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Əziz oxucular! 
Yenə isti bir yay günündə sizinlə görüşə gəldik. Hava-

lar isti keçsə də dərgimizi siz dəyərlilərimizə zamanında 
çatdırmaq üçün böyük bir həvəslə çalışdıq. Çünki sizinlə 
görüşmək, söhbətləşmək bizlərə dinclik verir. Dərgimizi 
oxuduğunuzda biz sizinlə söhbətləşmiş hiss edirik. 

Dəyərli oxucular!
Bu sayımızda da iyul və avqust aylarında baş vermiş 

bəzi əhəmiyyətli hadisələrlə, və önəm daşıyan günlərlə 
görüşünüzə gəldik. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də sizləri 
maraqlandıra, sizin üçün əhəmiyyətli olan mövzulara yer 
verməyə çalışdıq. Bildiyiniz kimi ötən il qardaş və qonşu 
ölkə olan Türkiyədə xaincəsinə düşünülmüş bir çevriliş 
cəhdi həyata keçirilməyə çalışıldı və müvəffəq olunmadı. 
Çünki bu xainlərin qarşısında müzəffər türk xalqı dururdu.
çünki onların qarşısında milli iradə dururdu. Bu igid vətən 
oğulları, vətən qızları tanklara, qırıcılara, silahlara qarşı ya-
lın əllə, qabarıq və qürurlu sinəylə çıxmışdılar. 

Bizlər də bu hadisələrə qeydsiz qala bilmədik. Bu olayla-
rın ildönümünü anmaq məqsədiylə mövzuyla əlaqəli bir neçə 
yazı hazırladıq. Həmçinin günümüzün əsas problemlərindən 
olan ekoloji təmizliyə diqqət çəkmək istədik. 

Sevgili oxucular!
Dərgimizin bu sayında sizin görüşünüzə “15 İYUL TÜRK 

MİLLƏTİNİN CƏSARƏT DASTANIDIR.”, “MİLLİ BİR-
LİK VƏ BƏRABƏRLİYİN BİRLƏŞDİYİ GÜN – 15 İYUL”, 
“15 İYUL HADİSƏSİ TARİXDƏ MİSLİ GÖRÜLMƏYƏN  
HADİSƏDİR.” kimi Türkiyədəki çevrilişə cəhdlə bağlı ya-
zılarla birlikdə  vətənimizdə 9 il ğncə baş vermiş 8 avqust 
hadisələrini xatırladan  “AVQUST HADİSƏLƏRİ VƏ GÜR-
CÜSTAN” başlıqlı yazıyla gəldik. 

Həmçinin bu sayımızda “TƏMİZ DÜNYA-SAĞ-
LAM CƏMİYYƏT”, “TƏMİZ HAVA, YOXSA TƏMİZ 
CƏMİYYƏT?”, “MİZANI POZMAYIN”, “İSLAMDA 
TƏMİZLİK”, “ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI İNSAN-
LIĞI QORUMAQLA MÜMKÜNDÜR”, “ƏTRAF MÜ-
HİT, EKOLOGİYA VƏ İSLAM BÜTÜNLÜYÜ”, “TERROR 
MƏZLUMLARI” başlıqlı məqalələri də oxuya biləcəksiniz. 
Ənənəvi olaraq davam etdirdiyimiz kimi bu sayda da 

dəyərli ustadımız Osman Nuri Topbaş əfəndinin qələmindən 
“HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Həzrət Mövlana 
q.s -3” silsilə yazısını sizlərə təqdim edirik.  
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Türkiyənin ən qanlı terror hücumunun 
üzərindən 1 il keçdi. Türkiyə bu bir 
il içərisində dözümlülüyünü, sağalma 

qabiliyyətini, gücünü sübut etdi. Aradan ötən bir 
ilin hesabatını götmək və gələcəyə baxmaq çox 
əhəmiyyətlidir. 

Hər şeydən öncə nə ilə qarşı-qarşıya qaldı-
ğımızı xatırlamaq lazımdır. O gecə yaşadıqla-
rımız Türk ordusunun içinə sızmış, özünü “ka-
inatın imamı”olaraq görən bir məczuba bağlı 
olan xainlərin Türk dövlətinə qarşı hücumuy-
du. Öz milli parlamentini bombalayan, terror 
təşkilatlarıyla mübarizəmizdə ön cəbhədə vu-
ruşan xüsusi təyinatlı polis hərəkatı qərargahını 
yerlə bir edən, silahsız vətəndaşların üzərinə 
tanklar yeridən, döyüş təyyarələrindən və dö-
yüş vertolyotlarından atəş açan canilərlə qarşı-
qarşıya qaldıq. Tariximiz boyu bu cür vəhşilik 
görməmişdik. Bu terror qruplaşması 250 
vətəndaşımızı öldürdü, 2000 vətəndaşımızı ya-
raladı. 

Geriyə baxdığımızda bu ürək parçalayan 
hadisədən iki qurur vəsiləsi ortaya çıxdı. 

Birincisi: Türk xalqının cəsarəti və 
qərarlılığıdır. Cəmiyyətin və siyasi sahənin hər 

bölümündən olan vətəndaşlarımız üsyançılara 
qarşı küçələrə axışdılar. Televiziya kanallarımız 
üsyançıların təhdidlərinə, təzyiqlərinə məhəl 
qoymadan yayınlarına davam etdilər. Türk 
milləti bir bütün oldu. 
İkincisi:  Türk milləti bütün dünyaya demok-

ratiyaya sahib çıxdığını və çıxacağını göstərdi. 
Xalqım, Türkiyəyə silahlı qruplaşmaların de-
yil, sadəcə demokratik yolla hakimiyyətə gələn 
hökumətlərin və milli iradənin hakim olacağını 
ortaya qoydu. Ən güclü hökumət demokratik 
hökumətdir. Bu çətin demokratiya imtahanından 
üzümüzün ağı ilə çıxdıq. 

Ancaq, o gecə nəvəmin bütün saf duyğular-
la soruşduğu sual zehnimdən və zehinlərdən 
silinməyəcək: “Baba bunlar bizim əsgərlərimiz 
deyilmi?”  Həqiqətən də  necə bir zehniyyət 
bir insanın öz təşkilatlarına, öz simvollarına, 
öz liderlərinə bu şəkildə vəhşicəsinə hücum 
etməsinə imkan verir?

Cavabı qarşı-qarşıya qaldığımız xəyanət qrup-
laşmasının təbiətində mövcuddur. O gecə bir te-
ologiya professoru vasitəsiylə usyançıların başı 
olan Fətullah Güləndən gələn əmrləri kor-koranə 
yerinə yetirən bir usyan qruplaşması ilə qarşı-
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qarşıyaydıq. Mərkəz olaraq istifadə etdikləri 
əsgəri üstə FETÖ-yə aid bir şirkətin idarəçisi ilə 
təşkilatın işlətdiyi bir məktəbin üzdəki sahibinin 
qarşısında əsgər salamı verən, Türk əsgərinin 
min illik şanlı keçmişindən nəsibini almamış bir 
xəyanət şəbəkəsindən bəhs edirik.

Hökumətimiz əsasən Fətullah Gülənin 

gerçək üzünü 15 İyuldan əvvəl anlamış və 
hərəkətə keçmişdi. Bu quruluşun dövlət içindəki 
nümayəndələrini ortaya çıxara bilmək üçün səy 
göstərirdik.  Bunda  da əhəmiyyətli bir mərhələyə 
çatmışdıq. Ancaq 15 İyul çevrilişə cəhd 
təşəbbüsü, qarşı-qarşıya olduğumuz təhdidin 
təxminlərimizin çox üstündə, çox daha dərin və 
həyati olduğunu acı bir şəkildə ortaya qoydu.  
Fətullah Gülənin  40 il boyunca Türk dövlətini 
ələ keçirmək üçün qurduğu hiylənin böyüklüyü 
ortaya çıxdı. FETÖ mənsubları Fətullah Gülənin 
təlimatı istiqamətində, "kimsəyə varlıqlarını 
hiss etdirmədən sistemin incə damarları içində 
hərəkət etmişdilər" və mərhələ-mərhələ bədənin 
həyati orqanlarını ələ keçirən bir virusun gətirib 
çıxardığı infeksiya kimi az qala "bütün güc 
mərkəzlərinə" çatmışdılar. 15 İyulu izləyən bir 
il boyunca əhatəli administrativ, cəzalı və hüqu-
qi təhqiqatlar icra edildi. Çevriliş təşəbbüsünü 
planlayan və tətbiq edən bu quruluşa dair çox 
geniş tapıntılara nail olundu.

Əlimizdəki tapıntılar bunu göstərir: Başın-

da Fətullah Gülənin olduğu  azğın, ezoterik bir 

inanc sistemi meydana gətirmiş bir quruluşla 

qarşı-qarşıyayıq.  Təşkilatın məktəbləri və yurd-

ları beyin yuma və xadim yığma mərkəzləri 
funksiyası daşımışdır. Buralarda yetişən və 
"Məsih" olaraq gördükləri başçılarına sədaqətlə 
bağlı olan təşkilat üzvlərinin dövlət təşkilatlarına 

sızmaları təmin edilmişdir. Beləcə, təşkilatın 

məqsədləri istiqamətində hər cür qeyri qanuni və 
qeyri əxlaqi hərəkəti sorğulamadan reallaşdıra 
biləcək insanlar, kritik mövqelərə gəlmişlər. Bu 
şəxslər, cəmiyyət personalı imtahanlarında üsul-
suzluq, qeyri-qanuni dinləmə, şantaj və saxta id-
dialar kimi hiylələr təşkil etmişlər. Xeyir dərnəyi 
və vəqf adı altına qurulan cəmiyyətlər vasitəsilə 
təşkilata maliyyə qaynaqları təmin edilmişdir. 
Böyük holdinqlər və banklar yoluyla milyard-
larla dollarlıq pul oyunları təmizə çıxarılmış-
dır. Təşkilatın media ayağı isə bir təbliğat aləti 
funksiyasını boynuna götürmüşdür. Hüceyrə 
tərzi çalışan, bir-birlərini kod adlarıyla tanıyan, 
öz aralarında xəbərləşmək üçün şifrəli tətbiqlər 
icad edən, üzvlərinə kəşfi yyata qarşı çıxma 
yolları və mənsubiyyətlərini gizləmə taktikala-
rı öyrədən bir "təhsil hərəkatı" ola bilərmi? Bu 
yeni nəsil terror təşkilatı,  özlərindən olmayan-
ları yox etmək üçün istisnasız hər üsulu istifadə 
etmiş və bu surətlə yalnız iqtidarı deyil Türkiyə 
cümhuriyyəti Dövlətini öz azğın əməlləri 
istiqamətində ələ keçirməyə çalışmışdır. Türk 
millətinin 15 İyul günü məğlubiyyətə uğratdığı 
elə bu azğın və təhlükəli əməldir.

Aldığımız tədbirlərlə, təşkilatın Türkiyədəki 

ana onurğasını çökdürdüyümüzü söyləyə 
bilərəm. Ancaq təhdid Türkiyəylə məhdud de-

yil. Təşkilatın bir çox ölkədə Türkiyədəkinə 
bənzər təşkilatlanmaları mövcuddur. Bunlar 

indi başqa dövlətlərin içərisində xəyanət to-

xumları əkməyə davam edirlər. Həyatda qalmaq 

üçün bu dəfə daha da fəal şəkildə qlobal plan-

da iqtisadi və siyasi nüfuz arxasındadırlar. Bü-

tün dostlarımızı bu vəsiləylə yenidən xəbərdar 

etmək istəyirəm.
Türk milləti demokratiyanın asan qazanılma-

yan ancaq uğruna həyatını belə verəcək qədər 
qiymətli bir varlıq olduğunu bütün dünyaya 
göstərmişdir. Bizə düşən ilk vəzifə bir daha 
əsla bənzər bir təhdidlə qarşı-qarşıya qalmaya-
caq şəkildə lazımi tədbirləri almaqdir. Bu çətin 
zamanı konstitusiya nizamnaməsi içərisində 
icra etmək üçün maksimum səy göstəririk. Son 
təhlildə Türk demokratiyasına qarşı gəlinmiş 
və demokratiyamız qazanmışdır. Bu səbəblə, 
məqsədimiz də səyimiz də demokratiyanı bun-
dan sonra ən etibarlı zirvələrə, ən nümunəvi 
nöqtələrə daşımaq üçün lazımi addımları za-
manla atmaq olacaqdır.

Xalqım, Türkiyəyə silahlı qruplaşmaların 

deyil, sadəcə demokratik yolla 

hakimiyyətə gələn hökumətlərin və 
milli iradənin hakim olacağını ortaya 

qoydu. Ən güclü hökumət demokratik 

hökumətdir. Bu çətin demokratiya 

imtahanından üzümüzün ağı ilə çıxdıq.
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2016-cı ildə Türkiyədə baş verən 15 İyul hadisələrinin ildönümü başa 
çatdı. Şəhidlərə Allahdan rəhmət, qazilərə sağlam ömür diləyirik. 

15 İyul əsgər geyimli terroristlərin iqtidarı ələ keçirmək, ölkəni və 
milləti bölmək məqsədiylə üst təbəqədəki bəzi rütbəlilərində dəstəyi ilə 
həyata keçirilən çevriliş cəhdinin tarixidir. Çevriliş cəhdi Türkiyə üzərində 
əməli olan terror təşkilatları və dövlətlər tərəfindən açıq və ya gizli olaraq 
dəstəklənmişdir.

Çevrilişçilər Türk Silahlı Qüvvələrinə aid olan hər cür silahı istifadə 
etməkdən belə çəkinməmiş, silahsız xalqın üzərinə atəş açmışlar. Bu 
insanlar ailələrinə, yaxınlarına ən əsası da vətənə xəyanət etməkdən heç 
çəkinməmişlər. Ölümü gözünün qabağına alaraq xəyanətkarlara canlarını 
sipər edən qəhrəman Türk xalqı 249 şəhid və 2183 qazi verərək çevrilişi 
basdırmışdır. 

15 İyul 2016-cı ildən başlayaraq bir ay demokratiya keşiyində duran 
xalq, yeni bir çevriliş cəhdinə qarşı hazırlıqlı olduğunu və ucunda ölüm 
olsa belə vətənini qoruyacağını bütün dünyaya sübut etdi. Bu şanlı müdafiə 
qarşısında qarışıqlığa düşən Türkiyənin düşmənləri, çevrilişdə iştirak edən 
xainləri qorumaq üçün ölkələrinin qapılarını onlara açdılar, ölkələrində 
onlara Türkiyə əleyhinə fəaliyyət göstərmələrinə şərait yaradaraq icazə 
verdilər. 
Əslində 15 İyul şübhəsiz ki, Türkiyə üçün olduğu qədər də, dünya üçün 

də çox əhəmiyyətli bir tarixdir. Çünki bu günə qədər bir çox dövlətlərdə 
bu cür hadisələr baş vermiş olsa da, millət tankların və silahların qarşısına 
çıxsa da 15 iyulda olduğu kimi çevriliş cəhdini önləməyə müvəffəq ola 
bilməmişdir. Bu da Türk millətinin bir daha nə qədər yenilməz, vətənpərvər 
bir millət olduğunun sübutudur. 

O gecə xalq prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çağırışı ilə küçələrə axın 
etdi və vətəni, milləti parçalanmaqdan qurtardı. 15 İyul Türk millətinin 
cəsarət dastanıdır. Döyüş təyyarələrinin bombalarına, tanklara qarşı milli 
iradə nümayiş etdirən və vətənini heç bir silahı olmadan qoruyan millətin 
15 iyulda çevrilişçilərə qarşı qazandığı zəfəri qeyd etmək ən təbii haqqıdır.

           CßSARßT DASTANIDIR       CßSARßT DASTANIDIR
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BИRLЯШDИYИ BИRLЯШDИYИ 

 GЦN –        ИYUL   

15 
iyul Türkiyənin dastan 
yazdığı bir gündür. Milli 
Mübarizə dövründən bu 
yana millət qüvvətini və 
gücünü təkrar göstərdiyi 

günlərdən bir gündür. Bütünlüklə, dil, din, irq 
və cinsiyyət ayrı-seçkiliyi olmadan tək bayraq 
altında toplanan insanların bir işğala qarşı 
sonuna qədər müqavimətini təmsil edən bir 
gündür.

Yalın əllə ağır silahlara qarşı verilən 
mübarizənin, qorxusuz və amansız nümunələrini 
özündə birləşdirən  Türkiyə Tarixinin ən 
böyük dönüş nöqtələrindən biri olan, millətin 
mükəmməl və möhtəşəm bir müqavimətlə 
böyük bir güclə vətənini və dövlətini qoruduğu 
bir gündür.

15 İyul, bir işğal cəhdinə qarşı millətin yalı     
əllə silahları əritdiyi, tankları əzdiyi bir gündür. 
Tankların insanları əzdiyi bir gün olaraq izah 

edilməsi səhvdir. 15 İyulda Türk vətəndaşı 
işğalçı xainlərin əlinə keçirilmiş tankları 
əzmişdir.

Türkiyə Dastanı olaraq 15 İyul, milli birlik 
və bərabərliyin can və mal bahasına birlikdə 
olmanın, köməkləşmənin və həmrəyliyin 
döyüş şərtlərində bütün dünyaya göstərildiyi 
bir tarixdir. Bütün dünya cəmiyyətlərinə 
və dövlətlərinə dərs verən bir müqavimət 
hərəkətidir.

Ey dünya xalqları bir müqavimət 
edəcəksinizsə və zülmə baş qaldırıb hərəkətə 
keçəcəksinizsə işdə 15 İyul günü böyük Türkiyə 
Müqavimət Hərəkəti olaraq bütün üfüqi və 
şaquli xəttləriylə qarşınızda dayanmaqdadır.

15 İyul, vətənimizin bölünməz 
bütünlüyünün, millətimizin əzm və qərarının 
təyin etdiyi bir gün olaraq tarixə qızıl hərflərlə 
keçmişdir. Biz öldük, biz əzildik, biz yaralandıq 
amma uşaqlarımız və vətənimiz möhkəmdir.
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T
ürkiyə, hərbi çevrilişlərin acı 
nəticələrini çox yaxşı bilir. 12 
Sentyabr 1980-ci il çevrilişi 
sonrası 650 min adam nəzarətə 
alındı, işgəncə görən yüzlərlə 

adam öldü, 1 milyon 683 min adam qeydə 
alındı, 517 adam ölüm cəzasına məhkum 
edildi, bunlardan 50-si edam edildi... Çilidə 
çevriliş edərək iqtidarı ələ keçirən Pinoçe-
tin 17 il davam edən dikdəsi 30 min adamı 
işgəncədən keçirdi, ölüm əsgərləri ölkəni 
gəzərək müxalifl əri mühakimə etdi, öldürdü 
və ya həbs etdi. Əsgəri rəhbərlik, çoxu sosia-
list olan 3 minə yaxın müxalifi  öldürdü, 1000  
adam itgin düşdü... 

Malidə 2012- ci ildəki hərbi çevrilişdən 
sonra 15 min əsgər öldürüldü, 2 milyon-
dan çoxu ölkədən qaçdı... Sisinin  Misirdəki 
çevrilişində 6 mindən çox Misirli öldü, Mu-
hammed Mursi daxil 20 mindən çox insan həbs 
olundu, yüzlərlə adam ölüm cəzasına məhkum 
edildi... çevrilişlər həyatları parçalayarkən 
ölkələri təkləşdirdi, iqtisadiyyatları çökdür-
dü. Türk xalqı 15 İyuldakı çevriliş cəhdinə 

böyük cəsarətlə, canı bahasına müqavimət 
göstərərkən bir mənada gələcəyini də qurtardı.

15 İyul gecəsi yaşanan FETÖ/PDY-çi 
terroristlərin çevriliş cəhdi; xəyanətin şiddətinə 
qarşı bir millətin inanılmaz müqavimətiylə 
tarixə keçdi. Çevrilişlər  və çevrilişə cəhdlər 
tarixində vətəndaşların üzərinə tankların yeri-
dildiyi, çevrilişə qarşı çıxanların qətl edildiyi, 
parlament binalarına zərər verildiyi, dövlət 
binalarına  hücum edildiyi, cəmiyyət, təşkilat 
və quruluşların binalarının yandırılıb yıxıldığı 
görülmüşdü. Hətta ən müasir döyüş təyyarələri 
və vertolyotların istifadə edildiyi belə oldu. 
Amma hamısı bir gecədə yaşanmamışdı; bu 
bir ilk idi. 

