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Bismillahirrəhmanirrəhim
Allah Təalaya həmdi-səna, Allahın rəsulu Hz.Məhəmmədə, onun əhlinə,
əshabələrinə və onun ümmətinə, dəvət etdiyi dinə iman gətirənlərə salavat və salam
olsun!
Kitab elmi əsər olmaqla Qurani-Kərimin Məhəmməd peyğəmbərə 23 il ərzində Allah Təala tərəfindən vəhy olunmasına əsaslanır.
Dünya mədəniyyətinin ən möhtəşəm abidələrindən biri olan Qurani-Kərim
insanlığın, müsəlmanlığın dini-fəlsəfi, hüquqi qaynağı olmaqla yanaşı – Yerin,
Günəşin, Ayın, səyyarələrin hərəkət etməsini demiş, baş verəcək elmi kəşflər
barəsində səlis və düzgün məlumat vermişdir.
Məqsədimiz, Qurani-Kərimdəki Allah Təala göndərişlərindən bəhrələnməklə,
insanları Allah yoluna, Qurani-Kərim istəklərinə istiqamətləndirməklə bugünkü
nöqsanlardan uzaqlaşdırmaqdır.
Günümüzdəki insanlara islami tələb və baxışları sadə Azəri türkcəsində çatdırmaqla bu fikirdən bəhrələnəcək insanlarımız vasitəsi ilə dövlətimizə, xalqımıza,
millətimizə mənəvi, hüquqi, insani dəyərlərdə yardımçı olmaqdır.
Əsərdə, həm də tarixdə məlum olan, bu gün yaşayan “dinlər” haqqında da
yetərli tarixi məlumatlar verilmişdir.
Allah Təala sizə yar olsun!
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Kitab 16 il Bağdadda Ali İslami təhsil
alaraq alimlik zirvəsinə yüksələn, İslam Mücahidi Şeyx Şamillə İslam yolunda cihada
çıxan Cəbrayıl bəyin ruhuna bir xatirədir.
Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

ÖN SÖZ ƏVƏZİ
ƏVƏ Zİ
ütün dinlərin tarixini özündə əks etdirən əlimizdəki bu
əsər Azərbaycanın XXəsrin ikinci yarısı, XXI əsrin
əvvəlləri ərzində yazıb-yaradan, “baş vurduğu”
sahələrin söz sahibi olaraq şərəf qazanmış qələm sahibi, hərtərəfli
alim və seçilən ziyalı professor, yazıçı-publilist Ziyadxan
Nəbibəylidir. O, dinlə bağlı özünəməxsus bir alim-tədqiqatçıdır, İslama çox böyük önəm verəndir və Müqəddəs Kitabımız QuraniKərimi sevdiyi qədər ikinci bir mənbə tanımadığını hər zaman izhar
edəndir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim nazil olandan, İslam “ayaq”
tutandan ona qarşı hər cür hücumlar olmuşdur. Lakin, son dövrlər
özünü daha üstün tutmaq istəyən Avropa dövlətləri, ABŞ və digərləri
İslamı, İslam dəyərlərini özündə daşıyan insanları və dövlətləri alçaqlamaq, İslamın yayılmasının qarşısını almaq üçün hətta siyasi
dairələrdə, dövlət səviyyəsində böyük basqılar, təzyiqlər göstərməkdədirlər. Bu basqılar ifrat həddə yüksəlsə də, İslamı qəbul edənlərin
sayı günü-gündən çoxalmaqdadır. Müəllifin tarixi araşdırmaları
göstərir ki, istər günümüzə qədər, istərsə də günümüzdə İslamı qəbul
edən insanlar ilk növbədə alimlər, yazıçılar, ziyalılar və qadınlardır.

B
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Ümumilikdə yaxşı təhsili olan insanlar heç kimin təsiri, istiqaməti
olmadan böyük məhəbbətlə İslamı və onun Ulu Tanrı tərəfindən
göndərilən vəhylərini qəbul edir, Ulu Allahımızın yeganəliyini qəbul
edirlər. Onlar İslamaqədərki mövcudluqla İslami dəyərləri müqayisə
etdikdə, insana lazım olan hər cür mənəvi, dini-mənəvi, pak dəyərləri
İslamda tapırlar. Digər məzhəbli qadınların da İslami dəyərləri qəbul
etmə səbəblərdən biri də İslamdakı üstünlüklə yanaşı – İslam mənəvi
dəyərinə mənsub olan kişilərin daha çox ailə qayğıkeşi olmasıdır. Bu
kişilər Qurani-Kərimin buyurduğu haram içkiləri qəbul etmir, haram
qidaları yemir, ailəsində də heç kimə məsləhət görmür, milliyyətindən
və dinindən asılı olmayaraq ailə qurduğu xanıma daha diqqətli olur,
onun qayğısına qalır, dünyaya gətirdikləri övladlarına valideynlik
qayğılarını məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Bir sözlə İslamın qadına
verdiyi bütün hüquqların sahibi olan qadın-insan İslamı mənuniyyətlə
qəbul etməklə, özünü daha da şərəfləndirir və xoşbəxt həyat tərzi keçirir.
Professor Ziyadxan Nəbibəyli elmi-dini mənbələrdən məlum
olan və öz dövründə inanc mənbəyi sayılan qurumlar və onların insanlara təlqin etdiyi qayda və tələbləri araşdıraraq – İslam tələbləri
ilə müqayisəli şəkildə verməklə, oxucunu seçim qarşısında qoymur.
Əksinə, İslamın böyüklüyünü digər dini-mənəviyyat daşıyıcılarına
və tərəddüddə olan insanlara seçim etməkdə yardımçı olur, Yaradanı
qarşısında günah işlətməkdən xilas etmiş olur. Çox dəyərli bu kitabı
oxuduqca istər-istəməz müəllifin qısaca dediyi fikrin tam şahidi olursan – “Əxlaqa aparan yol”. Bu yol çox daşlı-kəsəkli, enişli-yoxuşlu,
əsrlər keçdikcə dəyərini daha da artıran Ulu Tanrının bizlərə bəxş etdiyi Qurani-Kərim yoludur, Ulu Allahımızın göstərdiyi yoldur. Böyük
alimimiz Ziyadxan Nəbibəyli əsərinin ilk bölümündə Əxlaqa aparan
yol haqqındakı fikirləri ilə yanaşı ibtidai dinlər və onların hər biri
haqqında qısaca da olsa, çoxluğun bilmədiyi, lakin, qədim insanların
yaşadığı məlumatları müasirlərimizə sadə dildə çatdırır və nəticə çıxarmağı insanların öz öhdəsinə verir.
Çox böyük yeniliklərlə zəngin olan bu elmi əsərin ikinci bölümü
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bütövlükdə Zərdüştiliyə, Atəşpərəstliyə, onun qədim dünya
mədəniyyəti mənbəyi, Atəşpərəstliyin kitabı olan “Avesta”ya həsr
olunub. Ziyadxan Nəbibəyli XX əsrin sonlarında yazdığı
“Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası” kitabında bu mövzuya xeyli
önəm versə də, hazırkı kitabı “Əxlaqa aparan yol”da Atəşpərəstliklə
bağlı bir çox yenilikləri ərsəyə gətirmiş, Atəşpərəstliyin başlanğıcının
Qarabağ torpaqlarının Zəngəzur bölgəsindən başlandığını ortaya
qoyur. Dünyanın qədim tarixi Şərqdən başladığı kimi, din tarixinin
keçmişi də Yer kürəsinin bu bölgəsindən başlayıb və bütün Yer planetini əhatə edib.
Araşdırdığı mövzu və mövzuların tam dərinliklərinə varan böyük
alimimiz əsərinin üçüncü bölümünü Uzaq Şərq və Cənub-Şərqi Asiyada mövcud olmuş dinlərə həsr etməklə, bir çox yeni fikirləri, heç
kimin qələmə almadığı məqamları oxucularına çatdırır.
Professor Ziyadxan Nəbibəyli “Əxlaqa aparan yol” dini-elmi
əsərinin dördüncü bölümünü Yəhudilərin dininə həsr etmiş və bu
dinin də Səmavi din olduğunu göstərmişdir. Lakin, yəhudi dinimənəvi dəyəri ilk vəziyyətində qalmamış, yəhudilər onun məzmununu dəfələrlə dəyişmişlər. Bu səbəbdən də günümüzün yəhudisi
öz Müqəddəs Kitabına səmimi-qəlbdən yanaşa bilmir. Elə bu və digər
səbəblərdən, dini-mənəvi dəyərin kölgədə qalmasından, yəhudilər
digər insanlara, başqa dini-mənəviyyat daşıyıcılarına ögey münasibət
bəsləyirlər. İslam isə bütün yaradılanların hamısının yaradıcısının Ulu
Allahımıza mənsub olduğunu qəbul edir və heç bir insanı digərindən
fərqləndirmir, ayrı-seçkiliyi qəbul etmir. Bununla yanaşı müəllif
yəhudi dini-mənəvi dəyərlərinin türkün Tanrıçılığından bəhrələndiyini də qeyd edir. Ulu Tanrının göndərdiyini dəyişmək səlahiyyəti
ancaq və ancaq Onun özünə mənsubdur, insanlar buna qadir deyillər.
Elə bu məxəzlə yaşayan yəhudilər İslamın ilk günlərindən
müsəlmanları və onların peyğəmbərini dəfələrlə aldatmışlar.
Əsərin beşinci fəsli Xristianlığın yaranmasına həsr olunub.
Yəhudilik və Xristianlıq haqqında Azərbaycan insanının yetərincə
məlumatı olduğundan müəllif bu dinlər haqqında ən vacib saydığı
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bilgiləri yazıya almışdır. Fərqli cəhət yalnız Azərbaycan Alban Xristian dövləti dini-mənəvi məlumatlara üstünlük verməkdə olmuşdur.
Bu da yəqin ki, səbəbsiz deyildir. Çünki, uzun illərdir Azərbaycanın
milli düşməni ermənilər Alban dövlətini və onun dini-mənəvi
dəyərlərini öz adlarına çıxmaqla əlaqəlidir.
Dəyərli kitabın altıncı fəsli “Bu tarixi hamılıqla bilməliyik” adlanır. Həqiqətən bu bölümdə toplanmış mövzular təkcə müsəlman
əhlinə aid olmayıb, bütün insanlığa aiddir. Belə ki, burada İslamın
Müqəddəs Kitabı Qurani-Kərim, İslamda Ulu Allahın yeganəliyi
məsələsi, Peyğəmbəri Allahın seçməsi məsələsi, İslamda Allahın
mələkləri, Hz. Adəm Əleyhissalam, Hz. Nuh Əleyhissalam, Nuh tufanı, Hz. İbrahim Əleyhissalam, Hz. Məhəmməd Əleyhissalam və
digər mövzular haqqında çox əhatəli məlumatlar verilmişdir ki, bu
da öz növbəsində dünya din tarixi ilə yanaşı – dünyanın tarixini də
bilmək üçün çox gərəklidir.
Çox dəyərli bu əsərin yeddinci bölümünü dərin zəkalı alimimiz
“İslam tarixindən səhifələr” adlandırmışdır. Bu bölümdə İslam dinimənəvi dəyərlərinin bütün məqamları hər kəsin dərk edə biləcəyi bir
dildə əziz oxucularımıza şərh edilir. Əsər, elmi əsər olduğundan mövzuların hər bir məqamı çox dəqiq və dərk olunandır, hər cür
ibarələrdən kənardır. Azərbaycan cəmiyyətinə ilk olaraq, həm də maraqlı olacaq xəndək və ya əhzam müharibəsinin yol göstərəninin
Azərbaycanlı olmasıdır.
Oxucular üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri
də İslamda insandan tələbdir. Bu mövzular dəyərli əsərin səkkizinci
bölümündə verilmişdir. İslamın hər bir insandan tələbi onun Ulu Tanrı
yaratdığı kimi – pak və üzüağ yaşaması, qeyri-insani hərəkətlərdən
kənar durmasıdır. Bu mövzular səkkizinci bölümün əsas qayəsidir.
İslam həm də haqq yoludur, haqqa söykənmək yoludur, bütün insani hüquqların mənbəyidir, insanlığın yol göstəricisir. Bütün bu yönümlü İslam qaydaları bu möhtəşəm əsərin doqquzuncu bölümündə
öz əksini tapmışdır.
Həmişə dilə gətirilən, insanlığın yaranışından günümüzə kimi in6

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

sanların bir-birlərindən tələbi, arzuladığı dəyərlərdən biri də valideyn,
ata-ana, bacı-qardaş, övlad, qohum-qardaş arasındakı münasibət
mövzusudur, günümüzdə də çox ehtiyaclıdır. İnsani dəyərləri
dərindən bilən müəllif bu sıraya aid olan mövzuları onuncu fəsildə
cəm etmiş, İslami baxışlardan, onun tələbi yönümündən dəyərli açıqlamalar vermişdir.
“Əxlaqa aparan yol”un on birinci bölümü İslamın insan əxlaqına
verdiyi töhfələrə həsr olunmuşdur. Məlum olduğu kimi insan
əxlaqının müəyyən cəhətləri nəsil-nəcabətlə bağlı olsa da, insanın yaşadığı mühit, dövlət quruluşu, onun qanunları, qanunlarla onun icrası
arasındakı asılılıq, təhsil, təhsilin və tərbiyənin səviyyəsindən də çox
asılıdır. On üç mövzunu əhatə edən bu bölüm dediyimiz sahələrin hamısını əhatə etməklə, hər kəs üçün çox gərəklidir, əxz edilməlidir,
nəticə çıxarılmalıdır.
Çox dəyərli bu əsərin on ikinci fəsli İslamda insanın mənfi
meyllərə münasibəti mövzularına həsr olunub. Bəzi insanlar
digərlərinə həqarətlə baxır, rişxənd edir, ələ salır, hər vəchlə qarşı
tərəfi alçaqlamağa çalışır ki, bu da İslamda qəbul edilməzdir və
qəbahət sayılır. Təəssüf edici haldır ki, hazırkı dünyada, bəzi
dövltələrdə, bəzi millətlərdə, bəzi xalqlarda, hətta eyni millətdə və
qohum-qardaş, dost-tanışlar arasında da birinin digərinə həqarəti
mövcuddur.
Zəmanəmizdə iftira demək, qeybət etmək, yalançılıq etmək,
nifaq, fitnə-fəsad salmaq adi hal almışdır. Təbii ki, əxlaqlı, tərbiyəli,
İslami dəyərləri dərk edən insanlar – insana yaraşmayan bu məkrli
məsələlərdən uzaqdır. Elə İslamın da insanlardan istəyi və tələbi
budur. Bu mənada İslami dəyərləri öyrənmək, mənimsəmək və bu
tələblərə riayət etmək hər bir dünyagörüşlü insanın gündəlik işidir.
İslam isə bu dəyərlərə hər kəsin əməl etməsini istəmişdir.
Dərin fikirlər mənbəyi, hər kəsin bilməli olduğu Allah kəlamları
ilk növbədə biz insanlara gərəkdir. İnsan təkcə bu gün üçün deyil,
axirətini də fikirləşməlidir, cənnət və cəhənnəmi unutmamalıdır,
əməlisaleh həyat tərzi sürməlidir, yaxşı fikirlərlə nəfəs almalıdır,
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yaxşı nə varsa, İslam nəyi buyurursa onu mükəmməl öyrənməlidir,
ətrafını da öyrətməlidir. Bizcə dərin fəlsəfi düşüncələr sahibi professor Ziyadxan Nəbibəylinin həm özünün və həm də “Əxlaqa aparan
yol” əsərinin qayəsi əsasən bunlara istiqamətlənmiş, bu meyarlara
yönəlmişdir.
Deyilən mənada qələmə alınmış əlimizdəki elmi əsərin on
üçüncü fəsli də bu istiqamətlidir. Bu əsasən insan sağlamlığına, şüuruna, zehninə, şəxsiyyətinə, yaşayış tərzinə pis təsir edən İslamda
haram buyurulan içkilər və “qida” növləridir. Bu işlərə uyan insanları
heç bir cəmiyyət, ailə, insan bəyənmir və qəbul etmir. Həm də bu
vərdişlər ilk növbədə İslamda haram buyurulanları qəbul edən şəxsin
özünə xələl gətirəndir.
Qəribəsi budur ki, günümüzdə də insanlar var ki, nə İslam və
nədəki ona qədərki dini-mənəvi dəyərləri bilmir, oxumur, araşdırmır,
lakin “peyğəmbər” olmaq istəyir. Bütün bunlar haqqında dəyərli alimimiz əsərinin on dördüncü bölməsində məlumat verir.
Ümumilikdə, professor Ziyadxan Nəbibəylinin “Əxlaqa aparan
yol” dini-mənəvi, fəlsəfi və tarixi araşdırmalar nəticəsi olan bu əsəri,
redaktor olaraq mənim üçün və hesab edirəm ki, həm də bu günkü
cəmiyyətimiz üçün çox dəyərli əsərdir, insanın mənəvi qida
mənbəyidir, xalqımızın, millətimizin və dövlətimizin ehtiyac duyduğu, hiss etdiyi bir istiqamətə yönələn əsərdir.
İsrafil Cəlilbəyli
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MÜƏLLİFDƏN
əni bu kitabı hazırlamağa vadar edən özümün iç dünyam olub. İç dünyamın bu günkü vəziyyətindən o
qədər də razı deyiləm. Baxmayaraq ki, məşğuliyyətimdən, tutduğum vəzifədən, bu dünyada olan imkanlarımdan asılı
olmayaraq, həmişə mütailə etmişəm. Nə qədər çalışsam da, istədiklərimin hamısına nail ola bilməmişəm. Əsas istəyim həm bu, həm də
o biri dünya məfhumunu anlamaq olmuşdur. Bu işdə çox kiçik yaşlarımdan böyüklərə, müəllimlərimə, cəmiyyətdə seçilən insanların
məsləhətlərinə, tövsiyyələrinə, tapşırıqlarına baxmağım, deyilən
fikirləri çalışaraq anlamağım, qəlbimdə təhlil etməyim, zikr etməyim
mənə yardımçı olmuşdur. Bu sarıdan Allah Təaladan çox razıyam.
İlk tərbiyəçim ata nənəm Qaratel xanım olmuşdur. Onun təhsil haqqında hər hansı bir sənədi olmasa da, çox məlumatlı, səliqə-sahmanlı,
əli təmiz, vücudu təmiz, qəlbi saf, hər dəqiqəsini xeyirxahlıqla yaşayan və İslamı gözəl bilən bir şəxs idi. Çox yaddaşlı adam idi. Çox
şairlərin şerlərini, qəzəllərini və xalq yaradıcılığı olan bayatıları
əzbərdən bilirdi, gül-çiçəkdən dərmanlar hazırlayıb insanları müalicə
edərdi, çox təmənnasız insan idi.
Müəyyən yaşa dolduqdan sonra başa düşdüm ki, Qaratel xanımın
bu səviyyədə olmasının bir səbəbi şəcərəsində olan təhsilli, dünyagörüşlü insanların olmasıdırsa, əsas səbəb – Qurani-Kərimi yaxşı
bilməsi olmuşdur. Onun təsiri altında hər dəqiqə Qurani-Kərimdə
nədən söhbət getdiyini eşitmiş, oruc tutmasını, namaz qılmasını
9
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izləmiş, bir çox insanları Allah yoluna dəvət etməsinin şahidi olmuşam. Onun təsiri nəticəsi idi ki, Sovetlər dönəmində heç kim məni
nənəmin tutduğu yoldan – Allah yolundan döndərə bilməmişdir.
Hətta, bu yolda xeyli əziyyətlər də çəkmişəm. Bu istiqamət mənə onu
verib ki, həmişə hər bir məsələnin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu araşdırmışam və heç nədən asılı olmayaraq yəqinləşdirdiyim
fikrin üstündə qətiyyətlə dayanmışam, hətta onun zərərini çəkməli
olsam da. Günümüzdə İslamı öyrənmək, din tarixini öyrənmək çətin
bir məsələ deyildir. Ona hər cürə şərait, imkan var. Lakin,
ümumilikdə dinin, xüsusən də İslamın insana, gənc insanlara nə
verəcəyini heç kim araşdırmır. İslamın ümumilikdə cəmiyyətə,
Azərbaycan xalqına, xüsusən də Azərbaycan dövlətinə nə verə
biləcəyini araşdırmır, şərh etmir, təbliğ etmirlər, Müqəddəs Kitabımız
Qurani-Kərimin insana verə biləcəyi mənəviyyatı, mənəvi dəyərləri
planlı surətdə dövlət siyasəti səviyyəsində təbliği ilə məşğul olmurlar.
Birdəfəlik başa düşmək gərəkdir ki, heç bir qanun, heç bir konstitusiya insan cəmiyyətində mövcud olan çatışmazlıqları aradan qaldıra
bilmir. Din isə bu işlərdə həm cəmiyyətlərə, həm dövlətlərə və həm
də fərd olaraq insanlara təsir edə biləcək çox böyük mənəvi-əxlaqi
dayaq mənbəyidir. Dinin vasitəsi ilə insanları oğurluqdan, əyrilikdən,
rüşvətxorluqdan, zinakarlıqdan, insanların qarşılıqlı münasibətlərdə
olarkən hiyləgərlikdən, cinayət işlərindən kənarda saxlamaq mümkündür. İnsan dərk etsə ki, İslam halal – haram məsələsində nələri
nəzərdə tutur – çox güman ki, hansı səviyyədə olursa-olsun
cəmiyyətimizdə hazırda mövcud olan bir çox çatışmazlıqların qarşısını almaq olar.
Din tarixinə nəzər saldıqda, hazırda əlimizdə olan yazılı
mənbələrə görə tək Tanrıya (Allaha) inam və ibadət ilk insan və ilk
peyğəmbər Hz.Adəmin dünyaya gəlişindən başlayır. İnsan nəslinin
artıb çoxalması ilə yanaşı, dünyaya zülm və fəsad da gəlmişdir. Uca
Allah insanları doğru yola yönəltmək üçün hər cəmiyyətə bir
peyğəmbər göndərmişdir. Peyğəmbərlərin çoxuna “sühuf” – yəni
“səhifələr-vərəqlər” adı ilə əmrlər gəlmiş, dörd peyğəmbərin hər
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birinə isə müqəddəs kitab nazil olmuşdur.
İlk müqəddəs kitab olan Tövratı Allah Təala Hz.Musaya nazil
etmiş və yəhudiliyi doğurmuşdur. Hz.Musadan sonra Yer üzündə
fəsadlar çoxaldığı üçün İsrail oğulları qövminə Hz.Davud peyğəmbər
göndərilmiş və ona Zəbur adlı müqəddəs kitab nazil edilmişdir.
Hz.İsanın peyğəmbər kimi göndərilməsi və ona İncil adlı müqəddəs
kitabın nazil olması ilə xristianlıq yaranmışdır.
Son müqəddəs kitab olan Qurani-Kərim isə son peyğəmbərimiz
Hz.Məhəmmədə (ə) nazil olmuşdur. Hz.Məhəmmədin (ə) yaydığı
İslamiyyət özündən əvvəlki dinləri tamamlayan son ilahi dindir. İslamın yayılmasında, ayaq tutub yeriməsində, təbliğində bir çox insan
öz canı, mal-dövləti və bütün fədakarlığı ilə Hz.Məhəmməd (ə) yardımçı olmuşlar. Heç bir dini fərq qoymadan bütün insanlara xitab
edilən Qurani-Kərim hər bir adamın ibrət alacağı hikmətlərlə – qanunlarla əvəzedilməzdir.
Müəllifin məqsədi də Qurani-Kərimin diqtə etdiyi ədalət, əxlaq,
etibar, doğruluq, xoşbəxtlik, dostluq, yaxşılıq, təcrübə, siyasət,
kömək, itaət, inam, iman, cəsarət, səy, uğur, mehribanlıq, tədbir və
bir sıra başqa mövzularda verdiyi kəlamlardan hər kəsin dərs alması
və öz həyatından, yaşadığı cəmiyyətdə bu hikmətlərdən yararlanmasıdır, dəyərli bir insan olmasıdır.
Çoxunun düşündüyündən fərqli olaraq İslamı dərindən oxuyan,
dərk edən hər kəs cahillikdən uzaq olur, Allahdan başqa heç kimə baş
əymir, haqqı-nahaqa vermir, elmli-bilikli, təkcə dünyanı deyil, kainatı
dərk edən bir insan olur, çoxuna nümunəvi bir insan olur. Elmli adam
qorxulu olmur, cinayətkara çevrilmir, yaxşını pisdən seçə bilir, hər
zaman Ulu Tanrının yanında olur.
Qurani-Kərim buyurur: “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir”,
“Qiyamət günü Allahın hüzurunda alimin mürəkkəbi şəhidin qanından qiymətlidir”, “Elm Çində də olsa, ardınca gedin!” və s. Bunları
söyləyən bir Kitab xurafat mənbəyi ola bilərmi?! Əlbəttə yox!
Deməli, Qurani-Kərimi, peyğəmbər fikirlərini öyrənən şəxs
cəmiyyətdə geridə qala bilməz. İslam təkcə Quranı deyil, insanlara
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elmi kitabları oxumağı da tövsiyyə edir. Azərbaycan tarixində çox
böyük tarixi şəxslərimiz vardır ki, İslamdan çox bəhrələnmişlər. Fəxr
etdiyimiz Şeyx Nizami özünün “İsgəndərnamə” əsərində buyurur:
“Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
Hər uca rütbədən biliniz fəqət,
Alimin rütbəsi ucadır əlbət!”
Daha sonra Şeyx Nizami “Yeddi gözəl” adlı əsərində deyir:
“Bilikli adamlar uzağı görər,
Cahilin zəhməti hədərdir, hədər”.
Sözün həqiqi mənasında bilikli, savadlı, dərrakəli insanlar
istənilən halda tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə
seçilən adamlar olurlar. İslamla elm, savad qoşa addımlayır. Bu da
peyğəmbərimizdən gələn kəlamdır. Dini də, elmi də bilməyənlər
öyrənməkdən çəkinməsinlər. Çünki insanın dəyəri biliyi ilə ölçülür.
İslam buyurur ki, bilmədiklərini bilənlərdən öyrən, bildiklərini isə
bilməyənlərə öyrət. Həyat elə gətirmişdir ki, yaxşı müəllimlərim olmuşdur. Onların arasında Allahı tanımayanlar xatirimdə yoxdur.
Amma, Onu tanımayanlara da çox rast olmuşam. Hörmətli oxucularım inansınlar ki, Ulu Tanrı gec-tez onların cəzasını vermişdir. Bunun
da şahidi olmuşam. Müdrik insanlar isə ən şərəfli, ən tez bağışlayan
və ən dəyərli əxlaq sahibi olurlar. Ağıllı insanın zənginliyi müdrikliyi
ilə, ucalığı isə qənaəti ilə dəyərləndirilir. İslama görə, ən yaxşı əməl
həqiqət bağlılığıdır. Uca Allaha ən çox yaxın olanlar həqiqəti, öz
əleyhinə də olsa, söyləyənlər və xoşlarına gəlməsə belə, əməli
həqiqətlə edənlərdir.
İslam insanın xəyanətkar olmasını qadağan edir, xəyanəti ən
böyük günah sayır. İnsan çalışmalıdır ki, öz xətalarını görsün,
səhvlərini düzəltsin. Odur ki, sözünü ölçüb-biçib söyləyən insanlar
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daha az xəta edirlər.
Bütün canlıların ən kamili, ən şüurlusu insandır. Bununla yanaşı
insan həm də dünyaya göz açdığı, yaşadığı cəmiyyətin aynasıdır. Ona
görə də Yer kürəsinin başqa-başqa yerlərində yaşayanlar birbirlərindən adət-ənənələri, mənəvi və mədəni, dini dünyagörüşlərinə
görə fərqlidirlər. Ümumilikdə isə istənilən insan dünyanı dərk etmə,
hətta onu dəyişmə qabiliyyətinə malikdir. İlahidən insana verilən bu
bacarıq, bu qüdrət onu yarandığı gündən öz yaradıcısı, öz Tanrısı ilə
əlaqədə olanda o, daha da kamil olur, mənən eybəcərləşmir, istədiyimiz səviyyədə olur.
İnsan qulluq etdiyi dinini dünya ilə bağlasa o, həm dinini və həm
də yaşadığı dünyanı hifz etmiş, dərk etmiş olar.
Günümüzdə Qurani-Kərim, bir milyard yarımdan artıq insanın
etiqad etdiyi İslam dininin müqəddəs Kitabı, möhtəşəm bir abidə və
səmavi kitabların sonuncusudur. İlahi gözəlliyi olan bu Kitab, Tanrının öz möcüzəsi olaraq milyonlarla insanın qəlbinə hakim kəsilmiş,
bu insanların canına, qanına hopmuş, beyninə nüfuz etmişdir. Quranın kəlamlarını dinləməkdən insanlar heç vaxt doymur, yorulmur,
əksinə, ona qüvvət, özünə inam yaradır, mənən daha da möhkəmlənir,
səbat verir, təsəlli bəxş edir, dünyanı olduğu kimi dərk etməyi öyrədir.
Qurani-Kərim Məhəmməd əleyhissalama Allahın əmri ilə
vəhy mələyi Cəbrayıl vasitəsi ilə mərhələ-mərhələ vəhy olmuşdur.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin tərtibinə Hz.Ömərin təşəbbüsü
ilə Hz.Əbu Bəkrin xəlifəliyi zamanında başlanmışdır.
Məhəmməd əleyhissalama ramazan ayında nazil olan Quran 114
surədən ibarətdir. Musanın Tövratından, İsanın İncilindən fərqli olaraq Qurani-Kərim Peyğəmbər əleyhissalama birdən-birə, bütöv
şəkildə deyil, hissə-hissə, əvvəlcə Məkkədə, sonra isə Mədinədə
olarkən nazil olmuşdur. Qurani-Kərimin dili, bütün ərəb qəbilələrinin
ən müqəddəs ziyarətgahı Kəbənin yerləşdiyi Məkkədə yaşayan Qüreyş qəbiləsinin ləhcəsi, VI-VII əsrlərdə Ərəbistan yarımadasında
əvvəlcə ümumxalq dili, sonra isə ədəbi dil rolunu oynamağa başlamışdı.
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Dünya mədəniyyətinin, mənəviyyatının ən möhtəşəm abidələrindən birincisi olan Qurani-Kərim müsəlmanlığın dini-fəlsəfi, hüquqi qaynağı olmaqla yanaşı, həm də çox mühüm bir ədəbi-tarixi
salnamədir. Quranda, ümumiyyətlə bəşər tarixinə, onun keçmişinə
və gələcəyinə aid çox dəyərli məlumatlar öz əksini tapmışdır. Qurani-Kərim Yerin, Günəşin, Ayın, ulduzların hərəkət etməsini
heyrətamiz bir şəkildə bəyan etmiş, gələcəkdə baş verəcək bir çox
hadisələr, elmi kəşflər barəsində doğru-düzgün məlumat vermişdir.
Quranın hələ lazımınca açılmamış, dərk edilməmiş ayələri isə bu gün
insan idrakına sığmayan gələcək elmi kəşflərdən xəbər verir. Həmin
elmi kəşflər, ixtiralar kəşf olunduqca Quran ayələrinin də əsl
məzmunu, mahiyyəti tədricən anlaşılacaq. Qurani-Kərimi oxuyan,
onun təkcə çətin ayələrinin deyil, eyni zamanda zahirən asan anlaşılan
ayələrinin də arxasında batini bir məna, rəmz olduğunu görüb bundan
heyrətini gizlədə bilmir və onun doğrudan da fövqəlbəşər söz, Allah
kəlamı olduğuna inanır.
Peyğəmbər əleyhissalam buyurmuşdu: “Quranın zahiri və batini
(daxili məzmunu) vardır. Batininin də bir batini, ondan sonra isə
yeddiyə qədər batini vardır”.
Elə bu səbəbdəndir ki, böyük şairimiz Cəlaləddin Rumi bu hədisi
nəzmlə - “Quranın mənasının zahiri olduğunu zənn etmə, hər batinin
altında digəri üçün batin olan başqa bir batin də vardır” – demişdir.
Bizlərə nazil edilmiş Qurani-Kərim bütün kainatın yaradıcısı, hər
şeyin xaliqi Allah Təalanın birliyini, Onun qüdrət və əzəmətini, əzəli
və əbədi varlıq olmasını bildirən ilahi bir kitabdır. O, insanı məhz Allaha ibadət etməyə, Ona heç bir şərik qoşmamağa, bütün işlərdə yalnız Ona ümid bağlamağa, Ondan kömək və mərhəmət diləməyə, heç
kəsin deyil, yalnız Allahın qarşısında kiçilməyə, yalnız Ona boyun
əyməyə çağırır. Qurani-Kərim eyni zamanda insanı daim uca tutur,
Uca Allahın onu ən gözəl biçimdə yaratdığını, bütün məxluqlardan
üstün tutduğunu, dağları, çayları, dənizləri, suda-quruda yaşayan
bütün canlıları onun ixtiyarına verdiyini bildirir, hər cür şəhvət və ehtirasdan, nəfsdən uzaq olub, yalnız Allaha iman gətirmələrini tələb
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edir. Müqəddəs kitabımız qadının cəmiyyətdəki yerini və hörmətini
yüksəklərə qaldırır, onun kişi ilə birlikdə ailədə xüsusi mövqe sahibi
olduğunu bildirir. O, kişilərə qadınla zərif bir məxluq kimi nəzakətlə
rəftar etməyi, onun ehtiramını saxlamağı, mehr, mal-dövlət
məsələlərində onlara güzəştə getməyi tövsiyyə edir. O, həm də ailə
yükünün əsasən kişinin çiyninə düşdüyünü nəzərə alıb, qadından
kişiyə itaət etməyi tələb edir. Allah kəlamı qadından ismət və iffət,
kişidən namus və qeyrət, ər-arvaddan isə nümunəvi əxlaq tələb edir.
Müəllif olaraq cəmiyyət insanlarına Qurani-Kərimdən tələb
edilən hər bir müddəaların sadə dildə və qısaca olaraq insanlara çatdırılmasına məsuliyyətlə yanaşmışam.
Qurani-Kərim insan oğluna valideynlərinə hörmət etməyi, son
nəfəsə qədər onların qulluğunda durub ehtiramlarını gözləməyi,
qohum-əqrəbaya kömək etməyi, qohumluq əlaqələrini qoruyub saxlamağı, onları daha da möhkəmləndirməyi tələb edir. Qurani-Kərim
yoxsula, miskinə, müsafirə, qəribə, ümumiyyətlə ehtiyacı olan hər
bir kəsə təmənnasız yardım göstərməyi vacib buyurur.
Qurani-Kərim Səc qafiyəli nəsr şəklində bizlərə göndərilmişdir.
Oradakı ifadələr, söz sırası, səs uyuşması baxımından bir-birinə elə
əlaqələndirilmişdir ki, orada bir sözün belə yerini dəyişmək, bir sözü,
yaxud hecanı dəyişmək qeyri-mümkündür. “Qurani-Kərimin
mənasını yalnız Məhəmməd əleyhissalam anlayar” hədisi bunu bir
daha təsdiq edir.
Təbii ki, müəllif Quran təfsirini boynuna çəkmə iddiasında deyildir. Təfsirə yalnız elmdə müctəhidlik (İslam elmində) mərtəbəsinə
yetişən alim cürət edə bilərsə, bu böyük də məsuliyyət olar.
İslam ehkamına görə, Qurani-Kərimdəki elm və biliklər üç qisimdir. Birincidə Allah Təalanın isimləri və sifətləri daxildir ki, Ulu
Tanrı onların mahiyyətini heç bir bəndəsinə bildirməmişdir. Onları
Allahdan başqa heç kəs bilməz. İkinci qismə daxil olan bilgilər yalnız
Məhəmməd əleyhissalama bildirilmişdir. Peyğəmbərimiz onları yaxın
əshabələrinə, əshabələr özlərindən sonra gələn tabiinə, tabiin də
özlərindən sonra gələnlərə öyrətmişlər. Üçüncü qismə daxil olan
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bilgiləri Allah Təala Məhəmməd əleyhissalama öyrətmiş və ona
həmin bilgiləri öz ümmətinə də öyrətməyi əmr etmişdir. Buraya
qədim insanların, keçmiş ümmətlərin həyat və məişətinə, tarixinə aid
olan məsələlər (qisəs) və Allah Təalanın dünyada, axirətdə yaratmış
olduğu və yaradacağı şeylər haqqındakı məlumatlar (əxbar) daxildir.
Qurani-Kərimin həqiqi mənasını anlamaq, bilmək istəyənlər məşhur
din alimlərinin əsərlərini dərindən oxuyub dərk etməli, öyrənməlidirlər.
Bu fikirdən çıxış edən müəllif günümüzün reallıqlarından çıxış
etməklə, ilk növbədə bəşəriyyətə məlum olan dinlərin tarixi haqqında
məlumat vermiş, müqayisə etmiş və əsasən Qurani-Kərim
diqtəsindən irəli gələn reallıqları sadə Azərbaycan türkcəsində oxucularına çatdırmaq istəmişdir. Müəllif olaraq, toxunduğu məsələlərin
insanlar üçün çox vacib olduğu qənaətindədir. Başqa sahələrdə
millətinə, dövlətinə təmənnasız xidmət etdiyi kimi, mənəvi dəyərlər
sahəsində də Qurani-Kərimin tələbi çərçivəsində öz mövqeyini ortaya
qoymağa cəhd etmişdir.
Oxucuma və millətimə təqdim etdiyim bu elmi kitabda ilk
növbədə dünyanın elm və din vasitəsi ilə qavranması məsələsinə üstünlük verməklə, insanı əxlaqa aparan yolun bu mövzulardan keçdiyini anlatmaqdır. Odur ki, burada öncə ibtidai dinlər haqqında qısa
tarixi biliklər araşdırılmışdır.
Sonrakı fəsildə isə Zərdüştilik dininin vəhy dinlərinin ən qədimi
olduğu tarixi mənbələr əsasında araşdırılmış, Zərdüştilik –
Atəşpərəstlik və onun kitabı olan “Avesta” haqqında araşdırmalar öz
əksini tapmışdır. Zərdüştiliyin Azərbaycan məmləkətində zühr olunması, onun təlimi, ayinləri, bayramları və ən nəhayət onun kitabı
“Avesta”nın çox-çox qədim dünya mənəvi-mədəniyyəti mənbəsi olması tarixi dəlillərlə sübuta yetirilmişdir.
Burada “Hinduizm” və “Çaynizm” haqqında da ayrı-ayrılıqda
təhlillər öz əksini tapmışdır.
Üçüncü fəsildə Uzaq Şərq və Cənub-Şərqi Asiyada eyni vaxtda,
yaxud bir-birinin ardınca çox da geniş coğrafiyanı əhatə etməyən
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dinlərdən “Buddizm və onun əsasları”, “Siqnizm”, “Lamaizm”,
“Daosizm”, “Konfutsiçilik” və “Kamilərə pərəstiş” adı altında
fəaliyyət göstərmiş lokal xarakterli dinlərin yaranması, əhatə dairəsi,
pərəstiş çərçivəsi, qəbul etdikləri allahların kimliyi tarixi mənbələr
əsasında araşdırmalar istiqaməti olmuşdur.
Dördüncü fəsildə Yəhudiliyin də səmavi din olduğu, onun Türkün Tanrıçılığından da bəhrələndiyi, bir neçə peyğəmbərin zühr
etməsi və yəhudilərin İslamın ilk illərindən ona qarşı apardıqları
mübarizə qısa da olsa araşdırılmışdır. Ərəblərlə yəhudilərin eyni
kökdən pöhrələndikləri, münaqişələrin dini dünyagörüşdən çox ögey
qardaşların analarının, xüsusən də Sara xanımın tutduğu mövqe
əsasında düşmənçiliyə çevrildiyi də öz əksini tapmışdır. Elə bu
səbəbdəndir ki, müəllif hətta İslamın icazə verdiyi çox arvad almanı
kişilərə məsləhət görmür.
Kitabın beşinci fəsli Xristianlıq dini, onun əsasları, Azərbaycanda
xristianlığın qəbul edilməsi, Azərbaycanın xristian Alban dövləti,
xristian bayramları haqqında və sair öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda xristian dini haqqında biliklər yetərincə olduğundan, ona geniş
şərh verməyi müəllif vacib saymamışdır.
Müəllif altıncı fəsildə bütün insanlar üçün, xüsusən də
Azərbaycan insanları üçün vacib saydığı məsələləri – “Bu tarixi hamılıqla bilməliyik” başlığı altında vermişdir. Burada İslamın
özünəqədərki din və peyğəmbərlər haqqında müfəssəl məlumatlar,
geniş tarixi araşdırmalar, təhlillər verilməklə bunların hamısının İslam
zirvəsinə aparılan Allah buyuruqları olduğu şərh edilir. Hz.Adəm
əleyhissalam haqqında, Hz.Nuh əleyhissalam haqqında, “Nuh tufanı”
haqqında”, “Nuhun gəmisi” haqqında və onun Azərbaycan torpağında məskunlaşmaqla Azərbaycan torpaqlarının da müqəddəs torpaqlar olduğu bir daha oxuculara çatdırılmışdır. Daha sonra,
Hz.İbrahim əleyhissalam haqqında geniş məlumatlar şərh edilir və
Hz.Məhəmmədin də bu şəcərə ilə qohumluq əlaqəsi olduğu oxuculara
çatdırılır.
Və nəhayət, Hz.Məhəmməd əleyhissalam, İslamın Müqəddəs Ki17
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tabı Qurani-Kərim, İslamda Allahın birliyi, Peyğəmbəri Allahın
seçməsi, Allahın mələkləri və digər tarixi məlumatlar müxtəlif
mənbələrə istinad edilməklə araşdırılmış, müəllifin öz dərki ilə sadə
dildə qələmə alınmışdır.
Yeddinci fəsil on yeddi mövzu cəmindən ibarət olmaqla, İslam
tarixinin ayrı-ayrı zühr məqamlarına həsr edilməklə “İslam tarixindən
səhifələr” adlanır. Burada əsasən Hz.Məhəmmədə göndərilmiş
vəhylərdən, Qurani-Kərimdən, üsuliddindən, məsciddən, Həcc
ziyarətindən, meracdan, qiblədən, onun dəyişdirilməsindən, İslamın
əsas bayramlarından, ilk müsəlmanlardan, İslamın Azərbaycanda
qəbulu tarixindən, bizlərin İslama münasibətindən və s. məsələlərdən
yığcam olaraq söhbət açılır.
Yaşadığımız günlərdə insanlara çox vacib olan, unutduğumuz
nəinki İslam qaydaları – tələbləri, hətta ata-baba adət-ənənələri İslam
yolu ilə, “İslamın insandan tələbi” adı altında on altı mövzunu özündə
cəmləşdirmişdir. Burada İslamın cəmiyyət insanlarından, təbiətə
münasibətdən, imandan, ibadətdən, namazdan, zəkatdan, orucdan,
millətin özünə sevgisindən, müsəlman olmayan insanlara
münasibətdən doğan bütün məqamlar islami tələblər fonunda QuraniKərimə əsaslanmaqla, ayrı-ayrı ayələrdən nümunələr göstərilməklə
ərsəyə gətirilmişdir.
XXI əsrin əvvəli də olsa, bəzi insanlar və dövlətlər islami qaydaların, qanunların nə dərəcədə mütərəqqi olmasını, bütün qanunların
haqqa söykəndiyini, haqq nəzərə alınmaqla dövlətin hüquq
“sütun”unu yaratmağın vacib olduğunu anlamırlar, yaxud anlamaq
istəmirlər. Bu mənada kitabın doqquzuncu fəslində verilən mövzular
hər bir dövlət məmuru, hər bir siyasət adamı, hər bir doğru adamı,
hər bir millətini və dövlətini istəyən insanların maraq dairəsində olmalıdır.
Sırf insani keyfiyyətləri mərkəzə çəkən Qurani-Kərimdə valideyn, dost, qohum, övlad, ər və arvad, qardaş, qonşu, müsəlman qadını, onun həya və abırı və digər aktual mövzular kitabın onuncu
fəslində islami tələblər baxımından izah edilmişdir. Müasir insanın,
18

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

cəmiyyətdə yaşadığı digər insanlarla hansı mövqedə dayanmalı olması, özünü necə aparmalı olduğu, qohum-qardaş münasibətlərinin
necə olması, ailə üzvlərinin qarşılıqlı mövqeləri, valideyn-övlad
əlaqələri islami dəyərləri, islam tələbləri əsasında öz oxucusuna çatdırılır.
Hazırda, bütün dünyada İslam əxlaqı hamı tərəfindən çox yüksək
qiymətləndirilir və mövzunun İslamda daha yuxarıda dayandığı
birmənalı olaraq qəbul edilir. İslamın insan əxlaqına tələbi kitabın on
birinci fəslində on üç mövzu çərçivəsində ərsəyə gətirilmişdir. Burada
insanın fərdi xüsusiyyətləri, həyatda qazandıqları, ailə tərbiyəsi,
cəmiyyət tərbiyəsi, İslamın qoyduğu tələblər əsasında işlənmiş və insanın əxlaqlı bir şəxs olması üçün Qurani-Kərimin ondan tələbi öz
əksini tapmışdır.
Bu dünyada nə qədər ki, insan var, insan cəmiyyəti var, deməli
mənfi meylli insanlar da var. İnsanın mənfi meyllərdən uzaq olması,
yaxud ondan uzaqlaşması digər insan və cəmiyyətlərdən də asılıdır.
Deməli, bütün dövrlərdə insanın islah olunmasına ehtiyac var.
Bunun üçün, dünya təcrübəsi göstərmişdir ki, insanın mənfi
meyllərindən olan başqasına rişxənd, həqarət, iftira, nifaq, fitnə-fəsad,
təkəbbür kimi meyllərdən uzaqlaşmaq üçün ən düzgün yol İslamın
bu sahədə insandan tələbidir. İslami tələblərə riayət edən hər bir şəxs
mənfi meyllərdən özünü uzaqlaşdıra bilər. Odur ki, Qurani-Kərimi
oxuyub, onu əxz etməklə insan öz doğru yolundan sapınmaz,
cəmiyyət üçün, ailəsi üçün, dövləti üçün və insanlıq üçün dəyərli bir
insan olaraq – dəyərli də həyat tərzi keçirmiş olar. Bütün bu mövzular
və onun islami izahı on ikinci fəsildə öz əksini tapmışdır.
İslamın çox ciddi münasibət bəslədiyi məsələlərdən biri də
həyatda haram buyurulan qida və maddələrdir. Qeyd edək ki, İslam
birinci növbədə insanın sağlamlığını hər vəchlə önə çəkəndir. Əgər,
hər hansı bir qida, bir maddə, bir maye insanın sağlamlığına, insanlar
arasında özünü pis aparmasına, Allahını, böyüyünü, dövlət qayda-qanunlarını unutmasına səbəb ola bilirsə, İslam bunların hamısının
qəbulunu qadağan edir və haram sayır. Bütün bu məsələlər əsərin on
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üçüncü fəslində öz əksini tapmışdır. Yaşadığımız dünyada spirtli
içkilər, müxtəlif növ nəşələr, qana yeridilən zərərli mayelər hazırda
müxtəlif dövlətlərdə baş verən cinayətlərin əsasını təşkil edir. Bunları
göz qabağına gətirdikdə İslamın bu sahədə insanlardan tələbi görün
nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edəndir.
Tarix xatirinə onu da deyək ki, çoxumuzun tanımadığı qeyriənənəvi din də vardır ki, onlar da bu və ya digər dinlərdən
bəhrələnirlər, lakin mükəmməllik qazana bilmirlər. Bu mövzu əsərin
on dördüncü fəslində öz şərhini tapmışdır. Heç şübhəsiz, insan öz Yaradıcısı, öz Tanrısı, öz Allahı ilə birgə olanda daha kamildir, daha
cəmiyyətdə, ailədə bəyəniləndir. Allahla insanın rabitəsi dindən keçir.
İnsanların tapındıqları əsas dinlər olan səmavi dinlər bunu təlqin edir.
Aralarındakı bəzi fərqlərə baxmayaraq, onlar insanları xeyirxahlğa,
mərhəmətli olmağa, mənəvi dəyərləri qorumağa yardımçı olur. Bu
mənada bütün zamanlarda din ən qüdrətli əxlaq məktəbidir, əxlaqa
aparan yoldur, insanı, dünyanı dərk etmə məktəbidir.
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mumilikdə insan Uca Allahın şah əsəridir. Bu bir
həqiqətdir. Bunu da etiraf etməliyik ki, insan hələ də
çox vaciblərdən xəbərsizdir. İnsan bu gün bildikləri
əsasında bu qənaətdədir. Ola bilər ki, Tanrı insandan da dəyərli nəyisə
yaradıb. Lakin, bizim əlimizdə hələ ki, belə dəlil-sübutumuz yoxdur
və bu mənada fikirlə şərik olmaqdan başqa yolumuz yoxdur.
Məlumdur ki, insan bütün canlıların ən alisi, ən şüurlusu və ən
kamilidir. İnsan nəinki dünyanı özünəməxsus dərk etməyə, eyni zamanda qurub-yaratmağa, hətta Yer kürəsində nəyisə dəyişməyə belə
qadirdir. Bununla yanaşı dəyişikliyin hansısa yaxşı bir tərəfləri mövcudsa da, onun əks tərəfləri də olur. Yəni bu kamilliyin müəyyən bir
çərçivəsi var. O çərçivədən kənarı insan bilmir və belə bir qabiliyyəti
də yoxdur. Əgər, insan hər şeyə qadir olsa idi, Allaha da ehtiyac olmazdı. Odur ki, insanın Allaha üz tutmasına, ondan imdad istəməsinə
həmişə ehtiyac olacaqdır.
İnsana verilən qüdrət, ağıl, bacarıq elə İlahinin özündən verilib.
Bunu dərk edən insanlar öz yaradıcısı olan Allaha həmişə minnətdar
olmaqla yanaşı – Onunla təmasa can atır, Onun “ətəyindən” yapışır,
Onunla əlaqədə israrlı olur. Bu əlaqə, bu ünsiyyət qəlbən olmadıqda
və ya itirildikdə isə o, çox məqamlardan məhrum olur, harmonik inkişafdan geri qalır, mənəviyyat heçə enir, eybəcərləşir və sonda tam
özünüməhvə doğru yuvarlanmış olur. Bu mənada insan ancaq və
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ancaq öz yaradıcısı olan Allah ilə ünsiyyətdə gözəldir, kamildir,
cəmiyyətə lazımlıdır. Bütün bu deyilənlərin və bəzi deyilməyənlərin
rəhni dindir.
Müasir insanlara bəllidir ki, Dünya inkişaf tarixinin bəzi
məqamlarında insanla Tanrı arasında, Allah arasında olan mənəvi
əlaqəni vurub dağıtmağa çalışan insanlar, cəmiyyətlər, qurumlar, Allahsızlıq toxumu səpən quruluşlar da yaratmışlar. Təbii ki, bu həmin
cəmiyyətlərin, quruluşların özlərinin süqutu ilə nəticələnmişdir.
Bunun bariz nümunəsi Dünyaya ağalıq iddiasında, Allahlıq iddiasında olan Sovetlər İttifaqının süqutudur. Bu taleyi bu yazının müəllifi
də yaşamışdır. Yaxşı yadımdadır: “Konstitusiya” dərsində mən Allahın mövcudluğunu deyəndə müəllimimin acığı tutmuş və mənə “pis
qiymət” verməsi ilə hədələmişdi. Bunu bilən ata nənəm Qaratel
xanım dözməmiş, müəllimə öz etirazını bildirməklə demişdi – “Sizin
hökumətiniz oğurluqla, əyriliklə, haramçılıqla qurulub, onun axırı
yoxdur, o dağılmalıdr, Allah belə müsibətləri xoşlamır”. Qaratel
xanım heç nədən çəkinmədən ömrünün axırına kimi orucundan, namazından qalmadı. Amma, sonrakı illərdə də böyük ordusu, silahı,
atom bombası olan Sovet İttifaqının dağılmasına adam inanmaq
istəmirdi. Lakin, həqiqətən Allahsızlıq Sovet hökumətini elə bir
mənəviyyatsız hala saldı ki, bu dövlət çökməli oldu. Azərbaycan da
ondan sonra öz müstəqilliyin elan etdi. Respublikamız bu tarixi
gerçəkliyə diqqətli olmalı, ölkənin mənəviyyatsızlığa yuvarlanmasına
imkan verməməlidir.
İnsanı kamilləşdirən, gözəlləşdirən, mənəviyyatlı edən Allahı ilə,
Tanrısı ilə daha güclüdür, daha qüdrətlidir. Bu mənada insan bu dünyada mövcud olduğu günlər, illər ərzində gələcək həyat üçün, o dünyası üçün əbədi xoşbəxtlik haqqı əldə etmiş olur. Bütün insanların
tapındıqları əsas dinlər bunu təlqin edir. Bu dinlərin arasındakı
fərqlərə baxmayaraq, onlar insanları xeyirxahlğa, mərhəmətli olmağa,
düzgün olmağa, mənəvi dəyərləri var gücü ilə qoruyub saxlamağa
səsləyir. Odur ki, din hər bir zamanda ən böyük, ən qüdrətli əxlaq
mənbəyidir.
Bu mənada dinə, dini-mənəvi dəyərlərə qovuşanlar sözün həqiqi
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mənasında mənəvi rahatlıq tapır, ondan ayrılmaq istəmir, hər cür
mənəviyyatsızlıqdan uzaq olur və cəmiyyətin dəyərli insanına
çevrilirlər.
Yaranışı və mahiyyəti bizə məlum olan hər gün ayrı-ayrı dinlərə
etiqad edən müxtəlif insan övladları ilə qarşılaşırıq. Məsciddə
müsəlmanları ruki və səcdə edərək namaz qılanlar, kilsədə xristianları
xaç çəkərək dua edənlər, sinaqoqda yəhudiləri başlarını örtərək qədim
dillərində Allaha həmd-səna edənlər görürük. Xristianlar bazar gününü, yəhudilər şənbə gününü, müsəlmanlar isə cümə gününü
müqəddəs gün hesab edirlər. Bu, dini etiqad formalarının müxtəlifliyindən xəbər verir.
Biz bilməliyik ki, din – insanları hiss üzvləri ilə dərk edilən
dünya gerçəkliyi arxasındakı daha əhəmiyyətli gerçəkliklə bağlayan
bir yoldur. Öz növbəsində bu yol insanlara gözəl və gərəkli əxlaq sahibi olmağı, yaxşılıq etməyi, pislikdən çəkinməyi öyrədən İlahi yoldur, Tanrı yoludur, Allah yoludur, Allahı, onun böyüklüyünü təlqin
edən yoldur. Allah yolu, Tanrı yolu müqəddəs yoldur, onun cığırları,
qolları çoxdur. Bunlardan bəziləri öz ifadəsini mütəşəkkil təsisatlar
daxilində tapır, onların öz müqəddəs kitabları, peyğəmbərləri, öz
ənənələri vardır. Digərləri isə dəqiq müəyyən edilmiş dini
mənsubiyyət göstəricilərinə malik olmasa da, öz duaları və ibadətləri
ilə seçilirlər. Biz bunların hamısına hörmətlə yanaşmalıyıq.
Digər tərəfdən din – insanın hiss üzvləri ilə qavranılmayan
gözəgörünməz gerçəkliyi tanıyıb-bilmək tələbatından irəli gələn bir
hadisədir. Din, həmin gerçəkliyi tanıyıb-bilmək yolu olduğu üçün
mövcudluğuna ehtiyac olmuşdur. Deyilənlərlə yanaşı insanın digər
bir çox ehtiyacları da din vasitəsi ilə ödənilə bilir.
İlk insan Adəm peyğəmbər qadağan olunmuş meyvədən
əbədiliyə qovuşmaq üçün yemiş və bağışlansa da, asiliyinin nəticəsi
olaraq cənnətdən qovulub Yer üzündə yaşamağa məhkum edilmişdir.
Deməli, insan əbədiliyə ehtiyac duyur.
Ağıllı, dərrakəli insan dünya həyatında hər bir şeyin ötəri-keçəri
olduğunu duyur. O. Dünyaya gəlir, yəni doğulur, böyüyür, yaşa dolur,
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qocalır və ən nəhayət Dünya ilə vidalaşır. Diqqətlə yanaşsaq görərik
ki, əgər insan Dünya həyatı ilə hər şeyin bitdiyini düşünsə, ölüm qorxusu hər cür həyat sevincini onun əlindən almış olar, insanın əməlləri
mənasını itirmiş olar, yaşamaq çətinləşər, insan birgəyaşayışı
əhəmiyyətini itirər – mümkün olmaz, insan-insana düşmən kəsilər,
güclü zəifi əzər, məhv edər və heç bir ağrı hiss etməz. Burada din
kara gəlir və öyrədir ki, bu müvəqqəti dünya həyatından başqa, əbədi
axirət həyatı da mövcuddur, əbədi cənnət səadəti Yer üzündə yaxşı
əməllər sayəsində qazanılır. Yəni, din əbədiliyə inam tərbiyə etməklə
insanın bu dünyadakı həyatına gözəl məna verir, onu axirət həyatının
astanası kimi izah edir, başa salır. Daha doğrusu, hər iki aləm arasında
bir keçid, körpü salır, insanın nə məqsədlə xəlq edildiyini, xeyrin və
şərin mənasını açıqlayır və beləliklə insan birgəyaşayışını mümkün
edir, təmin edir.
Bununla yanaşı bəlli olduğu kimi, hər bir insan kamilliyə can atmaqda israrlıdır. Lakin, ötəri dünyada kamilliyə qovuşmaq o qədər
də asan deyil, daha doğrusu mümkün deyildir. Məlumdur ki, bu dünyada hər hansı bir şey nə qədər gözəl olsa da, ondan yaxşısını da
təsəvvürə gətirmək mümkündür. Əsl kamillik nümunəsini isə din
göstərir, təlqin edir. Dini bilik və təcrübə kamil Allah sevgisinə, kamil
əzəli həqiqətə yol açır. Bu mənada insan həmişə gözə görünməyən
ruhani gerçəkliyə yaxınlıq axtarışında olur. İnsanın yerinə yetirdiyi
ayin və ibadətlər, oxuduğu və bildiyi dualar, kəsdiyi qurbanlar, verdiyi nəzirlər, etdiyi yaxşılıqlar yalnız özünü Allaha yaxınlaşdırmaq
məqsədi ilə edilirsə, o, mənən saflaşır, paklaşır, kamilləşir, gözəlləşir.
Həm də din dünyada sürətli dəyişikliklər, ciddi ekoloji problemlər,
təbiətdə müşahidə olunan kataklizmlər şəraitində də insana əminlik,
arxayınlıq, yəqinlik gətirən bir amildir. Yəni din, onun həyatına və
əməllərinə bir məna verir. Deyilən mənada da din bütün söylənilən
tələbatlara da cavab verdiyi üçün mövcuddur və olacaqdır, onu heç
bir qanun, heç bir konstitusiya əvəz edə bilməz. İnsan mövcudluğundan bu yola çox əl atsa da, axır-əvvəl onun mənasız olduğunu dərk
edərək, dinə qayıtmışdır. Dində, xüsusən də İslamda onun
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əsaslarından biri də imandır. İman dinin söylədiklərinin qəbul olunması və bunlara etiqad edilməsi deməkdir. İman insana o vaxt gəlir
ki, o, əvvəlcə dinin müqəddəs kitabında deyilənləri öz qəlbi ilə təsdiq
etsin, onlara etiqad etsin, qəlbində qəbul etdiklərini dilində iqrar etsin.
Yəni şəhadət sözlərini deməklə iman gətirdiyini qəlbən bildirsin,
sonra isə etiqad etdiyi və dili ilə iqrar etdiyi şeyi əməllərində həyata
keçirsin, dinin tələblərinə riayət etsin. Deyilənlərdən hər hansı biri
şübhə altındadırsa, iman kamil hesab edilməz.
Təbii ki, imanın bəhrələndiyi mənbə İlahi vəhydir, onun
göndərdiyi müqəddəs kitabdır. İslamın “Quran”, Yəhudiliyin “Tövrat”, xristianlığın “İncil” müqəddəs kitabları səmavi kitablar olub,
Allah tərəfindən nazil edilmişdir.
İnsan birmənalı olaraq bilməlidir ki, o yarandığı vaxtdan din də
mövcud olmuşdur. Allah-Təala yaratdığı insana verdiyi şüur
səviyyəsində də ona dini-mənəvi dəyərlər bəxş etmişdir, onun düz
yolda olmasını istəmişdir. Azərbaycan türkləri, Azərbaycan torpağı
bir çox dinlərlə yaşamış, ona tapınmış, Allaha və onun dininə həmişə
böyük qəlblə səcdə etmişdir.
Tarixin müxtəlif dönəmlərində Azərbaycanda Tanrıçılıq,
Zərdüştlük – Atəşpərəstlik (Zəngəzurda Yer üzünə nazil olmuşdur),
yəhudilik – Tövratçılıq, Xristianlıq – İncillik, İslamçılıq - Qurançılıq
dini-mənəvi dəyərləri yaşanmış, burada səmavi kitabların hər bir
kəlməsi müqəddəs sayılmış, ona səcdə edilmişdir.
Bütün dinlərlə elm arasında yaxınlıq bu və ya digər tərzdə mövcud olmuş və mövcuddur. Sadəcə insanın şüur səviyyəsi həmişə elə
səviyyədə olmamışdır ki, bu sətiraltı məqamı özü üçün, cəmiyyət
üçün, insanlar üçün əxz edib – açıqlaya bilsin. Bunun ən bariz
nümunsəi XVII əsrdə - müasir elm Qərbdə inkişaf etməyə başlayanda
bəzilərinin dini qeyri-elmi şüur kimi qəbul etməsidir. Qərb elmi
özünü xalis materiya ilə, dini isə başdan-ayağa ruh ilə bağlamaqda
qəbahətlidirlər. Hazırda Allah-Təalanın insanlara ünvanladığı dini
məfhum öz apogeyindədir. Tanrı dini bəzi insanların başa düşdükləri
kimi bizlərə göndərməmişdir. O, sadəcə bizlərə mərhələ-mərhələ,
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biraz-biraz vermişdir. Allah gözündə din birdir – vahiddir, tamdır, bütövdür. Hazırda Qərbdə, ABŞ-da, Rusiyada İslamın inkişafı sürətlidir.
Dövlət məmurları, siyasətçilər bu işə nə qədər xəbisliklə yanaşsalar
da, İslamın qarşısını ala bilmirlər. İnsanlar islamın aliliyinə,
elmliliyinə, yüksək mənəviyyat bəxş etməsinə tam varlıqları ilə inanır, düz yola, Allah yoluna, Tanrı yoluna qayıtmaq əzmindədirlər.
Bunun bariz nümunəsini Kiyev şəhərinə dəvət edildikdə də bir daha
şahidi oldum. Kiyevin müəyyən dairələrinin dəvəti ilə orada olanda
məni məscidə də dəvət etmişdilər.
Məsciddə sarı saçlı, sarı bənizli qadınların çoxluğu əlbəttə mənə
çox xoş oldu. Özüm də maraqlandım. Məscidin axundu əslən misirli
idi və bütün Ukrayna üzrə olan məscidlər ona tabe idi. O, qeyd etdi
ki, Kiyevdə artıq bir çox xristian dininə tapınmış qadınlar İslami
dəyərlərə daha çox hörmətlə yanaşırlar və burada gördüyünüz qadınların həyat yoldaşları əsasən Azərbaycandan, Türkiyədən və Ərəb
ölkələrindəndir, özləri də islamı qəbul etmişlər. Səbəbi sadədir – bu
kişilər daha çox ailəcanlıdırlar, içkiyə qurşanmayıblar, ən başlıcası
isə islami dəyərlərə çox məftundurlar, onların qadınları da bu izdivacdan daha çox məmnundurlar.
Qərbdə kainatın gözə görünən fiziki reallığı müstəqil bir aləm,
böyük bir maşın – mexanizm kimi nəzərdən keçirilir və hesab olunurdu ki, bu maşını hissələrə bölmək, dərk etmək və insanların
istədiyi kimi istifadə etmək olar. Yəni nəyi görürüksə, elə olanda odur.
Ruhun varlığı yaratmasına, ona nüfuz və ya müdaxilə etməsinə inam
yaxına buraxılmırdı. Hesab edirdilər ki, ruh duyulmur, onu elmi qaydalarla təsdiq etmək mümkünsüzdür. Sonralar isə bu insanlar başa
düşdülər ki, din ilə elmi bu cür sərtliklə qarşı-qarşıya qoymaq, bir
çox məqamları dərk etməməklə əlaqəlidir. Əgər, elm dünya haqqında
sübuta yetirilmiş, əsaslandırılmış, mötəbər bilik sistemidirsə, elmi
biliklər xüsusi nəzəri və təcrübi tədqiqat vasitələrinin işlənib hazırlanması mərhələlərində təşəkkül tapırsa, dinin vəzifəsi insan
həyatının mənasını açıb göstərmək, təbiətin və cəmiyyətin varlığını
müəyyən etməkdən ibarətdir. Yəni, din insan həyatının ən mühüm
təzahürlərini – ailədə və məişətdə davranış qaydalarını, əxlaq norma26
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larını, təbiətə, cəmiyyətə, dövlətə münasibəti müəyyən edir və dinin
həqiqətləri insanı, onun həyatını dəyişdirmək qüdrətindədir.
İnsan üçün din – öz dünyagörüşünü müqəddəs kitabının
mətnlərində, ayin və ibadətlərində verir, xüsusi şüur forması kimi din,
iman, etiqad və bilik mexanizmlərinə əsaslanır.
Onu da qeyd etməliyik ki, həyatın ayrı-ayrı təzahürləri insanı
həmişə düşündürür və insan qarşıya çıxan məchullara cavab tapmaq
üçün Tanrıya, onun müqəddəs göndərişlərinə müraciət edir. Elə ki,
insan müqəddəs kitabların mətnləri üzərində dərindən düşünür həqiqət ona aydınlaşır, vəhyin həqiqətlərini dərk edir, başa düşür ki,
mövcud olan hər şeyin səbəbi vardır ki, bu da Allahdır. Bunu dini və
elmi əsaslarla dərk edən insan Allaha tapınır, ona iman gətirir. Allaha
iman insan həyatının bütün məlumlarını hər şeydən yaxşı izah edir.
Bu hikmət insana bədahətən gəlir və onu hisslərlə, yaxud elmi
vasitələrlə yoxlamaq bu gün mümkün deyildir, dini məlumlar ən çox
intuitiv hisslər yolu ilə, bəsirət gözü ilə reallaşaraq insanlara çatdırılır.
Din üçün möcüzələr səciyyəvi haldır. Əslində din Allaha itaətdir,
insanın Allaha fövqəltəbii təmasıdır. Dində insanlar gözə görünməyən
qüvvəyə müraciət etdiklərindən burada məcazi ifadə və rəmzlər geniş
vüsatlıdır. Bu mənada dinin möcüzələri də hərfi mənada deyil, məcazi
mənada dərk edilməlidir.
Dində peyğəmbər insanlarla adi dildə danışanda onu o qədər də
başa düşmürlər, bəzən rədd edirlər, dəli hesab edirlər, məsxərəyə qoyurlar. Əslində isə insanın canındakı fitri din, Allahın böyüklüyünə
iman Onun göndərdiyi peyğəmbərin də adi insanlardan fərqlənməli
olmasına etiqad doğurur. Bu baxımdan həqiqətən də peyğəmbərlər
obrazlarla danışır, möcüzə göstərməli olurlar. Peyğəmbərin
möcüzələri elə olmalıdır ki, adi şüurun bu sahədə alışmış olduğu
təsəvvürü alt-üst etsin, insanları mat-məəttəl qoysun.
Möcüzələr insanları mücərrəd təfəkkürə alışdırmaqdan əlavə,
mühüm ictimai məqsədlərə xidmət edir. Yaradılış önündə təəccüb
hissi yaradır, ümumi əxlaq qaydaları yaratmağa yardımçı olur.
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Ayrı-ayrı insanlar dini müxtəlif cür izah etmək vərdişlərinə də
malikdirlər. Müasir insan bilir ki, Göyləri və Yeri, insanı yaradan
ancaq Allahdır və o yeganədir, təkdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Allaha
doğru aparan yol da birdir. İnsan bu yolda Allahı tanıyır, əməlləri,
davranışı və əxlaqı ilə Ona bu və ya digər tərzdə yaxınlıq əldə etmiş
olur. Amma, bu yola gətirib çıxaran qollar ayrı-ayrı ola bilər. Hazırkı
dünyada bir-birindən fərqli dinlərin olması da bu müxtəlifliyin
göstəricisidir. Hər bir dinin özünün içində də onun ənənələri müxtəlif
cür izah edilir. Yəni bir dinin nümayəndələri ona ayrı-ayrı
mövqelərdən yanaşırlar. Əksər hallarda bir dində mötədil, təməlçi,
yenilikçi, islahatçı, bidətçi və mistik cərəyanları fərqləndirmək zorundayıq.
Mötədil cərəyanın nümayəndələri orta mövqe tutmaqla, dində
formalaşmış, bərqərar olmuş ənənələri qoruyub saxlamağa üstünlük
verir.
Təməlçilər dinə müasir təsirləri rədd edir, diqqəti dinin özəyi
hesab etdikləri məqamları dirçəltməyə çalışırlar. Təməlçilər öz
dinlərinin müstəsnalığı mövqeyindən çıxış edir, başqa dinlərə dözümsüzlük göstərir, dünyəviləşməni qəbul etmək istəmirlər. Onlar özlərini
dinin əsl təmsilçiləri sayır, başqa cərəyanların nümayəndələrini
bidətçi hesab edirlər.
Yenilikçilər dini sərbəst, müasir ruhda izah edir, onun dövrün
tələbləri ilə bir araya sığmayan hökmlərinə məcazi mənalar verirlər.
İslahatçılar dində islahat aparmaqla, nədənsə imtina etməklə,
nəyisə yeni dövrə uyğun ruhda izah etməklə onu hər zaman çevik,
mütəhərrik, təsirli saxlamaq istəyənlərdir.
Bidətçilər dinə dindən olmayan yenilik gətirmək istəyənlərdir.
Dini dözümsüzlük çox vaxt bir firqənin özünü həqiqi, saf din
tərəfdarları hesab edib, başqalarını bidətçilikdə ittiham etməsi ilə
fərqlənirlər.
Mistiklərin ruhani təcrübəsində zahidlik, tərki-dünyalıq meylləri
çox olsa da, onlar da mötədil, təməlçi, yenilikçi, islahatşı və bidətçi
mövqelərindən də çıxış edə bilirlər.
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Tarixi gedişat dindən istifadəni, əlbəttə yaxşı mənada yox
edənlərlə də təzahürlüdür. Bildiyimiz kimi, dinlər həm də çox böyük
insan qruplarını birləşdirən bir amildir. Buraya qoşulan insanlar Allaha yaxınlıq yollarını axtarır, bunları daha yaxşı bilən, rəhbərlik
etməyi bacaran, dinin ehkamlarını açıqlamaq xüsusiyyətlərinə malik
olan insanlar ətrafında toplaşırlar. Bu dini rəhbərlərin sosial-siyasi
baxışlarından, psixoloji durumundan asılı olaraq, dini təlimlər təhrif
olunmuş şəkildə şərh edilə bilər, qadını əsarətdə saxlamaq, dini
təfriqə salmaq, terrorizm və ekstremizm təbliğ etmək (ermənilər
kimi) məqsədi ilə sui-istifadə oluna bilər. Bunun sayəsində
hakimiyyət hərisliyini, başqa din inanclılarını və xalqları incitmək,
torpaqlarını, mal-dövlətlərini əlindən almaq məqsədlərini ortaya qoymaq məqsədi güdülə bilər və güdülür.
Belə olan halda da bu imkan heç kəsə dini pisləməyə əsas vermir.
Əslində din ondan sui-istifadə etmək istəyənlərin cəhdlərindən,
əməllərindən uzaqdır. Din dediyimiz kimi insanın daxili aləmi ilə
bağlı məsələdir. Odur ki, bu aləmi təmiz, saf, pak saxlamaq gərəkdir.
Bunun əsasını isə Allahla, Tanrı ilə insan arasında əsl sevgiyə
söykənən bir əlaqə yaratmaqla nail olmaq olar.
Din insanla eyni məqamda öz təzahürünü tapmışdır. Bizə
bəlli olan istənilən insan cəmiyyətini götürsək, görərik ki, onun dini
olmuşdur. Ən ibtidai insanların belə ölənləri dəfn etmək üçün xüsusi
yerləri mövcud olmuşdur. Halbuki insandan başqa heç bir məxluq öz
ölənlərini dəfn etmirlər. Bu mənada neandertal adamlarının qəbirlərinin tapılması onların da dinlərinin olduğuna bir sübutdur.
Dinin mənşəyi haqqında əsas iki nöqteyi-nəzər məlumdur. Birinci nöqteyi-nəzərə görə, din ilahi təbiətə malikdir, insan yaradıldığı
vaxtdan onun dini olmuşdur və bütün mədəniyyətlər gözəgörünməz gerçəkliyin varlığını qəbul etmişlər. Digər nöqteyi-nəzərə
görə, maddi aləmdən başqa gerçəklik yoxdur, dini insanlar “ixtira” etmişlər. İlk əvvəl “ibtidai dinlər” təşəkkül tapmış, sonra isə
dini təsəvvürlərin təkamülü nəticəsində mütəşəkkil təkallahlılıq
dinləri yaranmışdır. Axır vaxtlar isə alimlər dinin əvvəldən
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təkallahlılıq xarakteri daşıdığını sübuta yetirməyə can atırlar. Onlara
görə, bütün ibtidai cəmiyyətlərdə, müxtəlif şəkillərdə təsəvvür edilsə
də, Bir Ulu Tanrı ideyası mövcud olmuşdur.
Tarixən bütün insan cəmiyyətləri mövcudluğu dövründə bir çox
dinlərlə tanış olmuş, həm təkallahlılğı və həm də çoxallahlılğı öz tarixi təcrübəsindən keçirmişdir. Təkallahlılıqda insan bir Allaha etiqad
edir, Onun bir olduğunu qəbul edir. Çoxallahlılıqda bir neçə məbuda
sitayiş edilir.
Tarixdə insanlar, eləcə də Azərbaycanlılar müxtəlif təbiət
hadisələrinə - Günəşə, Aya, ildırıma, ayrı-ayrı bütlərə sitayiş etmişlər.
Ərəb dünyası İslamdan əvvəl çoxallahlı idi. Hətta, Kəbədə 360 büt
var idi. Hər kəs öz bütünə sitayiş edirdi.

2. İBTİDAİ DİNLƏR HAQQINDA
NƏ BİLİRİK?!
İbtidai dinlərdən ən çox yayılanlardan və uzun “ömürlü” olanlardan biri “bütpərəstlik”dir. İbtidai dövrlərdə Yaxın Şərqdə, Hindistanda, Ərəb vilayətlərində dinin bütpərəstlik forması Allaha
ibadətdə kimisə və ya nəyisə Tanrıya şərik qoşmaq kimi başa düşülür.
Bütpərəslikdə Allahla yanaşı pərəstiş edilən əşyanı büt adlandırırlar.
Bütpərəstlik özünü müxtəlif formalarda təzahür etdirmişdir. Zamanımızda animizm, totemizm, fetişizm, şamanlıq, sabitlik, fironilik, atəşpərəstlik və bir sıra digər mövcud olmuş başqa dinlər
bütpərəstlik kimi səciyyələndirilən dinlərdəndir. Bunları bir-birindən
fərqləndirən amilləri dərk etmək üçün, onların hər birinə ayrı-ayrılıqda baxaq.
a) Animizm – söz olaraq ruh mənasını özündə təcəssüm etdirən
latın sözü “anima”dan formalaşan bir kəlmədir.
Animizm – ruhların mövcudluğuna, heyvanların, bitkilərin, cansız cisimlərin, təbiət qüvvələrinin – Günəşin, Ayın, ildırımın,
şimşəyin ruhu və ağlı olduğuna, onların fövqəltəbii qüvvəyə malik
olduğuna, etiqad edilməsinə deyilir. Onlara görə dağın da ruhu vardır,
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dağa qalxmaq istəyən kəs ondan icazə istəməlidir. Ağacı kəsməzdən
qabaq ondan üzr istənilməlidir, meşə ruhlarına süd, düyü və başqa
şeylərdən ibarət qurban verilməlidir. Aministlər etiqad edirlər ki, quş
insanlara ruhlar aləmindən xəbər gətirir. Ağacdan torpağa bağlılıq,
otlardan həyatsevərlik və mətinlik, qarışqadan dostluq və
əməksevərlik öyrənilməlidir. Qeyd edək ki, bu məqamlardan bir
çoxu, xüsusən də ağac, bitki, səma cisimləri və sairlə bağlı məqamlar
türkün Tanrıçılığında daha da güclü olmuşdur. İnsanlar təbiətə, onun
bitki və ağac örtüyünə, suyuna münasibətdə çox mühafizəkar xarakterli olmuşlar. Dövrümüzün şüuru ilə müqayisədə həmin psixologiya
insanın özünüyaşam xüsusiyyəti baxımından çox faydalı olmuşdur.
Müasir insanlar təbiəti məhv etdikləri halda, animizimçilər onu bütün
varlıqları ilə müdafiə etməklə, sağlam həyat tərzini və insanın qida
mənbəyini yüksək səviyyədə qorumuşlar.
Türkün Tanrıçılığı çox qədim dini-mənəvi dəyər olsa da, bu
məqam arzuolunan səviyyədə öyrənilməmişdir.
Animizmə görə ağacdan torpağa bağlılıq, otlardan həyatsevərlik
və mətinlik, qarışqadan dostluq və əməksevərlik əxz olunmalıdır. Onlara görə ruh müstəqil şəkildə də mövcud ola bilər, müvəqqəti olaraq
kiminsə bədəninə, hansısa bir cismə də keçə bilər. Bu etiqad
genişlənərək canlı-cansız hər bir varlıqda ruhun olmasına inanmaq
və ruhlara sitayiş etmək məzmununu kəsb etmişdir.
Animistlərə görə insan ayrıca bir varlıq, fərd deyildir. Onlar bir
çox ruhların – yəni valideynlərinin, əcdadlarının ruhlarının
məcmusudur. Bu səbəbdən də insan kömək üçün keçmişlərinin ruhlarına dua etməlidirlər. Onda, onların xeyir-duası insan üçün kömək
olar.
Aministlər təzə ölənlərin yanına yemək-içmək qoyurlar və hesab
edirlər ki, onlar sağdırlar, əcdadlara belə münasibət olmasa, bəla baş
verər, ailəyə xətər toxunar.
Afrikanın Qərb hissəsində yaşayan animist “yoruba” qəbiləsinə
görə ölüm və dəyişiklik tanrısı Oya ildırım çaxanda, qasırğa və alov
olanda kömək olur. Bu qəbilələrin min yeddi yüz Tanrısı vardır.
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Olokun adlı Tanrı gizli niyyətlərdən xəbərdardır. Əvvəllər qəbilə
başçısı olmuş Şango hazırda elektrik və düha Tanrısıdır. İfa isə müdriklik Tanrısıdır. Obatala yaradıcılıq, hərarət və maarifçilik simvoludur. Ruhlar onlara sitayiş edənlərə təbiət hadisələri arasında
əlaqələndirici, vasitəçidir. Ruhları çağıra bilən adamlar şəfaçı olurlar.
Aministlər müqəddəsləşdirdikləri təbiət hadisələrinə və cisimlərə
ehtiramla yanaşır, müxtəlif mərasimlər keçirir, onlara qurbanlar
gətirir, onların şərəfinə sitayiş ayinləri icra edirlər.
b) Magiya - ən qədim ibtidai dinlərdən sayılır. Fərziyyələrə görə,
onun 20-30 min il yaranış tarixi var. Magiyanı ovsunçuluq, sehrbazlıq, cadugərlik kimi də izah edənlər var. Magiya əsasən dua yazmaq
və oxumaqla, müəyyən oyunlar (rəqslər) etməklə təbiət hadisələrinə,
yaxud insana təsir etməyi nəzərdə tutur. Əgər, yağışa ehtiyac varsa,
ovsunçu su çuxurunun ətrafında aidiyyatı rəqslər edir, su quşlarının
səsinə bənzər səslər çıxarırlar. Onlara görə heyvanın hər hansı bir
hissəsini xatırladan daş və ya ağac parçası ona sehrli təsir vasitəsidir.
Magiya daşıyıcılarına görə, heyvanlarla bağlı xüsusi tilsimlər və
daşlarda güc vardır. Canavar və ayı dərisindən hazırlanmış geyim onların ruhi enerjisinin insana keçməsinə yardımçı olur.
c) Totemizm ən qədim dinlərdən hesab edilir – ona sitayiş edən
tayfanın əcdadı, sitayiş etdiyi şey mənasını kəsb edən “totem”
sözündəndir. Bir soya, tayfaya mənsub adamlarla bir heyvan və ya
bitki növü, bəzən də hər hansı bir təbiət hadisəsi, yaxud təbiət əşyası
arasında fövqəltəbii əlaqə, ümumi mənşə və qan qohumluğu olduğuna
inancdır. Onlara görə totemistlərin əcdadları özlərində insan, həm də
tayfa toteminin əlamətlərini birləşdirən adam-heyvan, adam-bitki kimi
varlıqlar olmuşdur. Soy isə öz toteminin adı ilə tanınır. Odur ki, totemə
etiqadla bağlı davranış qaydalarına və adətlərə həmin soyun hər üzvü
əməl etmək məcburiyyətindədir. Onlarda sosial münasibətlər də bu
təməl üzərində qurulmuşdur. Onların ən hörmətli insanları öldükdən
sonra tədricən totemə çevrilə bilir və ona etiqad yaranır.
d) Fetişizm – cisimlərə, qeyri-adi formalı daşlara, qayalara, ağaclara, gildən düzəldilmiş bütlərə, insanabənzər təsvirlərə sitayişdir.
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İnsanlar hər hansı bir cismi fetişləşdirir, bütə çevirir, geyindirir,
bəzəyir, ona hədiyyələr gətirir, şərəfinə qurbanlar kəsirlər.
İslamdan əvvəl ərəblər gümüşdən, misdən və ya ağacdan
düzəldilmiş bütlərə sitayiş edirdilər. Onlarda Hüvəl, Vədd, Süva,
Yəğus, Yəuq, Nəsr, Zül-Xalasa adlı bütlərə etiqad güclü olmuşdur.
Fetiş hər bir əşyadan ola bilər. Lakin, fetiş kimi istifadə edilən
şeylərin müəyyən keyfiyyətləri də olmalıdır. Hazırda Qvineyada bir
şəxsi fetiş muzeyində 20 min fetiş qorunmaqdadır.
Qədim Azərbaycan ərazilərində qayalara, ağaclara pərəstiş kimi
fetişizm formaları da olmuşdur. Lakin, bu ən çox türkün Tanrıçılığı
ilə əlaqəlidir.
e) Şamanın – vəcd halında cuşa gələrək ruhlarla əlaqəyə
girməsinə edilən etiqad Şamanlıq adlanır.
Şamanlığa görə, insanlara üz verən xəstəliklərin, uğursuzluqların
səbəbi, baiskarı ruhlardır. Şaman vəcd halında olanda ruhlar aləminə
girə bilir. Xeyir ruhlarının yardımı ilə şər ruhlarını qovur və xəstə sağalır, uğursuzlar uğur əldə edə bilirlər. Onlara görə, xeyir ruh
fövqəltəbii qüvvəyə malik tilsimlərin qoruyucusu, şaman isə həmin
tilsimləri ruhdan rica edib alan şəxsdir. Belə demək mümkünsə,
Şaman insanlar aləmi ilə ruhlar aləmi arasında vasitəçidir. Şamançılar
cisimlərə deyil, bu cisimlərə köçmüş ruhlara sitayiş edirlər. Şaman
şəfa vermir, gücünü xarici aləmdən alır, görüntüləri və icra etdiyi
ayinlər ona həmin gücü insanlara ötürməyə yardımçı olur. Şamanlıq
varislik yolu ilə keçir, ancaq xüsusi vergi kimi də gələ bilər. Şaman
olmaq üçün daxilən pak olmaq, dözümlü olmaq gərəkdir ki, ruhlar
aləmi ilə əlaqəyə tab gətirə biləsən.
Şamanlar xüsusi təlim keçirlər, ruhların adlarını, daşıdıqları
vəzifələri, tayfanın sirlərini və əsatirlərini bilməlidirlər.
Bu inanc İslamdan əvvəl bir çox türk qəbilələri arasında geniş
mövcudluğa malik idi.
ə) Sabiilik – göy cisimlərinə tapınmaqla bağlı olan etiqaddır. İnsanlar Yer üzündə baş verən hadisələrə Günəş, Ay və ulduzlar kimi
göy cisimlərinin təsiri olduğunu düşünərək onlara tapınmış, onları
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Tanrı bilmişlər. Bunları özlərinə yaxınlaşdırmaq üçün, onları
təcəssüm etdirən bütlər düzəltmiş və onlara sitayiş etmişlər.
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II FƏSİL

Ən qədim dinlər
və Zərdüştilik,
Atəşpərəstlik, “Avesta”
1. ZƏRDÜŞTİLİK VƏHY DİNLƏRİNİN
ƏN QƏDİMİDİR

B

u dinin əsaslarını Atəşpərəstlik
təşkil edir.
Atəşpərəstlik – odun, atəşin müqəddəsliyinə etiqaddır,
inamdır, inancdır. Zamanında insan cəmiyyəti üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən od Allahın bir dəlili, əlaməti hesab
olunurdu. İnsanlar odu müqəddəsləşdirmiş, ona sitayiş etmişlər, onun
sönmədən daim yanması üçün müəyyən yerlər, şəraitlər yaradırdılar,
od məbədlərinə sitayiş edər, ona pənah gətirərdilər. Oda, atəşə inanc
öz dövründə indiki Şimali və Cənubi Azərbaycanda, indiki İranda,
Orta Asiyada və Hindistanda güclü olmuşdur.
Atəşpərəstlik Azərbaycan torpağında, Zəngəzurda yaranmışdır.
Bu barədə, bu sətirlərin müəllifi “Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası” kitabında elmi əsaslara söykənən müəyyən məlumatlar
verdiyindən, burada sırf dini-mənəvi baxımdan məlum olan fikirlərə
əsaslanmışdır.
Zərdüştlük də adlanan vəhy dinlərinin ən qədimi olan bu din öz
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adını peyğəmbəri Zərdüştün adından qaynaqlandırır. Elmdə
zərdüştilik həm də sitayişinə çağırdığı Baş Tanrı Ahura Mazdanın adı
ilə məzdəilik, od məbədinin məcusi qəbilələrindən çıxmış kahinlərin
– dəsturların və mobidanların adı ilə məcusilik, ayinçiliyində əsas yer
tutan atəşlə bağlı olaraq atəşpərəstlik, əsas müqəddəs kitabı olan
Avestanın adı Avesta dini kimi də dini tarixdə tanınır.
Onlar oda sitayiş edir, ölmüş adamların cəsədlərini murdar hesab
etdikləri üçün torpağa tapşırmır, dağ yerlərində (Zəngəzurda) hazırladıqları xüsusi yerlərə qoyur, qurd-quş yedikdən sonra sümükləri
gətirərək əvvəlcədən bu məqsədlə hazırladıqları yerin təkində saxlardılar.

2. ZƏRDÜŞT KİMDİR VƏ
ONUN TƏLİMİ NƏDƏN İBARƏTDİR
Tarixi və dini-tarixi mənbələrə görə, Zərdüşt Pouruşaspın oğludur
və təqribən yeni eradan (Xristian dininin yaranmasından) əvvəl I-II
əsrlər arasında (1500-1200-ci illər) Cənubi Azərbaycanda, son
məlumatlara görə isə Zəngəzurda anadan olmuşdur. Zərdüşt, müəllifi
olduğu on yeddi himn-qatla böyük şöhrət tapmış və peyğəmbər kimi
qəbul edilmişdir. Tanrı ona vəhy göndərmiş və bu vəhyi insanlara özü
bildiyi anlaşıqlı dildə çatdırmışdır. Zərdüşt peyğəmbər çox cəfalı
yollar keçmiş, zəhmətsevərlik etmiş, qabaqcıl insanlardan dərs almış,
həqiqət, paklıq axtarışlarına uzun ömür sərf etmiş, çox böyük biliklər
əldə etmiş və bu münasibətlə onu valdamna – yəni Tanrının ilhamlandırdığı müdrik şəxs adlandırmışlar. Zərdüşt bütün insanları ədalətli
olmağa çağırır, güclünün də, zəifin də bərabər qaydada ədalətli rəftara
haqqı olduğunu təbliğ edirdi. Zərdüşt özündən əvvəlki dinlər haqqında da məlumatlı idi və türkün Tanrıçılığına həssas olmaqla, onu
yaxşı bilirdi.
Dini-mənəvi dəyərlər mənbələrinə görə Zərdüşt otuz yaşında
olarkən bir yaz bayramında (Bahar bayramında) ibadət üçün su
36

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

götürmək məqsədilə çaya girmiş və sahilə çıxanda bir görüntü gözünə
görünmüşdür. Bu, işıqsaçan Yohu-Mana-Xoş Niyyət idi. O, Zərdüştü
Ahura Mazdanın – Hörmüzdün yanına dəvət etmişdir.
Hörmüzdün yanında daha beş işıqsaçan tanrı vardı. İşıq saçan bu
altı tanrı Ahura Mazdanın altı sifətini təcəssüm etdirirdi. Onlar elə
parlaq işıq saçırdılar ki, Zərdüşt öz kölgəsini görmürdü. Bu görüşdə
Zərdüşt həmin yeddi tanrıdan vəhy aldı. Aldığı vəhyi Zərdüşt bundan
sonra təbliğ etməyə başladı. Lakin, bu təbliğat ilk vaxtlar özünə o
qədər də tərəfdaş toplaya bilmirdi. Yaşadığı yerdən başqa vilayətlərə
üz tutan Zərdüşt, bu yerlərin birində məlik Viştapanı özünə həmkar
edə bildi. Saray kahinləri Zərdüştü sehrbaz, cadugər kimi hamıya tanıtmaq istəyənlər, öz istəklərinə nail ola bilmədilər. Zərdüşt saray
məmurlarının iştirak etdiyi məclisdə möcüzəli şəkildə məlikin xəstə
atına Tanrının köməyi ilə şəfa verdikdən sonra məlik Vistapa
Zərdüştün tərəfinə keçdi, Zərdüştlüyü qəbul etdi və onu dövlət dini
səviyyəsinə qaldırdı.
Rəvayətə görə, Zərdüşt öz təlimini ömrünün sonuna qədər, yəni
əlli il təbliğ etdikdən sonra, yetmiş yeddi yaşında Od məbədində öldürülmüşdür. Zərdüştlüyün ilk Vəhy dini kəlamlarının müasir
dövrümüzə gəlib çıxmasında Qatların Avestada, yaxud Zənd-Avestada öz əksini tapmasındadır. Qatlar – Zərdüştün bizə qədər gəlib
çatan himnləri onun həyatı və təlimi haqqında başlıca mənbədir. Bunlar Zərdüştün Tanrıya – Hörmüzdə müraciətlə dediyi kəlamlardır.
Əlbəttə, Avestaya ayinçiliklə bağlı başqa müqəddəs mətnlər də daxildir.
Yuxarıda deyilən Qatlardan sonra tərtib edilən bütün mətnlər hamılıqla Kiçik Avesta kimi qəbul edilmişdir. Ayrı-ayrı tanrılara həsr
edilmiş himnlər və ya yaştılar, vəcd halında söylənilən kəlamlar –
mantralar Kiçik Avestada mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Günümüzə gəlib çatan Avesta beş kitabdan ibarətdir. Onun dördü
qədim fars dilində, biri iasə Sasanilərin dili olan pəhləvi dili
şivəsində qələmə alınmışdır. İlk kitab – Videvdat dünyanın Ahura
Mazda tərəfindən necə yaradılmasından bəhs edir. Kitabda Ahura
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Mazdaya sitayiş edənlərin yaşadıqları 16 ölkənin təsviri verilir və
əxlaqi, mülki, dini hökmlər şərh edilir, murdarlıqdan təmizlənməyin
yolları göstərilir.
Növbəti – ikinci kitab Yasna adlandırılıb. Bu cilddə
Zərdüştlüyün oda sitayiş duaları və qurbankəsmə mərasimləri açıqlanır. Zərdüştin məbədlərində tanrıların təsvirləri olmur, möminlər
atəşə sitayiş edirlər və başqa dinə xidmət edənlərin od məbədinə
girməsi haram buyurulmuşdur.
Zərdüştiliyin üçüncü kitabı – Vispered adlanan dualar kitabıdır.
Dördüncü kitab – Yaştalardır. Burada Zərdüştiliyin ən mühüm
dini prinsip və ayinləri özünə yer almışdır.
Pəhləvi dilində yazılmış beşinci kitab Bundehiş adlanır. Kitabda şeylərin təbiəti, dünyanın sonu və sorğu-sual haqqında qaydalar
öz əksini tapmışdır.

3. ZƏRDÜŞTİLİKDƏ
HÖRMÜZD VƏ ƏHRİMƏN
Zərdüştlüyə görə, Avestaya görə Ahura Mazda, yaxud Hörmüzd
vahid, əbədi, yaradılmamış tanrıdır, hər cür xeyir işləri o yarada bilir.
O, hər şeyi bilir, hikmət və salehlik sahibidir, ədalətlidir.
Ahura Mazda bir qayda olaraq quş qanadlarına oxşar nəhəng qanadları olan insan surətində təsvir olunur və kişi cinsindəndir, həyat
və həqiqət sahibidir, sevgiyə layiqdir, bir əlində hakimiyyət rəmzi
olan halqa tutur, digər əli ilə xeyir-dua verir.
Ahura Mazdanın düşməni Anhra Manyu yaxud Əhriməndir. Hörmüzdün hikməti, salehliyi və xeyirxahlığına qarşı Əhrimənin biliksizliyi, yalanı və şəri durur.
Hörmüzdlə Əhrimən iki başlanğıc ruhdur, əkizdirlər, birbirlərinə əks dayanan qüvvələrdir. Zərdüştə görə, Ahura Mazda
məxluqatı iki mərhələdə yaratmışdır. İlk mərhələdə məxluqat ruhani,
qeyri-maddidir. Sonra Ahura Mazda onu maddiləşdirib. Lakin, o,
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ruhani varlıqdan fərqli olaraq şər qüvvələrin həsəd yerinə çevrildi.
Əhrimən dərhal onun üstünə atıldı. O, daş göylərin aşağı tərəfindən
dünyaya girib onun kamilliyini pozdu, suyun üstünə qalxıb, onun çox
hissəsini şor etdi, torpağın üstünə şığıyaraq keçdiyi yerləri səhralara
çevirdi, bitkiləri qurutdu, inəyi və ilk insanı məhv etdi, oda hücum
edib onu tüstü ilə korladı və beləliklə Əhrimən xeyir məxluqata ziyan
vurdu.
Hörmüzd Əhrimənlə mübarizəyə qalxdı, mübarizənin gedişində
varlıq və yoxluq yaradıldı. Əslində Hörmüzd bütün bunların hamısını
əvvəlcədən bilirdi. O, əmin idi ki, dünyanı o yaratmışsa, Şər Ruh
dünyanı korlamalıdır və dünya iki qüvvənin – xeyir və şər qüvvələrin
mübarizə meydanına çevrilməlidir. Xeyir tərəfdarları xeyir görəcək,
şər tərəfdarları şərlə üz-üzə olacaqlar. Son nəticədə Ahura Mazda bu
mübarizədə qalib gələcək və Şəri məhv edəcək, dünya həmişəlik
xeyir dünyası olacaqdır.

4. YEDDİ TANRI
Zərdüştə görə, Ahura Mazda Müqəddəs Ruhun yardımı ilə
altı, nisbətən kiçik tanrını yaratmış və bu görüntülər Zərdüştün ilk
görüntüsündə “işıqsaçan varlıqlar”dır. Ahura Mazda ilə birlikdə onların sayı yeddidir və onlar əlbir olub aləmi təşkil edən yeddi məxluqu
yaratməşlar. Ahura Mazda Baş Tanrı, qalan tanrılar isə onun işıqsaçanlarıdır. Onlar Amaşa-Spenta-Ölümsüz Müqəddəslər sayılır,
özləri də nisbətən kiçik xeyir tanrılarına – yazatlara həyat verə
bilirlər.
Ölümsüz Müqəddəslər Ahura Mazdanın sifətlərini təcəssüm
etdirdiklərinə görə bu keyfiyyətləri onlara düzgün pərəstiş edən insanlara da xas edə bilirlər. İnsanlara daha yaxın Ölümsüz Müqəddəs
– Yohu- Manadır. Onun da ən yaxını həqiqət qanununu – aşanı
təcəssüm etdirən Aşa-Vahişta-“Xeyirsalehlik”dir.
Daha sonra gələn Spenta-Armayti (“Müqəddəs möminlik”),
Hşatra-Vairya (“Arzu edilən hakimiyyət”), Haurvatat (“Bütövlük”) və Ameretat (“Ölməzlik”) də Ahura Mazdadan aldıqları həyat
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qabiliyyətini və gözəl əxlaqi keyfiyyətləri insanlara ötürürlər, onlarla
paylaşırlar.
Adları çəkilən tanrılardan hər biri müvafiq məxluqla bağlıdır –
Hşatra-Vairya göylərin sahibi, Spenta – Armayti Yerin sahibidir.
Suyu Haurvatat xəlq etmişdir, bitkilər Amertata mənsubdur,
Vohu-Mana yaradıcı xeyir simvolu olan inəyin sahibidir. (Hindistanda günümüzdə də inək müqəddəsdir, ona toxunmaq olmaz), AşaVahişta isə bütün qalan məxluqata nüfuz edə bilən Odu idarə
edir, onun sahibidir. İnsan öz ağlı ilə seçim haqqı ilə Ahura Mazdaya mənsubdur.
Zərdüşt öyrədirdi ki, insan öz fiziki və mənəvi sağlamlğına
diqqətlə yanaşmalı, öz tayı insana qayğı göstərməlidir, çünki insanı
Tanrı yaratmışdır. Tanrının yaratdıqlarını isə qorumaq gərəklidir,
insan məxluqatın başıdır, onu qalan altı məxluqatla birləşdirən odur
ki, bütün Xeyir məxluqat Şər üzərində qələbə məqsədinə xidmətdədir.
Əgər, insan bu məqsədə şüurlu şəkildə çatmağa çalışarsa, digər
məxluqat bunu öz təbii meylləri sayəsində edir. İnsan xeyir niyyət,
xeyir söz və xeyir əməllə yaşamalıdır. Zəngəzurlu Zərdüşt
peyğəmbərin əxlaq qanunları belə idi, onun qanunları insanda böyük
məsuliyyət hissi aşılayır və oyadır.

5. İNSAN ÖZ NƏFSİNİ
BASSA, TALEYİNƏ MƏSULDUR
Zərdüştə görə, insan öləndən sonra onun ruhu maddi aləmi tərk
edir. Ruh bədəni tərk edəndə insan qadın və ya kişiliyindən, varlı və
ya yoxsulluğundan, ağa və ya qulluğundan asılı olmayaraq, həyatı
boyu etdiyi əməllər, dediyi sözlər və düşündüyü fikirlər üçün
məhkəməyə çəkilməlidir. Məhkəməyə isə Mitra sədrlik edir, onun
bir tərəfində Sraoşa, digər tərəfində Raşpi əyləşir. Fikirlər, sözlər və
əməllər bir gözü xeyir, bir gözü şər üçün nəzərdə tutulmuş tərəzidə
çəkilir, xeyir işləri ağır gələn ruh cənnətə layiq sayılır, hər kəsin vicdanını təcəssüm etdirən gözəl hurinin müşaiyəti ilə geniş körpünü
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açıb yuxarı qaldırılır. Şər işləri ağır gələn ruhun qarşısında körpü daralır və qılıncın ağzı kimi iti olur, kaftar bir qarı körpünü keçən ruhu
qarşılayıb aşağıya – cəhənnəmə sürükləyir və Cəhənnəmə Ahura
Manyu nəzarət edir.
Lakin bununla yanaşı Zərdüştilikdə “əbədi cəhənnəm” anlayışı
yoxdur, çünki Xeyir təqdirdə qələbə çalacaqdır. Şəri tərk edib Xeyirə
üstünlük verən insanların köməyi ilə dünya tədricən kamilləşəcək və
o zaman bütün – həm ölü, həm də diri ruhlar həmişəlik şərdən qurtulacaqdır. Zərdüştə görə, bundan sonra dünya yeniləşəcək, bütün
məxluqat diriləcək və əbədi kamillik halını yaşayacaqdır, insan qocalmayacaq, ölməyəcək, öz istəklərinin sahibi olacaqdır. Bu mənada
dünyanın yeniləşəcəyi zaman fraşokereti adlanır. Belə bir zamanın
yetişməsi üçün təkcə Tanrının istəyi kifayət olmayıb, bütün insanlar
bu işdə fəal olmalıdırlar. Yəni Zərdüştlük hər bir insanın mənəvi
məsuliyyəti məsələsinə çox böyük diqqət ayırır.

6. ZƏRDÜŞTİLİYİN AYİNLƏRİ
Ümumilikdə Zərdüştilikdə ayinlər yetərincədir, bəlkə də lazımi
sahələrin hamısını dövrümüzdə də əhatə edə bilir. Onlardan lazım
bildiklərimizin xeylisini oxucularımızın diqqətinə çəkək.
Zərdüşt peyğəmbərə görə, hər bir kişi və ya Zərdüşti on beş yaşına çatanda dini qəbul etdiyini bildirmək üçün üçqat sarılmış, qabaq
və ya arxa tərəfdən bağ vurulmuş belbağı (qusti) gəzdirməli, belbağı
ağ alt paltarı sudranın üstündən bağlanmalıdır.
Qeyd edək ki, bu tələb bir çox meyarlara, xüsusiyyətlərə malik
olmaqla yanaşı günümüzdə də gərəklidir, İslam dininə heç bir xələl
gətirməməklə onun qəbul etdiyi geyimlərə uyğundur və tibbi-nöqteyi
nəzərdən də gərəklidir.
Zərdüştiliyi qəbul edən hər kəs gündə beş vaxt dua etməlidir (İslamda namaz qaydasında olduğu kimi). Bunun üçün o, əvvəlcə
üzünü, əlini və ayaqlarını yuyur, sonra belbağısını açaraq iki əlini
qarşısında tutub nəzərlərini salehlik rəmzi olan atəşə dikir. O, Anhra
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Manyunu lənətləyir (İslamda Şeytanı lənətləyən sayağı). Sonra
yenidən belbağısını bağlayır və duasını davam etdirir, Ahura Mazdaya dua edir.
Haşiyə olaraq onu da deyək ki, Azərbaycan qədim yaşayış
məskənlərindən biri olduğu kimi, dinin, dini ayinlərin yaranması, onların inkişafı məskənlərindən biri olmuşdur. Türkün Tanrıçılığı çox
qədim tarixli olduğu kimi, həm də təkcə Azərbaycanla bağlı deyildir.
Atəşpərəstlik – Zərdüştlük, onun müqəddəs kitabı “Avesta”, vəhy
dinlərinin ən qədimi birbaşa Azərbaycanla, azərbaycanlı türk tayfaları
ilə birbaşa bağlıdır və özündən sonrakı dinlər bu mənəvi dəyərlərdən
çox bəhrələnmişlər. Onun tədqiqinə isə həmişə ehtiyac var.
Zərdüştlüyün şəhadət kəlməsi belədir: “Etiraf edirəm ki, Mazdanın pərəstişkarı, Zərdüştün ardıcılıyam. Şər qüvvələrdən üz
döndərirəm, Ahuranın dinini qəbul edirəm. Ameşa-Spentaya sitayiş edirəm, Ameşa-Spentaya dua edirəm. Hər cür xeyir
xoşniyyət, xoştəbiət Ahura Mazdaya mənsubdur”.
Bu şəhadət kəlməsi fravarane adlanmaqla hər gün oxunmalıdır.

7.ZƏRDÜŞTİLİYİN BAYRAMLARI
VƏ GÜNÜMÜZÜN ZƏRDÜŞTİLİYİ
Vəhy dinlərinin ən qədimi hesab olunan Zərdüştiliyin bayramları
çox olmuşdur. Onlardan daha böyük bayramlardan sayılanlardan
günümüzə qədər özünü təsdiqləmişlər də az deyildir. Bu bayramların
xeyli hissəsi ilin bütün fəsillərinə, əkin-biçinə, ruziyə, yazın gəlişinə,
mal-qaranın yaylalara aparılmasına və qaytarılmasına, insanın bütün
ruzi-bərəkətinə, bitkilərə, gül-çiçəyə, ağaca, meşəyə və hətta çöl heyvanlarına həssaslıqla yanaşmaya aiddir. Bütün dinlərdə olduğu kimi,
Zərdüştiliyin özü də bir çox bayramları, el sınağından çıxmış qaydaları özündən əvvəlki dinlərdən, xüsusən də türkün Tanrıçılığından
bəhrələnmişdir. Zərdüştilikdə üstünlüyü od, alov, Günəş, Ay, Şüa, işıq
və insan qidaları, onların mənbələri və ilin fəsilləri ilə bağlı ayin və
bayramların olması ilə xarakterikdir.
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İlin bütün fəsillərinə aid böyük hesab edilən bayramlardan Maidyoy-Zaremaya yazın ortasında, Maidyoy-Şema yayın ortasında, Paitişahya taxıl yığımı vaxtı, Ayatrima mal-qaranın
yaylaqdan qayıtdığı vaxt, Maidyairya qışın ortasında, Xamaspatmaldaya qışın sonunda – gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi
(Bahar bayramı) günün axşamı təntənəli qeyd olunurdu.
Adətə və tələbə görə, bayram günləri səhər tezdən Ahura Mazdaya həsr olunmuş bayram ibadəti icra edilir, sonra bayram süfrəsi
açılır, hamı – yoxsul da, varlı da bir yerdə yeyib-içir, küsülülər barışır,
şənliklər edilirdi.
Təbii ki, öz inancına uyğun olaraq ən böyük, böyüyün-böyüyü
bayram Atəşə həsr edilmiş bayram olardı və xüsusi təntənə ilə qeyd
edilərdi. Bu bayram “Yeni gün”, “Yeni il”, “Bahar” və “Novruz”
(farsca) adı ilə günümüzdə də məşhurdur. Əslində “Bahar” bayramı
bütün türk dünyasında, hətta bəzi digər millətlər də çox qədimdən
qeyd olunan türk dünyasının bayramıdır. Zərdüştilik zamanlarında
isə bu bayramda da Atəş, od, alov elementləri güclü olduğundan, daha
da təmtəraqla qeyd etmişlər. Zərdüşt bu bayramı yazda gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi günə salmışdır. Yəni, bu bayram dünyanın sonuncu gününü, Aşanın – Salehliyin qəti qələbəsi günü kimi tarixə
salmışdır.
Zərdüştilik – böyük və dünyəvi dindir, onun insanlara bəxş etdiyi bir çox kəlamlar özündən sonrakı dinlərdə də öz əksini tapmış
və bir çox qaydaları da el qaydası kimi Azərbaycanda, onun insanlara
bəxş etdiyi bir çox kəlamlar özündən sonrakı dinlərdə də öz əksini
tapmış və bir çox qaydaları da el qaydası kimi Azərbaycanda, xüsusən
də dağ yerlərində özünü daha qabarıq göstərməkdədir. Sadəcə bir çox
insanlar tarixi qaynaqları hazırda yaxşı bilmirlər. Bunun bariz
nümunəsi Bakı şəhərinin Suraxanı qəsəbəsindəki Atəşpərəstlərin
məbədlərinin XX əsrin əvvəllərinə qədərki fəaliyyəti ola bilər. Digər
tərəfdən bu məbəd indi də fəaliyyətdədir. Buraya gələnlər onun həqiqi
tarixi mövcudluğu ilə bağlı bütün məlumatları ala bilirlər.
Atəşpərəstliyi hazırda da yaşadan hindlilər və digər bu dinə xidmət
43

Əxlaqa aparan yol

edənlər XXI əsrdə bu məkanı Atəşpərəstliyin məbədi kimi ziyarət
edirlər.
Dünyada 130 minə qədər zərdüşti yaşayır və bu dinə qulluq
edir. Onlar Hindistanda, əsasən Bombeydə və Qucarat ştatlarında yaşayırlar. Cənubi Azərbaycanda (İranda) və Zənzibarda
zərdüştilərin kiçik də olsa icmaları vardır. Şimali Amerikada, ABŞın Oreqon ştatında Beynəlxalq Məzdəizm Mərkəzi fəaliyyətdədir.
İngilislərin London, ABŞ-ın Nyu-York, Çikaqo, Boston, Los-Ancelos, Vankuver şəhərlərində zərdüşti qrupları vardır.

