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On bir ayın sultanı dediyimiz, xüsusi coşquyla qarşılamaq üçün 
bütün varlığımızla sevinərək hazırlaşdığımız mübarək bir ay. İnsanlı-
ğın xilas yolunu göstərən müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin nazil 
olduğu, ilahi lütf və bərəkətin aram-aram yağdığı bir ay. Artıq məğ-
firət ayının gəlişini müjdələyən Rəcəb və Şabanı geridə qoyduq. Ra-
mazana girdik. İftarları, sahur və Quran qiraəti ilə mənəvi ab-havanın 
hakim olduğu mübarək bir ay. Bir ay uzunu necə olmalıyıq, nələrə 
diqqət etməliyik, bu ayın mahiyyəti nədən ibarətdir? Bütün bunlara 
jurnalımızın səhifələrində cavab tapacaqsınız. Oruc ayının gəlişini 
nəzərə alaraq bu sayımızı sizlər üçün Ramazana həsr etdik.

Bu sayımızı “DUA, NİYAZ VƏ ŞÜKÜR AYI -RAMAZAN” başlığı 
altında sizlərə təqdim etməyə çalışdıq. Bu nömrəmizdə peyğəmbəri-
mizdən üzü bu yana yaşadılan mübarək Ramazan mədəniyyətindən, 
cəmiyyətdəki yerindən və faydalarından danışacağıq. “RAMAZAN 

AYINDA YENİDƏN VAR OLMAQ” adlı məqalədə hər birimizin 
yalnız bir dəfə yaşadığı həyatda dəfələrlə qarşılaşdığımız Ramazan 
fürsətini oxuyacaqsınız. “QURANLA BÜTÜNLƏŞMƏ MÖVSÜMÜ” 

başlıqlı yazıda Quranın nazil olması, əmrləri və nə üçün bu ayda nazil 
olduğu  haqda oxuyacaqsınız.

“ORUC TUT SƏHHƏT TAP”, “İSLAMDA VƏ DİGƏR DİNLƏR-

DƏ ORUC”, “ORUC VƏ İCTİMAİ HƏYAT” məqalələri hər biri için-
də olduğumuz ayın müxtəlif xüsuslarına diqqət çəkir. Jurnalımız hə-
mişəki kimi bir-birindən maraqlı mövzularla zəngindir. Bu baxımdan 

“DOĞRU OL!DOĞRU YOL!”, “NƏ ÜÇÜN QURAN ÖYRƏNMƏLİ-
YİK?”, “BAĞLAN(MA)”, “QONŞU “QONŞU” OLSA...”, “İMAM 

MUHAMMƏD QƏZALİ r” adlı məqalələr sevə-sevə oxuyacağınız 
yazılar qəbilindəndir. 

Əziz oxucu!
Həmçinin dəyərli ustadımız, hər birimizin çox sevdiyi Osman Nuri 

Topbaş əfəndinin “HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Xalid 

Bağdadi q.s -3”yazısını sizlərə təqdim edirik. 
 Oxuma və maariflənmə ayı olan Ramazan ayında sizə oxumağa, 

araşdırmağa, faydalı hobbilərlə məşğuliyyətə səsləyirik.
Yaşadığımız bu mübarək ay müsbət mənada yeni vərdişlərin əldə 

edildiyi aydır.
Elə isə haydı yaxşı vərdişlər qazanmağa. 
Uğur jurnalı adından bütün Müsəlman aləmini Ramazan ayının gə-

lişi münasibəti ilə təbrik edirik!
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“
Rəcəb ayı girdiyi zaman Peyğəmbər 
(s.ə.s) belə dua edərdi: “Allahım! Rəcəb 
və Şaban aylarını bizim haqqımızda xe-

yirli və mübarək et, bizi Ramazan ayına çatdır.”   
(Təbərani)

Ramazan; Uca Allahın sevgisiylə dolub daşa-
cağımız, oruc, iftar, sahur, təravih, dua, səcdə və 
qarşılıqlı Quran tilavətləri ilə mənəvi aləmlərə yol 
alacağımız, daha yaxşı bir qul olma yarışına girə-
cəyimiz, ibadətlərimizi zirvəyə daşıyacağımız mü-
barək bir aydır. 

Ramazan; ilahi əmrlərin işığı altında özümüzü 
hesaba çəkəcəyimiz, ürəklərimizi və fikirlərimi-
zi pisliklərdən qurtarmağa çalışacağımız mübarək 
günlərdir.

Ramazan ayı, xeyir və bərəkət ayıdır. Dua və ni-
yaz ayıdır. Şükür ayıdır. Günahlardan təmizlənmə, 
cəhənnəm atəşindən xilas olma ayıdır. Peyğəmbə-
rimiz (s.ə.s) bu aydan danışarkən: “Əvvəli rəhmət, 
ortası bağışlama, sonu cəhənnəm əzabından qurtu-
luşdur”(Ət Tərğib vət Tərhib. c.2, s.95) buyurmuş-
dur.

Ramazan ayının on iki ay içərisində xüsusi bir 
yeri və dəyəri vardır. Ramazan, ayların sultanı ola-
raq qəbul edilmişdir. 

Ürəklərə nur, könüllərə şəfa, möminlərə rəhmət 
olan; bütün insanlığı cəhalətdən, qaranlıqdan, vəh-
şilikdən və dəlalətdən qurtaran; doğru yola və ilahi 
nura, elmə, mədəniyyətə və səadətə çatdıran Qurani 
Kərim bu ayda nazil olmağa başlamışdır. Bu səbəb-
lə bu aya “Quran ayı” da deyilməkdədir. Uca Allah 
(c.c) belə buyurmaqdadır:

“Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanlara doğru 
yolu göstərən, Haqq ilə batili ayıran Qurani Kərim, 
o ayda endirilmişdir. Sizdən hər kim bu ayı idrak 
etsə oruc tutsun”.  (Bəqərə, 185.)

Ramazan ayı başdan son xeyirdir. Xeyirin qarşı-
lığı isə cənnətdir. Bir əkənin min biçəcəyi, mənəvi 
bir yığım mövsümüdür.

Ramazan, insanların özlərini hesaba çəkmələ-
ri, səhvlərini düzəltmələri və günahlarından tövbə 
edib Uca Allaha yönəlmələri üçün bir fürsətdir. 
Ramazan ayında sıxlaşan ibadətlər, xüsusilə oruc, 
zəkat və fitr sədəqəsi Müsəlmanları Uca Allaha 

aprel-may-iyun2016

Hacı BƏKİROĞLU

Rəhmətin bol-bol yağdığı bu ayın mənəvi dəyərini yazmaqla bitməz. Bu ayı 

bərəkətli edən xüsusiyyətlərin başında Qədr Gecəsi gəlir. Bu gecənin xüsusi 

yerə sahib olmasının əhəmiyyəti isə Qurani Kərimin bu gecədə nazil olmasıdır.

DUA, NÈYAZ Vß ØÖKÖR AYI -RAMAZAN



ugurjurnali@mail.ru 5 UĞUR

daha çox yaxınlaşdırmaqda, xoşbəxt və hüzurlu et-
məkdə, onları nəfs tərbiyəsində, ictimai həmrəylik 
və köməkləşmədə daha müvəffəqiyyətli etməkdədir.

Ramazan ayını əhəmiyyətli edən əsas faktor-
lardan biri də, dinimizin təməl ibadətlərindən olan 
orucun bu ay içində tutulmasıdır. Uca Allah Qu-
randa “…Kim Ramazan ayına çatsa oruc tutsun” 
(Bəqərə,185) buyuraraq, ramazan ayında oruc tu-
tulmasını əmr etməkdədir. Bu səbəblə müsəlmanlar 
ramazan ayı boyunca oruc tuturlar. Ramazan ayı 
oruc, ibadət və səbir ayıdır. Allahın rəhmət qapıları-
nın açıldığı aydır. Sevimli Peyğəmbərimiz, ramazan 
ayında səmimiliklə edilən dua, ibadət və yaxşılıqla-
rın Allah qatında daha qiymətli olacağını bildirmiş-
dir.

Açıq-aşkar yeyən, bu aya hörmət etməmiş olar. 
Namaz qılmayanın belə, oruc tutması və haramlar-
dan qaçınması lazımdır. Bunların orucu qəbul olar 
və imanları olduğu aydın olar.

Ramazanı şərifdə, oruc tutmaq çox savabdır. Sə-
bəbsiz olaraq oruc tutmamaq böyük günahdır. Hədi-
si şərifdə, “Üzrsüz olaraq Ramazanda bir gün oruc 
tutmayan, bunun yerinə bütün il boyu oruc tutsa, 
Ramazandakı o bir günkü savaba qovuşa bilməz” 

buyurulur. (Tirmizi)
Ramazan ruhun təmizlənmə ayıdır. Çünki, Allah 

Təala qullarını orucla günahdan qorumaq istəyir. 
Belə ki: “Ey Möminlər, sizdən əvvəlkilərə fərz ol-
duğu kimi, günahlardan qorunasınız deyə, oruc tut-
maq sizə də fərz qılınmışdır.” (Bəqərə, 183) buyu-
rulmaqdadır. 

  Rəhmətin bol-bol yağdığı bu ayın mənəvi dəyə-
rini yazmaqla bitməz. Bu ayı bərəkətli edən xüsu-
siyyətlərin başında Qədr Gecəsi gəlir. Bu gecənin 
xüsusi yerə sahib olmasının əhəmiyyəti isə Qurani 
Kərimin bu gecədə nazil olmasıdır. Qurani Kərim-
də bu gecə üçün belə buyurulmaqdadır:  “Doğrusu 
Biz, onu qədr gecəsində endirdik. Qədr gecəsinin 
nə olduğunu bilirsənmi? Qədr gecəsi; min aydan 
daha xeyirlidir. Mələklər və Ruh, o gecə Rəbbləri-
nin icazəsiylə hər iş üçün yer üzünə enərlər. O dan 
yeri ağarana qədər bir salamatlıqdır” (Qədr Surəsi). 
Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s)  isə bu gecə üçün belə 
buyurmuşdur : “Kim inanaraq və savabını Allahdan 
ümid edərək Qədr Gecəsini qiymətləndirsə keçmiş 
günahları bağışlanar.” (Buxari)

Ramazan ayının bir başqa mənəvi dəyəri də Qu-
rani Kərimin hər hərfinə verilən savabın yüksək ol-
masıdır. Ramazani Şərifdə az-çoxa, sərmayə-qazan-
ca çevrilər. Çünki, bu ay rəhmət və bərəkət ayıdır. 
Bu səbəblədir ki, mömin bu ayda ibadətə düşkün 
olar. Xüsusilə Qurani Kərimə daha çox sarılar. 

Ramazan səbir ayıdır; çünki, ruh səbr etməklə 
mənəvi təmizliyə çatar.  Bu səbir həm bədəni həm 
də ruhidir.

Ramazan; acın halından anlamaq, sevgini paylaş-
maq, xoşgörüş ayıdır. Bilirik ki, səbirsiz, xoşgörüş-
süz oruc; ancaq fiziki orucdur. Bunun şüurunda olan 
mömin, orucunu bu mövqeyə endirmək istəmədi-
yindən səbir göstərməkdədir.

Ramazan; kasıbın halını dərk etmək ayıdır. Başqa 
heç bir zaman dilimində olmayan “fitr” sədəqəsinin 
olduğu və Ramazanın  sonunda kasıblara paylandı-
ğı, bir baxıma Ramazanı xeyirlisiylə əda etmənin 
şükrü olan bu ibadət də bu zaman diliminə aiddir. 

Ramazan səbir ayıdır; çünki, ruh 

səbr etməklə mənəvi təmizliyə ça-

tar.  Bu səbir həm bədəni həm də 
ruhidir.

Ramazan; acın halından anla-

maq, sevgini paylaşmaq, xoşgörüş 
ayıdır. Bilirik ki, səbirsiz, xoşgö-

rüşsüz oruc; ancaq fiziki orucdur. 

Bunun şüurunda olan mömin, oru-

cunu bu mövqeyə endirmək istəmə-
diyindən səbir göstərməkdədir.

aprel-may-iyun2016
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Ramazan ayı, yəni oruc ayı, Qurani-Kərim 
ayı deməkdir. Möminlər bu ayda tutduq-
ları oruclarını Qurani-Kərim oxuyaraq 

taclandırırlar. Belə ki, Qurani-Kərim bu ayda en-
dirilməyə başlamışdır. Bu səbəblə ramazanda daha 
xüsusi bir cəhd və daha çox  Qurani-Kərim oxumaq, 
müsəlmanların önəmli xüsusiyyəti və adətləridir.

Ramazan ayın insanın könül aləminə girərək, in-
sanı yeni duyğulara bürüyür. İctimai həyatımıza in-
tiqal edib, həyatımızın bütün sahələrində, qonşuluq 
əlaqələrində, qohumluq əlaqələrində, alış-verişlərdə 
və s. səmimiyyəti və ilahi həyacanı yerləşdirərək, 
yeni və pisliklərdən təmizlənmiş bir həyat yaşadır. 
Digər tərəfdən bol-bol oxunan Quran, ruhumuzu 
yenidən canlandıraraq bir daha həyatımızda doğru 
ilə yanlışı bir birindən ayırd etmək üçün bizlərə ye-
nidən canlılıq qazandırır.

Ramazan ayında bütün müsəlman dünyası ilə 
tutduğumuz bir aylıq orucun insanı yenidən özünə 
gətirən yönü dərindir. Oruc heç şübhəsiz ki, insan 
bədəni üzərində çox ciddi müsbət təsirlər göstərir. 
Oruc insanın maddi vücudunu təmir edir, daha sağ-
lam hala gətirir. Lakin orucun insanın bədənini da-
hada sağlamlaşdıracaq əsas təsir ruhumuz üzərində 

göstərdiyi təsirlərdir. İnsan oruc tutduqda, insan ol-
duğunun, toplumda tək özünün olmadığının, özün-
dən başqa bir çox insanların yaşadığının, dünyanı 
başqa insanlarla paylaşdığının bilinci altına girmiş 
olur.

Ramazanda Qurani-Kərim oxuyaraq tutduğumuz 
oruc insanı özünə gətirmə qabiliyyətiylə insana ye-
nidən var olma şüüru qazandırır.  İnsan oruc tutaraq 
özünü muhasibəyə çəkər. Bu müddətdə keçmişini, 
indisini və gələcəyini gözdən keçirər, öncəki hal və 
davranışlarını yeniləyər,  yeni bir insan olar və  top-
lum içinə o şəkildə çıxar.

Oruc insanı addım-addım dodaqdan qəlbə, ze-
hinə və ağıla; yemək və içməkdən düşünməyə 
yönləndirər. Oruc tutan insan, artıq dəyişmişdir. 
Bu dəyişiklik isə müsbət yöndə olmuşdur. Yemək 
və içəcəklərdə öncəki ləzzəti almadığı kimi, eyni 
şəkildə və eyni şeyləri də düşünməz. Oruc tutulan 
ictimai həyatda insanlar yeni bir həyətə gözlərini 
açarlar, dünyaya fərqli baxmağa başlayarlar. Oruc 
ilə insan keçmişini və varlığının daha ilk öncələrə 
bağlandığını dərk edər və anlayar. Orucun açdığı 

 Şirxan ÇOBANOV

R A M A Z A N  AY I N D A 
Y E N İ D Я N  VA R  O L M A Q

Oruc yenidən var etdiyi insan-
larla, yeni bir cəmiyyət inşa edir. 
Oruc tutmaqla insanlar, mədəniy-
yətinə daha sıx bir şəkildə sarılar 
və onları müasir zəmanəni diqqətə 
alaraq yeni zənginliklərlə daha da 
irəlilərə aparar. Orucla insanların 
bütün yönləri yenidən canlanar və 
yeni bir coşqu və yeni bir həyacanla 
həyata qatılarlar. 

aprel-may-iyun2016
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mənəvi üfüqlərlə insan, daha dərin düşüncələrə dalaraq 
var oluşunu anlayar, anladıqca da özünübəyənməkdən, 
xəsislikdən uzaqlaşaraq həyatdakı imkan və fürsətləri 
yardımlaşaraq və bölüşərək keçirər. 

Oruc yenidən var etdiyi insanlarla, yeni bir cəmiyyət 
inşa edir. Oruc tutmaqla insanlar, mədəniyyətinə daha 
sıx bir şəkildə sarılar və onları müasir zəmanəni diqqətə 
alaraq yeni zənginliklərlə daha da irəlilərə aparar. Oruc-
la insanların bütün yönləri yenidən canlanar və yeni bir 
coşqu və yeni bir həyacanla həyata qatılarlar.  

 Peyğəmbərimiz (s.ə.s) “Oruc qalxandır” buyur-
muşdur.  Oruc başqalarından gələcək pisliklərə qarşı bir 
sipərdir. Bu yönüylə də toplumun pozulmasına, cəmiy-
yəti ayaqda saxlayan ən əsas prinsiplərdən olan birlik, 
bərabərlik, ayrılığa düşməmə və insanların barışıq ha-
lında olmasında xüsusi bir rol oynayır. Buna görə də 
oruc, yeni bir həyat tərzinin meydana gəldiyi yeni dün-
ya və yenidən bir canlılıq və var olma şüüru qazandırır.

Ramazan ayında xüsusilə gecələrində “dualar qəbul 
olunar”

“Ramazanda Allahı zikr edən bağışlanar və Allah-
dan istəyənin istəyi geri çevrilməz.”

 (Təbərani, Beyhaki, İsbəhani)
Ramazan ayını digər aylardan ayıran ən əhəmiyyətli 

xüsusiyyəti oruc ayı olmasıdır. Çünki oruc ibadəti, bu 
aya məxsus ibadət olaraq yaşanmaqdadır. Əslində oruc 
ibadəti İslamın şərtlərindən biridir. Onun tutulduğu ay 
da ramazan ayıdır. Bu həqiqət Qurani Kərimdə, “Ey 
iman edənlər! Oruc sizdən əvvəl gəlib keçmiş ümmət-
lərə fərz qılındığı kimi sizə də fərz qılındı. Ümid edi-
lir ki, qorunarsınız. Saylı günlərdə olmaq üzrə (oruc 
sizə fərz qılındı…)”. (Bəqərə, 183-184) Ayələrdən də 
aydın olduğu üzrə ramazan ayı deyildiyində ilk ağıla 
gələn, oruc ibadətidir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.)-də “Bir 
kimsə, ramazanın fəzilətinə inanaraq və mükafatını 
ümid edərək oruc tutsa, keçmiş günahları bağışlanar.” 
(Buxari, Savm, 6; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 175) Yenə bir 
başqa hədisdə “Hər kim inanaraq və əcrini tək Allah-
dan ümid edərək ramazan ayını ibadətlə keçirsə, keçmiş 
günahları bağışlanar” buyurmuşdur. (Buxari, İman, 27; 
Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173)

Nəticə olaraq onu deyək ki, Ramazan ayındakı oruc, 
bütün yönləriylə insanın yenidən var olmasını təmin 
edir; bu səbəblə ramazan ayı yenidən var olma ayıdır.

Bayraq kimi dalğalanır
Könlüm odlara qalanır
Ömrümə ömür calanır
Eşitdikcə əzanları

Əqlim əhdi-vəfadadır 
Ruhum seyri-səfadadır 
Şeytan qəhri cəfadadır  
Eşitdikcə əzanları

Lap doğmadır anam kimi
Əzəl başdan dinin himi
Sızıldayır qəlbin simi
Eşitdikcə əzanları

Veysəloğlu gültək açar
Vəfaya, peymana qaçır
Günəş kimi işıq saçır
Eşitdikcə əzanları
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Ramazanda Qurani-Kərim oxuyaraq tutduğumuz 
oruc insanı özünə gətirmə qabiliyyətiylə insana 
yenidən var olma şüüru qazandırır.  İnsan oruc 
tutaraq özünü muhasibəyə çəkər. Bu müddətdə 
keçmişini, indisini və gələcəyini gözdən keçirər, 
öncəki hal və davranışlarını yeniləyər,  yeni bir 
insan olar və  toplum içinə o şəkildə çıxar.

ЯZANL AR

Turac Veysəloğlu
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QURANLA BЦTЦNLЯШMЯ 
MЮVSЦMЦ

Nurlan MƏMMƏDZADƏ
nurlanmemmedzade@mail.ru

610-cu ilin bir Ramazan günü... Qədr gecəsi...
Bütləri tanımayan və uzun zamandan bəri Hira 

mağarasında kainatı, yaradılışı və ilahi nizamı 
təfəkkürlə məşğul olan Həbibullah Muhammədə ilk 

vəhyin nazil olması... İnsanlığı  doğruya istiqamətləndirən, 
haqq ilə batili ayırd edən, dünya və axirət səadətinin yol-
larını göstərən ilahi kitabın yer üzünə nazil olma prosesi belə 
başladı və iyirmi üç il davam etdi.

İyirmi üç illik bir zaman zərfi ndə imandan məhrum bir 
cəmiyyəti bütün fərdləriylə əsri-səadətə çevirdi. Hər bir-
indən bir şəxsiyyət inşa etdi. Pakistanlı İslam mütəfəkkiri 
Muhamməd İqbalın dediyi kimi “Bir zamanlar yol kəsənlər 
Quranı oxuyaraq yol göstərən ulduzlar oldular”.

Bir Ramazan gecəsi enməyə başlayan, əsas məqsə-
di insana yaradlılış qayəsini öyrədən, Yaradanını göstərən 
Qurani-Kərim əsrlərdən bəri inananların həyat yoluna işıq 
saçmağa davam edir. Məhz onun ətrafında birləşən, ümmət 
kimi formalaşan müsəlmanlar  namaz, oruc, zəkat, sədəqə, 
üstün əxlaq kimi gözəllikləri öyrəndilər və öyrənməyə da-
vam edirlər.

