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Əziz oxucular!

İnsan yer üzünün ən şərəfli məxluqu və xəlifəsi olma xüsusiyyətlə-
ri ilə seçilir. İnsanlıq keyfiyyətini qoruyub saxlaya bilmək üçün Yara-

danın qoyduğu qanunlar çərçivəsindən kənara çıxmamaq, əmr ediləni 

yerinə yetirmək böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnsan ona verilən ağıl 
nəticəsində yaxşıların yaxşısı da ola bilər, ən rəzil varlıq da.

İnsanın sahib olduğu yüksək mərtəbəni yаlnız Quran əxlaqı ilə əldə 
еdir. Quran əxlaqının hakim olmadığı cəmiyyətlər təhlükəli insanla-

rın idarəsində olmağa məhkumdurlar. Yaşamı canlı bir Quran olan 

həzrət peğəmbər məhz bu səbəblə əshabı insanlıq tarixinin ən yüksək 

mərtəbəsinə çıxardı. Çünki onları Quran əxlaqı ilə tərbiyə etdi.  Qu-

ran əxlaqının hakim olduğu cəmiyyətlərdə şəfqətli, mərhəmətli, xoş-
görüşlü, fədakar, yetkin, yalnız Allahın razılığını düşünərək hərəkət 
edən, Allah üçün sevən fərdlər yetişər. Biz də siz dəyərli oxucuları-

mızın görüşünə Qurаn əхlаqı, pеyğəmbər tərbiyəsi ilə gəldik. Elə bu 

səbəblə UĞUR-un bu sayını YETİŞMİŞ BİR OVUC İNSAN mövzu-

suna  həsr etdik.

Jurnalımızın bu sayında sizlərə yenə də biri-birindən maraqlı möv-

zular təqdim edirik. Jurnalın ilk səhifəsində “YETİŞMİŞ BİR OVUC 

İNSAN” yаzısındа əshabı kiramın gözəl əxlaqından bəhs olunur.  

Jurnalın bir digər səhifələrində “Həyata Hansı Pəncərədən Baxırıq?”, 

“ZAMAN VƏ İNSAN”, “PEYĞƏMBƏR VƏ HİMAYƏ ƏDƏBİ, 
YETİMLƏRİN SADƏCƏ QARINLARI DOYURULMAMALI, 

QƏLBLƏRİ DƏ OXŞANMALI!!” yazılarını oxuyacaqsınız. Jurna-

lımızı oxuduqca görəcəksiniz ki, “SÖZ VƏ ƏMƏLİN VƏHDƏTİ” ni 

bir tutaraq “İSLAM İLƏ DÜZGÜN MÜNASİBƏT” quraraq “DİN-

DAR, YOXSA MÜSƏLMAN? Sualını cavablayırıq. Həmçinin “BU 

GEDİŞ HARAYA?”, “ANA-ATANIN ÖVLADLARINA QARŞI 

VƏZİFƏLƏRİ”, “HƏR ŞEY ONUN ƏLİNDƏDİR”, “GÜNÜMÜZ 

TEXNOLOGIYASI BİR ZAMANLAR HƏYATIMIZDA OLAN BİR 

ÇOX CİHAZI ORTADAN QALDIRIR”, “İNTİHAR”,  “KAİNATIN 

GENİŞLƏNMƏSİ MÖCÜZƏSİ” аdlı məqalələri охuyаcаqsınız. 

Hər sayımızda olduğu kimi bu sayımızda da möhtərəm böyüyü-

müz Osman Nuri Topbaş əfəndi “HAQQ DOSTLARINDAN HİK-

MƏTLƏR Xalid Bağdadi q.s” yazısı ilə görüşünüzə gəlir.  
 Əziz Uğur oxucusu!

2015-ci ili də sizinlə bərabər keçirmək bizlərə böyük sevinc hissi 

yaşatdı. Çıxdığımız  yola sizinlə bərabər davam etməkdən qürur hissi 

duyuruq. Dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirik. 
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Hacı Bəkiroğlu
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Kainatı yoxdan var edən uca Allah, yarat-
dığı  məxluqlar arasında insana ayrı bir 
dəyər vermişdir. Bu səbəblə də insan, 

yaradılmışlar arasında “Əşrəful-məxluqat” yəni ya-
radılmışların ən şərəflisi olaraq bilinir. Uca Allah, 
yaratdığı məxluqların ən şərəflisi olan insanı özünə 
həmsöhbət etmişdir. Qurani Kərimin bir çox ayəsin-
də “Ey insanlar!” deyə başlamaqdadır. İnsana dəyər 
verən uca Allah, bu dünyada hər şeyi onun üçün 
yaratdığı kimi, o biri dünyada da ona cənnəti hazır-
lamışdır. Qurani Kərimdə də cənnətə gedən yolun 
dünyadan keçdiyini söyləmişdir. Uca Allah, insana 
dünyada necə yaşayacağını və cənnəti necə qazana-

cağını da özünə öyrətmiş və bunun üçün kitablar və 
peyğəmbərlər göndərmişdir. Göndərdiyi peyğəmbər-
lərin sonuncusu həzrət Məhəmməd Mustafa (s.ə.s), 
son kitab da Qurani Kərimdir. 

Uca Allahın göndərdiyi son kitab olan Qurani Kə-
rim, Həzrət Məhəmməd Mustafa (s.ə.s) - i insanlara 
ən gözəl nümunə yəni Üsveyi həsənə olaraq təqdim 
etməkdədir. Bəli O, (s.ə.s) uca Allahın insanlar için-
dən seçib yenə insanlara göndərdiyi ən gözəl nü-
munədir.

Həzrət Məhəmməd Mustafa (s.ə.s) insani dəyər-
lərin itdiyi bir zamanda, cahiliyyə cəmiyyətinə 
peyğəmbər olaraq göndərildi. Qısa zamanda bu cə-
miyyəti və cəmiyyəti meydana gətirən fərdləri də-
yişdirdi və onları ən üstün səviyyəyə çıxardı. Bunu 
necə etdi? Necə bacardı? Hz. Peyğəmbər, hər şey-
dən əvvəl insana dəyər verdi. Bütün işi insan yetiş-
dirmək, yetkinləşdirmək və onu kamil hala gətirmək 
oldu. Çünki uca Allah insana dəyər vermiş, ona xitab 
etmiş, onu cənnətə dəvət etmişdi. Sevimli Peyğəm-
bərimiz də uca Allahın dəyər verdiyi insana dəyər 
verərək, onu yetişdirərək, onu yetkinləşdirərək işə 
başladı. Qarşı tərəfə bir sevgi ilə bağlandı və bunun 
qarşılığında da həmin dərəcədə sevgi gördü. 

Mükəmməl bir cəmiyyəti meydana gətirmək üçün 
təhsi çox əhəmiyyət daşıyır. Təhsil kimi əhəmiyyət-
li bir işə Peyğəmbərimiz də “əsri səadət” dövründə 
çox əhəmiyyət vermişdir. Hər səhabəyə ayrı-ayrı səy 
sərf edən Əfəndimiz, hər kəsi bir mövzuda nümunə 
alınacaq hala gətirmişdir. Hz. Peyğəmbər Suffa mək-
təbində əshabına o zülmət qaranlıqdan çıxmanın 
və İlahi sevginin yolunu öyrətdi. İnsanlığı sevməyi 

YETİŞMİŞ
BİR OVUC İNSAN

Uca Allahın göndərdiyi son kitab olan Qurani Kərim, Həzrət Məhəmməd 
Mustafa (s.ə.s) - i insanlara ən gözəl nümunə yəni Üsveyi həsənə olaraq təqdim 
etməkdədir. Bəli O, (s.ə.s) uca Allahın insanlar içindən seçib yenə insanlara 
göndərdiyi ən gözəl nümunədir.
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öyrətdi. O məktəbdə sədaqətin simvolu hz. Əbu 
Bəkr, ədalətin simvolu hz. Ömər, həya abidəsi hz. 
Osman, elm şəhərinin qapısı hz. Əli yetişdi. Həm-
çinin Əbu Hüreyrə, Səlman Farsi, Bilal Həbəşi, 
Ammar bin Yasir kimi ata-anamız sənə fəda olsun 
ya Rəsulallah deyən daha bir neçə səhabə bu mək-
təbin yetirmələridir. 

Hz. Peyğəmbər və onun yetişdirmiş olduğu in-
sanlar, Allahın özlərindən nə gözlədiyinin 
çox yaxşı fərqində idilər. Davamlı ola-
raq daha yaxşı hala gəlmək istəyir-
dilər. Kamil bir imana sahib olub, 
kamil bir insan olmaq onların ən 
böyük idealı idi. Allah Elçisi on-
ları çox yaxşı yetişdirirdi. Təh-
sil üsulunun izah edildiyi ayə-
də də ifadə edildiyi kimi onla-
ra Kitabı və hikməti öyrədirdi.

 Kitab onlar üçün hər şeyin 
üstündə idi. Davamlı Quran 
oxuyurdular. Xüsusilə kimsə-
nin olmadığı məkanlarda Qu-
ranı tərtil üzrə düşünə düşünə 
oxuyurdular. Çünki Allah onlara 
bu Kitabın düşünülmədən layiqi ilə 
aydın ola bilməyəcəyini Hz. Peyğəm-
bərlə öyrətmişdi. 

Hz. Peyğəmbər səhabələrini yetişdirərkən əş-
yanın həqiqətlərini və incəliklərini bilmələri üçün 
onların “hikmət”ə ehtiyacları olacağını bilirdi. Elə 
buna görə, Allahın özünə vermiş olduğunu onlar-
dan əsirgəmirdi. Çünki o bilirdi ki, hikmətsiz bir 

elm, quru məlumatdan başqa bir şey deyil. Hikmət 
isə, əşyanın iç üzünü bilmək və görəməkdir. 

 O, səhabələrini yetişdirərkən bir qüsur görsə, 
həmin  məclisdə adama xüsusi deyil, ümumiyyətlə 
söyləyərdi. Beləcə hər kəs qırılmadan ondan özünə 
bir pay çıxarardı.

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki; Peyğəmbər 
Əfəndimiz, yer üzünün ən vəhşi və bədəvi bir 

cəmiyyətini yer üzünün ən mədəni cə-
miyyətinə necə çevirdi isə bizlər də 

buna çalışmalıyıq. Çünki zamanı-

mızda çox böyük əksikliklər var. 

Bunun üçün də səhabələri necə 
yetişdiyinə baxmamızda fayda 

var. Mədinədə nə bir univer-

sitet nə də bir məktəb var idi. 

Ancaq Mədinənin hər küçə-
sini, bazarını, mədəniyyət və 
təhsil mərkəzinə çevirmişdi. 

Demək ki, Səhabələrin həyatını 

yenidən oxumalıyıq. Oxumalıyıq 

çünki, dünyamızın onlar kimi ye-

tişmiş insanlara ehtiyacı var. Oxuma-

lıyıq çünki, bəzi istedadı olan gəncləri-
mizi doğru yönə yönləndirmək lazımdır. Onlar 

yetişmiş insanlar idi.  Onların həyatları bizin üçün 

bir mayak olmalıdır. O mayakın işıqlandırdığı yol-

dan yerisək heç zaman fəlakətə düşmərik.

Mükəm-
məl bir cəmiyyəti 

meydana gətirmək üçün 
təhsi çox əhəmiyyət daşıyır. 

Təhsil kimi əhəmiyyətli bir işə 
Peyğəmbərimiz də “əsri səadət” 

dövründə çox əhəmiyyət vermişdir. 
Hər səhabəyə ayrı-ayrı səy sərf edən 
Əfəndimiz, hər kəsi bir mövzuda 
nümunə alınacaq hala gətirmişdir. 
Hz. Peyğəmbər Suffa məktəbində 
əshabına o zülmət qaramlıqdan 

çıxmanın və İlahi sevginin 
yolunu öyrətdi. İnsanlığı 

sevməyi öyrətdi.

noyabr- dekabr 2015

 Kitab onlar üçün hər şeyin üstündə idi. Da-
vamlı Quran oxuyurdular. Xüsusilə kimsənin 
olmadığı məkanlarda Quranı tərtil üzrə dü-
şünə düşünə oxuyurdular. Çünki Allah onlara 
bu Kitabın düşünülmədən layiqi ilə aydın ola 
bilməyəcəyini Hz. Peyğəmbərlə öyrətmişdi. 
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K
önlü rahat, qəlbi aram tapmış, Allahdan 

razı və Allahın da özündən razı olduğu, 

Quran ifadəsi ilə “müttəqilər” Allaha 

Allahın istədiyi kimi qulluq edən insanlardır.

Qurani-Kərimin ilk ayələrində “O, müttəqilər 
üçün bir hidayət rəhbəridir” ifadəsi keçir. Bu ilahi 

bəyandan anlayırıq ki, Quranın bir möminə rəhbər 
ola bilməsi üçün onun Allahı lazımi şəkildə sev-

məsi və Onun əzəmətindən qorxması lazımdır.

Müsəlmanın daxili gözəlliyi, ruh saflığı və diri-

liyi üzünə sirayət edər.
Bəs Allahın razı olduğu bir müsəlmanda bu ülvi 

lətafət haradan qaynaqlanır?

İlk növbədə müsəlmanın gündəlik qulluq və-
zifələrinə necə və nə şəkildə başlayacağına baxaq:

Müsəlman sabahkı günün qayğısından uzaq və 
içində olduğu anı Rəbbinə daha itaətkar keçirə 
biləcəyinin dərdində olmalıdır.

Gələcək qayğısı, ruzi qayğısı, məqam və mövqe 

qayğısı onu sonsuz bir ehtirasın içinə salar.

Müsəlmanın həyatının hər anı “yaxşılıq mərkəz-

li” və “yaxşı niyyət” təməlində formalaşmalıdır. 

Müsəlman hər kəsə və hər şeyə qarşı bir “fədakar-

lıq” hissi içində olduqca itirəcəyi şeylər yalnız və 
yalnız dünyəvi mənfəətlər olacaqdır.

Bir günün ən bərəkətli zamanı səhər vaxtlarıdır. 

Ruzi o zaman paylanır. Qismətlər o zaman bölü-

nür. Müsəlman qəlbi və bədəni diri olan insandır. 

Səhər vaxtları Rəbbi ilə birbaşa qalmağı bacaran 

bir müsəlman əlbəttə ki, özünə ayrılan ruzini də 
alacaqdır. Və o zaman kəsiyinə aid olan təravətə 
sahib olacaqdır.

Səhər vaxtları müsəlman üçün bir dəyərləndir-

mə zamanıdır. Dünənin hesabatı və o günün daha 

keyfiyyətli keçməsi üçün görüləcək işlərin plan-

landığı andır. İlk növbədə Rəbbi ilə tənha bir za-

manda və sadəcə aciz bir qul olaraq baş-başa qa-

laraq sarsılmaz bir bağ qurar. Yaradan ilə öz mera-

cını yaşayar. Bir mənada mənəviyyatına sarılıb o 

gün yaşayacağı hər cür mənfi və müsbət hadisələrə 
ilahi hökmün təcəllisi kimi baxar.

Səhər vaxtını əldən vermədən günə başlayan 

mömin qənaətkardır və ruhu dincdir. Bəla gəldik-

də özündən görər, nemət gəlsə Rəbbinin ikramı 

HƏYATA HANSI 
PƏNCƏRƏDƏN BAXIRIQ?

noyabr- dekabr 2015

 Salih Zeki MERİÇ
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olaraq qarşılayar. Dan yeri yeni-yeni sökülməyə 
başlarkən, bir çox insan hələ yuxudan oyanmamış-
kən müsəlman həm bədəni, həm də ruhi yöndən 

təravətə qovuşmuş və gündəlik işlərində müəyyən 

məsafə qət etmişdir. Erkən durmağın bərəkətini 

hələ günün ilk saatlarında görməyə başlayacaqdır.

Səhər Rəbbi ilə rabitədə olan qul işinə gedərkən 

böyük bir səbir və təmkin içində olar, iş atmosfe-

rində ətrafındakılara müsbət enerji yayar. Çünki 

bütün hadisələrə baxdığı pəncərə Allah ilə qurdu-

ğu əlaqənin gərəyinə görə olacaqdır. 

Əgər bir insana yaxşılıq edərsə onu Allah rizası 

üçün edər. Ya da işinin haqqını verməli olduğunu 

yenə Allahın ondan istədiyi bir iş əxlaqı gərəyi 

edər.
İş otağını Rəbbinin istədiyi şəkildə dizayn edər. 

Allahın razı olduğu və olmadığı işləri ayırd etmək-

də fərasət sahibi olar. Fərz olan gündəlik ibadətləri 
yerinə yetirərkən heç bir zaman işindəki mövqeyi 

və ya qazancı onun üçün qulluqdan üstün olmaz. 

O, ən yüksək rütbənin Allaha qulluq olduğunu hər 
dəfə hüzura durduqda anlayar. Azan səsi eşitdikcə 
rahatlanar, dəstəmaz suyu ilə bədəninə bulaşan gü-

nah kirləri təmizlənər.
Bir qardaşına təbəssümü sədəqə bilər və qarda-

şı üçün etdiyi bir duanın Haqq qatında geri çev-

rilmədiyini bilərək daima möminlərin yaxşılığını 
istəyər.

Müsəlman işindən çıxdıqda o günün hesabatı-

nı apararaq həmin gün gördüyü işinin haqqını ve-

rib-vermədiyini düşünərək özünü sorğuya çəkər.
Evində onu gözləyən yoldaşının və uşaqlarının 

da öz üzərində haqlarının olduğunu bilər və onlara 

şəfqət göstərməyin özünə verilən ilahi bir lütf ol-

duğunu bilər.
Evinin cənnət guşəsi olması üçün rolunun nədən 

ibarət olduğunu bilərək ailə məfhumuna ona görə 
qiymət verər.

Müsəlman gecəni bir fürsət bilər və daxili rahat-

lığını təmin etmək üçün gecənin ehyasında həssas 

davranar. Vaxtında yatıb həm bədəninin haqqını 

verər, həm də gecə Rəbbinə qovuşmağın həyəca-

nını yaşayar.

Gecələr mömin üçün Allahın bəxş etdiyi fürsət 
anlarıdır. Hər cür keşməkeşdən uzaq, daxili aləmi-

ni dinləmə və təkrar hesabatını aparmaq üçün ən 

gözəl zamanlardır.

Hər kəsin dərin yuxuda olduğu bir zamanda 

yuxudan fədakarlıq edərək Rəbbin hüzuruna dur-

maq necə də gözəl duyğudur. Bunu bacara biləcək 

bir imana sahib olan möminin həyatı daha bərəkət-
li və daha faydalı olar.

Allahın zikrini qəlbinə nəqş etmiş və qəlbi, ağlı 
və dili ilahi tərənnüm içində olan bir mömin əlbət-
tə ki, mənəvi olaraq sağlam mömindir.

Xülasə, günə Allah ilə başlayan mömin günü-

nü Allah ilə yaşayacaqdır və gecəsində Allah üçün 

fədakarlıq edən mömin sabahkı gününü də Allah 

üçün yaşayar. 

Gələcək qayğısı, ruzi qayğısı, məqam və mövqe qayğısı onu sonsuz bir ehtirasın içinə 
salar.Müsəlmanın həyatının hər anı “yaxşılıq mərkəzli” və “yaxşı niyyət” təməlində for-
malaşmalıdır. Müsəlman hər kəsə və hər şeyə qarşı bir “fədakarlıq” hissi içində olduqca 
itirəcəyi şeylər yalnız və yalnız dünyəvi mənfəətlər olacaqdır.
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Z
aman, Əbədi olan Allahın fani olan məx-

luqatı var edib yaşatdığı dövr və zamanın 

ümumi adıdır. Zamanın içində var olmağa 

həyat, həyatda bizə ayrılan müddətə isə ömür deyilir.

Zaman məfhumu izafidir. Bəziləri üçün çox qısa 

bəziləri üçün isə çox uzundur. Quranda axirətin bir 

gününün Allah qatında bizim hesabımızla min illik 

bir müddət olduğu, bir başqa ayədə isə əlli min illik 

bir gün olduğu bildirilir.

Zaman, davamlı axış halında olan şey-

lərdəndir. Zaman Allahın biz qullarına 

bir lütfü və əmanətidir. Uzun ömürlü 

olana, Allah zaman baxımından çox 

bəxş etmişdir. Az yaşayana da az 

bəxş etmişdir. Cavan yaşda ölən 

bir şəxs üçün, günahı nədir? Al-

lah nəyə görə cavan yaşda canını 

aldı deyilməz. Qarşılıqsız yaxşılıq 

edənə mənə nəyə görə az verdin de-

yilə bilməyəcəyi kimi. Biz bunu bil-

məliyik; yaşanan hər anın, alınan hər 
nəfəsin veriləcək bir hesabı vardır. Hər 
zaman özümüzü hesaba çəkməliyik. Yaşadığı-
mız həyat dolumu keçir, boşmu keçir? Keçirdiyimiz 

günlərin hesabını asan bir şəkildə verə biləcəyikmi?

Zaman elə bir şeydir ki, axışı durdurulmaz, keçmişi 
təlafi edilməz. Bir neçə dəqiqə ərzində milyonlar qa-

zanıla bilir, ancaq bu milyonlarla, keçən zamanı geri 

qaytarmaq mümkün deyil. Həyatda bacarıqlı olanlar 

zamanı yaxşı istifadə edənlərdir. Zamana hökm edən-

lər həyata hökm edər, həyata hökm edənlər isə dünya-

ya hökm edərlər və tarixdə iz buraxarlar. 

İbn Abbas (r.a) - dan  rəvayət edildiyinə görə, Rə-
sulullah (s.ə.s) belə buyurur:

 “İki nemət vardır ki, insanların çoxu bu nemətlə-
ri istifadə etməkdə aldanmışdır: Səhhət və boş vaxt” 

(Buxari, Riqaq, 1). İman Şafei də belə deyir: “Zaman 

qılınc kimidir, əyər siz onu kəsməzsəniz o, sizi kəsər”.

İnsanlar, cavanlıqlarında pul qazanmaq üçün sağ-
lıqlarını, qocalıqlarında isə sağlamlıqlarını qazan-

maq üçün pullarını xərcləyirlər. Nəticədə isə 
pərişanlıq, peşmanlıq və hüznlə nəticələ-

nir. Buna görə də, zaman bu zamandır 

an bu andır. Çünki keçən zaman israf 

edilmişdir təlafisi yoxdur. Təkəsür 

surəsində Allah təala belə buyurur:

 “Sonra o gün (qiyamət günü) 

bütün nemətlərdən mütləq hesaba 

çəkiləcəksiniz” 

Plansız günlük həyat, TV və inter-

netin düzənsiz istifadə edilməsi, son 

zamanların zaman öldürən silahlarıdır. 

