızı öyrədir. Onların nə hisslər keçirdiyini bizlərə başa salır. 
Səbr etməyi öyrədir. 

Bizlər də UĞUR  ailəsi olaraq bu gözəl mövsümü fürsət 
bilərək istər ehtiyac sahibi olan və fəqir qardaşlarımıza, 
istərsə də zülmə məruz qalan, vətənlərindən, evlərindən köç 
etmiş müsəlman qardaşlarımıza bir ümid olaq deyə “BİR 
ÜMİD DƏ SƏN OL” mövzusuna diqqət çəkməyə çalışdıq. 

 “BİR ÜMİD DƏ SƏN OL” yazısında dünyada gedən 
proseslərdən, İslam aləminə olunan haqsızlıqlardan bəhs 
olunur. “YETİMLƏRƏ VƏ KİMSƏSİZLƏRƏ SA-
HİB CIXMAQ” başlıqlı yazımızda İslamın yetimlərə və 
kimsəsizlərə verdiyi dəyər gözlər önünə sərgilənir. İslam di-
nin nə qədər yardımsevərliyini anladır. “BƏŞƏRİYYƏTƏ 
TUŞLANAN SİLAH” yazısında dövrümüzdə insana dəyər 
verək deyənlərin insanlığı necə dəyərsiz hala gətirmələrini 
oxuyacaqsınız. “XEYİR İŞLƏRDƏ YARIŞMAQ”, “İS-
LAM VƏ YARDIMLAŞMAQ”, “SƏDƏQƏ VERMƏKLƏ 
MAL ƏKSİLMƏZ”başlıqlı yazılarımız islamın xöşgörüşü-
nü sizlərin diqqəti çatıracaq. 

Həmçinin dərgimizin bu sayında dəyərli yazarlarımız 
“KÖNÜLLƏRİ BİRLƏŞDİRƏN SEVGİ BAĞLARI”, 
“DƏYƏRLƏRİMİZİ İTİRMƏYƏK”, “SEVMƏDİYİMİZ 
QALMADI!”, “Sünnəyə sarılmaq”başlıqllı yazıları ilə 
sizlərin görüşünə gəlir. 

Dərgimizinənənəsini pozmayaraq sizləri bu sayımızda 
da dəyərli ustadımız Osman Nuri Topbaş əfəndinin “HAQQ 
DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Həzrət Mövlana q.s -2” 
yazısını sizlərə təqdim edirik. 

Bir daha mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə sizləri 
təbrik edir, oruclarınızın və namazlarınızı Allah qatında 
qəbul olmasını niyaz edirik. 
İndi isə sizləri “UĞUR”la baş-başa buraxırıq. 
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Bir hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s):

“Necə ki, bir insanın bir  üzvü 
xəstələndiyində bədənin digər üzvləri də 
yuxusuzluq və atəş ilə narahat olarsa, 
möminləri də bir-birinə qarşı 
mərhəmət, məhəbbət və şəfqət 
göstərmə barəsində belə 
bir bədən bütünlüyü 
içərisində görərsən.” 
buyurur.

Müsə lmanlar 
hər zaman 
birbirinə dəstək 
olmuşlar, eh-
tiyac sahiblərinin 
köməyinə qaçmışlar. 
Həzrəti peyğəmbər elə 
bu səbəblə də “Qonşusu 
ac ikən özü tox yatan bizdən 
deyildir” buyurmaqdadır.  Bu 
hədisi şərifi  eşidən əshabələr hər zaman 
əllərində olan var – dövlətlərini dindaşları 
ilə bölüşmüş onların ehtiyaclarını qarşılamağa 
çalışmışlar. Həzrəti Əbu Bəkir (ə.s) müsəlman 
olmamışdan əvvəl Məkkənin ən zəngin insan-
larından biri idi. O, müsəlman olduqdan sonra 
bütün var – dövlətini Allah yolunda sərf et-

mişdir. Məhz bu səbəblə həzrəti peyğəmbərə 
ilk iman gətirənlərin bir çoxu kölələr və maddi 
vəziyyətdən çətinlik çəkənlər olmuşdur. Çünki 

onlar ədalətin və insanlığın nə olduğunu bu 
din vasitəsi ilə yaşamağın mümkünlü-

yünü dərk edirdilər.  Bu cür yar-
dımlaşma səbəbi ilə olmalıdır 

ki, Ömər ibni Əbdüləziz 
zamanında zəkat veriləcək 
müsəlman qalmamışdır.  

Bu gün isə müsəlman 
ölkələri dilənçi hala 

düşüblər. 
Son zaman-

larda İslam dün-
yasının müxtəlif 

yerlərində fəlakətlər 
üst-üstə yaşanmaqdadır. 
İslam dünyası bir tərəfdən 

xarici hücum və təhdidlərə 
məruz qalarkən digər tərəfdən 

də öz içində bitməz, tükənməz siyasi 
və iqtisadi mübarizələrin gətirib çıxardığı 

qan, gözyaşı və fəryadla sarsılmaqdadır. Bu 
fürsətdən istifadə edən qərb ölkələri də gedən 
qarşıdurmaları daha da alovlandıraraq qardaşı-
qardaşa qırdırıb neft, qaz və digər mədən ya-
taqlarının üstünə çökürlər. Elə onların yetişdi-

Hacı Bəkiroğlu

BÈR ÖMÈD Dß SßN OL!BÈR ÖMÈD Dß SßN OL!

Unutmayaq 
ki, zülmə səssiz 

qalaraq zalıma dəstək olmaq 
Müsəlman əxlaqına əsla uyğun 

düşməz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə 
hərəkət edənləri bu hədisi şərifləriylə 

xəbərdar etmişdir: “Zülmə dəstək olan 
kimsə, şübhəsiz Allahın qəzəbinə uğrayar.” 

Başqa bir hədisində isə “İnsanlar bir 
zalımı görərlər və onun zülmünə 
mane olmazlarsa, Allahın onları 

ümumi bir əzaba mübtəla 
etməsi qaçınılmazdır” 

buyurmuşdur.
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rib müsəlmanların arasına yerləşdirdikləri bəzi  
şəxslər də İslam adına çıxışlar edərək ehtiras-
ları uğruna müsəlmanlara zülm etməkdədirlər. 
Halbuki, bir insanın qətlini bütün insanlığın 
qətli sayan bir dinin mənsublarının şiddət, 
qarşıdurma, cinayət kimi hadisələrlə anılması 
nə qədər də ağrıvericidir. Əlbəttə bu günlər də 
bir gün son tapacaq. Yetər ki, zalımlara kömək 
etməyək, səssizliyimizlə  zalımın zülmünə 
dəstək olmayaq.

Unutmayaq ki, zülmə səssiz qalaraq zalıma 
dəstək olmaq Müsəlman əxlaqına əsla uyğun 
düşməz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə hərəkət 
edənləri bu hədisi şərifl əriylə xəbərdar etmiş-
dir: “Zülmə dəstək olan kimsə, şübhəsiz Alla-
hın qəzəbinə uğrayar.” Başqa bir hədisində isə 
“İnsanlar bir zalımı görərlər və onun zülmünə 
mane olmazlarsa, Allahın onları ümumi bir 
əzaba mübtəla etməsi qaçınılmazdır” buyur-
muşdur. 

Yuxarıda da vurğuladığımız kimi bəzi 
şəxslər özlərini müsəlman adlandıraraq güya 
İslam üçün mübarizə edir və dinini qoru-
yur. Ancaq bu ad altında qətl etdiyi insan 
müsəlman, dağıdıb yerlə yeksan etdiyi tikili isə 
İslam abidəsi və ya müsəlmanın ibadətgahıdır. 
İnsan hüquqlarını qorumaq üçün yaranan 

təşkilatlar və sözdə demokratik həyat sürən 
qərb dünyası bu gün insanların haqlarının 
pozulmasına qulluq edir. Demokratiyadan, 
tolerantlıqdan dəm vuran bu qərb dünya-
sı nədənsə islami həyat yaşayanlara hər za-
man əngəl olmağa çalışır. Baş örtüsü yasağı, 
məscidlərə olunan hücumlar bunun əyani bir 
göstəricisidir. Bundan əlavə məsum insanların 
qətlini həyata keçirən terror təşkilatlarına silah 
ötürərək insanların zülmünə seyirci olur. Və ya 
Afrika kimi yerlərdə yoluxucu xəstəliklərdən 
əzab çəkən insanların bu vəziyyətinə göz yu-
maraq onların tələf olmasını izləyir. Arakanda-
kı faciələr heç kimin gözünə görünmür. İraqda, 
Suriyada, Fəstində qətl edilən uşaqlara görə 
görəsən bu insanlar heç xəcalət çəkirlərmi?

Belə bir vəziyyətdə bizlərə düşən vəzifə 
zalımın yanında deyil hər daim məzlumun və 
zərər çəkmişin tərəfi ndə olmaqdır. Peyğəmbər 
Əfəndimiz (s.ə.s), “Müsəlman, Müsəlmanın 
qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu köməksiz bu-
raxmaz və onu xor görməz.” buyurmaqdadır. 

Dünyanın harasında olursa olsun zülmə 

səssiz qalmaq, məzluma, günahsıza əl uzatma-
maq, bu nəbəvi təlimdən məhrum qalmaqdır. 
Onu da bilməliyik ki, bu gün bu qətliamlara 
səssiz qalan İslam ölkələri sabah Allah qarşı-
sında hesab verəcəklər. 

Bizə düşən vəzifə, zalımın atəşini 
söndürəcək suyu daşımaqdır. Məzlumun dua-
sı ilə Allah arasında pərdə olmadığını bilərək 
əlimizdən gəldiyincə maddi və mənəvi yöndən 
onlara dəstək olmalıyıq. Yəni onlar üçün bir 
ümid də biz olmalıyıq.

Maddi imkanımız yoxdursa əl açıb: “Al-
lahım! Bizləri insanlığını unudanlardan de-
yil, insanca yaşayanlardan et. Allahım! Bu 
anda dünyanın müxtəlif yerlərində varlıq 
mübarizəsi verən qardaşlarımıza rəhmətinlə, 
nüsrətinlə rəftar et. Allahım! Dünyanın 
müxtəlif yerlərində qırğınlarda həyatını itirən 
qardaşlarımıza rəhmət et! Yaralanan qardaş-
larımıza təcili şəfalar lütf et! Bizlərə yenidən 
əziz bir ümmət olaraq ədalətə dəstək olmağı 
nəsib et” deyə dua edək.

Son zamanlarda İslam dünyası-
nın müxtəlif yerlərində fəlakətlər 
üst-üstə yaşanmaqdadır. İslam 
dünyası bir tərəfdən xarici hü-

cum və təhdidlərə məruz qalarkən 
digər tərəfdən də öz içində 

bitməz, tükənməz siyasi və iqtisa-
di mübarizələrin gətirib çıxardığı 
qan, gözyaşı və fəryadla sarsıl-
maqdadır. Bu fürsətdən istifadə 

edən qərb ölkələri də gedən qar-
şıdurmaları dahada alovlandıra-
raq qardaşı-qardaşa qırdırıb neft, 
qaz və digər mədən yataqlarının 
üstünə çökürlər. Elə onların ye-
tişdirib müsəlmanların arasına 
yerləşdirdikləri bəzi  şəxslər də 
İslam adına çıxışlar edərək ehti-

rasları uğruna müsəlmanlara zülm 
etməkdədirlər.
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Cəmiyyətləri dərindən yaralayan saysız 
problemin yaşandığı günümüz dün-
yasında, insanlıq qüruruna yaraşar 

işıqlı gələcəyin inşası üçün hamımıza önəmli 
vəzifələr düşməkdədir. Bu vəzifələrimizdən biri 
də cəmiyyətimizdə yoxsul, yetim, ehtiyac sahi-
bi və kimsəsiz insanlara sahib çıxmaq və onla-
ra kömək etməkdir. Necə ki, bu mövzuda Uca 
Allah belə buyurur: “Səndən yetimlər haqqında 
sual edənlərə söylə: “Onlar üçün (onların ma-
lını qorumaq və güzəranlarını) yaxşılaşdırmaq 
xeyirlidir (nəcib əməldir). Əgər onlarla birlikdə 
yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır”. 
Allah islah (yaxşılıq) edənləri də, fəsad salan-
ları da tanıyır”(əl-Bəqərə, 220) 

Quran-i Kərimdə iyirmi iki yerdə yetimlərdən 
bəhs edilmiş və onlara yaxşı davranılması 
əmr edilmişdir. Vəhyin bu mövzuya vurğusu 
yetimlərin şəxsən qoruyucusunun Quran-i Kərim 
olduğunu göstərməkdədir. Zəifl ərin və yetimlərin 
hüquqlarının vəhşicəsinə qəsb edildiyi bir 
dövrdə enən Quran-i Kərim, bu iki sinifə sahib 
çıxmış və onlara kömək etməyi həqiqi bir yaxşı-
lıq olaraq görmüşdür. Uca Mövla, yetimə dəyər 
verilməsini istəmiş, onun malının qorunmasını 
əmr etmiş və yetim malı yeməyin böyük bir gü-
nah olduğunu bildirmişdir: “Yetimlərin malla-
rını (həddi-büluğa çatdıqda) özlərinə verin və 
pisi (haramı) yaxşı ilə (halalla) dəyişdirməyin! 
(Yetimlərin malı sizə haram, öz malınız isə ha-
lal olduğu halda, onları bir-birilə dəyişməyin!) 
Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin! 
Həqiqətən, bu, böyük günahdır” (ən-Nisa, 
2). Sahibsiz, kimsəsi olmayan yetimin haqqını 
yemək Cənabi-Haqqın qəzəbini cəlb edən bir 
hərəkət olaraq görülmüşdür. Bu minvalla Qurani 
Kərimdə Rəbbimiz yetim malı yeyəni bu dəhşət 
verici ifadələrlə xəbərdar etmişdir: “Həqiqətən, 
yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin 
yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar 

(qiyamətdə) alovlu Cəhənnəmə girəcəklər”.(ən-
Nisa, 10)

Vəhyin pəncərəsindən yetimlərə və 
kimsəsizlərə baxıldığında dünya bir imtahan 
sahəsi olduğu gerçəyiylə birlikdə yetimlərin və 
kimsəsizlərin də cəmiyyət üçün böyük bir imta-
han vəsiləsi olduğu həqiqəti qarşımıza çıxmaq-
dadır. Elə ki, yetim bəzi insanlar üçün 'Cənnət 
vəsiləsi' bəzi insanlar üçün də 'Cəhənnəm Yana-
cağı' olmalarının vəsiləsidir. Özü də bir yetim 
olan Hz. Peyğəmbər (s.ə.s); “Yetimi qoruyub, 
baxanla cənnətdə (şəhadət barmağıyla orta bar-
mağını göstərərək) belə yan-yana olacağıq”deyə 
buyurmuşdur. Əfəndimiz (s.ə.s) hər fürsətdə ye-
timin başını oxşamış və Allah (c.c) rızası üçün 
yetimin başını oxşayan kimsəyə əlinin toxundu-
ğu hər saç teli qədər savab veriləcəyini bildirmiş-
di.
İslam əxlaqının özü, Allaha iman və hörmət, 

yaratdıqlarına şəfqət və mərhəmət göstərməkdir. 
Yetim və kimsəsizlərə sahib çıxmaq, onların ehti-
yaclarını aradan qaldırmaq mövzusunda dinimiz 
biz müsəlmanlara çox əhəmiyyətli məsuliyyətlər 
yükləmiş və Quranda Rəbbimiz belə buyur-
muşdur: “Onlar öz iştahaları çəkdiyi (özləri 
yemək istədikləri) halda (və ya: Allah rizasını 
qazanmaq uğrunda) yeməyi yoxsula, yetimə 
və əsirə yedirərlər, (Və sonra da yedirtdikləri 
kimsələrə belə deyərlər:) “Biz sizi ancaq Allah 
rizasından ötrü yedirtdik. Biz sizdən (bu ehsan 
müqabilində) nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür 
istəyirik.( əl-insan, 8,9)

Müsəlman bir cəmiyyət olaraq bütün 
yönləriylə ətrafımızdan məsuluq. Allah və Elçisi 
belə olmağımızı əmr edir. “Qonşusu ac ikən tox 
yatan bizdən deyil” buyuran və bunu həyatında 
tətbiq edən bir peyğəmbərin ümmətiyik. Bu 
ümmətin fərdləri olaraq yetim və ehtiyac 
sahiblərinə yardım etmək vəzifəmizdir. 

Yetim və kimsəsizlərə kömək etmək, bir tək 

Ruslan Hacıxəlilov

YETИMLЯRЯ VЯ KИMSЯSИZLЯRЯYETИMLЯRЯ VЯ KИMSЯSИZLЯRЯ  
SAHИB ЧIXMAQSAHИB ЧIXMAQ

Süfrəsində yetimə bir yer açmanın, bir yetimlə çörəyini paylaşmanın günahlardan 
təmizlənməyə və bərəkətə vəsilə olacağını bildirmişdir: "Kim Müsəlmanlar arasından 
bir yetim götürərək yemək və içəcəyinə  ortaq edərsə, bağışlanılmaz bir günah (şirk) 

işləməmişsə, Allah onu mütləq cənnətə daxil edəcəkdir." (Tirmizi, Birr, 14)
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Ramazan ayında ya da bayramlarda cibxərcliyi 
verərək onları sevindirmək deyil. Onlara kömək 
etmək; sığınma ehtiyacı, təhsil xərcləri, təqaüd 
imkanı təmin etmək, onları həyata hazırla-
maq üçün öz ayaqları üzərində dayanana qədər 
maddi və mənəvi dəstəyi davam etdirməkdir. 
Yetimlərin içində olduğu maddi-mənəvi çətin 
şərtlər düşünüldüyündə ata sevgisindən və isti 
bir ailə yuvasından məhrum olan bu uşaqlara sa-
hib çıxmaq hər bir müsəlmanın həm dini həm də 
insani bir vəzifəsidir

Aydınlıq şəhəri, nurlu diyar Mədinədə bir 
bayram səhəri idi. Rəhmət Peyğəmbəri təbrik 
üçün evləri gəzirdi.  Hər kəs sevinc içində 
idi. Xoşbəxtlik duyğusu insanların üzlərində 
təbəssümə çevrilmişdi. Ən çox sevinənlər də 
hərhalda uşaqlar idi. Bayramlıq paltarlarıyla 
sevinclə ora-bura qaçırdılar. Ümmətinin sevin-
cini paylaşan Peyğəmbərimizin gözünə birdən 
uzaq bir küncdə boynunu bükmüş bir qız uşağı 
dəyir. Paltarı yamaqlı, ayaqqabısı yırtılmışdı. 
Yanına yaxınlaşanda, ovuclarıyla üzünü bağla-
yıb ağladığını görür. Peyğəmbərimiz onu bu hal-
da görəndə dərhal yanına gedib şirin və şəfqətli 
səsiylə soruşur: 

“Qızım! Bu bayram günündə nə üçün 
ağlayırsan?”Uşaq içini çəkərək, başını qal-
dırmadan və sualı soruşanın kim olduğuna 
baxmadan danışmağa başlayır: “Atamı xatır-
ladım, buna görə ağlayıram. Keçən bayram 
bizimlə idi, indi isə yoxdur artıq. Son döyüşə 
Peyğəmbərimizlə birlikdə getdi. Onunla yan-
yana döyüşdülər və sonunda şəhid oldu. İnsan 
belə yetim qalanda əlbəttə ağlayar”. Bunları 
eşidən sevgili Peyğəmbərimizin ürəyi sızlayır. 
Kiçik qızın başını oxşayaraq belə deyir: “Sil gö-
zünün yaşını qızım! Qaldır başını, bax sənə nə 
deyəcəm. İstəyərsənmi sənin atan mən olum? 
Fatimə bacın, Aişə də anan olsun. Bu təklifi mə 
nə deyirsən?”Bu sözləri eşidən uşaq çaşıb qa-
lır.Yalnız “bəli” demək üçün başını yüngülcə 
yelləyir. Peyğəmbərimizin evinə bərabərcə 
gedərkən, bu kiçik yetim qız artıq sevinclə ge-
dirdi. Tutduğu ipək yumşaqlığındakı əldən, 
sanki ilıq-ilıq xoşbəxtlik axırdı ürəyinə. Evə 
çatanda, ev xalqı da çox sevir bu kiçik yetim 
qızı. Əlini-üzünü yuyub saçlarını darayırlar. 
Gözəl paltarlar geyindirir, qarnını doyururlar. 
Bayram cibxərcliyini verirlər, sonra da oynasın 
deyə küçəyə yola salırlar. Uşaqlar bu gözəl pal-
tarlı, üzü işıl-işıl parlayan uşağa heyrətlənirlər. 
Bəziləri dözə bilməyərək soruşur: “Nə oldu sənə, 
niyə bu qədər sevinirsən?” Kiçik qız, paltarlarını 
və cibxərcliyini göstərərək cavab verir:

“Mənim də bir atam var artıq! Həm də elə bir 

ata ki, dünyada tayı-bərabəri yoxdur. Belə ata-
sı olan kim sevinməz ki? Həm ürəyi şəfqət dolu 
Aişə anam var mənim. Saçlarımı darayan, pal-
tarımı geydirən bir də Fatimə bacım. Buna görə 
çox sevincliyəm. Dünyalar qədər xoşbəxtəm”.

Sevgili Peyğəmbərimiz Hz.Muhamməd (s.ə.s) 
belə buyurmuşdur: “Bir kimsə sırf Allah rizası 
üçün bir yetimin başını oxşayarsa, əlinin toxun-
duğu hər saç telinə qarşılıq ona savab vardır”. 
Hər saç telinə qarşılıq bir savab, nə böyük mü-
kafatdır. Bu halda ürəyindən qopub gələn dərin 
bir şəfqət duyğusu bir yetimi qucaqlayıb bağrına 
basan, yanaqlarına öpüşlər qonduran, ona yal-
nızlığını və yetimliyini unutdurmağa çalışan bir 
kimsə, ilahi rəhmət yağışı altında yuyulur və gü-
nahlarından təmizlənmiş olur. Bir yetim gülürsə, 
başına şəfqət əli dəydiyi üçündür. Bir yetim 
gülürsə, bütün bir cəmiyyət gülür deməkdir.    

Evlərin ən gözəlini, içərisində yetim olan ev 
olaraq söylədi:

"Müsəlmanlar arasında ən xeyirli ev, 
içərisində yetim olan və yetimə də yaxşı rəftar 
edilən evdir. Ən pis ev də, içində yetim olub an-
caq  ona pis rəftar edilən evdir." 

