
Əziz oxucu! 

Dərgimizin bu sayını elmə, təhsilə həsr etdik. İnsan 
dünyaya gəldiyi gündən öyrənməyə, araşdırmğa başlayır. 
Yaradanın da bizə ilk əmri “Oxu!” olmuşdur. Allah-Təala 
bizə “Oxu!” deyərkən konkret olaraq hər hansı elmi oxu 
demir. İlk öncə səni Yaradanı, daha sonra səni bu dünyada 
yaşadacaq, dünyaya faydalı olacaq elmləri oxumağı əmr 
edir. Bütün kainat, bütün dünya, imkan daxilində bütün 
elmlərdən məlumatlan deyə əmr edir. Oxumaq, öyrənmək 
yalnız məktəbdə və ya universitetdə deyil, insanın həyatı 
boyunca davam etməlidir. Çünki elmin nə başlama yaşı, 
nə də bitirmə zamanı olmaz. Həyatda olduğun müddətdə 
öyrənməyə də davam etməlisən. Elm mövzusundakı bu 
ay sayımızda “Ey rəbbim, elmimi artır!” yazısında uca 
Allahın bizim elm sahibi olmamız yolunda nələr etməli 
olduğumuzu öyrətməsini və həzrət Peyğəmbərin bu haq-
da söylədiklərini oxuyacaqsınız. Gülnarə Seyidovanın 
qələmə aldığı “Bilənlə bilməyənlər bir olarmı?!” başlıqlı 
yazısı da elmin insan həyatındakı önəmindən bəhs edir. 
Samirə Mahmudovanın “İslamın qonaqları - Əshabı-
Suffə” başlıqlı yazısında Peyğəmbərimizin zamanında 
yaşayıb elm öyrənən və öyrədən Əshabı-Süffənin həyatı 
haqqında araşdırma təqdim olunur. Mətanət Kərimovanın 
“Ulduzlar yol göstərirmi?” başlıqlı yazısında isə 
qədimdən mövcud olan bürc elmləri haqqında danışılır. 
Ana mövzu ilə bağlı psixoloq Şəbnəm Əndəlifovanın 
“Düzgün seçim uğurlu şəxsiyyətin ilk təməlidir” baş-
lıqlı yazısı isə aldığımız təhsilin bütün həyatımıza necə 
təsir edəcəyi haqqındadır. Həmçinin möhtərəm Osman 
Nuri Topbaşın “Xoşbəxtliyin qaynağı ailələr, göz nuru 
nəsillər” başlıqlı yazısında cəmiyyətdə ailənin önəmi və 
düzgün formalaşma yolları izah edilir. 

Dəyərli oxucu! 
Dərgimizin bu sayında həmçinin “İslam bankçılığı”, 

“Heç kimin ahı yerdə qalmaz”, “Beş Qənimət”, “Safiyyə 
anamızın əxlaqı və fəziləti”kimi yazıları da sizə təqdim 
edirik. 
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“EY RƏBBİM,
 ELMİMİ ARTIR!”

Lamiyə Hacıyeva

Şəbnəm ƏNDƏLİFOVA     

Osman Nuri Topbaş

f.f.d. Gülnarə SEYİDOVA

Samirə MAHMUDOVA

BİLƏNLƏRLƏ 
BİLMƏYƏNLƏR BİR 

OLARMI?!

İSLAMIN QONAQLARI 

ƏSHABI-SUFFƏ

Кюнцл иглиминдян 
инжиляр

DÜZGÜN SEÇİM 
UĞURLU ŞƏXSİYYƏTİN İLK 

TƏMƏLİDİR
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Toxumların keyfиyyяtи
 
Uшaqlar ana-ataya верилян иlahи яmanяtlяrdиr. Иslam 

fиt   rя tиnя gюrя ana-ataya tяslиm edиlяn uшaqların saf 
qяlb   lяrи tяmиz bиr torpaq kиmи becяrиlmяyя hazır vя zиy-
yяt   dя dиr. Onların tиkan vя ya gцl olması, acı vя ya шиrиn 
mey  vя vermяsи toxumların keyfиyyяtиndяndиr. 

Gцclц cяmиyyяt gцclц aиlяlяrиn vя fяzиlяtlи anaların 
яsя rиdиr. Bunun da яn gюzяl nцmunяsи xanım sя ha bя lяr-
dиr. 

Onlar uшaqlarına canları vя malları иlя fяdakarlıq et-
mя yи юyrяtmишdиlяr. Ювладларын гялбlяrиnи Rяsulallahın 
(s.я.s.) sevgиsи иlя yoьurmuшdular.
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İslam, məlumat əsaslı bir dindir. Şüurlu 
Müsəlman, bilərək inanan, bilərək 
danışan və bilərək əməl edən kimsədir. 

İslama görə elmlə məşğul olmaq ən əhəmiyyətli 
və ən fəzilətli ibadətdir. Alimin yuxusu, cahilin 
ibadətindən üstündür. Elm adamının mürəkkəbi 
də, mücahidin qanı ilə eyni dəyərdədir.

Nə bir din nə də bəşəri bir ideologiya 
İslam dini qədər elmi və alimi tərifləməmiş, 
lazımlılığına işarə etməmişdir. Bütün insanların 
Hz. Adəmin uşaqları olduğunu, hamısının 
“Darağın dişi” kimi bərabərliyini elan edən 
İslam dini, tək iki insanın fərqliliyinə işarə 
edir; “Heç bilənlə bilməyən bir olarmı?” 
Elmin və təfəkkürün əhəmiyyətini zehinlərə 
nəqş edən bir çox ayə və hədisi özlərinə 
rəhbər tutan Müsəlmanlar, İslamiyyətin ilk 
illərində dərin həyəcanla müxtəlif elmlərə 
sarıldılar. Dövrün imkanları əl verdiyi ölçüdə, 
elm öyrənmək məqsədi ilə dünyanın müxtəlif 
bölgələrinə dağıldılar. Bu əməklərinin nəticəsi 

olaraq da Mədinə, Məkkə, Bağdad, Şam kimi 
şəhərləri elmin mərkəzləri halına gətirdilər. 
Müsəlmanların qurduqları, elmə xidmət edən 
vəqflər İslam ölkələrinin ən ucqar bölgələrinə 
belə yayılmışdı. Çünki bu  dinin ilk əmri  “Oxu” 
olmuşdur.

Elmlə məşğul olmaq və elm sahibi olmaq, 
Alim olan, elm qaynağı olan və hər şeyi ən yaxşı 
bilən Uca Allahın əxlaqıyla əxlaqlanmaqdır. 
Elm nə dünyalıq əldə etmək üçün nə də göstəriş 
və riya üçün öyrənilməz. Elm, Uca Allahın 
razılığını qazanmaq üçün, Allahı doğru bir 
şəkildə tanımaq üçün, Allaha yaxınlaşmaq üçün, 
Ona layiqiylə qulluq etmək üçün, Onun dinini 
yaşamaq və yaşatmaq üçün öyrənilməlidir. 
Əhəmiyyətli olan məlumatı məqsədinə uyğun 
olaraq öyrənməkdir. Bunun üçün elm yolçuları, 
Alim olan Uca Allah ilə, Onun kitabı ilə əlaqəli 
olaraq bu yolda irəliləməlidir.

İslama görə gerçək elm sahibinə əvvəl 
Allah qatında, daha sonra insanlar qatında 

            Lamiyə Hacıyeva

“EY RƏBBİM, ELMİMİ  ARTIR!”“EY RƏBBİM, ELMİMİ  ARTIR!”
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dəyər qazandırar. Çünki uca Yaradan Qurani 
Kərimdə “Allah içinizdən inananların 
və özlərinə elm verilənlərin dərəcələrini 
yüksəldər” (Mücadələ, 11)  buyurmaqdadır.

Hz Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisində elm 
sahiblərinə dərin bir anlayış veriləcəyini, 
bunun da özləri üçün xeyirə səbəb olacağını 
xəbər verməkdədir.

 Məkkədə nazil olan ayələrdən birində 
Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s) belə dua etməsi əmr 
edilməkdədir: ““Ey Rəbbim, elmimi artır!” 
- de.” (Taha - 114)

Cənabı Haqq, Hz. Peyğəmbərə 
(s.ə.s) elmin xaricində hər hansı 
bir şeyi artırması üçün 
özünə dua etməsini 
əmr etməmişdir. Çünki 
elm bitmək tükənmək 
bilməyən bir xəzinədir. 
Elm, yalnız sahibinə 
deyil, başqa insanlara, 
hətta digər canlılara da 
fayda təmin edər. Hz. 
Peyğəmbər (s.ə.s) də 
müxtəlif hədislərində 
elmi və elm sahibini 
tərifləmiş, Müsəlmanları 
elm öyrənməyə təşviq 
etmişdir. Hz Peyğəmbər 
(s.ə.s) belə buyurur:

“Tək bu iki kimsəyə qibtə edilər: 
(Birincisi) Allahın özünə lütf etdiyi malı haqq 
yolunda xərcləyən kimsə; (ikincisi isə) Allahın 
özünə verdiyi elmlə düzgün hökm edən və onu 
başqalarına da öyrədən kimsə(dir).”

İslamın ilk dövrlərindən bəri həyatın davam 
etməsi üçün müsbət elmlərə və bu  mövzudakı 
araşdırmalara böyük əhəmiyyət verildiyi, 
İslam aləmində tibb, riyaziyyat, kimya və 
ictimai elmlərdə əhəmiyyətli mərhələlər qət 

edildiyi, bu mövzularda İbn Sina, İbn Heysəm, 
Biruni və İbn Haldun kimi alimlərin yetişdiyi 
söylənə bilər.

Seyyid Şərif Cürcaniyə görə elm: “Gerçəyə 
və hadisəyə uyğun düşən məlumat və 
qənaətdir”.

Cürcani elm üçün bu tərifləri də söyləyir: 
“Elm; bir şeyi olduğu kimi idrak etməkdir. 
Məlumatsızlıq məlumatın ziddidir. Elm, 
bilinəndən gizlilik və bağlılığın qalxmasıdır. 
Elm; nəfsin, bir şeyin mənasına çatmasıdır. 
Düşünən ilə düşünülən arasında xüsusi bir 

əlaqədir”.
“Elm İslamın həyatıdır, imanın 

dirəyidir. Bir elmi öyrənənə 
Allah, əskiksiz mükafat 
verər. Elmi öyrənib onunla 
əməl edən kimsəyə Allah 
bilmədiyini də öyrədər.”

Demək ki, öyrəndiyi 
elmi ixlasla tətbiq edən, 
eyni zamanda yeni 
məlumatları daha asan 
öyrənmiş olar.

Şübhəsiz ki, «elm 
öyrənmə» fəaliyyəti, 
məktəblərdəki təhsildən 
ibarət deyil. Məktəblərdəki 

təhsil, dini ağırlıqlı olsa belə 
qeyri-kafidir.

“Elm öyrənmək” və nəticədə “alim 
olmaq” çox mühüm və çox çətindir. Necə ki, 
bu hədislər “alim” olmanın nə qədər böyük bir 
mövqe olduğunu göstərir:

“Alimlər yer üzünün şamları, 
peyğəmbərlərin xəlifələri, mənim və digər 
peyğəmbərlərin varisləridir.”

“Alimlər öndərdirlər. Təqva sahibləri əfəndi 
və rəisdirlər. Onlarla oturub-qalxmaq xeyir və 
yaxşılığı artırmaq deməkdir.”

Cənabı Haqq, Hz. Cənabı Haqq, Hz. 
Peyğəmbərə (s.ə.s) elmin Peyğəmbərə (s.ə.s) elmin 

xaricində hər hansı bir şeyi xaricində hər hansı bir şeyi 
artırması üçün özünə dua artırması üçün özünə dua 
etməsini əmr etməmişdir. etməsini əmr etməmişdir. 

Çünki elm bitmək tükənmək Çünki elm bitmək tükənmək 
bilməyən bir xəzinədir. Elm, bilməyən bir xəzinədir. Elm, 
yalnız sahibinə deyil, başqa yalnız sahibinə deyil, başqa 

insanlara, hətta digər insanlara, hətta digər 
canlılara da fayda təmin canlılara da fayda təmin 

edər.edər.



“De ki, Rəbbim! Elmimi artır”. 
(Ta-ha, 114)

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) hər 
zaman el mi nin artması üçün 
Allah-Təalaya dua  et miş dir. 

Çünki elm bitmək tükənmək bil mə yən bir 
xəzinədir. Elm, tək sahibinə deyil, başqa in-
sanlara, hətta digər canlılara da faydalı olar. 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) də hə dis l ə rində elmi 
və elm sahibini tərifləmiş, Mü səl manları elm 
öyrənməyə təşviq etmişdir. Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s.) buyurur:

“Yalnız bu iki insana qibtə edilər: (Bi rin-
ci si), Allahın ehsan etdiyi malı haqq yolunda 
xərc ləyənə, (ikincisi isə) Allahın verdiyi elm-
lə yerində hökm edən və onu başqaları na da 
öy rədənə”.

İslam dini oxumağa, araşdırmağa və el mə 
böyük önəm vermişdir. Allah-Təala ilk enən 
ayələrdə Hz. Peyğəmbərə və bütün Mü  səl -

man lara oxumağı əmr etmiş, onları qə  ləm lə 
yazmağa və elmdə yetkinləşməyə təş  viq et-
mişdir. Allah-Təala Quranda belə bu yu rur:

“Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, in  
sanı “alaq”dan yaratdı. Oxu! Sə nin Rəb  
bin ən comərd olandır. O, qə ləmlə yaz  
ma ğı öyrədəndir, insana bil mə di yi ni 
öy rə dəndir”. (Alaq, 5/1)

İlk vəhyin “oxu” əmri ilə başlaması və 
bu əm rin enən ilk beş qısa ayə içində iki d ə   -
fə təkrar edilməsi, oxumanın və elmin din   də 
və insan həyatında nə qədər önəm li ol  duğunu 
göstərir. Ayeyi-kərimədə Hz. Pey  ğə m   bərə əmr 
edilən elmin mövzusu məh     dud   laş  dırılmamış, 
yalnız özünə en di ri   lən vəhyin deyil, başda 
kosmik aləmdəki ayə  lər olmaqla, oxunması, 
yəni dərs və ib rət alınmalı hər şeyin tanınma-
sı, hə qiqətin an l a şılıb qavranması istənilir.

Məlum olduğu kimi, İslamda ilk savaş, 
Bə dir savaşıdır. Bu savaşı Müsəlmanlar qa za-

Bilənlərlə bilməyənlər 
bir olarmı?! 

f.f.d. Gülnarə SEYİDOVA
g.seidova@yahoo.com



n  mışdır. Bu savaşda xeyli əsir də alınmışdır. 
Peyğəmbərimiz əsirlərin fidyə qarşılı ğın da 
sərbəst buraxılmalarını əmr etmişdir. An caq 
fidyə verməyə imkanı olmayanlardan hər bi-
rinin on Müsəlman uşağına oxumaq-yazmaq 
öyrətmələri şərti ilə sərbəst qa lacağını bildir-
mişdir. Bu hadisə bizə İs la mın oxumağa ver-
diyi dəyəri göstərən gö zəl bir örnəkdir.

Elm almaq hər bir müsəlman üçün 
fərzdir.

Məsələn, Müsəlman bir toplumun xəstə  lə-
rini müalicə edəcək qədər həkim ye tiş dir məsi 
o topluma fərzdir. Qurani-Kə rim düş-mən-
lərimizə qarşı gücümüzün çat dığı qədər qüv-
vət hazırlamağı əmr edir. Texnologiya in kişaf 
etdikcə qüvvət də dəyişir. Qurani-Kərim endi-
yi zaman sa vaş larda ox və qılınc isti fadə olu-
nurdu. Am ma Quran qılınc və ox hazırlayın 
demir, qüvvət hazırlayın deyir. Yə ni ya şa dı-
ğı  mız dövrdə ən təsirli si  lah hansıdırsa onu 
ha zır lamaq da yenə Mü səl man to p lum üzə rin-
dəki bir mə su liy yət dir. Bu isə an caq elm ilə 
mümkündür. Ata la rı mız dini elm lərə olduğu 
qədər, dün yə vi elm lərə də əhə miy yət vermiş-
dir. Çün ki Quran yalnız di ni elmləri deyil, 
digər elm lə ri də tövsiyə et mişdir. Qurani-
Kərim yer, göy və bunların yaradılmasında-
kı in cə lik lə rindən söz edir və bu mövzularda 
dü şün məyimizi istəyir. Be lə liklə, dinimiz və 
dünyamız üçün lazım olan elm ləri öy rən-
məli, bu mövzuda uşaqlarımızı yax şı ye tiş dir-
məliyik.

Başqa bir ayədə isə Allaha böyük hör mət 
göstərməyin ancaq elmlə olacağı ifa də edil-
mişdir:

“Allaha qarşı ancaq qullarından alim 
olanlar dərin hörmət duyarlar”. (Fatir, 28).

Bir çox ayələrdə Allah-Təala insanı dü-
şün   mə  yə, araşdırmağa və elm sahibi ol-
ma  ğa təşviq etdiyini, kor-koranə inkar et-
məmələrini ifadə etmişdir. Çünki di ni miz 
ca hil bir topluma enmiş, lakin cə h a ləti yox 
edib elmli, təhsilli insan ye tiş dir mə yi h ə dəflə-
miş dir. Allahı haqqı ilə tanıya bil mək, təq  dir 
edə bilmək ancaq elmli ol maq la müm  kündür. 
Yəni insanın yaradılışındakı qü  su r  suzluğu, 

mükəmməlliyi görən ondakı möh təşəm və 
möcüzəvi işləyən orqanizmi hey ranlıqla ta-
maşa edən bir həkimin Allaha olan təzimi, bü-
tün bunlardan bixəbər yaşa yan birinin Allaha 
olan təzimi, hörməti, əl-bət tə, bir olmayacaq. 
Onun üçün Allahdan ən çox qorxan və ona ən 
çox heyran olan, se vənlər yenə alimlərdir, elm 
adamlarıdır.

