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Redaktordan!

Əziz Uğur oxucusu!
2015-ci ili arxada buraxıb 2016-cı ildə sizinlə görüşə gəldik. Yeni 

bir ildə yeni duyğularla sizinlə görüşməkdən böyük sevinc hissi du-

yuruq.
Əziz oxucular!
Yer üzünün ən şərəfli məxluqu və xəlifəsi olma şərəfinə nail olan 

insan öz xüsusiyyətləri ilə seçilir. İnsan ona verilən ağil nəticəsində 
yaxşilarin yaxşisi da ola bilər, ən rəzil varliq da. İnsanliq keyfiyyətini 
qoruyub saxlaya bilmək üçün Yaradanın qoyduğu qanunlar çərçivə-

sindən kənara çixmamaq, əmr ediləni yerinə yetirmək böyük əhəmiy-

yət kəsb edir. 
İnsanın sahib olduğu yüksək mərtəbənin əlindən çixmasının böyük 

səbəblərindən biri də mənəviyyatın ortadan qalxmasıdır. Mənəviyyat 
insanın əxlaqi prinsiplərini ortaya qoyan bir duyğudur.  İnsan ancaq 
yüksək səviyyədəki mənəvi tərbiyə və təzkiyə ilə Allah qatında ən 
yüksək mərtəbəyə yüksələr. Nəfsinin istəklərinə uyan insan heyvan-

dan aşağı mərtəbəyə düşər. Biz də siz dəyərli oxucularimiz nəfsin 
istəklərinə uyub Allah qatında mənəvi boşluqlarınızla rəzil-rüsvay 
olmayasınız deyə Mənəviyyatsızlığın törədə biləcəyi pisliklərlə siz-

ləri tanış etmək istədik. Elə bu səbəblə UĞUR-un bu sayını “Mənəvi 
Böhran”la bağlı olan mövzulara həsr etdik.

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

zular təqdim edirik. Dərgimizin ilk səhifəsində  “GÜNÜMÜZÜN ƏN 
BÖYÜK PROBLEMİ –MƏNƏVİ BÖHRAN” yazısında mənəviyya-

tın nə qədər lazım olduğunu və mənəvi həyatdan uzaqlağdığımızda 
başımıza gələcək fəlakətləri diqqət mərkəzində saxlayıb onu  yəni 
mənəviyyatı necə qoruyacağınızı öyrənəcəksiniz. Jurnalın bir digər 
səhifəsində “CƏMİYYƏTDƏ  ŞƏXSİYYƏT PROBLEMİ” yazısıy-

la tanış olacaq, mənəviyyatsızlığa qarşı hansı tədbirləri görmək la-

zımdır onları oxuyacaqsınız. Jurnalımızı oxuduqca görəcəksiniz ki, 
“MƏNƏVİ ACLIQ” insanı necə pis dərəcələrə gətirib çıxarır. Ama 
burada təkcə mənəviyyatsızlığın pisliklərini yox mənəvi həyatın 
gözəlliklərini də öyrənəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, mənvi həyat yaşa-

yan “İNSAN İNSAN OLUR...”. 
Dərgimizin digər səhifələrində “BƏS SÖZ VERMİŞDİK...”, 

“NAMAZ PSİXOLOGİYASI”, “İMAN İLƏ ƏMƏL ARASINDAKI 
ƏLAQƏ, “EŞİTDİK VƏ İTAƏT ETDİK”, “VERDİKLƏRİNƏ ŞÜ-

KÜR” yazılarını oxuyacaqsınız. 
Dərgimizin hər sayında olduğu kimi bu sayımızda da sizləri dəyər-

li böyüyümüz Osman Nuri Topbaş əfəndiylə həmsöhbət edəcəyik. Bu 
dəfə ustadımızın “HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR - Xalid 
Bağdadi q.s” yazısını sizlərə təqdim edirik.  

Çıxdığımız  yola sizinlə bərabər davam etməkdən qürur hissi du-

yuruq. Dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirik. 
İndi isə sizi jurnalımızla baş-başa buraxırıq.
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İndiki vaxtda böyük bir mənəviyyat böhranı 
yaşanır. İnsanlar arasında təhlükəsizlik, əxlaq 
və mədəniyyət yox dərəcəsinə çatıb. Hər kəs 

qarşısındakını aldadır, günahkar və düşmən olaraq 
görür. Fürsət tapanlar, ən yaxınındakıları aldatmaq-

dan belə çəkinmir. İslami dəyərlərdən uzaqlaşdıqca 
və dünyanın keçici bəzəklərinə bağlandıqca yaradı-
lış məqsədimizdən uzaqlaşırıq. Kimin doğru, kimin 
səhv söylədiyi müəyyən deyil. Bu faciəvi mənzərə 
qarşısında uca Allah imdadımıza yetişərək belə bu-

yurur: “Allaha çağıran, saleh 
əməldə olan və həqiqətən 
mən Müsəlmanlardanım 
deyəndən daha gözəl sözlü 
kim ola bilər?” (Fussilət; 33)

İmanlı Müsəlman küfr 
əhlinin oyunlarına gəlməz. 
Çünki inancının doğrulu-

ğundan əmindir. Bu gün-

kü kitablar içərisində təh-

rif edilməmiş olan yalnız 
Qurani Kərimdir. Kim nə 
deyirsə desin, mühüm olan 
Quranın dediyidir. Küfr əhli 
qarşısında zəlil və alçaq ol-
maqdan çəkinmək lazım-

dır. Günümüzün insanı bir çox pozğun məzhəbin və 
dünya görüşünün içərisində həyatla mübarizə aparır. 
Bu qruplaşmalar gənclərimizi təhlükəyə sürükləyir. 
Kütləvi informasiya vasitələri, gecə gündüz demədən 
evlərimizə qədər girib şəri bir  nasos kimi beynimizə 
doldurur. Əzbərində Fatihə surəsi belə olmayanların, 
yaddaşında nə qədər lazımsız məlumatlar vardır… 
Mahnı sözləri, maqazin xəbərləri, futbol ulduzları; 
daha bilməm nələr… Yaddaşlarımız zibilliyə dönmüş 

kimidir.
İman həqiqətləri gündəmimizdən düşüb. Gündə-

lik məsələlərlə vaxt öldürürük. Əncir toxumunu dol-
durmayacaq mövzuları bəzəyib – düzəyib günlərlə 
danışırıq. Namaz mövzusunda bir arpa boyu yol ala 
bilmiş deyilik. Cümə namazının bizi qurtaracağını 
sanırıq. Vaxt namazlarını qılanları “molla” məqamına 
yerləşdirib lağ edirik. Əzanlar qaralmış qəlblərimizə 
yol tapa bilmir. Hansımız gecənin ağaran vaxtında 
qalxıb oxunan səhər əzanını dinləyib nəfsimizi sor-

ğulayırıq? Səhər namazının 
hikmətindən və sirrindən nə 
qədər bəhrələnə bilirik?

Gecə yarılarına qədər 
televiziya başında oturub 
günortaya doğru qalxırıq. 
Sanki gecəylə gündüzü tərs 
çevirib eləcə yaşayırıq. Ev-

lərimizin baş tərəfinə qurdu-

ğumuz şər qutusu, imanımızı 
bıçaqlarkən heç bir ağrı hiss 
etmirik. Sanki narkoz almış 
kimi yatırıq. Narkozdan xi-
las olduğumuzda isə çox 
gec olacaq. Halbuki edilmə-

si lazım olanlar bəllidirdir. 
Rəsulullah yaxşı bir müsəlmanın necə olması lazım 
olduğunu belə açıqlayır: “Bir-birinizə həsəd etmə-

yin. Alverdə bir-birinizi aldatmayın. Almayacağınız 
malın qiymətini -müştərini zərərə soxmaq məqsə-

diylə- artırmayın. Bir-birinizə kin tutmayın. İncik 
durmayın. Bazarlığı bitmiş olan bir alveri pozmayın. 
Ey Allahın qulları qardaş olun. Müsəlman; müsəlma-

nın qardaşıdır; ona zülm etməz, darda qalmış isə öz 
halına buraxmaz, yalan danışıb aldatmaz. Onu kiçik 

GÜNÜMÜZÜN ƏN BÖYÜK
 PROBLEMİ –MƏNƏVİ BÖHRAN

yanvar- fevral 2016

Hacı BƏKİROĞLU

      “Allaha çağıran, saleh əməldə olan və həqiqətən mən Müsəlmanlar-
danım deyəndən daha gözəl sözlü kim ola bilər?” (Fussilət; 33)
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görüb təhqir etməz. (Peyğəmbərimiz sinəsini işarə 
edərək) Təqva, yəni Allah qorxusu, Allaha qarşı hör-
mət duyğusu buradadır. Bir adama, mömin qardaşını 
xor görərək təhqir etməsi günah olaraq yetər. Müsəl-
manın hər şeyi; qanı, malı və namusu digər Müsəl-
mana haramdır.” (Buxari)

Pul qazanılar da xərclənər də. Vəzifə də gəlib 
keçicidir. Lakin qalıcı olan, iç dünyamızı diri tutan 
mənəvi cəbhəmizdir. Cəbhə başı boş qalınca döyüş-

dən məğlub olaraq  çıxarsan. Eləcə də ruhumuza 
laqeydliklə yanaşdığımızda, gələcəkdə sağalmaz ya-

ralar açıla bilər. İndiki vaxtda bunun canlı nümunələ-

rini görürük. Gənclərin məqsədsiz bir halda gəzib za-

man öldürmələri, hər keçən gün bataqlığa bir az daha 
batmaları bizi dərindən üzür.

Mənəvi böhranlardan qurtuluşun tək yolu Qurana 
və Sünnəyə sarılmaqdadır. Dünyada yaşanan mənəvi 
böhranın tək dərmanı bunlardır. Dünya gül dövrünə 
və gül inqilabına möhtacdır. Bu inqilab ürəklərdən 
başlayacaq. Əvvəla ürəklərimizin pası silinəcək. Bu 
isə ancaq Allahı zikr etməklə mümkündür. Zikr ürək-

lərin çirkini və pasını silən mənəvi bir dərmandır. 
Çirklər töküldükdən sonra ürəyin içini və xaricini 
saleh əməllərlə rəngləmək lazımdır.

Sağalmaz kimi görünən mənəvi yaralarımız Rə-

sulullahın mənəvi reseptləriylə yaxşılaşa bilər. Lakin 
xəstə də yaxşılaşmağı istəməlidir. Məsələlərimizin 
çoxu, iç dünyamızın tarimar olmasıyla əlaqədar ol-
duğu üçün müalicəsi də psixolojidir. Bu yaralar xa-

ricdən görülməsələr də iç dünyamızı gəmir. Ürəklər 
qaralmağa başlayarsa, bir müddət sonra təmizləmək 
mümkün olmaya bilər. O dərəcəyə gəlmədən iç dün-

yamızı aydınlatmanın yollarını axtarmalıyıq.
Əslində bu düşündüyümüz qədər də çətin deyil. 

Çünki, Allah, qulunu cəhənnəm atəşindən qurta-

rıb cənnətinə qoymaq üçün vəsilələr yaradır. Yetər 
ki, qul iman üzrə yaşamaq üçün bir addım atsın… 

İkinci addım üçün özünü daha istəkli və rahat hiss 
edəcək. Çünki savab qazanmaq yolları günahlara 
nəzərən daha çoxdur. Günah bir yazılar, savablar qat 
qat… Əbu Hüreyrədən rəvayət edilən bu hədisdəki 
müjdələrə bir nəzər salaq və bu gözəl həqiqəti idrak 
edək:

“İnsanın bədənindəki sümüklərin bir-birinə hər 
əlavə olunduğu yer qarşılığında hər gün bir sədəqə 
borcu vardır. İnsan iki kimsə arasında ədalətlə hökm 
edər bu bir sədəqə olar. Heyvanına minmək üzrə olan 
bir adama kömək edər yaxud yerdəki əşyasını qal-
dırıb verər bu bir sədəqə olar. Gözəl söz də bir sə-

dəqədir. Namaza getmək üzrə atdığı hər addımı belə 
bir sədəqə savabı gətirər. Yoldan keçənlərə əziyyət 
verən bir maneəni qaldırmaq da bir sədəqə olar.”

Mənəvi inkişafın əsasını əxlaq təşkil edir. Nurani 
əxlaqa sahib olmadıqca qurtuluş üçün çırpınmamız 
bihudədir. Çünki çırpındıqca daha da batarıq. Texno-

loji inkişafla mənəvi inkişafı tarazlıqda tuta bilməz-

sək çətinliklər baş göstərər. Müvazinəti təmin etmək 
və o istiqamətdə yaşamaq lazımdır. 

Hər kəsin bir edealı olmalı və ona çatmaq üçün 
səy sərf etməlidir. Müsəlmanlığı şəxsiyyət olaraq 
qəbul etmiş kəslərin də məqsədi İslam idealını yaşa-

maq və yaşatmaqdır. Bu uğurda hər maneəni aşma-

ğı zövq halına gətirmək lazımdır. Mömin istiqamət 
üzrə yaşayar. İstiqamət sözdə, işdə, düşüncədə doğru 
və dürüst olmaq deməkdir. İstiqamətdən uzaqlaşan 
şeytana yaxınlaşar. 

Halbuki Allah bizə doğru yolu da, pozğun təriqət-
ləri də açıq-aşkar göstərmişdir. Uca Rəbbimiz bu-

nunla əlaqədar olaraq belə buyurur: 
“Ey Adəmoğulları, sizə Şeytana qulluq etməyin, 

çünki o, sizin üçün açıq-aşkar bir düşməndir demə-

dimmi? Mənə qulluq edin, doğru yol budur demə-

dimmi?” (Yasin; 60-61)

yanvar- fevral 2016
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Toplumumuzu dərindən yaralayan çox 
önəmli, cəmiyyəti yıxıb yox edən bir şəx-

siyyət problemi vardır. Bu problem cə-

miyyətdəki əxlaq çöküntüsünün səbəbidir. Əxlaqi çö-

küntünün ən sürətli yayıldığı zaman isə günümüzdə 
müşahidə edilməkdədir. İçki, qumar, fahişəlik, nar-
kotik, yalan, iftira, adam aldatma faktorları artdıqca, 
toplumda mənəvi bir çöküntü başlayır. Əxlaqsızlığın 
gətirdiyi mənəvi hüzursuzluq insanlığı təhdid edir və 
cəmiyyətdə də  hüzursuzluq yaradır.  

İçində yaşadığımız toplumdakı sosial, ekonomi 
və mədəni problemlərin təməl səbəbi, zədələnmiş bir 
əxlaqi çərçivə içərisində yaşamağımız səbəbiylədir. 
Toplumu bürüyən bu əxlaqi çöküntü, dindən uzaq 
heç bir əxlaqi dəyəri olmayan, heç bir şeyə inanma-

yan, heç bir şeyi və heç kəsi düşünməyən, yalnız özü-

nü düşünən bir toplum halına gəlməsindən meydana 
gəlir. Dürüstlük, sayğı, sevgi, yardımsevərlik, şəfqət, 
mərhəmət, alçaqkönüllük kimi əxlaqi terminlər mə-

nasını və dəyərlərini itirmişdir. Əxlaq çöküntüsünün 
təməlindəki əsas səbəb, insanların mənəvi dəyərlərini 
itirmələri, dindən uzaqlaşmalarıdır. Mənəvi dəyərlə-

rini itirən insanlar da dünyanı yaşaya biləcəkləri tək 
yer olaraq zənn edərlər və dünyada özləri üçün arzu 
və istəklərini təmin etməyə, mümkün olduqca mala 
və məqama sahib olmağa çalışırlar. Belə edərək qısa 
yaşam müddətini qafil bir şəkildə keçirərlər. Bu qa-

fillikləri də tək özlərinə deyil, ətrafındakı insanlara 
da zərər verir.

Əxlaqi dəyərlərin onlara heç bir fayda verməyəcə-

yini düşünən və yalnız öz faydaları üçün yaşayan bu 
insanlar, əxlaqlı insanları “saf” insanlar olaraq dəyər-
ləndirərlər. Bu növ insanların yaşayış fəlsəfələrinin 
təməlini dünyadakı mənfəətləri meydana gətirir. Öz 
mənfəətləri yolunda güclü olanın zəif olanı əzməsi 

yönündə qurulmuş bir fəlsəfələri vardır. Bu qrup in-

sanlar axirət gününə də inanmadıqları üçün haqsızlıq 
və zülmdə heç bir hədd tanımazlar. Hər zaman yanlış 
və qaranlıq yollara başqalarını da təşviq edərlər. Öz 
əxlaqsızlıqlarını da gözəl göstərməyə çalışarlar ki, 
bu etdiklərinin yanlış olmadığını və işlərinin doğru 
olduğuna inanaraq  insanlara doğru deyə göstərərlər. 
Beləliklə həm özləri həm də ətraflarındakı insanları 
bədbəxtlik çuxuruna sövq edərlər və bunu dərk et-
məzlər. 

Dinsizliyin insanlar üzərindəki ən əsas mənəvi tə-

sirlərindən biri bu insanların sevgini və hörməti bil-
məməsidir. Bu cür insanlardan ibarət cəmiyyətin də, 
əlbəttə, nə yaşlısı, nə gənci, nə kəndlisi, nə də şəhər-
lisi bir-birinə sevgi göstərib dəstək olmur. Bu cür mü-

hitdə insan özünü daima tənha və sevgisiz hiss edir. 
Şəfqət, mərhəmət olmadığına görə, hər kəs özünü dü-

şünür. İnsanların bir-birlərinə qarşı hiss etdiyi sevgi 
və hörmət əsla Quranda nəzərdə tutulan həqiqi sevgi 
və hörmət deyil. Bunun ən böyük səbəbi isə həyatda-

kı bütün dəyərlərin mənfəət xarakterli münasibətlər 
üzərində qurulmasıdır.

Din əxlaqına uyğun yaşamasaq…..
Din əxlaqına uyğun yaşamadıqda ata övlada, öv-

lad ataya, qardaş qardaşa, işçi müdirə, müdir işçiyə 
düşmən olar. Bu cür anarxiya mühitində fabriklər, 
iş yerləri fəaliyyət göstərməz, zərər görər. Sosial 
anarxiya meydana gələr, kasıb təbəqələr varlılara hü-

CƏMİYYƏTDƏ 
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cum edər, varlılar kasıbları istismar edər. Cəmiyyətdə 
qarşıdurmalar, ziddiyyətlər, anarxiya baş verər. Bü-

tün bunların kökündə isə insanların Allah qorxusu-

nun olmaması durur. Allah qorxusu olmayan insanlar 
rahatlıqla haqsızlıq, ədalətsizlik edir, cinayət törədir, 
bənzərsiz zülm və qəddarlıq etməkdən çəkinmirlər. 
Habelə, vicdan əzabı belə çəkmədən etdikləri vəhşi-
likdən peşman olmadıqlarını da dilə gətirirlər. Halbu-

ki, bunun qarşılığında axirətdə əbədi cəhənnəm əzabı 
olduğuna inanan insan əsla belə davranmaz. Quran 
əxlaqına uyğun yaşadıqda sadaladığımız hadisələrin 
heç biri baş verməz. Hər şey xoşluqla, ədalətlə, sakit-
liklə həll edilər.

Ailə dövlətin ən əsas qurumudur. Güclü ailə qu-

ruluşu olan millətin dövlət 
quruluşu da güclü olar. Ailə 
quruluşu çökmüş, mənəvi 
dəyərlərini itirmiş, üzvləri 
arasında sevgi, hörmət, bir-
lik və bərabərlik, sədaqət 
duyğuları kütləşmiş dövlətin 
güclü olması mümkün deyil. 
Xüsusilə cəmiyyəti dinsiz-

ləşdirməyi hədəf seçən döv-

lətlərdə bu mənəvi çöküntü 
daha da sürətlənir və əxlaqi 
degenerasiya cəmiyyətin hər 
pilləsində özünü göstərir. 
Əsasən də milli və mənəvi 
dəyərləri qorumaq lazım gəl-
dikdə Allah qorxusu olmayan insanlar mütləq laqeyd 
davranacaqlar. Bu davranış vətənə və millətə xidmət 
etməkdən, vətən və millət uğrunda mübarizədən çə-

kinməyə, hətta bölücü fəaliyyətlərə qədər böyüyə 
bilər.

Beləliklə, səmimi şəkildə Quranda tərif edildiyi 
kimi, din əxlaqına uyğun yaşadıqda dünya bir növ 
cənnətə çevrilər. İnsanların əsrlərlə həsrətində oldu-

ğu, əldə etməyə çalışdıqları, ancaq çox uzaq gördük-

ləri ictimai səadətə qovuşmamaq üçün heç bir səbəb 
qalmaz. Aşağıdakı ayədə Allahın insanlara bildirdiyi 
əxlaqi ölçülər çox açıq bildirilmişdir:

 “Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi 
və qohum¬¬lara verməyi əmr edir, pis işlər görməyi, 
pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan 
edir. O, sizə öyüd-nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb 
ibrət alasınız” (Nəhl surəsi, 90)

 Quranın bu və buna bənzər ayələrindəki hökmlə-

ri bilən müsəlmanlar bu hədləri aşmazlar. Ona görə, 
inanan insanlardan təşkil olunmuş cəmiyyətdə əxlaq-

sızlıqların baş verməsinə də imkan olmaz.
Əlbəttə, insan səhv etməyə uyğun yaradılmışdır 

və müstəsna hal kimi insanlardan qaynaqlanan mən-

fi hadisələr ola bilər. Ancaq hər cür səhv davranışın 
Quranın hökmləri ilə və müsəlmanların şəfqətli ya-

naşması ilə öhdəsindən gəlmək asandır. Müsəlman-

lar cahil cəmiyyətdə olduğu 
kimi, əxlaqsızlığı təşviq et-
məz, yaymaz və buna qarşı 
laqeyd qalmazlar. Çünki əsl 
müsəlmanların ən əsas xüsu-

siyyətlərindən biri Quranda 
tez-tez vurğulandığı kimi, 
bir-birlərinə yaxşılığı əmr 
edib pislikdən çəkindirmələ-

ridir:
 “Mömin kişilərlə mömin 

qadınlar bir-birinin dostları-
dır. Onlar yaxşı işlər görməyi 
əmr edir, pis işlərdən çəkin-

dirir, namaz qılır, zəkat ve-

rir, Allaha və Onun Elçisinə 
itaət edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir. Həqiqətən, 
Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir” (Tövbə surəsi, 71)

 Allah Quranda din əxlaqına uyğun yaşayan insan-

lardan ibarət cəmiyyətin xüsusiyyətlərini belə bildi-
rir:

 “Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən yaxşı üm-

mətsiniz, yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməllərdən 
çəkindirir və Allaha iman gətirirsiniz…” (Ali-İmran 
surəsi, 110)

 Şübhəsiz ki, belə bir cəmiyyətin əxlaqi cəhətdən 
din əxlaqına görə yaşamayan cəmiyyətdən nə qədər 
üstün olduğu aydındır.

