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Əziz oxucular!
Hər birinizi xoş gördük. Həzrət peyğəmbərin də vur-

ğuladığı və qədrini bilməyimizi tövsiyə etdiyi və in-
san ömrünün də ən dəyərli, ən gözəl çağı olan gənclik 
mövzusuna yenidən toxunmaq istədik. 

Gənclik gələcəyimizə əkdiyimiz toxumlardır. Onu 
necə yönləndirsək o yolla da nəslimiz davam edəcək. 

Gənclik, Allahın insana bəxş etdiyi böyük bir nemət-
dir. Bu haqda Allah rəsulu (s.ə.s)-də bu hədisi şərifin-
də belə buyurur: “Beş şey gəlmədən əvvəl beş şeyin; 
ölümdən əvvəl həyatın, xəstəlikdən əvvəl sağlamlığın, 
məşğuliyyətdən əvvəl boş vaxtın, qocalıqdan əvvəl 
gəncliyin, yoxsulluqdan əvvəl zənginliyin qiymətini 
bil”. Hədisdən də görüldüyü kimi gəncliyini düzgün 
bir şəkildə keçirən adam ömrünü ziyan etmiş olmaz. 

Gənclikdə görüləcək ən əhəmiyyətli işlərdən biri 
də təhsildir. Çünki gənclik bir cəmiyyətin gələcəyidir. 
Təhsilsiz bir cəmiyyət gələcəkdə cəhalətə, cəhalətə uğ-
rayan bir toplum da məhv olmağa məhkumdur.   Biz də 
bu səbəblə bu sayımızı “Sağlam Gənclik” mövzusuna 
həsr etdik. 

Dəyərli oxucular!
Dərgimizin bu sayında “GƏNCLİK - Gələcəyə ge-

dən yol”, “Hz. Peyğəmbərin Gəncliyi”, “Gənc Dos-
tum!”, “Gənclik Axtarışında”, “Gənclər və Azadlıq”, 
“Depressiyanın və İntiharın Səbəbləri!” başlıqlı möv-
zularla birlikdə “Həccin İslamdakı yeri”, “Qurban İba-
dətinin Faydaları” yazılarını da sizlərə təqdim edirik. 

Günümüzdə bir çox insanı maraqlandıran mövzu-
larda sual – cavab,  olan “Mərifət Əsintiləri”, “Məzar 
Daşındakı Qısa Ömür Cizgisi”, “Niyyət”, “Mən, yoxsa 
“Mən?” kimi maraqlı mövzuları da dərgimizin bu sa-
yında oxuya biləcəksiniz. 

Bu sayımızda da ənənənəmizi sadiq qalaraq dəyərli 
ustadımız Osman Nuri Topbaş əfəndinin qələmindən 
“HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Həzrət 
Mövlana q.s” yazısını sizlərə təqdim edirik. 

Ümidvarıq ki, bu sayımızda da sizlərin könlünü ox-
şaya bildik.
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“O ki, hansınızın daha gözəl əməl 
edəcəyinizi sınamaq üçün ölümü 
və həyatı yaratmışdır” (Mülk, 2)

Uca Allah bu ayədə, həyatın həm bir 
imtahan səbəbi, həm də faydalı, xeyirli və 
gözəl fəaliyyətlər sahəsi olduğunu vurğu-
lamışdır. Bu ayəti kərimə eyni zamanda 
həyatın ən məhsuldar dövrünü təşkil edən 
gənclik illərinin nə qədər əhəmiyyətli və 
qiymətli olduğuna və ən yaxşı bir şəkildə 
qiymətləndirilməsi lazım olduğuna işarə 
etməkdədir. 

Sevimli Peyğəmbərimiz də (s.ə.s) bu 
hədisi şərifində diqqətimizi bu gerçəyə 
çəkməkdədir:

“Beş şey gəlmədən əvvəl beş şeyin; 
ölümdən əvvəl həyatın, xəstəlikdən əv-
vəl sağlamlığın, məşğuliyyətdən əvvəl 
boş vaxtın, qocalıqdan əvvəl gəncliyin, 
yoxsulluqdan əvvəl zənginliyin qiyməti-
ni bil”(Acluni, Kəşful-hafa, Beyrut,1985, 

c.1, s.166).
Gəncliyin dəyərinin bilinməsi, gənc-

lərin bu dövrdə həm özləri, həm də ailə, 
millət, vətən, din və dövlətləri üçün xeyirli 
və faydalı şeylər etmələriylə mümkün olar. 
Bunun yolu da, yaxşı təhsil almaq, yaxşı 
iş sahibi olmaq, halalından qazanmaq, hər 
sahədə müvəffəqiyyət əldə edə bilmək, qı-
sacası dünya və axirət səadətini qazanmaq 
üçün çox çalışmaq, bütün vəzifə və məsu-
liyyətləri yerinə yetirmək, milli və mənəvi 
dəyərlərə möhkəm bağlı qalmaq, hər cür 
pis və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq və 
Allaha qarşı olan qulluq vəzifələrini ye-
rinə yetirməkdən keçir. Bax o zaman gənc-
liyin dəyəri bilinmiş və yaxşı bir şəkildə 
qiymətləndirilmiş olar.

Gənclik, adamın enerji dolu və hərəkətli 
olduğu ən dinamik çağıdır. Gənc insan, sa-
hib olduğu enerjini xərcləyə bilmək üçün 
daha çox hərəkətə ehtiyac duyar. Belə-

Hacı Bəkiroğlu
hacihaciyev@hotmail.com

 GƏNCLİK - Gələcəyə
gedən yol
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liklə o, bir çox məsələni həll edə biləcək 
həyəcan, dinamizm və fiziki bacarığa da 
malikdir; özünə fürsət verildiyində çox 
böyük müvəffəqiyyətlərə imza ata biləcək 
qabiliyyətə sahib olar. Ciddi vəzifələri ye-
rinə gətirə biləcək qabiliyyət, gənc insanda 
daim mövcuddur. Əsas olan, gəncdəki bu 
qabiliyyəti kəşf edib, onu inkişaf etdir-
mək, bunun üçün də ona vəzifələr verərək 
məsuliyyət şüurunu qazandırmaqdır. Əsri 
Səadətdə Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) gənc-
liyin bu cür xüsusiyyətlərini maksimum 
dərəcədə diqqətə alaraq qiymətləndirdi-
yi, açıq bir şəkildə görülməkdədir. Çünki 
Hz. Məhəmməd (s.ə.s.), gəncləri, təbliğ 
və irşad fəaliyyətləri daxil olmaqla, döv-
lət təşkilatının ən üst mərtəbələrinə qədər 
vəzifələndirmişdir. Gənclər isə, Allah Rə-
sulunu heç bir zaman xəcalətli etməmiş, 
Onun etibarını boşa çıxarmamış və özlə-
rinə verilən çox ciddi dini və administrativ 
vəzifələri, haqqıyla yerinə yetirmişdilər. 
Bu vəzifələr arasında məsləhətçilik, qu-
bernatorluq, sekretarlıq, hakimlik, koman-
dirlik, müəllimlik, sancaqdarlıq, kəşfiyyat-
çılıq, təhlükəsizlik vəzifələri, maliyyəçilik 
kimi çox əhəmiyyətli dövlət vəzifələri var-
dı.

Allah Rəsulu, gənclərin elm sahəsində 
yetişmələrinə də böyük əhəmiyyət vermiş 
və özü hələ həyatda ikən, Hz. Əli, Əbdür-
rəhman b. Avf, Abdullah b. Məsud, Zeyd 
b. Sabit kimi bəzi gənc səhabənin fətva 
vermələrinə icazə vermişdir.

Vəhy katiblərini ümumiyyətlə gənclər 
arasından seçmiş, İslama dəvət məktubla-
rını da gənclərə yazdırmışdır. Bəzi gənc-
ləri də Süryanicə və İbranicə kimi o gün 
üçün çox ehtiyac duyulan xarici dilləri öy-

rənməyə təşviq etmişdir.
Həzrəti Peyğəmbərin nəvələri hz. Həsən 

və hz. Hüseyn də məhz o səadət dövrünün 
parlaq gəncliyinin nümayəndələri idi. On-
lar da hz. Peyğəmbər tərbiyəsindən çıx-
mış, insanlıq üçün böyük əmək sərf etmiş 
aydınlıq yolunun yolçuları idilər. 

Hz. Hüseyinin Kərbəla hadisəsi məhz 
insanlıq üçün böyük bir nümunədir. Haq-
sızlığa və ədalətsizliyə dur demək üçün, 
insanların haqqını qorumaq üçün və ən 
əsası da İslamın qayda-qanunlarını qoru-
maq üçün canından keçdi. 

Elə tarix boyu hər bir ölkədə də vətə-
ni, milləti qorumaq üçün özünü təhlükəyə 
atan cəsur insanlar gənclər olmuşdur. 
Vətən, millət şüuru insanlara gənclikdə 
aşılanmalıdır ki, onlar da gələcək nəsillərə 
bunu təbliğ edə bilsinlər. Onun üçün də 
məşhur şair Namiq Kamal: “İnsan vətənini 
sevər, çünki hürriyyəti, rahatlığı, haqqı və 
mənfəəti vətən sayəsində qaimdir” deyir.

 
Bu günün gəncləri də zamanın ən gözəl 

texnologiyalarını öyrənməli, yüksək sə-
viyyədə təhsil almalı bir sözlə mükəmməl 
bir hala gəlməlidirlər. Bundan özünü məh-
rum edən bir gənc ona verilmiş fürsətləri 
geri çevirərək nankorluq etmiş olar. 

Bir zamanlar elmin bütün sahələrində 
ən üstün mərtəbələri əldə edən keçmişlə-
rimizin mirasına sahib çıxmaq və onların 
yolu ilə addımlamaq bizim borcumuzdur. 
Nə qədər ki, yuxuladıq, nə qədər ki, tən-
bəllik etdik artıq yetər. Daha oyanmaq və 
mədəniyyətimizə, mənəviyyatımıza sahib 
çıxmaq zamanıdır.

Ciddi vəzifələri yerinə gətirə biləcək qabiliyyət, gənc insanda daim 

mövcuddur. Əsas olan, gəncdəki bu qabiliyyəti kəşf edib, onu 

inkişaf etdirmək, bunun üçün də ona vəzifələr verərək məsuliyyət 

şüurunu qazandırmaqdır.
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Əşrəfi məxluqatın ən şərəflisi, aləm-
lərə rəhmət olaraq göndərilən Hz. 
Məhəmməd (s.ə.s) peyğəmbərli-

yindən əvvəl də insanlar içində hər cəhətdən 
fərqlənirdi. Cəhalətin, zülmün, içkinin, zinanın 
və haqsızlığın bu qədər yayıldığı bir zamanda 
namusu, təmizliyi, ədaləti, doğruluğu və etibarı 
ilə insanları özünə heyran qoymuşdur. Bu xü-
susiyətlərinə görə də insanlar ona “Əl - Əmin” 
(hər zaman etibar edilən) ləqəbini vermişdilər.

Cəhalət dövrünün hakim olduğu ərəb toplu-
munda bütpərəstlik, içki, zina və haqsızlıq çox 
yayğınlaşmışdır. Ancaq Hz. Məhəmməd (s.ə.s) 
bunlardan uzaq durardı. Heç bir zaman bütlərə 
ibadət etməmişdir. Hətta bütlərdən nifrət edərdi. 
Onun bu halını hər kəs bilirdi. Babası Əbdül-
müttəlib nəvəsini Kəbəni ziyarət edərkən büt-
lərdən, gündəlik həyatda isə zinanın və içkinin 
yaygın olduğu məhəllələrdən uzaq tutardı. 

Rəsulullah (s.ə.s) gəncliyini əmisi Əbu Ta-
libin yanında keçirmişdir. Rəsulullah hər işdə 
əmisinə kömək edərdi. Hətta onun qoyunları-
nı otararaq çobanlıq etmiş və dolanışığını bu 
yolla təmin etmişdir. Bir dəfəsində əshabıyla 
oturarkən onlara: “Elə bir peyğəmbər yoxdur 
ki, çobanlıq etməsin, dediyində əshabələr ya 
Rəsulallah sən də etdinmi, dediklərində bəli 
mən də etdim” deyə cavab vermişdir.

Rəsulullah (s.ə.s) gəncliyində sadəcə çoban-
lıqla məşgul olmayıb eyni zamanda ticarətlə də 
məşgul olmuşdur. Daha uşaq yaşlarında ikən 
əmisi Əbu Talib ilə bərabər ticarət karvanıyla 
Şama getmiş və səfərdə əmisinə kömək etmiş-
dir. Daha sonralar Məkkədə maddi sıxıntıların 
artması səbəbiylə böyük ticarət karvanına qa-
tılmış və o zaman çox namuslu olan və “Ta-
hirə” ləqəbiylə bilinən Hz. Xədicənin mallarını 
satmaq üçün Şama səfər etmişdir. Bu səfər, Rə-
sulullahın tək başına etdiyi ilk səfər idi və bu 
səfərdən əvvəlkilərdən daha çox qazanc əldə 
edilmişdir. Bunun üzərinə Xədicə ona iki qat 
əmək haqqı vermişdir. Daha sonra  Rəsulullah 
25 yaşındaykən Hz. Xədicə ilə evlənmişdir. Bu 
evlilikdən Qasım, Zeynəb, Ruqiyyə, Ümmü 
Gülsüm, Fatimə və Abdullah adlarında dörd 
qızı və iki oğlu dünyaya gəldi.

Rəsulullah (s.ə.s) gəncliyində cəmiyyətlə 
əlaqəli və insanlara faydalı olan bir çox fəa-
liyyətlərdə iştirak etmişdir. Bunların ən nəzərə 
çarpanları isə “Ficar müharibələrinə” qatılması 
və “Hilful-Fudul” cəmiyyətinə üzv olması və 
Kəbədəki hakimliyidir. 

Tural Qasımov

 HZ. PEYĞƏMBƏRİN
    GƏNCLİYİ
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Ficar müharibəsi - Ərəblərin adət ənənələ-
rinə görə “əşhurul hurum” (haram aylar) ay-
larında müharibə etmək qadağan idi. Bu ay-
larda baş tutan atəşkəsin pozulması əsnasında 
baş tutan müharibələrdir. Bu atəşkəs İslamdan 
öncə dörd dəfə pozulmuşdur. Rəsulullah (s.ə.s) 
bunların son ikisində iştirak etmişdir. Könül-
lü olaraq qatıldığı bu döyüşlərdə insan öldür-
məmiş sadəcə düşmən tərəfindən atılıb yerə 
düşən oxları toplayıb əmilərinə verərək onlara 
kömək etmişdir. 

Məkkədə asayiş tamamilə pozularaq zülm 
son həddə çatmışdı. Mal, can və namus 
təhlükəsizliyi qalmamışdı. Məkkənin yer-
li xalqından kasıb olanlarla birlikdə ticarət 
üçün və Kəbəni ziyarət məqsədiylə gələn xa-
ricilər də haqsızlığa və zülmə uğrayırdılar və 
haqqlarını almaq üçün müraciət edəcəkləri 
bir yer də tapa bilmirdilər. Bu sırada ticarət 
məqsədiylə Məkkəyə gələn Yəmənli bir ta-

cirin malları, As bin Vail adında bir Məkkəli 
tərəfindən zorla əlindən alınıb qəsb edilmiş-
di. Bu hadisə ilə bağlı Yəmənli, Əbu Kubeys 
Dağına çıxıb fəryad edərək haqqının alınması 
üçün qəbilələrdən kömək istədi. Artıq zülmün 
acımasız həddə çatdığını dilə gətirən bu cür 
hadisələr üzərinə Haşim və Zöhrə oğulları və 
digər qəbilələrin irəli gələnləri Abdullah bin 
Cədanın evində toplandılar. Yerli-xarici heç 
kimə zülm və haqsızlıq edilməməsinə, zülmə 
mane olmağa və haqsızlığa uğrayanların haqq-
larını almağa qərar verdilər. Bu məqsədlə də 
hilful-fudul cəmiyyətini qurdular. Rəsulullah 
(s.ə.s)  bu cəmiyətdə fəal iştirak etmişdir. Hz. 
Məhəmməd (s.ə.s) özünə peyğəmbərlik veril-
dikdən sonra bu hadisəni Əshabı kirama izah 
edib: “Abdullah bin Cədanın evində edilən 
anlaşmada mən də oldum. Məncə o anlaşma 

qırmızı tüklü dəvələrə (sərvətə) sahib olmaq-
dan daha sevimlidir. İndi də belə bir məclisə 
çağırılsam razılıq edərəm.” buyurmuşdur.

Qureyşlilər Kəbəni yenidən təmir etmək 
qərarına gəldilər. Təmir bitdikdən sonra sıra 
Həcərül əsvəd daşını yerinə qoymağa gəldi-
yində anlaşmazlıq yarandı. Hər qəbilə bu şərə-

fin özünə aid olmasını istəyirdi. Bunun üzə-
rinə anlaşmazlıq dörd gün davam etdi. Sonra 
Qureyş qəbiləsinin ən yaşlılarından olan Əbu 
Ümeyyə adı ilə tanınan Hüzeyfə b. Muğirə 
Kəbənin qapısından ilk girənin hakim olması-
nı, verdiyi qərara da hər kəsin uymasını təklif 
etdi. Bu təklif qəbul edildikdən az sonda içə-
ri Hz. Məhəmməd (s.ə.s) girdi. Ona hadisəni 
anlatdılar. Bunun üzərinə Hz. Məhəmməd bir 
örtük isdədi və Həcərül əsvədi örtünün üzə-
rinə qoyaraq hər qəbilədən bir insanın örtünün 
bir ucundan tutmasını isdədi. Örtüyü həcərül 
əsvədin qoyulacağı yerə qədər apardılar. Rə-
sulullah da onu öz əlləriylə yerinə qoyaraq 
hakimlik vəzifəsini layiqincə yerinə yetirərək 
qəbilələr arasında çıxa biləcək problemləri həll 
etmiş oldu.

