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RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!
Yer üzündəki bütün varlıqların həyat yoluna
əgər nəzər salsaq, onların kamilləşərək öz yaradılış
qayələrinə doğru inkişaf etdiklərinin şahidi olarıq.
Əlbəttə, bu inkişaf və təkamül maneə olmadıqca
daim davam edir. Bizi əhatə edən aləmdə kiçik
zərrələrdən tutmuş ən böyük cisimlər, qalaktikalara
qədər hər nə varsa, özünəuyğun mükəmməl bir
nizama tabedir. Onları inkişaf etdirən də elə bu
nizamdır. Uca Allah bu barədə buyurur: “... Allah
hər şey üçün bir ölçü (hədd, müddət) təyin
etmişdir”1 .
İnsan cisim və ruhdan ibarət olub ağıl və iradəyə
malikdir. Bu xüsusiyyət insanı digər varlıqlardan
fərqləndirir. Bütün işlərində iradə və ixtiyar sahibi
olduğu üçün onun inkişaf və təkamülü də öz iradə
və ixtiyarına bağlıdır. Bu səbəbdən Allah-Taala
peyğəmbərlər göndərmişdir. Peyğəmbərlər Allah
tərəfindən insanlara doğru yol göstərən, onları
dünya və axirət səadətinə qovuşduran ilahi və
nizamlı bir proqram, digər adı ilə desək, şəriət
gətirmişlər. İnsanları da yalnız şəriət qanunları
əsl səadət və xoşbəxtliyə qovuşdura bilər, çünki
insanın bədən və ruh baxımından bütün zərər və
faydalarını tam olaraq onu yaradan Allah bilir.
Buna görə də mütləq kamil qanunları da yalnız O,
insanlara təqdim edə bilər. İnsanların təyin etdiyi
qanun və qaydalar, məhdud və naqis elmdən,
düşüncədən və təhlildən qaynaqlandığı üçün heç
vaxt bəşəriyyətin ehtiyaclarını ödəyib onları tam
şəkildə məsud edə bilməz. Buna nümunə olaraq
deyə bilərik ki, qeyri-şəri qanunlar insanların
yalnız zahiri vəziyyət və davranışlarını əhatə
edir. Lakin onların daxili dünyası və ruhi-mənəvi
vəziyyətlərindən bəhs edərək onlar haqqında heç
bir fikir ortaya qoymur, tədbir görə bilmir.
Əbədi səadətə qovuşmaq üçün Allahın bizdən
istədiyi və tələb etdiyi yalnız Ona bəndəlik
etməyimizdir. Buna ibadət də deyə bilərik. İbadət
etmək və Allahın bəndəsi olmaq insanın yeganə
qurtuluş yolu və yaradılmasında da əsas məqsəddir.
İnsan nizamlı ibadətlər vasitəsi ilə özünü daimi
inkişaf və kamilliyə çatdıra bilər.
Quranda buyurulur: “Mən cinləri və insanları
yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!”2
İbadətlərin qisimləri və növləri çoxdur, əhatə
dairəsi də genişdir. Bu yazımızda çox təsirli, çox
dərin, maddi və mənəvi cəhətdən çoxşaxəli olan
oruc ibadətindən bəhs edəcəyik.
Uca Allah Öz kitabında buyurur: “Ey iman
gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki
ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib
edildi ki, bəlkə, təqvalı olasınız!”3
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Oruc elə bir ibadətdir ki, insana mənəvi və
cismi paklıq qazandıraraq onu Allaha doğru
yönəldir və bu yolda irəliləməsinə yardımçı olur.
Belə ki, insan bir ay ərzində öz istək və iradəsi ilə
öz-özlüyündə halal və təbii ehtiyaclar olan yemək
və içmək kimi nemətlərdən Allaha itaət məqsədi
ilə çəkinir. Bu bir aylıq ibadət onda uzun müddət
haram və qeyri-təbii ehtiyaclar olan günahlardan
da çəkindirə bələcək iradə formalaşdırır.
Orucluq ayı ramazan ayıdır. Quran-kərimdə
orucun vacib edilməsindən bəhs edən ayələrdə
buyurulur: “İnsanlara doğru yolu göstərən, bu
yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı
batildən) ayıran (Quran) ramazan ayında nazil
edilmişdir. Aya (ramazan ayına) yetişən şəxslər
(bu ayı) oruc tutmalıdırlar. ...”4
Oruc ibadəti də digər ibadətlər kimi heç bir
çətinlik yaratmır, çünki müqəddəs şəriət səfərdə
olanları, xəstələri, uşaqları, yaşlıları və susuzluğa
dözümü olmayanları üzürlü hesab etmiş, onların
vəziyyətini nəzərə almış və belə insanları oruc
tutmaqdan azad etmişdir. Lakin bəzilərini sonradan
qəza orucu tutaraq və bəzilərini fidyə ödəyərək
orucun savabından məhrum etməmişdir.
Əgər hər kəs ramazan ayının orucunu düzgün
dəyərləndirərsə, çox böyük savab və ilahi feyzlərə
çataraq Allah nəzərində sevimli bir bəndə olar. Bu
ibadətlər onu getdikcə Allaha yaxınlaşdırar.
Uca Allahdan diləyirik ki, bütün müsəlmanlara
müqəddəs ramazan ayında oruc, dua, zəkat
ibadətlərini layiqincə yerinə yetirməkdə, cismani
və mənəvi cəhətdən paklanaraq ilahi qurtuluşa
çatmaqda yardımçı olsun!
1. “Talaq”, 3
2. “Zariyat”, 56
3. “Bəqərə”, 183
4. “Bəqərə”, 185

BAŞ REDAKTOR

RAMAZAN AYI
İLAHİ TƏQVA ÜZƏRİNDƏ
İRADƏNİN TƏRBİYƏ
OLUNMASI AYI*

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!
Bütün həmdlər Allaha – aləmlərin Rəbbinə
məxsusdur! Allahın salamı və rəhməti Onun
Peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd (s)-ə, onun pak və
təmiz Əhli-Beytinə, seçilmiş əshabələrinə və Allahın
göndərdiyi bütün peyğəmbərlərə olsun!
RAMAZAN AYININ ASTANASINDA
Gələcək günlərdə ramazan ayının istiqbalına
çıxacağıq. İmam Zeynəlabidin əleyhissəlamın dediyi
kimi ramazan ayı “İslam və paklıq ayıdır”. Allah
Rəsulu da ramazan ayına “Ümmətimin ayı” demişdir.
Məqam və dərəcələrlə dolu belə bir ayın istiqbalına
çıxdığımız vaxt, islami şəxsiyyətin forması ilə əlaqəli
olan amillərin bu ayda tanınmasına çalışmalıyıq.
Burada çox mühüm bir nöqtə vardır ki, biz ona diqqət
etməliyik. Və o da budur ki, Allah-Taala ibadətlər üçün
iki dairə qərar vermişdir:

1. İBADƏT DAİRƏSİ

Bu, Allaha ibadətin sirrinin dairəsidir; çünki insan
ibadətdə Allaha bəndəliyin mənasını hiss edir. İnsan
özünə vacib bilir ki, Allahda ərisin və özünün fərdi
qəlibindən çıxsın, ta ki, onun idrakı Allah qarşısında
təvazö etsin, qəlbi qorxu və sayğı ilə dolsun, bədəni
Allah qarşısında rüku etsin və rükusunda Allaha
təzim etsin, səcdəyə getsin və öz səcdəsində Allahı
böyük saysın və dininə bağlı bir müsəlman olsun ki,
bütün işlərində və sözlərində Allaha təzim etsin. İnsan
vücudu orucda zərrə-zərrə Allaha ibadət etdiyi vaxt,
onun vücudunun bütün ünsürləri, Allah qarşısındakı
təvazökarlıqda ikinci bir həyatı tapır. Agahlıqla oruc
tutan bir şəxs özünün bütün orucunu Allaha təqdim
edir; həcc işlərilə məşğul olduğu vaxt ehram halında
özünün bir çox nəfsani istəklərindən məhrum olur
və Allahın sevdiyi dairədə məhdud qalsın deyə Allah

evinin ətrafında təvaf edir. Və həyatı boyu da həmin
dairədə təvaf etməli və səyi Allah yolunda olmalıdır.
Hər bir yerdə düşünsə və onun bütün mövzuları və
rəftarları Allah qarşısında təvazökarlıqdır. Hərçənd
ki, onun sirrini başa düşməməsi və mənasını idrak
etməməsi mümkündür. İnsan Allahda ərimək üçün
özünün daxili ünsürlərini atmalı və yaxşıca hiss
etməlidir ki, Allah bəndəlik yolu ilə ona bir şey
olduğunu hiss etdirmədən o, Allahın qarşısında heç bir
şey deyildir.
MİLLİ GÖRÜŞ

3

2. TƏRBİYƏ DAİRƏSİ

İkinci dairə tərbiyə dairəsidir ki, ibadətin insan
şəxsiyyətinin ünsürləri üzərindəki təsirlərini nümayiş
etdirir. Məsələn, Quranda oxuyuruq: “Həqiqətən,
namaz insanı həyasızlıqdan və çirkin işlərdən
çəkindirər”1. Buna əsasən, insan namaz qılıb, öz
namazında qiraət ünsürləri, rüku, səcdələr, oturmaq
və qiyamı (ayaqüstə dayanmaq) yerinə yetirdikdə elə
bir aləmlə əlaqə yaradır ki, o aləm ona işarə edir ki,
sən gərək öz əxlaqi bütövlüyünlə yaşayasan, hədləri
aşmayasan və Allahın sevmədiyi və camaatın da
xoşlanmadığı şeylərdən uzaq qaçasan.
İnsan oruc tutduqda, şübhəsiz, orucdan məqsəd
budur ki, insan ilahi təqva üzərində tərbiyə olunmalıdır.
Quranda buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Təqva
(Allahın yasaq etdiyi şeylərdən qorunma) sahibi
olasınız deyə oruc, sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib
edildiyi kimi sizə də vacib edildi”, çünki Allah
üçün oruc tutmağının və Onun üçün öz bəndəliyini
nümayiş etdirməyinin mənası budur ki, sən elə bir
insan olmusan ki, həqiqətdən başqa bir şeyin ona
gəlməməsi üçün əqlini, məhəbbətdən başqa bir şeyin
onda qərar tutmaması üçün qəlbini və xeyir yoldan
başqasında addımlamaması üçün bədənini qoruyan
bir insan olasan deyə oruc səni hərəkətə gətirmişdir.
Deməli, ilahi təqva insanın həmişə həyatdakı yerini
dəyərləndirməsilə bərabər olmalıdır. Bir işdə Allahın
razılığı olduğunu bilmədən addım atmamalıdır.
Buna görə də oruc insana deyir: “Düşüncələrində,
duyğularında, hisslərində və hərəkətlərində ədalətə
riayət edən bir insan ol!, çünki təqvan artdıqca, ədalət
və etidalın da artmalıdır. Təqva xəttindən azmaq, elə
həyatdakı yerinə yetirilməsi və çəkinilməsi lazım olan
işlərdə etidal xəttindən azmaqdır.

QURANDA RAMAZAN AYI

Artıq ramazan ayından danışan ayələrlə ramazan
ayına baxa bilərik. Allah Quranın “Bəqərə” surəsinin
185-ci ayəsində buyurur: “Ramazan ayı bir aydır ki,
insanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri
ilə aydınlaşdıran və haqqı batildən ayıran Quran,
bu ayda nazil edilmişdir”.
Görürük ki, Allah-Taala bu ayədə ramazan ayı
haqqında danışdığı bir halda, bu ayın xəbərləri yolu
ilə bizi Qurana doğru sövq edir, ta bu mətləb haqqında
bizimlə söhbət etsin ki, Allah Quranı bu ayda nazil
etmişdir və o cür bilməliyik ki, Allah Quranı biz onu
dərk edək, ondan dərs alaq, onun hidayət nurunun
pənahında yol axtaraq, qaranlıqlardan nura və işığa
çıxaq və ona əməl edək, – deyə nazil etmişdir. Bütün
bunlardan bu başa düşülür ki, ramazan ayının, insan
həyatının mətnində Quranın sürətlə hərəkət etməsilə
əlaqəsi vardır, çünki Allah ona görə Quranı bu ayda
nazil etmişdir ki, camaat bu ayın ətirdolu fəzasında
Quranın ayələrilə ünsiyyətdə olsunlar.
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Ayənin başlanğıcı bu ayın insani fəzasına işarə
edir; ramazan ayı Quranı öz üzərinə götürən bir
aydır və Quran hərəkətli və diri şəkildə bu aya
daxil olmuşdur, sanki bu ayın hər bir ləhzəsində,
saniyələrində, dəqiqələrində, saatlarında və günlərində
Quran cərəyan etməkdədir. Bu baxımdan Qurandan
dərs aldığımız halda insan onunla yaşasın, – deyə
zaman bir Qurani ruhla əvəz olunur. Buna görə də,
Allah Quranın ramazan ayında nazil olma mətləbini
zikr etməklə kifayətlənmir və bəlkə ardınca belə
buyurur: “İnsanlara doğru yolu göstərən bir kitab”.
Allah Quranı ona görə ramazan ayında nazil etmişdir
ki, insanlar Quranın məfhumlarına, onun öyrətdiyi
əqidəyə, hökmlərinə, metodlarına, üslublarına və
əxlaqına diqqət edərək hidayət olsunlar. Yəni gərək bu
ayda Quran oxuyarkən Quranı yalnız onun ayələrini
ard-arda tələsik oxuyan bir şəxs kimi yox, Quran
oxumaqda hədəfi hidayət axtarışı olan bir insan kimi
oxumaq lazımdır.? Ona görə Quran oxu ki, həyatında
səninlə üz-üzə gələn dərbədərlik vadilərini tanıyasan və
zamanənin şərtlərinin səni içinə atdığı və sənin həlakət
və pərişanlıq səbəblərini hazırladığı azğınlıqları
yaxşıca tanıyasan. Quran oxu ki, din hökmlərindən
azmısansa, onun hökmlərdən danışan ayələri
vasitəsilə hidayət yolunu tapasan; Quran oxu ki, əgər
həyatında yolunu azmısansa, doğru yolu tanımaq üçün
onunla hidayət yolunu axtarasan; Quran oxu ki, əqli
məfhumların və düşüncələrin bir-birinə qarışdığı vaxt
hidayət yolunu yenidən tanıyasan və müxtəlif sözlər
qulağına çatdıqda hansına qulaq asacağını biləsən
və biləsən ki, ilahi sədaya qulaq asmalısan və digər
səslərə qulaq asmamalısan; çünki haqqın səsinə qulaq
assan, bütün şeylərdə həqiqət sədasını eşidəcəksən
və bütün boşluqların Allahın vəsiləsilə dolduğunu
hiss edəcəksən; hiss edəcəksən ki, Peyğəmbərin
səsi, elə Allahın səsidir, çünki o ilahi missiya yolu
ilə danışır. Və Allahın məsum övliyalarının (yəni
imamların) səsi, elə Allahın səsidir, çünki onlar Allah
tərəfindən vəzifələndirilmiş şəxslərdir. Vücudları
ilahi bir vücud olmasına baxmayaraq, heç vaxt öz
düşüncələrinə qapılmamışlar, əksinə özlərinin missiya
yollarına qapılmışlar, çünki onlar missiyanın əməli
təcəssümüdürlər.
HİDAYƏT … VƏ AŞKAR DƏLİLLƏR
“Quran insanlara doğru yol göstərən bir
kitabdır”. Bəli, əgər pərişanlıq və dərbədərliyə
giriftar olmusansa, Quran oxuduqdan sonra sənin
üçün yeni bir yolun açıldığını, yəqinlik, hüzur və iman
artımını hiss edirsən. “Ənfal” surəsinin 2-ci ayəsində
buyurulur: “Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin
ayələr onların imanlarını daha da artırar. …” Elə
ki çarpışma meydanına daxil oldun və camaat müxtəlif
yerlərdən öz dəlillərini gətirdilər və sən Quran oxusan
orada sənin üçün həqiqəti izah edib səni ona doğru

hidayət edən aşkar dəlilləri oxuyacaqsan. “Bəyyinat”
(aşkar dəlil və aydın ayələr) sözündən məqsəd haqq
və batili bir-birindən ayıran xəttdir. Quran furqandır,
çünki bununla onu bir-birindən ayırır və haqla batil birbirinə qarışmır. Buna əsasən haqqı Quranın aynasında
gördükdə ona tabe ol və batili Quranda tanıdıqda,
ondan uzaqlaş; Quran heyrətgətirici şübhələri insandan
bərtərəf edir.
Bu şərafətli ayələrdə Allah bizdən yalnız Quranın
vəsfinə qulaq asmağı istəmir, əksinə hidayət və aşkar
dəlillər dünyası olduğu üçün həqiqəti vəsf edən və
haqla batili bir-birindən ayıran Quran dünyasına
girməyimizi istəyir və ramazan ayının Qurandan
ayrı olmadığını bizim yadımıza salır. Deməli, Allah
insanlarla bir yerdə olsun deyə Quranı bu ayda nazil
etmişdir. Və bu ay ilahi kəlam və onun tövsiyələri,
nəsihətləri və hökmlərindən boş qalmamalıdır.

İRADƏ ÜZƏRİNDƏ MƏŞQ
İŞİ APARMAQ

“Sizdən kim bu aya yetişsə, bu ayı oruc
tutmalıdır. …”2 Yəni kim bu ayda hazır olsa və onu
dərk etsə, onu oruc tutmalıdır, çünki Allah insanın bu
ayda qəviiradəli və öz iradəsinin ehtiva etdiyi şeylərdən
də kamil şəkildə agah olmasını istəmişdir. Məsələ bu
deyildir ki, sən yalnız öz iradəni gücləndirməlisən,
bəlkə, sənin qüvvətli iradənin ehtiva etdiyi şeylər
haqqa dayanmalı və ilahi razılığa məzhər olmalıdır.
Buna görə də, Allah orucu, iradəni təqva yolunda məşq
etdirmək üçün qərar vermişdir. Allah istəmir ki, iradə
üzərində məşq işi aparmaq bir fərdi imtiyaza çevrilsin
və sən azğınlıq və sapqınlıq yolunda addım atasan.
Deməli, Allah insandan iradəsini qüvvətləndirməsini
istədiyi kimi, həmçinin bizdən istəyir ki, insan öz
iradəsi haqqında kamil agahlığa sahib olsun ki, bu iradə
boş yerlərdə, batil və pis yollarda hərəkət etməsin.
Bu minval ilə Allah sənin insaniyyətindən,
ünsürlərində və prinsiplərində diri və hərəkətli olmağı
istəyir. Bir çox insan dürüst prinsiplərə sahib olmadan
güc-qüvvət, qəhrəmanlıq, güclü vücud, sağlamlıq
və məqamla öz şəxsiyyətini zənginləşdirməyə
və ehtiyacsız etməyə çalışır. Bəzi ədiblərin ilahi
şair adlandırdıqları İmam Zeynəlabidin buyurur:
“(Allahım!)
bizi
önümüzdən,
arxamızdan,
sağımızdan, solumuzdan və bütün yönlərimizdən
qoru. Bu qoruman, bizi Sənə qarşı günah
etməkdən çəkindirsin, Sənə itaət etməyə sövq
etsin, məhəbbətini cəlb etsin. …”3 Pərvərdigara!
Sənə üsyan yolunda istifadə edəcəyim, yaxud
Sənin itaətinin əksinə addım atacağım, yaxud Sənin
məhəbbətindən uzaqlaşacağım bir qoruma istəmirəm.
Bəlkə, məni elə qoru ki, o qoruma məni Sənin təyin
etdiyin vəzifələrinlə və məhəbbətinlə məşğul olan bir
insan qərar versin.
Çərşənbə axşamı gününün duasında oxuyuruq:

“Həyatı xeyirxahlıqlarımı artırmaq və ölümü isə
bütün pisliklərdən rahat olmağım üçün qərar ver!”
İmam Zeynəlabidin “Məkarimul-Əxlaq” (“Gözəl
əxlaq”) duasında buyurur: “Ömrüm Sənə itaət
yolunda olduğu müddətcə mənə ömür ver”. Buna
əsasən, ömrüm bütün ünsürlərilə Sənə itaət və bəndəlik
yolunda qərar tutduğu müddətcə mənim ömrümü
uzat, “Əgər ömrüm Şeytan otlağı olarsa”, yəni
ömrüm Şeytanın get-gəl etdiyi yer olarsa, “Canımı
Özünə doğru al”, çünki mən Şeytanın hakimiyyəti
altında və şeytani fəzada olan ömrü sevmirəm, əksinə
həyatımın sənin xidmətində olmasını sevirəm. Lakin
Şeytanın xidmətində olan bir həyat, həyat rəngi və iyi
ilə qarışmış bir ölümdür ki, onu sevmirəm. “Qəzəbin
sürətlə mənim üzərimə gəlməmişdən, yaxud mənim
üzərimdə möhkəmlənmədikcə”.
Kumeyl duasında belə gəlmişdir: “Çünki bu
əzab, Sənin qəzəb, intiqam və narazılığından
qaynaqlanır. Bu isə göylərin və yerin dayana
bilməyəcəyi bir şeydir. Ey Seyidim! O zaman Sənin
gücsüz, zəlil, kiçik, möhtac və biçarə bir qulun olan
mən bu işlərə necə dayana bilərəm?”
Həmçinin Əbuhəmzə Sumali duasında oxuyuram:
“Məni davamlı xoşbəxtlik, kamil kəramət (əzizlik)
və tam bir həyatla ömrünü uzatdığın, əməlini
gözəlləşdirdiyin və pakizə bir həyat bəxş etdiyin
şəxslərdən qərar ver!”
Hədisdə belə deyilir: “Etimadlı şərt olmadan
ölüm istəmə!” Yəni psixoloji, hissi, iqtisadi və onun
kimi çətinliklər ucbatından ölüm istəmə, əksinə
həyatda bütün məsuliyyətlərini kamilləşdirdiyin vaxt
ölüm istə; bütün günahlardan pak və təmizlənmiş
paltarla Allahın görüşünə çıxacağını hiss etdiyin vaxt
ölüm istə.
Əzizlərim! İradənin, islami möhtəvası ilə oruc
vasitəsilə tərbiyə olunması həmin ilahi təqvadır. İlahi
təqvanın mənasının, Allahın səni, yasaq qoyduğu
yerlərdə görməməsi və sənə əmr etdiyi işləri də
tərk etdiyini görməməsi olduğunu bildiyimiz vaxt
başa düşəcəyik ki, ilahi təqva sənin həyatının bütün
hissələrinə şamil olmaqdadır ki, sən bunları icra
etməli, yaxud onları buraxmalısan.