(İbnMace, Ədəb, 6)
Süfrəsində yetimə bir yer açmanın, bir yetimlə 

çörəyini paylaşmanın günahlardan təmizlənməyə 
və bərəkətə vəsilə olacağını bildirmişdir: "Kim 
Müsəlmanlar arasından bir yetim götürərək 
yemək və içəcəyinə  ortaq edərsə, bağışlanılmaz 
bir günah (şirk) işləməmişsə, Allah onu mütləq 
cənnətə daxil edəcəkdir." (Tirmizi, Birr, 14)

Yetkinlik çağına gəlmədən əvvəl atasını-ana-
sını və ya hər ikisini itirmiş uşağa yetim deyirik. 
Hər cəmiyyətdə olduğu kimi bizdə də hədsiz-
hesabsız yetim və kimsəsizlər vardır. Bir çox 
yetimlər əllərindən tutacaq, özlərini həyatın çətin 
və qatı şərtlərinə alışdıracaq rəhbərləri olmadığı 
üçün xor görülmüş, təhqir edilmiş və sanki pis 
insan olmağa məcbur edilmişdirlər. Bu balalara 
sahib çıxanlar, cəmiyyətin bir sanki bir yarasını 
bağlamış olurlar.

Yetimləri və yoxsulları yedirib - içirmənin, 
onlara yardım və yaxşılıq etməyin mükafa-
tı çox böyükdür. Ürəyimizin yumşalması, dua 
və ibadətlərimizin qəbul olması, könlümüzün 
və evimizin rahatlıq tapması, işlərimizin asan-
laşması, ruzimizin bollaşması üçün yetim və 
kimsəsizlərə sahib çıxmalıyıq. Xüsusilə içində 
olduğumuz mübarək Ramazan ayı münasibətilə 
zəkat, fi trə və sədəqələrmizlə, müxtəlif hədiyyə 
və ikramlarla yetim, kimsəsiz və yoxsul din 
qardaşlarımızın ehtiyaclarını qarşılamağa və 
könüllərini almağa səy göstərməliyik.
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Nurlan MƏMMƏDZADƏ

Bu gün tez-tez televiziya ekranla-
rında müşahidə etdiyimiz, radio 
xəbərlərində eşitdiyimiz, qəzet və 

jurnal səhifələrində oxuduğumuz ən təhlükəli 
xəbərlərdən biridir terror. Nə üçün ən təhlükəli 
deyirik? Çünki terror irq, din, millət, cinsiyyət 
ayrı-seçkiliyi qoymadan bütün insanlığa tuş-
lanmış kütləvi qırğın silahıdır. Belə ki, terro-
run əsas məqsədi öldürmək deyil, ölüm qor-
xusunu yaymaq olduğu üçün iradəsi zəif in-
sanların həyat stimulunu minimuma endirərək 
kütlələri kortəbii surətdə istənilən istiqamətə 
yönləndirmək olduğundan zərərə məruz qalan 
da məhz həmin kütlələr olur. İnsanların ağıl və 
məntiqini zədələyərək mənfi  hisslər aurasında 
bəd əməllərə çatmaq üçün atılan hər bir addımı 
terror adlandıra bilərik.    

Terrorun nə olduğunu izah edərkən “siyasi, 
dini, ideoloji, iqtisadi məqsədlərə çatmaq üçün 
qeyri-qanuni zorun, gücün və hədənin tətbiqi” 
tərifi ndən istifadə olunur. Terrordan məqsədin 
qəlblərə qorxu salaraq insanlar üzərində təsir 
gücü qazanmaq olduğunu demişdik. Terro-
run yeganə hədəfi  isə, əlbəttə ki, bütün in-
sanlıqdır. Nəfs və şeytanın əsirinə çevrilərək 

dünyada öz hegemonluğunu qurmağa və ya 
qorumağa çalışanların əlində tutduqları ter-
ror silahı bütün zamanlarda bəşəriyyətə bəla 
və müsibətlər gətirmişdir. Ümumi götürsək, 
bəlkə də, müharibədə həyatını itirənlər terror 
nəticəsində ölənlərdən daha çoxdur, lakin təsir 
gücünə görə terror daha təhlükəli və daha ge-
nişmiqyaslıdır. Çünki bir az əvvəl də dediyi-
miz kimi terrorun dini, irqi, milli mənsubiyyəti 
olmadığından bütün insanlar üzərində təsir 
gücünə malik ola bilir.  

Ümumiyyətlə, tarixin bütün dövrlərində in-
sanlar arasında qorxu və xaos yaratmaq üçün 
müxtəlif terror hadisələrinin törədildiyinin 
şahidi oluruq. İstər tarix kitablarında, istərsə 
də dini mətnlərdə zaman-zaman bəşəriyyətin 
amansız terrora məruz qaldığına dair 
məlumatlarla qarşılaşırıq. Terrorun XX əsrdə 
yüksələn xətlə inkişafı birbaşa II Dünya 
Müharibəsindən sonrakı dövrlə bağlıdır. Belə 
ki, I və II Dünya Müharibələri nəticəsində 
on milyonlarla insan həyatını itirmişdi, yüz 
milyonlarla dollar maddi ziyan dəymiş, dün-
ya iqtisadiyyatı ifl ic vəziyyətinə düşmüşdü. 
Dünya bu vəziyyətdən çıxmaq üçün sülhə 
qədəm qoymuşdu. Hər şeyin yoluna düşəcəyi, 
problemlərin öz həllini tapacağına ümid edilsə 
də gözlənilənin tamamilə əksi baş verdi. Dün-
ya iki qlobal problem qarşısında qaldı:

1.Soyuq müharibə
2.Terrorizm
Soyuq müharibə bəşəriyyəti daim nüvə 

təhlükəsi altında saxlayırdı. Digər qlobal 
problem sayılan terrorizm isə mülki əhalinin 
ziyan çəkdiyi əsas faktor idi. Terror təşkilatları 
tərəfi ndən törədilən saysız terror aktları gü-
nahsız əhalinin ölümünə səbəb olur, insanla-

B Я Ш Я R И YY Я T Я  T U Ш L A NA N 
SÈLAH
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ra maddi ziyan vurur və digər ağır nəticələrə 
səbəb olurdu. Əslində terrorizm də elə soyuq 
müharibənin başqa bir təzahür forması idi. 
İki qütb arasında qalan dünya xalqları za-
man-zaman sırf hansısa ambissiyaların həyata 
keçməsi üçün, tərəfl ərin bir-birinə güc nüma-
yişi məqsədi ilə atılan qanlı addımların qurba-
nına çevrilirdi.   

Məsələni geniş mənada ələ aldıqda terror 
təşkilatlarını maliyyələşdirən əsas maddi qay-
naqların da bu baxımdan bəşəriyyətə ikiqat 
ziyan vurduğunu qeyd etmək vacibdir. Siyasi 
maraq güdən xarici ölkələrin dəstəyi ilə yanaşı 
terrora yardım edən ən böyük qaynaqların in-
san qaçaqçılığı, narkotika ticarəti, geniş çaplı 
soyğun, xərac, məcburi vergi və qaçaqmalçılıq 
olduğu öz isbatını tapmışdır. Onsuz da xaosa 
səbəb olan insan qaçaqçılığından, gənclərin 
gələcəyini məhv edən, nəsilləri hədəf alan nar-
kotika ticarətindən əldə olunan vəsaitin digər 
terror əməllərinə xərclənməsi ikiqat terror de-
yilmi?   

Bu gün terror dedikdə ağlımıza ilk növbədə 
qapanmayan yaramız olan Suriyada, İraqda, 
Arakanda və digər bölgələrdə müsəlmanlara 
qarşı törədilən cinayətlər gəlir. Bu gün İraq-
da, Suriyada yaşananlar təkcə insanları de-
yil, İslam mədəniyyətini də hədəf alır. Göz 
görə-görə Şam və Hələb kimi İslam şəhərləri 
sakinləri ilə birlikdə məhv edilir. Adətən 
tökülən qanlar müsəlman qanı olsa da me-
dia vasitələri tərəfi ndən hədəf yayındırılaraq 
yenə müsəlmanlar terrorçu kimi qələmə ve-
rilir. Beləliklə, zehinlərdə qondarma “İslam 
terrorizmi” yaratmağa çalışırlar. Halbuki İs-
lamda terrora rəvac verən ən kiçik bir işarə 
belə yoxdur. Hətta müharibə şəraitində də olsa 
yaşlılara, uşaqlara və qadınlara mərhəməti, din 
xadimlərini məbədlərində sərbəst buraxmağı, 
onlara toxunmamağı əmr edən, əkin sahələrini 
yandırmağa mane olan, yaş ağacların kəsilməsi 
ilə razılaşmayan, dilsiz- ağızsız heyvanlara 
əziyyəti rəva görməyən rəhmət və sülh dinini 
terrorla eyniləşdirərək qəlblərdə İslama qarşı 
qorxu oyatmaq ən böyük terror deyilmi?

Təəssüfl ər olsun ki, terror dediyimiz 
ümumbəşəri bəla bu gün hər tərəfi mizi 
hörümçək toru kimi hördü. Artıq bəşəriyyət 
silahlı hücumlar, ani partlamalarla yanaşı 
bir sıra süni bakterial xəstəliklərə yoluxmaq, 
geni dəyişmiş qidalarla müəyyən xəstəliklərə 
tutulmaq, haqlı ola-ola KİV-lər tərəfi ndən 
haqsız göstərilmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşı-
yadır. Belə bir şəraitdə gələcəyimizi qoru-
maq naminə, sonrakı nəsillərə abad dünya-
nı miras qoymaq naminə əlimizdən gələni 
etmək məcburiyyətindəyik. Hər kəs öz təsir 
gücü dairəsində insanlığa tuşlanan terror si-
lahının önünə sipər olmalıdır. Valideyn ver-
diyi tərbiyəsi ilə, müəllim təlqin etdiyi həyati 
məlumatlarla, siyasətçi siyasi gücündən 
istifadə edərək, bir sözlə hər kəs əlindən gələni 
edərək gələcəkdə baş verəcək terrorun qar-
şısını almalı, yeni terrorçuların yetişməsinə 
şərait yaratmamalıdır. Boynumuzdakı ən 
böyük borclardan biri də terror qurbanları-
na qucaq açaraq yaralarına məlhəm olmaq-
dır. Maddi və mənəvi dəstəyimizi onlardan 
əsirgəməyərək özlərini tənha hiss etmələrinə 
yol verməməliyik.

Terrorsuz dünyada yaşamaq ümidi ilə...

Bu gün terror dedikdə ağlımıza 
ilk növbədə qapanmayan 

yaramız olan Suriyada, İraqda, 
Arakanda və digər bölgələrdə 
müsəlmanlara qarşı törədilən 

cinayətlər gəlir. Bu gün 
İraqda, Suriyada yaşananlar 
təkcə insanları deyil, İslam 
mədəniyyətini də hədəf alır. 

Göz görə-görə Şam və Hələb 
kimi İslam şəhərləri sakinləri 

ilə birlikdə məhv edilir. Adətən 
tökülən qanlar müsəlman 

qanı olsa da media vasitələri 
tərəfindən hədəf yayındırılaraq 

yenə müsəlmanlar terrorçu 
kimi qələmə verilir. Beləliklə, 
zehinlərdə qondarma “İslam 

terrorizmi” yaratmağa çalışırlar.
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Tural Qasımov

XEYИR ИШLЯRDЯ 
YARIШAQ

Xeyir kəliməsi Qurani Kərimdə 
176 yerdə keçməkdədir.  Qu-
rani Kərimdə yer aldığı 

ayələrin mövzularına görə fərqli mənalar 
verməkdədir. Xeyir kəliməsinin verdiyi 
mənaları  iki ana başlıqda ələ ala bilərik. 
Birinci qismdə xeyir kəliməsi daha çox, 
mal, sərvət, bolluq kimi maddi  imkanlar 
üçün işlədilmişdir. İkinci qisimdə isə xeyir 
sözü “saleh əməl”, “hasənə”, “yaxşılıq” 
kimi kəlimələrə yaxın mənalarda olmaq 
üzərə hər cür yaxşı tutum və davranışın 

əxlaqi dəyərini ifadə etmək üçün istifadə 
edilir. 

Xeyir işlər görməklə əlaqəli Qurani 
Kərimdə və Rəsulullahın həyatında bir çox 
ayət və hədislər qarşımıza çıxmaqdadır. 
İslamda xeyir işlər görüb axirətdə cənnəti 
qazanmanın bir çox yolları vardır. İslam 
dininə könül vermiş hər bir müsəlman da 
daha çox savab qazanmaq üçün bu yol-
ları axtarmalıdır. İnsanı Allaha yaxınlaş-
dıracaq, onu cənnətə aparacaq olan onun 
işlədiyi gözəl əməllərdən başqası deyildir. 
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Allah təala Qurani Kərimdə Səbə sürəsinin 
37-ci ayəsində "   Bizim qatımızda sizi (bizə) 
yaxınlaşdıracaq olan nə mallarınız, nə 
də övladlarınızdır; ancaq iman edib sa-
leh əməllər işləyənlər başqa, onlar üçün  
əməllərinə görə mükafatları qat-qat artıq 
olacaq və onlar cənnət otaqlarında əmin 
amanlıq içində yaşayacaqlar”. 

Qurani Kərimin məsajını bizlərdən daha 
yaxşı anlayan əshabələr canlarıyla, malla-
rıyla, təqvalarıyla islamın təbliği üçün ya-
rışdılar. Bu əshabələrin başında hər zaman 
Hz. Əbu Bəkir gəlməkdədir. Hər zaman 
canıyla, malıyla Allah yolunda çalışmışdır. 
Hz. Əbu Bəkirin xeyir işlərdə hər zaman 
başda gəlməsini aşağdaki hekayə gözlər 
önünə sərməkdədir.

Təbuk səfərinə hazırlaşırlar. Cihad üçün 
maddi qaynaq lazımdır.

Peyğəmbərimiz Müsəlmanlardan 
kömək etmələrini istədi. Hər kəs gücü 
çatdığınca infaq etdi. Sıra Hz. Ömərə 
gəldiyində Hz. Ömər “Bu gün vəziyyətim 
yaxşıdır Əbu Bəkiri keçə bilərəm deyə dü-
şündü və ey Allahın Elçisi! malımın yarısı-
nı Allah üçün infaq edirəm” dedi.

Hz. Əbu Bəkir isə “Ey Allahın elçisi! 
Mən  malımın hamısını Allah üçün in-
faq edirəm” dedi və peyğəmbərimiz “Ey 
Əbu Bəkir! ailənə bir şey buraxdınmı?” 
deyə soruşduğunda Əbu Bəkir “Allahı və 
Rəsulunu buraxdım yetməzmi? ey Allahın 
elçisi” diyə cavab vermişdir. Bundan son-
ra Hz. Ömər heç bir zaman Hz. Əbu Bəkiri 
keçəbilməyəcəyini anlamışdır.

Bu hekayə onu göstərdi ki, onların əsas 
məqsədləri xeyir işlərdə yarışmaq, daha 
çox yaxşı işlər görüb Allahın rızasını qa-
zanmaqdır. Onlar heç bir zaman bir az da 
başqası etsin demədilər. Bütün sərvətlərini 
zalimlərin əlində zülm görən mömin qar-
daşlarını qurtarmaq, kasıbları doyurmaq 
yaraları sarmaq üçün xərcləmişlərdir. On-
lar bu düyada verdilər axirətdə alacaqlar. 
Uca Allah Qurani Kərimdə Tövbə sürəsinin 
111-ci ayəsində belə buyurmuşdur: “Al-

lah şübhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub 
öldürən və öldürülən möminlərin can-
larını və mallarını Tövratta, İncildə və 
Quranda haqq olan, vəd edilmiş cənnət 
qarşılığında satın almışdır. Allahdan 
daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyi-
niz alışverişə görə sevinin. Bu böyük qa-
zancdır”. 
Əsri səadətdə müsəlmanların sayının 

az olmasına baxmayaraq islamın dünyaya 
hakim olmasının əsas səbəblərindən biri 
də Hz. Əbu Bəkir, Hz. Ömər, Hz. Osman, 
Hz. Əli kimi əshabələrin canlarıyla, malla-
rıyla Allah yolunda çalışmalarıdır. Bir çox 
əshabənin cənnət qarşılığında canlarını və 
mallarını Allaha satmalarıdır.

Bugün 1.6 milyard müsəlmanın yaşadı-
ğı və dünya nemətləri içində bir qismi səfa 
sürərkən bir qisminin də Afrikada, Asya-
da, yaxın şərqdə silahlar altında aclıqla, 
susuzluqla və bir çox zulümlərlə mücadilə  
edirsə, biz infaqı, yardımlaşmayı, xeyir 
işlər görməyi anlamamışıq deməkdir. Bu 
kəlimələri anlamayan Hz. Əbu Bəkiri an-
lamamış, onu anlamayan Hz. Rəsulullahı 
anlamamış, Rəsulullahı anlamayan isə Qu-
ranı və İslamı anlamayıb deməkdir.  

Qurani Kərimin məsajını 
bizlərdən daha yaxşı anlayan 
əshabələr canlarıyla, mallarıyla, 

təqvalarıyla islamın təbliği 
üçün yarışdılar. Bu əshabələrin 

başında hər zaman Hz. Əbu 
Bəkir gəlməkdədir. Hər zaman 
canıyla, malıyla Allah yolunda 

çalışmışdır. Hz. Əbu Bəkirin 
xeyir işlərdə hər zaman başda 

gəlməsini aşağdaki hekayə gözlər 
önünə sərməkdədir.
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Şirxan Çobanov

Mənsubu olmaqla şərəfl əndiyimiz 
İslam dini fərdlər arasında yar-
dımlaşmağı əmr etmiş-

dir. Uca Yaradanına təslim olan 
və onun bütün əmrlərini 
yerinə yetirməklə sorum-
lu olan müsəlman, Uca 
Allahın yardımlaşma ilə 
əlaqəli əmrlərini, öz gücü 
nisbətində icra və ifa 
etməlidir. Çünki, bizlər 
kəlimə mənası əmniyyət, 
səlamət və hüzur olan bir 
dinin mənsublarıyıq. Yenə 
“qonşusu ac ikən tox yatan 
bizdən deyildir.” deyən bir 
peyğəmbərin ümmətiyik. 
Bu səbəblə müsəlman yal-
nız özünü düşünən deyil, daim 
ətrafını, qohumlarını, qonşularını da 
düşünən ehtiyacları varsa, araşdırıb təsbit 
edən və qarşılamağa çalışan bir düşüncəyə sa-

hib olmalıdır. 
Bu mövzuda Uca Allah belə buyurmuş-

dur: “Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən 
çəkinməkdə əlbir olun, günah iş 

görməkdə və düşmənçilik 
etməkdə bir-birinizə kömək 
göstərməyin. Allahdan 
qorxun. Həqiqətən, Al-
lahın əzabı şiddətlidir!” 
(əl-Maidə 5/2) Peyğəmbər 
əfəndimiz də (s.ə.s) “Mö-
min möminin aynası və 
qardaşıdır. Qardaşının na-
faqasını təmin etməsinə 
yardımçı olar. O olmadı-
ğı zamanda onu qoruyar 
və muhafi zə edər.” deyə 

buyurmuşdur. Buna görə 
də bizlər bu ayə və hədislərin 

işığında, yenidən bir yardımlaş-
ma şüurunu əldə edib, ətrafımızdakı 

zəifl əri, yetimləri, kimsəsizləri, tapıb yardım 

ИSLAM VЯ 

Y A R D I M L A Ш M A Q

Bir mömin zəifl ik və 
imkansızlıqlara baxaraq əsla 

yasa, qəfl ətə, ruh düşkünlüyünə 
qapılmamalıdır. Heç bir zaman 

Allah yolunda edə biləcəyi 
xidmətlərin sona çardığını 

düşünməməlidir. Ömrünün 
sonunadək davamlı olaraq artan 
bir xidmət və mübarizə həyəcanı 

ilə yaşamalıdır: “Sənə yəqin 
(ölüm) gəlincəyədək Rəbbinə 

qulluğa davam et” 
(əl-Hicr,99)

12 ugurjurnali@mail.ruUĞUR may-iyun 2017



əlimizi uzatmalı və onları 
sevindirməliyik. Yardım-
laşma mövzusunda örnək 
almağımız lazım olan çox 
dəyərli şəxsiyyətlər vardır. 
Məsələ: Hz. Əbu Bəkir 
müsəlman olduqdan sonra 
səksən min qızılını kasıbla-
ra dağıtmışdır. Hz. Osmanın 
isə qıtlığın və aclığın hökm sür-
düyü bir zamanda üzüm və buğda 
yüklü min dəvəyi tasadduq etdiyini 
bilirik. Bu və bunun kimi yardımlaşma 
xüsusunda zirvəyə çatan dəyərlər, bizləri 
də cəzb etməli içimizdəki yardımlaşma və 
yoxsulun əlindən tutma hissini canlı tutmalı-
dır. 

Uca Allahın bizlərə yol göstərən, xeyirlərdə 
yarışmağı, durmadan çalışmağı və insanlara 
faydalı olmağı öyüd verən əmrlərini, həyata 
keçirdiyimiz zaman, bütün problemlərimiz or-
tadan qalxar. 

Ümmətinə belə çoxsaylı xidmət ölçüləri 
öyrədən həzrət peyğəmbər (s.ə.s) Quba məscidi 
və Məscidi-Nəbəvi tikilərkən əshabının bütün 
israrlarına baxmayaraq, mübarək çiyinlərində 
daş daşımışdır. Varlıq Nurunun bu yüksək 
təvazökarlığı və xidmət ruhu bütün ümmət 
üçün misilsiz bir nümunədir. Əslində, onun 
həyatı başdan sona Haqqa, insanlığa və bütün 
yaradılmışlara xidmətdə keçmişdir. 

Başqa yöndən xidmət əhli bir çay 
kimidir. Bu çay uzun yollar boyu 
min bir canlıya, insana, hey-
vanlara, ağaca, gülə, sünbülə, 
bülbülə həyat verərək axıb 
gedir. Bu çayın qovuşacağı 
yer də uca Allahın əbədi vü-
sal dəryasıdır. 

Ancaq göstərilən xidmətin 
Haqq yanında qəbul olun-
ması bir sıra şərtlərin yerinə 
yetirilməsinə bağlıdır. Bu 
ölçüyə görə qəbul olunan 
bir xidmət ixlas, mərhəmət 
və başqalarını özündən üs-
tün tutmaq sevgisi ilə dolu 

olan bir könüllə bütün 
yaradılmışlara yönələrək 
Allahın rizasını axtar-
maqdır. Yəni xidmət hər 
hansı bir şəxsi mənfəət 
güdmədən, səmimi ola-
raq göstərilməli və bu 

xidmətin axirət qazancı bir 
hədəfə çevirilməlidir. Belə 

olarsa, mübarək hədisdə deyilən 
bir “yarım xurma” da əbədi qur-

tuluşa yol açar. 
Əlbəttə, xidmətlər müxtəlifdir. Allah 

rizası üçün görülən işlərin hamısı xidmətə 
aiddir. Önəmli olan istər maddi, istərsə də 

mənəvi olaraq könüllərin ləyaqət, istedad və 
gücü ölçüsündə bir xidmət göstərməkdir. Çün-
ki Uca Allah hər kəsə bir xidmət sahəsi ayır-
mış, onu yaradılışına görə bir işə layiq görmüş 
və bunun üçün zəruri olan maddi-mənəvi im-
kanları da bəxş etmişdir. 

