
R E D A K T O R D A N

Əziz oxucular! 
Bir ili də yaxşılarıilə, pisləri ilə arxada buraxıb yeni bir ilə 

qədəm basdıq. Bu ildə də sizləri biri-birindən maraqlı yazılarlaq 
və yazrlarla görüşdürməyə çalışacağıq. 

Bu sayımızda bəlkə də tarixin ən faciəli hadisələri olan İraq, 
Suriya və eləcə də başqa bir çox İslam ölkələrində yaşanan in-
sanlıqdankənar hadisələrə diqqət çəkmək istədik. Bu haqda çox 
yazılıb, çox deyilib. Bizlərdə öz münasibətimizi bildirmək istə-
dik. Həmçinin terrorçu ləkəsi vurmağa çalışdıqları müsəlman-
ların və İslam dininin bu adın tam əksini yaşadıqlarını, İslamın 
terrora qarşı olduğunu çatırmaq istədik. 

Əziz oxucular!
Bu sayımızı XXI-əsrdə insan olmaq başlığı altında sizlərə təq-

dim etməyi düşündük. Çünki insanlıq bu günlərdə həm ən qəd-
dar, həm də  ən aciz dövrünü yaşayır. Birdə gəlin bu sayımızdakı 
yazılarımız vasitəsi ilə İslamın istədiyi və peyğəmbərimiz zama-
nında yaşanan insanlığa nəzər salaq. 

Jurnalımızın bu nömrəsində “XXI-əsrdə insan olmaq”, “Birlik 
olmağa məcburuq”, “İslam dini və müasirlik”, “İnsandan müsəl-
mana”, “Keçmişdə və Günmüzdə Gənclik”, “Qardaşlarımızı 
Sevməliyik” kimi gündəmə işıq tutan əsas yazıla birlikdə  “Hz.
Peyğəmbərin Əhli-Kitabla Münasibəti”, “Qəlbdən Mədəniy-
yətə”, “Adət-Ənənənin Qorunmasında Dinin Rolu”, “Müsəlman 
Kimdir?”, “Vərdişlərimiz”,  “Ədəbə riayət” kimi günümüzlə 
əlaqəli yazıları da sizlərə çatdırmaq istədik. 

Həmçinin bu sayımızda  “Ən Gözəl Müəllim”, “Allahın Varlı-
ğının Dəlilləri”, “Sədrəzəm Məhməd paşa”, “Geyimimizlə qarşı-
lanırıq!” başlıqlı yazıları da sizlərə təqdim edirik.  

 20 Yanvar Şəhidlərini və 26 fevral Xocalı faciəsini də unut-
madıq.

Hər sayımızda davam etdirdiyimiz ənənəmizi davam etdirərək 
bu sayımızda da hörmətli ustadımız Osman Nuri Topbaş əfən-
dinin HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR Xalid Bağdadi 
-q.s- (6) yazısını təqdim edirik. 

№51-yanvar-fevral 2017 - dini, elmi, mədəni jurnal UЬUR

TЯSИСЧИ
Gцrcцstan Gяnclяrиnя Yardыm vя

Mаarиfl яndиrmя Тяшкилаты

СЯДР

MUSA HACЫYEV

REDAKTOR

HACЫ BЯKИROЬLU

Redaksиya heyяtи:

Yasиn ЯLИYEV

Bяxtиyar TANRЫVERDИYEV

Coшqun TANRЫVERDИYEV

Иракли АRTMЕLАДЗЕ

Ширхан ЧОБАНОВ

Ruslan HACIXЯLİLOV

Grafиc dиzayn:

ЕЛСЕВЯР ЯЩМЯДОВ

Цnvan:

Qardabanи Şяhяrи

Kolxoz.№4

Tel: 599 54 12 92

577 07 29 05

ugurjurnalи@maиl.ru 

Jurnalın materiallarından istifadə 
edərkən istinad zəruridir. Müəllifin 

mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-
üstə düşməyə bilər.



BİRLİK OLMAĞA MƏCBURUQ  

İSLAM DİNİ VƏ MÜASİRLİK  

QARDAŞLARIMIZI SEVMƏLİYIK

KEÇMİŞDƏ VƏ GÜNMÜZDƏ GƏNCLİK 

QƏLBDƏN MƏDƏNİYYƏTƏ 

ADƏT-ƏNƏNƏNIN 
QORUNMASINDA DININ ROLU 

MÜSƏLMAN KİMDİR?

20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİ 

XOCALI

XXI ƏSRDƏ İNSAN OLMAQ

Tural Qasımov

Saleh ŞIRINOV

Hacı BƏKİROĞLU

И
Ч

И
N

D
Я

K
И

L
Я

R
И

Ч
И

N
D

Я
K

И
L

Я
R

Vasif CƏFƏROV

İbrahim EROL

Ramiz MƏMMƏDOV

Lamiyə HACIYEVA (Eminova)

Elşən RZAYEV

Nürəddin RÜSTƏMOV

1212

2020

2828

3030

1818

1919

Ruslan Hacıxəlilov

44

66

88

1414

VƏRDİŞLƏRİMİZ
Hasan Enes ÜNLÜ

3131



İNSANDAN MÜSƏLMANA

HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR 
Xalid Bağdadi -q.s- (6)

BƏDƏVİ XARAKTERİ
 QARŞISINDA HZ.MUHAMMƏD      

HZ.PEYĞƏMBƏRİN 
ƏHLİ-KİTABLA MÜNASİBƏTİ

И
Ч

И
N

D
Я

K
И

L
Я

R
И

Ч
И

N
D

Я
K

И
L

Я
R

Nurlan MƏMMƏDZADƏ

Eldar Kərimov

Osman Nuri TOPBAŞ

Vüqar SƏMƏDOV

1616

1010

2222

3232

ƏN GÖZƏL MÜƏLLIM

SUAL-CAVAB 

XƏBƏRLƏR

Tehran NURIYEV

Anar QURBANOV

3838

4242

4040

SƏDRƏZƏM MƏHMƏD PAŞA 

ƏDƏBƏ RİAYƏT

Zviad KOÇALİDZE

Zəki ŞAHİN 

3636

3737

ALLAHIN VARLIĞININ DƏLİLLƏRİ

Kamran MƏMMƏDOV

3434

GÜNAHA APARAN 
YOLLARA SAVAB ƏNGƏLİ

Rüfət ŞIRINOV

4444



ugurjurnali@mail.ru

H
ər insan bir dünyadır. Hər insanın dün-
yası fərqlidir. Xarakteri fərqli, duyğu 
və düşüncələri fərqli, dünyagörüşü və 
həyat fəlsəfəsi fərqlidir. Davamlı bu 
dünyanı kəşf etməyə, tanımağa çalı-

şırıq. Bundan ötəri bir-birimizə davamlı sitəm edib du-
ruruq. Ailələrimiz fərqli, yaşadığımız cəmiyyət fərqli, 
… Fərqli tək şey insan olduğumuz, insani dəyərlərimiz, 
sevgi, hörmət, vicdan, mərhəmət, haqq, hüquq, ədalət, 
ictimai köməkləşmə, həmrəylik və paylaşma mədəniy-
yətimiz. Fərqli olan vərdişlərimiz və davranışlarımızı 
nədənsə bir müxtəliflik, zənginlik olaraq dəyrləndirəcə-
yimizə; bir-birimizə qarşı anlayışsızlıq və tənqid etmə, 
“ böl, parçala, yox et” davranışı olaraq istifadə edirik. 
Bu uğurda bir-birimizə hər cür pisliyi, çirkinliyi rəva gö-
rürük. İntiqam və qisas alma duyğularıyla izansızca qan 
tökərək, gözyaşlarına səbəb oluruq. Ürəklərə atəş qoyur, 
ailələri yox edirik. Bir-birimizə əziyyət etməkdə bu fərqli 
xüsusiyyətlərimizi güc olaraq istifadə etməyə çalışır bu 
uğurda hər cür səyi göstərməkdən özümüzü saxlaya bil-
mirik. Unutmayaq ki, biz bir-birimizə bənzəyirik; amma 
sən qara, mən ağ olaraq yolumuza davam etməliyik, bun-
dan başqa insan olaraq bir-birimizdən fərqimiz yoxdur. 
Yalnız tək fərqimiz, inanc, iman və etiqadımızdır. Hər 
kəs inancı nisbətində fərq sahibidir. 

Həyat boyu bir-birimizə dəstək oluruqmu, məsuliy-
yətlərimizi bilirikmi, vəzifələrimizi nə dərəcədə yerinə 
yetiririk? Əlimizdəkilərin nə qədərini paylaşırıq və heç 
bir pis niyyət güdmədən nə qədər bərabərcə hərəkət edə 
bilirik…? Əsas məsələ budur.

Yazımızın başında da XXI əsrdə insan olmaq mövzu-
suna toxunduq. Bu gün insanlıq tarixin bəlkədə ən çətin 
dövrünü yaşayır. Tarix boyu irili xırdalı çox savaşlar ya-
şanıb. Ancaq bu dövrdəki kimi insan haqqlarına biganə-
lik mən deyərdim ki, yaşanmayıb.  Zamanımızda müsəl-

XXI ßSRDß XXI ßSRDß 
ÈNSAN OLMAQÈNSAN OLMAQ

İnsan olmaq, bir-birini anlamaq 
deməkdir. Vəhşi həyatda bir-birimizlə 
döyüşüb qısa həyatlar sürmək yerinə bir-
lik olub birlikdə uzun həyatlar sürmək-
dir. Uşaqları təbiətə tərk etmək deyil, 
əksinə onları yetişdirərək və ömür boyu 
yanında olaraq inkişaf etdirməkdir. Öz 
təhlükəsizliyini bir kənara buraxıb bunu 
təmin etməsi üçün başqasına güvənmək-
dir. Qısacası, insan olmaq əvvəlcə özü-
nü, sonra ətrafında olan hər şeyi sevmək 
deməkdir. Pula hərisliyin adı zənginlik, 
cinsi pozğunluğun adı isə eşq olmuş za-
manımızda.

Hacı BƏKİROĞLU
hacibakir@mail.ru
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man olmaq ürək istər, qürur istər. 
Heyvanlara belə mərhəmətli olmağı əmr etmək-

də olan bir dinin nümayəndələrini terrorçu, qatil 
suçu ilə suçlayaraq qətlə yetirirlər. Acımasızcasına 
əziyyətlər edirlər.  Xəbər xüsusiyyəti belə daşıma-
yan, əhəmiyyətsiz hadisələri bəzəyib-düzəyib me-
dia vasitəsi ilə xalqa çatdıranlar İraqda, Suriyada, 
Fələstində vəhşicəsinə qətl edilən insanları, uşaq-
ları, qadınları, yıxılan, yox edilən şəhərləri diqqətə 
almır, əhəmiyyət vermirlər.

 Bəli XXI əsrdə insan olmaq İraqda, Suriyada, 
Fələstində, Afrikada yaşayaya bilmək, yemək tapa 
bilmək, paltar geyinə bilməkdir. Bu çağda insan 
olmaq bu məzlumlara qorxmadan, çəkinmədən 
kömək edə bilməkdir. 
Ədalət deyə hər yana haray salan dünya bu vəh-

şilikləri, bu ədalətsizliyi görməməzlikdən gəlmək-
dədir. 

Yuxarıda da vurğuladığımız kimi bugün hər 
kəs demokratiyadan, ədalətdən ən əsası da insan 
olmaqdan danışır. İnsan olmaq güclünün gücsü-
zü əzməsi, varlının kasıb üzərində hökm etməsi, 
müsəlmanları xor görməsi deyil. 

XXI əsrdə insan olmaq, bir ürəyə ümid olmağı, 
qarşılıqsız olaraq sevgi təqdim etməyi… sevilməyə 
layiq olanı sevməyi bacara bilməkdir… Yəni ürək-
li olmaqdır, inandığı dəyərlərin arxasından qorxu-
suzca getməyi, başqalarının qürurunu incitmədən, 

mən buyam deyə bilməyi bacara bilməkdir. 
Bizim XXI əsrdə yaşaya bilmədiyimiz ancaq 

olması gərəkən insanlıq mübahisə etmədən mü-
zakirəni, mənfəət güdmədən paylaşmağı, darıxdı-
ğında ziyarət etməyi, pisliyi yaxşılıqla qarşılamağı 
bilməkdir. Qazandığına şükr edərək onunla ki-
fayətlənmək, köməyə ehtiyacı olana kömək etmək, 
özü üçün yaşayarkən yanındakını da düşünmək, 
hər halına şükr edə bilməkdir insan olmaq.

Bir çiçəyin açılışında ümid, bir uşağın baxışında 
sevgi, doğan günəşin istiliyində hüzur tapa bilmək-
dir əsl insanlıq.
İnsan olmaq, bir-birini anlamaq deməkdir. Vəh-

şi həyatda bir-birimizlə döyüşüb qısa
həyatlar sürmək yerinə birlik olub birlikdə uzun 

həyatlar sürməkdir. Uşaqları təbiətə tərk
etmək deyil, əksinə onları yetişdirərək və ömür 

boyu yanında olaraq inkişaf etdirməkdir. Öz
təhlükəsizliyini bir kənara buraxıb bunu təmin 

etməsi üçün başqasına güvənməkdir.
Qısacası, insan olmaq əvvəlcə özünü, sonra ət-

rafında olan hər şeyi sevmək deməkdir.
Pula hərisliyin adı zənginlik, cinsi pozğunluğun 

adı isə eşq olmuş zamanımızda.
İnsanın əsl zənginliyi ürəyidir. Ehtiyacı olana 

əlindəkindən verə bilirsə, o da mənə verər
demədən paylaşırsa, ümid, sevgi, bilgi dağıda 

biləcək qədər ürəyi varsa zəngindir insan.
Sevdiyinin həyatını öz həyatı sayırsa, incitmək-

dən qorxaraq, içi titrəyərək baxırsa sevdiyinin
gözlərinə o zaman bu eşqdir.
Mövlanə Cəlaləddin Rumi nə gözəl ifadə edir:
“Gəl də bir-birimizin qədrini bilək, çünki qəf-

lətən ayrılacağıq bir-birimizdən.
Madam ki, inanan inanc sahibinin aynasıdır, 

madam ki, bu belədir, nə deyə aynadan üz
çeviririk?
Ulular dosta can fəda edərlər, itliyi burax, biz 

də insanıq.
Qul hüvallahları, Qul əuzuları nə deyə bir-biri-

mizə oxuyub üfləmərik?”
Döyüşlərin barışa çevriləcəyi, səfalətin yerini 

rifahın alacağı, günəşin xoşbəxt səhərlərə
doğulacağı, sevgilərin göz bəbəklərindəki işıltı-

da əks olunacağı bir dünyanın “insan”ları ola
bilmək diləyiylə…

5yanvar-fevral 2017



A
llah yer üzünün xəlifəsi olan in-
sanlara birlik və bərabərliyi əmr 
etmişdir. Quran-i Kərimdə “O 
halda həmişə birlikdə Allahın 
ipinə (Qurana) möhkəm sarılın 

və parçalanmayın!” [Ali-İmran, 103] buyurur. İn-
san maddi və mənəvi ehtiyaclarını qarşılamaq möv-
zusunda digər insanlara möhtacdır. Tək başına in-
sanın bu ehtiyacları əldə etməsi qeyri-mümkündür. 
Tək əlin nəsi var, çüt əlin səsi var deyərlər. Xoşbəxt 
və dinc bir həyat üçün digər insanların köməyinə 
ehtiyac duyulur. Ürək sevib sevilmək, ağıl düşün-
cələri paylaşmaq, bütün hisslər xoş bir söhbət və isti 
bir dost istər. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Bizə birlik ha-
lında olmamızı tövsiyə edir; “Ayrılıb dağılmaqdan 
şiddətlə uzaq durmanızı istəyirəm. Çünki şeytan, 

yalnız başına yaşayan insana yaxın olub, birlikdə 
olan iki adamdan uzaqdır.” (Tirmizi, Fiten) buyura-
raq səadətin yolunun birlikdən keçdiyini vurğulayır.

Müsəlmanlar olaraq Rəbbimiz bir, Peyğəmbəri-
miz bir, qibləmiz bir, dinimiz birdir. Birləşdirici bu 
qədər səbəblə İslamiyyət birliyin simvolu olmuşdur. 
Ənsar və mühacir qardaşlığı dünyada bərabəri ol-
mayan birlik nümunəsidir. Ən çətin şərtlərdə belə 
İslamın böyüyərək davam etməsi bu qardaşlığın nə-
ticəsidir.

Salamlaşmaq, dəvətə icabət, qonağa ikram, ayıb-
ları örtmək, qonşuya yaxşılıq kimi gözəl xüsusiy-
yətlər İslamın təməl əmirlərindən olub birliyin da-
vamını təmin edər. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) “Mömin 
qardaşına gülər üz göstərməyin sədəqədir; yaxşılığı 
əmr edib pisliklərə mane olmağın sədəqədir”. (Tir-

Milli-mənəvi dəyərlərin zəifləməyə başladığı, 
sadə mənfəətlər uğruna birliymizin yox olduğu 

bu dövrdə müsəlmanlar özlərinə bir hüzur resepti 

kimi verilmiş olan “din qardaşlığı” məfhumunu və 
bu çərçivədə birlik-bərabərlik anlayışlarını yeni-

dən gözdən keçirmələri lazımdır. Bizi dünyada və 
axirətdə xüsrana aparacaq ayrılığa düşməməliyik . 

Əksinə həm dünyada, həm də axirətdə bizləri hüzur 

və xoşbəxtliyə aparacaq olan İslamın səsinə qulaq 

verək.

Ruslan Hacıxəlilov

BİRLİK OLMAĞA 
MЯCBURUQ
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mizi, Birr) buyuraraq birliyə səbəb olan davra-

nışların ibadət olduğunu xəbər verir. Qüsurları 

araşdırmaq, qeybət, ikiüzlülük, yalan söyləmək 

kimi pislikləri də qadağan edir. “Nemmam (insan-

lar arası söz daşıyaraq onları bir-birinə düşmən 

edən) cənnətə girə bilməyəcək.” (Buxari, Müslim) 

hədisi birliyə zərər verən hər şeyin nə qədər zərərli 
olduğunu ifadə etməkdədir.

Camaat halında edilən ibadətlər də birliyin əhə-
miyyətini göstərir. Peyğəmbərimiz “Camaatla qı-

lınan namaz, tək başına qılınan namazdan iyirmi 

yeddi dərəcə üstündür.” (Buxari, Əzan) buyura-

raq ibadətdə də birlikdə olmağı tövsiyə etmişdir. 

Cümə və bayram namazlarında, xüsusilə həccdə 
milyonlarla insanın eyni ibadəti birlikdə etməsi 

Allahın müsəlmanların birliyindən razı olduğunu 

göstərir.
Birlikdən məqsəd yalnız bir arada yaşamaq 

deyil xüsusilə ürəklərin bir olmasıdır. İnsan dua 

ilə ürəkdən Müsəlman qardaşları ilə birlikdə ol-

duğunu göstərir. Peyğəmbərimiz “Müsəlman bir 

kimsənin, din qardaşına qiyabi etdiyi duası qəbul 

olunar. O kimsənin baş ucunda Allahın vəzifəli bir 

mələyi var.

- (O adam) Din qardaşı üçün xeyir-dua etdikcə, 
o mələk də ona dua edər və

- (Mələk) “amin, qardaşın üçün istədiyinin bir 

misli də sənin üçün olsun.” deyər. (Müslim, zikr) 

buyurur.

Başqa bir hədisi-şərifində Peyğəmbərimiz 

(s.ə.s) bizlərə belə səslənməkdədir: “Möminin 

möminə qarşı vəziyyəti, bir hissəsi digər parçası-

nı möhkəm tutan binalar kimidir.” Müsəlmanlar 

birlik və bərabərlik içində olmazsa, bir-birlərinə 
sıx bağlanmazsa, Allahın sevgisindən məhrum 

qaldıqları kimi güclərini və qüvvətlərini də itirər, 
ayaqda dayana bilməz və yıxılarlar. Çünki “Cama-

at rəhmət, ayrılıq əzabdır.”( Əhməd, IV, 278, 375; 

Heysəmi, V, 217.)

Peyğəmbər Əfəndimiz  “Bir-birinizi sevmədik-

cə mömin ola bilməzsiniz ....” buyuraraq, gerçək 

müsəlman ola bilmək üçün bir-birimizi sevmənin 

şərt olduğunu ifadə etmişdir. Birliyimizi və bəra-

bərliyimizi pozmağa çalışan düşmənlərin aramıza 

soxmaq istədikləri fitnə və fəsad qarşısında son 

dərəcə ayıq və tədbirli olmalıyıq. Unutmayaq ki, 

hamımız eyni gəminin yolcularıyıq. Nicat tapa 

bilməmiz üçün içində olduğumuz gəmini hər za-

man  birlikdə qorumaq məcburiyətindəyik. Qardaş 
olmaq; sevincdə və kədərdə birlikdə olmağı gözə 

almaq və bunu hər cür hərəkətində göstərməkdir 

ki, bunun nəticəsində, sevmək, saymaq, güvən-

mək, mərhəmət etmək və yardım etmək kimi ana 

ünsürlər meydana gəlmiş olsun. Dində qardaşlığın 

ən gözəl nümunəsini Hz. Peyğəmbər zamanında 

Onunla birlikdə yaşayan səhabələr ortaya qoymuş-
lar. Ayəyi-kərimələrdə və hədisi-şəriflərdə bizə 
izah edilən Mühacir-Ənsar əlaqəsi, qardaşlığın nə 
anlama gəldiyini canlı olaraq bizlərə göstərən son 

dərəcə mükəmməl bir örnəkdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərin zəifləməyə başladığı, 
sadə mənfəətlər uğruna birliymizin yox olduğu 

bu dövrdə müsəlmanlar özlərinə bir hüzur resepti 

kimi verilmiş olan “din qardaşlığı” məfhumunu 

və bu çərçivədə birlik-bərabərlik anlayışlarını ye-

nidən gözdən keçirmələri lazımdır. Bizi dünyada 

və axirətdə xüsrana aparacaq ayrılığa düşməməli-
yik . Əksinə həm dünyada, həm də axirətdə bizləri 
hüzur və xoşbəxtliyə aparacaq olan İslamın səsinə 
qulaq verək.

Həzrəti peyğəmbər “Sizdən biriniz, özü üçün 

sevib istədiyini qardaşı üçün də istəmədikcə 
həqiqətən iman etmiş ola bilməz” buyuraraq birlik 

və bərabərliyin əhəmiyyətini vurğulamışdır. Tək 

bir Allaha, eyni Peyğəmbərə və eyni Kitaba inan-

mış olan müsəlmanların Quranın ətrafında bir-

ləşərək, “birlikdə dirilik vardır” prinsipnə əsasən, 

birlik olmağa məcburuq. Quran-i Kərimdə çəkişib 

bir-birimizə düşməməmiz, dağılıb ayrılmamamız 

əmr edilərkən, bir-birimizə birləşmiş bir bina kimi 

möhkəm bağlanmamız lazımdır. Hər fürsəti İslam 

qardaşlığının təsisi üçün vəsilə bilməliyik. Bay-

ramlarda, mübarək günlərdə, gecələrdə qardaşları-

mızı axtarıb onlarla təbrikləşməliyik, bir-birimizi 

aramalıyıq. Aramızdakı, qardaşlıq sevgisini canlı 

tutacaq hər fürsəti dəyərləndirməliyik. Bir qarda-

şımız xəstə olsa ziyarət etməliyik. Gedə bilməsək 

ən azından telefonla halını soruşmalıyıq. 

Bəyən, bəyənmə! Kəlmeyi-şəhadət gətirən və 
mən müsəlmanlardanam deyən adamı sevmək 

məcburiyyətindəsən! Xoşlan, xoşlanma! Allah 

birdir və Həzrəti Muhəmməd əleyhissalam Onun 

qulu və rəsuludur, deyənlə qardaş olmaq məcbu-

riyyətindəsən! 