ALLAH ÖZ BƏNDƏLƏRİNİN
DOSTUDUR

“Ramazan ayına yetişən şəxslər bu ayı oruc
tutmalıdırlar, xəstə … olanlar isə …”4 Yəni oruc
onun üçün, yaxud onun xəstəliyi üçün zərərlidirsə,
yaxud səfərdədirsə, istər çətin səfər olsun, yaxud asan,
“başqa günlərdə oruc tutsunlar”.
Buna əsasən, Allah orucu cismən sağlam olan və
öz vətənində, yaxud qalacağı yerdə hazırda olan şəxs
üçün vacib bir vəzifə qərar vermişdir. Lakin xəstə və
müsafir şəxs sağaldıqdan, yaxud səfərdən qayıtdıqdan
sonra, başqa ayların digər günlərində oruc tutmalıdır.
MİLLİ GÖRÜŞ
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Burada Allahın mehribancasına bir müraciəti
qulağa çatır ki: “Allah sizin üçün ağırlıq deyil,
yüngüllük istər. …” Buna əsasən, Allahın haram,
yaxud vacib vəzifələri sizin üçün ağırlıq istəmək
deyildir, əksinə sizi asan şəkildə vəzifələndirmişdir.
“Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər.
…” Buna görə də xəstəlik halında sizi oruc tutmaqla
vəzifələndirməmişdir, çünki bu iş sizin sağlamlığınız
üçün çətinlik yaradır. Səfərdə olduğunuz vaxt sizi
oruc tutmaqla mükəlləf etməmişdir, çünki səfər özü
bir sabitsizlik halıdır. Odur ki, vətəndə olduğun kimi
sabit olmadığın halda, Allah səndən sənin vəziyyətini
çətinləşdirəcək bir vəzifəni istəməmişdir.
Buna əsasən, bu qayda, asanlıq qaydası və
çətinliyin inkarı qaydasıdır. “Allah dində üzərinizə
heç bir çətinlik qoymadı. …”5 “Zərər vermək və
zərərə zərərlə qarşılıq vermək yoxdur” qaydası
qanunvericiliyin, içində çətinlik, zərər və məşəqqət
olmayan bütün vəzifələri müəyyənləşdirən külli və
ümumi çərçivəsidir. Beləcə, Allah qanunvericilik
işində Öz mehribançılığını bizə tanıtdırmaq istəyir,
necə ki, rizq (ruzi), sağlamlıq və təhlükəsizlik
barəsində bizi Öz rəhmətində tutmuşdur. Buna
görə də, ilahi qanunvericilik həmin ilahi rəhmətdir,
çünki qanunvericilik çətinlik yox, asanlıq üzərində
bina olunmuşdur. Bu haqda Qurandakı bir duada
belə deyilir: “Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri
yüklədiyin kimi, bizi ağır yükləmə!”6 Buna
əsasən, Allah gücümüz çatmayan şeyləri vəzifə
olaraq bizim çiynimizə qoymamış və bizim üçün
çətinlik istəməmişdir.
“Və (qərarlaşdırılmış) sayı tamamlayasınız
deyə” əvvəlindən axırına qədər ramazan ayını
oruc tutun, ta ki bütün ramazan ayı oruc tutmaqla
keçsin. “Sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona
təzim edin (yəni Onu böyük bilin)”. Allahın
qarşısında durun və Onu böyük və əzəmətli yerində
təsəvvür edin. Vücudunuzda qərar verdiyi, sizi
həyat yollarına hidayət etdiyi və dininə doğru
istiqamətləndirdiyi hidayət vəsilələrinə baxmaqla
Onun əzəmət və böyüklüyünü görəcəksiniz. Əgər
böyük Allahı böyük bilib Ona sitayiş etsəniz,
Onun təkvini hidayətini başa düşəcəksiniz ki, sizi
daxildən və xaricdən hidayət edir. Təşrii hidayətinə
baxmaqla görəcəksiniz ki, Allah həyatdakı
hərəkətləriniz üçün bir xətt çəkmiş və hidayət
etmişdir. “Ola bilsin ki, şükr edəsiniz”. Allahın
maddi və mənəvi nemətlərinə baxdığınız vaxt
həqiqətləri görməklə Rəbbinizə nisbətdəki şükretmə
mərtəbələrini artırmalısınız. “Sizə gələn hər bir
nemət Allahdandır”7, “Əgər Allahın nemətlərini
sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. …”8
6
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ALLAHA TƏZİM ETMƏK

Ramazan
ayında
əgər
ilahi
hidayət
axtarışındasansa, gərək daima Ona təzim edəsən.
Allaha təzim etməyin dəyəri belədir ki, o vaxt bütün
digər şeylər sənin gözündə kiçikləşir. Buna əsasən
“Allahu Əkbər” deməyinin mənası budur ki,
Allahdan başqa hər bir başqa şey kiçikdir və Allahla
yanaşı başqa bir varlıq yoxdur. Deməli, Allahdan
başqa digər bir şeyi çağırmayın. Buna əsasən böyük
bir məqamı olsa da belə heç bir varlığa xaliqiyyət
(yaratma), raziqiyyət (ruzi vermə), mütləq qüdrət,
mütləq elm və onun kimi ilahi sifətlərlə sitayiş edə
bilməzsən. Bu cəhətdən “Allahu Əkbər” kəlməsi
namazın başlanğıcı olmuşdur. Namazda da “Allahu
Əkbər” deməklə onun müxtəlif hissələrinin sorağına
gedirik, ta Allahın əzəmət və böyüklüyünü dərk
edək ki, heç bir varlıq güc və qüdrətdə Ona bənzəyə
bilməz. İmam Əli (ə) müttəqilərin xüsusiyyətləri
barəsində buyurur: “Qəlblərində Yaradan ulu,
gözlərində isə Ondan başqası kiçikdir. ...”
İmam Zeynəlabidin Fitr bayramı gününün
duasında buyurur: “Hər bir böyük Sənin yanında
kiçikdir. Hər bir qürur sahibi Sənin yanında
həqirdir (hörmətsizdir)”.
Həzrət Mühəmməd bütün yaradılmışların Seyidi
olmasına baxmayaraq, bizə belə deməyi öyrətmişdir:
“Şəhadət verirəm ki, Mühəmməd Allahın
bəndəsi və elçisidir”. Bununla Peyğəmbər bizə
öyrədir ki, onun əzəməti iki şeyə görədir: birincisi
Allahın bəndəliyidir ki, Peyğəmbər bəndəliyin
ən uca mərtəbəsində qərar tutmuşdur və digəri isə
missiyadır ki, Allah bu işi ona həvalə etmişdir.
Gərək təsəvvür edək ki, Peyğəmbər,
peyğəmbərlər, imamlar və övliyalar hamısı Allahın
bəndələridirlər. “Mələklər Allahdan qabaq söz
danışmaz, yalnız Onun əmri ilə iş görərlər”9. Buna
əsasən onlar Allahın Öz missiyası üçün seçdiyi ilahi
bəndələridir. Onlar öz məqamlarında möhtərəmdirlər
və onları allahlıq, yaxud yarımallahlıq, yaxud da
allahlığın dörddə biri dərəcəsinə qaldırmaq düzgün
deyildir.
Biz onları yalnız bəndəlik məqamında
görməliyik və onların bəndəlik yolu ilə Allaha
doğru ucalmaları onların əzəmət nişanələri hesab
olunur. Peyğəmbərdən sonra müvəhhidlərin ağası
Əmirülmöminin Əli (ə) buyurmuşdur: “Mənim
barəmdə iki dəstə həlak olmuşdur: ifrata varan
dost”. Yəni bizi bəndəlik dərəcəsindən yuxarı
qaldıran şəxs. “Və bir də mənimlə düşmənçilikdə

ifrata varan şəxs”. Yəni bizi ən aşağı dərəcələrə
salan. Orta yol bununla onun arasında bərabərlik
meydana gətirməkdədir.
Ondan sonra (yəni 185-ci ayədən sonra)
şərafətli ayə ramazan ayının fəzasında davam edir:
“Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə
ki, Mən onlara yaxınam”. Allah-Taala ramazan
ayında və başqa aylarda bizə demək istəyir ki,
“Rəbbiniz buyurdu: “Mənə dua edin, Mən də
sizin dualarınızı qəbul edim!”10 Yəni Mənə tərəf
gəlin. Təsəvvür etməyin ki, Mən qeyb, yaxud şühud
(müşahidə) dünyasında sizdən uzağam. Mənim
əslimə heç kim vara bilməz, lakin rəhmətim,
lütfüm, inayətim, əfvim, məğfirətim və rüfətimlə
Mən çox yaxınam. Deməli, Mən yaxınam və sizin
dərdlərinizdən, arzularınızdan, müşküllərinizdən və
məsələlərinizdən uzaq deyiləm. Mənə tərəf gəlin ki,
Mən yaxınam. “Biz ona (insana) şah damarından
da yaxınıq!”11, “Dua edib Məni çağıranın duasını
qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı
qəbul edib Mənə iman gətirsinlər”12. Mən bu ilahi
sözləri çox dostcasına və mehribancasına görürəm.
Sanki Allah buyurur ki, Mənə tərəf gəlin və Məndən
uzaqlaşmayın, çünki sizə Məndən yaxın heç kimsə
yoxdur.
“Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu)
görmürsünüz!”13 Nə üçün Məndən uzaqlaşmısınız?
Halbuki Mən sizə yaxınam və hər bir çağıranın
çağırışını qəbul edirəm. Əcəba, dərdiniz yoxdur?!
Mənə tərəf gəlin və onun dərmanını Məndən istəyin.
Əcəba, çətinliyiniz yoxdur? Mənim hüzuruma gəlin,
onu sizin üçün həll edim. “Dua edib Məni çağıranın
duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim
çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər”. Sizi
çağırdıqda nə üçün cavab vermirsiniz?! Əbuhəmzə
Sumali duasında oxuyuruq: “Ondan başqa heç
bir varlığı çağırmadığım Allaha həmd olsun.
Əgər Ondan başqasını çağırsam, duam qəbul
olunmaz. Ondan başqasına ümid etmədiyim
Allaha həmd olun. Əgər Ondan başqasına ümid
bağlasam, naümid olaram. Mənə xəyanət etsinlər,
– deyə məni insanların öhdəsinə buraxmayan, Öz
öhdəsinə alan Allaha həmd olsun!” Beləcə, Allah
bizə öyrədir ki, Onun dəvətinə cavab verək. “Gərək
Mənə iman gətirəsiniz”, çünki Mən elə bir Allaham
ki, Ondan başqa Pərvərdigar yoxdur. “Bununla da
ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər”. Deməli, bu
yol həmin hidayət yoludur.

RAMAZAN AYININ AÇARI

Əzizlərim, bu ramazan ayının həmin açarıdır.
Buna əsasən sizi bu aya daxil etməyən digər
açarlardan istifadə etməyin. Çoxları bu ayı rəqs,
mahnı, oyun-əyləncə, ğina, içki və sərxoşluq ayına
çevirir. Bir çox dövlətlər məharətli xanəndələr və
rəqqasələr gətirirlər ki, ta ramazan ayında camaatı
Allahdan və özlərindən uzaqlaşdırsınlar. “Camaat
oruc tutmaqla yorulur və bu proqramlarla onları
şadlandırmaq lazımdır”, – sözünü deməklə özlərini
təmizə çıxarmaq istəyirlər. Camaatı çətinliyə düçar
edən orucun bihudə rahatlıqlara ehtiyacı yoxdur,
əksinə camaatı Allaha doğru qaldıran yüksəlişdəki
hüzura, Allah haqqında söhbət etməyə, Allah
qarşısında qəlbin qorxu və sayğı ilə dolu olmasına
(xüşuya), Allah qarşısında ağlamağa, Allaha itaətdə
olan şadlığa ehtiyac vardır.
Əzizlərim! Allahın bu ayda (günahlardan – müt.)
azad etdiyi şəxslər vardır. Allahdan istəyin ki, Onun
azad etdiyi şəxslərdən olasınız.
Necə ki Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Bu ayda
Cənnətin qapıları açıqdır. Allahdan istəyin ki,
bu qapıları sizin üzünüzə bağlamasın; bu ayda
Cəhənnəm atəşinin qapıları bağlıdır, Allahdan
istəyin ki, bu qapıları sizin üzünüzə açmasın, bu
ayda Şeytanın əli bağlıdır, Allahdan istəyin ki,
Şeytanı sizə hakim etməsin. Bu ayda ilahi ziyafətə
dəvət olunmusunuz və bu ayda ilahi kəramətdən
faydalananların zümrəsində qərar tutmusunuz.
Bu ayda nəfəsləriniz təsbih, yuxularınız ibadət,
əməlləriniz və duanızsa qəbuldur. Buna əsasən
sədaqətdolu niyyətlər və pak qəlblərlə Allahdan
istəyin ki, sizi oruc tutmaqda və Quran oxumaqda
müvəffəq etsin, çünki bu böyük ayda ilahi
məğfirətdən məhrum qalan şəxs bədbəxtdir”.
* Xütbə 4 dekabr 1999-cu ildə söylənmişdir. Xütbəni
tərcümə etdi: Xəyyam Əliağa oğlu Qurbanzadə
1. “Ənkəbut”, 45
2. “Bəqərə”, 185
3. “Səhifeyi-Səccadiyyə”, “Sabah və axşam vaxtların-da
oxunan dua”
4. “Bəqərə”, 185
5. “Həcc”, 78
6. “Bəqərə”, 286
7. “Nəhl”, 53
8. “Nəhl”, 18
9. “Ənbiya”, 27
10. “Mumin”, 60
11. “Qaf”, 16
12. “Bəqərə”, 27
13. “Vaqiə”, 85
MİLLİ GÖRÜŞ

7

İSLAM-QƏRB
ƏLAQƏLƏRİ VƏ
ONUN GƏLƏCƏYİ
Prof. d-r Nəcməddin Ərbakan

Mərhum Ərbakan Xocamız həyatını bütün insanlığın
xoşbəxtliyi üçün “Yeni Bir Dünya”nı qurmağa həsr etmişdir.
Buna görə də müxtəlif sahələrdə ciddi şəkildə fəaliyyət göstərmiş,
müsəlman cəmiyyətləri bir yerə toplamış, layihələr işləyib hazırlamış,
konfranslar keçirmiş və nəticədə D-8-i qurmuşdur. D-8-ləri çəyirdək
olaraq quran Ərbakan Xocamız ardınca D-60 və D-160-ları
formalaşdırmağı da planlaşdırmışdır. Bu fəaliyyətlərlə əlaqədar
olaraq onun 2002-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Riyadda
tərtib olunan və mövzusu “İslam və Mədəniyyətlər Dialoqu” olan
simpoziumda söylədiyi “İslam-Qərb Əlaqəsi və Gələcəyi” adlı nitqi
çox böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu gün İslam dünyasının və
dünyanın mövcud sıxıntılardan xilas ola bilməsinin çarələri bu nitqdə
bəyan edilmişdir. İndi isə siz oxucularımızı Ərbakan Xocamızla başbaşa buraxırıq.
Rəhman, Rəhim Allahın Adı İlə!
Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə!
Səlam və rəhmət olsun bizə elçi olaraq göndərilmiş
Mühəmmədə və onun Əhli-Beytinə və bütün
əshabələrinə!
Çıxışıma başlamazdan əvvəl bütün iştirakçıları
sayğı və sevgi ilə salamlayıram. Və yenə hər şeydən
əvvəl insanlıq tarixinin bu qədər önəmli bir dönüş
nöqtəsində olduğunu diqqətinizə çatdırıram. Bütün
insanlığın xoşbəxtliyi qayəsilə mövzusu “İslam və
Mədəniyyətlər Dialoqu” olan bu beynəlxalq elmi
8
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və mədəni simpoziumu təşkil etdiyinə görə əvvəla,
Səudiyyə Ərəbistanı Kralı Fəhd ibn Əbdüləzizə,
kral Əbdüləziz Xalq Kitabxanasının İdarə Heyətinin
qiymətli Sədri möhtərəm Vəliəhd Əmir Abdullah
ibn Əbdüləzizə və idarə heyətinin digər dəyərli
üzvlərinə təşəkkür edirəm.
Konfransa təşrif buyurmuş möhtərəm seçkin
zəvatın hamısına da eynən qəlbən təşəkkür edirəm.
Və bu beynəlxalq elmi və mədəni simpoziumun
İslam dünyası və bütün insanlıq üçün xeyirlərə

vəsilə olmasını Cənab-Allahdan təmənni edirəm.
Simpoziumun keçirilməsini təşkil və tərtib
edən heyət bəndənizdən mövzusu “İslam və
Mədəniyyətlər Dialoqu” olan bu tədbirdə “İslamQərb Əlaqəsi və Gələcəyi” mövzusunda bir nitq
söyləməyi arzu etdiyi üçün bu xüsusda görüşlərimi
sizə ərz etmək üçün hüzurunuza çıxmışam.
“İslam-Qərb
Əlaqələri
və
Gələcəyi”
mövzusundakı görüşlərimi icazənizlə aşağıdakı ana
bölümlər halında təqdim etməyə çalışacağam:
A) İnsanlığın Hal-Hazırkı Vəziyyəti Və İslamQərb Dialoqunun Əhəmiyyəti.
B) Təşxis (Diaqnoz) və Həqiqətlər.
B.I. İslam və Qərb Mədəniyyətlərinin Əsas
Xüsu-siyyətləri.
B.II. Doğru və Yanlış Haqq Anlayışlarının Fərqi
və Bunun Mədəniyyətlər Tarixinə Təsiri.
B.III. İslamın İnsanlığın Xoşbəxtliyinə və
Mədə-niyyətinə Etdiyi Böyük Xidmətlər.
B.IV. XXI Əsrin Əvvəlində XX Əsrdən Alınacaq
Dərslər.
C) Müalicə (Tədavi): İslam-Qərb Dialoqu və
Həsrəti Çəkilən Dünyanın Qurulması Üçün Atılan
Addımlar və Atılması Lazım Olan Addımlar.
C. I. Atılan Addımlar; D-8 Kampaniyası.
C. II. “İkinci Yalta Konfransı”; D-8 və G-7-lər
Yuvarlaq Masa Toplantısı.
C.III.Təklif; Atılması Lazım Olan Çox Əhəmiyyətli Addım.

A) İNSANLIĞIN HAL-HAZIRKI VƏZİYYƏTİ
VƏ İSLAM-QƏRB DİALOQUNUN
ƏHƏMİYYƏTİ
a) Hal-hazırda İnsanlığın Vəziyyəti Nədir:
İnsanlıq həmişə olduğu kimi bu gün də sülh, hüzur
və bütün insanların xoşbəxt olaraq yaşaya biləcəyi bir
dünyanın həsrətini çəkir. Lakin çox təəssüflər olsun
ki, insanlığın bugünkü vəziyyəti bu həsrətlə gözlənən
dünyadan çox uzaqdadır.
Hicri 1423, miladi 2003-cü ilin başlanğıcındayıq.
Yeni minilliyə daxil olarkən bütün insanlıq hər vaxt
olduğundan daha çox sülh, hüzur və səadət həsrəti
içində yaşayır.
İnsanlar bu həsrəti bütün XX əsr boyunca da hiss
etdi. Lakin bütün bir əsr keçdiyinə baxmayaraq, onlar
bu istəklərinə çox təəssüflər olsun ki, qovuşa bilmədi.
b) XX Əsrə Qısa Bir Baxış,
Bu Günlərə Necə Gəldik:
XX əsrə daxil olduğumuz zaman bu əsrin
başlanğıcında imperatorluqların hakim olduğunu
görürük.
Yer üzündə dörd böyük imperatorluq hakim
vəziyyətdə idi. Bunlar aşağıdakılardır:
– Osmanlı Dövləti.
– Rus Çarlığı.
– İngiltərə Krallığı.
– Avstriya-Macarıstan İmperatorluğu.
Birinci Dünya Müharibəsi bu imperatorluqların
varlığına son qoydu. Bu iqtidarların yerinə bəzi
ölkələrdə faşist diktatorluqlar gəldi.
İkinci Dünya Müharibəsinə qədər davam edən
MİLLİ GÖRÜŞ
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çərək əsrlik bir dövrdə bu ölkələrdə bir “diktatorlar
dövrü” yaşandı və bir Stalin, Hitler, Mussolini, Franko
dövrü yaşandı. Bunların “faşizm” və “təzyiqləri”
insanlara böyük zülmlər yaşatdı. Bu zülmlər
nəticəsində İkinci Dünya Müharibəsi ortaya çıxdı.

İkinci Dünya Müharibəsində insanlar çox böyük
əziyyətlər çəkdilər. İkinci Dünya Müharibəsi bu
diktatorlara qarşı aparılan ümumi bir savaşdır. İkinci
Dünya Müharibəsi bu diktatorluqlara son qoydu, çünki bu
müharibə faşizmi və təzyiqi ortadan qaldırma, hürriyyət,
insan haqları və demokratiyanı yer üzünə hakim etmək
üçün aparıldı.
Altı il davam edən və heç zaman unudulmayacaq,
insanlara böyük acı və itkilər yaradan İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra insanlıq ümumi olaraq Hürriyyət,
İnsan Haqları və Demokratiyanın təsis olunması üçün
uzun illər mübarizə apardı. Bu mübarizə 50 ildən bəri
davam edir və hələ də davam etməkdədir.
50 ildən bəri arzu edilən nəticənin əldə oluna
bilməməsinin səbəbi isə bunlar olmuşdur:
– Hər şeydən əvvəl bilinməlidir ki, İkinci Dünya
Müharibəsində diktatorların hamısı təmizlənə bilmədi,
çünki Stalin qaldı. O, diktatorluğunu İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra da davam etdirdi.
– Buna görə də 1945-ci ildən 1990-cı ilə qədər bir
Soyuq Müharibə dövrü yaşandı. Bu dövrə baxmayaraq,
bütün insanlıq təqribən 50 il hürriyyət, insan haqları
və demokratiya xüsusunda böyük cəhdlər sərf etdi.
Əhəmiyyətli addımlar atdı. Lakin yenə də arzulanan
nəticə əldə edilə bilmədi. Bu addımların əsas nöqtələri
aşağıdakılardır:
1. 1945-ci ildə “İnsan Haqları Deklarasiyası”nın
nəşr olunması və bunun ardınca 1947-ci ildə BMT-nin
(“Birləşmiş Millətlər Təşkilatı”) yaradılması.
2. 1949-cu ildə hürriyyət və insan haqlarını qorumaq
məqsədilə NATO-nun (“Şimali Atlantika Müqaviləsi
Təşkilatı”) qurulması.
3. “Avropa İnsan Haqları Deklarasiyası”nın nəşr
edilməsi, “Avropa İnsan Haqları Konvensiyası”nın tətbiq
edilməsi və “Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi”nin
qurulması.
4. “Avropa İnsan Haqları Konvensiyası”nı əsas
götürməklə 1957-ci ildə “Avropa İqtisadi Birliyi” ilə
başlamaqla “Avropa İttifaqı/Avropa Birliyi”nin qurulması.
5. Və bütün bu inkişaflar qarşısında daha artıq
qapalı qala bilməyən “Sovet İttifaqı”nda Yenidənqurma
hərəkatının başlaması və bunun nəticəsi olaraq
kommunizmin iflası və “Sovet İttifaqı”nın dağılması.
Bu inkişaflara görə arzu olunurdu ki, “Sovet
İttifaqı”nın dağılmasından sonra (1987-1990) yer üzündə
artıq sülh, hüzur, demokratiya və insan haqları hakim
olsun. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu, həqiqətə çevrilə
bilmədi, çünki “Sovet İttifaqı”nın dağılmasından sonra
qərb liderləri sülhə söykənən bir dünya qurmaqdansa,
yenə düşmənçiliyə söykənən bir dünya qurulması yolunu
tutdular.
– Bunun ən açıq sübutu 1990-cı illərin əvvəlində
İngiltərənin Baş Naziri Marqaret Tetçerin Şotlandiyadakı
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NATO toplantısında söylədiyi nitqdir. Sovet İttifaqının
dağılmasından sonra “İndi nə edəcəyik? NATO-nu
ləğv edəcəyik?” – sualına Tetçer: “Düşməni olmayan
ideologiya yaşaya bilməz. Bizim yaşaya bilməyimiz
üçün mütləq bir düşmənimiz olmalıdır. Sovet İttifaqı
dağıldı və düşmən olmaqdan çıxdı. Onun yerinə
yeni bir düşmən qoymalıyıq. Bu yeni düşmən İslam
olacaq!” – cavabını vermişdir.
– Bax, çox təəssüflər olsun ki, yeni təşəkkülə belə
yanlış istiqamət verilməsi, yer üzündə sülhün yaranması
əvəzinə dünyanın ən həssas bölgələrində, Fələstində
yenidən savaşların başlamasına səbəb olmuşdur. Əvvəl
İran-İrak Müharibəsi, sonra Körfəz Müharibəsi, daha
sonra Bosniya qətl-qarəti, sonra Azərbaycan və Çeçenistan
qətl-qarəti.
Bütün bunlar cərəyan edərkən son olaraq bunlara
“Ən Son Yeni Bir Tablo” əlavə olunur. Bugünkü tablonun
ortaya çıxmasına Amerikadakı 11 sentyabr 2001-ci il
Terror Hadisəsi bəhanə gətirilmişdir.
1. Bu hadisənin kimlər tərəfindən, nə məqsədlə
törədildiyi hələ də insanlıq üçün inandırıcı bir şəkildə
sübut edilməmişdir. İstifadə olunan yüksək texnologiya
və professional şəkildə planlaşdırılması diqqətə alındığı
zaman insanlar, cəmiyyət, ictimai rəy bu hadisələrin
bəzi qərb kəşfiyyat təşkilatları tərəfindən tərtib edildiyi
ehtimalını düşünməyə məcbur olmuşlar.
2. Terror hadisələrini qəbul etmək mümkün deyildir.
Əlbəttə ki, 11 sentyabr 2001-ci il Terror Hadisəsini
qınayırıq və günahsız insanların məruz qaldıqları bu
hadisəyə görə hər birimiz qəlbən ağrı hiss edirik.
3. Lakin belə bir terror hadisəsinin törədilməsi nə
qədər yanlışdırsa, bu terror hadisəsini bəhanə edərək İslam
dini ilə terrorizm arasında əlaqə qurmağa çalışmaq və belə
bir yanlış tələqqiyə (qəbul etmə) əsaslanıb hərəkət edərək
müsəlman ölkələrə müharibə elan etmək və müsəlman
ölkələrin günahsız xalqlarını bombardman etmək də, kim
tərəfindən hansı məqsədlə törədildiyi məlum olmayan
bir hadisəni bəhanə edərək müxtəlif müsəlman ölkələrə
müharibə etməyə çalışmaq da o dərəcədə xətalı bir
davranışdır.
Son Əfqanıstan hadisələri əsnasında bir çox günahsız
əfqan xalqının məruz qaldığı zülm və qətl-qarətlər də
qəbul ediləcək hadisələr deyildir.
4. Soyuq müharibənin sona çatmasından sonra 12
ildən bəri cərəyan edən bütün bu hadisələrin həmişə
müsəlman cəmiyyətlərə qarşı törədilməsi və uzun
illərdən bəri Fələstin və Kəşmirdə müsəlmanlara qarşı
tətbiq olunan terror və qətl-qarət hadisələri və bir çox
müsəlman ölkələrinə tətbiq olunan embarqolar, qərbin
ikili standart tətbiq etməsi və hissizliyi, bütün bu baş
verənlərdən sonra həmişə müsəlman cəmiyyətlərin hədəf
götürülməsi və Tetçerin yuxarıdakı məzkur sözü ilə
bərabər dəyərləndirilərsə, qərbdəki təşəkküllərin nə üçün
müvəffəq ola bilmədiyi asanlıqla başa düşülür.
c) İslam-Qərb Dialoqunun Əhəmiyyəti
İndi bütün bu yaşanan hadisələrdən sonra insanlığın
hal-hazırkı vəziyyətində başda ABŞ olmaqla bəzi
qərb ölkələrinin müxtəlif bəhanələr irəli sürərək bir
çox müsəlman ölkələrə müharibə elan etmək üçün

bəhanəpərdaz (bəhanəsi olan) vəziyyətləri insanlığın
necə yanlış bir yola düşdüyünü və hələ də sülhü tərk edib
müharibəyə doğru üz tutduğunu göstərən ibrətamiz bir
mənzərədir.
Bu tablo qarşısında indi yer üzündə hüzur, sülh
və xoşbəxtliyin təsisi üçün artıq belə səhvlərə yol
verilməməsinin, yeni bir istiqamətdə hərəkət edilməsinin
və doğrulara tərəf qayıdılmasının zərurəti meydandadır.
Bax, yeni əsrə daxil olarkən, hətta yeni bir minilliyə,
yeni bir milada girərkən bu mövzuda yeni hədəflər
müəyyənləşdirilərkən:
– Həqiqətlərin bilinməsi və onlara diqqət edilməsi,
– Təşxislərin (diaqnozların) doğru və isabətli
aparılması,
– Keçmişdəki səhvlərin təkrar edilməməsi və artıq
bunlardan lazım olan dərslərin alınması bir zərurət kimi
ortaya çıxır.
Bütün bunlar İslam-Qərb Dialoqunun indi artıq hər
zamandan daha çox əhəmiyyət qazandığını göstərir.