Zamanını öldürən həyatının bir qismini 

də öldürdüyünü bilməlidir. Əslində boş keçən 

zamanımız yoxdur. Hər anımızı faydalı və faydasız 

bir çox işlərlə keçiririk. Ömür bir şəkildə su kimi axır 

və keçən zaman ömür sərmayəsindən xərclənir. Boş 
keçən zamanlar bir gün bizi dərin peşmanlığa qərq 

edəcək və peşmanlıq çuxuruna itəcəkdir.

Bütün bunların nəticəsi olaraq uca Allahın biz-

lərə verdiyi nemətlər içərisində ən böyük neməti ZA-

MANdır. İnsan ömrünün əsasını təşkil edənzamandır.   

ZAMAN VƏ İNSAN
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Şirxan Çobanov
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ugurjurnali@mail.ru

                     ƏHMƏD GƏLDİ

   Cahana xilqətiylə aləmə rəhmət gəldi 

   Xar edib zəlaləti, haqq ilə vəhdət gəldi

   Möhtəşəm mənzərə vardır, boyanıb nura cahan 

   Çünki bayramdı, bu gün dünyaya  Əhməd gəldi.

   Zəfəriylə dünyada  haqq dinə şöhrət gəldi

   Həqiqət aşkar oldu, babilə möhnət gəldi.

   Titrədib ləşkəri şərri, məzluma dəstək olan,

   Əhli haqq bayram edir ki, haqq qüdrət gəldi.

                    

   Səadət elçisidir, bizlərə nemət gəldi,

   Kamil insanlıq üçün, dünyaya ibrət gəldi,

   Necə bilsin bu kəsin qədrini qəflətdə olan?

   Xudanın lütfü olan əşrəfi-xilqət gəldi.
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Buna görə də insan yaşadığı və xərclədiyi zaman-

dan ötəri hesaba çəkiləcəkdir. Keçən hər dəqiqə və 
saniyə insanın ömrünü azaldır, əcəlini yaxınlaşdırır. 
Ümumda isə insanlar boş keçən zamanı özü üçün 

qazanc zənn edir. Gerçək budur ki, insanın ən qiy-

mətli sərmayəsi olan ömür, keçən hər saniyə ilə 
birlikdə yox olan bir xəzinədir. Bu dəyərli xəzinəni 

ən gözəl şəkildə dəyərləndirmək üçün ölçülərimiz 

Allahın rızasına uyğun bir şəkildə həssas olmalı və 
zaman sərmayəsini ən yaxşı və faydalı bir şəkildə 
dəyərləndirmək üçün, gücümüzün yetdiyi qədər da-

vamlı çalışmaq məcburiyyətindəyik. Həyatımızda 

bir çox şeyi təlafi edib, yenidən mal-dövlət sahibi 

ola bilərik. Amma boşa gedən zamanımızı heç biz 

zaman geri qaytara bilmərik. İnsanları doğru-düz-

gün bir həyat yaşamaqdan uzaq tutan şey zaman 

yoxluğu deyil, zaman israfıdır. Zamanın az olma-

sından şikayət edənlər, zamanın haqqını verərək 

dəyərləndirə bilməyənlərdir.

Hər sabah oyandığımızda dəftərimiz 24 saatla 

doldurulur. Əslində ilk anda düşündüyümüzdə çox 

uzun bir zamandır. Bu 24 saat hal dili ilə bizlərə 
deyir ki: “Ey Adəm oğlu! Mən yeni bir günəm və 
sənin etdiklərinə şahidlik edəcəm. O zaman məni 

yaxşı dəyərləndir. Çünki qiyamət gününə qədər bir 

daha geri gəlməyəcəyəm”. 

Zaman, insanlar arasında seçkilik etməyən bir 

fabrika sahibidir. Yeni bir günə başlayarkən hər kəs 

eyni saat və dəqiqələrə sahibdir. Məsələn, zənginlər 
pul ilə daha çox saat və dəqiqə satın ala bilməzlər. 
Eyni zamanda elm adamları da yeni dəqiqələr icad 

edə bilməzlər. Və ya sabah istifadə etmək üçün keç-

miş günlərini toplaya bilməzlər. Ama yenə də za-

man çox ədalətli və bağışlayıcıdır. Keçmişdə zama-

nımızı nə qədər boşa keçirsəkdə, yenə də boyük bir 

sabaha sahibik.

Şahin Bəndə
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Bu bir həqiqətdir ki, güclülərin zəif və kim-
səsizləri əzdiyi kapitalist dünyada yaşayı-
rıq. Rəhmət və mərhəmət duyğularının ye-

rini daha çox zəngin olma və güclü olma duyğuları 
əvəz etmişdir. Haqsızlıqlar haqlılıq kimi görünməyə 
başladı. Əlbəttə bu haqsızlığa ən çox məruz qalan-
ların başında, arxa-dayağı olmayan yetim və kimsə-
sizlər gəlir. Heç şübhəsiz ki, İslam dini hər zaman 

məzlumun və kimsəsizlərin yanında olmuşdur. Bunu 
Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) həyatında və tətbiqatlarında 
aydın şəkildə görə bilirik. Yeri gəlmişkən onu da ifa-
də edək ki, Hz. Peyğəmbər özü də  hələ anasından 
doğulmadan yetim qalmış və heç bir zaman yetim ol-
duğuna görə kədərlənməmişdir.

Hz. Peyğəmbərin həyatı bəşəri 
münasibətləri tənzimləmə baxımın-
dan hər kəsə nümunədir. Onun ata-
lığı, yetimliyi, idarəçiliyi, kasıblığı 
və zənginliyi hər bir müsəlman üçün 
əvəzolunmaz nümunəvilik təşkil 
edir. O bizə canlılara, bitkilərə, in-
sanlara qarşı necə rəftar edəcəyimi-
zi də öyrədir. Yetimlərə qarşı xüsusi 
məhəbbət bəsləyir və onlara qarşı 
hər kəsin şəfqətli olmasını qətiyyət-
lə tövsiyə edir. Onun yetimləri hi-
mayə edənlərin cənnətdəki məqamından danışması, 
necə şəfqət abidəsi olduğunu isbat etməyə bəs edir: 
“Mən və yetimi qoruyan (himayə edən) Cənnətdə 
beləyik”-deyir, sonra iki barmağını yan-yana gətirir 
və yetimi qoruyana nə qədər yaxın olduğunu göstərir. 
(Buxari).Sanki Allah Rəsulu “Yetimi qoruyub arxa 
çıxan və onu himayə edənlə mənim arama Cənnətdə 

kimsə girə bilməz” deyirdi. O həyat yolunu “Əsla  ye-
timi zəif görüb haqqını yemə, xor baxıb incitmə! (Bir 
şey) istəyənlə kobud rəftar etmə, onu danlama!”(Du-
ha, 93/9-10)ayəsi ilə  nurlandırmış və bizə də belə 
davranmağımızı tövsiyə etmişdir.
İslam dini qətiyyətlə yetim haqqını qəsb etməyi 

və yeməyi qadağan edir. Qurani-Kərim yetim malı 
yeyənlərin qarınlarına od doldurduğunu bildirir. 

(Nisa,10). Gördüyümüz kimi yetimin malını müxtəlif 
bəhanələr ilə yeməyə çalışanlar və onların mallarını 
tələf etmək istəyənlər əslində yetimlərdən əvvəl özlə-
rini tələf edirlər. Odur ki, əvvəla müsəlmanlara, sonra 
da bütün dünya insanlarına yaraşan yetimin haqlarına 
riayət etmək, onlara bu dünyada kimsəsiz olduqları-

nı hiss etdirməməkdir. Çünki yetim-
lik hər kəsin başına gələ biləcək bir 
hadisədir. Bilinməlidir ki, rəhm et-
məyənə mərhəmət edilmir.
İslam dini yetimlərin haqqına o 

qədər əhəmiyyət vermişdir ki, hətta 
Hz. Peyğəmbərin əshabələri yetim-
lərlə eyni məclisdə olmaqdan çəkin-
məyə və onlardan uzaq gəzməyə baş-
lamışdılar. Səbəb, fərqində olmadan 
onların haqqına girmə qorxusu idi. 
Bu vəziyyət Hz. Peyğəmbərə çatanda 

Uca Allah bu ayəni nazil etdi: (Ya Rəsulum!)Səndən 
yetimlər haqqında sual edənlərə söylə: “Onlar üçün 
(onların malını qorumaq və güzəranlarını) yaxşılaş-
dırmaq xeyirlidir (nəcib əməldir). Əgər onlarla birlik-
də yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır”. Allah 
islah (yaxşılıq) edənləri də, fəsad salanları da tanıyır.” 
(Bəqərə,220). Nahaq yerə yetimin malını yeyənlərin 
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Rüfət ŞİRİNOV 

PEYĞƏMBƏR VƏ HİMAYƏ ƏDƏBİ

İslam dini qətiyyətlə yetim haqqını qəsb etməyi və yeməyi qadağan edir. Qura-
ni-Kərim yetim malı yeyənlərin qarınlarına od doldurduğunu bildirir. (Nisa,10). Gör-
düyümüz kimi yetimin malını müxtəlif bəhanələr ilə yeməyə çalışanlar və onların 
mallarını tələf etmək istəyənlər əslində yetimlərdən əvvəl özlərini tələf edirlər. Odur 
ki, əvvəla müsəlmanlara, sonra da bütün dünya insanlarına yaraşan yetimin haqları-
na riayət etmək, onlara bu dünyada kimsəsiz olduqlarını hiss etdirməməkdir. Çünki 
yetimlik hər kəsin başına gələ biləcək bir hadisədir. Bilinməlidir ki, rəhm etməyənə 
mərhəmət edilmir.
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həlak olacağını hər fürsətdə ifadə edən şanlı peyəm-

bərimiz onlardan uzaqlaşmaq yox, əksinə onları hi-

mayə etməyimizi tövsiyə edir. Bir hədisində bizlərə 
belə deyir:“Müsəlmanlara  görə  ən  xeyirli  ev(ailə),  
içində  yetimə  yaxşılıq  edilən, ən  şərli  ev  isə  ye-

timə  yamanlıq  edilən  evdir”.(İbn Macə)
Yetimlərin əfəndisi və himayəçisi olan Hz. Peyğəm-

bərin yetimlərə qarşı necə münasibət bəsləyəcəyimi-

zi, Ənəs ibn Malikə qarşı göstərdiyi davranışlarında 

müşahidə edirik. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) yetim Maliki 

himayəsinə almış onun  təlim-tərbiyəsi ilə yaxından 

maraqlanmışdır. Ənəs ibn Malik Peyğəmbərə (s.ə.s) 

on il xidmət etdiyini, Onun da özünə şəfqət və mər-
həmətlə müamilə etdiyini, bir dəfə belə azarlamadığı-
nı söyləmişdir. (Buxari) Bəli, budur şəfqət, mərhəmət 
və uşağı tərbiyələndirmək. Hər gün onlarla günahsız 

uşağın qətl edildiyi dünyanın bu şəfqətə, mərhəmətə 
ehtiyacı var.

Kimsəsizin kimsəsi olmaq insanlarda insanlıq 

duyğularını canlı tutan xüsusdur. Bir  nəfər   Rəsu-

li-əkrəmə  öz  qəlbinin  bərkliyini (qatılığını)  şikayət   
etdikdə  Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurdu: “Qəl-
binin riqqətə gəlməsini istəyirsənsə yetimin  başına  

sığal  çək, fəqiri  yedizdir”. (Əhməd ibn Hənbəl)
Hz. Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilmədən öncə 

də hər zaman yetimlərin və kimsəsizlərin yanında 

olmuşdur. İslam tarixinə “Hilful-fudul” adı ilə həkk 

olmuş ədaləti bərqərar etmə qurumunda yer alması 

və buna görə çox şərəf duyması onun həyata baxı-

şının göstəricisidir. Həmçinin Həbəşistana edilən ilk 

hicrət əsnasında Cəfər ibn Əbi Talibin bölgənin kralı 

Nəcaşinin hüzurunda İslam və Müsəlmanları müdafiə 
etmək məqsədi ilə etdiyi çıxışında da onun hər zaman 

yetim və himayəsizlərin müdafiəçisi olduğu nəzərə 
çarpır. Cəfər ibn Əbi Talib nitqində cahiliyyə döv-

ründə güclülərin zəifləri əzdiyini, ancaq Hz. Peyğəm-

bərin həmişə gücsüzlərin yanında olduğunu, onların 

haqq və hüquqlarını müdafiə etdiyini və qətiyyətlə 
yetim malını yeməyi qadağan etdiyini bildirmişdir.

Gəlin hamılıqla dünyaya Hz. Peyğəmbərin yetim 

və kimsəsizlərə qarşı göstərdiyi şəfqət və məhəbbəti 
hayqıraq. Qoy dünya bir daha peyğəmbər rəhmətinə 
şahid olsun.

Yetimlərə dost, Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s) qonşu olma 

təmənnaları ilə...
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Bu cəmi aləmi şərdən, xətadan,
Dərddən, fəlakətdən qoru, ya Allah!
İnsanın qəlbini cindən, şeytandan,
İblisə xidmətdən qoru, ya Allah!

Zərrədən yaradıb kövrək insanı,
Ruha məkan etdin, gəzir dünyan,
Cismində zor tapıb gücü olanı,
Bir bədxah niyyətdən qoru, ya Allah!

Qoru, ya Allah!

Mərd olsun zalımın zülmün görəndə,
Təmkinin qorusun haqqı biləndə.
Qazanıb, mülk tutub,üstün gedəndə,
Kasıba ikrahdan qoru, ya Allah!

İman gətirəni, inam olanı,
Ədalət biləni, haqqı qananı,
Əxlaq keşiyində imam duranı,
Məkirli xislətdən qoru, ya Allah!

Ömür əmanətdir, əməlim karım,
Ədəbim qalxanım, Sən xilaskarım!
İblisin, xəbisin, həm tamahkarın
Nəfsini fürsətdən qoru, ya Allah!

                 Sahib Dadaşov
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Fuad QULUYEV

YETİMLƏRİN SADƏCƏ
 QARINLARI DOYURULMAMALI, 

QƏLBLƏRİ DƏ OXŞANMALI !!

İnsanların haqq və hüquqları məsələ-
si üzərində dinimiz o qədər etina ilə 
durmuşdur ki, bir haqqın o haqqı əlində 

tutan sahibinə aid olduğunu, haqsız yerə bu 
haqqın onun əlindən alına bilməyəcəyini, haqsı-
zlıq olduğu təqdirdə günahkarların həm bu 
dünyada, həm də axirətdə cəzaya məruz qala-
cağını qətiyyətlə bildirmişdir. Şübhəsiz, hər 
kəsin haqqı müqəddəsdir, ancaq məsələ ata-
anası olmayan, yetimlərin haqqına gələndə İs-
lam hüququ onların haqlarının müdafi əsi üçün 
daha kəskin cizgilər qoyur. Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) ümmətinə yetimlərlə, onların həm maddi, 
həm də mənəvi qayğıları ilə nə cür məşğul olun-
masını təfərrüatı ilə təlqin etmişdir. Qeyd edək 
ki, Allahın Elçisi (s.ə.s) özü də yetim olaraq 
dünyaya göz açmış və bu duyğuları iliklərinə 
qədər hiss edərək yaşamış, bir çox əziyyət və 
çətinliklər içərisində  böyümüşdür.

Yetimliyin nə olduğunu çox gözəl bilən Hz. 
Məhəmməd (s.ə.s) yetimləri qoruyan, onların 
ehtiyaclarını görən, sıxıntılarını həll edən kəsləri 
cənnətlə müjdələmişdir.“Kim müsəlmanların 
arasında olan bir yetimi yedirib-içirmək üçün 
evinə apararsa əfv edilməyəcək günah (şirk) 
işləmədiyi təqdirdə Uca Allah onu mütləq cən-
nətə qoyar”. (Tirmizi, Birr, 14, no 1918),  “Kim 
üç yetimi qorumasına alarsa, bütün ehtiyaclarını 
qarşılayarsa sanki ömür boyu gecəsini namaz-
la, gündüzünü orucla keçirmiş və Allah yolunda 
cihad etmiş kimi olar. Mən və o (iki barmağını 
göstərərək) cənnətdə bu cür qardaş kimi olarıq”. 
(İbn Macə, Ədəb, 6)

Peyğəmbərimizin bunun kimi çox sayda 
hədislərini qeyd etmək mümkündür, ancaq 
burada diqqət edilməsi vacib sayılan məqam-
lardan biri də, məhz yetimlərin sadəcə mad-
di ehtiyacını qarşılamaq deyil, onların mənəvi 
təlim-tərbiyəsinə daha çox əhəmiyyət verərək 
saleh bir insan kimi formalaşmasını təmin et-

 Hər bir cəhəti ilə bizə nümunə olan 
Peyğəmbərimiz, ailəsində qoruyub hi-
mayə edərək yüksək əxlaqi keyfi yyətlər 
qazandırdığı Ənəsin (r.ə) timsalında 
bir yetim uşağa nə cür rəftar edilməsini 
göstərmişdir. 

Ata-ana qayğısından məhrum qalan 
bir  yetimin qarnının doyurulması ilə 
yanaşı ona ata-ananın yoxluğunu hiss et-
dirməyəcək dərəcədə mərhəmət göstərərək 
təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olaraq həyata 
hazırlamaq da şərtdir.
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məkdir.  Hz. Məhəmməd (s.ə.s) on ilə yaxın bir 
müddətdə yanında xidmətçilik edən Hz. Ənəs bin 
Maliki (r.ə) bir yetim olaraq qorumasına almışdı. 
Ənəs atası ölmüş yetim bir uşaq idi. Atası Malik 
bin Nadr, İslamın Mədinədə yayıldığı ilk gün-
lərdə xanımı Ümmü Süleymin müsəlman olması-
na əsəbiləşərək Şama getmiş və hicrətdən əvvəl 
orada ölmüşdü. Ümmü Süleym daha sonra Əbu 
Talha əl-Ənsari ilə evlənmişdi. Peyğəmbərimiz 
Mədinəyə gəldiyi zaman onun qulluğunda dura-
caq kimsə yox idi. Anası və ya ögey atası kiçik 
Ənəsi Peyğəmbərimizin əmrinə verdi. Peyğəm-
bərimiz haldan anlayan biri olaraq xidmətçilik 
etdiyi müddətdə onunla çox gözəl rəftar etmiş 
və onu heç vaxt məzəmmət etməmişdir. Hət-

ta hər hansı bir xətasına görə Ənəsə söz deyən 
xanımlarına: “dəyməyin uşağa” deyərək müdax-
ilə edərdi. (Buxari, Vəsayə, 25; Əbu Davud, 
Ədəb, 1) Peyğəmbərimizin (s.ə.s) təlim-tərbiyə 
məsələlərinə, insanlara və xüsusilə də uşaqlara 
qarşı xoş rəftarı və digər bəzi əxlaqi davranışları 
haqqında bir çox bilgi məhz Ənəs (r.ə) sayəsində 
gəlmişdir.

Hər bir cəhəti ilə bizə nümunə olan Peyğəm-
bərimiz, ailəsində qoruyub himayə edərək yüksək 
əxlaqi keyfi yyətlər qazandırdığı Ənəsin (r.ə) tim-
salında bir yetim uşağa nə cür rəftar edilməsini 
göstərmişdir. Ata-ana qayğısından məhrum qa-
lan bir  yetimin qarnının doyurulması ilə yanaşı 
ona ata-ananın yoxluğunu hiss etdirməyəcək 
dərəcədə mərhəmət göstərərək təlim-tərbiyəsi 
ilə məşğul olaraq həyata hazırlamaq da şərtdir. 
Məlum olduğu kimi, həddi-büluğ yaşına çat-
dıqdan sonra yetimlik sona çatar və əgər onların 
“rəşid” olduğu da müşahidə edilərsə onlara aid 
malları özlərinə təslim edilər, əks halda yenə də 

qəyyumunun nəzarətində qalmağa davam edər. 
Odur ki, mənəvi cəhətdən formalaşmayan, əxlaqi 
keyfi yyətləri istənilən səviyyədə olmayan bir 
yetim qəyyumluqdan çıxdıqdan sonra həyatını 
öz başına davam etdirəcəyi zaman müəyyən 
çətinliklərlə üzləşəcək, əlindəki malını-pulunu 
uyğunsuz yerlərə xərcləyərək səfalətə düçar 
olma təhlükəsi ilə qarşılaşacaq. Cəmiyyəti cay-
nağına alan qeyri-əxlaqi ünsürlərin təsirinə 
düşməmək, onlardan lazımı şəkildə qorunmaq 
üçün mütləq iman və əqidə cizgisindən kənara 
çıxılmaması vacib məqamdır. Unutmamaq 
lazımdır ki, az yaşlarında cəmiyyətin kəm bax-
ışlarına tuş gələn, müxtəlif əzab və əziyyətlərə 

məruz qalan, yoxluq və yoxsulluq şəraitində, 
valideyn qayğısından məhrum böyüyərək, ancaq 
saleh insanların düzgün təlim və tərbiyəsi ilə for-
malaşaraq cəmiyyətdə söz sahibi sayıla biləcək 
məqamlara yüksələn necə insanlar olmuşdur. İn-
san yaradılışı etibarilə daima mərhəmətə, xoş söz 
və müamiləyə ehtiyac duyar. Bu ehtiyac düzgün 
qarşılandığı zaman da müsbət enerjiyə çevrilərək 
ətrafa faydalı olmağa başlayar. Əks halda isə 
onda şiddət və aqressiya hakim olar və bu zaman 
da cəmiyyətdə fəsadlar ortaya çıxmağa başlayar. 
Dini-əxlaqi prinsiplər tamamilə insan mərkəzli, 
fərdin və cəmiyyətin fi tnə və fəsadlardan xilas 
olmaqla ülvi dəyərlərə qovuşaraq yaşaması üçün 
təsis edilmişdir. Hər bir inanc sahibi insan birin-
ci növbədə özünü düzgün şəkildə həyata hazır-
lamalı, daha sonra başqalarının, xüsusilə də qa-
yğıya möhtac kimsəsizlərin, yetimlərin hər cür  
ehtiyacını qarşılamaq üçün imkanını səfərbər 
etməlidir.