“Həqiqətən, Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohum¬¬lara verməyi əmr edir, pis işlər görməyi, 
pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O, sizə öyüd-nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət 
alasınız” (Nəhl surəsi, 90)
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İnsan zahirən acıb-doyduğu kimi mənən də 
acar və doyar. Maddi aclığımızı çörək, su və 
s. ilə aradan qaldırdığımız kimi mənəvi aclı-

ğımızı da zikrullah ilə doyura bilərik.
 Qısaca söyləyəcək olsaq Rəbbimizin əmr və 

qadağalarından uzaqlaşdıqca və Onu xatirimizdən 
çıxardıqca mənəvi aclıq yaşamış oluruq. Bu halda 
dərhal Allahı yad etməli, Onsuz keçən vaxtlardan 
ötrü peşmanlığımızı Ona etiraf etməliyik ki, qəlbi 
aclığımızı da doyura bilək.

Əgər Rəbbimizə yönəlməzsək, qəlblərimizə düşən 
qara ləkələr çoxalmağa və bütün qəlbi örtməyə baş-

layar. Əgər mənəvi böhran yaşamaq istəmiriksə qəl-
bimizdə özünə yer etməyə çalışan pası silmək üçün 
cəhd göstərməliyik. Bu isə ancaq Allahı zikr etməklə 
mümkündür. Bu həqiqəti Rəbbimiz bizə belə xatır-
ladır:

“Bilmiş olun ki, qəlblər ancaq Allahı anmaq-

la aram tapar.” Zikr sanki qəlblərin kirini və pasını 
silən mənəvi bir dərmandır.

Ancaq qəlbdəki kirlər təmizlənərsə, üzvlərdən 
gözəl hərəkətlər zahir olar. Bu xüsusda Hz. Peyğəm-

bərin çox mühüm xəbərdarlığı vardır. Rəsulullah 
qəlbin mühüm roluna diqqət çəkməkdədir:

“... Xəbəriniz olsun ki, bədəndə bir ət parçası var-
dır. Əgər o sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar, 
əgər o pozularsa, bütün bədən pozular. Xəbəriniz ol-
sun ki, bu ət parçası qəlbdir.” (Buxari, İman 39)

Bu gün bütün dünyanın ən böyük problemi mənə-

viyyat aclığıdır. Qərbdəki sosio-psixoloqlar insan-

lardakı doyumsuz tamahkarlıq duyğusu, sonsuzluq 
istəyi və ehtiras tərbiyə edilmədiyi təqdirdə 2020-ci 
ilin Dünya Depresiya İli olacağını ifadə edirlər.

Tarix səhifələrini vərəqlədiyimiz zaman yüksəliş 
və çöküşlərin mənəviyyatla, əxlaqla əlaqəli oldu-

ğunu görürük. Yoxsulluq səbəbilə batdığını düşün-

düyümüz dövlətləri araşdırdıqda o dövlətdə israfın, 
lüks düşkünlüyünün varlığı ilə qarşılaşacağıq. Yəni 
mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşdığı üçün yox olub get-
mişlər. Hətta bir az daha əvvələ qayıtsaq, əxlaqsızlıq 
üzündən batan Sodom və Qomorre kimi şəhərlərin 
olduğunu görürük.

Mənəvi böhranlardan xilas olmağın yeganə yolu 
Qurana və sünnəyə sarılmaqdır. Bu gün yaşanan böh-

ran çapındakı sıxıntıların yeganə əlacı budur. Quran 
və sünnə ilə bəslənməyən qəlblər qaranlıqlarda çır-
pınmağa davam edəcəkdir. Rəbimiz belə buyurur:

“Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir 
Kitabdır ki, onu sənə insanların öz Rəbbinin izni ilə 
zülmətlərdən nura (küfrdən imana) - yenilməz qüv-

vət sahibi, (hər cür) tərifə (şükrə) layiq olan Allahın 
yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil etmişik.” 
(İbrahim, 1)

Bəşəriyyət hidayət yolundan çıxdıqca Allah təa-

la peyğəmbərlər göndərmişdir. Onlar da bəşəriyyəti 
düşdüyü azğınlıq və şirk kimi bataqlıqlardan çıxar-

MƏNƏVİ ACLIQ
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maq üçün səy göstərmişlər. Hz. Peyğəmbər də 23 il 
bu yolda cəhd göstərdi. Ömrünün sonunda 120 minə 
yaxın əshabına vida xütbəsində bu mənalı tövsiyələri 
edirdi:

“Sizə iki əmanət qoyub gedirəm. Onlara möhkəm 
sarıldıqca yolunuzdan azmazsınız. Bu əmanətlər Al-
lahın kitabı Quran və Onun Rəsulunun sünnəsidir.”  

Sağalmaz kimi zənn edilən mənəvi yaralar Rə-

sulullahın mənəvi reseptləri ilə müalicə oluna bilər. 
Yaşadığımız problemlərin əksəriyyəti iç dünyamızın 
xarab olmasıyla bağlı olduğu üçün müalicəsi də qəl-
bidir. Bu yaralar zahirdən görünməz. Tezliklə müali-
cə edilməzsə insanı içəridən gəmirib məhv edər. Yəni 
bu işlərin mərkəzində qəlb dayanır. Rəsulullah (s.ə.s) 
bu həqiqətə çox əhəmiyyət verdiyi üçün, özü bir 
peyğəmbər olduğu halda qəlbə dair bu duaları edərək 
bizə bu xüsusda öndərlik etmişdir:

“Ey qəlbləri təsbit edən Rəbbimiz! Qəlblərimizi 
dinin üzərində sabit qıl!” (Tirmizi, 2140)

“Ey qəlbləri çevirib idarə edən Allahım! Qəlblə-

rimizi Sənə itaət etməyə istiqamətləndir!” (Müslim, 
Kitabul-Qədər, bab 3, 2654)

“Allahım! Doymayan acgöz nəfsdən, qorxmayan 
qəlbdən, faydasız elmdən və qəbul olunmayan dua-

dan Sənə sığınıram!” (Tirmizi, Dəavat, bab 68, 3482)
Gündəlik həyatımızda hər hansı bir əskikliyimiz 

olduqda bütün günü bizi narahat edir. Məsələn, biri-
ni incitdiyimiz zaman halallıq istəmək məcburiyyəti 
hiss edirik.

Mənən insanı rahatladacaq ən mühüm xüsus etiraf 
etməkdir. Bu, xristianlıqda başqalarını günaha şahid 
tutacaq tərzdə gerçəkləşir. Ancaq islamda insan öz 
günahını, hər cür arzusunu ehsan duyğusu ilə sanki 
Onunla danışırmış kimi səmimi qəlbdən, peşmançılıq 
göz yaşları ilə ancaq Rəbbinə ərz edər. Buna da ən 

gözəl misalı yenə Peyğəmbərimizdə görürük. Bu ya-

zımızda sizi Rəsulullahdan örnək alaraq dilimizdən 
düşürməyəcəyimiz bir neçə dua ilə baş-başa qoyuruq.

Hz. Əli (r.a)-dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulul-
lah (s.ə.s) namaza qalxdığı zaman bu duanı oxuyardı:

“Allahım! Yeganə hökmdar Sənsən. Səndən başqa 
ilah yoxdur. Sən mənim Rəbbimsən, mən də Sənin 
qulun. Mən özümə zülm etdim, günahlarımı etiraf 
edirəm. Bütün günahlarımı əfv eylə. Çünki günahları 
Səndən başqa heç kim əfv etməz.

Məni ən gözəl əxlaqa qovuşdur. Səndən başqa heç 
kim əxlaqın ən gözəlinə qovuşdurmaz. Məndən pis 
əxlaqı uzaqlaşdır. Səndən başqa heç kim pis əxlaqı 
məndən uzaqlaşdırmaz.

Mən daima Sənə itaət edirəm. Daima Sənin qul-
luğundayam. Bütün xeyirlər Sənin qüdrət əlindədir. 
Sənə pislik nisbət edilməz. Varlığım Səndəndir, dö-

nüşüm də Sənədir. Xeyir və ehsanın, bərəkətin həd-

siz çoxdur və Sən ucasan. Məni bağışlamanı istəyir, 
Sənə tövbə edirəm.”

Rükuda
 Peyğəmbərimiz (s.ə.s) rükuya getdikdə Allaha 

necə boyun əydiyini o ankı vəziyyətinə görə belə ifa-

də edərdi:
“Allahım! Mən yalnız Sənə rüku etdim. Yalnız 

Sənə iman etdim. Yalnız Sənə təslim oldum. Gözüm, 
qulağım, beynim, bütün sümüklərim və sinirlərim 
Sənə boyun əydi.”

Rükudan qalxdıqda bunları deyərdi:
“Allahım! Göylər və yer dolusu, göylə yer arasın-

dakılar qədər, onlardan əlavə sənin dilədiyin şeylər 
qədər Sənə həmd olsun.”

Səcdədə belə deyərdi:
“Allahım! Yalnız Sənə iman etdim, Sənə təslim 

oldum. Üzüm, onu yaradıb ona şəkil verənə, qulağı-
nı və gözünü var edənə səcdə etdi. Yaradanların ən 
gözəli olan Allah çox ucadır.”

Təhiyyatdan sonra, salam vermədən əvvəl belə 
dua edərdi:

“Allahım! İndiyə qədər etdiyim, bundan sonra 
edəcəyim, gizlədiyim və açığa vurduğum, ölçüsüz 
şəkildə işlədiyim və məndən daha yaxşı bildiyin gü-

nahlarımı əfv eylə! Önə keçirən də Sənsən, geridə 
qoyan da. Səndən başqa ilah yoxdur.” (Müslim, Mü-

safirin 201)
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Uca Allahın “əhsəni-təqvim” olaraq  ya-

ratdığı insan sanki kainatın özəyidir. 
Çünki Allahın bütün sifətlərindən az və 

ya çox hissə almış tək varlıq insandır.
 Elə buna görə də insan varlıqların ən şərəflisi 

olaraq vəsf edilmişdir.  
Ancaq insanda onu ucaldan ülvi sifətlər olduğu 

kimi, eyni zamanda onu ən aşağı səviyyəyə qədər 
alçaldan mənfiliklər də mövcuddur. Yəni insan 
həyatı bir-birinə zidd iki qütb arasında əbədi bir 
mübarizə səhnəsidir. Bu həqiqət kainatdakı bən-

zər ziddiyətlərin insan adlı “kiçik kainat”dakı bir 
təzahürüdür. İnsanı insan edən əsl xislət isə, onun 
bu mübarizədən yaradılışındakı cövhəri qoruyaraq 
çıxa bilməsidir. Bunu bacaranların isə bir adı var: 
-Mənəviyyat insanı.

Bilinən bir həqiqətdir ki, insan təktərəfli bir var-
lıq deyildir. O, bədəndən ibarət olduğu kimi, ruha 
da sahibdir. İnsanın bədəni torpaqdan hasil olan qi-
dalarla bəsləndiyinə görə onun bədəninin əsli tor-
paqdır. Ruh isə mənəvi bir varlıqdır və Allahdandır.

İnsan torpaqdan yaradıldığı üçün  torpağın xü-

susiyyətlərini ozündə əks etdirir. Necə ki, torpaq 
zaman-zaman quruyur, istidən qovrulur, suya həs-

rət qalır, bəzən qışın cəfasına qatlanır. Vaxt olur 
bahar yağmurlarıyla yenidən dirilir, canlanır. Eləcə 
də insan həyat ehtiraslarının girdabında səhradakı 
qum fırtınaları kimi sovrulur. Ancaq ülvi hisslə-

rinin təsiri ilə insan mənəviyyat qazanır. Torpağın 
bahar yağmurundan həyat tapdığı kimi, könlünü 
ülvi duyğularla bəzəyənlər də paklaşaraq məxluqa-

ta xidmət edəcək mənəviyyat insanı olur. Necə ki, 
yer üzündəki çirkli sular səmaya qalxdıqdan sonra 
saf olaraq yeniden geri qayıdırsa, insan ruhu da sə-

maya yüksəldikdə  saflaşır, paklaşır. İnsanı səmaya 
yüksəldən, ülviləşdirən isə onun ruhudur. Çunki in-

sanın torpaqdan olan bədəni torpaqdan qidalandığı 
kimi, ruhu da səmadan qidalanır. Beləcə, ona gələn 
nemətləri bir bahar bərəkətinin gözəlliyi və bolluğu 
ilə münbit torpaqlar kimi ətrafına saçar.

Ruhunu Allaha bağlayaraq kamilləşən mənəviy-

yat insanının sözləri hikmət, əməlləri salehdir.
Mənəviyyat insanı Uca Yaradanın eşq və məhəb-

Elşən Rzayev

İNSAN İNSAN OLUR...
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bətinin təzahürləri ilə nəfsani arzularından sıyrılaraq 
saflaşmışdır. Beləliklə nurani bir mərkəz halına gəl-
diyi üçün digər insanlar da qeyri-ixtiyari olaraq onu 
sevərlər. Elə bunun nəticəsidir ki, insanlığın fəzilət 
tarixinin mərkəzində hər zaman mənəviyyat insanının 
siması görünür.

Mənəviyyatımızın mənbəyi bütün aləmləri, o 
cümlədən şüurlu varlıq olan bizləri yaradan Allahın 
göndərdiyi Qurani-Kərim və Onun son elçisi, şanlı 
Peyğəmbərimizin həyat tərzidir.

Tarix boyu insanların həyatda yaşamaq üçün seçə 
biləcəkləri üç yol olmuşdur:

1.  İnsanlar heç kəsi dinləməyəcək, hərə öz ağlının 
kəsdiyi, kefinin istədiyi kimi yaşayacaqdır;

2. İnsanalar daha ağıllı hesab etdikləri başqa insan-

ların ağlından istifadə edəcək, onların dedikləri, öy-

rətdikləri kimi yaşayacaqlar;
3. İnsanlar mükəmməl bir varlıq olaraq Allah tərə-

findən yaradıldıqlarını dərk edib Onun əmrlərinə uya-

raq yaşayacaqlar.
Bu yolların sonuncusunu seçənlər hər zaman ya-

radılış məqsədlərinə uyğun həyat yaşayaraq insanlıq 
şərəf və ləyaqətini qoruyub saxlamışlar. Bu, insanın 
ruhuna qida verən və mənəviyyatı formalaşdıran ən 
ülvi yoldur.

Çox insan var bu yalan dünyada. Yalan ruhlarını 
ələ keçirmiş…

Çox insan var bu alçaq dünyada. Alçaqlıq hayatla-

rını ələ keçirmiş…
Çox insan var bu riyakar dünyada. Riyakarlıq dü-

şüncələrini ələ keçirmiş…
Çox insan var bu utanmaz dünyada. Utanmazlıq 

üzlərini ələ keçirmiş…
Çox insan var bu zalım dünyada. Zalımlıq ürək-

lərini ələ keçirmiş və zülm ürəklərini daşa çevirmiş.
Və bir də mənəviyyat insanları var ki, bütün bunla-

ra meydan oxuyan...
Yalanı ruhundan,
Alçaqlığı həyatından,
Riyakarlığı düşüncələrindən,
Utanmazlığı üzündən
Və zulmü qəlbindən söküb atmış...
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Danış
Dolanım başına, aşıq Kamandar,
Qədim Qarabağın özündən danış.
Yağılar əlində qalıb inləyən
Soyumuş gülündən, közündən danış.

Üzdə təbəssüm yox, gülmür dodaq da,
Küsüb Xarı bülbül, ötmür budaqda.
Gözləri tutulmuş ayna bulaq da,
Sonası dağılmış gölündən danış.

Dünya kor olubdu, kardı qulaqdan,
İblisi, şeytanı öyür nahaqdan,
Şəhidlər qanından doymuş torpaqdan,
Qaralar geyinmiş çölündən danış.

Söylə həqiqəti, qoy aləm bilsin,
Mənfur düşmələri kökündən silsin,
Qurbanlar kəsilsin, köçgünlər gülsün,
Ağlayan gözlərin selindən danış.

Xəyalım at çapır Cıdır düzündə,
Ağaoğlu əyilməz doxsan, yüzündə
Diz çöküb Banunun qəbri önündə,
Tarixə yazılmış sözündən danış

Lətif Əhmədov
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“Qalu-Bəla” deyəndə bir çox müsəlman bunun 
nə demək olduğunu bilir. Rəbbimiz Adəm 
oğullarının bellərindən gələcək nəsilləri yı-

ğaraq “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” dedi və on-

lar da “Bəli, belədir” deyərək özləri özlərinə şahid 
oldular. Allah bizi bizə şahid tutdu ki, biz Allahı Rəbb 
olaraq tanımışıq... Allah insan oğluna ağıl verdi, vəhy 
endirdi və “andını xatırla” deyərək onu dünya imta-

hanı ilə baş-başa buraxdı. Bu “ağıl” deyilən nemət elə 
bir vasitədir ki, vəhy ona bələdçilik eləməsə insanı 
çox təhlükəli uçurumların kənarına sürükləyə bilər. 
Onlardan biri də elə “Qalu-Bəla” məsələsidir. Yeni 
“ağılçı” bəzi fikir adamlarının təsirində olan bəzi 
müsəlman qardaşlarımızdan belə bir söz eşidirik: 
“Mən Qalu-Bəla hadisəsini xatırlamıram...” Bəs biz 

nəyi xatırlayırıq ki?
Hamımız Həzrət Adəmdən pöhrələnən insan-

lıq ağacının bir budağının bir yarpağı olduğumuza 
görə, əslində, heç olmasa ulu babamızdan bu yana 
olub-bitənləri xatırlamalı deyilikmi? (əgər xatırlamaq 
təkcə bizim yaddaşımızdan ibarətdirsə).

Bir vaxtlar atamız Adəm ona qoyulan qadağa-

nı pozduqdan sonra peşman olmuş və demişdi: “Ey 
Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi ba-

ğışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana 
düşənlərdən olarıq!” (əl-Əraf, 23) Bir çox işlərimizi 
kor-koranə “ata-babamızdan belə görmüşük” deyərək 
yerinə yetirən bizlər ulu ata-babamızı, görəsən, niyə 
xatırlamırıq?

Bir vaxtlar Rəbbinə və ilahi vəhyə asi olan oğlu-

Əziz SULTAN

“Qalu-Bəla”nı xatırlamıram deyən insan, görəsən 

o günü xatırlasa dəyişərdimi? Halbuki şeytan nəinki o 

günü xatırlamaq, Allahın mübarək xitabına məzhər oldu-

ğu halda, dərgahında onun açıq nəzərinə şahid olduğu 

halda asi olmuş, təkəbbür göstərmiş və qovulanlardan, 

həlak olanlardan – ziyana düşənlərdən olmuşdu...

BƏS SÖZ

         VERMİŞDİK...
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nu da gəmiyə almaq istəyən Həzrət Nuha onun oğ-

lunun pis hərəkəti xatırladılanda demişdi: “Ey Rəb-

bim! Haqqında məlumatım olmayan bir şeyi səndən 
istəməkdən Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, 
rəhm etməsən, ziyana düşənlərdən olaram!” (Hud, 
47) Milli məsələlərdən söhbət açılanda bəzən özümü-

zü Nuhun filan oğlunun nəslindənik, digərlərini də 
filan oğlunun nəslindəndir, deyə ayırarıq. Bəs ulu ba-

bamızın bu yalvarışını, “Rəbbimizin məğfirətinə nail 
olmasaq həlak olacağıq” nidasını niyə xatırlamırıq?

Bəs hanı, adını bir çoxumuz övladlarımıza sevərək 
verdiyimiz böyük peyğəmbər Həzrət İbrahimin qanı-
mıza, canımıza, ruhumuza işləyən təslimiyyəti? Hal-
buki Rəbbimiz onu bizə Qurani-Kərimində belə xəbər 
verir: “Rəbbi İbrahimə: “(Əmrimə) təslim ol!” – de-

dikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum!” – deyə 
cavab vermişdi”. (əl-Bəqərə, 131) Nə oda atılanda, nə 
diyar-diyar gəzib çölləri aşanda, nə oğul-uşağını kim-

səsiz, susuz çöllərdə (Məkkədə) tərk edəndə, nə də 
oğlunu bıçağın altına yatırıb röyasını gerçəkləşdirən-

də bu təslimiyyətindən bir zərrə olsun firar etmədi. 
Biz onu beləmi xatırlayırıq?

Bir zamanlar insan oğlunun müalicə sahəsinin zir-
vəsində olduğuna inandığımız Həzrət Loğman (ə.s) 
oğluna vəsiyyətində deyirdi: “Oğlum! Namaz qıl, 
(insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr et, pis işləri qa-

dağan elə. (Bu yolda) qarşılaşacağın çətinliklərə səbir 
göstər. Həqiqətən, bu (dediklərim) böyük (əzmkar-
lıq tələb edən) əməllərdəndir!” (Loğman, 17) Biz öz 
oğul-uşağımıza belə deyə bilirikmi? Ya da atalarımı-
zın bizə belə dediyini xatırlayırıqmı?

Bəs söz vermişdik “ləilahə illallah” deyəndə, On-

dan başqa ilah tanımayacaq və Onun rəsulu vasitəsilə 
göndərdiklərini həyatımzın tək məramı kimi mənim-

səyəcəkdik? Bizim adımıza (çünki O (s.ə.s) hal-ha-

zırda sağ olsaydı yəqin ki, hər birimiz gedib eyni 

şərtlərlə bunun eynisini ürəkdən, səmimiyyətlə edər-
dik...) mədinəlilər getdilər onun yanına: Aqabəyə, 
beyət etməyə... (Bütün möminlər adına) Söz verdilər: 
“Allaha heç bir şəkildə şərik qoşmayacağıq, oğurluq 
etməyəcəyik, zinaya yaxın durmayacağıq, qız uşaqla-

rını diri-diri torpağa basdırmayacağıq, heç kimə iftira 
atmayacağıq, Allah və rəsuluna həmişə itaət edəcə-

yik... Uşaqlarımızı, ailələrimizi, yurdumuzu qorudu-

ğumuz kimi sahib çıxıb qoruyacağıq səni və sənin gə-

tirdiklərini...”. Onlar verdikləri sözü tutdular və ənsar 
oldular, sevimli əshab oldular... “Allah onlardan razı 
qaldı, onlar da Allahdan razı ...”(ət-Tövbə 100) ayəsi 
ilə şərəfləndilər... Bəs biz? “La ilahə illallah” deyən 
hər kəs adına verilən bu sözü, kəsilən bu şərti xatırla-

yırıqmı? Yoxsa bunu da “Qalu-Bəla” kimi, “mən ora-

da yox idim, xatırlamıram” deyərək qulaqardınamı 
vururuq?

Axı söz vermişdik, Qurana yapışacağımıza, Al-
lahın ipindən ayrılmayacağımıza... Gövdəsi kəsilən 
qoca bir ağacın budaqları kimi ətrafa səpələnmiş bu 
halımız bizə nəyi xatırladır görəsən?

Hüneyn döyüşündə dağılışan müsəlmanları yığ-

maq üçün haray çəkən Həzrət Abbasın: “Ey Aqabədə 
beyət edənlər! Ey Rizvan ağacı altında beyət edən-

lər...” deyə səslənişi görəsən hansımızın qulağında 
çınlayır?

“Qalu-Bəla”nı xatırlamıram deyən insan, görəsən 
o günü xatırlasa dəyişərdimi? Halbuki şeytan nəinki 
o günü xatırlamaq, Allahın mübarək xitabına məzhər 
olduğu halda, dərgahında onun açıq nəzərinə şahid 
olduğu halda asi olmuş, təkəbbür göstərmiş və qo-

vulanlardan, həlak olanlardan – ziyana düşənlərdən 
olmuşdu...