B) TƏŞXİS (DİAQNOZ)
VƏ HƏQİQƏTLƏR

İslam və qərb mədəniyyətləri arasında “müharibə
yerinə sülhün”, “qarşıdurma yerinə dialoq və
əməkdaşlığın” əsas götürülməsi üçün hər şeydən
əvvəl bu mədəniyyətlərin əsas xüsusiyyətlərinin
doğru təxşisinin (diaqnozunun) müəyyən edilməsi və
həqiqətin ortaya qoyulmasında böyük fayda vardır. Biz
bu mövzuları açıqlaya bilmək üçün çox qısa şəkildə 4
mövzuya toxunmaqla bunu izah etməyə çalışacağıq:
B. I. İslam və Qərb Mədəniyyətlərinin Əsas
Xüsusiyyətləri.
B. II. Doğru və Yanlış Haqq Anlayışlarının Fərqi
və Bunun Mədəniyyətlər Tarixinə Təsiri.
B. III. İslamın İnsanlığın Xoşbəxtliyinə və
Mədəniyyətinə Etdiyi Böyük Xidmətlər.
B. IV. XXI Əsrin Əvvəlində XX Əsrdən Alınacaq
Dərslər.
B. I. İslam və Qərb Mədəniyyətlərinin Əsas
Xüsusiyyətləri
a) İnsana Verilən Məziyyətlər və Üstünlüklər:
Əlhəmdülillah ki, biz müsəlmanıq. Bu lütfünə və
nemətinə görə Cənabı-Haqqa sonsuz şükürlər olsun!
Çox yaxşı bilir və görürük ki, bu kainatı və bizi
yaradan Rəbbimiz sonsuz kamal sahibidir. Onun
əzəmətinin böyüklüyü və sonsuz kamal sifəti belə bir
kainatın yaradılması zərurətini ortaya çıxarmış, buna
görə də bu kainatı yaratmışdır. Kamal sifətinə görə
Allah əşrəfi-məxluqat olan insanı da yaratmışdır. İnsan
əşrəfi-məxluqatdır (məxluqatın ən şərəflisidir). Bütün
yaradılanların içərisində ən üstünü və mükəmməlidir.
İnsanı heyvanlardan və digər məxluqlardan ayıran
məziyyətlər Cənabı-Haqqın insana verdiyi 4 mühüm
məziyyətlə ortaya çıxır. Cənabı-Haqqın insana verdiyi
4 əhəmiyyətli məziyyət, bunların insan cəmiyyətində

ortaya qoyduğu nəticələr və bu məziyyətlərin təmin
etdiyi xüsusiyyətlər bunlardır:
1. Cənabı-Haqq insana düşüncə və mühakimə
məziyyəti/üstünlüyü vermiş, bunun nəticəsi olaraq
insan cəmiyyətlərində elm var olmuş, bu məziyyət
insan oğlunun doğru və yanlışı ayırd edə bilmə
qabiliyyətini təmin etmişdir.
2. Cənabı-Haqq insana hiss və sevgi məziyyəti
vermiş, bu vəsf insan cəmiyyətinin din/şəriət və əxlaq
sahibi olmalarına imkan yaratmışdır. Bu məziyyət
insanların yaxşı ilə pisi, gözəl ilə çirkini ayırd edə
bilmələrini təmin etmişdir.
3. Cənabı-Haqq insanlara iradə və istək məziyyətini
vermişdir. Bu məziyyət insan cəmiyyətində
iqtisadiyyatın var olmasına imkan yaratmışdır. Bu
məziyyət insanın faydalı ilə zərərlini ayırmasını təmin
edir.
4. Cənabı-Haqq insan oğluna ünsiyyət məziyyəti
vermişdir. Bu məziyyət insan cəmiyyətində siyasət,
idarəetmə və ədalətin var olmasına imkan yaratmışdır.
Və bu məziyyət insanın ədalətlə zülmü ayırma
qabiliyyətini təmin edir.
b) Səadət və xoşbəxtliyin şərtləri:
İnsanların məsud ola bilməsi üçün, yəni səadət
və xoşbəxtliyə qovuşa bilməsi üçün 5 şərtin həqiqət
tapması lazımdır. Bu şərtlər aşağıdakılardır:
1. Şəfqət, sevgi, sülh, hüzur, qardaşlıq, dözüm və
tolerantlıq.
2. Hürriyyət və insan haqlarının ən geniş mənada
var olması və istifadə edilə bilməsi.
3. Hər bir kəsin öz azadlığını yaşayarkən azadlıqlar
arasında toqquşma olduğu təqdirdə, bu toqquşmanın
həll edilməsi üçün azadlıqlar arasındakı sərhəddin
ədalətlə çəkilməsi.
4. Hüzur, hürriyyət və ədalət olduqdan sonra
insanların ehtiyaclarını bol və ucuz olaraq təmin edə
bilməsi, yəni Rifah.
5. Bütün bunlar kifayət etməz. Digər bir şərt də
izzət (yenilməzlik) və etibardır.
c) İslam Mədəniyyətinin Əsas Xüsusiyyətləri:
c. 1. İslam Etiqadının Əsas Xüsusiyyətləri:
Müsəlmançılıq etiqadının əsası şəfqət və sevgidir.
Qayəsi isə bütün insanların dünya və axirətdə səadət
və xoşbəxtliyə qovuşmasıdır. Açıq şəkildə bilinən
bu həqiqətlərin sübut olunması üçün əlahiddə cəhd
göstərməyə lüzum yoxdur.
Bizim kitabımız Quran-kərim “BismillahirRəhmanir-Rəhim!” ilə başlayır. Və Peyğəmbərimiz
“Rəhmətəllilaləmin” (“Aləmlərə rəhmət”) olaraq
göndərilmişdir. Sadəcə bu həqiqətlər belə hər şeyi
sübuta yetirmək üçün kifayətdir.
Buna görə də İslam dini günahsız insanlara zərər
verilməsinə və terrorizmə kökündən və qətiyyətlə
qarşıdır.
Və yenə buna görədir ki, İslam dini əsrlər boyu
MİLLİ GÖRÜŞ
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bütün insanlığın xoşbəxtliyi üçün insanlığa böyük
xidmətlər etmiş və insanlıq mədəniyyətinə öz
töhfələrini vermişdir.
Müsəlmanlığın qayəsi bütün insanların dünya
və axirət xoşbəxtliyidir. Yaxşı bir insan ola bilmək
və dünya imtahanından keçə bilmək üçün hər bir
müsəlman bütün insanların xoşbəxtliyi üçün CənabıHaqqın verdiyi yuxarıda bildirilən məziyyətlərlə:
a) Doğru və yanlışı ayırdıqdan sonra doğrunun
hakim olması üçün,
b) Yaxşı ilə pisi, gözəl ilə çirkini ayırd etdikdən
sonra yaxşı və gözəlin hakim olması üçün,
c) Faydalı və zərərlini ayırd etdikdən sonra
faydalının hakim olması üçün,
ç) Ədalət və zülmü ayırd etdikdən sonra ədalətin
hakim olması üçün bütün gücü ilə fəaliyyət göstərməyi
özünə vəzifə bilər və bunu ən böyük ibadət sayar,
çünki səadət və xoşbəxtlik doğrunun, yaxşı və gözəl
olanın, faydalının və ədalətin hakim olması ilə ortaya
çıxır.
Və yaxşı insan olmaq üçün hamının yaxşılığını
istəmək və bu yolda ciddiyyətlə işləmək lazımdır.
c. 2. İslam Mədəniyyətinin Səadət və Xoşbəxtliklə
Əlaqədar Əsas Xüsusiyyətləri:
Səadət və xoşbəxtliyin şərtlərini həqiqətə çevirə
bilmək üçün müqayisələr aparmaqdan ötrü bu
xüsusiyyətlərin qrafik şəkildə göstərilməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu qrafikdən göründüyü kimi İslam mədəniyyətinin
əsas xüsusiyyətləri bunlardır:
1. Hüzur və sülh üçün: “Şəfqət, sevgi, tolerantlıq/
dözüm”.
2. Hürriyyət və azadlıq üçün: “İnsan haqlarına
hörmətlə yanaşmaq və əsas insan haqlarına böyük
əhəmiyyət vermək”.
3. Ədalət üçün: “Əsl haqq anlayışı. Haqqı üstün
tutmaq”.
4. Rifah üçün: “Özün üçün istədiyini qardaşın
üçün də istəmək”, “Hamı üçün Rifah”, “Ədalətli
Əməkdaşlıq”.
5. İzzət və Etibar üçün: “Hər şeydən əvvəl
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əxlaq və mənəviyyat”a böyük əhəmiyyət vermək.
“Mənəviyyatçı olmaq”, “Nəfsin tərbiyə olunmasını
əsas götürmək”.
ç) Qərb Mədəniyyətinin Səadət və Xoşbəxtliklə
Əlaqədar Xüsusiyyətləri:
Buna zidd olaraq qərb mədəniyyətinin
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
1. Hüzur və sülh ilə əlaqədar olaraq: “Müsəlmanlara
qarşı kin və nifrət hissi”.
2. Hürriyyət və azadlıqla əlaqədar olaraq:
“Təzyiq, təhəkküm (hakim olmaq, məhkum etmək),
müsəlmanlar üçün insan haqlarının olmaması”.
3. Ədalətlə əlaqədar olaraq: “Yanlış haqq anlayışı,
gücə üstünlük vermək, ikili standart”.
4. Rifahla əlaqədar olaraq: “Mənfəət, doymaq
bilməyən tamah, istismar, kapitalizmin insana verdiyi
“İnsan insanın qurdudur” – tərifi”.
5. İzzət və etibarla əlaqədar olaraq: “Materializm,
nəfsə əsir olmağı əsas götürmək”.
d) Qərb Mədəniyyəti Nə Özünü, Nə Də İslam
Mədəniyyətini Tam Şəkildə Tanımır:
Qərb mədəniyyətinə görə tərbiyə olunmuş insanlar
öz mədəniyyətlərinin əsasında yuxarıda açıqladığımız
əsas xüsusiyyətlərin dayandığının fərqində deyildirlər.
Bu vəziyyət tərbiyə şərtləri və yaşadıqları şəraitin
meydana gətirdiyi təbii bir nəticədir. Bu, balığın bütün
kainatın sudan ibarət olduğunu zənn etdiyi kimidir.
Onlar aldıqları təlqinlərlə əsrlərdən bəri əslində bu
xüsusiyyətlər içində yaşamış və inkişaf etmişlər və
onlara belə təlqin edilmişdir ki, bu xüsusiyyətlər
insanlara xoşbəxtlik gətirəcək ən gözəl və ən doğru
xüsusiyyətlərdir. Onlarla əlaqə yaratmaq, şəfqətlə və
dostcasına dialoqla onları həqiqətlər barəsində xəbərdar
etmək lazımdır. Bunun bütün insanlıq üçün böyük bir
rolu vardır. Və bu mövzu insanlığın problemlərinin həll
olunmasında ən önəmli nöqtələrindən birini təşkil edir.
e) İslam Mədəniyyəti və Qərb Mədəniyyətinin
Əsas Xüsusiyyətləri:
İslam mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri ilə Qərb
mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərini asan şəkildə
müqayisə edə bilmək üçün bu xüsusiyyətlərə ən təsirli
əsas bir xüsusiyyətlə tərif vermək zərurəti vardırsa,
onu belə müəyyənləşdirə bilərik:
– İslam mədəniyyətinin əsas xüsusiyyəti: “Haqqı
üstün tutmaq”.
– Qərb mədəniyyətinin əsas xüsusiyyəti isə: “Gücü
üstün tutmaq”dır.
İnsanlıq tarixi boyunca insanların xoşbəxt olubolmadıqları baxımından yaşanan dövrlər araşdırıldıqda
görünür ki, nə vaxt “haqqı üstün tutan” bir zehniyyət
və mədəniyyət dövründə yaşamışdırlarsa, xoşbəxt
olmuşlar. Nə vaxt da “Gücü üstün tutan” bir zehniyyət
və mədəniyyət dövründə yaşamışdırlarsa, o vaxt da
xoşbəxt olmamışlar, daim zülm içərisində və iztirab
çəkərək yaşamışlar.

Buna görədir ki, Hz. Əbubəkr Siddiq (r. ə)
əfəndimiz xəlifə olduqdan sonra ilk xütbəsində belə
buyurmuşdur: “Ey insanlar! Sizin içinizdə ən yaxşınız
olmamağıma baxmayaraq, sizə rəhbər seçilmişəm.
Bu vəziyyətdə şayəd mən yaxşı hərəkət edərəmsə,
mənə yardım edin. Şayəd mən pis davranaramsa,
mənim səhvlərimi düzəldin. Həqiqətən, doğruluq
etimad və təhlükəsizlikdir. Yalan isə təhlükəsizlik və
etimada qarşı bir sui-istemaldır 1. İndi sizin içinizdə
zəif olan (zülmə məruz qalmış, məzlum) şəxs onun
naminə haqqı alıncaya qədər o, mənim nəzərimdə
güclüdür və sizin içinizdə (zülm edən, zalım) olan
şəxs, haqqı ondan qoparıb alıncaya qədər mənim
nəzərimdə zəifdir inşallah!” Bu xütbədə deyilənlərin
çox böyük əhəmiyyəti və mənası vardır.
B. II. Doğru və Yanlış Haqq Anlayışlarının
Fərqi və Bunun Mədəniyyətlər Tarixinə Təsiri.
a) Doğru və Yanlış Haqq Anlayışlarının Fərqi;
“Əsl haqq anlayışı” ilə, yəni “Haqqı üstün tutmaq”
zehniyyyəti ilə “Yanlış haqq anlayışı”, yəni “Gücü
üstün tutmaq” zehniyyəti arasındakı fərq budur.
Nəzərinizə çatdıraq ki, tarix boyunca fironlar
insanlara zülm edərkən “biz sizə zülm edirik və
zülm etməyə davam edəcəyik”, – deməmişlər, “bu
etdiklərimiz bizim haqqımızdır”, – demişlər.
Halbuki zülm və iztirab sözü əslində “yanlış haqq
anlayışı”ndan qaynaqlanmışdır.
Aralarındakı haqq anlayışı fərqi budur.
Doğru haqq anlayışına görə haqq dörd şeydən
meydana gəlir:
1. Doğulan gündən insanlara verilən haqlar, təməl
insan haqları;
– Yaşama haqqı,
– Mülkiyyət haqqı,
– Etiqad azadlığı (dörd ünsürü ilə; ifadə azadlığı,
təhsil azadlığı, təşkilatlanma azadlığı, inandığı kimi
yaşaya bilmə və ibadət azadlığı),
– Nəslin qorunması haqqı,
– Ağlın qorunması haqqı,
– Və digər təməl insan haqları azadlıqları, məsələn
səyahət, iş əldə edə bilmək, məslək seçə bilmə və s.
2. Əmək qarşılığı haqlar.
3. Qarşılıqlı razılaşma ilə bağlanan müqavilələr və
sazişlər.
4. Ədalətin tələbi olaraq ortaya çıxan haqlar.
Bax, həqiqi haqq anlayışına görə haqq yalnız bu
dörd səbəbdən meydana gələr, başqa səbəblərdən haqq
meydana gəlməz.
Buna qarşılıq “Yanlış Haqq Anlayışı”na görə isə
haqq sadəcə bu dörd səbəbdən meydana gələr, başqa
səbəblərdən haqq yarana bilməz.
1. Güc,
2. Çoxluq,
3. İmtiyaz,

4. Mənfəət.
Elə bu səbəblərə görə yanlış haqq anlayışı insanlara
xoşbəxtlik gətirə bilməz. İnsanların xoşbəxtliyi üçün
gerçək haqq anlayışını mənimsəmək və tətbiq etmək
əsas şərtdir.
b) Mədəniyyətlər Tarixinə Baxış: “Haqqı
Üstün Tutma”ğın xoşbəxtlik və səadət, “Gücü
Üstün Tutma”ğın isə zülm gətirdiyi həqiqətini bütün
insanlıq tarixi açıq bir şəkildə göstərir. Belə ki,
insanlıq tarixinə çox qısa bir baxış keçirdikdə də bu
həqiqəti görmək mümkündür: İnsanların səadət və
xoşbəxtliyə qovuşmalarının yolunu peyğəmbərlər
göstərmişdir. Onların açdıqları cığırla haqqı üstün
tutan mədəniyyətlər dövrü yaşanmış və insanlar
xoşbəxt olmuşlar.
Lakin insanların yanlış yollara sapmaları ilə haqqı
üstün tutan mədəniyyətlərin ardınca gücü üstün tutan
mədəniyyətlər hakim olmuş və ilahi təqdirə əsasən
müəyyən bir müddətdən sonra zəifləmiş, maddi
gücünü və yer üzündəki hakimiyyətini yavaş-yavaş
itirmiş və yıxılmışdır. Hətta bu dövrlərin ən güclü, ən
parlaq olduğu zamanlarda qarşı zehniyyətə dayanan
inkişaflar olmuş, bir müddətdən sonra bu qarşı
zehniyyət yer üzündə təkrarən hakim olmuşdur.
Bu günə çatana qədər insanlıq gecəni izləyərək
gündüz, gündüzü izləyərək gecə kimi bir “xoşbəxtlik
dövrü”, bir də “zülm dövrü” yaşamışdır.
Aşağıdakı tablo insanlıq tarixindəki haqqı və gücü
üstün tutan mədəniyyətlərin bir-birinin ardınca necə
gəldiklərini, gecə və gündüz dövrlərini xülasə şəkildə

