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Əziz oxucular!
Saatları günlərə, günləri həftələrə, həftələri aylara, ayları da illərə 

dəyişərək 10 ili arxada buraxdıq. Keçən on il ərzində hər iki ayda 
bir evinizin qonağı olduq. Sevincimizi və kədərimizi börgə yaşadıq. 

2006-cı ildən bu yana zamanın aktual mövzularını yazaraq görü-
şünüzə gəldik. Bildiklərimizi, öyrəndiklərimizi sizinlə paylaşmağa 
çalışdıq. Sovetlər zamanından başlayaraq yox edilməyə çalışılan 
milli, mədəni və mənəvi dəyərlərimizi dəyərli qələm dostlarımızla 
birlikdə yenidən inşa etməyə çalışdıq. Gənclərimizə bu duyğuları 
aşılamağa səy göstərdik. Buna qismən də olsa nail ola bilirik. Çünki 
70 ildə silinməyə çalışılan dəyərləri 10 ildə bərpa etmək mümkün 
deyil. Sizin də dəstəyinizlə bu çətinlikləri aşacağımıza inanırıq. 
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra da qərb mədəniyyəti bizlərə aşı-
lanmağa çalışıldı. Unutmamaq lazımdır ki, bir zamanlar qərblilər 
mədəniyyəti bizlərdən öyrənirdilər. Onu da qeyd edək ki, qərb mə-
dəniyyəti bizi tam bir mədəniyyətsizliyə sürükləməkdədir. Mədə-
niyyət adı altımda əxlaqsızlığı, içkini, siqareti və naromaniyanı təb-
liğ etməkdədir.
Əziz oxucular!
Bizlər keçən bu 10 il ərzində dəyərli yazarlarımızla birlikdə əli-

mizdən gələnlərin ən gözəlini edərək sizinlə görüşə tələsdik. Elə bu 
sayımızda da birbirindən maraqlı yazılarla evinizin qonağı oluruq.    

Bu nömrəmizdə “UĞURLU YOLDA 50-Cİ ADDIM” başlıqlı 
yazı ilə keçən 10 ilə bir nəzər saldıq. “İslamda elmin yeri və fay-

dası”, “Peyğəmbər Məktəbi və Əshabi-Suffə”, “İslam dinində elm 

və əhəmiyyəti”, “Kitab oxumaq”, “Necə öyrətməli, necə öyrənmə-
li?”, “Dünya bir məktəbdir” kimi yazılarda dinimiz elmə verdiyi 
əhəmiyyəti sizlərə təqdim edirik. “Quranla mualicə olmaq və şəfa 

tapmaq”, “Hara gedirsiniz?”, “İnternet Dünyası və Ailə (Psixoloji 

təhlil)” kimi yazılarla gündəlik həatımızda vəzifələrimizə toxunduq. 
Bu sayımızda da ənənəmizi pozmadıq. Möhtərəm ustadımız Os-

man Nuri Topbaş əfəndinin qələmə aldığı “HAQQ DOSTLARIN-

DAN HİKMƏTLƏR Xalid Bağdadi -q.s- (5)” başlıqlı məqaləsini 
sizlərə təqdim etdik. 

Dəyərli oxucular bir daha həm bütün Uğur ailəsini həm də siz 
dəyərli oxucularımızı Uğurumuzun 10 illiyi münasibəti ilə təbrik 
edirik.
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S
ovet sosialist sistemi qurulandan üzü bu yana 
milli, mənəvi və mədəni dəyərlərimiz yox 
edilməyə çalışılmış, hər fürsətdə inancımıza 
və adət-ənənələrimizə qadağalar qoyulmuş-
dur. Məscidlərimiz bağlanmış bir çox bidətlər 

din adı altında xalqımıza aşılanmışdır. Öz inancını yaşamaq 
istəyənlərə isə müxtəlif cəzalar tətbiq olunmuşdur. Sovetlər 
sistemi dağıldıqdan sonra da qərb mədəniyyəti duyğula-
rımıza hakim olmağa başladı. Beləliklə xalqımız bir boş-
luq içərisində qaldı. Kim nə edəcəyini bilmədi. İslam dini, 
müsəlmanlıq bir vəhşilik kimi göstərilməyə çalışıldı. Harda 
bir faciə baş versə bir müsəlman üzərinə yıxıldı. Bunu et-
məyə çalışanlar yaxşı bilirlər ki, əgər insanlar İslamla tanış 
olsalar onlar hegemonluq edə bilməyəcəklər. Bunun üçün  
də müsəlmanları bölməyə, bir-birinə düşmən etməyə çalı-
şırlar. Mədəniyyətin beşiyi sayılan Suriyanı, İraqı, Fələstini 
cəhənnəm çüxuruna çevirdilər. Şiə-sünnü qarşıdurması ya-
radaraq iki qardaşı bir-birinə qırdırdılar. Bunu etmək üçün 
də ən asan vasitə olan mediadan istifadə etdilər. “Charlie 
Hebdo” kimi  jurnallarda insanlıq dağının zirvəsi olan Hz. 
Muhamməd (s.ə.s)-in karikaturasını çəkdirərək, bəşəriyyətə 
böyük töhfələr vermiş bütöv bir İslam ümmətinə dil uzada-
raq müqəddəsatımızı təhqir etdilər. 

Bizlər də Uca Yaradanın Fussilət surəsinin 33-cü ayəsin-
də buyurduğu: “(İnsanları) Allaha çağıran, yaxşı iş görən 
və: “Mən müsəlmanlardanam!” – deyən kəsdən daha 
gözəl danışan kim ola bilər?!” ayəsini əsas alaraq milli və 
mənəvi dəyərlərimizi xalqımıza düzgün bir şəkildə çatdır-
mağı özümüzə borc bildik. 

Bir ovuc xidmət insanının əzm və cəhdləri ilə 2006-cı 
ilin sonlarından öz nəşrinə başlayaraq öncələri üç ayda bir 
daha sonra iki ayda bir olmaq üzrə nəşr olunan UĞUR juna-
lı ilə evinizin qonağı olduq. 10 il ərzində hər sayımızda ayrı 

UÜURLU 

ovet sosialist sistemi qurulandan üzü bu yana
milli mənəvi və mədəni dəyərlərimiz yoxYOLDA 50-CÈ ADDIM 

Bəli əziz dostlar! Geriyə dönüb 

nəzər saldıqda keçdiyimiz illər ər-
zində “Uğur” jurnalının bizi bir-

ləşdirən dəyər olduğunun fərqinə 
vardıq.  Hər il “Uğur Ailəsi”nə 

daxil olan onlarla, yüzlərlə oxucu 

ilə tanışlığımız bizə yeni həyəcan 

yaşadır. Ölkəmizin istənilən şəhə-
rinə, rayonuna gedin, hətta ən ucqar 

kəndlərində belə mütləq “Uğur” 

oxuyanların varlığını görərsiniz. 

Hər kənddə,  hər şəhərdə qapısını 

rahatlıqla döyəcəyimiz Uğur jurnalı 

aşiqi gözəl insanlarla tanış oldu-

ğumuz üçün özümüzü çox xoşbəxt 

hiss edirik. Məhz bunun üçün də bu 

sayımızı Uğurlu yolda 50-ci addım 

adlandırdıq. 

Hacı BƏKİROĞLU
hacibakir@mail.ru
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bir həvəslə sizin görüşünüzə tələsdik. İlk sayımızı 

“Müsəlmanın iki bayramı var: Qurban və Ramazan” 

başlığı ilə sizlərə təqdim etdik. İsrafa yol verərək 

bayram adı altında canfəşanlıqla qeyd etdiyimiz gün-

lərin İslama bir aidiyyatı olmadığını qeyd etməyə 
çalışdıq. Daha sonra “Əhli beytə məhəbbət”imizi 

dilə gətirərək sizləri həzrəti peyğəmbərin ailəsi ilə 
daha yaxından tanış etməyə çalışdıq. Onlara duyulan 

məhəbbətin üstünlüyünü vurğulamaq istədik.  “İslam 

və qardaşlıq” deyərək müsəlmanların qardaşlığının 

əhəmiyyətini dilə gətirdik. Xeyriyyəçilik, elm, halal-

lıq kimi mövzuları qələmə alarkən İslamın insanlarla 

əlaqəli bütün mövzulardakı həssaslığını sizlərə çat-

dırmaq istədik. Qloballaşan dünyamız, texnologiya 

kimi mövzulara toxunarkən müsəlmanın və eləcə 
də hər bir kəsin dünyadakı vəzifələrinə nəzər saldıq. 

Mədəniyyətimizə nur saçan dahilərimizi, tariximizi 

əsla unutmadıq. Mübarək gün və gecələrimizi siz-

lərlə birlikdə əhya etdik. Cəmiyyətin təməli ailə və 
övlad tərbiyəsi mövzusundakı nömrələrimizdə cə-
miyyətə faydalı insanlar yetişdirmək barədə sizlərlə 
mütaliələrimiz oldu. 

Bəli əziz dostlar! Geriyə dönüb nəzər saldıq-

da keçdiyimiz illər ərzində “Uğur” jurnalının bizi 

birləşdirən dəyər olduğunun fərqinə vardıq.  Hər il 

“Uğur Ailəsi”nə daxil olan onlarla, yüzlərlə oxucu 

ilə tanışlığımız bizə yeni həyəcan yaşadır. Ölkəmi-

zin istənilən şəhərinə, rayonuna gedin, hətta ən ucqar 

kəndlərində belə mütləq “Uğur” oxuyanların varlığı-
nı görərsiniz. Hər kənddə,  hər şəhərdə qapısını rahat-

lıqla döyəcəyimiz Uğur jurnalı aşiqi gözəl insanlarla 
tanış olduğumuz üçün özümüzü çox xoşbəxt hiss edi-
rik. Məhz bunun üçün də bu sayımızı Uğurlu yolda 
50-ci addım adlandırdıq. 
İçkinin, qumarın, zinanın nə qədər çirkin bir əməl 

olduğunu oxuyub zərərli vərdişlərdən çəkinənlərin 
xəbərini alırsınız. Belə bir xeyirli işdə azacıq da olsa 
əməyimizin olduğuna görə Allaha nə qədər şükür et-
sək yenə də azdır...

Bizlər keçən bu 10 il ərzində qərb mədəniyyətini 
deyil mədəniyyətlərin ən gözəli İslam mədəniyyəti-
ni duyurmağa çalışdıq. Bunun da sizlərin sayəsində 
bəhrəsini görürük. 

Siz dəyərli oxucularımızın dəstəyi ilə daha da irəli 
gedəcəyimizə inanırıq. 

noyabr-dekabr 2016
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Sizdən Gələnlər
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 Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatı
Gürcüstanda həqiqətən də təqdirəlayiq işlər görür. İmkan-

 sızlara, ehtiyac sahiblərinə dəstək olur, gələcəyə ümid çırağı
 yandırır. Gənclərimizin maariflənməsindəki xidməti isə sözlə
 ifadə edilməyəcək dərəcədə yüksəkdir.

  Uğur jurnalı isə milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənəmizi,
 mədəniyyətimizi daim canlı tutan bir jurnaldır. Hər iki ayda
 bir mütəmadi olaraq xalqımızın, oxucularımızın evinə qonaq
olur, onların vətənpərvərlik ruhunda, milli və dini ruhda yetiş-

 məsinə xidmət edir. Hər yaşdan insana xitab etməklə öz şərəfli
 və müqəddəs vəzifəsini inamla yerinə yetirir. Bunun üçün də bu dəyərli jurnala bir oxucu kimi
öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.

 Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatını və Uğur jurnalını və hər ikisinin
əməkdaşlarını 10 illik yubileyləri münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

   Yasin Əliyev
Bütün Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şərqi Gürcüstan müftisi.

 Allahın rəhməti bərəkəti bu növ xeyir fəaliyyətini göstərən insanların
üzərinə olsun. Təmiz niyyətlərlə 2000-ci illərdə qurulan müəssisədə ye-

 tişən xeyirli gənclərin xeyirli, uğurlu işləri... Niyyət sağlam, maya sağlam.
 Edilən bütün fəaliyyətlərdə oralarda dinini möhkəm yaşayan əcdadımızın
 əsəri var.
 Allaha sonsuz şükrlər olsun. Təşkilatın və jurnalımızın 10-cu ilini təbrik
 edir neçə belə illərə deyərək gözəl işlər görmələrini arzu edirəm... Əməyi
keçən bütün çalışanların əllərinə sağlıq, ailələrinə can sağlığı, uzun ömür-
lər diləyirəm. Yolunuz uğurlu olsun....

Emin Şəkərçi.

 Uğur jurnalı yaxşılığı əmr edib pisliklərdən uzaqlaşdırmağı
 qarşısına məqsəd qoymuş bir dərgidir. Son on ildə hər
 nömrəsində bölgəmizdə yaşayan müsəlmanların dinlərini
 düzgün bir şəkildə öyrənmələrinə və xürafələrdən uzaq
 durmalarına səbəb olmuşdur. Yaxşı yadımdadır yaşlı bir dayı
 neçə  illərdir xoruzdan qurban kəsirmiş. Uğur jurnalı ilə tanış
 olduqdan sonra isə etdiyinin düzgün olmadığını bilib çox
sevinmişdir.

 Bir Uğur jurnalı oxucusu olaraq əminliklə deyə bilərəm
 ki, bölgədəki müsəlmanların dini və mənəvi ruhlarının təzə
 qalmasında Uğur jurnalının son dərəcə əməyi olmuşdur.
 On illlik yubileyi münasibəti ilə bu jurnala əməyi keçən bütün insanları təbrik edir, davamının
eyni həyəcanla gəlməsini uca yaradandan niyaz edirəm.

Natiq Əliyev.
II Kosalı İslam Mədrəsəsinin Müdiri.

 



ugurjurnali@mail.ru 7 UĞURnoyabr-dekabr 2016

 Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Dərnəyini və “Uğur”
 jurnalını yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Həqiqətən də həm təşkilatın
üzvləri, həm də jurnalın yazarları Gürcüstanda çox ciddi maarifləndirmə, təş-

 kilatçılıq işləri həyata keçirirlər. Ardıcıl və səbrlə görülən işlər bu gün artıq
uğurlu nəticələrini verməkdədir. Bu baxımdan dərnəyin və jurnalın təmsil-
 çilərini möhtəşəm işlərindən dolayı təbrik etmək çox xoşdur.
 Sizlərin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu daha da
 möhkəmlənir, Borçalıda yaşayan soydaşlarımızın gürcü cəmiyyətində layiqli
yer tutması ötən hər gündə daha da real olur, Gürcüstanda yaşayan soydaşla-

 rımız arasında ciddi təşkilatlanma prosesi həyata keçirilir.
Sizlərin fəaliyyəti yalnız Borçalı ilə, Gürcüstanla məhdudlaşmır, bu çox-
şaxəli çalışmalarınız Türkiyəni də, Azərbaycanı da əhatə edir. Soydaşlarımı-

 zın gürcü cəmiyyətində layiqli yer tutması kimi vacib işi sözdə deyil əməldə
 həyata keçirməyiniz bizləri çox sevindirir. Maarif, təhsil, milli-mənəvi dəyərlər istiqamətində qurulan
 fəaliyyətiniz, dərnəyinizin və jurnalınızın çalışmaları çox böyük əks-səda doğurur, ötən hər gündə daha
 çox dəstək qazanır. Təbii ki, bu da bizlərin sevincinə səbəb olur.
Arzu edirəm ki, bu çalışmalarınız daha da genişlənsin, çoxşaxəli fəaliyyətiniz nəticəsində Gürcüs-
tan-Azərbaycan-Türkiyə birliyi daha da möhkəmlənsin, oradakı soydaşlarımız bu birliyin önündə ge-

 dərək azərbaycanlıların haqq səsini dünyaya çatdıra bilsinlər.
Mübariz Göyüşlü

Azərbaycan Respublikası “Müasir İnkişaf” İctimai Birliyinin İdarə heyətinin sədri

 Elmin zəkatı, öyrəndiyimiz elmi əvvəl öz həyatımızda
 yaşayıb daha sonra bu elmi insanlara izah etməklə mümkün
 olar. Bildiyimiz yaxşı və doğru şeyləri, bilməyənlərə, ən gözəl
 tərzdə öyrətmək lazımdır. Çünki elmin zəkatı, bilməyənlərə elmi
  öyrətməklə ödənər. Bu minvalla UĞUR jurnalı zəkatını uğurla
 verməktədir.
 Təhsil həyatı insanın heç bitməyən bir macərasıdır. Və eyni
 zamanda elm, sonu olmayan dənizdir. Hansı yaşda olursaq olaq,
 hansı müvəffəqiyyətləri qazanmış olsaq da  hələ bilmədiyiniz çox
 şey var.  Bizlər öyrənməyə və öyrətməyə davam edərkən Uğur jurnalı
 da nəşriyyat həyatının onuncu ilində də bizləri maariflədirməyə
 davam etməkdədir. Bir gerçək var ki; “Ən güclü yaddaş belə ən zəif

  mürəkkəbdən solğundur.”
 İslama görə elm və hikmət möminin itmiş malıdır; mömin, yerinə və söyləyənə  
 baxmadan onu harada tapsa alar. Hər pisliyin, hətta küfr və şirkin də başı bilgisizlik və cəhalətdir.
 Uğur jurnalı milli-mənəvi dəyərlərmizin təbliği və təlimi sahəsində bizlərə hər zaman işıq
 tutmaqdadır. Jurnalımız yayınlandığı gündən etibarən son dərəcə yazı və rublikaları ilə bu işin
 öhdəsidən  layiqiylə gəlmişdir. Bu 10 ildə çox xidməti olub, çox insanın könlünə girib, çox
 insanın yoluna istiqamət verib, huzur qazandırıb, hidayətinə nail olub.  Bundan sonra gələcəkdə
 də daha gözəl layihə və işlərə imza atacağna inanıram. Uğur 7-dən 70-ə hər kəsə xitab edən
 mədəniyyət və mənəviyyat çırağıdır. Hər yaşdan insana xitab etməklə öz şərəfli və müqəddəs
 vəzifəsini, inamla yerinə yetirməkdədir. Bunun üçün də  bu jurnala həm bir oxucu, həm də bir
 yazar kimi öz dərin təşəkkürmü bildirirəm. Jurnalın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən insanlara
 təşəkkürü borç bilərək bundan sonrakı yayın fəaliyyətində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.

                                                              Ruslan Hacıxəlilov.
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 Əski türkcəmizin çoxqatlı, çoxmənalı sözlərindən biri olan
 “uğur” öz çoxanlamlığı üzərinə 10 il bundan qabaq yeni bir məna
 yükləməklə yeni bir məzmun da qazana bilib. Nə az, nə çox düz
10 il bundan əvvəl Qarayazıda bir qrup gənc uğurlu bir yolun yol-

 çuluğuna başlayaraq haqq adına, həqiqət adına, doğruluq adına
çalışmaq, işlər görmək, addımlar atmaq qərarına gəldi. Və bu qə-

 rarın nələrə vəsilə olduğunu sadalamaq kifayət edərdi ki, həmin
gənclərin tutduqları yolun doğruluğuna, saflığına şübhə yeri qal-

 masın.
 Düz 10 il bundan öncə gənclərin haqq adına başladıqları yolun
 uğurlu işlərinin ilki – nübarı məhz “Uğur” dərgisinin nəşri oldu.
 Və dilimizin yaraşığı olan “uğur” adlı sözümüz “Uğur”un çapı ilə çox gözəl bir anlama, semantik
yükə də sahibləndi. Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatının orqanı kimi mey-
dana çıxan “Uğur” düz 10 ildir ki, fəaliyyətdədir, insanlara dini, elmi məzmunlu yazılar təqdim et-

 məklə, ictimai-siyasi həyatımızda baş verən olaylara bu və ya digər dərəcədə münasibət bildirməklə,
 ədəbi-mədəni dairələrdə gedən proseslərə ayna tutmaqla yardım etməkdədir. Qısacası, “Uğur” başını
açağı salıb haqq adına öz işini görməkdədir.
Mətubatın cəmiyyətin inkişafında müstəsna xidmətlərinin əvəzsizliyi barədə istənilən qədər mi-

 sallar gətirmək mümkündür. Qəzetin-jurnalın xalqın maariflənməsində oynadığı rolun böyüklüyünü
 sübut etməyə də ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar işin üzdə olan, hamı tərəfindən anlaşılan tərəfidir
 desəm mübaliğəyə, şişirtməyə yol vermərəm. Nədən ki, istənilən mətbu məhsul məhz bu kredo ilə
 fəaliyyət göstərdiyini, bu amala xidmət etdiyini iddia edib, meydana çıxır. Mətləbi uzatmadan bir
 məqama da diqqət yetirmədən keçmək istəmirəm. Heç kimə sirr deyil ki, bu gün dünya mətbuat
 bolluğu içərisindədir. Üstəgəl, bu gün qəzet və jurnalların elektron versiyaları da mövcuddur və hər
 ötən gün onların sayı yağışdan sonra çıxan göbələk sayaq durmadan artmaqdadır. Və düşünürəm ki,
 bu gün az qala hər şeyin alınıb, satıldığı, mənəvi dəyərlərin inflyasiyaya uğradığı dünyamızda bəzən
 bu mətbuat bolluğu da iştirakçıya, bəzən də icraçıya çevrilir. Mənəvi dəyərlərin deqradasiyasında
 bəzi mətbu orqanların şeytanın xidmətində durduğunu da unutmaq olmaz. Sensasiya xatirinə, oxucu
 toplamaq məqsədilə, qazanc əldə etmək eşqilə bəzi qəzet və jurnalların çirkin yollara baş vurması,
intriqa vasitəsinə çevrilməsi, münaqişə mənbəyi olması, cilddən-cildə girməsi, iblisə nökərçilik et-
məsi barədə təkzibolunmaz minlərlə faktın varlığı da ortadadır.