8. QƏDİM DÜNYA MƏNƏVİ-MƏDƏNİYYƏTİ
MƏNBƏYİ “AVESTA”DIR
İnsan qədim tarixin bu və ya digər sahələrinə baş vurduqca Yer
kürəsini ovcunun içində, Azərbaycan torpaqlarını – onun insanlarını
da bu kürənin mərkəzində görürsən.
Günümüzdə Avropaya qovuşmaq bizim üçün dövlət səviyyəsində
düşünülən bir istiqamətdəndir. Tarixə, mənəvi tarixə, dinə, ayrı-ayrı
ölkə insanlarının keçdiyi yola, dövlətçilik tarixinə nəzər saldıqda
təəssüflənmək mümkün deyil. Fikrimin başlanğıcından deyim ki,
XXI əsrin əvvəlində Azərbaycan dövləti və Azərbaycan vətəndaşı
üçün Avropadan bəhrələnmək istiqaməti ancaq və ancaq ölkədə mövcud olan qanunların – qanun kimi işləməsi məsələsidir.
Araşdırmalar apardıqca Avropa dövlətlərinin hamısının Şərqdən
çox məsələləri əxz etdikləri müəyyən olunur. Azərbaycanın isə burada öz çəkisi var və heç bir millətdən, heç bir şərq dövlətlərindən
geridə qalmır. Bunun ən bariz nümunəsi Zərdüştiliyin Ana Kitabı
“Avesta”dır.
Araşdırıcılara məlumdur ki, Avropa-Azərbaycan dini-mənəvi,
ədəbi, mədəni əlaqələrinin tarixi çox qədimdir. Doğrudan da Avropa
alimləri Azərbaycandan, ümumilikdə Şərqdən öyrəndiklərini öz
vətənlərində çox yaxşı tətbiq etmişlər və bir çox hallarda əllərinə
düşənləri özününküləşdirmişlər. İndiki Avropalılar bizdən öyrən44
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diklərini özlərinə sərf edən yöndə bizlərə diqtə etmək əzmindədirlər.
Məşhur fransız şərqşünası, filosofu və alimi Əjen Levek yazır ki,
qədim Azərbaycan mənəvi dəyər nümunəsi, qədim Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunəsi olan “Avesta” hələ xeyli əvvəllərdən qədim
yunan, Roma və italyan ədəbiyyatına, ictimaiyyətinə təsir etmiş və
oradan da bütün dünya mədəniyyətinə yol tapmışdır. Ancaq bu gün
xeyli miqdarda azərbaycanlı tapmaq mümkündür ki, “Avesta”nı tanımır və hansı xalqa mənsubluğunu söyləyə bilməz. Əjen Levek
1880-ci ildə Parisdə “Hind, İran (Azərbaycan) mif və əfsanələri Ariston, Platon, Arisfan, Vergili, Ovidi, Bokkaço, Titus, Dante, Aristo,
Rable, Perro, La Fonten yaradıcılığında” adlı kitab nəşr etdirmişdir.
608 səhifədən ibarət olan bu kitabında Əjen Levek Şərq mənəviyyatı,
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin hələ eramızdan çox-çox əvvəllərdən
başlayaraq qədim Roma, yunan, italyan, fransız mədəniyyətinə,
cəmiyyətinə təsirindən söhbət açmışdır.
Fransız şərqşünası qeyd edir ki, “Avesta”dan Avropanın ən
məşhur alim, yazıçı, şair və filosofları Aristofen (eradan əvvəl 445385), Aristotel (e. ə. 384-322), Platon (e. ə. 428/7-348/7), Ovidi (e.
ə. 43-18), Bergili (e. ə. 70-19), Bokkaco (1313-1375), Dante (12691321), Rable (1494-1553), Lafonten (1621-1695), Perro (1628-1703),
Titus (e. ə. 59 – b. e. 19), Ariosto (1474 – 1533) və başqaları çox
bəhrələnmişlər.
Fikirlərin nə dərəcədə doğru olduğunu aydınlaşdırmaq üçün Avstraliyanın antik dövr tarixçisi Frits Şaxermajin Makedoniyalı
İsgəndərin həyat və fəaliyyətinə həsr etdiyi əsərə nəzər yetirək. “Makedoniyalı İsgəndər” adlandırılmış bu əsər 1972-ci ildə Vyanada almanca, 1984-cü ildə isə Moskvada rus dilində nəşr olunmuşdur.
Əsərdə oxuyuruq: “Əgər Aristotel ardıcıl platonçu olsaydı, o, öz
şagirdində o vaxt akademiyaya hakim kəsilən hissi – Zərdüştə heyranlıq hissini oyadardı. Lakin, yunanların milli mənafeyi filosofu narahat edirdi. O, istəmirdi ki, bu kahinin təlimi İsgəndərə təsir
göstərsin. Yeri gəlmişkən həmin təlimi o, yüksək qiymətləndirirdi.
Bu səbəbdən də sonralar İsgəndər Asiyaya yürüşə çıxanda məqsədi
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Zərdüştün müdrikliyi ilə tanış olmaq deyil, oranı qəsb etmək, altınıüstünə çevirmək idi”.
Bu gün də həmin avropalılardır. Azərbaycanın neftini əlindən alır,
insanlarını qul kimi işlədir, gecə barlarını, mənəviyyatsızlığı insan
haqları adı altında ölkəmizdə yayırlar.
Göründüyü kimi, hələ Platon və Aristoteldən əvvəl də yunan və
Roma akademiyalarında Zərdüştilik əsas fəlsəfi cərəyan kimi, mənəvi
dəyər kimi öyrədilirmiş. Bu səbəbdən də “Avesta” dünya
mədəniyyətinə, dini-mənəvi dəyərlərinə yaxşı mənada təsir etmiş və
bu əsərdəki mif və əfsanələr Roma, yunan, italyan, fransız və s.
mədəniyyətlərdə xalqların milli xarakterinə uyğun şəkildə
dəyişdirilərək istifadə olunmuşdur.
Əjen Levek qədim yunan və Roma miflərindən gətirdiyi
nümunələrdə “Avesta”dan istifadə olunduğunu sübuta yetirir. Fransız
şərqşünası söyləyir ki, öz əsərlərində Platonu təqlid edən Vergili, hətta
Platonun özü də əsərlərindəki mif və əfsanələrin əsas qayələrini
“Avesta”dan iqtibas etmişlər. Bu kitabda həm də “Avesta”dan əvvəl
“Min bir gecə”, “Kəlilə və Dimnə” əsərlərinin Avropa ədəbiyyatına
təsirindən də söz açılır.
Fransız şərqşünası “Avesta”dakı dualizmin, Hörmüz ilə Əhriman
arasındakı mübarizənin, xeyir və şər hadisəsinin, buradakı surətlərin
adlarının Roma, yunan və italyan ədəbiyyatında dəyişdirildiyini
müqayisəli şəkildə sübuta yetirmişdir.
Qədim Azərbaycan türklərinin qiymətli mənəvi və ədəbi sənət
abidəsi olan “Avesta” eramızdan əvvəl elə bir mötəbər, fundamental
bir əsər olmuşdur ki, dünyanın ən məşhur filosofları, alimləri, din
xadimləri ondan bəhrələnmişlər, yararlanmışlar. Biz isə hələ də
“Avesta”nı araşdırmır, öyrənmir və yenidən özümüzü akiləşdirmirik.
Bir məqamı da unutmaq olmaz. Dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi “Avesta”ya müraciət etmiş, ondan bəhrələnməklə Xeyirlə
Şər mübarizəsinin “Xeyir və Şər” hekayəsində Xeyrin Şər üzərində
qələbəsini özünəməxsusluqla işıqlandırmışdır.
Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsindən dünyaya boy atmış Zərdüşti
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və onun fonunda yaranaraq dünyaya işıq saçan “Avesta”mızı
dəyərincə qiymətləndirmək, bu günkü vətəndaş ziyalılarımızın ümdə
müraciət yeri olmalıdır.

9. HİNDUİZM NƏDİR
Məlum olduğu kimi, Hindistan yarımadası dəfələrlə türk dövlətləri, türk tayfaları, o cümlədən, Azərbaycan dövlətləri tərəfindən
tutulmuş, bu xalq dövlət səviyyəsində türk dilindən istifadə etmişdir.
Lakin, türklər heç bir ölkədə olmadığı kimi Hindistanda da əhalinin
dini-mənəvi dəyərlərinə toxunmamışlar. Odur ki, Hindistan yarımadasında bir çox dinlər inkişaf tapmışdır. Eradan əvvəl II-I əsrlərdə
burada hinduizm yayılmağa başlamışdır.
Hinduizm dedikdə - Vedalar adlanan qədim müqəddəs yazılar
xatırlanır. Mömin hindlilərə görə, Vedalar insan zehninin məhsulu
deyil, müdriklərin – rişələrin əbədiyyət aləmindən eşitdikləri
həqiqətlərdir. Əslində hinduizm vahid din deyil, hin insanları sistemidir. Hinduizm hər birinin öz ehkamları, ayinləri, ilahiyyat
mühakimələri olan yerli dini təlimlərlə yanaşı, özündə animizm, totemizm və fetişizm təsəvvürlərini də özündə cəmləşdirib. Onlar həm
Vedalara etiqad, həm də yerli dinlərin bəzi ünsürləri, məsələn, suyaQanq çayına, ilan, meymun, fil, inək kimi heyvanlara və əcdadlarının
ruhlarına pərəstiş edirlər. Lakin, bu din çoxallahlılıq dinidir. Onlara
görə, hazırda Hindistanda 3 milyon tanrı var. Əsas tanrıları Brəhmə,
Vişni və Şivadır. Hinduizmdə iki əsas istiqamət – vişnizm və şivaizm
mövcuddur. Hinduizm insanın mənəvi aləminə yönəlmişdir. Orada
fərdi axtarışlara, şərdən qoruya biləcək ruhani təmrinlərə xüsusi yer
ayrılır, əsas qayəsi isə - hər kəsin səadəti öz əlindədir ideyasına
söykənməkdir.
Vedalar dini olan Hinduizm qədim hind dilində “Biliklər toplusu” mənasını verir. Və burada müqəddəs nəğmələr, qurbanvermə
duaları, təntənəli himnlər toplanmışdır. Hinduizmdə dörd veda vardır
– Riqveda, Samaveda, Yacurveda və Atharvaveda. Vedaların sa47
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yının dörd olması – qurbanvermə ayinini ayrı-ayrı vəzifələr daşıyan
dörd kahinin idarə etməsi ilə əlaqəlidir.
Riqveda bilicisi Hotar tanrıları çağırır, Samaveda bilicisi Udhatar ayini lazımi nəğmələrlə müşaiyət edir, Yacurveda bilicisi Adhvaryu ayin üçün zəruri ovsunları oxuyur, Atharvaveda isə - nəzarətçi
brəhmən bütövlükdə mərasimə nəzarət edir. Ən qədim veda Riqvedadır. Burada Kainatı idarə edən tanrılara himn və dualar toplanmışdır. Dyaus və onun arvadı – Yer ilahəsi Prithivi tanrıların ulu
əcdadlarıdır. Onların əzəlini istilik, işıq, yağış tanrısı, müdrik bilici
və döyüşçü, Kainatın hökmdarı İndradır. Aqni od tanrısıdır, ailəni
və evi o himayə edir. O, gəncdir. Hamıya xeyir gətirir, odur ki, hamı
onu sevir, ona pərəstiş edir. Soma həm qurbankəsmə ayini üçün lazım
olan məstedici içkinin, həm də bu içki tanrısının adıdır.
Riqvedanın ayrı-ayrı fəsillərində Vişninin Yer üzündən keçərkən
atdığı “üç addım”dan, dünyanın yaradılmasından, İndranın göyü
Yerdən ayırmasından, göylə Yer arasındakı məkanı hava və insanlarla
doldurmasından bəhs edilr.
Samaveda atəşə qurbanvermə ayinini icra edərkən oxunan
nəğmələr toplusudur.
Üçüncü veda Yacurveda adlanır və bir neçə deyimdədir.
Müxtəlif dini məktəblərə mənsub dörd “Qara Yacurveda” və iki
“Ağ Yacurveda” vardır. Hər bir kitabda qurbanvermə duaları və onların şərhləri vardır.
Dördüncü veda – Atharvaveda adını kahin atharvanların adından götürüb. Bu kitabda zahidlik dünyanı xilas edəcək bir qüvvə kimi
izah edilir. Yüksək zahidlik məqamına yetişmiş insan tanrılardan güclüdür.
Atharvaveda artıq yeni, mücərrəd xarakter daşıyan tanrılardan
söhbət açılır. Vena elə tanrıdır ki, hər şey ona qərq olur və ondan
əmələ gəlir, Kala zaman, Kama məhəbbət, Skambha həyat tanrılarıdır. Bu tanrıların arasında Brəhmə daha çox fərqlənir və birincidir.
Vedaların dinini brəhmənizm əvəz edir.
Hazırda Hindistanın bütün bölgələrində Vedalar dini yerlilər ara48
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sında “Sanatana Dhərmə” (“Əbədi din”) adı altında tanınır. Sanatana Drəhmə müxtəlif dini etiqadları özündə birləşdirir.
Vedaların hər biri dörd hissədən ibarət olub, sonuncu hissə Upanişadlar adlanır. “Upa-nişad” – “yanında oturmaq” mənasında
işlənir. Yəni şagirdin öz müəlliminin yanında oturub onu
dinləməsidir. 200-dən artıq Upanişaddan 10-u ən mötəbər sayılır.
Upanişadlar illərlə meşələrdə, dağlarda tərki-dünya həyat tərzi sürüb
saleh düşüncələrə dalan zahidlərin – rişilərin mistik kəşflərini ehtiva
edir.
Upanişadlar həyat və ölüm, göyün və Yerin yaradılması, insanla
kosmos, insanla tanrılar arasında qarşılıqlı əlaqə məsələlərinə həsr
olunmuşdur. Bu müqəddəs yazılar bilik sahibləri olan həqiqət axtaranlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Upanişadlarda fikir fəlsəfi
müstəvidə gedir. Bu mənada rişilər vəcd halında Brəhməni –
Dərkedilməzi kəşf etdilər. Çeşidli formalar, o cümlədən, insan da
Brəhmədən törəyir. Rişilərin açdıqları yeniliyin sevindirici cəhəti
onda idi ki, onlar Brəhməni özlərindən İncə vücud (Atman) kimi
kəşf etmişdilər. Brəhmə özündən Kainatı yaradır, sonra hər bir vücuda
nüfuz edir. Bütün mövcudlar ancaq onun özündən ibarətdir.
Upanişadlarda ruhların köçməsi ideyası da özünə geniş yer tapıb.
Yəni “insan öləndən sonra nə baş verəcək?”
Upanişadlara görə, ruh bədəni tərk edir, yeni bədənə köçür. Ruhların köçməsi ideyası öz davamını karma ideyasında tapır.
Karma əməllərə görə əvəz – mükafat və cəza ideyasıdır. İnsanın
hər bir əməli, niyyəti, fikri, istəyi onun gələcək mövcudluğunu formalaşdırır. Yəni, hər bir insanın xeyir və şər əməllərinin məcmusu
onun sonrakı yenidən doğuluşunu müəyyənləşdirir. Kimin karması
yaxşıdırsa, o, yenidən həyata gələndə hörmətli insan kimi gələcək.
Karman pisdirsə, ruhun rəzil bədənə, kölə bədənə, xəstə bədənə
köçəcək. Bu qanun dünyadan əl çəkib özlərini tanrıya xidmətə həsr
edən tərki-dünya zahidlərindən başqa hamıya aidiyyatı var.
Hinduizmdə - dini-fəlsəfi baxışlar sistemi kimi brəhmənizm Vedalar dininin birbaşa varisidir. Vedalar dini təkmilləşdikcə kahin
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brəhmənlər xüsusi çəkiyə yüksəldilər – tanrılara qurbanlar yalnız onların vasitəsi ilə verilirdi, brəhmənlər bütün dörd vedaya şərhlər yazırdılar. Yeni şərhlər də brəhmənlər adlanırdı. Çünki, yalnız
brəhmənlərin vedaları şərh etməyə haqqı və hüququ var idi. Hər vedanın öz brəhməni vardı. Bir qədər sonra kahin brəhmənlər və mətn
brəhmənlərdən başqa, Mütləq Tanrı ideyası da ortaya çıxdı və
nəticədə brəhmənizm dini təşəkkül tapdı.
Vedalar dinində aparıcı yeri atəşə qurbanvermə ayini tutur.
Mərasimdə insanlar ocaq qalayır və oraya Od tanrısı Aqni üçün
hədiyyələr – taxıl, ərinmiş yağ, məstedici içki soma, ətirli gül-çiçəklər
atırdılar. Mərasimdə oxunan nəğmələrdə işıq və aydınlıq tərənnüm
edilir, zülmət və qaranlıq lənətlənirdi. Atəş insanı təmizləyir, paklaşdırır. Bu səbəbdən insan atəşi həmişə qoruyub saxlamalıdır. Atəşə
qurbanvermə ayini açıq havada – Qanq və Camna çaylarının qovuşduğu yerdə, hiduist möminlərin ziyarətgahında icra edilir.
Hinduizmə görə, Vişni və Şivaya pərəstiş də mövcuddur. Vişni
xeyirxah və mərhəmətli tanrıdır və o, həm də qüdrətli tanrıdır.
Vişni adətən arvadı – firavanlıq tanrısı Şri Lakşmi ilə birlikdə
mədh edilir. Lakşmi suda üzən nilufər gözəl, işıqsaçan qadındır.
Nilufər suda üzsə də, kökləri gilin içindədir, ruhi enerjini təcəssüm
etdirir, üzvi həyatın münbitliyi rəmzidir, əsrlər ötdükcə Vişninin
göbəyindən bitən nilufər üzərində daim yenidən doğulur.
Əgər, Vedalar dinində Vişni Günəş tanrısı kimi tanınır və elə bir
mühüm rol oynamırdısa, brəhmənizm və hinduizmdə o, hifz edən baş
tanrıdır, çox qüdrətlidir.
Şivaya pərəstiş də qədim tarixlidir. Şiva hinduizmin tanrılar
silsiləsinin başında duran üç tanrıdan biridir. Trimurti – xəlq edən
tanrı Brəhmə, hifz edən tanrı Vişni, dağıdan və quran tanrı Şivadır.
O, çoxcəhətli tanrı olub – qurur və dağıdır, hifz edir, möminlərin dostudur, ilkin nəfsdir, hər şeyə nüfuz edə bilir. Şiva həm də yoqların
tanrısı, zahidlik rəmzidir. Onu çox vaxt Kaylas dağında əynində
pələng dərisi, boynunda ilan vəcd halında təsvir edirlər.
Hindistanda dastanların da dini var. Adsız, şəxssiz Mütləq
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Tanrıya sitayiş etmək müəyyən çətinliklərlə əlaqədardır. Dini şüur öz
sitayiş yerini mümkün qədər özünə yaxınlaşdırmağı arzu edir. Bu
mənada əsrlər boyu xalq arasında yaranan əfsanə və rəvayətlərdə
Brəhmənin ayrı-ayrı simalarda təcəllilərinə sitayiş geniş yer almışdır.
Bu əfsanə və rəvayətlər Nahabharata və Ramayana kimi dastanlarda və digər dini-ədəbi abidələrdə - puranalarda öz əksini tapmışdır.
Puranalar eradan əvvəl I minilliyin ortalarında yaranmışdır. Hər bir
purananın hansı tanrıya həsr edildiyindən asılı olaraq Vişnuizm, Şivaizm və Brəhmənizm puranaları fərqləndirilir.
Mahabharata eradan əvvəl I minilliyin ortaları və Ramayana eradan əvvəl II əsrdə Mütləq Vücudu Vişni kimi təqdim edilir. Əxlaqi
nizam kimi dhərmə tənəzzülə uğrayanda Vişni müəyyən bir Şəxsdə
Yer üzündə təcəlli edib antitanrıları məğlubiyyətə uğradır. Əgər, Mahabharatada Vişni Vyasa simasında təcəlli edirsə, Ramayanada o,
onbaşlı əjdaha Ravananı öldürmək üçün xeyirxah şahzadə Rama simasında zühur edir.
Mahabharatanın hikmətli kəlamlar və tövsiyyələrlə dolu bir
hissəsi “Bhaqavad –qita” adlanır. Əsər Krişna ilə onun yaxın dostu
və fədaisi Arcunanın döyüş meydanında apardıqları dialoqlar
şəklində yazılmışdır. Bu dialoqlarda dinin təbiəti açıqlanır. Döyüşdən
əvvəl Krişna Arcunaya öz “mən”i hüdudlarından kənara çıxmaq və
əbədiliyi dərk etmək yollarını öyrədir. O, tanrıya təmənnasız xidmət
etməli, iyrənc hərəkətlərdən uzaq olmalıdır, çünki bu hərəkətlər insanı
doğuluş və ölüm dövrəsinə bağlayır. Krişnanın göstərişlərinə əməl
etmək həqiqi yoqadır. Bhaqavad – qitanı hekayət edən Krişnadır.
Krişna Tanrı – Ali Şəxs, Bhaqavandır. O, Bhaqavad – qitanı ona
görə Arcunaya hekayət edir ki, Arcuna Tanrının fədaisi, sədaqətli şagirdi və yaxın dostudur. Arcuna Bhaqavad – qitanı eşitdikdən sonra
Krişnanı Ali Brəhmə kimi qəbul edir.
Əlbəttə, Bhaqavad – qitanın məqsədi insanları maddi aləmin
zülmətindən xilas etməkdir. İnsan maddi dünyada olduğu üçün qayğılar girdabındadır – onun varlığı yoxluq (asat) kimidir.
Tanrı insanı ölüm qorxusu altında yaşamaq üçün yaratmamışdır.
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İnsan öz iztirablarının səbəbini axtarmalı, haradan gəldiyinə, öləndən
sonra hara gedəcəyinə cavab tapmalıdır, bunun üçün o, Mütləq
Həqiqəti dərk etməlidir.
Krişna bəyan edir ki, Mütləq Həqiqətin dərk edilməsinə aparan
ən böyük yol Bhakti-yoqadır. Bu yol Tanrə ilə bilavasitə ünsiyyət
saxlamaq üçün ən asan yoldur.
Bhakti-yoqa möminləri Krişnanın şəxsiyyət formasına bağlanmağa çağırır. Bhaqmat-qitada Krişna Arcunanı əmin edir ki, Krişnanın şəxsiyyəti formasına bağlı olmaq daha yaxşıdır. Çünki, bu halda
insan eyni zamanda bütün başqa formaları da dərk edə bilir və heç
nə onun Krişnaya məhəbbətinə maneçilik törətmir. Ağlını Krişnanın
şəxsiyyət formasında cəmləşdirən, Ona inam və sədaqətlə sitayiş
edən insan yoqada hamıdan kamil olur.
Hinduizmə qədər hind dini-fəlsəfi fikri bir sıra sistemlər işləyib
hazırlamışdır. Bu sistemlərdən üçü – Sankhya, Yoqa və Advayta Vedanta dini-mənəvi ənənlərin inkişafına güclü təkan vermişdir.
Sankhya – qədim hind mütəfəkkiri Kapila (e. ə. VIII-VII əsrlər)
tərəfindən yaradılmışdır. Sankhya dualist konsepsiyasının əsasında
bir-birinə fəal qarşılıqlı təsir göstərən iki əbədi başlanğıc – prakriti
(ilkin materiya) və puruşa (ruh) durur.
Sankhya fəlsəfəsinin qayəsi puruşaya materiyanın əsarətindən
azad olmaqda kömək etməkdir. Bunun üçün puruşanı müxtəlif üsullarla 24 materiya elementindən ayırmaq lazım gəlir. Ruh və
elementlərdən ayrıldıqdan sonra fərdi ruhani başlanğıclar formasını
alır.
Yoqa sistemi çərçivəsində işlənib hazırlanmış və qədim hind
mütəfəkkiri Patancalanın (e. ə. IV-III əsrlər) adı ilə bağlı metod və
üsullar da puruşanı prakritidən ayırmaq, fərdi puruşanın İşvara adlanan ümumi Puruşa ilə qovuşması məqsədini güdür. Yoqa sistemində
əsas gündəlik təcrübə, metod və təmrinlərdir. Deyilənlərin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, mokşa halına yetişməyə səy edən fərd öz adi şüurunu, hisslərini, duyğularını fiziki və ümumiyyətlə, həyati fəaliyyətini
nəzərdə saxlamağı öyrənsin, bu yolla özündə İşvara ilə görüşə hazır
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olan fövqəlhissi şüur tərbiyə etsin. Yoqa sistemində hazırlıq və
təmrinlər səkkiz mərhələdən ibarətdir:
- çəkinmə (yama) - yoq özünü saxlamağı, yeməkdə-içməkdə,
istək və şəhvətlərdə özünü məhdudlaşdırmağı bacarmalıdır;
- əmr və qadağalara əməl etmək (piyama) - yoq özünü zor
işlətməməyə, heç bir canlını öldürməməyə, heç kəsi sözlə belə
incitməməyə öyrətməli, davranış, fikir və danışıqda tam özünüidarəni
aşılamalıdır;
- bədən təmrinləri (asana) – yoq fikirlərini cəmləşdirmək,
bədənini möhkəmlətmək, onu xəstələndirməmək və tez qocaltmamaq, istədiyi kimi idarə etmək üçün zəruri olan təmrinləri etməlidir;
- nəfəsalma intizamı (pranayama) – yoq nəfəsini istədiyi kimi
idarə etməyi öyrənməlidir;
- hisslərin intizamı (pratyahaqa) – yoq hisslərini xarici qıcıqlandırıcılara reaksiya verməməyə alışdırmalıdır;
- ağılın intizamı (dharana) – yoq ağlını intizama öyrətməli, şüurunu idarə etməyə, fikirlərini səmərələşdirməyə öyrətməlidir;
- müşahidə (dhiana) – yoq özündə güclü müşahidə qabiliyyəti
tərbiyə etməlidir. Fikir toplandıqda daha dərin, daha mücərrəd, daha
irrasional olur, bu isə ilkin təməli dərk etməyə imkan verir;
- şüurun tutulması və ekstaz (samadha) – bu sonuncu
mərhələdə yoqun ruhani “mən”i – puruşası azad olur, mokşa halı
gəlir.
Vedanta qaydalarına görə, bütün mövcudatın mənbəyi Mütləq
Reallıq olan Brəhmədir. Brəhmə birdir, bölünməzdir. Belə isə hər bir
fərdin ruhani “mən”i – Atamanı Brəhmənlə eyniyyət təşkil edir.
Çünki, hər şey Brəhmənin işıqsaçmasının nəticəsidir. Həqiqi müdrik
insan xəyalı, fani dünya arxasında onun real mahiyyətini – Brəhməni
görür və onun ruhani “mən”i Brəhmənlə eyniyyət təşkil etdiyi üçün
Ona qovuşmağa can atır.
Hinduizmin də bayramları çoxdur. Rəsmən onun on altı dini
bayramı keçirilir. Bayramlar Ay təqviminə görə keçirildiyi üçün ilbəil
ayrı-ayrı vaxtlara təsadüf edir. Onlardan Xoli – Krişnanın qış padşa53
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hına xidmət edən əjdahanı öldürməsi münasibəti ilə qeyd edilir.
Naqapançami hindlilərin çox sitayiş etdikləri ilanlara – naqalara
həsr olunub. Krişnanın doğum günü, Ay təqviminin 1-ci ayının ilk on
günündə Durqa puça və ya Daşehr bayramı, daha 20 gün sonra
odlar bayramı Divali qeyd olunur. Şivaya həsr olunmuş Mahaşivarati bayramı xüsusi təntənə ilə keçirilir.
Həmin gün möminlər oruc tutur, gecəni isə ibadətdə keçirirlər.
Hər 12 ildən bir dünyada ən əzəmətli bayram olan Kumhamela
qeyd edilir. Hinduizmin ardıcılları Qanq və Camna çaylarının qovuşduğu yerə yığışır, müqəddəs sularda paklanırlar.
Müasir dünyada hinduizmçilərin 95%-i Hindistanda yaşayırlar. Müasir hinduizmdə yeniləşmə işləri gedir. Ramakrişna (18361896), Vivekananda (1863-1902), Mahatma Qandi (1869-1948)
hinduizmə bir çox yeniliklər gətirmişlər və onun həyatiliyini artırmışlar, “ölməyə” imkan verməmişlər.
Hinduizm Hindistandan kənarda da vardır. Azərbaycan da belə
ölkələrdəndir. Qərbdə “Beynəlxalq Krişna Şüuru Cəmiyyəti” fəaliyyətdədir. Azərbaycanda Krişna Şüuru Cəmiyyəti 18 ildən çoxdur
fəaliyyət göstərir, qeydiyyatdan keçmişdir, ümumi sayı 250-300
nəfərdir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərirlər. Nyu-Yorkda da Krişnaya çox cüzi də olsa sitayiş edənlər
qeydə alınıb.

10. ÇAYNİZM
Çaynizmi hinduizmdən fərqləndirən əsaslı bir məsələnin olubolmamasına baxaq. Belə ki, qədim Hindistanda mövcud olmuş dinlər
kastalar sistemi adlanan sistemlə əlaqəlidir. Kasta təbəqə, peşə, qrup,
silk imtiyazları ilə bağlı idi, imtiyaz güdən sosial qurum idi. Kastaların sayı-hesabı yox idi. Bu sistemdə brəhmənlər – kahinlər kastası
mühüm yer tutanlardan idi. Brəhmənlər qeyrilərini öz dini-fəlsəfi axtarışları dairəsinə buraxmır və hesab edirdilər ki, dini məsələlərin
dərin təhlili, Gözəgörünməz Reallığı dərk etmək üçün özünü54
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kamilləşdirmə yalnız onlara məxsusdur. Qeyri-brəhmənlər – katiblər,
dövlət qulluqçuları, ordu başçıları, məliklər bu mövqe ilə razılaşmırlar. Kainatın, dünyanın yaranması, həyat və ölüm, ruhların köçməsi
kimi əsas dini məsələlərin həllində iştirak etməyə onların da haqqı
olduğunu bəyan edirdilər. Onlar brəhmənlərin dini-mənəvi təlimlərindən bəhrələnərək öz dini ayinlərini işləyib hazırlayırdılar. Formalaşan belə sistemlərdən biri Çaynizm adını almışdı.
Çaynizmin əsas fərqli xüsusiyyəti kasta brəhmənlərinə qarşı çıxması və kastaları qəbul etmək istəməmələri idi.
Digər fərqli cəhət isə Çaynizmin Vedalara söykənmək istəməmələri idi. Çaynizmə görə, tirhankara peyğəmbərdir və Karma qanununun qüvvədə olduğu bütün yerlərdə çərxi-fələyin yarımdövrəsi
(avasarpini) ərzində 24 tirthankara zühur edir. Axırıncı tirtankara Mahaviradan başqa bütün tirthankaralar həyatları boyu beş xoş an yaşayırlar. Yəni analarının boyuna düşür, doğulur, tərki-dünya olur,
mütləq bilik qazanır və nəhayət azad olurlar. Bütün bu anlar bir Ay
bürcü (nakşatra) altında baş verir. Tirthankaraların anaları onlara
hamilə olanda 14 (Şetambaralara görə), yaxud 16 (dihambalara görə)
röya görürlər. Tanrılar yenicə doğulmuş hər bir tithankaranın anasını
bərk yuxuya verir, yanına balasına oxşar bir uşaq qoyub tirthankaranı
Mandara dağına aparırlar. Orada tirthankaraya peyğəmbərlik verilmə
mərasimi təşkil edir və keçirirlər.
Çaynizmin əsas, 1-ci təbliğatçısı Mahavira olmaqla, o,
peyğəmbərdir, 24 tirthankaralardan sonuncusudur. Çaynizmə görə
Mahavira Buddanın müasiri olmuş və təqribən eradan əvvəl 526-cı
ildə vəfat etmişdir. Mahavira öz əvvəlki təcəllilərində 1-ci tirthankar
Rişabhadattanın nəvəsi və caynizmin birinci çakravatini olmuş Bharatanın oğlu Mariçi olanda babasından eşitmişdi ki, onun alnına 24cü tirthankara doğulmaq yazılmışdır. Dünyaya gələn oğlan bacarığına
və gücünə görə hamıdan üstün olur. Onun igidliyini sınamaq üçün
Yerə enmiş tanrılardan biri üzərində qələbə çaldıqdan sonra ona Mahavira – yəni Böyük Qəhrəman adı verilir. Mahavira 30 yaşında zahidlik etməyə başlayır, 12 il tərki-dünya həyat sürür, alçaldılır,
55

Əxlaqa aparan yol

təhqirlərə məruz qalır, döyülür, söyülür. Fərziyyəyə görə 43 yaşında
Mahavira mütləq biliyə yetişir və öz istəklərinə (cina) qalib gəlmiş
olur, yəni cina olur. Bundan sonra Mahavira dini təlimini yayır,
müqəddəsləşir, özünə çoxlu ardıcıl tapır. O vaxtlar təlim şifahi idi.
Eradan əvvəl IV- III əsrlərdə ehkamlar, onların şərhləri yazıya alınanda (Hindistanda) və mötəbər mətnlər kimi qəbul ediləndə
caynistlər parçalandılar. Mətnlərin mötəbərliyini qəbul edənlər şvetamburlar, qəbul etməyənlər və Mahavira Cina dövrü zahidlərinin
sərt davranış tərzini saxlayanlar isə dihambarplar (havaya bürünənlər, çılpaq gəzənlər) adını qazandılar.
Çaynizmə görə, Kainatın nə əvvəli və nə də axırı var. Sadəcə o
uzun yüksəliş və tənəzzül dövrləri keçirir. Tənəzzül dövrlərində insanlar rəhbərliyə ehtiyac duyurlar, din zühur edir ki, insanları dünya
şərindən xilas etsin.
Bu əqidəyə görə, hazırda insanlar tənəzzül dövriyyəsinin beşinci
mərhələsindədirlər. Bu, Mahaviranın ölümündən üç il sonra başlamışdır və 21 min il çəkəcəkdir. Bu müddət ərzində din tədricən aradan qalxacaq, əxlaqi kasadlıq hökm sürəcəkdir. Sonra daha məsum
bir mərhələ başlayacaq ki, bu da 21 min il çəkəcəkdir. Sivilizasiya
məhv olacaq, tufanlar hər şeyi Yer üzündən silib aparacaqdır. Çox az
adam qurtulacaq və yeni yüksəliş dövriyyəsi başlayacaqdır.
Çaynizmin əsas prinsiplərindən biri makşadır. Çaynizmə görə,
qurtuluş üçün makşa halına nail olmaq – karmadan azad olmaq, ruhu
materiyadan azad etmək gərəkdir. Bunun üçün üç şey (triratna) lazımdır:
həqiqi iman;
kamil bilik;
saleh həyat.
Onu da əlavə edək ki, bu “nəzəriyyəyə” görə, həqiqi iman və
kamil bilik qaydalarına əməl edən caynistlər saleh həyat sürməlidirlər.
Saleh həyat sürmək üçün beş əhd edilməli və bu əhdlərə riayət olunmalıdır. Bunlar zor işlətməmək, canlı məxluqa zərər yetirməmək
(ahimsa), oğurluq etməmək (astya), zina etməmək (brahmaqarya),
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tamahkarlıq etməmək (apariqraha) və sözlərində səmimi olmaq
(satya).
Söylənilən əhdlərə əməl edən caynist saleh həyat sürməyə alışır,
yaralı və xəstə heyvanlara qayğı göstərir, bitkilərə ziyan vurmamağa
çalışır, təknigahlılığa ciddi riayət edir, şərab içmir, ət yemir. Qeyd
edək ki, caynistlərin beş əhd qayda və vərdişləri qədim türklərin Tanrıçılıq dini-mənəvi dəyərlərindən bəhrələnmişdir.
Günümüzdə Hindistanda caynizmə etiqad edənlərin sayı 10 milyona yaxındır. Orada olan caynizm icmaları varlı-hallı icmalardır,
tacirlər və sələmçilər (İslama görə sələmçilik haramdır, günahdır),
müxtəlif peşə sahibləri arasında caynistlər daha çoxdur.
XX əsrin sonlarından caynizm Hindistan sərhədlərindən çıxaraq
ABŞ, Braziliya, Kanada, Keniya və İngiltərədə caynizm mərkəzləri
çərçivəsində fəaliyyətdədir.
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III FƏSİL
Uzaq Şərq və Cənub-Şərqi
Asiyada din
1. BUDDAİZM VƏ ONUN ƏSASLARI

Q

ədim Hindistanda Mahavira caynizmi yayan zaman
Budda da öz təlimini təbliğ edirdi. Buddaizmdə kifayət
qədər çox müqəddəs mətnlər mövcuddur. Lakin, bununla yanaşı buddaizmin mahiyyətini əsasən Buddanın həyat yolunun
təsviri və moizələri təşkil edir.
Tarixi məlumatlara görə, Budda eradan əvvəl 563-cü ilin mayında Nepalda, Lumbini bağında dünyaya göz açmışdır. Budda məlik
oğlu idi, soyadı Hautama, ulu babası hind müdriklərindən olmuşdur.
Onun əsl adı Siddharthadır. O, zənginlik içərisində yaşayır, at sürür,
fil minir, ikitəkərli gərdinəni - döyüş arabasını məharətlə idarə edir
və hətta orduya başçılıq edirdi. Budda çox erkən, 16 yaşına çatanda
evlənmişdi və Rəhalə adlı bir oğlu da olmuşdu. Onun həyatı zəngin
və qayğısız keçsə də, o, bu həyatın dəyərləri ilə heç də barışa bilmirdi.
Tanrılar da bu xüsusiyyətdən bəhrələnərək onu zahid etmək
istəyirdilər. Günlərin birində Budda (Hautama) saçları ağarmış, beli
bükülmüş bir qocaya təsadüfən rast gəlir. Qoca sağalmaz bir xəstəliyə
tutulmuşdu. Sonra o, dəfn mərasimində olmalı olur və eyni zamanda
zahidlər icmasının başçısı ilə rastlaşır. Bununla da Budda – qocalıq,
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xəstəlik, ölüm və zahidlik insan mövcudluğunun faciəli olduğunu,
ağrı və ölümün nə olduğunu anlayır və cismani həzz onun üçün
əhəmiyyətini itirir. Budda bundan sonra çox təsirlənərək hər şeyi atır,
saçlarını qırxdırır, cod parçadan paltar geyib tərki-dünya həyat tərzinə
keçir.
Budda altı il Hindistanın ən bilikli, ən müdrik müəllimlərindən
dərs alır, yoqa təcrübəsini keçir, dünya ləzzətindən əl çəkir və çəkdiyi
iztirablardan xilas yolları axtarışına başlayır. O, məbədlərə üz tutur.
Lakin orada kahinlərin heyvanları necə qurban verdiklərini qəbul edə
bilmir, meşələrə çəkilir, oruc tutur, istidə də, soyuqda da çılpaq gəzir,
nəfəsini idarə etməyə alışır, cod həsir üstündə yatır. Amma nə
istədiyini hələlik özü də ayırd edə bilmir. Uzun müddətdən sonra o,
“orta yol” qaydasını özü-özünə təlqin edir. Orta yolun mahiyyəti
“insan gərək nə ifrat dərəcədə tərki-dünya olsun, nə də dünya
ləzzətlərinə həddən artıq aludə olsun”.
Nəhayət, Hautama (Budda) dərin düşüncələrə və müşahidələrə
qərq olmaq yolu ilə ölmə və yenidən doğulmanın, yeni simada
təcəllinin sirrini dərk edir. Ona fikir aydınlığı gəlir. O, başa düşür ki,
insanın bütün müsibətləri istək, nifrət, illüziya, təkəbbür, şəkk-şübhə,
tənbəllik, həyasızlıq, əxlaqsızlıq kimi qodarma dəyərlərin doğurduğu
yalan təsəvvürlərin nəticəsidir, yekunudur. Yəni, iztirabın mahiyyəti
də, mənbəyi də burada axtarılmalıdır. Bundan sonra onun nəfsi
kamilləşir, o, nurlanır və doğrudan da nur saçır. Anlaya bildiyi şüurun
yeni halına girməklə o, Budda olur və bunları başa düşən onun atası,
arvadı və oğlu oun şagirdi olur. Hətta tanınmış brəhmənlərin bir çoxu
öz yollarından imtina edib, onun yolunu tuturlar. Bütün bunlardan
sonra Budda varlıq qanunlarını bəyan edir, onları fiziki ölümünə
qədər 45 il insanlara təbliğ edir və 80 yaşında dünyasını dəyişir. Buddanın öz ardıcıllarına əsas sözü “özünüzə çıraq olun, yolunuza özünüz işıq salın” kəlamı olmuşdur.
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2. BUDDANIN ƏSAS TƏLİMİ NƏ İDİ
O, deyirdi, həyat iztirabdır, onun səbəbi isə insanın həyatdan
həzz almaq, şəhvətlərini doyurmaq, hakimiyyətə yetişmək istəyidir.
Sonu görünməyən, doymaq bilməyən bu istəyi boğmaqla iztirabı aradan götürmək olar. Buddanın təlimində karma, şansara, dhərmə,
düqhə, nirvana əsas anlayışlar olub, axirət dünyası barədə heç nə
demirdi.
Karma dedikdə Buddaya görə, insanın şüurlu əməlləri başa düşülür. Ona görə, bizim yaxşı və pis əməllərimiz anba-an
şəxsiyyətimizin yaranmasına təsir edir. İnsan öləndə də bu proses
davam edir, dərhal bizim keçmiş karmamızı əks etdirən formada digər
bir canlı varlığa keçir.
Karma qanunu hamıya aiddir, insanlar da, heyvanlar da, tanrılar
da bu qanuna tabedirlər.
Şansara ayrı-ayrı hallardan keçmək kimi dərk edilməlidir.
Yəni insan öləndən sonra həyatı boyu etdiyi əməllərə müvafiq olaraq
ya əvvəlki mühitində, ya da daha xoş və ya daha pis bir mühitdə
yenidən doğulur.
Dhərmənin əsl mənası düzgün davranışdır. Odur ki,
Buddizmdə dhərmə insanın keçdiyi hər bir inkişaf mərhələsi üçün
düzgün davranış mənasını daşıyır. Dhərmənin digər mənası, həm də
buddizm təlimi mənasında şərh olunur.
Düqhə narazılıq, iztirab deməkdir. Düqhə insanın
cahilliyindən, biliksizliyindən irəli gələn bir əlamətdir. İnsan bilmir
ki, can atdığı hər şey müvəqqətidir, fanidir. Onun həyatda öz
“mən”ini təsdiq etmək cəhdi də boş və mənasızdır. Düqhədən yalnız
o halda can qurtarmaq olur ki, ağıl fərdiliyin tərkib hissəsi olan bədən,
hisslər, hərəkətlər, şüur torundan, qarışılığından azad olmuş olsun.
Nirvana odun sönməsi mənasını daşıyır. Buddizmdə nirvana
sansaraya əks haldır – nirvanaya nail olanlar yenidən doğulma və bir
mövcudluq formasından başqasına keçmə silsiləsindən çıxırlar. Yal60
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nız insan nirvanaya yetişib budda ola bilər. Nirvana ruhani axtarışlarının son qayəsidir, azadlıq, arxayınlıq halıdır. Nirvana halına
keçənlər sansaraya qayıda bilmirlər. Ən uğurlu halda insan həyatının
məqsədi nirvanaya yetişmək, kamilləşməkdir. O, elə bir haldır ki,
insan o halda nəzarətsiz istək və şəhvətlərdən azad olur. Bu hala
yetişmək üçün bir insan ömrü azdır. Odur ki, insanlar öləndən sonra
yenidən doğulur, başqa bədənə köçürlər. İnsanən əməlləri sonrakı doğulmalara təsirli olub, onun öz əlindədir.
Onu da deyək ki, Budda ilk vaxtlar vəz etməyə, dörd təməl
həqiqəti açıqlamalarını vermişdir. Sonrakı məsələlər bu dörd
həqiqətlər bünövrəsi üzərində qurulmuşdur:
- həyat düqhədir, yəni iztirablıdır. Onun kamil olduğunu
demək, ondan razı olmaq mümkün deyildir. Biz həyatımız boyu
müxtəlif müsibətlərlə üzləşir, xəstələnir, qocalır, ölürük. Xoşbəxtlik
ötəridir, iztirab isə bizi həmişə izləyir;
- düqhənin səbəbi tanhadır, yəni bizim xudbin istəklərimizdir.
Bizi iztirab çəkməyə vadar edən öz istəklərimizdir. İstəklər doymaq
bilmir, biz onları doyurmağa çalışarkən vicdanımızı itirir, cinayət
işlədirirk;
- düqhənin qarşısını yalnız istəkləri boğmaqla, nirvana halına
nail olmaqla almaq mümkündür. Nirvana halında isə istək və
xəyallar tükənir, insan istəklərini özünə tabe edə bilir və özü-özünün
sahibi olur;
- tanhanı məhv edib nirvana halına nail olmaq üçün Səkkiz
Salehlik Yolunu tutmaq lazımdır.
Səkkiz salehlik yolu nədir? Onun mənası doğum və ölüm
dövrəsindən çıxıb rahatlıq tapmaq üçün səkkiz salehlik yolu tutulmalıdır. Həm də, səkkiz salehlik səkkiz saleh addım kimi qəbul
edilməlidir.
Saleh dərketmə - Buddanın dedikləri düzdüz-dünya iztirabdır,
“iztirabdan qurtulmaq üçün istəkləri boğmaq lazımdır” kəlamının
qəbul etmək deməkdir.
Dörd təməl həqiqətin işığında köhnə təsəvvürlərdən, xəyal və
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istəklərdən yaxa qurtarmaq olar.
Saleh qətiyyət - insan iztirabın haradan doğulduğunu dərk
etdikdən sonra daxilən qəti qərar qəbul etməyi, yolunu dəqiq
müəyyən etməyi, istəklərini məhdudlaşdırmağı bacarması deməkdir.
Saleh söz – insanın boş danışıqdan, yalandan, laqqırtıdan, dediqodudan, iftiradan, xəbərçilikdən, söyüşdən çəkinmək deməkdir.
Saleh əməldə - insan yaxşı işlər görməli, pis əməllərdən
çəkinməlidir. Onun üçün Buddizmin beş əxlaqi davranış qaydasını
gözləmək gərəkdir: Öldürməmək, oğurluq, zinakarlıq etməmək, yalandan çəkinmək, sərxoşluq etməmək.
Saleh həyat tərzi – yəni sənin qazancın yalnız beş əxlaqi davranış qaydasına zidd olmayan məşğuliyyətdən bəhrələnməlidir. Seçdiyin məşğuliyyət başqasına ziyan gətirməməlidir. Əksinə, sən öz
sənətinlə başqalarına yaxşı xidmət etməlisən.
Saleh səy – mənası: insan mənəvi kamilliyə səy etməli, özü də
şər doğura biləcək zərərli halları aradan qaldırmalıdır.
Saleh niyyət – insan başa düşməlidir ki, canında şər var, şərdən
xilas olmaq üçün niyyətlərini təmiz saxlamalıdır.
Saleh müşahidə - dərin müşahidələrə dalmaqla insan rahatlıq
tapır, fikir dolaşıqlığının doğurduğu nizamsız həyəcan keçib gedir.
İnsan fikrində rahatlıq tapanda həqiqətlərin həqiqi təbiətini düzgün
əks etdirir.
Buddizmin dini mənbələri. Budda öz fiziki ölümünə qədər
əvvəldə dediyimiz kimi 45 il təbliğ etmişdir. Deyilənə görə Buddanın
80 min moizəsi olmuşdur və bu deyilənlər “Tripitaka” – yəni “Üç
qanun zənbili” adlanan 45 cildlik kitabda toplanmışdır. Qeyd edək
ki, o dövrdə indiki kitablar qaydası yox idi. Bəzən bir keçi, qoyun,
quzu dərisi üzərindəki yazıya bir kitab kimi baxırdılar.
Beş əsr ərzində Buddanın təlimi şifahi ötürülmüşdür. Yalnız e. ə.
I əsrdə müvafiq mətnlər meydana çıxmışdır. Təlimi ilk dəfə xurma
yarpaqları üzərində yazmış və zənbillərə yığmışlar. Sonrakı 500 il
ərzində traktatlar yazılmağa başlanıb. Buddizmin ən geniş yayılmış
kitabı “Həqiqət yolu” mənasını verən “Dhammapada”dır. Kitab
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buddistlərə mənəvi kamillik yolunu göstərir. Bu, hər şeydən əvvəl
maddi həyata bağlılıq amillərindən imtina etməkdən ibarətdir.
Buddizmə görə, insan hələ həyatda ikən düqhədən nicat tapa
bilər. Onun üçün özünü cəmiyyətdən ayırmalı, sanqhaya - rahiblər
icmasına daxil olmalıdır. Buddizmdə insanlar könüllü şəkildə
sövməələrə - monastrlara girir, ailələrindən, mülkiyyətlərindən imtina
edir, sarı əba geyir, özlərini rahib həyatı sürməyə məhkum edirlər.
Onlar 253 qadağaya riayət etməli olurlar. Monastrlar buddizmin
mərkəzləri, bu dinin təlimini yayan ocaqlar olub. Buddizmin
müqəddəs kitabları monastrlarda yazılmışdır. Sıravi buddistlər
rahiblərə fövqəladə keyfiyyətlərə malik insanlar kimi baxır, onlara
xüsusi ehtiram göstərirlər.
Mənbələrdən məlumdur ki, Buddizm heç vaxt vahid təlim olmamışdır. Buddizmdə iki məktəb daha çox inkişaflı və fərqli olmuşdur.
Bunlar Hinayana və Manayana buddizmidir. Hinayana buddizmi
– dar qurtuluş yolu seçib və daha çox rahiblərin təlimi kimi tanınıb.
Bu təlim ən çox Şri-Lanka, Myanma (keçmiş Birma), Laos, Tailand
kimi ölkələrdə yayılmışdı, mühafizəkarlığı ilə seçilir.
Mahayama buddizmi – geniş qurtuluş yolu kimi təşəkkül tapıb,
dünya ilə yaxınlığı xoşlayır, sadə insanlar üçün anlaşıqlı formada
təbliğ edilir. Çin, Tibet və Yaponiyada yayılmışdır. Şri-Lanka, Tailand, Myanma və Kambocada Buddanın qayalarda yonulmuş
heykəllərinə hələ də təsadüf etmək olar.

3. BUDDAİZM BU GÜN
Yaşadığımız XXI əsrdə Yaponiya, Çin, Hindistan, Şri-Lanka,
Laos, Tailand, Myanma, Kamboca buddizmin yayıldığı ölkələr hesab
edilir. Kasta sistemini qəbul etmədiyinə görə buddizm Hindistanda
çox geniş yayılmışdır. Amna, Myanma, Kamboca, Vyetnam, Laos və
Tailandda rahiblərin hörməti hələ də qalmaqdadır. Onların fikirləri
möminlər üçün əsasdır. Rahiblər isə siyasi həyatda iştirak etməsələr
də, ona ciddi təsir göstərə bilirlər.
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ABŞ-da buddizm mərkəzi fəaliyyətdədir. Mahayana buddizminin
bir qolu sayılan dzenbuddizm həm ABŞ-da və həm də Almaniyada
uğurlu fəaliyyətdədir. Etiraf etmək gərəkdir ki, dövrümüzün ekoloji
çətinlikləri də buddizmə sığınmağa şərait yaradır. Bununla yanaşı
buddizm ideyalarının təbiətlə, bitki aləmi ilə təbliğ edilən
məramların Türkün Tanrıçılığı ilə bağlılığını nədənsə heç kəs dilə
gətirmir. Canlı və cansızın qorunması, onlara qayğı ilə yanaşılması mübaliğəsiz bütün dinlərdə Tanrıçılıqdan bəhrələnmişdir.
Bu məsələ eyni ilə digər dinlərdə də öz bəhrəsini vermişdir. Bir
çox ölkələrdə Tanrıçılığı öz dillərinə tərcümə etməklə, bəzən də
üzərində “müasirləşmə” işləri aparmaqla da özününküləşdirmişlər. Türk dünyası isə həmişə olduğu kimi bu məsələlərə
fikir vermir, yaradır, qurur, tikir və qoyub gedir – yiyəlik etmir.

4. SİQNİZM NƏDİR
Siqnizmin tarixi çox da qədim deyil. O, Hindistanın şimalında
XV əsrdə meydana çıxmışdır. Siqnizm İslamla hinduizmin elementlərini özündə birləşdirir. “Siqh” sözü “şagird”, “mürid”, – “həqiqət axtaran” mənalarını özündə kəsb etdirir. “Mürid” sözü
Azərbaycan türkcəsində çoxdan işlənir və həm də hazırkı vaxtda
“əsgər”, “döyüşçü” mənalarında da başa düşülür. Məsələn: Şah İsmayıl Xətainin müridləri, döyüşçüləri, əsgəri və s. mənalarında.
Siqhlər Allahın birliyini, vahidliyini qəbul edir, bütlərə sitayişi
rədd edir, insanların Tanrı qarşısında, Allah qarşısında bərabərhüquqlu olduqlarını etiraf edirlər.
Dini tarixi məlumatlara görə, Siqnizmin banisi Huru Nanak
(1469-1539) olmuşdur. O, 30 yaşında bir dəfə paklanmaq üçün çaya
girmiş və guya üç gün suyun altında salamat qalmışdır. O, Allahın
dərgahına aparılmış, Allah ona duakarlığını, ürəyindəki Allah sevgisini, həqiqət şövqünü və razılığını artıran bir qab süd içirmiş və əmr
etmişdir ki, Kaliyuqanın – Qaranlıq zəmanənin günahlarını yumaq
üçün işıqlı dünyaya qayıtsın.
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Deyilən hadisədən sonra Nanak diyarbadiyar gəzib-dolaşır, öz
təlimini təbliğ edirdi. Təlimdə həm islamın və həm də hinduizmin
təsiri özünü açıq-aydın göstərir. Nanak nə İslam, nə də hinduizm yolu
ilə getmədiyini söyləyir. Onun yolu Allah yoludur. Nanaka görə, insanın məscidi - mərhəmət, namaz xalçası – sədaqət, Quranı salehlik
və orucu – yaxşılıq olmalıdır. Nanak öz tərəfdarlarına söyləyirdi ki,
yaxşı əməlləriniz elə Kəbədir, düzgün şəhadətləriniz isə elə Şəfqətdir.
Nanakın zahiri möminliyə o qədər də tələbkarlığı yox idi. Ona
görə, insanın daxili aləmi, daxili dünyası birinci mömin olmalıdır və
ona diqqətli, tələbkar idi.
Nanakın siqhizmi insanda iki başlıca fəziləti – itaətkarlığı və
ibadətkarlığı mühüm kimi qəbul edirdi.
Siqhizm daşıyıcılarına Nanakdan sonra onun şagirdi olmuş
Anhad Deva başçılığa başlamışdır. Onun əsas xidməti Nanakdan
sonra Siqhizmi yazıya köçürməsi olmuşdur. Mənbələrə görə, siqhizmin on hurisi olmuş və onlardan hər biri din üçün böyük bir iş görmüşdür. Onlardan birisi Amritsar şəhərini salmış və bu şəhərdə ən
böyük siqh məbədini tikdirmişdir. Digər birisi isə Nanakın
moizələrini toplamış və onun əsasında siqhlərin müqəddəs kitabını
tərtib edərək, dindaşlarına töhfə etmişdir.
İslamda olduğu kimi, Siqhlərə görə də, Allah birdir, bütün dünya
ayrı-ayrı adlar altında bir olan Allaha ibadət edir, Allahı sevməyi, Ona
qəlbən sədaqətli olmağı hamı üçün vacib hesab edir. Siqhlər Allahı
“Sat” (“Haqq”) adlandırırlar, yeganə həqiqətin, yeganə gerçəkliyin Allahda olduğunu qəbul edirlər. Onlara görə “Allah zaman və
məkan xaricindədir” - söyləyirlər və Nuru siqhizmin peyğəmbəri
kimi qəbul etmişlər.
Siqhlərə görə Allah Nur peyğəmbər vasitəsi ilə nur saçır. Onlara
görə Allah gözəgörünməzdir, Onu yalnız və yalnız xəlq etdiklərində
müşahidə etmək olar.
Siqhlərə görə, İnsan öz Yaradanı Allaha zəhməti, yaxşılıqları,
ibadəti, itaətkarlığı və s. ilə qulluq göstərə bilər. Onlara görə Siqh
qaydalarına əməl edən insan mərhəmətli olar. İnsan bir neçə həyat
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sürür, onun ruhunun başqa bədənə, yaxud hansısa bir heyvana
keçməsi karmasından asılıdır və həyatın son qayəsi Allaha qovuşmaqdır. Bu dini-mənəvi dəyərə görə etiqadlarında daha möhkəm olan
əməlisaleh siqhlər “Xalis”, “Saf” məqamına yetişirlər. Onlara görə,
çox az adam Xalis zirvəsinə yüksələ bilirlər.
Günümüzdə siqhzm Hindistanda sərbəst müstəqil din kimi
fəaliyyətdədir. Hindistanda hazırda siqhizmə, onun ideyalarına qulluq
edən 14 milyon insan var və onun mərkəzi Pəncabdır. Malayziya,
Sinqapur, Ficidə yaşayan pəncablı hindlilərin bir qismi siqhizmə etiqad edir. İngiltərədə, Kanadada və ABŞ-da siqh icmaları yaşamaqdadırlar.

5. LAMAİZM NƏDİR
Buddizmin hinayana və mahayana qollarından əlavə VI-XV
əsrlərdə onun digər qolu – Lamaizm təşəkkül tapmışdır. Özündən
əvvəlki qollarından fərqli olaraq Lamaizmin ayrıca bir din kimi
göstərilməsi onun Tibet türk bölgəsində yaranması ilə əlaqəlidir.
Belə ki, Tibetdə və Monqolustanda yarandığı üçün Lamaizmi buddizmin Tibet-monqol forması adlandırmaq da olar.
Yazılanlara əsaslanaraq Lamaizmin yaranması ilə buddizm tamamlanmış hesab edildi. Bu günədək Lamaizmin başçısı Tibet dalaylamasina pərəstiş təkcə Lamaistlər üçün deyil, həm də hinayana və
mahayana buddaçıları üçün bir növ buddizmin simvolu olmuşdur.
Tibetdə Lamaizmdən əvvəl animizm xarakterli bolnvə ya
bon-po dini yayılmışdı. Bu səbəbdən Lamaizm buddizmin əsasında
yaransa da, yerli din sayılan bon-ponun bir çox təsirlərini, xüsusilə
bon tanrıları ilə əlaqəli təsəvvürləri qoruyub saxlamışlar. Yazılanlara
görə, Tibet hökmdarı Strontzan Hambo (629-649) Nepal və Çin
hökmdarlarının qızlarına evlənmişdi.
Şahzadə xanımlar özləri ilə buddizmin müqəddəs kitablarını da
buraya gətirmişlər. Bunun sayəsində hökmdar da, onun hər iki xanımı da ilahiləşdirilmiş və pərəstiş obyektinə çevrilmişlər.
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Tədricən buddizm Tibetdə mövqelərini itirsə də, yeni islahatlardan sonra bərpa oluna bilmişdir.
Tibetdə hinduizm və buddizm üçün səciyyəvi olan tantrizm –
sehr, yoqa və ezoterik təcrübə istiqaməti daha çox inkişaf tapmışdır.
Qeyd edilməlidir ki, burada Şamanizm elementləri də müşahidə olunmuşdur. Sonralar Şərqi Tibetdən olan və yaxşı təhsil görmüş Tzonhava (1357-1419) bölgədə bir neçə buddist məbədi tikdirir və onun
şöhrəti çoxalır. O, dində bir sıra islahatlar aparır ki, bunun da
nəticəsində təşəkkül tapan yönüm Lamaizm adlanır. Onun yeni təlimi
gelukpa – fəzilət adını alır. Odur ki, bu ad hazırda da Lamaizm anlayışını ifadə etmək üçün işlədilir və rahibin – yəni Lamanın nüfuzu
artır. Onlara görə Lamanın köməyi olmadan adi insanın nicat tapması
müşkül məsələdir. Bəllidir ki, Lamaizm öz adını Tibet sözü olan və
təlimin tərəfdarı, rahib mənasını verən “Lama”dan alır. Baş Lamaya
isə Dalay-Lama deyirlər, yəni “Hikmət dənizi Lama”. Termin XV
əsrdə yaranmışdır və Tibetdə Lamaizm icması başçısının adını
özündə vurğulayır.
Lama bu və ya digər buddanın, buddizmin qəhrəmanlarının və
nüfuzlu xadimlərinin təsəllisi – yeni simada doğuluşu sayıldığından
müqəddəsləşdirilir, ona pərəstiş edilir. Deyildiyi kimi, Lamaizm
nəzəriyyəsini Tzonhava yaratmışdır. Sonralar buddizmin əsas ehkamları Tibet dilinə tərcümə olunaraq 108 cildlik Hansur toplusuna daxil
edilmişdir.
Lamaizmin buddizmə gətirdiyi yenilik əsasən burada nirvana ideyası arxa plana keçirilmişdir. Başlıca ideya insanın cənnətdə yenidən
uğurla doğulmağa nail olmasıdır. Onlara görə, cənnət və cəhənnəm
müvəqqəti yerlərdir və yenidən doğulmalar davam edəcəkdir. Əsas
odur ki, yenidən yaxşı insan kimi doğulasan ki, müəllim Lama səni
nicat yolu ilə apara bilsin.
Lamaizmdə tanrılar iyerarxiyası da özünəməxsusdur. Belə ki, bu
iyerarxiyanın başında Budda – Hautama deyil, ilkin substansiya adi
buddanın doğurduğu Amitaba durur. O, isə Qərb cənnətinin sahibi,
Buddanın davamçısıdır, Kainatın indiki mövcudluğunun yaradıcısı
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və həm də onun hamisidir.
Lamaizmin əxlaq prinsipləri müdriklik yoluna – yəni pracnaya
düşüb cahilliyi – yəni – avidyanı aradan qaldırmaqla öz karmasını
yaxşılaşdırmaqdır. Bu isə öz növbəsində onun cənnətdə, tanrıların və
müqəddəslərin yanında yenidən doğulmasına imkan versin.
Lamaizmin əxlaq yollarından biri də zahidlik yoluna düşüb
yenidən doğulmaqdan yaxa qurtarmaq, sansara hüdudlarından kənara
çıxmaq da olar. Lakin bu hamıya nəsib olmur. Bunun üçün tərkidünya həyat tərzi keçirmək, dünya ləzzətlərindən əl çəkmək, özünü
durmadan kamilləşdirmə yolu tutmalısan. Lamaizmin əxlaq sisteminin əsasında on “qara qəbahət” və on “ağ fəzilət” ideyası durur.
Lamaist qara qəbahətdən əl çəkməli, ağ fəzilətə əməl etməlidir.
“Qara qəbahət”ə üç bədən günahı – adam öldürmək, oğurluq
etmək, zinakarlıq etmək, dörd söz günahı – yalan danışmaq, böhtan
atmaq, qeybət etmək, lovğalanmaq və üç fikir günahı – həsəd aparmaq, kin bəsləmək, küfr etmək aiddir. Lamaizmdə insanı ağır günahlara görə cəza – cəhənnəmdə yenidən doğulmaqdır. Orta səviyyəli
günahlara görə bədheybət heyvan şəklində yenidən doğulmadır. Yüngül günahlara görə isə xəstə, şikəst insan şəklində, yaxud Lamaizm
diyarından kənarda yenidən doğulmadır.
Deyilənlərin əksinə olaraq, “Ağ fəzilət”lər savab gətirən
fəzilətlərdir. Buraya başqsının həyatını qorumaq (məsələn, erməni
gavurları ilə döyüşmək), əliaçıqlıq, bakirəlik (azərbaycanlılarda olduğu kimi), həlimlik, doğruçuluq, sülhpərvərlik, itaətkarlıq,
mərhəmətlilik, canıyananlıq, həqiqi biliyə səy göstərmək kimi
xüsusiyyətlər insanı müqəddəslik yoluna, əxlaq yoluna aparır. Lamaist, həm də hikmət yoluna çıxmaq üçün vacib olan altı vasitəyə (paramita) də malik olmalıdır. Bunlar – sədəqə, əhd-peyman, səbr,
çalışqanlıq, zöhd və hikmət vasitələrini təşkil edir.
Günümüzdə Lamaizm Tibet və Monqolustanın dini-mənəvi
həyatında mühümdür. Hazırda Tibet Lamaizmi bir çox cəhətdən dünyanın əksər buddistləri üçün mərkəz sayıla bilər. Xatırladaq ki, kalmık və buryat türkləri arasında lamaizm Tibet və Monqolustandan
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gələnlər sayəsində yayılmışdır. Tarixi sənədlərə görə 1916-cı ildə
Buryatiyada 16 min Lama yaşayırdı. Hazırda da Kalmıkiya, Buryatiya və Tuvada lamaistlərin icmaları mövcuddur.
Tibeti tərk etmiş lamalar ABŞ-da məskunlaşmaqla öz icmalarını
da yaratmışlar. Sadalanan məsələlərlə yanaşı,qeyd edilməlidir ki,
günümüzdə dinin sonu, onun tacı olan İslam insanlar arasında daha
çox qəbul ediləni, daha çox yayılanıdır və əvvəl-axır bütün insanlar
İslamı qəbul etməlidirlər.

6. DAOSİZM
Daosizm Çin alimləri tərəfindən ortaya atılmış bir məsələdir.
Sonralar filosoflar, daha sonra isə ilahiyyatçılar tərəfindən mənimsənilərək bir sıra fəlsəfi və dini təlimlər yaratmışlar. Deyilən
təlimlərdən biri də dini daosizmdir. Təlimin banisi təqribən e. ə. VII
əsrdə yaşamış Lao-tszidir. Deyimlərə görə anası ona günəşdən nur
alan mirvarini udmaqla hamilə olmuş, hamiləlik dövrü 81 il çəkmiş
(hansı təqvimlə məlum deyil) və o, qoca doğulmuşdur. Elə bu
hadisədən də onun adı əmələ gəlib. Mənası isə - yəni Lao-tszi “Qoca
körpə” deməkdir. Lao-tszi 160 yaşında tərki-dünya həyat sürməyə
başlayır və ölkənin qərbindəki dağlara üz tutur. Lao-tszi öz təlimini
beş min heroqlif şəklində yazmışdır ki, bu da Dao de tszin –yol,
istiqamət, yaxud fəzilət kitabı kimi dərk edilib.
Dao yol, qanun mənasını versə də, əslində onu təkcə bu mənada
qiymətləndirmək düz olmazdı. Çünki, o, adsız, naməlum, gözəgörünməz, eşidilməz, formasız substansiyadır, hər zaman və hər şey
üzərində qeyri-məhdud hakimiyyətə malik olandır. O, heç kəs
tərəfindən yaradılmamışdır, ancaq bütün mövcudat ondan doğur,
törəyir. Bu təlimə görə Dao-nu dərk etmək, ona qovuşmaq insanın
yaşam qayəsi olmalıdır. O, nur saçır və de fəzilət şəklində təcəlli edir.
Daosizmin ardıcılları özlərini bəzi psixofiziki təmrinlər vasitəsilə
tərbiyə etməklə, şəfaverici otlar qəbul etməklə ruhlarını və cisimlərini
dao ilə həmahəng hala gətirə biləcəklərinə və daoya qovuşa
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biləcəklərinə etiqad edirlər. Bununla yanaşı mövcud daosist dini
qruplar Syan-daosizm – Ölməzlərin daosizmi məfkurəsi ətrafında
birləşirlər, daosizmin mahiyyətini çox tanrılara və əcdadların ruhlarına sitayiş təşkil edir. Daosistlər Lao-tszini və təqribən e. ə. 26972597-ci illərdə Çində hökmranlıq etmiş Sarı İmperatoru tanrılar kimi
qəbul edir, onların göyə çəkildiklərinə və ölməzlik qazandıqlarına
inanırlar. Daosizmə görə, hər hansı bir şey yaradan, cəmiyyətə fayda
verən, vətən yolunda ölən hər bir şəxs “Şen” olur - yəni tanrıya çevrilir və odur ki, ona sitayiş edilməlidir. Bunlarla yanaşı Daosizm öz
ardıcıllarına ruhu bədəndən ayırmağın mümkün olduğuna inanırlar.
Lakin, bunu elə etmək gərəkdir ki, ruh istər ölümdən qabaq və istərsə
də ölümdən sonra sərbəst fəaliyyət göstərə bilsin. Daosizmə görə Tsihəyat qüvvəsi ölməzliyə istiqamət verir. Əbədi olmaq sağlamlığın
qayğısına qalmaqla, qocalma prosesini ləngitməklə, xəstəlik və iztirabın nə olduğunu bilməyən bir həyat yaşamaqla, başqalarına yük olmayan bir ölümlə bağlıdır. Ölümsüzlük fiziki həyatın sonsuzluğa
qədər davam etməsi mənasında deyil, əbədi həyat mənasında qavranılır.

7. KONFUTSİÇİLİK
Çində özünə vüsət tapmış və ən geniş yayılmış dindir. Konfutsiçilik dininin banisi qədim Çin mütəfəkkiri Konfutsi olub, yeni eradan
əvvəl 551-479-cu illərdə yaşamışdır. Onun əsl adı Kun olmuşdur. Çin
əhalisi ona öz ehtiramlarını ehtiva etmək üçün onu Kun-Fu-tszi, yəni
Müəllim Kun adlandırmışlar. Konfutsi bəzi digər din xadimləri kimi
yaşadığı ölkəni gəzib-dolaşır və öz təlimini təbliğ etməklə məşğul
olurdu.
Bu təlimin əsasını əcdadlara pərəstiş, xüsusi əxlaq fəlsəfəsi və
tam itaətkarlıq prinsipi təşkil edirdi. Konfutsi etiraf edirdi ki, yeni
təlim yaratmamışdır. Sadəcə, qədim müdriklərin və əcdadların
ənənələrini yeni nəsillərə çatdırmaq istəyindədir. Bununla əlaqədar
olaraq onun öz vaxtında qədim mahnılar, rəqslər, tarixi rəvayətlər
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haqqında bir çox kitab yenidən redaktə edilərək zamanın ruhuna
uyğun yeni şərhlərlə tədris vasitəsi kimi istifadəyə verilmişdir.
Konfutsiçiliyə görə, baş tanrı Göydür, dinin təbliğatçısı – peyğəmbəri
müdrik Müəllim Kundur. Ölkənin Göy ilə qarşılıqlı münasibətlərində
imperator – “Göy oğlu” xüsusi yer tutur və əslində, o, ölkəni Göyün
adından idarə edir.
O, öz dövrünün əxlaq qaydalarını pisləyirdi. İnsanları mənəvi
gerilikdən qurtarmaq yolunu qədimlərin rəhbər tutduqları prinsipləri
dirçəltməkdə görürdü (əslində türkün Tanrıçılığına söykənirdi). Konfutsinin fikrincə, cəmiyyət üzvləri, xüsusilə gənclər cəmiyyətdə
təmənnasız xidmət əhval-ruhiyyəsi ilə yaşamalıdırlar. Onun fikrincə
insan birgəyaşayışının ahəngdar şəkildə tənzimlənməsi beş şərtə fəzilətə əsaslanmalıdır. İnsanpərvərlik, borc hissi, səmimilik, ədəbərkanlıq və oğulluq ehtiramı kimi əxlaqi keyfiyyətlər əsas olmalıdır.
Onun təbliğ etdiyi fəzilətlər – mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə
etməklə bir çox çatışmamazlıqlardan xilas olmaq idi. Bu fəzilətlər
jen, i, çjen, li və syao adlanırdı.
Jen – Konfutsinin təklif etdiyi əxlaqi keyfiyyətlər arasında ən
mühüm yer tutmaqla, insanpərvərlik mənasını özündə əks etdirir. O.
Bu fəziləti müstəsna dərəcədə çoxşaxəli mənada izah edirdi. Buraya
təvazökarlıq, təmənnasızlıq, qərəzsizlik, insanlara məhəbbət və s.
kimi insani keyfiyyətlər aid edilirdi.Bu keyfiyyətlərə ata ilə oğul,
böyük qardaşla kiçik qardaş, ərlə arvad, yaşlı dostla cavan dost,
hakimlə rəiyyət arasındakı münasibətlər də daxil idi. Bu, əslində
istənilən cəmiyyəti həmişə düşündürmüş mənəvi istiqamətlərdəndir.
İ – ikinci fəzilətdir. İ – borc hissi, yəni insanın cəmiyyət və Göy
qarşısındakı borc hissi mənasında başa düşülmüşdür. Bu hiss insanda
müəyyən şəraitdə başqa cür deyil, məhz bu cür hərəkət etməyə daxili
yəqinlikdən bəhrələnməlidir. Borc hissi bir qayda olaraq biliklə, ülvi
hisslərlə şərtlənir, heç bir qərəz və ya təmənna ilə bağlı olmamalıdır.
Konfutsiyə görə, nəcib insan həmişə borcu olduğunu düşünməlidir.
Alçaq insan isə ancaq öz xeyrini güdür.
Çjen – Çincə səmimilik mənasını verir. İnsan verdiyi sözün
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üstündə durmalı, əhdinə vəfalı çıxmalı və səmimi olmağı bacarmalıdır, özünü buna alışdırmalıdır. Qəlbini təmizləmək istəyən hər bir kəs
əvvəlcə niyyətlərində səmimi olmalı və bilikli olmağa çalışmalıdır.
Bilik qazanmağın əsasını isə mövcud şeyləri öyrənməklə əldə
etməkdir.
Li - ədəb-ərkanlı olmaq deməkdir. Hər bir insan çalışmalıdır
ki, başqaları ilə yaxşı münasibətlər qursun, ədəb-ərkanla dolansın,
ölmüş əcdadlara və ruhlara pərəstişlə bağlı ayin və mərasimlərə ciddi
əməl etsin. Ayinlərə düzgün əməl edilməsi və əxlaqi davranış qaydaları ilə Yer üzündə ahəngdarlığa nail olunmalıdır. Ayinlər mənasız
hərəkətlər deyil, onların mahiyyəti mütləq dərk edilməlidir.
Syao – oğulluq ehtiramıdır. İnsan, xüsusilə təhsil görmüş, savadlı, humanist, kamilliyə can atan insan böyüyə, valideynə ehtiramla
yanaşmalıdır. Valideynlərə ədəb-ərkanla xidmət edilməli, onları ədəbərkanla dəfn etməli, onlara ədəb-ərkanla qurban verilməlidir.
Valideynlərinin ehtiramını saxlayan oğul-qız onların qayğısına qalmalı, onların sağlamlığı və rifahı naminə hər şeyə hazır olmalıdır.
Oğulluq ehtiramı əcdadların ruhlarına pərəstişin davamı kimi başa
düşülməlidir. Konfutsiçiliyin davamçılarına valideynlərinin toplaşdıqları yerlərdə toplaşmaq, icra etdikləri ayin və mərasimləri icra
etmək, sitayiş etdikləri ruhlara sitayiş etmək tövsiyə olunur və bu,
oğulluq ehtiramının ən mühüm göstəricisi kimi səciyyələndirilirdi.
Konfutsinin kamil insan idealı – tszin-tzi təqlid deməkdir.
Kamil insan iki ən mühüm fəzilət sahibi olmalı – insanpərvərliyi və
borc hissi ilə fərqlənməlidir.
Kamil insan təmiz, səmimi, qorxmaz insandır, hər şeyi görür və
bilir, danışığında diqqətlidir, işlərində ehtiyatlıdır. Şübhələndiyi hər
şey barəsində məlumat toplayır, qəzəbləndiyini hiss edəndə
hərəkətlərini ölçüb-biçə bilir, alış-verişdə təmizliyi gözləyir, gənc
yaşlarında istəklərini idarə etməyi bacarır, yetkin yaşlarında qovğa
və küsüşmədən çəkinir, qocaldıqda xəsislikdən qaçmağa çalışır.
Həqiqi mənada kamil insan ləziz yeməklərə, var-dövlətə, həyati
ləzzətlərə biganə olmalıdır. Belə insanlar özlərini bütövlüklə yüksək
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ideallara, həqiqət axtarışlarına, insanlara yaxşılıq etməyə həsr etməli,
heç bir işdə öz xeyrini, şəxsi mənfəətini güdməməlidir. Hakimiyyət
başında olanlar üçün kamil insana xas əxlaqi keyfiyyətlərə
yiyələnmək daha çox vacibdir. Fəzilətlə hökmranlıq edənlərin
hakimiyyəti ədalətli olur, hamını qane edir. İnsan kamil olanda o qütb
ulduzuna bənzərlər ki, öz yerində durur, başqa ulduzlar onun
çevrəsində dövrə vurar, fırlanar.
Çində konfutsiçilik bu gün də gündəmdədir. Bu təlimin əxlaqi
idealları ölkədə geniş təbliğ olunur. Davranışında Konfutsinin
tövsiyyə etdiyi fəzilətləri əks etdirən insan başqaları təqlid nümunəsi
sayılır.
Konfutsiçilik XVII əsrdə Yaponiyaya da nüfuz etmiş, təhsil
sisteminə və dövlətçilik prinsiplərinə güclü təsir göstərmiş və əhali
arasında geniş yayılmışdır, təsirini hələ də saxlamışdır.
Onu da qeyd edək ki, Konfutsiçiliyin təbliğ etdiyi əxlaq qaydaları ailədə və cəmiyyətdə insanlar arasındakı münasibətlərin düzgün
istiqamətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

8. SİNTOİZM VƏ YA “SİN TO”
TANRI YOLUDUR
Sintoizm öz adını “Sin” (tanrı) və do (yol) sözlərinin birləşməsindən alır və tanrı yolu kimi təşəkkül tapmışdır. Onun yaranış
məkanı Yaponiyadır. Qədim yaponlar onları əhatə edən təbiət
hadisələrinin, bitki və heyvanların, ölmüş əcdadlarının ruhları olduğunu deyir, onlara pərəstiş edir, ruhlar aləmi ilə özləri arasında əlaqə
yaradan vasitəçilərə - ovsunçulara, şamanlara xüsusi ehtiram
bəsləyirlər.
Sintoizmin kökləri çox qədimlərdən xəbər verir. Burada totemizmin, animizmin və digər ibtidai dinlərin, o cümlədən, türkün Tanrıçılığını izləmək mümkündür. Sintoizmə görə, kainat
yaradılmamışdan öncə iki tanrı, daha dəqiq tanrı və tanrıça mövcud
73

Əxlaqa aparan yol

olmuşdur. Kainat onların izdivacından əmələ gəlmişdir. Tanrıça öz
ilkinini – od tanrısını doğanda ölmüşdür. Tək-tənha qalmış tanrının
sol gözündən Günəş ilahəsi Amaterzasu doğulmuşdur. Amaterzasadan doğulanlar Yaponiyanın imperatorları olmuşlar. Onlar Amartezasanın Yer üzündə təmsilçiləri – mikado sayılırlar. Tanrılarla insanlar
arasında əlaqə onlar vasitəsi ilə həyata keçir. Mikado bütün yaponların əcdadı hesab edilir.

9. KAMİLƏRƏ PƏRƏSTİŞ
“Kami” ruh mənasını daşısa da, eyni zamanda bir neçə yerdə
ola bilən vahid vücud kimi izah edilir.
Kamilər Göy ilə Yer arasında həmahənglik yaradır, Günəş sisteminin və kosmosun yolunu istiqamətləndirirlər. Onlar adətən gözəl
yerlərdə, dağlarda, qeyri-adi formalı ağaclarda və daşlarda,
şəlalələrdə, heyvanlarda məskən salırlar. Kamilər həm də yağış,
külək, şimşək və ildırım şəklində təzahür edirlər. Bəzi insanlar da
kami təbiətinə malikdirlər. Gücü və qeyri-adiliyi ilə dəhşət doğura
bilən və pərəstişə layiq hər şey kami ola bilər. Kami xeyirxahlığı ilə
fərqləndiyi kimi, bədxahlığı ilə də seçilə bilər. Elə bu səbəbdən də
insanlar kamilərə pərəstiş etmiş və insanlar hətta onların şərəfinə
məbədlər tikmişlər. Ümumilikdə sintoistlər tanrıları təsvir etməyi
düzgün saymırlar və bu mənada kamilərin hansı bir formadasa olması
vacib sayılmırdı.
Kamilərə pərəstiş insan həyatının təbiətlə harmoniyası kimi başa
düşülür (türkün Tanrıçılığından əxz edilən fikirdir). Təbiətin
gözəlliyi, ağappaq qar, xəfif yel, gül, ilıq yağış təbiətin ruhudur və
bu gözəllik formalarına pərəstiş kamiqara- təbii din kimi izah edilirdi. Kamilərin yolu ilə gedərək təbiətdə münasibətdə düzgün və
layiqincə davranmaq kamiqaraya əməl etmək deməkdir.
Sintoizmdə günah anlayışı yoxdur. İnsanlar murdar, napak ola
bilərlər ki, bu da kamiləri incidə bilər, müxtəlif bəlalar – quraqlığa,
aclığa, müharibəyə səbəb ola bilər.
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Napaklıq – tsumi ölüyə toxunmaqla, insanlararasında yaxud insanlarla təbiət arasında pis münasibətlərdən əmələ gələ bilər. Onun
üçün pak olmaq vacibdir. Yaranmış problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Şəlalənin havası, gecə dağlarda ulduzların seyri insana bərəkət gətirib onu pak edir və bir sıra ayinlərin icrası da bu
paklaşma üçün əsasdır.
Sintoizm bütün tarixi boyu buddizmin və konfutsiçiliyin təsirinə
məruz qalmışdır. Başqa-başqa sektalar sintoizmin tanrılarını budduizmin kosmik qüvvələri ilə barışdırmağa, konfutsiçiliyin qədimliyə
pərəstişini, əxlaq və həyat tərzi qaydalarını Yaponiyada yaymağa çalışmışdır. 1868-ci ildə Yaponiyada güclü Meydzi monarxiyası quruldu. Bu ildə sintoizm Yaponiyada dövlət dini kimi qəbul edildi. XX
əsrin birinci yarısında sintoizmin nüfuzu artdı, yeni məbədlər tikildi.
Lakin, Yaponiyanın İkinci Dünya müharibəsində məğlubiyyəti sintoizmin dövlət ideologiyası kimi süqutuna səbəb oldu.
Sintoizm bu gün Yaponiyada yapon dinidir. Onun 80 minə qədər
məbədi var. Hər yeni ildə bu məbədləri 80 milyondan artıq yapon
ziyarət edir. Sintoistlər öz istəklərini ağac lövhə üzərinə yazıb
məbədlərdən asır, kamilərdən xeyir-dua almaq üçün körpələrini doğulduqdan 32-33 gün sonra məbədə gətirirlər.
Hazırda Yaponiyada Sintoizmin mövqeləri xeyli zəifləsə də, bu
dinin məbədləri qalmaqdadır və fəaliyyətlərini davam etdirməkdədirlər.
Yaponiyadan kənarda sintoizm ancaq Havayda və Braziliyada
yayılmışdır ki, bu da həmin ərazilərdə xeyli yaponun yaşaması ilə
əlaqədardır.
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IV FƏSİL
Yəhudilik səmavi dindir
1. YƏHUDİLİK TÜRKÜN
TANRIÇILIĞINDAN BƏHRƏLƏNİB
əhudilik Musa peyğəmbər vasitəsi ilə göndərilmiş bir
dindir. Musa peyğəmbərə görə, bu dinə bəzən
musəvilik yaxud mozaizm də deyilir. Bu gün
yəhudiliyin daşıyıcıları yəhudilərin elə özləridir. İsrail İbrahim
peyğəmbərin nəvəsi Yəqub peyğəmbərin adıdır. Rəvayətə görə, o,
Allahla güləşdiyi üçün “İsrail” – “Allahla güləşən” (Varlıq kitabı,
32:28) adını almışdır. Digər bir rəvayətə görə isə o, Mesopotomiyadan qayıtdıqdan sonra Allah ona görünmüş və bu adı vermişdir (Varlıq kitabı, 35:9-10).
Yəhudilər Yəqubun on iki nəslindən törədikləri üçün bəniİsrail oğulları adlanırlar. Onlar həm də öz dillərinə görə ibranilər
kimi tanınırlar. Yəhudiliyin ehkam və prinsipləri yəhudilərin Tanah,
qeyri-yəhudilərin isə Əhdi-ətiq (yəni qədim əhd) adlandırdıqları kitabda toplanmışdır. Tanah Musanın beş kitabında – Tövratdan,
habelə münsiflərin kitablarından, Davud peyğəmbərin
Zəburundan, Süleyman peyğəmbərin Nəğmələr nəğməsindən və
ibrətamiz kəlamlarından, həmçinin digər kitablardan ibarətdir.
Ümumilikdə Tanah 39 kitabı özündə cəmləşdirir. Bu kitablarda kainatın yaradılması, insanlar arasında münasibətlər, əxlaq qaydaları və

Y
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sosial dəyərlər, yəhudi patriarxlarının həyatı, Allahla danışan və öz
qövmünü Misir əsarətindən qurtaran Musa peyğəmbərin hekayətləri
geniş işıqlandırılıb. Bu kitabların tarixi təxminən yeni eradan əvvəl
XII-II əsrlərə gedib çıxır. Bu kitablar əsasən qədim ibrani dilində
yazılmışdır.
Yəhudilər Tövratı Tanahın-Əhdi ətiqin ən müqəddəs hissəsi
hesab edirlər. Yəhudilərin Tövrat kitabı Musanın ölümünə həsr olunmuş şerlər istisna olmaqla büsbütün Allahın vəhy etdiyi və Musanın
daş lövhə üzərində yazdığı müqəddəs mətnlərdən ibarətdir.
Yəhudi dilində Tövrat həm “Rəhbərlik”, həm “Təlim” və həm
də “Beş kitab” mənasında başa düşülür. “Varlıq” adlanan birinci kitabda dünyanın xəlq edilməsindən, ilk insanların – Adəm və
Həvvanın yaradılmasından, tufandan, İsrail oğullarına göndərilmiş
ilk peyğəmbərlərdən bəhs edilir. İkinci kitab – “Çıxış” adlanır və
İsrail oğullarının Misirdən çıxmasından, Musa peyğəmbərdən, ona
nazil edilmiş On Nəsihətdən danışılır.
Üçüncü kitab “Levit” adlanır və söhbət dini ehkamlardan gedir.
Dördüncü kitab – “Saylar”, beşinci kitab – “İkinci qanun” adlanmaqla Misir əsarətindən qurtulduqdan sonra İsrail oğullarının başlarına gələn əhvalatları özündə cəmləyib.
Tövrat ehtiva etdiyi hekayətlər, rəvayətlər, məlumatlar, mahnılar,
atalar sözləri və aforizmlərə görə böyük bir kitabxanadır. Burada
həyatın bütün sahələri üçün nə isə münasib bir şey tapmaq mümkündür.
Əhdi-ətiq kitablarını izah etmək, mənalandırmaq üçün sonralar
Talmud – çoxcildli təfsir kitabı yazılmışdır. Buraya yəhudi qanunları
və yəhudi rəvayətləri toplanmışdır. Talmudun mətnləri yəhudilərin
yazdığına görə e. ə. IV – eramızın Vəsri arasındakı dövrdə yazılmışdır. Ümumiyyətlə, vaxtaşırı yəhudilər dini kitablarına və onun
təvsirlərinə
“əl
gəzdirir”,
“müasirləşdirir”,
zəmanəyə
“uyğunlaşdırır”lar. Talmud – Tövratı təfsir edir – deməkdir.
Türkün Tanrıçılığında vahid Allah ideyası olmuşdur və ayrıayrı məkanlarda yaşayan türklər Allaha müxtəlif adlar vermişlər və
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yaratdıqlarına sahib çıxmadıqlarından, onlardan sonra yaranan istər
ibtidai dinlər və istərsə də səmavi dinlər Tanrıçılıqdan istənilən qədər
bəhrələnmişlər, bəzən də bu fikirləri özününküləşdirmişlər.
Onu da qeyd etməliyik ki, yəhudiliyə qədər Tanrıçılıq istisna olmaqla heç bir dində vahid Allah ideyası bu dərəcədə qabarıq şəkildə
ifadə olunmamışdır. Yəhudilik ilk dəfə çoxallahlılıqdan qəti imtina
etmiş, Allahın bir olduğunu təkid etmişdir. Allah bütün mövcudatın
İlkin səbəbidir. O, hər yerdədir, göydə və yerdədir, qaranlıqda və
işıqdadır, hər şeyin fövqündədir. Allahın tayı və bənzəri
yoxdur.O, qüdrətlidir, məlum və naməlumdur, əzəli və əbədidir.
Allah təbiət deyildir, təbiətin yaradanıdır.
Bütün səmavi dinlərdə Allahın bir olduğu söylənilir və “Allahı
sevmək deməkdir” deyilir. Yəhudiliyin insanlara başlıca nəsihəti
Allah sevgisi ilə əlaqəlidir. Allahı sev, Rəbbini bütün varlığınla,
qəlbinlə sev, bu sevgini öz övladlarına da təlqin et.
Yəhudilikdə Əhdi-ətiq göylərin və Yerin, bütün məxluqatın altı
gün içərisində xəlq edildiyindən danışır. Maddi aləmi xəlq etdikdən
sonra Allah – Yahve insanı, əvvəlcə kişini – Adəmi, sonra qadını
– Həvvanı yaradır, onları cənnətdə yerləşdirir, onlara yalnız bir ağacın meyvəsindən yeməyi qadağan edir. Dini rəvayətə görə, bu
meyvədən yeyən insan xeyir və şərin nə olduğunu dərk edəcəkdi. İlan
cildinə girmiş şeytan Həvvanı tovlayır ki, həmin meyvədən dadsın
və Adəmi qadağanı pozmağa təhrik edir. İlk insanlar öz
məsumluqlarını itirir, cənnətdən qovularaq Yer üzünə endirilirlər ki,
burada kişi tər tökə-tökə çörək qazansın, qadın isə ağrı çəkə-çəkə
uşaq doğsun. Çox təəssüflər ki, insanlar unutqanlıq edirlər, Allahı
unudur, Ona ibadətdən uzaqlaşır, küfrə və harama qoşulurlar və
bunun sayəsində Yer üzünü zülm bürüyür. Yalnız Nuh öz salehliyi ilə
fərqlənir və insanları tövbə etməyə, Allaha dönməyə səsləyir. Lakin
onu rədd edirlər. Allah Yer üzündəki canlıları məhv etmək istəyir,
Nuha xəbər verir ki, bir gəmi düzəldib ailəsini və hər məxluqdan bir
cütünü gəmiyə götürsün, sonra tufan göndərir. Ancaq Nuhun
gəmisinə minənlər nicat tapırlar. Sonra Allah əhd edir ki, bir daha
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xəlq etdiyi aləmi məhv etməyəcəkdir.
Hazırda elmin sübut etdiyi kimi Nuhun gəmisi Müqəddəs
Azərbaycan torpaqlarından olan Naxçıvana gəlib çıxmış, Allahın
buyruğu ilə salamat qalmış, canlılar yenidən çoxalaraq Yer üzünə yayılmış və Nuh peyğəmbər də bu Müqəddəs torpağa tapşırılmışdır.
Günümüzdə onun məzarını Ziyarət etmək üçün dünyanın hər
yerindən bu torpağa gələnlərin sayı get-gedə çoxalmaqdadır.
Deyilən dövrdə insanlar yenə də zülmdən əl çəkmirlər. Allah İbrahimi peyğəmbər seçib göndərir ki, insanları doğru yola çağırsın.
Peyğəmbər İbrahimin iki oğlu olur – İsmayıl və İshaq. İshaqın anası
Sara kəniz Hacərdən doğulmuş İsmayılı anası ilə birlikdə evdən
qovur. İshaq evdə qalır. İshaqın oğlu Yəqubdur ki, İsrail adlandırılır.
Yəqub öz böyük ailəsi ilə Misirə köçür və orada onun nəsli əsarətə
düşür.
Allah Yəqubun nəslindən Musanı peyğəmbər seçir ki, yəhudiləri
Fironun əsarətindən azad edib Kənan torpağına gətirsin. Musa e. ə.
XII əsrdə yaşamışdır. Allah ona Tövrat adlanan saleh həyat
qaydaları kitabı nazil edir. Çox uzun macəralardan, müsibət və
möcüzələrdən sonra Musa yəhudiləri Misirdən çıxarıb Sinay dağının
ətəklərinə gətirir. Musa dağa qalxır və Allah onunla danışır. Allah
onlara tapşırır ki, üç gün ərzində özlərini pak etsinlər, paltarlarını yusunlar, özlərini səliqə-sahmana salsınlar. Musa yenidən Sinay dağına
qalxır. Burada Allah ona On Nəsihət vəhy edir. Həmin On Nəsihət
yaxud Əhdin On sözü yəhudi əxlaqının məhək daşıdır. Daha sonra
İsrail oğulları daha 40 il səhrada sərgərdan gəzib-dolaşır və ancaq
bundan sonra Kənan torpağına daxil olurlar.
On Nəsihətin birincisində deyilir: - “Məndən başqa sənin özgə
tanrıların olmasın: yəni insan gərək nə başqa insanı, nə mal-dövləti,
nə hakimiyyəti özünə Allah bilməsin, bütün qəlbi ilə, bütün canı ilə,
var qüvvəsi ilə Allahı sevsin.
İkinci – “Özünə büt götürmə” – yəni nə öz əlinlə düzəltdiyin
şeylərə, nə də Allahın yaratdıqlarına pərəstiş etmə. Pərəstiş ancaq hər
şeyin yaradanı Allaha olmalıdır.
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Üçüncü nəsihət – “Rəbbin Allahın adını boş yerə çəkmə, zira
Rəbb Onun adını boş yerə çəkəni cəzasız qoymaz”. Bu nəsihətin
mənası odur ki, Allaha boş yerə and içmə, yeri gəldi-gəlmədi yalanını
Allahın adı ilə doğru kimi qələmə vermə.
Dördüncü nəsihət – “Şənbə gününü yadda saxla. Altı gün işlə,
yeddinci gün isə heç bir iş görmə - şənbə günü Rəbbin Allah
üçündür”. Şənbə gününü yəhudilər Şəbat adlandırırlar. Onların
əqidəsinə görə, Allah bütün kainatı altı gün ərzində yaratdıqdan sonra
şənbə günü dincəlmişdir. Şəbat həm də yəhudilərin əsarətdən qurtardıqları gündür – o gün ailə bayramı, dua günüdür. Şəbat cümə günü,
Gün batanda başlanır. Bu vaxt ana Şənbə Şamını yandırır, ailəsinə
xeyir-dua verir, ata isə oğlanları ilə sinaqoqa-həvraya gedir.
Beşinci nəsihət – “Atanın və ananın hörmətini saxla”.
Böyüyə, valideynə hörmət əməlisalehliyin göstəricisidir, ailə
möhkəmliyinin göstəricisidir və bu həm də cəmiyyətin birliyinin
əsasıdır.
Altıncı nəsihət – “öldürmə”. Yəni həyat Allahın insana bəxş etdiyi ən gözəl nemətdir. Odur ki, bu nemətə qıymaq, insanı öldürmək
Allahla allahlıq etmək iddiasıdır, hansı ki, sənin öz canın da sənin
əlində deyil, Allahın əlindədir.
Yeddinci nəsihət – “Zinakarlıq etmə”. Zinakarlıq ailəyə
xəyanətdir, ailəni sarsıtdığı kimi cəmiyyəti də sarsıdır. Ər-arvad
münasibətləri təbii, həm də müqəddəs münasibətlərdir. Zinakarlıq Allahın müəyyən etdiyi qaydalara zidd olduğu üçün Allaha qarşı
cinayətdir.
Səkkizinci nəsihət – “Oğurluq etmə”. Onun mahiyyəti
özgəsinin malını gizlicə götürmək, qəsb etmək, aldığın borcu qaytarmamaq, fırıldaq işlətmək pis əməldir, onlardan çəkinmək lazımdır.
Əgər, cəmiyyətin üzvləri oğurluğa qarşı qanuna əməl etsələr, qapıları
bağlamağa ehtiyac qalmaz.
Doqquzuncu nəsihət – “Öz yaxın adamlarına qarşı yalan şahidlik etmə”. Yalan, böhtan, xəbərçilik ən pis qəbahətlərdir, insanlar
arasındakı münasibətləri pozur, etibarsızlıq doğurur. Yalan şahidlik
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ədalətsizliyə səbəb olduğu üçün ondan çəkinmək lazımdır.
Onuncu nəsihət – “Öz yaxın adamının evini istəmə, öz yaxın
adamının arvadını, köləsini, kənizini, qatırını, ulağını istəmə, öz
yaxın adamında olan bir şeyi istəmə”. Yəni insan öz niyyətlərini
təmiz saxlamalı, başqasına həsəd aparmamalı, başqasının malında
gözü olmamalıdır.
İsrail insanları tarix boyu müxtəlif dövlətlərin əsarətinə məruz
qalmış, farsların, romalıların, parfiyalıların, suriyalıların hakimiyyəti
altında yaşamalı olmuşlar. Mədəniyyətlər və dinlərarası təsirlər
yəhudilərin ehkamlarının izahında da özünü göstərmişdir. Nəticədə
əhali üç əsas qrupa – sədduqilər, fariseylər və esseylər qruplarına
bölünmüşdür.
Sədduqilər – dinin hökmlərini mühafizə etməyə çalışan
ruhanilər, mülkədarlar və tacirlərdən ibarət idi.
Fariseylər – nisbətən liberal meylli vətəndaşlar idilər. Onlar
Tövratın prinsiplərini ortaya çıxan bütün gündəlik məsələlərə tətbiq
etməyə üstünlük verirdilər.
Esseylər – heç bir barışığa getmək istəmir, cəmiyyəti tərk edərək
səhralara çəkilir, qardaşlıqlarda – təriqətlərdə birləşirdilər.
Yəhudi dini tarixində elə dövrlər olmuşdur ki, ardıcılları ayrıayrı ölkələrə dağıldıqları üçün din aradan qalxmaq təhlükısinə məruz
qalmışdır. O zaman fariseylərin arasından çıxan ravvinlər dini qoruyub saxlamaq üçün çox böyük işlər görmüşlər. Ravvinlər dinin
əsaslarını tədris edir, müxtəlif mübahisəli məsələlər üzrə dini hökmlər
çıxarır, ayin duaları tərtib edirdilər. İnsanlar sinaqoqlara yığışıb Tövratı oxuyur, birgə dua edirdilər. Yəhudilərin ən böyük bayramı pasxadır. “Pasxa” - qədim yəhudi dilində “yaz bayramı” mənasını
daşıyan “pesax” sözündən əmələ gəlmişdir. Pasxa bayramı
yəhudilərin Misir əsarətindən qurtarmaları münasibəti ilə hər il martaprel aylarında keçirilir. Pasxa bayramı günlərində yəhudilər matsumayasız – duzsuz kökə bişirib yeyirlər və bayramı evdə keçirirlər.
Pasxa ilə yanaşı payızda – sentyabr-oktyabr aylarında itaətkarlıq,
tövbə və günahlardan təmizlənmə günü kimi yəum-kipur deyilən
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bayram da keçirirlər. Həmin gün Allah hər bir insanın gələn ilin
həmin gününədək başına gələcək hadisələri təqdir edir.

2. İSLAMIN İLK İLLƏRİNDƏ
YƏHUDİLƏR
Hz.Peyğəmbərin (s) istər Məkkə, istərsə də Mədinə dönəmlərinin
ilk zamanlarında İslama qarşı güclü mübarizə üsulları ərəb tayfalarında olduğu kimi, yəhudi tayfalarında da mövcud idi. Hz.Peyğəmbər
(s) Mədinəyə hicrət etdiyi zaman buranın əhalisinin təxminən yarısını
yəhudilər təşkil edirdilər. Onlar ibranicə yazdıqları halda, ərəbcə danışırdılar, yaxşı xəzinəyə malik idilər, əksəriyyəti ərəb qəbilələri ilə
ittifaqda idilər. Onların Kaynuka əhalisi zərgərliklə, Nadir əhalisi bağçılıqla, Kurayza yəhudiləri isə dəriçiliklə məşğul olurdular. Ərəblərlə
müqayisədə onlar son dərəcə özündən müştəbeh və lovğa bir təbiətə
malik idilər.
Hz.Peyğəmbər (s) Mədinədə təşkilatlanmağa başlayaraq dövlət
quruluşu ilə məşğul olarkən bütün sakinlərin vəzifə və cavabdehliklərini sıralarkən ortaya qoyulan ilk Konstitusiyada yəhudilərin də
vəziyyətlərini bildirmiş, üstəlik əlavə maddələr halında onlarla
müqavilələr bağlamışdı. Bu müqavilələrə görə, onlar düşmənə qarşı
şəhəri birlikdə müdafiə edəcək, bir-birlərinə hücum etməyəcəkdilər.
Onların yaşadıqları yerlərdə inam hürriyyətləri olacaqdı və parlamentlərdə müəyyən əsaslar üzrə iştirak edəcəkdilər (Geniş bilgi üçün
bx. İbn Hişam, age, I, 147 vd., Hamidullah, age, I, 188-210; Saleh
Tuğ. İslam ölkələrində konstitusiya hərəkətləri, s.31 vd; S.Tuğ.
“Hicrətlə gələn dövlət və konstitusiya nizamı”. “Nəsil” jurnalı (oktyabr-noyabr 1979), s.35 vd.: Devalibi, age, s.48 vd., 62 vd; Abdin
Sönməz, age, s.81-99; Xeyrəddin Qəhrəman, İslam hüququ, I, 166172).
Vaxt keçdikcə yəhudilər Hz.Peyğəmbərə (s) və müsəlmanlara
rişxənd etməyə başladılar. Məsələn, onlar Hz.Peyğəmbərlə (s) qarşı82
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laşanda “Əssamü əleyküm” – deyərək, ona salam verirdilər. “Sam” –
“ölüm” deməkdir. Bunlar həm də münafiqlik edirdilər. Məsələn, səhər
müsəlman olmuş kimi görünür, axşama doğru dindən çıxırdılar.
Beləliklə, bunun ərəblər üçün də bir yol olmasına ümid edirdilər (Ali
İmran surəsi, 72). Onlar ərəblər arasında olan etibarlarını təzyiq
vasitəsi olaraq istifadə edib, müşrikliyin müsəlmanlıqdan üstün olduğunu söyləyərək, ərəblərin İslama yönəlişini qırmaq istəyirdilər (Nisa
surəsi, 51). Lakin, yəhudilərin bütün oyunları bir-bir boşa çıxırdı.
Hicrətdən sonra İslamın qazandırdığı şəxsiyyətlə, alqı-satqı mövzusundakı islami inkişaflarla ərəblərin yəhudilərdən iqtisadi asılılıqları
getdikcə azalırdı. Müsəlmanlar Bədr müharibəsini də zəfərlə başa çatdırmışdılar. Bütün bunlardan həsədlə alışıb-yanan yəhudilər
hiddətlənmişdilər.
Odur ki, Kaynukada bir müsəlman xanımına qarşı edilən nalayiq
hərəkət münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Gənc müsəlman xanımı
zərgər dükanında alış-veriş etmək istərkən yəhudilər əvvəlcə onun
pişiyinə rişxənd etmiş, sonra çadrasını açmaq istəmişlər və nəhayət
onun paltarının əynindən düşməsinə nail olmuşlar. Xanımın nalə
çəkməsinə içəri girən müsəlman kişi və bir yəhudunu – yəhudilər isə
bu kişini öldürməklə, müsəlmanlarla yəhudilər arasında ilk qan tökülmüş oldu. Əlbəttə, günah yəhudilərdə oldu.
Hz.Peyğəmbər (s) bir islam xanımının bu şəkildə həqarətə uğramasına və bir müsəlmanın haqsız yerə öldürülməsinə seyrçi kimi qalmadı. Dərhal Bəni Kaynuka məhəlləsini mühasirəyə aldı.
Kaynukalılar təslim oldular və Mədinədən getmələri üçün xahiş
etdilər. Hadisə hicrətin 2-ci ili şəvval ayında olmuşdur (H. 624, mart).
Hz.Peyğəmbər (s) Nadir yəhudilərinin yanına gedərək
məsləhətləşmələr aparmaq istərkən, yəhudlər onun başına bir
dəyirman daşı atıb öldürmək istəmiş və bu səbəblərdən böyük
mübahisə baş vermişdir. Bunun müqabilində Hz. Peyğəmbər (s)
yəhudilərdən on gün müddətinə Nadiri tərk etməyi tələb etmişlər.
Nadir yəhudiləri müxtəlif kələklərə əl atsalar da, nəticəsi olmadı. Onların bir qismi Xeybərə, bir qismi Şama və bir qismi də Fələstinə üz
tutdu. Lakin, hicrətin 4-cü ili Bəni Nadir yəhudilər Qüreyş müşrikləri
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ilə birləşərək Hz.Peyğəmbəri (s) hiylə işlətməklə öldürmək istədilər.
Onların xəbərinə görə üç yəhudi alimi Hz.Peyğəmbərlə (s) görüşüb
İslamı qəbul etmək adı altında silahlanıb onu öldürmək istəyirdilər.
Məsələnin üstü açılandan sonra Hz. Peyğəmbər onların (yəhudilərin)
məhəllələrinin mühasirəyə alınmasına göstəriş verdi və Bəni Nadir
qansız boşaldıldı.
Mədinədə Bəni Kaynuka ilə Bəni Nadir məhəllələrində yaşayan
yəhudilər müsəlmanlara qarşı pis münasibətdə olduqlarından buranı
tərk etməli olmuşlar. Odur ki, Mədinədə bir qəbilə olaraq yalnız Kurayza yəhudiləri qalmışdılar. Bunlarla yaxşı münasibətlər davam
etməkdə idi. Ancaq Xəndək müharibəsində onların müsəlmanlara
xəyanət edərək, xarici düşmənlə birləşmələri vəziyyəti dəyişdirdi.
Əgər, düşmən xəndəyi keçib şəhərə girə bilsəydi, müsəlmanlar iki
vuruş
arasında qalacaqdılar və onların hamısı qılıncdan
keçiriləcəkdilər. Xəndəyi keçə bilməyən düşmən yığışıb getdikdən
sonra Hz.Peyğəmbər (s) vaxt itirmədən öz ordusu ilə Kurayza
məhəlləsini mühasirəyə aldı. Yəhudilər İslam ordusuna qarşı bir iş
görə bilməyəcəklərini dərk etdiklərindən buranı tərk etməli oldular və
hadisə hicrətin beşinci ilinə təsadüf edirdi (İbn Hişam, age, III, 247).
Bir-birinin ardınca Mədinəni tərk edən üç yəhudi qəbiləsindən
sonra, konstitusiyada adlarına işarət edilən digər yəhudi ailələri şəhərdə
ticarətçi olaraq yaşamaqda idilər. Onlar həyat və fəaliyyətlərini qanunlara uyğun olaraq sürdükləri müddətdə rahatlıq içərisində olmuşlar.
Hz.Peyğəmbər (s) başda olmaqla, əshabələr bu cür tacirlərlə alış-veriş
işlərində də olmuşlar (Bx. Hamidullah, age, 1, 589).
Bu vaxtlarda Mədinənin 180 km şimalında olan Xeybər yaşayış
məskəni müsəlmanların əleyhinə bir fitnə-fəsad ocağı olaraq qalırdı.
Müsəlmanların rahatlığı üçün bu maneənin aradan qalxması vacib idi.
Xəndək müharibəsində müttəfiqlər ordusuna pulla əsgər təminatçıları
da xeybərlilər idilər.
Xeybər yəhudləri İslamın inkişafının qarşısını alaraq, müsəlmanların zərərinə olacaq hər bir işdə qüvvələrini səfərbər etmişdilər.
Onlar əvvəllər də müsəlmanlara qarşı olaraq Kurayza, Nadir, Kaynuka
yəhudilərinə yardımlar göstərmişdilər. Xeybər səkkiz möhkəm qala84
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dan ibarət idi. Rəhbərlərindən biri Mərhab ibn əl-Xarisin yaşadığı
Kamus qalası ən böyüklərindən biri idi. Onların sahib olduqları uzun
vadidə su əldə etmək imkanları daha yaxşı idi. Buradakı xurma bağlarında yaşayan Mərhab ibn əl-Xarisin döyüşə rəhbərlik etdiyi
günlərdə Xeybər yəhudilərinin xeyrinə çalışan Qətəfan və Fəzarəli
bədəvi bütpərəstlər Mədinə yaxınlığındakı sahələrə gözlənilməz hücumlar edir, heyvanları aparır, müsəlmanlara ziyan vururdular. Odur
ki, müsəlmanlar hansısa tədbirin görülməsinə məcbur idilər.
İslam ordusu – 200-ü atlı, 1400 nəfəri piyada olmaqla, cəmi 1600
nəfərdən ibarət idi. Hz.Peyğəmbər (s) bu səfərə çıxarkən İslam
əsgərinə müraciətini “Llayi-kelimetullah-Allahın adını ucaltmaq”
ifədəsi ilə yanaşı, “Bizimlə bərabər ancaq cihada rəğbət göstərənlər
gəlsin!” cümləsi ilə bitirmişdir.
Xeybərlilər səhər yerlərindən duranda İslam ordusunu görüb
heyrət içərisində qaldılar. İyirmi gün sürən döyüşdə bütün qalalar
asanlıqla fəth edildi. Bu döyüşdə müsəlmanlar 15 şəhid verdilər.
Hicrətin yeddinci ilinin məhərrəm ayı idi və yəhudilər 93 adam
itirmişdilər.
Bu döyüşdən sonra Zeynəb adlı bir yəhudi qadını zəhərli qoyun
əti ilə Hz. Peyğəmbəri (s) zəhərləmək istəmişdi. Hz.Peyğəmbər bunu
anlayaraq yeməkdən imtina etmişdir.
Yəhudilərin inadı ilə onları məhsullarının yarısını Mədinə İslam
dövlətinə ödəmək şərti ilə və istədiyi zaman çıxarda bilmək qeybilə
torpaqlarında buraxılmışdır (İbn Hişam, age, III, 358).
Xeybərdən dönərkən Hz.Peyğəmbər (s) Nadir yəhudilərinin
rəhbəri Huyey ibn Əxtabın qızı Səfiyyə ilə evlənərək müsəlmanyəhudi əlaqələrinin bərpasına nail ola bilmişdir.
Hz.Peyğəmbər (s) Mədinəyə dönərkən, həm də Vadilkura, Keza
və Fədəri yəhudiləri ilə xoşməramlı müqavilələr bağlamağa nail oldu.
Unutmayaq ki, bu tarixdən 1300-1400 il keçməsinə baxmayaraq,
müsəlmanlar yəhudilərlə dinc vəziyyətdə yaşamağın tərəfində olduqları halda, yəhudilər hələ də öz xislətlərindən əl çəkmək fikrində
deyillər.
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V FƏSİL
Xristianlığın yaranması
1. MƏSH EDİLMİŞ
ristianlıq dini I əsrin ikinci yarısında müxtəlif ideya və
etiqadların, mədəniyyətin, mədəniyyət kəsişdiyi bir
bölgədə – Yaxın Şərqdə özünə pərvəriş tapmışdır.
Həmin dövrlərdə bölgənin əraziləri Roma imperiyasına daxil idi.
Digər tərəfdən bölgənin insanları yəhudiliklə tanış idilər, bölgəyə bununla yanaşı həm yunan – Roma fəlsəfəsi, türkün Tanrıçılığı və həm
də qədim Şərqin qədim dinləri öz təsirini göstərmişdir.
Onu da demək vacibdir ki, bu dövrlərdə – yəni qədim eradan yeni
eraya keçid dövründə yəhudilik dərin böhran halını keçirirdi.
Müxtəlif məzhəblər yaranır, dünyanın axırı – Qiyamət günü haqqında peyğəmbərliklər əmələ gəlirdi. Hər kəs öz gəlişi ilə yəhudiləri
bu böhrandan xilas edəcək bir peyğəmbər gözləyirdi. Elə həmin
məqamlarda da yeni bir din təbliğatçısı zühur etdi. Xristianlıq öz adını
həmin təbliğatçının – yəni İsanın “Xristos-Məsih” təxəllüsündən
aldı ki, bu da “seçilmiş”, “məsh edilmiş”, “kamil”, “nurlanmış”
mənasını özündə ehtiva edir. Sözün həqiqi mənasında İsa qanını və
canını insanların nicatı naminə qurban vermiş Xilaskar
peyğəmbərdir.
Onun xilaskarlıq fəaliyyəti haqqında müxtəlif rəvayətlər İncildə
toplanmışdır. Deyilən rəvayətlərə görə, İsa təxminən 2000 il bundan
öncə Fələstində bakirə qadın Məryəmdən doğulmuşdur. Dünyaya
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göz açdıqdan dərhal sonra onun seçilmişliyinin əlamətləri ətrafdakı
insanlara əyan olur. İsa beşikdə ikən danışır, beş yaşında ikən çay
kənarındakı çamırdan 12 quş düzəldir, onlara can verərək uçurdur, xəstələrə şəfa verir, ölünü dirildir, həmzadları candan qovur,
suyu şəraba çevirir, suyun üzü ilə addımlayır, bir neçə çörəyə və
balığa elə hərəkət verir ki, beş min nəfər yeyib doyur və artıq da
qalır.
Bu rəvayətlərdə İsanın seçilmişliyi Allahın oğlu olması ilə
əlaqələndirilir. İsa bölgə-bölgə, diyar-diyar gəzib yəhudiləri günahlarından tövbə etməyə, İordan çayında xaç suyuna çəkilməyə çağırır.
İsa otuz yaşında olarkən özü də xaç suyuna çəkilir. Bununla bağlı
rəvayətdə deyilir: – “Budur, göylər açıldı və Allahın Ruhunun
göyərçin kimi enib onun üzərinə gəldiyini gördü. Budur, göylərdən
bir səs dedi: “Bu, mənim sevgili oğlumdur. Ondan çox məmnunam”
(İncil – Mattaya görə, 3:16-17). İsa səhraya yollanıb qırx gün oruc
tutdu. Şeytan onu tovlayıb yoldan çıxarmaq istədi, ancaq bacara
bilmədi.
İsa dinini üç il təbliğ edə bildi. Üç il müddətində özünə çoxlu
tərəfdar topladı. Onların arasında 12 həvarisinin – şagirdinin adları
daha çox dilə gətirilir.
Xristianlıq İsadan sonra əvvəlcə bu həvarilər, sonra isə onların
davamçıları tərəfindən yayılmışdır. Dövrünün insanları İsanı başa
düşmürlər. Onu özünü Allahın oğlu kimi təqdim etməsinə görə
kahinlərin qəzəbinə düçar olur, həvarilərindən birinin – Yəhudənin
satqınlığı nəticəsində həbs edilir, çarmıxa çəkilir və möcüzəli şəkildə
dirilərək göyə qaldırılır. Bu dövrlərdə İsa haqqında heç bir məlumat
yazıya alınmamışdır. Onun dedikləri və etdikləri ölümündən xeyli
vaxt keçdikdən sonra yazıya alınmışdır. İsadan xeyli sonralar,
təqribən IV əsrdən başlayaraq xristianlıq hər il dekabrın 25-ni onun
doğum günü kimi qeyd etməyə başlamışlar.
Daha sonra, əksər vaxtlar “bizim era” yaxud “miladi tarix” kimi
tanınan tarix İsanın doğum tarixi ilə başlayır. Yeri gəlmişkən bildirək
ki, bəzi xristian dini-mənəvi dəyərlərə xidmət edən dövlətlər kimi
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Rusiyadada Yeni ili astronomik olan mart ayında keçirərdilər. Lakin
xristianlığın təbliği təsiri altında Rus çarı I Pyotrun da yeni ili İsanın
doğum günündə keçirilməsi haqqında fərman vermiş, əsl yeni ili bayağılaşdırmışdır.
Bu gün qulluq etdiyi dini-mənəvi dəyərdən asılı olmayaraq
səmavi din olan Xristianlığın müqəddəs kitabı “Bibliyadır”. Xristianlığın müqəddəs kitabı olan Bibliya yəhudilərin Əhdi-ətiqindən
(39 kitab) və xristianlığın Əhdi-cədidindən (“Yeni əhd” – 27 kitab)
ibarətdir.
Əhdi-cədid kitabları İsanın dünya həyatı başa çatdıqdan xeyli
sonralar yazılmışdır. Hazırda insanların İsa haqqında bildikləri əsasən
Əhdi-cədidin İncilər adlanan ilk dörd kitabından olan məlumatlardır.
“İncil” qədim yunan dilində “müjdə” mənasını verən “Yevangeliye” sözünün ərəbləşdirilmiş formasıdır. İncil adı altında 60-a
yaxın kitab vardır. Kilsə bunlardan yalnız dördünü rəsmən qəbul etmişdir. Deyilən dörd İncildən ikisi İsanın on iki həvarisindən olan
Matta (Mattey) və Yəhya (İoann) tərəfindən, ikisi isə onların davamçıları – 70 həvaridən olan Mark və Luka tərəfindən yunan
dilində yazıya alınmışdır. Xristian kilsəsinin öz dövründə qəbul etdiyi
dörd İncil yazıya alınma tarixinə görə bu ardıcıllıqla sıralanır: İncil
– Marka görə; İncil – Mattaya görə; İncil – İncil Lukaya görə və İncil
– Yəhyaya görə. Adları çəkilən İncillərdən üçü – Marka, Mattaya və
Lukaya görə İncillər oxşar olduqları üçün sinoptik İncillər sayılır və
üçü də təsvir etdikləri hadisələrə “eyni nəzərlə baxır”. Yəhyaya görə
İncil isə əvvəlkilərdən tamamilə fərqlənir.
Qeyd edək ki, İsa yəhudilər arasından çıxdığı üçün onun təlimi
bir çox cəhətinə görə yəhudiliyin ehkamları ilə eyniyyət təşkil edir.
Təbii ki, fərqli cəhətlər də az deyildir.
Xristianlığa görə Allah birdir. Allah hər şeyin fövqündədir,
gözəgörünməzdir. Tək olan Allah üç üqnumda (formada) təcəlli
edir. Allah-Ata, Allah-Oğul və Müqəddəs Ruh və Allah-Ata, AllahOğulun – İsanın simasında təcəlli edir. İsanın sonrakı təlimi özünün
fiziki ölümündən sonra davamçılarına Müqəddəs Ruha göndərəcəyini
vəd etmişdir.
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Qeyd edildiyi kimi, İsanın yaşadığı dövrdə din böhran keçirirdi.
İsrail insanlarının durumu, ənənəvi dindarlığın donuqluğu, sözlə iş
arasındakı uyğunsuzluq İsanı narahat edir. Fariseylə və Qanunşünaslar insanlara necə hərəkət etməyin lazım olduğunu deyir, amma özləri
öz dediklərinə əməl etmirlər (bəzi dövlətlərdə olduğu kimi), riyakarlıq baş alıb gedir. Bu barədə İncildə deyilir (İncil – Mattaya görə,
23:27-28): “Vay olsun (Ar olsun) sizə, qanunşünaslar və fariseylər,
ikiüzlülər! Çünki siz ağardılmış məqbərələrə bənzəyirsiniz – çöldən
gözəl görünür, fəqət daxildə ölü sümükləri və hər cür murdarlıqla doludur. Siz də beləcə – insanlara çöldən saleh görünürsünüz, fəqət
daxildə ikiüzlülük və fəsadla dolusunuz”.
Dövründə İsa bildirirdi ki, özü və ətrafındakı insanlar agah olsunlar: “Vaxt tamam oldu, Tövbə edin və İncilə iman gətirin (İncil
Marka görə, 1:15). İsa Allahın Səltənətinin yaxınlaşdığını
müjdələmək üçün göndərilmişdir.
“Allahın Səltənətinin müjdəsini digər şəhərlərə də təbliğ
etməliyəm, çünki mən bunun üçün göndərilmişəm” (İncil – Lukaya
görə, 4:43). İsa özü Allahın oğludur, Məsihdir, Xilaskardır, qurtuluş
üçün onun dediklərinə əməl edilməlidir, əslində O heç nə etmir, Atası
Allahın dediklərini insanlara çatdırır. Qanunşünasların Məsihdən
qabaq İlyasın gələcəyi barədə dedikləri doğrudur. İlyas gəlmişdi,
lakin yəhudilər onu tanımamışlar. İsa da onların əlindən əzab
çəkəcək, həyatını onların günahlarının bağışlanması üçün fəda
edəcək: “İsa çörək götürdü, şükran duası edib onu parçaladı,
şagirdlərinə verdi və dedi: “Alın, yeyin. Bu mənim bədənimdir. Bir
fincan götürüb şükr etdi və onlara verərək əlavə etdi: “Bundan hamınız için, çünki bu mənim qanım, günahların bağışlanması üçün bir
çoxları uğrunda tökülən Əhdi-cədidin qanıdır (İncil-Mattaya görə,
26:26-28).
Əlbəttə, yəhudilər İsanı eşitmək istəmirdilər və xristianlığın
qəbul edilməsinə maneçiliklər törədirdilər, qan tökülməsinə səbəb
olurdular, günah işlər görür, həqiqəti sadəcə dərk etmək istəmirdilər.
Bunun da əzabını sadə İsrail insanları çəkirdilər. Əgər, İudaizm öz
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dövrü üçün insanlara Allah tərəfindən göndərilən bir mənəvi dəyər,
yol, Alah yolu idisə, Xristianlığn da öz dövrünün belə bir yolu daha
mükəmməl idi. Bu yolu qəbul etməyən yəhudilər günümüzdə də nə
Xristianlığı və nə də ki, İslamı qəbul etmək fikrində deyillər, Allah
yoluna gəlmək istəmirlər və bundan da həm xristianlar, həm islamçılar və həm də İsrail insanları əziyyət çəkməkdə davam edirlər. Allahın yolu birdir, onun göndərdiyi din də birdir. Sadəcə Allah öz
peyğəmbərləri, özü seçdikləri vasitəsilə Allahın yolunu, onun diniməəvi dəyərlərini mərhələ-mərhələ insanlara çatdırmışdır.

