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Əziz oxucular!

B
u çətin günlərdə hər birinizi xoş gördük. 
Nəşrimizə ara verdiyimiz uzun zamandan 
sonra sizinlə görüşməyimiz bizi həm sevin-

dirir həm də həyəcanlandırır. Qış mövsümündə yuxuya 
dalmış təbiətin yenidən canlanaraq ətrafa gözəlliklər 
saçması kimi mənəvi dünyamızın da ən gözəl çağı olan 
RAMAZAN mövzusuna yenidən toxunmaq istədik. 

Ramazan ayı, Allahın insana bəxş etdiyi böyük bir 
nemətdir. Hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurur:

“Cəbrayıl (ə.s) mənə göründü və: “Ramazana ye-
tişdiyi halda günahları əfv edilməyən kimsə rəhmətdən 
uzaq olsun!..” - dedi. Mən də “amin” dedim...” . Hə-

disdən də görüldüyü kimi Ramazanı bir fürsət bilərək 
onu əhya edən adam ömrünü ziyan etmiş olmaz. Lakin 
qəflətlə yaşanan bir həyat uşaqlıqda oyun, gənclikdə 
şəhvət, yetkinlikdə qəflət, ixtiyarlıqda isə əldən çıxan-

lara həsrət və min bir peşmanlıqdan ibarət olar.
Ramazan ayı, fərdi həyatda dindarlığın, ictimai hə-

yatda həmrəylik və qaynaşmanın sıx olaraq yaşanma-

sına və müsəlmanlar olaraq təmizlənmə və yenilənmə 
şüurumuzun təzələnməsinə vəsilə olar. Odur ki, Rama-

zanı  günahlarımızın bağışlanması üçün fürsət bilək və 
bol-bol tövbə və istiğfar edək, xüsusilə namazlarımıza 
diqqət yetirək, oruclarımızı sağlam tutmağa çalışaq, 
imkan daxilində çox Quran oxuyaq, qohum, qonşu və 
dostlarımızla olan münasibətimizi daha da artıraq və 
bu günlərdə ətrafı bürüyən xəstəlik səbəbi ilə onların 
ziyarətlərinə gedə bilməsək də tez-tez telefonla və ya 
başqa vasitələrlə təbrik edib onların könüllərini və du-

alarını alaq, çevrəmizdəki fəqir-füqəraya kömək edək, 
imkan daxilində sədəqələrimizi çoxaldaq. 

Dəyərli oxucular!
İndidən Ramazan ayınızı və qarşıdan gələn Ramazan 

bayramınız mübarək deyir və sizi dərgimizlə baş-başa 
buraxırıq.
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Qurani-Kərimin daha çox oxun-

duğu, insani və əxlaqi ərdəmlə-

rin daha güclü bir şəkildə həya-

ta əks olunduğu, ictimai yardımlaşmanın 
və paylaşmanın artdığı, birlik və bəra-

bərlik ruhunun canlandığı Ramazan ayını 
dərk etməkdəyik.

Ramazan Allahın bəxş etdiyi saysız-he-

sabsız nemətlərdən insanın müəyyən bir 
müddət ərzində özünü uzaq tutaraq bir 
mənada bu nemətləri əldə edə bilməyən və 
ona ehtiyac duyan insanların halını anla-

mağı və paylaşmağı öyrədən oruc ayıdır.
Başdan sona bir bolluq, rəhmət və 

bərəkət mövsümü olan bu ayda iradələri 
gücləndirən oruc, comərdliyi, ikramı və 

BİR AYLIQ RAMAZAN
 BİR ÖMÜRLÜK  

QAZANCIMIZ OLSUN

 Ramazan bayramının hədislərdə keçən əsl adı,

 “Eydül-fıtr”, yəni “Fitr bayramı”dır. Müsəlmanlar

 bayram namazından əvvəl bir mənada “bədənin

 zəkatı” olaraq yuxarıda da vurğuladığımız kimi

 fitr sədəqəsi verərlər. Fitr sədəqəsi “Ramazan

 bayramına qovuşan və təməl ehtiyaclarının

 xaricində müəyyən bir miqdar mala sahib olan

 müsəlmanların özləri və vəlayətləri altındakı

 kəslər üçün yerinə yetirməklə öhdəçilikli

olduqları maddi bir ibadət”dir.

Hacı Bəkiroğlu
hacihaciyev@hotmail.com
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paylaşmağı öyrədən iftar, ibadətin sevinc 
və coşğusunu bütün cəmiyyətə yayan tə-

raveh, xeyir və bərəkətin nə olduğunu 
göstərən sahur, bütün bu yüksək dəyərlərin 
mənəvi dünyamızı əhatə etdiyi Qədr gecə-

si, ağıl və könülləri mənəvi bir atmosferdə 
zirvəyə daşıyan və dini duyğunun kollek-

tiv olaraq paylaşılmasını təmin edən xətm 
və qarşılıqlı Quran tilavətləri, cəmiyyətin 
ictimai yaralarını sarıyan zəkat və fitrələr, 
cəmiyyətin birlik və bərabərliyini güclən-

dirən bayram ilə Ramazan ayı, fərdi həyat-
da dindarlığın, ictimai həyatda həmrəylik 
və qaynaşmanın sıx olaraq yaşanmasına 
və müsəlmanlar olaraq təmizlənmə və ye-

nilənmə şüurumuzun təzələnməsinə vəsilə 
olur.

Bütün bu gözəllikləriylə birlikdə Rama-

zan ayı bizlərdən ayrılarkən də bir gözəl-
lik buraxaraq ayrılıb gedir. İmkanları zəif 
olan din qardaşlarımıza yardım etməyimizi 
bizdən istəyir. Bunun adına da fitr sədəqəsi 
deyilir. Və bu yardımı da bayram namazı 
qılınmadan öncə verməyimizi istəyir ki, 
onlar da bayramlıq alsınlar.

Ramazan bayramının hədislərdə keçən 
əsl adı, “Eydül-fıtr”, yəni “Fitr bayra-

mı”dır. Müsəlmanlar bayram namazından 
əvvəl bir mənada “bədənin zəkatı” olaraq 
yuxarıda da vurğuladığımız kimi fitr sə-

dəqəsi verərlər. Fitr sədəqəsi “Ramazan 
bayramına qovuşan və təməl ehtiyaclarının 
xaricində müəyyən bir miqdar mala sahib 
olan müsəlmanların özləri və vəlayətlə-

ri altındakı kəslər üçün yerinə yetirməklə 
öhdəçilikli olduqları maddi bir ibadət”dir.

Sad ibni Evs əl-Ənsari Rəsulullahın 
(s.ə.s.) belə buyuduğunu deyir: Ramazan 
bayramının səhəri mələklər yollara tökülər 
və belə səslənərlər: “Ey müsəlmanlar bir-
liyi! Kərəmi bol olan Rəbbinizin rəhmə-

tinə qaçışın. O, bol yaxşılıq və lütfkarlıqda 
olar. Sonra onlara bol-bol mükafatlar ve-

rilər. Siz gecə ibadət etməklə əmr olundu-

nuz və əmri yerinə yetirdiniz. Gündüz oruc 
tutmaqla əmr olundunuz, orucu tutdunuz 
və Rəbbinizə itaət edin, mükafatınızı alın.”

Bizlər də bayramların bu birləşdirici, 

bütünləşdirici və qaynaşdırıcı xüsusiyyət-
lərini bilməli, əvvəlcə yaxın ətrafımızla 
bayramlaşmalı, birlik və bütünlük içində 
olmalıyıq. Ölkəmizdə və dünyada hüzur 
və dincliyin olması üçün dua etməliyik.

Uca Yaradana ətrafımızda olan qarşı-
durmaların dayandırılması və bütün insan-

ların barış içində yaşayaraq gerçək bayra-

ma qovuşmaları üçün dua etməliyik.
Ramazan hər ilin bəlli günlərində gələr, 

insanları hər cəhətdən tərbiyələndirər və 
gedər. Əsas olan odur ki, bu ayda aldığı-
mız dərsləri, qazandığımız mənəviyyatı 
il boyu qoruya bilək. Necə ki Ramazanda 
yeməkdən çəkinirik, eləcə də il boyu ha-

ram yeməkdən uzaq olaq. Əgər bu ayda 
qeybətdən qaçırıqsa, bunun din qardaşı-
mızın ətini yemək qədər iyrənc bir hərəkət 
olduğunu il boyu xatirimizdə tutaq. Yar-
dımlaşmanın təkcə bu aya məxsus olma-

dığını dərk edərək hər zaman ehtiyacı olan 
insanlara Allahın bizə verdiklərindən infaq 
edək. Rəflərimizdə toz basmış Qurani-Kə-

rimi fürsət tapdıqca oxuyub dərk etməyə 
çalışaq.

Qısacası, Ramazanı sadəcə ac qalmaqla 
yola verməyək. Allahın Ramazan vasitə-

siylə bizə vermək istədiyi mesajları qav-

ramağa çalışaq. Min aydan daha xeyirli 
olan Qədr gecəsini əhya edib sonra da bir 
il boyu div yuxusuna yatmayaq. Sabah bir 
sorğu gününün, ilahi məhkəmənin bizim 
üçün qurulacağını dərk edərək ömrümüzü 
layiqli bir şəkildə yaşayaq.

Nəticə olaraq elə etməliyik ki, bir aylıq 
Ramazan bir ömürlük qazancımız olsun.

 Bizlər də bayramların bu birləşdirici,

 bütünləşdirici və qaynaşdırıcı

 xüsusiyyətlərini bilməli, əvvəlcə

 yaxın ətrafımızla bayramlaşmalı,

 birlik və bütünlük içində olmalıyıq.

 Ölkəmizdə və dünyada hüzur və

dincliyin olması üçün dua etməliyik.
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B
u mövsümlərin ən bərəkətlisi, heç 
şübhəsiz ki, “üç aylar” olaraq bi-
linən, içində Rəğaib, Merac, Bə-

rat və Qədr gecələrinin də yer aldığı Rəcəb, 
Şaban və Ramazan aylarıdır. Xüsusən də hi-
dayət rəhbərimiz Qurani-Kərim bu mübarək 
mövsümdə endirilmişdir.

Allah-Təala buyurur:
“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu 

açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı ba-

tildən) ayıran (Quran) Ramazan ayında na-

zil edilmişdir. Aya (Ramazan ayına) yetişən 
şəxslər (bu ayı) oruc tutsunlar...” (əl-Bəqərə, 
185)

Ayədə Quranın Ramazanda endirildiyi 
və onun haqq ilə batili, xeyir ilə şəri, yaxşı 
ilə pisi bir-birindən ayırd edəcək hikmət və 
həqiqət nurları ilə dolu bir kitab olduğu bil-
dirildikdən sonra bu mübarək aya qovuşan-

ların Quran tərbiyəsi altında oruc tutmaqla 
mükəlləf olduqları bəyan edilir. Bu baxım-

dan Quran ilə Ramazan arasındakı dərin 
yaxınlıq və xüsusi əlaqənin çox yaxşı dərk 
edilməsi lazımdır.

Abdullah bin Abbas (r.anhüma) belə an-

ladır:
“Rəsulullah (s.ə.s) insanların ən səxavət-

lisi idi. Onun ən səxavətli olduğu zamanlar 
da Ramazanda Cəbrayıl (ə.s) ilə görüşdüyü 
vaxtlar olurdu. Cəbrayıl (ə.s) vəhy gətir-
mək vəzifəsindən başqa, Ramazan ayının 
hər gecəsində Peyğəmbər (s.ə.s) ilə görü-

şür, bir yerdə Quran oxuyurdular. Buna görə 
Rəsulullah (s.ə.s) Cəbrayılla görüşəndə heç 
bir maneə tanımadan əsən rəhmət küləklə-

rindən daha səxavətli davranırdı”. (Buxari, 
Bədul-Vəhy, 5-6, Savm, 7; Müslim, Fəzail, 
48, 50)

Bu həqiqətin bizə təlqin etdiyi mənəvi 
təlimatı yaxşı dərk etmək lazımdır. Buna 
görə də Ramazani-Şərifin və ona hazırlıq 
mərhələsi sayılan Rəcəb və Şaban aylarının 
feyz və bərəkətindən layiqi ilə istifadə etmək 
üçün artırdığımız xeyir iş və ibadətlərlə ya-

naşı, xüsusən bu aylarda Qurani-Kərim ilə 
daha çox məşğul olmalıyıq. Quranın məna 
iqliminə girərək tələbinə görə əməl etməyə, 
davranışlarımızı bu ilahi təlimatlar qarşı-
sında yoxlayaraq əskiklərimizi düzəltməyə 
çalışmalıyıq. Çünki fərdin və toplumun ra-

hatlığı Quranın ruhani həyatına girməklə 
meydana çıxır.

Hz. Aişə (r.anhə) anladır:
“Rəsulullah (s.ə.s) Ramazan ayında iba-

dət məsələsinə digər aylarda olduğundan 

t.f.d Abbas QURBANOV
abbasqurbanov@gmail.com

RAMAZAN AYIRAMAZAN AYI
  Rəbbimiz bəndələrinin əbədi səadəti üçün həyat təqvimində ilahi
Rəbbimiz bəndələrinin əbədi səadəti üçün həyat təqvimində ilahi

  rəhmət, əfv və məğfirətin tüğyan etdiyi bir sıra mənəvi qazanc
rəhmət, əfv və məğfirətin tüğyan etdiyi bir sıra mənəvi qazanc

  mövsümləri təyin etmişdir.mövsümləri təyin etmişdir.
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daha çox fikir verərdi. Ramazanın son on gü-

nündə isə özünü daha çox ibadətə həsr edər-
di. Bu günlərdə gecələri ehya edər, ailəsini 
oyandırar və izarını bağlayardı (Yəni ibadət 
üçün hazırlıqlarını tamamlayar və böyük bir 
əzmlə Haqqa yönələrdi)”. (Buxari, Fadi-
lul-Leylətil Qədir, 5; Müslim, Etikaf, 8)

Ramazani-şərifi layiqi ilə ehya edənlər 
saysız nemətlərə nail olurlar. Onu duyma-

yanlar isə dəhşətli bir məhrumiyyətə düçar 
olurlar. Hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) belə bu-

yurur:
“Cəbrayıl (ə.s) mənə göründü və: “Rama-

zana yetişdiyi halda günahları əfv edilməyən 
kimsə rəhmətdən uzaq olsun!..” - dedi. Mən 
də “amin” dedim...” (Hakim, IV, 170/7256; 
Tirmizi, Dəavat, 100/3545)

Ramazan orucu halalların da bir riyazət 
içində istifadəsinin təlimidir. Bu vəziyyət 
bizə haram və şübhəlilərdən nə qədər böyük 
bir həssaslıqla çəkinməyimizin zəruriliyini 
təlqin edir.

Abdullah bin Ömər (r.a) belə buyurur:
“Namaz qılmaqdan zəifləyib yay kimi ol-

sanız, oruc tutmaqdan da əriyib bir dəri-bir 
sümük qalsanız da, haram və şübhəlilərdən 
qaçmadıqca Allah o ibadətləri qəbul etməz”.

Üç ayları layiqi ilə idrak və ehya edə bil-
mək tövhidin həqiqətində dərinləşərək yalnız 
“Haqqa qulluq” şüurunu yaşamağa bağlıdır. 
Bunun üçün də mənəvi bir lütf mövsümü 
olan bu aylarda xüsusən ruhaniyyətimizin 
səviyyəsini yüksəltməyə çalışmalıyıq.

Bu məsələdə yeganə keçərli vasitə isə 
“ixlas”dır. İbadətlərin kamalını artıran qəlb 

təmizliyi, niyyət saflığı və səmimiyyətdir. 
Haqq rizasından əlavə başqa qayələrin də 
qarışdığı, ortaq edildiyi ibadətlərdən bir xe-

yir ummaq olmaz. Hədisdə belə deyilir:
“Nə qədər oruc tutanlar var ki, orucundan 

ona aclıqdan başqa bir şey qalmaz. Gecələr 
nə qədər namaz (təravih və təhəccüd) qılan-

lar var ki, namazlarından onlara qalan yalnız 
yuxusuzluqdur”. (İbn Macə, Siyam, 21)

Böyük bir qazanc mövsümü olan Rama-

zanda edilən ibadətlər də bu aya məxsus bir 
alışqanlıq və vərdiş kimi deyil, Allah-Təala-

ya səmimi bir qulluq şüuru ilə ifa edilməli-
dir.

Əks halda ibadətlərin ruhaniyyəti yox 
olar, tutulan oruclar bir pəhriz, sürətlə qılı-
nan təravihlər isə bir həzm vasitəsi olmaq-

dan başqa bir şey olmaz.
Halbuki bu feyzli gün və gecələrdə ibdət-

ləri daha böyük bir həssaslıqla icra etmək 
lazımdır. Namazları Rəbbimizlə müstəsna 
bir görüş vəsfi ilə qılmalıyıq. Çünki həqiqi 
mənada qılınan bir namaz insanın nöqsan, 
acizlik və heçliyini etiraf ilə bərabər mad-

di-mənəvi bütün ehtiyaclarını Allah-Təalaya 
ərz etməsidir.

Hz. Aişə (r.anhə) anladır:
“Rəsulullah (s.ə.s) Rama-

zan ayında ibadət məsələsinə 
digər aylarda olduğundan 

daha çox fikir verərdi. Ra-
mazanın son on günündə isə 
özünü daha çox ibadətə həsr 
edərdi. Bu günlərdə gecələri 

ehya edər, ailəsini oyandırar 
və izarını bağlayardı (Yəni 

ibadət üçün hazırlıqlarını ta-
mamlayar və böyük bir 
əzmlə Haqqa yönələr-
di)”. (Buxari, Fadilul-Leylətil 

Qədir, 5; Müslim, Etikaf, 8)
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Təravih

Təravih ərəb dilində “Tərviha” sö-

zünün cəmi olub “rahatlamaq, 
dincəlmək, oturmaq”  deməkdir. 