BİR MƏCLİS BİNASI İLK DƏFƏ 
F-16larla BOMBALANDI

Millətin iradəsinin simvolu olan par-
lament binaları çevriliş cəhdləri sırasında 

ИYUL HADИSЯSИИYUL HADИSЯSИ
  TARИXDЯ MИSLИ   TARИXDЯ MИSLИ 

GЮRЦLMЯYЯN HADИSЯDИRGЮRЦLMЯYЯN HADИSЯDИR

15
Malidə 2012- ci ildəki hərbi çevrilişdən 

sonra 15 min əsgər öldürüldü, 2 
milyondan çoxu ölkədən qaçdı... Sisinin  

Misirdəki çevrilişində 6 mindən çox 
Misirli öldü, Muhammed Mursi daxil 20 
mindən çox insan həbs olundu, yüzlərlə 
adam ölüm cəzasına məhkum edildi... 

çevrilişlər həyatları parçalayarkən 
ölkələri təkləşdirdi, iqtisadiyyatları 

çökdürdü. Türk xalqı 15 İyuldakı çevriliş 
cəhdinə böyük cəsarətlə, canı bahasına 

müqavimət göstərərkən bir mənada 
gələcəyini də qurtardı.

Rəsul Süleymanov
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üsyançılar tərəfi ndən ilk tutlan yerlər ol-
muşdur, amma üsyançıların havadan bom-
bardmanla məclis binalarına zərər verdiyi 
görülməmişdir! 15 İyul çevriliş cəhdinin 
dəhşət verici mənzərələrindən biri, Türkiyə 
Böyük Millət Məclisi binasının, içində iqtidar-
dan və müxalifətdən olan  millət vəkillərinin,  
nazirlərin binada olarkən havadan bombalan-
ması idi. Televiziyalar canlı yayımdaykən re-
allaşdırılan hücumun tarixdə bənzəri çox azdır. 
Almaniyanın paytaxtı Berlində 1933- cü ildə 
məclis binasının mühasirəyə alınması bu na-
dir hücumlardan biridir. Məclisin Adolf Hitler 
tərəfdarlarının tərəfi ndən Nazi diktatorluğunu 
möhkəmləndirmək  üçün yandırıldığı həmişə 
iddia edilir. Hitler sonunda bu məqsədinə çatsa 
da tarixçilər Reiçstaqın Hollandiyalı kommu-
nist Marinus van der Lubbe tərəfi ndən yandı-
rıldığı yönündə həmfi kirdirlər.

HAVA QÜVVƏLƏRİ BU SIXLIQDA 
İSTİFADƏ EDİLMƏDİ

Məclis binasının bombalanmasının isə tək 
nümunəsi var. Amma bu bir hərbi çevriliş de-
yil vətəndaş çevrilişi cəhdində yaşandı. Rusi-

yada 1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin çöküşünü 
tətikləyən son Sovet lideri Mixail Qorbaçova 
qarşı başladılan çevriliş cəhdini, "Ağ Ev" ola-
raq adlandırılan məclis binası önündəki tank-
lara çıxaraq maneə törədən Boris Yeltsin, daha 
sonra eyni binanın top atəşinə tutulmasını 
şəxsən əmr edəcəkdi: Rusiyanın 1993-cü ildə 
yaşadığı konstitusiya böhranında səlahiyyəti 
olmadığı halda məclisi ləğv edən Dövlət Baş-
çısı Boris Yeltsin, məclisin onu vəzifədən 
uzaqlaşdırdığını açıqlayınca tankları məclis 
binası önünə yığıb atəş əmri verdi. Sosia-
list inqilabdan sonra Moskvadakı bu ən qan-
lı hadisədə rəsmi qaynaqlara görə 187 adam 
öldü, 437 adam da yaralandı. 

Tarixdə, əsgəri çevrilişlər və çevriliş 
cəhdlərində hava qüvvələrinə aid təyyarə 
və vertolyotların istifadə edildiyinə də rast 
gəlindi. Ancaq heç birində bu döyüş maşınları 
Türkiyədə 15 İyulu 16 İyula bağlayan gecə ya-
şanan qanlı çevriliş təşəbbüsündəki qədər sıx 
şəkildə istifadə edilməmişdir. Çilidə 1973-cü 
ildə Sosialist Salvador Alyendeyə qarşı ABŞ 
dəstəkli General Avqusto Pinoçet tərəfi ndən 
təşkil edilən hərbi çevrilişdə, hava qüvvələrinin 
2 reaktivi paytaxt Santiaqodakı prezident sara-
yını Alyendedə içindəykən bombalamış və Al-
lendenin onlarla qoruması ölmüşdü. Hücum-
dan sonra binanı mühasirəyən alan əsgərlər 
Alyendenin cəsədini də tapmış ancaq dövlət 
başçısının intihar etdiyi aydın olmuşdu. 

Döyüş təyyarələri Əfqanıstanda 1978-ci 
ildə Dövlət Başçısı Məhəmməd Davud Xana 
qarşı edilən çevrilişdə də rol oynamışdı. Pay-
taxt Qabildəki prezident Sarayında Davud Xan 
üsyana şəxsən silahıyla müqavimət göstərmiş, 

Tarixdə, əsgəri çevrilişlər və çevriliş 
cəhdlərində hava qüvvələrinə aid təyyarə 

və vertolyotların istifadə edildiyinə 
də rast gəlindi. Ancaq heç birində bu 
döyüş maşınları Türkiyədə 15 İyulu 

16 İyula bağlayan gecə yaşanan qanlı 
çevriliş təşəbbüsündəki qədər sıx şəkildə 

istifadə edilməmişdir. Çilidə 1973-
cü ildə Sosialist Salvador Alyendeyə 
qarşı ABŞ dəstəkli General Avqusto 

Pinoçet tərəfindən təşkil edilən hərbi 
çevrilişdə, hava qüvvələrinin 2 reaktivi 
paytaxt Santiaqodakı prezident sarayını 
Alyendedə içindəykən bombalamış və 
Allendenin onlarla qoruması ölmüşdü. 
Hücumdan sonra binanı mühasirəyən 
alan əsgərlər Alyendenin cəsədini də 

tapmış ancaq dövlət başçısının intihar 
etdiyi aydın olmuşdu.
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gecə vaxtı özünə 6 təyyarəylə hücum təşkil 
edilmişdi. Çevrilişin Kreml tərəfi ndən plan-
landığı isə ertəsi il Sovet tankları Əfqanıstanı 
işğal etdiyində aydın olmuşdur. 

XALQIN BƏNZƏRSİZ MÜQAVİMƏTİ

Türk millətinin 15 İyuldakı çevriliş cəhdinə 
qarşı dirənmələrinin də tarixdə bənzəri yox-
dur. Vətəndaşların 1989-cu ildə Pekindəki 
tələbə hərəkatını ordunun yatırtmasına maneə 
törətmək üçün tankların qarşısında dayandığı, 
Pinocet zərbəsində olduğu kimi zirehli konvoy 
vasitələrinin keçişini əngəlləməyə çalışdıqları 
görüldü. Çevriliş  reallaşdıqdan sonra, dərhal 
bütün Latın Amerika üsyanlarında yaşandı-
ğı kimi kütləvi göstərişlər, müqavimətlər və 
üsyançıların qırğınlarına rast gəlindi. Ancaq 
Türkiyədəki kimi çevriliş cəhdinin başlan-
ğıcından etibarən tankların qışlalardan çıx-
masına əngəl törədilməsi, körpü və yolları 
kəsən əsgərlərin atəş təhdidinə baxmayaraq 
müqavimət göstərilməsi kimi hadisələrin də 
dünya tarixində çox bənzəri yoxdur. Məsələn 
Argentinada da Juan Perona qarşı təşkil edilən 
hərbi çevriliştəşkil olunarkən paytaxt Bue-
nos Airesin Plaza da Mayo Meydanında top-

lanan Peron tərəfdarları, təyyarələr və döyüş 
gəmiləri tərəfi ndən bombalanmış, 300-dən çox 
adam həyatını itirmişdi. 

Digər yandan Bolivyada 1979-cu ildə 
General Alberto Natuş Busç, çevriliş təşkil 
etdikdən 11 gün sonra ölkə hüdudlarında eti-
raz nümayişlərini basdıra bilmək üçün əsgər 
və polisə atəş açma əmri vermiş, 500-dən 
çox adamın ölümünə gətirib çıxarmışdı. Ya-
xın tarixdə yaşanan daha faciəvi bir qırğın 
isə yaddaşlarda canlılığını qoruyur. Misirin 
ilk seçilmiş prezidenti Məhəmməd Mursini 3 
İyul 2013-cü ildə hakimiyyətdən endirən  Ge-
neral Abdulfəttah əs Sisi, çevriliş əleyhdarı 
nümayişləri qanla basdırmışdı. Bunlardan ən 
qanlısı 14 Avqust 2013-də yaşanan Rabiyə qır-
ğını idi. Paytaxt Qahirənin Rabiyə Adəviyyə 
Meydanında çadırlarını qurub günlərlə de-
mokratiya nümayişi edən çevriliş əleyhdarları, 
polis və əsgər tərəfi ndən qətl edildi. Rəsmi 
rəqəmlərə görə 638, İnsan Haqqları Müşahidə 
Təşkilatına görə 817, Misirli müxalifl ərə görə 
isə 1000-dən çox adam həyatını itirdi. 3 gün 
sonra küçələrdə tankları dayandırmağa çalışan 
aktivistlərə də mərhəmətsizcə atəş açıldı...
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15 İyulda xaincəsinə təşkil edilmiş çev-
riliş cəhdinin birinci ildönümü vəsiləsiylə 
Türkiyənin Tifl isdəki Səfi rliyində anım 
mərasimi təşkil edilib. Mərasimədə Tifl isdə 
yaşayan Türk iş adamları, Gürcütanın 
dövlət nümayəndələri, cəmiyyət və təşkilat 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Bu vəsiləylə, 15 İyulda həyatını itirən de-
mokratiya şəhidləri bir dəfə daha rəhmət 
və minnətlə xatırlanıb, onlara olan sonsuz 
təşəkkür və müstəqillik borcu dilə gətirilib. 

TЦRKİYЯNİN TİFLİSDЯKİ 
SЯFİRLİYİNDЯ ANIM MЯRASİMİ TЯŞKİL EDİLİB

İyulun 15-də Tbilisi Cümə Məscidində bir 
il bundan əvvəl Türkiyədə baş vermiş çevriliş 
cəhdinin qarşısının alınmasında canlarından 
keçən şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir 
keçirilib. Tədbiri Tifl is Cümə Məscidinin ima-
mı Ramil Hüseyinəliyev açıb, mərasimə qa-
tılanları salamlayaraq, sözü II Kosalı İslam 
Mədrəsəsinin müdiri Natiq Əliyevə verdi. 
Natiq Əliyevin müqəddəs Qurandan oxuduğu 
surələrlə tədbir davam edib. Bundan sonra Bü-
tün Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Müf-

tisi Hacı Yasin Əliyev çıxış edərək, 15 İyul 
gecəsi Vətən uğrunda həlak olanların şəhidlik 
məqamına yüksəldiyini

dilə gətirdi. Daha sonra mərasim şəhidlərin 
adına Süleyman Çələbinin Mövludi-Şərif ki-
tabından oxunan mövludla davam etdirildi. 
BGMİ-nin Kvemo Kartli müftisi Etibar Emi-
nov da öz çıxışında Türkiyə dövlətinin

bütövlüyü uğrunda şəhid olanları rəhmətlə 
yad edərək, onların xalqın xatirəsində əbədi

yaşayacağını dilə gətirdi. Türkiyənin 
Diyanət İşləri Başqanlığının Tifl is din işləri 
müşaviri Nəbi Gümüş də öz

çıxışında 15 İyul hadisələrinin ölkə tari-
xinin ən parlaq səhifələrindən biri olduğu-
nu, bu hadisələrin gedişində həlak olanların 
isə şəhidlik zirvəsinə ucaldığını vurğuladı. 
Türkiyə Respublikasının Gürcüstandakı səfi ri 
Zeki Levent Gümrükçü çıxışında 15 İyul 
hadisələri gedişində türk xalqının öz dövlətinin 
keşiyində durduğunu, ölkəni daxili və xarici 
güclərin parçalamaq cəhdindən xilas etdiyini 
bildirdi

TBİLİSİDЯ 15 İYUL ŞЯHİDLЯRİ YAD EDİLDİ
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UĞURDAN

AVQUST HADİSªLªRİ
 Vª GÜRCÜSTAN

Vətəni bir millətin yuvası, evinin 
damı olaraq adlandıra bilərik. Dam-
sız necə ki, bir ev olmazsa eyni 

şəkildə vətənsiz bir millətdə düşünülə bilməz. 
Vətən, bir millətin bir xalqın üzərində yaşadığı 
torpağa verilən addır. Vətən biz insanlar üçün 
çox qiymətli və əhəmiyyətli olmalıdır.

Dünyada çox sayda millət və onların da 
vətənləri vardır ki, hər ölkənin torpağı çox cid-
di mübarizələr nəticəsində qazanılmışdır. Bir 
çox insan vətən torpağı uğrunda həyatını itir-
miş, bir çoxu insan yaralanmış qan tökmüşdür. 

Vətəni qorumaq hər kəsin başlıca 
vəzifələrindən biri olmalıdır. Tarixə baxıldı-
ğında böyüklərimiz, babalarımız verdikləri 
mübarizələr sayəsində vətən torpaqlarını qo-
rumuş, millətinin dağılmasının, bölünməsinin 
qarşısını almışdır. Vətən demək insanların evi 
deməkdir, yuvası deməkdir.

Vətəni qorumaq yalnız vətən torpaqlarını 
qorumaqla yox həm də o vətənin millətinin 
mədəniyyətinə, ənənəsinə sahib çıxmaqla 
olur. Vətən torpaqlarının yox olması demək 
bu ənənə və mədəniyyətlərin də eyni zamanda 
yox olması deməkdir. Bu səbəblə vətən tor-
paqlarını sevməmiz və qorumamız prioritetli 
hədəfi miz olmalıdır. 

08 avqust 2008-ci il hadisələri deyə xatırla-
nan Gürcüstan – Rusiya müharibəsi də məhz 
vətəni qorumaq məqsədi daşıyırdı. Bu səbəblə 
də Gürcüstan hökuməti və Gürcüstan xalqı 
qanunən Gürcüstan torpaqları olan ancaq Ru-
siya tərəfi ndən işğal edilmiş Cənubi Osetiya 
və Abxaziyanın qaytarılmasını 2008-ci ildə 

bir daha tələb edirdi. Rusiya isə bu istəklərin 
əksini edərək Cənubi Osetiya və Abxaziyada 
əhalinin çoxuna Rusiya pasportları verdi. Gür-
cüstan Cənubi Osetiyadakı gürcü kəndlərinə öz 
dəstəyini artırmağa başladı, müdafi ə xərclərini 
daha da çoxaltdı. Aprel ayında Rusiya separat-
çı rejimlərlə qeyri-rəsmi əlaqələr quraraq Ab-
xaziyaya əlavə qüvvələr göndərdi, Gürcüstanı 
hücuma hazırlaşmaqda ittiham etdi. İyul ayın-
da isə Rusiya qırıcıları qısa müddətə Cənubi 
Osetiyadan Gürcüstanın hava sərhədinə soxul-
dular.
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Müharibə Gürcüstan əsgərləri ilə Osseti-
ya separatçıları arasında Sxinvali münaqişəsi 
zəmnində Rus əsgərlərinin əli ilə başlamışdır. 
Osetiya qəsəbələrinin bir sıra davamlı artil-
leriya bombardmanından sonra Gürcüstan 
avqustun 7-dən etibarən bir neçə gün ərzində 
Sxinvalini ələ keçirmək üçün hərbi əməliyyat 
başlatdı. Bölgədə sülhməramlılıq vəzifəsini 
yerinə yetirən Rusiya ertəsi gün əsgərlərini, 
kütləvi və ağır silah avadanlıqlarını gürcülərin 
hücumuna qarşı olaraq Sxinvali bölgəsinə da-
şıdı. Paralel olaraq, Rusiya Gürcüstanın digər 
bölgələrinə də hava bombardımanına başladı. 
Ruslar və Osetiyalılar ən böyük və həlledici 
hərbi aksiya olan Tsxinvali ilə mübarizədə 
gürcülərlə birlikdə üç il mübarizə apardı-
lar. Rusiya gəmiləri Gürcüstanın Qara dəniz 
sahillərini blokadaya aldı və hava qoşunlarını 
və paraşütləri Qərbi Gürcüstana yeritdi. 

Avqustun 9-da Rusiya və Abxaziya qoşun-
ları Kodori dərəsində başqa bir cəbhə açdılar 
və Qərbi Gürcüstanı da işğal etdilər. Beş gün 
davam edən ağır döyüşdən sonra Gürcüstan 
əsgərləri Sxinvali və Abxaziyadan çıxarıldılar. 
Ruslar Poti və Qori şəhərlərini, eləcə də digər 
sahələri işğal etdilər.

AB sədri olan Fransa Prezidentinin 
vasitəçiliyi ilə, münaqişə tərəfl əri avqustun 
12-də, Avqustun 15-də və Rusiyada  Avqus-
tun 16-da imzalanmış atəşkəs razılaşmasına 
gəldilər. Avqustun 12-də Rusiya Prezidenti 
Dmitri Medvedyev atəşkəs razılaşmasına imza 
atdı, ancaq hərbi əməliyyatlar dayandırılmadı. 
Müqavilənin imzalanmasından sonra Rusiya 
Samegrelo və Shida Kartli bölgələrindən qo-
şunlarının çoxunu geri çəkdi. Ancaq Abxa-
ziya və Cənubi Osetiya sərhədləri boyunca, 
Poti, Senaki və Perevidə müşahidə vəzifələrini 
yerinə yetirən tampon bölgələr yaratdı.

Avqustun 26-da Rusiya Cənubi Osetiya 
və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Rusi-
ya Gürcüstanda qalan əsgərlərinin çıxışını 8 
oktyabr tarixində tamamladı, lakin Rusiya 
qoşunları Abxaziyada və Cənubi Osetiyada 
(müharibədən əvvəl Gürcüstanın nəzarətində 
olan bölgələr daxil olmaqla) 2009-cu ilə qədər 
qaldı. Hər iki münaqişə zonasında müharibə 
başa çatdıqdan bir neçə ay sonra bir sıra 
hadisələr baş vermişdir. 2009-cu ildən bu yana 
müharibə iştirakçıları arasında münasibətlər 
gərgin olaraq qalır.

Bu müharibədən artıq 9 il ötür. Bizlər də bu 
müharibədə canından keçən vətən oğullarını 
minnətlə yad edirik.

V
яtяni qorumaq yalnыz vяtяn 

torpaqlarыnы qorumaqla 

yox hяm dя o vяtяnin 

millяtinin mяdяniyyяtinя, яnяnяsinя 

sahib чыxmaqla olur. Vяtяn torpaqlarыnыn 

yox olmasы demяk bu яnяnя vя 

mяdяniyyяtlяrin dя eyni zamanda yox 

olmasы demяkdir. Bu sяbяblя vяtяn 

torpaqlarыnы sevmяmiz vя qorumamыz 

prioritetli hяdяfimiz olmalыdыr.
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Uşaqların şəxsiyyətləri do-
ğuşdan hətta ana bətnindən 
etibarən şəkillənməyə başlayır. 