Yetimliyin nə olduğunu çox gözəl bilən Hz. 
Məhəmməd (s.ə.s) yetimləri qoruyan, onların 
ehtiyaclarını görən, sıxıntılarını həll edən kəslə-
ri cənnətlə müjdələmişdir.“Kim müsəlmanların 
arasında olan bir yetimi yedirib-içirmək üçün 
evinə apararsa əfv edilməyəcək günah (şirk) iş-
ləmədiyi təqdirdə Uca Allah onu mütləq cənnətə 
qoyar”. (Tirmizi, Birr, 14, no 1918),  “Kim üç 
yetimi qorumasına alarsa, bütün ehtiyaclarını 
qarşılayarsa sanki ömür boyu gecəsini namaz-
la, gündüzünü orucla keçirmiş və Allah yolunda 
cihad etmiş kimi olar. Mən və o (iki barmağını 
göstərərək) cənnətdə bu cür qardaş kimi olarıq”. 
(İbn Macə, Ədəb, 6)
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Akif HÜSEYNLİ

İslam dini insan yaranandan bəri mövcuddur. 

Amma insanlar arasında bu haqda müxtə-
lif fi kirlər mövcuddur. Bəzi insanlar elə bil-

ir ki, İslam dini son peyğəmbərlə başlayıb. Bu fi kir 

heç də doğru bir fi kir deyildir. Çünki ilk insan olan 

Adəm (ə.s) həm də İslamın ilk peyğəmbəri olub. 

Qurani-Kərimdə son enən ayə olan Maidə surəsinin 

üçüncü ayəsində:“Sizin üçün din olaraq 

İslamiyyəti bəyəndim”,- buyurulması 

o demək deyil ki, öncə göndərilən 

peyğəmbərlərin dini İslam dini 

deyildi.

 “İslam” – Allahın əm-

rinə təslim olmaq demək-

dir və bütün dinlərin özəyi, 

bütün peyğəmbərlərin 

təbliği də elə bundan ibarət 
olub. Bəzən xalq arasında 

dırnaqarası ziyalılar peyda 

olaraq məlumatı olmadığı hal-

da İslam haqqında fi kirlər bəyan 

etməkdən çəkinmirlər. Bunlar arasında 

“İsa xristianların,  Musa da yəhudilərin peyğəm-

bəridir”,- deyə sözlərinə başlayıb insanlara həqiqi 

dinlə heç əlaqəsi olmayan məsələlərdən bəhs edənlər 
də az deyil. Bir də ki, xalq arasında insanları dindar 

– dinsiz deyə iki yerə ayıran dünyəvi insanlar İslamın 

əmrlərinə sayğıyla yanaşıb əməl etməyə çalışanları 

cəmiyyətdən təcrid etməyə çalışırlar. Halbuki İslam 

insanın ayrılmaz hissəsidir. İnsan ya müsəlman olar 

ya da qeyri-müsəlman. Müsəlman olub İslamın əm-

rlərini əlindən gəldiyi qədər yerinə yetirən kəslər 
mömin, İslamın əmrlərinə riayət etməyənlər isə tən-

bəl və ya günahkar müsəlman sayılır. Yəni insanları 

dindar və qeyri dindar adlandırmaq heç də doğru 

bir ifadə deyildir. Onu dinin içinə daxil etmək və ya 

dindən xaric tutmaq bizim ixtiyarımızda deyildir. Tar-

ixə nəzər saldığımız zaman görürük ki, İslama həqiqi 

mənada bağlananlar istər dövlətçilikdə, 
istərsə də elm sahəsində çox mükəm-

məl nəticələr ortaya qoya biliblər. 
Ona görə də avropa əsrlərdən 

bəri planladığı İslamsız insan 

layihəsini cəmiyyətə qəbul 

etdirməyə çalışır. Bu çalışm-

larından təəssüf ki, müsbət 
nəticə əldə edib.

Gəlin İslama tərəfsiz 

olaraq yanaşaq, nə deyir İs-

lam dini:

Öz rifahı üçün başqa millətləri 
əzib talan eləməyimi?

İnsanları qruplara ayırıb bir-biri ilə 
vuruşdurmağımı?
İnsanları geyiminə, saç-saqqalına baxaraq 

mühakimə etməyimi?

Əlbəttə ki, xeyr!

İslam, müharibə şəraitində belə əsgərlərinə: qoca-

lara, qadınlara, uşaqlara, xəstələrə, ağaclara, heyvan-

lara..., toxunmamağı tapşıran Peyğəmbərin dinidir.

İslam, bir qarışqanı belə incitməmək üçün kənar-

dan baxanda dəli kimi yeridiyini zənn edəcəyimiz Hz. 

DİNDAR, YOXSA 
MÜSƏLMAN?
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Əbubəkrin dinidir.

İslam, hakimiyyəti olduğu torpaqlarda bir qurdun 

bir quzuya zərər verməsindən özünü məsul tutan Hz. 

Ömərin dinidir.

İslam, ədəb və həyası səbəbi ilə nəinki peyğəm-

bərin hətta mələklərin belə həya etdiyi Hz. Osmanın 

dinidir.

İslam, Allah qorxusundan namazdaykən nəinki 

dünyanı, hətta bədənini belə unudub batmış oxun necə 
çıxarıldığından xəbəri olmayan Hz. Əlinin dinidir.

Hazırda İslam və müsəlmanlar üzərində oynanan 

oyunlar əsrlər əvvəldən planlanıb həyata keçirilən 

oyunlardır. İslam və müsəlmanı gözdən salmaq üçün 

keçmiş SSRİ məkanında dini sadəcə dəfn adətlərindən 

ibarət kimi göstərməyə çalışdılar. Elə ona görə də 
sovet dövründə yaşamış bütün müsəlman kimliyi 

daşıyan insanlarımızın düşüncəsində din - mollaların 

və ölülərin dini olaraq qalmışdır. Namaz mollaların və 
qocaların heç bir işə taqəti çatmayan vaxtı gördükləri 
iş olaraq qəbul edilir. Əgər bir gənc və ya orta yaşlı  
biri namaz qılarsa ya molladır ya da ki, “terrorist”. 

Alnını, yəni nəfsini Allahın qarşısında ayaqlar altına 

sərən ixlas sahibi bir insan necə olar ki, günahsız bir 

cana qıysın. Terrorun dini, irqi, milləti və şəxsiyyə-
ti yoxdur. Görün hansı vəziyyətə gəlmişik ki, namaz 

qılan, quran oxuyan və ya başı örtüklü olana utanıla-

caq iş görürmüş kimi  baxılır; zina edən, içki içən, 

qumar oynayan milli, dini ədəb-əxlaqa yaraşmayan 

formada həddən artıq açıq-saçıq geyinərək cəmiyyət 
içərisinə çıxana normal baxılır. Hətta elə vəziyyət 
alınıb ki, İslamdan başqa dini seçib, yaşayıb ölənlərin 

belə İslam adəti ilə basdırılmağına normal baxılır.

Xristian, yəhudi, buddist və sairə din mənsubunun 

qadını başı örtüklü, kişisi saqqallı olarsa müasirlik-

dir, amma müsəlman belə olarsa təhlükəli olur. Belə 
düşüncəsizlik olarmı? Namaz qılmaq qadağandır, 

amma qumar oynamaq lotereya, zina etmək, eşqba-

zlıq, açıq-saçıq gəzmək mədəniyyət? 

Bu fi kirləri həyata keçirənlər isə öləndə İslam dini-

nin mollaları tərəfi ndən İslam adət-ənənəsinə əsasən 

yuyulur və dəfn edilir. Bu qədər təzadlarla üz-üzə 
qalan gənclərimiz müstəqil seçim edərkən 

çətinlik çəkdikləri üçün və eyni zamanda 

cəmiyyət tərəfi ndən də ağır təzyiqlərlə 
üzləşdiyi üçün bəzi radikal fi kirli qru-

plar tərəfi ndən ovlanaraq yetişdirilə, 
dinimiz və vətənimiz üçün təhlükə 
mənbəyinə çevrilə bilirlər. Bu kimi 

halların səbəbkarı İslamdır, yox-

sa İslamın cəmiyyətdə düzgün 

anlaşılmayıb lazımınca qi-

ymətləndirilməmə-
si?

   Hazırda İslam və müsəlmanlar üzərində oynanan oyunlar əsrlər əvvəldən planlanıb həyata 
keçirilən oyunlardır. İslam və müsəlmanı gözdən salmaq üçün keçmiş SSRİ məkanında dini sadəcə 
dəfn adətlərindən ibarət kimi göstərməyə çalışdılar. Elə ona görə də sovet dövründə yaşamış bütün 
müsəlman kimliyi daşıyan insanlarımızın düşüncəsində din - mollaların və ölülərin dini olaraq qa-
lmışdır. Namaz mollaların və qocaların heç bir işə taqəti çatmayan vaxtı gördükləri iş olaraq qəbul 
edilir. Əgər bir gənc və ya orta yaşlı  biri namaz qılarsa ya molladır ya da ki, “terrorist”. Alnını, 
yəni nəfsini Allahın qarşısında ayaqlar altına sərən ixlas sahibi bir insan necə olar ki, günahsız 
bir cana qıysın. Terrorun dini, irqi, milləti və şəxsiyyəti yoxdur. Görün hansı vəziyyətə gəlmişik 
ki, namaz qılan, quran oxuyan və ya başı örtüklü olana utanılacaq iş görürmüş kimi  baxılır; zina 
edən, içki içən, qumar oynayan milli, dini ədəb-əxlaqa yaraşmayan formada həddən artıq açıq-
saçıq geyinərək cəmiyyət içərisinə çıxana normal baxılır. Hətta elə vəziyyət alınıb ki, İslamdan 
başqa dini seçib, yaşayıb ölənlərin belə İslam adəti ilə basdırılmağına normal baxılır.
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Saleh ŞİRİNOV

İslamla münasibətdən söhbət gedərkən “isti-
fadə etmək, yoxsa yaşamaq”deyə bir sual da 
qarşıya çıxır və “islamı yaşamağın” qarşısında 

“istifadə etmək” kimi bir məsələdən danışacaq hala 

gəlmək, böyük bir təhlükədən söhbət gedir deməkdir.

İslamla əlaqənin, münasibətin əlbəttə ki, olmaz-

sa-olmazı yaşamaqdır. Təbi ki, İslam yaşanmaq 

üçün gəlmişdir. İslam Allah-Təalanın insan oğluna 

göndərdiyi ən mükəmməl ölçülər olduğu üçün xal-

isanə iman və bağlılıqla yaşandığı ölçüdə möminin 

“Allaha bağlılıq” əlaməti olacaqdır.

Ona görə də Uca Rəbbimiz din mövzusunda ixlaslı 

olmağımızı israrla istəyərək, hər mömindən Qura-

ni-Kərimində “Dini yalnız Allaha xas qılma”ğı (əz-

Zümər 2) istəməkdədir.

Bununla birlikdə bəs istifadə etmək (yəni sui-isti-

fadə etmək) nədir, dini və ya İslamı?!

İstifadə etmək demək, ən açıq ifadəsiylə insanın 

dini öz nəfsi üçün mənfəət halına gətirməsi deməkdir.

İnsanda belə bir işə meyl olması səbəbilə, Al-

lah-Təala Quranda ixlas xüsusunda ciddi şəkildə bəhs 

etməkdədir. İxlas necə ki, bir qəlb əməli, bir qəlbi 

keyfi yyətdirsə, dini nəfsi mənfəətlər üçün istifadə 
etmək də bir qəlbi sapma və qəlbi təmayüldür. Din 

insanın əməlləri ilə mahiyyət qazansa da, əslində, 
əsas və həqiqi dəyərini qəlbdəki səviyyəsi ilə tapar. 

Rəsulullahın (s.ə.s): “Əməllər niyyətlərə görədir”,- 

deyə buyurduğu hədisi-şərifi  də, edib işlədiyimiz hər 
şeyin keyfi yyət standartını qəlbi bir əməl olan “ni-

yyətə-məqsədə-qayəyə”bağlamaqdadır. Yəni ölçü “o 

işi niyə etdin, məqsədin nə idi?” şəklində olmalıdır.
Allah rizası dinin özüdür, məqsəddir. Geridə qalan 

məqsədlərin hamısı isə dinin istifadə olunmasıdır.
Riya, həm Quranda həm də Hz. Rəsulullahın (s.ə.s) 

hədislərində möminlərin israrla çəkindirildikləri bir 
qəlbi sapmanı ifadə etməkdədir.

Riya, dini bir fəaliyyəti başqası görsün və edənə 
hansısa bir imkan, etibar, mövqe və s. qazandırsın 
hesabıdır, məqsədidir.

Namazı görsün, orucu görsün, infaq, sədəqəni 
görsün və sənə “afərin” desin. Bu nədir? Bu, 
dini bir fəaliyyəti Allaha deyil, başqalarının qi-
ymətləndirməsinə təqdim etmək və əcrini onlardan 
gözləmək deməkdir. İslam buna gizli şirkdeməkdədir. 
Yəni qəlbə nüfuz edən bir inanc sapması.

Məşhur bir hədisi-şərifdə bəhs olunan zəngin, 
alim və şəhidin hesaba çəkilməsi hadisəsi, insanda bu 
sapmanın axirətdəki vəziyyətini ən açıq şəkildə orta-
ya qoymaqdadır. Qısaca desək, hesaba çəkərkən hər 
üçünə də verdiyi nemətlərini xatırladaraq bunun qa-
rşılığında nə etdiyini soruşarkən “sənin üçün etdim” 
cavablarına qarşılıq, Allah-Təala: “Yalan söylədin, 
sənə igid adam desinlər, alim adam desinlər, comərd 
adam desinlər deyə etdin, atın bunları atəşə”,- buyura-
caqdır.

Dünyada etdiyimiz bütün əməllərimizin qəlbi 
səviyyəsinə, qəlb keyfi yyətinə nə qədər həssasiyyət 
göstərilməsi gərəkdiyini anlamaq üçün bu hədisi-şəri-
fi  diqqətli şəkildə oxumalıyıq və diqqətlə düşünməli-
yik.

İSLAM İLƏ 
DÜZGÜN MÜNASİBƏT
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Demək ki, insan nəfsi hesablarına Allah rizası 

maskasını geydirməməlidir. Bu dünyada insanları al-

dada bilər. Amma axirətdə Allahı aldada bilməz. Din 

maskası ilə nəfsi mənfəətinə çalışanlar bu gün old-

uğu kimi, əvvəlki ümmətlərdə də olmuşdur. Quranda 

əhli-kitab alimlərinin Allahın ayələri üzərində məna 

dəyişikliyi etdikləri bildirilməkdədir (ən-Nisa 46, əl-
Maidə 13, 41). Bu ayələrin birində buyurulur ki: “(Ey 

müsəlmanlar!) Onlardan (kitab əhlindən) elə bir dəstə 
də vardır ki, oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz 

deyə, Kitabı oxuyarkən dillərini (qəsdən) əyib 

bükürlər. Halbuki bu, (onların oxuduqları) Kitabdan 

deyildir. Onlar: “Bu, Allah qatındandır!”– deyirlər. 
Halbuki o, heç də Allah qatından deyildir. Onlar bilə-
bilə Allaha qarşı yalan danışırlar”. (Ali-İmran 78)

Bu ayəni təhlil edərkən görürük ki, kitabla əlaqə-
si olan bir qisim insanın, digər insanların “kitabdan 

zənn etmələri” məqsədilə dillərini Kitaba görə əyib 

bükdüyü, lakin Kitabdan olmayan şeyləri söylədiyi; 

“Allah qatındandır” deyə irəli sürdüyü, amma onun 

Allah qatından dediyi şeyin elə olmadığı; hətta bilə-
bilə “Allaha qarşı yalan söylədikləri” anlaşılmaq-

dadır.

“Dini istifadə etmək” hadisəsi də elə budur.

Əvvəlki ümmətlər, istər yəhudilər, istərsə də xris-

tianlar Allahın dininə insan ağlını və insan zövqünü 

müdaxilə etdirmişlərdir. Bir qismi ibadət maskası 

və ya dinlərini müdafi ə maskası altına gizlənmiş 
şəkildə olsa belə zövqlərinə və mənfəətlərinə uyğun-

laşdırılmış bir yəhudilik və xristianlıq meydana 

gətirmişlərdir. Heç bir zaman açıqdan “biz dinimizi 

tərk edirik” demədilər. Yaxşı bir yəhudi və ya xris-

tian olmaq iddiasında oldular. Və bunun üçün ən 

yüksək şəkildə məbədlər belə tikdilər. Həmin bu 

ümmətlər, öz dinlərindən olmayanlarla savaşdılar. 

Lakin özləri də dinlərini zövqlərinə uyğunlaşdırmaq-

da qəbahət görmədilər. Bir-birlərini məmnun edib 

Allahın rizasını qazandıqlarını xəyal etdilər. Dinə öz 

mənfəətlərinə görə şəkil verdilər. Və beləliklə də dini 

istismar edərək öz mənfəətləri üçün çalışmış oldular.

Çox təəssüf ki, bu gün eyni şeyi Quranın üstündə 
də etməyə çalışanlar peyda olub. Din heç vaxt 

kökündən zərər görməz. Dinə şəkil vermək istəyən-

lər ancaq özlərinə və onlara aldanan bədbəxtlərə təsir 

edə bilərlər. Bu duruma düşməmək üçün bilməyimiz 

və son dərəcə diqqət etməyimiz gərəkən parolumuz 

budur: İslam özünə müsəlman axtarır, təmirçi ustası-

na ehtiyac yoxdur. Təslim olmuş insan müsəlmandır. 

Çünki islam təslim olmaqdır. Müsəlman da təslim 

olan insandır. Şübhələrlə yaşayandan müsəlman ol-

maz. İslama təslim olmayanları şeytan özünə təslim 

edər. Öncəkilərin aqibəti də belə olmuşdu.

Ona görə də İslamla əlaqəmizi və münasibətimizi 

Rəbbimizin bizdən istədiyi ixlas və səmimiyyət 
çərçivəsinə yerləşdirməkdən başqa yolumuz yoxdur.

Əvvəlki ümmətlər, istər yəhudilər, istərsə də xristianlar Allahın dininə insan ağlını və insan 
zövqünü müdaxilə etdirmişlərdir. Bir qismi ibadət maskası və ya dinlərini müdafi ə maskası 
altına gizlənmiş şəkildə olsa belə zövqlərinə və mənfəətlərinə uyğunlaşdırılmış bir yəhudi-
lik və xristianlıq meydana gətirmişlərdir. Heç bir zaman açıqdan “biz dinimizi tərk edirik” 
demədilər. Yaxşı bir yəhudi və ya xristian olmaq iddiasında oldular. Və bunun üçün ən yüksək 
şəkildə məbədlər belə tikdilər. Həmin bu ümmətlər, öz dinlərindən olmayanlarla savaşdılar. 
Lakin özləri də dinlərini zövqlərinə uyğunlaşdırmaqda qəbahət görmədilər. Bir-birlərini məm-
nun edib Allahın rizasını qazandıqlarını xəyal etdilər.
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Rüfət ŞİRİNOV

İslam dini vəhdət, birlik, sevgi və sülh dinidir. 
Dini nöqteyi-nəzərdən fərdi yaşantı əhəmiyyət 
kəsb etdiyi qədər, ictimai həyat da önəmlidir. 

Fərdi nizam-intizam ictimai asayiş deməkdir.  Bu 
anlayışa əsasən xoşbəxtlik və gücün yolu insanlar 
arasındakı həmrəylik və birlikdən keçir. İslam dini 
həmrəng olmağa deyil, həmrəy olmağa, yəni eyni 
duyğuları paylaşmağa çağırır.

“Şübhəsiz ki, bütün möminlər qardaşdır” (əl-Hucu-
rat,10)  ayəsinin məqsədi də məhz bu anlayışı təsis et-
məkdir. İslam dinində din qardaşlığı qan qardaşlığın-
dan daha dəyərlidir. Bunun ən gözəl nümunəsi də Hz. 
Peyğəmbərin təsis etdiyi “üxuvvət” (qardaşlıq) müəs-
sisəsidir. Bu anlayış əsasında hər məkkəli bir mədinə-
li ilə qardaş elan edilmiş və bütün mülkləri ikiyə 
bölünərək paylaşılmışdı. Nəticədə həm mənəvi, həm 
də maddi birlik təsis edilərək güclü bir cəmiyyət və 
dövlət qurulmuşdu. İctimai vəhdət məhz bu dövrdə 
kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Hz. Peyğəmbərin 
(s.ə.s) müvəffəq olmasında səhabələr arasında yay-
dığı həmrəylik şüurunun danıl-
maz yeri vardır.

 Bütün dünyəvi sistemlər 
fərdiyyətçilik əsası üzərinə bina 
edilmişkən, İslam“Yaradılanı 
yaradana görə sevmək” əsası 
üzərinə bina edilmişdir. Dünyəvi 
birlik bəzi mənfəətlər üzərinə 
qurulmuşkən, dini birlik isə 

mənəvi dəyərlər üzərinə qurulmuşdur. Məhz buna 
görə də mənəvi qardaşlığın və dostluqların digərlərinə 
görə daha sağlam və real əsaslar üzərinə qurulduğunu 
ifadə etsək yanılmarıq. İslamın həmrəyliyə verdiyi 
əhəmiyyəti anlayan hər bir şəxs  Peyğəmbərimiz-
in (s.ə.s)“Özü üçün istəmədiyini müsəlman qardaşı 
üçün istəyən şəxs kamil mömin ola bilməz”(Buxari, 
İman 7) hədisini daha düzgün anlayar və onun əsasın-
da yaşayar.