Ramazan ayında yatsı / İşa namazından son-

ra qılınan bu sünnə namazın hər dörd rükə-

tinin son oturuşuna “tərviha” deyilmişdir. 
Təravih namazına istirahət mənasına gələn 
“Tərviha” dan  götürərək bu adı veriblər. Tə-

ravih namazı qadın və kişi olmaqla hər bir 
müsəlman üçün sünnəi - müəkkədə olan bir 
namazdır. Oruca deyil, yalnız Ramazan ayı-
na məxsus bir namazdır. Xəstəlik və səfərdə 
olmaq səbəbi ilə oruc tutmayan şəxslərin də 
təravih namazını qılmaları sünnədir. Təravih 
namazını məsciddə camaatla bərabər qılma-

ğın savabı çox olmasına baxmayaraq evdə 
də tək başına və ya camaatla da qılına bilər. 
Ancaq bu il bütün dünya insanlarını təhdid 

edən bir “bəla”olan koronavirus səbəbi ilə 
bu ilki (2020-ci il)  təravih namazlarımızı 
itərsək tək başına istəsək də ailə üzvlərimiz-

lə camaat şəklində evdə qılmaq məcburiy-

yətindəyik. Çünki bu xəstəliyin yaxın təmas 
və ya nəfəs yolu ilə bulaşdığı səbəbi ilə ic-

timai yerlərin bağlanması dövlət tərəfindən 
bildirilmişdir. Bu qanuna uymaq səbəbi ilə 
məscidlərin də, müvəqqəti olaraq bağlanıl-
masına fətva verilmişdir ki, bunun da əsas 
səbəbi insanları qorumaqdır. Peyğəmbərmiz 
Ramazan gecələrini əhya etmək və ibadətlə 
keçirmək haqqında belə buyurmuşdur:

 RAMAZANDA
 ƏMƏL EDİLMƏSİ LAZIM

OLAN ÜÇ ƏSAS

Ruslan Hacıxəlilov
rusnhacixelil@gmail.com

 Təravih namazının vaxtı yatsı

 namazından sonra, vitir namazından

 əvvəldir. Təravih namazı iyirmi rükətdir.

 İki rükət halında qılmaq mümkün olduğu

 kimi, dört rükət halında  da qılmaq

 mümkündür. İki rükət qılındığı zaman

 eyni ilə səhər namazının sünnəsi, dörd

 rükət qılındığı zaman isə ikindi namazının

 sünnəsi  kimi qılınır. Təravih namazını

 başlanğıcda camaata şəxsən qıldıran Hz.

 Peyğəmbər ümmətinin yükünü artacağını

düşünərək bu tətbiqdən imtina etmişdir
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“Fəzilətinə inanaraq və mükafatını ümid 
edərək Allah rızası üçün Ramazan gecələri-
ni ibadətlə keçirən ( Təravih namazını qılan) 
şəxsin keçmiş günahları bağışlanar. 

( Riyazüs-salihin, c, 2, s, 467) 
Yenə Peyğambərmiz ( s.ə.s ) “Ramazan 

ayı oruc tutulması fərz qılınan bir aydır. Mən 
də sizə gecələrində (təravih) namazı(nı) sün-

nət qıldım. Hər kim orucu tutar və (təravih) 
namazı (nın fəzilətinə və haqq olduğuna)
inanaraq və mükafatını ümid edərək qılsa 
anasından doğulduğu gün kimi günahların-

dan çıxar.”  (Hadis-i Şerif, Sünen-i İbn-i Macə) 
buyurmaqdadırlar.

Təravih namazının vaxtı yatsı namazın-

dan sonra, vitir namazından əvvəldir. Təra-

vih namazı iyirmi rükətdir. İki rükət halında 
qılmaq mümkün olduğu kimi, dört rükət ha-

lında  da qılmaq mümkündür. İki rükət qılın-

dığı zaman eyni ilə səhər namazının sünnəsi, 
dörd rükət qılındığı zaman isə ikindi nama-

zının sünnəsi  kimi qılınır. Təravih namazı-
nı başlanğıcda camaata şəxsən qıldıran Hz. 
Peyğəmbər ümmətinin yükünü artacağını 
düşünərək bu tətbiqdən imtina etmişdir. 
Onun bu namazı iki və ya üç gün məscid-

də qıldırdığı, camaatın getdikcə çoxaldığını 
gördükdə məscidə çıxmadığı və bunu Alla-

hın fərz edə biləcəyi narahatlığıyla etdiyini 
söylədiyi rəvayət edilir (Buxari, “Təhəccüd”, 
5, “Ṣalâtü’t-təravih”, 1; Müslim, “ Salatü’l-Mü-

safirin”, 177-178). Təravihin tək başına qı-
lınmasına Hz. Əbu Bəkir dövründə davam 
edilmişdir. Bu tətbiqin məsciddə meydana 
gətirdiyi dağınıqlığı, artıq fərz olunduğu 
düşəncəsinin ehtimalı olmadığını və Rəsu-

li-Əkrəmin mövzuyla əlaqədar sözündən 
çıxan mənanı nəzərə alan Hz. Ömər hicri 
14-cü (635) ildə Übey b. Kabdan camaata 
təravih namazını iyirmi rükət  qıldırmasını 
istəmiş və bu tətbiqat günümüzə qədər da-

vam etmişdir.
Sahur ( Obaşdanlıq)  
Sahur yeməyi, oruc tutacaq şəxslərin im-

saq vaxtından əvvəl gecə yedikləri yemək-

dir. Hz. Peyğəmbər (s.a.s.) sahura qalx-

mış və bunu ümmətinə də tövsiyə etmişdir 

(Buxari, Savm, 19, 20). “Sahura qalxın, 
çünki sahurda bərəkət vardır” buyuran Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) (Buxari, “Savm”, 20; 
Nəsai, “Siyam”, 18-19, 24;) tətbiqləriylə də 
sahura əhəmiyyət verdiyi görülür. Bəzi hə-

dislərdə sahurun tamamilə tərk edilməməsi, 
bir qurtum su ilə belə olsa yerinə yetirilməsi 
tövsiyə edilmiş, sahura qalxanların Allahın 
rəhmətinə və mələklərin duasına nail olacağı 
ifadə edilmişdir (Müsnəd, III, 12). Bütün bu 
dəlilləri nəzərə alan fəqihlər Sahura qalxmaq 
hökmünün sünnə olduğu nəticəsinə gəlmiş-

lər. Həmçinin, Alimlər, sahurun orucaluya 
dayanma gücü verdiyini, maddi-mənəvi 
bərəkətə vəsilə olacağını bildirmişlər. Çünki 
adam sahura qalxmaqla səhər vaxtını oyaq 
keçirmiş və bu vaxtda həm dua həm də is-

tiğfar etmək surətiylə cənnət əhlinin xüsu-

siyyətlərinə sahib olmuşdur (Zariyat, 51/18). 
Bu şəkildə mənəvi ləzzətlərlə başlanan oruc 
daha canlı, daha şövqlü tutulur. 

İftar
İftar: Orucun sona çatdığı və axşam na-

mazının vaxtının daxil olduğu günəşin bat-
dığı vaxtdır. Oruc tutan yeməyi yeyərək, o 
günün orucunu tamamlamış olur. Allah iftar 
vaxtında içdən edilən duaları qəbul edər. 
Oruc ibadətini tamamlayıb iftar vaxtına ye-

tişən bir şəxs bu səbəblə böyük sevinc hissi 
yaşayar və özünü xoşbəxt sayar. O, tutduğu 
orucun mükafatını almaq üçün qiyamət gü-

nündə Allahın hüzurunda olduqda, ən çox 
o zaman sevinacəkdir. Peyğəmbərimiz belə 
buyurur: “Oruc tutan üçün iki sevinc vardır: 
Biri iftar vaxtı, digəri isə Allaha qovuşduğu 
zamandır. ( ət-Tərğib və’t-Tərhb, c. 2, s, 81). 
İftar vaxtı edilən duaların geri qaytarılma-

yacağını, Allah tərəfindən qəbul ediləcəyini 
Peyğambərimiz bildirmişdir.

İftar Duası: 
“Allahım, sənin rızan üçün oruc tut-

dum, Sənə inandım, Sənə güvəndim, sənin 
ruzinlə orucumu açdım. Ramazan ayının 
sabahkı orucuna niyyət etdim.  Mənim 
keçmiş və gələcək günahlarımı bağışla!”
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U
ca Allah bəzi gün və ayları 
digər vaxtlara nəzərən 
dəyərli saymışdır. Bu 
günlərdə edilən xeyirxah 
əməl və ibadətlərin savabı 

digərlərinə nisbətən çoxdur. İçində olduğumuz 
Ramazan ayı və gecələri 
məhz belə vaxtlardan 
biridir. Allah bəndələrini 
daha çox mükafatlandır-
maq, onları cənnəti ilə 
sevindirmək üçün sanki 
belə bəhanələr xəlq et-
mişdir. Ağıllı kəslər də o 
kimsələrdir ki, məhz bu cür 
fürsətləri lehinə çevirsin və 
axirətdə qazanclı çıxsınlar.

Qəməri təqvimdə yer 
alan Ramazan ayı ona görə 
müqəddəsdir ki, bu ayda 
Qurani-Kərim nazil olmağa 
başlamış, oruc ibadəti fərz 
qılınmışdır. Habelə min 
aydan daha xeyirli olan Qədr gecəsi də bu aya 
dəyər qazandıran əsas amillərdən biridir. Vəhy 
nazil olmağa başladıqdan etibarən gecələri-

ni ibadətlə keçirən Hz. Peyğəmbər (s.ə.s), 
demək olar ki, Ramazan gecələrində qıldığı 
namazlarını sübhə qədər uzatmış, səhabələrinə 
də bunu tövsiyə etmişdir. Onlar da, Hz. Pey-

ğəmbərin “Kim inanaraq və savabını Al-
lahdan gözləyərək Ramazanı əhya edərsə, 

keçmiş günahları bağışla-
nar” (Buxari, İman 25) 
düsturunu qeyd-şərtsiz 
yerinə yetirmişdir.

Ramazan ayını “ibadət 
şənliyi”nə çevirən əsas 
amil təravih namazıdır. 
Təravih namazı Hz. Pey-

ğəmbər (s.ə.s) tərəfind-

ən Ramazan gecələrində 
istisnasız qılınan nama-

zlardan biri idi. O, bir 
neçə dəfə səhabələrinə bu 
namazı qıldırmış, ancaq 
vacib qəbul edilməsindən 
çəkindiyi üçün əksər vax-

tlarda  evində qılmışdır. 
Hz. Aişədən gələn rəvayətdə məsələ belə əks 
olunmuşdur: “Bir gecə Allahın Rəsulu (s.ə.s) 
məsciddə təravih namazını əda etdi. İnsanlar 

Dr. Rüfət ŞİRİNOV

 RAMAZAN
GECƏLƏRİNİN

 ƏHYASI

Qəməri təqvimdə 

yer alan Ramazan ayı 

ona görə müqəddəs-

dir ki, bu ayda Qura-

ni-Kərim nazil olmağa 

başlamış, oruc ibadəti 

fərz qılınmışdır.
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da ona tabe olaraq həmin namazı qıldılar. 
İkinci gecə yenə məsciddə qıldı. Bu dəfə onun-
la namazı qılan camaatın sayı artdı. Üç və 
dördüncü günlərdə də camaat toplaşdı, an-
caq Hz. Peyğəmbər bu namaz üçün məscidə 
çıxmadı, evində qıldı. Səhər Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s): “Gecə toplaşdığınızı gördüm və çox se-
vindim. Ancaq bu namaz sizə fərz qılınar qorx-
usundan gəlib qıldırmadım”, - dedi (Buxari, 
Salət ət-təravih, 1).

Hz. Peyğəmbərin verdiyi bu önəmi görən 
səhabələr sonrakı dövrlərdə təravih nama-

zlarını birlikdə qılmışdır. Ələlxüsus Hz. 
Ömər hicrətin 635-ci ilində Übey ibn Kaba 
bu namazı qıldırmasını tapşırmış və o gündən 
başlayaraq günümüzə qədər tətbiqat davam et-
mişdir. Deməli, Ramazan gecələrində diqqət 
yetirəcəyimiz birinci vəzifəmiz, təravih nama-

zlarını imkan nisbətində məscidlərdə camaatla 
birlikdə əda etməkdir. Ancaq hər hansı əngəllə 
qarşılaşsaq, mütləq evdə qılmaq, səhlənkar 
davranmamaq lazımdır. Xüsusilə bu günlərdə 
ölkəmizdə alınan izolyasiya tədbirləri davam 
edərsə, evdə qılmağımız daha məqsədəuyğun-

dur. Əsas odur ki, bu ibadətin Ramazan ayı-
na məxsus olduğunu dərk edək və ildə bir 
dəfə ələ düşən fürsəti ən yüksək səviyyədə 
dəyərləndirək. Söhbət namazdan açılmışkən, 
sahur üçün qalxan hər birimizin gecə namazını 
(təhəccüd) əda etmə imkanı da yaranmış olur. 
Odur ki, ilin sonrakı vaxtlarında vərdiş etmək 
üçün gecə namazlarını da qılmaq ən əsas vəzi-
fələrimizdən biri olmalıdır.

Qədr gecəsi Ramazan ayına dəyər qatan və 
Allah tərəfindən sadəcə müsəlmanlara bəxş 
edilmiş bir gecədir. Bu gecəni namaz, zikr və 
tilavətlə keçirsək, bütün ilimiz bərəkətlənər. 
Duaların qəbul edildiyi bu ayın bu gecəsində 
daha çox dua ilə məşğul olmaq əsas ibadətimiz 
olmalıdır. Çünki Qədr gecəsində edilən dualar 
məqbul dualardan sayılır.

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) Qurani-Kərimi Ra-

mazan ayında Cəbrayıla iki dəfə xətm etməsi 
bu ayda tilavətə ayrıca əhəmiyyət verməyimizi 
göstərir. İlin hər günündə Quranla ünsiyyə-

ti kəsməyən dərrakəli müsəlmanlar Ramazan 
ayında bu ünsiyyəti pik nöqtəyə çatdırmalıdır-

lar. Ən azından hər gün bir cüz tilavət edilsə, 
ayın sonuna qədər Quran xətm edilmiş olar.

Ramazan ayını dəyərləndirmək arzusun-

da olan hər bir mömin “Qulum mənə nafilə 
ibadətlərlə durmadan yaxınlaşar. Nəhayət, 
mən onu sevərəm. Qulumu sevdiyim zaman da 
mən onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli 
və yürüyən ayağı olaram. Məndən nə istəsə, 
onu mütləq verərəm, mənə pənah aparsa onu 
mühafizə edərəm” (Buxari, Riqaq 38) qüdsi 
hədisini özünə meyar seçər və bu ayın həm 
gündüzünü, həm də gecəsini nafilə ibadətlərlə 
bəzəyər.

Xülasə, Ramazan ayında gecələri qaim 
(ibadətlə ayıq keçirmək), gündüzləri saim 
(oruc tutaraq) keçirmək lazımdır. Gecələrin 
əhyası gündüzlərin zəmanətidir. Hz. Peyğəm-

bərin yaşadığı, səhabəsinin ondan öyrəndiyi 
Ramazan bu şəkildə əda edilirdi.

Təravih və gecə namazları, Quran xətm-

ləri, sahur və iftarlar, verilən sədəqələr, gecə-
gündüz edilən xeyir-dualar Ramazan ayının 
mənəvi aurasını dəyişdirdiyi kimi, həyata 
baxışımızı, Allaha təslimiyyətimizi, insanlarla 
ünsiyyətimizi, qayğıkeşliyimizi və nemətlərə 
şükrümüzü nizamlayacaqdır.

  Qədr gecəsi Ramazan ayına dəyər

 qatan və Allah tərəfindən sadəcə

 müsəlmanlara bəxş edilmiş bir

 gecədir. Bu gecəni namaz, zikr

 və tilavətlə keçirsək, bütün ilimiz

bərəkətlənər. Duaların qəbul edildi-

 yi bu ayın bu gecəsində daha çox

dua ilə məşğul olmaq əsas ibadəti-

miz olmalıdır. Çünki Qədr gecəsin-

 də edilən dualar məqbul dualardan

sayılır.
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U
ca dinimiz İslam beş təməl 
əsas üzərində qurulmuş 
m ü q ə d -

dəs bir 
dindir. 

Bu beş təməl əsasdan 
biri fəzilət və hikmə-

ti çox böyük olan zəkat 
ibadətidir. Zəkat hicrətin 
ikinci ilində fərz qılınmış 
mal ilə edilən bir ibadət-
dir. Allah-Təala Qura-

ni-Kərimin bir çox yer-
ində zəkatdan bəhs edərək 
zənginlərə qazanclarının qırxda 
birini yoxsullara zəkat olaraq vermələrini əmr 
edir.

Zəkatın lüğət mənası “təmizlik” demək-

dir. Bu təmizlik zəkat verənə aid olduğu kimi, 
zəkatı verilən mala da aiddir. Çünki zəkat 
malın mənəvi kiri və yüküdür. Bu səbəbdən 

zəkat verən şəxs həm özünü günahlardan təmi-
zləmiş, həm də malını bu mənəvi yükdən qur-

tarmış olur.
Zəkat sözünün başqa 

bir mənası isə çoxalmaq 
və artmaq deməkdir. 
Zəkat verməklə mal əsla 
azalmaz, əksinə, daha da 
artar və çoxalar. Zəkatın 
fərz qılınmasından bəri 
Allahın əmr etdiyi kimi, 
səmimi olaraq, sevə-
sevə bu ibadəti yerinə 

yetirən  heç bir zənginin 
kasıblaşıb iflas etdiyi tarix boyu 

görülməmişdir.    
Zəkat verilən malın bərəkətlənərək daha da 

artacağını ifadə edən Uca Rəbbimiz bu barədə 
belə buyurur:

“Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin 
halı yeddi sünbül verən toxuma bənzər ki, bu 

Müşfiq XƏLİLOV 

 RAMAZANDA ZƏKAT
 VƏ

SƏDƏQƏNİN FƏZİLƏTİ
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sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. 
Allah istədiyi şəxs üçün bunu qat-qat artırar. 
Allahın lütfü genişdir. O, hər şeyi biləndir”. 
(əl-Bəqərə, 61)

Bizə savab qazandıracaq digər bir ibadət isə 
sədəqədir. Məlum olduğu kimi, zəkat ibadəti-
ni yerinə yetirə bilməyimiz üçün müəyyən bir 
mala sahib olmağımız şərtdir. Buna görə də 
zəkat yalnız varlı müsəlmanların yerinə ye-

tirəcəyi bir ibadətdir. Sədəqə isə bir az fərqlidir. 
Hər bir müsəlman səmimiyyəti və sədaqə-

ti nisbətində sədəqə verə bilər. Sədəqə verə 
bilmək üçün müəyyən bir mala sahib olmaq 
kimi bir şərt yoxdur. Bundan başqa, sədəqə 
təkcə mal ilə yerinə yetirilən bir ibadət də dey-

ildir. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ifadəsi ilə desək: 
“(Bir müsəlmanın) qardaşına göstərəcəyi 
təbəssüm sədəqədir; yaxşılığı əmr edib pislik-
dən çəkindirmək sədəqədir; yolunu azana yol 
göstərmək sədəqədir; gözü görməyən kimsəyə 
kömək etmək sədəqədir; yoldan daş, tikan, 
sümük (kimi insanlara əziyyət verən şeyləri) 
götürüb kənara atmaq sədəqədir...”. (Tirmiz, 
Birr, 36, 1956)

Sədəqə verilən malın halal yoldan qa-

zanılması və halal yolda xərclənməsi də çox 
mühümdür. Çünki Allahın rəhməti və bərəkə-

ti onun rizasına müvafiq olan işlərdədir. Uca 
Allah belə buyurur: “Allah sələmi (sələm-
lə qazanılan malın bərəkətini) məhv edər, 
sədəqələri (sədəqəsi verilmiş malın bərəkəti-
ni) isə artırar”. (əl-Bəqərə, 276)

Digər tərəfdən, sədəqə dünyəvi və üxrəvi 
bir çox sıxıntını dəf edər. Bunların bir neçəsi 
hədisi-şəriflərdə belə xəbər verilir:

“Suyun odu söndürdüyü kimi, sədəqə də 
günah(ın əzabını) söndürür”.