göstərir.
Necə ki:
1. Tarixin yazı ilə başladığı, ilk yazıdan da
Mesopotamiyada istifadə edildiyi hamı tərəfindən
qəbul edilir.
İnsanlıq tarixinin 5000 illik tarixi dövrünə göz
atdığımız zaman 5000 il əvvəl Mesopotamiyada
Nəmrudların təsiri altında “Gücü Üstün Tutan” bir
mədəniyyət mövcud olduğu halda, bir müddətdən
sonra İbrahim (ə) gəlmiş və onun rəhbərliyi altında bir
MİLLİ GÖRÜŞ
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“Haqqı Üstün Tutan” mədəniyyət dövrü yaşanmışdır.
Bu dövr davam edərkən Misirdə Fironların təsiri
altında “Gücü Üstün Tutan” bir mədəniyyət inkişaf
etmiş və bu iki mədəniyyət tarixdəki məşhur Kadeş
döyüşü ilə bir-birilə vuruşmuşdur. Bu müharibədə
misirlilərin döyüş arabalarının təkərləri dəmirdən
olduğuna görə bir atın çəkdiyi arabaya iki süvari,
Mesopotamiyalıların döyüş arabalarının təkərləri daş
olduğuna görə isə arabaya bir süvari minə bilirdi.
Misirlilər bu texniki üstünlük sayəsində döyüşdə qalib
gəlmiş və beləcə yer üzündə Fironların təsiri altında
“Gücü Üstün Tutan” bir mədəniyyət inkişaf etmişdir.
2. Bu mədəniyyət ən güclü zirvə nöqtəsinə çatdığı
zaman Musa əleyhissəlamın rəhbərliyi altında “Haqqı
Üstün Tutan” yeni bir mədəniyyət qurulmuşdur.
3. Bunun ardınca bu mədəniyyət zəiflədikdə
Davud əleyhissəlamın rəhbərliyi altında “Haqqı Üstün
Tutan” yeni bir mədəniyyət dövrü yaşanmışdır. Bu
mədəniyyətlərin ardınca Yunanıstanda inkişaf edən
“Gücü Üstün Tutan” bir mədəniyyət inkişaf edərək
dünyaya hakim olmuşdur.
Yunan hakimiyyətinin ən güclü olduğu bir dövrdə
İsa əleyhissəlam gəlmiş və yenidən “Haqqı Üstün
Tutan” bir mədəniyyət dövrü yaşanmışdır.
Bu mədəniyyətin ardınca Romada “Gücü Üstün
Tutan” mədəniyyət inkişaf etmiş və dünyaya hakim
olmuşdur.
4. Romalıların ən güclü olduğu dövrdə Hz.
Mühəmməd əleyhissəlam gəlmiş və yenidən “Haqqı
Üstün Tutan” bir İslam mədəniyyəti dövrü başlamışdır.
Bu dövr ən azı min il insanlığa xoşbəxlik gətirmiş,
elmi inkişaf etdirmiş, haqqı və ədaləti ən yüksək
dərəcədə təsis və tətbiq etmiş və onu irəli aparmış bir
dövrdür.
İslam mədəniyyətinin ən təsirli, ən geniş yayıldığı
və güclü olduğu bir dövrdə qərb ölkələrində zamanla
gücü üstün tutan bir zehniyyət inkişaf etmiş və bu Qərb
mədəniyyəti Osmanlıların Vyana mühasirələrindən
etibarən maddi güc üstünlüyünü ələ keçirmişdir.
İki-üç əsrdən bəri yer üzünə gücü üstün tutan
mədəniyyət hakim olduğu üçün insanlıq heç cür hüzur,
barış və xoşbəxtliyini tapa bilmir.
Bax, bu günə bu şəkildə gəlinmişdir.
XX əsr boyunca və hələ də yaşanan faciələr
və iztirablar bir baxımdan yeni bir dövrün doğuş
sancılarıdır. Bu mənanı daşımaqdadır. İslam-qərb
dialoqu da elə bu baxımdan çox böyük əhəmiyyət
daşıyır. Yalnız bu dialoq sayəsində “Müharibə deyil,
sülh”ün təmin olunması və insanlığın gözlədiyi,
həsrətini çəkdiyi “Yeni Bir Dünya”nın qurulması
mümkün olacaqdır.
c) Mədəniyyətlər Tarixində Peyğəmbərlərin
Açdığı Yeni Cığırlar:
Kitab verilən ülül-əzm peyğəmbərlərdən:
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1. Hz. İbrahim insanlıq tarixində elm çağını
kamala çatdırmış, etiqad ediləcək şeylərin əqlə uyğun
olduğu dövrünü başlatmışdır.
2. Tövratın göndərildiyi Musa əleyhissəlam isə
hamının tabe olacağı təməl hüquq qaydalarını, “On
əmr”i gətirərək insanlıq tarixində hüquq dövrünün
kamala çatmasını təmin etmişdir.
3. Zəburun göndərildiyi Davud əleyhissəlamın
zamanında ölkələrarası ticarət əlaqələri inkişaf etmiş
və iqtisadiyyat cığırı başlamışdır.
4. İncilin göndərildiyi İsa əleyhissəlamın
zamanında isə əxlaq dövrü başlamışdır.
5. Quranın göndərildiyi Həzrət Mühəmməd
əleyhissəlamla da insanlıq tarixində “hər şeyin
nizamlandığı dövr” cığırı açılmışdır. Belə ki, bu gün
əldə olan Yəhya İncilində bu açıqlama yer almaqdadır:
“Həvarilər İsa əleyhissəlamın ayrılacağını hiss
etdikləri vaxt üzülməyə başladılar. O da onlara dedi
ki: “Baxın, mən ayrılıram deyə üzülməyin. Mən
ayrılmalıyam ki, hər şeyi nizamlayanın gəlməsinə
zəmin hazırlansın”.
B. III. İslamın İnsanlığın Xoşbəxtliyinə
və Mədəniyyətinə Etdiyi Böyük Xidmətlər
a) Həqiqətlər:
Yuxarıdakı bölmədə verdiyimiz açıqlamalar bu
günə varıncaya qədər əsrlər boyu insanlığın səadətinə,
müsəlmançılığın, İslam mədəniyyətinin etdiyi böyük
xidməti göstərdiyi kimi qarşıdan gələn dövrdə də
insanlığın xoşbəxtliyi üçün müsəlmançılığın əsas
xüsusiyyətlərindən yararlanılmasına ehtiyac olduğunu
göstərməkdədir.
Qərb mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərinə
söykənərək insanlığın xoşbəxtliyə çatması çox
təəssüflər olsun ki, mümkün deyildir. Ən azından
ona görə ki, üç əsrdən bəri yaşadığımız hadisələr və
ələlxüsus da XX əsr təcrübəsi bu həqiqəti açıq bir
şəkildə göstərir.
Müsəlmançılıq əsrlər boyu insanlığın xoşbəxtliyi
üçün öndə getdiyi və böyük xidmətlər göstərdiyi
üçün bundan sonra da onun əsas xüsusiyyətlərindən
faydalanmaq lazımdır. Həmçinin müsəlmançılıq
keçmişdə insanlığın mədəniyyətinə və elminə böyük
xidmətlər etmişdirsə, bundan sonra da ortaya atılması
zəruri olan inkişaflar baxımından çox önəmli rol ifadə
edəcək vəziyyətdədir.
Bax, bu bölmədə qısa şəkildə bu həqiqətlərə nəzər
salmaq istəyirik. Qərbdə müsəlmançılığı bitərəf,
obyektiv və vaxtsız hökm vermədən araşdıran bir çox
elm və fikir adamı müsəlmançılığa heyran qalmışdır.
Və bir çoxu da elə bu səbəbdən müsəlman olmuşdur.
Hətta Frankfurt elmlər tarixi professorlarından
Hartnell bir elmlər tarixi professoru olduğu və
müsəlmançılığın elmlər üçün etdiyi qiymətsiz

böyük xidməti yəqinliklə bildiyi üçün onunla uzun
müddət bir yerdə işləyən və eyni sahədə professorluq
edən dostumuz Fuad Sezgin bəy: “Prof. Hartnell
müsəlmançılıq haqqında hər dəfə danışdıqda
paltarını düymələyər və böyük bir ehtiramla
müsəlmançılığı yad edər”, – deyir.
Bu həqiqətlərə baxmayaraq, qərbdə vaxtsız hökm
verən şərqşünasların təbliğatları ilə bir çox şəxs
müsəlmançılıq haqqında həqiqətlərlə uyğunlaşmayan
təlqinlərə məruz qalır. Və əsrlərdən bəri müsəlmançılığı
yanlış tanıtdırmaq üçün və hətta indi son dövrdə
olduğu kimi terrorizmlə əlaqədar göstərmə cəhdi daxil
olmaqla, əsrlərdən bəri insanların diqqətini düzgün
yoldan yayındıran bir fəaliyyət aparılır. “Lakin Günəşi
palçıqla suvamaq olmaz”. Nə qədər cəhd etsələr də,
həqiqətləri dəyişdirmək mümkün deyildir.
Əslində bugünkü elmlərin əsl sahibi və yaradıcıları
müsəlmanlardır.
Hər nə qədər pisniyyətli qərbli şərqşünaslar İslam
dininin elmə etdiyi qiymətsiz böyük xidməti kölgə
altına salmaq üçün bu təbliğatı aparmağa çalışsalar
da, həqiqətlər qarşısında bu təbliğatların baş tutması
mümkün deyildir.
Necə ki şərqşünaslar deyirlər:
– İslam dininin elmlər üçün etdiyi xidmət normal
bir hadisədir. Bugünkü elmlər insanlıq tarixinin hər
dövründə edilmiş xidmətlərlə meydana gəlmişdir.
Elmlər üçün müsəlmanlardan əvvəl qədim Hind,
Misir və Yunanlılar önəmli xidmətlər etdikləri kimi
bunların davamı olaraq da miladi təqvimilə VII əsrdən
XVI əsrə qədər müsəlmanlar hər bir elm sahəsində
bir çox xidmətlər etmişlər. Lakin bu dövrdən sonra
elmlərə rəhbərlik etmək qərblilərin əlinə keçmiş və
bugünkü vəziyyətə qərblilər tərəfindən gətirilmişdir.
Buna görə də tarixi normal bir seyr yaşanmışdır.
Müsəlmançılığın elmlərə xidməti baxımından bir
fövqəladəlikdən söhbət gedə bilməz.
– Bu təbliğat həqiqətə ziddir.
Tam əksinə həqiqət budur:
1. Bugünkü elmləri elm halına gətirən
müsəlmanlar olmuşdur.
2. Müsəlmanların elmə etdiyi xidmət əvvəlki
dövrlərlə və son əsrlərdəki inkişaflarla müqayisə
edildiyi zaman belə çox böyük fövqəladəlik ortaya
çıxır.
3. Elm sahəsində bundan sonra da yeni cığırların
açılması üçün yenə müsəlmançılığın qaynaqlarından
yararlanmağa böyük ehtiyac vardır.
b) Müsəlmançılığın Elmlərə Xidmətinə
Çox Qısa Bir Baxış:
Müsəlmançılığın elmlərə xidməti nə bir
simpoziumla izah edilə bilər, nə də yalnız bu mövzu
təkbaşına ələ alınsa, aylarla, illərlə danışılsa yetərincə

ortaya qoyulub istifadə edilə bilər.
Biz simpoziumun əsas mövzusu ilə əlaqədar
olduğuna görə bu sonsuz ümmanın yalnız bir nöqtəsini
izah etməklə iktifa edəcəyik.
Müsəlmanların elmə xidməti yalnız elmləri qədim
Hind, Misir və Yunanıstandan alıb qərbə ötürməkdən
ibarət deyildir. Tam əksinə olaraq elmləri əsl elm
halına gətirmək müsəlmanların xidmətləri ilə mümkün
ola bilmişdir. Sadəcə bir neçə misal:

1. ASTRONOMİYA

Əsrimiz və qarşımızdakı gələcək kosmik elmlərin
əhəmiyyətini açıq bir şəkildə göstərir. Astronomiya
elmini elm halına gətirən müsəlmanlardır.
Qədim Misirli astronom Ptolemey kitablarında:
“Günəşin fəzada olduğu yerdən həmin yerə təkrarən
gəlməsi üçün, yəni bir illik bir zamanın keçməsi üçün
bizim bugünkü təbirimizlə Yerin öz ətrafında 260 dəfə
fırlanması lazımdır”, – demişdir. Yəni bir ili 260 gün
zənn etmişdir.
Astronomiya elminin qurucusu böyük İslam alimi
əl-Bəttani Ptolemeyin yanıldığını, bir ilin 365 gün 5
saat 46 dəqiqə və 22 saniyə olduğunu söyləyir. Bu
gördüyümüz rəqəm bugünkü ən həssas ölçü alətləri ilə
ortaya çıxarılan ölçüyə nisbətən bir ilin həqiqi müddəti
baxımından sadəcə 2 dəqiqə və 4 saniyə qədər fərqli
bir miqdardır.
Qaldı ki, hətta əl-Bəttanidən bu günə qədər keçən
1000 illik əsnada 1 ilin müddətində bu qədər bir
fərqlilik vaqe olmuş ola bilir2 .
İndi bu həqiqət qarşısında “müsəlmanlar elmləri
qədim Misirdən almışdır”, – fikri deyilə bilərmi?
2. TRİQONOMETRİYA
Qədim misirlilər Aralıq dənizinin genişliyini
bugünkü həqiqi məsafənin iyirmidə biri qədər
olduğunu zənn edirdilər. Xəlifə Məmunun zamanında
İslam alimləri Aralıq dənizinin genişliyini müəyyən
edərkən Mersindən İskəndəriyyəyə qədər olan
məsafəni ölçmüş və bugünkü bildiyimiz genişliyi
hətta o zaman təsbit etmişlər. Bu genişliyi ölçə bilmək
üçün triqonometriya elmini yaratmışlar. Bugünkü
triqonometriyadakı sinus, kosinus, tangens, kotangens
anlayışlarını icad etmişlər.
Qərblilər isə bunun nə olduğunu əsrlər boyu başa
düşə bilməmişlər. Ərəbcə istifadə olunan ceyb və
taceyb təbirlərini lüğətə baxaraq sinus və kosinus kimi
tərcümə etmişlər.
Yenə xəlifə Məmunun zamanında bir dərəcəlik
meridian qövsünün uzunluğunun 111.000 km olduğu
sübuta yetirilmişdir.
Böyük müsəlman alim xorasanlı Qiyasəddin
Cəmşid “ər-Risalətun Muhitiyyə” (“Çevrə Haqqında
Traktat”) adlı kitabında ilk dəfə bir dərəcənin sinusunu
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hesablamışdır. Baxın hansı dəqiqlikdə hesablanmışdır.
0, 017 452 404 437 238 371. Təqribən vergüldən sonra
18 rəqəm həssaslıqla sinus bir dərəcəni hesablamışdır.
Bu gün bu hesablamanı elektron maşınla apardığımız
zaman bir rəqəmi belə çaşmır.
Qiyasəddin Cəmşid bununla da iktifa etməmiş,
triqonometriya cədvəllərini həmin həssaslıqla sübuta
yetirmişdir.
Həmçinin Qiyasəddin Cəmşid riyaziyyatın
əhəmiyyətli rəqəmlərindən olan “P” rəqəmi üçün
bu rəqəmləri verir; π=3,141 592 635 589 743. Yəni
vergüldən sonra 15 rəqəm səlis şəkildə “P” rəqəmini
doğru olaraq hesablayır.

3. RİYAZİYYAT

Müsəlmanlar bu gün gördüyümüz və bildiyimiz
riyaziyyatın təməl əsaslarını kəşf etmişlər.
Müsəlmançılıqdan əvvəl Hindistanda və Misirdə
əlifba hərflərindən başqa say işarəsi yox idi. Onların
say dünyası əlifbanın hərfləri qədər idi və 60-da sona
çatırdı.
Müsəlmanlar say dünyasını sonsuza çıxardılar.
“Əşəri” (“onluq”) sistemini qurdular, 10 işarə ilə
sonsuz sayı ifadə etmək imkanını insanlığa bəxş
etdilər.
İnsanlığa toplama, çıxma, vurma və bölmə
əməliyyatını
qazandırdılar.
Qədim
yunanlar
bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün çubuqlarla
işləyirdilər. Müxtəlif ölçülərdə çubuqları uc-uca
düzməklə hesablamalar aparırdılar.
Əl-Cabir (Cabir ibn Əfləh İşbili nəzərdə tutulur)
əvvəldən sona qədər cəbr elmini qurdu. Birdərəcəli,
ikidərəcəli və üçdərəcəli tənliklərin həll yollarının
izahını verdi. Kvadrat kök, kub kök almağı göstərdi.
Sıfır məfhumunu insanlığa müsəlmanlar tanıtdırdılar.
Cəbrin ən yüksək hissələrini göstərən limit
hesablarını insanlara müsəlmanlar bildirdilər.
Əl-Xarəzmi insanlığa loqarifmanı tanıtdırdı.
Müsəlmanlar yalnız riyaziyyat elmini yaratmaqla
kifayətlənməmiş, fizika, kimya, tarix və coğrafiya
elmlərini də yaratmışlar.
4. FİZİKA
Qərblilər fizikadakı qırılma qanununu qədim
yunanıstanlı Evklidin kəşf etdiyini təbliğ edirlər.
Halbuki böyük İslam alimi İbn Heysəm ilk dəfə
maddənin atom və molekullardan ibarət olduğunu,
bu atom və molekullara istinadən qırılma qanunlarını
tapan şəxs olmuşdur.
Evklidə görə işıq prizmanın bir tərəfindən digər
tərəfinə keçərkən işığın sürəti kəsilir və bu kəsilən sürət
aradakı bucaqlarla mütənasibdir. Halbuki İbn Heysəm
Evklidin səhv düşündüyünü, əslində bucaqların özləri
ilə deyil, sinusları ilə mütənasib olduğunu irəli sürür
və deyir ki, bu sürətlərin qırılması bu materialların
16
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ardıcıllıqları ilə mütənasibdir. Və bu materialların
içərisindəki molekul nəzəriyyəsinə istinadən bu
hesablamaları aparıb ortaya çıxarır.
5. KİMYA
Kimya elminin yaradıcıları müsəlman alimləridir.
Cabir ibn Həyyan hicrətin II əsrində yaşamışdır.
Atom nəzəriyyəsini ortaya çıxarmışdır. Lavuazye
prinsipini, Gey-Lussak prinsipini və Nyuton qanununu
qərblilərdən 10 əsr əvvəl hicri təqvimlə II əsrdə, miladi
təqvimilə VIII əsrdə kitablarında izah etmişdir. Cabir
ibn Həyyan bütün elm tarixində ilk dəfə laboratoriya
quran və ilk dəfə müşahidə və təcrübə metodunu elmə
gətirən insandır.
6. TARİX:

Tarix elmini qədimə aid hekayə olmaqdan çıxarıb
bütün insanların və millətlərin yaşayışlarını səbəb və
nəticələrilə araşdıran, bunların təhlilini verən bir elm
halına İbn Xəldun gətirmişdir.
7. COĞRAFİYA:
Coğrafiya elminin yaradıcısı da İslam alimləridir.
İlk dəfə dünyanın coğrafi xəritəsini çəkən, hətta
Amerikanı ilk dəfə kəşf edən İslam alimləridir.
8. ÜMUMİ BAXIŞ:
Avropa elmlərin bir çoxunu Əndəlis İslam
mədəniyyətindən əxz etmişdir.
Bu gün Avropanın istifadə etdiyi rəqəm işarələri
Əndəlisli müsəlmanların, məğribli müsəlmanların
işarəsidir.
Avropalılar xaç yürüşləri keçirdikdə elmləri
müsəlmanlardan öyrəndilər və öz dillərinə tərcümə
etməyə başladılar.
Fransızlar müxtəlif yürüşlər edib İspaniyada bəzi
İslam şəhərlərini zəbt etdikləri vaxt bu şəhərlərdəki
İslam alimlərinin fəaliyyətlərinin nə olduğunu başa
düşmək bir tərəfə qalsın, bu kitabları yığdılar və
yandırdılar. Yalnız Kordova (Qurtubə) şəhərinin
meydanlarında 30000 kitab yandırdılar.
Qərblilər
İslam
alimlərinin
qurduqları
rəsədxanaların nə olduğunu uzun müddət başa düşə
bilməmişlər. Və sonra bunları başa düşdükləri zaman
müsəlmanlara qarşı böyük heyranlıq hissi duymuşlar.
İki əsr əvvələ gəlincəyə qədər Parisdəki Sorbon
Universitetində dərs deyən professorlar kürsüyə
müsəlman xocaların paltarı ilə, çiyinlərində cübbə,
başlarında sarıqla çıxırdılar.
Hülakü Bağdadı istila etdikdə Bağdad
kitabxanasındakı kitablar Dəclə və Fərat çaylarına
atıldığı vaxt kitablarn axışı bir həftə davam etmişdir.
Qərblilər yalnız elmləri deyil, təmizliyi də
müsəlmanlardan öyrənmişlər.
1. Almaniyadakı Dusseldorf şəhərində bir

iqtisadiyyat muzeyində hamamın necə yaranması
tarixçəsi haqqında bir otaqda qısa şəkildə məlumat
verilmişdir. Bu otağın divarında asılmış lövhədə belə
yazılmışdır: “Göte bir gün çimərkən gözü təqvimə
sataşdı və baxdı ki, daha əvvəlki son çimməsi düz
bir il əvvəl imiş”.
2. Fransadakı Versay sarayında belə tualet yox idi.
Bugünkü ayaqyolular sonradan tikilmişdir və bağçaya
atılan nəcis iyinin aradan getməsi üçün xarici ölkə
elçiləri yalnız günortadan sonra qəbul edilə bilirdi.
1951-ci ildə Almaniyada birgə işlədiyimiz
professorlarla bu mövzular haqqında söhbət edərkən
bunu demişdim: “Əgər müsəlmanlar sizdən potent
haqqı istəsələr, hər dəfə rəqəmdən istifadə etdikdə,
hər dəfə toplama, çıxma əməliyyatını həyata
keçirdikdə bir pul ödəsəniz belə hər il 10 Berlini,
Londonu, Nyu-Yorku versəniz, müsəlmanların
haqqını ödəyə bilməzsiniz. Əgər müsəlmanlar
haqlarını istəsələr, üstünüzdə paltarınız belə
qalmaz”.
C) ELMLƏRDƏ YENİ CIĞIRLARIN
AÇILMASI ÜÇÜN MÜSƏLMANÇILIĞIN
QAYNAQLARINDAN FAYDALANMAQ
LAZIMDIR.
Bir qərb alimi bu təsbiti ortaya qoyur: “Elmlərin
guşəsinin ana xətlərini müsəlmanlar çəkmişlər.
Qərblilər onların xətlərinin arasını boyamışlar”.
NƏTİCƏ:
Bu açıqladığımız həqiqətlər bu gün bəzi qərb
dairələrində elmsizlik ucbatından müsəlmançılıq
haqqında irəli sürülən düşüncə və görüşlərin nə qədər
yanlış olduğunu, insanlıq adına insanı içdən ağrıdan
bir məna daşıdığını açıq şəkildə göstərir.
Müsəlmançılığı terrorizmlə əlaqələndirmək ən
böyük cəhalətdir. İnsanlığın xoşbəxtliyi, mədəniyyətin
və elmlərin inkişafı İslam mədəniyyətindən
yararlanmaq ehtiyacındadır.
Bu həqiqəti XX əsr açıq bir şəkildə göstərmişdir.
B.IV. XXI Əsrin Əvvəlində XX Əsrdən
Alınacaq Dərslər
Yuxarıdakı A. B. bölməsində XX əsrə qısa bir
baxış keçirmişdik. Bu baxışdan belə bir nəticələri
çıxarmaq mümkündür.
XVI əsrdən sonra maddi gücün qərbin əlinə
keçməsinin ardınca qərb mədəniyyətinin əsas
xüsusiyyətlərinin təsirinə görə insanlıq heç cür
xoşbəxtliyə çata bilmədi. Və XX əsrdə olması lazım
olan mənfi aksionlarla insanlıq çox iztirab çəkdi.
Bu aksionlar və alınması lazım olan dərslər isə qısa
şəkildə bunlardır:
1. Xoşbəxtlik və Səadət üçün “Materializm Deyil,
Mənəviyyatçılıqˮ əsas götürülməlidir.