0-6 yaş bu dövrün ən sürətli olduğu bir 
müddətdir. Müəyyən bir yaşdan sonra insa-
nı dəyişdirmək artıq çox çətin olur. Çünki, 
bir insan uşaqlığında nəyi öyrənirsə yaş-
landığında da bu xüsusiyyətləri sərgiləyir. 
Təmizlik deyilincə; iç və xari-
ci təmizlik yəni maddi və 
mənəvi təmizlik ağıla 
gəlir. Uşaqlıqdan etibarən 
alışılan və həyat boyu da-
vam edən bir vərdişdir 
təmizlik. Uşaqlar, təmizlik 
vərdişlərinə alışdırılarkən, 
ətrafındakı insanlardan da 
təsirlənirlər. Əgər nümunə 
götürdüyü kəslər nizam-
intizama və təmizliyə 
lazımınca əhəmiyyət 
verirlərsə, uşaqda da bu 
vərdişlər müsbət istiqamətdə 
inkişaf edir. Təmizlik, və qaydalara 

uyma vərdişinin ilk öyrənildiyi yer ailədir. 
Ailədəki fərdlərin təmizliyə verdikləri 
əhəmiyyət ölçüsündə uşaqda təmizlik 
vərdişi inkişaf edir. Ailədə təmizliyə çox 
əhəmiyyət verilmirsə, uşaq da təmizliyə la-
zım olan əhəmiyyəti verməyəcək. Təmizlik 
vərdişinin verildiyi bir başqa təşkilat isə 
məktəblərdir. Əgər məktəbdə müəllimlər, 

təmizliyin əhəmiyyətini uşağa 
başa salırlarsa, bu vərdiş in-

kişaf edər. Təmizlik vərdişi 
inkişaf edən bir uşaq ni-
zamlı olar. 

Təmizlik vərdişi, fərdin 
həm bədən sağlamlığı həm 
də ictimai həyata uyğunlaş-
ması üçün lazımlıdır. Ətraf 
çirkliliyi isə daha çox insan-
ların düşüncəsizcə hərəkət 
etmələri nəticəsində orta-
ya çıxır. Təbiətdə yalnız 
biz insanların yaşamadı-
ğını düşünərək ətrafımızı 

əlimizdən gəldiyi qədər təmiz 

Hacı Bəkiroğlu

TЯMИZ DЦNYA - SAЬLAM 
CЯMИYYЯT CЯMИYYЯT 

Z
amanımızda təmiz havada yaşamaq 
bir az da çətindir. Çünki zavod və 

fabriklərin eləcə də avtomobil və nəqliyyatların 
buraxdığı qazlar ekologiyanı tamamən 
yararsız hala gətirir. Süni olaraq yetişdirilən 
meyvə və tərəvəzlər isə insan həyatına 
vurduğu zərər qədər təbiətə də təsir edir. İslam 
dini maddi təmizliyin yanında adamın mənəvi 
təmizliyinə yəni iç təmizliyinə (qəlb təmizliyinə) də 
böyük əhəmiyyət verməkdədir.

amanımızda 
bir az da çə

fabriklərin eləcə də av
buraxdığı qazlar 
yararsız hala gətirir.
meyvə və tərəvəzlə
vurduğu zərər qədər t
dini maddi təmizliyin
təmizliyinə yəni iç təmiz
böyük əhəmiyyət ver
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tutmalıyıq. Beləcə gələcəyə yaxşı bir həyat 
buraxmış olarıq. Ətraf təmizliyi indiki vaxt-
da çox əhəmiyyət qazanmış bir problemdir. 
Evlərə ayaqqabı ilə girmək ətraf təmizliyini 
maraqlandıran bir xüsusdur. Çöldə hər növ 
pislik və mikrobları tapdalayaraq evə gələn 
bir kimsənin ayaqqabıları ilə evə girməsi, 
gətirdiyi toz və mikrobların, evdəki istiliklə 
birləşərək havaya təsir etdiyinin bununla 
da  evdəkilərin nəfəsinə və yeməklərinə bu-
laşdığını söyləməyə məncə ehtiyac yoxdur. 
Evdən çıxarılan zibillər də ətraf təmizliyi 
mövzusunda maraq oyadır. Bələdiyyələr 
bu cür xidmətləri göstərsələr də  ictimai bir 
vətəndaş olaraq bizə düşən vəzifəni yerinə 
gətirməli və bu mövzuda onlara köməkçi 
olmalıyıq. Bir kimsə "fi lan etmir mən niyə 
edim" dəməməlidir. Başqaları etməsə belə 
sən üzərinə düşən vəzifəni yerinə gətirmək 
məcburiyyətindəsən. İctimaiyyətə xidmət 
edən quruluşların da təmizliyə diqqət etməsi 
lazımdır. Yolların, nəqliyyat vasitəsilərinin 
və dövlət binalarının təmizliyi kimi. Texniki 

imkanlar bu qədər irəli bir səviyyədə olma-
sına baxmayaraq şəhəriçi və şəhərlərarası 
avtobus və qatarların, otellərin təmizliyi 
istənilən səviyyədə olmadığını səyahət 
edənlər açıqca gördükləri üçün bu mövzu 
üzərində çox durmaq istəmirəm. Ancaq,  
bu vəziyyət  turizm baxımından da böyük 
əhəmiyyət daşımaqdadır. 

Zamanımızda təmiz havada yaşamaq bir 
az da çətindir. Çünki zavod və fabriklərin 
eləcə də avtomobil və nəqliyyatların burax-
dığı qazlar ekologiyanı tamamən yararsız 
hala gətirir. Süni olaraq yetişdirilən meyvə 
və tərəvəzlər isə insan həyatına vurduğu 
zərər qədər təbiətə də təsir edir. 
İslam dini maddi təmizliyin yanında ada-

mın mənəvi təmizliyinə yəni iç təmizliyinə 
(qəlb təmizliyinə) də böyük əhəmiyyət 
verməkdədir. Bu təmizlik; adamın insan 
olmasına maneə törədən ehtiras, həsəd, 
qürur və s. Kimi pis duyğulardan özünü 
təmizləməsiylə təmin edilir. Qısacası bu 
təmizlik insanın nəfsini tərbiyə etməsiylə 
reallaşır. Bu təmizlik olmadığı zaman 
ibadətlərin, duaların və yalvarışların da heç 
bir əhəmiyyəti yoxdur. Uzun sözün qısası, 
hər şeyin başı təmizlikdən keçir; Dinin, 
imanın, sivilizasiyanın… 

Bol oksigenli təmiz bir mühitdə sağ-
lam və xoşbəxt bir şəkildə yaşamağımız 
diləyiylə.
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Təmizlik vərdişi, fərdin həm bədən 
sağlamlığı həm də ictimai həyata 

uyğunlaşması üçün lazımlıdır. 
Ətraf çirkliliyi isə daha çox insanların 
düşüncəsizcə hərəkət etmələri nəticəsində 

ortaya çıxır. Təbiətdə yalnız biz 
insanların yaşamadığını düşünərək 

ətrafımızı əlimizdən gəldiyi qədər təmiz 
tutmalıyıq. Beləcə gələcəyə yaxşı bir 

həyat buraxmış olarıq.
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Nurlan Məmmədzadə

Hər hökmdarın bir üsuli-idarəsi, 
ölkəsində qoyduğu qanun və ni-
zam-intizamı vardır. Hakimi-

Mütləq olan Uca Yaradanın da xəlq etdiyi 
kainatda qoyduğu bir nizam var. Bu həqiqət 
Qurani-Kərimdə belə ifadə edilir:

“Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət 
edər. Otlar da, ağaclar da Allaha səcdə edər! 
Göyü O ucaltdı, mizanı (müvazinəti,  tarazlı-
ğı) O qoydu. Ona görə də mizanı pozmayın!” 
(ər-Rəhman 5-8)

Burada Allah-Təala yerin və göyün bəzi 
xüsusiyyətlərinə diqqət çəkir. Günəşin, ayın, 
dolayısıyla bütün kosmik cismlərin xüsusi 
ölçü ilə hərəkət etdiyini və bu incə, həssas öl-
çünün böyük qüdrət tərəfi ndən qoyulduğunu 
xatırladır. Otların, ağacların, dolayısıyla yer 
üzündə var olan hər şeyin xüsusi qaydada ilahi 
qüdrətə boyun əydiyini, Onun əmrində oldu-

ğunu vurgulayır. O, kainata bir nizam, taraz-
lıq qoydu. Kainatda nə varsa hər şey bir-birini 
tarazlayır. Elə isə siz də bu nizamı, tarazlığı 
pozmayın. Ayədə keçən “mizan” sözü bəzi 
məal və təfsirlərdə birmənalı formada tərəzidə 
aldatmayın şəklində şərh edilsə də, əslində 
bu söz geniş bir mənanı əhatə edir və kainat-
da qoyulmuş nizamı pozmayın olaraq başa 
düşülməlidir. Çünki Yaradan hər şeyi ən yax-
şı biləndir və heç nəyi əbəs yerə yaratmamış-
dır. Qadiri-Mütləq olan Allah biz bəndələrini 
dayaz ağlımıza istinad edərək nəyisə əbəs 
görməməyə səsləyir. Yer üzündə xoşbəxt ya-
şamağımızın ilahi nizama boyun əyməkdən 
keçdiyini bildirir.

Allah insanı yer üzünün xəlifəsi olaraq ya-
ratdı. Xəlifə demək özündən üstün mövqedə 
olanın bir növ vəkili, davamçısı, əmrlərinin 
icraçısı deməkdir. İnsanın əsas məqsədi ilahi 
mizanın qoyulmuş olduğu dünyada Yaradanını 
tanıması, Onun əmrlərini yerinə yetirmək, yer 
üzünü abad etməkdir. Bir çox ayələrdə də “əsla 
yer üzündə fəsad  çıxarmayın” əmriylə qarşıla-
şan biz insanlarsa nə etdik? İnsan olduğumuzu, 
Rəbbimizin qulu olduğumuzu unutduq. İlahi 
nizamı pozacaq addımlar atdıq. Rəbbimizin 
“mizanı pozmayın” əmrini qulaqardına vur-
duq. Və unutduq ki, təbiətdə apardığımız və 
əsaslı gördüyümüz halda heç bir əsası olma-
yan təxribatlarımız yaşadığımız dünyanı gün 
keçdikcə daha yaşanmaz hala gətirir. Təbiətə 
vurduğumuz ziyan bəşəriyyətə tuşlanmış si-
laha çevrilir. Bu gün qlobal istiləşmə dedi-
yimiz ümumi bəlamız, daşqınların artması, 
istiləşmə nəticəsində buzlaqların əriməsi və 
dünyanı təhlükə qarşısında qoyan bu kimi təbii 
fəlakətlərin səbəbi elə özümüzük. Allah-Təala 

Mizanı Pozmayın! 
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dünyanı insanın ehtiyaclarına cavab verəcək 
şəkildə yaratmışdır. Lakin biz insanlar həddən 
artığını istəyərək meyvə-tərəvəzlərin geniylə 
oynadıq, qapımızdakı itlərin bəd olması üçün 
qulaqlarını kəsdik və bir sıra təhrifl ər apardıq. 
Çünki almada qurdun olması, xiyar-pomido-
run eyni boyda, eyni parlaqlıqda olmaması 
bizim standartlarımıza cavab vermirdi. Buna 
görə də hər şeyin geninə müdaxilə etməyə 
çalışdıq. Nəticədə isə müxtəlif xəstəliklərin 
tüğyan etdiyi dünyaya məhkum olduq. Artıq 
qeyri-adi şəkildə müdaxilə etdiyimiz yeyin-
ti məhsullarının bizi sonsuzluqla, xərçəng 
və bu kimi bəlalarla üz-üzə qoyduğu fak-
tı ilə qarşılaşdıq. Demək olar ki, hər il qrip 
xəstəliyinin yeni forması ilə tanış oluruq. Gün 
keçdikcə dünyaya yeni gələn uşaqlara vurulan 
peyvəndlərin sayı da artır. Çünki biz dünya-
mızı yaşanmaz hala gətirdik. Onu mikrobla-
rın, virusların meydan suladığı hərb sahəsinə 
çevirdik. Yadıma bir vaxtlar Çində sərçələrin 
kütləvi şəkildə məhv edilməsi düşdü. Ta-
xıl zəmilərinə ziyan vurduqlarıni iddia edən 
Çin höküməti bütün vətəndaşları sərçə ovuna 
səfərbər etmişdi. Ən son öldürülən sərçənin 
nümayiş etdirildiyi səhnəni bəlkə də çoxları-
mız video materiallardan izləmişik. Sonra nə 
oldu? Üstündən çox keçmədi ki, Çində taxıl 
sahələrini çəyirtkə və ziyanverici həşəratlar 
basdı. Taxıl qıtlığı ilə qarşı-qarşıya gələn 
hökumət qonşu dövlətlərdən pul verərək sərçə 
almağa məcbur oldu. Nə qədər də gülməli, 
gülməli olduğu qədər də acınacaqlı bir hadisə... 
Təəssüfl ər olsun ki, insan oğlu bəzən heç 
nədən dərs almır. Bar zamanlar qəzetlərdə, te-
leviziya ekranlarında belə bir məlumat yayıldı: 
“Amerikanın kosmik tədqiqat mərkəzi NASA 
ayı bombaladı!” Səbəb? Ayda su axtarışı... 
Görəsən insan nəyin axtarışındadır? Axı niyə 
özünü həlak etməyə can atdığını dərk eləmir? 
Bu gün ayda suyun tapılması nəyi dəyişdirəcək 
axı? Halbuki neçə min illərdir ayda suyun 
olub-olmamasını bilmədən yaşayanlar bizdən 
daha xoşbəxt idilər. Əlimizdəki su ehtiyat-
larını məhv edəcək addımlar atdıqdan sonra, 
əlimizdəkinə sahib çıxmaqdansa ayı bomba-
lamaq hansı məntiqə sığar? Bəlkə yer üzünü, 
yerdəki canlıları bombalamaqdan bezdiyimiz 
üçün ayı bombalamaq qərarına gəlmişik? San-

ki insan oğlu israrla kainatın nizamını pozma-
ğa çalışır. Nəticədə ortaya çıxan problemlər də 
onu yolundan döndərmir. Halbuki o, özünün 
də kainatın bir parçası olduğunu qəbul etsə 
ilahi nizama boyun əysə daha sağlam, daha 
xoşbəxt həyat sürər. Bir neçə ay əvvəl bazarda 
alış-veriş edərkən gözümə ağ rəngli badımcan, 
qış olmasına baxmayaraq qoz boyda üzüm və 
bu kimi geni ilə oynanmış meyvə-tərəvəz sa-
taşdı. Qeyri-ixtiyari olaraq yanımdakına “30 il 
bundan əvvəl bu qədər çeşid yox idi, amma in-
sanlar daha xoşbəxt idilər”, -dedim. Həqiqətən 
elə deyilmi? Yaradan hər meyvəni öz fəslində, 
lazımi rəngində, dadında və ölçüsündə yara-
dıb. Niyə müdaxilə edirik axı? Burada Mərkəz 
Əfəndi adıyla məşhur olan bir Allah dostundan 
misal verərək yazımı nöqtələmək istəyirəm:

Musa Əfəndi Şeyx Sünbül Sinanın tələbəsi 
idi. Bir gün Sünbül Sinan tələbələrindən so-
ruşur: “Bu dünyada hər hansı bir dəyişiklik 
etmək ixtiyarına malik olsaydınız nə 
edərdiniz?” Tələbələrdən kimisi insanlar 
arasında fi lankəsləri yox edəcəyini, kimisi 
təbiətdə hər hansı bir dəyişikliyi edəcəyini və 
s. söyləyir. Ustad Musa Əfəndinin susduğunu 
görüb eyni sualı ona da verir. Cavab isə belə 
olur: “Əfəndim, haşa, Allahın kainatı idarə 
etməsində nə isə bir nöqsan varmı ki, mən ona 
müdaxilə edim?!.” Bu cavabı alan mürşidi “İş 
mərkəzini tapdı” dedi və o gündən sonra Musa 
Əfəndi Mərkəz Muslihiddin Əfəndi ləqəbiylə 
məşhur oldu...

Allah insanı yer üzünün xəlifəsi olaraq 
yaratdı. Xəlifə demək özündən üstün 

mövqedə olanın bir növ vəkili, davamçısı, 
əmrlərinin icraçısı deməkdir. İnsanın əsas 
məqsədi ilahi mizanın qoyulmuş olduğu 

dünyada Yaradanını tanıması, Onun 
əmrlərini yerinə yetirmək, yer üzünü 
abad etməkdir. Bir çox ayələrdə də 

“əsla yer üzündə fəsad  çıxarmayın” 
əmriylə qarşılaşan biz insanlarsa nə 
etdik? İnsan olduğumuzu, Rəbbimizin 

qulu olduğumuzu unutduq. İlahi nizamı 
pozacaq addımlar atdıq.
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Son illər “ətraf mühitin qorunub sax-
lanılması” ifadəsi tez-tez səslənir. 
Yer kürəsində elə bir guşə qalma-

mışdır ki, burada bu və ya digər dərəcədə 
insanın mənfi  təsiri mövcud olmasın.

 Amazon çayı sahillərində ən keçilməz 
meşələrdə, planetimizin digər yerlərində 
radioaktiv yağıntılar müşahidə olunur, iq-
limin antropik dəyişilməsi baş verir. Coğ-
rafi  təbəqənin getdikcə daha böyük hissəsi 
təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı fəaliyyəti 
dairəsinə daxil olur, coğrafi  mühitə çevrilir. 
İnsan cəmiyyətinin fəaliyyəti coğrafi  mühitə 
getdikcə daha artıq təsir göstərdiyi üçün bu 
prosesin optimallaşdırması zərurəti meyda-
na gəlir.

XX-ci əsrin sonunda BMT dünya 
cəmiyyətinin inkişafına dair yeni kon-
sensusu (ümumi razılıq) üçün əsas ya-
ratmışdı. Mərhələ-mərhələ XXI əsrin in-
kişafına dair Qlobal Gündəlik yaradılır. 
Burada insan cəmiyyətinin gələcək stra-
tegiyası müəyyən edilir. Əsas məqsədlərə 
nail olunmanın ahəngdar forması – ətraf 
mühitin yüksək keyfi yyəti və dünya-

nın bütün xalqlarının sağlamlığı ön plan-
da tutulur. XXI əsrin Gündəliyi, müasir 
dövrün qlobal problemlərinin həllində 
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki 
təbiətin və cəmiyyətin qarşılıqlı fəaliyyəti 
mürəkkəb və ziddiyyətli xarakter daşıyır. 
Ətraf mühitə cəmiyyətin təsiri artdıqca, 
təbii geosistemlərdə bu təsir nəticəsində 
dəyişikliklər də artır. Bu zaman əks əlaqə ad-
lanan məfhumun əhəmiyyəti də artır – təbiət 
dəyişdikcə bu dəyişikliklərin insanın özünə 
də təsiri artır.

Ona görə də insan yaşayışını davam 
etdirmək üçün ekoloji tarazlığı qorumaq 
dünyaya gələn hər bir şəxsin insanlıq bor-
cudur. Bu məqsədlə uca dinimiz İslam hələ 
1400 il bundan əvvəl ətraf mühitin qorun-
masının əsasını təşkil edən bir sıra qanunlar 
qoymuşdur.
İlk olaraq İslam müsəlmanlara bütün 

varlıqlara qarşı hörmət göstərməyi, onların 
həyat haqqına müdaxilə etməməyi öyrədir. 
Çünki hər müsəlman “Yeddi göy, yer və 
onlarda olanlar (bütün məxluqat) Alla-
hı təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Alla-

ƏTRAF MÜH�T�N QORUNMASI 
ИNSANLIЬI  QORUMAQLA  

MЦMKЦNDЦR 

Elşən RZAYEV
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ha tərif deyib Ona şükür etməsin, lakin 
siz onların (dillərini bilmədiyiniz üçün) 
təqdisini anlamazsınız.” (əl-İsra, 44) inan-
cına sahibdir. Elə buna görə də müsəlmanın 
təbiəti məsuliyyətsiz şəkildə korlamaya-
cağı bir həqiqətdir. Bu xüsus ətraf mühi-
tin qorunması baxımından çox mühümdür. 
Müsəlman təbiətdən faydalanarkən tarazlığı 
pozmaz. Qurani-Kərimin israfı haram, sa-
ğa-sola dağıtmağı şeytanın qardaşlığı olaraq 
bəyan etməsi (əl-Əraf, 31; əl-İsra, 26-27; 
Taha, 81) və Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in axar 
su belə olsa, dəstəmaz alarkən gərəyindən 
artıq istifadə edilməməyi bildirməsinə (İbn 
Macə, İqamə, 193) dair xəbərdarlıqları da 
müsəlmanlarda ətraf mühitin mühafi zəsi şü-
urunun yaranmasında mühüm bir amildir.