 (Tirmizi, İman, 8, 2616)
“Sədəqə Rəbbin qəzəbini söndürür və in-

sanı  pis ölümdən uzaqlaşdırır”. 
(Tirmizi, Zəkat, 28, 664)
Bunu da bilmək lazımdır ki, zəkat və 

sədəqəni Ramazan ayında verməyin fəziləti 
və savabı daha böyükdür. İstər fərz olan zəkat, 
istərsə də nafilə sədəqələr bu ayda daha çox 
əhəmiyyət kəsb edir. Necə ki, Peyğəmbərim-

izdən: “Hansı sədəqə daha fəzilətlidir?” - 

deyə soruşulduqda: “Ramazan ayında verilən 
sədəqə”, - cavabını vermişdir. (Tirmizi, Zəkat, 
28/663)

Səhabələr də fitr sədəqələrini və digər 
yardımları bu ayda artıqlamasıyla verər-
di. Çünki Rəsulullah (s.ə.s) fitr sədəqəsinin 
böyük-kiçik, qadın-kişi, azad və kölə hər bir 
müsəlmana vacib buyurulduğunu bildirmişdir 
(Buxari, Zəkat, 70-78). Fitr sədəqəsini bayram 
namazından əvvəl verərək möhtacların qəl-
bində də bayram sevinci oyatmaq lazımdır.

Ramazanın bərəkətindən maksimum 
dərəcədə istifadə edə bilmək üçün comərdlik 
duyğularımızı artırmaq lazımdır. Məhz Rəsu-

lullah (s.ə.s) də belə edərdi. İbn Abbas (r.a) 
belə rəvayət edir:

 “Rəsulullah (s.ə.s) insanların ən comərdi 
idi. Ramazanda Cəbrayıl (ə.s) ilə görüşdüyü 
zamanlarda isə bu comərdliyi daha da çox-
alardı. Cəbrayıl (ə.s) Ramazanın hər gecəsi 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) ilə görüşər, (qarşılıqlı) 
Quran oxuyardılar. Bu səbəbdən Rəsulullah 
(s.ə.s) Cəbrayıl (ə.s) ilə görüşəndə maneəsiz 
əsən bərəkətli küləklərdən də comərd olardı”. 
(Buxari, Bədul-vəhy, 5, 6; Savm 7) 

Göründüyü kimi, Ramazan ayında ver-
ilən sədəqə və zəkat  öz üstünlüyü və xüsu-

siyyəti ilə fərqlənir. Buna görə də əliaçıq ol-
mağa, sədəqə verməyə mümkün mərtəbə səy 
göstərmək lazımdır. Xüsusilə imkanlı müsəl-
manların zəkatı verməkdə xəsislik etməmələri 
lazımdır. Əks halda nəticəsi çox acı olar. Al-
lahın saleh qullarından mərhum Musa Topbaş 
əfəndi bu həqiqəti belə dilə gətirirdi:

“Ən pis oğru kasıbın malını oğurlayan 
kimsədir” (Yəni ən pis oğru kasıbın haqqı olan 
zəkat və sədəqəni verməyən varlıdır).

Sədəqə verilən malın halal yoldan qa-

zanılması və halal yolda xərclənməsi də çox 
mühümdür. Çünki Allahın rəhməti və bərəkə-

ti onun rizasına müvafiq olan işlərdədir. Uca 
Allah belə buyurur: “Allah sələmi (sələm-

lə qazanılan malın bərəkətini) məhv edər, 
sədəqələri (sədəqəsi verilmiş malın bərəkətini) 
isə artırar”. (əl-Bəqərə, 276)
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Y
aradan insanı yoxdan var etdi. Dünya 
və nemətlərini ona bəxş edərək insanın 
genlərinə bir sıra üstün keyfiyyətlər, 

ali məziyyətlər və duyğular yerləşdirdi. Ona lütf 
etdiyi ən üstün hisslərdən biri də şəfqət və mər-
həmət duyğusu oldu.

 Hansı ki, insanı digər canlılardan ayıran ən 
önəmli ərdəmdir. Əbəs yerə “Əgər ağrı hiss edir-
sənsə canlısan, başqasının ağrısını hiss edirsənsə 
insansan” deyilməmişdir. İnsan mərhəmət sahibi 
olmalı, ətrafındakı hər şeyə şəfqət nəzəri ilə baxa 
bilməlidir. 

Maddi həyat planında yaşanan dünyada bu 
gün ən çox ehtiyac duyulan şeylərdən biridir 
mərhəmət. Bu gün texnologiyanın inkişafı ilə 
lüks həyat tərzi sürmək bahasına təbiətin lüzum-

suz yerə məhv edildiyi, heyvanların zövq-səfa 
naminə qırıldığı bir dünyada yaşayırıq. Hətta bu-

nunla kifayətlənməyən insanın artıq nəfsani duy-

ğularını və eqosunu doyurmaq naminə öz cinsinə 
qarşı belə amansızlıq göstərdiyini müşahidə edi-
rik. Bu gün bütün dünyada baş verən mühari-
bələr, qırğınlar, törədilən qətl və soyğunlar, gü-

nahsız insanları hədəf alan qanlı terror hadisələri 

insanlığın mərhəmətdən uzaq qalmasının acı nə-

ticəsidir. İnsanlığı düşdüyü mənəvi bataqlıqdan 
çıxarmağın yeganə yolu itirilmiş mərhəmət və 
şəfqət duyğularını ona yenidən qazandırmaqdan 
keçir. Elə isə mərhəməti kimdən öyrənməli, bu 
xüsusda kimdən örnək almalıyıq? Düşünmədən 
deyə bilərik ki, aləmlərə rəhmət olaraq göndə-

rilən Həzrət Peyğəmbərdən. Çünki onun müəlli-
mi yaratdıqlarına qarşı Rəhman və Rəhim olan 
Allahın özü idi. Çünki o, mərhəmətin sahibindən 
öyrənmişdi məxluqata şəfqəti.

Həyatında baxdığımız zaman Həzrət Peyğəm-

bərin ətrafındakı insanlarla münasibətində sevgi, 
şəfqət, ehtiram və dəyər prinsiplərinin hakim 
olduğunu görürük. O, hər şeydən əvvəl bir ailə 
başçısı olaraq xanımlarına qarşı sevgi və şəfqət 
abidəsi idi. Övladlarına və nəvələrinə dəyər ver-
məsi, onların düzgün yetişməsi üçün əlindən 
gələni əsirgəməməsi onlara olan mərhəmətinin 
bir təzahürü idi. Çünki onun ailə üzvlərinə olan 
hədsiz şəfqəti onların dünya və axirətdə xoşa-

gəlməz duruma düşmələrinə razı deyildi. Bu gün 
dünyəvi qazanc ardınca düşməkdən ailəsinə gülər 
üz göstərməyi unudan, sonuncu dəfə övladları ilə 
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nə zaman vaxt keçirdiyini, onların əlindən tutub 
kiçik dünyalarına nə zaman girdiyini xatırlama-

yan atalar əslində onları mərhəmət yetimi, şəfqət 
məhrumu etdiklərinin fərqindədirlərmi, görəsən? 

Allah Rəsulu qonşularına və qohumlarına 
qarşı xüsusi ehtiram sahibi idi. İnsanın qonşusu 
ilə münasibətlərində hər zaman rəhmət və şəfqət 
düsturunun hakim olmasını istəyirdi. Qonşusu 
ac ikən tox yatmağı İslam əxlaqına yaraşdırmır-
dı. Sevimli səhabəsi Əbu Zərə “şorba bişirdiyin 
zaman suyunu artıq et, qonşuna da ver” deyərək 
ehtiyac içində olan qonşuları sevgi ilə himayə 
etməyin zərurətini dilə gətirirdi. Hz. Peyğəmbər 
qohum-əqrəba haqqına riayət etməyi insanlıq 
şərəfi sayırdı. Qohumlarla əlaqəni kəsəndən Al-
lahın rəhmətini kəsəcəyini söyləyərək yardıma 
ehtiyac duyduqları an yanlarında olmağın zərurə-

tini vurğulayırdı. Bu gün çoxmərtəbəli yüksək 
binalarda bir-birindən xəbərsiz yaşayan sakinlər, 
həftələrlə, aylarla bir-birinin dərdindən bixəbər, 
bir-birinə təbəssümü çox görən qapıbir qonşular 
insanlığa şəfqət adına Hz. Peyğəmbərdən çox şey 
öyrənməlidirlər.  

O, yetimlərə, kimsəsizlərə və qocalara xüsu-

si mərhəmət göstərirdi. Hər fürsətdə yetim başı 
oxşamağı, yaşlılara ehtiramı təlqin edərək cə-

miyyətdəki qəlbiqırıqlara şəfqət və mərhəmət 
mənbəyi olmağı aşılayırdı. “Zəif və məzlumla-

rın haqqına riayət edin, siz yalnız məzlumların 
sayəsində yardım görür, ruziləndirilirsiniz”, 
buyuraraq heç kimi xor görməməyi, toplumda-

kı yardıma möhtac yaşlı təbəqəni, dulları, haqqı 
qəsb edilən məzlumları mərhəmət qanadlarımı-
zın altına almağımızı istəyirdi. Hz. Peyğəmbərin 
həyatını oxuduqca bu gün dünyanın dörd bir ya-

nında gedən qanlı müharibələrdən zərər çəkən on 
minlərlə, yüz minlərlə məzluma qucaq açmağın 
nə qədər mühüm olduğunu dərk etmək mümkün-

dür. Elə isə özümüzə sual verək: Görəsən, so-

nuncu dəfə nə zaman ətrafımızdakı məzlumların 
yarasına məlhəm olmuşuq? Günü-gündən artan 
yetim və qocalar evlərində insanlığın vicdanına 
tərk edilən biçarə insanların dərdinə nə vaxt çarə 
olmuşuq?

Cahiliyyə dövründə heç bir haqq və hüququ 
olmayan kölələrə qarşı Allah Rəsulu müstəsna 
şəfqət sahibi idi. Onlara dəyər verər, bütün insan-

lığı onların haqqına riayət etməyə səsləyərdi. On-

lara qarşı o qədər mütəvazi idi ki, Mədinə küçələ-

rində bir kölənin Hz. Peyğəmbərin paltarından 

yapışaraq ona dərdini açdığını görmək mümkün-

dü. Allah Rəsulu müsəlmanlara işçinin haqqı-
nı alın təri qurumadan verməyi tövsiyə edərdi. 
Bu gün vəhşi kapitalizmin qurbanına çevrilərək 
insanlığa şəfqət adına hər şeyi unudan zavallı 
müəssisə rəhbərləri, şirkət müdirləri əlləri altında 
işləyənlərə qarşı sanki cahiliyyə dövrünün qul-
darları kimi rəftar edərək hər gün mərhəmətdən 
bir addım daha uzaqlaşmaqdadırlar. Qadın-kişi 
demədən hər kəsi ticarətə vasitə görən, azyaşlı 
uşaqların, dul qadınların bir tikə çörəyə möhtac 
olmasını fürsət bilib onlardan ucuz işçi qüvvəsi 
kimi faydalanmağa çalışan zəngin iş adamları 
görəsən, mərhəməti nə zaman itirdilər?

Hər nə qədər şəfqət və mərhəmət dedikdə ilk 
növbədə ağlımıza insanlara qarşı xoş rəftar gəlsə 
də, İslamla yoğrulmuş könül insanının sevgi və 
mərhəməti bütün məxluqatı əhatə etməlidir. Əs-

ri-səadətdə yük daşıyan heyvanlar, küçədə tənha 
gəzən, bir qarın yeməyə, bir içim suya möhtac 
heyvanlar, əyləncə naminə hədəfə alınan zavallı 
quşlar belə Həzrət Peyğəmbərin geniş mərhəmə-

tindən nəsibini almışdı. Hətta Onun mərhəməti 
heyvanlarla da məhdud qalmamış, bitkiləri də 
ağuşuna almışdı. Çünki Allah onu bütün aləmlərə 
rəhmət olaraq göndərmişdi. Bu gün qazanc əldə 
etmək üçün diri-diri dərisini soyub kürk düzəltdi-
yimiz zavallı heyvanlar, kosmetik vasitələr əldə 
etmək üçün üzərində təcrübə keçirdiyimzi aciz 
canlılar Nəbəvi mərhəmətə hər zamankından 
daha çox möhtacdır. Qiymətli əşyalar düzəltmək 
adına diri-diri buynuzu kəsilən zavallı kərgədan-

lar, dişinə görə ovlanan aciz fillər insan oğlunun 
mərhəməti unutması ucbatından nəsli tükənmək-

lə qarşı-qarşıyadır. Atılan kimyəvi bombalarla 
torpağın üstündəki bitkilərlə yanaşı, altındakı 
toxumları da məhv edən insanlıq mərhəmətdən 
uzaqlaşdıqca uzaqlaşmaqdadır. Halbuki Allah 
Rəsulu ordusunu döyüşə göndərərkən yaş ağac-

ları kəsməyi, taxıl zəmilərinə zərər verməyi, su 
hövzələrini kirlətməyi qadağan edərək ekoloji 
nizamı pozmağı cinayət sayırdı. 

Xülasə, insanın dünya və axirət səadəti ətra-

fındakılara mərhəməti nisbətindədir.  Şəfqəti-
mizin hüdudu Rəhman və Rəhim olan Allahdan 
gözlədiyimiz mərhəmət qədər geniş olmalıdır. 
Çünki dünyamızın buna ehtiyacı var. Beşikdə 
yatanımızdan beli bükülmüş qocamıza qədər. 
Mərhəmətə susadıq, ana rəhmindəkindən torpa-

ğın altındakı toxuma qədər.
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SSENARİNİ SSENARİNİ 
DƏYİŞ!DƏYİŞ!

Hər birimiz beynimizdə öz həyatı-
mızı rəngləndirmək üçün müxtəlif 
planlar qururuq.

 Xəyal etdiklərimiz sadəcə bu gün edəcək-

lərimizlə bağlı olmur, bəzən on il sonrasının 
da planlarını bu gündən hazırlayırıq. Bundan 
sonra da xəyal etdiyimiz planlarımız reallaş-

dıqca daha xoşbəxt olduğumuza inanmağa 
başlayırıq. Xəyal etdiyimiz uğurlara vaxtında 
nail olmağımız isə bizə həyatda yaşamağı-
mıza stimul verir. Hər şeyin bizim xeyrimizə 
işlədiyini düşünür və bütün xəyallarımızın 
gerçəkləşəcəyinə inanırıq. Ancaq hər zaman 
planladığımız işlər heç də bizim beynimizdə 
şəkilləndirərək yazdığımız ssenariyə uyğun 
baş vermir.

Belə ki, bizim həyatımızda baş verən ha-

disələr sadəcə bizim istəyimiz və imkanları-
mız sayəsində gerçəkləşmir. Planlanan bir işin 
vaxtında baş tutması üçün hər şeyin vaxtında, 
məkanında əskiksiz olması lazımdır. Belə 

demək mümkündürsə, biz dənizə getdiyimiz 
üçün günəş çıxmır, günəş çıxdığı üçün dənizə 
gedirik. Yəni ümumi qaydaya tabe olan ha-

disələr bizim həyatımıza görə yox, biz onun 
işləmə mexanizminə uyğun dəyişirik. Biz eyni 
zamanda ümumi planın tamamı deyil, onun 
bir hissəsiyik. Planın bir hissəsi olmaq da o 
deməkdir ki, bizim digər hissələrə təsirimiz 
minimal səviyyədədir.

Tutaq ki, siz bir dostunuzla bir gün sonra 
təyin etdiyiniz bir vaxtda balıq ovuna getməyi 
planlaşdırmısınız. Bunun üçün də bu gündən, 
sabah yaxşı istirahət edəcəyinizi düşünüb, po-

zitiv xəyallar qurmusunuz. Siz artıq bu gündən 
sabah yaşayacaqlarınızı düşünərək xoşbəxt ol-
mağa başlayırsınız. Ancaq sabahısı gün balıq 
ovu üçün planlaşdırdığınız vaxtda hava kəskin 
surətdə dəyişir və bu pis hava şəraitində siz av-

tomobil qəzası törədirsiniz. Qarşılaşdığınız bu 
hadisə nəticəsində də dünəndən qurduğunuz 
planlar tamamilə dəyişir. Sözün həqiqi məna-

Eldar KƏRİMOV

P lan l anan  b i r  i ş i n  vax t ında  baş  tu tmas ı  ü çün  hər 
şey in  vax t ında ,  məkan ında  əsk iks i z  o lmas ı  l a z ımd ı r. 
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uyğun  dəy i ş i r ik . 
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sında əvvəldən qurduğunuz xəyallar suya dü-

şür. İşlərin də planlı getməməsi sizi davamlı 
olaraq narahat edir və psixologiyanızın pozul-
masına, həyat eşqinizin yox olmasına səbəb 
ola bilir.