2. XRİSTİANLIĞIN ƏSAS İDEYASI
Xristianlığın əsas ideyası – günaha batmış insanın nicat tapması,
qurtulması, günahdan azad olma ideyasıdır. Xristianlıq ideyasına görə
bütün insanlar Allah qarşısında günaha batmışlar. Yunan, yəhudi və
ya romalı, kölə və ya azad, varlı və ya yoxsul olmasından asılı olmayaraq insanlar Allah qarşısında günahkardırlar. Adəmlə Həvvanın
ilkin günahları ağır daş kimi insanların başları üzərindən asılmışdır,
hamı bu günah yükünü bu və ya digər tərzdə çəkirlər. Amma, insanların nicatı vardır. Bunun üçün onlar günahkar olduqlarını dərk
etməli, bütün niyyətlərini günahlardan təmizləməyə yönəltməli, Allahın göndərdiyi Xilaskara – yəni Məsihə iman gətirməli, onun
dediklərinə əməl etməli, əməlisaleh olmalıdırlar. İsa insanların bütün
günahlarını öz üzərinə götürür, çarmıxa çəkilməklə bu günahların bağışlanmasına nail olur və insanlara nicat yolunu göstərir. Bu yol üç
üqnumda bir olan Allaha iman, saleh həyat, təvazökarlıq və
öləndən sonra cənnətə ümid bəsləmək yoludur. Saleh əməl
sahibləri cənnətlə mükafatlanacaq, hər bir yoxsul və kölə cənnətə
düşə biləcək. Lakin, kafirlər və var-dövlət hərisləri cəhənnəm odunda
yanacaqlar.
Digər tərəfdən günahkarları həm də Məsihin ikinci zühurundan
sonra Yer üzündə qurulacaq sorğu-sual gözləyir.
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İsa göydəki Ata Allahın adından danışaraq, qeyd edir ki, bütün
insanlar Allahın övladlarıdır, odur ki, insanlar Allaha oxşamalıdırlar.
İnsanlar Allahın sevdiyi kimi sevməli, danışdığı kimi danışmalı, davrandığı kimi davranmalı, kamil olduğu kimi kamil olmağa bütün varlıqları ilə çalışmalıdırlar.
Əgər, yəhudilik nicat tapmaq üçün “Öldürmə” deyirdisə, İsa
“Qəzəblənmə” deyirdi. Yəhudilik “Öz qonşunu sev və öz düşməninə
nifrət et” deyirdisə, İsa öyrədirdi ki, “Bir-birinizi sevin” (İncil –
Yəhyaya görə, 13:34). “Düşmənlərinizi sevin, sizə lənət oxuyanlara
xeyir-dua verin, sizə nifrət edənlərə yaxşılıq edin, sizə əziyyət verib
təqib edənlər üçün dua edin”. (İncil – Mattaya görə, 5:44). Yəhudilik
– Gözə-göz – dişə diş” tövsiyyəsini rəhbər tutaraq intiqamın
zəruriliyini əsaslandırırdısa, İsa “Kim sənin sağ yanağına vurarsa,
ona o birisini də çevir” (İncil – Mattaya görə, 5:39) tövsiyyə edirdi.
Əlbəttə, İsanın dedikləri təslimçiliyə çağırış deyildi, mənəvi kamilliyə
dəvət əlaməti idi. Pisliyə pisliklə cavab verilməməlidir, pisliyə yaxşılıqla cavab vermək insanı alçaltmır, əksinə, daha da şərəfləndirir,
daha da yüksəldir. Təbii ki, bunu ancaq kamil insanlar bacarırlar.
İsanın insanlara dediyi ən böyük fikir – “Rəbbin Allahı bütün
ürəyinlə, bütün canınla və bütün düşüncənlə sev”. Yaxud – “Qonşunu
özün kimi sev” (İncil – Mattaya görə, 22:37-39). Əslində, dinin bütün
hökmləri və bütün peyğəmbərlər bu söylənilən iki əmrə, iki fikrə bağlıdırlar.
İsa və onun ardıcılları təxminən 300 il təqib olunmuşlar. Lakin,
I əsrin 2-ci yarısında İsanın şagirdi həvari Pavelin fəaliyyəti
nəticəsində xristianlığın təlimi formalaşır və yəhudiliyin milli
məhdudluğundan canlarını qurtara bilirlər. Xristianlığa görə, nə
yəhudi var, nə ellin, bütün insanlar Allaha xoşdur. Amma, Məsihə
iman gətirmək, salehlik yolunu tutmaq, tövbə edib Allaha sitayiş
etmək yetərlidir. Deməli, xristianlıq fövqəlmilli, bəşəri din kimi
təşəkkül tapdı, təlimini işləyib tamamladı, müqəddəs kitablarını yazıya aldı. Bundan sonra xristianlıq sürətlə yayıldı və beləliklə xristian
icması yəhudilər arasında kiçik bir icma olmaqdan çıxdı, ardıcılları91

Əxlaqa aparan yol

nın sayı artdı, çox yəhudi xristianlığı qəbul etdi və beləliklə, iki əsr
müddətində xristianlıq bütün Roma imperiyasının ərazisində və Mesopotomiyada yayıldı. Onun ardınca tədricən kilsə iyerarxiyası
təşəkkül tapdı, kilsə Allahla insan arasında vasitəçiliyə çevrildi. İkinci
əsrdən etibarən yepiskoplar mürəkkəb əqidə və ayinçilik məsələlərini
şərh edir – bidətçi sektalara qarşı mübarizə ilə məşğul olurlar.
IV əsrin əvvəllərində Konstantin imperiyanın taxt-tacına sahib
olanda xristianlıq rəsmi din olaraq elan edildi. Kilsə insanları öz
bildiklərini Böyük Kilsə toplantılarında tədricən möhkəmləndirdilər.
325-ci ildə Nikeydə, 381-ci ildə isə Konstantinopolda çağırılmış
Böyük Kilsə toplantılarında xristianlığın İman Rəmzinin – şəhadət
kəlməsinin tərtibi sona çatdırıldı və Konstontinopol xristianlığın
mərkəzi oldu. Onun ardınca Antioxiya, İsgəndəriyyə və Yerusəlim
patriarxlıqları ona tabe oldular. V əsrin sonlarında Roma imperiyasının bütün ərazilərində əhalinin əksəriyyəti xristianlığı qəbul etmişdi.
Bunun ardınca tədricən İsanın təbiəti məsələsi ilə bağlı əqidə ixtilafları ortaya çıxdı. Monofizitlər İsanın yalnız ilahi təbiətini qəbul
etməyə istiqamət götürdülər. Diofizitlər isə İsanın həm ilahi və həm
də insan kimi iki təbiətə malik olduğuna inanır, etiqad edirdilər.
İkili inanca bölünən xristianlıq IV əsrin sonu, V əsrin
əvvəllərində Roma imperiyasının Qərbi və Şərqi imperiyalara parçalanması səbəbindən kilsənin də parçalanmasına səbəb oldu. Qərbi imperiyada imperatorun hakimiyyəti zəiflədikcə kilsənin mövqeləri
möhkəmlənirdi və VI əsrdə güclü Roma yepiskopu papa elan olundu
və Roma – katolik sərhədləri üzərində hakimiyyət onun əlində
cəmləşdi. Qeyd edilməlidir ki, Papa hər cür günahdan məsum sayılmağa başlandı. Dinlə dövlət birləşdi və əlbəttə Papanın məsum sayılmağı doğru deyildi. Sadəcə Papa günah işlədən şəxs olmamışdır.
O, Allah qarşısında bütün insanlara nümunə olmalıdır. İstənilən
dövlət başçısı isə belə bir nümunə ola bilməz.
Şərqi imperiyada isə pravoslavlıq intişar tapdı və pravoslavlıq
üç üqnum məsələsini katolizmdən fərqli şərh edir. Hesab edilirdi ki,
Müqəddəs Ruh yalnız Allah – Atadan doğur, cənnətlə cəhənnəm ara92
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sında günahlardan təmizlənmə yeri yoxdur, kilsənin pulla günahları
bağışlamaq fikri düzgün sayıla bilməz.
1054-cü ildə Xristian kilsəsi Qərb katolik və Şərq – pravoslavlıq
kilsələrinə parçalandı, katolik kilsəsinin mərkəzi Roma, pravoslav
kilsəsinin mərkəzi isə Konstantinopol elan edildi.
Xeyli keçdikdən sonra – yəni XVI əsrdə Avropada Reformasiya
hərəkatı geniş vüsət aldı. Kilsə strukturu və ayinçilik sadələşdirildi.
Lüter, Kalvin və Müntser papanın məsumluğu əqidəsinə, günahların
bağışlanması haqqında pulla papa adından fərman verilməsi
təcrübəsinə, kilsənin insanla Allah arasında vasitəçilik rolunun
şişirdilməsinə qarşı çıxdılar. Bunun nəticəsi olaraq protestantlıq
cərəyanı yarandı.
Protestantlıq da vahid məzhəb olaraq indiyə kimi qalmışdır. Onun
içində bartistlər – XVII əsrdə, metodistlər – 1739-cu ildə, Yeddinci
gün adventistləri – 1780-ci ildə, mormonlar – 1830-cu ildə, Yehova şahidləri – 1880-c ildə, mennonitlər – 1895-ci ildə, İncil xristian batistləri – 1944-cü ildə adlı dini qardaşlıqlar və digər
sektalar yarandı.

3. AZƏRBAYCAN XRİSTİAN
ALBANİYASI
Azərbaycanda xristianlıq Qafqaz Albaniyası dövləti vasitəsi ilə
yayılmışdır. Azərbaycan dövləti olan Albaniyada xristianlıq qonşuluqda olan xristian dövlətlərinin təsiri, yaxud ölkəyə birbaşa həmlə
edilərək məcburi qəbul etdirilmişdir. Bir çox dinlərin daşıyıcıları olan
Azərbaycan türklərində ən çox qədim türkün Tanrıçılığı, Atəşpərəstlik
özünə möhkəm kök salmışdı. Xristianlıq dini-mənəvi dəyəri
Azərbaycanda qəbul etdirilərkən atəşpərəstlər çox böyük məhrumiyyətlərə məruz qalmışlar, məhv olmuşlar, ölkə hüdudlarından
kənarlara getməyə məhkum olunmuşlar, atəşpərəstliyin məbədləri və
mədəni, dini, tarixi abidələri məhv edilmişdir. Xristianlığın
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Azərbaycana gəlməsi ilə ölkə bir neçə dəfə ayrı-ayrı bölgələrə ayrılmış, qardaşlar arasında qanlı döyüşlər getmiş və ruslar tərəfindən
ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi sayəsində
Azərbaycan türkləri günümüzdə də öz doğma ata-baba torpaqlarında
dinc-firavan ömür sürə bilmirlər, əsrlər boyudur ki, tez-tez
müharibələrlə üzləşirlər.
Qeyd edək ki, xristian tarixi ilə 313-cü ildə başda Azərbaycan
Alban hökmdarı Urnayr olmaqla insanlar tədricən xristianlığı qəbul
etmişlər. Akademik Z. Bünyadova görə Urnayr, II Vaçe və III Vaçaqan ölkədə xristianlığı yaymaq üçün mübarizə aparmışlar və onların
səylərinin, xarici səylərin təsiri nəticəsində xristianlıq Albaniyanın
hakim ideologiyasına çevrilmişdir. Suriya və Yunan dillərindən Bibliya və digər dini ədəbiyyat Albaniyanın dövlət dili olan türk dilinə
tərcümə edilmişdir. Bibliyanın belə tərcümələrindən birinin V əsrdə
mövcud olması məlum olsa da, o, bizə gəlib çatmamışdır.
1836-cı ildə ermənilərin müraciəti əsasında Rus imperatorunun
göstərişi ilə Peterburq Sinodi tərəfindən Alban katalikosluğu
ermənilərə verilməklə ləğv edilmişdir. Azərbaycan Alban dini-mənəvi
dəyərləri, onun insanları və dövləti böyük itkilərə məruz qalmışdır.
Günümüzdə də ermənilər Rusiyanın bu siyasətindən bəhrələnərək
Azərbaycan torpaqlarında özlərinə dövlət qurmuş və torpaqlarımızı
işğal etməkdə davam edirlər.
Bütün bunlara baxmayaraq Alban-Udi Xristian kilsəsi indiyədək öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Şəkidəki Kiş
kilsəsi isə hazırda “Alban Xristian Kilsəsinin anası” sayıla bilər.
Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Alban dövlətində 26 tayfanın yaşadığı və onlardan 24-nün türk tayfaları olması elmi surətdə öz
təsdiqini tapmışdır.
Hazırda Azərbaycanda xristianlıq Alban-Udi Xristian Kilsəsi ilə
yanaşı, rus və gürcü pravoslav kilsələri də vardır. Azərbaycandakı rus
pravoslav kilsələri 2000-ci ildə bizim zəifliyimiz ucbatından təsis
edilmiş Bakı və Xəzəryanı ərazilər yeparxiyasında birləşir. Qeydiyyatda beş erməni-qriqorian icması və 14 molokan icması vardır. Axır
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vaxtlar Azərbaycanda batist, adventist, protestant, Alman-lüteran,
Roma-katolik, Yeni həvari, Nehemiya missiyası, Məhəbbət kilsəsi icmaları da fəaliyyətə başlamışlar. XXI əsrdə belə bir dövlət tapmaq,
həqiqətən, çətindir. Amma, yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, inkişaf
arxaya yox, gələcəyə doğru istiqamətləndirilməlidir.
Bizə xristianlığın baş ayini kilsə ibadəti sayıqlığı məlumdur.
Xristian olan insan dua etməyi bacarmalıdır. Lakin reallıq, əlbəttə
bunu təsdiq etmir.
Xristianlığın pravoslavlıq qolunda ikonalara pərəstiş çox mühüm
yer tutur. Digər tərəfdən ümumilikdə xaç bu dinin simvolu hesab edilir. Xaçsız heç bir ibadət icra edilmir. Xaç xristiana İsa Məsihin onun
yolunda xaçda çarmıxa çəkilərək əzabkeşliklə ölməsini xatırladır.
Xaça pərəstiş etdiklərinə görə xristianlıq həm də xaçpərəstlik adlandırılır. Katoliklər dörduclu, pravoslavlar altı və səkkizuclu xaçlara
pərəstiş edirlər.
Xristianlıqda İsa Məsihə, Müqəddəs Məryəmə, həvarilərə və
müqəddəslərə xaç əşyalara, ölmüş müqəddəslərin sümüklərinə
pərəstiş hələ də mövcuddur.
Kilsə və xalq qarşısında müəyyən xidmətləri olmuş münəvvər
şəxslər kilsə tərəfindən müqəddəslər sırasına daxil edilir, onlara
pərəstiş edilir ki, bunun da nə dini və nə də ki, elmi əsası yoxdur.

4. XRİSTİAN BAYRAMLARI
Xristian bayramları – Pasxa, Allahdoğanın (Müqəddəs
Məryəmin) doğumu, Allahdoğana müjdə verilməsi, Məsihin doğumu,
Rəbbin (Məsihin) xaç suyuna çəkilməsi, Rəbbin göyə çəkilməsi,
Müqəddəs Ruhun həvarilərə nazil olması bayramları və digər bayramlar təntənəli şəkildə icra edilir. Burada Pasxa “bayramlar bayramı” kimi qeyd edilir. Bu bayram xaçda çarmıxa çəkilmiş Allah oğlu
İsa Məsihin dirilməsi münasibəti ilə keçirilir. Kilsənin göstərişi ilə
pasxa yazda gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündən sonra birinci
bazar günü qeyd edilir.
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VI FƏSİL
Bu tarixi hamılıqla
bilməliyik
1. İSLAMIN MÜQƏDDƏS KİTABI
QURANİ-KƏRİM

M

üasir insana məlumdur ki, hər hansı yazını yazarkən
və müəyyən müddət keçdikdən sonra yaddaşlarda
dəyişikliklər olur, fikir yaddan çıxır və ya yeni-yeni
fikirlər bu və ya digər səbəblərdən əmələ gəlir. O da məlumdur ki,
dünyadakı bəlli dinlər ilahi vəhylərlə istiqamətləndirilən bəzi
müqəddəs kitablara söykənir. Hər hansı bir fəlakət nəticəsində əldəki
əsl vəhy edilmiş mətn itmiş olsa, bu, sözün həqiqi mənasında faciədir.
Səbəbi isə, sonradan ağıllarda qaldığı şəkli ilə bərpa edilən mətn itirilmiş mətnlə tamamilə eyni olması mümkün deyildir. Bu səbəbdən
ilahi vəhyləri qorumaq İslam insanının borcudur.
Böyük dinlərin ortaya çıxdığı dövrlərdə insan yalnız hafizəsinə
sahib deyildi, düşüncələri mühafizə etmək üçün yazını çoxdan icad
etmişdi. Yazı şəxsi hafizədən daha davamlı və qalıcıdır. Təcrübə
göstərir ki, bir şeyi yazıb, sonra onu gözdən keçirərkən, nəyinsə
yerində olmadığını görürük. Bu və digər səbəblərdən mövcud mətni
zamanında dəqiq yazmaq və ona heç bir dəyişiklik etmədən
əzbərləmək daha yaxşı nəticə verir. Deyilən qayda, bütünlüyü
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gücləndirmə və səhv etmə ehtimalını ən aza endirmiş olur.
Müsəlmanların qulluq etdikləri İslamın təlimi əsasən Hz.Məhəmmədin (s) sözlərinə və eyni zamanda davranışlarına əsaslanır.
“Quran” sözünün ərəbcədən lüğəti mənası – “oxuma” və ya “əzbərdən oxuma” mənasına gəlir. On üç il Məkkədə, on il də Mədinədə
Hz.Məhəmmədin (s) bütün peyğəmbərlik həyatı boyunca vəhylər
davam etmişdir.
Hz.Peyğəmbər (s) hər il Orucluq ayında Quranın ayə surələrini
qaydaya salmaq və yerlərini təyin etmək üçün gözdən keçirməyi adət
halına gətirmişdi.
Hz. Peyğəmbər (s) həyatının son illərində Quran vəhyini yazdırmaq üçün Hz. Zeyd ibn Sabiti katib olaraq istifadə etmişdir. Hz.Zeyd
ibn Sabitin katibliyi ilə bir araya gətirilmiş surələr mushaf adlandırılmışdı. Tam şəklində formalaşmış bu nüsxə xəlifə Hz.Əbu Bəkr
tərəfindən himayə altına alınmışdı. Ondan sonra xəlifə olan Hz.Ömər
zamanında Quran təlimi İslam dövlətinin hər bir yerində təşviq edildi.
Xəlifə Hz.Ömər hər cür yanlışın qarşısını almaq üçün Quranın əsl
nüsxələrini seçilmiş mərkəzlərə göndərmək ehtiyacını hiss etdi.
Amma bu iş onun yerinə keçən Hz.Osmana nəsib oldu. Hz.Osman
Hz.Zeyd ibn Sabitin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən insanlardan yaradılmış əsl nüsxədən yeddi nüsxə yazılmasını və yazılanların bir
daha gözdən keçirilməsini əmr etdi. Daha sonra xəlifə Hz.Osman bu
yeni nüsxələri baş şəhər Mədinədə, Hz. Peyğəmbərin əshabələrindən
olan Quran alimlərinin hüzurunda oxutdu, ardınca da bu nüsxələri
böyük imperatorluğun müxtəlif mərkəzlərinə göndərdi və hər zaman
bu əsl mətnin ələ alınmasını əmr etdi. Digər tərəfdən rəsmən tərtib
olunmuş bu mətnə zidd olan nüsxələr varsa, onların hamısının ləğv
edilməsini tələb etdi.
Hz.Osman tərəfindən digər şəhər mərkəzlərinə göndərilmiş olan
Quran nüsxələri sonrakı yüzillərdə yox edilməyə çalışmışdır. Hazırda
bunlardan biri İstanbuldakı Topqapı Sarayında, biri də bir neçə səhifə
əksikliyi ilə Daşkənddə mühafizə olunur. Çar dövründə rus hökuməti
bu nüsxənin eynisini nəşr etdirmişdir. Müqəddəs Kitabımızın bu
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mətni ilə digər yerlərdə hələ də istifadə olunan Quranın mətni arasında heç bir fərqin olmadığını görürük. Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin əzbərlənməsi hələ Hz. Peyğəmbərimizin (s) dövründən
başlayır. Xəlifələr və İslam dininə məxsus dövlət rəhbərləri bunu hər
zaman diqqətdə saxlamışlar. Bu hal Quranın mətninin olduğu kimi
qalmasını bir daha təmin etmişdir.
Günümüzdə yer üzündə minlərlə hafiz (Qurani-Kərimi əzbərdən
oxuyan) vardır. Hafizlərin hafizəsindəki Quran mətni ilə Yer kürəsinin
dörd bir bucağındakı insanların əllərində olan yazılı mətnlərlə heç bir
fərqin olmadığını müşahidə etmək əlbəttə heyranedicidir.
Quranın əslinin ərəb dilində olduğu məlumdur. Hər zaman hər
yerdə istifadə olunan mətn də bu mətn olmaqla ərəb dilindədir.
Ərəb dilini bilməyənlərin faydalanmaları üçün dünyanın bir çox
dillərində yaxşı tərcümələr vardır. Türk ellərinin hamısında və o
cümlədən Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan Cümhuriyyətində də
öz şivələrinə uyğun yaxşı tərcümələri vardır.
Bütün dünya dilləri inkişaf edir, yeni-yeni sözlər dillərin
lüğətlərinə gəlir, bir müddətdən sonra yeni nəsl köhnə – öz dilinə
mənsub yazını başa düşmür. Bu ümumi qaydaların xaricində qalan
ancaq bir dil var, o da ərəb dilidir. Bu dil ən azından 1500 ildən bəri
lüğət, qrammatika, yazılış və hətta tələffüz baxımından heç bir
dəyişikliyə uğramamaşdır. Bu dildə tək bir dəyişiklik varsa, o da bəzi
kəlmələrin keçmişdə iki cür istifadəsi varkən, bu gün bunlardan birinin – artıq istifadə olunmamasıdır.

2. İSLAMDA ALLAHIN
YEGANƏLİYİ MƏSƏLƏSİ
Tədqiqatlar və təcrübə göstərir ki, İslamda Allahın birliyi
məsələsi digər dinlərlə müqayisədə daha ciddi qoyulmuşdur. Allah
birdir, tayı-bərabəri yoxdur! Yəni Uca Allahın zatı kimi bir varlıq
mövcud deyildir. Onun sifətləri kimi keyfiyyətlər, işləri kimi işlər heç
bir varlıqda yoxdur. Allahın övladı ola bilməz (amma xristianlıqda:
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“Allahın oğlu var” – deyilir), Allah nə doğmuş, nə də doğulmuşdur.
Allahın birliyini Ona itaət və ibadət edənlərin də birliyini şərtləndirir.
İslam idealda müsəlmanlar arasında parçalanmanı qətiyyətlə pisləyir
və rədd edir. Orada deyilir: “Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə
qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün! Hamınız bir yerdə
Allahın ipindən yapışın, bir-birinizdən ayrılmayın!” (Ali-İmran 102,
103). İslam buyurur: heç bir insan başqasından, heç bir xalq
digərindən fərqlənmir, bütün insanlar – ərəb də, əcəm də ağdərili
də, qaradərili də, sarıdərili də bir ailədir. İnsanlar arasında əsas fərq
təqvadadır, ürəklərdəki Allah qorxusundadır. Allah qorxusu Allaha
olan sevgidən doğur: “Möminlər Allahı ən çox sevənlərdir” (əlBəqərə, 165). Allahı layiqincə sevməyəndə dinin tələbləri dözülməz
bir yük olur. Allahı sevərək, Onun bu sevgiyə layiq olduğunu
düşünərək ibadət etmək insan ruhunu ucaldır. Hər bir insan çalışmalıdır ki, bir anlığa belə Allahı unutmasın. Dünyada yalnız bir itki var,
o da Allahı zikr etmədən alınan nəfəsdir. Ən böyük günah Allahı
danmaq və Allaha şərik qoşmaqdır (şirk). Hər bir insan
bilməlidir ki, Allahın birliyi ideyasının təsiri altında islamda
dünya həyatı ilə dini həyat arasında vasitəçilik rədd edilir. İnsanla Allah arasına heç kim girə bilməz. Digər dinlərdə
vasitəçiliyi rahiblər, kahinlər edirlər. Bunun əksinə – İslamda nə
rahiblik var, nə də kahinlik. İslamda din adamı dini yaxşı bilən
və insanlara öyrədən şəxsdir. Digər tərəfdən, onun insanla Allah
arasına girmək, tövbələri qəbul etmək, günahları bağışlamaq və
cənnətdə yer ayırmaq kimi heç bir səlahiyyəti yoxdur.

3. PEYĞƏMBƏRİ ALLAH SEÇİR
Islam peyğəmbərlərin adi adamlar olduğunu söyləyir. Burada
vacib məqam Allahın peyğəmbərləri insanlar arasından seçməsidir.
Allah onları seçir və insanlara rəhbər, yol göstərən imkanı yaradır,
təyin edir. Məlumdur ki, peyğəmbərlərə fərq qoymaq olmaz. Onların
hamısına iman bəslənilməlidir, aralarında fərq qoyulmamalıdır.
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Peyğəmbərlərdən yalnız 25-nin adı Quranda çəkilir. Məhəmməd
Xatəmül-ənbiyədir, peyğəmbərlərin möhürüdür və ondan sonra
peyğəmbər olmayacaqdır.

4. İSLAMDA ALLAHIN MƏLƏKLƏRİ
Bəzi insanlarımız elə hesab edirlər ki, onlar hər şeyi bilirlər.
Ancaq əslində belə deyildir. İnsan nə qədər çox yaşamış olsa da, nə
qədər öyrənməyə çox vaxt sərf etsə də, dünyanın mində, milyonda
birini belə öyrənib başa vura bilməz. Bu mənada insanın hissləri, duyğuları bütün gerçəkliyi əks etdirə bilməz. Mələklər gözlə
görünməsələr də (insan gözü hər şeyi görmək iqtidarında deyildir),
onların varlığı reallıqdır. Allah Qurani-Kərimdə, Peyğəmbər isə
hədislərdə mələklərin varlığını bildirmiş və onları imana çağırmışlar.
Nurdan (işıqdan, şüadan) yaradılmış mələklər Allahın əmrindən çıxmır, gecədə-gündüzdə Ona həmd-səna edir, Onu uca tuturlar.
Mələklər yeyib-içmir, evlənmir, çoxalmır, ölmürlər. Quranda və
hədislərdə Vəhy mələyi Cəbrayıl, təbiət hadisələrini idarə edən Mikayıl, şeypurunu çalmaqla qiyamətin qopduğunu xəbər verəcək İsrafil, ölüm mələyi Əzrayıl, cənnət mələklərinin başçısı Rizvan,
cəhənnəm mələklərinin başçısı Malik, insanın yaxşı əməllərini yazmaq üçün sağ çiynində, pis əməllərini yazmaq üçün sol çiynində oturmuş iki həfəzə mələk, öldükdən sonra insanı bu dünyada gördüyü
işlər barədə sorğu-sual edəcək Nəkir və Münkər haqqında və s.
müəyyən biliklər verilir.
Onu da deməliyik ki, cinlər oddan yaradılmışlar, yeyib-içir,
evlənir, doğub-törəyir, ölürlər. Deməli, cinlər bizlərin arasındadır.
Şeytan da mələkdir və o da oddan yaradılmışdır. Uzun müddət
Allaha ixlaskar ibadət və itaət etmiş, amma, Allahın Adəmə səcdə
etmək barədə mələklərə verdiyi göstərişə, əmrə tabe olmamış və asilik etmişdir. Odur ki, asiliyi ucbatından Allahın mərhəmətindən uzaqlaşdırılmış şeytan Adəm və Həvvanı qadağan oıunmuş əbədilik
ağacının (şərti ifadədir) meyvəsindən yeməyə tovlamış, lənətlənərək
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onlarla birlikdə cənnətdən qovulmuşdur. O, and içmişdir ki, insanları
hər vasitə ilə yoldan çıxarmağa çalışacaqdır. Allah buna izn vermiş,
ancaq bildirmişdir ki, Allahın yolu ilə gedənlərə şeytanın gücü çatmaz.
Əslində insan şeytanı olduğu kimi görmür. Görə bilmədiyi üçün
də ona qarşı yalnız onu yaxşı tanıyan Allahın əmr və qadağanlarına
əməl etməklə mübarizə apara bilər.

5. HZ.ADƏM ƏLEYHİSSALAM
HAQQINDA
Din tarixinə aid yazılı və şifahi məlumatlara görə, Allah Təalanın
istəyi ilə birinci insan – Adəm cümə günü, yəni yerlər və göylər xəlq
olunandan sonra, mələklərin iştirakı ilə yaradılmışdır.
Adəmə mövcud olan hər şeyin adı öyrədilmişdi. Həzrəti Adəmin
kamala yetərək ilk dəfə vəz etməsi, Həvva ilə evlənməsi də cümə
gününə təsadüf etmişdir.
Dini-tarixi mənbələrdə bildirilir ki, Allah Təala bu xilqət üçün
düz qırx gün Yer üzünə yağış ələdi. Bu məxəzlərdə göstərilir ki,
bunun otuz doqquz günü qəm yağışı idi. Mənası, bəşər xilqətinin palçığında qəm yaşı (nəmi) daha çox olmuşdur – deməkdir. İnsanlığın
əqidəsinə görə, Həvva Adəmin qabırğasından xəlq olunub. Amma,
bəzi mənbələr Qurani-Kərimdə zikr olunan “Arvadı da o şeydən (yəni
– palçıqdan) yaradıldı” – ifadəsinə də istinad edirlər.
Birinci peyğəmbərimiz olan Adəm peyğəmbər haqqında QuraniKərimin “Bəqərə”, “Əraf”, “İsra”, “Kəhf” və s. ümumən 9 surəsində,
25 ayədə 25 dəfə xəbər verilir.
Təkcə müsəlmanların deyil, bütün dünya insanlarının
peyğəmbəri olan Hz. Məhəmməd (ə) hədislərinin birində belə deyir:
“Günlərin ağası (əzizi) cümə günüdür. Cümə günü Adəm xəlq olunub, cümə günü cənnətə daxil edilib və cümə günü də oradan çıxarılıb. Qiyamət günü də cümə gününə düşəcək”.
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Onun cənnətə daxil edildikdən sonra Allah Təala Adəm (ə) və
Həvva qarşısında ilk imtahan şərti qoydu. Onlar buradakı gözəl
rayihəli ağaca toxunmamalı və onun meyvəsindən yeməməli idilər.
Fəqət, İblis intiqam üçün məqam tapmışdı və onların nəfsi ilə oynayırdı. Allah Təalanın sevimli xəlifəsi olan Adəm öz sadəlövhlüyü ilə
Həvvanın şıltaqlığına uyub, onlara verilən dərəcəni, pilləni unutdu.
Bu barədə tarixçilərin, din xadimlərinin (hansı dinə mənsub olmasından asılı olmayaraq) arasında bəzən belə bir sual doğmuşdur ki, axı
Allah dərgahından qovulan İblis cənnətə necə girə bilərdi və Adəmlə
Həvvanı necə aldada bilərdi?
Təfsirçi alimlərin bir qismi belə qənaətə gəlmişlər ki, İblis mələk
deyil, cinlərdəndir. Bu isə o deməkdir ki, İblis cənnətə daxil olmadan
da uzaqdan-uzağa oradakıların qəlbinə vəsvəsə (vicvicə) sala bilərdi.
Daha doğrusunu Xaliq Özü bilir.
Elə buradan da başlanan xeyirlə şərin çarpışması bir həqiqət olaraq ta əbədiyyətə qədər qalacağı fikrindəyik. Bu tarixlə bağlı bir
məqamı da xatırlamaq yerinə düşər.
Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir Ət-Təbəri özünün
“Peyğəmbərlərin və padşahların tarixi” əsərində yazır, İbn Abbas
xəbər verir: “Adəm Hindistana nazil olduqdan sonra Ciddəyə nazil
olmuş Həvvanın sorağı ilə oraya gəldi. Onların görüşdükləri yer
Ərafat adlanır”. İslam aləmində belə bir fikir təsdiqlənir ki, Adəm
Hindistana endirilmişdi. Hz.Əli əleyhissalamdan belə bir hədis
söylənilir: “Yer üzündə ən gözəl ətirli torpaq Hindistandadır, çünki
Adəm oraya nazil edilmişdir. Oranın ağacları da cənnət qoxuludur.
Hz.Adəm ilk insan, ilk peyğəmbər, ilk varis, ilk ata və nəhayət, şeytanın felinə gedən ilk qurban idi. Hz.Adəm ən ali dərəcəyə qədər ucaldılan, hətta mələklərdən belə əziz tutulan, lakin etdiyi əmələ görə ən
böyük cəza alan mömin olmuşdur. Onun dövründə ilk dəfə qan tökülüb, qardaş-qardaşı öldürüb, ana acısı və ata nifrini səslənib.
Qeyd etməliyik ki, ilk günah işlədən və ilk dəfə tövbə edən də
Adəm atamız olmuşdur.
Mənbələrə görə, Peyğəmbərlik silsiləsinin qırılmaması üçün
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Allah Təala ona Şis adlı oğul bəxş etmişdir ki, bu ad siryani dilində
“Allahın bəndəsi” mənasını verir.
Hz.Adəmin doğumu kimi vəfatı da cümə günü olmuşdur.
Hz.Adəmin cənazə namazını oğlu Şis qılmışdır. Hz.Adəmin
vəfatından qırx gün sonra Həvva vəfat etmişdir və Ciddədə (ərəbcə
“nənə” deməkdir, Məkkə yaxınlığında şəhərdir) dəfn olunmuşdur.
Bəzi mənbələrdə isə bildirilir ki, Adəm Məkkədə Əbu Qübeys
dağında, mağarada dəfn edilib. Nənəmiz Həvvanın da burada dəfn
olunduğu söylənilir.
Digər bir məlumatda isə bildirilir ki, Huh (ə) tufandan sonra öz
gəmisindən yerə enmiş və Adəm (ə) Beytül-müqəddəsdə dəfn etmişdir.
Hz.Adəmin (ə) keçdiyi yolu, çəkdiyi əzab və əziyyəti,
tövbəsini, verdiyi vədə xilaf çıxmasını hər bir insan dərk etməli,
özünü dərk etməli, Allah Təalanı unutmamalı, Ona sığınmalı,
dünyanın əzəlini və sonunu dərk etməklə günahlardan uzaq durmalıdır.

6. HZ.NUH ƏLEYHİSSALAM
HAQQINDA
Tarix, din tarixi kitablarında və digər mənbələrdə Hz.Adəmdən
min beş yüz il sonra dünyaya gəlmiş və ulul-əzm peyğəmbərlərin birincisi Nuh peyğəmbər olduğu haqqında yetərli məlumatlar mövcuddur.
Qurani-Kərimdə 28 surədə, 43 ayədə bu böyük peyğəmbərin haqqında məlumatlar verilmişdir.
O, əsl-nəcabətinə görə Adəm oğlu Şisin nəslindən sayılır. Həddkamala yetişdiyi vaxt nəccarlıqla məşğul olmuş, sonra muzdla çobanlıq etmişdir. Ağlı və ədəbi ilə ətrafındakılardan seçilən Nuh özünə
qədər yaşamış peyğəmbərlərin hökmünün bitdiyi bir dövrdə doğul103
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muşdur.
Bir çox zamanlarda olduğu kimi, xalq ədalətdən zülmə, ülfətdən
fitnəyə, imandan küfrə və mürtədliyə qayıdırdı (zamanımızda olduğu
kimi). İnsanları bu zəlalətdən xilas etmək üçün Allah Təala Nuhu
özünün peyğəmbəri seçdi. Onun ilk çağırışları, müraciət və nohələri
(Nuh sözü də buradandır) hələ nəticəsiz qalır, bütlərə sitayiş isə ən
asan ibadət yolu olaraq kök salır, şərab içən, açıq-açığına zinakarlıq
edənlər çoxalır və hədləri aşırdılar. Yaşadığı cəmiyyətin belə düşkün
və sapıntılara məruz qalmış bir məqamında Nuh (ə) Allahın əmri ilə
insanları doğru yola dəvət elədi. Lakin, küfr aləmi bütünlüklə bürümüşdü və Nuhun çağırışlarına məhəl qoyulmurdu. Ona ilk iman
gətirən öz arvadı oldu. Amma, hər dəfə insanlar qarşısında vəhydən
danışdıqda onu ələ salır, daşla, ağacla vururdular. Bu münasibət xeyli
davam etsə də, Nuh Allahına, Onun əmrlərinə və göstərişlərinə sadiq
olmaqla, hər bir əzab və əziyyətlərə dözüm göstərirdi, iradə
göstərirdi. Növbəti dəfə Nuh rədd olunduqdan sonra bu əzabkeş
peyğəmbər üzünü Uca Allahın dərgahına tutaraq dedi: “Ya Rəbb,
mənim camaatımı əfv eylə, o, hələ avamdır” (dövrümüzdə də savad
sənədi olan çox, savadı isə yox olan avam insanlarımız yetərincədir).
Bəzi mənbələrdə göstərilir ki, hətta insanlar yollara və damlara
daş yığırmışlar ki, Nuh (ə) keçəndə onu daşa bassınlar. Nuhun zamanında bir neçə hökmdar dəyişilmişdir ki, hamısı bir-birindən zalım
və kafir idilər (hazırda bir çox ölkələrdə olduğu kimi).
Vaxt gəldi, Nuh dözməyib nifrin söylədi. Öz peyğəmbərinə
kömək məqsədi ilə Allah Təaladan nida gəldi ki, Nuh bir gəmi
düzəltməlidir. Bunun üçün Kufə ətrafında ağaclar əkildi, nəhəng
qamətli və Qafqaz müsəlmanları arasında təhriflə “ucubunux” kimi
məşhur olan Övc ibn Əniqin yardımı ilə gəmi düzəltməyə başladılar.
Adamlar yenə Nuhu ələ salır, gecələr gəlib gəmiyə od vururdular.
İşlər qurtardıqdan sonra gəmiyə dəvət olunanlar ondan imtina etdilər.
Allah Təalanın əmri ilə heyvanların hər növündən bir cütü gəmiyə
gətirildi və nəhayət Nuhun övladları və ona iman gətirənlərdən səksən
nəfər gəmidə cəm oldular.
104

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

Bu barədə xeyli fikirlər tarix səhifələrinə düşmüşdür. Təbəri
“Tarix” kitabında bu haqda çoxlu rəylərin olduğunu yazır: “Gəmidə
olanların sayı on nəfər idi – Nuh (ə), üç oğlu öz arvadları ilə və üç
mömin”. Digər bir mənbədə: “Gəmidə Nuh (ə) özü, arvadı, üç oğlu
və üç gəlini – ümumən səkkiz nəfər olmuşdur” – deyilir.
Həmin dövrdə Misirdə kahinlər dünyanın başı üstünü alan
fəlakəti xəbər verirdilər. Tufanın əlamətləri görünməkdə idi. Dənizlər,
çaylar kükrəyir, hətta səhralardan sular qaynayıb-qalxırdı. Göy üzü
zülmətə qərq olur, üfüq yox olurdu, dünya suya qərq olurdu.
Nuhun gəmisində nicat tapanlar tək-tənha su üzərində altı ay qalmışlar. Kufədən su üzərinə qalxmış gəmi Naxçıvan yaxınlığındakı
dağın ətəyində qərar tutmalı olmuşdur. Allah Təalanın hökmü ilə
tufan dayanmış, dünyanı basmış su geri çəkilmiş, bataqlıqlar qurumuş
və torpağa yeni nəfəs gəlmişdir.
Dini tarixi mənbələrə görə, tufan altı aydan bir az çox, bəzi
rəylərə görə isə qırx gün, qırx gecə davam etmişdir.
Nuh (ə) tufandan sonra gəmiyə topladığı heyvanların və quşların
cütlərini Yer üzünə buraxmış, onunla qalan adamlar isə bir düşərgə
salmışlar. Bu düşərgə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan diyarı idi. Burada tez bir zamanda Nuhun övladları çoxalmış və
insanlar artmışdır ki, müasir Azərbaycan türklərinin babası olaraq dünya tarixinə düşmüşlər. Elə bu səbəbdəndir ki, Nuha tarixdə
“ikinci Adəm” təxəllüsü verilmişdir.
Qalır bizim bu tarixi bilib, öz-özümüzə hörmətlə yanaşıb, fəxarət
hissləri keçirmək.
Dünya təlatümü Allah Təalanı tanımayanları suya qərq etdikdən
sonra, torpaqlar Nuhun oğlanları arasında belə bölündü: Məğrib tərəfi
– Məkkə, Yəmən, İraq və Şam böyük oğul Sama verildi. Odur ki,
ərəb, rum, fars, Qafqaz xalqları onun övladları sayılırlar.
Cənub vilayətlər – həbəş və zənci torpaqları ortancıl oğul Hama
verildi. Çin, Yapon və s. sarı rəngli xalqların sakin olduğu torpaqlar
kiçik oğul Yafəsə həvalə edildi.
Nuhun oğlanları haqqında Hz.Məhəmməd əleyhissalamın
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hədislərində deyilir: “Sam ərəblərin, Yafəs rumluların, Ham isə
həbəşlərin atasıdır”.
Nuhun dördüncü oğlu Yam atasını eşitmədi, gəmiyə minməkdən
imtina etdi. Elə bu səbəbdən də o, digər insanlarla təbii fəlakətin qurbanı oldu. Bunun özü də insan aləmi üçün bir dərsdir. Deməli, valideyni, yaşlıları, ağıllı insanları eşitmək heç kəsə zərər gətirməz.
Ümumilikdə isə Nuh (ə) öz camaatı ilə üz-üzə gələn, onlarla toqquşmağa məruz qalan ilk peyğəmbərdir. Nuhun gəmisi vasitəsi ilə
nicat tapanların az olmasını “Onunla birlikdə az adam aman tapdı” –
deyən ayə də təsdiqləmiş oldu. Peyğəmbərlərin tarixində ən mühüm
hadisələrdən biri də elə bu tufan olmuşdur. Tarixçi alimlər tufanla
bağlı xeyli mübahisələr aparmış, fərziyyələr irəli sürmüş, tufanın
bütün Yer kürəsinə və yaxud müəyyən bir əraziyə aid olduğunu aşkarlamaq üçün ixtilaflı fikirlər söyləmişlər. Hətta, Nuh (ə) gəmisinin
həcmi, tufandan sonra harada dayanması barədə də müxtəliflik mövcud olmuşdur. Bəzi təfsirçilərin fikrincə, tufan Yer üzünü qismən,
yəni Nuh (ə) camaatı yaşayan torpaqları suya qərq etmişdir. Lakin,
bizcə tufan bu və ya digər səviyyədə Yer kürəsinə aid olmuşdur və
Allah Təalanın iradəsi ilə küfrün müvəqqəti olsa da kökünü
kəsmişdir. Bu isə Hz.Nuhun Vəhdaniyyət (Təkallahlıq) yolunda
ən böyük cihadı idi. Elə bunun sayəsində də ilk saflaşma prosesi
başlanmışdır. Qeyd edək ki, günümüzdə də hansısa bir saflaşmaya
ehtiyac duyulmaqdadır.
Saflaşma işinin getməsi onun üçün (Nuh (ə)) peyğəmbərlik borcunun sona yetməsi gəlirdi.
Nuh artıq dünya işlərindən xatircəm olub, ölümünü düşünürdü.
Onun öz vəsiyyətinə görə, vəfatı vaxtı oğlu Sam ona qüsl vermişdir.
Bir çox məlumatlarda onun Kufə ətrafında dəfn olunduğu qeyd edilir.
Bəzilərində isə Ağrı dağı (Türkiyə) ətrafında dəfn olunduğu söylənir.
Lakin, son araşdırmalar Nuh peyğəmbərin qəbrinin Azərbaycan
Respublikasının Naxçıvan bölgəsində olduğu elmi əsaslarla sübuta yetirilmişdir.
Allah Təala tərəfindən göndərilən hər bir peyğəmbərin öz missi106
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yası olmuşdur. Nuh (ə) peyğəmbərə tapşırılan əsas iş – insanların,
canlıların Yer üzündən köklərinin birdəfəlik kəsilməsinin qarşısını
almaq və insanları küfrdən uzaqlaşdırmaqla saflaşma işi aparmaq olmuşdur. Allah Təala bu işi ilə də bir daha insanları küfrdən düz yola
döndərmək, dünyəvi qaydaları onlara xatırlatmaq olmuşdur.

7. “NUH TUFANI” HAQQINDA
ARAŞDIRMALAR
Tarixi elmi mənbələrdə və yazıya götürülmüş əfsanələrdə “Nuh
tufanı” ilə əlaqəli xeyli mənbələr mövcuddur. Əslində, əfsanələr də
bu və ya digər tərzdə müəyyən hadisə, yaxud həqiqətlə bağlı olur.
Y.Səfərovun araşdırmalarında da bu məsələyə münasibət bildirilmişdir (“Elm və həyat” jurnalı, 1982-ci il, N10, səh. 32).
Bir çox mövcud “Nuh tufanı” əfsanəsinə nəzər saldıqda, onların Naxçıvanla bağlı xeylisinə rast gəlmək olur. Bunların
bəzilərində göstərilir ki, “Nuha Allah Təaladan məlum oldu ki,
Yer üzü günaha batıb, dünyanın üzünü (Yerin) su alacaq”. Ona
görə də Nuh böyük bir gəmi düzəltdi, öz ailəsini və hər canlıdan
bir cütlük götürüb gəmiyə yığdı. Onların özləri də bilmədən gəmi
Ağrı dağına, Naxçıvanın şərqindəki İlandağa (əfsanəyə görə
İnandağa), Ordubadın başı üstündəki Ələngəzə və Arazın
sahilindəki Kəmki dağına toxunmaqla Gəmiqayada torpağa
oturdu”.
Məlumatın ilk yazılı mənbəyi eramızdan əvvəlki 2-ci minilliyin
ortalarına aid olan Şumer əfsanəsidir. (Bu yazının müəllifi öz elmi
araşdırmaları ilə müəyyənləşdirmişdir ki, Şumerlər günümüzdəki
Azərbaycan türklərinin, İran İslam Respublikasındakı, Əfqanıstandakı, Türkmənistandakı, Dağıstandakı, Georgidəki, İraqdakı,
Şərqi Türkiyədəki türklərin şəcərəsindəndirlər və yaxud əksinə).
Şumer əfsanəsinə görə, ümumdünya daşqınından böyük gəmidə yalnız “əməlisaleh” Ziusudra xilas ola bilmişdir.
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Yenə də eramızdan əvvəlki 2-ci minilliyin ortalarına aid Gilqamış
haqqındakı “akkad” eposunda söylənilir ki, Utnapiştim “bütün canlıların toxumunu” götürərək, Allahın məsləhəti ilə düzəltdiyi gəmidə
daşqından xilas olmuşdur. Daha sonra “Atraxasis” dastanı adlı digər
bir “akkad” eposunun bəzi parçalarında da haqqında danışdığımız
ümümdünya daşqınından bəhs olunur.
Yəhudi əfsanəsi “Əhdi-ətiq”də də həmin daşqından danışılır.
Yəni, Yer üzündə çox böyük günahlar olduğundan dünya daşqını
bütün canlıları məhv etmək üçün baş vermişdir. Nuh (ə)
peyğəmbərdən və onun ailəsindən, yeddi cüt “təmiz”, yeddi cüt
“natəmiz” heyvandan və yeddi cüt quşdan başqa Yer üzündə mövcud
olan hər bir şeyi məhv etmişdir. Nuh (ə) peyğəmbər isə Allahın əmri
ilə düzəltdiyi gəmidə öz ailəsi və götürdüyü canlılarla birlikdə xilas
olmuş və hazırkı Naxçıvan torpaqlarında məskunlaşmışdır.
Müqayisə etdikdə ilk baxışdan məlum olur ki, qədim “şumer”,
“akkad” və “yəhudi” söyləmələri ilə əfsanənin el dilindəki deyilənlər
məzmunca oxşardır. Yəhudi deyimi isə əfsanəyə daha yaxındır. Belə
olan halda düşünmək olarmı ki, yəhudi əfsanəsi – əfsanə üçün ilk
mənbə sayılsın. Bununla bağlı bəzi məlumatları və mülahizələrimizi
qeyd edək.
XX əsrin əvvəllərində Assuriyanın mərkəzi Nineva xarabalıqlarında aparılan arxeoloji qazıntı sayəsində mixi yazılı bir çox gil
lövhəciklər aşkar edilmişdir. Bu lövhəciklərdən birində “Nuh
tufanı”nın məzmunu verilmişdir. Bu münasibətlə əlaqəli Rəsul Sultanov “Nuhun tufanı haqqında həqiqət” adlı əsərində yazır: “Maraqlıdır ki, burada dünya tufanı (“Nuh tufanı”) və Babilstanın yaranması
haqqında əfsanələr “Tövrat”da yazılanların sanki eynisidir. İngilis
alimi Smitin tədqiqatına görə, xaldeylər (Mesopotomiyanın əhalisi)
bunları heç də Musadan, yəni “Tövrat”dan götürməmişlər. Müəllif
daha sonra yazır ki, XIV Lüdovikin həkimi Jon Astrikin və məşhur
ilahiyyatçı De Vettanın tədqiqatına görə, “Tövrat”dakı Nuh tufanı
rəvayəti iki qədim mənbədən götürülmüşdür. Assuriya tarixini
öyrənən bütün alimlər bu nəticəyə gəlmişlər ki, “Tövrat” hekayəti –
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Xaldey çoxilahili politeist əfsanəsinin monoteist (Təkallahlıq) şəklini
daşıyır.
Digər tədqiqatçılar tərəfindən də qəbul edilən bu fikrə görə “Tövrat”da təsvir olunan yəhudi əfsanəsi özündən əvvəlki mənbələrdən
alınmışdır. Deməli, o, ilk mənbə sayıla bilməz. Rus alimi A.Kondratov yazır: “”Tövrat”a inansaq dünya təxminən yeddi min il bundan
öncə yaranmışdır. Lakin, elə xristian və yəhudilərin müqəddəs kitabının müəlliflərinin vətəni Fələstində 60 min il öncə burada yaşamış
ibtidai insanın izləri tapılmışdır”. Deməli, “Tövrat” etibarlı tarixi
mənbə ola bilməz. Xüsusən də onu dəfələrlə yenidən yazanda.
“Nuh tufanı”na aid əfsanəni daha qədimi məlumatlarla müqayisə
etdikdə bir çox oxşar və müştərək cəhətlər ortaya çıxır. Belə ki, insanların günahı “dünya tufanı”nı yaradır və tufandan yalnız
“əməlisaleh” əfsanə qəhrəmanları və gəmidəki canlılar xilas ola bilir.
Yəni, A.Kondratovun dediyi kimi, məlum əfsanələrdən belə bir fikir
ortaya çıxır ki, müasir insan “ikinci cəhddən” yaranmışdır.
Bu oxşar, müştərək cəhətlər əfsanənin süjet və məzmunla
qədimliyini sübut edir, onun antik məlumatlarla eyni bir kök və
mərkəzlə bağlı olduğunu söyləməyə əsas verir.
Əvvəldə yəhudi əfsanəsinin ilk mənbə olmayıb, iki qədim
mənbədən alındığı, daha doğrusu Assuriya əfsanəsinin monoteist
şəklini daşıdığı qeyd olundu. Ona görə qədim “akkad” dilində
olan Şumer əfsanəsi ilk mənbə sayıla bilər (Azərbaycan türkləri
isə bundan fəxarət hissləri duymalıdırlar).
İndi isə əfsanənin ərazi məsələsi üzərində dayanaq.
Bir sıra tarixçi və coğrafiyaşünaslar Naxçıvan şəhərinin eradan
əvvəl 1539-cu ildə bina edildiyini göstərmişlər. Qeyd edək ki, Naxçıvanın bu inşa tarixi Əfsanənin Şumerlər tərəfindən 2-ci minilliyin
ortalarında yazıya alındığı tarixlə eyni dövrə təsadüf edir. Bununla
yanaşı böyük dilçi alim A.Axundov yazır ki, “toponimin birinci tərkib
hissəsi Nax Nuh peyğəmbərin adının fonetik variantı, çi türk
dillərində isim düzəldən şəkilçi, van isə qədim İran dillərində yer,
məskən mənalarında işlənən toponimik formantdır. Beləliklə, “Nuh109
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çuların”, “Nuh tərəfdarlarının məskəni” mənasını bildirən qədim toponim – Naxçıvan yaranmışdır”.
Göründüyü kimi, bu məlumatda da “Nuh tufanı” Naxçıvan
ərazisi ilə bağlanır. Eyni zamanda əfsanənin Naxçıvan toponiminin
yaranmasına da təsiri” olmuşdur. Sözün birinci hissəsi Naxın Nuh sözünün fonetik variantı olması da mümkündür.
Deyilən mənbələrdə Nuhun ad verdiyi dağların əksəri Naxçıvandadır, bəziləri isə bugünkü inzibati ərazi bölgüsünə görə heç də Naxçıvandan uzaqda deyil. Naxçıvan ərazisinin hadisələrin mərkəzində
dayanması onu göstərir ki, əfsanə coğrafi cəhətdən bu ərazi ilə bağlıdır. Folklorşünas Təhmasib Fərzəliyevin fikri də bunu təsdiq edir:
“Beynəlxalq səyyar motivli Nuh tufanında hadisələrin mərkəzində
Ağrı dağı dayanır. Coğrafi cəhətdən Azərbaycanla bağlı olan və yerli
zəminlə əlaqədar müxtəlif variantlar kəsb edən bu əfsanə bir çox
dünya xalqlarının antik şifahi və yazılı mənbələrində də müxtəlif
təfərrüatlarla qorunub saxlanmışdır”. R.Sultanov da əfsanənin yaranması ilə əlaqədar belə bir qənaətə gəlir ki, tufan Ağrı dağının vulkanı
nəticəsində Dəclə, Fərat çaylarının daşmasından baş vermişdir. Yəni,
Ağrı dağına yaxın olan Araz çayında, daha dəqiqi, Naxçıvanın
özündə də güclü daşqın baş vermişdir. Ehtimal ki, haqqında əfsanələr
yaranan “dünya daşqını” bu yerli hadisə ilə bağlı olmuşdur. Avstraliyanın məşhur etnoqrafı, görkəmli mifoloq Elkinin dediyi kimi,
əfsanələr hadisələrin əvvəli və bünövrəsi ilə bağlıdır. Əks halda, real
həqiqətdən uzaq olan əfsanə və rəvayətlər heç bir xalqa, dağa, daşa
bağlanıb qala bilməz, şüurlardan silinib gedərdi.
Məlumatlarda Nuhun gəmisi Gilançayın yuxarı axarındakı
Gəmiqayada lövbər salmışdı. Onu da deyək ki, Ordubad və Culfa
bölgəsinin dağətəyi kəndlərindən Nəsirvaz, Tivi, Bayəhməd və başqa
kəndlərin ahıl və qoca insanların dediyinə görə, gəminin qalıqları indi
də Gəmiqayada “Ayı çuxuru” deyilən yerdə qalmaqdadır. Digər bir
rəvayətə görə isə Nuhun və qarısının qəbirləri Naxçıvandadır. Artıq
bu məsələ rəvayət olmayıb, həqiqətdir. Bir çox dövlətlərin alimləri
Azərbaycan alimləri ilə birlikdə bu rəvayətin həqiqət olduğunu elmi
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olaraq sübuta yetirmişlər.
Türkoloq Ə.Hüseyni isə Gəmiqayada Nuhla bağlı qədim yazı olduğunu göstərir. Yazı belədir: “Gəmiçi Nuğ gün insan”. Yəni, gəmiçi
Nuh tufanından bir nişanə, yaxud tufana düşmüş Nuhun gəmisindən
parça.
Naxçıvanda “Nuhdaban” adlı qədim kəndin xarabalığı, Nəhəcir
(güman ki, sözün qədim şəkli Nuhəcirdir) dağı və kəndi də var.
XIV əsr ərəb alimi, coğrafiyaşünası Əlşərti, erməni tarixçisi
Camçıyan da öz tədqiqatlarında Nuhun gəmisinin və qəbrinin Naxçıvanda olduğunu yazırlar.
Söylənilənlər bütövlükdə Nuhla bağlı yazı və əfsanələrin faktiki,
coğrafi cəhətdən qədim Naxçıvanla bağlı olduğuna şübhə yeri qoymur.

8. HZ.İBRAHİM ƏLEYHİSSALAM
HAQQINDA
Dünyaya gəlişi ilə adı dillər əzbəri olan peyğəmbərlərimizdən
biri də İbrahim əleyhissalamdır. Hz.İbrahim (siryan dilində “mehriban” deməkdir) ikinci ulul-əzm peyğəmbər olaraq Nuh
əleyhissalamdan təqribən min iki yüz qırx il sonra işıqlı dünyaya göz
açmışdır. O, əsl-nəcəbinə görə Nuh oğlu Samın nəslindən Tarixin
(Qurani-Kərimdə Azər) oğludur.
Nuh (ə) vəfatından ta İbrahim (ə) doğulmasına qədər Nud və
Saleh əleyhissalam peyğəmbərlik etmişdilər.
Qurani-Kərimdə 25 surədə, 63 ayədə Hz.İbrahim (ə) haqqında
fikirlər vardır.
Tarixçilər yazırlar ki, Babilistanda Həmrud bin Kənan padşahlıq
etdiyi dövrdə əhali Aya, Günəşə, ulduzlara (Atəşpərəstlik nəzərdə tutulur və bu din Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsindən özünə rəvac hasil
etmişdir), eyni zamanda, öz padşahlarına (bizim bölgədə
“şahsevənlik” psixologiyası o dövrdən qalmadır) sitayiş edirdilər.
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Münəccimlik də geniş yayılmışdı. Bir dəfə həmin münəccimlər
Həmruda onun vilayətində bir oğlan uşağının dünyaya gələcəyini və
padşahın ölümünə səbəb olacağını dedikdə o, bərk qəzəblənmiş və
vəzirləri ilə məşvərət edəndən sonra qərar vermişdir ki, bütün qadınlar kişilərdən ayrılsın və hər doğulan uşaq məhv edilsin. Hamiləliyini
axıra qədər gizlədən Lüsya İbrahimi dünyaya gətirmək üçün nəzərdən
uzaq, gizlin bir mağaraya çəkilmək məcburiyyətində qalmışdır.
Allah Təalanın qüdrətilə Hz.İbrahim ilk dəfə xalq arasına çıxanda
böyük uşağa oxşayırdı. Ağıla-kamala yetdikcə öz camaatının
əqidəsindəki xələlliyi görən İbrahim əleyhissalam onları haqqa, yəni
Allahın birliyinə dəvət etməyə başlayır. İnsanlara xitabında,
müraciətində sübut etməyə çalışırdı ki, qürubu və doğuşu olan səma
cisimlərinin heç biri məbud ola bilməz. Çünki, onların özləri məxluq
(yaradılmış) sayılır. Allah Təaladan aldığı ilahi ilhamla danışan bu
insan hökmdar Həmrud üçün get-gedə təhlükəyə çevrilirdi. Onun simasında doğulan nur ətrafındakıları cəlb edir, rəğbət bəsləyənlərin
sayı artırdı.
Artıq, Həmrud bütlərə nə isə bir xətər toxunacağını hiss edirdi.
Ona görə də İbrahimi (ə) yanına gətirtdi. Onunla söhbətin nəticəsi olmadı. Nə hədə-qorxu, nə də şirnikdirici təkliflər bir fayda vermədi.
Qarşıdan yapma tanrıların bayramı gəlməkdə idi. Bütxanələr
bəzədilir, ən iri bütlərə əzəmətli olması üçün cürbəcür rənglər vurulurdu. Bütləri “yedizdirməyə” gələnlər xörəkləri onların qabağına
qoyub, bütxanədən kənarda gözləyirdilər. İnsanlar şadlıq üçün çöldə
toplaşdığı vaxt İbrahim (ə) xəstəliyini bəhanə edib, bütxanədə qalır
və oradakı bütləri qırıb tökür. Bu bütpərəstliyə qarşı ilk böyük qiyam
olmaqla, təkallahlıq yolunda ilk böyük cihad idi. Sonunun nə ilə
bitəcəyi haqqında təlaşa düşmədən atılmış cəsarətli bu addım, qorxusuz və fədakar peyğəmbər əməli idi.
Haqq və iman yolunda başlanmış bu addım İbrahimə (ə) özünün
layiqli qiymətinə “Xəlilullah” (“Allahın sevimlisi”) təxəllüsünə nail
olmasının başlanğıcı idi.
Həmrud əsəbiləşmişdi, qəzəbindən yerə-göyə sığmırdı. O, tonqal
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qurdurub əmr verdi ki, on altı yaşlı İbrahim (ə) odda yandırılsın.
Amma, peyğəmbər imanı Həmrud odundan daha qüdrətli idi. Allah
Təalanın iradəsi ilə od söndü. Alovun dilləri güllərə çevrildi. İnsanlar
heyrət içində haqqın zühurunu görürdülər. Allah Təalanın rəhmini və
qüdrətini görən Həmrud başqa bir cəza düşünməyə cəsarət etmədən
İbrahim əleyhissalama təklif etdi ki, onun məmləkətindən çıxıb getsin.
Hz.İbrahimin ilk peyğəmbər hücrəsi belə başladı. Onunla birlikdə
arvadı Sara və qardaşı oğlu Lut da köçgün oldular. Onlar Fələstin torpağına gələrək, Şəkimdə (indiki Hablus şəhəri) məskən saldılar.
Allahın birliyini, onun tək və şəriksiz olduğunu təbliğ etmək üçün
ən sərfəli vasitə o dövrlər üçün ticarət idi. Bu səbəbdən də İbrahim
(ə) ticarət karvanları ilə fironların hakim olduğu Misirə və digər
ölkələrə səfərlər etdi.
Misir səfərində ona bağışlanan Hacər adlı kənizi əvvəl azad edib,
sonra onunla (o vaxt artıq Saraya evli idi və ondan uşağı olmurdu)
evləndi. İbrahim (ə) Şama qayıdaraq orada yaşamağa qərar verdi.
Yazılanlara görə, Hacərdən olan oğlu İsmayıl əleyhissalam burada doğulmuşdur. Həmin vaxt peyğəmbərin özünün səksən yaşı var
idi. Peyğəmbərin bu izdivacı Saranın razılığı ilə olduğundan Allah
Təala bu alicənablığı müqabilində Saraya da oğul qismət etdi. Amma,
İshaqın doğulmasından sonra Sara xasiyyətcə dəyişməyə başladı. Günülük Sara-Hacər münasibətlərində özünü artıq göstərirdi.
Hz.Peyğəmbərə vəhy gəldi ki, Hacəri və İsmayılı Məkkəyə köçürsün.
Bu isə özü-özlüyündə bir hicrət idi. Lakin, hələ qarşıda əzablarla dolu
bir ömür dururdu. Bu ulu peyğəmbərin halal çörəyi, yaşantısı, dincliyi
və nəhayət nəsli ikiyə bölünəcəkdi. Millətlər törəyəcəkdi məqribin
və məşriqin ən böyük insanının qanından. Bir evdə, bir ocaq başında,
bir torpaq üzərində yaşayaraq, ayrı-ayrı düşünən qardaşlar doğulacaqdı bu dünyaya. Atalar zaman-zaman ayrı-seçkiliyi aradan
götürmək istədikləri halda, oğullar bu sazişə getməyəcəklər. Çünki
arada süd ayrılığı mövcud idi. İsmayılla İshaqın yolları ayrıldı, millət
deyilən bir düşüncənin əks qütblərində dayanan iki qardaş, iki din
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yolu. İbrahim (ə) nəslindən gələn peyğəmbərlər bu ayrılıqdan öz başlanğıclarını götürürdülər. İsmayıl (ə) nəslindən ərəb tayfaları
törəyəcək və o, “Əbül-ərəb” (“Ərəblərin atası”) təxəllüsünü alacaqdı.
Atasının yuxusuna görə Allah Təala yolunda ilk qurban kəsilməyə
razı olacaq, bununla da valideynə itaət və ehtiramın ən parlaq
nümunəsi kimi tarixdə yaşayacaqdı.
Allah Təaladan gələn vəhylə İbrahim (ə) Məkkədə oğlu İsmayılın
köməyi ilə Kəbə evini tikməyə başladı. Məşhur tufandan sonra ƏbuQübeys dağında saxlanan “Həcərül-əsvad” (“Qara daş”) gətirilib
Kəbə evinin bir küncünə yerləşdirildi. Həmin tikili Məhəmməd
əleyhissalamın dövrünə qədər yaşamışdır. Qüreyş qəbiləsinin
sərəncamına keçən Kəbə bir neçə dəfə sökülmüş, yenidən daha gözəl
bərpa edilmişdir. Bununla yanaşı hər dəfə bərpa-tikinti işləri
aparılarkən Hz.İbrahimdən yadigar bir guşəni saxlamışlar ki, o yerə
“məqamu İbrahim” – İbrahim (ə) dayandığı yer deyilir.
Təkcə Hz.İbrahimdən deyil, ümumilikdə din və din tarixindən
danışarkən İsmayıl əleyhissalamdan danışmamaq mümkün deyil.
Hacəri və İsmayılı da götürüb Məkkədən Minaya gəldikləri günün
səhəri Ərafata yola düşdülər. Bu gedişlər həccin tələblərinə –
şərtlərinə uyğun əməllər idi.
İsmayılın (ə) qurban kəsilməsi yuxusu da, fədakar atanın möminliyi müqabilində insan qurbanının qoçla əvəz olunması hökmü
də bu yerdə – Minada baş vermişdir. Bununla da bütün gələcək
müsəlman nəsilləri üçün vacib olacaq borclardan birinin – həccin və
qurban kəsmənin əsası (Allah yolunda) qoyulmuş oldu.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, parçalanmış peyğəmbər dünyasının digər bir qismində isə İshaq (ə) böyüməkdə idi. Onun anası Sara
İshaqa yaşlı vaxtlarında hamilə olmuşdu. Uzun illərin övlad
həsrətindən sonra Allah Təalanın Saraya verdiyi ilahi nemət idi. Tarixi
məlumatlara görə, Sara yüz iyirmi yeddi il, İbrahim (ə) isə təqribən
yüz yetmiş beş il ömür sürmüşlər. Hz.İbrahim şəriət sahibi olmuşdur.
Sonralar Məhəmməd əleyhissalamın dilindən cazi olan qanunlar –
sünnət etmək, dırnaq tutmaq, bığ və saqqal düzəltmək, baş qırxdır114
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maq bu ulu peyğəmbərdən qalmadır. Sünnət ayinini ilk dəfə tətbiq
edəndə İbrahim (ə) özü 99, İsmayıl isə təxminən 13 yaşında idilər.
İbrahimin (ə) ölümündən sonra İsmayıl Hicaz və Yəmən
tərəflərdə, İshaq isə Şam və onun ətraflarında yaşayanları hidayət yoluna, Allah yoluna dəvətə başlamışlar.
Yüz otuz beş il ömür sürən İsmayıl (ə) Hz. Məhəmmədin ulu babasıdır. Yüz səksən il ömür sürən İshaq (ə) Fələstin torpağında, Həbrun
(indiki Xəlil şəhəri) deyilən yerdə ölüm ayağında Allah Təaladan
təmənna etmişdir ki, gələcək peyğəmbərlər oğlu Yaqubun nəslindən
olsunlar. Rəvayətə görə, həqiqətən də İsrail övladlarından min nəfər
peyğəmbərin nəsil ağacı öz kökləri ilə Yaqub əleyhissalama bağlıdırlar.

9. HZ.MƏHƏMMƏD ƏLEYHİSSALAM
HAQQINDA
Hz.Məhəmməd əleyhissalam haqqında bütün dünya ölkələrində
yetərincə məlumatlar vardır. Lakin, biz Azərbaycanın seçilib-sayılan
şərqşünası, “Qurani-Kərim”i Azərbaycan türkcəsinə məşhur akademikimiz Z. Bünyadovla birlikdə müfəssəl tərcümə etmiş akademik
V.M.Məmmədəliyevin redaktorluğu ilə çap olunmuş “İslam” – qısa
məlumat kitabında (B., Azərnəşr, 1985 – 164 s.) Hz.Məhəmməd (ə)
haqqında verilmiş elmi yazını seçməyə üstünlük verdik.
Məhəmməd – İslam dininin banisi, “Allahın elçisi” (Rəsulullah),
“Peyğəmbərlərin möhürü” (“xətəmun-Nəbiyin”), yəni əsl dinin başlıca və axırıncı peyğəmbəri.
Adətən İslam eramızdan əvvəlki 570-ci il Məhəmmədin anadan
olduğu ildən sayılır. Məhənnədin uşaqlıq və gənclik illəri haqqında
məlumat çox cüzidir. Səhih məlum olan ancaq budur ki, o, erkən
yetim qalmışdır: atası Abdulla uşaq anadan olmazdan əvvəl vəfat
etmiş, anası Aminə isə Məhəmməd altı yaşında olarkən ölmüşdür.
Bundan iki il sonra babası Əbdül Müttəlib də vəfat etmişdir. Atasının
ölümündən sonra Məhəmmədə babası baxırdı. Onun vəfatından sonra
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yetim qalmış uşağa əmisi Əbu Talib qayğı göstərməyə başlamışdır.
Məhəmməd onu məhəbbət və qayğı ilə saxlayan babasına və əmisinə
bütün ömrü boyu dərin minnətdarlıq hissi bəsləmişdir.
On iki yaşında Məhəmməd Əbu Talibin ticarət işləri ilə əlaqədar
olaraq uzaq Suriyaya aylarla davam edən səfərində iştirak etmişdi.
Ərəbistan yarımadasının hüdudlarından kənara özünün bu ilk
səyahəti zamanı o, özü üçün yeni olan, bilavasitə doğulub boya-başa
çatdığı bütpərəst qəbilə-tayfa mühiti ilə çox böyük təzad təşkil edən
xristian, yəhudi icmalarının və digər dini icmaların dünyası ilə
bilavasitə təmasda olmuşdur. Bir çox şərhçilər heç də əsassız olmayaraq belə güman edirlər ki, bu yeni aləmlə tanışlıq balaca
Məhəmmədə silinməz təsir bağışlamış, onda mənəvi bir gərginlik yaratmışdı. Bu gərginlik Məhəmmədin bütün sonrakı həyatı boyu
zəifləməmiş və onu nəticə etibarı ilə yeni dinin yaradıcısı kimi böyük
bir iş görməyə sövq etmişdir.
Məhəmmədin 21 yaşı tamam olanda o, Məkkə cəmiyyəti
içərisində “əmin” (“sədaqətli”, “etibarlı adam”) kimi ad çıxarmışdı.
Əbu Talibin məsləhəti ilə Məhəmməd Xüvəylid İbn Əsədin qızı, varlı
dul qadın Xədicənin yanında pirkeşik (ticarət işlərini idarə edən şəxs)
vəzifəsi alır. Xədicənin ticarət işlərini aparan Məhəmməd Suriyaya
daha bir səfər edir, həm də yeniyetməlik dövründə getdiyi yolu demək
olar eynilə təkrar edir, Hələbdə və Dəməşqdə olur. Müxtəlif dini icmalar, ilk növbədə xristian və yəhudi icmaları dünyası ilə bilavasitə
yeni təmas onların həyat tərzi və ideologiyası ilə yeniyetməlik
dövründə olduğundan daha şüurlu və hətta, demək olar ki, daha
məqsədyönlü tanışlıq nəticə etibarilə onun mənəvi təcrübəsini artırmışdır. Bunu Məhəmmədin xristian rahibləri ilə xüsusi görüşlərindən
və söhbətlərindən bəhs edən bir çox müsəlman rəvayətləri bilavasitə
nəzərə çatdırır. Həm yəhudi, həm də xristian dinlərinin təkallahlılıq
haqqında əsas ümumi ehkamı Məhəmmədin təkallahlılıq ideyasının
qətiləşib möhkəmlənməsinə, şübhəsiz, kömək etməli idi. Eyni zamanda bu dinlərin bir-birini inkar etməsi, onların “yolu azmaq”,
“səhv yol ilə getmək” haqqında kəskin və sadəcə olaraq düşmən itti116
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hamları Məhəmmədi Allaha qovuşmaq üçün öz “doğru yolunu” axtarmağa sövq edən əlavə amil oldu. Quranın ideya-mövzu istiqaməti
bunu tam aşkar şəkildə təsdiq edir. Əksər hallarda Əhdi-ətiq və Əhdicədidlə səsləşən Quranın məzmununun başlıca fərqləndirici
xüsusiyyəti də ilk növbədə yəhudiliyin və xristianlığın məhz belə
cəhətlərinin tənqididir ki, bunların üstündə həmin dinlər qədim vaxtdan bəri öz aralarında şiddətli və amansız mübarizə aparmışlar.
595-ci ildə Məhəmməd Xədicə ilə evlənmişdir. Həmin vaxt
Xədicənin yaşı qırxa yaxın idi və o, iki dəfə ərdə olmuşdu, əvvəlki
ərlərindən iki oğlu və bir qızı vardı. Buna baxmayaraq Məhəmmədlə
Xədicənin qarşılıqlı məhəbbəti dillərə düşmüşdür. Məhəmmədin
bütün yaxın adamları arasında birinci olaraq Xədicə onun
peyğəmbərliyinə inanıb iman gətirmiş və yeni din – İslam dini uğrunda mübarizənin çox çətin başlanğıcında Məhəmmədə kömək
etmək üçün qüvvəsini və varidatını əsigəməmişdir. Məhəmməd
bunun müqabilində Xədicəyə böyük məhəbbət, dərin minnətdarlıq
və hörmət hissi bəsləmişdir. Maraqlıdır ki, Xədicə ilə ömür sürdüyü
25 il ərzində o, başqa heç bir qadınla evlənməmişdir.
Xədicənin Məhəmməddən daha iki oğlu və dörd qızı doğulmuşdur. İki yaşında ölən böyük oğlunun adı Qasım idi. Qədim ərəb adəti
ilə bu hadisədən sonra Məhəmməd hörmətlə Əbül-Qasım (Qasımın
atası) adlandırılmışdır. İkinci oğlu Abdulla da körpə yaşında ikən
ölmüş, Məhəmmədin Zeynəb, Ruqiyyə, Ümgülsüm və Fatimə adlı
dörd qızından isə yalnız sonuncusu onun nəslini davam etdirmişdir.
Məhəmməd 40 yaşında ikən dini düşüncələr və axtarışlar onun
həyatında getdikcə daha çox yer tutmağa başlamışdı, o, bəzən bütün
asudə vaxtını bunlara sərf edirdi. Hələ yeniyetməlik dövründə onun
daxilində baş qaldıran ruhi həyəcan misli görünməmiş dərəcədə
şiddətlənmişdi, çox vaxt əsl sarsıntı vəziyyətinə keçirdi. O, getdikcə
daha tez-tez vəcdə gəlir, gözünə anlaşılmaz surətlər görünür və qulağına hələlik o qədər də başa düşmədiyi səslər gəlirdi. Məhəmməd
tez-tez Məkkə yaxınlığındakı Hirə mağarasına çəkilib (xüsusən
gecələr) öz dini xəyallarına dalırdı. Belə məqamların birində
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Məhəmməd insanlara həqiqi sözü – Allahın sözünü “oxumağı” başlamaq haqqında ona əmr verən mələyi qəflətən aydın “görmüşdür”
(Qurani-Kərim, XCVI surə). Bu hadisə Məhəmmədi o qədər sarsıtmışdı ki, o, uzun müddət dərin ruhi düşgünlük vəziyyətində qalmış,
onu belə vəziyyətdən çıxaran da həmin mələk olmuşdur. Mələk ona
Allahın sözünü adamlara çatdırmağı yenidən əmr etmişdir (QuraniKərim, XXIII, XIV surələr).
Məhəmmədi birinci olaraq danışıqsız Allahın elçisi kimi tanıyan
Xədicə, öz əmisi oğlu Əli (Əbu Talibin oğlu) və oğulluğa götürdüyü
Zeyd olmuşdur. Tezliklə adlı-sanlı Məkkə taciri Əbu Bəkr, onun ardınca isə Osman, Təlhə və Əbdürrəhman da ona iman gətirmişlər.
Məhəmmədin tərəfdarlarının əvvəlcə sayı 50 nəfərdən artıq olmayan,
əsasən onun qohum-əqrəbasından ibarət olan dəstəsi Məkkə
cəmiyyətinin qalan hissəsinin, ilk növbədə də nüfuzlu qüreyşilərin
aşkar ədavətinə, demək olar, düşmən münasibətinə rast gəldi. Onun
tərəfdarlarının on bir nəfərinin (ailəlikcə) Həbəşistana təcili köçməsi
də bunu kifayət qədər aşkar sübut edir.
Öz mərdliyi, ciddiyyəti və səmimi fədakarlığı ilə şöhrət qazanmış
Həmzə və Ömər yeni dini icmaya qoşulanda bu icmanın mövqeyi
xeyli möhkəmləndi. Bununla birlikdə qüreyşilərin həmin icmaya və
ilk növbədə onun imamı Məhəmmədə düşmənçiliyi artdı. 610-cu
ildən 620-ci ilədək dövrü əhatə edən onillik Məkkənin ənənəvi
bütpərəst cəmiyyəti ilə yeni təkallahlı dinin – Məhəmmədin fəal
təbliğ etməyə başladığı İslam dininin tərəfdarları arasında ardı-arası
kəsilməyən çəkişmələrlə dolu olmuşdur. 620-ci ildə Xədicənin və
bundan bir qədər, yəni iki ay sonra Əbu Talibin vəfatı mübarizənin
kəskinliyini artırmışdı. Belə son dərəcə sədaqətli köməkçilərini itirən,
öz qəbiləsi tərəfindən demək olar ki, tamamilə tərk edilən
Məhəmməd Məkkədən təqribən yüz kilometr şərq tərəfdə yerləşən
Taifdə kömək axtarıb tapmağa çalışdı, lakin müvəffəqiyyətsizliyə uğradı.
Peyğəmbərə kömək əslində onun gözləmədiyi yerdən – əvvəlcə
Yəsribdən, daha doğrusu Yəsribin Xəzrəc və Ovs qəbilələrindən
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gəldi. Həmin qəbilələrin on iki nümayəndəsi hər il Məkkəyə ənənəvi
ziyarətə gələn bütpərəstlərin illik zəvvarlıq mövsümlərinin birində
Məhəmmədlə görüşmüş, onun təlimini qəbul edib, ona sadiq qalacaqlarına və yardım göstərəcəklərinə and içmiş və buna görə də sonralar fəxri ənsar rütbəsi almışdılar. Növbəti zəvvarlıq mövsümündə
bu andiçmə təkrar edilmiş, lakin bu dəfə andiçmə mərasimində
Məhəmmədin yetmiş yəsribli tərəfdarı iştirak etmişdi. Həmin and
içmədə onlar Məhəmmədə söz verdilər ki, onun dininə riayət etməklə
yanaşı, həm də bu dini həyatları bahasına qoruyacaqlar. Məhəmmədə
tamamilə aydın oldu ki, İslam ideyaları Yəsribdə olduqca əlverişli
zəmin tapmışdır. Buna görə də o, Yəsribdə məskən salmağı qərara
aldı. Belə bir qərarın qəbul edilməsi təkcə Məhəmmədin təbliğ etdiyi
ideyalara yəsriblilərin bəslədikləri sədaqətlə deyil, həm də onunla
bağlı idi ki, Məhəmmədi tərəfdarları ilə birlikdə aşkar cismani cəza
gözləyirdi.
Əvvəlcə Məhəmməd təliminin sədaqətli tərəfdarları (onun
əshabələri) ailələri ilə birlikdə Yəsribə kiçik qruplarla və
Qüreyşilərdən xəlvəti olaraq köçdülər. Onlardan, yəni Yəsribə köçən
ilk müsəlmanlardan (mühacirlərdən) sonra isə Məhəmməd özü də
ailəsi və ən yaxın adamları ilə birlikdə məşhur hicrət etdi. 622-ci il
iyulun 26-da baş verən həmin hadisə müsəlman erasının başlanğıc nöqtəsi, rəsmi müsəlman təqviminin başlanğıcı oldu.
53 yaşlı Məhəmmədin sonradan Mədinə (Peyğəmbərin şəhəri)
adlandırılacaq Yəsribə köçməsi onun ictimai statusunu kökündən
dəyişdirdi. O, yeni dinin mübəlliğindən, dini “nəsihətçidən” və
“çəkidiricidən” sözün tam mənasında adamlara ilahi qanunları çatdıran “Allah elçisi”nə çevrildi. Adamlar Yer üzündəki həyatlarında
onun söylədiyi qanunlara riayət etməli idilər. Müsəlmanların həyat
tərzi və yeni dinin başlıca ayinləri haqqında bütün əsas göstərişləri
də Məhəmməd öz peyğəmbərliyinin məhz Mədinə dövründə yaratmışdır.
Məhəmmədin ətrafında birləşmiş mühacirlər və ənsarlar
Mədinədə öz icmalarını – ümməti yaratdılar. Ümmət Ərəbistan yarı119
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madasında o vaxtadək ənənəvi olan qəbilə-tayfa birliklərindən fərqli
olaraq qan qohumluğu əsasında deyil, eyni dini təlimə mənsub olmaq
əsasında qurulmuşdu. Bu icma teokratik təşkilat idi. Məhəmməd
eyni zamanda icmanın həm dini, həm də dünyəvi başçısı rolunu oynayırdı. Bu icma Məhəmmədin dinini qəbul edənlərin hamısı üçün
əslində açıq idi. Hicrətdən bir neçə il sonra Mədinənin bütün ərəb
əhalisi (daha doğrusu, bütpərəst əhalisi) Məhəmmədin icmasına daxil
olmuşdu. Şəhərin yəhudiliyə etiqad bəsləyən və ondan əl çəkmək
istəməyən digər sakinləri oranı tərk etmişlər.
Hicrətin ikinci ilində Hz.Məhəmməd Uca Allahın vəhyi ilə
qibləni dəyişdirdi, namaz qılarkən üzü Qüdsə tərəf deyil, Məkkədəki
Kəbə məbədinə tərəf tutmağı əmr etdi. Bu tədbir təkcə yəhudi
mədinəlilərə qarşı getdikcə daha da şiddətlənən mübarizənin nəticəsi
deyildi: o həm də Məhəmmədin ən mühüm strateji məqsədini – bütün
Qərbi Ərəbistanın baş dini mərkəzi olan Məkkəni tabe etdirmək
məqsədini ifadə edirdi. Məhəmmədin məkkəlilərə qarşı təşkil etdiyi
iqtisadi müharibə də həmin məqsədə xidmət edirdi. O, bu müharibəni
məkkəlilərin əsas gəlir və rifah mənbəyi olan ticarət karvanlarına
müntəzəm basqınlarla başlamışdı. 624-cü ildə bu zaman üzərində
Bədr kəhrizləri yaxınlığında əsl hərbi çarpışma baş verdi və çarpışmada məkkəlilər məğlubiyyətə uğradılar. Lakin, onlar 625-ci ildə
Ühüd dağı yanında Mədinə qoşununu darmadağın edib qisas aldılar,
626-cı ildə isə öz karvan yollarını mədinəlilərin təhlükısindən
tamamilə qurtarmaq məqsədi ilə mədinəlilərə qəti zərbə endirməyə
cəhd göstərdilər. Məkkəlilər Bədəvi tayfaları və Mədinədən sürgün
edilib Xeybərdə sığınacaq tapmış yəhudilərlə ittifaq bağlayıb Mədinə
icmasına qarşı böyük yürüşə başladılar. Məhəmməd ağıllı hərəkət
edib açıq çarpışmadan çəkinməyi, lakin Mədinəni uzunmüddətli
müdafiəyə hazırlamağı qərara aldı. Bu məqsədlə şəhərin ətrafında
xəndək qazıldı və oxatanlar bu xəndəkdə oturub düşməni gözləməyə
başladılar. Ərəbistan yarımadasında əvvəllər məlum olmayan,
məkkəlilərin başlıca qüvvəsini təşkil edən Bədəvi süvarilərinin döyüş
imkanlarını ciddi surətdə məhdudlaşdıran bu yeni taktika məkkəliləri
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çaşbaş saldı. Şəhərin bilavasitə hücumla alınması baş tutmadı. Çoxlu
yağış yağan və soyuq şimal küləkləri əsən sərt qış şəraitində şəhərin
mühasirəyə alınması uzun çəkdi və onu mühasirədə saxlayanlar üçün
əziyyətli oldu. Məkkəlilərin düşərgəsində didişmələr başlanmışdı.
Məkkəlilərdən asılı vəziyyətdə olduqlarına görə Bədəvilər adətən onlara nifrət bəsləyirdilər. Bundan məharətlə istifadə edən
Məhəmmədin diplomatiyası düşmən cəbhəsində didişmələri daha da
şiddətlənirdi. Məhəmmədin elçiləri güclü tayfa olan Qətəfan
qəbiləsinin dəstələrinin başçıları ilə gizli danışıqlar apardığına görə
Bədəvilər nəticə etibarı ilə mühasirəçilərin cəbhəsini tərk etdilər. Onların getməsi Mədinənin mühasirəsini perspektivsiz işə çevirdi və
mühasirə ləğv edildi. Beləliklə, Məhəmməd çox mühüm qələbə qazandı. Bu qələbə onun Mədinədəki icmasının daha çox birləşməsinə,
eləcə də də yeni Bədəvi tayfalarının bu icmaya qoşulmasına səbəb
oldu.
Hicrətin altıncı ilində Məhəmmədin qüvvələri ilə onun
düşmənlərinin qüvvələrinin nisbəti elə idi ki, Məkkəli Qüreyşilərin
hakim mövqe tutan başçıları mövcud problemləri qarşılıqlı güzəşt
əsasında həll etmək üçün Məhəmmədlə bərabər hüquqlu danışıqlar
aparmağa məcbur oldular. Məsələn, Hüdeybiyyədə yazılı surətdə çox
vacib bir saziş təsbit edildi. Sazişə görə, Məkkəlilər sonrakı il Mədinə
müsəlmanlarının Kəbəni maneəsiz ziyarət etməsinə imkan
verəcəklərini vəd etməklə yanaşı, həm də öhdəlik götürdülər ki,
zəvvarlar Məkkədə olacaqları müddətdə (3 gün) şəhəri tərk edəcəklər.
Mədinəlilər isə söz verdilər ki, bundan sonra məkkəlilərin karvanlarına basqın etməyəcəklər. 628-ci ildə mühacirlər və ənsarlar Kəbəni
ziyarət edəndə məkkəlilər bir daha şəxsən yəqin etdilər ki,
Məhəmməd bütün Qərbi Ərəbistanın dini mərkəzi kimi onların
şəhərinin nüfuzuna qətiyyən xələl vurmur. Eyni zamanda Qərbi
Ərəbistanda məkkəlilərin siyasi nüfuzu dönmədən zəifləməkdə idi.
Belə bir şəraitdə Məkkə rəhbərliyinin ən uzaqgörən nümayəndələri
başa düşdülər ki, Məhəmmədin icması ilə əlaqələri daha da
genişləndirib möhkəmləndirmək yaxşı olar. Hələ son vaxtlara qədər
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müsəlmanların Mədinədəki icmasına qarşı mübarizəyə başçılıq edən
məkkəlilərdən birinin – çox nüfuzlu Əbu Süfyanın faktik surətdə
Məhəmmədin tərəfinə keçməsi xüsusilə əlamətdar və vacib hadisə
idi.
630-cu ildə Məkkə vuruşmasız Məhəmmədə təslim oldu.
Məhəmməd şəhərə zəfərlə daxil olsa da, əvvəllər məkkəlilərə verdiyi
bütün başlıca vədləri yerinə yetirdi. Məkkə həqiqətən sürətlə yayılmaqda olan İslam dininin mərkəzinə çevrildi. Kəbə isə oradakı bütün
çoxallahlılıq bütləri və rəmzləri (“qara daş” istisna olmaqla)
nümayişkaranə dağıdıldıqdan sonra yeni dinin baş ziyarətgahına çevrildi, onun ziyarət edilməsi (həcc) yeni dinin “beş dayağından” biri
elan edildi. Məkkəlilərin özləri Məhəmmədin icmasına sadəcə olaraq
müsəlmanlar kimi, yəni özlərini itaətkarcasına Allaha və onun
elçisinə təslim edən adamlar kimi deyil, möminlər kimi, yəni Allaha
və onun elçisinə ürəkdən və etibarlı surətdə iman gətirənlər kimi
qəbul edildilər. Beləliklə, öz dini statuslarına görə məkkəlilər faktik
surətdə mühacirlərə və ənsarlara bərabər tutuldular ki, bu da onlara
müsəlman icmasının bütün işlərində tam ixtiyar sahibi kimi fəal iştirak etmək üçün geniş imkan açırdı.
Məkkəlilərin bu icmaya daxil olmaları onun Bədəvi tayfalarına
təsirinin möhkəmlənməsində və həmin tayfalar arasında İslam dininin
daha da yayılmasında, şübhəsiz, mühüm rol oynadı.
Məkkənin təslim olmasından sonrakı il, hicrətin doqquzuncu ili
ərəb-müsəlman tarixinə “elçiliklər ili” kimi daxil olmuşdur. Rəvayətə
görə, bütün Ərəbistanın Bədəvi tayfaları həmin il Məhəmmədə tabe
olduqlarını və onun dinini qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirmək
üçün bir-birinin ardınca Mədinəyə səlahiyyətli nümayəndələr
göndərməyə başlamışdılar. Lakin, həmin rəvayətdən belə aydın olur
ki, bu proses əslində heç də sadə və rəvan getmirdi. Məsələn, Taifdəki
Səqif qəbiləsi Həvazin tayfası ilə ittifaqa girib, hətta Məhəmmədin
tərəfdarlarının birləşmiş Mədinə-Məkkə icmasına qarşı açıq silahlı
mübarizəyə qalxmağa cəhd göstərmiş, lakin Hüneyn vadisində
müsəlmanlar və onlarla müttəfiq olan Bədəvi tayfaları tərəfindən
tamamilə darmadağın edilmişdi. Bu qələbədən sonra müsəlmanlar
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çətinlik çəkmədən Taif şəhərini ələ keçirdilər və orada ilk növbədə
yerli ilahə əl-Latın ziyarətgahını dağıtdılar.
Hüneyn vuruşması və onun ardınca Taif üzərinə yürüş
Məhəmmədin ömrünün axırıncı iki ilində baş vermiş ən iri hərbi
əməliyyatlar olmuşdur. Əsasən Ərəbistanın şimalında bəzi digər
ərazilərin itaət altına alınması daha kiçik yürüşlərin köməyi ilə təmin
edilmişdi.
Hicrətin onuncu ilində, müqəddəs zülhiccə ayının 8-də (632-ci
ilin mart ayında) Məhəmməd bütün ailəsinin müşaiyəti ilə Məkkənin
müqəddəs yerlərinə özünün ilk və yeganə tam ziyarətinə yollandı. Bu
“böyük həcc” (əl-Həcc əl-Əkbər) tarixə “hiccət əl-vida” (vidalaşma
həcci) adı ilə daxil olmuşdur. Bu tədbir İslam dininin mərkəzi kimi
Məkkənin rolunu qəti surətdə təsdiq etdi. Həmin vaxtdan sonra
Məkkə bütün “kafirlər” üçün haram sayılan müqəddəs şəhərə,
müsəlmanların həcc mərasimi yerinə çevrildi. Bütün sonrakı əsrlər
ərzində həcc mərasiminə sözsüz və ciddi əməl edilmişdir və indi də
bu mərasim zülhiccə ayının 8-dən 12-nə kimi vaxtilə Məhəmmədin
öz “vidalaşma həccinə” yollandığı şəkildə təkrar edilir.
Vidalaşma həccindən üç ay sonra Məhəmməd vəfat etdi. Onun
ən yaxın silahdaşı Əbu Bəkr müsəlman icmasının başçısı elan edildi
və beləliklə, Allahın elçisinin xəlifəsi oldu.
Bütün söylənilənlərdən sonra Hz.Məhəmmədin yaşadığı, daha
doğrusu rəhbərlikdə olduğu illərin ən mühüm tarixi məqamlarını da
ayrıca sadalamağı özümüzə mənəvi borclardan biri saydıq.
Hz.Peyğəmbərin Mədinəyə hicrətinin birinci ilində baş verən
əsas hadisələr:
Məscidül-Nəbəvi tikilmişdir;
Əzan qanuni olmuşdur;
İlk cümə namazı qılınmışdır;
Mühacirlərlə ənsar arasında qardaşlıq yaranmışdır;
Yəhudilərlə müqavilə imzalanmışdır;
Hz.Peyğəmbər Hz.Aişə ilə evlənmişdir.
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Hicrətin ikinci ilində baş verən hadisələr:
Qiblə Qüdsdən Kəbəyə çevrilmişdir;
Bədr müharibəsi baş vermişdir;
Hz.Peyğəmbərin qatı düşməni Əbu Cəhl öldürülmüşdür;
Ramazan orucu fərz qılınmışdır;
Fitrə sədəqəsi vacib qılınmışdır;
İlk bayram namazı qılınmışdır;
Zəkat fərz qılınmışdır;
Hz.Peyğəmbərin qızı Hz.Ruqiyyə vəfat etmişdir;
Hz.Əli ilə Hz.Fatimə evlənmişlər.
Hicrətin üçüncü ilində baş verən hadisələr:
Yəhudi şair Kəb ibn Əşrəf öldürülmüşdür;
Hz.Peyğəmbər Hz.Hafisə və Hz.Zeynəb ilə evlənmişdir;
Hz.Osman ilə Ümmü Gülsüm evlənmişlər;
Ühüd müharibəsi baş vermişdir;
Hz.Peyğəmbərin əmisi Hz.Həmzə şəhid olmuşdur;
Mirasa aid ehkam nazil olmuşdur;
Hz.Peyğəmbərin nəvəsi Hz.Həsən dünyaya göz açmışdır.

Hicrətin dördüncü ilində baş verən hadisələr:
İkinci Bədr səfəri baş vermişdir;
Hz.Peyğəmbərin zövcəsi Hz.Zeynəb vəfat etmişdir;
Hz.Peyğəmbər Hz.Ümmü Sələmə ilə evlənmişdir;
Hz.Əlinin anası Hz.Fatimə vəfat etmişdir;
Hz.Peyğəmbərin nəvəsi Hüseyn dünyaya gəlmişdir;
İçki və qumar haram qılınmışdır.
Hicrətin beşinci ilində baş verən hadisələr:
Müreysi döyüşü baş vermişdir;
Xəndək müharibəsi baş vermişdir;
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Səd ibn Muaz vəfat etmişdir.
Hz.Peyğəmbər Cüveeyriyyə və Cahş qızı Zeynəb ilə evlənmişdir;
Təyəmmüm qanuni qılınmışdır.
Hicrətin altıncı ilində baş verən hadisələr:
Ümrə səfəri baş vermişdir;
Rıdvan beyəti baş vermişdir;
Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi bağlanmışdır;
Hz.Peyğəmbər Hz.Ümmü Həbibə ilə evlənmişdir.
Hicrətin yeddinci ilində baş verən hadisələr:
Qonşu ölkələrə İslama dəvət məktubları göndərilmişdir;
Xeybər fəth edilmişdir;
Yəhudi təhlükəsi aradan qaldırılmışdır;
Ümrə ziyarəti həyata keçirilmişdir;
Hz.Peyğəmbər Hz.Səfiyyə və Hz.Meymunə ilə evlənmişdir.
Hicrətin səkkizinci ilində baş verən hadisələr:
Mütə müharibəsi və Zatus-Səbasil döyüşü baş vermişdir;
Məkkə fəth edilmişdir;
Hüneyn müharibəsi və Evtas döyüşü baş vermişdir;
Taifin mühasirəsi baş vermişdir;
Hz.Peyğəmbərin qızı Hz.Zeynəb vəfat etmişdir;
Xalid ibn Vəlid və Əmr ibn As müsəlman olmuşlar.
Hicrətin doqquzuncu ilində baş verən hadisələr:
Şair Kəb ibn Züheyr müsəlman olmuşdur;
Həbəşistan Nəcaşisi Əshamə vəfat etmişdir;
Təbuk səfəri baş tutmuşdur;
Məscidi-Dirar (Zərər məscidi) yandırılmışdır;
Həcc fərz qılınmışdır;
Abdullah ibn Übey vəfat etmişdir.
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Hicrətin onuncu ilində baş vermiş hadisələr:
Hz.Peyğəmbərin oğlu İbrahim vəfat etmişdir;
Hz.Peyğəmbərin vida həcci söylənilmişdir;
Hz.Peyğəmbərin vida xütbəsi olmuşdur.
Hicrətin on birinci ilində baş verən hadisələr:
Hz.Peyğəmbər xəstələnmişdir;
Hz.Peyğəmbərin son xütbəsi olmuş və o, vəfat etmişdir.

10. MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN
VARİDATI
Mənim bu məsələyə müraciətim yaşadığımız dövrün qeylü-qalları ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda xalqımızın əksəriyyətini İslam dininə
qulluq etməsinə, dövlət dini kimi İslamın qəbul edilməsinə baxmayaraq, İslam adət-ənənələri çox zəifdir və bu da xalqımızın müxtəlif
təbəqələri arasında qeyri-sağlam əhvali-ruhiyyənin davam etməsində
əsas səbəblərdən biridir.
Mənə görə əsl İslamda “artıq” heç nə yoxdur, sadəcə olaraq onu
yaxşı-yaxşı əxz eləmək lazımdır. Dövlət səviyyəsində bu gün üçün
daha vacib olan İslami qaydalar təbliğ edilməlidir, həm də bu təbliğat
kortəbii olmayıb, elmi əsaslarla, bu günlə səsləşməlidir. Azərbaycan
dövlətçiliyinə müsbət təsir göstərə biləcək İslami təlim-tərbiyə,
xüsusən halallıq, düzlük, ədalətlilik, vətənpərvərlik və s. məsələlərin
işıqlandırılması çox vacib problemlərdir. Bu mənada bizim üz tutuduğumuz ən müqəddəs “kitabımız”, “qanunumuz” Qurani-Kərim və
Məhəmməd (ə) şəxsiyyətidir. Gələcəkdə Xəlifə olacaq və
Məhəmməd tərəfdarı olan Ömərlə Peyğəmbər arasında belə bir
söhbət olmuşdur. Ömər peyğəmbərə müraciətlə demişdir – bütün padşahlar təmtəraqlı həyat tərzi keçirmək istəmişlər. Onlar özlərinə
böyük xəzinə, dövlət və cah-cəlal istəyirlər. Yoxsa mənim bu gün
sizdə gördüyüm kasıb xəzinə, boş ölçü qabları ilə öz məqsədimizə
çata bilmərik. Təbiidir ki, bu fikir Məhəmməd peyğəmbərə xoş de126
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yildi, xüsusən belə bir fikri Ömər kimi şəxsiyyətdən eşitmək.
Məhəmməd Peyğəmbər Ömərə müraciətlə – mənim vəzifəm zülmkarlıq və mütləqiyyət yaratmaq deyil, öz şəxsi mənfəətimi güdmək
deyil, insanları həqiqətə, doğru yola çağırmaqdır. Bundan ötrü nə
dövlət, nə də cahi-cəlal lazım deyildir. Bizə ancaq Allah Təalanın
qüdrətli nəzəri gərəkdir. Əgər mənim məqsədimin yayıldığı yerləri
ölçə bilsəydim, sən heç bir zaman mənə quru cahi-cəlaldan və onu
qazanmaq məsləhətini verməzdin.
Həqiqətən də belədir, bu kəlam indi də, gələcəkdə də qüvvəsini
itirməyəcək – Allah Təalanın qüdrətli nəzəri olan hər bir İslami ölkə
genişlənəcək, çiçəklənəcək, onun xalqı tam əmin-amanlığa həmişə
hazır olacaqdır.
Vəfatının yaxınlaşmasını hiss edən peyğəmbər özünə aid olan
bütün qulları azad etmiş, olmayan dövlətinin çoxunu kasıblara paylamışdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu gün çox böyük mal-pul toplamış
– daha doğrusu xalqının cibindən çıxarmış bəzi əqidədən kasıblar
öləcəyini hiss etdikdə belə kasıblara, öz xalqına əl tutmur, xalq malını
özü ilə birlikdə dəfn edir. Bizim borcumuz isə Peyğəmbərin həyat
yolunu insanlara aşılamaqdır.
Peyğəmbərin vəfatından sonra ondan qalmış əşya, mal-dövlət
bunlardır: iki don, iki örtük plaş, dörd dirsək yarım uzunluğunda olan
bel şərfi, bir köynək, bir Yəmən cübbəsi, iki qətvə, bir kisə döşək ağı,
üç taxta fincan, bir şüşə fincan, bir daş fincan, bir kasa, bir kiçik taxta
mücrü (sandıqşa), bir taxta daraq, kiçik güzgü, fağır-füqəraya taxıl
ölçüb vermək üçün saş adlanan bir ölçü qabı, iki üzük – bunlardan
birinin üzərində “La İlahə İllallah” sözləri var imiş, yəni Allahın
Rəsulu Məhəmməd, o birisində isə “Sədəq Allah” sözləri var idi.
Daha sonra üzərində “Mühəmməd” kəlməsi yazılmış bir möhür, üç
baş geyimi (papaq) – bunlardan birinin hər iki tərəfi aşağı enirdi və
bundan döyüş zamanı istifadə olunurdu. Bir əba, 10 qılınc, 7 zirehli
geyim, iki mis papaq, 3 qalxan, 4 nizə, 7 kaman, 25 at, 6 dəvə, 3 ulaq,
20 sağılan dəvə, 100 keçi və bir xoruz.
Bütünlükdə peyğəmbərin “dövlətini” nəzərdən keçirdikdə onun
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nə dərəcədə sadə yaşadığının şahidi oluruq. Amma bu sadəliyi,
mənəvi paklığı, mənəvi dövlətliliyi onun özünün qəbul etdiyi
peyğəmbərlər arasında belə tapmaq müşkül məsələdir.
Dininə iman gətirdiyimiz peyğəmbərlərimizin həyat tərzi, bizə
miras qoyub getdiyi hər bir hərəkəti, hər bir kəlamları bu gün tez-tez
işlədilməli, heç olmazsa gələcəyimiz, gəncliyimiz düzgün əqidə ilə
tərbiyə olunsunlar.