Cənab-ı Haqq hər birimizə  “Mənim üçün 

bir-birlərini sevənlər haradadır?” xitabını edilə-
cəyi məhşər günündə ərşinin kölgəsində görüşmə-
yi nəsib etsin. 

Özümüzü bu suala hazırlamağa səy göstərək.
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M
üasirlik, modern və inki-
şaf etmək mənalarına da 
gəlməkdədir. Ancaq bu kə-
limələrin tək bir tərifi vardır. 
Eyni çağda yaşamaq, müa-

sir olmaq və zəmanənin şərtlərinə uyğun yaşamaq 
deməkdir. Müasirlik, zamanəmizin texnologiyası-
na, yemə-içmə, geyim və əxlaqına ayaq uydurmaq-
dır. Müasirlik  davamlı olaraq dəyişən eyni vəziy-
yətdə qalmayan bir dəyişiklikdir. Zaman keçdikcə 
müsirlik də dəyişməkdədir. Müasirəm deyən bir 

insan, bu müasirliyə o qədər bağlanır ki, yeni bir 
zamanda müsirlik deyərək öyündükləri və-

ziyyəti bəyənməməyə başlayır.
Ancaq müsəlman bir insanın 
həyat tərzi islamın qoyduğu 

qanunlar çərçivəsində 
olmalıdır. Çünki müa-
sir zaman dediyimiz 

bu zamanda Allahın 
haram etdiyi  hər 
şey sərbəst bu-

raxılmış, hət-
ta təşviq etdi-

rilmiş-
d i r . 

Onun üçün də bir müsəlman hər tərəfli müasir ola 
bilməz. Müsəlman dediyimiz insan Allahın qoydu-
ğu etiqadi cizgidən ayrılmayan kimsədir. Etiqadi 
əmrləri tərk edərək müasir zamanın pisliklərinə uy-
ğun hərəkət edən bir insan kafir, əməli əmrləri tərk 
edən insan isə fasiq olar. 

Ancaq müsəlman texnologiyada  zamanın istək-
lərinə ayaq uydurmalıdır. Güclü bir islam dünyası 
üçün zamandan geri qalmamalıdır. Silah sənayesin-
də, mediada, nəqliyyatda, fabriklərdə, elmi araşdır-
malarda və.s kimi sahələrdə çağa ayaq uydurmalı-
dır. Bir müsəlman dini elmlərin yanında dünyəvi 
elmlərdə də özünü yetişdirərək texnologiyada da 
inkişaf etməsi lazımdır. Bu gün elm və texnologi-
yanın bu qədər inkişaf etməsində islam alimlərinin 
çox böyük təsirləri vardır. Çünki tibb, astronomiya, 
fizika, kimya kimi fənlərdə İbni Sina, Biruni, Fa-
rabi kimi islam alimlərinin  imzası və əhəmiyyətli 
qatqıları vardır.
Əxlaqi cəhətdən  isə bir müsəlman heç bir zaman 

müasir olmamalıdır. Çünkü islamın əxlaq anlayışı 
müəyyəndir. 14 əsrdir heç dəyişmədən günümüzə 
qədər gəlmişdir və bir müsəlmanın əxlaqda nü-
munə götürəcəyi yeganə insan Hz. Peyğəmbərdir. 
Müasirliyin gənclərə təşviq etdiyi zina, narkotika, 
açıq-saçıq geyinmək, içki və qumar kimi insan nəf-
sinə xoş gələn şeylər isə haram qılınmışdır. Bunlar 
müasirlik adına edilsə belə bir müsəlman bunları 
etməməlidir. Günümüzdə bunların tətbiq edilməsi 
hətta təşviq edilməsi haramlıq xüsusiyyətini orta-

Tural Qasımov

Əxlaqi cəhətdən  isə bir müsəlman heç bir zaman müasir olmamalıdır. Çünkü isla-
mın əxlaq anlayışı müəyyəndir. 14 əsrdir heç dəyişmədən günümüzə qədər gəlmişdir 
və bir müsəlmanın əxlaqda nümunə götürəcəyi yeganə insan Hz. Peyğəmbərdir. Müa-
sirliyin gənclərə təşviq etdiyi zina, narkotika, açıq-saçıq geyinmək, içki və qumar kimi 
insan nəfsinə xoş gələn şeylər isə haram qılınmışdır.

И SLAM  D ИN И 

Vß MÖASÈRLÈK 
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dan qaldırmaz. 
İslam dini, insanın islama uyğun bir  həyat yaşama-

sını əmr edərək islama uymayan  həyat tərzini qadağan 
etmişdir. Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisində  başqa qövmə 
bənzəməyə çalışan müsəlmanı xəbərdar etmişdir. “Kim 
bir qövmə (birliyə) bənzəməyə çalışsa o, onlardandır.” 
(Əbu Davud,). Buyurmaqdadır. Allah təala da zalimlərə 
meyledən insanlara belə xəbərdarlıq etmişdir: “Zalim-
lərə meyl etməyin, yoxsa sizə od toxunar. Sizin Allahdan 
başqa dostlarınız yoxdur. Sonra sizə kömək də olunmaz.” 
(Hud:113) 

Mədinəlilər ümumiyyətlə İslamdan öncə yəhudilərə 
oxşamağa çalışırlardı. Peyğəmbər (s.ə.s) zamanında yə-
hudi və xristianlar ərəblərə aşağıdan yuxarı baxardı. İn-
diki zamanda isə İslam aləmi olaraq özümüzü geridə qal-
mış hiss edirik və avropa mədəniyətinə həsədlə baxaraq 
onlar kimi olmağa çalışırıq. Allah təala qurani Kərimdə 
bu tərz düşüncəyə belə cavab verir. “Sən onların dininə 
tabe olmayınca, nə yəhudilər, nə də xaçpərəstlər səndən 
razı qalmayacaqlar. De: “Yalnız Allahın haqq yolu doğru 
yoldur!” Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə 
uysan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən 
olar.” (Bəqərə:120)

Bu gün bizlər islam aləmi olaraq əlimizdə olan xəzinə-
nin fərqində deyilik. Çünkü islamın bizə göstərdiyi həyat 
tərzini bir kənara qoyaraq avropanın çökməkdə olan mə-
dəniyyətinə və həyat tərzinə uymağa çalışırıq. Halbuki 
İslam, insanı həm bu dünyada həm də axirətdə əbədi səa-
dətə çatdıracaqdır. İslam bəlli bir zaman üçün deyil doğu-
şundan günümüzə qədər bütün zamanlara xitab etmişdir 
və bundan sonra da qiyamətə qədər də hökmü davam edə-
cəkdir. 

Unutmamalıyıq ki, müasir zamanın islama tərs düşən 
bütün adətləri və yenilikləri, Allahı inkar edən hal və 
hərəkətlər nə adla olursa olsun təhlükəlidir və cahiliyyə 
adətlərindən fərqsizdir. Bir müsəlmanın həyatında hər za-
man quran və sünnə rəhbər olmalıdır. Əsrin şərtlərinə de-
yil, Allahın fərzlərinə uyğun olaraq yaşamalıdır. 

Bu gün bizlər islam aləmi olaraq əlimizdə 
olan xəzinənin fərqində deyilik. Çünkü islamın 

bizə göstərdiyi həyat tərzini bir kənara qoyaraq 

avropanın çökməkdə olan mədəniyyətinə və hə-
yat tərzinə uymağa çalışırıq. Halbuki İslam, in-

sanı həm bu dünyada həm də axirətdə əbədi səa-

dətə çatdıracaqdır. İslam bəlli bir zaman üçün 

deyil doğuşundan günümüzə qədər bütün za-

manlara xitab etmişdir və bundan sonra da qi-

yamətə qədər də hökmü davam edəcəkdir. 
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Ucaldım Allaha, endim insana,
Sirli-soraqlıdır  “Allahu Əkbər!”
Açar qapıları eşqin üzünə,
Nurdan çıraqlıdı “Allahu Əkbər!”

Bu uşaq, bu cavan,  bu qoca dünya,
Sirr dünya, pir dünya, tapmaca dünya,
Onun hökmündədi  bu uca dünya,
Uca növraqlıdır  “Allahu Əkbər!”

Sevinc kitabı var, dərd kitabı var,
Qanunun, qaydanın  sərt kitabı var,
Hələ bizə çatan dörd kitabı var,
Min-min varaqlıdır “Allahu Əkbər!”

Bir ələ güc verib yüz əl eyləyər,
Yazı gül, payızı  xəzəl eyləyər,
Neyləsə həmişə gözəl eyləyə
Haqqı var, haqlıdır “Allahu Əkbər!”

Zəlimxan Yaqub.

ALLAHU ßKBßR



D
ünyada yüksəkliklərə qalxmaq üçün 
bir nərdivan vardır. O nərdivanın adı 
həyat nərdivanıdır. Bu həyat nərdi-
vanının ilk pilləsi isə insan olmaq-
dır. İnsanaxas xüsusiyyətlərə sahib 

olan bir insan olmaq. Çirkli dünyada yaşayıb üzərimizi 
bulaşdırmamaqdır əsas olan. Bizi doğruya aparmalıdır 
tutduğumuz yol. Qorxaraq deyil sevərək üz tutmalıyıq 
Yaradana doğru.  Bizə yaxşı desinlər deyə etməməli-
yik yaxşılıqları. Yaxşılıq etməyin boynumuzun borcu 
olduğunu unutmamalıyıq. Ətrafımızdakı insanlara yad 
insanlar olaraq deyil, eyni ata-ananın övladları olaraq 
baxa bilməliyik. İlahi bir sevginin əsəri olduğumuzu 
unutmamalıyıq heç vaxt.

Bəli, biz bu dünyada insan olaraq göz açdıq. Hər şey 
ola bilərdik; it, pişik və s. Sadəcə iki ayaq üzərində gə-
zib, gözlərə, əllərə, qulaqlara sahib olmaqla insan ol-
maq olmur. İnsan olmaq üçün bir də ağıla sahib olmaq 
lazımdır. O ağıla ki, o bizi qaranlıqdan aydınlığa, pis-
liklərdən yaxşılıqlara apara bilsin. Yox əgər bizim ağlı-
mız olduğu halda hələ də heyvanlardan aşağı səviyyədə 
davranış şəkilləri sərgiləyiriksə, deməli, burada insan-
lıqdan söhbət gedə bilməz. İnsan öz ağlı ilə seçilir digər 
varlıqlardan. Öz həyat tərzini ağlından istifdə edərək 
formalaşdırır. Ağılın varlığı insan olmağın əsas şərtidir. 
Ağıllı insan olmaq isə çox şeyə sahib olmaq deməkdir. 
Həyat nərdivanının ilk pilləsinə qədəm qoymadan qalx-
maq mümkün olmadığı kimi insan olmadan da kamil 
müsəlman olmaq mümkün deyildir əlbət. İnsan olma-
dan adda müsəlman olmaq tam bir fəlakət mənbəyidir. 
İnsan olaraq ata-ana haqlarını bilməyən, öz ağlıyla ha-
lalları haramlardan ayırmayan, qəlbində daşlaşmış kin 
və düşmənçiliklərə əsir olan birinin kamil bir müsəlman 
olması üçün çox yol qət etməsi lazımdır.

Hal-hazırda insan olaraq yardılıb yaş üstünə yaş gəl

Eldar Kərimov 

Hal-hazırda insan olaraq yar-
dılıb yaş üstünə yaş gəldikcə hey-

vanlaşmağa doğru yol almaqdadır 
insanlıq. Göz görə-görə quru daş 
parçasına çevrilir ürəklər. Qəlb-
lərdə rəhmət azaldıqca gözlərdən 

süzülən yaşlar da azaldı. Halallar 
haramlara, haramlar da halallara 
qarışdı yavaş yavaş. Nə qədər ki, 
gec deyil, yenidən nəzər salmalı-
yıq ömür yolumuza. Dünyada 
tayı-bərabəri olmayan insanlıq 
nümunəsini ortaya qoyan Hz. 

Məhəmmədin (s.ə.s) ömür yoluna 
yenidən nəzər salaq.

И N S A N D A N  MЦSЯLMANA
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dikcə heyvanlaşmağa doğru yol almaqdadır in-

sanlıq. Göz görə-görə quru daş parçasına çevrilir 

ürəklər. Qəlblərdə rəhmət azaldıqca gözlərdən sü-

zülən yaşlar da azaldı. Halallar haramlara, haramlar 

da halallara qarışdı yavaş yavaş. Nə qədər ki, gec 

deyil, yenidən nəzər salmalıyıq ömür yolumuza. 

Dünyada tayı-bərabəri olmayan insanlıq nümunə-

sini ortaya qoyan Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) ömür 

yoluna yenidən nəzər salaq. 

Nümunəvi bir həyat yaşadı peyğəmbərliklə şərəf-

ləndiyi günə qədər. Çünki bütün bəşəriyyət üçün 

ən gözəl insanlıq nümunəsini o sərgiləmişdir. Mu-

hammədul-Əmin olaraq tanınmışdır insanlar ara-

sında. O silmişdir yetimlərin göz yaşlarını. O, bağ-

rına basmışdır miskinləri, başlarına sığal çəkərək. 

Nifrətin qarşısına sevgini qoymağı o öyrətmişdi 

bizlərə.

İndi yenə də dünya ona möhtacdır. Onun rəhmə-

tinə, şəfqətinə və sevgisinə möhtac. Ogünkü gün 

kimi bu gün də həsrətdir o nurlu qədəmlərinə. İndi 

gəl gör halımızı. Nələr gəldi başımıza? Dəyişdik, 

yenidən qayıtdıq cahiliyyə dövrünə. O zamanın Lat 

və Uzza adlandırılan bütləri bu gün xarici maşın-

lar və villalar oldu. Hər kəsin yaşam qayəsi budur 

sanki. Göz görə-görə şirk bataqlığında can verir 

imanı zəif canlarımız. Şərabı qədəhlərimizdə deyil, 

yediklərimizlə qarışdırdıq damarlarımıza. Daha qız 

uşaqlarını qara torpaqda deyil, analarının bətnində 

gömürük yoxluğun qaranlıqlarına. Zina etmədik. 

Göz zinası yox etdi gözümüzün nurunu. Xəyalla-

rımız zina meydanı oldu düşüncələrimizə. Qaralt-

dıq göz zinası ilə ömür yolunu. Haqsız yerə insanı 

qılıncla deyil sözlə öldürdük. Onun ruhən qətlinə 

məhəl qoymayıb diqqət etmədik acı sözlərimizə. 

Danışarkən səndən danışıb, örnək verərkən səni ör-

nək verib. Yaşayarkən unuduruq sənin yaşam tərzi-

ni. Üz tuturuq fani dünya nemətlərinin bolluqlarına. 

Sən yetim başı oxşardın, bəs mən? Sən ac qalıb ac-

ları yedizdirərdin, bəs mən? Mən bunları etmirəm, 

ya Rəsulallah. Mən bunları etsəm, ətrafımda qarnı 

ac olanlar bir loğma çörək üçün satardımı şərəf və 

ləyaqətini? Mən bunları etsəm, gözü yaşlı bir 

yetimim ah-naləsi  ucalardımı ərşi-əlaya?

Deməli, hələ biz insan deyilik. İnsan 

olub müsəlman kimi yaşa-

maq olsa da əsas qayəmiz, 

biz buna nail ola bilmə-

dik. Hz. Peyğəmbərimiz-

dən insanlığı və 

müsə lman 

o l m a ğ ı 

öyrənmək 

ümidilə...

ugurjurnali@mail.ru UĞUR11yanvar-fevral 2017



Əziz və dəyərli oxucular! XXI əsirdə müsəl-
man gəncliyi mövzusuna toxunmadan əv-
vəl istəyirəm ki, İslamın gəldiyi ilk illərdə 

yəni Məhəmməd (s.ə.s.) dövründə İslam gəncliyinin 
halı necə idi, Rasulullahın gənclərə baxışı necə idi 
kimi suallara cavap tapmağa çalışaq. 

Tarixə nəzər saldığmız zaman,  Həzrəti Məhəm-
mədin (s.ə.s) təbliğini qəbul edənlərin 2/3-nin gənclər 
olduğunu söyləsək yanılmarıq. Həzrəti Peyğəmbər is-
lamı təbliğ etdiyi zaman, enerjili gəncələrdən böyük 
dəstək almışdır. İlk Müsəlmanlardan bir neçə şəxs 
əlli yaşlarında, bir neçə nəfərdə də otuzbeş yaşın üzə-
rində, geri qalanı yəni çoxu otuz yaşın altında idilər. 
İslamı qəbul edənlərdən Hz. Əli (r.a.) 10, Abdullah 
b. Ömər 13, Zeid b. Haris 15, Abdullah b. Məsud və 
Zübeyir b. əl Əvvam 16, Abdurrahman b.Avf, Ərkam 
b. Əbul Ərkam və Sad b. Əbu Vakkas17, Musab b.U-
meyr 18-20, Cəfər b. Əbu Talib 22, Osman  b. Affan, 
Əbu Ubeyde və Həzrəti Ömər 25-31 yaşlarında idi. 
Gənc oğlanlar kimi gənc qızlar da İslamı ilk qəbul 
edənlər arasında yerini almaqdadır. Həzrəti Ömərin 
bacısı Fatma binti əl Xəttab (rah), Həzrəti Əbu Bə-
kirin qızı Əsma (rah) və  Aişə (rah) və s bunların ba-
şında gəlir.

Hər birinin İslamı qəbul etmədə bizlərə örnək ola-
caq ibrətli hekayələri vardır. Belə ki Musab (r.a) zən-
gin bir alənin övladı idi. Məkkədə ən gözəl geyinən, 
ən gözəl ətirləri çəkən bir gənc idi. Demək olar ki, 
onun kimi dəbdəbəli geynən yox deyiləcək qədər az 
idi. Ancaq o, bütün bu dünya malına aldanmayıb, hər 
şeyini tərk edib, İslamı seçərək Peyğəmbərin yanına 
gəlmişdir. Musabın (r.a) müsəlman olduğunu öyrənən 

ailəsi, övladlarını Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına getməsi 
səbəbilə tutub evə həbs etmişlərdir. Musab (r.a) bir 
yolunu taparaq evdən qaçmış və Həbəşistana hic-
rət edərək ailəsindən qurtulmuşdur. (Buxari, Cənaiz 
25,260)

Hətta Əbu Hüzeyfə (r.a) da yenə zəngin ailənin 
evladı olmasına və atasından sonra qəbilə liderliyi-
nin ona keçməsinə baxmayaraq İslamı qəbul etmiş və 
Peyğmbərin (s.ə.s) safında yer almışdır.

Gənclərin içərsindən Məkkə və Mədinə dövrlərin-
də və Həzrəti Peyğəmbərin (s.ə.s) vəfatından sonrakı 
dövrlərdə çox önəmli vəzifəni yüklənən şəxslər ol-
muşdur. Kimisi dövlət başçısı, kimisi hakim, kimisi 
orduya sərkərdə, kimisi də müəllim və s. olmuşdur. 
Siyər kitabları incələndiyində görülür ki, Peyğəmbər 
(s.ə.s), İslam toplumunun formalaşmasında, İslamı 
dəyərlərin yaşanmasında və yayılmasınada gənclərə 
böyük vəzifələr vermişdir. Onların cəsarət və ener-
jilərindən lazımınca istifadə etmək üçün hər şeydən 
əvvəl, gənclərin özlərinə güvənmələrini və sağlam bir 
xarakterə sahib olmalarına imkan tanınmasına çalış-
mışdır.

Belə ki, Allahın elçisi uzaq görənliyi sayəsində 
ruhu gənc olan gəncləri kəşf edir və onlara layiq ol-
duqları məqamlarda vəzifə verərək həvəsləndirirdi. 
Yəni hər kəsi öz sahəsinə görə vəzifələndirirdi desək 
yanılmarıq. Belə ki, Hz. Əlinin qardaşı olan Cəfər b. 
Əbu Talibin bir liderlik vəsfini görərək, Həbəşista-
na hicrət zamanı o vəsfi üzə çıxararaq Cəfər b. Əbu 
Talibi hicrət edənlərin başına təyin etmişdir. 25 yaşı 
olan Cəfər b. Əbu Talib gənclik ruhuyla peyğəmbə-
rin özünə əmanət olaraq verdiyi qrupu sağ–salamat 

Əlbəttə gənclərin düzgün həyat yaşamasında valideynlərin də rolu böyükdür. 

Gərək valdeyn övladını körpəlikdən düzgün tərbiyələndirsin, körpəlikdən kimlərlə 
yaxınlıq etiyinə nəzər salsın, gərək valdeyn övladının qabiliyyətini, bacarığnı görüb 

kəşf etsin və üzə çıxartsın.“Hər uşaq dəyərlidi öyrətməsini bilənə” sözünü və “Ağac 

yaş ikən əyilir” ata sözünü də unutmamaq lazımdır!

Vasif Cəfərov

Keчmiшdя vя 
Gцnmцzdя Gяnclik 
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Həbəşistana çatdırıb. Çatdırmaqla 
da qalmayıb orada Peyğəmbəri və 
İslamı Həbəşistan Kralı Nəcaşiyə 
gözəl şəkildə başa salaraq tarixin 
səhifələrində özünə  gözəl bir yer 
açmışdır.

Və yenə bir digər gənc olan 
Zeyd (r.a) Ərəb qəbilələrinə gön-
dərilən məktubların yazılmasını və 
vəhiy katibliyini Peyğəmbər ona 
vermişdir. Peyğəmbərin (s.ə.s) və-
fatıdan sonra da təxminən 21 yaş-
larında olan zeydə (r.a.) Hz. Əbu 
Bəkr Qurani Kərimin toplanması 
vəzifəsini vermişdir. Onu da xa-
tırlatmaq yerinə düşər ki, Peyğəm-
bər (s.ə.s) vəhy katibliyini daima 
gənclərə vermişdir. Hətta orduda 
gəncləri sərkərdə olaraq da təyin 
etmişdir. Təbuk səfərində sancağı 
Zeyd b. Sabitə (r.a.), Bədirdə həz-
rəti Əliyə (r.a.) vermişdir. Suriya-
ya göndərdiyi ordunun başına isə 
18 yaşında olan Üsamə b. Zeydi 
təyin etmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s) fəzilət 
sahibi gəncləri övərək: “Yeddi si-
nif insan vardır ki, Allah öz köl-
gəsindən başqa kölgənin olmadığı 
qiyamət günündə bu şəxsləri arşın 
kölgəsində mühafizə edəcək. Bun-
lar: ədalətli dövlət başçısı, Allaha 
ibadət edərək təmiz həyat içində 
yaşayan gənc, ..........”(Buxari, 
zəkat16) Allaha bağlı olan gəncə 
müjdə vermişdir.

Bir gənc gərək gəncliyinin qiy-
mətini bilsin və gəncliyinin necə 
keçdiyinə nəzər etsin. Necə ki, 
İmam Rəbbani (r.a.) buyurur: “Bir 
gənc dövrünün ən şərəflisi olan 
gənclik çağını, ən fəzilətli əməllər 
üçün xəricləməlidir.” 