Qurani-Kərim və sünnət Allah və Rəsulunun 
bizlərə bir əmanətidir. Dəyərli səhabə və 
mübarək əcdadımız bu əmanəti 1400 ildən 
çox bir zamandan bəri necə  anlayıb bizə 
çatdırmışlarsa, biz də bu əmanətləri gələcək 
nəsillərə eləcə çatdırmaq məcburiyyətindəyik. 
Bu xidmətlər bizim axirət sərmayəmiz və in-
şallah, cənnət vizamız olacaq. 

Bir mömin zəifl ik və imkansızlıqlara ba-
xaraq əsla yasa, qəfl ətə, ruh düşkünlüyünə 

qapılmamalıdır. Heç bir zaman Allah 
yolunda edə biləcəyi xidmətlərin 

sona çardığını düşünməməlidir. 
Ömrünün sonunadək davam-
lı olaraq artan bir xidmət və 
mübarizə həyəcanı ilə yaşa-
malıdır: “Sənə yəqin (ölüm) 
gəlincəyədək Rəbbinə qullu-
ğa davam et” (əl-Hicr,99)

Bu mübarək ayəyə görə, 
hər bir mömin gözünü açıb 
yumduğu müddət ərzində 
qulluğun şərti olan xidməti 
göstərməyə davam etməyin 
zəruriliyini bilməlidir.

Ümmətinə belə çoxsaylı xidmət ölçüləri 
öyrədən həzrət peyğəmbər (s.ə.s) Quba 
məscidi və Məscidi-Nəbəvi tikilərkən 

əshabının bütün israrlarına baxmayaraq, 
mübarək çiyinlərində daş daşımışdır. 

Varlıq Nurunun bu yüksək təvazökarlığı 
və xidmət ruhu bütün ümmət üçün 

misilsiz bir nümunədir. Əslində, 
onun həyatı başdan sona 

Haqqa, insanlığa və bütün 
yaradılmışlara 
xidmətdə keç-

mişdir.
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Sяdяqя Vermяklя 
Mal Яksilmяz

Şübhəsiz ki, İslam dinidə ən xeyirli 
əməllərdən biri də sədəqə vermək he-
sab olunur. Allah rızası üçün kasıblara 

verilən şeylər sədəqədir. Sədəqə Allaha yaxın-
laşmaq, savab və mükafata nail olmaq üçün 
sidqi-ürəkdən verildiyinə görə sədəqə adlan-
dırılmışdır. Bu kəlmələrin hər ikisi də yəni 
sidq və sədəqə eyni kökdən törəmişdir. İnsan 
bir mənada Allaha olan sədaqətini sədəqə ilə 
göstərir. Bunu edərkən mükafatının axirətdə 
mütləq veriləcəyinə inanır.

Hər kəsin Maddi vəziyyəti eyni ola bilməz. 
Kimi varlı, kimi isə kasıbdır. Müsəlmanlar 
arasında varlılar olduğu kimi kasıblar da hər 
zaman olmuşdur. Hamının mövqeyindən və 
vəziyyətindən asılı olmayaraq maddi-mənəvi 
müəyyən şeylərə ehtiyacı var. Bu səbəbdən 
varlı müsəlman “mən hər il zəkatımı verirəm” 
deyib xeyir işlərdən uzaq durmamalı, kasıb 
müsəlmanlar da “ biz varlı deyilik” deyərək 
xeyirxahlıqdan geri qalmamalıdır. Yardımlaş-
ma sadəcə mal ilə olmur. Yardımlaşmanın da 
növləri var. “Malı olan malından, elmi olan 
elmindən, gücü olan gücündən sədəqə versin” 
sözü bu həqiqəti çox gözəl ifadə edir.

Bir müsəlman Allahın bu ayətini: “O, təqva 
sahibləri ki, bolluqda da, qıtlıqda da Allah 

üçün xərcləyər....” (Ali-İmran, 134) unutma-
ması lazımdır ki, sədəqə və infaq var olanı 
verməkdən başlayar. Buna görə də, yarım xur-
manı vermək belə bir infaq olub,  qulu cəhənnəm 
atəşindən qoruyar. Başqa sözlə, Rasulullah 
(s.ə.s) hər bir mömini zəngin qəbul edərdi. 
Çünki maddi gücə bağlı olmayan xidmətlər 
də var. Bu o deməkdir ki, ən gücsüz möminin 
belə yerinə yetirəcəyi çoxsaylı sədəqə növləri 
var. Doğrudan da, xeyir ancaq mal ilə edilməz. 
Rasulullah (s.ə.s) istər qövlü sünnəsiylə istər 
də feli sünnəsiylə sədəqənin təkcə mal ilə 
edilməyəcəyini, bunun əksinə istər xəstə 
ziyarətində, istər cənazə namazına qatılmada, 
istər gülər üzlü olmada istər su verməkdə və 
s. Allaha aparan hər davranışın sədəqə oldu-
ğunu bizlərə bildirmiş və göstərmişdir. Belə 
ki, Sad ibn Übadə Rəsulullahın (s.ə.s) yanına 
gələrək, “Ey Allahın Rəsulu! Anam vəfat etdi, 
onun adına verəcəyim sədəqənin hansı daha 
fəzilətlidir?”- dedim. Peyğəmbərmiz (s.ə.s) 
“su”  buyurdu. bunu eşidən Sad bir quyu qaza-
raq “Bu quyu Sadın anası üçündür” – dedi və 
quyunu təsəddüq etdi. (Əbu Davud, Zəkat 42) 
Və yenə Rasulullah (s.ə.s) buyurdu: “Xəstəni 
ziyarət etmək sədəqədir”(Tirmizi, Ədəb, 45) 
“Cənazədə iştirak etmək sədəqədir” (Buxa-

Vasif Cəfərov

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sədəqənin 
növü nə olursa olsun edilən sədəqə 

qarşılıqsız qalmaz. Həm bu dünyada həm də 
axirət dünyasında qarşılığını görər. Belə ki, 

Allah Təalə belə buyurur:
 “Şübhəsiz  ki, sədəqə verən kişi və sədəqə 

verən qadınlar  və Allaha gözəl borc 
verənlər üçün (savab) qat-qat artırılacaqdır. 

Onlar üçün çox dəyərli bir mükafat da 
vardır.” (Hədid 18) 

14 ugurjurnali@mail.ruUĞUR may-iyun 2017



ri, cənaiz, 58.) “Yolunu itirən yolçuya yol 
göstərmək sənin üçün sədəqədir” (Buxari, 
Cənaiz, və Siyər, 72) “Qabından, mömin 
qardaşının qabına su boşaltmağın sənin üçün 
sədəqədir” (Buxari, Ədəb 33; Müslim Zəkat 
52.) “Mömin qardaşının üzünə təbəssüm 
etsən sənin üçün sədəqə savabı yazılar.” 
(Tirmizi, Birr,36(1967) “Kim borcunu qay-
tara bilməyənə möhlət verərsə, sədəqə sa-
vabı qazanar. Kim borc vaxtı çatsa da, onu 
almağı təxirə salarsa, hər gün bir sədəqə sa-
vabı qazanar.” (Buxari, Büyu, 17; Müslim, 
Zühd, 74) “Bir müsəlman bir ağac və ya bitki 
əkər və ondan bir insan, heyvan yaxud quş 
yeyərsə qiyamət gününə qədər həmin adam 
üçün sədəqə olar”(Buxari, Ədəb, 29)  “Var-
lı və kasıba etdiyin hər yaxşılıq sədəqədir.” 
(Darəkutni) “Küsülülərin arasını düzəldib 
onları barışdırmaq, onlar arasında ədalətli 
qərar vermək sədəqədir”(Buxari, Sülh,11)bu-
yurmuşdur. Bu hədislər sədəqənin təkcə mal-
dan olmadığını açıq şəkildə göstərməkdədir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sədəqənin 
növü nə olursa olsun edilən sədəqə qarşılıqsız 
qalmaz. Həm bu dünyada həm də axirət dün-
yasında qarşılığını görər. Belə ki, Allah Təalə 
belə buyurur:

 “Şübhəsiz  ki, sədəqə verən kişi və sədəqə 
verən qadınlar  və Allaha gözəl borc verənlər 
üçün (savab) qat-qat artırılacaqdır. Onlar 
üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır.” 
(Hədid 18) 

“Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin 
məsəli yeddi sünbül verən bir toxumun 
məsələsinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər 
birində  yüz ədəd dən vardır. Allah dilədiyi  
kimsənin (mükafatını) artırar. Allah (hər 
şeyi) əhatə edəndir, biləndir.” (Bəqərə 261)

“Allah faizi azaldır və sədəqəyi artırar” 
(Bəqərə 276)

“Sədəqə verməyə dəvam edənin rızqı artar 
və duası qəbu olur.” (İbn Macə)

“Sədəqə verməklə mal əksilməz.” (Tirmi-
zi)

“Allah rızası üçün verilən sədəqə 
cəhənnəm atəşindən qoruyar.” (Təbərani)

Bir gün bir dilənçi həzrt Əlinin- radiyal-
lahu anh- önündə dayanıb, ondan bir şey 
istədi. Həzrət Əli oğulları Həsən və Hüseynə-
radiyallahu anhüma: Ananızın yanına ge-
din, evdəki altı dirhəmi alıb gətirin!,-dedi. 
Həzrət Həsən və Hüseyin- radiyallahu an-

hüma getdilər və altı dirhəmin hamsını gətirib 

atalarına verdilər. Həzrət Əli də bu dirhəmləri 
dilənçiyə verdi. Ancaq o zaman özlərinin də bu 

dirhəmə ehtiyacı  var idi. Həzrət Fatimə - radi-

yallahu anha bu pulla un alacaqdı. bir müddət 
sonra həzrət Əli-radiyallahu anh-evə yola düş-
dü. Heç evdən içəri addımını atmamışdı ki, 

dəvəsini satmaq istəyən bir şəxs yanına gəldi. 

“Pulunu sonra verərsən” deyərək dəvəsini 

yüz qırx dirhəmə həzrət Əliyə satdı və heyvanı 

qapıya bağlayıb getdi. Qısa bir vaxtdan sonra 

başqa bir şəxs gəldi. Dəvəni iki yüz dirhəmə 
satın aldı. Pulunu da ödəyib getdi. Həzrət Əli-

radiyallahu anh-yüz qırx dirhəmi dəvəni satın 

aldığı şəxsə verdi. Yerdə qalan altımış dirhəmi 

də həzrət Fatiməyə verdi və belə dedi: Bu, Al-

lahın: “Hər kim bir yaxşılıq edərsə, ona o et-

diyi yaxşılığın on qat əvəzi veriləcək.” (Ənam, 

160) buyuraraq bizə vəd etdiyi ehsandır. Biz o 

altı dirhəmi verdik. Uca Allah da on qat artığı 
ilə əvəzini verdi!..

Hər kəsin Maddi vəziyyəti eyni ola 
bilməz. Kimi varlı, kimi isə kasıbdır. 

Müsəlmanlar arasında varlılar olduğu 
kimi kasıblar da hər zaman olmuşdur. 

Hamının mövqeyindən və vəziyyətindən 
asılı olmayaraq maddi-mənəvi müəyyən 
şeylərə ehtiyacı var. Bu səbəbdən varlı 

müsəlman “mən hər il zəkatımı verirəm” 
deyib xeyir işlərdən uzaq durmamalı, 

kasıb müsəlmanlar da “ biz varlı 
deyilik” deyərək xeyirxahlıqdan geri 

qalmamalıdır.
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KЮNЦLLЯRИ BИRLЯШDИRЯN 
SEVGÈ BAÜLARI

Mübariz ƏLİOĞLU

Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə belə 
buyurur:

“Zəkəriyya (ə.s) hər dəfə 
(Məryəmin) ibadət etdiyi mehraba girdikdə 
onun yanında bir ruzi olduğunu görərdi. 

(Zəkəriyya): “Ya Məryəm! Bunlar sənə hara-

dandır?” - dedikdə o: “Allah tərəfi ndəndir”,  

-  deyə cavab verərdi. Həqiqətən, Allah istədiyi 
şəxsə hədsiz ruzi verər!” (Ali-İmran, 37)   

 Aləmlərin Rəbbi olan Uca Allaha (c.c) 
şükürlər və həmd-sənalar, Onun Haqq Rəsulu 
Hz. Muhammədə salətu-salam olsun.

 Qüdrətli bir sənətkar olan Rəbbimiz 
tərəfi ndən xəlq edilmiş kainat zərrədən ən bö-
yük göy cisimlərinə qədər hər bir nümunəsində 
adəm övladlarının mənəvi təkamülünə vəsilə 
olacaq zənginliyə malikdir. Bu nümunələrin ən 
mürəkkəbi və yaradılış baxımından ən ecaz-
karı da, şübhəsiz ki, insandır. İlahi iradənin  
maddi və mənəvi bütövlüyü iqlimində kainatı 
və onun göz bəbəyi olan insan övladını özünə 
tanıdacaq, anladacaq olanlar da yenə İlahi 
izinlə bu incə həqiqətlərə könül vermiş Allah 
dostları ola bilər. Həm öhdələrinə düşən qul-
luq əhdinə sadiq olma, həm də qəlblərin diri-
lişi və tərəqqisi naminə həssas könülləri sevgi 
bağları ilə birləşdirmə sənətinin öncülləri olan 
bu ərlərin həyat hekayələri,  gözəl nəticələri ilə 
ömürlərə bərəkət verən məna xəzinələridir.

Dövrünün tanınmış alimlərindən olan 
Gönənli Məhməd əfəndi Sultan Əhməd 
Camesinə imam olaraq təyinat almışdı. 
Camenin ətrafını, Əbül Həsən Harakani 
həzrətlərinin: “Alim səhər erkən qalxaraq el-
mini artırmaq üçün zəhmətə qatlanar. Zahid 
zöhdünü artırmaq istəyər. Tacir də ticarətinin 
artırılmasını istəyər. Əbül Həsən isə bir qar-
daşının könlünü sevindirmək və onu uca 
məqamlara yüksəltmək dərdinə bürünərək 
Rəbbinin izni ilə vəzifəyə başlayar” ifadələrini 
rəhbər tutaraq incələməyə başladı. Məqsədi 
də fağır və düşkün insanları tapıb əlaqə yarat-
maqdan ibarət idi. Bir müddət sonra o, ətrafda 
oturan və gözdən əlil bir kimsənin olduğu 
xəbərini aldı və onun ziyarətinə getməyə qərar 
verdi.

Qüdrətli bir sənətkar olan Rəbbimiz 
tərəfindən xəlq edilmiş kainat zərrədən 
ən böyük göy cisimlərinə qədər hər 
bir nümunəsində adəm övladlarının 
mənəvi təkamülünə vəsilə olacaq 
zənginliyə malikdir. Bu nümunələrin ən 
mürəkkəbi və yaradılış baxımından ən 
ecazkarı da, şübhəsiz ki, insandır. İlahi 
iradənin  maddi və mənəvi bütövlüyü 
iqlimində kainatı və onun göz bəbəyi 
olan insan övladını özünə tanıdacaq, 
anladacaq olanlar da yenə İlahi izinlə 
bu incə həqiqətlərə könül vermiş Allah 
dostları ola bilər. Həm öhdələrinə 
düşən qulluq əhdinə sadiq olma, 
həm də qəlblərin dirilişi və tərəqqisi 
naminə həssas könülləri sevgi bağları 
ilə birləşdirmə sənətinin öncülləri olan 
bu ərlərin həyat hekayələri,  gözəl 
nəticələri ilə ömürlərə bərəkət verən 
məna xəzinələridir.
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Gözdən əlil kimsənin komasına yaxınlaşıb 
qapısını döydü, onu görüncə də salam verib, 
dedi: “Əfəndim! Mən Sultan Əhməd Camesinə 
imam təyin edilmişəm. Həm sizi ziyarət etmək, 
həm də sizinlə əlaqədar bir vəzifəm varsa, onu 
yerinə yetirmək üçün görüşmək istəyirəm”. 
Gözdən əlil adam: “Xoş gəldiniz, imam əfəndi. 
Təklifi nizə görə də Allah sizdən razı olsun”, - 
dedi. İmam əfəndi: “Haradansa əmək haqqı 
alırsınızmı?” – sualına “xeyr” cavabını aldı. 
“Bəs hər hansı bir gəliriniz varmı?” - sualı-
na da “xeyr” cavabını alan imam təəccübünü 
gizlədə bilmədi: “Yaxşı, bəs siz bu halınızla 
necə keçinirsiniz?” Gözdən əlil adam bu sual 
qarşısında əsəbini cilovlaya bilmədi: “Bunları 
soruşmaqda məqsədiniz nədir? Bir də ki, siz 
imamsınız. Ruzini ehsan edənin kim olduğu-
nu bilmək o qədər də çətin deyil axı?! Gedə 
bilərsiniz!”

 Bu davranış qarşısında Məhməd əfəndi 
oradan ayrılmaq məcburiyyətində qalmışdı. 
Şərtlərin bu şəkildə dəyişməsinə baxmaya-
raq təslim olmaq istəmirdi. Məyus olsa da, 
qəlbi dərinliklərində sanki o yaşlı adamdan 
ətrafa saçılan ilahi rəhmətin ətrini hiss edirdi. 
Bu o ətir idi ki, Mövlanə həzrətləri onu belə 
vəsf edirdi: “Ətirlərin ən gözəli könül ətridir. 
Çünki o ətir Rəbbin ətridir. O ətir qırılmış, 
təslim olmuş və ilahi ehtişama məğlub olmuş 
könüllərdə qərar tutar”. Məhməd əfəndi ya-
şadığı həyəcandan dolayı gecəni yuxusuz 
keçirdi. Ertəsi gün yenə ora gedərək qapını 
döydü. İçəridən gələn: “Kimsən?” - sualına: 
“Dünən qovduğunuz üzsüz imam”, - deyə ca-
vab verdi. Gözdən əlil adam qapını açdı və: 
“Yenə niyə gəldin?” - deyə soruşdu. Məhməd 
əfəndi: “Eləcə ziyarətinizə gəldim. Məni min 
dəfə qovsanız da, yenə gələcəyəm”, - dedi. 
Gözdən əlil adam: “Adın nədir?” Məhməd 
əfəndi: “Adım Məhməd Ögütçüdür. Məni 
Gönənli xoca deyə də tanıyırlar”. Koma-
nın sahibi bu adı eşidəndə imamı içəri dəvət 
etdi və ondan üzr diləyərək dedi: “Qüsuruma 
baxma, xoca! Dünən qəlbini qırdım. Haqqını 
halal et”. Məhməd əfəndi də: “Əstəğfi rullah, 
əfəndim! Sizin gözləriniz görmür. Bu halınızla 
da kimsənin köməyinə ehtiyac duymursunuz. 
Bu necə olur? Sirriniz nədir?” - deyə marağı-
nı gizlədə bilmədi. Bu sual qarşısında gözdən 

əlil adam sirrini açmağa başladı: “Əbul Həsən 
Harakani həzrətləri belə buyurur: “Əgər 
sən öz yoxluğunu Rəbbinə təslim etsən, O 
da öz varlığındakı sonsuz lütfl ərini sənə eh-
san edər”. Mən də hər gün quşluq namazını 
qıldıqdan sonra yoxluğumu Rəbbimə təslim 
edərək bunları söyləyirəm: “Ya Rəbbi! Vaxt 
Sənindir! Gözəllik Sənindir! Nemət və hər şey 
Sənindir! Əgər ruzim göydə isə onu yerə endir. 
Yerdə isə çıxar. Uzaqda isə yaxınlaşdır. Haram 
isə halal eylə. Dar isə genişləndir və onu mənə 
ver”. Sonra əllərimi üzümə sürər-sürməz biri 
gəlib sağ dizimə vuraraq “əlini aç” deyər. Bu 
şəkildə ogünkü ehtiyacımı verib gedər. Eyni 
şəxs bu gün də gəldi və sağ dizimə vuraraq bu-
günkü qismətimi verdi. Sonra sol dizimə vura-

raq: “Bunu da Gönənli Məhməd əfəndiyə ver, 
- dedi. Al, bu, sənin qismətindir”. Bu sözləri 
duyan böyuk alim, fağırların və tələbələrin 
mənəvi atası sayılan Məhməd əfəndi: “İla-
hi! Ya Rəbbi! Hikmətindən sual olunmaz”, - 
deyərək için-için ağlamağa başlayır və sonrakı 
xatirələrində bunları qeyd edir: “O gözdən əlil 
adamdan bu mübarək qisməti aldıqdan sonra 
ömrüm boyu darlıq və sıxıntı hiss etmədim”.  

Bu ibrət dolu könul söhbətinə məna möh-
rünü qoyan Mövlanə həzrətləri belə buyurur: 
“Ağlına yalnızlıq gəlməsin, məsafələr yalan-
dır. Acılar ürəyini daraltmasın, dünya bir im-
tahandır...” 
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İnsan cəmiyyət halında yaşayan bir 
varlıqdır. Cəmiyyətdə həmcinsləri ilə 
birlikdə xoşbəxt yaşamaq hər bir ağıl 

sahibinin arzusudur. Çünki insanı yaradan ona 
yaxşılığa və pisliyə meyil etmə qabiliyyəti 
vermişdir.

Bunlar qarşısında seçim haqqına sahib-
dir insan. Bundan başqa ağıl, göz, qulaq, 
düşünmə və danışma nemətinə sahib olan 
insan dəyərlərinin məsuliyyətini hiss etdiyi 
nisbətdə şərəfi ni qoruyur.

 Xoşbəxtlik əlindəki nemətləri fərq edə 
bilməkdir, həmin an əlində olan nemətləri 
hiss etməyin verdiyi həzzdir. Bədbəxtlik isə 
əlindəki nemətləri dərk edə bilməməkdir, 
nemətlərin həzzini dadmamaqdır.

Allah insanı mələklər kimi yalnız xeyirxah-
lıq və rəhmət çərçivəsi içində deyil, arzularına 
hakim olub olmamağı yoxlamaq məqsədilə 
imtahan üçün yaratmışdır. Beləcə əsas 

etibarilə məxluqatın ən gözəli olan insanın 
fani ləzzətlərə düşkünlük, unutqanlıq, xəsislik, 
eqoistlik, təkəbbür və inkarçılıq kimi bəşəri 
acizliklər səbəbiylə “bəlum-ədal / heyvandan 
daha aşağı” səviyyəyə düşməyi də mümkün-
dür. Lakin ülvi xislətlərə: etibar, vəfa, hörmət 
və sevginin əsasını təşkil edən iman, elm, qar-
daşlıq və mərhəmətə sahib olan insan “əşrəfi -
məxluqat / məxluqatın əşrəfi ” səviyyəsini qo-
rumağı bacarır.