Qurani-Kərim: “Ey iman gətirənlər! İslamı bütöv-

lükdə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getmə-

yin. Şübhəsiz ki, o, sizə açıq-aydın düşməndir” (əl-
Bəqərə, 208) buyurmaqdadır. Bəs indi bunu da xatır-
lamırıq?

Tarix səhifələrini vərəqlədiyimiz zaman 
yüksəliş və çöküşlərin mənəviyyatla, əx-
laqla əlaqəli olduğunu görürük. Yoxsul-
luq səbəbilə batdığını düşündüyümüz 
dövlətləri araşdırdıqda o dövlətdə is-
rafın, lüks düşkünlüyünün varlığı ilə qa-
rşılaşacağıq. Yəni mənəvi dəyərlərindən 
uzaqlaşdığı üçün yox olub getmişlər. Hət-
ta bir az daha əvvələ qayıtsaq, əxlaqsızlıq 
üzündən batan Sodom və Qomorre kimi 
şəhərlərin olduğunu görürük.

yanvar- fevral 2016
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RUFƏT ŞIRINOV

Allah bəşərövladını insan olaraq yarada-

raq ona böyük bir lütf bəxş etmişdir. Bu 
lütfünün isbatı olaraq da ona ağıl vermiş 

və bütün məxluqatı xidmətinə vermişdir. Bu mənada 
Qurani -Kərimdə “Biz insanı ən gözəl biçimdə xəlq 
etdik”(ət-Tin 4) buyurulmuşdur. Odur ki, hər bir in-

sanın insanlıq borcudur ki, Uca Xaliqinin tələblərinə 
uyğun şəkildə “insan” olsun. Əks təqdirdə Quran 
ifadəsi ilə “Rəzillərin rəzili” (ət-Tin 5) olar. Yəni 
Allahın nəzərində, ən mükəmməl şəkildə xəlq etdiyi 
varlığın heç bir dəyəri olmaz. İnsan “insan” olduğu 
üçün dəyərlidir.

İnsanlıq xüsusiyyətlərinin yerinə zənginlik və 
gücün hökm sürdüyü dövrdə yaşayırıq. Qlobal 
quldarlıq hər şeyimizi öz əsarətinə aldığı kimi, dini 
həssaslığımızı da istismar etmək üçün hər cür va-

sitələrə və tələlərə əl atır. İnsanlığı qoruyub mühafizə 
etmək üçün bu tələlərdən qurtulmaq, öz milli-di-
ni əsaslarımıza sahib çıxmaq lazımdır. Vaxtaşırı 
(mənəvi) güzgüyə baxaraq özümüzə baxmalı və 
dini tərəzidə çəkilməliyik. Tərəzinin bir gözünə Qu-

ran və Sünnənin hökmlərini qoymalı, digər gözünə 
də özümüzü yerləşdirməliyik. Mövlanə Cəlaləd-

din Rumi həzrətlərinin bu ifadəsi necə də duyğu-

larımızın tərcümanıdır; “Bir kimsə inciyəcək, yaxud 
da utanacaq deyə güzgü və tərəzi doğrunu söyləmək-

dən çəkinərmi?! Ayna da, tərəzi də yüksək məhək 
daşıdır. Xatirim üçün doğrunu gizlə, artıq göstər, 
əskik göstər!-deyərək yalvarsan onlar sənə cavab 

verərlər ki, heç kəsi özünə güldürmə, ayna və tərəzi 
qarşısında hiyləgərlik etmək mümkünmü? Bizim 
doğruluğumuz olmasaydı, Allah bizim vasitəmizlə 
gerçəklərin tanınmasını istəyərdimi?” Deməli, in-

san olduğumuzu xatırlamaq və insanlığımızı ölçmək 
üçün mütləq bu vasitələrə müraciət etməliyik. 
Güzgüyə baxdıqda Həzrət Əbu Bəkrin sədaqətini və 
gözəlliyini də görə bilərik, Əbu Cəhlin hiyləgərliyini 

“İNSAN” OL,“İNSANLAR”LA OL!
Mövlanə Cəlaləd-  
 din Rumi həzrətlərinin bu ifadəsi necə
 də duyğularımızın tərcümanıdır; “Bir
 kimsə inciyəcək, yaxud da utanacaq deyə
 güzgü və tərəzi doğrunu söyləməkdən
 çəkinərmi?! Ayna da, tərəzi də yüksək
 məhək daşıdır. Xatirim üçün doğrunu
 gizlə, artıq göstər, əskik göstər!-deyərək
 yalvarsan onlar sənə cavab verərlər ki,
 heç kəsi özünə güldürmə, ayna və tərəzi
 qarşısında hiyləgərlik etmək mümkünmü?
Bizim doğruluğumuz olmasaydı, Allah bi-
 zim vasitəmizlə gerçəklərin tanınmasını
 istəyərdimi?” Deməli, insan olduğumuzu
 xatırlamaq və insanlığımızı ölçmək üçün
mütləq bu vasitələrə müraciət etməliyik
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və nadanlığını da. Rəvayət olun-

duğuna görə bir gün Hz. Peyğəm-

bər (s.ə.s) bir məclisdə oturarkən 
Əbu Cəhl gəldi və diqqətli şəkildə 
Onun üzünə baxdıqdan sonra belə 
dedi: “Ey Məhəmməd! Sən nə 
qədər çirkin sifətli, diksindirici bir 
insansan”. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
bu ifadələrə heç qəzəblənmədi 
və ona: “Doğru deyirsən, ey Əbu 
Cəhl!”- deyə cavab verdi. Peyğəm-

bərimizin (s.ə.s) ətrafındakılar heç 
bir şey anlamadılar. Bir müddət 
sonra eyni məkana Hz. Əbu Bəkr 
gəldi və Peyğəmbərimizə (s.ə.s) 
“Anam-atam sənə fəda olsun,ya 
Rəsulallah! Sən nə qədər gözəl 
üzlü, xoş görkəmli və şirin dil-
lisən. Mən səndən başqa bu qədər 
gözəl bir insan görməmişəm”,¬- 
dedi. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 
ona da: “Doğru dedin, ya Əbu 
Bəkr”,¬- deyərək cavab verdi. Bu 
mənzərə qarşısında çaşıb qalan 
əshabələri Hz. Peyğəmbərimizə 
belə sual ünvanladılar: “Biri sizə 
çirkin dedi və Siz onu təsdiqlə-

diniz. Eyni şəkildə digəri də sizə 
gözəl olduğunuzu dedi, onu da 
təsdiqlədiniz. Bu necə olar axı? 
Bizə izah edə bilərsinizmi?” Həz-

rət Peyğəmbər (s.ə.s)onlara belə 
cavab verdi: “Mən güzgüyəm. 
Kim mənə baxarsa öz surətini 
görər. Əbu Cəhl öz çirkinliyini, 
Əbu Bəkr isə özündəki nuru və 
gözəlliyi məndə gördü”. Odur ki, 
bizim tərəzimiz Quran ayələri, 
güzgümüz də Peyğəmbər kəlam-

larıdır. Xoş halına o kimsələrin ki, 
onlar hədis güzgüsünə baxdıqda 
orada səmimiyyəti və əsl insanı 
görə bilirlər.

İnsanlığımızı bizə xatırladacaq 

bir xüsus da ətrafımızdır. Psix-

oloqların da isbat etdiyi kimi, in-

san ətraf mühitindən təsirlənən 
varlıqdır. Bu mənada Qura-

ni-Kərimdəki “Sadiq və salehlərlə 
bərabər olun”(ət-Tövbə 119) əm-

rinin mənası daha da yaxşı başa 
düşülür. Dürüst, saleh insanlarla 
bərabər olan insan əsl insan olma 
yolunda addımlayan kimsədir. 
Çünki onlardan təsirlənəcək, 
onların müsbət halından pay 
götürəcək. Gül bağçasından gələn 
insandan gül ətri gəldiyi kimi, 
leşxanadan gələn insandan da leş 
iyi gələr. Leşlərin olduğu yerdə 
arını axtarmaq nə qədər əbəs isə, 
güllükdə də siçovul axtarmaq bir 
o qədər əbəsdir. Bu mənada Al-
lahın xoşnud olduğu məkanlar gül 
bağçası, xoş görmədiyi məkanlar 
da leşxanalardır. İnsan olmaq üçün 
güllərdən bal toplayan arı olmaq 
lazımdır. Yoxsa may böcəyi kimi 
ancaq qığ yumalayar və qığların 
arasında olarıq. Hər kimə Allah 
və Rəsulunun nəsihətlərinin gözəl 
qoxusu fayda verməzsə, deməli, o, 
pis qoxulara alışmış bədbəxtdir.

Bataqlığa qərq olmağa doğru 
gedən dünyada “ən gözəl biçim-

də yaradılmış insan” olduğumuzu 
unutmamalıyıq. Bataqlıqda ətir-
li gül olmaq və olmağa çalışmaq 
əsl məqsədimizdir. Bataqlığa 
razı olanların və onun qoxusunu 
mənimsəyənlərin axırı “əsfələ 
səfilin (rəzillərin rəzili)” olmaq 
olduğu kimi, bataqlıqda insanlara 
xoş ümidlər saçanların axırı da 
əbədi qurtuluşdur. İnsanlığını un-

utmadan insan olmağa çalışanlara 
müjdələr olsun!...

Allah bəşərövladını insan ola-
 raq yaradaraq ona böyük bir
 lütf bəxş etmişdir. Bu lütfünün
 isbatı olaraq da ona ağıl vermiş
 və bütün məxluqatı xidmətinə
 vermişdir. Bu mənada Qurani
 -Kərimdə “Biz insanı ən gözəl
 biçimdə xəlq etdik”(ət-Tin 4)
 buyurulmuşdur. Odur ki, hər
 bir insanın insanlıq borcudur
 ki, Uca Xaliqinin tələblərinə
 uyğun şəkildə “insan” olsun.
 Əks təqdirdə Quran ifadəsi ilə
 “Rəzillərin rəzili” (ət-Tin 5)
 olar. Yəni Allahın nəzərində, ən
 mükəmməl şəkildə xəlq etdiyi
 varlığın heç bir dəyəri olmaz.
 İnsan “insan” olduğu üçün
dəyərlidir.
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Nurlan MƏMMƏDZADƏ

Hər nemətin Allahdan gəldiyini bilərək 
Onun verdikləri müqabilində qulun 
həmd etməsi sayılan şükür əslində geniş 

mənalar ifadə edir. Şükrün yolu əvvəlcə Rəbbimiz-

in bizə vermiş olduğu nemətləri görməkdən keçir. 
Ona görə də sözə nemətlərdən başlamaq yerində 
olar. Uca Rəbbimiz Qurani-Kərimdə “Əgər Al-
lahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara 
bilməzsiniz”, - (İbrahim,33) buyuraraq  bizi təchiz 
etdiyi nemətlərin çoxluğuna diqqət çəkir. Dünyaya 
insan olaraq gəlmək Yaradanın bizə bir lütfü old-

uğu kimi saysız-hesabsız nemətlərin əhatəsində 
yaşamağımız da Onun ayrı bir ikramıdır. İnsanı in-

san edən, kamillik zirvəsinə yüksəldən bu nemətləri 
görüb dərk etməsi və Rəbbini tanımasıdır. Bizə ver-
ilən nemətləri kateqoriyalara ayırmalı olsaq, maddi 
və mənəvi nemətlər başlığı altında cəmləşdirə bilər-
ik.

Toxuna bildiyimiz, qidalandığımız, fayda-

landığımız bir çox maddi nemətlər içərisində 
həyat sürürük. İçdiyimiz sudan yediyimiz çörəyə, 
tənəffüs etdiyimiz təmiz havaya, əynimizə geyindi-
yimiz müxtəlif paltarlara, başımızı soxduğumuz 
evimizə qədər hər şey Onun bizə lütf etdiyi maddi 
varlıqlardır. Bəzən fərqində olmasaq da həqiqətən 
bir-birindən dəyərli nemətlərlə təchiz olunmuşuq. 
Bunun üçün əslində özümüzü dünyanın ən bəxtəvər 
insanı saya bilərik. Sadəcə hər gün içdiyimiz, təmi-
zlik üçün istifadə etdiyimiz, lakin gözümüzdə bir 
o qədər dəyərə sahib olmayan su neməti üzərində 
düşünməli olsaq, doğulduğumuz andan son nəfə-

simizi verənə qədər başımızı səcdədən qaldırmam-

aq müqabilində belə əvəzini ödəyə bilməyəcəyimizi 
dərk edərik. Bəzən suyu o qədər dəyərsiz görürük ki, 
hansısa bir malın ucuz olduğunu ifadə etmək üçün 
“su qiymətinə” sözündən istifadə edirik. Bəs yaxşı, 
bizə görə  bu qədər ucuz olan su neməti nə qədər 
əhəmiyyətlidir? İdrakla oxunacağı təqdirdə Mülk 
surəsinin sonuncu ayəsi içində üzdüyü nemətlərin 

VERDİKLƏRİNƏ VERDİKLƏRİNƏ 
ŞÜKÜRŞÜKÜR

Toxuna bildiyimiz, qidalandığımız, 
faydalandığımız bir çox maddi nemətlər 
içərisində həyat sürürük. İçdiyimiz su-
dan yediyimiz çörəyə, tənəffüs etdiyimiz 
təmiz havaya, əynimizə geyindiyimiz 
müxtəlif paltarlara, başımızı soxduğu-
muz evimizə qədər hər şey Onun bizə lütf 
etdiyi maddi varlıqlardır. Bəzən fərqində 
olmasaq da həqiqətən bir-birindən 
dəyərli nemətlərlə təchiz olunmuşuq.
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fərqində olmadan qəflət yuxusuna dalan insanı sözün 
həqiqi mənasında diksindirərək yuxudan ayıldıcı 
xarakter daşıyır: “Bir söyləyin görək, əgər suyunuz 
çəkilib (yerin dibinə) getsə, (Allahdan başqa) kim 
sizə axar su gətirə bilər?!” Həqiqətən, görəsən, bir 
gün səhər oyanıb bütün dünyada suyun quruduğunu 
öyrənsək halımız necə olar? Günəşi, ayı, ulduzları, 
ağacları, meyvələri, rəngləri ilə bu dünya başdan-
ayağa nemətlərlə bizə əmanət edilmişdir.

Bir də gözlə görmədiyimiz, əlimizlə toxuna 
bilmədiyimiz nemətlər var. Yaşadığımız sevinc hissini 
nə ilə dəyişə bilərik? Qəlbimizə dolan sevgi, məhəb-

bət, mənəvi rahatlıq dediyimiz itminan duyğusunu, 
doğma vətən torpağına ayaq basmağın həzzini, mavi 
səmada dalğalanan bayrağın könlümüzə verdiyi 
qürur hissini nə əvəz edə bilər? Elə isə vücudumuz-

da və ətrafımızda olan hər şeyin Rəbbimizdən gələn 
nemət olduğunu dərk etməli, şükründə qüsura yer 
verməməliyik. Allah Rəsulu əshabına şükrü tövsiyə 
etmiş, hətta bu xüsusda Allahdan yardım istəməyi 
məsləhət görmüşdür. Muaz bin Cəbəl radiyallahu 
anhdan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah səllalla-

hu əleyhi və səlləm onun əlindən tutub belə buyur-
muşdur:

“Ey Muaz! Allaha and olsun ki, səni çox sevirəm. 
Ey Muaz!Sənə hər namazdan sonra “Allahım, səni 
anmaq, sənə şükür etmək və sənə gözəl qulluq etmək-

də mənə yardım et!” - duasını əsla tərk etməməyi töv-

siyə edirəm”, - demişdi. (Əbu Davud, Vitr 26; Nəsai, 
Səhv 60)

Nemətin şükrü sadəcə dil ilə deyil, əməllə də yer-
inə yetirilməlidir. Sahib olduğumuz sağlam vücudu 
Onun yolunda ibadətə həsr etməli, lütf-kərəmi ilə qa-

zandıqlarımızı yoxsullarla bölüşərək rizasını ummalı, 
yaşadığımız imanı hidayətə möhtaclara əks etdirməyə 
çalışmalı, öyrəndiklərimizi bu imkandan məhrum 
olanlarla paylaşmağın sevinci içində olmalıyıq. 

Doğulduğumuz ana vətən torpağının qədrini bilməli, 
yolunda nə lazımdırsa fəda etməyi vicdan borcu say-

malıyıq. Bu gün müstəqilliyimizi borclu olduğumuz 
şəhidlərimizi də ayrı bir nemət olaraq görməliyik. 
Onlar millətimizin haqq səsini dünyaya eşitdirmək 
üçün, bayrağı vətən səmasında dalğalandırmaq üçün 
şirin canlarından keçərək özlərini bu yolda qurban et-
dilər. Dünyaya göz açan körpələrimiz azad böyüsün 
deyə, imperializm buxovlarından qurtulaq deyə 
əllərindən gələni etdilər. Yeni nəsillərə göstərəcəy-

imiz örnəklər oldular. Bəli, onlar da bizə bəxş edilmiş 
bir nemətdirlər. Bu nemətin də şükrü onları sevmək, 
izlərini təqib etmək, yollarından ayrılmamaq, vətənə, 
millətə layiqincə xidmət göstərməkdir. Unutmayaq 
ki, şükrün kamalı dillə ifa edilənin əməllə vəhdət 
təşkil etməsindədir.
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FIRDOVSI HƏSƏNOV

Zaman ötür, fəsillər dəyişir, illər əsrlərə, 
əsrlər minilliklərə çevrilir, tarixə dönür. 
20 Yanvar Azərbaycan tarixində təkcə 

faciə deyil, Azərbaycanın is-

tiqlal yolunun ilk zirvəsi, milli 
məfkurəsinin azadlıq istəyinin 
oyanış günüdür. Bu, uzun illər 
sovet imperiyasının əsarətində 
yaşayan xalqın azadlıq səsini 
ucaltdığı, öz suverenliyi uğrun-

da cəsarət nümayiş etdirdiyi 
şərəfli bir tarixdir. Bu tarix 
həm də azadlığa susamış bir 
xalq üçün kimin kim olduğunu 
sübut edən növbəti imtahan idi.

Ermənistanın ərazi iddiaları 
və Dağlıq Qarabağda sepa-

ratçılıq hərəkatı 1988-ci ildə re-

spublikanın ərazi bütövlüyünün 
müdafiəsi uğrunda kütləvi xalq hərəkatının yaran-

masına gətirib çıxartdı. Respublikada milli mənlik 
şüurunun daha da güclənməsi və demokratik pros-

eslərin inkişafı 1989-cu ilin sentyabrında Azərbay-

can Ali Sovetinin “Azərbaycan SSR-in Suverenliyi 

Haqqında” Konstitusiya qanunu qəbul etməsi ilə 
əlamətdar olmuşdur.

1989-cu ilin sonu, 1990-cı ilin yanvarında Azər-
baycanda ictimai-siyasi vəzi-
yyət xeyli kəskinləşdi, qa-

rşıdurma dərinləşdi, mövcud 
iqtidarın hadisələrə nəzarəti 
son dərəcə zəiflədi.Hakimiyyət 
böhranı və respublikadakı had-

isələrə nəzarətin tam itirilməsi 
bu şəkildə özünü büruzə verdi 
ki, Dağlıq Qarabağda və Er-
mənistanla sərhəddə erməni 
yaraqlılarının qanlı əməlləri-
nin ardınca Cəlilabad və 
Lənkəran rayonlarında sovet 
və partiya orqanları devrildi, 
İranla sərhəddəki istehkamlar 
dağıdıldı.

1990-cı il yanvarın 16-da Bakı şəhərinin 
girəcəklərində və Bakı qarnizonu hissələrinin ətrafın-

da vətəndaşlar yük və minik avtomaşınlarını yan-yana 
qoyaraq piketlər təşkil etdilər (bilavasitə şəhərdə 60 
qoşun hissəsindən 34-nün yolu kəsilmişdi). Piketlərin 

 Əsas məqsəd Azərbaycanda xalq
 hərəkatına zərbə vurmaq, mövcud olan
 rejimin dağılmasına yol verməmək və
 istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparan

 qüvvələri məhv etmək idi. Allahın
insanlara göndərdiyi müqəddəs Qurani-

 Kərimdə buyurulur: “Şəhidlərə ölü
 deməyin, onlar diridirlər və Allahın
 nemətləri ilə faydalanırlar, ancaq siz

 bunu bilmirsiniz”.Şəhidlik ölümlərin ən
.şərəflisidir
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ətrafında daim şəhər sakinlərinin böyük dəstələri 
olurdu.1990-cı il yanvarın 18-də Bakıda və Azərbay-

canın on bir başqa rayonunda keçirilən izdihamlı mit-
inqlərdə ümumi tətilin başlandığı elan olundu. Tələb 
edilirdi ki, qonşu respublikanın ərazi iddialarına son 
qoyulsun. Bakı ətrafında cəmləşən qoşunlar çəkilib 
aparılsın və Dağlıq Qarabağa, Ermənistanla sərhədy-

anı rayonlara göndərilsin. Xəbərdarlıq edilirdi ki, 
qadağan saatının qoyulması ağır nəticələr verə bilər. 
Mitinqçilər Azərbaycan KP MK-nın binasını müha-

sirəyə almışdılar.
1990-cı il yanvarın 19-da Mixail Qorbaçov SSRİ 

Konstitusiyasının 119-cu, Azərbaycan SSR Konsti-
tusiyasının 71-ci maddələrini kobud şəkildə pozaraq, 
yanvarın 20-dən Bakıda fövqəladə vəziyyət elan 
edilməsi haqqında fərman imzaladı. 1990-cı il yan-

varın 19-u saat 19:27-də SSRİ DTK-nın “Alfa” 
qrupu və respublika DTK-sının rəhbərliyi tərəfind-

ən təşkil edilən əməliyyat nəticəsində respublika 
televiziyasının enerji bloku partladılmışdı ki, Bakı-
da fövqəladə vəziyyət elan edilməsi və qoşunun 
şəhərə girməsi barədə əhaliyə rəsmi məlumat çat-
dırılmasın. Halbuki, həmin vaxt 26 yerdə piketlər 
davam edir, barrikadalar qurulmuş, şəhərdəki 60 
qoşun hissəsindən 34-nün, o cümlədən Salyan ka-

zarmasının giriş-çıxış yolu kəsilmişdi. Hərəkatın bəzi 
liderləri əhaliyə dağılmağı, bəziləri isə müqavimət 
göstərməyi məsləhət görürdü. Tanklar və BTR-lər 
Bakı küçələrində qarşılarına çıxan hər şeyi əzir, hər-
bçilər hər yanı amansızca atəşə tuturdular. İnsanlar 
nəinki küçələrdə, hətta avtobusda gedərkən, öz mən-

zillərində oturduqları yerdə güllələrə tuş gəlirdilər. 
Yaralıları aparmağa gələn “təcili yardım” maşınlarını 
və tibb işçilərini də atəşə tuturdular. Fövqəladə vəzi-
yyətin tətbiqi əhaliyə elan olunanadək hərbi qul-
luqçular 82 nəfəri amansızcasına qətlə yetirmiş, 20 
nəfəri ölümcül yaralamışdılar.  Fövqəladə vəziyyət 
elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-də və sonrakı 
günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdü. 
Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlar-
da  - yanvarın 25-də Neftçalada və yanvarın 26-da 
Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirilmişdi.