Bu hadisələr qarşısında əsas diqqət edilmə-

si lazım olan məsələ ondan ibarətdir ki, özü-

müz üçün arzuladığımız və uğrunda canımızı 
fəda etdiyimiz işlərin baş tutması üçün o işin 
baş tutmasında rolu olan bütün vasitələrin güc 
səfərbərliyində olması lazımdır. Hava şəraiti-
nin dəyişməsi, gözlənilməz qəzaların baş ver-
məsi bizim əlimizdə olmadığı üçün xoşbəxt-
liyimiz üçün yazdığımız həyat ssenarimizdə 
onlar da diqqətə alınmalıdır. Əks təqdirdə heç 
bir işim düzgün getmir deyib özümüzü pessi-
mist düşüncələrin əsirinə çevirərək həyatımızı 
məhv etməkdən başqa yolumuz qalmır.

Bunun üçün də qarşılaşdığımız hadisə nə 
olursa olsun, onu xeyrimizə dəyişməyi bacar-
malıyıq.  O hadisə həyatımız üçün planladığı-
mız ssenariyə uyğun gəlmirsə, ssenarimizdə o 
hadisəyə yer verib həyatımıza maraq qatmağa 
çalışmalıyıq. Xəyalını qurduğumuz balıq ovu-

na gedə bilməmişiksə, o gün gediləcək heç 
bir yerin və ediləcək heç bir şeyin olmadığını 
düşünmək doğru deyil. Edəcəyimiz işin alter-
nativləri mütləq həyatımıza rəng qatacaqdır. 
Bunun əksinə olaraq alternativlər haqqında 
düşünə bilmiriksə və heç bir alternativimiz 

yoxdursa, qışda sadəcə günəş enerjisi ilə isin-

məkdən başqa vasitə tapa bilməyənlər kimi 
soyuqdan ölməyə məhkum olmalıyıq. Biz ona 
inanmalıyıq ki, çarəsiz insan yoxdur, sadəcə 
çarəsinin olduğuna inanmayan insan vardır. 

Son olaraq siz də mənimlə razılaşarsınız 
ki, həyatın hər bir anında bizi xoşbəxt edəcək 
bir şey vardır. Bunun üçün də başımıza gələn 
bütün hadisələrdə bir hikmətin, bizim üçün 
xeyrə doğru bir nişanənin olduğunu düşünmək 
kifayətdir. Balıq ovuna gedərkən havanın qə-

fildən pisləşməsinə bizim əyləncəmizə mane 
olan bir maneə kimi baxmaqdansa, əyləncə 
olaraq düşündüyümüz o hadisədə başımıza 
gələcək bir müsibətin qarşısını alan ilahi bir 
mühafizə mexanizmi kimi baxmaq həyatımıza 
daha çox rəng qatacaqdır. Həmin gün işlərimiz 
qaydasında getmədi deyib boş oturmaqdansa, 
o havaya uyğun başqa bir işlə məşğul olmaq 
bizi daha çox xoşbəxt edəcəkdir. Yəni bu gün 
üçün dünən yazdığımız ssenarini bu gün qarşı-
laşdığımız hadisələrə uyğun olaraq gün içəri-
sində dəyişməyi bacarmalıyıq.

Bir həqiqəti də unutmamalıyıq ki, ən uğurlu 
ssenarist əvvəldən yazdığı ssenarisini dəyişən 
hadisələr qarşısında daha da yaxşıya doğru də-

yişəndir. Xoşbəxt yaşamaq üçün davamlı ola-

raq ssenarini dəyişməyi unutma!..
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Dünyamızın istiqbalda gözəl ola-

masını və gəlcəkdə bizi gözəl 
istiqbalın, gözəl mədəniyyətin 

qarşılamasını istəyiriksə gələcəyə yönəlik 
müsbət tədbirlərin alınmasına bəzi gözəl qa-

nun və davranışların gözəlləşdirilməsinə ça-

lışmalıyıq. 
Mədəniyyət, qanun və s. dedikdə əlbəttə 

insan yada düşür. Həmçinin, sağlam gələcək 
dedikdə də insan oğlunun gələcəyi yada dü-

şür və beyinlərdə formalaşır. Demək, gələcə-

yin sağlamlığı əslində insanın faydasına olan 
amildir. Bunun üçün də gələcəyə yönəlik sağ-

lam və faydalı toxumlar əkməliyik ki, sağlam 
və faydalı məhsul əldə edək. Sağlam gənclər 
yetiştirməliyik ki, sağlam gələcəyimiz olsun. 

Bilirik ki, hər dövrün mədəniyyətinin gələ-

cək dövrə ötürülməsi, həmin dövrün gənclə-

ri vasitəsilə baş tutmaqdadır. Atadan oğula 
silsiləsi kimi... Yəni gələcəymiz gənclərin 
əlindən keçməkdədir. O təqdirdə gələcəymizi 

düzəltmək istəyiriksə gənclərmizi düzəltməyə 
çalışmalıyıq. Gənclərimizin gənclik dövürü-

nü gözəl bilib, verimli şəkildə öyrətməliyik. 
Yeri gəlmişkən sözü gedən bu gənclik dövrü-

nü sıralasaq yernə düşər.
Gənclik dövrü “buluq” ilə başlayan və ada-

mın iradəsi və ağılı ilə hərəkət etməsi lazım 
olan dövrdür. Bu dövr 14 ilə 40 yaş arasında 
olan dövrdür. Bu dövrün də ən əhəmiyyətli 
bölümü 15-25 yaş arasıdır ki, ümumiyyətlə 
“Gənclik” deyilincə bu dövr ağıla gəlməkdə-

dir. Bu dövr həm də insanın “Təhsil” dövrü 
sayılır. İnsan həyata ancaq 20 yaşından sonra 
atılar. Bu səbəblə 1-6 yaş arası “Ailə Təhsili” 

6-14 yaş “Təməl Təhsil” və 15-25 yaş arası 
da “Həyata Hazırlıq” dövrü olaraq qəbul edil-
məlidir.

Gənclərmizin ən mükəmməl şəkildə ye-

tişməsi əlbəttə təhsildən keçir. Onların təh-

silli, bilgili gənclər olmasına çalışmalıyıq. 
Onlara dəyər verməliyik. Hər valideyn öv-

Vasif CƏFƏROV

  AĞLAM GƏNCLİK
 AĞLAM GƏLƏCƏKDİRS
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ladının müsbət düşüncələrinə hörmət göstər-
məlidir. Övladı gəncdir deyə onun fikirlərini 
əhəmiyyətsiz saymamalı və görməməzlik-

dən gəlməməlidir. Unutmamaq lazımdır ki, 
Peyğəmbərimiz gənclərin fikirlərinə və özlə-

rinə daima hörmət etmişdir. Belə ki,vəhy ka-

tibləri gənclərdən ibarət idi və yenə Allahın 
Elçisi Mədinəyə müəllim olaraq göndərdiyi 
Musab İbn Ümeyr 25 yaşında bir gənc idi. 
Muaz İbn Cəbəli də 21 yaşında Yəmənə 
Qazı və Müəllim olaraq gön-

dərdi. Bunun kimi misal-
ların sayı Allahın 
Elçisinin həyatında 
çoxdur. Peyğəm-

bər (s.a.s) nə gözəl 
deyir: “...Qocalıq 
gəlmədən gənc-

liyinin qədirini 
yaxşı bilin...”Hət-
ta Allah (c.c.) 
Peyğəmbərimizi 
belə gəncliyindən 
gözəl yetişdirmiş-

tir. Peyğəmbərmi-
zi lazım olmayan 
yerlərə getməsinə 
icazə verməmiş, 
bir səbəblə oraya 
getməkdən uzaq-

laşdırmışdır. Yenə 
Allah (c.c.), Rəsululla-

hın qəlbini uşaqlıqdan, 2-10 yaşla-

rından təmizləyərək onu gələcəyə hazırlamış-

dır. Bu İnşirah surəsində də bildirməkdədir: 
 (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bil-

mək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sə-

nin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! 
(Allahın öz lütfü ilə köksünü açıb genişlətdiyi 
kimsənin qəlbinə Şeytan vəsvəsə sala bilməz. 
O, qüdsiyyət kəsb edər, vəhy qəbul etməyə 
layiq olar!). Ağır yükünü səndən götürmə-

dikmi?! (Elə bir yük ki) sənin belini bükürdü. 
Sənin ad-sanını (şan-şöhrətini) ucaltmadıq-

mı?!(İnşirah, 1-4)

Gənclərimiz və gəncliyimiz uçub getmə-

dən qədrini bilmək lazımdır. Unutmamalıyıq 
ki, yaxşı gələcək üçün gəncə, yaxşı gənc üçün 
də təhsilə ehtiyac vardır. Ancaq Təhsildən 
məqsədimiz təkcə dünyəvi elmlər deyil eyni 
zamanda dini bilikləri də (Qurani Kərim və 
s.) içinə almaqdadır. Dini bilgisi olmayan və 
yaşamayan əlbəttə tam təhsil almış sayılmaz. 
Yavuz Sultan Səlim “Padşahı aləm olmaq bir 

quru kavğa imiş, Qurana tələbə olmaq 
cümlədən evla imiş!” deyə Qu-

rana tələbə olmağın 
əhəmiyyətini ifadə 
etmişdir. İbrahim 
və İsmail Peyğəm-

bər də Allaha təs-

lim olan gənclərin 
olmasını istəyərək 
belə dua etmişdilər. 
“Ey Rəbbimiz! 
Bizim hər ikimi-
zi Sənə itaətkar 
(müsəlman), nəsli-
mizdən yetişənləri 
Sənə təslim olan 
ümmət (müsəl-
man) et!”

(Bəqərə 128)
Xüsusən gənclə-

rin ilk müəllimləri 
olan valideynlər Rəsulul-

lahın bu nəsihətini unutmasınlar:
“Uşaqlarınıza ikram edin. Ədəb və tər-

biyələrini yaxşı verin.”(Tirmizi, Birr, 32)
“Heç bir ana-ata, uşağına gözəl ədəb və 

tərbiyədən daha yaxşı bir ikram edə bilməz.” 
(Macə, Ədəb, 3)

O təqdirdə gələcəyimizin gözəl olmasını 
istəyiriksə, gənclərimizə digər elmlərlə bir-
likdə dini elmləri də öyrətməliyik. Çünki Din 
bizlərə gözəlliyi, mədəniyyəti, əxlaqı, hörmə-

ti, sevgiyi, barışı, böyüklərə hörməti, kiçik-

lərə mərhəməti və s. öyrətməkdədir...

Gənclərmizin ən mükəmməl şə-

kildə yetişməsi əlbəttə təhsildən 

keçir. Onların təhsilli, bilgili gənc-

lər olmasına çalışmalıyıq. Onlara 

dəyər verməliyik. Hər valideyn öv-

ladının müsbət düşüncələrinə hör-

mət göstərməlidir. Övladı gəncdir 

deyə onun fikirlərini əhəmiyyətsiz 

saymamalı və görməməzlikdən 

gəlməməlidir. Unutmamaq lazım-

dır ki, Peyğəmbərimiz gənclərin 

fikirlərinə və özlərinə daima hör-

mət etmişdir. 
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       Könül    Dünyamızdan
Osman Nuri TOPBAŞ

B
iz aciz qullarını yenidən “əvvəli 
rəhmət, ortası məğfirət, sonu da 
cəhənnəm əzabından qurtuluş” 

(Əli əl-Müttəqi, VIII, 477/23714) vəsiləsi olan 
Ramazani-Şərif ilə şərəfləndirən Allaha sonsuz 
həmd-səna olsun. 

Ramazani-Şərif Allah-Təalanın ümməti-
Muhammədə bəxş etdiyi mənəvi dəyərlərlə 
dolu ilahi xəzinədir. İlin qəlbi sayılan bu ay 
daxili və xarici aləmimizi maddi və mənəvi 
kirlərdən təmizləməyin ən bərəkətli zamanıdır. 
Mənəvi reabilitasiya mövsümüdür… 

Xüsusilə də böyük bəla və müsibətlərin 
bütün dünyanı məngənəsinə aldığı bir zamanda 
yaşadığımız bu Ramazani-Şərif ərzində 
səmimi qəlbdən etdiyimiz dua, tövbə, istiğfar, 
həmd, zikr, şükürlərimizlə Allaha o qədər 
yaxınlaşmalıyıq ki, bütün bəlalər dəf olsun. 
Bu kimi saleh əməllərimiz həm dünyada, həm 
də axirətdə qarşılaşacağımız məşəqqətlərdən 
qurtuluş vəsiləsi olsun. 

Quranın nazil olduğu ay
Ayeyi-kərimədə buyurulduğu kimi:
“Ramazan ayı insanlara doğru yolu 

göstərən, haqqı batildən ayırd etməyin açıq-
aydın dəlilləri olan Quranın nazil olduğu 
aydır...” (əl-Bəqərə, 185)

Qurani-Kərimin nazil olduğu bu mübarək 
ayda dünyəvi və uxrəvi qurtuluşumuz üçün 
verilən ilahi təlimatları dərindən təfəkkür 
etməliyik. O mübarək kitabımızın müqabiləsi 
ilə yanaşı müamiləsinə də həssaslıqla riayət 
etməliyik. 

Çünki Quranın yalnız sədasına qulaq 

vermək və ya həqiqət xəritəsinə göz atmaq 
kifayət deyil. Fudayl bin İyad (r.ə)-in bu 
xəbərdarlığı necə də mənalıdır:

“Qurani-Kərim əməl edilmək üçün nazil 
oldu, lakin insanlar yalnız onun oxunmasına 
əməl etdilər”. 

Əslində möminin hər iyirmi dörd saatında 

ÖMÜRLÜK BİR RAMAZAN
və ƏBƏDİ BAYRAM 

 Qurani-Kərimin dünya səmasına nazil olduğu bu

 mübarək ayda “hesaba çəkilmədən özünüzü hesaba

 çəkin…” (İbn Kə¬sir, Təf¬sir, I, 27) düsturuna əsasən

 qulluq həyatımızı bir daha gözdən keçirməliyik. Bizi

 fəlakət bataqlığından qurtarmaq üçün göndərilən

 Allahın ipindən möhkəm yapışmalı, canlı Quran olmağa

səy göstərməliyik. Hər iki dünyada səadət və əmin-a-

 manlığın Quranın həyat verən düsturlarına riayətə

.bağlı olduğunu can-dildən idrak etməliyik
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mütləq surətdə yer almalı olan Quranla olan 
ünsiyyətimizi bu günlərdə daha da artırmağa 
çalışmalıyıq. Onun məna iqlimində qəlbən 
dərinləşməli, layiqincə əməl etməliyik. Bütün 
hal və davranışlarımıza Qurana görə istiqamət 
verməliyik. 

Unutmamalıyıq ki, Qurani-Kərim onun 
əhkamı ilə amil, əxlaqı ilə kamil olanlara 
qiyamət günü şəfaətçi olacaq. Lakin bunun 
əksinə, ona laqeyd qalanlardan da şikayətçi 
olacaq. 

Qurani-Kərimin dünya səmasına nazil 
olduğu bu mübarək ayda “hesaba çəkilmədən 
özünüzü hesaba çəkin…” (İbn Kəsir, Təfsir, I, 
27) düsturuna əsasən qulluq həyatımızı bir daha 
gözdən keçirməliyik. Bizi fəlakət bataqlığından 
qurtarmaq üçün göndərilən Allahın ipindən 
möhkəm yapışmalı, canlı Quran olmağa səy 
göstərməliyik. Hər iki dünyada səadət və əmin-
amanlığın Quranın həyat verən düsturlarına 
riayətə bağlı olduğunu can-dildən idrak 
etməliyik. 

Ramazan iqlimində günümüzə baxış
Necə də ibrətlidir ki, ömür təqvimimizdə, 

hətta bəlkə də dünya tarixində rastlanmamış 
xüsusi günlər yaşayırıq. Ramazani-Şərifə 
yoluxucu xəstəlik səbəbi ilə məhdud karantin 
rejimində giririk. Məscidlərimiz camaatla 
namaza bağlıdır. Ramazan həyəcanını din 
qardaşlarımızla birlikdə yaşadığımız təravihlər, 
iftarlar, müqabilələr artıq evlərlə məhdudlaşdı. 

Bu kimi şərtlər bizi bir çox xüsusda nəfs 
mühasibəsinə sövq etməlidir. Düşünməliyik ki:

* Yoluxucu xəstəlikdən qorunmaq üçün 
riayət etdiyimiz sosial məsafəyə mənəvi 
sağlamlığımız üçün nə qədər əhəmiyyət veririk? 
Yəni haramlar, məkruhlar, şeytani vitrinlər, 

nəfsani ekranlar və Allahın qəzəb etdiyi kəslərlə 
aramıza da məsafə qoya bilirikmi?

* Əllərimizi və evimizi dezinfeksiya 
etdiyimiz kimi qəlb evimizi də tövbə, istiğfar 
və peşmanlıq göz yaşları ilə günahdan, üsyan və 
qəflət kirindən təmizləyə bilirikmi?

* Özümüzü və ailəmizi virusdan qorumaq 
üçün riayət etdiyimiz karantin tədbirlərinin 
təfəkkürü ilə cəmiyyətin mənəvi dünyasında 
yayılan xəstəliklərdən, yəni batil fikir və 
inançlardan, şər əməllərdən də qorunmaq 
həssaslığı göstəririkmi?

* Vücudumuzun sağlamlığı üçün immun 
sistemimizi dəstəkləmək məqsədi ilə vitaminlər 
qəbul etdiyimiz kimi, qidalanmamıza xüsusi 
diqqət yetirdiyimiz kimi ruhumuzun da 
sağlamlığı üçün nəfs və şeytana qarşı mənəvi 
gücümüzü artıracaq təqva tədbirlərinə riayət 
edirikmi?

* Maddi məşəqqətləri dəf etmək üçün 
aldığımız tədbirlərlə yanaşı “sədəqə bəlanı dəf 
edər” (Bax. Tirmizi, Zəkat, 28/664; Süyuti, 
əl-Camiu’s-Sağir, I, 108) sözünü düstur bilib 
qəlbiqırıqlara təsəlli ola bilirikmi, hüzn çökmüş 
üzlərə təbəssüm etdirə bilirikmi?

* Zahirən izolyasiya məntəqəsinə çevrilən 
evlərimizi mənəvi olaraq məscidə, məktəbə, 
etikaf məkanına çevirə bilirikmi?

