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Öncəl klə hər b r n z  xoş gördük əz z oxu-
cular!

Dərg m z n bu sayını hazırlayarkən də 
böyük b r həvəs və həyəcanla çalışdıq. Çalışdıq k , 
s z dəyərl  oxucularımızla b r an öncə görüşə gələk. 

Bu arada bütün slam aləm n  həm  mübarək üç ay-
ların gəl ş  münas bət  lə, həm də qarş dan gələn 20 
aprel mövlüd qənd l  münas bət  lə təbr k ed r k. 

Dərg m z n bu sayını “İNSANLIĞIN ƏXLAQ 
ÖNDƏRİ” olaraq adlandırdıq. Çünk  bu sayımızı 
Cənabı Allahın “B z sən  aləmlərə rəhmət olaraq 
göndərd k” deyə mədh etd y  həzrət  peyğəmbərə həsr 
etd k. B l r k nə qədər gözəl sözlər, gözəl kəlmələr 
şlətsək də Onu fadə etməkdə ac z qalarıq. B z yenə 

də səfm z  bəll  edək ded k və Onun haqqında ac zanə 
b r şeylər yazmağa çalışdıq. 

Dəyərl  oxucular!
Dərg m z n bu sayında dəyərl  yazarlarımızın “İn-

sanl ğ n əxlaq öndər ”, “O, b r rəhmət peyğəmbər  
d ”, “Əz yyətlərə qarş  peyğəmbər səbr ”, “Sevg dən 

yaranan həsrət”, “On səkk z m n aləm n Musta-
fası”, “Allaha olan sevg  hər sevg dən üstündür”, 
“Peyğəmbərm z n dürstlüyü və t carət həyat ”, “O 
Gecə sənd n gələn” başlıqlı yazılarını s zlərə təqd m 
ed r k. Həmç n n “Möm n əxlaqı”, “Əxlaq və d n”, 
“Elm və dua”, “Mübarək aylar” k m  yazılarla da 
tanış olacaqsınız. Bu aylara təsadüf edən Çanaqqa-
la savaşı, 31 mart soyqırımı və 9 aprel fac əs  k m  
had sələrlə bağlı yazılarımızı da oxuyacaqsınız. 

Bu sayımızda da ənənəm zə sad q qalaraq usta-
dımız Osman Nur  Topbaş əfənd n n qələm ndən 
“HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR-Həzrət 
Mövlana q.s” yazısını təqd m ed r k. 

İnd  sə s zlər  dərg m zlə baş başa buraxırıq. 
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AAllah (c. c.), Quran  Kər mdə 
Peyğəmbər m z (s.ə.s)-ə  
“Şübhəsiz sən böyük bir əxlaq 

üzərindəsən” (Qələm 4) buyurmuşdur. Rəsulu 
Əkrəm (s.ə.s)- də  b r həd s ndə, “Mən ancaq 
gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndər ld m” 
deyərək, həyatının, hər möm n n tətb q  lazım 
olan nümunələrlə dolu olduğunu b ld rm şd r.

Özünə peyğəmbərl k gəlmədən əvvəl də 
gözəl əxlaqın ən gözəl nümunələr n  sərg ləyən 
və məhz bu səbəblə də Əl-Əm n adını alan 
Rəsulullah Əfənd m z (s.ə.s), İslam d n n  n-
sanlığa zah edərkən də seçmə şəxs yyət  və 
gözəl əxlaqı lə bütün nsanlığa nümunə ol-
muşdur. Aradan on dörd əsr keçməs nə bax-
mayaraq  nsanlıq Onun ortaya 
qoyduğu gözəl əxlaq qanun-
larını yaşamağa çalışmaqda-
dır.

Hz. A şə anamız, 
Rəsulullahın  gözəl əxlaqını 
belə zah ed r: “Ç rk n söz 
söyləməzd . Həya, tərb yə və 
nəzakətə z dd b r davranış-
da olmazdı. Bazar və xalq 
ç ndə yüksək səslə danışıb 

səs-küy çıxarmazdı. P sl yə 

p sl klə cavab verməzd . Əfv edər, bağışlayar-
dı.” (Əbu Davud)

Hz. A şən n Peyğəmbər m z (s.ə.s)- n 
əxlaqı lə əlaqədar b r sual üzər nə verd y  ca-
vab, Onun həyatının, Quran əxlaqının həyata 
keç r lm ş şəkl  olduğunu göstərməkdəd r:

“Ey möm nlər n anası Peyğəmbər n əxlaqı 
necə d ?” Cavab verd : “Rəsulullahın əxlaqı... 
Mum nun surəs n  oxuya b l rsənm ? Bu 
surən  onuncu ayəs nə qədər oxu! İşdə Allahın 
Rəsulunun əxlaqı belə d ” ded . (Buxar )

Rəsulullah “Ən xey rl n z, əxlaq baxımın-
dan ən gözəl olanınızdır” deyərək bunun hər 
möm n üçün çatılması lazım olan b r hədəf 
olduğunu fadə etm şd r. Bu səbəblə, möm n 

nəfs ndək  bütün p sl klərdən 
uzaqlaşıb bu əxlaqa çatmaq 
üçün səy göstərməl d r.

Peyğəmbər m z (s.ə.s) 
Cənabı Haqqa belə n yaz 
edərd : “Allahım! Mən  
əxlaqın ən gözəl nə yönəlt, 
p s əxlaqdan uzaqlaşdır” 
(Müsl m, Sah h, 535) 

Peyğəmbər m z, a lə 
fərdlər  lə yaxşı dolanar, ev 
şlər ndə yol göstərər və on-

Hacı Bəkiroğlu

“Qiyamət günü mizana qoyulan yaxşılıqların ən ağırı təqva və gözəl əxlaqdır”. 
(Əbu Davud) Rəsulullah Əfəndimiz ( s.ə.s.), namaza başlamadan bu duanı edərdi: 

“Allahım mənə gözəl əxlaq lütf et, çünki səndən başqa kimsə gözəl əxlaq lütf edə 
bilməz. Allahım məni pis xasiyyətlərdən qoru və uzaqlaşdır”. (Müslim)

GЮZЯL ЯXLAQ      GЮZЯL ЯXLAQ      
NЦMUNЯSИNЦMUNЯSИ
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lara kömək edərd . Bu mövzuda belə buyurar-
dı: “Ən xey rl n z, əxlaqı gözəl olanınız və a lə 
fərdlər nə ən çox faydalı olanınızdır” (Buxar , 
4/166; Müsl m, 4/1810)

Peyğəmbər m z kasıbların evlər nə gedər, 
onların vəz yyət  lə maraqlanar və  on-
larla b rl kdə oturardı. 

Yoldaşlarının arasında ol-
duğu zamanlarda, çöldən 
gələn şəxslər, oturdu-
ğu yer səbəb lə onu ta-
nımazdılar. B r gün 
p e y ğ ə m b ə r m z n 
z yarət nə gələn 
b r bədəv , 
Peyğəmbər m z n hü-
zurunda olmanın ver-
d y  həyəcanla, qorxub 
t trəməyə başlayır. Bunun 
üzər nə peyğəmbər m z, o 
şəxs  “Yoldaş özünə gəl! Mən 
hökmdar dey ləm, Mən, quru çörək lox-
masıyla dolanan Qureyşl  b r qadının oğulu-
yam" deyərək sak nləşd r r.

 Peyğəmbər m z öz şlər n  özü görərd . 
Böyüklərə hörmət, k ç klərə şəfqət göstərər; 
yet mlərə, dul qadınlara və eht yacı olanla-
ra çox acıyar, onlara əl ndən gələn köməy  
edərd . Qadınların haqqlarına çox d qqət 
yet rər, qonşu hüququna r ayət edər, hey-
vanların haqqları barəs ndə də böyük ncəl k 
göstərərd .

Ş r n d ll  və gülərüzlü d . Heç k mə p s 
söz söyləməz, p s davranışda olmaz, hər kəs  
d nləyər, k msən n sözünü kəsməzd . İnsan-
ların g zl  hallarını və qüsurlarını araşdır-
maz, da m haqqlının tərəf n  tutar, k msən n 
qəbahət n  üzünə vurmazdı. 

Qarşılaşdığı kəslərə salam verər, əllər n  
sıxar, hal və xat rlər n  soruşardı. Həya, ədəb, 
səb r, cəsarət və şücaət nümunəs  d . O, həyatı 
boyunca da m yaxşının, doğrunun və gözəl n 
yanında olmuş; p sdən, şərdən və ç rk n 
şeylərdən son dərəcə qaçınmışdır.

Gözəl xüsus yyətlərlə  bağlı Həzrət  
peyğəmbərdən b r neçə həd s  şər f  s zlərlə 
paylaşıram. 

“Suyun buzu ər td y  k m  gözəl əxlaq da 

günahları ər dər; s rkən n balı xarab etd y  
k m  p s əxlaq da əməl  pozar”. (Təbəran )

“Mən m Qatımda ən sev ml n z, əxlaq ba-
xımından ən gözəl olanınız və ətrafındakılarla 
xoş dolananınızdır k , onlar hər kəs  sevər və 

hər kəs də onları sevər. Mən m Qatımda 
ən xoşagəlməyən n z ded -qodu 

edən, dostların arasını açan və 
tərtəm z kəslərdə qüsur ax-

taranlardır”. (Bəzzar)
“Allah Qatında p s 

əxlaqdan daha böyük b r 
günah yoxdur. Çünk  p s 
əxlaq sah b , b r günah-
dan çıxmadan d gər nə 
düşər”. (Əsbahan )

“Qul, badət  az oldu-
ğu halda, gözəl əxlaqıyla 

ax rət n yüksək dərəcələr nə 
və şərəfl  mövqelər nə çata 

b lər. Əxlaqı p s olanlar da 
cəhənnəm n alt təbəqəs nə çatar-

lar”. (Təbəran )
“B r möm n gözəl əxlaqıyla gecə 

badət edən, gündüz oruc tutan kəslər n 
səv yyəs nə çatar”. (Əbu Davud)

“Q yamət günü m zana qoyulan yaxşılıq-
ların ən ağırı təqva və gözəl əxlaqdır”. (Əbu 

Davud)
Rəsulullah Əfənd m z ( s.ə.s.), namaza 

başlamadan bu duanı edərd : “Allahım mənə 
gözəl əxlaq lütf et, çünk  səndən başqa k msə 
gözəl əxlaq lütf edə b lməz. Allahım mən  p s 
xas yyətlərdən qoru və uzaqlaşdır”. (Müsl m)

Qarşı-
laşdığı kəslərə salam 

verər, əllərini sıxar, hal və 
xatirlərini soruşardı. Həya, 

ədəb, səbir, cəsarət və şücaət 
nümunəsi idi. O, həyatı boyun-

ca daim yaxşının, doğrunun və 
gözəlin yanında olmuş; pisdən, 

şərdən və çirkin şeylərdən son 

dərəcə qaçınmışdır.
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Hz. Peyğəmbər aləmlərə rəhmət ola-
raq göndər lm şd r. Hz. Peyğəmbər  
və əshabını doğulub böyüdüklər  

vətənlər ndən çıxaran, mallarını qəsb edən, 
Ona və əshabına böyük zülm və əz yyət verən 
müşrüklərdən çox əz yyətlər görmüşdür. Məkkə 
dövründə nsanları Quranın yönlənd rməs ylə, 
h kmətlə və gözəl sözlərlə İslama dəvət 
edən Peyğəmbər m z, (s.ə.s) burada özünə 
və müsəlmanlara qarşı ed lən düşmənl yə, 
əz yyətlərə və ş ddətlərə səbr etm şd r. Ed lən 
bütün əzab-əz yyətlərə qarşı g zl  də olsa da-
vam etm şd r. Necə k , müsəlmanların güc-
süz olduğu Məkkə dövründə naz l olan ayələr 
davamlı müsəlmanlara səbr  tövs yə ed rd . 
Ancaq müşr klər düşmənç l y  artırdıqlarında 

Hz. Peyğəmbər və əshabı d nlər n  daha hür 
b r yerdə yaşaya b ləcəklər  b r yer axtarmaq 
məcbur yyət ndə qaldılar. Nət cədə aləmlərə 
rəhmət olaraq göndər lən Hz. Muhəmməd 
(s.ə.s) gət rd y  d nə nananların nancları-
nı azad b r şək ldə yaşaya b ləcəklər  və heç 
kəsə nanclarından ötər  hər hansı b r ş ddət n 
tətb q olunmayacağı b r yerə köçmək üçün 
doğulub-böyüdüklər  vətənlər n  tərk etmək 
məcbur yyət ndə qaldılar. 

Məd nədə də yenə müşrüklər müsəlmanlar 
üçün b r təhlükə qaynağı olmağa davam 
etd lər. Əsl ndə rəhmət elç s n n savaşdan və 
savaşmaqdan xoşu gəlm rd . Bununla b rl kdə 
savaş müsəlmanlar üçün  zərur  hallarda və 
müxtəl f səbəblərlə məşru olmuşdur. 

Müsəlmanlara savaş üçün cazə 
ver lməs n n ən əhəm yyətl  səbəb  İslamın və 

Şirxan Çobanov

Hz. Peyğəmbər n savaşmaqdakı məqsəd  özlər ndən olmayan nsanları 

yox etmək və onların mal və sərvətlər nə əl qoymaq dey ld r. O, hər zaman 

nsanların İslam d n nə g rmələr n  təm n etmək və beləcə həm dünyada həm 

də ax rətdə xoşbəxtl yə çatmalarına vəs lə olmuşdur.

O, BИR RЯHMЯT O, BИR RЯHMЯT 
PEYЬЯMBЯRИ ИDИPEYЬЯMBЯRИ ИDИ

Hz. Peyğəmbər aləmlərə rəhmət 
olaraq göndər l ş n n səbəb  ola-

raq nsanların nanclarını azad b r 
şək ldə yaşaya b ləcəy  və yen  d nə 
g rənlər n əm n b r şək ldə yaşaya 

b lmələr  üçün uyğun b r məkan təs s 
etmək üçün çalışmışdır.  Savaş, baş 

vurduğu ən son çarə olmuşdur. Bunu 
edərkən də can tk s n n olmamasına 

çalışmışdır.
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müsəlmanların varlığını qorumaqdır.  Belə k , 
savaş sülhü təs s etmək və nsanların b r ara-
da qardaş k m  yaşamalarına səbəb olan b r 
vas təd r. 

Savaş eyn  zamanda məşru nsan haqq-
larının qorunmasını təm n ed r. Bu səbəblə 
müsəlmanlar canlarını, mallarını, namuslarını 
qorumaq və düşmən təhlükələr nə qarşı gəlmə 
mkanı əldə etd lər. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) və 

əshabı heç b r zaman qan tökmək, mal və sərvət 
əldə etmək üçün nsanları öldürməyə təşəbbüs 
etməm şd rlər. Hz. Peyğəmbər n savaşmaqda-
kı məqsəd  özlər ndən olmayan nsanları yox 
etmək və onların mal və sərvətlər nə əl qoy-
maq dey ld r. O, hər zaman nsanların İslam 
d n nə g rmələr n  təm n etmək və beləcə həm 
dünyada həm də ax rətdə xoşbəxtl yə çatmala-
rına vəs lə olmuşdur. 

Hz. Peyğımbər n savaşdakı məqsədlərdən 
b r  də düşmən  şğalçı f k rlər ndən uzaqlaş-
dırmaq və İslam torpaqlarını hücumlardan qo-
rumaqdır. 

Buna görədə savaşa çıxmış olan Hz. 
Peyğəmbər (s.ə.s) barışı təs s etmək üçün bü-
tün vas tələr  dəyərlənd rm şd r. “Düşmənlə 
qarşılaşmağı təmənn  etməy n. Onlarla qarşı-
laşdığınızda sə səbr ed n!” Buyuraraq əsl ndə 
mühar bən n arzu ed lən b r şey olmadığını 
açıq b r şək ldı söyləm şd r. Savaşmaq və n-
sanlara zərər vermək heç b r zaman təməl 
hədəf olmamışdır. 

İnsanları zorla müsəlman etmək k m  b r 

məqsəd  olmayan Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) heç 
b r zaman savaşı başladan tərəf olmamış-
dır. Necə k , Quran -Kər mdə düşmənə qarşı 
qüvvət hazırlamaq surət ylə oyanıq olmağa 
çağıran ayən n sonunda, 

“Əgər onlar barışa yanaşsalar, sən də 
ona yanaş və Allaha təvəkkül et” buyuru-
laraq məcbur  hallarda savaşa hazır olmaq-
la bərabər, barış mkanlarının hər fürsətdə 
dəyərlənd r lməs  gərəkd y  xatırladılmışdır. 
Eyn  zamanda “Hamınız topluca barış və 
güvənl yə (İslama) g r n!” əmr ylə möm nlərə 
hər da m sülh yolunu tutmaq əmr ed lm şd r.  

Hz. Peyğəmbər aləmlərə rəhmət ola-
raq göndər l ş n n səbəb  olaraq nsanların 
nanclarını azad b r şək ldə yaşaya b ləcəy  

və yen  d nə g rənlər n əm n b r şək ldə ya-
şaya b lmələr  üçün uyğun b r məkan təs s 
etmək üçün çalışmışdır.  Savaş, baş vurduğu 
ən son çarə olmuşdur. Bunu edərkən də can 
tk s n n olmamasına çalışmışdır. Peyğəmbər 

Əfənd m z (s.ə.s) həyatda kən meydana gələn 
savaşlar, tar x n ən az qan tökülən savaşların-
dandır. Araşdırılan b r hesablamaya görə Onun 
dövründək  bütün savaşlarda müsəlmanların 
verd y  şəh d sayı (B r -maunə və Rac  
had sələr ndə şəh d olanlar xar c) təxm nən 
yüz otuz səkk z, müşrüklər n verd y  tk  də 
(Qureyzə xar c ed lərsə) k  yüz on altıdır. Bu 
da Hz. Peyğəmbər n (s.ə.s) düşüncə olaraq 
düşmən  yox etməy  dey l, qazanmağı tərc h 
etd y n n açıq dəl l d r.  

TANRЫ HESABЫTANRЫ HESABЫ
Bizə işıq verən, göz verən Allah
Gözün hesabına çəkəcək bizi.
Bir anın içində yüz dona görən,
Üzün hesabına çəkəcək bizi.

Ayaq hara getdi, göz nəyə baxdı?
Od niyə yandırdı, köz niyə yaxdı?
Dilin yalanları görünən vaxtı,
Sözün hesabına çəkəcək bizi.

Yolun binasını varmı düz qoyan?
Yetimin malına kimdi göz qoyan?
Yaxşılıq puç olub, hanı iz qoyan?
İzin hesabına çəkəcək bizi.

“Əməl dəftərini tanı!” deyəcək,
“Orucun, namazın hanı!” deyəcək.
Kimə çox veribdi çox istəyəcək,
Azın hesabına çəkəcək bizi.

Bax onda nə bəylik, nə xanlıq olmaz,
O dünya möminə qaranlıq olmaz,
Tanrının hesabı bir anlıq olmaz,
Uzun hesabına çəkəcək bizi. Hafiz Veyisoğlu

7ugurjurnali@mail.ru UĞURmart-aprel 2017



ЯZИYYЯTLЯRЯ QARШЫ 

PEYÜßMBßR SßBRÈ

Tural Qasımov

Tar x  boyunca, ka natda ən böyük 
kədər , əz yyət  və çət nl klər  
peyğəmbərlər çəkm şd rlər. Hz. 

İbrah m atəşə, Hz. Yus f öz qardaşları 
tərəf ndən quyuya atılaraq, qul bazarın-
da satılaraq, və z ndanda əz yyət çəkərək, 
Hz. Zəkər yyə ağacın ç ndə kəs lərək 
əz yyətlər görmüşdürlər. Peyğəmbərlər n 
bu vəz yyətlər nə nəzər saldığmızda anla-
yırıq k , hər peyğəmbər n b r Nəmrudu, b r 
F ronu və hər dövrün b r zal m  vardır. An-
caq bu qədər çət nl klərə baxmayaraq onlar, 
o şanlı vəz fələr n , tövh d bayrağını daşı-
maqdan heç b r zaman mt na etməm şd rlər. 
Peyğəmbərlər n bu davranışlarını Allah 
təala müqəddəs k tabımız Quranı Kər mdə 
belə b ld rm şd r: “O peyğəmbərlər ki, Al-
lahın hökmlərini təbliğ edər (risaləti tərk 
etməkdə), Ondan çəkinər və Allahdan baş-
qa heç kəsdən qoruxmazlar. Allah özü haqq 
hesab çəkməyə kifayətdir” (Əhzab-39). 

Aləmlərə rəhmət olaraq göndər lən, 
Xatəmul-Ənb yə, k  cahan sərvər  
Hz. Muhəmməd Mustafanın həyatına 

nəzər saldığmızda görürük k , əvvəlk  
peyğəmbərlərdən daha rahat b r həyat yaşa-
mayıb, əks nə onlardan daha keşməkeşl  b r 
həyat sürüb. Onların çəkd y  əz yyətlərdən 
daha çət n və dayanılması güc olan 
əz yyətlərə, çət nl klərə düçar olmuşdur. 
Daha dünyaya gəlmədən atasını, 6 yaşında 
anasını, 8 yaşında ona sah b çıxan, qoru-
yan və  h mayə edən dədəs  Əbdülmüttəl b  

t r b və yet m qalmışdır. Rəsulullahın bu 
halını Allah Təala duha surəs n n 6 və 7-c  
ayəs ndə belə b ld rm şd r. “Məgər o sən  
yet m kən tapıb sığınacaq verməd m ?! Sən  
şaşqın (uşaq vaxdı Məkkə vad s ndə azmış) 
vəz yyətdə tapıb yol göstərməd m ?!. Alla-
hu Təala bu ayey  kər mələrlə peyğəmbərə 
kömək etd y n  onu hər da m qoruduğunu 
b ld rməkdəd r.

Allah Rəsulu evlənd kdən sonrada üç 
oğlu Qasım, Abdullah və İbrah m  və üç qı-
zını, Zeynəb, Ruq yyə və Ümmü Gülsümü 
daha özü həyatda kən t rm ş və övlad acısı 
k m  dayanlıması çət n olan acılara dayan-
mışdır. Oğlu Qasım vəfat etd y  zaman As 
b. Va l Rasulullaha nəsl  kəs k deyərək ona 
d l  lə əz yyət etm ş və Allah Rəsulu bu 

Hər zamanın b r zal m  vardır. 
Adlar dəy şər s malar dəy şər 

ancaq zülümlər dəy şməz. Allah 
Rəsuluna əz yyət edənlər n başın-
da öz əm s  Əbu Ləhəb və xanımı 
gəlməkdəd r. Onun keçd y  yolla-
ra t kanlar ataraq, ona hər da m 

qarşı çıxaraq şkəncə edərd .
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sözə çox üzülmüşdür. Bunun üzər nə Allah 
Təala həb b nə “Biz Sənə kövsəri verdik, 

ona görə namaz qıl  qurban kəs, əsl nəsli 

kəsik olan sənə bunu deyəndir” deyərək 
onu təsəll  etm şd r. Bu qədər acılara və 
kədərlərə  dayanaraq müs bətlər qarşısında 
necə səbr ed lməs n  ümmət nə göstərm ş və 
heç b r zaman müqəddəs vəz fəs ndən uzaq-
laşmamışdır. 