Beləliklə, qoşunların qanunsuz yeridilmə-

si nəticəsində Bakıda və respublika rayonlarında 
131 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 
nəfər qanunsuz həbs olunmuşdu. Hərbi qulluqçular 
tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cüm-

lədən təcili yardım maşınları yandırıcı güllələrin 

törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəx-

si əmlak məhv edilmişdi.  Həlak olanların arasında 
qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım 
işçiləri və milis nəfərləri var idi. SSRİ Konstitusiyası, 
Azərbaycan SSR Konstitusiyası kobudcasına pozul-
muş, Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqları 
tapdalanmışdı. Qabaqcadan düşünülüb hazırlan-

mış bu təcavüzkarlıq aksiyası Azərbaycan xalqının 
demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini 
boğmaq, xalqı təhqir edərək ona mənəvi zərbə vur-
maq məqsədi daşıyırdı. Hüquqi əsası olmadan Bakıda 
fövqəladə vəziyyət elan edilməsi, Silahlı Qüvvələrin 
şəhərə soxulub heç bir müqavimətlə üzləşmədən ağır 
texnika və məhvedici silahlar vasitəsilə dinc əhaliyə 
qəddarcasına divan tutması Azərbaycan xalqına qa-

rşı cinayət idi. Bu cəza tədbiri şüurlu surətdə plan-

laşdırılmış və vəhşicəsinə həyata keçirilmişdi.
Əsas məqsəd Azərbaycanda xalq hərəkatına zərbə 

vurmaq, mövcud olan rejimin dağılmasına yol ver-
məmək və istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparan qüv-

vələri məhv etmək idi. Allahın insanlara göndərdiyi 
müqəddəs Qurani-Kərimdə buyurulur: “Şəhidlərə 
ölü deməyin, onlar diridirlər və Allahın nemətləri ilə 
faydalanırlar, ancaq siz bunu bilmirsiniz”.Şəhidlik 
ölümlərin ən şərəflisidir. Qanlı 20 Yanvar gecəsində 
qeyrət köynəklərini qana hopduran, canlarını Vətənə 
fəda edən igid oğul və qızları doğma Azərbaycanın 
müstəqilliyinə öz qanları ilə imza ataraq, müqəddəs 
Şəhidlik Zirvəsini fəth etdilər. Şəhidi olmayan xalq 
torpaq məhəbbətindən, yurd sevgisindən məhrumdur. 
Şəhidi olmayan xalqın gələcək nəsilləri nə mənliy-

ini, nə də kimliyini dərk edə biliməz. Azadlığı qanı 
ilə, canı ilə qazanmayan xalq hər vaxt kölə kimi 
gözüqıpıq, həyəcan içində yaşayar. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin!

 Qanlı 20 Yanvar gecəsində qeyrət köynəklərini
 qana hopduran, canlarını Vətənə fəda edən igid
oğul və qızları doğma Azərbaycanın müstəqilliy-
inə öz qanları ilə imza ataraq, müqəddəs Şəhid-
lik Zirvəsini fəth etdilər. Şəhidi olmayan xalq tor-
paq məhəbbətindən, yurd sevgisindən məhrum-
 dur. Şəhidi olmayan xalqın gələcək nəsilləri nə
 mənliyini, nə də kimliyini dərk edə biliməz
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KAMRAN MƏMMƏDOV

İman və imanın yön verdiyi əməllər 
mövzusu ilk baxışda kəlmə etibarilə bəsit 
bir mövzu kimi görünsə də, tarix boyu bir 

çox dərin fikirlərin meydana gəlməsinə səbəb 
olmuşdur. İslam alimlərinin əksəriyyətinə görə 
əməl imandan bir hissə deyildir. Qəlbi ilə təs-

diq edib, imanını dili ilə ifadə edən, ancaq 
əməllərdən birini və ya bir neçəsini tərk edən 
şəxs günahkar mömindir. Allah istərsə onu 
bağışlayar, istərsə də əzab edər. Ancaq imanı 
təsdiqinə görə sonunda cənnətə girər.

Qurani-Kərimdə “İman edənlər və saleh 
əməl işləyənlər....”[1] deyə başlayan bir çox ayə 
vardır. Bu ayələrdə iman edənlərlə saleh əməl 
işləyənlər ayrı-ayrı qeyd edilmişdir. Əgər əməl 
imanın bir parçası olsaydı, sadəcə “iman edən-

lər” demək yetərli olardı, ayrıca bir də “saleh 
əməl işləyənlər” deməyə ehtiyac qalmazdı.

Bəzi ayələrdə isə iman, əməlin faydalı ol-
ması üçün şərt hesab edilmişdir:“Mömin olub 
yaxşı işlər görən kəs isə nə zülmə məruz qa-

lmaqdan, nə də haqqının əskilməsindən qorx-

ar!”[2] Bu ayədə iman əməlin qiymətinin şərti 
olaraq göstərilmişdir. Əgər iman ilə əməl eyni 
şey və ya əməl imanın bir hissəsi olsaydı, o 
zaman iman ilə əməl ayrı-ayrı qeyd edilməzdi.

Bəzi ayələrdə böyük günahın imanla bir ara-

da ola biləcəyi bildirilmişdir. Bu ayələrdən bir-
ində: “Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə 
vuruşsa, onları dərhal barışdırın”,[3]- buyurul-
muş, böyük günah hesab edilən öldürmə işi-
ni işləyən insanlardan “möminlər”-deyə bəhs 
edilmişdir. Əgər  əməl imanın bir hissəsi olsay-

dı, bu insanlara mömin deyə xitab edilməzdi.
Namaz qılmamaq mövzusunda fiqh 

məzhəblərindən Hənəfi, Maliki və Şafei 
məzhəbləri namaz qılmayan insanın çox böyük 
günah işlədiyini, lakin günah işləməklə birlikdə 
yenə də müsəlman olduğunu və hətta namazı 
tərk etməsinin belə o insanı dindən çıxarma-

dığını, kafir eləmədiyini ifadə ediblər.
Xaricilərə görə böyük günah işləyən adam 

ölsə kafir olaraq ölmüş sayılır. İmam Əbu 
Hənifə isə bu xüsusu qəbul edənlərdən deyildi. 
Bir adam günah işləməklə dindən çıxmaz,yal-
nız haram işləmiş olar, bu isə əzaba səbəb ola-

caq, - deyərək, Əhli-sünnə və camaatının bu xü-

susu belə qəbul etdiyini və Xaricilərin sözlərinə 
qarşı oyanıq olunmasını əmr edərdi.

Namazın Allahın əmri olduğunu açıqca inkar 
edən şəxsin kafir olmağında bir şübhə yox-

dur. Lakin tənbəllik və ya bənzər bir səbəblə 
qılmayan şəxslər kafir olaraq görülməmişdir. 
Cumhurun görüşü budur, tətbiq də belədir. 
Hədislərdə keçən ifadə isə, Allahın nemətlərinə 
qarşı nankorluq edərək “kafir kimi iş görmək-

dədir” şəklində başa düşülməlidir.
İmanın özü artmaz və azalmaz. Çünki, 

imanın nöqsanlaşması ancaq küfrün artması ilə; 
imanın artması da ancaq küfrün nöqsanlaşması 
ilə birlikdə düşünülə bilər. Bir şəxsin eyni anda 
həm mömin, həm də kafir olması necə düşünülə 
bilər? Bu görüş İmami-Əzəm Əbu Hənifə və 
davamçılarının fikridir. O,  “əl-fiqhul-əkbər” 
adlı kitabında belə deyir: “Göy və yer əhlinin 
imanı artıb azalmaz. Bütün möminlər, imanda 
və tövhiddə dərəcə baxımından bərabər olub, 
əməl baxımından bir-birlərindən üstün ola 
bilərlər”.

Belə bir sual soruşula bilər: Bəzi ayə və hədis-

İMAN İLƏ ƏMƏL 
ARASINDAKI ƏLAQƏ
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lərdə imanın artıb-azaldığı bildirilir. Məsələn, 
Allah-Təala Qurani-Kərimində belə buyurur:

“İmanlarını artırsınlar deyə...”[4] Bu və 
bənzəri ayələr yanında Peyğəmbər (s.ə.s)-də 
belə buyurur:

“İmanın yetmişə qədər şöbəsi var. Ən üstünü, 
“la ilahə illəllah” demək, ən aşağısı da yolda 
əziyyət verən şeyləri qaldırıb atmaqdır. Utan-

maq da imandan bir şöbədir”.[5]
Bu növ ayə və hədisləri necə başa düşməli-

yik?
Bu suala belə cavab verilə bilər: Bu ayə və 

hədislərin hökmü səhabələr haqqındadır. Çün-

ki Quran o dövrdə zaman içərisində ayə-ayə 
enir, onlar da hər enən ayəyə iman edirdilər. Bu 
da onların ilkin vəziyyətlərinə görə imanlarını 
artırmış olurdu. Bunlar bizim haqqımızda  dey-

il. Çünki vəhy artıq kəsilmişdir.
İman yalnız keyfiyyəti yönündən artar vəya 

azalar. Yəni güclənər və ya zəifliyər. Bəzi 
adamların imanı güclü, bəzilərinin isə zəifdir, 
bəzilərinin kamil, bəzilərininki nöqsanlıdır. 
İmanın  bu keyfiyyət  dərəcəsinə “iqan” vəya 
“yəqin” deyilir. Yəqin isə; “Qəlbən bir şeyin 
sağlamlığına  və həqiqətinə inanıb, əsla şübhə 
və tərəddüd etməmək”dir.

Böyük İslam alimlərindən İmam Rəbbani 
həzrətləri bu məsələni belə xülasə edir:

“İman qəlbin təsdiqi və yəqini olduğu üçün, 
azalması, çoxalması olmaz. Azalıb çoxalan bir 

inanış, iman olmaz. Buna zənn deyilir. İbadətləri 
və Allah-Təalanın sevdiyi şeyləri etməklə iman 
cilalanar, nurlanar, parlayar. Haram işləyəndə 
isə iman bulanar, ləkələnər. O halda, çoxalmaq 
və azalmaq - əməllərdən, işlərdən ötəri imanın 
cilasının, parlaqlığının dəyişməsidir. Özündə 
azalıb çoxalma olmaz”.

___________________________________

_____

[1]əl-Bəqərə 2/277, Yunus 10/9,  Hud 11/23, 
əl-Ənkəbut 29/7, Loğman 31/8,  Fatir 35/7, 
Fussilət 41/8, əl-Şura   42/22, əl-Buruc 85/11, 
əl-Bəyyinə 98/7

[2]Taha 20/112
[3]əl-Hücurat  49/9
[4]əl-Fəth  48/4
[5]Buxari, İman 3; Müslim, İman 57,58

Bəzi ayələrdə isə iman, əməlin fay-
dalı olması üçün şərt hesab edilmiş-
 dir:“Mömin olub yaxşı işlər görən kəs
 isə nə zülmə məruz qalmaqdan, nə də
 haqqının əskilməsindən qorxar!”[2] Bu
ayədə iman əməlin qiymətinin şərti ola-
 raq göstərilmişdir. Əgər iman ilə əməl
 eyni şey və ya əməl imanın bir hissəsi
 olsaydı, o zaman iman ilə əməl ayrı-ayrı
qeyd edilməzdi
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XXalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Bütün fel və sözlərinizdə öz 

gücünüzdən və qüvvətinizdən vaz 
keçərək Allahın güc-qüdrətinə möhkəm  sarılın”.
(Əsad Sahib, Buğyətul-Vacid, s. 228, № 73)

Allah Rəsulu (s.ə.s) İslamın küfrə qarşı ilk 
döyüşü olan Bədirdə iki ordunun qarşı-qarşıya 
gəldiyi əsnada yerdən bir ovuc torpaq götürüb 
düşmən tərəfinə atdı. Həmin torpaq düşmən sə-

flərindəkilərin gözünə doldu. Nəticədə də məğlu-

biyyətlərinə səbəb oldu. Müsəlmanlar böyük zəfər 
qazandılar.

Orada Allah-Təala möminlərin qəlbində özləri-
ni bəyənmə, qürur, təkəbbür və lovğalıq duyğuları 
baş qaldırmaması üçün belə buyurdu:

“(Ey möminlər! Bədirdə) onları siz öldürmədi-
niz, Allah öldürdü. (Ya Peyğəmbərim! Düşmən-

lərin gözünə bir ovuc torpaq) atdığın zaman sən 
atmadın, Allah atdı. Allah bununla möminləri 
yaxşı bir imtahandan keçirtdi…” (əl-Ənfal, 17)

Yəni Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) və əshabının 
etdiyi sanki Haqq-Təalanın təqdirinin həyata 
keçməsinə vasitə olmaqdan ibarət idi.

Faili-mütləq Allahdır. Qul səbəblərə əl ataraq 
üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək və lazımi 
tədbirləri almaqla mükəlləfdir. Lakin nəticə Haqq-

Təalanın təqdirinə bağlıdır.
Bütün səyləri göstərdikdən sonra müvəffəqi-

yyəti özündən deyil, Haqq-Təalanın lütfündən gö-

zləmək mühüm bir qulluq ədəbidir. Qulun tədbiri 
yalnız ilahi təqdirə müvafiq gələrsə, nəticə hasil 
edə bilər. Əks halda bütün tədbirlər, plan və səylər 
boşa çıxar.

Qul aldığı tədbirin belə Allahın lütf etdiyi güc 
və imkanla mümkün olduğunu unutmamalıdır. 
Əslində bütün güc, qüvvət və qüdrət Al-
lah-Təalanındır. Allahın insana bəxş etdiyi bu im-

kanlardan istifadə etmək də həmçinin onun izninə 
və ehsanına bağlıdır. Bu səbəblə hər bir işdə:

“Əzim və Uca Allahdan başqa heç kəs (mütləq) 
güc və qüvvət sahibi deyil” şüuruyla onun nüsrət 
və yardımına sığınmalıyıq.

Mənəvi təkamül yolunda da hər şey Allahın 
sonsuz qüdrəti qarşısında qulun öz heçliyini dərk 
etməsindən sonra başlayar. Qəlb yalnız bu hik-

mətin təfəkküründə dərinləşdiyi nisbətdə özünü 
bütünlüklə Haqq-Təalanın lütflərinə qərq olmuş 
halda görər. Bunun nəticəsində də Hüdayi həz-

rətlərinin duasında olduğu kimi
“Alan sənsən, verən sənsən, qılan sən! Nə ver-

dinsə odur, dəxi nəmiz var?!”hissiyyatı içində 
daima həmd, şükür və riza halına bürünər.

      Könül
        Dünyamızdan 

HAQQHAQQ

 D O S T L A R I N D A N  D O S T L A R I N D A N 
H İ K M Ə T L Ə R H İ K M Ə T L Ə R 
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Məkkənin fəthi də Bədir döyüşü kimi insan-

ların cəm halında İslama girməyə başladığı böyük 
zəfər idi. Həzrət Peyğəmbər  (s.ə.s) bu zəfərin də 
Allahın lütfü olduğu şüur və idrakı içində məğrur 
sərkərdə ədası ilə deyil, dəvəsinin üstündə başını 
əyərək sanki şükür səcdəsinə qapanmış halda 
təvazökarlıqla Məkkəyə girdi. Həmin an mübarək 
dilindən bu cümlələr eşidilirdi:

 “Allahım! Əsas həyat, axirət həyatıdır”. (Bux-

ari, Riqaq, 1)
Bununla məqsədlərinin torpaq və fani nemətlər 

əldə etmək olmadığını, qəlbləri fəth edərək axirə-

ti qazanmaq olduğunu təlqin edirdi. Qəlblərdə ən 
kiçik nəfsani iftixar və dünyaya meyil baş qaldır-
masına da mane olurdu.

Haqq-Təala da Məkkənin fəthindəki ilahi 
yardımını ifadə edən Nəsr surəsində belə buyurdu:

“(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər 
(Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman; İnsanların dəstə-
dəstə Allahın dininə (islama) daxil olduqlarını 
gördüyün zaman Rəbbini həmd-səna ilə təqdis 
et və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, 
tövbələri qəbul edəndir!” (ən-Nəsr, 1-3)

Yəni quluna nemətləri lütf edən yalnız Al-
lah-Təaladır. Ona görə də qulun borcu hər hansı 
bir nemətə qovuşduğu zaman gücü nisbətində Al-
laha həmd-səna etməkdir. Həmçinin ona nə qədər 
həmd-səna etsə də bunun kifayət olmadığı şüuruy-

la Rəbbindən əfv diləməli, xəta və qüsurları üçün 
tövbə etməlidir.

Fikirləşməliyik ki, Rəbbimiz bizim bildiyimiz və 
bilmədiyimiz saysız-hesabsız xəta və qəflətimizə 
baxmayaraq nemətlərini bizdən əsirgəmir. Layiq 
olmadığımız halda bizə olmazın ehsan və ikram-

lar edir. Elə isə Allaha həmd və şükrümüzə əlavə 
olaraq bu nöqsanlarımız üçün də daima istiğfar et-

məliyik.
Necə ki, Rəsulullah (s.ə.s) “ismət” sifətinə sa-

hib idi, yəni məsum idi. Onun bütün keçmiş və 
gələcək günahları bağışlanmışdı. Lakin buna bax-

mayaraq bir rəvayətə görə gündə yetmişdən çox( 
Buxari, Dəavat, 3; Tirmizi, Təfsir, 47), başqa bir 
rəvayətə görə isə gündə yüz dəfə( Müslim, Zikr, 
41; Əbu Davud, Vitr, 26) tövbə və istiğfar edirdi.

Uca Rəbbimiz bu xüsusda qəflətə düşməməmiz 
üçün ən çox sevdiyi qulu və Rəsulunun şəxsində 
bizə xəbərdarlıq etmişdir. Elə isə əsla heç birim-

izin qəlbində mənlik, qürur və təkəbbürə yer ol-
mamalıdır.

Rəsulullah (s.ə.s), heç vaxt nəfsani qürur və 
təkəbbürə qapılaraq “Mən” deməmişdir. Daima 
“Sənin lütfündür, ya Rəbbi!” hissiyatı ilə nemətlərin 
Allahdan olduğu idrakı içində idi. Həmçinin bu 
səbəblə Haqq-Təalanın ona lütf etdiyi müstəsna 
xislət və məziyyətləri ilahi nemət kimi görmək 

Haqq-Təala da Məkkənin fəthindəki ilahi 
yardımını ifadə edən Nəsr surəsində belə buyur-
du:

“(Ya Peyğəmbər!) Allahın köməyi və zəfər 
(Məkkənin fəthi) gəldiyi zaman; İnsanların 
dəstə-dəstə Allahın dininə (islama) daxil old-
uqlarını gördüyün zaman Rəbbini həmd-sə-
na ilə təqdis et və Ondan bağışlanmağını dilə. 
Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir!” (ən-
Nəsr, 1-3)
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məcburiyyətində qaldığı üçün daima “lə fəxra / 
öyünmək yoxdur” ifadəsi ilə dilə gətirmişdir.

Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Həzrət Pey-

ğəmbər (s.ə.s) bu həssaslığın digər təzahürü mahi-
yyətində dualarında:

“Ya Rəbbi, göz açıb-yumacaq qədər də olsa 
məni nəfsimlə baş-başa qoyma!” -buyurmuşdur. 
(Camius-Sağir, c. I, s. 58)

Əvvəllər bir çox dərgahın divarını mənəvi me-

saj və xəbərdarlıqlar verən hüsnü-xətt lövhələri 
bəzəyərdi. Bunlardan biri də “heç” yazısı idi. 
Kamil insan olmaq yolundakı ilk addım insanın 
“heç”liyini idrak etməsidir. Xeyirlərə qovuşdura-

caq, şərlərdən qoruyacaq yeganə güc və qüdrətin 
Haqq-Təaladan olduğunu bilməsidir.  

Şeyx Sədi belə deyir:
“İnsanlar ruzilərinə bağlandıqları qədər ruz-

ini verən Haqq-Təalaya da bağlansaydılar, 
mələklərdən daha yüksək məqama yüksələrdilər”.

Yəni Haqq-Təalanın rizasına və yaxınlığına 

nail ola bilməyin yolu ruziyə deyil, Rəzzaqa, ka-

inatda sərgilənən sənətə deyil, əsl sənətkara, əsərə 
deyil, əsərin sahibinə, səbəbə deyil, həqiqi səbəb-

kara yönəlmiş qəlbi səviyyəyə sahib olmaqdan 
keçir.

“Nəfsini tanıyan Rəbbini də tanıyar” kəlamın-

da buyurulduğu kimi mömin heçlik və acizliy-

ini idrak edib Haqq-Təalaya ram olmalıdır ki, 
“mükərrəm qul” vəsfini qazansın və cənnətə layiq 
olsun.

Unutmayaq ki, Allah-Təala “mən bacardım, 
mən qazandım, mən öz gücüm və elmimlə nail 
oldum” deyərək lovğalanan quluna həmin nemət 
əlindən çıxana qədər qəzəb edər. 

Bunun tarixdə saysız-hesabsız misalları var:
İlahi imtahan məqsədi ilə əmanət verilən 

fani güc və qüdrətlərinə aldanaraq nəfslərini 
bütləşdirən Fironlar, Nəmrudlar, Əbrəhələr, Ad-
Səmud qövmü və bənzərləri ilahi qəhrə düçar 
olaraq tarixin zibilliyinə gömüldülər.

Məsələn, Qarun əvvəllər saleh insan olsa da 
Haqq-Təalanın verdiyi nemətləri özündən bildi, 
həddi aşaraq təkəbbürə qapıldı. Allah da onu arxa-

landığı xəzinələri ilə birlikdə yerin dibinə batırdı.
1912-ci ildə Titanik adı verilən nəhəng gəmi 

ilk səfərinə çıxanda qürur və təkəbbür çılğınlığı 
ilə “heç bir güc bu gəmini batırmağa qadir dey-

il”,- demişdilər. Elə ilk səfərində gəmi aysberqə 
dəyərək okeanın dərinliklərinə batdı.

Həmçinin 1986-cı ildə kosmosa göndərilməyi 
planlaşdırılan Challanger adlandırılan, yəni 
“meydan oxuyan” mənasına gələn sputnik havaya 
buraxılandan 73 saniyə sonra göydə partlayaraq 
darmadağın oldu.

Xülasə, Haqq-Təalanın “kibriya” sifəti ilə 
yarışa girənin qəhri-ilahiyə düçar olması qaçınıl-
mazdır.

“Nəfsini tanıyan Rəbbini də tanıyar” 
kəlamında buyurulduğu kimi mömin heçlik və 
acizliyini idrak edib Haqq-Təalaya ram ol-
malıdır ki, “mükərrəm qul” vəsfini qazansın 
və cənnətə layiq olsun.

Unutmayaq ki, Allah-Təala “mən bac-
ardım, mən qazandım, mən öz gücüm və el-
mimlə nail oldum” deyərək lovğalanan qulu-
na həmin nemət əlindən çıxana qədər qəzəb 
edər. 
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Bunun əksinə, nemətlərin əsl sahibini tanı-
yaraq:

“Bu Rəbbimin lütfündəndir, çox şükür, Rəbbim 
nəsib etdi”,- deyənə isə Allah-Təala bu dünyada 
və axirətdə lütf və ehsanlarını artıracaqdır.