Etikaf ayı Ramazani-Şərif
Virus təhlükəsi ilə evlərimizdən çıxmadığımız 

bu günləri Ramazani-Şərifin mühüm əhyası 
olan “etikaf” üçün fürsət bilməliyik. 

Rəsulullah (s.ə.s) -in ilk vəhy gəlməzdən 
əvvəl Hira mağarasında inzivaya çəkilərək 
yaşadığı təfəkkür ibadətini biz də gücümüz 
nisbətində evlərimizdə tətbiq edə bilərik. Haqq 
dostlarının qəlbi təkamül üçün girdikləri, 

Rəbbimizə sonsuz həmd-sənalar olsun ki, bu ilin Rama-

 zani-Şərifinə qovuşduq. Lakin gələn ilin Ramazanına

qovuşacağıqmı, bu məchuldur… Keçən Ramazan aramız-

da olduğu halda bu il aramızda olmayan bir çox qarda-

 şımızı xatırlayaq. Bu həqiqətin verdiyi ibrət dolu mesajı

 ciddi qarşılamalıyıq. Ömrümüzün qalan hissəsini keçən

 hissəsindən xeyirli edə bilmək üçün əlimizdən gələn heç

 bir xeyrə laqeyd qalmayaq. Çünki əcəl məchuldur. Ömür

neməti bir dəfəyə məxsusdur, təkrarı yoxdur…
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zaman-zaman sevdiklərinə tövsiyə etdikləri 
uzlət təlimindən, çilə çıxarma tərbiyəsindən biz 
də gücümüz nisbətində nəsib almalıyıq. 

Belə olduğu zaman bizə zəhmət kimi 
görünən evə qapanma məşəqqəti Allahın lütfü 
ilə müstəsna rəhmətə çevrilər. 

Nafilə etikaf üçün müəyyən bir zaman 
şərti olmasa da Allah Rəsulunun mühüm bir 
sünnəsi olan etikafa daha çox Ramazanın son 
on günündə girilir. Necə ki, Həzrət Aişə (r.anha) 
anamız:

“Rəsulullah (s.ə.s) Ramazanın son on 
günündə etikafa girərdi”, demişdir. (Buxari, 
Etikaf, 6)

Bir sözlə, etikaf Qədr gecəsini ibadət vəcdi 
ilə əhya etməyin ən gözəl yollarından biridir. 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) ümmətini günahların 
bağışlanmasına, cəhənnəmin uzaqlaşdırılmasına 
vəsilə olan etikafa  girməyə təşviq etmişdir.

Min aydan xeyirli Qədr Gecəsi
Ramazani-Şərifin bir hissəsi artıq geridə 

qaldı. Lakin hələ son dərəcə qiymətli olan günlər 
qabaqdadır. Çünki Ramazani-Şərin böyük bir 
lütf ayı olmasının ən mühüm səbəblərindən 
biri “Qədr Gecəsi” kimi müstəsna ilahi ikramın 
onda var olmasıdır. 

Qədr gecəsi ilahi məğfirətin coşub-daşdığı, 
ümməti-Muhammədə sonsuz ehsanların bəxş 
edildiyi bir gecədir. Qədr gecəsi peyğəmbərlər 
arasında yalnız Rəsulullah (s.ə.s)-ə və Onun 
hörmətinə ümməti-Muhammədə bəxş olunan 
xüsusi bir lütfdür. Rəbbimizin bu qədər dəyərli 
mənəvi xəzinəni ehsan etməsi Onun Həbibinə 
olan dərin məhəbbətinin təzahürüdür. 

Ona görə də daima Hz. Peyğəmbərə 
minnətdar olmalı, Onun bizim üçün böyük ilahi 
lütf olduğunu dərk etməliyik. Ayeyi-kərimədə 
belə buyurulur:

“Allah möminlərə lütf etdi. Çünki onların 
öz içərisindən özlərinə (Allahın) ayələrini 
oxuyan, onları (pis əməllərdən) təmizləyən, 

onlara Kitabı (Quranı) və hikməti öyrədən 
bir peyğəmbər göndərdi…” (Ali-İmran, 164)

Bu qədər qiymətli bir Peyğəmbərə ümmət 
olduğumuz üçün Allaha olan şükrümüzü nə 
qədər artırsaq yenə də azdır. 

Qədr gecəsinin müstəsna fəziləti səbəbi ilə 
Allah Rəsulu (s.ə.s) şəxsən o gecəni Ramazan 
gecələri içində axtarmış və bunu ümmətinə də 
tövsiyə etmişdir. 

Bu ilahi xəzinədən məhrum qalmamaq 
üçün Qədr gecəsini Ramazanın ilk gecəsindən 
etibarən, xüsusilə də iyirmisindən sonrakı tək 
gecələrdə axtarmaq lazımdır. Gəlinən ümumi 
qənaətə görə Qədr gecəsi Ramazanın 27-ci 
gecəsidir. Lakin başqa zamanlara da təvafüq edə 
bildiyi üçün Ramazan ayının bütün gecələrinə 
xüsusi diqqət göstərmək lazımdır. 

Bu gecə Qurani-Kərimin nüzulu ilə 
nurlanmış, bu gecənin ehtişamı səbəbi ilə 
haqqında xüsusi surə nazil olmuşdur. Ona görə 
bu müstəsna zamanda Quran ilə daha yaxından 
həmhal olmaq lazımdır. 

Bu gecə Cəbrəyıl (ə.s) və digər mələklərin 
yer üzünə axın etməsi ilə də ayrı bir ruhaniyyət 
qazanmışdır. Möminlərə gözlə görülməyən 
nurani varlıqlar tərəfindən salam verilən, feyz 
və bərəkət dolu bu gecənin qiymətini Hz. 

 Ramazan tərbiyəsi altında qazandığımız

 mənəvi dəyərləri heç vaxt unutmamalıyıq. Bu

 ayda qazandıqlarımızı itirmədən gələcək ilin

 Ramazanına vasil olmaq üçün əlimizdən gələni

əsirgəməməliyik. Beləliklə də ömrümüzü Ra-

.mazani-Şərif iqlimində yaşamalıyıq
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Peyğəmbər bir hədisi-şərifində necə də gözəl 
bəyan edir:

“Hər kim fəzilətinə inanaraq və savabını 
yalnız Allahdan gözləyərək Qədr gecəsini ibadət 
və itaətlə keçirərsə (qul haqqı xaric) keçmiş 
günahları bağışlanar”. (Müslim, Müsafirin, 
175/760)

Haqq-Təala Qədr gecəsi səbəbi ilə min 
ayın, yəni 83 illik bir ömrün fəzilət və əcrini 
möminlərə bir gecədə ehsan edir. Hədisi-şərifdə 
buyurulur:

“Ramazanda Allahın elə bir gecəsi var ki, 
min aydan daha xeyirlidir. Kim o gecənin 
xeyrindən məhrum qalarsa, həqiqətən böyük 
bir qazancdan məhrum qalmış olar”. (Nəsai, 
Siyam, 5; Əhməd, II, 230, 385, 425)

Ramazani-Şərif və ömrün təfəkkürü
Ramazani-Şərif ömür təqvimi üzərində 

dərin bir təfəkkür vəsiləsidir. Xəstəlik və vəfat 
xəbərlərinin gündəmimizdə tez-tez yer aldığı 
bir zamanda yaşayırıq. Rəsulullah (s.ə.s) –in 
tövsiyələri arasında nəfsani çılğınlıqların və 
qəflətin dəf edilməsi üçün ölümü tez-tez təfəkkür 
etməyin xüsusi yeri var. (Tirmizi, Zöhd, 4/2307) 
Bu təfəkkürlə qəlblərimizi canlandıra bilsək, 
böyük mənəvi qazanca çevrilər. 

Təəssüf ki, bu gün “hər kəs istədiyini etsin” 

deyən kapitalist, liberal və mənfəətpərəst bir 

anlayış bütün dünyaya hakimdir. Bu sistem heç 
bir mənəvi məsuliyyət hissi daşımadan, vicdani 
və əxlaqi qayğı güdmədən dünya qaynaqlarını 
acımasızcasına istismar edir. Havanı, suyu, 
torpağı kirlədir, nəbatat və heyvanata zərər 
verir. Hətta maddi-mənəvi dəyərlərini istismar 
edərək insanların da canına qəsd edir. “Axirətsiz 
dünya” xəyalı ilə zülm edir, bəşəriyyəti də bu 
xam xəyala inandırmağa çalışır. 

İnsan axirəti unutduğu zaman dünyanın 
və nəfsinin əsirinə çevrilir. Cəmiyyət öz 
fəlakətini səadət zənn edəcək qədər dərin qəflət 
çaşqınlığına sürüklənir. 

Məhz bu nöqteyi-nəzərdən baxanda 
Ramazani-Şərif sanki qəflət bataqlığına dalan 
dünyaya yenidən silkinərək özünə gəlmək və 
təmizlənmək üçün xilasedici dairəyə çevrilir. 
Başda oruç olmaqla Ramazani-Şərifin bütün 
irfan dərsləri insanın təfəkkür qabiliyyətini açır, 
qəlbini zərifləşdirir, vicdanını canlandırır. 

Rəbbimizə sonsuz həmd-sənalar olsun ki, 
bu ilin Ramazani-Şərifinə qovuşduq. Lakin 
gələn ilin Ramazanına qovuşacağıqmı, bu 
məchuldur… Keçən Ramazan aramızda olduğu 
halda bu il aramızda olmayan bir çox qardaşımızı 
xatırlayaq. Bu həqiqətin verdiyi ibrət dolu 
mesajı ciddi qarşılamalıyıq. Ömrümüzün qalan 
hissəsini keçən hissəsindən xeyirli edə bilmək 
üçün əlimizdən gələn heç bir xeyrə laqeyd 
qalmayaq. Çünki əcəl məchuldur. Ömür neməti 
bir dəfəyə məxsusdur, təkrarı yoxdur… 

Hər birimiz bu fani dünya məktəbinin 
tələbələriyik. Təhsilimiz son nəfəsimizlə 
tamamlanacaq, iman və əməllərimizlə birlikdə 
torpağa gömüləcəyik. qiyamətdən sonra isə 
əsas və əbədi həyat başlayacaq. Orada dünya 
məktəbinin diplomunu bizə verib:

 “Oxu, kitabını (əməl dəftərini). Bu gün 
sən haqq-hesab çəkməyə özün-özünə (özün 
öz əməllərinin şahidi olmağa) kifayətsən!” 

(əl-İsra, 14) buyurulacaq.

 Ona görə zahirən hər nə qədər uzun görünsə

də əbədi həyatın yanında bir aylıq Ramazan-

 dan da qısa bir müddət olan fani ömrümüzü

 ilahi əfv bəraətini ala biləcək keyfiyyətdə

 olan saleh əməllərlərlə dəyərləndirməyə

çalışmalıyıq.
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Elə isə əcəl gəlib çatmadan tövbə edib saleh 
əməllər işləməyə tələsməliyik. 

Tabeundan Amir bin Abdiqays (r.a) ölümü 
yaxınlaşdıqda ağlamağa başladı. Ondan nə üçün 
ağladığını soruşdular. Bu cavabı verdi:

“Nə ölüm qorxusu, nə də dünyaya olan 
ehtirasıma görə ağlayıram. Lakin isti günlərdə 
oruç tutmaqdan, gecələri ibadətə qalxmaqdan 
(təhəccüddən) məhrum qalacağım üçün 
ağlayıram”. (Zəhəbi, Siyər, IV, 19)

Ona görə zahirən hər nə qədər uzun görünsə 
də əbədi həyatın yanında bir aylıq Ramazandan 
da qısa bir müddət olan fani ömrümüzü ilahi 
əfv bəraətini ala biləcək keyfiyyətdə olan saleh 
əməllərlərlə dəyərləndirməyə çalışmalıyıq. 

Bayram həqiqəti
Əsl bayram həqiqətinə qovuşa bilmək üçün 

Ramazani-Şərif kimi bayramı da ciddi qulluq 
şüuru ilə qarşılayıb layiqincə idrak və əhya etmək 
lazımdır. Çünki Ramazan bir təqva məktəbi, 
bayramsa onun mənəvi şəhadətnaməsidir. 

Bayramlar əsla tətil və əyləncə kimi fərdi səfa 
günləri deyil. Əksinə, qohum-əqrəba ziyarəti, 
keçmişlərimizi xeyirlə yad edib ruhlarını şad 
etmək, küsülülükləri aradan qaldırmaq və 
iman qardaşlığını ictimai olaraq yaşatmaq kimi 
mükəlləfiyyətlərimizin ədasına vəsilə olan 
ictimai ibadət günləridir. 

Bu sevinc günlərinin həqiqətinə qovuşmaqsa 
xüsusilə möhtac və qəriblərin könüllərini 
xoş etməklə mümkündür. Çünki əsl bayram 
səadətinin seyr ediləcəyi ən şəffaf ayna bayram 
sevinci yaşadılan qırıq könüllərdir. Unutmayaq 
ki, mərhəmət edənə mərhəmət olunar. Haqqın 
rizası üçün başqalarını sevindirəni Allah-Təala 
da sevindirər. 

Necə ki, əsri-səadətdə bayram hazırlığı infaq, 
ikram və sədəqələrlə görülər, bayram Allah 
üçün göstərilən fədakarlıqlarla qarşılanardı. 

Ramazan ayının təşrifi ilə ehtiyac içində 
qıvranan möhtacların gözündə bir ümid işığa 
parıldayar. Çünki zəkat, fitrə və sədəqə kimi 
mali ibadətlər təbəssümü unutmuş üzləri məhz 
bu ayda sevincə qovuşdurar. 

Bu mübarək ayda fitrə / fitr sədəqəsi, şəri 
olaraq zəngin sayılan hər möminə vacib, 
hətta bəzi görüşlərə görə fərzdir. Fitrə bayram 
namazına qədər verilərsə, məqbul olar. Daha 
sonra isə fitrə olmaqdan çıxar, nafilə sədəqə olar 
(Bax. İbn Macə, Zəkat, 21).  Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) kasıb möminlərin də bayrama hüzurla 
girə bilmələri üçün fitrələrin bayramdan 
əvvəl verilməsini istəmiş, “Onları bu gün 
(bayram günü) ac dolaşmaqdan qurtarın!”, - 

buyurmuşdur. (İbn Sad, I, 248)
Biz də bu həqiqətlər işığnda ölkəmizdəki 

mühacirlərə ənsar olaq. Kimsəsizlərin kimsəsi, 
çarəsizlərin ümid işığı olmağa çalışaq. Onların 
halını xəbər alaq. Dünyanın dörd bir tərəfindən 
yüksələn imdad səslərinə, səssiz fəryadlara 
qulaq verək. Gücümüzün yetdiyi yerə əlimizi 
uzadaq, qəlbimizi açaq. 

Bayramlar ruhani sevinc və ibadət vəcdi 
ilə yaşanmalıdır. Necə ki, bayram günlərdində 
və gecələrində edilən həmd, şükür, zikr, 
təsbih, təkbir ilə fərdi və ictimai olan bütün 
qulluq təzahürlərinə Allah-Təalanın müstəsna 
mükafatları var. Hədisi-şərifdə buyurulur:

“Savabını Allahdan umaraq Ramazan və 
Qurban bayramı gecələrini ibadətlə əhya 
edənlərin qəlbi - bütün qəlblərin öldüyü gün - 
ölməyəcək”. (İbn Macə, Siyam, 68/1782)

Bu etibarla bayram gecələrini də qənimət 

 Bayramlar əsla tətil və əyləncə kimi fərdi səfa

 günləri deyil. Əksinə, qohum-əqrəba ziyarəti,

 keçmişlərimizi xeyirlə yad edib ruhlarını şad

 etmək, küsülülükləri aradan qaldırmaq və

 iman qardaşlığını ictimai olaraq yaşatmaq kimi

 mükəlləfiyyətlərimizin ədasına vəsilə olan

.ictimai ibadət günləridir
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bilməliyik. Unutmamaq lazımdır ki, əsl bayram 
səlim bir qəlb, rahat vicdan və ağ üzlə Allahın 
huzuruna çıxarkən yaşanacaq bayramdır. Bəhlul 
Danəndə həzrətlərinin bu sözü necə də ibrətlidir:

“Bayram yeni və gözəl paltar geyinənlərə 
deyil, ilahi əzabdan əmin olub əbədi ziyandan 
qurtuluşa nail olanlaradır. Bayram yaxşı miniyə 
minənlərə deyil, xəta və qüsurlarını tərk edərək 
xalis qul olanadır…”

Xülasə əsl bayram Haqq-Təalanın bizdən 
razı olmasıdır. 

Ramazan iqlimində yaşanan ömür
Müsəlmanlıq sadəcə Ramazana məxsus, 

müəyyən günlərə aid bir mərasim deyil, son 
nəfəsə qədər yaşanacaq bir təqva həyatıdır. 
İbadətlər müəyyən vaxtlarda əda edilib 
tamamlanar, lakin qulluq daimidir. 

Ramazani-Şərifi də ildə bir dəfə bizə baş 
çəkən və sadəcə gəldiyi günlərdə razı salınacaq 
qonaq kimi yox, ömrümüzü necə sürəcəyimizi 
təlim etmək üçün bizə lütf edilən, hər il təkrar 
olunan bir aylıq kurs kimi görməliyik. 

Ona görə Ramazan tərbiyəsi altında 
qazandığımız mənəvi dəyərləri heç vaxt 
unutmamalıyıq. Bu ayda qazandıqlarımızı 
itirmədən gələcək ilin Ramazanına vasil 
olmaq üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. 
Beləliklə də ömrümüzü Ramazani-Şərif 
iqlimində yaşamalıyıq. 

Həzrət Əli (r.a) belə xəbərdarlıq edir:
“İşlədiyiniz saleh əməllərə göstərdiyiniz 

əhəmiyyətdən daha artığını onun qəbulu və 
qorunması üçün göstərin”.

İbadətlərlə keçirilən bir Ramazanın 
ardından yenidən günah və qəflətə düçar 
olmaq, yanlış əməl işləmək qazanılan 

sərvəti zay etməyə bənzəyir. 
Bu etibarla Ramazan ayında qazandığımız 

mənəvi dəyərləri Ramazandan sonra da 
itirməyək:

* Sağlamlığımız və yaşadığımzı şərtlər 
əlverişlidirsə, qəməri ayların on üç, on dörd və 
on beşinci günlərində, eləcə də bazar ertəsi və 
cümə axşamları oruç tutaraq bu ibadətin könül 
feyzindən mümkün mərtəbə istifadə edək. 