Hz. Muhamməd n çəkd y  çət nl klər, 
əz yyətlər bunlarla k fayətlənm r. 
Hər zamanın b r zal m  var-
dır. Adlar dəy şər s malar 
dəy şər ancaq zülümlər 
dəy şməz. Allah Rəsuluna 
əz yyət edənlər n başında 
öz əm s  Əbu Ləhəb və 
xanımı gəlməkdəd r. Onun 
keçd y  yollara t kanlar ata-
raq, ona hər da m qarşı çıxa-
raq şkəncə edərd . Əbu Ləhəb və 
xanımının etd y  əz yyətlərə qarşı Allah 
Təala, həb b nə əz yyət edən  necə b r son 
gözləd y n  Təbbət surəs ndə b ld rməkdəd r, 
“Əbu Ləhəbin əlləri qurusun. Onsuz da 

qurudu. Ona nə malı fayda verdi, nə də qa-

zandığı. O, bir alovlu atəşə girəcək. Boyun-

da bükülmüş xurma lifl ərindən bir ip oldu-

ğu halda kürəyində odun daşıyaraq arvadı 

da (o atəşə girəcək)”. 

Zamanın zal mlər  etd klər  zülümlərlə 
yet nməy b bütün müsəlmanlara qarşı boy-
kot elan etd lər. Üç l k m  uzun b r zaman 
müsəlmanlar aclıqla susuzluqla mücadələ 
etd lər. Ac qalaraq ağac yarpaqları və heyvan 
dər lər  yeyərək həyatda qaldılar və d nlər  
üçün manları üçün mücadələ etd lər. Boy-
kot b td kdən sonra malıyla və canıyla hər 
zaman Rəsulullahın yanında olan həyat s r-
daşı Hz. Xəd cə və Onu Əbdülmüttəl bdən 
sonra h mayə edən və qoruyan əm s  Əbu 

Tal b vəfat etm ş və Rəsulullah həyatda 
tamamən tək qalmışdır. Allah təala bu qədər 
çət nl klər n sonunda ona meracı nəs b 
edərək mükafatlandırmışdır.

Məkkədə stəd y n  tam əldə edə b lməyən 
Allah Rəsulu üzünü ta fə döndərd . Ancaq 
orda da məqsəd nə na l ola b lməd . Hətta 
Ta fl lər onu daşladılar. Mübarək vücudun-
dan qanlar axaraq Ta f  tərk etd . Ta fdən 

sonra sə öz sevd y , böyüyüb boya- başa 
çatdığı Məkkədən  çıxarıldı və 

h crətə zorlandı. Bu sürgünün 
qarşılığı sə yen  b r şəhərdə 

Məd nədə slamın böyü-
yüb dünyaya yayılmasıy 
oldu.

Rəsulullahın həyatına 
baxdığımız zaman görü-

rük k , Rasulullahın çəkd y  
hər çət nl y n, sıxıntının ardın-

dan b r asanlıq, b r müjdə və lah  
b r həd yyə ver lm şd r. Allah təala İnş -

rah surəs n n 5-c  ayəs ndə; “Şübhəsiz hər 

çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr” buyur-
muşdur.

Günümüzə nəzər saldığmızda görəcəy k 
k , İslam aləm ndə yenə eyn  boykotlar, eyn  
h crətlər, eyn  zülmlər davam ed r. Səbəb 
eyn , məzlum eyn , zülm eyn  tək dəy şən za-
l m n s masıdır. İslam aləm  bu çət nl klərə 
qarşı Rəsulullahı örnək götürərək səbrlə 
mücadələ edərək və üm ds zl yə düşmədən 
“Şübhəsiz hər çətinlikdən sonra bir asan-

lıq gələr” ayəs n  unutmadan çalışmalıdır k , 
asanlıq gəld y  zaman arxayınlığa düşməs n. 
İslamın keçm ş ndə nə qədər börhanlar varsa 
hamsının sonunda yüksəl ş dövrü başlamış-
dır. Günümüzdək  börhanların sonunda da 
güçlü b r İslam ortaya çıxarmaq ancaq çalı-
şaraq və Allaha güvənərək olacaqdır.

Rəsulullahın 

həyatına baxdığımız 

zaman görürük ki, 

Rasulullahın çəkdiyi hər çətinliyin, 

sıxıntının ardından bir asanlıq, bir 

müjdə və ilahi bir hədiyyə verilmişdir. 
Allah təala İnşirah surəsinin 5-ci 

ayəsində; “Şübhəsiz hər çətinlikdən 

sonra bir asanlıq gələr” 

buyurmuşdur.
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Bəhs edəcəy m z elə b r şəxs yyətd r 
k , o, bütün nsanlıq üçün yalnız və 
yalnız b r rəhmət olaraq yaradılmış-

dır. Onun hansı xüsus yyətlərə sah b olduğunu 
Allah Quranda belə b ld rməkdəd r:

“Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi 
ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz 
ona ağır gəlir, o, sizdən (sizin iman 
gətirməyinizdən) ötrü təşnədir, möminlərə 
şəfqətli, mərhəmətlidir”  (ət-Tovbə, 128)

Hz. Peyğəmbər həyatda kən könüllərdə 
ç çək açan sevg  və sevda onun vəfatı lə 
həsrətə çevr ld . Səhabələr, xüsusən də Məkkə 
və Məd nədə yaşayan və ölümün b r həq qət 
olduğuna heç b r şübhə olmadan nanan-
lar, b r gün Peyğəmbər (s.ə.s)- n onları tərk 
edəcəy nə heç cür nanmaq stəm rd lər. La-
k n zamanı gəl ncə də, ona qarşı olan həsrət 
atəş  onları yandırıb kül etd . Bu həsrət n 
gət rd y  həyəcanla çöllərə düşdülər, Məkkə və 
Məd nən  tərk ed b dünyanın dörd b r yanına 
yayıldılar. Quran həq q  Allah (c.c.) sevg s n  
qazanmaq üçün Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s.) tabe 
olmağı şərt qoşmuşdur.

“(Ya Rəsulum!) De: Əgər siz Allahı 
sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah 
da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Al-
lah bağışlayandır, rəhimlidir!” 

(Al  İmran, 31)

Yenə Quranda Allaha taətlə yana-
şı Peyğəmbərə də taət əmr olunmuşdur. 
“Peyğəmbərə itaət edən kimsə şüphəsiz ki, 
Allaha itaət etmiş olur...” (ən-N sa, 80)

Bununla da Allah manın ən yüksək 
səv yyəs nə çatmaq və onun ləzzət n  h ss 
etmək üçün seçd y  Peyğəmbərə həq q  b r 
sevg  lə bağlanmağı şərt qoymuşdur. Bu 
hal Peyğəmbərə olan sevg n n qəlblərə həkk 
olunmasına gət r b çıxardı. Səhabələr onunla 
söhbət edərkən, ondan bəhs etd kdə və ona 
qulaq asdıqda həyəcanlanırdı. Bu həyəcan 
dax llər ndək  sərhəds z sevg n n və hörmət n 
xar cdək  təzahür  d .

Onlar Peyğəmbər (s.ə.s)- n etd y  bütün 
söhbətlərə tam d qqətlə qulaq asır və heç b r 
məsələ onları bundan yayındırmırdı. Sevg dək  
sərhəds zl k onların Peyğəmbərə x tabən 
“Anam-atam sənə fəda olsun!” və ya “Canım 
sənə fəda olsun!” k m  fadələrdən st fadə 
edərək ona olan bağlılıqlarının dərəcəs n  
göstər rd lər. Hətta bu sevg  elə b r səv yyəyə 
çatmışdı k , b r çox səhabə nə vaxtsa on-
dan ayrı qalacaqlarına belə nanmırdı. Hətta 
bu sevg n n onlarda həsrətə çevr ləcəy ndən 
xəbərs z d lər. Bəz lər  də haqq olan ölümü 
və hesab gününü düşünərək ax rətdə ondan 
ayrı qalmağın belə həsrət n  özlər  üçün böyük 
b r dərd etm şd lər. Elə buna görə Peyğəmbər 

Dr. Abbas QURBANOV

Hz. Hÿsÿn kimi gÿnc sÿhabÿlÿr onun hilyÿ vÿ øÿmailini gþzlÿri qarøısında 

canlandıra bilmÿk ö÷ön Peyüÿmbÿr (s.ÿ.s)-ÿ daha yaxın olanlardan onu tÿsvir 

etmÿlÿrini istÿyÿrdilÿr. Bu rÿvayÿtlÿrin gönömözÿ qÿdÿr gÿlib ÷atması tarixin bötön 

zamanlarında Peyüÿmbÿr (s.ÿ.s)-ÿ olan hÿsrÿtin bir nÿticÿsidir.

SEVGÈDßN
 YARANAN HßSRßT
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(s.ə.s) “İnsan sevd y  lə bərabərd r” (Buxar , 
Ədəb 96) buyuraraq onların qəlblər nə az da 
olsa rahatlıq gət rm şd . Peyğəmbər (s.ə.s)-lə 
bu dünyada bərabər olduqları k m  ax rətdə də 
qonşu olmaq xəbər  onlara nanılmaz b r se-
v nc bəxş etm şd .

Peyğəmbər (s.ə.s)- n nsanların qəlb ndə ya-
ratmış olduğu bu unudulmaz və əvəzolunmaz 
sevg  pöhrəs  onun vəfatı lə həsrətə çevr ld . 
Bu həsrət elə b r səv yyədə d  k , hətta Məd nə 
onları sıxmağa başladı. Ölümün haqq oldu-
ğunu b lən hz. Ömər belə: “K m Məhəmməd 

öldü, deyərsə onu qılıncımla öldürərəm”-
dey rd . Onu görmədən b r gün belə dayana 
b lməyən səhabələr artıq onu bu dünyada b r 
daha görə b lməyəcəkd lər. Bu ayrılığa dözə 
b lməyən Abdullah b n Zeyd əllər n  açaraq 
belə dua etm şd : “Ya Rəbb! Artıq gözlər m  

dünya ışığından məhrum et! Mən hər şeydən 

çox sevd y m Peyğəmbər mdən sonra artıq bu 

dünyada heç b r şey görmək stəm rəm!”

Peyğəmbər (s.ə.s)- n baş müəzz n  olan və 
hər zaman öz gözəl səs  lə müsəlmanları na-
maza çağıran B lal Həbəş  Məd nən  tərk eləd . 
B r müddət Şamda yaşayan B lal b r gün yuxu-
da Peyğəmbər  gördü. Peyğəmbər ona “Ya B -

lal, mən  z yarət etmə zamanı gəlməd m ?” 
Bu yuxudan sonra eyn  həsrətlə Məd nəyə 
ger  qayıdan B lal hz. Həsən n stəy n  
rədd etməy b, yanıqlı səs  lə azan oxu-
du. Bütün Məd nə əhl  bu səs  eş d ncə 
“Rəsulullah gəld ” -deyə düşündü. 
Bu sev nclə də Məd nə küçələr nə 
axın ed b onu b r daha görmək və 
bağırlarına basaraq həsrətlər nə 
son vermək üçün məsc də 
qaçdılar.

Hz. Həsən k m  
gənc səhabələr onun 
h lyə və şəma l n  

gözlər  qarşısında canlandıra b lmək üçün 
Peyğəmbər (s.ə.s)-ə daha yaxın olanlardan onu 
təsv r etmələr n  stəyərd lər. Bu rəvayətlər n 
günümüzə qədər gəl b çatması tar x n bü-
tün zamanlarında Peyğəmbər (s.ə.s)-ə olan 
həsrət n b r nət cəs d r.

Bu had sədən yüz llər keçməs nə baxa-
mayaraq Peyğəmbər (s.ə.s)-ə olan sevg  h ss  
öz təzəl y n  və möhtəşəml y n  hələ də qoru-
yub saxlamaqdadır. Ona olan həsrət də sevg  
ölçüsündəd r. Çünk  o, bütün ka natın özü 
və varlıq səbəb d r. Allahın 
b zə bəxş etd y  b r həd yyə 
və b z  ona aparacaq b r 
vas təd r. O, həyatımızın 
bütün sahələr ndə örnək 
alacağımız bələdç d r. 
İnşallah bu halımız b z  
cənnətdə hovuz başın-
da görüşdürəcək və 
onunla bərabər olacaq 
səv yyəyə çatdıracaq-
dır.
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Saleh Şirinov

Ey On Səkk z M n Aləm n Mustafası!
Sən ka natın göz bəbəy , varlıqla-

rın ft xar qaynağı, peyğəmbərlər n 
sultanısan.. Sən n q ymət n  ən yaxşı b lən, 
sən  m s ls z gözəll kdə yaradandır.. Sən  hər 
kəsdən çox sevən və sənə həb b m deyənd r.. 
Sənə verd y  dəyər  anlatmaq üçün “Ey 
Peyğəmbər! Həyatına and olsun” deyə ömrünə 
and çən Ka natın Rəbb d r (H cr 72)..

Sən sevg lər n ən q ymətl s nə lay qsən... 
Onun üçün Allah-Təala sən , “canımızdan 
çox sevməyi” əmr etd  (əl-Əhzab 6) Sənə 
taət etməy , özünə taət etməklə eyn  tutdu və 

“Peyğəmbərə itaət edən, Allaha itaət etmiş 
olar” buyurdu (ən-N sa 80).

Ey Rəhmət Qaynağı Peyğəmbər m z!
Ka natın Rəbb  sənə “Rəsulum! Səni bü-

tün kainata rəhmət olaraq göndərdim” deyə 
buyurduğu halda (əl-Ənb ya 107), zülmdən və 
cah ll kdən qurtarmağa gəld y n k msələr, sənə 
cürbəcür həqarətlər etd . Əz yyət etd , d ş n  
qırdı, qəlb n  nc td  və sən  dəfələrlə öldürmək 

stəd .. Buna rəğmən sən yenə onların qurtulu-
şu üçün dua etd n.. Onların nəsl ndən xey rl  
nsanlar gəlməs n  d ləd n.. Onlar üçün göz 

yaşı tökdün. Və beləcə rəhmət peyğəmbər  ol-
duğunu dəfələrlə göstərd n..

Ey Peyğəmbərlər Sultanı!
Ən son göndər lən peyğəmbər sən olduğun 

halda, Allah-Təala sən n adını da m ən baş-
da andı və belə buyurdu: “Xatırla ki, Biz bir 
zaman peyğəmbərlərimizdən əhd almışdıq: 
səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Mu-
sadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Onların 
hamısından möhkəm bir əhd aldıq” 

(əl-Əhzab 7).
Ey Bənzərs z Meracın Sah b !
Allah-Təala küləy  Süleyman peyğəmbər n 

əmr nə verm şd . Bununla o, səhər b r aylıq, 
günortadan sonra b r aylıq yol gedərd  (əs-Səbə 
12). Ka natın Rəbb  Sən n əmr nə sə Buraqı 
verd . Sən də ona m n b gecən n b r q sm ndə 
yedd  qat göylər  gəz b gəld n. Böyüklüyünü 
və gözəll y n  xəyal belə edə b lməd y m z 

Ka natın Rəbb  Sən n əmr nə sə Buraqı verd . Sən də ona m n b gecən n b r q sm ndə 
yedd  qat göylər  gəz b gəld n. Böyüklüyünü və gözəll y n  xəyal belə edə b lməd y m z aləmlər  

Ka natın Sah b  sən n önünə sərd . Sənə cənnət n , cəhənnəm n  gəzd rd . Heç b r gözün 

görməd y , heç b r qulağın eş tməd y  föqəladə halları və mənzərələr  sənə göstərd ...

ON SЯKKИZ MИN ALЯMИN 

M U S T A F A S I 
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aləmlər  Ka natın Sah b  sən n önünə sərd . 
Sənə cənnət n , cəhənnəm n  gəzd rd . Heç b r 
gözün görməd y , heç b r qulağın eş tməd y  
föqəladə halları və mənzərələr  sənə göstərd ...

Salətu-salam Sənə Olsun, Ey Nəb !
Hz. Musa səhranın yandırıcı st l y ndə su-

suzluqdan pər şan olan qövmünə su axtardığı 
zaman Allah-Təala “Əsanı daşa vur” buyur-
muşdu. Sən n səhabələr n susuzluq çəkd y  
zamanlarda sə Allah mübarək barmaqların-
dan suları qaynatmışdı. Yüzlərlə nsan o sudan 
çm ş, heyvanlarını sulamış, qablarını doldur-

muşdu (Buxar ). Əlbəttə, suyun qayadan qay-
naması da b r möcüzəd r, barmaqlardan axma-
sı da. Amma k  möcüzə arasında müqay sə 
ed lməyəcək qədər fərq var. Şübhəs z k , sən 
Allah-Təalanın xüsus  kramlarına na l olmuş 
uca b r Peyğəmbərsən..

Ey B z m Bənzərs z Təvazö Sah b  
Peyğəmbər m z!

Şərəf və mərtəbə et barı lə 
sənə tay olmayanlarla oturmaq 
stəməsəyd n, heç k mlə otur-

mazdın. Sənə tay olmayan 
b r  lə evlənməyəcək olsay-
dın, sən nlə evlənəcək b r  
tapılmazdı. Amma sən 
təvazökarlığın bənzərs z 
örnəklər n  göstərd n. 
İpəkl  paltarlara lt fat 
etməy b, yundan toxun-
muş sərt paltarlar gey-
d n. Ən gözəl ərəb atlarına 
m nmə mkanı varkən ulağa və 
qatıra m nməkdən çək nməd n. Ən 
yaxşı süfrələrdə ən gözəl yeməklər  yeyə 
b lərkən, kölələr k m  yerdə oturub yemək ye-
d n. Sah b olduğun hər şey  möhtaclara payla-
dın və ac qalmaqdan əsla qorxmadın.

Ey Gözümüzün Nuru!
Hz. İsa ölülər  d r ltd . Sən nlə sə ölülər 

danışırdı. Xeybər yəhud s  b r qadın, aləmlərə 
rəhmət olan mübarək vücudunu yox etmək 
stəm ş, qızardıb zəhərləd y  b r qoyun kababı-

nı sənə gət rm şd . İlk t kən  ağzına qoyan k m  
qoyun d lə gəld : “Mən  yemə, zəhərl yəm” 
deyə xəbərdarlıq etd . (Əbu Davud, Dar m ) 
Dağlar, daşlar belə sən n uca qədr n , dəyər n  
b l r, sənə salam ver r və sən  sev rd lər.

Qurban Olduğum Əf nd m!
Əshabına x tab edərkən söykənd y n xurma 

kötüyü belə sən n qədr n  b zdən yaxşı b l rd . 
Onu tərk ed b yen  m nbər n üstündə danışma-
ğa başladığın gün, mübarək kürəy n  öpməyə 
alışmış o kötük sən n  ayrılığına dözə b lməd . 
K msəs z b r uşaq k m , zt rab çəkən b r canlı 
k m  nləməyə başladı. Ancaq sən gələrək onu 
qucaqladığın zaman hıçqırıqları sak tləşd . 
B z b r kötük qədər də ola b lməd k. Səndən 
ayrı qalmağın acısını h ss etməd k, lazımınca 
ağlayıb nləyə b lməd k..

Ey L vaul-həmd Bayrağının Sah b !
Ax rət günü L vaul-həmd bayrağı 

sən n əl ndə olacaq. İnsanların can 
dərd nə düşdüyü o dəhşətl  

gündə, hər kəs sən n bayra-
ğın altında toplanacaq. O 
gün şəfaət etmə şərəf  lk 
dəfə sənə ver ləcək. Alla-
hın həb b  və könüllər n 
təb b  olduğunu hər kəs 

b r kərə daha görəcək.
B zə sən n z nlə getmə 

bəxt yarlığı lütf edən Alla-
ha saysız həmd-sənalar, sənə 

sonsuz salətu-salamlar olsun, Əz z 
Peyğəmbər m z...
 
Yazının hazırlanmasında Prof. Dr. M. Yasar 

Kandem r n məqalələr ndən st fadə ed lm ş-
d r.

“Xa-

tırla ki, 

Biz bir zaman 

peyğəmbərlərimizdən 

əhd almışdıq: səndən də, 
Nuhdan da, İbrahimdən də, 

Musadan da, Məryəm oğlu İsa-

dan da! Onların hamısından 

möhkəm bir əhd aldıq” 
(əl-Əhzab 7).
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ALLAHA OLAN SEVGИALLAHA OLAN SEVGИ  
HßR SEVGÈDßN ÖSTÖNDÖRHßR SEVGÈDßN ÖSTÖNDÖR

RRəhman adıyla mərhəmət edən, 
Rəzzaq adıyla ruz  verən Rəbb m z,  
Vədud adıyla da həm sevər həm də 

sev lər. Allahın Vədud adı “ən çox sevən” həm 
də “ən çox sev lən” mənasına gəlməkdəd r.

Bəl  əz z Oxucular! Allahı hər şeydən çox 
sevməl y k. Çünk  hər yaxşılığın başı Alla-
hı sevməkd r. Dünyadakı xoşbət həyat və 
cənnət n sonsuz nemətlər  bu sevg  səbəb lə 
əldə ed l r. Əlbəttə bunu unutmamaq lazımdır 
k , Allahı sevmək onu b lməyə və tanımağa 
bağlıdır. Çünk  nsan tanıdığını və b ld y -
n  sevər. Hasan Basr  həzrətlər n n sözü nə 
gözəld r: “Rəbb n  b lən Onu sevər.” 

Allah (c.c.) ı b zə tanıdan sə əlbəttə uca 
K tabımızda keçən S fətlər d r. O, aləmlər n 
Rəbb d r. bütün aləmlər  yaradan Odur. On-
dan başqa yaradan yoxdur. Hər şey  görən 
və b lənd r. Yerdə və göydə Ona g zl  olan 
heç b r şey yoxdur. Hər şey  görür və eş d r. 
Hətta qəlblərdə g zl  olanı da b l r. Rəhmandır, 
Rəh md r. İnsanlara, hətta bütün canlıla-
ra sonsuz şəfqət və mərhəmət  vardır. Ya-
ratdığı nsanlardan Ona nanmayanları da 
ruz lənd rməkdəd r. Ka natda olan hər şey , 
günəş , ayı, dən zlər , çayları və. s. hər b r n  
nsanın st fadəs nə verən Odur.