2016-cı ilin bir Ramazan günü... Ramazanın birinci günü...
Bütləşən sevdalardan üz döndərən, ilahi nizamı təfəkkür 

etmək istəyən iman sahiblərinə yeni bir çağırış... Quranın na-
zil olduğu bu mübarək ayda ilahi kitabla yenidən görüşmək, 
tanışlıq və həmhal olma fürsəti... Hər il təkrarlanan Ra-
mazanın bərəkətindən maksimum faydalanmaq üçün vaz-
keçilməz düstur: Hər gün Quranla yenilənmək...

Allah-Təala Qurani-Kərimdə Ramazan ayından və oru-
cundan bəhs edərkən “Ramazan ayı insanlara doğru yolu 
göstərən Quranın nazil olduğu aydır”, buyurmuş və inanan-
ların diqqətini ilk növbədə buraya çəkmək isltəmişdir. Çünki 
Ramazanı digər aylardan üstün edən əsas amil məhz Quranın 
bu ayda enməsidir. Eynilə Allah kəlamının insanların kəlamı-
na olan üstünlüyü kimi Ramazan ayı da məhz bu sayədə 
digər aylardan üstündür. İlahi rəhmətin, feyz və bərəkətin 
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Ramazanın tətil mövsümünə 
təsadüf etməsindən istifadə 
edərək ailəmizdə və ətrafımız-

da Quran oxuya bilməyənlərə 
bu işdə kömək etməliyik. Xü-

susilə bizə əmanət verilmiş 
övladlarımızı Quran təliminə 
cəlb etməliyik.
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yağdığı bu mübarək mövsümdə hər anı dəyərli 
keçirməyə çalışmaq müsəlmanın əsas məqsədi 
olmalıdır. Hər bir iman sahibi bu ayı Quranla 
bəzəməlidir. Rəbbini tanıyan bir insanın ömrü 
Quransız düşünülə bilməz. Əslində müsəlman 
hər günə Quranla başlamalı və bunu düstur 
halına gətirməlidir. Ramazan isə Quranla olan 
yaxınlığı və ünsiyyəti bir qat daha artıran, bu 
yaxınlığı gücləndirən fürsət ayıdır. Bu mübarək 
ay eyni zamanda Quranla ünsiyyət əskikliyi 
olanlar üçün bir təlim xararkteri daşıyır. Bu 
ayı fürsət bilərək Quranla ünsiyyətimizi gü-
cləndirmək üçün fərdi proqramlar tərtib etməli 
və Ramazana bərəkət qatmalıyıq. Məsələn:

- Sahura bir az erkən qalxıb təhəccüd namazını 
əda etməli və bu zaman Qurandan bildiyimiz 
surələri, müxtəlif bölümləri tilavət etməliyik. 
Beləliklə əzbərimizi də təkrarlamış olarıq. Sahur 
etdikdən dərhal sonra sübh namazını qılıb yat-
maq yerinə bir cüz oxumağa çalışmalıyıq. İm-
kan varsa, əsrlərdən bəri Ramazan ənənəmizdə 
“müqabilə” adı ilə məşhurlaşan qarşılıqlı tilavət 
məclisləri qurmalı, yaxud da müqabilə oxunan 
yerlərə getməliyik. Həzrət Peyğəmbər “sahurda 
bərəkət var”,- buyurmuşdur. Elə isə Quranla ün-
siyyətimizin də bərəkətli olması üçün buna səy 
göstərməliyik.

- Günün Quran oxumaq üçün əlverişli ol-
mayan saatlarını (məsələn, səhər evdən çıxıb 
işə gedərkən) sevdiyimiz qarilərin səsindən 
Quran dinləyərək keçirməyə çalışmalıyıq. 
Məsələn, maşın sürərkən Quran CD-ləri dinlən-
məli, demək olar ki, hər kəsin ayrılmaz əşyası-
na çevrilən USB-pleyerlərə, telefonlara Quran 
yazaraq mümkün fürsətlərdə qulaq asmalıyıq.

- Sadəcə Quranı üzündən oxumaqla ki-
fayətlənməyib, tərcüməsi ilə də maraqlan-

malı, təfsir mütaliələri təşkil etməli ən azın-
dan müəyyən surələrin təfsirini oxumalıyıq. 
Məsələn, iftardan sonra yatsı namazına qədər 
olan vaxtımızı təfsir oxumaları ilə bərəkətli hala 
gətirə bilərik. Ailə üzvlərimizi də bu kimi fəali-
yyətlərə cəlb etməklə fəaliyyətləri daha maraqlı 
hala gətirə bilərik.

- Qurani-Kərimlə bağlı yaşadığımız böl-
gədə keçirilən proqramlarda iştirak etməyə 
çalışmalıyıq. 

- Ramazanın tətil mövsümünə təsadüf et-
məsindən istifadə edərək ailəmizdə və ətrafımız-
da Quran oxuya bilməyənlərə bu işdə kömək 
etməliyik. Xüsusilə bizə əmanət verilmiş övlad-
larımızı Quran təliminə cəlb etməliyik.

Bu siyahını hər kəs öz imkanlarına görə 
uzada bilər. Əsas məsələ Ramazanı Quransız 
keçirməməkdir. Həzrət Peyğəmbərin qiyamət 
günü Allah-Təalaya “Ey Rəbbim! Həqiqətən, 
qövmüm bu Quranı tərk etmişdi!” (əl-Furqan, 
30) deyərək bizdən şikayət etməməsi üçün Ra-
mazanın bu təliminə könül vermək zəruridir. 
Quranı sanki bizə yenidən nazil olurmuş kimi 
oxumaq diləyi ilə...
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Çünki Ramazanı digər aylardan üs-

 tün edən əsas amil məhz Quranın bu

ayda enməsidir. Eynilə Allah kəlamı-

nın insanların kəlamına olan üstün-

 lüyü kimi Ramazan ayı da məhz bu

 sayədə digər aylardan üstündür. İlahi

 rəhmətin, feyz və bərəkətin yağdığı bu

 mübarək mövsümdə hər anı dəyərli
 keçirməyə çalışmaq müsəlmanın əsas

məqsədi olmalıdır. Hər bir iman sahi-

bi bu ayı Quranla bəzəməlidir. Rəbbi-

 ni tanıyan bir insanın ömrü Quransız

 düşünülə bilməz. Əslində müsəlman

 hər günə Quranla başlamalı və bunu

 düstur halına gətirməlidir.
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Oruc, İslamın beş şərtindən və dörd 
təməl ibadətindən biridir. Oruc, Quran-
da “savm” sözü ilə ifadə edilməkdədir. 

Ərəbcə olan “savm”ın çoxluğu “siyam”dır.
Oruc; “Allah rızası üçün, dan yerinin ağarma-

sından günəşin batmasına qədər keçən müddətdə, 
nəfsin ən çox arzuladığı yeməkdən, içməkdən və 
şəhvani arzulardan niyyət edərək imtina etməkdir. 
Bu və bənzəri anlayışdakı oruc, tarixdə bilinən az 
qala bütün dinlərdə vardır. Bu din mənsublarından 
da oruc tutmaları istənmişdir.

Allah, qullarına rəhmət, yaxşılıq və  qalxan ola-
raq orucu hər millətə fərz etmişdir. Qurani Kərimdə 
“Ey iman edənlər! Allaha qarşı gəlməkdən çəkin-
məniz üçün oruc, sizdən əvvəlkilərə fərz qılındığı 
kimi, sizə də fərz qılındı.” (Bəqərə, 183) buyurul-
maqdadır. Oruc ibadəti İslamdan əvvəl də bilinən və 
İslamdakından fərqli də olsa tətbiq olunan bir ibadət 
idi. Bu ayədə, Müsəlmanlara oruc külfətinin yalnız 
özlərinə yüklənmədiyi daha əvvəlki qövmlərdə də 
olduğu xatırladılaraq psixoloji baxımdan oruca ha-
zırlanmaları təmin edilmişdir (Elmalılı, Haqq Dini 
Quran Dili, I, 625).

Oruc yalnız İslamiyyət tərəfindən deyil digər 
dinlər tərəfindən də fərz qəbul edilir. Hətta daha üç 
böyük səmavi dinlər ortaya  çıxmamışdan əvvəl, 
primitiv(Zaman baxımından ən köhnə olan, təhsil-
siz, kültürsüz) qəbilələr tərəfindən; tanrılarını xoş-
bəxt etmək və ya qəzəbindən qorunmaq üçün həyata 
keçirdikləri bir ibadət növüdür.

1. Xristianlıqda Oruc
Xristianlıqda da oruc eynilə İslamiyyətdəki kimi 

fərzdir. Xristianlıqda oruc kilsənin üçüncü əmridir. 
Quranın bildirdiyinə görə oruc Xristianlara da fərz 
qılınmışdır. Xristianlıqda oruc və pəhriz eyni məna-
da istifadə edilir. Orucun məqsədi, işlənmiş günah-

ların cəzasını bu dünyada çəkməkdir. İncil, oruca 
böyük əhəmiyyət verir və təriflə bəhs edir. Ancaq 
orucun zamanı, uyğun gələcək qaydalar Xristian 
məzhəbləri arasında fərqlənir. 

Xristianlıqda oruc tutma yaşı 21-dən başlayır. 
Xristianlar, 60 yaşına qədər oruc tutar. Oruc möv-
zusunda 1966-cı ildə alınan Roma qərarlarında bu 
mövzu yazılı olaraq ifadə edilmişdir.

Xristianlıqda iki növ oruc var. Okaristi orucu 
yəni təşəkkür orucu və ekleziyastik oruc yəni kil-
sə orucu. Bu iki növ orucu Katoliklər tutar, Protes-
tantlar tutmaz. Xristianlıq, çərşənbə, cümə və şənbə 
günləri ilə bəzi yorduların ( kilsənin təyin etdiyi 
müqəddəs günlər) ərəfə günlərində oruc tutmağı 
təşviq edir. Xristian inancına görə Hz. İsa, çərşənbə 
günü ələ verilmiş, cümə günü çarmıxa gərilmiş və 
şənbə günü də basdırılmışdır. 

Hz. İsanın öldükdən sonra dirildiyi və göyə çıxa-
rıldığına inanılan Pasxada oruc tutulması əhəmiy-
yətlidir. Pasxa əvvəlində iki gün oruc tutmaq, dindar 
Xristianlar arasında məşhur bir tətbiqdir.

2. Yəhudilikdə Oruc
Yəhudilikdə oruc: Yom Kippur olaraq adlandırı-

lır.
Tövratda bəzi günlərdə oruc tutulması əmr edil-

məkdədir. Yəhudilikdə oruc, nəfsi tərbiyə etmə 
və acı çəkmə vasitəsi sayılarkən; bəzən də Alla-
ha yaxınlaşma vasitəsi olaraq qəbul edilməkdədir. 
Tövrata görə, Hz. Musa Tur Dağında 40 gün 40 
gecə qalmış və bu müddəti oruc tutaraq keçirmişdir. 

Ərəbistanın müxtəlif bölgələrində yaşayan Yəhu-
dilər, oruc tutduqlarında şam yeməyindən sonra bir 
şey yeməzdilər. Hətta bəzi Müsəlmanlar da orucla 
əlaqədar ayələr tamamlanmadan əvvəl eyni Yəhu-
dilər kimi hərəkət edərdi. Babil dövründə matəm 
və kədər simvolu olaraq oruc tutulardı. Yəhudilər, 

Ruslan Hacıxəlilov

İSLAMDA 

VЯ DİGЯR DİNLЯRDЯ ORUC 

10UĞUR ugurjurnali@mail.ru

“Ey iman edənlər! Allaha qarşı gəlməkdən çəkinməniz üçün oruc, sizdən əv-

vəlkilərə fərz qılındığı kimi, sizə də fərz qılındı.” (Bəqərə, 183)
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Allahın özlərinə fəlakətlər verdiyinə inandıqları 
dövrlərdə davamlı oruc tutardılar. Oruca, uşaqlar 
12 yaşında  başlayarlar. Tutulması şərt olan tək oruc 
Yom Kippur adı verilən kəffarə orucudur. Kippur 
peşmanlıq mənasındadır. Yom Kimpur İbranicədə 
“tövbə günü” mənasındadır. 

Yəhudilərin ən böyük ibadət günlərindən olan 
Kippur, böyük oruc günü olaraq qəbul edilir. Yom 
Kippur deyilən və 19 Apreldə başlayıb bir həftə da-
vam edən Pesah Bayramı orucu isə ümumiyyətlə 
Xəmirsiz Bayramından sonra gələn, bazar ertəsi və 
cümə axşamı günləri tutular. 

Yəhudilikdə Yom Kippurda oruc tutmaq şərtdir. 
İmsak, əvvəlki axşam günəş batarkən başlar. O gecə 
və sabahı gün ilk iki ulduz görünənə qədər də yemək 
içmək qadağandır. Bu müddət təxminən 25 saatdır. 

Yəhudilər Babil dönüşündən sonra Qüdsün xa-
rab edilməsi  və digər fəlakətlər səbəbiylə dörd ayrı 
oruc daha ortaya çıxarmışlar. Bəzi Talmud (yəhu-
dilərin dini qanunlarını təfsir edən və bu qanunlara 
görə ortaya çıxa biləcək yeni problemlərinə həll gə-
tirən ən əhəmiyyətli cəm edilmiş kitab) şərhçiləri, 
bu 4 orucun başqa dövlətlərin himayəsi altındakı 
Yəhudilər tərəfindən tutulması lazım olduğunu, əks 
halda lazımlı olmadığını ifadə edirlər. 

Yəhudilərdə oruc ümumiyyətlə şəfəqin sökmə-
sindən ilk ulduzun görülməsinə qədər sürər. Ancaq 
Yom Kippur kimi bəzi oruclar, bir axşamdan ertəsi 
axşama qədər davam edər.

3. Hinduizmdə Oruc
Hind dinlərindən Hinduizmdə oruc, nəfsi tərbiyə 

üçün ilin müəyyən aylarında və günlərində oruc tu-
tular. İbadət məqsədiylə duaların oxunduğu günlər-
də oruc tutulması lazımdır. Hinduizmdə oruc ümu-
miyyətlə müəyyən bəzi qidaları yeməmə, yəni bir 
növ pəhriz şəklindədir.

4. Taoizmdə Oruc
Şərq mədəniyyətlərinin dinlərindən Taoizmdə 

oruc, daha geniş bir mənada ələ alınmışdır. Bura-
da oruc, sağlamlığı qoruma və beləcə yaşlanmağı 
gecikdirmə xüsusiyyətiylə ön plana çıxar. Çinlilər, 

ayrıca böyük bayram günləri ilə pisliklərin artdığı 
dövrlərdə də, özlərini qorumaq üçün oruc tutarlar.

5. Brahmanizmdə Oruc
Cənub Asiya Hind dinlərindən Brahmanizmdə 

hər ayın 12 və 13-cü günlərində oruc tutmaq ənənə-
dir. Brahmanizmdə yaşlılar, xəstələr və uşaqlar 
dahi orucdan azad deyil. Bəziləri insani istəklərini 
məğlub etmək üçün 15 gün boyunca oruc tutar. Bu 
müddət içində bir qurtum sudan başqa bir şey yeyib 
içmələri orucu pozar.

6. Jainizmdə Oruc
Hind dinlərindən Jainizmdə orucun qaydaları 

daha sərtdir. Jainistlər kəsilməz olaraq 40 gün oruc 
tuturlar. Bu dinin qurucusu Mahaviranın (M. Ö 599-
527) özünə işgəncə edərək dində yüksək dərəcəyə 
çatmağa çalışdığı, ət və yumurta yemədiyi və hətta 
ölənə qədər də oruc tutduğu deyilməkdədir.

7. Budizmdə Oruc
Cənub-şərq Asiya dinlərindən Budizm, oruca ən 

çox əhəmiyyət verən dinlərdəndir. Budizmin qu-
rucusu Budaya görə, nə dünyaya bağlanmaq nə də 
dünyadan imtina etmək lazımdır. Bu məqsədə çat-
maq üçün qoyduğu qaydaların birincisi isə, hər iki 
ayda bir oruc tutmaq və bu müddət içərisində cə-
miyyət içində bütün günahlarını etiraf etməkdir. Bu-
daya görə sonsuz qurtuluşa, yəni Nirvanaya mane 
olan tək şey arzulardır. Qurtuluş ancaq arzuları tərk 
etməklə təmin edilər. Və arzulardan xilas olmanın 
birinci yolu da oruc tutmaqdır.

8. Maniheizmdə və Digər Etnik Dinlərdə Oruc
Manelikdə oruc, işığı göndərən günəş və aya dua 

etmək məqsədiylə tutulur. Babil və Asurluların da 
oruca böyük əhəmiyyət verdiyi bilinir. Qədim Mi-
sirdə isə oruc, ümumiyyətlə dini bayramlarda tutu-
lar. 

Avropa yerli dinləri: Keltlərin oruc tutduğu, Qə-
dim Romalıların və Yunanların da orucu fəlakət-
lərdən xilas olmaq üçün bir yol olaraq qəbul etdiyi 
bilinir.

aprel-may-iyun2016
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İçərisində olduğumuz Ramazan ayında tutdu-
ğumuz orucun  fərz qılınmasındakı hikmət, 
insanın pisliklərdən çəkinməsi, yetkinləş-
məsi və əxlaqının gözəlləşməsidir. İnsanın 

dünyada xoşbəxt bir həyat sürməsi, axirətdə isə Cə-
nabı Haqqın razılığına çatmasıdır. Yoxsa oruc, yal-
nız yeməyi, içməyi məhdudlaşdıran və digər bədəni 
haqqları qadağan edən bir ibadət deyil. Oruc, Allahı 
ən böyük bilmənin, sevginin, hörmətin, pis düşün-
cələrdən təmizlənərək ruhi və əxlaqi yetkinliyin ən 
yüksək zirvəsinə çatmaqdır . Orucun fərd baxımından 
bir çox faydaları olduğu kimi cəmiyyətin hüzuruna da 
çox əhəmiyyətli faydaları vardır.

Orucun əmr edilməsinin hikmətlərindən biri də, 
cəmiyyət həyatındakı fərqli təbəqələrin bir-birlərinin  
həyat şərtlərini daha yaxşı anlamalarına vəsilə olma-
sıdır. Oruc, insanın şəfqət və mərhəmət duyğularını 
inkişaf etdirərək bunun cəmiyyətə sevgi və kömək 
şəklində əks olunmasını təmin edir. Dinimiz, bütün 
müsəlmanları tək bir vucud kimi qəbul etmiş, müsəl-
manların bir-birlərinin dərdləri ilə maraqlanmalarını 
istəmişdir.

Oruc tutan kimsə aclığın nə demək olduğunu 
şəxsən dadmış olduğundan yoxluq içində qıvrılan 
kasıbların, kimsəsizlərin çəkdikləri çətinlikləri yaşa-
yaraq hiss edir və şəfqət, mərhəmət və acıma  duyğu-
ları inkişaf edər. Bunun nəticəsi olaraq da kasıblara 
kömək əlini uzadaraq çətinliklərini aradan qaldırır, 
cəmiyyətin hüzur və xoşbəxtliyində iştirak edir. Mö-
minlərin anası Hz. Aişə deyir (r.a) buyurur ki: “Alla-

hın Rəsulu üç gün dalbadal qarnını doyurmamışdır. 
İstəsəydi doyurardı. Lakin o, yoxsulları doyurub özü 
ac qalmağı seçərdi.” 

Oruc, pisliklərdən qorunmada və yaxşılıqla-
ra yönəlmədə əhəmiyyətli bir ibadətdir. Sevimli 
Peyğəmbərimiz bir hədisində “Oruc bir qalxandır. 
O halda oruclu kimsə pis söz söyləməkdən çəkin-
sin, əgər onunla çəkişib döyüşmək istəyən olsa, iki 
dəfə, mən orucluyam desin” buyurmaqdadır. Burada 
orucun qalxana bənzədilməsinə diqqətinizi çəkmək 
istəyirəm. Bilindiyi kimi qalxan, düşmənin hücumla-
rına qarşı istifadə edilən bir sipərdir. Sinə sinəyə vu-
ruşmalarda insanın özünü müdafiə etmə alətidir. Elə  
bunun kimi oruc da, nəfsin vəsvəsələrinə, pis duyğu 
və düşüncələrinə, ətrafdakı insanların əxlaqa uyğun 
olmayan davranışlarına qarşı insanı qoruyan bir iba-

Tural Qasımov

Orucunu  şüurlu olaraq tutan müsəlmanlar, yuxarıda 

qısaca yekunlaşdırdığım, pisliklərdən uzaqlaşacaq, yax-

şılıqları da nəfsində yığacaq. Hər an Allahı xatırlayacaq, 

bütün canlıları xüsusilə də insanları, yaradanın xatiri üçün 

sevəcək. Beləcə insan, məna və mahiyyətini yaxşı qavra-

dığı oruc ibadəti nəticəsində yetkinləşəcək, əxlaqı gözəl-
ləşəcək. Belə insanların meydana gətirdiyi ailə yuvaları və 
cəmiyyətlərdə də hüzur olacaq, xoşbəxtlik olacaq, qarşı-
lıqlı sevgi olacaq, hörmət olacaq. Döyüş, oğurluq, arsız-

lıq,  soyğunçuluq, cana qıyma, ismət və namusa təcavüz 

olmayacaq. İçki və siqaret kimi insan vücuduna zərər verən 

maddələrin istifadəsində azalma olacaq. Qısacası, fərd də 
xoşbəxt olacaq, cəmiyyət də xoşbəxt olacaq.