 Bax, belə bir mühitdə, belə bir şəraitdə mətbu orqanın öz simasını qoruyub saxlamasının çətinliyi
barədə danışmaq belə artıqdır. Bir onu vurğulamağı gərəkli sayıram ki, “Uğur” 10 il ərzində ara-
 ya-ərsəyə gətirdiyi 50 sayının hər birində öz səmimiliyini, hər şeydən öncə isə öz simasını qoruyub,
 saxlaya bilib. Hər sayında bir təzəliklə, hər sayında qoyduğu problemi çözməyə cəhd etməsilə özünü
 püxtələşdirməyi, obrazını bütövlədirməyi bacaran “Uğur” Gürcüstanda nəşr olunan azərbaycandilli
 (əslində türkdilli) qəzet və jurnallar arasında özünün layiq olduğu yeri öz haqqı ilə qazana bilib kimi
bir fikri səsləndirməyim də mübaliğədən uzaqdır, tərif xatirinə deyilən gəlişigözəl söz kimi anlaşıl-

 mamalıdır. 10 il ərzində orta hesabla ildə beş dəfə oxucularının görüşünə gəlməyi bacaran “Uğur”,
 hər dəfə onlara haqqın sözünü çatdırmağa çalışıb.
 Düz 10 il bundan öncə bir-birinin əlindən tutaraq uğurlu bir yolçuluğa başlayan gənclərimiz
 “Uğur” adlı bir uğura imza atacaqlarını belə düşünmürdülər. Amma, dərginin ortada olan 50 sayı
 “Uğur”un uğur bəlirtisindən özgə bir şey deyil. Və bu əlahəzrət fakt “Uğur”un uğur bəlgəsi hesab
 oluna bilər.

Afiq MUXTAROĞLU
  Yeni Yol qəzetinin redaktoru.

T Я B R İ K L Я RT Я B R İ K L Я R
Sizdən Gələnlər
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“Şübhəsiz ki, Allah yaxşı işlər görənlərin əməl-
 lərini zayı etməz”. Ayəsindəki müjdə insana hər
 zaman güc və qüvvət qazandırır. Buna görə də
xalqımızın ehtiyac və bilgisini artırmaq və insan-

 lara elm ərdəmlərinin bilgi xəzinələrindən bir pay
ayırmaqda “Uğur” jurnalının göstərdiyi fəaliyyət-

 lər çox əhəmiyyətlidir.
 “Uğur” jurnalının on il muddətində xalqımıza
 verdiyi xidmətlər ölkəmizdəki insanların dini və
milli ruhlarını canlı tutmaq üçün bir səbəb olmuş-

 dur. Eyni zamanda dinin düzgün başa düşülməsi
 yönündə “Uğur” jurnalının çox böyük payı vardır.
 Mən də bir yazar və oxucu olaraq dərgimizin
10 il ərzində əldə etdiyi uğurlar səbəbi ilə təbrik edir və Uca Allahdan daha yüksək nəa-

 liyyətlər əldə etməsini niyaz edirəm. Bütün “Uğur” jurnalı heyətinə uğurlar və yüksəliş
arzulayıram.

Şirxan Çobanov

 Əziz  oxuyucular! Məlumudur ki, “Uğur” jurnlı,

 xalqımıza10 ildir ki, xidmət etməkdədir. Belə ki,

 Xalqimiz “Uğur” jurnalı vasitəsi ilə gündəmdəki
 hadisələri, istər dövlətimizdəki istərsə də xarici
 ölkələrdəki önəmli hadisələrdən xəbərdar olurlar.
 Bunun xaricində də yenə xalqımız dini mövzularla

 tanış olurlar. Yəni belə desək 10 ildir ki, “Uğur”
 jurnalı uğurlu bir şəkildə xalqımıza din anlayışını
 sərgiləməkdədir.
 Əziz oxucular! Bildiyiniz kimi Allah (Cəllə
 Cəlaluhu) yaratdığı bütün canlıların həyatını su, hava,

 günəş və torpaqla davam etdirməkdədir. Bunların biri olmazsa həyat da olmaz. Belə ki, maddi
 həyat su, hava, günəş və torpaqdan oldugu kimi mənəvi həyatı da ayaqda tutan, canlı tutan inancdır
 (imandir), dindir. Jurnalımz da  bizlərin ayaqda dura bilməsi üçün əlindən gələn hər bir qeyrəti
 sərf etməkdədir. Elə bu səbəblə də “Uğur” jurnalının daha böyük müvəffəqiyyət qazana bilməsi

 ucun Allahu təalalaya dua edirəm, və “Uğur” jurnalına əməyi keçənlərə təşəkkürümü bildirərəm.
 Qələmlərinin daim iti olmasını diləyirəm.

                                                                                                            Vasif Cəfərov.

 Uğur jurnalı günümüzdə aktual olan mövzulara toxunmaqla istər gündəlik
 həyatımızda olsun istər dini yaşayışımızda olsun bir çox suallara aydınlıq
 gətirir.
Böyük bir qürur hissi ilə onu da vurğulaya bilərəm ki, Uğur jurnalı Gürcüs-

 tanın hər bir bölgəsində sevilərək oxunan bir dərgidir. Mən də bu jurnalı
yazarı olduğum üçün fəxr edirəm.
Həm jurnalın kollektivini həm də dəyərli oxucularını jurnalın 10 illik yubi-

 leyi və 50-ci sayının işıq üzü görməsi səbəbi ilə səmimi qəlbdən təbrik edir,
 jurnalın uzun ömürlü olmasını arzulayıram.

Zviad Koçalidze



“
Elm”  bilmək, öyrənmək kimi mənal-
ra gəlir. Qurani Kərimə nəzər saldıq-
da 725 yerdə “elm və elm mənasına 

yaxın” kəlmələr keçməkdədir. Eyni 
zamanda ağıl, fikir, nəzər etmək, ibrət 

almaq  kimi mənaları ehtiva edir. Qurani Kərim-
də elmlə əlaqəli bu qədər kəlmənin işlədilməsi onu 
göstərir ki, İslam dini elmə böyük dəyər vermişdir. 

Allah Təalanın elm sahibi olduğunu, gizli-aşkar 
hər şeyi bildiyini ifadə edən bir çox adları mövcutdur. 
Bəndə, Allahın elm sifətindən nəsib almağa çalışmalı-
dır. Çünki elm, ən böyük xəzinə və ən mühüm gücdür. 
Şeyx Sədinin ifadə etdiyi kimi; “Hər kim biliklidirsə, 
qüvvətli olar.”

Allah Təalə kitabında belə buyurmaqdadır: “Al-
lahdan öz bəndələri içərsində  ancaq alimlər qorxar” 
(Fatir, 28)

...“De: “Heç bilənlərlə bil-
məyənlər (alimlə-cahil) eyni 
ola bilərmi?” (Zümər 9)

Allah Təala Peyğəm-
bərmizə sadəcə elmini 
artırması üçün dua et-
məsini əmr etmiş, 
elmdən başqa hər 
hansı bir şey üçün 
“artır”- deyə 
dua etməsini 
əmr etməmişdir. 
Ayeyi kərimədə 
belə buyrulur: “Ey 

Rəbbim! Mənim elmi-

mi artır!”-de.” (Taha, 
114)

Peyğəmbərmiz (s.ə.s) də 
elmin üstünlüyünü və insan 
oğluna güc və quvvət verici 

olduğunu  gördüyü üçün ümmətinə belə buyurmaq-
dadır:“Elm öyrənmək hər müsəlmana fərzdir.” (ibn 
Macə, İmam Əhməd) 

Dəyərli oxucular! Allahu Təalanın və Elçisi Mu-
hamməd (s.ə.s)-in bizlərə elmi öyrənməyi əmr et-
mələrinin səbəbələrdən biri də Allahın insanlara ver-
miş olduğu ağıl nemətinin qaçınılmaz  ehtiyacıdır. 
Çünki İnsan qüruruna uyğun gəlməyən hər cür yanlış 
və çirkinliklərdən qorunmanın ən gözəl və güvənli 
yolu elmdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, elmin 
yalnız sahibinə deyil, digər insanlara və hətta canlı 
-cansız bütün varılqlara da faydası toxunur. Çünki 
haqq ilə batili ayırmağın ən mühüm vasitəsi elmdir. 
Faydalı elmlə məşğul olmaq, Allah rizasını qazanmaq 
üçün tutulan ən yaxşı yol və ən üstün ibadətdir. Həz-
rəti Əli belə buyurur: “Elm, maldan xeyirlidir. Çünkü 

malı sən qoruyursan, ancaq elm səni 

qoruyur. Mal xərcəməklə azalır, elm 

isə sərf etməklə çoxalır”

Elmin insana faydalarından 
biri də  budur ki, “Hər kim 

Allah üçün elm öyrənərsə, 
Allah onun ruzisinə heç 

gözləmədiyi yerdən kəfil 
olar”. Ənəs bin Malik 

(r.a) belə nəql edir: 
“Rəsulullah-səl-

lallahu əleyhi və 
səlləm-in dövrün-

də iki qardaş vardı. 

Bunlardan biri (elm 

öyrənmək üçün) Rəsu-

lullah-səllallahu əleyhi 

və səlləm-in yanına gəlir, 
o birisi də çalışır, bir sənətlə 

məşğul olurdu. Bir gün işləyən 

qardaş digərini Rəsulullah-səl-
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lallahu əleyhi və səlləmə şikiayət etdi ki, mən işlə-
yirəm o isə işləmir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və 
səlləm də: “Bəlkə də sən ona görə iş tapırsan və ruzi 

qazanırsan.” buyurdu. (Tirmizi, Zöhd,33/2345) 
Əziz oxucular! Hər valideynin övladına qarşı borcla-

rından biri də övladlarını oxudaraq, cəmiyyətə cahil deyil 
ali savadlı şəkildə təqdim etməsidir. Valideyinlər maddiy-
yətdən qorxaraq övladlarını elmdən uzaqlaşdırmamalıdırlar. 
Çünki elm yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi kasıblıq deyil evə 
ruzi gətirər. Elmin başı acı olsa da sonun baldan şirin olduğunu 
heç kəs unutmamalıdır. Öz  övladlarını oxutmayıb göz görə-görə 
cahilliyə sürükləyənlər, düşünmürlərmi ki, əslində cəmiyyəti cə-
halətə sürükləməkdədirlər. Cahil bir cəmiyyətdə yaşamağın nə qədər 
çətin olduğunu da unutmamaq lazımdır. Əgər bir cəmiyyətdə cəhalət or-
tadan qaldırılmazsa o cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Hz. Əli (r.a) nə gözəl 
deyir: “Heç bir acı, cəhalət qədər əziyyət verməz” 

Əziz oxucular!  Bunu da bilmək lazımdır ki, elmin ziddi cəhallətdir. İslam 
cəhalətin hər növünü rədd etmiş və qınamışdır. Çünki cəhalətin hər növündə 
küfr və üsyandan bir pay (hissə) vardır.

Həzrəti Osman –radiyallahu anh belə buyurmuşdur:
“Cəhalət elə bir minikdir ki, üstünə minən zəlil olar, onunla yoldaşlıq edən yo-

lunu azar.”

Elm insanı necə bu dünyada bataqlıqdan qurtarırsa eləcə də bizim axirətimizi yəni cənnəti qazanmağa səbəb 
olur. Belə ki, Əbu Dərda (r.a) deyir ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i belə buyururkən eşitdim:

“Hər kim elm əldə etmək arzusuyla bir yola girərsə, Allah o insanı cənnət yollarından birinə yönəldər. Mələk-

lər etdiklərindən məmnun olduqları üçün elm öyrənmək istəyən kimsənin üzərinə qanadlarını gərər. Göylərdə və 
yerdə olan hər şey, hətta suyun altındakı balıqlar da alim üçün Allahdan günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. 
Alimin abiddən üstünlüyü, bədirlənmiş ayın digər ulduzlardan üstünlüyü kimidir. Alimlər peyğəmbərlərin varis-

ləridir. Peyğəmbərlər miras olaraq qızıl və gümüş saxlamazlar, onlar elmi miras qoyarlar. Hər kim bu mirası 

alarsa, böyük bir nəsib almış olar.” (Əbu Davu, Elm,1/3641; Tirmizi, Elm, 19/2682)
Bütün elmlərin qaynağı və xəzinəsi isə müqəddəs kitabımız Qurani –Kərimdir. Ona görə də ən şərəfli əməl, 

Quranı öyrənmək və onu öyrətməklə məşğul olmaqdır. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuş-
dur:

“Qurani-Kərim elə bir ilahi kəlamdır ki, o, 

baş verə biləcək hər cür fitnəyə qarşı insanı 

salamata çatdırar. Onda sizdən  əvvəlkilərin  

xəbərləri, sizdən sonrakıların vəziyyətləri, in-

sanlar arasında meydana gələcək hadisələrin 

hökmləri vardır. O, haqq ilə batili bir–birindən 

ayrır, onda mənasız heçnə yoxdur. Onu tərk edən 

azğını Allah təala həlak edər. Ondan kənarda hi-

dayət axtaranı, Allah zəlalətə salar. O, Allah təa-

lanın sağlam ipi, zikri-hakimi və sirəti-müstəqi-

midir. Ona tabe olanlar heç vaxt yolunu azmaz, 

onu söyləyən dillər səhv etməz. Alimlər ondan 

doymaz. Çox təkrar edildiyinə görə yeniliyini 

əsla itirməz. İnsanları təəccübləndirən möcüzəvi 

xüsusiyyətləri bitib tükənməz......”

(Tirmizi, Fəzailul Quran, 14/2906)

ugurjurnali@mail.ru 11 UĞUR

Dəyərli oxucular! Allahu Təalanın və Elçisi Muham-

məd (s.ə.s)-in bizlərə elmi öyrənməyi əmr etmələrinin 

səbəbələrdən biri də Allahın insanlara vermiş olduğu 

ağıl nemətinin qaçınılmaz  ehtiyacıdır. Çünki İnsan 

qüruruna uyğun gəlməyən hər cür yanlış və çirkinliklər-
dən qorunmanın ən gözəl və güvənilir yolu elmdir. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, elmin yalnız sahibinə deyil, 

digər insanlara və hətta canlı -cansız bütün varılqlara 

da faydası toxunur. Çünki haqq ilə batili ayırmağın ən 

mühüm vasitəsi elmdir. Faydalı elmlə məşğul olmaq, 

Allah rizasını qazanmaq üçün tutulan ən yaxşı yol və ən 

üstün ibadətdir. Həzrəti Əli belə buyurur: “Elm, maldan 

xeyirlidir. Çünkü malı sən qoruyursan, ancaq elm səni 

qoruyur. Mal xərcəməklə azalır, elm isə sərf etməklə 
çoxalır”

tdi ki, mən işlə-
lallahu əleyhi və
iş tapırsan və ruzi

öhd,33/2345)
övladına qarşı borcla-
q, cəmiyyətə cahil deyil
dir. Valideyinlər maddiy-
ən uzaqlaşdırmamalıdırlar.
imiz kimi kasıblıq deyil evə

a sonun baldan şirin olduğunu
larını oxutmayıb göz görə-görə
rlərmi ki, əslində cəmiyyəti cə-
ir cəmiyyətdə yaşamağın nə qədər 

mdır. Əgər bir cəmiyyətdə cəhalət or-
kişaf edə bilməz. Hz. Əli (r.a) nə gözəl 
əziyyət verməz” 

lazımdır ki, elmin ziddi cəhallətdir. İslam 
ə qınamışdır. Çünki cəhalətin hər növündə 

ardır.
h belə buyurmuşdur:
tünə minən zəlil olar, onunla yoldaşlıq edən yo-
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İslam tarixində Əshabi-Suffə deyildiyində 
Suffə xalqı ağıla gəlir. Suffə lüğətdə “sofa, 
üzəri örtülü geniş və yüksək yer” kimi mə-
nalara gəlir. Mədinədə olan Məscidi-Nəbi 
ətrafındakı otaqlara “Suffə” deyilmişdir. 

Hz. Peyğəmbər məscidinin bitişiyində, xurma bu-
daqlarıyla örtülü olan bir kölgəlik düzəltdirdi. Mək-
kədən hicrət edən, var-dövləti olmayan, subay əsha-
bələrin buraya yerləşmələrini istədi. Suffədə topla-
nan əshabələrə Qurani Kərim, yazı, hədisi-şəriflər 
və müxtəlif dini bilgilər öyrədilirdi. Bu əshabələr 
özlərinə ayrılan bölümü, istirahət və dərs çalışma 
yeri olaraq istifadə edərkən sinif olaraq da məscid-
dən yararlanırdılar. Müəllimləri başda Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s)  olmaqla Abdullah b. Məsud (r.a), Ubey 
b. Kab (r.a), Muaz b. Cəbəl (r.a) Salman Farisi (r.a), 

Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın müəzzini Bilal Hə-
bəşi və Əbud-Dərda (r.a) kimi elm sahibi əshabələr-
dən meydana gəlirdi.

 Suffə əhli Rəsulullahın yanından heç ayrılmaz 
və söhbətlərini və dərslərini əsla buraxmazdılar. 
Allah Rəsulunun tərbiyəsində yetişən bu əshabələr, 
gecə-dündüz Qurani- Kərim oxuyar, elm öyrənər, 
hədisi şəriflər əzbərləyərdilər.  Allahın Rəsulundan  
başqa vəliləri olmayan, qısaca ömürlərini Allah 
yolunda xərcləməklə xoşbəxtliyə nail olan  bəxti-
yar möminlərdir. Suffə, elmin yaşıllaşdığı bir təhsil 
ocağı, eyni zamanda bir yurd, bir mədrəsə və bir 
ibadətgahdı. 

 Zaman-zaman Hz. Peyğəmbəri görmək və İsla-
mın təməl əsaslarını öyrənmək üçün gələn və qa-
lacaq başqa bir yeri olmayan qonaqlar da Suffədə 

Suffə əhli nazil olan ayələri və Peyğəmbərimizin hədislərini əzbərləmək mövzu-
sunda ön sıralarda yer alırdı. Mühacirlər bazarda ticarətlə, Ənsar isə bağçalarında 
əkinçiliklə məşğul olarkən Suffəlilər imkan daxilində Hz. Peyğəmbərin yanından 

ayrılmır, başqalarının eşitmədiklərini eşidir, görmədiklərini görürdülər. İşləri səbə-
biylə kifayət qədər Rəsulullah (s.ə.s) ilə bir arada ola bilməyən müsəlmanlar yeni-
liklərin çoxundan Əhli Suffə vasitəsi ilə xəbərdar olur, yeni məlumatların çoxunu 

onlardan öyrənirdilər.

Ruslan Hacıxəlilov

       P EYĞЯMBЯR MЯKTЯBİ  
       vя яshabi-Suff я
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qaldığından və ayrıca evlənib 

ev-eşik sahibi olanlar Suffədən 

ayrıldığından Əhli-Suffənin sayı 

daim eyni qalmamışdır. Suffədə 
yatılı olmayanlarla birlikdə əs-

habələrin sayı bəzən 400-ə qədər 
çıxmışdır.

Suffə əhli nazil olan ayələri 
və Peyğəmbərimizin hədisləri-
ni əzbərləmək mövzusunda ön 

sıralarda yer alırdı. Mühacir-

lər bazarda ticarətlə, Ənsar isə 
bağçalarında əkinçiliklə məşğul 

olarkən Suffəlilər imkan daxi-

lində Hz. Peyğəmbərin yanından 

ayrılmır, başqalarının eşitmədik-

lərini eşidir, görmədiklərini gö-

rürdülər. İşləri səbəbiylə kifayət 
qədər Rəsulullah (s.ə.s) ilə bir 

arada ola bilməyən müsəlmanlar 

yeniliklərin çoxundan Əhli Suf-

fə vasitəsi ilə xəbərdar olur, yeni 

məlumatların çoxunu onlardan 

öyrənirdilər.
Özlərini tamamilə elmə ver-

miş olduqları üçün müəyyən 

bir gəlirləri olmayan Suffə əhli-

nin içində gücü qüvvəti yerində 
olanlar odun kəsmək, su daşımaq 

kimi məhdud işlər görərək müm-

kün qədər ehtiyaclarını qarşıla-

mağa çalışırdılar. Ehtiyac içində 
olsalar belə iffət və həya səbəbiy-

lə kimsədən bir şey istəmirdilər. 
Bununla birlikdə Hz. Peyğəmbər 
onların dolanışığı ilə şəxsən ma-

raqlanır, Beytül Malın və özünə 
gələn malların böyük bir qismi-

ni onlara ayırırdı. Əshabələr də 
Hz. Peyğəmbərin təşviqi ilə bu 

elm və irfan yuvasını dəstəklə-
yir; bəzən onlardan bir neçəsini 

evlərində qonaq edir bəzən də 
üzəri xurma dolu budaqları gəti-
rib burada hündür bir yerə asmaq 

surətiylə onların dolanışıqlarını 

təmin edirdi.

Suffə, İslamın ilk sistemli təh-

sil ocağı, ilk İslam “universite-

ti” dir. Suffəlilər də həyatlarını 

Peyğəmbər mədrəsəsindən elm 

və irfan əldə etməyə həsr etmiş 
kəslərdir. Ən çox hədis rəvayət 
edən yeddi səhabədən üçünün; 

Əbu Hureyrə (r.a), Abdullah b. 

Ömər (r.a) və Əbu Səid əl-Xudri 

(r.a) suffə əshablarından çıxmış 
olması əlbəttə Hz. Peyğəmbərlə 
bu cür birliyin və elmə bu cür 

düşkünlüyün bir nəticəsi olma-

lıdır.