İnsanın digər varlıqlardan üstünlüyü elmlə 
olduğu kimi insanlar arasında üstün lük də 
elmlədir. Allah-Təala bilənlərlə bil mə yənlərin 
eyni olmadığını bildirmiş və Qu ra ni-Kərimdə 
belə buyurmuşdur:

“De ki: “Heç bilənlərlə bilməyənlər bir 
olarmı?” (Zümər, 9)

Elm hər hansı bir toplumun, millətin əlində 
de yil. Yəni istəyən hər kəs, qabiliyyətinin sə-
viy yəsində təhsil ala bilər. Beləliklə də, insan 
elm sayəsində vəzifə, sərvət kimi maddi im-
kanlara, yüksək dərəcələrə çata bilər. B e lə ki, 
bir ayeyi-kərimədə buyurulur:

“Allah içinizdən inananların və öz lə rinə 
elm verilənlərin dərəcələrini yük səl dər”. 
(Mücadələ, 11)

Elm əməl dəftərinin qapanmaması na 
vəsilə olar

“İnsan öldüyü zaman bütün əməllərinin 
sa  vabı da qurtarar (əməl dəftəri bağlanar), la -
kin üç şey istisnadır: sədəqeyi-cariyə, isti  fadə 
edilən elm, ona dua edən xeyir li övlad”.

İnsan nə üçün elm öyrənir? İnsan, öy-
rən  diyini həyata keçirmək və başqala rı na da 
öyrətmək, faydalı olmaq üçün elm təhsil edir. 
Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s.), Xey bər sava şın-
da Hz. Əliyə (r.a.) xitabən söy lə diyi bu söz 
çox önəmlidir: “Allaha and ol sun ki, Al lah-
Təalanın sənin köməyinlə in sanları hi da yətə 
qovuşdurması, sənin ən qiymətli dünya ne-
məti olan qırmızı də və  lərə sahib olmağından 
daha xeyirlidir”. Özü müzə və övladlarımıza 
yığacağımız ən bö yük və xeyirli sərvət elm-
dir.

NOYABR-DEKABR
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Mədinədə Peyğəmbər məscidinə 
bi  ti şik, ətrafı açıq, üstü xur ma 
lifləri ilə örtülmüş bir köl gə-

lik tikilmişdi. Bura maddi imkanı və ailə-
si ol mayan, Allah yolunda heç bir fə da kar-
lıq   dan çəkinməyərək canla-başla Allah və 
pey  ğəm bərinə xidmət göstərən kasıb mü-
səl  man ların qaldıqları bir daldalanacaq idi. 
Ora nın sakinlərinə Əshabı-Suffə de yi  lir  -
di. Mad di imkanları olmadıqları üçün gü -
nü nü və gecəsini burada keçirən sə  ha   bə  lər 
mü s əl manların gətirdikləri ilə kifa yət lə nər, 
elm və ibadətlərinin çoxunu Pey ğəm bər 
məscidində yerinə yetirərdilər. Elə bu sə-
bəb lə də Peyğəmbərin heç bir dərs və söh-
bət lərini qaçırmadan dinləmə für  səti əldə 
edə rək gələcəyin müctəhid və imam  la rı ola-
caq dılar. Bu suffənin təm  sil  çilərindən biri - 
İs lam tarixində ən çox hə dis rəvayət etmə ne-
mətini əldə edən sə  ha  bə lərindən başda gə lən, 
suffə əs ha bın d an olan Əbu Hüreyrə (r.a.) belə 
rəvayət edir:

“Suffə əhli İslamın qonaqları idi. Onların 
nə sığınacaq ailələri, nə malları, nə də ya xın -
ları var idi. Bir sədəqə veriləndə Pey ğəm   bə-
rimiz onlara verir, özü onlardan heç bir şey 
götürməzdi. Əgər gələn bir hədiyyə ol say-
dı, Peyğəmbərimiz ondan bir hissə gö   tü rər, 
yerdə qalanını Süffə əshabına gön də  rər   di. 
Beləliklə, gələn hədiyyələri onlarla pay  la  şar-
dı”. (Buxarı, Riqaq,17)

Əbu Hüreyrə: “Mən Suffə əhlindən yet-

miş şəxs gördüm. Heç birinin üzərində bü-
tün bədənlərini örtən bir paltar yox idi. Ya 
beldən aşağı geyilən paltar, ya da bel dən yu-
xarı çiyinə atılan örtükləri var idi. Pal tar  la r-
ını boyunlarına bağlayırdılar. Bu pal tar  ların 
bir hissəsi baldırlarının yarısına, bir qis mi də 
topuqlarına çatırdı. Ayıb yerlə ri gö rün məsin 
deyə, paltarlarını əlləri ilə top la  yır  dılar”, 
- deyə Əshabı-Suffənin halını ən in  cə de -
tallarına kimi söyləmişdi. (Bu xa ri, Salat 58)

Suffə əshabı iş tapdığı zaman işləyir, baş -
qa zamanlarda isə məsciddə elm və iba dətlə 
məş ğul olurdu. Belə ki, gücü-qüv və s i yerində 
olan Suffə əshabı dağlardan kü rə yində odun 
gə tir mək, su daşımaq kimi əllərindən gələn 
hər cür işi görür, qa zan dıq la rı pulla dostlarına 
ər zaq alırdılar. Həyalı və şəxsiyyətli, ləyaqət 
sa hi bi olduqlarından ad la rına ləkə salacaq hə-
rə kət lər dən uzaq idilər. On lar heç kimdən bir 
şey istəməzdilər.

Suffə əshabı dinin qaynağına ən yaxın 
və Rə su lul lahın məclislərində ardıcıl iştirak 
edən insanlar idilər. Buna görə də onlar baş -
qa  larından daha çox yetişdilər. Onların müəl -
limləri başda Peyğəmbər olmaqla Übey ibn 
Kab, Abdullah İbn Məsud, Muaz ibn Cəbəl 
və Ubadə ibn Samit kimi alim sə ha   bəl ər idi.

Samirə MAHMUDOVA

ZAMANIN AXARINDA

İslamın Qonaqları 

Əshabı-Suffə

NOYABR-DEKABRGÜLÜSTAN
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Suffə əhli yüksək səviyyəli və sü rət lən di-
ril  miş təlim keçirdi. Belə ki, ən çox hədisi-şə-
rif rəvayət edən səhabələr onların içindən çıx -
mış dır. Onların sırasında qabaqcıl yer tu tan 
Əbu Hüreyrə (r.a.) bunları deyir:

“Son ayə nazil olanda Rəsulullah (s.ə.s.) 
tez qal xıb o yoxsul səhabələrini axtarmağa 
baş    la   dı və onları məscidin arxa tərəfində Al-
la  hı zikr edərkən gördü. Sonra be lə buyurdu:

“Canımı almadan öncə ümmətimdən bu 
in  san  larla birgə səbir etməyimi əmr edən Al-
la ha həmd olsun! Artıq həyatım da, ölü müm 
də sizinlə bir yerdədir".

Əbu Səid (r.a.) rəvayət edir:
“Muhacirlərin yoxsullarından bir qrupla 

bi r lik  də oturmuşdum. Bunlardan bir qismi 
(bü  tün bədənini örtən bir paltarı olmadığı 
üçün) başqalarının (kölgəsindən istifadə edə-
rək) yaxşıca örtünməyə çalışırdı. Bir şəxs 
də Quran oxuyurdu. Bu halda ikən Rə sulul-
lah (s.ə.s.) gəldi və yanımızda dayandı. Al-
lah Rə su lu nun gəlməsi ilə bağlı olaraq Qu ran 
oxu yan şəxs oxumağı dayandırdı. Rə su lul lah 
salam verdi və:

- Nə edirsiniz? - deyə soruşdu. 
- Ey Allahın Rəsulu! O, müəllimimizdir, 

bi zə Quran oxuyur. Biz də uca Allahın ki ta bı -
nı dinləyirik, – dedik. Buna cavab olaraq Al -
lah Rəsulu (s.ə.s.):

- Ümmətim arasında onlarla birlikdə sə bir 
et mə yi əmr edilən kimsələri yaradan Al la ha 
həmd olsun! - dedi.

Sonra Allah Rəsulu özünü bizimlə eyni sə-
viy yədə tutaraq aramızda əyləşdi. Əli ilə işa rə 
edib:

- Belə edin, yəni dairə düzəldin! - dedi.
Camaat tez onu dairəyə aldı və üzünü ona 

çevirdi. Rəsulullah (s.ə.s.) bizə bu müj də ni 
verdi:

- Ey yoxsul mühacirlər, müjdələr ol sun! 
Siz lərə qiyamət günündə bir nur müj də  lə  yi-
rəm. Sizlər cənnətə insanların varlı olan la rın-
dan yarım gün öncə girəcəksiniz. Bu ya rım 
gün (dünya günləri ilə müqayisədə) beş yüz 
ildir”. (Əbu Davud, Elm, 13/3666)

Qısa müddət İslamı öyrənmək üçün Mə-
di  nə yə gələn heyətlər, bir tərəfdən Peyğ əm-
bər  lə görüşürdülər, digər tərəfdən də Suffə 
sə  ha   bələrindən bilmədiklərini öyrənirdilər. 
Mü  səl man olmuş qəbilələrə İslamı öyrətmək 
üçün bir müəllim göndərmək lazım olduqda 
Suff  ə səhabələri arasından seçilirdi.

Əshabı-suffə həmişə Quran və sünnə nə-
fəs li bir həyat yaşamış, sahib olduqları iman 
gö  zəlliyini başqalarına da əks etdirmək üçün 
hər cür fədakarlığı gözə alaraq dünyanın dörd 
bir ya nına çatmağa çalışmışdır.

NOYABR-DEKABR
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        Mətanət KƏRİMOVA

Üzümüzü səmaya tutub uzaqdan-
uza   ğa göz vurub təbəssüm edən 
ul duzlarla bəzədilmiş göy üzü   nə 

ba xan da planetimizdən, bəlkə də, min dəfə 
bö yük, yer üzündəki qum də nə lə   rin   dən çox 
olan göy cisimlərini zərrəcə nöq    san sız hə-
rə kət etdirən, öz orbitləri ət ra   fın  d a ahənglə 
dön də rən Allahın qüd rə ti  ni müşahidə edirik. 
Bu priz madan nə zər ye  ti  rən  də elektronikadan 
kos mo lo gi ya ya, atom fizikasından ra dio-
lo giyaya qə dər hər şeyə hökm edən Al lah-
Təalanı gö rür, ul   duz ların, günəşlərin, qa lak-
ti ka la rın, kos mik buludların, hətta ən kiçik 
me teo rit lə rin öz dilləri ilə: “Allah var dır. 
Bi zi fəza boş lu ğun   da saxlayıb bir-bi ri mizlə 
toq quş ma dan gəz   dirən, ahənglə do  laş  dıran 
Odur”, - de dik   lər ini eşidirik. Kai na ta baxanda 
atom dan pla net lərə qədər hər şeyin Allahın 
əm    ri   ni dinlədiyini, Onun əmrlərinə mün tə zir 
olduğunu, zərrə və cisimlərin o bö yük Ya  -
ra   d anın əmri ilə hərəkət etdiyini gö rür, Uca 
Allahın hər şeyə istədiyi nizamı ver di yi   ni 
müşahidə edirik.

“Göylərdə və yerdə nə varsa, (ha mı sı) 
Al  la ha məxsusdur. Allah hər şeyi (el  mi və 
qüd  rətilə) ehtiva etmişdir”. (Ni sa, 4/126)

“Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan 
Odur. Onun: “Ol!” deyəcəyi gün (hər şey) 
dər hal olar...” (Ənam, 6/73)

Bürc nə deməkdir?
Bürc kəlməsi ərəb dilində “gözəl gö-

rün mək, diqqəti cəlb etmək, açıq-aşkar gö-
rül   mək, baxıldıqda ilk diqqət çəkən şey” 
mə   na  larına gəlir. Qədim dövrlərdə qala di  -
v ar  larının künclərinə tikilən daha yüksək və 
çı xın tılı qüllələrə də bürc deyilirdi. Həm çi-
nin sə mada görülən ulduz topaları da bu adla 
adlandırılmışdır.

Gecə qaranlığında istiqamət və yönün tə -
yin edilməsində ulduz topalarından is ti fa  də 
etmək mümkündür. Məsələn hər ge cə səmada 
görünən Böyük və Kiçik Ayı bür   cü bi zə qütb 

ulduzunun yerini müəy yən et məkdə kömək 
edir. Əsasən də niz çi, səy yah, təyyarəçi, 
geoloq üçün is ti q a mə ti təyin et  mək də bürcləri 
tanımaq əhə miy yət li dir.

Adi gözlə müşahidə edildikdə bəzi ul-
duz  ların bir-biri ilə əlaqəsi varmış kimi gö-
rü  nür. Müasir teleskopların inkişafı və ast-
ro  no miya sahəsindəki elmi kəşflər bir-biri 
ilə əlaqəli kimi görünən və həndəsi şəkillər 
əmə  lə gətirən ulduz qruplarının, əslində, bir-
birindən ağlasığmaz ölçüdə çox uzaq ol du  ğu -
nu sübut etmişdir. 

Bürclərin adlandırılması səmadakı ul-
duz  la rın insanlar tərəfindən xəyali xətlərlə 
bir   ləş  di ril məsindən ortaya çıxıb. Bürclərin 
ək  sə riy yətinə qədim zamanlardan əfsanəvi 
qəh rə man ların (Herkules, Persey və s.), hey  -
van  ların (Qoç, Buğa və s.) və əşyaların (Te   -
les   kop, Günyə və s.) adları verilmişdir. Bürc 
olaraq adlandırılan ulduz topalarına ay    rı-
ayrılıqda nəzər saldıqda heç də həmin xə    ya  li 
fiqurun alınmadığını görürük.

Bürclər içərisində diqqət çəkən on iki zo-
diak bürcü xüsusi yer tutur. “Zodiak” yunan 
sö    z ü olub, “vəhşi heyvanlar” deməkdir. Hə  -
min heyvanların adları belədir: əkizlər, tə  -
rəzi, dolça, qız, oğlaq, şir, qoç, xərçəng, 
ba   lıq  lar, əqrəb, oxatan, buğa. Yerin günəş ət  -
ra  fında fırlanması ilə hər ay günəş bu bürc  -
lər dən birində görünür. Günəş qoç bür   cün də 
olduqda yaz; xərçəng bürcündə ol  duqda yay; 
tərəzi bürcündə olduqda pa yız; oğlaq bür cün-
də olduqda isə qış fəsli baş layır. 

QuraniKərim və hədislərdə bürc lər
Qurani-Kərimdə “bürclər” mənasına gə   lən 

bir surə (Buruc surəsi) olmaqla ya na şı, bə zi 
ayələrdə bürclər haqqında mə lu  mat ve rilir.

 “And olsun bürclərlə bəzədilmiş göyə!” 
(Buruc, 1) 

“Səmada bürclər yaradan, orada bir çı
raq olan günəşi və nurlu ayı vü cu   da gə tirən 
Allahın şanı nə uca dır!” (Fur qan, 61)

Ulduzlar Yol Göstərirmi?
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Ayətlərdə keçən bürc kəlməsi qaranlıq 
ge  cə də insanı valeh edən ulduz topalarının 
göy üzünü bəzəməsi, İlahi əzəmət və eh ti-
şa ma işarədir. Kainatda yaradılan hər şey də 
əsrarəngiz gözəlliklər var. Allah Rə su lu bir 
hədisində: “Axır zamanda fala (bürc lərə) 
inanıb, qədəri inkar edənlər çı xa  caq dır”. 
(Tirmizi) Buna əlavə olaraq baş qa bir rə va-
yətdə isə: “Allaha and olsun ki, Allah heç 
kimsənin nə yaşamasını, nə ölməsini, nə 
də dolanışığını hər hansı bir ulduza bağ  la-
mışdır. Bunu söyləyənlər Al lah haq qın da 
yalan uydurur və özlərinə bə ha nə lər uy du-
rub təsəlli tapırlar”. (Buxari)

Bürclərin doğum günü ilə əla qə lən   di
ril məsi

Bürclərin doğum günü ilə əla qə lən di ril -
məsi Günəşin dünyaya görə keçməkdə ol  d-
u ğu 12 ulduz qrupuna əsasən təyin olu   nur. 
Məsələn, Noyabr ayı hər il Əqrəb bür   cün-
də olur və bu günlərdə dünyaya gə  lən   lər 
həmin bürcdən sayılır. Yəni bir mə na  da bu 
günlərdə dünyaya gələnlərə hə min bürcün 
təsirinin olduğu qəbul edilir. Hal   bu ki Günəş 
həmin bürcdə olarkən, o bürc dünyaya ən 
uzaq məsafədə olur.

On iki tip insan var?
Üstün qüdrət sahibi Rəbbimiz hər bir in -

sa  nın barmaq izlərini belə bir-birindən fərq   li 
yaratmışdır. Həmçinin yüzlərlə insan si   ma -
sına nəzər saldıqda bir-birinə bənzər üz   lər 
görmək imkansızdır. Bir-birinə bən  zə   y ən-
lərə də bir az diqqətlə baxınca fərq li li yin 
təzahür etdiyini görə bilərik.

Hər bir şeyi fərqli gözəllikdə yaradan və 
öz möhürünü vuran Allah-Təalanın on iki 
tip insan yaratması düşünülə bilməz. Mil  -
yardlarla insanın bədən quruluşunu, xa    rak  -
te rini, qədərini və gələcəyini on iki bürc  lə 

mə h dud laşdırmaq nə elmi, nə mən ti qi, nə də 
di ni prizmadan doğru deyil.

Doğum tarixlərinə baxaraq bürcü tə yin 
et   mək və o bürc haqqında yazılan xü su s iy  -
yətlərə baxaraq bir qənaətə gəlmək, hökm 
vermək qeyri-ciddi bir baxış tərzidir və 
həmin insanları yanıldır. Qeybi ancaq Allah 
bilir. 