Yəni Allah-Təala təvazökar qullarını se-

vib ucaltdığı halda lovğa və təkəbbürlülərə 
qəzəblənərək onları zəlil edər.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Bütün səylərini qəlbi və bədəni ibadətlərə 

yönəlt. Buna baxmayaraq özünü “heç bir xeyirli 
əməl işləyə bilməmiş zavallı” kimi gör. Çünki ni-
yyət ibadətlərin ruhudur. İxlas olmadan da niyyət 
mümkün deyil. Hətta səndən daha böyük olan-

ların (yəni peyğəmbər və övliyalar) ixlaslı olması 
şərtdirsə, sənə necə vacib olmasın?!

Allaha and içirəm ki, anam məni dünyaya 
gətirdiyi gündən bəri bircə dənə də olsun xeyirli 
əməl işlədiyimə inanmıram…

Əgər öz nəfsini bütün xeyirli işlərdə müflis hal-
da görmürsənsə, bu, cəhalətin ən son nöqtəsidir. 
Özünü müflis görəndə də əsla Allahın rəhmətin-

dən ümidini kəsmə. Çünki Allahın fəzl və ehsanı 
bəndə üçün bütün insanların və cinlərin əməlindən 
daha xeyirlidir”.(Əsad Sahib, e.a.ə, s. 138-141, № 
28.)

Dualarımız kimi əməllərimiz də Haqq-Təalanın 
qəbuluna möhtacdır. Mömin belə bir qəlbi riqqətlə 
qulluğa davam etməlidir.

Uçurumun kənarında ikən atılan səhv addımın 
insanı həlaka sürükləməsi kimi Haqqa qulluğu-

muzda da ilahi qəzəbə səbəb ola biləcək ən kiçik 
yanlışlıqdan diqqətlə ehtiyat etməliyik. Çünki 
əhəmiyyət verilməyən elə hal və hərəkətlər var ki, 
ilahi qəzəbi cəlb edərək bütün əməllərin boşa çıx-

masına səbəb ola bilər.
Ona görə də sanki minalanmış ərazidə gəzən 

adamın diqqət və həssaslığı ilə mənəvi həyatımızı 
qoruyub son nəfəsimizə qədər bu qəlbi ayıqlığı 
qorumalı və qulluğa davam etməliyik.

Mömin əmr olunduğu kimi qulluq mükəlləfi-

yyətlərini ən gözəl formada yerinə yetirsə belə, 
bu əməllərinin əbədi qurtuluş üçün əsla kifayət 
olmadığını bilməlidir. Əməllərinin qəbulu və 
Rəbbinin rəhmətinə nailiyyət üçün qorxu və ümid 
duyğuları arasında daima dua və yalvarış halında 
olmalıdır.

Necə ki, Allah-Təala ayeyi-kərimədə buyurur:
“(Ya Rəsulum!) De: “Allahın neməti və 

mərhəməti ilə - ancaq onunla sevinsinlər. Bu on-

ların yığdıqlarından (fani dünya malından) daha 

xeyirlidir!” (Yunus, 58)
Əməllərimiz də ömrümüz boyu axirət üçün 

toplayıb yığdığımız azuqəmiz kimidir. Lakin on-

lar da Haqq-Təalanın qəbuluna möhtacdır. Əgər 
Rəbbimiz onları qəbul etməzsə, üstəlik həmin 
əməllərin savabını riya, ucub, təkəbbür, həsəd 
kimi nəfsani xəstəliklərlə puç etmişiksə, dibi 
dəlik çuvalla dəyirmana buğda daşıyan qafildən 
fərqimiz qalmaz.

Ona görə saleh əməlləri işləmək qədər onları 
mühafizə etmək də hədsiz dərəcədə zəruridir.

Məsələn, əməllərinə baxaraq özünü başqaların-

dan üstün görmək, yaxud:
“Bu insanlar mənim qədər əməl işləmir, Allah 

məni qoyub onlarımı cənnətə qoyacaq?” kimi 
düşüncələrə qapılmaq, halını cəmiyyətin səvi-
yyəsinə görə müqayisə edib özünü əbədi qurtuluş 
bəratını zəmanət altına almış kimi görmək yalnız 
qəlbdəki qəflətin açıq-aydın göstəricisidir.

Necə ki, Haqq dostları:
“İxlasda iddialı olmaq özü ixlassızlıqdır”, - 

buyurmuşlar. Çünki ixlas və təqva məsələsində 
ən böyük təhlükə qulun özünü ixlaslı və təqvalı 
görməsidir.

Rəsulullah (s.ə.s) bu haldan çəkindirmək üçün 
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belə xəbərdarlıq edir:
“Allah-Təala sizin surətinizə və mallarınıza 

baxmaz. Lakin sizin (ixlas və təqva baxımından) 
qəlblərinizə və əməllərinizə baxar”. (Müslim, Birr 
34)

Həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.s):
“Dinində ixlaslı ol! Belə olsan, az əməl belə 

sənin üçün kifayətdir”, -buyurmuşdur. (Hakim, 
Müstədrək, IV, 341)

Yəni əməllərimiz nə qədər çox olsa da, qəlbdə 
ixlas və təqva həssaslığı olmadıqdan sonra həmin 
əməllər çürük bina kimi ən kiçik sarsıntı ilə yer-
lə-yeksan olmağa məhkumdur.

Haqq-Təala öz dərgahında yalnız ixlaslı 
əməllərin qiymət ifadə etdiyinə işarə edərək 
ayeyi-kərimədə belə buyurur:

“Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sına-

maq (bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan 
Odur”. (əl-Mülk, 2)

Diqqət etsək görərik ki, Allah-Təala bu ayədə 
“əksəru əmələ” yox,  “əhsənu əmələ” buyurur. 
Yəni kimin “daha çox” əməl işləyəcəyinə yox, 
“daha gözəl” əməl işləyəcəyinə əhəmiyyət verdi-
yini bildirir. Deməli, Haqq qatında dəyərli olan bir 
əməlin miqdarından daha çox onun keyfiyyətidir. 
Qəlbi duyğularla və xüşu ilə yerinə yetirilən ix-

laslı əməllər ilahi rəhmətə vəsilə olduğu halda, 
qəflətlə işlənən əməllər bunun ziddi ilə nəticələnə 
bilər.

Ayeyi-kərimədə də:
“Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar 

öz namazlarından qafildirlər”. (əl-Maun, 4-5) 
buyurulur.

Xülasə, insanın əməli nə qədər olursa olsun, 
əbədi qurtuluşu üçün daima Allahın rəhmətinə 
möhtacdır. Əməllər əbədi qurtuluş üçün zəruridir, 
lakin təkbaşına kifayət etmir.

Peyğəmbərlərə baxdığımız zaman görürük ki, 
onlar Allahın seçilmiş qulları və dostlarıdır. Belə 
ola-ola onlar da əməllərinə arxalanmayıb, Allah-

dan əfv və mərhəmət diləmişdirlər.
Həzrət Adəm (ə.s):
“Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər 

bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, 
ziyana uğrayanlardan olarıq!” (əl-Əraf, 23) deyə 
dua etmişdir.

Həzrət Yunus (ə.s):
“Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən paksan, 

müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, (özünə) zülm 
edənlərdən olmuşam” (əl-Ənbiya, 87) deyərək 
dua etmişdir.

Həzrət Yusif (ə.s) çilələrlə dolu olan dünyadan 
səbir, mətanət, şükür və riza ilə keçməsinə baxma-

yaraq Haqq-Təaladan:
“Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada da, 

axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim 
canımı müsəlman olaraq al və məni əməlisale-

hlərə qovuşdur!” (Yusuf, 101) duasını etmişdir.
Həzrət İbrahim (ə.s) malı, canı, övladı və bütün 

varlığıyla ən ağır imtahanlardan keçərək “Xəli-
lullah”, yəni Allahın dostu olduğu halda belə dua 
etmişdi:

“(İnsanların qəbirlərindən çıxardılıb) di-
rildəcəyi gün (qiyamət günü) məni zəlil (rüsvay) 
etmə!” (əş-Şuəra, 87) Bu halı ilə də Rəbbinin 
rəhməti təcəlli etməzsə, o boyda fədakarlıqlarının 
belə sadəcə bir “heç” hökmündə qalacağını təlqin 
etmişdir.

Allahın Həbibi, peyğəmbərlərin imamı və 

Həzrət Adəm (ə.s):
“Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. 

Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, 
şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!” 
(əl-Əraf, 23) deyə dua etmişdir.

Həzrət Yunus (ə.s):
“Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Sən 

paksan, müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, 
(özünə) zülm edənlərdən olmuşam” (əl-Ənbi-
ya, 87) deyərək dua etmişdir.
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xatəmi olan Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) də bir gün 
əshabına:

- “Orta yolu tutun və doğruluq üzrə olun. Heç 
birinizin əməli sayəsində qurtuluşa nail olacağını 
düşünməyin”, - buyurmuşdu.

Səhabələr:
- Siz də qurtula bilməzsinizmi, ey Allahın Rə-

sulu? – deyə heyrətlə soruşdular. Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s):

- “ (Bəli) mən də qurtula bilmərəm. Yalnız Al-
lah rəhmət və kərəmi ilə məni bağışlasa, o başqa!” 
– cavabını verdi. (Müslim, Münafiqin, 76, 78, 
Əlavə bax. Buxari, Riqaq, 18, Mərda 19) 

Məhz bu hissiyyatla dərdli-dərdli inildəyən şair 
Füzuli də Haqq-Təalaya belə dua etmişdir:

Yox məndə bir əməl, sənə şayistə ah əgər
Ə’malimə görə verə ədlin cəza mənə...
Bununla Füzuli sanki belə deyirdi:
“Ya Rəbb, əgər əməllərimə baxıb mənə ədalətlə 

rəftar etsən, yəni mənə sadəcə etdiyimin və lay-

iq olduğumun əvəzini versən, vay mənim halı-
ma! Hansı qul sənə layiq əməl işləyə bildi ki? 
Ona görə də sənin ədalətinə deyil, mərhəmət və 
kərəminə sığınıram…”

Şeyx Sədi də nə görəl buyurur:
“Qulun edə biləcəyi ən yaxşı əməl Allaha qa-

rşı nöqsanlarını bilib ondan əfv istəməsidir. Yox-

sa Allahın ululuğuna layiq qulluğu heç kim edə 
bilməz.

Onun ululuq Kəbəsində özlərini ibadətə verən-

lər “Sənə layiqincə ibadət edə bilmədik”, - deyərək 
qüsurlarını etiraf edərlər. Onun kamal və camalını 
öyənlər “Ya Rəbb, səni layiqincə tanıya bilmə-

dik”, - deyə heyrətdə qaldıqlarını dilə gətirərlər.”
Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Ağılları şeytanın əlində oyuncaq olan adam-

lar kimi Allah-Təalanın fəzlinə güvənib ibadətləri 
tərk etmə!”( Əsad Sahib, e.a.ə, s. 138-141, № 28) 

Allahın rəhmətindən ümid kəsərək: “necə də 
olsa əməllərimiz bizi qurtarmaz, elə isə yorulmağa 
nə gərək var?” deyib ibadət və saleh əməlləri tərk 
etmək həm nəfsə rəvac verməkdir, həm də şey-

tanın tələsinə düşməkdir.
Allah-Təala bu haldan çəkinməyimiz üçün belə 

buyurur:
“Şeytan sizi Allaha arxayın edib (Allah Öz 

bəndələrinə mehribandır, onların hamısını 
bağışlayacaq, günahlarından keçəcək deyə) tovla-

masın!” (Loğman, 33)
Bəli, insanın əməlləri onu xilas etməyə yetməz. 

Lakin ibadət və saleh əməllərə cəhd etmədən ilahi 
rəhməti ümid etmək də boş yerə gözləməkdir.

Saleh əməllər ilahi rəhməti ümid etmək xü-

susundakı səmimiyyətimizin şahidləridir. Yəni 
rəhməti ümid etmək yalnız saleh əməllərlə 
dəstəkləndiyi təqdirdə bir məna və dəyər ifadə 
edir.

Qüdsi hədisdə buyurulduğu kimi Allah-Təala:
“…Qulum ona fərz qıldığım əməllərdən daha 

sevimli heç nə ilə mənə yaxınlaşa bilməz. Qulum 
mənə (fərzlərdən əlavə işlədiyi) nafilə ibadətlərlə 
davamlı olaraq yaxınlaşarsa, nəhayət, mən onu 
sevərəm…” –buyurmaqdadır. (Buxari, Riqaq, 38)

Deməli, saleh əməllər ilahi rəhmət və məhəb-

bətin ən böyük vəsiləsi mövqeyindədir. Onu da 
unutmayaq ki, “şeytan daşlamaq” sadəcə həcc 
ibadətinə məxsus deyil. Həyatımızın hər anında 
şeytanı daşlamalıyıq. Həyatımızı ibadət və saleh 
əməllərlə bəzəmək də bizi onlardan uzaqlaşdır-
mağa çalışan şeytanı daşlamaqdır. Bu xüsusda 
səhlənkarlıq və qəflətə yol versək, -Allah qorusun- 
şeytan bizi daşlamağa başlayar.

Allah-Təala niyyət və əməllərimizi rizası ilə 
birləşdirsin. Xəta, qüsur və eyiblərimizi  “Səttar” 
isminin  hörmətinə gizləyib biz aciz qullarını lütf 
və kərəmi ilə rəhmət və məğfirətinə nail eyləsin.

Amin!..
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SALEH ŞIRINOV
nurlanmemmedzade@mail.ru

Dinimiz İslamın fərd və cəmiyyət halın-

da yaşayan insanın xeyrinə gətirdiyi 
bəzi öhdəliklər vardır. Bu öhdəliklərin, 

vəzifələrin ən əhəmiyyətlilərindən biri də bir müsəl-
manın özünün və ailəsinin dolanışığını/nəfəqəsini 
təmin etmək üçün qazancının halal yollardan ol-
masına əhəmiyyət verməsidir. Hər mövzuda olduğu 
kimi, dinimiz halal qazancın yolunu da bizə göstərir. 
Çünki şəriətimizin ən önəmli mövzularından biridir 
“halal qazanc” mövzusu. Uca Yaradanımız Al-
lah-Təala bizdən əvvəlki ümmətlərə əmr etdiyi 
kimi, ruzimizi halal yolla qazanmağı və qazancımı-
za haram qatmamağı bizə də əmr etmişdir. Yəni 
Allah-Təala halal qazanc əmrini təkcə İslam şəriəti 
üçün deyil, tarixən mövcud olmuş bütün şəriətlər və 
ümmətlər üçün keçərli saymışdır. Bu haqda Qura-

ni-Kərimdə Muminun surəsinin 51-ci ayəsində belə 
buyurulur: “Ey peyğəmbərlər, təmiz və halal olan 
şeylərdən yeyin və saleh əməllər işləyin”.

Bir xüsusu da unutmayaq ki, insan oğlunun 
tərbiyəsi hələ dünyaya gəlmədən, ana bətnində 
olarkən başlayır. Əgər bir ana hamilə ikən haram 
tikə ilə qidalandırılarsa, bu, sonrakı vaxtlarda öz acı 
nəticəsini mütləq göstərəcəkdir.

Dinimiz bir insanın çalışmasını, özünün və ailəsi-
nin nəfəqəsini/dolanışığını təmin etmək üçün məşru 
yollara müraciət etməsini əmr edir. Bu xüsusda da 
Rəbbimiz belə buyurur: “Allahın sizə verdiyi ruz-

idən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allah-

dan qorxun!” (əl-Maidə 87-88). “Ey iman gətirən-

lər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş istisna 
olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə 
(haqsız yerə) yeməyin!..”(ən-Nisa 29).

Dinimiz İslam insan oğluna dünya və axirət 
səadətini qazandıracaq qaydalarla dolu bir həyat ni-
zamıdır. Çalışmaq və halal qazanc, bir şəxsin heç 

kiməmöhtac olmadan həyatını davam etdirə bilmə-

si, ailəsinin və övladlarının dolanışığını təmin etmək 
məqsədilə məşru yoldan çalışıb halal qazanması 
ibadət ölçüsündə müqəddəs və dəyərli bir davranış 
olaraq qəbul edilmişdir. İslama görə halal qazancın 
yolu ancaq əməyin qarşılığıdır. Hədisi-şərifdə: “Ha-

lal qazanc uğrunda yorğun olaraq axşama çıxan 
şəxs, günahları bağışlanmış olaraq yatar. Allahın 
ondan razı olduğu halda səhərə çıxar.” (Əhya tərc.c 
2, s.237) buyurularaq halal qazanc üçün çalışana 
bağışlanma müjdəsi də verilməkdədir.

Halal qazancın/ruzinin insanın mənəvi yöndən 
inkişafında da böyük əhəmiyyəti vardır. Əgər bir 
insan zərərli şeylərlə qidalanarsa çox yaşamaz, 
yaşasa da sağlam həyatı olmaz. Eyni şəkildə qidaya 
haramın qarışması da mənəvi həyatın səhhətini, 
sağlamlığını təhlükəyə salmış olur. İmanı qəlbinə 
sindirən, Allaha tam inanıb etimad edən bir mömi-
nin məqsədi sadəcə pul qazanmaq olmamalıdır. 
Halalından qazanaraq nəfsimizi və nəslimizi təmi-
zləməliyik. Bəqərə surəsi 168-ci ayədə Allah-Təa-

la buyurur ki: “Ey insanlar! Yer üzündəki qidaların 
təmiz, halal olanlarını yeyin, Şeytanın izi ilə get-
məyin! Həqiqətən, o (Şeytan) sizinlə açıq-açığına 
düşməndir”.

Halal qazanc həmçinin duanın qəbul olunmasında 
da təsirlidir. Ruzinin haram yolla qazanılması həm 
Allahın rizasına, həm də dua və ibadətlərin qəbu-

luna əngəldir. Bu xüsusda Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 
diqqətli olmağımız üçün bizə belə bir xəbərdarlıq 
edir: “Bir kimsə Allah yolunda uzun səfərlər edər. 
Saçı-başı dağınıq, toza-torpağa bulaşmış vəziyyət-
də əllərini göy üzünə açaraq: - Ya Rəbb, ya Rəbb! 
-deyə dua edər. Halbuki, onun yediyi haram, içdiyi 
haram, qidası da haramdır. Belə birinin duası qəbul 
edilərmi?” (Müslim). Başqa bir hədisdə isə belə 

HALAL 
QAZANC

 Ruzinin haram yolla qazanılması
 həm Allahın rizasına, həm də dua və
ibadətlərin qəbuluna əngəldir. Bu xü-
 susda Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) diqqətli

olmağımız üçün bizə belə bir xəbərdar-
 lıq edir: “Bir kimsə Allah yolunda uzun
səfərlər edər. Saçı-başı dağınıq, toza-tor-
 pağa bulaşmış vəziyyətdə əllərini göy

 üzünə açaraq: - Ya Rəbb, ya Rəbb! -deyə
 dua edər. Halbuki, onun yediyi haram,
 içdiyi haram, qidası da haramdır. Belə
birinin duası qəbul edilərmi?” (Müslim
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buyurulur: “Elə bir dövr gələcək ki, insan oğlu aldığı şe-

yin halaldanmı, haramdanmı olduğuna əhəmiyyət ver-
məyəcək. Belələrinin heç bir duası qəbul olunmaz!” 
(Buxari).

Hz. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) tərbiyəsindən keçən 
əshab da (r.anhum) bu mövzuda olduqca həssas 
idilər. Hz. Əbu Bəkir (r.a) xidmətçisinin gətirdiyi 
xurmanı yedikdən sonra xurmanın haram yoldan qa-

zanıldığını öyrənəndə gözləri qan çanağına dönənə 
qədər mədəsindən çıxarmağa çalışmışdı (Buxari).

Bunun üçün halal qazanc məsələsində diqqət olunacaq 
xüsusları belə sıralamaq mümkündür; müştərini aldatmaq, 
malın ayıbını və qüsurunu gizlətmək, işçilərinə əziyyət ver-
mək, işçinin əməyinin qarşılığını vaxtında ödəməmək, işini vax-

tında görməmək, aldığı maaş qarşılığında işləməmək, əməyin haqqını 
verməmək, xalqın malını yemək və öz şəxsi adına keçirmək, sərxoşedici mad-

dələr satmaq, faizlə borc alıb vermək, oğurluq, qəsb etmək, qumar, şans oyunları, işdə və sənədlərdə sax-

takarlıq, qanunsuzluq, tərəzidə əskik ölçmək, malı müştəriyə dəyərindən artıq qiymətlə satmaq və s. kimi 
yollarla əldə edilən qazanc halal qazanc deyil, dinimizdə qadağan və haram qılınmış qazanc sayılır.

Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s); “Hansı qazanc daha təmiz və ən yaxşı olandır?” - deyə soruşulduqda “İnsanın 
əlinin əməyi ilə və aldatma olmadan, məşru ticarətlə əldə olunan qazancdır”,- buyurdu. (Əhməd ibn H.).

Sonda bunları qeyd edim ki, biz hər dəqiqə qiyamətə doğru yaxınlaşırıq. Ortaya cürbəcür fitnələr çıx-

ıb və həqiqətən halalı haramdan ayırmaq çox çətinləşib. Bir qisim insanları var-dövlət, bir qismini isə 
kasıbçılıq çaşqın hala gətirib. Qısacası insan bu gün həqiqətən halal və haramı unudaraq sadəcə qazanc 
əldə etməyi düşünür. Ona görə müsəlman olaraq hər birimiz, qazancımız az da olsa halalından olmasına 
diqqət göstərməliyik. Ailəmizə, övladlarımıza halal yedirməyə son dərəcə diqqət etməliyik. Allahın bizə 
halal olaraq vəd etdiyi ruzimizi öz əlimizlə harama çevirməməliyik. Quran və Peyğəmbərimiz kimi bizim 
iki önəmli ilham qaynağımız var. Biz bu iki qaynağa görə həyatımıza istiqamət verəriksə iki dünyamız da 
əhya olar. Ən əhəmiyyətlisi də axirət həyatımız qurtular. Hər müsəlmanın məqsədi halal qazanc olmalıdır. 
Başqalarının haqlarına riayət etmək, halal-harama diqqət etmək, məşru yollardan qazandığı malı da is-

raf etməmək, müsəlman olan hər kəsin ən əhəmiyyətli vəzifələrindəndir. Hz. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) bu 
hədisi-şərifləri əsla unudulmamalı, qazanc əldə edən hər kəsin qulağına sırğa olmalıdır: “Qiyamət günü 
insan malını haradan qazanıb, haraya xərcələdiyinin hesabını vermədən Allahın hüzurundan ayrıla bilməz”. 
(Tirmizi) “Heç kim əlinin əməyindən daha xeyirli bir şey yeməmişdir”.(Buxari) “Ailəsinin dolanışığını 
halalından qazanmaq üçün çalışan biri, Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir”. (Məsabihi)
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İki əsrdə Azərbaycan türklərinə qarşı etnik 
təmizləmənin əyani sübutu.

Əsrlər boyu soyqırım siyasəti total ideoloji tə-

cavüzlə, türk və azərbaycanlılara (müsəlmanlara) qarşı, 
milli-mənəvi dəyərlərə və vətənpərvərlik ruhu yüksək 
olan oğullarına qarşı terrorla müşayiət olunmuşdur.