Bəs bu fəzilətli əməllər hansı-
lardır?
Əlbəttə Qurani “Kərimin və 

Peyğmbər Əfəndimizin əxlaqıyla 
əxlaqlanmaqdır. İslamın əmrləri-
ni yerinə yetirməkdir. Osman Nuri 
Topbaş hoca nə gözəl deyir: “Bir 
gənc, hər səhər oyandığında özünə 
bu sualı soruşmalı və verdiyi ca-
vabların nə qədər Allahın rızasına 
uyğun olub olmadığını düşünmə-

lidir. Gənc gərək, bu gün dilimi 
qeybətdən, yalandan, boş sözdən, 
bir qəlbi qırmaqdan mühafizə 
edə biləcəmmi? Bu gün “İnsanla-
rın ən xeyirlisi insanlara faydalı 
olandır” (Beyhaqi, ŞuabVI117) 
hədisinə binaən Allahın mənə ver-
diyi neməti, başqaları ilə paylaşa 
biləcəmmi? Bu gün bir mömini 
sevindirə biləcəmmi? Bu gün bir 
dost qazana biləcəmmi? Bu gün 
yediyimin içdiyimin halal olub 
olmadığına diqqət edə biləcəmmi? 
Bu gün mənə pislik edənə mən 
yaxşılıq edə biləcəmmi?, bu gün 
Allahın kitabı olan Qurani Kərim-
dən oxuya biləcəmmi? Kimi sual-
ları özünə soruşmalıdır!”

Bu günkü dünya, insanları 
mənfətlərinin əsiri halına gətir-
di. Bunun nəticəsi olaraq insan-
da din sevgisi Allah sevgisi və 

Peyğəmbər sevgisi ortadan qalxa-
raq mənəviyyatımız çökmüş oldu. 
Zina, sərxoşluq, narkotik gəncliyi 
zəhərləməkdədir. Bu cür səbəblər-
dən intihar edənlərin sayı çoxaldı, 
hətta tarixdə görülməmiş dərəcəyə 
catdı.

Peyğəmbərmizə (s.ə.s) belə bir 
sual soruşurlar: Tək olduğumuzda 
çılpaq ola bilərikmi? Allahın elçisi 
belə cavab verir: “Xalqdan daha 
cox Allahdan utanılmalıdır”. Bu 
günün gəncləri nəinki otaqda, çöl-
də də çılpaq gəzirlər. 

Həzrəti Peyğəmbər (s.ə.s), “Al-
lah özünü qadına bənzədən kişiyə 

və özünü kişiyə bənzədən qadına 
lənət etmişdir” dediyi halda gənc 
qızlar yenə kişi kimi geyinməyə, 
və ya gənc oğlanlar da qadın kimi 
sırğa və s. taxmağa davam edirlər.

Bu və bunun kimi səbəblə də 
günmüzdəki gənclər gərək kiminlə 
oturub durduğuna diqqət etsinlər 
ki, sonradan peşman olmasınlar. 
İmam Gəzzali gənclərə nə gözəl 
nəsihət edir: “Övladım! Son dərə-
cə diqqət edəcəyin bir xüsus varsa, 
oda kimlərlə oturub durmağındır. 
Bunu yaxşı bil ki, bir səbət sağlam 
alma, içindəki bir çürük almayı 
sağlamlaşdıra bilməz! Ancaq bir 
çürük alma bir səbət dolu almayı 
çürüdə bilər. Bunun üçün də dai-
ma salehlərlə oturub durun!”
İnsan güclü olduğu gənclik 

dövrünə aldanmamalıdır. Hələ çox 
gəncəm, irəlidə uzun illərim var. 
Necə olsa irəlidə tövbə edib sa-
lehlərdən olaram kimi şeytani dü-
şüncələrə aldanmamaq lazımdır. 
Ancaq ölümün yaşı yoxdur. Hər 
kəs ölə biləcək yaşdadır. Allah Ali 
İmran surəsinin 185- ci ayəsində 
“Hər bir kəs (canlı) ölümü da-
dacaqdır” demişdir. Ancaq ölümü 
nə vaxt, hansı saatda dadacaqdır 
bu haqda bir şey deməmişdir. Bu 
səbəblə daima Allahın rızasına 
uyğun həyat yaşamaq lazımdır. 
Mevlana həzrətləri nə gözəl deyir: 
“O kişi nə xoşbəxtdir ki, gənclik 
günlərini qənimət bilərək, Allaha 
olan qulluq borcunu ödəyər. Yəni 
dini və insani vəzifəsini yerinə ye-
tirər.....” 
Əlbəttə gənclərin düzgün həyat 

yaşamasında valideynlərin də rolu 
böyükdür. Gərək valdeyn övladını 
körpəlikdən düzgün tərbiyələndir-
sin, körpəlikdən kimlərlə yaxınlıq 
etiyinə nəzər salsın, gərək valdeyn 
övladının qabiliyyətini, bacarığnı 
görüb kəşf etsin və üzə çıxartsın.

“Hər uşaq dəyərlidi öyrətmə-
sini bilənə” sözünü və “Ağac yaş 
ikən əyilir” ata sözünü də unutma-
maq lazımdır!
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K
ainatın mayası sevgidir. 
Mərhəmətli Rəbbimiz hüdud-
suz sevgisindən yer üzünə 
kiçik bir hissəni endirincə hər 
varlığın qəlbində sevgi tumur-
cuqları cücərdi.

 O gündən bəridir ki, kiçik quşlar belə balalarını 
qoruyub bəsləmək üçün özlərini fəda edirlər.

Aləmlərin Rəbbinə görə kainatın ən dəyərli 
varlığı insan, insanların ən dəyərlisi də mömin-
lərdir. Uca Rəbbimiz bu səbəblə möminlərin 
bir-birlərini sırf Allah rizası üçün sevməsini istəyir. 
Əziz Peyğəmbərimiz (s.ə.s) sevdiyini Allah rizası 
üçün sevməyin, mömini kamilliyə apardığını bildi-
rir. (Buxari, Müslim).
Şükürlər olsun ki, Allah-Təala bizi gözəl din-

imizin səadət dolu gül bağçasında görüşdürdü. 
Bir-birimizin qardaşı olduğumuzu söylədi (Hucurat 
10). Dinimizin bir çox gözəlliklərinə birlikdə sevin-
məmizə vəsilə oldu.

Bu gözəl duyğuları bizə yaşadan Uca Rəbbimiz, 
təkcə “mən müsəlmanam” deyən hər kəsin bizim 
qardaşımız olduğunu xatırlatmır, qardaşlarımıza 
sahib çıxmamızı, yardıma möhtac olduqlarında 
yardımlarına tələsməmizi tövsiyə edir. Ən əhəmi-
yyətlisi bir-birimizi könüldən sevməmizi, sevdiy-
imizi də bir-birimizə söyləməmizi istəyir. Öz rizası 
üçün bir-birilərini sevənlərə, ərşinin kölgəsindən 
başqa kölgənin olmadığı qiyamət günündə, on-
ları xüsusi olaraq kölgələndirəcəyini müjdələyir 
(Müslim).

 
“Allah səni əfv etsin”
Bizi İslamın isti iqlimində tanışdıran Uca Rəbbi-

miz bir-birimizi sevməmizi istədiyi qədər, bir-birim-
izin qəlbini qırmaqdan, könüllərimizi incitməkdən 
qaçmamızı, uzaq durmağımızı da əmr edir.

Bu misal bizim üçün nə qədər ibarətlidir:
Çox isti bir yay günü idi. Əziz Peyğəmbərimiz 

(s.ə.s) Təbuk səfərinə gediləcəyini, hər kəsin ona 
görə hazırlaşması gərəkdiyini elan etdirdi. Fəqət 
münafi qlər bu çətinliyə girmək istəmədi. Hərəsi bir 
bəhanə uydurub Peyğəmbərimizdən icazə istədi. 
Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) də onlara istədikləri icazəni 
verdi. Fəqət Allah-Təala Rəsuli-Əkrəminin onlara 
icazə verməsini doğru görmədi və sevimli elçisinə 
bu davranışından dolayı xəbərdarlıq etmək istədi. 
Amma Onun bu xəbərdarlıqdan dolayı üzülməsinə 
razı olmadı. Bunun üçün də çox incə bir dillə “Al-
lah səni əfv etsin” deyə sözə başladı və xəbərdar-
lığı belə izah etdi: “Doğru danışanlar sənə bəlli 
olmadan, yalançıları tanımadan əvvəl nə üçün 
onlara izin verdin?” (ət-Tövbə, 43)

Qazı İyaz Əziz Peyğəmbərimizin dəyərini an-
latmaq üçün qələmə aldığı məşhur Şifayi-Şərif ki-
tabında Əbul-Leys əs-Səmərqəndinin (ö. 373/973) 
bu ayə ilə əlaqəli izahını nəql edir:

“Əgər Allah-Təala “Allah səni əfv etsin” kimi 
bir giriş cümləsiylə deyil, birbaşa “Nə üçün on-
lara izin verdin?” deyə sözə başlasaydı, bu sözün 
dəhşətindən Rəslulullah (s.ə.s)-in qəlbi parçala-
na bilərdi. Fəqət Allah-Təala Rəsuluna olan 

Saleh Şirinov

 QARDAШLARIMIZI

 SEVMЯLИYИK
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mərhəməti səbəbilə qəlbinin rahatlaması üçün, 

Onu bağışladığını bildirərək sözə başladı; sonra da 

“Doğru danışanlar sənə bəlli olmadan, yalançıları 

tanımadan əvvəl nə üçün onlara izin verdin?” 

buyurdu.”

Demək ki, sevən sevdiyinin üzülməsini istəməz. 

Onun səhvini deyərkən belə qəlbini qırmamaq üçün 

sözünü yumşaldaraq söyləyər. Biz də elə olmalı, se-

vdiklərimizə, mömin qardaşlarımıza sitəm edərkən 

bu ilahi üslubdan istifadə etməli və onları üzmək-

dən qaçmalıyıq.

 

Kimləri necə sevməliyik?

Hər şeydən əvvəl dost kimi sevəcəyimiz insan-

ları yaxşı seçməliyik. Dindar, təqva sahibi müsəl-
manlara məhəbbət, sevgi bəsləməli, Allaha qarşı 
gəlməkdən çəkinənləri dost seçməliyik. Çünki Əziz 

Peyğəmbərimizin xəbər verdiyinə görə Allah-Təala 

rizasını qazanmağı hədəf almaq şərtilə:
Bir-birinə məhəbbət bəsləyənləri,
Bir-birlərini ziyarət edənləri,
Qardaşı möhtac olduğu vaxt malını əsirgəmədən 

onun ehtiyaclarına sərf edənləri,
və bir-birini himayə edənləri sevər (Əhməd b. 

Hənbəl). Biz də sevdiklərimizlə bu ölçülərə görə 
yaxınlıq etməliyik.

Özümüz üçün istədiyimiz hər yaxşı və gözəl 
şeyi din qardaşımız üçün də istəməliyik (Buxari, 

Müslim). Özümüz üçün istəmədiyimiz bir şeyi din 

qardaşımız üçün də qətiyyən istəməməli, arzu et-

məməliyik.

Düşündüyümüz, hazırladığımız gözəl şeyləri, 
sevdiyimiz qardaşlarımıza da söyləməli, beləcə 
həm onları sevindirməli, həm də bu mövzudakı 

fi kirlərini almalıyıq.

Sevgini artıran gözəl davranışlar vardır. Sevən-

ləri bir-birinə daha da yaxınlaşdıran bu davranışları 

qardaşlar bir-birindən əsirgəməməlidir. Hz. Ömər 
(r.a)-ın bildirdiyinə görə, insan bir din qardaşı ilə 
qarşılaşdığında;

ona əvvəl salam verməli,
olduğu məclisə gəldiyində ona yer açmalı,

ona səslənib çağırdığında ən çox sevdiyi adıyla 

xitab etməlidir.

Bu gün insanlar bir-birlərinə, qarşısındakını 

əsəbiləşdirmək istəyərcəsinə onun heç sevmədiyi 

ad və ləqəblərlə çağıraraq zarafat etdiklərini zənn 

edirlər. Belə kobud və qırıcı bir şəkildə çağrılan 

kimsə, buna əhəmiyyət vermirmiş kimi davransa 

belə, əlbəttə ki, qəlbinin həssas nöqtəsindəki bəzi 

tellər qırılacaq, hiss etdirməməyə çalışsa da o an-

layışsız yoldaşından, qardaşından inciyəcəkdir.

Sevənlərin yardımlaşma şəkillərindən biri 

də, bir-birinə dua etmələri, bir-birindən dua 

istəmələridir. Bir dəfə Hz. Ömər ümərəyə gedərkən 

Rəsulullah (s.ə.s)-in hüzuruna çıxaraq icazə istədi. 

Əziz Peyğəmbərimiz də ona icazə verdikdən sonra 

“Əziz qardaşım, duanda bizi unutma!” buyurdu. 

(Əbu Davud, Tirmizi)

Bir Peyğmbər belə din qardaşından dua istədi-

yinə görə, Allah rizası üçün sevdiyimiz və bizi se-

vdiyini umduğumuz qardaşlarımızdan biz də dua 

istəməli və onlara dua etməliyik.

Allah rizası üçün sevdiyimiz qardaşlarımız bi-

zim üçün çox qiymətlidir. Onlar kədərimizi sevincə 
çevirən, bizə həyatı gözəl göstərən bir könül cilas-

ıdırlar. Onların dəyərini bilməli, onları incitməkdən 

şiddətlə uzaq durmalıyıq.

 

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemirin yazılarından isti-

fadə olunmuşdur.

Bu gün insanlar bir-birlərinə, 
qarşısındakını əsəbiləşdirmək 

istəyərcəsinə onun heç sevmədiyi ad və 
ləqəblərlə çağıraraq zarafat etdiklərini 

zənn edirlər. Belə kobud və qırıcı bir 

şəkildə çağrılan kimsə, buna əhəmi-

yyət vermirmiş kimi davransa belə, 
əlbəttə ki, qəlbinin həssas nöqtəsindəki 

bəzi tellər qırılacaq, hiss etdirməməyə 
çalışsa da o anlayışsız yoldaşından, 

qardaşından inciyəcəkdir.
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Təbii ki, yaşadığımız 
qloballaşma əsrində, 
digər din mənsubları 

ilə münasibət qurmağın zəruri 
olduğu bir zamanda müsəlmanın 
mövqeyinin nə olacağı hər kəsi 
düşündürür. Sözsüz ki, burada da 
öndərimiz Rəsulullahın izini təqib 
etmək dünya və axirət nöqteyi-
nəzərindən əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu yazımızda əsasən İslam – Əh-
li-Kitab münasibətləri mövzusun-
da Allah Rəsulunun izlədiyi meto-
du diqqətinizə çatdırmaq istəyirik.

Allah Rəsulunun əhli-kitab-
la münasibətindən bəhs edərkən 
ağla gələn ilk şey Mədinə vəsiqə-
sidir. Mədinə Şəhər Dövlətinin 
konstitusiyası olan bu vəsiqə Hz. 
Peyğəmbərin Mədinəyə hicrətin-
dən çox keçməmiş şəhərin bütün 
əhalisi ilə imzalanmışdır. Hər şey-
dən əvvəl diqqət çəkən məqamdır 
ki, 47 maddəlik bu müqavilənin 
yarısı (24-47) bölgədə yaşayan 
əhli-kitabdan yəhudilərlə əlaqə-
li idi. Müqavilənin  16-cı mad-
dəsində deyilirdi: “Yəhudilərdən 
bizə tabe olanlar zülmə uğrama-
dan, əleyhlərindəkilərlə yardım-
laşmadan yardım və dəstəyimizə 
haqq qazanırlar”.

Hələ son əsrlərdə vicdan aza-
dlığı adı altında dövlətlərin kon-

stitusiyalarında yer alan maddənin 
on dörd əsr əvvəl Hz. Muhamməd 
tərəfi ndən qurulan İslam dövlə-
tinin anayasasında mövcudluğu 
xüsusi diqqət çəkir. Belə ki, iy-
irmi beşinci maddədə qeyd ol-
unurdu: “...Yəhudilərin dinləri/
hüquqları onlara, möminlərin 
dinləri/hüquqları da özlərinədir”. 
Hətta əhli-kitabın öz dinlərini tət-
biq etmə haqqı sadəcə bu anlaşma 
ilə deyil, Quranla da zəmanət al-
tına alınmışdır: “Sənə müraciət 
etsələr, aralarında hökm et və 
ya onlardan üz çevir. İçəris-
ində Allahın hökmü olan Tövrat 
əllərində ola-ola səni nə üzlə 
hakim təyin edir, sonra da ondan 
(Tövrata müvafi q verdiyin hökm-
dən) üz çevirirlər?” (əl-Maidə 42) 
Otuz altıncı maddədə isə cinayət 
və qisas hadisələrində yəhudi-
lərə də qan haqlarının tanındığını 
müşahidə edirik.

Mədinə dövrünə baxdıqda hi-
crətdən sonrakı ilk ayların yəhudi-
lərlə müsəlmanlar arasında barış 
və əmin-amanlıq içində keçdiy-
ini görürük. Hətta Rəsulullah və 
möminlər yəhudilərin də qibləsi 
olan Qüdsə doğru namaz qılırdılar. 
İlk illərdə Rəsulullahın yəhudilərə 
olduqca mülayim davrandığını, 
onları təkrar haqq dinə gətirmək 

üçün xeyli əmək sərf etdiyini, 
yəhudi adətindəki tövhidə zidd ol-
mayan yaxşı və gözəl şeyləri qəbul 
etdiyini, onların ziyafət dəvətinə 
getdiyini görürük. Yəhudilərlə 
insani əlaqələri o dərəcədə ink-
işaf etdirmişdi ki, hətta onların 
uşaqlarının da özünə xidmət et-
mələrinə icazə verirdi. Belə ki, bir 
müddət ona xidmət edən yəhudi 
gənclərdən biri ölümcül xəstəliyə 
yaxalandıqda onu ziyarətə getmiş 
və İslama dəvət etmişdi. O da 
ölmədən əvvəl müsəlman olmuş-
du.[1] Yenə Buxaridə keçən bir 
hədisdə görürük ki, Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s) yoldan keçən yəhudi 
cənazəsinə ehtiram olaraq ayağa 
qalxmışdı.[2]

Rəsulullahın əhli-kitaba verdi-
yi bu dəyər və ehtiramı, həmçi-
nin ədalət şərtlərinə bağlı qalaraq 
onlarla münasibətlərini müşahidə 
edən Abdullah bin Səlam kimi 
bəzi yəhudilər ona iman gətirmiş 
və İslamı qəbul etmişdilər. Hz. 
Peyğəmbərin bəşəri münasi-
bətlərdə sərgilədiyi dürüstlüyü 
və ideal şəxsiyyəti qarşısında 
müsəlman olmadığı halda müsəl-
manların səfi ndə döyüşüb ölənlər 
də vardı. Bunun da ən məşhur 
nümunəsi Muxayriq adlı yəhudi 
alimidir.[3]

Nurlan MƏMMƏDZADƏNurlan MƏMMƏDZADƏ

H Z . P E Y Ь Я M B Я R И N
  Я H L И - K И T A B L AЯ H L И - K И T A B L A  
M Ц N A S И B Я T ИM Ц N A S И B Я T И
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Lakin Mədinə cəmiyyətində 
yəhudilər tərəfi ndən hüzur və as-
ayişin pozulması halları artdığı bir 
dövrdə, xüsusilə də Bəni-Qaynuqa 
əhvalatı və Xəndək savaşında 
Bəni-Nadirin xəyanətindən son-
ra Hz. Peyğəmbərin onlara qarşı 
izlədiyi siyasətdə bir dəyişiklik 
görürük. İlk olaraq Bəni-Qaynuqa 
yəhudiləri Mədinədən sürgün 
edilir. Ancaq Allah Rəsulu on-
ları sürgün edərkən də peyğəm-
bərliyinin ən bariz vəsfi  sayılan 
mərhəmətdən uzaq qalmamış və 
onlara belə demişdir:

“İstədiyiniz zaman təkrar 
Mədinəyə işlərinizi həll etmək 
üçün gələ bilərsiniz; yetər ki, bura-
da qalmağınız üç günü keçməsin”. 
[4]
İslam şəxsiyyəti sərgiləyən hər 

bir insanın kimliyindən asılı olma-
yaraq əmanətə xəyanət etməməsi-
nin ən bariz nümunəsini isə Xey-
bərin mühasirəsi əsnasında yenə 
Rəsulullahda görürük. Belə ki, 
İslam dinini qəbul edən xeybərli 
bir köləyə müsəlmanların səfi ndə 
vuruşmadan əvvəl ağasının qoyu-
nlarını sahibinə göndərməsi şər-
ti qoyulur. Bununla da şərtlər 
nə olursa olsun, ədalətdən ayrıl-
mamağın zərurətinin ön plana çıx-
dığını görürük.  
İndi isə Hz. Peyğəmbərin xris-

tianlarla əlaqələrinə dair bir neçə 
qeydə toxunaq. O dövrdə Ərəbistan 
yarımadasında xristianlar əsasən 
Yəmən bölgəsində yaşayan 
Nəcran və Bəlhəris qəbilələrinin 
bir çox qollarından ibarət idilər. 
Məkkə və Mədinədə, həmçinin 
çox yaxın ətrafda xristianların 
mövcudluğu yox dərəcədə idi. 
Mədinə İslam dövlətinin qüdrəti 
artdıqca və ətraf ərazilər islam-
laşaraq müsəlmanların əlinə keç-
dikcə, xüsusilə də Hüdeybiyyə 
sülhündən sonra Rəsulullahın xris-
tianlarla münasibətləri təbii olaraq 
inkişaf mərhələsinə keçdi. İslam 
dövlətinə bağlanmağı qəbul edən 
təbəələr olaraq cizyə vergisini 

ilk dəfə ödəyən əhli-kitab zümrə 
Nəcran xristianları olmuşdur. (h. 
IX il)[5] Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) 
qaynaqlarda zamanımıza qədər 
gəlib çatan aşağıdakı məktubun-
dan sonra Nəcran xristianları Mi-
draslarının (məktəb və məhkəmə 
müəssisəsi) rəhbəri və ən böyük 
din adamları olan Əbu Harisət b. 
Əlqəmə, onun naibi Əbdülməsih 
və karvanbaşı əl-Eyləminin idarə-
si altında altmış nəfərdən ibarət 
bir heyəti Mədinəyə göndərdilər. 
Günortadan sonra gec saatlar-
da məsciddə olan Muhammədin 
(s.ə.s) hüzuruna çıxdılar. Bu ara-
da ibadətlərinin vaxtının gəldiy-
ini və ibadət etmək istədiklərini 
bildirdilər. Rəsulullah (s.ə.s) çölə 
çıxaraq  onları məsciddə tək bu-
raxdı. Üzlərini şərqə tərəf tutaraq 
ibadətlərini etdilər. Sonra Hz. Pey-
ğəmbərlə onlar arasında elmi-di-
ni mövzuda mübahisə başladı. 
Bunun bir neçə gün çəkdiyini tar-
ix kitabları qeyd edir. Həm İslam, 
həm də xristianlıq haqqında da-
vam edən bu münaqişə və müza-
kirələrdə bir ara yəhudilərin də yer 
aldığı sabitdir. Nəcran xristian-
larının bu gəlişində Hz. Peyğəm-
bərlə aralarında bir sülh anlaşması 
imzalandı[6] və ona bağlılıq, 
təbəiyyət nəcranlılar tərəfi ndən 
qəbul edildi. Hz. Peyğəmbərdən 
(s.ə.s) aralarında baş verən mali-
yyə məsələləri ilə əlaqəli ixtilafl arı 
hakim olaraq həll etmək üçün bir 
müsəlman nümayəndə təyin et-
məsini istədilər. Rəsulullah (s.ə.s) 
də Əbu Übeydəni bu vəzifəyə tə-
yin etdi və ixtilafl arı daima hüquq 
çərçivəsində həll etməsini ona 
tapşırdı. Sülhün şərtlərinə gəldik-
də isə əsasən bunları qeyd etməli-
yik ki, burada nəcranlıların hər il 
verəcəyi vergi miqdarı müəyyən-
ləşdirilmişdi. Digər tərəfdən 
göndərilən elçilərin bir ayı (başqa 
rəvayətdə 20 gün) keçməmək 
şərti ilə nəcranlılar tərəfi ndən 
yedirilib-içirilməsi və qonaqlan-
ması istənilirdi. Yəməndə bir 

pozğunçuluq və savaş baş verərsə, 
elçilər otuz zirehli köynək, otuz 
at və otuz dəvə ilə təmin olun-
malı idilər. Bunun qarşılığında 
isə Rəsulullahın onlara tanıdığı 
haqlar belədir: Elçilərə verilən 
zirehli köynək və s. tələf olarsa, 
məsuliyyət elçiyə aiddir. Nəcran-
lıların mallarına, canlarına, dini 
həyat və tətbiqatlarına, ailələrinə, 
məbədlərinə, mülkiyyətlərində 
olan hər şeyə şamil olmaq şərti 
ilə Allahın himayəsi və Rəsulul-
lah Muhammədin (s.ə.s) zimməti 
onlara və onlara bağlı ətrafdakı 
insanlar üzərinə bir haqdır. Heç 
bir yepiskop dini məhəlli xa-
ricinə, heç bir papaz vəzifəsini 
gördüyü kilsənin xaricinə, heç 
bir rahib içində yaşadığı monas-
tırın xaricində başqa bir yerə 
göndərilməyəcəkdir. Aldıqları 
borclarda heç bir faizdən söz açı-
la bilməz. Əvvəlki qan davaları 
qaldırılmışdır. Öşür vergisindən 
azaddırlar. Torpaqlarına heç bir 
əsgəri birlik ayaq basmayacaqdır. 
Hər hansı biri alacağını tələb et-
dikdə aralarında ədalətlə hökm 
ediləcək. Nə zülm edəcəklər, nə də 
zülmə məruz qalacaqlar. Araların-
dan kimsə faiz alarsa, Rəsulullahın 
zimmətindən (himayəsindən) çıx-
acağı bildirilirdi.