Uca Allahın insanlara nümunə olaraq 
göndərdiyi Peyğəmbərlər bu ülvi xislətləri 
öz həyatlarında ən yüksək səviyyədə nüma-
yiş etdirmişlər. Bizim Peyğəmbərimizdə bu 
əxlaqi keyfi yyətlər zirvədə idi. Həzrət Əli 
(r.a) Peyğəmbərimizin (s.ə.s) davranış şəklini 
belə tərif edir: “Ətrafındakılara qarşı daim 
gülərüzlü idi. Çox danışmazdı. Sözləri acı və 
kobud deyildi. Mərhəmətli və ürəyi yumşaqdı. 
Heç kimlə mübahisə etməzdi. Çığır-bağır sal-

DЯYЯRLЯRИMИZИ
 ИTИRMЯYЯK

Zəki ŞAHİN
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mağı heç xoşlamazdı. Danışarkən 
məclisdəkilər sanki başlarının 
üzərinə quş qonubmuş kimi 
səssiz və hərəkətsiz durar-
dılar. Müxatəbi sözünü de-
yib qurtarana qədər onu 
səbirlə dinləyərdi. Səhv 
danışmadığı müddətcə 
heç kimin sözünü yarıda 
kəsməzdi.”

Hər mövzuda 
zirvədə olan sevimli 
Peyğəmbərimiz mərhəmət 
mövzusunda da hamı-
dan öndə idi. Mərhəmət 
məxluqat içində zəif, 
kimsəsiz və yardıma möhtac 
olan hər kəsə və hər şeyə qar-
şı hissiyyatlı olmaqdır. Mərhəmət 
məxluqata qarşı daxildən gələn bir sevgi-
dir. Qulluğun zirvəsidir.

Mərhəmət Peyğəmbərimizin uca 
şəxsiyyətinin bir aynasıdır. Onun qədər 
mərhəmətli bir insan yer üzünə gəlməmişdir. 
Uca Allah sevimli Rəsuluna Öz adı olan 
“Rəhim” və “Rauf” sifətlərini vermişdir. Bu 
isə, Peyğəmbərimizin nə qədər mərhəmətli 
bir ürəyə sahib olduğunu göstərir. O, yaşadığı 
yüksək mərhəmət duyğularını bu hədisilərində 
də dilə gətirmişdir.

“Mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz.”
“Yerdəkilərə mərhəmət edin ki, Allah da 

sizə mərhəmət etsinlər.”
Peyğəmbərimizin mərhəməti təkcə in-

sanlarla məhdudlaşmamışdır. Onun bü-
tün məxluqata qarşı mərhəmətini bu kiçik 
yazımda əhatə etmək qeyri-mümkündür. 
Ancaq bir neçəsini çox qısa şəkildə qeyd 
etmək kifayətdir: Balasına süd verən bir iti 
incitməmək üçün İslam ordusunun yolunu 
dəyişdirmiş, sahibinin zülmündən qaçıb ona 
sığınan dəvəni sakitləşdirmiş, sahibini çağıra-
raq dəvəni ac saxlamamağı və yeməyini vaxt-
lı-vaxtında verməyi tapşırmış, bir itə su verən 
günahkar bir qadının cənnətə gedəcəyini xəbər 
vermiş və s.

Təəssüf ki, müasir dünyamız mərhəmətin 
yalnız adını yaşadır. Qidaların genləri ilə oy-
nandığı kimi, mərhəmətin də genləriylə oy-

nanılır. Adı mərhəmət, özü zülm, 
yanlışlıq, qəfl ət, acımasızlıq və 

qəddarlıq olan bir davranış 
içərisində əzilir bugünkü 
insanlıq. Bu əzilən davra-
nışlarla, könül qalaları da 
bir-bir yıxılır.

Bu gün vicdanın da 
həqiqi bir mərhəməti yox-
dur, əxlaqın da. Ağılların 
da mərhəməti qalmayıb. 
Evələrin də mərhəməti 
yoxdur, küçələrin də. 
Hələ elektron dünya-
nın mərhəməti heç yox-

dur. Könüldən məhrum 
edilən əllərin, beyinlərin, 

pul kisələrinin və ciblərin də 
mərhəməti yox olub. Bu gün ancaq 

hər kəs mərhəmətdən bəhs edir. Ancaq 
həqiqi mənada baxıldıqda o ağzı dolduran 
kəlmənin dibində nə qədər boşluq olduğu 
aşkar görünür. Bu gün əxlaqsızlıq aşılayan-
lar uşaqların əxlaqına müdaxilə etməməyi 
mərhəmət olaraq görürlər. Ailəni parçalaya-
caq, ailə münasibətlərini qoparacaq zəhərli 
tədbirləri mərhəmət şüarları bəzəyir.
İnsanların mənəvi damarlarına virus salıb 

sonra da onları müalicə etməməyin yolları-
nı axtarmağın mərhəmət olduğunu kim iddia 
edə bilər? Əməliyyat olunacaq bir xəstəyə 
müdaxilə etməməyin mərhəmət olduğunu 
kim deyə bilər? Pisliklərə, xətalara və gü-
nahlara qarışmamağın mərhəmətlə nə əlaqəsi 
var? Şər gətirən, psilik doğuran bir mərhəmət, 
mərhəmət ola bilərmi? İnsanı insan etməyən 
bir mərhəmət mərhəmət ola bilərmi?

Bu gün insanlığın möhtac olduğu mərhəməti 
hər bir müsəlman dininin bir gərəyi olaraq yaşa-
malıdır. Peyğəmbərin izində olmağı arzu edən 
hər bir müsəlman mərhəmət xüsusiyyətinin 
həyatının bir parçası halına gətirməlidir. Belə 
ki, Peyğəmbərimiz mərhəmət göstərən insan-
ları cənnətlə müjdələyir: “Üç şey var ki, kimdə 
cəm olarsa Allah-Təala onun ölümünü asan-
laşdırar: Gücsüz və çarəsiz kimsələrə kömək 
etmək, ata-anaya qarşı mərhəmətli və əli altın-
dakı işçilərə yaxşılıq etməkdir.”

Allah insanı mələklər kimi 
yalnız xeyirxahlıq və rəhmət 

çərçivəsi içində deyil, arzularına 
hakim olub olmamağı 

yoxlamaq məqsədilə imtahan 
üçün yaratmışdır. Beləcə əsas 
etibarilə məxluqatın ən gözəli 

olan insanın fani ləzzətlərə 
düşkünlük, unutqanlıq, xəsislik, 
eqoistlik, təkəbbür və inkarçılıq 
kimi bəşəri acizliklər səbəbiylə 
“bəlum-ədal / heyvandan daha 

aşağı” səviyyəyə düşməyi 
də mümkündür.
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SEVMЯDİYİMİZ QALMADI! SEVMЯDİYİMİZ QALMADI! 

Sevmədiyimiz kimsə qalmadı...
 Hər kəsi sevdik. Ananı-atanı sev-

dik, ailəmizi sevdik, dostlarımızı, 
əqrəbalarımızı sevdik… Varlıqların içərisindən 
bir Leyla seçdik; Onu sevdik..

Bəlkə Leylanı, ailəmizi deyil də, onlarda-
kı (mənəvi) mənfəətimizi sevdik. Yəni ki, ən 
əvvəl özümüzü sevdik...

 Sevdik… Sevgi gözəldir. Sevgi nurdur. 
Sevmək həyatın göstəricisidir.

 Bəs Sevgini bizim qəlbimizə yerləşdirən, 
sevgini və sevdiklərimizi Yaradanı – Allahı 
necə, sevdik mi? Onun ismindən, həmişə söz 
arası bəhs etdik. Başımız sıxıldıqda Allahdan 
söhbət açdıq. Həm də şikayətlə (!) “Axı O niyə 
belə etdi?!” ...

Yoxsa Allahı unutduq mu? Xeyr! Heç Alla-
hı tanıyırdıqmı ki?!

 “Allaha canım qurban... Ona inanma-
yan kafi rdir...” və s. kimi quru-quru kəlmələr 
işlətmək Allahı tanımaq, Allahı xatırlamaqdır-
mı?!

Özümüzdən bir dünya qurduq. Və bu dün-
yamızda Allaha yalnız “quru bir söz” olaraq 
yer verdik! Dünyamızda Ona haqq tanımadıq. 

Gördüyümüz hər gözəlliyə heyran kəsildik, 
alqış tutduq! Ancaq bu gözəl sənət əsərlərinin 
Sənətkarını tanımadıq. Heç maraq etmədik. 
Sənəti təqdir etdik, ancaq Sənətkarını unut-
duq! Halbuki sənət sənətkarını tanıtdırmaq 
üçün var.

 Həyat Ondan (c.c) gəldiyi, həyatımız Onun 
həyatının bir təcəllisi, bir şüası, cüzi bir əksi 
olduğu halda, Onun həyatına şübhə etdik. Ən 
azı, diri bildiyimiz insanlar qədər diri bilmədik 
Onu (c.c)...

 Bilmədik! Tanımadıq! Tanımaq istəmədik...
O (c.c) kainatı – hər zərrəsiylə dilləndirərək, 

Özünü anlatdığı, Özünü tanıtdırdığı halda, 
Onu tanımaq istəmədik... Qaldı ki, sevək!..

Özümüzü özümüzə sahib zənn etdik! Hətta 
o qədər ki, özbaşına zənn etdiyimiz özümü-
zü öz dünyamızda bir ilah elan etdik! Firona 
rişxənd etdik: “Özünü Allah hesab edirmiş, 

Sahib Əhmədli

Özümüzü özümüzə sahib zənn 
etdik! Hətta o qədər ki, özbaşına zənn 
etdiyimiz özümüzü öz dünyamızda bir 
ilah elan etdik! Firona rişxənd etdik: 

“Özünü Allah hesab edirmiş, cahil…” 
Halbuki biz də öz dünyamızda özümüzü 
tanrı zənn edirdik... “Mənim həyatım!” 
deyirdik..
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cahil…” Halbuki biz də öz dünyamızda özü-

müzü tanrı zənn edirdik... “Mənim həyatım!” 
deyirdik..

 Öz kefi mizi, öz həvəsimizi, öz mənfəətimizi 
öz dünyamızın yeganə qanunu hesab edirdik!

 Öz həyatımızı öz uydurduğumuz 
prinsiplərlə tənzim edirdik...

Qurandan xəbərimiz olmadı! Quranı yas 
mərasimlərində, dəfn edilən hər hansı bir ölü-
nün ruhuna oxunan bir moizə hesab etdik. 
Quranı ölülərə aid etdik! Kainatın mənəvi 
tərcüməsi olan, elm və hikmət mənbəyi bir ki-
taba “Qəbiristanlıq kitabı” dedik. Həqiqətin 
özünü təşkil edən – Qurana, onun həqiqətlərinə 
utopiya dedik. “Nə varsa, burda var. Axirət bir 
xülyadır. İnsanın özünü təskin etmək üçün uy-
durduğu bir xəyal…” dedik.

 Qurana qəbiristanlıq və ölü kitabı de-
dik, deməsək belə, o mövqeyə endirdik! Və 
bəlkə də elə buna görə qəbirlərdən daha aciz, 
ölülərdən daha ölü vəziyyətə giriftar ol-
duq! 

Bütün ömrümüzü, öz səsimizə 
qulaq verməklə keçirdik. 
Nəfsimiz bizə “Səni səndən 
ziyadə, səndən artıq kimsə 
düşünə və sevə bilməz!” 
deyə fısıldayırdı. Biz isə onu 
təsdiq edirdik.. 

 Halbuki bizi -  Onu 
layiqincə tanımayaraq, 
sevmədiyimiz halda –  bizdən 
çox tanıyaraq, bizdən çox 
sevən və düşünən Biri var...

 Bəlkə də hər kəsin sözü-

nü, söhbətini maraq etdik. Telefonlarımıza 

gələn hər mesajı səbirsizliklə  oxuduq.. “Kim 

yazıb? Nə yazıb? Niyə yazıb?” Ancaq nə var 

ki, Allah tərəfi ndən gəldiyi sübut olunmuş 
bir kitaba maraq salmadıq. Orada nə deyildi-

yi, Rəbbimizin bizim üçün nələr yazdığı heç 

ağlımıza da gəlmədi. Bizdən nə istədiyinə 
əhəmiyyət vermədik, laqeyd qaldıq..

Yaradılmış, aciz və ölümlü olduğumuz hal-

da bizi diriltməsinə şiddətlə möhtac olduğu-

muz Uca Allaha (c.c) və Onun kəlamına, Onun 

söhbətinə niyə belə laqeyd qaldıq ki?! 

Yoxsa biz Allaha iman etməmişikmi?! 

Xeyr! Məgər (həqiqətini duyaraq) Allaha ina-

nırıqmı?

 Və… Bir gün adını, ən son 7-ci sinif 

“Orta Əsrlər Tarixi” kitabında oxuduğumuz, 

Peyğəmbərimizi (s.a.v) təhqir mahiyyətində 
bir fi lm (!) çəkdilər (!) Kükrədik, coşduq.. 

Qeyrət damarımız oyandı: “ Kafi rlər!”...

  Ancaq unutduq ki, Biz Peyğəmbərimizi 

və Onun vasitəsiylə bəşəriyyətə 
təqdim edilən ilahi mesajları qu-

laqardı etməyimizlə bəlkə də 
o kafi r topluluğundan ziyadə 
laqeyd qaldıq son Elçiyə... 

Sahib çıxmadığımız 

dəyərlərimizə, hücum 

etmişdilər... Sahib çıx-

madığımız Kitabımıza, 

Peyğəmbərimizə dil uzatmış-
dılar...

Olmaya, bu işdə bizim də 
xətamız var?!

Peyğəmbərimiz buyurur ki:

Gördüyümüz hər gözəlliyə heyran kəsildik, 
alqış tutduq! Ancaq bu gözəl sənət əsərlərinin 
Sənətkarını tanımadıq. Heç maraq etmədik. 

Sənəti təqdir etdik, ancaq Sənətkarını unutduq! 
Halbuki sənət sənətkarını tanıtdırmaq üçün var.
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HAQQ DOSTLARЫNDAN HИKMЯTLЯR 

Hÿzrÿt  Mþvlana q .s  -2-

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Ey işlərində Haqqın əmrinə 

itaətsizliyi vərdiş halına gətirən 
qafi l insan, onu bil ki,

 sənin bədəninin zərrələri belə Allahın 
iradəsinin məmurudur. Əgər Allah onlardan sənə 
asi olmalarını istəsə, hər biri amansız düşmənin 
kəsilər. 

Allah gözə “bu bəndəmi narahat et”, - desə, 
göz ağrısı səndən yüz cür intiqam alar. 
Əgər Allah dişə bir cəfa veribsə, ağrı-acıdan 

qulağını bükməyə və səni pərişan etməyə 
başladığını görərsən. 

Tibb kitabını aç, xəstəliklər bəhsini oxu. 
Oxu ki, vücudundakı əsgərlərin nələr etdiyini 
görəsən. 

Madam ki, hər şeyin canının canı Allahdır, 
canının canına düşmənlik etmək ağıl karıdırmı? 
Belə etmək dəlilik deyilmi?!”

Bir çox xüsusda özünə söz keçirə bilməyəcək 
qədər aciz varlıq olan insan nəfsinə uyaraq qəfl ət 
çaşqınlığına düçar olduqda özündə bir varlıq və 
qüdrət görməyə başlayır. Beləcə, onu yaradan 
Rəbbinin əmr və qadağalarına etiraz etməyə 
qalxır.

Halbuki sonsuz elm, qüdrət və hikmət 
sahibi olan Rəbbinə baş qaldıran bir insan 
sadəcə öz vücudundakı ilahi sənətin möcüzəvi 

təzahürlərinə vaqif ola bilsə, Haqq-Təalaya 
üsyanın nə qədər böyük bir cəhalət, cürət, 
hətta axmaqlıq olduğunu dərhal idrak edər. 
Çünki insan həyatda qala bilmək üçün hər an 
Rəbbinə möhtacdır. Belə ki, bədən üzvlərinin 
demək olar ki, bütün fəaliyyətləri iradəmizdən 
asılı deyil. Məsələn, ürəyimizin döyüntüsü, 
nəfəs alıb-verməyimiz, digər bütün orqan və 
hüceyrələrimizin fəaliyyəti, həmçinin bunlar 
arasındakı xəbərləşmə və yardımlaşma da 
belədir. 

Vücudumuzda var olan saysız-hesabsız 
fabrikin saysız-hesabsız şöbəsində hər an 
milyonlarla bio-kimyəvi proses möhtəşəm nizam 
içərisində, özümüzün də xəbərimiz olmadan 
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baş verir. İnsanı bir damcı sudan yaradan Uca 
Rəbbimiz vücudumuzun hər üzvünü sonsuz 
elm və qüdrətinin saysız təcəllisindən biri 
olaraq mükəmməl surətdə proqramlayıb sanki 
avtomatlaşdıraraq ahəngli şəkildə işləməsini 
murad etmişdir. Yəni hər bir hüceyrəmiz 
Rəbbimizin əmr və qüdrəti ilə öz vəzifəsini icra 
etməkdədir. 

Belə ki, vücudumuzdakı orqanların idarə 
olunmasını sadəcə bir saatlıq bizə versəydilər, 
kim bilir neçə dəfə səhvə yol verər, sistemi 
qarışdırardıq. Sadəcə bu həqiqət belə insanın 
Rəbbinə qarşı acizliyini, möhtac olduğunu, bir 
sözlə Ona itaət və təslimiyyətin zərurətini ifadə 
etmək üçün kifayətdir. 

Allah-Təala da ayeyi-kərimədə soruşur:
“Ey insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı 

aldadan (və ya: məğrur edən) nədir? O Rəbbin 
ki, səni (yoxdan) yaratdı, düzəldib qaydaya 
(insan şəklinə) saldı. Sənə Özü istədiyi surətdə 
biçim verdi”. (əl-İnfi tar, 6-8)

Yəni ən gözəl şəkildə və əşrəfi -məxluqat 
olaraq yaradılan insana yaraşan:

* İlahi qüdrət qarşısında özünün “heç” 
hökmündə olduğunu idrak etməkdir. 

* Rəbbinin “ol” əmri ilə var olduğunu, bir 
gün “öl” əmri ilə də can verəcəyini unutmayıb 
həddini bilməkdir. 

* Rəbbi əmr etdiyi zaman gözlə görülməyəcək 
qədər kiçik bir mikrobun kürəyini yerə vurmaqdan 
aciz olduğumuz iri cüssəli pəhləvanları yerə necə 
sərdiyindən ibrət almaqdır. 

* Yüksək təvazökarlıq, heçlik, ədəb və təzim 
ilə Haqq-Təalaya həmd, şükür, zikr, istiğfar və 
sığınma halını mühafi zə etməkdir.

Çünki sadəcə insan vücudundakı zərrələr 
deyil, bütün məxluqat öz vəzifəsini ilahi nizam 
çərçivəsində hərfi yyən ifa etməkdədir. Belə olan 
təqdirdə ən mükəmməl varlıq olaraq yaradılan 
insanın bu həqiqəti göz ardı edərək ilahi əmrlərin 
əksinə hərəkət etməsi nə qədər əbəsdir…

Mövlana həzrətləri buyurur:
“İnanc zəifl iyinin səbəb olduğu dərdə acımaq 

lazımdır. Çünki o dərdin çarəsi yoxdur”.
Əsl acınacaq dərd imandan məhrum olmaqdır. 

Çünki insanın bu dünyada heç nəyi olmasa 
belə, nəticədə bu, müvəqqətidir. Lakin imandan 
nəsibsiz olmaq əbədi məhrumiyyət səbəbidir. 
İmandan məhrum olan bir insana bütün 

nemətlər verilsə və həmin adam dünyada min il 
səltənət sürsə, yenə də bir gün öləcək və əliboş 
halda dünyanı tərk edəcək. 

Unutmayaq ki, üstümüzə doğan günəş 
bir müddət yer üzündə zülmlə səltənət sürən 
fi ronların, hamanların, nəmrudların, hülakülərin, 
ad və səmudların üzərinə doğan eyni günəşdir. 
Fani güclərinə güvənərək məğrur halda Allaha 
baş qaldıran o zalımların ardından nə səma 
ağladı, nə gözlər yaşardı, nə də könüllər sızladı. 
Əksinə, onlar məzlumların ah-naləsi və bədduası 
ilə tarixin zibilliklərində çürüyüb məhv oldular. 
Bir vaxtlar səltənət sürdükləri məskənlərini indi 
bayquşlar və köpəklər şənləndirir…  

Yəni əbədi aləmə iman və saleh əməllərlə 
getməyən bir adam dünyada nemətlər içində 
üzsə də, əslində zavallı bir müfl isdir. Bunun 
əksinə, insan heç bir dünya nemətinə malik 
olmasa da, iman sahibidirsə, əslində hər şeyə 
sahib deməkdir. Çünki iman və saleh əməllərin 
bəxş edəcəyi səadət əbədi səltənətdir. 

Rəsulullahın (s.ə.s) ifadə etdiyi kimi:
“Əsl həyat axirət həyatıdır. Əsl səadət 

əbədiyyət səadətidir!”. (Buxari, Cihad 33, Salət 
48)

Mömin əbədiyyət səfərindəki qısa bir 
müsafi rxana olan dünyada yaşanan məhrumiyyət 

Vücudumuzda var olan saysız-hesabsız 
fabrikin saysız-hesabsız şöbəsində hər an 
milyonlarla bio-kimyəvi proses möhtəşəm 
nizam içərisində, özümüzün də xəbərimiz 

olmadan baş verir. İnsanı bir damcı sudan 
yaradan Uca Rəbbimiz vücudumuzun hər 
üzvünü sonsuz elm və qüdrətinin saysız 

təcəllisindən biri olaraq mükəmməl surətdə 
proqramlayıb sanki avtomatlaşdıraraq 

ahəngli şəkildə işləməsini murad etmişdir. 
Yəni hər bir hüceyrəmiz Rəbbimizin əmr və 

qüdrəti ilə öz vəzifəsini icra etməkdədir.
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və çəkilən çilələrin axirətdəki əzabla müqayisədə 
bir heç olduğunu yaxşı bilir. Buna müqabil 
olaraq da dünyada sürülən zövq-səfa və səltənət 
axirətdəki əbədi səadətlə müqayisədə bir heç 
hökmündədir. Ona görə də mömin yoxsulluq 
içində boğulsa da, fi ravan həyat sürən kafi r və 
fasiqlərin halına baxıb əsla hüznlənməməlidir. 
“…Qəm yemə, Allah bizimlədir…” (ət-Tövbə, 
40) ayeyi-kəriməsinin tələbi olaraq Allahla 
bərabərliyin həzzi ilə bütün fani iztirabları 
unutmalıdır.