Oruc fitnə, fəsad, həsəd, dedi-qodu və yalan kimi pis xasiyyətlərdən insanı uzaqlaşdırar, 
cəmiyyətdə hüzur və güvənin yerləşməsini təmin edər. Necəki edilən araşdırmalarda Ramazan 
ayında cinayət törətmə nisbətinin enişi göstərilməkdədir.

aprel-may-iyun2016
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dətdir. Döyüşə məcbur edilən oruclu bir insanın “Mən 
orucluyam, mən orucluyam” deyərək döyüşdən uzaq 
durmasının tövsiyə edilməsi də oruc ibadətinin fərd 
və cəmiyyətin dincliyi üçün nə qədər əhəmiyyətli ol-
duğunu göstərməkdədir. Sevimli Peyğəmbərimiz bir 
hədisində “Hər kim yalan danışmağı və yalanla iş 
görməyi buraxmazsa, Allah onun yeməyi,  içməyi bu-
raxmasına dəyər verməz”  buyurmaq surətiylə, oruc 
tutan kimsənin cəmiyyət həyatını iflic edən yalandan 
uzaq qalmaq məcburiyyətində olduğunu, əks halda, 
tutduğu orucun məna və mahiyyətini qavramadığına, 
bu səbəbdən yalnız ac və susuz qaldığına işarə etmiş-
lər.

Oruc fitnə, fəsad, həsəd, dedi-qodu və yalan kimi 
pis xasiyyətlərdən insanı uzaqlaşdırar, cəmiyyətdə 
hüzur və güvənin yerləşməsini təmin edər. Necəki 
edilən araşdırmalarda Ramazan ayında cinayət törət-
mə nisbətinin enişi göstərilməkdədir.

 Bütün ibadətlərin də məqsədi insanı yetkinləşdir-
mək olmaqla birlikdə, riyadan, göstərişdən uzaq ola-
raq yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün tutulan 
bir oruc, insanı, fitnə çıxarmaqdan, həsəd etməkdən, 
insanların arasını açmaqdan, dedi-qodu  etməkdən, 
yalan danışmaqdan, pislik etməkdən, başqalarının 
malına, canına, ismət və namusuna göz tikməkdən, 
döyüşdən, səs-küydən uzaq tutaraq, hər kəslə yaxşı 
dolanmağı, könül almağı, başqalarına kömək etməyi, 
sevməyi, saymağı, acıma və mərhəmət duyğularını 
davamlı canlı tutmağı aşılamaqdır.

Orucunu  şüurlu olaraq tutan müsəlmanlar, yuxarı-
da qısaca yekunlaşdırdığım, pisliklərdən uzaqlaşacaq, 
yaxşılıqları da nəfsində yığacaq. Hər an Allahı xatırla-
yacaq, bütün canlıları xüsusilə də insanları, yaradanın 
xatiri üçün sevəcək. Beləcə insan, məna və mahiyyə-
tini yaxşı qavradığı oruc ibadəti nəticəsində yetkin-
ləşəcək, əxlaqı gözəlləşəcək. Belə insanların meydana 
gətirdiyi ailə yuvaları və cəmiyyətlərdə də hüzur ola-
caq, xoşbəxtlik olacaq, qarşılıqlı sevgi olacaq, hörmət 
olacaq. Döyüş, oğurluq, arsızlıq,  soyğunçuluq, cana 
qıyma, ismət və namusa təcavüz olmayacaq. İçki və 

siqaret kimi insan vücuduna zərər verən maddələrin 
istifadəsində azalma olacaq. Qısacası, fərd də xoşbəxt 
olacaq, cəmiyyət də xoşbəxt olacaq.

Bunun yanında ramazan ayında qurulan iftar və sa-
hur süfrələri, qılınan təravih namazları və mukabələ 
kimi dini tətbiqlər cəmiyyətdəki fərdləri bir-birinə 
yaxınlaşdırır. Ayrıca dinimizin əmr etdiyi maliyyə 
ibadətlərdən biri olan fitrə bu ayda verilir. Zənginlər 
zəkatlarını bu ayda verməyə diqqət göstərirlər. Bu və-
ziyyət cəmiyyətdə böyük bir köməkləşmə və həmrəy-
lik mühiti meydana gətirər.

Orucun fərz olmasındakı hikmətlər, insanlara və 
cəmiyyətlərə təmin etdiyi faydalar göz önünə alındı-
ğında, bu ibadətin  insanlara Allahın böyük bir lütfü 
olduğu görülər. Bunun üçün, bir səbəb olmadıqca, 
mütləq oruclarımızı tutmalıyıq. Allah rızası üçün tu-
tulan oruc, insanı günahlardan uzaqlaşdırdığı kimi, 
könüllərdə gözəl duyğuların yerləşməsinə də vəsilə 
olar.

Davamlı yüksəlməyi və xoşbəxtliyə çatmağı hədəf-
ləyən cəmiyyətlərin birlik,  sevgi, qardaşlıq və xoş-
görüş içində həyatda yaşama məcburiyyətləri vardır. 
Şübhəsiz ayrılıq və nifaq toxumlarının yayıldığı bir 
cəmiyyət, bu xəstəliklərdən xilas olmadığı müddətcə 
müvəffəqiyyətsizliyə məhkumdur. Onun üçün bir-bi-
rimizə qarşı sevgi, hörmət və xoşgörüş içində olmaq 
məcburiyyətindəyik. Xüsusilə də bu ayda oruc tutsun 
və ya tutmasın bütün insanlar bir-birinə qarşı mehri-
ban olmalıdır. Bilinməlidir ki, oruc tutmayan tutma-
dığı orucdan ətrafındakı kəslərə deyil, Allaha qarşı 
məsuldur. Ancaq oruc tutmayanların da yemə içmə 
və orucu pozan  digər davranışları oruc tutan kəslə-
rin dini duyğularını təhqir edici şəkildə olmamalıdır. 
Yenə eyni şəkildə oruc tutan kəslər də tutduqları bu 
orucu digərlərinə təzyiq vasitəsi etməməlidir. Unu-
dulmamalıdır ki, orucun qarşılığını verəcək olan tək 
Allahdır.

aprel-may-iyun2016

Orucun fərz olmasındakı hikmətlər, insanlara 
və cəmiyyətlərə təmin etdiyi faydalar göz önünə 
alındığında, bu ibadətin  insanlara Allahın böyük 
bir lütfü olduğu görülər. Bunun üçün, bir səbəb 
olmadıqca, mütləq oruclarımızı tutmalıyıq. Al-
lah rızası üçün tutulan oruc, insanı günahlardan 
uzaqlaşdırdığı kimi, könüllərdə gözəl duyğuların 
yerləşməsinə də vəsilə olar.
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Zviad Koçalidze

Allah Təalanın  Qurani Kərimdə bildirdiyi 
əmrlərdə bizlər üçün həm maddi həm də 
mənəvi faydalar mövcuddur. Qadağan-

larında isə  həm maddi  həm də mənəvi zərərlər 
vardır.  Digər ibadətlərdə olduğu kimi orucda da, 
idrak edib saya bilməyəcəyimiz qədər çox faydalar 
var.

Oruc, bədənə sağlamlıq gətirir. Bir il durmadan  
yeməkdən mədə yorulur. Oruc, mədənin bir müd-
dət istirahət etməsinə vəsilə olur. Ancaq iftar vaxtı 
ölçünü qaçırıb mədəni şişirməmək və təravihi də 
mütləq qılmaq lazımdır. Təravih, ibadət cəhətdən 
orucun savabına savab qatdığı kimi, dolan mədənin, 
yeməkləri asanca həzm etməsinə də köməkçi olur. 
Köklük, insan sağlamlığına çox zərərlidir.

Adam normal gündə şüursuz bir şəkildə davamlı 
yemdiyi üçün həzm sisteminin tarazlığını pozmaq-
dadır. İmmunitet sistemi idarəsiz işlədiyi üçün bir 
çox xəstəliklə ortaya çıxmaqdadır. 

Çox yemənin ortaya çıxardığı problemlər, bədənin 
tarazlığını pozmaqdadır. Oruc tutan adam bu cür 
mənfi liklərdən sıyrılmış olur. Çünki müəyyən saat-
larda yeyilən yeməklər həzm sistemini yormur və ni-
zama salır. İmmunitet sistemin gərəksiz işinə maneə 
törədir və yenilənməsinə kömək edir. Xarici və zərər-
li maddələrin bədənə daha az girməsini təmin edir.

Peyğəmbərimiz, yemək yeyənin hələ yeməyə 
arzusu varkən buraxmasını, yəni doyuncaya qədər 
yeməməsini tövsiyə etmişdir. Bir hədisi şərifdə əfən-
dimiz (s.ə.s) belə buyurmaqdadır: 

“Adəmoğlu, mədədən daha şərli bir qab doldur-
maz. Adəmoğluna belini düzəldəcəyi bir neçə lox-
ma kifayətdir. Ancaq (nəfsinin qələbəsiylə) mütləq 
(mədəni doldurmağı) edəcəksə heç olmasa onu üçə 
ayırsın: Üçdə birini yeməyə, üçdə birini suya, üçdə 

birini də boş buraxsın.” 

Mütəxəssislər tərəfi ndən bədənin dinlənməsi 
üçün tövsiyə edilən ibadət, hər dərdə dərman hər 
xəstəliyə şəfa xüsusiyyəti ilə də diqqət çəkməkdədir. 
Sağlamlıq baxımından bir çox faydası olan ibadət, 
çox yemək yemənin gətirib çıxardığı problemləri 
ortadan qaldırmaqdadır. Az yemənin ömürü uzat-
dığı nəzəriyyəsi, aparılan araşdırmalar və təcrübələr 
nəticəsində ortaya çıxmışdır. Orucda az yemək yemə, 
meydana gəlməsi ehtimal edilən bir çox xəstəlikdən 
qoruyur və ömürün uzanmasına qatqı təmin edir. 
Ayrıca yağlanma, xolestrol, ürək və damar xəstə-
liklərindən qorunmağa kömək edir. Oruc tutarkən 
yağ fermentləri hərəkətə keçir və məşq edirmiş kimi 
daha tez və sürətli yağ əritmə müddətinə girir. 30 gün 
sonra bu perioda alışan bədən oruc tutmasanız  da 
sürətli yağ əritmə təsirini uzun müddət daha davam 
etdirir.

Yalnız fi ziki olaraq deyil, psixoloji olaraq da müs-
bət təsiri olan oruc, simpatik sistem və parasempatik 
sistemləri arasında olan funksiyaları tarazlaşdırmaq-
dadır. Beləcə, ürək döyüntüsünün qarşısı alınar və 
daha dəqiq görünüş əldə edilmiş olunar. Tərləmə, 
huşunu itirmə kimi faktlar da bu tarazlıq sayəsində 
ortadan qalxar. Xüsusilə şəkər xəstələrinə bu ibadət 
çox faydalıdır.  Diyabet problemi olan kəslərə az 
yemək yemələri barədə tövsiyyələr edilməkdədir. 

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, müasir tex-
nologiyaların yeni-yeni kəşf etdiyi və ortaya qoy-
duğu tibbi nəzəriyyələri və insan sağlamlığı üçün 
edilən cəhdləri İslam 14 əsr öncə ortaya qoymuşdur. 
Həzrəti peyğəmbər də “Oruc tut səhhət tap” buyur-
araq bu nəzəriyyəni təsdiqləmişdir.  

ORUC TUT

 SЯHHЯT TAP !
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“Adəmoğlu, mədədən daha şərli bir qab doldurmaz. Adəmoğluna belini 
düzəldəcəyi bir neçə loxma kifayətdir. Ancaq (nəfsinin qələbəsiylə) mütləq 
(mədəni doldurmağı) edəcəksə heç olmasa onu üçə ayırsın: Üçdə birini 
yeməyə, üçdə birini suya, üçdə birini də boş buraxsın.” 
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İmsak: Oruca başlama vaxtına deyilir. Dan 
yerinin ağarmağa başladığı zamandır. Sübh 
namazı vaxtının isə başlanğıcıdır.

İftar: Günəşin batması ilə birlikdə orucun 
sona çatdığı ana deyilir. Axşam namazı vaxtının 
da girdiyi zamandır.

Qəza: Yolçuluq və xəstəlik kimi hallar 
səbəbilə oruc tutula bilmədikdə ramazan ayı is-
tisna olmaqla, istənilən zaman tuta 
bilmədiyi orucları yenidən tut-
masıdır.

Fidyə: Xəstəlik, yaşlılıq 
kimi müxtəlif səbəblərdən 
ötrü vaxtında tutula 
bilməməklə yanaşı, daha 
sonra da qəza edilmə-
si mümkün olmayan hər 
bir gün oruc üçün insanın 
özünün yediyi bir günlük 
yemək miqdarını pulla bir yox-
sula verməsi, ya da onu bir gün 
doyurmasıdır.

Sahur: Ertəsi günkü oruca hazırlıq və niyyət 
məqsədilə imsakdan əvvəlki vaxtın və həmin 
vaxtda yeyilən yeməyin adıdır.

Fitrə: Ramazan ayına və bu ayda nail olduğu-
muz bərəkətə görə şükür ifadəsi olaraq bayram 
namazından əvvəl verilməli olan sədəqəyə dey-
ilir. Oruc tutsun, ya da tutmasın dinimizə görə 
varlı sayılan hər bir müsəlmanın fi trə verməsi 
vacibdir. Fitrənin miqdarı varlı sayılan hər bir 

müsəlmanın özü və ailəsinin bir gündə yedi-
yi yeməyin qiyməti orta hesabla müəyyən-
ləşirilərək verilir.

ORUCU POZAN HALLAR 
HANSILARDIR?
Bilərəkdən hər hansı bir şey yemək və ya 

içmək. Lakin oruclu olduğu unudularaq bir şe-
yin yeyilməsi və ya içilməsi orucu pozmur. Oru-

clu ikən unudaraq bir şey yəyən, ya 
da içən şəxs yadına düşən zaman 

dərhal bunları tərk etməli və 
oruca davam etməlidir. 

Günəşin batdığını 
sanaraq iftar etmək.

Ağza girən yağış və 
qarı bilə-bilə udmaq.
Öz-özlüyündən gələn 

qusuntunu bilə-bilə udmaq.
Dişlər arasında sahurdan 

qalan noxud dənəsindən böyük 
hər hansı bir şeyi bilərəkdən 

yemək.
İftar Duası
İftar vaxtı gəldikdə dua edərək oruc açılır. 

Hər bir kəs istədiyi kimi dua edə bilər. Peyğəm-
bərimiz əleyhissalam ümumiyyətlə aşağıdakı 
duanı edərək orucunu açardı:

“Allahım! Sənin üçün oruc tutdum, sənə in-
andım, sənə güvəndim. Sənin ruzinlə orucumu 
açdım”.
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ORUC ИBADЯTИ 

ИlЯ BAЬLI ЯSAS TERMИNLЯR

İFTAR DUASI
“Allahım! Sənin üçün oruc tutdum, sənə inandım, sənə 

güvəndim. Sənin ruzinlə orucumu açdım”.

Hacı BƏKİROĞLU
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Elşən Rzayev

Allahın kainatı idarə etdiyi sistemin adı 
İslamdır. Vəhy isə ilahi bir inşa lay-
ihəsidir. Həyat yol, insan isə bu yolun 

yolçusudur. Yolu da, yolçunu da yaradan Odur. 
Deməli, yolun xəritəsini də müəyyən etmək Onun 
haqqıdır. Bütün ilahi vəhylər kainat ağacının 
möhtəşəm meyvəsi olan insanın yaradılış məqsədi-
nin həyata keçirilməsi üçün göndərilmişdir. Bəşəri-
yyət tarixinin nəhayətində əbədi rəhbərlik Quran 
surətində təcəlli etmişdir.

Quran Yaradanın sonsuz mərhəmətinin əsəridir... 
Quranı O öyrətdi. İnsanı O yaratdı və ona özünü 
ifadə etmə qabiliyyətini bəxş etdi. Quran təlimi 
ilk dəfə Peyğəmbərimizlə başlamışdır. Quranın ilk 
dərs verdiyi Peyğəmbərimizdir, ilk tələbəsi odur. 
Eyni zamanda Peyğəmbərimiz bir Quran müəl-
limidir. Ümmətinə də Quran öyrənməyi və öyrət-
məyi miras qoymuşdur. Bir hədisi-şərifdə “Sizin 
ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəninizdir”, 
-buyurulur. Peyğəmbərimiz Quran öyrətməyi hər 
zaman həyatının mərkəzinə qoymuşdur. Əslində 
namaz da müsəlmana Quranı öy-rədir. Namaz bir 
qabdır, içində Quranı saxlayır. Namaz Quranı daşı-
maq üçün bir vəsilədir. Qab olan namaz möminin 
meracı olduğu halda, içindəkinin nə qədər dəyərli 
olduğunu siz düşünün. Unutmayın Peyğəmbərimizi 

Quran inşa etmiş və onu bəşəriyyətin ən yüksək zir-
vəsinə yük-səltmişdir. 

Peyğəmbərimizin apardığı mübarizə Quranla 
insan arasına girən əngəlləri qaldırmaq idi. Pey-
ğəmbərimiz Quran təlimini Darul-Ərkamla, Əsha-
bi-suff ə ilə müəssisələşdirmişdir. Peyğəmbərim-
izdən sonra Quran təlimi səhabələrin də bir nömrəli 
məşğuliyyəti olmağa davam et-mişdir.

Bu gün Quran həqiqətlərindən uzaq qalan, an-
caq özünü müsəlman adlandıran əksər insanlar 
Quranı bir örtü içində evlərinin yüksək yerlərində 
saxlamaqla Qurana olan hörmətlərini ifa etdikləri-

NЯ ЦЧЦN QURAN 

ЮYRЯNMЯLИYИK?

aprel-may-iyun2016

Quran bir şeyi də isbat etdi ki, əgər bir 

nəsil özünü Quranın inşasına təslim 

edərsə, Allah da tarixin inşasını 

həmin nəslə həvalə edər. Qurana şa-

gird olan, həyatın ustası olar.

Quran Yaradanın sonsuz mərhəmətinin əsəridir... 
Quranı O öyrətdi. İnsanı O yaratdı və ona özünü 

ifadə etmə qabiliyyətini bəxş etdi. Quran təlimi ilk 

dəfə Peyğəmbərimizlə başlamışdır. Quranın ilk dərs 

verdiyi Peyğəmbərimizdir, ilk tələbəsi odur. Eyni 

zamanda Peyğəmbərimiz bir Quran müəllimidir. 
Ümmətinə də Quran öyrənməyi və öyrətməyi miras 

qoymuşdur. Bir hədisi-şərifdə “Sizin ən xeyirliniz 

Quranı öyrənən və öyrədəninizdir”, -buyurulur. 
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ni düşünürlər. Ancaq bu insanlar bir şeyi unudurlar 
ki, Quran ona görə enməyib ki, insan onu ucaltsın, 
əslində Quran, insan onunla ucalsın, zirvələrə 
yüksəlsin deyə endirilmişdir.

 Quran, əlbəttə, hörmətə layiqdir, gözəl səslə 
oxunmalıdır, gözəl xətlərlə yazılmalıdır, gözəl 
səhifələrdə olmalıdır, cildlənməlidir. Ancaq Quran 
bunların heç biri üçün göndərilməyib. Anlamaq, 
yaşamaq və yaşatmaq üçün göndərilibdir.

Quran əl-Hayy olandan həyatı inşa etmək üçün 
həyatın ürəyinə enmiş tərifəsığmaz bir kitabdır. 
Məqsədi insanı zülmətdən nura, qaranlıqdan aydın-
lığa, nəfsin köləliyindən ruhun azadlığına çıxar-
maqdı. Məxluqat ağacının möhtəşəm meyvəsi-
nin özünü və əlinin dəydiyini çürütməsinə əngəl 
olmaqdı. Həmçinin öz-özünü nizamlayaraq sa-
fl aşmasını, təkamül etməsini, ucalmasını və poten-
sialının doğru istiqamətlənməsini təmin etməkdir.

Həyat və ölüm, yaxşı və pis, ədalət və zülm, haqq 
və batil, dünya və axirət, qazanc və zərər, dəyər-
li və dəyərsiz, əbədi və fani... Bu kəlmələr həyatı 
istiqamətləndirən təlimatlardır. Bu təlimatlar yan-
lış verilərsə, həyat yanlış yaşanar. Quranın insanı 
inşa etməkdə əsas məqsədi onun həyatının istiqa-
mətini müəyyənləşdirən bu kəlmələrin içini doğru 
mənalarla doldurmaqdır.

Quranın və insanın Sahibi bu məqsədin həyata 
keçməsi üçün qanunlar qoymuşdur. Əgər insan bu 
qanunlara uyğun olaraq hərəkət edərsə, Quran inşa 
məqsədini reallaşdıracaq, əks təqdirdə insan bu in-
şadan məhrum qalacaqdır. Bunun ilk şərti isə Qura-
na könül verməkdi.

Əldə gəzdirildiyi halda zehinlərdə gəzdir-
ilməyən, ən yüksək yerlərə qoyulduğu halda 
həyatın mərkəzinə qoyulmayan, dildə olduğu hal-
da ürəyə enməyən, özü göz önündə olduğu halda 
təlimatları qulaqardı edilən, səsinə qulaq asıldığı 
halda sözü dinlənilməyən Quran bu gün “ölülər” 
kitabı olaraq görülür. Yəni bu gün Quran həyatdan 
çıxarılaraq həyatsız qoyulub. Ancaq inanın, bundan 
zərər görən Quran deyil. Bundan zərər görən həyat-
dır, insandır. Və unutmayın ki, Qiyamət də həyat 
Quransız qaldığı zaman qopacaqdır.

Antivirus yüklənməyən kompüter bir müddət 
sonra müəyyən viruslar nəticəsində necə çökərsə, 
insan da imanını Quranla mühafi zə etməzsə, bir 
müddət sonra iman çökər.  Bu baxımdan xüsusən 
övladlarımıza Quran öyrətmək, sanki kompüterə 
antivirus yükləmək kimidir. Yoxsa övladlarımızı 
yaşadığımız dövrün əxlaqsız hücumlarından necə 
qoruya bilərik?