Suffə əhli, İslamın yayılma-

sında və İslami elmlərin təd-

risində əhəmiyyətli xidmətlər 
vermişdir. Mədinə xaricindəki, 

yeni Müsəlman olan qəbilələr, 
Quran və digər dini məlumatları 

öyrənmək üzrə müəllimlər istə-
dikcə onlara Suffə əhlindən və-
zifəlilər göndərilmişdir. Bunlar 

Bir-i əl-Maun və Raci hadisələ-
rində olduğu kimi bu vəzifələrini 

həyatları bahasına yerinə yetir-

mişlər. Digər tərəfdən Mədinəyə 
Hz. Peyğəmbəri görmək üzrə 
gələn qəbilə nümayəndələrindən 

Müsəlman olanlar dövlətin qo-

naqlama olaraq istifadə etdikləri 
evlərdə qalmış və bu zaman içər-
sində qonaqlara dini təbliğ et-

mədə daha çox Suffə əhli vəzifə 
görmüşdür.
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Haqq ilə batili bir birindən ayıran elm-
dir. Hər peyğəmbərin öz ümmətinə bu-
raxdığı ən əhəmiyyətli miras elmdir. 

Hər kim ki, elm öyrənməyə çalışarsa, peyğəm-
bərlərin varisləri olma yolunda önəmli məsafə 
almış olar. Hz. Peyğəmbər bir hədisi şərifi ndə 
“Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir” buyur-
araq elmlə məşğul olmağın nə qədər əhəmiyətli 
olduğunu ümmətinə bildirmişdir. Digər bir hədisi 
şərifi ndə “Qiyamət günündə alimlərin mürəkkə-
bi ilə şəhidlərin qanı öçülər, alimlərin mürəkkə-

bi şəhidlərin qanından ağır gələr” buyuraraq elm 
sahibi olan bir şəxsin Allah qatında dərəcəsinin 
nə qədər yüksək mərtəbədə olduğunu göstərmək-
dədir.   
İslam alimləri elmi bu cür tərif etmişlər: 
Elm: Bir şeyin həqiqətini idrak etmək və 

məlum olanın, olduğu hal üzrə bilinməsidir.
Əbu Cəhilə cəhalətin atası deyilməsi onun 

bilgisiz olmasından deyil, bilinməsi lazım olan 
həqiqətləri idrak edə bilməməsindən irəli gəlmək-
dədir. Cahil insan heç bir şeyi bilməyən deyil, bir 
şeyin həqiqətlərini idrak etməyən kimsədir. Əbu 
Cəhil də Allahı və Allahın qoyduğu həqiqətləri 
idrak edə bilmədiyi üçün cəhalətin atası olaraq 
zikr edilmişdir. Əgər belə olmasaydı, Məkkə 
kimi əhəmiyyətli bir şəhərin idarəçilərindən olan 
bir insan bu adla anılmazdı. 
İlk əmri “oxu” olan bir dinin mənsubları 

nə zaman ki, Quranı haqqıyla anlayıb onun 
həqiqətlərini dərk etdilər və dini elimlərlə 
bərabər digər elmlərlə də məşğul oldular, o zaman 
yaşadıqları dövrləri islamın ədaləti və nuruyla 
aydınlatdılar. Nə zaman ki, dini elmlərlə birlikdə 
dünyəvi elmləri də öyrənib öz həyatlarında tətbiq 
etdilər, o zaman islam dünyası güclü bir şəkildə 
şahlanaraq ayağa qalxmış oldu. 
İslamın ilk müəllimi olan Hz. Peyğəmbər Mək-

kədə Darul -Ərkamı, Mədinə də isə Suffəni açaraq 

İslam alimləri elmi bu cür tərif etmişlər: 

Elm: Bir şeyin həqiqətini idrak etmək və 
məlum olanın, olduğu hal üzrə bilinməsidir.

Əbu Cəhilin cəhalətin atası olarak bilinmə-
si onun bilgisiz olmasından deyil, bilinməsi 

gərəkən həqiqətləri səhv bilməsindən irəli 
gəlməkdədir. Cahil insan heç bir şeyi bilməyən 

deyil, bir şeyin həqiqətlərini idrak etməyən 

kimsədir. Əbu Cəhil də Allahı və Allahın 

qoyduğu həqiqətləri idrak edə bilmədiyi üçün 

cəhalətin atası olaraq zikr edilmişdir. Əgər 

belə olmasaydı, Məkkə kimi əhəmiyyətli bir 

şəhərin idarəçilərindən olan bir insan bu adla 

anlatılmazdı. 

Tural Qasımov

ИSLAM DИNИNDЯИSLAM DИNИNDЯ
 ELMИN ЯHЯMИYYЯTИ ELMИN ЯHЯMИYYЯTИ
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elmə verdiyi əhəmiyyəti göstərmişdir. Burada da 
nəbəvi bir metodla əshabını yetişdirmişdir. Hz. 
Peyğəmbərin bir Bədir müharibəsi əsirini, on 
müsəlmana elm öyrətmək qarşılığında sərbəst 
buraxması İslamın elmə verdiyi dəyəri gözlər 
önünə sərmişdir. Həm Raşid xəlifələr dövründə 
həm  Əməvilər dövründə məscidlərdə və saray-
da elm məclisləri qurulması müsəlmanların elmə 
göstərdiyi dəyəri sərgiləməkdədir. Abbasilər və 
Səlcuqlularda beytül hikmə kitabxanasının və 
nizamiyyə mədrəsəsinin varlığı islam dünyasını 
güclü və ayaqda tutan amillərdən biri idi. İslam, 
ən parlaq  çağını VIII - XIII əsrlər arasında İs-
lam dünyasında inkişaf etdirilən və tətbiq olu-
nan elm ilə yaşamışdır. Bu  dövrdə Hind, Fars 
və xüsusilə Yunan dillərində fəlsəfə və tibb 
kimi elmlər haqqında yazılan  əsərlər Ərəbcəyə 
tərcümə edildi. Bu tərcümələr orta əsrlər boyu 
islam dünyasında  yaşayan elm insanlarının elmi 
cəhəttən  inkişaf etmələrinə və bu inkişafl arı son-
rakı əsrlərə daşımalarına imkan verdi. Bu elmi 
çalışmalar Osmanlı zamanında da ən üst səvi-
yələrə çataraq çağının ən modern texnologiyası-
na sahib olan İslam dünyası, etdikləri fətihlərlə 
çağ açıp çağ qapatdı.

Belə güclü bir keçmişə sahib olan İslam 

dünyası, XX əsrin başlarında əlifbası əlindən 
alınaraq, alimləri asılaraq bir gecədə cəhalətə 
qurban edilmişdir. 

XXI əsrdə küləyin qarşısında sovrulan yarpaq 
misalı nə etdiyini bilməyən bir vəziyyətə gəlmə-
si İslam dünyasının elmə lazımi şəkildə önəm 
göstərməməsindən irəli gəlməkdədir. İslamın əv-
vəlki şərəfə, gücə və müstəqilliyinə çatması üçün 
çalışmaq hər müsəlmana fərzdir. Ayaqlar altında 
tapdalanan şərəf və namusmuzu qurtarmaq üçün 
gecəmizi gündüzmüzə qataraq İslamın əmr etdiyi 
şəkildə elm öyrənib və gələcək nəsillərə öyrət-
məliyik. Öyrənmənin yaşı və zamanı yoxdur. 
İki cahan sərvəri peyğəbmərmiz (s.ə.s) “Beşik-

dən məzara qədər elm öyrənin” buyurmaqdadır. 
Bugün İslam dünyası Quran və sünnənin öyrət-
diyi təhsil metodlarından uzaqlaşdırılaraq və 
zehinlərmizə yerləşdirilən saxta bilgilərlə idarə 
edilərək məzlum millətlər halına gətirilmişdir. 
Əgər İslam dünyası, üzərindəki ölü torpağı atıp 
əzilən deyil, dünyada ədaləti təsis edən bir güc 
halına gəlmək istəyiriksə həm dini elmləri həm 
də dünyəvi elmləri dərindən öyrənməliyik. İslam 
aləminin yenidən ayağa qalxması, gəncliyini dip-
lom deyilən bir kağız parçası alabilmək üçün sərf 
edən gənçlərdən uzaqlaşıb, vətəni, milləti və dini  
üçün fəda edən gənclər yetişdirməklə mümkün 
olacaqdır.

İki cahan sərvəri peyğəbmərmiz 

(s.ə.s) “Beşikdən məzara qədər 

elm öyrənin” buyurmaqdadır. 

Bugün İslam dünyası Quran və 

sünnənin öyrətdiyi təhsil metod-

larından uzaqlaşdırılaraq və 

zehinlərmizə yerləşdirilən saxta 

bilgilərlə idarə edilərək məzlum 

millətlər halına gətirilmişdir. 
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A
llah təala yaratdığı hər dərdin 
şübhəsiz ki, şəfasını da vermişdir. 
Bunun üçün xəstəliklərin şəfasını 
axtarmaq lazımdır. 

Hər şeyin sahibi və hakimi olan 
Allah təala bütün hadisələri səbəblərə bağlamışdır. 
Çünki bu aləmi Aləmul-əsbab, yəni səbəblər aləmi 
etmişdir. Bu səbəbdən xəstəliklərin müalicəsini də 
bəzi dərmanlara həvalə etmişdir. Əsasən xəstəliklərlə 
məşğul olmaq tibb elminin mövzusudur. Bununla 
yanaşı, Allaha dua etmənin zərurəti və faydası da heç 
bir zaman inkar edilməməlidir. 

Qurani-Kərim bir hidayət və şəfa mənbəyidir. O, 
qəlblər, vücudlar və ruhlar üçün ən mühüm dərmandır. 
Bəşəri tibb ilə ilahi tibb, vücudların tibbiylə ruhların 
tibbini, yer üzünə aid dava-dərman ilə səmavi dərmanı 
cəmləmişdir. Ancaq onun şəfası daha çox mənəvi 
xəstəliklər üçündür. Mömin Qurandan faydalanmağı 
və istifadə etməyi bildiyi üçün, bu məqsədlə həm 
oxumasını həm dinləmısini həm də yaşayışını Ona 
uyğun olaraq tənzimləyər və əmrlərini yerinə yetirib, 

qadağalarından da boyun qaçırdar. Bu gözəl tərz və 
məziyyət qarşısında Quran ona şəfa və rəhmət olar. 
Möminlərə şəfa olması ilə yanaşı, Zalımın xüsranının 
artması, Qurandan uzaq durması və Qurana qarşı 
düşmən olması səbəbiylədir. Belə ki, həkimin yazdığı 
dərmanı xəstə içmədiyi təqdirdə xəstəliyi artarsa, 
zalımın da azğınlığının artması, dərmandan uzaq 
duran xəstənin halı kimidir. Qurandan uzaq durması 
azğınlığının artmasına səbəb olar.

Quran qəlbi və cismani, dünyəvi və üxrəvi bütün 
xəstəliklər üçün tamamilə bir şəfadır. Amma hər kəs 
onunla şəfa tapmağa qadir deyildir. Xəstə olan kimsə 
onunla gözəl bir şəkildə müalicə olub qəti bir iman, 
tam bir ixlas və doğruluqla bütün şərtlərinə riayət 
edərək onu xəstəliyinin üzərinə qoyarsa, xəstəlik ona 
qarşı əsla müqavimət göstərə bilməz. 

Quranın ən xeyirli dərman olduğu bildirildiyi 
üçün möminlər dərmanlarla yanaşı, duanı və Qu-
ran oxumağı da heç bir zaman tərk etməməlidirlər. 
Çünki dərmanlar, qidalar və vitaminlər xəstəliklərin 
müalicəsində Allahın yaratdığı bir səbəb olmaqdan 

Q U R A N L A  
MЦALИCЯ OLMAQ 
V Я  Ш Я FA  TA P M A Q

Şirxan ÇOBANOV

Quran mənəvi xəstəliklərə, ruhi dərdlərə bir şəfadır. 

Hətta onun lafız və mənasının bərəkətiylə, maddi 

xəstəliklərə məruz qalmış insanlar ruhi yöndən diriliş 
qazanaraq şəfa tapmaqdadır. Qurani-Kərim iki ayəsiylə 

özündə şəfa xüsusiyyəti olduğunu belə açıqlamışdır: “(Ey 

insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə 
olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə 

hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir.” (Yunus,57)   

“Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət 
olan ayələr nazil edirik. O, zalimlərin (kafirlərin) ancaq 

ziyanını artırar” (əl-İsra, 82) 
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başqa bir şey deyildir. Əslində isə, şəfa verən ancaq 

Allah təaladır. Bu səbəbdən də şəfaya səbəb olacaq 

bütün müalicə yolları axtarılmaqla yanaşı, səmim-

iyyətlə Allahdan şəfa istənilməli, dua edilməli və Qu-

ran oxunmalıdır. 

Quran mənəvi xəstəliklərə, ruhi dərdlərə bir şəfadır. 

Hətta onun lafız və mənasının bərəkətiylə, maddi 

xəstəliklərə məruz qalmış insanlar ruhi yöndən diriliş 
qazanaraq şəfa tapmaqdadır. Qurani-Kərim iki ayəsiylə 
özündə şəfa xüsusiyyəti olduğunu belə açıqlamışdır: 
“(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, 
ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) 

bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) 

gəlmişdir.” (Yunus,57)   

“Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət 
olan ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafi rlərin) an-

caq ziyanını artırar” (əl-İsra, 82) 

Bəzi bəşəri sözlərin təsiri və faydası qəbul edildiyi 

halda, Aləmlərin rəbbi olan Allahın endirdiyi Quranın 

xəstələrə fayda verməyəcəyini düşünmək düzgün dey-

ildir. İnsafl a baxarkən ixlaslı bir şəkildə və bərəkətini 

umaraq Quran oxumanın həddindən çox xəstəliyi göz 

qabağındadır. 

Rəsulullah (s.ə.s) xəstəlik və sıxıntılar zamanı Qu-

ran oxumağı heç bir zaman tərk etməmişdir. Hz. Aişə 
(r. anhə) bunları nəql edir:

“Rəsulullah (s.ə.s) yatağına girdiyi zaman İx-

las surəsi və “Muavvizəteyn”i (yəni Fələq və Nas 

surələrini) oxuyaraq ovucuna üfürər, sonra əlləri ilə 
üzünü və bədəninin əli çatan yerlərini məsh edərdi. 

Xəstə olduğu zaman bunu, Onun üçün mənim etməmi 

istəyərdir.” (Buxari, Tibb, 39) 

Bir nəfər Sələmə bin Əkvanın dizində bir yara izi 

görür: 

“-Bu nədir?”-deyə soruşur.

Sələmə (r.a) ona başına gələn bu hadisəni anladır:

“-Mən bu yaranı Xeybər savaşında aldım. Bunu 

görən insanlar: -Sələmə vuruldu! –deyə fəryad etməyə 
başladılar. Bu vaxt Peyğəmbər (s.ə.s) yanıma gəldi 

və mənə üç dəfə nəfəs verdi. Nəhayət, bir saat sonra 

heç bir narahatçılığım qalmadı.” (Əbu Davud, Tibb, 

19/3894) 

Bütün bunların nəticəsi olaraq Qurani-Kərimin 

bütün dərdlərə dəva olacağı açıqdır. Qurani-Kərimi ox-

umaqla hüzur tapırıq. Onu oxumaq eyni zamanda bir 

zikirdir. Oxumamız qarşılığında da savab və mükafat 

qazanırıq. Bununla bərəbər Qurani-Kərim Onu oxuy-

anlara şəfaətçi olaraq gələcəkdir. Qurani-Kərim ayələri 
insanlıq üçün bir nemət olmaqla bərəbər onlardan an-

caq “gözəl işlər görənlər” faydalana biləcəklərdir. 
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başqa bir şey deyildir Əslində isə şəfa verən ancaq “Rəsulullah (s ə s) yatağına girdiyi zaman İx
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K
itab ən yaxşı 
dostdur. Sıx-
ı l d ı ğ ım ı z d a 
yanımızdakı tək 
dostumuz kitab-

dır. Mədəni insanların ən böyük 
dostu, köməkçisi və əyləncəsi ki-
tabdır. Kitab oxuyarkən özümüzü 
başqa bir dünyada taparıq və ya 
macəralarla dolu bir səfərdə hiss 
edərik. Kitab oxuyan bu hissi yaxşı 
bilir.  Kitab söz ehtiyatımızı inkişaf 
etdirir. Yeni sözləri və mənalarını 
və istifadə edildikləri yerləri 
öyrənərik. Kitab, zehnimizin və 
könlümüzün ehtiyaclarını ən kəsə 
yoldan qarşılayan qiymətli bir xəz-
inədir. Beynimizi işlədən, təxəyyül 
sərhədlərini genişlədən sehirli bir 
təsiri vardır. Onu da qeyd etmək 

istəyirəm ki, kitab mədəniyyət 
zənginliyidir.

Kitab oxuyan insanla oxu-
mayan bir ola bilməz. Kitab oxuy-
an adamın davranışları, rəftarı, 
danışması hər halıyla mədəniyyə-
tini göstərər. Kitab bir çox şeyi 
öyrədər bizə. Kitab oxumaq ilə 
əlaqədar bir sözü də sizin nəzərinizə 
çatdırmaq istəyirəm. “çox gəzənmi 

yoxsa çox oxuyanmı çox bilər?” 
Məncə hər ikisidə… normal bir 
insanın biliyinin 45%-ni oxuy-
araq, 25%-ni dinləyərək, 15%-ni 
izləyərək 15%-ni gəzərək öyrənir. 
Görüldüyü kimi ən çox nisbət ox-
umağa yəni kitaba aid olur. Çünki 
insanlar xüsusilə şagirdlər, kitab 
oxumağı televzor izləməktən üstün 
tutur. Bəlkə o insanlar da televizor 

izləyərkən də bir şeylər öyrənir. 
Necə ki,  tənbəl bir şagirdin imtah-
ana kopiya hazırlayarkən bir şeylər 
öyrənməsi kimi…

Oxumaq zövqündən məhrum 
olan insanlar cəmiyyətdən uzaq 
qalır. Bu insanların fi kirləri və 
danışıqları sadə bir səviyyədədir. 
İstədiklərini təsirli və gözəl 
bir şəkildə izah edə bilməzlər. 
Yüksək fi kirləri anlamaqda çətin-
lik çəkərlər. Ziyalı kəslərin arasına 
girdikləri zaman varlıqlarını eşit-
dirə bilməzlər. Dərinlikləri yoxdur. 
Duyğularını belə yerinə görə isti-
fadə edə bilməzlər. Ziyalı insan-
lar qrupuna girmək, möhkəm bir 
şəxsiyyətə sahib, seçilən bir insan 
olmaq, görüş və anlayış qüdrəti, 
gözəl danışma bacarığı qazanmaq 

Elsevər Əhmədov
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istəyiriksə, kitablar bizim nitq mənbəyimiz olmalıdır. 

Oxumaq,  zehinimizi bəzəməyə və məsulyətimizi 

artırmağa kömək edir. Oxumaq insanın qabiliyyətləri-
ni aktivləşdirir; Təcrübə ilə yetişən kəslər, oxumağı xor 

görərlər. Sadə kəslər ona pərəstişkardırlar. Bəziləri başdan-

başa, amma incədən incəyə tədqiq edilmədən, bəziləri 
isə diqqət və etina ilə oxunar. Oxumaq, insana yetkinlik, 

danışıqda canlılıq, yazmaqda da açıqlıq verər. Tarix ki-

tabları insanı ağıllandırar; şeir nöqtəçi, riyaziyyat diqqətli 
edər; fəlsəfə əsərləri də dərinləşdirər. Məntiq və natiqlik, 

münaqişələrdə ustalaşdırar; əxlaqda da ciddi edər.
“İnsanın oxuduğu şey mənliyinə işləyər.” Hətta insan 

zəkasının da güclənməsi məhz kitab oxumaqla müm-

kündür. Eynilə bədənin tutulduğu xəstəliklərin münasib 

idmanlarla yaxşı edilə bildiyi kimi. Məsələn top oyunu, 

bədəndə hasil olan daşlarla böyrək xəstələrinə; ox at-

maq, ağciyərlə sinəyə, ağır gedişlər mədəyə, ata minmək 

baş ağrılarına yaxşı gəlir, və s. Bu səbəblə bir kimsənin 

zehini dağınıqdırsa riyaziyyatla məşğul olsun; çünki bir 

iddianı isbat edərkən bir az ciddi iddiaya da başdan başla-

ması lazım gəlir. Əgər zəkası fərqləri görüb ayırmaqdan 

acizdirsə o zaman məsələyə diqqət yetirsin. 

Oxuyan insanların fərqli dünya görüşləri vardır. Eynilə 
bir kompas kimi insana yol göstərər. Məlumat əldə et-

mək istəkləri vardır. Kitab oxumağı sevənlər ümumi 

mədəniyyət baxımından da üst səviyyələrdədirlər. Ümu-

mi mədəniyyət, cəmiyyət tərəfi ndən əhəmiyyət verilən və 
hörmət edilən bir dəyərdir.

Oxuyan insanlar dünyanı və hadisələri fərqli dün-

ya görüşləriylə qiymətləndirə bilirlər. Danışarkən ya da 

yazarkən çox çətinlik çəkmirlər. Çünki söz xəzinələri çox 

genişdir. İnsan oxuduğu hər kitabdan ya da yazıdan nə 
qədər yeni söz öyrənsə, məlumat xəzinəsi o qədər dolu 

olar. Oxumanın bizlərə saysız faydası vardır. Əhəmiyyətli 
olan bunun dəyərini bilməkdir. 

Artıq o, bizim hər yerdə sadiq bələdçimiz olar, həs-

saslığımız inkişaf edər, eşitdiklərimiz -yerə və zamana 

uyğun- davranışlar sərgiləməyimizə kömək edər. Bir şeyi 

anlamaqda və anlayışımıza görə hərəkət etməkdə çətinlik 

çəkmərik. 

Kitab səhifələrindəki o cansız kimi görünən sözlər 
elə bir qüdrətə malikdir ki, zamanla söz xəzinəmizdə 
yığılaraq gözəl və asan danışa bilmə xüsusiyyətini qazan-

mamızı təmin edər. Sözün qısası, kitablar duyğularımı-

za, fi kirlərimizə, hərəkətlərimizə ağılın və düşüncənin 

bələdçiliyini təmin edən bir mənbədir. 
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BÈZDßN DEYÈLDÈR! 
Hz. Peyüÿmbÿrin (s) kÿlamlarè ÿsasûnda 

 Orucun tutmayan, namaz qılmayan,
 Tanrıdan qorxmayan haqqı bulmayan,
 Fəqiri, miskini yada salmayan,
 Paxıl yaşayanlar bizdən deyildir!