Bundan başqa müsəlman hər bir insa-
nın Allah-Təalanın müqəddəs adlarından 
az və ya çox hissə aldığına inanır. Allah-
Təalanın müqəddəs adlarından biri də “əl-
Qüddüs”dür. Qüddüs müqəddəs, pak, təmiz 
olan deməkdir. Bu adın təcəllisi olaraq Uca 
Rəbbimiz yer üzündə daimi meydana gələn 
bir kirlənmələri qurduğu ekoloji sistemlə 
təmizləyir. Hər mövsüm ölən minlərlə hey-
van leşləri, qurumuş bitki artıqları kimyəvi 
bir dəyişimlə təmizlənir. Ayrıca küləklər 
vasitəsilə yer üzü sanki süpürülür və ya 
yağışlarla yuyulur. Bu baxımdan hər bir 
müsəlman “əl-Qüddüs” adının təcəllisi ilə 
özünü və ətraf mühiti təmiz tutmağın şüuru 
içində olmalıdır.  

Hər mövzuda inananlar üçün “üsveyi-
həsənə / gözəl nümunə” olan Sevimli 
Peyğəmbərimiz ətraf mühitin qorunmasında 
da bizim üçün çox gözəl nümunələr nümayiş 
etdirmişdir:

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) Zu-Qard 
qəzvəsindən qayıdarkən Mədinə yaxınlığın-
dakı Bəni-Harisə otlağı olan Zuraybut-tavil 
deyilən yerdə ordunu bir müddət istirahət 
üçün saxladıqda onlara bu yerin heyvanla-
rın otlağı, xanımların gəzib dincəldiyi yer 
olduğunu demiş, “Kim buradan bir ağac 
kəsərsə, mütləq onun yerinə bir ağac əksin” 
(Bələzuri, Futuhul-Buldan, Beyrut 1987, 17) 
buyurmuşdur.

Taif xalqı İslamı qəbul etmək üçün 
Mədinəyə bir heyət göndərdiklərində 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in hazırlatdı-
ğı müqavilə mətnində Taif ərazisindəki 
vadilərin də qorunma altına alındığı və orada 
bitkilərə ziyan yetirməni, heyvan ovlamağı 
qadağan etdiyi, bu qadağaya məhəl qoyma-
yanların cəzalandırılacağı bir maddə olaraq 
yazılmışdır.    (Məhəmməd Həmidullah, İs-
lam Peyğəmbəri, İstanbul 2003, 1/500)

Bundan başqa Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-
in məscidlərin təmizlənib gözəl ətirlərlə 
ətirlənməsinə (Tirmizi, Cuma, 64), 
məscidlərin həyətinin təmiz saxlanması-
na (Tirmizi, Ədəb, 41), durğun sulara bövl 
edilməməsinə (Buxari, Vudu, 68; Müslim, 
Təharət, 94-96), bulaqların ətrafına zibil 
atılmamasına dair əmrlərinə dair xəbərlər 
də İslamın ətraf mühitin təmizliyinə ver-
diyi əhəmiyyəti göstərir. Bu mənada 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-in: “Kim bir ağac 
əkərsə, onun üçün ağacdan hasil olan 
məhsul qədər Allah savab yazar.” (Əhməd 
bin Hənbəl, Müsnəd, 5/415), “Qiyamət 
qopmağa yaxınkən əlinizdə bir ağac fi da-
nı var isə və onu əkməyə vaxt tapa bilsəniz 
onu əkin.” (Buxari, Ədəbul-Müfrəd, 1379) 
şəklindəki hədisi-şərifl əri də müsəlmanları 
ətraf mühiti qorumağa sövq edir. 

Unutmamaq lazımdır ki, biz bu dünyanı 
atalarımızdan miras olaraq deyil, övladları-
mızdan borc almışıq. Biz bu məsuliyyətsiz 
hərəkətlərimizlə dünyanı zərərli hala 
gətirdiyimiz kimi, uşaqlarımız üçün də ya-
şanmaz bir dünya hazırlayırıq.

                                                                 
Ətraf mühitə cəmiyyətin təsiri artdıqca, təbii 
geosistemlərdə bu təsir nəticəsində dəyişikliklər 
də artır. Bu zaman əks əlaqə adlanan məfhumun 
əhəmiyyəti də artır – təbiət dəyişdikcə bu 

dəyişikliklərin insanın özünə də təsiri artır. Ona 
görə də insan yaşayışını davam etdirmək üçün 
ekoloji tarazlığı qorumaq dünyaya gələn hər 
bir şəxsin insanlıq borcudur. Bu məqsədlə uca 
dinimiz İslam hələ 1400 il bundan əvvəl ətraf 

mühitin qorunmasının əsasını təşkil edən bir sıra 
qanunlar qoymuşdur.
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HAQQ DOSTLARЫNDAN HИKMЯTLЯR 

Hÿzrÿt  Mþvlana q .s  -3-

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

Mövlana həzrətləri buyurur: 
“Qatı daş olsan, hətta mərmərə 

dönsən, bir könül sahibinə 
qovuşduğun an inciyə çevrilərsən”.

“Simya” elmi dəyərsiz maddələrdən 
qiymətli cövhərlər emal etməyi hədəfl ədiyi kimi 
peyğəmbərlər və onların varisi sayılan təqva 
sahibi alim və arif şəxsiyyətlər də -təbiri caizsə- 
könül simyasına vaqifdirlər. Üzünü məhəbbət 
və təslimiyyətlə onların könül dərgahına sürtən 
neçə-neçə xam ruhlar mənəvi tərbiyə və irşad 
bərəkəti ilə insani-kamilə çevrilmişdir.  

Bunun da ən bariz misalı əsri-səadətdir. 
Cahiliyyə dövrünün insanlıqdan uzaq qalan 
yarımvəhşi toplumu Rəsulullah (s.ə.s)-in nəbəvi 
tərbiyəsi ilə ali şəxsiyyətlərə çevrilmişdir. 

Kol-kos basmış yararsız torpaq parçası 
mahir bir bağbanın zəhməti nəticəsində bir 
müddət sonra ruhlara fərəh verən gülüstana 
çevrildiyi kimi Həzrət Peyğəmbərin təşrifi  ilə 
qan gölməçəsinə çevrilən səhralar da hüzur 
və səadət vahəsinə döndü. Onun gül üzünün 
təbəssümü neçə-neçə quraq könülləri yaşıllığa 
qərq etdi, rəhmət çiçəkləri ilə bəzədi. Şirk və 
küfr qaranlığında kömürləşən qəlblər Onun 
təbliğ və irşadı bərəkəti ilə cilalanmış brilyanta 
çevrildi. Fəzilət səmasında qiyamətədək bərq 
vuraraq bəşəriyyətə yol göstərən ulduz simalar 

yetişdirdi.

Cəhalət və zülmləri səbəbi ilə insanlıqda sanki 

Hind okeanının dibinə düşmüş bir cəmiyyət 
Allah Rəsulunun qəlb aləmindən pay götürərək 

mərhəmət, səxavət, fədakarlıq və Xaliqin şəfqət 
nəzəri ilə məxluqata baxışda Everest dağının 

zirvəsinə yüksəldi. 

Qız övladını anasının qəlbindən qoparıb diri-

diri basdırmağa aparan vəhşi və mərhəmətsiz 
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insan əridi, yerinə gözü yaşlı, həssas, qayğıkeş, 
fədakar, zərif ruhlu və həssas qəlbli şəfqət mələyi 
gəldi.
İslamdan əvvəlki qatıqəlbli Ömər İslamdan 

sonra zərif qəlbli Həzrət Ömər (r.a) oldu. “Fəratın 
sahilində bir quzu tələf olsa, buna görə Allahın 
məni hesaba çəkəcəyindən qorxuram” deyəcək 
qədər ülvi məsuliyyət duyğusuna və qayğıkeşlik 
üfüqünə sahib oldu. 

Hidayətə gəlmədən əvvəl qaniçən, canavar 
ruhlu Həbəşli Vəhşi hidayətlə şərəfl ənib Həzrət 
Peyğəmbərin təbliğ və irşadına təslim olduqdan 
sonra yuxa qəlbli, dərin düşüncəli səhabəyə 
çevrildi.

Onlar kimi neçə-neçə insanlıqdan uzaq olanlar 
hidayətə gəlmədən əvvəl saysız-hesabsız qeyri-
əxlaqi vəsfi n pəncəsində mənən ölmüş halda 
idilər. Lakin onlar da eyni hidayət mənbəyindən 
qaynayan dirilik suyundan içərək həyat tapdılar. 
Könüllər yorğun sinələrin hüzur və təsəlli tapdığı 
rəhmət dərgahına çevrildi. Qəlblər dul, yetim və 
kimsəsizlər üçün şəfqət və mərhəmət sığınacağı 
oldu. 

Qəlblərdə meydana gələn bu möhtəşəm 
dəyişiklik və inkişaf səbəbi ilə İslam fi qhinin 
ən mühüm simalarından olan Qərafi  bu fi krə 
gəlmişdir:

“Rəsulullah (s.ə.s)-in heç bir möcüzəsi 
olmasaydı (yetişdirdiyi) əshabi-kiram Onun 
peyğəmbərliyini isbat üçün kifayət edərdi”.

Necə ki, Allah-Təala da əshabi-kiramı bizə 
“nümunəvi nəsil” kimi təqdim edir. Ayeyi-
kərimədə belə buyurulur:

“Allah (İslam dininə girməkdə) öncülük 
edən ilk mühacirlər və ənsarla onlara gözəlliklə 
tabe olanlardan razı qalmış, onlar da Allahdan 
razı qalmışdır…” (ət-Tövbə, 100) 

Biz Həzrət Peyğəmbərin 1400 il sonra yer 
üzünə gələn ümmətiyik. Artıq bu gün “səhabə” 
olmaq imkanımız yoxdur. Lakin ayədə zikr 
olunan “Mühacir və ənsara gözəlliklə tabe olan 
ehsan sahibləri”ndən olmaq imkanı qiyamətədək 
bütün Muhamməd ümməti üçün keçərlidir. 

 
Əgər biz də mühacirlər kimi batildən haqqa, 

şərdən xeyrə, günahdan savaba, fərdiyyətçilikdən 
qayğıkeşliyə, eqoizmdən fədakarlığa hicrət edə 
bilsək;
Ənsar kimi Allahın dininə xidmət naminə 

bütün gücümüzü səfərbər edib bütün 
imkanlarımızı məzlum din qardaşlarımızla 
bölüşə bilsək;

Məhz o zaman əshabi-kiramın izindən gedən 
və onların açdığı cığırla irəliləyərək o gözəl 
yolun davamçıları, ehsan sahibi möminlərdən 
olarıq.  

Unutmayaq ki, əshabi-kiram Həzrət 
Peyğəmbərin tədris məclisində diz çökmüş 
tələbələri olduğu kimi biz də əshaba xitab edən 
eyni ayeyi-kərimə və hədisi-şərifl ərə 14 əsr sonra 
müxatəb olan, Allah Rəsulunun axırzamandakı 
ümməti və tələbələriyik. 

Cəhalət və zülmləri səbəbi ilə insanlıqda 

sanki Hind okeanının dibinə düşmüş 
bir cəmiyyət Allah Rəsulunun qəlb 

aləmindən pay götürərək mərhəmət, 
səxavət, fədakarlıq və Xaliqin şəfqət 
nəzəri ilə məxluqata baxışda Everest 

dağının zirvəsinə yüksəldi.
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Aradan nə qədər uzun zaman keçsə də Həzrət 
Peyğəmbərə yaxınlıq -eynilə Allah qatındakı 
üstünlük xüsusunda olduğu kimi- sadəcə 
“təqva” sirrinə bağlıdır.

Necə ki, Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) 
bu gerçəyi bəyan edərək:

“İnsanlar arasında 
mənə ən yaxın olanlar 
kim və harada 
olmalarından asılı 
olmayaraq Allaha 
qarşı təqva sahibi olan 
müttəqilərdir”, - buyurur. 
(Əhməd, V, 235; Heysəmi, 
IX, 22)

Başqa bir hədisi-şərifdə isə özünə 
yaxınlıq ölçüsünü belə dilə gətirir:

“Şübhəsiz ki, mənim əsl dostlarım 
müttəqilərdir”. (Əbu Davud, Fitən, 1/4242)
Əshabi-kiram Allah və Rəsuluna yaxınlıq 

şərəfi nə məzhər ola bilmək üçün ilahi və nəbəvi 
təlimatları idrak edib həyatlarına tətbiq etdiyi 
kimi, eyni təlimatların bugünkü müxatəbləri 
olan biz də onlar qədər səy göstərməliyik. Çünki 
hər birimiz bununla mükəlləfi k.
Əshabi-kiram fəzilətlər mədəniyyəti inşa 

etdiyi kimi, bu gün biz də özümüzü onlarla 
müqayisə etməli və dini sahədə cəhdlərimizi 
artırmalıyıq. Çünki hər mədəniyyət öz insan tipini 
yetişdirir. Biz də əsri-səadətdə təməlləri atılan 
və 14 əsr davam edən fəzilətlər mədəniyyətinin 
bugünkü təmsilçiləri sayılırıq. Bu mədəniyyəti 
yaşayıb yaşatmaq və bütün ehtişamı ilə gələcək 
nəsillərə ötürmək məcburiyyətindəyik.

Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurur:
“Ümmətim yağışa bənzəyir. Əvvəlinin, yoxsa 

sonunun xeyirli olduğu məchuldur”. (Tirmizi, 
Ədəb, 81)

Elə isə düşünək görək:
� Biz bu bərəkətli yağışın bir rəhmət 

damlası olmaq üçün bu gün nə qədər səy 
göstəririk?

�  Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən 
Rəhmət Peyğəmbərinə nə qədər “xeyirli ümmət” 
ola bilirik?

�  Halımızla nə dərəcədə “rəhmət 
ümməti” mənzərəsi sərgiləyirik?

�  Rəsulullah (s.ə.s) -in “onlar 
üçün darıxdım” buyurduğu axırzamandakı 

qardaşlarından ola bilmək idealına yaraşan 
istiqamətimiz varmı?

�  Həyat səfərimizdə Allah 
Rəsulunun və əshabi-kiramın 

mübarək izlərini nə qədər təqib 
edə bilirik? Yoxsa dünyəvi 

və nəfsani arzularımız bizi 
onların izindən ayırıb 

çıxılmaz dalanlaramı 
sürükləyir?

�  Allah Rəsulu 
və əshabından nümunə 

götürüb özümüzü onlarla 
müqayisə etmək yerinə 

halımızı cəmiyyətdəki qafi llərlə 
müqayisə edib boş təsəllilərlə 

təskinlik tapırıqmı?
� Əshabi-kiram öz övladını necə 

böyüdürdü? Onlar tabeun nəslini necə 
yetişdirmişdilər? Bəs biz övladlarımızın mənəvi 
tərbiyəsi ilə nə qədər maraqlanırıq? Onları 
televizorun, internetin, media vasitələrinin, pis 
yoldaşların mənfi  təsirlərindən nə qədər qoruya 
bilirik?

Bir gerçəyi əsla unutmamalıyıq ki, ilahi 
imtahanların əsası etibarı ilə Həzrət Peyğəmbərin 
göndərildiyi zamanın cəhaləti ilə bugünkü cəhalət 
arasında heç bir fərq yoxdur. O dövrdə güclülər 
zəifl əri acımasızca əzdiyi kimi, haqsızlıq edən 
güclülər daima haqlı sayıldığı və bu kimi saysız 
cinayətlər vüsət tapdığı kimi təəssüf ki, bugünkü 
dünyamızda da eyni cinayətlər müşahidə olunur.

O dövrdə məsum qız uşaqları ailənin şərəfi ni 
ləkələməsin, namusuna xələl gətirməsin deyə, 
yaxud ruzi təlaşı ilə analarının ürəklərindən 

Bir gerçəyi əsla unutmamalıyıq ki, ila-
hi imtahanların əsası etibarı ilə Həzrət 

Peyğəmbərin göndərildiyi zamanın cəhaləti 
ilə bugünkü cəhalət arasında heç bir fərq 
yoxdur. O dövrdə güclülər zəifləri acıma-
sızca əzdiyi kimi, haqsızlıq edən güclülər 
daima haqlı sayıldığı və bu kimi saysız 
cinayətlər vüsət tapdığı kimi təəssüf ki, 
bugünkü dünyamızda da eyni cinayətlər 

müşahidə olunur.
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qoparılaraq diri-diri torpağa gömülürdü. 
Bugünün müasir cəhalət insanı isə hələ gün 
üzü görməmiş körpələri ana bətnində abort 
qəssablarına parçaladaraq eyni 
cinayətin daha betərini işləyir.

Allah-Təala axirətdəki 
m ə h k əm e y i - k ü b r a d a n 
bir mənzərəni ayeyi-
kərimədə belə xəbər 
verir:

“ D i r i - d i r i 
torpağa gömülən 
qızdan hansı günahı 
səbəbi ilə öldürüldüyü 
soruşulanda!” (ət-Təkvir, 
8-9) 

Zəmanəmizin abort qəssablarını 
da bu ilahi təhdid qarşısında çox çətin bir 
hesab və dəhşətli əzab gözləyir. 

Heç bir tutarlı səbəbi olmadan, sırf nəfsani 
bəhanələrlə balasından imtina edib onu abort 
qəssabına təslim edən, vicdan və insanlıqdan 
məhrumlara bu sualı vermək lazımdır:

Allahın verdiyi canı almağa nə haqqın var?! 
Sən qeybi bilirsənmi? Gələcəkdə nə olacağından 
xəbərin varmı?! Canına qıydığın o körpə, bəlkə, 
sabah sənin üçün sığınacaq və ya dayaq olacaq?! 
Kimsəsiz və baxıma möhtac qaldığın zaman 
sənə sahib çıxacaq, səni qoruyub himayəsinə 
alacaq?!..

Xülasə, hansı əsrdə olursa-olsun, ilahi 
ölçülərlə tərbiyə olunmayan bir insan ayeyi-
kərimədəki ifadəsi ilə “zalum və cəhul”, yəni 
çox zalım və çox cahildir. Allah və Rəsulundan 
uzaq yaşanan hər əsr əslində cəhalət əsridir. İlahi 
və nəbəvi bəyanlarla islah olunmayan bütün 

əsrlərin vəhşəti bir-birindən fərqlənmir…
Çünki zamanın, məkanın, həyat şərtlərinin və 
qəliblərin dəyişməsi insan təbiətini dəyişmir. 

Bu gün həzz və hız (sürət) mərkəzli 
ömür sürən müasir cahiliyyə insanı 

ilə 14 əsr əvvəl yaşamış bədəvi 
cahiliyyə insanı arasında 

qarderob və görünüş 
fərqindən başqa nə var?

Bütün bu həqiqətlər 
çərçivəsində deyə 

bilərik ki;
Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) 

keçmişdə azğın cahiliyyə 
toplumunun islahına vəsilə 

olduğu, onu əsri-səadətə çevirdiyi 
kimi bu gün də insanlığı hüzura 

qovuşdurub xilas edəcək olan Onun rəhmət 
nəfəsidir. 

Bəşəriyyət dünən və bu gün Ona nə qədər 
möhtac idisə, bu ehtiyac qiyamətə qədər də 
davam edəcək. Çünki Onun həyat bəxş edən 
düsturları sadəcə öz əsrinə deyil, qiyamətə 
qədər gələcək bütün əsrlərə və nəsillərə yazılmış 
yeganə səadət reseptidir. 

Zira keçmişin, içində olduğu zamanın və 
gələcəyin birləşdiyi Merac gecəsində cənnət və 
cəhənnəm Ona göstərilmiş, Rəsulullah (s.ə.s) 
qiyamətədək ümmətinin başına gələcək hər 
hal və imtahanı görmüş, onların bir çoxunu da 
“fi tən hədisləri”ndə sanki səhnələşdirərək xəbər 
vermişdir. 