Quran inşaedici funksiyasına sahib olduğunu 
xitab etdiyi ilk nəslin üzərində aydın şəkildə isbat 
etmişdir. İnşa etdiyi ilk nəslin əlləri ilə həyatı və 
dünyanı inşa etmişdir.

Quran bir şeyi də isbat etdi ki, əgər bir nəsil 
özünü Quranın inşasına təslim edərsə, Allah da tar-
ixin inşasını həmin nəslə həvalə edər. Qurana şagird 
olan, həyatın ustası olar.

Unutmayaq ki, möminin həyatı Quranın ətrafın-
da şəkillənməlidir. Çünki Quran ilahi tərbiyənin bir 
nömrəli proqramıdır. Quran dəyərlərin mənbəyidir. 
Quran təlimi əslində dəyər təlimidir.  

Quran əl-Hayy olandan həyatı inşa etmək 
üçün həyatın ürəyinə enmiş tərifəsığmaz bir 
kitabdır. Məqsədi insanı zülmətdən nura, qa-
ranlıqdan aydınlığa, nəfsin köləliyindən ruhun 
azadlığına çıxarmaqdı. Məxluqat ağacının 
möhtəşəm meyvəsinin özünü və əlinin dəy-
diyini çürütməsinə əngəl olmaqdı. Həmçinin 
öz-özünü nizamlayaraq safl aşmasını, təkamül 
etməsini, ucalmasını və potensialının doğru is-
tiqamətlənməsini təmin etməkdir.

aprel-may-iyun2016
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AQİL ƏLİYEV

Sevgi bəlkə də bəşər övladına bəxş edilən ən ülvi 
və əvəzsiz nemətdir. İnsana əl çatmaz kimi görünən 
çox böyük işlər sevgi sayəsində öz bəhrəsini ver-
mişdir. `..  -ana, qardaş-bacı 
oğul-uşaq sevgisi və sairə. 
Mövzumuzla əlaqədar olaraq 
biz burada Peyğəmbər sevgis-
indən bəhs edəcəyik.

İnsanın hər-hansı bir şəx-
sə qarşı sevgisinin olub-ol-
madığını bilmək üçün onun 
sözünə deyil, sevdiyi şəxsin 
yolundakı etdiyi fədakarlıqları-
na və bu yoldakı sabitqədəm 
olub-olmadığına baxmaq ki-
fayətdir.  

Sevgi özü ilə bərabər 
hörməti və itaəti də gətirər. 
Biz əgər Əziz Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s)-i  sevdiyimizi söyləyiriksə, onun bizə gətird-
iyi əmir-qadağa, halal-haram, yaxşı-pis, təmiz-çir-
kin nə varsa hamısını qəbul edib onun istəklərini öz 
istəklərimizdən üstün tutmalıyıq. Peyğəmbərə olan 
itaət bizə təkcə onun sevgisini qazandırmır, eyni 

zamanda Allah Təalanın sevgisini də qazandırır. Bu 
həqiqəti Allah Təala belə dilə gətirir; “De ki: Allahı 
sevirsinizsə, mənə (Yəni Əfəndimiz Məhəmməd 

(s.a.s)- ə ) uyun ki, Allah da 
sizi sevsin və günahlarınızı 
bağışlasın.”(Ali İmran, 31).

Sevmək, sevilənə qarşı  
məhəbbət göstərmək, əqlən, 
fi krən onunla olmaq, sevilən 
üçün yaşamaqdır. Onunla 
bərabər olmaq arzusu içində 
qıvranmaq, onunla bərabər 
olmaq, ona bənzəmək, onun 
xoşladıqlarını xoşlayıb, sevmə-
diklərindən qaçınmaq, onun 
halına bənzəmək, bir sözlə 
onunla eyniləşməkdir.

Bəlkə kiminsə ağlına belə 
bir sual gələ bilər. Biz Peyəm-

bər Əfəndimiz (s.ə.s)-i niyə görə çox sevməliyik? Bu 
suala cavab tapmaq o qədər də çətin olmasa belə bir 
az düşündürücüdür. Cavab belə ola bilər. Ona görə 
çox sevməliyik ki, O bizim peyğəmbərimizdir. Əgər 
peyğəmbərimizdirsə, insan öz peyğəmbərini təbii ki, 

İnsanın hər-hansı bir şəxsə qarşı 

sevgisinin olub-olmadığını bilmək 

üçün onun sözünə deyil, sevdiyi şəx-

sin yolundakı etdiyi fədakarlıqları-

na və bu yoldakı sabitqədəm ol-

ub-olmadığına baxmaq kifayətdir.  

ЯFЯFЯЯNDNDИИMИZ MИZ 
(SЯLLALLAHU ЯLEYHИ VЯ (SЯLLALLAHU ЯLEYHИ VЯ 
SЯLLЯM)-И ЧOX SEVMЯKSЯLLЯM)-И ЧOX SEVMЯK

aprel-may-iyun2016



ugurjurnali@mail.ru 19 UĞUR

çox sevməlidir. Bu cavab doğrudur amma biz bu sua-
la bir az daha ətrafl ı cavab tapmaq istədik.

Birincisi ona görə çox sevməliyik ki, Allah Təala 
Onu (s.ə.s)-i sevməyimizi tələb etmiştir.

Cənab-ı Haq bu mövzuda; “Mömünlərin, Pey-

ğəmbəri öz nəfi slərindən çox sevmələri lazımdır.”  
(Əhzab, 6) buyurmaqdadır. Bu Allahın əmridir.Əmrə 
də mütləq itaət edilməlidir.

Əfəndimiz (s.ə.s)  də mövzuyla əlaqəli olaraq belə 
buyurur: “Sizdən hər-hansı biriniz, məni atasından, 

babasından, övladlarından və bütün insanlardan 

daha çox sevmədikcə, tam mənasıyla iman etmiş ol-

maz”. (Buxarî, iman, 8; Müslim, iman, 70)
Allah Təala, onu sevib ona tabe olmağı, özünə olan 

sevgi ilə müqayisə etmişdir.
 Burada diqqət edilməsi vacib olan xüsus budur 

ki, Rəbbimiz Ali İmran surəsinin 31-ci ayətində; 
“De ki: Allahı sevirsinizsə, mənə (Yəni Əfəndimiz 

Məhəmməd(s.ə.s)- ə ) uyun ki, Allah da sizi sevsin 

və günahlarınızı bağışlasın.”(Ali İmran, 31). buyur-
maqdadır. Yəni özünü sevməmizin, günahlarımızın 
bağışlanmasının şərtini Əfəndimizə tabe olmağa onu 
sevməyə bağlamışdır.Yəni nəticə etibarı ilə Rəsulul-
lah (s.ə.s)-ə olan sevgi və bağlılıq, eyni zamanda Rəb-
bimizə olan sevgi və bağlılıq kimi qəbul edilmişdir.

İkincisi ona görə çox sevməliyik ki, Əfəndimiz 
(s.ə.s) şəxsən özünün sevilməsini tələb etmişdir.

Əfəndimiz (s.ə.s)-i sevmək onun gətirmiş old-
uğu Quranı sevmək, dəyərlər mənzuməsini sevmək 
deməkdir. Bu nöqtədən baxsaq Əfəndimiz (s.ə.s) öz 
bəşəri şəxsiyyətini deyil, təmsil etdiyi risalət vəzifə-
si ilə bütünləşmiş olan mübarək şəxsiyyətinin sev-
ilməsini  vurğulamaq istəmişdir.

Bir dəfə Hz. Ömər (r.a): “Ya Rəsulallah! Səni 
canım xaricindəki hər şeydən çox sevirəm!..’ deyər.  
Əfəndimiz (s.ə.s)  Hz. Ömər (r.a)-ın əlini tutar və: 
”Məni canından çox sevmədikcə olmaz, Ya Ömər!’ 

buyurur. O da həmin anda: ‘Canımdan da çox se-

virəm Ya Rəsulallah!’ deyər. Bunun üzərinə Əfən-

dimiz (s.ə.s) ; “İndi oldu.” buyurur.
Üçüncüsü ona görə çox sevməliyik ki, Əfəndimiz 

(s.ə.s)  ümmətinə düşgün, onlara qarşı çox vəfalı, fə-
dakar və mərhəmətli idi.

Əfəndimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) xəstələri 
ziyarət edər, möhtac insanların halını soruşar, lazım 
olduğu zaman onlara yardım edərdi. Ona  dərdini 

anlatmağa gələn olarsa sözünü kəsməz, edəbilirdisə 
yardım edərdi. Cənab-ı Haqq bu haqda  belə buyur-
muşdur: “Sizə öz içinizdən elə bir peyğəmbər gəldi 
ki, sizin sıxıntıya düşməyiniz ona çox ağır təsir edər. 
O sizəçox düşgün, mömünlərə qarşı çox şəfqətli, 
çox mərhəmətlidir”. (Tövbə,128) 

Dördüncüsü ona görə çox sevməliyik ki, O, aləm-
lərə rəhmət olaraq göndərilmiş bir elçidir. Allah Təa-
la belə buyurur: “Doğrusu bu Quranda, qulluq edən 

kimsələrə bildiriş vardır. Biz səni ancaq aləmlərə 
rəhmət olaraq göndərdik.”(Ənbiya, 106-107) Çün-
ki onun dünyaya təşrif etməsi ilə kainatda var olan 
canlı-cansız hər məxluq bu rəhmətdən öz nəsibini 
almışdır. Xüsusilə ilahi vəhyə muxatab olan insan və 
cinlər Onun əbədi aləmə dəvəti ilə dünya və axirət 
səadətinə nail olmuşdular.

Peyğəmbər Əfəndimizi niyə çox sevməliyik su-
alına onun misilsiz həyatından bir çox cavablar tapa 
bilərik. Bu barədə cildlərlə kitab yazmaq mümkündür.
Yəqin ki, bu qədəri mövzumuzu anlamağa kifayət 
edər. Gəlin biz də o gül üzlü Rəsulu (s.ə.s)-i çox, həm 
də hər şeydən çox sevək. Təkcə özümüz sevməklə ki-
fayətlənməyək onu övladlarımıza, dost tanışlarımıza 
və bütün bəşəriyyətə sevdirməyə çalışaq. Unutmay-
aq ki, Onun sevgisi ilə dolu olan qəlb, heç bir zaman 
cəhənnəm atəşi görməz. Əksinə Allah Rəsulu (s.ə.s) 
ilə cənnətdə bərabər olar. Çünki Əfəndimizi çox 
sevən bir səhabəyə; “İnsan sevdiyi ilə bərabərdir” 
buyurmuşdur. 

Allah Təaladan niyazımız Əfəndimiz (s.ə.s)-in 
mübarək Mövlüdünü qeyd etdiyimiz bu günlərdə Onu 
həqiqi mənasıyla dərk etməyi, sevgisini qəlblərimizə 
nəqş etməyi nəsib  etsin! Amin.

Gəlin biz də o gül üzlü Rəsulu (s.ə.s)-i çox, həm 

də hər şeydən çox sevək. Təkcə özümüz sevməklə ki-
fayətlənməyək onu övladlarımıza, dost tanışlarımıza 

və bütün bəşəriyyətə sevdirməyə çalışaq. Unutmayaq 

ki, Onun sevgisi ilə dolu olan qəlb, heç bir zaman 

cəhənnəm atəşi görməz. Əksinə Allah Rəsulu (s.ə.s) 

ilə cənnətdə bərabər olar. Çünki Əfəndimizi çox 

sevən bir səhabəyə; “İnsan sevdiyi ilə bərabərdir” 

buyurmuşdur. 
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FUAD QULİYEV

Doğru olmaq! Doğru yolda olmaq...
Sözü ilə, duruşu ilə, yaşamı ilə, 

əqidəsi ilə,  bir sözlə, hər bir cəhəti 
ilə doğru olmaq…

Bəlkə də, həyatda ən çətin vəzifəmiz… O  
vəzifə ki, insan olmağın keyfi yyət göstəricisi…
Var olduğu halda insani keyfi yyətlərin də var 
olduğunu göstərən əlamət və ölçü...

Bəlkə də, hansı “mənzilə” gedəcəyimizi tə-
yin edən meyar…O meyar ki, İki Cahan Günəşi  
Hz. Muhamməd Mustafanın (s.ə.s) timsalın-
da ümmətinin məsuliyyətini qat-qat artıran ən 
vacib vəzifəmiz…

 Bu məsuliyyətin başqa bir məsuliyyət ilə o 
dərəcə fərqi olmalıdır ki, Uca Yaradandan Rə-
suluna “Əmr olunduğun kimi tam doğru ol!” 
(Hud, 112) əmri gəlincə saç telləri bir gündə 
ağarmış və Peyğəmbərimizin (s.ə.s) “Hud və 
bənzər surələr məni yaşlandırdı” (Tirmizi, Təf-
sir 57) sözünü duyan onun aşiqləri son dərəcə 
heyrətlər içərisində qalmışdı; məhz bu dərəcə 
çətin bir işdir, doğru olmaq...

Unutmamaq lazımdır ki, yuxarıda keçən 
ayənin mahiyyəti və məsuliyyəti sadəcə Pey-
ğəmbərimizə deyil, eyni zamanda istiqamə-

tini onun həyatından və anlayışından qida-
lanaraq təyin edən, onu  özünə düstur kimi 
seçən ümmətinə də aiddir. “Sırati-müstəqim” 
üzərində ümmətindən diqqətli bir şəkildə 
yürümələrinin tələb edilməsi və onların bu im-
tahanı necə verəcəyi Peyğəmbərimizi daha çox 
düşündürmüş və məhz bu səbəblə mübarək 
saçları ağarmışdı.

Əshabı-kiramdan  Süfyan ibn Abdul-
lah əs-Səqafi  bir gün Rəhmət Peyğəmbərinə 
gələrək:

-“Ey Allahın Rəsulu! Mənə müsəlmanlığı elə 
öyrət ki, onu səndən başqasına soruşmağa eh-
tiyac duymayım”, - dedi. Xatəmul-ənbiya ona:

-“Allaha inandım de və doğru ol!”- buyurdu.
Həmin səhabə beləcə doğru olmağın müsəl-

manlıq olduğunu öyrənmişdi. Bir də özü ilə 
əlaqəli başqa bir sual soruşdu:

- “Ey Allahın Rəsulu! Mənə görə ən çox nar-
ahatçılıq duyduğun şey nədir?” – deyəndə, Pey-
ğəmbərimiz dilini göstərərək:

-“Bax, budur!” – buyurdu. (Müslim, İman 
62) Onun dilinin ucbatından günaha girəcəy-
indən, sıxıntıya düşəcəyindən narahat old-
uğunu bildirdi. Demək ki, müsəlman doğru 

Doьru ol! 

           Doьru yol!
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Bəlkə də, hansı “mənzilə” gedəcəy-
imizi təyin edən meyar…O meyar ki, 
İki Cahan Günəşi  Hz. Muhamməd 
Mustafanın (s.ə.s) timsalında ümmə-
tinin məsuliyyətini qat-qat artıran ən 
vacib vəzifəmiz…
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və dürüst olmalıdır. Demək ki, nəyi söyləy-
ib-söyləməyəcəyini müsəlmanın düzgün təyin 
etməsi lazımdır. Əks halda, heç hesabda ol-
mayan yanlışlar və xətalar ortaya çıxar. Doğru 
yol üzərində olmağa niyyət edən kəs isə ən az 
xəta ilə yoluna davam etməlidir.

Hz. Ənəs (r.a) Peyğəmbərimizin  (s.ə.s) belə 
buyurduğunu nəql edir: “Şübhəsiz, “Rəbbi-
miz Allahdır” dedikdən sonra doğru istiqamət 
üzrə olanların üzərinə mələklər enər və onlara 
“Qorxmayın, üzülməyin, sizə vəd olunan cən-
nətlə sevinin!” deyərlər”  ayəsini oxudu və belə 
buyurdu:

-“İnsanlar bunu hər zaman dedilər, ancaq 
daha sonra əksəriyyəti yolunu azdı. Kim bu 
sözə sadiq qalaraq ölərsə, həmin kəs istiqamət 
üzrə olanlardan olar”.(Tirmizi, Təfsir, 41/3250)

Doğru olmaq üçün Allahın kəlamı ilə təması 
sıxlaşdıraraq vəhyə qulaq verilməlidir...

Doğru olmaq üçün Peyğəmbərin (s.ə.s) yol-
una və onun bizə öyrətdiklərinə möhkəm sarıl-
maq lazımdır...

Doğru olmaq üçün batinimizi safl aşdıraraq 
zahirimizi düzəltməyimiz lazımdır...

Doğru olmaq üçün həyatımızda lüzumsuz 
eniş və çıxışlar olmamalıdır...

Doğru olmaq üçün məhək daşı olan prin-
siplərimizdən geri addım atılmamalıdır...

Doğru olmaq üçün Allahın qoyduğu 
sərhədlərə riayət edilməsi lazımdır...

Doğru olmaq üçün sevgi və nifrətin Allah 
üçün edilməsi lazımdır...

Doğru olmaq üçün yaxşılığı əmr edib, pis 
əməllərə mane olmağımız lazımdır...

Doğru olmaq üçün ibadətlərimizə diqqət edib 
onları layiqincə yerinə yetirməyimiz lazımdır...

Doğru olmaq üçün həyatımızda və qərar-
larımızda adil olmağımız lazımdır...

Doğru olmaq üçün sevgi dolu olub, onu pay-
laşmağı bilməyimiz lazımdır...

Doğru olmaq üçün doğru olan şeyləri daha 
çox düşünüb, həyata keçirməyə cəhd etməy-
imiz lazımdır...

Doğru olmaq üçün alıb-verdiyimiz nəfəslərin 
haqqın yolunda alınıb-verildiyinə diqqət 
edilməsi  lazımdır...

Doğru olmaq istiqamət üzrə olmaqdır.  İstiqa-
mət isə qamətin əyilmədən gedildiyi yoldur..

Bu məsuliyyətin başqa bir məsuliyyət ilə o 

dərəcə fərqi olmalıdır ki, Uca Yaradandan Rə-
suluna “Əmr olunduğun kimi tam doğru ol!” 

(Hud, 112) əmri gəlincə saç telləri bir gündə 
ağarmış və Peyğəmbərimizin (s.ə.s) “Hud və 
bənzər surələr məni yaşlandırdı” (Tirmizi, Təf-
sir 57) sözünü duyan onun aşiqləri son dərəcə 
heyrətlər içərisində qalmışdı; məhz bu dərəcə 
çətin bir işdir, doğru olmaq...
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Doğru olmaq üçün həyatımız-

da lüzumsuz eniş və çıxışlar ol-

mamalıdır...
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Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“İslamla şərəfl ənən bir adam necə ola bilər ki, 

gecəni tamamən yuxuda keçirib Allah-Təalanın 
əmrini mühafi zə etməsin? Haqq-Təalanın 
bizə ən mühüm əmanətlərindən biri 
səhər vaxtlarında qiyama 
durmaqdır”.[1]

Haqqa məhəbbətin ən 
böyük göstəricisi fəda-
karlıqdır. Hər hansı bir 
insanın şəxsi mənfəəti 
gecənin bir yarısı oyanıb 
qalxmasını tələb edərsə, nə 
olursa olsun mütləq həmin 
saat yuxusunu yarıda kəsib 
qalxar.

Haqq-Təala da biz 
bəndələrini səhər vaxtların-
da özü ilə görüşməyə dəvət 
edir. Ayeyi-kərimələrdə 
belə buyurulur:

“Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar 
(gecələr az yatar), qorxu və ümid içində (Al-
lahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə ümid 
bəsləyərək) Rəbbinə dua edərlər”. (əs-Səcdə, 16)

“Gecənin bir qismində Ona səcdə et və 

gecə uzunu da Onu təqdis edib şəninə tərifl ər 
de! Həqiqətən, bunlar tez keçib gedəni (fani 
dünyanı) sevər, ağır günə (qiyamət gününə) 

arxa çevirərlər”. (əl-İnsan, 26-27)
“Onlar gecələr (ibadətlə 

məşğul olub) az yatırdılar. 
Səhərlər isə (Allahdan) 
bağışlanmalarını diləyird-
ilər”. (əz-Zariyat, 17-18)

“Onlar gecəni Rəb-
bi üçün səcdə və qiyam 
(namaz) içində keçirərlər”.
(əl-Furqan, 64)

Allah-Təala sevdiyi xas 
qullarını səhərləri əhya et-
məyə səslədiyi üçün demə-
li, səhərlər Rəbbimizə olan 
məhəbbətimizin sınaqdan 
keçirildiyi xüsusi vaxt-
lardır. Qəlbimizdəki Allah 

sevgisinin səviyyəsi nə qədərdirsə, 
gecələrin ibadətlə əhya olunmasına rəğbətimiz də 
həmin səviyyədədir.

Bir nəfər İbrahim Ədhəm həzrətlərindən 
soruşur:

– Gecə ibadəti üçün qalxa bilmirəm. Bunun 

Könül 
       Dünyamızdan

Osman Nuri TOPBAŞ

HAQQ DOSTLARINDAN HAQQ DOSTLARINDAN 

HИKMЯTLЯR HИKMЯTLЯR 

XALИD BAЬDADИ  Q.S -3-XALИD BAЬDADИ  Q.S -3-
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“Gecənin bir qismində 
Ona səcdə et və gecə uzu-
nu da Onu təqdis edib şə-

ninə təriflər de! Həqiqətən, 
bunlar tez keçib gedəni 

(fani dünyanı) sevər, ağır 
günə (qiyamət gününə) 

arxa çevirərlər”.
 (əl-İnsan, 26-27)
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çarəsi nədir? Həzrət bu cavabı verir:
– Gündüzlər Allaha üsyan etmə, gecələr O səni 

hüzuruna çağırar. Gecə vaxtı Onun hüzurunda 
olmaq böyük bir şərəfdir. (Bir hədisi-şərifdə də 
buyurulduğu kimi “Möminin şərəfi  gecələri qaim 
olmasındadır”[2]) Günahkarlar bu şərəfə nail ola 
bilməzlər.