Hər fürsətdə birlik və bərabərliyə, qısacası, həm-
rəyliyə diqqət çəkən Peyğəmbərimizin(s.ə.s)  bu 
hədisini, xüsusilə günümüzdə hər kəsin məqsədinə 
müvafi q şəkildə anlamasına ehtiyac vardır: “Mömin-
lər bir-birilərini sevməkdə, bir-birilərinə mərhəmət 
etməkdə və bir-birilərini qorumaqda bir bədənə 
bənzəyirlər. Bədənin bir üzvü xəstə olduğu zaman, 
digər üzvlər də bu səbəbdən yuxusuzluğa və qızdır-
malı xəstəliyə tutularlar”. (Buxari, Ədəb 27; Müslim, 
Birr 66) Bu hədis məhz həmrəyliyə diqqət çəkir. İs-
lam dini bütün müsəlmanları bir vücuda bənzədərək 

onları birlik halında olmağa dəvət 
edir. Birlikdə rəhmət olduğu 
kimi, ayrılıqda da fəlakət vardır. 
Müsəlmanların bir-birilərindən 
ayrılması düşmən güclərinin on-
ları parçalayıb bölmələrinə və 
istədikləri kimi onları müstəm-
ləkəyə çevirmələrinə köməklik 
göstərəcəkdir. Uca Allah Qura-

İSLAMDA 
HƏMRƏYLIK ŞÜURU

Bütün dünyəvi sistemlər fərdiyyətçilik əsası üzərinə bina edilmişkən, İslam“-
Yaradılanı yaradana görə sevmək” əsası üzərinə bina edilmişdir. Dünyəvi bir-
lik bəzi mənfəətlər üzərinə qurulmuşkən, dini birlik isə mənəvi dəyərlər üzərinə 
qurulmuşdur. Məhz buna görə də mənəvi qardaşlığın və dostluqların digərlərinə 
görə daha sağlam və real əsaslar üzərinə qurulduğunu ifadə etsək yanılmarıq. 
İslamın həmrəyliyə verdiyi əhəmiyyəti anlayan hər bir şəxs  Peyğəmbərimizin 
(s.ə.s)“Özü üçün istəmədiyini müsəlman qardaşı üçün istəyən şəxs kamil mömin 
ola bilməz”(Buxari, İman 7) hədisini daha düzgün anlayar və onun əsasında 
yaşayar.
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ni-Kərimdə bu fəlakəti belə vurğulamışdır: “Hamılıq-

la Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və 
(fi rqələrə bölünüb bir-birinizdən) ayrılmayın!” (Ali 

İmran, 103;ayrıca bax:ən-Nisa 146, 175;əl-Həcc, 

78 vəs.)Buna nail olmaq göründüyü qədər bəsit ol-

mamaqla yanaşı imkansız da deyildir. Bunun üçün 

fərdiyyətçiliyin ən zirvə nöqtəsində olduğu cahili-

yyə ərəblərini ictimailəşdirən Peyğəmbərimiz Həzrət 
Məhəmmədin (s.ə.s)  həyatını incələmək və ondan 

dərs almaq kifayətdir. Həyatın hər sahəsində sözünü 

söyləmiş İslam Peyğəmbərinin müsəlman dünyasına 

ərməğan etdiyi ən önəmli əsaslardan biri də “birlik” 

və “həmrəylik”dir.

Dünyamızda müsəlmanların əzilməsinin və 
müsəlman coğrafi yasında gedən müharibələrin 

səbəblərindən biri də məhz aralarında həmrəyliyin 

olmamasıdır. İslam dünyası bugünkü  dünyada, əsrlər 
əvvəl olduğu kimi, öz sözünü demək istəyirsə mütləq 

şəkildə həmrəy olmaq məcburiyyətindədir. Yuxarıda 

qeyd olunan hədisdə ifadə edilən vücud birliyinin 

meydana gəlməsi üçün rəng, irq, millət fərqi qoy-

madan duyğu birliyinin təsis edilməsi vacib amildir. 

Zaman birlik və dirilik zamanıdır.

Yeri gəlmişkən ifadə edək ki,  İslam ədəbiyyatın-

da həmrəylik kəlməsinin sinonimi kimi, “Kitab 

(Qurani-Kərim) və Sünnəyə (Peyğəmbər tətbiqatına) 

bağlılıq mənasına gələn “etisam” terminindən də isti-

fadə edilmişdir. Hədis əsərlərinin böyük əksəriyyətin-

də bu bölüm özünəməxsus yerini almışdır.  İslam 

dini həmrəyliyə o qədər əhəmiyyət vermişdir ki, bu 

barədə xüsusi əsərlər qələmə alınmış və hər fürsətdə 
müsəlmanların diqqəti bu mövzuya cəlb edilmişdir. 

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s):“Əsla məndən sonra əvvəl-
ki pis adətlərinizə dönməyin və bir-birinizin boynunu 

vurmayın”(Buxari, Elm, 43)  ifadələri günümüzdəki 

ayrılığa necə də gözəl işarə edir.

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) hədislərinə riayət etmək 

Allahın əmridir. Elə isə,“müsəlmanam” deyən hər bir 

şəxs bu hədisi anlayıb ona görə əməl etmək məcburi-

yyətindədir: “Bir-birinizə həsəd aparmayın! Müştəri 

qızışdırmaq üçün almayacağınız malın qiymətini 

artırmayın! Bir-birinizə kin tutmayın! Bir-birinizə 
arxa çevirməyin! Birinizin satışı üzərinə digəriniz 

satış etməsin! Ey Allahın qulları, qardaş olun! Müsəl-
man müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm və haqsızlıq 

etməz. Köməyi əskiltməz və onu kiçik görməz”. Pey-

ğəmbər üç dəfə sinəsinə işarə edərək belə buyur-

du:“Təqva bax buradadır. Bir kimsəyə şər olaraq bir 

müsəlmanı xor görməsi kifayətdir. Hər müsəlmanın 

qanı, malı və namusu digər müsəlmana haramdır!”.

(Müslim, Birr, 32)

Allahın ipinə bərk sarılaraq ümmət şüurunu yaşaya 

bilən möminlərdən ola bilmə təmənnaları ilə...

Hər fürsətdə birlik və bərabərliyə, qısacası, həmrəyliyə diqqət çəkən Peyğəmbərim-
izin(s.ə.s)  bu hədisini, xüsusilə günümüzdə hər kəsin məqsədinə müvafi q şəkildə an-
lamasına ehtiyac vardır: “Möminlər bir-birilərini sevməkdə, bir-birilərinə mərhəmət 
etməkdə və bir-birilərini qorumaqda bir bədənə bənzəyirlər. Bədənin bir üzvü xəstə 
olduğu zaman, digər üzvlər də bu səbəbdən yuxusuzluğa və qızdırmalı xəstəliyə tutu-
larlar”. (Buxari, Ədəb 27; Müslim, Birr 66)
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Mübariz ƏLİOĞLU

U
ca Allah Qurani-Kərimdə yaratdıqlarının 
dili ilə bu həqiqəti bildirməkdədir:“Biz 
həqiqi heyranlıq verən bir Quran dinlə-

dik. O, haqqa və doğruya götürür. Bundan dolayı biz 
də iman etdik və bir daha heç nəyi rəbbimizə şərik 
qoşmarıq”. (əl-Cinn, 1-2)

Aləmlərin Uca Rəbbinə şükürlər və həmd-sənalar, 
Onun Haqq Rəsuluna salətu-salam olsun.
İlahi kəlamın, ilahi dəvətin qədir qiymətini bilmək, 

ona bütün varlığımızla bağlanma eşqindən asılı olan 
əmsalsız bir bəxtəvərlikdir. Unutmayaq ki,yalnız 
sözdə deyil həm də əməldə bu uca kəlama bağlan-
ma səadətinə Rəsulullahın əhli-beyti və səhabə nəs-
li müyəssər olmuş və onların şanlı mücadiləsi ilə bu 
mübarək yaşantı günümüzədək gəlib çatmışdır. Lakin 
nədənsə müasir dövrdə Quran həqiqətlərinin yaşan-
ması nəfslərə ağır gəlmiş, bu səbəbdən də əməldə 
yaşantı həyəcanından daha çox sözlə tanınma, sözlə 
mücadilə, sözlə mübahisə həyəcanı islami həyatın 
simvoluna çevrilməyə başlamışdır. Bu çətin durum-
dan qurtulma yollarına baş vuran insan təbiidir ki, 
Allahu-Təalanı tanıma və Ona gərəyincə təzim etmə 
mərifətinə yiyələnmə ehtirasını özündə daşımalıdır. 
İlahi bəyanın aləmləri lərzəyə gətirən ehtişamı 
önündə qəlb aynalarını bu möhtəşəmliyə açan insan 

övladı nəfsə ağır gələn əsil qulluq həyəcanını yaxa-
laya bilər. Allah Rəsulu hədisi-şərifdə belə buyurur:

“Allah-Təala əmrini bildirməyi diləyəndə vəhy 
yoluyla danışar. Danışdıqca göylər şiddətli şəkildə 
sarsılmağa başlayar. Göy sakinləri bunu eşidəndə 
özlərindən gedərlər və Allah üçün səcdəyə qapanarlar. 
Bu vəziyyətdə səcdədən ilk başını qaldıran Cəbrayıl 
(ə.s) Allahdan aldığı vəhyi mələklərə çatdırar. Hər 
bir səmaya uğrayanda oranın mələkləri: Rəbbimiz 
nə buyurdu? – deyər. Cəbrayıl (ə.s) gerçəyi söyləyər 
və “Ucalar ucası, böyüklər böyüyü Allahdır” – deyər. 
Beləcə “Cəbrayıl (ə.s) göydə və yerdə vəhyi Rəbbi-
mizin əmr etdiyi yerə götürər.” ( İbn Kəsir Təfsirul 
Kuranil Azim III,537 )

Təsəvvür edin ki, idrakı haradasa mümkünsüz olan 
sahilsiz kainat ümmanını və orada qərar tutanları 
dəhşətə gətirən bu möhtəşəm vəhy, peyğəmbərim-
izin timsalında  bir insan övladına yüklənilir. Haqq 
kəlamı Haqq üzrə yaşamaq üçün. Təsadüfi  deyil ki, 
Rəsulullah kimi qulluq məsuliyyətini daşıma şərəfi nə 
yiyələnən mübarək nəslin heybətindən yer üzü, göy 
və ərş titrəməyə başlayırdı. Bu məqamlarda kim-
iləri əllərindəki loğmaların, kimiləri bədənlərindəki 
sümüklərin belə zikrini eşidir, kimiləri üçün də Rəsu-
lullah yanlarında ikən Uca Rəbbimiz xurma kötükləri-

 SÖZ VƏ 
ƏMƏLİN VƏHDƏTİ

“Təqva əhli kamil möminlər 
pərdəsiz bir könül gözü ilə aləmləri 
(ondakı möhtəşəm hikmət təcəlli-
lərini) seyr edərlər. Kainatın məna 
dolu səhifələrini ibrətlə oxuyarlar. 
Nəfs planında ömür sürən zavallılar 
isə qəfl ət barmağı ilə gözlərini tut-
duqları üçün kainat kitabından  heç 
bir hikməti görə bilməzlər.”
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ni, cansız görünən daşları, dilsiz sanılan heyvanları 

zikr etdirərək, Adəm övladlarını yaradılış ahənginin 

bir-birini tamamlayan gözəllik və hikmət təcəlliləri 
ilə baş-başa buraxırdı. Bu məqamları dəyərləndirən 

hörmətli Osman Nurı Topbaş əfəndi kamil bir mömi-

nin də bu istiqamətdə əldə edə biləcəyi mənəvi qazan-

cları bu şəkildə dəyərləndirir:

“Təqva əhli kamil möminlər pərdəsiz bir könül 

gözü ilə aləmləri (ondakı möhtəşəm hikmət təcəlli-
lərini) seyr edərlər. Kainatın məna dolu səhifələrini 

ibrətlə oxuyarlar. Nəfs planında ömür sürən zavallılar 

isə qəfl ət barmağı ilə gözlərini tutduqları üçün kainat 

kitabından  heç bir hikməti görə bilməzlər.”
Qəfl ət həyatını özləri üçün qazanc sananlara 

yönələn Abdulqadir Ceylani Həzrətləri bunları 

söyləyir:

“Nə qədər ki, qiymətli vaxtın tükənməyib, həmən 

qəlbinlə Rəbbinə dön. Sən salehlərin hallarını sadəcə 
dilinlə anlatmaq və o halları özün üçün də təmənni et-

məklə kifayətləndin. Sənin bu halın ovcuna su alaraq 

yumruq şəklində onu sıxan kişiyə bənzəyər ki, əlini 

açanda orada bir şey qalmaz”.

“Mən insanları və cinləri yalnız mənə qulluq etsin-

lər deyə yaratdım.” –buyuran Uca Allahın qulların-

dan istəyi olduqca açıq və aydındır. Elm və hikmətə, 
mərifətullah və məhəbbətullaha  yiyələnən insan 

övladı Rəbbinə doğru qəlbi bir istiqamət almalıdır. 

Yalnız bundan sonra səhabə nəsli kimi ilahi vəhyin 

şəkilləndirdiyi qulluq dairəsinə yanaşmaq müm-

kündür. Hər bir insanın bu şəkildə qulluq məsuli-

yyətinə taqət gətirə biləcəyi biçimdə xəlq edildiyini 

bildirən Musa Topbaş əfəndi bizləri ümidsizlik gird-

abından qurtulmağa səsləyir:

“Qulu mərifətullaha nail edəcək özlər, yəni tox-

umlar vücud torpağında hazır şəkildə gözləməkdədir. 

Bunların qol budaq atması üçün həmd, şükür, zikr və 
fi krə davam etmək lazımdır. Mərifət elminin başı, zir-

vəsi ilahi sənətin sirləri üzərində təfəkkürdür. Sağlam 

və masivadan (Allahdan qeyri hər şeydən) arınmış bir 

qəlblə edilən müraqəbə və təfəkkür nəticəsində insan 

kitablardan öyrənə bilməyəcəyi bir çox ruhani bilg-

ilərə sahib olur”.

Əziz qardaşlarım! Gəlin söz və əməlin vəh-

dətinə götürəcək bütün nəsihətləri incədən-incəyə 
dəyərləndirək. Mühyiddin Ərəbi həzrətlərinin qəlb 

aynasından əks edən bu mənaları nəfslərimizin qurtu-

luş rəhbərinə çevirək:

“(İlahi ehtişamın qarşısında) Susun. Susduğunuz-

da (ilahi sirlərin qəlblərinizi riqqətə gətirəcək dərin 

mənalarını) dinləyin. Dinlədiyinizdə (bu mənaların 

iç üzünü, qulluğa dəvət edəcək incəliyini) anlayın. 

Anladığınız zaman (Yaradılış məqsədinizin ən ülvi 

tələbi olan) əmələ sarılın və (Allah (c.c)-ın sonsuz 

rəhmətinə) güvənin”.

“Nə qədər ki, qiymətli vaxtın tükənməyib, həmən qəlbinlə Rəbbinə dön. Sən 
salehlərin hallarını sadəcə dilinlə anlatmaq və o halları özün üçün də təmənni 
etməklə kifayətləndin. Sənin bu halın ovcuna su alaraq yumruq şəklində onu 
sıxan kişiyə bənzəyər ki, əlini açanda orada bir şey qalmaz”.
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 HAQQ DOSTLARINDAN

 HİKMƏTLƏR

-Xalid Bağdadi q.s -1

Könül Dünyamızdan

Osman Nuri TOPBAŞ

Xalid Bağdad həzrətləri buyurur:
“Ey Rəbbim! Sənə əsla layiqincə 

həmd-səna edə bilmərəm. Onsuz da 
belə bir şeyi iddia etmək ölüm qorxusu alan adam 
üçün axmaqlıqdır.

Vallahi mənə əbədi həyat verilsə və mənim Al-
laha həmd-səna etməkdən başqa bir işim olmasa,

Vücudumdakı hər bir tükə minlərlə dildə danışa 
bilən iki min dil verilsə,

Qəlbimə vəsvəsə verərək məni məşğul etməsin-
lər deyə nəfslə şeytan məndən uzaqlaşdırılsa,

Mən də bütün varlığımla heç ara vermədən öm-
rümü Onun həmd-sənasına həsr etsəm,

Bütün bu etdiklərimlə bir nemətin belə həmdini 
ifa edə bilmərəm. O ki, qaldı tək-tək və ya tama-
mən bütün nemətlərinə şükür etmək… Zira şükür 
etmək də ayrı bir nemətdir.”(Kavak, Dîvân, beyt: 
1140-1146.) 

Bu aləmdə idrak edə bildiyimiz və edə bilmədi-
yimiz saysız-hesabsız nemətlərlə təchiz olun-
muşuq. Elə isə bunları lütf edən Haqq-Təalaya nə 
qədər minnətdar olmalıyıq?

Rəbbimizə layiqincə şükür edə bilməkdən 
acizik. Bununla birlikdə gücümüz nisbətində Ona 
şükür edə bilmək üçün üzərimizdəki ilahi lüt-
fl əri tez-tez təfəkkür etməli və bunların qiymətini 
təqdir etməliyik.

Çünki Haqq-Təalanın nemətlərini təfəkkürdən 
uzaqlaşmaq özü ilə birlikdə qəfl əti də gətirir. Qə-
fl ət irəlilədikcə də qəlbdə nemətləri lütf edən Alla-
ha qarşı şükran duyğuları zəifl əyər. Hətta bir müd-
dət sonra insanı küfrani-nemətə, yəni nankorluğa 
sürükləyər. Bu isə nemətlərin əldən çixmasına və 
əzaba səbəb olar.

Necə ki, ayeyi-kərimədə buyurulur:
“…Əgər (Mənə) şükür etsəniz, sizə (olan 

nemətimi) artıracağam. Yox, əgər nankorluq 

etsəniz, (unutmayın ki) Mənim əzabım, həqiqətən 
şiddətlidir!”. (İbrahim, 7)

Elə isə üzərimizdəki nemətlərin qədrini bilmək 
və şükrünü əda etmək əslində öz səadətimiz 
üçün zəruridir. Bunun da ilk adımdı nemətlərin 
təfəkküründə dərinləşməkdir.

Məsələn, bir “göz” nemətini fi kirləşək:
Əgər anadangəlmə kor olsaydıq və uzun illərdən 

sonra bizə görmə imkanı bəxş edilsəydi, kim bil-
ir həmin an necə sevincə qərq olardıq?! Görmək 
nemətinin böyüklüyü, gözəlliyi və ehtişamı qa-
rşısında necə heyrətə düşərdik?! Bu neməti lütf 
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edən Rəbbimizin qüdrətinə heyran qalardıq.
Həqiqətən rənglərin və işığın saysız tonunu, 

günəşin qürubda çəkdiyi möhtəşəm mənzərələri, 
ulduzları, ayı, gecəni, gündüzü, dəryaları, 
meşələri, heyvanları və s. kimi Allahın kainatda 
sərgilədiyi möhtəşəm sənət əsərlərini ilk dəfə 
görsəydik, kim bilir nə qədər xoşbəxt olardıq!.. 
Sadəcə görə bilmək nemətinin zövqündən 
və tərifsiz sevincindən məst olardıq. O anda 
gördüyümüz varlıqlara indiki kimi səthi və ötəri 
nəzərlə deyil, eynilə dərin okeana baxırmış kimi 
ibrət, hikmət və heyranlıq hissiylə nəzər salardıq.

Qəlblərindən qəfl əti uzaqlaşdıra bilən arif qul-
lar daima bu cür, “ülvi nəzərlə” aləmə tamaşa 
edərlər. Digər insanlarda olduğu kimi ilahi qüdrət 
və əzəmət təcəllilərini adi təbiət hadisələri kimi 
görmə qəfl əti onlarda olmaz. Həqiqətən insan 
bir rəssamın təbiəti təqlid edərək çəkdiyi rəsm 
tablosunu təqdirlə seyr etdiyi halda çox vaxt ka-
inat və onun Xaliqi qa-
rşısında eyni təqdir hissini 
duya bilmir. Kainatda sər-
gilənən ilahi qüdrət təcəl-
lilərini “adi hadisə” kimi 
qəbul edər.

Arif insanlar isə bir 
rəssamın çəkdiyi rəsm 
əsərlərinin yerinə əsl 
sənətkar olan Allah-Təa-
la və Onun əsərləri qa-
rşısında heyrət və həyə-
can duyan, həssas qəlblə 
yaşayarlar. İlahi qüdrətin 
kainatda yaratdığı sonsuz 
xariqələrdəki ilahi sənətin 
zövqünə nail olarlar.

Məsələn, sərmayəsi 
eyni torpaq olan bitkilərin rəngarəng yarpaq və 
çiçəklərinə, onlardakı əlvanlığa, ağacların rəng, 
ətir, ləzzət və bir-birindən fərqlənən meyvələrinə, 
sadəcə bir-iki həftəlik ömrü olan kəpənəyin qa-
nadlarındakı zərif naxışlara, insanın yaradılışın-
dakı xariqələrə nəzər edərlər. Gözün görməsi, 
ağlın dərk etməsi kimi sonsuz ilahi xariqələr 
və bunların “hal dili” deyilən sirli bəyanlarına 
diqqət kəsilərlər. Belə arif könüllər üçün bütün 
kainat oxunmağa hazır bir kitab kimidir.

Göz neməti haqqında zikr etdiyimiz bu 
həqiqətləri sanki bir şablon kimi üzərimizdə 
təcəlli edən eşitmə, yerimə, düşünmə kimi bütün 
nemətlərə aid edə bilsək, dünyaya sadəcə bunların 
şükrünü əda etmək üçün gəldiyimizi düşünəcək 
qədər minnətdarlıq hissləri ilə dolarıq.

Ağlı başında olan bir insana “Gözlərini ver, bu 
şəhər sənin olsun!” desələr, kim verər? “Sağlam-
lığını ver, dünyanı götür!” desələr kim dəyişər? 
Ağıl sahibi olan heç kəs bu təklifi  qəbul etməz. 
Çünki bunun özü üçün əza və cəfa dolu məhkum-
luqdan fərqli olmadığını bilir.

Ona görə də Qanuni Sultan Süleyman:
Xalq içində mötəbər bir nəsnə yox dövlət kimi,
Olmaya dövlət cahanda bir nəfəs səhhət kimi…
demişdir. Həqiqətən səhhət və afi yətlə alınan 

bir nəfəs belə müəzzəm bir dövlət, yəni böyük bir 
nemət və səadətdir. Əcəli çatan bir insan dünya-
da bir nəfəs ala bilmək üçün bütün sərvətini fəda 
etsə, yenə də bu nemətə nail ola bilməz.

Fəqət qəlblərin bu hikmət mənzərələrini 
tamaşa edə bilməsi üçün mənən səviyyə qazan-
ması zəruridir. Sahib olduğu səltənətə baxma-
yaraq əsl səadətin anca yüksək keyfi yyətli bir qəl-
blə mümkün olacağını idrak edən Yavuz Sultan 

Səlim xan:
Padişahı-aləm olmaq bir 

quru qovğa imiş.
Bir vəliyə bəndə olmaq 

cümlədən əla imiş.
- demişdir. Beləliklə qəlb 

gözünü açaraq ilahi qüdrət və 
əzəmət təcəllilərini tamaşa 
etdirəcək bir vəlinin irşadını 
zəfərlərlə dolu səltənətindən 
üstün görmüşdür.

Haqq dostlarından 
Mehmed Emin Əfəndi 
tələbələrindən birinə yazdığı 
məktubda belə buyur-
muşdur:

“…Hər nəfəsdə iki nemət 
var (birincisi, nəfəsi ala 

bilmək, ikincisi isə, aldığı nəfəsi verə bilmək). 
Ona görə hər nəfəsə iki şükür lazımdır. Hər saat 
min nəfəs və hər nəfəsə iki şükür olmaqla iyirmi 
dörd saatda qırx səkkiz min şükür lazımdır.