Bütün bunlara baxmayaraq bu gün 
“tarixsəlçi” adlanan sapıq bir fi rqə İki Cahan 
Sərvəri Peyğəmbərimizin təlimatlarını sadəcə 
yeddinci əsrin dar hüdudları arasına həbs 
etmək axmaqlığına düşür. Bir çox əhkam 
ayəsinin -haşa- zamanının keçdiyini, zəmanə 
şərtlərinə cavab vermədiyini iddia etməkdədir. 
Bu nöqteyi-nəzərdən, məsələn, Quranın miras 
hüququnu dəyişməyə çalışırlar. Bununla da bəzi 
ilahi hökmləri sanki tədavüldən qaldırmağa can 
atırlar. 

Başqa bir sapıq qaragüruh isə “Bu gün 
Rəsulullah gəlsə, əlini, ayağını öpərik, 
lakin zaman bizim zamanımızdır, əsla öz 
metodlarımızdan dönmərik”, - deyərək Allah 
Rəsulunu (s.ə.s) -haşa- təqaüdə ayırmaqdadır.
Şübhəsiz ki, hökmü qiyamətə qədər qüvvədən 

Bəşəriyyət dünən və bu gün Ona 

nə qədər möhtac idisə, bu eh-

tiyac qiyamətə qədər də davam 

edəcək. Çünki Onun həyat bəxş 
edən düsturları sadəcə öz əsrinə 
deyil, qiyamətə qədər gələcək bü-

tün əsrlərə və nəsillərə yazılmış 
yeganə səadət reseptidir.
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düşməyən İslam bu kimi din təhrifçilərinin 
hərzələrindən münəzzəhdir. Allah qatında 
yeganə haqq və mükəmməl din İslamdır. 

Bu kimi sapıqlar isə dində fi tnə çıxararaq 
onsuz da pərən-pərən düşmüş ümmətin könül 
dünyasını və etiqadını da bulandırmağa 
çabalayan fəsad əhlidir. Müsəlmanlar olaraq 
özümüzü və nəsillərimizi bu kimi fi tnələrdən 
qorumaq xüsusunda hədsiz dərəcə diqqətli və 
bəsirətli  olmalıyıq.

Necə ki, Rəsulullah (s.ə.s) çox sevdiyi 
səhabələrindən olan Abdullah bin 
Ömər (r.a) -a və onun timsalında 
qiyamətədək gələcək bütün 
ümmətinə bu xəbərdarlığı 
etmişdir:

“Ey İbn Ömər, 
dinindən möhkəm 
yapış, dinindən 
möhkəm yapış! Çünki 
o həm ətin, həm də 
qanındır. Dinini kimdən 
öyrəndiyinə hədsiz dərəcədə 
diqqət et! Dini elmləri və 
hökmləri istiqamət sahibi olan 
alimlərdən öyrən, istiqamətdən 
ayrılanlardan olma!”. (Xatib əl-
Bağdadi, əl-Kifayə fi  İlmi’r-Rivayə, s. 121)

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Bu can bu bədəndə olduqca Həzrət Qurana 

qul-köləyəm; Muhamməd Muxtar (s.ə.s)–
in mübarək yolunun torpağıyam. Hər kim 
sözlərimdən (bunun əksinə) başqa bir söz nəql 
edərsə, o adamdan da bezaram, o sözdən də…” 

Mövlana həzrətləri bu sözü ilə Allahın 
kəlamına olan mütləq bağlılığını və Rəsulullah 
(s.ə.s) -ə qarşı olan dərin məhəbbət və itaətini 
ifadə edir. 

Həzrət Peyğəmbərin yolunun tozu-torpağı 
olmaq və o yola baş qoymağın mənası ömür 
boyu Allah Rəsuluna eşqlə bağlı qalmaq və hər 
xüsusda Onun sünnəsinə tabe olmaq deməkdir. 

Yəni bütün Haqq dostları kimi Mövlana 
həzrətlərinin də feyz mənbəyi, şübhəsiz 

ki, Quran və Sünnədir. Üstəlik o, Quran və 
Sünnəyə bağlılığını eşq və vəcd içində yaşayan 
məna sultanıdır. Çünki Haqq dostları Həzrət 
Peyğəmbərin yolunun toz-torpağı olanların 
Allah qatında həqiqi sultanlar olduğunu dərk 
etmiş böyük şəxsiyyətlərdir. 

Lakin bir çox həqiqət yolçusu kimi Həzrət 
Mövlana da özünü və sözlərini yanlış anlayan 
və ya təhrif edərək nəql edən qafi llərdən 

bezar olmuş və bu ifadələri bəyan edərək 
sanki “mənəvi mənsubiyyət”ini ortaya 

qoymuşdur.  
Necə ki, bu gün də Həzrət 

Mövlananın Quran və Sünnə 
istiqamətində yaşayan bir 

mömin olduğunun əksini 
iddia edərək onu başqa 

inanc və fəlsəfələrin 
səfi ndə göstərmək 
niyyətində olan 

qafi llər yox deyil. 
Təəssüf ki, bu gün də 

bəziləri tərəfi ndən qəsdən 
və ya qafi lanə şəkildə mənəvi 

köklərindən qoparılmış, feyz və 
ruhaniyyətdən sıyrılmış, daha çox 

nəfs çərçivəsinə salınmış yanlış bir 
Mövlana və Mövləvilik anlayışı zehinlərə və 

könüllərə təlqin edilməkdədir. 
Belələri Həzrət Mövlananı, Mövləviliyi, hətta 

ümumiyyətlə təsəvvüfü Quran və Sünnənin 
könül vəcdi və təqva həssaslığı ilə yaşamağa 
deyil, özlərinin görmək istədiyi kimi yaşatmağa 
çalışırlar. Bununla da öz dünya görüşlərini 
əsaslandırmaq üçün bu ali dəyərləri istismar 
edirlər. 

Məsələn, Məsnəvidə insani-kamili təmsil edən 
“ney” belələrinin nəzərində orkestr alətindən 
başqa bir şey deyil. Həmçinin Mövləviliyin dərin 
təfəkkür üfüqündə mühüm yerə malik, əslində 
zikr məclisi olan “səma”nı da rəqs və folklor 
ayininə çevirməyə çalışırlar.

Halbuki Həzrət Mövlana insanlığa Quranın 
ülvi istiqamətini göstərən mənəviyyat və hidayət 

Könül 

əhli olan alim 

və arif şəxsiyyətlər 

qəlblərindəki eşq, vəcd və 
məhəbbətlərini söhbətlərinə 
əks etdirərlər. Bu səbəblə saleh 

insanlarla ünsiyyət qurub 

onlarla həmhal olanlar zaman 

keçdikdə eyniləşərək 

salehlər zümrəsinə 
daxil olarlar.
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rəhbəridir. Onun qiyamətə qədər bəşəriyyəti 
çağırdığı dəyərlərin əsası imanın könüllərdə 
ləzzət halına gəlməsi, qəlblərin Quranın 
incəliklərindən və Rəsulullah (s.ə.s)-in mənəvi 
dünyasından pay götürə bilməsidir. 

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Əshabi-Kəhfi n köpəyi murdarlıqdan xilas 

olub padşahlar süfrəsinin başında oturdu. 
Çünki sədaqətlə Əshabi-Kəhfi n keşiyini 

çəkdi. Ona görə də mağaranın ağzında ilahi 
rəhmət suyunu arifl ər kimi içdi”. 

Könül əhli olan alim və arif 
şəxsiyyətlər qəlblərindəki 
eşq, vəcd və məhəbbətlərini 
söhbətlərinə əks etdirərlər. 
Bu səbəblə saleh 
insanlarla ünsiyyət 
qurub onlarla həmhal 
olanlar zaman 
keçdikdə eyniləşərək 
salehlər zümrəsinə daxil 
olarlar.

Qurani-Kərimdə bəhs 
olunan Əshabi-Kəhf qissəsi bu 
xüsusda diqqət çəkən bir misaldır. 
Qitmir adi bir köpək olduğu halda 
saleh və sadiq möminlərin keşiyini çəkdiyi 
üçün onların gözəl hallarından feyzyab 
olmuşdur. Sadiqlərlə birlikdə onun da cənnətə 
girəcəyi bildirilmişdir.
Əgər bir köpək Allahın saleh və sadiq 

qullarından ayrılmayıb onlara sədaqətlə keşik 
çəkdiyi üçün bu ali dərəcəyə nail olursa, 
həqiqi möminin Allah dostlarına məhəbbət 
və səmimiyyətlə bağlanaraq hansı mərtəbəyə 
yüksələcəyini təsəvvür etmək lazımdır. 

Allah-Təala ayeyi-kərimədə belə buyurur:
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və 

sadiqlərlə bərabər olun” (ət-Tövbə, 119) 
Bunun müqabilində fasiq və zalımlarla 

bərabərliyin mənfi  təsirlərindən qorunmaq üçün 
bizə belə xəbərdarlıq edir:

“Ayələrimiz haqqında artıq-əskik 

danışanları gördükdə başqa söhbətə keçənə 
qədər onlardan uzaq dur. Əgər şeytan sənə 
unutdurarsa, xatırladıqdan sonra artıq o 
zalımlarla oturma!”. (əl-Ənam, 68)

“…Allahın ayələrinin inkar edildiyini, 
yaxud məsxərəyə qoyulduğunu eşitdiyiniz 
zaman onlar başqa mövzuya keçənə qədər 
kafi rlərlə oturmayın! Əks halda siz də onlardan 

olarsınız. Əlbəttə, Allah münafi qləri və 
kafi rləri cəhənnəmdə bir yerə toplayacaq”. 

(ən-Nisa, 140)
Xülasə, Allahın saleh və sadiq 
qulları ilə söhbət, dostluq və 

birlikdə olmaq könüllərə 
müsbət təsir edər. Fasiq, 

kafi r və münafi qlərdən isə 
mənfi  təsir sirayət edər. 

Bu səbəblə 
Rəsulullah (s.ə.s): də 

belə buyurmuşdur:
“İnsan dostunun dini 

üzrədir. Elə isə hər biriniz 
kiminlə dostluq etdiyinə 

diqqət etsin!” (Tirmizi, Zöhd, 
45) 
Ona görə də mömin kimin yanında 

və tərəfi ndə yer aldığını, kiminlə dostluq 
etdiyini iman nöqteyi-nəzərindən götür-qoy 

etməlidir. 
Xülasə, biz də Həzrət Peyğəmbərin  və Onun 

varisləri olan saleh zatların irşadlarına könül 
versək, onlarla hal, fi kir və feli bərabərlik üzrə 
yaşasaq, inşallah, “İnsan sevdiyi ilə bərabərdir” 
hədisi-şərifi nin sirrinə məzhər olar, axirətdə 
salehlər zümrəsinə ilhaq edilənlərdən olarıq.

Allah-Təala ayaqlarımızı sirati-müstəqim 
üzərində sabit qılsın. Hər birimizə haqqı haqq 
görüb ona tabe olmağı, batili də batil bilib ondan 
uzaqlaşmağı qismət etsin. Bizi sevdiklərinin 
yolundan və izindən ayırmasın. Axirətdə də 
sevdikləri ilə birlikdə həşr etsin. 

Amin!..

Qurani-

Kərimdə bəhs 

olunan Əshabi-Kəhf 

qissəsi bu xüsusda diqqət 
çəkən bir misaldır. Qitmir adi bir 

köpək olduğu halda saleh və sadiq 

möminlərin keşiyini çəkdiyi üçün 

onların gözəl hallarından feyzyab 

olmuşdur. Sadiqlərlə birlikdə 
onun da cənnətə girəcəyi 

bildirilmişdir.
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İSLAMDA TƏMİZLİK

Şirxan Çobanov

İslam dini təmizliyə böyük əhəmiyyət 
verir və bizlərə təmizliyə riayət etməyi 
əmr edir. Təmizlik insanın maddi və 

mənəvi kirlərdən təmizlənməsi, daxili və xarici 
aləminin təmiz olması deməkdir. Dinimizdə 
təmizlik bir sıra ibadətlərin şərti olduğu kimi, 
sağlam həyat sürmək üçün də olduqca vacibdir. 
Təsadüfi  deyil ki, Qurani-Kərmin nazil olan 
ilk ayələrindən biri təmizliklə bağlı olmuşdur. 
Təmizlik, Allah sevgisini qazanmağa vəsilədir. 
Qurani-Kərimdə bu barədə "Şübhəsiz, Allah 
tövbə edənləri, pak olanları sevər" (Bəqərə, 
222), bir hədisdə isə "Təmizlik imanın yarısıdır" 
(Riyazu's-salihin, 25) buyurulmuş, beləcə 
İslam dininin təmizliyə verdiyi əhəmiyyət 
göstərilmişdir.
İslamın maddi və mənəvi təmizliyə verdiyi 

əhəmiyyəti başqa heç bir din və sistemdə 
görmək mümkün deyil. Təmizlik yalnız dini 
cəhətdən deyil, eyni zamanda tibbi cəhətdən də 
çox əhəmiyyətlidir.
Əgər təmizliyə riayət edilməsə, insan 

orqanizmində ciddi fəsadlar yarana bilər. Bu 
əhəmiyyətinə görədir ki, təmizlik günümüzün 
ən aktual məsələlərindən biridir. İnsanların 
təmizliyə kifayət qədər riayət etməməsi bir çox 
xəstəliklərə və problemlərə yol açır.

Rəsulullah (s.ə.s.) buyurur ki: “Dəstəmaz 
alarkən gözlərinizə su içirin”. Bu, o deməkdir 
ki, göz çuxurlarına su verin, onları yaxşı-yaxşı 
ovuşdurun. Bu gün bir çox göz xəstəliklərinin 

məhz göz çuxurlarının təmizlənməməsi 
ucbatından əmələ gəldiyi məlumdur. Göz masajı, 
yəni göz çuxurlarının yüngülcə ovuşdurulması 
görmə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 
ən səmərəli təmrinlərdən hesab olunur. Hətta 
Dünya Səhiyyə Təşkilatı gün ərzində ən azı bir 
dəfə göz qapaqlarını və çuxurlarını yaxşı-yaxşı 
yumağı məsləhət görür. 

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.) dırnaqların 
kəsilməsinə, əlləri yuyarkən barmaq aralarının 
təmizliyinə xüsusi diqqət yetirir. Adı çəkilən 
yerlər daha çox mikrobların yığıldığı 
nahiyələrdir.

Təmizlik Allahın Peyğəmbərimizə (s.ə.s) 
ilk əmrlərdən biridir. Allah Rəsuluna (s.ə.s) 
peyğəmbərlik vəzifəsi verildikdən sonar ikinci 
vəhydə təmizlik əmr edilmişdir. Bu barədə 
ayədə belə buyurulur: “Ey (libasına) bürünüb 
sarınan (Peyğəmbər)! Qalx (qövmünü Allahın 
əzabı ilə) qorxut! Öz Rəbbini uca tut! Libasını 
təmizlə (Nəfsini günahlardan pak et!) (Əzaba 
səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş! (Bütləri 
tərk et!) (Etdiyin yaxşılığı) çox bilib başa 
qaxma! Rəbbinin yolunda (Rəbbinin rizasını 
qazanmaq üçün bu yolda sənə üz verəcək 
bütün çətinliklərə) səbr et!”(əl-Müddəssir 1-7).
İslam dini gözəllik, yaxşılıq, asanlıq və 

təmizlik dinidir. Elə isə, fərd və cəmiyyət 
olaraq həyatımız boyu təmizliyə son dərəcə 
əhəmiyyət verməliyik. İbadət anında olduğu 
kimi, cəmiyyət içində də hər kəsin xoş görəcəyi 

İslamın maddi və mənəvi 
təmizliyə verdiyi əhəmiyyəti 

başqa heç bir din və sistemdə 
görmək mümkün deyil. Təmizlik 
yalnız dini cəhətdən deyil, eyni 
zamanda tibbi cəhətdən də çox 

əhəmiyyətlidir.
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bir təmizliyə sahib olmalıyıq. Unutmamalıyıq 
ki, təmizliyə riayət edən müsəlmanlar Allah 
qatında məqbul, insanların gözündə isə mötəbər 
şəxslər olurlar.

Paltarın, bədənin təmizliyi, artıq tüklərin 
bədəndən təmizlənməsi, vaxtlı-vaxtında dişlərin 
yuyulması, ətraf mühitin təmizliyi, baş və üz 
tüklərinin qısaldılması və s. əməllər İslamın 
diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Hər 
bir müsəlman bəzi dini vəzifələrini təmizliyə 
riayət etməklə, həm də başqalarının onun 
natəmizliyindən narahat olmalarına yol 
verməməlidir.

Dinimizin istədiyi təmizliyə, həm maddi, 
həm də mənəvi cəhətdən yanaşmaq lazımdır. 
Maddi təmizlik insanın vücudu, paltarı, yeməyi-
içməyi, ətrafı və istifadə etdiyi hər şeyi təmiz 
saxlaması deməkdir. Geyim və qida təmizliyi 
haqqında Qurani-Kərimdə "Paltarını da 
(daim) təmiz saxla" (Muddəssir, 4), başqa bir 
ayədə isə "Ey insanlar! Yer üzündəki qidaların 
təmiz, halal olanlarını yeyin, şeytanın izi ilə 
getməyin" (Bəqərə, 168) buyurulmuşdur. Bu 

ayələrdə geyim təmizliyinə, sağlam və halal 
qidalarla qidalanmanın vacibliyinə diqqət 
çəkilmişdir.
İslam dinində təmizlik insanlığın təməl 

prinsiplərindəndir. İbadətə hazırlaşan insan 
xüsusi təmizlik mərhələlərindən keçdikdən 
sonra yönünü Qibləyə çevirir. Peyğəmbərimizin 
(s.ə.s.) hədislərində təmizlik həm gözəllik, həm 
ibadət, həm də sağlamlıq üçün çox önəmli amil 
kimi dəyərləndirilir. Onun buyruqlarında yer 
alan tövsiyələr bu gün tibb elmini heyrətə salır.

Bütün bunlar İslamın təmizlik əsaslarıdır. 
Bunlara riayət etmək hər bir müsəlmanın əsas 
vəzifəsidir. Allah Cəllə-Cələluh ancaq maddi 
və mənəvi cəhətdən təmiz olan qullarını sevər. 
Çünki Qurani-Kərimdə belə buyurulmaqdadır:  
“Allah, (günahından) tövbə edənləri, (təmiz 
və) pak olanları sevər!” (əl-Bəqərə 222).  
Digər bir ayədə isə belə buyurulur: “Allah, 
pak olanları (özlərini cismən təmizləyənləri, 
mənəvi qüsurlardan, çirkinliklərdən 
qorumağa çalışanları) sevər!” (ət-Tövbə 108).
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Ümumbəşər bir din olan İslam fərdi 
hüquqlara önəm verdiyi kim ic-
timai dəyər və tərəqqinin təmin 

edilməsinə də önəm verir. İslam dini sadəcə 
müəyyən ibadət və adətlərlə məhdudlaşan bir 
din deyil, həyatın hər anını Quran və Sünnə 
çərçivəsində tənzimləyən dindir. Yaradılanı 
Yaradandan ötrü sevmək şüarını əsas alan İs-
lam dini məxluqatın sərvəri olan bəşər övladı 
üçün faydalı olan hər şeyi tövsiyə və əmr edib, 
zərərli olanları da qadağan edir. Məqsəd fi ziki 
və mənəvi baxımdan sağlam fərd və mühit inşa 
etməkdir. Odur ki, İslam dini günümüzdə Qərb 
təmayüllü bəzi qurumların güncəl problem 

kimi təqdim edib həll yollarını göstərdikləri 
ekologiya və ətraf mühiti mühafi zə etmək 
məsələlərinə də on dörd əsir bundan əvvəl 
diqqət çəkərək həll yollarını göstərimişdir. 
Ümumbəşər bir din olan İslamın bu həyatın 
davam etməsi üçün labüd olan ekologiya və 
ətraf mühit məsələlərinə laqeyd yanaşdığını 
düşünmək həqiqətlə səsləşmir.

Həqiqi müsəlman Həzərt Peyğəmbər 
tərəfi ndən “digər insanların əlindən və 
dilindən əmin olan şəxs” olaraq tərif edilir. 
Odur ki, bir müsəlman digər insanlara zərər 
verəcək hər şeydən uzaqlaşmalıdır. Ətrafındakı 
insanlar onun şərindən əmin olduqları kimi, 
ətraf mühit də onun zərərindən əmin olmalıdır. 
Ümumilikdə təmizlik imanın təzahürü olduğu 
kimi, xüsusilikdə ətraf mühit təmizliyi də ima-
nın bir təzahürüdür. Müsəlman fərdi nizam-in-
tizama önəm verdiyi kimi ətraf mühit intiza-
mına də önəm verməlidir.

Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam insanlara 
əziyyət verəcək yoldakı daş, tikan və ya bənzəri 
maneələrin ortadan qaldırılmasının sədəqə 
olduğunu müjdələyir və “Müsəlmanların yo-
lundan onlara əziyyət verəcək nə varsa uzaq-
laşdır” buyurur. Ümumilikdə düşündükdə 
müsəlman insanlara həm fi ziki baxımdan, 
həm də mənəvi baxımdan zərər verən hər 
şeyi cəmiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır. Məsələn, 
ev tikəcəksə göz zövqünü incidəcək şəkildə 

Rufət Şirinov

Həqiqi müsəlman Həzərt Peyğəmbər 
tərəfindən “digər insanların əlindən və 
dilindən əmin olan şəxs” olaraq tərif 
edilir. Odur ki, bir müsəlman digər 
insanlara zərər verəcək hər şeydən 

uzaqlaşmalıdır. Ətrafındakı insanlar 
onun şərindən əmin olduqları kimi, ətraf 
mühit də onun zərərindən əmin olmalıdır. 

Ümumilikdə təmizlik imanın təzahürü 
olduğu kimi, xüsusilikdə ətraf mühit 
təmizliyi də imanın bir təzahürüdür. 

Müsəlman fərdi nizam-intizama önəm 
verdiyi kimi ətraf mühit intizamına də 

önəm verməlidir.

ªTRAF MÜHİT, 
EKOLOGİYA Vª 

İSLAM BÜTÜNLÜYÜ 
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tikməməli, maşınını insanlara mane olacaq 
şəkildə saxlamamalı, insanları utandıracaq və 
ya üzəcək kəlmələr sərf etməməli, zibilini hara 
gəldi tökməməli, geyim-keçimini necə gəldi 
geyinməməli və bu kimi incəliklərə diqqət 
etməlidir. Həzrət Peyğəmbər məscidin bir 
küncündəki tüpürcəyi görüb, üzüntüsündən 
qıp-qırmızı edən məhz bu dəyəri biçilməz an-
layışın göstəricisidir. İnsanları diksindirəcək 
hallardan qəti şəkildə uzaqlaşmağı tövsiyə 
edən Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam belə bu-
yurur: “Mənə ümmətimin pis və yaxşı əməlləri 
göstərildi. Yaxşılıqlar arasında, əziyyət 
verən şeyin yoldan götürülməsini də gördum. 
Pis əməllər arasında, məscidin 
içərisinə tüpürüb onu 
təmizləməməyi də gör-
düm.” (Müslim Məsacid 
58)Bu qədər incə anlayışlı 
bir Peyğəmbərin ümməti 
olmaq  üçün biz də onu 
üzməmək üçün hara gəldi 
tüpürməməli, əksinə 
onun kimi gördüyümüz 
narahatedici şeyləri ara-
dan qaldırmalıyıq. Os-
manlı dönəmində yerdəki 
tüpürcəkləri təmizləmək 
üçün təsis edilmiş xüsusi 
vəqfl ər bu incə anlayışın 
məhsuludur.

 Atalarımız “Aslan yatdığı 
yerdən bəlli olar” deyiblər. Müsəlman 
da ətraf mühitinə verdiyi önəm, fayda və 
əminliyindən tanınmalıdır. Çünki xarici aləm 
daxili aləmin təzahürüdür. Daxilində iman 
ağacı kök salmamış insanlardan nə ətraf mühit 
əmin ola bilər nə də insanlar.

Uca Allah Qurani-Kərimində “Otlar da, 
ağaclar da (Allaha) səcdə edər! Göyü  O 
ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu…
!”(Rəhman surəsi 6-7) buyuraraq təbiətin bir 
ölçü və tərazlıq əsasında yaradıldığını, əgər bu 
tərazlıq pozularsa hər şeyin zərər görəcəyini 
ifadə edir. Bu və buna bənzər ayə və hədislər 
İslam dininin gündəmində hər zaman ətraf 
mühit və ekologiyanın qorunmasının önəmli 
yeri olduğunu göstərir. Çünki ətraf mühit insa-
nın içində yaşadığı maddi və mənəvi mühitdir. 

Ekologiya bütün insanların maddi varlığıdır. 
Yer üzərindəki sayısız nemət və gözəlliklər 
Allah tərəfi ndən insana verilmiş əmanətdir. Bu 
əmanətə ancaq onun təbii tərazlığını mühafi zə 
etməklə sahib çıxmaq mümkündür. Yersiz və 
keyfi  istəklərə görə ağac və yaşıllıqların məhv 
edilməsi əmanətə xəyanətdir. Əmanətə xəyanət 
də müsəlmana aid xislətlərinin xaricindədir.

Günümüzün bəlalarından sayılan qlobal 
isinmənin səbəblərindən biri də şübhəsiz ki, 
sözügedən bu tarazlığın pozulmasıdır. Odur 
ki, gələcək nəslə sağlam həyat miras qoy-
maq üçün ətraf mühitimizə sahib çıxmalı, hər 
fürsətdə yaşıllıq və ağacları qırmaq yerinə 

yenidən əkməli, təbiətin canlı və 
sağlam qalması üçün bütün 

səyləri göstərmləliyik. 
Həzrət Peyğəmbər hər 
fürsətdə ağciyər və yaşa-
yışımızın əsası olan oksi-
gen  mənbəyi qəbul edilən 
ağaclar əkməyi şiddətlə 
tövsiyyə edir və “Qiyamət 
qopma ərəfəsində belə 
ağac əkin” (Əhməd bin 
Hənbəl Müsnəd III, 193) 
buyuraraq ekologiyanın 
önəminə diqqət çəkir. Bir 
hədisi-şərifdə də “Bir 
müsəlmanın əkdiyi ağac-

dan yaxud əkindən quş, 
insan və ya heyvanların yeməsi 

onun üçün sədəqədir” (Buxari, Ədəb 27) 
buyuraraq ağac əkməyin həm təbiətə, həm də 
əkən insanın şəxsinə maddi və mənəvi fay-
dasının olduğunu ifadə edir. Xəstələnmədən 
sağlamlığın qiymətini bilməyi tövsiyə edir. 
Sağlamlıq mənbəyi olan təmiz ekologiyanın 
qiymətini pozulmadan bilməli və daimi ol-
ması üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. 
Çünki sağlam həyat sağlam nəsil deməkdir. 
Ətraf mühit və ekologiya sadəcə bu dönəmin 
nəslinin xidmətində deyil, bizdən əvvəlki 
nəsillərə və bizdən sonrakı nəsillərə Allahın 
bəxş etdiyi nemətdir. Nemətə şükür edərək 
sahib çıxmaq hər müsəlmanın borcudur. 
Çünki bu məsuliyyət insandan başqa heçbir 
məxluqata verilməyib.
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Cəhalət, bilgisizlik, həqiqəti tanı-
mamaq deməkdir. Cəhalət insanın 
Allahı haqqı ilə tanımaması, ona 

qulluq etməməsi, onun ilahi qanunlarına de-
yil insanın öz arzu və istəklərinə uyaraq in-
sanların qoyduqları əmr və qadağanlara, və 
fi kirlərə inanmaqdır. 

Xüsusilə cəhalət dövrü hz. İsa (ə.s)-ın 
gətirdiyi dinin pozulmasıyla başlayıb hz. 
Məhəmməd (s.ə.s)-in gəlişinə qədər keçən 
dövrə cəhalət dövrü deyilmişdir. Allah 
təala Qurani kərimdə Maidə sürəsinin 50-
ci ayəsində  Onlar hələ də cəhalət dönəmi 
hökmlərinimi istəyirlər? Həqiqəti bilən bir 
millət üçün Allahdan daha yaxşı höküm 
verən varmı? 

Allah təala bu ayədə Allahın hökmü ol-
mayan toplumları cahil toplum olaraq adlan-
dırmışdır.

Hz. İsadan sonra peyğəmbər göndərilməsi 
yəni fətrət dövrü uzun sürmüşdür. Zülm və cəhalət bütün düyaya hakim olmuşdur. 

Peyğəmbərlərin əsrlərdir ucaltmağa çalış-
dıqları tövhid və həqiqi dinin səsləri yoldan 
çıxmış dəccalların səsləri arasında yox ol-
muşdur. Peyğəmbərlərin və onların xəlifələri 
tərəfi ndən yandırılan sevgi alovları söndü-
rülmüşdür. Şirk və zülm hər tərəfə yayılmış-
dır. İslam dini gəlincəyə qədər Ərəb yarıma-
dası da dünya kimi bu cəhalətdən nəsibini 
almışdır. 

O zamanda baş verən hadisələrə nəzər 
saldıqda içkinin, qumarın, zinanın, faizin, 
bütpərəstliyin yayğın olduğunu görürük. 
İnsanlar Allahın varlığını qəbul etməklə 
birlikdə bütlərə də sitayiş edirdilər. Ancaq 
onlar bütləri Allah ilə aralarına bir vasitəçi, 

Cəhalət Dövrü

Allah təala Qurani kərimdə Maidə sürəsinin 
50-ci ayəsində  Onlar hələ də cəhalət dönəmi 
hökmlərinimi istəyirlər? Həqiqəti bilən bir 
millət üçün Allahdan daha yaxşı höküm 
verən varmı? Allah təala bu ayədə Allahın 
hökmü olmayan toplumları cahil toplum 
olaraq adlandırmışdır. Hz. İsadan sonra 

peyğəmbər göndərilməsi yəni fətrət dövrü 
uzun sürmüşdür. Zülm və cəhalət bütün düyaya 

hakim olmuşdur. Peyğəmbərlərin əsrlərdir 
ucaltmağa çalışdıqları tövhid və həqiqi dinin 

səsləri yoldan çıxmış dəccalların səsləri 
arasında yox olmuşdur. Peyğəmbərlərin və 

onların xəlifələri tərəfindən yandırılan sevgi 
alovları söndürülmüşdür. Şirk və zülm hər 

tərəfə yayılmışdır. İslam dini gəlincəyə qədər 
Ərəb yarımadası da dünya kimi bu cəhalətdən 

nəsibini almışdır. 

Tural Qasımov
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bir şəfaətçi kimi qəbul edirdilər. Hətta yer 
üzünün ilk məscidi, tövhidin mərkəzi olan 
Kəbəni də daşdan düzəldikləri bütlərlə dol-
durmuşdular. 
İkinci olaraq baxdığmızda qarşımıza içki 

çıxmaqdadır ki, içki o zaman yayğınlaş-
mış hətta şairlər hər zaman şeirlərində içki 
məclislərindən bəhs edirdilər. Ənəs b. Ma-
lik nəql edir ki, içkinin qadağan olunma-
sını əmr edən ayələr yəni Maidə sürəsinin 
90 və 91 ayələri nazil olduqda Rəsulullah 
bunu Mədinəyə elan etdi. İnsanlar evlərində 
saxladıqları içkiləri tökdüklərində Mədinə 
küçələridə sel kimi icki axmışdır. 

Üçüncü sırada isə zina yer tutur. Zinanın 
insanlar arasında adi bir hal aldığını görü-
rük. Qadınlara dəyər verilmir, haqq və hü-
quqları tanınmırdı. Qadınlar bir əşya kimi 
satılır və istifadə edilirdi. Xüsusilə qız uşaq-
ları diri diri torpağa basdırılırdı. Buna səbəb 
olaraq da onların ailənin namusuna xələl 
gətirəcklərini düşünmələri idi. Allah təala isə 
onların hansı günahdan öldürüldüyü soruşu-
lacağını Qurani Kərimdə Təkvin sürəsinin 8 
və 9 –cu ayələrində belə bildirmişdir. “Diri 
diri torpağa basdırılan qız uşaqlarına hansı 
günhdan ötəri öldürüldüyü  soruşulduğu za-

man” Allah təalada onların haqlarını alaca-
gını bildirmişdir. 

O dövrün azqınlıqları bunlarla 
kifayətlənmirdi. Onlar daha irəli gedərək Al-
lahın evi olan Kəbəni yıxmaq istəmişdilər. 
Həbəş kralı Nəcaşinin Sana valisi Əbrəhə 
fi llərdən  böyük fi l orduları ilə Kəbəyə hü-
cum etmişdir. Ancaq Allah təala əbabil 
quşlarını göndərərək onları pişmiş palcıq-
dan düzəldilən daşlarla məğlub edərək öz 
məbədini qorumuşdur.

Yaşadığımız bu dövr də cəhalət dövründən 
fərqli deyildir. Cəhalət bu gün də insanlı-
ğın  üzərini qara bulutlar kimi örtməkdədir. 
Günümüzdə içki, zina, qumar kimi bəlalar 
cəhalət dövründən daha cox yayğınlaşaraq 
müasirliyin, mədəniyyətin olmazsa olmaz-
larına çevrilmişdir. Kəbəni yıxmağa cürət 
edənlər kimi bu gün də digər qibləgahı, 
məscidləri yıxmağa cürət göstərməkdədirlər. 
Allah təala o dövri peyğəmbərlərin 
vasitəsiylə qaranlıqdan aydınlığa çıxar-
mışdır. Günümüz insanını bu qaranlıq-
dan hansı güc və hansı qüvvət çıxaracaq? 
Peyğəmbər gəlməyəcəyinə görə əbabillərmi 
gözləməliyik?  

33ugurjurnali@mail.ru UĞURiyul-avqust 2017



Ruslan Hacıxəlilov

Ruh və bədəndən meydana gələn? Alla-
hın yer üzərindəki xəlifəsi olan  Adəm 
(ə.s)  canlılar  arasında ən yüksək və ən 

üstün olanıdır.
Quran-i Kərimdə və Hədisi-şərifl ərdə insan 

üçün “ins, nas” və “İbn Adəm” kimi 
ifadələrdən  istifadə edilmişdir. Alla-
hın yer üzündəki xəlifəsi və ya-
radılmışların ən şərəfl isi olan 
insan haqqında doğru və dəqiq 
məlumatları Quranda tapırıq.

Quran, insanı yer üzündə 
qula qul olmaqdan çıxara-
raq yalnız Allaha qul ol-
mağa çağıran və Ona əbədi 
səadət bağışlamaq üçün Allah 
tərəfi ndən endirilmiş bir həyat 
mənbəyidir.
İslam, insanın yaradılmış 

bir varlıq olduğunu bəyan edir. 
İnsan öz-özünə, təsadüfən və 
ya səbəblərin birləşməsiylə 
mövcud olan bir canlı deyil, 
əksinə Allahın yaratmış olduğu bir var-
lıqdır

Uca Allah insanı ən gözəl şəkildə yaratmış, 
yer üzünün xəlifəsi elan etmiş və hər ümmətə, 
“Allaha ibadət edin, azdırıcılardan qaçının” 
deyən peyğəmbərlər göndərmişdir. Halbuki ki-
tab verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər 
gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən 

ixtilafa düşdülər. Necə ki, keçmiş millətlərdən 
bir çoxu, ya peyğəmbərlərinin sözünə qulaq 
verməyib dinlərini inkar etmiş və ya zamanla ki-
tablarını və bu səbəbdən dinlərini təhrif etmişlər. 
Bunun üzərinə son din olaraq İslam, son kitab 

olaraq Quran və  Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
son peyğəmbər olaraq göndərildi. 

Bu xüsus bir ayədə belə ifadə 
edilmişdir: “Onu ( islamı) 
bütün dinlərdən üstün etmək 
(onun bütün dinlərdən üstün 
olduğunu göstərmək) üçün 
öz  peyğəmbərini hidəyət və 
haqq dinlə göndərən odur." 
Bu səbəblə gəlişi ilə dünya-
nın çöhrəsini dəyişdirən və 
susamış könüllərə qiyamətə 
qədər rəhmət təqdim edəcək 
olan İslam gəlir gəlməz insa-
nın əlindən tutmuş, insanlara 
təqdim etmiş olduğu tövhid 

inancı ilə yalnız Allaha qul-
luq etmək və yalnız Ondan kömək 

istəmək əsasını gətirmişdir. Beləliklə, in-
san kimə xidmət edəcəyini öyrənir və onun yerini 
və dəyərini kainatda qiymətləndirir.

Hər halıyla üfunətli dünyaya yeni bir 
nəfəs kimi gələn İslam canlı, diri, quruluşçu 
müəssisələr gətirmiş: "Məni Rəbbim tərbiyə etdi, 
nə gözəl tərbiyə etdi" (Aclûni, Keşfu'l-Xafâ, I, 70) 
hədisində ifadə edildiyi üzərə, illərdir xüsusi bir 

İSLAMIN İNSANA BAXIŞI!

İnsanın doğumundan 
və hətta anasının qarnında 
başlayan bu dəyər, bütün 

dəyərlərdən üstün və davam-
lıdır. Bununla yanaşı, insan 
maddi və mənəvi təzminat 
ödəməyib. Bu, tamamı ilə 

Yaradıcının bir lütfü və ehsa-
nıdır. Elə bir lütf ki; qadın-kişi  
qara - ağ, güclü - zəif, zəngin 

- yoxsul, hər hansı bir din və ya 
millət fərqi qoymadan hər kəsi 

əhatə etmişdir. 
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tərbiyə ilə yetişdirdiyi Rəsulunun dili ilə Allah, bu 
yeni fi kirləri dünyaya bəyan etdi. Köhnəlmiş bü-
tün dəyərləri yerlə bir edən bu yeni elçinin hədəfi , 
insanları insan kimi yaşayacaqları bir nizama qo-
vuşdurmaq, “əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq və 
kamala çatdırmaqdı.” Bu şərtlər altında və belə 
bir mühitdə bütün insanlığa göndərilmiş İslam, 
insana üç istiqamətdən dəyər vermişdir:

1- Daha əvvəl hər şey bir insan kimi təbii 
bir dəyərə sahibdir.

Uca Allah bu mövzu ilə əlaqədar olaraq: “Biz 
Adəm oğullarını hörmətli etdik, onları quruda və 
dənizdə minək ustundə daşıdıq, onlara pak ruzilər 
verdik və onları yaratdıqlarımızın coxundan xeyli 
üstün etdik.”
İnsanın doğumundan və hətta anasının qarnın-

da başlayan bu dəyər, bütün dəyərlərdən üstün 
və davamlıdır. Bununla yanaşı, insan maddi və 
mənəvi təzminat ödəməyib. Bu, tamamı ilə Yara-
dıcının bir lütfü və ehsanıdır. Elə bir lütf ki; qa-
dın-kişi  qara - ağ, güclü - zəif, zəngin - yoxsul, 
hər hansı bir din və ya millət fərqi qoymadan hər 
kəsi əhatə etmişdir. Bundan əlavə, İslam insan-
lar arasında sinif fərqini qaldırdı, Peyğəmbərin 
ifadəsiylə “İnsanlar Adəmin uşaqlarıdır, Adəmi 
də Allah torpaqdan yaratmışdır” buyurularaq in-
sanlar arasındakı soy, irq, dil və rəng fərqinə zərrə 
qədər əhəmiyyət verilmədiyi ifadə edilmişdir. 
İslamın insana sırf insan olması etibarilə ver-

miş olduğu dəyərin saysız nümunəsinə Quran-ı 
Kərimdə, hədislərdə, İslam Tarixində, xüsusilə də 
Hz. Peyğəmbərin həyatında qarşılaşmaq müm-
kündür. Onlardan biri bəlkə də ən çox diqqət 
çəkəni budur deyə bilərik: Bir gün Hz. Peyğəmbər 
səhabələrdən bir qrupla oturarkən yaxınlarından 
bir cənazə keçmiş və Peyğəmbər (s.ə.s) cənazəni 
görüncə ayağa qalxmışdı. Yanında olanlar, onun 
yəhudi cənazəsi olduğunu söyləyərək, ”ayağa 
qalxmaq gərəkməzdi” demək istəmişlər. Onla-
rın bu sözlərinə görə, Hz. Peyğəmbər belə dedi: 
“Müsəlman deyil,  insandamı deyil?” (Buxari, 

Cənaiz, 50.)
İslama görə, insana dəyər vermək başqa bir 

şeydir, insan dəyərini qəbul etmək başqa bir şey-
dir. İnsanın üstünlüyünü tanımaq fərqli bir şeydir. 
Əlbəttə ki, “hər haqq sahibinə haqqını vermək” 
və onun sərhədlərini ifadə etmək gözəldir. Amma 
daha gözəl olanı; ona o haqqı verdikdən sonra, 

onu sevdirmək, onu qorumağa təşviq etmək, onu 

qoruma yollarını təmin etmək və bunu bir inanc 

məsələsi halına gətirməkdir. Bunun üçün Hz. 