 Günahsız qan töküb, savab sayanlar,
 Fitnəyə qurşanıb, fəsad yayanlar,
 Qocaya, körpəyə, cana qıyanlar,
 Zalim yol azanlar bizdən deyildir!

 Xaliqçün, xilqətin payın bölməyən,
 Sevgi əsirgəyən, yardım bilməyən,
 Nifrin, kin yerinə rəhmi seçməyən,
 Daşürək olanlar bizdən deyildir!

 Qonşusu ac ikən özü tox yatan,
 Haram qazanc edən, haram mal satan,
 İnsanı aldadan, oğurluq qatan,
 Qul haqqı alanlar bizdən deyildir!

 Əmanət bilməyən, əhd eşitməyən,
 Sözünə zidd çıxan, vəfa etməyən,
 İşinə doğru, həm dürüst yetməyən
 Kəzzablar, yalanlar bizdən deyildir!

 Günaha harama diqqətsiz qalan,
 Nəfsini sorğudan çox uzaq olan,
 Valideyn incidən ahların alan,
 Haqları dananlar bizdən deyildir!

Hacı Ramin İgidov
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B
u dünya bir məktəbdir. Bu mək-
təbin sahibi hər şeyin xaliqi  olan 
Uca Allahdır. Məktəbin təməl ki-
tabı da Qurani-Kərimdir. Müəll-
mi isə bütün kainatın fəxri Həz-
rət Peyğəmbərimiz (s.ə.s)-dir.

Dünyaya gələn hər insan bu məktəbin tələbə-
sidir. Bu məktəbdən məzun olma tarixi isə ruhun 
bədəndən çıxma zamanıdır. 

Bu məktəbdən əla qiymətlərlə məzun olmağın 
yolu, müəllimimizin sözünə yaxşı qulaq asmaq, 
kitabımızı yaxşı oxuyub bu yolda çalışmaqdır. 
Bu məktəbdə tənbəl olub lazımınca çalışma-
maq dünyanı və axirəti itirmək deməkdir. 
Hər bir nailiyyəti əldə etməyin  yolu və 
şərtləri vardır. Dünya məktəbində də 
yüksək nailiyyət əldə etməyin yolu 
və şərtləri vardır. Bu şərtlərin 
birincisi, Allaha iman edib ona 
təslim olmaqdır. Uca Allah bi-
zdən tam bir iman və təslimi-
yyət istəməkdədir. Allaha tam 
təslim olmaq üçün də güclü bir 
imana sahib olmaq şərtdir. Alla-
ha təslim olmaq demək, ondan 
başqasına ibadət etməmək və 
yalnız ondan yardım diləmək-
dir. Necə ki, namazlarımızın 
hər rükətində oxuduğumuz Fa-
tiha surəsində: “(Allahım!) Biz 

ancaq sənə ibadət edir və yalnız 

səndən yardım istəyirik” deyə  dua 
etməkdəyik.

Çünki, Allahdan başqa heç kimsəyə qulluq 
edilməz. Allahın yardım etmədiyinə heç kim 
yardım edə bilməz. Allahın yardımını da heç kimsə 
əngəlləyə bilməz. İbadət ediləcək yalnız odur. 
Yardım istəniləcək odur. Verən odur. Alan  odur.  
Zəngin edən odur. Fəqir edən  odur. Bizə düşən 
vəzifə yalnız və yalnız ona təslim olmaqdır.

Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
 “Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi 

nemətə, ruziyə) heç kəs mane ola bilməz. Onun ver-

mədiyi bir şeyi də özündən başqa heç kəs göndərə 
bilməz. O, yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir”. 

[1]    
Dünya məktəbində müvəffəqiyyət 

qazanmağın ikinci  yolu isə Rəsulul-
lahın (s.ə.s) sözlərinə qulaq asmaq və 

ona tabe olmaqdır. Çünki nümunə 
götürüləcək örnək odur. Rəh-

bər odur.  Allahı sevmək, yalnız 
ona tabe olmaqla mümkündür. 
Ona itaət etmək Allaha itaət et-
mək deməkdir. Necəki Qura-
ni-Kərimdə belə buyurulur:

 “Kim Peyğəmbərə itaət 
edərsə Allaha itaət etmiş olar. 

Kim də ondan üz çevirərsə, səni 

onların başının üstündə gözətçi 

göndərmədik”.[2]   
Elə isə Rəsulullahı (s.ə.s) 

özümüzə örnək almadan, ona 
itaət etmədən, onun izindən 

getmədən dünya məktəbindən 
müvəffəqiyyət diplomu almaq müm-

Müşfi q Xəlilli 

Bu 

dünya bir 

məktəbdir.  Bu 

məktəbin sahibi 

hər şeyin xaliqi   olan Uca 

Allahd ır.  Məktəbin təmə l 

kitab ı  da Qurani-Kərimdir. 

Müə l lmi isə  bütün kainat ın 

fəxri Həzrə t  Peyğəmbərimiz 

(s.ə .s)-dir.  Dünyaya gə lən 

hər insan bu məktəbin 

tə ləbəsidir.  Bu məktəbdən 

məzun olma tarixi  isə 
ruhun bədəndən ç ıxma 

zaman ıd ır. 

 D Ц N Y A 
 B И R  M Я K T Я B D И R
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kün deyildir.
Uca Allah dünya məktəbinin təməl kitabı olan 

Qurani-Kərimi, Rəsulullaha (s.ə.s) nazil etmiş, 
öyrətmiş və bütün tələbələrə öyrətməsini belə 
istəmişdir:

“Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfi ndən sənə endi-

rilmiş olanı (Qur’anı) təbliğ et. Əgər (bunu) 

etməsən, Allahın risalətini (sənə həvalə etdiyi 

elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş 
olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq”.
[3]

Biz də şəhadət edirik ki, Allah Rəsulu (s.ə.s) 
Qurani-Kərimi təbliğ etmiş və vəzifəsini lay-
iqincə yerinə yetirmişdir. Bizə düşən vəzifə isə 
həyatımızı Qurana görə şəkilləndirməkdir. 

Dünya məktəbində uğur qazanmağın digər bir 
şərti isə gözəl əxlaq sahibi olmaqdır. Bu mək-
təbin ən sevimli tələbəsi əxlaqı  gözəl olandır.

Necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bu barədə belə 
buyurur: “Tam bir təslimiyyətlə iman edən, qəlbi-

ni hər cür mənfi  xüsusiyyətlərdən təmizləyən, düz 

danışan, könlünü  xoş tutub vəziyyətinə razı olan, 

əxlaqını gözəlləşdirən və gözəl sözləri eşidib 

ibrət alan kimsə qurtulmuşdur”.[4]
Elə  isə dünya məktəbindən cənnət diplomu 

almaq istəyən hər kəs, əxlaqını gözəlləşdirməli, 
insanlarla mülayim davranmalı, heç kimə pislik  
etməməli və ancaq gözəl söz söyləməlidir.

Dünya məktəbində müvəffəqiyyət əldə et-
mənin dördüncü şərti isə çox çalışmaqdıır. Çalış-
maq bütün qazancların sərmayəsidir. Çalışmadan, 
alın təri tökmədən heç bir müsbət nəticə hasil 
olmaz. Hər kəs ancaq çalışmasının qarşılığını 
görəcəkdir. Allah qatında işlənən heç bir əməl 
hədər olmaz. Yaxşı və ya pis, faydalı və ya fay-
dasız bütün işlərimizin açılıb töküləcəyi gündə 
üzümüzü ağardacaq olan yalnız bizdən Allahın 
və rəsulunun tələb etdiyi xeyirli, saleh əməllərdir.

Yazımı qısa, ancaq çox məna ifadə edən bir 
hədisi-şərifi n mənasıyla bitirirəm:

“Dünya axirətin tarlasıdır.”[5]
 
____________________________________

____
[1]əl-Fatir, 2
[2]ən-Nisa, 80
[3]əl-Maidə, 67
[4] Əbu Davud, Fədail  226
[5] Kəşfül-Xəfa, C 1, s. 412
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Zamanmı əritdi ər kişiləri?
Sanma əvvəlkitək mərddi bu dünya.

Kimiyə sevincdi, kimiyə nəşə,
Kimiyə əvvəldən dərddi bu dünya.

Bir az əli tutan öyülən olur,

Fağır bəndələri döyülən olur,

Varlının önündə əyilən olur,

Kasıba gələndə sərtdi bu dünya.

Hafiz, babalardan bu bir məsəldi,

Tülkü meydan açar, qocalanda şir.
Kimi şeş-beş atar, kimi də du-bir,

 Əvvəldən sonadək nərddi bu dünya.
Hafiz Veyisoğlu
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X
alid Bağdadi həzrətləri buyurur:

“Alim və arif olanlar bu 

həqiqət üzərində ittifaq etmişlər 

ki, bir adamın öz nəfsini bəyən-

məsi, başqalarını xor görməsi və 
digər insanlardan daha təqvalı olduğuna inan-

ması böyük günahların ən böyüklərindəndir”.[1]
Allahın qullarını xor görən kəs əslində Alla-

ha qarşı özünü kiçiltmiş olar. Hədisi-şərifdə 
buyurulduğu kimi:

“İnsana günah olaraq müsəlman 

qardaşını xor görməsi kifayətdir”. 
(Müslim, Birr, 32)

Haqq-Təalanın qardaş qıldığı 
müsəlmanların birlik, bərabər-
lik, ülfət və yardımlaşması 
qarşısındakı ən böyük maneə 
olan təkəbbür, eqoizm və 
üstünlük iddiaları, bütün sər-
mayəsi “yoxluq” və “heçlik” 
olan insan oğlu üçün ən böyük 
hədsizlikdir. Çünki insanın sa-
hib olduğunu düşündüyü mad-
di-mənəvi bütün nemət, im-
kan və keyfi yyətlər tamamilə 
Allahın lütfüdür. Yəni əslində 
Allaha aiddir, insan sadəcə 
əmanətçidir.
İnsanın əlində əmanət olan 

nemətləri özündən zənn edərək 

bundan nəfsinə hissə götürməsi Allah-Təalanın 
“kibriya” sifəti ilə şəriklik iddia etməsidir. Hal-
buki tövhid əqidəsi heç bir ortaqlığı qəbul etmir. 
Ona görə də ortaqlıq iddiasında olan hər kəs qəhr 
olar. Nəfsini böyük və əziz görən rəzil və zəlil ol-
maqdan qurtulmaz.

Digər tərəfdən başqalarını xor görərək özünü 
bəyənmək qədər insanı mənən həlak edən başqa 

bir fəlakət yoxdur. Ona görə də Mövlana həz-
rətləri bir çox mənəvi təhlükədən əmin ol-

mağın heçlik, yoxluq və təvazö libasına 
bürünməklə mümkünlüyünü bu təşbehlə 

belə dilə gətirmişdir:
“Qılınc, boynu olanın boynunu 

kəsər!.. Kölgə yerə döşəndiyi üçün 

heç bir qılınc zərbəsi onu yara-

laya bilməz”.

Yenə Mövlana həzrətləri:
“Təvazökarlıqda torpaq 

kimi ol!” - buyurmuşdur.
Necə ki, torpaq ayaqlar al-

tında əzilir, bütün məxluqatın 
artıqlarını qəbul edir, özündə 
həzm edir, sonra da onları 
tərtəmiz çiçəklər, meyvələr, 
qidalar halında təqdim edir, 
təvazökar mömin də eynilə 
belədir.
* Təvazökar mömin əfv 

edəndir. Əfv edə-edə ilahi əfvə 

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

HAQQ  DO S T L A R I ND AN 
H È KMßT Lß R 

X a l i d  B a ü d a d i  - q . s -  ( 5 )

Haqq-

Təalanın qardaş 
qıldığı müsəlmanların 

birlik, bərabərlik, ülfət və 
yardımlaşması qarşısındakı ən 

böyük maneə olan təkəbbür, 

eqoizm və üstünlük iddiaları, 

bütün sərmayəsi “yoxluq” və 
“heçlik” olan insan oğlu üçün ən 

böyük hədsizlikdir. Çünki insanın 

sahib olduğunu düşündüyü mad-

di-mənəvi bütün nemət, imkan və 
keyfi yyətlər tamamilə Allahın lüt-

füdür. Yəni əslində Allaha aiddir, 

insan sadəcə əmanətçidir.
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layiq olmağa cəhd edər.
* Təvazökar mömin pisliyə də yaxşılıqla qa-

rşılıq verər. Bu yolda başına gələn əziyyətləri də 
özü üçün təzkiyə və savab vəsiləsi bilər.

* Təvazökar mömin səxavətlidir. Çünki özündə 
heç bir varlıq görməz, əlindəki varlığı özündən 
bilməz. Sadəcə əmanət olduğunu dərk edər. Bu 
səbəblə Haqdan gələni Onun yolunda sərf etmək 
təvazökar qullara ağır gəlməz. Əksinə, infaq edə 
bilmək onlar üçün tərifi  imkansız ləzzətə çevrilər.

* Təvazökar mömin xidmət əhli olar. Böyük 
məsuliyyət duyğusu içində özünü Allah rizası 
üçün xidmət etməklə mükəlləf görər.

* Təvazö sahibi olan mömin fədakardır, zərif-
dir, incə ruhludur…

Xülasə, bir çox gözəl xislətin bağlı olduğu 
müstəsna fəzilət olan təvazökarlıq kamil mömin-
lərin fariq vəsfi dir.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Sənin qeybətini etsələr də, sən heç kimin qey-

bətini etmə!”[2]
Qeybət, yəni hər hansı bir adamı xoşuna 

gəlməyəcək şəkildə yad etmək, Quran və Sün-
nənin şiddətlə qadağan etdiyi ağır günahlardan-
dır. Qurani-Kərimdə qeybət “ölü qardaşının ətini 

yemək”[3] kimi iyrənc əməl olaraq təsvir edilir.
Qeybətin təməlində eqoizm / mənlik duyğusu 

yatır. Çünki qeybət başqasını tənqid edərək belə-
liklə özünü üstün görməkdir. Yəni başqa birində 
olan pis xasiyyətin özündə olmadığına, beləliklə 
də özünün ondan daha yaxşı olduğuna eyham vur-
maqdır. Nəticə olaraq özünü tərifl əmə, lovğalan-
ma və qürrələnmə təzahürüdür.
İnsanın şərəf və heysiyyətinə qəsd edən qeybət 

günahına eynilə cavab vermək, yəni qeybət müqa-
bilində qeybət etmək xam insanların davranış tər-
zidir.

Bu hadisələr qeybətə məruz qalan kamil bir 
möminin sərgiləyəcəyi davranış tərzini necə də 
gözəl ifadə edir:

Bir nəfər tabeun nəslinin böyüklərindən İmam 
Şabini təhqir etmişdi. Həzrət mülayim tərzdə ona 
belə cavab verdi:

“Əgər dediklərin doğrudursa, Allah məni 

bağışlasın. Yox, əgər səhvdirsə, səni bağışlasın!”

Fudayl bin İyaz həzrətlərinə də:
“Filankəs sizin haqda heysiyyətinizi zədələyici 

sözlər danışır”, -  demişdilər.
Həzrət isə:
“Vallahi, mən ona yox, həmin sözləri dedirdən 

iblisə qəzəblənirəm”, - cavabını verib belə dua 
etdi:

“Allahım, əgər o adam düz deyirsə, məni 

bağışla, yox, yalan deyirsə, onu bağışla!”

İmanı kamil bir mömin qarşılaşdığı pisliklərə 
pisliklə cavab vermək yerinə ona ən gözəl üslubda 
yaxşılıqla cavab verməyin daha xeyirli olduğunu 
bildiyindən bu ilahi təlimatlara itaət halındadır:

“Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim 
bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid 
olar…” (əş-Şura, 40)

“Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən (pisliyi) 
yaxşılıqla dəf et! O zaman səninlə ədavət aparan 
kimsə sanki yaxın bir dost olar”. (əl-Fussilət, 41)

Qeybət və onun kimi pis əməllərə qarşı kamil 
möminin necə rəftar edəcəyini bu hədisi-şərif nə 
gözəl xülasə edir:

“Sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq etmək, pislik 

edənə də pislik etmək üstünlük deyil. Əsl üstünlük 

sizə pislik edənə qarşı eynilə cavab verməyib yax-

şılıq etməkdir”. (Tirmizi, Birr 63 )

Qeybət, yəni hər hansı bir adamı 
xoşuna gəlməyəcək şəkildə yad etmək, 
Quran və Sünnənin şiddətlə qadağan 

etdiyi ağır günahlardandır. Qura-
ni-Kərimdə qeybət “ölü qardaşının 
ətini yemək”[3] kimi iyrənc əməl 

olaraq təsvir edilir.
Qeybətin təməlində eqoizm / mənlik 

duyğusu yatır. Çünki qeybət başqasını 
tənqid edərək beləliklə özünü üstün 
görməkdir. Yəni başqa birində olan 
pis xasiyyətin özündə olmadığına, 

beləliklə də özünün ondan daha yaxşı 
olduğuna eyham vurmaqdır. Nəticə 

olaraq özünü tərifl əmə, lovğalanma və 
qürrələnmə təzahürüdür.
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Pisliyə yaxşılıqla cavab verməyin mənasını da 
düz başa düşmək lazımdır. Necə ki,Həzrət Pey-
ğəmbər (s.ə.s) bir gün belə buyurdu:

- Din qardaşın zalım da olsa, məzlum da olsa, 
ona yardım et!

Səhabələrdən biri:
- Ya Rəsulallah, qardaşım məzlumdursa, ona 

yardım edərəm. Amma zalımdırsa, necə yardım 
edim? – dedi. Allah Rəsulu (s.ə.s):

- “Onu zülmündən uzaqlaşdırar, zülmünə mane 

olarsan. Əlbəttə ki, bu, ona yardım etməkdir”, - 
buyurdu. (Buxari, Məzalim 4, İkrah 6; Tirmizi, 
Fitən, 68)

Bir sözlə qeybət olunduğuna şahid olan bir 
mömin münasib dillə lazımi xəbərdarlığı etməli, 
əgər bu pis əməldən vaz keçməzlərsə, günaha şər-
ik olmamaq üçün oradan uzaqlaşmalıdır.

Haqq dostlarından Abdullah Dəhləvi həzrətləri 
iştirak etdiyi məclislərdə lüzumsuz sözlər danışıl-
masına imkan verməzdi. Kimsə qeybət etsə, dərh-
al ona mane olar və:

“Dediyin sözə mən daha layiqəm”, - deyərdi.
Oruclu olduğu bir gün yanında sultan haqqında 

pis danışdılar. Həzrət:
- Vay! Orucumuz pozuldu, - buyurdu.
Tələbələrindən biri:
- Siz qeybət etmədiniz ki! – dedikdə isə:
- Bəli, biz qeybət etmədik, amma qulaq asdıq. 

Qeybətdə söyləyən də, qulaq asan da eynidir, - 
buyurdu.[4]

Pisliyə qarşı yaxşılıqla müdafi ə olunmaq 
“saleh və muslih” bəndələrin, yəni həm özü is-
tiqamət üzrə olan, həm də başqalarının islahı 
üçün çalışan kamil möminlərin bacaracağı işdir. 

Necə ki, Haqq dostlarından Həsən Bəsri həzrətləri 
qeybətini edənə qəzəblənmək yerinə, ona hədiyyə 
göndərərək təşəkkür edərdi.
İmam Şarani q.s. belə deyir:
“Mütləq kiminsə qeybətini etməli olsam, ilk 

növbədə ata-anamın qeybətini edərəm. Çünki 
qeybət edən insan əvvəlcə öz savablarını qeybə-
tini etdiyi adama bağışlamış, verəcək savabı qal-
mamışsa da onun günahlarını yüklənmiş olar”.

Həzrət Peyğımbər (s.ə.s) də saleh insanların 
gözəl əxlaqına dair çox mənalı bir misalı belə 
xəbər vermişdir. Bir gün əshabına:

- Hər hansı biriniz Əbu Damdam kimi ol-
maqdan acizdirmi? – deyə sual verən Allah Rəsu-
lundan səhabələr:

- Əbu Damdam kimdir? – deyə soruşdular.
Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) belə buyurdu:
– Sizdən əvvəlki qövmlərdən birinə mənsub 

idi. O: “Məni təhqir edən və haqqımda danışaraq 

qeybətimi edənlərə haqqımı halal edirəm”, - 

deyərdi”.(Əbu Davud, Ədəb, 36/4887)
Allahın qullarını bağışlaya-bağışlaya ilahi əfvə 

layiq ola bilmək həssaslığının necə də möhtəşəm 
təzahürü… Yaradandan ötrü yaradılanlara şəfqə-
tin ən müstəsna misalı… Əziyyətlərinə məruz 
qaldığı kəslərin hesab günündə onun ucbatından 
pis vəziyyətə düşməmələri üçün onlara mərhəmət 
edərək ilahi rəhməti ümid etməyin necə də gözəl 
nümunəsi…

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Əsas məsələ mənliyi yox etmək, çox çalışmaq, 

əhdə vəfa və var olana qənaət etməkdir”.[5]
İslam mədəniyyətinin irfan məktəbləri olan 

Allahın qullarını bağışlaya-
bağışlaya ilahi əfvə layiq ola 
bilmək həssaslığının necə də 

möhtəşəm təzahürü… Yaradan-
dan ötrü yaradılanlara şəfqətin ən 
müstəsna misalı… Əziyyətlərinə 

məruz qaldığı kəslərin hesab 
günündə onun ucbatından pis 

vəziyyətə düşməmələri üçün onlara 
mərhəmət edərək ilahi rəhməti 
ümid etməyin necə də gözəl nü-

munəsi…
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dərgahların divarlarını mənəvi xəbərdarlıq və təli-
matlar ehtiva edən hüsnü-xətt lövhələri bəzəyərdi. 
Bu kimi lövhələrdən birində də “heç” yazardılar. 
Bu ifadə mənən kamilləşmə yolunda hər şeyin, 
mənlik və nəfsaniyyəti kənarlaşdıraraq heçliyi 
idrak etdikdən sonra başladığını təlqin etməkdə 
idi.