 Bildiyimiz kimi son iki əsrdə Cənubi Qafqazda Azər-
baycanlı Türk müsəlmanlarına qarşı məqsədyönlü şəkildə 
həyata keçirilən soyqırımı siyasəti nəticəsində xalqımız 
xüsusilə müsəlman toplumu ağır məhrumiyyətlərə və 
məşəqqətlərə məruz qalmışdır. Belə ki, XIX əsrin əv-

vəllərində Çar Rusiyası (Azərbaycanın bölüşdürülməsinə 
dair 1813-cü il Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqa-

vilələrindən sonra) qədim Azərbaycan ərazisində müsəl-
man və türklərin yaşadığı ərazilərdə bufer zona yarat-
maq məqsədilə “Erməni dövləti” qurmaq planını həyata 
keçirməyə başlamışdır. Bu məqsədlə İran və Türkiyədən 
Azərbaycan ərazilərinə 300 mindən artıq erməni milləti 
köçürülmüşdür. Bu insanlar İrəvan, Naxçıvan, Dağlıq Qa-

rabağ, Zəngəzur, Mehri, Qafan, Ordubad, Gəncə və digər 
ərazilərdə yerləşdirilmişdir. Çar Rusiyanın hərbi-siya-

si dairələrinə söykənərək ermənilər indiki “Ermənistan” 
dövlətinin qurulması üçün siyasi partiyalar,  partiyaların 
ideyasını həyata keçirmək üçün hərbi birləşmələri yarat-
mağa başladılar. 1880-1890-cı illərdə yaradılan “Arme-

nikan” “Hınçaq” və “Daşnaqsütyun” partiyaları “Böyük 
Ermənistan” şüarı irəli sürüb, bu planın reallaşması üçün 
Anadolu türklərinə və Azərbaycan türklərinə qarşı nifrət 
və düşmənçilik təbliğatına başladılar. Hələ mən kiçik uşaq 
idim, Ağdamda yaşlı nənələr danışardılar ki, ermənilər 
1905-ci ildə, müsəlman qadınlarının belinə qaynar sam-

ovar bağlayıb və körpə uşaqları süngüdən keçirmişlər. 
Dağlıq Qarabağ ərazilərində həmin dövrü xarakterizə 
edən çoxlu bina və qala divarları var idi. Hiss olunurdu 
ki, həmin dağıdılmış kəndlərdə azəri türkləri yaşayırmış. 
Yaşayış məntəqələrindən heç bir əsər əlamət qalmama-

mışdır. 
1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə saat 

12-də erməni hərbi birləşmələri Xankəndində olan keçmiş 
SSRİ 366-cı motoatıcı polkunun ağır texnikası və şəxsi 
heyətinin köməkliyi sayəsində Xocalı şəhərinin dinc, 
əliyalın, silahsız sakinlərinə qarşı bəşəriyyətdə heç vaxt 
olmamış, əsl erməni dəsti-xətti ilə insanlığa qarşı misli 
görünməmiş vəhşilik törətdilər. Şəhər əhalisinin bir hissə-

si zorakılıqdan qaçıb canını qurtarmaq istəyərkən əvvəl-
cədən düzəldilmiş pusqularda qətlə yetirilmişdir. Həmin 
gün Xocalı alovlanırdı. Körpələrin səsi və insan iniltisi 
göylərə qalxırdı. Rusiyanın “Memorial” hüquq-müdafiə 
mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün ərzində Ağda-

ma Xocalıda qətlə yetirilmiş 200 azərbaycanlı müsəl-
manının meyiti gətirilmişdir. Onlarca meyitin üzərində 
dərisi soyulmuş, gözü çıxarılmış, başı kəsilmiş və ilaxır 
təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Eksperti-
za zamanı müəyyən edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə 
güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə qəlpə yaraları səbəb 
olmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, 70 nəfər küt alətlə qətlə 
yetirilmişdir.

Həmin hadisə vaxtı, hətta diri adamların baş dərisi-
nin soyulması faktı da hüquq müdafiəçiləri tərəfindən öz 
təsdiqini tapmışdır. İnsanlar amansızlıqla öldürülmüş, 
insanların başları kəsilmiş, gözləri çıxarılmış, burun və 
qulaqları kəsilmiş, hamilə qadınların qarınları deşik-deşik 
edilmişdir. Beləliklə Rusiyanın hərbi-siyasi dairələrinin 
himayədarlığı nəticəsində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-
na keçən gecə insanlığa qarşı edilən vəhşilik nəticəsində 
613 adam öldürülüb, 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70 nəfər 
yaşlı, 8 ailə isə tamamilə məhv edilmişdir. 25 uşaq hər iki 
valideynini itirmişdir. 130 uşaq isə həmin gecə bir valid-

eynlərindən məhrum olub. 
487 adam yaralanıb, onlardan 76-sı uşaq, 1275 nəfər 

insan erməni cəlladlarına əsir düşmüşdür. Azərbaycan iki 
hissəyə bölünəndən bizim məşəqqətlərimiz başlamış, iki 
əsr ərzində müsəlman azərbaycanlıların 2 mln. nəfəri er-
məni hərbi birləşmələri, quldur dəstələri tərəfindən qətlə 
yetirilmişdir.

RÖVŞƏN ƏHMƏDOV

          XOCALI 
                QƏTLİAMI
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DDinini yaxşı bilən bir Müsəlman, gözəl əxlaq 
sahibi, dürüst və çalışqan olar. Sözü, özünə 
uyğundur. İşlərində diqqətlidir. Çalışmaqdan, 

iş görməkdən zövq alar. Zamanın qiymətini yaxşı bilər və 
bunun üçün, hər işini zamanında edər. İşlərini sabaha bu-

raxmadığı kimi, sabah edəcəyi işləri belə bu gündən həll 
etməyə çalışar.

Allah təala, hər kəsə müəyyən bir ömür təqdir etmişdir. 
Bu ömürün nə vaxt bitəcəyi isə, kimsəyə bildirilməmişdir. 
İnsan, hər an ölümlə qarşı-qarşıya gələ bilər. 

İmamı Rəbbani həzrətləri, bir tələbəsinə xitabən 
buyurur ki:

“Bu gün, hər istədiyini asanca edə biləcək bir haldasan. 
Gəncliyin, səhhətin, gücün, qüvvətin, malın və rahatlığın 
bir yerdə olan çağdasan. Səadəti əbədiyyətə qovuşdura-

caq səbəblərə yapışmağı, faydalı işlər görməyi, nə üçün 
sabaha buraxırsan?

Vaxt, iti bir qılınc kimidir. Sabaha çıxacağımız 
müəyyən deyil. Mühüm işləri bu gün etməli, mühüm ol-
mayanları sabaha buraxmalıyıq. Ağılı olan belə edər.”

Abdüləhəd Sərhəndi həzrətləri buyurur ki:
“Yaxşı əməli sonraya buraxıb təxir edənlər həlak old-

ular. Sən deyərsən ki, sabah edərəm. Ya sabaha qovuşa 
bilməzsənsə?! Yaxud qovuşar da, bu imkan, səhhət, qüv-

vət və rahatlığı tapa bilməzsənsə?. O zaman çox peşman 
olarsan.”

Əhməd Zənci həzrətləri oğuluna nəsihət olaraq buyur-
du ki:

“Ey oğlum! Vaxtlarını dinin əmrlərinə uyğun gəlməklə 
qiymətləndir. Çox əhəmiyyətli olan vaxt sərmayəni qi-
ymətləndirməyə çalış. Çünki, keçən zaman bir daha 
geri gəlməz. Sabaha çıxıb çıxmayacağın isə müəyyən 
olmadığından sabahı gözləmək, sabah edərəm deməyin 
nəticəsi kədər və peşmanlığa gətirib çıxarar. O halda qə-

tiyyən əlində olan vaxtını boş şeylərlə, dünya və axirətə 
faydası olmayan, Allah təalanın razı olmadığı, bəyən-

mədiyi şeylər ilə məhv etmə.”
İmam Əbu Yusuf həzrətləri, Abbasi Xəlifələrindən Ha-

run Rəşidə yazdığı məktubda buyurdu ki:
“Bu günün işini sabaha buraxma, yoxsa işləri və 

haqqları məhv edərsən. İstəklər bitmədən əcəl gəlib çatar. 
Əcəl gəlib çatmadan saleh əməl işlə. Çünki ölüm gəlincə, 
əməl edilməz. Allah təalanın sənə lütf etdiyi bu vəzifədə 
bir saat belə qalsan belə haqqı yerinə yetir. Çünki axirət 
günündə idarəçilərin ən məsudu, vəzifəsini yaxşı ifa edən 

idarəçi olacaq.”
Peyğəmbər əfəndimiz, bir hədisi şəriflərində: (Müsəv-

viflər həlak oldu) buyurdular. Yəni, irəlidə tövbə edərəm 
deyənlər, tövbəni gecikdirənlər ziyan etdilər. Loğman 
Hakim həzrətləri, oğuluna nəsihət verərək; “Oğulum, 
tövbəni sabaha buraxma! Çünki, ölüm qəflətən gəlib tu-

tar” buyurmuşdur.
Vaxtı qənimət bilmək lazımdır. Bu dünyada, insana 

bitməyən bir ömür verilməmişdir. İnsan üçün müəyyən 
bir ömür vardır. Bu ömür də hər kəsə nəsib olmaz. Saba-

ha qovuşacağımızı kim qəti olaraq söyləyə bilər. O halda 
həyat, içində olduğumuzu xatırlayaq.

Süfyanı Sevri həzrətləri, özündən nəsihət istəyən bir 
kimsəyə; “Ölüm hər an gələ bilər. Sabaha qədər yaşaya 
biləcəyini zənn edən bir kimsə ölüm üçün hazırlıqlı deyil. 
Allah təalaya edilən ibadətlər, ölümü xatırlamağa işarədir. 
Günah və qüsur olan işlər də, ölümü unutmuş olmanın 
əlamətidir” buyurmuşdur.

Əbdüləziz Dirini həzrətləri, bir söhbətində buyurdu ki:
“İnsanın ömürü, həmişə sonra edəcəyəm, ilə keçər. 

İnsanların xahişdən başqa sərmayələri yoxdur. Sonra 
edərəm deyənin düşüncəsi, sonraya asılıb yellənmək kimi 
olmayacaq düşüncələrdir. İnsanların günləri çox tez keçər. 
Ömürlər, səfərdən başqa bir şey deyil.”

Avn bin Abdullah həzrətləri, nəfsinə xitab olaraq; “Ey 
nəfsim, heç əməlin olmayan işdən axirətdə rahata qovuş-

maq istəyərsən. Uzun uzun arzu və istəklərin arxasına 
düşüb, tövbəni davamlı sonraya atıb, gecikdirirsən, sənə 
təəssüflər olsun” buyurmuşdur.

Çələbi Cəmaləddin əfəndi, evində səhər axşam qon-

aqlara, qonşularına, kasıb, yetim və dullara davamlı 
yemək hazırlayardı. Yola salar, yemək və minik təmin 
edərdi. Gəzdiyi yerlərdə, möhtaclara imkanları özündən 
bir şeylər verərək, onları sevindirərdi. Xeyir, hasənat və 
yaxşılıq etməkdə tələsərdi. Səbəbi soruşulduğunda; “Xe-

yirdə tələsmək lazımdır. Təxir və sonraya buraxmaqda, 
tez keçən ömürə güvənmək və xəsislik qorxusu vardır” 
buyurardı.

Nəticə etibarı ilə sadiq olmanın əlamətlərini izah 
edərkən, bunlardan birinin də; “Nəfsin istəklərini etməmə-

si, mühüm işləri dərhal edib, mühüm olmayanları sonraya 
buraxmasıdır. Bir qulun lazımsız boş işlərlə məşğul olaraq 
axirəti, dünyaya seçməsidir”

S O N R A E D Ə R Ə M S O N R A E D Ə R Ə M 
D E Y İ B  T Ə X İ R Ə  S A L M A QD E Y İ B  T Ə X İ R Ə  S A L M A Q

“Ey oğlum! Vaxtlarını dinin əmrlərinə uyğun gəlməklə qiymətləndir. Çox əhəmiyyətli olan 
vaxt sərmayəni qiymətləndirməyə çalış. Çünki, keçən zaman bir daha geri gəlməz. Sabaha 
çıxıb çıxmayacağın isə müəyyən olmadığından sabahı gözləmək, sabah edərəm deməyin 

nəticəsi kədər və peşmanlığa gətirib çıxarar.

Elsevər Əhmədov
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EEşitdik və (bu çağırışa hələki hazır dey-

iləm, mənə ağıl vermə, sən mənə darğa 
deyilsən, 70 yaşından sonra başlayaram, 

beynimə yerləşmir, ata babalarımızın adəti üzrə 
gedirəm, get işinlə məşğul ol, - deyə sayğısızca qa-

rşılıq verməyərək) itaət etdik.
Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:
Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə 

(Qurana) inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. 
(Onların) hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitab-

larına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirərək 
dedilər: “Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq 
qoymuruq. (Allahın hökmlərini) eşitdik (anladıq) və 
itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin 
dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!” (əl-Bəqərə, 
285)

Aləmlərin Rəbbi olan Uca Allaha şükürlər və 
həmd-sənalar, Onun Haqq Rəsulu Hz.Məhəmmədə 
salətu-salam olsun!

Uca kitabımız Qurani-Kərimi anlama istiqa-

mətində var qüvvəsi ilə çalışan bir insanın bu 
mötəbər təşəbbüslərində müvəffəqiyyət qazanması, 
Peyğəmbərlərin qulluq həyatı ilə bağlı məqam-

ları qavrama dərəcəsindən çox asılıdır. “Eşitdik və 
itaət etdik”-deyə bilinən ayənin tərkibində peyğəm-

bərlərə iman gətirmə istəyinin Rəbbimiz tərəfindən 
xüsusilə vurğulanaraq bütün insanlığa bildirilməsi, 
onların müstəsna qulluq təcrübəsi ilə faydalanma 

baxımından xüsusi önəm kəsb etməkdədir. Xülasə, 
kainatın uca kitabını mənimsəmək üçün onu gətirən 
peyğəmbəri tanımaq, onun gətirdiklərinə qulaq ver-
mək, gözlə nəzər yetirmək, ağılla dəyərləndirmək, 
qəlb ilə də qəbul etmək zəruridir. İbn Abbasın (r.a) 
bildirdiyinə görə təbliğ dövründə  və onu aşan 
zaman kəsiyində iman və itaət əhlinə aid edilən ən 
seçkin xüsusiyyətlərlə, məsələn: təslimiyyət, iman, 
boyun əymə, səbir, könüldən bağlanma, sədəqə ver-
mə, iffətini qoruma və sadalanması uzun çəkəcək 
digər fəzilətli əməllərə bağlanma dərəcəsi ilə im-

tahan edilən və bunları haqqı ilə yerinə yetirən Hz. 
İbrahim əleyhissalamdan başqa birisi mövcud dey-

ildi. (Təbəri 1/278) Deməli,“eşitdik və itaət etdik” 
əmri-ilahisini yaşamaq üçün Peyğəmbərlərin qulluq 
həyatını öz gündəlik məşğuliyyətimizin önünə çıx-

artmalıyıq. Müstəsna itaət həyatı ilə meydanlarda 
rəqib tanımayan həmin peyğəmbərlər tərəfindən 
müjdələnən son peyğəmbər Hz.Məhəmmədə tabe 
olma bəxtəvərliyi dünyəvi meyarlarla ölçülməsi 
mümkünsüz olan  bir qurtuluş sərmayəsidir. Aşağıda 
izləyəcəyiniz hadisə, ilahi bəyanı eşidən, lakin itaət 
etmə baxımından tərəddüdü olanların gözlərini aça-

caq mükəmməl bir ibrət səhnəsidir:
Mədinə şəhərində Mühayrik ismində elm, fəzilət 

və sərvət sahibi olan bir yəhudi yaşayırdı. O, Rə-

sulullahın səmavi kitablarda müjdələnən axır zaman 
peyğəmbəri olduğuna inanmış bir bəxtəvər idi. Lakin 
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birdən-birə öz dindaşlarından ayrılıb müsəlman 
olduğunu hələ açıqlamamışdı. Uhud hərbi başlayan 
günlərdə  Hz. Muhayrik artıq dayana bilmədi və 
yəhudi başbilənlərinin yanına gedib bunları söylədi: 
“Səmavi kitablara görə bu gün cihada çıxan şərəf-
li zatın axır zaman nəbisi olduğuna şübhə yoxdur. 
Ona yardım etmək üzərimizə fərzdir!” Eşitdiklərinə 
rəğmən itaətə qalxmayanlar bunu söylədilər: “Bu 
gün şənbə günüdür. Bu gündəki (yəhudilərə xas) qa-

dağa səbəbi ilə biz bir işin qulpundan tuta bilmərik. 
Heç bu gün müharibəyə getmək olar?” Onların yer-
siz etirazı qarşısında Hz. Muhayrik: “O zatın (Rə-

sulullahın) dini şənbə adətinin hökmünü qaldırdı. 
Qalxın gedək və o şərəfli nəbiyə yardım edək”- desə 
də onu dinləmədilər. O isə dayanmadı, qılıncını 
yanına aldı və qohumlarından birinə: “Əgər Uhud-

da bu gün öldürülsəm bütün mallarım Hz. Məhəm-

mədindir (s.ə.s). O mallarım haqqında Allahın (c.c) 
şəxsinə bildirdiyi şəkildə dilədiyini etmə hüququna 
sahibdir”,- söyləyərək vəsiyyət etdi, sonra müsəl-
man olduğunu elan edərək Uhuda, Peyğəmbərimiz-

in hüzuruna gəldi:“Ya Rəsulallah! Əgər mən şəhid 
olsam bütün mallarımı cihad işlərinə sərf et, -deyə 
bir daha vəsiyyət etdi. Bundan sonra mərd-mərdanə 
döyüşə atılaraq şəhidlik zirvəsini və cənnət nemətini 
qazandı. Onun haqqında Rəsulu Əkrəm:-”Muhayrik 
İsrail oğullarının ən xeyirlisidir”,-buyurdu. Ondan 
qalan yeddi xurma bağçasını təslim alaraq vəqf etdi. 
Peyğəmbərimizin Mədinədəki vəqfləri (xeyriyyə 
müəssisələri) ümumiyyətlə Hz. Muhayrikin mal-
larındandır. Allah (c.c) ondan razı olsun.

Beləliklə, eşitdiyi ilahi hökmlərə qarşı səmimi 
itaəti sadə bir yəhudini millətinin ən xeyirlisinə çe-

virdi.
Eşitdik və itaət etdik sənətini qəlblərinə yazan 

səhabə nəslinin bu istiqamətdəki qətiyyətli addımları 
nəfslərdəki  itaətsizlik zəncirlərini qıracaq ölçüdə 
möhtəşəm idi. Rəsulullahın əshabından olan Abbas 
bin Ubadə həzrətlərinin kükrəmiş bir aslan kimi 
Mədinə əhlini Hz.Məhəmməd əleyhissalama sözsüz 
itaətə çağırması bunun ən bariz misalıdır:

-Ey Həzrəclilər! (Mədinədə məskunlaşan qəbilə) 

Rəsulullahı nə üçün qəbul etdiyinizi bilirsinizmi? 
Onlar “bəli”cavabını verdilər. Hz. Ubadə sözlərinə 
davam etdi: -Siz onu həm sülh, həm də savaş zaman-

ları üçün qəbul edib ona tabe olursunuz. Əgər mal-
larınıza bir zərər gələrsə, əqrəba və yaxınlarınız həlak 
olarsa, Peyğəmbərimizi yardımsız buraxacaqsınızsa, 
bunu indidən edin. Vallahi əgər belə bir şeyi etmiş 
olsanız, dünyada və axirətdə həlak olarsınız! Əgər 
dəvət etdiyi şeydən mallarınızın zay olması və yaxın 
əqrəbalarınızın öldürülməsinə rəğmən Rəsulullaha 
bağlı qalacaqsınızsa,ondan yapışın  və itaət edin. 
Vallahi, bu, dünyanız və axirətiniz üçün daha xey-

irlidir...
Haqqı bərqərar etmə yolunda canlarını, mallarını 

fəda edərək Rəbbani əmrlərə sarılan igidlərin tərifi-

ni verən Hz.Mövlanə ətraflarında olan hər şeyin bu 
qəhrəmanlara heyrət duymasını necə də gözəl ifadə 
etmişdir:

“Ərlər meydanda dolanar və qanları içində rəqs 
edərlər. Haqqı bərqərar etmə yolunda nöqsanların-

dan ayrılan və varlıqlarından sıyrılan bu ərlərin 
rəqsləri necə də diqqətəlayiqdir. Haqq savaşına baş 
vuran bu itaət əsgərlərinin coşqunluğu qarşısında 
dənizlər köpüklənər. Sən görməzsən, amma onların 
qeyrətindən yarpaqlar belə budaqların üstündə əl 
çalar. Budaqların əl çalmasını da görmürsən, elə 
deyilmi? Eşitmək üçün bu müdhiş çırpıntıları anlay-

acaq can qulağı gərək, bədən qulağı deyil...”

Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:
Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil 

edilənə (Qurana) inanmış və möminlər də 
iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, 
Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) 
peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: 
“Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq 
qoymuruq. (Allahın hökmlərini) eşitdik 
(anladıq) və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, 
bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına 
(hüzuruna) qayıdacağıq!” (əl-Bəqərə, 285)
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Namaz nə üçün qılınır? Namazın bizim 
ruh aləmimizə necə bir təsiri v a r ? 
Namaz qıldıqdan sonra bizim 

həyatımızda nə kimi dəyişikliklər olur? 
Namaz qılarkən edilən hərəkətlər müşa-

hidə psixologiyası baxımından hansı 
mənaları kəsb edir?  Bu kimi su-

allara bəzi insanlarda namaz qıl-
mağa başladığı ilk günlərdən, 
bəzilərində isə bu ibadətin 
adət halına çevrilməsindən 
sonra rast gəlinir.

İlk olaraq onu qeyd edək 
ki, modern dünyada insan-

ların ən çox qarşılaşdığı 
problemlər stress, depressi-
ya və həyəcandır. Bunlarla 
birlikdə yaşadığımız dövr 
qayğı dövrüdür. Hər kəsin 
beynində həll etməli olduğu 
bir problemi və öhdəsindən 
gəlməli olduğu bir işi var. İn-

san hər  zaman öz üzərindəki 
yükü başqa birisinə yüklədiyi 
zaman rahatlayacağını zənn edir. 
Ancaq bu hər zaman belə olmaya bilər.  
Biz öz işlərimizi başqalarına həvalə etsək 
də yenə də üzərimizdə psixoloji ağırlıq hiss edir-
ik. Bunun üçün antidepressant dərmanlar köməy-

imizə çatsa da bu, problemin tamamilə həlli demək 
deyil.  Bunun kimi problemlərdən canımızı qurtar-
maq üçün daha təbii, daha zərərsiz vasitələr bizim 

köməyimizə çata bilər.
Bugünkü dünyanın insanı etdiyi 
və edəcəyi hər bir işə praqmatik(-

faydaçılıq) nöqteyi-nəzərindən 
yanaşır. Ona görə etdiyi iş onu 

gedəcəyi hədəfə aparırsa fay-

dalı, yox, hədəfə aparmayıb 
yerində sayırsa faydasızdır. 
Buna din də daxildir. Hal-
buki din heç bir şəkildə 
özünü belə təqdim etmir. 
Din əslində idarəedici 
bir mərkəzdir; yəni insan 
özünü dinə görə forma-

laşdırır; etdiklərinin yax-

şı ya da pis, doğru ya da 
səhv olduğunu dinə görə 

təyin edir. Müasir insana 
görə həyatın mərkəzində özü 

var. Onun  xaricindəki hər şey 
isə işinə yaradığı nisbətdə qi-

ymətlidir.
 İslam tarixinə də nəzər yetirdiy-

imiz zaman görürük ki, namaz ibadəti ilk 
əmr edilən ibadətlərdəndir. Belə demək müm-

kündürsə, namaz həm fərdin birbaşa özünə, həm 

NAMAZ NAMAZ 
PSİXOLOGİYASIPSİXOLOGİYASI
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də cəmiyyətdəki insanların davranışlarının müs-

bət mənada formalaşmasına kömək edir. Namaz 
ibadətinin insanların daxili aləmində yaratdığı 
“Yaradanla ünsiyyət psixologiyası” onlarda yalnı-
zlıq şüurunun yox olmasına səbəb olur. Eyni za-

manda insan mənəvi həyatında daha dərin hissləri 
yaşadığını və gözlə görünməyən ilahi bir əlaqənin 
içərisində olduğunu düşünür. Namaz qılan insanda 
özünüdərketmə prosesi daha sürətli baş verir. Qeyd 
etdiklərimiz edilən ibadətlər kortəbii şəkildə deyil, 
mahiyyətini dərk edərək icra edildiyi zaman baş 
verir. 