Deməli, gecəni qəfl ətlə ziyan edənlərdən ol-
mamaq üçün gündüzlər ağlımızı, qəlbimizi, 
gözümüzü, qulağımızı, əlimizi, dilimizi, bir sözlə, 
bütün üzvlərimizi haramlardan və yanlış hallar-
dan qoruyub saleh əməllərə can atmalıyıq. Belə-
liklə səhərləri Haqqa vüslətin müstəsna vəsiləsi 
kimi dəyərləndirməliyik. Ona görə də başımızı 
yastığa qoymazdan əvvəl qəlbimizi səhərə hazır-
lamalıyıq. Gecələrimizi gündüzlərimizdən daha 
aydın və nurlu keçirək ki, həmin könül feyzimizlə 
gündüzümüzü də əhya edə bilək.

Rəsulullah (s.ə.s) -in də səhərlərin əhya 
edilməsi istiqamətində bir çox təlimatı var. Bun-
lardan birində səhərlərin feyz və ruhaniyyətindən 
məhrum qalmamağımız üçün belə buyurmuşdur:

“Gecə ibadətinə diqqət edin! Çünki o, sizdən 
əvvəlki saleh insanların adətidir. Şübhəsiz, gecə 
ibadətə qalxmaq Allaha yaxınlaşmağa vəsilədir. 
(Bu ibadət) günahlardan uzaqlaşdırar, xətalara 
kəff arə olar və vücuddan dərdləri dəf edər”. 
(Tirmizi, Dəavat, 101)

Haqqa yönəlməyin, dua və ibadətlərin ən 
məqbul və feyzli vaxtı olan səhərlərə övliyalar 
da çox əhəmiyyət vermişlər. Haqq dostlarından 
Bəyazid Bistami həzrətləri belə buyurmuşdur:

“Gecələr gündüz halına gəlmədən mənə heç 
bir sirr əyan olunmadı”. Mövlana Cəlaləddin 
Rumi həzrətləri isə səhrələrin könül feyzinə olan 
eşqini Divani-Kəbirində nə gözəl bəyan etmişdir:

Saqi, qədəhi eşqi ilahi ilə doldur!
Məstanəyə əkmək sözü etməkdən uzaq dur!
 
Sun kövsəri, qansın suya həp təşnə könüllər,
Dəryada üzən canlı, sudan başqa nə istər.
 
Doldur o şərabdan, yenə doldur, yenə bir sun!
Dursun gecə, ey dost, onu durdur nə olursun!
 
Vur uykumu zəncirlərə vur, keçməsin anlar.
Varmaz gecənin fərqinə, varmaz uyuyanlar!..

[3]
 
Səhərlərin əhyası xüsusunda Haqq dostlarından 

Bişr Xafi  həzrətlərinin bu halı hər birimiz üçün 
ibrətli dərs mahiyyətindədir.

Bir nəfər Bişr Xafi  həzrətlərinin yanına gələrək:
- Gecənin bir saatında da olsa istirahət etsəniz 

necə olar? – dedi.
O isə hikmət dolu bu cavabı verdi:
- Allah-Təalanın bütün keçmiş və gələcək 

günahlarını bağışladığı Rəsulullah (s.ə.s) gecələr 
mübarək ayaqları şişənə qədər ibadət etdiyi hal-
da mən necə yata bilərəm? Çünki mən bircə 
günahımın da olsa Allah tərəfi ndən bağışlanmış 
olduğunu bilmirəm!..

Bu da Haqq dostlarının səhərlərindən bir neçə 
mənzərə… Biz də öz halımıza baxıb daxilən 
götür-qoy edək. Çox gec qalmadan, həyat karvanı 
köçüb getmədən düşünək…
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Deməli, gecəni qəflətlə ziyan edən-
lərdən olmamaq üçün gündüzlər ağ-
lımızı, qəlbimizi, gözümüzü, qulağı-
mızı, əlimizi, dilimizi, bir sözlə, bü-
tün üzvlərimizi haramlardan və yan-
 lış hallardan qoruyub saleh əməllərə
 can atmalıyıq. Beləliklə səhərləri
 Haqqa vüslətin müstəsna vəsiləsi
 kimi dəyərləndirməliyik. Ona görə
 də başımızı yastığa qoymazdan əvvəl
qəlbimizi səhərə hazırlamalıyıq. Ge-

 cələrimizi gündüzlərimizdən daha
aydın və nurlu keçirək ki, həmin kö-

 nül feyzimizlə gündüzümüzü də əhya
.edə bilək
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Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Könlüm alov içində, bağrım yanaraq, küçə-

küçə, qapı-qapı dolaşıram!
Heç kimin mənim Yar və diyarımdan avara qa-

lmaması üçün çalışıram!”[4]
Mömin əlinin çatdığı bütün insanlardan, hətta 

dövrün gedişatından özünü məsul bilən həssas 
vicdan sahibi olmalı, qayğıkeş ruh daşımalıdır.

Peyğəmbərlər və onların həqiqi varisləri olan 
Haqq dostları ömürləri boyu bu hissiyyat içində 
insanlığın xilası üçün çırpınmış, özlərini məhv 
edərcəsinə səy göstərmişlər. Çünki onlar başqa-
larının dünya və axirət qurtuluşu üçün himmət 
göstərib, səy etmədikcə, özlərinin də xilas olmay-
acağının şüuruna nail olan ali ruhlardır.

Haqq-Təala Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s)-in haqqı 
və həqiqəti təbliğdə göstərdiyi yüksək əzm və fə-

dakarlığı qarşısında belə buyurmuşdur:
“Yoxsa (kafi rlər) bu Qurana inanmasalar, 

(səndən üz döndərib getdiklərinə görə) arxa-
larınca təəssüfl ənib özünü həlak edəcəksən?!”

(əl-Kəhf, 6)
“(Ya Rəsulum! Məkkə müşrikləri) iman 

gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, özünü həlak 
edəsən?! (Özünü həlakmı edəcəksən?)!” 

(əş-Şuəra, 3)
Bu, eyni zamanda hidayətin Allahın əlində old-

uğunun, qulun vəzifəsinin isə yalnız həqiqətləri 
çatdırmaqdan ibarət olduğunun bəyanıdır. Digər 
tərəfdən, Rəsuli-Əkrəmin insanlığın əbədi qur-
tuluşu üçün yüksək mərhəməti səbəbi ilə az qala 
fövqəlbəşər cəhd ilə həddən artıq səy göstərdiyi 
xüsusunda ilahi tərifdir.

Haqq-Təala ayeyi-kərimədə buyurur:
“Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yax-

şı ümmətsiniz, (onlara) yaxşı işlər görməyi əmr 
edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha in-
anırsınız”. (Ali-İmran, 110)

Rəsulullah (s.ə.s)-in tədrisində yetişən əsha-
bi-kiram da bu ayeyi-kərimənin möhtəvasına 
girə bilmək və təbliğ məsuliyyətinin gərəyini ifa 
edə bilmək üçün o dövrün çətin şərtləri altında 
dünyanın dörd bir yanına getdilər. Rahat evləri-
ni tərk etdilər, malları və canları ilə fədakarlıq 
göstərdilər.

Bu tablo bizi dərindən düşündürməlidir. O 
Rəhmət Peyğəmbərinin bugünkü ümməti olan 
biz, təbliğ və irşad vəzifəmizin neçə faizini yerinə 
yetirə bilirik?..

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Yüksək “heyrət” halını daimi zikr və ayıqlıq 

halı ilə birləşdirin!..”[5]
Allah-Təala ayeyi-kərimədə buyurur:
“O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda 

da, uzananda da Allahı xatırlayarlar…” 
(Ali-İmran, 191)
İnsan hər an bu hallardan biri üzrə olduğu-

na görə deməli, Rəbbimiz biz bəndələrini yalnız 
ibadət əsnasında yox, hər bir halda, daimi zikr 
halında olmağa dəvət edir.

Həmin ayeyi-kərimənin davamında da belə 
buyurulur:

“Göylərin və yerin yaradılması haqqında 
düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bun-
ları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəd-
dəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından 
(Özün) qoru!” (Ali-İmran, 191)

Yəni zikrin kamalına nail ola bilmək üçün ka-
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İbrət nəzəri ilə baxanda insanın ya-
 radılış mərhələləri, vücudumuzdakı
 möhtəşəm sistemlər, ətrafımızdakı
bitkilər, heyvanlar, yer üzü, səma, at-
 mosfer, bunlarla təmin edilən hədsiz
 dərəcə həssas ekoloji tarazlıq və s…
Gözlə görülməyən atomun nüvəsin-
dəki neytron, proton, onların məh-

 vəri olan elektron və onun müdhiş
dövranı, fəzadakı günəş, ay, qalakti-
kalar, trilyonlarla ulduzun idrakımı-
 zın sərhəddinə sığmayan məsafələri,
…həcmləri və hərəkəti
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inatda sərgilənən ilahi qüdrət və əzəmət təcəlliləri 
üzərində təfəkkür dərinliyi qazanmalıyıq.

Həqiqətən bu təfəkkür nəticəsində qulun öz 
heçlik və acizliyini idrak etməsi, qəlbində dərin 
ürpərtilərlə xaşyət və heyrət duyğularının ink-
işafına vəsilə olar.

Heyrət qulun bilmədiyi, yaxud ağlının qavraya 
bilmədiyi ilahi sirr və hikmətlər qarşısında çaş-
baş qalması, mənəvi istiğraq halına bürünməsidir. 
Səlim qəlb və ağılla təfəkkür edən bir mömin 
üçün kainatda sərgilənən ilahi qüdrət təcəllilərinin 
hansı biri heyrətə salmır ki?

İbrət nəzəri ilə baxanda insanın yaradılış 
mərhələləri, vücudumuzdakı möhtəşəm sistemlər, 
ətrafımızdakı bitkilər, heyvanlar, yer üzü, səma, 
atmosfer, bunlarla təmin edilən hədsiz dərəcə həs-
sas ekoloji tarazlıq və s… Gözlə görülməyən ato-
mun nüvəsindəki neytron, proton, onların məhvəri 
olan elektron və onun müdhiş dövranı, fəzada-
kı günəş, ay, qalaktikalar, trilyonlarla ulduzun 
idrakımızın sərhəddinə sığmayan məsafələri, həc-
mləri və hərəkəti…

Bir sözlə, mikrodan makroya bütün kainat on-
ları yoxdan var edən Uca Xaliqimizin sonsuz sirr, 
hikmət, elm, qüdrət və əzəmətini göstərən əsərlər, 
dəlillər, yəni feli ayələrdir…

Düşünəcək olsaq:
Məsələn, üstündə yaşadığımız bu nəhəng dün-

ya kainatın içində sanki səhradakı qum zərrəci-
yi və ya dəryadakı damla kimidir. Biz də həmin 
damlanın içindəki zərrələrin zərrəsiyik. İdraka 
sığmaz mükəmməllik sahibi Rəbbimizin mələku-
tu, qüdrəti, sənət və səltənəti nə qədər əzəmətlidir. 
Sübhanallah!..

Bir fi lin içinə milyonlarla qarışqa qoyulsa yenə 
də dolmaz. Lakin fi lin yaşamasını təmin edən 
orqanlar qarışqanın, hətta ondan daha kiçik can-
lıların da içində var.

Sadə ot kimi görünən müxtəlif bitkilərin tor-
paqdan çıxardığı müxtəlif rənglər, ətirlər, dadlar 
və cürbəcür yarpaqlar heç bir kimyagərin bənzəri-
ni hazırlamağa gücünün çatmadığı xariqəliklər… 
Bütün bunlar Haqq-Təalanın “əl-Bari, əl-Musav-
vir” sifətlərinin fərqli təcəlliləridir.

Yenə heyrətverici haldır ki, dünya və içindəki 
canlılar yaradıldıqları andan bəri heç bir canlının 
ruzisi unudulmadan, saysız-hesabsız ilahi süfrələr 
açılmış, hələ də açılmaqdadır. Əgər düşünsək, 
dünyanın dörddə biri torpaq, qalanı isə su ilə əhatə 
olunmuşdur. Həmin dörddə birin böyük bir hissə-
si də bitkilərin yetişməsi üçün əlverişli olmayan 

qayalıq və səhralıqlardan ibarətdir. Geriyə çox az 
torpaq hissəsi qalır.

Lakin Allah-Təala necə böyük qüdrət sahibidir 
ki, həmin məhdud torpağı davamlı olaraq dəy-
işikliklə bütün canlıları doyuracaq qidaların mən-
bəyinə çevirir. Üstəlik hər bir məxluq üçün ayrıca 
süfrə açılır. Bir canlının yediyini başqa biri yeyə 
bilmir. Toyuğun qidası başqa, qoyunun qidası 
başqa, insanın qidası başqa…

Həmçinin Allah-Təalanın həyat vəsiləsi qıldığı 
“su” da böyük hikmətlər daşıyır. İçdiyimiz suya 
baxıb təfəkkür etməliyik. Haqq-Təala buyurur:

“Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. 
Elə isə niyə (Allahın nemətlərinə) şükür etmir-
siniz?” (əl-Vaqiə, 70)

Başqa bir ayeyi-kərimədə isə belə buyurur:
“De: “Bir söyləyin görək, əgər suyunuz çəkilib 
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(yerin dibinə) getsə, (Allahdan başqa) kim sizə 
axar su gətirə bilər?!” (əl-Mülk, 30)

Bir stəkan suyun macərası, yəni yaradıldığı 
andan bu günə qədər yer üzü ilə səma arasında-
kı gediş-gəlişi, içindən keçdiyi canlı və cansız 
varlıqlar, dolaşdığı coğrafi  ərazilər yazılsa, kitab-
lara sığışmaz.

Ən son texnoloji imkanlarla istehsal edilən 
maşın belə, bir müddət sonra xarab olur, köhnəlir, 
nəhayət, sıradan çıxır. Dünyanı isidən, işıqlandıran 
günəş isə bəlkə də milyardlarla il ərzində işləyir, 
lakin kiçicik bir nasazlıq yaşanmır. Səmadakı ila-
hi təqvim və proqram saniyə fərqi olmadan əmr 
olunduğu kimi işləməyə davam edir.

Rəbbimiz diqqətimizi bu xüsusa da çəkərək 
belə buyurur:

“Yeddi göyü (bir-birinin üstündə) qat-qat 
yaradan da Odur. (Ey insan!) Sən Rəhmanın 
yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. 
Bir gözünü qaldırıb (səmaya) bax, heç orada bir 
yarıq (çatlaq, nöqsan) görə bilərsənmi?! Sonra 
gözünü qaldırıb ikinci dəfə bax. Göz orada (ax-
tardığını tapmayıb) zəif, yorğun düşərək yenə də 
sənə tərəf qayıdacaqdır!” (əl-Mülk, 3-4)

Xülasə, bu kainatı ibrət nəzəri ilə seyrə çıxan 
gözlər heyrətlə geri dönər. Necə ki, kainatda sər-
gilənən ilahi sənət əsərlərini ibrətlə tamaşa edən 
XIX əsrin böyük şairlərindən Ziya Paşa da keçird-
iyi hissləri belə dilə gətirmişdir:

Sübhanə mən təxayyəra fi  sunihil-uqul
Sübhanə mən biqudratihi yə‘cizul-fuhul.
(Sənəti qarşısında ağılların heyrətə düşdüyü, 

qüdrəti ilə ən üstün alimləri belə aciz qoyan Al-
lah-Təalanı təsbih edirəm)

Başqa bir beytində də:
İdraki-məalı bu kiçik ağla gərəkməz,
Zira bu tərazi bu qədər siqləti çəkməz.
- deyərək ilahi əzəmət qarşısında bəşərin acizli-

yini dilə gətirmişdir.
Biz də ağılları aciz qoyan ilahi sənət xariqələri 

qarşısında Rəbbimizin rəhmətinə sığınaraq belə 
yalvarmalıyıq:

“Aman Allahım, Sən necə də ucasan! Səni 
hər cür nöqsanlıqdan tənzih edirik. Biz Səni lay-
iqincə mədh-səna etməkdən və Sənə əzəmətinə 
yaraşan şəkildə qulluqdan acizik! Sənə nə qədər 
həmd-səna etsək, yenə azdır. Sən bizim qul-
luq və mərifətimizdəki nöqsanlığımızı, həmd və 
şükrümüzdəki acizliyimizi bağışla!..”

Sonra da zühurunun şiddətindən görünməyən 
Rəbbimizə heyranlıq hissiyyatı içində təsbih, təh-
mid, təkbir, təhlil və təzim etməliyik. Gözümüzün 
gördüyü, qulağımızın eşitdiyi hər şeydə Haqq-
Təalanı xatırlayıb qəlb riqqəti və təfəkkür dərin-
liyi qazanmalıyıq.

Belə dərin təfəkkür ilə hər an özünü ilahi 
hüzurda bilmə nəticəsində qəlbdə hasil olan hey-
rət halının Muhamməd Parisa həzrətlərindəki 
təzahürlərindən biri belədir:

Muhamməd Parisa həzrətləri yatsı namazın-
dan sonra məscidin həyətində əsasını sinəsinə 
dayayıb bir az dayanır, yaxınları ilə ayaqüstü söh-
bət etdikdən sonra özündən gedib olduğu kimi 
yerində qalırdı. Tez-tez baş verən bu hal o qədər 
uzun çəkərdi ki, müəzzin sübh azanını oxuyarkən 
təkrar hərəkət edər və sübh namazını qılmaq üçün 
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yenidən məscidə girərdi[6].
Sanki maddi aləmdən sıyrılıb zaman və məkanı 

unudaraq yaşanan bu heyrət və özündəngetmə 
halı ilahi hikmət və həqiqətlərin heyranlığı içində 
qəlbin cəzb olunmasının nəticəsidir.

Həzrət Yusuf (ə.s)-ın gözəlliyinə heyran qa-
laraq özündən gedən misirli qadınların əllərinin 
kəsildiyini hiss etməyəcək hala gəlmələri kimi ila-
hi sirr, hikmət və həqiqətlərlə məst olub özündən 
gedən Haqq aşiqləri də bir növ maddi aləmdən 
təcrid olunarlar.

 Yusuf (ə.s)-ın camalına tamaşa etmək insanı 
bu qədər özündən uzaqlaşdırırsa, əcəba, bütün 
gözəlliklərin mütləq mənbəyi olan Allah-Təalanın 
sifətləri, nemətləri, qüdrət və əzəmət təcəllilərinin 
təfəkküründə dərinləşən qulun halı necə olar?

Bunu dərk etmək üçün peyğəmbərlərin, 
Haqq dostlarının və kamil möminlərin ibadət və 
itaətlərindəki xüşu halına baxmaq kifayətdir.

Rəsulullah (s.ə.s)-in gecələr ayaqları şişənə 
qədər namaz qıldığını bildirən Həzrət Aişə (r.anha) 
anamız bir dəfə belə buyurmuşdu:

“…Rəsulullah (s.ə.s) gecə qalxdığı zaman 
əvvəlcə dörd rükət namaz qılardı. Qıldığı bu 
namazın gözəlliyini və uzunluğunu soruşma. Son-
ra dörd rükət də qılardı. Onların da gözəlliyini 
və uzunluğunu soruşma. Sonra üç rükət daha 
qılardı…” (Buxari, Təhəccüd 16, Təravih 1; Müslim, 
Müsafi rin, 125)

Həzrət Əli (r.a)-ın bu sözü də Allah Rəsulunun 
ibadət xüsusundakı eşq, vəcd və istiğraq halının 
başqa bir misalını göstərir:

“…Yaxşı bilirəm ki, Bədir günü Allah Rəsulu 
(s.ə.s) xaric, hamımız yatmışdıq. Rəsuli-Əkrəm isə 
səhərə qədər bir ağacın altında namaz qılıb göz 
yaşı tökmüşdü.” (Müslim, Siyam, 204)

Buna bənzər bir çox hadisə əshabi-kiramın şa-
hidliyi ilə nəql edilməkdədir.

Deməli, qəlbi tamamilə Allaha verərək vəcd 
içində edilən ibadət və qulluqdan doymaq müm-
kün deyil.

Necə ki, İmam Rəbbani həzrətlərinin nəvə-
si olan Şeyx Seyfəddin həzrətləri bəzi gecələr 
iki rükətdə xətm oxuyar və Rəbbi ilə arasında 
gerçəkləşən həmin görüşdə qərq olduğu həzzin 
heç bitməməsi arzusu ilə:

“Allahım, doya bilmirəm, gecələr nə qədər də 
qısadır!..” – deyərək dua edərdi

Rəbbimiz o vəli qullarının feyz, ruhaniyyət, 
vəcd və istiğraq halından bizə də hissələr nəsib 

etsin. Hər birimizə heyrət və xaşyət təcəlliləri ilə 
Uca Zatını zikr edərək qəlbi riqqət və ayıq halda 
yaşamağı lütf-kərəmi ilə ehsan etsin.

Amin!..
--------------------------------------------------------
[1] Hani, Hədaiq, s. 697.
[2] Hakim, IV, 360-361/7921.
[3] Şeirdə keçən “qədəh”, “şərab” sözləri divan 

ədəbiyyatında ilahi eşqin simvolları kimi işlənən 
məcazi ifadələrdir.