Ficar müharibəsi - Ərəblərin adət ənənələrinə görə “əşhurul hurum” (haram aylar) ayla-
 rında müharibə etmək qadağan idi. Bu aylarda baş tutan atəşkəsin pozulması əsnasında
 baş tutan müharibələrdir. Bu atəşkəs İslamdan öncə dörd dəfə pozulmuşdur. Rəsulullah

(s.ə.s) bunların son ikisində iştirak etmişdir. Könüllü olaraq qatıldığı bu döyüşlərdə in-
 san öldürməmiş sadəcə düşmən tərəfindən atılıb yerə düşən oxları toplayıb əmilərinə

verərək onlara kömək etmişdir.
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İnsan ömrünün ən qaynar çağı gənc-
likdir deyirlər. Güc-qüvvət, hiss və 
həyəcanın zirvədə olduğu bu çağın, 

şübhəsiz ki, ömrümüzün digər mərhələsinin 
formalaşmasında xüsusi yeri var. Maddi və 
mənəvi olaraq insan həyatını şəkilləndirən 
mühüm məsələlər məhz gənclik illərində 
öz həllini tapır. Düzgün istiqamətləndiril-
məyən gənclik zamanla peşmançılıqla nə-
ticələnən qalıcı travmalara səbəb olur. Bu 
həqiqət sadəcə fərdi deyil, ictimai nöqte-
yi-nəzərdən də özünü büruzə verən bir pro-
sesdir. Tez-tez eşitdiyimiz, elə jurnalımızın 
bu sayında da bəlkə bir neçə dəfə oxuya-
cağınız “Bir millətin gələcəyini görmək kə-
ramət deyil. Bunun üçün sadəcə o millətin 
gənclərinə baxmaq kifayətdir” qəbilindən 

cümlələr məhz bu həqiqətin fərqli ifadə şə-
killərindən biridir. Bu haqda çox şey demək 
olar, lakin başqa bir xüsusu qeyd etmək 
istərdim. Hər şeydən əvvəl gənclərə yol 
göstərmək baxımından belə bir suala cavab 
tapmalıyıq.

 Biz necə bir gənclik arzulayırıq? Allah 
və Rəsulunun murad etdiyi, millətləri işıq-
lı gələcəyə aparan gəncliyin əsas vəsfləri 
nələr olmalıdır?

İmanlı gənclik. Bu gün bütün dünyanın 
ən böyük problemi dünyəviləşmə ilə həya-
tımıza hökm edən imansızlıq bəlasıdır. Bu 
gün yetişməkdə olan gəncliyin yiyələnməli 
olduğu bütün müsbət keyfiyyətlərin başın-
da, heç şübhəsiz, iman gəlir. Bizə həyat 
düsturu saxta azadlıq və demokratiya şüar-

GƏNCLİK AXTARIŞINDA

Nurlan MƏMMƏDZADƏ 
nmemmedzade@gmail.com
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larından ibarət olan, 
həyatın qayəsini 
yemək-içmək və əylən-
cədən ibarət görən ba-
şıboş gənclik deyil, hər 
biri ülvi davanın inanan 
fərdi olan, qəlbi imanla 
döyünən bir gənclik la-
zımdır. Allahın əmrləri 
qarşısında, mərhum Ne-
cip Fazılın dediyi kimi: 
“uzunqulaq sərbəstliyini 
deyil, qarışqa mütiliyi-
ni” seçən, yüksəliş 
sirrinin aləmlərin 
Rəbbinə səcdədən keçdiyini dərk edən bir 
gənclik.        

Əxlaqlı gənclik. İmanın tələb etdiyi əxlaq 
normativlərini həyat tərzinə çevirən, televi-
ziya ekranlarının sırımağa çalışdığı yalançı 
şablonları deyil, ədəb və həyanın zirvəsin-
də qərar tutan Hz. Osmanların yolunu təqib 
edən bir gənclik axtarışındayıq. “Şübhəsiz 
ki, sən uca əxlaq üzrəsən” ilahi iltifatına 
məzhər olan Muhammədul-Əminin ayaq iz-
lərini təqib edən bir gənclik axtarışındayıq. 
Bütün haqq sahiblərinə haqqını verən, ilahi 
ədəb-ərkan düsturlarını həyatına həkk edən 
bir gənclik.

Fədakar gənclik. Şəxsi mənfəəti ilə in-
sanlığın mənafeyi arasında seçim qarşısında 
qaldıqda öz nəfsi istəklərindən vaz keçə bilən 
fədakar səhabələrin o mümtaz şəxsiyyətinə 
bürünən bir gəncliyə duyulan ehtiyac bu gün 
bəlkə də hər zamankından daha çoxdur. Bu 
gün kapitalizmin amansız çarxları arasında 
sıxılan dünya qurtuluş vəsiləsi olacaq bir 
gənclik həsrəti ilə yanıb tutuşur. Şəfqət və 
mərhəmət şüuru ilə bütün məxluqatı qucaq-
lamağı özünə dərd bilən, bu yolda heç bir fə-
dakarlıqdan geri durmayan bir gənclik.

Namuslu gənclik. Fuhuş və pozğunçulu-
ğun geniş vüsət tapdığı bir dönəmdə İslamın 
bizdən istədiyi gənclik milli-mənəvi dəyər-

lərinə bağlı, namus, 
qeyrət və iffətini hər 

şeydən üstün tutan ədəb-
li bir gənclikdir. Şəhvət 
vəsvəsələrinə, modern 
züleyxaların “gəl-gəl”lə-
rinə “O mənim Rəbbim-
dir” deyərək ilahi nəzər-
lər altında olduğunu hiss 
edərək arxa çevirən, 
ömrü bahasına ismət köy-
nəyinin öndən yırtılması-

na razı olmayan Hz. 
Yusuf kimi alnıaçıq 

gənclik axtarırıq.
Çalışqan gənclik. Bu gün inkişaf edən 

dünyaya ayaq uydurmaq üçün durmadan ça-
lışan, daima elm-irfan axtarışında olan, sözü 
hikmət, sükutu təfəkkür olan bir gənclik ax-
tarılır. Elmin bu qədər yüksəldiyi bir dövrdə 
nə oxuduğunu bilməyən, dağınıq rəflər ara-
sında kor-koranə nə axtardığından xəbrəsiz, 
saxta diplom və şişirdilmiş titul dərdində 
olmayan, yalnız nə üçün çalışdığını bilən, 
hədəfi Allahın rizası olan, xidmət sahəsi 
“Xaliqin xətri üçün məxluqatın mənafeyi” 
olan bir gənclik qurtuluş vəd edir bizə. Ax-
tarışında olduğumuz gənclik məhz belə bir 
gənclikdir.         

Vətənpərvər gənclik. Yaşadığı torpağa 
bağlı, bütün iman coğrafiyasını özünə Vətən 
bilən bir gənclik axtarılır. Torpağı vətən edən 
bayraq, din və azan kimi ülvi dəyərlərə sa-
hib, mənəvi dəyərlərin keşiyində duran, qanı 
bahasına müqəddəsatına sahib çıxan əzmli 
bir gənclik axtarılır.

Əgər bütün bu keyfiyyətlərə cavab verən 
bir gənclik yetişirsə, gələcək adına əndişə 
duymaya bilərik. Yetişdirdiyimiz nəsillər bu 
dəyərləri yaşatmaqdan acizdirsə, onları bu 
ülvi hisslərlə yoğura bilməmişiksə, vay ha-
lımıza... 

 Əgər bütün bu keyfiyyətlərə
 cavab verən bir gənclik yetişirsə,

 gələcək adına əndişə duymaya
 bilərik. Yetişdirdiyimiz nəsillər

 bu dəyərləri yaşatmaqdan
 acizdirsə, onları bu ülvi

 hisslərlə yoğura bilməmişiksə,
vay halımıza...
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Gənc və gənclik elə bir məf-
humdur ki, hər işə xüsusi bir 
məna, əlavə bir dəyər və tərifi 

mümkün olmayan həyəcan və ümid  qa-
tır. Gənc sahibkar, gənc iş adamı, gənc 
mühəndis, gənc alim, gənc həkim, gənc 
siyasətçi və s. İstənilən peşənin, bütün 
növ ixtisasların önünə gənc sözü gəldik-
də bu həmin işə və peşəyə olan baxışını-
zı dəyişdirir və diqqətinizi çəkir. Çünki 
hər zaman gənclər arzu olunan, istənilən 
və ümid edilən olmuşdur. Gəncin əlində-
ki imkanlar daha geniş, önü daha aydın-
dır. Ona görə ki,  birinci növbədə, onda 
gəncliyin verdiyi güc, qüvvət, həyəcan və 
enerji var. İkinci səbəb ətrafında ona yön 
göstərəcək, təcrübələrini onunla paylaşa-
caq yaşlı və gün görmüş insanların  olma-

sıdır. Belə insanlar ona bəlkə də altmış, 
yetmiş ilə qazanacağı təcrübə və bilikləri 
qısa və kəsə yoldan verməkdədir.

Gənc - düşünən, maraq edən, sual so-
ruşan, xəyal edən, can atan, yeniliklər ax-
taran, dəyişiklikləri sevən biridir. Beləcə, 
hər zaman axtarışda olmaqda, yeni bir 
şeyin xəyalları arxasınca gedərək nəsə 
etmə, hər hansı bir işlə məşğul olma dər-
dindədir. Belə olan halda ortaya bu sual-
lar çıxır: Gənclər nə etməlidir? Haradan 
başlamalıdır? Gəncləri düşünənlər və 
gənclərlə çalışanlar nə etməlidir? Qısası, 
gələcəyimiz olan gənclər üçün nəyi, necə 
etməliyik?

Bütün bu sualları gənclər və onları 
yetişdirənlər nöqteyi-nəzərindən cavab-
landıranda qarşımıza bir çox öhdəliklər 

 Gözəl gələcək
gənclərlə gələcək

Həzi ASLANOV
aslanovhezi@hotmail.com
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çıxmaqdadır.
Əgər gəncliyin ruhu sahibsiz və 

baxımsız bir tarla kimi özbaşına buraxıl-
sa, orada alaq otları və kollar bitər. Bu 
mənada ən çox diqqətdə saxlanılmalı olan 
və qayğıya ehtiyac duyulan bir mövzu-
dur, gənclik və onun dəyəri. Bunun üçün 
fərqindəlik yaradılaraq mövcud problem-
lərə fokuslanmalı və düzgün diaqnozlar 
qoyulmalıdır.

Hər şeydən əvvəl düzəldilməsi lazım 
olan bəzi məfhumlar, konsepsiyalar var. 
Bunlardan birincisi “üç günlük, beş gün-
lük dünyadır, istədiyini et” an-
layışıdır. Unudulmamalıdır ki, 
hər şeyin həddi var. Həyatda 
həddini aşan, normasını keçən 
və balansı pozan hər şey ifrat-
dır. Bəzən də “mən yaşama-
dım, oğlum (qızım) yaşasın” 
deyib, sonda ipin ucunu bu-
raxacaq yanlışlara da düşül-
məkdədir. Ona görə də bu cür 
konsepsiyalar dəyişdirilməli, 
nəyin necə olacağına dəyərlər 
prizmasından baxmaqla doğru 
metodlar müəyyən edilməli-
dir.

Digər bir məsələ boş vaxt 
anlayışıdır. “Bekarçılıqdır” 
deyib zamanı və vaxtı öldür-
mək əldə olan ən böyük sər-
mayəni hədər etməkdən daha 
betərdir. Hər hansı bir maddi 
sərmayə geri qaytarıla və ya 
təkrar əldə oluna bilər. Ancaq 
ömür, zaman, gənclik kimi bahabiçilməz 
nemətlər yaydan çıxmış ox kimidir. Ge-
dərsə, əldən çıxarsa, bir daha geri qayıt-
maz. Ona görə də boş vaxt yoxdur, boşa 
keçirilən vaxt vardır.

Gənclərin gələcək həyatında onlara 
müsbət təsir edəcək, şəxsiyyət kimi for-
malaşmalarına təkan verəcək işləri təsbit 
edərək onların həmin işlərə cəlb olunması 
valideyn və müəllimlərinin üzərinə düşən 
ən mühüm vəzifələrdəndir. Hər birimi-
zi əlimizin altındakılardan məsul tutan 

Rəbbimiz övladlarımızdan, yetişdirmək 
və öyrətməklə məsul olduqlarımızdan da 
bizi hesaba çəkəcəkdir.

Arif bir şəxs: “Bir məmləkətin gələ-
cəyi haqqında fikrə sahib olmaq üçün 
münəccim olmağa gərək yoxdur. Həmin 
məmləkətin gənclərinə baxaraq o xalqın 
gələcəyi haqqında təsəvvürə sahib olmaq 
mümkündür”, - deyir. Bəlkə də “gələcə-
yimiz öz əlimizdədir” deyərkən elə bu 
nəzərdə tutulur. Bəli, gəncləri tərbiyə 
etməklə əslində gələcəyimizi qurur, onu 

inşa edirik.
Çin atalar sözündə belə 

bir ifadə var: “Bir il sonrası-
nı düşünürsənsə, bir toxum 
ək. On il sonrasını düşü-
nürsənsə, bir ağac ək. Yox 
əgər yüz il sonrasını düşü-
nürsənsə, o zaman xalqını 
maarifləndir...” Planı təkcə 
bu gün üçün olmayan, gələ-
cəyi və gələcək nəsilləri də 
düşünən biri bunu göz qa-
bağına gətirməlidir. Əslin-
də bu hər birimizin ümdə 
vəzifəsidir; maariflənmək 
və maarifləndirmək...

Yolların çiləli olması bizi 
əsl hədəf və məqsədimizdən 
ya  yın dırmamalıdır. Ən çətin 
iş insan tərbiyələndirmək 
işi olsa da, bunu özümüz, 
ailə miz, yaxınlarımız, öl kə-
miz, ümumilikdə dünyamız 

və sağlam gələcəyimiz üçün etmək məc -
buriyyətindəyik. Fatehlər yetiş dirmək 
istəyiriksə Ağşəmsəddinlər olmalıyıq.

Min bir hiylələrlə gənclərimizi və 
gəncliyimizi əlimizdən almaq istəyənlərə 
fürsət verməməliyik. Gənclərin önünə qu-
rulan tələlərə düşməmələri üçün səfərbər 
olmalı, rol model missiyamızı da unutma-
dan layiqiylə yerinə yetirməliyik.

Unutmayaq, ən parlaq gələcək sağ-
lam və doğru istiqamətdə böyütdüyümüz 
gənclərlə gələcək.

Yolların çiləli ol-
 ması bizi əsl hədəf
 və məqsədimizdən
 yayındırmamalıdır.
 Ən çətin iş insan
 tərbiyələndirmək
 işi olsa da, bunu
 özümüz, ailəmiz,

 yaxınlarımız,
ölkəmiz, ümumi-

 likdə dünyamız və
sağlam gələcəy-
 imiz üçün etmək
məcburiyyətində-
yik. Fatehlər ye-

 tişdirmək istəyiriksə
 Ağşəmsəddinlər

olmalıyıq
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İslam dini insanlar üçün Uca Allah 
tərəfindən həm dünya, həm də axirət-
də hüzurlu yaşamaları üçün göndə-

rilmiş sözün əsl mənasında xoşbəxtlik şər-
bətidir. Ona görə dindəki bütün qadağa və 
əmrlər insanın xoşbəxtliyini təmin edən ən 
əsas xüsuslardır.

Bütün ibadətlər də məhz insanın dünya-
da məsud yaşaması üçün bir vasitədir. İslam 
dinində insanın fiziki və iqtisadi fədakarlıq-
larla etdiyi hər bir ibadətin mənəvi cəhəti 
də vardır. Yəni qılnan namazların verilən 
sədəqələrin əslində o ibadətlərə dəyər qa-
zandıran yönü mənəvi-ruhi tərəfidir. Xüşu 
ilə qılınmayan namazın, sol əlin xəbərdar 
olmayacaq qədər gizli və təvazökarlıqla ilə 
verilməyən sədəqələrin axirət dünyasında 
dəyəri sıfıra bərabərdir. Odur ki, Uca Alla-
hın Qurani-Kərimdəki “Onların nə əti, nə 

də qanı, əlbəttə, Allaha çatmaz. Allaha ça-
tacaq olan yalnız sizin təqvanızdır…” (əl-
Həcc 37) əmri sadəcə qurbana deyil bütün 
ibadətlərə şamil edilməlidir.

Ərəfəsində olduğumuz Qurban ibadətinə 
də bu nöqteyi-nəzərdən baxmaq lazımdır. 
Yəni kəsilən qurbanlar sadəcə ət yemək və 
soyuducunu ətlə doldurmaqdan ibarətdir, 
yoxsa bu ibadətin fərqli cəhəti də var? Bu ya-
zımızda Qurban ibadətinin maddi və mənəvi 
faydalarından bəzilərini sıralayacağıq. Əv-
vəla, onu qeyd edək ki, Allaha yaxınlaşma 
mənasına gələn Qurban ibadəti Hz. İbarhim-
dən bəşər övladına qalmış bir mirasdır. Qur-
banla Hz. İbrahimin təslimiyyəti təfəkkür 
edilməli və bu təslilimiyyət həyatımızın hər 
anına əks olunmalıdır.

Qurbanın insanın həyatına sirayət edən 
faydalarını belə sıralamaq olar:

Dr. Rüfət ŞİRİNOV

QURBAN İBADƏTİNİN 
FAYDALARI
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•Qurban insanı paxıllıq, 
mal və dünya sevgisindən xi-
las edər. Kapitalist dünyanın 
tələlərindən biri də insanları 
mal-mülk sevgisinə qərq edərək 
dibi olmayan dünya çuxurunda 
boğmaqdır. İnsana hər şeydən 
üstün olduğunu və mülkünün 
sahibinin özü olduğunu aşılayan 
bu sistemə kölə olmayacaq şəxs 
İslamın tövsiyə etdiyi düsturları 
özünə rəhbər seçən kəsdir. Kəs-
diyi qurbanı qonum-qonşuya 
və yoxsula paylayan, bir loğma 
çörəyi aclarla bölüşən müsəlman 
heç vaxt paxıl olmaz və aldadıcı 
dünya nemətlərinə uymaz.