Namaz insanla Yaradan arasında vasitəsiz 
əlaqənin yarandığı bir ibadətdir. Gündə beş dəfə 
icra edilən bu ibadət  insanın daxili aləminin sa-

flaşdırılması baxımından əvəzsiz dəyərə sahibdir. 
Namaz əsnasında Yaradanla qul arasında baş verən 
yaxınlıq, insanın namazdan sonrakı həyatında da 
çox önəmli yerə sahibdir. Çünki namaz qılan insan 
hər zaman Allah tərəfindən nəzarət edildiyini və 
namazdakı qədər yaxın olduğunu düşünərək etdiyi 
əməllərə yön verməyə çalışır.

Bu həqiqəti Allah-Təala Qurani-Kərimdə bu 
şəkildə ifadə edir:“Kitabdan sənə vəhy olunanları 
oxuyub namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və 
yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə 
ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi 
bilir”. (əl-Ənkəbut, 29/45)

Bütün dünyəvi problemlərini kənara qoyaraq 

namaza yaxınlaşan insan,nəfsinin tələb etdiklərinə 
deyil ruhunun ehtiyac duyduğu mənəvi rahatlığa 
nail olur. Namaz vasitəsilə insan Yaradana təvək-

kül düşüncəsini formalaşdırır. Qarşılaşdığı bütün 
problemlərin qarşısına beynindəki təvəkkül ruhu 
ilə çıxaraq depressiya, həyəcan və qorxulardan 
uzaqlaşmağı daha rahat bacarır.

Namaz sadəcə bədənlə edilən fiziki bir ibadət 
deyil, eyni zamanda bədəndəki psixoloji prob-

lemlərin aradan qaldırılması üçün bir vasitədir.  
Yaradılış etibarı ilə insanda özündən güclü və ya 
nüfuzlu insanlara təzim etmə patologiyası vardır.  
Bunu insanlar işlədikləri yerdə müdirlərinə qarşı, 
oxuduqları məktəbdə müəllimlərinə və ya cəmi-
yyətdəki özlərindən üstün bütün insanlara qarşı 
sərgiləyə bilərlər. Namazla sadəcə Yaradana qarşı 
təzimi öyrənən insan isə insanlar arasında öz dəyəri-
ni daha yaxşı dərk edir və öz mövqeyini qoruyur.

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, insanı yara-

dan Allah-Təala insanı insandan daha yaxşı bildiyi 
üçün ona ibadətləri də onun ruh səviyyəsinə görə 
əmr etmişdir.  Fərz qılınan ibadətlərin hər biri insan 
psixologiyasının mexanizminə uyğun olaraq təyin 
edilmiş və mahiyyəti anlaşılaraq  yerinə yetirildiyi 
təqdirdə insan həyatını daha maraqlı və daha mənalı 
etmə gücünə sahibdir.

Namaz insanla Yaradan arasında vasitə-
siz əlaqənin yarandığı bir ibadətdir. Gündə 
beş dəfə icra edilən bu ibadət  insanın daxili 
aləminin saflaşdırılması baxımından əvəz-
siz dəyərə sahibdir. Namaz əsnasında Yara-
danla qul arasında baş verən yaxınlıq, in-
sanın namazdan sonrakı həyatında da çox 
önəmli yerə sahibdir. Çünki namaz qılan 
insan hər zaman Allah tərəfindən nəzarət 
edildiyini və namazdakı qədər yaxın old-
uğunu düşünərək etdiyi əməllərə yön ver-
məyə çalışır.
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RAHİM HƏSƏNOV

Təkəbbürdən bəhs etmədən əvvəl bu sözün 
lüğət mənası ilə tanış olmaq mövzunun 
daha yaxşı anlaşılması üçün faydalı olar. 

Kibir göstərmək - kibirlənmək, özünü başqası-
na qarşı üstün görmək, inad edib haqqı qəbul et-
məməkdir.Təkəbbür ərəbcə bir sözdür və “kə-bə-
ra” kökündən gəlməkdədir. Bu kök “kə-bi-ra” və 
ya“kə-bu-ra” olaraq da oxunur. Təkəbbür, bu kök-

dən törəyən “təkəbbərə” felinin məsdəridir.Təkəb-

bürün ziddi, təvazödür. O da, böyüklənməmək, 
alçaq könüllü və sadə olmaq deməkdir. Təkəb-

bür, “istikbar” ilə eyni mənanı ifadə edir. Quranın 
müxtəlif yerlərində Uca Allah təkəbbürü qınamış, 
özlərini başqalarından üstün qəbul edib, başqasını 
xor və alçaq görən kəsləri tənqid etmiş və bu cür 
davranışların doğru olmadığını bildirmişdir:

“Yer üzündə təkəbbürlü olanları (haqsız yerə 
lovğalananları) ayələrimi anlamaqdan uzaqlaşdıra-

cağam. Onlar, bütün möcüzələri görsələr, yenə də 
iman etməzlər. Doğru yolu görsələr, onu yol tut-
mazlar (o yola girməzlər). Lakin azğınlıq yolunu 
görsələr, dərhal onu yol seçərlər. Bunun səbəbi 
onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan 
qafil olmalarıdır”.(əl-Əraf 146).

İnsan ağlının acizliyini Rəbbinə qarşı hər an 
izhar etmək (göstərmək) məcburiyyətindədir. 
Bunun üçün hər an, hər yerdə acizliyini göstərmə-

si, təvazö etməsi lazımdır.Təkəbbür Allahın (c.c) 
bir sifətidir və təkəbbür etmək haram sayılmışdır. 
Kibir və kibriya sifəti, yalnız ona məxsusdur. Hər 
bir Adəm övladı nəfsini nə qədər alçaldarsa, Allah 
qatında dəyəri o qədər artar. Adəm övladı gördüyü 
heç bir işdə təkəbbür sahibi olmamalıdır. Allah 
(c.c);’’Təkəbbür edənləri sevmədiyini, təvazö 

edənləri sevdiyini” buyurmuşdur. Aciz olan və 
əlindən heç bir şey gəlməyən zavallı insana bun-

lardan hansını etmək yaraşar? Ağıl cəhətdən prob-

lemi olmayan, sağlam düşüncə tərzinə sahib olan, 
özünü və Rəbbini dərk edib tanıyan bir şəxs heç 
təkəbbür edə bilərmi? Təkəbbür sahibi olan bir kəs 
heç bir qəlbidə ələ ala bilməz. Hər bir işə başladıq-

da təkəbbürdən uzaq olaraq, sırf Allah rizası ilə 
başlamaq lazımdır. Müsəlmana düşən vəzifələrdən 
biri də elmə yiyələndikdə və ya onu başqa birinə 
öyrətdikdə təkəbbürdən qurtulmaqdır ki, yalnız bu 
zaman xeyirli bir fərd olar. Eynilə bu xüsusda Rə-

sulullah (s.ə.s) buyurmuşdur:” İnsanlar iki dəstədir: 
Alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xey-

ir yoxdur”. Müəllim və tələbə saf niyyətlə, Allah 
rizası üçün elmin sirlərinə yiyələnərkən onu əməli 
olaraq həyata keçirməklə yanaşı təkəbbür hissinin 
onlara nüfuz etməsinə də yol verməməlidir. İnsan 
daim kamala çatmaq arzusunda olan bir varlıq old-

uğu üçün əldə etdiyi hər bir şeydən, o cümlədən 
elm və təhsildən xüsusi zövq alır və əldə etdiy-

indən mümkün qədər daha artığına nail olmaq 
istəyir. Lakin diqqət etmək lazımdır ki, bütün bun-

lar həqiqi kamala çatmaq üçün sözün əsl mənasın-

da bir vasitədir. Həqiqi kamala çatmaq isə Allaha 
yaxınlaşmaq deməkdir. Bunun üçün də elm və 
təhsil, əxlaq və mənəvi dəyərlərə yiyələnmək Al-
lah rizası üçün olmalıdır. Rasulullah (s.ə.s) buyur-
muşdur:“Elm arxasınca getmək hər bir müsəlmana 
vacibdir. Agah olun! Allah elm ardınca gedənləri 
sevir”. Lakin bu hiss bizi böyük bir təhlükə ilə 
üzləşdirir. Yəni kamala çatmaq hissi bizi o qədər 
özünə cəlb edir ki, üzərimizə düşən vəzifəni kənara 
qoyub tədricən qarşımıza qoyduğumuz məqsəd-

ELMƏ YİYƏLƏNƏRKƏN
 TƏKƏBBÜRLÜ OLMAQ

Bugünkü dünyanın insanı etdiyi və edəcəyi hər bir işə praqmatik(faydaçılıq) nöqteyi-
nəzərindən yanaşır. Ona görə etdiyi iş onu gedəcəyi hədəfə aparırsa faydalı, yox, hədəfə 
aparmayıb yerində sayırsa faydasızdır. Buna din də daxildir. Halbuki din heç bir şəkildə 

özünü belə təqdim etmir. Din əslində idarəedici bir mərkəzdir; yəni insan özünü dinə görə 
formalaşdırır; etdiklərinin yaxşı ya da pis, doğru ya da səhv olduğunu dinə görə təyin 

edir. Müasir insana görə həyatın mərkəzində özü var. Onun  xaricindəki hər şey isə işinə 
yaradığı nisbətdə qiymətlidir.
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dən uzaqlaşırıq. İslam əxlaqı elmində insanı Allahdan 
uzaqlaşdıran və onun razılığını qazanmaq əvəzinə nəfsini 
cəlb edən şeylərə hicab (maneə) deyilir. Elm və bir çox 
elmi məşğuliyyətlər insanı özünə cəlb edərək bu müqəd-

dəs hədəfə çatmağa daha çox maneçilik törədir. Bunun isə 
əsas iki səbəbi vardır:

1. Elm insanın qüdrət və bacarığını artırır və ona varlıq 
aləminə hakim olan həqiqətdən agah olmağa köməklik 
edərək onu öz ixtiyarına keçirməyə imkan verir.

2. Elm mənəvi təkamüldə hər bir şeydən daha təsirlidir. 
Bu səbəbdən də elmə yiyələnən şəxslər daha ilk addım-

larda elmin dərinliklərinə yol tapdıqlarını güman edərək 
özlərində qürur hissi keçirirlər.

Diqqət yetirilməsi zəruri olan məsələlərdən biri də bun-

dan ibarətdir ki, bütün elmlərə yiyələnməkdə ən başlıca 
məqsəd: yaradılış aləmini, bunun əsasında da Allahı tanı-
maq olmalıdır.Yalnız bundan sonra insan öz nəfsini pak-

laşdırıb ilahi hədəfə nail ola bilər. Belə ki, elm və təhsildə 
məqsədimiz qürur və təkəbbür olarsa və yiyələndiyimiz 
elmlə Allahın qarşısında təvazökarlıq etmiriksə bu nəin-

ki bizi kamal və səadətə çatdırmayacaq, əksinə bütün in-

sani dəyərlərdən məhrum edəcəkdir. Bunun üçündə elm 
sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər yiyələndikləri elm-

dən kamal və səadətə çatmaq üçün bir vasitə kimi istifadə 
etməlidirlər. Bununla yanaşı mənəvi saflığada diqqət ye-

tirilməli, elm və mənəviyyat arasında sıx əlaqə yaradıl-
malıdır. Təkəbbürün isə kimlərə xas bir xüsusiyyət old-

uğu Qurani-Kərimdə açıqca vurğulanmışdır:          
“Sizin tanrınız tək olan İlahdır. Axirətə inanmayanların 

qəlbi (haqqı) inkar edir. Özləri də təkəbbürlüdürlər. Şübhə 
yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkara 
çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən, O, təkəbbürlü olanları 
sevmir”. (Ən-Nəhl, 16/22, 23).

Namaz sadəcə bədənlə edilən fiziki bir 
ibadət deyil, eyni zamanda bədəndəki psixo-
loji problemlərin aradan qaldırılması üçün 

bir vasitədir.  Yaradılış etibarı ilə insan-
da özündən güclü və ya nüfuzlu insanlara 
təzim etmə patologiyası vardır.  Bunu in-
sanlar işlədikləri yerdə müdirlərinə qarşı, 
oxuduqları məktəbdə müəllimlərinə və ya 

cəmiyyətdəki özlərindən üstün bütün insan-
lara qarşı sərgiləyə bilərlər. Namazla sadəcə 
Yaradana qarşı təzimi öyrənən insan isə in-
sanlar arasında öz dəyərini daha yaxşı dərk 

edir və öz mövqeyini qoruyur.
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ANAR QURBANOV

Maşın alış-verişində barter üsulu ilə, 
maşınları başa-baş və ya üstündə bir 
miqdar pul verərək dəyişmək faizə 

girərmi?
Cavab: Bu sualın cavabını vermək üçün İslam 

dinindəki riba, yəni faiz anlayışını və bununla bağlı 
qadağaları izah etmək lazımdır. Fiqh terminologi-
yasında faiz “pul və standart (misli) malların bir-biri 
ilə dəyişdirilməsində tərəflərdən biri üçün şərt qoşu-

lan əvəzsiz əlavə”ni ifadə edir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 
faizin cərəyan etdiyi malları müxtəlif hədislərində 
bir-bir sadalamışdır. Ancaq sözügedən mallardakı 
faizin illətində, yəni səbəbində ixtilaf edilmişdir:

İslam hüquqşünasları faizin cərəyan etdiyi mal-
ların başında gələn qızıl və gümüşdəki faizin illəti 
ilə bağlı fərqli rəylər irəli sürmüşlər: birinci rəyə 
görə, qızıl və gümüşdə faizin illəti növün eyni ol-
ması və çəki ilə ölçülə bilən olmasıdır. Bu rəyi Hənə-

fi, Hənbəli, Cəfəri və Zeydi alimlər mənimsəmişlər. 
Onlara görə, qızılın qızılla və ya gümüşün gümüşlə 
mübadiləsində hər hansı artıqlığa yol verilmə-

si qəbuledilməzdir və tam faizdir. Ona görə də, 
bunlar bir-biri ilə mübadilə edilərkən eyni çəkidə 
mübadilə edilməlidir. Ancaq növlər fərqli olarsa, 
məsələn, qızılla gümüş mübadilə edilərsə, nağd ol-
maq şərtilə bərabər olmayan miqdarda mübadilə 
edilməsi caizdir. İkinci rəyə görə, qızıl və gümüşdə 
faizin illəti onun pul olmaq xüsusiyyətindən irəli 
gəlir. Şafei məzhəbində mənimsənən bu rəy Maliki 
məzhəbində də əsas qəbul edilən rəydir. Yəni, digər 
pullarla müqayisədə pul deyiləndə ağla yalnız qızıl 
və gümüşün gəlməsi, məhz onun pul olma xüsusi-
yyətindən irəli gəlir.

Hədisdə qeyd edilən buğda, arpa, xurma və duzda 
faizin illəti məsələsinə gəlincə, hənəfilərə görə, növ 
ilə miqdar əsas alınaraq, bu dörd malda da faizin illə-

ti növ bərabərliyi ilə yanaşı, çəkilə bilən olmalarıdır. 
Bu mallara qiyas edilərək qarğıdalı, düyü, mərci 
kimi dənli bitkilərlə yanaşı, qida məhsulu olmasa 
belə əhəng, xına kimi çəki ilə ölçülən mallarda da 
faiz cərəyan edir. Bu hökm qızıl və gümüşdən başqa 

çəkilə bilən mallarda da etibarlıdır. Belə ki, dəmir, 
mis, qurğuşun kimi metallarda, qiymətli daşlarda, 
ət, balıq, yağ, şəkər və bəzi meyvələrdə də qeyd 
edilən şərtlər çərçivəsində faiz cərəyan edir. Çəki-
yə tabe olan malların öz aralarındakı nağd mübadi-
lələrdə onlardan birindəki artıqlıq “ribəl-fəzl/əlavə-

lik faizi”nin meydana gəlməsinə səbəb olur. Bundan 
əlavə, növlər istər eyni, istərsə də fərqli olsun, əgər 
bunlardan biri nisyə olarsa, “ribən-nəsiə/nisyə faizi” 
meydana gələr. Bunun bir istisnası vardır ki, o da 
əgər nisyə mübadilədə əvəzlərdən biri pul (qızıl) 
olarsa, belə olan təqdirdə faiz meydana gəlmir. Belə 
ki, çəkilən ilə ölçülən bir mal pul müqabilində nisyə 
satıla bilər. Çəkiyə tabe olmayan, məsələn, metrə 
ilə ölçülən və ya sayla mübadilə edilən mallarda isə 
artıqlıq faizi yox, nisyə faizi cərəyan edir.

Odur ki, Hənəfi hüquqşünaslarına görə, faizin 
illəti növ bərabərliyi və malların çəki ilə ölçülən 
mallardan olmasındadır. Yəni, çəkilən hər bir şeydə 
həm artıqlıq, həm də nisyə faizi; uzunluq ölçüsü və 
sayla satılan mallarda isə yalnız nisyə faizi meydana 
gəlir. Bu dörd mal ilə bağlı faizin illəti məsələsində 
hənbəlilər, cəfərilər və zeydilər də hənəfilərlə eyni 
fikirdədirlər.

Yuxarıda qeyd edilən məlumatlar işığında belə 
bir nəticəyə gəlmək mümkündür: Hənəfi məzhəbinə 

SUAL CAVAB

yanvar- fevral 2016



ugurjurnali@mail.ru 39 UĞUR

görə, maşın standart olmayan (qiyəmi) mal olduğu 
üçün burada əlavəlik faizindən söhbət gedə bilməz. 
Yəni, barter üsulunda üstündə əlavə pul verilsə də 
burada əlavəlik faizi, yəni ribəl-fəzl məsələsi yoxdur. 
Ancaq bu kimi mallarda nisyə faizi, yəni ribən-nəsiə 
meydana gəlməsin deyə barter əməliyyatı nağd ol-
malı, nisyə olmamalıdır.

Xeyli miqdar borc almışdım, o borcu olduğu qədəri 
ilə geri qaytardım. Mənə çox xeyri dəydi və sevindi-
yimdən ona öz pulundan əlavə bir hədiyyə vermək 
istəyirəm. Bu hədiyyə faiz sayılarmı?

Cavab:Əgər alınmış borc müqabilində əvvəl-
cədən artıqlaması ilə qaytarmaqla bağlı hər hansı 
şərt qoşulmayıbsa, yaxud borc alan şəxs bu kimi şərt 
irəli sürməyibsə, yaxşılıq olsun deyə könüllü olaraq 
müəyyən qədər əlavə pul vermək və ya hədiyyələr 
vermək faiz sayılmır. Belə olan halda, borclunun borc 
aldığı maldan qiymət baxımından daha dəyərlisini 
və ya miqdar baxımından daha çoxunu geri qaytar-
ması caizdir. Çünki Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.): “Sizin 
ən xeyirliniz borcu qaytarmaq baxımından ən yaxşı 
olanınızdır”,(Buxari, Vəkalət, 6; Müslim, Müsaqat, 
120) – buyuraraq, həm borcu vaxtında ödəməyə təşviq 
etmiş, həm də borclunun borcunu qaytararkən borc 
verənə könüllü olaraq əlavə bir şey verilməsinin gözəl 

bir davranış olduğuna işarə etmişdir. Lakin əvvəl-
cədən şərt qoşularsa, yaxud müəyyən hərəkətlərdən, 
davranışlardan bu kimi şərtlə verildiyi məlum olarsa 
və sırf bu məqsədlə borc verildiyi təqdirdə borcdan 
əlavə verilən məbləğ faiz sayılır.

Qadın ərindən icazəsiz oruc tutarsa o orucu 
məqbuldurmu, qəza etməyə ehtiyac varmı?

Cavab: Əvvəlcə qeyd edək ki, bir müsəlmanın fərz 
olan Ramazan orucunu tutmaq üçün heç kəsdən icazə 
almaq məcburiyyəti yoxdur. İcazə alma məsələsi nafilə 
oruclara aiddir və burada nəzərdə tutulan icazə ibadə-

tin məqbul olmaması mənasında deyil, sadəcə olaraq 
birgə yaşayan cütlərin bir-birinə olan hörmətləri və 
bir-birindən xəbərsiz iş görməmələri mənasındadır.
Yəni icazənin əxlaqi baxımdan alınması tövsiyə 
edilmişdir. Yoxsa, icazə alınmadığı təqdirdə, nafilə 
oruc ibadətinin etibarsız olması mənasında deyildir. 
Bu zərif hərəkət istər qadın, istərsə də kişi üçün, hər 
iki tərəfə aid olan bir məsuliyyətdir.