[4] M. Əsəd Əfəndi, Divani-Əsəd, s. 111.
[5] Əsəd Sahib, Buğyətül-Vacid, s. 81, № 5.
[6] Bax. Rəşahat, Xülasə edən N. F. Kısakürek, 

Eser Kitabevi, səh. 80, İstanbul, 1971.
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ƏZIZ SULTANOV
nurlanmemmedzade@mail.ru

Rəvayətə görə, Əbu Dücanə həzrətləri bir neçə 
gün idi ki, sübh namazını qılan kimi, tez qalxıb ge-
dirdi. Halbuki, peyğəmbərimiz (s.ə.s) onlara günəş 
çıxana kimi söhbət edər, onlar da səhərin bu gözəl 

mənəvi ab-havasından istifadə etmək üçün bir-bi-
ri ilə yarışardılar. Peyğəmbər aşiqi bu səhabənin 
hərəkəti, ümmətinə düşkün olan, onların bütün 
dərdləri ilə bir-bir maraqlanıb çarə tapmağı adət 
halına gətirən rəhmət peyğəmbərinin diqqətini çək-
mişdi. Odur ki, bir gün Əbu Dücanəni hüzuruna 
çağırıb bu hərəkətinin, niyə sübh namazından sonra 
tələsik məscidi tərk etməyinin səbəbini soruşdu. Ən 
kamil müəllimin ən püxtələşmiş tələbələrindən biri 
olan Əbu Dücanə belə cavab verdi:

“Ya Rəsulallah! Evdə balaca uşaqlarım var. 
Qonşumuzun bağçasındakı xurmanın budaqları 
isə mənim həyətimə sallanır. Bu ağacın yetişən 

meyvələrinin bəzisi bizim tərəfə tökülür. Birdən, 
uşaqlar səhər tezdən oyanar, qalxıb həyətə çıx-
ar və qonşumun bağçamıza tökülən xurmalarını 
yeyərlər deyə narahat oluram. Buna görə də 

uşaqlar qalxmadan, tez gedib o xurmaları yığıram 
və qonşumun qapısının qabağına qoyuram. 
Uşaqlarımın mədəsinə haram loğma girməsini 
istəmirəm”.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) onun bu cavabından razı 
qaldı və onun bu hərəkətinə təbəssüm edərək qa-
rşılıq verdi.

Əslində, sadəcə bu gözəl səhabə xatirəsini xatırla-
maq özümüzü haqq tərəzisində çəkmək üçün kifayət 
edər. Bu rəvayətdə bizə əyan olan: sübh namazının 
camaatla qılınmasındakı fəziləti, namazdan son-
ra məsciddə bir müddət gözləyərək zikr və faydalı 
söhbət sünnəsini, qonşu haqqına qarşı həssaslığı, 
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nəsil təlaşı ilə uşaqların haramla qidalanmamasına diqqəti, din qardaşının narahatlığına qarşı verilən reak-
siyanı, yaşayaraq təbliğin təsir gücünün mahiyyətini... təəssüf ki, xarici dildə çəkilmiş olan maraqlı bir fi lm 
kimi izləyib kənara qoyuruq, sadəcə...

Peyğəmbərimizin Mədinəyə hicrəti zamanı yeddi ay müddətində Əbu Əyyub əl-Ənsarinin evində qa-
ldığını bilirik. Bu müddəti həm qonaq olaraq qalmaq, həm də bir qonşuluq əlaqəsi olaraq qiymətləndirmək 
olar. Belə ki, Əbu Əyyub evinin bir mərtəbəsini peyğəmbərimizə ayırmış, digərində isə ailəsi ilə birlikdə özü 
qalırdı. Ustanın dühasını görmək üçün əsərlərinə baxmaq lazımdır, yəqin ki! Bu baxımdan Əbu Əyyubun 
bir hərəkətini burada xatırlatmaq istəyirəm: Əbu Əyyub təklif edir ki, peyğəmbərimiz üst mərtəbədə qalsın; 
çünki özləri üstdə olsalar, ayaq səsləri ilə onu narahat eləmək istəməzdilər. Amma rəsulullah (s.ə.s) özü 
alt mərtəbədə qalmaq istəyir ki, mənim yanıma gələn-gedən çox olacaq, siz altda olsanız daha çox narahat 
olacaqsınız... Beləcə, onlar peyğəmbərin bu təkidinə dirənə bilməyib üst mərtəbədə qalırlar. Bu, onlar üçün 
çox çətin gəlirdi: səs çıxmasın deyə otaqların kənar tərəfl ərində gəzir, divar dibində yatırdılar... Bir gün, 
insanlıq halıdır, bir su qabı əllərindən düşüb qırılır və suyu döşəməyə tökülür. Böyük bir həyəcan və təşvişlə 
əllərində su çəkəcək nə varsa - paltar, yorğan demədən tez yerə sərib suyu qurudurlar ki, birdən aşağı qonşu-
larının: Hz. peyğəmbərin üzərinə tökülüb onu narahat edər. Səhər açılanda Əbu Əyyub məsələni bir daha 
peyğəmbərimizə açır və bundan belə üst mərtəbəyə qalxmayacağını deyir. Onların bu halları ilə daha çox 
narahat olduqlarını görən rəhmət peyğəmbəri razılaşır və üst mərtəbəyə köçərək orada qalmağa davam edir.

Alt-üst qonşular üçün tətbiq edilməsi çox çətin bir meyar oldu, bilirəm, amma peyğəmbər tərbiyəsi 

budur, islami qonşu həssaslığı budur! Hansı qonşunun daha çox haqqa sahib olduğunu soruşan Hz. Aişə 
(r.anhə) anamıza: “Qapısı sənə ən yaxın olanı” – deyə cavab vermişdir. Rəsulullah (s.ə.s). Amma iş sadəcə 
ən yaxın qapı ilə bitmir. Digər haqq sahibi qonşuları da unutmamaq lazımdır. Digər qonşular dedikdə, Hz. 
Aişə anamız bu ölçünün evin “hər tərəfi ni ehtiva edən qırx qonşu”ya qədər genişləndiyini, buna bənzər bir 
görüş olaraq Hz. Əli (r.a) da: “səsi eşidilən qonşu”lar olduğunu ifadə etmişdir.

Hz. Peyğəmbərimizin, ona qonşu sayılan yəhudi bir uşağı belə xəstələndiyi zaman ziyarət etdiyini, onun 
bu vəfakarlığını, sevgi dolu münasibətini görüb müsəlman olan o uşaq haqqında: “bu uşağı cəhənnəmdən 
qurtaran Allaha şükürlər olsun!”(Buxari) buyuraraq bu isti münasibətin daim xeyirlərə səbəb olacaq bir 
nemət olduğunun şüurunda və şükründə olan bir peyğəmbər olduğunu bilən biz ümməti üçün qoyduğu me-
yarlar, bəlkə, bizə çətin görünsə də, əslində cəmiyyəti ehya edici, ifl ah edici, rifaha yönləndirici ölçülərdir. 
Belə ölçülərdən biri də, yəqin ki, tətbiqində ən çox çətinlik çəkdiyimiz bu hədisi-şərifdir: “Səninlə əlaqəni 
kəsənlə, sən əlaqəni kəsmə! Sənə verməyənə, sən ver! Sənə pislik edəni, sən bağışla!”(İbn Hənbəl)
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“İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq 

dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) 

ayıran (Quran) Ramazan ayında nazil edilmişdir. 
Aya (Ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc 

tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tut-

madığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsun-

lar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər 

ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız 

və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona təzim və 
şükür edəsiniz.” (əl-Bəqərə, 185)

“Oruclu üçün iki sevinc anı vardır: biri iftar etdi-

yi, digəri də orucunun savabıyla Rəbbinə qovuşduğu 

andır.” (Buxari, Savm 9) 
“Kim oruclu bir adama iftar verərsə, onun qədər 

savab qazanar. Oruclunun savabından da heç bir 

şey azalmaz.” (Tirmizi, Savm 82)

Peyğəmbərimizin Ramazan müjdəsi
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) Ramazan ayını həsrətlə 

gözləyərdi. Üç aylara qovuşduqda sevinər və “Al-

lahım, Rəcəb və Şabanı bizə bərəkətli et və bizi 

Ramazana qovuşdur!” –deə dua edərdi. Rəcəb və 
Şaban aylarında hər zamankından daha çox nafi lə 
oruc tutar, Ramazanı da belə müjdələyərdi: “Cən-
nətin səkkiz qapısı vardır. Bunlardan birinin adı 
Reyyandır. O qapıdan yalnız oruc tutanlar girəcək-
dir. Sonuncu oruclu da içəri girdikdə o qapı bağla-
nacqdır. Bu qapıdan girənlərə bir şərbət veriləcək, 
onu içən bir daha susamayacaq.”

Peyğəmbərimizin sahuru
Əziz Peyğəmbərimiz sahur vaxtına xüsusi qiymət 

verərdi. “Sahura qalxmağa tənbəllik etməyin, sa-

hur yeməyi bərəkətli bir qidadır.” -deyərdi. Başqa 
bir hədisində də belə buyurmuşdur: “Sahur yeməyi 
bərəkətlidir. Onu yeyin. Bir udum suyla da olsa sa-

hur edin. Allah təala və mələkləri sahur edənlərə 
rəhmət saçarlar.”

Peyğəmbərimizin iftarı
Allah təala öz bəndəsinin Ona bağlılığını və ehti-

ramını görməkdən məmnun olur. İftar saatı bu ehti-
ramı göstərməyin ən yaxşı zamanıdır. Buna görə 
də Peyğəmbərimiz (s.ə.s) iftra vaxtını dəqiqliklə 
izləyərdi. İftar vaxtı girdikdə dərhal oruc açmağın 
fəziləti haqda belə buyurmuşdur: “Bir an öncə iftar 

etməyə cəhd etdikləri müddətcə, ümmətim xeyir və 
bərəkətdən ayrılmamış olar.” (Buxari, Savm 45)

İftar zamanı edilən duaların qəbul olacağını 
söyləyən Peyğəmbərimiz iftardan əvvəl belə dua 
edərdi: “Allahım, Sənin rizan üçün oruc tutdum. 

Sənin verdiyin ruzi ilə orucumu açıram.” Sonra 
varsa xurma, yoxdursa su ilə orucunu açar, belə 
edilməsini tövsiyə edərdi. 

Peyğəmbərimizin Ramazan ibadəti
Ramazan ayı girdikdə Peyğəmbərimiz nafi lə 

namazları artırardı. Bu da ən çox təravih namazında 
gözə çarpardı. Dua və zikr ayı sayılan Ramazanda 
Qurani-Kərimi daha çox oxuyardı. Cəbrayıl (ə.s) da 
hər gecə Rəsulullahın yanına gələr, qarşılıqlı Quran 
oxuyardılar. 

Ramazana vida günləri yaxınlaşdıqda Peyğəm-
bərimizin ibadətlərində canlanma olurdu. Xüsusən 
də min aydan daha xeyirli Qədr gecəsinin Ramazan 
ayının son on gününə təsadüf etdiyi üçün bu gecəni 
əldən verməməyə çalışardı. Bu haqda belə buyurur-
du: “Kim Qədr gecəsində, bu gecənin böyüklüyünü 

qəbul edərək və savabını Allahdan umaraq namaz 

qılarsa, keçmiş günahları bağışlanar.” 
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ELSEVƏR 

PEYĞƏMBƏRİMİZİN 
RAMAZAN HƏYATI
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1989-cu ilin 9 Aprel hadisələri bir daha sübt 
etdi ki, imperiyalar nə qədər güclü,qəddar və 
qan içən  olsa da, əgər onun güclə əsarətində 

saxladı xalq azadlıq istəyirsə onun qarşısında heç 
bir qüvvə dayana bilməz. Gec ya tez həmin xalq, 
arzusunda olduğu, azadlığa  çatacaq.

Gürcüstan xalqı XX əsrdə, 26 May 1918-ci ildə 
qazandığı istiqlalı bir daha bərpa etmək,  Sovet im-
peryasının tərkibindən çixmaq və azad Gürcüstan 
hökümətini qurmaq istəyirdi. Azadlıq istəyi insal-
narın qəlbində dahada alovlanırdı. Bu mübarizənin 
ən öndə gedən siması Zviad Qamsaxurdiya idi, 
lakin Merab Kostavanın da apardığı mübarizəni, fə-
dakarlığı qeyd etmədən keçmək olmaz.

Xalq öz azadlığnı bərpa etmək və dünyaya 
yaymaq  üçün Gürcüstanın bütün müxtəlif  böl-
gələrindən paytaxt Tiblisiyə axışırdı. Xalqın Tibli-
siyə ən çox axın günü 9 Aprel oldu. Onlar azadlıq 
uğrunda dinc  nümayiş keçirirdilər. Buna baxma-
yaraq, qəddar, qan içən Sovet qoşunları Tiblisiyə 

daxil olaraq dinc, əli yalın əhaliyə odlu silahlardan 
atəş açmışdır.  

O gün küçələrə axmış şəhid qanları dövlət 
məfkurəmizin oyanan günəşinin simvoludur. 
Vətəndaşlarımız həmin gün üstünə zəhərli ilan 
tək hücum çəkən Sovet qoşunlarına qarşı sinəsi-
ni verməyi, özünün mənliyini və mətinliyini nü-
mayiş etdirməyi bacardı. Bu onu göstərdi ki, 
vətəndaşlarımız azadlıq mübarizəsinə qalxmaq, 
pozulmuş hüquqlarının bərpa olunması uğrunda 

döyüşmək əzminə sahibdir.
Həmin gün - Sovet qoşunlarının gülləsi 21 nəfərin  

ölümünə, yüzlərlə vətəndaşın isə ağır yaralanması-
na səbəb oldu. Аncаq bunа bахmаyаrаq bu mübаriz 
хаlq öz müstəqilliyini əldə еtmişdir.

1989-cu ilin 9 aprelində Gürcüstanın azadlığı 
uğrunda mübarizə apararaq həlak olanların 
anım günüdür. Bu millət öz qəhrəmаnlаrını hеç 
zаmаn unutmаycаq.
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   9 APREL - GЦRCЦSTAN 
XALQININ AZADLIQ GЦNЦ

ELNUR SƏFƏROV

Gürcüstan xalqı XX əsrdə, 26 

May 1918-ci ildə qazandığı istiqlalı 

bir daha bərpa etmək,  Sovet im-

peryasının tərkibindən çixmaq və 
azad Gürcüstan hökümətini qurmaq 

istəyirdi. Azadlıq istəyi insalnarın 

qəlbində dahada alovlanırdı. Bu 

mübarizənin ən öndə gedən siması 

Zviad Qamsaxurdiya idi, lakin Mer-

ab Kostavanın da apardığı müba-

rizəni, fədakarlığı qeyd etmədən 

keçmək olmaz.
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Hər il 26 may Gürcüstan müstəqillik gününü 
qeyd  edir. Bu bayram ölkənin  ən mühüm 
bayramlarindan biridir və başlanğıcını 

1918-ci ildən  götürüb.
1917  ci ildə Rusiyada  baş verən burjuaziya 

hərəkatı imperiyanın dağılmasına  gətrib çıxardı.  
Həmin dövrdə Gürcüstanda ölkəni idarə etmək üçün 
milli şura  yaradıldı. 1918-ci il 26 may tarixində Milli 
şuranın qərarı ilə Gürcüstan müstəqil respublika elan 
edildi. Respublikanın sədri isə Noe Jordania seçildi.

1918-ci il 26 may günü “Gürcüstan dövlətinin 
müstəqilik aktı” qəbul edildi və bu aktda deyilir-
di; Gürcüstan əsrlər boyu  müstəqil və azad ölkə 
kimi mövcud idi. XVIII-əsrin sonlarında düşmən-
lərin hücumu nəticəsində ərazisi getdikcə kiçilən 
Gürcüstan Rusiyanın onu düşmənlərdən qoruması 
şərti  ilə Rusiyaya qoşuldu. Rusiyada baş qaldıran 
inqilabi çevrilişlər onun da ordu sistemini sarsıt-
dı və ordu Zaqafqasiyadan çəkilməli oldu. Bunun 
nəticəsində Zaqafqaziyada yaranan siyasi proseslər 
onun dağılmasına  gətrib çıxardı.  1918-1921-ci illər 

arasında Gürcüstan müstəqil respublika idi. 1921-ci 
ildə rus ordusu Gürcüstana daxil olub, müstəqilliyi 
ləğv etdi və SSRİ-nin tərkibində Gürcüstan Sovet So-
sialist Respublikası yaradıldı. 1922-1936-cı illərdə 
Gürcüstan Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist 
Respublikasına daxil idi. 1990 –cı ildə Gürcüstan  28 
oktyabr seçkilərində iştirak etdi və kommunist parti-
yası məğlub oldu hakimiyyət “Dəyirimi massa-Azad 
Gürcüstan” partiyasının lideri Zviad Qamsaxurdi-
yanın əlinə keçdi. 31  mart 1991-ci ildə Gürcüstanda 
referendum keçrildi. Məqsəd insanların 1918-ci ilin 
26 mayında  qebul olmuş aqtın əsasında müstəqili-
yi bərpa etməyə razı olub olmadığı fi krinı öyrən-
mək idi. Referendumda ümumi əhalinin 90.3%-i 
iştirak etdi vəbunlardan da 98.9% faizi müsbət fi kir 
bildirdilər. Bunun əsasında 1991-ci ilin 9 aprel günü 
Gürcüstanın dövlət müstəqiliyinin  bərpası aktı qəbul 
edildi. 1991-ci ildən bəri Gürcüstana Respublikası 
müstəqil ölkədir.
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GЦRCЦSTANЫН 
MЦSTЯQИLLИK GЦNЦNЦ-26 МАЙ

Binali İslamoğlu
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28 may. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti günü. Bu tar-
ixi gün Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar 
hadisə kimi daxil olmuşdur. Şərqdə ilk demokratik dövlət 
quruluşunu yaratmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti is-
tiqlaliyyətini elan edərəkazərbaycan  xalqının müstəqillik 
əzmini nümayiş etdirmişdir.

Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti xalqının çoxəsirlik sosial-iqtisadi, icti-
mai-siyasi və mədəni inkişafının, milli oyanışı və dirçəlişi 
proseslərinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bu xalqın siyasi şüur 
səviyyəsinin, intellektual və mədəni potensialının, yüksək 
istedad və qabiliyyətinin göstəricisi idi. 1918-ci il mayın 
28-də Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, 
Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət 
göstərməsində Cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin 
– Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məmmədəmin Rəsulz-
adənin, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib 
bəy Yusifbəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa 
Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu 
görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, 
peşəkar hərbçilərin adları Azərbaycan xalqının yaddaşına 
əbədi həkk olunmuşdur. 

Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, ilk 
respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil 
dövlətçiliyin əsaslarının yaradılması və gələcək inkişaf 
yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmi-
yyət kəsb etdi. Demokratik hüquq və azadlıqların bərqərar 
olması, etnik və dini mənsubiyyətdən asılı olmayaraq 
bütün vətəndaşların bərabər hüquqlarının tanınması, hət-
ta bir çox Avropa ölkəsindən daha əvvəl qadınlara seçki 

hüququnun verilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan 
edilməsi, təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət 
göstərilməsi, nizami milli ordunun, təhlükəsizlik struk-
turlarının qurulması və sair işlər Xalq Cümhuriyyəti hö-
kumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət və 
mənasını əyani şəkildə səciyyələndirir. 

ADR Türk və İslam dünyasında ilk Parlamentli Respub-
lika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunə-
si idi. Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa ömründə 
böyük naaliyyətlər və qalibiyyətlər əldə etmişdir. İlk dəfə 
qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliy-
ini təmin edən cümhuriyyət o cümlədən milli ordu, milli 
pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlx-
alq əlaqələr və beynəlxalq ictimayyət tərəfi ndən Azər-
baycan istiqlalının rəsmiyyətdə tanınması, Azərbaycanın 
bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi islahat və bir cümlədə 
desək bugün özlərini modern hesab edən ölkələrin bir 
çoxunun hələ də təmin edə bimədiyi demokratik şəraiti 98 
il bundan əvvəl Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti təmin 
etmişdir. 

Təəssüfl ər olsun ki Müstəqil Azərbycan Cümhuriyyə-
ti iki yaşına dolmadan bolşeviklərin hücumuna məruz 
qalıb müvvəqəti olaraq devrildi. Sovetlər Birliyi, Azər-
baycanı məcburi surətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşe-
viklər tərəfi ndən devirlməsinə baxmayaraq istiqlal id-
eyası yenilməyib və M.Ə.Rəsulzadənin “BİR KƏRƏ 
YÜKSƏLƏN BAYRAQ BİR DAHA ENMƏZ” şuarı öz 
əksini tapdı və nəhayət 1991-ci ildə Sovet İmperiyasının 
dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan 
etdi.
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28 MAY  AZЯRBAYCAN
 RESPUBLIKASININ YARANMA GЦNЦDЦR

Elmar Muradoğlu
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1564-cü ildə Fransa kralı IX Çarles, il 
başlanğıcının yanvar ayının birinci günü ol-
ması barədə qərar verdi. Bundan əvvəl Fran-

sada yeni ili 1 apreldə qeyd edirdilər. O zamanki ra-
bitə şərtlərində IX Çarlesin bu qərarı ölkədə çox da 
yayılmadı. Məsələdən xəbərdar olanlar isə protest 
məqsədilə köhnə adətlərinə davam etdilər. 1 
apreldə şənliklər keçirtdilər. Digərləri 
isə onları aprel axmaqları 
kimi qəbul etdilər. 1 aprelə 
bütün axmaqların günü 
adını verdilər. Bu gündə 
mühafi zəkarlara sürpriz 
hədiyyələr verdilər, təşkil 
olunmamış qonaqlıqlara 
dəvət etdilər, gerçək ol-
mayan xəbərlər yaydılar. 
Uzun illər sonra yanvarın 
ilk ay olmasına öyrəşdilər 
və 1 aprel gününü mədəni-
yyətlərinin bir parçası kimi 
görərək davam etdirdilər. 
Ordan da bütün dünyaya 
yayıldı.