•Cəmiyyətdə qardaşlıq, yardımlaşma, 
paylaşma və yoxsulları sevindirmə duy-
ğularını inkişaf etdirir. İslam dini eqoizimi 
və fərdiyyətçiliyi qəti surətdə pisləyir. Dində 
sosiallaşma və ictimai yardımlaşma ən əsas 
düsturlardan biridir. Qurban ibadəti vasitəsi 
ilə bu duyğular ən gözəl şəkildə inkişaf etdi-
rilir. Kəsilən qurbandan qonşulara, yoxsulla-
ra və ehtiyac sahiblərinə payların verilməsi, 
evə gələn qonağa qurban ətindən ikram edil-
məsi bunun bariz nümunələrindəndir.

•İnsanları məhəbbət və mərhəmət bağı 
ilə bir-birinə bağlayır. Minnətsiz şəkildə 
verilən Qurban payları və ikramlar insanla-
rın bir-birinə olan məhəbbətini artırmaqla 
yanaşı imkansız kimsələrə qarşı da mər-
həmət duyğularını zirvələşdirir. Ərəb zər-
bi-məsəlində də deyildiyi kimi “əl insanu 
abdul ihsan” (insan yaxşılığın, mərhəmətin 
əsiridir). Allah üçün edilən yaxşılığı Uca Ya-
radan heç vaxt qarşılıqsız qoymaz.

•Allahın nemətlərindən bütün bən-
dələrin istifadə etməsini təmin edir. İlahi 

nizam-intizam gərəyi hər insana 
fərqli miqdarda nemətlər veril-
mişdir. Bəzisinə çox, bəzisinə 
isə az verilmişdir. İslam dini 
insana sahib olduğu mal-mülkə 
görə dəyər vermir. İnsana ve-
rilən dəyər təqva tərəzisi ilə öl-
çülür. Xülasə, Allah tərəfindən 
çox nemət bəxş edilənlər, imkan-
ları nisbətində digər insanlara 
da vermək və onlarla paylaşmaq 
məcburiyyətindədir.

• Birlikdə əda edilən fərdi 
və ictimai ibadət sayılan Qur-
ban Allahın razılığını qazan-
mağa və Ona yaxınlaşmağa 
vasitəçi olur. Daha əvvəl də 

ifadə edildiyi kimi Qurban ibadəti niyyət və 
səmimiyyətin təmizliyi nisbətində insanı ya-
radanına yaxınlaşdırır. Qurban ət yemək və 
ikram etmək məqsədi ilə deyil, məhz Allaha 
daha yaxın olmaq, Onun əmrini yerinə yetir-
mək məqsədi ilə kəsilməlidir.

Fayda və hikmətləri saymaqla bitməyən 
Qurban ibadətini hər kəs qəlbinin səviyyə-
sinə və təmizliyinə görə yerinə yetirir və 
o nisbətdə mənəvi fayda əldə edir. İsteh-
lak məntiqinin hökm sürdüyü dövrümüzdə 
təəssüflər olsun ki, Qurban ibadəti get-ge-
də reklam xarakteri daşımaqda və göstəriş 
vasitəsinə çevrilməktdədir. Eynilə namaz 
ibadətinə Allahın yox, bizim ehtiyacımız 
olduğu kimi, Qurban ibadətinə də bizim eh-
tiyacımız var. Mənəvi gözəllikdən məhrum 
olan hər bir Qurban sadəcə ətdən ibarətdir.

Ən gözəl heyvanı ən gözəl şəkildə Alla-
ha qurban edə bilən kimsə, şübhə yoxdur ki, 
nəfsini və nəfsani arzularını da rahatlıqla Al-
lah üçün qurban və fəda edə biləcəkdir.

 Fayda və hikmətləri
 saymaqla bitməyən
 Qurban ibadətini
 hər kəs qəlbinin
 səviyyəsinə və

 təmizliyinə görə
 yerinə yetirir və o
 nisbətdə mənəvi
 fayda əldə edir.

 İstehlak məntiqinin
hökm sürdüyü döv-
 rümüzdə təəssüflər
 olsun ki, Qurban
 ibadəti get-gedə
reklam xarakte-

 ri daşımaqda və
 göstəriş vasitəsinə

çevrilməktdədir.
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İslamın beş təməl əsaslarından biri də 
həcdir. Həcc: mömin, zəngin, ağıllı, 
azad, sağlam və yetkinlik yaşına 

çatan hər müsəlmana fərzdir. Həcci inkar et-
mək küfrdür. Həccin fərz olmasının səbəbi 
Məkkə şəhərində yerləşən, müsəlmanların 
qibləsi olan mübarək Kəbədir. 

Kəbə tövhid inancını əsas alan İslamın 
yeganə mərkəzidir. Kəbə, Qu-
ran diliylə desək, yer üzündə ilk 
inşa edilən mübarək Allah evi-
dir. Necə ki, Uca Allah Qura-
ni-Kərimdə belə buyurur:

“Həqiqətən, insanlar üçün 
ilk bina olunan ev Məkkədə-
ki evdir ki, o, şübhəsiz, bütün 
aləmlərdən ötrü bərəkət və 
doğru yol qaynağıdır. Orada 
aydın nişanələr - İbrahimin 
məqamı vardır. Ora dax-
il olan şəxs əmin-amanlıq-
dadır (təhlükədən kənardır). 
Onun yoluna (ərzaq, minik və 
sağlamlıq baxımından) gücü 

çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi zi-
yarət etməsi insanların Allah qarşısında 
borcudur. Kim bunu (bu borcu) inkar 
edərsə (özünə zülm etmiş olar), əlbəttə, 
Allah aləmlərə (heç kəsə) möhtac dey-
ildir”. (Ali-İmran, 96-97)

Kəbə Allahın əmrinə tabe olaraq 
dünyanın hər yerindən gələn - dilləri, irqləri, 

rəngləri ayrı olan yüz minlərlə 
müsəlmanın eyni iman, eyni 
şüur altında ağappaq ehramlar 
içərisində Allah-Allah nida-
larının yüksəldiyi mübarək bir 
məkandır. Kəbə Hz. Rəsulul-
lahın (s.ə.s): “Allaha and olsun 
ki (ey Məkkə) sən Allahın ən 
xeyirli yerisən. (Əgər) səndən 
(zorla) çıxarılmış olmasay-
dım, qətiyyən (bu yerdən) çıx-
mazdım”, - buyurduğu bərəkət-
li bir torpaqdadır.

Həcc insan ömrünün 
zəkatıdır. Malın zəkatı pul ilə, 
bədənin zəkatı namaz və oru-

Müşfiq XƏLİLOV 

  Malın zəkatı pul
 ilə, bədənin zəkatı
 namaz və orucla

 verildiyi kimi, ömrün
də zəkatı həcc et-

 məklə verilmiş olur.
Ağappaq kəfəni xa-
 tırladan ehramlara
 bürünən möminlər

 bu ibadət əsnasında
dünyanın fani oldu-
 ğunu, özlərinin isə
 əbədi bir həyatın

 yolçuları olduqlarını
 daha yaxından hiss

 edərlər.

HƏCCİN İSLAMDAKI YERİ



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru 15UĞURMay-İyun 2022

cla verildiyi kimi, ömrün də zəkatı həcc 
etməklə verilmiş olur. Ağappaq kəfəni 
xatırladan ehramlara bürünən möminlər bu 
ibadət əsnasında dünyanın fani olduğunu, 
özlərinin isə əbədi bir həyatın yolçuları old-
uqlarını daha yaxından hiss edərlər. Həcc in-
sanın günahlardan təmizlənməsinə ən gözəl 
vasitədir. Həcci şərtlərinə riayətlə yerinə 
yetirənlərə Allahın Rəsulu bu müjdəni ver-
mişdir:

“Kim həcc edər, həcci əsnasında ağzından 
pis bir söz çıxarmaz, günahlara girməzsə, 
o kimsə anasından yeni doğulmuş kimi 
günahlardan təmizlənmiş olaraq dönər”. 
(Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai, ət-Tac, c. 
2, sh. 120.)

Orada diqqət ediləcək bir çox həssas 
məqamlar var. Məsələn, həccə gedən bir 
müsəlmanın Kəbədə yerləşən Həcərül-əsvə-
di öpməsi sünnə bir əməldir. Ancaq başqa-
larına əziyyət etmək, insanları itələmək surəti 
ilə bu sünnəni yerinə yetirmək istəyən kimsə 
sünnə deyil, əksinə, ən azından məkruh bir 
iş görmüş olar. Necə ki, bu barədə Hz. Pey-
ğəmbər (s.ə.s) Hz. Ömərə belə buyurmuşdur:

“Ey Ömər, sən qüvvətli bir insansan; 
Həcərül-əsvədə yaxınlaşmaq üçün çiyninlə 
insanları itələmə, zəifləri kənara sıxışdırma! 
Nə narahat ol, nə də başqalarını narahat et. 
İzdiham olduğuna görə Həcərül-əsvədə yax-
ınlaşa bilməsən, aralıdan “əl sürtüb öpmək” 
işarəsi et, kəlmeyi-tövhid oxuyaraq və təkbir 
gətirərək keç!”.

Namaz əsnasında çiyin-çiyinə səf tut-
an möminlər Həcdə daha toplu və daha 
geniş bir şəkildə yan-yana gəlirlər. Qəlblər 
eyni duyğu ilə döyünür, dillər eyni şeyləri 
təkrarlayır. Fərqli rəng və millətlərdən olan 
möminlər həqiqi qardaşlığın necə olduğunu 
həcc əsnasında bir daha göstərirlər. Bu bax-

ımdan bir məşvərət, fikir alış-verişi demək 
olan həcdə müsəlmanlar bir-birilərinin 
dərdlərinə şərik çıxmağa çalışır, kədər və se-
vinclərini birlikdə paylaşırlar.

Üzərinə fərz olan kimsələrin gecik-
dirmədən həcc ibadətini yerinə yetirmələri 
lazımdır. Həccə getməyə hər cür imkanı 
olduğu halda getməyən kəslər haqqında Hz. 
Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurur:

“Hər kim azuqəsi və onu Allahın evi olan 
Kəbəyə aparacaq bir miniyi olduğu hal-
da həcc ziyarətinə getməzsə, istər yəhudi, 
istərsə də xristian kimi ölsün, heç bir fərqi 
yoxdur”. (Heysəmi, III, 241; İbn Hənbəl, I, 
28.)

Pakistanın mənəvi memarı sayılan Mu-
hamməd İqbalın həcdən gələn hacılara 
söylədiyi o məşhur sözlər bizim üçün çox 
ibrətvericidir.

“Ey hacılar! Məscidi-Həramı, 
Mədineyi-münəvvərəni ziyarət etdiniz. Ora-
dan nə kimi hədiyyələr gətirdiniz? Gətirdiy-
iniz təkkələr, təsbehlər, səccadələr bir müddət 
sonra solacaq və köhnələcəkdir. Solmayan, 
köhnəlməyən, müsəlmanların könüllərinə 
həyat və hüzur verən hədiyyələr gətirdi-
nizmi? Gətirdiyiniz hədiyyələr arasında: Hz. 
Əbu Bəkrin təslimiyyəti varmı? Hz. Ömərin 
ədaləti varmı? Hz. Osmanın comərdliyi var-
mı? Hz. Əlinin cəsarəti varmı?”

Bəli, bu gün biz müsəlmanların Mək-
kədən, Mədinədən gətirilən təkkələrdən, 
təsbehlərdən, səccadələrdən daha çox Hz. 
Əbu Bəkrin təslimiyyətinə, Hz. Ömərin 
ədalətinə, Hz. Osmanın comərdliyinə, Hz. 
Əlinin cəsarətinə ehtiyacımız var.

Uca Allah bu şüurla həcc ibadətini yerinə 
yetirməyi hər birimizə nəsib etsin!
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Ömür yaşadığımız həyatın hər 
anıdır. İnsanlar ömürlərinin 
dəyərini ölüm yaxınlaşınca anlar 

və ömür ölüm ilə bitər. Sonra məzar daşına 
adamın doğulduğu və öldüyü tarix yazılar. 
Bizim ömrümüz o məzar daşının üzərində-
ki doğum və ölüm tarixi arasında olan qısa 
cizgi kimidir. 

Doğumumuz ilə ölümümüzü ayıran o xətt 
qısadır. Ömür bitdikdən sonra bir film kimi 
xatırlanar insan və xatirəsi silinib gedər, heç 
olmamış kimi. Bu ölümlü dünyada ömür bit-
mədən hər kəs ömrü ilə əlaqədar bir iz burax-
maq istəyər. Məsələn, bəzi insanlar bu izləri 
fotoşəkillərdə, yazmış olduğu əsərlərdə, xe-
yirxah işlər görüb ümmətin və millətin isti-

fadəsinə verərək izlər qoyar. Bəziləri də heç 
yoxmuşcasına silinib gedər. 

Əsas məsələ sağlığımızda ümmətə, 
millətə və cəmiyyətə bacardığımız işlər nis-
bətində kömək durmalı, xoş anlar keçirməli, 
gözəl dostluqların qurulmasında fəal olmalı, 
bir-birimizlə səmimi münasibət qurmalıyıq. 
Nəticədə ölümlü dünyada yaşayırıq. 

Düşünə bilən kimsə özünə bu sözü 
söyləməlidir: mənim sərmayəm təkcə 
ömürümdür, başqa bir şeyim yoxdur. Bu sər-
mayə o qədər qiymətlidir ki, hər çıxan nəfəs 
heç bir şeylə təkrar ələ keçməz və nəfəslər 
sayılıdır, azalmaqdadır, dünyadakı ömrümüz 
qısadır. O halda, bu günü əldən qaçırmam-
aq, bunu səadətə qovuşmaq üçün istifadə 

 MƏZAR DAŞINDAKI QISA
ÖMÜR CİZGİSİ

Elsevər ƏHMƏDOV

Gözdən qaçırılan ən mühüm məsələ isə hər birimizin 
ömrü yaxşı və ya pis bizim öz əlimizdə şəkillənər, 

yəni düşüncələr, ətrafımızda olan mənfi və müsbət nə 
varsa bizə də təsirini göstərərək davranışlarımıza və 
xarakterimizə, ən əsası da ömrümüzə yaxşı və ya pis 

istiqamət verər.
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etməməkdən daha böyük ziyan nə ola bilər? 
Fərqindəlik gözəl xüsusiyyətdi. İnsan 

öz-özünü hər günün sonunda imtahana 
tabe tutmalı, sorumluluqlarını nəzərdən 
keçirməlidir. Çünki Allah bu nemətləri bizim 
istifadəmizə verdi. Yaxşı dəyərləndirməli, 
layiqincə şükr etməliyik. Bir ömür nisbətin-
də (proqram çərçivəsində) Allah bizə gözəl 
nemətlər, ağıl, güc, iradə və s. sayaraq bitirə 
bilməyəcəyimiz xüsusiyyətlər bəxş etmişdir. 

Bu kimi gözəl xüsuslar daim göz qa-
bağında tutularaq addım atılmalıdır. Ömür 
istəməsək də əlbəttə bitəcək, əhəmiyyət-
li olan bu ömürün dəyərini bilmək və ən 
yaxşı şəkildə bu ömürü yaşamaq lazımdır. 
Ömürümüz bitdikdən sonra da xatirələrdə 
yaşadığımız müddətdə də rəhmətlə anıl-
malıdır.

Lakin ömürün məhsuldar bir şəkildə 
keçməsi üçün insan özünü bilməli, Allahın 
göndərmiş olduğu Peyğəmbərin və Quranın 
ipindən tutaraq özünü və ətrafındakı kəsləri 
aydınlığa çıxarmalıdır.

Allahın bəxş etdiyi xüsusiyyətlərdən: 
gücünün-qüvvətinin, sağlamlığının, çevikli-
yinin və s. kimi özəlliyinin və milli-mənəvi 
dəyərlərinin fərqində olmadan lazımınca 
dəyərləndirilməmiş ömür, peşmanlıqların-
dan heyifsilənən bir həyat təcrübəsi qazan-
mış kəslərdən eşitdiyimiz sözlər sadəcə 
“kaş”lardan ibarət olduqlarını deyirlər.

Gözdən qaçırılan ən mühüm məsələ isə 
hər birimizin ömürü yaxşı və ya pis bizim 
öz əlimizdə şəkillənər, yəni düşüncələr, 
ətrafımızda olan mənfi və müsbət nə varsa 
bizə də təsirini göstərərək davranışlarımıza 
və xarakterimizə, ən əsası da ömürümüzə 
yaxşı və ya pis istiqamət verər.

Diqqətsizlik ucbatından səhv istiqa-
mətlənmiş ömür heç vaxt kamil insan 
xarakteri daşıya bilməz. Kamillik xətalar-
dan, müsibətlərdən özünə dərs çıxartmaq, 
həyatımızı mükəmməl və nümünunəvi şəx-
siyyətə çevirməkdir.

İnsan olmaq o demək deyil ki, başı boş 
bir şəkildə yesin, içsin, gəzsin, dolaşsın 
və s. İnsan dedikdə cəmiyyətə, ümmətə və 
millətə, öz ailəsinə, ətrafındakı insanlara, 
qohum-qonşularına, kainata və kainatın 
iştirakçılarına qarşı bir sorumluluğunun 
olduğunun fərqində olsun. Çünki bu insanı 
insan edən amillər bizim gələcək nəsillərə 
qoyduğumuz insanlıq adına bir miras (sər-
mayə) olur. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, 
yaxşı və ya pis insan olmaq öz əlimizdədir. 

Bir insanın səmimiyyəti və inkişafı milli 
və mənəvi dəyərlərdən başlayır. Hər birim-
iz gündəlik həyatımızda neqativ, özünü-
sözünü bilməyən hörmətdən yoxsul insan-
larla qarşılaşırıq. Bunun başlıca nəticələri 
isə müəyyən dərəcədə ailədən qaynaqlandığı 
kimi, insanın düzgün istiqamət vermədiyi 
iradəsi ilə də bağlıdır.