Bu özəll klər Allahdan başqa k mdə ola b lər 
k ? Əlbəttə heç k mdə ola b lməz! Bunun üçün 

də nsanoğlu təkcə Ona badət etməl  və ən çox 
Onu sevməl d r. Ona olan sevg  hər sevg n n 
üzər ndə olmalıdır. Çünk  Allah Təala Quran  
Kər mdə belə buyurur: “(Ya Rasulum!) De: 
“Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, 
övrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazan-
dığınız mallar, kasad olmasından qorxduğu-
nuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər sizə 
Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah 
yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın 
əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gözləyin. Al-
lah fasiqləri doğru yola yönəltməz.” (Tövbə 
24) Peyğəmbər (s.ə.s) də  belə buyurur: “B r 
k msədə bu üç vəsf olarsa manın dadını al-
mış olar: 1. Allah və Peyğəmbər sevg s n  hər 
şeydən üstün tutan, 2. Sevd y  k msəy  Allah 
üçün sevən, 3. Allah onu küfrdən qurtardıqdan 
sonra təkrar küfrə g rməy  atəşə atılacaqmış 
k m  ç rk n görən”

Allah sevg s  d gər varlıqları sevməyə 
əngəl dey ld r. Ana, ata, zövcə, övlad, dünya 
və dünya nemətlər  də sev lər. Ancaq bu sevg  
Allah sevg s ndən üstün olmamalıdır. Allaha 
olan sevg m z b zlər  Allaha yaxınlaşdırır və 
Onun razılığını qazanmağımıza vəs lə olur. 
Peyğəmbərm z belə buyurur: “Davud (ə)-ın 
dualarından b r  belə d : Allahım,səndən sən n 
sevg n  və sən  sevməyə və sən n sevg nə mən  
çatdıracaq əməllər  stəy rəm. Allahım sən n 

Vasif Cəfərov
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sevg n  mənə nəfs mdən, 

uşaqlarımdan soyuq sudan 

da sev ml  qıl.”

Hər şeydə b zə örnək 
olan Peyğəmbərm z, Al-
lahı sevməkdə də b zlərə 
gözəl örnək olmuşdur. 
Peyğəmbərm z (s.ə.v) Allahı çox 
sev r və ona badət etməkdən həz 
alardı. Həd s k tabları Peyğəmbərm z n 
(s.ə.s) gecə namazda ayaqları ş ş ncəyə 
qədər ayaq üsdə durduğunu xəbər ver r. Ey 
Allahın Peğəmbər  Allah s z n keçm ş və 
gələcək günahnızı bağışladığı halda nə üçün 
bu qədər əz yyət çək rsən? deyə soruşulduq-
da, O:"Allaha şükür edən b r qul olmayımmı"? 
deyə cavab ver rd . Bu cavab Onun, Allah qor-
xusu səbəb lə dey l, Allaha olan sevg s  və 
hörmət  səbəb lə badət etd y n  göstər rd . 

Allahı sevənlər Onu hər zaman yada salar-
lar. B r nsanın sevd y n  tez tez yada salma-
sından daha gözəl nə ola b lər k ? Allah Quran  

Kər mdə belə buyurur: “O 

kəslər ki,ayaqda olanda 

da, oturanda da, uzanan-

da da Allahı xatırlayar-

lar...” (Al  İmran 191)
Əlbəttə b r şəxs Allahı 

yad edərsə Allah da onu yad 
edər belək  Allah (c.c) Quranda 

belə buyurur: “Məni xatırlayın ki, 

Mən də sizi yada salım” (Bəqərə 152)
Allahı sevmək Onun göndərd y  son 

Peyğəmbər Hz. Məhəmməd (s.ə.s)-ə tabe ol-
maqla olur. Peyğəmbərm z  örnək almayan, 
onun sünnət n  yer nə yet rməyən k msən n 
Allahı sev rəm deməs n n b r mənası yoxdur. 
Allah Quranda belə buyurur: “(Ey Rəsulum!) 

De: Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ar-

dımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və gü-

nahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır 

rəhmlidir.” (Al  İmran 31) 
Bəl  İnsan təkcə Allahı sev rəm deməs ndən 

b r şey olmaz. K ş n n sözündən çox ş nə baxı-
lır. Allahı sevmək demək, Onun Peyğəmbər n  
də sevmək deməkd r. Peyğəmbər  sevmək 
demək sə onun z ndən getmək və hər şdə 
onu örnək almaqdır. Allahı sevən , Alla-
ha taət edən  Allah da sevər və başqalarına 
da sevd rər. Allah b r qulunu sevd y  zaman, 
Cəbra lə (ə.) “Allah fılan qulunu sev r onu 
sən də sev” deyə əmr edər. Cəbra l (ə) də onu 
sevər və səma əhl nə: “Allah f lan qulu sev r 

onu s z də sev n” deyə səslənər. Bunun üzər nə 
səmadakılar da o qulu sevərlər. sonra da  yer 
üzər ndə o qulun sevg s  qəlblərdə yerləş r.”

Allah öz  sevg s n  b zlərə nəfs m zdən, 
uşaqlarımızdan, soyuq sudan da sev ml  qılsın. 
Am n.....!

 “Hər yolun b r ədəb  vardır. Allahı sevməy n 

də b r ədəb  vardır.”Şəms  Təbr z  bu

Allahı sevənlər Onu hər zaman 
yada salarlar. B r nsanın sevd y -
n  tez tez yada salmasından daha 

gözəl nə ola b lər k ? Allah Quran  
Kər mdə belə buyurur: “O kəslər 

k ,ayaqda olanda da, oturan-
da da, uzananda da Alla-

hı xatırlayarlar...” 
(Al  İmran 

191)
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P E Y Ü ß M B ß R È M È Z È N P E Y Ü ß M B ß R È M È Z È N 
D Ö R Ö S T L Ö Y Ö D Ö R Ö S T L Ö Y Ö 

Vß TÈCARßT HßYATIVß TÈCARßT HßYATI

Ruslan Hacıxəlilov

Peyğəmbər əfənd m z (s.ə.s) bütün əsrlərdə  
yaşayan nsanlara ən gözəl nümunəd r. 
Bu həq qət  Allah Təalə belə fadə ed r 

“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət 
gününə ümid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət 
günündən qorxanlar) və Allahı çox zikr edənlər 
üçün gözəl örnəkdir”! (Əhzab, 21) O, Ürəy  doğ-
ru, sözü doğru, düşüncəs  və həyatı doğru d . 
Allah Təalanın "Əmr olunduğun k m  doğru ol!" 
Əmr  üzrə yaşadı, həyatı boyunca heç b r zaman 
düzgünlükdən ayrılmadı. Nəs hət stəyənə, “Allaha 
man etd m de və doğru ol! buyururdu. Cəm yyətdə 
doğruluğun və ədalət n yerləşməs  üçün davamlı ça-
lışdı, ətrafındalılara nəs hətlər verərkən belə buyu-
rardı: “Doğruluqdan ayrılmayın; çünk  düzgünlük 
yaxşılığa, yaxşılıq da cənnətə aparır. Həq qətən, n-
san düzgünlüklə hərəkət etməyə davam edərsə Allah 
qatında ən doğru k msə olaraq yazılar. Yalandan 
çək n n; çünk  yalan p sl yə, p sl k sə cəhənnəmə 
aparar. Həq qətən, nsan yalan söyləməyə davam 
edərsə Allah qatında çox yalançı yazılar."(Buxar , 
Ədəb, 69; Müsl m, B rr, 103, 104)

Səhabələrdən Bərkə (r.a) “Allah Elç s  (s.ə.s) 
lə oturmuşduq. “Böyük günahların ən böyüyünü 
s zə xəbər ver m m ?” deyə buyurdu. B z də Bəl , 
xəbər ver, ey Allahın Peyğəmbər ! ded k. Bunun 

üzər nə “Allaha ortaq qoşmaq, anaya-ataya üsyan 
və əz yyət etməkd r.” buyurdu. Sonra, söykənd y  
yerdən qalxıb oturdu və “Yaxşı d nləy n! B r də ya-
lan söz və yalançı şah dl kd r. D qqət ed n, b r də 
yalan söz və yalançı şah dl kd r!” buyurdu. Bu sözü 
durmadan təkrar ed rd . Elə k , mən, öz özümə, “Al-
lahın Peyğəmbər  hərhalda susmayacak ded m."

( Buxar , ədəb,6 ) 
Onun dürüstlüyü və güvənl l y  mövzusunda 

düşmənlər  belə et raf etm ş və onu tər fl əm şd lər. 
Əgər b r düşmən s z n b r xusus yət n z  mədh edərsə 
o şeydən şübhə ed lməz. Əbu Cəh l belə b r gün ona 
qarşı belə b r et raf etmək məcbur yyət ndə qaldı və 
ded  k : “Ey Muhəmməd, b z sən  k ç k yaşdan bər  
yaxından tanıyırıq. İnd yə qədər heç b r mövzuda 
səhv etd y n  və yalan söyləd y n  eş tməm ş k. Dürüst 
və ffətl  b r  olduğun üçün b z sənə Muhəmmədül-
Əm n adını verd k. Ayə deyə oxuduğun şeylər haq-
qında da sən n yalan söyləməd y n  və bu mövzuda 
səm m  olduğunu b l r k. Lak n sənə vəhy gət rd y n  
söyləd y n o mələk ola b lərm , nəd r, o sən  aldadır. 
Əsla ona aldanma, bu şdən mt na et!” Buna qarşılıq 
enən ayədə “Bilirik ki, onların (Quran barəsində) 
dedikləri söz səni çox kədərləndirir. Həqiqətdə 
isə onlar səni yalançı hesab etmirlər (ürəklərində 
sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu yaxşı bilirlər). 
Ancaq o zalımlar (müşriklər) Allahın ayələrini 
inadla inkar edirlər.” (Ənam, 33) buyurulur.

Peyğəmbər m z, doğruluq və dürüstlüyün 
ən gözəl nümunəs  d . O, uşaqlığından et barən 
düzgünlükdən ayrılmamış, heç yalan danışma-
mışdır. Sevg l  Peyğəmbər m z Hz. Muhəmməd 
(s.ə.s), gəncl y ndən et barən güvənl r olaraq ta-
nınmışdır. O, 25 yaşlarında kən Məkkədə yalnız 
“əl-Əm n” deyə anılırdı. 35 yaşında kən, Kəbən n 
təm r  əsnasında Həcərül-əsvəd n yer nə qoyulma-
sında Qureyş qəb ləs  arasında çıxan anlaşılmazlıq-
da məsələn n həll etm ş, ertəs  gün Kəbəyə lk g rən 
şəxsə olmuşdur. Tam o əsnada Hz. Muhəmməd 
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(s.ə.s)- n gəld y n  görüncə “əl-Əm n” gəl r deyərək 
sev nm şd lər. Onun “əl-Əm n” ləqəb ylə anıldığına 
da r qaynaqlarda daha çox nümunə vardır.

Məkkəl lər, özünə q ymətl  əşyalarını təsl m 
edərd lər. Hz. Muhəmməd (s.ə.s) bu əmanətlərə əsla 
xəyanət etməz və sah blər nə lazım gəld y  zaman 
ger  adə edərd . Əmanətlərə ən çət n anında belə 
xəyanət etməm şd r. B l nd y  üzrə Məd nəyə h crət 
edəcəy  gecə müşr klər, öldürmək məqsəd ylə onun 
ev n  əhatəyə almışdılar. Ev n  tərk etmədən əvvəl, 
yanında olan əmanətlər  Hz. Əl yə təsl m etm ş 
ertəs  gün sah blər nə verməs n  stəm şd r. Bura-
da d qqət çək c  b r xüsus vardır. Hz. Muhəmməd 
(s.ə.s) ' n Hz. Əl yə təsl m etd y  bu malların 
müşr klərə a d olduğu b l nməkdəd r. Çünk  o sırada 
Müsəlmanlar Məd nəyə h crət etm şd lər. 
Məkkədə b r neçə müsəlman qal-
mışdı. Peyğəmbər m z n ən 
böyük düşmən  Əbu Cəhl: 
“Muhəmməd! B z sən  yalan-
lamırıq, sən b z m qənaət m zə 
görə doğrusan. B z ancaq 
sən n gət rd y n  yalanla-
yırıq”. Dem ş və bu sözlə 
Peyğəmbər m z  üzmüştü. 
Bunun nət cəs ndə “Onların 
söylədiklərinin səni üzdüyünü 
əlbəttə bilirik. Əslində onlar 
səni yalançı hesab etmirlər, 
lakin o zalımlar, açıq-aydın 
Allahın ayələrini inadla inkar 
edirlər. "ayəs  naz l olmuşdu.

Qureyş n rəl  gələnlər ndən 
Har s b. Am r də belə dem şd r: “Ey 
Muhəmməd, vallah  sən b zə heç yalan 
söyləməd n, lak n b z sənə beyət etsək yer m zdən 
olacağıq, bundan ötər  man etm r k.”

Peyğəmbər olduğu zaman Məkkədə xalqını İs-
lama dəvət üçün yığmışdı. Səfa təpəs nə çıxaraq 
orada toplananların: “Ey Qureyş xalqı! S zə bu 
dağın arxasında b r düşmən ordusunun gəld y n  
söyləsəm mənə nanarsınızmı?” ded . Orada olan-
lar: “Hamımız İnanırıq, çünk  sən ömründə yalan 
söyləməd n” deyə cavab verd lər. Bu b rl y n ç ndə 
Peyğəmbər m z n ən qəddar düşmənlər  də var-
dı. Onlar da Peyğəmbər m z n doğruluğunu et raf 
etm şd lər.

İslamın doğulduğu Məkkədə nsanların təməl 
dolanışıq qaynaqları t carət d . Çünk  Məkkən n 

ətrafı, ək nç l yə əlver şl  olmayan dağlarla əhatəl  
d . Uca Allah, ək n b tməyən bu yerdə yaşayan 
Qureyşl lərə dolanışıq qaynağı olaraq t carət  lütf 
etm şd r. Necə k , Hz. Peyğəmbər (s.a.s.), gəncl k 
llər ndən et barən d gər b r çox Məkkəl  k m  mkan 
tapdığında t carətlə məşğul olmuşdur. O, lk t carət 
səfərlər nə əm lər ylə çıxmışdır. Əm s  Əbu Tal b lə 
b rl kdə on yaşlarındaykən çıxdığı Şam səfər  daha 
çox məşhurdur. Ancaq bu səfər n n xar c ndə on altı 
yaşındaykən əm s  Zübeyr lə Yəmənə getd y  də 
rəvayət ed l r. Allah Rəsulunun (s.a.s.) bu səfərdə 
daha çox əm s nə köməkç  olmaq surət ylə şt rak 
etd y n  söyləmək lazımdır.

Məkkədə ortaqlıqla t carət edən b r çox nsan 
var d . Hz. Peyğəmbər, Hz. Xəd cə adına bəzən 

ödən şlə, bəzən də ortaq olaraq t carət 
məqsəd ylə müxtəl f bazarlara get-

m şd r. Hz. Peyğəmbər n (s.a.s.) 
lk əhəm yyətl  t carət səfər  
Hz. Xəd cə adına Sur ya-
ya etd y  səfərd r. Bu dövrdə 
Məkkəl lər n etd klər  t car  
səfərlər, Yəmən, Həbəş stan, 
İraq və Sur ya k m  uzaq d -
yarlara qədər uzanır; buralara 
aparıb satılan və buralardan 
satın alınaraq gət r lən mal-
lar, yaxşı xey rlə satılırdı. Hz. 
Xəd cə, Şam səfər nə Hz. 
Peyğəmbərlə (s.a.s.) b rl kdə 

köləs  Meysərən  göndərm şd . 
Bu t car  səfər, çox məhsuldar 

və qazanclı oldu. Meysərən n Hz. 
Peyğəmbərdə gördüyü əxlaq  gözəll klər, 

dürüstlüyü və nəzakət  lə əlaqədar zah 
etd klər , Hz. Xəd cən  olduqca təs rlənd rm ş və 

evlənmək üçün gənc Muhəmməd  (s.a.s.) özünə ta-
l b olan Məkkən n zəng n və rəl  gələnlər nə seç m 
etməs nə səbəb olmuşdu.

Nət cə et bar lə, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) özü də 
şəxsən t carətlə məşğul olmuş, borc alıb-verm ş, g -
rov qoymuş və şər kl k etm şd r. O, nsanlar müxtəl f 
t carət münas bətlər  qurarkən peyğəmbər olmuş 
və onları t carətlər ndə sərbəst buraxmışdır. Ancaq 
t carət həyatında fa z ( sələmç l k), yalan, h ylə və 
aldatma k m  haqsız qazanca və əsassız varlanma-
ğa yol açan hər növ ədaləts zl y , haqsızlığı qadağan 
etm şd r.

Peyğəmbərimiz, 

doğruluq və dürüstlüyün 

ən gözəl nümunəsi 
idi. O, uşaqlığından 

etibarən düzgünlükdən 

ayrılmamış, heç yalan 

danışmamışdır. Sevgili 

Peyğəmbərimiz Hz. 

Muhəmməd (s.ə.s), 

gəncliyindən etibarən 

güvənlir olaraq 

tanınmışdır.
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AAdətən gecə saatlarında başlar doğum san-
cıları. Bu, bəlkə də dünyaya göz açacaq 
körpən n sabah doğacaq günəş  görmə 

stəy ndən rəl  gəl r. Ya gecələrə, ya da səhərə yaxın 
başlar doğum sancısı...

O da b r gecən n sabahına doğru dünyaya göz 
açdı. Lak n onun göz açdığı dünya üm d verm rd  
yen  doğulan körpələrə. Hələ qız uşaqlarına...

Bəlkə də o gecə m nlərlə adam vardı sabahı 
gözləyən. Əbu Cəhllərə, Əbu Ləhəblərə borcunu 
verə b lməd y  üçün c yərparasını, b r c k övladını 
borc qarşılığında kölə vermək üçün sabahın açılma-
sını gözləyən atalar vardı sabahı gözləyən...

Və yenə analar vardı o gecə sabahı gözləyən. 
Yeməy b yed rd y , geyməy b geyd rd y , boy-
buxununa baxıb fəxr etd y  b r c k övladından gözü-
nü çəkə b ləməyən, ona sonuncu dəfə sarılan, saba-
hın açılmasını stəməyən analar...

Doğum sancısıyla dünyaya gələn körpələr vardı 
doğular-doğulmaz torpağa ver ləcək. Qız olmanın 
suç sayıldığı b r toplumda sabahı gözləyən, üm dlə 
yen  günə can atan. Var olmağamı, ölüməm  tələsən 
məsum körpələr...

B r Darun-Nədvə vardı sabahı gözləyən. Yen  
qərarlar almaq üçün, k msəs z, köməks z nsanları s-
t smar üçün, d şs zlər  yemək üçün sabahı gözləyən.  

Və b r körpə vardı sabahı gözləyən. M n 
llərd r yol gələn, uğruna canlar fəda ed lən, yolu-

na Peyğəmbərlər n ç çək səpd y  körpə. Bütün n-
sanlığın, bütün ka natın zübdəs . Hər gün doğan 
günəş n aydınlada b lməd y , k fayət qədər s də 
b lməd y  dünyanı nura qərq etmək üçün, st  nəfəs  
lə yet mlər , k msəs zlər  oxşamaq üçün sabahı 

gözləy rd  o da. Hələ o gecə baş verən had sələr 
gələn n k ml y ndən xəbər ver rd . Atası Allahın 
qulu, anası əm n qadın – Abdullah və Əm nə. Alla-
ha qul olmağın və dünyada əm n-amanlığı bərqərar 
etməy n yen  bələdç s .

 Və beş yaşlı b r körpə vardı sabahı gözləyən. 
Anasını Əbvada dəfn ed b sad q car yəs  Ümmü 
Eymənlə Məkkəyə yola düşməy  gözləyən... Bəlkə 

də həyatda dərk etmə yaşına çatdıqdan sonra lk 
acısını yaşayırdı və daha necə ağrı-acılara s nə 
gərəcəkd  yer üzündə ədalət  bərqərar etmək üçün. 
Bəlkə də Əm nən n vəfatı lə başlayırdı müdr kl k 
l basına bürünməs .

Altı yaşlı b r körpə vardı, ata əvəz  olan babası 
Əbdülmüttəl bs z yen  günə başlamağı gözləyən.

B r gənc vardı sabahı gözləyən. Şama gedən 
əm s n n önünü kəs b, dəvəs n n ovsarından yapı-
şıb, “mən  burda k m n üm d nə qoyub ged rsən?” 
deyəcəkd . Sabahlarsa üm d verm rd . Hər açılan 
səhər yen  b r kədər gət r rd . Çünk  üm d onun özü 
d .

Qırx yaşlı b r adam vardı H rada, sabahı 
gözləyən. Bu sabah hər zamankından fərql  gəl rd . 
Bəşər vəsf nə peyğəmbərl k qatılacağından xəbərs z, 
keçən qırx l ərz ndə lah  proqramla o sabaha hazır-
lanan b r adam vardı H rada...

B r adam vardı sabaha qədər yatmayan, Səfa 
təpəs nə çıxıb qövmünə “Ey məkkəl lər, lahınız 
b rd r” sözünü söyləməy  gözləyən. Bəlkə dəfələrlə 
çək-çev r etm şd  necə deyəcəy n . Yaşlı Varaqanın 
“Sən n k m  peyğəmbərl klə göndər lən elə b r  ol-
madı k , qövmü tərəf ndən çıxarılmasın” sözlər  lə 
b r az üm ds z, lak n “And olsun k , Rəbb n sən  yal-
nız qoymaz” deyən Xəd cən n təsəll s  lə sak n və 
rahat.  

B r adam vardı, qanlar ç ndə Ta fdən gəl b 
Məkkə yaxınlığında gecələyən. Yastığı qaya parçala-
rı, yorğanı ulduzlu səma örtüsü... Sabahı gözləy rd , 
h mayədar axtarırdı doğma şəhər nə g rə b lmək 
üçün...

B r adam vardı mavəralardan gələn. Gət rd y  
Merac həd yyəs n  ümmət nə vermək üçün sabahı 
gözləyən...