* Orucun təlqin etdiyi mərhəmət, şəfqət, 
qayğıkeşlik, comərdlik və fədakarlığı heç vaxt 
silinməyəcək şəkildə şəxsiyyətimizə nəqş edək. 

* Sahura qalxma vərdişini ömürlük təhəccüd 
vərdişinə çevirək. 

* Oxuduğumuz müqabilələri, xətmləri, 
Quran ilə ünsiyyətimizi hər günümüzə şamil 
etməyə çalışaq. 

Unutmayaq ki, ilahi rəhmət hər zaman təcəlli 
halındadır. Ömrün hər anı ilahi rizanı qazanmaq 
üçün bir fürsətdir. Mühüm olan hər bir halda bizi 
ilahi rəhmətə çatdıracaq vəsilələrin arayışında 
olmaqdır. Ona görə “hər keçəni Xızır, hər 
gecəni Qədr” bilərək bütün ömrümüzü feyzli bir 
Ramazan iqlimində yaşamağa cəhd etməliyik.

Haqq-Təala lütf-kərəmi ilə hər birimizə 
Ramazani-Şərifin feyz və ruhaniyyətini ömür 
boyu davam etdirə bilməyi, son nəfəsimizin də 
əbədi bayram müjdəçisi olmasını nəsib etsin.

Rəbbimiz Muhamməd ümmətini qəzalardan, 
bəla və müsibətlərdən mühafizə etsin. 
Yaşadığımız bu çətin günlərdə əhli-İslam başda 
olmaqla bütün dünyanı əmin-amanlığa çıxarsın. 

Amin!..

Biz də bu həqiqətlər işığnda ölkəmizdəki mü-

 hacirlərə ənsar olaq. Kimsəsizlərin kimsəsi,

 çarəsizlərin ümid işığı olmağa çalışaq. Onların

halını xəbər alaq. Dünyanın dörd bir tərəfin-

 dən yüksələn imdad səslərinə, səssiz fəryadlara

 qulaq verək. Gücümüzün yetdiyi yerə əlimizi

uzadaq, qəlbimizi açaq.
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Adem ŞAHİN

“BİZİ KİM DİRİLTDİ?”
İnsan üçün ən lazımlı olan nemətlər kiçik 

şeylərin bir yerə cəm olması ilə mey-

dana gəlir.
Bir buğda dənəsində 20 000-ə yaxın un 

dənəciyi var. Milyonlarla un dənəciyi bir yerə 
yığışıb bir ədəd çörək, yağış damcıları birləşib 
bir stəkan su olur, stəkan qədər sular birləşərək 
arx, çay və dəniz olur.

Un kimi xırda olan sement də su və qum ilə 
birləşəndə nəhəng göydələnlərin yüksəlməsinə 
səbəb olur. İplər birləşib kəndir olur. Az 
miqdarda kin, soyuqluq və düşmənliklər üst-
üstə yığılaraq daha böyüklərini meydana çıx-

arır. Düyü dənələri bir yerə yığılıb aş olur.
Aləmlərin Rəbbi olan Allah kiçik şeyləri bir 

yerə cəm edərək insanları oldurur, doydurur... 
Hüceyrələr toxumaları, toxumalar orqanları, 
orqanlar da insan bədənini meydana gətirir. 
Tək başına bir hüceyrə başqa hüceyrələrlə 
birləşməzsə, çoxalmazsa bir heç olar.

Dolmaları və xırda meyvələri cüt-cüt yemək 
mümkündür, amma nəfəsi cüt-cüt almaq və 
vermək mümkün deyil. Həyat bir-bir alınan və 
bir-bir verilən nəfəslərdən ibarətdir. Bu birlər 
toplanar ömür olar, birlər bitər ölüm olar.

İnsan bədənindən ömrü boyu heç xəbəri 
olmadan tökülən dəri hissəciklərinin ağırlığı  
təxminən 23 kq-dır. Mişarla kəsilən odundan 
kiçik qırıntılar tökülür. Dünya dəyirmanının 
daşı altında insan üyüdüldükcə mişardan 
tökülən hissəciklər kimi dərisi tökülər, amma 
xəbəri olmaz. Tökülən bu dəri hissəciklərindən 
yalnız mikroskopla görülə biləcək xırda 
gənələr qidalanır. Dəyərli olan insanın dəyərli 
olan dəri hissəcikləri belə boşa getməz, Rəz-

zaq olan Allah mikroaləmdəki canlılarını o 
hissəciklərlə ruziləndirər. İnsan bədənində mi-
lyardlarla gənə yaşamaqdadır. Ən çox xalça, 

palaz, divan, yataq kimi tüklü, kirli mühit-
lərdə olurlar. 1 qr dəri parçası 1 000 000 xırda 
gənənin qidalanması üçün kifayət edir. Beş il 
işlədilən bir yataqda 5-10 milyon arası gənə 
yaşadığı təxmin edilir.

İnsan da eynilə buğda dənəsində olduğu 
kimi – tək başına olanda heçdir. Tək olduğu 
halda hər zaman böyük olmaq və böyük qal-
maq yalnız Allaha məxsusdur.

Hər gün 15 dəqiqə erkən qalxaraq kitab 
oxuyan insan bir ildə 12 kitab oxuyar. Gündə-

lik 15 dəqiqələr toplananda illik 92 saat edir. 
Gündəlik dinlənən dərslər yığılaraq bilik və 
diplom olur.

Yasin surəsinin 52-ci ayəsində qəbirlərdən 
qalxan insanların iki cür reaksiya verdiyi ifadə 
edilir:

“Vay halımıza! Bizi kim diriltdi?!” 
deyərək çaşbaş düşənlər və rahatlıq içində 
“Bu dirilmə Rəhman olan Allahın vəd etdiyi 
dirilmədir. Bu xəbəri gətirən peyğəmbərlər 
doğru deyirdilər” deyənlər.

Dünyada ikən Allahsız yaşayanlar qəbirdən 
qalxanda “Bizi kim diriltdi?” sualını soruşa-

Aləmlərin Rəbbi olan Allah kiçik 
şeyləri bir yerə cəm edərək insanları 
oldurur, doydurur... Hüceyrələr 
toxumaları, toxumalar orqanları, 
orqanlar da insan bədənini 
meydana gətirir. Tək başına 
bir hüceyrə başqa hüceyrələrlə 
birləşməzsə, çoxalmazsa bir heç 
olar.
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caqlar. Dünyada ikən  Allah deyə bilməyən-

lər nə qəbirdə,  nə də qəbirdən sonra Allah 
deyə bilərlər. Günümüzdə ibtidai sinifə gedən 
uşaqlar belə ölümdən sonradirilmə olacağını 
bilməkdə ikən, böyük insanlar yaddaş itkisi və 
şüursuzluq yaşayaraq Allah deyə bilməyəcək; 
dünyada Allahdan başqasını axtarıb tapdığı 
kimi, “Bizi kim diriltdi?” sualının cavabını ax-

tararkən də fail olaraq, bəlkə də, həkimlər, tibb 
fakültəsi və xəstəxanalar zənn edəcəkdir. Nar-
kozdan oyanan insanın mənasızca sayıqlama 
mənzərəsini yaşayacaqdır.

Narkozdan oyanan insanların fərqli reak-

siyalar verdiyi deyilir. Ağzından çıxanları 
qulaqları eşitməyəbilər. Qəlbə girən və qəlbə 
təsir edən şeylər nədirsə,  narkozdan sonar 
dilə o gəlir. Hz. Ömər (r.a) sui qəsdə məruz 
qalanda günlərlə huşunu itirmiş halda yatdı.
Sözlə və toxunmaqla özünə gəlməyəndə bir 
səhabə: - Mən onu oyandırmağın yolunu bil-
irəm, - dedi və xəlifənin qulağına əyilərək 
fısıldadı: “Ey Ömər! Namazın vaxtı keçir!” 

Bu sözü eşidən xəlifə oyanır və gözlərini açır... 
Qafqaz qartalı deyə yad edilən İmam Şamil də 
yaralandığı zaman günlərlə şüursuz halda yatır 
və gözlərini açanda: “Mən haradayam? Mənə 

nə oldu?” – kimi suallar yerinə: “Əsr namazını 
qıla bilmədim, vaxtı keçməyib ki?” - deyir. 
İmam Şamil yaralananda əsr namazı vax-

tı idi.Yaralı və şüursuz yatsa da, şüuraltında, 
iç dünyasında  o namazın qılınması həyəcanı 
yatırdı. İmam Şamil və Hz. Ömər nümunəsi 
ilə zəngli saatın dəfələrlə çalmasına və yanı-
na gedərək dəfələrlə namaza oyandırılmasına 
baxmayaraq qalxa bilməyən insanların şüuraltı 
vəziyyətlərini müqayisə etmək lazımdır. Yux-

udan “Allah” deyərək namaza qalxa bilməyən 
insanın ölüm yuxusundan oyandırılanda “Qə-

birdən qalxmaq Allahın vədidir və peyğəm-

bərlərin doğru söylədiyi ortaya çıxdı” deməsi 
rahatdırmı?!

Kabab üstünə kabab yeyən, yuxu üstünə 
yuxu yatan və film üstünə film izləyən, 
qədəhləri qədəhlərə toqquşduran insanlar var, 
bir də:

“Dəstəmazı birdə al
Olsun nur üstünə nur
Zikrullahı qəlbə sal
Olsun nur üstünə nur
Ayə-ayə ol həmhal
Olsun nur üstünə nur” deyənlər...
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B
iz insanları əşrəful-məxluqat – yəni 
varlıqların ən üstünü olaraq yaradan 
Allah (C.C) bizlərə bir çox xüsusi-

yyət vermişdir. İnsandan başqa heçbir məxluqa 
vermədiyi bu xüsusiyyətlərdən biri də düşün-

mək və analiz etməkdir.
Biz, insan olaraq qarşımızdakı şəxsləri və 

hadisələri düşünmə, analiz etmə və nəticə çıx-

arma qabiliyyətinə malik olan bir varlığıq.
Hər hansı bir iş üçün bildirdiyimiz 

düşüncəmiz analiz və münasibət adlanır. Mü-

nasibət bildirərkən diqqət etməyimiz lazım 
olan xüsusları sizlərə irəliləyən cümlələrdə 
təqdim edəcəyəm. Mövzü təbii ki, münasibət 
bildirməkdən gedir. 

Münasibət bildirdiyimizdə əvvəlcə dax-

ili aləmimizdə o münasibəti nəzərimizdən 

keçirməli, nəticəsi nə ola bilər deyə düşünməli-
yik. Şəxslərə və hadisələrə qarşı münasibət 
bildirmək, sonrası üçün də məsləhət vermək 
əlbəttə ki, gözəl xüsusiyyətdir. Lakin digər 
işlər kimi bunun da bir qaydası var. Elə insan-

lar var ki salam verir, tanış olur tez bir zaman-

da da gördüyün işlə bağlı münasibət bildirmək 
istəyir. Onu deyim ki, bu xüsusiyyət heç də 
ədəbə uyğun deyil. Öz işlərimdən misal verəsi 
olsam: hansı ki mənim işimlə əlaqəsi olmayan 
şəxslər gördüyüm işə münasibət bildirir. Bu 
münasibətə etirazım yoxdur. Lakin göstərilən 
münasibət  zənnimcə ilhamverici mahiyyət 
daşımalıdır. Əks halda paxıllıq deyə qəbul 
edirəm. Çünki münasibət bildirmək səmimi 
şəkildə olduğu zaman ortaya keyfiyyətli, an-

lamlı iş çıxır. Səmimi olan bir neçə münasibət 

MÜNASİBƏTMÜNASİBƏT
  BİLDİRMƏKDƏKİBİLDİRMƏKDƏKİ
  SƏMİMİYYƏTSƏMİMİYYƏT    
VƏ ƏDƏBİVƏ ƏDƏBİ

  Münasibət bildirmək mühüm bir işdir, çünki ortaya
 çıxacaq işlərin əhəmiyyətini və o işə çəkilən əməyin

 dəyərini əks etdirir. Səmimi olmayan insanın
münasibəti paxıllıqdan başqa bir şey deyil.
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mənim üçün həqiqi anlamda ilham qaynağı 
olmuşdur. Əks halda insandan və bildirdiyi 
münasibətin səmimi olmadığı barəsində neqa-

tiv enerji yayılır və iş öz əhəmiyyətini itirir.
Münasibət bildirmək mühüm bir işdir, çün-

ki ortaya çıxacaq işlərin əhəmiyyətini və o işə 
çəkilən əməyin dəyərini əks etdirir. Səmimi 
olmayan insanın münasibəti paxıllıqdan başqa 
bir şey deyil.

Nəzərə alsaq ki, bir şəxs özü üçün bir marka 
seçir və özü üçün alır. Bu aldığı marka maşın, 
telefon və s. Ola bilər. Ümumiyyətlə münasi-
bət bildirmək bu kimi hallarda “MIZ” Qoymaq 
adlanır. Bu məqamda nəzərdə tutulması lazım 

olan bir neçə xüsus vardır:
A) Hər kəs eyni maddi vəziyyətə sahib dey-

il,
B) Hər kəs eyni markanı və yaxud modeli 

alacaq deyə bir qanun da yoxdur.
C) Hər kəsin özünə məxsus zövqü var.
D) Mən bəyənmədim deyə elə bir xoş dillə 

münasibət bildirilməlidir ki, o insanın qəlbi 
qırılmasın.

Bu ardıcıllığı uzatmaq olar.  Mənim bəyəndi-
yim bir əşyanı sən bəyənməli,  sənin bəyəndiyin 
şeyləri də mən bəyənməliyəm deyə bir qanun yox-

dur. Axı dediyim kimi hər kəsin bir zövqü var. 

Müəyyən halar da olur ki, bir şeyi 2 nəfər 
birdən bəyənsin. İncə bir düşüncə metodu 
nəzərə alaraq hər nə olursa olsun münasibət 
bildirməliyik. Ədəbinə uyğun olan da budur.

Çox insan varki uşaqlıqdan bir maşın mod-

eli, telefon və s. kimi şeylərin xəyalını qurur 
və xəyalına böyüdüyü zaman nail olur. Xəyal-
larına qovuşduğu an o kəs üçün xoşbəxtlik 
duyğusunun zirvəsində olur. Onun o sevincinə 

ortaq olabiliriksə dil ilə münasibət bildirməyə 
ehtiyac qalmır. “MIZ” qoyub lovğalanırıqsa o 
zaman məqsəd başqadır. 

   Aldığı hər nədirsə  onun üçün münasib 
deyilsə, gördüyü iş xoşuna gəlmirsə, bəyən-

məsək belə xoş bir danışıq üslubu ilə müna-

sibət bildirərək məsləhət verməli, ona növbəti 
mərhələlər üçün ilham qaynağı ola bilməliyik.
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Əziz SULTANOV

MƏRHƏMƏT
 Olmasaydı...

Günəş hər gün doğub dünyamızı 
aydınladır, qaranlıq hər gecə 
gəlib yorğan kimi üstümüzü örtür. 

Küləklər vaxtaşırı əsir, bərəkət yüklü bulud-

ları gah üstümüzə yığır, gah da dünyanın 
dörd bir tərəfinə səpələyir.

 Bizi səbir rahatlıq tapanda böyük bir 
fərəh içində şükür edir (!), biraz çətinli-
yə düşəndə isə dərhal içimizdə başqaldıran 
ümidsizlik və bədbinliklə mübarizə apar-
mağa başlayırıq.

Qlobal istiləşmə, yaşıl sahələrin azalması, 
dənizlərin və digər suların kirlənməsi kimi 
insan əli ilə meydana gələn ekoloji pozul-
malar bizi narahat etsə də, öz yaratdığımız 
maneələri aşmaq üçün xüsusi yollar da 
hazırlamışıq: kondisionerlər, sutəmizləyici 
qurğular, süni yaşıllaşdırmalar və s. Nəticədə 
inkişaf etdirdiyimiz yeni vasitələrlə bir təhər 
həyatımızı davam etdiririk. Bəs yaxşı, bu 
dünyada təkcə biz yaşayırıq? Günəşin altın-

da təkcə biz qovruluruq? Yaşıl sahələrdən, 
təmiz sulardan təkcə biz istifadə edirik?

Allah Yer kürəsinə həyat bəxş edən qüdrəti 
ilə elə təcəlli edib ki, dənizin qaranlıq dərin-

liklərindən ən yüksək dağların zirvəsindəki 
qar yığınlarına qədər, ağacların qabığının al-
tından insanın dərisindəki qırışlara qədər hər 
nöqtədə bir canlı, həyat sahibi bir varlıq yer-
ləşmiş, Rəbbinin rəhmət əsərini, görə bilən-

lərə, nümayiş etdirməkdədir.
Böyük bir ekosistem, tarazlıq üzrə qurul-

muş bir xilqət səltənəti bütün ehtişamı ilə öz 
çarxlarını döndərir, bir-birini tamamlayaraq, 
nizamla dəstəkləyərək ayaqda durur. Hər 
bir canlının öz qidası, öz həyat sahəsi var. 
Bütün canlılar eyni qida ilə qidalansaydı, 
yer üzündə qida mənbələri çoxdan tükən-

miş, həyat bitmiş olardı. Onların hər birinə 
ayrı-ayrılıqda xüsusiyyətlər bəxş edən və 
rəhmətini heç birindən əsirgəməyən Rəbbi-
mizin mərhəməti necə də böyükdür!..

Bu böyük həyat sisteminin içinə bizi də 
əlavə edən Rəbbimiz insanı “yer üzünün 
xəlifəsi” olaraq göndərdi. Görəsən, hazır-
da “yer üzünün xəlifəsi” onu buraya 
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göndərən Rəbbinin əmrlərini nə dərəcədə təsdiq və təmsil 
edir? Əmanət olaraq onun ixti- yarına verilən yer kürəsində-

ki nizamı qorumaq üçün nə dərəcədə səy göstərib əmək 
sərf edir?

İnsan bəzən öz əməllərinə, törətdiyi cinayətlərə və 
batdığı günahlara baxaraq fikirləşir: Niyə məni heç 
bir qüvvə durdurmur? Əgər mənim qarşımı heç kim kəsə 
bilmirsə, ən güclü mənəm! Ən güclü mənəmsə, deməli, hər 
istədiyimi edə bilərəm!