"Qeybin açarları (Allahın) ya nın da 
dır. Onları ancaq O (Allah) bilir. (Al  lah) 
suda və quruda nə varsa bilir. Ye  rə düşən 
elə bir yarpaq yoxdur ki, (Al   lah) onu 
bilməsin". (Ənam, 59)

Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, Quran 
ayə   lə rində kainatın möhtəşəm nizamını, 
Gü   nəş, Ay və ulduzların düzülüşünü tə fək  -
kür etməyə dəvət vardır. Buradan Al la  hın 
varlıq və birliyinə qapılar açılır. Yer üzün  -
dəki bütün varlıqlar Allahın əmri ilə hə   rə  kət 
edir. Heç bir varlığın yaradıcı, tə si redici və 
yön göstərici gücü yoxdur. Al lah  dan baş qa 
heç kimsə qeybi bilə bil məz.

Bu yönü ilə İslam, insanın gələcəyi haq    -
q ın da ulduz və bürc falına etibar et mə yi, 
onlara bir məna verməyi və ümid bəs lə    mə yi 
əsla qəbul etmir.

Dinimizə görə, ulduzların səmadakı 
müx    təlif düzülüşünün insanın taleyini 
müəy yən etməklə və ona təsir göstərməklə 
heç bir əlaqəsi yoxdur və bunlar insanın 
ira   də  sinin, taleyinin iqtidarında deyil. Bi zi 
və di gər varlıqları yaradan Allahdır. İnsa-
nın gələcəyini onu Yaradan Uca Al lah tə-
yin edir. Cəmiyyət içərisində bu cür batil və 
əsli-əsası olmayan şeylərə ma ra ğın ol ma   sı-
nın səbəbi insanların lazımi sə viy yə də dini 
bilgilərinin olmaması və iman da  kı  boş   luq-
lardan qaynaqlanır.



Firdevs HƏSƏNOVA

İslam bankçılığı
Cəmiyyət həyatında insanların doğ -

ru yolda olması üçün vacib olan 
dörd təməl tədbirdən bi rin  ci si, 

infaq və sədəqə, ayələrlə açıq-aydın bil di-
rilmişdir. İkincisi, israfdır. Qadağan olan -
lar dan üçüncüsünü isə kəskin və şid dət li şə-
kildə faiz olduğu bildirilmişdir. 

Əsrimizdə müsəlman ölkələrdə də isti fa-
də edilən faiz Qurani-Kərimdə açıq şə kil-
də qadağan edilmişdir. Qurani-Kərimdə də  
Bə  qə  rə surəsi 275 və 279-cu ayələri faizin 
Al  lah qatında böyük günah olduğunu bə yan 
edir. Allah və Rəsulunun (s.ə.s.) on la ra hərb 
elan etdiyi bildirilir.

Qarşılıqsız mal əldə etmə prinsipinə əsa-
s   lanan faiz/riba, zahirən bəzi insanlar üçün 
faydalı görünsə də, əslində, yalnız sı xın  tı 
içində olan insanların çarəsizliyindən isti -
fadə edir. Bu səbəbdən faiz insan hü quq -
la rının pozulmasına gətirib çıxarır. Qul 
haq qına girir. Faiz dini-mənəvi hiss lə ri sön-
dü rən və iqtisadiyyatı gəmirən bəd xas sə li 
şiş dir. Zənginlərin daha güclü olma sı na və 
ehtiyac sahiblərinin də daha çox əzil məsinə 
səbəb olur. Beləliklə, cəmiyyətin tə bə qə ləri 
arasında dərin boşluqlar, uçurumlar meyda-
na gəlir. Ancaq iqtisadi baxımdan ən yaxşı 
səviyyədə olan cəmiyyət, iqtisadçı la rın dedi-

NOYABR-DEKABR
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yi kimi, sıfır inflyasiya və faiz də rə cə lə rinə 
sahib olan cəmiyyətdir.

İslam bankçılığının hədəfi də faizsiz, ala-
nın da verənin də mənfəət əldə etdiyi, Alla-
hın ayələrində buyurduğu qadağaya müxalif 
ol ma yan, müasir zamanın tələblərinə uyğun 
bir sistem qurmaqdır. Bu gün İslam maliyyə 
siste mi olan İslam bankçılğı dünyanın 75-
dən çox ölkəsində tətbiq olunur. Bu maliyyə 
siste mi yalnız müsəlman olan ölkələrdə de-
yil, müsəlman olmayan ölkələrlərdə də is-
ti fa də olunur. Cənubi Afrika Respublika sı 
əhalisinin 2%-i müsəlman olduğu halda, ora-
da 7 islam bankı fəaliyyət göstərir. Həm çi nin 
Böyük Britaniyada 2, Amerikada 28-ə ya xın 
bank islam maliyyə sistemi ilə işləyir. 

İslam bankçılığı nədir?
İslami bankçılıq, bütün fəaliyyətlərinin 

xid mətə bağlı olduğu, mənfəət və zərərin faiz 
əvəzinə tərəflər arasında paylaşıldığı, İs la mi 
əsaslara uyğun olaraq idarə olunan bir bank 
sistemidir. Şəriət borc pullarından pul qazan-
ma ğı (faiz və sələm) qadağan edir. Faiz qa-
da ğan olunduğundan depozit kimi top lanan 
pul lar real iqtisadiyyata yatırım edi lir. Sabit 
faiz əvəzinə mənfəət/zərər pay laşımı olduğu 
üçün banklar investisiya edəcəkləri layihələri 
da ha diqqətlə araşdırırlar və kreditləri sağa - 
so la paylamırlar, yalnız möhkəm layihələrə 
in vestisiya qoyurlar. Bu səbəbdən İslam 
bank  ları dünyanın ən güclü bankları arasın-
da  dır və heç vaxt maliyyə böhranından tə-
sir  lən  məyiblər. Möhkəm olduqları üçün pul -
larını spekulyativ (qısa müddətli) maliyyə 
əmə liy yatlarından çox, möhkəm gəliri olan 
la yi hələrə yatırım edirlər.

Müasir İslam bankçılığı ilk dəfə 1970-
ci illərdə ortaya çıxıb. Bankın açılmasında 
Kö r  fəz ölkələrində neft qiymətlərindəki ar-
tım  dan sonra kapital yığımı səbəb olaraq gös -
tə rilir. O vaxtdan bəri İslam bankçılığı dün-

yanın üç bölgəsində yayılmışdır:
1. Körfəz bölgəsi: İslam bankçılığının baş -

la dığı yer. İslami maliyyələşdirmə bu böl gə də 
Əbu Dabi, Bəhreyn, Dubay, Qətər, Kü veyt və 
Səudiyyə Ərəbistanda geniş ya yıl  mışdır. Bəzi 
Yaxın Şərq ölkələrinə də keçmiş dir.

2. Uzaq Şərq bölgəsi: Varlı mü səl man la-
rın üstünlük təşkil etdiyi Bruney, İndoneziya, 
Malayziya və Sinqapurda İslam bankçılığı 
daha çox yayılmışdır.

3. Qərb bazarı: London mərkəzli Qərb 
bazarları artan faizsiz borc bazarı nı gör məz-
lik dən gəlmək istəmədiyi üçün adi bankların 
alt bölmələri bu əsasda əmə liy yat lar etməyə 
başlayır.

İslam bankçılığını digər banklardan ayı-
ran, fərqləndirən, üstün edən bir neçə xüsus 
var. İslam bankçılığı faizli banklardan dörd 
əsas prinsipə görə fərqlənir:

1. Faizsiz əməliyyatlar
2. Risk paylaşımı
3. Mal və xidmətlərə əsaslanır
4. Qeyri-müəyyənliklərdən tamamilə azad 

olan əmə  liyyatlarla işləmək
İslam bankı faizsiz olduğu kimi, bankdan 

alı  nan kreditin hara sərf olunacağı da bank 
üçün əsasdır. Müştəri içki istehsalı fabriki 
qur   maq üçün islam bankından kredit ala bil-
məz. Çünki islam bankları pulun hara sərf 
olu   na  cağı, işin planlanması ilə əvvəlcədən 
m a  ra qlanır, araşdırır. Görülən işlərlə yanaşı, 
niy   yət, metod və nəticə əxlaqi dəyərlərə uy-
ğun olmalıdır. 

İslam bankçılığı yalnız müsəlmanlar üçün 
de yil, bütün inananlar üçün açıqdır. Ən ma-
raq lı xüsuslardan biri də xarici ölkələrdə 
is lam banklarından istifadə edənlərin 
əksəriyyəti qeyri-müsəlmanlar təşkil edir. 

Bir önəmli xüsus da bankdan alınan kredit 
ödə  nə bilmədikdə, bank müştərisindən gün 
keç  dik çə faiz tələb etmir. Cərimə kimi topla-
nan pul gəlir kimi yazılmır. Bank tərəfindən 
xey  riy  yə işləri üçün istifadə olunur.
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                                                  "Gülüstan"dan

Harun Rəşid sarayın bağçasındakı 
gül fi dan larından birini çox sevirdi. 
Bağbana for ma sı, bənzərsiz qoxusu 

və müstəsna rən gi ilə çox zərif olan bu gülü 
ehtiyatla qo ru maq üçün əmr edir.

Sultandan aldığı bu əmrə görə bağban gü -
lün üstündə titrəməyə başlayır. Gün çı xan ki-
mi bağbanın edəcəyi ilk şey gülün qay ğı sına 
qal maq olur. Bir səhər gülə qulluq et məyə ge-
dəndə gülün budağına qonan bül bü lün bü tün 
yarpaqları qoparıb yerə at dı ğını görür. Qı zıl gül 
budaqlarında bir dənə də yarpaq qal mır. Çox 
qorxur və həyəcanlı şə kil də xəlifənin ya nına 
qaçır:

-“Sultanım! Bir bülbül çox sevdiyiniz gü lün 
yar  paq larını qoparıb, gülün üzərində bir də  nə də 
yarpaq qalmayıb",- deyir.

Harun Rəşid bağbanın dediklərini sakitcə 
din  lə dikdən sonra tərəddüd etmədən deyir:

“Kədərlənmə, usta, kədərlənmə! Bülbül nə 
edirsə, bundan karı olmayacaq”.

Sultanın bu cavabından sonra rahat nə-
fəs alan bağban işinə qayıdır. Bir neçə gün ke-
çir, bağban gülün yarpaqlarını tökən bül bü lü 
bir ilanın tutduğunu və onu udmaq üçün otun 
içində yox olduğunu görür.  Ye ni dən hə yə can la 
xəlifənin yanına gəlir:

-“Sultanım! Sevdiyin gülün yarpaqlarını tö -
kən bülbülü ilan udurdu".

 Sultan yenə sakit tərzdə:
-“Narahat olma! Bülbülün ahı ilanda qal-

maz”,- deyir.
Bağban işinə qayıdır. Bağda işləyərkən bül -

bülü öldürən ilanın otların arasından ona ya -

xın  laş dığını görür. Dərhal bel ilə vuraraq ila  nı 
öldürür. Yenə də sevinc içində xəlifənin hü z u-
runa gəlir:

-“Sultanım! Bülbülü öldürən ilanı bağ ça da 
kü rək lə öldürdüm”,- deyərək vəziyyəti izah edir.

Harun Rəşid yenə sakit şəkildə:
-"Gözlə, usta! İlanın ahı da səndə qal  maz. 

Etdiyinin qarşılığını görəcəksən”,- de  yir.
Çox keçmədən bağban etdiyi bir səh və gö rə 

xəlifənin hüzuruna gətirilir və cə za lan dı rıl ması 
istənilir. Xəlifə onun həbs olun masını əmr edir. 
Onu zindana apa rar kən bağ ban geri dönərək 
Sultana:

-“Sultanım! Bülbül etdiyinin cəzasını çə-
kər de diniz, ilan onu uddu. Bülbülün ahı ilanda 
qal maz dediniz, mən də onu öl dür düm. İndi et-
di yim  cəzasız qalmır, çünki mə ni zindana sal-
dırırsınız. Başqalarının et dik ləri cavabsız qal-
mır, sənin qalacaq? Yə ni sizin etdiyiniz də yer də 
qalmayacaq. Elə dir sə, gəl  mənə bunu et mə ki, 
başqası da sənə et mə sin".

Bir müddət susduqdan sonra Harun Rə şid 
bağ bana:

-“Doğru deyirsən”. Əmr verir ki:
-“Qoy bağban çiçəklərini sulasın”.
Sultan ilə bağban arasındakı söhbətə şahid 

olan bir adam:
-“Sultanım, bağbanın etdiyi cəzasız qa la-

caq?"
Harun Rəşid aşağıdakı həqiqəti dilə gətirir:
-“Yox! Heç kim gördüyü işdən qurtula bil-

məz. Axirətdə ödəmək üçün təxirə salınır! An -
caq qafil insanlar bunu dərk etmir, çı xış yolunun 
sadəcə qaçmaq olduğunu dü şü nür lər”.

Heç kimin ahı yerdə qalmaz
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                Aygün MƏMMƏDZADƏ

                 “Əsmayi-Hüsna”

“Ən gözəl adlar (Əsmayi-Hüsna) 
Allahındır. Onu bu adlarla çağırıb 

dua edin...” (Əraf, 180)

ƏL-HAQQ
ƏlHaqq varlığı və ucalığı qəti olan, in-

karı mümkün olmayan, əzəli və əbədi olan və 
dəyişmədən var olan, heç kimə möhtac olma-
yan, sözü ən doğru olan, əşyanı hik mə ti nə görə 
icad edən deməkdir.

“Bu ona görədir ki, Allah haqq, Ondan 
başqa ibadət etdikləri isə batildir. Şüb hə siz, 
Allah ucadır, böyükdür”. (Loğman, 30)

Haqq batilə qarşı istifadə edilən bir isimdir. 
Allah-Təalanın hər sözü və feili haqdır. Ona qo-
vuşmaq da haqdır.

Tarix Hz. Adəmdən bəri minlərlə ha di sə lərə 
şahidlik edib. Səltənət sürən hökmdar lar görüb, 
zülmə və ədalətə səhnə olub. Könül sahiblərinə 
qucaq açıb, məzlumlara yer ve rib. Amma hər 
şey gəlib keçicidir: yaxşı da, pis də. Hər bir 
insan “əməl dəftəri” ilə bir lik də on metrlik bir 
kəfənə bükülərək bu dün yadan köçərkən  yer 
üzərində sadəcə bit kilər, təbiət mənzərələri 
dəyişib. Səhnə də yi şib, fiqurlar dəyişib, amma 
dəyişməyən tək ger çək “Allahın varlığı”dır. 

“Həqiqi hökmdar olan Allah (hər şey dən) 
ucadır. Ondan başqa heç bir tan rı yoxdur. O, 
kərim (uca, qiymətli) olan ərşin Rəbbidir!”. 
(əl-Muminun, 116)

Göndərdiyi peyğəmbərlər və endirdiyi bü-
tün kitablar haqdır. İnsanlığa göndərdiyi din 
haq dır.

Şirkdən uzaq duraraq yalnız Ona ibadət et-
mək haqdır.

Qurani-Kərimi oxuduqca, “Mənim Rəb bim 
Haqdır; mənim Rəbbim təkdir; mənim Rəb bim 
vəkilimdir” deməmək mümkün deyil.

“Bu (insan yaradılışının müxtəlif mər hə
lə ləri, ölü torpağın cana gətirilməsi) ona gö
rə dir ki, Allah haqdır, ölüləri di ril dir və O, 

hər şeyə qadirdir! Bu (həm də belə bir danıl
maz həqiqətə inanmağı nız üçündür ki) o saat 
(qi ya mət günü) müt ləq gələcəkdir, ona heç 
bir şəkkşübhə yox dur və Allah qəbirlərdə 
olan ları di ril də cəkdir!” (Həcc, 6-7)

Rəbbimiz, üfüqlərdə, bizi əhatə edən za hi-
ri dünyada, varlığını saysız-hesabsız də lil lərlə 
na xış-naxış yaratdığı bütün əsərlərə iş lə miş dir.

Allah nəfsimizə, bioloji və ruhi yaradılışımı-
za, hüceyrələrimizə və atomlarımıza çatana 
qədər hər zərrəmizə imzasını atmışdır. O Allah 
ki, bizə şah damarımızdan daha yaxındır.

Onun dərgahı yeganə qapımızdır. Bizi yox-
dan yaradan və yeganə dostumuz Odur.

Ey Rəbbimiz! Həyat enerjimiz tükəndikdə, 
öm rümüz başa çatdıqda bizi rizana qovuşdur.

Ey Rəbbimiz! Bizi yalnız və yalnız Sənə la-
yiq olmaq üçün ömür sürənlərdən et! 

Ya Haqq! Qulunun haqqı olan ancaq Sə nə 
yönəlməkdir, qibləndən azdırma bizi! Qu lu nun 
haqqı ancaq Sənə dua etməkdir, məh rum etmə 
bizi! Bizi sahibsiz buraxma! Qu lu nun haqqı an-
caq Sənə güvənməkdir, ça rəsiz buraxma bizi! 
Bizi Sənə gedən yollardan ayırma! Qulunun 
haqqı hər şeydən çox Sə ni sevməkdir, Sənsiz 
buraxma bizi! Haq qı  mızdakı hökmün haqdır, 
ya Rəbb, haq qı mı z  a görə deyil, öz lütfünə görə 
hökm ver! Amin.

Heç kimin ahı yerdə qalmaz



Fatиmя ZЯЩРА

       Sevinc ŞABANOVA

Həyat bəzi fürsətləri dəyərləndirə 
bil diyimiz, bəzilərini də qaçır-
dığımız bir yarış marafonudur. 

Gö zəl və dolu-dolu dəyərləndirə bildiyimiz 
für sətlər bizim üçün sevinc səbəbi, vaxtında 
də yər ləndirə bilməyib qaçırdığımız fürsətlər 
isə peşmançılıq səbəbidir. Peyğəmbərimiz 
vax tın da qiymətini bilməli olduğumuz bəzi 
xü susları bizlərə hədisi-şəriflərində bildir-
miş  dir. Bir hədisi-şərifdə buyurulur: “Beş 
şey gəlmədən əvvəl beş şeyi qənimət bil: 
Qocalmazdan əvvəl gəncliyinin, xəs tə lən-
məzdən əvvəl səhhətinin, kasıblıqdan əv vəl 
zənginliyinin, məşğul zamanlarından əv vəl 
boş vaxtlarının və ölümündən əv vəl hə ya tı-
nın!” (Hakim, Müstədrək, IV, 341; Buxari, 
Rikak, 3; Tirmizi, Zühd, 25)

Bu beş xüsus insan həyatının hər anını 
əhatə edir. Gəlin birlikdə bu xüsuslara nə-
zər salaq:

Qocalmazdan əvvəl gəncliyinin qiy
mə tini bil!