Anlaşmadan göründüyü kimi 
nəcranlılara mükəmməl və ideal 
din, vicdan və ibadət hürriyyəti 
tanınmışdı. Bu, onlara Yəməndə 
verilən bir muxtariyyət idi.

_________________________
_________

[1] Buxari, Mərda 11.
[2] Buxari, Cənaiz 50 .
[3] İ. Əsir əl-Kamil fi t-tar-

ix, Darul-Kutubil-İlmiyyə Bey-
rut-Livan 1998, II, 55.

[4] M.Hamidullah, İslam Peyg-
amberi,  I, 578.

[5] M.Hamidullah, İslam Peyg-
amberi,  I, 619.

[6] M.Hamidullah, el-Ve-
saik’us-Siyasiyye, 194, №94.
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Hər bir toplumun özünü xalq, millət kimi 
sübut etməsi üçün ərazisi, iqtisadiyyatı, 
dili, dini, adət-ənənəsi ilə bərabər, bu 

müqəddəs dəyərləri qoruyacaq və uğrunda canlarını 

fəda edə biləcək igid övladlarının olması başlıca 

şərtlərdəndir.

Bəşər övladı yarandığı gündən daim azadlığa, is-

tiqlaliyyətə, hürriyyətə can atmış, bu yolda canından 

belə keçmişdir. Lakin dünyada elə millətlər olmuşdur 

ki, onlar istiqlaliyyət yollarını çox çətinliklə qət et-

mişlər. Belə millətlərdən biri də tarix boyu müstəqil-

lik üçün mücadilə edən və bu yolda heç vaxt geri 

çəkilməyən Azərbaycan xalqıdır.

Qədim tarixə malik olan Azərbaycan xalqı əsrlərin 

sınağından həmişə üzüağ çıxmışdır. İllərin qan yadd-

aşına neçə-neçə zəfərləri yazdı bu ulu xalq. Əsrlər 
boyu qəhrəmanlıq savaşlarına cəlb olunan milllətin 

taleyinə zəfərlərlə yanaşı, acı günlər də yazıldı. 1990-

cı ilin 20 Yanvar tarixi də bu millət məhz belə bir 

qəhrəmanlıq salnaməsini yazdı.

Həmin faciəli günlərdə öz ölkəsinin, xalqının 

azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan 

mərd Vətən övladları canlarından keçərək şəhidlik 

zirvəsinə ucaldılar. Böyük itkilərlə, günahsız insan-

ların qətli ilə nəticələnən 20 Yanvar faciəsi cinayətkar 

imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar 

siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, müstəqilliyinə 
can atan xalqın həm də mübarizliyini, əyilməzliyini, 

məğrurluğunu nümayiş etdirdi. 20 Yanvar Azərbaycan 

xalqının şan və şərəf günüdür. Həmin gün küçələri 
boyamış al şəhid qanları bir mənada bu xalqın milli 

məfkurəsinin oyanan günəşinin qırmızı şəfəqini ifadə 
edirdi. Tanklara və silahlı orduya silahsız sinə gərən 

yüz minlərlə Azərbaycan övladı Vətənin çağırışına 

çıxmışdılar. Xalqın bu mütəşəkkilliyi, döyüş ruhu 

Vətən məhəbbətindən, Azadlıq, Müstəqillik id-

eyasının zəruriliyinin dərk edilməsindən doğan bir 

mücadilə idi.

 1990-cı ilin yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, 

Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrun-

da mübarizə əzmini qıra bilmədi. O müdhiş gecədə 
həlak olan vətən oğulları Azərbaycanın tarixinə par-

laq səhifə yazdılar, xalqın milli azadlığı, müstəqilli-

yi üçün yol açdılar... Məhz bunun nəticəsində uzun 

illərdən bəri arzusunda olunan azdlığa qovuşuldu və 
ölkəz müstəqillik əldə etdi.

Azərbaycan xalqı istiqlal mübarizəsinin şəhidlərini 

paytaxt Bakının ən uca zirvəsinə dəfn etdi. Elə bir zir-

vəyə ki, qələbə rəmzi kimi ucaldılan düşmən sərkərdə-
si Kirovun heykəli ondan aşağıda qaldı. Bu, xalq 

tərəfi ndən müstəqillik uğrunda mübarizənin birmənalı 

dönməzliyin, düşmənə qarşı son qələbəyə qədər 
döyüşmək andı idi. Həyatını Vətənin azadlığı yolun-

da qurban verən bu igidlərin əbədiləşən məzarları, 

artıq məzarıstan deyil, bir 

millətin qürur, iftixar 

mənbəyi, milli-azadlıq 

hərəkatına daima işıq 

salan məşəldir.

Elşən Rzayev

20   YANVARYANVAR  
ŞШЯHИDLЯRИŞШЯHИDLЯRИ
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26 FEVRAL 1992–ci il Xocalı soyqırımı tarix-
in səhifələrinə qanlı hərfl ərlə yazıldı. Üstündən 25 il 
keçməsinə baxmayaraq ürək yaraları sağalmaq bilmə-
di...

Adından göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının 
soyunu kəsmək və onun əhali sayısını azaltmaq 
düşmənin ən başlıca məqsədlərindən biri idi. Azər-
baycanın dilbər güşələri düşmən üçün əhəmiyyət kəsb 
edir.

Zəngin torpağı və nadir iqlimi ilə dünyada tanınan 
Qarabağ tarix boyu gözəlliyi ilə bir çox millətləri 
özünə cəlb edib, bu səbəbdən dəfələrlə düşmən hücu-
muna məruz qalıb. Lakin Azərbaycanın ən çətin 
vaxtında Qarabağ torpaqlarını ələ keçirmək düşmən 
üçün fürsət oldu. Həmişə türk dövlətinin ən çətin an-
larında ona arxadan zərbə vuran düşmənin milliyyə-
ti ermənidir. Onların törətdikləri terror hadisələrinin 
içərisində ən dəhşətlisi isə Xocalı Soyqırımı sayılır. 
Ona görə ki, Xocalı terror qurbanlarının faciəli ölüm 
sərgisidir. Bu sərgiyə dünyanın hər bir ölkəsindən 
baxıb Azərbaycanın düşmən əlindən çəkdiyi əzab-
lara şahid olurlar. Nədənsə dünya birliyinin vicdanı 
daşlaşmış insanları söz sahibi ola-ola hələ də susurlar. 
Xocalı haqqında düşünmək, yazmaq olduqca çətindir. 
Ona görə də fi krimi kövrək sözlərlə sizə çatdırmaq 
istəyirəm.

O gecə saysız-hesabsız günahsız insan şəhid olmuş 
və yaralanmışdı. Əli silahsız və yeriməyə taqəti ol-
mayan qocaları, uşaqları düşmən girov götürürdü. 
Onların burunlarını, qulaqlarını kəsərək eybəcər hala 
salırdılar. Aclıqdan, soyuqdan ölən insanların da sayı 
az deyildi. Göz görə-görə düşmən qəfi l hücum edərək 
vətən torpağını ələ keçirirdi. Həmin vaxt mərd oğul-
larımız vətən üçün canından keçməyə hazır idi. Vətən 
həsrətini hiss edib orta məktəbdən qaçan, universite-
ti tərk edən, əli silah tuta bilən gənclər vətəni xilas 
etmək üçün valideynlərindən xəbərsiz yola düşürdü. 
Yurdundan, yuvasından didərgin düşmüş insanlara 

kömək etmək üçün tələsirdilər. Vətənin parçalanması-

na razı olmayan həmvətənlərimiz düşmənlə mübarizə 
apırırdı. Həmin vaxt Xocalıdakı mənzərə çox dəhşətli 
idi. Körpə uşaqların diri-diri yandırılması valideyn-

lərin ürəyinə sancılan oxa bənzəyirdi. Qız-gəlinlərin 

işgəncəli ölümü insanı sarsıdırdı. Düşmənin insan-

lıqdan kənar atdığı addımı insan öz təsəvvürünə 
sığışdıra bilmir. Xocalının hər bir qarış torpağı 
bezmişdi düşmən əlindən. Əvvəlki Xocalıdan əsər-
əlamət qalmamışdı. Viran olmuş kənd və rayonlar 

xarabalıqlara çevrilmişdi. Hər evdə ölən, yaralanan, 

əsir düşən insanların qəmgin baxışları hiss olunurdu.

Artıq düşmən öz arusuna çatıb. Xocalı torpaqları-

na vəhşicəsinə girib, öz əli ilə xaraba etdiyi Xocalını 

özünə vətən sayır. Ah-naləli Qarabağ  torpaqlarında 

xoşbəxt olacağına ümid bəsləyir.

Bu gün vətən torpağı düşmən tapdağı altındadır! 

Düşmən bu torpaqları özünə qənimət sayır. Qarabağ 
torpağının üzərində saxta tarixi abidələr ucaldır. Azər-
baycanın ayrılmaz bir parçasını özününküləşdirir. Qa-

rabağı Ermənistanın ayrılmaz bir parçası hesab edir. 

Gələcək nəslinin nümayəndələrinə Xocalını, Şuşanı, 

Laçını, Ağdamı və Azərbaycanın bir sıra dilbər 
güşələrini ana vətəni kimi tanıdır. Hər nə qədər düşmən 

Qarabağ torpağını özününküləşdirsə də Azərbaycanda 

Qarabağ torpaqları unudulmur. Hər gün onun haqqın-

da danşıqlar aparılır. Torpaqlarından didərgin düşmüş 
insanlara xalqımız sahib çıxdı və onlara əlindən gələn 

köməkliyi əsirgəmədi. Səngərlərdə vətən keşiyində 
dayanan əsgər və zabitlər öz igidlikləri ilə düşməni 

məyus edirlər. Mübariz İbrahimov kimi vətənpərvər 
oğullarımızın düşməndən intiqam alması xalqımızı 

sevindirir. Ümüd edirik ki, tezliklə Qarabağ torpaqları 

azad olunacaq və Qarabağ səmasında yenidən azan 

səsləri eşidiləcək. Xocalı heç biz zaman xalqımızın 

yaddaşından silinməyəcək.

Nürəddin RÜSTƏMOV

XOCALIXOCALI
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Qəlb ərəb sözüdür. Hər nə qədər zahiri 
mənada bu kəlməylə vücuda qan pompa-
layan bir orqan qəsd edilsə də, bu adla 

adlandırılması diqqət çəkir. İnsanların döş qəfəsi-
nin altında və sol tərəfdə olan bu orqan müxtə-
lif mədəniyyətlərdə fərqli adlarla tanınır. İngilis 
dilində “heart”, fransız dilində “ciur” kəlmələriylə 
ifadə edilən bu orqanı ərəblər qədim dövrlərdən bəri 
“qəlb” kəlməsi ilə ifadə etmişlər. Söz olaraq “dön-
mək, döndərmək, fərqliləşmək” kimi mənalarına 
gəlir.

Dil səviyyəsi tarixi mənada çox qədimlərə 
söykənən ərəblərin bu orqana bu adı vermələrinin 
əsas səbəbi sevmək, nifrət etmək, kədərlənmək, se-
vinmək kimi bir çox hissi davranışların gerçəkləşdi-
yi yerin qəlb olduğuna inanmalarıdır. Ümumiyyətlə 
“QLB” kökündən törəyən bütün fel və kəlmələr də 
bir dönüşüm və dəyişiklik ifadə edir. Bununla bir-
likdə imanın da inkarın da mərkəzi qəlbdir. Qura-
ni-Kərimdə də: “Allah sizə imanı sevdirmiş, onu 
ürəklərinizdə süsləmiş” (əl-Hucurat, 7), “Ağızlarıy-
la iman etdik dedilər, lakin qəlbləri iman etmədi” 
(əl-Maidə, 41) buyurulmaqdadır. Bu ayələrdən yola 
çıxaraq hər bir mənəvi fəaliyyətin mərkəzi qəlb 
olduğundan və Allah insanları qəlblərindəkinə görə 
məsul tutacağından dolayı insan zaman-zaman ima-
na da, küfrə də meyillənəcəyi üçün qəlbə “qəlb” 
deyilmişdir.

Yunus Əmrə qəlbin nə qədər dəyişkən ola 
biləcəyini necə də gözəl açıqlayır:

Bir dəm abid, bir dəm zahid, bir dəm asi, bir dəm 
müti

Bir dəm gəlir ki, ey könül, nə dində, nə iman-
dasın...
İnsan oğlu doğruluqda və ya əyrilikdə qəti qərar 

sahibi olana qədər bir qənaətə gələ bilmir. Fəqət bu 
qərara da güvənməmək lazımdır. Çünki qəlb yenidən 

İbrahim Erol

Q Я L B D Я N 
M Я D Я N И Y Y Я T Я

Durmadan günah işləyib tövbə etməyən 

bir insanın qəlbi qaralır və bu hal insan 

psixologiyası üzərində, ümumiyyətlə isə 

cəmiyyət çapında mənfi  nəticələr ortaya 

çıxarır. Belə haləti-ruhiyyəyə sahib olan 

qəlblər Quranın ifadəsiylə “daşlaşmış” 

(əl-Bəqərə, 74), “möhürlənmiş” (əl-

Mumin, 35) hala gəlir. Belə bir qəlbə 

sahib olan insan isə yenə Quran ifadəsi ilə 

desək “Həqiqətən, gözlər kor olmaz, lakin 

sinələrdəki qəlbllər kor olar.” (əl-Həcc, 

46) ayəsi bu düşüncəni açıqca izah edir.

ugurjurnali@mail.ru20UĞUR yanvar-fevral 2017



dəy-

işə bilər. Quranda: “Bi-

lin ki, Allah insanla onun qəlbi arası-

na girər” (əl-Ənfal, 24) buyurulmaqdadır. Əsl 

önəmli məsələ isə “Ey Rəbbimiz! Bizi doğru 

yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə 
(azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə Öz tərəfi ndən bir 

mərhəmət bəxş et!” (Ali-İmran, 8) deyə tövbə 
edə bilməkdir.

Durmadan günah işləyib tövbə etməyən bir 

insanın qəlbi qaralır və bu hal insan psixologi-

yası üzərində, ümumiyyətlə isə cəmiyyət çapında 

mənfi  nəticələr ortaya çıxarır. Belə haləti-ruhi-

yyəyə sahib olan qəlblər Quranın ifadəsiylə 
“daşlaşmış” (əl-Bəqərə, 74), “möhürlənmiş” (əl-
Mumin, 35) hala gəlir. Belə bir qəlbə sahib olan 

insan isə yenə Quran ifadəsi ilə desək “Həqiqətən, 

gözlər kor olmaz, lakin sinələrdəki qəlbllər kor 

olar.” (əl-Həcc, 46) ayəsi bu düşüncəni açıqca 

izah edir.

Ölü sifətində olan qəlblər hissini və həssasi-

yyətini itirmiş insanlar deməkdir. Bu cür insan-

ların meydana gətirdiyi toplumlara hakim olan 

düşüncə isə cahiliyyə libasıdır. Cahiliyyə və ya 

cəhalət kəlmələrinin kökü olan “CHL” qaynamaq, 

incitmək, qaba davranmaq, bilməmək, tanımam-

aq kimi mənalara gəlir. Rağıb əl-İsfəhani cəhalə-
tin üç yönlü olduğunu bildirərək birinci mənasını 

insanın elmdən uzaq olması şəklində izah edir. 

Digər iki mənası isə bir məsələdə düzgün olanın 

tərsinə inanmaq və bir məsələdə edilməli olanın 

əksini etməkdir. İsfəhaninin ifadə etdiyi bu üç 

mənanı elmsizlik, yanlış inanc və yanlış davranış 
olaraq xülasə edə bilərik. 

Bir az daha dərinə gedərsək, Quranın 

“təəqqül” dediyi əql etmə məsələsi düşünmə və 
bunu doğru istiqamətə yönəltmək istedadını or-

taya çıxaran bütün problemlər cəhalətin mey-

dana çıxması üçün bir vasitədir. Əql etmək, yəni 

düşünmək işi yenə Quranın ifadəsiylə qəlbin ən 

mühüm funksiyalarından biridir. “Məgər on-

lar yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı ki, düşünən 

qəlbləri, eşidən qulaqları olsun?” (əl-Həcc, 46) 

Bu nəticəyə görə əslində cəhalət bir növ qəlb 

problemidir. Dolayısıyla cahiliyyə mədəniyyəti 
də qəlbində problem olan mədəniyyətdir. Çün-

ki qəlb eyni zamanda bir ölçüdür. Sevginin və 
nifrətin, ağlamağın və gülməyin qaydalarını əx-

laqi olaraq ortaya qoyan ilahi xitabı anlayıb dərk 

edəcək ən mühüm faktor qəlb olduğuna görə onu 

bir tərəzi qəbul etmək lazımdır.

İnsan ilə mədəniyyət iç-içə olan şeylərdir. 

Mədəniyyət insan varlığının təbii nəticəsidir. 

İnsan oğlu mədəniyyəti ortaya çıxarır və son-

ra bu mədəniyyət tərəfi ndən özünə şəkil verir. 

Bəzən ortaya qoyduğu bu mədəniyyətin əsiri 

olur, bəzən də fövqündə durur. Bütün bunların 

təməlindəki ölçü yuxarıda qeyd etdiyimiz incə-
likləri düşünərsək, qəlbdir. Bu ölçü – qəlb – un-

udulub gözardı edildikdə mədəniyyət də insani 

olmaqdan çıxıb bir böhrana doğru sürüklənir. 

Mədəniyyətlərin qəlbi insan olduğu üçün insanın 

hüzursuzluğu ilə mədəniyyətin hüzursuzluğu 

bir-birini bəsləyər. Daha sonra bu böhran halı hər 
ikisini də əsir alar. Nəticədə ortaya çıxan məna: 

qəlb böhranının bir mədəniyyət böhranı old-

uğudur.
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X
alid Bağdadi həzrətləri buyurur:

“…Allah-Təaladan bizim 
və sizin üçün istiqamətinin 
davamını istəyirik. İstiqamət 
səbəblərini əldə etmək üçün 

var gücünüzlə çalışın. Çünki istiqamət minlərlə 
kəramətdən daha faydalıdır...”[1]

Sanki könüllərdə şok təsiri yaradan kəramətlər 
Allah-Təalanın bəzi qullarına verdiyi müstəsna 
hallardır. Lakin əhlullah həzrətləri maddi aləmdə 
təzahür edən kəramətləri - təkəbbür və lovğalıq 
təlaşı ilə - özlərindən bilməkdən qorxmuşlar. 
Kəramətin izhar edilməsini “heyzi-rical” ifadəsi 
ilə mütləq gizlənməli olan məhrəm bir sirr olaraq 
qəbul etmişlər.

Bu etibarla kəramət müstəsna ilahi lütf olduğu 
halda, eyni zamanda mühüm 
bir ilahi imtahandır.

Nəql olunduğuna görə 
Bəyazid Bəstami həzrətləri bir 
gün Dəclə çayının qarşı sahil-
inə keçmək istəyir. Çayın hər 
iki sahili kəramət səbəbi ilə 
birləşib onun keçəcəyi yola 
çevrilir. Bəyazid Bəstami həz-
rətləri dərhal özünü yığışdırıb 
nəfsinə belə xəbərdarlıq edir:

“And olsun ki, buna aldan-
maram. Qayıqçılar yarım axça 
müqabilində adamı qarşı sa-

hilə keçirirlər. (Ey nəfsim, sən isə otuz ildən bəri 
məhşər üçün hazırladığım saleh əməllərimi istəy-
irsən.) Elə isə yarım axçadan ötrü, otuz illik öm-
rümü (bir kəramət üçün) qurban vermərəm. Mənə 
Kərim lazımdır, kəramət yox!”[2]

Yəni kəramət Allahın bəzi qullarına həm ikramı, 
həm də imtahanıdır. Allah dostlarının istədikləri 
zaman sərgiləyəcəyi güc nümayişi və ya qüdrət 
nişanəsi deyil. Belə bir fövqəladə ikrama nail olan 
Haqq dostları bunun tamamilə ilahi lütf olduğunu 
dərk edərək qəlblərini təkəbbürdən qorumaq həs-
saslığı göstərmişlər. Çünki bu cür hallardan nəfsə 
pay çıxarmaq mənəvi həlaka səbəbdir.

Həmçinin kəşf və kəramət mənəvi təkamülün 
yeganə ölçüsü deyil. Bir çox Haqq dostunun za-
hiri kəraməti yoxdur. Bir çox rəvayətdə[3] pey-

ğəmbərlərdən sonra insanların 
ən xeyirlisi olduğu bildirilən 
Həzrət Əbu Bəkr (r.a)-ın da za-
hiri kəramətinə dair bir o qədər 
rəvayət yoxdur.

Halbuki hicrət əsnasında gir-
dikləri Sevr mağarasında Allah 
Rəsulunun yeganə yoldaşı ol-
ması səbəbi ilə Həzrət Siddiqdən 
Allah-Təala ayeyi-kərimədə 
“ikinin ikincisi”[4] deyə bəhs 
etmişdir. Rəsulullah (s.ə.s) də 
onun haqqında “üçüncüləri Al-
lah olan ikinin ikincisi”[5] ilti-

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

HAQQ DOSTLARINDAN HÈKMßTLßR 

Xalid Baüdadi  -q .s-  (6)
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fatı ilə söz açmışdır. “Əbu Bəkr məndəndir, mən 
də ondanam...”[6] buyurmuşdur.
Şübhəsiz ki, Həzrət Əbu Bəkr (r.a)-ın ən böyük 

kəraməti ən çətin imtahanlar qarşısında belə sarsıl-
mayan imanı və Rəsulullah (s.ə.s) -ə olan misilsiz 
məhəbbət, sədaqət, təslimiyyət və itaətidir. Yəni 
“istiqamət” xüsusundakı mənəvi fəzilətləridir.

Haqq-Təala ayeyi-kərimədə buyurur:
“Sənə əmr edildiyi kimi, dürüst (istiqamət 

üzrə)  ol…” (Hud, 112)
Ən böyük kəramət bu ilahi əmri hər an yaşaya 

bilməkdir. İbadət həyatımızda, iş həyatımızda, 
ailə həyatımızda, ictimai həyatdakı müamilələrdə, 
bir sözlə, hər halda əmr olunduğumuz kimi 
dürüstlüyü qoruyub saxlaya bilməkdir. Quran 
və Sünnədə bizim üçün təyin edilmiş olan is-
tiqaməti, yəni ölçü və sərhədləri həyatın hər bir 
mərhələsində həssaslıqla qoruya bilməkdir.