Sabahı gözləyənlər hər zaman olmuşdur və hər 
zaman olacaqdır. Bu gün b r tərəfdə hər cür şeytan  
f k rlər n çıxış nöqtəs  olmaqdan Darun-Nədvə halı-
na gəlm ş başlar var sabahı gözləyən, d gər tərəfdə 
üm d dolu qəlblər m z var. Onunla aydınlanmağa, 
onu dərk etməyə həsrət könüllər... 

O Gecя 
      Sÿndèn Gÿlÿn 

Nurlan Məmmədzadə
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Möm n qul Allahın d -
n n n, yən  nsanlar 
üçün qoymuş oldu-

ğu lah  qanunun təms lç s d r. Bu 
səbəblə də b r müsəlman öhdəs nə 
götürdüyü belə məsul yyətl  
b r vəz fən  lay q ncə təms l 
etməl d r. Hər müsəlman yaşa-
dığı cəm yyətdə ən savadlı, ya 
da ən zəng n b r  olmaya b lər, 
amma yüksək  əxlaq sah b  olmağa 
məcburdur. B r al m ağzından çıxar-
dığı hansısa p s b r sözə görə hörmətdən 
düşə b lər, ya da varlı b r nsan üns yyət ndək  
kobudluğu səbəb  lə  hörmət n  t rə b lər. Onların 
nə elm ,  nə də var-dövlət  hörmətlər n  ger  qaytara 
b lməz. Ancaq yüksək əxlaq sah b  olan b r  təhs l , 
ya da var-dövlət  olmasa da, o  cəm yyətdə çox böyük 
hörmət sah b  ola b lər. Bu əxlaq üzrə olduğu müdətcə 
də heç nə onu öz əxlaqı lə qazandığı hörmətdən sala 
b lməz. 

Yuxarıdakı paraqrafdan elm n, ümum yyətlə, 
madd yyatın önəms zl y  f kr  oyanmasın. Bu b r 
həq qətd r k , nsanları özünə valeh edən əsas am l 
gözəl əxlaqdır. Ancaq bu belə olmuş olsa da, bu-
nun yanında elm sah b , hətta mal sah b  olmaq da 
b r müsəlmanın bu dünyadakı məqsədlər ndən b r  
olmalıdır. Bu mənada Allah-Təala Quran -Kər m n 
b r çox ayəs ndə elm öyrənməyə təşv q etm şd r. 
Həmç n n nfaq etməy  də b r çox ayəs ndə buyur-
muşdur. F k rləşəndə k , nfaq etmək üçün mkan sa-
h b  olmaq lazımdır, o zaman Allah dolayı yolla hər 
b r müsəlmana dünyada öz mə şət n  qazanmaqla ya-
naşı, eht yac sah blər nə əl tutmaq üçün daha artığını 
əldə etməy  də buyurmaqdadır. Belə olan təqd rdə, 
əlbəttə, möm nlər dünyada heç k mə möhtac olma-
maq üçün halal yollardan ruz s n  təm n etməl d r. Hz. 
Peyğəmbər möm n n xüsus yyət ndən danışarkən bu-
yurmuşdur k , möm n o kəsd r k , heç ölməyəcəkm ş 
k m  bu dünya üçün, sabah öləcəkm ş k m  ax rət  
üçün çalışsın.

Həmç n n b r müsəlman çalışmalıdır k , təhs ll  
olsun. Çünk  cəm yyətdə yüksək mövqe sah b  ol-
maq üçün təhs l çox önəml  yer tutur.  Bütün bunla-
ra baxmayaraq, bəzən nsanın doğulduğu yer, şəra t 

onun çox yaxşı təhs l almasına, 
ya da başqalarına yardım edəcək 
dərəcədə - baxmayaraq k , Hz. 
Peyğəmbər yarım xurma lə də 
olsa, sədəqə ver buyurmuşdur - 
mal sah b  olmasına mkan ver-
m r. Bütün bunlar, bəlkə də, onun 
əl ndə olmayan səbəblərd r. Elə 
buna görəd r k , Allah-Təalanın 
b r möm n n qarşısına qoyduğu 

əsas xüsus yyət onun gözəl əxlaq 
sah b  olmasıdır.  

B z b l r k k , Məkkə şəhər dövlət n n 
darə şlər ndə Hz. Peyğəmbər n b r vəz fəs  yox 

d .  Bəs Məkkən n stər xar c , stər dax l , stərsə də 
qt sad  şər ndən məsul olmamasına baxmayaraq, 

Məkkədə Hz. Peyğəmbər  üstün qılan am l nə d ? Ya 
da o zamanın dövlət adamları belə Kəbən n təm r  za-
manı həcərül-əsvəd barəs ndə xt lafa düşdüklər ndə 
Hz. Peyğəmbər n hak ml y n  qəbul etmələr nə səbəb 
təşk l edən özəll k nə d ? Oxuyub-yaza b lməyən, 
dünyəv  b r mövqe sah b  olmayan b r şəxsə bu hörmət 
haradan yaranırdı? Bunun səbəb  Haş m oğullarından 
olması d m ? Əlbəttə k , xeyr. Çünk  belə olsaydı, 20-
25 yaşlarında olan b r cavan yox, onun əm lər  daha 
çox hörmətə lay q olardı. Bütün bunları araşdıranda 
Hz. Peyğəmbər  məkkəl lər ç ndə hörmətəlay q hala 
gət rən əsas səbəb n onun gözəl əxlaqı olduğunu gö-
rürük.

Hər b r möm n n də Quran -Kər mdə buyuruldu-
ğu üzrə ağırbaşlı, təvazökar, yer yəndə təkəbbürlə 
yox, vüqarla yer yən,  ona p s söz dey ləndə sadəcə 
“salam” deyərək yanından ötüb keçən, lağlağı-
dan, qeybətdən, ded -qodudan, z nadan uzaq duran, 
əmanətlərə və əhdlər nə sah b çıxan, yalana şah dl k 
etməyən b r Peyğəmbər n əxlaqı lə əxlaqlanması la-
zımdır. Yuxarıda sadalanan əxlaq  dəyərlərdən başqa, 
əsl ndə, Allah-Təalanın bütün əmr və qadağalarına 
r ayət etməy n özünü b r bütün olaraq əxlaq nor-
maları ç ndə qeyd etmək olar. Necə k , b r şag rd n 
müəll m n n sözünü yerə salması b r tərb yəs zl k 
əlamət d r, b r möm n n Allahın əmr və qadağalarına 
r ayət etməməs  də əxlaqı lə uzlaşan hərəkət dey l.

Ramiz Məmmədov

M Ю M И N  Я X L A Q ЫM Ю M И N  Я X L A Q Ы
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ЯXLAQ VЯ DИNЯXLAQ VЯ DИN
Əxlaq sözü yaratmaq və yaradılış 

mənasını verən “xaləqa” kökündən 
törəm şd r. Bu kökdən xalq və xu-

luq şəkl ndə, eyn  xüsus yyətə mal k k  gövdə 
ayrılır. Hərf fərq  olmayan, yalnız hərəkə fərq  
olan bu k  söz nsanın k  fərql  st qamət n  
fadə ed r.

 “Xalq” nsanın gözlə görünən, əllə tutulan 
madd  varlığının yaradılışını, “xuluq” sə onun 
xas yyət, xarakter, təb ət, səc yyə, adət və dav-
ranış k m  mənəv  yaradılışını zah ed r. Məhz 
bu k nc  mənanın cəm  “əxlaq” kəlməs  lə 
fadə ed l r.

Əxlaq mövzusu üzər ndə bütün d nlər 
əhəm yyətlə dayanmışdır. Amma əxlaq möv-
zusunda ən böyük q ymət  və əhəm yyət  İslam 
d n  verm şd r. İslamın gözəll klər ndən b r  də 
gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməs , p s 
əxlaq və xüsus yyətlərdən çək nd rməs d r. Bu 
d n kam l b r d n olduğuna görə şər ət və ağıl 
baxımından bəyən lən hər şey  özündə cəm et-
m şd r.

D n və əxlaq tar x boyu çox yaxın əlaqə 
çər s ndə olmuşdur. İslamın əsas məqsəd  də 

əxlaqlı b r nəs l və cəm yyət yet şd rməkd r. 
Beləl klə, nsanları əxlaqla dolu b r həyat 

yaşamağa təşv q edərək onların mənəv  
z rvələrə qalxmasını təm n ed r. Yer üzər nə 
göndər lən peyğəmbərlər göndər ld klər  
yerlərdə əxlaqsızlığı aradan qaldırmaq və bu 
əxlaqsızlığa düçar olmuş nsanları bu bəladan 
qurtarmaq üçün göndər lm şd lər. D n  b zə 
ax rət həyatından xəbər ver r; ax rət həyatı 
üçün yaşayan nsanların qəlb nə, davranışla-
rına və həyat tərz nə b r əxlaq pəncərəs  açır. 
Əxlaq sə nsanlar arasında mədən  əlaqələr n 
nk şafında böyük rol oynayır və nsanları 

b r-b r nə qarşı mərhəmətl , şəfqətl  olmağa 
səsləy r.

Göründüyü k m  həm k tabımız Quran -
Kər m, həm də Rəsulullah (s.ə.s) əxlaqa çox 
əhəm yyət verm şd r. Əgər nsanın əxlaqı 
gözəl olmazsa, onun badət ndən ona b r fayda 
olmaz. B r məsələn  heç zaman unutmayaq k , 
gözəl əxlaq nancın və badət n nsanın davra-
nışlarına təs r  üzər ndə qurulur.

Əxlaq f tr  və slam  olmaqla k  h ssəyə bö-
lünür: F tr  əxlaq nsanın yaradılışından gələn 
əxlaqdır. F tr  əxlaqa pr m t v şeylər dax l-
d r. Məsələn, gey m, b r az da olsa böyüklərə 
hörmət etmək və s. Əgər f tr  əxlaqı olan nsan 
slam  əxlaqla örtünməzsə, artıq onda olan f tr  

Şahalı Cəlilov

Yer üzər nə göndər lən peyğəmbərlər 
göndər ld klər  yerlərdə əxlaqsızlığı aradan 
qaldırmaq və bu əxlaqsızlığa düçar olmuş 
nsanları bu bəladan qurtarmaq üçün 

göndər lm şd lər. D n  b zə ax rət həyatından 
xəbər ver r; ax rət həyatı üçün yaşayan 
nsanların qəlb nə, davranışlarına və həyat 

tərz nə b r əxlaq pəncərəs  açır.

20 ugurjurnali@mail.ruUĞUR mart-aprel 2017



əxlaq tükənər. Bu b r növ yerə basdırılan ağac 
f danına bənzəy r k , o, öz canındakı suyun 
hesabına yarpaq açar, hətta ç çəkləyə də b lər. 
Lak n bu müddət ərz ndə torpaqla üns yyət 
qura b lməzsə, yən  torpaqdan özünə lazım 
olan maddələr  ala b lməzsə, öz canındakı su 
qurtardıqdan  sonra qurumalı olar. İnsan da 
gələcəy ndən əm n olmaq üçün hədd -büluğ 
yaşına yetd kdən  sonra öz davranışlarını 
badətlə və İslam əxlaqı lə gözəlləşd rməl d r

Əxlaq cəm yyət n formalaşmasına da çox 
böyük təs r göstər r. Belə k , m llət adı ver lən 
böyük camaat a lələr n b r yerə yığılmasından 
meydana gəl r. A lələr də fərdlərdən meyda-
na gəl r. O halda b r m llət n güclü olması, 
xoşbəxtl k ç ndə yaşaması a lələr n sağlam b r 
təmələ sah b olmasına bağlıdır. A lən n sağ-
lam və rahat olması sə a lə üzvlər n n 
əxlaq  vəz fələr  yer nə yet rmələr  
lə mümkündür. Bu səbəblə, 

hər şeydən əvvəl cəm yyət  
meydana gət rən fərdlər n 
təm z əxlaqlı olması böyük 
əhəm yyət daşımaqdadır. Çü-
rük taxtalardan möhkəm b r 
gəm  düzəld lə b lməyəcəy  
k m , yaxşı əxlaq sah b  ol-
mayan, məsul yyət h ss  daşı-
mayan fərdlərdən də güclü və 
möhkəm cəm yyət meydana 
gələ b lməz.

İslama görə əxlaq manla 

əlaqədardır və qaynağını d ndən – Quran -
Kər m və sev ml  peyğəmbər m zdən alır. 
Şər ət n əmr etd y  k m  yaşamaq əxlaqlı və 
gözəl b r həyat yaşamaq hesab olunur. İs-
lam əxlaqı beynəlxalq pr ns plər  lə nsan və 
cəm yyət n xoşbəxt olmasını hədəf götürür. İs-
lam nanc əsasları lə bərabər tutarlı b r həyat 
təqd m etd y  üçün man, əxlaq və badət arala-
rında ayrılmaz b r bağla b r-b r nə bağlanmış-
dır.

Allah (c.c) Quran -Kər mdə 
Peyğəmbər m zə: “Şübhəs z, sən böyük b r 
əxlaq üzər ndəsən”(əl-Qələm surəs ) buyu-
rur. Rəsulullah (s.ə.s) İslam d n n  nsanlı-
ğa təbl ğ edərkən seçk n nsanlığı və gözəl 
əxlaqı lə nsanlığa örnək b r şəxs yyət olmuş-

dur. Xanımı Hz.A şə Rəsulullahın gözəl 
əxlaqı haqda belə dem şd r: “Ç r-

k n söz söyləməzd , həya ,tərb yə 
və nəzakətə z dd b r hal və 

hərəkətə yol verməzd . P sl yə 
p sl klə qarşılıq  verməzd .  
Əfv edər, bağışlayardı...”

B r həd s -şər fdə belə 
buyurulur: “Tərəz yə qoyu-
lan əməllər arasında gözəl 
əxlaqdan ağır gələcək b r şey 
yoxdur”. İnsan gözəl əxlaq 
sayəs ndə naf lə oruc tutub, 
naf lə namaz qılan nsanlar 
dərəcəs nə yüksələr.
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HAQQ DOSTLARЫNDAN HИKMЯTLЯR 

Hÿzrÿt  Mþvlana q .s  -1-

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

Mövlana həzrətləri buyurur:

“Əksər insan bədəninin ölümündən qorxar. 
Ən qorxulu olansa qəlblərin ölümüdür”.
İnsan ən çox zəlzələ, sunami, yanğın kimi 

ölüm-itim hadisələrinin çox yaşandığı maddi 
fəlakətlərdən qorxar. Lakin əsl qorxulu olan qəlbi 
həyata zəhər saçan günahlardır. İnsan işlədiyi 
günahlara görə qəbirdə və axirətdə qarşısına 
çıxacaq dəhşətli mənzərələrdən qorxmalıdır.

Hər günah qəlbə düşən qara bir ləkədir. 
Qəlb günah kirləri ilə tamamən qaralıb mənəvi 
varlığını itirdikdə, xeyirlə şəri, haqla batili, doğru 

ilə yanlışı ayırd etmə həssasiyyətini də itirir. 
Ona görə də ən ağır günahları belə sanki xoş bir 
musiqiyə qulaq asırmış kimi, vicdanında cüzi bir 
narahatlıq keçirmədən işləyə bilir. Günahlardan 
çəkinmək həssaslığını itirən həmin qəlb artıq 
qəbir çuxurundakı bir cənazədən fərqlənmir.

Ən acınacaqlı qəfl ətsə insanın mənən ölü 
qəlbə sahib olmasına baxmayaraq bundan 
bixəbər yaşamasıdır.

Vəhb bin Münəbbih (r.a) deyir:
“İnsanlar necə də qəribədirlər. Bədəni ölənə 

ağlayırlar, amma qəlbi ölənlərə ağlamırlar. 
Halbuki əsl fəlakət qəlbin ölməsidir”.

Çünki ölü bir könül kompası olmayan, okeanın 
ortasında sükanı qırılmış gəmiyə bənzəyir. Hansı 
dalğada məhv olacağı məchuldur. Bu səbəblə 
də yanlış istiqamətə və yola düşməkdən yaxa 
qurtara bilməz.

Ömər bin Əbdüləziz (r.a)-in bu sözləri bəhs 
etdiyimiz həqiqəti necə də gözəl ifadə edir:

“Haramlar bir od parçasıdır. Ona ancaq 
(qəlbi) ölülər əl uzadar. Əgər əl uzadanlar diri 
olsaydılar, onun acısını mütləq hiss edərdilər”.

Abdullah bin Məsud (r.a) da diri və ölü qəlb 
arasındakı fərqi belə izah etmişdir:

“Mömin günahını altında oturduğu və sanki 
hər an üstünə düşmə təhlükəsi olan bir dağ kimi 
(böyük və ağır) görər. Görəsən, bu nəhəng dağ 
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üstümə düşərmi, - deyə təlaş edər. 
Facir (günahkar) isə günahını 
burnu üzərindən keçən bir 
milçək kimi (əhəmiyyətsiz) 
görər”. (Buxari, Dəavat, 4; 
Müslim, Tövbə, 3)

Qafi l qəlblər dünyadakı 
itkilərinə görə kədərlənərək 
bir daha belə bir zərərlə 
qarşılaşmamaq üçün 
minlərlə çarə axtararlar. 
Lakin əbədi həyatlarını 
təhlükəyə atan mənəvi 
itkilərə əhəmiyyət verməzlər.

Məsələn, bir xəstəliyə 
yoluxduqda müalicə üçün 
həkimə gedib dava-dərman 
kimi tədbirlərə əl atdıqları halda, 
təəssüf ki, mənəviyyata zəhər səpən 
təhlükələr qarşısında eyni həssaslığı 
göstərmirlər. Qəfl ət sərxoşluğu içində ruhlarının 
məhv olmasına laqeyd qalırlar. Bu hal onların 
bütün davranışlarında özünü büruzə verir.

Məsələn, övladının fərqli diplom alması və 
dünyəvi cəhətdən parlaq gələcəyi olması üçün 
göstərdikləri təlaş və səylərin azacıq miqdarını 
belə onların axirət diplomu alması və əbədi 
səadəti üçün göstərmirlər. Halbuki bu fani 
dünyadakı ən qiymətli təhsil “Haqqa qulluq”, 
“mərifətullah” təhsilidir.

Haqq dostlarından Sami Əfəndinin yanına 
ziyarətə gələn bir nəfər həm onun duasını almaq, 
həm də qardaşı oğlunu tanış etmək istəyir. 
Hüzuruna girib əlini öpərkən bir növ öyünərək:

- Əfəndim, bu gənclər Amerikada oxuyub 
mühəndis oldular. Duanızı istəyirik, - deyə 
təqdim edir.

Sami Əfəndi isə mənalı-mənalı təbəssüm 
edərək onlara belə buyurur:

- “Bu fəqir də Darul-Fünun məzunudur. Lakin 
əsl təhsil mərifətullah təhsilidir!”.1

Fadl bin Abbas (r.a) belə deyir:
“Düzü, bu insanlara heyrət edirəm. Uşağım 

öləndə minlərlə adam gəlib başsağlığı verir, 
amma bir vaxt camaatla qılınan namazı 
qaçırdığım üçün heç kim gəlib mənə başsağlığı 
vermir, kədərləndiyini söyləmir.

And içərək deyirəm, bir vaxt camaatla 
namazda iştirak etməməyim mənim üçün 

yetişmiş, alim və əməlisaleh bir 
uşağımın ölümündən daha böyük 

müsibətdir”.
Əbul-Həsən Haraqani 

həzrətləri də insan oğlunun 
mənəvi itkilər qarşısındakı 
ümumi qəfl ətinə diqqət 
çəkərək belə xəbərdarlıq 
edir:

“Təndirdən üstünə bir 
qığılcım sıçrasa, tez onu 
söndürməyə çalışırsan. 
Bəs dinini yandıracaq 
olan bir alovun, məsələn, 
təkəbbür, həsəd və riya 
kimi pis sifətlərin qəlbində 

yer etməsinə necə izin 
verirsən?!”2
Xülasə, Haqq dostlarının 

nəzərində əsl narahatlıq doğuracaq xüsus 
insanın əbədi həyatını təhlükəyə atan mənəvi 

zərərlərdir.
Mövlana həzrətləri buyurur:
“Bədənin ölümü sirr əhlinə bir ərməğandır, 

xalis qızıla qayçı nə zərər verə bilər?!”.
Saleh bəndə üçün ölüm bir vüslət, “Ən 

Ali Dost”a qovuşmaq vəsiləsidir. Mövlana 
həzrətlərinin ifadəsi ilə “şəbi-arus”dur, yəni “toy 
gecəsi”dir. Bir sözlə, Haqq aşiqləri üçün ölüm 
dünya qürbətindən vətənə qayıdış sevincidir.

Həzrət Mövlana Allah və Rəsulunun sadiq 
aşiqi olan Həzrət Bilal (r.a)-ın vəfatını bu 
həqiqətin misalı olaraq Məsnəvisində geniş 
təsvir edir. Xanımı ağlayıb ax-vay edərkən Bilal 
(r.a) sevdiklərinə qovuşmağın həsrət və intizarı 
ilə, can əmanətini sevinc içində sahibinə təslim 
edir.

Allah və Rəsulunun sadiq aşiqi olan Əbu 
Bəkr (r.a)-ın son dəmlərindəki vüslət həyəcanını 
Həzrət Aişə (r.anha) belə nəql edir:

“Ölüm döşəyində yatdığı əsnada atam Əbu 
Bəkrin yanına girdim. Məndən soruşdu:

- Nəbi (s.ə.s) hansı gün vəfat etmişdi?
- Bazar ertəsi, - dedim.
- Bu gün hansı gündür? - deyə soruşdu. Mən 

də:
- Bazar ertəsi, - cavabını verdim.
- Mənim də vəfatımın bu an ilə gecə arasında 

olacağını ümid edirəm! - dedi.

Saleh bəndə üçün 
ölüm bir vüslət, “Ən 
Ali Dost”a qovuşmaq 
vəsiləsidir. Mövlana 
həzrətlərinin ifadəsi 
ilə “şəbi-arus”dur, 

yəni “toy gecəsi”dir. 
Bir sözlə, Haqq 

aşiqləri üçün ölüm 
dünya qürbətindən 

vətənə qayıdış 
sevincidir.
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Sonra əlavə etdi:
- Əgər bu gecə ölsəm, məni sabaha 

saxlamayın. Çünki gün və gecələrin mənə ən 
sevimlisi Rəsulullah (s.ə.s)-ə ən yaxın olanıdır! 
- dedi”. (Əhməd, I, 8)

Ona hazırlaşmaqdan qafi l qalanlara soyuq 
ürpərişlər gətirən ölüm sarsılmaz iman, ixlaslı 
qulluq həyatı və ilahi eşq ilə yoğrulan könüllər 
üçün gözəlləşərək sanki sevdiklərinin vüsal 
həyəcanına çevrilir.