Nəticə etibarı ilə, ömürümüzün düzgün 
şəkillənməsi və məhsuldar keçməsi, yaxşı 
istiqamətlənməsi özümüzü bilməkdən keçir. 
Unutmamaq lazımdır ki, bu günün bizləri 
gələcək nəsilləri yetişdirir, sağlam cəmi-
yyətin təməllərini atırıq. Bu xüsusiyyətin 
fərqində olaq!

Allah qalan ömrümüzü keçmiş öm-
rümüzdən daha bərəkətli etsin! Amin!
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Lap qədim zamanlardan hər bir xalq 
özünün xoşbəxt gələcəyə olan 
ümidlərini, ilk növbədə gənc nəsil 

ilə bağlayır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər 
bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Həmçi-
nin, dünyanın istənilən ölkəsində gənclər so-
sial-iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvələrindən 
biri, cəmiyyətin islahatları hərəkətə gətirən 
zümrəsi və yaşlı nəslin davamçısı hesab ol-
unur. Gənclər cəmiyyətin ən dinamik züm-
rəsi olmaqla onun ictimai-siyasi, sosial-iq-
tisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir, 
ölkədə baş verən bütün proseslərin mərkəz-
ində dayanırlar. Nəsillər dəyişir, ölkələr ink-
işaf edir.

Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə 
üçün ən başlıca məsələdir. Çünki gələcək-
də ölkənin inkişafı, müqəddəratı indiki 
gənclərdən asılı olacaqdır. Nəsillər dəyişir, 
dövlətlər inkişaf edir. Ancaq ənənələr, milli 
dəyərlər yaşayır və ölkənin hərtərəfli,  uğur-
lu inkişafı üçün gəncliyin inkişafına təkan 
vermək şərtdir.

Gəncliyin Problemləri
Zəmanə gəncliyinin təməl problemləri 

demək, bir növ ictimai problemlərin hamısı 
deməkdir. Hər cür ictimai problemin həlli 
üçün əvvəlcə təməl nöqtədən başlanır. O da, 
gənclərin vəziyyətini, problemlərini təsbit 
etmək və həll yolları göstərməkdən keçir. 
Cəmiyyətin varlığında sağlam bir inkişaf 
yalnız gəncliyin problemləri həll olduğu 
zaman reallaşa bilər. Bu səbəblə, bir cəmi-
yyətin gələcəyini yox etməyin ən qısa və 
təsirli yolu, gəncliyi degenerasiya etməkdir.

Sosiologiyada belə bir qayda var. İctimai 
bir hadisənin səbəbi yenə başqa bir ictimai 
hadisədir. Zəmanə gəncliyinin problem-
lərinin səbəbi içində yaşadığı cəmiyyətdir. 
Əziz Peyğəmbərimiz də uşaqlarımıza qarşı 
vəzifələrimizi belə vurğulayır: “Uşaqlarını-
za gözəl davranıb yaxşılıq edin, onlara hədi-
yyələr verin, onları ən gözəl şəkildə tərbiyə 
edin.” (İbn Macə, “Ədəb”, 2/368)

Gənclik, xüsusilə cəmiyyətdə və ya müa-
sir dünyada özünə dünya görüşü etibarilə, 

Firdovsi HƏSƏNOV 

GƏNC  AĞACA  
BALTA VURMAQ
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etibarilə, uşaqlıq ilə yetkinliyi bir-bi-

rinə bağlayan körpüdür. Gənc üçün 

uşaqlıq dövrü geridə qalmışdır, lakin 

gənc hələ yetkin cəmiyyətdə müəyyən 

bir nöqtəyə çatmış deyil. Buna görə 

gənclik çağı qeyri-müəyyənlik və ara-

yışlar mərhələsidir. 
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uşaqlıq ilə yetkinliyi bir-birinə bağlayan 
körpüdür. Gənc üçün uşaqlıq dövrü geridə 
qalmışdır, lakin gənc hələ yetkin cəmiyyətdə 
müəyyən bir nöqtəyə çatmış deyil. Buna görə 
gənclik çağı qeyri-müəyyənlik və arayışlar 
mərhələsidir. Bu çağ həyat üçün bir istiqa-
mət və hədəfin axtarıldığı, peşə və ailəvi 
rolların üstlənməsi üçün lazımi fərdi xüsu-
siyyətlərin qazanıldığı, fərdin daha müstəqil 
və problemli bir kimsə olaraq hərəkət et-
məyə başladığı bir hazırlanma dövrüdür. 
Gəncin kim olduğunu, nəyə inanıb dəyər 
verdiyini, həyatdan nə əldə etmək istədiyini 
qiymətləndirməsi mövzusunda da bir şəx-
siyyət qazanma problemi vardır. Gənclər 
mücərrəd düşünməklə qabiliyyətlərindən 
istifadə edərək, ana-ata və yaxın ətrafın 
davranışlarını yenidən qiymətləndirməyə 
başlayırlar.Gənclik dövründə şəxsiyyət ink-
işafının ən diqqətə çarpan görünüşləri, fikri, 
zehni, hissi sahələrdə və gəncin fizioloji və 
ictimai münasibətlərində ortaya çıxmaq-
dadır. Gənclərə bu keçid dövründə xəyal-
ların, ehtirasların, idealizmin və dəyərlər 
sisteminin təsiri də söz mövzusudur. Gənc 
azadlıq və azad davranma axtarışı içindədir. 
Cəmiyyətə özünü isbat etmək dərdindədir.

Hər bir gənc üçün bir digər problem sahə-
si, peşə və yoldaş seçimidir. Həddindən artıq 
xəyallar, rifaha düşkünlük xəstəliyi, şəxsi-
yyət böhranı və özünütanımamaq, idealsı-
zlıq və laqeyd, eqoizm, əxlaqi və mənəvi 
dəyərlərin azalması, narkotiklər, fanatizm və 
pis vərdişlərin qazanılması, zərərli nəşrlər, 
ailənin pozulması və etibarsızlıq, işsizlik 
və gələcək qayğısı, başqaları ilə əlaqə qura 
bilməmə kimi vəziyyətlər, gəncliyin təməl 
problemləri olaraq görülməkdədir.

Gənclərə təsir edən faktorlar
Cəmiyyətimizdə ailə, uşağa ilk məlumat-

ların verildiyi yerdir. Ailənin sağlam ol-
ması,onun doğru fikirlər üzərində qurulması 
lazımdır. Sağlam ailədən sağlam nəsillər, 
sağlam nəsillərdən sağlam millətlər, sağlam 
millətlərdən sağlam dövlətlər meydana 
gəlir. Avropada gəncliyin ən böyük prob-

lemi ailənin zəif olmasıdır. Ailədə böyüklər 
uşaqlara sevgi göstərməlidir ki, sonra 
uşaqlar da onlara hörmət göstərsin. Sevgi-
siz yetişən uşaq problemli olar. Uşaqların 
gənclik çağındakı həddindən artıq hərəkət-
li olması, üsyanları, özbaşına fərd olmağa 
çalışarkən ətraflarına verdikləri zərərləri 
minimuma endirməyin və problemləri həll 
etməyin yolu, ailədə sevgi və güvən mühi-
tini təmin etməkdən keçir. Belə bir mühitdə 
kiçik yaşdan etibarən ailə fərdləri arasında 
qurulan ünsiyyətə və uşaqlara verilən təhsilə 
bağlı olaraq inkişaf gedər. Uşaqlarını doğru 
və sağlam bir inanca sahib olaraq gözəl bir 
əxlaqla yetişdirə bilmək üçün ailələrin ilk 
gündən onlarla doğru əlaqə qurmaları lazım-
dır.

Spirtli içki və narkotikdən istifadə
Son zamanlarda cəmiyyətimizdə gedərək 

güclənmə meyli göstərən gənclər arasında 
şiddət faktı, spirt və narkotik maddə isti-
fadəsindəki sürətli artım, ana-ataya və ya 
müəllimə qarşı gəlmə, hörmətsizlik, saxta-
karlıq, cinsi davranış pozuqluqları, intihar 
və bənzəri daha çox problemlər tərbiyəçiləri 
ciddi narahat edir.

21-ci əsrdə gənclərin yaşadıqları prob-
lemlər yalnız inkişaf etmiş ölkələrə məx-
sus bir vəziyyət olmayıb, müxtəlif mədəni-
yyətlərdə və zamanlarda az-çox bənzərlərinə 
rast gəlinən, demək olarki, universal bir 
faktdır. Bununla birlikdə bu problemlərin 
gərək dərinliyi istərsə məşhurluğu, son əs-
rdə çox irəli ölçülərə çatmış görünməkdədir. 
Gənclərin yaşadıqları bezginliyin təməlində, 
sürətlə dəyişən və inkişaf edən cəmiyyət 
şərtləri içərisində bir-birinə zidd rol gö-
zləmələri və çoxlu arzuların qarşısında qal-
maları ilə ictimai strukturların onlara zorla 
qəbul etdirdiyi sanksiyaların varlığından söz 
edilməkdədir. Əlbəttəki, gənclərin sağlam 
inkişafı üçün bütün bu faktorlar göz önündə 
tutularaq addım atılmalıdır.

Qeyd: Mövzuda problemlə əlaqəli mən-
bələrə istinad olunub.
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       Könül    Dünyamızdan
Osman Nuri TOPBAŞ

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Allah eşqi üçün çalış, Allah eşqi üçün xidmət 

et! İnsanların qəbul və ya rədd etməsi ilə sənin nə 
işin var?!”

İxlas, yəni sırf Allahın rizasını qayə bilmək 
Haqq-Təala qatında əməllərin ən mühüm 
qəbul şərtidir. Niyyət xalis olduqdan sonra 
imkansızlıq səbəbindən həyata keçirilə bilməyən 
saleh əməllərə belə Rəbimiz savab yazar. Hətta 
qəlbdəki niyyətin xalisliyi nisbətində Allah-
Təala qulunun azını çoxaldar, lütf və kərəmi ilə 
işlənən kiçik bir əmələ görə dağlar qədər böyük 
savab ehsan edər. Hədisi-şərifdə belə buyurulur:

“Dinində ixlaslı ol! O zaman (işlədiyin) az 
əməl belə sənə kifayət edər”. (Hakim, Müstədrək, 
IV, 341)

Xorasan məliki Amr bin Leysin halı buna 

gözəl bir misaldır. Vəfatından sonra saleh 
və mötəbər bir adamın yuxusuna girmişdi. 
Aralarında belə bir söhbət olmuşdu:

- Allah səninlə necə rəftar etdi?
- Allah məni bağışladı.
- Hansı əməlinə görə bağışladı?
- Bir gün zirvəyə çıxmışdım. Oradan 

əsgərlərimə baxır, saylarının çox olmasından 
həzz alırdım. Ürəyimdən:

“Kaş Rəsulullah (s.ə.s)  zamanında 
yaşayaydım, Ona kömək edəydim”, - deyə 
keçirdim. Məhz həmin niyyətimə görə Allah-
Təala məni əfvinə və məğfirətinə məzhər etdi”. 
(Qazı İyaz, Şifa, II, 28-29)

Bir hədisi-şərifdə buyurulduğu kimi:
“Möminin niyyəti əməlindən xeyirlidir”. 

(Süyuti, Camius-Sağir, II, 194)
Bədən üçün ruh nə mənaya gəlirsə, əməl 

üçün də xalis niyyət bir o qədər mühümdür. 
Bunun müqabilində ibadət və saleh əməllərdə 
səmimiyyətsizlik, riya və göstəriş isə zahirən 
dağ boyda möhtəşəm görünən əməlləri belə 
kiçildərək əcrini yox edər. Çünki Allah qatında 
əsas olan insanın qəlbindəki niyyətin xalis olub-
olmamasıdır. 

Ayeyi-kərimədə buyurulur:
“…Kim Rəbbinə qovuşmağa ümid 

bəsləyirsə, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi 
ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın!”. (əl-Kəhf, 
110)

Çünki tövhid əqidəsi müştərəkliyi qəbul 

 HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR
Həzrət Mövlana q.s - 4-

       Könül    Dünyamızdan
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etmir. Ona görə ibadət və 
saleh əməllər sırf Allahın 
rizasını qazanmaq üçün 
icra olunmalıdır. 

Allah üçün ediləcək 
olan ibadət, xeyir-həsənat 
və xidmətlərə fanilər şərik 
qoşularsa, yəni Allahdan 
başqasının da təqdirini 
qazanmaq kimi nəfsani 
bir qayə qarışarsa, həm o 
əməlin əcri zay olar, həm 
də -nəbəvi ifadə ilə - “kiçik 
şirk” sayılan riya/göstəriş 
günahı işlənmiş olar. Bu isə 
imana zərər verən hədsiz 
dərəcə təhlükəli haldır. 

Bir gün Həzrət 
Peyğəmbər (s.ə.s):

- “Sizin üçün ən çox 
qorxduğum kiçik şirkdir”,- 
buyurdu.

Yanındakılar:
- Kiçik şirk nədir, ey Allahın 

Rəsulu? – deyə soruşdular. 
Rəsulullah (s.ə.s) bu cavabı verdi:
- “Riya, yəni göstərişdir. Qiyamət günü 

insanlar əməllərinin qarşılığını alarkən Allah-
Təala riya əhlinə belə buyuracaq:

- “Dünyada ikən əməllərinizi göstərdiyiniz 
adamların yanına gedin! Görün onların yanında 
etdiklərinizin qarşılığını tapa biləcəksinizmi?”. 
(Əhməd, V, 428, 429)

Başqa bir hədisi-şərifdə bildirildiyinə 
görə qiyamət günü əleyhinə hökm veriləcək 
ilk insanlar -zahirən - şəhid, alim və comərd 
zəngin olacaq. Lakin onlar əməllərinə Allah 
rizası xaricində, insanların xoşuna gəlməyi 
də qarışdırdıqları üçün Allah-Təala onların 
əməllərini rədd edəcəkdir.

Məsələn, hər kim sağlığında məscid, məktəb, 
Quran kursu tikdirər, sonra namını yaşatmaq 
niyyəti ilə həmin binaya öz adının verilməsini 
şərt kəsərsə, bu əməlinin əcrini zay etmiş olar. 
Ancaq vəfat etdikdən sonra xeyir-dualarla 
yad edilməsi məqsədi ilə ailəsi və ya övladları 
tərəfindən həmin binaya adının verilməsində heç 

bir qəbahət yoxdur. 
Niyyətlərdə ixlas sirrinə 

riayətin bu qədər mühüm 
olmasına baxmayaraq bəzi 
xam nəfslər “təvazökarlıq” 
pərdəsi altında “qürur”lanma 
xəstəliyinə tutulurlar. 
Etdikləri saleh əməlləri 
insanlara göstərərək, 
beləliklə, cəmiyyətdə 
özlərinə etibar qazanmağa 
və fanilərin iltifatını cəlb 
etməyə çalışırlar. “Bəndəniz, 
yalnız on dəfə həccə gedə 
bilmişəm. Fəqir həftədə bircə 
xətm oxuya bilir. Təəssüf 
ki, indiyə qədər cəmi bir 
məscid tikdirə bilmişəm…” 
kimi ifadələrlə, guya, Allaha 
təqdim etdikləri əməlləri 

insanlara da satmağa çalışırlar. 
“Təvazökarlıq fəxri” adlanan və 

zahirən fəzilət kimi görünsə də, 
əslində əməlləri gözə soxmaqdan ibarət 

olan bu çirkin hal həmin saleh əməllərin əcrini 
insanın öz əli ilə puça çıxarması deməkdir. 

İxlası qorumaq üçün saleh əməlləri mümkün 
mərtəbə gizli saxlamaq lazımdır. Lakin gizli 
saxlanması mümkün olmayan bir saleh əməli 
tərk etmək də doğru deyil. Məsələn, riyakarlıq 
olması qorxusu ilə camaatla namaza getməmək 
nəfsin hiylə toruna düşməkdir. Yaxud “mən 
riyadan uzaq, xüşu ilə namaz qıla bilmirəm, 

 Bədən üçün ruh nə

 mənaya gəlirsə, əməl

 üçün də xalis niyyət bir

 o qədər mühümdür.

 Bunun müqabilində
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elə isə üzümə çırpılacaq 
bir namazı qılmaqdansa 
qılmamaq yaxşıdır”, - 
deyib namazı tamamən 
tərk etmək şeytanın tələsinə 
düşməkdir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən 
zərurət halında və ya 
xeyrə təşviq məqsədi ilə 
saleh əməlləri və xeyir 
işləri açıqdan icra etməkdə 
qəbahət yoxdur. Bu 
təqdirdə isə qəlbi qürur, 
təkəbbür, riya və göstəriş 
kimi mərəzlərdən qoruyub 
sadəcə Allahın rizasını 
hədəfləmək şərtdir. 

Unutmayaq ki, Rəbbimiz 
daima bizdən səmimiyyət 
istəyir. Niyyətlərimizdə də 
ixlas sahibi olmağımızı arzu 
edir. Ona etdiyimiz qulluğumuzu 
qarşılıqsız, sırf Allah rizası üçün 
ifa etməmizi istəyir. İbadətlərə riya 
və göstərişlə faniləri ortaq etməyin həzin 
nəticələrinə qarşı xəbərdarlıq edir: 

“Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi malını 
riyakarlıqla (özünü xalqa göstərmək üçün) 
sərf edən, Allaha və axirət gününə inanmayan 
şəxs kimi, minnət qoymaq və əziyyət 
verməklə puça çıxarmayın. Belə şəxslərin 
halı, üzərində bir az torpaq olan qayaya 
bənzər ki, şiddətli bir yağış o torpağı (yuyub) 
aparar və qayanı çılpaq bir daş halına salar. 
Onlar qazandıqlarından bir şeyə qadir (nail) 
olmazlar…” (əl-Bəqərə, 264)

Allah-Təala başqa bir 
ayədə də belə buyurur:

“Şübhəsiz ki, Allah 
möminlərdən canlarını və 
mallarını onlara veriləcək 
cənnət qarşılığında satın 
almışdır…” 

(ət-Tövbə, 111)
Elə isə möminlər olaraq 

fikirləşməliyik ki:
Canı da, malı da bizə 

lütf edən Allah-Təaladır. 
Üstəlik bu nemətlərdən 
rizası istiqamətində istifadə 
edənlərə cənnəti vəd edir. Bu 
qədər möhtəşəm bir mükafatı 
Allahdan başqa kim verə 
bilər? Hansı faninin buna 
gücü çatar? Elə isə fanilərə 

riyakarlıq edərək Allah üçün 
ediləcək ibadətlərə və icra 

olunan əməllərə onları şərik 
qoşmaq gerçək mömin üçün əbəs 

məşğuliyyətdən başqa nədir? Candan 
və maldan fədakarlıqla əda edilən ibadət 

və itaətləri Allaha təqdim etmək var ikən onlara 
faniləri ortaq etmək qədər böyük bir axmaqlıq, 
aldanış və zərər ola bilərmi?