“İstiqamət”in mahiyyətini isə Haqq-Təala bizə 
belə bəyan edir:

“(Rəsulum! Sən) sirati-müstəqim üzrəsən”. 
(Yasin, 4)

Deməli, sirati-müstəqim, yəni doğru yolda ol-
maq ən böyük örnək şəxsiyyətimiz olan Rəsulul-
lah (s.ə.s) -in yoludur.

Bizə də “Bizi doğru yola hidayət eylə” (əl-Fa-
tihə, 6) niyazını namazın hər rükətində təkrar 
etdirmək surəti ilə Rəsulullah (s.ə.s) -in yolunu 
istəməyimizi təlqin edir.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Haqq dostlarının çox dəyərli sözlərindən biri 

belədir:
“Allaha gedən yollar Rəsulullah (s.ə.s)-in izini 

addım-addım təqib edənlərdən başqasının üzünə 
bağlıdır”.[7]

Haqq-Təala belə buyurur:
“Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şübhəsiz ki, Al-

laha itaət etmiş olur”. (ən-Nisa, 80) Allah Rəsulu 
(s.ə.s) öz nəfsindən danışmayıb sırf Rəbbinin əmr 
və qadağalarını təbliğ etdiyi üçün Allah-Təala iki 
itaəti birləşdirməkdə və Rəsuluna itaətin özünə 
itaət olduğunu bəyan etməkdədir.

Allah-Təala başqa bir ayədə də belə buyurur:
“(Ya Rəsulum!) De: “Əgər siz Allahı sevir-

sinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi 
sevsin və günahlarınızı bağışlasın”. (Ali-İmran, 
31)

Deməli, qulu Allaha məhəbbət dəryasına 
qovuşduracaq yeganə rəhmət və məhəbbət qay-
nağı Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) -dir. Allaha gedən yol 
Onun sevimli Rəsuluna bəslənən məhəbbət və 
itaətdən keçir. Onun sünnəsinə tabe olmayan, yol-
undan getməyən heç kim Allahın rəhmət və məğ-

fi rətinə, məhəbbət və rizasına nail ola bilməz.
Həmçinin Rəbbimiz ayeyi-kərimədə buyurur:
“Onu Cəbrayıl (Ruhul-əmin) endirdi: 

(Günahkarları Allahın əzabı ilə) qorxudan 
(xəbərdar edən) peyğəmbərlərdən olasan deyə, 
sənin qəlbinə (nazil etdi); Özü də açıq-aydın 
ərəb dilində”. (əş-Şuəra, 193-195)

Deməli, Həzrət Peyğəmbərin qəlb aləmindən 
özümüzə pay götürmək məcburiyyətindəyik. 
Çünki onu qəlbən tanımadan, onun könül iqlim-
indən nəsiblənmədən, onun kimi yaşamağa səy 
göstərmədən nə Qurani-Kərimi kamil mənada 
idrak edə bilərik, nə imanımız kamil iman olar, nə 
də əxlaqımız əxlaq olar.

Haqq-Təala özünə ediləcək qulluğun ən mükəm-
məl və məqbul formasını Rəsulunun şəxsində sər-
giləmişdir. Ona görə də ibadətdə, davranışlarımız-
da, əxlaqda, haqqa riayətdə Rəsulullahla 

 Ən böyük kəramət bu ilahi
 əmri hər an yaşaya bilməkdir.
İbadət həyatımızda, iş həyatı-
mızda, ailə həyatımızda, icti-
 mai həyatdakı müamilələrdə,
bir sözlə, hər halda əmr olun-
duğumuz kimi dürüstlüyü qo-
ruyub saxlaya bilməkdir. Qu-
 ran və Sünnədə bizim üçün
 təyin edilmiş olan istiqaməti,

 yəni ölçü və sərhədləri həyatın
 hər bir mərhələsində həssaslıqla

qoruya bilməkdir.
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bərabərliyimiz, ona yaxınlıq və bənzərliyimiz 
hansı səviyyədədirsə, Haqq qatındakı dəyərimiz 
də yalnız o səviyyədədir.

Allah-Təala Qurani-Kərimdə namaz qılmağı 
əmr edir, lakin necə əda ediləcəyini sünnədən 
öyrənməyimizi istəyir. Ona görə də Allah Rə-
sulu (s.ə.s): “Namazı məndən gördüyünüz kimi 
qılın”,[8] buyurmuşdur. Zəkat, oruc, həcc kimi 
bütün ibadətləri Allah Rəsulu (s.ə.s)-in əda et-
diyi şəkildə yerinə yetirməliyik. Nəbəvi əx-
laqla əxlaqlanmaq da bu həssaslığı həyatın hər 
mərhələsində sərgiləməklə mümküdür.

Daim bunu fi kirləşməliyik:
Bizim mərhəmətimiz Allah Rəsulunun 

mərhəməti ilə müqayisədə nə qədərdir? Onun 
təvazökarlığı, qayğıkeşliyi, xidmət və comərdlik 
kimi gözəl xislətləri ilə bizim halımız arasında nə 
qədər fərq var? Davranışlarımızda ədəb, nəzakət 
və zərifl iyə, xüsusilə qul haqqına nə qədər riayət 
edə bilirik?

Fəxri-Kainat həzrətləri vəfatına yaxın üm-
mətinə qul haqqı xüsusunda xəbərdarlıq etmək 
üçün özündən nümunə göstərərək belə buyurmuş-
du:

 “Əshabım, kimin kürəyinə vurmuşamsa, budur 
kürəyim, gəlib vursun! Kimin malından səhvən nə 
isə götürmüşəmsə, budur malım, gəlib götürsün!” 
(Əhməd, III, 400)

Başqa bir hədisində də halallaşmağa təşviq 
edərək belə buyurmuşdur:

“Ey insanlar, kimin boynunda qul haqqı var-
sa, dərhal ödəsin, dünyada rəzil-rüsvay olmaqdan 
qorxmasın! Bilmiş olun ki, dünyadakı rüsvayçılıq 
axirətdəkinin yanında çox xəfi fdir”. (İbnul-Əsir, 
əl-Kamil, II, 319)

Vəfat etdiyi əsnada Rəsulullah (s.ə.s) üç dəfə:
“Namaz barəsində Allahdan qorxun!” – buyur-

duqdan sonra:
“Əmriniz altındakı insanlar haqqında Allah-

dan qorxun, iki zəif haqqında Allahdan qorxun: 
dul qadın və yetim uşaq. Namaz xüsusunda Allah-
dan qorxun!” – deyə xəbərdarlıq etmişdir.

Sonra mübarək ruhu çıxana qədər pıçıltı ilə 
“namaz, namaz”, - deyə təkrar etmişdi. (Beyhəqi, 
Şuab, VII, 477)

Xülasə, bu və bu kimi bütün nəbəvi həssas 
ölçülər bizim həyatımızda nə qədər yer etmişsə, 
imanımızın səviyyəsi və ibadətlərimizin məqbul 
olması da o dərəcədədir.

Ona görə də həyatımızın hər anında eynilə 
kölgənin sahibinə sadiq qalması kimi Rəsulul-
lah (s.ə.s) - in bizə göstərdiyi istiqamət üzrə 
yaşamağa çalışmalıyıq. Belə ki, o Rəhmət Pey-
ğəmbərinin ümməti olduğumuzu dilimizdən çox 
hal və davranışlarımız söyləməlidir. Halımızla 
onun yolu və istiqaməti üzrə olduğumuzu ifadə 
etməliyik.

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Əslində dünya müvəqqəti bir kölgə və qul ilə 

Mövlası arasına girən bir pərdədir. Qəlbində zər-
rə qədər dünya məhəbbəti olan şəxs əsl qul sayıl-
maz. Dünyanı qabığı və özəyi ilə birlikdə (qəl-
bindən) atmayan şəxs məqbul deyildir”.[9]
İnsan daxilindən keçirdiyi hissləri hamıdan 

gizlədə bilsə də Allah-Təaladan gizlədə bilməz. 
Bütün duyğularımız Allaha məlumdur. Ayeyi-
kərimədə buyurulduğu kimi Allah-Təala insanla 
onun qəlbi arasına girər,[10] insana şah damarın-
dan daha yaxındır.[11]

Qulun da Allaha yaxın olması və Allah ilə bir-
likdə olmağın səadətini dadması üçün qəlbindən 
qəfl ət pərdəsini qaldırması lazımdır. Bu pərdələrin 

 Qulu Allaha məhəbbət dəryasına
 qovuşduracaq yeganə rəhmət və

 məhəbbət qaynağı Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s)
 -dir. Allaha gedən yol Onun sevimli

 Rəsuluna bəslənən məhəbbət və itaətdən
 keçir. Onun sünnəsinə tabe olmayan,
 yolundan getməyən heç kim Allahın
 rəhmət və məğfirətinə, məhəbbət və

rizasına nail ola bilməz.
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başında isə “dünya sevgisi” gəlir. İman, ibadət, 
müamilə və əxlaqın kamillik qazanması üçün bu 
bayağı məhəbbətin qəlbdən çıxarılması şərtdir.

Lakin qəlbdən atılacaq “dünya sevgisi”nin 
mahiyyətini də düzgün anlamaq lazımdır. Həzrət 
Mövlana deyir ki:

“Dünya Allahdan qafi l olmaqdır. Pul-para, 
ailə-uşaq sahibi olmaq deyil. Səni məşğul edib 
Haqdan qafi l qılan nə varsa, dünyan odur”.

Yəni qulu Rəbbindən qafi l edən və Allah 
sevgisinin önünə keçən bütün məhəbbətlər bu 
qəbildəndir. Ona görə möminin vəzifəsi hər biri 
ilahi imtahan vəsiləsi olan mal-mülk, vəzifə, 
oğul-uşaq kimi varlıqlardan uzaqlaşmaq deyil, 
bu fani nemətlərlə imtahan edilərkən onlara layiq 
olduğu qədər dəyər verməkdir. Bu şüurla Haqqa 
ram ola bilən bir qəlbə heç bir dünya neməti qəfl ət 
pərdəsi çəkə bilməz. Misal verəcəyimiz bu hadisə 
sözügedən həqiqəti necə də gözəl ifadə edir:
Şah Nəqşbənd həzrətlərinin yetişdirdiyi böyük 

vəlilərdən Muhamməd Parisa həzrətləri həccə 
gedərkən yolüstü baş çəkdiyi Bağdad şəhərində nur 
üzlü gənc zərgərlə rastlaşır. Gəncin müştərilərlə 
alver etdiyini, vaxtını dünya işlərində keçirdiyini 
fi kirləşərək kədərlənir. Öz-özünə: “Heyf, gözəl 
ibadət edəcəyi bir çağda dünya məşğuliyyətinə 
əsir olub”, - deyir.

Bir anlıq müraqibə etdiyi zaman isə qızıl 
alıb-satan  gəncin daim Allahla birlikdə olduğunu 
heyrətlə müşahidə edir. Yəni əzalar dünyəvi 
məşğuliyyətdə, lakin qəlb Rəbbini zikr halında… 
Bu səfər: “Maşallah, əl karda, könül yarda”, - 
buyuraraq gəncin halını təqdir edir.

Təsəvvüfdə “xəlvət dər əncümən” deyə ifadə 
edilən bu hal xalq içində Haqq ilə bərabərliyi, iz-
diham arasında və dünyəvi məşğələlər əsnasında 
belə qəlbin Allah ilə olmasını ifadə edir. Necə ki, 
ayeyi-kərimədə belə buyurulur:

“O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş on-
ları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və 
zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin 
və gözlərin haldan-hala düşəcəyi (dəhşətdən 
ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qala-
cağı) bir gündən (qiyamət günüdən) qorxarlar”. 
(ən-Nur, 37)

Yenə Muhamməd Parisa həzrətləri Hicaza 
gəldiyi zaman Kəbənin örtüyündən yapışıb için-
için ağlayan ağ saqqallı bir qoca ilə qarşılaşır. 
Əvvəlcə qocanın Allaha yalvarmasına və xarici 
görünüşünə baxaraq: “Kaş mən də belə ağlayaraq 
Allaha dua edə biləydim”, - deyir və onun halına 
qibtə edir. Sonra onun da qəlbinə nəzər salıb görür 
ki, bütün dua və ağlaması fani dünyalıq üçündür. 
Bunun üzərinə qəlbini hüzn bürüyür.

Bəşər tarixinə nəzər saldıqda tarixin müsbət 
axışlarına böyük şəxsiyyətlərin istiqamət verdiy-
ini görmək mümkündür. Bu şəxsiyyətlər - başda 
peyğəmbərlər, sonra həmin peyğəmbərlərin ye-
tişdirdiyi böyük simalar, sonra da onların izi ilə 
gedən Haqq dostları, elm və irfan əhli olan alim-
lər, maddə və məna sultanı olan padşahlardır.

Bunlardan biri olan Yavuz Səlim xan Allah yol-
unda keçirdiyi böyük zəfər və cənglərlə dolu öm-
rünün son dəmlərini yaşayarkən dostu Həsən Can 
yanına girir. Xəstəliyinin xeyli ağırlaşdığını görən 
Həsən Can hökmdarın vəfatının yaxınlaşdığını 
hiss edib hüznlə:

- Padşahım, artıq Allahla bərabər olmaq 
zamanınız gəldi hər halda, - deyir.

Yavuz heyrətlə Həsənin üzünə baxıb:
- Həsən, Həsən! Sən indiyə qədər mənim 

kiminlə birlikdə olduğumu zənn edirdin?! Ol-

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:

 “Əslində dünya müvəqqəti bir kölgə
 və qul ilə Mövlası arasına girən

 bir pərdədir. Qəlbində zərrə qədər
 dünya məhəbbəti olan şəxs əsl qul

 sayılmaz. Dünyanı qabığı və özəyi

 ilə birlikdə (qəlbindən) atmayan

şəxs məqbul deyildir”.
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maya Allaha yönəlişimdə bir nöqsan gördün?! 
Sən mənə bir Yasin oxu! – deyir. Yasin oxunarkən 
əziz ruhunu Rəbbinə təslim edir.

Maddə və məna sultanlığını şəxsində bir araya 
gətirən o ali xaqanın qəlbi daim Allahla birlikdə 
idi… Keçilməz Sina səhrasında da birlikdə idi, 
müzəffər sərkərdə kimi Misirə girərkən də. Pay-
taxta qayıdarkən böyük iman fərasəti sərgiləyərək 
fanilərin alqışları ilə qürura qapılmaqdan və Allah 
üçün etdiyi əməlini puça çıxarmaqdan diqqətlə 
yayınarkən də qəlbi daim Allahla bərabər idi.

Məqbul bir qulluğun, həyatın hər mərhələsində 
qəlbən Allahla birlikdə olmağa bağlı olduğunu bu 
hadisə də necə gözəl xülasə edir:

Bir vaiz kürsüdə axirətdən danışırdı. Camaatın 
arasında Şeyx Şibli həzrətləri də vardı. Vaiz Al-
lahın axirət günü verəcəyi suallardan söz açaraq:

“Elmini nəyə sərf etdin? Var-dövlətini hara-
dan qazanıb hara xərclədin? Ömrünü necə keçir-
din? İbadətlərin nə vəziyyətdədir? Halal-harama 
riayət etdinmi? Bu kimi suallar veriləcək”, - dedi. 
Sonra “fi lan, fi lan əməllər də soruşulacaq”, -deyə 
bir-birindən mühüm şeyləri saydı. Lakin bu qədər 
təfsilatlı izaha baxmayaraq məsələnin əsasına 
diqqət çəkilmədiyi üçün Şibli həzrətləri mülayim 
bir dillə vaizə səsləndi:

“Ey vaiz, ən mühüm suallardan birini unut-
dunuz. Allah-Təala əsas bunu soruşacaq:

“Ey qulum, mən səninlə idim, sənə şah dam-
arından daha yaxın idim. Bəs sən kiminlə idin?!”

Xalid Bağdadi həzrətləri buyurur:
“Əsla əbədi səadəti dünyaya dəyişmə! Diqqətlə 

baxsan görərsən ki, bütün dünya yalnız bir-iki 
nəfəsdən ibarətdir.

Dünyada qaldığın müddət ərzində şahlıq 
növbəsi hey səndə də olsa, yenə başlanğıcın baş 
ağrısı, aqibətin isə peşmançılıqdır”[12]

Hədisi-şərifdə buyurulur:
“Axirətin yanında dünyanın halı sizdən birinin 

barmağını dənizə batırıb çıxarması kimidir. Bar-
mağında dənizdən nə qalmışsa, dünya da (axirə-
tin yanında) odur”. (Hakim, Müstədrək, 4/319)
Əshabi-kiram Məkkə dövründə müşriklərin 

zülm və boykotu altında ikən öz aralarında:
“Biz Rəbbimizə qul ola bilmək üçün hər cür 

cəfaya tab gətiririk. Allaha üsyan edən kafi rlər 
isə dünyada rifah içində rahat-rahat dolanırlar. 
Dünya mənfəətlərindən istədikləri kimi faydal-
anırlar”, - deyə danışdılar. Bu zaman Rəbbimiz 
möminlərə dünyadan daha xeyirli olan axirəti tər-
cih etmələrini əmr etdi:

“(Ya Rəsulum!) küfr edənlərin diyar-diyar 
gəzib dolaşması (ticarətdən, əkinçilikdən mən-
fəət əldə edərək xoş güzəran keçirməsi) səni al-
datmasın! Bu, (axirət nemətləri ilə müqayisədə) 
azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni 
Cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır! Lakin 
öz Rəbbindən qorxanları (ağacları) altından 
çaylar axan cənnətlər gözləyir ki, onlar orada 
Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah 
yanında olan nemətlər yaxşı əməl sahibləri üçün 
daha xeyirlidir”. (Ali-İmran, 196-198)

Allah Rəsulu (s.ə.s)-də hər fürsətdə:
“Əsas həyat axirət həyatıdır”,[13]- buyuraraq 

dünyanın müvəqqəti sıxıntılarına səbir etməyi, 
onun aldadıcı cazibələrinə qapılmamağı, daima 
axirət hazırlığı və təlaşı içində olmağı tövsiyə 
etmişdir. Bu şüur və idrakla yetişən əshabi-ki-
ram da Allah yolunda hər cür cəfanı səfa bilmiş, 
zəhmətləri rəhmət vəsiləsi saymışlar. Böyük iman 
vəcdi ilə “Canım, malım, hər şeyim sənə fəda 
olsun, ya Rəsulallah”, - demişlər. Fani nemətləri 
deyil, daim axirəti seçmə fərasəti sərgiləmişlər.

 Muhamməd Parisa həzrətləri

 Hicaza gəldiyi zaman Kəbənin

 örtüyündən yapışıb için-için ağlayan ağ
 saqqallı bir qoca ilə qarşılaşır. Əvvəlcə
 qocanın Allaha yalvarmasına və xarici

 görünüşünə baxaraq: “Kaş mən də belə
 ağlayaraq Allaha dua edə biləydim”, -

deyir və onun halına qibtə edir.
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Zikr edəcəyimiz hadisə bunun saysız-hesabsız 
misallarından biridir:

Rəsulullah (s.ə.s)-in qapısında gecələyən, ona 
dəstəmaz suyu hazırlayan  və lazımi ehtiyaclarını 
gətirən[14] Rəbiə bin Kəb (Əbu Firas) (r.a) belə 
nəql edir:

Bir gün Rəsulullah (s.ə.s) mənə:
- Məndən nə istəyirsən dilə, verəcəyəm, - 

buyurdu. Mən də:
- Ya Rəsulallah! İcazə verin fi kirləşim, halımı 

götür-qoy edim, - dedim. Rəsulullah (s.ə.s):
- Yaxşı, fi kirləş, - buyurdu.
Fikirləşdim və öz-özümə dedim:
“Dünyaya aid mənfəətlər tez tükənir. Mən özüm 

üçün axirətlə bağlı faydalı olanı tərcih etməkdən 
daha xeyirli heç nə görmürəm”, - dedim. Sonra da 
Rəsulullahın hüzuruna çıxdım. Mənə:

- Nəyə ehtiyacın var? - buyurdu.
- Ya Rəsulallah, mənə şəfaət et ki, Rəbbin məni 

cəhənnəmdən azad etsin! – dedim.
Rəsulullah (s.ə.s):
- Belə deməyi sənə kim söylədi? - buyurdu.
- Vallahi, ya Rəsulallah, heç kim söyləmədi. 

Lakin halımı götür-qoy etdim və gördüm ki, dün-
ya ona sahib olanların əlində qalmır, tez yox olur. 
Ona görə də axirətim üçün nə isə istəmək mənə 
daha sevimli gəldi, - dedim.

Rəsulullah (s.ə.s) də:
- Elə isə səcdə edərək özün üçün mənə kömək 

et! - buyurdu. (Əhməd, IV, 59; Bax. Müslim, 
Salət, 226)

Mömin fani ömür sərmayəsini bu iman fərasə-
ti ilə dəyərləndirməlidir. Düşünməlidir ki, Allah 
mənə min il də ömür versə, dünyada min il də 

səltənət sürsək, axirətin yanında dünya həyatı çox 
qısadır.

Ayeyi-kərimədə buyurulur:
“Onu (qiyaməti) gördükləri gün (dünyada 

və ya qəbir evində) yalnız bir axşam, yaxud bir 
səhər qaldıqlarını sanacaqlar!” (ən-Naziat, 46)

Önümüzdə ibrət mənzərəsi olan məzarlıqlar var. 
Neçə-neçə sərvət sahibi olanlar həmin məzarlıqda 
əliboş yatır. Heç nəyimiz olmadığı halda gəldi-
yimiz dünyadan bir kəfənlə gedəcəyik. O da bir 
müddətdən sonra çürüyüb toprağa qarışacaq. Bu 
gün sahibi olduğumuzu iddia etdiyimiz heç nə 
əlimizdə qalmayacaq. Torpağın altına yalnız müs-
bət və ya mənfi  əməllərimizlə dəfn olacağıq.

Xülasə, faniliyi heç vaxt yaddan çıxar-
mamalı, hər an ölüm və sonrasına hazır olmağa 
çalışmalıyıq. Unutmayaq ki, Nuh (ə.s) qədər uzun 
ömürlü olsaq, Süleyman (ə.s) qədər varlı olsaq, 
Yusuf (ə.s) qədər camal sahibi olsaq, əgər faniliy-
imizi idrak etmiriksə, deməli, ziyandayıq.

Rəbbimiz bizə ölmədən əvvəl qəfl ət yuxusun-
dan ayılmağı nəsib etsin. Hər birimizi  lütf-kərəmi 
ilə dünyanın fani sevdaları ilə ömrü hədər edib, 
axirəti əbədi əzaba məhkum edən bədbəxtlərin 
aqibətinə düçar olmaqdan mühafi zə etsin.
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 Önümüzdə ibrət mənzərəsi olan
 məzarlıqlar var. Neçə-neçə sərvət sahibi
 olanlar həmin məzarlıqda əliboş yatır.
 Heç nəyimiz olmadığı halda gəldiyimiz
 dünyadan bir kəfənlə gedəcəyik. O da
 bir müddətdən sonra çürüyüb toprağa

 qarışacaq. Bu gün sahibi olduğumuzu iddia
 etdiyimiz heç nə əlimizdə qalmayacaq.