Bu xəstə düşüncələr insanı “ilahlıq iddiası” daxil bir 
çox fəsadlara düçar edir. O zaman səbəb olduğu fəsad-

ları görməməyə başlayır və bu pozulmanı təbii bir seyr kimi 
qiymətləndirir. Hətta sahib çıx- dığı bir-iki küçə pişiyi, quru 
çörək verdiyi bir-iki yiyəsiz it, yaxud yem tökdüyü bir-iki 
köçəri quş onun üçün böyük bir fədakarlıq nümunəsi 
kimi görünür. Halbu ki zövq və lüks üçün ovlanmalar, 
meşə yanğınları, qazıntılar, yol çəkmələr, kütləviqırğın si-
lahı sınaqları və s. Kimi fəali- yyətləri nəticəsində məhv 
etdiyi, ac qoyduğu canlıları hesaba qatsa, nə dərəcədə 
dəhşətli bir zülmə imza atdığı ortaya çıxar.

İnsanın şükrü və haqq etdi- yi nemətlər tərəziyə qoyulsa, 
bəlkə də, bir damcı yağışı belə haqq etmir. Amma insan 
qədər güclü olmayan min- lərlə canlı var. İnsan layiqli 
şəkildə şükrünü etməsə belə, onlar hələ də öz vəzifələrini 
xəlq edildikləri məqsəd üzrə davam etdirirlər. Özünü 
“yer üzünün ağası” zənn edən insan da onlara bəxş 
edilən nemətlərdən, fərqində olmadan, istifadə etməyə 
davam edir. Bu həqiqət hədis kitablarında belə ifadə edilir:

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə buyurmuşdur:
“Beli bükülmüş qocalar, südəmər körpələr, otlayan 

heyvanlar olmasaydı, bəlalar sel kimi üstünüzə tökülərdi”.
Bu mərhəmət olmasaydı halımız necə olardı?! Bəlalar 

üstümüzə sel kimi gəlmir, çox şükür, amma bu o demək 
deyil ki, törətdiyimiz fəsadlar tamamilə təsirsiz qalır. Sel 
kimi olmasa da, yavaş-yavaş bu ekosistemi dəyişməyə, 
öz əlimizlə oturduğumuz bu- dağı kəsməyə davam edirik. 
Quranın ifadəsi ilə:

“İnsanların əlləri ilə törət- dikləri səbəbi ilə quruda və 
dənizdə fəsad meydana gəl- di”. (Rum, 30/41)

Törətdiyimiz günahlar fəsad qaynağı; çarəsizlərə şəfqət 
və mərhəmət isə bu fəsadı ön- ləmə səbəbi ikən biz şəfqət 
və mərhəməti nə dərəcədə ətrafımıza yayırıq?

Bir ana ceyran və bal- asını incitməmək üçün 
bütün ordunun istiqamətini dəyişən Peyğəmbərin üm-

məti olaraq, susuzluq səbəbi ilə taqəti kəsilmiş bir köpəyə 
su verdiyi üçün bir günahkarın bütün günahlarını əfv edən 
Rəbbimizin kəlamına iman et- miş kimsələr olaraq o rəhmət 
dəryasına nə dərəcədə can atırıq?!..
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Rövşən QƏNİYEV

HAQQIN HAQQI
M

üsəlman Haqqa təslim olmuş, 
haqqı öz sahibinə təslim edən 
və əl buladığı hər işin haqqını 

verən insandır.
 Ona görə də müsəlman əvvəla Haqqa 

qulluğunun haqqını verməlidir. Bu sadəcə 
ibadət mərhələsində qalmamalı, onun 
həyatının bütün sahələrini əhatə etməlidir 
ki, gözəl əxlaqın təmsilçisi ola bilsin. Bunun 
həyata keçirilməsi isə yalnız sözlə olmur; 
əmək və əhəmiyyət verməklə, həssaslıq və 
fərqində olmaqla, xülasə, bütün bunların 
yekunu kimi bildikləri ilə əməl etməklə olur.

Müsəlman əvvəla tövhidin haqqını ver-
məlidir. Qurani-Kərimdə insanın yolunu 
azması xüsusilə vurğulanır. Bəşər tarixi-
nin əqidə kontekstinin  əsas problemi Al-
lahın inkarından çox, onun göndərdiklərinə 
əməl etməmək şəklində olmuşdur. Proble-

min məzmunu Allaha qarşı, ondan gələn-

lərə qarşı səhlənkar davranmaqla bağlı 
olmuşdur. “(Müşriklər) Allahı layiqincə 
qiymətləndirmədilər (uca tutmadılar)…” 

(əl-Həcc, 74) ayəsi bunun ilahi kitabdakı if-
adəsidir.

Müsəlman  Allahın razı olacağı bir həyat 
tərzi yaşamalıdır. Möminlik hər işində Allah 
haqqını hesaba qatmaqla mümkündür. Allah 
qatında insanın dəyəri onun Allaha verdiyi 
dəyərlə ölçülür. Peyğəmbər (s.ə.s) buyururki: 
“Bir kimsə Allah qatındakı dəyərini bilmək 
istəyirsə, özünün  Allaha nə qədər dəyər 
verdiyinə baxsın. Şübhəsiz, Allah-Təala qu-

lunu qulunun Onu tutduğu səviyyədə tutar”. 
(Hakim, Müstədrək) Yəni bizim gündəmim-

izdə Allahın nə qədər yer alması Onun gündə-

mində bizim yerimizi müəyyən edir. Biz ona 
nə dərəcədə əhəmiyyət verir və buyruqlarına 
əməl ediriksə, Onu nə qədər xatırlayırıqsa, O 
da bizə o dərəcədə əhəmiyyət verir. Ayeyi-
kərimələrdə buyurulduğu kimi: “O halda 
siz məni anın ki, mən də sizi anım…” (əl-
Bəqərə, 152), “Onlar Allahı unutdular, O da 
onları unutdu”. (ət-Tövbə, 67)

Tövhid cəmiyyət üçün  ədaləti, fərd üçün 
isə sərbəstliyi nəticə kimi meydana çıxarır. 
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Hər zaman və hər yerdə müşahidə altında 
olduğunu, əməllərinə və sözlərinə görə cav-

abdehlik daşıdığını tam idrak etmiş bir insan 
necə başqasını incidə bilər, haqqını tapdalaya 
bilər?! Heç bir vəchlə bunu etməz! Əksinə, 
bir insanın qəlbində Allaha qarşı sevgi və 
sayğıdan qaynaqlanan bir qorxu olmazsa, ən 
qansız əməlləri belə törətməkdən çəkinməz. 
Təqva örtüsünə bürünmədikcə, təqva ruhu-

muzda tumurcuqlanmadıqca, bədənimizdə 
çiçək açmadıqca imanımız kamilləşməz. 
Ötəri deyil, daimi, öz-özünü haqq-hesaba 
çəkən, qoruyan, etiraz edəcəyi yeri düzgün 
bilən, Allahın buyruqlarına köklənmiş bir 
təqvadan qeyrisi şeytanın təqva cildindəki 
vəsvəsəsidir. Tərki-dünyalığı deyil, cəmi-
yyət içində olmağı üstün tutan, mülayimli-
yin və ciddiliyin yerini bilən bir təqva əhli 
Allaha sədaqətin yükü altında əzilməz, bu 
yükün haqqını verə bilər.

Haqqın haqqını verməyin növbə-

ti mərhələsi onun buyruqlarına əməldir. 
Müqəddəs Quranda buyruqlarını bildirən 
və ən gözəl nümunə kimi seçdiyi Həzrəti 
Peyğəmbərin həyatında bunları əyani olaraq 
göstərən Rəbbimiz: “Kitab verdiyimiz 
kəslər onu tilavət edərlər (layiqincə oxuy-
arlar)…” buyurur. (əl-Bəqərə, 121) Tilavət 
təkcə oxumaq deyil, eyni zamanda ardıcılı, 
daşıyıcısı olmaq, tabe olmaq, əməl etmək 
mənalarını da ifadə edir. O zaman tilavət 
əvvəla əməl etmək, sonra nəsihət vermək; 
oxuyub tam qavradıqdan sonra əyani forma-

da tətbiqini göstərməkdir. Quranı layiqincə 

oxumaq, onun haqqını vermək onu həyatımı-
za yansıtmaqla gerçəkləşər. Hafizəmizə nəqş 
edilmiş ayələr yox, həyatımızda yer alan 
ayələr yol göstərəndir.

Vəhylə durğunlaşan zehin, onunla qida-

lanan ağıl, onun hikməti ilə titrəyən ürək, 
vəhyə bürünmüş ruh, onunla tərbiyə edilən 
nəfs, vəhylə dirilən həyat və onunla yeri-
yən insan olmadıqca Haqqın tilavət haqqını 
ödəmiş olmarıq.

Bir müsəlman kimi verdiyimiz söz bizim 
sədaqət, ciddiyyət, səmimiyyət və nəhayət 
haqqa riayət borcumuzdur. Hər bir əməlim-

iz qeydə alınır və bir gün bunlardan bir-bir 
hesaba çəkiləcəyik. Bunu bilən bir mömin 
bu vəzifəsinin təxirəsalınmaz bir borc old-

uğunun fərqində olar. Əks halda Haqqın: 
“Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz 
Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları 
(qiyamət günü) bağışlanma və (Cənnətdə) 
tükənməz (gözəl, minnətsiz) ruzi gözləy-
ir!” (əl-Ənfal, 4) vədinə məzhər olmarıq. 
Şübhəsiz ki,  Allah heç kimə tük qədər belə 
haqsızlı qetməz. Elə isə bizim də ona haqsı-
zlıq etməyə haqqımız yoxdur.

Verdiyi nemətlərə qarşı şükürlə, yarat-
dıqlarına qarşı sevgi, hörmət və qayğı ilə, 
buyruqlarına təqvalı əməl, hikmətlərinə 
təslimiyyət ilə Haqqın haqqını verən 
müsəlman öz dünyası və ətrafını aydınlığa 
qərq edən ulduz kimidir; özü sönsə belə, 
işığı qalar.

  Bəşər tarixinin əqidə kontekstinin
 əsas problemi Allahın inkarından
 çox, onun göndərdiklərinə əməl
 etməmək şəklində olmuşdur.
 Problemin məzmunu Allaha qarşı,
 ondan gələnlərə qarşı səhlənkar
davranmaqla bağlı olmuşdur.
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Rəşad MANAFOV 

 ŞƏXSİYYƏT

ATLASI

İnsan təbiətinin yaradılışdakı sirlərini 
bilmədən insanda olan xəstəliklərin aşkar 
edilərək islah edilməsi çox çətin bir işdir. 

Yaradılış sirlərini bilmək üçün iki yol vardır:
 Birinci yol: “İnsan” deyilən məxluqu tam 

mənasıyla araşdıraraq onun bütün xüsusi-
yyətlərini, zəif və güclü tərəflərini ortaya çıx-

armaq lazımdır. Bu yol çətin olduğu kimi, həm 
də yanlışa qapı aralamağa meyilli bir yoldur. Bu 
qeyd olunan birinci yolla getmiş və indiyə qədər 
dəyərli məlumat və biliklər toplamış, sonra da 
bəşəriyyət tarixinə adını yazdırmış bir çox alim 
və müdrik insanlar vardır. Onların töhfələri və 
qoyub getmiş olduğu elm mirası hələ də insan-

lıq üçün öz əhəmiyyətini qorumaqdadır.
İkinci yol: Bu yol insanı yaradan Böyük 

Yaradıcının bizi bizə izah etməsidir. Məlum 
məsələdir ki, bir əşyanı düzəldən usta o əşyanı 
başqa insanlardan daha yaxşı tanıyır və daha 
dərin bir biliklə onu qavrayır. Elə bunun kimi, 
bizi yaradan Böyük Yaradıcının insanlar 
haqqında peyğəmbərlər vasitəsilə xəbər verdi-
yi biliklər də daha doğru və məqsədəuyğundur. 
Sadəcə, burada bir məsələ var ki, onu bəyan et-
mək lazımdır. Belə ki, Yaradıcının insan haqqın-

da bəxş etmiş olduğu biliklər bəzən üstüörtülü, 
bəzən də müxtəlif yorumlara açıq ola biləcək 
tərzdə söylənmişdir. Buna görə də insanın tama-

mən kökünə enmək və onu hərtərəfli öyrənmək, 

demək olar ki, mümkün deyildir.
Yuxarıda izah olunmuş iki yolu özündə 

birləşdirən bir metod var ki, bu metod 
Yaradıcının insan haqqında bəşəriyyətə çat-
dırmış olduğu biliklər ilə insanın özü haqqında 
tarix boyunca tapmış olduğu biliklərin bir növ 
cəm edilməsi əsasına söykənir. Bu metodologi-
ya və elm ENNEAQRAM olaraq adlanır.

Enneaqram nədir?
Cəmiyyətimiz üçün yeni bir sahə olan ennea-

qram – şəxsiyyət tipini meydana çıxaran, onu 
səciyyələndirən, sistemli bir tərzdə açıqlayan 
çox güclü və dinamik bir sistemdir. Təməldə 
diqqətə çarpan bir şəkildə bir-birindən ayrılan 
doqquz fərqli “düşünmə”, “hiss etmə” və 
“hərəkətə keçmə” motivlərindən (qəliblərdən) 
meydana gəlir. Bu sistemin daxilində sözügedən 
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doqquz qəlibin hər birinin hüdudları aydın və 
dəqiq bir şəkildə çəkilmiş və müəyyən olun-

muşdur. Bu sistem hər bir insanın diqqətini nəyə 
yönəltdiyini, enerjisini nəyə sərf etdiyini, hansı 
şeylərin onu yaxşıya və yaxud pisə çəkdiyini 
təsbit edən və aşkara çıxardan təsnifatlı bir mex-

anizmdir. Enneaqram sisteminin ardında həyat-
da qalmaq, ya da həyatımızdan zövq ala bilməyi 
təmin etmək üçün nəyə ehtiyacımızın olduğunu 
göstərən fundamental bir düşüncə tərzi vardır. 
Şəxsiyyətimiz şəkillənərkən mənliyimizi təh-

did altında hiss etməyimizə səbəb olan vasitə 
və səbəbləri bəyan edərək bu doqquz qəlibdən 
birində yüksəlməyimizə imkan verir.

Əlavə olaraq, digər qəliblərdə olan üstün 
xüsusiyyətlərə də yiyələnməyimizə işıq tutur. 
Enneaqramla şəxsiyyət tipimizi kəşf edərkən, 
bir bütün halında var olan əsl mənliyimizi indi-
yə qədər bilmədiyimiz istiqamətləriylə də kəşf 
etmiş olacağıq. Fitrətdən qaynaqlanan və sizi 
müəyyən bir şəkildə hərəkət etdirən təsirlər və 
səbəbləri daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Ennea-

qramda şəxsiyyətinizin növü sizə: həyatınızda 
müsbət dəyişikliklər gətirmək üçün nə edəcəy-

inizi öyrədir. Bu, özünüzə və başqalarına olan 
münasibətinizi dəyişdirməyinizə və yaşadığınız 
halları və vəziyyətləri daha yaxşı başa düşməy-

inizə kömək edəcəkdir. Bir sözlə, özünüzü tanı-
maq və başqalarını başa düşmək istəyənlər üçün 
enneaqram çox ideal bir elmdir.

İnsan şəxsiyyətini tanıma metodologiyası 

olan enneaqram, insanın özünü hərtərəfli tanı-
yaraq dərk etməsi və başqa insanları anlaması 
üçün dünyada qəbul olunan elmlər arasında ilk 
cərgələrdə yer alır.

Enneaqram insan təbiətinə dair başqa təd-

qiqatları konseptual bir çərçivə kimi mənalı 
və gərəkli sayır və öz növbəsində insan ad-

lanan “naməlum varlığı” ələ alaraq incələyir. 
Enneaqram bir insanın öz tapmacasını həll et-
mək üçün istifadə edə biləcəyi yol xəritəsini 
təqdim edir. Enneaqramın izləri şifahi ənənə 
olaraq günümüzə qədər gəlmişdir, çünki ennea-

qram haqqında məlumatlar nəsillərdən nəsillərə 
keçmiş, lakin çox az bir qismi yazı ilə əks olun-

muşdur. Əvvəllər enneaqram öyrədilərkən qum 
üzərində şəkillər çəkilərək anladılmış və arxas-

ınca silinərək izləri itirilmişdir.
Biznes, təhsil, ailə, uşaq təlimi, şəxsi və 

mənəvi inkişaf kimi bir çox sahədə bu elmin 
izlərini görə bilərik. Xülasə olaraq, enneaqram 
insanın olduğu hər sahədə diaqnoz, qismən də 
müalicə, inkişaf və müsbətə dönüş addımları 
adına istifadə edilən bir modeldir. Bu model 
Corctaun Universitetinin Tibb məktəbində və 
J.F.Kennedy Universitetində həm müəllim-

lər, həm də tələbələr üçün fərqindəlik yaradıl-
masında, Loyola Universitetində fərdi inkişaf 
sahəsində istifadə edilir. Bundan başqa, Kali-
forniya Universitetində ünsiyyət bacarıqları, 
liderlik və tibb sahələrində, Stanford Univer-
sitetində şəxsiyyət və liderlik bacarıqları ilə 
əlaqəli təlimlərdə tədris vəsaiti kimi işlədilir.

Enneaqram insan təbiətinə 

dair başqa tədqiqatları konsep-

tual bir çərçivə kimi mənalı və 

gərəkli sayır və öz növbəsində 

insan adlanan “naməlum varlığı” 

ələ alaraq incələyir. Enneaqram 

bir insanın öz tapmacasını həll 

etmək üçün istifadə edə biləcəyi 

yol xəritəsini təqdim edir.
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GЯLЯCЯYЯ 

ATDIЬIMIZ OXLAR

Azər İBRAHİMOV

Övladlarımızı oxa, biz valideynləri 

isə yaya bənzətmək olar. Uşaqlarımız 

yeni dövrün insanları olacaqlar; biz va-

lideynlər başqa dövrün insanları idik. 

Uşaqlar ata-analarının gələcəyə atdıq-

ları oxlardır. Heç bir yay atdığı oxun 

məsafəsinə çatmaz, amma oxunu uzaq 

hədəflərə ata bilər.

XIX əsrin ingilis rəssamlarından 
W. Holman Huntın “Aləmin 
işığı” adlı tablosu London Krallıq 

Akademiyasının sərgi salonunda nümayiş 
etdirilirdi. Tabloda bir əlində fənər tutmuş 
filosof o biri əli ilə qapını döyür və içəridən 
cavab gözləyirdi.