Bəzilərimiz fi kirləşir ki, bu, çox pis gündür. 
Milləti aldadırlar. İnsanlara bir anlıq da olsa, əziyyət 
verirlər. Amma bəzilərimiz də bunun çox gözəl gün 
olduğunu və əyləncə, yumor hissinin yüksəlməsi 
məqsədilə edildiyinə görə bəyənir. Amma gəlin bir 

də bu tərəfi nə diqqət edək. 364-365 günün yalnız 
bir gününü insanlar aldadıldığının fərqinə varır. 
Və ya özü hiss etməsə belə, bir müddətdən sonra 
onu aldadan insan ona gerçəyi açıqlayır. Həm də 
bu bir ildə bir günü çıxmaq şərtilə əgər həmin insan 
aldadıldığının fərqinə varmasa da, ona aldadıldığı 

barədə heç bir məlumat verilmir. Amma ən 
azından 1 aprel günündə onu aldadan 

şəxs ona aldatdığını deyir. 
Bu səbəbdən də 1 aprel - 
“doğruluq” günüdür desək 
daha məqsədəuyğun olar. 
Həm də pis-yaxşı artıq 
hamının arasında bu gün 
yayıldığına görə hər bir in-
san bu günün “aldatma və 
gülünc” günü olduğunu 
bilir. Amma digər günlər 
“aldatma” günü elan olun-
madığına görə, buna fi kir 
vermirik. Amma bəlkə belə 
ifadə olunsa daha ağlabatan 
olar. “1 aprel – doğruluq 

günüdür”. 
  Amma bir məsələyə cavab tapa bilmədim. 

O da bundan ibarətdir ki, bu gözəl iş olsa idi niyə 
İslam Peyğəmbəri (s.ə.s.): “Zarafatla belə yalan 
danışmaq olmaz” buyurub.

  Bax, bu barədə fi kirləşməyə dəyməzmi?!

Mətanət KərimovaMətanət Kərimova

1 APREL NЯ GЦNЦDЦR,1 APREL NЯ GЦNЦDЦR,
 DOЬRULUQ, YOXSA YALAN ? DOЬRULUQ, YOXSA YALAN ?
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Bir dəfə Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) soruşurlar:
“- Mömin qorxaq ola bilərmi? 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.): 
“- Bəli” deyə cavab verir. 
“- Mömin paxıl ola bilərmi?
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.): 
“- Bəli” deyə cavab verir. 
 “- Mömin yalançı ola bilərmi? 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.): 
“- Xeyr” deyə cavab verir.
Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) o səhabənin suallarına 

cavab verərkən, ümmətinə böyük və çox vacib bir 
məlumatı çatdırmaq istəyib. Əlbəttə, müsəlman, 
mömin bəndəyə nə qorxaq olmaq, nə paxıl olmaq, 
nə də bunun kimi bəyənilməyən xüsusiyyətlərə sa-
hib olmaq yaraşmaz. Həm Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)-
də  möminin paxıl və ya qorxaq olmasını istəməy-
ib, burada sadəcə əsas məsələ, insanda ola biləcək 
bəyənilməyən əxlaqi xüsusiyyətlərin müqayisəsi 
vurğulanıb. Yəni mömin kəs mal-dövləti, pul-
paranı o qədər sevə bilər ki, həddini aşaraq paxıllıq 
edə bilər. Bir çox hallarda həyatda  qorxduğu şeylər 
də ola bilər. Ola bilsin bu, onun imanının zəifl iy-
indəndir. Amma mömin bəndə yalan danışa bilməz, 
yalan danışmamalı, yalançı olmamalıdır. İkisindən 
biri olmalıdır, ya mömin olmalıdır, ya da yalançı. 

Yalan danışmaq bütün millətlərdə, hər yerdə və 
hər ölkədə pis xüsusiyyət kimi tanınır. Özünə və 
ətrafındakılara hörmət edən şəxs heç bir zaman 
yalanı qəbul edə bilməz. 

Bu mövzumuzda biz yalan danışmaq və onun 
pis nəticələri haqqında müfəssəl olaraq yazmaq 
niyyətində deyilik. Yalan danışmaq mövzusu çox 
uzun mövzudur.  Sadəcə xatırlatmaq istədik ki, 
müsəlman ölkələrində də - çox təəssüf – “yalan 
danışmaq günü” nü qeyd etmək kimi pis bir adət 
yayılmışdır. İnsanlar bundan xoşlanırlar. Kimsə eti-
raz etsə belə inciyirlər və hətta həmin insanı axmaq 
da sayırlar. 

İldə bir dəfə yalan danışmaq, xoş zarafat kimi 
yola verməkdə nə qəbahət var ki?! Bəli, belə bir su-
alı bizə də verə bilərlər və ya şeytan bunu bizim də 
fi krimizdən keçirə bilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) öz 
hədislərindən birində bizə bildirmişdir: “...Bəndə 
o qədər yalan danışar ki, sonunda Allah qatında 
yalançılar sırasına yazılar”. (Müslim, Birr və Sıla, 
29) 

Bir də siz münafi qin əsas xüsusiyyətlərini bilir-
sinizmi?! Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)-dən rəvayət olu-

nan hədisi xatırlayaq: “Münafi qin üç xisləti vardır 
(üç şeydən tanınar). Danışanda yalan deyər, vəd 
etsə sözünü tutmaz, əmanətə xəyanət edər”. (Bux-
ari, İman, 24)

Sonda bir şeyi qeyd edək ki, kimlərdənsə, hansı-
sa millətlərdənsə bizə gəlib çatan bu “1 aprel-aldat-
ma” gününü qeyd etmək artıq adət şəklini alıbdır. 

Nədənsə bu gün gələndə bəzi insanlar çox se-
vinirlər. Bu adəti heç tərk edə bilməyənlər, daim 
adət-ənənəyə uyğun hər il maksimum sayda adam 
aldatmağı xoşlayanlar, buna səy göstərənlər var. 
Onlar bəlkə də bilmirlər bu adət kimdən, haradan 
və necə gəlib, amma bu xüsusiyyəti heç unutmurlar. 

 Bizə ən gözəl nümunə və örnək, Peyğəmbərimiz 
Hz. Məhəmməd (s.ə.s)-dir. Zarafat etsə belə yalan 
danışmazdı. Onun  xüsusiyyətlərini, sünnətini, 
gözəl əxlaqını davam etdirmək yerinə, mənasız 
adətləri davam etdirmək müsəlman şəxsə ar deyil-
mi?
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Türk İslam dünyasının abidə şəxsi-
yyətlərindən biri də heç şübhəsiz ki, 
İmam Qəzalidir. Əsl adı Muhamməd 

b.Muhamməd b. Muhamməd b. Əhməddir. İs-
lam düşüncəsində Höccətül-İslam adıyla məşhur 
olmuşdur. Ləqəbi isə Əbu Hamid İmam Qəzalidir. 
1058-ci ildə İranın Tus şəhərində Qəzal kəndində 
doğulmuşdur.

Qəzalinin elm təhsilinə başlaması olduqca 
ibrətli bir hadisədir. Atası kasıb və əməlisaleh 
bir şəxs idi. Alimlərin söhbətlərindən heç ayrıl-
mazdı. Alimlərin nəsihətini dinləyincə ağlar və 
Allah-Təalaya dua edərək alim bir övlad verməsi-
ni istəyərdi. Atası yun əyirib Tus şəhərində bir 
dükanda satardı. Vəfatının yaxınlaşdığını anlayın-
ca oğlu Məhəmməd Qəzalini və digər oğlu Əhmə-
di xeyirxah və əməlisaleh bir dostuna tapşırdı və 
onların təhsilində istifadə etməsi üçün bir qədər 
pul verdi. Beləliklə İmam Qəzalinin elm səfəri 
başlamış oldu.

İmam Qəzali uşaqlıq 
illərində öz məmləkətində 
bir az Fiqh dərsi aldı. Bura-
da Əhməd bin Məhəmməd 
ər-Razəqanidən Fiqh dərsləri 
aldıqdan sonra Curcana get-
di, orada Şafei Fiqhini Əbu 
Nəsr əl-İsmailidən öyrəndi. 
Məmləkətinə qayıtdığı əsna-
da başına gələnlər olduqca 
maraqlıdır:

Karvanın yolunu quldurlar 
kəsdi. Bütün karvanı qarət 
etdilər. Məhəmmədin içində 
dərs qeyidləri olan çan-
tasını da aldılar. Məhəmməd 

quldurların  başçısının yanına gedib xahiş etdi. 
İllərlə zəhmət çəkib əldə etdiyi dərs qeydlərinin 
çantada olduğunu və bunların onlara heç bir fay-
dası olmayacağını deyərək, çantanı geri qaytar-
malarını istədi. Quldurların başçısı gülümsədi: 
“Əlindən kağızlar alınınca cahil qalırsan? Belə 
elm olar?” –dedi. Sonra da çantanın geri qaytarıl-
masını tapşırdı. Qəzali bu sözlərdən dərs alaraq 3 
il bu qeydləri əzbərləməklə məşğul oldu.

Sonra Nişabura getdi. Böyük Səlcuq Dövlətinin 
vəziri Nizamülmülkün tikdirdiyi mədrəsənin baş 
müəllimi İmamulməntiq və kəlam dərsləri aldı. 
Müəllimi gənc Qəzalidəki zəkaya heyran qaldı. 
Qəzali bu vaxtlar hələ gənc ikən əsərlər yazmağa 
başladı və şöhrət qazandı. Nişaburda təhsilini başa 
vurduqdan sonra böyük bir elm və ədəbiyyat hi-
mayəçisi olan Səlcuqlu vəziri Nizamülmülkün 
dəvəti ilə Bağdada getdi. Nizamülmülkün təşkil 
etdiyi elm məclisində iştrak edən dövrün elm 
adamları imam Qəzalinin elminin dərinliyinə və 

məsələləri təhlil etməkdəki 
üstün qabiliyyətinə heyran qa-
ldıqlarını etiraf etdilər.

Bu vaxtlar otuz dörd yaşın-
da olan imam Qəzalinin İs-
lamiyyətə göstərdiyi böyük 
xidimətləri görən Səlcuq və-
ziri Nizamülmülk onun Ni-
zamiyyə Mədrəsəsinin rəhbəri 
təyin etdi. Bu mədrəsənin rəh-
bəri olan İmam Qəzali üç yüz 
tələbəyə lazımlı olan bütün 
elmləri öyrətdi. Yetişdirdiyi 
tələbələrin sayı hesabı yox 
id. Əbu Mənsur Məhəmməd, 
Məhəmməd bin Əsad ət-Tusi, 

İMAM MUHAMMƏD QƏZALİ

İmam Qəzali həyatını Quran əxlaqında dərinləşməyə və İslam əxlaqının  gözəlliklərini insan-

lara öyrətməyə həsr etmiş böyük İslam alimidir. Bu məqsədlə də elmi və dini mövzularda geniş 
məlumat sahibi olmağa səy göstərmişdir. 
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Əbul-Həsən əl-Bələnsi, Əbu Abduulah Cümərt 
əl-Hüseyni tələbələrinin məşhurlarındandır. Bir 
tərəfdən də qiymətli kitablar yazan İmam Qəza-
li elm əhli, dövlət adamları və xalq tərəfi ndən 
böyük hörmət və ehtiram gördü. Şöhrəti gündən-
günə artdı. Nizamiyyə Mədrəsəsindəki illərdə 
Kitabul-Basit fi l-Füru, Kitabul-Vəsit, əl-Vəciz, 
Məahizul-Xilaf adlı kitablarını yazdı.

Yaşadığı Dövrün Siyasi və Elmi Vəziyyəti
İmam Qəzalinin yaşadığı dövrdə İslam alə-

mində siyasi və ideologiya baxımından böyük 
qarışıqlıq hökm sürürdü. Bağdadda Abbasi 
xəlifələrinin hakimiyyəti zəifl əməyə başlamışdı. 
Bununla yanaşı Böyük Səlcuq Dövlətinin 
sərhədləri genişləyir və nüfuzu artırdı. İmam 
Qəzali bu dövlətin böyük hökümdarları Toğrul 
Bəyin, Alp Aslanın və Məlik Şahın dövrlərini 
yaşadı. Məlik Şahın qiymətli vəziri Nizamülmülk 
həm döyüş meydanlarında zəfər qazanır, həm 
də o dövrün parlaq elm ocaqları olan İslam 
Mədrəsələrini açırdı.

İmam Qəzali 23 yaşında ikən Şərqdə Həsən və 
tərəfdarları Səlcuq hakimiyyətini yıxmaq məqsədi 
ilə İsmailiyyə ideologiyasını yaymağa çalışırdılar. 
Misirdə Fatimi Əndəlüs İslam Dövləti zəyifl əməyə 
başlamışdı. Müqəddəs torpaqları müsəlmanlardan 
almaq üçün ilk Səlib yürüşləri də İmam Qəzali-
nin yaşadığı dövrdə başlamışdı. Bunlardan birin-
cisi olan Səlib yürüşünə qatılan Xaçlılar Anadolu 
Səlcuq Hökmdarı I Qılınc Aslanın üstün səylərinə 
baxmayaraq canlı qüvvə baxımından 600 mindən 
40-50 minə düşsələr də, Anadolunu keçmiş, Toro-
sları aşmış,  Antakyanı və bir il sonra da Qüdsü ələ 
keçirmişdilər.

Müsəlmanlar arasında etiqad birliyi sarsılmış, 
düşüncə və fi kirlərdə ayrılıqlar meydana gəlmiş-
di. Bir tərəfdən qədim Yunan fəlsəfəsini izah 
edən kitabları oxuyaraq yazılanlarla İslam in-
ancını yenidən şərh edənlər, digər tərəfdən Qura-
ni-Kərimin ayələrinin mənasını fərqli izah və 
üsullarla şərhə cəhd edən Batinilər və Mutəzilə 
ilə digər təriqətlər iqtidarı əlində saxlayan qru-
pların formalaşdırdığı İslam düşüncəsinə müxal-

if bir əda ilə iqtidar mübarizəsinə daxil olmağa 
çalışırdılar. Beləliklə də İslam tarixinin ən gərgin 
fi kri-fəlsəfi  dövrü yaşanmağa başlandı. İdeologi-
ya mübarizənin belə bir dövründə ağlı və nəqli 
elmlərdə zamanın zirvəsi sayılan İmam Qəzali 
bütün gücünü və səylərini İslamın həqiqətini izah 
etməyə, zərərli fi kir və düşüncələrlə mübarizəyə 
sərf etmişdir.

Qəzali və Elm
İmam Qəzali İslami elmlərin bütün sahəsində 

söz sahibi idi. Onun belə yüksək elmi səviyyəsi 
yazdığı əsərlərdən də aydın görünür. O, bir tərəf-
dən qiymətli tələbələr yetişdirdi, digər tərəfdən də 
yanlış təriqətlərin xarab inanclarını çürütmək və 
müsəlmanların bunlara aldanmamaları üçün oxuy-
acaqları qiymətli əsərlər yazdı. Üç yüz mindən çox 
hədisi-şərifi  raviləri ilə birlikdə əzbərdən bilən və 
Höccətül-İslam adıyla məşhur olan İmam Qəza-
li həzrətləri İslamın iyrimi təməl elmi ilə bunlara 
aydınlıq gətirən dəqiq elmlərdə də söz sahibi idi. 
Hədis və Hədis Üsulu kimi elmlərdə elm dəryası 
olan bu böyük alimin kitablarında “məvdu hədisi” 
olduğunu iddia edərək İmam Qəzali həzrətlərində 
nöqsən axtarmaq elmin həqiqətini, İslam aliminin 
dərəcəsini bilməməkdir.

İmam Qəzali həyatını Quran əxlaqında dərin-
ləşməyə və İslam əxlaqının  gözəlliklərini insan-
lara öyrətməyə həsr etmiş böyük İslam alimidir. 
Bu məqsədlə də elmi və dini mövzularda geniş 
məlumat sahibi olmağa səy göstərmişdir. Xü-
susilə Qədim Yunan fəlsəfəsindən qaynaqlanan, 
Qurana uyğun olmaya inanc və fi kirləri çox tə-
sirli bir üslubla çürütmüş və bütün bunlara qarşı 
Quran əxlaqını daim ön plana çıxarmışdır. Elmi 
dühası səbəbilə “İslamın dəlili, İslamın haqq old-
uğunun isbatı” mənasını verən “Höccətül-İslam” 
və “Zeynüddin” sifətləriylə xatırlanmışdır.

Bir tərəfdən dərs tədris edərkən, digər tərəfdən 
də bir çox qiymətli kitab yazan İmam Qəzalinin 
sahib olduğu üstün elmlər dövrünün Avropalı fi lo-
sofl arını hər baxımdan geridən qoyurdu. Məsələn, 
Avropada dünyanın düz olduğu zənn edilərkən, 
İmam Qəzali dünyanın yumuru olduğunu, qaraci-
yərdə qanın zəhər və mikroblardan təmizlənib 
təzələndiyini, dalağın böyrəklərin və öd kisəsi-
nin insan bədənindəki rolları kimi məlumatları 
bugünkü elmin təsdiq etdiyi şəkildə dəlilləriylə 
açıqlayırdı.

İmam Qəzali İslami elmlərin bütün sahəsində söz 
sahibi idi. Onun belə yüksək elmi səviyyəsi yazdığı 
əsərlərdən də aydın görünür. O, bir tərəfdən qiymətli 
tələbələr yetişdirdi, digər tərəfdən də yanlış təriqətlərin 
xarab inanclarını çürütmək və müsəlmanların bunlara 
aldanmamaları üçün oxuyacaqları qiymətli əsərlər 
yazdı. 
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İnsan yaradılış etibarilə ona həzz verən əşyalara, 
maddələrə və duyğulara daha çox meyillidir. 
Dadına valeh olduğu təamları daha çox da-
dar, özünü rahat hiss etdiyi yerləri daha çox 

ziyarət edər, müsbət enerji aldığı insanların yanında 
daha çox vaxt keçirər və s. İnsanlar sevdiklərinin deyil, 
xoşladıqlarının aludəçisi olarlar. Adətən sevdikləri onu 
doğruya, xoşladıqları isə fəlakətə sürükləyər. Bir şeyi 
xoşlamaq onu tamamilə sevmək deyildir, amma bir şeyi 
sevmək onu müvəqqəti olsa da xoşlamaqdır. Xoşlamaqda 
fərdilik, sevməkdə isə ümumilik vardır. Belə demək müm-
kündürsə, insan öz valideynlərini sevdiyi üçün xoşlayar, 
həyat yoldaşını isə xoşladığı üçün sevdiyini zənn edər. 
Sevginin təməli ehtiyacdan, xoşlanmağın təməli isə ehti-
rasdan qurulub. Bəlkə də, bu dünyada xoşbəxt yaşamaq 
üçün  ən başlıca vəzifələrimizdən biri nələri sevdiyimizi 
və nələrdən xoşlandığımızı ayırd etməyi bacarmağımızdır.
Çünki, biz bunu edə bilməsək, həyatımızda nələrin 
əhəmiyyətli, nələrin əhəmiyyətsiz olduğunu təyin edə 
bilməyəcəyik.

Bu baxımdan insan həyatı çox mürəkkəbdir. Fərd, 
ailədən başlayaraq, bütün tərbiyə mərkəzlərində cəmi-
yyətdə qəbul edilməyən, insan orqanizminə zərərli olan 
adətlərdən və maddələrdən uzaq durması haqqında bil-
giləri eşidir; öz həyatında təcrübədən keçirilmiş bu fay-
dalı məsləhətləri tətbiq edir. Cəmiyyəti özünə görə deyil, 
özünü cəmiyyətə görə hazırlayır. Başqalarının dedikləri 
özünün doğru qəbul etdiklərindən bir addım qabaqda olur. 
Elə olur ki, ömrü boyu siqaret çəkməyən insan, ömrü boyu 
siqaret satmağa məhkum edilir.  Özü üçün zərərli bildiy-
ini başqasına pul qarşılığında satır və ondan maddi qazanc 
əldə edir. Çünki cəmiyyət ona fi ziki təhlükələrdən özünü 
uzaq tutub, mənəvi təhlükələrə əhəmiyyət verməməyi 
öyrədib. İnsanlar adətən maddi tələbatlarını qarşılam-
aq üçün mənəvi dəyərlərini satmaqdan geri durmurlar. 
Çünki mənəviyyat sadəcə onun dünyasını maraqlandırır 
və mənəviyyatı haqqında sadəcə özünə hesabat verir. 
Maddi dünyası üçün isə ətrafındakıların da mövqeyi onu 
maraqlandırır. Yəni, insan özünü cəmiyyətə yaxşı təqdim 

etmək üçün əslində özünü məhv edir. Bəlkə də, öz ruh 
aləminə xəyanət edir. Bunun da əsas səbəblərindən biri 
mənəviyyat dünyasında baş verən cinayətlərə görə ver-
ilən cəzaların gecikdiyini zənn etməsidir. Normal həyatda 
isə etdiyi hər bir yanlışın cavabı və zərbəsi anında onun 
başının üstünü kəsir. Məsələnin mahiyyətinə nüfuz etdi-
yimizdə görürük ki, əslində mənəviyyat dünyamızdakı 
cəza sistemi daha tez və daha ədalətli icra olunur. Bunu da 
dərk etməməyimizin səbəbi bizə verilən siqnalları düzgün 
analiz etməməyimizdir. Əlimizə batan tikandan ayağımıza 
dəyən daşlara qədər bütün xırda zənn etdiyimiz hadisələr, 
əslində bizə verilən xəbərdarlıqlardır. Bu xəbərdarlıqlar 
qulaqardı edildiyi zaman insanın dünya ilə bağlılığı artır 
və özünü tərk edilə bilməyən bir aludəçiliyin içərisində 
tapır.