 Torpağın altına yalnız müsbət və ya mənfi
əməllərimizlə dəfn olacağıq.
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D
ünya millətlərinin bir-biriləriylə tanış 
olmaları, iqtisadi, siyasi və başqa 
sahələrdə əlaqələr yaratmalarının ən 
başlıca səbəblərindən biri onların fərq-

li irqlərə mənsub olmalarından irəli gəlir.
 Necə ki, bu haqda Allah belə buyurur: “Bir bir-

inizi tanımanız üçün  sizi, millətlər və qəbilələr 
olaraq yaratdıq” (Hucurat,13). Bir milləti digər 
millətdən ayıran ən başlıca və ən əsas olan özəlliyi 
də hər bir millətin özünəməxsus adət və ənənəsidir. 
Demək ki, dünyadakı millətlərin bir-biriləriylə olan 
münasibətlərinin daha yaxşı olması, onların hər bir-
inin özlərinə aid olan adət və ənənəsinə dəyər verib, 
qoruyub saxlamasından keçir. Amma çox təəssüfl ə 
qeyd etmək lazımdır ki, adət və ənənə zamanla dəy-

işikliyə məruz qalmaqdadır. Bu dəyişikliyin səbəbi 
zaman olmaqla bərabər özündən daha  böyük, inkişaf 
etmiş dövlətlərin təsiriylə də olabilməkdədir. Bu ara-
da qloballaşmağa toxunmadan keçmək olmaz. Qlob-
allaşma bilindiyi kimi yuxarıda bəhs edilənin əksinə, 
dünyanın tək adət ənənə altında birləşməsidir. Bu da 
böyük dövlətlərin digərlərinin adət ənənələrini öz 
hakimiyəti altına alıb asimlasiya etməsidir.  Halbu-
ki bir millətin adəti o millətin forması və ifadəsidir. 
(Halbuki bir millətin adəti, o millətin özünü ifadə et-
məsi və formalaşmasıdır.) Bunun üçün bir millət öz 
örf və adətini qoruyub saxlamaq məcburiyətində ol-
malıdır. Bunu hər kəs qəbul etsə də adətin dəyişməsi-
nin önünü almaq yenə də çətin olur. Bunun qarşısını 
almağın yalnız bir yolu var o da adəti sağlam bir təməl 
üzərinə oturtmaq. Bu sağlam təməl də məhz dindir.

 Dinimizin bir çox adətimizi qoruyub saxlaması 
bunun bir nümunəsidir. Məsələn böyüklərə hörmət 

Ramiz Məmmədov

Adÿt-ßnÿnÿnin Qorunmasûnda Adÿt-ßnÿnÿnin Qorunmasûnda 

DÈNÈN ROLU

“Böyüklərə hörmət kiçiklərə 
mərhəmət etməyən bizdən deyildir” 

(Tirmizi, birr 15). Yenə ata anaya 

hörmət etməyin adətimizdə böyük bir 

yeri olduğu kimi dinimizdə də buna çox 

önəm verilir. Allah (c.c.) Quran-ı Kərim-

də belə buyurur: “Rəbbin, özündən 

başqasına ibadət etməmyinizi və ata 

anaya yaxşılıq etməyi əmretdi.” (İsra, 

23). Yenə qohumlara yaxşılıq 

etməyin həm örfümüzdə həm də 
dinimizdə önəmli yeri vardır.
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kiçiklərə şəfqətin bizim örfümüzdə önəmli bir yeri old-
uğu kimi dinimizdə də buna çox diqqət yetirilir. Hz. 
Peyğəmbər bu barədə belə buyurur: “Böyüklərə hörmət 
kiçiklərə mərhəmət etməyən bizdən deyildir” (Tirmizi, 
birr 15). Yenə ata anaya hörmət etməyin adətimizdə 
böyük bir yeri olduğu kimi dinimizdə də buna çox 
önəm verilir. Allah (c.c.) Quran-ı Kərimdə belə buyurur: 
“Rəbbin, özündən başqasına ibadət etməmyinizi və 
ata anaya yaxşılıq etməyi əmretdi.” (İsra, 23). Yenə 
qohumlara yaxşılıq etməyin həm örfümüzdə həm də 
dinimizdə önəmli yeri vardır. Allah bu haqda da belə 
buyurur: “Allah (c.c.), ədaləti, yaxşılığı və qohumlara 
(möhtac olduqları şeyləri) verməyi əmredir.” (Nəhl, 

90). Yenə qonşu haqlarına riayət etmək adətimizdə old-
uğu kimi dinimizdə də bu bir əmirdir. Bununla əlaqəli 
olaraq Hz. Peyğəmbər belə buyurur: “Qonşusu ac ikən 
tox yatan bizdən deyildir.” (Heysemi, Mecmeu’zevaid, c. 8, s. 

167) Bu misalları daha da çoxaltmaq mümkündür. Bütün 
bunlar dinimizlə adət ənənəmizin üst üstə düşməsi-
ni göstərməklə yanaşı dinimizin, adət və ənənəmizi 
qoruyub saxlamasında önəmli  rolu olduğuna  sübutdur. 
İslam dininin örfə nə qədər önəm verdiyini biz islam 
hüququna  nəzər salmaqla da görürük. Məsələn islam 
hüququnu şəkilləndirən dəlillərdən biri də məhz örfdür. 
Yəni bir höküm qoyularkən örf və adət nəzərə alınaraq o 
hökm qoyulmaqdadır. Məsələn Peyğəmbərimiz xurmay-
la xurmanı dəyişdirməyi qadağan etdiyi halda Mədinədə 
ehtiyaçdan ötürü yaş xurmayla quru xurmanı dəyişdirən 
mədinəlilərə bunu qadağan etməmişdir. Bu da Peyğəm-
bərimizin örfə o zamanki adətə verdiyi dəyəri göstərir. 
Yenə dünyada İslam dininin yayılma səbəblərinin ən 
başlıcalarından biri də, digər millətlərin örf və adət 
ənənələrinə toxunmamasıdır. Azərbaycanda islamiyətin 
tez bir zamanda qəbul olunma səbəblərindən biri  bu 
olmaqla bərabər, adət ənənəmizin islamın əxlaq prin-
sipləriylə eyni olmasıdır.

Bütün bunların yanında İslam dininin xalqımıza 
gətirdiyi elə adətlər də vardır ki, onu bu gün xalqımız 
dinimizin bir əmri olduğunu qəbul etməklə yanaşı o adə-
ti milliləşdirmişdir. Məsələn Sünnət mərasimi buna bir 
misaldır. İslam dininin gətirdiyi bu adəti xalqımız mil-
liləşdirmişdir. Vəya bu gün İslam dinindən heç xəbəri 
olmayan bir vətəndaşımız belə qadının adət halında 
yoldaşıyla cinsi münasəbətdə olmasını qəbul etməmək-
dədir. Halbuki bu İslam dininin bir əmridir. Amma 
xalqımız onu islamın bir əmri olmaqdan çox, adət ənənə 
kimi qəbul etməkdədir.

Bütün bunlardan yola çıxaraq demək olar ki, zamanla 
dəyişməyə məruz qalan adət ənənəmizin qorunmasının 
əsas yollarından birinin dinimiz olduğunu bilib onu 
öyrənmək hər birimizin borcudur.
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Sənəma! Sənin cəmalin kəşəf-əd düca deyilmi?

Həbiba! Sənin kəmalın bələq-əl üla deyilmi?

 

İki qaşların qarəsı təbi-qədrü qabi-qövseyi,

Biri qafi-qulhuvallah, biri  “qül-kəfa” deyilmi?

 

İki ləblərin dəmindən axır abi-hövzi-kövsər,

Birisi nəbati-şəkkər, birisi səfa deyilmi?

 

İki zülflərin həqiqət oxuyur bərati-sani,

Birisi düxani-yasin, biri “həl-əta” deyilmi?

 

İki bərgüzidə adın sənin ey həbibi-rəhman,

Biri Əhmədü Məhəmməd, biri Müstafa deyilmi?

 

Gəl onun yolunda Sədi, sərü canü dil fəda qıl,

Nə əcəb səfası vardır, nə əcəb şəfa deyilmi?

Kÿlami- øeyx Sÿdi øirazè



Bu yazımda özümüzü tanımaq barədə söhbət 
açmaq istəyirəm. Şəxsiyyət vəsiqəmizdə 
olan bizi tanıyırıq. Bir də həqiqətdə  olan 

bizi tanıyaq. Hər kəsin bir kimliyi – şəxsiyyət vəsiqə-
si var və onu təqdim etdiyində qarşıdakı şəxsin onun 
haqqında olan bilgiləri əldə etməsi mümkündür. 

Bir də kimliyimizdə olmayan və hər kəsə gi-
zli, yalnız Cənabı Haqqa agah olan bir kimliyimiz 
var. Gəlin görək bizim o kimliyimizdə nə yazılıb; 
özümüzü tanıyaq … Özümüzü tanımaq üçün hər kəs 
daxilində mən həqiqətən də necə biriyəm desin və 
dürüstcə bu sualın cavabını özü özünə versin. Yəni, 
hər kəs özünü sorğulasın, amma bu sorğuda özümüz 
özümüzə qarşı dürüst davranmazsaq gerçəyimizi 
tanıya bilmərik və Allah qorusun ziyana uğrayanlar-
dan ola bilərik.

 Kimik biz? - Əvvəlcə buna cavab verək: insanıq, 
qadınıq, kişiyik, müsəlmanıq,……… bunu beləcə 
uzada bilərik…

 Biz müsəmanıq dedik. Əgər müsəlmanlığımızı 
düzgün yaşasaq insanlıq da, qadınlıq da, kişilik də öz 
lazımi yerini tapacaq. 

- Müsəlman Kimdir? Onu digər insanlardan nə 
ayırır? 

Müsəlman olmaq, Allahın əmrlərinə qeydsiz şərt-
siz boyun əyməkdir. Onu digər insanlardan ayıran 
xüsusiyyətlər Qurani Kərimdə dəyişik ayələrdə 
vurğulanmışdır. Daha əvvəl internetdə qarşıma çıxan 
və  arxivimə əlavə etdiyim bu alıntıyı mövzuya əlavə 
etmək yerində olacaq deyə düşünürəm: 

Tək Allaha qulluq edər- yalniz Allahdan qorxarlar, 
Allahın sərhədlərini qoruyar- Allahı hər şeydən üstün 
tutarlar, Allaha şükr edər- yalnız Allaha güvənərlər, 
yaratdığı ilə Allahı bərabər tutmazlar,  Allaha qarşı 
acizliklərini bilər- daim Allahi anarlar, Allaha təslim 
olmuşlar, hər şeyin Allahdan gəldiyini unutmazlar, 
səmimi və xalisdirlər, qeybə iman edərlər, xürafələrə 
inanmazlar, dostlarını Qurana görə seçərlər, daima 
salehlərlə birlikdə olarlar, ayrılığa düşməzlər,  təfək-
kür edər və düşünərlər, yaxşılığı başa salmaq üçün 
səy göstərərlər, haqqı söyləməkdən çəkinməzlər, 
bilənlərlə məsləhətləşərlər, sistemli hərəkət edərlər, 
hadisələrdən təsirlənməzlər, ayələr haqqında müba-
hisə etməzlar, haqqa uyarlar, qərarlarında ədalətli ol-
arlar, lazım olsa hicrət edərlər, nankorluq etməzlər, 
bilmədikləri şeylər haqqında mübahisə etməzlər, 
təxminlərlə hərəkət etməzlər, namaza əhəmiyyət 

göstərərlər, Quran oxuduqca imanlari artar, dünyaya 
bağlanmazlar, kibirlənməzlər, çətinliklərə səbr 
edərlər, yaxşılığı əmr edər, pislikdən  çəkindirərlər, 
pisliyə yaxşılıqla qarşılıq verərlər, etibarlı insan-
lardır, zəkat verərlər, yaxşılıq etməkdən zövq alarlar, 
xoşgörüşlü və bağişlayıcıdırlar, təzyiqçi deyildirlər, 
qadınların əzilməsinə göz yummazlar, mərhəmətli 
və yumşak xasiyyətlidirlər, sözlərinə sadiqdirlər,-if-
tiradan qaçinarlar,boş şeylərdən üz çevirərlər, iffətli 
davranarlar, əmanəti qoruyaraq əhlinə təslim edərlər 
kimsənin haqqini yeməzlərgünahkarlara arxa çixma-
zlar, fədakardırlar, israf etməyi sevməzlər, ümidsizli-
yə düşməzlər, təmizlik mövzusunda çox həssasdirlar, 
səhvlərində müqavimət göstərməz qisa müddətdə 
düzəldərlər, qısqanclıq etməzlər, Allahı xatırlayaraq 
hüzur taparlar, ara düzəltməyə səy göstərərlər, xeyi 
işlərlərdə öncü olmağa çalışarlar, ədəbli davran-
mağa diqqət edərlər, gecələri ibadətlə məşğul olarlar, 
bədənlərinə əziyyət verməzlər, ana və atalarına yaxşı 
davranarlar, xəsislik etməzlər, arxadan danişmaz, qü-
sur axtarmazlar. 

Bu sadalananlar əsl müsəlmanda olacaq xü-
suslardır. Gəlin yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi indi 
bir deə özümüzü sorğulayaq. Bu xüsusiyyətlərdən 
hansı bizdə var? Müsəlman şəxsiyyətimiz nə 
yerdədir? əgər bunların hamısını özümüzdə cəmləyə 
bilmişiksə şoxbəxt insanıq. Bu xüsusyiyyətləri qoru-
maq üçün səy göstərməliyik. Yox əgər əskikliyimiz 
varsa gəlin başqalarının qüsurunu axtarmaq yerinə 
ilk öncə özümüzü düzəldək.  

Mösÿlman Kèmdèr?       Mösÿlman Kèmdèr?       

Lamiyə Hacıyeva (Eminova)
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Hər bir insanın özünə xas vərdişləri vardır. 
Bunları iki hissəyə ayıra bilərik: yaxşı və 
pis vərdişlər. Əslində hamımız məsələdən 

xəbərdarıq. Lakin mən həm daxilimdəki duyğuları 
cilovlaya bilmək, həm də mənimlə eyni fi kirdə olan 
insanlara acizanə istiqamət göstərə bilmək üçün 
bildiyimiz bu mövzuya toxunmaq istəyirəm.

Yaxşı və pis deyə ikiyə ayırdığımız vərdişlərimizi 
nə bir kateqoriya ətrafında toplaya bilər, nə də eyni 
sıraya daxil edə bilərik. Bəzən vərdiş olmadığı halda 
davamlı hala gətirdiyimiz hal və hərəkətləri vərdiş 
zənn edə bilirik. Həyatımızın bir parçası, vazkeçilməz 
ünsürü kimi qələmə verib bunları həyatımızdan ata 
bilmirik və onların köləsi oluruq. 

Yaxşı və faydalı vərdişlər həyatımızı nizama 
salar. Sevə-sevə həyata keçirdiyimiz bu vərdişlərin 
bizə çox faydası var. Yeri gəldikdə bizi yönləndirər. 
Məsələn, hər səhər təmiz havada qaçmaq həm 
sağlamlığımız, həm də bədənimizin gümrah olması 
üçün mühümdür. Ailədən ayrıldıqdan sonra ən az 
həftədə bir dəfə onların yanına gedib ziyarət etməyi, 
xeyir-dualarını almağı vərdiş halına gətirən insanlar 
həm ata-analarını sevindirər, həm də dualarını alaraq 
Allah qatında mükafatlandırılaraq savab qazanarlar. 
Bunlar faydalı olan gözəl vərdişlərdir. Bəlkə də 
edilməsi gərəkli olduğu üçün vərdiş adlandırmaq 
doğru deyil, lakin davamlı etdiyimiz üçün mən bun-
ları vərdiş kimi qələmə vermək istəyirəm.

Çox xoşladığım bir atalar sözümüz var: Gözə-
li göstərmək üçün çirkinə ehtiyac duyulur. Mən də 
pis vərdişləri göstərə bilmək üçün yaxşılardan bir 
neçəsini misal verməyi həddi olmadığı halda özümə 
borc bildim.

Mən burada öz nəfsimlə mücadilə edərək, özümə 
tənqidi münasibətimi ortaya qoyuram. Buna görə 
də siqareti pis vərdiş sayaraq ürəyimdə qabaran 
duyğuları paylaşacağam. Siqaret nədir? Nə cür bir 
zəhərdir? Bizə, səhhətimizə, mənəviyyatımıza bir 
çox zərərinin olduğunu bildiyimiz halda necə olur ki, 
özümüzə zərər veririk? Hansı dərdin dərmanı, hansı 
sevincin yoldaşıdır? Çəkməyən anlamaz, bilməz 
deyirlər. Tamam, anlayaq, amma onun da bir sərhədi 
var. 13, 14 yaşındakı bir qızın nə kədəri, nə sevinci 
var ki, o kiçik barmaqlarının arasına bu zəhəri alıb 
dumanını içinə çəkir? Sən kimsən, sən nəsən ki, bu 

yaşda siqaretə sığınırsan? Hansı ağıla qulluq edib 
siqaretə qurşanırsan? Könlündən duman keçirsə 
həkimə get, sənə buxar vesin. Heç olmasa nəfəsin, 
ciyərlərin açılar.

O nazik, uzun zəhəri əlində tutmaqdan xoşun 
gəlirsə get bir çubuq götür, rənglə, istədiyin qədər 
əlində saxla. Yox, onun dərdi başqadır. Dediklərimi 
etsə, ətrafındakılar gülüb, lağlağı edəcəklər. Amma 
əlindəki siqaret olanda hörmət görəcək, “buyur, 
yandır” deyəcəklər. Sanki böyük mərifətdir, bu 
davranışlarından ötrü qürrələnəcəklər hələ bir. Bizim 
azyaşlı da bu hörmətin özünə qarşı olduğunu zənn 
edib fərəhlə əlindəki zəhəri közərdəcək.

Ölkəmdə siqareti tərgitdirməyə xidmət edən hər 
hərəkata sonuna qədər dəstək verirəm. Valideyn-
lərdən də rica edirəm, uşqalarınızın yanında siqaret 
çəkməyin. Dərdli, kədərli, sevincli olduğunuzda lüt-
fən son dayanacağınız, sığınacağınız siqaretmiş kimi 
bu zəhərə baş vurmayın, duyğularınızı zəhərlə, du-
manla paylaşmayın. Çünki qabaq təkər hara gedərsə 
arxa təkər də oraya gedəcəkdir. Uşaqlarınız sizdə 
gördüklərini bir gün həyata keçirəcəklər. Bir cüt 
gözün, təmiz bir ürəyin, kiçik bir həyatın sizi izlədi-
yini unutmayın. Bəlkə də illərinizi vermisiniz, amma 
lütfən övladlarınızın siqareti siz olmayın. Onların 
sağlamlığına ziyan vurmayın.

Ustad Nəcib Fazil Qısakürəyin yanına gəlib bit-
kilərin içində Allahı zikr etməyən yeganə bitkinin 
tütün olduğunu demişlər. Ustad da özünəməxsus 
üslubuyla elə isə gətirin yandıraq cavabını vermiş. 
Bəli, gətirin biz də yandıraq, amma bu alim kimi 
sadəcə ucunu deyil, tamamını yandıraq. 

Çox xoşladığım bir at-
alar sözümüz var: Gözəli 

göstərmək üçün çirkinə eh-
tiyac duyulur. Mən də pis 

vərdişləri göstərə bilmək üçün 
yaxşılardan bir neçəsini mis-
al verməyi həddim olmadığı 

halda özümə borc bildim.

VЯRDИШLЯRИMИZVЯRDИШLЯRИMИZ

Hasan Enes ÜNLÜ
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Bədəvilər dedikdə səhrada köçəri həyat 
tərzi sürən, şəhərlərdə yaşamayan ərəblər 
nəzərdə tutulur.

 Onların özünəməxsus adət-ənənələri və əxlaqi 
keyfi yyətləri vardır. Bədəvilər xarakterizə edilərkən 
onlarda müşahidə olunan mənfi  xüsusiyyətlərdən 
əsasları kobudluq, həddi aşmaq və qabalıqdır. Belə 
ki, incə, nəzakətli, kübar davranışlar bədəvinin 
bilmədiyi şeylərdir. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) “Kim 
səhrada köçəri həyat sürərsə, onda cəfa, kobudluq, 
qabalıq əlamətləri meydana gələr”[1] hədisində bu 
fi kir öz əksini tapmışdır.

Onlar bir-birlərinə, böyüklərinə və qəbilə 
başçılarına qışqırıb-bağıraraq, səslərini yüksəldərək 
birbaşa adları ilə və ya ləqəbləri ilə müraciət edər, 

danışarkən kübarlıq əlaməti olan hər hansı bir 
sayğı, nəzakət ifadəsi işlətməzdilər.[2] Hədislərdən 
də məlum olur ki, ümumiyyətlə, Hz. Peyğəm-
bərə (s.ə.s) birbaşa adı ilə edilən xitabların hamısı 
bədəvilər tərəfi ndən edilmişdir.[3] Nur surəsində 
belə rəftar edənlərə diqqət çəkən xəbərdarlıq var: 
“Peyğəmbəri çağırmağı öz aranızda bir-birinizi 
çağırmağınızla eyni tutmayın! (Peyğəmbəri bir-bir-
inizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona “Muham-
məd, nə deyirsən?” yox, “Bəli! Buyur, ey Allahın 
elçisi, ey Allahın peyğəmbəri!” – deyə cavab verin. 
Və ya Peyğəmbərin duasını öz duanız kimi hesab et-
məyin. Onun duası, sizinkilərdən fərqli olaraq, Allah 
dərgahında mütləq qəbul olunar). Onun (Allahın, 
yaxud Peyğəmbərin) əmrinə qarşı çıxanlar başları-

Vüqar SƏMƏDOV
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na gələcək bir bəladan, yaxud düçar olacaqları şid-
dətli bir əzabdan həzər etsinlər!”[4]Allah Rəsuluna 
qarşı səsini ucaldaraq danışmaq Hucurat surəsinin 
ikinci ayəsi ilə də qadağan edilmişdir: “Ey iman 
gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq 
qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız 
kimi onunla ucadan danışmayın! Yoxsa, özünüz də 
bilmədən əməlləriniz puç olar”.[5]

Hüneyn qəzvəsində ələ keçirilən qənimətlərin 
Giranədə paylanması zamanı bədəvilər qənimətdən 
pay almaq üçün Allah Rəsulunu (s.ə.s) mühasirəyə 
almış, ona əziyyət verərək tikanlı səmura ağacına 
sıxışdırmış, cübbəsi ağacın tikanlarına ilişəndə də 
onu dartıb almışdılar. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) isə: 
“Cübbəmi mənə qaytarın! Bu iri tikanlı ağacın 
tikanlarının sayı qədər əlimdə qənimət dəvəsi və 
mal-qara olsa, mən onları aranızda bölərdim. Siz 
məni nə xəsis, nə yalançı, nə də qorxaq deyə itti-
ham edə bilərsiniz!”[6]- deyərək onları ağlı başında 
hərəkət etməyə dəvət edirdi.
Ənəs bin Malik belə rəvayət edir: “Hz. Peyğəm-

bər ilə gedirdim. Allah Rəsulu (s.ə.s) əyninə Nəcran 
parçasından hazırlanmış, kənarları sərt və qalın bir 
xirqə geyinmişdi. Bir bədəvi Hz. Peyğəmbərə yaxın-
laşıb xirqəsinin boyun tərəfi ndən tutdu, kobudluq-
la dartdı. Allah Rəsulunun (s.ə.s) boynuna qan izi 
düşdü. Sonra da belə dedi: “Ey Muhamməd! Əlində 
olan, Allaha aid mallardan mənə də verilməsini 
tapşır!”. Hz. Muhamməd bədəviyə dönüb təbəssüm 
etdi. Sonra da bir şeylər verilməsini əmr etdi”.[7] 
Hədisin daha geniş rəvayətlərinə görə hadisə Məs-
cidi-Nəbəvidə baş vermişdir. Bədəvi iki dəvə ilə 
gəlmişdi. Dəvələri göstərərək: “Ey Muhamməd! Bu 
iki dəvəmə yeyəcək yüklə! Mənə nə öz malından, 
nə də atanın malından verirsən”, - dedi. Peyğəm-
bərimiz üç dəfə: “Xeyr, öz malımdan vermirəm, 
belə bir düşüncədən Allaha sığınıram. Amma ko-
budluğundan ötrü sənə qisas tətbiq edilmədikcə 
dəvələrini yükləmərəm”, - buyurdu. Bədəvi: “Xeyr, 

vallahi qisas alınmağa icazə vermərəm”, - dedi. 
Hz. Peyğəmbər şərtini üç dəfə təkrarladı. Amma 
bədəvi hər dəfə qisas aldırmayacağını deyirdi. 
Bunu eşidən səhabələr ayağa qalxıb irəli atıldılar. 
Səhabələrin bədəvini əzişdirməyindən çəkinən Hz. 
Peyğəmbər onlara: “Sözümü eşidənlərin mən icazə 
verənə qədər yerindən tərpənməməsini istəyirəm”, 
- dedi. Orada olan bir səhabəyə dəvələrdən birinə 
arpa, digərinə də xurma yükləməsini tapşırdı. Sonra 
da səhabələrindən dağılışmalarını istədi.[8]

Peyğəmbərimiz bütün bu kobudluqlara baxma-
yaraq hər zaman əfv və islah yolunu seçmişdir. 
Kobud davranan birini əfv etməklə yanaşı, istədiyi 
malı da ona vermək böyük bir kamillik və bənzər-
siz bir bağışlama nümunəsidir. Kiçikliyindən şiddət 
təlqinləri ilə yetişdirilən bədəvilərin hərəkət tərz-
inə kobudluq əks etmişdir. Sərt və kəskin təbiəti-
nin təsiri ilə bədəvi qisas alınmasına icazə vermədi. 
Bədəvinin şərəf anlayışına görə bu, zillət mənasına 
gəlirdi. Hz. Peyğəmbərin ondan qisas tələb etmə-
si özü üçün deyil, bədəvinin islah olunması üçün, 
eqoizmini, kibrini, qürurunu başa düşməsi, mədəni 
insan halına gəlməsi, etika qaydalarına hörmətlə 
yanaşması səbəbi ilə olmuşdur.