Bir ömrün ən cəld, hərəkətli və bərəkətli 
möv sümü “gənclik çağı”dır. Gənclik çalış-
qan lıq, cəsarət, sağlamlıq və həyəcan de-
mək  dir. Elə buna görə də, gənclik bir ömrə 
bə  dəl-d ir. İnsan gənckən bir çox fürsət əlində 
olur. Hz. Mövlana belə buyurmuşdur: “O 

in san xoş bəxtdir ki, gənclik günlərini qə-
ni mət bilər və qulluq borcunu ödəyər. Yəni 
di ni və insani vəzifələrini yerinə yetirər. 
Bə də  ni sağlam ikən, ürəyində, vücudunda 
güc və qüvvət varkən qulluğunu ifa etmək 
səyi için  də olar.

Çünkü o gənclik çağı, yamyaşıl, təptəzə 
bir bağa bənzəyər. Bol-bol meyvələr verər. 
Qo  cal dıqda bədən, quraq torpaq kimi quru-
yar, tökülər. Quraq bir tarladan da heç vaxt 
xoş bir bitki yetişməz”.

Hz. Ömərin (r.a.) də çox gözəl bir sözü 
var dır: “Namaz qılan yaşlını sevirəm, am-
ma namaz qılan gəncə aşiqəm”. Gənclik 
döv rün də dünyanın min bir ləzzətinə, çə-
ki  ci  li  yi nə, nəfs və şeytanın vəsvəsələrinə 
al  dan  ma yaraq ibadətlərə yönəlmək çox çə-
tin və Haqq qatında qiymətlidir. İnsan yaş-
landıqca isə gənclikdəki həyəcanı, istəyi və 
əz mi azalır. 

Beş Qənİmət



Xəstələnməzdən əvvəl sağlamlığını 
qənimət bil!

Pandemiya şəraitində yaşamağa məcbur 
olan bir dünya olaraq sağlamlığın nə qədər 
əhəmiyyətli olduğunu əksəriyyətimiz an-
la dıq. Əksəriyyətimiz Allah-Təalanın bi zə 
verdiyi bu nemətin qiymətini tam mə na -
da idrak etmədiyimiz üçün sağlamlığı mı -
za diqqət etmirdik. Hətta bizə zərər ol  du -
ğunu bildiyimiz halda onu etməyi da vam 
etdirdiyimiz bəzi vərdişlərimiz var. Bə  də-
ni mizin sağlamlığı bizim şükrünü ödə  yə 
bilməyəcəyimiz nemətlərdəndir. Pey  ğəm -
bərimiz də (s.ə.s.), bu haqda belə bu  yur -
muş dur: “Sizdən kim hüzuru yerində, bə
də ni sağlam və günlük qidası da yanında 
ola raq günə başlayarsa, sanki dünya ne
mət  ləri ona verilmiş kimidir”. (Tirmizi, 
Zühd, 34) 

Kasıblıqdan əvvəl zənginliyin qiy mə
tini bil!

Zənginlik də vaxtında qiyməti bi lin mə  -
di yi təqdirdə əlimizdən alına biləcək bir ne -
mət dir. Bu dünyada hər şey keçici ol   du  ğu 
üçün hər nemətin daim əlimizdə ola   ca  ğını 
dü şün mək və buna görə hərəkət et mək çox 
yan lışdır. Zəngin insan əlində olan malı 
pay  laşmayıb yığmağa çalışdıqca, özü üçün 
bir çox təhlükəli qapı açır. Çün ki zənginlik 
də bir imtahandır. Zəngin insan malını doğ-
ru yerə istifadə etməli, im kan sız ları əsla 
unut mamalı və onlara yardım et məlidir. 
Cəmiy yətdə imkanlı və imkan sız  ların 
olma ğı narazılıq olaraq görünsə də, hər iki 
qru pun bundan alacağı dərslər var. Varlı in-
san verərək infaq əhli, kasıb da alaraq şükür 
əhli olur. Bu İslam dininin gözəl li yidir ki, 
İs  lam var-dövlətə görə in san ları təbəqələrə 
ayır mır. Çünki islamda kas ta sistemi yox-
dur. Hər bir insan bir-bi rin dən məsuldur. 

Məşğul olmazdan əvvəl boş vaxtın qiy 
mətini bil!

İslam böyüklərinin bildirdiyinə görə qi-
ya  mət günündə ən şiddətli hesab boş vax tın 
hesabıdır. Buna görə də qızıldan qiy mət  li 
olan zamanı boş vaxt keçirərək sərf et  dik  dən 
sonra peşmançılıq yaşansa da, bər pa etmək 
mümkün olmaz. İnsan bir işi bi tir dikdən 
sonra işim bitdi deyərək kənara çə kil mə-
məlidir. Allah-Təala bizlərə bu töv si  yəni 
edir: “Elə isə (dünyəvi işlərini) qur  tar 
dığın zaman (Allaha ibadət et mək üçün) 
qalx! Və Rəbbinə yönəl!” (İn şi rah surəsi, 
7-8) Yəni ibadət və xeyirli iş lə rin bitdiyi 
zaman ardınca digərinə qaç maq lazımdır. 
Çünki dünya həyatı bi zə axi rəti qazanmaq 
və ilahi rizaya nail olmaq üçün verilən qısa 
bir möhlətdən iba rət dir. Hz. Həsən Bəsri 
belə buyurur: “Elə insanlar gördüm ki, si-
zin dirhəm və di nar la ra qar şı olan ehtirası-
nızdan daha çox vaxtları nı dəyərləndirməyə 
qarşı ehtiraslı idi lər”. 

Ölüm gəlmədən əvvəl həyatın qiy mə
tini bil! 

Yaşadıqları həyatın qiymətini bilməyən 
in  sanlar, qiymətlərini biləcəkləri bir hə ya-
tın həs rə tini çəkərlər. Halbuki “qiymət” ya-
şa nan həyatın içində gizlidir. Günümüzdə 
in  san lar hüzurun və həyatın dadını unut-
maq  dadırlar. Keçmiş zamanlarda xoşbəxt 
ol  maq üçün yaxşı yoldaş və yetərincə qi da 
lazım idisə, günümüzdə artıq bunlar la xoş-
bəxt ola bilmirik. Xoşbəxt ola bil mək üçün 
baş qa səbəblər seçib onlara hə dəflənirik. 
Buna görə də Allahı, Onun biz lərə lütf et-
diyi həyatın adını və dadını unu duruq. Hal-
buki müsəlman fani varlıq ol du  ğu nu idrak 
edərək ilahi əmrlərlə yaşamağı özünə hə dəf 
qoyarsa, hü zur tapar, xoşbəxt olar. Ha lın-
dan razı ol mayan və şükür içində ol ma yan 
insanların hü zuru olmaz. Dünya ya gəlmə 
səbəbini yax  şı idrak edən və həya tı nı bu 
qayə uğrunda ya şa yan insan son nə fəs də 
peşmançılıq içində olmaz.

NOYABR-DEKABR
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Ş
əmsəddin Həbibullah Mirzə Mazhar 
Canı-Canan (quddisə sirruhu) hic ri 
1113-cü ildə (miladi 1701) do ğu lub. 

Bir çox alimdən İslami elmlər oxu yub. Gənc 
yaşda Hz. Nur Muhamməd Bə da yu niyə tələbə 
və mürid olub. Üstadından sonra onun irşad 
xidmətlərini davam et di rən Mazhar Canı-Ca-
nan bu yolda çox i n san yetişdirib.

Böyük alim Şah Vəliyullah Dəhləvi onun 
haqqında belə deyir: “Bu zamanədə Mir -
zə Mazhar Canı-Canan kimi bir şəxs heç bir 
bölgədə, heç bir şəhərdə yoxdur. Hər kim 
təsəvvüfi məqamlara süluk arzusu var sa, onun 
hüzuruna getsin!” Belə ki, Şah Vəliyullah 
Dəhləvinin bəzi tələbələri də xo calarının 
əmriylə Hz. Canı-Cananın ya  nı na gedib tələbə 
olurdu.

Mazhar Canı-Canan (quddisə sirruhu) 

bir çox xəlifə və tələbə yetişdirdi. On ları 
məktublarıyla da irşad etdi. Bu mək tu b larda 
ondan soruşulan kəlam, fiqh və tə səv  vüflə bağ-
lı məsələləri cavablandırırdı.

Mazhar Canı-Canan (quddisə sirruhu) 
bö yük təvazö sərgiləyərək belə buyurardı: 
“Bizdən İslami əhkama uyğun olmayan bir iş 
meydana gəldiyini görən dərhal xə bər dar lıq 
etsin!”

Tələbələrinə də belə buyurardı: “Bir mö-
min qulluq vəzifələrini yerinə yetirməyə cəhd 
etməlidir. Daim ölümə hazır olmalı dır. Mö-
min könül dünyasında bütün nəf sani arzula-
rı özündən uzaqlaşdırarsa, ölüm ona ilahi bir 
hədiyyə olaraq gələr. Belə ki, onun bu halı Al-
laha və Rəsulullaha qovuş ma ğa vəsilədir”.

Buyurardı ki: “Ramazanı-Şərif zikirlə oya-
nıq olaraq keçirilərsə, ilin qalan qis min də də 

Mazhar Canı-CananMazhar Canı-Canan  
(quddisə sirruhu)(quddisə sirruhu)

                      Prof.dr. Nəcdət TOSUN

                                “Altun Silsilə”
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bu gözəl hal davam edər. Əgər bu ayda bir qü-
sur və boşluq olarsa, bunun izi bütün il boyun-
ca görünər”. 

Hz. Mazhar Canı-Canan (quddisə sir ruhu) 
belə nəql edir: “Bir dəfə Caha nın bə zə yi və 
kainatın sərvəri olan Pey ğəm bərimizi (s.ə.s.) 
yuxuda görməklə şə  rəflən dim. Yan-ya na 
uzanıb yatırdıq. O qədər ya xındıq ki, mü ba-
rək nəfəsi üzümə gəlirdi. Bu vaxt susa dım. 
Sirhind böyüyünün oğul la rı, yəni Hz. İmam 
Rəbbaninin övladı da orda idi. Rə su lul lah 
onlardan birinə su gətirməyini bu yur du. Bu 
fəqir də: “Ya Rə su lallah, onlar mə nim pirimin 
övladıdır”, – de dim. “Onlar bizim sözümüzü 
tutarlar”, – buyurdu. O əziz lə r dən biri qalxıb 
su gətirdi. Doya-doya su iç dim. Sonra: “Ya 
Rəsulallah, həzrətiniz, Mü cəddidi Əlfi Sa ni 
haqqında nə buyururs unuz?”- de yə so ruş dum. 
“Ümmətimdə onun bir bən zə ri yox dur”,– bu-
yurdu. “Ya Rəsulallah! Hz. İmam Rəbbaninin 
Məktubatı mübarək nə  zər lərinizdən keçdi-
mi?”- dedim. Buyur du ki: “Əgər ondan xatır-
ladığın bir yer varsa, oxu!” Mən də Hz. İma-
mı Rəbbaninin bə  zi məktublarında keçən və 
Allah-Təala üçün: “O, vera-ul-vera, sonra yenə 
vera-ul-ve ra dır, yəni Allah-Təala bənzərsizdir.  
Ağıl nə yi düşünər və nəyi təsəvvür edər sə, O 
de yil”, – buyurduğunu oxudum. Rə su lul lah 
bunu çox bəyəndi və: “Təkrar oxu!”- bu yurdu 
və təkrar oxudum. Bu ifadə ləri çox bəyəndi. 
Mən gördüyüm bu yu xu da Rəsulullahın 
mübarək nəfəsinin və söh bə-ti nin bərəkətiylə 
özümü tamamilə nur və hü zur içində hiss et-
dim. Oyanıq ikən əldə edilənlərdən daha çox 
bərəkətli olan bu yu xunun bərəkətiylə günlərlə 
acmadım və su sa madım”.

Hz. Mazharı Canı-Canan kamal də rə cə-
də zöhd və təvəkkül sahibi idi. Dünyadan və 
dünyaya düşkün olanlardan uzaq durardı. 
Ona verilən hədiyyələri qəbul etməzdi. Qə bul 
etməyi çox nadir hallarda olardı. 

Yenə o dövrün dövlət adamlarından biri Hz. 
Mazhar Canı-Canan üçün bir dərgah et dir di və 
bütün dərvişlərin ehtiyacını da qar şılayacağını 
bildirərək qəbul etmələrini xa hiş etdi. Ancaq 

Hz. Mazhar Canı-Canan qə bul etmədi və: “Bi-
zim üçün hər yer birdir. Allah-Təala nəzərində 
hər kəsin ruzisi təqdir edilmişdir. Vaxtı çatan-
da hər kəs öz ru zisinə qovuşur. Dərvişlərin 
xəzinəsi səbir və qənaətdir, bu kafidir”,- bu-
yurdu.

Nəvvab Xan Firuzcəng Həzrəti Mazhar 
Canı-Cananı soyuğu şiddətli bir qış günündə 
üzərində köhnə bir geyimdə gördü. Bu ha-
lını gördükdə ağladı. Yanında olan adam-
lardan birinə: “Biz nə bədbəxt insanıq ki, 
böyüklərimizdən biri hədiyyə qəbul etmir və 
ona xidmət etməklə şərəflənə bilmirik”,- dedi. 
Bu hadisə üzərinə Hz. Mazhar Canı- Canan: 
“Biz zənginlərdən bir şey qəbul et  mə  mə yə, 
almamağa qərarlıyıq. Həyat gü nə şimiz batma-
ğa üz tutub, ömür bitmək üz rə di. İndiyə qədər 
qəbul etmədik”,- buyurdu. Sonra Nəvvab Xan 
Firuzcəng otuz min rupi pul hədiyyə etmək 
istədi. Qəbul buyurma dı və: “Bizim sizin 
sərvətinizdə gözümüz yoxdur, onu fəqirlərə 
paylayın”,- dedi.

Hz. Mazhar Canı-Canan vəfatına yaxın iba-
dətlərini daha da artırdı. Belə buyururdu: “Al -
lah-Təala lütf və inayətilə bu fəqirin hər cür 
arzusunu ehsan etdi. Könlümdə şə hid lik   dən 
başqa bir arzu qalmadı. Böyüklərimin ə k   sə-
riyyəti şəhadət şərbətini içiblər”.

Hicri 1195 (miladi 1781) ilinin Məhərrəm 
ayında gecə bir neçə quldur Həzrətin qa pı-
sını döydü. Üç nəfər içəri daxil oldu. İç lə rin -
dən biri Hz. Mazhar Canı-Canana silahla atəş 
açdı. Təcili təbib çağırdılar. İdarəçilər qul  duru 
qisas almaq üçün axtarmağa başla dı  lar. Şeyx 
həzrətləri müstəsna bir fəzilət sər  gi lə yə rək 
belə buyurdu:

-“Allah-Təala səhhət tapmağımı murad 
etsə, bu yara nə olur olsun, sağalar. O şəxs 
tutulsa, biz ona haqqımızı halal etdik, siz də 
əfv edin!” Üç gün sonra da vəfat et di. Qəbri 
Dehlidə, köhnə adıyla Xangahı Məz hə riy-
yə, yeni adıyla Dərgahı Şah Əbul Hayrdadı. 
Vəfatından sonra yerinə Hz. Abdullah Dəh lə vi 
keçmişdir.
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BİR   AYƏ

İnsanlar möhtəşəm binalar inşa edə, 
şəhərlər qura bilərlər. Lakin bu cür 
təntənəli şəhərlər və binalar key-

fiyyətli insan nəsli yetişdirə bilməz. B e-
lə ki, dəmir və sənayenin inkişafı, fə zi lət lər 
mədəniyyətini meydana gətirə bil mə miş, 
əksinə, zülmə vasitəçilik etmiş, məz lum la rın 
yurdlarını qəm dəryasına çevirmişlər.

Cəmiyyətə hüzur və səadət gətirən key -
fiy  yətli insanlar, yalnız könüllərin mə nə  viy -
yatla yoğrulduğu, gözəl əxlaqlı ailə şə  raitin də 
böyüyür. İdeal şəxsiyyət inşası nın təməli də 
məhz bu ailə ocaqlarında atı lır.   

Buna görə bu gün insanları şəxsiyyətsiz, 
ağıl sız biri olaraq qlobal mədəniyyətin kö-
nül   lü oyuncaqları halına gətirmək üçün di n -
lə birlikdə ailəyə də “hücum”lar edilir. Ni kah 
olmadan birlikdə yaşamaq, azadlıq, rahatlıq 
və xoşbəxtlik olaraq insanla ra qəbul etdiri-
lir. İnsan fitrətinə uyğun ol ma yan yaşayış, 
ədəbsizlik və həyasızlıq, fa hi şə lik normal 
hala gətirilməyə çalışılır. Ən çox da gənc 
nəsillərin yaradılışımıza ən uy ğun olan evli-

lik məsələsinə dəli gözüylə bax maqları üçün 
sosial mediada böyük səy göstərilir. (Xüsusilə 
sosial mediada)

Tarix boyu hər mədəniyyətin öz ailə an-
la yışı olub və ictimai həyat da ona gö rə 
tənzimlənib. Hazırda isə Qərb mə də niy yə-
tinin ailə anlayışı, demək olar ki, yox kimi dir. 

Qərb mədəniyyətinin təməlində 3 əsas ün-
sür var. 

Xristianlıq: Qadın onlara görə günah 
işləmək üçün vasitədir. 

Yunan fəlsəfəsi: O filosoflarda da ailə çü-
rük vəziyyətdədir. Cinsi təhrif normal gö-
rülür. Qadına dəyər verilmir.

Roma mədəniyyəti: Bu da əxlaqi çö kün-
tü dən ibarətdir. Pompeydə necə rəzil hal da 
olduqları göz önündədir. 