11. BİLMƏK VƏ ÖYRƏNMƏK MÜTLƏQDİR
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə.
Yerin, Göyün, Günəşin, Ayın, torpağın, suyun və bu torpaqda,
suda yaşayan bəşərin, ümumən canlı aləmin Allah Təala tərəfindən
6 gündə yaranması və həftənin 7-ci gününün Allah Təalanın istirahət
günü kimi qəbul etməsi günümüzün əksər insanlarına bəllidir.
Peyğəmbərlər, Allah Təala tərəfindən onların yaranması (təyin
edilməsi), müxtəlif dinlərin meydana gəlməsi və onların dünyəvi
məsələlərə münasibəti, Qurani-Kərim, Tövrat, İncil və peyğəmbərlər
tərəfindən yaranmış abidələr, bu abidələrdə həyatın, insanın yaranması, insan hüquqları, şəriət, qanun və digər məsələlər barədə ən azı
İslam məclislərindən, şərqşünas alimlərdən, təhsilli dindarlardan eşitmişik, oxumuşuq, məlumatlıyıq.
Hər bir işin təməli üçün mütləq saydığımız bu anlayış yüz illərdir
ki, İslam dünyasının hər qarışında, insanlar arasında mövcud olan
bütün münasibətlərin hər bir təzahüründə özünü göstərir. Müsəlman
aləmi üçün səciyyəvi olan bu açılış və başlanğıc nidası istər-istəməz
binası qoyulacaq hər hansı bir niyyətin ancaq xeyrə və yaxşılığa
dəlalət edəcəyini müəyyən edir, həmin işə qərar verənin məsuliyyətini
artırır.
Hər bir əməl, niyyətə bağlıdır. Daha doğrusu, niyyət nə qədər pak
və xoş məramlı olarsa, əməl də o qədər faydalı və səmərəli olar.
Deyilən mənada biz niyyətimizi xoş edib, Allah Təalanın hökmlərinə
söykənərək, İslama aparan yolun tarixçəsindən bəzi fikirlərimizi
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millətimizə bildirmək istədik. Məqsədimiz Azərbaycanda
dərinləşməyə doğru gedən İslam, onun sayəsində müstəqil fikir
mübadiləsinə qoşulmaq, bir sıra bilgilərimizi insanlarımızla
bölüşməkdir.
Artıq məlumdur ki, bəşəriyyət üçün Allah Təalanın varlığının sübutunu, onun ehkamlarının haqq olduğunu biz insanlara çatdıranlar
peyğəmbərlər olmuşlar.
Bəşəriyyətin özü ilə eyni vaxtda doğulmuş din, peyğəmbərsiz
təşəkkül tapa bilməzdi. Nə əvvəli, nə də sonu görünməyən bir
gərdişin bizim idrakımızdan kənarda mövcud olduğunu, bütün kainatın fövqəlbəşər bir nizama tabe olduğunu biz insanlara anladan
peyğəmbərlər, öz zəmanəsinin alimləri, ən yüksək zəkaya, qeyri-adi
qabiliyyətə malik insanları olmuşlar. Allah Təalanı duymaq, onu dərk
edərək inanmaq, əslində hər bir insanın canında-cövhərində mövcud
olan bir reallıqdır.
Deyilən həqiqətin bəşər tərəfindən anlamı və əxzi yolunda
qarşıya çıxan çətinlikləri insanlara məhz peyğəmbərlər bəyan
etmişlər.
Göndərilən peyğəmbərlərin 5-i – Nuh, İbrahim, Musa, İsa və
Mühəmməd ululəzm, yəni şəriət, kitab sahibləri sayılırlar.
Peyğəmbərlərdən: Adəm, Şis, İdris, Nuh, İbrahim siryani dilində,
digər beşi: İshaq, Yaqub, Musa, Davud, İsa əbrani dilində, beş
nəfəri – Hud, Saleh, Şüeyb, İsmayıl və Mühəmməd ərəb dilində
danışmışlar.
Peyğəmbərlərdən – İbrahim, İshaq, Yaqub, Lut və İsmayıl –
yəni beş nəfəri eyni dövrdə göndəriliblər. Onlardan İbrahimlə
İshaq Qüdsə və Şam diyarına, Yaqub Kənana – sonra Misirə, İsmayıl Hicaza və Yəmən tərəfə, Lut Şam ətrafına göndərilmişlər.
Üç peyğəmbər – Yusif, Davud və Süleyman həm də padşahlıq
etmişlər. İki peyğəmbərə isə tam dünya padşahlığı nəsib olmuşdur. Onlar Yəmən şahı Zülqərneyn və İsrail övladlarından Süleyman Davud oğludur.
Peyğəmbərlərdən bir qisminə – Adəmə 10, Şisə 50, İdrisə 30,
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İbrahimə 10 səhifə, yəni müqəddəs yazılar nazil olmuşdur. Dörd
peyğəmbər kitab sahibi sayılır. Onlardan Musaya Tövrat, Davuda
Zabur, İsaya İncil, Mühəmməd əleyhissalama isə Qurani-Kərim 23
il müddətində nazil olmuşdur. Qurandan başqa o biri müqəddəs kitablar birdəfəyə nazil olmuşdur.
Bilməliyik ki, etiqad məsələsində ən mühüm şərtlərdən biri
peyğəmbərlərə inamdır. Yəni, onların haqq olduğuna inanmaq,
dediklərini və əməllərini təsdiq etmək imanın kamilliyini müəyyən
edir.
Allah Təalanın fərmayişlərini, iradə və hökmlərini, şəraitini onun
bəndələrinə yetirmək üçün seçilmiş ağıllı və qabil insanlar Rəsul
(elçi) adlanmışlar.
Vəhy yolu ilə Allah tərəfindən nazil olan şəriəti ancaq Allahın
sözləri ilə onun kəlamı kimi xalqa çatdıran şəxslərə Nəbi
(peyğəmbər) deyilmişdir. Deyilən seçim Allahın səlahiyyətində olub,
yalnız ilahi bir zərurətlə, onun qüdrətinə bağlı məkan və zaman hüdudunda baş tutur. Peyğəmbərlərin zühura gəlməsində məqsəd hər
şeydən əvvəl insana öz xilqətinin dəyərini, onun Tanrı qarşısında
ibadətinin yollarını, dünya və axirət işlərini anlatmaq, hər bir fərdin
çoxluq önündə vəzifəsini, məsuliyyətini müəyyən etmək, onun fikrini
və əxlaqını saflaşdırmaq, səadətə və rahatlığa qovuşmaq yolunu asanlaşdırmaq olmuşdur. Allaha iman onun bütün peyğəmbərlərinə iman
deməkdir.
Qeyd etməliyik ki, Qurani-Kərimdə həmin peyğəmbərlərdən
ancaq 25-nin adı zikr edilir. Onlar – Adəm, İdris, Nuh, Hud,
Saleh, Lut, İbrahim, İsmayıl, İshaq, Yaqub, Yusif, Şüeyb, Harun,
Musa, Davud, Süleyman, Əyyub, Zül-Kifl, Yunis, İlyas, Əl-Yasa,
Zəkəriyyə, Yəhya, İsa və Mühəmməd (əleyhissalam)dır.
Əksər hallarda ilahiləşdirilən peyğəmbərlər, əslində bəşər olaraq
digər insanlar kimi yaşamış, lakin Allah Təalaya daha yaxın məqam
tutduqları üçün məsum, qüsursuz əmin olmuşlar.
Onlar təkcə ayrı-ayrılıqda öz qövmlərinə (xalqlarına) deyil, bütün
zamanlar üçün bəşəriyyətə nümunə olmuşlar.
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İlk peyğəmbərlərdən son peyğəmbərə kimi bunların hamısını
birləşdirən bir çox cəhətlər də insanlar üçün diqqət çəkəndir. Bunlardan, Allahın Birliyinə, onun mələklərinə, kitablarına, qiyamət gününə
iman, ibadət və əxlaq xüsusi qeyd edilməlidir. Əlbəttə burada əsasən
İslam mövqeyini əks etdirən və bizim üçün daha önəmli olan
məsələlərə yer veriləcəkdir.
Təbii ki, mənbə olaraq Qurani-Kərimə, təfsirçilərin və tarixçilərin
yazılı məlumatlarına istinad edilmişdir.
Son dərəcə böyük bir dövrü əhatə edən bu tarix dünya dinlərinin
hamısında təxminən eyni şəkildə yaradılsa da, müəyyən həqiqətlərin
şərhində, izahında, şübhəsiz ki, ixtilaflı fikirlər, qeyri-dəqiqliklər də
olmuşdur. Bunu təbii qəbul etmək gərəkdir. Bununla yanaşı ehtiyac
olduqca Allah Təala dövrə uyğun, ehtiyac duyulan əlavələrini də
bizlərə özünün seçdiyi peyğəmbərlər vasitəsi ilə göndərməklə öz fikrini tamamlamışdır. Qalır insanların Onu dinləməsi, Onun qanunlarına tabe olması, Ona yaxın olmağa çalışması, Onun yolundan
çıxmaması və dünyanın görünən və görünməyən həqiqətlərini dərk
etməsi.
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VII FƏSİL
İslam tarixindən səhifələr
1. İSLAMIN MÜQƏDDƏS KİTABI
QURANİ-KƏRİMDƏKİLƏR

U

ca Allah Ucadır, üstündür, insanın hər cür maddi
dərkinin üstündədir. Allah insanlar haqqındakı iradəsini,
buyruğunu bəşəriyyət arasından seçdiyi elçisinə bir
mələk vasitəsi ilə çatdırır, vəhy edir. İslama görə “Quran” Allah
kəlamıdır. Ona görə gecə-gündüz demədən, fürsət olduqca möminin
onu oxumasını Quranın özü istər.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) Quranı həftədə bir dəfə xətm etməyi – tamamını oxumağı, hər gün bir mənzil – yəni Quranın yeddidə birini
oxumağı böyük səylə məsləhət görmüşdür. Quran 114 surədən
ibarətdir və bunlardan hər biri bəlli sayda ayə deyilən cümlələri əhatə
edir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim irq, din, hətta dövrlərə fərq
qoymadan bütün insanlığa aiddir. Qurani-Kərim insana bütün
həyatının maddi, mənəvi, sosial sahələrində rəhbərlik etməyə çalışır
və ona qadirdir.
Quranın bir dövlət rəhbərinə olduğu kimi, sadə bir vətəndaşa da,
varlılara olduğu qədər yoxsullara da, sülh üçün olduğu qədər
müharibə üçün də, mənəvi təhsilə olduğu qədər, maddi xoşbəxtlik
üçün də göstəriş və tövsiyyələri vardır. Quran hər şeydən öncə insanı
bir şəxsiyyət kimi inkişaf etdirməyə əhəmiyyət verir. Zamanı yetəndə
hər bir insan yaradıcısı qarşısında şəxsən cavabdeh olacaqdır. Bu qayə
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ilə Quran yalnız əmr etməklə kifayətlənməz, inandırmağı da sınaqdan
keçirər. İnsanı ağlına dəvət edər, məsələlərdən, məcazlardan istifadə
edər. Quranda Allahın Öz xüsusiyyətləri haqqında açıq bilgilər vardır.
O, birdir, hər şeyin yaradıcısıdır, hər şeyi bilən, hər şeyə gücü
yetəndir; öldükdən sonra bizi diriltməyə və bu dünyada etdiklərimizin
hesabını sormağa qadirdir, adildir və mərhəmətlidir. Bununla yanaşı,
Quran Allaha ibadət etmənin şəklini, ən yaxşı duaları, insanın Allaha,
Onun yaratdığı məxluqlara və özünə qarşı olan vəzifələri haqqında
tam bir bilgi verir. Özümüzə qarşı vəzifəmiz dediyimizdə, biz özözümüzün sahibi deyil, əksinə, bizlər Allaha aidik. O, öz mülkiyyəti
olaraq bizi özümüzə əmanət etmişdir, ona görə bizim bu əmanəti
səylə qorumağımız gərəkdir. Qurani-Kərim ticarət, evlənmə, miras,
cəza hüququ, millətlərarası hüquq kimi bütün mövzularda cəmiyyətin
həyatı üçün ən yaxşı qullarını müəyyən edir. Lakin, Quran sözün əsl
mənasında bir kitab deyildir. Quran Allahın insanlığa göndərdiyi,
iyirmi üç il boyunca elçisinə vəhy etdiyi sözlərinin, fikirlərinin
cəmidir. Onun üçün örtülü ifadələr, yeniləmələr və hətta izahatlarda
görünüş dəyişiklikləri də vardır. Allah bəzən birinci, bəzən də üçüncü
tərəf olaraq danışacaqdır. Qurani-Kərim lazım olduqca enən
vəhylərin toplumudur. Onu oxumağa ilk dəfə başlayanların bu
həqiqəti hər zaman xatırlamaları lazımdır. Vəhylərin mənasını daha
yaxşı qavraya bilmək üçün onu təkrar-təkrar oxumaq lazımdır. Çünki,
Quran hər yerdə, hər zaman və hər kəs üçün ən etibarlı yol göstərən
tək rəhbərdir. Quranın dili və üslubu misilsizdir və ilahi keyfiyyətinə
layiq səviyyədədir. Onun oxunması ruhları coşdurur, dinləyənləri
başa düşmədən belə, həyəcanlandırır.
Quran özünün ilahi mənşəli olduğunu qətiyyətlə ifadə edir: “De
ki, insanlar və cinlər bu Quranın bənzərini gətirmək üçün bir yerə
toplansalar, onun bənzərini gətirə bilməzlər, bir-birlərinə kömək
etsələr belə” (İsra surəsi, 88).
Qurani-Kərimi təmsil edən vəhylərlə yanaşı hədislər də vardır.
İslam peyğəmbəri Hz.Məhəmmd (s) haqqındakı izahatlar hədis adlanır. Hədis deyildiyi zaman Hz.Peyğəmbərin (s) sözləri, davranışları
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və ona inanan insanların hərəkətlərinə qarşı verdiyi münasibətlər anlaşılır. Qurani-Kərim hədisin hüquqi mənasını dəfələrlə xatırlatmışdır: “Allaha və elçisinə itaət edin” (Nisa surəsi, 59). “Peyğəmbər sizə
nə verdisə onu alın, nəyi qadağan etdikdə ondan yan keçin...” (Nəşr
surəsi, 7). “O, öz istəyi ilə danışmır. Bu (bildikləri), vəhydən başqa
bir şey deyildir” (Nəcm surəsi, 3-4). “And olsun ki, Allahın
peyğəmbərində Allahı və axirət gününü arzu edənlərlə Allahı çox zikr
edənlər üçün gözəl nümunə vardır” (Əhzab surəsi, 21). Ona görə Hz.
Peyğəmbərin (s) əmr etdiyi hər bir şey onu ümmətə göndərənin
iradəsinin bir ifadəsidir. Vəhy gəlmədiyi zaman Hz.Peyğəmbərin (s)
öz ağlına güvənərək qərar verdiyi vəziyyətlər də olmuşdur.
Hz.Məhəmməd (s) öyrətdiklərini həyatın bütün mənalı
sahələrində istifadə etmək imkanını da əldə etdiyinə görə
müsəlmanlar üçün hədisin əhəmiyyəti daha bir dəyər qazanır. O, öz
cəmiyyətinə qaydalarını səylə yerinə yetirdiyi bir dini
möhkəmləndirdi, tanıtdı. Ali rəhbər olaraq idarə etdiyi bir dövlət
qurdu. Sülhü və daxili qayda-qanunu təmin etdi. Xarici güclərdən qorunmaq üçün ordular yaratdı. Vətəndaşlar arasında olan anlaşılmazlıqları hiss etdi, günahı olanları cəzalandırdı. İnsan həyatının bütün
sahələri ilə əlaqəli qanunlar yaratdı, ailə həyatının bir nümunəsi oldu.
Başqalarına qoyduğu qanunlardan özünü üstün tutmadı. Qoyduğu qanunlar xüsusi, şəxsi yox, bəşəri oldu. Bununla yanaşı Hz.Peyğəmbər
(s) Məkkədən Mədinəyə gəlməsi barəsində, burada bir dövlət qurmasına aid, insanların (müsəlmanların) siyahıya alınması, Ərəbistan,
Efiopiya, İran, Bizansla yazışmalar, İslama dəvət məktubları, yaxud
fars dilini bilən əshabə Hz.Salman əl-Farisinin Hz.Peyğəmbərin (s)
izni ilə Quran surələrinin farscaya tərcüməsi və s. yazılı sənədlər
(hədislər) – yazılı rəsmi sənədlər almış və bəziləri də günümüzə qədər
gəlib çatmışdır (Bx. Serahsi, Mebsud, 1, 37).
Hz.Peyğəmbər dövrünün bu cür sənədlərini bir araya gətirən
əsərlər yüzlərcə səhifələrdən ibarətdir.
Tirmizi belə nəql edir. Bir gün Ənsar (mədinəli müsəlman)
Hz.Peyğəmbərə (s) yaddaşının pisliyindən, eşitdiyi hikmətli sözləri
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çox tez unutduğundan şikayət etdi. Buna qarşılıq olaraq
Hz.Peyğəmbər (s) ona: “Sağ əlindən istifadə et – istədiklərini yazıya
keçir” – deyərək tövsiyyə etdi.
Çox sayda mənbələr (Tirmizi, Əbu Davvud və digərləri) gənc bir
məkkəli olan Abdullah ibn Əmr Asın Hz.Peyğəmbərin bütün
dediklərini qeyd etməyi vərdiş halına gətirdiyini bildirir. Xəlifə
Hz.Əbu Bəkr içərisində Hz.Peyğəmbərlə (s) əlaqəli çox hadisənin
yazılı olduğu bir əsər qələmə aldı. O, bunu qızı Hz.Aişəyə verdi.
Lakin, ertəsi gün əsəri geri alıb ləğv etdi və “Mən öyrənmiş olduğum
kimi qeyd etmişdim. Əsərdəki hadisələr Hz.Peyğəmbərin (s) buyurduğu şeylərlə kəlmə-kəlməyə eyni olmaya bilərdi” – dedi. Hz.Ömər
üçün isə Məmar ibn Rəşid belə deyir: “Hz.Ömər xəlifəliyi zamanında
hadisələrin toplanıb yazıya keçirilməsi haqqında bir fikir əldə etmək
üçün əshabələrin düşüncələrini sordu. Hamı ona müsbət cavab verdi.
Lakin, Hz.Ömər tərəddüd etdi və bir ay boyunca bu mövzuda onu ziyalandırması üçün Allaha dua etdi. Sonra heç bir şey etməmək
qərarına gəldi. O, yaşlı əshabələrin vəhy edilmiş ilahi kitabı bir yana
qoyub peyğəmbərlərinin davranışları ilə əlaqəli anladılanlara sarılacaqlarını bildirdi. Buna görə də Quran ilə hədislər arasında qarışıqlıq
meydana gətirmək istəmədiyini söylədi”.
Odur ki, hədislə Qurani-Kərimi müqayisə etmək düzgün deyil və
İslamın əsasının Qurani-Kərim olduğunu heç cürə unutmaq olmaz.

2. İSLAM TARİXİNƏ QISA SƏYAHƏT
Günümüzdə islamın insanlara bəxş edilməsindən təxminən
1400 il keçir.
Öncə qeyd edək ki, Hz.Məhəmməd (s) 632-ci ildə son nəfəsini
verənə qədər, özündən sonra yüksək mənəvi dəyərlərə malik insanları olan böyük bir dövlət yaratmışdı. Həm də, bu işləri davam etdirə
biləcək gücə malik, təlimi ruhlara işləmiş kifayət qədər insanları
yetirmişdi.
Hz.Məhəmmədən (s) sonra birinci xəlifə Hz.Əbu Bəkr
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hakimiyyətə gəldi və bir neçə ay gərgin işdən sonra sərbəstləşdi.
Həmin dövrlərdə də İran və Bizans güclü dövlət sayılırdılar və qarşılıqlı münasibətləri heç də yaxşı deyildi. İslam xəlifəliyi bu
dövlətlərin hər ikisindən hərbi güc etibarı ilə zəif sayılsa da ideoloji
cəhətdən çox yüksəkdə idi. Bu dövlətlərin islamı qəbul etməməsi
və digər səbəblərdən, xəlifəliyə təhlükəli olduğundan Hz.Əbu Bəkr
bu dövlətlərə qarşı eyni vaxtda müharibəyə başladı, xeyli zəfərlər
əldə etdi və xəlifə Hz.Əbu Bəkr vəfat etdi. Onun yerini alan
Hz.Ömər bu işi daha uğurlu davam etdirdi.
Hz.Ömərin zamanından etibarən (634-644) Müsəlmanlar Suriya, İraq və İrandan keçərək Trablüsdən (Liviya), Bəlhə
(Əfqanıstan), Sində və Qucarata (Hindistan-Pakistan) qədər
əraziləri öz itaətlərinə aldılar. Hz.Ömərin varisi Hz.Osmanın zamanında isə (644-656) Donqola yaxınlığına qədər Sudanın hakimləri
olmuşlar. Müsəlmanlar Əndələsün (İspaniya) bir hissəsini də fəth
etmişlər. Kipr, Rodos və Krit adaları o dövrdən etibarən islam torpaqları halına gəlmiş və bilavasitə İstanbul ilk islam istilasına şahid
olmuşdu. Hz.Peyğəmbərin (s) vəfatından 15 il keçmədən
müsəlmanlar Şərqdən Qərbə, Atlantikadan Sakit okeanın sahillərinə
qədər geniş bir əraziyə yayılmışdılar. İslamın çox böyük ərazidə və
çox böyük sürətlə yayılması zamanı maraqlı məqamlardan biri
məğlub olanların heç də qeyri-məmnun olmamaları idi.
Günümüz üçün də maraqlı olan məsələlərdən biri də islam ordularının, onun rəhbərlərinin islami qaydalara çox vicdanlı yanaşmaları olmuşdur. Onlar fəth etdikləri torpaqlarda insanları incitməz,
başqa dini məbədlərə və onun daşıyıcılarına hörmətlə yanaşmaları,
yeri gəldikdə bəxşişlər etmələri və əldə olunmuş qənimətləri heç
kimdən gizlətmədən qayda üzrə ortaya qoymaları olmuşdur. Hətta,
Hz.Ömər əsgərlərinin və zabitlərinin dürüstlüyü qarşısında dəfələrlə
təəcübünü gizlədə bilməmişdir.
Hz.Ömərin dünyasını dəyişməsindən sonra islam dünyası 20 il
ərzində bir çox müharibələr aparmalı oldu, hökmdarlar tez-tez
dəyişdi. Lakin, Əbdülkərimin (Əməvi) taxta çıxması ilə (685-705)
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hökumət istiqlala qovuşdu və yeni bir fəth dalğası vüsət aldı.
Mərakeş, İspaniya, Hindistan və Maverəünnəhr müsəlman torpaqıarına qatıldılar. Bordeaux, Narbonne və Toulouse (Fransa)
şəhərləri onların əlinə keçdi, paytaxt Mədinədən Şama köçürüldü,
sənayedə böyük yüksəliş oldu, Ömər ibn Əbdüləzizin (817-820)
qısa sürən hökmdarlığı çox parlaq oldu, xeyli islahatlar apardı,
islamı daha da şərəfləndirdi.
Müsəlmanlar arasında sünnülər və şiələr məsələsi də, yəni
məzhəb məsələsi də həmin dövrdən qalmadır. Belə ki, bu iki
məzhəb siyasi bir məsələdən irəli gəlmədir. Onun kökündə isə
Hz.Peyğəmbərin (s) Xəlifəsinin seçki yolu ilə başa gələcəyinin
doğru olması məsələsi olmuşdur, fikir ayrılığı olmuşdur və bu
da daxili müharibələrin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur.
Nəticədə, əməvilər hakimiyyəti öz yerlərini 750-ci ildən
Abbasilərə verməli oldular. Abbasilərin iqtidara gəlişi islam
ölkəsinin siyasi birliyində ilk ayrılığın başlanğıcıdır. Bütöv bir ölkə
əvvəlcə ikiyə, ardından da durmadan artan sayda əyalətlərə bölündü, nəticədə Şərqdə xəlifəlik mərkəzi Şamdan Bağdada köçdü.
921-ci ildə “Bolqar” (Rusiyadakı Volqa çayı üzərindəki Qazan
bölgəsi nəzərdə tutulur) kralı Bağdaddan bir müsəlman dəvət etdi.
Qazana (Kazana) ibn Fədlən adlı bir müsəlman göndərildi. Qazan
kralı özü islamı qəbul etdi. Diğərləri də krala baxıb islamı qəbul
etməklə bu bölgədə və onun ətrafında, Şimali Qafqazda islamlaşma
get-gedə geniş əraziləri əhatə etdi.
Bu dövrlərdə Əfqanıstandakı Qəznəlilər xanədanı Hindistanı
yenidən fəth etməyə başladılar. Ölkənin şimalı ilə kifayətlənən bir
neçə xanədandan sonra türk əsilli Hilçilər yürüşləri cənuba doğru
istiqamətləndirdilər. Malik Qafur böyük sürətlə irəlililədikcə bütün
Hindistanın cənubundan ancaq müsəlman dövlətlərinin ancaq qurulduğunun şahidi oldu. Qeyd edək ki, Hindistanın tarixində ən
məhşur hökmdarlar Böyük Monqollar olmuşlar (1526-1858). Onlar
uzun müddət bu geniş ölkənin sahibi olmuşlar. XVIII əsrdən
etibarən mərkəzi iqtidar əyalət valiləri lehinə zəifləməyə başladı.
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Lakin, 1858-ci ildən ingilislər onları sıxışdırdılar və ölkənin beşdə
üçünü birləşdirib Londona tabe etdilər. Qalan torpaqları yerli
dövlətlər arasında bölüşdürdülər. Əslində bu dövlətlərin bəziləri
müsəlman dövlətləri idilər. Bu muxtar dövlətlər hind-müsəlman
mədəniyyətini günümüzə qədər mühafizə etmişlər. Bunlardan biri
Hindistanın mərkəzində yerləşən, 20 milyondan artıq əhalisi olan
Heydərabad islami təhsildəki islahatları ilə seçiləndir. Otuz illik
təcrübə və gözəl nəticələrdən sonra o mədəniyyətdən yalnız
xatirələr qaldı. Çünki ingilislər 1947-ci ildə bu torpaqları Pakistan
(müsəlman) ilə Hindistan (qeyri-müsəlman) arasında bölüşdürüb
buranı tərk etdilər. Bununla da buradakı sosial mədəniyyətlər məhv
edildi.
XI əsrdə siyasi səhnəyə çıxan səlcuqlar qısa zaman kəsiyində
tək Orta Asiyaya deyil, Anadolunun ucqarlarına qədər hökmran oldular. Onlar bir neçə nəsildən sonra yerlərini Osmanlı türklərinə
verməli oldular. Osmanlı türkləri isə boğazı keçib öz
hakimiyyətlərini Vyanaya qədər genişləndirdilər. Türklərin paytaxtı
əvvəlcə Konya sonra İstanbul daha sonra isə Ankara oldu. Osmanlıların XVIII əsrdə Avropa ölkələrini azad buraxmaqla başlayan
geriləmələri 1-ci dünya müharibəsində hər şeylərini itirməklə
davam etdi və 1919-cu ildə tamamlandı.
XVI əsrdə Osmanlı imperiyası Avropadan Avstraliyaya, Şimali
Afrikadan Əlcazairə və Asiyaya, Anadolu və Mesopotomiyadan
keçərək, Gürcüstandan Yəmənə qədər hökm edirdi.
XIII əsrdə tatarların bir hissəsi hələ müsəlman olmamışdı. Onların rəhbərliyinə gələn Xülaqu yüzminlərcə müsəlmanı qətl
etməklə yanaşı, 1258-ci ildə paytaxt Bağdadı dağıtdı. Laki, onun
ordusu Fələstində Misirin müsəlman kralı Baybars tərəfindən
məğlub edildi. Onun məqsədi islamı yox etmə və Qərbə üstünlük
yaratmaq idi. Onlar müsəlman olduqdan sonra islam dinini yaymaq
və hökmranlıqlarını genişləndirmək üçün Şərqi Avropanın müxtəlif
ölkələrinə getdilər. Onların Finlandiya, Litva, Polşa və Rusiyanın
müsəlman insanları arasında hələ də canlı izləri vardır.
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Qeyd etdiyimiz kimi, Abbasilərin iqtidara gəlmələri ilə İspaniya
müsəlman olan Şərqdən ayrıldı. Bir illik hakimiyyətdən sonra,
1942-ci ildə bu müsəlman dövlətinin son izləri xristian kastilyalılar
tərəfindən yox edildi. Siyasi məğlubiyyətdən sonra müsəlmanlar
onları xristianlaşdırmaq istəyən insanların qanlı təzyiqlərinə və
zülmlərinə uğradılar. Onların bütün yazıları, kitabxanaları biryolluq
məhv edildi.
Çin heç bir zaman müsəlmanların siyasi rəhbərliyi altına
girmədi. Orta Asiyadan gələn Müsəlmanlar Şərqi Türküstanı islamlaşdırdılar və qısa müddətli Şahzadəliklər qurdular və onların
sülhsevər fəaliyyətləri sayəsində milyonlarla çinli və Tibet türkləri
islamı qəbul etdilər. Lakin, bununla yanaşı, çinlilərin böyük
əksəriyyəti vahid Allah inancına dayanan İslam dinini qəbul
etməmişlər.
Cənub-şərqi Asiyanın tarixi isə başqadır. Son əsrlərdə Cənubi
Hindistanda olduğu kimi, Cənubi Ərəbistandanda da müsəlman
tacirlər oralara getdilər. Bunun sayəsində Malayziya yarımadası ilə
birlikdə, buradakı bütün adalar islamlaşdı. Misirdən Mərakeşə qədər
Şimali Afrika ilk dövrlərdən islamlaşdı. Şərqi Afrika Ərəbistana
yaxın olduğu üçün təbii olaraq islamlaşdı. Oralarda olan geniş
bölgələrdə çox sayda müsəlman dövlətləri yarandı.
Qərbi Afrikada islam gec yayılmışdır. Ərəb tarixçilərinin yazdıqlarına görə, Afrikanın müsəlmanları Amerikanın, xüsusilə də
Braziliyanın yolunu ilk kəşf edən insanlar oldular.
Xristofor Kolumb və onun ardıcılları zamanında ilk avropalılar
orada qaradərililərə rast gəldilər. Müsəlmanların Afrika-Amerika
əlaqələri bir çox tarixi hadisələri isbat etdiyi kimi, müsəlman olan
İspaniyanın süqutuna və Amerikanın avropalılar tərəfindən
müstəmləkələşdirilməsinə qədər davam etdi. Afrikanın özü belə
fransız, ingilis, alman kimi avropalı güclərin pəncəsinə düşdü. Bəzi
geniş bölgələr heç bir zaman islam rəhbərliyi görmədi. Lakin, Qərb
siyasətçiləri tərəfindən qoyulan maneələrə baxmayaraq, islam buralarda bu gün belə yayılmasını davam etdirməkdədir.
139

Əxlaqa aparan yol

İndoneziyadan Mərakeşə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına
üzv olan 40-dan çox müsəlman ölkəsi vardır. Kifayətdir ki, dövlət
işlərinin başında olanlar zəkalı və fayda güdməyən insanlar olsunlar, milli mənfəəti şəxsi mənfəətlərindən üstün tutsunlar. Əgər İspaniya, Fransa, Rusiya, Çin və digərləri onlara bağlı olan müsəlman
cəmiyyətlərini həqiqi müstəqillik istiqəmətində təhsilləndirərlərsə,
onlar öz müstəqillikləri üçün mübarizədən əl çəkər və hər kəs öz
yardımçıları ilə əməkdaşlıq əlaqəsində yaşayarlar.
Bütün bunlarla yanaşı bu gün islam, mövcud bütün irqlərin
qəlbində uzun yüzillərdən bəri kök salmışdır. Dünyadakı
müsəlmanların tam sayını heç vaxt qəti olaraq müəyyən etmək
çətindir.
Lakin, bu da bir həqiqətdir ki, bu gün Hz.Adəm və
Hz.Həvvanın nəvələrinin dörddə biri ilə beşdə biri arasındakı bir
hissə, hər gün “Allahu-Əkbər” deyib Kəbəyə tərəf üz tutaraq təzim
etməkdədirlər.

3. İSLAMIN ƏSASLARI VƏ YA
ÜSULİDDİN
Üsuliddin – İslamda imanın əsas şərtlərini nəzərdə tutur. Üsuliddin şərtləri beşdir. Tövhid – Allahın birliyinə, allahlıqda şəriki
olmadığına iman; Ədl – Allahın ədalətli olduğuna, insanın əməlləri
barədə ədalətlə hökm verəcəyinə iman; Nübüvvət – Məhəmmədin
və ondan əvvəlki peyğəmbərlərin peyğəmbərliyinə, onların
gətirdikləri kitabların doğruluğuna iman; Məad – qiyamətə, axirət
aləminə, mizan-tərəziyə iman; İmamət-xilafət – Peyğəmbərin
vəfatından sonra ali dini və dünyəvi rəhbərlik işlərində ona varisliyin zəruriliyinə iman.
İslama görə, üsuliddinə görə deyilən şərtləri qəbul edənlər və
onlara əməl edənlər müsəlmanlar, etməyənlər isə kafirdirlər.
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4. QURANIN NAZİL OLMASI
Quran insanlığa İlahidən göndərilmiş çox mükəmməl səmavi
töhfədir. Quran Məhəmməd peyğəmbərə Allahdan nazil edilmiş
vəhylərin məcmusudur. “Oxu” mənasında Quran adlandırılmışdır.
Məhəmməd peyğəmbər şəraitə müvafiq olaraq 23 il müddətində
hissə-hissə vəhy almışdır. Vəhy özü Allahın əmr və qadağalarını Öz
yaratdıqlarına göndərmə qaydasından ibarətdir. Qurandakı vəhylər
Allahın birbaşa sözüdür. Vəhy mələyi Cəbrayıl vasitəsi ilə
Məhəmməd (ə), onun vasitəsi ilə isə insanlara çatdırılmışdır. Qurandakı vəhylər ayə-ayə, bitmiş fikir şəklində nazil edilmişdir.
Məkkədə nazil olan ayələr Məkkə ayələri, Mədinədə nazil olan
ayələr Mədinə ayələri sayılır. Quran ayələri fəsillərdə toplanmışdır
ki, buna da surə deyilir. Quranda 114 surə vardır. Bunlardan ən
uzunu 286 ayədən ibarət əl-Bəqərə surəsi, ən qısaları isə 3 ayədən
ibarət əl-Kövsər, əl-Nəsr və əl-Əsr surələridir.
Qurani-Kərim əl-Fatihə surəsi ilə başlanır, ən-Nas surəsi ilə
bitir. Bunlardan 90 surə Məkkədə, 24 surə isə Mədinədə nazil olmuşdur.
Məhəmməd peyğəmbər İlahi tərəfindən ona çatdırılan ayələri
əzbərləmiş, katiblərinə yazdırmışdır. Peyğəmbərin vəfatından sonra
Qurani-Kərim kitab şəklində yazıya alınmış, yeddi nüsxə
köçürülərək biri Mədinədə saxlanmış, qalanları böyük şəhərlərə –
Kufə, Bəsrə, Dəməşq, Məkkə, Yəmən və Bəhreynə çatdırılmışdır.
Belə hesab olunur ki, “Quran” sözü ecazkar sözdür və bəşər
övladı bu cür söz düzəltmək iqtidarında deyildir.
“Sünnə” – yol, qayda-qanun mənasında işlənir. Sünnət
Rəsulillah – “Allahın rəsulunun sünnəsi” sözünün qısaldılmış halıdır. Məhəmməd peyğəmbərin keçdiyi yol, ibadət tərzi, dövlətçilik,
sərkərdəlik və hakimlik üsulu, ailəsi, silahdaşları, düşmənləri ilə
bağlı təcrübəsi Sünnə sayılır. Sünnə Məhəmməd peyğəmbərin de141
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diyi sözlərdən, etdiyi əməllərdən və üstündən sükutla keçərək yasaqlamadığı, təqdir etdiyi vasitələrdən ibarətdir. Bütün bu deyilənlər
müsəlmanlara örnək və təqlid nümunəsi sayılır.

5. İSLAM VƏ İSLAM DİNİNİN
YARANMASI
İslam səmavi dinlərin sonuncusudur. İslam yaşadığımız eranın
VII əsrinin əvvəllərində təşəkkül tapmaq yolunda böyük sürət götürmüşdür. Həmin dövrlərdə xristian Bizans və atəşpərəst Fars dövlətləri
arasında uzunmüddətli müharibələr hər iki dövləti zəif salmış, xalqları olmazın məhrumiyyətlərə düçar etmişdi. Din müharibə və işğalçılıq məqsədlərinə bəraət qazandırmaq üçün (hazırkı erməni
müharibələri kimi) istifadə edildiyindən bir tərəfdən mühafizəkarlığı
gücləndirmiş, digər tərəfdən onu islah etmək, yeniləşdirmək, milyonlarla insanın tələbatına uyğunlaşdırmaq meylləri oyatmışdı. Belə bir
vaxtda Məhəmməd peyğəmbər Ərəbistan yarımadasının mərkəzində
– Məkkə və Mədinə şəhərlərində İslamı təbliğ etməyə rəvac vermişdir. Məhəmməd peyğəmbər gətirdiyi dini hənifiliklə bağlamış və demişdir: – “Mən saf hənifiliklə rəsul göndərilmişəm”. Əgər belədirsə,
hənifiliyi necə başa düşək? Qeyd edək ki, Hz.İbrahim xanımı Sara
onun kənizi Hacərdən doğulmuş oğlu İsmayılı anası ilə birlikdə evdən
qovmuşdur (ərəblərlə yəhudilər arasındakı münaqişə həmin vaxtdan
başlayıb və onların ümumilikdə kökləri eynidir). İbrahim peyğəmbər
də ana və balanı (İsmayılı) aparıb Məkkədə – Kəbənin yanında qoyub
geri qayıtmışdı. Körpə İsmayıl su istəmiş və Allahın əmri ilə Zəmzəm
quyusundan su fəvvarə vurmuşdu. İsmayıl böyümüş və boya-başa
çatdıqdan sonra ərəb Cürhüm qəbiləsindən qız almış, ərəblər ondan
törəmişlər rəvayəti də vardır. Ona görə də bəni-İsmayıl-İsmayıl oğulları kimi tanınmışlar. Bu mənada da İbrahim peyğəmbər ərəblərin
əcdadı hesab edilir. Onun dini isə hənifilik olmuşdur.
Quranda deyilir: – “İbrahim nə yəhudi, nə də xaçpərəst idi.
İbrahim, ancaq hənif müsəlman idi və Allaha şərik qoşanlardan
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deyildi (Ali-İmran, 67). Hənif batildən haqqa meyl edən, Allahın
birliyini, yeganəliyini qəbul edən və özünü Allahın iradəsinə
təslim edən insana deyilir. Məhəmməddən xeyli əvvəllər Məkkə
ərəbləri hənifiliyə etimad etmək və məhz hənifiliyi unutduqları üçün
cahiliyyətə uğramışlar. İslam özünü İbrahimin dini olan hənifiliklə
bağlamaqla yəhudilik və xristianlıqla bir kökdən olduğunu bildirir.
Çünki, yəhudiliyin peyğəmbəri Musa da, xristianlığın təbliğatçısı İsa
da İbrahimin Saradan doğulmuş oğlu İshaqın nəslindən olmuşlar.
Yəhudilik də, xristianlıq da özlərini İbrahimin təkallahlılıq ənənəsi
ilə bağlayır. Biz Qurandan öyrənirik ki, İbrahim İsmayılla birlikdə
Kəbəni təmir etmiş, divarlarını tikib ucaltmışdır. Uca Allah İbrahimə
buyurmuşdur ki, Kəbə Həcc Ziyarəti yeri olmalıdır. Məhəmmədə isə
Kəbəni müsəlmanlar üçün qiblə etmək əmri verilmişdir. İslam
Məhəmmddən qabaqkı peyğəmbərləri tanıyır və onların gətirdikləri
kitabları qəbul edir.

6. İSLAMDA HƏCC ZİYARƏTİ
İslam dünyasında Həcc ziyarət növü olmaqla yanaşı, Həccə
gedilən məskən Kəbə baş ziyarətgahdır. Həcc müsəlmanın Kəbəni
ziyarət etməsi ilə bağlı ibadət növüdür. Bu ziyarətə əməl etmək
üçün fiziki, mənəvi və maddi imkanları olan hər bir müsəlmana
Həcc vacib hesab edilir. Daha dəqiq, özünün və ailəsinin bir illik
dolanacağı olan, fiziki cəhətdən sağlam və ağlı başında olan,
mənəvi tərəfdən həcc etməyə hazır olan, Məkkəyə gedib-gəlməklə
bağlı yol xərclərini çəkməyə qadir olan hər bir yetkin müsəlmanın
həccə əməl etməsi gərəkdir.
Kəbəyə ziyarətin iki növü vardır. Birinci həcc – böyük ziyarət
və ikinci ziyarət ümrə – kiçik ziyarətdir. Kiçik ziyarəti il boyu
etmək olar. Böyük ziyarəti – həcc ziyarətini isə ildə bir dəfə, ancaq
həcc aylarında – şəvval, zülqədə və zilhiccənin əvvəli yerinə
yetirmək olar.
Bu səfərdə hacı ehram bağlayır, Məkkəyə yetişir, Məscidülhərama gəlir, Kəbəni yeddi dəfə təvaf edir – ətrafında dövrə vurur,
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məqami-İbrahimdə iki rükət təvaf namazı qılır, Zəmzəm quyusunun suyundan içir, Səfa ilə Mərva təpələri arasında səy edir – yeddi
dəfə iti addımlarla o baş-bu başa gedib-gəlir, saçını və saqqalını qısaldır. Bununla ümrəni başa vurmuş olur və ehramdan çıxır.
Zülhiccə ayının səkkizində yenidən həcc ziyarəti üçün ehram bağlayır, gün batandan sonra Mina vaddisinə gedir, gecəni orada qalır,
zülhiccənin doqquzunda (Ərəfat günü) Ərəfat dağına yollanır,
orada vüquf edir. Yəni Allahın qarşısında durur, dua edir, namaz
qılır, gün batandan sonra Müzdəlifə vadisinə enir, gecəni
Məşərülhəramda keçirir, şeytana daş atmaq üçün qırx doqquz
ədəd xırda daş yığır. Zülhiccənin onunda Minaya (dağa) gedir,
cəmrətül – əqəbədə şeytana yeddi daş atır, qurbanlıq heyvan alıb
kəsir, başını qırxdırır. Sonra Məkkəyə qayıdıb Kəbəni həcc təvafi
edir, məqami-İbrahimdə iki rükət namaz qılır. Onun ardınca Səfa
və Mərva təpələri arasında səy edir, Minaya qayıdıb zülhiccənin
11 və 12-ci günlərini orada qalır, hər gün üç cəmrədən hərəsinə
yeddi daş atır və ehramdan çıxır. Məkkəyə qayıdıb vida təvafi edir
və öz vətəninə qayıdır.
Həcc ibadətlərini səmimiyyətlə yerinə yetirən müsəlman
təmizlənir, mənən paklaşır, Allahın rizasını qazanır. O, Allahın
vahid hökmü altında olduğunu, bütün insanların bir mənşədən
törədiyini, hamının bir-birinə qardaş olduğunu dərk edir. Bu isə
öz növbəsində insanları yaxınlaşdırır, birləşdirir, bir-birinə qayğı
ilə yanaşmağı təlqin edir.

7. MƏSCİD HAQQINDA QISACA
Məlum olduğu kimi, XXI əsrin əvvəlidir və məscid tikintisi bütün
dünyada vüsət alıb. Bu proses Avropa və ABŞ-da müəyyən
müqavimətlərlə üzləşsə də, dayanmayıb. Artıq bütün dünya İslamın
üstünlüyünü dərk etməkdədir. İslama qarşı müqavimət, məscidə qarşı
müqavimət əsasən siyasətçilərdən şüurlu surətdə və İslamın əsl
mahiyyətini bilməyənlər tərəfindən gəlir. Lakin, Tanrının insanlığa
bəxş etdiyi bu dini- mənəvi dəyər bütün insanlığa aid olduğundan
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onun hamı tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul ediləcəyinə əminik.
Təəssüf doğuran odur ki, məscidlərin tikintisinə imkan
verməyən, əksinə, onu söküb dağıdan yeganə millət varsa, o da
ermənilərdir. Baxmayaraq ki, vətənsiz olan bu xalq müsəlman, İslam
ölkəsində çox böyük qan-qada hesabına özünə sığınacaq tapmışdır,
Qriqori xristianlığını da türkdən oğurlamışdır. Amma, qaraçı xislətini
hələ də saxlamaqdadır.
İslama qarşı, məscid tikintisinə qarşı mübarizə aparan və həm də
şüurlu surətdə aparan ikinci millət yəhudilərdir. Baxmayaraq ki, İslam
həm yəhudiliyi və həm də xristianlığı tanımışdır. Hər iki dinə sitayiş
edən insanların İslama qarşı apardığı uzunmüddətli və əsassız
mübarizələri, insan cəmiyyətinə çox böyük bəlalar gətirmiş və
gətirməkdədir. Uca Allah islamçılara səbr, ona qarşı olanlara ağıl versin – inşaallah!
Məscid səcdə edilən yer mənasındadır. İbadət yeri, Uca Allahın
evi sayılır. Müsəlmanlar məsciddə namaz qılırlar. Məscid həm də
qərib üçün sığınacaq, elm öyrənmək istəyənlər üçün mədrəsədir.
Müsəlmanlar məscidə bütün sinfi və sosial fərqlərdən azad olmuş
halda daxil olurlar. Məscid Allah evi olmaqla həm də insanlar üçün
hər hansı təhlükə qarşısında bir sığınacaqdır. Bu məsələdə də
ermənilər allahsızlıq etmiş, məscidə sığınan külli miqdarda
Azərbaycan insanlarını məscid qarışıq od vurub yandırmışlar. Bu
faciəni ermənilər həm Şimali Azərbaycanda və həm də Cənubi
Azərbaycanda həyata keçirmişlər. İrəvan quberniyasında,
Zəngəzurda, Yuxarı Qarabağda isə bir dənə də olsun məscid qoymamış, hamısını yerlə-yeksan etmişlər. Uca Allahın evini viran qoyan
Allahsız ermənilərin cəzasını qoy Uca Allah Özü versin – inşaallah!

8. MERAC HİCRƏTİN MÜJDƏÇİSİ KİMİ
Hz.Peyğəmbərimizin (s) İslam yolundakı yaşayış dövrü, xüsusən
də meraca qədər çox ağır keçmişdir.
Lakin o, Uca Allahın yolundan dönməyi heç vaxt yaxına burax145
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mayıb. Bu mənada o, bütün insanlığa nümunədir. Bu mənada Uca
Allah yüksək ilahi mükafatlarla şərəfləndirəcəyi qullarını müxtəlif
imtahanlardan keçirmişdir. Bütün peyğəmbərlər bu taleyi paylaşırlar.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) Allahın adını ucaltmaq üçün heç bir
mənfəət güdmədən mübarizəsində yetərli əqidə sahibi olmuşdur. İstər
məkkəlilər, istərsə də taiflilər tərəfindən çəkdiyi əziyyətlərə baxmayaraq, Hz.Peyğəmbərimiz (s) onların islah olmaları yolunda həmişə
dua etmişdir. Onun hörmət və izzəti artdıqca, düşmənlərin ona qarşı
daha böyük əziyyəti də artmış və belə bir şəraitdə merac hadisəsi baş
vermişdir.
Merac hadisəsi Mədinəyə hicrətdən əvvəlki bir il yarım
içərisində (621), rəcəb ayının 26-nı 27-nə bağlayan gecə Cənab
Haqq xüsusi bir surətdə Hz.Peyğəmbərimizi (s) hüzuruna
yüksəldərək bilavasitə vəhyi qəbul etməyə hazır qılmışdır.
Nəql edildiyinə görə, Hz.Peyğəmbərimiz (s) əvvəl Burak adlı
bir miniklə Məscidül-Həramdan Məscidül-Əqsaya aparılmış,
oradan mənəvi bir Uruc (ilahi vasitə) ilə Cəbrayıl əleyhissəlamla
birlikdə göy qatlarını aşmış, Sidrətül-Müntehaya çatdırılmışdır.
Cəbrayıl mələk oradan o yana getməmiş, o nöqtədən etibarən
Rəfrət adlı xüsusi vəzifəli Hz.Peyğəmbərimizi zamandan,
məkandan və cihətdən azad (Münəzzəh) olaraq Rəbiül-Aləmin
hüzuruna çıxarmışdır. Beləliklə, Rəsuli Əkrəm Cənab Haqqa bir
yayın iki ucu, hətta daha az bir məsafəyə yaxınlaşdırma iltifatına
qovuşmuşdur (Nəcm surəsi, 7-19). Orada salamlama tərzində danışma olmuş və Hz.Məhəmməd (s) neçə vəhyə, neçə sirr və
hikmətlərə, neçə nurani taleyə çatdırılmış, beş dəfə namaz fərz
qılınmışdır. Dönüşdə isə cənnətlik və cəhənnəmliklərin vəsfləri
(xüsusiyyətləri) göstərilib tanıdılmışdır. Qısa zaman kəsiyində
olan bu hadisələri Nəbiyyi-Möhtərəm məkkəlilərə anlatdığı
zaman müşriklər ona inanmamış, inkar etmişlər.
Hz.Peyğəmbər (s) Qüdsə dair sorulan suallara doğru cavab verdiyi və dönməkdə olan bir karvanın yerini bildirdiyi halda, müşriklər
yenə də inkarlarını etməkdə davam etmişlər. Hz.Əbu Bəkr isə
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Hz.Peyğəmbərimizin (s) dediklərini tərəddüdsüz qəbul edərək “Siddiq” ləqəbini qazanmışdır.
Peyğəmbərlərin hamısına ayrı-ayrı dərəcələrdə merac nəsib olmuşdursa da, bir yayın iki ucu qədər, hətta daha az bir məsafə Haqqa
yaxınlaşdırılmaq ancaq Hz.Peyğəmbərimizə (s) nəsib olmuşdur.
O gecə Rəsuli-Əkrəmə on iki əmr endirilmişdir:
Allahdan başqasına qulluq etməyin.
Ata-analarla yaxşı davranın.
Əqrəbaya haqqını verin, miskinə də, yolda qlamışa da.
Xəsis və israfçı olmayın.
Yoxsulluq qorxusu ilə uşaqlarınızı öldürməyin.
Zinaya yaxınlaşmayın.
Cana qıymayın.
Yetimin malına yaxınlaşmayın.
Əhdinizə vəfalı olun.
Ölçü və tərəzidə doğruluğa diqqət edin.
Bilmədiyiniz bir şeyin ardınca getməyin.
Yer üzündə təkəbbürlü yeriməyin (İsra surəsi, 22-37).
Meracda Məhəmməd ümməti üçün üç ədəd bəxşiş də ifadə
olunmuşdur.
Məhəmməd ümmətindən Allaha ortaq qoşmayanların günahlarını ödədikdən sonra cənnətə girəcəkləri vəd olundu.
Beş dəfə namaz qılmaq fərz qılındı. Hz.Peyğəmbər (s) də
bunun ümməti üçün merac olduğunu bildirdi.
Bəqərə surəsinin son iki ayəsi bu gecə müjdələr yükü olaraq nazil
oldu. Bir kərə ilk ayədə iman əsasları bütünü ilə sıralandı. Bu ayədə
daha əvvəlki peyğəmbərlərə və onlara endirilən kitablara iman da
əmr edilir ki, bu hal böyük bir xoşgörü və səbri əhatə edirdi. Bu səbr
Yer üzündə mövcud din və irq fərqliliklərinə baxmayaraq, insanlar
arasında bir sülh və əmin-amanlıq meydana gətirmə ehtiyatına sahib
idi. Tarix boyunca İslam dövləti bu ayəyə əsaslanaraq qeyrimüslümlərə sülh və ədalət göstərmişdir. Sonuncu ayədə də hər kəsin
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islami güc və qabiliyyətinə görə yaşaya biləcəyi bildirilirdi. Heç kimə
gücünün çatmayacağı bir yük yüklənməyəcəkdi. Beləliklə, çeşidli
zəka və qabiliyyət dərəcəsində olan hər bir müsəlman öz gücünə görə
islami yaşama imkanı əldə etmiş olurdu.
Merac İslamın yüksəlişinin, maneələri mütləq aşaraq irəliləmə
və yayılma sürətinin, İslamın müvəffəqiyyəti üçün davamlı ümid
içərisində olmağın, lazımi qaydada çalışdığı təqdirdə ilahi dəstəklə
zəfərə qovuşa biləcəyinin rəmzi olmaqdadır.
Meracın verdiyini tam anlayan Hz.Peyğəmbərimiz (s) İslamın
müvəffəqiyyətinə olan ümidini daha da artırmış, çalışmalarına bir
coşqu da gətirmişdir. Hz.Peyğəmbərimiz (s) bir yerdə dayanmamış,
insanların gur olduğu yerlərə, alış-veriş olan yerlərə heç nədən
çəkinmədən ürəklə getmiş, xüsusən Bəni Əmir, Kinde, Qassan,
Müzzə, Fərazə və Süleym qəbilələri ilə görüşüb onları İslama inandıra bilmişdir. Bu səmimi və ciddi çalışmalar xeyirli bəhrələr vermiş,
insanlar Qurani-Kərim müddəaları ətrafında daha sıx-sıx toplaşmağa
başlamışlar.

9. İSLAMIN QİBLƏNİ DƏYİŞMƏSİ
Hz.Peyğəmbərimiz (s) hələ hicrətdən əvvəl namaz qılırdı və
namaz qılarkən Qüdsə tərəf üz tuturdu. Təxminən hicri tarixinin 2-ci
ilinin ortalarında (hicrətdən 16 ay sonra) endirilən ayə ilə qiblənin
Kəbə olduğu bildirildi: “...(Ey Məhəmməd!) Artıq üzünü MəscidülHərama (Kəbəyə) tərəf çevir. Siz də (ey möminlər), harada olursunuzsa-olun, üzünüzü ona tərəf çevirin...” (Bəqərə surəsi, 144, yaxud
Bəqərə surəsi, 148-149). Bu ayə endirilərkən Hz.Peyğəmbərimiz (s)
Bəni Sələmə Məscidində günorta namazı qılırdı.
Hicrinin ikinci ilinin ən əhəmiyyətli iki hadisəsi – qiblənin
dəyişməsi və cihada izn verilməsidir.
Qiblə ilə əlaqəli bu ayənin enməsi yəhudiləri çox narahat edirdi.
Bəlli olduğu kimi, qiblə bir şöhrət idi. Daha əvvəl Qüdsə tərəf
dönülməsi onlara təsəlli verirdi.
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Hz.Məhəmməd (s) ümmətinin hər gün yeni bir simvolla qüvvət
qazandığını görən yəhudilər fitnələri artırırdılar və bu mövzuda
mühakiməsi zəif olanların başlarını qarışdıraraq, dedi-qodu yaradırdılar. (Bəqərə surəsi, 142). Uca Allah müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli
bir yenilik olan qibləni, haqq yolunda möhkəm olanlarla bu yoldan
sapanlara müəyyən bir ölçü olaraq verdi. (Bəqərə surəsi, 143). Həmin
dövrdə irəli sürülən fitnə və dedi-qodulara cavab olaraq fikirlər endirildi: “Xeyrə qovuşmaq heç də üzünüzün Şərqə və Qərbə doğru
çevrilməsində deyildir. (Xeyrə) qovuşanlar o kəslərdir ki, onlar Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə inanır, öz
malından əqrəbalara, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalmışlara,
dilənçilərə və kölələrə verir, namazı qılır, zəkatı verir, söz
verdiklərində sözlərinə sadiq olurlar, ehtiyacda, çətinlikdə və cihad
zamanında səbr edirlər. Bax, sadiq olanlar bunlardır, müttəqilər də
bunlardır. (Bəqərə surəsi, 177).
İslam cəmiyyətinin böyüməsi, daxildə yəhudi və münafiqləri,
xaricdə isə Məkkəli müşrikləri narahat edirdi.
Mədinə müsəlmanları qorxu və təhlükə ilə üz-üzə idilər. Bu
əsnada cihada izn verən ayələr nazil oldu: “O özlərilə müharibə
edilənlərə (möminlərə) izn verildi, çünki onlara zülm olundu...”
(Həcc surəsi, 39). “Sizə qarşı vuruşanlarla Allah yolunda siz də vuruşun...” (Bəqərə surəsi, 190).
Deyilən ayələr nazil olduqdan sonra Hz.Peyğəmbərimiz (s) bir
sıra tədbirlər görə bildi. Əsasən də çox vacib olan Mədinə yaxınlığındakı qəbilələrlə sülh-hücum etməmək haqqında müqavilə imzalanması oldu. Digər tərəfdən Məkkə-Şam ticarət yoluna nəzarət
etmək mümkün oldu.

10. İSLAMIN İLK MÜSƏLMANLARI
Tarixi mənbələrə görə, Hz.Peyğəmbərimizə (s) ilk vəhy gəldiyi
zaman Hz.Xədicə, Hz.Əli, Hz.Əbu Bəkr və Hz.Zeyd İslamı qəbul
etməklə ilk müsəlman olanlardır. Buna görə qadınlardan Hz.Xədicə,
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uşaqlardan Hz.Əli, böyüklərdən Hz.Əbu Bəkr, azad qullardan
Hz.Zeyd ilk müsəlman olmaq şərəfini əldə etmişlər. Bu insanlardan
Hz.Xədicə tərəddüd etmədən İslamı qəbul edib Hz.Peyğəmbərimizi
(s) müjdələmiş və son nəfəsinə qədər onun dayağı olub təsəlli etmişdir. İslam mənbələrinə görə beş yaşından Hz.Peyğəmbərimizin (s)
himayəsi altında yaşayan Hz.Əli hələ səkkiz yaşında ikən İslam dinini
qəbul edib müsəlman olmuşdur.
Heç şübhəsiz, vəhyin təkrar gəlməyə başlamasından sonra bunların sırasına yeniləri əlavə olunurdu. Yazılanlara görə, beşinci
müsəlman olan Zat Qifar qəbiləsindən Əbu Zər Qifaridir. Daha sonra
Səd ibn Əbu Vaqqaş, Zübeyr ibn Əbu-Avvam, Əbdürrəhman ibn Əfv,
Talxa ibn Ubeydullah və Osman ibn Affan həzrətləri Hz.Əbu Bəkrin
tövsiyyəsi ilə İslamı qəbul etmişlər.
615-ci ilin əvvəli, peyğəmbərliyin beşinci ili cəmiyyətdə hörmət
sahibi olan iki şəxs – Həmzə ibn Əbdül Müttəlib və Ömər ibn əlXəttab İslamı qəbul etməklə, ətraflarındakı insanları bu yola sövq
etdilər.
İslamın yayılmasından təşvişə düşənlər Əbu Talibin yanına gəlib
Hz.Peyğəmbəri (s) himayə etməkdən əl çəkməsini istədilər. Əbu Talib
yaranmış vəziyyəti qardaşı oğluna söylədikdə Hz.Məhəmməd (s):
“Ey əmim! Bu işdən vaz keçməm üçün Günəşi sağ əlimə, Ayı sol
əlimə versələr belə, Allah Təala bu dini üstün qılınca və ya mən bu
yolda ölüncəyə qədər davam edəcəyəm” – dedi. Bu cavabdan sonra
Əbu Talib qardaşı oğlunu himayə edəcəyinə davam edəcəyini söylədi.
İslamın böyük vüsətlə yayıldığını görən bütpərəstlər sakit oturmur, müsəlmanlara qarşı hər cür eybəcərliklərə əl atırdılar. Hətta, ataanalar övladlarına qarşı düşmənçilik edirdilər.
Vəziyyət elə həddə çatmışdır ki, Hz.Peyğəmbərin (s) keçdiyi
yollara tikanlar düzülmüş, evi daşlanmış, namaz qılarkən səcdə zamanı boğulmaq istənmişdir. Onun əmisi Əbu Ləhəb ilə Əbu Süfyanın
bacısı olan arvadı Ümmü Cəmil Hz.Məhəmmədə (s) çox sıxıntı
çəkdirmişlər. Hətta Ümmü Cəmil öz oğlanlarına təzyiq etmiş və
Hz.Peyğəmbərin (s) qızlarını boşatdırmışdı. İslama düşmənçilikdə
bu qədər əziyyətlər törədən bu ailə haqqında bir surə nazil olmuşdur:
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“Əbu Ləhəbin iki əli qurusun! Qurudu da. Onu nə mal-dövləti qurtardı, nə də qazandığı. O, alovlu bir atəşə girəcəkdir, zövcəsi də odun
daşıyan olaraq. Onun boynunda isə xurma liflərindən kəndir olacaqdır. (Təbbət surəsi, 1-5).
Bütün bu işgəncələr nə Hz.Peyğəmbəri (s), nə də onun
əshabələrini tutduqları nurlu yoldan ayıra bilməmişdir. Həqiqətən, ilk
müsəlmanlar qüvvətli inam sahibi, cəfaya səbrli, zülmə qarşı, ədalətə
aşiq idilər. Bu əzmlə aparılan mübarizə İslam dinini get-gedə
gücləndirirdi.

11. İSLAMIN ƏSAS BAYRAMLARI
İslamın əsasən iki böyük bayramı vardır. Bunlardan biri Qurban
bayramı və ya Eyd-əl-Əzha adlanır və hicri-qəməri təqvimi ilə
zülhiccə ayının 10-da qeyd edilir. Qurban bayramı Ibrahim
peyğəmbərdən bizlərə qalmışdır. O, öz oğlunu Allaha qurban demiş,
Allah da onun əhdinə vəfasını yoxlamaq və onu imtahana çəkmək
üçün qurbanını tələb etmiş, onun əhdə vəfalı olduğunu görüb İbrahimin oğlunun əvəzinə kəsməyə qurbanlıq qoç göndərmiş, İbrahim
peyğəmbər də həmin qoçu kəsmişdir. Həmin vaxtdan Allah rizasına
qurban kəsmək ənənəyə çevrilmişdir. İslam bu ənənəni qoruyub saxlamış, təhriflərdən təmizləmiş və bu günə kimi gətirib çıxarmışdır.
Qurban bayramına çox vaxt İbrahim peyğəmbərin qurban dediyi
oğlu İsmayılın adı şərəfinə – İsmayıl qurbanı da deyirlər.
Qurban kəsmək yalnız imkanı olan müsəlmanlar üçün vacib sayılır. Qurban əti imkansız qohumlara, qonşulara paylanır, ailədə,
müqəddəs süfrədə xoş və gözəl dualarla yeyilir.
Kiçik bayram və ya Orucluq bayramı, yaxud Fitr bayramı
(Eyd əl-fitr) şəvval ayının birində başlanır və üç gün davam edir.
Ərəb dilindən tərcümədə “fitr” sözü “orucdan çıxmaq” mənasını
verir. Yəni Orucluq bayramı Ramazan ayı orucunu tutanların bayramıdır, orucun başa çatması ilə əlaqədar bayram edilir. Bayramın gəlişi
şəvval ayının hilalının görünməsi, yaxud Ramazan ayından 30 gün
keçməsi ilə müəyyən edilir. Fitr bayramında fitrə zəkatı çıxarılır.
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Onun ən aşağı miqdarı ailə başçısının himayəsində olan hər nəfər
üçün 3 kq buğda həcmində və ya onun qarşılığı miqdarında olmalıdır.
Bunlarla yanaşı İslamda bəzi əlamətdar günlər də bayram kimi qeyd
olunur. Belə əlamətdar bayramlardan biri də Rəcəb ayının 27-də
keçirilən Məbəs bayramıdır. Məbəs bayramı Məhəmməd peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməsi günüdür. Digər bir bayram isə Mövlud
bayramı və ya Rəbiüləvvəl ayının 12-dən 17-dək keçirilən peyğəmbərin doğum həftəsi kimi qeyd edilən bayramdır. Burada Məhəmməd
peyğəmbəri həm də Uca Allahın hansı gündə seçdiyi bir əlamətdar
gün kimi də bayram edilir.

12. İSLAMDA ŞİƏLƏR
VƏ SÜNNİLƏR MƏFHUMU
Peyğəmbərimiz Məhəmməd dünyasını dəyişdikdən (632-ci il)
dini və dünyəvi rəhbərlik işlərində ona varislik məsələsi müsəlmanlar
tərəfindən bir-birindən az da olsa fərqli şəkildə şərh edildi.
Hz.Məhəmmddən sonra hadisələr elə istiqamət götürdü ki, müsəlman
icmasına 632-634-cü illərdə Əbu Bəkr, 634-644-cü illərdə Ömər ibn
əl-Xəttab, 644-656-cı illərdə Osman ibn əl-Əffan, 656-661-ci illərdə
Əli ibn Əbu Talib başçılıq etdilər. Bu şəxslər İslam tarixinə “Raşidi
xəlifələri”, yaxud “Doğru yol xəlifələri” adı ilə daxil oldular.
Bu tarixdən, yəni İslam tarixinin 31-ci ilindən sonra ixtilaf başlandı. İslamçılar iki qrupa bölünməklə sünnilər şiələr adlandılar.
Ərəbcə “şiə” sözü – “tərəfdarlar” mənasını verir. Bunlar Əli ibn
Əbu Talib tərəfdarları oldu. Şiələrə görə peyğəmbər Əlini və Əhlibeytini özündən sonra müsəlmanlara başçı təyin etmişdir. Bu
səbəbdən də müsəlman icmasına Əli ibn Əbu Talib, sonra isə onun
nəslindən olan Əhli-beyt imamları başçılıq – imamlıq etməli idilər.
Müsəlmanların bəziləri imaməti yeddinci şiə imamında bitmiş
hesab edirlər. Şiələrin əksəriyyəti isə on iki imamın imamətinə etiqad
edirlər. Belə müsəlmanlara onikiimamilər də deyirlər. On ikinci imam
qeybə çəkilmişdir. Sahib-əz-Zaman – zamanın sahibidir, Mehdidir,
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gözlənilən imamdır. Bir vaxt gələcək – zülmə və ədalətsizliyə son
qoyacaqdır.
Şiələrlə razılaşmayan müsəlmanlar isə özlərini sünnilər adlandırıblar. Bu müsəlmanlar qeyd edirdilər ki, biz sünnəyə əməl edirik,
Peyğəmbərin yolu ilə gedirik, Peyğəmbər isə bildirib ki, ondan sonra
müsəlmanlara başçılığı icma tərəfindən seçilən xələfləri – xəlifələr
etməlidirlər. Bu fikirlərin kökündə İslamla – yəni Uca Allahın
Məhəmmədə tapşırdığı vəhylərlə bağlı heç nə yoxdur. Bu mənada
şiələrlə sünnilər arasındakı deyilən fikir ayrılığını mütləqləşdirmək
heç cürə düzgün deyildir.
Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycanda şiə-sünni fikir ayrılığı yoxdur və bütün müsəlmanlar bir məsciddə ibadətlərini yerinə yetirirlər.
İslamın beş əsas şərtindən dördünü şiələr də, sünnilər də eyni,
yaxud yaxın mənalarda izah edirlər. Fərq ancaq beşinci məsələ –
imamət, xilafət məsələsi fonundadır.
İslamiyyətə məlum olduğu kimi, İslamda ən əsası Uca Allahın
birliyini və Məhəmmədin peyğəmbərliyini olduğu kimi qəbul
etməkdir.

13. İSLAM TARİXİNDƏ MÖTƏZİLİLƏR
İslam tarixində mötəzililər – İslam sxolastik ilahiyyatının – kəlam
elminin görkəmli nümayəndələridirlər.
İnsan iradəsinin azadlığı və insanın öz əməlləri üçün məsuliyyəti,
Qurani-Kərimin əzəli və ya sonradan yaranmış olması, Uca Allahın
zati və sifətləri, böyük günah işlətmiş insanın aqibəti məsələlərini
öyrənən ilahiyyatçılar kəlam alimləri və ya mütəkəllimlər kimi
məlum idilər. Bu kəlam məktəbi ilk olaraq İraqda pərvəriş tapmışdır.
Mötəzililik məktəbinin banisi, təməl qoyanı Vasil ibn Əta sayılır. O,
dünyasını 748-ci ildə dəyişmişdir. Vasil ibn Əta böyük günah işlətmiş
insanın halının necə olacağı məsələsində öz müəllimi Həsən əl-Bəsri
(vəfatı – 728-ci ildə) ilə ixtilafa girmiş və ondan uzaqlaşmışdır.
Mötəzili adı da buradan götürülmüşdür. Yəni “ayrılan” mənasındadır.
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Mötəzililərin əqidələr sistemi beş əsas prinsipdən ibarət olmuşdur:
Tövhid – Allah birdir, şəriki yoxdur, gözəgörünməzdir. Onu
hisslərlə dərk etmək olmaz. Çünki, O, zaman-məkan hüdudlarına sığmır. Onun əvvəli və axırı yoxdur.
Ədl – Allah ədalətlidir, fəsadı sevmir, insanların əməllərini Allah
yaratmır ki, onları yaxşı əməllərə görə mükafatlandıranda, yaxud pis
əməllərə görə cəzalandıranda ədalətsizliyə yol vermiş olmasın. İnsanlar Allahın onlara bəxş etdiyi qüdrət sayəsində bu və ya digər
əməli edir və etdikləri əməllər üçün məsuliyyət daşıyırlar. Allah yalnız nəyin pis və nəyin yaxşı olduğunu onlara əmr və qadağanları
vasitəsi ilə bildirir.
Əl-Vəd Vəl-Vəid – vəd və təhdid prinsipinə görə, Allah yaxşı
əməl sahiblərinə cənnət vədinə və pis əməl sahiblərinə cəhənnəm
təhdidinə hökmən əməl edəcəkdir.
Əl-Mənzilə beynəl-mənziləteyn – iki məqam arasında orta
məqam prinsipi böyük günah işlətmiş fasiqin nə mömin, nə də kafir
olduğunu, imanla küfr arasında orta bir məqamda olduğunu nəzərdə
tutur.
Əl-Əmr bil-məruf vən-nəhy ənil-münkər – yaxşılıq əmr etmək
və pislikdən çəkindirmək o deməkdir ki, müsəlman gərək dini
öyrənməklə yaxşının və pisin nə olduğunu bilsin, ətrafındakıları yaxşılığa çağırsın və pislikdən çəkindirsin.

14. İSLAMDA SUFİZM
İslamda sufilər haqqında ziddiyyətli fikirlər söylənilsə də, əsl
həqiqətdə onlar İslamda mistik cərəyanın nümayəndələri, müsəlman
zahidləri hesab edilməlidirlər və elə də var.
İslam hər bir müsəlmanı dünya malına tamah salmamağa, başqasının malına həsəd aparmamağa, halal azla kifayətlənməyə, haram
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çoxdan azad olmağa, Allahı sevməyə, Allah xatirinə yaxşılıq etməyə
çağırır. Söylənilən qaydalara ciddi əməl edən ilk müsəlmanlar – Salman əl-Farisi, Əbu Zərr əl-Qiffari, Əbuddərda və başqaları zahid
həyatı sürürdülər. Bu şəxslər çox vaxt kədərli gəzir, aqibətlərinin necə
olacağı barədə düşünür, gecələri yuxusuz və ibadətdə keçirir, Allahdan məğfirət diləyirdilər. Bu yolu tutmuş – yəni zahidlik yolunu tutmuş belə insanlar sevinci və razılığı yalnız Allaha intəhasız
məhəbbətdə tapırdılar. Həsən əl-Bəsri daim hüzn içində gəzməsini
keçmiş günahlarına görə əzabının necə olacağını, əcəli yetişənə qədər
hansı təhlükələrə düçar olacağını bilməməsi ilə əsaslandırırdı.
Sufilər həmin o zahidlərin içindən çıxmış müsəlman
mistikləridir. Belə insanlar kobud yun (suf) parçadan tikilmiş paltar
geydikləri üçün sufi adlanırdılar (belə parçalar son dövrlərə qədər
Azərbaycanın dağ bölgələrində, xüsusən Qərbi Azərbaycanda,
Zəngəzurun Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Basarkeçər və s. bölgələrində
qalmaqda idi). Vaxt keçdikcə tədricən günahlara görə əzab qorxusu
və peşimançılıq, hər cür müsibətlərə dözmək, səbr etmək əzmi, Allah
sevgisi və Allaha yaxınlıq istəyi sufilərin davranışı üçün səciyyəvi
olur. Sufi mütəfəkkirlər Quranda və hədislərdə bu motivlərə cavab
verən fikirlər tapır və sufi fəlsəfəsini işləyib hazırlayırdılar.
Bilməliyik ki, sufilik Allaha yaxınlaşmağa, Allaha qovuşmağa doğru
aparan yoldur. Bu yolu tutan insan – sulik tənhalığa çəkilməklə, Allahın birliyi və qüdrəti barədə düşüncələrə dalmaqla, şövqə
gəlməklə, Allaha olan sevgisindən məst olmaqla, şüurunu
itirməklə, bir müddət şəxsiyyətini unudaraq vəcdə gəlməklə
nəfsini, niyyətlərini və əməllərini saflaşdırır, ardıcıl şəkildə
məqamlardan və hallardan keçərək elə bir mərhələyə yetişir ki, onun
içində, düşüncələrində, qəlbində Allahdan başqa bir şey olmur, qəlbi
nurlanır, bu nur onu saf insanla saleh əməllərə, ibadətə və şəriət
hökmlərinə ciddi riayət etməyə ruhlandırır. Sufinin yaşadığı hallar
arasında səbr, Allah qorxusu, razılıq, yoxsulluq, ümid, şövq, məstlik,
ayıqlıq kimi hallar mühüm yer tutur.
Sufi yolunu təkbaşına keçmək olmaz. Daha dəqiq insan ağlı buna
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tab gətirməz. Səfərə çıxan, yola çıxan sufinin, müridin təcrübəli
müəllimi – mürşidi, şeyxi olmalıdır. Bu yolu keçmək təcrübəsi təriqət
adlanır. Təriqəti mənimsəmək üçün gərək şəriəti bələsən. Deyilənlərə
nail olduqdan sonra həqiqətə yetişirsən. Beləliklə – təriqət, şəriət və
həqiqət sufi yolunun üç əsas mərhələləridir.
İslam tarixində əl-Mühasibi (857-ci ildə vəfat edib), əl-Bistami
(874-cü ildə vəfat edib), azərbaycanlı Şihabəddin Sührəvərdi (1191ci ildə dünyasını dəyişib), İbn-Ərəbi (1240-cı ildə dünyasını dəyişib)
və s. kimi böyük mütəfəkkirlər sufiliyin görkəmli şəxsiyyətləridirlər.
Sufilik vaxtı ilə Azərbaycanda da, xüsusən Şirvan bölgəsində geniş
yayılmışdı.

15. İSLAMIN AZƏRBAYCANDA
YAYILMASI
Başlanğıcda İslam əsasən Məkkə və Mədinə şəhərlərində
təşəkkül tapmış, böyük sürətlə dünyanın xeyli hissəsinə yayıla bilmişdir. İslamın yayılmasının böyük vüsət alması təkcə ərəblərin
deyil, iranlıların, türklərin, əfqanların, Pakistanın, indoneziyalıların,
Orta Asiya, Qafqaz, Volqaboyu və Balkan xalqlarının da tarixində
və mədəniyyətində böyük təsirə malik olub.
Yaşadığımız eranın 630-cu ilində İraq və İranın fəth edilməsi ilə
İslam ordusunun Azərbaycan torpaqlarına girməsi üçün şərait yarandı. Ərdəbil və Təbriz İslam orduları tərəfindən zəbt edildi. Onun
ardınca 640-cı ildə Beyləqan, sonra Bərdə, Şirvan, 644-cü ildə
Muğan, 645-ci ildə Arran fəth edildi. Ərəb İslam ordusu Dərbəndə
qədər irəliləyə bildilər. Dərbəndin istehkamları ərəbləri heyran qoydu.
Onlar Dərbəndi “Bab əl-Əbvab” adlandırdılar. Tarixçi alim Balazurinin yazdığına görə, artıq xəlifə Əli ibn Əbu Talibin hakimiyyəti
dövründə – yəni 656-661-ci illərdə Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti
İslamı qəbul etmişdilər. İslamlaşma Azərbaycanda xeyli sürətlə və
həm də xeyli çətinliklərlə də olsa özünü möhkəmləndirmişdir. Bu
prosesdə digər dinlərə xidmət edən xeyli Azərbaycan insanları öz atababa yurdlarını tərk etməli olmuşlar.
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16. İSLAM BUGÜNKÜ DÜNYADA
Səma dinləri arasında İslam bu gün dünyada ən sürətlə və ən
geniş şəkildə yayılan dindir – mənəvi dəyərdir.
İslam din dəyərləri, əxlaq və hüquq qaydaları, mədəniyyət qurma
qüdrəti və təliminin ümumbəşəriliyi sayəsində güclənir, öz ardıcıllarının sayını artırır. Günümüzdə müsəlmanların sayı bir milyard 350
milyon nəfəri keçmişdir. Bu isə dünya əhalisinin beşdə birini keçmək
deməkdir.
İslam təkcə ənənəvi müsəlman ölkələrində deyil, Avropa və Amerikada da özünə yeni ardıcıllar tapır, inkişaf edir, yayılır. Maraq üçün
qeyd edək ki, təkcə Çikaqoda 50-dən artıq məscid var. Manhettenin
mərkəzində tikilmiş İslam Mədəniyyət Mərkəzi çox böyük işlər
görür, intellektli insanlar, savadlı insanlar İslama daha çox
meyllidirlər.
Qeyd edək ki, bu gün İslam həqiqətən yeni bir dirçəliş dövrünü
keçirir. İslami dirçəliş özünü müxtəlif formalarda göstərir.
Məscidlərin və dini təhsil ocaqlarının, Məkkə, Mədinə, Kərbəla və
Məşhəd şəhərlərini ziyarət edənlərin, oruc tutanların, namaz qılanların, hicablı qadınların sayı birdən-birə xeyli çoxalmışdır. Bunun özü
allahsız sovetlər birliyindən ayrılmış Azərbaycanın özündə də hiss
ediləcək dərəcədədir.
Bundan əlavə, neftlə zəngin ərəb dövlətləri İslamın yayılması ilə
bağlı fəal iş görürlər. Maarifin, mədəniyyətin genişlənməsi,
şəhərləşmə, informasiya texnologiyalarının sürətlə yayılması da İslama marağı genişləndirir. Xeyli müsəlman ölkələrində şəriət qanunları geniş tətbiq olunur. Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Mavritaniya
və İranın bu sahədə təcrübəsi geniş təbliğatını tapmışdır. Bir sıra
ölkələrdə ictimai yerlərdə şərab içilməsi qanunvericiliklə qadağan
edilmişdir.
Qırmızı imperiyanın dağılması və kommunizm ideyasının iflasa
uğraması ilə İslam böyük bir ərazidə yaşayan əhalini yenidən öz
orbitinə cəlb edə bilmişdir. Keçmiş Sovet məkanında tarixən İslamla
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bağlı respublikalar – Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Başqırdıstan, Çeçenistan,
Çeçen-İnquşlar, Dağıstan və s. İslam milli-mədəni irsin tərkib hissəsi
kimi qəbul edilir. Onu da unutmaq lazım deyil ki, hazırki Rusiyada
30 milyondan artıq müsəlman yaşayır və bu rəqəm getdikcə artmaqdadır.
Günümüzdə Beynəlxalq İslam təşkilatları – İslam Konfransı
Təşkilatı, İslam Bankı, İslam Aləmi Liqası, müxtəlif İslam Xeyriyyə
cəmiyyətləri, İslam İrsinin təbliği mərkəzləri İslamın təbliğatı ilə
bağlı fəal iş aparırlar.
İslam inteqrasiya proseslərini, qloballaşmanı prinsip olaraq qəbul
edir. Lakin, öz əxlaq qaydaları və dəyər meyarlarına uyğun gəlməyən
məqamları qətiyyətlə rədd edir və Azərbaycan Respublikası da bu
işlərdə çox ayıq olmalıdır.

17. DÜNDÜLBƏYLİLƏR,
XƏNDƏK VƏ YA ƏHZAB MÜHARİBƏSİ
Hadisə hicrətin beşinci ili, Zülqədə ayına, Miladın 626-cı ilinə
təsadüf edir.
Məlumat Əli Hümmət Bərki və Osman Kəskioğlu tərəfindən Sonuncu Peyğəmbər (Xatəmül-Ənbiya) olan sevimli Məhəmməd
Peyğəmbərimizin həyatını işıqlandıran və 1996-cı ildə Ankarada
Azərbaycan əlifbası ilə qələmə alınan “Həzrəti Məhəmməd və
həyatı” və Süleyman bəyin “Bəyliyin tarixi” əsərlərində verilmiş tarixi məlumatlar və digər mənbələr əsasında qələmə alınmışdır.
Qeyd edək ki, bu dövrlərdə İslamın bərqərar olması üçün, onu
qəbul edənlər çox əziyyətlər çəkirdilər. İttihamlar, mübahisələr,
müharibələr səngimək bilmirdi. Lakin Peyğəmbəri sevənlər, İslamı
qəlbən qəbul edənlər bir yerə cəmlənmiş, bu yolda əzab-əziyyəti
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qəbul edənlər də az deyildi və “İslam ocağı”na toplaşanların sayı getgedə çoxalmaqda idi.
Bəni Nadir Mədinədən uzaqlaşdırılaraq şəhərin iç təhlükəsizliyi
təmin edilmişdi. Kənardan baş qaldırmaq istəyənlərə qarşı edilən qəfil
hücumlar ərəb qəbilələrini qismən sakitləşdirmişdi.
Qüreyşsə iki dəfə qüvvəsini sınaqdan sonra bir nəticə əldə edə
bilməmişdi. Əbu Süfyan Ühüd müharibəsinin sonunda demişdi:
“Sizinlə gələn il, təzədən Bədrdə görüşərik”. Ancaq bu görüşü həyata
keçirməyə cəsarət etməmişdi. O, Hicrətin dördüncü ili ordusu ilə
bərabər Bədrə getdiyi halda, Məkkədən çox da uzaqlaşmamış, geri
dönmüşdü. Müsəlmanlar Bədrdə səkkiz gün onları gözləsələr də, bir
xəbər çıxmamışdı.
Tarixçilər bu hadisəyə son Bədr hərbi deyirlər. Beləliklə,
müsəlmanlar düşmənlərini məğlub etmiş sayılırdılar. Dərin bir nəfəs
alaraq, müəyyən işlər həyata keçirməyin artıq zamanı çatmışdı. İctimai və mədəni həyatı qaydaya salmaq, iqtisadi cəhətdən güclənmək
bu işlərin başlıcası sayılırdı. Ancaq müsəlmanlar başa düşürdülər ki,
düşmən insanı heç vaxt rahat buraxan deyil, necə deyərlər “Su yatar,
düşmən yatmaz”. Müəlliflərin dediyi kimi – “Ərəblər intiqam üçün
yaradılmışlar”. Qan davası, düşməndən intiqam almaq, xəyanət
etmək onların yaradılış və yaşayışlarının bir parçasıdır. Həzrəti
Peyğəmbər ərəblərin bu xüsusiyyətlərini yaxşı bildiyi üçün hər zaman
ehtiyatlı olar, hər ehtimala qarşı müdafiəyə hazır olardı.
Bəni Nadir yəhudilərin Mədinədən uzaqlaşdırılması və onların
bir qisminin Xeybərdə yerləşmələrinə icazə verilməsi onların
təhrikedici hərəkətlərinə meydan verirdi. Hz.Məhəmmədin
Məkkədən Mədinəyə mühacir olaraq gəldiyindən cəmi beş il
keçdikdən sonra əldə etdiyi zəfər və qüvvət, nüfuz və bacarıq
yəhudiləri çox qorxudur, ərəb qəbilələrini də qısqandırırdı. Ona görə
də yəhudilərlə islamiyyət əleyhinə birləşmələri gözlənilirdi.
O da məlum idi ki, Bəni Nadir yəhudi başçılarından Huyey ibn
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Əxtab, Səllam ibn Əbu Hukayk, Kinanə və digər adamlarla –
Qüreyşilərlə görüşlər keçirmişdir. “Bizimlə birləşsəniz, müsəlmanları
birlikdə məhv edərik” demişdir. Qüreyş də bu işdə maraqlı olduğundan savadsızlıqdan, dünyagörüşlərinin azlığından bu təklifi qəbul etmişdi. Digər tərəfdən Qüreyş Hz.Məhəmmədin gündən-günə
yüksəldiyini, uğur qazandığını, Allahın yardımının hər zaman onunla
bərabər olduğunu gördükləri üçün onun barəsində tərəddüd etməyə
başlamışdı. Yəhudilər isə kitab əhli idilər (yəni öz dinləri, insanları
var idi). Xeyli qədimdən Tövhid dininə qulluq edirdilər. Xristianlıq
isə ağlın almadığı təslis əqidəsinə dəvət etdiyi üçün ərəblər arasında
uğurlu olmamışdı. İndi Hz.Məhəmməd tövhidə dəvət edirdi. Tövhid
barəsində yəhudilərin məlumatları var idi. Peyğəmbər barəsində
məlumatları var idi, aralarında onun özünə, müsəlmanlığa meylli
olanları da var idi. Onun üçün də Qüreyş Hz.Məhəmmədin dini və
mübarizəsi barəsində yəhudilərdən aydınlıq əldə etmək istəyirdi.
“...Siz Kitab əhlisiniz. Bu barədə məlumatınız var, bizə bizimki
(bütpərəstlik nəzərdə tutulur) xeyirlidir, yoxsa Məhəmmədin dini?”
Qüreyş bu sualı boş-boşuna vermirdi. Əgər yəhudilər insafla doğrunu, Tövhidin bütpərəstlikdən hər zaman xeyirli olduğunu
bildirsəydilər, Qüreyşin islamiyyətə qarşı münasibəti dəyişərdi.
Qüreyşlə müsəlmanlar arasında başqa ixtilaf yox idi. Lakin yəhudilər,
Tövhid dininə, tarixinə ən böyük ləkəni yaxdılar, yalan söylədilər,
böyük bir cinayət işləyərək bütpərəstliyi ən səmimi və kamil bir din
olan Tövhid dininə – islamiyyətə tərcih edərək Qüreyşə – “Sizin dininiz onların dinindən daha xeyirlidir, siz haqla bərabərsiniz” –
dedilər.
Sonralar, yəni hadisədən çox-çox sonra yəhudi yazıçısı İsrail Velfenson “Yəhudilərin Ərəbistandakı tarixi” adlı əsərində yazacaqdı:
“Bu yəhudilər bu qədər çirkin bir xətaya düşməməli və Qüreyş
böyükləri qarşısında bütlərə inamın Allahın birliyinə daha yaxşı olduğunu söyləməməli idilər. İstəkləri rədd olunsa da, bunu etməli
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idilər. Çünki İsrail oğulları peyğəmbərləri adına əsrlərdən bəri Tövhid
bayrağını daşıyırdılar. Və Allahın birliyinə inandıqları üçün, tarixin
müxtəlif dövrlərində cürbəcür təzyiq və soyqırımlara uğramışdır.
Onun üçün yəhudlərin üzərinə düşən vəzifə bütpərəstliyin aradan qaldırılması üçün həyatlarını belə fəda etməkdən çəkinməmək idi. Halbuki, yəhudilər bütpərəstlərə sığınmaqla, özlərinə qarşı müharibə elan
edirdilər. Tövratın hökmlərinə qarşı çıxırdılar. Çünki Tövrat onlara,
bütpərəstlərə qarşı çıxmağı və düşməni olmağı tövsiyyə etməkdə idi”.
Yəhudi aliminin dediyi kimi – yəhudilər Qüreyşi qızışdıraraq
onlarla ittifaq bağladıqdan sonra qəbilələrlə danışıqlara getməyə başladılar. Xeybərin varidatının yarısını vəd edərək Qatafan ərəbləri ilə
birləşdilər. Qəbilə-qəbilə dolanaraq onlara eyni şeyləri söyləməyə
davam etdilər. Bütpərəstliyin Tövhid dini olan İslamiyyətdən xeyirli
olduğunu hər tərəfə yayaraq, ərəbləri müsəlmanların əleyhinə ayağa
qaldırdılar.
Fəzarə, Süleym, Səd və Əsəd oğulları qəbilələri və digər
qəbilələrdən ibarət mütəşəkkil böyük bir ordu meydana gəldi. Qüreyş
Əbu Süfyanın komandasına 4 000 əsgər, 300 atlı, 1500 dəvəli verdi.
Bayrağı Osman ibn Talha daşıyacaqdı. Fəzarə oğulları bir çox piyada
və 1 000 dəvəli döyüşçü ilə hazır gəlmişdi.
Eşca ilə Mürrə hərəsi 400 muharib ilə hazır idilər. Biri Maunənin
səbəbkarı Süleym 700 döyüşçü ilə meydana atılmışdı. Səd və Əsəd
oğulları da bunlardan idi. Ümumiyyətlə, toplanmış qüvvənin sayı,
əsgi tarixçilərə görə on mini ötmüşdü. Fəthül-Bari mübaliğəli qəbul
etdiyimiz bir bəyanatla bu sayın 22 000 olduğunu söyləyir. Bu vaxta
qədər müsəlmanlara qarşı bu qədər böyük, hərtərəfli hazırlanmış bir
ordu meydana çıxmamışdı. Bu ordu Əbu Süfyanın baş komandirliyi
ilə Mədinədə islamiyyəti boğmaq, Yer üzündən Tövhid dinini silmək
üçün Mədinəyə doğru istiqamət götürdü. Bu xəbər hicrətin 5-ci ili
olan Zülqədə ayında Hz.Peyğəmbərə Mədinədə çatdırıldı. Vəziyyət
çox ciddi hal almışdı. Yəhudilər də müşriklərlə birləşərək, bütün
161

Əxlaqa aparan yol

qüvvələrini meydana çıxararaq islamiyyəti öz yuvasında boğmağa üz
tutmuşdu. Bədr və Ühüd müharibələrindəki düşmən sayından çoxçox artıq olan ordu Mədinə üçün böyük təhlükə idi. Müsəlmanların
hamılıqla narahatlığa əsasları var idi.
Öz xasiyyətinə uyğun olaraq Hz.Peyğəmbər hər zaman mühüm
məsələləri məşvərət etmək üçün, dərhal əshabın tanınmış, düşüncəli
adamların fikrindən, rəyindən faydalanmaq məqsədi ilə mümkün olan
adamları çağırtdırdı. Əvvəllər bu insanların bir qismi Ühüd
müharibəsində söylədikləri kimi, Mədinənin içərisində qalaraq
müdafiə olunmaq ideyasını irəli sürdülər. O zaman Mədinədən çıxaraq düşmənlərlə vuruş tərəfdarları üstünlük qazanmışdılar. Nəticə
müsəlmanların əleyhinə olmuşdu, ancaq indi vəziyyət o vaxtkından
çox-çox ağır idi. Bu halda Mədinədən kənara çıxaraq düşməni qarşılamağa qüvvələr kifayətedici deyildi. Belə olan halda Mədinə
müdafiəsi üsulu özünü doğruldacaqmı – sualı hamını narahat edirdi.
Hz.Peyğəmbərin qoyduğu qaydaya görə, belə bir toplantıda hər
kəsin söz söyləmək hüququ var idi. Toplantıya dəvət olunan insanlar
arasında köləlikdən azad olmuş bir şəxs də var idi. Bu adamı fars
kimi tanıyırdılar. Amma, əslində o, fars, ərəb, türk və s. dillərini
mükəmməl bilən bir adam idi. Uzun müddət səyyahlıq etmiş,
müxtəlif dövlətlər, ölkələr, xalqlar haqqında özü üçün maraqlı olan
bütün məlumatları, elmi yenilikləri toplamışdı, sxemləşdirmişdi. Bilikli adamlarla görüşmüş, el bilicilərini dinləmiş, dövlət xadimlərinin
qonağı olmuşdu. Qədim Türkün tanrıçılığını, zərdüştlüyü, buddizmi
və s. yaxşı bilirdi. Müxtəlif xalqların, millətlərin adət-ənənəsini
mənimsəmişdi. O, hər şeydən özü üçün bir nəticə çıxarmağı xoşlayarmış. Amma, bu nəticə indiki məfhumla desək, bəşəri olmalı idi.
Hər şey, hər kəs onu qane edə bilməzdi, nə qədər çox bilsə də,
öyrənmək həvəsi, dünyanı dərk etmək həvəsi bu insanda sonsuz idi,
hər şeyi axıracan bilmək istəyi onu səyyahlığa məcbur etmişdi. O,
müharibələr tarixindən də məlumatlı idi. Vətəni Azərbaycanda tay162
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falararası, millətlərarası, dinlərarası vuruşlardan xəbərdar idi, kifayət
qədər təcrübəli idi, xüsusən də ərəblərlə müqayisədə. Ərəblərin
Səlmani Farisi adlandırdıqları bu şəxsin bir neçə adı var idi. Bəlkə
də bu zamanın, şəraitin diqtəsi ilə yaranmışdı. Səlmani (Salman)
əslən Azərbaycanın Zəngəzur – Yuxarı Qarabağ bölgəsinin Dündüllər
deyilən yaşayış məskənindən olmaqla Dündüloğulları nəslindən idi.
Bu nəsil sonralar Baharlılar, Novruzlular adı ilə də məşhur olmuşlar,
özlərini Nuh Nəbinin törəmələri kimi saymışlar. Araşdırmalar göstərir
ki, Dündül yaşayış məskəni indiki Laçın bölgəsinin hazırkı Yalkənd
– Araflı, Kişpəyəsi, Kimsəməbəd aralarında olmuşdur. Hətta Laçının
Alıqulu, Hambal, Bülövlük, Beşbulaq yaşayış məntəqələri arasında
Dündül yer adı, dağ adı, dərə adı, su adı, tala adlarında günümüzə
qədər özünün qədim adı ilə yaşamışdır. Adı çəkilən yaşayış yerlərinin
və ətraf digər yaşayış məskənlərinin insanları da bu adları gündəlik
həyatlarında bol-bol dilə gətirərdilər.
Səlmani (Salman) Farsi Ərəb ölkələrində olarkən özünü Buddist
dininin daşıyıcısı kimi təqdim edərdi. Əks təqdirdə həmin dövrdə
başqa dindaşıyıcılarının arasında salamat yaşamağın çətinliyi mövcud
idi. Əslində Məcusiliyin (Buddizmin) mənasızlığını başa
düşdüyündən Xristianlığa qəlbində daha çox üstünlük verirdi. Digər
tərəfdən onun tərk etdiyi vilayət Zərdüştilikdən sonra xristianlıq dinimənəvi dəyəri ilə yaşayan Alban dövləti idi və onun vətəninin əhalisi
Atəşpərəstliyə üstünlük versələr də, Xristianlığa məcbur edilmişlər
idilər. Elə bu səbəbdən də böyük din xadimləri olan Atəşpərəstlərin
bir qismi bu torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qalmışdılar. Digər
tərəfdən də onlar din xadimi olmaqla yanaşı, həm də kəndin,
qəsəbənin, vilayətin rəhbəri vəzifəsini də paralel olaraq tuturdular.
Səlmani də əslində uca həqiqəti axtarırdı. Vətənini buraxaraq
Şama gəlmişdi. Orada oxuyaraq elm, təhsil almışdı, ancaq aradığını
hələ də tapa bilməmiş, iç dünyasını ovudacaq həqiqətə qovuşmamışdı. Ərəbistanda son Peyğəmbərin zühur etdiyini eşidərək, bir qrup
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adamlarla oraya üz tutmuşdu. Yol yoldaşları ona xəyanət etmiş, kölə
kimi yəhudilərə satmışdılar. Kölə Səlmani fürsət tapanda qaçaraq,
çox axtarışdan, əziyyətlərdən sonra Peyğəmbərin hüzuruna çata bilmiş, İslamı qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan etmişdi. Ona elə
gəlirdi ki, artıq o, axtardığını tapmışdı. O, yenidən yəhudilərin əlinə
keçmiş, lakin satın alınaraq azad ola bilmişdi. Azad edilmiş Səlmani
indi, islamiyyətin müqəddəratını həll edə bilmək qədər əhəmiyyətli
fikir söyləyənlər arasında Peyğəmbərin hüzurunda idi. Növbə
Səlmaniyə (Salmana) çatanda o, çox mühüm bir ideya söyləyə bildi
ki, o da islamiyyətin ilk günlərində məhv olmaqdan xilas etməklə –
özünü tarixi bir şəxsə çevirdi və bizim tək laçınlımız yox,
Azərbaycanlımıza çevirməklə həm də şöhrətlənirdi.
Təklif belə idi: “Mühasirə döyüşündə ən əmin vasitə, şəhərin
ətrafına dəyirmi xəndəklər qazaraq düşmənin keçməsinə mane olmaqdır. Bu vasitə ilə qüvvələr hərb meydanında dağıdılmadan bir
yerə toplanır, içəridən müdafiə asanlaşır”.
Ərəbistanda isə belə bir müdafiə üsulundan ömründə istifadə
olunmamışdı, belə bir təcrübəyə malik deyildilər. Səlmani bu üsuldan
İranda (Azərbaycanda) müvəffəqiyyətlə istifadə olunduğundan, çox
yaxşı nəticələr əldə edilməsindən izahat verdi. Təklif qəbul edildi,
xəndək qazmaq üçün lazım olan külüng, bel qazma (düsər), kürək və
s. alətlər əldə etməyə başlandı. Hətta bunların bir qismi o zaman
müsəlmanlarla müttəfiq olan Bəni Kurayza yəhudilərindən alınırdı.
Hz.Peyğəmbər başda olmaqla hamı can-başla işləyirdilər. Hərənin bir
arşın yer qazma öhdəliyi var idi. Həvəslə çalışan bu insanlar “Bizlər,
ömrümüz boyu Məhəmmədlə birlikdə mübarizəyə davam etmək üçün
ona beyət etmişik” sözləri təkrar-təkrar deyilirdi. Hz.Peyğəmbər də
bu insanlardan geri qalmır – həvəslə işləyirdi və söyləyirdi: “Allahın
lütfü və hidayəti olmasaydı, biz nə hidayətə çatar, nə sədəqələr verər,
nə də ibadət edərdik. Ya Rəbb! Bizi mənəvi dincliyə və rahatlığa qovuşdur, düşmənlərlə qarşılaşmalı olsaq, bizə səbat və mətanət ver.
Bizə təcavüz edənlər fitnə çıxararaq fəsad dalınca qaçırlar. Biz isə
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yalnız onlara müqavimət göstəririk”.
Hz.Peyğəmbərin bu kəlamı Azərbaycan üçün də hazırda aktual
olub, hamı bu fikirdən bəhrələnməlidir.
Gecə-gündüz çalışdıqları üçün xəndək altı günə hazır oldu. Qüreyş ordusu buraya çatdıqda, ağıllarına gəlməyən bir mənzərə ilə
üzləşdilər. Qüreyş qoşunları xəndəyi keçə bilmədi, kənarda
qərargahlar qurdular. On mindən artıq olan bu qoşunun qarşısında
müsəlmanlar üç min döyüşçüsü ilə müdafiəyə başlamağa məcbur oldular. Amma, bir müddətdən sonra Qüreyşin yəhudilərlə birləşmiş
qoşunları pis vəziyyətə düşdü. Yəhudi Huyey ibn Əxtab artıq hansı
kələyə əl atırdısa da, bir nəticə əldə edə bilmirdi. Səlmanın fikri özünü
doğrultmuşdu, İslam məhv olmaqdan xilas olmuşdu. Böyük türk oğlunun dövrünün böyük fikri bəşəriyyətə qiymətsiz bir xidmət oldu.
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VIII FƏSİL
İslamda insandan tələb
1. İSLAMDA CƏMİYYƏT
İNSANLARINDAN TƏLƏB

İ

nsan cəmiyyətləri Yer kürəsində çoxdur və bir-birindən
fərqli tərzdə yaşayır, dünyaya baxışları da müxtəlifdir.

İslam dini insanın həm özü, həm də ətrafındakı insanlar ilə
ahəngdarlıq içərisində olmasını istəyir. Ahəngdarlığı təmin etmək
üçün insanın bir çox dəyərləri, xüsusən də insanlığın uzun illər boyu
təcrübədən çıxaraq formalaşdırdığı qaydalar və dini fikirlərdir. Odur
ki, bu dəyərlərə əxlaqi fəzilətlər kimi baxılır. Belə bir qaydanı
bilənlər, cəmiyyətdə ona riayət edənlər, ahəngdarlığı qura bilən insanlar adəti üzrə “yaxşı adamlar”, “gözəl əxlaq sahibli” insanlar adlanaraq, digərlərindən fərqlənirlər.
Əxlaqi fəzilətlərdən danışıb onları hərəkətə gətirə bilməyən insanlar özləri ilə olduğu kimi, ətrafındakı insanlarla da çəkişmədə, dartışmada, qalmaqalda olan adamlardır. Bu cür insanların sözləri ilə
işləri bir-birinə uyğun gəlməz. Belə insanlar cəmiyyətdə əxlaqi
fəzilətlərdən kəm olan insanlar kimi tanınırlar.
Əxlaqi yanlışlıq adlanan, bu yanlış iman və ibadət əsasları ilə
əxlaqi həyat arasındakı yaxın əlaqəni nəzərdən qaçırmaq heç zaman
düzgün olmaz.
İman və ibadət əsasları ilə əlaqəli ayə və hədislər diqqətlə araş166
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dırıldıqda görünən budur: – İman və ibadət əsaslarındakı məqsəd insanı əxlaqi bir insan halına çatdırmaqdır. Ona görə ibadətlər kortəbii
qayə deyil, insanı kamil insan halında yetkinləşmiş bir insan etmək
üçün ayrı-ayrı vasitə kimi mövcuddur.
İnsanın ibadətlərinin kortəbii qayə olmayıb, ayrı-ayrı bir vasitə
olması, namaz, oruc, zəkat və həcc üçün eynən keçərlidir. İman və
ibadət əsasları ilə əxlaqi fəzilətlər ayrılmaz bir şəkildə bir-birinə bağlıdırlar.
Qeyd etdiyimiz əxlaqi yanlışda isə əxlaqi yaşayışa əhəmiyyət verilmir. Orada müəyyən iman qaydalarının qəbul olunmasını, bir qrup
ibadətləri şəkil olaraq etmənin müsəlman olmaq üçün kafi olduğuna
inanılır. Bu yanlışlıqlar içərisindəki insan, bütün ibadətlərini bir
tərəfdən şəkil olaraq edir, digər tərəfdən də qeybət etməyə, yalan danışmağa, saxtakarlıq etməyə davam edir və etdiklərindən bir narahatlıq hissi keçirmir. Bu zaman insan etdiyi ibadətlərdən qazandığı
savabın özünü qurtaracağına inanır. Odur ki, İslam bu ibadətləri
kortəbii bir qayə olaraq görür, dəyərləndirir və əxlaqi yanlışlıq adını
verir.
Dediyimiz yanlışlığa hakim düşüncə isə belədir: – İnsan ibadət
etdikdən sonra əxlaqi pisliklərdən qaçıb-qaçmamaq o qədər də vacib
deyildir. Əslində isə əxlaqi fəzilətlərlə iman və ibadətlər arasında son
dərəcə yaxın bir əlaqə həmişə mövcuddur. Deyilən əlaqənin hansı
səviyyədə olduğu əxlaqi fəzilətlər üzərində bir-bir dayanarkən daha
müfəssəl görünəcəkdir. Bütün deyilən və mövcud olan fəzilətlərin
başında duran ədalətdir.
Ədalətli insan həmişə sevilən insandır. Uca Allah da ədalətli insanın havadarıdır. Bir çoxları özünə “sərf” etmədiyi üçün ədalətli insanları sevməz, ona başqa gözlə baxar və hətta şəbəkə də qoşaraq
günaha qurşanarlar. Lakin, vaxt ötür, ədalət öz yerini tapır, bayraq
kimi hündür yerlərə qaldırılır, onun müəllifi Uca Allah tərəfindən
şöhrətləndirilir. Odur ki, bütün fəzilətlərin önündə ədaəlt dayanır.
İslam isə ədalət carçısıdır, bütün insanları ədalətli olmağa dəvət edir.
İslamda da cəmiyyət insanlarından tələb budur.
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2. İSLAMIN TƏBİƏT VARLIQLARI İLƏ
MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ İNSANDAN İSTƏYİ
Bəri başdan qəbul edək ki, təbiət, içərisində yaşadığımız aləmin
başqa bir adıdır və insan əli ilə meydana gəlməmiş, Uca Allah
tərəfindən yaradılmışlardan biridir. İnsanın ətrafında olan hər bir
mövcudluq Ulu Tanrının yaratdığı təbiətin bir inçisidir. Bu inçilər
canlı ola bildiyi kimi, cansız da ola bilirlər. Ümumilikdə – qısacası,
hava, su, torpaq, meşələr, çaylar, dağlar, daşlar, quşlar, çiçəklər və
təbiətin yetişdirdiyi bir çox mövcudluqların hamısını birlikdə ümumi
olaraq təbiət adlandırmışıq.
Dərk olunmalıdır ki, insan həyatının qayda-qanun çərçivəsində
və rahatlıqla keçməsi böyük ölçüdə onun təbiətlə ahəngdar olmasına
bağlıdır. Bu səbəbdəndir ki, təbiəti qorumaq Uca Allah qarşısında insanın borclarından biridir. Təbiətlə ahəngdar ola bilmək isə Uca Allahın ona qoymuş olduğu qayda-qanunun qorunması ilə mümkün ola
bilər. Bu isə öz növbəsində təbiəti sevməklə, Uca Allaha hörmətlə
həyata keçə biləcək bir həqiqətdir. Təbiəti sevmənin hansı mənaya
gəldiyini və bu Allah sevgisinin həyata keçmədiyi təqdirdə nə kimi
nəticələrin ortaya çıxacağını anlaya bilmək üçün insanla təbiət arasındakı əlaqəni lazımınca dəyərləndirmək çox vacibdir.
Uca Allahın yaratdığı hər bir canlı yaşaya bilmək üçün, Onun
bəxş etdiyi təbiətdən yetərincə faydalanmaq ixtiyarındadır. Bütün
canlılarda olduğu kimi, insan da öz həyatını təbiətdən qidalandırır.
Lakin insanlar digər canlılardan fərqli olaraq ətrafını korlamağa və
onu məhv etmə imkanına qadirdir.
Artıq hamıya bəllidir ki, insanın təbiəti pisləndirmə qabiliyyətinə
sahib olduğuna görədir ki, bu gün onun toxunmadığı hər yer çox
gözəl və cazibədar bir şəkildə olduğu halda, adamların korladığı
yerlərin böyük bir hissəsi məhv olmuş, hətta istifadəyə yararsız hala
salınmışdır. Dəniz və çaylar çirklənmiş, böyük yaşayış sahələrinin
havası, suyu, torpağı çirklənmiş və hətta, səmanın ozon təbəqəsi (qatı)
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deşilmiş bir vəziyyətə düşmüşdür.
Bütün bunlar təbiətdən pis istifadə edən insanın onu həm doğru
qiymətləndirməməsi, həm də kifayət qədər sevə bilməməsinin bir
nəticəsidir. Heyf ki, insanlar öz həyatları üçün təbiətin nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu çox gec anlamışlar. İnsanlar təbiətin
gözəlliklərini sevib qoruyacaqları əvəzinə, onları dağıtmış, viranə halına gətirmişlər. Nəticədə yamyaşıl ərazilər çılpaqlaşmış, çox önəmli
dənizlər çirklənmiş, yararsız hala düşmüşlər.
Əslində isə gözəl təbiət Uca Allahın insanlara bir əmanəti, onlara
qida mənbəyi, sağlamlıq mənbəyi, uzun ömür verənidir. Bu əmanətin
qorunması isə həm insanlığın bir vəzifəsi, həm də onun mənfəəti
üçündür. İnsanlar yadda saxlamalıdırlar ki, bəşəriyyətin həyatını
sürdürə bilməsi üçün digər planetlərə köçmə imkanı yoxdur. Dərin
fikirləşdikdə, elə yaşadığımız Yer kürəsi də Ulu Tanrının bizə həm
əmanətidir, həm də peşkəşidir. İstər bu, istərsə də digər planeti Allah
Təala bəxş etdiyi kimi, insanların qoruması da Tanrı qarşısında borcumuz və özümüzü müdafiədir.
Təbiətin yaşaması onun heyvanları, ağacları, gülü-çiçəyi, çayları-gölləri daxil olmaqla, bütün gözəlliklərinin sevilməsi və qorunması ilə mümkündür.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Çardaqlı
və çardaqsız bağları, dadları müxtəlif olan xurma və bitkiləri, zeytunları, narları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən halda yaradan
Odur. Onların hər birinin meyvəsindən yeyin və yığım zamanı haqqını verin, ancaq israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevmir.
(Ənam surəsi, 141).
Bilin ki, hər bir mövzuda olduğu kimi, mühit mövzusunda da
israf etməməyi öyrəndiyi zaman insanlıq daha da xoşbəxt olacaqdır.
Meşə insanlara meşə məhsulları ilə bərabər daha bir çox xidmətlər
verən bir sərvətdir. Meşələrin insan və cəmiyyət həyatı üçün
əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Meşələr odun, xam maddə ilə digər
bir çox meşə məhsulları verir.
– yağış və küləyin təsiri ilə torpaq eroziyaya uğramaqdan qorunur
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və onun məhsuldarlığı artır;
– böyük ölçüdə torpaq sürüşməsinin qarşısını aldığı kimi,
təhlükəli sel fəlakətlərinin də qarşısını alır;
– iqlimə müsbət təsir edir, havanı zəhərli qaz və zərərli tozlardan
təmizləyir;
– insanlara əylənmə, gəzib-dolanma, ovçuluq, balıqçılıq, boş zamanları dəyərləndirmə imkanları verir;
– iş sahəsi və yaşayış qaynağı olur;
– milli müdafiə və təhlükəsizlik baxımından da meşələrin daha
bir çox faydaları vardır.
İnsan həyatında çox böyük əhəmiyyətli yeri olan meşələri qorumaq öz sağlamlığımızı qorumaq mənasına gəlir. Sağlam bir həyat
sürdürə bilmək üçün ancaq meşələrin qorunması ilə mümkün olur.
Meşələri qorumanın tək bir yolu vardır ki, o da meşəni sevməkdir,
meşə sevgisidir. Meşələri sevməyən, bəsləməyən insanların
vətənlərində yamyaşıl ərazilər-yerlərini bərəkətsiz torpaqlara, tikanlıq, daşlıq və qayalıqlara təslim edər.
Meşə sevgisi İslamın həm də bir əmri durumundadır.
Hz.Peyğəmbərimiz insanları hər zaman ağac əkməyə təşviq etmiş və
onlara ağac sevgisini aşılamışdır.
Hz.Peyğəmbərimizin (s) buyurduğu budur: “Bir müsəlman bir
ağac əkər, onun məhsullarından bir insan, ya da bir heyvan yeyərsə,
o yeyilən şey ağacı əkən şəxs üçün bir sədəqə olar.” (“Tecrid”. C.
XII, s. 129. H. N-1977).
Başqa bir hədisdə deyilir: “Elə bir müsəlman yoxdur ki, o, ağac
əksin, ya da əkin əksin və məhsulundan insan, quş-qurd yesin, özü
ondan istifadə etməsin. Əlbəttə, o müsəlman da əkdiyi ağacı və əkin
səbəbi ilə savab qazanır.” (a. e., c. VII, s. 120. H. N-1044).
Beləliklə, İslamın təbiət varlıqları ilə münasibətlərində insandan
istəyi Uca Allahın insanlığa bəxş etdiyi təbiəti, onun gözəlliklərini
qorumaqdır.
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3. İSLAMDA İMANIN ƏSASLARI
İslama görə, iman adamı əxlaqi gözəlliklərə yönəldən və onu
pisliklərdən qoruyan, uca tutan dinamik bir qüvvədir. İslamda imanın
əsasları Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdən və hədislərdən
öyrənilir.
Qurani-Kərimdə buyurulur: “Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən
endirilənə iman etdi, möminlər də. Hər biri Allaha, Onun mələklərinə,
kitablarına və peyğəmbərlərinə: “Biz Allahın peyğəmbərlərindən heç
birinə fərq qoymuruq” – deyə iman etdilər.” (Bəqərə surəsi, 285).
Daha sonra buyurulur: “Ey iman edənlər! Allaha, Onun
peyğəmbərinə, peyğəmbərə endirmiş olduğu Kitaba və daha öncə endirdiyi kitablara iman edin. Kim Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmazsa, o, tam mənada
azmışdır.” (Nisa surəsi, 136).
Hz.Peyğəmbər: “İman nədir?” – deyə sorulduqda verdiyi cavab
belə olmuşdur: “İman Allaha, mələklərinə, kitablarına,
peyğəmbərlərinə, axirət gününə iman etməkdir. Bir də qismətə, yəni
yaxşılıq və pisliyin Allah tərəfindən yaradıldığına inanmaqdır.” (Buxari, “Sahih”, 2. “Kitabul-iman”. Bab. 37).
İslamın iman qaydalarının təməlində altı əsas vardır. Bunlar
Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə,
taleyə, xeyir və şərin Allah tərəfindən yaradıldığına inanmaqdır.
Deyilən əsaslar imanın əvəzolunmaz növdən olan şərtləridir. Bunların hər hansı birinə inanmayan insanın doğru bir iman qaydalarına
sahib olması mümkün deyildir. Həqiqi, doğru bir imana sahib olmayan bir insanın da hər zaman gözəl iş görməsi və yaxşı hərəkətlər
etməsi mümkün ola bilməz. İman, həm də əxlaqi davranışların
əsaslarından biridir. İmanla həyata keçirilən hər bir iş Allah Təalanın
istəyinə, tələbinə uyğundur. İmanı olmayan hər hansı bir insanın gördüyü iş və hərəkətlər doğru sayıla bilməz və belə işlər Allahın
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iradəsinin əksinədir.
İslamda insanın imanlı olması çox vacibdir, lazımlıdır, Uca Allahın yaratdığı insanlardan tələbidir.