Bu isə quru məhəbbət iddiası ilə mümkün 
deyil. Həqiqi mənada sevən biri sevdiyinə 
qovuşmaqdan həzz alar. Saxta sevgi davası 
güdənlər isə Allah-Təalaya vüslətdən fərsəx-
fərsəx uzaqlaşarlar.

Qurani-Kərimdə İsrail oğullarının bu halı belə 
bildirilir:

“(Ya Peyğəmbər!) De: “Ey yəhudilər! Əgər 
bütün insanlardan fərqli olaraq, özünüzün 
Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə, 
(və bunu) doğru deyirsinizsə, onda (Allahdan) 
ölüm diləyin!  Halbuki onlar (dünyada) öz əlləri 
ilə etdikləri əməllərə (qazandıqları günahlara) 
görə heç vaxt (ölümü) diləməzlər. Allah 
zalımları (kafi rləri) çox gözəl tanıyandır!” (əl-
Cümə, 6-7)

Bu nöqteyi-nəzərdən saleh möminlərin deyil, 
qəfl ət və batil içində ömür sürüb axirətini məhv 
edənlərin ölümünə hüznlənmək lazımdır. Qəlbi 
iman nuru ilə dolu olan insana hətta ölümün də 
heç bir zərəri yoxdur. Onsuz da hər kəs vədəsi 
tamamlananda öləcək. Lakin qəlbi ölü olan kəs 
zahirən bir müddət həyat sürmüş olsa da, əslində 
canlı cənazə hökmündədir. Bu hadisə sözünü 
etdiyimiz həqiqəti necə də gözəl izah edir:

Allah dostlarından Nəcməddini-Kübra 
həzrətləri tələbələri ilə birlikdə əməlisaleh 
bir adamın cənazəsində iştirak edirlər. Ölüyə 
təlqin oxunarkən Nəcməddini-kübra həzrətləri 
təbəssüm edir. Belə bir anda ustadlarının 
təbəssüm etməsini yadırğayan tələbələr bunun 
hikmətini soruşurlar. Həzrət əvvəlcə izah etmək 
istəməsə də, isrardan sonra belə deyir:

“Təlqin verən imamın qəlbi qafi l, məzara 
girən ölünün qəlbi isə diridir. Qafi l birinin qəlbən 
diri olana təlqin verəsinə təəccüb etdim”.

Xülasə, nəfsini təzkiyə, qəlbini də təsfi yə 
etmiş saleh bir möminin ölümü əbədi səadətə 
göz açmadır. Mənəvi tərbiyədən məhrum qalan 

qafi llərin cismən diri olması qəlblərinə heç bir 
dəyər qazandırmaz. Axirətdə isə insana yalnız 
qəlbi-səlimin faydası toxunacaq.

Ona görə də İmam Qəzali həzrətləri belə 
buyurmuşdur:

“Şəxsiyyətini kamilləşdir, fəzilətlərini 
inkişaf etdir. Çünki sən cisminlə deyil, ruhunla 
insansan”.

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Gülün dostu tikandır”.

Gül tikanı özünə dost bilib onunla xoş rəftar 
etdiyi üçün kamillik və gözəllik qazanır. Yəni 
tikanlara qatlanaraq gözəl surət və xoş rayihəyə 
sahib olur.

İnsan da zəhmət və çilələrə səbir edib dözərək 
təzkiyə olur, mənən səviyyə qazanır. Bu səbəblə 
Allah-Təalanın ən çox sevdiyi qullar həyatda ən 
ağır çilələrlə yoğrularaq kamilləşən kəslərdir.

Əsad Ərbili həzrətləri nə gözəl buyurur:
“Eşq gülüstanının yolunda tikandan qorxmaq 

Gül tikanı özünə dost bilib onunla xoş 
rəftar etdiyi üçün kamillik və gözəllik 
qazanır. Yəni tikanlara qatlanaraq 
gözəl surət və xoş rayihəyə sahib olur.
İnsan da zəhmət və çilələrə səbir edib 
dözərək təzkiyə olur, mənən səviyyə 
qazanır. Bu səbəblə Allah-Təalanın 
ən çox sevdiyi qullar həyatda ən 
ağır çilələrlə yoğrularaq kamilləşən 
kəslərdir.
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əbəsdir. 
Mən hər tikanın üstündən yüzlərlə qönçə 
dərərəm.

Dərvişlik bostanında iztirabdan zövq alaram. 
Yastığım tikandan olarsa, yuxumda Gülü 
görərəm”.

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Axmaq adam hər kəsin ölümünü eşidər, 

amma öz ölümünü heç yada salmaz...”
Nəfsin mayasında faniliyə üsyan var. 

Bu səbəblə nəfsinin əsiri olan bir insan da 
ölümsüzlüyü arzulayar və dünyada əbədi qalmaq 
istəyər. Ölümü təfəkkür etməkdən xoşu gəlməz. 
Axirəti yada salan hər şeydən narahat olar. Bu 
hərəkəti ilə, bir növ, ölümdən və axirətdən 
qaçmaq istəyər. Sanki ondan qaçaraq axirətsiz 
dünya həyatı yaşaya biləcəyini zənn edər.

Bu qəfl ət çaşqınlarının nəzərində sanki ölüm 
hər zaman başqalarının başına gələn qədərdir. 
Ömrü boyu saysız-hesabsız cənazə mənzərələrinə 
şahid olsa da, əsla özünü onların yerinə qoymaz. 
Tabuta və ya qəbrə girmək növbəsinin bir gün 
özünə gələcəyini heç fi kirləşmək istəməz. Ölüm 
qarşısında daima saxta qurtuluş hissi keçirər. 
Yəni ölümün hikmət və ibrət dərslərini oxuya 
bilməz. Bu isə qəlbin qafi l və ya ölü olduğunun 
əlamətidir.

Cahiliyyə dövründə müşriklər Rəsulullah 
(s.ə.s) -ə əgər axirət xəbəri verməkdən vaz keçər, 
haramları ləğv edər və bütlərə toxunmazsa, 
Onu qəbul edəcəklərini və tabe olacaqlarını 
demişdilər. Bu gün də axirət xəbərindən 
narahat olan, ölümü yada salmayan, ibadətsiz, 

məsuliyyətsiz və nizam-intizamsız həyat 
arzulayanların halı eynilə cahiliyyə dövrünü 
xatırladır.

Məsələn, dini həyatdan uzaq təbəqənin də 
yaşadığı bir məhəllədə məscid inşa edildiyi 
zaman həmin məscidə yaxın binalar rəğbət 
görmədiyi üçün oradakı mənzil qiymətləri 
aşağı düşür. Çünki məsciddəki müsəlla daşı və 
qılınan cənazə namazları axirət qayğısından 
uzaq, məsuliyyətsiz həyat sürənlərə ölümü 
xatırladaraq kefl ərinə soğan doğrayır.

Zincirliquyu Məzarlığının qapısına:
“Hər canlı ölümü dadacaq…” (əl-

Ənkəbut, 57) ayəsi yazılanda xeyli sakin 
“bu cümlə bizə bədbinlik gətirir, buradan 
götürün”, - deyə şikayət etmişdi.

Bu gün imansızlıqdan bəslənən materialist, 
kapitalist, liberal sistemlərin bütün reklam, 
moda və mediaları da insana sanki axirətsiz bir 
dünyada istədiyi kimi yaşamağı təlqin edir. Bu 
bataqlığa düşməksə hər an dünyadan uzaqlaşıb 
axirətə bir az da yaxınlaşmaqda olan insan oğlu 
üçün ən böyük ziyan səbəbidir. Çünki axirətin 
olmadığını söyləməklə ondan qurtulacağını 
zənn etmək yalnız axmaqların işidir. Hələ 
indiyə qədər ölümdən, axirətdən və Allahdan 
qaçanların qurtulduğuna dair hər hansı bir xəbər 
eşidilməmişdir. Əksinə, Allah-Təala insanın 
qiyamət günündəki dəhşət və çaşqınlığını belə 
xəbər verir:

 “Məhz o gün insan: “Qaçıb can qurtarmağa 
yer haradadır?” – deyəcəkdir”. (əl-Qiyamə, 10)

İnsanın qaçaraq qurtuluşa çıxacağı yeganə 
sığınacaq da digər ayeyi-kərimədə belə bəyan 
edilir:

Cahiliyyə dövründə müşriklər 
Rəsulullah (s.ə.s) -ə əgər axirət xəbəri 
verməkdən vaz keçər, haramları ləğv 
edər və bütlərə toxunmazsa, Onu 
qəbul edəcəklərini və tabe olacaqlarını 
demişdilər. Bu gün də axirət xəbərindən 
narahat olan, ölümü yada salmayan, 
ibadətsiz, məsuliyyətsiz və nizam-
intizamsız həyat arzulayanların halı 
eynilə cahiliyyə dövrünü xatırladır.
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 “Allaha tərəf qaçın! (Allahın 
qəzəbindən qaçıb Onun mərhəmətinə 
sığının, küfrü atıb imana gəlin!)...” 
(əz-Zariyat, 50)

 Mövlana həzrətləri 
buyurur:

“Haqqı tanıyan iki 
gözə sahib olsan, hər 
iki dünyanı Dostla dolu 
görərsən.

D o s t u m u z l a 
birlikdə oturmuşuq, 
amma yenə də Dosta: 
“Ey Dost, Dost 
haradadır?” – deyə sual 
edirik. Dostun diyarında 
(yəni Allah-Təalanın 
mülkündə) olduğumuz halda 
ağlımızı itirdiyimiz üçün “Dost 
haradadır, Dost haradadır?” – deyib 
dururuq”.

Qəfl ət pərdəsini bir kənara atan könüllər 
üçün hər şey Allah-Təaladan xəbər verir. Haqqı 
tanıyan arif insanların nəzərində hər varlıq ilahi 
qüdrətin bir təcəllisidir. Kainatda elə bir zərrə 
yoxdur ki, insana Rəbbini tanıtmasın.

Bütün kainatda dəqiq bir ahənglə işləyən ilahi 
nizam Allah-Təalanın qüdrətinin açıq bir nişanəsi 
olduğunu, kainatın yaradılmasının təsadüfl ə 
izah edilə bilməyəcəyini, heç nəyin 
boş və əbəs yerə yaradılmadığını 
görən gözlər üçün açıq-aydın 
sərgiləməkdə, eşidən qulaqlara 
hal dili ilə hayqırmaqdadır.

Bəşər idrak və zövqünün 
fövqündə, bir gəlin otağı 
kimi bəzədilmiş bu kainat 
– bitkiləri, heyvanları, 
insanları, cəmadatı ilə - 
ən kiçik hüceyrələrinə, 
zərrələrinə, hətta atomun 
tərkibindəki elektron və 
proton kimi sirli ünsürlərinə 
qədər ilahi qüdrət və 
əzəmət təcəllilərinin vitrini 
mövqeyindədir.

Nəticə etibarı ilə həqiqi ağıl 
sahibi olan arifl ərin nəzərində 
Allah-Təalanın varlığını və 

birliyini inkar etmək imkansızdır. Ona 
görə də:

“Allah-Təala (hər zaman və 
məkandakı təcəlliləri ilə) o 

qədər zahirdir ki, zühurunun 
şiddətindən qaibdir”, - 

deyiblər.
Yəni mərifət əhlinə 

görə bizim bəşəri 
taqətimiz Allah-
Təalanın zühurunun 
şiddətini idrak edəcək 
səviyyədə olmadığı 
üçün Haqq-Təala 

qaibdir.
Məsələn, bir otaqda 

beş min voltluq bir işıq 
yansa, insan gözünün 

qabiliyyət və istedadı bu işıq 
şüaları altında heç nəyi görmək 

gücünə malik deyil.
Elə isə mahiyyətcə milyonlarla voltluq işıqdan 

da üstün bir nura sahib olan Haqq-Təala, əlbəttə 
ki, bəşər idrakı nöqteyi-nəzərindən qaibdir.

Gündüz işığında bir bahar mənzərəsi seyr 
edən insan baharın yaşıllığını və al-əlvan rəng 
çalarlarını görər, amma onları görməsinə səbəb 
olan işığı fərq etməz. Halbuki gördüyü bütün 

rəngləri işıq sayəsində görmüşdür. O halda işıq 
əslində aşkar olmasının şiddəti səbəbi ilə 

insan idrakından gizli qalmış sayılır.
Başqa bir misalla izah etməli 
olsaq, hava ilə yaşayır, bizi 
tamamilə əhatə etdiyi halda 
onu görmürük. Sadəcə 
nəfəs alaraq hiss edə bilirik. 
Bunun üçün də onu görə 
bilmədiyimiz halda inkar 
etmək bir yana: “hava 
olmasa yaşaya bilmərik, 
bütün canlıların həyatı 
havaya bağlıdır”, - deyirik.

Elə isə “mutəal”, yəni 
xəyal və idrakın fövqündəki 
varlıq Allah-Təala həm ən 
gizli, həm də ən aşkardır. 
Daha doğrusu Zat olaraq 

gizli, təcəlli olaraq aşkardır.
Haqq-Təalanın biz 

Gündüz 
işığında bir bahar 

mənzərəsi seyr edən insan 
baharın yaşıllığını və al-əlvan 

rəng çalarlarını görər, amma onları 
görməsinə səbəb olan işığı fərq etməz. 
Halbuki gördüyü bütün rəngləri işıq 
sayəsində görmüşdür. O halda işıq 
əslində aşkar olmasının şiddəti səbəbi 
ilə insan idrakından gizli qalmış 

sayılır.
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bəndələrinin önünə qeyb pərdəsi çəkməsi 
imtahan hikmətinə görədir. Qeyb 
pərdəsi olmasa, iman etmək seçim 
olmazdı, məcburiyyət halına 
gələrdi. Beləliklə də, iman 
gətirməyin insana heç 
bir faydası olmazdı. 
Necə ki, bu pərdənin 
qalxacağı axirətdə heç 
kim Allahı inkar edə 
bilməyəcək, lakin bu 
qəbulun artıq heç bir 
qiyməti qalmayacaq.

Qurani-Kərimdə 
möminlər haqqında da 
belə buyurulur:

“Onlar qeybə iman 
edərlər...” (əl-Bəqərə, 3)

Bu həqiqətləri layiqincə idrak 
edən arif qullar üçün bu kainatdakı hər varlıq 
Allah-Təalanın sonsuz qüdrət və əzəmətinin bir 
təcəllisidir.

Bunun müqabilində qəlb gözlərinə qəfl ət 
pərdəsi enənlər isə bütün ilahi qüdrət, əzəmət, 
hikmət və ibrət təzahürlərini adi bir təbiət 
hadisəsi və ya təsadüfi  hadisələr kimi görürlər. 
Şairin dediyi kimi:

“Ol mahilər ki, dərya içrədir, dəryanı 
bilməzlər…”

Yəni kimin mülkündə 
olduqlarından xəbərsiz halda 
özlərini heç bir məsuliyyəti 
olmayan, başıboş və “azad” 
varlıq zənn edərlər.

Nəfs və şeytanın 
qulaqlarına pıçıldadığı 
saxta “hürriyyət” yalanına 
inanaraq əslində həva və 
həvəs bütünün quluna 
çevrilərlər. Yəni səfalətlərini 
səadət zənn etmə 
axmaqlığına düçar olarlar. 
Necip Fazılın ifadəsi ilə: “göy 
üzündən xəbərsiz çərpələng 
uçurtma”ğa çalışarlar. Saysız-
hesabsız lütf və nemətlər içində 

yaşadıqları halda ilahi nizama üsyan etmə 
cürət və cəhaləti içində qafi lcəsinə ömür 

sürərlər.
Yaradılan məxluqların ən kamili 
olan insanın içində üzdüyü 

dəryadan xəbərsiz yaşayan 
balıqlar kimi kainatı qaş-

qabaqla seyr etməsi 
necə də dəhşətli bir 
qəfl ətdir!..

Cüneyd Bağdadi 
həzrətləri buyurur:

“ B ə z i l ə r i n i n 
g ö r m ə s i n d ə n s ə 

g ö r m ə m ə s i 
yaxşıdır. Çünki onlar 

gördüklərindən ibrət 
götürməzlər”.

Kainatda sərgilənən ilahi qüdrət 
və əzəmət təcəllilərindən ibrət almayan, 

əsərdən müəssirə, sənətdən sənətkara gedən yolu 
tapmayanların qəlb gözü kordur. Ayeyi-kərimədə 
belə buyurulur:

“Məgər onlar (peyğəmbərləri yalançı hesab 
edən kafi rlər) yer üzündə gəzib dolaşmırlarmı 
ki, düşünən qəlbləri (bəsirət gözləri), eşidən 

qulaqları olsun? Həqiqətən, gözlər kor olmaz, 
lakin sinələrindəki ürəklər (qəlb gözü) 

kor olar”. (əl-Həcc, 46)
İnsanı “əşrəfi -məxluqat”, yəni 
məxluqatın ən şərəfl isi qılan 
xüsus da göylərin və yerin 
yaradılışına ibrət və hikmət 
nəzəri ilə baxmaq; Quran, 
kainat və insanda sərgilənən 
ilahi sənət xariqələrinin 
təfəkküründə dərinləşərək, 
mərifətullahdan pay götürə 
bilməkdir.

Allah-Təala hər birimizi 
kainatda sərgilədiyi ilahi sirr 
və hikmətləri könül gözü ilə 
tamaşa edən arif və saleh 
qullarından eyləsin.

Amin!..
 

İnsanı “əşrəfi -
məxluqat”, yəni 

məxluqatın ən şərəfl isi 
qılan xüsus da göylərin və yerin 

yaradılışına ibrət və hikmət nəzəri 
ilə baxmaq; Quran, kainat və insanda 

sərgilənən ilahi sənət xariqələrinin 
təfəkküründə dərinləşərək, 
mərifətullahdan pay götürə 

bilməkdir.
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ÖÖlümlə pəncələşən körpəs nə bax-
maqdan bağrı parçalanan ana 
qəf ldən ev n b r küncünə çək l b, 

göz yaşları ç ndə ürəy ndən gələn səm m  
duyğularla əl açıb Uca Yaradana yalva-
rır: “Allahım, övladı verən Sənsən, alan da 
Sən. Amma b r ana k m  günlərdən bər  bu 
körpən n yaşadığı acılara, ağrılara baxmağa 
taqət m qalmayıb. Nə ed rsənsə, xey rl s ndən 
elə, Allahım! Alsan da, almasan da, Sən b lən 
məsləhətd r. Amma mən daha bu mənzərəyə 
baxa b lm rəm. Ya mənə dözüm ver, səb r ver, 
ya bu körpəyə şəfa nəs b elə!..” Bu b r ana du-
ası d . Günlərdən bər  xəstə yatan körpəs n n 
çırpınışlarına, qıvrılmasına dözə b lməyən ana 
Uca Yaradana əl açıb beləcə yalvarırdı. Bu 
duanın boşa getd y n , nət cəs z qaldığını əsla 
düşünməy n.

Kl n k  şəra tdə nsanlar üzər ndə aparılan 
təcrübələr əsasında duanın həm dua edənə, 
həm də dua ed lən şəxsə müsbət təs r göstərd y  
artıq mütəxəss slər tərəf ndən b rmənalı 
şək ldə qəbul ed lməkdəd r. Duanın müsbət 
təs r n  kəşf edən kl n kalar, t bb  mərkəzlər 
və dərman stehsal edən ş rkətlər nd  duanı 
müas r t bb elm  lə b rləşd rməy n yollarını 
axtarırlar. T bb müəss sələr ndə hək mlər n 
və eləcə də d gər t bb şç lər n n toplaşaraq 
xəstə üçün dua etməs  sürətlə yayğınlaşmaq-
dadır. Mütəxəss slər n söyləd klər nə görə, bu 
cür toplu duaların xəstəyə müsbət təs r  daha 
çox olur. Duanın nsana f z k  təs r n  araşdıran 
al mlərdən b r  belə  dey r: “Dua edərkən nsa-

nın vücudunda və beyn ndə c dd  dəy ş kl klər 
meydana gəl r. Davamlı şək ldə və mütəmad  
olaraq badət edən nsanların qan təzy q  
d gərlər nə n sbətən daha sağlam olur. İbadət 
edənlər başqalarına n sbətən daha az stress 
və əsəb  gərg nl k keç r rlər. Dua və ya badət 
əsnasında orqanlar rahatlanır, bey n sə b r 
qədər böyüyür”.

Çoxlarımız Allah-Təalanın adlarını 
z kr edən, Ona yalvaran ağsaqqallarımızı, 
ağb rçəklər m z  görmüşük. Onların o rahat 
davranışları, səm m yyət , həl m söhbətlər , 
heç şübhəs z, o dualarla, o yalvarışlarla b rbaşa 
bağlı olmuşdur. Dua etmək b r zaman d n  r tu-
al sayılsa da, bu gün artıq yen  b r məna kəsb 
etməkdə, müal cə vas təs  k m  tanınmaqdadır. 
Araşdırmalar nət cəs ndə məlum olmuşdur k , 
xəstələr üçün dua etmək xəstəl y  azaltdığı 
k m , sağalma müddət n  də tezləşd r r. Hətta 
bu gerçəkdən xəbərdar olan  bəz  ölkələrdə 
nsanlar b r yerə toplaşaraq dua klubları təşk l 

etməyə başlayıblar. Həm n ölkələrdə hər han-
sı b r problemlə qarşılaşan, səhhət ndə c dd  
çatışmazlıq h ss edənlər hək mlə yanaşı, həm 
də həm n dua klublarına mürac ət ed rlər. Ta-
nınmış məşhur b r un vers tet n ortaya qoydu-
ğu nət cələr mütəmad  olaraq badət və dua 
edənlər n erkən ölüm fa z n n d ndar olma-
yanlarla müqay sədə 25 fa z daha az olduğunu 
b ld r r. Eyn  mənbədən o da b ld r l r k , dua 
edən b r xəstən n ürək əməl yyatından sonrakı 
yaşama müddət  dua etməyən nk ndən 30 fa z 
artıq olur. Bəz  araşdırmalarda, xəstə və dua 

Müşfi q Xəlilov

ElmElm  vÿvÿ  

      DuaDua
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Duanın müsbət təs r n  
kəşf edən kl n kalar, t bb  

mərkəzlər və dərman stehsal 
edən ş rkətlər nd  duanı müa-
s r t bb elm  lə b rləşd rməy n 

yollarını axtarırlar. T bb 
müəss sələr ndə hək mlər n və 
eləcə də d gər t bb şç lər n n 

toplaşaraq xəstə üçün dua 
etməs  sürətlə yayğınlaş-

maqdadır. Mütəxəss slər n 
söyləd klər nə görə, bu cür 

toplu duaların xəstəyə müsbət 
təs r  daha çox olur.

edən b r-b r lər n  tanımasa belə, duanın yenə 
şəfaver c l k qab l yyət n n görünməs  təsd q 
olunur.