Bütün bu pisliklərdən başqa bu gün də 
yer siz sərbəstlik, nəfsani azadlıq, çılpaqlıq, 
dün yəvilik küləyində sovrulan Qərbdən ailə-
yə dair yaxşı nəsə gözləmək mümkün de-
yil. Onlar nə qədər bəzənirlərsə bə zən  sin lər, 
bəsləndikləri mədəniyyət xəstə ol duğu üçün 

Xoşbəxtliyin 
qaynağı ailələr, 

Göz Nuru Nəsillər...

KÖNÜL 
İQLİMİNDƏN 

İNCİLƏR
Осман Нури ТОПБАШ
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dedikləri də ailə, cəmiyyət üçün hər zaman 
yararsızdır. Çünki onların ze hin lərindəki in-
san anlayışının heyvandan bir fərqi yoxdur. 

Təəssüf ki, ölkəmizdə də evli olmadan bir-
gə yaşayanlar və bunu haqq və azadlıq ola-
raq bilənlər var. Belə insanlar düz niy yət li 
insanmış kimi görünüb vicdansız bir üs lubla: 
“Bizim kağız parçasına, imzaya eh ti yacımız 
yoxdur”,- deyir və nikahsız yaşa ma ğı insanın 
haqqı imiş kimi qoruyurlar. 

Halbuki nikah kağıza atılan imzadan iba -
rət deyil. Onun çox böyük mənası var. Ni kah, 
iki tərəfin Allah adına bir-birilərinə söz ve-
rərək halal olmasıdır. Nikah, bir çox haqq, 
hüquq və vəzifələr tələb edir. 

Əslində, çürük olan cəmiyyətin istədiyi 
sağ lam cəmiyyətin təməli olan ailəni yıx-
maq dır. Çünki onlar bilirlər ki, ailə olmazsa, 
cəmiyyət ayaq üstə dura bilməz. Ailə ol maz-
sa, arxada yalnız sürü qalar. Beləcə, nəf sin 
əsir aldığı insanlara da hökm etmək çətin ol-
maz. 

Tarix boyu cəbhədə diz çökdürə bil mə dik-
ləri millətimizi içəridən yıxmağa çalışırlar. 

Bir sözlə, mayası İslam ilə yoğrulan mə-
də niyyətimizdə ailə ən möhkəm qaladır. 

Ailə, insana aid keyfiyyət, insana xas olan 
üstün xüsusiyyətdir. Digər məxluqatlarda 
ailə məfhumu yoxdur. Ailənin sağlam ol ma ğı 
cəmiyyətin ən qiymətli xəzinəsidir. Cə miy-
yətlər hər daim fəzilətli ailələrlə m ə sa fə qət 
etmişdir. 

Bu gün Qərb, ailəni yıxmaq üçün qadının 
fitri və ülvi vəzifələrini ona əsarət altın da imiş 
kimi göstərir. Qadının azadlığı, iş lə məyi, kar-
yerası və s. kimi bəzəkli sözlər, əs lində, qadı-
nın ailədən qoparılması, ana lıq  dan uzaqlaşdı-
rılması mənasına gəlir. Qa dını işə, karyeraya 
çəkənlər, əslində, onu azad etmək yox, ziynəti 
olan fiziki var lığını istismar etmək istəyirlər. 
Amma yol qırağında açan çiçəklər, tez ya da 
gec so lur lar. Almazın 

Xoşbəxtliyin 
qaynağı ailələr, 

Göz Nuru Nəsillər...



zibilliyə düşməsi necə də kə dər li-dir.
Hazırda dayanmadan abort edən qəs-

sab ların sayəsində Qərb dünyasında nüfuz 
getdikcə azalır. Ürəklərindəki övlad mə həb -
bətinin yerini cahiliyyə dövründəki kimi itlərlə 
(insanların öz istəkləriylə saxladıqları) dol-
durmağa çalışırlar. 

“Qatadə”dən olan rəvayətə görə, ca hi liy-
yə dövründəki ərəblərin qız uşaqları nı diri-di-
ri basdırmalarının səbəbi, onların böyüdükdə 
əsir alınıb namuslarının tap dan ması və yoxsul-
luq qorxusu idi. Bu və ziy yətə düşməmək üçün 
onlar qız uşaqla rı nı uşaq ikən öldürüb onların 
yerinə it bə s lə yir lər miş. (Bax: Tabəri, Təfsir, VIII, 

68; Əl-Ənam, 140)

Əlbəttə, Allah-Təalanın yaratdıqlarına şəf-
qət göstərmək, qarınlarını doydurmaq çox 
gözəl xislətdir. Ancaq o itlərin övlad ye  ri nə 
qoyulması, uşaq böyütməyib onla rın sax lan-
ması, təbii ki, ailə və cəmiyyət üçün qorxulu 
vəziyyətdir. 

Qərb mədəniyyətinin qadını təhqir edən və 
alçaldan nəzərinə qarşılıq olaraq, bizim mə-
dəniyyətimizdə qadın:

• Ən birinci, “Kərimə”, yəni qız övladı-
dır. Qız uşaqlarını yaxşı tərbiyə edənləri Pey-
ğəmbə rimiz (s.ə.s.) müjdələyir:

“Hər kim üç qız uşağını ya da bacılarını 
hi mayə edib böyüdər, yaxşı tərbiyə edər, ev-
lən dirər və onlara etdiyi yaxşılığa davam edər-
sə, o insan Cənnətlikdir”. (Əbu-Davud, Ədəb, 120-

121/5147; Tirmizi, Birr, 13/1912)

“Hər kim iki qız uşağını yetkinlik çağına 
gələnə qədər böyüdüb tərbiyə edərsə, qiyamət 
günü o şəxslə mən, yan-yana olacağıq”. (Müs-

lim, Birr, 149)

• Bizim mədəniyyətimizdə salehə qadın 
hör mət və məhəbbətə layiq olan rəfiqədir. Yə-
ni varlığı hüzur verən yol yoldaşıdır, can dos-
tudur, ən məhrəm sirdaşıdır. 

• Salehə qadın (əgər Allah övlad nəsib edib-
sə) ömürlük təşəkkürə layiq olan anadır.

Əgər Allah, imtahan olaraq övlad qismət 
et məyibsə, bütün yetim və sahibsizlər onun 
öv la dıdır. Hz. Aişə anamız kimi... Onun da öv-
ladı yox idi. Lakin onun 300 nəfər tə lə b ə si var 
idi.  

Mömin üçün Cənnətin yolu, salehə ananın 
ayaqlarının altından keçir. Rəsulullah (s.ə.s.), 
“Yaxşılıq etməyimə ən layiq olan kim  dir?” - 
deyə təkrar-təkrar sual verən sə  ha  bəyə, düz 3 
dəfə “Anan” deyə cavab ver  miş, daha sonra 
isə “Atan” cavabını ver   miş   dir. (Bax: Buxari, 
Ədəb, 2; Müslim, Birr, 1)

 • Analar yaşlandıqca əli öpüləsi salehə nə-
nələr olaraq ailənin böyükləri olurlar. On lar 
üçün nurani bələdçi olurlar.

Əvvəllər böyük və geniş ailələr var idi. İn-
diki kimi “kiçik ailə” yox idi. Bu səbəbdən də 
uşağın gözəl əxlaqla yetişməsində ana, ata dan 
əlavə, baba, nənə və qohumların da çox mü-
hüm rolları olurdu. Yəni bir uşaq hər tərəfdən 

Bu dünya məktəbinə əbə di xoşbəxtlik sertifikatını almaq üçün 
gəl  mişik. Özümüzün və övladlarımızın həm dün yada, həm də 
axirətdə dinclik və xoş   bəxtlik içində olmasını istəyiriksə, dün-

yə  vi təhsillərində axirət gerçəkliyini əsla gör   mə  məzlikdən 
gəlməməliyik. Çünki hər valideynin əsas qayğısı övladlarının əbə  -

di gələcəyi olmalıdır.
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gözəl əxlaq nümunəsi olan in san ların nəzarəti 
altında böyüyərək təbii şə kil də tərbiyə edilir-
di. Güngörmüş, ağ zı dualı babalardan elm və 
hikmət; Ədəb, nəzakət, zərafət və davranışları 
ilə ka mil ləşən nənələrdən ədəb və ərkam öyrə-
ni lir di. Beləliklə, övladlar hər tərəfdən gələn 
müs bət təlqinlərin bərəkəti ilə sağlam şə x siy-
yət və xarakter qazanırdı.

Təəssüf ki, müasir həyatın tətbiq etdiyi 
qu ru luş bu gün uşaqları o gözəl tərbiyədən 
məh rum etdi. Nənə və babalar ayrı bir ev də, 
valideynlər isə məişət təmini üçün iş hə ya tının 
təlaşındadırlar. Nəticə etibarı ilə təh sil sistemi, 
evdəki və küçədəki dostlar, te leviziya və in-
ternet tək qalan uşaqlarımızın şəxsiyyətini və 
xarakterini formalaşdırır. Bu səbəbdən də öv-
ladlarımız arasında qa fil insanlara bənzəmək 
və təqlid başladı.

Unutmayaq ki, uşaqlar valideynlərinin de-
dik lərinə deyil, etdiklərinə baxırlar.

Başqa sözlə, valideynlər İslamın qayda la-
rı və əxlaqı ilə yaşayan nümunəvi ata-ana lar 
olarsa, uşaqlar da o yolu tutarlar. Bu səssiz-
sədasız bir ünsiyyətdir və bəlkə də, sözlü olan-
dan daha təsirlidir.

Həzrəti-Ömər (r.a.) deyir ki:
“Siz susaraq da İslamı təbliğ edin”.
–“Ya Xəlifə! Susaraq necə təbliğ etmək 

olar?”
–“Halınızla və əxlaqınızla”,- buyurur.
Biz də övladlarımıza, tələbələrimizə və bü-

tün çevrəmizə halımızla örnək ola bil mə liyik.
Bəzi valideynlərin universitetə qəbul im-

tahanları zamanı övladları ilə gəldiyinin və 
saatlarla qapıda gözlədiklərinin şahidi olu ruq.

Uşaqlarının həyəcanı ilə:
“Görəsən, edə biləcəkmi, qazanacaqmı?” 

– deyə narahat olurlar. Ancaq daşıdıqları bu 
dünya qayğılarının qarşılığında öv lad larının 
axirət həyatı üçün nə qədər na ra hatdırlar?

Unutmayaq ki, bu dünya məktəbinə əbə  di 
xoşbəxtlik sertifikatını almaq üçün gəl   mişik. 

Özümüzün və övladlarımızın həm dün yada, 
həm də axirətdə dinclik və xoş    bəxtlik içində 
olmasını istəyiriksə, dün yə  vi təhsillərində 
axirət gerçəkliyini əsla gör    mə  məzlikdən 
gəlməməliyik. Çünki hər  v a li deynin əsas qay-
ğısı övladlarının əbə   di gələcəyi olmalıdır.

Görəsən, o uşaqlar qiyamət və məhşərin 
dəh şətlərindən necə çıxacaqlar?

O atəş okeanlarının ortasına düşsələr hal  la-
rı necə olacaq?

Uşaqlarımızı o sərt və acınacaqlı Qi ya mət 
gününə nə qədər yaxşı hazırlaya bildik?

Bildiyiniz kimi, hər ölüm bir hicrandır. Ay-
rı lı ğın ən pisi isə qiyamətdə olacaq. Cən  nət də 
olanlar üçün:

“Rəhmli Rəbb tərəfindən (onlara) “sa
lam” deyilər”, (Yasin, 58) şəklində xi tab edi-
lə cək. Yəni Rəbbimiz razı olduğu qulları nı, 
böyük bir ikram və iltifatla Cən nətinə də vət 
edəcək. Fəqət eyni sü la  lə dən də gəl sə, eyni 
toplumdan da olsa müc rim lə rə be lə deyiləcək:

“(Günahkarlara isə belə deyilər:) “Ey gü
nahkarlar, bu gün (mö min lər dən) ayrılın!” 

(Yasin, 59)

Dünyadakı birlik orada bitəcəkdir. Orada 
nə qədər ər və arvad bir-birindən ayrı dü şəcək. 
Bir çox uşaq və valideyn müxtəlif yol ların yol-
çusu olacaq. Dünyada birlikdə ya şayan, lakin 
könül dünyaları fərqli qib lə lərə baxan qohum-
əqrabanın, qonşuların bir qismi bir tərəfə, bir 
qismi isə digər tə rə fə sovrulacaq. Dəhşətli bir 
ayrılıq günü ola caq! 

Bax, o gün kədərlənməmək üçün həm öz 
istiqamətimizə fikir verməli, həm də Al la-
ha əmanət olan övladlarımızın mənəvi tər-
biyələri ilə erkən yaşlarından etibarən ma-
raqlanmalıyıq.

Rəbbimiz, vəzifələrini boynumuza gö tür -
dü yümüz övladlarımızı məmnun və razı qa la-
cağı şəkildə böyütməyi  nəsib etsin.

Amin!
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Safiyyə anamızın
əxlaqı və fəziləti

                  Nəzrin HÜSEYNOVA

MÖMİNLƏRİN ANASI

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) öncül yəhudilərdən olan Huyeyin qızı Safiyyə ilə 
evlənməyi Heybər yəhudiləriylə yaxınlığa, aradakı düşmənliyi azaltmağa və 
dostluq münasibətləri qurmağa vəsilə olmuşdur. 

 Safiyyə anamız diqqət cəlb edəcək dərəcədə yəhudilərə yaxınlıq göstərmiş, sanki 
onların səadət xanəsindəki təmsilçiləri olmuşdur. 

Bir gün Hz. Safiyyənin (r.anhə.) cariyəsi, Hz. Ömərin xəlifəliyi zamanı onun yanına 
gələrək:

-“Ey möminlərin əmiri! Safiyyə şənbə gününü sevir, yəhudilərlə əlaqəsini davam etdi-
rir”,- deyə şikayət etmişdi.

Hz. Ömər (r.a.) bir nəfər göndərib vəziyyətin nə yerdə olduğunu yoxladı. Möhtərəm 
anamız:

-“Şənbə gününü soruşursan. Allah onun yerinə mənə cümə gününü bəxş 
etdiyindən bəri o günü sevmirəm. Yəhudilər haqqında soruşduğuna 

gəlincə isə onların içində mənim qohumlarım var. “Sılayi-Rəhim” 
edirəm”,- deyə cavab vermişdi. 

Safiyyə anamız daha sonra cariyəsinə baxaraq nə üçün iftira 
atdığını soruşdu. O da:

-“Şeytana uydum”,- deyərək səhvini etiraf etdi.
Safiyyə anamızın cavabı, İslam əxlaqının möhtəşəmliyini 

göstərəcək dərəcədə gözəl idi. Onu haqsız yerə ittiham edən 
köləsinə: “Get, səni azad etdim”,- dedi. 



Göründüyü kimi Hz. Safiyyə anamız ona 
pislik edənlərə yaxşılıq edəcək qədər yüksək 
əxlaq sahibi idi. O, ağıllı, həlim və fəzilətli 
insan idi. Amma edilən haqsızlıqlara qarşı 
heç dözümü yox idi. Belə ki, Hz. Osmanın 
xilafəti vaxtında başlayan siyasi qarışıqlıq 
zamanı o, möminlərin xəlifəsinə qarşı sev-
gi bəsləmiş, düşmənlərinin Xəlifə (Osman) 
əleyhinə olan hərəkətlərinə ortaq olmamış, 
əksinə, gücü çatdığı qədər kömək etmişdir. 
Bununla bağlı köləsi, başqa bir rəvayətə görə 
isə qardaşının oğlu və övladlığı olan Kinanə 
belə deyib:

- “Hz. Safiyyə, Xəlifə Osmanı mü dafiə 
etmək üçün qatırın üstündə asilərin ya nına 
gəldi. Əştər ən-Nəhai ilə qarşılaş dıq. Əştər 
qatırın üstündə kimin olduğun dan xəbərsiz 
şəkildə qatırın üzünə vurdu. Hz. Safiyyə 
mənə “Məni qoru, məni utan  dır ma”,- dedi. 

Daha sonra Hz. Osman ilə öz evi arasına 
gizli bir yol çəkdi. İki ev arasına taxta qoy-
du. Bu yolla ona su və yemək daşıdı”. 

Onun bu davranışı necə cəsur olduğunu 
bir daha sübut etdi. 

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) Vəfatından 
Sonra

Hz. Peyğəmbər digər xanımlarına etdiyi 
kimi Safiyyə anamız üçün də  80 vəsq xur-
ma, 20 vəsq buğda və arpa ayırmışdı. (Vəsq 
- Hz.Peyğəmbərin Mədinədə istifadə edilən 
ölçü vahidi olub) 

Hz. Ömərin xəlifəliyi vaxtında təsis 
edilən Divan təşkilatının Hz. Safiyyəyə təsis 
etdiyi gəlir isə illik on min dirhəm idi. Bu 
ölçü, Hz. Aişədən başqa, Pey ğəm bərimizin 
(s.ə.s.) digər bütün xanımları üçün eyni idi. 
Hz. Safiyyə hicrətin 50 ya da 52-ci ilində 
vəfat etdi və özündən sonra yüz min dirhəm 
qiymətində tarla miras qoydu. Bunun üçdə 
birini bacısının oğluna vəsiyyət etdi. Hələ də 
yəhudi olan bacısı oğluna bir şey verilmək 
istənmədiyi zaman Hz. Aişə müdaxilə edərək 

bunun mütləq verilməli olduğunu dedi. Buna 
görə də ona otuz üç min dirhəm verildi. 

Həyatda ikən sədəqə verməyi və insan-
lara yaxşılıq etməyi sevən Hz. Safiyyə ana-
mız özünə aid olan bir evi sədəqə vermişdi. 
Aminə binti Əbi Qays əl-Qifariyyənin bir-
başa Hz. Safiyyə anamızdan nəql etdiyinə 
görə, o, Hz. Pey ğəm bər (s.ə.s.) ilə evləndiyi 
zaman 17 yaşı var imiş. Başqa rəvayətə görə 
isə Hz. Pey ğəmbərlə evləndiyi zaman 27 
yaşı var imiş. 