4. İSLAMIN İNSANLARDAN
HEYVANLAR ALƏMİNƏ TƏLƏBİ
İslam, dini biliyi olan insanlara məlumdur ki, dinimiz eyni zamanda bir sevgi dinidir, insana olduğu kimi, təbiətə və təbiətdə yaşayan heyvanlara, canlılara da sevgili münasibətdədir.
Müsəlmanlar Allahı sevdikləri üçün Allahın yaratdığı hər şeyi də
sevirlər. Buna yaradılanı Yaradandan ötrü sevmək tələbi adını vermək
mümkündür. Odur ki, yaradılanlar arasında sevilməsi lazım olan varlıqlardan öndə gələnləri heyvanlardır. Heyvanları sevməyin yolları
onları qorumaqdan keçir. Bu da onların yaşadıqları mühit, qidalandıqları suyu, havanı və torpağı qorumaqla mümkün olur. Xüsusilə
hava, su və torpağın çirklənməsinin, ümumiyyətlə isə mühit
problemlərinin sadəcə insan həyatını deyil, təbiətdəki bütün canlıların
həyatını təhlükəyə saldığı məlumdur. Uca Allah belə buyurur: “Yer
üzündə elə bir canlı və (göy üzündə) iki qanadı ilə uçan elə bir quş
yoxdur ki, sizə bənzər ümmətlər kimi olmasın. Biz bu Kitabda heç
nəyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar özlərinin Rəbbi hüzuruna toplanacaqlar.” (Ənam surəsi, 38). “Heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət
vardır. Onların qarınlarındakından sizə içirdirik. Onlarda sizin üçün
bir çox faydalar vardır. Siz onlardan yeyirsiniz.” (Muminun surəsi,
21).
Əbu Hüreyrə demişdir: “Yolda getməkdə olan birinin susuzluğu
artdı. O, bir quyuya enib suyundan içdi. Çıxınca, susuzluqdan dilini
çıxarıb nəfəs alan və rütubətli torpağı yalayan bir it ilə qarşılaşdı.
Adam öz-özünə: “Bu heyvan da mənim kimi susamış” – deyib
yenidən quyuya endi. Məstinə su doldurub quyudan çıxdı və iti suladı. Onun bu hərəkətini görən Uca Allah bu qulunu öydü və günah172
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larını bağışladı. Buna görə əshabələr Hz.Peyğəmbərdən (s), “Heyvanları sulamaqda bizə də savab vardırmı?” – deyə sorduqda
Rəsulallah belə cavab verdi: “Yaşamaqda olan hər canlını sulamaqda
böyük bir savab vardır.” (“Tecrid”. C. VII, s. 223. H. N-1066).
Din xadimləri güclü təhsilli olduqda, onlar ətrafda olan insanları
birinci növbədə təbiətə həssas olmağın vacibliyini, onun səbəblərini
anladırlar. Müasir dünyada İslamın təxminən 1400 il zəmanəmizdən
öncə insanlara etdiyi tövsiyə, tələb ekologiya sözü kimi səslənir. Ekologiya, təbiətin hər bir guşəsinin təmiz, Ulu Tanrının yaratdığı
vəziyyətdə saxlanmasını istəyir. Əgər, təbiətin bitkiləri, meşələri, torpaqları, havası və suyu təmiz saxlanılarsa biz insanlar sağlam həyat
tərzi keçirərik, uzun ömürlü olarıq, təbii qidalarımızın miqdarı daha
çox olar, kimyəvi dərmanlara, həkimlərə ehtiyacımız olmaz və s.
Təəssüflə deməliyik ki, bütün bunlar insanlığa məlum olduğu
halda, insanlar, bir çox dövlətlər tamahlarını saxlaya bilmir, çox qazanc arxasınca qaçırlar ki, nəticə etibarı ilə bütün Yer kürəsini Uca
Allahın yaratdığının əksinə yönəldirlər. Nəticə etibarı ilə insanlar İslamın uzun illər bizlərə göstərdiyi yolun əksinə getməklə, Uca Allah
qarşısında günah işlər görmüş oluruq və əziyyətini də biz insanlar
özümüz çəkirik.
Ümid edək ki, hər birimiz islami dəyərləri öyrənəcək, dəyərləndirəcək və təbiəti, onun fauna və florasını qorumaqla sağlam həyat
tərzinə dönəcəyik.

5. İSLAMDA MÜSƏLMAN
OLMAYANLARA MÜNASİBƏT
Bu mövzunun ən bariz nümunəsi Azərbaycan diyarı və digər türk
dövlətləridir. Tarixən türk soylu insanların yaşadıqları torpaqlarda onların dininə mənsub olmayanlara toxunulmamış, əksinə, bu qrup insanlara çox həssaslıqla yanaşılmışdır. XIX-XX və XXI əsrin əvvəli
üçün Azərbaycan qədər ikinci bir tolerant ölkə tapmaq çətindir. Bu
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gün yəhudi, xristian və islam inanclarının mənsub olduqları dinimənəvi cərəyanın hansı qoluna xidmət etmələrindən asılı olmayaraq
Azərbaycanda azaddırlar, heç bir sıxıntıya məruz qalmırlar.
Azərbaycanda bu insanlara özlərindən də artıq isti münasibət mövcuddur, onlar istənilən sahədə sərbəst fəaliyyət göstərə bilirlər. Professor Məhəmməd Həmidullahın dediyi kimi, islam hüququ
qeyri-müslümlərə qarşı adil davranışın və bəzi qaydalara nəzarət edilsin deyə əmr etdiyi zaman qeyri-müslümlərin qaldıqları ölkədəki siyasi münaqişələrdən və millət vəkili seçkilərindən qorxacaq heç bir
halları yoxdur. Bunun əsas səbəbi dini və ya din xaricində heç bir
müsəlman rəhbəri qeyri-müslüm olan sakinlərə qarşı İslam tərəfindən
müəyyən edilmiş ilahi qanunları dəyişdirə bilməməsidir.
İslamda hər bir insan arasında bərabərlik işarəsi vardır. İnanca
gəldikdə isə hər kəs əməllərinə görə Uca Allah qarşısında cavab
verəcəkdir.
Qurani-Kərim (Bəqərə surəsi, 256) dində heç bir təzyiqin olmadığını hökm etmişdir. Bununla yanaşı bir çox İslam ölkələrində,
xüsusən də Azərbaycanda qonaqpərvərlik və pənah gətirmə
məsələləri də vardır ki, bunlar min illərlə formalaşan bir qaydadır.
Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Əgər müşriklərdən biri sənə
sığınarsa, onu təhlükəsizlik altına al... Sonra onu güvən içərisində
olacağı bir yerə çatdır.” ((Tövbə surəsi, 6). İrqi, dini, siyasi və digər
təzyiqlərə məruz qalanlar İslam qaydalarında hər zaman bir sığınacaq
və gizlənmək üçün yer tapmışlar. Buna digər bir nümunə
Hz.Peyğəmbərin (s) Mədinəyə gəldikdən sonra orada olan qarışıqlıq
müqabilində qısa bir müddətdə müsəlman, yəhudi, müşrik və xristianlar arasında gözəl bir ab-hava yaratdı, bir şəhər dövləti qurdu. Bu
şəhər-dövlətin quruluşundan bir neçə ay sonra Hz.Məhəmmədin (s)
Mədinə ətrafındakı müşrik ərəblərlə bir müdafiə və yardımlaşma ittifaqı qurduğunu görürük. Onlardan bəziləri İslamı ancaq on il sonra
qəbul etmişlər. Hz.Peyğəmbər buyurmuşdur: “Tərəfimdən qeyri-müslüm vətəndaşlarına verilmiş olan himayəyə tələbkarcasına riayət
edin.” (Bx. Maverdi).
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Xəlifələr dövründən günümüzə qədər qeyri-müslümlərin İslam
dövlətlərində, xüsusən də Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Tatarıstan, Özbəkistan və s. türk dövlətlərində nazir vəzifəsi səviyyəsinə
qədər yüksəlməsi tarixi bir həqiqətdir (hərçənd ki, bu dövlətlərin hamısı həmin xristian nazirlərin əməllərindən xeyli əziyyətlər
çəkmişlər). Lakin müsəlman bir vətəndaşın yaşadığı xristian, yəhudi,
qriqorian xristian ölkələrində vətəndaş olaraq bu səviyyəyə buraxılmamışlar. Hətta sosialist quruluşlu, dinə qarşı etiraz edən SSRİ
məkanında Heydər Əliyevi müsəlman dini etiqadlı olması səbəbindən
Mərkəzi Komitə katibliyinə buraxılmamış və tutduğu vəzifədən də
uzaqlaşdırılaraq ev dustağına çevirmişlər. İslamın qeyri-müslümlərə
qarşı yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də onların sosial və hüquqi
müstəqilliyinə izn verilməsidir. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Əgər
(yəhudilər) sənin yanına gəlsələr, onların arasında hökm ver və ya
onlardan üz döndər. Əgər onlardan üz döndərsən, onlar sənə heç bir
zərər verə bilməzlər, yox, əgər aralarında hökm versən, o zaman
ədalətlə hökm ver. Çünki Uca Allah ədalətli olanları sevir. İçərisində
Uca Allahın hökmü olan Tövrat yanlarında ola-ola necə olur ki, onlar
sənin hakimliyinə müraciət edirlər, sonrada verilən hökmdən üz
döndərirlər? Xeyr, onlar inanan deyildilər. Tövratı biz endirdik. Onda
hidayət və nur var. Uca Allaha təslim olan peyğəmbərlər onunla
yəhudilər arasında hökm edərdilər. Din alimləri də, fəqihlər də Allahın Kitabından qoruyub saxladıqları ilə hökm edərdilər və onlar hamısı buna şahiddirlər. Artıq insanlardan qorxmayın, Məndən qorxun
və Mənim ayələrimi ucuza satmayın! Allahın endirdiyi ilə hökm
etməyənlər – onlar kafirdirlər. O Kitabda Biz onların üzərlərinə belə
yazmışıq: “Cana-can, gözə-göz, buruna-burun, qulağa-qulaq, dişədiş və yaralar da qisasdır. Hər kim bunu (qisas haqqını) bağışlarsa,
bu, onun üçün bir kəffarə olar. Allahın endirdiyi ilə hökm etməyənlər
– onlar zalımdırlar. Sonra o peyğəmbərin ardınca özündən öncə gələn
Tövratı təsdiqləyici olaraq Məryəm oğlu İsanı göndərdik, Biz ona
içərisində hidayət və nur olan, özündən öncə gələn Tövratı təsdiq
edən və müttəfiqlər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd-nəsihət olan
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İncili verdik. Qoy İncil əhli də Allahın onda endirdiyi ilə hökm etsin.
Allahın endirdiyi ilə hökm etməyənlər – onlar azğınlardır. Sənə də
haqq olan Kitabı (Quranı), özündən öncə gələn Kitabı təsdiqləyici və
onu qoruyucu olaraq endirdik. Artıq sən onların arasında Allahın endirdiyi ilə hökm et. Sənə gələn haqdan uzalqşıb onların həvahəvəslərinin ardınca getmə. Biz sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir
yol müəyyən etdik. Allah istəsəydi, sizi tək bir ümmət qılardı. Lakin,
O, sizin hər birinizə verdiyi şeydə sizi imtahan edəcəkdir. Elə isə
xeyir işlərdə bir-birinizlə yarışın. Sizin hamınızın dönüşü Allahdır.
O zaman O, ixtilafda olduğunuz şeyləri sizə xəbər verəcəkdir.”
(Maidə surəsi, 42-48).
Deyilən buyruğu əsas tutaraq Hz.Peyğəmbər (s) və xəlifələri
İslam dövlətinin vətəndaşları arasındakı hər qeyri-müslüm insanlara
yalnız şəxsi hüquqularını deyil, əksinə, həyatın bütün sahələrində hüquqi bir sərbəstlik vermişlər. İlk dörd xəlifə zamanında o zamandan
qalma xristian sənədlər müsəlman hökumətinin keşişlərə böyük
ölçüdə dünyəvi və hüquqi səlahiyyətlər vermiş olduğu sənədlərdə öz
əksini tapmışdır. Abbasi xəlifələri zamanında yüksək mövqe sahibi
olan dövlət rəhbərləri arasında xəlifəyə bağlı xristian keşişlər və
yəhudi ravvinləri var idi. Hz.Peyğəmbər (s) dövründə yəhudilərin
Mədinədə Beytul-Midrası (Təhsil İnstitutu) var idi. Nercan (Yəmən)
xristianları ilə bağlanan müqavilədə Hz.Peyğəmbər (s) orada yaşayanların özlərinə və mallarına təminat verməklə yanaşı, eyni zamanda
yepiskop və keşişlərin təyinini də xristianların öz ixtiyarına buraxmışdı.
İslam hər bir mədəniyyətin qorunmasının da tərəfdarı olmuşdur.
İstər yerli olsun, istər əcnəbi, hər bir fərdin şəxsi malları və şərəfi
islam torpaqlarında tam mənası ilə qorunmaqdadır. Bu məsələ
Azərbaycanda da tarixən yüksək səviyyədə olmuşdur. Elə bu
məqamdan da ermənilər eninə-boyuna bizim əksimizə istifadə
etmişlər, hətta günümüzdə özlərinə haqq da qazandırmaq istəyirlər.
İslam, ancaq vahid Allaha inanan və dinlərin qurucularına vəhy edilmiş olan ilahi qanunları izləyən kəslərlə digərləri, yəni bütpərəstlər,
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atələr, paçqanlar, animistlər və s. arasında bir fərqi nəzərə alır. Daha
sonra, bir müsəlman qadın, qeyri-müslümlə evlənə bilməz. Onun
üçün həmin şəxs İslamı qəbul etməlidir.
İslam qanunu qeyri-müslümlərin inanclarını mühafizə etmə işini
rəsmən qəbul etməsinə və İslama dönmələri üçün onlara qarşı hər cür
təzyiqi qadağan etsə də, özününküləri ciddi bir intizam çərçivəsində
görmək istəyir. Yəni, müslümün əsası dindir. İrq, dil və ya bölgəyə
dayanması yoxdur. Bu səbəbdən dindən dönmə (irtidat) siyasi bir
xəyanət, yaxud mənəvi bir xəyanət kimi dəyərləndirilir.

6. İSLAMDA MİLLƏTİN
ÖZÜNƏ SEVGİSİ
Millətin özünə sevgisi dedikdə, ən çox öz dilinə, vətəninə, dininə
və s. münasibəti başa düşülür. İslamda da dilə hörmət və dəyər qail
olunmuşdur. Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə deyilir: “Biz heç
peyğəmbəri öz elinin dilindən başqa bir dildə görmədik.” (İbrahim
surəsi).
Şərqdə, xüsusən İslam dünyasında tarix təməddün və mədəniyyət
vəhdəti coğrafi vahidlər yox, əqidə təməli üzərində qurulub. Ərəb,
türk, pakistan, hind və s. müsəlmanların bir-birləri ilə ünsiyyətdə
olarkən irq və dil ayrılığı heç vaxt yada da düşməmişdir. Bu və ya
digər irqləri İslam çox həmahəng birləşdirmişdir.
İslam bütün xalqlara Allah məxluqu kimi baxır. Bəzən isə bir
adam müəyyən bir ölkədə başqa millətdən olduğu üçün dəlilsiz,
məntiqsiz başqalarına düşmən hesab olunur. Məsələn, ermənilərin
bütün türkləri və müsəlmanları öz düşmənləri hesab edərək
Ermənistandan qovmalarını, öldürmələrini, yaxud özlərini bu xalqlardan üstün tutmalarını göstərə bilərik. Həqiqət isə tam əksinədir.
Yaxud alman millətçiləri Eynşteyni yəhudi olduğundan özlərinə
düşmən bilirdilər. Təbiidir ki, hər iki halda məqsəd torpaqlar zəbt
edib müstəmləkələr yaratmaqdır. Bu cür irqçilik zəif millətləri ud177
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maqdan başqa bir şey deyildir. İslam dini baxımından vətənə, millətə
məhəbbət tövsiyyə olunmaqla, digər insanlara ikrah hissi təbliğ etmir.
Peyğəmbər həzrətləri buyurur: “Vətəni sevmək imandandır”.
Müasir dünyada aktual və dinamik dindən uzaq saxlanmış
müsəlmanlar üçün əsl İslamın bəhs etdiyi məsələlər və prinsiplər bir
qədər anlaşılmaz, qəribə ola bilər. İslamda ilahi əqidə və məfkurəvi
əsasların altında əlbəttə, müəyyən dərəcədə millət eşqi tapşırılmışdır.
Bu çərçivədə türkləşmə hər sahədən artıq düzgün mənalanır. Bu gün
lüğətlərdə “türk” sözünün mənasını bəzən “müsəlman” yazmışlar.
Qoy belə olsun. Türk dünyası müsəlman dünyasının böyük bir parçasıdır, 01.200.000 000-luq bər-bədənin sağalması ilə türklükdə sağlam, möhtəşəm və əsl zirvə nöqtəsinə çatar. Türk milləti üçün Qərb,
okeanın o tayı, sionizm ağ gün və xoşbəxtlik arzu edə bilməzlər,
etmirlər də.
İslam buddizm, xristianlıq və s. dinlər kimi yalnız dini mərasim,
ibadət və metafizik inamlarla məhdudlaşan din olsaydı, millətçiliklə
mübarizəyə girişməzdi. İslam ictimai nizam, fəlsəfə, iqtisadi-siyasi
üsul və aparata malik olan bir məsələ kimi ayrıca bir ideoloji təməl
ilə hər yerə sığışa bilmir. İslam millətin özünə sevgisində əqidəni kök
və vəhdət rəmzi kimi göstərir. İslama iman gətirənlər, İslamda çox
xoş qarşılanırlar. Bu mənada İslam dünyası bizə çox yaxın qəbul
edilməlidir. Gəlin mənbələrə müraciət edək Allah Təala Ali İmran
surəsinin 115-ci ayəsində buyurur: “Ey iman gətirənlər, başqalarını
özünüzə sirdaş bilməyin, onlar sizinlə fəsad etməkdə heç bir şeydən
əsirgəməzlər”. Onlar sizi ictimai sevərlər. Doğrudan da onların
düşmənliyi ağızlarında gizlətdiyi sirləri sinələrindən böyükdür.
Burada Qarabağ xanı İbrahim xanın öz övladları, övrətləri, qohumları və qulluqçuları ilə birlikdə erməni xristianın yalan sözü ilə
adi bir rus mayoru Lisaneviç tərəfindən öldürdükləri yada düşür,
hansı ki, Lisaneviç uzun müddət Qarabağa 47 il xanlıq etmiş İbrahim
xanın gözəl nemətlərini, çörəyini yemiş, süfrəsinin əziz qonağı olmuşdu.
İslam millətçiliyi rədd edib, İslam millətin öz vətənini canından
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artıq sevməyi, onun yolunda şəhid olmağı tövsiyyə edir. İslamın bu
qəbildən olan kəlamları bu günümüz, gələcəyimiz üçün çox
həmahəngdir. Vətəndaşlarımız İslamın bu prinsipini əsas tutaraq,
gənclərimizə vətən sevgisini hər zaman aşılamalı, onları vətənin
müdafiəsinə səsləməlidirlər. Mütəfəkkirlərimiz demiçkən, “Vətəni
sevməyəndə vicdan olmaz”, əqidə olmaz, iman olmaz. İmanı olan
şəxsin vətəni də olar, çörəyi də olar, başqa dinə mənsub olanlar da
onunla hesablaşar. Amin!..

7. İSLAMDA ÖLÇÜLÜ İNSAN
OLMAĞA MÜNASİBƏT
Uca Allahın şah əsəri olan insandan bütün məsələlərdə ölçülü olmağı tələb olunur. İnsanların ölçülü hərəkəti və davranışı onun
ətrafına, qohum-əqrəbasına, onun yaşadığı cəmiyyətə yaxşı təsir
göstərər və bu insan özü də hörmət-izzət sahibi olar.
Ölçülü olmaq, insanın istər duyğularında, istərsə də
hərəkətlərində həddi aşmaması deməkdir. Buna görə də ölçülülük əxlaqi fəlsəfənin əsası sayılır. İnsanın əxlaqi cəhətdən pis
olmaq həddindən artıqlıq və ya əksiklik, həm duyğulu yaşayış ilə,
həm də davranışlarla əlaqəlidir.
İnsanın sərvətini xərcləməsi hərəkətlərində əxlaqi bir qayda
olan səxavətliliyin həddən artıqlığı “israf”, əksikliyi isə
“xəsislik”dir. İsraf kimi xəsislik də əxlaqən pisdir. İnsanın əxlaqı
bir fəzilət olan cəsarətin həddindən artıqlığı “cəsurluq”, əskikliyi
isə “tənbəllikdir”. Odur ki, ölçülü olmaq, hərəkət və duyğularında əlaqəli əxlaqi fəzilətləri təyin edən əsas bir ölçü meyarıdır.
İşlərində və duyğularında hədsizliyə gedən insanlar əlaqə qurulması çətin olan, başqalarına etibar təlqin etməyən kəslərdir. İstənilən
insanın səhv edə biləcəyini düşünərək insanlara nə tamahı ilə inanmalı, nə də onlarla əlaqələri tam kəsiləcək səviyyəyə gətirilməlidir.
Hz.Peyğəmbər (s) insanın hissi yaşamda həddindən artıq ol179
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maqdan qaçmasının doğru olduğunu bu hədisləri ilə vurğulayır:
“Sevdiyin kəsə qarşı duyduğun sevgidə hədsizliyə qaçma, bəlkə
də bir gün o adam sənin düşmənin olar.” (Tirmizi,28. “KitabulBirr ves-Sile”. Bab, 60, H. N-1997). Daha sonrası: “Düşmən olduğun kəsə qarşı göstərdiyin düşmənçilikdə hədsiz dərəcədə irəli
getmə, bəlkə də bir gün o adam sənin dostun olar.” (Tirmizi, 28.
“Kitabul-Birr ves-Sile”. Bab. 60. H. N-1997). Yaxud: “Uca Allahın istəmədiyi insan düşmənçilikdə həddi aşandır.” (“Tecrid”. C.
VII, s. 387, H. N-1094).
Nəticə, insan bəşəri əlaqələrini sağlam bir şəkildə sürdürə
bilmək üçün digər insanlara qarşı duyduğu sevgi və nifrətdə
hədsizliyə getməməli, ölçünü aşmamalıdır. Ölçülü insan həm də
hörmət sahibi olur, ətrafındakı insanlara müsbət təsir göstərir.
İslama görə insanın ölçülü olması, onun hədlərini, sərhədlərini
düzgün qiymətləndirməsi özü-özlüyündə bir elmdir. İslam hər
bir insanın ölçülü olması fikrindədir.

8. İSLAMDA İNSAN VƏ
İNAMLARA MÜNASİBƏT
Dinlər tarixindən məlumdur ki, insanların inamları hazırda da
müxtəlifdir. O da məlumdur ki, qavram olmaqla bərabər həqiqətlər,
batil etiqadlar, bəzən də yanlışlıqlar bu inamların daxilində yer alır.
Lakin, cəmiyyətlərin şərikli paylaşdıqları inamları da vardır. Əslində
isə ən əhəmiyyətli məqam insanın özü haqqında əldə edəcəyi bilgidir.
Belə bilgilərə insanın haradan gəlməsi, haraya gedir, onu kim yaratdı,
yaradılışının məqsədi nədir və digər fikirlər aiddir. Bu baxımdan
deyilən mövzular dinin araşdırdığı sahəyə daxildir. Bununla yanaşı
insanlıq tarixi bu inamlar səbəbindən bir çox qardaş qanının
töküldüyünə və dəhşətlərin yaşanmasına şahid olmuşdur. Bu barədə
İslamın müqəddəs Kitabı Qurani-Kərimdə deyilir: “Dində zorlama
yoxdur. Doğru yol yanlış yoldan açıq bir şəkildə fərqlənir. Kim Ta180
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ğuta küfr edib Allaha iman edərsə, o, qopub qırılması olmayan
möhkəm bir qulpdan yapışmışdır. Allah eşidəndir, biləndir.” (Bəqərə
surəsi, 256).
İstənilən insanı hər hansı bir dinə inandırmaq üçün təzyiq
etmədən onlara yol göstərmək və onların mənsub olduqları cəhaləti
aradan qaldırmaq üçün mübarizə etmək bir yaxşılıqdır, fədakarlıqdır.
İslamın bu xüsusdakı anlayışı budur. Günümüz insanının bilgisi və
zəkası sürətli inkişaf yolundadır. Artıq insan o insan deyil. Dini inamlar sahəsində də belədir. Keçmişdəki insanların ibadət etmək üçün
lazım olan bir simvol, eskiz və ya Uca Allah haqqında lazımi bilgiləri
yox dərəcəsində idi.
Müsəlmanlar isə dini imanlarına görə Uca Allahın elçisi
Hz.Məhəmmədə (s) borcludurlar. Vaxtı çatmış bir zamanda
Hz.Məhəmməd (s) “İman nədir?” sualına belə cavab vermişdir: “Allahın vahid olduğuna, mələklərinə, vəhy edilmiş kitablarına,
peyğəmbərlərinə, axirət gününə, xeyirin və şərin Allahdan gəldiyinə
inanmaqdır”.
Müsəlmanların nə çox tanrıçılıq, nə də Uca Allaha başqa ilahları
ortaq edənlərlə heç bir ortaq tərəfləri yoxdur. Keçmiş və sadə bir
insan da insanın yaradıcısının özü olmayacağını, bizim hamımızın və
bütün kainatın bir yaradanı olmasını tam dərk edir. Çoxallahlılığa
inanmaq fərqli tanrılar arasında daxili bir müharibə yaratmasa da,
aralarında səlahiyyətlərin paylaşması məcburiyyətini əmələ gətirir.
Bilindiyi kimi, kainatda hər bir şey qarşılıqlı olaraq bir-birinə bağlıdır.
Yəni, insanın, bitkilərin, maddələrin, heyvanların və hətta planetlərin,
ulduzların, eynilə bunlardan hər birinin bu və ya digər şəkildə bir-birinin köməyinə möhtacdırlar. Odur ki, ilahi səlahiyyətlərin paylaşması həyata keçirilə bilməz bir xüsusiyyət yaranır. Ona görə də yalnız
təmiz və əlavəsiz olan təkallahlılıq ağlı təmin edə bilər. Allah birdir
və hər şeyi həyata keçirmək gücünə sahibdir. Allah yalnız yaradan
deyil, O, hər kəsin və hər şeyin sahibidir. Göylərə də hökm edər, Yerə
də. Hz.Məhəmməd (s) Uca Allahın doxsan doqquz ismi olduğunu bildirir. Bu ən gözəl isimlər Onun bəlli-başlı doxsan doqquz sifətinin
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qarşılığıdır. Yəni, Uca Allah Yaradıcıdır, bütün varlıqların özüdür, hakimdir, adildir, mərhəmət edəndir, hər şeyə gücü çatandır, hər şeyi
biləndir, hər bir şeyin taleyini təyin edəndir, bütün varlıqların həyatı,
ölümü, dirilişi Onun əlindədir.
Uca Allah gözlə görülə bilməz və hər cür maddi qavramdan uzaqdır. Buna görə insanla Uca Allah arasında əlaqə yaradan bir vasitənin
olması lazım idi. Bu vasitə olmadan insanın Uca Allahın iradəsinə
boyun əyməsi imkansız olardı. İnsanın ruhu yaxşı və ya pis olmaq
üçün iki cür ilham almaq qabiliyyətinə sahibdir. İlhamlar Uca Allahdan başqa mənbələrdən də gələ bilərlər (şeytandan gələn pis fikirlər
kimi). İnsanla Uca Allah arasında təmas və ya xəbərləşmə qurmanın
bir çox yolları vardır. İnsanla Uca Allah arasında insanın sahib olduğu
xəbərləşmə vasitələri arasında ən zəif olanı bəlkə də röyadır.
Hz.Məhəmmədə (s) görə, yaxşı yuxular Uca Allah tərəfindən ilham
edilir və insanı doğru yola yönəldir.
İlham da vardır ki, ilahi ruh olub, başqalarına qarşı ədalət,
mərhəmət, xeyirxahlıq, comərdliklə dolu bir insanın könlünə, zehninə
bəzi şeylər yeridə bilər. Bütün dövrlərin və bütün ölkələrin böyükləri
bu lütfdən istifadə etmişlər, əsasən rəğbətlə yanaşmışlar.
Peyğəmbərlər də Uca Allahın insan elçiləri sifətində bu cür
vəziyyətlərdə iştirakçı olurlar.
Hz.Məhəmməd (s) insanla yaradanı arasındakı təmasın ən yüksək
dərəcəsinə, bu xəbərləşmənin ən etibarlı və ən dəqiq olanına vəhy
adını vermişdir. Bu sadə bir ilham deyildir, əksinə, Uca Allah
tərəfindən insana edilən həqiqi bir açıqlama, səmavi bir xəbərləmədir.
İnsan bir maddədir, buna qarşılıq olaraq Allah ruhu da üstündür.
Demək, insanla birbaşa hər cür maddi təmas imkanının çox-çox
irəlisindədir. Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin bildirdiyinə görə,
Allah Ucadır: “Gözlər Onu qavraya bilmir, O isə gözləri qavrayır. O,
lətifdir, hər şeydən xəbərdardır.” (Ənam surəsi, 103). Yenə QuraniKərimə görə, Uca Allah hər bir yerdədir: “İnsanı Biz yaratdıq və
nəfsinin ona nə pıçıldadığını da bilirik. Biz ki ona şah damarından
daha yaxınıq.” (Qaf surəsi, 16). Ancaq onunla heç bir maddi təmas
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mümkün deyildir. Ona lüğəvi mənada xəbərçi, səmavi xəbər daşıyıcısı olan bir mələk vasitəçilik edər. Yəni, mələk ilahi xəbəri Uca Allahın insanlardan olan quluna – peyğəmbərinə çatdırma vasitəsini
görür. Unutmayaq ki, İslamda peyğəmbər əsla qabaqcadan xəbərdar
edən biri mənasına gəlmir. Əksinə, o, yalnız öz xalqına ilahi xəbərləri
çatdıran bir adam, Uca Allahın rəsuludur. Mələyə gəldikdə isə onun
Rəbbdən peyğəmbərə xəbər daşıdığını bilmək kifayətdir.
Qurani-Kərimə görə, bir peyğəmbərə vəhy gətirən səmavi xəbər
daşıyana Cəbrayıl adı verirlir. Bu ad sözün kökü baxımından “Allahın
qüdrəti” mənasına gəlir. Qurani-Kərim vəzifəsinin nə olduğunu
bildirmədən Mikayıldan da bəhs edir. Cəhənnəmin qoruyucusu Malik
(kəlmə mənası sahibidir) adını daşıyır. Qurani-Kərim adsız və
“vəzifəsiz”, lakin Rəbbin əmrlərini yerinə yetirən digər mələklərdən
də bəhs edir.
Qurani-Kərimdə ər-Ruh əl-Əmin (etibarlı ruh) deyə də adlandırılan Cəbrayıl, islami mənaya görə, digər mələklərin üstündə olan bir
dərəcəyə sahibdir. Hz.Məhəmmədin (s) sözlərindən (hədislərindən)
bu səmavi xəbər daşıyıcısı Cəbrayılın hər zaman Peyğəmbərə eyni
şəkildə görünmədiyi məlumdur. Hz.Məhəmməd (s) onu bəzən
atmosferdə asılı duran bir varlıq, bəzən bir adam surətində, bəzən də
qanadlı bir varlıq olaraq görmüşdür.
Hz.Məhəmməd (s) belə deyir: “Bəzən vəhy mənə çalmaqda olan
bir zil səsi kimi gələr – ən çətin olanı da budur, sonra səs kəsilər, bu
əsnada mənə deyilmiş olanları açıq-aydın bir şəkildə hafizəmə əks
etdirərək tutardım. Bəzən də mələk mənə mənimlə danışmaq üçün
gəlmiş bir adam şəklində görünər və onun dediklərini yenə də açıqaydın bir şəkildə ağlımda tutardım (Buxari).
Qurani-Kərim ilahi kitablar barəsində belə bəhs edir:
“Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən endirilənə iman etdi, möminlər də. Hər
biri Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və peyğəmbərlərinə: “Biz
Allahın peyğəmbərlərindən heç birinə fərq qoymuruq” – dedilər və
iman etdilər...” (Bəqərə surəsi, 285). “... Elə bir ümmət yoxdur ki,
onun içərisindən bir xəbərdarlıq edən gəlib keçmiş olmasın.” (Fatir
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surəsi, 24). “And olsun ki, Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər
göndərmişdik. Onlardan bəzisini sənə anlatdıq, anlatmadığımız da
var...” (Mömin surəsi, 78).
Müqəddəs Qurani-Kərim Uca Allah tərəfindən vəhy edilmiş kitablar olaraq Hz.İbrahimin “Səhifələrini, Hz.Musanın “Tövrat” və
“Səhifələri”ni, Hz.Davudun “Zəbur”unu, Hz.İsanın “İncil”ini sayaraq
adlarını verir.
Hz.İbrahimin “Səhifələri”ndən bu gün əsər-əlamət belə qalmamışdır. Hz.Musanın “Tövrat”ının bütpərəstlər (babillilər, romalılar
və s.) tərəfindən bir neçə dəfə yox edildiyini bilirik. “Zəbur”un da
başına eyni şeylər gəlmişdir. Hz.İsanın isə vəz etdiklərini yazdıracaq
və ya qeyd etdirəcək zamanı olmadı. Onun həvariləri və xələfləri
Hz.İsanın sözlərini topladılar və bunları sonrakı nəsillərə çox sayda
yazılar və ya incillər halında nəql etdilər (bunların sayı 40-dan artıq
olduğu bilinir). Qələmə alınan bu incillərin yalnız dördü kilsə
tərəfindən həqiqi, digərləri isə uydurma olaraq qəbul edilmişdir.
İslamda, yalnız Qurana deyil, eyni zamanda İslamdan əvvəlki
peyğəmbərlərə gəlmiş vəhylərə də inanmaq müsəlman imanının
şərtlərindən biridir. İslam peyğəmbəri nə Zərdüşt, nə Butxa, nə də
Hind Braxmanizminin qurucularından bəhs etmişdir. Ona görə
müsəlmanların misal olaraq zərdüştlərin “Avesta”sının və ya hinduların “Vəda”larının ilahi mənbəli olduqlarını qəbul etməyə
səlahiyyətləri yoxdur. Buna qarşılıq, zərdüştlərin və braxmanların
iddia etdikləri kimi, bu kitabların ilahi vəhy əsasına dayanmış olmaları və Hz.Musanın “Tövrat”ının uğradığı fəlakətə məruz qalmış olduğu ehtimalını da rədd edə bilməzlər. Belə ehtimallar Çin, keçmiş
yunan və dünyanın bir başqa ölkəsi üçün də keçərlidir. Bunlardan hər
biri bəlli bir dövrdə peyğəmbərlərə vəhy edilmiş kitablara sahib
olmuş ola bilərlər.
Bir mələk seçilmiş bir adama ilahi xəbərləri gətirir. Bu adam da
bu xəbərləri insanlara çatdırmaqda borclu olur. Belə qulluqçu məmur
bəşəri vəzifəli insan Allahın elçiləri və ya peyğəmbərlər adlanırlar.
Nəbi (peyğəmbər), Rəsul (elçi), Mürsəl (göndərilmiş), Bəşir
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(xəbərçi), Nəzir (xəbərdar edən) və sairə, bunlar ilk baxışda sinonim
sözlərdir.
Peyğəmbərlər tam olaraq dindar, maddi, mənəvi və sosial davranışları baxımından ən dürüst adamlardırlar. Möcüzələr göstərmək
onlar üçün məcburi deyil Amma, onlar möcüzələr göstərmişlər. Onların doğru olduqlarını hamı təsdiqləmişdir.
İslamın müqəddəs Kitabı Qurani-Kərimə görə, ilahi kitablar bəlli
sayda peyğəmbərlərə vəhy edilmişdir.
Hər bir peyğəmbərin öz vəzifəsi olmuşdur. Bəziləri bir irqin, bir
coğrafi məkanın, bəziləri isə bütün insanlığı qucaqlayan və əbədi
davam edəcək olan vəzifələrə gəlmişdilər. Sonuncu vəzifə, son
peyğəmbərin özünəməxsusluğudur.
Qurani-Kərim Hz.Adəm, Nuh, İbrahim, Yəqub, Davud, Musa,
Saleh, Hud, İsa, Yəhya və Məhəmməd kimi bəzi peyğəmbərləri isimisim yada salmışdır. Bununla birlikdə Qurani-Kərim
Hz.Məhəmməddən (s) öncə bir çox peyğəmbərlərin gəlmiş olduğunu
və Hz.Məhəmmədin (s) Allah elçilərinin sonuncusu və möhrü olduğunu qəti şəkildə elan etmişdir.
Hz.Məhəmməd (s) ona bağlı olanlardan axirət gününə iman
etmələrini də istəmişdir. İnsan öldükdən sonra dirildiləcək və dünya
həyatındakı hərəkətlərinə görə yaxşı hərəkətlərini mükafatlandırmaq,
pis hərəkətlərini isə cəzalandırmaq üçün Uca Allah Öz hökmünü
verəcəkdir. Bir gün Uca Allahın əmri ilə dünyamız məhv olacaq və
onu ilk dəfə yaratmış olan Rəbbimiz bir müddət sonra bizi təkrar
həyata qaytaracaqdır.
Qurani-Kərimdə deyilir: “Etdiklərinin mükafatı olaraq onlar üçün
hansı müjdənin (sevincin) gizlədildiyini heç kəs bilməz.” (Səcdə
surəsi, 17). “Allah mömin kişilərə və mömin qadınlara altından çaylar
axan (cənnət) bağları və Ədn (cənnət) bağlarında gözəl məskənlər
vəd etmişdir. Onlar orada əbədi qalıcıdırlar. Allahın razılığı isə hər
şeydən üstündür. Bax o böyük qurtuluş da budur!” (Tövbə surəsi, 72).
“Xeyir iş görənlərə daha xeyirlisi, bir də artığı vardır...” (Yunus
surəsi, 26).
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Uca Allah məsləhət bilir ki, hər kəs qavrama qabiliyyəti və
zəkasının gücü dərəcəsində danışsın. Hz.Məhəmməd imanla əlaqəli
açıqlamalarında taleyə, yaxşının və pisin, hər bir şeyin Uca Allahdan
gəldiyinə inanmağı istəmişdir.
İnsan taleyə inanmaqla yanaşı cüzi də olsa iradə ortaya qoymalıdır.

9. İSLAMDA DİNİ İBADƏTLƏRİN
HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
İslam bütün həyatı əhatə edir və bəşəri fəaliyyət sahələrindən heç
birinə maraqsız qalmaq istəməz. Bununla yanaşı İslam bütün
sahələrin bir mərkəzə bağlı olmalarına tərəf çıxır. Onu da qeyd edək
ki, yalnız dini deyil, dünyəvi davranış qaydaları da eyni mənbədən,
yəni Uca Allahın kəlamı Qurani-Kərimdən irəli gəlir.
Hz.Məhəmməd (s) dinin tətbiqi haqqında qısaca olaraq belə
söyləmişdir: “Namaz, oruc, həcc və zəkat”.
Hz.Məhəmməd (s) demişdir: “Namaz dinin dirəyidir”. QuraniKərim namazdan 100 dəfədən çox bəhs edir və onu müxtəlif cür adlandırır. Salat (meyl, rəğbət), dua (yalvarış), zikr (anmaq, xatırlamaq),
təsbeh (böyütmə, öymə), inabe (itaət) və s.
İslam Yer üzündə Uca Allahın hökmranlıq şəraitini yarada bilmək
qayğısı ilə hər gün beş dəfə namaz əmr etmişdir. Namaz səhər çağı
günəş doğmazdan öncə, günorta çağı və gecə yatmazdan öncə qılınmalıdır. Bu, yaradanımıza boyun əydiyimizin və minnətdarlıq hissimizin bir dəlili olaraq, hər zaman üçün bütün maddi mənfəətimizdən
bir neçə dəqiqəliyinə vaz keçməyimizi lazım bilir. Bu məcburiyyət
qadın, kişi, hər bir həddi-buluğa çatmış olanları maraqlandırır.
Hər həftə cümə günü günorta namazı eyni vaxtda, mütləq camaatla qılınır və daha möhtəşəm və diqqətçəkici bir namaza çevrilir.
Cümə namazı olaraq bilinən bu namazdan əvvəl o bölgənin
imamı bir xütbə oxuyur.
Namaz üç hissədən ibarətdir. Əvvəlcə Allahın uca hüzurunda
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özünün heçliyini hiss etmək lazımdır, sonra uyğun sözlərlə ilahi ucalığı və bəşəri heçliyi qəbul etmək və son olaraq da hörmət və ehtiram
duruşunu vücud ilə təsdiq etməkdir.
Qurani-Kərimdə deyilir: “Məgər sən göylərdə və yerdə olanların
– günəşin, ayın, ulduzların, dağların, ağacların, heyvanların və insanlardan bir çoxunun Allaha səcdə etdiklərini görmürsənmi? (Həcc
surəsi, 18). “Yeddi göy, Yer və onlarda olanlar Onun şəninə təriflər
deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə Ona təriflər deməsin, lakin siz
onların təriflərini anlamazsınız.” (İsra surəsi, 44).
İslamın namaz ibadəti bütün məxluqların dua növlərini bir
yerə toplayır.
Namazda yer alan “ibadət” kəlməsinin “abd” (qul) kəlməsi ilə
eyni kökdən gəldiyini unutmamaq lazımdır.
Bədəncə təmiz olmaq üçün alınan abdəst və ya dini təmizlik
namazın əsas şərtlərindəndir. Təbii ehtiyaclarını gördükdən
sonra bədən üzvlərini təmizləmək, ardından da əlləri yumaq,
ağzı, burunu, üzü, qolları, başı, qulaqları və ayaqları yumaq lazımdır.
Məlum olduğu kimi, gündə beş dəfə namaz qılmaq
müsəlmanlarda Hz.Peyğəmbərin Allah qatına yüksəlişi – yəni Merac
sırasında fərz qılınmışdır. Bu, namazın mənəvi tərəfidir.
Bundan əlavə, dünyanın dörd bir tərəfindəki müsəlmanların hamısı namazlarında tək bir mərkəzi nöqtəyə – Məkkədəki Allahın
Evinə – Kəbəyə doğru yönələrlər. Bu isə sinif, irq, bölgə fərqi
bilməyən bütün dünyadakı İslam cəmiyyətinin birlik və bütünlüyünü
yada salır.
Allah hər bir müsəlmanın, hər bir insanın xeyri üçün kainata
boyun əydirmişdir. Hər bir insan bu faydalara görə minnətdar və
itaətkar olmalıdır, Uca Allaha qarşı üsyan, digər varlıqlara və
məxluqlara qarşı zülm etməməlidir.
İslam hər hansı səbəbdən namazı gündə beş dəfə icra edə
biməyənlərə imkan yaradır ki, bacardığı qədər etsin. Yəni, dörd, üç,
iki və hətta bir dəfə qılsın. Əsl olan maddi və ya dünyəvi
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məşğuliyyətlərinin sırasında mənəvi vəzifəsini unutmamaqdır.
Qeyd edək ki, qadınlar aybaşı olan zaman və eləcə də doğuş zamanı namaz ibadətlərini qılmaya bilərlər.
Hər bir müsəlmanın ikinci dini vəzifəsi hər il bir ay boyunca
oruc tutmaqdır. Ramazan ayının hər günü ekvator və tropik
bölgələrdə şəfəqdən günbatana qədər yemək, içmək, siqaret çəkmək
və hər nə olursa-olsun qadağandır. Oruc ibadəti tam ramazan ayı boyunca sürər. Məlum olduğu kimi, İslam Ay ilini tətbiq edir. Ona görə
oruc tutulan zaman ramazan ayının sıra ilə ilin bütün mövsümlərinə
– payız, qış, bahar və yay aylarına tən gəlir. Ruh sınağı olan oruc bir
Allaha itaət anlayışı içərisində yerinə yetirilməlidir. Bununla yanaşı,
namaz ibadətində olduğu kimi, sağlıq, əsgəri təlim, iradənin inkişafı
kimi məsələlərlə əlaqəli orucun maddi faydaları da vardır.
Qadınlar namazda olduğu kimi, aybaşı olan zaman və ya doğuş
zamanında oruc tutmazlar. Amma, bu səbəblərlə tutmadıqları oruclarını başqa bir vaxtda tutmalıdırlar.
Deyilənlərlə yanaşı, arzu olunan vaxtlarda da, yəni ilin digər aylarında da oruc tutmaq olar. Lakin, mənəvi tərəfi ilə yanaşı, tibbi
tərəfdən də oruc faydalıdır. Amma, onun faydalı olması üçün bir aylıq
oruc daha xeyirlidir.
Qeyd edək ki, son zamanlarda Qərbdə və bəzi digər ölkələrdə,
xüsusilə xroniki xəstəliklər üzrə hər bir xəstənin ehtiyacına görə, qısa
və ya uzun sürən orucluqla müalicə edən yeni bir tibbi anlayış meydana gəlmişdir.
Qurani-Kərim buyurur: “Kim (Allahın hüzuruna) yaxşı bir işlə
gələrsə, ona gətirdiyinin on qatı verilər...” (Ənam surəsi, 160). Hər
bir yaxşı hərəkət Uca Allah tərəfindən on qatı ilə mükafatlandırılar.
Hz.Peyğəmbər (s) buyurur: “Kim bütün ramazan ayı boyunca oruc
tutar, sonrakı aydan da (Şəvval) buna altı gün əlavə edərsə, o, bütün
ili oruc tutmuş olur”. Müsəlmanların istifadə etdikləri ay təqviminə
görə, bir il 355 gündür və ramazan ayı bəzən 29, bəzən də 30 gün
olur. Yəni altı günlük əlavə ilə birlikdə illərə görə 35 və ya 36 gün
oruc tutmuş olan müsəlman bunun on qatını haqq etmiş olur. Bu da
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350 və ya 360 gün edər.
Sufilər heyvani yaradılışımızın qüdrətinin insanın ruhunun inkişafını əngəllədiyinə diqqət çəkirlər. Bədənin ruha boyun əyməsi üçün
onun gücünü qırmaq, ruhun gücünü isə artırmaq gərəkdir.
Tədqiqatlar göstərir ki, bu qayəyə çatmaqda aclıq, susuzluq, cinsi arzulardan vaz keçmə və sözün (dilin), düşüncənin (ürəyin) və digər
əzaların nəzarət altına alınmasından daha təsirli heç bir şey yoxdur.
İnsanın yetişmiş olmasının əlamətlərindən biri heyvani təbiətini ağlına və ruhuna boyun əydirməsidir. İnsanın təbiəti gah üsyan edər,
gah da itaətkardır. Ona görə insanın öz qeyri-insani hisslərini yatırtmaq üçün oruc tutmağa çox ehtiyaclıdır.
İnsan özünü belə bir qaydaya öyrətməklə mələklərə bənzər hala
gətirər, üstəlik, Uca Allahın buyurduğunu yerinə yetirdiyi üçün Ona
çox yaxınlaşar.
Həcc, müsəlman dini vəzifələrinin üçüncüsüdür. Həcc –
yönəlmə hərəkəti (Rəbbə doğru), həm də bir şeyə sahib olma
cəhdi mənasını verir.
Kişi və ya qadına – hər bir yetişmiş insana ilahi iradənin içində
özünü yox etmənin böyük “Cəhdini” yerinə yetirmək üçün ömründə
bir dəfə Məkkəyə getmək fərzdir. Maddi imkanlardan yoxsul olanlar
həcc ziyarətindən azaddırlar.
Qurani-Kərim Kəbənin vahid Tanrı inancı içərisində Uca Allaha
həsr edilmiş ən köhnə “Ev” olduğunu bildirir (Ali İmran surəsi, 96).
Tikilişi Hz.İbrahim zamanında olmuş olsa belə – islami ənənəyə görə,
Hz.İbrahim, Hz.Adəm tərəfindən tikilmiş bu Evi hər dəfə təmir
etmişlər. Hz.Süleyman tərəfindən Qüdsdə inşa edilən ibadətgahdan
daha köhnə bir məbəd olduğu aydınlaşıb. Hələ fəaliyyətdə olan və
Məkkədəki Kəbədən daha keçmişə dayanan bir ibadət məhəlləsi
məlum deyildir.
Həcc ibadəti zamanı yerinə yetirilməsi lazım olanlardan biri –
müqəddəs torpaqların sərhəddinə gəldikdə, adi paltarlar çıxardılır və
iki parçadan əmələ gələn bir paltar geyilir. Qadınlardan deyil, ancaq
kişilərdən istənən bu paltar döşlə çiyinləri örtən geniş bir örtükdür.
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Lakin, baş açıq qalır. Həcc ziyarəti bitənə qədər bu paltarda adam
özünü, öz mənliyini unutmağa çalışır. Tam günü dərin düşüncələrlə
keçirmək üçün Məkkənin ətrafında olan Ərəfata gedilir. Axşama
doğru Məkkə istiqamətində hərəkət başlayır. Müzdəlifədə gecələnir
və səhər çağı erkəndən Məkkənin yaxınındakı Minaya gedilir. Orada
üç gün keçirilir. Bu zaman kəsiyində hər sabah şeytan daşlanır. Minadakı bu üç gün ərzində qurban kəsilir. Kəbəni təvaf etmək və
Kəbənin qarşısındakı Səfa və Mərva təpələri arasında yeddi kərə
gedib-gəlmək üçün şəhərə qısa bir ziyarət edilir. Bu yerinə
yetirilənlərin hamısının bir mənası vardır.
Hz.Adəmlə Həvva cənnətdən düşdükləri zaman azmış, birbirlərini axtarırdılar. Onlar Uca Allahın lütfü ilə Ərəfatda bir-birlərinə
qovuşdular. Ona görə Hz.Adəmlə Həvvanın nəvələri Uca Allaha
minnət və təşəkkürlərini bildirmək üçün Ona yönəlir, ilahi varlıqda
azmaq və özünü unutmaq üçün qeyrət sərf edir, keçmiş günahlarından
ötrü Ondan bağışlanmalarını diləyir və gələcək üçün istiqamət və
kömək niyaz edirlər.
Şeytan daşlamağa gəldikdə isə bilindiyi kimi, Hz.İbrahim Uca
Allahdan başqa heç kimi sevmədiyini bəyan edib. Uca Allah da bu
mövzuda onu imtahana çəkmək üçün ondan çox sevdiyi oğlunu qurban etməsini istədi. Buna qarşılıq Şeytan ilk qərarından döndərmək
üçün Hz.İbrahimin yanına gəldi, sonra həyat yoldaşını (ərini)
fikrindən döndərsin deyə Hz.Həcərin yanına getdi və son olaraq qurban olmağı rədd etməsi üçün uşağın – Hz.İsmayılın yanına getdi. Onların hər biri onu daşlayaraq qovdular. Bu hadisənin Minada cərəyan
etdiyi söylənilir.
Ona görə də bu hərəkətlər həyatın Şeytanı durdurmalarına müvafiq bir qərar kimi təkrarlanır.
Uca Allahın evini ziyarət etmək asanlıqla izah edilir. İnsan öz
itaətkarlığını göstərmək üçün bir hörmət və ciddiliklə oraya üz tutur.
Kəbədəki qara daşa gəldikdə isə, O, bir göy daşı deyildir. Əksinə,
qara rəngli bir daşdır. Onun faydası Uca Allahın Evi olan Kəbə
ətrafındakı təvaflar üçün başlanğıc nöqtəsi olmuşdur. Bu qara daşa
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ibadət edilməz, ona yönələrək səcdə edilməz. Bütün binanın hər hansı
bir nöqtəsinə əyilərək qılınacaq namaz keçəli olduğuna görə,
müsəlman istər Məkkədə, istərsə də Yer kürəsinin hər hansı bir
yerində namaz qılarkən Kəbənin qara daşın (Həcərül-Əsvəd) olduğu
nöqtəsindən başqa bir nöqtəsi ilə qarşı-qarşıya qalır. Pozğun
Kazmatilər H. 318, M. 930-da Məkkəni talan etdikləri zaman bu qara
daşı ölkələri Ommana aparmışlar və onu ancaq 21 il sonra geri qaytarmışlar. Deyildiyi kimi, qara daşın təcrübi faydası təvafın başlayacağı və bitəcəyi nöqtəni işarət etməsidir. Hz.Peyğəmbər (s) belə
demişdir: “Qara daş Yer üzündə Allahın sağ əlini (Yeminullah) təmsil
edər”. Burada şübhə yoxdur. Həqiqətən də, hacı bağlılıq andı içmək
üçün əllərini onun üstünə qoyar. Baş şəhər olaraq Məkkənin qədim
adı Ümmülkura – “Şəhərlərin anası” adını daşımışdır. Odur ki, bundan ötrü Görünməzin əli görünür kimi olmalıdır və bu, bəhs etdiyimiz
o qara daşdır.
Səfa və Mərva təpələri arasında yeddi dəfə gedib-gəlmə məsələsi
isə, rəvayətə görə, Hz.İbrahimin həyat yoldaşı Hz.Həcərin oğlu Hz.İsmayıl ilə birlikdə Məkkənin o zamanlar səhra olan o bölgəsinə buraxıb getdiyi və çox keçmədən onların əllərindəki su qurtardığı zaman
Hz.Həcər susuz uşağına su tapmaq üçün analıq sevgisi ilə sağa-sola
qaçmış, Zəm-zəm bulağı o vaxt uzə çıxmışdı. Bu analıq sevgisinə
hörmət hissi duymaq və Allahın mərhəmətinə şükür etmək üçün
həmin hərəkətlər yeddi dəfə gedib-gəlmək Hz.Həcərin qaçmış olduğu
eyni yerlərdə təkrarlanır.
Həccin digər tərəfi də,dünya müsəlmanlarının qardaşlığı burada
çox parlaq bir şəkildə özünü göstərir. İrq, dil, bölgə, hətta sinif ayrılığı
olmadan ziyarətçilər oraya gedərlər. Onlar ən nöqsansız qardaşlıq
bərabərliyi içərisində bir-birlərinə qarışar, çöldə bərabər yaşayar və
dini-mənəvi vəzifələrini şərikli olaraq həyata keçirərlər. Bütün bunlar gündəlik beş dəfə qılınan namazdan da artıq olaraq insanı Uca Allahın yaratdıqlarının intizamlı həyatına alışdırır.
Hz.Məhəmməd (s) “Vida xütbəsi” zamanı Ərəbistanın və qonşu
ölkələrin bütün nöqtələrindən gələn 140 min müsəlmanla görüşdü və
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onlara İslamın ümumi əsaslarını anlatdı. İkona və digər əşyalardan
istifadə etmədən vahid Allaha iman, irq və sinif ayrılığı bilməyən,
təqvaya (qüsursuz dindarlığa) əsaslanan üstünlükdən başqa heç bir
şəxsi üstünlük tanımayan insanların bərabərliyi, malının və şərəfinin
qorunması, faizlərin qadağan edilməsi, qisas almanın və özünü hakim
yerinə qoyub şəxsən haqq almanın ləğv olunması, qadınlarla ən gözəl
şəkildə davranılması, az sayda insanın əlində sərvətlərin toplanmasına
əngəl olmaq üçün sərvətlərin dağıdılması və davamlı dövriyyəsi və
s., həyatın bütün sahələrində və hər kəs üçün yalnız Allah iradəsinin
mötəbər olduğunun elanı. Hər il Zülhiccə ayının 9-da Ərafatda toplanan müsəlman hacıların önündə bu xütbə möhtəşəm bir şəkildə
təkrarlanır.
Hz.Məhəmmədin (s) bu nitqindən üç ay sonra O, dünyasını
dəyişmişdir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim müsəlmanın dördüncü
vəzifəsi kimi zəkatı vacib saymışdır. Maddi imkanı olanların zəkat
verməsini insanlığın başlıca əlamətlərindən biri sayılandır.
Hökumətə zəkat vermənin Hz.Peyğəmbər (s) tərəfindən dinin
dörd əsas ibadətlərindən biri halına gətirilməsinə əsla heyrət
etməməliyik. İslamda dövlət rəhbərinin şan-şöhrəti üçün ona cahcəlal və “xərac” ödənməz. Ehtiyaclar göz qabağında tutularaq
cəmiyyətin haqları dövlətə ödənər və bu ödəmə hər zaman Uca Allahın lütfünün artması naminə edilər.
Hz.Məhəmməd (s): “Bir xalqın rəhbəri, həqiqətdə, onun
xidmətçisidir” – demişdir. O, bu sözün doğruluğunu və xalqının
idarəsini istər mənəvi bələdçi, istərsə də bir dövlət rəhbəri olaraq, heç
bir mənfəət gözləmədən həyata keçirdiyini sübut etmək üçün İslam
dövlətinin müsəlmanlardan gələn gəlirləri özünə və bütün ailəsinə
qadağan etmiş olduğunu elan etmişdir. Əgər, dövlət rəhbəri
ictimaiyyətin etibarını pisliyə tərəf istifadə etməzsə, onun
vətəndaşları öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə çox ciddi davranacaqlar.
Qurani-Kərimdə zəkat ilə eyni mənada istifadə olunan digər
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ifadələr bunlardır: haqq (Ənam surəsi, 141), nəsib (Nəhl surəsi,
56), infaq (Bəqərə surəsi, 167), sədəqə və sədaqət (Tövbə surəsi,
60). Bu vergilər zamanında kənd təsərrüfatı məhsullarından, yeraltı
işlətmələrdən, ticarət sərmayəsindən, ümumi otlaqlarda otlayan ev
heyvanı sürülərindən, qızıl və gümüş əmanətlərindən və s. alınırdı.
Əvvəllər bu vergilər hökumətə ödənirdi, sonralar isə Hz.Ömərin
dövründə hökumətin əmanətlərdən alınan verginin vergi sahibinin
özü tərəfindən Qurani-Kərimdə bildirilən (Tövbə surəsi, 60) siyahıda
yer alan kəslərə verilə biləcəyi qərara alındı.
Hz.Peyğəmbər (s) və ilk dörd xəlifə dövründə İslam dövlətlərində
müsəlmanlardan zəkatdan başqa alınan vergi yox idi. Yalnız sədəqə
almaqdan başqa, ödəmə zamanı və miqdarı sabit olan zəkatı
ödəməyənlərə qarşı cəza hüquqi bir borc idi. Bu ödəmələrin
əhəmiyyətini möminlərin ağıllarına yaxşıca yerləşdirmək üçün
Hz.Peyğəmbər (s) bunların da Uca Allahın birliyinə iman, namaz,
oruc və həcc kimi ibadətlərlə bərabər dəyərdə dini bir vəzifə və ilahi
bir əmr olduğunu bildirdi. İnanmaq ruhi bir vəzifə, namaz, oruc və
həcc bədəncə bir borcdursa, zəkat da maddi bir vəzifədir.
Beləliklə, təsərrüfat məhsulları, ticarət, otlaqlarda otlayan heyvan
sürüləri, mədənlər, dəniz məhsulları və s. zəkata tabedir. Bunlardan
alınan zəkat nisbətləri dəyişir. Lakin bunlar eyni mənanı ifadə edən
haqq və ya sədəqə kimi adlar alırlar.
Buna qarşılıq olaraq Qurani-Kərim ictimai xərclərin dövlət
büdcəsindən sərf ediləcək yerlərinin istiqamətini vermişdir. “Zəkat
(müsəlmanlardan gələn dövlət gəlirləri) Uca Allahdan bir fərz olaraq
ancaq kasıblara, miskinlərə, zəkatı toplayan məmurlara, ürəkləri İslama doğru olanlara, kölələrə, borclulara, Uca Allah yolunda cihad
edənlərə və yolda qalanlara verilir. Şübhəsiz, Allah hər şeyi çox yaxşı
biləndir, hökm və hikmət sahibidir” (Tövbə surəsi, 60).
Ayənin ərəbcəsində göstərilən “sədaqət” kəlməsi, daha əvvəl bildirdiyimiz kimi, zəkat ilə sinonimdir və müsəlmanlardan alınan hər
cürə vergi deməkdir. Qeyri-müslüm vətəndaşdan alınan xərac, cizyə,
qənimət kimi vergilər zəkata daxil deyildir. Hər iki vergi gəlirindən
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faydalananlar da böyük ölçüdə fərqlilik göstərirlər.
İslama görə zəkat əsasən, “Zəkatı toplayan”a – bunlar verginin
toplanmasında, mühasibatında, sərf edilməsində, yoxlanılmasında,
icra baxımından dövlətin mülki və hərbi rəhbərliyini əhatə edir. Belə
olduqda bu vergidən faydalananlar dövlətin idarə mexanizmini əmələ
gətirən bütün bölmələrində işləyən məmurlardır.
İslami tələbata görə zəkat həm də:
– müsəlmanlara kömək etsinlər deyə, könülləri qazanılanlara;
– müsəlmanlara pislik etməsinlər deyə, könülləri alınmağa
çalışanlara;
– müsəlmanlığa girmələri istənənlərə;
– özlərinin vasitəsi ilə xalqlarının və ya qəbilə üzvlərinin İslama girmələri istənənlərə aid edilməlidir.
Belə olduğu halda istər müsəlman, istər bütpərəst olsunlar,
ürəkləri qazanılacaq olan kəslərin hissəsinə düşən paydan sayılan bu
siniflərdən hər birini faydalandırmaq gərəkdir.
Onu da qeyd edək ki, İslama görə “yolda qalanlara da (yolçulara)” yardım edilməlidir. Belə yardım yalnız onlara sığınmaq imkanı
vermək deyil, eyni zamanda onların sağlamlığı və normal şəraitlə
təmin olunmalarına kömək etməkdən ibarətdir. İstər yerli, istər
əcnəbi, istər müsəlman, istərsə də qeyri-müsəlman olsun, bu
yerlərdən gəlib keçənlərin dincliyi üçün lazım olan bütün tədbir və
yol təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.
Qurani-Kərim iyirmiyə yaxın ayədə “Namazı qılın, zəkatı
verin” əmrini təkrar edir. Maddə ilə mənanın ayrılmazlığı, bədən ilə
ruhun birliyini gözlər önünə gətirmək baxımından Uca Allaha ibadət
etməklə dövlətə vergi verməyi – yəni namaz qılmaqla zəkatı ödəməyi
eyni səviyyəyə qaldırmağın İslamda dövlətçiliyə də böyük önəm
verilməsinin bariz bir nümunəsi kimi baxılmalıdır.
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10. İSLAMDA İBADƏT ƏSASLARI
Tarixən mövcud olmuş və hazırda da mövcud olan dinlərin hamısının əsasən ibadət qaydaları olmuş və olmaqdadır. Lakin, dində
ibadətin əsasları, əsasən səmavi dinlərdə daha diqqətli, daha ciddidir.
Bütün dinlərin tacı, dinlərin son mərhələsi olan İslam, ibadət qaydalarına, islami ibadətin əsaslarına görə, xüsusi məxsusluq özündə
əxz edir.
İslamın ibadət əsaslarının hamısı birlikdə göstərilir və islami insanlar bu ibadətləri öz qaydasında, öz yerində, öz vaxtında həyata
keçirməlidir.
İbadət əsaslarının hamısını bir arada göstərməsi baxımından
Hz.Peyğəmbərimizin (s) bu hədisi çox əhəmiyyətlidir: “İslam beş
əsas üzərində qurulmuşdur. Allahdan başqa bir Tanrının olmadığına
və Məhəmmədin Allahın rəsulu olduğuna şahidlik etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, həccə getmək və ramazan orucunu tutmaq.”
(“Tecrid”. C. 1, s. 28. H. N-8).
Deyilən təməl ibadətlərindən biri olan namazın dini bir əmr olduğunu bildirən ayələrdən biri belədir: “Kitabdan sənə vəhy olanını
oxu və namazı qıl. Çünki namaz çirkinliklərdən və pisliklərdən
çəkindirir və hər halda Allahı zikr etmək ən böyük işdir. Allah sizin
etdiklərinizi bilir.” (Ənkəbut surəsi, 45).
Qurani-Kərimin bu ayəsi namazın başlı-başına bir qayə deyil, insanı hər cür pisliklərdən çəkindirən təsirli bir vasitə olduğunu
göstərməsi baxımından olduqca mənalıdır. İnsan həyatına doğrudandoğruya təsir edən namaz insanda sağlam bir xasiyyət əmələ
gətirməklə və onu gözəl əxlaqlı etməklə son dərəcə təsirlidir.
Hz.Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: ”Namaz dinin dirəyidir.” (“Tecrid”.
C. II, s. 475. H. N-319). Namaz haqqında Hz.Peyğəmbər (s)
hədislərindən biri də belədir. “Hz.Peyğəmbər (s) bir gün
ətrafındakılara belə bir sual vermiş: “Qapısı önündən axan bir çayda
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gündə beş dəfə yuyunan bir insanın bədənində su hər hansı bir kir
buraxarmı?”. Ətrafındakılar: “Xeyr, heç bir kir qalmaz” – dedilər.
Buna görə Hz.Peyğəmbər buyurdu: “Bax, namaz da belədir. Uca
Allah namazla günahları silir” – demişdir. (“Tecrid”. C. II, s, 475.
N-319).
Gündə beş dəfə qılınan namazın insanın günahlarını silməsi baxımından belə anlamaq olar. Davamlı olaraq qılınan namaz insanın
həyatını qaydaya salar və iradəsini gücləndirər. Yəni, insan günah sayılan heç bir pislik etməyəcək bir xasiyyət sahibi olar.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim ramazan orucunun insanlarda dini bir əmr olduğunu belə bildirir: “Ey iman edənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlkilərə fərz qılındığı kimi, sizə də fərz qılındı ki,
bəlkə qorunasınız.” (Bəqərə surəsi, 183).
Orucun vacib sayılmasında əsas məqsəd orucluğun sayəsində insanların sağlığını qorumaq və onları iradə sahibi etməkdir. İradə sahibi olan insan isə, onun hər cür pisliklərdən uzaqlaşıb özü ilə
sözünün doğru olması kimi dərk edilməlidir. Orucun insanlara əmr
olunması əxlaqla da əlaqəlidir. Hz.Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Kim
ramazan orucunu inanaraq və sırf Allah üçün tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Allah üçün tutulan oruc insana elə bir ruh halı qazandırır ki, insan etmiş olduğu pisliklərdən peşiman olur. O, Uca Allaha
yönəlir, tövbə edir, əvvəllər etmiş olduğu pislikləri əvəz etmək üçün
lazım olanları yerinə yetirir. Ramazan orucu insanlara günahlarını bağışlanma imkanı yaradır.
Oruc tutmaq hər şeydən əvvəl Uca Allah üçün edilən bir islami
ibadətdir. Oruc tutmaqda məqsəd insanın pisliklərdən uzaqlaşıb
yaxşılıqlara yönələcək bir xasiyyət əldə etməsini təmin etməkdir.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) bu mövzuda buyurmuşdur: “Kim yalan
söyləməyi və yalanla iş görməyi tərk etməzsə, Allahın o adamın
yemək-içməyi buraxmasına ehtiyacı yoxdur. (“Tecrid”. C. VI, s. 253,
H. N-902).
Daha sonra Hz.Peyğəmbər (s) buyurur: “Ramazan orucu bir qalxandır. Oruc tutan bir insan pis söz söyləməsin, pis iş görməsin. Əgər,
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bir insan onunla savaşarsa və ya onu söyərsə, o, iki dəfə “mən orucam” desin”... (a. e, s. 247, H. N-837). Ramazan orucu ilə namaz insanın bədəni ilə yerinə yetirdiyi ibadət növlərindəndir.
İslam dini insanın digər insanlarla olan münasibətlərini nizamlayan maddi ibadətlər də qoymuşdur ki, bunun da öndə olanı zəkatdır.
İnsanların yaxşılığını istəmək, şübhəsiz, əxlaqi cəhətdən çox vacibdir.
Gözəl əxlaq sahibi olan insan sadəcə yaxşılığı istəyən deyil, eyni zamanda onu həyata keçirəndir.
Zəkat, insanın özündən daha artıq ehtiyac içərisində olan başqa
bir insana sahib olduğu qarşılığında o insandan heç bir fayda
gözləmədən verməkdir.
İslam dini zəkatı fərz qılaraq, insanın xasiyyətini başqa insanlar
üçün fədakarlıq edəcək bir şəkildə əmələ gətirməyi hədəf kimi qəbul
etmişdir. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Siz özünüz sevdiyiniz
şeylərdən (Allah yolunda) xərcləmədikcə xeyrə nail ola bilməzsiniz.”
(Ali İmran surəsi, 92).
Başqa bir ayədə buyurulur: “Namaz qılın, zəkat verin və Allaha
sarılın. Odur sizin mövlanız. O nə gözəl mövladır, nə gözəl yardımçıdır!” (Həcc surəsi, 78).
İslam tarixində zəkat haqqında çox gözəl hədislər vardır. İbn
Abbas nəql edir. Hz.Peyğəmbər (s) Muazi Yəmənə göndərərkən ona
bunları söyləmişdir: “Yəmənliləri Allahdan başqa bir Tanrının olmadığına və mənim Onun rəsulu olduğuma şahidlik etməyə çağır.
Əgər, onlar bu təklifini qəbul etsələr, onda Allahın gecə və gündüz
beş dəfə namaz qılmağı fərz qıldığını onlara bildir. Bunu da qəbul
etsələr, onlara Allahın mallarından zəkat vermələrini fərz qıldığını
bildir. Zəkat onların zənginlərindən alınıb kasıblarına veriləcəkdir.”
(“Tecrid”. C. V, s. 3. H. N-686).
İslamın təməl ibadətlərindən biri də həccdir. İnsanın həm
Allah, həm də insanlarla olan münasibətlərini qaydaya salmaqda
təsiri olan həcc ibadəti fiziki olduğu qədər maddi xüsusiyyət də daşıyır. Uca Allah üçün yerinə yetirilən həcc ibadəti insana dəyər verdiyi fəzilətlər uğrunda maddi olduğu qədər vücud baxımından da
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sıxıntılara qatlanmağı və lazım olduqda əzab çəkməyi öyrədir.
Qurani-Kərimin həcc ilə əlaqəli ayələrinin ikisi belədir: Bu bir
həqiqətdir ki, insanlar üçün qurulan ilk məbəd Məkkədəki o mübarək
və bütün aləmlərə doğru yol göstəricisi olan Evdir (Kəbədir)”. “...
Oraya sığınan əmin-amanlıqda olar. Yoluna gücü çatanın o Evi
(Kəbəni) ziyarət etməsi insanlar üzərində Allahın haqqıdır...” (Ali
İmran surəsi, 96,97).
Hz.Peyğəmbərimiz isə belə buyuryr: “Allah yolunda həcc edib
heç bir pis əməl etməyən və pis söz söyləməyən insan, anasının onu
doğduğu gün kimi tər-təmiz bir həyata dönər.” (“Tecrid”. C. VI, s.
60. H. N-756).
Həcc – rənglərinə, dillərinə, mal və mövqelərinə görə insanlar
arasında xüsusi ayrılıq etməməyi qəbul edir. Həcc sayəsində adam
insan cinsinin birliyi fikrində olur, ona yetişir.
Digər tərəfdən həcc cəmiyyətdə bərabərlik və ədalət kimi
fəzilətlərin kök salmasında çox önəmlidir. İslam dini insanlardan bir
neçə mənasız şeyləri ibadət adı altında etməsini istəmir. İslamda iman
və ibadət əsaslarının məqsədi insanı əxlaqi olana yönəltmək, hərfi
mənada insana insanlığını həyata keçirməsində yardımçı olmaqdır.
Allah bütün dualarımızı və o cümlədən həccinizi qəbul etsin!..

11. İSLAMDA NAMAZ
Islamin vacib bildiyi insan boynuna düşən əməllərdən biri də
namazdır. Hər bir müsəlman hər gün beş vaxt üzünü Kəbəyə tərəf
tutub namaz qılmalıdır. Namazı təmiz və pak halda qılmaq vacibdir.
Bunun üçün niyyət edib dəstəmaz almaq, yaxud təyəmmün etmək –
yəni əlləri təmiz torpağa sürtüb, üzü və qolları məsh etmək gərəkdir.
Namazın əməlləri aşağıdakılardır: – niyyət etmək, təkbir demək
– “Allahu-əkbər” – deyə Allahı uca titmaq, qiyam etmək – Quran
oxumaq üçün namaz xalçasının üzərində ayaq üstə durmaq, qiraət
etmək – Quranın əl-Fatihə surəsini və qısa surələrindən nə isə oxumaq, rüku etmək – əlləri dizlərin üstünə qoymaqla Allah qarşısında
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baş əymək, səcdə etmək – dizləri üstə çöküb alını iki dəfə yerə qoymaq, təşəhhüd demək – Allahın bir olduğuna və Məhəmmədin Onun
peyğəmbəri olduğuna şəhadət gətirmək, salamları demək.
Müsəlmanın namazı salamla bitir, namaz müsəlmanın öz Allahı
ilə ən yaxın təmasıdır, Ona yaxınlaşmasıdır. Bu mənada namaz
“qürbətən iləllah” – “Allaha yaxınlıq” niyyəti ilə qılınır. Hər bir
müsəlman namazını bitirərkən “Salam” deməklə özünün xəlqetmə
nizamı ilə qarşılıqlı əlaqə dairəsini başa vurur. Çünki o, namaza başlayanda öz Allahı qarşısında durmuş olur və belə də “Allahu-əkbər”
deyir, namazı bitirəndə isə yenidən insanlarla təmasa girir və onun
başqa insanlar qarşısında “salam” – “sülh” olur. Odur ki, müsəlmanın
“əssəlamu əleykum” deyə başqalarını salamlaması zəruri və vacibdir.
Bütün müsəlmanların eyni vaxtlarda üzü Kəbəyə, çiyin-çiyinə,
səf-səf durub, aralarında heç bir fərq qoymadan namaz qılmaları onlarda vahid bir ailəyə mənsubluq hissi tərbiyə edir. Məsciddə kişilər
və qadınlar ayrılıqda namaz qılırlar. Namaza imam-pişnamaz başçılıq
edir. Cümə günü məsciddə cümə namazı qılınır. Cümə namazı günorta namazı vaxtı camaatla birgə qılınır.
Namazını vaxtında qılan müsəlman daxilən arxayınlıq, rahatlıq hiss edir. Namaz insanda işlərində təmizlik, vədində
dəqiqlik, sözündə dürüstlük tərbiyə edir. Namazda Allahı uca
tutan, Allaha bir növ hesabat verən insan öz tayı insana
münasibətlərini də ədalət və insafla qurmağa çalışır. Çalışın, namazdan qalmayın!

12. İSLAMDA ZƏKAT DA, NAMAZ VƏ
ORUC KİMİ İBADƏT SAYILIR
İslama görə hər bir müsəlman öz halal malından ehtiyacı olanlar
üçün bir hissə çıxararaq paylamalıdır. Zəkat ilk növbədə qohumda,
qonşuda ehtiyacı olanlara paylanmalıdır. Sonra bu çevrəni böyütmək
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olar. Amma, müsəlman bu işdə sərbəstdir. O, zəkatı başqa-başqa
yerlərdə olan insanlara da paylamaqda özü vacib saydığı insanlara
verə bilər. Zəkatı təkcə müsəlmana, qonşuya, qohuma deyil – digər
dinlərə xidmət edən ehtiyaclı insanlara da verməkdə özü bilən yaxşıdır. Əsas odur ki, görülən hər bir iş, hər bir əməl təmiz qəlblə Allah
xatirinə verilsin.
Verilən zəkat heç də onu yoxsullaşdırmır, əksinə, onun malının
bərəkətini artırır, nəfsini təmizləyir. “Zəkat” sözü də buradan əmələ
gəlmişdir və “təmizlik” mənasını özündə daşıyır. Lakin, zəkat mal
ilə edilən ibadətdir. Yetkinlik yaşına çatmış, ağlı başında olan, zəkatı
çıxarılası malın ən azına malik olan hər bir müsəlmana zəkat ibadətini
etmək vacibdir.
Mal zəkatından başqa, fitrə zəkatı deyilən zəkat növü də vardır. Fitrə zəkatı orucluq – fitr bayramında çıxarılır və təqribən üç kiloqram buğda həcmində və ya onun dəyəri miqdarında olmalıdır.
Fitrə də, Zəkat da hər şeydən əvvəl insanın İlahi qarşısında, Allah
qarşısında və özü-öz iç dünyasında bir yüngüllük qazanmaqda da hər
bir imkanlı müsəlmana vacibdir. Digər tərəfdən söylənilən bu
ibadətlər bütün müsəlmanları toplayaraq birləşdirir və Allaha, onun
birliyinə inancı daha da artırır, insanları insaflı, ədalətli olmağa cəlb
edir.

13. İSLAMDA ORUC TUTMA
İslamda oruc tutmağın xüsusi şərtləri vardır. Belə ki, həddi-buluğa çatmış, ağlı başında olan, sağlam insanlar oruc tutmalıdırlar.
Müəyyən xəstəlikləri olan, hamilə olan və səfərdə olan insanlar orucdan azaddırlar. Deyilən şərtlər daxilində hər bir müsəlman Ramazan
ayında Qurani-Kərimin nazil edilməsi şərəfinə oruc tutmalıdır. Bunun
üçün səhər sübhdən gün batana qədər özünü yeməkdən-içməkdən,
ciyərə tüstü almaqdan, cinsi əlaqəyə girməkdən, söyüş söyməkdən,
yalan danışmaqdan, iftiradan və qeyri-insani hərəkətlərdən saxlama200
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lıdır. Oruc tutduqda müsəlmanlar Ay təqvimindən istifadə etdikləri
üçün Ramazan orucu hər il on gün qabağa keçir. Bunun səbəbi Ay ilinin Günəş ilindən on gün qısa olmasındadır. Hər bir müsəlmanın tutduğu oruc nəfsin istəklərini boğmağı, səbrli, dözümlü olmağı onlara
öyrədir. Oruc insanın canından kin-küdurəti çıxarır, insanda gözütoxluq tərbiyə edir. Hamı bilməlidir ki, oruc Uca Allah üçün tututlur, Uca
Allah ilə insan arasında olan bir işdir. Odur ki, onun savabını da Allah
verir və burada yalan, aldatma, zor ola bilməz. Söylənənlərə əməl
etməyənlər Uca Allah qarşısında günah etmiş olurlar.

14. ORUCLUQDA QƏDR GECƏSİ
İslam tarixindən bəllidir ki, Qurani-Kərim Ramazan ayında Qədr
gecəsi nazil olmuşdur. Bu mübarək gecənin hansı gecə olduğu bilinmir. Məlum olan odur ki, Qədr gecəsi Ramazanın son on
gecəsindən biri və ayın tək gününün gecəsidir. Odur ki,
müsəlmanlar Ramazanın 19, 21, 23, 25 və 27-ci gecələrini oyaq qalmağa, ibadətdə keçirməyə çalışırlar. Elə buna görə də həmin gecələrə
“ihya gecələri” deyilir. Çünki, oyaq qalmaqla, Rəbbinlə danışmaqla,
dualar etməklə gecələrə sanki can verirsən, onları dirildirsən. Qədr
gecəsini oyaq və ibadətdə keçirən hər bir müsəlman səmimi-qəlbdən
inanır ki, gələn ilin Qədr gecəsinədək nəsibi, alın yazısı, başına
gələcək qəzavü-qədər bu gecədə müəyyən edilir. Ona görə də hər bir
müsəlmanın Qədr gecəsi ilə əlaqəli tələblərə doğru-düzgün əməl
etməsi ilk öncə onun özü üçün vacibdir.

15. İSLAMDA KƏLMEYİ-ŞƏHADƏT
İslam dini-mənəvi dəyərinə görə, insan özünü tanıyırsa, kim olduğunu dərk edə bilirsə, Allahı da tanıyacaq, Onun birliyinə də iman
gətirəcəkdir. Belə olduğu halda o, imanını təsdiq etmiş olacaq və
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“tövhid” sözünün – La ilahə illəllah, Mühəmmədən Rəsulullah (“Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur, Məhəmməd Onun
rəsuludur”) sözünün mənasını dərk edəcəkdir. Bu isə öz növbəsində
o deməkdir ki, iman onun qəlbinə daxil olmuş, hakim olmuşdur.
Bunun ardınca o, imanını dilə gətirməlidir, yəni kəlmeyi-şəhadətini
belə ifadə etməlidir: “Əşhədi ən la ilahə illəllah və əşhədi ənnə
Mühəmmədən Rəsulullah”. Yəni, “Şəhadət gətirirəm ki, Allahdan
başqa heç bir məbud yoxdur və şəhadət gətirirəm ki, Məhəmməd
Onun rəsuludur”. Deyilən qaydada şəhadət Allaha, Onun kitablarına,
mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Allahın ədalətli olduğuna, axirət
həyatının haqq olduğuna imanın olması ilə şərtlənir və bunu qısaca
olaraq Amənəti billah – “Allaha iman gətirdim” kəlməsi ilə də ifadə
etmək olur.

16. PEYĞƏMBƏR HƏDİSLƏRİNDƏ
SINAQ MƏSƏLƏSİ
Qurani-Kərim sınaq barədə danışdığı kimi, Pak Sünnə də bu
məsələ barədə danışır. Rəsulallah bu sözləri demişdir: “Əgər Allah
qövmü sevərsə, onları sınaqdan keçirər, səbr edənlə Allah da səbr
edir, dözməyənlə isə Allah da dözməyir” (əl-Munziri “Dirçəltmək və
hədələmək” əsəri).
Ənəs demişdir: “Rəsulullahın bu sözləri dediyini eşitmişəm. Uca
Allah buyurur: “Əgər Mən bəndəmi onun məhbubələri ilə (yəni
gözləri ilə) sınaqdan keçirmiş olsam və o, səbr edərsə, onların əvəzinə
cənnəti bəxş edərəm” (əl-Buxarinin rəvayəti).
Peyğəmbərdən (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) kimin daha
çox sınağa çəkilməsi barədə soruşanda o, demişdir: “Əvvəla
peyğəmbərlər, sonra ən layiqli olanlar və yenə də ən layiqli olanlar.
İnsan öz dininə görə sınağa çəkilir. Əgər o, öz dinində mətanətlidirsə,
onun sınağı da ağır olur. Əgər o, öz dinində zəif olarsa, onun sınağı
da bu qədər olacaqdır. Bəndənin sınağı, yalnız o, yer üzündə hər hansı
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bir qəbahət olmadan gəzə biləcəyi anda bitmiş olur”.
Əbu Hüreyrə buyurur: “Mömin kişi və ya qadının öz nəfsi, övladı
və malı ilə sınağı, o, Allah ilə qəbahəti olmadan görüşənədək davam
edir.” (Əhməd və ət-Tirmizi mötəbər istinadən rəvayət etmişlər).
Aişə demişdir: Rəsulullah buyurur: “Qadınlardan sınağa çəkilən
şəxs dözərsə, bu dözüm od arasında bir pərdə olacaqdır.” (əlƏlbaninin tədqiqi).
Əli deyir: “Mən Allaha şikayət edirdim. Peyğəmbər mənim yanıma gələndə deyirdim: “Allahiummə, əgər əcəlim çatıbsa məni rahatlandır, əgər gecikibsə məni qurtar. Əgər bu, sınaqdırsa, mənə səbr
ver!”. Rəsulullah soruşur: “Necə dedin?” Mən dediklərimi bir daha
təkrar etdim: “Allahiummə, əgər əcəlim çatıbsa, məni rahatlandır,
əgər gecikibsə, məni qurtar. Əgər sınaqdırsa, mənə səbr ver!”
Peyğəmbər dedi: “Allahiummə, şəkkin mənbəyini kənar et, onu açıb
göstər”, Mən dedim: “Mən heç vaxt öz ağrımdan şikayət
etməmişəm.” (Ət-Tirmizi).
Əbdürrəhman bin Auf demişdir: “Rəsulullah ilə birlikdə qara
günlərin sınağına çəkildik, dözdük, amma xoş günlərin sınağına isə
dözmürük.” (ət-Tirmizi).
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IX FƏSİL
İslamda hüquqa və haqqa
münasibət
1. HZ.ƏLİ ƏLEYHİSSALAM
HAQQINDA

M

əlum olduğu kimi, son müqəddəs Kitab olan QuraniKərim son peyğəmbər olan Hz.Məhəmmədə (ə) nazil
olmuşdur. Hz.Məhəmmədin (ə) yaydığı İslamiyyət
özündən əvvəlki dinləri tamamlayan son ilahi dindir.
İslamın yayılmasında, təbliğində bir çox insan öz canı, mal-dövləti
və bütün fədakarlığı ilə Hz.Məhəmmədə (ə) yardımçı olmuşdur.
İslam tarixindən aydın görünür ki, Qurani-Kərimi ilk dəfə təfsir
və şərh edən Hz.Əli olmuş, ən böyük mədəni-mənəvi miras da
Hz.Əlidən qalmışdır. Digər tərəfdən Hz.Əli Peyğəmbərimizə çox
yaxın, çox doğma və çox etibarlı olmuşdur. Hz.Əlinin savaşları,
qəhrəmanlıqları çox olmuş, onun haqqında yüzlərlə kitablar yazılmış
və bu iş zaman-zaman davam etməkdədir.
Hz.Əli Hz.Məhəmmədə (ə) peyğəmbərlik verilməsindən on il əvvəl
27 sentyabr yeni eranın 600-cü ilində Məkkədə doğulmuşdur. Hz.Əlinin
həm atası, həm də anası Haşimilər nəslindəndirlər. O, on yaşında ikən
Hz.Məhəmməd peyğəmbərə iman gətirən ilk müsəlman kişidir.
Hz.Əli Hz.Məhəmmədin qızı Hz.Fatimə ilə evlənmiş və İslam204
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dan öncə ərəblərin işlətmədiyi Həsən, Hüseyn və Möhsün, Harun
peyğəmbərin övladları Şəbbərin, Şəbirin (Şübeyr) və Müşəbbərin adlarını öz övladlarına vermişdir. Zülfüqar adlı qılıncı Ühüd savaşında
Hz.Məhəmməd (ə) tərəfindən ona hədiyyə edilmişdir. İslamiyyətin
inkişafı və yayılması yolunda Hz.Əli Hz.Məhəmmədlə (ə) birlikdə
26 savaşda iştirak etmişdir.
Zülfüqar adlı qılınc – Bədr savaşında Hz.Məhəmmədə (ə) göydən
endirildiyinə inanılan ikihaçalı qılıncdır. Xristianlar xaç emblemini
müqəddəs sayıb boyunlarından asdığı kimi, Şiə və Ələvilər də bu qılıncı müqəddəs saydıqları üçün onun şəklini əks etdirən medalyonu
boyunlarından asırlar. Hazırda Hz.Əlinin Zülfüqar qılıncı İstanbuldakı Topqapı Sarayı muzeyində saxlanılır.
Hz.Əli xəlifə olmaq imkanına malik olduğu halda, İslamiyyətin
bölünüb parçalanmaması üçün özündən əvvəlki ilk üç xəlifəyə beyət
etmişdir. Bu həm İslamın güclənməsini təmin etmiş, həm də
müsəlmanlığın abidəsi Qurani-Kərimin öz dövründə ortaya çıxmasına imkan yaratmışdır.
Hz.Əli 25 il Xilafət idarəçiliyindən kənar qalmış, bu dövrdə Qurani-Kərimi şərh etmiş və gələcəyə istiqamətlənmiş çox ciddi işlər
üzərində çalışmışdır.
Hz.Əli dörd il doqquz ay xəlifəlik etmişdir. Bu müddətdə Cəmal,
Siffin və Nəhrəvan savaşlarını aparmışdır. O, Əbdürrəhman ibn
Mülcəm adlı bir xarici tərəfindən şəhid edilmiş, 26 və ya 28 yanvar
661-ci ildə vəfat etmişdir.
Hz.Əlinin cənazəsi İmam Həsən və başqa övladları tərəfindən
qaldırılmış, bugünkü İraqın Nəcəf şəhərində torpağa tapşırılmışdır.
İslam tarixindən məlum olduğu kimi, Hz.Əli Hz.Məhəmmədin
(ə) əmisi oğludur, atasının adı İmran, künyəsi Əbu Talib, anasının adı
isə Əsəd qızı Fatimədir, Kəbədə dünyaya göz açmışdır.
Hz.Məhəmməd (ə) əmisi Əbu Talibin razılığını alaraq Əlini öz
ailəsinə qəbul etmişdir. Hz.Əli bisətə qədər Hz.Məhəmmədin (ə)
evində qalmış, onun peyğəmbərliyini ilk təsdiq edən və onun haqq
yolunu ilk gedən insanlardan biri olmuşdur.
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Həyatının ikinci hissəsini (22 avqust 610 – 24 sentyabr 622-ci il)
və Hz.Məhəmmədin (ə) bisətindən hicrətinə qədərki 13 ili Hz.Əli
peyğəmbərin yanında, onun nəzarəti altında böyümüşdür.
Hz.Məhəmmədi (ə) öldürmək üçün 622-ci ilin 9 sentyabr gecəsi
Qüreyşilər sui-qəsd hazırlayanda, Hz.Əli onun yatağında uzanmış,
onların diqqətini yayındırmış, Peyğəmbərin Yəsribə, oradan da 24
sentyabr 622-ci ildə Mədinəyə yetişməsinə şərait yaratmışdır.
Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrəti ilə İslam tarixində yeni bir
dövr başlamışdır.
Hz.Əlinin xanımı Hz.Fatimə Hz.Məhəmmədin (ə) qızıdır, bütün
dünyanın mömin qadınlarının əfəndisidir, anasının adı Xədicədir.
Peyğəmbərin uşaqlarının ən kiçiyi olan Fatimə onun nəslini davam
etdirən yeganə övladıdır. Hz.Fatimə – Zəhra, Bətül, Raziyə,
Mərziyyə, Siddiqə, Mübarəkə və Tahirə təxəllüsləri ilə anılır.
Hz.Əli Fatimə ilə evlənmək istədiyini bildirəndə Peyğəmbər qızının fikrini öyrənmiş, onların evlənməsini uyğun saymış və 624-cü
il səfər ayının 2-də Məscidi-Nəbəvidə (Peyğəmbər məscidi) onlara
kəbin kəsilmişdir.
Hz.Məhəmmədin (ə) vəfatı Hz.Fatiməni çox sarsıtmış, bu itkiyə
dözməyən qız dünyasını dəyişmişdir. Onun öz vəsiyyətinə uyğun olaraq Hz.Əli onun dəfn yerini dəqiq deməmişdir. İslam tarixinin bir
çox məlumatlarına görə, Hz.Fatimə 28 yaşında atasının ölümündən
6 ay sonra işıqlı dünyanı tərk etmişdir.
Hz.Məhəmmədin (ə) cənazəsinin yuyulması və dəfn işləri
Hz.Əli və Peyğəmbərin digər qohumları tərəfindən icra edilmişdir.
Hz.Əli dəfn mərasimi ilə məşğul olduğu zaman Ömər ibn Xəttabın
təklifi ilə Hz.Əbu Bəkr xəlifə seçilmişdir. 632-ci ildə xəlifəlik
vəzifəsinə başlayan Əbu Bəkr vəfatına qədər bu vəzifəni aparmışdır.
Əbu Bəkrin vəsiyyətinə görə, ölümündən sonra 634-cü ildə Ömər
ibn Xəttab xəlifəliyə gətirilmişdir. Ömər ibn Xəttab 644-cü ildə
öldürüldükdən sonra Osman ibn Əffan xəlifəliyə gətirilmiş və 656cı ildən öldürülənə qədər 12 il bu vəzifəni aparmışdır.
Osman öz dövründə xalası oğlu Mərvanı özünə katib təyin edib.
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Əbu Süfyanın oğlu Müaviyənin oyununa uyan Mərvan da qohumbazlığa və ədalətsizliyə yol verir. Haqsız hərəkətlərə və zülmə qarşı
xalq üsyan etmiş və bunun nəticəsində Osman həlak olmuşdur.
Hz.Məhəmmədin (ə) vəfatından sonra ilk üç xəlifənin 25 illik
xəlifəlik müddətində Hz.Əli heç bir idarəçilik işində olmamışdır, yalnız Xəlifə Ömərin Fələstin və Suriya səfəri zamanı Mədinədə hərbi
vali olmuşdur.
Hz.Əli – təxminən 25 illik bir müddətdə güzəranı üçün gündüzlər
tarla işləri, gecələr isə Qurani-Kərimin təfsiri ilə məşğul olmuşdur.
O, anlaşılması çətin olan ayələri açıqlamış və ən böyük İslam
təfsirçilərindən olan İbn Abbas kimi tələbələr yetişdirmişdir. Bu yolda
Hz.Əlinin zəhməti Seyyid Rəzi tərəfindən toplanaraq (h. 400-cü il,
m. 1009-cu ildə) söylədiyi 239 xütbə, 79 məktub və 480 hikmətli
kəlamdan ibarət bir əsər “Məhcul-bəlağə” (Gözəl nitq üslubu) adı
altında ərsəyə gətirilmişdir.
Hz.Əlinin kəlamları çoxdur. O, buyurur: “Ağıl sahibi sabahını
düşünən, öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan və zəruri olan şeyləri
yerinə yetirən adamdır”.
Hz.Əli alimlər haqqında da dəyərli fikirlər sahibidir:
Alimə yaraşar ucalıq, mərdlik,
Allahın yolunda göstərmək tədbir.
Elmsiz adamdan uzaqda dayan,
Cahillik ölümdür, bunu bil, oyan.
Yaraşır alimə ucalıq, mərdlik,
Allahın yolunu göstərir bilik.
Cahildən uzaq ol, dost olma əsla.
Alimi ölümə nadan aparar
və s.
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Daha sonra O, deyir: “Ən üstün insan, güc sahibi olarkən xeyirxah olan, zəngin ikən kasıb kimi yaşayan və insaflı olan adamdır”.
Hz.Əli bir həqiqət carçısı, əqidə, iman və inam mücahidi olmuş,
bu doğru yoldakı davasını sona qədər davam etdirmiş və bu böyük
yolda şəhid olmuşdur.
Hz.Əlinin xəlifəlik dövrü (656-661) 3-cü Xəlifə Osmanın
öldürülməsindən sonra 656-cı ildə 56 yaşından başlanmışdır. O vaxtlar Şam valisi Müaviyə xəlifə Osmanı guya Hz.Əlinin öldürməsi haqqında bir yalan uyduraraq bütün şamlıları öz tərəfinə çəkmiş və
Hz.Əliyə qarşı savaşa başlamışdır. Bu savaş 656-cı il dekabrın 9-da
Bəsrə şəhəri yaxınlığında Cəməl savaşı adı ilə Hz.Əlinin qalib
gəlməsi ilə sonlanmışdır.
Müaviyə xəlifə olmaq iddiası ilə cürbəcür kələklərə əl atır. Ramazan ayının 19-cu gecəsi Hz.Əli 63 yaşında hicrətin 40-cı ilində
Əbdürrəhman ibn Mülcəm adlı bir xarici tərəfindən Kufə məscidində
insanlar sübh namazını qıldıqları zaman zəhərli bir qılıncla başından
vurulmuş və Ramazan ayının 21-ci günü (28 yanvar 661-ci il) vəfat
etmişdir.
Hz.Əlinin cənazəsini İmam Həsən qardaşları ilə birlikdə Kufədə
(indiki İraqın Nəcəf şəhərində) dəfn etmişlər.
Hz.Əli şəhid olduqdan sonra onun vəsiyyətinə əməl edilərək İbn
Mülcəm də bir qılınc zərbəsi ilə öldürülmüşdür.
Xaricilərin Əməvilər zamanında da bütün şiddəti ilə davam edən
üsyanları Abbasilər zamanında azaldı, Fatimilər dövründə – X əsrdə
isə tamamilə kəsildi.
İmam Həsən hicrətin 3-cü ilinin Şaban ayında (yanvar-fevral
625-ci il) Mədinədə doğulmuşdur. İslamdan öncə ərəblər arasında
Həsən adı olmamışdı. Hz.Əli Harun peyğəmbərin oğlu Şəbbər adından təsirlənərək oğluna Həsən adı vermişdi. “Həsən” sözünün mənası
“gözəl” deməkdir. İmam Həsənin gözəl və yaraşıqlı olduğu çox
yerlərdə qeyd olunub. Hz.Əli xəlifə olduqdan sonra İmam Həsən
kufəlilərin beyət ertmələrini təmin etmək üçün Əmmar ibn Yasir ilə
birlikdə Kufəyə getmişdir. Cəməl və Siffin döyüşlərində də atasının
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yanında olmuş, qardaşı İmam Hüseynlə birlikdə fədakarlıq və
qəhrəmanlıq göstərmişdir.
Hz.Əli şəhid olduqdan sonra on iki imamımızdan 2-cisi olan
İmam Həsən atasının yerini tutmuşdur. Ona qarşı çıxan Əbu Süfyanın
oğlu Müaviyə onunla vuruşa əl atmışdır.
İmam Həsən müharibəyə qarşı olduğunu bildirərək Mədainə
gedərkən, yolda Əməvilərin və Xaricilərin hücumu nəticəsində
Cərrah ibn Sinanın tərəfindən sui-qəsdə məruz qalmışdır. Müaviyə
ilə razılaşmadan sonra İmam Həsən Mədinəyə köçmək
məcburiyyətində qalmışdır.
İslami tarixə görə İmam Həsən Müaviyə tərəfindən oğlu Yəzidlə
evləndiriləcəyi vədi ilə aldadılan Cədə adlı zövcəsinin əli ilə
zəhərləndirilərək səfər ayının 28-də (7 aprel 669-cu il) şəhid olmuşdur.
Hazırda Səfər ayının 28-i İmam Həsənin şəhid olduğu gün kimi
müsəlmanlar tərəfindən dini mərasimlərlə yad edilir. Hz.Əli oğlu
İmam Həsənə tövsiyyə etdiyi vəsiyyətdə deyilir: “Qəlbini nəsihətlə
dirilt, mütləq biliklə – yəqinliklə gücləndir, hikmətlə nurlandır.
Axirətini bu dünyaya satma. Bilmədiyin mövzuda danışma, lazımsız
yerə sözə qarışma. Sözlərin ən gözəli faydalı olanıdır. Faydalı olmayan bilikdə xeyir yoxdur. Səni yanlış yerə aparacağından qorxduğun
yola ayaq basma. Yaxşılıq sahibi olmaq üçün yaxşılığı əmr et. Əlinlə
və dilinlə pisliyi aradan qaldıraraq, pislik edənlərin qarşısını da al.
Dünya Uca Allahın nemətlər verərək bizi müsibətlərlə sınadığı,
etdiklərimizin qarşılığını axirətdə verdiyi bir yerdir. Özün üçün
istədiklərini başqaları üçün də istə, özün üçün istəmədiklərini başqaları üçün də istəmə.
Zülmlə üzləşmək istəmirsənsə, özün də zülm etmə. Necə yaxşılıq
görmək istəyirsənsə, özün də elə yaxşılıq et. Sənə deyilməsini
istəmədiyin şeyi sən də başqalarına demə. Çalışıb qazanmaqla məşğul
ol, amma başqaları üçün pul yığma. Doğru yolu tapınca Rəbbinə
qarşı daha çox təvazökar ol.
Nə mal sənə qalar, nə də sən əbədi olaraq ona sahib ola bilərsən.
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Sənə kobudluq edənə qarşı mülayim ol, bəlkə, o da mülayimləşər. İnsanın möhtac olanda təvazökar davranması, zəngin olanda isə zülm
etməsi çox pis xasiyyətdir. Ağıllı insan ədəblə, heyvanlar isə kötəklə
nəsihət alar. Əsl dost sən olmayanda da sənə dostluq edəndir. Arzu
və həvəs insanı kar edər. Bəzi yadlar qohumlardan daha doğma, bəzi
qohumlar da özgələrdən daha yaddır. Kim ki, zamana arxayındır,
zaman ona xəyanət edər”.
Hicrətin 4-cü ilində Şaban ayının 2-də (10 yanvar 626-cı il)
Mədinədə doğulan İmam Hüseyn Hz.Məhəmmədin (ə) nəvəsi,
Hz.Əlinin və Hz.Fatimənin kiçik oğludur. İmam Hüseynin adını da
Hz.Əli Harun peyğəmbərin oğlu Şəbir (Şübeyir) adından təsirlənərək
götürmüşdür.
Hz.Əli xəlifə olduqdan sonra ona beyət etməyən Aişə və
Müaviyə ilə etdiyi Cəməl və Siffin döyüşlərində atasının yanında olan
İmam Hüseyn böyük qardaşı İmam Həsənlə birlikdə böyük fədakarlıq
və qəhrəmanlıqlar göstərmişdir.
İmam Həsənin şəhidliyindən sonra İmam Hüseynin Yəzidə beyət
etməyib Məkkəyə getdiyini eşidən kufəlilər onu xilafətə gətirmək
üçün Kufəyə çağırırlar.
Müslim ibn Əqilin kufəlilərdən beyət aldığından məktubla
xəbərdar olan İmam Hüseyn ailəsi və yaxınları ilə birgə Kufəyə tərəf
yola çıxır. Bundan xəbər tutan Yəzid Kufə valisi Numan ibn Bəşir
əl-Ənsarini vəzifədən çıxararaq, onun yerinə Bəsrə valisi Übeydulla
ibn Ziyadı təyin edir və Müslim ibn Əqili öldürməsini əmr edir. Yeni
vali Yəzidin əmrlərini yerinə yetirir. Vəziyyətdən xəbərsiz olan İmam
Hüseyn Kufəyə yaxınlaşınca valinin əmri ilə susuz və daldalanacaqsız bir yerdə dayanmağa məcbur edilir. İmam Hüseyn yenə də Yəzidə
beyət etmir. İmam Hüseyn və ailəsi Kərbəlada günlərlə susuz qalmağa məhkum edilir. Daha sonra Ömər ibn Səd Əhli-beytə hücum
edərək İmam Hüseynin başını kəsir. Bu qanlı faciə hicri tarixi ilə
Məhərrəm ayının 10-da (miladi 10 oktyabr 680-ci il) baş vermişdir.
Kərbəla şəhidlərinin cəsədlərini Bəni Əsəd qəbiləsi Qadiriyyə
kəndində dəfn etdilər. Ailə üzvləri isə Şama – Yəzidin hüzuruna
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göndərilir.
İmam Hüseynin Əli Əkbər, Cəfər, Abdulla, Əli Zeynəlabdin, Əli
Əsgər adlı oğlanları və Fatimə, Səkinə adlı iki qızı var idi. Əli Əkbər
və Əli Əsgər ataları ilə birlikdə Kərbəlada şəhid olmuşlar.
İmam Hüseynin Əli Zeynəlabdin adlı oğlundan olan nəslindən
gələnlərə “Seyyid” (əfəndi, cənab, ağa) rütbəsi verilmişdir. Həm atası,
həm anası seyyid olan şəxslərə Musəvi adı verilir.
Dövrümüzdə Məhərrəm ayının 10-cu günü İmam Hüseyn şəhid
olduğuna görə şiələrin hamısı sünni müsəlmanlarının bir çoxu “aşura”
adı ilə dini mərasimlər keçirirlər.
İmam Hüseynin Kərbəladakı türbəsi hər gün müsəlmanlar
tərəfindən ziyarət edilir. Onun sarığı və cübbəsi Topqapı (Türkiyə)
sarayı muzeyində indi də saxlanılır.
Hz.Əlinin oğlu İmam Hüseynə vəsiyyətindən: “Ey oğlum!
Zəngin və kasıb olanda ilahi təqvaya sahib olmağını, keyfin yaxşı
və pis olanda haqqı söyləməyini, rifah vaxtı və yoxsulluq zamanı orta
həddə olmağını, dosta da, düşmənə də ədalətli olmağını, dara düşəndə
də, şad olanda, olmayanda əməl sahibi olmağını, rahat vaxtında da
Allahdan razı olmağını sənə tövsiyyə edirəm. Cənnətdən başqa, hər
nemət kiçikdir. Cəhənnəmdən başqa, hər bir bəla yaxşıdır. Öz eybini
görən başqalarının eybi ilə məşğul olmaz. Allahın verdiyi paya razı
olan əlindən çıxana məyus olmaz. Zülm qılıncını qınından çıxaran o
qılıncla da öldürülür. Qardaşına quyu qazan qazdığı quyuya özü
düşər. Başqalarının eybini açanın öz ailəsinin də eybi açılar. Öz
xətasını unudan başqalarının xətasını böyük görər. Öz fikrini bəyənən
yanlış yola düşər. Alimlərlə oturub-duran hörmət görər. Sözü çox olanın səhvi də çox olar. Səhvi çox olanın həyası azalar. Abır-həyası azalanın utanması azalar. Az çəkinib utanması azalanın qəlbi ölər. Qəlbi
ölən adam oda-atəşə düşər. Qənaət tükənməyən bir maldır. Başqalarından öyüd alan şəxs xoşbəxtdir. Ədəb ən yaxşı mirasdır. Gözəl
əxlaq ən yaxşı dostdur. Müsibətlərə dözüb səbr etmək iman
xəzinələrindəndir. Əxlaq saflığı yoxsulluğun, şükür etmək isə
zənginliyin zinətidir. İnsanın özünü bəyənməyi onun ağlının azlığına
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dəlalət edir. Başqalarında olub sənin sevmədiyin xüsusiyyətlər öyüd
almağın üçün yetərlidir. Nəticəsini düşünmədən bir işə girişən, özünü
fəlakətlərə atmış olur. Bir işi görməzdən əvvəl düşünmək insanı peşimançılıqdan qoruyur. Səbr yoxsulluğa qarşı sipərdir. İfrat istək yoxsulluq əlamətidir. Şəfqətli yoxsul şəfqətsiz varlıdan daha yaxşıdır.
Hər keçən saat insanın ömrünü qısaldır. Bir nemət əldən çıxmayınca,
başqa bir neməti əldə etmək olmaz.
Rahatlıq çətinliyə, kasıblıq nemətə, ölüm həyata, xəstəlik isə sağlamlığa nə qədər yaxındır!
Təqva sahibi olun.
Dünya sizin ardınızca gəlsə də, siz dünyanın ardınca getməyin.
Əlinizdən çıxan dünya malına görə dərdlənməyin. Sözünüzdə və
işinizdə haqqa bağlı qalın. Zülmə qarşı çıxın və zalımın qarşısında
məzluma kömək edin. Kini daxilinizdən silib atın. Müxaliflərinizi
sülh ilə yola gətirin. Sevgiyə və dostluğa söykənən bir cəmiyyət yaradın. Yetimləri nəzərinizdən qaçırmayın, onların haqlarını qoruyun,
onlarla yaxınlıq edərək ehtiyaclarını yerinə yetirin. Qonşularınızla
yaxşı rəftar edin və onlara bacardıqca kömək göstərin.
Qurani-Kərimin hökmlərinə riayət edin. Namazlarınızı vaxtında
və ən gözəl şəkildə qılın.
Məscidləri elm və ibadət yolu ilə, Uca Allahı zikr edərək qoruyun
və yaşadın. Canınızı və malınızı Uca Allahın yolunda fəda edin. Birliyi pozan hər şeydən uzaq durun. Müsəlmanlar arasında sevgi və
dostluq körpüsü qurun. Yaxşılığa əmr edib, pislikdən əl çəkin. Bununla da ədalətin hakim olduğu bir cəmiyyət yaratmış olarsınız.
Hz.Əlinin Hz.Fatimədən olan qızı Hz.Zeynəb tarixin şahid olduğu ən
mərd, bilikli və cəsur qadınlarından biridir. O, yaddaşlara ZeynəbiKübra adı ilə yazılıb. İmam Hüseyn şəhid olduqdan sonra o, Əhlibeytin öndərliyini boynuna çəkmiş və o zamanlar xəstə olan İmam
Zeynəlabdinin vilayət vəzifəsini qorumağı öhdəsinə götürmüşdür.
Hz.Zeynəb Abdullah ibn Cəfər ibn Əbu Taliblə evlənmişdir. Qardaşı
İmam Hüseyn İraqa yollananda, Abdullahın izni və razılığı ilə onunla
bərabər getmişdir. Abdullahdan Əli, Ovn, Məhəmməd, Abbas və
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Ümmi-Gülsüm adlarında beş övladı olmuşdur.
Bəşir ibn Huzeym Əsədi söyləyir: “Hz.Əlinin qızı Zeynəbi əsirlər
arasında gördüm. Allaha and içirəm ki, heç bir qadını belə görkəmli,
cəsur və sözü düz görməmişdim. Kufə xalqının yanına yaxınlaşınca,
onlara susmalarını işarə elədi. O, kütlə içində səssizlik hakim olunca,
böyük bir cəsarət və mətanətlə bu şəkildə sözə başladı: “Allaha həmd,
Məhəmmədə və onun təmiz, seçilmiş ailəsinə salam olsun. Ey Kufə
əhli! Ey hiyləgər və vəfasız camaat, ağlayırsınızmı?
Bəli, çox ağlayıb az gülməlisiniz. O qədər arsız olmusunuz ki,
bu arsızlıqdan təmizə çıxmağınız mümkün deyildir. Peyğəmbərin
nəvəsini öldürməklə etdiyiniz arsızlığı necə təmizləyə biləcəksiniz?”
Daha sonra Hz.Zeynəb digər Əhli-beyt mənsubları və qardaşı
İmam Hüseynin kəsilmiş başı ilə birlikdə Şamda Müaviyə oğlu
Yəzidin hüzuruna əsir kimi gətirilib çıxarılınca üzünü Yəzidə tutaraq
söyləmişdir: “Ey Yəzid! İndi yer üzünü və göy üzünü bizə dar eləyib
əsir kimi bir yerdən başqa yerə sürükləyirsən. Allahın dərgahında
bizim alçaldığımızı, sənin isə ucaldığınımı zənn edirsən? Hamının
sənin əmrinə uymağına və hər şeyin sənin könlün istədiyi kimi olmağınamı sevinirsən? Allah sənə belə bir möhlət vermişsə, QuraniKərimdə belə buyurulduğunu da unutma: “İnkar edənlər sanmasınlar
ki, möhlət verməyimiz onlar üçün daha xeyirlidir. Onlara ancaq günahlarını artırmaları üçün fürsət veririk. Onlar üçün “alçaldıcı bir
əzab vardır”. Öz qadınlarını və cariyələrini hərəmxanada oturdub
Peyğəmbərin qızlarını, heç bir sığınacağı olmadığı bir vəziyyətdə
örtüklərini açmağın və bütün insanların onlara həqarət gözü ilə baxması üçün şəhərdən-şəhərə gəzdirməyin ədalətmidir? Bizə düşmən
gözü ilə baxan birinə necə ümid bağlana bilər?
Allahım! Bizə zülm edən adamdan haqqımızı, intiqamımızı al!..
Qanımızı tökən və bizi arxasız qoyan adama öz qəzəbinlə cavab
ver!
Ey Müaviyənin oğlu! Allaha and içirəm ki, sən əslində, sadəcə,
öz bədəninə zülm etdin. Qısa bir müddətdən sonra Uca Allah səni
Peyğəmbərinin yanına göndərəcək ki, onun övladlarının qanını tök213
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düyün və qadınlarına zülm etdiyin üçün törətdiyin cinayətin cəzasını
versin və haqqını səndən alsın.
Hz.Zeynəbi Yəzid əvvəlcə Şamdan Mədinəyə, sonra isə
Mədinədən Misirə sürgün etmişdir. Hicrətin 62-ci ilinin Rəcəb ayında
(mart-aprel 682-ci il) vəfat etdiyi söylənilir. Hz.Zeynəbin Misirdə,
daha əzəmətlisi isə Şamda olan türbələri vardır. Güman edilir ki, onun
əsas türbəsi Şamdakıdır. Hz.Zeynəbin Şamdakı türbəsi hər gün
minlərlə müsəlman tərəfindən ziyarət edilir.
İstər Hz.Məhəmmədin (ə) Əhli-beyti, istərsə də digər
peyğəmbərlərin keçdikləri yol, hər bir ağlı başında olan Allah övladı
üçün bir dəyərli məktəb olduğundan, bu həyat həqiqətlərindən
bəhrələnmək gərəkdir.

2. MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN
HƏYATINDAN MƏQAMLAR
Tarixi mənbələrə görə, Məhəmməd yaşadığımız eranın 571-ci
ilində Məkkə şəhərində, Qüreyş qəbiləsinin Haşim soyunda dünyaya
göz açmışdır. Atasının adı Abdullah, anasının adı Aminədir. Atası Abdullah Məhəmməd doğulmamışdan iki ay qabaq, anası Aminə isə
Məhəmməd altı yaşında olanda dünyalarını dəyişdiklərindən gələcək
peyğəmbər yetim böyümüşdür. Ərəb adətinə görə o, beş yaşına qədər
köçəri ərəb ailəsində, süd anası Həlimənin yanında olmuşdur. Elə
həmin vaxtlarda da ilk möcüzə baş vermişdir. Belə ki, mələk balaca
Məhəmmədi yerə yıxıb köksünü yarır, ürəyini çıxarıb qaraləklərdən
təmizləyir və heç bir şey olmamış kimi yenidən yerinə qoyur.
Məhəmməd əvvəlcə babası Əbdül Müttəlibin, o vəfat etdikdən sonra
isə əmisi Əbu Talibin himayəsi altında böyümüş, məkkəlilərin qoyunquzusunu otarmış, on iki yaşına çatanda əmisi ilə Suriyaya ticarət
səfərinə yola düşmüşdür. Suriya səfəri zamanı xristian rahibi Bəhirə
onu görüb peyğəmbər olacağını xəbər vermiş, Əbu Talibə məsləhət
etmişdir ki, onu yaxşı qorusun. Müəyyən vaxtdan sonra Məhəmməd
özü də ticarətlə məşğul olmuş, 25 yaşına çatanda Xədicə adlı kübar
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bir qadınla evlənmişdir. Məhəmmədin oğlanları doğulsa da, körpə
ikən ölmüşlər. Məhəmmədin nəsli qızı Fatimənin Əli ibn Əbu Talib
ilə nikahından doğulan övladlarından davam etmişdir.
Günlərin birində Məhəmməd Kəbədə bütləri görür, onlara diqqət
edir və ağacdan yonulmuş, daşdan düzəldilmiş sənəmlərə sitayişi
mənasız bir şey, küfr hesab edir. Məhəmmədə görə, öz əlinlə
düzəldilmiş hər hansı bir əşyaya sitayiş mənasızdır, hətta cahillikdir,
axı onu sən özün yaratmısan! O, sənə necə yardımçı ola bilər? Bunun
əsas səbəbi ərəblərin hənifilikdən uzaqlaşması səbəbindəndir və bu
insanları cəm etməyə deyil, parçalamağa doğru aparır. O, deyirdi:
“Yox, Allah birdir, qüdrətlidir, hər şeyi görür və eşidir, yaxşı əməlinə
görə mükafatlandırır, pis əməllərə görə cəzalandırır, hər şeyə nüfuz
edə bilir”.
Məhəmməd tənha guşələrə çəkilərək dərin düşüncələrə dalmağı,
Allaha ibadət etməyi xoşlayırdı. Ramazan ayında Hira dağındakı
mağarada günlərlə namaz qılıb dua etmək ona xüsusi sevinc gətirir,
qəlbini rahatlandırırdı. Kiçik bir daş parçası tapıb namazda qarşısına
qoyur, bütün diqqətini onun üzərində cəmləşdirirdi ki, fikri Allaha
gizli söhbətdən yayınmasın və onu tam dərk edə bilsin.
Məhəmməd təqribən 40 yaşında ikən belə tənha ibadətə qapıldığı
günlərin birində onun gözünə mələk göründü. “Sən Allahın
rəsulusan!” – deyə qeybdən səslər eşidildi.
610-cu ilin Ramazan ayında Hira dağında ibadət zamanı Vəhy
mələyi Cəbrayıl Məhəmmədə ilk vəhyi gətirdi. Yoxdan yaradan
Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu!
Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə
(yazmağı) öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi.” (Ələq surəsi,
1-5). Məhəmməd qorxsa da, Allahın onun dualarını eşitdiyinə, ona
peyğəmbərlik verildiyinə ümidi artdı, çoxaldı.
Bir müddət keçdikdən sonra daha bir vəhy nazil oldu. “Ey (libasına) bürünmüş (Peyğəmbər)! Qalx (qövmünü küfrə görə Allahın
əzabı ilə) qorxut! Öz Rəbbini uca tut! Libasını təmizlə (nəfsini
günahlardan pak et)! (Əzaba səbəb olacaq) pis şeylərdən uzaqlaş!
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(Müddəssir surəsi, 1-5).
Artıq bu deyilənlər İslamı təbliğ etmək əmri idi. Məhəmmədə
peyğəmbərlik verilmişdi. O, İslamı təbliğ etməyə başladı. Xanımı
Xədicə, əmisi oğlu Əli, Xədicənin Məhəmmədə bağışladığı, onun
isə azad etdiyi kölə Zeyd və Əbu Bəkr İslamı ilk qəbul edənlər
oldular.
Bütlərə pərəstiş edən və Kəbədə 360 bütü əzizləyən ərəblər
Məhəmmədin peyğəmbərliyinə inanmır, onu məcnun, şair, cinli adlandırır, üstünə çirkab atır, ardıcıllarını incidirdilər. Məhəmmədin
peyğəmbərliyinin beşinci ilində – yəni 614-cü ildə Məhəmməd ardıcılllarından bir qisminə təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Həbəşistana
hicrət etməyə icazə verdi. Lakin, qüreyşilər Məhəmmədi incitməkdə
israrlı idilər. Bir neçə ildən sonra Xədicə, daha sonra Məhəmmədi
himayə edən əmisi Əbu Talib vəfat etdilər. Müsəlmanlara qarşı hücumlar bundan sonra bir az da gücləndi.
Məhəmməd Kəbədə ikən merac edir, Buraq adlı atın belində
Qüdsə seyr etdirilərək oradan göylərə qaldırılır, özündən əvvəlki
peyğəmbərlərlə görüşür, Allahın nurunu görür, müsəlmanların gündə
beş vaxt namaz qılmaları barədə ilahi əmr alır. Elə həmin vaxtlarda
Məkkəyə ziyarətə gələn bir xeyli yəsribli Məhəmmədin
peyğəmbərliyini qəbul edir və onu himayə edəcəklərinə söz verirlər.
622-ci ildə Məhəmməd peyğəmbər Yəsribə hicrət edir. Şəhər
“Mədinət – ən-Nəbi” (Peyğəmbərin şəhəri) adını alır və sadəlik
xatirinə Mədinə kimi çağrılır. Hicrətdən sonra Məhəmməd Mədinədə
Əvs və Xəzrəc qəbilələrindən çıxmış ənsar müsəlmanlar, Məkkədən
köçüb gəlmiş mühacirlər, Mədinə yəhudiləri və bütpərəstləri ilə
“Mədinə konstitusiyası” deyilən sənəd imzalayır. Müsəlman icması
getdikcə güclənir və öz dövlətini qurur. Mədinə İslam dövlətinin
mərkəzinə çevrilir. Mədinədə müsəlman icmasının gücləndiyini
görən məkkəlilər buna son qoymağa rəvac verirlər. Bütün cəhdlərə
baxmayaraq Allah Bədr döyüşündə müsəlmanlara kömək durur.
Ühüd döyüşündə isə qələbəyə yaxın olan müsəlmanlar qənimət dalınca qaçıb ehtiyatı əldən verdikləri üçün məğlubiyyətə uğrayırlar.
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Sonralar daha bir neçə döyüşdə müsəlmanlar qalib gəlirlər.
630-cu ildə Məkkə müsəlmanlar tərəfindən fəth edilir, Kəbə
bütlərdən təmizlənir, burada yeni ab-hava yaşanmağa başlayır.
Tədricən ətraf qəbilələr də İslamı qəbul edirlər. Bundan sonra
Məhəmməd peyğəmbər Mədinəyə qayıdır. 632-ci ildə Məhəmməd
Peyğəmbər Məkkəyə “vida həcci”nə yollanır. O, həccin qaydalarını
öz davamçılarına, tərəfdarlarına öyrədir. Həcdən qayıdarkən o özünün
məşhur “vida həcci xütbəsi”ni söyləyir, müsəlmanları Allahı bir tutmağa, Ona şərik qoşmamağa, Ona sığınmağa, Ona bəndəlik etməyə
çağırır. O, bildirir ki, insanların canları və malları toxunulmazdır,
əmanətə xəyanət edilməməlidir, qan intiqamı və faizlə borc vermək
haramdır, kişi və qadınların qarşılıqlı olaraq bir-biri üzərində haqları
və məsuliyyətləri vardır, müsəlmanlar Qurani-Kərimin hökmlərinə
riayət etsələr, heç vaxt yoldan çıxmazlar, bütün insanlar bərabərdir,
insanlar arasında fərq yalnız təqvaya – ürəklərdəki Allah qorxusuna
görədir. Elə həmin dövrlərdə də Quranın son ayəsi nazil olur. “Bu
gün dinimizi Sizin üçün tamamladım və sizin üçün bir din olaraq
İslamı bəyənib seçdim” (Maidə surəsi, 3).
Məhəmməd peyğəmbər öhdəsinə qoyulmuş işi başa çatdırmışdı
– İslamı insanlara çatdıra bilmişdi, təbliğ etmişdi. Ziyarətdən qayıtdıqdan bir müddət sonra Məhəmməd peyğəmbər 63 yaşında vəfat etmişdir.

3. İSLAMDA FİQH VƏ YA
HÜQUQ MƏSƏLƏLƏRİ
İslamda insan hüququ fiqh adlanır. İslam yaranışının ilk
əsrlərində fiqh məzhəbləri təşəkkül tapmışdır. Bunlardan beşi –
hənəfi, maliki, şafii, hənbəli və cəfəri fiqh məzhəbləri daha geniş
vüsət almışdı.
Deyilənlərdən beşinci olaraq hənəfiliyin banisi Əbu Hənifə
(767-ci ildə vəfat etmişdir) sayılır. Əbu Hənifə “əl-Fiqh əl-Əkbər”
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kitabını yazmışdır. Hənəfilik məktəbi İraqda yaranmışdır. Hənəfilik
Quran və Sünnəni hüququn başlıca mənbələri kimi qəbul edir. Bununla yanaşı hənəfilik hesab edir ki, hədislər yalnız ciddi şəkildə
tədqiq edildikdən sonra mötəbər sayıla bilər. Hənəfilər fiqh
məsələlərində iltihada, fəqihin rəyinə geniş yer verirlər. Hənəfilər ilk
dəfə olaraq dövlət sistemi ilə bağlı məsələlərə - xərac və digər vergi
və maliyyə məsələlərinə ciddi maraq göstərmişlər. Hənəfilik
Türkiyədə, Balkanlarda, Şimali Qafqazda, Orta Asiyada,
Əfqanıstanda, İndoneziyada, Volqaboyu ərazilərdə və qismən
Azərbaycanda yayılmışdır.
Malikilik Mədinə hüquq məktəbidir. Malikiliyin banisi Malik
bin ənəsdir (vəfatı – 795-ci il). Onun fiqhə dair əsas əsəri “əlMüvəttə”dir. Bu məzhəb Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Liviya, Küveyt
və Bəhreyndə hakim məzhəbdir. Misirdə və Sudanda maliki icmaları
mövcuddur.
Şafiilik əsası “əl-Umm” kitabının müəllifi Məhəmməd əşŞafii (820-ci ildə vəfat etmişdir) tərəfindən qoyulmuş məzhəbdir. Şafiilik məzhəbi Suriya, Livan, Fələstin, İordaniya, İraq, Pakistan,
Hindistan, Malayziya və İndoneziya müsəlmanları arasında geniş yayılmışdır. Şafiiliyin Yəmən, İran və Azərbaycanda da icmaları vardır.
Dördüncü Fiqh – hüquq məzhəbinin əsası Əhməd ibn Hənbəl
tərəfindən qoyulmuşdur. O, 855-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. İbn
Hənbəl əl-Müsnəd “fiqh və hədis” kitabının müəllifidir. Bu məzhəb
Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi məzhəbdir və altıncı şiə imamı Cəfər
əs-Sadiq (vəfatı 765-ci il) tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. Bu
məzhəbin əsas prinsipləri “əs-Safi” kitabında şərh edilmişdir. Bu
münasibətlə Külleyni, Qummi, Tusi, Hilli kimi şiə alimlərinin əsərləri
cəfəri fiqhinə dair əsas və mühüm mənbələr hesab edilir.
Cəfərilərə görə, iltihad qapıları həmişə açıq olmalıdır.
Cəfərilik fiqh məzhəbi İran (Cənubi Azərbaycan) və Şimali
Azərbaycanda özünə daha böyük vüsət qazandırmışdır.
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4. İSLAMİ HÜQUQ
Ən qədim dövrlərdən insan cəmiyyətlərindən qanunlar mövcuddur. Hər bir irq, hər bir bölgənin insan cəmiyyəti hüququn inkişafı
üçün müəyyən işlər görmüşlər. Müsəlmanların hüquq sahəsinin inkişafında dəyərli xüsusiyyətləri dünyəvi və ədalətli olmasindadir.
Müsəlmanların Fiqh adlandırılan bu elm həm hüquq fəlsəfəsini,
həm qanunverici qayda və mənbələri, həm də hüququn mətnlərin
həyata keçirilməsini əhatə edir. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Gözəl
söz, xoş bir ağac kimidir, kökü yerdə sabit, budaqları səmada.... O
(ağac), Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini hər zaman verir...” (İbrahim
surəsi, 24-25).
Hüququn əsas dərk edilən sahəsinə islam tərəfindən gətirilmiş
yeniliklərdən niyyət məhvumudur. Bu anlayış Hz.Məhəmmədin (s)
hər kəs tərəfindən bilinən bir fikrinə söykənir: “Əməllər niyyətlərə
görədir”.
Qeyd etməliyik ki, Hz.Peyğəmbər (s) oxumağı və yazmağı
bilməsə də ilk islam konstitusiyasını yaradandır. Diğər həyacanlı
məqam isə ilk vəhyin (Ələq surəsi, 1-5) qələmin tərəfi olmasıdır.
Günümüzdə əksər insanlar bilirlər ki, istənilən dövlətin ön və
başlıca hüquqi sənədi onun konstitusiyasıdır. İlk islam konstitusiyasını yaradan Hz.Məhəmmədin (s) bu hüquqi sənədinin əlli iki
maddəsi olmaqla, bizə qədər tam şəkildə mühafizə edilmişdir. Yazılı
konstitusiya miladi 622, Hicri tarixinin birinci ilində işıq üzü görmüşdür.
Tarixən hökmdarlar düşmən qarşısında rəftar mövzusunda qərar
vermə imtiyazının hər zaman özlərində olmasını iştəmişlər. Hökmdarların qarşılıqlı davranış elmi ən keçmiş zamanlardan var idi.
Amma, bu elm yalnız təcrübənin rəhbərlik etdiyi siyasətin və sağlamlığın bir parçasını təşkil edirdi. Müsəlmanlar bu elmi, yəni
“millətlərarası ictimai hüququ” dövlət rəhbərlərinin dəyişkən fanta219

Əxlaqa aparan yol

ziyalarından ayıran və onu hüquqi bir əsasa gətirən ilk hüquqçular
hesab edilirlər. Belə əsərlərin dəyərli yazarları arasında Əbu Hənifə,
Malik, Əvzal, Əbu Yusif, Şeybani, Züfər, Vəkidi və başqalarını görə
bilərik. Bu müəlliflər beynəlxalq hüquqa “Siyer” demişlər ki, onun
da mənası “Davranış” deməkdir. Daha dəqiq, hökmdarın xarici
ölkələrlə əlaqələrdəki davranışı mənasını verir. Buradan çıxan nəticə
isə düşmənin vəzifələri olduğu kimi, haqlarının da olduğu müsəlman
məhkəmələri tərəfindən tanınmışdır.
“İslam hüququ” ilk sənədlərdə ibadətlər bölümü ilə başlasa
da, vergi məsələləri, zəkat, hər cürə müqavilə işləri, cəza üsulu
bölümü, diplomatiya, millətlərarası hüquq, miras, vəsiyyət,
mədəniyyət, insan haqları və s. sahələri əhatə etmişdir.
Müsəlman hüquqşunasları islami hüquqları çox vaxt yaxşı və pis
kimi dilə gətirsələr də, məsələnin məğzinə gələndə həqiqət özünü
daha çox başqa cürə biruzə verir. Yəni, yaxşı və ya pis açıq və mütləq,
bəzən də sadəcə nisbidir. Bu vəziyyət bütün hüquqi qaydaları,
əmrləri, qadağaları da beş növə bölür:
– mütləq yaxşı olan şey məcburi bir vəzifədir, həyata
keçirilməsi lazımdır;
– yaxşılığı pisliyindən çox olan şey tərifəlayiqdir və tövsiyə
edilir;
– iki tərəfi də bərabər olan və ya nə yaxşı, nə də pis olan şey
zamanla tətbiqini
dəyişdirmək də daxil olmaqla insanın istəyinə buraxılır;
– mütləq bir pislik tamamı ilə qadağan edilmişdir (məsələn
haramdır);
– pislik tərəfi bir az ağır olan məsələlər qınanır və rədd edilir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin bir ayədə bu
fərqləndirmədən bəhs etdiyini və “maruf”u (uyğun olanı, hər kəs
tərəfindən yaxşı görülən) həyata keçirmək, “mənkər”dən (pis olandan) qaçmaq lazım olduğunu bildirir.
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Demək, Qurani-Kərim yaxşı ilə ağılın və təcrübənin işığında hər
kəs tərəfindən yaxşı qəbul edilmiş şeylərin həyata keçirilməsini əmr
edir.
İslamın Hz.Peyğəmbəri (s) tərəfindən irəli sürülmüş cəmiyyət
anlayışı dövlət xidmətlərinə bir başqa qadağa, bəlkə də maddi qadağalardan daha təsirli olanı, yəni mənəvi qadağaları da əlavə etmişdir.
Bununla İslam bir yandan ədalət qaydasını olduğu kimi qoruduğu
halda, dəgər tərəfdən də özünə bağlı olanların zehninə ölümündən
sonra dirilmə, ilahi mühakimə, digər dünyada bir qurtuluş və ya
məhrumuyyət qavramanı yerləşdirmişdir.
Beləliklə, həqiqi mömin öz vəzifələrini cəza görmədən yerinə
yetirir, bütün günah meyllərinə və heç bir qisas təhlükəsinə məruz
qalmayacağından əmin olaraq, başqalarına haqsızlıq etməkdən
çəkinir.
Odur ki, islamda biri digərini gücləndirən qanunun hakimiyyətinə
boyun əydirmə, maddi cəza və digər dünyadakı mənəvi cəza gücü islami qanunlara riayət edilməsi və hər kəsin haqq və vəzifələrinin
nəzarətini həyata keçirməkdə uğurlu olmasını təmin edir.
“Ən yüksək qanun verən Allahdır” ifadəsinin özəyini və
əhəmiyyətini daha yaxşı qavramaq üçün məsələni Hz.Peyğəmbərin
(s) həyatı, keçdiyi yol, yaşadığı həyat tərzi və onun sağlığında
söyləmiş olduğu hadisələrə söykənmək gərəkdir, hansı ki, bu
mənbələr də islami qanunların yaranma mənbələridir.
İslamda tarixi hadisələr “yaşama” səlahiyyətlərinin hər cürə
rəsmi müdaxilədən uzaq, elm sahibi olan adamlara əmanət edilməsini
lazım bilmişdir. Ona görə qanunvericilik siyasətin və şəxslərin, hətta
dövlət rəhbərlərinin şəxsi mənfəətlərinə xidmət etməməlidir.
Ədalətin həyata keçirilməsi Qurani-Kərimin bu sahədə fərqli bir
xüsusiyyəti, ancaq, ayrı-ayrı cəmiyyətlərin vətəndaşlarının hüquqi
azadlığıdır.
Müsəlmanlar arasında ədalətin həyata keçirilməsinə gəldikdə isə
sadəliyə, şahidlərin düzgünlüyünə və məsələnin diqqətlə müəyyən
221

Əxlaqa aparan yol

edilməsinə əhəmiyyət verər. İslam öz hüquqi qaydalarında QuraniKərimdə buyurulmuş peyğəmbərlərin dövründə formalaşmış qanunların xeylisini qəbul etmişdir. Bu ancaq onlara Ulu Tanrı tərəfindən
vəhy edilmiş fikirlərdən ibarətdir.
Hz.Peyğəmbərin (s) vəfatından 15 il sonra müsəlmanlar artıq üç
qitə üzərində – Asiyanın, Afrikanın və Avropanın geniş ərazilərində
hökm sürürdülər. Hz.Ömər sasanilərin vergi sisteminin yaxşı olduğunu anlamış və onu İraq və İran əyalətlərində tərbiq etmişdir. Bu
sahədə bizanslıların qaydası bəyənilən olmadığından onu Suriya və
Misirdə dəyişdirmişlər.
Hicrətin ikinci yüzilliyinin əvvəllərindən müsəlmanların xüsusi
hüquqşünaslar tərəfindən yazılmış kitabları günümüzə qədər saxlanmaqdadır. İlk hüquqşünaslardan biri Zeyd ibn Əlidir. O, hicri tarixi
ilə 120, miladi ilə 738-ci ildə vəfat etmişdir.
Hz.Ömər Hz.Peyğəmbərin (s) yaxınları arasında ən görkəmli hüquqşünaslardan biri olan İbn Məsudu bir hüquqi məktəbin müdiri
göndərmişdi. Onun davamçılarından olan Alkamə, İbrahim Nahi,
Xəmməd və Əbu Hənifə böyük hüquq mütəxəssisləri olmuşlar. Digər
tərəfdən, Hz.Peyğəmbərin (s) yaxınlarından olan böyük hüquqşünas
Hz.Əli Mədinədəki xəlifəlik mərkəzini Kufəyə köçürdü və bu şəhər
böyük hüquq biliciləri mərkəzinə çevrildi.
Başqa bir islam hüquqşünası Əbu Hənifə bir hüquq akademiyası
yaratdı. Bu akademiya Quran təfsiri, hədis, məntiq, lüğət bilgisi kimi
sahələrdə mütəxəssis olan 40 üzvü ilə dövrünün hüquq elminin inkişafı ilə kifayətlənməyib, qanunları da qaydaya saldı. Əbu Hənifənin
(ö. H.150) həyat və yaradıcılığı sonralar araşdırmalar mənbəinə çevrilmişdir. (Əl-Müvəffəq, II, 137).
Bütün bunlarla yanaşı aralarında Əbu Hənifə, Malik, Şəfii, Cəfər
əs-Sadiqin də olduğu bir çox hüquqşünaslar fiqh (hüquq) məzhəbləri
də yaratmışlar. Buna nümunə olaraq Hz.Əlinin nəvəsi və Əbu
Hənifənin müasiri Cəfər əs-Sadiq tərəfindən qurulmuş olan məzhəbmiras mövzusunda xüsusi bir qanunun inkişafını və formalaşmasını
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göstərə bilərik.
Göründüyü kimi, İslam qısa bir zamanda çox geniş torpaqlara
yayılmışdı. Buralarda daha əvvəl fərqli hüquq sistemləri qüvvədə idi.
İslam hüququnu yaradan insanlar arasında müxtəlif millətlərin
nümayəndələri – ərəblər, farslar, türklər, çinlilər, hindlilər, bizanslılar,
ispaniyalılar, portuqaliyalılar, siciliyalılar və sair olmuşlar və bu iş
indidə davam etməkdədir.
Müsəlman hüququ bir dövlətin, bir cəmiyyətin qanunu olaraq
başladı və müsəlmanların Atlantik okeanından Sakit okeana qədər
geniş bir coğrafiyaya hakim olduqları zaman cəmiyyətin bütün ehtiyaclarına cavab verdi.
İslam hüququ zaman və məkanın istəklərinə cavab verəcək inkişaf və itaətetmə qanunlarına sahibdir. Hazırda da islam hüququ özünün inkişafını itirmiş deyildir və o bir çox cəmiyyət və torpaqlara
yönələrək təsirini göstərməkdədir.

5. İSLAMDA CİHAD NECƏ
DÜŞÜNÜLÜR
Bir çoxları cihadı “müqəddəs müharibə”, “din uğrunda savaş”
kimi başa düşür və hətta beləcə də şərh edirlər. Əsl həqiqətdə isə bu,
İslamda belə deyildir. Əlbəttə, cihadda az-çox bu məna da vardır.
Amma, o, cihadın mənalarından ancaq biridir. Cihadın mənaları çoxdur. Bütövlükdə cihad insanın cidd-cəhd etməsi kimi mənalandırılır.
Kiçik və böyük cihad məfhumları da mövcuddur. Müsəlmanın şər
qüvvələrə qarşı öz həyatı, dini, vətəni uğrunda mübarizəsi kiçik cihad
sayılır. Ən böyük cihad insanın öz nəfsi, istəkləri ilə cihadı sayılır.
Əl cihadı, dil cihadı, qəlb cihadı deyilən cihad növləri də vardır ki, insanı kamilləşdirməyə xidmət edir, insanı pis əməllərdən, yalandan, böhtandan, söyüşdən, pis niyyətlərdən çəkindirməyə istiqamətlənmişdir.
İnsan, müsəlman birinci cihadı özünə qarşı yönəltməlidir, inşaallah!
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6 . İ S L A M D A Q İ YA M Ə T
İslam ideallarında, islami-mənəvi dəyərlərində önə çəkiləcək
məsələlərdən biri də qiyamət məsələsidir. Bəlli olduğu kimi, insanlar
etdikləri əməllərin əvəzini bu dünyada da alırlar. Lakin, bununla yanaşı bütün əməllərin həqiqi və ədalətli haqq-hesabı qiyamət günü
çəkilir. İnsanlar dirilərək qəbirlərdən qalxacaq, Uca Allahın hüzuruna
həşr ediləcək, mizan-tərəzi qurulacaq, yaxşı əməlləri ağır gələnlər
cənnətə, pis əməlləri çox olanlar isə cəhənnəmə gedəcəklər.
İsra surəsinin 13 və 14-cü ayələrində belə deyilir: “Biz hər bir
insanın əməlini öz boynundan asar və qiyamət günü açıq kitab kimi
qarşısına qoyarıq. Deyərik, “oxu kitabını. Bu gün sən özün-özünə
haqq-hesab çəkməyə kifayətsən!”
Cənnət həyatı da, cəhənnəm həyatı da əbədidir, sonsuzdur.
Axirətə iman bəsləmək bütün bunların bir zaman baş verəcəyinə inanmaq və dünyadakı yaşayışını bu inanc əsasında qurmaq deməkdir.
Dünya həyatı axirət həyatının astanasıdır və onun keyfiyyətini
müəyyən edir. Qurani-Kərim öyrədir: “Hər kəs sabah üçün qabaqcadan nə hazırlandığına nəzər salsın” (Həşr surəsi, 18).

7. İSLAMDA SINAĞA ÇƏKMƏ
Bir nəfər Əş-Şafidən soruşur: “Ey Əbu Abdullah! İnsan üçün
hansı daha yaxşıdır, imkan vermək ya sınağa çəkmək?”
Əş-Şafi cavab verir: “Sınağa çəkməklə imkan vermək. Allah
Təala Nuhu, İbrahimi, Musanı, İsanı, Məhəmmədi (Onların hamısına
Uca Allahın salamı və salavatı olsun) sınağa çəkmişdir. Onlar səbr
etdilər və onlara imkan verildi. Labüd çətinlikdən qaçmağın mümkünlüyünü heç kəs zənn etməməlidir.” (İbn əl-Qiyam.“Saliklərin
yolu”).
Sınağa çəkməkdə Uca Allahın bir hikməti də uzun müddətli
qəflətdən sonra nəfsin oyanmasında və qəlbin isə təravət kəsb
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etməsində özünü göstərir. Məxluqlar öz Rəbbinə üz tutur, ona yalvarırlar. Onun rəhmini, əfvini diləyir və öz dilləri ilə deyirlər: “Ey hər
şeyi görən və eşidən! Baş verən hər şeyi edən Sənsən. Dar gündə ümidimiz Sənədir, şikayətimiz də Sənədir, qorxumuz da Səndəndir”. Yalnız bu Uca Allaha itaətin, aləmlərin Rəbbinə tam təslim olmanın ən
doğru ifadəsidir. İnsanlar Allah Təalaya təvəkkül və itaət etməklə öz
həyat və məişətini nizamlayır, öz Rəbblərinə dua edir, bununla ehtiras
və şəhvətdən azad olurlar. Onlar Allaha yalvarış və təvəkküllə
özlərinə inam və rahatlıq hissini gücləndirmiş olurlar. Xoş günə inam,
xeyir xəbər vədi və itaətlə kifayətlənmək – bunlar Uca Allaha sığınmağa dəlalətdir. Xoş gün arzusunu Onunla bağlamaqla, ən çətin anlarda insan yalnız Uca Allaha pənah aparır, bədbəxtliyindən yalnız
ona şikayət edir, yalnız Onun dərgahında özünə sığınacaq axtarır,
möhtac olanda yalnız onun qapısına üz tutur. Sınaq pisi yaxşıdan ayıran meyardır, imanı doğruldan amilləri və qəlbin gizli sirlərini yoxlayan məhək daşıdır.
Allah Təala buyurur: “Biz sizləri azca qorxu, aclıq, sərvət, övlad
və məhsul qıtlığı ilə sınağa çəkirik. Buna dözənlərə, müsibətə düçar
olub: “Biz Uca Allaha məxsusuq və Ona da qayıdırıq” – deyənlərə
müjdə ver!” (əl-Bəqərə).
Allah Təala buyurmuşdur: “Siz mallarınız və canınızla sınağa
çəkilirsiniz. Sizdən əvvəl Kitab nazil edilmiş şəxslər və Allaha şərik
qoşanlardan çoxsaylı əziyyətlər barədə eşidəcəksiniz. Əgər səbr
etsəniz və ibadət etsəniz, əlbəttə, bu xoş niyyətli bir işdir.” (Aliİmran).
Subhanəhu demişdir: “Onları yaxşı olanlarla və pis olanlarla sınağa çəkdik ki, ola bilsin geri qayıtsınlar.” (əl-Əraf).
Subhanəhu buyurmuşdur: “Fitnə-fəsada dözümünüzü yoxlamaq
məqsədi ilə sizi xeyirlə, şərlə sınağa çəkirik.” (əl-Ənbiya).
Allah Təala demişdir: “İnsanlar yalnız “İman gətirdik” deməklə
onlardan əl çəkib imtahana çəkilməyəcəklərini güman edirlər. Biz
onlardan əvvəlkiləri də imtahana çəkdik. Allah doğru danışanları da,
yalan danışanları da tanıyır.” (əl-Əkkəbut).
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Allah Təala buyurmuşdur: “Sizi sınağa çəkəcəyik ki, aranızda
mücahidləri və səbr edənləri tanıyaq və sizin haqqınızda deyilənləri
də yoxlayacağıq.” (Məhəmməd).
Allah Təala demişdir: “Ey iman gətirənlər! Allahın sizə bəxş etdiyi neməti xatırlayın. Üzərinizə əsgərlər gəldiyi zaman, biz onlara
qarşı küləyi və gözlə görə bilmədiyimiz əsgərləri göndərmişik. Allah
sizin əməllərinizi görürdü. Onlar həm yuxarıdan, həm də aşağıdan
üstünüzə gəldilər, onda sizin gözünüz hədəqəsindən çıxıb, ürəyiniz
ağzınıza gəldi. Siz Allah barədə başqa fikirlərə düşdünüz. Məhz onda
möminlər sınağa çəkildi və bərk sarsıldılar.” (əl-Əhzab).
Subhanəhu və Təala buyurmuşdur: “Sizdən kimin əməli-saleh
olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı xəlq edən Odur.” (əl-Mülk).
Bu gündə Allah Təala bizi sınağa çəkir, müharibələrlə, çatışmamazlıqla üzləşdirir. Belə olan halda insanlar öz aralarında kimin-kim
olmasını asan görə və hiss edə bilərlər.
Dövrümüzdə Allah Təala qarşısında, özümüz qarşısında bir çox
fəsadlarımız aydın oldu. Torpaq satanımız da oldu, xalq qanı bahasına
var-dövlət toplayan da. Vətən yolunda canından keçən də oldu, ona
xidmətdən qaçan da oldu. İndi də bu proses davam edir, davam
etdikcə Allah Təala yaratdığı bizlər saflaşır, özümüzə qayıdır, Allah
Təalanın qoyduğu yola qayıdırıq, qayıtdıqca möhkəmlənir, əqidə sahibi oluruq. Allah Təalanın bizi həmişə sınağa çəkmiş və yolumuzu
azdıqca dübarə çəkəcəkdir. Biz isə bu sınağı dərk etməli, düz yol, pak
yol seçməliyik. Düzlükdən, paklıqdan pak heç nə yoxdur. Belə olan
halda elə Allaha xidmət etmiş oluruq ki, bu da İslamın əsas qayəsidir.

8. İSLAMIN ELMƏ MÜNASİBƏTİ
Sözümüzün əvvəllindən bildirək ki, islam dini özünə qədərki
dünyəvi mənəvi dəyərlər, inanclar arasında elmə daha çox üstünlük
verən olub, özü də elm haqqında bir çox sahələrdə uzaqgörənliklə
zəngin fikirləri qabaqcadan insanlığa çatdıra bilmişdir.
Qurani-Kərim bu dünya həyatında insan rifahının axtarmanın
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qarşısını kəsmək deyil, bir çox məqamlarda onun inkişafına sövq edir.
De ki: “Allahın Öz qulları üçün çıxardığı zinəti və təmiz ruziləri kim
haram etmişdir?” (Əraf surəsi, 32). Yaxud, “…Ey Rəbbimiz, bizə bu
dünyada da yaxşılıq ver, axirətdə də yaxşılıq ver və bizi atəş
əzabından qoru…” (Bəqərə surəsi, 201). Daha sonra: “...Bu dünyadan
nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də (insanlara)
yaxşılıq et...” (Qəsəs surəsi, 77). Deyilənlərin mənası, insanların dünyada olan hər şeydən baş çıxartmaq və onlardan faydalanıb Uca Allaha şükür etməyə yönəldən fikirlərdir.
Qurani-Kərim buyurur: “Sizi yer üzündə Biz yerləşdirdik və sizin
üçün orada yaşayış vasitələri yaratdıq. Siz nə qədər də az şükr edirsiniz.” (Əraf surəsi, 10, yaxud Hicr surəsi, 20).
“Yer üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan Odur...”
(Bəqərə surəsi, 29). “Məgər Allahın göylərdə və yerdə olan şeyləri
sizin əmrinizə verdiyini, sizə açıq və gizli bol-bol nemətlər bəxş etdiyini görmürsünüzmü?...” (Loğman surəsi, 20) Digər surələrdə də:
“Onları aclıqdan qurtarıb doyuran və onları qorxudan əmin-amanlığa
çıxardan.” (Qureyiş surəsi, 4); “İnsan üçün istədiyinin qarşılığından
başqa bir şey yoxdur.” (Nəsm surəsi, 39).
Qurani-Kərin insanı həm də keçmişi araşdırmağa dəvət edir:
“...Yer üzündə gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna
bir baxın...” (Rum surəsi, 42), həm də yeni-yeni ixtiralara dəvət edir:
“...Onlar ayıq olanda da, oturanda da, böyürləri üstə uzananda da Uca
Allahı zikr edir, göylərin və yerin yaradılışı haqqında dərin-dərin
düşünərək deyirlər: “Ey Rəbbimiz, Sən bunları boş yerə
yaratmadın...” (Ali İmran surəsi, 191).
Elmi-tədqiqatda ilk addımı atmaq üçün oxuyub-yazmaq
bilməyən bir cəmiyyət içərisindən çıxmış və nə oxumaq, nə də yazmaq bilən peyğəmbərə gələn ilk vəhyin oxuma və yazma əmri olduğunu və insan bilgisinin əsas vasitəsi olan qələmin tərifinin yer
aldığını fikirləşdikcə, həyacansız keçinmək olmur.
“Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı bir ələqdən (laxtalanmış
qandan) yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin qələmlə (yazmağı) öyrədən, in227
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sana bilmədiklərini bildirən ən böyük kərəm sahibidir.” (Ələq surəsi,
1-5).
Onun ardınca bir çox elmi təlim-tərbiyə nəsihətləri gəlir: “...Əgər
özünüz bilmirsinizsə, onda Kitab əhlindən soruşun.” (Nəhl surəsi,
43). “...Sizə ancaq az bir bilgi verilmişdir.” (İsra surəsi, 85). “...Biz
istədiyimizi dərəcə-dərəcə yüksəldirik. Hər bilgi sahibinin üstündə
başqa bir bilən daha vardır.” (Yusif surəsi, 67). “De ki: “Rəbbim,
mənim elmimi artır.” (Taha surəsi, 114).
Hz.Peyğəmbər (s) belə buyurmuşdur: “İslam beş əsas üzərində
qurulmuşdur. Allaha iman, namaz, oruc, həcc və zəkat”. Diqqət
edilərsə – Allaha iman ilahiyyat elmini öyrənməyi lazım bilir ki
bunun üçün də savad gərəkdir. Namaza gəldikdə, ancaq qibləyə, yəni
Kəbəyə yönələrək qılınmalıdır. Burada hər bir müsəlmana ən azı
cəhətləri – yəni Şimalı, Şərqi, Qərbi, Cənubu olduğu hər bir yerdə
təyin etməyi bacarmalıdır. Bunlar isə coğrafiya və astronomiyanın
ümümi əsaslarını bilməyi məcbur edir. Oruc üçün də pəhriz zamanı
Günəşin doğuşu və batışı kimi təbiətin bir çox hadisələrini bilmək
vacibdir. Həcc – Məkkəyə aparan yollar və minik vasitələri, hidrometereloji hadisələr, həmin aylarda və bu yol boyunca təbiət
dəyişmələri, qidalardan istifadə, sağlamlığa baxma və s. sahələri elmi
əsaslarla bilməyin məcburiliyi biliyini tələb edir. Zəkatın verilməsi
ən azından riyaziyyat elminin elementlərini bilməyi tələb edir ki, mirası doğru-düzgün paylaşdırasan və s. Odur ki, hər bir müsəlmanın
bir çox elm sahələrində elmli olmasına ehtiyac var ki, heç olmazsa
islami tələbləri lazımlı qaydada yerinə yetirə bilsin.
Qurani-Kərimi anlamaq islama görə ən birinci gələn məsələdir.
Təhsilsiz, savadsız adam Quranı-Kərimi oxuya bilməz, oxusa da onu
dərk edə bilməz. Qurani-Kərimi yaxşı dərk etmək üçün hər bir
müsəlman müxtəlif sahələrin elmindən xəbərdar olmalıdır. Yaxud,
insanın yaşadığı coğrafi məkandan başqa bir məkana gedişi, orada
hər hansı bir işi icra etmək üçün mütlək elmi, savadı, sənəti olmalıdır.
Qurani-Kərimin bildirdiyi kimi, Allahın davasına kömək edənə
Allah kömək edir. Ona görə hər bir müsəlman elmli olmalıdır ki, Al228
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lahın onun qarşısında qoyduğu vasitələri yerinə yetirə bilsin.
Söylənilənlər təbii ki, öyrəniləcək elmlərin az bir hissəsini təşkil
etməklə, müsəlman üçün məcburidir, yaxud vacib sayılır. İslam,
bütövlükdə isə ən yüksək yeri, ən vacib məsələni şəxsin savadlı, bilikli, elmli olmasında və həm də bu elmdən insanların güzəranları
üçün istifadə də görür. Bir sözlə, Qurani-Kərimə diqqətlə yanaşılarsa,
islamın – bütün insanları ziyalı səviyyəsində görmək istədiyinin şahidi olarıq.
Məlumdur ki, din elmləri, təbii olaraq Quranla başlayıb. Ümumilikdə, müsəlmanlar Quranı Allahın Kəlamı, insanlara istiqamətlənmiş bir buyruq olaraq qəbul etmişlər. Qurani-Kərimi anlamaq, başa
düşmək isə bir çox elmlərin mükəmməl bilinməsini məcburiyyətə
gətirir. İslamı öyrəndikcə məlum olur ki, müsəlman aləmində bir çox
elmi sahələr və onların böyük alimləri də yetişmişdir. Fəlsəfi fikirlərlə
bağlı öz dövründə Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd və s. filosoflar
indidə xatırlanırlar.
Xatırladaq ki, İslam ərəb dilinin dünyəvi dilə çevrilməsinin də
səbəbi olmuşdur. İslama qədər ərəb dilini ancaq ərəblər bilirdilərsə,
hazırda bu dili dünyanın bir çox xalqları bilirlər.
İnsanlıqda hüquq elminə baxarkən məlum olur ki, keçmiş zamanlarda beynəlxalq hüquq millətlərarası xüsusiyyətlər daşımırdı. Çünki
həmin dövrlərdə hüquq dövlət adamlarının şəxsi fikrinə əsaslanırdı.
Digər tərəfdən buradakı “hüquq” eyni dildən, irqdən, coğrafi
məkandan olan çox az saylı insanlara aid idi, indiki dövrdəki əlaqələr,
hərəkətlər, biliklər, məlumatlar yox idi. Lakin burada da müsəlmanlar
öndə olmuşlar. Yəni, İslamın qəbul edilməsindən xeyli sonralar İslami hüquqlar formalaşmağa başlamışdır. Həqiqətən də, sahib olduğumuz ən köhnə əlyazma kitabı Zeyd ibn Əlinin məcmuəsidir. O,
hicri ilə 120, milad tarixi ilə götürdükdə isə 737-ci ildə vəfat etmişdir.
Dövlətin yazılı konstitusiyası da müsəlmanların yeniliyi olan bir
elmdir. Ümumiyyətlə, ilk yazılı konstitusiyanı qaydaya salmış olan
da Hz.Peyğəmbərimizdir (s). Burada millətlərarası hüquq (beynəlxalq
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hüquq) ümimi cəza hüququnun bir hissəsini təşkil edirdi. Səbəbi isə
müharibə, yol kəsənlər, soyğunçular, dəniz quldurları və digər qanun
və ya müqavilələri toplayanlara qarşı aparılan mübarizələr eyni qayda
ilə həyata keçirilirdi.
Bütün bu səbəblərdən hüquq elmi bütün dünyada bir elm olmaqla
insanlığa yayıldı. Şahidlərin şahidliyi hüquq məhkəmələrinin
vazkeçilməz xüsusiyyətlərini əmələ gətirirdi. Müsəlman aləmində bu
qayda tarix elmində də özünü göstərmişdir.
Tarixi araşdırmalarda dünyanın əmələ gəlməsində fikirlər haçalaşır. İslamdan əvvəl ayrı-ayrı xalqlar yalnız milli tarixlər ortaya qoymuşlar. Belə elm isə dünyəvi ola bilməz. Müsəlmanlar dünya çapında
beynəlxalq tarixlər yazmış olan ilk tarixçilər olaraq görünürlər.
Deməliyik ki, ən qədim müsəlman tarixçilərindən olan İbn İshaq
öz yazılarına kainatın yaradılışı və Hz.Adəmlə yanaşı, dövrə uyğun
imkanları işərisində öz tərəfindən bütün irqlərdən də bəhs edir ki, bu
da onun elmi yaradıcılığı sayılır.
İslam dini və dövləti inkişaf etdikcə coğrafiya, topoqrafiya və
bunlara yaxın elmlərin də inkişafına ehtiyac yaranırdı. Bu zaman qət
ediləcək yaşayış məntəqələrinin yeri, məsafəsi, iqlimi, orada inkişaf
etmiş sahələr, oraya məktubların göndərilməsi və digər işlərlə əlaqəli
biliklərə, məlumatlara ehtiyac çoxaldıqca bu sahələrə aid elmlərin inkişafı təkan alırdı.
Skandinaviya, Finlandiya, Rusiya, Qazan və digər yerlərdə aparılan qazıntılarda tapılan müsəlman ölkələrinin pulları və s. əşyalar
müsəlmanların hansı coğrafi məkanlarla ticarət əlaqələri qurduğunu
görürük.
Astronomiya elmi islami elmdən, Qurani-Kərimdən çox
bəhrələnmişdir. Qərb dillərində günümüzə qədər tanınan çoxsaylı ulduzları bir yana qoysaq, Günəş üzərindəki ləkələri kəşf edən İbn Rüşdün olduğunu görərik. Azərbaycan riyaziyyatçısı, astronomu, şairi
olan Ömər Xəyyam tərəfindən həyata keçirilən təqvim sahəsindəki
elmi kəşfləri Qriqoryan təqvim islahatını qat-qat geridə butaxır. Bununla yanaşı Azərbaycan və digər islam ölkə alimləri çox-çox
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qədimlərdən göy qurşağı, gün çıxması, Günəş ilə Ay və onların
hərəkətləri haqqında bir çox elmi əsərlər qələmə alınmışdır.
İslamın təbiət elmlərinə münasibəti türkün tanrıçılıq dövründən
də qat-qat üstün olmuşdur. İslam ölkələrində təbiətə münasibətdə üstünlük təcrübə ilə müşahidəyə verilmişdir. İslam yazarları elmi araşdırmalarına öz dillərində olan texniki ifadələrin düzülmüş olduğu
lüğətləri hazırlamaqla başlamışlar. Çox böyük bir səylə şeir və nəsrlər
tədqiq olundu və bütün texniki adlar üzə çıxarıldı. Bunlar ayrıca olaraq anatomiya, zoologiya, botanika, astronomiya, mədən elmi və
digər xüsusi elmi sahələrinə görə sinifləndirildi. Dinavərinin (895-ci
ildə ölüb) altı cildən ibarət botanika ensiklopediyası yunan dilindən
ərəbcəyə tərcümə edilməsi buna əyani bir sübutdur. Müasir optika
müsəlman elminə çox şey borcludur. Kindinin (IX əsr) yunanların
yanğın çıxaran aynaların kəşfindən qabaqcadan olan “Şüalar” kitabı
hazırda da əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Şöhrətini hələ də davam etdirməkdə olan İbn əl-Heysəm, Kindi,
İbn Sina, Farabi, Biruni və digərləri dünya tarixində İslam elminin
heç bir qeyri-islam alimlərindən geri qalmayan şəxsiyyətləridirlər.
Mədən elmi – geologiya, geofizika və s. həmişə bir çox elmlərlə
yanaşı hökmdarların, varlıların dəyər verdikləri qiymətli daşları tanıma qayəsilə də alimlərin diqqətini çəkmişdir. Biruni və digərlərinin
bu sahədəki fəaliyyətləri hələ də dəyərlərini itirməmişlər.
Mexanika elmi ilə məşgul olan İbn Firnas (888-ci ildə vəfat etmişdir) uzaq məsafəyə uçma cihazı hazırladı, qəzada həlak oldu,
amma ideyası insanları hərəkətə gətirdi. Su altından mirvari toplamaq, balıq tutmaq və s. sahələrdəki elmindən ilk dəfə müsəlmanlar
istifadə etdilər, elmi əsərlər yazdılar, yollar tapdılar. Hazırda zoologiya elmi adlanan sahədə ilk dəfə Cahir (868-ci ildə vəfat etmişdir),
daha sonra Miskeveyx, Kazvini, Damiri və s. alimlər bu sahədə misilsiz xidmətlər göstərdilər.
Məlum olduğu kimi İslamda iman ilə ağıl arasında heç bir zaman
qeyri-müəyyənlik olmamışdır. Bir çox ayələrdə müsəlmanlardan kainatın yaradılışı haqqında fikirləşməyi, göylərin və yerin insana necə
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boyun əydirildiyini araşdırmağı istəyən Qurani-Kərimdir. Odur ki,
fizika, kimya sahələrində Xalid ibn Yezid (704-cü ildə vəfat etmişdir)
və Cəfər əs-Sadiqin (765-ci ildə vəfat etmişdir) elmi əsərləri vardır.
Onların tələbəsi İbn Xəyyam (776-cı ildə vəfat etmişdir) bu sahədə
xeyli irəli getmişdir. Onun sayəsində əlkimya təcrübələrlə öyrənilərdi.
Cabir adlı alim isə maddənin üç halını – bərk, maye və qaz halını,
onların bəzi xüsusiyyətlərini araşdıranlardan olmuşdur.
Riyaziyyat elmi müsəlmanların töhfəsinin silinməz izlərini hələ
də mühafizə edir. Cəbr, sıfır, rəqəm və başqa bir çox kəlmələr ərəb
dili əsillidir. Ömər Xəyyam, Xarizmi, Biruni və digərlərinin adı riyaziyyat tarixində əbədidir.
İslama görə imanla ağıl vəhdətdə olmalıdır. Təəssüflər olsun ki,
Şərqdə Bağdadın, Qərbdə Qurtub-Qranadanın dağıdıllması
bütövlükdə elmə böyük zərbə oldu. Bu şəhərlərdə yüzminlərlə
əlyazmalar mövcud idi. Belə vəhşilikdən elm adamları da böyük
əziyyətlər görmüşlər. Əsirlər boyu toplanmış elmi məlumatlar çox
kiçik zamanda yox edildi. Bundan əlavə, böyük beyinlər sifarişlə
əmələ gəlmir. Onların əmələ gəlməsi Uca Allahın lütfüdür. Belə olan
halda alimlərin yüksək mövqelərdə saxlanılması əvəzində onların
yerlərinin nadanlara verilməsi insanlıq üçün, elmi inkişaf üçün
faciədir.
Hz.Peyğəmbərin (s) bir hədisində deyilir: “Allah gözəldir və
gözəlliyi sevər”. Başqa bir hədis: “Hər şeydə gözəlliyi arayın!” – deyilir. Qurani-Kərim buyurur: “Biz (dünyaya) ən yaxın göyü çıraqlarla
(ulduzlarla) bəzədik...” (Mülk surəsi, 5) və ya “Biz yer üzündəki
bütün şeyləri ona zinət etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha
yaxşı olduğu imtahan edək.” (Əraf surəsi, 31).
Deyilənlərlə yanaşı Hz.Peyğəmbərin (s) elmə, sənətə böyük
önəm verməsi ilə tez-tez rastlaşırıq: “Bir gün Hz.Peyğəmbər (s) bir
məzarın içinin yaxşı olmadığını gördü, dərhal düzəldilməsini istədi
və “Bunun ölüyə nə xeyri, nə də zərəri vardır, lakin məzarın yaşayanın gözünə xoş görünməsi lazımdır” – dedi. (İbn Səd, VIII, 156).
İslam sənətə, elmə, onların bütün sahələrinə yaxşı yanaşmanı bir çox
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hallarda xatırlatmışdır. Şeir, musiqi, Quranın oxunması məsələsində
də islamda dahiyanə fikirlər vardır. Qeyri-əxlaqi şeirin tərəfdarı olmayan Hz.Peyğəmbər (s) öz ətrafında xeyli yüksək səviyyəli şairləri
cəmləmişdir.
Ümumilikdə müsəlmanlar elm, sənət sahəsində insanlığa çox
böyük töhfələr vermişlər, zərərli xüsusiyyətlərdən kənar durmağı
tövsiyə etmişlər.
Əslində, elmin mənası dərk etməkdir. Elm nur, alimi isə Allahdır.
Alimlər peyğəmbərlərdən sonra Allaha ən yaxın olan bəndələridirlər.
Elm Allahındır, yaranmışlar isə onun elminin təzahürüdür. Alim Allahdır, elm sahibləri isə Onun elminin bələdçiləri. Elm də
ibadətdəndir, əgər o, Allah yolunda olarsa. Alimlər əsirlər boyu insanlığı insanlara tanıdan, onları uca mərtəbələrə yüksəldən və həmin
yüksəkliklərin ardıcıl pillələrini quran, həyatın sirlərini aça-aça böyük
və ali elmin qarşısında aciz olduqlarını etiraf edən və Ulu Yaradana
yaxınlaşan bəndələrdilər. Onlar canları, malları və övladları ilə cihad
edənlərdir.
Elm Allahındır, yaranmışlar isə onun elminin təzahürüdür. Hər
bir əsirdə doğulan dahilər insanları haqq yola yönəldən dalğalardır.
Elmin mənası yoxdan var olmaqdır. Budur yoxdan var edən Allah.
Alim yaradandır, yaranmışlar isə onun elminin təzahürüdür.
Bilmək görməklədir, görmək elmlədir, elm isə dərinliklərə
yiyələnməkdir.
Alimin mürəkkəbinin damlası şəhidin qanından uca olar, əgər o
Allah yolunda xərclənərsə. Elm bir sərvətdir, biçildikcə dahada bol
məhsul verər. Alimin elmi gözəldir, elmin əbədiliyi Qurana istinad
etməkdir. Şükür edək əbədi alim olan Allaha. Elmin inkişafı, görə
bilmədiklərimizi görməklədir. Mütaliə elmə təkandır. Ağacın qiyməti
onun bəhrəsində alimin bəhrəsi onun elmindədir. Dünyəvi elmlər
zəruriyyət, kökü isə ilahiyyatdır. Batinin açarı sənin elmin və paklığındır.
Ey insan! Unutma Alim Allahın adlarından biridir və o Allahın
nurundan doğar.
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Dünyəvi elmlər ilahiyyat elminin meyvəsidir. Alimin günahı
təkcə dinsizliyindədir. Yarpaq meyvədən xəbər verər.
İlahiyyat elmi əbədi, dünyəvi elmlər batildədir. Alim Allah
tərəfindən insanlara bəxş olunmuş ən gözəl nemətdir. O, insanlara
Allahın zəhmindəndir. Onlara hörmət edin və göz bəbəyi kimi qoruyun. İlahiyyat elmi başlanğıc və nəticə, dünyəvi elmlər isə vasitədir.
Müəllim elmi öyrədər, alim isə elmi dərinləşdirər. Rüşvət alimi, alim
isə aləmi məhv edər. Alimin rüşvətə meyl etməsi onun ölmündəndə
ağırdır.
Alim öldü, aləm öldü.
İslam dini yol, ilahiyyat elmi nur saçan günəş, dünyəvi elmlər
onun təzahürüdür. Elmin açarı isə imandır.
Əsl alim xalqın içərisindən çıxmış, xalqın tarixini, mədəniyyətini,
elmini və dinini qoruyub saxlayan, onu gələcəyə aparan, bu yolda
canları və malları ilə cihad edənlərdir. Onlar bizim sabaha işıq saçanlarımızdır.
Dünyada bir elm var, o da Allahımızın elmidir. Onun elmindən
istifadə edib əksinə gedənlərin yolu dalana dirənər.
Cəmiyyəti yaşadan onun alimləri, dəyərli ziyalılarıdır. Onların
cəmiyyətlərinə laqeydliyi insanlara zülm, özlərinə isə xələl gətirir.
Elmli, bilikli alim haqqa şahid duran, yəni gözəl əxlaq, böyük
iradə, saf vicdan, mənəviyyat nümunəsi olub kamil cəmiyyətin həm
rəhbəri, həm də qurucusudur.

9 . İ S L A M D A İ Q T İ S A D İ Y YAT
Iqtisadiyyat, maddiyyat məsələlərinin də bünövrəsində İslam,
müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimə əsaslanır. Uca Allahın yerdə,
dənizdə və hətta göylərdə olan hər şeyi insan üçün yaratdığını və ya
yerdə, göylərdə, dənizdə, ulduzlarda və s. olan şeyləri Allahın insana
boyun əydirdiyini bildirir.
Qurani-Kərimdə buyurulur: “... İnsanlardan elələri var ki, “Ey
Rəbbimiz, bizə bu dünyada ver” – deyirlər. Belə kəslərin axirətdə heç
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bir nəsibi yoxdur. Onlardan elələri də vardır ki: “Ey Rəbbimiz, bizə
bu dünyada da yaxşılıq ver, axirətdə də yaxşılıq ver və bizi atəş
əzabından qoru” – deyirlər. Allah tez haqq-hesab çəkəndir.” (Bəqərə
surəsi, 200-202).
İslam zəngin, varlı adamları ədalətə dəvət edir, varını-dövlətini
sıxıb saxlamamağa çağırır, onu daim dövriyyəyə verməklə, xalqına
– insanlığa sərf etməyə çağırır: “... Beləliklə, mallar sadəcə aranızdakı
zənginlər arasında dönüb-dolaşmasın...” (Həşr surəsi, 7).
Digər tərəfdən heyvan çeşidlərinin əksinə olaraq insan davamlı
inkişaf halındakı bir yaşayış növünə sahibdir. Bunun səbəbi insanın
eyni zamanda həm sosial bir həyata, həm qarşılıqlı bir yardımlaşmaya, həm də bir yarış hürriyyətinə qərar vermiş olmasındadır. İnsan
öz əməyindən əmələ gələn qazanclardan özünün, ailəsinin və mirasçılarının faydalanacağını bildiyi zaman çalışmağa və yeni-yeni işlər
görməyə can atar. Ona görə Qurani-Kərim belə buyurur: “İnsana
ancaq səy göstərib (haqq etdiyi) şey nəsib olar, onun səyi
görünəcəkdir.” (Nəcm surəsi, 39-40).
İslam bütün iqtisadi sistemini bax bu əsas qaydalardan çıxış
edərək qurmuşdur. Zəngin azlığa izn verməsinə verir, amma onlara
çox xərc tələb edən vəzifələr yükləyir. Amma, onların sərvəti qeyriəxlaqi yollarla əldə etmələri və yığmaları qadağandır. Məsələnin
əxlaqi yönü bax buradadır. İslam dilənmənin iyrənc bir şey olduğunu
bildirmək üçün ən ağır ifadələrdən istifadə etmişdir. Dilənçilik
qiyamət günündə bir utanc məsələsi olacaqdır. İnsanların ən yaxşısı
fədakarlıq edib din qardaşını özündən üstün tutan kəsdir. Eyni şəkildə
həm xəsislik, həm də israfçılıq qadağan edilmişdir.
İslam iqtisadiyyatda iki əsas hökm qoymuşdur. Ölən kəsin mirasının yaxın əqrəbaları arasında paylaşdırılmasını məcbur qılmış və
vəsiyyət yolu ilə miras verilməsini istəmişdir. Qanuni mirasların heç
bir vəsiyyətə ehtiyacları yoxdur. Vəsiyyət sadəcə ölən birinin mirasına sahib olmaq haqqı olmayan kəslər üçün qəbul edilmişdir. Ölən
hər kəsdən qalanlar ilk öncə cənazə xərcləri çıxılır, sonra borcların
ödənməsi üçün lazım olan miqdar ayrılır və borc sahibləri hər zaman
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mirasçılardan öncə gəlir.
Ər-arvad, ata və ana, oğul və qız birinci dərəcəli mirasçılardır.
Bunların heç biri olmadığı halda əmilər, dayılar, xalalar, bibilər, onların uşaqları və s. mirasçılar olurlar.
Yetimin mallarına gəldikdə isə, insanın daha böyük bir “ailənin”,
cəmiyyətin, vətəndaşı olduğu dövlətin üzvü olaraq bəzi vəzifələri vardır. İqtisadiyyat sahəsində fərd vergi ödəyər, dövlət də bunları
cəmiyyətin faydası üçün paylayar. Vergi miqdarı, onun qaydaları və
s. məsələlər İslamda Hz.Peyğəmbərin (s) və onun ilk xəlifələrinin
böyük bir tələbkarlıqla xalqın həqiqi faydası üçün dəyişdirmə
məqamlarını və miqdarını hökumətlərin səlahiyyətlərinə buraxmışlar.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim İslam dövlətinin büdcə
xərcinə istiqamət verən qaydaları belə müəyyənləşdirmişdir: “Zəkat
Allahdan bir fərz olaraq ancaq kasıblara, miskinlərə, zəkatı toplayan
məmurlara, ürəkləri İslama qızışdırılmaq istənənlərə, kölələrə, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolda qalanlara aiddir. Allah
biləndir, hikmət sahibidir.” (Tövbə surəsi, 60).
İslama görə dövlətin xərcləmələrindən faydalananlar arasında onların ilk iki qrup – kasıblar və miskinlər olmalıdırlar. Bir sözlə, dövlət
gəlirlərinin ana qayəsi İslam dövləti çərçivəsində yaşayan hər bir insanın yaşamaq üçün lazım olan bəslənmə – geyim, sığınacaq və s.
kimi imkanlardan məhrum qalmamasını təmin etməkdir. Daha sonra
vergiləri toplayan, hesabını tutan, xərclərə nəzarət edən məmurlar,
hərbi xərclər, sağlamlıq, mənəviyyat və digər dövlət xidmətçilərini
yaşatmaq xərcləri gəlir.
Sosial sığorta isə, hələ Hz.Məhəmmədin (s) dövründən var idi.
Daha sonra xəlifə Hz.Ömər dövründə sığortalar, peşələr, mülki və
hərbi idarələr bölgələrə görə ayrı-ayrı “yardım sandıqları” şəklində
qaydaya salındı. Digər dövlətlərlə müqayisədə İslamın “yardım sandığı” həmrəylik əsasına dayanan və mərkəzi hökumətdə başa çatan
bir yardımlaşma ilə himayə edilən sığorta qaydasına üstünlük vermişdir.
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İslam ilk günlərindən qismət oyunlarını qadağan etmişdir. Çünki,
qismət oyunları birtərəflidir, biri qazanırsa, 99-u müflis olur ki, bu
da ümumi cəmiyyətin zərərinədir.
İslamda faizlə borc vermə də qadağandır. Çünki, heç kəs aldığı
pul üçün könüllü olaraq faiz ödəməz, həm də insan bu yola
məcburiyyət üzündən getməli olur. Qurani-Kərim belə buyurur:
“Allah alış-verişi halal, faizi isə haram qılmışdır” (Bəqərə surəsi,
275). Daha sonra deyir: “Əgər siz bunu etməsəniz o zaman Allah və
Onun peyğəmbəri tərəfindən sizə qarşı müharibə elanını bilmiş olun.
Əgər tövbə edib vaz keçsəniz, malınızın sərmayəsi sizindir. Siz nə
zülm edən olarsınız, nə də zülm edilən.” (Bəqərə surəsi, 279).
Bu qadağanın əsas səbəbi, faizlə borc vermədə zərərin birtərəfli
olmasıdır. Çünki, insan gəlir əldə etmək üçün bir miqdar faizli borc
alır, amma şərtlər əlverişli olmadıqda və faizi ödəmək üçün lazım
olan qədər qazanılmadıqda, pulu verən şəxs zərərə şərik olmur.
Amma, ayrıca ticarət üçün borc almada “müdarabə” qaydası vardır.
Bu qaydaya görə, borc pul verilir və həm gəlir, həm də zərərdə iştirak
edilir.
Banklara gəlincə, onlar üç əsas üzərində qurulub – mülklərin,
əmanətlərin qorunması və sərmayələr (borc vermə), fondların transferi. Burada əsas məsələ – xərclərin puldan istifadə edənlərin üzərində
olmasıdır. Etimad məsələsi də İslamın əsas qayələrindəndir.
Siyahıya alma işləri də İslamda Hz.Peyğəmbərin (s) dövründən
mövcud olmuşdur. Xəlifə Hz.Ömər idarəçiliyində heyvan, meyvə
bağları və digər sərvətlər belə qeydiyyata götürülmüşdür. Yeni
əyalətlərdə əkilmiş ərazilərin ölçüsü həyata keçirilmiş, zəkat toplayanların davranışlarından şikayət olub-olmamasından asılı olmayaraq
hər il onlar xəlifənin yanına dəvət alırdılar.
İslamda qismət oyunları ilə yanaşı spirtli içkilərin istifadəsi də
qadağan edilmişdir. Səbəbi – insan sərxoş olduğu zaman özünün davranışlarını bilmir, sağlamlığını itirir, ailəsinə, cəmiyyətə xəstəlik
yayır, mənəviyyatını itirir, ailəsini zərərə salır, tərbiyəni pozur,
cinayət törədir və s. Bu iki mövzu haqqında Qurani-Kərim buyurur:
237

Əxlaqa aparan yol

“Onlar səndən şərab və qumar haqqında soruşurlar. De ki: “İnsanlar
üçün hər ikisində də böyük günah və bəzi faydalar vardır. Ancaq ikisinin də günahı faydasından daha böyükdür.” (Bəqərə surəsi, 219).
Müqəddəs Kitabımız spirtin bəzi faydalarını inkar etmir, lakin
onu cəmiyyətə, şəxsin özünə, qanun verənə qarşı işlənən böyük bir
günah olaraq elan edir.
İslam ölkələri dövrlə, zamanla ayaqlaşan iqtisadi qanunlar qəbul
etmişdir. Lakin bütün qanunların qəbulu Qurani-Kərimin və
Hz.Məhəmmədin öyrətdikləri bünövrəyə söykənir.

1 0 . İ S L A M I N S İ YA S Ə T Ə B A X I Ş I
İslam ictimai həyata üstünlük verir. Müştərək bir istiqamətə
(Kəbəyə) yönəlik toplu namaz qılınmasını, oruc tutulmasını, Yer
kürəsinin bütün nöqtələrindən eyni anda bayram etmələrini və kişi,
qadın – hər bir müsəlmanın əsas vəzifələrindən biri olan Uca Allahın
evinə (Kəbəyə) həcc ziyarəti etməsini istər. İslam şəxsi cavabdehlik
üzərində ciddi durar və şəxsiyyətin inkişafını unutmaz. İnsanları bir
cəm halında, müsəlman ümməti içərisində toplayıb təşkilatlandırar.
Bölgəsindən, sinfindən asılı olmayaraq hər kəsə eyni qanun istiqamət
verər, rəhbərlər beyət edərlər.
Miladdan sonra yeddinci yüzillikdə, İslamın əmələ gəldiyi zaman
irq, dil, doğulma yeri və digər ilk qanunlar çoxdan istisna olmaqdan
çıxaraq keçərli qaydalara çevrilmişdilər. Bu hökmlər yaxşıca kök
atmış və təbiiləşmiş bir qavram halına gəlmişdir. İslam bu vəziyyəti
pis adətlər saydı və buna çarə tapmaq yollarını aradı. Bunlardan biri
millətçilikdir. Əgər milliyyətçilik dil, irq və ya doğulan yer bənzərliyi
əsasına dayanırsa, o zaman milliyyətçilik davamlı olaraq əcnəbilərlə
qarşı-qarşıya qalacaqdır. Bu milliyyətçilik bağı da qəti və etibar
edilən olmur. İki qardaş bir-birinə düşmən kəsilə bilər. Bununla
müqayisədə ortaq ideologiyaya sahib olan iki əcnəbi isə dost ola bilər.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim dil, dəri rəngi və ya təbiətin
qaçılmaz başqa bir hadisəsinə əsaslanan hər cürə üstünlüyü rədd edir
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və tək şəxsi üstünlük olaraq təqvanı əsas götürür.
Zamanımızda milliyyət dəyişdirmə, vətəndaşlığa alma qaydaları
vardır. Lakin yeni bir dil, yeni bir dəri rəngi, yeni bir yurdun içərisinə
qatılma, keçmiş yurda şərəf gətirməz. İslam bu cür milliyətçiliyi
qəbul etməz, təbiət də bunu qəbul etmir. İnsan gərək olduğu kimi qalsın. Daxildə bir, üzdə başqa cür olmasın. Heç nəyi Ulu Tanrıdan
gizlətmək olmaz. Dünya insanlığı bilməlidir ki, hər kəs üçün iman,
qanun, qiblə və beynəlxalq görüşmə (həcc) yeri kimi çarələrdən
başqa, İslam beynəlmiləlçiliyə qovuşmaq üçün tamamən özünəməxsus bir təşkilata da sahibdir ki, bu da beynəlmiləl xəlifəlik
təşkilatıdır.
Buna sübut Hz.Məhəmmədin (s) özünün Allah tərəfindən insanlığın bütününə göndərildiyini və elçilərin sonuncusu olduğunu elan
etməsidir. Sonuncu, yəni qiyamət qopana qədər keçərli. O, demişdir:
“Camaatdan ayrılan cəhənnəmə gedər”. Şəxsən Hz.Peyğəmbər (s)
tərəfindən ortaya qoyulmuş adət və ənənələr İslam dövlətinin
rəhbərinin qanundan ali olmamasını lazım bilmişdir.
İslam tarixində siyasət mövzusunda Qurani-Kərim yalnız krallığı
göz qabağında tutur, yaxşı və pis krallardan bəhs edir.
Hz.Peyğəmbər (s) öz sağlığında bu mövzuda fikir bildirməyib.
Onun oğlu da olmayıb, ən yaxın qohumları isə əmisi Hz.Abbas və
Hz.Əli onun yerini tuta biləcək yaxın qohumları olublar. Lakin İslam
monarxiyanın tərəfdarı deyil. Odur ki, Hz.Peyğəmbərin (s) xəlifəlik
vəzifəsinin icraçısını seçiləcək nümayəndə kimi qiymətləndirmişlər.
Zamanında İslam dövlətinin fəaliyyəti dörd əsas hissə olaraq –
idarəetmə, qanun qoyma, ədalət və mədəniyyəti əhatə etmişdir.
İslamda idarəetməni hər hansı bir qabaqcıl dövlətlə müqayisə
etmək olar. Burada yalnız səlahiyyət Uca Allaha aiddir.
Qanun qoyma səlahiyyəti isə Allah Kəlamı, maddi-mənəvi –
bütün sahələrdəki hər bir qanunun qaynağı yalnız Qurani-Kərimə
bağlıdır.
İslamda ədliyyə bütün insanların qanun qarşısında olmalarına
əsaslanır. Bu elə bir bərabərlikdir ki, vətəndaşları qarşısında dövlət
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rəhbəri belə istisna ola bilməz.
İslamda mədəniyyət İslam dövlətinin varlıq səbəbidir.
İslamda hökumət idarəsi – hökumət insanının iki dünya
xoşbəxtliyinə qayğı ilə yanaşma və Allahın qanununu tətbiq etmək
istəyir.
İlk İslam dövləti Hz.Peyğəmbər (s) tərəfindən qurulmuş və idarə
edilmişdir. Bu, Mədinə şəhər-dövləti, müsəlmanların, yəhudilərin və
bütpərəst ərəblərin yaşadıqları muxtar kəndlərin federasiyası idi. Bu
dövlətin konstitusiyası da var idi və sənəd günümüzə qədər mühafizə
edilmişdir.
İslamda verilmiş sözə sadiq qalmaq çox ciddiyyətlə qorunmuşdur.
İslamda elçinin təhlükəsizliyi təmin edilir, ibadətə izni var,
oturma izni var və geri dönüş təhlükəsizliyinə sahibdir.
İslam qanunu dövlət rəhbəri lehinə toxunulmazlığı qəbul etmir.
Çünki dövlət rəhbəri də ölkənin hər hansı bir vətəndaşı kimi, qanuna
və məhkəmələrin mühakimə
səlahiyyətinə tabedir.
İslamda müharibə belə qanuna tabedir və bu qanun insandır.
Müharibə halında olan ölkənin insanı ilə savaşan əsgər arasında bir
ayırım edilir. Uşaqların, qadınların, yaşlıların, xəstələrin və din adamlarının öldürülməsinə izn verilmir. Yəhudilərdə və xristianlarda bu
ölçü yoxdur. Azərbaycan və Türkiyə insanları ermənilərin, rusların,
fransızların, yunanların, ingilislərin bu dövlətlərin adamlarına qarşı
törətdikləri vəhşilikləri yaxşı xatırlayırlar və hadisələr bir çox tarixi
sənədlərdə də öz əksini tapmışdır.
Qurani-Kərim sülhlə əlaqəli bir ayəsində belə buyurur: “(Cihadda) üstün olduğunuz halda zəiflik göstərib sülhə dəvət etməyin!
Allah sizinlədir və O, sizin əməllərinizi (mükafatsız) qoymaz.”
(Məhəmməd surəsi, 35). Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim bir
başqa ayəsində sülhü əmr etmişdir: “Əgər onlar sülhə yanaşırlarsa,
sən də ona yanaş və Allaha təvəkkül et. Çünki O, eşidəndir, biləndir.”
(Ənfal surəsi, 61). Hz.Peyğəmbərin (s) idarəçiliyi də bu istiqamətdə
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olmuşdur. O, Məkkənin fəthi zamanında günahkar məkkəlilərə belə
demişdir: “Gediniz, azadsınız!”.
İslam, xalqlar arasında tam bərabərliklə, irq, sinif, din ayrılığı
etmədən bir dünya cəmiyyəti meydana gətirmənin tərəfdarıdır və
inandırma yolu ilə dinə (İslama) daxil olmağa çağırır. İslama görə,
rəhbərlərin vəzifəsi bir əmanətin məsuliyyəti altına girmədən və bir
xidməti yerinə yetirməkdən ibarətdir, rəhbərlikdə dövlətin məmurları
xalqın xidmətçiləridirlər.
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X FƏSİL
İslamda valideyn və
qohumlara münasibət
HZ. MƏHƏMMƏDİN ŞƏCƏRƏSİ VƏ
TƏRCÜMEYİ-HALI HAQQINDA

S

özümün əvvəlindən deməliyəm ki, bu böyük düha və
böyük şəxsiyyət haqqında bilməyənlərə məlumat vermək,
danışmaq, onun keçdiyi yolu şərh etmək bütün
müsəlmanların ən müqəddəs vəzifələrindən biridir. Bununla yanaşı
Hz.Məhəmməd (ə) haqqında yazı yazmaq, elmi araşdırmalar aparmaq, fikir bildirmək özü də şərəfli olduğu qədər də məsuliyyətlidir.
Bu baxımdan bu yazının müəllifi də öz məsuliyyətini dərk etdiyindən
– xeyli araşdırmalar aparmış, fikirləri tutuşdurmuş, müqayisələr
etmiş, bütün yazılarda xatırladılmayan, lakin günümüzdə aktual olan
bəzi fikir və real həqiqətləri tələbkar oxucularına çatdırmaq
istəmişdir.
Dininə, onun tələblərinə sadiq olan hər insana məlum olmalıdır
ki, VI əsrin (M) sonlarında dini inamlar zəifləmişdi, bütpərəstlik
qədim mədəniyyət aləmini öz cəngində boğurdu, dünya yenidən
fitnə-fəsad içində idi, çeşidli əqidələr meydana çıxmışdı, bəd əməllər,
sərxoşluq, zinakarlıq, zülm və haqsızlıq Yer üzünü bürümüşdü. Elə
bu səbəbdəndir ki, Hz.Məhəmməd (ə) doğulduğu dövr sonralar
“cahiliyyə” adlanmışdır.
Dediyimiz dövrdə cəhalət, nadanlıq, küfr və cəfa, şəhvətpərəstlik,
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sərxoşluq bir bəla olaraq zavallı insanları çulğalamış, beyinlərə hakim
kəsilmişdi.
Yeni dünyanın sonuncu peyğəmbəri Hz.Məhəmməd (ə) Abdullah
oğlu Miladi tarixi ilə 570-ci ildə, yerli tayfaların məlumatına görə fil
ilində anadan olmuşdur. Atası Abdullah ibn Əbdül Müttəlib, anası
Əminə ibn Vahab olmuşdur. Atası getdiyi səfərdən dönərkən yolda
dünyasını dəyişmişdir. Həmin dövrdə Hz.Məhəmməd (ə) ana
bətnində idi. Deməli, ata üzü görməmişdir.
Hz.Məhəmmədin (ə) doğulduğu gün, ay və il haqqında fikir
müxtəlifliyi mövcuddur. Bəziləri bunun miladi 570-ci ilin avqust
ayına, bəziləri isə 571-ci ilin aprel ayına təsadüf etdiyini söyləyirlər.
Hz.Məhəmmədin (ə) adını babası Əbdül Müttəlib vermişdir.
Kiçicik Mühəmməd (ə) üçün Məkkə ətrafının qədim adətinə görə
süd anası axtarışı başlanır. Məkkənin havası bürkülü olduğundan doğulan uşaqları səhraya süd analarına verər, bədənləri bərkiyənəcən
orada saxlatdırardılar. Bu dövrdə Səd qəbiləsindən olan Həlimə də
uşaq götürmək üçün Məkkəyə gəlmişdi. Məhəmmədin (ə) yetim qaldığını bildikdə ondan imtina etmək istədi. Lakin əri Haris uşağı
bəyəndi, onu götürüb səhraya yola düzəldilər. Ulu Tanrının bütün
aləmlərə ərməğan və nicat olaraq göndərdiyi uşaq səhrada sərbəstlik,
bundan da çox hüdudsuzluq içində böyüyürdü. Həlimənin özünün üç
uşağı var idi. Burada bütün ailə, xüsusən də süd bacısı Şeymə bu
yetim uşaqdan ötəri canını fəda etməyə hazır idi.
Hz.Məhəmmədin (ə) üzü nurani, siması ruhani olduğundan başqa
uşaqlardan fərqlənirdi. Əhvali-ruhiyyəsində, oturub-durmağında, danışığndakı qeyri-adilik süd anasını hər an heyrətləndirirdi. O, beləcə
dünyanın nicatını beş ilə yaxın bu səhrada keçirtməli oldu. Altı yaşlı
Hz.Məhəmməd (ə) anası Əminə ilə artıq Mədinəyə, qohumlarının yanına yola düşürdü. Onlarla birlikdə qulluqçu Ümmü Əymən də yola
çıxmışdı. Əminə həm də ticarət səfərində olarkən Mədinədə vəfat
etmiş ərinin qəbrini oğluna tanıtmaq istəyirdi.
Hz.Peyğəmbərimiz sonradan Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən
deyəcəkdi: “Mədinəni sevirəm, bu, atamın məqam yeridir”.
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Balaca Məhəmmədlə (ə) anası Əminə Mədinədən geriyə
qayıdarkən ananın vəziyyəti pisləşdiyindən, qızdırması yüksəldiyindən Əbva kəndində gecələməli oldular. Gələcək Peyğəmbər anası
Əminəni burada itirdi. Onlarla birlikdə olan Ümmü Əymən onu babası Əbdül Müttəlibə çatdırdı. Əbdül Müttəlib baba nəvəsini dünyasını dəyişənə, yəni 82 yaşına qədər saxlamalı olmuşdur. O, ölüm
yatağında oğullarını ətrafına cəmləyib 8 yaşlı Məhəmmədə (ə) kimin
himayəçisi olacağını götür-qoy etmişdir. Bu söhbətləşmədən sonra
uşağın Əbu Talibin himayəsində qalması qərara alınmışdır.
Əbu Talib kasıb olsa da, gələcək Peyğəmbərin ən sevimli əmisi
idi. O, bu ailəyə gəldikdən sonra ailənin və ətrafdakıların əziz xələfi
kimi qayğı ilə əhatə olunmuşdu. Artıq 10-12 yaşlarında olarkən
Hz.Məhəmməd (ə) zəhmətin nə olduğunu dərk edirdi. O, evin oğlu
kimi Əbu Talibin qoyunlarını otarırdı. Belə bir iş, öz dövründə Məkkə
əhalisi üçün adi bir iş idi, hamının məşğuliyyəti idi. Onun
zəhmətsevərliyi gələcək həyata münasibətlərini nizama salırdı,
zəhmətin nə olduğunu anladırdı.
Hz.Məhəmmədin (ə) öz əlinin zəhməti ilə dolanması, doğruçuluğu, düzgünlüyü və bütün məsələlərə ağılla, məntiqlə yanaşması
xalq arasında onu hələ uşaqlıq illərindən sevdirmişdir. Tanıyanlar ona
“əl-Əmin” – “inanılmış” təxəllüsü vermişdilər.
Münasib günlərin birində o, əmisi ilə birlikdə Suriyaya ticarət
səfərinə çıxmışdı. Sonralar isə zəngin dul qadın Xədicənin Şama
gedən ticarət karvanına qoşuldu. Buradakı yaxşı fəaliyyətinə görə
Xədicə öz ticarət işlərinə Məhəmmədi (ə) yaxından cəlb etməyi
qərara aldı. Həmin qərar o qədər pak və halal bir əlaqə üzərində vüsət
tapdı ki, axırda bu iki müşərrəf insan arasında izdivacla yekunlaşdı.
Pakizə və münəvvər bir qadın olan Xədicə bu izdivaca özü təşəbbüs
göstərdi. Bu izdivac baş tutanda Hz.Məhəmməd (ə) 25, Xədicə isə
40 yaşına çatırdı. Nigah Xədicənin evində, Məkkə ətrafında baş tutdu.
Hz.Peyğəmbər (ə) buraya öz əmisi ilə gəlmişdi. Yeri gəlmişkən deyək
ki, Xədicənin nəsli beşinci babada Peyğəmbərin nəsli ilə birləşir.
Yanlış olaraq bəzi mənbələr göstərir ki, guya Xədicənin atası bu
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nigaha razı deyilmiş və yalnız səhərisi gün sərxoş olarkən razılıq
verib. Əlbəttə, bu, doğru məlumat deyildir. Çünki, Xədicənin atası
Xüveylid Ficar döyüşündə öldürülmüşdü. Nigah vaxtı Xədicənin
vəkili Vərəqə ibn Nofəl olmuşdur. Uca Allahın da xoşladığı bu
xoşbəxt ailənin Qasım, Abdullah, İbrahim, Zeynəb, Ruqiyyə, Ümmü
Gülsüm və Fatimə adlı uşaqları oldu.
İbrahimdən başqa Hz.Peyğəmbərin bütün uşaqları Hz.Xədicədən
doğulanlardır. İbrahim Misir hökmdarlarının hədiyyəsi olan kəniz
Mariyadandır. Hz.Peyğəmbərin oğlanları kiçik yaşlarında ölmüşlər.
Hz.Peyğəmbərin künyəsi (çağrılma adı) Əbül Qasım (Qasımın atası)
olmuşdur ki, Həzrət bundan çox xoşlanar və təsəlli taparmış.
Baş vermiş bu itkinin yerini doldurmaq üçün Hz.Məhəmməd (ə)
qul olan Zeyd ibn Harisəni Xədicənin şəxsi puluna aldırmış, sonra
azad edib oğulluğa götürmüşdür. Qızı Zeynəbi Əbül Aca, Ruqiyyəni
və Ümmü Gülsümü isə Əbd əl-Üzzənin (Əbu Ləhəbin) oğlanları
Ütbəyə və Üteybəyə vermişdir. Əbu Ləhəb Hz.Peyğəmbərə (ə) qarşı
düşmən çıxdığı vaxt öz oğlanlarına qızları boşamağı əmr etmişdir.
Elə həmin vaxtlar Peyğəmbər əleyhissalam əmisi Əbd əl-Üzzəyə Əbu
Ləhəb adını vermişdir. (“Alov atası” deməkdir). Əbd əl-Üzzə sonrakı
ömrünü bu adla – Əbu Ləhəb adıyla başa vurmuşdur. Hz.Məhəmmədin (ə) həmin qızları – əvvəl Ruqiyyə, o öləndən sonra Ümmü
Gülsüm Osmanla (Peyğəmbərdən sonra IV Xəlifə) evlənmişdir.
Hz.Peyğəmbərin ən kiçik övladı olan Hz.Fatimə Əli ibn Taliblə
evlənmişdir. Bu nigahdan da dünya və axirət cavanlarının, fədakar
islam gəncliyinin ən qüdrətli şəxsiyyətləri İmam Həsən və İmam Hüseyn doğulmuşlar.
Məkkədə nisbi sakitlik idi, şəhər əhli özünün bütləri və
bütpərəstləri ilə gününü keçirirdi. Çox az adam Hz.İbrahimin dinində
qalmışdı. Bunlardan biri də Məhəmməd (ə) idi. O, ara-sıra Məkkə
yaxınlığındakı Hira dağına gedər, oradakı mağarada tək-tənha
ibadətlə məşğul olardı.
Günlərin birində gözlənilməz bir hadisə Məkkədə hər şeyi altüst etdi. Belə ki, Kəbənin içində sərvət toplamaq üçün mövcud olan
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quyu qarət edildi. Baş vermiş rüsvayçılıqdan can qurtarmaq bəhanəsi
ilə Kəbənin yenidən qurulması məsələsi ortaya atıldı. Bu işdə
Hz.Peyğəmbər (ə) yaxından iştirak etmiş, hətta daş da daşımışdır.
Bunlarla yanaşı Kəbədə saxlanılan 360 ədəd büt Peyğəmbəri rahat
buraxmırdı. O, bütləri xoşlamırdı. Daş və ağaclardan ibarət olan bu
qondarma tanrılardan insanların nə umduğu ona o qədər də aydın deyildi. Bəlkə də bütlərə qarşı fikir bildirmək məqamı deyildi. Bu
illərdə bütün Məkkə əhalisi Hz.Peyğəmbərin ağlı və kamalı ilə öyünür, onun başqalarından fərqli davranışının və mühakiməsinin şahidi
olurdu.
Ramazan ayı idi, Hira dağındakı mağara özünün sirdaşını yuxuya
vermişdi. Dünyanın bütün gedişatına ülvi bir rəhmlik gətirən yuxu
məhz burada baş verirdi.
Allah Təalanın əmri ilə Cəbrayıl (ə) Hz.Peyğəmbərə görünmüş
və “oxu” deyə təklif bildirmişdir. Bu, daha çox əmrə oxşayırdı və üç
dəfə təkrar olunmuşdu. Allahın mələyi ilk ayələri onun üçün özü oxumuşdur: “Xəlq edən Rəbbinin adıyla oxu. O, insanı qandan xəlq etdi.
Oxu. Sənin Rəbbin kərimdi, qələmlə təlim etdi, insana bilmədiklərini
öyrətdi”.
Eşitdikləri Hz.Peyğəmbərə nazil olan ilk vəhy idi. Eşitdikləri
onun qəlbinə həkk olundu, özü isə vəhyin təsirindən həyəcan və dalğınlıq içində evinə qayıtdı, yatağına uzanaraq Hz.Xədicəyə dediyi ilk
söz bu oldu: “Mənim üstümü basdırın”. O, burada dərin yuxuya getdi,
ayıldıqda olub-keçənləri Hz.Xədicəyə söylədikdə xanımı onu
müjdələdi – “And olsun bizi yaradana, Sən bu ümmətin peyğəmbərisən”.
Hz.Xədicənin bu sözləri İslam dünyasının ən şahanə qadınının
sözləri idi və göylər və yer zaman keçdikcə bunu təsdiq etdi. Tədricən
ilk müsəlmanlar ortaya çıxırdı. İslamı ilk qəbul etmiş qadının –
Hz.Xədicənin və ilk kişinin – Hz.Əlinin adlarını xatırlatmaq yetərlidir. Üç ilə yaxın bir müddətdə ibadət gizli keçirilirdi. Peyğəmbər
salavatullah İslama aşkar dəvəti öz qohum-əqrəbasından başlamışdı.
Tək Allahlılıq yoluna gələnlərin sayı hər gün artsa da, onlara
246

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

qarşı müqavimət də artmaqda idi. İlk müsəlmanlardan olan Bilal
Həbəşi (o, həm də İslamda ilk müəzzindir) bir dəfə işgəncə aldığı
zaman təsadüfən buraya gəlmiş Əbu Bəkr tərəfindən satın alınıb azad
edilmişdir. Əmmar ibn Yasir (İslam yolunda ilk şəhid qadın onun
anası Sümeyyə, ilk kişi isə özü olmuşdur), Süheyb Rumi, Həbab ibn
Ərət, Əbu Fükeyhə, kənizlər: Lübeynə və Zinnurə və s. min cür
işgəncələrə məruz qalmışlar.
Bununla belə, hələ də qarşıda böyük çarpışmalar dururdu.
Hz.Peyğəmbər öz tərəfdarları ilə Uca Allahın təkliyinə çağıran şüarlarla Kəbəyə daxil olduqda, bu kiçik dəstəyə hücum olmuş, Haris ibn
Əbi Halə həlak olmuş, lakin Peyğəmbəri aşkar ölümdən qurtarmışdır.
Haris ibn Əbi Halə Kəbədə İslam yolunda qanı tökülən ilk şəhid kimi
adı tarixdə qalmaqdadır.
Məkkədə Hz.Peyğəmbərə qarşı qatı düşmənçilik edən bütpərəstlər çoxalmışdı. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb İslamın qəddar
düşməni idi. Əbu Ləhəb, Peyğəmbər və onun tərəfdarlarının (mədinəlilərin) Əbu Süfyanla (məkkəlilərlə) ilk dəfə üz-üzə gəldikləri Bədr
davasında iştirak edə bilməmişdi. Amma Hz.Peyğəmbərin qələbəsini
eşidəndə (bu, ilk qələbə idi və demək olar ki, İslamın sonrakı taleyini
həll etdi) hikkəsindən ürəyi partlayıb ölmüşdür. Arvadı Ümmü Cəmil
(Əbu Süfyanın bacısı) Peyğəmbərin yoluna tikan səpməkdən, yaman
deməkdən çəkinməmiş, ərindən qalma kin-küdurəti yaşatmış Əbu
Cəhl (Əmr ibn Hişam), Vəlid ibn Müğirə (sonralar sərkərdə olmuş
Xalidin atası), As ibn Bail (Misiri fəth edəcək sərkərdə Əmr ibn Asın
atası), Nədr ibn Haris (Peyğəmbər haqqında ən çox iftira yayanlardan
biri), Əbu Süfyan və digərləri. Bütün deyilənlərlə yanaşı ən böyük
düşmənlər Qüreyş qəbiləsinin başçıları idilər. Əslində bu düşmənçiliyin kökündə yeni dinin yayılması ilə Qüreyşin əvvəlki nüfuzunun,
Kəbədən əldə etdikləri sərvətin itirilməsi, siyasi və hərbi mövqeyin
təhvil verilməsi təhlükəsi idi. Hz.Peyğəmbərin bütün millətlərin və
müxtəlif irqə mənsub olanların, hətta dövlətli və kasıbın Allah Təala
yanında bərabər olduğunu söyləməsi Qüreyş böyüklərini hiddətləndirirdi.
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Başqa məqam isə, Hz.Məhəmməd (ə) özü Qüreyş qəbiləsinin Haşimi qolundan olması idi. Bu, Qüreyşin o biri qolunun rəhbərlərini –
əməviləri təşvişə salırdı. Allaha şərik qoşanlar müsəlmanlara qarşı
fitnəkarlıq edir, zülmü get-gedə artırırdılar. Hz.Məhəmməd (ə) bu
əziyyətlərdən uzaqlaşmaq üçün daha sakit, əmin-aman bir yerə –
Həbəşistana hicrət etməyə qərar verir. O, buyurur: “Orada bir hökmdar var, heç kəsə pislik etmir” – deyib 11 kişi və 4 qadından ibarət
ilk karvanı gizlincə oraya yola salır. Bir ildən sonra isə yeni karvan
Əbu Cəfərin (sonralar “Təyyar” təxəllüsü ilə tanınacaq) rəhbərliyi ilə
Həbəşistana yola düşdü.
Həbəşistanın hökmdarı Nəcaşi mühacirlərin peyğəmbərin öz
peyğəmbəri İsa (ə) dedikləri ilə yaxın olduğunu bilib qəriblərə ehtiramla yanaşmış, onlara himayədarlıq etmişdir.
Hz.Məhəmməd (ə) özü isə hələlik Məkkədə yaşayaraq ona gələn
vəhyləri xalqa çatdırır, onları yolsuzluqdan haqqa tərəf dönməyə,
zülmətdən və bütpərəstlik kimi gülünc bir inacdan həqiqi iman yoluna, ülvi təfəkkür və ağıl dünyasına istiqamətləndirirdi. O, hüdudsuz
səhraların üfüqü üzərində yeni Günəş ziyasını hər tərəfə, hamıya eyni
hərarətlə paylamaq əzmində və hünərində idi. Artıq dünya
yeniləşməyə hazırlaşırdı, daha insanlar əvvəlki kimi cəhalət içərisində
olmayacaq, bir-birlərini şərəfsizliyə düçar etməyəcək, qadınlar izzət
mizinə ucaldılacaq, doğulan qız uşaqları diri-diri torpağa
gömülməyəcək, nə qədər ictimai sinfi bəlalar yox ediləcək, qumlu
səhraların “qızıl dövrü” başlayacaqdı.
Əbu Talibin və Hz.Xədicənin ölümü Hz.Məhəmmədi (ə) bərk
sarsıtdı. Bu elə bir dövr idi ki, müşriklər onu gah kahin və sehrbaz,
gah da dəli şair adlandırırdılar. Əbu Talib sağ ikən ona Əbu Süfyanın
adamları toxuna bilmirdilər. İndi vəziyyət dəyişmiş, açıq-aşkar
düşmənçilik ciddiləşmişdi. Məkkədən çıxmağa ehtiyac çox idi.
Hz.Peyğəmbər (ə) ən sakit yer kimi Taifi seçdi və Zeyd ibn Harislə
buraya səfərə çıxdı. Lakin, Taif insanları da Peyğəmbəri dərk edə
bilmədi, İslama dəvəti harada eşitdilərsə, onu ələ saldılar, dəlisov cavanları üstünə göndərdilər, peyğəmbər burada daşa basıldı. Məkkəyə
248

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

dönmək də qorxulu olduğundan o, Hira dağına pənah gətirdi, Mütim
ibn Ədiyyə xəbər göndərdi ki, onu himayə etsin, özü isə ehram bağlayıb Məkkəyə döndü.
Merac İslamda ilahi nemət kimi qiymətləndirilir. Merac
əsnasında namazın beş vaxt olması fərz buyurulub. Kəbə qiblə kimi
dəyərləndirilib. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Öz bəndəsini (qulunu)
gecə ikən Məscidül-Hərəmdən (Kəbədən) gətirib Məscidül-Əqsaya
(Qüdsə) seyr etdirən Allah əzimülşəndir. Hz.Peyğəmbər hədislərinin
birində buyurur: “Namaz möminin meracıdır”.
İnsan maddi nemətlərin verdiyi həzzə qapılmış, hər şeyi yalnız
toxunduqda duyan beyinlər və ürəklər heç bir vaxt meracı anlamamış
və anlamayacaqlar da. Bu anlam üçün bədən ruhu deyil, ruh bədəni
idarə etməlidir.
Bu dövrdə Məhəmmədin (ə) həyatı sıxıntılı keçirdi. Məkkədə İslama düşmənçilik çoxalmışdı. Lakin Mədinədə İslama rəğbət
bəsləyənlərin sayı artırdı. Məkkədəki kafirlərin əlindən əziyyət çəkən
müsəlmanların çoxu Mədinədə özünə sığınacaq tapmışdı. Məkkədə
isə Məhəmməd (ə) aradan götürmək üçün tədbirlər görülürdü.
Onu zəncirə vurmaq, zindana salmaq, sürgün etmək, ev dustağı
etmək kimi təklifləri var idi. Əbu Cəhl: “Öldürməli” – deyib, qərar
vermişdi. Başqa bir çətinlik də var idi. Ərəb adətinə görə
Məhəmmədin (ə) qatilini Peyğəmbərin tayfası tapıb intiqam almalı
idi. Bunun üçün də əlac tapmışdılar. Hər qəbilədən bir adam dəvət
etməli və hamısı da qılıncı eyni vaxtda vurmalı idi.
Lakin Allah Təala Məhəmmədə (ə) nicat verdi. Vaxtında xəbərdar
olan Peyğəmbər gecə ikən Məkkəni tərk etdi. Həmin gecə bir nəfər
özünün Peyğəmbərə ixlası və məhəbbəti ilə seçildi. Bu, Hz.Əli idi.
Ölümündən qorxmayan Hz.Əli Hz.Peyğəmbərin öldürüləcəyi yatağa
girmişdi.
Peyğəmbərdən üç gün sonra Hz.Əli də tək-tənha Mədinəyə yola
düşmüş və onlar Qəba deyilən yerdə görüşmüşlər. Hz.Məhəmmədin
(ə) yeriməkdən ayağı qabar tökmüş fədakar insan Hz.Əlini sağ-salamat görəndə özünü ağlamaqdan saxlaya bilməmişdi. İslamda ilk
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məscid məhz Qəbada tikilmişdir. İslamda ilk cümə xütbəsini
Hz.Peyğəmbər Qəbadan Mədinəyə gedərkən Bəni Salim deyilən yaşayış məntəqəsində oxumuşdur. Mədinə əhli Hz.Peyğəmbəri qarşılamaq üçün hər gün şəhər kənarına çıxırdı.
Həmin gün 622-ci il 20 iyul bazar ertəsi idi. Maraqlı məqam orasındadır ki, Hz.Peyğəmbərin doğum günü, peyğəmbərliyə çatdığı
vəhy vaxtı, hicrəti və hətta ölümü də bazar ertəsi gününə düşmüşdür.
Bu məqamlar Hz.Adəm (ə) üçün cümə gününə təsadüf edir.
Hz.Peyğəmbərdən sonra onun ailə üzvləri də Mədinəyə gətirilmişlər.
Mədinədə müsəlmanların sayı durmadan artırdı. Bunların bir qismi
Məkkədən mühacir olunanlar, digər qismi isə ənsarlar (mədinəlilər)
olmaqla Peyğəmbərə tərəfdar çıxanlar və ona yardım göstərənlər
idilər.
Mədinədə Peyğəmbər(ə) ilk növbədə Məscid-Şərifin (sonralar
“Məscidu Nəbi – Peyğəmbər Məscidi” adını alır) inşasına əmr verir
və özü də hamı ilə birlikdə tikintidə çalışmışdı. Hz.Peyğəmbər üçün
tikilən bina bir sadə ev olmaqla, özü də çox sadə həyat tərzi keçirirdi.
Burada ilk azanı Bilal Həbəşi vermişdir. Çox yapışıqlı, həzin səsi
olan Bilal, Hz.Peyğəmbərin sağlığında hər yerdə ona müəzinlik
etmiş, onun vəfatından sonra isə Suriyaya köçmüşdür.
Xəlifə Ömər Şama daxil olanda Bilala azan verdirmiş, bütün
qoşun nisgilli səslə ağlamışdır. Sonralar Bilal bir dəfə Mədinəyə
ziyarətə gəlmiş və Hz.Peyğəmbərin sevimli nəvəsi İmam Hüseyn
əleyhissalamın xahişi ilə sabah azanı vermişdir. Bilalın bu azanı bütün
Mədinə insanlarını həyəcanlandırmış, Hz.Peyğəmbərin dirildiyini
zənn edib küçələrə tökülmüşdülər.
Hz.Məhəmməd (ə) müsəlmanlarla bütün insanların, yəhudilərin
mehribanlıq və sülh içində – qonşuluğunun da qeydinə qalırdı. Onun
nəzərində düşmən o kəslər idilər ki, Uca Allahın vəhylərini qəbul
etmirdilər. Təəssüf ki, yəhudilər tezliklə bağladıqları əhdi pozmuş,
İslama qarşı qəsdlər işlətmiş və münafiqlik (ikiüzlülük) etmişdilər. O
dövrdə Mədinənin özündə xristianlar yox idilər. Lakin yaxın
əyalətlərdə xristian məbədləri və xristianlar var idi. Nərcanda mövcud
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olan Böyük kilsənin nümayəndələri hətta Peyğəmbərlə görüşə də
bilmişdilər. Digər tərəfdən Məhəmmədin (ə) təşəbbüsü ilə ətrafdakı
qəbilələrlə ittifaqlar bağlanırdı.
Məkkə müşrikləri Mədinədəki müxalifətə arxalanıb yeni fitnələr
törətmək istəyirdilər. Əlbəttə bunun qarşısı alınmalı idi. Digər
tərəfdən, Kəbəni küfrdən təmizləməyin (heyf ki, biz Qarabağı vaxtında küfrdən təmizləmədik) vaxtı yetişmişdi.
Belə günlərin birində Hz.Peyğəmbərə ayə nazil oldu: “Sizinlə
vuruşanlara qarşı Siz də Allah yolunda vuruşun!”
Bu hökmlə düzələn qoşun İslamda ilk müharibəyə – Bədr
döyüşünə başladı və qələbə ilə başa çatan vuruş Məkkə müşriklərini
daha da qəzəbləndirdi. Onlar Bədrdəki məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq
üçün Mədinəyə hücum təşkil etdilər. Mədinə yaxınlığında Ühüd dağı
ətrafında döyüş başlandı. Müsəlmanlar böyük itki versələr də,
Peyğəmbəri və şəhəri qoruya bildilər. Bu döyüşdə əks tərəfdə
müşriklərlə eyni cəbhədə xristianlar və yəhudilər də döyüşürdülər.
Müşriklər tərəfdən döyüşən qadın dəstəsi Əbu Süfyanın arvadı Hindin başçılığı ilə yaralı və qətl edilmiş müsəlmanların burun və qulaqlarını kəsirdilər (ermənilər kimi). Hz.Peyğəmbərin əmisi Həmzənin
də bu döyüşdə sinəsi Hindin əmri ilə parça-parça edilmişdi. Əslində
Ühüddəki məğlubiyyət müsəlmanların qənimətpərəstliyindən olmuşdu (Qarabağ müharibəsində də belə hadisələrlə üzləşməli olduq,
heyf!..).
Əbu Süfyan isə sakitləşmək bilmirdi. Onun tabeçiliyində on
mindən artıq piyada, süvari atlı, dəvəli əsgərlər var idi.
Müsəlmanların ordusu 700 nəfərdən çox deyildi. Məsləhətləşmələrə toplaşan səhabələr Ühüd vuruşunun dərslərindən nəticə çıxarmaqla Mədinədən çox da uzaq düşməməyi təklif edənlər oldu.
Səhabələrdən olan Zəngəzur mənşəli Salman Farisinin (bu haqda yuxarıda ətraflı məlumat verilmişdir) Mədinəni qorumaq üçün, şəhərin
ətrafında dərin xəndək qazmaq təklifi bəyənildi. Xəndək, altı günə
qazıldı. Yəhudilər bu vaxt qonşu ərəb qəbilələrini Mədinə müsəlmanlarına qarşı vuruşa çağırır, gizli olaraq qüreyşilərlə ittifaqa girirdilər.
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Mədinəlilər və müsəlman əsgərlər möhkəm dayanmışdılar. Lakin bu
dövrdə Allah da onlara yardımçı oldu. Böyük bir qasırğa güclü bir
gurultu qopardı və bundan lərzəyə gələn Əbu Süfyanın qoşunu qaçmağa üz tutdu. Qasırğa çadırları dağıtdı, güclü yağış onları çarəsiz
etdi. Xəndək davası həm də Əhzab (tayfa, qəbilə) döyüşü kimi
məşhurdur. Çünki müsəlmanlar əleyhinə hücuma ən böyük ərəb və
yəhudi qəbilələri cəlb edilmişdi.
Bu ildə Hz.Peyğəmbər (ə) Zeynəb bint Cəhş ilə evlənmiş, qadının
ictimai vəziyyəti, ailədə tərəflərin hüququ ilə əlaqədar bir çox
hökmlər vermişdir.
Cahiliyyə dövründə əgər qadın-kişi münasibətlərinə şəhvət
çərçivəsində baxılırdısa, Hz.Peyğəmbər (ə) bu məhdudiyyətləri aradan qaldırdı, qadını elə bir dərəcəyə yüksəltdi ki, sonralar cəmiyyətin
anası, məsləhətçisi və zinəti oldu. Hz.Peyğəmbərin zərif ürəyinin,
geniş dühasının sayəsində qadın kişi ilə bərabər, dünyanın şəriki hüququnu qazandı. Məhz həmin vaxt qadın namusu və iffətinin toxunulmazlığı haqqında hökm də cari olmuşdur. Hicrətin 6-cı ilində
Hz.Məhəmməd (ə) Məkkəyə ümrə (həcc vaxtından kənar) səfəri
etmək istəyirdi.
Hz.Peyğəmbərin səlahiyyətində olan 1400 nəfər müsəlman
ehram bağlayıb səfərə çıxdı. Bundan xəbər tutan qüreyş Xadid ibn
Vəlidi 200 süvari ilə onları izləməyə, namaz vaxtı isə onlara hücum
etməyi göstəriş verdi. Lakin heç bir toqquşma baş vermədi. Çünki
Hüdeybiyyə deyilən yerdə tərəflər sülh müqaviləsi bağladılar.
Müqavilə şərtlərinə görə müsəlmanlar ümrəni bu il saxlayıb geri
dönməli, 10 il müddətinə tərəflər müharibə etməməli, Məkkədə qalmış müsəlmanlara tam ibadət azadlığı verilməli və s. tədbirlər həyata
keçməli idi.
Müsəlmanlar Mədinəni tərk etdiyi zaman Xeybər yəhudiləri
dərhal hər tərəfə xəbər göndərdilər və bütün yəhudi qəbilələrini
Yəsribi (Mədinənin əvvəlki adı) tutmağa çağırdılar. Xəbər tutan
Hz.Peyğəmbər (ə) qoşunla Xeybərə tərəf yeridi. Hz.Əli bu döyüşdə
xüsusi ilə fərqləndi. Xeybərdə dayandığı günlərdə Hz.Peyğəmbərə
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yeməyinin içində zəhər verildi. Həmin zəhərin təsirindən o, hər il
xəstə yatmalı oldu. Deyilənə görə, hicrətin 11-ci ilində vəfatı da
həmin zəhərlənmənin nəticəsində olmuşdur.
Hz.Məhəmməd həm də qonşu dövlətlərin başçılarına məktub
göndərib onları İslama dəvət edirdi. Xüsusi nümayəndələr Misirə,
Yəmənə, Çinə, İstanbula, İrana, Həbəşistana, Qəssan vilayətinə, Məsqətə, Hindistana, Nərcana, bəzi Avropa ölkələrinə yola düşürdülər.
Misir hökmdarı İslamı qəbul etmiş, kəniz Mariyəni Hz.Peyğəmbərə
hədiyyə etmişdi ki, Həzrət də onu azad edib sonra evlənəcək və oğlu
İbrahim dünyaya gələcəkdi.
Elçilərin çoxu xoş xəbərlə qayıdırdı. Hicrətin 7-ci ili yenidən
ümrə üçün Məkkəyə yola düşdülər. Üç gün ərzində müsəlmanlar
Kəbə evində ibadət etdilər, geri dönəndə Hz.Fatimə şəhid olmuş
əmisi Həmzənin qızını da Mədinəyə gətirdi.
Hicrətin 8-ci ili Məkkənin fəthi ilə əlamətdar oldu. Lakin buna
qədər müsəlmanlar Mota davasında (indiki İordaniya ərazisindədir)
rumluların böyük ordusu ilə üz-üzə gəlmişdi. Görkəmli səhabələr
Cəfər Təyyar, Zeyd ibn Haris və Abdullah ibn Rəvaha burada şəhid
olmuşlar.
Hz.Peyğəmbərin göstərişi ilə Məkkəyə yürüş etmək üçün 10 minlik qoşun hazırlandı. Bunu eşidən qüreyşilər dərhal Əbu Süfyanı
Mədinəyə göndərib müqaviləni təzələmək istədilər. Xeyri olmadı.
Yollarda İslam ordusunu salamlayır, onlara qoşulurdular. Hz.Mühəmməd (ə) Ramazan ayının 23-də Məkkəyə daxil olanda buranın
əhalisini amanda elan etdi. Kəbədəki 360 büt oradan götürüldü. İmam
Cəfər Sadiq buyurur: “Fəthdən sonra Peyğəmbər (ə) öz yaxın qohumlarını Səfa (Kəbənin yanında) dağının ətəyinə yığaraq deyib: “Allah
Təala məni sizə peyğəmbər göndərib. “Məhəmməd bizimlədir”
deyib, şəriətə və insaniyyətə xilaf bir əmələ yol verməyin. Elm,
mərifət, həya, ədəb və xeyir əməl sahibləri məni özlərinə yaxın
bilsinlər. Mənim əməlim mənimlə, sizin əməliniz sizinlə olacaqdır”.
Məkkə ətrafında yaşayan qəbilələr dərhal peyğəmbərə beyət
eylədilərsə də, təhlükə tam sovuşmadı. Kəbəni geri almaq məqsədi
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ilə bəzi qəbilələr qoşun toplayırdılar. Malik ibn Avfın müşriklərdən
ibarət 30 minlik qoşunu haqqında xəbər tutduqda Peyğəmbər onu elə
həmin yerdə qarşıladı.
Hz.Peyğəmbərin əmisi Abbasın gur səslə müsəlmanları geri –
döyüşə səsləməsi, Hz.Əlinin düşmən sərkərdəsi Əbu Cərdəli təkbətək
vuruşda öldürməyi vəziyyəti müsəlmanların xeyrinə dəyişdi. Həmin
il Hz.Peyğəmbər (ə) Hz.Əlini Yəmənə vali göndərmişdir.
Hicrətdən 10 il keçsə də, Hz.Peyğəmbər 4 dəfə ümrə ziyarəti etsə
də hələ də həcc ziyarəti edə bilməmişdi. Artıq bütün Ərəbistan vahid
İslam bayrağı altında birləşmişdi. Bu həccin məqsədi ümumi həcci
Allahın buyurduğu kimi nizamlama, ərəb tayfaları arasında
Peyğəmbərə olacaq xəlifəni bəlli etmək, müsəlmanların çoxluğunu
və vəhdətini bir-birinə göstərmək. İslam tarixində bu həcc vida həcci
kimi məşhurdur.
Zəvvarlar Mədinədən çıxdıqdan sonra yolda ehram bağladılar və
632-ci il zülhiccə ayının 4-də 100 minlik bir dəstə ilə Məkkəyə varid
oldular.
Məscidül-hərama (Kəbəyə) bəni Şeybə qapısından girəndə
Hz.Mühəmməd (ə) ulu babası İbrahimin (ə) ruhuna dua oxudu, əlini
Həcərüləsvada (Qara daşa) sürtüb öpdü, yeddi dəfə şövq (Kəbənin
ətrafına dolanmaq) etdi, Məqamu İbrahimdə dayanıb 2 rikət namaz
qıldı. Zəm-zəm suyundan içdi, 7 dəfə Səfa və Mərvə təpələri arasında
səy (yeyin yerimək) eylədi. Zülhiccənin 8-ci günü hacılar Mina dağına qalxdılar. Səhəri gün Ərəfatda dayandılar, yenidən Minaya qayıtdıqda Hz.Peyğəmbər (ə) camaata qurbangahı göstərdi. Gətirilən
qurbanlar kəsildi. Vida həcci başa çatırdı. Hz.Peyğəmbər (ə) Məkkə
ilə, bu müqəddəs, lakin zaman-zaman ona vəfasızlıq göstərmiş
şəhərlə vidalaşdı.
Hicrətin 11-ci ili Hz.Məhəmməd (ə) üçün sonuncu il idi. O,
Məhərrəm ayında xəstələndi, amma tez sağaldı. Səfər ayında o,
zəifləmişdi, bir qolu Hz.Əli və bir qolu Fəzl ibn Abbasın əlində
məscidə camaat namazına gəlmişdi. Bu namaz da onun üçün sonuncu
idi, bunu özü də duyurdu. Ondan möcüzələri haqqında soruşurlar. O
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isə cavabında: “Mənim möcüzəm Qurandır!” – söyləyir. Ardınca demişdir: “Ey camaat, sizin aranızda iki şeyi əmanət qoyub gedirəm:
biri Allahın kitabı, o biri isə İtrətim (Əhl-beytim) – aləmdir”. Səfər
ayının 28-də, ömrünün 63-cü, peyğəmbərliyinin 23-cü ili onun işıqlı
dünyada son günüdür. Ölümü rahat olmuşdur. Bu dahi bəşər övladının ölüm mələyi onu işıqlı dünyadan ayırarkən, mübarək və pak ruhunu incitməyib.
Hz.Peyğəmbəri (ə) yuyanlar Hz.Əli, Peyğəmbərin əmisi Abbas
ibn Əbdəl Müttəlib, onun oğlanları Fəzl, Qüsam və Yasəmə ibn Zeyd
idi. Peyğəmbərin cənazəsi torpağa öz evinin içində gecə vaxtı tapşırılmışdır. Əlbəttə, Hz.Peyğəmbərin ölümü cismani idi, mənəvi və ruhi
həyatı isə qabaqda idi. Vaxt ötdükcə hökmdarlar bir-birini əvəz edir,
hər şey təzələnir. Amma, sayı bir milyardı ötüb keçən iman əhlinin
yaddaşında əbədi yaşayan Hz.Mühəmmədin pak və ülvi adıdır.
İslam ələmi, İslam insanı öz gözəlliyi, pak əxlaqı, mənəvi saflığı,
digər yüksək dəyərləri üçün ancaq və ancaq bu ada borcludur.
Deyilən fikirləri bitirərkən biz də Ulu Tanrıdan özümüz, dünyasını dəyişənlərimiz, bütün camaatımız üçün xeyir-dua diləməklə yanaşı, tezliklə Qarabağ torpaqlarının, Qərbi Azərbaycan torpaqlarının,
Cənubi Azərbaycan torpaqlarının, Dərbəndətrafı torpaqların və Borçalı torpaqlarının azad olmasında Allah Təalanın gözəgörünməzdən
yardımını istərdik!.. Amin!
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HZ. MƏHƏMMƏDİN (Ə) ŞƏCƏRƏSİ

Əbd Əl-Üzzə

Əbüşəms

Əl-Əvam

Hərb

Əbü-Süfyan

Müaviyə
Abdulla
(545-ci il)

Mühəmməd
570-ci il
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2. İSLAMDA ATA VƏ ANAYA MÜNASİBƏT
Bəşər övladı mövcud olandan insanın öz ata və anasına, mənəvi
valideynlərinə və valideynlik işlərini görə biləcək ağsaqqal-ağbirçək
insanlara münasibət məsələsi gündəmdə olmuşdur.
Təbiətən insan bir ailənin uşağı olaraq işıqlı dünyaya göz açır.
Uşaqlar əsasən ailənin sevgi və şəfqət dolu bir mühitində böyüyür,
inkişaf edir və bir müddətdən sonra özü də bir ailə sahibi olur. Elə bu
səbəbdəndir ki, hər kəs kimlərinsə övladı, kimlərinsə ata və anası,
kimlərinsə qohum əqrəbasıdır.
İslam insanın evlənib – övlad sahibi olmasının tərəfdarıdır.
Nəinki səmavi dinlərin, hətta ondan əvvəllərdə də insanın ailə qurub,
ailə şəraitinin yaşamasının, oğul-uşaq sahibinin olmasının əsas olduğunu qəbul etmişlər.
İslamda da evlənmənin, valideyn olmanın, nəslin artırılmasının
vacib olduğu vurğulanır.
Hz.Peyğəmbər (s) buyurur: “Evlənin, çoxalın! Mən sizin çoxluğunuzla iftixar edəcəyəm” – demişdir. (“Tecrid”, c. VI, s. 251). İslam
dininə görə uşaqlaşma qadağandır, Allahın işinə qarışmaqdır. Odur
ki, hər bir valideyn Uca Allahın verdiyi hər bir uşağı böyütməyə borcludur.
İnsanın bir övlad olaraq məsuliyyətləri olduğu kimi, ata-ana olaraq da yerinə yetirilməsi lazım olan bir çox cavabdehlikləri vardır.
Din tarixindən məlumdur ki, xristianlıqda “əsli günah” inamı vardır.
Bir inama görə, Hz.Adəm və Həvvanın bir insan olaraq işlətdikləri
günah səbəbilə hər uşaq anadan bir günahkar olaraq doğulur. Bu günahından təmizlənə bilməsi üçün də hər yeni doğulan uşağın kilsədə
xristian din adamları tərəfindən su ilə çimizdirilmələri lazım bilinir.
İslam dininə görə isə hər bir insan tər-təmiz bir təbiətə malik olaraq dünyaya göz açır. Ata və ananın işlətmiş olduqları günahlara görə
onların uşaqları məsuliyyət daşımırlar. Səbəbi isə, islami anlayışa
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görə, günah və savabda fərdi məsuliyyət əsas götürülür.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin Ənam surəsində belə deyilir: “... Hər kəsin qazandığı özünə aiddir. Hər bir günahkar başqa
bir günahkarın yükünü daşımaz...” (“Ənam” surəsi, 164). QuraniKərimin bu ayəsində aydın olan budur: “Bir insan, atası və anası olsa
belə, bir başqasının işlətdiyi günaha görə məsuliyyət daşımaz. Ayrıca
olaraq islamiyyətdə nə günah etməkdə, nə də o günahın cəzasını
çəkməkdə vəkalət vermə yoxdur. Hər kəs etdiyi günahı özü öz adına
edər, nəticədə özü də günahının cəzasını çəkər”.
Digər tərəfdən, hər bir insanın bir başqasına “Sən bunu et, günahı
varsa mənim boynuma olsun” deməsi islami baxımdan həm mənasız
və həm də əsassızdır. Hz.Adəm və Həvvanın etmiş olduqları günah
səbəbilə bütün insanlığı günahkar saymağın heç bir dini söykənəcəyi
yoxdur.
“Həqiq günah” anlayışı ilə əlaqəli olaraq Hz.Peyğəmbərin (s) bu
hədisinə diqqət çəkməyimiz vacibdir. Hz.Peyğəmbərimiz (s) belə buyurmuşdur: “Hər doğulan uşaq Uca Allahdan gələn islami
xüsusiyyətlərlə doğulur. Sonra atası və anası onu yəhudiləşdirir və
ya xristianlaşdırırlar...” (“Müslüm”, 46. “Kitabi-Kader”, Bab. 6, H.
N2658).
Qeyd etməliyik ki, hər bir müsəlman ata və ananın öz uşaqlarına
qarşı əhəmiyyətli əxlaqi bir borcu vardır. Bu məsuliyyət övladını
İslam inam və mədəniyyətinə görə yetişdirmə, onlara öz əxlaqi
fəzilətlərini qazandırma məsuliyyətidir.
Məlum olduğu kimi, insanın ata və ana olaraq uşağına qarşı olan
ilk vəzifəsi onu İslam əxlaqına görə yetişdirmək və ona bu əxlaqla
yaşaya biləcək dürüst və sağlam bir şəxsiyyət qazandırmaqdır. Ata
və ana uşaqlar arasında qız-oğlan ayrılığı etməyəcək bir düşüncəyə
sahib olmalıdırlar. İslam bu baxışı aradan qaldıraraq bir düşüncə
dəyişikliyi həyata keçirmişdir.
Qız-oğlan ayrı-seçkiliyi mövzusunda hər mədəniyyətdə mövcud
olan, lakin islami olmayan düşüncəni Qurani-Kərim belə ifadə edir:
“Onlardan birinə dişi (qız uşağı) müjdələndiyi zaman qəzəbindən üzü
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qapqara qaralar. O, özünə verilən müjdənin pisliyinə görə insanlardan
gizlənər. Onu “alçaqlıq hissi içərisində” saxlasınmı, yoxsa torpağa
basdırsın? Bax gör necə pis hökmlər verirlər.” (Nəhl surəsi, 58, 59).
Uşaq sahibi olma məsələsində İslami düşüncəni Allah təkbir
inamı şəkilləndirir. Uca Allahın birliyi inamında varlıq dünyasının
tamamına Uca Allah hakimdir. Uca Allah həm yaradan, həm
şəkilləndirən, həm qayda-qanun qoyan, həm də qayda-qanunu davam
etdirəndir. Bu mənada ata və ananı olduğu kimi uşağı da yaradan Uca
Allahdır. Uşaqlar Uca Allahın ata və anaya bağışladığı bir hədiyyədən
başqa bir şey deyildir.
Uşaq sahibi olmaqla ata və ananın borcu birinci dərəcədə deyil,
ikinci dərəcədə əhəmiyyət daşıyır. Çox istəmələrinə baxmayaraq,
uşaq sahibi olmayan yüzlərcə ailə vardır. Buna görə ata və ana qız və
ya oğlan ayırımı etmək əvəzinə, Allahın bəxşişindən başqa bir şey
olmayan uşaq üçün hər şeydən öncə sevinməyi bacarmalıdır.
Səma Kitabımız olan Qurani-Kərim bu mövzuda belə buyurur:
“Göylərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur. O, istədiyini yaradır,
istədiyinə qızlar bəxş edir, istədiyinə də oğlanlar bəxş edir. Yaxud onlara oğlanlı-qızlı cütlər verir, istədiyini də qısır qılır. O, biləndir, hər
şeyə qadirdir.” (Şura surəsi, 49, 50).
Uşağa gözəl bir ad qoymaq ata və ananın borcudur. Gözəl ad
düşüncədə pis məna verməyən addır. Hz.Peyğəmbər (s) zamanında
yaşayan və ona inanaların adları və ya Qurani-Kərimdə, ya da
hədislərdə keçən adları gözəl adlar olaraq qəbul etmək yanlış olmasa
da, natamam bir anlayışdır.
Günümüzdə yaşayan insanlar Uca Allah görünüşündə eyni olsa
da, onlar artıq müxtəlif millətlər kimi təqdim edilir. Hər bir xalq isə
həyatda ayrı-ayrı yollar keçdiyindən, müxtəlif dinə-imana qulluq
etdiklərindən formalaşma səviyyələri də müxtəlifdir. Odur ki, İslam
övladı özünəməxsus yol keçməklə başqa-başqa millətləri təmsil
edirlərsə, o zaman keçilən yola, ata-baba adət-ənənələrinə uyğun,
lakin xoşagəlməz məna daşımayan isimlərdən də istifadə edə bilərlər.
Həm də ad elə olmalıdır ki, insanın istənilən yaşında namünasib
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səslənməsin.
Uşaqlarına yaxşı bir təhsil vermək də ata və ananın əsas
məsuliyyətləri arasında yer almalıdır. Uşaq sahibi olmaq nə qədər
gözəl və sevindirici bir hadisədirsə, məsuliyyəti də bir o qədər ağırdır.
Ata və ananın vəzifələrindən biri də uşaqlarını yaşadıqları dövrə görə
yetişdirməkdir. Bunun da yolu təhsildən, savaddan keçir.
Hz.Peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Heç bir ata uşağına gözəl
tərbiyədən daha artıq bir hədiyyə vermiş ola bilməz.” (“Tirmizi”, 28.
“Kitabul-Birr Vəl Vasaya”, Bab. 33, H. N1952).
“Üç qız uşağı yetişdirən, onları gözəl tərbiyə edən, onlar üçün
toplayıb gətirən və onlara yaxşılıq edən insanlara cənnət vardır.”
(“Sünen-i Ebu Davvud”, 35. “Kitabul-Edeb, Bab. 130, H. N5147).
Dünyada insanın sevinc və xoşbəxtlik verən hadisələrlə qarşılaşa
bilməsi nə qədər xoşdursa, acı və iztirab verən hadisələrlə qarşılaşması da o qədər gözləniləndir. Çünki, insan bir imkanlar dünyasında
yaşamaqdadır.
Xəstəlik, şikəst doğum və ölüm kimi hallarda hər bir insan kimi
ata və anaya da düşən vəzifə səbr etməkdir. Hər şeyi bilən, hər şeyə
gücü çatan və insanların hər zaman yaxşılığını istəyən tək Allah inamına sahib olan insan çətin vəziyyətlərdə səbrli ola bilən insandır.
Odur ki, müsəlman ata və anaya düşən vəzifə sağlam bir uşağa,
mənəvi sağlam bir övlada sahib olduqda sevinib şükür etmək, Uca
Allaha sığınmaq deməkdir. Çünki, İslam inamına görə yaxşılıqlar olduğu kimi, pisliklər də yalnız Uca Allah tərəfindən olur.
Uşaq sevinci, uşaq ağrısı Hz.Məhəmmədin (s) də həyatında olmuşdur. Onun uşaq sevgisi haqqında Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi
söhbət çox duyğulandırıcıdır: “Allahın rəsulu bir gün Hz.Əlinin oğlunu öpəndə yanında oturmaqda olan temimli Akra ibn Habis on
uşağı olduğu halda, onların heç birini öpmədiyini söylədi. Bunun qarşısında Hz.Peyğəmbər (s) ona baxdı: “Mərhəmət etməyənə mərhəmət
olmaz” – dedi. (“Buhari”, “Edebul-mufred”, c. 1, s. 172, H. N91).
Mərhəmətli olmaq şəfqətin ən yüksək mərhələsidir. “Mərhəmət
etməyənə mərhəmət olunmaz” qaydasını qoyan və bu qaydanı ictimai
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həyatda yaşayış halına gətirən Hz.Peyğəmbər (s), ümumiyyətlə, insan
cevgisi, xüsusilə də uşaq sevgisi mövzusunda gözəl bir nümunədir.
Uşaqları çox sevən Hz.Peyğəmbər (s) həm uşaq olmağın sevincini,
həm də onları itirməyin kədərini yaşamışdır. Mədinədə İbrahim adını
verdiyi bir oğlu olmuş, çox yaşamammış körpə ikən ölmüşdü. İbrahim onun qucağında can verərkən Hz.Peyğəmbərin (s) gözlərindən
yaşlar axmış və Enesə belə demişdi: “Gözlər ağlar, ürək kədərlənər,
dilimiz isə Rəbbimizin razı olacağından başqa bir kəlmə söyləməz,
Ey İbrahim, Allaha and olsun ki, biz sənin ayrılığın səbəbilə,
həqiqətən, çox kədərliyik.” (“Müslüm”, 43. “Kitabul-Fedail”, Bab.
15, H. N2315).
Göründüyü kimi, ata və ananın uşaqlarının ağır xəstəlik və ölüm
hallarına səbr etmələri, onlar üçün kədərlənməmələri mənası kimi
qəbul edilməməlidir. Belə hallarda səbr etmək bunların Allahın bir
təqdiri olduğu şüurunda olaraq, Allahın razı olmayacağı bir söz
söyləməmək mənasındadır.
Hz.Peyğəmbər (s) qızı Zeynəbin uşağının ölümü zamanı nümayiş
etdirdiyi hərəkət də bu mövzuda nümunə olacaq bir məqamdır. O belə
nəql olunur: “Hz.Peyğəmbərin (s) yanında olduğumuz zaman qızlarından Zeynəbin bir xəbərçisi gəldi və onun nəvələrindən birinin
ölmək üzrə olduğunu bildirdi. Allahın elçisi xəbərçiyə belə dedi: “Get
ona de ki, Allahın verdiyi də, aldığı da özünə aiddir. Allah qatında
hər şey bəlli bir vaxtda bağlanmışdır, səbr etsin və səbrinə əvəz olaraq
ümid etsin!..” Xəbərçi getdi, lakin qısa bir zamandan sonra təkrar
gəldi və “Zeynəb and verərək mütləq gəlməyinizi istəyir” – dedi.
Bunun qarşılığında Hz.Peyğəmbər (s) əfəndimiz qalxdı, onunla
birlikdə biz də qalxdıq və Zeynəbin evinə getdik. Uşaq
Hz.Peyğəmbərə (s) verildiyi anda tapşırdı. Allahın elçisinin
gözlərindən yaşlar axmağa başladı. Onun kimi böyük bir insanın ağlamasını yadırqayan Səd ibn İbadə: “Ey Allahın elçisi, Sizin bu halınız nədir?” – dedi. Allahın elçisi isə: “Bu göz yaşı Uca Allahın öz
qullarının könüllərinə qoyduğu bir rəhmətdir. Uca Allah qullarından
ancaq mərhəməti olanlara mərhəmət edəcəkdir” – dedi (a. e. 11. “Ki261
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tabul-Cenaiz”, Bab. 6, H. N923).
Ata və ananın uşaqları ilə əlaqəli bu duyğulu hərəkətdən başqa
göstərilməsi lazım olan çox önəmli bir hərəkət də öz yaşayışları ilə
onlara örnək olmaqdır. Ona görə ata və ana uşaqlarına sadəcə əxlaqi
fəzilətləri söyləməklə kifayətlənməməli və bu fəzilətləri yaşayış halına gətirərək uşaqlarına yaxşı bir nümunə olmalıdırlar. Öyüd
verdikləri halda, verdikləri öyüdə uyğun davranış göstərməyən insanlar Qurani-Kərimdə belə xəbərdar edilirlər: “Siz insanlara yaxşı
işlər görməyi əmr edib özünüzü unudursunuzmu? Axı siz Kitabı
(Tövratı) oxuyursunuz.” (Bəqərə surəsi, 44).
“Ey iman edənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz bir şeyi deyirsiniz?
Etməyəcəyiniz bir şeyi deməniz Allah qatında böyük bir nifrətlə qarşılanır.” (Səf surəsi, 2,3).
Söylənildiyi kimi, ata və ananın boynuna İslamda çox böyük yük
düşür, məsuliyyət düşür. Bunları İslamın tələbi ilə edən ata və analar,
həm də ölkəsinə, millətinə, dövlətinə və bütün insanı cəmiyyətlərə
böyük töhfələr vermiş olur, insanlıq bir çox eybəcərliklərdən qurtulmuş olur.