Bir adam bütün işlərini kənara qoyub “şükür, 
şükür” deyərək durmadan Allah-Təalaya həmd 
və şükür etsə, yenə də şükrün haqqını verə bilməz. 
Məlum oldu ki, Allah-Təalaya şükrün mində biri-
ni belə əda edə bilməz”.

Bunlar üzərimizdə təcəlli edən maddi 
nemətlərə qarşı şükür borcumuzla əlaqəli misal-
lardır. Şükründən aciz olduğumuz ən müəzzəm 
nemətlərin başında isə heç bir sərmayəmiz ol-
madığı halda yoxdan var edilmək, varlıqlar 
içində ilan-çayan, qurd-quş, torpaq-yarpaq deyil, 
əşrəfi  məxluqat olan “insan” qılınmaq, insanlar 

“…Hər nəfəsdə iki nemət var (birinci-

 si, nəfəsi ala bilmək, ikincisi isə, aldığı
 nəfəsi verə bilmək). Ona görə hər nəfəsə
 iki şükür lazımdır. Hər saat min nəfəs və
 hər nəfəsə iki şükür olmaqla iyirmi dörd

saatda qırx səkkiz min şükür lazımdır.

 Bir adam bütün işlərini kənara qoyub

“şükür, şükür” deyərək durmadan Al-

 lah-Təalaya həmd və şükür etsə, yenə
 də şükrün haqqını verə bilməz. Məlum

oldu ki, Allah-Təalaya şükrün mində bi-

rini belə əda edə bilməz”.
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arasında əhli-iman, əhli-iman arasında 124 min 
peyğəmbərin imamı və baş tacıHəzrət Muham-
məd Mustafa r -in ümmətindən olmaq, qiyamətə 
qədər davam edəcək ilahi möcüzə Qurani-Kərimə 
müxatəb qılınmaq gəlir.

Sadəcə bu nemətlər üçün belə Rəbbimizə şükür 
səcdəsinə qapanıb ömrümüzün sonuna qədər 
başımızı qaldırmasaq yenə də az, yenə də nöqsan, 
yenə də “heç” hökmündədir…
İman, Quran və Rəsulullah (s.ə.s) bizim ən 

böyük mənəvi sərvətimizdir. Bütün fani nemət 
və imkanlar bizim olsa və dünyada min il yaşa-
saydıq, lakin iman və Qurandan məhrum olub 
Allah-Rəsulundan bixəbər olsaydıq, bunun nə 
qiyməti olardı?! Zira bu dünyadakı ömrümüz də, 
dünya da faniliyə məhkumdur…

Lakin Rəsulullah (s.ə.s)–i tanıyıb ona can-
dildən tabe olmağın verəcəyi hüzur və səadət son-
suzdur…

Elə isə dünyəvi bir nemətə nail olanda nə qədər 
sevinirik, bizi əbədi səadətə aparacaq olan iman 
nemətinin və ümməti-Muhamməddən olmağa nə 
qədər minnətdarlıq şüuru və şükrü içindəyik?

Məhz bunları layiqincə təfəkkür edə bilmək in-
sana fani sıxıntılar üçün şikayətin, sıxlanmanın, 
üsyanın nə qədər dəhşətli nankorluq olduğunu 
dərk etdirir. Onu hər halda həmd və riza ilə qəlb 
hüzuruna nail edir.

Düşünək ki, trilyonları olan bir adam yolda 
gedərkən cüzi miqdarda pulunu itirsə, ona təəssüf 
edərmi? Trilyonlar qarşısında cüzi miqdarın nə 
qiyməti var ki? Biz də başımıza dünyəvi müsibət 

gəldiyi zaman Allaha qul, Rəsulullah (s.ə.s) -ə 
ümmət olmağın ən böyük bəxtiyarlıq olduğunu 
fi kirləşib səbir edəcəyik. Fani iztirab və itkilərdə 
həddən artıq kədərə qərq olub özünü pis et-
məyi, şikayəti, sızlamağı undacağıq. “Niyə oldu, 
uf, of” deməyəcəyik. Dünya imtahanlarındakı 
məşəqqətlərin müqabilində haqq din İslama mən-
sub və Aləmlərə Rəhmət Peyğəmbərin ümmə-
ti olmağın hüzur və səadəti ilə təsəlli tapacağıq. 
Biləcəyik ki, Allah-Təalanın sonsuz nemətləri qa-
rşısında ona nə qədər şükür etsək, yenə də şükür 
borcumuzu tam ödəyə bilmərik.

Rəvayətə görə Musa u Allah-Təalaya:
“Ya Rəbb, sənə şükrüm, səndən mənə verilən 

ayrı bir nemətdir ki, o da ayrıca bir şükür tələb 
edir. (Elədirsə, sənə necə layiqincə şükür edə 
bilərəm?)”,- dedi.

Allah-Təala Musa (ə.s) -a belə vəhy etdi:
“Hər nemətin məndən olduğunu bildiyin vaxt 

mən də bunu şükür olaraq qəbul edərəm”. (İhya, 
IV, 163)
Şükür borcumuz sonsuzdur. Çünki Haqq-Təa-

la quluna şükür edə bilmə nemətini lütf edərsə, 
bunun da ayrıca şükrü edilməlidir. Bu, hər zaman 
belə davam edər və insan üçün şükrün sonuna 
çatmaq mümkün olmaz. Ona görə zəllədən başqa 
xətaları olmayan günahsız peyğəmbərlər də Al-
lahın nemətlərinə layiqincə şükür edə bilməmək 
təlaşı içində Allahdan əfv-məğfi rət istəmişlər.

Rəsulullah r də:
“Allahım, sənin qəzəbindən rizana, əzabındna 

əfvinə və səndən yenə sənə sığınıram! Səni layiq 
olduğun kimi mədh-səna etməkdən acizəm. Sən 
özünü necə mədh-səna etmisənsə, eləsən!”,- deyə 
dua etmişdir.

Allah-Təala Musa (ə.s) -a belə vəhy etdi:
 “Hər nemətin məndən olduğunu bildiyin vaxt
 mən də bunu şükür olaraq qəbul edərəm”.
(İhya, IV, 163)
Şükür borcumuz sonsuzdur. Çünki Haqq-Təa-
la quluna şükür edə bilmə nemətini lütf edər-

 sə, bunun da ayrıca şükrü edilməlidir. Bu,
 hər zaman belə davam edər və insan üçün
 şükrün sonuna çatmaq mümkün olmaz. Ona
görə zəllədən başqa xətaları olmayan gü-

 nahsız peyğəmbərlər də Allahın nemətlərinə
 layiqincə şükür edə bilməmək təlaşı içində
Allahdan əfv-məğfirət istəmişlər.
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Bununla da Allah-Təalaya layiqincə həmd-səna 
etməkdən aciz olduğumuzu və bu xüsusda Rəb-
bimizin əfvinə sığınmalı olduğumuzun lüzumunu 
ifadə etmişdir.

Rəsulullah r bir gün Muaz bin Cəbəlin əlindən 
tutaraq ona belə buyurmuşdu:

“Ey Muaz, Allaha and içirəm ki, mən səni 
həqiqətən sevirəm. Ey Muaz, sənə hər namazın 
sonunda:

“Allahım, səni zikr etmək, sənə şükür etmək və 
sənə gözəl qulluq etmək xüsusunda mənə yardım 
et!” duasını tərk etməməyi tövsiyə edirəm”. (Əbu 
Davud, Vitr 26)

Deməli, şükür edə bilmək üçün də Allahdan 
kömək istəməliyik.

Həmçinin həmd və şükür yalnız dil ilə olmaz. 
Həqiqi həmd və şükür bir-birinə bağlı üç ünsürdən 
ibarətdir: elm, hal və əməl.

- Elm bütün nemətlərin Haqdan gəldiyini 
bilməkdir.

- Hal nemətlərin əsl sahibinə qarşı təzim, 
hörmət və məhəbbət duymaqdır.

- Əməl isə bu duyğuların tələb etdiyi minval 
üzrə yaşayıb şükrü sözlü və feli şəkildə ifadə et-
mək, nemətlərdən Haqqın rizasına uyğun istifadə 
etməkdir.

Cüneyd Bağdadi həzrətləri feli şükrü belə ifadə 
edir:

“Şükür Allah-Təalanın lütf etdiyi nemətlə əsla 
ona asi olmamaq və həmin neməti günaha sər-
mayə etməməkdir”.

Deməli, ibadət, müamilələr, əxlaq, Allah yol-
unda çalışma, fədakarlıq, təqva, günahlardan 
çəkinmək kimi Haqqa itaət təzahürləri ilə həmd 
və şükrümüzü felən də sərgiləməliyik.

Necə ki, Rəsulullah (s.ə.s) -in həyatı bunun 
saysız-hesabsız misalları ilə doludur. Bunlardan 
birini Həzrət Aişə (r.a) anamız belə nəql edir:

“Bir gecə Rəsulullah r mənə:
“Ey Aişə, izin versən, gecəni Rəbbimə ibadət 

edərək keçirərdim”,- dedi. Mən də:
“Vallahi, səninlə birlikdə olmağı çox sevirəm, 

ancaq səni sevindirən şeyi daha çox sevirəm”,- 
dedim.

Sonra qalxdı, gözəl dəstəmaz aldı və nama-
za durdu. Ağlayırdı… O qədər ağladı ki, paltarı, 
mübarək saqqalı, hətta səcdə etdiyi yer tamamən 
islandı. O, bu halda ikən Bilal t namaza çağırmağa 
gəldi. Ağladığını görüb:

“Ya Rəsulallah, Allah-Təala sizin keçmiş və 
gələcək günahlarınızı bağışladığı halda nə üçün 
ağlayırsınız?”,- dedi.

Rəsulullah r:
“Allaha çox şükür edən bir qul olmayımmı?”,- 

buyurdu. (İbn Hibban, II, 386)
Şükür nemətlərin əsl sahibini tanımaq və on-

ları ehsan edən Rəbbə özü, sözü və davranışları ilə 
itaət halında həyat yaşamaqdır. Buna görə bütün 
nemətlərin Haqdan olduğunu bilib dil ilə şükür 
etmək lazım gəldiyi kimi həmin nemətlərdən 
məhrum olanlara ikram etmək də feli şükrün ən 
gözəl təzahürlərindən biridir.

Mənən tərbiyə olunmamış xam nəfsin arzu 
və ehtiraslarının sonu gəlməz. Şükür etməyi 
bilməyən, qənaət və rizadan məhrum insanların 
halını Rəsulullah (s.ə.s) belə təsvir edir:

Bu dünyada qəlb rahatlığının qaynağı əldə olana qə-
 naət, hala riza və nemətlərə şükürdür. Ona görə də arif

 insanlar bu dünyada məhrum qaldıqları nemətlərin

həsrətiylə iztirab çəkməkdənsə nail olduqları nemətlə-
 rin qədrini bilərək könül hüzuru ilə yaşayarlar. Qafil

 insanlar isə əllərindəki nemətlərin qədrini bilməyib,

onlara təqdir edilməmiş nemətlərin həsrəti ilə səadət-
dən məhrum olarlar. Nail olduqları nemətlərin azlığı-
nın, yoxsa çoxluğunun onlar üçün daha xeyirli olduğu-

nu bilmədən daima artığını istəyərlər.
Bu xüsusda Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) –in Sələbəyə etdiyi xə-
bərdarlıq hamımız üçün böyük dərs mahiyyətindədir:

“Şükrünü edə biləcəyin az mal şükrünü əda edə bil-

 məyəcəyin çox maldan daha xeyirlidir…”

(Təbəri, Camiul-Bəyan, XIV, 370-372)
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“İnsan oğlunun bir vadi dolusu qızılı olsa, bir 
vadi də istəyər. Onun gözünü torpaqdan başqa 
heç nə doldurmaz…” (Buxari, Riqaq 10; Müslim, 
Zəkat, 116-119)

Bu dünyada qəlb rahatlığının qaynağı əldə ola-
na qənaət, hala riza və nemətlərə şükürdür. Ona 
görə də arif insanlar bu dünyada məhrum qaldıqları 
nemətlərin həsrətiylə iztirab çəkməkdənsə nail old-
uqları nemətlərin qədrini bilərək könül hüzuru ilə 
yaşayarlar. Qafi l insanlar isə əllərindəki nemətlərin 
qədrini bilməyib, onlara təqdir edilməmiş nemətlərin 
həsrəti ilə səadətdən məhrum olarlar. Nail olduqları 
nemətlərin azlığının, yoxsa çoxluğunun onlar üçün 
daha xeyirli olduğunu bilmədən daima artığını 
istəyərlər.

Bu xüsusda Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) –in Sələbəyə 
etdiyi xəbərdarlıq hamımız üçün böyük dərs mahi-
yyətindədir:

“Şükrünü edə biləcəyin az mal şükrünü əda 
edə bilməyəcəyin çox maldan daha xeyirlidir…” 
(Təbəri, Camiul-Bəyan, XIV, 370-372)

Digər tərəfdən insan oğlu imanın açarı olan 
ruhani təfəkkürdən uzaqlaşdıqca bəxş edilmiş 
olan nemətləri ilahi lütf kimi yox, təbii bir haqq 
olaraq görməyə başlayar. Bu isə insanı üzərindəki 
saysız-hesabsız nemətləri görməkdən məhrum qo-
yaraq sanki kor edər.

Allah-Təala Qurani-Kərimdə:
“Sonra da həmin gün (Allahın dünyada sizə 

əta etdiyi) nemətlər barəsində mütləq sorğu-sual 

olunacaqsınız!”,- (ət-Təkəsur, 8) buyurmaqdadır. 

Beləliklə də üzərimizdəki bütün nemətlərin məsuli-

yyətinə diqqət çəkir. Bu ayə nazil olanda başını sox-

mağa çadırı belə olmayan yoxsul bir səhabə ayağa 

qalxaraq sual verdi:
“Mənim üzərimdə (hesaba çəkiləcəyim) 

nemətlərdən nə isə varmı?”.
Rəsulullah r isə:
“İstifadə etdiyin ağacın kölgəsi, (ayağına gey-

indiyin) nəleyn və (içdiyin) soyuq su”,- cavabını 

verdi. (Bax. Süyuti, VIII, 619)

Bu sözü ilə heç nəyə sahib olmadığını düşünən 

bir insanın belə axirətdə hesabı veriləcək bir çox 

nemətlərlə təchiz olunduğuna işarə etdi.

Bu anlayışla düşünsək asanlıqla dərk edərik ki, 

istifadə etdiyimiz hər varlığı Allah-Təala bizim üçün 

yaratmışdır.
Məsələn, kölgəsindən, meyvəsindən, qəlbə 

fərəh verən rayihəsindən və göz oxşayan xoş 
mənzərəsindən istifadə etdiyimiz nəbatatı; ətin-

dən, südündən, dərisindən faydalandığımız hey-

vanatı, içdiyimiz şirin suları, digər heyvanlara ver-

ilmədiyi halda bizə lütf edilən müstəsna nemətləri 
Rəbbimiz bizim üçün lütf etdi. Dünyanı, atmos-

feri, toprağı, suyu həyat üçün əlverişli dərəcədə 
həssas ölçülərlə yaradaraq xidmətimizə verdi.

Xülasə, Allah-Təalanın bizə ehsanı olan 

nemətləri saymaqla qurtara bilmərik. Necə ki, 

ayeyi-kərimələrdə buyurulur:

   Bu aləmdə idrak edə bildiyimiz və edə bilmədi-

yimiz saysız-hesabsız nemətlərlə təchiz olunmu-

 şuq. Elə isə bunları lütf edən Haqq-Təalaya nə
qədər minnətdar olmalıyıq?

 Rəbbimizə layiqincə şükür edə bilməkdən acizik.

 Bununla birlikdə gücümüz nisbətində Ona şükür

 edə bilmək üçün üzərimizdəki ilahi lütfləri tez-tez

təfəkkür etməli və bunların qiymətini təqdir et-

məliyik.

 Çünki Haqq-Təalanın nemətlərini təfəkkürdən
 uzaqlaşmaq özü ilə birlikdə qəfləti də gətirir.

 Qəflət irəlilədikcə də qəlbdə nemətləri lütf edən
 Allaha qarşı şükran duyğuları zəifləyər. Hətta bir

müddət sonra insanı küfrani-nemətə, yəni nan-

korluğa sürükləyər. Bu isə nemətlərin əldən çix-

masına və əzaba səbəb olar.
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  “Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısını öz 
tərəfi ndən sizin ixtiyarınıza qoyan da Odur. 
Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün ibrətlər 
vardır!”. (əl-Casiyə, 13)

 “(Allah) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından 
vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq ol-
sanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan 
çox zalım, həm də çox nankordur.” (İbrahim, 34)

Deməli, dünyada heç nəyi olmadığını fi kirləşən, 
ehtiyac içində yaşayan bir insan belə -əgər yaxşı 

təfəkkür edə bilsə- şükr etməli olduğu xeyli say-
da nemətlərin içində üzdüyünü anlayar. Bunun 
nəticəsində də hüzur və şükür halında olar.

Bunun əksinə, insan saysız-hesabsız nemətlərə 
qərq olsa da bu nemətlər üzərində layiqincə təfəkkür 
etmədiyi təqdirdə heç nəyi yoxmuş kimi daxili nar-
ahatçılıq və stres halı yaşayar. Bu hal zəmanəmizin 
ən mühüm problemlərindən biridir.

Zira kapitalist, liberal və materialist sistem insan-
ların şüur altına durmadan:

“Daha çoxuna sahib olmalısan, daha çox istehlak 
etməlisən!..” təlqinləri göndərir. Nəfsani iştahların 
reklam və modalarla durmadan təhrik edilməsi 
nəticəsində insanlar heç bir neməti kafi  görməyib 
qənaətsizliyin gətirdiyi ruhi böhranlardan xilas ola 
bilmirlər. Bu gün dünyanın bir tərəfi  maddi rifahın 
zirvəsində, lakin eyni zamanda ruhi böhranların 
pəncəsindədir…

Rəsulullah (s.ə.s) isə könül hüzuruna nail ol-
mağın bir növ resepti mahiyyətində olan bu qi-
ymətli tövsiyələri edir:

“Həyat şərtləri sizinkindən daha aşağı olan-
lara baxın, sizdən yaxşı olanlara baxmayın! Bu, 
Allahın üzərinizdəki nemətini xor görməməyiniz 
üçün daha davranışdır”. (Müslim, Zöhd 9)

“…Kim dini xüsusunda özündən üstün ola-
na baxıb ona tabe olar, dünyası xüsusunda da 
özündən aşağı olana baxıb Allahın verdiyi üstün-
lüyə həmd edərsə, Allah həmin adamı şükür edən 
və səbirli olanlardan yazar…” (Tirmizi, Qiyamət, 
58/2512)

Məhz bu nəbəvi təlqin və təlimatların bərəkəti 
ilə bütün maddi imkansızlıqlara baxmayaraq əs-
ri-səadət dövründə heç bir ruhi böhrana rast gəlmir-
ik. Əsri-səadət cəmiyyəti qənaətin, zöhdün, təqvanın 
və əsl həyatın axirət həyatı olduğu həqiqətini idrak 
etməyin verdiyi könül hüzuruna qovuşmuşdu. Belə-
liklə şəxsi problemlərini aşmış, qayğıkeş ruhla əbə-
di səadət mesajını bütün dünyaya daşıma davasının 
ülvi həyəcanına bürünmüşdülər.

Xülasə, bir stəkan su verənə belə təşəkkür 
borcu hiss etmək lazım gələrkən, üzərimizdəki 
saysız-hesabsız nemətlərin təfəkküründə dərin-
ləşərək -fərqində olduğumuz və ya olmadığımız- 
bütün ehsanları üçün Rəbbimizə şükür etməli, 
Onu daim həmd ilə təsbih etməliyik. Layiqincə 
şükür edə bilməkdən aciz olduğumuz üçün də 
əfvimizi diləyib istiğfara davam etməliyik.

Allah-Təala həmd, şükür, zikr, riza və dua hal-
larını həyat şərtlərimiz dəyişsə də, könlümüzün 
dəyişməz vəsfi  etsin.

Amin!..

   Qəlblərindən qəfləti uzaqlaşdıra bilən arif
 qullar daima bu cür, “ülvi nəzərlə” aləmə
 tamaşa edərlər. Digər insanlarda olduğu
 kimi ilahi qüdrət və əzəmət təcəllilərini adi
 təbiət hadisələri kimi görmə qəfləti onlarda
 olmaz. Həqiqətən insan bir rəssamın təbiəti
təqlid edərək çəkdiyi rəsm tablosunu təqdir-

 lə seyr etdiyi halda çox vaxt kainat və onun
 Xaliqi qarşısında eyni təqdir hissini duya
bilmir. Kainatda sərgilənən ilahi qüdrət tə-
cəllilərini “adi hadisə” kimi qəbul edər.

     Arif insanlar isə bir rəssamın çəkdiyi
 rəsm əsərlərinin yerinə əsl sənətkar olan
 Allah-Təala və Onun əsərləri qarşısında
heyrət və həyəcan duyan, həssas qəlblə ya-

 şayarlar. İlahi qüdrətin kainatda yaratdığı
 sonsuz xariqələrdəki ilahi sənətin zövqünə
nail olarlar.
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İlin sonuna yaxınlaşarkən hamımız yeni bir yol 
ayrıcındayıq. Artıq dəftərimizə qeyd yazıb tarix 
qoyarkən bir daha 2015 yazmayacağıq. Əlimizi 

2016 yazmağa öyrədənə qədər bir neçə gün çətinliy-

imiz olacaq. Amma bir il sonra ondan da vaz keçmək 

məcburiyyəti ilə üzləşəcəyik. Dekabrın 31-dən sonra 

bir daha yeni bir tarixi qeyd etmək üçün 2015 yaz-

mayacağıq. Beləliklə,fani olan dünya 2015-i də tükət-
di. İlin əvvəlində masamızın üstünə qoyduğumuz və 
ya divardan asdığımız qalın təqvim kitabçasının son 

səhifəsini cırıb atarkən əslində keçdiyimiz günlər ər-
zində həyatımızdan elə həmin təqvimin özü qədərini 

arxada qoyduğumuzu xatırlamaq nədənsə çətin gəlir 
hər birimizə. 