______________________________________
__

[1] Əbu Davud, Ədahi 24, 25;  Tirmizi, Fitən 69; 
Əhməd ibn Hənbəl  I, 764, III, 304, 443;  Heysəmi V, 
443.

[2] Cavad Ali, I, 276.
[3] Buxari, Elm  6. Bu hədisə görə bir bədəvi Allah 

Rəsulu və səhabələrinin yanına gələrək  «içinizdə Mu-
hamməd kimdir ?» demişdi.

[4] ən-Nur, 24/63.
[5] əl-Hucurat, 49/2.
[6] Buxari, Zəkat  50, Cihad  24; Rəqaiq 20; Səfi -

yyürrəhman Mübarəkfuri, ər-Rəhiqul-Məxtum, Rabitat-
ul-Aləmil-İslami, Məkkə, 1985, s. 472.  

[7] Əbu Davud, Ədəb 1; Nəsai, Qəsamə 23,24; Əhməd 
b. Hənbəl III, 136.

[8] Nəsai, Qəsamə 23, 24.
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Sonsuz bir elm, iradə, qüdrət sahibi olan və 
hər şeyi yaradan Uca Yaradanın varlığına 
inanmaq həddi-büluğ yaşına gəlmiş, ağıllı 

və müsəlman olan hər bir fərdə fərzdir.
 Ailənin böyükləri ailə üzvlərinə Allahın 

varlığını, birliyini, ucalığını öyrətməyə cavab-
dehdirlər. Kiçik yaşlarında bu bilgiləri öyrənə 
bilməyənlər həddi-büluğ yaşına girdikdə artıq 
dinən məsul sayıldıqları üçün bütün bunlardan 
məsul (mükəlləf) sayılırlar.
Əqaid və Kəlam alimləri əsasən inanmayanları 

diqqətə alaraq Allahın varlığını əqli dəlillərlə is-
bat etməyə çalışmışlar. Bu dəlillərin ən məşhur-
ları “hüdus” və “imkan” dəlilləridir. Əlavə olaraq 
“hərəkət”, “fi trət” və “nizam” dəlillərini də isti-
fadə edənlər olmuşdur.

Allahın varlığının Əqli dəlilləri:
1. HÜDUS DƏLİLİ: “Hüdus” kəlməsi “son-

radan meydana gələn” mənasını ifadə edir. Bu 
dəlil kainatda görülən varlıqların hallarından və 
xüsusiyyətlərindən, kainatın sonradan meydana 
gəlmiş olmasından yola çıxaraq Allahın varlığını 
isbat edən bir dəlildir. Belə bir mülahizə ilə ifadə 
edilir: “Bu kainat surəti və maddəsi ilə sonradan 
meydana gəlmişdir (Hadisdir). Hər sonradan mey-
dana gələn varlıq mütləq onu meydana gətirən 

birinin varlığına (Muhdisə) möhtacdır. O halda bu 
kainat da onu meydana gətirən birinə möhtacdır 
və o da Allah-Təaladır”. Ətrafımıza baxdığımız-
da hər şeyin biz insanlardan daha geridə qalmış və 
gücsüz olduğunu, varlıqlar içərisində ən mükəm-
məl olanın insan olduğunu görürük. Halbuki insan 
ətrafındakıları yaradacaq gücdə olmadığı kimi, 
özü də başqasına möhtac bir vəziyyətdədir.

2. İMKAN DƏLİLİ: Bir şeyin öz mənşəyində 
varlığının və yoxluğunun imkan olaraq bir-birinə 
bərabər olmasıdır. Yəni onun var olması və ya ol-
maması zəruri deyildir; var olması da, yox olması 
da mümkündür. Onların varlıqda və ya yoxluqda 
olmalarını seçən bir yaradıcının iradəsi olmadan 

Kamran MƏMMƏDOV
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nə var ola bilər, nə də yox ola bilərlər. Elə isə on-
ların haqqında varlıq ya da yoxluqdan birini seçən 
bir yaradıcı vardır. Alimlər var olmağı “vacib” və 
“mümkün” deyə iki yerə ayırmışlar. Vacib – varlığı 
özündən olan, heç bir şeyə möhtac olmayan Al-
lah-Təaladır. Mümkün – varlığı başqasından asılı 
olan məxluqatdır.  Kainat və bütün canlılar son-
radan yaradılmışdır. Sonradan yaradılan hər şey 
“mümkün”dür, yəni bunların varlığı zəruri deyil; 
varlığı zəruri olmayan kainatı və içindəki varlıqları 
yaratma istiqamətində seçim edən bir varlığın ol-
ması isə vacibdir. O seçimi edən Allah-Təaladır.

3. HƏRƏKƏT DƏLİLİ: Maddənin ən əsas xü-
susiyyətlərindən biri hərəkətsizlik xüsusiyyətidir. 
Yəni çöldən bir təsir olmadıqca heç bir şəkildə 
hərəkət etməz. Halbuki kainatda gözlə görünən 
mükəmməl bir hərəkət zənciri vardır. Maddə bu 
hərəkəti özbaşına qazana bilməyəcəyinə görə, 
ona bu hərəkəti verən, özünün xaricində, maddə 
cinsindən olmayan bir varlığın olması labüddür. 
Bu varlıq elm, iradə və qüdrət kimi sifətləri olan, 
yüksək şüur və həyat sahibi olan Allahdır.

4. FİTRƏT DƏLİLİ: Allahı tanımanın sayıla 
bilməyəcək qədər çox dəlil və işarələri insanın öz 
yaradılışında, fi trətində mövcuddur. Məsələn, in-
san fi trəti hər nemətin mütləq şükür tələb etdiyini 
bilir, kiməsə təşəkkür etmək lazım olduğunu bir eh-
tiyac kimi hiss edir. Bir peyğəmbərə qovuşmuş və 
hidayətə çatmış insan Allaha şükür edər. Əks halda 

batil məbudlara sitayiş edər. İnsan bu yaradılışının 
gərəyi olaraq göy üzündə sərgilənən ulduzları, yer 
üzündə boy göstərən çiçəkləri, ağacları, meşələri 
dolduran ceyranları, aslanları, dənizlərdə qa-
ynaşan balıqları seyr etmək və onlardakı ilahi 
sənətin mükəmməlliyini təqdir etmək halındadır. 
Bəşəriyyət heç bir dövrünü dinsiz keçirməyib; 
batil, hətta gülünc olsa belə, mütləq hər dövrdə bir 
dinə inanmış və bir mənəvi sistemi təqib etmişdir. 
İnsan fi trətinə bu ehtiyacı Allah yerləşdirmişdir və 
insan ona inanmaqla mükəlləfdir. Bir hərf katibi-
ni, bir iynə ustasını bildirdiyi kimi, bu varlıq alə-
mindəki hər bir məxluq da özünü yaradanı bir çox 
cəhətlə xəbər verir və göstərir. Buna görə də Al-
lahın varlığının dəlilləri məxluqatın sayı qədərdir, 
hətta daha da çoxdur.

5. NİZAM DƏLİLİ: Hər varlıq öz parçaları ilə 
bir ahəng və bütünlük içində olduğu kimi, bütün 
kainat da özünü meydana gətirən varlıq parçaları 
ilə bir ahəng və bütünlük içindədir. Bu isə bir ni-
zam və intizamın varlığını xəbər verən, yanıltması 
olmayan bir dəlildir və bir “Nazim”i (Düzənləyici-
ni) göstərir. Kainat bir-birinə uyğun bir səbəblər 
və məqsədlər sistemini ərz edir. Belə bir sistem an-
caq bilən və ağıllı bir yaradıcının əsəri ola bilər. O 
halda kainat alim və ağıllı bir yaradıcının əsəridir. 
O yaradıcı da Allah-Təaladır.
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Qızıl düzəltmə elmi.
         Bədrəddin Tirmizi adlı bir şəxs simya (kimya) elmi ilə məşğul olurdu. Həzrəti

 Mövlananın adını eşidərək Konyaya ziyarətinə gəldi.  Əvvəlcə oğlu Sultan Vələdə
 gedərək düzəldəcəyi qızıllardan hər gün bir miqdarını tələbələrinə verəcəyini vəd

 etdi. Bu xəbəri Mövlanaya çatdırdılar, lakin o heç cavab vermədi.  Bir neçə gün sonra
 Bədrəddinin çalışdığı yerə getdi. Bədrəddin simya elmi ilə qızıl düzəltməyə çalışırdı.
 Mövlananın gəldiyini görəndə ayağa qalxdı.  Mövlana, oradakı dəmirdən, misdən və

 digər mədənlərdən edilmiş əşyaları tək-tək alıb Bədrəddinə verməyə başladı. Bədrəddin
 hər əlinə gələn əşyanın xalis qızıldan olduğunu heyrətlə gördü. Bədrəddinin çaşmış bir

halda ona baxdığını görüncə Həzrəti Mövlana ona buyurdu ki:

  “Qardaşım, simya ilə məşğul olmağı burax. Çünki sən axirətə gedincə, simya dünyada
 qalacaq. Sən elə bir simya ilə məşğul ol ki, səninlə birlikdə axirətə getsin. Həmin elm

 din elmidir. Bu, ürəkdən masivayı, yəni Allahü təaladan başqa hər şeyin sevgisini çıxarıb
Allahü təalanın bəyəndiyi şeyləri ürəyə doldurmaqla olar.



O
smanlıların Anadolunun şimal-şərqində-
ki Gürcü şahzadəlikləriylə maraqlanmağa 
başlaması XV əsrin ortalarına təsadüf edir. 

Osmanlı qaynaqları ilə birlikdə gürcü xronikaları, 
1455-ci ildə bir Osmanlı donanmasının Suxumini al-
dığını, lakin burada inzibati idarə təşkil etmədiyini, 
rəhbərliyin xərac vermək şərtiylə köhnə bəylərinə bu-
raxıldığını ifadə edir. Genuya qaynaqlarında isə 1454-
cü ilin iyun ayında əlli altı gəmilik bir Osmanlı donan-
masının Suxumi bölgəsinə gələrək buranı və Qərb 
Gürcüstan sahillərini vurduğu yazılır. Bu şəkildə ilk 
ciddi bağ Qaradəniz sahillərindəki Abxaz və Dadyan/
Megrel bölgələriylə qurulmuş oldu.  

Fateh Sultan Məhmədin Trabzonu fəthindən sonra 
cənub-qərbi Gürcüstana da axınlar edildi. Acarıstan 
(Batumi) və ətrafı 1479-cu ildə fəth edildi. Eyni il 
Borçka və Aşağı Acaranı içinə alan Maçaxel böl-
gəsi Osmanlı idarəsinə girdi. Yavuz Sultan Səlim 
Trabzon qubernatoru ikən 1508-ci ildə Quriya və 
İmereti çarlığını Osmanlılara itaət etdirərək, xəraca 
bağlamışdı. Beləcə Osmanlı hakimiyyəti, Qaradəniz 
sahillərinin kənarına və Qərbi Gürcüstanın içərilərinə 
qədər çatmış oldu. Yavuz Sultan Səlimin Çaldıran 
zəfəri (1514) nəticəsində Kartlı və Kaxeti çarlıqlarının 
daxil olduğu Şərqi Gürcüstan da Osmanlı idarəsinə 
girdi. O zamandan başlayaraq Osmanlı dövləti içəris-
ində müxtəlif mövqelərə sahib olan gürcü əsilli insan-
lara rast gəlinmişdir. Bu və davam edən yazılarımda, 
Osmanlı arxivlərindəki sənədlərə, tarixi məqalə və 
yazılara dayanaraq bu şəxslərdən bir neçəsi barədə 
yazmağa çalışacam.

Onlardan biri Sədrəzm məqamınadək yüksəlmiş 
Məhməd paşadır. Sədrəzəm Məhməd paşa padşah 
I Mustafa zamanında sədrəzəm olan Osmanlı və-
zirlərindəndir. Sultan II Səlim zamanında isə saray 
sultanlığı etmişdi. Davam edən illərdə üçüncü və-
zirliyi, Misir, Bosniya, Şam, Ərzurum qubernator-
luğu, 1617-ci ildə isə ikinci vəzirliyə gətirildi. Ayrı-
ca İstanbul baş məmurluğunu da yerinə yetirirdi. 

Bu cür əhəmiyyətli vəzifələri həyata keçirmə-
si, işini bilən və tədbir alma gücünə sahib olması 
səbəbiylə, 1622-ci ildə sədrəzəm oldu. Sədrəzəm 
olduqdan sonra, Osmanlı Dövlətinin daxilindəki 
vəziyyəti düzəltməyə çalışırdı. İstanbulda asayişi 
tənzim etmək və hüzuru qorumaq məqsədilə vəzirlər 
və üləmalarla müşavirələr edirdi. Qara dənizdə Os-
manlı donanması ilə yağmalama edən qazaxlara 
qarşı böyük müvəffəqiyyətlər əldə etdi. Ayrıca 
sədrəzəmliyində İstanbula müxtəlif ölkələrin elçiləri 

də gəlirdi. Beləcə dövlətin şanını yüksəltdiyi kimi, 
xalqın da hüzur və dincliyə qovuşmasına səbəb oldu. 

1623-cü ildə bəzi intriqalarından ötəri sədrəzəm-
likdən ayrıldı. Yeni sədrəzəm Mere Hüseyn paşa 
tərəfi ndən Bursaya sürgünə göndərildi. 1624-cü ildə 
İstanbul baş məmurluğuna gətirildi. Bu vəzifəsində 
ikən Osmanlı pullarının nizamını qaydaya saldı. 
1625-ci ildə Sədrəzəm Rəcəb paşa Gürcü Məhməd 
paşa Bağdad səfərinə gəlmədi deyərək,  İstanbulda 
olan yeniçəri və sipahiləri qiyama qaldırdı. Bu had-
isədən sonra Məhməd paşa yeniçərilər tərəfi ndən 
şəhid edildi. Qəbri Eyubda Əbu Əyub əl-Ənsarinin 
türbəsinin yanında, Semiz Əli paşanın yanındadır.  
İmperatorluğun 78-ci Sədrəzəmi olub, dörd ay 

on dörd gün sədrəzəmlik edib. Sultan I Mustafa 
zamanında sədrəzəmlər içərisində ən əhil olanı kimi 
göstərilən Məhməd paşanın şəhid edilərkən 90 yaşı 
olduğu rəvayət edilir. 70 ildən çox bir zaman ərz-
ində doqquz padşahın səltənəti dövründə Osmanlı 
dövlətinə xidmət etdiyini də qaynaqlar təsdiqləyir.

Zviad Koçalidze
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Məscidlər din və sosial həyatın vaz-
keçilməz məkanlarındandır. İslam 
mənsublarını birləşdirən mərkəz məs-

cidlərdir. Bu müqəddəs yerlərdə məqsədlər, duyğu 
və düşüncələr birləşir. Dualar aminlərə qarışır, 
əllər səmaya, qəlblər Rəhmana açılır. Qullar səc-
dədə olarkən ruhlar ülviləşir.

Bütün bunları nəzərə alaraq müsəlmanların 
məscidə gedərkən bəzi şərtlərə riayət etməsi əsas 
götürülür. Allah-Təala Qurani-Kərimdə: “Ey Adəm 
oğulları! Hər bir ibadət vaxtı (namaz qılarkən, 
məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən) gözəl li-
baslarınızı geyin, yeyin-için, lakin israf etməyin, 
çünki (Allah) israf edənləri sevməz!” (əl-Əraf, 31) 
Bu ayədən də başa düşdüyümüz kimi məscidlərə 
gedərkən Allahın hüzuruna çıxdığımızın fərqində 
olaraq təmiz və gözəl paltarlarımızı geyməli, bütün 
ədəb qaydalarına riayət etməliyik. Bu ədəb qaydal-
arının bir neçəsini aşağıda sıralayacağıq:

·Məscidə sağ ayaqla girib, sol ayaqla çıxmaq
·Qabaq cərgələrə keçmək üçün başqalarına əzi-

yyət verməməlidir.
·Məsciddə camaatla namaz qılınarkən təkbaşına 

bir tərəfdə sünnə namaz qılmamaq.
·Mümkün mərtəbə iş paltarı, iy gələn corab və 

s. kimi paltarlarla deyil, təmiz və səliqəli paltarla 
namaza durulmalıdır.

·Sünnə ilə fərz namazların arasında lüzumsuz 
söhbət etməmək.

·Məscidə dəstəmazsız girməmək.
·Qabaq cərgədə yer olduğu halda arxa cərgədə 

durmamaq.

· Məsciddə alver etməmək.
· Zərurət yoxdursa məsciddə yeyib-içməmək.
· Camaat namazına çatmaq üçün qaçaraq səs-

küy etməmək.
·Yüksək səslə danışmamaq.
·Ayaqqabı ilə girməmək.
Həzrət Mövlana deyir: Ağlımdan “İman nədir?” 

–deyə soruşdum. Ağlım qəlbimin qulağına “İman 
ədəbdən ibarətdir” –deyə pıçıldadı. Elə isə hər 
yerdə, xüsusən də Allahın adının anıldığı mübarək 
yerlərdə ədəbə riayət edək.

Zəki Şahin 
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Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) söz və tətbiqləri 
səadət axtaran insanlıq üçün hər sahədə 
əhəmiyyət daşımaqdadır.

 Müəllim, valideyn və ya hər hansı bir vəzifə 
sahibi olmasından asılı olmayaraq hər kəs günlük 
həyatda müəyyən problemlərlə qarşılaşır. Bu prob-
lemləri ən gözəl şəkildə həll etmək, cavabsız qalan 
suallarımıza ən yaxşı cavabı tapmaq və xüsusən də 
uşaqlara nəyisə uyğun şəkildə öyrətmək istəyiriksə, 
əvvəla bu sualı özümüzə verməliyik: “Görəsən, Hz. 
Peyğəmbər bunu necə edərdi?”

Allah Rəsulu (s.ə.s) öyrətmək üçün fərqli və tə-
sirli metodlardan istifadə edərdi. Bunları müəyyən 
başlıqlar altında sıralamaq mümkündür:

Sual soruşaraq maraq oyadardı.
İzah edəcəyi mövzuya diqqət çəkmək, maraq oyat-

maq üçün sual soruşardı. Bir gün səhabələrindən: 
“Müsəlman kimdir, bilirsinizmi?” - deyə soruşdu. 
Onlar da: “Allah və Elçisi daha yaxşı bilir!” - ded-
ilər. Kifayət qədər diqqətlərini cəlb etdikdən son-
ra: “Müsəlman, digər müsəlmanların əlindən və 
dilindən əmin olduğu kimsədir”, - buyurdu.[1] İn-
sanın maraqsız olaraq dinlədiyi bir şeyi öyrənməsi və 
yadında saxlaması çətindir. Onun üçün təlimatçıların 
suallar soruşaraq dinləyənləri motivasiya etməsi çox 
əhəmiyyətlidir.