Həqiqətən ilahi sirr və hikmətlərdən nəsib ala 
bilmək nəfsani arzulardan sıyrılıb “heçlik” halına 
büründükdən sonra başlayır. Ona görə təsəvvüfün 
qayəsi də ilahi qüdrət, əzəmət və səltənət qarşısın-
da qulun öz acizliyini idrak edərək Rəbbinə tam 
bir təslimiyyətlə itaət etməsidir.

Unutmayaq ki, bu dünyaya heç bir sərmayəmiz 
olmadan gəldik. Haqq-Təala insanı yox deyiləcək 
qədər bir maddədən, üstəlik atılmış nəcasət dam-
lasından yaradıb dünyaya acizlik içində göndərir 
ki, insan əslini və mənşəyini düşünüb həddini 
bilsin. Heçlik, yoxluq və acizliyini idrak etsin, 
onu yoxdan var edən Rəbbinə üsyana qalxmasın.

Necə ki, Haqq-Təala yoldan çıxan insan-
ların halından söz açarkən də bu həqiqətə diqqət 
çəkərək belə buyurur:

“Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı 
görmədimi ki, birdən-birə (Rəbbinə) açıq bir 
düşmən kəsildi”. (Yasin, 77; Bax. ən-Nəhl, 4)

Ona görə də:
“Nəfsini tanıyan, Rəbbini də tanıyar”, - buyrul-

muşdur.
İnsan heçliyini idrak edə bildiyi nisbətdə Rəb-

binə yaxınlaşar. Rəbbinə yaxın olan qul isə daim 
həmd, şükür və riza halında olar. Haqq-Təalanın 
təqdir etdiyinin onun üçün ən xeyirli olduğuna 

inanaraq könül rahatlığı tapar. Rəbbinə daha da 
yaxın ola bilmək həvəsi ilə son nəfəsinə qədər 
qulluğunu artırmağın dərdində olar. 

Bütün nemətlərin Allahdan olduğunu bilib Ona 
şükür etmək ən gözəl vəfa təzahürüdür. Bunun ək-
sinə, nemətləri nəfsindən bilmək də ən çirkin və-
fasızlıq və nankorluqdur. Bu etibarla insan hara-
dan gəldiyini, əslinin nə olduğunu unutmamalıdır 
ki, ona ehsan edilən saysız-hesabsız nemətlərin 
qədrini dərk edib o nemətlərin əsl sahibinə şükür 
edə bilsin.
İmanın ilk addımı dil ilə “lə iləhə” deyərək 

Allahdan başqa heç bir ilah olmadığını ifadə 
edərkən qəlbdə büt halına gəlmiş və qulu Rəb-
bindən uzaqlaşdıran qürur, təkəbbür, varlıq və 
mənlik iddiası kimi bütün nəfsani təmayüllərdən 
daxilini təmizləyə bilməkdir.

Bahalı daş-qaşlar kirli və ləkəli qablarda deyil, 
tərtəmiz və ən müstəsna yerlərdə saxlandığı kimi, 
qəlb aləmi də mənən təmizlənməlidir ki, orada 
ilahi rəhmət təcəlli etsin.

Rəbbimiz imtahan ünsürü olaraq bizə günaha 
da, təqvaya da meyil edə bilmə xüsusiyyəti ver-
miş və:

“Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq 
nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran isə, 
əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır”. (əş-Şəms, 9-10) 
buyurmuşdur.

Ona görə peyğəmbərlərin ən mühüm vəzi-
fələrindən biri də insanların daxili aləmini təmi-
zləmək olmuşdur.

Çünki bütün ibadət və müamilələrimiz ancaq 
təmiz qəlblə məqbul olar. Necə ki, çirkli bir qa-
bın içinə bulaq suyu tökülsə, həmin suyun bütün 

İmanın ilk addımı dil ilə “lə 
iləhə” deyərək Allahdan başqa heç 
bir ilah olmadığını ifadə edərkən 
qəlbdə büt halına gəlmiş və qulu 
Rəbbindən uzaqlaşdıran qürur, 

təkəbbür, varlıq və mənlik iddiası 
kimi bütün nəfsani təmayüllərdən 

daxilini təmizləyə bilməkdir.
Bahalı daş-qaşlar kirli və ləkə-

li qablarda deyil, tərtəmiz və ən 
müstəsna yerlərdə saxlandığı kimi, 

qəlb aləmi də mənən təmizlən-
məlidir ki, orada ilahi rəhmət təcəl-

li etsin.

noyabr-dekabr 2016



26UĞUR ugurjurnali@mail.ru

şəffafl ıq və ləzzəti itər, o qab içinə töküləni də 
kirlədər; qəlb də eynilə belədir. Qəlb mənəvi 
kirlərdən təmizlənməlidir ki, saleh əməllərdən 
feyz alsın. Qurani-Kərimin, hədisi-şərifl ərin, ka-
inatdakı ilahi əzəmət və qüdrət təcəllilərinin hik-
mətləri ilə dərinləşə bilsin.

Təsəvvüfün qayəsi də qulun daxili aləmində 
bu safl ıq və kamilliyi təmin edə bilməkdir. Çünki 
Haqq-Təala buyurur:

“O gün ki, nə mal-dövlət, nə də övlad bir fayda 
verər! Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuru-
na gələn kimsədən (möminlərdən) başqa!”. 

(əş-Şuəra, 88-89)
Yəni Rəbbimiz bizi dünyaya tərtəmiz göndərdi-

yi kimi, hüzuruna da tərtəmiz qayıtmağımızı arzu 
edir.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Sirat körpüsü qıldan incə, qılıncdan itidir. 

Dünya həyatında İslamı yaşamaq da belədir. 

İslamı tam mənada yaşamağa çalışmaq Sirat 

körpüsündən keçməyə bənzəyir. Burada nəfsə 
qarşı mücadilənin çətinliyinə qatlananlar ora-

da Siratdan asanlıqla keçəcəklər. İslama yaraş-
mayan, həva və həvəslərinə düşkün olanlar isə 
Siratdan keçərkən böyük çətinlik və məşəqqətlərlə 
qarşılaşacaqlar.

Ona görə də Allah-Təala İslamın göstərdi-

yi doğru yola “Sirati-Müstəqim” adı vermişdir. 

Bu ad oxşarlığı, İslam yolunda olmağın Sirat 

körpüsündən keçmək kimi olduğunu göstərir…”[6]
Hamımız bu fani dünyaya axirət yolçusu olaraq 

göndərildik. Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) -in hər fürsət-
də buyurduğu kimi  “Əsas həyat axirət 
həyatıdır”. (Buxari, Riqaq, 1)

Elə isə müəyyən müddətlik qonaq 
olduğumuz bu dünyada əbədi qa-
lacaq kimi yerli ədası ilə oturmaq 
böyük bir aldanışdır. Çünki dün-
ya həyatının təkrarı yoxdur.

Bu gün fani bir məqam əldə 
etmək üçün girdiyimiz bir çox 
imtahanın, nailiyyət əldə et-
mədiyimiz təqdirdə təkrarı 
mümkündür. Lakin dünyaya 
bir dəfə gəldik və bir daha bu-
raya qayıtmayacağıq.

Bu həqiqətdən qafi l halda 
ömrünü puç edənlərin axirət-
dəki həzin halı ayeyi-kərimədə 
belə təsvir olunur:

“Onlar orada fəryad edib 
deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! 
Bizi buradan çıxart ki, saleh 

əməllər edək. O əməlləri yox ki, (dünyada) edir-
ik!” (Onlara belə deyəcəyik: ) “Məgər orada sizə 
öyüd-nəsihət qəbul edəcək kimsənin öyüd-nəsi-
hət qəbul edə biləcəyi (düşünəcək kimsənin 
düşünəcəyi) qədər ömür vermədikmi?! Hələ sizə 
(siz kafi rləri Allahın əzabı ilə) qorxudan pey-
ğəmbər də gəlmişdi. Dadın (cəhənnəm əzabını)! 
Zalımların imdadına çatan olmaz!” (əl-Fatir, 37)

Rəbbimiz başqa bir ayeyi-kərimədə də belə 
xəbərdarlıq edir:

“Birinizin ölümü çatıb: “Ey Rəbbim! Mənə 
bir az möhlət versəydin, sədəqə verib sale-

hlərdən olardım! – deməmişdən əvvəl sizə 
verdiyim ruzidən (Allah yolunda) xər-

cləyin”. (əl-Münafi qun, 10)
Elə isə hər anını diqqətlə 

dəyərləndirməli olduğumuz öm-
rümüz sürətlə tükəndiyi halda 
tənbəllik etmək, məsuliyyət 
şüurundan uzaq qəfl ət yux-
usuna yatmaq, boş yerə vaxt 
keçirmək, axirətdə heç bir fay-
dası olmayan gərəksiz məşğuli-
yyətlərlə vaxt itirmək, sabahkı 
gün qəbirdə və qiyamətdə tərifi  
imkansız peşmançılığa səbəb 
olacaqdır.

Bir hədisi-şərifdə 
buyurulduğu kimi; dini həs-
sasiyyətə sahib olan möminlər 

belə son nəfəsdən sonra peşman-
lıq keçirəcəklər. Bir növ:

Xalid 
Bağdadi həz-

rətləri buyurur:
“Sirat körpüsü 

qıldan incə, qılıncdan itidir. 
Dünya həyatında İslamı yaşa-

maq da belədir. İslamı tam 
mənada yaşamağa çalışmaq 
Sirat körpüsündən keçməyə 
bənzəyir. Burada nəfsə qa-
rşı mücadilənin çətinliyinə 
qatlananlar orada Siratdan 

asanlıqla keçəcəklər. İsla-
ma yaraşmayan, həva və 

həvəslərinə düşkün olanlar 
isə Siratdan keçərkən böyük 

çətinlik və məşəqqətlərlə 
qarşılaşacaqlar.
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“Kaş dünyada daha çox saleh əməl işləyəy-

dik, imkanımız ola-ola bu xeyri də edəydik, gör 

nə qədər fürsəti əldən verdik”, - deyə heyf-
silənəcəklər.

Dini həssaslıqdan uzaq, qəfl ət içində ömür 
sürənlər də, o gün həzin aqibətə düçar olacaq və:

“Kaş bu pislikləri etməyəydik, fi lan günahı 

işləməyəydik, tövbə edib halımızı düzəldəydik”, - 
deyə dərin peşmanlıq keçirəcəklər.[7]
Əbədi dünyaya köçən hər bir insan səadətini 

də, fəlakətini də dünyadan özü aparacaq. Dün-
ya tarlasında əkdiyini məhşər meydanında 
biçəcək. Bu gün tarlasını boş qoyan, sabah 
axirətdə çox möhtac olduğu əcrlərdən 
məhrum qalacaq. Tarlasına günah və 
üsyan toxumları əkənsə yandırıcı 
əzabın peşmançılığından başqa 
heç nə əldə edə bilməyəcək.
İman edib saleh əməl 

işləyənlər bunların uxrəvi 
mükafatlarına nail olduqları 
halda bunun əksinə, imansı-
zlıq, fi sq, zülm və haqsızlığa 
dalanlar da bütün bu etdikləri-
nin uxrəvi cəzalarına düçar 
olacaqlar.

Xülasə; məhşər, hesab, Sirat, 
cənnət, cəhənnəm bu dünyada-
kı hal və hərəkətlərimizə görə 
təcəlli edəcək. O halda bu gün 
vaxt itirmədən nəfsimizi tərbiyə 
edib ilahi əmr və qadağalara tam 

mənada təslimiyyətlə itaət etməliyik.
Haqq-Təala:
“Əmr olunduğun kimi doğru ol…” (Hud, 112) 

buyurur.
Yəni bu gün əmr olunduğumuz kimi si-

rati-müstəqim üzrə doğru addımlamalıyıq ki, 
Rəbbimiz sabah axirətdəki Siratdan sağ-salamat 
keçə bilməyi nəsib etsin.

Ona görə də ibadətdə, davranışlarımızda, əx-
laqda, qulluq həyatının hər mərhələsində və hər 
nəfəsdə ilahi müşahidə altında olduğumuzun 
idrakı içində olmalıyıq. Çünki Allah-Təala ayeyi-
kərimələrdə belə buyurur:

“Siz harada olsanız, O sizinlədir” 
(əl-Hədid, 4)
“Biz ona şah damarından da yaxınıq!” 
(Qaf, 16)
“Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına 

girər” (əl-Ənfal, 24)
Allah-Təala bu birlik və ehsan şüuru içində 

nəfsimizi islah edib böyük həssaslıqla si-
rati-müstəqim üzrə addımlamağımızı istəyir.

Ömər bin Əbdüləziz rahmətullahi əleyh 
buyurur:

“Axirətdə hara getmək istəyirsinizsə, ona 
görə hazırlıq görün!” Biz də böyük bir təqva 
həssasiyyəti ilə yaşamağa çalışaq ki, İslamın doğ-
ru yolundan ayaqlarımız sürüşməsin. Quran və 
Sünnənin bəyənmədiyi yanlış yollara düşməyib 
istiqamətimizi qoruyaq ki, axirətdə getmək istədi-
yimiz ünvana sağ-salamat çataq.

Allah-Təala lütf-kərəmi ilə hər birimizi ilahi 
rəhmət və məğfi rətinə məzhər qıldığı bəxti-

yar qulları arasına ilhaq etsin.
Amin!..

 
___________________________
[1] Es‘ad Sâhib, Buğyetü’l-Vâcid, 

s. 117, no: 13.
[2] Es‘ad Sâhib, Buğyetü’l-

Vâcid, s. 138-141, no: 28.
[3] Bkz. el-Hucurât, 12.
[4] Abdülganî bin Ebî Saîd, 

Hüvelganî Risâlesi, s. 152.
[5] Es‘ad Sâhib, Buğyetü’l-

Vâcid, s. 81, no: 5.
[6] Kemahlı Feyzullah, Her-

kese Lâzım Olan Îmân, İstanbul 
1997, s. 56.

[7] Bkz. Tirmizî, Zühd, 
59/2403.
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gün həzin aqibətə düçar 
olacaq və:

“Kaş bu pislikləri et-
məyəydik, filan günahı 

işləməyəydik, tövbə edib 
halımızı düzəldəydik”, - 
deyə dərin peşmanlıq 

keçirəcəklər.[7]
Əbədi dünyaya köçən 

hər bir insan səadətini də, 
fəlakətini də dünyadan 

özü aparacaq.
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ƏƏbu Dərda radiyallahu anh nəql edir:
Rəsulullah səllallahu əleyhi və 

səlləmin belə buyurduğunu eşit-
dim:

“Hər kim elm əldə etmək arzusu 

ilə bir yola girərsə, Allah həmin adama cənnətin yol-

unu asanlaşdırar. Şübhəsiz ki, mələklər etdiyi əməldən 

razı qaldıqları üçün elm öyrənmək istəyən adamın 

üstünə qanadlarını gərərlər. Göylərdə və yerdə olan-

lar, hətta suyun içindəki balıqlar da alimə Allahdan 

məğfi rət diləyərlər. Alimin abiddən üstünlüyü ayın 

digər ulduzlara olan üstünlüyü kimidir. Şübhəsiz ki, 

alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Peyğəmbərlər 

nə qızıl, nə də gümüş miras qoyarlar. Onlar ancaq 

elm miras qoyarlar. Həmin mirası alan kəs bol nəsib 

almış olar”.

Müsəlmanları elmə təşviq edən bu hədisi-şərif 
təhsil işi ilə məşğul olanların dəyərini ortaya qoyur. 
Burada sadəcə elm öyrənən nöqteyi-nəzərindən dey-
il, eyni zamanda elmi öyrədən nöqteyi-nəzərindən də 
məsələyə yanaşacaq olsaq, bunu deyə bilərik. Əgər 
elm öyrənən adam üçün bu qədər fəzilət vəd olunur-
sa, elm öyrənmək istəyənə yardım edən, onun əlindən 
tutan biri üçün nələrin hazırlandığını siz düşünün. 
Üstəlik Həzrət Peyğəmbər: “Bir xeyrə vəsilə olan 

onu işləmiş kimidir”,- buyurmuşdur.   
Elm və təhsil  qarşılıqlı əməyin və zəhmətin 

nəticəsidir. Ona görə də elm dedikdə sadəcə tələbə 
deyil, müəllim də göz önünə gəlir. Tərəfl ərdən biri 
elmə can atırsa, onu almağa səy göstərirsə, digəri bu 
işdə ona rəhbərlik edərək sahib olduqlarını qarşısın-
dakına ötürür. Elə isə yaxşı müəllim və yaxşı tələbə 
necə olur? Bunun üçün nələrə diqqət edilməlidir?

Müəllim məsuliyyəti

Hər bir müəllim ilk növbədə üzərindəki ağır mə-
suliyyətin fərqinə varmalıdır. Çünki ilk müəllim, 
ilk tərbiyəçi Allah-Təaladır. Nə isə öyrədən həs kəs 
onun bu təcəllisini özündə əks etdirdiyinin fərqində 
olmalıdır. Qurani-Kərimdə “(Allah Adəmi yarat-
dıqdan sonra) Adəmə bütün şeylərin adlarını (isi-
mlərini) öyrətdi” (əl-Bəqərə, 31) buyurulmaqdadır. 
Buradan açıq-aydın görürük ki, öyrənmək ilk insanla 
başlamışdır və ilk öyrədən də məhz Allah-Təaladır. 
Digər tərəfdən Allah üçün söylədiyimiz “aləmlərin 

Rəbbi” ifadəsindəki rəbb sözünün hərfi  mənası “tər-
biyə verən”, “tərbiyələndirən”dir. Dilimizdə tərbi-
yəçilər üçün işlənən “mürəbbi” də eyni kökdən gəlir. 
Yəni Allah aləmləri tərbiyələndirən, beləliklə nizama 
salandır.  Həzrət Peyğəmbərin də bu barədə dedi-
yi “Məni Rəbbim tərbiyələndirdi və əxlaqımı gözəl 
etdi” hədisi-şərifi  tərbiyənin haradan gəldiyini bir 
daha diqqətə çatdırır. Elə isə müəllimlər təlim-tədris 
işində, tərbiyəçilik mövzusunda Allahla qul arasında 
vasitəçi olduqlarını unutmamalıdırlar. Onlara əmanət 
edilən uşaqları, yeni yetişməkdə olan gənc beyin-
ləri düzgün istiqamətləndirməli, bu xüsusda həssas 
davranmalıdırlar.

Müəllimlik həm də Peyğəmbərlərin peşəsi 
olmuşdur. Hər bir peyğəmbər öz qövmünə doğru 
ilə yanlışı, pisi və yaxşını öyrədərək bir çox xüsus-
da onlara müəllimlik etmişdir. Həzrət Peyğəmbərin 
də ən çətin anlarda belə, hətta aclıqdan qarnına daş 
bağladığı günlərdə Əshabi-süffəyə dərs keçdiyini, 
onlara Quran öyrətdiyini unutmamaq lazımdır. O 
peyğəmbər ki, Allaha ibadət ediləcək məbədin düz 
yanında tədris ocağı açaraq Əshabi-süffənin xid-
mətinə vermişdir.

Nurlan MƏMMƏDZADƏ

NN E C ß  Þ Y R ß T M ß L È , E C ß  Þ Y R ß T M ß L È , 

N E C ß  Þ Y R ß N M ß L È  N E C ß  Þ Y R ß N M ß L È  ??
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Sadəcə elm öyrətməmək
Hər bir işdə olduğu kimi təlimdə də sevgi və şəfqət 

böyük rol oynayır. Yaxşı müəllim tələbələrinin qəl-
binə yol tapan, orada özünə yer edə bilən müəllimdir. 

Tədris planı ilə yanaşı həyat dərsi də keçə bilən müəl-
limlər cəmiyyətin memarlarıdır. Sadəcə vəzifəsini 

yerinə yetirmək xatirinə sinfə girib-çıxan müəllim 

şagird və tələbələrə quru bilikdən başqa bir şey verə 
bilməz. Əslində müəllim elmlə yanaşı elmdən necə is-

tifadə ediləcəyini də öyrədəndir. Almaniyada bir orta 

məktəb müdirinin hər tədris ilinin başında müəllim-

lərə göndərdiyi bu məktub ibrətli faktlarla doludur:

“Mən əsir düşərgəsindən xilas olanlardan biri-

yəm. Gözlərimlə heç bir insanın görməyəcəyi şey-

ləri gördüm. Yaxşı təlim görmüş və yetişdirilmiş 
mühəndislərin inşa etdiyi qaz kameraları, yaxşı 
yetişdirilmiş mütəxəssis həkimlərin zəhərlədiyi 

uşaqlar, işini yaxşı icra edən tibb bacılarının vurduğu 

iynələrlə ölən körpələr, məktəb və universitet məzu-

nlarının gülləylə vurduğu, yandırdığı insanlar... Bu 

səbəblə təlim-tədris işi məni çox narahat edir. Sizdən 

bunu istəyirəm: Tələbələrinizin insan olması üçün 

çalışın. Əməyiniz nəticəsində savadlı canavarlar və 
bacarıqlı dəlilər yetişməsin. Oxuyub-yazmaq, riyazi-

yyat uşaqlarınızın daha çox insan olmasına kömək 

edirsə, yalnız o zaman əhəmiyyət kəsb edir”.