Amma bir gerçək var, biz istəsək də, istəməsək də 
ömür qatarı yoluna davam edir və bir gün düşəcəy-

imiz stansiya yaxındır. Hər nə qədər bu gün çat-

dığımız stansiyada başqaları düşüb, biz qalsaq da, 

bizim də düşəcəyimiz bir gün gələcəkdir. Şair Necip 

Fazılın dediyi kimi bir gün biz də bu misranı pıçılda-

maq məcburiyyətində qalacağıq:

“Dostlarım ev əşyamdı, bir-bir getdi diyorum

Artıq boş odalarda ölümü bəkliyorum”...

Bəs bu gediş haradır? Haradan gəlib hara gedirik? 

Bu sualın yaşı ən azı dünyanın yaşı qədərdir. Çünki 

ağıl sahibi olan hər kəs ətrafında və özündə baş verən 

dəyişikliklər qarşısında özünə bu sualı vermişdir: 

bu gediş haraya? İnsan haradan gəlir, hara gedir, bu 
səfərin mahiyyəti nədir? Bizə verilən və beşiklə tabut 
arasına sıxışdırılmış bu ömürdən məqsəd nədir axı?
Əlbəttə ki, bu suallara ən doğru cavab bizi də, 

dünyanı da, elə zamanın özünü də yaradandadır. Doğ-
ru cavabı tapmaq istəyən onun göndərdiyi kitablara 
və peyğəmbərlərə qulaq vermək məcburiyyətindədir. 
Çünki insan deyilən müəmma varlığın məchullarına 
yalnız onlar cavab verə bilərlər.
İslamdan əvvəl yaşamış ərəb şairi və mahir xətib 

Qus bin Saidə məşhur xütbəsində dünyanın fani old-
uğunu dilə gətirərkən belə deyirdi:

“Ey İnsanlar! Gəlin, qulaq asın, ibrət alın... Yaşayan 
ölər, ölən fani olar, nə olacaqsa olar, yağış yağar, ot-
lar bitər, uşaqlar doğulub ata-analarının yerini tut-
ar. Sonra hamısı ölüb gedər. Hadisələrin ardı-arxası 
kəsilməz, bir-birini təqib edər.

Qulaq asın, diqqət edin. Göydə xəbər, yerdə ibrət 
alınacaq şeylər var. Yer üzü bir sarayın döşəməsi, göy 
üzü yüksək tavan.Ulduzlar axır, dənizlər durur, gələn 
qalmaz, gedən gəlməz. Əcəba, getdikləri yerdən razı 
qaldıqları üçünmü gəlmirlər, yoxsa orada yuxuya 
dalırlar?

And olsun, Allahın bir dini var ki, indiki dinin-
izdən daha sevimlidir. Allahın gələcək bir peyğəm-
bəri var ki, onun gəlişi çox yaxındır. Kölgəsi başınızın 
üstündədir. Ona inanacaq insan necə də xoşbəxtdir. O, 

BU GEDİŞ HARAYA?

Səfərə çıxan yol tədarükü görər, özü ilə azuqəsini götürər. Həzrət Peyğəmbər hədi-
si-şərifi ndə bizə ağıllı insanın tərifi ni verərkən belə buyurur: “Ağıllı insan nəfsinə 
hakim olan və öldükdən sonrası üçün çalışandır. Aciz insan da nəfsini arzularına 
tabe edən və Allahdan istəməklə kifayətlənən kəsdir”. (Tirmizi, Qiyamə, 25)
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iman edənə doğru yolu göstərəcək. Ona üsyan edib, 

qarşı çıxanın vay halına! Ömürləri qəfl ətlə keçən üm-

mətlərin vay halına. Ey İyad camaatı, hanı ata-baba-

larınız? Hanı bəzəkli köşklər və daşdan ev tikən Ad 

və Səmud qövmü? Hardadır dünya malına aldanaraq 

qövmünə “Mən sizin ən böyük Rəbbinizəm” deyən 

Fironla Nəmrud?

 Onlar sizinlə müqayisədə daha zəngin və daha 

güclü deyildilərmi? Bu torpaq onları dəyirmanında 

üyüdüb toz halına gətirdi, yox etdi. Sümükləri də 
çürüyüb darma-dağın oldu. Evləri yıxılıb xaraba qa-

ldı. Yurd-yuvalarını indi köpəklər şənləndirir.

Onlar kimi etməyin, onların yolundan getməyin. 

Hər şey fanidir, əbədi olan yalnız Allahdır. Hansı ki, 

birdir, tayı-bərabəri yoxdur. İbadətə layiq olan Odur, 

doğmayıb, doğulmayıb. Bizdən əvvəl gəlib-keçən-

lərdən ibrət götürəcəyimiz çox şey var.

Ölüm çayının girəcək yeri çox, amma çıxacaq yeri 

yoxdur. Böyük-kiçik nə varsa köçüb gedir. Gedən 

geri gəlmir. Dərk edirəm ki, hər kəsə olan mənə də 
olacaqdır...”

Hər gün gördüyümüz, hər an yaşadığımız gerçəklər 
əsrlərin o tayından bu müdrik insanın dili ilə necə 
də gözəl ifadə edilmişdir. Əslindəgörən gözlər üçün 

alıb-verdiyimiz hər nəfəs dünya həyatının faniliy-

indən xəbər verir. Yazın gəlişi ilə canlanan torpaq, 

al-əlvan rəngə boyanan təbiət payızda xəzan olub 

tökülərkən ölümü yada salmırmı? Ətrafımızda baş 
verən hər şey bizə kainatın və içindəkilərin fani old-

uğunu xatırlatmırmı?Saatlar günü tamamlayır, gün 

ay olur, ay ilə çevrilir. Fəsillər bir-birini əvəz edir. 

Gözünü dünyaya yenicə açan körpə sabah böyüyüb 

övlad sahibi olur. Sonra yerini övladlara verir. Tox-

unmağa qıymadığımız zərif bir körpənin dərisi gün 

gəlir, cadar olmuş torpaqdan seçilmir. Hər an vücudu-

muzda hüceyrələr ölür, yerinə yeniləri gəlir, sonra 

onlar da yerini başqalarına verir. Hər gün vaxtı öyrən-

mək üçün dəfələrlə baxdığımız saat əslində dəyirman 

olub zamanın özünü üyüdür, fərqində deyilik. Hər 
saniyənin tamamında qulağımıza gələn saat tıqqıltısı 

əslində doldurmalı olduğumuz ömür kasamıza 

tökülən damlaların səsi deyilmi? Məgərhamımız 

əslində vədəsi tamam olanda dünya adlı limandan 

ayrılacaq yolçular deyilikmi? Şair nə gözəl deyir:

Artıq dəmir almaq günü gəlmişsə zamandan

Məchula gedən bir gəmi qalxar bu limandan...

Elə isə əbədi səadətimiz üçün qarşımızda iki 

məsələ durur: haradan gəlib hara getdiyimizi dərk et-

mək və fani dünya həyatında gələcəyimizi zəmanət 
altına almağın yollarını axtarmaq.

Səfərə çıxan yol tədarükü görər, özü ilə azuqəsi-

ni götürər. Həzrət Peyğəmbər hədisi-şərifi ndə bizə 
ağıllı insanın tərifi ni verərkən belə buyurur: “Ağıllı 
insan nəfsinə hakim olan və öldükdən sonrası üçün 

çalışandır. Aciz insan da nəfsini arzularına tabe edən 

və Allahdan istəməklə kifayətlənən kəsdir”. (Tirmizi, 

Qiyamə, 25)

Bəli, ağıllı insan özünü hesaba çəkəndir. İki 

gününün eyni olmamasına çalışandır. Ağıllı insan 

yeni ili əyləncə masalarında qarşılayan deyil, əksinə, 
yola saldığı ilin götür-qoyunu edəndir. 

Hər gecə yatmazdan əvvəl özünə Həzrət Ömərin 

“Bu gün Allah üçün nə etdin?” sualını verəndir.

Hər gün gördüyümüz, hər an yaşadığımız gerçəklər əsrlərin o tayından bu 
müdrik insanın dili ilə necə də gözəl ifadə edilmişdir. Əslindəgörən gözlər 
üçün alıb-verdiyimiz hər nəfəs dünya həyatının faniliyindən xəbər verir. Yazın 
gəlişi ilə canlanan torpaq, al-əlvan rəngə boyanan təbiət payızda xəzan olub 
tökülərkən ölümü yada salmırmı? Ətrafımızda baş verən hər şey bizə kain-
atın və içindəkilərin fani olduğunu xatırlatmırmı? Saatlar günü tamamlayır, 
gün ay olur, ay ilə çevrilir. Fəsillər bir-birini əvəz edir.
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Müşfi q XƏLİLOV

Ö
vladlar dünya həyatının bər-bəzəyi, qəlbin 

meyvəsi, ata-ananın imtahanı, Allahın ən 

böyük bəxşişidir. Həyatımız onların varlığı 
ilə şirin və bərəkətlidir. Gələcək onlarındır. Ancaq bütün 

bunların həyata keçməsi üçün uşaqlarımızı İslam əxlaqıy-

la yetişdiryməyimiz şərtdir. Dini və milli dəyərlərlə ye-

tişməyən bir fərdin cəməyyətə faydası yoxdur. Övladlarını 

bu dəyərlərlə yetişdirməyən valideynlər uşaqlarını oda at-

mış olurlar. Necə ki, bir ayədə belə buyurulur: 

 “Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi elə bir odd-

an qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar (daşdan 

düzəlmiş bütlər), xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi 

əmrlərə asi olmayan, buyurulduqlarını yerinə yetirən daş 
qəlbli (heç kəsə zərrəcə rəhm etməyən) və çox sərt təbiətli 
mələklərdir.”

( ət-Təhrim 6)       

Elə isə gəlin görək valideynlərin övladlarına qarşı nə 
kimi vəzifələri var? 

1.Valideynlər övladlarının hər cür ehtiyaclarını təmin 

etməyə çalışmalıdırlar. Onların yeyəcək və geyəcəkləri-
ni halal yollardan təmin etməli, bunu edərkən də xəsislik 

və israfçılıqdan uzaq olmalıdırlar. Bir hədisi-şərifdə belə 
buyurulur:

“Bir adamın xeyir yolunda xərclədiyi pulun ən fəzilətli-
si, ailə fərdlərinə xərclədiyi puldur”

(Tirmizi, et Tac c. 5.s.8).

2.Valideynlər övladlarını İslam əxlaqıyla ye-

tişdirməlidirlər. İlk növbədə onlara Allahı, Hz Peyğəmbəri, 
Quranı tanıtmalı və müəyyən yaşa gəlincə də ibadət etməyə 
alışdırmalıdırlar. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurur: “Heç 

bir ata uşaqlarına gözəl tərbiyədən daha üstün bir hədi-

yyə verməmişdir” (Taha 132). Ata-ana uşaqlarını başıboş 
buraxmamalıdır. Başıboş buraxılan bir uşaq uçun nəfsə 
xoş gələn şeyləri etmək daha cazibədar gəlir. Bu cür bir 

boşluq içərisində olan övlad bu boşluğu içki içmək, qumar 

oynamaq vaxtının böyük bir qismini internetdə keçirməklə 
dolduracaqdır. “Allaha ibadət et”, “namaz qıl”, dedikdə 
isə isə “vaxtım yoxdur”, -deyə bəhanə gətirəcəkdir. Bunun 

üçün valideynlər övladlarının məşğuliyiyətlərini  dini və 
milli dəyərlər çərçivəsində təmin etməlidirlər. Əks halda 

nəfsin istəklərinə uyğun olan məşğuliyyətlər çoxluq təşkil 

edəcəkdir.

3. Ata-ana övladlarına gözəl ad qoymalı, sevgi və şəfqət 
göstərməli, (oğlan uşağıdırsa) sünnət ettirməli və onların 

gözəl bir peşəyə sahib olmalırını təmin etməlidir. Xususilə 

bayramlarda hədiyyə alaraq bu vasitə ilə bayramı və İslamı 

onlara sevdirməlidirlər.  
4. Ata-ana uşaqlarına hər zaman, hər sahədə gözəl nü-

munə olmalıdır. Onlara əmr etdikləri şeyləri əvvəlcə özləri 
yerinə yetirməlidirlər. Məsələn, özü namaz qımadığı halda 

“namaz qıl”, -deyən, özü  içki içdiyi halda “içki içmə”, 

-deyən, özü siqaret çəkdiyi halda “siqaret çəkmə” -deyən 

bir valideynin sözü heç bir zaman təsirli olmaz. Məhz 

bunun üçün Uca Rəbbimiz belə buyurur:

 “Ailənə namaz qılmağı əmr et və özündə ona (namaza) 

səbirlə davam et....”(Taha 132)

5. Ata-ana övladlarına qarşı eyni münasibəti göstərərək 

oğlanla qız arasında ayrı-seçkilik etməməlidir. Hədi-

si-şərifdə belə buyurulur: “Allahdan qorxun, uşaqlarınız 

arasında (ayrı-seçkilik etməyin) ədalətli olun!”

(Təbərani, Kəşful Xafa c. 1 s. 43. No:84) 

6. Ata-ana evlənmə çağına gələn övladlarını əxlaqı 

gözəl olan birisiylə evləndirməlidir. 

Əgər uşaqlarımızın bizə hörmət və ehtiram göstərmələri-
ni istəyiriksə, öldükdən sonra bizi xeyirlə yad edən, bizə 
dua edən bir övladımızın olmasını istəyiriksə, onlara qarşı 
burada sadalanan vəzifələrimizi yerinə yetirməliyik. Onları 

gözəl bir şəkildə tərbiyə edib, cəhənnəm oduna girmək-

dən qorumalıyıq. Əməllərimizlə onlara gözəl nümunə ol-

malıyıq. Övladlarımızın bizim üçün bir imtahan vəsiləsi 

olduğunu da heç bir zaman unutmamalıyıq. 

“Bilin ki, mal-dövlətiniz və övladınız sizin üçün (Allah 

qarşısında) ancaq bir imtahandır. Ən böyük mükafat isə 
məhz Allah yanındadır” (əl-Ənfal 28).  

ANA-ATANIN ÖVLADLARINA 
QARŞI VƏZIFƏLƏRI

 Ata-ana uşaqlarına hər zaman, hər
sahədə gözəl nümunə olmalıdır. Onla-

 ra əmr etdikləri şeyləri əvvəlcə özləri
 yerinə yetirməlidirlər. Məsələn, özü
 namaz qımadığı halda “namaz qıl”,
 -deyən, özü  içki içdiyi halda “içki
içmə”, -deyən, özü siqaret çəkdiyi hal-
da “siqaret çəkmə” -deyən bir validey-
.nin sözü heç bir zaman təsirli olmaz
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N
ə qədər özümüzü böyük görüb, çox şeyə qa-

dir olduğumuzu zənn etsək də hər birimiz Al-

lahın yardımına möhtacıq. O ilahi yardım hər 
anımızda bizə yetişir və imdadımıza çatır. Heç təsəvvür et-

mədiyimiz və gözləmədiyimiz hallarda ilahi bir qüvvənin 

bizə kömək olduğunun fərqinə varırıq. Qaçan da Ona yal-

varır, qovan da. O isə hamıya yardım edir. Cənnətə tərəf 
qaçan üçün oranın yolunu asanlaşdırır, yükünü xəfi fl ədir, 

gücü çatmayacağı yükü yükləmir. Kiçiyindən böyüyünə, 
kafi rindən mömininə kimi yaradılan bütün məxluqat Onun 

rəhmətinə möhtacdır. Hər canlının ruzisi, hər hadisənin 

nəticəsi Onun əmrinə tabedir.

Cəhənnəmə üz tutana da öz istəyi olduğu üçün ora 

girməyini təmin edir. Necə deyərlər, niyyətin hara mənzilin 

də ora. Yönəldiyimiz bütün yollarda doğru istiqaməti bizə 
göstərən yenə Odur. Bizi bizdən çox sevən və qəlbimizə 
iman toxumunu əkən də Odur. 

Seçimi biz edirik, yardımı O göndərir. Yardımın gəlişi 
bizim ixlasımıza və Ona nə qədər güvəndiyimizə bağlıdır. 
Sonuna qədər gözləyə biləcəyikmi?! Hər hadisənin sonun-

da gələcək ilahi yardımı gözləmək isə biz aciz qulların 

borcudur. Yardımı harada tələb edirik? İman etdik, yardım 

tez yetişsin deyirik və ya yardıma deyil, iman etdiyimizə 
güvənirik?

Bilirik və anlayırıq ki, ilahi yardım atəş bədənə, bıçaq 

sümüyə dirənməyənədək gəlməyəcək. “Rəbbim mənim-

lədir, mənə yol göstərəcək” (əş-Şuara, 62) deyib suya baş 
vurmayana, su boğaza çatsa belə geri dönmədən irəli get-

məyənə ilahi yardım olunmayacaq. Çünki geri döndüyün 

anda əlindəki əsa dənizi yara biləcək gücünü itirir.

Sevrin təpəsinə çıxmadan hörümçəyin yardımına ümid 

edə bilməyəcəyimizi də bilirik. Bilirik ki, əsanın gücü, 

hörümçəyin toru ilahi əmrə tabedir. Biz üzərimizə düşəni 

edib Sevrin təpəsinə çaxacaq, boğazımıza qədər suya 

girəcək, atəşdə yanmaq üçün könüllü olacaq, ya da ki, “İs-

mayılımız”ın boğazına özümüz öz əlimizlə bıçaq dirəyəcə-
yik.

Bunları edə bilməyimiz bizim üçün asanlaşdırılacaq. 

Çünki onlar yalnız imanın gücü ilə asanlaşa bilərlər. İman 

insanı atəşə yandırmaq üçün deyil, ən böyük Sevgiliyə 
qovuşmaq, Onu razı salmaq üçün aparar. İman qəlbdə 
elə bir sevgi atəşi qalayar ki, dünyanın atəşi onun yanın-

da utandığından sərin və salamat olar. Atəş imanı yandıra 

bilməyəcəyini anladıqda missiyasını dəyişər. Bundan sonra 

yalnız inkar edənləri yandırar və özü də əbədi yanan bir 

cəhənnəmə çevrilər... 
İsmayılın boğazına bıçaq dirəmək əmrini aldıqda heç 

düşünmədən tabe olacağıq. Çünki “Rəbbimizin bizim-

lə olmasına iman etmişik” “O isə ən gözəl vəkildir.” Bi-

zdən bizim “İsmayıl” istənilirsə, deməli, daha uca məqa-

ma yüksəldilməyimiz istənilir. İbrahimin və İsmayılın 

təslimiyyəti bizə örnək verilib ki, təslim olmağı bacaraq. 

İsmayılıqsa, qurban edilməyimiz əmr olunubsa, bıçaq 

sümüyə dayansa belə imandan vaz keçməməliyik. Çünki 

bilir və anlayırıq ki, bıçaq imanın boğazını üzməyə qa-

dir deyil. Atəş yandıra bilmədiyi kimi o da kəsə bilməz. 

Bu onların bacaracağı bir iş deyil. İlahi yardım bizim 

düşündüyümüz bütün güclərin və qüvvələrin fövqündədir. 

O istəmədikcə bizə heç bir qüvvə zərər yetirə bilməz.

Musanın açdığı yolda yürüyəcəyik. Bilir və anlayırıq 

ki, bu yol yalnız onun davamçılarının gedə biləcəyi bir 

yoldur. Fironlar bu yolda yürüyə bilməz, boğularlar. Onlar 

da Nuhun qövmü kimi suda boğulub, atəşdə yanacaqlar.

Ey iman etdiyini iddia edən! Pislikdən yaxşılığa, kü-

frdən imana, büt dolu Məkkəndən iman yolu Mədinənə hi-

crətə niyyət etmirsənsə, Sevrin ətəyində dolaşma, təpəsinə 
çıx! Yardım ancaq oradadır. Orada səni gözlə görə bilmədi-

yin gözəlliklər və ağlınla dərk edə bilmədiyin müjdələr gö-

zləyir. Hər şey Onun əlində, hər şey onun iqtidarındadır.

İman imtahan olunmadan cənnətə girmək mümkün dey-

il. İman mayak olub yolunu işıqlandıracaq. Bu yol dəni-

zlərdən, dağlardan, atəşlərdən keçir. Lakin bu yolda ölüm 

yoxdur. Şəhadət var. Həqiqi iman edənlər üçün bu həqiqət 
yolunun sonu qaranlıq zülmət və yoxluq deyil, əbədi səadət 
və xoşbəxtlikdir. 

ELDAR KƏRIMOV
canyanar@yahoo.com

HƏR ŞEY 
ONUN ƏLİNDƏDİR
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İnsanlıq tarixi boyunca yeni texnologiyalar 
köhnələrini ortadan qaldırmışdır. 2000-ci 
illərdə texnologiyanın inkişafı o qədər sürətlən-

di ki, artıq gənclər orta yaşlara gəlmədən bəzi cihazlar 

ortadan qalxmış olur. 20-25 yaşındakı gənclər belə 
“Köhnədən belə bir şey vardı onu istifadə edərdik.” 

deyə söhbət edər oldular.  İnkişaf edən texnologiyanın 
bəzi cihazların məzarını qazması qaçınılmaz bir vəzi-
yyət sərgiləyir. Bu son illərdə dövrün inkişafına ayaq 
uydura bilməyib yavaş – yavaş funksionallığı ortadan 
itən bəzi texnologiyalar:

GÜNÜMÜZ TEXNOLOGIYASI
 BİR ZAMANLAR HƏYATIMIZDA 

OLAN BİR ÇOX CİHAZI ORTADAN QALDIRIR

Ankesörlü Telefon
Ən son nə vaxt ankesörlü telefon istifadə etdi-

yinizi xatırlayırsınızmı? Ən son nə vaxt istifadə 
etdiyimi xatırlamağa çalışdığımda illər əvvəl 
olduğu gəldi yadıma. Ondan əvvəlini xatırla-
mıram. Ankesörlər ancaq cib telefonunun girə 
bilmədiyi sahələrdə müqavimət göstərir. Artıq 
7dən 70ə, ucuz – bahalı hər kəsin bir cib telefonu 
var. Böyük şəhərlərdə də ankesörlü telefonların 
sayı olduqca azaldı.  Telefon jetonları da ortadan 
qalxalı çox oldu.

Ensiklopediya
Köhnədən kuponla ensiklopediya verməyən 

qəzet yox kimi idi. Az qala məcburən verəcək-
dilər. Yaşadığımız dövrlərdə nəinki ensiklopediya 
hətta əlimizdə olan bütün kitablar ancaq və ancaq 
kitab rəfl ərini bəzəməklə məşğuldur. Artıq yalnız 
gənclər deyil ümumiyyətlə hər kəs demək olar 
ki, o ağır ensiklopediya kitablarını vərəqləməyi 
buraxdı. Artıq hər şeyin cavabı “doğru - səhv” 
internetdə tapıla bilir. Tək etməniz lazım olan 
Google əmiyə soruşmaqdır.