Peyğəmbər: “Malı uğrunda öldürülən şəhitdir. 

Dini uğrunda öldürülən şəhitdir. Həyatını müdafi ə 
edərkən öldürülən şəhitdir. Ailəsi üçün öldürülən 

şəhitdir” buyurmuşdur. (Tirmizi, Diyad, 22)

2- İslam nəzərində Fərd, inancı səbəbiylə 
dəyər qazanır.

Bu həqiqət Quranda belə açıqlanmışdır: “Al-

lah içinizdən inanmış olanları və özlərinə elm 

verilmiş kimsələrin dərəcələrini yüksəldər ...”, “ 

Şərəf Allahın, Peyğəmbərinin və İnananlarındır 

...”,  “Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, 
gozəlliyinə heyran olduğunuz muşrik bir qadından 

daha yaxşıdır”. Bu nöqtədə İslama görə, inanan 

insanlar iman gətirməyənlərdən üstündür. Allah 

qatındakı üstünlük isə, “Onun əmr və qadağala-

rına qarşı gəlməkdən çəkinmək” mənasını verən 

“təqva” əsasına bağlanmışdır. Hz. Peyğəmbər də 
eyni həqiqəti söylədi: “Ey insanlar! Diqqət edin, 

Rəbbiniz birdir. Atanız birdir. Yenə də diqqət 
edin ərəblərin Ərəb olmayana, Ərəb olmaya-

nın da ərəbə, bəyazın siyaha, siyahın da Bəyaza 

“təqva”dan başqa heç bir üstünlüyü yoxdur.

Göründüyü kimi İslam, adamın xarici 

görünüşünə, dərisinin rənginə deyil, inancı-

na dəyər verir. Həqiqətən səhabələrdən Bilal 

Həbəşi ilə Əbu Zər əl-Qıffari arasında çıxan bir 

mübahisədə Əbu Zər, Bilala “qara qadının oğlu” 

deyə xitab etmişdi və Bilal buna çox üzülmüşdü. 

Vəziyyətdən xəbərdar olan Hz. Peyğəmbər, Əbu 

Zərə: “Səndə hələ cahiliyyə adətləri görürəm” 

buyuraraq, bir kimsəni dərisinin rəngindən ötəri 
aşağılamağı cəhalət olaraq qiymətləndirmişdir. 

Söylədiyi sözdən peşmanlıq duyan Əbu Zər bir 

yanağını yerə qoyaraq: “Bilal yanağıma basaraq 

üzərimdən keçmədikcə buradan qalxmayaca-

ğam” deyərək kədərini dilə gətirmişdi. 

İslamda, hər kim olursa olsun; qanı axıdıl-

maqdan, namusuna təcavüz edilməkdən, cinsi 

dəyişdirilməkdən, vətənindən atılmaqdan, azadlı-

ğı yalançılıq və fırıldaqçılıq yollarıyla pozulmaq-

dan  qorunmuşdur. İslamda hər kəsə insanlıq hü-

ququ və üstünlük verilmişdir. Hər kəsin gözətçisi 

vardır.
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“
Qorxu” və ya “dəhşət” mənasına gələn 
terror siyasi, dini və ya iqtisadi hədəfl ərə 
çatmaq üçün  qeyri-qanuni yollardan 

istifadə edərək dövləti, milləti və ya hansısa bir 
qrupu  qorxuya salmaq məqsədi ilə törədilən 
şiddət hadisəsidir.

Terror deyiləndə, təəssüfl ər olsun ki, bu gün 
müsəlmanlar ağla gəlir. Bunun nəticəsində də 
dünyada islamafobiya, yəni, islam qorxusu fi k-
ri formalaşmağa başladı. Əlbəttə, bu fi kir heç 
də təsadüfi  yox, əksinə, islam düşmənlərinin 
məqsədyönlü planlarına uyğun olaraq forma-
laşdırıldı.

Tarixə nəzər salanda nəinki İslam dini, 
ümumiyyətlə, heç bir dinin mənsubları 
tərəfi ndən o dinin tələbi olaraq terror hadisəsi 
törədilmədiyini görürük. Əksinə, bu gün oldu-
ğu kimi tarixən də terror daha çox inananlara 
qarşı törədilmişdir. Bu barədə Qurani-Kərimdə 
yer alan iki hadisə diqqətəlayiqdir. Bunlardan 
biri Musa peyğəmbərlə sehrbazlar arasında baş 
verən müsabiqənin nəticəsi, digəri isə Əshabi-
Uxdud hadisəsidir.

Məlum olduğu üzrə, Hz. Musaya 
peyğəmbərlik verildiyi vaxt Firon bundan çox 
narahat olmuşdu. Çünki Hz. Musanın gətirdiyi 
din onun insanlar üzərində qurduğu hökmranlı-
ğının təməlini sarsıdırdı. Halbuki Firon özünün 
tanrı olduğunu iddia edirdi. Musa peyğəmbər 
Firona: “Ey Firon! Bil ki, mən aləmlərin rəbbi 
tərəfi ndən göndərilmiş bir peyğəmbərəm”, 
- dedikdə, Firon: “Peyğəmbərliyini isbat 
edəcək möcüzən varsa, göstər”,- demişdi. 
Hz. Musa da Allahın izni ilə əlindəki əsanı 
fərqli bir məxluqa çevirərək öz möcüzəsini 
göstərdi. Bunu görən Firon və onun yaxınları 
belə bir məsləhətə gəldilər ki, ölkənin ən güc-
lü sehrbazlarını toplasınlar və  Hz. Musa ilə 
yarışdırsınlar. Onlar Hz. Musanın göstərdiyi 
möcüzəyə, dolayısilə onun Peyğəmbərliyinə 
qalib gələcəklərinə inanırdılar. Bundan o qədər 
əmin idilər ki, bunu bütün insanlara nümayiş 
etdirmək üçün müsabiqə gününü insanların ən 
çox toplaşdıqları bir bayram gününə saldılar.

Sehrbazlar Firona: “Biz qalib gəlsək, bizi  
mükafatlandıracaqsan, deyilmi?” – deyə so-
ruşduqda Firon: “Nəinki sizi mükafatlandıra-
cağam, hətta sizi ən yaxınlarımdan edəcəyəm”, 

Quranın ifadəsi ilə desək, onlar “doğrusu, 
böyük bir sehr göstərdilər”.(əl-Əraf,116) 
Hz. Musa belə bundan təsirlənmişdi. Sıra 

ona gəlmişdi. Allah-Təala Hz. Musaya 
qorxmamasını, əlindəki əsasını yerə atmağı 

vəhy etdi. Hz. Musa əsanı yerə atar-atmaz əsa 
bir əjdahaya döndü və sehrbazların insanların 

gözlərində ilan kimi göstərdiklərini uddu. O 
anda sehrbazlar bunun bir sehr olmadığını 

anladılar və səcdəyə qapanaraq “biz Musanın 
rəbbinə iman etdik” dedilər.

TERROR
MЯZLUMLARI

Ramiz Məmmədov
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- deyir. Bu söhbətdən sonra müsabiqə başlayır. 
Sehrbazlar özlərinə o qədər çox güvənirdilər 
ki, kimin öncə öz hünərini göstərəcəyi belə 
önəmli deyildi. Buna görə də: “Ey Musa, sən 
başlayırsan, yoxsa biz?” - dedilər. Hz. Musa 
öncə onların başlamalarını istədi. Sehrbazlar 
əllərindəki ipləri yerə atdılar. Bir anda iplər 
insanların gözündə qıvrılan ilan kimi görün-
dü. Həqiqətdə onların əllərindən atdıqları 
iplər ilan olmasa da, insanların gözlərini çox 
mahiranə şəkildə əfsunladılar. Quranın ifadəsi 

ilə desək, onlar “doğrusu, böyük bir sehr 
göstərdilər”.(əl-Əraf,116) Hz. Musa belə bun-
dan təsirlənmişdi. Sıra ona gəlmişdi. Allah-
Təala Hz. Musaya qorxmamasını, əlindəki 
əsasını yerə atmağı vəhy etdi. Hz. Musa əsanı 
yerə atar-atmaz əsa bir əjdahaya döndü və 
sehrbazların insanların gözlərində ilan kimi 
göstərdiklərini uddu. O anda sehrbazlar bu-
nun bir sehr olmadığını anladılar və səcdəyə 
qapanaraq “biz Musanın rəbbinə iman etdik” 
dedilər.

Firon xalqın baş verənlərdən təsirlənib 
Musa peyğəmbərin dininə girəcəyindən ehti-
yatlanaraq insanların gözünü qorxutmaq üçün 
sehrbazları belə hədələdi: “... Əlləriniz və 
ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamı-
nızı çarmıxa çəkəcəyəm” (əl-Əraf,124)

 İnananlara qarşı törədilən başqa bir terror 
hadisəsi də  “Əshabi-Uxdud”, yəni xəndək 

ətrafına toplaşan bir qrupla bağlıdır. Bu 
hadisə də yenə Fironun məntiqi yanaşma-
sı ilə eyni idi. Allahın göndərdiyi dini qəbul 
edənlərin sayının artması bir qrup yüksək 
mövqe sahibi olan kəslərə sərf eləmirdi. Bu 
dinə girənlərin qarşısını almaq üçün elə bir 
şiddət, terror hadisəsi törədilməli idi ki, heç 
kim o dinə girməyə cəsarət etməsin. Beləliklə, 
onlar bir xəndək qazdılar. Bu xəndəyin içi-
ni yanan maddələrlə doldurup alışdırdılar. 
Sonra da Allaha iman edən kişi, qadın, qoca, 

uşaq ayırmadan hamını xəndəkdə yanan bu 
atəşə atdılar. Allahın mərhəmətindən uzaq 
qaldıqlar üçün qəlbləri daşlaşmış olan bu in-
sanların özləri də xəndəyin ətrafına toplaşıb 
bu hadisəni zövqlə izləyirdilər. Allah-Təala 
bu hadisəni Quranda belə xəbər verir: “Məhv 
olsun xəndək kənarına yığışanlar!  Odunla 
alışdırılmış (xəndək).  Onlar o (xəndəyin) qı-
rağında oturub,  möminlərə verdikləri cəzaya 
(işgəncələrə) şahidlik edirdilər...” (əl-Buruc, 
4-8)

Qurani-Kərimdə anladılan bu hadisələr 
tarixdə müsəlmanlara qarşı törədilən terror 
hadisələrindən sadəcə iki nümunə idi. İslam 
dini adının mənasından da irəli gəldiyi kimi, 
sülh dinidir. Terror isə tarixən öz mənafeləri 
üçün, fi tnə və xaos yaratmaq məqsədi ilə qeyri-
müsəlmanların əl atdığı bir yol olmuşdur.
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Balaca bir uşaq var idi... Yəməndə...
Anasının yanında, gah anasının 

əlindən tutur, gah da anasının əlini 
buraxaraq artıq böyük bir oğlan olduğunu 
göstərməyə çalışırdı. Artıq səkkiz yaşı var idi. 
Anasına həyan olaraq onun yanında, qohumla-
rını ziyarət etmək üçün yola çıxmışdı.

Cəzirətül-ərəb... 580-590-cı illər... 
Dərəbəyliyin, quldurluğun, yolkəsənliyin və 
mərhəmətsizliyin zirvədə olduğu günlər...

Birdən, bir quldur dəstəsi çıxdı qarşıları-
na. Karvanda nə varsa alıb götürdülər. Həm 
də, pula dəyəcək nə varsa, hamısını... Bahalı 
əşyaları, dəvələri, hətta gələcəkdə işlərinə ya-
rayacaq oğlan uşaqlarını da...

Bu balaca yaşında əsir düşdü balacaq uşaq... 
Anasından səkkiz yaşında ayırdılar Zeydi... 
Anası Süda tez bir vaxtda evinə yetişib ata-
sına – Harisə xəbər verdi başlarına gələnləri. 

Amma artıq çox gec idi, nə qədər axtardılar, 
dağa-daşa soraq saldılar, Zeyddən bir xəbər 
tuta bilmədilər...

Onu qısa bir vaxtda Yəməndən uzaqlara, 
böyük bazara çatdırdılar. Məkkənin yaxınlı-
ğında qurulan Ukaz yarmarkasında gənc bir 
kölə olaraq satdılar. Həyat, qədər... başımıza 
bir dəqiqə sonra nələr gələcəyini kim bilir ki?!

Balaca Zeydi Hakim adlı bir məkkəli satın 
aldı və onu öz bibisi olan Xədicəyə qiymətli 
bir hədiyyə kimi təqdim etdi. Zeyd ibn Harisə 
o vaxtdan etibarən Xədicənin, Məkkənin ən 
təmiz ürəkli, namuslu və imkanlı xanımla-
rından birinin evidə xidmətçi olaraq qalmağa 
başladı. Hüzn və kədər onu nə qədər boğsa da, 
bir gün böyüyərək bu torpaqlardan qaçacağı 
və ata-anasına qovuşacağı ümidi ilə hər şeyə 
qatlanır, həsrəti ilə nəfəs alaraq həyata bağla-
nırdı.

Əziz Sultanov

CßZİRßTÖL-

ßRßBİN GÖLÖ
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Zeydin hədiyyə edildiyi xanım Həzrət 
Xədicə Həzrət Muhamməd (s.ə.s) ilə 
evləndi. Xanım onu həyat yoldaşına – Həzrət 
Muhammədə hədiyyə etdiyini, artıq bu 
kölənin sahibinin Muhamməd olduğunu bil-
dirdi. Həzrət Muhamməd isə onu azad etdi-
yini, hara istərsə gedə biləcəyini dedi. Zeyd 
bir müddət daha burada qalmaq istədiyirdi. 
Gedib-getməmək barəsində qərarsız qalmışdı, 
bu ev, bu yurd artıq ona daha doğma, daha əziz 
görünürdü...

Həzrət Muhammədi tanıdıqca Zeyd onu 
sevməyə, özünə ata bilməyə başlamışdı. 
Məkkədə, Cəzirətül-ərəbin ortasında, in-
sanları canından bezdirən bu səhrada belə 
gözəllikdə bir gül ilə tanış olmaq onun həyatını 
dəyişmişdi. Artıq özünü dünyanın ən xoşbəxt 
insanı hesab edirdi. Yeni hamisi, Allahın son 
elçisi olan Həzrət Muhamməd (s.ə.s) də onu 
çox sevmiş, hətta onu özünə oğul və varis elan 
etmişdi.
İllər sonra atası Məkkəyə gəlib-gedən 

tacirlərin birindən eşitdi ki, oğlunu Məkkədə 
görüblər. Tez yola düşdü. Məkkəyə gəlib oğ-
lunu tapdı. Allah Rəsuluna yaxınlaşıb onu 
sərbəst buraxmaq üçün nə qədər qiymət biç-
diyini soruşdu.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) onu çoxdan 
köləlikdən azad etdiyini, indi də seçimin Zeydə 
aid olduğunu bildirdi: İstərsə gedər, onu saxla-
maram. İstərsə qalar, zorla apara bilməzsiniz...

Atası Zeydə sarıldı, Zeyd atasına. Onu 
aparmaq istədiyini deyəndə isə Zeyd sarsıl-
dı, böyük bir seçim qarşısında qalmışdı: ona 
bu qədər şəfqət və mərhəmət göstərən Alla-
hın Rəsulunu necə buraxıb gedə bilərdi? İn-
sanlar onun gələcəyindən xəbər tutub əsrlər 
əvvəl həsrətlə yana-yana həyatlarına göz 
yummuşkən, o, evində qaldığı bu iki cahan 
günəşini tərk edə bilərdimi?

- Xeyr, xeyr, - dedi Zeyd. Gedə bilmədi, ay-
rıla bilmədi səadət mənbəyindən...

Taifdə onu qorumaq üçün canını daşla-
ra sipər etsə də, Məkkədə edilən dözülməz 
işgəncələrdən sonra Mədinəyə hicrət etsə də, 
Bədirdə, Uhudda canını iti qılınclara qalxan 
etsə də, Mutə müharibəsində şəhid olana qədər, 
Peyğəmbərimiz onun arxasınca göz yaşları tö-
küb: “Allahım, Zeydə məğfi rət et!..” deyə dua 
edənə qədər ona xidmət etməyə davam etdi...

Onun bənzərsiz ədalətinə, mərhəmət və 
şəfqətinə şahid oldu...

Necə ki, bir döyüşün ortasında yiyəsiz qa-
lan bir düşmən uşağını görərək: “Bunu aparın 
sahibinə çatdırın!” – deyə buyuranda o uşaq 
şahid olmuşdu...

Necə ki, ağır xəstəliklə boğuşaraq can 
vermək üzrə olan bir yəhudi uşaq, başıucun-
da onu görərək onun mərhəmətini hiss etmiş, 
ona iman edərək gözlərini yummuş və şahid 
olmuşdu...

Necə ki, bazarın ortasında, ağasının verdi-
yi iki dirhəmi itirərək ağlayan, o sırada oradan 
keçərkən onu görüb cibindəki iki dirhəmi ona 
verən, sonra da evinə qədər apararaq, ağasına 
onu azarlamamasını tapşırdığı zaman o qızcı-
ğaz şahid olmuşdu...

Və daha neçə-neçə bəxtəvər...
Biz Həzrət Muhammədin ümməti olaraq, 

görəsən, öz uşaqlarımız xaricində neçə uşağa 
can yandırıb şəfqət göstərə bilmişik?

Neçəsinin həyatına işıq salıb üzünü güldürə 
bilmişik?

Neçəsinin əlindən tutaraq dünya və axirətini 
aydınlada bilmişik?

Taifdə onu qorumaq üçün canını 

daşlara sipər etsə də, Məkkədə 
edilən dözülməz işgəncələrdən sonra 

Mədinəyə hicrət etsə də, Bədirdə, 
Uhudda canını iti qılınclara qalxan etsə 

də, Mutə müharibəsində şəhid olana 

qədər, Peyğəmbərimiz onun arxasınca 

göz yaşları töküb: “Allahım, Zeydə 
məğfirət et!..” deyə dua edənə qədər 

ona xidmət etməyə davam etdi...
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Sual: Orqan trans-
plantasiyası ilə bağlı İslam 
alimlərinin rəyləri necədir?

Cavab: İslam alimləri 
və orqan transplantsiyasına 
icazə verən digər dini qurum-
lar (Diyanət İşləri Başqanlı-
ğı Din İşləri Yüksək Quru-
lu 1980-ci il tarixdə 396/13 
nömrəli qərarlar; İslam Konf-
ransı Təşkilatının nəzdində 
olan İslam Fiqh Akademiyası 
1988-ci il tarixdə 4/1 say-
lı qərarda fitva vermişlər.) 
ümumiyyətlə zərurət qarşısın-
da qalan müsəlmanın haram 
olan bir şeyi etməsinə, dinin 
təmiz saymadığı və qada-
ğan etdiyi hər hansı bir şeylə 
müalicə olunmasına icazə 
verən ayə və hədisləri, eləcə 
də bunlardan çıxarılan fiqhi 
qaydaları və ictihadları dəlil 
kimi irəli sürmüşlər. Belə ki, 
onlar ilk növbədə “Bəqərə” 
surəsinin 173-cü ayəsini dəlil 
gətirmişlər. Uca Allah həmin 
ayədə belə buyurur: “O (Al-
lah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) 
qanı, donuz ətini və Allahdan 
başqasının adı ilə (bütlərin və 
s. adı ilə) kəsilənləri (yeməyi) 
qəti haram etmişdir. Lakin 

naəlac qaldıqda (başqasının 
malını) zorla mənimsəmədən 
və həddi aşmadan (zəruri eh-
tiyacı ödəyənə qədər, yəni 
ölməyəcək qədər) bunlardan 
yeməyə məcbur olan kimsənin 
heç bir günahı yoxdur. Allah 
bağışlayandır, mərhəmətlidir!”