Elm adamları, teoloqlar və bey n üzrə 
mütəxəss slərdən təşk l olunmuş b r qrup 
araşdırmaçının k  l araşdırma apardıqdan 
sonra “N yə bəz  nsanların nancı güclü, 

bəz lər n nk  zə fd r? İnancın orqan zmdək  

ağrı-acıya təs r  nədən barətd r?” sualına 
verd y  cavab, həq qətən də, çox nandırıcıdır: 
stress orqan zm n müqav mət gücünü aşağı sa-
lır. Beləcə, nsan müqav mət n  t rd kcə yad 
təs rlər n əs r nə çevr l r. Məhz stressə g rən, 
depress ya vəz yyət  yaşayan nsanlar daha çox 
xəstələn rlər. Dua və d n  həyat tərz  sə stress 
fa z n  xeyl  aşağı salır.

Dua sadəcə xəstələr üçün və ya xəstəl k za-
manında dey l, həyatın bütün məqamlarında 
oxunmalıdır k , orqan zm mmun tet halını 
alsın, vərd şə keçs n. Bu zaman nsanda həm 
mənəv , həm də f z k  güc mənbələr  formala-
şır.

İnsan d ndardırsa, deməl , Allaha nanır, 
Onun varlığını və b rl y n  qəbul ed r, başına 
gələn şlər n Allah-Təala tərəf ndən yazılmış 
b r “qədər” olduğunu qəbul ed r və onu da an-
layır k , b r sınaq çər s ndəd r. Bu sınağa qarşı 
verəcəy  reaks ya onun üçün savab və ya günah 
olaraq yazılacaqdır. İman adlanan bu güc nsa-
na həm madd , həm də mənəv  baxımdan çox 
böyük faydalar gət rməkdəd r.

B z d n m zdən gələn gözəll klər  yaşaya 
b lsəyd k, heç şübhəs z, bu gün dünyada ön-
cül olardıq. Dua b z m üçün çox mühümdür. 
Peyğəmbər m z n (s.ə.s) buyurduğu k m , 
“dua badət n özüdür”. (T rm z , Dəavat, 
1/3371) Uca Allah da “Duanız olmasaydı, nə 
əhəm yyət n z olardı?” (əl-Furqan, 77) buyu-
rur.  

Odur k , dualarınızı  əs rgəməy n!
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MЦBARЯK AYLAR

Üç aylar adı ver lən Rəcəb, Şaban və 
Ramazan ayları  Allahın lütfünün 
və bağışlamasının sank  b r rəhmət 

yağışı k m  yağdığı b r mövsümdür. İnsa-
nın belə zamanların fərq ndə olması, əl ndən 
gəld y  qədər bunları q ymətlənd rməyə çalış-
ması lazımdır. Bu aylar nsanın qarşısına çıxan 
lah  fürsətlərd r.

Bu mübarək gün və gecələrə çatan kəslər n 
bol bol naf lə badətlə məşğul olması tövs yə 
ed l r. Namaz, oruc, Quran -Kər m t lavət , 
sədəqə vermək, xeyr yyəç l k etmək, qohum 
z yarət , könül almaq k m  hər cür yaxşılığa 
rəğbət ed lməl  və hər cür günahdan da uzaq 
durulmalıdır. Çünk  belə zamanlarda kram, 
lütf və savablar artar.

Mübarək Üç Ayların başlanğıcı və lk  
olan Rəcəb ayının fəz lət  olduqca böyükdür. 
Rəsulullah Əfənd m z, Rəcəb ayına çox dəyər 
verər və “Ya Rəbb ! Rəcəb və Şabanı b zlərə 
mübarək et və b z  Ramazana çatdır” deyə dua 
edərd .

Rəsulu Əkrəm Əfənd m z; “Rəcəb Allahın 
ayı, Şaban mən m ayım, Ramazan ümmət m n 
ayıdır.” buyuraraq üç ayların b zlər üçün nə 

qədər q ymətl  b r xəz nə olduğunu fadə et-
m şd r.     

Peyğəmbərlər xar c ndə hər nsan səhv edər, 
günah şləyər. B zlərə düşən vəz fə, düşdüyü-
müz səhvdən üz çev rərək Haqqa dönmək  və 
peşmanlığımızı et raf edərək d l, ürək və bədən 
lə bu səhv  təm zləməyə çalışmaqdır.

Peyğəmbər Əfənd m z –(s.ə.s)- bu həq qət  
belə fadə etm şd r:

"Hər nsan səhv edər.  Səhv edənlər n ən 
xey rl s , tövbə edənlərd r." (T rm z , Q yamə, 
49)

Səhv etməmək, səhvs z qul olmaq mümkün 
dey l. Rəbb m z də b zə bu səhvlər m zdən 
təm zlənmə qapısı olan “tövbə”n , ölüm anına 
qədər açıq buraxmışdır. Lak n tövbən  təx rə 
salmaq doğru dey l!.. Çünk  ölümün nə vaxt 
gələcəy n  heç b r m z b lm r k.

Ağıllı nsan, hər vaxtı qən mət b lərək peş-
manlıq ç ndə tövbəyə yapışar. Keçm ş n  
təm zləmək üçün fürsət axtarar. Gec kmədən 
dərhal tövbə edər. Möm n n səhv n  başa 
düşdüyü anda tövbə etməs  lə  günahkar və 
kaf rlərdən fərqlənər. Çünk  günahkar  olan 
bu kəslər, man və tövbə etməy  təx rə salar-
lar. Qarşılarına ölüm mələy  gəld y  zaman da 
çarəs z və günahlar ç ndə ax rətə köçərlər.

Allah Təala, qəbul ed lən tövbə lə rədd 
ed ləcək tövbən  belə xəbər verməkdəd r: “Al-
lahın qəbul edəcəyi tövbə, ancaq bilmədən 
pislik edib də sonra tez tövbə edənlərin 
tövbəsidir. Allah bunların tövbəsini qəbul 
edər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. 
Yoxsa pislikləri edib içlərindən birinə ölüm 
gəldiyində , «Mən indi tövbə etdim.» deyənlər 
ilə kafir olaraq ölənlər üçün (qəbul ediləcək) 
bir tövbə yoxdur. Onlar üçün acı- ağrılı bir 

Lamiyə Hacıyeva

Rəsulu Əkrəm Əfənd m z; “Rəcəb Allahın 

ayı, Şaban mən m ayım, Ramazan ümmət m n 

ayıdır.” buyuraraq üç ayların b zlər üçün nə 
qədər q ymətl  b r xəz nə olduğunu fadə etm şd r. 

Peyğəmbərlər xar c ndə hər nsan səhv edər, 
günah şləyər. B zlərə düşən vəz fə, düşdüyümüz 

səhvdən üz çev rərək Haqqa dönmək  və 
peşmanlığımızı et raf edərək d l, ürək və bədən 

lə bu səhv  təm zləməyə çalışmaqdır.
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əzab hazırlamışıq.” (N sa, 
17-18)

Cənabı Haqq, ölüm 
gəl b çatmadan əvvəl tövbə 
edənlər , qapısından əl  boş 
çev rməyəcəy n , Peyğəmbər 
Əfənd m z n d l ndən, bu 
həd s  qüds  lə b zlərə xəbər 
ver r: “K m b r xey r şlərsə, 
ona bunun on m sl  vardır və 
ya daha da artıraram. K m 
b r p sl k şlərsə, ona da bu-
nun qarşılığı vardır. Ya da 
tamam lə bağışlayaram. K m 
mənə b r qarış yaxınlaşsa, 
Mən ona b r ərş n yaxınla-
şaram. K m mənə b r ərş n 
yaxınlaşsa, mən ona b r ku-
laç yaxınlaşaram. K m mənə 
b r addım gəl rsə, mən ona 
qaçaraq gələrəm. K m mənə 
heç b r şey  ortaq qoşmamaq 
şərt ylə, dünya dolusu gü-
nahla gələrsə, mən özünü o 
qədər bağışlamayla qarşıla-
yaram.” (Müsl m, Z kr, 22)

Tövbə etmən n 
ümum yyətlə müəyyən b r 
vaxtı olmamaqla b rl kdə, 
mübarək gün və gecələrdə, 
səhər vaxtlarında və namaz-
dan sonra ed lən tövbələr n 
qəbul ed lmə üm d , d gər 
vaxtlara görə daha yüksəkd r.

Həm mübarək üç ayların 
lk , həm də dörd haram ay-

dan (Rəcəb, Z lqadə, Z lh ccə 
və Məhərrəm) b r  olan 
Rəcəb ayı sə, tövbə və st ğ-
far ayıdır. Çünk  bu aylarda 
d l və könüllər təm zlənərək 
Ramazanı Şər f n bərəkət və 
feyz nə hazırlanar.

“Rəcəb ayında st ğfarı ço-
xaldın!” buyuran Rəsulullah 
Əfənd m z, Rəcəb n h lalını  
göründüyündə səhabələr nə 

belə səslənərd : “Tövbə ayı-
nın h lalı göründü; Allah 
Təalaya bu ayda yönələnlərə, 
bu ayda Ondan əfv stəyənlərə 
müjdələr olsun.”

Rəsulu Əkrəm (s.ə.s) bu-
yurur:

“Beş gecə vardır k , o 
gecələrdə ed lən dualar ger  
çevr lməz:

Rəcəb n lk Cümə gecəs  
(Rəqa b gecəs )
Şabanın on beş nc  gecəs  

(Bəraət gecəs )
Cümə axşamını Cüməyə 

bağlayan gecə (Cümə gecəs )
Ramazan Bayramı gecəs
Qurban Bayramı gecəs .” 

(İslam Elm halı, A. F kr  Ya-
vuz, sh: 529)

Rəcəb ayında sədəqən  ar-
tıran k msən n cəhənnəmdən 
uzaqlaşıb cənnətə yaxınlaş-
dırılacağı xəbər ver lm şd r. 
Sədəqə, yalnız zəng nlər n 
verd y  puldan barət de-
y l. Hər müsəlman, sədəqə 
verəcək şək ldə zəng nd r. 
Çünk  həd s  şər fl ərdə 
b ld r ld y nə görə təbəssüm 
etmək sədəqəd r, yoldan n-
sanlara əz yyət verəcək b r 
şey  qaldırmaq, yol tər f 
etmək, b r n n yükünə kömək 
etmək, gözəl söz söyləmək 
sədəqəd r. Yaxşılığı əmr ed b, 
p sl kdən uzaqlaşdırmaq b r 
sədəqəd r. 

Rəbb m z, bu mübarək 
gün və gecələr n bolluq, 
ruhan yət və rəhmət ndən 
cümləm z  nəs bdar ets n. 
B z  bağışlayıb razı olduğu, 
sev b cənnət nə dax l etd y  
qullarından ets n. Am n.
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Çanaqqala döyüşü  B r nc  Dünya 
Mühar bəs  əsnasında 1915-1916-cı 
llər arasında Osmanlı Dövlət  lə An-

tanta Dövlətlər  (İng ltərə, Fransa, Anzaklar) ara-
sında baş verən dən z və quru döyüşüdür. 

İtt faq Dövlətlər  Osmanlı Dövlət n n pay-
taxtı İstanbulu alaraq boğazların darəs n  ələ 
keç rmək, Rus ya lə et barlı q da və hərb  
t carət yolu açmaq, alman müttəf qlər ndən b -
r n  zə fl ətmək məqsədlər  lə lk hədəf olaraq 
Çanaqqala boğazına g rm şd lər. Ancaq hücum-
ları müvəffəq yyəts z olmuşdur və k  tərəf n də 
çox ağır tk lər verməs ylə tt faq dövlətlər  ger  
çək lm şd r.

Mühar bən n başlaması və səbəblər :
Osmanlı Dövlət  21 avqustda Aralıq dən z ndə 

ng l s donanması qarşısından ger  çək lən alman 
ağır kreyserlər n n adm ral Sukonun rəhbərl y  
lə 10 avqust 1914-c  ldə Çanaqqala Boğazını 

keçərək İstanbula gəlmələr  böyük b r gərg nl k 
yaratmışdı. Alman Donanmasına məxsus bu 
gəm lər n Boğazdan keçməs nə cazə vermək 
döyüş səbəb  sayılacaqdı. Ancaq Osmanlı dövlət  
bu gəm lər n Alman yadan satın alındığını açıq-

layaraq gərg nl y  təx rə salmışdı. Həm n gəm lər 
16 avqust 1914-cü ldə Yavuz və M d ll  adlarıy-
la Osmanlı Donanmasına qatıldı. Bu gəm lərdək  
alman dən zç lər  Osmanlı Donanmasına a d 
zab t və əsgər formaları gey nərək gəm lərdək  
vəz fələr n  davam etd rm şd lər. Adm ral Su-
kon sə Osmanlı donanması komandanlığına 
gət r lm şd . Beləcə, Alman ya yaxın gələcəkdə 
rus l manlarına qarşı st fadə ed lmək üçün k  
böyük s lahını Aralıq dən z ndən keç rərək Qara 
dən z n yaxınlığına atmış oldu. Adm ral Sukon 
tabel y ndə olan, Yavuz və M d ll n n də ç ndə 
olduğu Osmanlı donanmasının 27 oktyabr 1914-
cü ldə Qara dən z sah llər ndək  rus l manlarını 
bombalamaları səbəb ndən Rus ya İmperator-
luğu və B rləşm ş Krallıq, Osmanlı Dövlət nə 
mühar bə elan etd .

"Dən zlərə hak m olan, dünyaya hak m 
olar" düşüncəs  lə hərəkət edən ng l slər 
əllər ndək  donanma lə boğazları ələ keç rməy n 
mümkünlüyünə nanırdılar. Tar x ndə heç b r 
məğlub yyət almamış olan ng l s donanması 
Fransanın da dəstəy n  alaraq s lah və texnolog -
ya baxımından bənzərs z b r güc halına gəlm şd . 
Xüsus lə köhnəlm ş, texnolog yası zə f, s lahları 
qeyr -kaf , parçalanmaqda olan Osmanlının belə 
b r donanma qarşısında tab gət rməs  mümkün 
dey ld . Beləl klə İng ltərə 28 yanvar 1915c  l 
tar x ndə Osmanlı dövlət nə qarşı döyüşməyə 
qərar verd . Bu qərara Fransa da qatıldı.

19 fevral 1915-c  ldə güclü fransız qüvvələr  
lə ng l sYel zaveta döyüş gəm s  Osmanlı sah l 

qüvvələr n  bombalayaraq lk Çanaqqala hü-
cumunu başlamış oldular.16 döyüş gəm s ndən 
barət nəhəng donanma Çanaqqalanı keçməyə 

can atdı. Ancaq Osmanlının Nüsrət M na Gəm s  

Firdovsi Həsənov 

AЬILIN DURDUЬU YER...AЬILIN DURDUЬU YER...
Çörç l 21-22 Avqust 1915-c  ldə baş 
verən son Anfartalar savaşı haqqında 

belə dem şd r: “Türklər o qədər 
qəhrəmancasına müdaf ə olunurdular 

k , canlarını ver rd lər, amma vətən 
torpağının b r qarışını da verm rd lər. 
Çanaqqala döyüşü meydan mühar bəs  

dey ld . K ç k b r əraz də m nlərlə, 
onm nlərlə, yüzm nlərlə nsanın üz-üzə, 

göz-gözə çarpışmasıdır.”
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tərəf ndən boğazın As ya tərəf nə yerləşd r lən 
dən z m naları tərəf ndən böyük z yan aldı. İn-
g l s donanmasının məğlub olması Osmanlı 
əsgərlər nə nanılmaz mənəv  qüvvət verd . Bu 
ağır tk lər İtt faq dövlətlər nə Çanaqqalanı dən z 
yoluyla keçə b lməyəcəklər n  göstərd . İtt faq 
dövlətlər  quru əməl yyatlarına başlayaraq sah l  
toplardan təm zləmək stəd lər. İtt faq Dövlətlər  
yarımadaya çıxaraq Osmanlı dövlət n  qurudan 
məğlub etməy  planlaşdırmışdılar. Hücum k  
cəbhədən, Seddülbah r və Arıburnu cəbhəs ndən 
ed lm şd .

Seddülbah r cəbhəs ndək  ng l s və fran-
sız b rl klər n n lk hədəf  Ç rkdə kənd  və ş -
malındakı Alçı təpə olmuşdur. Üç dəfə hücum 
ed lməs nə baxmayaraq müvəffəq yyəts zl yə 
uğrayan cəbhə komand rlər , ng l s komand r 
H. Veston və fransız komand r Qoraund bütün 
cəbhə xətt ndən dey l, daha məhdud b r xətdən 
hücumun lüzumunu düşündülər. Planın lk 
əməl yyatı cəbhən nən sağ (şərq) bölgəs  olan 
Kerev z dərədə tətb q ed ld . 18 yunda başla-
yan top atışı üç gün davam etd r ld . 21 yunda 
fransızlar təpən  ələ keç rməy  bacarmışdılar. 
Sonra Zığın dərə hücumu başladı. 30 yun 1915-
c  l n səhər nədək b r neçə dəfə əldən-ələ keçən 
Zığındərə sonda ng l slərdə qaldı.

Arı burnu cəbhəs ndə 25 aprel 1915-c  l n 
səhər  hücuma keçən Anzak Korpusu sə pol-
kovn k Mustafa Kamalın 10 avqust səhər  baş-
latdığı hücum lə ger   çək lmək məcbur yyət ndə 
qalmışdı. Gel bolu yarımadasında b r nət cə əldə 
edə b lmək üçün ng l s generalı Ham lton ş mal-
da üçüncü b r cəbhə (Anafartalar cəbhəs ) açmaq 
qərarına gəlm şd . 6 avqust 1915-c  l tar x ndə su 
lə quruya qoşun çıxarıldı. 5-6 avqust gecəs  baş-

layan hücum günboyu davam etm şd r. Osmanlı-
lar mövqelər n  qorumağı bacarmışdılar. M s rdə 
olan 5 m nl k b r d v z ya da cəbhəyə gət r ld . 
İçər dən və çöldən möhkəmlənd r lən Anafartalar 
cəbhəs ndək  qüvvələrlə b rl kdə ümum  b r hü-
cum planlaşdırıldı. İk nc  ümum  hücumla eyn  
gündə, 21 avqustda anzak b rl klər n n Bomba 
Təpə hücumu nət cəs z qalmış və bu, Çanaqqa-
la Döyüşünün son mühar bəs  olmuşdur. Bomba 
Təpədək  qarşıdurmalar 29 avqust tar x nə qədər 
davam etsə də təpə Osmanlıların əl ndə qalmışdı.

Çörç l 21-22 Avqust 1915-c  ldə baş verən 
son Anfartalar savaşı haqqında belə dem şd r: 
“Türklər o qədər qəhrəmancasına müdaf ə olu-
nurdular k , canlarını ver rd lər, amma vətən 
torpağının b r qarışını da verm rd lər. Çanaqqa-
la döyüşü meydan mühar bəs  dey ld . K ç k b r 
əraz də m nlərlə, onm nlərlə, yüzm nlərlə nsa-
nın üz-üzə, göz-gözə çarpışmasıdır.”

Çanaqqala cəbhəs n n ng l s generalı Ham l-
tonun Conkbayırı döyüşü haqqında ded klər n  
nəzərə alsaq, vəz yyət tamam lə aydın olur. Ge-
neral Ham lton belə dey r: “Əsgərlər m zlə yana-
şı generallarımız da döyüşürdü. General Kayley, 
general Kuper, general Baldv n həm n gün həlak 
olanlar arasında d . Türklər b r-b r n n ardınca 
“Allah-Allah!” nərələr  çəkərək qəhrəmancasına 
döyüşür, hücuma davam ed rd lər. Bu əlbəyaxa 
döyüşü yazaraq təsv r etmək mümkün dey l”.

Avstral yalı çavuş H.D.Kolyer yazırdı: 
“Əsl ndə türklər n yaxşı nsan olduqlarını 
b l rəm. Buna sübut ola b ləcək xat rəm  qeyd 
etmək stəy rəm. B r dəfə cəbhədə türklər n  
“Qırmızı Aypara” Cəm yyət  üzvlər  on k  ya-
ralı əsgər m zlə rastlaşdı. Onları əs r götürmək 
b r tərəfə, əks nə, yaralarını sarıdıqdan sonra  
“s z nk lər gəl b s z  aparacaqlar” dem şd lər. 
B r dəfə sə türk əsgər n n yer yə b lməyən ya-
ralı əsgər m z n yaralarını təm zləy b sarıdığını 
gördüm. Onu g zl  b r yerə aparmış, yoldaşları 
tərəf ndən gec tapıla b ləcəy ndən narahat olaraq 
yanına su və yemək qoymuşdu.

8 ay 14 gün davam edən və hər k  tərəfdən 
700 m n adamın şt rak etd y , 500 m n nəfər n 
ölümünə, yaralanmasına, tk n düşməs nə səbəb 
olan Çanaqqala döyüşü 1916-cı ldə başa çatdı. 
Bu savaşda türklər 251339, ng l slər 205000, 
fransızlar sə 47000 tk  verm şd lər.
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XЯYANЯT 
(31 Mart Soyqûrûmû)

Rəsul Suleymanov

Ermən  m llətç lər n xalqımıza qarşı apardığı 
təcavüz, zorakılıq, soyqırım uzun b r tar xə ma-
l kd r. Hələ 1721-c  ldə Qafqaza yürüşə çıxan və 
2 l sonra Azərbaycanın Xəzəryanı əraz lər n , 
o cümlədən Bakını şğal edən 1-c  Pyotr yerl  
əhal n n sərt müqav mət n  gördükdə “Ermən  
kartı”nı şə salmış və azərbaycanlıların tar x  
torpaqlarında, xüsus  lə Bakı və Dərbənddə 
ermən lər n məskunlaşdırılması barədə göstər ş 
verm şd . Bu st qamətdə ən dəhşətl  had sələr 
1918-c  ldə baş ver b. Həm n fəlakətlər n 
təşk latçısı nankor ermən lər n qəddar l de-
r  S. Şaumyan olmuşdur. Xatırladaq k , hələ 
1917-c  ldə RSFSR Xalq Kom ssarları So-
vet  tərəf ndən Qafqaz İşlər  üzrə Fövqəladə 
Kom ssar təy n ed lm ş bu amansız şov n st 

təy natının lk günlər ndən mürtəce deyala-
rını həyata keç rmək - azərbaycanlılara qarşı 
fəlakətlər törətmək üçün hər an fürsət axtarmış-
dır. Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, 
Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın 
başqa bölgələr ndə xüsus  qəddarlıqla həyata 
keç r lm şd r. Bu əraz lərdə d nc əhal  kütləv  
surətdə qətlə yet r lm ş, kəndlər yandırılmış, 
m ll  mədən yyət ab dələr  dağıdılıb məhv ed l-
m şd r.