“Əsla ruhdan düşməyin və qəmgin 
olmayın. Əgər möminsinizsə, siz  çox yüksəkdə 
durursunuz!” (Ali-İmran, 139) ayeyi-
kəriməsinin gərəyi olaraq da iman nemətinin 
sevinci ilə rahatlıq tapmalıdır.    
Ətaullah əl-İskəndəri həzrətlərinin bu duası 

həqiqi imanın qəlbə bəxş etdiyi rahatlığa necə də 
gözəl misaldır:

“Ya Rəbb, Səni tapan nəyi itirdi? Səni itirən 
nəyi tapdı?..”

Xülasə, iman hər dərdin dərmanıdır. İmanın 
gerçək ləzzət və hüzurunu dadan qəlbi heç 
bir dünyəvi bəla böhran və stressə sürükləyə 
bilməz. Necə ki, bu fani aləmdə ən böyük iztirab 
imtahanından keçənlər başda peyğəmbərlər, 
vəlilər və dərəcələrinə görə saleh qullardır. Lakin 
ən məsud insanlar da yenə onlardır. 
Əshabi-kiram da bu iman səadəti ilə heç 

bir əza və cəfaya əhəmiyyət vermədi. Hidayət 
nurunu könüllərə çatdırmaq üçün yorğunluq və 
bezginlik göstərmədən fədakarlıqla bir diyardan 
o birinə keçdilər. İman həyəcanı və ləzzəti 
sayəsində dünyəvi qorxu, əndişə və arzularını 
arxa plana atdılar. 

Allah-Təala Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində 
mühacir və ənsarı bizə nümunəvi nəsil kimi 
təqdim edir. Onların izindən gedən ehsan 
sahiblərini də mədh edir. Məhz həmin nümunəvi 
nəsli təqib edən ehsan sahibi möminlər də 
qarşılaşdıqları əza və cəfaların ya günahlarına 
kəffarə, ya da dərəcələrinin yüksəlməsinə vəsilə 
olduğu şüuru və qəlb hüzuru ilə yaşayarlar. 

Hədisi-şərifdə buyurulur:
“Möminin halı qibtə və heyranlığa dəyər. 

Çünki hər halı onun üçün xeyrə vəsilədir. Belə 
bir hal sadəcə möminə xasdır: Mömin sevinsə, 
şükür edər, bu onun xeyrinədir. Başına bir 
bəla gəlsə, səbir edər, bu da onun xeyrinədir”. 

(Müslim, Zöhd, 64)
Xülasə, mömin həyatın acı və şirin bütün 

imtahanından mənən qazanclı çıxmağı bacaran 
bəxtiyar kəsdir. Yəni əhli-dünya üçün zərər və 
ziyan kimi görünən və onları qəm-qüssəyə qərq 
edən ünsürlər arif möminlərin nəzərində səbir, 
riza, hətta şükürlə qarşılanmalı olan uxrəvi 
qazanc vəsiləsidir.

Allaha və axirətə imandan məhrum qalan 
qəlblərsə bu könül üfüqündən nəsibsiz olduqları 
üçün kiçicik bir çilə qarşısında özündən çıxar, 
aləmi bir-birinə qatar, şikayət və üsyana əl atar. 
Əslində isə acınacaq əsl məhrumiyyət “iman” 
kimi möhtəşəm sükunət və səadət mənbəyindən 
məhrum qalmaqdır. 

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Şam olmaq asan deyil. İşıq saçmaq üçün 

əvvəlcə yanmaq lazımdır”.
İnsanın kamilləşməsi üçün qəlb aləminin 

təkamülü zəruridir. Qəlb kamilliyi isə nəfsin 

Unutmayaq ki, üstümüzə doğan günəş 
bir müddət yer üzündə zülmlə səltənət 
sürən fironların, hamanların, nəmrudların, 
hülakülərin, ad və səmudların üzərinə doğan 
eyni günəşdir. Fani güclərinə güvənərək 
məğrur halda Allaha baş qaldıran o zalımların 
ardından nə səma ağladı, nə gözlər yaşardı, nə 
də könüllər sızladı. Əksinə, onlar məzlumların 
ah-naləsi və bədduası ilə tarixin zibilliklərində 
çürüyüb məhv oldular. Bir vaxtlar səltənət 
sürdükləri məskənlərini indi bayquşlar və 
köpəklər şənləndirir… 
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xoşladığı şeyləri tərk etməyi, xoşlamadığı 
çilələrlə də tərbiyə olmağı zəruri qılır. 
Şair və mütəfəkkir Muhamməd İqbal bu 

həqiqəti təmsil metodu ilə necə də gözəl ifadə 
edir:

“Bir gecə kitabxanamda güvənin pərvanəyə 
belə dediyini eşitdim:

- İbn Sinanın yazdığı kitabların arasına 
yerləşdim. Farabinin əsərlərini gördüm. 
(Onlardakı bitib-tükənməz quru sətirlərin və 
həmin sətirlərdəki solğun hərfl ərin arasında 
gəzdim, onları gəmirdim. Farabinin fəzilətlər 
şəhəri mənasına gələn “əl-Mədinətül-Fazilə”sini 
küçə-küçə, tin-tin dolandım.) Amma bu həyatın 
fəlsəfəsini heç cür anlaya bilmədim. Kabusa 
dönən çıxılmaz dalanların qəmli biçarəsi oldum. 
Günlərimə işıq saçacaq bir günəşim yoxdur...

Güvənin bu fəryadı qarşısında pərvanə yanıq 
qanadlarını göstərib dedi: 

- Bax, mən bu eşq yolunda qanadlarımı 

yandırdım. Sonra sözünə belə davam etdi: 
- Həyatı daha canlı qılan məhəbbət və 

çırpınmadır, onu qanadlandıransa eşqdir!..” 
Deməli, yanmadan aydınlanmaq və 

aydınlatmaq mümkün deyil. Bütün Haqq 
dostları da Allah eşqi ilə yanaraq kamala çatan 
ali ruhlardır. 

Bütün Allah dostlarında bu yanğının 
təzahürlərini görmək mümkündür. Qəlbində 
sonsuz ilahi eşq yanğısı olan Həzrət Mövlana da 
həyatındakı mərhələləri üç kəlmə ilə xülasə edir:

“Xamdım, bişdim, yandım!..”
Mövlana həzrətləri Səlcuqlu mədrəsəsində 

zahiri elmlərin zirvəsində olduğu məşhur 
müdərrislik dövrünü “xamdım”, mərifətullah 
təcəllilərinə nail olub kainatdakı sirlərdən 
agah olmağa başladığı halı “bişdim”, ilahi 
məhəbbətdə fani olma halını isə “yandım” 
deyərək ifadə etmişdir.  

Allah və Rəsuluna aşiq olan şair Füzuli də 
məşhur Su qəsidəsinin başında:

Saçma, ey göz, əşkdən könlümdəki odlarə su,
Kim bu dənli tutuşan odlara qılmaz çarə su…
deyərək yanıq qəlbindən yüksələn fəryadı dilə 

gətirmişdir. 
Əsad Ərbili həzrətləri də elə bir eşq yanğısı 

ilə kamilləşmişdi ki, hara baxsa artıq həmin 
yanğının təzahürünü seyr edirdi:

Təcəlleyi-camalından, Həbibim, növbahar 
atəş!

Gül atəş, bülbül atəş, sünbül atəş, xaki-xar 
atəş!

“Həbibim! Sənin gözəlliyinin təcəlli edərək 
ortaya çıxması səbəbi ilə Sənə aşiq olan bahar 
da atəş oldu! Gül atəş, bülbül atəş, sünbül atəş, 
torpaq və tikan da eşq atəşi içindədir!..”
Əvvəllər xristian olduğu halda Muhammədi 

eşqdən sıçrayan bir qığılcımla qəlbindəki 
eşq ümmanı tutuşan, gözüyaşlı mömin və 
Peyğəmbər aşiqi olaraq yanıb qovrulan Yaman 
Dədənin şeirləri də eyni könül yanğısının başqa 
bir təzahürüdür. Onun bu yanıq tərənnümləri 
necə də gözəldir:

Susuz qalsam, yanan çöllərdə can versəm, 
ələm duymam,

Yanardağlar yanar bağrımda, ümmanlarda 
nəm duymam,

Alovlar yağsa göylərdən və mən məss 
eyləsəm duymam,

Allaha və axirətə imandan 
məhrum qalan qəlblərsə bu könül 
üfüqündən nəsibsiz olduqları üçün 
kiçicik bir çilə qarşısında özündən 
çıxar, aləmi bir-birinə qatar, şikayət 
və üsyana əl atar. Əslində isə acı-
nacaq əsl məhrumiyyət “iman” 
kimi möhtəşəm sükunət və səadət 
mənbəyindən məhrum qalmaqdır.
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Camalınla fərah-nak et ki yandım, ya 
Rəsulallah!..

Xülasə, bütün Allah dostları İbrahim (ə.s) kimi 
Haqqa yaxınlıq uğrunda çilə atəşlərinə atılmağı 
özlərinə minnət bilərək kamillik rütbəsinə 
yüksəlmişlər. Allah-Təala da həmin atəşi onlara 
sərin və əmin qılmışdır. Dünyadakı ilahi eşq 
atəşini uqbadakı ilahi qəzəb atəşini söndürən ən 
böyük rəhmət vəsiləsi etmişdir. 

Möminləri nəfsin xamlığından qurtarıb 
mənəvi zirvələrə yüksəldəcək olan da: 

* Allah eşqi ilə acıları bal etmək, zəhmətləri 
rəhmət, külfətləri nemət görməkdir. 

* İbtila və müsibətləri səbirlə, unutqanlığı 
zikrlə, nankorluğu şükürlə, üsyanı itaətlə, 
xəsisliyi səxavətlə, eqoizmi qayğıkeşliklə, 
şübhəni yəqin ilə, riyanı ixlasla, təkəbbürü 
təvazökarlıqla, günahları tövbə ilə, qəfl əti 
təfəkkürlə dəf etməkdir. 

* Başa gələn əza və cəfaları Haqdan gələn 
təzkiyə və tərbiyə vəsilələri bilərək təbəssümlə 
qarşılaya bilməkdir. 

Kal meyvə yetişmək üçün günəşin hərarətinə 
möhtac olduğu kimi qəlbləri xamlıqdan qurtarıb 
kamala çatdıracaq da çilələrlə tərbiyə olmaqdır. 

Bəzən sahildə dalğalar tərəfi ndən əsrlər uzunu 
döyülə-döyülə bütün sivrilikləri yonulmuş, kələ-
kötür yerləri hamarlaşaraq qranit kimi sərtləşmiş 
və müqavimət qazanmış daşlar görürük. Həmin 
daşlar asanlıqla qırılıb ovxalanmaz. 

Eynilə bunun kimi, ilahi imtahan təcəlliləri ilə 
mənən kamilləşən könüllər də müstəsna mətanət 
qazanarlar. Onlar artıq qırmaz, qırılmaz, yəni 
icitməz və inciməzlər. Təsəvvüfi  tərbiyənin də 
ilk dərsi incitməmək, son dərsi inciməməkdir. 

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Axmaq adam hər kəsin eyib və qüsurunu 

araşdırıb tapar və camaata yayar. Lakin 

axmaqlığı ucbatından öz eyiblərini zərrə qədər 
görməz”.

Mömin din qardaşlarının deyil, öz xəta və 
qüsurlarının dərdində olmalıdır. Bilməlidir ki, 
başqalarına hirslənib tənqid etməklə özünü 
təmizə çıxarmış olmaz. Çünki öz xətalarını 
görməyib başqalarını günahlandırmaq özünə 
iynə batırmayıb başqalarına çuvalduzu rəva 
görməyə bənzəyir.
Əslində öz xətalarının dərdində olan bir 

möminin başqalarının qüsurları ilə məşğul 
olmağa macalı qalmaz. Bir könülə bu məşğuliyyət 
artıqlaması ilə kifayət edər. 

“Hesaba çəkilmədən özünüzü hesaba çəkin!” 
düsturuna layiqincə riayət edən bir möminin 
qəlbi: 

“Zərrə qədər yaxşılıq edən (əvəzini) 
alacaqdır. Kim də zərrə qədər pis iş 
görmüşdürsə, onu (onun zərərini) görəcəkdir 
(cəzasını çəkəcəkdir)”. (əz-Zilzal, 7-8) ilahi 
fərmanının dəhşəti ilə ürpərər. Bu təlaşla öz 
qüsurlarının dərdinə düşər.

Necə ki, bir bədəvi Rəsulullahdan (s.ə.s) bu 
ayeyi-kərimələri eşitdikdə heyrətlə soruşdu:

- Ey Allahın Rəsulu, zərrə ağırlığındamı? – 
deyə soruşdu.

Rəsulullah (s.ə.s):
- Bəli, - buyurdu.
Bir anda halı dəyişən bədəvi:

Möminləri nəfsin xamlığından qurtarıb 

mənəvi zirvələrə yüksəldəcək olan da: 

* Allah eşqi ilə acıları bal etmək, 

zəhmətləri rəhmət, külfətləri nemət 
görməkdir. 

* İbtila və müsibətləri səbirlə, unutqanlığı 
zikrlə, nankorluğu şükürlə, üsyanı itaətlə, 
xəsisliyi səxavətlə, eqoizmi qayğıkeşliklə, 
şübhəni yəqin ilə, riyanı ixlasla, təkəbbürü 

təvazökarlıqla, günahları tövbə ilə, qəfləti 
təfəkkürlə dəf etməkdir. 

* Başa gələn əza və cəfaları Haqdan 

gələn təzkiyə və tərbiyə vəsilələri bilərək 

təbəssümlə qarşılaya bilməkdir. 
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- Vay, mənim xətalarım, - deyə inildəməyə 
başladı. Bu sözü dəfələrlə təkrarladı. Sonra da 
eşitdiyi ayələri təkrar edərək qalxıb getdi. 

Rəsulullah (s.ə.s) onun ardınca:
– “İman bu bədəvinin qəlbinə girdi”, - 

buyurdu. (Süyuti, əd-Dürrül-Mənsur, VIII, 595)
Deməli, bu gün mühüm görünməyən zərrə 

qədər kiçik qüsur və xətaların belə mizanda 
hesaba çəkiləcəyi axirət gününü düşünərək bu 
günahlarımızın dərdinə düşmək həqiqi imanın 
şahididir. Bunu unudaraq başqalarının şəxsi 
qüsurlarını araşdırmaq isə iman zəifl iyinin 
təzahürüdür. 

Allah-Təala “…casusluq etməyin…” (əl-
Hucurat, 12) buyuraraq qullarının gizli olan 
şəxsi eyib və qüsurlarını araşdırıb ifşa etməyin 
daha böyük eyib olduğunu bəyan edir. 

Haqq dostlarından Abdullah Dəhləvi 
həzrətlərinin hüzurunda bir din qardaşının eyib 
və qüsurları dilə gətirildikdə dərhal buna mane 
olar və: 

“Dediyin sözə mən daha layiqəm”, - deyərdi. 
Beləliklə, həm yanındakıları qeybətdən 

çəkindirər, həm də başqalarının şəxsi qüsurlarına 
deyil, öz nöqsanlarımıza baxmalı olduğumuzu 
təlqin edərdi. 

Digər tərəfdən, unutmayaq ki, baş verən 
hər bir zahiri hadisə onları yönləndirən batini 
səbəblərə əsaslanır. Necə ki, ayeyi-kərimədə:

“İnsanların öz əlləri ilə etdikləri (pis əməllər, 
günahlar) üzündən quruda və suda fəsad 
çıxdı”. (ər-Rum, 41)

Elə isə başımıza gələn hadisələrə bu gözlə də 
baxmalıyıq:

* Əcəba, yaşanan maddi-mənəvi fəlakətlərdə 
bizim nə kimi qüsurlarımız var? Cəmiyyətin 
hüzur və sükunəti üçün qulluq səviyyəmiz hansı 
dərəcədə olmalıdır?

* İslam şəxsiyyətinin və iman nemətinin labüd 
qıldığı vəzifələri kifayət qədər yerinə yetirə 
bilirikmi? Hal və davranışlarımızla nə qədər 
nümunəvi müsəlman mənzərəsi sərgiləyirik? 

* Qəlblərdə qoyduğumuz izlər nə qədər mənfi , 
nə qədər müsbətdir? Söz və davranışlarımızla nə 
qədər xeyrə açar, şərə kilid ola bilirik? Haqqı və 
xeyri nə qədər tövsiyə edib batil və şərdən nə 
qədər çəkindirə bilirik?

* Gücümüz nisbətində cəmiyyətin 
gedişatından məsul olduğumuzu nə qədər 
təfəkkür edirik? Yoxsa -Allah qorusun- “mənə 
dəyməyən ilan yüz il yaşasın” deyirik? 

* Zahirən əleyhimizə olsa da, daima haqq 
və ədalətin yanında yer ala bilirikmi? Yoxsa 
dünyəvi mənfəətlər uğrunda haqdan vaz keçə 
bilirikmi? Zəmanəmizdə tez-tez yaşanan vicdan-
cüzdan kəsişməsində nə qədər vicdanın səsinə 
qulaq verə bilirik? Dünya ilə axirət arasında 
seçim etmək məcburiyyətində qaldığımız zaman 
nə qədər “əsas həyat axirət həyatıdır” – deyə 
bilirik? 

* Halımızı layiqincə götür-qoy edə bilirikmi? 
Yoxsa mühasibəmiz də başqa bir mühasibata 
möhtacdır?..

Xülasə, möminlər olaraq vəzifəmiz 
“müaxizəni nəfsimizə, müsamihəni başqasına” 
yönəltməkdir. Yəni başqalarının şəxsi xətalarının 
tənqidi ilə vaxt itirmək yerinə öz halımızı 
ciddiyyətlə gözdən keçirməkdir. Ən gizli xəta və 
qüsurlarımızın belə mizanda önümüzə çıxacağını 
fi kirləşərək indidən bütün bunların fərqinə 
varmalı və əfvi üçün səmimi tövbə-istiğfar 
etməli, saleh əməllər işləməyə çalışmalıyıq.

Allah-Təala lütf-kərəmi ilə hər birimizi sevib 
razı qaldığı, ixlasını qoruduğu saleh bəndələri 
arasına daxil etsin. 

Amin!..

Mömin din qardaşlarının deyil, 

öz xəta və qüsurlarının dərdində 
olmalıdır. Bilməlidir ki, başqaları-

na hirslənib tənqid etməklə özünü 

təmizə çıxarmış olmaz. Çünki öz 

xətalarını görməyib başqalarını 

günahlandırmaq özünə iynə batır-

mayıb başqalarına çuvalduzu rəva 

görməyə bənzəyir.
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Tarix təkrarlanaraq davam edir. Hz. 
Rəsulullahın (s.ə.s) hədisini və 
sünnəsini bir tərəfə buraxaraq, Quran 

müsəlmanlığından bəhs edənlər yüz illərdən 
bəri olmuşdur. 

Bunların peyğəmbərə itaəti əmr edən, 
Onun verdiyi hər şeyi almağı nəsihət edən 
ayələri anlamadıqları və ya anlamaq 
istəmədikləri gün kimi aşkardır. 
Bu hədissiz və sünnəsizlərin oyu-
nuna gəlməmək üçün bu ya-
zımızda Peyğəmbərə itaət 
mövzusunu ələ alacağıq.

Uca Rəbbimiz 
peyğəmbərləri nə 
üçün göndərdiyini 
açıqlayarkən: “Biz, 
hər göndərdiyimiz 
peyğəmbəri, Ona Allahın 
icazəsiylə itaət edilsin deyə 
göndərdik..” (ən-Nisa 64) 
buyurur. Son peyğəmbərinə və 
Onun buyruqlarına itaət etməyin 
nə qədər əhəmiyyətli və lazımlı 
olduğunu ifadə etmək üçün də Qurani-
Kərimin ondan çox ayəsində rəsulunun adı-
nı öz adıyla yan-yana zikr edərək: “Allaha 
və peyğəmbərə itaət edin” buyurur. Bununla 
da kifayətlənməyərək yenə ondan çox ayədə, 
bu dəfə rəsulunu tək xatırlayaraq ona itaət 
edilməsini əmr edir.

Görəsən, “Peyğəmbərə itaət edin!” ayeyi-

kəriməsini necə anlamaq lazımdır və İslam 
alimləri bu ayəni necə anlamışlar?
İbn Qəyyum əl-Cövziyyə dörd cild 

şəklində qələmə aldığı şöhrətli əsəri İlamül-
muvakkində deyir: Bütün alimlər bu mövzu-
da ittifaq etmişlər. “Peyğəmbərə itaət edin 

demək, sağlığında özünə, vəfatından sonra 
da sünnəsinə uyun” deməkdir.

İbn Kəsir məşhur təfsiri Təfsirul-
Quranil-azimində deyir: Bu-

nun mənası “Peyğəmbərin 
sünnəsinə sarılın” deməkdir.
Şatibi türkcəyə də qazan-
dırılan üsuli-fi qhə dair 

dörd cilddən ibarət 
məşhur əsəri əl-
Muvafaqatda deyir 

ki, bu ayənin mənası 
“Quranda olmayan xü-

suslarda peyğəmbərin 
sünnəsinə sarılın” deməkdir.
Müasir təfsirçilərdən, otuz 

cildlik Ruhul-məan müəllifi  Alu-
si bu əsərində Rəsulullaha (s.ə.s) 

itaət mövzusunu işləyərkən yazır ki: 
“Rəsulullaha itaətin Allaha itaətlə birlikdə 

yan-yana zikr edilməsindəki incəlik Allahın 
Rəsulunun dəyərini ortaya qoymaq, Quran-
da keçməyən/olmayan dini əmrləri etmək 
lazım deyil zənnini qəti şəkildə yıxmaq və 
Peyğəmbərin Qurandan ayrı və müstəqil ola-
raq (hədislərində) ortaya qoyduğu əmrlərinə 

Saleh Şirinov

Sцnnяyя      Sцnnяyя      
      Sarыlmaq      Sarыlmaq

Əgər 
Allah-Təala 

“Peyğəmbərə itaət 
edin” sözüylə “Peyğəmbərlə 

göndərdiyim ayələrə itaət edin, 
amma onun şəxsi şərhlərinə və 

izahlarına baxmayın” deməyi arzu 
etsəydi, bunu açıqca söyləyə bilərdi. 