Qol saatı
Qol saatları harada olduğumuzdan asılı olma-

yaraq zamanı bilməmiz üçün ən əhəmiyyətli va-
sitədir. Sonra cib telefonları çıxdı. Bir də baxdıq 
ki, cib telefonları da zamanı göstərir. Sonra saatı 
öyrənə biləcəyimiz iki cihaza birdən ehtiyacımız 
olmadığı hissinə düşdük. Zamanı öyrənməklə 
bərabər yanımızda başqalarını axtarışımıza im-
kan verən cib telefonunu seçdik. Təkamül belə 
bir şey olsa deyə düşünürük.

Yeni

Yeni

Yeni

Köhnə

Köhnə

Köhnə
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Məktub
Məktub qutunuzdakı zərfl ər artıq faktura, 

communal vergilər, əlavə reklam broşuralarından 
ibarətdir. E-poçt müasir bir şəkildə klassik mək-
tubların yerini tutmuş vəziyyətdədir. Yoldaşlarımı-
zla, dost-tanışlarımızla, qohum-əqrabalarımızla 
artıq (skype, facebook, odnoklassniki, whatsapp) 
və s.kimi chat proqramları, sosyal şəbəkələrdən 
ya da mail üzərindən yazışırıq. 

Kağız Xəritələr
Şəhərlərarasıyollarda can yoldaşımız olan 

xəritələr yavaş-yavaş yerlərini navigasyon ci-
hazlarına buraxmağa başladı. GPS texnologi-
yasından faydalanan bu cihazlar xəritədə harada 
olduğunuzu və təyin etdiyiniz yerə ən qısa gediş 
rotasını göstərə bilir. Yəni avtomobilinizdə bu ci-
haz varsa şüşədən sallanıb “yol iştirakçılarına bu 
ünvana necə gedə bilərəm?” deyə soruşub vaxt 
sərfetmədən istənilən yerə gedə bilərsiniz.

CD player (oxuducu)
Texnologiya dünyasında yalnız böyük balıq 

deyil balaca balıq da digər balıqları uda bilir. 
CD player (oxuducu), disq oxudan oxuducunun 
sonunu gətirdi. MP3 player və mp4 player ad-
lanır. CD player bunların çıxmasıyla tarixə qa-
rışdı. Artıq yanınızda CD daşımanıza ehtiyac 
yoxdur. Kiçik alətlər içində minlərlə mahnı yığıb, 
saatlarla dinləyə bilirsiniz. Ancaq MP3 player, 
MP4 playerdə birmənada yavaş-yavaş gücünü 
itirməyə başladı. Çünkü artıq insanlar iki ayrı 
cihaz istifadə etmək yerinə “ANDROİD, İSO” 
smartfon cib telefonları ilə görüntülü görüşmə 
edir, internetə girir, oyun oynayır və nəhayət mu-
siqi dinləyə bilirlər.

CRT Monitor 
Artıq bu veteran monitorların sonu gəldi. 

Uzun illər istifadə olunan böyük ekranlı ağır 
çəkili manitorlar ölçüləriylə oyun oynayarkən, 
fi lm izlərkən, iş görərkən bizə gözəl görünüşlər 
təqdim etdilər. Artıq o manitorlar tarixə düşdü. 
Ancaq əvvəl LCD ardından da çıxan LED ekran-
lar həm görünüş keyfi yyətləri həm də incə, qəşəng 
strukturlarıyla CRT monitorların sonunu gətirdi. 
İncə və qəşəng demişkən; məncə computer is-
tifadəçisi hərkəs bir dəfə də olsun 22 dyüm bir 
CRT monitorun böyüklüyünü görməlidir...

Yeni

Yeni

Yeni

Yeni

Köhnə

Köhnə

Köhnə
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Haqsızlıq bəşəriyyətin ən təhlükəli bəlası olaraq 
insanlığa qarşı yönəldilmiş ən böyük cinayətlərdən 
biridir. Bəşəriyyətin yarandığı gündən günümüzə 
qədər davamlı haqsızlıq dünyanın hər bir yerində 
bitib tükənmək bilmir. 

Çoxlu sayda insanlar haqsızlığın qur-
banına çevrilirlər. Daha çox müsəlman 
dünyasında baş verən hadisələr bunun 
bariz nümunəsidir. Ona görə hər bir 
müsəlmanın vəzifəsidir ki, haqsı-
zlığa qarşı daim mübarizə aparsın. 
Çünki bunu dinimiz bizdən tələb 
edir. Bunun üçün insan ilk öncə 
özündən başlamalıdır. Haqq 
məsələsinə diqqət etməlidir. İn-
sanlıq haqqını layiqincə verməyi 
bacarmalıdır.

Cəmiyyətdə haqqı taptanan 
insanlar çox vaxt daxilən pərişan 
olur, hər şeydən ümidi kəsilir. Bəzən 
də bu cür insanlar daxilən sağalmaz 
xəstəliyə düçar olurlar. Amma bu o 
demək deyil ki, haqsızın qarşısında susasan 
və haqsızdan haqqını tələb etməyəsən. Əslində bu, 
bir növ insan üçün acizlikdir. Ona görə ki, insan daim 
haqqını tələb etməyi bacarmalıdır, haqqını tələb et-
məkdən çəkinməməlidir. Ona görə də haqsıza haqqı 
başa salmaq üçün cəhd etmək lazımdır. Bəlkə də ona 
haqqı başa saldıqca həmin insan haqsızlığını başa 
düşər və haqqına girdiyi insanla halallaşar. Yox, əgər 
haqsız haqqı başa düşməzsə, bizim məsuliyyətimiz 

azalar. 
 Rəsulullah (s.ə.s) öz zamanında haqsızlığa qarşı 

mübarizə apararaq insanlara haqqı və ədaləti daim 
qorxmadan, çəkinmədən başa salırdı. Neçə-neçə 

haqsız insanları haqqa qovuşdururdu. Zülm və 
işgəncələrə məruz qalanların başına sığal 

çəkib onların haqqını haqsızdan tələb 
edirdi. Həmişə qul haqqında danışan-

da onun mübarək gözləri yaşarardı. 
O, hədislərində “Həqiqi müsəlman 
dilindən və əlindən insanların zərər 
görmədiyi insandır”,- deyə buyu-
raraq qul haqqına əhəmiyyət ver-
məyin vacibliyini bariz şəkildə 
dilə gətirmişdir (Buxari, İman, 
4-5). Digər bir hədisində isə: 
“Kimin üzərində din qardaşının 

namusu və ya malı ilə bağlı bir 
zülm varsa, qızıl və gümüşün ol-

mayacağı qiyamət günü gəlməzdən 
əvvəl həmin insanla halallaşsın. Əks 

halda, saleh əməlləri varsa, etdiyi zülm 
miqdarında savablarından alınıb (haqq sa-

hiblərinə verilər.) Əgər yaxşılıqları yoxdursa, 
zülm etdiyi qardaşının günahlarından alınaraq onun 
üzərinə yüklənər” (Buxari, Məzalim, 10)- deyərək hər 
vəchlə qul haqqının vacibliyindən bəhs edərdi. O özü 
də qul haqqından qorxaraq sahabələrindən ayrılanda 
onlardan halallıq istəyərdi.

Allah Rəsulunun (s.ə.s) haqqa bu qədər diqqət 
etməsi müsəlman üçün örnəkdir. Ona görə də biz 

Çox-

lu sayda insan-

lar haqsızlığın qurba-

nına çevrilirlər. Daha çox 

müsəlman dünyasında baş verən 

hadisələr bunun bariz nümunəsidir. 

Ona görə hər bir müsəlmanın vəzifə-
sidir ki, haqsızlığa qarşı daim müba-

rizə aparsın. Çünki bunu dinimiz biz-

dən tələb edir. Bunun üçün insan ilk 

öncə özündən başlamalıdır. Haqq 

məsələsinə diqqət etməlidir. İn-

sanlıq haqqını layiqincə ver-

məyi bacarmalıdır.

HAQQIN DƏYƏRİ

Nureddin RÜSTƏMOV
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müsəlman olaraq atacağımız addıma və danışa-

cağımız sözə diqqət etməliyik. Hardasa, hansısa bir 

səhv hərəkətimizlə başqalarının haqqına girmək-

dən qorxmalıyıq. Bilmədiyimizi, görmədiyimizi 

danışmamalıyıq, şər və böhtandan uzaqlaşmalıyıq, 

fi tnə və fəsadlardan çəkinməliyik. Rəsulullahın 

(s.ə.s) sünnəsini yaşadaraq ətrafımıza nümunə olmağı 
bacarmalıyıq. Haqsızlığa qarşı mübarizə üçün bun-

ların hamısı vacib şərtlərdir.

Allahın insanlığa verdiyi qiymət təqdirə layiqdir. 

İnsan vəzifəsindən asılı olmayaraq əməlində diqqət-
li olmalıdır ki, qul haqqına girməsin. Kimlərisə gözü 

yaşlı qoyub və yaxud kimisə haqqında sui-zənn edib 

insanları alçaltmasın. Allahın yanında qul haqqının 

cəzası çox ağırdı. Bu cəzaya tab gətirmək isə qey-

ri-mümkündür. Təsəvvürə sığışmayacaq dərəcədə 
ya müfl is həyat tərzi, ya da faciəli bir ölüm və yaxud 

cəhənnəmin ən dəhşətli əzabı qul haqqına girənləri 
səbrsizliklə gözləyir. Qurani-Kərimdə yer alan belə 
bir ayə diqqət çəkicidir:

“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq! Sonra da 

onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!” (Tin,4-5)

   Allahın insanlığa verdiyi qiymət yüksək olduğu 

üçün insan yaradılışın ən şərəfl i varlığı sayılır. Yəni 

insan ağıl sahibi olana qədər fi trət baxımından şərəf-
li doğulur. Lakin insan ağıl sahibi olandan sonra Al-

lahın ona verdiyi şərəfi  qoruyub saxlaması insanın öz 

əlindədir. Əgər insan öz fi trətindəki dəyərini qoruyub 

saxlamazsa, həyatını təhlükəyə atmış olur. Bu cür 

insanların həyat tərzində isə haqqa girmək adiləşir. 
Ona görə də haqqa girən bu cür insanları Allah Qura-

ni-Kərimdə “Əsfələ safi lin” deyərək, yəni heyvandan 

da aşağı sayır.

Sözsüz ki, bu dünyanın yaradılış məqsədi sadəcə 
insanlığa xidmətdir. İnsandan başqa heç bir varlıq 

sorğu-suala tutulmur. Ona görə də insanın məsuliyyə-
ti daha böyükdür. Hər bir insan bu məsuliyyəti dərk 

etməyi bacarmalıdır. Bu dünyada ayaq açıb yeriməsi 

üçün hər şeyin haqqını verərək yaşamalıdır. Gücünün 

çatdığı qədər kasıbına, yetiminə və s. möhtac sa-

hiblərinə yardım etməlidir. Əgər insan olaraq biz 

bunu edə biliriksə, bu müsəlman üçün haqsızlığa qa-

rşı mübarizə olan bir silahdır. Ümidsizlik müsəlmana 

yaraşmayan xüsusiyyətlərdəndir.

    Ümidimizi itirmədən dualarımızla yer üzərində-
ki insanlığa yönəldilmiş haqsızlığın bitməsi üçün 

Allahdan yardım istəməliyik. Bəlkə də yer üzündə 
olan bu haqsızlıq müsəlmanlar üçün bir imtahandır. 

Onsuz da, gec tez haqsız öz cəzasını layiqincə ala-

caq. Günahsız körpələrin, taqətsiz qocaların, məzlum 

insanların haqqına girənlər vaxt gələcək bir gün Al-

lahın hüzurunda cavab verəcəklər. Amma biz yenə də 
haqsızlığa qarşı mübarizə apararaq ümidimizi qırma-

dan, itirmədən müsəlman ana və bacılarımızın, yetim 

və kimsəsizlərin göz yaşını silək. Onlara təsəlli olaq. 

Vətən və millətimizi daim haqsızlıqdan qorumaq 

üçün can yandıraq.

Sözsüz ki, bu dünyanın yaradılış məqsədi sadəcə insanlığa xidmətdir. İnsandan başqa heç bir 
varlıq sorğu-suala tutulmur. Ona görə də insanın məsuliyyəti daha böyükdür. Hər bir insan bu 
məsuliyyəti dərk etməyi bacarmalıdır. Bu dünyada ayaq açıb yeriməsi üçün hər şeyin haqqını 
verərək yaşamalıdır. Gücünün çatdığı qədər kasıbına, yetiminə və s. möhtac sahiblərinə yardım 
etməlidir. Əgər insan olaraq biz bunu edə biliriksə, bu müsəlman üçün haqsızlığa qarşı müba-
rizə olan bir silahdır. Ümidsizlik müsəlmana yaraşmayan xüsusiyyətlərdəndir.
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Ülvi MƏMMƏDOV

HƏYAT MÜBARİZƏDİR

Məhəmməd İqbal həyatın 
mübarizələrdən ibarət olduğunu 
nəfis bir misalla necə də gözəl 
izah edir.

“Bir ceyran başqa bir ceyranla 
dərdləşirdi.

- Bundan sonra Kəbədə, 
Həramdə yaşayacağam. Orada 
otlayacaq, orada yatacaq və yaşayacağam. Buradakı ovalıqlarda ovçular pusqu 
qurmuşlar, gecə-gündüz biz ahuların izində dolaşırlar. Artıq ovçu əlindən aman 
tapmaq istəyirəm. Ürəyim bir az sakitləşsin!..”

Dostu isə buna öz münasibətini belə bildirdi:

- Ey ağıllı dostum, yaşamaq istəyirsənsə təhlükə içində yaşa, özünü dağa-daşa 
vur. Tərkibi saf qılıncdan da kəskin ol. Təhlükə qüdrəti imtahana çəkər. Cisim və 
canın nələrə qadir olduğunu bizə o bildirir. Təhlükələrlə mücadilə et (vuruş) ki, 
igidliyin, ceyranlığın bilinsin.”

Bu səbəblə əshabi-kiram dünyanın dörd bir tərəfinə yayılmağı Məkkədə mu-
cavir (məsciddə həmişə ibadət edən) olmaqdan daha qiymətli və savab hesab et-
mişlər.

Necə ki, Süfayn Sevri də belə deyir: “Məkkədə mucavir olmaqdansa Xorasanda 
azan oxumağı üstün tuturam.

GÜNAHIN SİRAYƏTİ

Xorasanda namuslu, iffətli və təmiz bir ailə yaşayırmış. Evin kişisi zərgərlik, 
xanımı da ev işləri ilə məşğul imiş. 

Bir gün qadın südsatandan süd almaq üçün həmişəki kimi qapının arasından 
qabı uzatmış. Amma südçü həmişəki kimi hərəkət etməyərək, qadının qab uzadan 
əlindən şəhvətlə tutmuş. 

İffətli qadın özündən çıxaraq qabı südsatanın üzünə çırpıb və qapını bağlayaraq 
evə qapanmış. Axşam əri evə gələnə qədər də göz yaşı tökmüş. Əri gələndə ona 
hirslə bunları demiş: “De görüm, bu gün nə etdin ki, mənim başıma bunlar gəldi?” 
Bu zaman kişi halını etiraf etmək məcburiyyətində qalaraq:

“Düzdür, xanım! Etiraf edirəm ki,  bu gün indiyə kimi heç etmədiyim bir iş 
etdim. Bilərzik almaq istəyən bir qadın “Taxa bilmirəm, kömək et” dedikdə bilər-
ziyi qoluna taxarkən bunu sanki çətin bağlanır bəhanəsi ilə gecikdirərək etdim ki, 
əlindən bir az çox tutum. Məhz sənin də başına gələnlərin səbəbi budur.” –demiş.

HƏYAT DƏFTƏRİNDƏN
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ƏN MÜNBİT AĞAC

Abbasilərin məşhur xəlifəsi Harun ər-Rəşid (ö. 809) Bağdad kənarındakı 
bağçalarda gəzərkən həddən qartıq yaşlı bir adamın xurma fidanı əkməklə məşğul 
olduğunu görüb yanına gedir və:

- Ey Şeyx, təcrübə göstərir ki, xurma ağacı qırx ilə meyvə verir. Sən isə həddən 
artıq qocasan. İstifadə edə bilməyəcəyin ağacı niyə əkirsən? –deyə soruşur.

Yaşlı adam tanımadığı bu adamın üzünə baxaraq çox ibrətamiz bir cavab verir:

- Biz özümüzdən əvvəlkilərin əkib-becərdiklərini yeyirik. Bizim əkdiklərimizi 
də bizdən sonra gələnlər yeyəcəklər. 

Xəlifə bu möhtəşəm cavabdan razı qalaraq qocaya bəxşiş verir. Qoca pulu al-
dıqdan sonra təbəssüm edib:

- Şükür sənə, ilahi! –deyir.

Harun ər-Rəşid:

- Nə üçün həmd edirsən? –deyə soruşduqda yaşlı adam birinci cavabı qədər 
gözəl olan ikinci cavabını verir:

- Hər kəs əkdiyi ağacın meyvəsini qırx ilə aldığı halda, mən bu gün əkdiyim 
ağacın meyvəsini elə bu gün də aldım. Buna görə həmd etdim. 

Xəlifə bu gözəl cavabı da qarşılıqsız qoymayıb yenidən ona bəxşiş verir. Qoca 
da öz növbəsində təbəssümlə həmd edir. 

Harun ər-Rəşid bu həmdin səbəbini soruşduqda müdrik qoca belə cavab verir: 

- Camaat əkdiyi ağacın meyvəsini ildə bir dəfə alır. Mənsə bir gündə iki dəfə 
alıram. Budəfəki həmdimin də səbəbi budur. 

Bu müdrik qocanın bir-birindən 
gözəl cavabları qarşısında heyrətə 
düşən xəlifə ona bir az da bəxşiş 
verdikdən sonra yanındakı vəzirinə 
səslənir:

- Tez buradan uzaqlaşaq. Belə 
gedərsə bu qoca bizim xəzinəmizi 
tamam boşaldacaq.
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Ramiz MƏMMƏDOV

X
X əsrin əvvəllərinə qədər elm dünyasında 
kainatın sonsuz ölçülərə malik olub, son-
suzdan bəri var olub və sonsuza qədər də 

var olacağı fi kri hakim idi. Ancaq müasir texnologi-
yalar vasitəsi ilə aparılan tədqiqatlarda görülmüşdür 
ki, kainatın bir başlanğıcı var və  o hər an genişlən-
məkdədir.

Uzun araşdırmalar nəticəsində alimlər kain-
atın “Böyük partlayışdan” (Biq-Bənq) 
sonra meydana gəldiyini və dayan-
madan genişləndiyini kəşf etdilər. 
Hansı ki, əvvəllər kainatın sabit 
olub, dəyişmədiyi (statik kain-
at modeli) fi kri hakim idi.  Bu 
fi kir eyni zamanda material-
ist fəlsəfənin əsasını təşkil 
edirdi. Ancaq daha sonra 
Amerikalı astronom Edvin 
Habbl nəhəng teleskopla 
göy üzünü araşdırarkən uldu-
zların və qalaktikaların bir-bir-
indən sürətlə uzaqlaşdıqlarını kəşf 
etdi. Bu kəşf astronomiya tarixinin 
ən böyük kəşfl ərindən biri sayılır. Habbl 
öz müşahidəsində gördü ki, ulduzların işıqlarında 
qırmızı istiqamətə tərəf bir yayılma var. Bu da fi zika 
qanununa görə ulduzların bir-birindən uzaqlaşması 
mənasına gəlirdi. Bütün bunlar ulduzların və qal-
aktikaların sadəcə bizdən deyil, eyni zamanda bir-
birlərindən də uzaqlaşdığını göstərirdi.

Kainatın durmadan genişləndiyini kəşf edən 

alimlər əlbətdə 1400 il bundan əvvəl oxuma-yazma 
bilməyən biri tərəfi ndən hələ XX əsrdə kəşfi  müm-
kün olan bu hadisədən Allahın vəhyindən başqa cür 
xəbər verə bilməyəcəyini bilsəydilər mütləq iman 
edib müsəlman olardılar.

Kainatın genişlənməsi barəsində Qurani-Kərimin 
əz-Zəriyət surəsinin 47-ci ayəsində belə buyurulmaq-

dadır:
“Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və 

Biz çox böyük qüdrət və hakimiyyət 
sahibiyik”.

Bu ayədə keçən  “musiun” 
kəlməsinə biraz da diqqətlə 
yanaşaq. Müfəssirlərə görə 
bu kəlmədə  iki məna var. 
Birincisi  “qüdrət və hakim-
iyyət sahibi olaraq” demək-
dir. İkincisi isə “genişlədən” 

mənasındadır. İkinci mənanı 
götürəndə ayə bunu ifadə 

edəcəkdir: “Biz göyü qüdrətimi-
zlə yaratdıq və Biz onu genişlət-

məkdəyik”. Yəni, bu böyük kainatı biz 
sadəcə bir dəfəyə məxsus yaradıb burax-

madıq. Əksinə, o kainatı mütəmadi olaraq genişləndi-
ririk. O kainatda daima yeni, heyrətamiz hadisələr baş 
verməkdədir.

Bütün bunlar təkrar Qurani-Kərimin bəşər sözü ol-
madığını, əksinə onun ilahi kəlam olduğunu, beləcə 
də, heç bir zaman elmlə tərs düşmədiyini göstərmək-
dədir. 

 KAİNATIN GENİŞLƏNMƏSİ 
MÖCÜZƏSİ

Kainatın durmadan genişləndiyini kəşf edən alimlər əlbətdə 1400 il bundan əvvəl oxuma-yazma 
bilməyən biri tərəfi ndən hələ XX əsrdə kəşfi  mümkün olan bu hadisədən Allahın vəhyindən başqa cür 
xəbər verə bilməyəcəyini bilsəydilər mütləq iman edib müsəlman olardılar.

“Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və Biz 
çox böyük qüdrət və hakimiyyət sahibiyik”.