Müaviyə ibn Sufyanın xəlifəliyi vax-
tında vəfat edən möminlərin anası Baki 
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. 

Safiyyə anamızdan 10 hədis rəvayət edi-
lib. Bunların birini Buxari və Müslim – hər 
ikisi təsdiq edib. Allah ondan razı olsun. 
Amin!

Həyatından Çıxarılacaq İbrətlər
• Onun seçimləri Allah və Rə su lun dan 

yana idi. Bizim də seçimlərimiz elə ol  m a-
lıdır.

• Qısa müddət ərzində Rəsulallaha duy    -
duğu sevgi o qədər artmışdı ki, qöv mü  nün 
Ona zərər verəcəyindən qorxaraq Onu hər 
cür təhlükəyə qarşı qorumuş du.

• Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) də onun 
məhəbbətinə qarşılıq vermiş, hər zaman 
y anın  da olmuşdur.

• Müsəlman olduqdan sonra qohumluq 
əlaqələrinə diqqət etmiş, əlaqələri kəs  mə -
mişdir.

• Safiyyə anamız ona iftira atan ca ri yə  sini 
bağışlamış, ona kin bəsləməmiş və onu azad 
etmişdir. 

• Hz. Peyğəmbərin digər xanımları ki  mi 
Hz. Safiyyə də comərdliyi seçmiş, sə  də qə və 
infaq həyəcanıyla bizi xeyrə təş  viq etmişdir. 

Son olaraq qeyd etməliyik ki, İslam di ni, 
hər hansı bir irqə, qövmə, cinsə, sinfə aid din 
deyil və olmayıb.
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H ə r ə n i n  ö z r ə n g i  v a r

                    Güleyfə MÜZƏFFƏRLİ

Elmi araşdırmalar sübut edib ki, in  san 
görmə orqanı vasitəsilə 180-dək rəng 
tonunu və onla rın 10000-dən artıq 

rəng çalarlarını fərq lən dir mə yə qabildir. Hər bir 
rəngin özü nə məx sus xü su siy yətləri var və on-
lar barədə bil mək çox maraqlıdır. İnsan hansısa 
rəngin tə si rin  dən xəstələnə və ya sağala, uğur 
qa za na və ya uduza bilər.

Sübut olunub ki, qadın və kişilərin rəng lə ri 
qavramasında fərq mövcuddur. Qeyd edək ki, 
rənglər və onların xüsusiyyətləri haq  qında ayrı-
ca elm sahəsi də var və kolo ristika adlanır.

Hər bir rəng insan əhval-ruhiyyəsinə müəy  -
yən təsir göstərir. Bəzi rənglər sinir siste  minə 
qıcıqlandırıcı təsir göstərdiyi, güc lü oyanma 
yaratdığı halda, digərləri ək si nə, sinir sistemini 

sakitləşdirir. Bu sə bəb dən də rənglərin insan psi-
xologiyasına tə siri iki yerə ayrılır. Bu təsirlərdən 
birinci si qıcıqlandırıcı, ruhlandırıcı, canlandırı-
cı, ikin cisi isə qəmginlik gətirən, narahatlıq ya-
ra dan kimi xarakterizə olunur. Məsələn, müəy-
yən müddət ərzində təmiz qırmızı rən  gə baxan 
insanın qan təzyiqi yüksəlir, tə  nəffüs və ürək 
döyüntülərinin tezliyi artır. Tə miz göy rəngə 
baxan insanda isə, ək si nə, fərqli hal müşahidə 
olunur, onun qan təz yiqi aşağı düşür, ürək dö-
yüntüsü və tə nəffü sü ləngiyir.

Qırmızı - bu rəng enerji və dinamizm xü su-
siyyətinə malikdir. Sevinci təmsil edir. Qır mızı 
canlılığı, bir işi sonuna qədər aparan əzmi və 
qərarı göstərir. İştah açır. Ona üstün lük verən 
şəxslər fəal, işgüzar, lider lik qabiliyyətinə ma-
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lik olurlar. Bu rəng cə  sa  rətli, hökmlü, tez coşan 
insanların rən gi dir. Qırmızını xoşlayanlar daim 
diqqət mər kəzində olmağa çalışırlar. Bu rəngi 
sev mə yən insanlar isə konflikt və davadan uzaq 
olub, tək qalmağı sevirlər.

Yaşıl - təbiətin rəngidir, insanda inam yara-
dır. Yaşıl həm də yaradıcılığı göstə rir, sakitliyi 
sevən insanların rəngidir. Xəstə xana larda isə 
bu rəngdən rahatlıq rəmzi ki mi istifadə edilir. 
Həmin rəngə üstünlük ve rən adamlar inadkar-
dırlar, başladıqları işi axı ra çatdırırlar.

Qara - gücü və bağlılığı təmsil edir. Dün-
ya  nın əksər ölkələrində qara rəng ma təm rəmzi 
sayılır. Bu rəngi seçənlərin qar şı sın da hansı-
sa problemləri durur, qara bəd bi n li yi təmsil 
edir. Qara rəngli geyimlərə üstün  l  ük verən in-
sanlara özünə qapalı, cid di xarakterə malik, 
özündənrazı şəxslər da  xil  dir. Qara rəng əsəbləri 
gərginləşdirib, ener  ji ni tükədir.

Mavi - insana sakitlik, dinclik, rahatlıq, 
məm nun luq, zəiflik hissləri gətirir. Ma vi rən-
gin təsirilə qan təzyiqi, nəbzin dö yün mə si və 
tənəffüs zəifləyir. Xəstəlik və yor ğun  luq zama-
nı insanda bu rəngə təlabat yü k  sə lir. Mavi rəng 
həssaslığın zəifləməsinə sə bəb olmaqla yanaşı, 
başqasının halına acı  maq bacarığı, eləcə də es-
tetik təəssürat üçün zəmin yaradır. Mavi rəngi 
çox vaxt sə   da qət, etibar, məhəbbət simvolu he-
sab edir lər. Tədqiqatlar göstərir ki, mavi rəngə 
üstün lük verən adamlar sakit və sahmanlı olur.

Bənövşəyi - qırmızı və mavinin qarışığıdır, 
bu rəngin müxtəlif yozumları var. Ona üstün lük 
verilməsi qeyri-standartlıq, orijinal lıq göstəricisi 
ola bilər. Hamilə qadınlar da bə növ şə yini xoş-
layırlar. Geyimlərində bu rə n  gə üstünlük verən 
insanlar romantik, emo  sio nal olub, daim ax-
tarışdadırlar. Onlar kəşf etməyi sevib, həyatın 
sirlərini açmağa can atırlar. Bu rəng, bir növ, 
barışdırıcı rəng kimi dəyərləndirilir. Adətən, 
yüksək dün ya gö rü şünə, intellektual səviyyəyə 
malik in-san lar bənövşəyi rəngi əsas rənglərdən 
biri ki mi qəbul edirlər.

Narıncı - insana rahatlıq gətirir, onu din  cəl -

dir. Uşaqlar da narıncı rəngi çox xoş la  yırlar.
Sarı -  ümid, nikbinlik, zəka, incəlik rən  gi-

dir. Hər şeylə maraqlanan, xoş əhval-ru  hiy  yəli 
adlamlar bu rəngi sevirlər. Ma raq  lıdır ki, əsəbi 
şəxslər də sarıya üstünlük ve rir lər. Sarı həm də 
diqqət çəkən sim vol  dur. Bu na görə də dünyada 
taksilər sarı rəng də dir. Sarının digər rəmzi ay-
rılıqdır.

AğAğ - təmizliyi və saflığı təmsil edir. Azad   lı-
ğı və istiqlalı bildirir. Bütün rənglərin sin te  zini 
təşkil edən ağ həm də ideal rəng hesab olunur. 
Bəzi ölkələrdə ağ rəng paklığı, bir sıra ölkələrdə 
isə ölümü simvolizə edir. Ağ həm də xilas-
kar mənasını verir. Bu na gö rə, həkim xalatı ağ 
olur. Ağa üstün lük verənlər təmizliyi sevən və 
səliqəli in sanlardır.

Boz - Boz neytral rəng olub, xasiyyətini giz-
lə dən, ciddi xarakterli insanların rən gi dir. Bu tip 
insanlar bitərəf mövqedə olub, heç kimə etibar 
etmirlər. Əsasən, iş adamları boz rəngli kost-
yumlara üstünlük verirlər.

Göy - sakitlik rəmzi olsa da, eyni za man da 
güclü ehtiraslı insanların rəngidir. Bu rəngdə 
geyinən insanlar emosionallığı, ro man tizmi, 
xoş xasiyyətləri ilə fərqlənir. baş qalarını heyrətə 
gətirməyə can atırlar.

Qəhvəyi - bu rəngə insanlar fiziki nara hat-
lıq və xəstəlik vəziyyətində daha çox me yl 
göstərirlər.

Yaşadığımız illərdə həyatımız ira də miz-
dən asılı olmayaraq müxtəlif rənglərlə boyanır. 
Ağ günə çıxdığımız da olur, qara günün yan 
keç mədiyi vaxtlar da… Həyatımızın bu cür 
dəyişkən rəng balansına baxmayaraq, in san 
çoxsaylı rənglər sırasında yalnız bir rən gi se-
vir. Təkcə ona görə yox ki, həmin rəng insanın 
zövqünü və gözünü oxşayır, bu ra da həm də xa-
rakter məsələsi var. Han  sı rəngi sevməyinizdən 
asılı olmayaraq hə yatı nızın rəngi bəyaz olsun…
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                 Şəbnəm ƏNDƏLİFOVA
        PSİXOLOQ MƏSLƏHƏTİ

       shabnam.ailyeva95@gmail.com

Ailə mühiti şəxsiyyətin inkişafı 
üçün ən əlverişli mühitdir. Bu 
mü   hi tin əlverişli olması ailədə 

ata -ana ara sındakı isti münasibətdən asılıdır.
Uşaqlarımızı kiçik, məktəbli yaşların-

dan oxumağa meyilləndirmək və oxumağı 
vərdişə çevirmək uşaq şəxsiyyətinin in ki şa-
fına müsbət təsir göstərən faktorlar dandır. 
Bun dan başqa ailədə ata-ana münasibətləri, 
ata-uşaq, ana-uşaq arasındakı münasibətlər 
ailə mühitini formalaşdırmaqla yanaşı, uşa-
ğın normal inkişafına da təsir edir. 

Ailə mühitində uşaq şəxsiyyəti insan, bö-
yüklərə hörmət, onlarla davranış qay da ları, 
başqa adamları başa düşmək kimi key fiy -
yətlərə yiyələnir.

Valideynlər, həmçinin uşağa müstəqillik 
ver  məli, onu müstəmləkəçi bir mühitdə bö -
yüt  məməli və uşağın sərbəstliyinə şərait ya-
rat malıdır.

Uşaqların paltar, oyuncaq, rəng se çi mi  nə 
müdaxilə etməməli, onlara seçim sər bəstliyi 
verməlidirlər. Böyük, mək təb yaşlı uşaq lar 
ailə problemlərinin mü za ki rə sinə cəlb olun-
malı, onların fikirləri vali deyn lər tə rəfindən 
dinlənilməlidir. Bu yol la ata-ana uşaq da 
möhkəm idarənin, mə su liy  yət hissi nin, xa-
rakterin formalaşması üçün şərait ya ratmış 
olur.  

İnsanın oxumağa və yazmağa başladığı 
gün  dən etibarən karyerası başlayır. Bütün 
müs  bət davranışlarımız, oxuduğumuz ki-
tab   lar, iştirak etdiyimiz seminarlar, əldə et -
d i     yi miz məlumatlar, öyrəndiyimiz xarici dil -
lər və s. karyeramızda bizi bir pillə qabağa 
apa   rır. Peşə seçiminin doğru aparıl ma sı in -
şa ediləcək gələcək üçün uğurlu zə min ha  -

Düzgün seçim uğurlu Düzgün seçim uğurlu 
şəxsiyyətin ilk təməlidirşəxsiyyətin ilk təməlidir



zır layır. Biz seçəcəkləri pe şə nin doğruluğu 
haqqında onları mə lu mat lan dır malı, bu yolda 
onlara çıraq tutmalıyıq. Valideyn öz övladı-
na, onun istedad və bacarığına daha çox əmin 
olmalı, onu doğru istiqamətləndirməli və ona 
bə ləd çilik etməlidir. Təbii ki, müəllimlərin 
də rolu böyükdür və onlara da az iş düş-
mür. Müəllimlər şagirdlərin seçəcəyi peşə 
üçün stimul təşkil edir. Öz peşəsini sevən 
müəllim şagirdlərinə ən doğru nümunədir. 
Peşəsini sevən müəllim öz peşəsinə qar-
şı şagirdlərində məhəbbət hissini aşılayır. 
Bəzən özün də hiss etmədən gələcək müəllim 
namizədlərinin artdığına şahid olursan. Bu, 
müəllimin uğurudur. 

Daha çox rastlaşdığım situasiyalardan 
danışaq. Bəzən valideynlər uşaqla rı zorla 
musiqiylə məşğul olmağa, dil öyrən məyə və 
s. məcbur edirlər. Bu isə gö rün nəyə gətirib 
çıxara bilər. Amerika mü tə xəs sislərinin 
musiqi məktəblərində apardıqları təd qi-
qatın  nəticələri göstərmişdir ki, kiçik yaş-
lı uşaqlar fortapianoda məcburiyyət nə ti cə-
sində çalırlar. Valideynlər bəzən uşaq la rını 
nə isə etməyə məcbur etdikləri üçün on lar-
da yaradıcılığa enerji qalmır. Ancaq şəxsi 
stimul olmadığından gələcəkdə va li  deyn -
lərin yönəltdiyi sahələr üzrə uşağın uğur qa-
zanması demək olar ki imkansızdı. Sadəcə 
uşağı qabiliyyəti və həvəsi olan sa həyə 
yönəltməklə ona kömək etmək müm kündür. 
Məncə, valideynlər peşənin pres tijini əsas 
götürüb uşağı o istiqamətə yö nəltməməlidir. 
Yəni ki, uğur qazanmaq üçün insanın hüquq 
fakültəsini bitirməsinə eh ti yac yoxdu. Yara-
dıcılıq qabiliyyətini nü ma yiş etdirmək, heç 
də hər bir uşağın, ye ni yetmənin və gəncin 
şəxsən özünə xas ol mur. Belə ki, bunun üçün 
şərait, yəni mə qam və səbəb lazımdır. An-
caq çox vaxt, elə olur ki, valideynlər uşaq-
larına kömək et mək əvəzinə, onlara zorla 
öz hökmlərini qə bul etdirməyə çalışırlar və 
bu da uşaq lar da yenicə oyanmış istedadın, 

meylin və qa bi liyyətin boy atmadan dağılıb 
parçalan ma sına səbəb olur. 

Düzgün seçim etməzdən əvvəl diqqət 
edəcəyimiz nüanslar var. Bunlardan biri 
insanın özünü tanıması və dərk etməsidir. 
Sən, əslində, kimsən? Özünü tanıyırsan-
mı? Həqiqətən, nəyə ehtiyacın olduğunu 
bilirsənmi? Özünü tanımaq, nəyə ehtiya-
cın olduğunu və nəyə ehtiyacın olmadığını 
bilməkdir. Bu, çox əhəmiyyətlidir.

İnsan öz istedad və meyllərini tanısa, öz 
böyük sərmayəsini əldə etmiş olar. Həyat yo-
lunu öz istedadlarına uyğun seçər və qələbə 
yolunu asan başa vurar.

Başqa bir tərəfdən isə bu tanıma insanın 
zəif tərəflərini ona tanıdır. Belə olan halda 
insan öz yanlışlarını aradan qaldırmağa ça-
lışır. Bu da düzgün şəxsiyyətin inkişafına 
təkan verir.

Bu günün gəncinə, gələcəyin uğurlu 
şəxsiyyətinə səslənirəm: “Seçdiyin peşə ilk 
öncə sənin maraq dairəndə olmalıdır. Ona 
görə ki, maraq sənin yaxşı mütəxəssis ol-
mağına təkan vərən ən böyük amillərdən 
biridir. İkincisi, seçim etdiyin zaman öz is-
tedad və bacarıqlarını düşün və xarakterik 
xüsusiyyətlərinə uyğun peşə seç. Üçüncüsü 
isə seçdiyin əmək bazarının təlabatına uyğun 
olmalıdır”.

 Peşə seçiminin doğru apa-
rılması inşa ediləcək gələcək 
üçün uğurlu zəmin hazırla-
yır.  Biz seçəcəkləri peşənin 
doğruluğu haqqında onları 

məlumatlandırmalı, bu yolda 
onlara çıraq tutmalıyıq.
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Bu elm adamı dövrümüzdən 
ne  çə əsr əvvəl su və me-
xaniki parçalar vasitəsilə 

işləyən ci haz lar yaratmış və gündəlik 
həyatda tət biq etmişdir. Adı Cizrəli 
Əbül-İz olan bu ix ti ra çı 800 il əvvəl 
yaşayıb. Başqa sözlə Əl-Cəzari öz 
ixtiralarını Leonardo Da Vin çidən 
150 il əvvəl kitablaşdırıb.

1136-cı ildə indiki Türkiyə ərazisi 
olan Cizrədə doğulub, 1206-cı ildə 
də or da vəfat edib.  Mədrəsədə təhsil 
alan Əl-Cəzari əsasən mexanika 
sahəsinə me yil lənib və bu sahədə bir 
çox ixtiraya i m za atıb.

Qərb ədəbiyyatında e.ə. 300-cü 
il lər də yunan riyaziyyatçı Arxitas 
tə rə fi n dən buxarla işləyən göyərçin 
düzəldildiyi qeyd olunsa da, robot-
la əlaqəli ən qədim ya zılı qeyd Əl-
Cəzariyə aiddir.

Səlcuqilər dövründə yaşayan Əl-
Cəzə ri saraya çağırılıb və 20 il bo-
yunca sarayda çalışıb. Hökmdarın 
tapşırığı ilə kitab ya  zan alim ərəbcə 
yazdığı əsərdə icad elə  diyi cihazla-
rın rəsmlərini də çəkib.