Məsələn “Rəsulumun gətirdiyi ayələrə 
inanın və onun gərəyini edin” deyə 

bilərdi. Amma elə demir; tam 
əksinə, mütləq və ümumi bir 
ifadə ilə “Rəsulullaha itaət 

edin” buyurur.
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itaət etməkdir”.
Sizə tarixi seyr içində sünnəyə dair 

fi kirlərini ərz etdiyim bu dörd alim öz 
sahələrində nüfuz sahibi olan, əsərləri və 
şöhrətləriylə zamanı aşaraq günümüzə 
qədər gələn İslam böyükləridir. Onlar 
digər İslam alimləri kimi, Hz. Peyğəmbərə 
(s.ə.s) itaət mövzusundakı ayələri belə 
anlamışlar. Quranda qısaca təmas edilən 
mövzularda Peyğəmbərin şərhlərinə baxıl-
ması, Quranda təmas edilməyən mövzu-
larda da Peyğəmbərin buyruqlarına uyğun 
gəlinməsi lazım olduğunu söyləmişlər.
Əgər Allah-Təala “Peyğəmbərə itaət 

edin” sözüylə “Peyğəmbərlə göndərdiyim 
ayələrə itaət edin, amma onun şəxsi 
şərhlərinə və izahlarına baxmayın” 
deməyi arzu etsəydi, bunu açıqca söyləyə 
bilərdi. Məsələn “Rəsulumun gətirdiyi 
ayələrə inanın və onun gərəyini edin” 
deyə bilərdi. Amma elə demir; tam əksinə, 
mütləq və ümumi bir ifadə ilə “Rəsulullaha 
itaət edin” buyurur. Eləcə də “Rəsulullaha 
itaət edin” buyruğunun mənası “Allah-
Təalanın Onunla göndərdiyi ayələrə itaət 
edin” demək olsaydı, o təqdirdə bu ayənin 
baş tərəfi ndəki “Allaha itaət edin” sözü 
gərəksiz bir təkrardan ibarət olardı ki, bir 
möminin bunu düşünməsi belə mümkün 
deyil. Demək ki, Allah-Təalanın əmr etdiyi 
bu itaət, yalnız rəsulunun gətirdiyi ayələri 
əhatə etmir, ayələrlə birlikdə şəxsinə itaəti 
də əhatə edir.

Gözəl nümunə

İndi gələk Əsri-səadətdən bu günə qədər, 
bu gündən qiyamətə qədər gələcək olan 
müsəlmanların “Rəsulullaha itaət edin!” 
ayəsi qarşısındakı vəziyyətinə.

Bu gün Rəsulullah (s.ə.s) həyatda olma-
dığına görə biz Ona necə itaət edəcəyik? 
Bizdən sonra gələcək müsəlmanlar Ona 
necə itaət edəcəklər? Bu problemin bir 
tək cavabı vardır. Yuxarıda fi kirlərini qı-
saca ifadə etdiyim dörd alim ilə onların 
xaricindəki yüzlərlə İslam böyüyünün de-
diyi kimi: vəfatından sonra və Quranda ol-
mayan xüsuslarda Rəsulullahın sünnəsinə 
uymaq surətiylə Ona itaət ediləcəkdir. 
Beləcə, “mən müsəlmanam” deyən hər kəs, 
hansı dövrdə yaşayarsa yaşasın, “Allaha 
və Rəsuluna itaət edin” ayəsinin gərəyini 
yerinə yetirmiş olacaqdır. Allah-Təala belə 
buyurur: “And olsun ki, sizin üçün - Al-
laha və axirət gününə inananlar, ümid 
bəsləyənlər və Allahı çox zikr edənlər 
üçün Allahın Elçisi gözəl bir nümunədir”. 
(əl-Əhzab 21).
Əshabi-kiramın Rəsulullahı həm sağlı-

ğında, həm də vəfatından sonra necə nümunə 
götürdüklərini və Onun buyruqlarına necə sa-

rıldıqlarını çox yaxşı bilirik.

Bir gün Hz. Rəsulullah (s.ə.s) 
səhabələrinə xitab etmək üçün minbərə 
çıxdığında, ayaqda olanlara oturmaları-
nı söylədi. O əsnada məscidə girməkdə 
olan İbni Məsud “Oturun” əmrini eşidən 
kimi məscidin qapısına çökdü. Onun bu 
halını və itaətinin dərəcəsini görən Rəsuli-
Möhtərəm (s.ə.s) məmnun oldu və ona: 
“İçəri gəl, Abdullah ibn Məsud”, - buyur-
du. (Əbu Davud) Buna bənzər olan davra-
nışlardan birini də Abdullah bin Rəvahanın 
hərəkətində görürük. Onun da “oturun” 
əmrini həyətdə ikən eşidərək olduğu yerə 
çökdüyü Hz. Peyğəmbərimizə (s.ə.s) izah 
edildiyi zaman məmnun olmuş və ona “Al-
lah itaətini artırsın” deyə dua etmişdi.  

Rəsulullaha ümmət olma yolunda səy 
göstərərkən bizə düşən vəzifə onun sadiq 
əshabını özümüzə nümunə götürmək, ar-
xalarından, izlərilə getmək və rəsulullaha 
itaəti olanlardan öyrənməkdir. 

r
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ZЯRЯRLİ VЯRDİŞLЯR 
“Qumar”

Artıq üç gün idi ki, Zaur evə gəlmirdi. 
Ailəsi, qohumları, qonşuları hər 
yerdə onu axtarırdı. Zaurun hansı 

səbəbdən evə gəlməməsi hamıya məlum idi. 
O, qumar oynayırdı. Əlinə nə keçirdisə hamı-
sını qumara qoyurdu.

 Demək olar ki, evdə dörd quru divardan 
başqa heç nə qalmamışdı. Hər şeyini satıb 
qumara qoymuşdu. Ailəni şəxsən tanıdığıma 
görə vəziyyətlərinin nə yerdə olduğunu bi-
lirdim. Qonum-qonşu da sağ olsun, əlindən 
gələn maddi-mənəvi köməkliyi  edirdi. Artıq 
vəziyyət o həddə çatmışdı ki, yoldaşı boşan-
maq qərarına gəlmişdi. Hətta bunun üçün Zaur 
yoxa çıxmamışdan bir gün əvvəl məhkəməyə 
müracət belə etmişdi. Həmin gün Zaurun qar-
daşı Tofi q (ondan 1 yaş böyük) onunla danış-
mış və bu işlərdən əl çəkib ailəsini, yuvasını 
dağıtmamağı, bu işi yoluna qoymağı tapşır-
mışdı. Hətta aralarında bu barədə balaca bir 
mübahisə belə olmuşdu. Qardaşı ilə mübahisə 
edən zaman Zaur evdən çıxmaq istəyəndə 
balaca oğlu Vüqar (14 yaş): “Ata, sən aciz 
birisən”, - deyə arxasınca kövrək səslə qış-
qırmışdı. Bundan hiddətlənən Zaur geriyə 
dönərək qapının ağzında oğluna şillə vuraraq: 
“Bu acizliyimdən qurtulmağa çalışıram”, - 
deyib  evdən çıxmış, elə o çıxan bir daha geri 
qayıtmamışdı. Əlbəttə, onun bu sözünü  heç 
kim  ciddi qarşılamamışdı. Zaurun yoxa çıxma 

səbəbi kimi də onun çoxlu borcu olduğunu dü-
şünür və onun həyatı üçün narahat olurdular.

Üçüncü günün axşamı Zaur evə qayıtdı. 
Ailəsi, qohumları,qonşuları, hamısı onlar-
da idi. Evdə heç nə qalmadığına görə qon-
şular gələrkən özləri ilə stol-stul və döşək 
gətirmişdilər; bu ailənin dərdinə şərik olur-
dular. (Çünki Zaurun atası Fazil kişi vaxtı ilə 
hamıya əl tutan, köməklik edən, sayılıb seçilən 
adamlardan olmuşdur. Elə yoldaşı da qohum-
qonşuya can yandıran idi.) Qapıdan içəri girən 
Zaurun üstünə birinci qaçan qızı Ayan, sonra 
isə anası Solmaz xala oldu. Qonaq otağında 
ağsaqqallar, qardaşı Tofi q və oğlanları Vüqar 
və İlkin əyləşmişdi. Yan otaqda isə xanımlar 
oturmuşdu. Zaur vəziyyəti evdəkilərə başa sal-
dı və tövbə etdiyini, artıq qumar oynamadığını, 
namaza başladığını söylədi. Əlbəttə, əvvəlcə 
buna heç kim inanmadı, amma artıq o gündən 
bu vaxta kimi 3 il 6 ay keçib. Zaur indi işləyir 
və o gündən bu yana bir dəfə də olsun qumar 
oynamayıb. Zaurun üç gün harada olması 

Firdovsi HƏSƏNOV

“Zərərli vərdişlər” deyə başlatdığım 
silsilə yazıların budəfəki mövzusu qumar 
olduğuna görə belə bir hekayəni yazmaq 
qərarına gəldim. Məqsədim digər zərərli 
vərdişlər kimi qumarın da zərərlərini bir 

daha göz önünə gətirməkdir.
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salam olsun
isə hələ də heç kimə məlum deyil. (Bəzi hal 
şahidlərinin dediyinə görə Zaur 3 gün dayan-
madan məsciddə dua və tövbə edib.) Amma 
hər nə olursa olsun, Zaurun tövbə etməsi və 
ailəsini dağılmaqdan qurtarması, övladlarının 
sevgisini qazanması təqdirəlayiqdir.

“Zərərli vərdişlər” deyə başlatdığım silsilə 
yazıların budəfəki mövzusu qumar olduğu-
na görə belə bir hekayəni yazmaq qərarına 
gəldim. Məqsədim digər zərərli vərdişlər kimi 
qumarın da zərərlərini bir daha göz önünə 
gətirməkdir. Oynayana qazanc və ya zərər 
gətirən hər cür şans (bəxt) oyunu qumar sayı-
lır. Uca Rəbbimiz bu haqda Qurani-Kərimdə 
belə buyurmuşdur: “Ey iman gətirənlər! 
Şərab da (içki də), qumar da, bütlər də, fal 
oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir 
şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat 
tapasınız!”  (əl-Maidə, 90) Fərd və cəmiyyət 
həyatında unudulmaz yaralar açan qumarın hər 
cürü İslam dinində haram qılınmışdır. Qumar 
haqqında Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də belə bu-
yurmuşdur: “Kim dostuna (qumar oynamasa 
belə) “Gəl səninlə qumar oynayaq” deyərsə, o 
kimsə dərhal (söz ilə işlədiyi bu günahına əvəz 
olaraq) sədəqə versin”. (Buxari, Müslim, R.S. 
tərc. c. 3 №: 1839)

Qumar ictimai fəlakətdir.
Necə nəticələnəcəyi əvvəlcədən məlum 

olmayan, ehtimala bağlı qalaraq mal vermək 
və ya almaq qumardır. Adı nə olursa olsun, 
bu xüsusiyyəti daşıyan pul və ya mal qarşılığı 
oynanan hər oyun və ortaq bəhs də qumardır. 
Qumar – insana yaradıcısını unutduran, namaz 
qılmaqdan uzaqlaşdıran, tənbəlliyə sürüyən, 
kin və düşmənçilik saçan haqsız bir qazanc 
yoludur. Tarix boyu qumar bir bəla mənbəyi 
olmuşdur. Qumar – haqsız yerə başqasının 
malını almaq, bilə-bilə ortaq şəkildə oğurluq 
etməkdir. Dinin şiddətlə qadağan etdiyi bu da-
ğıdıcı pisliyin çox ailəni səfi l və pərişan etdiyi 
hər kəs tərəfi ndən bilinən bir həqiqətdir.   On-
dan nə qədər uzaq dura bilsək, vərdiş halına 
gəlmədən, daha dərinə batmadan geri çəkilə 
bilsək, həm ailəmizi, həm cəmiyyətimizi, həm 
də öz şəxsiyyətimizi qorumuş olarıq.

 
Qeyd: Yazı ilə əlaqədar bəzi mənbələrə 

istinad olunub.

Biz dünyadan gedər olduq
Qalanlara salam olsun.
Bizim üçün xeyir-dua

Qılanlara salam olsun.

Əcəl bükə belimizi
Söylətməyə dilimizi
Xəstə ikən halımızı

Soranlara salam olsun.

Tənim ortaya açıla
Yaxasız kömlək biçilə
Bizi bir asan vəch ilə

Yuyanlara salam olsun.

Sal verilən qəsdimizə
Gedər olduq dostumuza
Namaz üçün üstümüzə

Duranlara salam olsun.

Dərviş Yunus söylər sözü
Yaş dolmuşdur iki gözü
Bilməyən nə bilsin bizi
Bilənlərə salam olsun.

   Yunis Əmrə
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İslam ədəbiyyatında fəzilət və əhəmiyyətinə 
görə “üç aylar” kimi özünəməxsus dəyərə 
malik olan “üç aylar”ın sonuncusu olan 

Ramazan ayına qədəm basırıq.
 Rəcəb və Şaban aylarındakı mənəvi hazır-

lıqlar Ramazan ayında ibadət, dua və istiğfarlar 
şəklində təzahür edəcəkdir. İslam ədəbiyyatında 
Ramazan ayına o qədər dəyər verilmişdir ki, ona 
“On bir ayın sultanı” adı verilmişdir. Rama-
zan ayı haqqında birmənalı olaraq müsəlmanın 
yenidən doğulduğu ay deyə bilərik. Bu ay fərdi 
həyatda dəyərli olduğu kimi, ictimai əlaqələrin 
nizamlanmasında da önəmli aylardandır. Bu ay 
insanların bütünləşdiyi, qayğıkeşliyin artdığı və 
ictimai əsayişin təmin edildiyi aydır. Yardımlaş-
mağın ən yüksək səviyyədə yaşandığı bir aydır, 
Ramazan ayı.

Bu ay ona görə digər ayların sultanı sayılır ki, 
onda Qurani-Kərim nazil olmağa başlamışdır. 
Eyni zamanda min aydan daha xeyirli və fəzilətli 
olan Qədir (əhya) gecəsi də məhz bu aydadır.

Bu mübarək ay müsəlmanların bağış-
lanma fürsətinin bəxş edildiyi aydır. Allah 
müsəlmanların bu aydan yüksək səviyyədə 
istifadə edərək bağışlanmasını o qədər arzu edir 
ki, şeytanlar zəncirə vurulur bu ayda.

Bu ay səbir ayıdır. Çünki bu ayda aclığa 
səbir, ibadətlərə davam etməkdə səbir, ictimai 
münasibətlərdə səbir edilməsi tövsiyə edilmişdir.  
Səbrin mükafatı da, əlbəttə ki, cənnətdir
İslamın beş şərtindən biri olan oruc ibadətinin 

yerinə yetirildiyi, təraveh namazlarının qılındığı 
ibadət və bərəkət ayıdır.

Bu ay digər aylara nisbətən daha çox Qurani-
Kərimin xətm edildiyi aydır. Məscid və camelərin 
daha çox dolduğu bir aydır, bu ay.

Cənnət qapılarının açılıb, cəhənnəm qapıları-

nın bağlandığı bir aydır, Ramazan ayı.
Xülasə, bu ay bolluq və bərəkətin coşub-daş-

dığı, iftar süfrələri ilə ziyafətlərin təşkil edildiyi, 
əvvəli rəhmət, ortası məğfi rət (bağışlanma) və 
sonu cəhənnəm atəşindən qurtulma səbəbi olan 
bir aydır.

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) əshabələrindən 
Salman əl-Farisi belə demişdir: “Ey insanlar! 
Böyük bir ay yaxınlaşır. O, mübarək bir aydır. 
İçində min aydan daha xeyirli bir gecə vardır. 
Uca Allah onun orucunu fərz, gecəsində isə 
namazı nafi lə qıldı. Bu ayda xeyir əməl işləyən 
və yaxud da bir fərzi əda edən kimsə, Ramazan 
xaricində yetmiş fərzi əda etmiş qədər savaba 
nail olar...” Deməli bu ayda edilən ibadətlər də, 
verilən sədəqələr də, ziyafətlər də digər vaxtla-
ra nəzərən daha dəyərli və daha savablıdır. Hz. 
Peyğəmbər bu ayın əhəmiyyətini nə gözəl xülasə 
edib.  Bir qüdsi hədisdə belə buyrulmuşdur: 
“Əgər bəndələrim Ramazan ayındakı mükafat və 
fəzilətləri kamil şəkildə dərk etsəydilər, bütün ilin 
Ramazan olmasını arzu edərdilər”.(Beyhəqi)

Uca Allah dünya həyatını bizə Ramazan edib, 
qiyamət gününü də həqiqi bayram etsin! Amin.

Rüfət ŞİRİNOV

ЦMMЯTИN 
AYI RAMAZAN

Bu ay səbir ayıdır. Çünki bu ayda 
aclığa səbir, ibadətlərə davam etməkdə 

səbir, ictimai münasibətlərdə səbir 
edilməsi tövsiyə edilmişdir.  Səbrin 
mükafatı da, əlbəttə ki, cənnətdir
İslamın beş şərtindən biri olan oruc 
ibadətinin yerinə yetirildiyi, təraveh 

namazlarının qılındığı ibadət və 
bərəkət ayıdır.
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Gürcüstan Demokratik Respublikası 
(GDR) - 1918 - 1921-ci illər arasında 
fəaliyyət göstərmiş müasir və müstəqil 

Gürcüstan dövləti  idi. Rusiya İmperiyasının 
1917-1918 – ci illərdə dağılması nəticəsində ya-
ranmış və cəmi bir ay yaşamış Zaqafqaziya Fe-
derasiyasının süqutundan sonra, 1918-ci ilin 26 
may tarixində istiqlaliyyətini bəyan edən, şimal-
da Kuban Xalq Respublikası və Şimalı Qafqaz 
Dağlılar Respublikası ilə, cənubda Osmanlı İm-
periyası və Ermənistan Demokratik Respublika-
sı ilə, cənub-şərqdə isə Azərbaycan Demokratik 
Respublikası ilə həmsərhəd olan Gürcüstan De-
mokratik Respublikasının paytaxtı Tifl is şəhəri 
rəsmi dili Gürcü dili, ərazisi təxminən 107.600 
km2, əhalisi - 2,5 milyon, olmuşdur.

GDR demokratik parlament respublikası üsu-
lu ilə idarə edilmişdir. Parlamenti müxtəlif siya-
si partiyalardan ibarət olsa da, höküməti əsasən 
aparıcı qüvvə olan Gürcüstan Sosial-Demokrat 
Menşevik partiyası təşkil etmişdir.

Müsтəqillik  aktına müvafi q olaraq demokra-
tik respublika (ikinci maddə) Gürcüstanın siya-
si Gürcüstan Milli Şurası G.D.R.-nin aşağıdakı 
tərkibdə ilk hökumətini təşkil etdi:

Noe Ramişvili- hökumətin sədri və daxili işlər 
naziri, Akaki Çxenkeli- xarici işlər naziri, Qriqol 
Qeorqadze- hərbi nazir, Georgi Guruli-maliyyə 
və ticarət – sənaye naziri, Georgi Lasxişvili – 
xalq maarifi  naziri, Noe Xomeriki- əkinçilik və 
əmək naziri, Şalva Mesxişvili- ədliyyə naziri, 
İvan Lordkipanidze- yollar naziri olaraq təyin 
olundu. 

1918-ci ilin iyununda hökumətin sədri Noe 
Jordania oldu. Xarici işlər naziri isə Yevgeni Ge-
geçkori oldu. Hərbi nazir isə Qriqol Lordkipa-
nidze təyin edildi. Müstəqil Gürcüstanın dövlət 
bayrağının layihəsini Yakob Nikoladze, dövlət 
gerbinin layihəsini isə Iosif Şarleman işləyib ha-

zırladı. Oktyabrın 8-də Gürcüstan Milli Şurası 
Gürcüstan parlamenti olaraq adlandırıldı.

 Daxili və xarici ixtilafl arla zəyifl əmiş Gür-
cüstanın ilk demokratik dövləti 1921-ci il mart 
ayında Rusiya SFSR qoşunlarının hücumu və 
işğalı nəticəsində süquta uğramışdır.

AZƏRBAYCANDA 28 MAY - RESPUBLİ-
KA GÜNÜ KİMİ QEYD OLUNUR.

Uzun bir dövr ərzində Azərbaycan Rusiya-
nın müstəmləkəsi olub. Ancaq Azərbaycan xalqı 
həmişə azadlığa, müstəqilliyə qovuşmaq üçün 
mübarizələr aparıb.

XX əsr tarixə yalnız elm, texnika əsri 
kimi yox, həm də milli oyanış, xalqların 
müstəmləkəçilikdən azad olması və milli 
dövlətlərin yaranması əsri kimi də daxil olub.

1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş inqilab 
nəticəsində Romanovlar sülaləsinə son qoyul-
du. Nəticədə Rus İmperiyası dağıldı. Xalqlar öz 
müqəddəratlarını özləri həll etməli oldular. Bu 
imkandan istifadə edərək 1918-ci il mayın 28-də 
Azərbaycanın milli qayəli, milli təfəkkürlü öv-
ladları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini (AXC) 
elan etdilər.

AXC təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə 
ilk demokratik respublika idi. Bu, respublika 
parlamentli dövlət idi. Onun dövlət atributla-
rı - bayrağı, himni, gerbi qəbul edildi. Üçrəngli 
bayraqda türkçülük, islamçılıq və avropalaşmaq 
bir vəhdətdə idi. Ancaq AXC cəmi 23 ay yaşaya 
bildi. 1920-ci il aprelin 28-də bolşeviklərin 11-ci 
ordusu Azərbaycanı işğal etdi və respublika sü-
quta uğradı.

Respublika Günü 1990-cı ildən dövlət bayra-
mı kimi qeyd olunur. Əmək Məcəlləsinə görə, 28 
may qeyri-iş günü elan edilib.

UĞURDAN

26-MAY GЦRCЦSTANIN 

DEMOKRATИYA GЦNЦDЦR
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GЮRMЯ VЯ KAMERA

Zaur ORUCOV

Heç uşaq ikən gözlərinizi bağla-
yıb qaranlığa qərq olan dünya-
nızı, görmədiklərinizin sizi də 

görmədiyini fi kirləşdiyiniz an oldumu? 
Qədim yunanların görmə ilə əlaqədar heç 
düşünmədiyimiz gəribə fi kirlərinin olduğunu 
bilirdinizmi? Bu haqda  tarix boyu bir neçə fi -

kir ortaya çıxmışdır.
 Birinci iddia dövrümüzdə mövcud olan 

lazer texnologiyasına oxşar bir açıqlama-
ya sahib idi. Belə ki, qədim yunan fi losofl arı 
fi kirləşirdilər ki, görmək üçün gözümüzdən  
şüalar çıxır, bu şüalar  gözümüzün baxdığı 
yerdəki cisimlər tərəfi ndən sınır, beləliklə, 
gözümüzdən çıxan şüaların hərəkəti ilə biz 
görə bilirik. 
İkinci iddiaya görə isə, hər hansı bir 

əşyanın gözümüzə girməsi sayəsində görə 
bilirik. Aristotel, Qalen və onun davamçıları 
bu fi kri mənimsəmişdilər. Bir fi kir müşəxxəs 
təcrübəyə əsaslanmadığı üçün, əsrlər boyu an-

caq nəzəri fi kir olaraq qalmışdı. Bu teoremi 
müşəxxəs halda izah edən, ona istiqamət verən 
böyük İslam alimi Kindi və onun davamçıları 
olmuşdur.