XX əsrdə diktatorlar dövrü yaşandı. Bu dövrün
insanlığa necə böyük müharibələr və faciələr gətirdiyi
açıq şəkildə göründü. Buradan alınacaq dərs budur:
– Diktatorların təzyiq və basqılarının kökündə
materializm və darvinizm fəlsəfəsi yatır. Darvinizmə
görə “güclü olanın zəif olanı yox etməsi təbiətin
bir tələbidir. Təkamül üçün ortada bir düşmənin
olması və bu düşmənlə davamlı olaraq savaşmaq
həyatın qanunudur”.
– Bu düşüncələrin necə bir fəlakət gətirdiyi göz
qabağındadır.
– Bu gün Rusiyada belə insanlar axın-axın
kilsələrə gedir.
– Buna görə də XX əsrdən alınacaq ən önəmli dərs
“Materializm Deyil, Mənəviyyatçılıq”, digər ifadə ilə
“Müharibə Deyil, Sülh” dərsidir.
2. Xoşbəxtlik və səadət üçün “Qarşıdurma deyil,
Dialoq” əsas götürülməlidir.
– Birinci Dünya Müharibəsinin hədəfi Osmanlı
İmperatorluğunu yıxmaq, parçalamaq, müsəlmanları
yox etmək idi. Qərblilər İslam ölkələrini işğal etdilər,
lakin xalqını yox edə bilmədilər.
– Dünya müharibəsindən sonra müsəlman ölkələr
təkrarən müstəqilliklərinə qovuşdular.
– Bu dəfə bu ölkələri başqa metodlarla istismar
etmək istədilər, lakin bacara bilmədilər.
– Əsrin geridə qalan son on ilindən bu günə qədər
bu dəfə İslam dini düşmən olaraq göstərilmək istənildi
və bu məqsədlə müharibələr aparıldı. Qətl-qarətlər
sərgiləndi. Lakin göründü ki, bu belə qətl-qarətləri
həyata keçirənlərə səadət və hüzur gətirmir.
– XX əsrin bu hadisələrindən alınması lazım olan
digər önəmli bir dərs “Qarşıdurma deyil, dialoq”,
– dərsidir. Səadət və sülh üçün “düşmənçilik
deyil, dialoq, səmimi əməkdaşlıq və həmrəylik,
sülh içində bir yerdə yaşayan çoxmədəniyyətli bir
dünyanın əsas götürülməsi zərurəti” dərsidir.
3. Cəmiyyətin səadəti və xoşbəxtliyi üçün “İkili
Standart Deyil, Ədalət” əsas götürülməlidir.
– Qərb XX əsrin 2-ci yarısında basqı və təzyiq
yerinə hürriyyət və insan haqlarını əsas götürəcəyini
izah etdi. Lakin bu əsrin sonunda “İnsan haqları və
azadlıqlar olsun, lakin yalnız bizim üçün olsun,
müsəlmanlar üçün olmasın!” – deməyə başladı.
– Daha çox müsəlman ölkələrə qarşı xalqı
müsəlman olduğuna görə xüsusi bir mövqe və yanaşma
tərzi ortaya qoyuldu.
– Müsəlmançılığın əsası sülh və şəfqət olduğu
halda, müsəlmançılıq, hətta terrorizmlə eyni səviyyədə
tutulmağa başladı.
– Belə ki, buna görə “mütəşəkkil cinayətkarlıq
məfhumu” ortaya atılaraq müsəlmanlar potensial
təhlükə olaraq görünməyə başladı. Onlara insan
haqları verilməsin, – deyəcək qədər irəli getdilər.
– Bəzi müsəlman ölkələrə ikili standart tətbiq
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etməyə başladılar. Embarqolar qoydular. Müsəlman
ölkələrdəki günahsız xalq zülm gördü. İkili standarta
çox təəssüflər olsun ki, BMT-ni də alət etmək istədilər.
Bu davranış cəmiyyətlər arasında xoşbəxtlik yerinə
gərginlik, qarşıdurma və düşmənçilik duyğularının
yaranmasına səbəb oldu. Bütün bunlar cəmiyyətə
fayda deyil, zərər gətirdi.
– Bu həqiqətdən alınacaq dərs “İnsan Haqları
Yalnız Bizə Deyil, Hamıya Lazımdır” dərsidir. Yəni
“İkili Standart Deyil, Ədalət” dərsidir.
4. İnsanlığın xoşbəxtliyi üçün “Üstünlük Deyil,
Bərabərlik” əsas götürülməlidir.
XX əsr boyunca bəzi inkişaf etmiş ölkələr sahib
olduqları maddi gücə güvənərək digər ölkələrə həmişə
yuxarıdan aşağı baxdılar.
– Halbuki XX əsrin, məsələn son 20 ilində Uzaq
Şərq ölkələrindəki böyük inkişaf maddi gücün nə
qədər asan bir şəkildə əldən-ələ keçə bildiyinin açıq
dəlilidir.
– Aparılan araşdırmalar XXI əsrdə dünyanın
iqtisadi fəaliyyətlərinin ağırlıq mərkəzinin artıq
Avropa və Amerikadan Uzaq Şərqə və Asiyaya doğru
sürüşəcəyini göstərir.
– Bütün bu inkişaflar, səadət və xoşbəxtlik üçün
ölkələr arasındakı münasibətlərdə artıq “Üstünlük
iddialarının deyil, Bərabərliyin”, yəni “Üstünlük
Deyil, Bərabərlik Prinsipini”nin əsas götürülməsi
lazım olduğunu göstərmişdir.
5. İnsanların Səadəti üçün “İstismar deyil,
Əməkdaşlıq” əsas götürülməlidir.
– XX əsr boyunca bəzi zəngin qərb ölkələri inkişaf
etməkdə olan ölkələrə ağır faizlərlə borc verməyi,
onların zənginliklərini “əlimdə fürsət varkən nə üçün
əzməyim ki?” – düşüncəsi ilə istismar etməyi əsas
götürdülər.
– 2-ci Dünya Müharibəsinin səbəblərindən birinin
də Hitlerin “Almaniyaya da koloniyaların verilməsinin
lazım olduğu” iddiası deyildirmi?
– Bu davranışların hamısı da səhvdir, çünki
“səadət həmişə bərabər olur. Qonşusu ac ikən özü
tox yatan xoşbəxt ola bilməz”.
Aparılan təhqiqatlar bu yanlış siyasətlər
dəyişdirilmədikcə XXI əsrdə əhali artımının
yaşanacağı, kasıb Afrika xalqından meydana gələcək
milyonlarla insanın qədim tarixi dövrlərdə olduğu
kimi yığınlar halında gələrək Avropanı işğal edəcəyi
şərtlərinin yarana biləcəyini göstərməkdədir.
– Bütün bu səbəblər XX əsrdən alınacaq digər
bir dərsin “İstismar Deyil, Əməkdaşlıq” dərsi olması
lazım olduğunu göstərir.
6. Cəmiyyətlərin səadət və xoşbəxtliyi üçün
“Hücumlara məruz qoymaq, faşist siyasəti
yeritmək yox, insan haqları və azadlıqları”nın əsas
götürülməsi lazımdır.
XX əsrdən alınması lazım olan ən önəmli dərs də
budur.
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MÜALİCƏ (TƏDAVİ)
İslam-Qərb Dialoqu və Həsrəti Çəkilən Dünyanın
Qurulması Üçün Atılan Addımlar və Atılması
Lazım Olan Addımlar
a) Atılan Addımlar: D-8 Kampaniyası
B-IV bölümdəki açıqlamalar ilə əslində D-8-lərin
bayrağındakı 6 ulduzun mənasını və əhəmiyyətini
ortaya qoyduq.
D-8-lərin bayrağını görürük. Bu bayrağın üzərində
simvolik olaraq 6 ulduz yerləşir.

D-8-lərin bayrağındakı 6 ulduzun mənası:
1. Müharibə deyil, Sülh!
2. Qarşıdurma deyil, Dialoq!
3. İkili standart deyil, Ədalət!
4. Üstünlük deyil, Bərabərlik!
5. İstismar deyil, Əməkdaşlıq!
6. Təzyiq və faşizm deyil, İnsan haqları və azadlıq.
Yuxarıdakı açıqlamalardan göründüyü kimi D-8
Kampaniyası XX əsrdə yaşanan zülm və acılardan
sonra alınması lazım olan dərslərə diqqət edilərək XXI
əsrə intiqal edən çox əhəmiyyətli bir hadisədir.
Yuxarıdakı B bölməsində Qərb mədəniyyətinin
əsas xüsusiyyətlərini izah etməyə çalışdıq və əsas
xarakterinin gücü üstün tutmaq olduğunu ifadə etdik.
Qərb zehniyyəti bu xüsusiyyətini G-7 vasitəsilə
tətbiq etməyə çalışır. G-7-lər Qərb zehniyyətinə
dayanılaraq qurulmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələr bu
zehniyyəti tətbiq etmək üçün G-7-lər vasitəsilə öz
aralarında həmrəylik içindədirlər. Və geri qalmış
ölkələrə bir çox haqsızlıqlar etməkdədirlər.
Geri qalmış ölkələrin “Gəlin üzərində birlikdə
yaşadığımız bu dünya üçün birlikdə yeni bir dünya
nizamı quraq!” – təkliflərinə onları gücsüz gördükləri
üçün əhəmiyyət verməməkdədirlər.
Bax, buna görə insanlığın səadəti üçün yeni
bir dünyanın qurula bilməsinin addımının atılması
baxımından inkişaf etməkdə olan ölkələrin fəaliyyət
göstərə bilmələri qayəsi ilə D-8 qurulmuşdur.
G-7 yer üzündəki 180 ölkə içərisində 30-nu əhatə
etdiyi yer üzündəki 6 milyard əhalinin təqribən 1
milyardlıq hissəsini təmsil edən bir quruluşdur.

D-8-lər isə buna qarşılıq inkişaf etməkdə olan
bütün ölkələri bir əməkdaşlıq çatısı altında toplamaqla
ən az 150 ölkəni, beş milyard insanı təmsil etmək üzrə
yaradılmış bir kampaniyadır.
Bunun hər birinin əhalisi 60 milyondan daha
artıq olan 8 müsəlman ölkə tərəfindən qurulmasının
əhəmiyyəti və mənası böyükdür.
Əməkdaşlıq yolunda daha dinamik hərəkət edə
bilmək üçün başlanğıc belə qurulmuşdur və quruluş
statusunda bütün müsəlman ölkələrin D-8-lərin təbii
üzvü olduqları və hər bir fəaliyyətində iştirak edə
biləcəkləri əsas götürülmüşdür.
Bu başlanğıc daha əvvəldə 150 ölkə ilə birlikdə
fəaliyyət göstərməyin yarada biləcəyi çətinliklərə görə
belə qoyulmuşdur.
D-8-lər əhalisi 60 milyondan çox olan və
bütünlükdə əhalisi 800 000 000-u keçən 8 müsəlman
ölkə ilə qurulmuşdur. Quruluş razılaşması 15 iyun
1997-ci ildə bizim Türkiyədəki 54-cü Hökumətimiz
zamanında İstanbul Çırağan sarayında Dövlət
Başçısının imza mərasimi ilə rəsmi şəkildə qəbul
edilmişdir.
D-8-lər yeni qurulmasına baxmayaraq, 1 il
hazırlıq dövründə belə çox əhəmiyyətli əməkdaşlıq
layihələri inkişaf etdirmişdir. Bu mövzuda fikir sahibi
olmaq istəyənlər türkcə və ingiliscə yazılmış “D-8”
kitabından faydalana bilərlər.
b) “İkinci Yalta Konfransı”: D-8-lər, G-7-lər
Yuvarlaq Masa Toplantısı;
Əgər 54-cü Hökumətimiz bir il də davam etsəydi,
1998-ci ildə D-8 və G-7-lərlə yuvarlaq masa toplantısı
keçiriləcəkdi. Bu barədə qərb ölkələrinin hökumət
başçıları ilə aparılan hazırlıq fəaliyyətləri ilə lazımi
razılaşmalar təsis edilmişdi.
Biz D-8 və G-7 yuvarlaq masa toplantısına 2-ci
Yalta Konfransı ifadəsi ilə tərif verməyə çalışmışıq,
çünki 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra keçirilən 1-ci
Yalta Toplantısı yeni bir dünya nizamı qurmaq üçün
“Müharibənin Qalibləri Arasında” keçirildi. Yeni dünya
nizamı “haqqı deyil, gücü üstun tutan” bir əsas üzərində
quruldu. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Müdafiə Şurası
Daimi Üzvləri qalib dövlətlərdən ibarət olaraq yaradıldı.
Bu cür fəaliyyətin nəticəsidir ki, istənilən sülh və
xoşbəxtliyə yetişmək mümkün olmadı.
İndi dünya yeni bir dönüş nöqtəsindədir. 2-ci
Yalta Konfransı artıq D-8-lərin bayrağındakı 6 prinsip
əsas götürülərək gerçəkləşdirilməlidir, çünki insanın
xoşbəxtliyi və davamlı bir sülh içində yeni bir dünya bu
prinsiplərlə gerçəkləşə bilər. Bütün bu açıqlamalarımız
insanlığın bu gün olduğu nöqtədə Həsrəti Çəkilən Bir
Dünya üçün İslam və Qərb Dialoqunun Əhəmiyyətini
və Zərurətini Ortaya qoymaqdadır.
Görünür ki, gözlənilən və həsrəti çəkilən yeni bir
dünyanın qurulması artıq son dərəcə qaçılmaz hala
gəlmişdir.

Bu anda Qərb mədəniyyətinin ortaya qoyduğu
davranış tərzi və gedişatla bu ehtiyacın təmin olunması
mümkün deyildir, çünki Qərb mədəniyyətinin
təmsilçiləri hələ də “Müharibə, qarşıdurma, ikili
standart, üstünlük, istismar və təzyiq” düşüncəsi ilə
hərəkət edirlər.
Bunların yerinə D-8-lərin bayrağındakı 6 prinsipin
əsas götürülməsi lazımdır.
C) Təklif: Atılması Lazım Olan Çox Əhəmiyyətli
Addım:
Göründüyü kimi yeni bir dünyanın qurulması üçün
çox köklü şəkildə və əzm ilə fəaliyyət aparılmış və
aparılmaqdadır.
Əhəmiyyətli olan dialoq yolu ilə mədəniyyətlərarası
kompromis və əməkdaşlığın təmin olunmasıdır.
Bugünkü şərtlər altında və bu anda bunu
gerçəkləşdirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bu konfransın tərtib heyəti üzvləri bəndənizdən
bu simpoziumda “İslam-Qərb Əlaqəsi və Gələcəyi”
mövzusunda bir nitq söyləməyimi istədilər.
İndi bu tələbi həyata keçirmək üçün görüşümü və
təklifimi ərz edirəm.

TƏKLİF

1. İnsanlığın bu gün dayandığı nöqtədə gözlənilən
və həsrəti çəkilən yeni bir dünyanın qurula bilməsi
üçün heç şübhəsiz ki, hər yaxşı niyyətli insan və ölkə
əlindən gələn əzmi göstərməkdədir.
2. Bir yandan siyasi sahədə bu xüsusda əldən
gələcək qədər cəhd göstərildiyi halda, digər yandan
fikri sahədə fəaliyyət göstərilməsinə çox böyük
ehtiyac vardır.
3. Çünki siyasi sahədəki fəaliyyətlər müxtəlif
çətinliklər ortaya çıxarır. Məsələn, İslam mədəniyyətini
hansı ölkələr və ya qurum təmsil edəcəkdir?
Bunun hamı tərəfindən qəbul ediləcək şəkildə
sübuta yetməsi və müəyyənləşməsi böyük çətinliklər
yaradır.
4. Bunun yerinə fikir və aksion adamlarından
təşkil olunmuş elmi və fikri bir təşəbbüsün ortaya
atılmasında çox böyük yarar vardır. Bu yolda faydalı
ola bilmək üçün İslam aləmi içində mənəvi baxımdan
xüsusi bir yeri olan Səudiyyə Ərəbistanında bu
təşəbbüsləri davam etdirməklə bir dialoq təşkilatçılığı
təşkil edilə bilər.
5. Bu təşkilatçılıq müsəlman ölkələrin seçilmiş
fikir və aksion adamlarını öz içində toplamalı, İslam
ölkələri adından digər ölkələrlə əlaqə yaradacaq
təmsilçi bir heyət qurmalı və bir yandan elm və fikir
adamları vasitəsilə “Yeni Bir Dünya Nizamı”nın təməl
əsaslarının nələrdən ibarət olmasının zəruri olduğunun
araşdırılması aparılmalıdır ki, bu xüsusda Papalıq
“Rabitə”yə əməkdaşlıq təklif etmişdir.
Digər tərəfdən müxtəlif ölkələrlə olan əlaqələrin
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proqramı, planı və ön hazırlıqları hazırlanmalı və
təqib edilməlidir. Beləliklə, ölkələrarası dialoqun
başlaması zəmini və inkişaf etməsinin təmin edilməsi
istiqamətində işlər görülər.
Aşağıdakı tabloda “İslam və Qərb Dialoq
İnstitutu”nun necə bir institut olaraq qurulması və
fəaliyyət göstərməsinin lazım olduğu sxematik olaraq
açıqlanmışdır.
DİALOQ İNSTİTUTUNUN ÜMUMİ
KOLLEGİYASI
Bu qurum 1,5 milyardlıq İslam aləminin tanınmış
elm, fikir və aksion adamlarından təşkil olunmuş
bir kollegiyadır. Bu kollegiya mənən 1,5 milyardlıq
İslam aləminin xalq topluluqlarını təmsil edən və
dialoqun əhəmiyyətini qavramış və mənimsəmiş olan
şəxslərdən təşkil olunmuş bir kollegiyadır. Ən azı ildə
bir dəfə toplanmalıdır.

BAŞ KATİB
Davamlı olaraq institutun başında dayanmalıdır.
İdarəetmə Kollegiyasının və Ali Müşavirə
Kollegiyasının qərarları istiqamətində əsas fəaliyyət
göstərməlidir.
MÜDİRLƏR KOLLEGİYASI

Baş katiblə bərabər 5 əsas şöbənin başçılarından təşkil
tapmalıdır. Şöbələr arasındakı əməkdaşlığa və bütün
fəaliyyətlərin idarə edilməsinə bu kollegiya vasitəsitəsilə
nəzarət edilməlidir.
Bu kollegiyanın üzvləri təqribən həftədə bir dəfə
toplanaraq fəaliyyətlərə istiqamət verməlidir.
İnstitutun əsas fəaliyyətləri bu beş şöbə tərəfindən
idarə edilməlidir.
Hər bir şöbənin müdiri, xüsusi müşavirə kollegiyası,
katibi və digər ehtiyacları təmin edəcək qədər şəxsi heyəti
vardır.
Bu şöbələr İslam dünyasının mövcud qurum və
imkanları ilə əməkdaşlıq içində fəaliyyət göstərməlidirlər.

1. STRATEJİ ARAŞDIRMA VƏ PLANLAMA
ŞÖBƏSİ
Bu şöbə institutun bütün fəaliyyət sahələrində
necə fəaliyyət göstərməsi lazım olduğunu araşdıran
və planlaşdıran şöbədir. İslam dünyasının tanınmış
mütəxəssislərindən yararlanmalıdır.
Fəaliyyətlərin məhsuldar olması üçün hər cür
araşdırma və planlaşdırma ortaya qoymalıdır.

Müəyyən bir vəzifə dövrü üçün seçdiyi idarəetmə
kollegiyasının illik məzurələrini müzakirə etməli və
tövsiyələr verməlidir. Bu kollegiyada vəzifələndirilən
şəxslərin çox yaxşı bir şəkildə seçilməsinin bütün
fəaliyyətlərin müvəffəqiyyətli olması baxımından
əhəmiyyəti böyükdür.
İDARƏETMƏ KOLLEGİYASI
Ümumi kollegiya tərəfindən seçilmiş məhdud
sayda üzvə sahib olan bir kollegiyadır. Təqribən 3 ayda
bir dəfə toplanmalı, İnstitutun fəaliyyətinə istiqamət
verməli və nəzarət etməlidir.
ALİ MÜŞAVİRƏ KOLLEGİYASI
İslam aləminin fikir və tövsiyələrindən istifadə
ediləcək seçilmiş şəxslərindən təşkil olunmuş
kollegiyadır. Bu da təqribən 3 ayda bir dəfə
toplanmalıdır. Və ayrıca lazım olduğu zamanda
da toplanmalıdır. İnstitutun fəaliyyəti haqqında
istiqamətləndirici tövsiyələr verərlər.
Fəaliyyətinə nəzarət edərlər. Bunların hərtərəfli və
geniş şəkildə çalışması üçün lazım olan qərarlar qəbul
edər və müxtəlif tədbirlər həyata keçirərlər.
20

MİLLİ GÖRÜŞ

2. YENİ DÜNYA NİZAMI TƏMƏL ƏSASLARI
VƏ İNSAN HAQLARI ŞÖBƏSİ
Bütün bu fəaliyyətlərin ana qəyəsi yeni bir dünyanın
sülh və hüzur içində yaşayan bir dünya və bütün
insanların həyatına səadət gətirən bir dünya olmasını
təmin etməkdir.
Buna görə də “Kobud gücü deyil, haqqı üstün
tutan” yeni bir dünyanın təməl əsasları nələr olmalıdır?
Bu dünyada insan haqları hansılardır? Və insan haqlarına
zidd olan davranışların qarşısı necə alınacaqdır? Bütün
bu mövzular əsas qayə baxımından böyük əhəmiyyət
daşıyır. Bu mövzuların seçilmiş mütəxəssislər tərəfindən
sürəkli araşdırılması, müxtəlif fəaliyyətlərlə davamlı
kamilləşdirilməsi lazımdır.
Beləcə digər mədəniyyətlərin təmsilçiləri və qərb
ilə dialoqa başladığı zaman haqqa söykənən dünya
nizamı olaraq bərabərlik və əməkdaşlıqla necə bir nizam
qurulacağı mövzusu aydınlaşdırılmış olacaq.
3. DİALOQ HEYƏTLƏRİ VƏ DİALOQ
TOPLANTILARI TƏRTİB ETMƏ ŞÖBƏSİ
Bu şöbədə müxtəlif mövzularda İslam dünyasını
təmsil edəcək dialoq heyətlərinin vəzifələri
araşdırılacaq.
İslam dünyası ilə, ələlxüsus yuxarıdakı
tabloda göstərilən digər dünya mərkəzləri arasında
tərtib olunacaq dialoq toplantıları bu şöbədə

planlaşdırılacaq, hazırlıqları tamamlandıqdan sonra
həyata keçiriləcəkdir.
4. QƏRBİ İZLƏMƏK VƏ İSLAM ƏLEYHİNƏ
MƏQSƏDLİ TƏBLİĞATLARIN QARŞISININ
ALINMASI ŞÖBƏSİ

Bu şöbə İslam dünyasında mövcud olan müxtəlif
qurumlarla əməkdaşlıq edərək Qərbdə və tabloda
göstərilmiş digər dünya bölgələrində müsəlmançılığın
əleyhinə aparılan təbliğatları və fəaliyyətləri izləməli
və bunların düzəldilməsi üçün həmin ölkələr nəzdində
təşəbbüslərlə çıxış etməlidir.
Köln Universiteti “İslam Araşdırmalar İnustutu”nun
Direktoru mərhum Prof. Fəlaturi bir çox qərb elm
adamları ilə bərabər Almaniyada, xüsusilə də məktəb
kitablarında və rəsmi dövlət yayımlarında İslam dini və
cəmiyyətləri əleyhinə aparılan həqiqətəzidd fəaliyyətləri
kitablar halında sübuta yetirmişdir.
Bu cür fəaliyyətlərin genişləndirilməsi bir vəzifədir,
çünki bir çox qərbli idarəçi öz ölkələrində aparılan
məqsədyönlü İslam əleyhdarlığı fəaliyyətlərindən
xəbərsizdir.

5. LOBBİ FƏALİYYƏTLƏRİ ŞÖBƏSİ

Bir çox qərb ölkəsi məqsədyönlü mənfi təbliğatlar
ucbatından media, universitet və siyasət sahəsində İslam
dünyası ilə dialoqu lüzumsuz görən fikir axımlarının təsiri
altındadır.
Yuxarıda izah edildiyi kimi qərb özünü də tanımır,
İslam dünyasını da tanımır. Dünya sülhü üçün İslam-

Qərb Dialoqunun əhəmiyyətini idrak edə bilmir.
Bu mövcud vəziyyətin düzəldilməsi üçün bütün bu
ölkələrdə media, universitet və siyasət mənsublarından
mümkün olduğu qədər geniş bir kütləni müsbət bir
lobbi fəaliyyətinə sövq etmək çox böyük əhəmiyyət
daşıyır.
Hələ də müxtəlif müsəlman ölkələri və ya bu
ölkələrdəki qurumlar tərəfindən aparılan fərdi və
mövqeli lobbi fəaliyyətləri son dərəcə yetərsiz və
kifayətsizdir.
Dialoq İnstitutunun bu şöbəsi tərəfindən müsəlman
ölkələr və o ölkədəki qurumlar tərəfindən, yəni bu lobbi

fəaliyyətlərinin nəzarəti, koordinasiyası və inkişaf
etdirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bax, lobbi fəaliyyətləri şöbəsi bu xidmətləri həyata
keçirəcək şəkildə işləməsi üçün düşünülmüşdür.
Elə bu əsas quruluşa sahib olmaq üzrə qurulacaq
Dialoq İnstitutu bütün bu fəaliyyətləri idarə etmək
surətilə nəticə olaraq tabloda göstərilən mərkəzlərlə
sülh və əməkdaşlıq dialoqlarının keçirilməsini təmin
edəcək, bütün bunların nəticəsi olaraq inkişaf etmiş
ölkələr və inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir yuvarlaq
masa ətrafında toplanaraq, yəni başqa bir təbirlə D-8lərlə G-7-lərin “2-ci Yalta Konfransı”nı həqiqətə
çevirmək surətilə yeni bir dünyanın;
1. Müharibə deyil, Sülh!
2. Qarşıdurma deyil, Dialoq!
3. İkili standart deyil, Ədalət!
4. Üstünlük deyil, Bərabərlik!
5. İstismar deyil, Əməkdaşlıq!
6. “Təzyiq və hökmetmə (təhəkküm) deyil, insan
haqları, azadlıq, demokratiya!” prinsiplərini əsas
götürməklə “Gücü deyil, haqqı üstün tutan” bir
dünyanı qurmağın əzmini göstərəcəkdir.
Dialoq İnstitutunun fəaliyyətləri ilə tablodakı
dialoqla nəticə olaraq bu məqsəd üçün tətbiq
ediləcəkdir.
Bu mövzuda tablodan da göründüyü kimi müsəlman
ölkələrin təmsilçiləri ilə, məsələn Rusiya, Çin,
Yaponiya, Hindistan və Braziliya kimi ölkələrlə dialoq
fəaliyyətləri inkişaf etdiriləcəyi kimi, əlbəttə, böyük bir
meyil və qayğı ilə ABŞ və Avropa Birliyi ilə aparılacaq
dialoq fəaliyyətlərinin da həyata keçirilməsinə əzm
göstəriləcəkdir. Müvəffəqiyyət Allahdandır!
Nitqimin sonunda bir dəfə də bu simpoziumu
təşkil edən Kral Əbdüləziz Xalq Kitabxanasının
Ali İdarəetmə Şurasının Sədri Vəliəhd Abdullah ibn
Əbdüləziz bəyi, İdarəetmə Şurasının üzvlərini və
bu toplantıya təşrif gətirib qiymətli fikirləri ilə bizi
feyziyab edənləri və ümumiyyətlə, simpoziumda
iştirak edənləri səmimi hisslərimlə təbrik edir, onlara
təşəkkür edir və simpoziumun İslam dünyası və bütün
insanlıq üçün səadət və xoşbəxtliyə vəsilə olmasını
və gözlənilən, həsrəti çəkilən yeni bir dünyanın
qurulmasına əhəmiyyətli bir xidmət etməsini təmənni
edərək hamınızı Allaha əmanət edirəm.