Nəticədə, dünyaya gələn hər bir insan dünyada 
yaşamağa adət edir. Zamanla həyatın çətinliklərinə də 
alışır, rahatlıqlarına da... İnsanın dünyaya qarşı bağlılığı 
o qədər möhkəmlənir ki, bu bağlılıq aludəçiliyə çevril-
ir. Belə demək mümkündürsə, bunun da adına “dünya 
aludəçiliyi” deyirik. 

Dünyadan ayrılmamaq, hər zaman onunla qalmaq, 
ondan ayrılığın hər şeyin sonu olduğunu düşünmək bu 
aludəçiliyin nişanələrindəndir.  Həyatda ya kiçikdən 
böyüyə doğru gedərsən, ya da böyükdən kiçiyə doğ-
ru problemləri həll edərsən. Çox təəssüfl ər olsun ki, hər 
zaman bizi ayaqqabı bağlarımızdakı böyük düyünlər dey-
il, kiçik düyünlər narahat edib. Demək olar ki, heç düşün-
məmişik ki, böyük düyünləri açsaq, kiçik düyünlər də öz-
özlüyündən açılacaqdır.

Son olaraq onu deyə bilərik ki, insanların dünyaya qa-
rşı aludəçiliyini azalda bilsək, onların digər kiçik aludəçi-
liklərinin də öhdəsindən gələ bilərik. Bunun üçün insana  
bir az da özü haqqında düşünməyi öyrətmək lazımdır. 
Əgər belə olmasa,  insan yenə ölümdən deyil, ölümlərdən 
qorxacaq. 

Çünki birincidə özü, ikincidə isə sevdikləri vardır. 

ELDAR KƏRİMOV

BAĞLAN(MA)BAĞLAN(MA)
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 İnsanın dünyaya qarşı bağlılığı o qədər möhkəmlənir ki, bu 
bağlılıq aludəçiliyə çevrilir. Belə demək mümkündürsə, bunun 
da adına “dünya aludəçiliyi” deyirik.
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Qarşıdan on bir ayın sultanı Ramazan ayı 
gəlir. Sözsüz ki, hər birimiz bu ayda sevə-
sevə oruc tutacağıq. Orucun insan sağlam-

lığına bir çox faydalarının olduğunu bilirik. Lakin 
bəzən orucumuzu açarkən iftar süfrəsində həddən 
artıq yeyirik və buna görə də ağırlaşırıq ki, bu da 
sağlığımıza zərərdir. Sağlam və gümrah olmaq üçün 
iftar süfrəmizi necə hazırlamalıyıq? Gəlin birlikdə 
baxaq:

1. Süfrədə çox çörək yeməməyə çalışın.

2. Süfrədəki yeməklərin daha az yağlı olanları-
na üstünlük verin. İlk  növbədə salat kimi ağır 
olmayan yeməklərin dadına baxın. Bununla ala-
cağınız kalori miqdarını mümkün olduğu qədər 
azaldın. 

3. Su için. Yeməyin ilk 10 dəqiqəsində ən az 2-3 
stəkan su için. İftarda və sahurda ümumi içdiyin-
iz su miqdarı 1,5 - 2 litr olsun.

4. Xəmir və şərbətli şirniyyatların yerinə südlü 
və meyvəli olanları seçin. Şirniyyatı yeməyi ye-
dikdən bir qədər sonra yeməyə çalışın. 

5. Yeməkdən sonra çay içmək istəyirsinizsə 
30 dəqiqə gözlədikdən sonra içməyiniz məsləhət 
görülür. 

6. Çox isti və çox soyuq qidalar boş olan 
mədənizdə narahatçılıq yarada bilər. Buna görə 

yediklərinizin ilıq olmasına diqqət edin.

7. İftarda təhlükəli yeməklər : Kolbasa, bas-
dırma, qaymaq kimi qidalardan hazırlanan 
məhsullar. Xüsusən də ürək xəstələrinin bu cür 
yeməklərdən uzaq durması məsləhət görülür.

Sizin üçün ideal menyu
1-2 ədəd zeytun, xurma və ya pendir
1 kasa şorba
1 pors ət yeməyi
Salat (az yağlı)
2-3 dilim çörək və ya plov, makaron
2 ədəd meyvə
1 stəkan süd və ya qatıq

aprel-may-iyun2016

И f tar  Yemяyi 
Necя Olmalыdыr  ?

Lamiyə Hacıyeva (Eminova)



Əvvala, qeyd etmək lazımdır ki, orucun fərz 
olmasının şərtlərindən biri də müsəlmanın 
müqim olması, yəni səfərdə olmamasıdır. Lakin 
ayədə buyurulduğu kimi səfərdə olanların im-
kan daxilində gücləri çatarsa, oruc tutmaları 
daha fəzilərlidir (Bəqərə, 184). Bununla yanaşı, 
əgər bir şəxs oruc tutub gündüz də səfərə çıx-
malı olarsa, həmin gün orucuna davam etməlidir. 
Lakin orucunu pozarsa, bir gün qəza etməlidir, 

kəff arəyə ehtiyac yoxdur. Bəzi alimlərə görə isə, 
belə halda orucunu poza bilər. Çünki İbn Abbas-
dan nəql edilən bir rəvayətə görə: “Həzrət Pey-
ğəmbər (s.ə.s) Ramazan ayında Məkkənin fəthi 
üçün yola çıxdı. Qədid deyilən yerə çatana qədər 
oruc tutdu. Orada özü və digər insanlar da oru-
clarını pozdular”. 

(Buxari, Savm, 34, 38, Məğazi, 47; Müslim, Si-
yam, 87, 90)    

Dinimizə görə səfərdə olanların oruc tutmamalarına icazə verilmişdir. Bəs oruclu olaraq səfərə 
çıxanların oruclarını pozmaları necə?

Bütün İslam alimləri həmfi kirdir ki, sahura dura 
bilməyən və hər hansı ciddi xəstəliyi olmayan bir 
şəxsin sahura durmamağı üzr kimi qəbul edilmir, 
yəni mütləq şəkildə orucunu tutmalıdır. Lakin bir 

şəxsin hər hansı ciddi xəstəliyi varsa və həkim di-
aqnozu ilə gecə obaşdan durub yemək yemədən, 
eləcə də dərmanını qəbul etmədən oruc tutmasına 
qadağa qoyulması bundan istisna edilir.  

Əgər bir adam gecə oruca niyyət etsə, lakin səhər sahura dura bilməsə nə etməlidir? 
Bu vəziyyətdə adamın sahursuz oruc tutmağa gücü və taqəti yoxdursa nə etməlidir?

Rəsul SULEYMANOV

S U A L  C A V A B L A R
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Oruclu ikən təzə saqqızı çeynəmək caiz deyil, yəni 
boğazdan şəkər və dad getdiyi üçün orucu pozur. Xü-
susilə, zəmanəmizdə istehsal edilən saqqızlarda ağızda 
parçalanan maddələr əlavə olunduğu üçün nə qədər 
diqqətli olunsa da onların boğazdan içəri getməməsi 

mümkün deyil. Lakin tərkibində hər hansı maddə qa-
tılmayan və çeynəndikdə azalmayan, əvvəlcədən uzun 
müddət çeynənmiş dadından əsər-əlamət qalmayan 
saqqızı çeynəməklə oruc pozulmur, lakin məkruh – 
xoşagəlməz bir davranışdır.

Oruclu ikən saqqız çeynəmək olarmı?

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, əksər alimin 
fi krincə, orucun pozulması üçün insan bədəninə nor-
mal yoldan, yəni boğazdan ya da burundan içəri hər 
hansı bir şey daxil olmalıdır. Bundan başqa, qulaq və 
ya buruna damcıladılan dərman boğaz yolu ilə birbaşa 
mədəyə daxil olduğu üçün orucu pozur. Qulağa girən 
və ya tökülən su isə, orucu pozmur. Gözə tökülən bir 
dərman boğazda hiss edilsə belə orucu batil etmir. 
Çünki göz boğazla birbaşa yox, dolayı yolla əlaqəlidir.

Dərmandan istifadə etmək, iynə və ya peyvənd vur-
durmağın orucu pozub-pozmadığına gəlincə: İslamda 
xəstə oruca tab gətirmək şərtilə oruc tuta bilər. Qeyd 
etmək lazımdır ki, ağız, burun, ön və arxa kimi nor-
mal yollardan oruclu ikən qəbul edilən yemək, içmək, 

dərman və bu kimi şeylərin orucu pozduğunda İslam 
alimləri arasında ixtilaf yoxdur.

Bundan başqa, Əbu Hənifəyə görə, qarın boşluğuna 
və ya beyinə qədər çatan dərin yaralardan ötrü vurulan 
iynə qarın boşluğuna və ya beyinə çatdığı zaman oruc 
pozulur və qəza edilməlidir. Belə olan təqdirdə, əzələ 
daxilinə və damara vurulan iynə orucu pozur. Çün-
ki bu yolla vurulan iynə, peyvənd və s. vücudun hər 
tərəfi nə yayılır. Buna görə də peyvənd və iynəni, zəru-
rət olmayan hallarda iftardan sonraya saxlamaq daha 
məqsədəuyğundur.

Lakin İmam Məhəmməd və Əbu Yusifə görə, bir 
şey normal yolla bədənə daxil olmazsa, oruc pozul-
maz. Çünki oruc “normal bir yoldan, ağız və ya burun 

Oruclu halda yaraya dərman qoymaq və iynə vurdurmaq olarmı? 



Sərinləmək məqsədilə yuyunmaq (boğazdan, bu-
rundan içəri su getməmək şərtilə) orucu pozmur. 
Bundan əlavə, bəzi alimlər sərinləmək məqsədilə olsa 
belə bunu caiz hesab etmişlər, çünki insana canlılıq, 

gümrahlıq verir və oruclu bunun sayəsində işlərini və 
ibadətlərini daha rahat icra edir. 

Digər bir qrup alimlər isə bu kimi hərkətlərin 
məkruh olduğunu bildirmişlər.

İsti yay günlərində sərinləmək məqsədi ilə yuyunmaq orucu pozarmı?

kimi bir üzvdən bədənə heç nə daxil etməmək surətilə 
nəfsi saxlamaq” şəklində tərif edilmişdir. Bu mövzu-
da dərin bir yaradan ötrü vurulan iynənin qarına və ya 
beyinə çatması mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki 
iynə bədənə qeyri-normal yolla daxil olmuşdur. Odur 
ki, iynə və ya peyvənd orucu pozmur. Əzhər Univet-
sitetinin fətva qurumu  1948-ci ildə “Bədənin normal 
dəlikləri istisna olmaqla, qalan hər hansı bir yerindən 
içəri daxil olan hər hansı şey orucu pozmur” şəklində 
fətva verilmişdir.

Vurğulamaq lazımdır ki, dövrümüzdə müctəhid 
imamlar zamanında olmayan və aclığı, susuzluğu ara-
dan qaldıran və ya oruca qarşı bədənin müqavimətini 
artıran iynə və s. kimi şeylərdən istifadə olunması oruc 
ibadətini məqsədindən uzaqlaşdıra bilər. Çünki bir çox 

dərman yerinə onun əvəzedici iynəsi də vardır. Həb 
şəklində udulan dərman orucu pozduğu halda, eyni 
dərman maye halında iynə kimi əzələyə vurulanda oru-
cun pozulmaması ziddiyyət təşkil edir. Buna görə də 
gündüz dərman qəbul etməyə məcbur olan xəstələrin 
orucu qəzaya qoymaları, vəziyyəti daha yüngül olan-
ların isə, iynəni iftardan sonra vurdurması ən ehtiyatlı 
davranışdır.

Bundan başqa, udulması qeyri-normal olan, lakin 
uzaq durulması qeyri-mümkün və çətin olan şeylərin 
udulması orucu pozmaz. Məsələn, duman, toz və s. 
Ancaq dərmanın, məsələn dişə qoyulan bir dərmanın 
udulması orucu pozar.
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Qurani-Kərimdə oruc tutmamağı mübah edən üz-
rlər arasında xəstəlik, yolçuluq və oruc tutmağa tab 
gətirməmək kimi hallar sadalanır (Bəqərə, 2/184, 
185). Ümumiyyətlə, bir möminin xüsusilə ramazan 
ayında oruc tutmasına mane olacaq qədər ağır işlərdə 
işləməsi və işlədilməsi düzgün deyil. Ramazan ayın-
da bu cür ağır işlə qarşılaşan şəxs oruc tutaraq həmin 
işi icra edə bilmirsə və başqa iş imkanı da yoxdursa, 
habelə, bu işi tərk etdiyi təqdirdə, dolanışıq vəziyyəti 
çətinləşəcəksə, zərurət sayıldığı üçün bu halda oruc 
tutmaya bilər. Odur ki, ağır bir işdə işləməyə məc-

bur olan şəxs, oruc tutduqda, xəstəliyə tutulacağından 
qorxarsa oruc tutmaya bilər. Bu şəxslər daha sonra 
tuta bilmədikləri orucları qəza etməlidirlər. Bundan 
əlavə, ağır işdə işləyənə aclıq və susuzluq ucbatından 
ziyanlıq görərsə, orucunu pozması vacibdir. Çün-
ki dinimizdə insanın özünə xətər yetirməsi qadağan 
edilmişdir. (bax. Nisa, 4/29)

Xülasə, oruclu şəxs iş səbəbilə xəstələnəcəyini 
güman etsə belə, xəstələnmədən orucu pozması və ya 
heç tutmaması halal deyil. 

Tikinti kimi ağır işlərdə işləyənlərin oruc tutmamalarına icazə verilirmi?

Ramazan ayına məxsus təravih namazı yalnız kişilər üçün sünnədir, yoxsa qadınlar da bu 
namazı qıla bilərlər?

Təravih namazını həddi-büluğa çatmış hər bir müsəlmanın qılması sünnədir. Bu kimi ibadətlərdə 
qadın-kişi ayrı-seçkiliyi yoxdur.  
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QQurani-Kərimdə haram olan qidalar bəzi 
ayələrdə xülasə edilərək, bəzisində isə 
təfərrüatı ilə ifadə edilmişdir. Birinci 

növ ayələrdə “ölmüş heyvan, (axar) qan, donuz 
əti və Allahdan başqasının adı ilə (bütlərin və 
s. adı ilə) kəsilənlər”olaraq haram qidalar dörd 
adda bildirilmişdir. (əl-bəqərə, 172; əl-Ənam, 145)

1. Öz-özünə ölmüş heyvan: (leş)
Bundan məqsəd insanlar tərəfi ndən yeyilmək 

üçün kəsilmiş və ya ovlanmış olmayan, müdax-
iləsiz ölən quru heyvandır. 

2. Axar qan: 
Heyvan şəri üsuluna uyğun kəsildikdə vücud-

dakı qanın böyük bir qismi çölə axır. Çox az miq-
dar qan da incə damarlarda qalır. Məhz bu çölə 
axan qanı yemək, içmək haramdır. Damarların 
içində, dalaq, ciyər kimi üzvlərdə qalan qan isə 
axar sayılmadığı üçün ət və içalat ilə birlikdə yey-
ilir. 

3. Donuz:
Donuz təbiəti etibarilə zir-zibil, pislik kimi 

şeylərlə qidalanır. Murdar yerlərdə gəzən bir hey-
vandır. Buna görə də ətində trixin və tenya kimi 
bir çox mikroblar var. 

4. Allahdan başqası adına kəsilənlər:
Heyvanların həyatına son vermək Allahın 

qüdrəti və iradəsi olmaqla yanaşı, insanların isə 
istifadə etmələri üçün öldürmələrinə icazə ver-
ilmişdir. Buna icazə verən də Allah-Təaladır. 
Heyvanı öldürərkən Onun adını zikr etmək bu 
izni təzələməkdir. Bütlərə və uydurma məbudlara 
kəsilən heyvanların əti yeyilməz. 

5. Leş sayılanlar:
Bunların haram olma hikməti öz-özünə ölənlə 

ortaqdır. Bundan başqa, heyvan artığını yemək də 
insanın uca vəsfi nə ziddir. 

6. Dəniz heyvanları:
Bir çox alimlər dəniz heyvanlarının halal old-

uğu qənaətindədirlər. 
Hənəfi lərə görə dəniz heyvanlarından yalnız 

(bütün növləri ilə) balıq halaldır. Bu heyvanın 
kəsilməsi də şərt deyil. Ancaq öz-özünə ölən 
yeyilməz. Dalğa, daş, havasızlıq, ovlanma kimi 
səbəblərlə ölənlər isə yeyilər. Digər dəniz hey-
vanları ya iyrəncdir, yaxud da kəsim olmadığı 
üçün leş hökmündədir. 

(əl-Mavsili, əl-İxtiyar. Cüz: V, s. 13 vd)

Elnur SƏFƏROV

HARAM HARAM 
            EDİLƏN             EDİLƏN 
                         QİDALAR                         QİDALAR
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“QADINLAR BİZİM DƏYƏRİMİIZDİR” 
mövzusunda  seminar keçirildi.

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə Dərnəyinin Qardabanidəki mərkəzi ofi sində 
GYMD-nin Tifl isdə fəaliyyət göstərən “Qız Tələbə Yurdu” nda qalan qızlarla görüş keçirildi. 
Görüşün əsas məqsədi “QADINLAR BİZİM DƏYƏRİMİIZDİR” mövzusunda  keçirilən semi-
nar idi. 

Seminarın aparıcısı GYMD-nin sədri Musa Hacıyev 
ümumiyyətlə dünyada qadınlara sadəcə bir gün yəni 8 
mart tarixində verilən dəyərdən danışdı. 

Natiq öz çıxışında adət və ənənələrimizdə, həmçi-
nin Azərbaycan - Türk mədəniyyətində qadına verilən 
yüksək dəyərdən danışdıqdan sonra İslam dinin qadı-
na verdiyi əhəmiyyəti vurğuladı. O zamankı cəhalət 
dövründən misal gətirərək qadının bir əşya kimi 
satıldığı zamanda Islamın qadını bu bataqlığdan çıx-
arıb Cənnəti ayaqlarının altına sərməsini bir daha dilə 
gətirərək qadınlara ildə birdəfə yox hər zaman dəyər 
verildiynin əhəmiyyətni anlatdı.

Seminarın sonunda qonaqlara təşkiat adından hədi-
yyələr verildi və çay süfrəsi təşkil olundu.

“Beynəlxalq Yaşıl ay Federasiyası”nın quruluş deklarasiyasını imzalamaq üçün 
Dünyanın dörd bir yanından gələn qonaqlar 8 Aprel 2016 tarixindəİstanbulda görüşdülər.

“Beynəlxalq Yaşıl ay Federasiyası”nın quruluş toplantısına Gürcüstan, Əfqanıstan, Al-
baniya, Azərbaycan, Banqladeş, Bosnya Herseqovina, Bolqarıstan, Çin (Sincan Uyğur 

Özerk Bölgəsi), İndoneziya, Fildişi Sahilləri, 
Fələstin, Qaradağ, Kenya, Kipr, Kongo, Kosova, 
Livan, Malayziya, Mali, Niger, Nigeriya, Paki-
stan, Sineqal, Somali, Sudan, Tanzaniya, Tayland, 
Uganda və Yəmədən ölkə “Yaşıl ay”larının nü-
mayəndələri qatıldı.

Quruluş yığıncağında Ümumi Qurultay və Fed-
erasiya Başçılığına Prof . Dr. M. İhsan Karaman 
seçildi. 

Onu da qeyd edək ki, Gürcüstanın “Yaşıl Ay 
Cəmiyyəti” təşkilatın üzvü seçilib. Gürcüstanı bu 
yığıncaqda GYMD-nın sədri Musa Hacıyev və  
Gürcüstanın “Yaşıl Ay Cəmiyyəti”-nin sədri Elnur 
Səfərov təmsil edirdi.

Yığıncaq 6-8 aprel tarixlərində keçirildi.

BEYNALXALQ YAŞIL AY 
FEDERASİYASI QURULUB
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II Kosalı İslam mədrəsəsində 
“HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏR VƏ İSLAM VƏHDƏTİ” 

adlı seminar keçirilib
Aprelin 30-da Hz. Məhəmməd (s.ə.s)-in 

doğum günü münasibəti ilə II Kosalı İslam 
mədrəsəsində Gürcüstan Gənclərinə Yardım 
və Maarifl əndirmə Təşkilatının və Bütün 
Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin birgə 
təşkil etdiyi “HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏR VƏ 
İSLAM VƏHDƏTİ” adli seminar keçirilib. 
Mədrəsənin müəllimi Vasif Cəfərov məra-
simə toplaşanlara tədbirin məramı barədə qısa 
məlumat verdikdən sonra sözü Bakı Dövlət 
İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin 
müəllimi Laçın Quliyevə verdi. L. Quliyevin 
Qu¬rani Kərimdən oxuduğu ayələrdən sonra 
proqram açıq elan edildi. Vasif Cəfərov qon-
aqlara həzrət peyğəmbərin həyatı haqqında qısa məlumat verdikdən sonra, kürsüyə Bütün 
Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin müftisi hacı Yasın Əliyevi dəvət etdi. Daha sonra 
Bütün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin şeyxi hacı Ramın İgidov, Gürcüstan parla-
mentinin deputatı Mahir Dərziyev, Marneuli bələdiyyəsinin başçısı Nəbi Allahverdiyev, 
Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə Təşkilatının sədri Musa Hacıyev, Bakı 
Dövlət İslam Universitetinin Zaqatala şöbəsinin müəllimi Vuqar Səmədov bu günlə bağlı 
ürək sözlərini dilə gətirdilər. Tədbirin sonunda II Kosalı İslam Mədrəsəsinin müdürü 
Natiq Əliyev tədbir iştirakçılarının hər birinə təşəkkürünü bildirdi. Tədbirdə Peyğəmbərə 
həsr olunmuş şeirlər və ilahilər də səsləndirildi.
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