Mövzunu nümunələr verərək izah edərdi.
Öyrətməyin ən yaxşı üsullarından biri də nü-

munə verərək öyrətməkdir. Hekayələr və nümunələr 
xüsusən də uşaqların yaddaşında daha yaxşı qalır. 
Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) namazın əhəmi-
yyətini bu gözəl nümunə ilə izah etmişdi: “Biriniz-
in qapısı qarşısında bir axar su olsa, sahibi orada 
gündə beş dəfə yuyunsa, bədənində kirdən əsər qa-
larmı?” Orada olanlar: “Xeyr, onda kirdən heç bir 
əsər-əlamət qalmaz”, - dedilər. Bunun üzərinə sevgili 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s): “Beş vaxt namaz da belədir. 
Onlarla Allah-Təala günahları silər”, - buyurdu.[2]

Müsbət davranışları mükafatlandırar və təqdir 
edərdi.
İctimai bir varlıq olan insan başqalarına özünü 

bəyəndirmək və hörmət görmək ehtiyacı hiss edər. 
Bu duyğu uşaqlarda daha əhəmiyyətlidir. Uşaqlar 
böyüklər tərəfi ndən bəyənildiklərini hiss edəndə 
məmnun olarlar. Nəyi doğru, nəyi səhv etdiklərini 
böyüklərin bəyənməsinə baxaraq təyin edərlər.
İbn Abbas (r.a) deyir: “Bir gün Peyğəmbər (s.ə.s) 

ayaqyoluna getdi. Mən də dəstəmaz alması üçün bir 
qabda su hazırladım. Daha sonra sevgili Peyğəm-
bərimiz (s.ə.s) su dolu qabı görəndə xanımı Mey-
munə anamızdan suyu kimin hazırlayıb qoyduğunu 
soruşdu. Mənim hazırladığımı öyrənəndə: “Allahım, 
onun dindəki anlayışını artır”, - deyərək mənə dua 
etdi. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) İbn Abbasa dua edərək 
onun bu hərəkətini təqdir etmiş və onu mübarək du-
ası ilə mükafatlandırmışdı.[3]

Tehran Nuriyev

 ЯN GЮZЯL

M Ц Я L L И M

ugurjurnali@mail.ru38UĞUR yanvar-fevral 2017



Öyrətmək üçün hekayələrdən istifadə edərdi.
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) heyvanlara mərhəmət-

li olmağın Allah qatında nə qədər əhəmiyyətli old-
uğunu keçmiş dövrlərdə olan hadisələrdən hekayələr 
danışaraq öyrətmişdir. Əbu Hüreyrə (r.a) bu hədisi 
nəql edir: “Bir it, susuzluqdan az qala öləcək vəziyyət-
də idi. Quyunun ətrafında gəzib dolanır, amma oraya 
düşüb su içə bilmirdi. İsrail oğullarından bir günah-
kar qadın onu görəndə dərhal məstini çıxarıb hicabı-
na bağlamış və bununla su çəkib heyvana vermişdi. 
Bu səbəblə Allah da onun günahlarını əfv etdi”. [4]

Mülayim və xoş rəftar edərdi.
Tədrisin və tərbiyənin təməli sevgi, şəfqət və xoş 

rəftardır. Ələlxüsus uşaqlarla ünsiyyətdə bunlara daha 
çox diqqət etmək lazımdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
heç bir uşağı döyməmiş və bunu heç bir şəkildə 
təhsil metodu olaraq tövsiyə etməmişdir. Şiddət 
müvəffəqiyyəti artırmadığı kimi, əksinə, uşağın şid-
dət tətbiq edən müəllim, ana və atadan uzaqlaşması-
na gətirib çıxarmaqdadır. Pedaqoq sevdirmək, nifrət 
etdirməmək, asanlaşdırmaq məcburiyyətindədir. Hz. 
Aişə (r.a) anamız Peyğəmbərimizin (s.ə.s) belə ded-
iyini nəql edir: “Şübhəsiz ki, Allah çox xoşgörüşlü və 
mülayimdir, hər işdə mülayimliyi sevər”.[5]
İnsanın özünü yox, hərəkətini tənqid edərdi.
Bir insanda xoş olmayan bir hərəkət görüldüyü 

zaman onun şəxsiyyəti yox, hərəkəti tənqid edilməlidir. 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) həmişə gözəl sözlər söyləyərdi. 
Ömrü boyunca dost və ya düşmən heç kimə çirkin bir 
söz deməmişdir. Pis bir hərəkətlə qarşılaşdığı zaman 

bunu şəxsiləşdirməz, ümumiləşdirmə edər və düzəlt-
məyə çalışardı. Özünə bir şikayət çatsa və ya səhv bir 
davranış görsə, bunu edənin üzünə vurmazdı. “İn-
sanlara nə olur, nə üçün belə söyləyirlər (və ya belə 
edirlər)!” – deyər, davranışın pis olduğunu hiss et-
dirər, hər hansı bir insanı ayıblamazdı.[6]

Yaşayaraq və tətbiq edərək öyrədərdi.
Ən məhsuldar öyrətmə metodlarından biri də “tət-

biqli izah”dır. Bir gün Peyğəmbərimiz (s.ə.s) kəsilmiş 
bir qoyunun dərisini üzən bir cavana rast gəldi. Ona: 
“Dayan, sənə öyrədim”, - dedi. Əlini qoyunun dərisi 
ilə əti arasına salıb qoltuq altına qədər çatdırdı. Sonra 
da belə dedi: “Cavan, bax belə üz!”[7] Peyğəmbərim-
iz (s.ə.s) dəstəmazın necə alınacağını soruşan bir 
kimsəyə də, şəxsən dəstəmaz alaraq bunu göstərmiş-
di.[8] Hətta bəzi rəvayətlər bunu üç dəfə təkrarladığını 
nəql edir. Tətbiq edərək öyrətmək həm gözə, həm də 
qulağa xitab edir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) bu metoddan 
da tez-tez istifadə etmişdir.

________________________________________
[1]  Buxari, Ədəb 18
[2]  Buxari, Məvaqit 6
[3] Müslim, Fədailus-Səhabə 44
[4] Müslim, Tövbə 155
[5] Müslim, Birr 77
[6] Əbu Davud, Ədəb 6
[7] İbni Macə, Zəbaih 6
[8]  İbni Macə, Təharət 48

İctimai bir varlıq olan insan başqalarına özünü bəyəndirmək və hörmət görmək eh-
tiyacı hiss edər. Bu duyğu uşaqlarda daha əhəmiyyətlidir. Uşaqlar böyüklər tərəfindən 

bəyənildiklərini hiss edəndə məmnun olarlar. Nəyi doğru, nəyi səhv etdiklərini böyüklərin 
bəyənməsinə baxaraq təyin edərlər.
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1. Allahdan başqasının adına and içməyin hökmü nədir?
Hz. Peyğəmbər müxtəlif hədislərində ümmətinə atalar və bütlər adına and içməmələrini, əgər 
and içəcəklərsə yalnız Allah adına and içmələrini, yaxud susmalarını əmr etmişdir (Bux-

ari, Ədəb, 74, Tövhid, 13; İbn Hənbəl, Müsnəd, II, 7; Tirmizi, Nüzur, 8). And yalnız 
Allahın layiq olduğu bir təzimdir. Məhz bu səbəblə Kəbə, namus, şərəf, bərəkət, peyğəmbərlər, 
mələklər, atalar, analar və s. kimi Allahdan başqa varlıqlar adına and içmək qətiyyətlə caiz 
deyildir. Bu kimi andlar caiz olmadığına görə, buna and demək də doğru deyil. Yəni bunun 
kəffarəsi yoxdur, kəffarəsi yalnız tövbə və istiğfardır. Hətta Hz. Peyğəmbər bir hədisində belə 
buyurur: “Kim and içərsə və andında Lat və Uzza (bütlər) adına deyərsə, “Lə iləhə illəllah” 
desin!...” (Buxari, Eyman və Nüzur, 5) Yəni bu andla Allaha şərik qoşduğu üçün yenidən 
Onun birliyinə şəhadət gətirsin.

2. Günümüzdə yayğın hala gəlmiş ulduz falı haqda nə deyərdiniz?
Ulduz falı insanları doğulduqları bürclərə görə qruplandıraraq, onların gələcəyi və qədəri haqqın-
da məlumat verən bir fal növüdür. Dinimizin qətiyyətlə qadağan etdiyi falçılıq, bir növ qeybdən 
xəbər verməkdir. Halbuki Qurani-Kərim qeybi Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi, peyğəm-
bərlərlə mələklərin belə vəhy edilmədikcə qeybdən bixəbər olduqları müxtəlif ayələrdə vurğulan-
mışdır. Məsələn, “(Ya Rəsulum!) De: “Allahdan başqa göylərdə və yerdə olan heç kəs qeybi 
bilməz!” (ən-Nəml, 65) “(De!) Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, (özüm üçün) daha çox xeyir 
tədarük edərdim” (əl-Əraf, 188) kimi ayələri burada dəlil gətirmək mümkündür.

Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, ulduzların səmadakı müxtəlif mövqelərinin insanın 
qədəri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bunlar insanın iradəsini, qədərini müəyyən etmə iqtidarın-
da da deyillər. İnsana təsir edən ilk növbədə özü, digər insanlar, mələklər, cin-şeytanlar 
və təbiət hadisələridir. Bunlara qarşı da iman, iradə və ibadət silahlarımız, yəni qorunma 
vasitələrimiz vardır.
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4.Namazların qəzasında ardıcıllıq şərtdirmi? Deyək ki, bir günün 
bütün namazları qəzaya qalıb. Belə olan təqdirdə qəza edərkən 
sübh namazından başlayıb ardıcıllığa riayət etməliyik?

Bəzi alimlər namazların qəzasında ardıcıllığa riayəti vacib, bəziləri də müstəhəb saymışlar. Vacib say-
anlar da xüsusilə “tərtib sahib”ləri üçün vacib olduğunu söyləmişlər. Əgər namazı qəza edən şəxs tərtib 
sahibidirsə, qəza namazı ilə vaxt namazı arasında sıraya tabe olmalıdır. Tərtib sahibi deyilsə, bu namazı 
qəza etmədən digərlərini qıla bilər. Bir kimsənin tərtib sahibi ola bilməsi üçün altı vaxtdan çox namazı 
qəzaya qalmamalıdır. Vitr namazı daxil olmaqla altı vaxt namazı qəzaya qaldıqda, artıq tərtib sahibi 
hesab olunmur və bu kimsənin nə qəza namazları arasında, nə də qəza namazları ilə vaxt namazları 
arasında sıranı gözləməsi vacib deyil.
Tərtib sahibinin sıranı gözləməli olduğunun dəlili; Rəsulullahın (s.ə.s) Xəndək müharibəsində dörd vaxt 
namazı qıla bilmədikdə, bunları sıra ilə və vaxt namazından əvvəl qılmasıdır. Başqa bir dəlil; İbn 
Ömərin (r.a) bu sözüdür: “Sizdən biri bir namazı qıla bilməz və imamla birlikdə namazı qılarkən xatır-
layarsa, namazını tamamlasın. Bundan sonra unutduğu namazı qılsın və sonra da imamla birlikdə 
qıldığı namazı yenidən qılsın” (Zeyləi, Nəsbur-Rayə, II, 162).

3.Əməlisalehlərin türbəsini ziyarət edərkən qəbrin ətrafında 3 dəfə 
fırlanmaq nə dərəcədə doğrudur və bunun İslamdakı yeri nədir?
İslamda ölümü xatırlamaq və ölən şəxsə dua etmək üçün qəbir ziyarəti müstəhəb əməllərdən sayılsa 
da, qəbir ətrafında fırlanmaq tamamilə xürafat hesab olunmuşdur. İslam dinində yalnız Kəbə 
ətrafında fırlanmaq, yəni onu təvaf etmək anlayışı vardır. Dua etməyə gəldikdə isə, mömin dara 
düşdüyündə, özünü çarəsiz hiss etdiyində Uca Allaha sığınaraq yalnız Ondan kömək istəməlidir. 
Hər gün dəfələrlə oxuduğumuz Fatihə surəsində Allah-Təalanın bizə öyrətdiyi dua vardır: “Biz 
yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!”. Odur ki, dua edərkən Allahdan 
başqasından nə isə istəmək İslamda şirk hesab olunmuşdur.

  Bu mövzularda “təvəssül” kəlməsi ilə ifadə edilən “Allahdan kömək istəyərkən araya va-
sitə qoymaq” mövzusu vardır. Burada diqqət edilməli olan cəhət “Yardımın yalnız Allahdan 
gələcəyinə inanmaqdır”, əks təqdirdə şirkə düşülmüş olar. Bununla yanaşı İslam alimləri Uca 
Allaha dua edərkən Onun sevdiyinə inandığımız birisinin xatiri üçün dua etməyin caiz olub-ol-
maması mövzusunda ixtilaf etmişlər. Bəzi alimlərə görə, ölmüş bir şəxsin vasitə edilməsinin heç 
bir faydası yoxdur və bunun dəlili də yoxdur. Digər bir qrup alimlərə görə isə, Hz. Peyğəmbər 
və onun əmisi Abbas sağ ikən, vasitə edilərək Allaha dua edilmiş və Ondan yağmur istənmişdir. 
Dirilər üçün caiz olan, ölülər üçün də caizir. Çünki Allahın sevdiyi bəndələr fani dünyadan 
ayrıldıqdan sonra da Allah dərgahında etibar və dəyərlərini itirməzlər.
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Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə Təşkilatının 
təşəbbüsü ilə Tifl isdəki “Saburtalo Tələbə Yurdu”nda xalqımızın 
müstəqillik tarixində müstəsna yeri olan 20 yanvar faciəsinin 27-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Qanla yazılmış müstəqillik tariximiz” adlı 
seminar təşkil olundu. Seminarın mühazirəçisi Qardabani bələdiyyə-
si Kosalı ictimai məktəbinin tarix müəllimi və “Yeni Yol” qəzetinin 
redaktoru Afi q Muxtaroğlu Azərbaycan xalqının azadlıq yolunda 
apardığı mücadilədən və bu mücadilənin gedişində sərgilədiyi mərd-
lik və cəsarətdən, onun azadlıqsevərlik ruhundan bəhs etdi. Buna ən 
bariz nümunə olaraq yaxın tariximizdə, yəni 1990-cı ilin 20 yanvar 
gecəsində baş vermiş hadisəni misal gətirdi. O, bu hadisənin milli 
faciə kimi deyil, əksinə xalqın bir qəhrəmanlıq tarixi kimi anılmasının 
gərəkliliyini vurğuladı.

Məruzəçi, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin məhz 
həmin gün şəhid olanların qəhrəmanlıqları sayəsində əldə olunduğunu 
qeyd etməyi də unutmadı.

Seminarın sonunda A. Muxtaroğlu tələbələri maraqlandıran sualları 
cavablandırdı. 

Onu da qeyd edək ki, seminarda Tbilisinin müxtəlif universi-
tetlərində təhsil alan tələbələrlə birlikdə “Uğur” təşkilatının sədri və 
eyniadlı jurnalın redaktoru Hacı Bəkiroğlu, “Saburtalo Tələbə Yur-
du”nun müdiri Rüstəm Mazanov və “Qardabani Gənclər Mərkəzi”nin 
sədri Elsevər Əhmədov da iştirak edirdilər.

GYMD UNÈVERSÈTET TßLßBßLßRÈ Ö×ÖN GYMD UNÈVERSÈTET TßLßBßLßRÈ Ö×ÖN 
“QANLA YAZILMIØ MÖSTßQÈLLÈK TARÈXÈMÈZ” ADLÛ SEMÈNAR TßØKÈL ETDÈ“QANLA YAZILMIØ MÖSTßQÈLLÈK TARÈXÈMÈZ” ADLÛ SEMÈNAR TßØKÈL ETDÈ

Beynəlxalq gömrük gününə həsr olunmuş konfransda iştirak etmək üçün Gürcüstana səfər edən 
Türkiyə Gömrük və Ticarət nazirinin müavini Fatih Çiftçi 27 yanvar Tarixində II Kosalı İslam 
Mədrəsəsini ziyarət edib. Cümə namazından öncə gələn qonaq cümə namazını qıldıqdan sonra  
mədrəsənin müəllimləri ilə görüşüb və təhsil müəssisəsi haqqında ətrafl ı bilgi alıb.  Görüşün sonun-
da qonaq mədrəsə müəllimləri üçün gətirdiyi hədiyyələri təqdim edib.

TÖRKÈYß GÞMRÖK Vß TÈCARßT NAZÈRÈNÈN MÖAVÈNÈ TÖRKÈYß GÞMRÖK Vß TÈCARßT NAZÈRÈNÈN MÖAVÈNÈ 
II KOSALI ÈSLAM MßDRßSßSÈNÈ ZÈYARßT EDÈBII KOSALI ÈSLAM MßDRßSßSÈNÈ ZÈYARßT EDÈB
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Fevralın 18-də Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə Təşkilatının təşkilatçılığı və təşəbüsü, Azər-
baycanın Gürcüstan səfi rliynin və Azerbaycan Respublikası Gəncliyə Yardım Fondunun da dəstəyi ilə “Xocalı 
soyqırımı” ilə bağlı tədbir təşkil olunub.

Tədbirin aparıcısı Hacı Bəkiroğlu tədbir haqqında məlumat verdikdən sonra Xocalıda qətlə yetirilənlər 1 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Sonra GYMD - nin sədri Musa Hacıyev qonaqları salamladıqdan sonra əsas iki mövzuya diqqət çəkib. O, öz çıx-
ışında bəzi vətəndaşlarımızın “bu cür tədbirlər bizi niyə maraqlandırsın, bizlər ki, Gürcüstan vətəndaşıyıq” deyənlərə 
cavab verərək Gürcüstan vətəndaşı olsaq da bir azərbaycanlı milliyətinə sahibik və bu faciə Türk millətinə edilmiş bir 
cinayətdir” deyə vurğulayıb.

Çıxış üçün söz alan Qardabani rayon icra başçısının müavinini Dünyamalı Hacıyev isə əsrin faciəsi olan Xocalı 
qətliamının dünya səviyyəsində lazımi hüquq dəyərini almasının gərəkliliyinin və günahkarların cəzalandırılmasının 
lazım olduğunu vurğulayıb.

Faciə ilə bağlı geniş məlumat verən Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfi rliyinin nümayəndəsi Elçin 
Məmmədov Gürcüstanda belə tədbirlərin təşkil olunmasından böyük məmnuniyyət hissi duyduqlarını dilə gətirib.

Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Hüseyin Yusibov isə düşmənə qarşı birlik olmağın vacibliyini vurğu-
layıb.

Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Müftisi hacı Yasin Əliyev isə öz çıxışında şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib və 
onlar üçün dua edib.

Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin Gənclər Şöbəsinin sədri Nərgiz Əliyeva isə bu cür tədbirlərin təşkilatlar 
arasında əməkdaşlı olaraq təşkil olunmasının vacibliyini vurğulayıb.

Daha sonra Azərbaycan Respublikasından dəvət olunmuş Türk İslam Araşdırmaları Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri 
Dr. Telman Nüsrətoğlu mövzuya daha geniş bir çərçivədən yanaşaraq əslində ermənilərin tarix boyu sürmüş olan Türk 
düşmənliyini gözlər önünə sərgiləyib və mövzuya tarixi nöqteyi nəzərdən yanaşıb.

Onu da qeyd edək ki, tədbirdə dövlət nümayəndələri, QHT nümayəndələri, müəllimlər və tələbələr də iştirak ediblər.

GYMD - NÈN KONFRANS ZALINDAGYMD - NÈN KONFRANS ZALINDA
 “XOCALI SOYQIRIMI” ÈLß BAÜLI TßDBÈR TßØKÈL OLUNUB “XOCALI SOYQIRIMI” ÈLß BAÜLI TßDBÈR TßØKÈL OLUNUB



İslam dini fərdi mənəvi həyatda zirvəyə çatmaq üçün 
günahlardan çəkinməyi tövsiyə edir.

 Dini nöqteyi-nəzərdən sağlam və güclü cəmi-
yyətin formalaşması üçün sağlam və mənəvi dəyərlərinə 
sahib çıxan fərdlərə ehtiyac vardır. Odur ki, günahlar-
dan çəkinən, haramlardan uzaqlaşan, insanların haqq və 
hüquqlarına riayət edən, ədəb-ərkan timsalı fərdlər həm 
Allahın dərgahında, həm də cəmiyyət arasında dəyər və 
hörmətə layiq kimsələrdir. Yəni günah qəbul edilən xü-
suslara diqqətlə yanaşan kimsə həm ictimaiyyət tərəfi ndən, 
həm də uca Xaliq tərəfi ndən təqdir edilir.

Günah və savab, halal və haram terminləri yalnız inamlı 
insanlar üçün dəyər kəsb edir. Necə ki, hər şeyin şirin – 
acı, müsbət – mənfi , yaxşı – pis, sevimli – sevimsiz kimi 
iki yönü var, insanın daxilində də savab və günah işləmə 
potensialı vardır. İnsan xəlq edilərkən həm şeytani arzular, 
həm də Rəbbani arzular onun daxili aləminə yerləşdirilm-
işdir. Uca Yaradan bizdən rəbbani xislətlərimizdən istifadə 
etməyimizi tələb edir. Əbədi səadətə qovuşmağın yeganə 
yolu məhz budur. Ancaq əfsuslar olsun ki, tarix boyu 
insanın şeytani xüsusiyyətinə daha çox meyilli olduğu 
müşahidə edilmişdir. Bunun nəticəsində də dini cəhətdən 
qəbuledilməz olan günahlara qərq olur. Deməli, günahlar-
dan uzaqlaşmaq üçün birinci vəzifəmiz içimizdə yerləşən 
şeytani istəkləri tərbiyələndirmək, nəfsin azğın istəklərinə 
zikr qalxanı ilə qarşı çıxmaqdır. Mənəvi günahlara əngəl 
olmaq və şeytani istəklərin qulu olmamaq üçün qeybət 
etmək, yalan danışmaq, həsəd aparmaq, riyakarlıq et-
mək, təkəbbürlü olmaq kimi fərdi və ictimai xüsuslardan 
uzaqlaşmaq lazımdır. Bunlara diqqət yetirməsək, şeytanın 
tələləri və nəfsin arzuları bizi cəhənnəm çuxuruna yuvar-
layacaqdır.

Günah və haram cənnət yolunu kəsən ən böyük 
əngəllərdir. İslam dinində günaha və harama götürən 
bütün yollar pislənmiş, bu yolların da günah olduğu 
vurğulanmışdır. İslam dini günah və haramdan o qədər 
şiddətlə çəkindirir ki, nəinki bunları işləmək, hətta ona 
yaxınlaşmağı belə qadağan etmişdir. Məsələn, ən böyük 
və çirkin günahlardan sayılan zina haqqında: “Zinaya 
yaxınlaşmayın” (əl-İsra, 32) buyurularaq ona aparacaq 
bütün yollardan və vasitələrdən də şiddətlə çəkindir-
ilmişdir.  Eyni şəkildə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) də günaha 
aparan bütün şübhələrdən uzaqlaşmağı tövsiyə edir. Bir 
hədisdə bu incəlik necə də gözəl təsvir edilib. Hədisdə belə 
buyurulmuşdur: “Şübhəsiz ki, halal da bəllidir, haram da. 
Lakin bu ikisinin arasında bəzi şübhəli şeylər (müştəbihat) 

var ki, insanların əksəriyyəti bunları (hökmünü) bilməzlər. 
Kim bu şübhəli şeylərdən çəkinərsə, öz dinini və şərəfi -
ni qorumuş olar. Kim də bu şübhəli şeylərə düşərsə (əməl 
edərsə), harama düşmüş olar. Belə halda o, qadağan olun-
muş bölgənin ətrafında (qoyunları) otaran, lakin qadağan 
bölgəyə (qoyunların) girməsinə əmin olmayan çobana 
bənzəyir. Həqiqətən, hər bir hökmdarın qadağan bölgə-
si vardır. Allahın qadağan bölgəsi isə Onun haramlarıdır. 

İnsan bədənində elə bir ət parçası var ki, əgər o islah 
(sağlam) olarsa, bütün bədən islah (sağlam) olar, yox əgər 
xəstə olarsa, bütün bədən xəstə olar. Şübhəsiz ki, o, qəlb-
dir”. (Buxari, İman 39) Bu hədisdə də ifadə edildiyi kimi, 
şübhəli xüsuslar bizi günaha götürər, günahlar da bizi 
cəhənnəmə vasil edər. Eyni şəkildə halallara diqqət edərək 
şübhəli şeylərdən uzaqlaşsaq, Allahın razılığını qazanar və 
cənnətə sarı yol alarıq. Hədisdə diqqətimizi cəlb edən bir 
xüsus da budur ki, insan günah işləyər və haramlara diqqət 
etməzsə, qəlbi mənəvi xəstəliklərə düçar olar. Necə ki, 
ürəyi xəstə olan və infarkt keçirən xəstə həyata vida edirsə, 
qəlbi mənəvi xəstəliyə tutulmuş kimsə də mənəvi infarkt 
keçirmiş olar və cənnət həyatına yol ala bilməz. Günahlara 
qarşı ən böyük silahımız savab əməllər işləmək və savab 
qazanacaq imkanları artırmaqdır.

Xülasə, bunu demək mümkündür ki, günah işləmədən 
günaha götürən amillərə, harama düşmədən harama aparan 
xüsuslara diqqət yetirmək lazımdır. Günah işləmək və ha-
rama düşmək bu işin zirvə nöqtəsidir. Bu zirvəyə də ad-
dım-addım gedilir. Son peşmançılığı yaşamamaq üçün 
atdığımız hər addıma diqqət yetirmək lazımdır. Addım-
larımız bizi halal tərəfə, yoxsa haram tərəfə aparır?  Xoş o 
kimsələrə ki, dünya həyatını halal və savab yollarda addım-
layaraq keçirir və əmin adımlarla cənnətə tərəf yol alırlar; 
həm dünyada xoşbəxt və hüzurlu həyat yaşayır,  həm də 
axirətdə Allahın cənnət mükafatı ilə mükafatlandırılırlar.

GÖNAHA APARAN GÖNAHA APARAN 
YOLLARA SAVAB ßNGßLÈYOLLARA SAVAB ßNGßLÈ
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Rüfət Şirinov

Günah və haram cənnət yolunu kəsən ən 

böyük əngəllərdir. İslam dinində günaha və ha-

rama götürən bütün yollar pislənmiş, bu yolların 

da günah olduğu vurğulanmışdır. İslam dini 

günah və haramdan o qədər şiddətlə çəkindirir 

ki, nəinki bunları işləmək, hətta ona yaxın-

laşmağı belə qadağan etmişdir.