Zəngin bir ailənin övladı olan Əbu Yusif 
Yaqub ibn İshaq ibn Səbbah əl-Kindi (m. 801-
873) Kufədə dünyaya gəlmişdi. Müsəlman 

olduqdan sonra qəbiləsinin öndərləri ilə ata-
sı Kufədə məskunlaşmışdır. Atası İshaq ibn 
Səbbah uzun illər Kufədə vali vəzifəsini tut-
muşdur.  

IX əsrdə yaşamış olan Kindi özündən son-
rakı alimlərin önünü açan, çox sayda əsərə 
imza atan dahi müsəlman alimidir.Uşaqlı-
ğı Bəsrə və Kufədə keçən Kindi kiçik yaş-
larında atasını itirir. İbtidai sinfi  bitirdikdən 
sonra dilçilik və ədəbiyyat sahəsində təhsil 
alır. Xəlifə Məmunun 830-cu ildə qurduğu 
Beyt əl-Hikmədəki alimlər cəmiyyətinə da-
xil olur. Onun bu nailiyyəti diqqətdən kənar 
qala bilməzdi. Abbasi xəlifəsi Kindiyə xüsu-

Elmin iyirmiyя yaxыn sahяsinя tюhfя verяn Kindi юz kцlliyyatыnda 277-я yaxыn 
яsяr yazmыщdыr. Mцшahidяlяrinin nяticяsindя  astronomiya elmi haqqыnda dяqiq 
fikirlяrinin yer aldыьы bir яsяr qяlяmя almышdыr. Яsяrin  sual vя cavablarыn olduьu 
bюlцmlяri ilя yanaшы,  “Hava dяyiшikliyi”, “Gцnяш Tutulmasы”, “Ulduzlarыn шцasы” 
tezislяrinin dя yer aldыьы 40 bюlцmdяn ibarяt “Ulduzlardakы Qanun” adlы яsяri 

meydana gяtirmiшdir.
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si ehtiram göstərmiş və onun elmi 
fəaliyyətinə böyük dəstək 
vermişdir. Kindi saray-
da astronom və astroloq 
fəaliyyəti ilə bərabər 
münəccimlik də et-
mişdir. Fəlsəfə, tibb, 
riyaziyyat, astronomi-
ya, ilahiyyat, psixolo-
giya, fi zika, kimya və 
musiqiyə aid əsərlər 
ərsəyə gətirmişdir. El-
min iyirmiyə yaxın 
sahəsinə töhfə verən 
Kindi öz külliyyatında 
277-ə yaxın əsər yazmış-
dır. Müşahidələrinin nəticəsində  
astronomiya elmi haqqında dəqiq fi kirlərinin 
yer aldığı bir əsər qələmə almışdır. Əsərin  
sual və cavabların olduğu bölümləri ilə yanaşı,  
“Hava dəyişikliyi”, “Günəş Tutulması”, “Ul-
duzların Şüası” tezislərinin də yer aldığı 40 
bölümdən ibarət “Ulduzlardakı Qanun” adlı 
əsəri meydana gətirmişdir.

Xəlifə Məmunun dövründə Beyt əl-
Hikmədə idarəçilik vəzifəsi tutmuşdur. Ona 
bu müvəffəqiyyətinə görə başqa vəzifələr 
təklif olunsa da, o, yenə də Beyt əl-Hikmədə 
qalmağı üstün tutur. Xəlifə Mötəsimin oğlu 
Əhmədin təlim-tərbiyəsi ilə də məşğul olmuş-
dur. Kindinin 17 əsəri latın dilinə, 4 əsəri isə 
İbrani dilinə tərcümə edilmişdir.

O, Avropada “Alkindus” adı ilə tanınan 
ilk İslam fi losofudur. Fəlsəfədə Platon, Aris-
totel və Plotinin nəzəriyyələrinin sintezini 
etmişdir. Fəlsəfənin metodu isbatlama, is-
batlamanın hədəfi  maddəyə şəkil qazandıran 
xüsusiyyətlərinin nüvəsini tapmaq, fəlsəfənin 
məqsədi isə tanrıya çatmaqdır. Kindiyə görə 
fəlsəfi  bilginin ilk pilləsi fi kir yürütməkdir.

Yunan alimlərinin görmə 
qabiliyyəti ilə əlaqədar düs-

turlarına tənqidi yana-
şaraq müasir optika 
elminin bünövrəsini 
də qoymuşdur. O, 
belə deyirdi: Görmə 
bucağı, yəni insanın 
müşahidə  məsələsi 
Evklidin (E.ə. IV əsr-
E.ə. III əsrin sonu) də 
dediyi kimi davamsız 
şüalardan ibarət  deyil. 
Əksinə, həcmli, yəni 3 
ölçülü ardıcıl şüalar-

dan meydana gəlir.
XVI əsrdə yaşamış  italyan 

həkimi, fi losofu və riyaziyyatçısı Cerola-
mo Kardano Kindinin “tarixin ən böyük  on 
iki beynindən biri” olduğunu demişdir. Çün-
ki belə bir dahi alim işıq şüalarının düz xətt 
üzrə hərəkət etdiyinə, güzgü vasitəsi  ilə və 
ya güzgüsüz görmənin təbiiliyinə, optik sın-
ma, məsafənin  və bucağın görmə üzərindəki 
təsirinə  aid əsərlər yazmışdır.

 Kindinin həndəsə və fi ziki optika sahəsində 
yazdığı iki əsəri XIII əsrdə ingilis alimi Roger 
Bacon və alman fi zik Witelo tərəfi ndən istifadə  
edilmişdir. XX əsrin danimarkalı alimi Sebas-
tian Voqla görə: “Roger Bacon Perspectiva 
əsərində Kindini perspektiv sahəsinin ustala-
rından birisi kimi tanıtmaqla qalmamış, həm 
Bacon, həm də digər fi zika alimləri Kindinin 
əsərlərindən sitat gətirmiş və bəhrələnmişlər”.

 
 Kindinin, “işığın sınması ilə görmə hadisəsi 

baş verir” tezisi, nəhayət, X əsrdə İbni Heysəm 
tərəfi ndən “Kitab əl-mənazir”(optik kitab) 
əsəri ilə  kamil formada ortaya qoyulmuşdur.
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Öncəki yazılarımda qələmə aldığım 
Osmanlı dövlətində yaşamış Gür-
cü əsilli sədrəzəm və irəli gələn 

şəxsiyyətlərin haqqındakı yazımı bu yazımla 
da davam etdirəcəyəm. Bu yazımın mövzusu 
99-cu Sədrəzəm olan Məhmət paşa haqqında 
olacaq.

Məhmət Paşa padşah IV Məhməd zama-
nında sədrəzəmlik etmiş olan Gürcü əsilli 
Osmanlı vəzirlərindəndir. Osmanlı sarayı-
nın Əndərun qismində təhsil aldı. Sarayda 
müxtəlif vəzifələrdə çalışdı. 1623-cü ildə 
Rumeli Bəylərbəyiliyinə gətirildi. İki il son-
ra isə vəzir oldu. 1627-ci ildə ise Şam valisi, 
davam edən illərdə də Diyarbəkir, Ərzurum  
və Hələb valiliyi vəzifələrində çalışdı. Sul-
tan IV Murad zamanında yəni 1634 –cü ildə 
isə Anadolu valiliyinə təyin edildi. 1636-cı 
ildə bu gün Gürcüstanın Axalçixe şəhərində 
olan Axısqa Qalasını təmir etdirdi. 

1651-ci ildə Siyavuş Paşanın yerinə 
sədrəzəm təyin olundu. Məhmət Paşa, 
sədrəzəmliyi zamanında özünə  rəqib ola 
biləcək bir çox dövlət adamını İstanbul-
dan uzaqlaşdırdı. Onu tənqid edənlərə 
isə  saqqalını dövlət işlərində ağartdığını 
söyləyərək özünü müdafi ə etdi və bərat qa-
zanmağa çalışdı. Ayrıca sədrəzəmliyi zama-
nında çox sayda insanı sürgünə gönderməsin 
səbəbi ilə, zamanının irəli gələnləri ona 
“Habbüs Səlatin” ləqqbini verdilər. Məhmət 
Paşa 1652- ci ildə sədrəzəmlikdən alındı 
və yerinə Tərxuncu Əhməd Paşa sədrəzəm 
təyin edildi. 

1662-ci ildə Kipr valisi vəzifəsində 
olarkən 113 yaşında vəfat edib. Otuz il Şam, 
Hələb, Diyarbəkir, Ərzurum kimi şəhərlərdə 

valilik etdikdən sonra təxminən 100 yaşın-
da sədrəzəm olub. Sədrəzamlikdən uzaq-
laşdırıldıqdan on il sonra vəfat edib. Bu on 
il ərzində on sədrəzəm dəyişikliyinə şahid 
olub.

Gürcü Məhməd Paşa, yumşaq xasiyyətli 
olub, padşahın yaxınlarının və dövlət 
nümayəndələrinin xətirlərini xoş tut-
muş, daha çox bəxşişlər vermiş, yeni 
vəzifələrə təyin etmiş və israfa getməkdən 
çəkinməmişdir. Sədrəzəmlik müddəti  
olan 233 gün, əbcəd hesabıyla “ Gürcü”  
kelməsinə təsadüfetməsi döneminde maraqlı 
bir tuyğunluq olaraq xarakterizə edilir. İm-
peratorluğun 99-cu Sədrəzəmi olan Məhmət 
Paşa, səkkiz ay iyirmi üç gün  sədrəzəmlik 
məqamında olmuşdur. 

Paşa, gəncliyində müharibə meydan-
larında cəsarəti ilə tanınıb. İxtiyarlığı 
səbəbiylə ona “qoca Gürcü Məhmət Paşa”  
da deyirdilər. 
Ərzurumda, tək minarəli, torpak örtülü 

bir camii inşa etdirdi. Ayrıca Ərzurumda 
Məhmət Paşanın bir bulağının da olduğu 
bildirilir.

Sadrazam Koca 
Mehmet Paшa

Zviad Koçalidze
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E
vimizin bir küncündə yerdən tavana qədər 
yığılmış yorğan-döşək  kolleksiyasını  hər 
dəfə görəndə nə qədər əhəmiyyətsiz olduğu-

nu düşünürdüm.

 Əhəmiyyətsiz olduğu qədər də evin vizual görün-

tüsünü pozur və olduğu otağı  daha da darısqal edirdi. 

Hər dəfə bu yükləri evdən çıxarıb, otağı daha maraqlı 

bir dizayna salacağıma söz verirdim, öz-özümə.  An-

caq bu, elə də asan həll ediləcək məsələ deyildi. Ota-

ğın böyük bir qismini işğal edən bu “yorğan-döşək 

yığını” anamın cehizliyi idi. Ona görə də bütün bunları 

dəyərsiz bir əşya kimi evdən çıxarıb atmaq ən azından 

anama qarşı hörmətsizlik kimi qarşılana bilərdi.

Bir gün cehizliyi haqqında düşündüklərimi bir yo-

lunu tapıb anama dedim. Məqsədimi izah edərkən bir 

tərəfdən də alternativ yollardan istifadə edib, daha yax-

şılarını, daha yenilərini alacağıma söz verdim. Anama 

izah etməyə çalışırdım ki, sənin bu yorğan-döşəklərin 

çox, ağır və zəhmət vericidir. Belə ki, hər il anam bütün 

bunları sökür, yunlarını yuyur, yenidən təmizləyir və 
səliqə ilə yığırdı. Məsələ haqqında özümü haqlı çıxara-

caq arqumentləri ortaya qoyaraq, yarım saat danışdım.

Anam məni səbirlə dinləyib bu cavabı verdi: 

“Oğlum, necə istəyirsən elə olsun, haqqında danış-
dığın əşyalar sizə narahatçılıq verirsə, istədiyinizi 

edə bilərsiz, ancaq evə qonaq gəldiyi zaman bəs nə 
edəcəyik?” Elə bil başımdan qaynar su tökdülər. Bir az 

da özümün haqlı olduğumu  düşünərək, “Qonaq? Biz 

bütün bu əziyyəti nə zamansa bizə qonaq gələcək deyə 
çəkirik? Qonaq gəlirsə gəlsin, ancaq qalmasın”, - deyə 
etirazımı bildirdim.

Anam sözlərinə davam etdi: “Oğlum, bizim dövrdə 
qızın əsas cehizi onun yorğan-döşəyi olardı. O, oğlanın 

evinə qədəm qoymadan əvvəl, evi qonaqlı-qaralı ol-

sun deyə onun cehizi olan yorğan-döşək oğlanın evinə 
aparılardı. Bundan sonra hamı əvvəlcə qızın gətirdiyi 

yorğan-döşəyin çoxluğuna baxardı. Bütün bunlar da 

insanların qohum-əqrəba münasibətlərinə verdikləri 
dəyəri göstərirdi.  Qısacası, bir ailənin dəyəri onun 

evinin qonaqlı-qaralı olması ilə ölçülürdü. İndi baş-
qasının evində gedib günlərlə qonaq qalan neçə nəfər 

var? Qonaq qalmaq niyyəti ilə getsəniz belə, yatmağa 

yer tapsanız da, üstünüzə örtəcək yorğan tapmayacaq-

lar. Bütün bunlar da cəmiyyətdə yadlaşmanın, uzaq-

laşmanın və insanlar arasındakı münasibətlərin pozul-

masının xəbərçisidir. Hər birimiz uşaq ikən günlərlə, 
həftələrlə, bəlkə də, aylarla dayımız, əmimiz, bibimiz, 

xalamızgildə qalmışıq. Onların uşaqları da bizim 

evlərin davamlı sakinləri olub. İndi qız uşaqları gəlin 

köçərkən onlara sadəcə ikinəfərlik sintifon yorğan-

döşək verilir. Adını da qoymuşuq “müasirlik”.   Ana-

lar deyir ki, qızım niyə görə hər il yun yuyub əziyyət 

çəkməlidir ki?! Bəlkə də, bir tərəfdən haqlıdırlar, ancaq 

onu düşünmək lazımdır ki, qonaqsız evlərdə daha çox 

söz-söhbət olur; təklik-tənhalıq daha çox yaşanır. Əgər 
sən qızına iki dəst yorğan-döşək vermisənsə, deməli, 
sənin qızının evində qalmaq şansın sıfıra bərabərdir.  Ya 

qalmayacaqsan, ya da otellərin tənha otaqlarında gün 

keçirəcəksən. İnsansız qalan insanlar öz tənhalıqlarını 

ev itləri, pişiklər və quşlarla ortadan qaldırmağa çalı-

şırlar. Bu qədər, oğlum, əgər sən də tək qalmaq, insan-

lardan uzaqlaşmaq istəyirsənsə, görüntüsü sizi narahat 

edən yorğan-döşəyi elə bu gün yox edə bilərsən”.

Həyatımın ən böyük dərsini aldım anamdan. Bu 

sözlərdən sonra fi krimdən vaz keçdim. Evimizdə 
hər zaman qonaqlara yer olması üçün həmin guşəni 

daha yaxşı mühafi zə edəcəyimə söz verdim. Kiçik 

evlərdə daha çox insanlarla yaşamağın böyük evlərdə 
insanlardan uzaq yaşamaqdan daha yaxşı olduğunu 

öyrənməliyik, əslində. Çünki bizi xoşbəxt edən əsas 

duyğulardan biri də ətrafımızdakı insanlardan aldı-

ğımız pozitiv enerjidir. İnsanlara güvənmək, onlara 

dəyər vermək bir gün özümüzə qayıdacaq sərmayədir. 

Yemək qazanımız boş olsa da, evimiz boş olmasın. Qo-

naqlı olan evin ruzisini Allah yetirər.

Eldar KƏRİMOV

BOШ(ALAN) evlяr

Anam məni səbirlə dinləyib bu cavabı verdi: 
“Oğlum, necə istəyirsən elə olsun, haqqında 
danışdığın əşyalar sizə narahatçılıq verirsə, 

istədiyinizi edə bilərsiz, ancaq evə qonaq 
gəldiyi zaman bəs nə edəcəyik?” Elə bil 
başımdan qaynar su tökdülər. Bir az da 

özümün haqlı olduğumu  düşünərək, “Qonaq? 
Biz bütün bu əziyyəti nə zamansa bizə qonaq 
gələcək deyə çəkirik? Qonaq gəlirsə gəlsin, 
ancaq qalmasın”, - deyə etirazımı bildirdim.
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Sevgili Peyğəmbərimiz (s.ə.s) məsciddə 
səhabələri ilə birgə oturmaqda idi. 
Birdən: “İndi içəri cənnətlik bir 

adam girəcək”, - dedi. Bir azdan 
sol əlində ayaqqabıları, saqqa-
lından dəstəmaz suyu dam-
cılayan, ənsardan bir nəfər 
içəri girdi.

 Ertəsi gün də Rəsulullah 
eyni sözləri təkrarladı və 
yenə eyni adam içəri gir-
di. Başqa bir gün bu hadisə 
bir daha təkrarlananda 
səhabələrdən Abdullahın içi-
ni maraq bürüdü. Bu işin sir-
rini, daha doğrusu cənnətlik 
müjdəsini almağın yolunu 
tapmalı idi.

 Həmin adamın yanına 
gedib dedi: “Atamla ağızlaş-
dım və - üç gün evə gəlməyəcəyəm, 
- deyə and içdim. Məni üç gün evində qo-
naq edə bilərsənmi?” Cənnətlik bir adam 
evinə gələn qonağa yox deyərmi, əlbəttə ki, 
xeyr. Abdullahın istəyini qəbul edib onu evinə 

apardı. Abdullah üç gecə o ənsarın evində qal-
dı. Onun hər bir hərəkətini diqqətlə izlədi ki, 

görəsən, o hansı fərqli əməl işləyir ki, 
Rəsulullah onu “cənnətlik” olaraq 

vəsf edir?! Gördüklərini daha 
sonra Abdullah özü belə nəql 
etmişdi: “Ənsardan o adamın 
evində üç gecə qaldım. Bi-
zim etdiyimizdən artıq heç 
bir əməlini görmədim. Yal-
nız yatağında bir böyründən 
o biri böyrü üstə çevriləndə 
zikr edir, təkbir gətirirdi”. 
Üç gün bitəndə Abdullah ev 
sahibi ilə sağollaşarkən on-
dan üzr istəyərək əslində nə 
üçün onun evində qonaq qal-
maq istədiyini, Rəsulullahdan 
cənnət müjdəsini almağın yo-

lunu axtardığını, amma onda heç 
bir fərqli əməl tapa bilmədiyini dedi. 

Ənsardan olan o bəxtəvər şəxs təbəssüm 
edib dedi: “Əməlim məndə gördüklərindən 
ibarətdir, bundan başqa gizli bir hərəkətim yox-
dur”. Abdullah ondan ayrılıb gedərkən arxadan 

Əziz SULTANOV

BÈHUDß BÈHUDß 
YARIØYARIØ

Əshab - Peyğəmbərin ən 
yaxın dostları, Quranda 

Allahın onlardan razı 
olduğu bildirilən və 

onların da Allahdan razı 
olduğu müjdələnən o 

pak, təmiz, zirvə nəsil bu 
yolda, cənnətə daha tez 

girmə yarışında bir-biri ilə 
yarışırdı.

 Bir-birini qısqanmadan, 
paxıllıq etmədən, xainlik 

etmədən...
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səslənib çağırdı və bütün bildiklərini bölüşmək, 
cənnətə gedən yolda addımlamaq istəyən hər 
kəsə yardımçı olmaq istəyi və həyəcanı ilə bun-
ları əlavə etdi: “Bəli, əməllərim gördüklərindən 
ibarətdir. Amma məndə bir xasiyyət də var – 
ürəyimdə heç bir müsəlmana qarşı əsla pis bir 
niyyət və ya paxıllıq yoxdur”. Bu sözləri ilə, 
əslində, hansı əməlinin ona cənnəti qazandır-
dığını bilmədiyi üçün içində olan hər şeyi açıb 
tökməyə çalışır, “bəlkə kiminsə qurtuluşuna 
səbəb olaram” deyərək öz qurtuluşuna can atır-
dı...
Əshab - Peyğəmbərin ən yaxın dostları, Qu-

randa Allahın onlardan razı olduğu bildirilən və 
onların da Allahdan razı olduğu müjdələnən o 
pak, təmiz, zirvə nəsil bu yolda, cənnətə daha 
tez girmə yarışında bir-biri ilə yarışırdı. Bir-
birini qısqanmadan, paxıllıq etmədən, xainlik 
etmədən...

Biz də müsəlmanıq. Hər günü əvvəlki 
günündən daha yaxşı olmayan günümüz dünya-
sında gözlər var ki, daha çox mal-mülk sevda-
sının işıltılı parıltısına zillənmiş, bütün gücünü 

bu yarışda bir addım daha irəli getmək üçün 
səfərbər etmiş vəziyyətdədir. Bir tərəfdən iq-
tisadi sıxıntılar, digər tərəfdən heç kimdən is-
tehlak yarışında geri qalmamaq həyəcanı... Bu 
adrenalinə saf ürək dözərmi?!

Dünya gündəmi elə bir dalana sürüklənib ki, 
bir səhər “üçüncü dünya müharibəsi başlayıb” 
deyə bir xəbər yayılsa, Allah qorusun, heç kim 
bunu təəccüblə, heyrətlə qarşılamaz. Hər gün 
eşidilən partlayış xəbərləri, çox yaxınımızda, 
Orta Şərqdə yaşanan “elan olunmamış dünya 
müharibəsi” və yurdlarından didərgin salınmış 
milyonlarla ailənin faciəli həyat hekayələri bu 
dəhşəti bizim üçün sanki adi bir hala çevirib. 
Görəsən, neçə ailə qaçqın çadırında, nəm tor-
pağın üstündə, yemək bişirməyə çalışdıqları 
balaca qaz balonunun alovuna əllərini uzada-
raq istisinə qızınmağa çalışır? Neçə ailənin o 
qazanında ət qaynayır, dolma, küftəbozbaş bi-
şir?! “Onlardan bizə nə, bizim halımız onlar-
dan çox da fərqli deyil” deməyin ha, nə badə..! 
Məqsədim onların halına baxaraq öz halımıza 
şükür edək, demək deyil. Mənim diqqət çəkmək 
istədiyim məsələ başqadır. Biz ki müsəlmanıq. 
Öldükdən sonra Allahın bizi dirildərək “bü-
tün nemətlərdən” hesaba çəkəcəyini bilirik. 
Ailəmizdən də hesaba çəkiləcəyik; uşaqları-
mızın, xanımımızın, qohumlarımızın, qonum-
qonşumuzun ehtiyaclarının nə qədərini qarşıla-
ya bildik, nə qədər kömək etdik deyə də hesaba 
çəkiləcəyik. Biz də, - Ya Rəbbi, verdiklərindən 
bu qədər, bu qədər sənin rizan üçün xərclədik, 
- deyə biləcəyimiz qədər çalışmaq, qazanmaq 
məcburiyyətindəyik, elə deyilmi? Bəs o gün, 
- Suriyada bu qədər adam acından qırılarkən, 
İraqda bu qədər yetim ac-susuz yollara düşüb el-
aləmə əl açarkən, nə bilim, Myanmada bu qədər 
evsiz-yurdsuz ailə qətliamdan qaçaraq yaşamaq 
ümidi ilə meşələrə, dağlara sığınarkən verdi-
yim bol nemətlərdən onlar üçün nə xərclədin, 
- deyə soruşulsa, nə deyərik? Boş yerə deyil ki, 
kasıblar zənginlərdən əvvəl cənnətə daxil ola-
caqlar, həm də neçə yüz il əvvəl... Bax o günün 
sıxıntısını, bu ağır sualların vəbalını yüklənmək 
bahasına hələ də var-dövlət yığaraq çoxaltmaq 
və dönə-dönə onu sayaraq iftixar etmək yarışın-
da ilk sıralardan geridə qalmamaq üçün ömür 
nemətimizi bihudə xəyallarla xərcləyiriksə, Al-
lah köməyimiz olsun..!