Əs-Səlamu Əleykum və Rəhmətullahi və Bərəkatuh!

1.Öz hüquq və vəzifələrindən başqalarının zərərinə qanunsuz
istifadə etmək.
2. Əl-Bəttani haqqında məlumat əldə etmək istəyənlər “Milli
Görüş-Sabiqun” Hərəkatı tərəfindən nəşr olunmuş “İslam
və Elm” broşürasına müraciət edə bilərlər. mənbə: www.
sabiqun.az (“Nəşrlərimiz” bölməsi)
MİLLİ GÖRÜŞ

21

İSLAM BİR HƏYAT NİZAMIDIR
VƏ SİYASƏT DƏ
BİR İMTAHANDIR
İsmayıl Haqqı Akkiraz
“Şüurlu Müəllimlər Dərnəyi”nin Sədri

Qovulmuş Şeytandan Allaha Pənah
Aparıram!
Rəhman, Rəhim Allahın Adı İlə!
Həmd olsun Allaha – aləmlərin
Rəbbinə! Səlam və rəhmət olsun Seyidimiz
Mühəmmədə, onun Əhli-Beytinə və bütün
əshabələrinə!
Dəyərli dostlar, gəlin birlikdə təfəkkür
edək, nəfsimizi hesaba çəkək. Əlhəmdülillah
ki, biz müsəlmanıq və İslamın təməl əsaslarına
və qaynaqlarına iman gətirən, yaşayan,
qarşılaşdığımız problemlərin həll yolunu
İslam dinində axtaran insanlarıq. Varlığında
şəriki olmayan bir Allaha iman gətirmişik.
“Aməntu”muz İslamın aməntusudur. Başqa
aməntulara etibar edənlərdən deyilik.
Peyğəmbərimiz insanların “La ilahə illəllah
və Muhəmmədun Rəsulullah”, – deməsini
təmin edərək cəhalətin qaranlığından
qurtulub İslamın aydınlığına qovuşmalarını
bacardı. Peyğəmbərimizin təbliğ və dəvətinə
müxatəb olanlar şirkdən tövhidə qayıtdılar,
dünyalarını və axirətlərini xilas etdilər.
Allah varlığının başlanğıcı və sonu
olmayan, doğmamış və doğulmamış,
başqasına möhtac olmayan, kamal sifətləri
ilə müttəsif olan (sifətlənmiş) və hər cür
eyib və naqislikdən uzaq bir İlahdır. O,
yaradan, yaşadan, tənzimləyən və idarə
edəndir. Varlığının bilinməsi üçün Kainatı
yaratmışdır. Mülkün sahibidir. Mülkündə
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şəriki yoxdur. Dünya imtahanı sona çatıb
qiyamət qopduqda axirət aləmində məhşər
yerində hesab gününün yeganə hakimidir.
Aləmlərin Rəbbi olan Allah insanı
məxluqatın ən şərəflisi (əşrəfi-məxluqat)
olaraq yaratmışdır. Biz Onun yaratdığı bir
məxluquq. Bizi yaradan, yaşadan, rizq verən,
idarə edən və əcəlimizi müəyyənləşdirən
Odur. Biz Onun mülküyük və Onun
mülkündə yaşayırıq. Söz Onundur və Onun
sözünün yanında bizim heç bir sözümüz
yoxdur. O, sözünü Quran-kərimdə demişdir.
“Mülk” surəsinin 1-ci və 2-ci ayələrində belə
buyurur: “Mülk əlində olan Allah nə qədər
ucadır. O, hər şeyə qadirdir! Hansınızın
əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq
üçün ölümü və həyatı yaradan Odur.
O, Əzizdir (yenilməz qüvvət sahibidir),
Qəfurdur (çox bağışlayandır)!”
Allah biz qullarını bu dünya həyatında
imtahan edir. “Hər bir nəfs (canlı) ölümü
dadacaqdır. Yoxlamaq məqsədi ilə Biz
sizi şər və xeyirlə imtahana çəkərik.
Və siz ancaq Bizim hüzurumuza
qaytarılacaqsınız!”1
Bu və bunun kimi bir çox Quran
ayələri dünya həyatımızın bir imtahan yeri
olduğunu, həyatın və ölümün bir imtahan
üçün yaradıldığını bizə xəbər verir.
“Biz bu dünya həyatında nə üçün
imtahan olunuruq?” – sualı əhəmiyyətli

bir sual olaraq qarşımızdadır. Gəlin bu
sualın cavabını Qurandan öyrənək. “Sizi
yer üzünün xəlifələri təyin edən, verdiyi
nemətlər xüsusunda sizi sınamaq üçün
birinizi digərinizdən dərəcələrlə üstün
edən Odur. Həqiqətən, sənin Rəbbin
tezliklə cəza verəndir (Səriül-iqabdır) və
O, şübhəsiz ki, Qəfurdur (bağışlayandır),
Rəhimdir!”2
Bu ayədə də işarə edildiyi kimi Rəbbimiz
başqa varlıqlara verməyib yalnız bizə
verdiyi nemətlərə görə bizi imtahan edir. Bu
nemətlər başda əql neməti olmaqla doğrunu
yanlışdan, yaxşını pisdən, gözəli çirkindən,
faydalını zərərlidən, ədaləti zülmdən ayıra
bilmə nemətləri ilə cüzi iradə nemətləridir.
Bu altı nemət insanların dünya və axirət
xoşbəxtlikləri üçün gərəklidir, lakin yetərli
deyildir. Bu nemətləri tamamlamaq üçün
rəhmli və şəfqətli olduğu üçün Allah
insanlara yeddinci nemət olaraq İslam
nemətini də ehsan etmişdir. İslam neməti
Allahın insan oğluna ən böyük ikramı
və ehsanıdır. ... “Bu gün dininizi sizin
üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi
tamamladım və sizin üçün din olaraq
İslamı bəyənib seçdim. ...”3 Bu ayə İslam
dini ilə nemətlərin tamamlandığını və dinin
yaradan, yaşadan və idarə edən Rəbbimizin
rizası olduğunu elan edir. Bu elanın tələbidir
ki, insan Xaliqini razı salmaq üçün İslamın
həm formasına, həm də məzmununa tabe
olmalıdır. Bizim dünya imtahanımızın
hikməti, Allahın rizası olan İslam dinini
bir həyat nizamı olaraq görüb yaşayaraq
şükr edənlərdənmi, yoxsa nəfsimizi və
arzularımızı əsas götürüb batilə yönələrək
nankorlardanmı olacağıq xüsusudur? “...
Biz onu imtahana çəkəcəyik. Biz onu
eşidən, görən yaratdıq. Biz ona haqq yolu
göstərdik. İstər minnətdar olsun, istər
nankor” .4
İslam dini Allahın rizasıdır, bir tərcih
deyildir. Dünya və axirət xoşbəxtliyimiz

üçün yeganə çarədir. Allah nəzdində yeganə
haqq din İslam dinidir. İslamsız xoşbəxtlik
ola bilməz. Bu həqiqətləri mütləq görməliyik.
Hesaba çəkiləcəyimiz günün peşmançılığı
bizə heç bir fayda verməyəcək. Qiyamət
gününə diqqət edərək dünya həyatındakı
işlərimizi nizama salmaq bir məcburiyyətdir.
Necə ki Quran Peyğəmbərimizin dili ilə bizə
xəbərdarlıq edir: “De: “Mən də sizin kimi
ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki,
sizin ilahınız yalnız bir olan İlahdır. Kim
Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə,
yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə
heç kəsi şərik qoşmasın!”5 Bu ayədə dəvət
edildiyimiz üç şey var: Allahın varlığına və
birliyinə inanmaq, yaxşı işlər görmək (saleh
əməllərlə məşğul olmaq), tövhiddə, əməldə
və əxlaqda şirkə mübtəla olmamaq, yəni
Allah və Rəsulunun sözündən başqa sözlərə
etibar etməmək.
İnsanlar ictimai varlıqlardır. Həyatlarını
birlikdə cəmiyyət halında yaşamağa
məcburdurlar. Cəmiyyət halında yaşamağın
qayda-qanunları vardır. Dünya həyatımız
baxımından fərdi, ictimai və təşkilati
fəaliyyətlərimizlə əlaqədar olaraq dörd
sahəsi vardır. Bu sahələr aşağıdakılardır:

1. Din və əxlaq.
2. Elm, təlim və tərbiyə.
3. Ticarət və iqtisadiyyat.
4. Siyasət, idarə etmə və hüquq.

Bu dörd sahə bütöv həyatımızı ayrı-ayrı
dəyərləndirəcəyimiz məqamlar deyildir.
Bunlar bütövün parçalarıdırlar və birlikdə
idarə edilməsi və tənzimlənməsi zəruri
olan ünsürlərdir. Müsəlmanlar və bütün
insanlıq dünyası dünya və axirət səadəti
baxımından bu dörd sahəni İslam dininin
təməl əsaslarına uyğun olaraq nizamlamağa
məcburdurlar. Əks təqdirdə xoşbəxtliyi
əldə edə bilməyəcəklər. “Kim İslamdan
başqa, bir din arxasınca gedərsə, heç vaxt
ondan qəbul olunmaz və o, axirətdə zərər
çəkənlərdən olar!”6 Bu ayə insanların
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İslamı görməzlikdən gələrək qurduğu
nizamların Allah nəzdində bir dəyərə sahib
olmadığının ən açıq dəlilidir.
Allahın qulları olaraq Ondan gələn elə
Ona doğru qayıdacaq, dünya həyatımızın
hesabını sadəcə Ona verəcək şəxslər olaraq
əlimizin boşa çıxmaması üçün din və
əxlaqımızı, elmimizi, təlim və tərbiyəmizi,
ticarətimizi, iqtisadiyyatımızı, siyasətimizi,
idarəçiliyimizi və hüququmuzu Allahın
rizası olan İslam dini ilə formalaşdırmağımız
qulluğumuzun tələbidir.
Dəyərli dostlar, biz bu dünya həyatının
hesabını kimə verəcəyik? Əlbəttə ki, bizi
yoxdan var edən Allaha. Bu hesabı düzgün
şəkildə verə bilmək üçün Allahın rizası olan
İslam dinini yaşamalıyıq. Bilməliyik ki, İslam
dinini tam şəkildə yaşamaqla hər əməlimizə
cavabdehik. İslamı yarımçıq yaşamaq onu
bütöv şəkildə yaşamaq deyildir, çünki İslam
dininin yarısı onun özü deyildir. Biz İslamın
din və əxlaqla əlaqədar hökmlərini qəbul edib
tətbiq edəcəyik, lakin elm, təlim və tərbiyə,
ticarət, iqtisadiyyat, siyasət, idarə etmə və
hüquqla əlaqədar hökmlərini yox sayacağıq?!
Belə bir yanaşma tərzi bizə dünya imtahanını
qazandırmadığı kimi dünya və axirət
xoşbəxtliyimiz üçün də maneədir, çünki
Rəbbimizin belə bir vəziyyətə razılığı yoxdur.
“Aya siz kitabın bir hissəsinə inanıb, digər
qismini inkar edirsiniz? Sizdən bu cür işlər
görənlərin cəzası dünyada yalnız rüsvay
olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba
düçar olmaqdır. Allah etdiklərinizin heç
birindən qafil deyildir” .7
Biz müsəlmanlar bu gün yaşadığımız
sıxıntıların kökündə yanlış İslam idrakının
yatdığını bilmək məcburiyyətindəyik.
İslam bir həyat nizamıdır. Siyasət, idarə
etmə və hüquq bu nizamın ayrılmaz parçasıdır
və bir imtahan mövzusudur. Biz Allahın
qulları olaraq bütün sahələrdə olduğu kimi
siyasi, idari və hüquqi məsələlərdə də İslamın
bu sahə ilə əlaqədar qoyduğu prinsiplərə tabe
olmalıyıq.
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SİYASƏT NƏDİR?
Biz bir müsəlman kimi siyasətdən nə
başa düşməliyik? Bunu başa düşmək üçün
qaynaqlarımıza baxmalıyıq. Siyasət sözü
“Lisanul-Ərəb”də “İslah etmək məqsədilə
bir şey üzərində hakim olmaq” şəklində
açıqlanmışdır. “Qamusul-Mühit”də isə
kəlmənin lüğəvi mənası “əmr etmək/yasaq
qoymaq” olaraq verildikdən sonra “əslində
bir şeylə maraqlanmaq, ona sahib
çıxmaq və islah olunması barəsində etina
göstərmək” mənasını verdiyi bildirilir.
Ömər Nəsuhi Bilmənin “Hüquqiİslamiyyə” kitabında siyasətə belə
tərif verilir: “Əmr sahiblərinin (İslam
cəmiyyətinin idarəçilərinin) cəmiyyət
üçün qoyduqları əmr və yasaqları, ədəb
və əxlaqın, cəmiyyətin sabitliyinin və
mal təhlükəsizliyinin təmin olunması
ilə əlaqədar olaraq çıxarılan qanun,
insanlara dünya və axirət xoşbəxtliklərini
təmin edəcək yolu təbliğ etmək, dəvət
və irşad edərək cəmiyyətin islahı üçün
çalışmaq”.
İbn Abidin isə siyasətə bu şəkildə tərif
verir: “Siyasət xalqı dünya və axirətdə
xoşbəxtliklərini və xilas olmalarını
təmin edəcək yola irşad edərək, onların
təhlükəsizliyi, asayişi, rifahı və xeyiri
üçün fəaliyyət göstərməkdir”. Bu tərifin
ardınca İbn Abidin bütün islami hökmlərin
iman və siyasət çevrəsində fırlandığını
açıqlayır.
Bax, öz qaynaqlarımızda siyasətə belə
tərif verilir.
Ərbakan Xocamız “Milli Görüşçülər
olaraq bütün insanlığın xoşbəxtliyi üçün
çalışırıq. Biz siyasətlə məşğul olmuruq,
cihad edirik”, – sözlərini bu təriflərə
uyğun olaraq söyləmişdir.
Bu təriflərə görə siyasətin iki cəhəti
vardır: Birincisi zehniyyət və etiqad,
ikincisi ləyaqət və əhliyyət yönüdür.

Siyasətin zehniyyət və əqidə zəmini,
haqq ilə batilin İlah, insan və çevrə ilə
əlaqədar görüş və anlayışlarına əsaslanır.
Haqqın ilah anlayışının mahiyyətində
tövhid əqidəsi vardır. Bu etiqada görə
insan fitrət üzərində və günahsız olaraq
doğulmuşdur. Çevrə Allah tərəfindən
insanlara bir əmanət olaraq verilmişdir. Bu
xətti-hərəkət və anlayış hal-hazırda Milli
Görüş təşkilatı və onun üzvləri tərəfindən
təmsil edilməkdədir. Bu kadrların iqtidara
gəldikdə nə edəcəkləri barəsində Quranda
belə buyurulur: “O kəslərə ki, əgər onlara
yer üzündə iqtidar versək, namaz qılar,
zəkat verər, əmrun bil-məruf və nəhyun
ənil-münkər edərlər. Bütün işlərin sonu
Allaha aiddir”8 .
Batilin ilah anlayışının kökündə təslis,
şirk və nəfsi ilah qərar vermə əqidəsi yatır.
Bu etiqada görə insan günahkar olaraq
doğulur, təmizlənmək və arınmaq üçün
kilsəni vasitəçi qərar verməyə məcburdur.
Çevrə kilsənin mülküdür. Bu anlayış bu
gün Qərb, İrqçi İmperializm, Sionizm
və onların əməkdaşları tərəfindən təmsil
edilir. Bu anlayışa sahib olan insanların
iqtidara gələcəyi təqdirdə görəcəyi işlər
Quranda belə açıqlanır: “İnsanların eləsi
vardır ki, onun dünya həyatı haqqındakı
sözləri sənin xoşuna gələr. O, qəlbində
olana da Allahı şahid göstərər. Halbuki
o, düşmənlərin ən qəddarıdır. O,
iqtidara gəldikdə yer üzündə fitnə-fəsad
törətməyə, əkini və nəsli məhv etməyə
çalışar. Halbuki Allah fitnə-fəsadı
sevməz!”
Hazırda da siyasət bu iki anlayışa görə
aparılır.
Ölkəmizdə (Türkiyə nəzərdə tutulur)
siyasət yeridən və iqtidara iddialı olan kadrlar
və bu kadrların yaratdıqları partiyalar bu iki
anlayışdan birinin təmsilçisi vəziyyətindədir.
Siyasətin əhliyyət və ləyaqət yönü

kadrların etiqadları və haqq anlayışlarının
yanında bilgi (elm), təcrübə, hidayət, fərasət,
dirayət və şüur sahibi olmaları vəziyyətidir.
Bu xüsusiyyətlərə sahib olmayan insanlara
idarə etmə vəkaləti vermək, vəkaləti verən və
vəkalət verilən şəxs baxımından bir zülmdür.
Biz bir müsəlman olaraq siyasətdən və
onun ehtiva etdiyindən də imtahan olunuruq.
Seçkilər bu imtahan dünyasında
insanlar və müsəlmanlar üçün bir cüzi iradə
fəaliyyətidir.
Bütün insanlar və eyni zamanda
müsəlmanlar tərcih etdikləri siyasət anlayışı
və vəkalət verdikləri kadrların gördüyü hər
bir işə görə məsuliyyət daşıyırlar.
Milli Görüş və onun yetişdirdiyi kadrlar
Ədalətli Quruluş/Nizam, İslam Birliyi,
Təhsildə Öncə Əxlaq və Mənəviyyatı təklif
verərkən, Qərb tərəfdarları və kadrları
faizə söykənən Quldarlıq Quruluşu, Avropa
Birliyi, Təhsildə Materializm və Qərb əxlaq
və dəyərlərini istəyirlər.
Allah bizə əmr edir ki, sadiqlərlə birlikdə
olaq, zalımlardan isə çəkinək.
Qazanmaq Allahın rizasını izləmək,
haqqa üstünlük verib onu ayağa qaldıra
bilməkdir.
İslam bir həyat nizamıdır. İslamsız
siyasətdən, idarəetmədən və hüquqdan xeyir
gəlməz. Vəssəlam!
1.“Ənbiya”, 35
2.“Ənam”, 165
3.İnsanda olan məhdud iradə (istək) haqqında
istifadə olunan bir termindir. İnsanın etdikləri
və ya etmədikləri işlər barəsində bir iradədən
danışıldığına görə qul mükafat alar və ya
cəzalanar. Qula “cüzi iradə” deyilən seçmə
haqqı verilmişdir.
4.“Maidə”, 3
5.“İnsan”, 2, 3
6.“Kəhf”, 110
7. “Ali-İmran”, 85
8.“Bəqərə”, 85
9.“Həcc”, 41
MİLLİ GÖRÜŞ

25

ŞƏRİ CƏHƏTDƏN “NOVRUZ BAYRAMI”NIN
HARAM OLMASI BARƏSİNDƏ İSTİDLALİ
BƏHS (DEDUKTİV MÜZAKİRƏ)
“Novruz
bayramı”(!)nın
qədim
İran
bayramlarından və İslamdan əvvəl atəşpərəst
ayinlərindən və adətlərindən olması barəsində
fikir birliyi vardır. Zərdüştilərin müqəddəs kitabı
Avestada1 da buna aid çoxlu məlumatlar verilib.
Lakin əsas diqqət edilməsi lazım olan məqam budur
ki, “novruz” günü İran tarixinin müxtəlif dövrlərində
yalnız bir gündən ibarət olmamış və uzun zaman
kəsiyində və müxtəlif şahların hökmdarlıq etdiyi
vaxtlarda dəyişkən və mütəğəyyir olmuşdur.
Qədim dövrlərdə novruz isti fəslin, yəni yayın
başladığı vaxt keçirilərdi, çünki ilin əvvəlini yayın
əvvəli hesab edərdilər və digər tərəfdən də iranlılar
o vaxt dörd fəsli tanımırdılar, əksinə ili iki hissəyə
təqsim edirdilər ki, ilk yarısı novruzla (yay) və digər
yarısı da soyuq fəslin, yaxud qış fəslinin başlanğıcı
olan Mehrəganla2
başlayardı. Tarixini dəqiq
müəyyənləşdirə bilmədiyimiz vaxtdan etibarən
novruz yazın əvvəlinə keçirildi, lakin yenə də sabit
qalmadı, çünki vəqta ki 365 günlük ili 30 günlük
12 aya təqsim etdilər, 5 günü “oğurlanmış beş gün”
adlandırdılar. Lakin günəş ilinin real uzunluğunun
təqribən qalan 6 saatının yığılması nəticəsində
“novruz” hər dörd ildə bir gün yazın əvvəlindən
daha da irəliləyirdi və bu da səbəb olurdu ki, novruz
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hər qırx ildə 10 gün və hər 120 ildə isə bir ay yay
fəslinə yaxınlaşsın və nəticədə özünün baharın
“elçisi və xəbərgətirəni” olma mahiyyətini əldən
versin, hətta bəzən qışa təsadüf etsin.
Hicri-qəməri tarixilə 467-ci ildə3 novruz Balıqlar
bürcünün4 23-nə (esfənd ayına) düşdü ki, qışın sona
çatması və yazın başlamasına 7 gün qalmışdı. Buna
görə səlcuqlu sultanı bu problemi həll etmək fikirinə
düşdü və çarə yolu tapmaq üçün bir qrup münəccimi
dəvət etdi ki, onlardan biri də öz dövrünün məşhur
astronomu və riyaziyyatçısı filosof Ömər Xəyyam
idi. Beləcə “Təqvimi-Cəlali” (“Cəlali-Təqvimi”)
adı ilə tanınan yeni bir təqvim meydana çıxdı.
“Cəlali Təqvimi” öz növbəsində sonradan iranlı
olmuş monqol hökmdarı Qazan xanın hakimiyyəti
dövründə Xacə Rəşidəddin Fəzlullah Həmədaninin
nəzarəti altında bir qrup alim tərəfindən Marağa
rəsədxanasında düzəldilmişdir. ... Beləliklə,
novruzun həmişəlik olaraq baharın əvvəlində qeyd
edilməsi dəqiqləşdirildi 5.
İndi görək bu gün dini-mübini-İslamda da
“bayram”, yaxud xüsusi mərasimləri olan şadlıq
və şənlik günü kimi tanınmışdır, ya yox? Bunu
araşdırmaq və müzakirə etmək lazımdır.
Bu günü İslamın müqəddəs şəriəti baxımından
qəbul edənlər üç əsas amilə istinad etmişlər:
1. Bahar fəslində təbiətin oyanması və torpağın
canlanması.