Bundan əlavə, “Maidə” 
surəsinin 32-ci, yəni “...Kim 

bir insanı ölümdən xilas edərsə, 
sanki bütün insanları xilas et-
miş hesab olunar...”  və “...
Yaxşılıq etməkdə və Allahdan 
qorxmaqda (pis əməllərdən 

çəkinməkdə) bir-birinizə yar-
dım edin...” (“Maidə” surəsi, 
2) ayəsini də dəlil kimi irəli 
sürmüşlər (Eyni məzmunlu 
ayə və hədislər üçün bax. 
Maidə, 3; Ənam, 119, 145; 
Əbu Davud, Ətimə, 31).  

Müasir İslam alimləri və 
digər müvafiq dini qurumlara 
görə, meyitdən orqan və ya to-
xumaların götürülməsi zamanı 
aşağıdakı şərtlərə əməl olun-
malıdır:

1. Zərurət qarşısında ol-
malıdır; (Transplantasiyanın 
zəruriliyi barədə tibbi qərar 
müvafiq tibb müəssisəsində 
müalicə həkimi, cərrah, anes-
tezioloq və lazım gələrsə, 
digər mütəxəssislərdən təşkil 
olunmuş komissiya tərəfindən 
müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanının müəyyən etdiyi qay-
dada qəbul edilir).

2. Mütəxəssis-həkimlər 
tərəfindən resipiyentin 
(müalicə məqsədi ilə orqan 
və ya toxumalar köçürülən 
şəxsin) həmin transplantasi-
ya nəticəsində sağalmasının 
mümkünlüyü barədə rəy olma-
lıdır;

3. Şəxs sağlığında donor-
luğa razılıq bildirməli, eləcə 
də ölümündən sonra yaxın 
qohumlarının və ya qanuni 
nümayəndələrinin icazəsi ol-
malıdır;

4. Meyitdən və ya ölüm 
vəziyyətində olan şəxslərdən 
transplantasiya məqsədi ilə 

Anar Qurbanov

 “O (Allah) sizə ölmüş 
heyvanı, (axar) qanı, 

donuz ətini və Allahdan 

başqasının adı ilə 
(bütlərin və s. adı ilə) 
kəsilənləri (yeməyi) 

qəti haram etmişdir. 

Lakin naəlac qaldıqda 

(başqasının malını) 

zorla mənimsəmədən və 
həddi aşmadan (zəruri 

ehtiyacı ödəyənə qədər, 
yəni ölməyəcək qədər) 

bunlardan yeməyə 
məcbur olan kimsənin 

heç bir günahı yoxdur. 

Allah bağışlayandır, 

mərhəmətlidir!”
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orqan və ya toxumaların 
götürülməsi yalnız həkim 
konsiliumu tərəfindən biolo-
ji ölümün baş verməsini və 
baş-beyin fəaliyyətinin tam 
dayanmasını (beyin ölümünü) 
təsdiq edən inkaredilməz fak-
tın olmasından sonra həyata 
keçirilməlidir;

5.    Orqan və ya toxumalar 
hər hansı əvəz və ya mənfəət 
müqabilində verilməməlidir;

6. Transplantasiya yalnız 
resipiyentin (müalicə məqsədi 
ilə orqan və ya toxumalar 
köçürülən şəxsin) razılığı 
əsasında həyata keçirilməlidir.

Yaşayan donordan (öz or-
qan və ya toxumalarını xəstə 
şəxslərə köçürmək üçün kö-
nüllü olaraq verən şəxsdən) 
orqan və ya toxumalarının 
transplantasiyasına gəldikdə, 
müasir İslam alimləri və 
digər bir sıra dini qurumlar 
(Din İşləri Dövlət Qurumuna 
bağlı Kuveyt Fitva Qurulu-
nun 1979-cu il tarixdə 132/79 
saylı qərarında Səudiyyə 
Ərəbistanındakı Dünya İslam 
Birliyinə bağlı Fiqh Akade-
miyasının 1985-ci il tarixdə 
Məkkədə keçirilən VIII Rüb 
Yığıncağında qəbul edilən 
qərarlarda və İslam Konf-
ransı Təşkilatına bağlı İslam 
Fiqh Akademiyasının 1988-ci 
il tarixdə 4/1 saylı, eləcə də 
1990-cı il tarixdə 6/58 saylı 
qərarlarında yaşayan donordan 
orqan və ya toxumaların trans-
plantasiyası müəyyən şərtlərlə 
caiz hesab olunmuşdur.) 
müəyyən şərtlərə əməl etməklə 
buna da icazə vermişlər:

1. Zərurət qarşısında olma-
lıdır;

2. Donor kənar təsirlər ol-
madan orqan və ya toxumala-
rın götürülməsinə öz razılığını 

bildirməlidir;
3. Donorun hərtərəfli 

tibbi müayinədən keçməsi 
və mütəxəssis-həkimlər 
tərəfindən ondan orqan və ya 
toxumaların götürülməsinin 
mümkünlüyü barədə rəy olma-
lıdır.

4. Mütəxəssis-həkimlər 
tərəfindən resipiyentin həmin 
transplantasiya nəticəsində 
sağalmasının mümkünlüyü 
barədə rəy olmalıdır;

5.  Transplantasiya üçün 
nəzərdə tutulan bütün imkan-
lar – həm tibbi, həm də texniki 
olmaqla, kifayət qədər mövcud 
olmalıdır;

6.  Orqan və ya toxumalar 
hər hansı əvəz və ya mənfəət 
müqabilində verilməməlidir.

Sual: Cümə namazında 
Azərbaycan dilində xütbə 
oxunması hansı dəlillərə 
əsasən caiz hesab olunmuşdur?

Cavab: Cümə namazı ilə 
bağlı ayədəki “Allahı zikr 
etməyə tələsin” (Cümə, 9) 
ifadəsindəki “Allahı zikr etmə” 
ilə cümə namazı və xütbəsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Xütbə 
xitab etmək və müəyyən bir 
şey söyləmək mənasına gəlir. 
Xütbənin məqsədi Allahın 
ucalığını və üstünlüyünü dilə 
gətirməklə yanaşı, həftədə 
bir gün bir yerdə toplaşan 
möminlərin həmin bölgədəki 
bir imam tərəfindən dini möv-
zularda maarifləndirilməsidir. 
Əbu Hənifəyə görə, xütbənin 

rüknü Uca Allahı zikr 
etməkdən ibarətdir. Odur 
ki, xütbə niyyəti ilə yal-
nız “əlhamdülilləh” və ya 
“subhanəllah”, yaxud “lə iləhə 
illəllah” deməklə xütbə şərti 
yerinə yetirilmiş olur. Çünki 
“Allahı zikr etməyə tələsin” 
ayəsi zikrin azı ilə çoxu ara-
sında hər hansı fərq qoyma-
mışdır. Hz. Osman xəlifə olan 
zaman ilk cümə xütbəsində 
“əlhamdülilləh” dedikdən son-
ra sözünə davam edə bilməmiş 
və minbərdən enərək cümə 
namazını qıldırmışdır. Ancaq 
bununla kifayətlənmək əsas 
tətbiqata zidd düşdüyü üçün 
məkruh hesab edilmişdir. Əbu 
Yusif və İmam Məhəmmədə 
görə, xütbə deyiləcək qədər 
uzun-uzadı zikr edilməlidir. 
Bu da “Təhiyyat duası” qədər 
həmd-səna və salavat ilə 
müsəlmanlara duanı əhatə 
etməlidir.

Nəticə etibarilə, Hənəfilərə 
görə, xütbə həmd-səna, salavat 
və dua ilə yanaşı, nəsihəti də 
ehtiva etdiyi üçün, nəsihətin 
ərəb dilində olması şərt de-
yildir. Hər bir toplumun öz 
dilində edilməlidir ki, insan-
lar burada təqdim olunan dini 
biliklər və öyüd-nəsihəti başa 
düşsünlər və xütbənin əsas 
məqsədi yerinə yetirilmiş ol-
sun.
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Eldar Kərimov

Bu gün xüsusilə gənclərin ayrılmaz 
vərdişinə çevrilən mobil və ya inter-
net oyunlarında şüuraltı mesajların 

verilməsi haqqında çox eşitmişik. Bəzi oyunlar 
asosiallıq, depressiya kimi psixoloji pozuntulara 
səbəb olduğu kimi, bəziləri də kin, nifrət, qəzəb 
və öldürmə kimi mənfi, qeyri-əxlaqi davranışları 
təbliğ edir.

 Bu kimi oyunlarda mənim diqqətimi çəkən 
başqa bir nüans var. Belə ki, bəzi oyunların baş 
qəhrəmanı qarşısına qoyulan vəzifəni yerinə 
yetirərək müəyyən edilmiş xalları qazanmalı və bir 
mərhələdən digərinə keçməlidir. Qeyd etdiyim bu 
mərhələdən-mərhələyə keçmə əsnasında isə idarə 
olunan fiqurun (qəhrəmanın) canı get-gedə tükənir 
və gedilən yolun üzərində onun gücünü artıracaq 
enerji, başqa sözlə desək, canlar qoyulur və o can-
ları  qazanaraq yola davam edir. Oyunlarda arxada 
itirilənlər əhəmiyyət daşımır, əksinə, qarşıda du-
ran hədəflər diqqət mərkəzində saxlanılır. Bununla 
da həmin oyunları davamlı olaraq oynayan insan 
bir müddət sonra düşünür ki, istər ətrafındakılar, 
istərsə də arxada qoyduqları onun həyatında heç bir 
dəyərə sahib deyil.  Onun üçün həyatda ən dəyərli 
şey onu hədəflərinə çatdıran vasitələrdir.

Belə baxanda oyunda idarə etdiyimiz perso-
najların həyat gedişatı ilə özümüzün real həyatları 
arasında bir çox oxşarlıqlar mövcuddur.  Çox vaxt 
həyatın müxtəlif çətinliklərindən yorulub ener-
jimizi itirdiyimiz zaman hər hansısa bir uğuru-
muz, dəyər verdiyimiz insaların haqqımızdakı xoş 
sözləri bizə də yaşam enerjisi verir. Məsələ isə 
burasındadır ki, haqqımızda deyilən xoş sözlərdən 
və ya qazanılan uğurlardan sonra müvəqqəti ola-
raq daha enerjili yaşasaq da, əvvəlki illərdən daha 
xoşbəxt yaşaya bilmirik. Bəlkə də, əvvəlki illərdə 
çox şeyə sahib olmasaq da, çox sevdiyimiz və bizi 
çox sevən insanlara sahib idik. “Qəlblər bir olar-
sa, samanlıq seyranlıq olar” məsəlinin ehtiva etdiyi 
mənanı hər zaman təsdiqləmişəm. Məhrumiyyətlər 
içərisində sevdiyin insanlarla yaşamaq bolluq-
lar içərisində sevmədiyin insanlarla yaşamaqdan 
daha maraqlıdır. Çünki əsl xoşbəxtlik sevdiklərinlə 
birlikdə, sevdiyin işlərlə zamanı dəyərləndirmək 
və xoş anların verdiyi dərin hissləri duymaqdır. 

Biz isə irəli getdikcə arxamızda sevdiklərimizi 
itirməyə başlayırıq. İtirdiyimiz sevdiklərimizin 
yerinə başqa sevgililər qoymağa çalışsaq da, 
gələnlər gedənlərin yaşatdığı xoşbəxtliyi yaşada 
bilmir.  Bu gün modern dünyanın bütün sferala-
rında uşaq və gənclərimizə aşılanan düşüncə tərzi 
isə “sən arxanda nə qədər şey itirsən də, narahat 
olma, irəli get, qazandığın uğurlarla yenidən canla-
nacaq və xoşbəxt olacaqsan” düşüncəsidir.  Bunun 
üçün qarşımızda hər hansısa bir keçmişə sahib ol-
mayan, olsa belə o keçmişi xatırlamaq istəməyən, 
daimi olaraq xoşbəxtliyi gələcəkdə axtaran nəsil 
yetişir.  İşin qəliz tərəfi də o zaman ortaya çıxır ki, 
min ümidlə gələcəyə atılıb uğursuzluqla üzləşən in-
sanlar bir daha həqiqi xoşbəxtliyin dadını hiss edə 
bilmirlər. Çünki xəyalındakı keçmişi belə ona xoş 
görsənmir.  Əslində isə hər şey tam tərsinə olmalı-
dır. Yaşadığımız xoşbəxtlik hər zaman bizi uğura 
apara bilər, ancaq qazandığımız uğurlar hər zaman 
bizi xoşbəxt etməyə bilər.

Bəzən kənddə nənəmizin təndir başında bizlərə 
bişirdiyi qoğalların bizə yaşatdığı həzz və sevin-
ci bu gün yaşadığımız ən yaxşı anlarımıza belə 
dəyişmək istəmirik. Keçmişdə yaşadığımız gözəl 
anları xatırlamaq belə bizi xoşbəxt edir. Bəlkə 
də, indi qalxıb eyni kənddə, eyni təndirin başında 
o xatirəni yenidən yaşamaq istəsək, bu, mümkün 
olmayacaq.  Çünki çörəyi bişirən, ən azından bizi 
canından çox sevən  nənəmiz artıq həyatda yoxdur. 
Sevdiyimiz və xoşbəxt anları birlikdə yaşadığı-
mız insanların aramızda olmaması bizim mütləq 
xoşbəxtlik hissi yaşamağımıza bir maneədir.  Ona 
görə də yanlarında müvəqqəti xoşbəxtliyi yaşadığı-
mız insanlara deyil, bütün xoşbəxtliklərimizi borc-
lu olduğumuz insanlara daha çox vaxt ayırmalı, 
onların qiymətini bilməliyik. 

Nəticə olaraq, xəyalındakı hadisələr səni 
yaşadığın real hadisələrdən daha çox xoşbəxt 
edə bilirsə, real yaşadıqların xəyalındakılardan 
dəyərsizdir deməkdir.  Bu zaman fiziki olaraq ol-
duğun yer, düşüncə olaraq olduğun yerin qarşısında 
əhəmiyyətini itirir.

Fiziki və düşüncə olaraq eyni yerdə, 
sevdiklərimizlə birlikdə olmaq ümidi ilə...
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Avqustun 7-də Gürcüstanın Dini Məsələlər 
üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza Vaşak-
madze II Kosalı İslam mədrəsəsini ziyarət 
edib. Zaza Vaşakmadzeni bu səfərdə Bütün 
Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin Şərqi Gür-
cüstan müftisi hacı Yasin Əliyev və Gürcüstan 
Gənclərinə

Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatının sədri 
Musa Haciyev müşayiət ediblər.

Məscidi və mədrəsəni gəzərək mədrəsədəki 
təhsil və gündəlik iş sistem ilə maraqlanan Zaza 
Vaşakmadzeyə ətraflı məlimat verilib.

Gürcüstanın Dini Məsələlər üzrə Dövlət 
Agentliyinin sədri Zaza Vaşakmadze 
mədrəsənin bölgədəki fəaliyyətlini və təhsil 

sahəsindəki uğurlarını yüksək qiymətləndirib, 
mədrəsədəki iş sistemdən məmnun qaldığını 
bildirib.

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və 
Maarifləndirmə Təşkilatı artıq üç ildir ki, 
Türkiyənin müxtəlif universitetləri ilə

“Gürcüstanlı tibb tələbələrinin Türkiyə 
gəzintisi və təcrübə layihəsi” adı altın-
da əməkdaşlıq edir. Layihənin adından da 

bəlli olduğu kimi, Gürcüstan Gənclərinə 
Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatı Gür-
cüstanın müxtəlif universitetlərinin tibb 
fakültələrində oxuyan tələbələri tərcrübə 
üçün Türkiyənin fərqli universitetlərinə 
göndərir.

Bu il də bu layihyədə iştirak etmək 
üçün təşkilatın ünvanına göndərilən çox-
saylı müraciətləri nəzərə alaraq bir sınaq 
imtahanı təşkil edilmiş və bu imtahanda 
müvəffəqiyyət əldə edən və bu layihədən 
istifadə etməyə haqq qazanan tibb

fakültələrinin 30 tələbəsi iyulun 31-
də Türkiyənin Bursa şəhərində fəaliyyət 
göstərən Uludağ Universitetində təcrübə 
keçmək üçün göndəriliblər.

Xatırladaq ki, layihə 1 ay müddətində, 
yəni avqustun 1-dən 31-dək davam edib.

Х ЯБЯР

GÜRCÜSTANIN DİNİ MӘSӘLӘLӘR ÜZRӘ DÖVLӘT GÜRCÜSTANIN DİNİ MӘSӘLӘLӘR ÜZRӘ DÖVLӘT 
AGENTLİYİNİN SӘDRİ ZAZA VAŞAKMADZE I I KOSALI AGENTLİYİNİN SӘDRİ ZAZA VAŞAKMADZE I I KOSALI 

İSLAM MӘDRӘSӘSİNDӘ OLUBİSLAM MӘDRӘSӘSİNDӘ OLUB

TİBB FAKULTӘLӘRİNİNTİBB FAKULTӘLӘRİNİN

 TӘLӘBӘLӘRİ TӘCRÜBӘ ÜÇÜN TÜRKİYӘDӘ OLUBLAR TӘLӘBӘLӘRİ TӘCRÜBӘ ÜÇÜN TÜRKİYӘDӘ OLUBLAR
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Х ЯБЯР

14 avqust tarixində Bolnisi rayonunun 
Xidisquri (Həsənxocalı) kəndində məscidin 
açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimi 
II Kosalı İslam mədrəsəsinin müdiri hacı 
Natiq Əliyevin Quran tilavəti ilə  başlayıb. 
Mərasimdə Bütün Gürcüstan Müsəmanları 
İdarəsinin müftisi hacı Yasin Əliyev çıxış 
edərək tövbə surəsinin 18-ci ayəsini misal 
gətirib: “Allahın məscidlərini ancaq Allaha 
və axirət gününə inanan, namazı qılan, zəkatı 
verən və Allahdan başqasından qorxmayan 
kəslər inşa edərlər. Elə isə hidayət üzrə ol-
duqları ümid edilənlər bunlardır.” və fikrini 
“Kim Allah üçün bir ev (məscid) tiksə, Al-
lah da cənnətdə onun üçün bir ev inşa edər.” 
hədisiylə tamamlayıb. Müfti daha sonra baş-
da Gürcüstan dövləti və Gürcüstanın Dini 
Məsələlər üzrə Dövlət

Agentliyi olmaqla maddi və mənəvi 
sahədə dəstək olan hər kəsə təşəkkürünü bil-
dirib.

Gürcüstanın Dini Məsələlər üzrə Dövlət 
Agentliyinin sədri Zaza Vaşakmadze öz çıxı-
şında Gürcüstanda olan məscidlər haqqında 
qonaqlara məlumat verib, dövlətin bu ölkədə 
yaşayan müsəlmanlara dəstəyini bildirib.

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və 
Maarifləndirmə Təşkilatının sədri Musa Ha-
cıyev isə çıxışında Həsənxocalı məscidinin 
tarixi bir abidə olduğunu vurğulayaraq belə 
bir tarixi abidəni yenidən inşa etdiyi üçün 
dövlətimizə

və BGMİ-yə təşəkkürünü bildirib və 
məscid üçün hədiyyə təqdim edib.

Daha sonra BGMİ-nın Bolnisi müftisi Adil 
Nəbiyev əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü 
bildirib. Xidisquri (Həsənxocalı) kənd 
bələdiyyəsinin nümayəndəsi Vüqar İsayev, 
kənd ağsaqqalları da çıxış edərək öz fikirlərini 
bildiriblər. Açılışda rayon bələdiyyə başçısı-
nın və rayon icra hakimiyyətinin müavinləri 
də iştirak ediblər.

XİDİSQURİ (HӘSӘNXOCALI)XİDİSQURİ (HӘSӘNXOCALI)
 KӘNDİNDӘ MӘSCİDİN AÇILIŞ MӘRASİMİ  KӘNDİNDӘ MӘSCİDİN AÇILIŞ MӘRASİMİ 
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