Gözəl nümunə olmaq

Dünyada insan qədər başqasından nümunə 
götürmək istəyi olan ikinci bir varlıq yoxdur. Məhz 

bu səbəblə Allah-Təala peyğəmbərləri həm də 
gözəl insan modeli olaraq göndərmiş, Hz. Peyğəm-

bərin “üsveyi-həsənə - ən gözəl örnək” olduğunu 

bildirmişdir. Müəllimlər qarşılarındakı tələbə və 
şagirdlər üçün eyni zamanda model olduqlarını un-

utmamalıdırlar. Yaxşı müəllim hal və hərəkətləri ilə 
qarşısındakı tələbənin qəlbinə yol tapandır. Onlara 

gözəl nümunə olmaq başlı-başına bir təlimdir əslində.    
Buraya qədər müəllimlərin üzərinə düşən vəzi-

fələrdən, diqqət ediləcək xüsuslardan bəhs etdik. İndi 

isə tələbənin müəllimə qarşı başlıca vəzifəsi olan 

ehtiram üzərində dayanacağıq.

Hərf öyrədənin köləsi olmaq

Həzrət Əli (r.a) buyurur:

“Mənə bir hərf öyrədənin qırx il köləsi olaram”.

Elm şəhərinin qapısı olan Həzrət Əlinin bu sözü 

İslamın müəllimə vediyi dəyəri, müsəlman tələbənin 

müəllim qarşısında hansı ehtiramı sərgiləməli old-

uğunu açıq ifadə edir. Həzrət Peyğəmbər söhbət 
edərkən, əshabına nə isə öyrədərkən səhabələr sanki 

başlarının üstünə quş qonduğunu və onun uçmaması 

üçün diqqətlə dinlədiklərini söyləyirlər. Hər bir elm 

tələbəsi buradan örnək götürərək müəlliminə qa-

rşı davranışlarını götür-qoy etməlidir. Tələbənin ən 

əsas sifəti müəlliminə sevgi və ehtiram olmalıdır. 

Sevginin olmadığı yerdə təqliddən söz gedə bilməz. 

Bu bir həqiqətdir ki, bir tələbə elmə və elm adam-

larına, müəllimlərinə ehtiram göstərmədikcə elmdən 

nəsibini ala bilməz. Elm əldə etsə də, bunun faydasını 

görməz. Elm öyrənib məqsədinə çatanlar yalnız ehti-

ramları sayəsində çatmışlar.    

Bir beytdə deyildiyi kimi:

Ədəb əhli ədəbdən hali qalmaz,

Ədəbsiz elm öyrənən alim olmaz.

 Dünyada insan qədər başqasından nümunə
 götürmək istəyi olan ikinci bir varlıq yoxdur.

 Məhz bu səbəblə Allah-Təala peyğəmbərləri həm
 də gözəl insan modeli olaraq göndərmiş, Hz.

 Peyğəmbərin “üsveyi-həsənə - ən gözəl örnək”

olduğunu bildirmişdir. Müəllimlər qarşılarında-

 kı tələbə və şagirdlər üçün eyni zamanda model

 olduqlarını unutmamalıdırlar. Yaxşı müəllim hal

 və hərəkətləri ilə qarşısındakı tələbənin qəlbinə
yol tapandır. Onlara gözəl nümunə olmaq baş-

   lı-başına bir təlimdir əslində.
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İnsan oğlu bəzən çox cəsarətli, qorxmaz, 
cürətkar görünsə də, bəzən çox miskin, 
yazıq, köməyə möhtac bir görünüşü özünə 
rəva bilir.

 Onun bu acizliyin təsiri ilə yumşalması 
üçün elə də çox böyük bir qüvvənin təzyiqi altında 
qalmasına ehtiyac yoxdur. Barmağına batan kiçik 
bir tikan belə onun ufuldaması, inildəməsi və mə-
sum-məsum kömək gözləməsi üçün kifayət edir. Və 
ya onu bir səfərə çıxarkən müşahidə edəcəksiniz: 
Bəlkə də, gedəcəyi yer çox da uzaq deyil, qonşu 
rayona gedəcək, qonşu ölkəyə gedəcək, uzaq başı 
qonşu qitəyə keçəcək. Dünya nə boydadır ki?! Kain-
atın ortasında bir zərrə! Amma bir də insan oğlunun 
etdiyi hazırlıqlara bax: zənbillər, torbalar, ehtiyat 
ayaqqabıdan tut yol boyu başını qata biləcək əyləncə 
vasitələrinə qədər götürə biləcəyinin maksimum 
həddini doldurmağa çalışar. Balaca minik maşını 

ilə gedirsə, baqajda artıq barmaq qoyacaq boş yer 
qalmayıb. Yol haqqında məlumat əldə etmək üçün 
göstərilən səyləri demirəm!.. Əvvəla iş yoldaşların-
dan, sonra qonum-qonşudan, tanış-bilişdən və 
ən əsası da “internetdən” gedəcəyi yer haqqında 
dolğun məlumat əldə etməyə çalışar. Hələ naviqato-
ru demirəm, birdən, Allah eləməsin, səhv yola girər, 
gedib ayrı yerə çıxar! Yol boyu gözü lövhələrdə olar 
və hər döngəyə, hər yolayırıcına bir məlumatverici 
lövhə yerləşdirmədiyi üçün yol idarəsini qınayar... 
Bütün bunları əleyhinə olduğum üçün sadalamadım, 
əlbəttə, bunlara ehtiyacımız var ki, bu ehtiyacımızı 
ödəməyə çalışırıq. Əgər insan oğlu bir yol göstərənə, 
yol bilənə - bələdçiyə möhtac olmasaydı, onu xəlq 
edən Rəbbi onun üçün bir “bələdçi” göndərməzdi. 
Bu kiçicik dünyamızda, bizə ayrılan bu azacıq ömür 
müddətində hara dönməliyik, harada dayanmalıyıq, 
haranı minimum sürət həddi ilə keçməliyik, haraya 

Əziz Sultanov

H A RA  
GEDİRSİNİZ?GEDİRSİNİZ?
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giriş qadağandır... bunların hamısını gözə görünən, 

böyük hərfl ərlə yazılmış, yaxşı işıqlandırılmış 
lövhələr halında yolumuzun üstündə görmək bizim 

haqqımız (!) deyilmi?! Birdən əyri yola düşsək, bi-

zim axırımız necə olar?

Qurani-Kərimin müxtəlif adları var. Onlaradan 

biri də Furqandır, əyri ilə doğrunu, haqq ilə bati-

li bir-birindən ayıran Furqan. Bu müqəddəs Furqa-

nımızın ət-Təkvir surəsində Haqq-Təala Qiyamət 
səhnəsini çox incə təfərrüatı ilə açıq-açıq anladaraq 

hər kəsin öz əməli ilə qarşılaşacağını, bütün əməlləri-
ni gözünün qarşısına gətirərək böyük bir təlatüm-

lə sarsılacağını bəyan edir. Bizə bu xəbəri gətirən 

Quranın, həqiqətən, bizə doğru yolu göstərən bir 

rəhbər olduğunu ifadə edir. Sonra da belə buyurur: 

“Elə isə (bu həqiqəti sizə bəyan etdiyim halda on-

dan üz döndərib) hara gedirsiniz? O, aləmlər üçün 

ancaq bir xatırlatmadır (sizə doğrunu və əyrini 

göstərərək nəsihət edir). Eləcə də sizdən doğru-düz 

(məqsədəuyğun yolda) olmaq istəyənlər üçün (bir 

bələdçidir)” (ət-Təkvir, 26-28).

Eyni surənin baş tərəfi ndə Qiyamət günü ən böyük 

peşmançılığı yaşayacaq olanlara işarə edilir: “Diri-di-

ri torpağa basdırılan qız uşaqlarına soruşulduğu 

zaman; axı o, hansı günahına görə öldürülmüşdü?” 

(ət-Təkvir, 8). Qiyamətə qədər bizə yol göstərən bir 

kitab və o kitabda günahsız qız uşaqlarının diri-di-

ri torpağa basdırılmasını, diri-diri məhv edilməsini 

ikrah hissi oyadaraq anladan, bundan şiddətlə çə-

kindirən bir ayə. Bu ayəni çox rahatlıqla keçmişdə 
yaşayan cahil, bədəvi ərəblər haqqında şərh edə bil-

irik, onların çirkin və qəddar adətlərini Allah Rəsu-

lu Rəbbindən aldığı bu “zikr”lə, bu xatırlatma dolu 

rəhbərlə dəyişdirdi, qadına lazım olan hörmət-izzəti 
lazım olan həddə çatdırdı.

Bəs günümüzün “bədəvi müsəlmanları” nə ilə 
məşğuldur? Qız uşaqlarını diri-diri internetin, sosial 

həyatın kirli girdablarında yalnız buraxan ata-ana on-

dan bir gün: “bu qızın günahı nə idi ki, sən ona gözəl 
əxlaqı, gözəl tərbiyəni verməyib onun həyatını məhv 

etdin?” deyə soruşularsa, nə cavab verəcək?!

Əlbəttə ki, günah və ya nalayiq, ədəbəzidd 

hərəkətlər təkcə qadına aid deyil. Oğlan uşağı da eyni 

şəkildə valideyninin himayəsində, onun bələdçili-

yində başlayır bu həyata və özünə yön seçərək yol-

una davam edir. Yoldakı işarələri necə oxuyur, nə 
qədər başa düşərək riayət edir, Allahın göndərdiyi 

“bələdçi”, doğru yolu göstərən rəhbər onun üçün nə 
qədər istiqamətverici olur, bunları axirət inancı olan 

bir valideynin ciddi-ciddi düşünməsi lazımdır.

Bir harama gözü sataşanda, o anda Allahın onu 

müşahidə etməyindən narahat olmayan kimsə, heç 

olmasa, o mənim bacım, bir yaxın qohumum ola 

bilərdi, düşüncəsi ilə nəzərlərini yığışdırıb özünə 
hakim ola bilmirsə, o insanlardan soruşmaq lazımdır: 

“Hara gedirsiniz?”

“Elə isə (bu həqiqəti sizə bəyan et-

diyim halda ondan üz döndərib) hara 

gedirsiniz? O, aləmlər üçün ancaq 

bir xatırlatmadır (sizə doğrunu və 
əyrini göstərərək nəsihət edir). Eləcə 
də sizdən doğru-düz (məqsədəuyğun 

yolda) olmaq istəyənlər üçün (bir 

bələdçidir)” (ət-Təkvir, 26-28).
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Həyatın başdan sona bir imtahan olduğuna 
dair çoxumuzun şübhəsi yoxdur.

Sahib olduğumuz bir çox şey, mad-
di imkanlar, zənginlik, vəzifə, iş və s. bunların bir 
hissəsini təşkil edir. Həmçinin bunlardan biri də bi-
zim real yaşamımızın üstündə yer alan virtual həyat 
tərzimizdir ki, imtahanın ən əsas hissələrindən 
biri məhz burada davam etməkdədir. Məhrəm və 
naməhrəm xüsusların kəskin şəkildə ayırd edilərək 
diqqət və etina göstərilməsi son dərəcə həyati 
əhəmiyyət daşıyan bir məkan...

Həyatımızın bir çox sahəsini asanlaşdıran, uzağı 
yaxına gətirən, insanların ortaq söhbətlər qurması 
və yazışma imkanlarını təmin edən bir vasitə rol-
unu oynayır günümüzdə internet resursları. Ancaq 

bununla yanaşı, bir çox problemi də bərabərində 
gətirməkdədir.
İnternet resurslarından istifadə edərkən İslami 

dəyərlər, əxlaqi ölçülər çərçivəsindən kənara çıx-
mayaraq şüurlu bir şəkildə ehtiyacını qarşılaması 
hər bir iman sahibi insanın vəzifəsidir. İnsanlar 
virtual aləmdə də öz məsuliyyətlərini dərk etmək 
məcburiyyətindədirlər. Yaxşı, pis, savab, günah, 
halal, haram, doğru, yanlış, gözəl çirkin məfhum-
ları həqiqətdə də, virtual aləmdə də keçərlidir. Necə 
ki, möminin həyatının hər anında yaradıcısına, ailə, 
qohum, qonşu, ərtafı və bütün insanlara qarşı mə-
suliyyətləri varsa, bu, həm real həyatda, həm də 
internet aləmində keçərlidir. Doğruluq və istiqamət 
üzrə hərəkət edərək həyatını tənzim etmək dünya və 

Fuad QULİYEV

BИR ИMTAHANDIRBИR ИMTAHANDIR  
V И R T U A L  A L Я MV И R T U A L  A L Я M

noyabr-dekabr 2016



ugurjurnali@mail.ru 33 UĞUR

axirətimizin qurtuluşu üçün yeganə yoldur. Müsəlman “gözlər 

onu idrak edə bilməz, ancaq O, bütün gözləri görür və bilir” 
həqiqətini unutmamalıdır. Məhz virtual aləmin imkanlarından 
istifadə edərkən bu həqiqətin fərqinə varmalıdır. İman sahi-
bi kimsə “Mən Onu görməsəm də, O, məni görür” şüuru ilə 
hərəkət edər. İman sahibi kimsə Kiramən-katibin mələklərinin 
(yazan mələklər) daim fəaliyyətdə olduğunu beynində canlı 
tutmalıdır. İman sahibi kimsə zərrə qədər yaxşılığın və savabın 
da, zərrə qədər pislik və günahın da qeyd edildiyi şüuru ilə 
hərəkət edərək haram olan şeydən uzaq durmağa çalışmalıdır. 
İman sahibi kimsə axirətdə “oxu kitabını!” deyildikdə gi-
zli-açıq hər şeyi o kitabda tapacağının Qurani-Kərimin bizə 
çatdırdığı bir həqiqət olduğunu yaddan çıxarmamalıdır.   

Hər nə olursa olsun, həyat ölçülərimizi və dəyərlərimizi 
mühafi zə edərək yaşantımızı dizayn etmək məcburiyyətin-
dəyik. Əks halda, istəmədiyimiz ünsürlər bizim həyatımızı 
istədiyi şəkildə dizayn etməyə başlayar və o zaman fərqinə 
varmadan “xüsran”a düşdüyümüzün şahidi olarıq. Allah 
mühafi zə eləsin! Hər bir fərdin birinci növbədə özünü qoru-
ması, sanki vücuduna, beyninə, qəlbinə antivirus yükləməsi 
lazımdır ki, özünü saf və təmiz tutaraq öz ailəsini, yaxınlarını, 
sevdiklərini də müxtəlif cür fi tnə və fəsadlardan qoruya bilsin. 
Hər bir şey birinci növbədə özümüzdən başlamalıdır.

Haramlardan, naməhrəm şeylərdən uzaq durmaq üçün Al-
laha dua və ibadətlər etməli, daha faydalı işlərlə zamanımızı 
keçirməliyik. Eyni zamanda dost-tanış mühitinin də buna görə 
qurulması lazımdır.
İnternet səbəbilə boşanmaların artdığı, yuvaların yıxıldığı 

kimi məsələlər günümüzdə bilinən bir həqiqətdir. Buna yönə-
lik bəzi araşdırmalar boşanmaq istəyən hər on ər-arvaddan 
yeddisinin boşanma səbəbi olaraq bir-birlərindən görmə-
dikləri sevgi və hörməti virtual aləmdə, qaynağı kim və nədən 
ibarət olduğu məlum olmayan ünsürlərdə görərək ailələrin 
dağıldığını göstərməkdədir. 

Ailə münasibətlərinə zərər verən istər real, istər virtual 
olsun, pis vərdişlərdən uzaq durulması vacibdir.

Qadın və ya kişinin məhrəmliyini virtual aləmdə başqaları-
na ifşa etməsi, bunu başqaları ilə paylaşması dini cəhətdən 
uyğun olmayan şeylərdir. 

Evli kişi və qadın bir-birləri üçün hər cür çirkinliyə və ha-
rama qarşı örtü kimidirlər. Bu örtü ortadan qalxdığı zaman 
məhz  ailədaxili problemlər, gizli həyat tərzi və s. kimi bər-
pası mümkün olmayan fəsadlar özünü göstərməyə başlayar. 
Özü ilə yanaşı, ailəsi və övladları da bu işin acı nəticəsindən 
özlərinə pay alarlar. 

Odur ki, Allahın bizə şah damarımızdan daha yaxın old-
uğu həqiqətini unutmayaraq ömür yolçuluğunu sürdürmək ən 
vacib vəzifəmizdir.

İnternet resurslarından istifadə 
edərkən İslami dəyərlər, əxlaqi ölçülər 
çərçivəsindən kənara çıxmayaraq şüur-

lu bir şəkildə ehtiyacını qarşılaması 

hər bir iman sahibi insanın vəzifəsidir. 

İnsanlar virtual aləmdə də öz məsuli-

yyətlərini dərk etmək məcburiyyətin-

dədirlər. Yaxşı, pis, savab, günah, 

halal, haram, doğru, yanlış, gözəl 
çirkin məfhumları həqiqətdə də, virtual 

aləmdə də keçərlidir. 
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D
övrümüzün ən qiymətli kəşfl ərindən 
biri olan internet son zamanlarda 
təsəvvür edilməyəcək qədər çox in-
sanın həyatında əhəmiyyətli bir yer 
tutmağa başlamışdır.

 İnternetin ən çox ictimai məqsədli istifadə edilməsi və 
istifadə müddətinin insanlar tərəfi ndən getdikcə artması 
mövzuya sosioloji və psixoloji bir baxış bucağı qazan-
dırmışdır. Bu baxımdan informasiya texnologiyalarının 
ən əhəmiyyətli yeniliyi olaraq hər seqmentdən, hər fər-
din rahatlıqla istifadə edə biləcəyi internet həyatın bütün 
sahələrini əhatə etmiş, fərd, ailə və cəmiyyət həyatının 
çox istiqamətli təsir – ünsiyyət vasitəsi halına gəlmişdir.

Aparılan araşdırmaların böyük bir qismi də internetin 
fərdin həyat tərzinə təsirləri haqqındadır. Halbuki inter-
netin təsirləri istifadə xüsusiyyətlərinə görə, istifadə xü-
susiyyətləri isə internetin istifadə səbəbinə görə forma-
laşır. Bu səbəbdən internetin təsirləri istifadə səbəbi ilə 
əlaqəlidir. Nümunə verəcək olsaq; yetkinlərin, uşaqların 
internet başında uzun müddət vaxt keçirməsinin səbəbi 
ailə içərisində və ictimai həyatında daha yaxşı zaman 
keçirmədiyi üçündür. Yaşadığı real dünyada özünü və 
ya xəyal etdiyi dünyanı tapa bilməyən insanlar daha 
çox saxta kimlik və profi llərlə sosial şəbəkələrdəki dost-
larından aldıqları bəyənilərlə öz eqolarını tətmin etməyə 
başlayırlar.  Bu da cəmiyyətimizdə assosial insanların 

çoxalmasına, nitq və fərdi təqdimat qabiliyyətləri inkişaf 

etməyən gənclərin artmasına səbəb olur.

Məsələnin digər dramatik tərəfi  də son zamanlar in-

ternet istifadəsi ilə ailədaxili problemlər arasında bila-

vasitə əlaqənin olmasıdır. Ailədaxili əlaqələri güclü ol-

mayan, digər bir deyişlə desək, ailəsi ilə özü baxımından 

qənaətbəxş bir əlaqəsi və ya ortaq paylaşma sahəsi ol-

mayan şəxslərin internetdəki ictimai fəaliyyətlərə, sosial 

şəbəkələrə, ailədaxili əlaqələri güclü olan kəslərdən daha 

çox meyilli olduğu müşahidə edilmişdir.

Bu baxımdan deyə bilərik ki, insanlar zamanla itird-

Eldar Kərimov

ABŞ-da hər üç boşanmanın birində boşanma 
səbəbi olaraq internet asılılığı göstərilir. Aparılan 
tədqiqatlarda internet istifadəçilərinin  29 %-i  ilə 

50 %-nin internet asılısı olduqları ortaya çıx-
mışdır. Bu nisbətlər təcrübə aparılan qrupların 
yaşadıqları ölkəyə, ictimai statuslarına görə də 
dəyişir. ABŞ-da geniş şəkildə aparılmış internet 
asılılığı nizamsızlığı hesabatına görə internetdə 

asılılıq yaradan və insanların əlaqələrini pozan ən 
əhəmiyyətli sahələrin başında chat otaqları, oyun 

və proqram endirilən saytlar gəlir.

ИNTERN
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ikləri sosial münasibətləri internet daxilindəki sosial şəbəkələr 
vasitəsi ilə bərpa etməyə başlayır. Kapitalizmin gətirdiyi yal-

nızlaşma sindromunun içərisində qalan yeni nəsil fi tri ünsi-

yyət dəyərlərini birbaşa insanlarla yaşaya bilməsə də, sosial 

şəbəkələr vasitəsi ilə yaşamağa çalışır. Nəticə olaraq da ictimai 

qrupların, xüsusilə ailənin təsirinin azalması nəticəsində insan-

lar başqa faktorlardan təsirlənməyə başlayır. Televiziya və in-

ternetin insanlar tərəfi ndən çox istifadə edilməsinin səbəbi də 
ictimai ehtiyaclarını bu vasitələrlə təmin etməyə çalışmalarıdır.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, bizim cəmiyyətimizin internetlə 
tanışlığı uzaq keçmişə dayanmasa da, internetin gətirdiyi qlob-

al mədəniyyət nişanələri yeni nəslin bütün fərdlərinin üzərində 
açıq-aşkar görünür. Bunu istər insanların geyim tərzində, istər 
qida rasionunda, istərsə də yeni qurulmuş ailə strukturunun öm-

rünün az və keyfi yyətinin qənaətbəxş olmamasında görə bilər-
ik. Çox vaxt birbaşa ailə dəyərlərinin sarsılmasına xidmət edən 

sosial şəbəkələr ailə fərdləri arasında anlaşılmazlıqlara gətirib 

çıxarır. Belə ki, sosial şəbəkələrin hər hansı birisində profi li olan 

bir şəxsin mütləq olaraq dostluğunda fərqli insanların olması və 
şəxsi şəkillərinin paylaşılması ailə daxilində ilk problemlərin 

ortaya çıxmasına səbəb olur. Əvvəlcə kiçik bir problem kimi 

görünən bu hadisə yavaş-yavaş böyüyərək ailə təməllərinin 

sarsılmasına səbəb olur.  