Əl-Cəzarinin layihəsi və 
rəhbərliyi altın da hazırlanan bir 
çox qurğuların tətbiqi ona böyük 
şöhrət gətirib. Cəzari su nəql edən 
mexanizmlərin layihələndirilməsi, 
mü rəkkəb konsruksiyalı saatların 
və bir çox başqa mexanizmlərin 
hazırlanması ilə məşğul olmuş və 
bu işlərin nəticələrini 1206-cı ildə 
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yazmış olduğu “Mexaniki sə n ə tin nəzəri və 
praktiki əsasları” (ərəb. Əl Cə mi Bein Əl-Elm 
Val-Amal Əl-nafi Fi Si nat) kitabında təsvir et-
mişdir. Bu kitab XIII əsrdə Avropada bərabəri 
olmayan, nə zəri və praktiki mexanika haqqın-
da vacib bir texniki əsər sayılırdı. Əl-Cəzarinin 
kitabın da prak tiki aspekt çoxsahəli olmuşdur, 
çünki o yaxşı mühəndis və təcrübəli sənətçi 
idi. Ki tab da müxtəlif qurğuları şəkillərlə izah 
edə rək maşınqayırmanın tarixi üçün dəyərli 
bir əsər qoymuşdur. Kitabda 50-yə yaxın ma-
şı nın layihələndirilməsini, ha zırlanmasını və 
yığılmasını təsvir edən tex nologiya 6 fə sil də 
təsvir edilmişdir.

Kitabda əsasən iki silindirli nasosların iş-
lə  mə prinsipi, dişli valların maşınqayırma da 
tət biqi, su saatları, deşiklərin dəqiq ka libr lən -
məsi, tikintidə ağacların laminasiyası, val ların 
statik tarazlanması, kağız mo del lə rin maşın-
ların layihələndirilməsində tətbiqi, bağ  lı qum 
qəliblərdə tökmə kimi texnologi ya  lar tarixdə 
ilk dəfə olaraq onun tərəfindən izah edilmiş-
dir. Əl-Cəzarinin layihəsi və rəh bə r liyi altında 
hazırlanan bir çox qur ğula rın tət biqi ona bö-
yük şöhrət gətirmişdir. Onun ki  tabı müsəlman 
maşınqayırması üçün əvəz olun  maz bir xəzinə 
idi. Aşağıda Əl-Cə za  rinin kitabından bir neçə 
maraqlı qur ğu nun işləmə prinsipi izah edilir.

Əl-Cəzarinin düzəltdiyi konstruksiyalardan 
biri də “Fil saatı” adlanan saat konstruk  si ya-
sıdır. Fil saatı müsəlman texniki el minin gö zəl 
nümunələrindən biridir. Bu saata da mü tə xəs-
sislər tərəfindən astronomi yada isti  fadə edilən 
qurğular kimi yüksək qiymət v e  ril  mişdir. Onun 
uzunluğu 1,4 – 2 m ara sın  da qiymətləndirilir. 
Bu cizgidə həm də saatın işləmə prinsipi 
və konstruksiyası təs  vir olunmuşdur. Saat-
da tətbiq olunmuş mü x  təlif hissələrə müasir 
avtomobillərdə isti  fa də olunan ayrı-ayrı idarə 
sistemlərinin iş lə mə prinsipində rast gəlmək 
olur. Hər 1 saat  dan bir tamam olmuş vax-
tı göstərmək üçün Əl-Cəzari quş səslərindən 
istifadə edən avtomatik qurğunu tətbiq etmiş-
dir. Saatın işləməsi Yerin cazibə qüvvəsinə 
əsas   lanır. Saat əsasən iki mexanizmdən iba   -

rət  dir. Birinci mexanizm saatın alt his sə    sin  -
də yerləşdirilib və içərisində su olan qab  dan 
və süzgəcdən ibarətdir. Süzgəc alt his səsində 
dəqiq kalibrlənmiş bir deşik olan içi boş qab-
dan ibarətdir. Qabın üst tərəfi açıq olur. Süzgəc 
suyun üzəndə, onun al tın    dakı deşikdən qaba su 
daxil olur. Suyun da  xil olma sürəti elə tənzim 
olunur ki, süz gə   cin suda tam batması bir saa-
tı əhatə edir. Q a    ba dolan su onu tədricən suda 
batmağa məc bur edir. Süzgəcə bir zəncir və 
bir ip bağ lanır. İp qurğunun yuxarı hissəsində 
yer     lə ş   dirilmiş, içərisində kürələr qoyulmuş 
me  xanizm ilə əlaqələndirilir. Bu, saatın ikin   ci 
əsas hissəsini təşkil edir. Üzgəc su yun dibinə 
endikdə bu iplə mexanizm ak tiv  ləşir. Bunun 
nəticəsində, mexanizm dö nə  rək onun altın-
da yerləşmiş ilanın ağzına bir kürə buraxır. 
Kürənin ağırlığından ilanın sə r  bəst bərkidilmiş 
başı aşağıya əyilir. İlanın ba şı aşağıya əyilərək 
müəyyən bucaq dö nən  dən sonra kürəni sərbəst 
buraxır. Kürə aşa  ğı hissədə yerləşdirilmiş va-
zaya düşür və əks əlaqə mexanizmini işə salır. 
İlanın ba şı əvvəlki vəziyyətə qayıtdıqda o, özü 
ilə süz gəc lə əlaqədə olan zənciri dartır. Süzgəc 
yu xa rı qaldırılır və eyni zamanda döndərilir 
və be  ləliklə, onun içərisində olan su boşal-
dılır. Boş qab yenidən suyun üstündə sərbəst 
bu ra  xılır və onun altındakı deşikdən daxilinə 
ye  nə də su dolmağa başlayır. Beləliklə, tsikl 
kü rə lərin sayından asılı olaraq təkrar olunur. 
Əgər ilanın ağzından xaric olunan kürə va za-
ya düşməzsə, yəni proses qırılarsa, on da ila-
nın başı əvvəlki vəziyyətə qayıdaraq növ bə ti 
kürəni götürür.

Böyük Şərq alimi Əl-Cəzarinin işləri av to-
mat mexanizmlərin hazırlanmasında nü mu nə 
olaraq götürülmüş, onun işləri Qər b də diqqət 
yaratmışdır.

XX əsrdə alman professor Wideman Əl-
Cə za rinin ixtiraları ilə maraqlanmış, onun 
əsərini tərcümə etmiş, üstəlik ixtirala rın     dan bir 
neçəsini hazırlamışdır. 1976-cı il də Londonda 
keçirilən İslam Festivalında Əl-Cəzarinin su 
saatlarından biri nümayiş olun   muşdur.
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Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli 
oxucularımız. Çox vaxt si-
zin üçün müxtəlif sahələrdən 

olan mütəxəsislərlə müsahibələr hazırla-
yırıq. Araşdırmaçı jurnalist olmaqla yana-
şı, eyni zamanda da  üz gimnastikası üzrə  
təlimçiyəm. Və bu gün əksəriyyətimizi 
narahat edən gözaltı şişlər haqqında həm 
yazmaq, həm də bir neçə effektli çalışma-
ları sizinlə də paylaşmaq istərdim. Gözal tı 
şişlərin yaranma səbəbi müxtəlifdir. Əgər  
şiş lər çəkilmirsə, ilk öncə 3 həkimin mü a  yi-
nə sindən keçmək lazımdır. Birinci  növ   bə-
də, böyrəklər, daha sonra ürək və qal  xan vari 
vəzinin vəziyyətini yoxlamaq la  zım dır. Əgər 
hər şey qaydasındadır sa, baş qa nüanslara 

diqqət etməliyik. Ko m pü ter lə çox işləmək, 
qaməti əyərək oturmaq (qa mət əyildikdə 
boyun əzələləri sıxılır qan və ma ye serkul-
yasiyası pozulur və mayenin ge dəcək yeri 
olmadığına görə gözaltına yığılır, bu da öz 
növbəsində gözaltı şişlərin yaranmasına 
səbəb olur), gecə yatmamaq, saat 7-dən son-
ra su və ya çay içmək və s. kimi problemləri 
kontrol etmək lazımdır. Amma bütün bun-
lara baxmayaraq, yenə də şiş çəkilmirsə, o 
zaman bir neçə tövsiyələrə müntəzəm riayət 
etmək lazımdır. 

Gözümüz şişirsə, ev şəraitində ilk öncə nə 
edə bilərik?

Buzla göz ətrafını yaxşıca silirik. Eyni 
zamanda göz ətrafı üçün olan gellərimizi 

Gözaltı şişlər
           Afaq QURBANZADƏ

ÖZÜNƏ QULLUQ
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soyuducuya qoyaraq soyuq halda çəkə bi lə-
rik.  Dəmlənmiş çayı bir paketdə  soyudu-
cuya qoyaraq soyuq halda gözümüzün üzə-
rinə qoyuruq. Çayın tərkibi yaşıl çay və ya 
qara çay olmaqla yanaşı, zoğallı da olsa lap 
yaxşı olar. 

Növbəti vasitə, göz ətrafı üçün əla təsir 
edən maskadır. 

2 çay qaşığı sürtgəcdən keçirilmiş kartof, 
10 damcı gənəgərçək yağı və retinol (vita-
min A) qarışdırıb alınan qarışımı  pambıq 
disklərlə gözümüzün üstünə qoyuruq. Mas-
ka gözətrafı xırda qırışları və şişi aradan qal-
dırır. Maskanı 10 dəqiqə saxladıqdan sonra 
yuyub üzərinə gözətrafı üçün krem çəkirik. 
Bu maskadan həftədə 1 və ya 2 dəfə istifadə 
etmək olar.

Sadə gənəgərçək yağının masaj va si tə-
si lə göz ətrafına çəkilməsi də, qırış və şişin 
aradan qalxmasına əhəmiyyətli şəkildə tə sir 
edəcəcəkdir.

Masajı göz masaj xətti üzrə, gözün kə -
n a  rın dan burun istiqamətinə və əks istiqa-

mətlə barmağımızın ucu ilə hərəkət et di rə-
rək icra edirik. Əvvəlcə gənəgərçək ya ğını 
göz ətrafına çəkirik, yağı göz masaj xətti ilə 
10 dəfə sayaraq gözümüzün ət ra fı na ya yırıq.

Qırış və şişin olmasının səbəblərindən 
biri də, gözətrafı əzələlərin çalışmamasıdır. 
Bunun üçün də xüsusi bir çalışma sizə təq-
dim etmək istəyirəm. Nişan barmağımızı 
gö zün kənarına, orta barmağımızı isə göz 
və burunu birləşdirən hissəyə möhkəm sı xa-
raq  göyə baxırıq. Günəş görən kimi yu xarı 
istiqamətə baxarkən gözümüzü 10 də fə qır-
pırıq. Bu çalışmanı hər gün səhər y u xu dan 
duran kimi icra edə bilərsiniz. 

Növbəti vasitə su içməkdir. Bəli, qəribə 
də olsa maye serkulyasiyası və qan dövra-
nın yaxşılaşması üçün gün ərzində  normal 
dozada su qəbul olunmalıdır. Amma ax-
şam saat 18:00 dan  gec olsa göz ətrafına 
su yığılacaq. Yəni axşam 6 dan sonra ma-
ye qəbulunu dayandırırıq. Kompüterdə ça-
l ı şaraq boyun əzələlərini sıxmamaq, arada 
fa silə verməklə ənsə hissəni yüngül masaj 
va si təsi ilə gərginlikdən azad etmək şərtdir. 

Sonuncu və ən vacib tövsiyə, qamət hər 
zaman düz dayanmalıdır. Bu zaman həm qan 
dövranı, həm də maye serkulyasi yası ya x şı 
gedir. Gözətrafı dəri çox incə oldu ğun  dan 
tez qırışmağa meyillidir. Məhz bu sə bəbdən 
də, gözətrafı üçün nəzərdə tutulan vasitələrin 
tərkibində kollogen və elastini stimullaşdı-
ran maddələr olmalıdır. 

Dəyərli oxucularımız, bu prosedurlar yal-
nız kompleks və müntəzəm olaraq icra edil-
dikdə müsbət nəticə verə bilər. Yəni yu xa-
rıda qeyd olunanları hamısını bir yer də icra 
etmək lazımdır. Ümid edirəm ki, bu faydalı 
məsləhətlərdən düzgün yararlana caq sı nız. 
Hələlik.
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Ülkər MÜZƏFFƏRLİ

Bu dəfəki kitab təhlilimizi hər bir cəmiyyətin təməl daşı olan ailə məfhumuna aid 
seçməyə çalışdıq. Çünki...

Ailə, sevgi ağacının toxumudur. Ailə, sevgililərin səadət yuvasıdır. Ailə, sevdalıla-
rın Cənnət bağçasıdır. Ailə, bir-birinə həsrət iki könlün qovuşma yeri, hikmət evi, sirr da ğar cı ğ-
ıdır. Ailə, ədəb yurdu, təlim ocağı, namus qalxanıdır... 

Cəmiyyətin sağlam olması üçün onu təşkil edən ailənin sağlamlığı başlıca şərtdir. Xalqın bü-
tövlüyü ailənin daxili saflığından, möhkəmliyindən güc alır. Bəşərin ilk məbədi ailədir. Cə miy-
yətə yararlı nəsillər yetişdirən ailədir. Uğurlu evlilik nəslin davamı üçün vacibdir. Ona görə də 
“Ailə dövlətdən müqəddəsdir” demişlər.

Ağa Hacıbəyli öz kitabında gənclərə nikaha girməzdən əvvəl ehtiyatlı olmağı, düşünüb-da şın-
mağı,  tayını tapmağı tövsiyə edir. Çünki ailədə səadətin ilkin şərti budur!

Yazıçı kitabın “Ön söz”ündə qarşısına qoyduğu məqsədi oxuculara belə izah edir: “Kitab 
gənc lərə ailə qurmaq barədə özəl bilgilər verəcəkdir. Hər səhifəsində ailə sirlərinin dərinliyi, sür-
p rizlərin varlığı oxucunu düşündürəcəkdir”.

Mənəvi dəyəri olduqca yüksək olan bu kitabda fərdlərin bir-birinə olan münasibəti, uşaqlar, 
valideynlər – bir sözlə, ailəyə dair hər şey oxucu üçün peşəkar və anlaşıqlı üslubla ifadə olu nub. 
Burada hər bir işin bütünü sevgi olduğu kimi, ailənin təməl daşlarının da sevgi adlı yaşam ik si-
ri  olduğu ələlxüsus vurğulanır. Ağa Hacıbəylinin “Səadət Ocağı Ailə” monoqrafik əsərini oxu-
yan dan sonra bir daha əmin oluruq ki, ənənəvi ailə həyatı qurmaq bacarığı xoşbəxtlikdir. Bu 
xoşbəxtlik hər insana nəsib olmur. Kitabda evlilik, ailə münasibətləri, ictimai mühit və ailə prob-
lemləri ətraflı şəkildə şərh edilir.

                                                                                                Sağlam ailə qurmağınız diləyilə... 

KİTAB TƏHLİLİ

Səadət   Ocağı   AiləSəadət   Ocağı   Ailə
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Ülkər MÜZƏFFƏRLİ

Bu yazımda insanın uşaqlıq dövründən yetkinlik mərhələsinə keçidi ilə əlaqədar olaraq 
yazmaq istədim. Uşaqlıq yaşlarımızda heç kəsin dərdi-səri olmur. Uşaq öz arzuları 
çərçivəsində həyat sürür, gülür, oynayır, qaçır, və s. kimi hərəkətlərlə gününü gün edir. 

Valideynlərin qohum-qonşu ilə dərdləşdiyi anların şahidi olmuşuq, amma bu dərdlərdən bixəbər 
yaşamışıq. Heç vecimizə də deyildi. Sadəcə ac olduğumuz hallarda anamıza və yaxud nənələrimizə 
müraciət edərək bizə yemək hazırlamağını istəyirik. Birdə ki, uşağın nə arzusu olacaq? Yemək, 
içmək geyim və oyuncaqla təmin olunsun yetər. Başqa da bir dərdi olmaz. Yaş ötdükcə, zaman 
keçdikcə həyatın keşməkeşli yolları ilə tanış olub dərk etdikdən sonra artıq uşaq olmadığımız üçün 
bu sıxıntını yaxşı başa düşürük.  Artıq uşaqlıq yaşından çıxdıq və yeni başlanğıclar yolundayıq; 
məktəb, yeni yoldaşlar və digər bir çox bizlərə yad olan üzlər. Uşaqlıqda olduğu kimi danışılmama-
lı, böyük-kiçik seçimlərinin fərqində olmalı, böyüklərə hörmət kiçiklərə şəfqətlə baxmalıyıq.

Artıq uşaq deyil bir gənclik mərhələsindəyik. İstifadə ediləcək sözlər diqqətlə seçilməli və 
diqqətlə cümlə halına gətirilməlidir. Açdığın hər paraqraf mövzunu fərqli bucaqlardan ələ alma-
lıdır. Hər paraqrafın oxunmağa dəyər olmalıdır. Məktəb illəri müvəffəqiyyətli keçməlidir. İbtidai 
məktəbdə təməli möhkəm atmalısan ki, irəlidə çətinlik çəkməyəsən. Hər sinif keçişi mərhələsində 
müvəffəqiyyətlərindən danışmalısan. Hər ilin ayrı bir sən olmalıdır. Gələcəyinin gözəlliyini bu illər 
meydana gətirər.  Gözəl karyera, gözəl nümunəvi ailə fərdi olmanın və cəmiyyətə xeyrin toxuna 
biləcək bir şəxsiyyət olmanın yollarını tapmaq məcburiyyətindəsən. Yaxşı bir peşə üçün bu illərdə 
çox əmək sərf etməli, təhsilində əzmli və səbrli olmalısan. Eynilə hər paraqrafın bir-birinə bağlı 
lakin ayrı şeylər izah etməsi kimi məktəb illərin də belə olmalıdır. İbtidai məktəb  həyatı ayrı, uni-
versitet həyatı isə tamam ayrı olmalıdır. Hər dövrün özünə xas bir başlanğıcı var. 