Necə ki, Həzrət Aişə anamız bu həssas ölçüləri 
nəzərə alaraq sədəqə verəcəyi zaman həmin 
sədəqənin əcrini zay etməmək üçün həddən artıq 
diqqət edərdi. Yoxsulun etdiyi duaya belə eynilə 
qarşılıq verərdi. Ondan:

- Həm sədəqə verirsən, həm də dua edirsən, 
nə üçün belə edirsən? – deyə soruşanda bu cavabı 
vermişdi:

- Onun etdiyi duanın sədəqəmin qarşılığı 
olmasından qorxuram. Mənə etdiyi duanın 
eynisini ona da edirəm ki, sədəqəm xalis olsun. 
Beləcə infaqın mükafatını yalnız Allahdan 
gözləmiş oluram.

Həzrət Əli (r.a)  ilə pak xanımı Həzrət 
Fatimə anamız özləri möhtac olduqları halda 
yeyəcəklərini yoxsula, yetimə və əsirə infaq 
etdikləri zaman eyni həssaslıqla belə demişdi:

“Biz sizi ancaq Allah rizasından ötrü 
yedirdirik. Biz sizdən nə bir mükafat, nə 
də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən, biz 

 İxlası qorumaq üçün
 saleh əməlləri mümkün
 mərtəbə gizli saxlamaq

 lazımdır. Lakin gizli
 saxlanması mümkün

 olmayan bir saleh əməli
tərk etmək də doğru de-
 yil. Məsələn, riyakarlıq
olması qorxusu ilə cama-
 atla namaza getməmək
nəfsin hiylə toruna düş-
 məkdir. Yaxud “mən
 riyadan uzaq, xüşu ilə

 namaz qıla bilmirəm, elə
 isə üzümə çırpılacaq bir
namazı qılmaqdansa qıl-

 mamaq yaxşıdır”, - deyib
 namazı tamamən tərk

 etmək şeytanın tələsinə
 düşməkdir.
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Rəbbimizdən, çox sərt 
(müdhiş), çətin gündən 
(üzlərin dəhşətdən 
eybəcər kökə düşəcəyi, 
çöhrələrin tutulub 
qaralacağı qiyamət 
günündən) qorxuruq!”. 
(əl-İnsan, 9-10)

O nümunəvi 
şəxsiyyətlər ixlaslarını 
mühafizə edə bilmək və 
əməllərinə dünyəvi mənfəət 
kölgəsi düşürməmək üçün 
həddən artıq həssas ölçülərə 
diqqətlə riayət edirdilər. 

Unutmayaq ki, 
qiyamət günü ibadət və 
fədakarlıqlarımızın əcrini 
verəcək olan varlıq yalnız 
Allah-Təaladır, fanilər deyil.

Elə isə:
“Ya İlahi! Məqsədim yalnız 

Sənsən, tələbim də sadəcə Sənin 
rizandır” duası qulluq həyatımızın 
hər anında könül səmamızda əks-səda 
verməlidir.

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Bu fani dünya bazarında mənəvi qızıl əldə 

etmək üçün müştəri axtarırsan? Allahdan daha 
yaxşı müştəri varmı?”

Ağıllı tacir ticarətdən qazanc əldə 
etmək üçün malını müştərisinin bəyənəcəyi 
keyfiyyətdə hazırlayar və müştərisinin 
bəyənəcəyi kimi sərgiləyər. 

Mömin də Allah-Təalanın rizasının 
qazanılacağı, beləliklə də cənnətin satın 
alınacağı bazar hökmündə olan bu dünyada 
bütün ibadət, əməl və xeyir-həsənatını Allahın 
razı qalacağı səviyyədə yerinə yetirməli və 
Allahın bəyənəcəyi şəkildə sərgiləməlidir. 

Çünki bu dünya bazarında Həzrət Əbu 
Bəkr (r.a)-ın dediyi kimi, gecə ilə gündüz 
sərmayəmiz, saleh əməllər ticarət mallarımız, 
cənnət qazancımız, cəhənnəmsə -Allah 
qorusun- zərər və iflasımızdır. 

Onu da əsla unutmamalıyıq ki, bu bazarda 
ən qazanclı ticarət comərdlər comərdi olan 
Allah-Təala ilə ediləndir. Çünki heç bir bəşər 

Allah-Təalanın verəcəyi 
qarşılığı verə bilməz. Haqq-
Təala quluna bəxş etdiyi 
nemətlərin şükür hissi ilə 
özünə təqdim edilməsinin 
əvəzində bəndənin ixlası 
nisbətində, birdən yeddi 
yüz mislinə qədər mükafat 
ehsan edər. 

Ayeyi-kərimələrdə belə 
buyurulur:

“Mallarını Allah 
yolunda sərf edənlərin 
halı yeddi sünbül verən 
bir toxuma bənzər ki, bu 
sünbüllərin hər birində 
yüz ədəd dən vardır. 
Allah istədiyi kimsə üçün 
bunu qat-qat artırır. 

Allah (lütfü ilə) genişdir.” 
(əl-Bəqərə, 261)

“…Allaha könül xoşluğu ilə 
borc verin. Özünüz üçün öncə 

(dünyada) nə yaxşı iş görsəniz, Allah 
dərgahında onun daha xeyirli və daha 

böyük mükafatı olduğunu görəcəksiniz…” 
(əl-Müzzəmmil, 20)

Məhz arif möminlərin nəzərində ən xeyirli 
qazanc comərdlərin comərdi olan Allah-
Təalanın şanına yaraşan sonsuz mükafatlara 
nail olmaqdır. 

Allah-Təala hər birimizə ixlas şüuru versin. 
Bizi lütf və kərəmi ilə bu şüuru son nəfəsə 
qədər qoruyan bəxtiyar qulları arasına daxil 
etsin.

Amin!

 “Ey iman gətirənlər!
 Sədəqələrinizi malını

 riyakarlıqla (özünü xalqa
 göstərmək üçün) sərf
 edən, Allaha və axirət

 gününə inanmayan şəxs
 kimi, minnət qoymaq və
 əziyyət verməklə puça
çıxarmayın. Belə şəxs-
 lərin halı, üzərində bir
 az torpaq olan qayaya
 bənzər ki, şiddətli bir

 yağış o torpağı (yuyub)
 aparar və qayanı çılpaq

 bir daş halına salar. Onlar
 qazandıqlarından bir şeyə
 qadir (nail) olmazlar…”

(əl-Bəqərə, 264)
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İnsanlar azad bir şəkildə hər şeyi 
etməlidirlərmi yoxsa azad olma-
ğın da bir həddi olmalıdırmı?

Bəzi modern sistemlər özlərini özgür, 
digər sistemləri isə hər şeyə bir sərhəd 
qoyan kimi tanıtsa da, əslində sərhəd-
di olmayan bir sərbəstlik heç bir sistem 
tərəfindən söylənilməmişdir və tətbiq 
edilməmişdir.

Avropa İnsan Haqqlarında hər kəsin 
din və vicdan azadlığı vardır deyilir. An-
caq bu azadlıq cəmiyyətin güvənliyini və 
düzənini, sağlıq və əxlaqı ya da başqa-
larının haqq və azadlığını qorumaq üçün 
məhdudlaşdırıla bilər. Yəni o azad kimi 
bilinən sistemlər əslində o qədər də azad 
deyildirlər. O zaman ortaya belə bir sual 
çıxır: gənclərin azad olmaları nəyə görə 
müəyyənləşdirilməlidir? 

Səhabədən Numan b. Bəşirin nəql et-
diyinə görə Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.s) 
belə buyurmuşdur: “Allahın əmr və qa-
dağalarına tabe olan kimsə ilə tabe ol-
mayan kimsənin misalı, bir gəmidə püşk 
ataraq yerlərini təyin edən kimsələrin 
misalı kimidir. Buna görə bəziləri gəmi-
nin üst qatına bəziləri isə gəminin alt qa-
tına yerləşir. Gəminin alt qatında olanlar, 
susadıqları zaman üst qatdan su almaq 
məcburiyyətində qalarlar. Üst qatdakıları 
rahatsız etməmək üçün “Öz olduğumuz 
qatdan bir dəlik açsaq, yuxarıdakıları ra-
hatsız etməsək” deyərlər və gəmiyə deşik 

açmağa qərar verərlər. Bu halda, əgər üst 
qatdakılar onları bu istəkləriylə baş-başa 
buraxarlarsa, hamısı da birlikdə batmağa 
məhkum olarlar. Əgər onlara mane olar-
larsa, həm onlar həmdə özləri qurtular-
lar”.

Əslində Allahın qoyduğu əmr və qa-
dağalara tabe olmayanlar hər kəsin içində 
olduğu gəmiyə dəlik açanlardır. Məntiqlə 
baxsaq, hədisdə alt qatdakıların gəmiyi 
dəlməsi ilk mərhələdə üst qatdakılara 
mənfi bir təsir göstərməz. Yəni onların 
sərbəst olmalarına bir təsir etməz. Amma 
işə biraz daha geniş baxıldığı zaman gə-
miyə verilən zərər bir müddətdən sonra 
hər kəsə təsir edəcək, yox olmalarına sə-
bəb olacaqdır. Yəni Allah Təalanın əmr 
və qadağanlarının açıq-aşkar tapdalan-
ması hər işdə sərbəstlik çərçivəsinə gir-
mir. Bunlara sərbəstlik çərçivəsində izin 
verilməsi isə bütün bir toplumun fəda 
edilməsi deməkdir. Bu haqda Allah Təala 
belə buyurur:

“Sizdən təkcə zalımlara toxunmaya-
caq (pis əməllərin müqabilində hamıya 
üz verə biləcək) bəladan qorxun. Bilin 
ki, Allah (Onun əmrlərini pozanlara) 
şiddətli əzab verəndir! (Ənfal-25) Buna 
görə də batan hər birimizin gəmisidir. Bir 
insanın etdiyi yanlış, bütün cəmiyyətə tə-
sir etməkdədir. İnsanın sərbəst olmasını 
İslami bir çərçivədən dəyərləndirmək la-
zımdır.

Şirxan ÇOBANOV

GƏNCLƏR VƏ AZADLIQ  
 Avropa İnsan Haqqlarında hər kəsin din və vicdan azadlığı vardır deyilir. Ancaq

 bu azadlıq cəmiyyətin güvənliyini və düzənini, sağlıq və əxlaqı ya da başqalarının
 haqq və azadlığını qorumaq üçün məhdudlaşdırıla bilər. Yəni o azad kimi bilinən
 sistemlər əslində o qədər də azad deyildirlər. O zaman ortaya belə bir sual çıxır:

gənclərin azad olmaları nəyə görə müəyyənləşdirilməlidir?
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NİYYƏTNİYYƏT
Niyyət bir işi hansı məqsədlə etməyi ürəkdən keçirməkdir. 

Hər hansı bir iş ya ürəkdə, ya dildə ya da digər orqan-
larda gerçəkləşir. Ürəyimizlə etdiyimiz işlər niyyət  və 

düşüncələrimizdir. Dilimizlə etdiyimiz işlər danışıqlarımızdır. 
Orqanlarla etdiyimiz işlər hərəkət və davranışlarımızdır. Sözlərimiz 
və hərəkətlərimiz niyyətə bağlı olduğu üçün yaxşı niyyət bəzən baş-
lı-başına bir ibadət sayılır. “Əməllər  niyyətə görə dəyər qazanır” 
hədisi çox vaxt orqanlarımızla etdiyimiz işləri əhatə edir.

 Dil bir şeyə niyyət edərkən ürək bu düşüncəyə qatılmazsa, niy-
yət məqbul sayılmaz. Hədisi-şərifdə deyildiyi kimi, Allah-Təala 
bizim şəklimizə, formamıza deyil, qəlblərimizə baxar, niyyətimizə 
dəyər verər.

Abdullah İbn Ömərin alim və zahid oğlu, Mədinənin yeddi fəqi-
hindən biri olan Salim xəlifə Ömər ibn Əbdüləzizə yazdığı məktub-
da belə deyirdi:

“Bunu yaxşı  bilin ki, Allah-Təalanın quluna yardımı qulun niy-
yəti qədərdir. Kimin niyyəti tam olarsa, Allahın ona yardımı da tam 
olmuş olar; niyyəti nə qədər azalarsa, Allahın yardımı da o qədər 
azalar”.

Edilən işləri Allah qatında dəyərli edən  bizim ixlas və səmimiy-
yətimizdir. Sadəcə göstəriş üçün edilən işlərin, ibadətlərin və gözəl 
davranışların Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur.

Bir hədisi-şərifə görə qiyamət günü ilk olaraq bir şəhid haqqında 
hökm veriləcək. Allah-Təala ona nə etdiyini soruşanda:

-Sənin yolunda vuruşdum, şəhid edildim, - deyəcək.
Lakin Haqq-Təala ona:
-Yalan söylədin. Sənə cəsur adam desinlər deyə vuruşdun, - 

deyəcək və o adam üzüstə sürünərək cəhənnəmə atılacaq.
Daha sonra sədəqə verən və elm öyrədən bir kimsə gətiriləcək. 

Hədisin davamına görə, onların da xalis niyyət sahibi olmadığı an-
laşılanda bütün etdiklərinin boşa çıxdığı görüləcək.

Bunu da unutmayaq ki, niyyət o qədər mühümdür ki, bəzən iba-
dət xarakteri olmayan işlərimiz belə niyyətinə görə savab qazanma-
ğımıza səbəb olmaqdadır. Allaha qulluğunda bədəninin qüvvət tap-
ması üçün yemək yeyən, gecə ibadətinə rahat qalxmaq üçün erkən 
yatan və ya halal qazancına haram qatmamaq üçün malını diqqətlə 
sayan, ya da yoldakı bir daşı insanlara zərər verməsin düşüncəsi ilə 
və savab qazanmaq ümidi ilə götürüb kənara atan kimsələr buna 
misaldır.

Xülasə, əməllərimizin boşa çıxmaması üçün niyyətimizi xalis 
tutmaq məcburiyyətindəyik.

Şahalı CƏLİLOV

 Dil bir şeyə niy-
yət edərkən ürək bu 
düşüncəyə qatılmaz-

sa, niyyət məqbul 
sayılmaz. Hədisi-şə-
rifdə deyildiyi kimi, 
Allah-Təala bizim 

şəklimizə, formamıza 
deyil, qəlblərimizə 
baxar, niyyətimizə 

dəyər verər.
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Birinci sinifdə oxuyan uşağımın 
balaca yazı taxtasına hər gün 
bir neçə atalar sözü yazıram. 

Atalar sözlərini adətən heyvanlı, qurd-quş-
lu olanlardan seçirəm ki, maraqlı olsun. 
Səhər yeməyində taxtanı onun görə biləcə-
yi yerə asıram və oxuduram. Sonra nə başa 
düşdüyünü, ataların nə demək istədiyini 
soruşuram. Bəzən hədis və ayələrdən də 
yazıram. Bu minvalla onlarla atalar sözü-
nü müzakirə etmiş olduq. Atalar sözlərinin 
mənə faydası uşağıma faydasından daha 
çox oldu. “Hər zaman qumarı oynadan qa-
zanar”, - deyirlər. Bənzər şəkildə: “Hər za-
man öyrədən qazanar, öyrənən deyil”.

Yenə bir gün atalar sözü seçərkən ikisi-
nin bir az fərqli ifadələrlə alt-alta yazıldı-
ğını gördüm:

“Günəş girməyən evə həkim girər”.

“Günəş girən evə həkim girməz”.
Atalar sözü və deyimlərdə evə gün düş-

məsindən bəhs edilir. İnsanın sağlamlığı 
üçün günəşin əhəmiyyətini heç kəs inkar 
edə bilməz. Təkcə insana xeyri var? Bit-
kilər və heyvanlar da günəşi sevir, onların 
da günəşə ehtiyacı var. Küçə pişikləri ya-
yın istisində belə özlərini günə verib qı-
zınmaqdan xoş lanarlar. Bu günlərdə tibb 
dünyası D vitamini haqqında daha çox da-
nışmağa başladı. Günəş işığını alan insan 
bədəni məruz qaldığı işığı sintez edərək D 
vitamininə çevirirmiş. İllərdir istifadə olu-
nan günəş kremləri D vitamini sintezinə 
mane olduğu üçün zərərli imiş. Zalım və 
xainlərin əlinə düşən; dərmanı zəhər, zəhə-
ri də dərman kimi göstərən elm təhlükəli-
dir.

D vitamininə G vitamini deyilməsini 
təklif edənlər də var. Gücsüzlərin, qərib-
lərin ilk hərfidir. Günəş işığını qəbul et-
mək üçün pul ödəmək lazım deyil. Pulun 
olmasa da, yola çıxaraq və ya pəncərənin 
qarşısında da yana raq istifadə edə bilərsən. 
Allahın bol verdiyi nemətlər daha fayda-

 Könlümüzə ayKönlümüzə ay
doğsun

Adem ŞAHİN
ameha0@hotmail.com



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru 27UĞURMay-İyun 2022

lı, ucuz və ödənişsizdir. Oksigendən suya, 
daşdan torpağa, günəş işığından ota qədər 
bir çox nemətlər belədir. İndi düşünün; bir 
litr pepsinin bir litr süddən, bir saqqızın bir 
yumurtadan baha olduğu qəribə bir sistem-
də yaşayırıq. 