Biz də müsəlmanıq. Hər günü 
əvvəlki günündən daha yaxşı 

olmayan günümüz dünyasında 
gözlər var ki, daha çox mal-mülk 

sevdasının işıltılı parıltısına 
zillənmiş, bütün gücünü bu 

yarışda bir addım daha irəli 
getmək üçün səfərbər etmiş 
vəziyyətdədir. Bir tərəfdən 

iqtisadi sıxıntılar, digər tərəfdən 
heç kimdən istehlak yarışında 
geri qalmamaq həyəcanı... Bu 
adrenalinə saf ürək dözərmi?!
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Uca Allah buyurur: “İnsanların 
haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) 
yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət 

içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz 
döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər 
uzaq olsa da,

 Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. 
Fani dünyaya, şan şöhrətə olan meyl, varlan-
maq  həvəsi insanların başını elə qatmışdır ki, 
qiyamət günü barəsində əsla fikirləşmirlər)” 
(əl-Ənbiya 1)

Hər şeyin bir başlanğıcı, bir də sonu var. 
Heç bir şey əbədi və daimi deyildir, yalnız 
Uca Yaradandan başqa, əbədilik  yalnız Allaha 
məxsusdur. Eləcə də üzərində yaşadığımız bu 
fani dünya... Bu dünyanın da mütləq bir sonu 
vardır. Dünyanın sona çatması hadisəsinə 
Qiyamət deyilir. Qiyamətin mütləq olacağına 
sadəcə Qurani-Kərimdə deyil, eyni zamanda 
digər səmavi kitablarda və peyğəmbərlərin 
sözlərində də rast gəlmək mümkündür. Bu 
da onu göstərir ki, Qiyamət mütləq olacaqdır. 
Mövzumuz Qiyamətin olub-olmayacağını, ya-
xud da nə zaman olacağını müzakirə etmək de-

yil. Əsas məqsədimiz sizlərə Allah Rəsulunun 
(s.ə.s) on dörd əsr bundan əvvəl dediyi qiyamət 
əlamətlərinin bir-biri ardınca günümüzdə  or-
taya çıxmasına diqqət çəkməkdir. Beləliklə, 
gəlin hədisi-şəriflərdə qeyd olunan bir neçə 
qiyamət əlamətinə nəzər salaq:

Rəsulullah (s.ə.s) bir gün: “Gənclərinizin 
günaha bulaşdığı, qadınlarınızın yollarını  az-
dığı zaman halınız necə olacaq?” - demişdi. 
Yanındakılar heyrətlə: “Ey Allahın Rəsulu, yəni 
belə bir zaman  gələcək?” - deyə soruşdular. O 
da: “Bəli, gələcək, hətta daha betəri olacaq!” 
- buyurdu və davam etdi: “Əmri bil-marufu 
(xeyirli və faydalı işlərə çağırmaq vəzifəsini)  
etmədiyiniz, nəhyi anil-münkəri  (günah və 
haramlardan çəkindirmək vəzifəsini) tərk et-
diyiniz vaxt halınız necə olacaq?” Yanında-
kılar heyrətlə: “Yəni bu da olacaq?” - deyə 
soruşdular.“Bəli, hətta daha betəri!” – deyə 
buyurdu və davam etdi: “Münkəri əmr edib, 
yaxşı işlər görməyi qadağan etdiyiniz  zaman 
halınız necə olacaq?” Yanında olanlar daha 
da heyrətə düşərək: “Ey Allahın Rəsulu, bu 
mütləq olacaq?” - deyə soruşdular. “Bəli, 

Aqil ƏLİYEV
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hətta daha betəri!” - deyə buyurdu və davam 
etdi: “Yaxşı və xeyirli işləri çirkin, çirkin və 
günah işləri də gözəl qəbul etdiyiniz  zaman 
halınız necə olacaq?” Səhabələr yenə: “Ey 
Allahın Rəsulu! Bu mütləq olacaqmı?” - deyə 
soruşdular. “Bəli, olacaqdır!”- deyə buyurdu.  
(Heysəmi, Məcməuz-Zəvaid, VII 281)

Həqiqətən də bu gün hədisdə qeyd olu-
nan hallar hər bir toplumda mövcuddur. Son 
illərdə qiyamət əlamətlərini xatırladan hal-
lar daha da artmış və artmağa da davam 
etməkdədir. Gənclərin hələ kiçik yaşların-
dan zərərli vərdişlərə bulaşmaları, zinakar-
lığın, əxlaqsızlığın və bunun da nəticəsində 
namus üstündə qətl hadisələrinin, namus 
cinayətlərinin çoxalması bütün bunlara əyani 
misallardır. Qadınların geyim-kecimində həddi 
aşmaları, ədəbli, əxlaqlı geyinməyə çalışanla-
ra geridəqalmışlıq gözüylə baxılması, inkişaf 
və inteqrasiya adına heç bir senzura və qayda 
qoymadan avropa xalqlarının adət-ənənələri, 
geyim-kecimləri, televiziya proqramlarının 
cəmiyyətimizə, toplumumuza və evlərimizə  
oğrun-oğrun  daxil olması da Allah Rəsulunun 
(s.ə.s) nə qədər haqlı və doğru buyurduğunu 
göstərməkdədir.

Başqa bir hədisi isə Əbu Hüreyrə (r.a) belə  
rəvayət edir: Rəsulullah  (s.ə.s) yanındakı ca-
maata söhbət edərkən bir adam gələrək, - “Ey 
Allahın Rəsulu! Qiyamət nə zaman qopacaq?” 
- deyə soruşdu. Allah Rəsulu (s.ə.s) söhbətinə 
davam etdi və sözlərini bitirdikdən sonra: 
“Sual verən haradadır?” - dedi. Sual verən 
adam:  “Buradayam, ey Allahın Rəsulu!” - 
dedi. Allah Rəsulu (s.ə.s):  “Əmanət hədər 
edildiyi vaxt Qiyaməti gözləyin!” - buyurdu. 
Adam: “Əmanət necə hədər edilir?” - deyə 
soruşdu. Allah Rəsulu (s.ə.s):  “İşlər  layiq 
olmayana veriləndə (əmanət hədər edilmiş 

olar), o zaman Qiyaməti gözləyin!” - buyurdu. 
(Buxari, Elm 2, Riqaq 35)

Çox təəssüf hissi ilə deyə bilərik ki, tutdu-
ğu vəzifəsindən, yerinə yetirdiyi öhdəliyindən  
lazımi şəkildə istifadə edən insan sayı çox 
azdır. Əlindəki imkanları bir əmanət bilərək 
insanlara xidmət etmək ruhu, yaradılmışlara 
mərhəmətlə yanaşmaq hissi çox təəssüf ki, gün 
keçdikcə daha da azalmaqda, bu kimi gözəl 
duyğuların yerini maddiyyat və dünya sevgisi 
almaqdadır. Beləliklə də Allahın ona əmanət 
olaraq verdiyi imkanlar və səlahiyyətlər 
hədər olmaqdadır. Sanki qiyaməti öz əlimizlə 
gündən-günə yaxına çəkirik. Bəs qiyamətə nə 
hazırlamışıq?

Həqiqətən də bu gün hədisdə qeyd 
olunan hallar hər bir toplumda 
mövcuddur. Son illərdə qiyamət 

əlamətlərini xatırladan hallar daha 
da artmış və artmağa da davam 
etməkdədir. Gənclərin hələ kiçik 

yaşlarından zərərli vərdişlərə 
bulaşmaları, zinakarlığın, 
əxlaqsızlığın və bunun da 

nəticəsində namus üstündə qətl 
hadisələrinin, namus cinayətlərinin 

çoxalması bütün bunlara əyani 
misallardır. Qadınların geyim-

kecimində həddi aşmaları, ədəbli, 
əxlaqlı geyinməyə çalışanlara 

geridəqalmışlıq gözüylə baxılması, 
inkişaf və inteqrasiya adına heç 
bir senzura və qayda qoymadan 

avropa xalqlarının adət-ənənələri, 
geyim-kecimləri, televiziya 

proqramlarının cəmiyyətimizə, 
toplumumuza və evlərimizə  

oğrun-oğrun  daxil olması da 
Allah Rəsulunun (s.ə.s) nə qədər 

haqlı və doğru buyurduğunu 
göstərməkdədir.
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S
ual: Şəfaət nə deməkdir? Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s) şəfaəti necə ola-
caqdır?

Cavab: Şəfaət kəlməsi lüğətdə “bir şəxsin 
bağışlanması üçün onun adına əfv istəmək, 
maddi və ya mənəvi bir imkana nail olmaq 
üçün səlahiyyətli şəxsə vasitəçilik etmək” 
mənasına gəlir. Dini terminologiyada isə 
“axirətdə günahkar bir möminin bağışlanma-
sı və ya yüksək dərəcələrə çatması üçün Allah 
dərgahında dərəcəsi yüksək olan birinin ona 
dua etməsi, bağışlama istəməsi” mənasına 
gəlir. Əvvəla qeyd edək ki, şübhəsiz, şəfaətin 
ən mühüm şərti müsəlman olmaqdır. Allahı və 
axirəti inkar edən inkarçılara və münafiqlərə 
(ər-Rum, 12-13), Allaha şərik qoşan müşriklər 
(əz-Züxrüf, 86) və əhli-kitaba (əl-Bəqərə, 
123) nə şəfaət, nə də şəfaətçilərin şəfaətinin 
xeyri olacaqdır (əl-Müddəssir, 48). Odur ki, 
şəfaət ediləcək və günahlarının bağışlanması 
istəniləcək şəxs ilahi lütfə layiq olmalıdır. Gü-
nahkarlar şəfaətə etibar edərək saleh əməlləri 
tərk etməməlidirlər (əl-Bəqərə, 254). Çünki 
axirətdə vasitəçilik Allahın icazəsinə bağlıdır. 
Qurani-Kərimdə yer alan “...şəfaətin olmadı-
ğı” (əl-Bəqərə, 48; əl-Bəqərə, 254) ifadəsindən 
yola çıxaraq, əgər bunu məhdudlaşdıran və 
şərh edən nəslər olmasaydı, “axirətdə hər 
hansı vasitəçiliyin və şəfaətin olmayacağı” 
nəticəsi çıxarılardı. Lakin bu ayədən dərhal 
sonra gələn ayədə “yalnız Allahın izni ilə 
şəfaətin ola biləcəyi” (əl-Bəqərə, 255) vurğu-
lanmışdır.

Alimlər axirətdə şəfaətin mümkün olduğu-
nu, günahkar bəndələrə peyğəmbərlər və Allah 
dərgahında dərəcəsi yüksək olan digər seçkin 
insanlar tərəfindən (Buxari, Tövhid, 24; Müs-

lim, İman, 302) şəfaət edilə biləcəyi fikrini 
müdafiə etmişlər. Çünki bir çox ayədə Allahın 
izni ilə olacaq bəzi istisnalardan bəhs olunur:

“Rəhmandan əhd almış kəslər istisna ol-
maqla, qalanları şəfaət etməyə qadir olmaz-
lar”. (Məryəm, 87)

“Allah onların öndəkilərini də, arxaların-
dakını da (nə etdiklərini və nə edəcəklərini) 
bilir. Onlar yalnız onun razı olduğu kəslərdən 
ötrü şəfaət edə bilər və onun heybətindən 
qorxarlar”. (əl-Ənbiya, 28)

“Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, 
onların şəfaəti Allahın istədiyi və razı oldu-
ğu kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda 
verməz”. (ən-Nəcm, 26)

“Onun hüzurunda izin verdiyi kimsələr 
istisna olmaqla, heç kəsin şəfaəti fayda 
verməz”. (əs-Səbə, 23)

“O gün Rəhmanın izin verdiyi və söz da-
nışmağına razı olduğu kəslərdən başqa heç 
kimin şəfaəti fayda verməz”. (Taha, 109)

Anar Qurbanov
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Yuxarıda qeyd edilən ayələrdən axirətdə 
şəfaətin mümkün olduğu açıq-aydın başa 

düşülsə də, bunun olduqca məhdud olduğu və 
insanların şəfaətə arxayın olmadan özlərinin 

xilas olmaları üçün səy göstərməli olduqları 

ortaya çıxır. Çünki şəfaət axirət həyatı üçün 

qeyd-şərtsiz deyil, Uca Allah tərəfindən bəzi 

şərtlərə bağlanmışdır. Odur ki, insana düşən 

vəzifə vaxt itirmədən dərhal tövhid əqidəsini 

mənimsəmək, Allaha qulluq vəzifələrini 

yerinə yetirmək, əxlaqını düzəldib günahların-

dan tövbə etməkdir.

Sual: Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) şəfaəti necə 
olacaqdır?

 

Cavab: Müxtəlif rəvayətlərdə bildirildiyinə 
görə, Uca Allahın izni ilə şəfaət etmə səlahiyyəti 
verilənlərin başında Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 

gəlir. Məhşərdə bütün insanlar həyəcan və iz-

tirab içində olduqları bir vaxtda haqq-hesabın 

sürətli olması üçün Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ya-

nına gedərək ondan şəfaət istəyəcəklər. Bunun 

müqabilində Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ümumi 

və əhatəli bir şəfaəti olacaqdır. Bir rəvayətdən 

öyrəndiyimizə görə, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) hər 
bir peyğəmbərin özünəməxsus və qəbul olunan 

bir duasının olduğunu və onunla dua etdiyini, 

onun isə bu duasını axirətdə ümmətinə şəfaət 
etmək üçün edəcəyini bildirmişdir (Buxari, 

Dəəvat, 1; Müslim, İman, 86). Buna “şəfaəti-
üzma/böyük şəfaət” adı verilir. Sözü gedən bu 

şəfaət səlahiyyəti barəsində Qurani-Kərimdə 
“məqami-mahmud/təriflənən məqam” adı 

ilə məlumat verilir. Əbu Hüreyrədən nəql 

edildiyinə görə, “(Ya Rəsulum!) Gecənin 

bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə 
(təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin 

səni bəyənilib təriflənən bir məqama (axirətdə 
ən böyük şəfaət məqamına) yüksəltsin” 

(əl-İsra, 79) ayəsindəki “məqami-mahmud” 

Hz. Peyğəmbərdən soruşulmuş, o da: “Bu, 

şəfaətdir!” – deyə cavablandırmışdır (Tirmizi, 

Təfsir, 17). Hədislərdə həm Hz. Peyğəmbərin 

(s.ə.s) ümmətinin günahkarlarına, həm də digər 
peyğəmbərlərin öz ümmətlərinə şəfaət etmə 
haqları olduğundan bəhs edilir (Buxari, Təfsir, 

18). Peyğəmbərlərdən başqa alimlər, şəhidlər 
(İbn Macə, Zöhd, 37) və Qurani-Kərim (onu 

oxuyanlara) şəfaət edəcəkdir (Müslim, Müsafi-

run, 252). Həmçinin kiçik yaşda, həddi-büluğa 

çatmadan vəfat edən uşaqların ata-analarına 

şəfaət edəcəkləri ilə bağlı hədislər də vardır. 

(Buxari, Cənaz, 6, 91; Müslim, Birr, 153)

Nəticə etibarilə, Uca Allahın şəfaət etmək 

üçün icazə verdiyi kəslər axirətdə günahkar 

olan iman sahiblərinə, məhdud şərtlər altında 

olsa da, şəfaət edəcəklər. İnsanın əsil qurtuluşu 

başda iman olmaqla, saleh əməllərə yönəlməsi 

və ilahi əmr və qadağalara tabe olmasına 

bağlıdır. Çünki şəfaətə nail ola bilmək üçün 

müəyyən qədər qulluq mərhələsinə çatmaq 

lazımdır. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) son nəfəsini 

verdiyi əsnada: “Qızım Fatimə və bibim 

Səfiyyə, sabah Allahın hüzuruna çıxmaq üçün 

yaxşı işlər görməklə məşğul olun! Bilin ki, mən 

sizi Allahın əzabından xilas edə bilmərəm!” 

(Buxari, Vəsaya, 11, Təfsir, 2) - deyərək etdiyi 

tənbeh heç vaxt unudulmamalıdır.  

“Rəhmandan əhd almış kəslər is-
tisna olmaqla, qalanları şəfaət etməyə 

qadir olmazlar”. (Məryəm, 87)
“Allah onların öndəkilərini də, ar-

xalarındakını da (nə etdiklərini və nə 
edəcəklərini) bilir. Onlar yalnız onun 
razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə 

bilər və onun heybətindən qorxarlar”. 
(əl-Ənbiya, 28)

“Göylərdə neçə-neçə mələklər var-
dır ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi 
və razı olduğu kimsələrdən başqa heç 

kəsə heç bir fayda verməz”.
 (ən-Nəcm, 26)
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Ramiz MƏMMƏDOV

YARDIM ЯLИ
İslam dini yardımlaşma dinidir. Dün-

yada heç bir din və sistem onun qədər 
bu məsələyə diqqət göstərməmişdir. 

İnsanların istər maddi, istər fiziki, istərsə də 
mənəvi baxımdan olsun, bir-birilərindən fərqli 
olması ilk baxışda ədalətsizlik  kimi görünsə 
də, əslində bütün bunlar insanlar arasında 
sosial münasibətlərin qurulmasında ən əsas 
səbəblərdəndir.

 Bu barədə Allah-Təala belə buyurur: 
“Biz dünya həyatında onların dolanışıqları-
nı aralarında bölüşdürdük. Bir-birilərinə iş 
gördürsünlər deyə, bəzilərinin dərəcələrini 
digərlərindən üstün etdik”. (əz-Zuxruf 32)

            Bu bir həqiqətdir ki, bu dünyada yaşa-
yan hər kəsin kiməsə ehtiyacı vardır. Fəhlənin 
pul qazanması üçün varlıya ehtiyacı olduğu 
kimi, həmin varlının da işini gördürməsi üçün 
hansısa fəhləyə ehtiyacı var. Ya da xəstənin onu 
müalicə edəcək həkimə ehtiyacı varsa, həkim 
də xəstəni müalicə etməsi üçün dərmanlara, ya 
da əməliyyat edəcəksə, əməliyyat alətlərinə, 
dolayısı ilə onları düzəldən insanlara möhtac-
dır.
İnsanların bir-birilərinə olan bu ehtiyacı 

onların arasında yardımlaşmağa zəmin ya-
radır. Bu, ictimai həyatın təbii bir parçasıdır. 
Həm başqaları ilə birgə yaşamaq, həm də yar-
dıma möhtac olmamaq mümkün deyil. Bunun 
üçün İslam dini bu mövzunu maddi və mənəvi 
həyatımızı əhatə edəcək formada hər yönü ilə 
ələ almış və dini-əxlaqi baxımdan vacib say-
mışdır. Qurani-Kərimdə belə buyurulmaqda-
dır: “Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda 
bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə 
və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olma-
yın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli 
cəza verəndir”. (əl-Maidə 2)

            Tarix boyu insan oğlunun meydana 
gətirdiyi hər bir sistemin və ya bu sahədə əsərlər 
ortaya qoymuş böyük mütəfəkkirlərin   mal-
mülk haqqında da müəyyən fikirləri olmuş-
dur. Məsələn, kapitalist sistem  malın fərdlərə, 
kommunist  sistem isə dövlətə aid olduğunu 

iddia edir. İslamda isə malın və mülkün sahibi-
nin yalnız Allah olduğu bildirilir. Qurani-Kərim 
zəngin bir insanın özününkü zənn etdiyi ma-
lında imkansızların da haqqının olduğunu bizə 
xəbər verir. Yəni varlı kasıba yardım edərkən 
qətiyyən ona minnət qoya bilməz.  Hətta bu-
nunla əlaqəli olaraq Allah-Təala xoş bir sözün 
yaxşılıq edib sonradan minnət qoymaqdan daha 
fəzilətli bir əməl olduğunu bildirir. (əl-Bəqərə 
263)

Dinimiz bütün müsəlmanları qardaş 
elan edir; bir müsəlman özü üçün istədiyini 
müsəlman qardaşı üçün də istəməsə, o, əsl 
müsəlman ola bilməz. Buna  əlavə olaraq  İs-
lam dini yardımlaşmağı əmr etməklə qalmamış, 
bunun üsulunu da bildirmişdir. Hz. Peyğəmbər: 
“Sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir” bu-
yurmuşdur. Yəni, sədəqə elə verilməlidir ki, 
alan adam onu kimin verdiyini bilməməlidir. 
Belə olanda yardım olunan insan utanmamış, 
qüruru incinməmiş olacaq. Dinimizin bu zərif 
düşüncəsinin nəticəsidir ki, İslam mədəniyyət 
tarixində sədəqə daşlarına rast gəlirik.  Sədəqə 
vermək istəyən kimsə axşam hava qaralanda 
gizlicə gələr, bu sədəqə daşına sədəqəsini qo-
yardı. İmkanı olmayan kimsələr də sədəqə da-
şına qoyulan puldan  ehtiyacı nisbətində alardı.

Yuxarıdakı izahlara görə  maddi və mənəvi 
imkanlarımızın əsl sahibi biz yox, Allah-
Təaladır.  Bundan əlavə, İslam dini infaq olunan 
malın azalmayacağını, əksinə, bərəkətlənəcəyini 
xəbər verərək insanları daha çox yardımlaşma-
ğa təşviq edir. Bəqərə surəsinin 261-ci ayəsində 
Allahın rizasına uyğun istifadə olunan malın 
yeddi yüz misli ilə bərəkətlənəcəyi bildirilir.  Bu 
da Rəbbimizin biz insanlara başqa bir lütfüdür.

Heç bir mədəniyyət İslam dini qədər insa-
na, ümumiyyətlə, canlıya  qiymət verməmiş, 
onun qayğısına qalmamışdır. Heyvanların eh-
tiyaclarını qarşılamaq üçün belə vəqflər qu-
rulmuşdur. Sadəcə olaraq, biz müsəlmanlar 
öz mədəniyyətimizdən xəbərsizik. Yoxsa 
cəmiyyətimizdə nə bir ac insan qalardı, nə də 
sahibsiz bir xəstə.
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