Tablonu  incələyən bir sənət tənqidçisi: 
“Gözəl bir tablodur, lakin mənasını heç cürə 
dərk edə bilmədim, - deyir. - Adamın döy-

düyü qapı heç açılmayacaq? Qapı qolu, ya da 
açar yeri çəkməyi unutmusunuz!..” Rəssam 
Hunt gülümsəyir və belə deyir: “Adamın 
döydüyü qapı adi qapı deyil. Bu qapı insan 
qəlbinin simvoludur. Bu qapı təkcə içəridən 
açıldığı üçün çöldən hər hansı bir toxmağa, 
açara ehtiyacı yoxdur.

Dünyamızın işığı olan uşaqlarımızın 
qəlbinə girə bilmək üçün könül qapılarını 
düzgün şəkildə döyməliyik. Bu gün 
uşaqlarımızla olan rəftarımız gələcəkdə on-

ların qazanacağı davranışlara müsbət və ya 
mənfi təsir göstərəcəkdir.

Övladlarımızı oxa, biz valideynləri isə 
yaya bənzətmək olar. Uşaqlarımız yeni 

dövrün insanları olacaqlar; biz valideynlər 
başqa dövrün insanları idik. Uşaqlar ata-
analarının gələcəyə atdıqları oxlardır. Heç bir 
yay atdığı oxun məsafəsinə çatmaz, amma 
oxunu uzaq hədəflərə ata bilər. Buna görə də 
biz valideynlər oxumuzu yaşadığımız dövrə 
və ya keçmişə deyil, məhz gələcəyə atmalı, 
uşaqlarımızı tərbiyə edərkən, yetişdirərkən 
aşağıda sadalayacağımız bu məqamları un-

utmamalıyıq:
Əgər övladınızın özünə güvənməsinə və 

özünə hörmətlə yanaşmasına qarşısınızsa, 
ona olan sevginizi ifadə etməyin, onu qu-

caqlamayın, başını sığallamayın, gözlərinin 
içinə baxa-baxa öpməyin!

Əgər övladınızın özünü yeniyetmə, gənc 
şəxsiyyət kimi hiss etməsini, özünü sizə 
yaxın hiss etməsini istəmirsinizsə, onun-

la danışanda səviyyəsinə enməyin, onunla 
göz təması qurmayın, olduğunuz yerdən və 
sağa-sola baxaraq danışın!

Əgər övladınızın yalançı olmasını istəy-

irsinizsə, ona verdiyiniz sözlərə əməl etmə-

yin, sözlərinizlə bədən diliniz ahəng içində 
olmasın, səmimilikdən uzaq olun, uşağını-
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zla müştərək aldığınız qərarları övladınızın 
fikrini öyrənmədən dəyişin!

Əgər övladınızın bədbin və qaraqabaq 
olmasını istəyirsinizsə, onu başqa uşaqlarla 
müqayisə edin!

Əgər övladınızın sıxıntısını və ya bir prob-

lemini sizinlə deyil, başqaları ilə həll etməsi-
ni istəyirsinizsə, onu xəfifə alın, fikirlərinə 
qeyri-ciddi yanaşın, hələ uşaq olduğunu, 
böyüməli olduğunu söyləyin!

Əgər övladınızın özünü dəyərsiz, qiymət-
siz hiss etməsini istəyirsinizsə, dilinizlə 
söyləməsəniz belə, bədən dilinizlə (jest və 
mimikalarınızla) ona, sizə yük olduğunu, 
qarşınızda maneə olduğunu hiss etdirin!

Əgər övladınızın zərərli vərdişlərə 
yiyələnməsini və pis dostlara sahib olmasını 
istəyirsinizsə, onunla az vaxt keçirin və 
müştərək oyun oynama vərdişindən uzaq 
durun!

Əgər övladınızın uğur əldə etməsini 
istəmirsinizsə, onun bacarıqlarını inkişaf et-
dirməsinə imkan verməyin, bacardığı şeyləri 
və əldə etdiyi kiçik müvəffəqiyyətləri 
təqdir etməyin, onu həvəsləndirmə-

yin!
Əgər övladınızın içinə qapalı, 

çəkingən, qarşılaşdığı çətin-

liklərdən qorxan biri ol-
masını istəyirsinizsə, ona 
öz uşaqlığınızdan və uşaqlıq 
illərində qarşılaşdığınız 
çətinlikləri həll etmənizdən, 
uğursuzluqlarınızdan, xəstə-

liklərdən sağalmanızdan, 
bütün bunların normal hal 
olduğundan və hər kəsin 
başına gələ biləcəyindən 
heç bəhs etməyin!

Əgər övladınızın öz 
fikrini açıq şəkildə ifadə 
etməsini, cəmiyyət içində 

rahat davranmasını istəmirsinizsə, onun pis 
davranışlarını deyil, məhz onun özünü tən-

qid edin. “Sən bu davranışı edərkən mən çox 
üzülürəm”, yerinə “Sən pis uşaqsan!” deyin!

Nəhayət, bütün bu mənfi davranışları 
övladınızla münasibətlərinizdə tətbiq edə 
bilsəniz, o zaman gələcəyə atmaq üçün 
hazırladığınız oxu ancaq və ancaq dərin bir 
bataqlığa saplamış olarsınız.

Biz tərsindən yazdıq, etməməli old-

uqlarımızı sıraladıq, artıq necə başa düşmək 
və oxunuzu hara istiqamətləndirmək siz-

in əlinizdədir. Səhv addımları öyrənək ki, 
düzgün addım atmağı bacaraq. Gələcəyin is-

tiqamətini düzgün tə-

yin edək ki, ümid-

lərimiz boşa 
çıxmasın!



38 UĞUR mart-aprel- 2022 ugurjurnali@mail.ru

Dr. Anar Qurbanov 

Sual  
Cavab  ?!

Cavab: Qeyd edilən hər iki halda da qızla oğlan, yaxud arvad ilə kişi bir-biri ilə 
evlənə bilərlər. Beləki, onların arasında nə qan qohumluğu, nə də süd qohumluğu 

vardır. Çünki  övladların hər ikisi də əvvəlki evliliklərdən dünyaya gəlmişlər. Ancaq, əgər 
uşaqlar körpə olsalar və iki yaşına qədər ögey anadan süd əmsələr, artıq süd qohumluğu mey-

dana gəlmiş olur. Bunun nəticəsində onlar süd qardaş və bacıları olurlar və artıq bir-biri ilə 
evlənmələri halal olmur.

Cavab: Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, əgər cümə namazı vaxtında saytın alış-
veriş xidmətini bağlamaq imkanı varsa, ən məqsədəuyğun olan həmin vaxtda bağlan-

masıdır. Ancaq mümkün deyilsə, həmin şəxs cümə namazına getdikdən sonra başqasının onun 
saytından alış-veriş edərək cümə namazına getməməsindən məsul deyil. Belə olan halda cümə 
namazına getməyərək saytlardan alış-veriş edənlərin məhz özləri məsuliyyət daşıyırlar. Bun-

dan əlavə, cümə namazından azad olan qadın, xəstə, uşaq və qeyri-müsəlman da bukimi say-

tlardan alış-veriş edə bilər.





Sual: Bir-birini istəyən qızla oğlanın valideynləri evlənsələr, onlar 
da evlənə bilərmi, yaxud da bunun tərsi olub valideynlər evlənmək 
istəsə, halaldırmı?

Sual: Cümə namazı vaxtında alış-veriş etmək dinimizdə qadağandır. 
Artıq zəmanəmizdə online alış-veriş yayğınlaşıb. Beləki, bir nəfərin 
satış saytı varsa və həmin vaxtda onun saytından alış-veriş edilirsə, 
bu haqda İslam alimləri nə düşünürlər?
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Cavab: Əvvəla qeyd edək ki, Uca Allah balı şəfa mənbəyi edərək insanların istifadəsinə 
vermişdir. Bununla bağlı UcaAllah “Nəhl” surəsinin 68-69-cu ayələrində belə buyurur: 

“Rəbbin bal arısına belə vəhy (təlqin) etdi: “Dağlarda, ağaclarda və (insanların) qurduqları 
çardaqlarda (evlərin damında, üzümlüklərdə) özünə evlər tik (pətəklər sal). Sonra bütün 
meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat (asanlıqla) get! (Vəya:“Rəbbinin yol-
larını itaətlə tut!”) (O arıların) qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli (ağ, 
sarı, qırmızı) bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün ibrət vardır!” Ayədə 
də qeyd olunduğu kimi, arıların vəzifəsi bal istehsal etməkdir. Odur ki, ekoloji müvazinətə xələl 
gəlməməsi şərti ilə arıların istənməyən qədər erkək bala verməməsi, onların zəif düşməməsi, çoxlu 
miqdarda bal götürmək və ana arıların bir-birinə zərər verməməsi üçün çox olan ana arıların tələf 
edilməsində hər hansı bir qəbahət yoxdur.

Cavab: Uca Allah digər nemətlər kimi, heyvanları da insanların xidmətinə vermiş və 
onlardan halal çərçivədə müxtəlif formalarda istifadə etməyə icazə vermişdir. Beləki, 

məsələn: “Nəhl” surəsinin 80-ci ayəsində beləbuyurulur: “Allah evlərinizi sizə məskən (yaşayıb 
dincəlmə yeri) etdi, heyvanların dərilərindən həm köç vaxtı, həm də bir yerdə qaldığınız 
zaman (daşınması) sizin üçün yüngül (asan) olan evlər-çadırlar düzəltdi, onların yunun-
dan, tükündən və qılından müəyyən vaxta qədər (ömrünüzün sonuna kimi və ya onlar 
köhnələnədək) istifadə edəcəyiniz ev əşyası (pal-paltar, xalça-palaz) və (satlıq) mal verdi”. 
Bununla yanaşı, İslam dini bütün canlılara qarşı olduğu kimi, heyvanlara qarşı da şəfqətli və 
mərhəmətli olmağı əmr etmişdir (Buxari, Müsaqat, 10; Müslim, Salam, 40). İnsanın xidmətinə 
verilən canlılara qarşı mərhəmətlə rəftar etməsi ilə yanaşı, onların sağlamlıq və təmizliklərinə 
də mümkün mərtəbə riayət edilməli və onlara qayğı göstərilməlidir. Belə olan halda xəstələnən 
heyvanların imkan daxilində müayinə və müalicələri aparılmalıdır. Çünki bu, həm mərhəmətin, 
həm də sağlamlıqla bağlı tədbirlərin zəruri bir nəticəsidir. Ancaq ölümcül bir xəstəliyə tutulmuş 
və müalicə edilərək sağalması mümkünsüz olan və möhkəm ağrılara məruz qalan bir heyvanın 
baytarın nəzarəti ilə tələf edilməsində bir günah yoxdur.





Sual: Hər hansı bir səbəbə görə yeşikdəki birdən çox olan ana arıların 
tələf edilməsi caizdirmi?

Sual: Xəstələnib müalicəsi mümkün olmayan pişik, it kimi heyvan-
ların baytar tərəfindən tələf edilməsi halaldırmı?

Cavab: İmam olmaq üçün tələb olunan  şərtlər arasında gözlərin görməsinin vacib-

liyi məsələsi yoxdur. Görmə qabiliyyətini itirmiş bir müsəlman namaz qıldıra bilər. 
Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) Abdullah ibn Məktumu öz yerinə vəkil qoyduğu vaxtlar da olmuşdur 
(Əbu Davud, Xərac, Fəyvə İmarə, 3). Bəzi fikirlər irəli sürülmüşdür ki, görmə qabiliyyəti ol-
mayan insanlar natəmiz yerlərdən keçərkən ehtiyat edə bilmədiklərinə görə imamlıq etmələri 
məkruhdur. Lakin fəqihlərin ümumi rəyi budur ki, əgər İslami elmlərə yiyələnmiş və bu həs-

saslığı bilən bir insandırsa, sözügedən məkruhluq da aradan qalxmış olar.

Sual: Görmə qabiliyyəti olmayan bir şəxs imamlıq edə bilərmi?
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Əbu Zərr (r.a) məşhur səhabələrdəndir. 
İbadətə düşkün, təqva sahibi bir adam 
idi.

 Nə özü sərvət sahibi idi, nə də başqalarının 
durmadan var-dövlət yığmağına razı olurdu. Daima 
zənginlərlə mücadilə aparırdı. Hətta bu səbəbdən 
Hz. Osmanın əmri ilə kiçik səhra qəsəbəsi olan 
Rəbzədə məcburi məskunlaşmışdı. Əbu Zərr həz-

rətlərinin bir neçə dəvəsi və cılız bir çobanı vardı. 
Bu dəvələri güdərək dolanışığını təmin edərdi. Sü-

leymoğulları qəbiləsindən bir nəfər Əbu Zərin yanı-
na gəlib ona xidmət etmək istədiyini, beləcə, feyz-

indən də faydalanmaq niyyətinin olduğunu bildirdi: 
“Çobanınıza köməkçi olaram, sizin də feyzinizdən 
istifadəedərəm”, - dedi. Əbu Zərr həzrətləri belə 
buyurdu: “Mənim dostum mənə itaət edən kəs-
dir. Mənə itaət etməyə hazırsansa, məmnuniyyətlə 
yanımda qala bilərsən. Əgər dediklərimə itaət et-
məyəcəksənsə, sənə heç bir ehtiyacım yoxdur”. Sü-

leymli: “Hansı məsələdə sizə itaət edilməsini istəy-

irsiniz?”, - deyə soruşdu. Hz. Əbu Zərr: “Malımdan 
Allah yolunda nə isə verilməsini istədikdə ən yaxşısı 
seçilib verilməlidir”, - dedi.

Süleym deyirki: “Onun təklifiniqəbul edib yanın-

da qaldım. Bir dəfə su hövzəsinin kənarında çörəyə 
möhtac, acından qıvranan insanların olduğunu ded-

ilər. Mənə: “Bir dəvə götür, gəl”, - təlimatı verdi.
Dəvələrin arasında çox qiymətli, işə əlverişli, 

itaətkar bir dəvə vardı. Əvvəlcə verdiyim sözü xatır-
layıb onu gətirmək istədim, amma “Onsuzda aclara 
yedirəcək. Bu dəvə qalsın. Əbu Zərr və adamlarının 
buna ehtiyacı olar”, - deyə düşündüm və ondan 
bir az zəif, lakin digərlərindən daha kök bir dəvəni 
götürüb yanına getdim. Əbu Zərr həzrətləri mənə: 
“Sən xəyanət etdin”, - dedi. Bu sözü ilə nə demək 
istədiyini anlamadım. Əbu Zərr o çox qiymətli 
dəvənin yanına gedib orada oturanlara: “Allah yol-
unda bu işi görəcək iki nəfər varmı?”, - deyə soruşdu. 
İki nəfər ayağa qalxıb hazır olduqlarını dedilər. Əbu 
Zərr (r.a) onlara belə dedi: “Bu dəvəni kəsin, son-

ra ətini bölüşdürüb su hövzəsində məskunlaşan nə 
qədər ailə varsa onlara paylayın. Bir hissə də mənə 
ayırın, amma hamısı eyni olsun. Mənim evimə də 
digərlərinə göndərdiyiniz qədər göndərin!”.

Onlar əmri yerinə yetirib əti bölüşdürdülər. 
Sonra məni çağırıb: “Allah yolunda ən yaxşı 
malımdan xərcləyin sözümə bilərək əməl etmədin, 
yoxsa bilmədən? Əgər unutmusansa, üzrlüsən”, 
- dedi. Mən bu cavabı verdim: “Unutmağına unut-
mamışdım, əvvəlcə həmin dəvəni götürdüm, lakin 
fikirləşdim ki, bu dəvə iş üçün daha əlverişlidir. Sizin 
də çox vaxt ona ehtiyacınız olur, sadəcə bu səbəblə 
onu gətirmədim”. “Sadəcə mənim ehtiyacıma görə 
gətirmədin?”, - dedi. Mən də: “Bəli, sadəcə sizin eh-

tiyacınız olacağını düşünüb gətirmədim”, - dedim. 
O zaman Əbu Zərr belə dedi: Qulaq as, sənə, ehti-
yacım olan günü xəbər verim. Möhtac olduğum gün 
qəbrə tək qoyulduğum gündür. Bax o gün mənim 
həqiqətən də ehtiyac içində çırpındığım gündür”. 
Malın üç şəriki var. Biri, malı aparmaq üçün bir 
an belə gözləməyən qədər və qəza. Qəza gələndə 
yaxşı-pis deməz, nə varsa hamısını aparar. İkincisi, 
öldüyün zaman mala sahib olmaq üçün gözləyən va-

rislər. Üçüncü şəriksə, sənin özünsən. Gücün çatırsa, 
üç şərikdən ən acizi sən olma. Allah-Təala ““Sevdiy-

iniz şeylərdən (haqq yolunda) sərf etməyincə savaba 
çatmazsınız…” (Ali-İmran, 92) buyurur. Ona görə 
də ən çox sevdiyim malı özüm üçün göndərməliyəm 
ki, mənim üçün axirət azuqəsi olsun”.

“Şəriklərin ən acizi sən olma” sözündən məqsəd 
bacardıqca bu dünyada yaxşı əməllər işləyərək, 
malı Allah yolunda sərf edərək axirət üçün savab 
qazanmaqdır. Əcəl gələndən sonra insanın əlindən 
çıxan mal başqalarının əlinə keçər. O zaman heç 
kim başqasını düşünməz. Oğul-uşaq, bacı-qardaş 
bir neçə gün ağlayandan sonra hər şeyi unudarlar. 
Ölən üçün sədəqə verən, xeyir iş görən az tapılar. Bir 
hədisi-şərifdə Peyğəmbərimiz beləbuyurur: “İnsan 
“malım, malım” deyər. Halbuki malı yediyi və iste-

hlak etdiyi, geydiyi, köhnəltdiyi və ya Allah yolunda 
sərf edib savab xəzinəsinə yığdığından ibarətdir”. 
Başqa birhədis də Peyğəmbərimiz belə sual edir: 
“Sizdən kim varislərinin malını öz malından çox 
sevər?” Səhabələr: “Ya Rəsulallah, kimə başqasının 
malı öz malından sevimli olar?”, - dedilər. Peyğəm-

bərimiz belə buyurdu: “İnsanın öz malı ölmədən 
əvvəl axirətə göndərdiyidir. Xərclənməyib saxlanan 
mallarsa varislərin malıdır”.