Yazımı son zamanlar ABŞ-da aparılan bir tətqiqatın 

nəticələri ilə bitirmək istəyirəm. Tədqiqatın özünü doğruldan 

ən diqqətçəkən tezisi odur ki, ailədə ər ilə xanımın bir-birləri-
ni sosial mediada gördükləri başqa kəslərlə müqayisə etməsi 

nəticəsində boşanmaların sayı durmadan artır. Yenə ABŞ-da hər 
üç boşanmanın birində boşanma səbəbi olaraq internet asılılığı 
göstərilir. Aparılan tədqiqatlarda internet istifadəçilərinin  29 

%-i  ilə 50 %-nin internet asılısı olduqları ortaya çıxmışdır. Bu 

nisbətlər təcrübə aparılan qrupların yaşadıqları ölkəyə, ictimai 

statuslarına görə də dəyişir. ABŞ-da geniş şəkildə aparılmış in-

ternet asılılığı nizamsızlığı hesabatına görə internetdə asılılıq 

yaradan və insanların əlaqələrini pozan ən əhəmiyyətli sahələrin 

başında chat otaqları, oyun və proqram endirilən saytlar gəlir.
Yuxarıda ona görə ABŞ-ı nümunə gətirdik ki, onlar internetlə 

ən azından 20 il bizdən qabaq tanış olublar. Və onlar hal-hazır-

da həyəcan təbili çalırlar. Mənim demək istədiyim də odur ki, 

biz də oturub gözləməyək; internetin bizim həyatımıza gətirdiyi 

rahatlıqlarla birlikdə müsibətlərin də qarşısında dayana biləcəy-

imiz gücü itirməyək.

Bəli, əziz oxucu! Məşhur bir deyimlə desək, internetsiz ev 

bilgidən məhrum evdir. Bu deyim müəyyən qədər doğru olsa da, 

onu da unutmamaq lazımdır ki, internetlə gələn zərərli bilgilər 
də evimizi dağıdacaq qədər güclüdür. 

ugurjurnali@mail.ru

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, bizim 
cəmiyyətimizin internetlə tanışlığı uzaq 

keçmişə dayanmasa da, internetin gətird-
iyi qlobal mədəniyyət nişanələri yeni 

nəslin bütün fərdlərinin üzərində açıq-
aşkar görünür. Bunu istər insanların gey-
im tərzində, istər qida rasionunda, istərsə 
də yeni qurulmuş ailə strukturunun öm-

rünün az və keyfiyyətinin qənaətbəxş ol-
mamasında görə bilərik. Çox vaxt birbaşa 

ailə dəyərlərinin sarsılmasına xidmət 
edən sosial şəbəkələr ailə fərdləri arasın-
da anlaşılmazlıqlara gətirib çıxarır. Belə 
ki, sosial şəbəkələrin hər hansı birisində 

profili olan bir şəxsin mütləq olaraq 
dostluğunda fərqli insanların olması və 
şəxsi şəkillərinin paylaşılması ailə dax-
ilində ilk problemlərin ortaya çıxmasına 

səbəb olur. Əvvəlcə kiçik bir problem 
kimi görünən bu hadisə yavaş-yavaş 

böyüyərək ailə təməllərinin sarsılmasına 
səbəb olur.  
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U
ca Allah Qurani-Kərimdə belə 
buyurur:

“Siz insanlar üçün ortaya çıx-
arılmış ən xeyirli ümmətsiniz; 
yaxşılığı əmr edir, pislikdən çə-

kindirir və Allaha inanırsınız”. (Ali İmran, 110)
Aləmlərin Rəbbi olan və qullarını ilahi rəhmətin 

əbədi və möhtəşəm təccəlli yurdu olan cənnətlərinə 
dəvət edən Uca Allaha (c.c) şükürlər və həmd-
sənalar olsun. Bu dəvəti ümmətinə ən incə məqa-
mlarına kimi təlim edən Haqq rəsulu Hz. Muham-
mədə salətu-salam olsun.
İlahi dəvətin cəhalət qaranlıqlarına bürünmüş 

Məkkə əhalisinə təklif edilməsi insanları olduqca 
narahat etmişdi. Dəvət edən şəxs aləmlərin rəb-
bi tərəfi ndən seçilmiş ən mübarək insan, dəvət 
edilənlər isə  bu mübarək insana dünya və axirət-
də əbədiyyən yoldaş olma şərəfi nə namizəd olan 

adəm övladları idi. Lakin əsrlərlə batil inancların 
əhatəsində bəslənən nəfslər ilahi dəvətin möhtəşəm-
liyi qarşısında təslim olmağa tələsmirdilər. Barmaq-
la sayılacaq qədər imanla şərəfl ənmiş səhabə kim-
liyinin xaricində cahiliyyə tolumu iman dəvətinə 
qarşı dirənməkdə davam edirdi. Ümmətinin iman-
la şərəfl ənməsini zahiri və batini tərəqqi halı ilə 
qəlblərdə hərəkətə keçirmək istəyi qeyri-ixtiyari 
batil düşüncə sahiblərinin mənliklərində qəribə bir 
əks-səda yaradırdı. Rəsulullahın hikmətlə hörülmüş 
məğrur və qorxmaz dəvət üslubu qəlblərdəki cəhalət 
pasını sildiyi üçün onların haqqa olan meylini günü-
gündən artırırdı. Bütün bunlardan son dərəcə nara-
hat olan Qüreyş toplumu rəsulullahı şikayət etmək 
üçün Əbu Talibin yanına gəlirlər və əldən gedən ca-
hiliyyə mirasını qorumaq üçün sözə belə başlayır-
lar: “Bu qardaşın oğlu bizi məclislərimizdə narahat 

edir. Onu bu dəvət işindən uzaq tut!”

Mübariz ƏLİOĞLU

Haqqa dəvət müəssisəsinin kamil öncülləri olan vəliləri adəm 

övladlarına tanıtma yolunda sözün mənəvi təsir imkanlarından 

yararlanma keyfi yyətini zirvəyə çıxaran Mövlanə həzrətləri-

nin qəlbləri İslama qazandırma səyləri necə də heyrətamizdir: 

“Vəlilərdə Allahdan (c.c) elə bir qüvvət vardır ki, atılmış oxu 

yoldan geri çevirərlər. Allahla (c.c) yaxın olmaq istəyən şəxs 

vəlilərin hüzurunda otursun. Allah (c.c) vəliləri aləmlərə rəhmət 
olmaq üzrə yer üzünə gətirmişdir. Onlar xalqı Allah yoluna dəvət 

edərkən, - Ya Rəbbi! Bunları Sən qurtar, - deyə dua edərlər”.

 HAQQ ИLЯ BATИL
ARASINDA ЧIRPINAN DЯVЯT
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Vəziyyətin ciddiliyini anlayan Əbu Talib Hz. Rə-
sulullahı oraya dəvət edir və bunları söyləyir: “Bu 

qohumların sənin onları narahat etdiyini söyləy-

irlər. Artıq onlara əziyyət vermə!” Bu sözlər qa-

rşısında rəhmət timsalı olan üzünü səmaya çevirən 

Allah Rəsulu Qüreyşli kişilərə bunları ərz edir: “Bu 

Günəşi görürsünüzmü?” Onlar, - bəli, - cavabını 

verirlər. Buna müqabil dəvətdəki məğrur tutumunu 

ələ alaraq qarşısındakıları mat-məəttəl buraxan rə-
sulullah bunları söyləyir: “Necə ki siz gördüyünüz 

bu Günəşdən bir atəş parçası alıb gətirmə gücünə 
sahib deyilsiniz, eləcə də mən (Rəbbimin mənə tək-

lif etdiyi) imana dəvət əmrini tərk etməyə əsla güc 

yetirə bilmərəm!” Allaha dəvət bayrağını maddi və 
mənəvi aləmdə uca tutan rəsulullahın bəyan etdiyi 

həqiqətlər qarşısında aciz qalanlara yönələn Əbu 

Talib bunları söyləyir: “Vallahi qardaşımın oğlu bu 

günə qədər bizə heç yalan söyləmədi. Haydı, durun 

gedin və Hz. Muhammədə qarışmayın”. 

(Hakim III 668, Heysəmi VI, 15)

Bu mükəmməl dəvətin yetişdirdiyi məna sul-

tanlarının dillərindən qəlblərə axan hikmət nü-

munələri haqqa dəvət məktəbini işlək bir sistem 

halında günümüzə kimi canlı saxlayan bir bərəkət-
dir. Dəvət məqamının qəlblərə nüfuz etmə üslubuna 

xüsusi əhəmiyyət verən Tapdıq Əmrə həzrətləri belə 
buyurur: “Dəvət söz ilə deyil, hal və məna ilədir. 

O məna ki, qulağı kar olana da görünür, gözü kor 

olana da”.

Hər halları ilə bir-birinə bənzəyən və mübarək 

müəllimləri olan rəsulullaha oxşama yarışında ön 

səfl ərdə qərar tutanlardan Mövlanə həzrətləri də 
rəsulullahın dəvət mirasının sinələrdə qərar tutması 

üçün təklifi ni belə səsləndirir: “İki aləm vardır, bir-

incisi varlıq aləmi, ikincisi isə məna aləmidir. Varlıq 

aləmi gündüz kimidir; olan-bitəni açıqca görürsən. 

Bu aləm özünü asanca ələ verməkdədir. Məna aləmi 

isə gecə kimidir; onu əldə etmək üçün mütləq surət-
də könül işığını yandırmaq lazımdır”.

Haqqa dəvət müəssisəsinin kamil öncülləri olan 

vəliləri adəm övladlarına tanıtma yolunda sözün 

mənəvi təsir imkanlarından yararlanma keyfi yyə-
tini zirvəyə çıxaran Mövlanə həzrətlərinin qəlbləri 
İslama qazandırma səyləri necə də heyrətamizdir: 

“Vəlilərdə Allahdan (c.c) elə bir qüvvət vardır ki, 

atılmış oxu yoldan geri çevirərlər. Allahla (c.c) yax-

ın olmaq istəyən şəxs vəlilərin hüzurunda otursun. 

Allah (c.c) vəliləri aləmlərə rəhmət olmaq üzrə yer 

üzünə gətirmişdir. Onlar xalqı Allah yoluna dəvət 
edərkən, - Ya Rəbbi! Bunları Sən qurtar, - deyə dua 

edərlər”.

Dünya tarixi insanları batilə çağıran dəvətin mad-

di və mənəvi dəyərləri yox edən qara üzünə də şa-

hidlik etmiş və günümüzdə də etməkdədir. Nə yazıq 

ki, adı müstəmləkə, kapitalist, kommunist olan bu 

üzdəniraq dinsiz-imansız siyasətlərin təməlləri 100 

milyonlarla insanın əbədi səadəti qazanmaq ümid-

ləri qaşısında keçilməz səddə çevrilmişdir. Lakin 

bundan da dəhşətlisi odur ki, haqqa dəvət adı altın-

da İslami inanc və itaət əsaslarını diz çökdürmə lay-

ihələri nə yazıq ki, müsəlman coğrafi yasını dünya-

dakı bütün haqsızlıqların mənbəyi şəklində tanıtma 

səyləri ilə aşıb-daşmaqdadır.

 Bu hadisələr dünyamızı haqq ilə batilin böyük 

bir savaş meydanına çevirməkdədir. Haqq ilə bati-

lin arasında çırpınan dəvətin Allah və Rəsulunun 

təyin etdiyi tövhid, ixlas və doğruluq məcrasına 

yönəldilməsi kütləvi şəkildə batilə təslim olma 

təhlükəsindən bizləri qurtaracaq bir qurtuluş cığırı 
olmalıdır. Abdulqadir Gilani bu haqda belə buyurur: 

“Edəcəyimiz bütün işlərin (o cümlədən haqqa dəvə-
tin) əsli tövhiddir, ixlasdır, doğruluqdur. Tövhid sir-

rinə yetişməyən, ixlası özünə hal etməyən işləmiş 
olduğu əməllərdən bir xeyir və bərəkət gözləməsin”. 

Hər halları ilə bir-birinə bənzəyən və mü-

 barək müəllimləri olan rəsulullaha oxşama

 yarışında ön səflərdə qərar tutanlardan

 Mövlanə həzrətləri də rəsulullahın dəvət
 mirasının sinələrdə qərar tutması üçün

 təklifini belə səsləndirir: “İki aləm vardır,

 birincisi varlıq aləmi, ikincisi isə məna

 aləmidir. Varlıq aləmi gündüz kimidir;

olan-bitəni açıqca görürsən. Bu aləm özü-

 nü asanca ələ verməkdədir. Məna aləmi isə
 gecə kimidir; onu əldə etmək üçün mütləq
surətdə könül işığını yandırmaq lazımdır”.
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Təvəkkül Allaha güvənmək, Onun hök-
münün mütləq meydana gələcəyinə qəti 
olaraq inanmaq və alınması lazım olan 

tədbirləri də almaq deməkdir. 
Bir məqsədə çata bilmək üçün lazım olan bütün 

tədbirləri aldıqdan sonra Allaha güvənməyə və 
işin sonrasını Ona buraxmağa təvəkkül deyilir. 
Məsələn, bir əkinçi əvvəlcə tarlasını vaxtında şum-

layar, toxumu əkər və lazımlı bütün işlərini görər, 
sonra da Allaha təvəkkül edər.

Təvəkkül müsəlmanın edəcəyi işlərdə bütün za-
hiri səbəbləri nəzərə alması, alınması lazım olan təd-
birləri görməsi, işləyib-çalışması və bundan sonra 
son nəticəni yalnız Allahdan gözləməsidir. Təvək-
kül heç bir zaman işi tərk edib bir kənara çəkilmək 
deyildir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) dəvəsini açıq bu-

raxaraq 

Allaha təvəkkül etdiyini söyləyən bir bədəviyə: 
“Onu bağla, sonra təvəkkül et” (Tirmizi, Sifat-
ul-Qiyamə: 60) buyurmuşdur.
İslam alınması lazım olan tədbirləri aldıqdan 

sonra insanlara və vasitəçilərə yox, yalnız Allaha 
söykənmək mənasındakı bir təvəkkülü əmr edir. 
Bir ayədə Allah-Təala belə buyurur: “Müsəlman-
lar yalnız Allaha güvənsinlər.” (Ali-İmran 3/122)  

Hz. Peyğəmbər də bu sözləri ilə müsəlmanlara 
təvəkkülü tövsiyə etmişdir: “Əgər siz Allaha lazımi 

şəkildə təvəkkül etsəniz, o, quşlara ruzi verdiyi kimi 

sizə də verər”. (İbn Macə, Zühd: 14)
Hz. Ömər Mədinədə boş-boş gəzən bir qrup 

insan gördü və onlardan: “Siz kimsiniz?” - deyə 
soruşdu. Onlar da: “Biz mütəvəkkillərik” (təvəkkül 
edənlərik), - dedilər. Bunu eşidən xəlifə: “Xeyr, siz 

mütəvəkkil deyilsiniz, siz mütəəkkillərsiniz (havayı, 

müftə yeyənlərsiniz). Siz yalançısınız, toxumu yerə 
atıb sonra təvəkkül edənə mütəvəkkil deyilir”, - 
dedi.

Həqiqi təvəkkül gözəl bir davranış, əxlaqi bir 
fəzilətdir. Allah-Təala müsəlmanlara təvəkkül et-
məyi əmr etmiş və mütəvəkkil olanları sevdiyini 
xəbər vermişdir:

“Bir də, daim diri olub heç bir zaman ölməyən 
Allaha təvəkkül et”.(əl-Furqan 58)

“Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona yetər.” 
(ət-Talaq 31)

Təvəkkül müsəlmanların qədərə olan inam-
larının bir nəticəsidir. Təvəkkül edən kimsə, Al-
laha qeydsiz-şərtsiz təslim olmuş, qədərinə razı 
kimsədir. Lakin necə ki, qədərə inanmaq tənbəl-tən-
bəl oturmağı, hər şeydən əl-ətək çəkməyi tələb 
etmirsə, təvəkkül də tənbəllik və miskinliyi tələb 
etməz. Həqiqi mütəvəkkil işləmədən qazanmaya-
cağını, əkmədən biçməyəcəyini, əməlsiz Cənnətə 
girilməyəcəyini, ixlasla ibadət və itaət etmədən Al-
lahın razılığına qovuşulmayacağını biləndir.

 
Ruzi (rizq)
Ərəb dilində “rizq” (farsca ruzi) “azuqə”, “yey-

ilib-içilən və faydalanılan şey” mənasını verir.  

Kamran MƏMMƏDOV 

TЯVЯKKЦL VЯ RUZИ

Təvəkkül müsəlmanların qədərə 
olan inamlarının bir nəticəsidir. 

Təvəkkül edən kimsə, Allaha qeyd-

siz-şərtsiz təslim olmuş, qədərinə 
razı kimsədir. Lakin necə ki, qədərə 

inanmaq tənbəl-tənbəl oturmağı, 
hər şeydən əl-ətək çəkməyi tələb 

etmirsə, təvəkkül də tənbəllik və 
miskinliyi tələb etməz. Həqiqi 

mütəvəkkil işləmədən qazanma-

yacağını, əkmədən biçməyəcəyini, 

əməlsiz Cənnətə girilməyə-
cəyini, ixlasla ibadət və itaət 

etmədən Allahın razılığına 

qovuşulmayacağını biləndir.
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Uca Allahın canlılara  yeyib-içmək və faydalanmaq üçün 

verdiyi hər şey ruzi sayılır. Buna görə ruzi  halal olan 

şeyləri əhatə etdiyi kimi, haram olanları da əhatə edir. 

Alimlərin ruzi barəsindəki  görüşləri :
- Yeganə ruzi verən (Rəzzaqı-aləm) Allah-Təaladır. 

Qurani-Kərimdə:
 “Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah 

onun ruzisini verməsin....” (Hud 6) buyrularaq bütün 

canlıların ruzisini verənin Allah olduğu bildirilmişdir. 

Başqa bir ayədə də Allahın dilədiyinə bol ruzi verib, 

dilədiyinin ruzisini isə azaltdığı ifadə edilmişdir. Rəzzaq 

sifəti Allahın gözəl adlarındandır.

- Ruzini yaradan və verən Allah-Təaladır. Bəndə Al-

lahın kainatda qoyduğu təbii qanunlara uyğun olaraq 

çalışar və ruzisini qazanmaq üçün zəhmət çəkər. Allah da 

onun bu səyinə görə ruzisini yaradar. Allahın yeganə ruzi 

verən olması bəndəyə tənbəllik etmək, çalışmamaq, səhv 

bir təvəkkül anlayışına sahib olmaq üçün əsas vermir. 

Qazanmaq üçün tələb olunan cəhdləri göstərmək quldan, 

ruzini yaratmaq isə Allahdandır.

- Haram olan bir şey belə onu qazanan qul üçün ruzi 

sayılır. Lakin  Allah ruzinin haram yoldan qazanılmasına 

razı deyildir. Yenə də əgər bəndə belə bir yola müraciət 
etsə, Allah nəticə və vasitələri yaradar, qulun istəyi ilə 
ona bu haram yoldan ruzi verilər. Bir ayədə: “Artıq Al-

lahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını  yeyin” 

(ən-Nəhl 114) buyrularaq halal qazanmaq əmr edilmiş, 
haram isə qadağan edilmişdir. 

- Hər kəs öz ruzisini yeyər. Bir kimsə başqasının ruz-

isini yeyə bilməyəcəyi kimi, başqa biri də onun ruzisini 

yeyə bilməz.

Mötəzilə məzhəbi isə haram bir şeyi ruzi saymamışdır. 
Çünki onlar ruzini adamın mülkiyyəti altında olub qa-

nuni və halal yoldan yediyi şey və ya özündən faydal-

anılması qadağan edilməmiş olan şey kimi izah edirlər. 
Mötəzilənin bu barədəki görüşünün səbəbi budur: “Ruzi 

mütləq Allaha nisbət edilir. Çünki Ondan başqa ruzi 

verən yoxdur. Bəndə haram yeməkdən ötəri pislənilməyə 
və cəzaya haqq qazandığına görə haram olan şeylərin 

də ruzi sayılması Allaha haram olan bir şeyi aid etmək 

sayılar”. Halbuki pisi yaratmaq pis deyil, onu qazanmaq, 

onu əldə edə bilmək üçün səy göstərmək pisdir. 

Qulun haram ruzi yediyi üçün cəzaya haqq qazan-

masının səbəbi haramı seçməsi, cüzi iradəsini harama 

yönəltməsi və haramı qazanmasıdır. 
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“
Heç şübhəsiz, Allah, özünə şirk qoşulmasını 
əsla bağışlamaz. Bunun xaricində dilədiyi in-
sanı bağışlayar. Kim Allaha şirk qoşsa, əlbəttə 
o yolunu azmışdır”. (NİSA 116)

Gəlin görək ayətdə qeyd olunan şirk nədir? Bütpərəst-
likdirmi? Ateistlikdirmi? Dinsizlikdirmi? İnsanı birbaşa 
cəhənnəmə aparacaq bir günah olduğu üçün bu mövzunu 
yaxşı anlamağımız lazımdır.