3. İSLAMIN AİLƏYƏ VERDİYİ ÖNƏM
Dünyanın tarixi mərhələlərini dərk edən, bütün canlılardan fərqli
olaraq insanların ailə qurma mərhələlərini təsəvvür edən hər bir ailə
üzvü, ailənin başçısı öz ailəsinin bütün incəliklərinə məsuliyyətlə və
qayğı ilə yanaşır.
Çox-çox qədimlərdən bir çox millətlərdən fərqli olaraq azəri
türkləri ailəyə müqəddəslik şərəfi vermiş, ailəni çox şeylərdən
yüksəklərdə tutmuşlar.
Bir çox ölkələrdə və millətlərdə çox da fikir verməsələr də, hər
insan bir ailə içərisində dünyaya gəlir. İnsanın inkişaf edib
yetişməsində, təhsilli, tərbiyəli, vətənpərvər və s. olmasında, həyata
hazırlanmasında ailənin zəhməti və vacibliyi bəzilərinin
düşündüyündən qat-qat böyükdür. Digər tərəfdən insanın sağlam bir
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şəkildə böyüməsi, boya-başa çatması ilə uyğun bir təlim və tərbiyə
qazanması da ailə, onun daxili quruluşundan birbaşa asılıdır.
Hər bir insan üçün ailənin əhəmiyyəti nə qədər böyükdürsə, ailə
üçün də hörmət, ailəyə sevgi olmaqla yanaşı, deyilənlərin olmadığı
bir ailədə onun öz varlığını qoruyub saxlaması müşkül məsələdir.
Qarşılıqlı hörmət və sevgi insanın sahib ola biləcəyi ən ali duyğudur,
hissdir. İnsanların sevilməsini və onlara hörmət edilməsini dərk edən
adamlar başqaları tərəfindən sevilib hörmət edilməyə haqq qazandırır.
İnsanların qurduqları hər cür könül birlikləri yalnız sevgi və hörmət
sayəsində təməlli və uzunömürlü ola bilər. Bir araya gələn iki insandan biri qarşı tərəfi sevməz və ona həqiqi hörmət etməzsə, bu insanların yolları ayrılmalıdır. Ailədə dünyaya göz açan körpəni həyata
hazırlayan – təbii ki, ilk növbədə onun ailəsidir. İnsan üçün ən təsirli
olan davranış qəlibləri də onun ailə çərçivəsində qazandıqları davranışlardır. Əsl ailə tərbiyəsi almamış hər hansı bir insan bu əskikliyi
həyatının axırına qədər hiss edir. Səbəbi, ailədən alınan tərbiyənin
izləri insan həyatının sonuna qədər onu izləməsididr. Kimin hansı
fikirdə olmasından asılı olmayaraq, insana ailəsindən daha güclü təsir
edən başqa bir xüsusiyyət yox dərəcəsindədir.
Ailə insan övladının həyatda qalmasını təmin edir, nəsil şəcərəsinin davamlı olmasına təsir göstərir. Dünyaya göz açan insanın doğulduğu gündən axirət dünyasına qədər qorunmağa və bəslənməyə
ehtiyaclıdır. Ehtiyac duyduğu bu qorunma və bəslənmə olmadan
insan övladının inkişafının tamamlanması müşkül məsələdir. Yəni,
insanın sağlam bir şəkildə inkişaf etməsi üçün lazım olan himayə və
bəslənmə, əsasən, ailə içərisində daha önəmlidir.
Həqiqətdə insanın qarşılanması lazım olan yemək-içmək qədər,
bəlkə də daha çox başqa ehtiyacları da var. Bunlara ruhi və mənəvi
ehtiyaclar aiddir. Ruhi ehtiyacları zamanında qarşılanmamış uşaqlar
böyüdükdə davranış qaydalarının pozğunluğunu biruzə verirlər.
Bəzən özləri də xəcalət təri axıdırlar. Yəni, insanın ruhi ehtiyaclarının
başında sevmək və sevilmək ehtiyacı durur. Körpəliyində ana sevgisini, ata böyüklüyünü, qardaş həmrəyliyini, bacı nəvazişini, nənə263
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baba ucalığını yaşamamış övladlarımız hər zaman bu şeylərin çatışmazlığını duymalı olur. Ətrafı tərəfindən qiymətləndirilmək, sevmək,
sevilmək və digər duyğuları hər bir insan öz içindən keçirir, qiymət
verir və onu yaşamalı olur. Bu duyğuların ən yaxşı qarşılana biləcəyi
yer isə ailə və ailə mühitidir. Odur ki, ailənin nə olduğu valideynlər
və digər ailə üzvləri tərəfindən son dərəcə dəqiq dərk edilməlidir.
Qeyd edilməlidir ki, qadın və kişinin bir araya gəlmələri ilə əmələ
gələn sadə bərabərlikdən ailə birliyinin dəqiqliklə fərqləndirilməsi də
mühümdür. Çünki, kişi və qadının bir araya gəlmələri hər zaman
müqəddəs sayılan şərəfli bir ailənin əmələ gəlməsi üçün yetərli deyildir. Ailə nə quru bir təşkilat, nə də adi bir bərabərlikdir. Ailə bir
sevgi ocağı, bir şəfqət yuvasıdır.
Ailənin təməli olan sevgi və şəfqət duyğularının qaynağında isə
nigah durur. “Müqəddəs ocaq” saydığımız hər bir ailə ancaq və ancaq
kişi və qadının nigaha girməsi ilə bünövrələnə bilər. Bildiyimiz kimi,
nigah kişi ilə qadının öz istəkləri ilə aldıqları bir qərarla başa gəlir.
Elə İslamın da tələbi yeni qurulan hər bir ailə üçün budur. Nigah
qərarı kişi ilə qadının həyatda qarşılaşdıqları hər cür nəşə, kədər, uğur
və uğursuzluğa ortaq olma, şərik olma qərarıdır. Bunlara əməl edən
cütlük, yaxud ailə şərəfli yol yolçusu olacaqdır. Müqəddəs Kitabımız
Qurani-Kərimdə Uca Allah belə buyurur: “O, ölüdən diri çıxarır,
diridən ölü çıxarır, torpağa ölümündən sonra həyat verir. Bax siz də
belə çıxarılacaqsınız. Sizi torpaqdan yaratmış olması, sonra da sizin
çoxalıb (Yer üzünə) yayılmış insanlar olmağınız Onun ayələrindəndir.
Onun ayələrindən biri də sizin üçün onlarla ülfətə girəsiniz deyə
özünüzdən zövcələr xəlq edib aranızda sevgi və mərhəmət yaratmasıdır. Şübhəsiz ki, bunda düşünən bir tayfa üçün dəlillər vardır.” (Rum
surəsi, 19-21).
Deyildiyi kimi, həyat yoldaşları arasındakı sevgi və mərhəmət
tellərinin əmələ gəlməsinin ilk şərti nigahdır. Hz.Peyğəmbərimiz (s)
nigah haqqında demişdir: “Nigah mənim sünnətimdir. Sünnətimdən
üz çevirən məndən deyildir.” (“Tecrid”. C. XI. H. N-1786).
Söylənilən fikirlə Hz.Məhəmməd (s) bir tərəfdən ailə yuvasının
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ancaq nigahla qurula biləcəyini, digər tərəfdən də nigahsız
bərabərliklərin dini baxımdan, İslam dini baxımından xoş qarşılanmadığını qətiyyətlə söyləyir. Odur ki, bir ailədə ata və ana arasında
əmələ gələn sevgi və hörmət şəraitində böyüyən bir uşaq həm
bədəncə, həm də ruhən inkişafını sağlam bir şəkildə tamamlamış olur.
Cəmiyyətimizin hər bir insanının sağlam bir ailəyə ehtiyacı olduğu kimi, insan cəmiyyətlərinin sağlam ailələrə daimi ehtiyacı vardır. Ailə həm bir insan üçün, həm də cəmiyyət üçün qaçılmaz bir
təşkilat olaraq dərk edilməlidir. Bu səbəbdən də hər hansı bir ailənin
dağılması ayrı-ayrılıqda həm fərdi, həm də cəmiyyəti pis vəziyyətə
salır. Ailəni qorumaq ailə üzvlərinin müqəddəs borcu olduğu kimi,
cəmiyyətin, dövlətin də ailələri qoruyub saxlaması müqəddəs bir borc
olmalıdır.
Əgər, ər-arvadla, uşaqların valideynlərlə aralarındakı sevgi hissi
qüvvətli olarsa, ailə də qüvvətli, hörmətli, güclü və xoşbəxt gələcəkli
olacaqdır. Təbii ki, ümid və yaşayış sevinci ilə dolu olan insanlardan
əmələ gələn cəmiyyət də nümunəvi bir cəmiyyət olacaqdır. Odur ki,
arzumuz ölkəmizdə çox mükəmməl, islami dəyərlərə söykənən ailələr
və çiçəklənən cəmiyyətə mənsub Azərbaycan görməkdir.

4. İSLAMDA ƏR VƏ ARVAD
MÜNASİBƏTLƏRİNƏ BAXIŞ
Tarixən ər və arvad münasibətlərinə baxış müxtəlif tarixlərdə
müxtəlif cür olmuşdur. Məsələ dinlərin dünyamıza gəlişi ilə daha da
tərəqqi tapıb. Sonrakı mərhələlərdə, xüsusən də səmavi dinlərdən
olan Zərdüştilikdə, Tanrıçılıqda, Yəhudiçilikdə, Xristianlıqda və İslamçılıqda ər-arvad, yaxud “kiçik dövlət”çiliyə münasibət daha da
inkişaf etmiş, yeni bir mərhələyə yüksəlmişdir. Lakin, deyilən
dövrlərdə də ər-arvad münasibətləri hansı əsaslarla öz həllini tapmalıdır məsələsi bu və ya digər nöqsanı cəhətlərdən xali olmamışdır.
Ulu Tanrının bizim dünyamıza bəxş etdiyi son və mükəmməl mənəvi
dəyərləri özü ilə gətirən İslam, onun Müqəddəs Kitabı olan Qurani265

Əxlaqa aparan yol

Kərim ər və arvad münasibətlərinin necə olmasına bir yolluq son qoymuşdur. Qalır hər bir insanın, İslam əxlaqi-dəyərləri əsasında ər və
arvad məsələsinə münasibət mükəmməl mənimsəmək. Gənc oğlan
və qızın bu münasibətləri tamlığı ilə mənimsəməsi o qədər də asan
deyildir. Odur ki, bu islami dəyərin gənclərə aşılanmasında onların
yaşadıqları cəmiyyətin, dövlətin və ən vacibi təhsil və valideynlərin
məsuliyyətləri çox vacibdir.
Təbii ki, insan üçün müqəddəs bir sığınacaq vəziyyətində olan
ailənin əsas ünsürləri ər və arvaddır. Ər və arvad arasındakı əxlaqi
əlaqənin xüsusiyyətləri ya uşaqların şəxsiyyətlərinin formalaşmasına,
ya da cəmiyyətin sağlam bir şəkilə gəlməsinə birinci dərəcədə təsir
göstərir.
İslam, ər və arvadın bir-biri ilə olan bəşəri əlaqələrində son
dərəcə səmimi olmalarını istəyir. Belə səmimiyyətin əmələ gəlməsi
və davamlı olması üçün əlaqələrin bir olan Allahın təyin etdiyi
ölçülərə uyğun olaraq sürdürülməsinin lazım olduğu vacibdir.
İslam buyurur: “Ey insanlar! Sizi tək bir candan yaradan, ondan
da onun zövcəsini yaradan, onların ikisindən isə çoxlu kişi və qadınlar
törədib yayan Rəbbimizə qarşı gəlməkdən qorxun....” (Nisa surəsi,
1). Deyildiyi kimi, İslami mənada insanlıq tək bir nəfisdən yaradılmış, ilk yaradılan bu nəfisdən də qarşı cins var olmuşdur. Bu cinslərin
birləşməsi nəticəsində isə kişi və qadınlar yer üzündə çoxalmışlar.
Ər və arvadın birliyi ancaq nigah ilə mümkün edilir. İslamda nigahsız evlənmələr qəti olaraq qadağan edilmişdir. Nigahı olacaq
qadın və kişilərdə axtarılacaq xüsusiyyətlər haqda belə deyilmişsir:
“Qadın bu dörd xüsusiyyətlərinə görə nigahlanır. Bunlar: sərvəti, əsli,
gözəlliyi və dinidir. Dindar olanı üstün tutanın sərvətini Allah artırar.”
(“Tecrid”, c. XI, s. 264, H. №-1793).
Kişilərin ən xeyirlisi öz həyat yoldaşına ən yaxşı davranandır.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) belə buyurub: “İmanı ən yetişmiş olan mömin
əxlaqi ən gözəl olandır. Ən xeyirliniz də qadınlarına ən yaxşı davranandır.” (Tirmizi, 10. “Kitabul-Raza”, Bab. 11, H. №-1162). Islam
buyurur ki, nigah bir araya gələn qadın və kişi arasındakı könül ra266
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hatlığı şəraitinin təminatıdır. Qurani-Kərimin Rum surəsinin 21-ci
ayəsində belə buyurulur: “Onun ayələrindən biri də sizin üçün onlarla
ülfətə girəsiniz deyə özünüzdən zövcələr xəlq edib aranızda sevgi və
mərhəmət yaratmasıdır. Şübhəsiz ki, bunda, düşünən insanlar üçün
dəlillər vardır.” (Rum surəsi, 21).
Bir olan Allah insanlığın çoxalması və nəslin davamı üçün sadəcə
qarşı cinslər yaratmaqla kifayyətlənməmiş, eyni zamanda bu cinslər
arasında sevgi və məhəbbət hissləri də əmələ gətirmişdir. Ona görə,
kişi ilə qadını bir yerə gətirən və onları birlikdə bir ailə əmələ
gətirməyə sövq edən bu sevgi və mərhəmət hissləridir. Müxtəlif
cinslər arasındakı sevgi və mərhəmət kimi duyğulu tellər onları ailə
qurmaq üçün bir yerə gətirməyə yetərli olur. Qurulan ailənin ahəng
içərisində davamı isə bəhs etdiyimiz duyğulu bağların davamı ilə
mümkün olur. Lakin, bəzən sevgi və mərhəmət kimi həsas tellər davamlı olmur. Həyat yoldaşlarını bir yerdə tutan bağların davamlı hala
gəlməsi üçün ər və arvadın üzərlərinə düşən müqəddəs borclarını
qeyd-şərtsiz yerinə yetirmələri gərəkdir.
Ailə qurmuş kişi və qadınların bir-birinə qarşı olan borclarına
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim belə diqqət çəkir: “....Kişilərin
qadınlar üzərində olan haqları kimi qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. Ancaq kişilər qadınlardan bir dərəcə üstündürlər. Allah
qüdrət və hikmət sahibidir.” (Bəqərə surəsi, 228).
İslama görə kişilərin qadınlar üzərində bir pillə üstünlüyə sahib
olmaları yaşayış müvazinətinə əsaslanır. İslam dini müsəlman bir
ailənin yaşayış sıxıntılarını adətən kişiyə yükləmişdir.
Qurani-Kərim evli olan kişi və qadınlar arasındakı bəşəri
əlaqələrin hər zaman göz qabağında tutulmasının ümumi əxlaq qaydalarını belə ifadə etmişdir: “Mömin kişilərlə mömin qadınlar birbirlərinə dostdurlar. Onlar xeyir işləri əmr edir, pis işləri yayındırır,
namaz qılır, zəkat verir, Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edirlər.
Allah onlara rəhm edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah qüvvət və hikmət sahibidir.” (Tövbə surəsi, 71).
Mömin ər və arvad dünya həyatında qarşılaşılan sıxıntılara
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birlikdə sinə gərmək məcburiyyətindədirlər. İnsan hər zaman ağıl və
məntiqinə görə hərəkət edə bilməz. Bəzən, inasn həyatına hakim olan
ünsürlər ağıl deyi – duyğu, ehtiras və həyacanlar hakim ola bilir. İnsanın ehtiras və duyğularının yönəltdiyi vəziyyətlərdə də qısqanclıq,
inciklik və küskünlük ortaya çıxa bilər. Belə istənilməyən
vəziyyətlərdə həyat yoldaşlarının üzərinə düşən vəzifə, fövqəladə
hərəkətlərdən və ani qərarlardan qaçmaq, çəkinməkdir.
Deyilən vəziyyətlərdə ər və arvadın necə hərəkət etmələrinin
doğru olduğunu göstərən ayələrə müraciət edək: “Xanımlarınızla
yaxşı rəftar edin. Əgər onlardan xoşlanmırsınızsa..... Ola bilsin ki,
sizin xoşlanmadığınız şeylərdə Allah çoxlu xeyirlər təqdim etmiş
olsun.” (Nisa surəsi, 19).
“Əgər bir qadın ərinin sədaqətsizliyindən və ya ondan üz
çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında barışığa gəlmələrində
özləri üçün bir günah yoxdur. Çünki barışıq daha xeyirlidir. Nəfslərdə
isə qısqanclıq həmişə mövcuddur. Gözəl davranıb (pis rəftardan)
çəkinsəniz, şübhəsiz, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır.” (Nisa
surəsi, 128).
Bəlli olduğu kimi, İslam dini böyük ümid və xəyallarla qurulan
ailə yuvasının bir anlıq qərarlarla dağılmasını istəmir və iki tərəfə də
ölçülü davranmalarını məsləhət görür. Əgər bu şəxsi münasibətlər
aradakı çətinliklərin həll edilməsində müsbət nəticə verməzsə, ər və
arvadın inandıqları yaxınlarının dövrəyə girmələrini vacib sayır. İslamda bu belə izah olunur: “Əgər, ər-arvad arasına ayrılıq
düşməsindən qorxsanız, kişi tərəfindən bir nəfər vasitəçi göndərin.
Əgər, bunlar onları barışdırmaq istəsələr, Allah da onlara yardımçı
olar. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi biləndir və hər şeydən xəbərdar olandır.” (Nisa surəsi, 35).
Ər və arvadın ailələri tərəfindən göndərilən hakim təyini işi yarıtdığı təqdirdə ər və arvad anlaşırlar, barışırlar.
Ər və arvad arasındakı narazılıq bütün səylərə baxmayar aradan
qalxmazsa, barışıq yaranmazsa, onda onların ayrılmaqdan başqa bir
yolları qalmır. Belə olduqda, ər və arvadın birliklərini qoruya bilmək
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üçün hər cür yolları göstərən İslam boşanmağı çətinləşdirməz. Çünki
ailə könüllü bir birlikdir. İslam belə bir birliyin məcburi davam
etməsini uyğun görmür. Bu haqda Hz. Peyğəmbərimizin (s) hökmü
belədir: “Allah qatında halal olan şeylərin ən sevilməyəni talaqdır,
yəni boşanmaqdır.” (“Süne-i Ebi Davud”, 7. “Kitabut-Talak”, Bab.
3, H. №-2178).
İslam, dini insanların ən xeyirlisinin həyat yoldaşları ilə yaxşı
keçinənlər olduğunu təməl bir xüsusiyyət olaraq müəyyən edib. Uca
Allah buyurur: “Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə
müddətləri tamamlandığı zaman ya onları qayda üzrə saxlayın, ya da
qayda üzrə sərbəst buraxın. Haqsızlıq edib zərər vermək üçün onları
saxlamayın. Kim bunu edərsə, özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələrini
əyləncə vasitəsi etməyin. Allahın üzərindəki nemətini, sizə öyüdnəsihət vermək üçün endirdiyi Kitabı və hikməti unutmayın. Allahdan
qorxun və bilin ki, Allah hər şeyi bilir.” (Bəqərə surəsi, 231).

5. İSLAMDA ÖVLADLARIN
VALİDEYNLƏRİNƏ MÜNASİBƏTİ
Bəşərin mövcudluğundan övladın ata və anasına münasibəti
məsələsi gündəmdə olmuşdur. Bütün dövrlərdə ata və ananın dünyaya gətirdikləri övladlarına münasibətləri Allah qarşısında çox
yüksəklərdə olmuşdur. Bunun müqabilində övladların öz valideynlərinə münasibətləri isə heç də həmişə arzuolunan səviyyədə olmamışdır. Əlbəttə, bu fikir bütün övladlara şamil oluna bilməz.
Ata və ana insanın Yer üzündəki varlıq səbəbidir. Valideynlərin
uşaqlarına qarşı bəslədikləri möhtəşəm sevgi və şəfqətin adi sözlərlə
izahı tamlıqla mümkün deyildir.
Ata və ananın uşağın bəslənməsi və müdafiə olunması üçün qatlaşdıqları fədakarlıqlar olmazsa, övladın həyatda qalmasını düşünmək
belə olmaz. Valideynlər Allahın onlara verdiyi hiss və duyğulara
uyğun olaraq övlad yolunda hər bir zəhmətə hazır olurlar, özlərini
unudurlar və bir çox hallarda isə uşaqları üçün əziz canlarını da
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verməklə ürəkdən razılaşırlar.
Övladın yaxşı bir təhsil alması və yaxşı bir tərbiyə görməsi kimi
məsələlər gündəmə gəldikdə ata və ananın öz uşaqlarının mükəmməl
yetişməsində göstərdikləri fədakarlıqlar başqa heç bir təşkilatla
müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyük olur. Bu və ya digər
səbəbdən də övlad ata və anasına qarşı yerinə yetirilməsi lazım olan
borclarını çox yaxşı bilməli və onları tələbkarlıqla həyata
keçirməlidirlər.
Övladın ata və anasına qarşı yerinə yetirilməsi lazım olan borclar
üçün Allah tərəfindən Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Sənin Rəbbin belə hökm etdi: Ondan başqasına ibadət
etməyin! Ata və ananızla yaxşı davranın. Onlardan biri və ya hər ikisi
sənin yanında qocalıq çağına çatarsa, qəti olaraq onlara “Uf” belə
demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş sözlər söylə. Onları mərhəmət
qanadının altına al və de ki: “Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən
tərbiyə etdikləri kimi, Sən də onlara mərhəmət buyur.” (İsra surəsi,
23-24).
Odur ki, hər bir övladın ata və anası ilə olan əlaqəsini son dərəcə
diqqət və tələbkarlıqla qoruması vacib və lazımlı sayılmalıdır. Digər
tərəfdən, bu iş övlad üçün həm dini və həm də əxlaqi bir vəzifədir.
Uca Allahımız övladın ata və anasına nə üçün acıqlı kiçik bir söz
belə deməyə ixtiyarının olmamasının da izahını verir. O, Müqəddəs
Kitabımızda belə buyurur: “Biz insanın ata-anasını (onlarla yaxşı
davranmağı) tövsiyyə etdik. Anası onu zəiflik üstündən zəifliklə daşımışdır. Onu süddən kəsilməsi isə iki il ərzində (olur). (Biz insana
dedik): “Mənə, ata-anana şükr et. Dönüş Mənədir. Əgər onlar sənin
bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik qoşman üçün səni zorlasalar, onlara
itaət etmə (Bununla birlikdə), dünyada onlarla yaxşı davran...” (Loğman surəsi, 14-15).
Hz.Peyğəmbərimiz (s) də kiçiklərə mərhəmət, böyüklərə hörmət
göstərməyi ümumi bir əxlaq qaydası sayır. O, belə deyir: “Kiçiklərə
hörmət göstərməyən, böyüklərin haqqını gözləməyən bizdən deyildir.” (Bahari. “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 447, H. N-354).
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İnsani qaydalara, dini tələblərə, bəşəri qaydalara məhəl qoymayıb
ata və anaya üsyan etmə, Allah qarşısında böyük günah sayılır. Bu
mövzudakı hadisələrdən biri belədir: “Sizə böyük günahların ən
böyüklərini bildirimmi?” – deyə soruşan və ətrafındakılardan “bəli”
cavabını alan Hz.Peyğəmbər (s) belə buyurmuşdur: “Bunlar Uca Allaha ortaq düşmək, ata və ananın üzünə qayıtmaq və yalan
söyləməkdir.” (Buhari, “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 68, H. N-15).
Övlad üçün ata-ananı əvəz edəcək Ulu Tanrıdan sonra heç kim
və heç nə yoxdur.
Allahdan Ulu elə Allah özüdür. Ata və ana da övladına hansı yaxşılıqları arzulayırsa, onu Allahdan istəyir, əlini göylərə uzadır. Övlad
da bütün bunları həmişə nəzərə almalı, ata-anasının yolunu uca tutmalıdır.

6. İSLAMDA QARDAŞ VƏ QOHUMA
FƏRDLƏRİN MÜNASİBƏTİ
İnsan cəmiyyəti heç də sadə bir şey kimi qəbul edilməmişdir.
İnsan cəmiyyətinin mürəkkəbliyi və çətinliyi çoxdur. Digər tərəfdən
insanlar cəmiyyət halında yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Cəmiyyət
xoşbəxt cəmiyyət olarsa, onun ayrı-ayrı insanları və ailələri də
xoşbəxt olacaqdır. Qarışıq bir cəmiyyətdə yaşayan insanların rahatlığı
və xoşbəxt olmaları həmişə sual altındadır. Cəmiyyətin rahat və
xoşbəxt bir halda birliklərini davam etdirə bilmələri isə hər kəsin öz
vəzifələrini necə yerinə yetirməsinə bağlıdır.
Hər bir insan üçün ata və anasından sonra ən yaxın olan adamlar
öz qardaşlarıdır. İnsan həyatının ən gözəl günləri qardaşalrı arasında
keçirdiyi uşaqlıq illəridir. Eyni ailə içərisində yetişən, eyni ata və ananın sevgi və şəfqətini görən qardaşlar arasında çox qüvvətli bir yaxınlıq bağı vardır. Belə bir yaxınlığı başqa insanlarla qurmaq o qədər
də asan deyildir. Bu səbəbdən də İslam insanın öz qardaşları ilə olan
əlaqələrini heç bir zaman kəsməsini istəmir.
Qurani-Kərim bu mövzuda belə buyurur: “Allaha qulluq edin və
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heç bir şeyi Ona şərik qoşmayın. Ata-anaya, əqrəbaya, yetimlərə yoxsullara, yaxın qonşulara, uzaq qohumlara, yaxın dostlara, yolda qalmışlara və sahib olduğumuz (kölə və cariyələrə) yaxşılıq edin. Allah
qürrələnənləri və öyündən olanları sevmir.” (Nisa surəsi, 36).
Kimlərə daha çox yaxşılıq etmək lazım olduğunu soruşan insana
Hz.Peyğəmbər (s) bu cavabı vermişdir: “Atana, anana, bacına, qardaşına bunlardan sonra gələn yaxınlarına, səndə haqqı olan və ziyarəti
şərt olan kəslərə.” (“Süneni Ebu Davvud”, 35. “Kitabul-Edeb”. Bab.
129, H. N-51-40).
Qohum-qardaş və əqrəbalara İslamda insanın göstərməli olduğu
münasibətlər belədir: “Azuqəsinin geniş, ömrünün uzun olmasını
arzu edən hər kəs əqrəbalarını ziyarət edib onlarla olan əlaqələrini
davam etdirsin.” (“Tecrid”. C.VI, s. 364, H. N-965).
Daha sonra deyilir: “Əqrəba ziyarətini kəsən adam cənnətə girə
bilməz.” (“Tecrid”. C. XII, s. 122. H. N-1967). Heç də az əhəmiyyət
kəsb etməyən – qonşu da daxil olmaqla, bəşəri hər bir əlaqədə göz
önündə saxlanılması lazım olan ümumi əxlaq qaydaları budur:
“Kiçiklərimizə mərhəmət etməyən, böyüyümüzün haqqını tanımayan
bizdən deyildir.” (Buhari, “Edebul-Mufred.” C. 1, s. 447. H. N-354).
Qardaşa, bacıya, qohuma, yaxınlara, əlaqə qurduğunuz insanlara isti
münasibət, yerli-yerində münasibət və heç kimin haqqını unutmamaq, qulaqardına vurmamaq Uca Allahın tələbidir, Onun bizlərə
göndərdiyi İslamın tələbidir.
Burada qardaş-bacı münasibətləri daha da ciddidir. Çünki hər bir
övlad eyni ata və ananın qan daşıyıcılarıdır.

7. İSLAMDA QONŞUYA OLAN
MÜNASİBƏT
İslamda hər bir insandan qonşusuna yaxşı münasibət bəslənilməsi
tələb olunur. Hər bir insan, hər bir cəmiyyət bilməlidir ki, ailəsindən
sonra ən yaxın əlaqə qurulacaq insanlar – onların qonşularıdır. Qon272
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şular günün hər bir çağında bu və ya digər səbəbdən üz-üzə gəlirlər.
Həm çətin məqamlarda və həm də sevincli günlərimizdə kömək
istədiyimiz, dərdimizi bölüşdürdüyümüz ilk insanlar qonşularımızdır.
Yaxşı qonşu, digər qonşu üçün elə ailə üzvü kimi olmalıdır. İslamın
da müsəlmanlara tövsiyyəsi budur. Qonşuların dərdləri ilə yaxından
maraqlanmaq, sevinc və kədərləri ilə bir əqrəba kimi bölüşmək hər
bir qonşu insanın vacib borcudur. Heç şübhəsiz, haqlarına ürəkdən
hörmət göstərəcəyimiz insanlar arasında qonşularımızın yeri ilk sırada olmalıdır. İslam dininin insana tövsiyyə etdiyi vacib vəzifələrdən
biri də qonşusunun haqqını gözləmək və qorumaqdır. Qonşusunu narahat edən hər cür davranış, hər cür münasibət İslamda çirkin bir
günah olaraq qəbul edilmişdir.
Bizlərin qonşularımızla olan əlaqələrimizi sağlam bir ruha qovuşdura bilməyimiz haqqında Hz.Peyğəmbər (s) belə buyurur: “...
Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman
etmiş olmaz.” “İman etmiş olmayan kimdir, ey Allahın rəsulu” – deyə
soruşduqda, “Qonşusunun zülm və pisliyindən əmin olmayan adamdır” – cavabını verdi.” (“Tecrid”. C. XII, s. 130. H. N-1980).
Başqa bir yerdə deyilir: “Allah qatında yoldaşların ən xeyirlisi
yoldaşına ən xeyirli olandır. Qonşuların da ən xeyirlisi qonşusuna ən
xeyirli olanıdır.” (Bahari. “Edebul-Mufred”. C. I, s. 205. H. N-115).
Qonşuları ilə yaxşı davranmayan, lakin ibadətlərini nöqsansız yerinə
yetirən bir qadın haqqında Hz.Peyğəmbərin (s) hədisi belədir:
“Peyğəmbərə “filan qadın gecəni ibadətlə keçirir, gündüzləri oruc
tutur, işləyir və sədəqə verir, lakin o, öz danışıqları ilə qonşularına
əziyyət verir” – deyildikdə, Rəsulullah: “Onda xeyir yoxdur. O qadın
cəhənnəmlikdir” – dedi. “Filan qadın da fərz namazları qılır, yağı
alınmış pendiri sədəqə verir və heç kimə əziyyət vermir” –
deyildikdə, Rəsulullah: “Bax o qadın cənnət əhlindəndir” – dedi. (Buhari. “Edebul-Mufred”., s. 210. H. N-119). İslamdan qonşularla yaxşı
münasibət qurmağa aid daha bir neçə fikir: “Qonşuna yaxşılıq etsən,
həqiqi mömin olarsan.” (“Müsnedi Ahmed İbn Hanbel”. C. 11, s.
310). “Allaha və axirət gününə iman edən qonşusuna yaxşılıq etsin.”
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(Buhari, “Edebul-Mufred. C.1, s. 190. H. N-102).
“Qonşusu ac ikən qarnını doyuran adam mömin deyildir.” (Buhari, “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 201. H. N-112).
Hz.Peyğəmbər (s) qonşular arasındakı əlaqələrdə gözlənilməsi
lazım olan mövzulardan bəziləri haqqında buyurur: “Müsəlmanın
müsəlman üzərində dörd haqqı vardır:
– xəstələndikdə onu ziyarət edər;
– öldükdə cənazəsində iştirak edər;
– yanında asqıranda ona Allahdan mərhəmət dilər;
– dəvət edəndə onun dəvətini qəbul edər.
Göründüyü kimi, insanın qonşusu ilə islami qaydalarla ünsiyyət
qurmasında xeyli tələblər vardır. Bu tələblərə əməl edən hər bir qonşu
Allah yanında üzüağ olduğu kimi, digər insanlar yanında da böyük
hörmət-izzət sahibi olur.
İslam insanın qonşuluqda əsl insan kimi yaşamasında önəmli
bilik mənbəyidir, Allah yanında isə cənnət qazanmaq deməkdir. Çalışaq ki, qonşuluqda islami tələblərlə yaşayaq.

8. İSLAM MÜSƏLMAN QADIN
HAQQINDA
Artıq hamıya məlumdur ki, əxlaq mövzusunda islam zəmanəmizdəki bəzi həyat tərzlərindən daha sərt və daha tələbkardır. İslamın adət və ənənələrində ananın yeri çox yüksək tutulmuşdur.
Hz.Məhəmməd (s) “Cənnət ananızın ayaqları altındadır” – buyurmuşdur.
Həyat yoldaşı olması baxımından qadına gəlincə, bu xüsusda
Hz.Məhəmməd (s) buyurmuşdur: “Aranızda ən yaxşı olanınınz
zövcəsinə qarşı ən yaxşı olandır.” Hz.Peyğəmbər (s) ölümündən üç
ay öncə həcc zamanı oxuduğu vida xütbəsində qadınlardan da bəhs
etmiş və söyləmişdir: “Ey insanlar! Həqiqətdə, qadınlarınınzın sizin
üzərinizdə, sizin də onların üzərində haqlarınız vardır. Sizin onların
üzərinizdəki haqqınız yatağınızı sizdən başqasına çeynətməmələri,
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izniniz olmadan sevmədiyiniz kəsi evə buraxmamaları və biabırçılıq
istəməmələridir. Əgər, belə şeylər edərlərsə, Allah onları danlamağınıza, yataqlarınınzı ayırmağınıza və çox sərt olmamaq şərtilə onları
vurmanıza izn verir. Əgər, bunlardan çəkinir və sizə itaət ədərlərsə,
onların yeyəcək və geyəcəklərini ən gözəl şəkildə təmin etmək boynunuzun borcudur. Ayrıca, sizlərə qadınlara qarşı yaxşı davranmağı
əmr edirəm. Çünki, onlar sizin evinizdə heç bir şeyləri olmayan dustaqlar kimidirlər. Sizə gəlincə, siz onları Allahdan bir əmanət olaraq
alırsınız və Allahın əmri ilə onların şəxsindən faydalanırsınız.
Beləliklə, qadınlarla əlaqəli xüsuslarda Allahdan qorxun. Onlara qarşı
yaxşı davranmağınızı əmr edirəm. Diqqət edin! Sizə fikrimi çatdıra
bildimmi? Ey Allahım şahid ol!”
Qurani-Kərim durmadan Allahın hər şeyi cüt yaratdığını və bunların hər birinin özünə aid vəzifəsi baxımından, soyun davamı üçün
lazım olduğunu xatırladır və bu açıqlamanı edir: “Kişilərin də haqq
etdiklərindən bir payı vardır. Qadınların da haqq etdiklərindən bir
payı vardır.” (Nisa surəsi, 32).
Qadınla kişi arasında bəzi təbii bərabərsizliklər varsa da, həyatın
digər bir çox sahələrində hər iki tərəf bir-birinə bənzəyir, ona görə
bu sahələrdə onların vəzifələri də bənzərlik daşıyır. Qadın bəzi
məsələlərdə kişiyə bərabər tutulmuş, digər bəzi məsələlərdə isə
fərqləndirilmişdir. Qadının vəzifələri və haqları izah edilərkən bu
daha çox açıqlanmalıdır. İslami məsələlərdə qadının birinci vəzifəsi
kişilər kimi onun da o biri dünyada qurtuluşun tək çarəsi olan Allahın
birliyinə inanmasıdır. İslam insanların bu dini qəbul etməsi üçün
təzyiqləri qəbul etmir.
Lakin bir müsəlmanın qeyri-müslüm arvadı öz dinini qorumalı
və müsəlmanın arvadı olmağa davam etməklə bərabər, dininin qayda
və tələblərini yerinə yetirmə haqqına sahib olmalıdır. İslam öz
cəmiyyətinin içərisində möhkəm bir nizam-intizam istəyir. Dini qaydalarda namaz kişilərə olduğu kimi qadınlara da fərz qılınmışdır.
Lakin bəzi fərqlər də vardır. Həddi-buluğa çatmış bir qadın ayın bir
çox günündə beş dəfə namazdan azaddır. Cümə namazına gəldikdə
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isə bu, məcburi deyildir, istəyə bağlıdır. Oruc tutma da qadın üçün
yüngüləşdiricidir. Zəkat məsələsində qadınlarla kişilər bərabərdilər.
İslam spirtli içkini hamıya qadağan edir. Qurani-Kərim spirtli içkini “Şeytanın işi” kimi qiymətləndirir. Spirtli içkinin sağlamlığa, iqtisadiyyata, əxlaqa və başqa şeylərə zərəri çoxdur. Qadın isə içkidən
tam imtina etməlidir. Çünki, qadın körpəsini əvvəlcə qanı ilə, sonra
isə südü ilə bəslədiyi üçün özünün sağlamlığını və ya xəstəliyini ona
və gələcək nəsillərə də keçirir.
Qurani-Kərimdə deyilir: “Mömin kişilərə de ki, gözlərini
çəksinlər, namus və qeyrətlərini qorusunlar. Belə davranmaq onlar
üçün daha təmizdir və daha xeyirlidir. Şübhəsiz ki, Allah onların
etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haramdan
qorusunlar, namus və qeyrətlərini qorusunlar. Görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər, örtülərini yaxalarının üstünə salsınlar.” (Nur surəsi, 30, 31).
Amma, bu demək deyildir ki, dünyadan əl çəkməklə yaşayasan.
Bu tövsiyə Qurani-Kərimdə deyildiyi kimi “surənin məcazi kişilərin
pisliyindən qadınları qorumaqdır”. Digər tərəfdən islam qadınlara
onlar üçün münasib olan işlərlə məşğul olmağın tərəfindədir. Doğrudan da qadın müftəxor olmamalı, kişilərlə bərabər işləməli,
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələri cəmiyyət üçün və onun özü üçün
çox faydalıdır.
Kişi ilə qadın bir-birini tamamlayır. Ona görə də onlar qarşılıqlı
olaraq bir-birlərini öz nəzarətləri altında tutmaları özlərinin
xeyrinədir. Qurani-Kərim bu əməkdaşlığı da yerinə oturdur: “Onun
ayələrindən biri də sizin üçün onlarla ülfətə girəsiniz deyə özünüzdən
zövcələr xəlq edib aranızda sevgi və mərhəmət yaratmışdır. Şübhəsiz
ki, bunda düşünən bir tayfa üçün dəlillər vardır.” (Rum surəsi, 21)
Qeyd edək ki, bu cütlüklər iki bərabər varlıq olaraq yüzdə-yüz eyni
və bir-birlərindən razı qala bilməzlər. Onların və ən yaxşı ailə yaşayışının faydasına olaraq bəzi güzəştlərin olması vacibdir. QuraniKərim hərəkət və davranışlar üçün ərlərə olan nəsihəti çox
düşündürücüdür.
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“... Onlarla yaxşı rəftar edin. Əgər, onlardan xoşlanmırsınızsa....
Ola bilsin ki, sizin xoşlanmadığınız şeylərdə Allah çoxlu xeyirlər
təqdir etmiş olsun.” (Nisa surəsi, 19).
Hz.Məhəmməd (s) buyurur: “Yalnız gözəllik üçün evlənməyin,
bəlkə gözəllik əxlaqi bir sadəlik səbəbi olacaqdır, yalnız zənginlik
səbəbi olacaqdır, daha ziyadə dindarlığı əsas alaraq evlənin.” (İbn
Macə, No-1859)
Hz.Peyğəmbər (s) daha sonra demişdir: “Dünya bəlli bir zaman
daxilində faydalandığımız bir nemətdir, dünya nemətləri arasında isə
xeyri üçün çalışan bir qadından daha yaxşı bir nemət yoxdur.” (İbn
Macə, No-1859).
Tirmizi ilə Nəsəi Hz.Peyğəmbərin(s) bir başqa fikrini belə nəql
edirlər: “Möminlərin ən mükəmməli ən mükəmməl xasiyyətə sahib
olan və həyat yoldaşına qarşı ən yumşaq davrananıdır.”
İslama görə namusluluq və sədaqət qarşılıqlıdır. Qurani-Kərimin
Nisa surəsinə görə, əgər, ərinin xəyanət və ya münasibətindən narahat
olarsa, qadının vəziyyəti düzəltməyə çalışacağını və ən son halda
hüquqən ayrılmağı istəmə haqqı vardır.
Qurani-Kərimin Ənkəbut surəsində bildirilir: “Yaradana üsyan,
yaradılana itaət edilməz”. Sevgi və ya uyğunluq üçün hər cürə
güzəştə getmək qanunidir. Lakin islamın qəti bir qanunu nəzərə alınmadığı zaman əsla güzəşt olunmaz.
Hz.Peyğəmbər(s) bir xüsusdan tez-tez bəhs edərdi: “Hər bir qadın
saç kəsdirmədə, geyimdə, danışmada və buna bənzər şeylərdə
dəliqanlı hərəkətlərdən qaçmalı, gənc qızlar da kişilər kimi davranmamalıdır. İnsan təbiətinin lazım bildiyi istiqamətdə özünü inkişaf
etdirməlidir.”
İslam qanununa görə, qadın mülk əldə etmədə sərbəstdir və öz
malları üzərində haqq və səlahiyyətə sahibdir. Əgər, qadın rəşiddirsə,
öz sərvətindən nə atasına, nə ərinə, nə qardaşlarına, nə də hər hansı
bir kəsə bağlı olmadan, istədiyi kimi istifadə edə bilər. Bu mənada
kişi ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Bir ər, bir ata və ya bir
əqrəba ödəyə biləcəyindən artıq borclanarsa, qadının malı əsla
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zəmanət altına alınmaz. Eyni qayda ilə borclanarsa, özündən başqa
heç kim bundan məsuliyyət daşımaz. O, miras buraxa bilər, hədiyyə
və bəxşiş qəbul edə bilər və qurduğu təsərrüfat yolu ilə sərvət qazana
bilər. Bütün bunlar onun öz qazancıdır. Mülkü üzərində tam
səlahiyyətə sahibdir. İstədiyi kimi ondan faydalana bilər, onu hədiyyə
olaraq verə bilər, sata bilər və ya digər bütün qanuni yollarla onu
əlində saxlaya bilər. Bu haqlar nə şəxsi müqavilələrlə, nə də üçüncü
bir şəxsin vəkaləti ilə onun əlindən alına bilməz.
Islamdan əvvəl ərəb qadınının mirasa heç bir haqqı yox idi. Tarixi
məlumatlara görə hicrətin üçüncü ilindən Qurani-Kərimin ayələri
(Nisa surəsi, 7-12 və 176) nazil oldu və həmin vaxtdan da qadınlar
miras haqları ilə təmin olundular.
İslama görə, evlənmə hər iki tərəfin azad olaraq razılığına
əsaslanan ikitərəfli bir müqavilədir. Ata və analar öz təcrübələrinə
əsaslanaraq uşaqlarına bütün bir həyat üçün lazım olan həyat yoldaşı
axtarmaqda və ya seçməkdə öz məsləhətləri ilə kömək edərlər. Lakin,
son söz yenə də evlənənlərə aiddir. Bu baxımdan qanuna görə, kişi
ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Qeyri-qanuni tədbir bölgələrə
və siniflərə görə dəyişə bilər. Lakin, islam öz hökmlərinə tərs düşən
adətləri təsdiq etməz.
İslam çox sayda qadınla evliliyə icazə verir. Bu ancaq müəyyən
zəruriyyət səbəbindən və əvvəlki qadının razılığı ilə baş tutmalıdır.
Şəriət çox qadınla evlənməyi əmr etmir, yalnız bəzi hallarda buna
haqq verir.
Əgər, bir qadın ikinci zövcə olmağı qəbul edərsə, buna görə
şəriətə hirslənmək, zalımlıqda günahlandırmaq, kişilərə üstünlük
verməklə və qadınlara qarşı haqsızlıq etməklə günahlandırmaq
olmaz. Birinci qadına gəldikdə isə çox qadınla evlilik yenə də ona
bağlıdır. Çünki, nigah sırasında müqavilə bağlandığı zaman ərinin
tək bir qadınla evli qalacağı maddəsi yer ala bilər. Çox qadınla evlilik
bir qayda deyildir, bir istisnadır. Bu istisnanın sosial və bir çox başqa
xeyirləri vardır. İslam hüququ belə geniş xüsusiyyətlərinə görə fəxr
edə bilər.
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Keçmiş zamanların dini qanunlarında bir kişinin evlənəcəyi qadınların sayında heç bir məhdudiyyət yox idi. Keçmiş zamanlarda
gələn peyğəmbərlər çox sayda qadınlarla evli olmuşlar. Bu gün yalnız
bir qadınla evlənmə fikrinin əsası kimi göstərilən xristianlıqda belə
Lutxer, Melanxton, Bucer bə başqa görkəmli ilahiyyatçılar (bx. Dictionnaire de la Bible, “Çox qadınla evlilik maddəsi”) Hz. İsanın bir
kişinin eyni anda on qadınla evlənməsini nümunə göstərdiyi on bakirə
(Matta İncili, 25/1-12) məsələsindən çox sayda qadınla evliliyin
qəbul edilmiş olduğu nəticəsini çıxarmaqda tərəddüd etməmişlər.
Xristianlar öz dinlərinin verdiyi izindən faydalanmaq istəmirlərsə də,
anlaşılan odur ki, onların dinlərinin bu mövzudakı qanunları heç də
dəyişmiş deyildir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimə görə (Nisa surəsi, 35) boşanmağa qərar verməzdən əvvəl iki tərəfin anlaşmazlıq məsələsini
bir hakimliyə bildirmələrini təkid edir. Hz.Peyğəmbərin (s) bu fikri
çox məşhurdur: “Halal şeylər arasında Allaha ən xoş gəlməyəni boşanmadır”. Qanun, əxlaq və təşviqlər bir-birlərini tamamlayır və bunların hamısının mənbəyi də eynidir – Qurani-Kərim.

9 . İ S L A M D A H Ə YA N Ə D İ R
Bütün xalqlarda, xüsusən Azərbaycan xüsusiyyətli ölkələrdə,
cəmiyyətlərdə “həya” məfhumu çox önəmlidir. Türk dünyasında həya
ən çox qızlara, qadınlara mənsubluq kimi dərk edilir. Lakin Allah qarşısında həya tələbatı bütün insanlara aid olmaqla, kişi və qadınlar
üçün fərqli cəhətlidir.
Açıqdan-açığa qınanılıb alçaqlanma qorxusu ilə yerinə yetirilən
həya insanı əxlaqi bir varlıq edən əsas duyğudur. Belə bir utanma
duyğusunu itirən insan hər cür əxlaqsızlıq edə biləcək hala gəlmiş
olur. Çünki, əxlaqi və ya qeyri-əxlaqi keyfiyyət və xüsusiyyətlər o
insan üçün mənasını itirmiş olur.
Əgər həya duyğusu varsa, o, insanı pisliklərdən çəkindirər, yaxşılıqlara doğru yönəldər. Abır-həya insandakı əxlaq duyğusunun
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mənbəsidir. “Həya dindədirmi?” – deyə sorduqda Hz.Peyğəmbər (s)
– “Həya dinin tamamıdır” cavabını vermişdir. Bu mövzudakı hədisi
Kurre ibn İlyas belə nəql edir: “Rəsulullah ilə bir yerdə idik. Yanımızda həyadan söz edildi. Oradakılar: “Ya Rəsulullah, həya
dindədirmi?” – deyə sordular. Hz.Peyğəmbərin cavabı belə oldu:
“Həya dinin tamamıdır. Şübhəsiz, həya haramdan qaçmaq, dilinə
sahib olmaqdır. Namus imandandır. Bunlar axirətlə əlaqəli savabı artırır, dünyalığı isə azaldır. Amma axirətdən artırdıqları dünyadan
azaltdıqlarından daha çoxdur...” (Süneni Darimi, “Mukaddime”. Bab.
43. Ayrıca bx. Seçmə hədislər, s. 51. H. N-65).
Həyası olan insanlarda – bir utancaqlıq da olur. Utancaq olan bir
şəxsi utancaqlığına görə tənqid edən adamı Hz.Peyğəmbər (s) belə
xəbərdar etmişdir: “Onu tənqid etməkdən vaz keç. Çünki utanma
duyğusu olan həya imandandır.” (“Sünen-i Ebu Davud”, 35. “Kitabul-Edeb”. Bab. 7, H. N-4695). Göründüyü kimi, insanı əxlaqi bir
varlıq edən utanma duyğusu olan həyadır. Bu baxımdan deyiləcək
hədis son dərəcə qiymətlidir: “Utanmadığın zaman istədiyini et
cümləsi, insanlığın peyğəmbərimizdən eşitdiyi cümlələrdəndir.” (Buhari, Edebul-Mufred. C. II, s. 52. H. N-597).
İslam əxlaqının təməli sayılan həya duyğusu sadəcə insanlara
qarşı duyulan utanma duyğusundan ibarət deyildir. Ulu Tanrıya qarşı
duyulan utanma duyğusu da həya əhatəsinə daxildir, aiddir. Uca Allaha qarşı duyulan utanma duyğusu insanlardan da utanmanın təməli
halındadır. Hz.Peyğəmbər (s) Allahdan lazım olan şəkildə həya
edilməsini istəmişdir. Allahdan lazımi şəkildə həya etmənin necə olacağını soruşanlara o, bunları söyləmişdir: “Allahdan haqqıyla həya
etmək insanın başını və başında olan orqanlar ilə qarnını və qarın
nahiyyəsində olan orqanlarını pisliklərə qarşı qorumasıdır. Ölümü və
sonra çürüməyi xatırlamasıdır. Axirət istəyən adam dünyaya aludə
olmaqdan vaz keçsin. Bunları yerinə yetirən adam Allahdan lazımi
şəkildə həya etmiş olur.” (Tirmizi, 38. “Kitabul Sifatil-Kıyame”. Bab.
24. H. N-2458). Həya, həm də insani keyfiyyətdir. İnsan uşaqlıqdan
çıxdıqca daha çox həyalı olmağa çalışmalıdır. Müəyyən həya sahibi
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bunu islami və insani duyğularla digərlərinə aşılaması savab iş sayılmalıdır, vətəndaşlıq borcu hesab edilməlidir. Həya duyğusunu İslam
din xadimləri, ziyalılar, böyüklər digərlərinə başa salmalıdırlar.
Həyası olan hər kəs, həm də dəyərli ailə başçısıdır, dəyərli insandır,
Allah borcunu ödəyəndir.

10. MİR MÖVSÜM AĞANI
X AT I R L AYA R K Ə N . . .
Atam müharibədən sonra hərbidən tərxis edilməmiş və 40-cı ilin
ikinci yarısı 50-ci illərin əvvəllərində Bakıya köçürülmüşdü. İndiki
Nəsimi bazarının yanında ev almışdı. O, tez-tez müharibədən danışar,
qonşular onun başına yığışardılar.
Bir axşam qonşu qadınla anam yığıb-yığışdırmaqda idilər. Hətta
qabları yuyub qurtaranda nə isə dua oxuduqları da indiki kimi yadımdadı. Tez-tez Ətağanın adını çəkirdilər. Ətağanın adını həyətdə
oyayan uşaqlardan da tez-tez eşidərdim. Ona and içəndə, bütün
mübahisələrə son qoyulardı. Mən bütün bunların nə demək olduğunu
dərk etmirdim. Ətağanın adını qonşumuz, əslən Fatmayı kəndindən
olan Ağasəlim əmi hər iki kəlmədən birində işlədərdi, özü də içən
adam idi. O, həmin gün bizə gəlmişdi. Deyəsən məsələdən xəbərdar
idi. Soruşdu: “Fatma bacı, eşitdim ziyarətə gedirsiz. Allah qəbul
eləsin, Ətağa içməmişəm, içsəm belə gündə bu qapını açmaram, onun
cəddinə qurban olum, bəs hanı mənim qardaş-ağam?” “İndi gələr” –
anam ona dedi. “Hə, yaxşı, onda mən sonra baş çəkərəm, nə lazımdır,
neyləyək sziə?” “Çox sağ ol, a qonşu. Allah Sizi ümid yeri etsin”.
Doğrudan da, bir az keçmiş atam gəldi. Məmməd əmi də onunla
idi. Hamı mənim dilimlə ona “Mamed əmi” deyib, gülürdülər. Çünki
o, çox cavan idi. Hara getsəydik, Mamed əmi bizimlə gedərdi, həmişə
də məni mindirərdi boynuna. Elə bil elə belə də lazımdır, bəzən də
küçədə adamlar bizə baxıb gülərdilər.
Məmməd də atama müraciətlə “Bəy, deyəsən mənlik bu gün heç
281

Əxlaqa aparan yol

nə yoxdur, mən gedim, sonra gələrəm”. Məmməd həmişə atama
“bəy”, yaxud “İsrafil bəy” deyə müraciət edərdi. Qonşular da bu sözü
təkrar edərdilər. Atamsa: “görün neynirsiz, məni “basdıra” bilirsiz?”
– dedi. Həmin axşam bütün söhbət Ətağadan, onun möcüzələrindən
gedirdi. Səhərisi günortaya yaxın Mamed əmi gələndə bizimkilər
hazır vəziyyətdə idilər, hətta geyindirmişdilər. Ağasəlim yoldaşı ilə
gəlmişdi, evdən çıxanda ardımızca su da atdı, o biri qonşuların adlarını xatırlamıram. Mamed əmi mənə zarafatla: “Pobeda”n gəlib, sən
heç kefini pozma, qoy bunlar narahat olsunlar” – deyib mənim
valideynlərim tərəfə əlini uzatdı. Anam da ona cavabında: “Ay
Mamed qardaş, deyirəm tək uşaqdı, qoy o da getsin Ətağanı ziyarət
etsin” – dedi.
O vaxtlar şəhərdə tramvay çox yerdə var idi. Harada və hansı
tramvaya mindiyimizi demək çətindir. Yadımda o qalıb ki, tramvaydan düşəndən sonra xeyli yol getdik. İçərişəhərin qala divarları mənə
tanış idi, amma hansı qapıdan getdiyimizi heç cür ayırd edə bilmirəm.
Sonra döşəməsi daşdan olan bir dar dalanla gedib köhnə qapıya çatdıq. Qapının əl tutan yerində bir kut qara əski var idi. Anam istədi o
əskilərdən cırıb götürsün, atam ona bir baxışla “olmaz” işarəsi verdi.
Bizi qarşılayan bir qadın idi. O, “buyurun-buyurun” deyib bizim üçümüzü də həyətə dəvət etdi. Nəyə görəsə Mamed əmi bayırda qaldı.
Həyət də çox kiçik idi. Biz bayırdan bir neçə pillə qalxıb həyətə girdik, səhv etmirəmsə, həyətdə sola döndükdə Ətağa əyləşdiyi otaq idi.
Otaq kiçik olub, içəri girən kimi soldan divara söykənmiş miz qoyulmuşdu. İki dəmir çarpayı baş-başa yerləşdirilmiş, üstündə yorğandöşək səliqə ilə düzəldilmişdi. Həyətə baxan kiçik pəncərə qapının
yanında idi.
Ətağa iki çarpayının birləşən yerində ensiz, uzun döşəyin
üstündə, yanında balış bu çarpayılara söykənmiş vəziyyətdə
əyləşmişdi. Qarşısında rəngli parçadan qıraqları bükülərək tikilmiş
xırda bir süfrə var idi. Biz evə girən kimi atama stulda yer göstərdilər,
mən də onun qılçalarının arasına girmişdim. Anam mizin qabağında
yerdən oturmuşdu. Bizi qarşılayan qadın xeyli yaşlı olardı, bir ağ
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süfrə gətirib anama uzatdı və dedi: “Qızım, süfrəni düzəlt”. Anam
süfrəni uzununa yerə sərdi və durub köməklik etdi. Sonra atamla
birgə, aşağıda süfrədə əyləşdik, mən lap Ətağa ilə üzbəüz oturmuşdum. Süfrəyə çox gözəl, təzə təndir çörəyi və iri stəkanda çay qoymuşdular, başqa şeylər xatirimdə deyil. Ətağanın bir tərəfi çarpayıya
söykənmiş bardaşqurma fasonunda oturmuş, sol əli isə dizinin
üstündə idi. Kiçik və ağ əl çox aydın yaddaşıma həkk olunub. Danışanda həmin əl ilə işarə verirdi, əlini çox asta tərpədirdi. Ətağa çörək
kəsməyi özü bizə təklif etdi. Mən yemirdim, qulluq göstərən qadına
işarə etdi ki, uşağı yedizdir. Mən yeməkdən yenə imtina edəndə,
anam dedi ki, mənim balam, Ətağa səndən inciyər, bir tikə də olsa
yeməlisən, günah olar.
Ətağa hələ də ayaq üstə dayanmış qadına müraciət etdi: “O
qrafindəki sudan uşağa ver”. Qadın qrafini Ətağanın qarşısında
süfrəyə qoydu. Ətağa çox gec, ağır-ağır qrafindən suyu stəkana tökə
bildi və mənə uzatmaq istəyəndə atam mənim əlimi ona sarı uzatdı.
Suyu Ətağanın əlindən aldım, hamı işarə etdi ki, suyu içim. Başa düşdüm ki, suyu içməliyəm və içdim də, çörəkdən də bir qismət ağzıma
qoydum. Qrafini həmin qadın qaytarıb mizin üstünə qoyanda gözüm
oradakı şəklə sataşdı. Ətağanın şəkli idi, qapının kənarında
söykənmiş vəziyyətdə ayaq üstə durmuşdu, əynində uzun paltar, başında papaq var idi. Şəkildə, yerdə oturmuş vəziyyətinə nisbətən
böyük görünürdü.
Hələ süfrə yığışmamışdan, atam başına gələn əhvalatlardan,
müharibədən Ətağaya xeyli söhbət etdi. Ətağa çox az danışır, qısa
cavab verirdi. Söhbətin qısa məğzi odur ki, atam müharibədə çox pis
vəziyyətə düşür, ağır günlər keçirir, sağ qalmağına ümid olmur. Belə
günlərinin birin də Ətağaya nəzir edir ki, sağ qalım, Vətənə qayıdım,
gedib Ətağanı görüm, ziyarət edim və niyyət etdiyim nəziri ona
verim. Atam həqiqətən də bu çətinlikdən qurtarır, amma hərbi qulluğu
ilə bağlı Vətənə gec qayıdır. İndi isə həmin arzusuna uyğun gəlib ki,
Ətağanı ziyarət etsin, ona dediyi nəziri versin. Atam cibindən bir
xeyli pul çıxarmışdı. Pulları mən tanımırdım, amma bu pulların
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əksəriyyəti qırmızı rəngdə idi. Ətağa pulları götürmək istəmirdi, atamın əlini geri itələyirdi. Atam isə pulların hamısını onun dizinin
üstünə qoydu. Ağa pulların arasından iki barmağı ilə bir ədəd pul
çəkdi. Qalan pulları atamla anam nə qədər yalvar-yaxar etsələr də,
xeyri olmadı, Ağa götürmədi. Hətta atam ona dedi ki, işim yaxşıdır,
nigaran olmayın, pulum var, indi daha mən ehtiyac içində yaşamıram,
bu pullar isə o qədəe də çox deyil, sadəcə olaraq ürəyimdən keçirdiyim məbləğ bu qədər olub. Ətağa ona cavabında: “İnsan bərkə
düşəndə bütün var-dövlətini nəzir deyə bilər. Bu o demək deyil ki,
mən bu məbləğin hamısını götürməliyəm, həm də mən hamı ilə belə
davranıram, onlar hansı məbləğdə pul, yaxud bir şey gətirsələr də
mən götürmürəm. İnsanların Allaha, Peyğəmbər övladlarının Ocaqlarına inamları var, onların bu inamını qırmamaq, qəlblərinə toxunmamaq xatirinə nəzirlərinin cüzi bir qismini götürürəm. Digər
tərəfdən götürdüyüm həmin məbləği mən sizlərin özlərinə
xərcləyirəm. Burada çörək yeməyən insanlar belə, bu ocaqdan mütləq
öz evlərinə çörək aparmalıdırlar. İmam övladları Allah yolunda onun
bəndələrinə yardımçı olmağa borcludurlar.
Sonra Ağanın göstərişi ilə süfrədən doğranmış çörəkdən anamın
qabına yığdılar. Ağa əlavə etdi ki, siz ki, bir bu qədər Allah, bu Ocağa
inamlısınız, götürdüyünüz çörəkdən istədiyiniz adamlara da verə
bilərsiniz. Allah onlara kömək olar. Yenə də Ağanın tapşırığı ilə
mənim biləngimə qara parça bağladılar. Biz növbə ilə Ağanın əlini
öpüb, arxası-arxası onun əyləşdiyi otaqdan çıxdıq. Ağanın əlindən
mən axırıncı öpürdüm, o, çox astaca əlini saçlarıma çəkdi və “Allah
saxlasın” dedi. Həyət qapısından çıxanda anam qapı dəstəyindəki
qara parçalardan cırıb götürdü. Vaxt ötmüş, Ağa və atam dünyalarını
dəyişmişlər. Həmin süfrədən götürülmüş çörəkdən, qara parçadan isə
bizim evdə bu gün də qalmaqdadır. Allah Təala Mir Möhsüm Ağanın
qəbrini nurla doldursun, o, çox böyük nəfəsli İmam övladıdır. Bu
mənada bizim ailəmiz Ağanın məzarını vaxtaşırı ziyarət edirlər.
Bu xatirə mənim beynimə əbədi həkk olub və hesab edirəm ki,
həmin gün mənim Allah dərgahında dayandığım vaxtın başlanğıcıdır.
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Ayağım yer tutub, özümü dərk edəndən mən hər il Ağanın məzarını
ziyarət etmişəm. İndi Ağanın məzarını hamılıqla ziyarət edirik.
Həmişə də onun qəbrinin üstünün düzəldilməsini arzu etmişdim.
Şükürlər olsun ki, indi inam yerlərimizə qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə
getmirik. Axırıncı dəfə Ağanın məzarını ziyarətə gedəndə o, tamailə
başa çatmış və çox gözəl alınmışdı. Bu ziyarətgah indi həm də xalqımızın yaratmış olduğu gözəl abidə kimi baxımlıdır. Bu gün bu
abidənin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş insanlara, əl qatıb
zəhmət çəkən sənətkarlarımıza “çox sağ ol!” deyirəm, onları öpürəm,
bağrıma basıram, qoy Mir Möhsüm Ağanın ruhu onların üstündə
olsun.
Bir məqamı da demək yerinə düşər. Ağanın türbəsinin yaxınlığında ziyarətə gələn zəvvarlar üçün mehmanxana inşa edilir. Qoy o
da tezliklə qapılarını zəvvarların üzünə taybatay açsın. Mir Möhsüm
Ağanın İranda dəfn olunmuş qohumlarını bir İmam övladı kimi Şimali Azərbaycandan gedib ziyarət edirlər. Şimali Azərbaycanın
özündə Mir Möhsüm Ağanın İmam övladı olduğunu hamı bilmir.
İnanmaq istərdim ki, bu məsələni Şimallı-Cənublu bütün Azərbaycan
xalqı bilərsə, İmam övladını hamılıqla ziyarətə gələrlər. Amin!..
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XI FƏSİL
İslamın insan əxlaqına tələbi
1. İSLAMDA ƏXLAQ VƏ İNSAN

“Ə

xlaq” sözü ərəbcə “hulk” kəlməsinin cəm şəklidir.
Ərəbcə “hulk” sözü – din, təbiət, xasiyyət kimi
məna çalarlarını verir. (İbn Mahzur – “LisanulƏrəb”. Beyrut 1956, c. X, s. 86. Hulk maddəsi).
Hərfi mənası ilə din, xasiyyət, hal və hərəkət tərzi kimi mənalara
gələn əxlaq, eyni zamanda insanda ümumiləşmiş olan bir xasiyyət
quruluşuna işarət edir. İnsanın düşüncə və məqsədləri ilə
fəaliyyətlərini formalaşdıran onun sahib olduğu xasiyyət quruluşudur.
Əxlaq hər şeydən öncə insanın xasiyyətini gözəlləşdirir, onu yaxşı
niyyət və düşüncələrin sahibi edir. İnsan yaxşı bir niyyət sahibi olduğu zaman, onun hərəkət və fəaliyyətləri də yaxşılığa doğru
yönəlmiş olur. Əxlaq, insanların iradəsi ilə də əlaqəlidir. Həm də,
əxlaq insanın öz iradəsi ilə etdiyi hərəkətlərlə bağlıdır. İnsan öz istəyi
xaricində məcburiyyət altında qalaraq etdiyi hərəkətlərə görə öz
daxilində nə peşimançılıq çəkər, nə də sevinc hissi keçirər. Belə
hərəkətlərə görə insanın başqaları tərəfindən tərifi və ya tənqidi
məqsədli sayılmaz. İnsanı ələ keçirənlər tərəfindən bir yerə
sürüklənən insan belədir.
Odur ki, insan iradə sahibi olduğu və hərəkətlərini öz istəyi ilə
etdiyi üçün əxlaqi bir dəyərləndirməyə bağlı tutulmalı, “əxlaqlı” və
ya “əxlaqsız” deyə dəyərləndirilməlidir. Yer üzündə insanlardan
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başqa əxlaqi dəyərləndirməyə bağlı olan qeyri bir canlı yoxdur.
Əxlaqı, digər tərəfdən insan təbiətində axtarmaq gərəkdir. İradəli insanlar, azad insanlar sayılırlar. İnsanın canlılardan fərqli olaraq ağıl
sahibi olması ilə birlikdə, hər canlıda özünü qoruma hissləri də vardır.
Bəzən də belə bir duyğu insanda eqoizm əmələ gətirə bilər. İnsanın
digər bir xasiyyəti də onun bir cəmiyyət içərisində yaşamaq
məcburiyyətində qalmasıdır.
İnsanın ağıl sahibi olması, azad olması, eqoist olması və bir arada
yaşamaq məcburiyyətində olması nəzərə alınaraq düşünüldükdə,
əxlaqın nə üçün sadəcə insanlara aid olduğu anlaşılar.
Bundan sonra insan düşünür ki, ancaq əxlaq, din və nizam-intizam qaydaları insan azadlığının hüdudlarını müəyyənləşdirir.
Əxlaq, din və hüququn nizamları sayəsində insanların bir yerdə
sakitlik, dinclik içərisində yaşamaları mümkün olur.
Nicati Önerə görə, insan ağlı ilə istək və iştah hisslərini qane
etmək üçün saysız yollar tapa bilər. Bu baxımdan insanın davranışlarının necə olacağı qabaqcadan ehtimal edilə bilməz. Ağıl insanın
xeyrinə ola biləcəyi kimi, zərərinə də ola bilər. Bu hisslərin meydana
gəlməsində isə heyvanda olmayan, yalnız insanda olan utanma,
günah, mərhəmət kimi duyğular əsas əhəmiyyət kəsb edirlər.
Əxlaqın digər qaynağı insandakı utanma duyğusudur. Utanma
duyğusunu itirən insanda əxlaqa qarşı olan hisslər itirilir. Hz.
Peyğəmbərimiz (s) buyurmuşdur: “Həya etmədiyin təqdirdə
istədiyini et” hədisi son dərəcə mühümdür. (Buhari. “Edebul-Mufred”. C. II, s. 52. H. N-597).
Əxlaq anlayışı gündəlik həyatda üç fərqli şəkildə istifadə olunur.
Birinci halda əxlaq ümumi bir həyat üslubunu ifadə etmək üçün
istifadə olunur.
İkinci halda istifadə olunan əxlaq anlayışı bir sıra davranış qaydalarına söykənir. “Peşə əxlaqı” və ya “Ticarət əxlaqı” deyildikdə
“əxlaq” kəlməsi ticari həyatda və ya peşə sahəsində uyğunlaşması
lazım olan qaydalara “bütünü” mənası kimi dərk edilir.
Üçüncü halda istifadə olunan əxlaq anlayışı isə davranış qayda287
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ları və ya həyat təcrübəsi üzərində qurulan zehni bir fəaliyyəti ifadə
edir.
Recer Kılıç dili ilə desək, belə bir vəziyyətdə əxlaq fəlsəfəsinin
xüsusi bir qolu olduğunu da qəbul etməliyik. (Recer Kılıç – “Allahın
Dini Temeli”. Ankara, 1992, s. 2-5).
İslam dünyasında, elm dünyasında, İslamı qəbul etmiş ölkələrdə
“İslam əxlaqı” ifadəsi də çox deyimlidir.
Təbii ki, sözü islamiyyətin gətirmiş olduğu həyat üslubunu anlatmaq üçün istifadə olunur.
Təsdiq edək ki, islamiyyət insanlığa müəyyən bir həyat üslubu
bəxş etmişdir. O, insanların necə yaşamalarını və necə bir həyat
sürməklə xoşbəxt olacaqlarını göstərən yoldur.
İnsan əxlaqının nə olduğunu öyrənə biləcəyimiz ilk və başda
gələn mənbə Müqəddəs Kitabımız Qurnai-Kərimdir, hədislərdir.
Kitab buyurur: “... Allaha haqqıyla inananlar üçün doğru yol
göstəricisidir...” (Bəqərə surəsi, 2), “... möminlər üçün
müjdələyicidir...” (Bəqərə surəsi, 97) və “... doğrunu və haqqı
batildən ayırd edicidir...” (Bəqərə surəsi, 185).
Bu xüsusiyyətləri ilə birlikdə Qurani-Kərim – “... möminlər üçün
şəfa və mərhəmətdir...” (İsra surəsi, 82), bütün insanlıq üçün də... “insanları qaranlıqlardan nura çıxaracaq...” (İbrahim surəsi, 1) bir Kitabdır.
Hədislər Hz.Peyğəmbərimizin (s) yaşadığı müddətdə ortaya
çıxan hadisələr qarşısında almış olduğu tövrlərin ifadəsidir. Davranış
sözlü ola bildiyi kimi, sözsüz də ola bilər. Bəzən susmaq danışmaqdan daha təsirli bir davranışın ifadəsi olur.
Ümumilikdə İslam dini insanın həm Uca Allah, həm iman, həm
də aləmlə münasibətlərini qaydaya salmaq üzrə Uca Allah tərəfindən
qoyulmuş olan dəyərlər sisteminin adıdır. Bu din insanların həqiqi
mənada xoşbəxtliyə qovuşa bilmələri və bəxtəvər yaşamaları üçün
doğru yol göstəricisidir.
Uca Allah insan üçün lazım olan hər şeyi bir tərəfdən QuraniKərimlə insanlığa bildirmiş, digər tərəfdən də Hz.Peyğəmbərimiz
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vasitəsilə bildirdiklərini ictimai həyata necə keçirəcəyinin yolunu,
nümunəsini göstərmişdir. Hz.Peyğəmbərimiz (s) özü yaşadığı
müddətdə Allahın buyurduqlarını ən yaxşı həyata keçirəndir.
Allah Təala Hz.Peyğəmbərimizdən (s) insanlara belə söyləməsini
istəmişdir. De ki: “Əgər, Allahı sevirsinizsə, mənə uyun ki, Allah da
sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır,
rəhmlidir.” (Ali İmran surəsi, 31).
İslam əxlaqını açıqlayarkən ayələrin əhəmiyyəti özü-özündən ortaya çıxır. İslam əxlaqı, ümumi mənası ilə islamiyyətin yaşanan
hissəsi deməkdir. Əxlaq, bir yaşayış halıdır.
Hz.Peyğəmbərimizi (s) əxlaq nümunəsi kimi hər bir müsəlman
həm də dini bir vəzifə kimi qəbul etməlidir. Çünki, Allah Təala
Hz.Peyğəmbərimizə xitabən: “... və sən, həqiqətən, böyük əxlaq
sahibisən.” (Qələm surəsi, 4) buyururkən, insanlara xitabən də: “And
olsun ki, Allahın peyğəmbərində, Allahı və axirət gününü arzu
edənlərlə Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl nümunə vardır” – buyurmuşdur. (Əhzab surəsi, 21).
Onu da deyək ki, hər bir insanın bilmə həcmi və anlayış gücünə
görə Qurani-Kərimdən alacağı dərslər və çıxaracağı ibrətlər
yetərincədir.
Hz.Peyğəmbərimizin insanlığa çatdırdığı xəbərlər, söylədiyi
sözlər və ətrafı ilə rəftarları yaxınları tərəfindən diqqətlə müşahidə
edilmiş və bizlərə hədis adı altında çatdırılmışdır.
Nəticə olaraq deməliyik ki, əxlaqlı olmaq üçün ilk növbədə Qurani-Kərimi yaxşı mənimsəməliyik. Onun töhfələrinə əməl
etməliyik. İslam dünyasının, bütün insanlığın nümunəsi olaraq
Hz.Məhəmmədi, onun həyat tərzini öyrənməliyik. Onun keçdiyi yolu
özümüzə nümunə seçməliyik, dediklərinə əməl etməliyik.
Bizim ata-babalarımız da müxtəlif dinlərə qulluq etmiş olsalar
da, son 1400 il müddətində İslama qulluq etmişlər. İslama qədərki və
İslam dinindən bəhrələnərək həyatda bir əxlaqi həyat tərzi keçirməyi
özləri üçün şərəf saymışlar. Ədalətli, düzgün, ağayana həyat tərzi
keçirənlərimiz kifayət qədər olmuşdur.
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Odur ki, bu gün əxlaqlı insan kimi yaşamağa söykənəcəyimiz
çoxdur. Onun önündə gedəni isə Allah yoludur. Ulu Tanrının qoyduğu, məsləhət gördüyü yol hamı üçün həm məqbul və həm də
məcburidir.

2. İSLAMDA İNSANIN VƏ ONUN QƏLBİNİN
MƏNƏVİ TƏMİZLİYİNƏ MÜNASİBƏT
Təmizlik dedikdə, biz ilk olaraq əlimizin, ayağımızın, başımızın,
ümumilikdə bədənimizin təmizliyini başa düşürük. İnsanda cismani
təmizliyə yüksək önəm verilir. Tibbi nöqteyi-nəzərindən də belədir.
İslamda olduğu kimi, tibbdə də insanın sağlamlığının rəhni onun
təmizkar olması ilə çox əlaqədardır.
Lakin, İslam həm də mənəvi təmizliyə daha çox diqqətlidir.
Təmiz ürəkli, təmiz qəlbli, təmiz mənəviyyatlı insanlar yetkin, kamil,
üstün insanlar sayılırlar. Onlar Uca Allahın tələb etdiyi yolla gedirlər.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə təmiz insanlar haqqında
buyurulur: “Orada təmizlənməyi sevən adamlar vardır. Allah da
təmizlənənləri sevir.” (Tövbə surəsi, 108). Yəni, Allah qəlbən, mənən
təmizlənəni sevir. Təmiz əqidəli, təmiz mənəviyyatlı insanları, elə
onların ətrafı da sevir, hörmət edir, yolunu saxlayırlar.
Bununla yanaşı, təmizlik hər cür pislik və kirlilikdən
təmizlənmək anlamına gəlir. Kirli və pis olan şeylər də ya maddi, ya
da mənəvi olur. Maddi olanlar əllə tututlub, gözlə görünən
növlərdəndir. Buraya gündəlik həyatımızda evimiz, paltarımız,
bədənimiz və fiziki ətrafımızın hamısını çirkləndirən hər bir şey daxildir.
Mənəvi çirkliliyin ümumi mənası ilə insanın yaxşılıq və
gözəlliklər yerinə pislikləri düşünməsi, ayıb, günah və digər çirkin
olan şeylərə yönəlməsi kimi dərk edilməlidir. İnsanların
münasibətlərini pozmaq, yalan danışmaq, iftira atmaq, ikiüzlülük
etmək kimi sayını çoxalda biləcəyimiz pis xasiyyətlərin hamısı
mənəvi kirlərdən sayılır.
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Uca Allahın sevdiyi təmiz insanlar həm maddi, həm də mənəvi
kirlərdən təmiz olanlardır. Başqa bir ayədə deyilir: “Öz aranızdan sizə
ayələrimizi oxuyan, sizi təmizləyən, sizə Kitabı, hikməti və
bilmədiyiniz şeyləri öyrədən bir peyğəmbər göndərdik.” (Bəqərə
surəsi, 151). Deyildiyi kimi, Hz. Peyğəmbərimizin (s) insanlığa bir
peyğəmbər olaraq göndərilmə məqsədi insanları hər cür kirlərdən,
çirklərdən, günahlardan təmizləməkdir.
İbadət ilə təmizlik arasındakı yaxın əlaqə dinin dirəyi qəbul
edilən namazda çox açıqdır. Dindar insan gündə beş dəfə namaz qılır.
Bu, insan bədəninin və namaz qılacağı maddi çevrəsinin gündə beş
dəfə təmizlənməsi deməkdir. Bu təmizlik qəlbən istəyərək, bir ibadət
zövqü və həyəcanı, arzusu ilə edilən təmizlikdir. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey iman edənlər! Namaza duracağınız zaman üzünüzü və
dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh edin və topuqlarınıza qədər ayaqlarınızı yuyun. Əgər cünüp olmuşsunuzsa, yaxşıca
təmizlənin (boy abdəsti alın).” (Maidə surəsi, 6).
Şübhəsiz ki, İslam dini təmizliyi sadəcə bəlli ibadətləri yerinə
yetirə bilmək üçün lazım olan bir ön şərt olaraq görmür. Dinimiz heç
olmasa həftədə bir gün insanların yuyunub təmizlənmələrini təmin
etmək üçün bəlli bir gün təyin edib. Bu gün cümə günüdür (xristian
tarixi ilə cümə günü həftənin beşinci gününə düşür).
Hz.Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Həddi-buluğa yetişmiş bir insan
üçün hər cümə günü yuyunmaq, diş fırçasından istifadə etmək və
gözəl ətir sürtmək dini bir vəzifədir.” (Müslim, 7. Kitabul-Cuma”.
Bab. 2, H. N -846).
Başqa bir hədisdə isə “Yeməkdən əvvəl və sonra əlləri yumaq –
yeməyin bərəkətindəndir” – deyilir. (“Süneni Ebi Davvud”. 21. “Kitabul-Etime”, Bab. 12, H. N -376).
Rəsulullah: “Təmizlik imanın yarısıdır” – demişdir. Bu hədisi ilə
Hz.Peyğəmbərimiz (s) insanın təmizliyi ilə imanı arasında bir əlaqə
qurmaqdadır. Onu da qeyd edək ki, hər hansı bir insanın öz həyatını
düzgün müəyyənləşdirə bilməməsi onun istənilən səviyyədə bir
imana yetişə bilmədiyini göstərir.
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İnsanın ağız təmizliyi haqqında istəkli Hz.Peyğəmbərimiz bunları söyləmişdir: ”Əgər hümmətimə ağır gələcəyini düşünməsəydim,
onlara hər namaz vaxtında dişlərini fırçalamalarını əmr edərdim.”
(“Sünceni Ebu Davvud”. 1. “Kitabul – Tahare”, Bab. 25, H. N -47).
Burada Hz.Peyğəmbərimizin (s) yerinə yetirilməsini istədiyi şey
ağız və dişlərin gündə beş dəfə təmizlənməsidir.
İnsanın adi və mənəvi təmizliyinə aid İslamın tələbləri,
göstərişləri, arzuları çoxdur. Fiziki təmizlik istənilən halda hər bir insanın ən çox özünə lazım olduğu halda, mənəvi təmizlik həm də
cəmiyyət üçün vacib şərtlərdəndir.
Çalışaq ki, Uca Allahın, onun insanlara göndərdiyi İslam dini
tələblərinə uyğun həm cismani və həm də mənəvi təmizliyi əxz edək.

3. İSLAMDA FƏRDİN XASİYYƏT
TƏRBİYƏSİ HAQQINDA
İnsanın tərbiyəsi, həyatda görüb-götürdüyü, təhsili, böyüdüyü
ailə şəraiti, yaşadığı cəmiyyətin, hər bir fərdin xasiyyətinə güclü təsir
göstərir. Odur ki, əxlaqın gözəlləşməsi yaxşı bir xasiyyət təlimi ilə
başa çatır, mümkün olur, formalaşır. Təbii ki, buna müəyyən bir
zaman, məkan və vaxt da lazımdır. Hz.Peyğəmbərimizin (s) əxlaqın
gözəlləşməsi ilə bağlı duası belədir: “Allahım, xarici görünüşümü
gözəl yaratdığın kimi əxlaqımı da gözəlləşdir.” (“Müsnedi”. Ahmed
ibn Hanbel. C. II, s. 403).
Bunun üçün lazım olan xasiyyət təliminin əhəmiyyəti çox
önəmlidir. Digər tərəfdən əxlaqi davranışla xasiyyət əksər vaxt eyni
məna kəsb edir. Hər hansı bir hərəkətin əxlaqi olub-olmadığı
barəsində verilən bir hökm eyni zamanda o hərəkəti edən şəxsin
xasiyyəti haqqında verilmiş bir hökm deməkdir. (M. Muslehuddin –
“Morality its Concept and Role in İslamic Order”. Lahare, 1978, s.
47).
Çox vaxt xasiyyətin yetişməsi, formalaşması insanın yaşayış tərzi
ilə olur. Doğrunu anlamaq və yeni həyata qovuşmaqla xasiyyətin
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dəyişməsi mümkündür. (E. From – “Erdem ve Mutluluk”. Ankara,
1993, s. 72). Buna görə xasiyyət həm əxlaqi qərarın mövzusudur, həm
də insanın əxlaqi inkişafının hədəfidir.
Əslində, xarakter xüsusiyyəti başqa bir mənada davranış
xüsusiyyəti deməkdir. Bu baxımdan xasiyyət insanın fərqləndirici
xüsusiyyəti olub, davranış qaydası olaraq müəyyənləşdirilir. (Kurrerman – “Character”. Oxford, 1991, s. 3-19). İnsan həyatını böyük bir
ölçüdə istiqamətləndirən həm də, ağıl və vicdanımızdır. Ancaq ağlımız kimi vicdanımız da ayrılmaz bir tərzdə xasiyyətimizə bağlıdır.
Əgər, mənfi ehtiras və güclü həvəsimiz xasiyyətimizə hakim
kəsilərsə, onda həm ağlımız, həm də vicdanımız (əgər varsa) bundan
heç də yaxşı təsirlənməz və fəaliyyətlərimiz lazımi işləri lazımi qaydada yerinə yetirmək imkanında olmaz.
İnsan iradəsi də onun özünün xasiyyətinin bir ifadəsidir. Nəyəsə
inanma və inandığına yönəlmə, insan xasiyyətinin bir hissəsidir. İslama inanan şəxs, əsasən fikrində qərarlı olur, özünə inanır. İnsan
münasibətləri sayəsində inam hər hansı birmənalı dostluğun və ya
sevginin keçilməz bir xüsusiyyəti vəziyyətindədir. (E. Fromm, a. E.
236-237). Başqa insana inanmaq, onun təməl rəftarlarının
dəyişməzliyinə, etibarına inanmaq və inandığının özünə inanmaq
deməkdir. Adətən özünə inanan insan başqalarına da inanır. Özünə
inanmaq – sözvermə qabiliyyətimizin bir şərtidir. Digər tərəfdən bir
insana inanmanın başqa bir mənası özümüzün və insanlığın sahib
olduğu imkanlara duyulan inamla bağlıdır. Bu inamın ən ibtidai şəkli
bir ananın yeni doğulan körpəsinə duyduğu inamdır. O, uşağının
yeriyəcəyinə, danışacağına, böyüyəcəyinə və yaşayacağına inanır.
Qarşı tərəfə duyulan inamın zirvə nöqtəsi isə Uca Allaha duyulan
inamdır. Həm də xarakter xüsusiyyəti olaraq qarşımıza çıxır.
Söylənilən bütün bu səbəblərə görə İslam dini insanın əxlaqını
gözəlləşdirmək üçün onun xasiyyətini tərbiyə etməyə böyük
əhəmiyyət verir. Xidmət etdiyimiz İslam dini insanda sağlam bir
xasiyyət əmələ gətirmək üçün əvvəlcə onun doğru bir inam ardıcıllığına sahib olmasını istəyir.
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İnsanın əxlaqi inkişafını təmin edə bilmək üçün ona təqib edəcəyi
bir ideal verir. Bu ideal Hz.Peyğəmbərdir (s). İnsanın alacağı xasiyyət
təliminin nümunəsi Hz.Peyğəmbərin (s) xasiyyətidir. Bu barədə Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “And olsun ki, Allahın peyğəmbərində
Allahı və axirət gününü arzu edənlərlə Allahı çox zikr edənlər üçün
gözəl nümunə vardır.” (Əhzab surəsi, 21).
Surədən göründüyü kimi, Qurani-Kərim və Hz.Peyğəmbərin (s)
həyatı hər bir insana mükəmməl bir xasiyyət tərbiyəsi təmin edir. İslamın iman əsasları insan ruhunu elə təmizləyir ki, insanı, Allah qorxusunu hər an hiss edən və hər zaman Uca Allahın şüurunda olan bir
varlıq halına gətirir.
Belə olduğu halda insan girdiyi hər cür əlaqədə Uca Allahın varlığını həyatının hər anında hiss edir. Yaşadığımız həyata belə yaxınlaşma iradə tərbiyəsinin və öz-özünə nəzarət etmənin açarlarının əldə
olunmasını təmin edir.