     1917-c  l Oktyabr nq labı və hak m yyətə 
kommun stlər n gəlməs  zamanı yaranmış 
vəz yyətdən st fadə edən ermən  m llətç lər  
və onların cəmləşd y  Daşnaksutyun part yası 
Bakıda və d gər yerlərdə azərbaycanlılara qarşı 
m t nqlər keç rməyə başladılar.

Beləl klə, 1918-c  ldə Rus yada yaran-
mış vəz yyətdən st fadə edən ermən lər 
öz stəd klər nə bolşev zm bayrağı altında 
na l olmağa cəhd göstərm şd lər. Mart ayı-
nın əvvəllər ndən başlayaraq, ordudan tərx s 
olunan, lak n s lahları alınmayan ayrı-ay-
rı ermən  dəstələr  Azərbaycanın müxtəl f 
yerlər ndə talanlara başlamışdılar. Bakıda qır-
ğın törəd lməs nə hələ 1918-c  l n yanvarında 
cəhd ed lm şd . Müsəlman korpusunun koman-
d r  general Talış nsk n n həbs  şəhər n türk-
müsəlman əhal s ndə c dd  qəzəb doğurmuşdu. 
Bundan st fadə edən ermən lər sə s lahlı toq-
quşmaya cəhd göstərd lər. Lak n Məhəmməd 
Əm n Rəsulzadə, Nər man Nər manov və baş-
qalarının səy  nət cəs ndə onların yanvar ayın-
da qırğın törətmək planı baş tutmadı. Onlar bu 
məkrl  n yyətlər n  yalnız mart ayında həyata 
keç rə b ld lər. Stepan Şaumyan Bakı Sovet n n 
clasında b ld rm şd  k , bu təşk lat Zaqafqaz -

yada vətəndaş mühar bəs n n başlıca stehkamı-
na çevr lməl d r.

1917-c  l Oktyabr nq labı və 
hak m yyətə kommun stlər n gəlməs  

zamanı yaranmış vəz yyətdən 

st fadə edən ermən  m llətç lər  və 
onların cəmləşd y  Daşnaksutyun 

part yası Bakıda və d gər yerlərdə 
azərbaycanlılara qarşı m t nqlər 

keç rməyə başladılar.
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1918-c  l mart ayının 30-da ermən  k lsəs  
yanında toplaşan daşnak dəstəs  müsəlmanlara 
atəş açdı. 31 martda, səhər tezdən bolşe-
v k-daşnak dəstələr  azərbaycanlılar yaşayan 
Kərp cxana, Məmmədl  və başqa məhəllələrə 
hücum etd lər. Həm n məhəllələr  havadan və 
dən zdən (hərb  gəm lərdən) bombalamağa 
başladılar. Ermən lər rusları nandırmışdılar 
k , guya İçər şəhərdə azərbaycanlılar rusla-
rı qırıblar. Matroslar bunun yalan olduğunu 
b ləndən sonra atəş  dayandırsalar da artıq gec 
d , alova bürünmüş məhəllələrdə ölənlər n sa-

yı-hesabı yox d . Ermən  m llətç  faş stlər  heç 
k mə rəhm etm rd lər, qarşılarına çıxan hər kəs  
türk deyə dərhal qətlə yet r rd lər. Daşnaklar 
dey rd lər: “B z heç b r bolşev k tanımırıq, təkcə 
müsəlman olmağın k fayətd r”. Onlar evlər  
qarət ed r, adamları yandırır, ham lə qadınla-
rı ağılasığmaz şgəncələrlə qətlə yet r rd lər. 
Ermən lər azərbaycanlılara məxsus məktəblər , 
k tabxanaları, mədən yyət ocaqlarının hamısını 
yandırırdılar. Hətta İçər şəhərə hücum zamanı 
A.M koyanın başçılığı lə yaradılmış “İnq labı 
müdaf ə” adı lə çıxış edən bu quldur dəstələr  
Bakının ən gözəl memarlıq ab dələr ndən olan 
“İsma l yyən ” yandırmış, “Açıq söz”, “Kas-
p ”, “Baku”, qəzetlər  redaks yalarını dağıtmış, 
“Təzə p r” məsc d n n m narələr n  sə top atəş  
lə dəl k-deş k etm şd lər. Bakı Kommunası 

1918-c  l n martında c nayətkar planı həyata 
keç rməyə başlayır. Təxm nən 7 m n ermən  
əsgər  müxtəl f cəbhələrdən Bakıya gət r l r. 
Bundan başqa “Qırmızı Qvard ya” adı altın-
da yaradılan 10-12 m nl k ordunun da 70%-  
ermən lərdən barət d . Qabaqcadan hazırla-
nan anlaşmaya əsasən, bolşev k-ermən  koal -
s yası cəbhə boyu hücuma keç r. Martın 30-da 
axşam saatlarında Bakıda lk atəş səslər  eş d -
l r. Təpədən dırnağa qədər s lahlanmış ermən  
əsgərlər  müsəlmanların evlər nə basqınlar 
edərək onları vəhş cəs nə öldürür, körpələrə və 
qocalara aman verm rd lər. Qadınlar daha ağır 
şgəncələrlə öldürülürdü. Arx v mater allarına 

əsasən qulaqları, burunları kəs lən, orqanları 
parça-parça ed lən 37 qadının mey t  tapılmış-
dı. Nər man Nər manov ermən  vəhş lər n n 
törətd klər  qətl amlar haqqında belə bəhs 
ed r: “Bolşev k olan b r müsəlmana belə aman 

ver lməd . Müsəlmanlara hər cür c nayət  
etd lər. Nə nk  k ş lər, hətta ham lə qadınlar da 
daşnaqlardan canlarını qurtara b lməd lər”.

Təkcə Mart ayında Şamaxının 58 kənd  Bakı 
Sovet nə bağlı ermən  ordusu tərəf ndən dağı-
dıldı. Təxm nən 8 m nə yaxın nsan öldürüldü 
k , bunun da 1653 nəfər  qadın, 965-  sə uşaq 
d . 1918-c  ldə 15 m n əhal s  olan Şamaxı-

nın 1921-c  ldə əhal s  təxm nən 1700 nəfərə 
enm şd .Yuxarıda da qeyd etd y m z k m , bu 
kütləv  soyqırım had sələr  təkcə Bakı və Şama-
xıda dey l, Azərbaycanın demək olar k , bütün 
bölgələr ndə həyata keş r lm şd . Quba qəzasına 
göndər lən ermən  s lahlı b rləşmələr nə sə Şa-
umyandan b lavas tə əmr alan Hamazasp l der-
l k ed rd . Aprel ayında bu bölgən n 122 kənd  
dağıdılmış, yüzlərlə türk və ləzg  qətlə yet r l-
m şd . Ermən lər Azərbaycanda Mart-Aprel 
aylarında qətl amlar etməklə Bakı qubern ya-
sında üstünlük əldə etd kdən sonra Gəncəyə 
hücum edərək bütün Azərbaycanı şğala cəhd 
göstərd lər. Bakı, Şamaxı, Kürdəm r, Səlyan, 
Quba və Lənkəranın şğalından sonra sıradakı 
hədəf Gəncə d . Onlar bu dəfə Qarabağda yaşa-
yan ermən lərlə b rləş b Gəncəyə hücuma hazır-
laşırdılar. Bunu, S.Şaumyan, Xalq Kom ssarları 
Sovet nə göndərd y  məktubda da et raf ed rd . 
Onun planına görə Sovet ordusu Yevlax körpü-
sünü ələ keç r b Kür çayı boyunca müdaf ə xətt  
quracaq, sonra bu ordu Gəncəyə yer d ləcək 
və sonda d gər bölgələrdək  ermən lərlə 
b rləşəcəkd lər. Amma 1918-c  l n mayında 
ADR-n n qurulması, Azərbaycanın əraz  bütöv-
lüyü uğrunda ölüm-qalım mübar zəs n n baş-
lanması şğalçıların bütün planlarını pozdu.
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Bu yazımda da nsanın uşaqlıq 
dövründən yetk nl k mərhələs nə 
keç d  lə əlaqədar olaraq yazmaq 

stəd m. Uşaqlıq yaşlarımızda heç kəs n dərd -
sər  olmur. Uşaq öz arzuları çərç vəs ndə 
həyat sürür, gülür, oynayır, qaçır, və s. k m  
hərəkətlərlə gününü gün ed r. Val deynlər n qo-
hum-qonşu lə dərdləşd y  anların şah d  olmu-
şuq, amma bu dərdlərdən b xəbər yaşamışıq. 
Heç vec m zə də dey ld . Sadəcə ac olduğu-
muz hallarda anamıza və yaxud nənələr m zə 
mürac ət edərək b zə yemək hazırlamağını 
stəy r k. B rdə k , uşağın nə arzusu olacaq? 

Yemək, çmək gey m və oyuncaqla təm n 
olunsun yetər. Başqa da b r dərd  olmaz. Yaş 
ötdükcə, zaman keçd kcə həyatın keşməkeşl  
yolları lə tanış olub dərk etd kdən sonra artıq 
uşaq olmadığımız üçün bu sıxıntını yaxşı başa 
düşürük.  Artıq uşaqlıq yaşından çıxdıq və yen  
başlanğıclar yolundayıq; məktəb, yen  yol-
daşlar və d gər b r çox b zlərə yad olan üzlər. 
Uşaqlıqda olduğu k m  danışılmamalı, böyük-
k ç k seç mlər n n fərq ndə olmalı, böyüklərə 

hörmət k ç klərə şəfqətlə baxmalıyıq.
Artıq uşaq dey l b r gəncl k mərhələs ndəy k. 

İst fadə ed ləcək sözlər d qqətlə seç lməl  və 
d qqətlə cümlə halına gət r lməl d r. Açdığın 
hər paraqraf mövzunu fərql  bucaqlardan ələ al-
malıdır. Hər paraqrafın oxunmağa dəyər olma-
lıdır. Məktəb llər  müvəffəq yyətl  keçməl d r. 
İbt da  məktəbdə təməl  möhkəm atmalısan 
k , rəl də çət nl k çəkməyəsən. Hər s n f ke-
ç ş  mərhələs ndə müvəffəq yyətlər ndən 
danışmalısan. Hər l n ayrı b r sən olmalı-
dır. Gələcəy n n gözəll y n  bu llər meydana 
gət rər.  Gözəl karyera, gözə nümunəv  a lə 
fərd  olmanın və cəm yyətə xeyr n toxuna 
b ləcək b r şəxs yyət olmanın yollarını tapmaq 
məcbur yyət ndəsən. Yaxşı b r peşə üçün bu 
llərdə çox əmək sərf etməl , təhs l ndə əzml  

və səbrl  olmalısan. Eyn lə hər paraqrafın 
b r-b r nə bağlı lak n ayrı şeylər zah etməs  
k m  məktəb llər n də belə olmalıdır. İbt da  
məktəb  həyatı ayrı, un vers tet həyatı sə ta-
mam ayrı olmalıdır. Hər dövrün özünə xas b r 
başlanğıcı var. 

BИR HЯYAT
 HEKAYЯSИ

Иnsan юz hяyatыnda mцvяffяqiyyяtlяr яldя etmяsi цчцn dцrцstlцyц, xoш 
gюrяnliyi vя цzяrinя dцшяn mяsuliyyяtini layiqincя yerinя yetirmяlidir. 

Elsevər Əhmədov

b ləcək b r şəxs yyət olmanın yollarını tapmaq 
məcbur yyət ndəsən. Yaxşı b r peşə üçün bu 
llərdə çox əmək sərf etməl , təhs l ndə əzml  

və səbrl  olmalısan. Eyn lə hər paraqrafın 
b r-b r nə bağlı lak n ayrı şeylər zah etməs  
k m  məktəb llər n də belə olmalıdır. İbt da  
məktəb  həyatı ayrı, un vers tet həyatı sə ta-
mam ayrı olmalıdır. Hər dövrün özünə xas b r 
başlanğıcı var. 
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Yazıda nöqtə şarəs  çox əhəm yyətl d r.  Çün-
k  dayanacağın yerlər  yaxşı təy n etməl sən. 
Həyatda da bəzən dayanmağın lazım olan 
yer  yaxşı b lməl sən. Bəzən üç nöqtə qoymaq 
məcbur yyət ndə qala b lərsən, bəzən n da və 
bəzən də sual şarəs . Ancaq o sual şarələr n n 
cavablarını b r-b r vermək məcbur yyət ndəsən. 
Bu yazıda da beləd r. Həlls z sual buraxmamalı-
san yazıda da həyatda da…

 B r nsan yazı yazdıqda yazının sonlarına 
yaxınlaşdığı zaman nət cə cümlələr ndən əvvəl 
b r neçə təs rl  cümlə daha qurmaq stəy r. Bu 
cümlələr yazının dəyər n  daha da artıracaq. 
Ağılda qalacaq olanlar məhz elə bu cümlələr 
olur. Həyatında əvvəlk  etd klər n gözəl sə bu 
dövr müsbət keçəcək. Etd klər n və edəcəklər n 
b r başqa gözəl olacaq. Çünk  sən artıq uşaq 
dey l, deal b r cəm yyət n deal b r nümunəv  
şəxs yyət nə çev r lm sən. Ölmədən əvvəl b r 
neçə yaxşı əməl etmək stəyərsən bu dövrdə. 
Təs rl , ağılda qalacaq şeylər…

İnsan öz həyatında müvəffəq yyətlər əldə 
etməs  üçün dürüstlüyü, xoş görənl y  və üzər nə 
düşən məsul yyət n  lay q ncə yer nə yet rməl d r. 
Əgər yuxarıda sadaladıqlarımızı haqqı lə yer nə 
gət rərsə öldükdən sonra da yaxşı nsan olaraq 
xatırlanacaqdır. Həyatın mənf  təs rlər  altına 
düşməmək üçün çalışılmalıdır k , gəncl y m zdə 
sağlam bünövrə atıb sağlam b r nsanlıq ömrü 
qurub gənc və gələcək nəs llərə örnək b r nsan 
olaq.   

Bəl  beləl klə yazıya ən sonda nöqtə qoyu-
lar. Yazıçı adını yazar və əgər başda yazmadısa 
sağ üst küncə o günün tar x n  əlavə edər. Son 
b r dəfə yazını əl nə alar və əsər n  təkrar oxu-
yar. Bu araya b r cümlə də əlavə etmək stəy rəm 
deyər. Yazının səhv olan bölümlər n  oxuduqca 
düzəltmək mümkündür. Amma Həyatda sə ar-
tıq sona gəlm sən. Elə k , ömür nöqtəs  qoyul-
du artıq o nöqtədən sonra qələm  əl ndən alınar, 
son b r dəfə yaşadıqların b r f lm k m  gözünün 
qarşısından keçər və son nəfəs n  verərsən. Ar-
tıq məzar daşına o günün tar x  və adın yazılar 
sevd klər n n arasından sonsuza köç edərsən.

   Mяkkяli 
       Peyьяmbяr

Gerçəklər  anlatmaq üçün göndər lən rəhbər
Haqdan b zə fərman gət rən Məkkəl  Peyğəmbər

Rəvzanda könül xoşluğuyla səcdədə möm nlər
Göz yaşları d nməz, coşaraq səslən r am nlər

Ətrafına pərvanə olubdur, sənə aş qlər
Ruhundan alır feyz lə lham yenə  nat qlər

Çatmaz sənə ətr ndə, qalıb boynu bükük güllər
Nəğmənlə coşur, vəcdə gəl r hər dəfə  bülbüllər

Gül çöhrən  seyr etməyə həsrət doludur gözlər
Yetməz k , sən n halını vəsf etməyə xoş sözlər

Halın k  sən n, vəsfeləy r, mədheləy r Allah
Alləmlərə rəhmət dey lən, şanlı rəsulullah

Mərdl kdə səxavətdə görülməz sənə tay nsan
Aldatmadı varlıq sən , mkan sən , həm ad-san

Göz nuru namazlarla keçərm ş gecələr z kr n
Yatmışları gerçəklə  oyatmaqdı sən n f kr n

Əfv etməy , paylaşmağı, öyrətməy  çox sevd n
Əxlaqla tamamlandı, bütünləşd  gözəl son d n

Ömrün yaşayan Qur`anı əks etd rərək keçm ş
Rəbb n sənə son vəhy  b t rməklə ömür b çm ş

Məhşərdə şəfaət d ləy b yalvaranda sultan
Tərketmə, onunçün d lə əfv rəbb m z Allahdan

Allah və mələklər salavatlar gət r r ey qul
S dq lə ürəkdən salavat söylə, olar məqbul...

Яziz Sultan
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ЯSARЯTDЯN 
AZADLIЬA

Müstəq ll k hər b r m llət n arzu-
sunda olduğu, yaşamaq stəd y  
b r duyğudur.  70 ll k sovet 

əsarət ndə olan d gər ölkələr k m  Gürcüstan 
xalqı da bu əsarətdən qurtarıb müstəq l b r 
ölkən n vətəndaşı olmaq stəy rd lər. Çünk  bu 
xalq hər şdə Moskvadan asılı d , bu da xalq 
üçün artıq qəbuled lməz hala gəlm şd .

 XX yüz ll y n sonlarında sovetlər b rl y -
n n süquta uğraması lə yaranan əlver şl  tar x  
şəra t və taley n bəxş etd y  mkan nət cəs ndə 
Gürcüstan xalqı XX yüz ll kdə k nc  dəfə 
müstəq ll k bayrağını qaldırdı. Bu, ölkəm z n 
s yas  tar x ndə XX əsrdək  k nc  parlaq 
qələbəs  d .

Rus yadakı demokrat k qüvvələr n 
fəal yyət  nət cəs ndə respubl kalarda da 
mərkəzdən qaçma, öz suverenl y nə qovuşmaq 
stəklər  qarşısıalınmaz həddə çatdı. 1989-cu 
l n aprel ndə Merab Kostava və Zv ad Qam-

saxurd yanın rəhbərl y  lə paytaxt əhal s  m -
t nq keç rd lər. Az müddət ərz ndə rayondan 
vətəndaşlar T bl s yə m t nqə həmrəy olmağa 
gəld lər. D nc nümay şdə hər yaş təbəqəs ndən, 
hər peşə sah b ndən müxtəl f nümayəndələr 

vardı. İnsanlar kommun st rej m n  stəm r, öz 
gələcəklər n  özlər  həll etmək stəy rd lər. Bu 
onların haqlı tələblər  d . Axı fərql  nsanların, 
fərql  mədən yyətlər n n fərql  baxışları olur. 
Hər b r kəs öz stəd y n  deyə b lməl , yən  söz 
və mətbuat azadlığına sah b olmalıdır. Hak m 
s n f, dövlət senzura qoymamalıdır. 

Ən azı belə düşünən vətəndaşlar apre-
l n 9-na keçən gecə Rustavel  meydanın-
da – prospektdə, o vaxtkı Len n meydanında 
gecən  keç rərək  mahnı oxuyurdular. Həm n 
gecə Sovet ordusu s lahsız nsanların üzər nə 
yer d . Əvvəlcədən  telestud ya və şıqlar 
söndürülmüşdür. İnsanlar b r – b r nə yaxın 
yerləşm şd lər. Heç kəs n ağlına gəlməyən 
toqquşma baş verd . 21 nəfər bu azadlıq 
d rən ş ndə həlak oldu. Nə qədər nümay ş şt -
rakçısı yen  tətb q ed lən gözyaşardıcı qazdan 
zərər çəkd , xəstəxanalara düşdü. 

Bu cür fac ən n nət cəs ndə sə bu gün 
müstəq l, demokrat k b r ölkədə yaşayırıq.  
Bunun üçün də m llət ndən və k ml y ndən 
asılı olmayaraq hər b r Gürcüstan vətəndaşı o 
günün qəhrəmanlarına m nnətdardır və hər l 
onlar m nnətdarlıqla yad ed rlər.

Binali İslamoğlu

üstəq ll k hər b r m llət n arzu-
sunda olduğu, yaşamaq stəd y  
b r duyğudur.  70 ll k sovet 

əsarət ndə olan d gər ölkələr k m  Gürcüstan 
xalqı da bu əsarətdən qurtarıb müstəq l b r 
ölkən n vətəndaşı olmaq stəy rd lər. Çünk  bu 
xalq hər şdə Moskvadan asılı d , bu da xalq 
üçün artıq qəbuled lməz hala gəlm şd .

XX yüz ll y n sonlarında sovetlər b rl y -
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İş m z, d ləklər m z, üm dlər m z, xəyallarımız 
ya da qorxularımız nə olursa-olsun, zaman 
da m keçəcəkd r:  b z mlə ya da b zs z... İstər 

g rməkdən qorxduğumuz çət n b r mtahan, stər 
önəml  b r müsah bə, yaxud b r ad günü olsun, baş-
ladığı və  sona çatdığı b r an mütləq olacaqdır.

İlk günəş saatının xt rasından bu yana nsan oğlu 
da ma zamanı ölçmək və saxlamaq stəm şd r. Artıq 
bu gün həm səss z elektron k saatlar, həm də t k-tak 
deyə səs çıxaran mexan k  saatlardan st fadə edə b -
l r k. Halbuk  bu saatların ataları olan klepsydralar və 
su saatlarından çıxan yeganə səs – su damcılaması 
d . Alt q sm ndək   borudan  axan  suyun m qdarı-
nı ölçən c zg lərə sah b sadə b r vazadan barət 
olan klepsydra saatları, m laddan 1500 l 
əvvəl M s rdə st fadə ed lməkdə d .      

 D gər b r qəd m su saatı, qa-
t ka-yantra, H nd standa st fadə 
ed lməkdə d . Qat ka-yant-
ra d b ndə k ç k b r deş k olan 
yarımkürə şəkl ndə (ümum yyətlə 
m s və ya H nd stan  qozundan 
düzəld lən)  k ç k b r kasadan  
barətd r. Böyük b r su qazanında 
üzdürülən kasa yavaş-yavaş dola-
raq suya batır; kasanın qazanın d b nə 
çatanda çıxardığı səs  eş dən  muvaqq d 
(vaxtı hesablamaq və bununla bağlı alətlər  
st fadə etməklə vəz fəl  şəxs) kasanı lk mövqey nə 
gət rərək saatı yen dən qururdu. Budd st və h n-
du məbədlər ndə çox gen ş st fadə ed lən bu qur-
ğu sonrakı dövrlərdə H nd standakı  müsəlman 
məsc dlər ndə də yayılmışdır.