Sizcə itlər, pişiklər, qoyunlar boş yerə 
günəşin altında vəqfə edirmiş kimi dayanır-
lar?! Günəbaxanlar üzlərini boş yerə işığa 
çevirirlər? D vitamini immuniteti yüksəl-
dərək müqavimətimizi gücləndirirmiş. Bu 
gün D vitamini az olanlara dəstək üçün 
əlavə dərmanlar verilir. Günəşdən, təmiz 
havadan qaçmağın, ekranların əsiri olma-
ğın bədəlini ödəyirik. İslama görə yaşamaq 
günəşdən alınan D vitaminini bol-bol al-
maq deməkdir. Sübh namazı üçün məscidə 
gedilir, geri qayıdarkən hava aydınlanır və 
günə erkən başlanır. Yoxsa bugünkü kimi 
günortaya qədər yataraq günəşin işığı və 
günün bərəkəti fövtə verilmir. Namazı məs-
ciddə qılmaq günəş işığı ilə təmas halında 
olmaqdır. İslam günəşdən maksimum fay-
dalanmaq deməkdir. Atalarımızın, bəlkə də, 
D vitaminindən xəbəri yox idi. Onlar ya-
şayaraq və təcrübə edərək günəşin faydalı 
təsirini fərq etmişdilər. 

Bir səhər taxtaya “Xoruzu çox olan 
kənd də səhər gec açılar” atalar sözünü yaz-
mışdım. Buradan yola çıxaraq “Əgər göy-
lərdə və yerdə Allahdan başqa ilahlar 
olsaydı, onların hər ikisi mütləq fəsada 
uğrayardı” (əl-Ənbiya, 22) ayəsini təfsir 
etdik. Bir kənddə xoruz sayı çox olarsa, sü-
bhün açılması məsələsində fikir ayrılığı ya-
şanar. Yerdə və göydə çoxlu ilahlar olsaydı, 
o zaman da qarışıqlıq yaşanardı. Atalar söz-
ləri və məsəllər Quran ayələrini açıqlamaq 
və vəz vermək üçün ən çox istifadə olunan 
xəzinələrdəndir. Atalar sözləri və məsəllər 
təfsir kitablarında da yer almalıdır. Çünki 

bu ifadələr həyat doludur, həyatın içindən-
dir; kosmosdan gəlməyib. 124000 peyğəm-
bərin sözləri atalar sözləri və məsəllər ir-
mağına qarışaraq bu günlərə gəlmişdir. 
“Günəş girməyən evə həkim girər” sözünü 
“Quran girməyən evə sıxıntı, narahatlıq və 
stres girər” deyə də başa düşə bilərik. “Qu-
ran oxunan evin xeyri artar, orada yaşayan-
lar sıxılmaz; belə evlərə mələklər yığışar, 
şeytanlar uzaqlaşar. İçində Quran oxunma-
yan ev içindəkilərə dar gələr; belə evlərin 
xeyir və bərəkəti az olar, mələklər uzaqla-
şar...” (Darimi, Sünən II/429-430)

Rəsulullah (s.ə.s) adətən günəşə de yil, 
aya bənzədilir. Dünya ədəbiyyatında da 
sevgililər günəş yox, ay kimidir. Günəşə 
baxmaq rahat deyil. Günəş hər nə qədər 
faydalı olsa da, yaşlanmağı sürətləndirir; 
yandırıcı və öldürücüdür. Günvurma var, 
amma ayvurma yoxdur. Günəş hər kəsin 
həyatındadır, amma ay gecə oyaq olanlar 
üçündür. Günəşi hər kəs görə bilər, amma 
ayı görmək istəyən kəs başını qaldırmalı, 
göy üzünə baxmalıdır. Vəda təpələrindən 
görünən (Taləal bədru aleyna...) Toroslar-
dan, Qafqaz və Tanrı dağlarından da gö-
rünər. Bəs bizim könlümüzün dağlarında 
bədirlənmiş ay varmı? Bədirlənmiş ay özü-
müzdə və sözümüzdə özünü əks etdirirmi? 
“Ay doğdu üstümüzə, Vəda təpələrindən...” 
deyən mədinəlilərin məhəbbəti ilə Rəsulul-
laha baxa bilsək, məhz o zaman ay işığın-
dan nəsiblənə bilərik. Günəş girməyən evə 
həkim girər. 

Bədirlənmiş aydan (Hz. Muhamməd 
əleyhissalam) məhrum olan könüllər nə ilə 
aydınlanar? Projektorların, spot işıqların, 
led və floresan lampaların gücü o qaranlığa 
yetərmi?

D vitamini immuniteti yüksəldərək koronavirusa qarşı müqavimətimizi güclən-

 dirirmiş. Bu gün D vitamini az olanlara dəstək üçün əlavə dərmanlar verilir.

Günəşdən, təmiz havadan qaçmağın, ekranların əsiri olmağın bədəlini ödəyirik.
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Qəza olaraq və şüur yerindəykən 
bədbəxtçilik nəticəsində özü-
nü öldürməyə “intihar” deyilir. 

Məsələn, sərxoşkən zarafatla silahı alnına da-
yayıb özünü vurmaq, narkotik (və ya hər han-
sı bir uyuşdurucu) maddənin təsirilə uçacağı-
nı düşünərək altıncı mərtəbədən özünü atmaq 
kimi davranışlar həqiqi mənada intihar deyil.

İntihar edənlər müxtəlif səbəblərdən ötəri 
həyatlarına son qoyurlar. İntihar, qarşısı alına 
biləcək ölüm səbəbidir. Bu qərarın alınmasına 
səbəb olan amillər çox müxtəlifdir. Çox vaxt 
bir neçə faktor bu davranışın meydana çıxma-
sına səbəb ola bilər.

İntihar, şəxsin hissi, psixi və ya sosial 
səbəblərin təsiri ilə öz həyatına son qoyma-
sı kimi qiymətləndirilir. Dünyada gündə orta 
hesabla 1000 insan intihar edərək həyatına 
son verir. Həmçinin  dünyada 42 saniyədə bir 
insan həyatına son qoymaq üçün intihara cəhd 
edir, 17 dəqiqədən bir də bir insan intihar sə-
bəbilə həyatını itirir. İntihar, yaş qruplarına və 
cinsə görə fərqlilik göstərir. Xüsusilə, gənc-
lərdə diqqət edilməsi vacib olan problemdir.  
İntihar cəhdləri qadınlarda daha çox müşahi-
də olunur, lakin bu da danılmaz faktdır ki, oğ-
lanlarda ölümlə nəticələnən intiharlara daha 
çox rast gəlinir. Xüsusilə, 15-19 yaş arasın-
da olan oğlanlarda tamamlanmış intihar faizi 

qızlardan çoxdur.
Aparılan tədqiqatlarda intihar nəticəsində 

həyatını itirən şəxslərin 63%-ni kişilər, 37%-
ni qadınlar təşkil etdiyi müəyyən edilmişdir.

İNTİHARIN SƏBƏBLƏRİ
İntiharın səbəbləri kimi daha çox –cin-

siyyət, aşağı sosial-iqtisadi vəziyyət, ata-ana 
münaqişələri, ixtilaf, immiqrasiya, psixi po-
zuntular, depressiya, narkomaniya, alkoqo-
lizm,  şiddətə meyllilik, uğursuzluqlar, ay-
rılmalar, boşanmalar, xəyanət, özünə inamın 
aşağı səviyyədə olması, Allaha imanın zəif 
və ya olmaması, özünü yararsız hiss etmə 
və düşünmə (fikirləşə bilmə) və s. göstərilə 
bilər. İntihar edən şəxslərin 90%-i depressi-
ya xəstəsidir. Depressiya xəstələrinin 15%-i 
intihara cəhd nəticəsində həyatlarını itirirlər. 
Depressiyada olan kişilərin intihar nəticəsin-
də həyatını itirmə nisbəti qadınlara görə daha 
yüksəkdir. Problemləri həll etmə bacarığının 
kifayətsizliyi, stress və ümidsizlik hissləri ilə 
intiharın yaxın əlaqəsi olduğu göstərilir. Öz 
gücünə uyğun olmayan məqsədlər qoymaq, 
müvəffəqiyyət qazana bilmədiyində tənqi-
də məruz qalmağa tab gətirə bilməmək kimi 
səbəblər uşaq və gəncləri intihar cəhdlərinə 
yönəltməkdədir.

Yeniyetmələrin və uşaqların intihar etmə 
səbəblərindən biri də ailədaxili insidentlərdir. 
Bunun nəticəsində o, yeniyetmə vaxtı bu qəd-
darlığı dərk edir və bütün həyata nifrət edir 
və intihar edir. İntihara cəhd edən insanlar cə-
sarətli yox, qorxaq və aciz insanlardır. Çünki 
həyatda qalıb mübarizə aparmaq əvəzinə bun-
lardan qaçırlar. Deməli, cəsarəti çatmır. İnti-
har çıxış yolu deyil. Çünki intihar edən şəxs-
lərin bəziləri  başqasının diqqətini cəlb etmək 
istədiyi üçün intihar edir. Əgər valideynlərin-
dən və ətrafından laqeydlik görüblərsə, inti-
har edərək sanki qisas almaq istəyirlər. Amma 
bu, heç də düzgün deyil.

 DEPRESSİYANIN VƏ
İNTİHARIN SƏBƏBLƏRİ!

Ruslan HACIXƏLİLOV
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Yeniyetmələrin davranışla-
rını müəllimləri və valideynləri 
düzgün başa düşmədiklərindən 
onlara təzyiq göstərirlər. Yeniyet-
məni dəyişdirməyə çalışırlar, onu 
icraçı etmək istəyirlər. Bu zaman 
valideyn uşağı yox, özünün ona 
qarşı olan davranışını dəyişdir-
məlidir. Onun keçid dövrünü 
başa düşməlidir.

Ən böyük problem mənəvi 
aclıqdır və ən böyük intihar səbə-
bi inanc boşluğudur. İnancı olma-
yanlar və ya zəif olanlar intihara 
daha çox meyl etməktədirlər. Acı 
çəkən insan, bununla imtahan 
edildiyini unutmamalı və çəkilən 
ağrıların günahlara kəffarə oldu-
ğunu düşünməlidir.

İslam dini intihar edəni əbədi 
cəhənnəm əzabı ilə qorxudur. İs-
lam, qardaşlığı, köməkləşməyi, 
dərdi paylaşmağı əmr edir. İnsa-
nı insandan məsul tutur. 

Bu bir həqiqətdir ki, inanan 
şəxslərdə və ailələrdə intihar dü-
şünülməz. Çünki inanc intihar 
etdirəcək səbəbə icazə verməz, o 
mühiti meydana gətirməz.

İnanc, ibadət və yaxşı davra-
nışlar sayəsində Allahdan hər zaman 
ümidvar olunur. İnsanın ümid və gözləmələri 
onu Allah ilə əlaqəsini davam etdirməyə sövq 
edir. İnsan, istədiklərini əldə edə bilməmiş 
olsa belə, bu yolda ümid daşıdığı üçün rahat, 
dinc, qorxaqlıqdan uzaq bir həyat sürmə im-
kanı tapır. Allahdan heç bir zaman ümidini 
kəsməyən mömin, qarşılaşdığı bütün çətin-
likləri asanlıqla aşar. 

İndi isə İntihar haqqında Qurana və sün-
nəyə nəzər salaq,  Allah Təalə belə buyurur: 
“Doğrusu biz yaradırıq, biz öldürürük dönüş 
Bizədir”. (Qaf, 44)  “Özünüzü öldürməyin” 
(Nisa, 29) “Özünüzü öldürməyin. Allahın 
rəhmətindən ümidinizi kəsməyin.” (Zumər, 
53). Bir hədisi şərfində Peyğəmbərmiz də 
belə buyurur: “Biriniz başına gələn bir bəla-
dan ötəri əsla ölümü istəməsin. Belə desin: 
“Allahım, mənim üçün yaşamaq xeyirli oldu-
ğu müddətcə məni yaşat. Ölüm mənim üçün 
xeyirli olduğu zaman məni öldür” (Müslim, 

Zikr: 10)   Hədislərə baxıldığın-
da da dünya həyatının qiyməti, 
axirət həyatının dəyəri, insanın 
dünyaya göndəriliş məqsədi, 
cana qıymağı haram olduğuyla 
əlaqədar bir çox bəyan və xə-
bərdarlıqlar vardır. Allaha üsyan 
edilməməsi (Buxari, Əyman, 
28), müsəlman qardaşını öldürən 
kimsənin saleh əməllərinin heç 
birinin qarşılığının olmayacağı 
(Buxari, Diyat, 17) və bir çətin-
liklə qarşılaşan mömini, Allahın 
mütləq bu çətinlikdən qurtaraca-
ğı (Buxari, Təyəmmüm, 2) ifadə 
edilir. Allahın haram etdiyi cana 
qıymaqdan uzaq durmamız la-
zım olduğuna (Buxari, Vəsaya, 
23), bu səbəblə özünə zərər ver-
mənin qadağan edildiyi (Nəsai, 
Əyman, 31) vurğulanır. Bundan 
başqa, bu dünyada özünü nə  ilə 
öldürənin  axirətdə  onunla cəza-
landırılacağı xüsusi olaraq qeyd 
edilir (Buxari, Cənaiz, 84).

Qiymətli olan həyatın bir 
anını belə geri almaq mümkün 
olmadığı üçün zaman, dünya 
və axirət üçün yaxşı bir şəkil-
də qiymətləndirilməlidir. İbadət 

edilməli, sənət və ticarət kimi təriflənmiş şey-
lərlə məşğul olunmalıdır. Müsəlman, əxlaqın 
pozulduğu bir zamanda Hz Peyğəmbərin sün-
nəsinə sarılmalıdır. Çünki, Hz Peyğəmbərdə 
zühd, təqva, təvazökarlıq, səbir, səbat, əhdə 
vəfa, hüquqa riayət, bağışlama, mərhəmət, 
şəfqət kimi bütün əxlaqi fəzilətləri vardır. 

Yuxarıda zikr edilən ayə və hədislərə 
baxıldıqda intiharın İslami düşüncəyə zidd bir 
hərəkət olduğu açıqca aydın olmaqdadır. Bu-
nunla bərabər, bir qismi yuxarıda zikr edilən 
bir çox ayə və hədisdə nəfsin qorunması, çə-
tinliklərlə qarşılaşan insanın səbirli olması, 
insan həyatının qiyməti, həyata verilən dəyər-
lərə istiqamətli əmr və tövsiyələrin olması da 
intiharı önləməyə yönəlik bir mahiyyət kəsb 
edir. Bu nöqtədə İslamiyyət intiharı qadağan 
etdiyi kimi, intihara aparan yolları bağlamış 
olmaqdadır (sədd-i Zəra). Çünki İslamiyyət 
həyatı anlamlandırır, həyata bütünlük qatır.

Yeniyetmələ-

rin və uşaqların 

intihar etmə 

səbəblərindən 

biri də ailədaxili 

insidentlərdir. 

Bunun nəticəsin-

də o, yeniyetmə 

vaxtı bu qəddarlığı 

dərk edir və bütün 

həyata nifrət edir 

və intihar edir. 

İntihara cəhd edən 

insanlar cəsarətli 

yox, qorxaq və 

aciz insanlardır. 

Çünki həyatda 

qalıb mübarizə 

aparmaq əvəzinə 

bunlardan qaçırlar.
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İman-küfr, haqq-batil mübarizəsi ilk 
insanla birlikdə başlamış və qiyamət 
gü nünə qədər davam edəcəkdir. Al-

lahın nə hikmətidirsə, hər peyğəmbərin və 
haqqı deyən birinin qarşısında mütləq bir 
zalım və ya zalımlar toplumu yer almışdır. 
Tarixdə yaşanmış Əshabi-Kəhf  hadisəsi 
də bu mübarizələrin mühüm örnəklərindən 
biridir. Xüsusilə də cəmiyyətin inkişafı, is-
lahı və pis əməllərdən yaxşılığa, küfrdən 
imana  doğru dəyişməsində rol alan bu igid 
gənclərin özləri qədər təqib etdikləri metod 
da çox mühümdür.

Əshabi-Kəhf: “mağara əhli, mağarada 
qalan insanlar” mənasına gəlməkdədir. Bu 
hadisədə öz haqq inanclarını qorumaq və 
insanları özünə səcdə etməyə məcbur edən 
zalım hökmdarın əziyyətlərindən xilas ol-
maq üçün bir mağaraya sığınan gənclərdən 
bəhs edilir. Hadisə Roma ərazisində, Hz. 

İsadan (ə.s) bir az sonra və ya bir az əvvəl 
baş vermişdir. Onların sayı və mağaranın 
harada yerləşdiyi haqda fərqli məlumatlar 
vardır. Bizim üçün mühüm olan bu hadisə-
nin məğzi və çıxaracağımız dərslərdir.

Tarixən haqqı, ədaləti təmsil edən, yəni 
haqq əhli, iman əhli kimsələr say baxı-
mından az, zəif, məzlum və məhrum kütlə 
olmuş, küfrü, batili, zülmü, ədalətsizliyi 
təmsil edənlər isə güclü, hakim olmuş və 
insanların təbii haqqı olan dini azadlıqları-
na qarşı dözümsüzlük göstərmələri ilə ön 
plana çıxmışlar. Əshabi-Kəhf hadisəsin-
dəki gənclərin vəziyyəti də bundan fərqli 
olmamışdır. Quranda “fəta” kəlməsi ilə 
ifadə edilən bu gənclər öz inanclarını yaşa-
maq və açıq-aşkar göstərmək azadlığı ol-
mayan, insanın insana qul olduğu və şirkin 
bütün yönləri ilə yayğınlaşdığı bir dövrdə 
yaşamışdılar. O dövrün zalım rəhbərləri 

BATİLİN
QARŞISINDA
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tək Allaha iman yolunu seçən və dinlərini 
azad yaşamaq istəyən bu gəncləri öz yol-
larından döndərmək üçün ağır cəzalar və 
işgəncələr verirdilər. Onların bu işgəncə 
növlərindən birini Qurani-Kərim belə ifa-
də edir: “…Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, 
ya sizi daşqalaq edib öldürəcək, ya da 
dinlərinə geri qaytaracaqlar. O zaman 
əsla nicat tapa bilməyəcəksiniz!..” 