Yazıda nöqtə işarəsi çox əhəmiyyətlidir.  Çünki dayanacağın yerləri yaxşı təyin etməlisən. Həyatda 
da bəzən dayanmağın lazım olan yeri yaxşı bilməlisən. Bəzən üç nöqtə qoymaq məcburiyyətində 
qala bilərsən, bəzən nida və bəzən də sual işarəsi. Ancaq o sual işarələrinin cavablarını bir-bir 
vermək məcburiyyətindəsən. Bu yazıda da belədir. Həllsiz sual buraxmamalısan yazıda da həyatda 
da…

 Bir insan yazı yazdıqda yazının sonlarına yaxınlaşdığı zaman nəticə cümlələrindən əvvəl bir 
neçə təsirli cümlə daha qurmaq istəyir. Bu cümlələr yazının dəyərini daha da artıracaq. Ağılda 
qalacaq olanlar məhz elə bu cümlələr olur. Həyatında əvvəlki etdiklərin gözəl isə bu dövr müsbət 
keçəcək. Etdiklərin və edəcəklərin bir başqa gözəl olacaq. Çünki sən artıq uşaq deyil, ideal bir 
cəmiyyətin ideal bir nümunəvi şəxsiyyətinə çevirilmisən. Ölmədən əvvəl bir neçə yaxşı əməl etmək 
istəyərsən bu dövrdə. Təsirli, ağılda qalacaq şeylər…

İnsan öz həyatında müvəffəqiyyətlər əldə etməsi üçün dürüstlüyü, xoş görənliyi və üzərinə 
düşən məsuliyyətini layiqincə yerinə yetirməlidir. Əgər yuxarıda sadaladıqlarımızı haqqı ilə 
yerinə gətirərsə öldükdən sonra da yaxşı insan olaraq xatırlanacaqdır. Həyatın mənfi təsirləri altına 
düşməmək üçün çalışılmalıdır ki, gəncliyimizdə sağlam bünövrə atıb sağlam bir insanlıq ömrü qu-
rub gənc və gələcək nəsillərə örnək bir insan olaq.   

Bəli, beləliklə yazıya ən sonda nöqtə qoyular. Yazıçı adını yazar və əgər başda yazmadısa sağ 
üst küncə o günün tarixini əlavə edər. Son bir dəfə yazını əlinə alar və əsərini təkrar oxuyar. Bu 
araya bir cümlə də əlavə etmək istəyirəm deyər. Yazının səhv olan bölümlərini oxuduqca düzəltmək 
mümkündür. Amma Həyatda isə artıq sona gəlmisən. Elə ki, ömür nöqtəsi qoyuldu artıq o nöqtədən 
sonra qələmi əlindən alınar, son bir dəfə yaşadıqların bir film kimi gözünün qarşısından keçər və 
son nəfəsini verərsən. Artıq məzar daşına o günün tarixi və adın yazılar sevdiklərinin arasından 
sonsuza köç edərsən.

KİTAB TƏHLİLİ

Bir Həyat  Hekayəsi
   Elsevər Əhmədov

BİR HƏYAT HEKAYƏSİ
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                    Aygün MƏMMƏDZADƏ

LƏZZƏT DÜNYASI

Ərzaqlar:
2 st. noxud
1 ədəd soğan 
3-4 diş sarımsaq
2 x.q. un
Duz, istiot, cirə
Yarım dəstə cəfəri
1 ç.q. qabartma tozu
Qızartmaq üçün:
Duru yağ

Hazırlanması:
   Noxudu bir gecə əvvəl suda is-
ladırıq. Bütün ərzaqları blenderə 
töküb əzirik. Noxudlar tamamilə 
əzilib bütün ərzaqlarla qarışdıqdan 
sonra qoz böyüklükdə parçalar 
götürüb yumrulayırıq. Qızğın yağ-
da hər tərəfi qızarana kimi bişiri-
rik. Fəlafeli istəyə görə yaşıl so-
ğan, xiyar turşusu ilə dürüm kimi 
lavaşa büküb yemək olar. Nuş ol-
sun! 

Fəlafel yeməyi
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Qabaq (kabaçok) 
dolması

 Cemli rulet Cemli rulet

Ərzaqlar:
1 armudu st. xırda bulqur
1 st. qaynar su
5 ədəd qabaq
150 qr. qiymə 
1 ədəd soğan
50 qr. kərə yağı
3 x.q. duru yağ
1 x.q. tomat pastası
Duz, istiot
Hazırlanması:
Bulquru dərin qaba tökürük. Üzərinə qay-
n ar su əlavə edib 10-15 dəqiqə su yu nu 
çəkməsini gözləyirik. Sonra bulqura qiy-
mə, xırda doğranmış soğan, kərə ya ğı, 
duru yağ, tomat pastası, duz, istiot əla-
və edib yoğururuq. Qabaqları yuyub uzu-
nu na lay-lay, nazik doğrayırıq. İçlikdən 
qo yub, rulet formasında büküb qazana 
yı ğırıq. Üzərinə duz, bir az kərə yağı, stə-
kan yarım suya bir xörək qaşığı tomat 
pas tası qatıb, qarışdırıb qazana əlavə edi-
rik. Sonra bişməyə qoyuruq. Öncə yük-
sək odda, qaynadıqdan sonra vam od da 
bişiririk. Süfrəyə qatıqla servis edə bilər si-
niz. Nuş olsun!

Ərzaqlar:
250 qr. un
75 qr. şəkər tozu
80 qr. süd
125 qr. kərə yağı
1 ç.q. duz
1 x.q. maya
İç üçün:
İstənilən cem
1 yumurta sarısı 
(üzərinə sürtmək üçün) 
Hazırlanması:
Un, şəkər tozu, yağ, süd, duz, ma ya, 
kərə yağı qarışdırılaraq xə mir yoğ-
ru lur. Xəmiri iki-üç dəfə yo ğu ru ruq. 
Son ra xəmiri iki hissəyə bö lü rük. 
Kün  dəni oxlovla 5 mm. qa lın lıq da 
ya yıb, üzərinə cem çəkib rulet ki mi 
bü kürük. Ruleti yarım saat din lən-
di rib, üzərinə yumurta sarısı sür tüb 
200 dərəcə qızdırılmış sobaya biş-
mə  yə qoyuruq. Üzəri qızarana ki mi 
bi şi ririk. Nuş olsun!

NOYABR-DEKABR
 37GÜLÜSTAN



         Fizuli HÜSEYNOV

FAYDALI MƏSLƏHƏTLƏR

Həkim, Fitoterapevt

Bəzi xəstəlikləri səhər tezdən du -
ra raq acqarına müxtəlif va si tə lər-
dən istifadə edərək müalicə et mək 

olar. Ümumiyyətlə, səhər acqarına mə də 
və bağırsağın boş olması bura düşən hər 
bir qurtumun sürətlə və sonadək so rul ması 
müalicənin effektini artırır. Biz bu nu nəzərə 
alaraq bu vaxtdan istifadə edə rək yararlan-
malıyıq.

1. Axşam 1 xörək qaşığı balı 1 stəkan çiy 
suya qarışdıraraq səhər yeməyindən 30 dəq 
və ya 1 saat öncə için.

Faydaları: Qan azlığı, halsızlıq, zəiflik, 
aşa   ğı təzyiq, yaddaşsızlıq, zəif immunitet za-
ma nı içilməsi faydalıdır. Şərbət əhval-ru  hiy-
yəni yüksəldir, orqanizmi gümrahlaş dı rır, to-
xumaların qidalanmasını yaxşılaş d ı rır. Şəkər 
xəstələrinə içilməsi məsləhət de yil.

2. Axşam 1 xörək qaşığı bal, 1 xörək qa -
şığı alma sirkəsi, 1 stəkan çiy su ilə qa rış -

dırılır səhər acqarına içilir.
Faydaları: Halsızlıq, qəbzlik, qan qatılı-

ğın dan əziyyət çəkənlər üçün faydalıdır. 
Bu şərbətin müxtəlif dozalarla hazırlanıl-
ma sı müxtəlif xəstəliklər üçün faydalı ola 
bilir. Məsələn, 1 xörək qaşığı alma sir kə si-
ni 1 stəkan suya qarışdırıb 1 çay qaşığı bal 
əla və edilməsi ilə hazırlanan şərbəti yük sək 
təzyiqdən əziyyət çəkənlər və şə kər xəs-
tə liyindən əziyyət çəkənlər də istifadə edə 
bilər. Belə şərbət qan dövranını yax şı laşdırır, 
əlləri, ayaqları soyuq olan adam lar, kapilyar 
qan dövranı pozulmuş və ürək damarları tu-
tulmuş insanlar üçün fay  da lıdır.

3. Səhər yeməyindən 1 saat öncə 1 or ta 
xörək qaşığı qarazirə yağının içilməsi. Bü-
tün günü mədə-bağırsaq ağrılarından əziy-
yət çəkənlərə faydalıdır, zəif işlədici, əsəb 
sakitləşdirici, yüngül təzyiq salıcı və güclü 
immunitet yüksəldici xüsusiy yə ti vardır. 

Sağlamlıq Sağlamlıq 
üçün 7 üçün 7 

məsləhətməsləhət
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Kişilərin səhər bu yağdan hər gün iç  məsi çox 
faydalıdır, çünki prostat və zin sıradan çıx-
masının qarşısını alır. Saç tö kül mə sinin və 
ağarmasının qarşısını alır.

4. Səhər yeməyində bəzi faydalı qida ların 
yeyilməsi özü bir müalicədir. Mə sə lən, bir 
kasa kəsmiyə 1-2 xörək qaşığı üyü  dül müş 
zəyərək toxumu qarışdıraraq ye  yə bilərsiniz. 
Bu qarışım babasil, sümük əri  məsi, klimaks 
keçirən xanımlar, oynaq la rı ağrıyan insan-
lar, mineralsızlıqdan, qə biz  likdən əziyyət 
çəkənlər üçün faydalıdır. Xər  çəng xəstələri 
də bu qarışımdan gündə 3 dəfə qəbul edə 
bilərlər.

5. 1 çay qaşığı Udi-hindi tozunu, 1 stə-
kan qaynar və ya adi otaq temperaturun da 
olan suya qarışdırın və 1 çay qaşığı bal əlavə 
edərək səhər ac qarnına için. Mü kəm məl bir 
təmizləyicidir. Qaraciyərin bü   tün yüksəlmiş 
fermentlərini, xolesterini aşa  ğı salır, mədəaltı 
vəz xəstəlikləri zamanı ol duqca faydalıdır, 
öd istehsalını artırır, öd daşını əridir, ağız-
dakı acılığı müalicə edir, qastrit, kolitdən 
əziyyət çəkənlər üçün çox faydalıdır. Şəkər 
xəstələrinin bal sız olaraq içilməsi qanda 
şəkərin çox qalxmasının qarşısını alır. Qanı 
durulaşdırır, faringit, bronxitdən əziyyət 
çəkənlər üçün faydalıdır, zobu müalicə edir. 
Hormonal pozulmalar üçün mükəmməl bir 
içkidir. Böyrək iltihabında və böyrəyin daş 
və duzlarında içilməsi faydalıdır.

6. Səhər acqarına 1 orta xörək qaşı ğı üyü-
dülmüş qarazirə tumunu ağıza atıb üstündən 
1 stəkan çiy su için. Şəkər xəs tələri, mio-
ma, mastopatiya, kista, şiş xəs  təliklərindən 
əziyyət çəkənlər üçün fay da lıdır. Saç 
tökülməsinin qarşısını alır, im muniteti artı-
rır. Əsəb sakitləşdirici təsiri də vardır.

7. Səhər yeməyindən 1 saat öncə 2 stə -
kan təmiz suyun (yağış suyu olsa lap yax-
şı olar) içilməsi bədəni bütün tullantılar-
dan təmizləyir, su ən gözəl hopduru cu dur. 
Unutmayaq, bizim maye kimi qə bul etdiyi-
miz meyvə şirələri (mağazada sa    tı  lanlar), 
müxtəlif növ şirinləşdirilmiş, rəng    ləndirilmiş 

qazlı içkilər saxlanılma müd    dətini uzat-
maq üçün məhsullara qarışdırılmış kimyəvi 
maddələr və sair kimi zəhərləri yalnız su 
təmizləyə bilir. 

Yaddaşı gücləndirmək üçün 7 məs    lə hət
Yaddaşı gücləndirmək üçün nə et mə li yik 

və niyə bizim hafizəmiz zəifləyir, diq qə ti miz 
azalır. Bütün bu halların qarşısını almaq üçün 
bir neçə məsləhətə əməl etmək lazımdır:

Öncə qanda hemoqlobin səviyyəsini yox-
latmaq yaxşı olar, çünki qanazlığında belə 
hallar ola bilər. Əgər anemiya varsa, 1 kiloq-
ram çuğunduru, 10 ədəd limonun şirəsi və 1 
kiloqram balın içinə kağız kimi nazik doğra-
yıb qarışdırın. 1 həftə soyuducuda gözlədin, 
gündə 1 dəfə qarışdırın, son ra süzün, gündə 
3 dəfə yeməkdən əv vəl 2 xörək qaşığı için.

Həddən artıq yemək beyinə axan qanın 
azalmasına səbəb olur, buna görə ac ma mış 
yeməyin, doymamış süfrədən durun. Həftədə 
2 dəfə oruc tutulması beynin qi da lanmasını 
yaxşılaşdırır.

Gündə 2 stəkan kök şirəsi yaddaşı inanıl-
maz dərəcədə gücləndirir.

Başdan hicama yaddaşsızlıq və diqqət 
zəifliyi üçün möhtəşəm bir vasitədir, eyni 
zamanda, baş ağrılarını götürür, görməni 
yaxşılaşdırır, əzbərləmə qabiliyyətini güc-
lən dirir.

Gündə 2 dəfə, 1 xörək qaşığı balı, 1 stə-
kan çiy suya qarışdırıb şərbət halında içə 
bilərsiniz.

Yaddaş məcunu:
Zəncəfil tozu  – 40 qram
Qinko Biloba yarpağı tozu  – 40 qram
Çiçək tozu – 40 qram
Yapon saforası çiçəyi tozu  – 40 qram
Jenşen kökü tozu  – 40 qram
Bal – 1 kq
Bitkilər qurudulmuş olmalı, toz forma sına 

salınmalı və bal ilə yaxşı-yaxşı qarış dırıl-
malıdır. Böyüklər gündə 3 dəfə ye mək dən 
əvvəl 1 çay qaşığı, uşaqlar yarım çay qaşı-
ğı qəbul etməlidir. Xatırladım ki, im tahana 
hazırlaşan yeniyetmələr üçün çox faydalıdır.

Sağlamlıq Sağlamlıq 
üçün 7 üçün 7 

məsləhətməsləhət
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Nejla BAŞ

Qidalardakı Qatqı Maddələri

Hər an, hər yerdə yediyimiz qatqı 
mad dələri artıq yaşadığımız hə yat 
şərt lə rinin nəticəsi halına gəlib. Son 

30 il də inkişaf etmiş ölkələr başda olmaqla, qi -
da  larda istifadə olunan qatqı maddələri pik nöq  -
tə yə çatıb. Şübhəsiz, “Bu maddələrin ha mı   sı in-
san sağlığına zərərlidir” deyə bilmərik. 

Bu maddələrdən istifadə çoxaldıqca, bəzi 
xəs      tə lik lər də artmağa başladı. Bu  xəs tə lik lər-
dən ən çox müşahidə olunanlar: Eqzema, baş 
ağ     rı   sı, ast  ma, allergiyadan yaranan qaşıntılar, 
qas     t ri     tin ya ratdığı narahatlıqlar, ishal (xüsusilə 
uşaq       lar da), hi peraktivlik və həddən artıq həs sas   -
lıqdır.

Məsələn, bu gün İngiltərə Avropanın ən xəs-
tə ölkəsidir deyə bilərik. Ölkədəki xərçəng diaq-
noz la rının sayı da olduqca çoxdur. 

Bu maddələrin təhlükəsizliyini yoxlamaq 
üçün heyvanlardan, xüsusilə siçanlardan is ti fa də 
olunur. Amma onlara “Necəsiniz?”, “Baş ağ rı-
nız varmı?” - deyə sual vermək olmur. 

Heyvanla insanın orqanizmi tamamilə fərq li-
dir. Məsələn “Talidomid” adlı dərmandan in san-
lar siçanlardan 100 dəfə, meymunlardan isə 20 
dəfə daha çox təsirlənirlər. 

Qida qatqı maddələri, özləri qida olmayan, 
an  caq proses zamanı məcburi olaraq qidalara 
qatılan maddələrdir. 180-dən çox ölkənin is ti-
fa də etdiyi, “Europe” (Avropa) sözünə uyğun 

ola raq önündə E hərfinin yazıldığı maddələrdir. 
Mə sələn E110, E471 və s. 

Təəssüflər olsun ki, bir çox qida qatqı mad-
də sin dən Avropa və ABŞ başda olmaqla, İsveç, 
Norveç, Finlandiya və İsveçrədə qadağan olun-
mağına baxmayaraq, ölkəmizdə hələ də is ti fadə 
olunur. 

Qatqı maddələri, əsasən, aşağıdakı məq səd-
lər üçün istifadə olunur:

1. Qidanı qorumaq funksiyasını daşıyan lar:  
Qi da maddələrinin boyatlamağını, iylənməyini 
və xa rab olmağını gecikdirir.

2. Qarışdırıcı: Normal vəziyyətdə bir-birinə 
qa rış mayan ya da çətin qarışan maddələri qa rış -
dırmaq, yəni emulsiya prosesini asanlaşdırmaq 
üçün istifadə edilir.

3. Boya üçün: Qida maddələrinin daha par-
laq, canlı və gözə xoş görünməyi üçün istifadə 
olu nur.

4. Dad vermək üçün: Damağa ləzzət ver mək 
üçün istifadə olunur.

Nəticə etibarilə, çoxumuz artıq “kimyəvi” 
cə  miy yətdə yaşayırıq. Bədənimizə daxil olan 
“zə  hər”in miqdarını mümkün qədər azaltmalı, 
bə  dənimizin və immun sistemimizin daha da 
güc  lü olmasına çalışmalıyıq. 

Nejla Başın “Mutfağımızdakı Tehlike” ad 
lı ki  ta  bından...