Mümkün olduğu və əlimdən gəldiyi qədər Qurandan 
ayələrlə mövzu haqda yazacam.
Şirk Allahdan başqa şeylərə ibadət etmək, ilah tutmaq 

deməkdir. Bəs ibadət etmək nədir? Yalnız namaz qılmaq, 
oruc tutmaqdırmı? Qurani Kərimdən qiyamət gününə dair 
bəzi bölümlərlə mövzuya giriş verə bilərik:

“Ey Adəm oğulları! Sizə şeytana tapınmayın/qulluq 
etməyin, çünki o sizin açıq-aşkar bir düşməninizdir” 
demədimmi? “Mənə qulluq edin doğru olan yol budur.” 
And olsun o, sizdən bir çox nəsli azdırmışdır. Hələ 
düşünə bilmirsinizmi? (Yasin 60, 61, 62)

Bir başqa ayədə:
“İş hökmə bağlanıb bitincə, şeytan deyər ki: “şübhə-

siz Allah, sizə gerçək olanı vəd etdi, mən də sizə vəd et-
dim, lakin sizə yalan danışdım. Mənim sizə qarşı məc-
buredici bir gücüm yox idi, yalnız sizi çağırdım, siz də 
mənə razılıq etdiniz. Elə isə məni qınamayın, siz özünüzü 
qınayın. Mən sizi qurtaracaq deyiləm, siz də məni qur-
taracaq deyilsiniz. Doğrusu daha əvvəl məni ortaq 
qoşmanızı da qəbul etmədim. Gerçək budur ki, zalımlara 
kədərli bir əzab vardır.» (İbrahim 22)

Beləliklə Allaha ibadət edənlərlə şeytana ibadət edən-
lərin fərqi Rəbbimizin kitabından açıqca aydın olur. İnsan 
nəyə və ya kimə itaət edir və ona görə yaşayırsa ilahı odur. 
Bəs şirk dünya həyatında hansı şəkillərdə özünü biruzə 
verir? Onu anlamaq üçün yenə Rəbbimizin kitabına baxaq:

Bütpərəstlik haqqında bir ayət.
“Bunun üzərinə onların ilahlarının yanına ged-

ib: “Yemək yemirsinizmi?” dedi. “Sizə nə oldu, niyə 
danışmırsınız?” deyərək onların yanına yaxınlaşıb sağ 
əliylə bir zərbə endirdi. Çox keçmədən (xalqı) qaçaraq 
İbrahimin yanına gəldilər. (İbrahim) Dedi ki: “Əlinizlə 

yonduğunuz şeylərəmi ibadət edirsiniz?” “Halbuki sizi 
də, etdiklərinizi də Allah yaratmışdır.” 

(Saffat 91,92,93,94,95,96)
Öz həvəs və arzularına ibadət etmək haqqında bir ayət.
“Öz istək və ehtiraslarını ilah edəni gördünmü? İndi 

ona qarşı sənmi vəkil olacaqsan? Yoxsa sən, onların çox-
unun söz dinləyəcəklərini və ya düşünəcəklərinimi zənn 
edirsən? Onlar, heyvanlar kimidirlər; xeyr, onlar yol 
baxımından daha da çaşmışdır. (Furqan 43,44)

Peyğəmbərlərə və ya din adamlarına ibadət edənlərlə 
bağlı bir ayət:

“İnsanlar içində, Allahdan başqasını ”ortaq” tutan-
lar vardır ki, onlar (bu ortaqları), Allahı sevdikləri kimi 
sevərlər. İman edənlərin Allaha olan sevgisi isə, daha 
güclüdür. Keşkə zalımlar, əzaba uğrayacaqları zaman, 
bütün qüvvətin tamamilə Allahın olduğunu və Allahın 
verəcəyi əzabın həqiqətən şiddətli olduğunu öncədən an-
laya bilsəydilər. (Bəqərə 165)

Bu siyahını günəşə, aya, atəşə və s. Kimi şeylərə ibadət 
edənlər haqqında olmaq üzrə uzada bilərik. Allaha qulluq 
edənlər yəni onun endirdiyi Qurana görə yaşayanlara, və 
yaşadıqları dövrdə özlərinə göndərilən peyğəmbərlərə 
itaət edən möminlər üçün isə müjdə ayətlərini sizlərə 
təqdim edək. Bu ayətlərdə də göründüyü kimi Allah özünə 
itaət və ibadət edənləri mükafatlandıracaq, Ondan başqası-
na tabe olanları isə cəzalandıracaq.

“Ey Adəmoğulları! içinizdən sizə ayələrimi xəbər 
verən peyğəmbərlər gəldiyində, kim qorxub çəkinsə və 
halını düzəltsə işdə onlar üçün qorxu yoxdur, onlar qəm-
li olmayacaqlar” (Əraf 35)

“Kitaba sıx sarılanlar və namazı qılanlar ki var, 
şübhəsiz biz bu cür saleh əməli olanların mükafatını 
itirmərik.” (Əraf 170)

“Və onlar, Allah ilə birgə başqa bir ilaha tapınma-
zlar. Allahın haram etdiyi canı haqsız yerə öldürməzlər 
və zina etməzlər. Kim bunları etsə ağır bir cəza ilə qa-
rşılaşar. Qiyamət günü, əzab ona qat-qat artırılar və o 
içində alçaldılmış olaraq əbədi orda qalar”. 

(Furqan 68,69)

Lamiyə Hacıyeva

A llahın Bağışlamayacağı
 Tяk Gцnah: Şirk
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B
u metod bizə adətən etməli olduğu-
muz bir çox iş olduğu, bunların böyük 
hissəsini tamamlamaq və ya nə vaxt 
edəcəyimizi planlaşdırmaq, içində old-
uğumuz dağınıqlığı səliqəyə salmaq, 

zehni olaraq yüngülləşmək və rahatlıq tapmaq üçün qol-
larımızı çirmələyib işə başlamağa qərar verdiyimiz zaman 
lazım olur.

Nədir bu metod? Və o nədir ki, ƏSLA edəcəkləriniz 
siyahısına yazmayın deyirəm?

Buyurun oxuyun; növbəti cümlədə izah olunandır o:
“İki (2) dəqiqədən daha az vaxtınızı alacaq işlər”.

Birbaşa keçək mətləbə:
Nə zaman ki başladınız işləməyə, qarşınıza çıxan 

işlərdə bir sualı daima soruşursunuz. Sual budur: “Bunu 
iki dəqiqədən daha az bir vaxt ərzində edə bilərəmmi?” 
Əgər cavabınız “bəli”dirsə, o zaman o işi dərhal edirsiniz. 
Hər nədirsə gecikdirmirsiniz, edəcəkləriniz siyahısına 
yazmırsınız, sonraya saxlamırsınız; dərhal edirsiniz.

Niyə?
Həzz və enerjidən məhrumiyyət
Edəcəyəm deyə özümüzə və ya başqasına söz verdi-

yimiz bir işi (fərqi yoxdur,  kiçik və ya böyük) həll edib 
bitirmənin yaşatdığı, insana verdiyi rahatlığı, enerjini 
bildiyinizdən əminəm. İndi düşünün, iki dəqiqədən daha 
az vaxt alacaq bir işi etməməklə ilk olaraq özümüzü bu 
işin tamamlanmasından alacağımız, yuxarıda haqqında 
danışdığım enerjidən, müsbət əhvaldan məhrum etmiş 
oluruq. Hansı ki, bu güclü hiss daha çox, daha cəld, daha 
uzun müddətli işləmək və icraatına başladığımız o planı 
tamamlamaq üçün bizə lazımdır.

Biti dəvə etmək
İkincisi, bunu gələcək bir zamana qərarlaşdırmaqla 

zehni olaraq özümüzü bir az daha yükləmiş oluruq. Yəni, 

edəcəklərimiz siyahısındakı işlərin sayını artırmış oluruq. 

Biti bir növ dəvə etmiş oluruq. Çünki edəcəklərimiz si-

yahısındakı işlərin çoxluğu bizi zehni olaraq yorur. Bəzən 

biz onlara baxdıqda, oxuduqda, düşündükdə az-çox olan 

həvəsimiz də sönükləşməyə başlayır.

İşdən soyumaq

İşləyirik, amma ürəkaçan bir nəticə və ya nəticələr 
alma şansımız var ikən bunlardan da özümüzü məhrum 

edirik. Bu da bəzən “İşləyirəm, amma boşuna işləyirəm” 

kimi daxili deyinmələrə, donquldanmalara və əlimizin 

işdən soyumasına səbəb olmağa başlayır.

Daha çox enerji sərfi  (Həm də, boş yerə)
Son olaraq isə həm təcrübədə, həm də elmi araşdırma-

larda dəfələrlə təsdiqini tapmış bu maraqlı halı yaşayırıq. 

Əslində bir işi edib-etməməklə bağlı oturub düşünmək 

üçün sərf olunan enerji o işi etmək üçün tələb olunan en-

erjidən daha azdır. Amma birincini etdikdə və bunu uzun 

müddət etdikdə sonda sadəcə yorğun olmursunuz, bütün 

əhvalınız da korlanmış olur. Özünüzün-özünüzdən xoşu 

gəlməməyə başlayır. Amma, ikincini etdikdə yorulsanız 

da sonda bu yorğunluğa baxmayaraq müsbət enerji sizi 

əhatələyir, işi bitirib tamamlamış olmağın fərahlığını 
yaşayırsınız. Ən əsası isə özünüzü işbitirən, intizamlı biri 

kimi görür və daha çox sevməyə başlayırsınız.

Zehni əsarət (Həm də bəsit şeylər tərəfi ndən)

Ən əsası isə zehniniz bunlardan, bu işlərdən arındığı 
üçün daha önəmli məsələlər üzərində düşünmək üçün 

imkan və şərtlər ideallaşmış olur ki, bu da təkbaşına iki 

dəqiqədən daha az vaxt alacaq işləri dərhal həll etmək 

üçün kifayət qədər yetərli bir səbəbdir.

İsmayıl VƏLIYEV 

PLANLARINIZIN ARASINA 

BUNU YAZMAYIN 

(ßSLA ! )
Edəcəyəm deyə özümüzə və ya başqasına söz verdiyimiz bir işi (fərqi yoxdur,  kiçik və ya böyük) həll edib 

bitirmənin yaşatdığı, insana verdiyi rahatlığı, enerjini bildiyinizdən əminəm. İndi düşünün, iki dəqiqədən 

daha az vaxt alacaq bir işi etməməklə ilk olaraq özümüzü bu işin tamamlanmasından alacağımız, yuxarıda 

haqqında danışdığım enerjidən, müsbət əhvaldan məhrum etmiş oluruq. Hansı ki, bu güclü hiss daha çox, 

daha cəld, daha uzun müddətli işləmək və icraatına başladığımız o planı tamamlamaq üçün bizə lazımdır.
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S
ual: Kişi, evləndikləri halda, söz verdi-
yi mehri yerinə yetirə bilmirsə, həyat 
yoldaşı ona itaət etmə borcundan azad 
sayıla bilərmi?

Cavab: Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, mehr 
nikahın nə rüknü, nə də şərtidir. Mehr nikahın 
hüquqi bir nəticəsidir. Yəni, nikah kəsildikdən 
sonra mehr vermək vacib olur. Ona görə də, meh-
rin verilməməsi ər-arvad münasibətlərinə təsir 
etməməlidir. Sırf mehr ucbatından ailədaxili mü-
bahisələrə yol vermək qəbuledilməzdir. Bundan 
əlavə, qadının ərinə itaəti məsələsinə gəlincə, 
burada itaətdən məqsəd qarşılıqlı bir-birinə qarşı 
hüquq və öhdəliklərinin yerinə yetirilməsidir və 
bu, təkcə qadına məxsus deyil, eyni zamanda ərin 
də vəzifəsidir. Odur ki, merh kimi kiçik məsələlər 
ucbatından ər-arvad arasındakı münasibətlərə 
xələl gəlməməli və buna yol verilməməlidir.

Sual: Vitr namazında “qunut”dan əvvəl təkbir 
alarkən əlləri qaldırmağın hökmü və sünnədəki 
dəlili (yeri) nədir?

Cavab: Hənəfi  məzhəbinə görə, qunut duası vitr 
namazının üçüncü rükətində rükudan əvvəl, əllər 
qaldırılaraq təkbir aldıqdan sonra oxunur. Çünki 
Hz. Əlidən (r.a) nəql edildiyinə görə, Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s) qunut oxuyanda əvvəlcə təkbir gətirər, 
sonra qunut oxuyardı. Bundan əlavə, Hz. Ömər 
(r.a), İbn Məsud (r.a) və İbn Abbas (r.a) qunutun 
rükudan əvvəl olduğunu bildirmişlər (Zeyləi, 
“Nəsbür-rayə”, II, 123) Həmçinin, vitr namazında 
qunutdan əvvəl təkbir əsnasında əllərin qaldırıl-
ması Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) nəql edilən bəzi 
rəvayətlərə əsaslanır (Zeyləi, “Nəsbür-rayə”, III, 
389-391). Malikilərdə də əsas olan görüş rükudan 
əvvəl edilməsidir və əllərin qaldırılması da mübah 
hesab olunmuşdur. Hənbəlilərə görə, qunut duası 
rükudan sonra edilir. Şafeilərə görə isə, qunut du-
ası sübh namazında, bir də Ramazan ayının ikinci 
yarısından sonra vitr namazında və rükudan sonra 
oxunur.  

Sual: Namazda dodaqlar tərpənmədən edilən 
qiraət ilə fərz namazı qılınmış sayılırmı?

Cavab: Danışma qabiliyyətinə malik olan in-
sanın namazda “Fatihə” və digər surələri ağzını 
tərpətmədən və heç bir səs çıxartmadan zehnindən 
keçirməsi qiraət sayılmır. Bununla namazın rüknü 
olan qiraət yerinə yetirilmiş olmur. Özünün eşidə 
biləcəyi bir səslə, fısıltılı səs ilə, eləcə də hərfl əri 
öz məxrəcindən (düzgün) çıxararaq və yanında 
başqaları varsa, onları da narahat etmədən oxum-
alıdır.

Sual: Təməl ehtiyaclar üçün yığılan pula zəkat 
düşürmü? Bundan zəkat vermək fərzdir?

Cavab: Təməl ehtiyaclar: ev, ev əşyası, geyim, 
yemək-içmək və nəqliyyat vasitəsi kimi həyatın 
düzgün və sağlam bir şəkildə davam etməsi üçün 
tələb olunan şeylərdir. Bu ehtiyacların aradan 
qaldırılması üçün bunların mülkiyyətinə sahib 
olma məcburiyyəti yoxdur. Sözügedən ehtiyacları 
təmin etmək üçün yığılan pullarla onları aradan 
qaldırmaq üzrə şifahi və ya sənədlə hər hansı bir 
müqavilə bağlanmışsa, yığılan bu pullardan zəkat 
vermək fərz deyil. Çünki şifahi və ya sənədlə 
müqavilə bağlanan zaman yığılan pul artıq təməl 

Anar Qurbanov
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ehtiyac üçün sərf edilmiş sayılır. Ancaq hər 
hansı bir müqavilə bağlanmamışsa, pulun nisab 
miqdarına çatması və üstündən də bir il keçməsi 
ilə zəkat borcu meydana gəlmiş olur.

Sual: Qulaqdan gələn axıntı dəstəmazı 
pozarmı?

Cavab: Bir ağrı və ya sızıltı olmadan qu-
laqdan, göbək və ya gözdən çıxan axıntı 
dəstəmazı pozmur. Əgər axıntı ağrı və sızıltı ilə 
çıxarsa, hənəfi lərə görə, dəstəmaz pozulur. Çünki 
ağrı yaranın olduğuna dəlalət edir. Yaradan axan 
maye də dəstəmazı pozur.

Sual: Su mövcud olduğu halda dəstəmaz ala-
nadək namaz vaxtının çıxmasından əndişə edən 
bir müsəlman təyəmmümlə namaz qıla bilərmi?

Cavab: Dəstəmaz alma imkanı olduğu halda 
cümə namazı və beş vaxt namaz kimi vaxtında 
qılına bilmədiyi təqirdə qəza edilən namazların 
vaxtın çıxacağı əndişəsi ilə təyəmmüm edərək 
qılınması caiz deyildir. Çünki dəstəmaz alındığı 
təqdirdə sözügedən namazlara çatmaq müm-
kün olmazsa, cümə namazının əvəzinə günorta 
namazı, vaxt namazının yerinə isə qəza namazı 
qılınmalıdır.

Sual: Heyvanların zəkatı əvəzinə onun qiymə-
ti hesablanaraq pulu zəkat kimi verilə bilərmi?

Cavab: Malın zəkatı öz növündən verilə bildi-

yi kimi, onun qiyməti üzərindən də verilə bilər. 
Belə ki, heyvanların zəkatını vermək istəyən bir 

şəxs heyvanın özündən verə bilməklə yanaşı, 
onun qiymətini hesablayıb zəkatını çıxa bilər. 
Ancaq vurğulamaq lazımdır ki, burada kasıbın 

mənafeyini nəzərə almaq daha məqsədəuyğun 

bir davranışdır.

Sual: Su mövcud olduğu halda dəstəmaz alanadək namaz vaxtının 
çıxmasından əndişə edən bir müsəlman təyəmmümlə namaz qıla 
bilərmi?

Cavab: Dəstəmaz alma imkanı olduğu halda cümə namazı və 
beş vaxt namaz kimi vaxtında qılına bilmədiyi təqirdə qəza edilən 
namazların vaxtın çıxacağı əndişəsi ilə təyəmmüm edərək qılınması 
caiz deyildir. Çünki dəstəmaz alındığı təqdirdə sözügedən nama-
zlara çatmaq mümkün olmazsa, cümə namazının əvəzinə günorta 
namazı, vaxt namazının yerinə isə qəza namazı qılınmalıdır.
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ünya mətbuat tarixində ilk jur-
nal hesab olunan və 1665-ci ildə 
Fransada nəşrə başlayan “Jour-

nal des Savants”ın üz qabığına o 
dövr üçün çox tələbkar səslənən 

sözlər yazılıbmış: “Ancaq erudisiyalı adamlar – ox-

umuşlar (alimlər) üçün nəzərdə tutulur”. O vaxtdan 
350 ildən artıq möhlət keçib və indi jurnalların üz 
qabığına nə yazırlarsa-yazsınlar – “ədəbi-bədii jur-

nal”, “ictimai jurnal”, “elmi-kütləvi jurnal”, “di-

ni-maarif jurnalı” – hər dəfə mahiyyət təzahürdən 
irəlidədir: yəni dünyanın dərki ilə özünüdərkin 
qovşağında olan insan (həyatı) təkcə diri bədəndən, 
gövdədən ibarət deyil, şüura-idraka malikdir və 
digər xoş məramlı çağırışlar sırasında “qardaşına 

xidmət et!” çağırışına da çox vaxt ürəkdən-könüldən 
qoşulur. Bu xidmətin fəziləti və savabı nə qədərdir 
– bax, indi haqqında səmimiyyətlə söz açmağa cəhd 
etdiyim “Uğur” jurnalının əməkdaşları bunu yaxşı 
bilirlər.

“Uğur” 2006-cı ildən nəşr olunur. Gürcüstan 
Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatının 
nəşridir. Bəlkə də insanın fərdi inkişafında mühüm 
yer tutan gənclik və cavanlıq dövrləri ilə daha çox 
bağlıdır: gənc və cavan “Uğur” çox çətinliklərə, 
əziyyətlərə uğurla sinə gərdi, özünü reklam eləmə-
di, gözə soxmadı, heç vaxt görüntü yaratmadı, “təd-

birşünas”lıqdan da uzaq durdu.
Mən Qarayazıdan xeyli aralı yaşayıram. Amma 

“Uğur”un da, təşkilatın digər nəşri olan “Yeni yol” 

qəzetinin də hər yaradıcılıq uğuruna sevinmişəm və 
rəğbətimi də heç zaman gizli tutmamışam. Bəlkə 
də bu, o ucqar üzdəndir ki, mətbu sözümüzdə də, 
bədii sözümüzdə də – hələ unudulmaz Arif Mus-
tafazadədən də çox-çox əzəllər – bir pünhan “Qa-

rayazı üslubu” mövcuddur və bu üslubun 
cazibəsi təkcə məni deyil, Əyriqa-

rın ətəklərinə yaxın yaşayan digər 
qələm qardaşlarımı da orbitindən 

uzaq düşməyə qoymayıb.
...“Uğur”un redaktoru hörmətli Hacı Bəkiroğlu 

ilə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin hesabat təd-
birində tanış olmuşam və buna görə hörmətli şeyx-
imiz Hacı Ramin İgidova buralardan təbarək təşək-
kürlərimi bildirirəm. Buna qədər H.Bəkiroğlunun 
marağımı çəkən köşə yazıları ilə tanış idim. 

...Onun Birliyimizin mahiyyətinə dair silsilə 
düşüncələri –  vəzifəmiz sevgi ilə davranmaqdır; 
bir Allah bir peyğəmbər, bir qiblə; bir bütövün iki 
parçası (məzhəblər barədə); islamda xidmətin təməl 
hədəfi – köşələrinin canına-qanına hopdurduğu 
digər fikirləri də  diqqət çəkir, yadda qalır.
İyulun 15-də qardaş Türkiyədə baş verən və az 

qala düzü-dünyanı silkələyən cəhənnəmi dövlət 
çevrilişi cəhdi ilə əlaqədar – Türkiyə ilə dolanan 
bəzi mehtərxanə məddahların susduğu bir vaxtda 
–  “Uğur” 48-ci sayını həmin hadisələrin obyektiv 
işıqlandırılmasına həsr etdi. Afiq Muxtaroğlunun, 
Ahmet Taşgetirenin, Sahib Mustafanın, Hacı 
Bəkiroğlunun bu mövzuda olan yazıları aktuallığını 
bu gün də itirməyib.

Görünür, unudulmaz Mirzə Cəlil Məmmədqu-
luzadənin 1907-ci ildə yazdığı “Doğrudan da bizə 
deyən gərək ki, Tiflisdə otura-otura Bakı ilə (oxu: 

Ankara ilə – İ.) nə işimiz?” kinayəsini anlamayan 
bəzi mehtərxanə məddahlar heç olmasa bu yerdə 
“Uğur”dan öyrənməlidirlər: hələ gec deyil!

P.S.
Uğur – təkcə bəxt, səadət və xoşbətlik deyil, həm 

də qayğı və köməkdir. “Uğur” jurnalının timsalında 
bunlar eynən gün işığında olanlartək görünür. Üstə-
lik, bu “Uğur” Yaradan tərəfindən verilən razılıq 
uğuruna da çox bənzəyir; ona uğurun bu qədər yar 
olmağı da elə bu arazbarı üzdən olmalıdır! Yoxsa bu 
ucalıq “Uğur”a bu qədər yaraşardımı?..

...“Uğur”un uğuruna birinci gün kimlər çıxıb-
mışsa, Allah onlardan da razı olsun!
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