Yuxarıda qeyd olunan ayə dən də məlum 
olduğu kimi, hər dövrdə yaşamış zalım, 
inancsız  krallar iman əhli insanla-
ra zülm etmişdir. Bu da eyni 
zamanda inanclı insanlar 
üçün bir imtahan, çox 
sevdikləri Rəbləri və 
dinləri üçün fədakarlıq 
göstərmək məqamı ol-
muşdur. Çünki sevən 
sevdiyi yolunda bütün 
müsibət və çətinliklərə 
dözər.

Bundan əlavə, Əs-
habi-Kəhf hadisəsin-
də bəhs olunan imanlı 
gənclər özlərindən 
sonra gələcək nəsillər 
üçün nümunə olmuş-
dur. Onlar bizə tövhid 
inancının necə olacağını, bu 
yolda necə dözüm göstəriləcəyi-
ni, lazım gəlsə candan, maldan, ata-ana-
dan və övladdan belə keçməyin vacibliyini 
aşılamışdır. İslam etiqadına görə, hər şeyin 
qaynağı tək olan Allahdır. Çünki Allah kö-
nüllərin sevgi, ümid, qorxu, etibar, təvək-
kül, yardım, dua, qurban, nəzir və s. kimi 
inanc və ibadətlərlə bağlandığı, Ona qarşı 
dərin sevgi bəslənən, hər kəsdən daha çox 
ehtiram edilən və qulluğun yalnız Özünə 
məxsus olduğu yeganə məbuddur.

Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, bütün 
ideologiyalar öz ideyalarını və missiyala-
rını qəbul edib təbliğ etmək işini gənclərə 
yükləmiş və onların köməyi ilə öz hədəflə-
rinə çatmışdır. Çünki gənc nəsil bu işlərdə 
daha həvəsli, aktiv və çevik hərəkət edə 

bilməkdədir. Gənc demək güc deməkdir, 
enerji deməkdir, kütlə deməkdir və  nəti-
cədə gənc demək zəfər deməkdir. Həzrət 
İsanın (ə.s) ətrafında olan həvarilər və Al-
lah Rəsulunun (s.ə.s) yanından ayrılmayan 
səhabələr də məhz gənc nəslin nümayən-
dələri idi. 

Əshabi-Kəhf hadisəsindən bizim, xüsu-
silə də gənclərin çıxaracağı dərslərdən bəhs 
edərkən deyə bilərik ki, insan öz idealı uğ-
runda daim mübarizə aparmalıdır. Məqsə-

dsiz və məsuliyyətdən uzaq 
keçən gənclik illəri xüsran 

və ziyandan başqa bir 
şey deyildir. İnanc-
lı bir gənc, toplumu 
kor-koranə təqlid edən 
deyil, elmli, savadlı və 
araşdırma mexaniz-
masına sahib olan biri 
olmalıdır. Toplumun 
batil etiqadlarını, batil 
inanclarını deyil, haqqı 
və doğrunu öyrənib 
onu qəbul etməlidir. 
Biz bunu mağaraya sı-
ğınan gənclərin bu ifa-
dəsində görürük: “On-

ların qəlblərinə qüvvət 
(cəsarət) verdik. Bu zaman 

onlar (hökmdarın qarşısında) ayağa 
qalxaraq belə demişdilər: “Bizim Rəb-
bimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz 
Ondan başqa heç bir ilaha dua etmərik! 
Yoxsa haqdan uzaq bir şey söyləmiş ola-
rıq”. (əl-Kəhf, 14)

İstər dini, istərsə də dünyəvi ideologi-
yaları həyata keçirmək üçün ümid bağla-
dığımız gənclərə tarixi köklərimiz, tarixi 
şəxsiyyətlərlə yanaşı, milli-mənəvi dəyər-
lərimiz, peyğəmbərlərin həyatı, Quran qis-
sələri və İslam qəhrəmanlarının şərəfli hə-
yatları da öyrədilməlidir. Azərbaycan gənci 
ona güc verən milli-mənəvi dəyərlərinə sa-
hib çıxmalı və bunu gələcək nəsillərə şərəf-
lə aşılamalıdır.

Tarixə nəzər salsaq, görərik 
ki, bütün ideologiyalar öz 

ideyalarını və missiyalarını 
qəbul edib təbliğ etmək 
işini gənclərə yükləmiş 
və onların köməyi ilə öz 
hədəflərinə çatmışdır. 

Çünki gənc nəsil bu işlərdə 
daha həvəsli, aktiv və çevik 
hərəkət edə bilməkdədir.
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BİR   AYƏ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ّيِِب َوَل َتْأُكُلوا  ُلوا اْلَخِبيَث ِبالطَّ َوآُتوا اْلَيَتاَمٰى َأْمَواَلُهْم َوَل َتَتَبدَّ
َأْمَواَلُهْم ِإَلٰى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوًبا َكِبيًرا

 “(Həddi-büluğa çatdıqları zaman) yetimlərə mallarını (geri) verin və pisi yaxşı ilə də-
yişdirməyin! Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin! Həqiqətən, bu, böyük 
günahdır”. (ən-Nisa, 4/2)

Bu ayeyi-kərimə İslam dininin yetimlərin qorunmasına, onlara qayğı göstərilməsinə böyük 
əhəmiyyət verdiyini göstərən ayələrdən biridir. “Yetim” sözü ərəb dilindəki “təkbaşına qalmaq” 
mənasına gələn “yətəmə” feilindən törəmiş bir isim olub xüsusilə atasını itirən uşaqlara verilən 
addır və dilimizə də eyni mənanı ifadə edən bir kəlmə olaraq keçmişdir. Çünki atasını itirən uşağın 
həm özü, həm də atasından qalan miras malı üçün bir himayədara ehtiyacı vardır. Özü də atasız 
böyüyən Peyğəmbərimiz (s.ə.s) yaşadığı dövrdə yetimlərin məruz qaldığı pis münasibətin şahidi 
olaraq onların haqlarının müdafiəsinə xüsusi qayğı göstərmişdir. Allah Rəsulu (s.ə.s) bir hədisi-şə-
rifində: “Ən xeyirli müsəlman evi içində yetimə gözəl münasibət göstərilən evdir. Ən pis müsəlman 
evi isə içində yetimə pis münasibət göstərilən evdir”,1 - buyuraraq yetimlərin isti bir yuva ilə təmin 
olunmalarına və hər bir möminin onlara qucaq açmasına təşviq etmişdir. Digər bir hədisində isə: 
“Mən və yetimi himayəyə götürən kimsə cənnətdə bir-birimizə belə yaxın olacağıq”, - buyurmuş 
və işarə barmağı ilə orta barmağının arasını bir az aralayaraq göstərmişdir.2 

Ayədəki “Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin!” ifadəsi ilə yetimlərin haqla-
rını tapdalayanlara xəbərdarlıq edilir. Belə ki, onların malını əlindən almaq istəyən himayədarın 
və ya başqa birinin əmanətə xəyanət etmiş sayılacağı bildirilir. Ayənin sonundakı “Həqiqətən, 
bu, böyük günahdır” ifadəsi ilə də bu kimi əməllərin Allah-Təala tərəfindən cəzalandırılacağı 
vurğulanır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) yetimin malını yeməyi yeddi böyük günah arasında sadalamış-
dır.3 Necə ki, digər bir ayeyi-kərimədə: “Şübhəsiz, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlər 
qarınlarına ancaq od doldurarlar və onlar yandırıb-yaxan bir oda girəcəklər”,4 - buyuru-
laraq buna diqqət çəkilmişdir. Eyni zamanda münafiq və müşriklərin xüsusiyyətlərindən bəhs edən 
“Maun” surəsində də “O elə kimsədir ki, yetimi qovar”,5 - buyurulmaqla onların yetimlərə 
qarşı etdikləri pis rəftar qınanır.

Onu da qeyd edək ki, vətən uğrunda öz canlarından keçən əziz şəhidlərimizdən övladı olanlar 
da bizlərə böyük bir əmanət buraxmışlar. Onların əmanətləri olan yetim övladları üçün hər birimiz 
himayədar olmalıyıq. Bunun üçün də şəhid balalarına yetimliklərini əsla hiss etdirməmək və onla-
rın haqlarına riayət etmək xalq olaraq hər birimizin borcudur.

1. İbn Macə, “Ədəb”, 6.
2. Buxari, “Talaq”, 25.
3. bax: Buxari, “Vəsaya”, 23.
4. ən-Nisa, 4/10.
5. əl-Maun, 107/2.

Dr. Ələddİn SULTANOV
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BİR   HƏDİS

Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət olunduğuna görə, Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: 
“Kim bir müsəlmanın dünya sıxıntılarından bir sıxıntısını həll edərsə, Allah da onun qi-
yamət günündə sıxıntılarından bir sıxıntısını həll edər. Kim çətin vəziyyətdə olan birinə 
asanlıq göstərərsə, Allah da ona dünya və axirətdə asanlıq göstərər. Kim bir müsəlmanın 
ayıbını örtərsə, Allah da onun dünya və axirət ayıblarını örtər. Bir qul qardaşının kömə-
yində olduğu müddətcə, Allah da onun köməyində olar”. (Müslim, Zikr, 11; Əbu Davud, 
Ədəb, 68)

Uca Allah möminlərin qardaş olduğunu buyurmuşdur. (əl-Hucurat, 49/10). Rəsulul-
lah (s.ə.s) də bir çox hədisində müsəlmanların bu qardaşlığına işarə edərək bir-birilərinə 
dəstək olmalarını əmr etmişdir. Bu hədislərdən biri də burada qeyd etdiyimiz hədisdir. 
Allah Rəsulu (s.ə.s) dünyada ikən bir mömin qardaşın sıxıntısını həll etməyin böyük mü-
kafatının olduğunu müjdələyərək Allahın axirətdə həmin şəxsin sıxıntısını həll edəcəyini 
buyurur. 

İnsan hisslərə, duyğulara sahib bir varlıqdır. Bəzən kiçik belə olsa bir insanın dərdinə 
şərik olmaq ona ruh yüksəkliyi qazandırar və onun həyata baxışını dəyişər. Elə bu sə-
bəblədir ki, Rəsulullah (s.ə.s) bir hədisində: “Qardaşının üzünə gülümsəyərək təbəssüm 
etməyin də sədəqədir”, - buyuraraq çox sadə görünən təbəssüm etməyi belə önəmli 
görmüşdür. (Tirmizi, Birr, 36)

Çətin vəziyyətdə olan birinə kömək etmək dinimizin ən əsas insani prinsiplərindəndir. 
Möminlərin vəzifəsi sadəcə öz din qardaşlarına kömək etməklə məhdud deyildir. Bir 
möminin şəfqəti inancından və milliyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları əhatə et-
məlidir. Müsəlmanların Allah və Rəsulunun onlara öyrətdiyi İslamın bu qucaqlayıcı tərəf-
lərini ön plana çıxarması xüsusilə dövrümüzdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Möminlərin 
bir-birilərinə və ehtiyac sahibi digər insanlara olan yardımları davamlı olmalıdır. Çünki 
yaxşılıqlar davamlı olduqca Allahın yardımı da davamlı olar. 

Rəsulullah (s.ə.s) bu hədisində bir insanın öz din qardaşının ayıbını örtməsinin də 
axirətdə böyük mükafatının olacağını bildirmişdir. Bir kimsənin ayıbını örtmək bağışlayıcı 
və mərhəmət sahibi Allahın vəsfi ilə vəsflənmək deməkdir. Çünki Uca Allah insanların bir 
çox günah və xətalarını gördüyü və bildiyi halda tövbə-istiğfar edənləri bağışlamaqdadır. 
Beləliklə də, bir qul digər insanlara və xüsusilə də öz din qardaşlarına qarşı həssasiyyət 
göstərərsə, Allah da onun qədir-qiymətini artırar.

sefamuradov@gmail.com
DR. Səfa MURADOV

َس َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة  َم َقاَل: َمْن َنفَّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َر َعَلى  ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ َس اهللَّ ْنَيا، َنفَّ ِمْن ُكَرِب الدُّ

ُ َعَلْيِه  ْنَيا َواْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر َعَلى ُمْسِلٍم َسَتَر اهللَّ ُ َعَلْيِه ِفي الدُّ َر اهللَّ ُمْعِسٍر، َيسَّ
ُ ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه ْنَيا َواْلِخَرِة، َواهللَّ ِفي الدُّ
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Biz el arasında davranışları və söz-
ləri bir-birinə uyğun gəlməyən in-
sanları ikiüzlü insanlar adlandırı-

rıq. Bu hər nə qədər yüngül formada şəxsiyyət 
pozuntusu olaraq qəbul edilsə də, ciddi psixo-
loji travmanın da nəticəsi kimi qiymətlən-
dirilə bilər. Belə ki, son zamanlar insanların 
yaşadıqları travma yüklü hadisələr – həddin-
dən çox informasiya ilə yüklənmə, gündəlik 
üzləşdikləri çətinliklər və əsəb gərginliyi on-
larda bir çox psixoloji problemlərin yaranma-
sına səbəb olur. Bu psixoloji problemlərin də 
başında dissosiativ pozuntu halı özünü göstə-
rir. Dissosiativ pozuntu probleminin simp-
tomlarını özündə daşıyan insanlar cəmiyyət 
tərəfindən qınaq obyektinə çevrilsə də, bir çox 
halda vəziyyətin əsası araşdırılmır və qarşıla-
şılan problem gözardı edilir. Qaşılaşılan eyni 
hadisələr qarşısında fərqli münasibətlər insan-
ların bəlkə də özlərinin belə xəbəri olmadan 
ciddi ruhi təlatümlərindən xəbər verir. 

Dissosiativ pozuntu halı el arasında şəx-
siyyətin ikilənməsi kimi də bilinən psixoloji 
vəziyyətdir. Əksər hallarda uşaq vaxtı alınan 
ciddi travmalar, stres və qorxu nəticəsində 
yaranan şəxsiyyətin ikilənməsi halında şəxs 
öz əsas “mən”i ilə barışa bilmir və yeni bir 

“mən” yaradır. Öz əsas “mən”i ilə öhdəsindən 
gələ bilmədiyi və ya mübarizə apara bilmə-
diyi problemlərin qarşısına özünün yaratdığı 
“mən” ilə çıxmağa çalışır. Bu zaman insanın 
düşüncələrinə, həyati bacarıqlarına və ümu-
mi davranışına eyni zamanda iki şəxsiyyət 
nəzarət edir. İnsan müəyyən vaxtacan bu si-
tuasiyaya nəzarət etsə də, sonda psixikanın 
parçalanması baş verir və bu şəxsiyyətlərin 
hər biri ayrı-ayrılıqda müstəqil həyat sürməyə 
başlayır.

Bu vəziyyətlə qarşılaşan insanlarda əvvəl-
cə real həyatla əlaqə itir və həmin insan nə 
baş verdiyini anlamır. Yuxusuzluq, baş ağrı-
ları, həddən çox tər ifrazı, məntiq pozuntusu 
müşahidə olunur. Nadir hallarda insan xəstə 
olduğunun fərqinə varır. İkili şəxsiyyətə ma-
lik insan sevinib şən olduğu halda, qəflətən 
səbəbsiz əhvalı pozula bilər. Onun bu ziddiy-
yətli hissləri özü ilə yanaşı, digər insanlara 
və dünyaya olan münasibətində də əks olu-
nar. Bunun  nəticəsində də əsas “mən”indəki 
spontan davranışlarına qarşı əks davranışlar 
sərgiləyər və ətrafı tərəfindən müsbət qarşı-
lanmaz. Hətta əsas “mən”inin heç bir zaman 
etmədiyi davranışı etdiyi üçün də əksər hallar-
da özünü günahlandırar. 

Mən, yoxsa “Mən” ?

Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu, demək olar ki, bütün insanlarda 
müşahidə olunan bir haldır. Bu vəziyyət o zaman təhlükəli olur ki, fərd 
özünü əslinə qaytara bilmir. Bunun da nəticəsində həqiqət doğru qəbul 

edilmir və anormal davranışlar ortaya çıxır.



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru 35UĞURMay-İyun 2022

Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu olan in-
sanlarda əsasən psixogen amneziya (psi xoloji 
unutqanlıq), depersonalizasiya (şəx siyyətin 
dərk edilməməsi) və derealizasiya (ətrafdakı-
ların dərk edilməməsi) prosesi baş verir.

Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu, demək 
olar ki, bütün insanlarda müşahidə olunan bir 
haldır. Bu vəziyyət o zaman təhlükəli olur ki, 
fərd özünü əslinə qaytara bilmir. Bunun da nə-
ticəsində həqiqət doğru qəbul edilmir və anor-
mal davranışlar ortaya çıxır. Bu elə bir haldır 
ki, bu zaman  bir insanın düşüncələri, xatirələ-
ri, duyğuları, hərəkətləri və ya kim olduğunun 
mənası arasında əlaqənin qopması prosesi baş 
verir. Əslində bu, hər kəsin yaşadığı normal 
bir prosesdir. Bu hadisənin yüngül formasını 
hər birimiz yuxuda özümüzü ətrafdan izləmək 
kimi, bir film izləyib və ya bir kitab oxuyub 
özümüzü onun təsirindən çıxara bilməmək 
kimi yaşayırıq. Ancaq bütün bunların hamısı 
yaxın ətrafının fərqində olaraq “əlaqəni itir-
məyi” əhatə edir. Bir müddət sonra hər biri-
miz düşdüyümüz həmin hipnozdan ayılırıq və 
normal mənliyimizə geri qayıdaraq həyatımı-
zı davam etdiririk. 