Saatla bağlı əsl hekayəm z 13-cü əsrdə şləd lən 
su saatları və əl-Cəzər  adındakı D yarbək rl  dah  lə 
başlamaqdadır. D ndar b r müsəlman və son dərəcə 
bacarıqlı b r mühənd s olan bu dah  avtomat k me-
xan zm məfhumunun lk toxumlarını atmışdır. Əl-
Cəzər  keçm ş yunanlı və h ndl lər n elm  kəşflər  lə 
avtomat mexan zmlər tar x  başda olmaqla qəd m 
mədən yyətlərdən lham alaraq bunu çox rəl  b r 
səv yyəyə çatdırmışdır.

1206-cı lə çatanda əl-Cəzər , D yarbək rdə Ar-
tuklu sultanlarının x dmət ndə olduğu bu dövrdə, 

hər növ və ölçüdə saatlar düzəld rd . Dövrün sulta-
nı, Səlahədd n Əyyub n n oğlu olan Nəsur dd n ar-
tıq məşhur b r al m olan əl-Cəzər yə belə dem şd : 
“Vaxt və  əmək sərf edərək tayı-bərabər  görülməm ş 
mexan zmlər ərsəyə gət rd n. İstərəm k , bu əsərlərə 
sərf etd y n vaxt və əmək boşa getməs n. Bunun 
üçün səndən stəd y m budur k , mən m üçün, ayrı-
ayrı cad etd y n bütün kəşflər  b r araya cəm edən 
və seçd y n cadlarını şək llərlə göstərən b r k tab 
hazırlayasan”.

Artuklu hökmdarının stəy n n bu meyvəs  
“Heyrətam z mexan k  qurğular haqqında məlumat 
k tabı” adlı əsər olaraq meydana çıxdı. Su saatları 

dax l olmaqla, altı ayrı kateqor ya altında əll yə 
qədər mexan k alət n tər f ed ld y  bu k tab 

fərql  sahələrdə şləyən mühənd slər 
üçün bahab ç lməz b r qaynaq əsər 

halına  gəld .
Bu gün b z həyatımızı qaydaya 

salmaq üçün, necə k , saata eht -
yac h ss ed r k, yüz llərd r bütün 
müsəlmanlar da eyn  eht yacı h ss 
ed blər. Əl-Cəzər  də müsəlman 

saatsazlıq  ənənəs nə tutunurdu. Bu 
ənənələr n mənsubları zamanın heç 

b r vəchlə dayandırıla b lməyəcəy n , 
onu hər an t rd y m z , bu səbəbdən onu 

yaxşı dəyərlənd r b xey rl  şlər görərək keç rmək 
lazım olduğunu b l rd lər. Belə k , müsəlmanlar hər 
gün düzgün saatlarda badət edə b lmək üçün zama-
nı b lmək məcbur yyət ndə  d lər. Azanın vaxtında 
oxunması üçün məsc dlərdə saatın b l nməs  vac b-
d r. Belə k , Ramazan orucunun nə vaxt tutulacağı, 
bayramların nə vaxt keç r ləcəy , Həccə nə vaxt 
ged ləcəy  k m  önəml  had sələr ücün də zamanın 
b l nməs   lazım d .

Bütün bu eht yaclar  Səlahədd n Əyyub n n oğ-
lunun bəhs etd y  “bənzərs z mexan zmlər n” arasına 
F ll  su saatının da qatılmasına vəs lə oldu.  Zamanı 
göstərməs  lə yanaşı, status, əzəmət və zəng nl k 
s mvolu olan bu eht şamlı saat hərəkətl   f qurları 
lə zamanı b ld rən lk robot və avtomat mexan zm 
tətb qlər n  eht va etməkdə d .

Səlahəddin Mehdiyev

Saatlar
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Günümüzdə artan mədən  yönəlmə və 
qərbə meyll l k nət cəs ndə, a lə quru-
luşu degeneras yaya uğradı. D n m -

z n,  a lə xüsusunda d qqət yet r lməs  lazım olan 
əmrlər n n yer nə, qərb mədən yyət n n gət rd y ; 
toxunmayın ets nlər, toxunmayın keçs nlər  
dəvət nə uyaraq, a lə quruluşunu zədələy rlər. 
Eşqbazlıq və n kahsız əlaqələr, ct ma  med a, 
müxtəl f tv proqramlar və ser allar gənc nəs llər 
üçün ən böyük təhd dlər n başında gəl r.   Bunun 
nət cəs d r k ,  nd k  vaxtda a lə ç  ş ddət və bo-
şanmalar artmış vəz yyətdəd r.   

Əsr  səadət zamanındakı a lə anlayışı lə 
günümüzdək  a lələr arasındakı fərq  aşağıdakı 
had sə lə  zah etməyə çalışacağam.

Əm rəl möm n n Həsən bn  Əl  (r.a)-n n 
Rəsulullah (s.ə.s)-dən nəql etd y  b r həd s  şər fdə: 

“Yalnız malı üçün b r qadınla evlənən , Al-
lahu Təala kasıb edər. Gözəll y  üçün evlənən 
gözəll y ndən fayda görməz. Əgər d n  üçün onun-
la evlənərsə, o qadın k ş yə bərəkət olar.” buyu-
rulmuşdur.

H fa, Məd ney  Münəvvərədə, gözəll y  
d llərdə gəzən, gənc və zəng n b r qadın d . B r 
gün Peyğəmbər Əfənd m z (s.ə.s)- n hüzuruna 
gəl b:

“-Ya Rəsulullah, mənə, mən  Cənnətə apara-
caq b r ş öyrət!..” ded .

Hər kəs n vəz yyət nə və eht yaclarına görə 
nəs hətlər verən k  dünya günəş  Əfənd m z:

“-B r an əvvəl evlənməy n  tövs yə ed rəm. 
Beləcə d n n n yarısını təhlükəs zl yə almış olar-
san.” Deyə buyurdu. 

H fa Xanım:
“-Ya Rəsulullah, mənə k m (bərabər ola b lər? 

Mən , Həbəş hökmdarı Nəcaş  stəm şd . Ubey-
dullah yüz dəvə və daha b r çox şey meh r olaraq 
vəd etm şd . Mən onu da qəbul etməd m. S z k m  
münas b hesab etsən z, razıyam.” ded . 

O sırada könlündən, Peyğəmbər Əfənd m z n 
özünü möm nlər n analarından edəcəy  üm d  ke-
ç rd .

Rəsulullah k msən  gücənd rməmək üçün:
“-Sabah səhər, məsc də lk gələn k msə lə bu 

xanımın n kahını qıyacağam.” buyurdular. 
Səhər, Rəsulullah (s.ə.s) məsc də hər kəsdən 

əvvəl gələrək lk gələcək olan şəxs  gözləy rd . 
B rdən qapıda Süheyb (r.a.) göründü.. 

Son dərəcə gözəl və zəng n b r qadın olan 
H fanın əks nə, Süheyb, k msəs z, kasıb, qaraya 
yaxın rəngl , çəl ms z, görünüşü xoş olmayan b r 
k msə d . 

Rəsulullah (s.ə.s) səhər namazından sonra, 
H fa Xatunu çağırdı və vəz yyət  b ld rd . 

Zviad Koçalidze

SЯHABЯ EШQИ
 BELЯ OLAR
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H fa, Allahu Təalanın qədər nə və Allah 
Rəsulunun tövs yəs nə könül xoşluğu lə razı oldu. 

Bunun üzər nə Rəsulullah (s.ə.s) b r xütbə 
oxudu və: 

“-Ey Süheyb, qalx, xanımın üçün bazardan b r 

şey al!” buyurdu. Süheyb: 
“-Ya Rəsulullah, b r d rhəm gümüşüm belə 

yoxdur!” ded . 
H fa Xatun, ər nə 10 m n d rhəm gümüş 

həd yyə etd y n  söyləd . Peyğəmbər Əfənd m z, 
Süheyb  bazara göndərd . Toy üçün lazımolan 
şeylər  alıb qayıdan Süheybə:

“-Ey Süheyb, nd  də xanımının əl ndən tut və 
onu ev nə apar!” buyurdu. Süheyb çarəs z boyu-
nu bükdü və:

“-Ya Rəsulullah, mən m ev m məsc dd r, hara 

aparım?” ded . 
Üzü gözəl olduğu k m , ürəy  də gözəl olan 

H fa:
"-F lan yerdək  ev m  sənə bağışladım. Qalx, 

mən  oraya apar!” ded . 
Allahın Rəsulu k s nə də dua etd  və əshab-ı 

k ramla b rl kdə bu yen  a lən  yolçu etd lər.
H fa Xatun və Süheyb (r.a) yeməklər n  həmd 

edərək tamamladılar. Yatacaqları əsnada, H fa xa-
tun:

“-Ey Süheyb, mən sənə nemətəm, sən mənə 
mtahansan. Sən bu nemətə şükr üçün, mən də 
bu mtahana səb r üçün, gəl, bu gecən  badət 
və taətlə keç rək. Sən şükr ed c lər, mən də səb r 

ed c lər savabına qovuşaq. Çünk  Rəsulullah 

(s.ə.s): “Cənnətdə yüksək b r çardaq vardır. Bu-

rada yalnız şükr edənlər və səbr edənlər olar.” 

buyurmuşdur.” ded .
O gecə, k s  də taət və badət lə məşğul ol-

dular. Süheyb, sabahısı gün məsc də gəld y ndə, 
Cəbrayıl əleyh ssalam, gecək  hallarını 
Rəsulullaha çoxdan b ld rm şd . 

Rəsulullah (s.ə.s):  
“-Ey Süheyb, gecək  halınızı sənm  zah 

ed rsən, mənm  xəbər ver m?" deyə soruşdu. 
Süheyb (r.a): “-Ya Rəsulullah, s z söyləy n.” 

ded . 
Rəsulullah, olanları və badətlər n  zah etd . 

Sonra da k s n  də cənnət və camalı lah  lə 

müjdələd . 
Süheyb sev nc ndən o an başını səcdəyə qoydu 

və:
“-Ya Rəbb , əgər mən  bağışlamısansa, b r 

daha günah ç rk nə bulaşmadan ruhumu qəbz 

et!” ded . 
Allahu Təala, duasını qəbul etd  və səcdədən 

başını qaldırmadan onun canını aldı. Olanları seyr 
edənlər çaşmış, b r q s m  də ağlamağa başlamış-
dı. 

Peyğəmbər Əfənd m z: 
“-S zə bundan daha qər bəs n  xəbər ver mm ? 

Bu an H fa da ruhunu Haqqa təsl m etd .” buyur-
du.

Bu k  eşq, təsl m yyət və təqva ab dəs n n 
cənazə namazını Peyğəmbər Əfənd m z şəxsən 
qıldırdı. Və onları yan-yana dəfn etd rd . Başları 
ucuna k  taxta qoyub, b r nə “bu, Allah Təalanın 

nemət nə şükr edən n qəbr d r”; d gər nə də “bu 

Allahın mtahanına səbr edən n qəb r d r” yazıldı.
Ya Rəbb , Süheyb və H fanın hörmət nə, ha-

mımıza Allah Rəsulunun əmr və qadağanlarına 
uyğun olaraq ncəl k və qulluq şüuru ver.

 B z  nemətlərə şükr edən, bəlalara səbr edən 
saleh qullarının arasına qat!

 Ürəy m z  sən n mərhəmət ndən doya-doya 
st fadə edənlərdən et! 

Am n

“-Ya Rəsulullah, mənə k m (bərabər 
ola b lər? Mən , Həbəş hökmdarı 
Nəcaş  stəm şd . Ubeydullah yüz 
dəvə və daha b r çox şey meh r 
olaraq vəd etm şd . Mən onu da 
qəbul etməd m. S z k m  münas b 

hesab etsən z, razıyam.” ded . 
O sırada könlündən, Peyğəmbər 
Əfənd m z n özünü möm nlər n 

analarından edəcəy  üm d  keç rd .
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Sual: Ana dildə namaz qılmaq olarmı?
Cavab: Bütün lah  k tablar nsanlara Alla-

hın buyruqlarını çatdıran peyğəmbərlər n da-
nışdıqları d ldə naz l ed lm şd r.

Hz.Peyğəmbər m z Muhamməd (s.ə.s) 
Ərəb standa ərəblər arasında yet şd y  və 
ərəb d l ndə danışdığı üçün onun təbl ğ etd y  
Quran -Kər m də ərəb d l ndə naz l olmuşdur.

Ancaq Uca Rəbb m z n bütün bəşər yyətə 
bəxş etd y  son k tabı və əbəd  x tabı olan 
Quran -Kər m yalnız ərəblər və ərəb d l n  
b lənlər üçün yox, bütün nsanları zəlalətdən 
qorumaq, onlara haqqı və həq qət  öyrətmək, 
eləcə də h dayət və səadət yolunu göstərmək 
üçün naz l olmuşdur. Bununla bağlı Uca Allah 
müxtəl f ayələrdə belə buyurur:

“Bu (Quran), insanlardan ötrü bir xəbər, 
müttəqilərdən ötrü isə hidayət (doğru yola 
göstəriş) və nəsihətdir”.(Al -İmran 138);

“Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə 
nazil ediləni (Quranı) təbliğ et. Əgər (bunu) 
etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə 
edilən elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə 
yetirmiş olmazsan”.(əl-Ma də 67)

“Sənə də Quranı nazil etdik ki, insanlara, 
onlara göndəriləni (hökmləri, halal-haramı) 
izah edəsən və bəlkə, onlar da düşünüb dərk 

edələr!” (ən-Nəhl 44)
Quran -Kər m n ərəb d l ndə naz l olma-

sında şübhə yoxdur. Lak n hər b r müsəlmanın 
ərəb d l n  öyrənməs  mümkün olmadığı və 
Quran -Kər m n ərəb d l n  b lməyənlərə də 
təbl ğ ed lə b lməs  üçün başqa müxtəl f d llərə 
tərcümə ed lməs nə, qısa və uzun şərhlərə 
(təfs r) eht yac duyulmuş və bununla bağlı 
zərurət yaranmışdır.

Həq qətən də, tar xə nəzər saldıqda İslamın 
lk dövrlər ndən bər  buna eht yac duyulduğu 

və bəz  səhabələr n tərcümə fəal yyətlər nə 
mürac ət etd y  nəzərə çarpır. Məsələn, burada 
Salman Far s dən nümunə vermək olar. Belə 
k , mənbələrdə qeyd olunduğuna görə, o, ran-
lı soydaşlarının tələblər  qarşısında “Fat hə” 
surəs n  fars d l nə tərcümə etm ş və sonrakı 
al mlər də bu və ya d gər dəl llərdən müxtəl f 
nət cələr çıxarmışlar.

Məlumdur k , Quran Uca Allahın 
Hz.Muhammədə (s.ə.s) Cəbrayıl (ə.s) vas təs  
lə naz l etd y  mənaya dəlalət edən ləfzlər n 

(hökmlər fadə edən kəlmələr n) adıdır. Yən  
Quran -Kər m həm mənası, həm də ləfz  lə 
Uca Allahın kəlamıdır. Yalnız mənası lə 
yox, Rəsulullahın (s.ə.s) qəlb nə ləfzlər  lə 
end r lm şd r. Məhz bu səbəbdən Quran-
dakı ləfzlərdən anlaşılan və başqa ləfzlərlə 
(kəlmələrlə) fadə ed lən məna Quran dey l. 
Çünk  naz l ed lən ləfzlərdən başqa, hətta ərəb 
d l ndə belə olsa, başqa sözlərlə fadə ed lən 
məna Uca Allahın kəlamı dey l, tərcüməç n n 
ondan anladığı mənadır. Halbuk  Quran 
məfhumunda yalnız məna yox, onun b r rüknü 
olaraq ləfzlər  də var. Uca Allah belə buyurur: 
“Şübhəsiz ki, bu (Quran) aləmlərin Rəbbi 
tərəfindən nazil edilmişdir! Onu Cəbrayıl 
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(Ruhul-əmin) endirdi: (Gü-
nahkarları Allahın əzabı ilə) 
qorxudan (xəbərdar edən) 
peyğəmbərlərdən olasan 
deyə, sənin qəlbinə (nazil 
etdi); Özü də açıq-aydın 
ərəb dilində” (əş-Şüəra 192-
195); “(Ya Rəsulum!) B z 
onu (sənə göndər lən lah  
K tabı) ərəbcə Quran olaraq 
naz l etd k” (Taha 113); “Biz 
(onlara) nöqsansız-qüsursuz 
(heç bir əyri-üyrülüyü, dola-
şıqlığı olmayan) ərəbcə bir 
Quran nazil etdik ki, Allah-
dan qorxub pis əməllərdən 
çəkinsinlər”. (əz-Zümər 
28) Bundan əlavə b r çox 
ayələrdə (Füss lət, 3; Yus f, 
2; Rəd, 37; Nəhl 103; Şura, 
7; Züxrüf 3; Əhqaf, 12) də 
Quran -Kər m n ərəb d l ndə 
olduğu vurğulanır və buradan 
aydın olur k , Quran -Kər m 
yalnız mənası lə dey l, ləfz  
lə b rl kdə Uca Allahdan na-

z l ed lm şd r. İslam al mlər  
tərcümən  Quran saymamış-
lar və bu məsələdə həmf k r 
olmuşlar.

Hər d l n başqa d llərdə 
olmayan özünəməxsus 
fadə, üslub və zah etmə 

xüsus yyətlər  vardır. Heç b r 
tərcümə əsl n n yer n  tuta 
b lməz və heç b r tərcümə hər 
cəhətdən əsl nə tam uyğun 
ola b lməz.

D gər tərəfdən, eyn  
d ldək  onlarla tərcümə və 
şərh arasından b r nəfər n 
tərcüməs n  seç b hər kəs n 
bunu mən msəməs  də qey-
r -mümkündür. Bəzən b r 
ayən n k  və ya daha çox 
mənalara gəlmə eht ma-

lı da olur. Bu k m  hallar-
da hansı tərcümən n əsas 
alınması məsələs  də çox 
müəmmalıdır.

Bu məsələ lə bağ-
lı məzhəb mamlarının 
f k rlər nə gəl ncə, qeyd edək 

k , İslam hüquqşünaslarının 
(fəq hlər) əksər yyət nə görə, 
namazda ana d ldə q raət yal-
nız müvəqqət  olaraq müm-
kündür: “Fat hə” surəs n  
b lməyən b r müsəlman 
yalnız onu öyrənənə qədər 
müvəqqət  olaraq öz ana 
d l ndə tərcüməs  lə namaz 
qıla b lər. Hətta İmam Şa-
fe  buna da qarşı çıxmış və 
öyrənənə qədər “q raəts z” 
qılmalıdır dem ş, bənzər 
görüşdək  başqa al mlər də 
“təkb rlərlə” namaz qılma-
lıdır f kr n  rəl  sürmüşlər. 
İslam al mlər ndən ana d ldə 
badətə yalnız Əbu Hən fən n 

f kr ndə rast gəlmək müm-
kündür. Ancaq bununla yana-
şı o, bunun məkruh olduğunu 
b ld rm ş və bəz  mənbələrdə 
qeyd olunduğuna görə daha 
sonra bu f kr ndən vaz keç b 
cümhurun (əksər yyət n) f k-
r n  qəbul etm şd r.

Son olaraq onu da vur-
ğulamaq lazımdır k , heç 
şübhəs z, b r müsəlman ən azı 
namazda oxuduğu Quran -
Kər m ayələr n n mənalarını 
b lməl  və namazda onları 
anlayaraq, dərk edərək və 
təfəkkür edərək oxumalıdır. 
Təb  k , namazda oxunarkən 
Quran -Kər m əsl  ləfzlər  lə 
ərəbcə oxunmalı, lak n Uca 
Rəbb m z n b zə olan öyüd-
nəs hət n , fərzlər n , qada-
ğalarını öyrənmək və onun 
rşadından st fadə etmək 

məqsəd  lə tərcümə, şərh və 
təfs rlər  də oxunmalı, bun-
lar ətraflı mütal ə ed lməl d r. 
Bütün bunlar eyn  zamanda 
badət hesab olunur.
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"Müasir İnkişaf" İctimai Birliyinin sədri, "Türk Eli" jurnalının baş redaktoru Müba-
riz Göyüşlü 24-26 mart 2017-ci il tarixlərdə Gürcüstandakı təşkilatlarla əməkdaşlığı 
genişləndirmək niyyətilə ölkəmizdə səfərdə olub.

Mübariz Göyüşlü 25 mart tarixində Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə 
Təşkilatının Qardabanidəki ofi sində qurumun sədri Musa Hacıyevin başçılığı altında 
təşkilatın gördüyü işlər, həyata keçirdiyi layihələrlə tanış olub, fi kir mübadiləsi edilib. Qonaq 
M. Göyüşlü həmçinin   martın 24-də Tifl isdə yerləşən Axundov adına Mədəniyyət Muzeyində 
Azərbaycanın Gürcüstandakı Səfi rinin birinci katibi Elçin Məmmədov və muzeyin direktoru 
Leyla Əliyeva, Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanasının direktoru Georgi Kikelidze, Gür-
cüstan Kitabxana Assosiasiyasının prezidenti Rusudan Asatiani, kitabxana resursları depar-
tamentinin rəhbəri Levan Taktakişvili ilə görüş keçirib, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə 
bağlı fi kir mübadiləsi aparıb.

Martın 25-də Tifl isdə gürcüstanlı politoloqlar - Qafqaz Strateji Araşdırmalar İnstitutunun 
sədri Teymuraz Toumunaşvili, təmsilçiləri Levan Çxeidze, Tengiz Tikilava, Simon Kopadze ilə 
görşərək Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri, iki ölkənin ictimai təşkilatlarının əməkdaşlığı 
məsələsini müzakirə edib. 26 mart tarixində isə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin müfti-
si hacı Yasin Əliyevlə görüşüb fi kir mübadiləsi aparıb, azərbaycanlıların kompakt yaşadığı 
Kosalı kəndindəki mədrəsəni də ziyarət edib.

Xatırladaq ki, "Müasir İnkişaf" İctimai Birliyi 2010, 2011, 2012, 2014, 2016-cı illərdə Gür-
cüstanla bağlı Bakıda və Tifl isdə Gürcüstan Gənclərinə Yardım və Maarifl əndirmə Dərnəyi ilə 
birgə tədbirlər, görüşlər, müzakirələr həyata keçirib. Bu səfər həmin tədbirlərin və çalışmaların 
daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutur.
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