əz-Zəriyət 47
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Cavab: Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, xütbə 
cümə namazının etibarlı olması üçün tələb olunan 
şərtlərdəndir. Belə ki, cümə namazı ilə bağlı ayədəki 
“Allahı zikr etməyə tələsin” (Cümə, 62/9) ifadəsində-
ki “Allahı zikr etmək”də məqsəd cümə namazı və 
xütbədir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) xütbəsiz heç bir cümə 
namazı qıldırmamışdır. Vaxt girdikdən sonra ən az bir 
nəfərin hüzurunda xütbə oxunmalıdır. Xütbə əsnasın-
da heç kim olmayıb daha sonra namaza gəlsələr, 

namazları caiz olmaz. Heç olmasa camaatdan bir 
nəfər olsa və xütbə  oxunsa, digər bütün camaat 
sonradan gəlsə, namazları səhihdir. Bundan əlavə, 
camaatın xütbəni eşitməsi şərt deyil, orada olmaları 
kifayətdir. Xütbə əsnasında yolçu belə olsa hər hansı 
bir mükəlləf kişinin orada olması kifayət hesab olun-
muşdur. Beləliklə, gecikən şəxs gəlib camaata uysa 
cümə namazı keçərli sayılır.

Cümə namazına gedən şəxs xütbəyə çata bilməyib yalnız namazın fərzinə yetişsə nə etməlidir? 
İmama uyub iki rükəti qılsın yoxsa ayrıca günortanı qılsın?

Cavab: Ayə və hədislərdə ticarət və qazancdan ümu-
mi olaraq bəhs olunmuş və iqtisadi həyatın müəyyən 
prinsiplər əsasında davam etməsi tələb edilmişdir. 
Qazancın da təbii və əxlaqi normalar çərçivəsində 
əldə edilməsi əsas götürülmüşdür. Peyğəmbərim-
iz (s.ə.s) ondan bəzi mallara müəyyən qiymət qo-
yulmasını istəyənlərin tələblərinə yanaşmamış və 
sərbəst ticarətə qarışmamışdır. Ancaq azad rəqabət 
əsasını qorumaq və insanların təməl ehtiyaclarının 
istismar edilməsinə əngəl olmaq üzrə lazımi tədbirlər 
də görülmüşdür. Sələmin, ehtikarlığın qadağan olun-
ması və ehtiyac anında nırxa müraciət edilməsi bunlar 
arasında sayıla bilər.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, alqı-satqı müqa-
viləsində müəyyən qazanc həddinin qoyulmaması, 
satıcının istədiyi qiymətə sata biləcəyi mənasına gəl-
mir. Yalan yerə and içmək, malın qüsurunu gizlət-
mək, malda olmayan xüsusiyyətlərlə malı tərifl əmək, 
maliyyəti yüksək göstərmək, mal azlığından istifadə 
etmək kimi yollarla müştərini təsir altına salaraq öz 
qiymətinin üstünə həddindən artıq çox kar qoymaq, 
yəni “fahiş qiymət/həddi aşan qiymət” hesab olunur. 
Məhz burada haqqı olmayan yüksək məbləğ satıcıya 
halal deyildir.

Ticarətlə məşğul olan şəxs, satdığı mala ən çox nə qədər qazanc payı qoya bilər? İslamda bunu 
məhdudlaşdıran bir hökm varmı?

Cavab: Əvvəlcə vurğulamaq lazımdır ki, ağlın 
dərk etmə qabiliyyətini itirən hallar dəstəmazı 
pozan hallardır. Belə ki, yatmaq, huşu itirmək, ağlı 
itirmək, sərxoşluq və ya epilepsiya tutmaları bunlar 
arasında sayıla bilər. Odur ki, əgər mürgüləyən şəxs 

tam yuxuya getməyib ətrafda olanları duyur, səsləri 
eşidirsə onda dəstəmazı pozan hallar baş verdikdə 
bunu hiss edəcəkdir. Belə halda dəstəmazı, sadəcə 
mürgüləməklə pozulmaz.

Avtobusda gedərkən oturacaqda mürgüləyən şəxsin dəstəmazı pozularmı?

Cavab: Dörd rükətli fərz namazların üçüncü və ya 

dördüncü rükətində “Fatihə” surəsindən sonra zəm-

mi, yəni əlavə surə oxuyan şəxs namazın axırında 

səhv səcdəsi etməlidir. Çünki sözügedən əlavə surəni 

oxumaqla namazın fərz və ya vaciblərini gecikdirmiş 
olur.

Fərz namazın dördüncü rükətində fatihədən sonra səhvən zəmmi surə oxuyan şəxs nə etməlidir?

UĞURDAN

S U A L  C AVA B L A R
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Ədalət ərəbcə dürüstlük, doğruluq, 
bərabərlik, orta yolda olmaq və s. 
mənalara gəlir.  

Termin olaraq ədalət hər kəsə verilməsi lazım 
olanı vermək, yəni hər kəsin haqqına riayət et-
mək deməkdir. İmam Şafi i ədaləti belə tərif 
edir: “Ədalət Allaha (onun qanunlarına) uyğun 
hərəkət etməkdir”.  

Sokratın tələbəsi olan Platona görə dörd əsas 
fəzilət (üstünlük) vardır ki, bunlar bilgəlik, ig-
idlik (cəsarət), mötədillik və ədalətdir. Bunların 
içərisində ədalət ən yüksək fəzilət hesab olunur.
İslam mütəfəkkirləri arasında ədalət məf-

humunu olduqca geniş şəkildə incələyən İbn 
Miskəveyhə görə ictimai münasibətlərdəki  tara-
zlığın, yaxut ədalət və bərabərliyin təmin olun-
masında əsas təməl din, əsas vasitələr isə Aris-
totelin dediyi kimi “danışan qanun” olan hakim 
və “səssiz qanun” adlandırılan puldur. Pulun 
bu xüsusiyyəti ticarət kimi məsələlərdə insanlar 
arasında bərabərlik və ədaləti təmin etməsindən 
qaynaqlanır. Ən böyük qanun (namusul-əkbər), 
bütün qanunların öncüsü (qudvə) Allahın qanunu, 
ikincisi hakim, üçüncüsü isə puldur. Cəmiyyətin 
bütün fərdləri və təbəqələri arasında tarazlıq və  
sosial ədalət bu qanunlar sayəsində nizamlanır.

Quranı Kərimdə və hədislərdə ədalət “nizam, 
tarazlıq, bərabərlik, həqiqətə uyğun hökm ver-
mək, doğru yolu izləmək, təqvalı olmaq, dürüstlük, 
bitərəf olmaq və s.” mənalarda işlədilmişdir.
İslami  prinsiplərdə ədalətin yerini göstərmək 

üçün sadəcə bu ayəyə nəzər salmaq kifayətdir:
“Şübhəsiz Allah ədaləti əmr edər” (Nəhl, 

16/90).
Quranın ictihadi və hüquqi hökmləri hər 

sahədə və hər kəsə, hətta düşmənlərə qarşı ədalət-
li olmağı əmr edir
Şəxsi mənfəətin təmini, qohumluq, düşmənçi-

lik, tərəfl ərdən birinin zəngin və ya kasıb olması, 

yenə bu kimi səbəblər hər hansı bir insanın haqqı-
na riayətsizliyə səbəb ola bilməz.

Ayədə belə buyurulur:
“Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında (bor-

cunuzu yerinə yetirməkdə) sabitqədəm və 
ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir camaa-
ta qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq et-
məsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yax-
ındır. Allahdan qorxun. Allah etdiklərinizdən 
xəbərdardır!” (Maidə, 5/8).

Bir millətin ayaqda durması ədaləti bərqərar 

Cəmiyyət sevgi ilə qaynaşar, ədalətlə ayaqda durar. Cəmiyyətin bütün təbəqələrini 
qucaqlayan  ədalət anlayışı fərdlərin bir-biri ilə qaynaşmasına gətirib çıxarar. Haqsı-
zlıq və ədalətsizlik isə hüzursuzluğa yol açar. Quranda ədalətsiz insan ilə ədalətli 
insan bir zərbi-məsəl verilərək müqayisə edilmişdir.  Ədalətsiz olan insan dilsiz, heç 
bir şey bacarmayan və heç bir şeyə yaramayan bir köləyə bənzədilmişdir. Belə bir 
insanın, doğru yolda irəliləyərək ədalət vəsfıni qazanan insanla bir tutulmayacağı 
bildirilmişdir. (Nəhl, 16/76).

QURAN ƏDALƏTİ
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etməklə mümkündür. Zülmün, haqsızlığın və in-
san haqlarına təcavüzün artdığı bir cəmiyyətin 
gec-tez məhvi labüddür. Ədalətin yerini zülmün 
aldığı heç bir cəmiyyət irəli getməmişdir. Qu-
ran bu mövzuda belə deyir: “Həqiqətən Rəbbin 
xalqı xəbərsiz olduğu halda haqsızlıqla ölkələri 
həlak etməyəcəkdir”

(Ənam, 6/131).
“Məmləkətlərin əhalisi əməlisaleh olduğu 

ikən Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz!”
(Hud, 11/117).
Cəmiyyət sevgi ilə qaynaşar, ədalətlə ayaqda 

durar. Cəmiyyətin bütün təbəqələrini qucaqlayan  
ədalət anlayışı fərdlərin bir-biri ilə qaynaşması-
na gətirib çıxarar. Haqsızlıq və ədalətsizlik isə 
hüzursuzluğa yol açar. Quranda ədalətsiz insan 
ilə ədalətli insan bir zərbi-məsəl verilərək müqa-
yisə edilmişdir.  Ədalətsiz olan insan dilsiz, heç 
bir şey bacarmayan və heç bir şeyə yaramayan 
bir köləyə bənzədilmişdir. Belə bir insanın, doğ-
ru yolda irəliləyərək ədalət vəsfıni qazanan in-
sanla bir tutulmayacağı bildirilmişdir. 

(Nəhl, 16/76).
İslamın ədalət anlayışı mücərrəd deyildir. 

Əksinə, İslam ədaləti həyatın içindən alın-
mışdır. İslam dini bütün insanları bir ailə olaraq 
gördüyü üçün dövlət başçısı ilə hər hansı bir 
sıravi vətəndaş arasında fərq qoymaz. Hamıya 
layiq olduğu şəkildə davranar. Hz. Peyğəmbər 
bir hədisində Allaha and içərək qızı Fatimə belə 
oğruluq etsə onun əlini kəsəcəyini buyurmuşdur.

Qanunlar qarşısında ədalətli olmağın əsas şərti 
bərabərlik prinsipidir. Qanun qanundursa hamıya 
eyni şəkildə tətbiq olunmalıdır. Qaradəriliyə ayrı, 
ağlara ayrı; zənginlərə ayrı, kasıblara ayrı qanun 
tətbiq edilməz. Başqa cür desək bir qanunun tət-
biqində tərəfsizlik şərtdir. Quranda bu haqda belə 
buyurulur:

“İnsanlar arasında hökm verərkən ədalətlə 
hökm verin” (Nisa, 4/58 ).

“Ey iman gətirənlər! (Şahidliyiniz) sizin 
özünüzün, ata-ananızın, yaxın qohumlarınızın 
əleyhinə olsa belə, ədalətdən möhkəm yapışan 
Allah şahidi olun! (Əleyhinə şahidlik edəcəy-

iniz şəxs) istər dövlətli, istər kasıb olsun, hər 
halda Allah onların hər ikisinə (sizdən) daha 
yaxındır. Nəfsinizin istəyinə uyub haqdan üz 
çevirməyin…” (Nisə, 4/135).

Qurana görə ədalət yalnız müsəlmanlara şamil 
olunmur. Müsəlman olmayanlar  ədalətdən istis-
na deyildir.

“Diqqət edin! Kim zimmiyə ( müsləmanlar 
arasında yaşayan qeyri-müslimə) zülm edərsə, 
yaxud ona gücü nisbətində olmayan bir şey 
yüklərsə, onu ələ salar və  yaxud da onun razılığı  
olmadan ondan bir şey alarsa, mən onun (müsəl-
manın) qiyamətdə düşməniyəm”.

Hz. Peyğəmbər mənsub olduğu cəmiyyətdəki 
haqsızlıqları və zülmü görmüş və buna görə də 
hamının qəbul edəcəyi ədalət ölçüsünə dayanan 
bir nizam qurmağı özünə hədəf seçmişdir. O, 
cəmiyyətdəki problemləri məhz bu aspektdən 
yanaşaraq həll etməyə səy etmişdir.

ii ) i d l li i k b l h

İslam mütəfəkkirləri arasında ədalət məfhumunu olduqca geniş şəkildə incələyən 

İbn Miskəveyhə görə ictimai münasibətlərdəki  tarazlığın, yaxut ədalət və bərabərliyin 

təmin olunmasında əsas təməl din, əsas vasitələr isə Aristotelin dediyi kimi “danışan 

qanun” olan hakim və “səssiz qanun” adlandırılan puldur. Pulun bu xüsusiyyəti ti-
carət kimi məsələlərdə insanlar arasında bərabərlik və ədaləti təmin etməsindən qay-

naqlanır. 
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GƏNCLİYƏ YARDIM FONDUNDA GÖRÜŞ

12 dekabr tarixində Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Gəncliyə Yardım Fondunun 

konfrans zalında Türkiyənin məşhur fərdi inkişaf mütəxəssisi Fahri Sarrafoğlunun Ün-

siyyət Psixologiyası mövzusunda təlimi keçirilib. Qonağı təlim iştirakçılarına təqdim 

edən Gəncliyə Yardım Fondunun Sədri Ahmet Tecim modern zamanda insanlar arasın-

da ünsiyyət problemlərinin günü-gündən artdığını və bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin 

zərurətindən danışıb...

 Təlimdə ünsiyyət problemlərindən qorunma yolları, ictimai həyatda münasib ünsiyyət 
üçün lazım olanlar, simpatiya və empatiya, sürü psixolojiyası, baxmaq və görmək ilə 
əlaqəli bilmədiklərimiz, qərarsızlıq xəstəliyi və s. kimi mövzulara geniş yer verilib və 
təlim iştirakçıları bu mövzularda maraqlı məlumatlarla məlumatlandırılıblar.  Təlimin 

sonunda və xatirə şəkilləri çəkilib.

Türkiyənin Fərdi inkişaf mütəxəssisinin bu səfər çərçivəsində, “Fərdi İnkişafda Hədəf 
Seçimi”, “Toplum Qarşısında Söz Söyləmə Sənəti” 

və “Ailədaxili Ünsiyyət Problemləri” mövzusunda 

da təlimləri keçirilib. 

Qeyd edək ki, bu görüşlərdə Gürcüstan Gən-

clərinə Yardım və Maarifl ərdirmə Dərnəyinin sədri 

Musa Hacıyev, Uğur jurnalının redaktoru Hacı 

Bəkiroğlu, İkinci Kosalı İslam Mədrəsəsinin müdi-

ri Natiq Əliyev və həmin mədrəsənin müəllimi 

Zviad Koçalidze də iştirak ediblər. 
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24-dekabr tarixində  Marneuli rayonunun İkinci Kosalı kəndində fəali-
yyət göstərən İkinci Kosalı İslam Mədrəsəsində həzrəti Məhəmməd Mus-
tafa (s.ə.s)-in mövlud günü qeyd olundu. Tədbiri mədrəsənin müdiri Hacı 
Natiq Əliyev Qurani Kərimdən ayələr ti-
lavət edərək acıq elan etdi. Tədbirdə BG-
Mİ-nin müftisi Hacı Yasin Əliyev, Türki-
yənin Gürcüstandakı din hizməti müşaviri 
Nəbi Gümüş, GYMD-nin sədri Musa Hacı-
yev, Marneuli müftisi Etibar Eminov, və bir 
çox imam və din xadimləri iştirak etdilər. 
Tədbirdə peyğəmbərə həsr olunmuş şeilər və 
ilahilər səsləndirildi. Tədbir daha sonra süfrə 
arxasında davam etdirildi.

31 dekabr Dunya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü ilə əlaqədar təkcə Azərbay-

can Respulikasında deyil, dunyanın muxtəlif olkələrində bayram tədbirləri kecirildi. Ha-

rada yaşamasından asılı olmayaraq, istənilən Azərbaycan türkünü bir-biri ilə bağlayan 

müqəddəs bir hissin olması təbiidir.

Dunya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü mu-

nasibəti ilə olkəmizdə də silsilə tədbirlər kecirildi. 

Dekabrın 29-da Gürcüstan Gənclərinə Yardım və
Maarifl əndirmə Dərnəyinin Qardabanidəki ofi s-

ində də Həmrəylik günü  munasibəti ilə tədbir təşkil 

edildiş. Tədbiri giriş sözü ilə təşkilatın sədri Musa 

Hacıyev acaraq, tədbir iştirakcılarını həmrəylik günü 

munasibəti ilə təbrik etdi. Daha sonra  jurnalımızın 

redaktoru  Hacı Bəkiroğlu çıxış edərək  həmrəylik 

gününün əhəmiyyəti barədə danışdı. 

İKİNCİ KOSALI ISLAM 
MƏDRƏSƏSİNDƏ MÖVLUD GÜNÜ QEYD OLUNDU

GYMD-DƏ DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ 
HƏMRƏYLİK GÜNÜ QEYD OLUNDU
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Səma Bəşirli

Y
aşadığımız hər şeyin bir səbəbi vardır. 
Boş-boşuna yaşamamışıq... Lakin 
yaşadığımız hər bir şey həyatımızı zin-

dana çevirəcək qədər ağır deyildir. Həyatda ən böyük 

ərdəm, yəqin ki, dürüstlükdür. Çünki bir insan ona 

güvəndiyimiz qədər insandır. Doğruluq günəş kim-

idir, bu gün batsa da sabah mütləq üzə çıxacaqdır.

Yalan isə göy üzündə partladılan fi şənglər kimidir, ilk 

anda hər kəsin diqqətini çəkər, lakin son-

ra pis qoxudan başqa bir şey qalmaz; 

yalan insanlıq kimi, yalan sevda-

lar kimi, boş ümidlər kimi...

Həyatda əsas olan var ol-

maq deyil, sən olmasan belə 
varlığı unudulmayan ola 

bilməkdir. Boşluğu doldur-

maq asandır, yeri dolmayan 

olmaq bir başqadır. Hər şeyi 

sözlə bəyana ehtiyac yoxdur. 

Əgər o sözlərdə saxtakarlıq 

libası varsa, ürəkdə olan sahib-

inindir. Qarşınızda olan bunu hiss 

etsin, ya etməsin önəmli deyil. Ürəyiniz 

boş, dilinizin altı doludursa, süslənmiş sözlərlə 
ən gözəl libasınız saxtakarlıq olar. Heç zaman unut-

mayaq ki, rəssam nə qədər gözəl rəssam olsa da, təbiə-
tin cüzi bir hissəsinin rəsmini çəkə bilər. Boyadan is-

tifadə edərək gülləri, səmanı, dənizi olduğundan daha 

da rəngarəng edə bilər. Xəyalındakı gözəllikləri bir 

yerə yığar. Amma sadəcə rəsm çəkə bilər, o, təbiət ola 

bilməz. Rəssamın saatlarını, bəlkə də günlərini verdi-

yi rəsm bir su tökülməsi ilə necə yox olursa, saxta-

karlıq da onun kimidir. Dürüstlüyun, doğruluğun 

suyu onu silər. Buna görə də yaşadığımız həyat çox 

önəmlidir. İnsan ömrü bir ziqzaq kimidir. Kim hara-

da duracağını özü seçər. Kimi ən yüksəklərdə, kimi 

ortalarda, kimi də sonlarda yaşayar. İnsanın yaşam 

tərzi onun necə biri olduğunu göstərir. Həyatın-

da seçdiyi seçimlər və ətrafındakı insanlar kimi…

İnsan bir müəmmadır. Bəzən vicdanını susdura-

caq qədər vicdansız, bəzən də içindəki sevgisini 

öldürəcək qədər qatil, qüruruna qurban gedəcək qədər 
acizdir. Bəzən hüzur verən varlığın adıdır insan, 

bəzən də hüzursuzluq verən, ya axtarılan, ya da itməsi 

üçün can atılan varlıqdır. Gah sevgi, gah da nifrətdir 

insan… Kiminin könlünün taxtı, kiminin könlünün 

xarabasıdır. Bəzilərinin ölçülməyəcək 

dəyəri, bəzilərinin də heç dəyər ver-

mədiyi kəsdir. Kiminin vəfası, 

kimi üçün isə bir daşdır. Bəzən 

arxasını dönüb gedəcək qədər 
kor, bəzən də heç ummad-

ığın zamanda yanında olacaq 

qədər diqqətlidir insan…

Həyatdakı seçimlər bi-

zim əlimizdədir. Kim ola-

cağımızı özümüz seçirik. 

Bitəcək olan bir həyat və heç 

zaman bitməyəcək olan arzu-

larımız var. Yaşadığımız həyat 

bir dəftər kimidir. Hər səhifəsində bir 

hekayəmiz, xatirəmiz, arzumuz, sevdamız, 

ümidlərimiz var. Lakin bu bir həqiqətdir ki, o dəftərin 

bir səhifəsi var ki, onu heç bir zaman açmaq istəmər-
ik. Zamanla unudulur o səhifə. Ona baxmaq ən 

sonda ağlımıza gəlir, amma gec olur. Biz onu un-

utsaq da, o, bizi əsla unutmaz. Ölüm bizi unutmaz. 

Yaşadığımız müddətdə onu heç zaman xatırlamaq 

istəmərik. Əslində, xatırlasaydıq o, bizə bitib tükən-

məyən arzularımızı, istəklərimizi unutduracaqdır. 

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.)  buyurduğu kimi: “Bütün 

ləzzətləri kökündən kəsən ölümü çox xatırlayın”.

Amma insan xatırlamaq istəmir, çünki nəfsimizə 
ağır gəlir, rahat yaşamaq istəyirik. Lakin unuduruq 

ki, hər yaşanan bir gün xatirə olmağa məhkumdur.

ÖLÜM BIZI UNUTMAZ!

İnsan bir müəmmadır. Bəzən vicdanını susduracaq qədər vicdansız, bəzən də içindəki sevgisini öldürəcək 
qədər qatil, qüruruna qurban gedəcək qədər acizdir. Bəzən hüzur verən varlığın adıdır insan, bəzən də hüzur-
suzluq verən, ya axtarılan, ya da itməsi üçün can atılan varlıqdır. Gah sevgi, gah da nifrətdir insan… Kiminin 
könlünün taxtı, kiminin könlünün xarabasıdır. Bəzilərinin ölçülməyəcək dəyəri, bəzilərinin də heç dəyər ver-
mədiyi kəsdir. Kiminin vəfası, kimi üçün isə bir daşdır. Bəzən arxasını dönüb gedəcək qədər kor, bəzən də heç 
ummadığın zamanda yanında olacaq qədər diqqətlidir insan…