Bu vəziyyətin dərinləşdiyi insanlarda isə 
geri qayıtma hadisəsi baş vermir və onlar öz 
“mən”lərini tərk edərək  olduqları yerdə qal-

mağa davam edirlər. Xüsusilə son zamanlar 
kifayət qədər mənəvi və sosial böhran yaşayan 
insanların internet və sosial şəbəkələr vasitəsi 
ilə gördükləri və aldıqları informasiyaların tə-
sirinə düşərək, yüngül formada da olsa, şəx-
siyyət ikiləməsi yaşamasının şahidi oluruq. 
Üzunmüddətli yaşanan şəxsiyyət ikilənməsi 
hadisəsi həmin fərdlərin birinci “mən”lərinin 
yoxa çıxmasına və ikinci, yeni “mən”lərinin 
ortaya çıxmasına səbəb olur. Belə olduğu təq-
dirdə fərd birinci “mən”inin dini inanclarını da 
inkar edərək, sahib olduğu ikinci “mən”inin 
dini inanclarına daha möhkəm bağlanır. Bu, 
ətrafdan hər nə qədər qəribə bir hal və həqiqət 
axtarışı kimi görünsə də, əslində, bu vəziy-
yətin pərdə arxasında kifayət qədər psixoloji 
travmaların olduğunu unutmamalıyıq. 

Odur ki, istər özümüzün, istərsə də, ətrafı-
mızdakı insanların daha çox şəxsiyyət ikilən-
məsi sindromu ilə qarşılaşmaması üçün birinci 
“mən”imizin fiziki və psixoloji sağlamlığına 
önəm verməli, xüsusilə bu günlərdə nəyi oxu-
duğumuza və nəyi izlədiyimizə diqqət etmə-
liyik. Əks təqdirdə nəinki dini inanclarımızı, 
eyni zamanda öz mənliyimizi unutmağa və 
başqalarının mənliklərinə bürünməyə başla-
yacağıq... 

?
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SUAL?CAVAB!
Sual: Bank kartı ilə edilən alış-verişlərdə mağazaların təqdim 
etdiyi bonuslardan istifadə etmək olarmı?

Sual: Bankların maaş kartları üçün təqdim etdiyi bonuslardan 
istifadə etmək olarmı?

Bank kartları ilə edilən alış-verişlərdə yığılan bonuslardan istifadə 
etmək sözügedən bonusları verən mağazanın və ya marketin qazan-
cının dini baxımdan halal olub-olmamasına bağlıdır. Belə ki, qazan-
cının əksər hissəsi halal olan market və mağazaların təqdim etdiyi 
hədiyyələr və yaxud bonuslardan istifadə etmək caizdir. Lakin qazan-
cının əksər hissəsi haram olan market və mağazaların verdiyi hədiy-
yə və bonuslardan istifadə etmək caiz deyil. Bank kartları ilə edilən 
alış-verişlərdə hədiyyə və bonus məsələsində bank və mağazalar 
aralarındakı müqaviləyə əsasən bu fəaliyyətdə iştirak edirlər. Odur 
ki, bu kimi hallarda hədiyyə verənin qazancına görə hərəkət edilməli-
dir. Qazancının əksər hissəsini dinin qadağan etdiyi sahədən qazanan 
market və ya mağazaların təqdim etdiyi bonuslar məcburiyyət qarşı-
sında əldə edilsə belə, onlardan faydalanmaq doğru deyil. Belə halda 
qazanılan məbləğ heç bir savab gözləmədən ehtiyac sahibi insanlar 
üçün sərf edilə bilər.

Bankların dövlət və ya özəl müəssisələrdə işləyənlərə həmin müəs-
sisələr tərəfindən verilən maaşları özləri tərəfindən verməyə üstün-
lük vermələri müqabilində verdiyi bonuslar tamamilə faizə oxşama-
maqla yanaşı, faiz şübhəsindən də tamamilə uzaq deyil. Odur ki, zəruri 
ehtiyaclarını təmin edənlər bunları özləri və baxmaqla məsul oldu-
ğu yaxınları üçün yox, ehtiyac sahibi yoxsullar üçün sərf etməlidirlər. 
Bundan əlavə, hal-hazırdakı banklar tamamilə faizli sistem əsasında 
fəaliyyət göstərdiyinə görə, onların əldə etdiyi qazanc da məhz bu yol-
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Sual: Bank kartı ilə qızılın satışı caizdirmi?

Sual: Bank kartı ilə edilən nisyə alış-verişlərdə nağd qiymətə nis-
bətən yuxarı qiymətə satış caizdirmi?

Sizi maraqlandıran sualları akurban78@hotmail.com mailinя вя йа редаксийамыза цнванлайа bилярсиниз.

Qızıl, gümüş və valyutaların bir-biri ilə mübadiləsinə, yəni alqı-satqısına fiqh 
kitablarında “sərf əqdi” deyilir. Sərf əqdində mübadilə birmənalı olaraq nağd apa-
rılmalıdır. Yəni bunların alqı-satqısı mütləq nağd edilməlidir. Əks təqdirdə, yəni 
əvəzlərdən hər hansı biri nisyə olarsa, bu mübadilə faizli alış-verişə çevrilər. 
Buna fiqh terminologiyasında faiz növlərindən biri olan “ribən-nəsiə” – nisyə faizi 
adı verilir. Odur ki, qızılın nisyə satılması heç bir halda caiz deyildir. Hətta nisyə 
ilə nağd qiyməti arasında heç bir fərq olmasa da, yenə də qızılın və valyutanın 
nisyə satışı caiz deyil. Bu məsələ ilə bağlı Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) bir hədi-
si-şərifində belə buyurulur: “Qızıl müqabilində qızıl, gümüş müqabilində gümüş, 
buğda müqabilində buğda, arpa müqabilində arpa, xurma müqabilində xurma, duz 
müqabilində duz bir-biri ilə bərabər və nağd satılmalıdır. Əgər malların növləri 
dəyişərsə, nağd olmaq şərti ilə istədiyiniz kimi sata bilərsiniz”. (Buxari, “Büyu”, 
74-82; Müslim, “Müsaqat”, 81)

Bundan əlavə, qeyd edək ki, əgər müştəri satın alan zaman bank kartı ilə ödə-
nilən məbləği həmin anda satıcının hesabına köçürərsə, edilən alış-veriş səhih 
olar və nisyə faizi meydana gəlməz. Əks təqdirdə yuxarıda qeyd edilən nağd şər-
tinə riayət edilmədiyi üçün, yəni qızılın pul ilə nisyə satışı olduğu üçün caiz olmaz. 
Vurğulamaq lazımdır ki, hər bir halda qızıl və valyuta alqı-satqısı nağd edilməli və 
müsəlman imkan daxilində şübhəli şeylərdən çəkinməlidir.

Əvvəla qeyd edək ki, bir malı nağd satmaq halal olduğu kimi, onu nisyə və his-
sə-hissə ödənişlərlə də satmaq caizdir. Belə ki, nağd və ya hissə-hissə ödənişlər 
müəyyənləşdirərək satışa qoyulan bir malın müxtəlif təklifləri nəzərdən keçiril-
dikdən sonra, bunların birini seçib müqavilə bağlamaq surəti ilə nisyə və yaxud 
nağd satın almaq, ya da satmaq caizdir və bunda hər hansı bir qəbahət yoxdur. 
Alış-verişdə əsas olan satılan əşyanın və onun əvəzinin müəyyən edilib müqa-
vilənin məhz bunun əsasında bağlanmasıdır. Bu qaydaya riayət etmək şərti ilə 
nisyə satılan bir malı daha baha qiymətə satmaqda heç bir qəbahət yoxdur. Ancaq 
satan və satın alan arasına üçüncü tərəf kimi bank girər və müştərinin adına kre-
dit verərək mağazaya nağd ödəniş edib sonra müştəridən nisyə ödənişləri qəbul 
edərsə, bu, tam olaraq faizli müqavilə sayıldığı üçün caiz olmaz.

la meydana gəlir və bundan istifadə etmək caiz deyil. Ancaq onlar tərəfin-
dən verilən müxtəlif hədiyyələr məcburiyyət qarşısında götürülüb heç bir 
savab gözləmədən ehtiyac sahiblərinə verilə bilər.
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Uca Allah (c.c) Qurani-Kərimdə 
belə buyurur: “Allah (c.c) göy-
ləri və yeri haqq-ədalətlə və 

hər kəsin qazandığı nə isə onun müqabi-
lində əvəz (qarşılıq) görməsi üçün yarat-
mışdır. (Əməl sahiblərinə) heç bir haq-
sızlıq edilməyəcəkdir. (Yaxşı əməl sahibi 
mükafata, pis əməl sahibi də cəzaya layiq 
görüləcəkdir)”. (əl-Casiyə, 22)

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha (c.c) şükür-
lər və həmd-sənalar, Onun Rəsulu Hz. Mu-
hammədə salətu-salam olsun.

İlahi qüdrətin nəfəs verdiyi, həyat bəxş 
etdiyi canlı və cansız görünən hər bir əsər 
insan övladına Rəbbini sonsuz bir mərifət 
eşqi ilə tanıdan və ucalığını tərənnüm edən 
möcüzəvi bir hidayət ruhu daşımaqdadır. 
Rəbbimizin onunla böyük bir bərabərlik 
səadətini yaşayanları xüsusi bir ərməğanı 
olan dərin bir mərifət ruhu ilə dəstəkləmə-

si ilahi muradı anlamağa və onu yaşamağa 
yardım edən, qulluq həyəcanını sevimli bir 
ehtiyac halına gətirən rəhmət nişanəsidir. 
Bu sonsuz hikmət və mükəmməllik aləmin-
də Rəbbimizin xüsusi sirri olan insan övla-
dı öz üzərinə qoyulan bu mötəbər vəzifəyə 
verdiyi önəm qədər aləmlərin yeganə sahi-
bini anlama və ona sadiq qul olma yarışında 
məqam və söz sahibi ola bilər. “Sizin ya-
radılışınızda və (Allahın) yer üzünə yayıb 
səpələdiyi canlılarda tam yəqinliklə ina-
nanlar üçün (Allahın birliyinə, qüdrət və 
əzəmətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır” 
(əl-Casiyə, 4) - deyə buyuran Rəbbimizin bu 
şəkildə imtahana tabe tutulanları əzəməti 
haqqında xəbərdar etməsi qulluq şəhadət-
naməsi daşıyan hər bir varlığı Haqqa yaxın-
laşdıran bərəkət çağırışıdır. Bənzərsiz mə-
rifət nuru ilə əhatələnmiş bu aləmdə hikmət 
təcəllilərinin ərsəyə gətirdiyi hər bir hadisə 

 MƏRİFƏT
ƏSİNTİLƏRİ

Mübariz ƏLİOĞLU
alioqlumubariz@gmail.com
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insan övladının mükəmməl bir təqva ədəbi 
ilə yetişməsinə qol-qanad verən hidayət və-
siləsidir.

Kainatı min bir hikmət təcəlliləri ilə ari-
fanə və mahiranə bir həssaslıq müstəvisin-
də idarə edən Rəbbimizin mükəmməl bir 
qüdrət sahibi olduğunu fikrindən heç bir 
zaman çıxartmayan Hz. Süley-
man əleyhissalam ilahi təqdirlə 
qarşısına gələn bir qarışqadan 
bir illik azuqəsinin miqdarını 
öyrənməyə qərar verir və bunu 
ondan soruşur. Qarışqa da: “İl 
ərzində bircə ədəd buğda dənə-
si mənə kifayət edir” cavabını 
verir. Cavabın doğruluğunu 
yoxlamaq istəyən peyğəmbər 
qarışqanı bir illik buğda dənə-
si azuqəsi ilə nəfəsliyi olan 
şüşə qaba yerləşdirir. İl ta-
mam olunca şüşə qabı gətirdir 
və baxır ki, qarışqa il ərzində 
buğda dənəsinin yalnız yarısı-
nı yemişdir. Qarışqaya buğda 
dənəsinin niyə yarısını yedi-
yini sual edən peyğəmbər bu 
mötəbər varlığın  görünməmiş 
mərifət və zəka əlamətləri da-
şıyan cavabı qarşısında heyrət içində qalır: 
“Ey Rəbbimin seçkin qulu! Sənin təklifin-
dən öncə mənim ruzimi şanı uca olan Allah 
(c.c) verirdi. O Allah (c.c) ki, gecə və gün-
düzün bir-birinin ardınca gəlib getməsində, 
ruzi verməsi üçün göylərdən yağmur yağ-
dırmasında, bununla yeri ölümündən sonra 
diriltməsində, küləkləri yönəltməsində ağıl-
la düşünən hər varlıq üçün Onun (Rəbbi-
mizin) hər şeyə qadir olmasını sübut edən 
dəlillər vardır. O Allah (c.c) ki, göylərdə və 
yerdə nə varsa hamısı Onundur. Güldürən 

də Odur, ağladan da. Öldürən də Odur, diril-
dən də. Varlıqları erkək və dişi olaraq yara-
dan da Odur. Mən də bu əzəmətin bənzərsiz 
sahibinə yönələrək səmimi şükran duyğu-
ları ilə mənə ehsan etdiyi bir illik ruzimi 
iştahla zamanına uyğun yeyərdim. Çünki 

Rəbbim məni əsla unutmaz və 
ruzisiz qoymazdı. Fəqət sən 
bu işi öz üzərinə alınca güvənə 
bilmədim, o üzdən də buğda 
dənəsinin yarısını o biri il üçün 
saxlamağa qərar verdim”. 

Kainatdakı hər bir varlıq, 
hər bir zərrə bu şəkildə insan 
övladına Rəbbini ehtişamlı bir 
mərifətlə tanıma və Ona layiq-
li bir qul olma mədəniyyətini 
təbliğ etmə yarışındadır. Lakin 
etiraf etməliyik ki, bu qədər 
sayı-hesabı olmayan dəvət rən-
garəngliyində insan övladının 
qəlbini tam mənada əmin edə-
cək, onu mərifətin əsli ilə tanış 
edəcək kimsə Rəbbini tanıma 
və ona eşqlə bağlanma yarışın-
da Ona vasil olmuş bir Allah 
dostu, peyğəmbər varisi ola 
bilər. Mərifətə nail olma sənə-

tini ümmətə təbliğ edən Abdulqadir Gilani 
həzrətləri bu incə məqamı belə açıqlayır: 

“Övladım! Allah (c.c) qullarının əli ilə 
sənə hər şeyi göndərir. Əgər zərər də gələ-
cəksə yenə onların əli ilə gəlir. Hər şeyi əm-
rində saxlayan, qəlblərə yumşaqlıq verən 
sənin Rəbbindir. Qəlbləri qaraldan da Odur. 
Alan da, verən də, dirildən də, əziz edən də, 
zəlil edən də, xəstə edən də, şəfa verən də, 
doyduran da, ac qoyan da, geydirən də, ür-
yan edən də, ehsan edən də sənin Rəbbin-
dir!”.

Etiraf etməli-
 yik ki, bu qədər

 sayı-hesabı
 olmayan dəvət

 rəngarəngliyində
 insan övladının
qəlbini tam mə-
nada əmin edə-
cək, onu mərifə-
 tin əsli ilə tanış
 edəcək kimsə
 Rəbbini tanıma
 və ona eşqlə

bağlanma yarı-
 şında Ona vasil
 olmuş bir Allah
dostu, peyğəm-
 bər varisi ola

bilər.
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 NECİP FAZILDAN
GƏNCLİYƏ XİTAB

Bir gənclik, bir gənclik, bir gənclik…
“Zaman məndədir və məkan mənə əmanətdir” şüuruna sahib bir gənc-

lik…
Dininin, dilinin, beyninin, elminin, namusunun, evinin, kininin, intiqamının müba-

riz əsgəri olan bir gənclik…
Xalqa deyil, Haqqa inanan, əsil ədaləti Haqdan bilən, buna inanan və əsil hürriyyəti 

Allaha köləlikdə görən bir gənclik…
“Kim var?” deyiləndə sağa-sola baxmadan “mən varam!” cavabını verən, hər fərdi 

“mənim olmadığım yerdə heç kim yoxdur” duyğusuna sahib mübariz ruhlu bir gənc-
lik...

Can daşımaq ləyaqətini, canlar canı uğruna can verməyi özünə minnət biləcək qə-
dər gözü qara və o nisbətdə tədbirli və təmkinli bir gənclik...

Böyük bir mütəsəvvifin bənzətdiyi kimi zülmət qaranlıqda ağ südün içindəki ağ 
tükü fərq edəcək qədər kəskin gözə sahib bir gənclik...

Bu gün cəmiyyətdən üstünə sıçrayan zəhərli təsirləri silkib atan, öz təlim-tərbiyə-
sinə diqqət göstərən, nəfsini qoruya biləcək, bütün nalayiq vasitələrə qarşı dik dura 
biləcək və çətindən çətin olan qəhrəmanlıq dastanına adını yaza biləcək bir gənclik...

Ata-anası, nənə-babası da olsa gəlib-keçmiş nəsillərin yanlışlarını söyləyə biləcək, 
onlara “Siz günəşi pencəyinizin astarında itirmiş marka müsəlmanlarısınız. Gerçək 

müsəlman olsaydınız, bu halların heç biri başınıza gəlməzdi” 
deyəcək və əsil müsəlmanlığın necə olduğunu göstərəcək 

bir gənclik...
Bir sözlə, Allahın kainatı üzü suyu hörmətinə yarat-

dığı sevgilinin aləmləri əba kimi bürüyən ətəyindən 
tutacaq, ondan başqa heç bir dayaq, sığınacaq tanıma-
yan və onun düşmənlərini goreşənlərə layiq bilən bir 
gənclik...

Surda bir gədik açdıq, müqəddəsmi müqəddəs!
Ey alçaq rüzgar, artıq nə yandan əsərsən əs!

Allahın salamı üzərinə olsun!