4. İSLAMDA FƏRD OLARAQ İNSANA
MÜNASİBƏT
Fərd olaraq, toplum olaraq, cəmiyyət olaraq əxlaqla olan yaxın
münasibətləri başqa heç bir intizam üçün keçərli deyil. Əxlaqi və
qeyri-əxlaqi ifadələr hardasa insani və qeyri-insani ifadələrlə eyni
mənaya gələcək şəkildə istifadə olunur. Əxlaq insanın laqeyd qala
bilməyəcəyi bir haldır. Hər hansı bir toplumun əxlaq anlayışını ortaya
qoyma təşəbbüsü o toplumun insan anlayışını əvvəlcədən
müəyyənləşdirməyi lazım bilir.
İslama görə varlıq dünyasının tamamını olduğu kimi, insanı da
yaradan Allahdır. Varlıqlar arasında insanın xüsusi və şərəfli bir yeri
vardır. Uca Allahın onu yaratdığı əsnada ona verdiyi ilahi ruhdur.
Qurani-Kərimdə buyurulur: “... yaratdığı hər şeyi gözəl yaradan,
insanın yaradılışını palçıqdan başlayan, sonra onun nəslini zəif bir
sudan (nütfədən) törədən, sonrada onu şəkilləndirib Öz ruhundan ona
nəfəs verən Odur...” (Səcdə surəsi, 7-9).
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Allahın Öz ruhundan üflədiyi insandan başqa bir varlıq yoxdur.
İnsanın Allahın xəlifəsi olduğunu söyləyən ayə belə başlayır: “...
Rəbbin mələklərə: “Mən Yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, –
dedikdə onlar: “... Sən orada fitnə-fəsad törədəcək və qanlar tökəcək
kəslərimi yaradacaqsan?..” – dedilər...” (Bəqərə surəsi, 30).
Şübhəsiz, insanın Allahın xəlifəsi olmasının mənası Allahın
hökmlərini Yer üzündə həyata keçirəcək olan varlığın insan olmasında axtarılmalıdır. Qurani-Kərimdə insan haqqında diqqət çəkən
təsbitlərdən bəziləri bunlardır: “Biz insanı ən gözəl bir biçimdə
(surətdə) yaratdıq.” (Tin surəsi, 4). Təbiət güclərinin tamamı insanın
əmrinə verilmişdir. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Allah göylərdə və
Yerdə nə varsa, hamısını Öz qatından (bir lütf olaraq) sizin
xidmətinizə vermişdir...” (Casiyə surəsi, 13). “Biz Adəm övladlarını
izzət və şərəfə layiq qıldıq...” (İsra surəsi, 70).
Sayılan bu xüsusiyyətlərin insanda olması daxili ehtiyat və bir
gücdür. Bu xüsusiyyətlərin qüvvədən hərəkətə keçməsi və ya
mahiyyətdən var olmağa keçə bilməsi insanın öz səyinə bağlıdır. Ona
görə də insan ona verilmiş qabiliyyətlərini həm yerində istifadə
etməli, həm də bu qabiliyyətlərini inkişaf etdirməlidir. Əks təqdirdə
insan üstün və şərəfli bir varlıq olma xüsusiyyətlərini itirər, özünü
məhv edər.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə söylənilənlərin əksi də var.
Lakin onun açılışını dərk etmək gərəkdir. Buyurulur: “Biz insanı ən
gözəl bir bir biçimdə (surətdə) yaratdıq. Sonra da Biz onu çevirdik,
aşağıdakılardan daha aşağı endirdik” (Tin surəsi, 4-5). Deyilənlərdən
belə çıxır ki, insan cüt ölçülü bir mənliyə sahibdir. Onun içərisində
mələkləri belə özünə cəlb etdirə biləcək qədər ülvi bir tərəf olduğu
qədər də, onu əxlaqən bayağılaşdıracaq başqa bir tərəfi də mövcuddur. İnsanın bu zəif tərəfinə Qurani-Kərim belə diqqət çəkir: “... İnsan
zəif yaradılmışdır” (Nisa surəsi, 28); “... o (insan), açıq-aşkar bir
düşməndir” (Nəhl surəsi, 4); “...çox nankordur” (İsra surəsi, 27); “...
çox xəsisdir” (İsrasurəsi, 100); “... çox tələsəndir” (İsra surəsi 11);
nəhayət, “... çox zalım və çox cahildir.” (Əhzab surəsi, 72).
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Belə çıxır ki, insan yaxşılıqla pislik arasında bir gərginlik halındadır. Onun həm yaxşılıq, həm də pislik haqqında məlumatları vardır.
İnsan, bunlardan birini seçə biləcək və tətbiq edə biləcək gücə də malikdir.
Əgər insan, yaxşılığa doğru yönələr və qabiliyyətini o
istiqamətdə inkişaf etdirərsə, yaxşı əxlaqlı formalaşar. Əgər pisliyi
seçər və özünü o istiqamətdə yetişdirərsə, o, pis əxlaqlı adını qazanmış olar.
Yaxşılığın və pisliyin mahiyyətini soruşan insana
Hz.Peyğəmbərimizin cavabı belədir: “Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Pislik
isə səni daxilində narahat edən və insanların biləcəyindən xoşlanmadığın bir haldır.” (Müslim, 45. “Kitabul-Birr”. Bab 14-15).
Əbu Hüreyrənin hədisində belə deyilir: “Mən əxlaqi gözəllikləri
tamamlamaq üçün göndərildim.” (“Müsnedi” Ahmet ibn Hanbel. C.
II, s. 381).
Abdullah ibn Əmr belə deyir: “Peyğəmbər nə çirkin bir söz
söylər, nə də pis bir hərəkət edərdi. O, bu mövzuda belə deyərdi: “Ən
yaxşılarınız əxlaq baxımından ən səviyyəli olanlarınızdır.” (Bahari.
“Sahih”, 78. “Kitabul-Edib”, 39).
Deməli, yaxşı əxlaq eyni zamanda insandakı imanın yetişmiş
olub-olmadığının da bariz nümunəsidir. Hz.Peyğəmbərimizin (s)
hədislərindən birində deyilir: “İman baxımından yetkin mömin gözəl
əxlaq sahibi olan və ailəsi ilə yaxşı davranandır.” (Tirmizi).
Göründüyü kimi, iman ilə əxlaq arasında güclü bir əlaqə mövcuddur.
Qurani-Kərimdə buyurulur: “And olsun axşam çağına ki, insan,
həqiqətən, tam bir ziyan içərisindədir, o kəslərdən başqa ki, onlar
iman edib xeyir işlər görüblər, bir-birlərinə haqqı tövsiyyə ediblər,
bir-birlərinə səbri tövsiyyə ediblər.” (Əsr surəsi, 1-3).
Deməli, fərd olaraq insan əxlaq, iman və Uca Allahı tanımağa
qəlbən qadir olandır.
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5. İSLAMDA DOĞRULUĞA MÜNASİBƏT
İnsanın bütün hərəkətlərində doğru olmasına bütün dinlər,
mənəvi-əxlaqi təlimlər ciddi münasibətlər bəsləmişlər. Bu baxımdan
doğruluq məfhumu İslamda xüsusi məna və əhəmiyyət kəsb etmişdir.
İslam əxlaqının əsas dəyərlərindən biri olan doğruluq insanın
daxili ilə xaricinin, özü ilə sözünün bir olması kimi dəyərləndirilir.
Bir sözlə insanın söylədikləri ilə əməlləri arasındakı ahəngin adı qısaca olaraq “doğruluq” adlanır.
Qulu olduğumuz Allah buyurur: “O halda sən əmr olunduğun
kimi doğru ol! Səninlə birlikdə tövbə edənlər də... Və həddi aşmayın.
Çünki O, sizin etdiklərinizi görür” (Hud surəsi, 112).
Ucanın ucası Allah daha sonra söyləyir: “Rəbbimiz Allahdır” –
deyib, sonra da doğru yolla gedənlərə heç bir qorxu yoxdur, onlar
kədərlənməyəcəklər də.” (Əhqaf surəsi, 13).
Mövlanənin ifadəsi ilə desək, doğruluq ifadəsi bir insanın ya olduğu kimi görünməsi, ya da göründüyü kimi olması kimi qəbul
edilməlidir. Yaxşı əxlaq insanı başqalarından fərqləndirən
keyfiyyətlərdəndir. Sözləri ilə əməlləri arasında uyğunluq olmayan
insanlar Qurani-Kərimdə belə xəbərdar edilirlər: “Ey iman edənlər!
Nə üçün siz etməyəcəyiniz bir şeyi deyirsiniz? Etməyəcəyiniz bir şeyi
deməniz Allah qatında böyük bir nifrətlə qarşılanır.” (Səf surəsi, 2,3).
İslam dini haqqında özünə qaneedici bir nəsihət etməsini istəyən
şəxsə Hz.Peyğəmbərimiz (s) verdiyi cavab son dərəcə mənalıdır: “Allaha inandım de, sonra da doğru ol!” (Müslim, 1. “Kitabul-İman”.
Bab. 13. H. N-38). Deyildiyi kimi, doğru olmaq Uca Allaha imandan
sonra insanın həyata keçirməsi lazım ilk dini və əxlaqi borcudur.
İnsanın doğruçu olması ona lazım olan bir yaşayış tərzidir. İslamda doğru olan insanların cənnət kimi dini bir mükafatı da var. Bir
hədisdə belə deyilir: “Doğruluqdan ayrılmayın! Çünki, doğruluq yax297
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şılığa götürür. Yaxşılıq da, şübhəsiz, cənnətə qovuşdurur. İnsan doğru
olduqca və doğruluğu araşdırdıqca Allah qatında doğru olaraq yazılır.” (Buhari. “Edebul-mufred”. C. 1, s. 476, H. N-386).
Bir çox hallarda zahirən hər kəs doğru görünməyə çalışır. Lakin,
insanın necə göründüyü deyil, necə olduğu əhəmiyyətlidir. Həqiqətən
insanların doğru olub-olmadıqları isə daha çox ticari alış-verişlərdə
ortaya çıxar. Ticari həyatda doğru ölçü və çəki istifadə etmək çox
əhəmiyyətlidir. Çəkidə və ölçüdə insanları aldadan, doğruluqdan
kənar olanları Uca Allah belə xəbərdar edir: “Ölçüdə və çəkidə (hiylə
işlədənlərin) vay halına! O kəslərin ki, onlar insanlardır, alarkən onu
tam ölçüdə alar, onlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə isə onu əskik
edərlər. Məgər onlar düşünmürlər ki, dirildiləcəklər? O böyük gün
üçün, insanların, aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzurunda duracaqları
gün üçün. (Mutaffifin surəsi, 1-6). Doğruluqdan ayrı düşən ticarət insanları haqqında Hz.Peyğəmbər (s) bu dəyərləndirməni verir: “Doğru
və etibarlı tacirlər qiyamət günündə peyğəmbərlər, sadiq olanlar və
şəhidlərlə bərabər olacaqlar.” (Tirmizi, 12. “Kitabul-Buyu”. Bab. 4,
H. N-1209).
Bəşəri əlaqələrində doğru davranmayan insanlar yalançı, saxtakar
və ya ikiüzlü kimi sifətlərlə xarakterizə edilərlər.
Allahla insanın girdiyi münasibətlərdə doğru olmaması halının
adı ara vurandır. Bu xasiyyətli insanlar məlum qaydalara inanmadığı
halda, inanan kimi görünmək istəyən şəxslərdir. Belə adamlar
işlərində dürüst deyillər, ikiüzlüdürlər.
Ara qarışdıran, doğruçuluqdan uzaq olan adam Hz.Peyğəmbərin
(s) hədisində belə qiymətləndirilir: “Ara vuranı müəyyən edən üç
xüsusiyyət vardır – danışanda yalan danışar, verdiyi sözdə durmaz,
ona etibar edildikdə xəyanət edər.”(Müslüm, 1. “Kitabul-İman”. Bab.
25, H. N-59).
Doğruluq həm də insanın kamillik dərəcəsinin göstəricisidir. İnsanın kamil olmasının bir tərəfi də, yaşadığı cəmiyyətdən, ailədən,
dövlətin bu işlərə verdiyi önəmdən, təhsildən və dini-əxlaqi dəyərləri
necə qiymətləndirməsindən də çox asılıdır.
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6. İSLAMDA ƏDALƏTSİZLİYƏ
MÜNASİBƏT
Bəşərin mövcudluğundan insan övladı ədalət axtarışında olub,
hər bir sahədə ədalət istəyib, üzləşdiyi bu və ya digər məsələlərdə
əxlaqi fəzilətlərdən olan ədalətə ümid bəsləyib.
Deyilən mənada İslam dini insanın həm özü, həm də ətrafındakı
insanlarla ahəngdarlıq içərisində olmasını istəyir. İslam ədaləti
müdafiə edən, əxlaqi dəyərləri insana – insani qaydalarla tövsiyyə
edən çox böyük mənəvi dəyərlər mənbəyidir.
Bəşəri əlaqələrdə, əxlaqi fəzilətləri hərəkətə gətirən, həyata
keçirən insanlar həm özləri, həm də ətrafındakı adamlarla
həmahənglik yaradırlar. Belə bir işin əhəmiyyətinə varmayan və ya
bacarmaq istəməyən insanlar isə özləri ilə olduğu kimi, ətrafındakı
insanlarla da çəkişmədə olan adamlardır. Bu cür insanların sözləri ilə
işləri bir-birini tutmaz. Bunlara pis əxlaqlı insanlar deyilir.
Əxlaqi fəzilətlər mövzusunda bəzi insanların yanlışlıq içərisində
olduqları müşahidə olunandır. Əxlaqi yanlışlıq deyə biləcəyimiz bu
yanlış iman və ibadət əsaslrı ilə əxlaqi həyat arasındakı yaxın əlaqəni
nəzərdən qaçırmaq düzgün deyildir. Ədalət - ədalət olaraq əxlaqi
dəyərlərin önündə durur. Zülmün, ədalətsizliyin əksi olan ədalət hər
şeyi yerli-yerinə qoymaq, haqqı olanın haqqını vermək deməkdir.
Odur ki, cəmiyyətdəki qayda-qanun ancaq ədalət sayəsində mövcud
ola bilər. Hər bir dövlətdə, ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə qurulmuş olan
qayda-qanunun davamı da ədalət sayəsində mümkündür.
Dediyimiz yanlışlığa hakim düşüncə isə belədir: insan ibadət
etdikdən sonra əxlaqi pisliklərdən qaçıb-qaçmamaq o qədər də vacib
deyildir. Əslində isə əxlaqi fəzilətlərlə iman və ibadətlər arasında son
dərəcə yaxın bir əlaqə həmişə mövcuddur. Deyilən əlaqənin hansı
səviyyədə olduğu əxlaqi fəzilətlər üzərində bir-bir dayanarkən daha
müfəssəl görünəcəkdir. Bütün deyilən və mövcud olan fəzilətlərin
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başında duran ədalətdir.
Ədalətli insan həmişə sevilən insandır. Allah da ədalətli insanın
havadarıdır. Bir çoxları özünə “sərf” etmədiyi üçün ədalətli insanları
sevməz, ona başqa gözlə baxar və hətta şəbəkə də qoşaraq günaha
qurşanarlar. Lakin vaxt ötür, ədalət öz yerini tapır, bayraq kimi hündür yerlərə qaldırılır, onun müəllifi Allah tərəfindən şöhrətləndirilir.
Odur ki, bütün fəzilətlərin önündə ədalət dayanır. İslam isə ədalət
carçısıdır, bütün insanları ədalətli olmağa dəvət edir. İslamda da
cəmiyyət insanlarından tələb budur.
İslamın Müqəddəs Kitabı Qurani-Kərimdə deyilir: “Bu bir
həqiqətdir, Allah ədaləti, yaxşı və gözəl davranmağı, qohumlara əl
tutmağı əmr edir. O, hər cür əxlaqsızlığı, pis işlər görməyi və zülm
etməyi qadağan edir. O, sizə öyüd-nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb
ibrət alasınız.” (Nəhl surəsi, 90).
İslama görə hər bir insan üçün qəti bir ifadə ilə əmr edilmiş
ədalətin yaşayış halına gətirilməsi əxlaqi bir dəyərdir, əxlaqi
dəyərlərdən biridir. Bu baxımdam ədalət hər bir insan üçün maraq
doğurur. İnsan olaraq ədalətin həyata keçirilməsi, hansı işi görürsə,
həm də ədaləti müdafiə etmək deməkdir, Allahın iradəsini düzgün
qiymətləndirmək deməkdir. Başqa sözlə, ədalət – işi necə görmək lazımdırsa, eləcə də görmək deməkdir. Hər bir insanın öz vəzifəsini ən
yaxşı bir şəkildə ifa etməsi məsələsini də ədalət kimi anlamaq olar.
Qulu olduğumuz Allah buyurur: “Ey iman edənlər! Allah qarşısında ədalət nümunəsi göstərən şahidlər olun. Qoy hər hansı bir camaata olan kininiz sizi ədalətsiz davranmağa sürükləməsin. Ədalətli
olun! Təqvaya ən yaxın olan budur. Allahdan qorxun! Allah sizin
etdiklərinizdən xəbərdardır.” (Maidə surəsi, 8).
Deyildiyi kimi, istər fərd, istərsə cəmiyyət halında olsun, ədalət
hər cür bəşəri əlaqədə gözlənilməsi lazım olan əxlaqi mənşəli bir
fəzilətdir. İstər fərdin xoşbəxtliyi, istərsə cəmiyyətin dincliyi ancaq
ədalətin təminatı ilə mümkündür. Əgər bir cəmiyyətdə işlər lazımi
qaydada görülməzsə, haqqı olanın haqqı verilməzsə, o cəmiyyətdə
qayda-qanundan danışmaq olmaz. Bu növ cəmiyyətdə haqsızlıq,
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zülm və anarxiya ortaya çıxır. Bir hədisdə deyilir: “İşlərin haləhli olmayanlara verildiyi zaman qiyaməti gözləyin.” (Buhari. “Sahib”, 3.
“Kitabul-İlim”. Bab. 2).
Qabiliyyətsiz adamlara bacarmadıqları vəzifələrin verilməsi haqq
və hüquqa nəzarət edilməməsi deməkdir. Haqq və hüquqa nəzarət
edilmədiyi bir cəmiyyətin insanlarında etibar və etimad qalmaz.
Nəticədə cəmiyyətdəki ictimai sülhün pozulmasına səbəb olar.
İstənilən cəmiyyətdə ictimai sülh ədalətlə gözlənilə bilər. Ədalət olmazsa, ictimai sülh də olmaz. Tarixən, cəmiyyətdəki ictimai sülhün
təminatı ədalətdir. Ona görə hər bir insanın hər cürə bəşəri əlaqəsində
ədalətə nəzarət etməsi onun əxlaqi vəzifələri arasındadır. Tarixi
təcrübəyə və Ulu Allaha sığınan Hz. Peyğəmbərimiz (s) hansı
vəziyyətdə olursa-olsun, ədalətin zəfər çalmasını istəmişdir. Ədalətin
həyata keçirilməsi mövzusunda olan hədis çox təqdirlidir: “Mahzum
oğulları qəbiləsindən bir qadın oğurluq edir. Qəbilə üzvləri bu qadını
bağışlamaq üçün Hz.Peyğəmbər (s) ilə kimin biləcəyini axtarırlar.
Lakin bu mövzunu Rəsulullaha söyləməyə heç kimsə cəsarət edə bilmir. Sonunda Üsamə ibn Zeyd Hz.Peyğəmbərdən (s) qadını bağışlamasını istəyir. Buna qarşılıq olaraq Rəsulullah bunları söyləyir: “İsrail
oğulları aralarında mövqe və məqam sahibi olan adamlar oğurluq
edərdilərsə, onlara toxunmazdılar. Amma, zəif və kimsəsiz adamlar
oğurluq etdikdə onların əllərini kəsərdilər. Əgər, oğurluq edən bu
qadın Mahzum oğullarından deyil, öz qızım Fatimə belə olsa idi,
onun da əlini kəsərdim.” (“Tecrid”. C. IX, s. 383. H. N-1507).
Oğurluq etmiş olan o qadının cəmiyyətdə hörmətli bir yeri varmış. Bundan istifadə edərək o, ictimaiyyətə aid olan malı
mənimsəmişdir. Qadının bu vəziyyəti məlum olanda, hüququn tətbiq
etdiyi cəzadan qurtara bilmək üçün o qadın Hz.Peyğəmbərin (s) çox
sevdiyi bir insanı vasitəçi göndərir. Belə bir vəziyyətdə
Hz.Peyğəmbərin (s) ədalətdən geri çəkilməməsi birmənalı olaraq
bütün bəşəriyyətə, bütün insanlığa nümunə olacaq bir xüsusiyyətdir.
Bu hərəkət, ədalətin gözlənilməsi insanın doğruluqdan yayınmaması və hər bir işdə iki fikirdən uzaqlaşmaq yolu ilə mümkündür.
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Bu mənada doğruluq da ən azı ədalət qədər mühüm əxlaqi bir
keyfiyyətdir.
Adil olmaq istəyirsənsə ancaq ədalətli, ancaq doğru olmaq
istəyində olmalısan. Çalışın ədalətli olun, ədalətli olarsınızsa, Allah
qarşısında zəfər çalanlar sırasında olarsınız.

7. İSLAMDA ETİBARLI OLMAĞA
MÜNASİBƏT
İnsanlıq özünü dərk edən dövrlərdən günümüzə kimi insanların
bir-birinə etibarlı olması həmişə gündəmdə olmuşdur. Qadın, yaxud
kişi olmasından asılı olmayaraq qarşılıqlı münasibətlərdə bütün insanların bir-birilə etibarlı əlaqə qurması arzusu bir çox məsələlərin
rəhni olmuşdur. Etibarsızlıq arzusu ilə yaşayan insan, münasibət qurduğu qarşı tərəflə həmişə ehtiyatla davranır. Hətta, etibarlı olması ilə
müsbət insan imici qazanmış insanlarla da ehtiyatlı davranırlar. Etibarlı olmaq, elə sirr saxlamağı bacarmaq deməkdir. Amma, bu hamıya müyəssər olmur. Əmanətə xəyanət etməmək, etibarlı olmaq
insanın doğru və adil olmasının təbii nəticəsi sayılmalıdır. Təəssüflə
qeyd etməliyik ki, mövcud həyatımızda həmişə arzumuz çin olmur.
Böyük məhəbbətlə bir-birini sevən insanlar çox kiçik səhvləri bağışlamır, öz istəklisinə etibarsızlıq edir. Yaxud, yalan dilə, mala-dövlətə,
vəzifəyə aldanaraq ən yaxınına belə, etibarsızlıq edir. Müəyyən
cəzbedici maraq ucbatından qohumuna, qardaşına, valideyninə,
sevgilisinə, durub-oturduğu, çörək kəsdiyi insanlara etibarlı olmalı
olduğu halda, etibarsızlıq edir. Belə insanlar etibarsız, mənəviyyatsız,
insanlıqdan uzaq, tərbiyəsiz, vicdansız və hətta mənəviyyatca
əxlaqsız sayılırlar, cəmiyyətin, insanların dost və qohumların qarşısında hörmətlərini itirmiş olurlar.
İslam dini qoymuş olduğu əxlaq qaydaları ilə müsəlmana hər
hansı bir mövzuda etibarlı bir insan olmasını təmin etmək məqsədi
güdür. Hz.Peyğəmbər (s) müsəlman insanı belə dəyərləndirir:
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“Müsəlman müsəlmanların əlindən və dilindən etibarda olan bir
şəxsdir”. Söyləmdə dilə gətirilən “Əlindən və dilindən etibarlı olmaq”
anlayışı ilə anladılan mənanın yaxşı anlaşılması çox lazımlıdır. Yəni,
etibarlı olmaq üçün insan əlini və dilini təmiz saxlamalıdır. Halal haqqına haram qatmamalıdır. Fitnə-fəsad yarada biləcək dil sahibliyindən
imtina etmək gərəkdir.
İnsanın həm biliyindən, həm də hərəkətlərindən əmin olması bir
müsəlman səviyyəsinə yetişə bilməsinin bəzi şərtləri vardır. İnsan qazandığı biliklə həyata keçirəcəyi hərəkətlərin insanlığın xeyrinə
istifadə edəcək bir xarakter xüsusiyyətlərini özündə formalaşdırmalıdır. Beləcə insan biliyi ilə hərəkəti arasında bir ahəng, uyğunluq
qurma imkanına malik ola bilər. Hz.Peyğəmbərin (s) hədisindən anlaşıldığına görə, belə bir ahəngi qurmaq insanın müsəlman olmasının
bir şərtidir. Biliyi ilə hərəkəti arasında bu ahəngi qura bilməyən hər
hansı bir müsəlmanın bu ayələrin mənası üzərində dərindən-dərinə
düşünməsi gərəkdir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey iman
edənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz bir şeyi deyirsiniz?
Etməyəcəyiniz bir şeyi deməniz Allah qarşısında böyük bir nifrətlə
qarşılanır.” (Səf surəsi, 2-3).
“Əhd-peyman bağladığınızda Allaha verdiyiniz əhdi yerinə yetirin və möhkəm and içdikdən sonra onu pozmayın. Çünki, siz Allahı
özünüzə zamin etmiş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi
bilir.” (Nəhl surəsi, 91).
“...Verdiyiniz sözü yerinə yetirin. Çünki, verilən söz məsuliyyət
daşıyır.” (İsra surəsi, 34). Deyilənlər etibarlı bir insan olmanın
əhəmiyyətini yaxşı anlamağımıza yardımçı olacaqdır. Daha sonra buyurulur: “Xeyirli olan ondan yaxşılıq umulan və yaxşılığından əmin
olunandır. Xeyirsiz olan isə özündən yaxşılıq gözlənməyən və yaxşılığından əmin olunmayandır.” (Tirmizi, 34. “Kitabul-Fiten”. Bab.
76, H. N-2263).
“Bir müsəlmana xəyanət edən, zərər verən, yaxud hiylə işlədən
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adam bizdən deyildir.” (Müslim, 1. “Kitabul-İman”. Bab. 43. H. N101102. Ayrıca, bx. “250 hədis”, H. N-195).
Etibarlı olmağa aid daha bir buyruq: “Mənə altı mövzuda
zəmanət versəniz, mən də sizə cənnəti təmin edərəm. Birincisi,
danışanda doğru danışmaq; ikincisi, söz verdiyində sözündə durmaq; üçüncüsü, əmanət edilən bir şeyi geri vermək; dördüncüsü,
namuslu olmaq; beşincisi, gözləri haramdan qorumaq; altıncısı,
əllərə hakim olmaq.” (“Müsnedi”, Ahmed İbn Hanbel. C. V, s.
323.).
Etibarlı olma təkcə fərdlər arasında deyil, cəmiyyətlər, ayrı-ayrı
qurumlar arasında da olmalıdır. Hər bir vətəndaş öz ölkəsinə,
dövlətinə, onun maraqlarına, əqidəsinə də etibarlılıq göstərməlidir,
əsl sağlam əxlaqlı etibarlılıq nümayiş etdirilməlidir.
İnsanın etibarlı bir şəxs olmasında tamahını saxlamaq çox vacib
şərtlərdəndir. İslam isə tamah haqqında çox demiş, tamahı həm də
günah saymışdır. Tamahını saxlamağı bacaran insan mənəvi-əxlaqi
dəyərlər sahibi ola bildiyi kimi, etibarlı olmağı da bacarır. Deməli,
etibarlı insan, etibarlı vətəndaş, etibarlı ailə başçısı, etibarlı dost
olmaq üçün bir çox islami dəyərləri bilməli, ona riayət etməli və həm
İslama və həm də insanlığa etibarlı şəxs olmaq mümkündür.

8. İSLAMDA SƏXAVƏT MƏFHUMUNA
MÜNASİBƏT
Dünyanın bütün xalqlarının insanın səxavətli olmasına münasibəti çox yaxşıdır. Səxavətli insanı hamı sevir. Xüsusən imkanlı insanlar səxavətli olduqda, imkansız insanları bir çox çətinliklərdən
yaxa qurtara bilmələrində yardımçı olduqda. XIX əsrin ikinci yarısı
– XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərində yaşamış mülkədar Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz səxavətliliyi ilə Azərbaycan tarixində çoxları ilə
müqayisə edilə bilməyəcək izlər qoymuşdur. O, heç nədən və heç
kimdən asılı olmayaraq əldə etdiyi gəlirlərini təmsil olunduğu xalqın
304

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

maariflənməsinə, iş yeri tapmasına, dövrünün milli ziyalılarının
yetişdirilməsinə sərf etmişdir.
İmkanı daxilində insanın əlinin açıq olması və elimizin deyimi
ilə “verən əli var”sa, belə hallar səxavətlilik halı sayılır. Yaxud
xərcləmələrdə israf və xəsislikdən qaçmaqdır. Lazımi yerlərdə lazım
olan qədər xərcləməyi bacara bilməkdir.
Uca Allah buyurur: “Onlar xərclədikləri zaman nə israfçılıq
edərlər, nə də xəsislik, bunların arasında orta bir yol tutarlar.” (Furqan
surəsi, 67). Yaxud: “Nə əlini bağlayıb boynuna as xəsis ol, nə də onu
tamamilə aç ((israfçı ol), yoxsa qınanar, peşiman olarsan.” (İsra
surəsi, 29).
Daha sonra səxavətliliyin uyuşmadığı israf və xəsislik qadağan
olarkən insanın xərcləmələrində inkişaf etdirilməsi lazım olan hərəkətə
bu şəkildə açıqlıq gətirilir: “Qohum-əqrəbaya haqqını ver, miskinə də,
yolda qalmışa da, lakin israfçılıq etmə. Çünki, israfçılar şeytanın qardaşlarıdır. Şeytan isə öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.” (İsra surəsi, 2627). Deməli, səxavətli olmağın da qaydası var, yolları var. Boş yerə,
mənasız işlərə, əxlaqi dəyəri, mənəvi dəyəri və mahiyyəti olmayan
işlərə xərclənən maliyyə hədərdir, şeytan yerində olmaqdır.
Göründüyü kimi, İslam əxlaqında həddən artıq israfçı olmaq qadağan edilmiş, xəsislik də məğlub olmuşdur. İnsanı xəsisliyə sövq
edən müxtəlif təsirlər vardır. Bunların başında səxavətli davrandığı
təqdirdə kasıblaşma qorxusu gəlir. İslamda bu məsələyə münasibət
belədir: “Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq pis işlərə sövq edir.
Allah isə sizə bağışlama və Öz fəzlini (lütfünü) vəd edir. Allah fəzli
(lütfü) geniş olandır, biləndir.” (Bəqərə surəsi, 268).
Nümunə üçün seçilmiş ayələrdəki buyruqları doğru həyata keçirmiş olan Hz.Peyğəmbərimiz (s) insanlara səxavətliliyi öyrədir. O,
buyurur: “Allaha və axirət gününə iman edən qonşusuna yaxşılıq
etsin, hörmət etsin, ya xeyir danışsın, ya da sussun.” (Buhari. “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 190, H. N102).
Hz.Peyğəmbər (s) səxavətliliyi insanlara nəsihət etdiyi kimi,
xəsisliyi də eyni şəkildə qadağan etmişdir. Belə ki, o, iman ilə
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xəsisliyin bir arada ola bilməyəcəklərini israr edərək, inanan insanları
xəbərdar edir: “İman ilə xəsislik insanın qəlbində əsla bir yerə sığmaz.” (Buhari, “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 379, H. N-281). Sonra elə
oradaca deyilir: “İki xüsusiyyət möminlərdə bir yerdə olmaz. Bunlardan biri xəsislik, digəri isə pis əxlaqdır.” (Buhari. “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 379-380. H. N-282).
Hz.Peyğəmbər (s) xəsisliyin səbəb ola biləcəyi pis nəticəyə də
öz fikrini bildirmişdir: “Xəsislikdən çəkinin, çünki o, sizdən
əvvəlkiləri həlak etmişdir. Onlar qanlarını axıtmış, əqrəbalıq bağlarını
kəsmişdilər.” (Buhari, “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 556. H. N-470).
İslamdan gətirilən bu nümunəvi nəsihətlər hamı üçün bir qayda
olmalıdır, hamı bu qaydalara riayət etməlidir. Hər şey yaşadığımız
bu işıqlı günlərlə ölçülməməlidir. Axirət dünyası deyilən bir dünya
da var, məhşər ayağına çəkilmə də var, mizan-tərəzi də var, hər şeyin
əvvəli olduğu kimi, hər şeyin sonu da var. Özünüzü axirət dünyası
üçün də hazırlamalısınız. Uca Allahımız hər şeyi görəndir, hər şeyi
biləndir, hər şeyi eşidəndir. Ətrafınızda inildəyən insanlara qarşı
səxavətli olun ki, Allah yanında üzüqaraçılıq olmasın, cəhənnəmdən
uzaq olasınız, əbədi əziyyətdən qurtulasınız.

9. İSLAMDA İNSANIN GÜLƏRÜZLÜ
OLMASINA MÜNASİBƏT
İnsan işıqlı dünyaya göz açır, böyüyür, yaşa dolur, müəyyən
təcrübə toplayır, keçdiyi ömür yolunu səhifələdikdə nəyi doğru, nəyi
“əyri” elədiyini anlayır. İnsanın ömür yolunda doğru addımlarından
biri də ətrafına, dost-tanışlarına, qohum-qardaşına gülərüzlü
münasibətdə olmasıdır.
İnsanlara hörmət etmək və ya özü kimi düşünməyən insanlardan
narahat olmamaq halının adı gülərüzlülükdür. Gülərüzlü ola bilmənin
başlıca şərti insanları istənilən halda sevməkdir. İslam dini də insanlar
arasında bir sevgi və hörmətin yaşanması yolundadır.
Hz.Peyğəmbər (s) belə buyurur: “Allaha and içirəm ki, müsəlman
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olmadan cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməsəniz, tam
mənası ilə müsəlman ola bilməzsiniz...” (Buhari. “Edebul-Mufred”.
C. 1, s. 359. H. N-260).
Deyilən mövzudakı başqa bir hədis isə belədir: “Sizlərdən heç
kim özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəməyincə, əsl mənada
iman etmiş olmaz.” (“Tecrid”. C 1, s. 30. H. N-13).
Diqqət yetirsək, bu hədislər İslam dininin insanlar arasındakı
sevgi və həmrəyliyi bir iman məsələsi halına gətirməsi baxımından
son dərəcə mənalıdır.
Hz.Peyğəmbər (s) müsəlmanları bir-birlərinə qarşı gülərüzlü,
mərhəmətli və yardımlaşmada eyni bədənin üzvləri kimi olmasını
istəmişdir. Yəni bədənin bir üzvünün zədələnməsindən digər üzvləri
necə təsirlənirsə, müsəlmanlar da digər müsəlmanların dərdlərindən
eləcə təsirlənməlidirlər.
İslamın hədislərində deyilir: “Möminlər bir-birlərini sevməklə,
bir-birlərinə mərhəmət etməklə və hər mövzuda bir-birlərinə kömək
etməklə bir vücud kimidirlər. Vücudun hər hansı bir üzvü
xəstələnəndə digər üzvlərin də yuxusuzluq və ağrıyla bundan narahat
olub təsirlənirlər.” (Müslim, 45. “Kitabul-Birr Ves-Sile Vel-Adab”.
Bab. 17, H. N2586).
İslama görə, insanı sevən, gülər üz göstərən, onlara yardım əlini
uzadan hər bir insan da Allah tərəfindən sevilir, qarşısına gülərüz insanlar çıxarır.
Hz.Peyğəmbər (s) bu barədə buyurur: “Müsəlman müsəlmanın
qardaşıdır. Onlar bir-birlərinə zülm etməz, bir-birlərini zülmə də
təslim etməzlər. Ehtiyacını təmin etməklə kim qardaşına kömək
edərsə, Allah da ehtiyaclarını aradan qaldırmaqda ona kömək edər.
Kim müsəlmanın kədərini aradan qaldırarsa, Allah da qiyamət günü
onun kədərini aradan qaldırar. Kim müsəlmanın ayıbını örtərsə, Allah
da qiyamət günü onun ayıbını örtər.” (“Süneni-Ebu Davvud”, 35.
“Kitabul-Edeb”. Bab. 46. H. N4893).
İslam dini insanın kor-koranə bir neçə məsələlərə inanmasını,
bəzi mənasız hərəkətləri ibadət adı altında etməsini istəmir. Əksinə,
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İslam iman qaydaları və ibadət əsasları ilə bir-birlərini gülər üzlə qarşılamalarını, bir-birlərini sevən, bir-birlərinə kömək edən, birbirlərinin ayıblarını örtən qardaşlar halına gətirmək istəyir.
İslamın əxlaqi fəzilətləri hər kəsdən əvvəl müsəlmanın yaşayışında, davranışında, insanlara münasibətində əks olunmalıdır. İnsanları sevməyən, onlara gülər üz göstərməyən, özü üçün istədiyini başqa
insanlar üçün də istəməyən bir insan həqiqi mənada müsəlman ola
bilməz. Müsəlmanlar arasındakı sevgi, gülərüzlülük və onların birbirlərinə kömək etmələrinin xüsusiyyəti sırf Allah yolunda olmalıdır.
Mövzu hədislərdə belə vurğulanır: “İşlərin ən gözəli Allah yolunda
sevmək və Allah yolunda qınamaqdır.” (“Süneni-Ebu Davvud”, 34.
“Kitabul-Sünne”. Bab.3, N-4599).
İbn Məsud belə nəql edir: “Rəsulullah peyğəmbərlərin birindən
bəhs edirdi. Sözünü etdiyi peyğəmbəri xalq döymüş, qanını axıtmış,
o isə axan qanını silərək belə deyirdi: “Allahım, xalqımı bağışla,
çünki onlar bilmirlər.” (“Süneni-İbn Mase”, 36. “Kitabul-Fiten”.
Bab. 23. H. N-4025).
Gülərüzlülük mövzusunda Hz.Peyğəmbərdən (s) alınacaq o
qədər çox nümunə vardır ki, bunların hamısını saymağa başlasaq,
böyük bir əsər yazmağa kifayət edər.
Hz.Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın gülərüzlülük
mövzusunda ortaya qoymuş və bütün İslam dünyasına tövsiyyə etmiş
olduğu geniş qaydaları qısaca olaraq bu şəkildə təsbit edə bilərik:
“Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət etdirməyin.” (Buhari. “Sahih”, 3. “Kitabul-İlim”. Bab. 11).
Doğrudan da insan gülərüz olarsa, onun özü xoşbəxtliyin
əlamətlərindən biridir. Üzün gülərsə, qarşı tərəfi də güldürərsən.
Gülmək – gülmək gətirər, ağlamaq isə ağlamaq.
Gülərüz olmaq ilk növbədə böyüklərdən gəlməlidir, gəncləri bu
xasiyyətə öyrətmək vacibdir. Gülərüz olmaq insanın özündə və
həmsöhbət insanda xoş ovqat yaradır. Bu isə ilk növbədə Allah yanında xoşdur.
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10. İSLAMDA VƏTƏNDAŞ OLARAQ
İNSANA MÜNASİBƏT
Tarixi mənbələrə, rəvayətlərə görə bu günkü insanların hamısının
valideynləri Adəm və Həvvadır. Yaşadığımız tarixi məqamda isə Yer
kürəsinin insanları ayrı-ayrı dinlərə xidmət edir, ayrı-ayrı dövlətlərin
vətəndaşlarıdırlar, ayrı-ayrı dillərdə danışırlar və ayrı-ayrı millətləri
təmsil edirlər. Şəcərələri eyni ata-anadan törənən, eyni dildə danışan,
eyni milli-mənəvi dəyərlərə malik olan və s. insanlar toplumuna
millət demək olar. Digər tərəfdən hər bir fərd eyni ata və ananın övladı olaraq dünyaya göz açırlar. Həm də hər bir uşaq bir ailəyə
mənsub olaraq doğulur və insanın ailəsinin də bağlı olduğu bir millət
vardır. Millətə bir də tərif vermiş olsaq deməliyik – eyni dili danışan,
ortaq tarix və mədəniyyətə sahib olan insan cəmiyyətlərinə millət deyilir. Qeyd edək ki, insanlar bağlı olduqları ailə və milləti özləri seçə
bilmirlər.
Bu haqda Qurani-Kərimdə deyilir: “Ey insanlar! Biz sizi bir
erkəklə bir dişidən yaratdıq. Bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlar
və qəbilələr halına gətirdik. Xəbəriniz olsun ki, Allah yanında ən
əkrəmliniz (ən etibarlı, hörmətli olanınız) ən təqvalınızdır (Allahdan
ən çox qorxanınızdır). Həqiqətən, Allah biləndir, xəbərdardır.” (Hucurat surəsi, 13).
Onu da deyək ki, ailənin davamı ailə üzvləri arasındakı sevgi və
hörmətə bağlıdır.
Millətin birlik və bərabərliyi də o milləti meydana gətirən insanlar arasındakı bağlılıq, sevgi və hörmətlə mümkün olur. Yek sözlə,
bir millətin birlik və diriliyinin, uzunömürlülüyünün təminatı
millət sevgisi ilə bağlıdır.
İnsanın millətini sevməsini, onun dinini, dilini, əxlaqını, tarixini
və milli-mənəvi dəyərlərini sevməsi deməkdir, onu qoruması
deməkdir.
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Millətin yaşadığı coğrafi ərazinin adı Vətəndir. Təəssüflər ki,
Azərbaycan millət olaraq bir çox torpaqlarını itirmişdir, Qarabağ torpaqları da sual altındadır. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinə orta
əsrlərdə indiki Şimali Azərbaycan Respublikası, indiki Gürcüstan,
indiki Ermənistan (Qərbi Azərbaycan), indiki İran (Cənubi
Azərbaycan), indiki İraq, indiki Pakistanın çox hissəsi, indiki
Əfqanıstan, indiki Türkmənistan, indiki Özbəkistan, indiki Şərqi
Türkiyə, indiki Dağıstan və s. daxil idi. Millət üçün Vətən təkcə
üzərində yaşadığı dağ-dərə, düzənlik, meşə, çay və göl kimi qəbul
edilməməlidir. Azəri türkləri üçün Vətən həm də şərəf, namus,
heysiyyət, ulu babaların ruhu və digər dəyərlərdir. Əgər Vətəni
itiririksə, dinimizi, müqəddəs milli-mənəvi dəyərlərimizi də itiririk.
Millət Vətəninə sahibliyi itirirsə, digər müqəddəslikləri də itirir.
Xalqımız demişkən “Vətən sevgisi imandandır”. Vətən itirilərsə,
iman da itər.
Millətin birliyinin, Vətənin saxlanılması üçün bütün tədbirlərin
öncədən görülməsini Uca Allahımız belə buyurur:”Onlara
(düşmənlərinizə) qarşı bacardığınız qədər qüvvə və atlı dəstələri hazırlayın. Beləcə həm Allahın düşmənini, həm də öz düşmənlərinizi,
həm də bunlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin, Allahın bildiyi
digər (düşmənlərinizi) qorxudarsınız. Allah yolunda sərf etdiyiniz
hər bir şey tamamilə sizə ödənəcək və sizə əsla haqsızlıq
edilməyəcəkdir.” (Ənfal surəsi, 60).
Hz. Peyğəmbərimiz (s) vətənin müdafiəsi məsələsini belə
dəyərləndirir: “Allah üçün bir gün növbə tutmaq həm dünyadan,
həm də onda olanlardan daha xeyirlidir.” (Bahari, “Sahil”, 56. “Kitabul-Cihad”. Bab. 73). Yaxud: “Sabah və ya axşam Allah yolunda
Vətən üçün həyata keçirilən hərəkət, şübhəsiz ki, o dünyadan və dünyadakı şeylərin hamısından daha xeyirlidir.” (“Tecrid”. C VIII, s. 259,
H. NO-1180).
Başqa bir məqamı da demək çox vacib sayılmalıdır. Ölkənin sakitlik və qaydalı davamı üçün vətəndaşların düşmənlərlə əməkdaşlıq
etməməsi çox vacibdir. Bu haqda Qurani-Kərimdə Allahımız buyur310
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muşdu: “Ey iman edənlər! Mənim düşmənimi və öz düşməninizi dost
tutmayın. Onlar sizə gəlmiş haqqı (Quranı) inkar etdikləri halda, siz
onlara mehribanlıq göstərirsiniz...” (Mümtəhinə surəsi, 1).
Uca Allahın dostluq qurulmasını istədiyi millətlər sırf dini və
əxlaqi dəyərlərinə görə müsəlmanlara qarşı düşmən kəsilənlərdir.
İslam dinini qəbul etməyən millətlərlə əlaqələrin kəsiləcəyi kimi bir
anlayışdan söhbət getmir. Bu anlayış Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Allah sizə din uğrunda sizinlə döyüşməyən və sizi öz yurdunuzdan
çıxarmayan kəslərə yaxşılıq etmənizi və onlarla ədalətli davranmanızı
qadağan etmir. Çünki, Allah ədalətli olanları sevir. Allah sizə din uğrunda sizinlə döyüşən və sizi öz yurdunuzdan çıxaran və çıxarılmanıza yardım edən kəsləri dost tutmağı qadağan edir. Kim onları dost
tutarsa, onlar zalımlardır.” (Mümtəhinə surəsi, 8-9).
Deyilən ayələrdə birmənalı şəkildə müsəlmanlarla din üzündən
savaşan və onları vətənlərindən çıxarmağa çalışan düşmənlərə qarşı
qəti bir hərəkət alınması tələb olunur. Vətən uğrunda, din uğrunda
savaşmayan və insanları vətənlərindən çıxarmağa çalışmayan millət
və dövlətlərlə yaxşı əlaqələr qurma yolunda isə hər hansı bir maneə
yoxdur.
Göründüyü kimi, İslam dini din və Vətən uğrunda özü ilə
müharibə edənlərə qarşı müsəlmanın savaşmasını qəti bir fikirlə
istəməkdədir. Bununla yanaşı İslam dininə görə, müharibənin
əsasında ədalətdən ayrılmamaq əsas qayda olmalıdır. “Sizə qarşı vuruşanlarla Allah yolunda siz də vuruşun, ancaq həddi aşmayın.
Çünki, Allah həddi aşanları sevmir.” (Bəqərə surəsi, 190).
Deyildiyi kimi, İslam dini hər zaman sülh və dostluğa söykənən
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi tərəfdarıdır. Lakin sülhün əmələ
gəlməsi və davamı üçün birtərəfli yaxşı niyyətlər hər zaman kifayət
deyildir. Ona görə də müharibə halı, məcburiyyət qarşısında qalındığı
zaman zəruri sayılmalıdır. Necə ki Azərbaycanın, Fələstinin, Gürcüstanın, İraqın, Əfqanıstanın, Çeçenistanın, Çeçen-İnquşun, Moldaviyanın düşdüyü vəziyyətlərdə olduğu kimi.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim buyurur: “Ey iman edənlər!
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Ordu halında kafirlər ilə qarşılaşdığınız zaman onlara arxanızı
çevirməyin.” (Ənfal surəsi, 15). “Ruhdan düşməyin və
qüssələnməyin. Əgər, inanırsınızsa, üstün olan sizsiniz.” (Ali İmran
surəsi, 139). “Ey iman edənlər! Səfərə çıxmış, yaxud döyüşə getmiş
qardaşları barəsində: “Əgər onlar yanımızda qalsaydılar, ölməzdilər,
öldürülməzdilər” – deyən inkarçılar kimi olmayın. Allah bunu onların
ürəklərində bir həsrət (yarası) qalsın deyə etdi. Dirildən də, öldürən
də Allahdır. Allah sizin etdiklərinizi görür.” (Ali İmran surəsi, 156).
Hz.Peyğəmbərimiz (s) isə cihadı – yəni müqəddəs müharibəni
hər cür ibadətlərdən daha qiymətli hesab edir (bu gün cihad
Azərbaycan Respublikası üçün hava və su qədər dəyərlidir – Z. N.).
Ümumi mənada cihad Allah yolunda və Allahın buyurduqlarını
həyata keçirən Vətən uğrunda savaşmaq deməkdir. Hz.Peyğəmbərin
(s) “cihada tən gələcək bir ibadət varmı?” sorğusuna o buyurmuşdur:
“Cihada bərabər dəyərdə bir ibadət tapa bilmədim” – dedi və soruşdu:
“Mücahid savaşa çıxıb dönüncəyə qədər sənin də məscidinə girib heç
yorulmadan namaz qılmağa və heç iftar etmədən oruc tutmağa gücün
çatarmı?” Sual verən cavabında: “Buna kimin gücü çatar ki?” – deyə
cavab verdi. (“Tecrid”. C. VIII, s. 252. H. N-1176).
Hz.Məhəmməd (s) həmişə müharibə üçün deyil, sülh qurmaq
üçün çalışardı. Lakin, qurulan sülhün davamı üçün müharibə qaçılmaz bir hal aldıqda, O, əsla vuruşdan qaçmayıb. Bir hədisdə deyilir:
“Rəsulallah düşmənlə qarşılaşdığı bəzi müharibələrdə Günəşin
həddən artıq istiliyinin keçməsini gözləmiş, sonra əsgərlərə bunları
söyləmişdir: “Ey insanlar! Düşmənlə qarşılaşmaq istəməyin. Allahın
sizi müharibə fəlakətindən qorumasını istəyin. Düşmənlə qarşılaşdıqda isə müharibənin bütün sıxıntılarına qarşı səbr edin. Bilin ki,
cənnət qılıncların kölgələri altındadır”. Bu danışıqdan sonra
Peyğəmbər əfəndimiz belə dua etmişdir: “Ey Quran göndərən Allahım! Hesabı tez göndər, ey Rəbbim! Qarşımızda duran bu birlikləri
dağıt, onları qarışıqlığa uğrat. Allahım, onların iradələrini sarıt ki,
qarşımızda dayana bilməsinlər.” (“Tecrid”. C III, s. 356. H. N-1233).
Biz bu gün İslama, onun dəyərlərinə söykənib
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Hz.Peyğəmbərimizin (s) söylədiklərini Azərbaycan cəmiyyətinə daha
geniş, daha müfəssəl aşılamalıyıq. İslami-dini dəyərlər o dərəcədə
güclüdür ki, onun faydasını Azərbaycan mütləq görə bilər.
Allah buyruğu olan cihada hər bir Azərbaycan vətəndaşını hazırlamaq hamımızın Vətən qarşısındakı ən böyük mənəvi və vətəndaşlıq
borcudur.
Vətəndən əziz, Vətəndən müqəddəs və islami-mənəvi dəyərdən
artıq nəyimiz var ki?!

11. İSLAMDA İNSANIN MÜLAYİMLİYİNƏ
MÜNASİBƏT
İnsanın özü-özlüyündə və cəmiyyətdə özünü mülayim aparması
qəbul ediləndir. Mülayimlik həm də xoş xasiyyətli olmaq deməkdir.
İnsanın mülayim, yumşaq xasiyyətli olması bəşəri əlaqələrində
hirslənməməsi və insanlar arasında fərq qoymaması mövzusunda belə
deyilir: “Yumşaqlıq – xasiyyətdən yoxsul olan yaxşılıqdan da yoxsul olar.” (Müslim, 45. “Kitabul-Birr ves-Sill vel-Adab”. Bab. 23, H.
N-2592).
Mülayim xasiyyətli olmanın yaşayış halındakı nümunəsi yenə də
Hz.Peyğəmbərdir (s). Bu mövzuda Enesin anlatdığı bu hadisə də olduqca mənalıdır: “Rəsulallah ilə bərabər gedirdim. Onun əynində
necran parçasından tikilmiş sərt və qalın yaxalı bir cübbə vardı. Çöldə
yaşayan bir ərəb yanaşaraq Hz.Peyğəmbərin (s) paltarından qüvvətlə
çəkdi. O qədər sərt çəkdi ki, paltarının yaxası onun ənsəsində iz buraxdı. Sonra o, özünü bilməz ərəb belə dedi: “Ey Məhəmməd, səndə
olan Allah malından mənə də verilməsi üçün ətrafındakılara əmr et.
Bunun qarşısında Rəsulallah o adama tərəf döndü, gülümsədi və ona
bir şey verilməsini əmr etdi.” (Buhari. “Sahih” 77. “Kitabul-Libus”.
Bab. 18).
Bu hadisədə diqqət çəkilməsi lazım olan çox vacib məqamlar
vardır. Çöldə yaşayan insanın rahatca gəlib paltarından tutub çəkə
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bildiyi şəxs Allahın insanlıq üçün seçib göndərdiyi bir peyğəmbərdir.
Onun dini şəxsiyyətliyi ilə bərabər çox böyük siyasi mənliyi də vardır.
Nəzakət və əxlaq qaydalarına zidd bir şəkildə ondan bir şey tələb
edən kəsə qarşı Hz.Peyğəmbər (s) əfəndimizin göstərdiyi rəftarda
hirslənmək və açıqlamaq yoxdur. Belə bir insanın göstərdiyi əxlaqi
davranış tərzini nümunə almaq və insanlığa nümunə olaraq təqdim
etmək müsəlman adına sahib olan hər bir insanın birinci dərəcəli
vəzifəsidir. Bu onun müsəlman adını qoruya bilməsinin də şərtidir.
Hz.Peyğəmbər (s) qəzəbləndikdə belə yumşaq xasiyyətli ola bilən bir
insanın baş pəhləvandan daha güclü bir insan olduğunu bildirmişdir.
O, belə demişdir: “Güclü insan güləş meydanlarında başqalarını
məğlub edən deyil, qəzəbləndikdə özünə hakim olandır.” (Müslim,
45. “Kitabul-Birr, Ves-Sile Vel-Adab”. Bab. 30, H. N-2609).
Göründüyü kimi İslam, istənilən şəraitdə insanın mülayim olmasının, mülayim davranmasının tərəfdarıdır. El demişkən: “Hirsli
başda ağıl olmaz” kəlamını hər bir insan yaddan çıxarmamalıdır.
Məlum olur ki, həm xidmət etdiyimiz İslam əxlaqı və min illərlə tarixin süzgəcindən keçən el deyimləri hər bir insanı ünsiyyətdə olduğu
adamlarla mülayim münasibət qurmağı daha münasib sayır.

12. İSLAMDA İNSANIN QƏNAƏTCİL
OLMASINA MÜNASİBƏT
İnsanın səxavətsiz yox, qənaətcil olması özü-özlüyündə o insanın
müəyyən yol keçdiyinin, müəyyən dünyagörüşə malik olması ilə də
əlaqəli ola bilər.
Səmimi və saf insan, şair-publisist, geoloq-neftçi Fətulla Fəcri
ilə görüşlərimizin birində görkəmli neftçi ilə insanların həyat və yaradıcılığından söhbət düşdü və mən dostuma təkidlə bu mövzuda bir
kitab yazmağı lazımlı bildim O, öz növbəsində bu sahədə məlumatlı
insan idi və araşdırmalar da aparırdı. Söhbətimizin və dostluğumuzun
nəticəsi olaraq “Fətulla bəy” adlı kitabı işıq üzü gördü. Kitabın
314

Ziyadxan NƏBİBƏYLİ

təqdimatında Bakı milyonçusu Musa Nağıyevdən də söhbət salındı.
Kitabda onun haqqında da xeyli məlumatlar var idi. Kitabın
təqdimatında çıxış edənlər arasında M.Nağıyevin çox “simic” olmasından, əliaçıq olmamasından söhbət açanlar da oldu. Bu fikirlərə
görə onun nəvələrinin narahat hisslər keçirdikləri açıq-aydın sezilirdi.
Mən başa düşdüm ki, bu fikir sahibləri M.Nağıyevin keçdiyi yolu
yaxşı bilmirlər. Odur ki, mən çıxışımda milyonçu M.Nağıyevi xəsis
bir insan deyil, qənaətcil, yaxşı iqtisadçı, milyonçu olsa da pulunu
haraya və nəyə xərcləməyi bilən, bacaran, qeyrətli, vətənpərvər olan
bir azərbaycanlı olduğunu tarixi dəlillərlə söylədim. Növbəti çıxışçılar M.Nağıyevi ancaq mən söylədiyim istiqamətdə qiymətləndirdilər.
Mənim dilə gətirdiyim məqamları hətta M.Nağıyevin nəvələri də
bilmirdilər. Məqsəd odur ki, insan haqqında fikir söyləyəndə dəqiq
olmalı, əsl həqiqətləri bilməli, hər kəsin həqiqi mənada kimliyinə
xələl gətirəcək söhbətlərə rəvac verilməməlidir.
Əslində qənaət bir insanın sahib olduğu sərvətin dəyərini
bilməsidir. Mövcud olan var-dövlətlə kifayətlənib işləməyi unutmaq
demək deyildir. Əksinə, öz gücünə görə işləmək, işin sonunda əldə
etdikləri ilə kifayətlənmək və digərlərinin malına-puluna göz
dikməməkdir. Yəni, qənaət – acgözlülük və ehtiras sahibi olmamaq
deməkdir qənaətindəyik.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) acgözlük və ehtirasa qapılmağın təhlükəli
olduğuna belə qiymət verir: “Allaha and içirəm ki, məndən sonra Allaha dönəcəyinizdən qayğı etmirəm. Ancaq ehtirasa qapılıb, mənfəət
üzündən bir-birinizlə didişmənizdən qorxuram.” (“Tecrid”. C. IV, s.
513. H. N-661).
İnsanın ən gözəl qazancı, halal qazancı – alın təri ilə əldə etdiyi
olub, məxsusidir, onu xərcləməyin qaydasını bilməkdir. Digər “qazanclar” İslamda
haram sayılır. Elə bunun nəticəsidir ki,
Hz.Peyğəmbərimiz (s) işləməyin əhəmiyyətini belə dəyərləndirir:
“Heç kim öz əlinin əməyi ilə qazandığından daha xeyirli bir tikə əsla
yeyə bilməz.” (“Tecrid”. C. VI, s. 369. H. N-967).
Doğrudan da buyurulduğu kimi deyil, qeyri-islami, qeyri-insani
yollarla əldə edilən “gəlirləri” insan saf ürəklə, sağlam canla və axıra
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qədər yeyə bilmir, hansısa cəza çəkməli olur, yediyi də el demişkən
burnundan tökülür. Lakin halal zəhməti ilə qazandığını qənaətlə,
səliqə-sahmanla xərcləyəndə, insan daxilən çox rahat olur, Ulu Tanrı
da belə qazancı bərəkətli edir.
Halal yolla, qanuni yollarla qazanılan və xərclənən zənginlik
Hz.Peyğəmbərimiz (s) tərəfindən öyülmüşdür: “İradə sahibi bir insan
üçün zənginliyin heç bir zərəri yoxdur.” (“Süneni-İbn Mace”, 12.
“Kitabul-Ticarat”. Bab. 1. H. N-2141). Daha sonra O, deyir: “Sərvət
bir müsəlman üçün nə gözəl yoldaşdır. Yetər ki, o, sərvətindən kasıba,
yetimə və yolçuya da vermiş olsun.” (“Müsnedi Ahmed İbn Hanbel”.
C. III, s. 21).
“Allahım, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalığın verdiyi düşgünlük və xəsislikdən Sənə sığınıram.” (Buhari. “Edebul-Mufred”. C.
11, s. 72. H. N-615).
Onu da qeyd edək ki, qənaətlə təvəkkül bir-biri ilə yaxından
əlaqəli olan iki əxlaqi fəzilətdir. Təvəkkül bir insanın həyata keçirmək
istədiyi bir iş üçün lazım olan hər şeyi edib, nəticəsini Allahdan
gözləməsi halıdır.
Uca Allah belə buyurur: “... Kim Allaha təvəkkül edərsə, o, Ona
yetər. Şübhəsiz ki, Allah istədiyini edəndir. Allah hər şeyi qədərincə
(ölçülü) etmişdir” (Talaq surəsi, 3).
Təvəkkül qənaətlə qoşa başa düşülən məfhumdur. İslamda hər
şeyi bilən, hər şeyə gücü yetən ancaq Uca Allahdır. Ona görə də hər
hansı bir insan yaxın zamanda özü üçün faydalı gördüyü bir işin uzaq
zamandakı nəticəsini tam olaraq hesablamağa qadir deyildir. Bu
səbəbdən təvəkkül edən insan faydalı gördüyü bir işi həyata keçirmək
üçün lazım olan hər şeyi etmək məcburiyyətindədir.
Təvəkkülün təmsil etdiyi zehniyyətdə nəticə Allahdan gözlənilir.
Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “...Bəzən bir şey sizin üçün xeyirli
olduğu halda, ondan xoşlanmırsınız, bəzən də bir şey sizin üçün
zərərli olduğu halda, ondan xoşlanırsınız...” (Bəqərə surəsi, 216).
Hz.Peyğəmbərimiz (s) qənaət və təvəkkül sahibi ola bilmənin
həyati yollarını da göstərmişdir. O, buyurur: “Gəliri sizdən yüksək
olanlara deyil, aşağı olanlara baxın. Allahın üzərinizdəki nemətini
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xor görməməyiniz üçün edəcəyiniz ən uyğun şey budur.” (Tirmizi,
38. “Kitabul Sıfatil-Kıyame”. Bab. 58. H. N-2513).
Qənaətcil olmaq İslamın hər bir insana buyurduğu yollardan biridir.

13. İSLAMDA İNSANIN SƏBRLİ
OLMASINA MÜNASİBƏT
Azərbaycanda insanın səbrli olmasına xeyli el deyimləri vardır.
“Səbrli olanlar qazanır”, “Səbrli olanlar udur”, “Səbr kasası dolsa da,
özünü saxla”, “Səbrli olanlar heç vaxt uduzmaz”, “Səbrli olanlar
böyük adamlardır”, “Alimlər səbrli olar” və sairə. İnsanın ictimai
həyatda qarşılaşdığı çətinliklərə, sıxıntılara sinə gərməsi, sözün həqiqi
mənasında səbrdir. İslama görə, iman gerçəkləşdikdən sonra imanın
tələbi qaydalarında yaşaya bilmək üçün səbr əsas şərtdir. Dini-mənəvi
dəyərlərə, ictimai-əxlaqi dəyərlərə söykənmək üçün, onun icraçısı
olmaq üçün insandan böyük səbr tələb olunur. Bu baxımdan səbr
həyatda ciddiyyət istəyən hər şeyin başındadır. Ona görədir ki,
Hz.Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Fərəhli olmağın açarları səbrdir,
səbr edən zəfərə yetişər”.
İslamda səbrin iki ölçüsünə diqqət çəkilir. Bunlardan biri insana
ağır gələn kədərlərə dözərək gözəl nəticə gözləməkdir. Digəri də
ləzzət və şəhvət verən şeylərdən uzaq duraraq bunların pis
nəticələrindən qorunmaqdır. Deyilənlərdən biri – səbrin müsbət,
digəri mənfi ölçüsüdür. Yaxud birincisi acı dərmanlarla müalicə olunmağa, ikincisi isə zəhərli şirniyyatlardan çəkinməyə bənzəyir.
Qurani-Kərimdə səbr edənlər öyülürlər: “And olsun ki, Biz sizi
bir az qorxu və aclıq, mal, can və məhsul qıtlığı ilə sınayırıq. Səbr
edənləri müjdələ! O kəsləri ki, onlara bir-bir müsibət üz verdiyi
zaman: “Biz Allaha aidik və Ona da dönəcəyik” – deyərlər.” (Bəqərə
surəsi, 155-156). İslam dininə görə, səbr mövzusunda müsəlmanlara
verilən nəsihət belədir: “Ey iman edənlər! Səbr edin, dözümlü olun,
(cihada) hazır olun və Allaha (sığınıb) qorunun ki, bəlkə qurtuluşa
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qovuşasınız.” (Ali İmran surəsi, 200).
Daha sonra buyurulur: “Allaha və Onun peyğəmbərinə itaətdən
ayrılmayın və bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gücünüz əldən gedər. Səbr edin! Çünki Allah səbr edənlərlədir.” (Ənfal
surəsi, 46).
İslami anlayışda insan təkbaşına, ümumiyyətlə, ziyandadır. Ziyandan qurtarmaq üçün axtarılan dörd ümumi şərt vardır. Bunlardan
biri də səbrdir. Müqəddəs Qurani-Kərimdə Uca Allah belə buyurur:
“And olsun axşam çağına ki, insan, həqiqətən, tam bir ziyan
içərisindədir, o kəslərdən başqa ki, onlar iman edib xeyir işlər
görüblər, bir-birlərinə haqqı tövsiyyə ediblər, bir-birlərinə səbri
tövsiyyə ediblər.” (Əsr surəsi, 1-3).
İslamın özünün buyurduğu mənəvi-əxlaqi dəyərlər və eyni ilə
səbr mövzusu tarixin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərdəndir. Ulu
Tanrı hamımıza özünün tövsiyyə etdiyi səbri bizlərə bol-bol versin.
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XII FƏSİL
İslamda insanın mənfi
meyllərə münasibəti
1. İSLAMDA RİŞXƏND VƏ HƏQARƏTƏ
MÜNASİBƏT

İ

nsanların bir-birinə qarşı edə biləcək pisliklərdən biri də
rişxənd və həqarətdir. Digər tərəfdən insanlara rişxənd və
həqarət etmək adamın mənəvi aləminə zərər verən əxlaqi
pisliklərdəndir. Həm də hər bir insan bir cəmiyyət içərisində yaşamağa məhkumdur. Cəmiyyət içərisində yaşamaq isə başqa insanlarla
əlaqə qurmağı məcburi hala gətirir. İnsanlara rişxənd edən və ya onlara həqarət edən adam hər şeydən əvvəl öz ətrafı ilə sağlam əlaqə
qurma imkanını itirmiş olur.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərim bu mövzuda belə buyurur:
“Ey iman edənlər! Qoy bir tayfa digər bir tayfanı məsxərəyə qoymasın, bəlkə onlar özlərindən daha xeyirlidirlər. Qadınlar da başqa qadınlara rişxənd etməsinlər, bəlkə onlar özlərindən daha xeyirlidirlər.
Bir-birinizi ayıblamayın və bir-birinizə pis ləqəblər taxmayın, iman
etdikdən sonra pozğun adını qazanmaq necə də pisdir! Kim tövbə
etməzsə, artıq onlar özlərinə zülm edənlərdir.” (Hucurat surəsi, 11).
“Allah pis sözün açıq deyilməsini sevməz. Zülm olunan şəxslər
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başqa, Allah eşidəndir, biləndir. Bir xeyir işi aşkar və ya gizli etsəniz,
yaxud bir pisliyi bağışlasanız, (bilin ki,) Allah da çox bağışlayandır,
hər şeyə qadirdir.” (Nisa surəsi, 148,149).
“Qəti olaraq yetimi qəhr etmə, dilənçini qovma və Rəbbinin
nemətindən söhbət aç!” (Duha surəsi, 9-11).
İnsanın tutduğu vəzifədən, dünya görüşündən, sosial
vəziyyətindən, təhsilindən, yaşından və qadın, yaxud kişi olmasından
asılı olmayaraq ona rişxənd etmək, göz süzüntüsü etmək Allah qarşısında günahdır. Odur ki, günah etməyin! Hər şeyi yaradan Allah olduğu kimi, hər bir insanı da yaradan Allahdır. Heç nəyi yaratmağa
qadir olmayan insan, Allah yaradana rişxənd etməyə, məsxərəyə qoymağa mənəvi haqqı yoxdur. Hər bir müsəlman insanı aşağılayan
sözlərdən qaçmalı, iman sahibi olmalı və lazım gələrsə tövbə də
etməlidir. Özünüzü elə aparın ki, Allah qarşısında günah
işlətməyəsiniz və tövbəyə də ehtiyac qalmasın.

2. İSLAMDA İFTİRA VƏ QEYBƏTƏ
MÜNASİBƏT
Səmavi dinlərin tarixi çox olsa da bəzi cəmiyyətlərdə iftira və
qeybətə hələ də təsadüf edilir.
İftira atmaq bir insanı etmədiyi bir pisliklə günahlandırmaq olmaqla, insana qarşı törədilən ən böyük haqsızlıqlardan biridir, yalançılığın başqa bir üzüdür.
Günahı, təqsiri olmayan insanlar iftira ilə cəmiyyət qarşısında pis
və təqsirli bir şəxs halına gətirilir. Bu vəziyyətə düşən insanlar ailə
və yoldaşları qarşısında çətin bir vəziyyətə düçar olur. Belə insanlar
heç bir haqsızlıq və ya pislik etmədikləri halda, etmiş kimi cəmiyyətə
təqdim edilir. Bu isə Allah qarşısında çox böyük bir günah iş sayılır.
Fərqinə varmadan atılan bir iftira, böyük bir həvəslə qurulan bir
ailə yuvasının yıxılmasına, yoldaşlıq bağlantılarının, tellərinin qopmasına gətirib çıxarır. Odur ki, iftira həm ayrı-ayrı insanlara, həm də
cəmiyyətə qarşı işlənən ən çirkin, ən eybəcər və ən böyük pislik sa320
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yılır.
İftira atan hər kəs sadəcə başqalarına zərər vurmaqla qalmır, eyni
zaman ən böyük zərəri heç özünün xəbəri olmadan özünə qarşı
yönəltmiş olur. Onun iftira atdığı ortaya çıxan bir insan cəmiyyət
tərəfindən təcrid olunar, tənhalığa məcbur olur. Çünki heç kim belə
bir insanla səmimi dostluq qurmağa cəsarət etməz.
Ən qısası, iftira insanın mənəvi aləminə zərər verən son dərəcə
zərərli, qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir pislikdir. Təəssüflər olsun ki,
iftiranı bilərəkdən edənlər də var və siyasi aləmdə, yaxud həsəd
hissləri ilə yaşayanlar arasında bu eybəcərliyə tez-tez rast gəlinir. İslamın müqəddəs Kitabı Qurani-Kərimdə Ulu Tanrı buyurur: “Mömin
kişiləri və mömin qadınları etmədikləri bir şeydən ötrü narahat
edənlər özlərinə böhtan və açıq-aşkar bir günah yükləyirlər.” (Əhzab
surəsi, 58).
Uzaq durulması lazım olam əxlaqi pisliklərdən biri də hər hansı
bir insanın arxasınca danışmaqdır. İnsanın arxasınca danışmağın
başqa bir adı isə qeybətdir.
Qeybət bir insanın arxasınca onun xoşlamadığı və həqiqətə
uyğun olmayan ifadələrin danışılması kimi də başa düşülür. Əslində
bir insan haqqında yalan ifadələri söyləmək o insana iftira atmaq
deməkdir. Bu isə insanlar arasındakı inamı sarsıldır. İnam şəraitinin
zədələnməsi isə həm şəxs olaraq insanın, həm də cəmiyyət rahatlığını
pozar, bir-birinə kömək etmə və qardaşlıq duyğularını azaldır.
Səhvsiz insan düşünmək sadəlövlük olar. Hər bir insanın bir qrup
səhvlərinin və əskiklərinin ola biləcəyini əvvəlcədən qəbul etmək
gərəkdir. Əxlaqı olan kəs başqalarının səhvlərini axtarmaq əvəzinə,
öz səhvlərini aradan qaldırmaq yollarını axtarmalıdır. Allahın bizlərə
nazil etdiyi Qurani-Kərimdə Uca Allah buyurmuşdur: “Ey iman
edənlər! Zənlərin bir çoxundan çəkinin, çünki zənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin və qoy sizlərdən biriniz digərinizin arxasında qeybət etməsin. Heç sizlərdən biriniz ölmüş qardaşının ətini
yemək istərmi? Siz bundan, əlbətdə, diksindiniz. Elə isə Allahdan
qorxun! Heç Şübhəsiz, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir.” (Hu321

Əxlaqa aparan yol

curat surəsi, 12). Yaxud: “Hər bir qeybət edənin vay halına! O kəs ki,
mal-dövlət toplayar, onu dönə-dönə sayar və elə hesab edər ki, maldövləti onu əbədi qılacaqdır. Xeyr! And olsun ki, o, Hütəməyə atılacaqdır. Hütəminin nə olduğunu sən haradan biləsən? O, Allahın
tutuşdurulmuş atəşidir ki, ürəklərə qədər işləyər” (Huməzə surəsi, 17) deyilir.
İslam buyurur ki, hər bir İslam övladı, Allahı tanıyan şəxs, dünyanın quruluşunu dərk edən şəxs iftira atmamalı, qeybət qılmamalıdır.

3. İSLAMDA YALANÇILIĞA MÜNASİBƏT
Yaşadığımız cəmiyyətdə insanlar həyata keçirdikləri əxlaqi yaşayışları ilə özünəməxsus ictimai bir mühit yaratmış olurlar. Adətən,
belə mühitə mənəvi mühit kimi baxırlar. İnsanların həyatlarının rahat
və yaxşı keçməsi onların bu mənəvi aləm ilə olan münasibətlərinə
bağlıdır. Ona görə də hər kəs insanın mənəvi əhatəsinə zərər verə
biləcək əxlaqi pisliklərdən olan yalançılıqdan uzaq durmalıdır. Yalançılıq ən çirkin pisliklərdən biridir. Bunun belə olduğunu əslində
yalançının özü də bilir. Ümumi bir tərifi ilə yalançılıq doğruçuluğun
əksinə söz söyləmək, olmuş bir hadisəni olmamış və əksinə
göstərməkdir. Yalan danışan insan özünə yalançı deyilməsini istəmir
və bundan həmişə narahat olur. Yalan insanı inanılmayan, etibar
edilməyən bir hala gətirir. Yalan danışanların çoxu qısqanc və xəsis
olan insanlardır. Haqlı olaraq bu cür insanlara heç kim inanmır. Doğru
fikirli olmaq nə qədər insanı və əxlaqi bir xüsusiyyətdirsə, yalançılıq
da o qədər qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir haldır. Yalanın qeyri-insanı
və qeyri-əxlaqi bir pislik olması hər hansı bir insanın insanlar arasındakı əxlaqələrini bünövrəsindən sarsıdır. İnsanın yalan danışması
bəşəri əlaqələri köklü bir şəkildə zədələyir. Çünki insanlar arasında
yaxşı əlaqələr qura bilmənin əsas şərti insanların bir-birlərinə inanmalarıdır. Yalan insanlar arasındakı inam halının əmələ gəlməsinə
mane olur. Qarşılıqlı olaraq bir-birinə inanmayan insanların sağlam
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əlaqələr qura bilməsi mümkün deyildir.
Müəyyən qurumu əmələ gətirən insanlar arasında sağlam və
səmimi əlaqələr qurma imkanını ortadan qaldıran yalançılıq, islam
əxlaqında qəti şəkildə qadağan edilmişdir. İslamın Müqəddəs Kitabı
Qurani-Kərimdə belə deyilir: “.... Yalan sözlərdən çəkinin.” (Həcc
surəsi, 30). “Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar.
Onlar özləri yalançıdırlar.” (Nəhi surəsi, 105). İnsanın danışdığı yalanı ən böyük günahlardan biri olaraq qəbul edən Hz.Peyğəmbərin(s)
hədislərindən biri belədir: “Rəsulullah: “Sizə günahların ən böyüyünü
xəbər verimmi?” – deyə soruşduqda biz: “Xəbər ver, ya Rəsulullah,”
– dedik. Hz.Peyğəmbər(s) belə dedi: “Günahların ən böyüyü Allaha
ortaq qoşmaq, ata və anaya asi olmaqdır”. Buraya qədər
söylədiklərində yastlanmış halda olan Hz.Peyğəmbər (s) oturdu və
belə davam etdi: “Xüsusilə yalan danışmağa və yalan yerə şahidlik
etməyə diqqət edin”. O, yalançılıq və yalançı şahidlik etməkdən
çəkinmək üzərində o qədər qətiyyətlə danışdı ki, biz onun sözlərinin
heç bitirməyəcəyini zənn etdik.” (Müslim, C.\,“Kitabu’l-Jman”,
H.No-78). İnsanın yalan deməsi onun qura biləcəyi hər cür bəşəri
əlaqəyə mənfi təsir və onun səylə qurduğu mənəvi aləminə zərər
verir. O, inanılan fikirlərinə etibar edilən bir insan olma xüsusiyyətini
itirmiş olur. Hz. Peyğəmbər belə deyir: “Heyiflər olsun o kəsə ki, insanları güldürmək üçün danışır və yalan söyləyir, heyf, heyrətlər
olsun ona!” (Tirmizi, 37. “Kitabul-Zühd”, Bab. 10, 10, H.No-2315).
Yalan söylənilən cəmiyyətdə də ədalətin bərqərar olmasına nail
olmaq çətindir. Odur ki, yalan yerə şahidlik etmək kimi, yalan yerə
and içmək də qəti qadağandır. Rəsulullah: “Kim müsəlman bir insanın malını mənimsəmək üçün yalan and içərsə, qiyamət günündə o
insan Cənab Haqqın əzabına uğrayar”, – dedi və Uca Allahın bu ayəni
endirdiyini bildirdi: “Allaha verdikləri sözü və öz andlarını ucuz bir
qiymətə dəyişənlərə axirət dünyasında heç bir pay yoxdur. Allah onları dindirməyəcək, qiyamət günündə onlara nəzər salmayacaq və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Onların haqqı ələm verici bir əzabdır.”
(Ali İmran surəsi, 77) (“Tecrid”, e.VII, s.211, H, No-1064).
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Yaxşı-yaxşı fikirləşin, yalandan qaçın, Allaha və insanlığa hörmət
edin, haqqı unutmayın, islama qovuşun.

4. İSLAMDA NİFAQA VƏ FİTNƏ-FƏSADA
MÜNASİBƏT
İslam bütün dinlərin, o cümlədən səmavi dinlərin tacıdır,
mənəviyyat mənbəyidir.
İnsanın yaşadığı həyatda, xüsusən də müasir dünyada insanlar
bir çox hallarda islami əxlaqa sığmayan naqis hadisələrlə də
üzləşməli olurlar.
Bunlardan nifaq və fitnə-fəsadın islam qaydalarından araşdırılması günümüzdəki insanlar üçün də vacibdir. Deyilənlər insanlar arasındakı qardaşlıq əlaqələrini zədələyən əlamətlərdəndir. Sözün
birbaşa mənasında nifaq ikiüzlülükdür. İkiüzlü davranan insanın din
dilindəki adı iftiraçıdır. Belə insanın əsas xüsusiyyətləri danışanda
yalançılığı, verdiyi sözün üstündə durmaması, ona sözlə və ya maddiyatla verilən əmanəti qorumamasıdır. Belə olduqda insanlar arasındakı inam sarsıyır, dostluq, qardaşlıq, qohumluq və yoldaşlıq
əlaqələrinin bünövrəsi “çat” verir.
İslami hədisdə belə deyilir: “İkiüzlünün üç xüsusiyyəti vardır.
Danışdığı zaman yalan danışır, verdiyi sözdə durmur, əmanətə
xəyanət edir.” (Müslim, 1. “Kitabi-iman”, Bab. 25, H. №59).
Mövzuya aid Peyğəmbərimizin (s) dualarından biri belədir: “Allahım, ayrılıq və nifaqdan, ikiüzlülük və pis əxlaqdan sənə sığınıram.”
(“Sünen-i Nesei” 50, “Kitabul-İstiare”, Bab. 21). Dövlət
çərçivəsindəki cəmiyyətin rahatlığı və xöşbəxtliyi insanlar arasındakı
inam hissinə bağlıdır. Ağızdan çıxan sözdə durmayan və yalan danışan insanların cəmiyyətində birlik və bərabərlik olmaz. Insanlar arasında nifaq və fitnə-fəsad çıxaran insanlar haqqında Uca Allahın
hökmü belədir: “İnsanlardan eləsi vardır ki, onun dünya həyatına aid
sözləri sənə xoş gələr və o, qəlbindəkinə Allahı şahid tutar. Halbuki
o, ən yaman düşməndir. O, iş başına keçən kimi yer üzündə fitnə324
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fəsad törətməyə, əkinləri və nəsli məhv etməyə səy göstərir. Lakin,
Allah fitnə-fəsadı sevmir. Ona: “Allahdan qorx!” – deyildiyi zaman
qüruru onu günaha sövq edir. Cəhənnəm ona kifayyətdir. O nə pis bir
yataqdır.” (Bəqərə surəsi, 204-206).
Fitnə-fəsad insanların və cəmiyyətlərin rahatlıgını pozub – pis
təşəbbüslərdə olmaqdır. Uca Allah fitnə mövzusunda belə buyurur:
“....Fitnə-fəsad adam öldürməkdən daha ağırdır....” (Bəqərə surəsi
191). “....Fitnə-fəsad cana qıymaqdan da böyük günahdır. Əgər, onların gücü yetsəydi, sizi dininizdən döndərincəyə qədər sizinlə vuruşardılar. Sizlərdən kim dinindən dönər və kafir olaraq ölərsə, onun
əməlləri dünyada da axirətdə də boşa gedər. Onlar cəhənnəmlikdirlər
və orada əbədi qalıcıdırlar.” (Bəqərə surəsi, 217).

5. İSLAMDA TƏKƏBBÜR, NÜMAYİŞ
VƏ HƏSƏDƏ MÜNASİBƏT
İstənilən cəmiyyətdə insanlar arasındakı əlaqələrə pis yöndə təsir
edən əxlaqi davranışlardan üçünə – təkəbbür, nümayiş və həsədə
nəzər salaq.
Uca Allah təkəbbür haqqında belə buyurur: “Təkəbbürlənərək insanlardan üz çevirmə, Yer üzündə lovğalanaraq gəzib dolanma. Çünki
Allah öyünənlərin və lovğalananların heç birini sevməz.” (Loğman
surəsi, 18). “Şübhəsiz ki, Allah onların gizlətdiklərini də bilir, aşkar
etdiklərini də. Həqiqətən, O, təkəbbürlüləri sevmir.” (Nəhl surəsi,
23).
Təkəbbürün əxlaqi bir pislik olmasının və Uca Allahın təkəbbürlü
insanları sevməməsinin əsas səbəbi – insanın təkəbbürlü olması ona
verilmiş olan qabiliyyətləri və nemətləri yanlış dəyərləndirməsi,
ətrafındakı hadisə və olanları yalnış mənalandırması deməkdir.
Təkəbbürlü olmaq həm də insanın sahib olduğu dəyərlərin əsl sahibini bilməməsi, özünü tanımaması deməkdir. Nəhayət, nəticə etibarı
ilə, təkəbbür inanan insanın inamına zidd düşən bir haldır, yəni gizli
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çox Allahlılıqdır. İslamın inam qaydalarının əsasında Uca Allahın birliyi və hər şeyin həqiqi sahibinin yalnız Allahın olması durur. Hər
şeyin sahibinin Allahın olması həm Onun hər şeyin Yaradıcısı olduğunu, həm də dünyadakı qayda-qanunun hamısının Allahın nəzarəti
altında olduğunu ifadə edir. Belə bir inam qaydasına sahib olan insanın qürrələnməsi onun hər şeydən əvvəl inamında səmimi olmaması
anlamına gətirib çıxarır.
Hz.Peyğəmbərin (s) bir hədisində Uca Allahın buyurduğu dilə
gətirilir: “İzzət və ululuq sifətləri mənim gözəl xasiyyətlərimdir. Kim
bu xüsusiyyətlərdə mənə ortaq olmağa çalışarsa, ona əzab verərəm.”
(Buhari, “Edebil-Mufred”, s.11, s.9, H. №-552).
Daha sonra təkəbbür haqqında Hz.Peyğəmbər (s) belə deyir:
“Qəlbində zərrə qədər iman olan adam atəşə girməz. Qəlbində zərrə
qədər təkəbbür olan da cənnətə girə bilməz.” (Müslim 1, “Kitabulİman”, Bab.39, H. №-148).
Hz.Peyğəmbər (s) bir gün qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan
adamın cənnətə girə bilməyəcəyini bildirir. Ona görə “İnsan paltarının
və ayaqqabısının gözəl olmasını istəyər” deyən bir adama o, qüruru
belə tərif edər: “Uca Allah gözəldir və gözəlliyi sevər. Təkəbbür
Haqqı inkar etmək və insanları kiçik görməkdir.” (Müslim 1, “Kitabul-İman”, H. №-91).
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə təkəbbürlü bir insanın halına çox gözəl bir misal ilə diqqət çəkilir və son dərəcə mənalı bir
bənzətmə edilir: “Onlara bu iki adamı misal çək: Biz onlardan birinə
iki üzüm bağı vermiş, ikisinin də çevrəsini xurmalıqlarla əhatə etmiş
və aralarında əkinlər bitirmişdik. Hər iki bağ öz barını vermiş, heç
bir şeyi əskik buraxmamışdı. Biz onların arasından bir də çay axıtmışdıq. Bu adamın başqa bir gəliri də var idi. O, öz dostu ilə
danışarkən ona: “Mən mal-dövlətcə səndən zəngin, cəmiyyətcə
səndən güclüyəm”, – demişdi. O, özü-özünə zülm edə-edə bağına
girdi və dedi: “Zənn etmirəm ki, bu bir vaxt məhv ola. Zənn etmirəm
ki, qiyamət qopa. Əgər, mən öz Rəbbimə qaytarılacaq olsam, hər
halda bundan daha xeyirli bir aqibət taparam”.
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Onunla danışan dostu ona dedi: “Məgər səni torpaqdan, sonra
nifrətdən yaradıb, sonra da bir insan olaraq şəkilləndirəni inkarmı
edirsən? Lakin, O Allah mənim Rəbbimdir və mən Rəbbimə heç bir
şeyi şərik qoşmam. Sən öz bağına girdikdə: “Maşallah, qüdrət yalnız
Allahdandır”, desəydin olmazdımı? Əgər sən məni mal-dövlətcə və
övladca özündən kasıb görürsənsə, ola bilər ki, Rəbbim mənə sənin
bağından daha xeyirlisini verər, səninkinin üzərinə isə göydən bir
bəla göndərər və o sürüşkən bir təpə olar, yaxud bağının suyu dibə
çəkilər və sən onu bir daha axtarıb tapa bilməzsən”. Onun (bağının)
bütün məhsulları tələf edildi. Bağ sahibi çardaqları üzərinə çökmüş
olan bağ üçün xərclədiklərinə görə əllərini ovuşduraraq belə deyirdi:
“Kaş mən Rəbbimə heç bir şərik qoşmayaydım!”
Allahdan başqa ona yardım edəcək dəstəkçiləri olmadığı kimi,
o, öz-özünü qurtaracaq gücdə deyildi. Bax belə bir vəziyyətdə imdad
ancaq haqq olan Allahdandır. O, savabca da, aqibətcə də ən xeyirlisidir.” (Kəhv surəsi, 32-44).
Qurani-Kərimin Maun surəsində belə deyilir: “Vay halına o
namaz qılanların ki, onlar öz namazlarına etinasız yanaşırlar, ikiüzlülük edirlər və zəkat verməkdən imtina edirlər.” (Maun surəsi, 4-7).
Həsədə gəldikdə isə o, qısqanclıq halının bir adıdır. Qısqanclıq
isə hər hansı bir insanın özündə olmayan xüsusiyyətlərə sahib olan
başqa bir insana paxıllıq etməsi, onu çəkə bilməməsi deməkdir.
Allahın yaratdığı dünyada çox sayda gözəlliklər və xeyli digər
xüsusiyyətlər var. Bir insanın bunların hamısını özündə toplaması
mümkün olan bir iş deyildir. Özündə olmayan şeylərə sahib olanları
qısqanan bir insanın başqa hər cürə pisliyi edə biləcək bir xasiyyətə
sahib olması deməkdir.
İnsanın sahib olmadığı gözəlliklərə sahib olanları qısqanmasl
yerinə, o insanlar kimi olmağa çalışmasının adı isə qibtə etməkdir.
Qibtə insanı əxlaqən təkmilləşdirir, həsəd isə insanı əxlaqən alçaldan
pis bir xasiyyətdir.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə belə buyrulur: “Allahın
bəzinizə digərinizdən artıq verdiyi şeyləri arzulamayın. Kişilərin də
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öz qazandıqlarından nəsibləri vardır. Siz Allahdan Onun fəzlini (lütfünü) istəyin. Allah hər şeyi biləndir.” (Nisa surəsi, 32).
İslam dini qoymuş olduğu əxlaqi dəyərlərlə insanlar arasında
sevgi və hörmətə bağlanan bir qardaşlıq şəraiti əmələ gətirməyi hədəf
alır. Həsəd və ya qısqanclığın pisliyi insanlar arasında qurulması
barəsində danışdığımız bu qardaşlıq bayrağını zədələməsidir.
Hz.Peyğəmbərimiz bir hədisi belə vurğulayır: “Bir-birinizə
hiddətlənməyin, bir-birinizə həsəd çəkib qısqanmayın, bir-birinizə
arxa çevirməyin .Ey Allahın qulları, qardaş olun. Bir müsəlmana üç
gündən çox qardaşı ilə küsülü qalması halal olmaz.” (Buhari, Ededul-Mufred, c.1, s.491, H. №-398).
Qurani-Kərim həsəd aparıb qısqanclıq edənlərin pisliyindən Uca
Allaha sığınılmasını istəyir. “De ki: “Sübhün rəbbinə siğiniram. Onun
yaratdıqlarının şərindən, çökdüyü zaman zülmətin şərindən,
düyünlərə üfürənlərin şərindən və həsəd apararkən paxılın şərindən.”
(Fələq surəsi, 1-5).
Deyilən qeyri insanı keyfiyyətlərdən azad olmaq istəyirsənsə İslamı dəyərləri özünə əbədi və əməli yol seç!
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XIII FƏSİL
İslamda haram buyurulanlar
1. İSLAMDA SAĞLAMLIĞIN
QORUNMASINA MÜNASİBƏT

İ

nsanın sağlamlığının qorunması bəşəri vəzifələrdən biridir.
İlk növbədə insan dini biliklərə, xüsusən də İslam
dəyərlərinə və insanın elm nəticəsində əldə etdikləri
məlumatlara söykənərək şəxsi sağlamlığını qoruması vacibdir. Öz
sağlamlığının keşiyində dura bilən insan öz övladlarının, öz
ətrafının sağlamlığına da gərəkli şəxsdir. Sağlamlığın keşiyində durmaq digər bir tərəfdən mədəniyyətdir, şəxsin dünyagörüşüdür, tibbi
savaddır və ən nəhayət digər canlılardan fərqli yaşayış tərzidir.
İslamda sağlamlığın ən bariz nümunəsi oruc və namazdır. Sidq
ürəkdən islamçı olan insan, onun qaydalarına əməl edən insan –
oruc, namaz və digər islami təlimlərə əməl etməklə öz sağlamlığını
müdafiə etmiş olur. Sağlamlıqla bağlı islami qaydalara riayət edən
insan, həm də ətrafına bir əyani nümunədir, digəri üçün canlı təcrübi
yoldur.
Söylənilənlərin hamısından çox islami tələblərlə və elmi
tələblərlə sağlamlığını qoruyan şəxs, çox vacib bir məqamdan, insan
yaranandan günümüzə qədər mövcud olmuş, zəmanəmizdə daha da
şiddətlənmiş tamah məfhumundan azad ola bilər. İstər elmi
cəhətdən, istərsə də islami cəhətdən tamah haram buyurulur. O
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mənada ki, çox yedikdə, insan əziyyət çəkir, sağlamlığına zərər
etmiş olur. Mənəvi sağlamlıqda olduğu kimi, bədən sağlamlığı, can
sağlamlığı da İslam dininin son dərəcə əhəmiyyət verdiyi bir mövzudur.
Onu da qeyd etməliyik ki, həyatın ağır yükünü qaldıra bilmək
və sıxıntılarına səbr edə bilmək üçün insanın sağlam bir cana ehtiyacı həmişə vardır. Sağlam və qüvvətli bir şəxs, zəif olandan daha
xeyirli olduğunu Hz.Peyğəmbərimiz (s) belə dəyərləndirir: “Xeyirli
olmaqla bərabər, qüvvətli bir mömin zəif olandan Allah hüzurunda
daha xeyirli və daha sevimlidir. (Müslim, 46. “Kitabul-Kader”. Bab.
8, H. N-2664). Bu fikirlə bildirilir ki, insan, sağlam ol, güclü ol –
Ulu Allah səni sevsin. Yəni, sən səliqəli olanda, sağlamlıq qaydalarına düzgün əməl edəndə, həm də Allahın İslamla,
Hz.Peyğəmbərlə (s) siz insanlara göndərdiyi qaydalara əməl etmiş
olursunuz ki, bu da Allah yanında dəyərlidir, Onun diqqətini
çəkəndir.
Sağlam bir xasiyyətə sahib olan insanın Əxlaqi cəhətdən yaxşı
bir hərəkəti yerinə yetirə bilməsi üçün hər şeydən əvvəl sağlam olması şərtdir. Buna görə də sağlam olmaq eyni zamanda Əxlaqi bir
borcdur. Səbəbi isə sağlıqsız olan hər hansı insan başqaları ilə girdiyi əlaqədə üzərinə düşənləri yerinə yetirə bilmir və ətrafındakı insanlar üçün, oğul-qız üçün bir yük olur. Odur ki, hər bir insanın öz
sağlığına diqqət etməsi son dərəcə əhəmiyyətlidir. İslamın sağlamlığa yanaşması elmi bir xüsusiyyətlə dəyərləndirilir. İslama görə,
hər hansı bir xəstəliklə qarşılaşdıqda lazım olan ilk iş müalicə yollarını aramaqdır. İslam boşboğazlardan şəfa ummağı qadağan edir.
Başqa mövzularda olduğu kimi, sağlamlıq mövzusunda da işin
mütəxəssisinə müraciət etməyi məsləhət bilir. İslam inancına görə,
şəfası olmayan bir xəstəlik, bir dərd yoxdur. Hz.Peyğəmbərimiz (s)
bu mövzuda belə deyir: “Uca Allah yaratdığı hər dərdin şəfasını da
yaratmışdır.” (“Tecrid”. C. XII, s. 75, H. N-1920). Tibb elmi də bu
fikirdədir. Lakin, bəzi xəstəliklər vardır ki, Hz.Peyğəmbərimizin (s)
demiş olduğu bu kəlamı tam yerinə yetirə bilməmişdir. Onun da
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səbəbi və günahı özümüzdədir. Hz.Peyğəmbərimizin (s) söyləməsi,
digər bir tərəfdən ümidsizliyə düşən insanlara ümid verir, dayaq
olur, düşdüyü xəstəlikdən xilas olmaq ümidini çoxaldır. Onun
“Şəfasız xəstəlik yoxdur” kəlamı elm adamını cəsarətləndirir, elmi
axtarışlar aparmasına sövq verir və eyni zamanda alimə bu işin dini
bir vəzifə olduğunu bildirir.
Xəstənin müalicə olunub-olunmayacaq fikrini soruşan insanlaraHz. Peyğəmbər (s) söyləmişdir: “Müalicə olunmaqmı? Bəli,
müalicə olunun. Çünki Allah şəfasını vermədiyi heç bir xəstəlik yaratmamaışdır. Şəfası olmayan tək bir xəstəlik vardır – qocalıqdır”
– demişdir. (Buxari, “Edebul-Mufred”. C. 1, s. 289, H. N-291).
İslam dini insanların xəstə olmaması üçün əvvəlcədən lazım
olan hər cür tədbirin görülməsini vacib bilir. İnsanın ruhi və fiziki
qabiliyyətlərini fəaliyyətsiz hala gətirən hər cür narkotik və sərxoş
edən maddələri qadağan edir. Yoluxucu xəstəliklərdən uzaq durulmasını istəyir və təmizliyə hər şeydən artıq əhəmiyyət verilməsini
məsləhət görür.
İslam dini sağlıqlarını pozacaq şeyləri sərbəst buraxıb sonradan
insanları müalicə etməyə çalışmaq yerinə, sağlığın qorunması üçün
əvvəlcədən lazım olan hər cür tədbirin görülməsinin tərəfdarıdır.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) bu barədə belə söyləmişdir: “İnsanların
böyük əksəriyyəti iki nemətin dəyərini haqqıyla anlamaqda yanlışlıq çəkərlər. Bunlar sağlıq və boş zamandır.” (“Tecrid”. C. XII, s.
177, H. N-2019). Bir az da dəqiq, insanın sağlamlığını qoruması
özünə qarşı yerinə yetirməsi lazım olan Əxlaqi borclardan biridir.
Borcunu yerinə yetirə bilmək üçün insanın etməsi lazım olanları bu
başlıqlar altında toplamaq olar. Təmizliyə əhəmiyyət vermək,
sərxoş edən, halbahal edən uyuşdurucu maddələrdən uzaq durmaq,
yoluxucu xəstəliklərdən uzaq qalmaq, İslamın haram buyurduğu hər
şeydən çəkinmək, uzaq durmaq.
Hər bir insanın sağlam olması həm də dövlət əhəmiyyəti kəsb
edir. Dövlət öz insanlarının qeydinə qalmağa borcludur.
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2. İSLAMDA İNSANI SƏRXOŞ EDƏN
MADDƏLƏRƏ MÜNASİBƏT
Ümumilikdə götürdükdə dinindən, dilindən, millətindən,
dövlətindən asılı olmayaraq, insanın sərxoşedici maddə və mayeləri
qəbul etməsi yaxşı qəbul edilmir. Azəri türklərində İslamdan əvvəlki
dövrlərdə də sərxoşedici maddələrə münasibət çox pis olmuş, bəzi
yerlərdə hətta bu maddələri tanımamışlar, onların törətdiyi
fəsadlardan xəbərsiz olmuşlar. Azərbaycan insanları İslamı qəbul
etdikdən sonra isə sərxoşedici maddələrə münasibət daha da
pisləşmişdi. Bütövlükdə xalqımız öz milli adət-ənənələri ilə yanaşı,
həm də İslami dəyərləri yüksək qiymətləndirmiş və belə maye və
maddələrdən uzaq olmuşlar.
Azərbaycanda insanların sərxoşedici maye və maddələrdən
istifadəsi, rusların İslami və türk mənəvi dəyərlərini məhvedib, xristianlığa üstünlük verdiyi dövrlərə təsadüf edilir. Bu səbəbdən də
dövlətçiliyimizin bərpasından 20 il keçsə də, hələ də bu zərərli
vərdişdən tam əl çəkə bilməmişik. Odur ki, bu sahədə insanların
maarifləndirilməsinə də hazırda yetərli ehtiyac duyulmaqdadır.
Başqa yanaşmada isə hər dini məsuliyyətlilik və əxlaqi
mükəlləfin təməli insandakı ağıl yetkinliyi ilə də əlaqələndirilir. Bu
mənada İbn Hişama (İbn Hişam, ayə 163) görə, “İnsanın dini ağıldır,
ağlı olmayanın dini də olmaz” deyimidir. Yəni, insan üçün vəzifə və
məsuliyyətdən bəhs etmənin ilk şərti insanın ağıl sahibi olmasıdır.
Vəzifələrini yerinə yetirərkən olduğu kimi, onlardan çəkinərkən də
insanı yönləndirən ağıldır. Buna görə də insan əxlaqi borcunu yerinə
yetirə bilmək üçün ağlının doğru qərar verməsinə mane ola biləcək
hər şeydən uzaqlaşmalıdır.
Ağılın doğru qərar verməsinə mane olan şeylərin başında spirtli
içkilər və insanın beynini nəşələndirən narkotik maddələr gəlir. İnsanı
sərxoş edən spirtli içkilərlə nəşələndirici maddələrin zərərləri sadəcə
ağıla verdikləri zərərlə kifayətlənmir. Bunlar insanın ağlına verdikıəri
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zərərlə yanaşı bədən sağlığına da təhlükəli olduqlarına görə QuraniKərimdə qadağan edilmiş və belə buyurulmuşdur: “”Ey iman
edənlər! Şərab, qumar, bütlər və fal oxları şeytan işindən olan murdar
şeylərdir. Bunlardan uzaq durun ki, qurtuluşa qovuşa biləsiniz. Şeytan, şərab və qumarla aranıza düşmənçilik və kin salmaq, sizi Allahı
anmaqdan və namazdan ayırmaq istər. Artıq son verirsiniz, deyilmi?”
(Maidə surəsi, 90, 91).
Maddi və mənəvi pisliklərlə yanaşı, əsl insan olmanın lazımi bir
şərti də sərxoş edən və uyuşdurucu maddələrdən uzaq durmaqdır. Bu,
dini-mənəvi, əxlaqi-mənəvi bir vəzifə olmalıdır – hər insan üçün. Bu
vərdişlərin zərəri fərd olaraq insana olduğu qədər, onun ətrafına da
pis təsir edər. Sərxoşedici və uyuşdurucu maddələrin zərəri ancaq
içən və istifadə edən insanla əhatə olunmaz, eyni zamanda onun
ailəsinə, yaxınlarına, cəmiyyət və ətrafına da təsir edər.
Bu maddələrin istifadəsi səbəbindən fərdlər can sağlıqlarını itirir,
mənliksiz və zavallı varlıqlar halına gəlirlər, ailələr dağılır, insan
hörmətini itirir. Belə zərərli adətlərdən ailələrin dağılması isə
cəmiyyətdəki ictimai həyatın təməllərini sarsıdır. Beləcə bu cür
zərərli maddələr ucbatından millətlər həm sağlamlıq və sağlam
nəsillərdən yoxsul olur, həm də son dərəcə yüksək iqtisadi itkilərə
məruz qalır. Deyilən səbəblərdən də İslam dini spirtli içki və narkotik
maddələrin qəbulunu qəti olaraq qadağan etmişdir.
Buradakı dini və əxlaqi qadağanın nə qədər qəti olduğunu vurğulayan Hz.Peyğəmbərimiz (s) yetişmiş bir imanla içkinin bir arada
olmayacağına belə işarət edir: “İçki içən bir insan yetişmiş bir mömin
olaraq içki içməməlidir.” (“Tecrid”. C. XII, s. 40, H. N -1889).
İslama görə, insanın etmiş olduğu hərəkətlər onun mənəvi
aləmindən xəbər verir.
İbadətlərin qaydalı olaraq yerinə yetirilməsi iradə tərbiyəsində
son dərəcə əhəmiyyətlidir. Spirtli içki və uyuşdurucu maddələrdən
xilasın başlıca meyarı iradədir. İslami ibadətlərin deyilən iradəyə
təsir etməsi üçün bu ibadətlərin həm davamlı olması, həm də bəlli bir
şüur qaydası altında yerinə yetirilmsəi lazımdır. İradəsi güclü olan
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insan yeni bir həyat əldə edir və sağlam bir xasiyyət qazanır.
Xasiyyəti sağlam olan insanlar isə heç bir vərdişlərə bağlı qalmazlar.
Beləliklə, insan həm özü üçün pis olan, həm də insani pisliyə sövq
edən içkini tərgitmə imkanı əldə edər.
Ziyanlı vərdişlərini asanlıqla tərgidə bilməyən insanlara nümunə
olaraq Hz.Peyğəmbərimizin (s) yaxın yoldaşlarını göstərə bilərik.
Enes nəql edir: “Şərab haram qılındığı zaman mədinəlilərin xoşuna
gələn, xurmadan düzəldilmiş içkidən daha gözəli yox imiş. Əbu
Təhhanın evində Rəsulullahın əsahabələrinə içki xidməti göstərirdim.
Bu əsnada bir adam gəlib içkinin haram qılındığını xəbər verdi.
Bunun nə zaman haram qılındığı və ya doğrudanmı haram qılınıbqılınmadığını axtarmağa ehtiyac görməyən əshabələr “Şərab tök,
Enes!” – dedilər. Sonra Ümmü Süleyman evində günorta yuxusuna
getdilər. Ayıldıqdan sonra kimi sərinləndi, kimi yuyundu. Daha sonra
gözəl ətir sürtüb Hz.Peyğəmbərin yanına getdilər və şərabın doğrudan
da haram qılındığını öyrəndilər. Bundan sonra o əshabələr şərabın
dadına belə baxmadılar. (Buhari, “Edebul-Mufred”. C, s. 641, H. N
-1241).
Deməli, narkotik maddələr də daxil olmaqla sərxoşluq verən hər
şey haramdır. Bunlardan uzaq durmaq həm dini, həm də əxlaqi bir
vəzifədir, borcdur.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) daha sonra buyurmuşdur: “Uca Allah üç
kişiyə cənnəti haram buyurmuşdur: davamlı içki içən, ata-anasına
qarşı asi olan və arvadının və ya ərinin pis yolda olduğunu söyləyən
dəyyus.” (“Müsnedi” Ahmed İbn Hanbel, c. II, s. 134).
Qulluq etdiyimiz İslam dininin qoymuş olduğu əxlaqi tələblərin
hamısı ideal bir insan və gözəl bir cəmiyyət qurmağı hədəf almışdır.
Bu səbəbdən insanın sağlamlığını pozan və hər bir sahədə insana
zərər verən içkilər qadağan edilmişdir. Cəmiyyətdə başqa insanlarla
və ətrafı ilə qurduğu əlaqələrdə üzərinə düşəni edə bilməsi üçün insanın içki və narkotik maddələrdən uzaq durması lazımdır, bu, həm
də insanın özünə qarşı yerinə yetirməsi lazım olan əxlaqi borcdur.
Əxlaqi borcları yerinə yetirmək isə insanın kamillik
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göstəricisidir. Çalışıb kamil insan zirvəsinə yüksəlmək gərəkdir, əks
təqdirdə el demiş – “dad yarımçıq əlindən” səviyyəsində qalarsan...

3. İSLAMDA HARAM BUYURULAN
MADDƏLƏR VƏ QİDALAR
İnsanın sağlam böyüməsi, təmiz və halal qidalarla qidalanması
onun həyat tərzində çox mühüm olan məsələlərdəndir. Burada
ailənin, ata-ananın, nənə-babanın qidalar, qəbul edilən maddə və
mayelərdən xəbərdar olması, onun halal, yaxud haram olması haqqında məlumatlı olması bütün ailə üzvləri, xüsusən də uşaqların can
sağlığı üçün çox vacibdir. Burada vacib məqamlardan biri də qəbul
edilən maddə, maye və qidaların təkcə halal-haramlığı deyil, daxilə
qəbul edilən hər bir ərzağın insan bədəninə xeyri və zərəri diqqət
mərkəzində saxlanılmasıdır.
Digər tərəfdən, sağlamlıq mövzusunda işarət edəcəyimiz ayə və
hədislər insanın tibb elminin əldə etdiyi sağlamlıq qaydalarına əməl
etməsini də əsas sayır.
Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə buyurulur: “...Özünüzü
təhlükəyə atmayın...” (Bəqərə surəsi, 195). İslama görə insan Uca Allahın haram buyurduğu qida maddələrindən və ümumiyyətlə, haram
buyurulan hər bir qidadan uzaq durmalıdır. Səbəbi isə İslamın haram
buyurduğu şeylərin hamısı nəticə etibarı ilə insan sağlamlığına,
ömrün uzun olmasına zərərlidir. Haram qidaların zərərləri bədənə olduğu kimi, ruh, cəmiyyət və bütün insanlıq üçün də zərərlidir.
Söylənilən anlayışın əsası müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimin bu
ayəsindədir: “... Peyğəmbər (s) onlara yaxşı işlər buyurur, pis işləri
qadağan edər, təmiz şeyləri onlara halal, murdar şeyləri isə haram
edər...” (Əraf surəsi, 157).
İslam dini halal və haram olan hər cür “nemətləri” qəti olaraq
bəyan etmişdir. Hz.Peyğəmbərimiz (s) belə buyurmuşdur: “Halal və
haram son dərəcə açıqdır. Bunlar arasında bir çox insanın bilmədiyi
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mövzular vardır. Şübhəli olanlardan çəkinənlər din və namusunu qorumuş olur. Şübhəli olanları işləyənlər isə sürüsünü meşə ətrafında
otladan bir çoban kimi harama girər...” (Buhari. “İman”, 39).
Yeyilməsi haram buyurulanlara Qurani-Kərim belə diqqət çəkir:
“Sizə bunlar haram qılındı: leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının
adına kəsilmiş, boğulmuş, zərbə ilə öldürülmüş, yıxılıb ölmüş, başqa
heyvan tərəfindən öldürülmüş, vəhşi heyvan tərəfindən yeyilmiş, –
canı çıxmadan kəsdiyimiz müstəsnadır, - dikinə qoyulmuş daşlar
(bütlər) üçün kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət paylaşmanız...” (Maidə surəsi, 3).
Müasir zamanda insanların dünyanın müxtəlif torpaqlarına,
dövlətlərinə getmələri xüsusi çətinliklə başa gəlmir. Həm də, dünyanın ayrı-ayrı yerlərində müxtəlif dinlərə, xüsusən də xristian dininə
qulluq göstərən ölkələrə get-gəllər çoxdur. Azərbaycan vətəndaşları
da bu qəbildəndirlər. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan 300 ilə yaxın bir
müddətdə rus xristianlığının əsarətində yaşamışdır. Ruslar
Azərbaycan türklərinə, onların torpaqlarına və qulluq etdikləri İslam
dininə qarşı çox qəddarlıqlar törətmişlər. Belə əməllərin təsiri altında
haram qidaların, maddələrin, məhlulların, xüsusilə də spirtli içkilərin
Azərbaycanda istifadə edilməsi baş vermişdir. İnsan adi vəziyyətdə
digər insanlarla təmasda olduqda – danışığında, hərəkətlərində, qarşılıqlı münasibətlərində bəzən lazım olmayan səhvlərə yol verir və
qarşı tərəfin könlünə toxunur. Spirtli içkilər qəbul edən insan isə öz
əziz canına ziyan vurmaqla yanaşı, ətrafındakı insanlarla davranışda
daha çox qəbahətə yol vermiş olur və təbii ki, cəmiyyət belə davranışı
xoşlamır. Bu və digər səbəblərdən insan özünü millətinin formalaşdırdığı ata-baba qaydası və min illərin süzgəcindən keçərək
günümüzə qədər yaşamaq şərəfi qazanmış milli adət-ənənə ilə yaşaması, ailəsinə, övladına, yaşadığı cəmiyyətə və ən nəhayət yaşadığı
dövlətə şərəfsizlik gətirən bu zərərli davranışlara yox deməsi
gərəkdir.
Hz.Peyğəmbərimiz (s) haram haqqında insanın yerinə yetirməsi
lazım olan hərəkəti belə təyin edir: ”İnsanların səndə görmələrindən
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xoşlanmadığın şeyi yalqız başına qaldığın zaman da etmə!” (“250
Hadis”, s. 163. H. N-200).
Yəni, sən tək olduqda da İslamın buyurduğu haram yeməkləri
yemə, haram malları yanına buraxma, haram mayeləri qəbul etmə,
canına qəsd etmə. Sən təkcə özün üçün deyilsən. Sən ailənə, övladlarına, valideynlərinə, yaşadığın cəmiyyətə və dövlətə gərəklisən. İslamın bu tələbi ən çox ailə başçılarına, kişilərinə aiddir. Kişi
sadalanan məxluqlara həmişə nümunə və örnək olmalıdır.
Bu qədər mənəvi dəyərlər söyləyən, insan sağlamlığını müdafiə
edən, uzun ömürlü olmağı insan cəmiyyətinə təlqin edən islami qaydalarla yaşamaq özü də fəxarətlidir.
İslamda qismət oyunları ilə yanaşı spirtli içkilərin istifadəsi də
qadağan edilmişdir. Səbəbi – insan sərxoş olduğu zaman özünün davranışlarını bilmir, sağlamlığını itirir, ailəsinə, cəmiyyətə xəstəlik
yayır, mənəviyyatını itirir, ailəsini zərərə salır, tərbiyəni pozur,
cinayət törədir və s. Bu iki mövzu haqqında Qurani-Kərim buyurur:
“Onlar səndən şərab və qumar haqqında soruşurlar. De ki: “İnsanlar
üçün hər ikisində də böyük günüh və bəzi faydalar vardır. Ancaq ikisinin də günahı faydasından daha böyükdür” (Bəqərə surəsi, 219).
Müqəddəs Kitabımız spirtin bəzi faydalarını inkar etmir, lakin
onu cəmiyyətə, şəxsin özünə, qanun verənə qarşı işlənən böyük bir
günah olaraq elan edir.
İslam ölkələri dövrlə, zamanla ayaqlaşan iqtisadi qanunlar qəbul
etmişdir. Lakin, bütün qanunların qəbulu Qurani-Kərimin və Hz.
Məhəmmədin öyrətdikləri bünövrəyə söykənir.
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XIV FƏSİL
Çoxumuzun tanımadığı
qeyri-ənənəvi “dinlər”
ÇOXUMUZUN TANIMADIĞI
“DİNLƏR”

D

in tarixini araşdırarkən məlum olur ki, dinlərin tarixi
dəyişikliklərlə yetərincədir. Zaman dəyişdikcə onun
tələblərinə cavab olaraq din də dəyişir, təkmilləşir, parçalanır, firqələrə ayrılır və bir çoxu zamanın fonunda öz ömrünü başa
vurmuş olur. Təbii ki, bəzi dinlər itib getsə də – özünə yer tapa
bilməsə də, bəziləri yeni forma və məzmun kəsb etmiş olur. Beləliklə,
mənəvi axtarışlar insanları qeyri-ənənəvi dinlərə gətirib çıxarır.
Bunlardan biri də Bəhailikdir.
Bəhailik. Bəhailiyin ilkin kökləri İranla əlaqəlidir. Tarixə görə,
1844-cü ildə 12-ci imamın qeybə çəkilməsindən min il sonra (yəni
1844-cü ildə) Şiraz şəhərində Seyid Əli adında bir gənc özünü Bab
(ərəbcə – Qapı deməkdir) elan edir. Seyid Əliyə görə, bu Qapıdan
tezliklə Allahın bütün insanlara elçisi olan – Mehdi gələcəkdir. Seyid
Əlinin ətrafına xeyli insanlar toplaşmışdı. Bab da öz moizələrində
azadlıq, bərabərlik və s. ideyalarına da geniş yer vermişdi. Təbii ki,
bu fikirlər insanların yaranışından mövcuddur. Babın çağırışları
hakim dairələrdə narahatlıq və narazılıqlar yaratdığından onu həbs
edir və 1850-ci ildə edam edirlər. Babla yanaşı onun ardıcıllarından
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20 min nəfər edam edilir, xeylisi isə İraqa və Fələstinə üz tutmalı
olurlar. Babın qaçan tərəfdarlarından Mirzə Hüseyn Əli (1817-1892)
adlı birisi 1863-cü ildə özünü gözlənilən Mehdi elan edir və özünə
“Bəhaulla” – “Allahın hüsnü” ləqəbi verir. Bəhailik adı da buradan
formalaşır. O, bütün ölkələrin birinci şəxsinə məktub göndərib bildirir
ki, bəşəriyyət birləşməyə başlayır, vahid dünya birgəyaşayış qaydası
yaranır. Əlbəttə Bəhaulla Qərb mütəfəkkirlərinin ideyalarından çox
bəhrələnmişdi. O, bəhailiyin insanları birliyə, sülhə, dözümlülüyə,
qarşılıqlı məhəbbətə çağıran bir din olduğunu söyləyirdi. Əlbəttə bu
deyilənlər yenilik deyildi – İslamda daha mükəmməl şərh olunmuşdu.
Bəhaullanın fikrincə, dində xurafata yer olmamalı, qadınlar kişilərlə
eyni hüquqlara malik olmalı, var-dövlət və sərvət ədalətlə
bölünməlidir, hamının təhsilə haqqı vardır, hər bir insan həqiqət axtarışları üçün fərdi məsuliyyət daşıyır. Daha sonra o, göstərir ki,
bütün dünya xalqları birləşməlidir. Çünki, bütün insanları bir olan
Allah yaratmışdır.
Bəhailərin din xadimi, peyğəmbəri yoxdur. Lakin, kitabları vardır. O da Bəhaullanın vəhylər “Kitabi-əqdəs” – yəni “Ən müqəddəs
kitab” adı altında cəmləşdirilmişdir.
Bəhaulla deyirdi ki, Allah dərkedilməzdir. Adi insanlar, sadə insanlar öz məhdud ağılları ilə Allahın intəhasız təbiətini anlaya
bilməzlər. Allah özünü elçiləri vasitəsi ilə tanıtdırır. Bu elçilər dünya
dinlərinin baniləridir. Onların vəzifəsi Allahın iradəsini insanlara dərk
etməyə kömək göstərməkdir. Allah öz elçilərini hər dəfə insanların
yetkinlik səviyyəsinə müvafiq olaraq göndərir və Bəhaullanın elçiliyi
zamanı ən uyğun elçilikdir. Əlbəttə bəhailik geniş yayıla bilməmişdir.
Dünyanın 230 ölkəsində təqribən beş milyona yaxın bəhai mövcuddur. Bəhailərin ibadət etdikləri evləri bütün insanların üzünə açıqdır.
Belə ibadət evlərinin doqquz qapısı və bir günbəzi olur ki, bu da
bəşəriyyətin müxtəlifliyinin və eyni zamanda vəhdətinin rəmzidir.
Bəhailərin dualarında bütün dini kitabların təsirləri vardır.
Dünya bəhailərinin başında Ümumdünya Ədalət Evi durur.
Onun qərargahı isə İsrailin Hayfa şəhərində yerləşir. Azərbaycan
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ərazilərinə bəhailik əsasən XIX əsrin sonlarında gəlmişdir. Sovetlər
Birliyində Azərbaycanda bütün dinlərdə olduğu kimi bəhai icması da
tamamilə məhv edilmişdir.
XX əsrin sonlarında Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra bəhai icması da yenidən fəaliyyətə başladı.
Yehova şahidləri. Bu icmanın əsası 1896-cı ildə Çarlz Teyz Rassel tərəfindən qoyulmuşdur. Lakin, icma yalnız 1931-ci ildə “Yehova
Şahidləri” adını ala bilmişdir. Çarlza görə, 1914-cü ildə dünyanın
sonu yetişəcək, bəşəriyyətin Bibliyaya əməl etməyən böyük bir
hissəsi məhv olacaqdır. Çünki, Allah heç kəsə, o cümlədən, “yalançı
xristianlar”a da Yer üzündə fəsad törətməyə imkan verməz. Yalnız
həqiqi dinin ardıcılları nicat tapacaq, Yer cənnətində öz ölmüş yaxınlarına qovuşacaqlar. Yer cənnətində aclıq, xəstəlik, ölüm, ağrı-acı olmayacaqdır. Vaxt ötdü, 1914-cü il yetişdi və baş vermiş hadisələrdən
(I Dünya müharibəsi) sonra Çarlzın peyğəmbərliyi xeyli dərəcədə
dəyişikliyə uğradı. Məlum oldu ki, 1914-cü il İsa Məsihin göy
səltənətinə çıxması ilidir. Amma, onun səltənəti hələ Yerdə hiss edilmir. Bunun üçün Bibliyanı düzgün öyrənmək, “yalançı dinlər”dən
uzaqlaşmaq, min illik səltənətin başlanacağına iman bəsləmək
gərəkdir.
Yehova Şahidləri inanırlar ki, ənənəvi xristian kilsələri Allahın
üç sifətdə – Allah-ata, Allah-oğul və Müqəddəs Ruh sifətlərində
təcəlli etməsi, ölümdən sonra ruhun dirilməsi, cəhənnəm əzabı barədə
ehkamları ortaya atmaqla İsa Məsihin təlimini təhrif etmişlər. Odur
ki, xristianlığın yeganə düzgün izahını Yehova Şahidləri verirlər. Yalnız bu icmanın ətrafında birləşənlər Allahın dərgahına qovuşacaqlar.
1993-cü ilin məlumatlarına görə Yehova Şahidləri icmasının dünyanın 229 ölkəsində 4,5 milyon ardıcılı vardır. Bu icma 110 dildə dini
ədəbiyyat yayır.
Azərbaycanda Yehova Şahidləri icması 1994-cü ildə fəaliyyətə
başlamış, 2000-ci ildə 500 nəfərədək üzvü olmuşdur və üzvlərin
əksəriyyətini qadınlar təşkil edirlər.
Vəhdət kilsəsi. Vəhdət kilsəsi XX əsrdə Koreyada yaranmışdır.
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Onun ideya verəni San-Myen Mundur. Vəhdət kilsəsi tərəfdarları çox
vaxt “munçular” kimi tanınırlar. Munun söylədiyinə görə, 1935-ci
ildə pasxada dağlara çəkilib ibadətə qapıldığı zaman İsa Məsihi röyada görmüşdür. İsa Məsih demişdir ki, Allah onun çarmıxa
çəkilməsini istəməmişdir və Yer üzündə ona tapşırılmış işləri tamamlamamışdır. Odur ki, yarımçıq qalmış bu işləri tamamlamaq Munun
üzərinə düşür. Mun bu missiya barəsində çox düşünüb-daşınmış, Bibliyanı və digər lazımi kitabları öyrənmiş və dünyada şərin hansı
səbəbdən mövcud olduğunu başa düşmüşdür.
Mun bundan sonra öz təlimini işləyib hazırlamış və onu Vəhdət
Hərəkatı Prinsipi adlandırmışdır. Mun İsa Məsihi təqlid edir, onun
kimi məhəllədə yaşayan yoxsulların evinə gedir, aylıq düyü payını
onlarla bölüşdürür. Mun öyrədirdi ki, hər bir insan saleh xristian ola
bilər. Bunun üçün daim ibadətkar olmaq və hər gün öz günahlarından
peşiman olub tövbə etmək lazımdır. O, bu istiqamətdə işlərini davam
etdirir və 1954-cü ildə Mun Dünya Xristianlığının Vəhdəti uğrunda
Müqəddəs Ruh Cəmiyyətini yaradır. Bu cəmiyyət sonralar Vəhdət
Kilsəsi kimi tanınır.
Bu kilsənin təliminə görə, Allah Kainatı yaratmışdır ki, həqiqi
məhəbbəti izhar etsin və məhəbbəti bəsləmək üçün ailə ilkin özəkdir.
Valideynlər öz övladları üçün – övladlar isə valideynləri üçün, ərlər
öz arvadları üçün, arvadlar isə ərləri üçün yaşamalıdırlar. Ailədəki
mənəvi və əxlaqi tərbiyə əsasında insanlar başqaları naminə yaşamalıdırlar. Onun üçün insanlar xudpəsəndlikdən əl çəkməli, yalan
məhəbbəti özlərindən kənar etməli, bir-birini həqiqi məhəbbətlə
sevməlidirlər. Sadəcə insan- insanı sevməlidir.
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