İslam hüquqşünasları faizin cərəyan 
etdiyi malların başında gələn qızıl və 
gümüşdəki faizin illəti ilə bağlı fərqli rəylər 
irəli sürmüşlər: birinci rəyə görə, qızıl və 
gümüşdə faizin illəti növün eyni olması 
və çəki ilə ölçülə bilən olmasıdır. Bu rəyi 
Hənəfi, Hənbəli, Cəfəri və Zeydi alimlər 
mənimsəmişlər. Onlara görə, qızılın qızıl-
la və ya gümüşün gümüşlə mübadiləsində 
hər hansı artıqlığa yol verilməsi qəbule-
dilməzdir və tam faizdir. Ona görə də, 
bunlar bir-biri ilə mübadilə edilərkən eyni 
çəkidə mübadilə edilməlidir.
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RAMIZ MƏMMƏDOV

“(Quranın) haqq olduğu onlara aydın ola-
na qədər, Biz onlara həm kainatda, həm də 
onların özlərində olan dəlillərimizi mütləq 

göstərəcəyik. Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid ol-
ması kifayət deyilmi?”  (Əl-Fussilət, 53)

Kainatda var olan hər şeyin, canlı-cansız bütün 
məxluqatın cüt olaraq yaradılması barəsində Qura-

ni-Kərimin müxtəlif ayələrində belə buyurulmaq-

dadır:
“Biz hər şeydən cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüb 

ibrət alasınız”. (əz-Zəriyət 49) 
“Allah göyləri və yeri yaradandır. O sizin üçün 

özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yarat-
dı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri 
yoxdur. O, eşidəndir, görəndir”. ( əş-Şura 11) 

“Yerin yetişdirdiklərindən, onların (insanların) 
özlərindən və bilmədiklərindən (erkək və dişi ol-
maqla) cütlər yaradan Allah pakdır, müqəddəs-
dir!” (Yasin 36)

Yuxarıdakı ayələrdə də görüldüyü kimi bitkilərin, 
heyvanların, insanların və hətta, Zəriyət surəsində-

ki ayədə də ifadə edildiyi kimi, canlı-cansız hər şe-

yin cüt olaraq yaradıldığı bildirilir. Bu mövzunu iki 
başlıqda ələ almaq olar:

a) Cansızlarda cütlük:Müasir elm də bu gün 
bütün bunları, Qurani-Kərimdən əsrlər sonra olsa 
da, qəbul edir. Məsələn: müsbət və mənfi ionların 
birləşməsindən əmələ gələn elektrik bunun bir mis-

alıdır. Bir başqa misal: Elementin ən kiçik hissəsi 
olan atomu incələyən alimlər onun “nüvə” adı ver-
dikləri və müsbət yüklü bir özəyi olduğunu, bunun 
ətrafında da mənfi yüklü elektronların olduğunu 
sübut ediblər. Avropalı alim Pol Dirak elektron- an-

tielektron cütlüyünü sübut etmişdir. 1955-ci ildə an-

tiprotonun yəni proton cütlüyünün mövcudluğunu 
Ouen Çemberlen  kəşf etdi. Bildiyimiz bütün cisi-

mlərin müxtəlif elementlərin birləşməsindən əmələ 
gəldiyi və təklikdən uzaq olduğu artıq danılmaz bir 
elmi gerçəklikdir.

b) Canlılarda cütlük: Bütün heyvanların cüt old-

uğu hamıya məlumdur. Bunun kimi, bitkilərin də cüt 
olaraq yaradıldığını alimlər sübut ediblər. Həmçinin 
meyvələrin də erkək və dişi olduğu da isbat edilm-

işdir. Belə ki, hər bir çiçəkdə erkəklik və dişilik orqa-

nlarının olduğu, çiçəyə tozcuq daşınaraq mayalanma 
prosesi baş verdikdən sonra meyvənin əmələ gəldiyi 
müasir elmə məlum olan bir həqiqətdir.

Bütün bunların kəşfi Qurani-Kərimin xəbər ver-
məsindən ancaq əsrlər sonra mümkün olmuşdur.
Bu kəşflərdən əvvəl həmin məsələlərə toxunan 
ayələrə ilk dövr islam alimləri müxtəlif mənalar 
vermişdilər. Kimi alim ayələrdə keçən “tay”, “cüt”, 
“həyat yoldaşı” mənalarına gələn “zevc” kəlməsini 
gecə ilə gündüz, sağlamlıq ilə xəstəlik və s. olaraq 
təfsir etmişdir.Bütün bunlar doğru olmaqla yanaşı, 
müsbət elmlərin inkişafıyla bu ayələrdən məqsə-

din daha geniş olduğu bilinmiş və bu istiqamətdə 
həmin ayələr təfsir olunmuşdur. Bütün bunlar bizə 
iki məsələnin önəmindən xəbər  verir:

Birincisi: Qurani-Kərimin insan sözü olmayıb  - 
əgər belə olsaydı kəşfi əsrlər sonra mümkün olan 
hadisələr barəsində 14 əsr əvvəl xəbər verilmə-

si mümkün olmazdı-  Allah kəlamı olduğu isbat 
edilməkdədir.

İkincisi: Müsəlmanların axirət üçün çalışdıqları 
qədər bu dünya üçün də çalışmaları vacibdir.  Belə-

liklə, müsəlmanlar həm Qurani-Kərimi daha düzgün 
anlayacaq, həm də elm və texnologiya sayəsində 
düşmənlərinə qarşı daha güclü olacaqlar. Necəki, bu 
barədə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: 
“Sabah öləcəkmiş kimi axirət üçün, heç ölməyəcək-

miş kimi dünya üçün çalışın”.

CÜTLÜK MÖCÜZƏSİ  

“(Quranın) haqq olduğu onlara aydın olana qədər, Biz onlara həm kainatda, həm də onların 
özlərində olan dəlillərimizi mütləq göstərəcəyik. Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil-
mi?”  (Əl-Fussilət, 53)
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Uğurdan

Yeyilənlər və içilənlər mövzusunda tarix boyu-
nca din xadimlərinin, bəzi filosofların düşüncə 
və davranışları fərqli olmuşdur ki, bunları da 

ifrat (həddindən artıq), təfrid (həddindən aşağı) və etidal 
(həddində) kimi ölçülərdə toblamaq olar.

 Heyvanın da insan kimi canı olduğunu, ona qıymağa 
haqqımızın olmadığını irəli sürərək ət yeməyi haram 
sayan brehmenlər ilə bəzi filosoflar ifrata varmışlar. 
Ümumiyyətlə bitkilər, heyvanlar və insanlar üçün, hey-

vanlar bəzi heyvanlar ilə insanlar üçün, insanlar isə Al-
laha qulluq üçün yaradılmışdır ki, təbii nizam da budur. 
“Ağızdan girən deyil, çıxan onu pislər,”- deyən Bavlusa 
isnad edərək yeyib-içmə sərhədlərini çox geniş tutan xris-

tianlar da həddi aşmışlar. Məşru (halal) yolla əldə edilən 
təmiz və faydalı şeyləri halal buyuran İslam isə orta 
vəziyyəti təmsil edir. (əl-Bəqərə, 2/168) Haram qılma 
dəlilləri, hökmləri və onların hikməti: Qurani-Kərimdə 
haram olan yeməli şeylər bəzi ayələrdə xülasə şəklində, 
bəzi ayələrdə isə təfərrüatına varmaqla ifadə edilmişdir.

Birinci qism ayələrdə “Kəsilənəcən ölmüş heyvan, 
bədəndən axmış qan, donuz, Allahdan başqasının adı 
ilə kəsilmiş heyvanlar “ olmaqla haram yeyilənlər dörd 
ədəddir. (əl-Bəqərə,2/172-173,əl-Ənam, 6/145). “Ölü 
(kəsilmədən ölüb murdar olmuş) heyvan, qan, donuz 
əti, Allahdan başqasının adı ilə (bismillah deyilmədən) 
kəsilmiş, boğulmuş (küt alət və ya silahla) vurulmuş, 
(bir yerdən) yıxılaraq ölmüş, (başqa bir heyvanın buy-

nuzu ilə) vurulub Gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən 
barçalanıb yeyilmiş-canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvan-

lar müstəsnadır-, dikinə qoyulmuş daşlar (bütlər və ya 
kəbənin ətrafındakı bütbərəst qurbanlıqlar) üzərində 
kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə bay bölmək sizə 
haram edildi. Bunlar günahdır.” (əl-Maidə 5/3) açıqla-

masındakı ayədə ətləri haram sayılan heyvanlarin 10 növ 
olduğunu

Görürük. Ancaq bunlardan 5-ci ilə 9-cu heyvan-

lar “kəsilmədən ölmüş heyvan” məfhumuna daxildir. 
Dördüncü və onuncu isə “Allahdan başqası adına” kəsilən 

növünə daxildir. Bunların haram qılınmalarının sirr və 
hikmətinə gəlincə, əvvəl bütün haramlara şamil bir haşi-
yə çıxıb sonra mövzuya qayıtmaq daha məqsədəuyğun 
olacaqdır. Allah, Rəsulu və dolayısı ilə haqq dinlər bəzi 
yeməli-içməli şeyləri, bir qism iş və davranışları haram 
etmiş, yasaqlamışdır. Bunların bir qisminin hikmətini, 
haram qılma səbəblərini açıqlamışlar.

Açıqlanan və araşdırıb anladığımız yüzlərlə haram 
və yasağın fərd və cəmiyyət halında insanların faydası-
na, yaxşılığına olduğunu, əbədi səadətlərinə yönəldiyini 
görüncə insaflı bir düşüncənin bu nəticəyə gəlməsi zəruri 
olur: “Ağlımızın və şüurumuzun qavraya bildiyi bunca 
haramda, bu ölçüdə böyük hikmət və faydalar olduğuna 
görə eyni mənbədən gələn digər qadağanların da - hələ-

lik biliyimiz xaricində qalan - hikmətləri olacaqdır” İn-

sanların yasaqlama və əngəlləmələri -ən azı başlanğıc-

da- zərəri çəkməkdən öncə deyil, zərəri araşdırdıqdan, 
etdikdən və acısını daddıqdan sonra ola bilməsindədir. 
İnsanın ruh və bədən sağlamlığı uğrunda çalışmaları in-

sanlığın tarixi qədər qədimdir.
Məsələn, min illik adi təcrübə və otuz illik də elmi 

araşdırmanın sonunda bir yeyəcək və ya içəcəyin insan 
sağlığı üçün zərərli olduğu aydınlaşırsa, bu zərərə belə 
uzun bir zaman insanlar qatlanmış olurlar. Daha əvvəllər 
bunu olduğu kimi bilmiş olsaydılar, əlbəttə, o zamandan 
tədbirlər görülər, zərər minimuma enərdi. Vəziyyət belə 
olduqda ehtimal hesabı -elmi ölçülərə görə zərərini bilə 
bilmədiyimiz fəqət- ciddi bir mənbəyin zərərli və ya 
haram olduğunu bildirdiyi şeydən çəkinməyimizi zəru-

riləşdirir. Belə bir ehtimalı saya salmamaq və zərərini 
elmi şəkildə bilmədiyimiz bir şeyi çəkinmədən yemək 
üçün insanlığın bilinə biləcək hər şeyi bilməsi, məchu-

lunun qalmaması lazımdır. Halbuki, Şərq və Qərbin elm 
adamları insanlığın bildiyini, onun bilmədikləri yanında 
dənizdən bir damla, günəşdən bir zərrəcik kimi olduğunu 
etiraf edirlər.

YEMƏLİ VƏ İÇMƏLİ
 ŞEYLƏR  

“Ağlımızın və şüurumuzun qavraya bildiyi bunca haramda, bu ölçüdə böyük hikmət və fay-
dalar olduğuna görə eyni mənbədən gələn digər qadağanların da - hələlik biliyimiz xaricində 
qalan - hikmətləri olacaqdır” 
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Nümunəvi nəsil, nümunəvi insan Hz. 
Peyğəmbərin naxış-naxı. işlədiyi və 
öz modelinə uyğun olaraq toxuduğu 

gözəllik xalısıdır.Onun  nəzəri baxan və didələri-
nin gördüyü  bir nəsil.

  Onlar o mübarək  üzü  görmə bəxtiyarlığı 
sayəsində İslamla  şərəflənmişlər. Əslində əsri 
səadətdə (Peyğəmbərin yaşadığı dövr) islamı 
seçən yüz minlərin, müsəlmançılığı qəbul et-
məsində 90%-Hz Peyğəmbərin şəxsiyyətinin tə-
siri olmuşdur. Geyri qalan 10%-i isə Quranı oxu-
maqla bu dini seçmişdir.

Nümunəvi nəsil içərsində xülafəyi-rəşidin 
(dörd xəlifə) aşərə i-mübəşşərə (cənnətlə mü-
jdələnmiş) və əshabı Bədirdən  sonra  (Bədir 
şəhidləri) Əshabı-süffənin əyni bir yeri vardır.

Əshabı-süffə, məscidi nəbəvidə  xüsusi otaqlar-
da qalan, Hz . Peyğəmbərdən elim və məniviyyat 
iqtibas edən evi-eşiyi olmayan subay səhabələr 
üçün istifdə edilən bir ifadədir.  Mədinədə məs-
ciddə bu otaqlarin yaranması ictimai, elmi, hərbi 
və mənəvi səbəblərdən ötrü olmuşdur. Bu otaqlar 
funksiyasina görə karvansaray vəya ponsiyonat 
kimi istifadə olunurdu.

Mədinəli ənsar,  yadlarına köç etmiş mədinə-
li mühacirlərə ev eşiklərini və könüllərini açmış 
və hər şeylərini onlarla bölüşmüş olmalarına 
baxmayaraq yenədə ev-eşiysiz qalan olmuşdur. 
Bunları Hz. Peyğəmbər , onları bu otaqlara yer-
ləşdirmişdir. Bu insanların sayının 100-400 
arasında dəyişdiyinə dair müxtəlif rəvayətləri 

nəzərə alsaq əshabı-süffənin sayının mütəmadi 
olaraq dəyişdiyini görərik. Süffə əhli - dini qay-
nağina ən yaxın, Rəsulullahın məclisinin ən mü-
davim insanları idi.Buna görədə tetişmələri daha 
tez  və müəllimləri də qalıcı idi.

Rəsulullah özü onların məişətini təmin et-
məyə çalışardı. Hətta digər səhabələrə də onlara 
köməklik göstərməsi üçün təşviq edərdi, Allah 
təala onları Quranda müxtəlif ayələrdə yad, və 
Allah Rəsulunun onlara xüsusi qayğı diqqət və 
şəfqət gpstərməyini tələb etmişdir. Beləki bu 
ayələrin əshabı süffə haqqında nazil olunduğunda 
fikri müxtəlifliyi vardır;

1.“(Edəcəyin xeyrləri) özlərini Allah yol-
una həsr etdikləri üçün yerüzündə gəlirə görə 
gəzməyən, həyalarından tanımayanların varlı 
zənn etdiyi kasıblara olsun. Sən onları üzlərindən 
tanıyırsan. Onlar üzsüslük edib insanlardan heç 
nə istəməzlər. (əl-Bəqərə, 2/273)”

Allah Rəsulu ona sədəqə olaraq gətirilən-
lərdən Əshabı-Süffəyə verərdi. Bundan başqa 
beytül-maldan və öz malının böyük bir qismini 
onlar üçün ayırıdı. Əshabının onları evlərinə qon-
aq çağırmağın istəyərdi. Elə buna görə onlara 
“möminlərin qonağı” mənasında “ədyəfül-mümi-
nin” də deyilirdi.

2. Rəblərinin rizasını umaraq sabah-axşam 
Ona yalvaranları qovma. (əl-Ənam, 6/52)

Hilyətul-övliyanın müəllifinin Həbbab b. 
Irsdən rəvayət etdiyinə görə; Akra b. Haris ilə 
Uyəynə b. Hüseyn əl-Fizari Peyğəmbərin hüzuru-

Prof Dr. H. Kamil Yılmaz

ƏSHABI-SÜFFƏ

 Əshabı-süffə, məscidi nəbəvidə  xüsusi
 otaqlarda qalan, Hz . Peyğəmbərdən

 elim və məniviyyat iqtibas edən evi-eşiyi
 olmayan subay səhabələr üçün istifdə

edilən bir ifadədir.  Mədinədə məs-
 ciddə bu otaqlarin yaranması ictimai,
 elmi, hərbi və mənəvi səbəblərdən ötrü
 olmuşdur. Bu otaqlar funksiyasina görə
karvansaray vəya ponsiyonat kimi isti-

.fadə olunurdu

Əshabı süffə elm öyrənməklə; quran oxumağı, hədis əzbərləməklə dini elmləri öyrən-
məklə məşqul olurdular. Müəllimləri Hz. Peyğəmbər və Ubey b. Kab, Abdullah b. Mə-

.sud b. Cəlal, ubidə bin samit kimi alim səhabələr idi
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na gəlmişdilər. 
P e y ğ ə m b ə r 
Bilal, Ammar, 
Süheyb və Həbbab 
kimi Əshabı-Süffədən 
olanlarla söhbət edir-
di. Gələnlər bu mənzə rə 
qarşısında öz etirazlarını 
bildirib oranı tərk edərək: 
“Bizə Ərəblər nəzdində şərəf 
verəcək bir məclis qurmağını 
istəyirik. Çünki Ərəblərin nüfuz-
lu insanları sənin yanına gələndə 
bu səfillərlə birgə oturmaqdan 
həya edərik”-dedilər. Hz. Peyğəm-
bərə; “biz gələndə onları yanından 
uzaqlaşdır. Biz gedəndən sonra yenə 
gəlib yanında otursunlar”-deyə təklif etdilər. 
Peyğəmbər də “olar” dedi. bundan sonra “Indi 
bu haqda bir sənəd yaz” dedilər. Hz. Peyğəmbər 
yazmaq üçün bir kağız axtararkən Cəbrail endi və 
bu ayəni gətidi: “Rəblərinin rizasını umaraq sa-
bah-axşam Ona yalvaranları qovma. Yoxsa zalım-
lardan olarsan.” (əl-Ənam, 6/52)

3. Bu hadisədən sonra rəvayətə görə Peyğəm-
bər (s.ə.s) əlindəki kağızı bir tərəfə ataraq Əshabı-
Süffəni yanına çağırdı və dizinin dibinə oturdular. 
Xeyli söhbət etdilər və Allah bu ayəni göndərdi: 
“Sabah-axşam Rəblərinə dua edib, Onun rizasını 
arzulayanlarla bərəbər səbr et və onlarla birgə ol. 
Dünya həyatının bər-bəzəyini istəyərək gözlərini 
onlaradan ayırma! Aəlblərin bizi zikr etməkdən 
qafil qıldığımız, pis arzularına uymuş və işi-gücü 
ifratçılıq olanlara boyun əymə.” (əl-Kəhf, 18/28)

4. Allah Təala onlar haqqında Rəsuluna “Ko-
run gəlişindən ötrü üzünü turşutdu və geri döndü 
“ (Abəsə, 80/1-2) xitab etmişdir;

Bu ayə Əshabı-Süffədən Abdullah b. Ümmi 
Məktum haqqında nazil olmuşdur. Bilindiyi 
kimi Allah Rəsulu, müşriklərin nüfuzlularına İs-
lamı təbliğ etməyə çalışarkən İbn Ümmi Mək-
tum gəlmiş və Rəsulullahdan bir şey soruşmaq 
istəmişdir. Allah Rəsulu belə bir vəziyyətdə, belə 
bir tələbin yersizliyindən məmnun olmayaraq 
üzünü onlardan çevirmişdir. Bu ayə nazil olandan 
sonra Hz. Peyğəmbər nə vaxt İbn Ümmi Mək-
tumu görsə “Ona görə Rəbbimdən məzəmmət 
gördüyüm adam” - deyə zarafat edərdi.

Gücü qüvvəsi yerində olan süffə əhli dağdan 
bellərində odun gətirmək daxil əllərindən gələn 
işi görürdülər. Iffətli və həyalı olduqlarına görə 
şəxsiyyətlərinə toxunacaq hərəkətlərə yolı ver-
məzdilər. 

Heç kimdən heçnə istəməzlərdi. Rəvayət olun-
duğuna görə Allah Rəsulu bir gün evindən çıxıb 
məscidə girdi, Məsciddəki insanlardan bir qrupu 
quran oxuyur, dua və zikrlə məşqul olurdu, digər 
bir qrup isə elm öyrənir və öyrədirdi. Allah Rəsu-
lu hər iki qrupdanda razı olaraq; “Hər iki qrupda 
xeyir işləyir” buyurdu. Sonra da; Bunlar Auran 
oxuyur, Allaha zikir və dua ilə məşğul olurlar, Al-
lah diləsə dualarını qəbul edər,diləsə qəbul etməz. 

Amma bunlar elm öyrənir və öyrədirlər. Şübhəsiz 
mən müəllim olaraq göndərilmişəm. dedi Bu iki 
qrupun insanları əshabı süffədən idi. Çünki onlar 
gündüzlər məsciddə elm və ibadətlə məşqul olur-
dular. (bax. Əbu Davud, buyu, 36.)

Əshabı süffə elm öyrənməklə; quran oxumağı, 
hədis əzbərləməklə dini elmləri öyrənməklə 
məşqul olurdular. Müəllimləri Hz. Peyğəmbər və 
Ubey b. Kab, Abdullah b. Məsud b. Cəlal, ubidə 
bin samit kimi alim səhabələr idi.

Əshabı Süffə elm və ürfana düşkün insanlar 
idi. Təsadüfi deyil ki, səhabələr içərisində ən 
çox hədis rəvayət edənlər də Əshabı Süffə-əh-
li olmuşdur. Bunların ən fəallarından olan Əbu 
Hüreyrə Deyir; “Mənim çox hədis rəvayət et-
məyimi qeyri-adi görməyin”. Çünki mühacir 
qardaşım ticarətlə, ənsar qardaşım əkin biçinlə 
məşğul olarkən, mən boğaz toxluğu ilə Allah Rə-
sulunun mübarək nəsihətlərini dinliyir, əzbərləyir 
və onların şahid olmadığı hədislərə şahid olma 
imkanı əldə edirdim.

Peyğəmbər yanında yetişən bu qabiliyətlər sa-
vad, bacarığ və istedadlarına görə müxtəlif xid-
mətlər göstərmişdir,Yəni müsəlmançılığı, yəni 
qəbul etmiş qəbilələrə quran və dini elmləri öyrət-
mək üçün əshabı-Süffədən müəllimlər göndərir-
di. Elə Raci və Biri Maunə hadislərində xainliklə 
şəhid edilmiş 70 hafiz və alim səhabənin çoxsu da 
bunlardan idi.

Əshabı-Süffə Hiləful-övliya müəllifi Əbu Nu-
ayı İsfahanin dediyi kimi;Allahın hər cür dünya 
kirindən qurtardığı, kasıbların öndəri etdiyi, hik-
mət əhlinə dost elədiyi, ailəyə və dünya malına 
bağlanmayan, heç bir alverin onları Allahı an-
maqdan uzaqlaşdıra bilmədiyi nadir topluluqlar-
dandı.

Beləliklə Əshabı-Süffə, Hz. Peyğəmbər ru-
haniyyət çeşməsindən qana-qana içərək nübuvvət 
məktəbində yetişib boy atmış bəxtiyarlardır. On-
lar ömürlərini elm, irfan və mənəviyyat təhsilinə 
həsr etmiş bəxtəvərlərdir. Dünya cazibəsinin təsir 
göstərə bilmədiyi, elm və ibadətlə məşğul olan 
əzizlərdir.
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20 yanvar şəhidləri anıldı
20 yanvar azərbaycan şəhidləri 18 yanvar 2016 – cı il tarixində 

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Dərnəyinin Qardaba-

ni şəhərində yerləşən mərkəzi ofisində də 
yad edildi. Tədbiri Gürcüstan Gənclərinə 
Yardım və Maarifləndirmə Dərnəyinin 
sədri Musa Hacıyev açaraq bu tarixin 
xalqımız üçün necə böyük rol oynadığını 
diqqətə çatdırdı.Tədbirdə həmçinin 
bir neçə QHT-nin mümayəndələri  və 
Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maari-
fləndirmə Təşkilatının tərkibində olan dil 
kurslarına gələn tələbələr də iştirak etdilər.

Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Dərnəyinin 
təşkilatçılığı və Türkiyə Cümhuriyəti Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfinin də 
dəstəyi ilə Gürcüstandan bir qrup gənc Türkiyənin İstambul şəhərində 

gəzintidə oldu. Gəzinti əsnasında gənclər 
Süleymaniyyə, Sultan Əhməd, Topqapı 
kimi tarixi məkanları ziyarət etdilər. 

Onu da qeyd edək ki, səfərdə iştirak 
edən gənclələ birlikdə GYMD-nın sədri 
Musa Hacıyev, jurnalımızın redaktoru 
Hacı Bəkiroğlu və Qardabani Gənclər 
Mərkəzinin sədri Elsevər Əhmədovda 
iştirak edirdilər. 

Səfər 7-13 fevral tarixləri arasında baş 
tutmuşdur. 
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