2. Novruza aid mərasimlərdə bəyənilmiş
adətlərin mövcud olması.
3. Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlamdan nəql
olunmuş bir hədisə istinad etmək.
Biz bu məqalədə həmin üç əsası ətraflı şəkildə
araşdıracağıq.
1. NOVRUZ VƏ TƏBİƏT
Heç şübhəsiz ki, gözəl bahar fəsli ilahi qüdrətin
möhkəm bir nişanəsi, Pərvərdigarın lütfünün gözəl
cilvəsi və ölülərin dirilməsinin və cana gəlməsinin
kiçik bir səhnəsidir. Quranda deyilir: “Ölü torpaq
onlar üçün bir nişanədir (dəlildir), Biz ona həyat
verir, oradan dənələr çıxarırıq, onlar da ondan
yeyirlər”6 . Məhz “bu gündə torpaq və bitkilər
canlandığına və Allahın nişanələri (ayələri)
təzahür etdiyinə görə bu gün bayramdır” –
şəklində nəticə çıxarmaq, səhv bir çıxarış və batil
bir müqayisədir, çünki Allahın qüdrəti, əzəmət
nişanələri, hər bir ləhzədə, hər bir nəfəsdə, hər bir
varlıqda və hər bir şeydə həmişə vardır və aşkar
görünür. Buna görə də “Ya sin” surəsinin yuxarıda
qeyd olunan 33-cü ayəsindən sonrakı ayələrdə
gecə və gündüz, Günəşin çıxması və batması, Ayın
fırlanması, həmçinin dənizdə və qurudakı səfərlər
Xudavəndi-aləmin varlığının və birliyinin dəlilləri
adlandırılmışdır: “... Gecə də onlar üçün bir
ayədir (nişanədir). Biz gündüzü ondan sıyırıb
çıxaran kimi onlar zülmət içində olarlar. Günəş
də onun üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər.
Bu, Əziz (yenilməz qüvvət sahibi), Əlim (hər
şeyi bilən) Allahın təqdiridir (ölçüsüdür). Biz
Ay üçün də mənzillər müəyyən etdik. Nəhayət,
o dönüb xurma ağacının quruyub əyilmiş
köhnə budağı kimi olar. ... Övladlarını dolu
gəmiyə mindirməyimiz də onlar üçün bir ayədir
(nişanədir)”7. Quranda onlarla belə ayə vardır ki,
“Füssilət” surəsinin şərafətli ayəsi bütün onların
qısa şəkildə şərhidir. Həmin ayədə izah olunur ki,
Allahın varlığına və birliyinə dəlalət edən nişanələri
səmalarda, səma cisimlərində və bütün insanların
batinində müşahidə etmək mümkündür: “Onun
(Quranın) haqq olduğu onlara bəlli olsun deyə,
Biz Öz nişanələrimizi (ayələrimizi) onlara həm

afaqda (üfüqlərdə, kainatda, göylərin və yerin
ətrafında), həm də özlərində mütləq göstərəcəyik.
Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət
etməzmi?!”8 Deməli, baharın gəlişi saysız-hesabsız
ayə və nişanələrdən yalnız biridir.
2. NOVRUZ VƏ BƏYƏNİLMİŞ ADƏTLƏR
Novruz mərasiminin keçirildiyi günlərdə
təmizlik, insanların bir-birilə görüşməsi və qəbirlərin
ziyarət olunması kimi bəzi bəyənilmiş işlərin yerinə
yetirilməsi xalq arasında bir adətdir. Lakin bu da
novruzun bayram olmasına dəlil ola bilməz, çünki
bu cür bəyənilmiş işləri həmişə yerinə yetirmək
lazımdır. Digər tərəfdən İslam dini bayramsız bir din
deyildir. Müqəddəs İslam şəriətində digər mübarək
islami günlərə əlavə olaraq ildə bir bayramın yerinə
il ərzində üç böyük bayram (Fitr, Qurban və QədiriXum bayramları) və bir də həftəlik bayram (cümə
günü) qanuniləşdirilmişdir. Şeyx Səduqun Müfəzzəl
ibn Ömərdən nəql etdiyi xəbərdə belə rəvayət
olunur: “İmam Sadiqə dedim: “Müsəlmanların
neçə bayramı vardır? Buyurdu: “Dörd bayramı.
...”9
Həmçinin müsəlman olan hər bir şəxs bədənini və
yaşadığı yeri həmişə təmiz saxlamaqla mükəlləfdir.
Buna əlavə olaraq ciddi şəkildə tövsiyə olunmuşdur
ki, gərək müsəlman hər həftə cümə günü bədənini və
yaşadığı yeri ümumi şəkildə təmizləsin. Həmçinin
İslam şəriətində əmr olunmuşdur ki, özünü
müsəlman hesab edən hər kəs xəstələrə baş çəkməli,
silei-rəhm etməli və digər ictimai vəzifələrini yerinə
yetirməlidir.
Digər tərəfdən qeyri-müsəlmanların ayinlərinə
bağlanmaq, adab və ənənələrinin yol və metodunda
din düşmənlərinə oxşamaq (yəni onları yamsılamaq)
şəri cəhətdən haramdır. Bu fikri sübut edən Səkuninin
İmam Sadiqdən nəql etdiyi mötəbər rəvayətdir:
“Allah Öz peyğəmbərlərindən birinə belə vəhy
etdi: “Möminlərə de ki, Mənim düşmənlərimin
paltarını geyinməsinlər, Mənim düşmənlərimin
yediklərini yeməsinlər və mənim düşmənlərimin
xətti-hərəkətinə iqtida etməsinlər ki, onlar kimi
onlar da Mənim düşmənim olarlar!”10 Bu rəvayət
“Üyunu Əxbarir-Rza” kitabında başqa bir sənədlə

Allah Rəsulu buyurmuşdur: “Ümmətimin içində bidətlər meydana gəldikdə alim
öz elmini üzə çıxarmalıdır. Kim bunu etməzsə, Allahın lənəti onun üzərinə olsun!”
(“Mizanul-Hikmə”; c. 1, s. 321, “Kafi”dən nəql olunub).
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Hirvi vasitəsilə İmam Rza əleyhissəlamdan da
rəvayət olunmuşdur.
Deməli, gözəl və bəyənilmiş işlər bir surətdə
səhihdirlər ki, ortada batilə rəvac vermək (yəni batili
inkişaf etdirmək, tərvici-batil), kafirlərin ənənələrini
və ayinlərini ehya etmək (bərpa etmək) deyilən
yasaq bir başlıq olmasın, çünki “Günah etməklə
Allaha ibadət olunmaz!”
3. NOVRUZ VƏ ŞƏRİƏT
Novruzun məşru olması (şəriətcə icazəli olması)
barəsindəki müzakirə – ki bu məqalənin əsas
mövzusudur – həqiqət axtarışında olanların üzünə
yeni üfüqlər aça bilər, çünki haqq axtarışında olanlar
şəriətin əmrini həyata keçirir və onun yasaq etdiyi
işdən də çəkinirlər.
Bəs şəriət bu barədə nə deyir?
Əvvəla bilmək lazımdır ki, İslam dinində
“bayram” bir ibadətdir (yəni şəri hökmdür) və
bayram günlərini də yalnız Xudavəndi-aləm
müəyyənləşdirir. Fitr və Qurban bayramlarının
namazının qunutunda Məsum əleyhissəlamdan
nəql olunan duada belə oxuyuruq: “Allahım!
Müsəlmanlar üçün bayram qərar verdiyin bu
gündə Səndən istəyirəm. ...” Deməli, Allah-Taala
tərəfindən nəss etibarilə (yəni şəri mətnlərdə)
bayram günü olaraq qanuniləşdirilən (təşri olunan)
gün müsəlmanların bayram günü qeyd olunur.
İSLAM VƏ XALQLARIN AYİNLƏRİ
Qeyri-səmavi, yaxud təhrif olunmuş səmavi
dinlərin bütün ayin və mərasimləri nəfsani istəklər,
şəhvət, cahillik, xürafat əfsanələri və əsassız işlərlə
doldurulmuşdur ki, bunun müqabilində İslam
dininin ayinləri hikmətə, təhzibi-nəfsə (nəfsin islah
edilməsinə), biliyə, xeyirxahlığa, kamilliyə və
Allaha yaxınlaşmağa əsaslanır, çünki birincisi insan
zehninin məhsulu, ikincisi isə Həkim (hikmət sahibi),
Xəbir (hər şeydən xəbərdar olan) Allahın tədbiridir.
Bu barədə Quranda buyurulur: “Biz onu (Quranı)
haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil
oldu. Səni də yalnız müjdə verən (mübəşşir) və
qorxudan (nəzir) olaraq göndərdik”11 .
Digər tərəfdən İslam dini bütün qövmlərin
ümumdünya dinidir və yalnız Ərəbistan yarımadası
və onun ətrafındakı ölkələrə məxsus deyildir. Buna
görə də xürafata, əfsanəyə, nəfspərəstliyə əsaslanan
bütün dini ayinlər və müxtəlif milli münasibətlər
məhv olmalı və öz yerini islami ayinlərə verməlidir,
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çünki hər bir qövm İslamdan əvvəlki adətlərinə bağlı
qalmaq istəsə, müsəlmanların vəhdəti kəmrəng olar,
yəni öz rəngini itirər. İslam birliyində müxtəliflik və
həmahəngsizlik yaranar, çünki qədim bayramları
olan xalq yalnız iran xalqı deyildir, cahiliyyə
ərəblərinin də qədim günləri var idi. “Ərubə” gününü
buna bir misal göstərmək olar ki, İslam dini onu ləğv
etdi və “cümə” gününü onun yerində qərarlaşdırdı.
Misirlilərin “Nil” bayramı, Beynənnəhreynlilərin
(Mesopotamiyada12
yaşayanların) “Xərmən”
bayramı var idi və s. ...
Zahiri gözəlliyinə və müqəddəs hesab edilməsinə
baxmayaraq, İslam onların hamısını aradan götürdü
və onların yerinə digər bayramlar təqdim etdi.
NOVRUZ RƏVAYƏTLƏRİ
İlk rəvayət Əmirülmöminin Əli əleyhissəlamdandır. Əbusabit Numan ibn Mərzban13 novruz
şənliyi günü Əli ibn Əbitalibə jeledən hazırlanmış
bir növ şirniyyat hədiyyə etdi. Həzrət ondan: “Bu,
nədir?” – deyə soruşduqda o, belə cavab verdi:
“Bu gün novruzdur!” Həzrət buyurdu: “Bizim
şənliyimiz14 bütün gündür”15 .
Beləliklə, Numanın müsəlman olmamışdan
əvvəl İranda zərdüştilik dininin adətləri əsasında
formalaşmış mərasimləri müsəlmanlar arasında
da inkişaf etdirmək istəyi əmirülmöminin Əli
əleyhissəlam tərəfindən uzaqlaşdırıldı, çünki
həqiqətdə də başlayan hər bir gün bir novruzdur16
, fərvərdin ayının əvvəlinin digər yeni günlərdən
fərqlənməsinin heç bir əsası və sübutu yoxdur.
O hadisədən sonra Abbasi xilafətinin
hakimiyyətinə qədər heç bir müsəlman bunu
həyata keçirmədi. Əvvəllər Sərəxs və Fars
atəşgahlarının
möbidlərindən
(zərdüştilərin
ruhanisi), ağsaqqallarından və qazılarından olmuş
iranlı “Bərmək” və “Bəni-Səhl” xanədanından
olan Abbasi vəzirləri İslam cəmiyyətini özlərinə
inandırdılar və yol tapıb onların içinə sızdılar17
. Baxmayaraq ki, Əməvilərin xilafəti dövründə
də əməvi hakimlər İran xalqının üzərinə novruz
hədiyyələrini vergi olaraq qoymuşdular ki, məsələn
Müaviyənin hakimiyyəti dövründə onun miqdarı
5 milyondan 10 milyon dirhəmə qədər çatırdı.
Və İslam dinindən sonra Novruz və Mehrəgan
hədiyyələrinə rəvac verən ilk hökmdar əməvilərin
zalım hakimi və ələvilərin qəddar düşməni Həccac
ibn Yusif Səqəfi olmuşdur18 .

İkinci
rəvayət
İmam
Kazım
əleyhissəlamdandır. “Mənsur (abbasi xəlifəsi)
Musa ibn Cəfər əleyhissəlama novruz günündə
təbrikləri qəbul etmək və hədiyyələri təhvil
almaq üçün oturmağı əmr etdi. İmam buyurdu:
“Mən babam Rəsulullahdan – Allahın rəhməti
ona və Əhli-Beytinə olsun! – gələn xəbərləri
araşdırdım, lakin bu bayram haqqında bir xəbər
tapa bilmədim. Novruz farsların adətidir və İslam
onu məhv (ləğv) etmişdir. İslamın ləğv etdiyi bir
şeyi ehya etməkdən Allaha pənah aparırıq! ...”19
Bu hədisi-şərif açıq şəkildə aydınlaşdırır ki,
“novruz bayramı”nın islami bir siması yoxdur və
Peyğəmbər Sünnəsində də bunun bir yeri yoxdur.
Müqəddəs şəriət ona seyrçi qalmamış, əksinə
İmamın açıq-aşkar ifadəsinə uyğun olaraq onu
ləğv etmişdir ki, İmam öz sözünün sonunda bu
adəti heç bir vəchlə ehya etməyə hazır olmadığını
bildirmişdir. Bu hədisi qeyri-müsəlmanlara təqlid
etməyin və onlardan nümunə götürməyin haram
olması barəsində Səkuninin İmam Sadiqdən nəql
etdiyi mötəbər hədis də təsdiq edir ki, biz də bunu
məqalənin əvvəlində qeyd etdik.
Bəzi müasir yazılarda bir qrup bu rəvayəti təqiyyə
kimi qələmə vermişdir ki, bu deduksiya (istidlal)
təqiyyənin hökmünü bilməməkdən irəli gəlir,
çünki İmamın onu açıqlaması, açıq şəkildə dövrün
xəlifəsinin fikrinə zidd çıxması, buna Peyğəmbər
Sünnəsindən dəlil gətirməsi və o hakimin İmamın
vasitəsilə məhkum edilməsi təqiyyəyə ziddir.
Üçüncü
rəvayət
İmam
Sadiq
əleyhissəlamdandır. Bu uzun rəvayəti Müəlla ibn
Xüneys İmam Sadiqdən nəql etmişdir ki, onun
ifadələri hələ araşdırılacaqdır.
“... Müəlla ibn Xüneys deyir: “Novruz
günü İmam Sadiq əleyhissəlamın hüzuruna
daxil oldum. O dedi: “Bu günün nədən ibarət
olduğunu bilirsinizmi? Cavab verdim: “Sənə
fəda olum! O, elə bir gündür ki, əcəm (yəni
iranlılar) onu böyük sayır və həmin gündə onlar
bir-birinə hədiyyə bağışlayırlar”. İmam Sadiq
buyurdu: “And olsun Məkkədəki Beyti-Ətiqə
ki, bunun (yəni bu günün böyük tutulmasının
və insanların bir-birinə hədiyyə verməsinin)
qədim bir əsası vardır və başa düşəsən deyə onu
sənin üçün açıqlayıram”. Dedim: “Ey ağam,
bunu səndən öyrənmək mənim üçün ölənlərimin
yaşamasından və düşmənlərimin ölməsindən
daha sevimlidir”. İmam dedi: “Ey Müəlla!

Novruz günü elə bir gündür ki, Allah o gündə
bəndələrindən Ona ibadət edəcəkləri, Ona heç
bir şeyi şərik qoşmayacaqları, Onun rəsullarına,
höccətlərinə və imamlara – səlam olsun onlara! –
iman gətirəcəkləri barədə əhd-peyman almışdır.
O, Günəşin tulu etdiyi (çıxdığı), küləklərin
əsdiyi və yerin parıltısının xəlq edildiyi ilk
gündür. O, elə bir gündür ki, Nuh əleyhissəlamın
gəmisi Cudi dağının üzərinə yan aldı, o, elə
bir gündür ki, Allah o gündə minlərlə adamın
ölüm qorxusu ilə öz yurdlarını tərk etdiyi və
Allahın da onlara “Ölün!” – dedikdən sonra
diriltdiyi həmin şəxslərə həyat verdi20 , o, elə
bir gündür ki, Cəbrayıl Peyğəmbərə nazil oldu,
o, elə bir gündür ki, Peyğəmbər Beytülhəramın
üstündən Qüreyşin bütlərini atsın deyə Əlini
çiyninə aldı və o da İbrahim əleyhissəlam kimi
bütləri qırdı, o, elə bir gündür ki, Peyğəmbər öz
əshabələrinə Əli əleyhissəlama möminlərin əmiri
kimi beyət etmələrini əmr etdi, o, elə bir gündür
ki, Peyğəmbər Əlini cin vadisinə göndərdi ki,
onlardan onun üçün beyət alsın, o, elə bir gündür
ki, Əmirülmöminin Əli ibn Əbitalibə ikinci
dəfə beyət edildi, o, elə bir gündür ki, Əli (ə)
Nəhrəvan əhli (xaricilər) üzərində qələbə çaldı,
Zussədyəni öldürdü21 , o, elə bir gündür ki, bizim
Qaimimiz və əmr sahibləri zühur edəcək, o, elə
bir gündür ki, Qaimimiz Dəccala qələbə çalacaq
və onu Kufə zibilliyində çarmıxa çəkəcəkdir. Elə
bir novruz günü yoxdur ki, biz o gündə fərəci
(zəfəri) gözləməyək. O, bizim və şiələrimizin
günlərindəndir. Əcəm (iranlılar) onu qorudu, siz
isə zay etdiniz. ...”
Bu rəvayət novruzun mədh olunması və onun
ayinlərinə bağlanmağın lüzumu barəsində əldə olan
yeganə rəvayətdir. Baxmayaraq ki, bu rəvayət şəri,
tarixi və nəqli zəiflik və səhvlərlə doludur və özü
özünün qondarma olduğunu ortaya çıxarır.
Əlbəttə ki, bu cür rəvayətlərin qondarılmasının
səbəbini şiə məzhəbini inhiraf və sapqınlığa çəkmək,
yaxud İslamdan əvvəlki əqidələri və adətləri inkişaf
etdirmək və Əhli-Beyt yolu adı ilə cahiliyyə
dövründəki nəfsani istəkləri qanuniləşdirmək üçün
Əhli-Beyt düşmənlərinin istiqamət və cəhdində
görmək lazımdır.
İndi isə rəvayətin zəif cəhətlərindən bir
nümunəni araşdıraq:
1. Rəvayətin mətni bunu göstərir ki, orada
verilən bir çox ifadələr Avesta kitabından və köhnə
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fars əfsanələrindən edilən tərcümədən artıq bir şey
deyildir. Lakin Cəmşid22 , Mənuçehr, Əfrasiyab
və Zərdüşt adlarının yerinə hədisin mövzusu ilə
uyğun gələn adlar, məsələn Adəm, Nuh, İbrahim və
Mühəmməd (ə) qoyulmuşdur.
Nümunə olaraq bunu deyə bilərik ki, Avesta
kitabında bu günün ayinləri barəsində qısa şəkildə
belə deyilir ki, hər bir zərdüşti o gündə yeni və bahalı
paltarlar geyinməli, camaatla görüşə çıxmalı, hədiyyə
verməli, on üç gün işləməməli və “yeddi göy”ün
allahlarını, yaxud “yeddi müqəddəs”i razı salmaq üçün
“həftsin süfrəsi”23 açmalıdır. Balıq suda yaşayanların
allahının razılığını, su dənizlərin allahının razılığını
və səbzə (bir növ yaşıl quru kişmiş) isə əkin allahının
razılığını təmin edər24 , çünki bu gün Cəmşid atəşi
yenidən tapmış25 , Mənuçehr Turanlılarla barışmış və
onlara hökmranlıq etmiş, Əfrasiyab Hindistana qalib
gəlmiş və Zərdüşt isə Əhrimənləri tutub həbs etmişdir.
Qədim fars əfsanələrində və əsatirlərində də
yuxarıdakı mənaya aid müəyyən işarələr verilmişdir
ki, onların mətni yuxarıda İmam Cəfər Sadiq
əleyhissəlama nisbət verilən rəvayətin məzmununa
uyğundur. “İranlıların etiqadı bu idi ki, Xudavənd bu
gündə dünyanı yaratmaqda sərbəst oldu. Müştərini
(Yupiter planetini) yaratdı, Zərdüşt Xudavəndə
minacat müvəffəqiyyətini əldə etdi, Keyxosrov
asimana üruc etdi (yüksəldi). ...
Həmçinin novruzun yaranmasının səbəbi
haqqında deyirlər ki, divan Cəmşidin fərmanı ilə
bir taxt düzəltdi və onu çiyinlərinə götürdülər və
Dəmavənddən Babilə apardılar. ... Bu əmr fərvərdin
ayının ilk günündə oldu. Buna görə də camaat onun
taxtının ətrafında toplandı və hamı dedi: “Bu, yeni bir
gündür”. Cəm buyruq verdi ki, bu gün və ondan sonra
beş gün bayram etsinlər. ...
Farslar fərvərdin bayramı üçün evi təmizləyir,
mərasim keçiriləcək otağı bəzəyir, stolun üstünə su
kuzəsi, güldan və atəş qabı qoyurdular. Atəşi səndəl
ağacı26 və digər xoşiyli ağaclarla qüvvətləndirirdilər.
Hər bir kəs öz əli ilə atəşə ağac qoymalı və öz
ölülərinin adını saymalı idi. ... Bir-birinin əlinə su
tökər və novruz gününün sübhündə qüsl edərdilər.
Bunun səbəbini belə bilirdilər ki, bir vaxt Cəmşidin
zamanında ölüm-itim olmadığına görə yer üzü
canlılar üçün dar oldu. Xudavənd onu üç dəfə böyütdü
və camaata əmr etdi ki, günahlardan təmizlənsinlər
deyə su ilə qüsl etsinlər. Həmçinin deyirlər ki, bu
gün su mələyi olan Həruzaya bağlı olduğuna görə bu
cəhətdən camaat dan yeri ağararkən quyu suyu ilə
30
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yuyunurdular. Yeni paltar geyinmək, həftsin süfrəsi
açmaq, göyərti və yeddi növ taxıl əkmək bu günün
digər ənənələrindən hesab olunur”.
2. Yuxarıdakı rəvayətdə “And olsun Məkkədəki
Beyti-Ətiqə...” andı İmam Sadiqin dilindən
verilmişdir, halbuki İmam Baqir əleyhissəlamdan
nəql olunan bir rəvayətdə buyurulur: “Allah
məxluqatından istədiyinə and içər, lakin
məxluqatı Ondan başqasına and içə bilməz!”27
Fiqhdə də icma vardır ki, şəri and yalnız
Xudavəndi-aləmin adı ilə və “Vəllahi, təllahi və
billahi” ləfzləri ilə bağlanır və şərilik qazanır.
3. Bu rəvayətlə əvvəldə qeyd etdiyimiz və İmam
Musa əl-Kazimdən nəql olunan rəvayət arasında
ziddiyyət vardır. Əllamə Məclisi bu ziddiyyəti
yada salmış, lakin bu iki rəvayətdən “şöhrət”
(“məşhurluq”) dəlili ilə Müəllanın rəvayətinə
üstünlük vermişdir28 . Halbuki bu məqamda
“şöhrət”in şərtləri həqiqət tapmır, çünki:
Əvvələn, rəvayətin məşhurluğu o vaxt
mötəbərdir ki, rəvayət və onun raviləri bütün
mötəbərlik şərtlərini daşımış olsun.
Saniyən, bu rəvayətin məşhurluğu (şöhrəti)
yoxdur. Dəlili də budur ki, Şeyx Tusi, Şeyx Səduq
və onun atası, Əllamə Kuleyni və “Qummilər” kimi
keçmiş alimlərdən heç biri onu qeyd etməmişlər.
Mərhum Məclisi onu adını zikr etmədiyi bir kitabda
tapmış və bu barədə buyurmuşdur: “Bəzi mötəbər
kitablarda gördüm. ...” “Bihar” kitabının özündə
isə bu mövzunun haşiyəsində belə qeyd edilir:
“Müəlla rəvayətində zatən “höcciyyət” (“dəlil
olma”) şərtlərinin olmaması və onun bu rəvayətlə
(İmam Musa əl-Kazimdən nəql olunan rəvayətlə)
ziddiyyətdə olması rəvayətin qüvvət və şöhrəti
üçün heç bir yer buraxmır”29. Üçüncüsü, Həzrət
İmam Kazim əleyhissəlam sırf hökmü bəyan
etməklə iktifa etməmiş, əksinə İslam dinində belə
bir bayramın mövcud olmadığı və İslamın da bu
adətin məhvinə iqdam etməsi (təşəbbüs etməsi)
dəlili ilə bu günün böyük tutulmasının haram olması
nəticəsini çıxarmışdır. Buyurmuşdur ki: “Mən bu
bayram haqqında heç bir xəbər tapa bilmədim.
Novruz farsların adətidir və İslam onu məhv
(ləğv) etmişdir. İslamın məhv etdiyi bir şeyi ehya
etməkdən Allaha pənah aparırıq!”
4. Rəvayətin sənədi zəifdir, çünki hədisin
raviləri arasında qulat, müğeyrilər, yalançılar kimi
etimad edilməsi mümkün olmayan şəxslər, yaxud
zəif və məchululhal (vəziyyəti bilinməyən) fərdlər
gözə dəyir. O fərdlər bunlardır:

– Cəfər ibn Əhməd ibn Əli əl-Munisi əlQummi. Bu çox vəziyyəti bilinməyən bir şəxsdir.
Onun haqqında deyilmişdir ki, o, vəzir Sadiq ibn
Əbbaddan rəvayət edirdi.
– Mühəmməd ibn Həsən ibn Muid əs-Saiğ. Bu
şəxs çox zəifdir. Rical alimləri ittifaq ediblər ki, o,
qulatlardandır və qabili-istinad deyildir30 .
– Müəlla ibn Xüneys. O, Kufəlidir. Əvvəl
Əsədilərin, sonra İmam Sadiqin qulu olmuşdur.
Nəcaşi özünün “Rical” kitabında Müəllanı çox zəif
şəxs adlandırmışdır. İbn Qədairi (Ğəzairi) onun
barəsində deyir: “O, əvvəl müğeyri31 olmuşdur.
Sonra Nəfsi-Zəkiyyə adı ilə tanınan Mühəmməd
ibn Abdullah Həsəninin imamətinə dəvət etdi
ki, bu töhmətlə Davud ibn Əli onu həbs etdi və
qətlə yetirdi. Qulat onun adından çox hədislər
qondarırdı”. İbn Qədairi belə əlavə edir: “Onun
hədislərini qəbul edilməsi mümkün olan hədislər
hesab etmirəm”.
Şeyx Tusi “Qeybət” kitabında sənəd zikr
etmədən Müəlla barəsində deyir ki, o, İmam Sadiqin
xidmətçilərindən və o Həzrətin mədhinə məzhər
olmuş şəxslərdən olmuşdur. Günahsız yerə məhkum
olunmuşdur. Bu işin də tələbi budur ki, onun
ədalətinə hökm verilsin.
Beləliklə, Müəlla ibn Xüneys barəsində rical
kitablarında mövcud olan faktlara əsasən deyə
bilərik ki, o, əvvəldə müğeyri, qali və yalançı bir
şəxs olmuşdur. Buna görə də qalilər ondan çoxlu
hədislər nəql etmişlər. Sonra orta yaşlarında xalqı
Mühəmməd ibn Abdullah Həsəninin imamətinə
dəvət etməklə onları azdırmış və düzgün yoldan
yayındırmışdır. Həbs olunduğu zaman zindanda
tövbə etmiş və haqq yola qayıtmışdır. Lakin o, heç
vaxt zindandan azad olmamış və sonda çarmıxa
çəkilmişdir. Müəllanın adından nəql olunan
bütün hədislər onun azğınlıq dövründə olmuşdur.
Zindanda olduğu dövrdə ondan heç vaxt hədis nəql
olunmamışdır. Onun tövbə etdiyi qəbul olunsa da,
onun rəvayətlərinə istinad etmək olmaz.
İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlam Müəllanın
öldürülməsindən sonra buyurmuşdur: “Mən
Müəllaya bir şey əmr etmişdim, lakin o, mənimlə
razılaşmadı və mənim əksimə getdi. Buna
görə də dəmirə məruz qaldı (yəni qandallandı
və zəncirləndi). ... Kim bizim sirrimizi faş
edərsə, silah onu dişləməmiş ölməz, yaxud da
qandallanmış halda ölər”32 .
5. Müəlla hədisində ziddiyyətli məqamlar

gözə dəyir ki, bu da rəvayətin qondarma olduğu
fikrini qüvvətləndirir. Tarixi səhvlərin mövcud
olması buna misal ola bilər. Bu rəvayətdə bildirilir
ki, Peyğəmbərin bəsət günü33 , Məkkənin fəthi,
Qədiri-Xum bayramı, Əmirülmömininin xilafətinin
başlanması, Nəhrəvan döyüşü və xarici Zussədyənin
öldürülməsinin hamısı novruz günündə baş
vermişdir. Halbuki Qədiri-Xum bayramı h.q. təqvimi
ilə hicrətin 10-cu ili zilhiccə ayının 18-i (h. ş. 10-cu
il esfənd 27, m. 632, 15 mart), Əli ibn Əbutalibə
ikinci dəfə xəlifə olaraq beyət edilməsi h. q. təqvimi
ilə hicrətin 35-ci ili zilhiccə ayının 13-ü (h. ş. 35-ci
il, xordad (3-cü ay) 25, m. 656, iyun 12), Məkkənin
fəthi günü h. q. təqvimi ilə hicrətin 8-ci ili ramazan
ayının 29-u (h. ş. 8-ci il, bəhmən (11-ci ay) 2, m.
630, yanvar 19), Nəhrəvan döyüşü və Zussədyənin
qətlə yetilirilməsi h. q. təqvimi ilə hicrətin 39-cu ili
səfər ayının 9-u (h. ş. 38-ci il, tir (4-cü ay) 17, m.
659, iyul 5) və bəsət günü isə hicrətdən 13 il əvvəl
rəcəb ayının 27-i (h. ş. təqvimi ilə hicrətdən 12 il
əvvəl, tir 17, m. 609, iyul 5) baş vermişdir.

Bütün bu tarixi hadisələrin növbə ilə novruz
gününə təsadüf etməsi üçün yüz illərin keçməsi
lazımdır. Məsələn belə bir müşahidə aparmışıq ki,
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Məkkənin fəthi ilə Qədiri-Xum bayramı arasındakı
zaman fasiləsi yalnız iki il olmuşdur. Ona görə də bu
fikirdəyik ki, belə bir rəvayəti qondaran şəxs tarix
baxımından xalqın ən cahil nümayəndəsi olmuşdur.
Bu ziddiyyətlər haqqında danışdığımız rəvayəti
xalq arasında öz etibarını itirən, inanılması mümkün
olmayan bir dərəcəyə çatdırmışdır.
6. Şəri bayram naməlum bir gündə ola bilməz.
Əvvəldə dediyimiz kimi tarixdə novruz günü həmişə
şahların istəklərinə, yaxud günəş ili günlərinin
astronomik
hesablamalarına
uyğun
olaraq
mütəğəyyir və dəyişkən olmuşdur. Bəzən yayda,
bəzən pərakəndə şəkildə ilin müxtəlif fəsillərində,
bəzən yaza bir neçə gün qalmış, bəzən yazın
əvvəlində, bəzən isə padşahın taxta çıxdığı ilin hər
hansı bir günündə keçirilirdi. Əbülqasim Firdovsi
Cəmşidin tacqoyma novruzu barəsində belə deyir:
O təxtin içində böyük hökmdar
Fəzada Günəştək tutardı qərar.
Cahan qaldı heyran onun təxtinə,
Hamı afərin söylədi bəxtinə.
Edib xalq Cəmşidə gövhər nisar34 ,
Belə bir günə Novruz ad qoydular35 .

On iki imamçı şiə məzhəbinin böyük fəqihi
İbn Fəhd Helli özünün “əl-Mühəzzibul-Bari”
(“Mahir tərbiyəçi”) adlı əsərində etiraf edir ki,
novruz gününü müəyyənləşdirmək çətindir, çünki
o, əsasən bir gündən ibarət olmamışdır, əksinə
zərdüşti padşahlarının fikirlərinə tabe olaraq qeyd
olunmuşdur36 .
Novruzun
naməlum
gün
olduğu
müəyyənləşdikdən sonra belə başa düşürük ki,
novruz heç bir vəchlə bayram kimi hesab edilə
bilməz.
7. Bu hədisdə bəzi günlər pis fala mübtəla
olmuşdur. Əlbəttə, bu iş şəri cəhətdən rədd
olunmuşdur, çünki rəvayətdə deyilir: “İslamda pis
fal yoxdur!” Buna görə də “Bihar”ın haşiyəsində
oxuyuruq: “Bu iş məsum imamların həyat
tərzində müşahidə olunmamışdır. Ona görə də
bu fəsildə zikr olunanlar daha çox fars münəccim
kahinlərinin qondarmalarına oxşayır. Əlbəttə,
gizli deyildir ki, pərdə arxasında siyasi kələklər
və hiylələr də mövcuddur”37 .
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NOVRUZ GÜNÜNÜN QÜSLÜ
Şeyx Tusinin “Misbah” kitabına nisbət verilən
və “Bihar”da zikr olunmuş başqa bir xəbər də
mövcuddur. Bu xəbərdə bildirilir ki, novruz
günündə qüsl etmək müstəhəbdir. O gün üçün dua
və namaz da zikr olunmuşdur. “Misbah” kitabının
haşiyəsində novruz gününün qüslü barəsində, həmin
gündə qüslün, duanın və namazın müstəhəbliyinə
əsaslanan isnadsız ibarə gəlmişdir. Lakin “Misbah”
kitabının araşdırılması nəticəsində sübuta yetmişdir
ki, qüsl, dua və namaz ifadələri Şeyx Tusidən
sonra “Misbah” kitabının bəzi nüsxələrinə əlavə
olunmuşdur. Buna görə də təshih və təhqiq edilmiş
nüsxələrdə belə izah verilmişdir: “Orijinal nüsxədə
artıqlıq mövcud deyildir”.
Mühəqqiq Şuştəri “əl-Nucə fi şərhil-Lumuə”
kitabında novruz gününün qüslü barəsində belə
yazır: “Qədim alimlərdən heç kim onu nəql
etməmişdir. Müəllanın rəvayəti zəifdir”.
NƏTİCƏ
Artıq belə bir qənaətə gələ bildik ki, bütün
gözəllik və əzəməti ilə bahar fəsli şükr və sitayişə
layiq olan milyardlarla ilahi nişanələrdən bir
nişanədir. İranın və Azərbaycanın müsəlman və
əqidəli xalqı özlərinin dini və məzhəbi etiqadlarına
diqqətlə yanaşaraq novruzda dostluq, təmizlik,
qonaqpərvərlik, silei-rəhm, qohum-əqrəbaya və
yoxsullara kömək etmək, vəfat etmişləri yada
salmaq və s. kimi çox yaxşı adətlər həyata keçirirlər.
Bu adətlərdən bəziləri yaxşı adətlərdir. Lakin onu da
bilmək lazımdır ki, bu gözəl xislətlər və əməllər ilin
müəyyən bir günü ilə məhdudlaşmamalıdır, əksinə
bu əməlləri il boyu da yerinə yetirmək və qoruyub
saxlamaq lazımdır.
Digər tərəfdən də qeyri-düzgün adətlərdə qeyrimüsəlmanlardan nümunə götürməkdən qəti şəkildə
çəkinmək və qeyri-islami ayinləri islami adətlərə
daxil etməmək lazımdır, çünki ibadətlər, o cümlədən
bayramlar İslam dinində Allah tərəfindən qoyulan
qanunlardır.
İmam Sadiqə nisbət verilən rəvayəti dəqiq
araşdırmaqla şahid olduq ki, o rəvayət İmam
Kazim əleyhissəlamdan nəql olunan digər rəvayətlə
ziddiyyət təşkil edir, əql və ehtiyat bu kimi
mövzularda dayanmağı tələb edir. Digər tərəfdən
də həmin rəvayətdə (Müəlla rəvayəti) həm tarixi
baxımdan və həm də şəri cəhətdən səhvlər çoxdur.

1. “Bəqərə”, 205
2. Bu gün əlimizdə olan Avesta kitabı Zərdüştdən 800 il sonra
yazılmışdır. Makedoniyalı İskəndərin hücumunda mühüm
mərkəzlərin, o cümlədən Cəmşidə aid sənəd və kitabların
saxlandığı yerin yandırılması zamanı miladdan 330 il əvvəl
(yəni b. e. ə.) Avestanın böyük bir hissəsi və digər dini
əsərlər məhv edilmişdir. Bir neçə əsr sonra Sasanilər baş
qaldırdıqda onların mənafeyini kamil şəkildə təmin etdiyinə
görə müxtəlif amillərə əsasən unudulmuş zərdüşt ayinlərinin
qüvvətləndirilməsinə diqqət ayırdılar. Həmin vaxtlarda
zərdüşti möbidləri hazırkı Avestanı pərakəndə hissələrdən,
yadda qalanlardan və köhnə rəvayətlərdən ortaya çıxardılar
ki, bunlar da tamamilə təhrif olunmuş şəkildədir və eyni
zamanda onda geniş dəyişikliklər baş vermişdir.
3. İranın qədim bayramlarından biridir.
4. Sultan Cəlaləddin Məlikşah Səlcuqinin səltənətinin 2-ci
ili, m. 1074
5. Ərəbcə “Hut” deyilir (19 fevral-20 mart)
6. “Həmşəhri” qəzeti, 1377, 20 esfənd, s. 4, “Zaman
keçidində Novruz” məqaləsi
7. “Ya sin”, 33
8. “Ya sin”, 37, 38, 39, 41
9. “Füssilət”, 53
10. “Xisal”, s. 264
11. “Mən la yəhduruhul-fəqih”, 5-ci çap, Tehran, q. 1390,
c. 1, s. 163
12. “İsra”, 105
13. Yunan dilində “İkiçayarası, Dəclə və Fərat çayları
arasında”
14. İmam Əbuhənifənin babası, Əmirülmöminin Əlinin (ə)
azad olunmuş köləsi
15. “Tarixi-Bağdad” kitabında “Bizim novruzumuz” ifadəsi
getmişdir.
16. Mühəmməd ibn Xəllikan, “Vəfiyyatul-Əyan”, c. 5,
s. 404, 405, Beyrut, “Dari-Sadirˮ, Fəxrəddin Türeyhi,
“Məcməul-Bəhreyn”, c. 4, s. 38, Tehran, 1362
16. Novruz sözü lüğətdə də “yeni gün” mənasını verir.
17. Ayətullah Mühəmməd Xalisi, “ən-Niruz”, s. 10, m. 1951
18. Əliəkbər Dəhxoda, “Lüğətnamə”, c. 48, s. 874, Tehran,
h. ş. 1335
19. “Biharul-Ənvar”, c. 3, Beyrut, 1983, “Daru İhyayitTuras”, c. 59, s. 100, İbn Şəhr Aşubun “əl-Mənaqib”
kitabından nəql olunmuşdur. c. 4, s. 319
20. “Bəqərə” surəsinin 243-cü ayəsinə işarədir.
21. Zussədyə “Döş giləsi/döş sahibi” deməkdir. Bu şəxsin
əsl adı Hərqus ibn Züheyr Sədi Təmimidir ki, Zulxuvəysərə,
Zussədyə və Muxdəc ləqəbləri ilə tanınmışdır. Zulxuvəysərə
adlanmasının səbəbi aydın deyil, lakin bazusunda qadın
döşünə oxşar artıq ət olduğuna görə Zussədyə, əlində
naqislik olduğuna görə “Muxdəcul-Yəd” (“Əli naqis olan
şəxs”) ləqəbləri ilə tanınmışdır.
Xaricilərlə olan döyüş sona çatdıqda Həzrət Əli öz
adamlarına Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi bazusu olub
qolu olmayan, bazusunun ucu qadın döşü kimi kündə və
onun da ucu döşün ucu kimi çıxıntılı (giləli) olan, üzərində
də ağ tüklər olan adamı axtarmalarını əmr etdi. Axtardılar,
lakin tapa bilmədilər. Həzrət Əli dedi: “And olsun Allaha
o, bunların içindədir. Mən yalan danışmadım, yalan
danışmaqda da ittiham olunmaram”.
Bundan sonra Həzrət Əli özü də o adamı axtarmağa çıxdı.

Nəhayət, onu ölənlər arasında tapdı. Qolunda eynilə qadın
döşünə oxşayan bir ətin sallandığını, döşün ucu üzərində bir
neçə tükün olduğunu gördü. Bu ət parçası çəkildikdə digər
əlindən daha uzun olur, buraxdıqda isə əvvəlki vəziyyətini
alırdı. Beləcə Peyğəmbərimizin gələcəyə aid xəbərlərlə
əlaqədar bir möcüzəsi də ortaya çıxdı. Həzrət Əli təkbir
gətirdi. “Allahu Əkbər! Mən yalan danışmadım”, – dedi.
Xalq da onunla birlikdə təkbir gətirdi.
22. İranın əfsanəvi padşahlarındandır.
23. “Həftsin süfrəsi” İranda novruz bayramı münasibətilə adları “sin” (fars əlifbasının on beşinci hərfi) hərfilə
başlanan yeddi yeməli şeyin qoyulduğu süfrənin adıdır.
Həmin yeməli şeylər aşağıdakılardır:
1. Sir – sarımsaq
2. Serke – sirkə
3. Sib – alma
4. Somağ – sumağ
5. Səmənu – səməni (hil, qənd, cücərmiş buğda və yağla
hazırlanan halva)
6. Senced – iydə/innab
7. Səbzi – göyərti
İranlılar bu yeməli şeyləri süfrələrinə qoyar və bu süfrəni
salamatlıq, xoşbəxtlik və şadlıq baxımından xeyrə
yozardılar. Qədim zamanlardan bəri müqəddəs hesab
olunan yeddi rəqəmi yeddi Ölümsüz Müqəddəsə (AmeşaSpenta, farsca; Əmşaspənd=Əmşasfənd), yaxud zərdüştlik
ayininin ən böyük mələklərinə işarə edir.
24. Ceyms Henri Brested kimi bir çox alimlərin
araşdırmalarına əsasən iranlılar bir növ politeizm, yəni
çoxallahlıq əqidələrinə sahib olmuş və eyni zamanda
allahların allahına da diqqət etmişlər. Onlar göyün, suyun və
s-nin allahlarını müqədddəs bilir və onlara sitayiş edərdilər.
25. Cəmşid xeyir və bərəkətin, yağışın yağmasının,
bitkilərin yaşıllaşmasının, nemət və firavanlığın yolunu
bağlamış Əhrimənə qalib gəldiyi üçün dübarə xeyir və
bərəkət, nemət, yağış və bitkilərin yaşıllaşması başlamış
və qurumuş hər bir zəmi, budaq və ağac yaşıllaşmış və bar
vermişdir. Buna görə də insanlar demişlər: “Ruze-nou!”
Yəni “yeni gün”. Novruz da “yeni gün” mənasını verir.
26. Oduncağı efir yağı ilə zəngin olan ətirli, həmişəyaşıl
tropik ağac
27. “Biharul-Ənvar”, c. 104, s. 286
28. “Bihar”, c. 59, s. 100, 101
29. “Biharul-Ənvar”, c. 59, s. 101
30. “Fihristun-Nəcaşi”, s. 417
31. Müğeyriyyə qulat firqələrindəndir və Müğeyrə ibn
Səid Əcəlinin tərəfdarlarındandırlar ki, İmam Zeynəlabidin
və İmam Mühəmmədbaqirdən sonra Müğeyrənin imam
olduğunu qəbul edirdilər və Mehdi olaraq Mühəmməd ibn
Abdullah ibn İmam Həsənin zühurunun intizarında idilər.
Müğeyrə sonda peyğəmbərlik iddiası etdi. (Dəhxodanın
“Lüğətnamə” əsəri, c. 36, s. 69)
32. “Bihar”, c. 47, s. 87, 88
33. Peyğəmbərin peyğəmbərliyə seçilməsi və insanları dinə
dəvət etməyə başladığı gün
34. Yəni xalq Cəmşidin başına daş-qaş səpdi.
35. “Şahnamə”, Cəmşid, s. 42
36. c. 1, s. 191
37. “Biharul-Ənvar”, c. 59, s. 91
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Birinci hissənin sonunda islami əlamətlər haqqında
bir qədər danışıldığına görə əlamətlərin içində ən parlaq
və möhtəşəmi olan şərafətli ramazan haqqında olan bu
ikinci hissədə onun bəzi hikmətləri zikr ediləcəkdir.
Bu ikinci hissə şərafətli ramazan ayının bir çox
hikmətlərindən doqquz hikməti bəyan edən “Doqquz
nöqtə”dir.

RƏHMAN, RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ!
“... Ramazan ayı elə bir ay¬dır ki, insanları
hidayət edən və hidayətin və haqla batili birbirindən ayır¬manın açıq-aşkar dəlilləri olan
Quran o ayda nazil olmuşdur...”1
BİRİNCİ NÖQTƏ
Şərafətli ramazan ayının orucu İslamiyyətin beş
əsas qanunlarından (rüknlərindən) biridir. Həm də
İslamiyyətin əzəmətli əlamətlərindəndir.
Şərafətli ramazan ayının orucunun Cənabı-Haqqın
rübubiyyətinə (tərbiyəçiliyinə), insanın ictimai və
şəxsi həyatına, nəfsin tərbiyəsinə və ilahi nemətlərin
şükrünə aid olan çoxlu hikmətləri vardır.
Orucun Cənabı-Haqqın rübubiyyətinə aid olan
hikmətlərindən biri də budur ki, Cənabı-Haqq yer
üzünü nemət süfrəsi şəklində xəlq etmiş və bütün
növ nemətləri o süfrədə “min heysu lə yəhtəsib”
34

MİLLİ GÖRÜŞ

(“gözlənilməyən bir yerdən gəlmə”) şəklində düzmüş
və rübubiyyətinin, rəhmaniyyətinin və rəhimiyyətinin
kamilliyini o şəkildə ifadə etmişdir. İnsanlar qəflət
pərdəsi arxasında və digər səbəblər üzündən o
vəziyyətin ifadə etdiyi həqiqəti tam görmür, bəzən isə
unudurlar.
Şərafətli ramazan ayında isə iman əhli intizamlı bir
ordu şəklini alır. Əzəli Sultanın ziyafətinə dəvət edilmiş
bir halda axşama yaxın “Buyurun!” əmrini gözləyirlər
kimi bir növ übudiyyət (bəndəlik) göstərirlər. Bununla
da şəfqətli, əzəmətli və tükənməz rəhmaniyyətə
qarşı intizamlı bir übudiyyətlə (bəndəçiliklə) qarşılıq
verirlər.
Əcəba, bu şəkildə ülvi bəndəçilik və şərəfli lütf
və ehsanda iştirak etməyən insanlar insan adına
layiqdirlərmi?
İKİNCİ NÖQTƏ
Mübarək ramazan ayının orucunun Cənabı-Haqqın
verdiyi nemətlərə görə şükrə aid olan hikmətlərindən biri
budur ki; – Birinci sözdə deyildiyi kimi – bir padşahın
mətbəxindən bir aşpaz gətirdiyi yemək üçün bir qiymət
istər. Aşpaza bəxşiş verildiyi halda, həddən ziyadə
qiymətli olan o nemətləri qiymətsiz zənn edib onu bizə
əta edəni tanımamaq sonsuz dərəcədə bir axmaqlıq
olduğu kimi, Cənabı-Haqq hər növ nemətlərini bəşəriyyət

üçün yer üzündə yaymışdır. Bunun müqabilində isə o
nemətlərin qiyməti olaraq şükr istəyir.
O nemətlərin zahiri səbəbləri aşpaz hökmündədirlər.
O aşpazlara bir bəxşiş veririk. Onlara minnətdar oluruq;
hətta layiq olmadıqları bir çox hörmət və təşəkkürlər
edirik. Halbuki Həqiqi Nemət Verən o səbəblərdən hədsiz
dərəcədə həmin nemətlərə görə şükrə layiqdir. Buna
görə də Ona təşəkkür etmək, həmin nemətləri doğrudandoğruya Ondan bilmək, o nemətlərin qiymətini tərif
etmək və o nemətlərə öz ehtiyacını hiss etməklə olur.
Bunun üçün də şərafətli ramazan ayının orucu həqiqi,
xalis, əzəmətli və ümumi bir şükrün açarıdır, çünki digər
vaxtlarda məcburiyyət altında olmayan insanların çoxu
həqiqi aclıq hiss etmədikcə bir çox nemətlərin qiymətini
dərk etmirlər. Bir parça quru çörək tox olan adamlara
– xüsusən də zəngin olarsa, – nemət dərəcəsi kimi
anlaşılmaz. Halbuki iftar vaxtlarında o quru çörək bir
möminin nəzərində çox qiymətli bir ilahi nemət olduğuna
dadbilmə qüvvəsi şahidlik edir. Padşahdan tutmuş ən
fəqirə qədər hər kəs şərafətli ramazan ayında o nemətlərin
qiymətlərini başa düşməklə mənəvi bir şükrə məzhər
olurlar.
Həm gündüz yemək yeməkdən imtina etməklə “O
nemətlər mənim mülküm deyil. Mən bunları yeməkdə
azad deyiləm. Deməli, başqasının malı və nemətidir.
Onun əmrini gözləyirəm”, – deyə neməti nemət bilir.
Mənəvi bir şükr edir.
Bunun üçün də oruc çox cəhətlərdə insanlığın həqiqi
vəzifəsi olan şükrün açarı hökmünə keçir.

ÜÇÜNCÜ NÖQTƏ

Orucun insanın ictimai həyatına aid olan cəhəti ilə
bir çox hikmətlərindən biri də budur ki, insanlar məişət
baxımından müxtəlif surətdə xəlq edilmişlər. CənabıHaqq o fərqliliyə əsasən, varlıları kasıbların yardımına
dəvət edir. Halbuki zənginlər fəqirlərin acınacaqlı aclıq
hallarını orucdakı aclıqla tam hiss edə bilirlər.
Əgər oruc olmasa, bir çox nəfspərəst varlılar ola bilər
ki, aclıq və fəqirliyin nə qədər dərdli olduğunu və onların
şəfqətə nə qədər möhtac olduğunu dərk etməsinlər. Buna
görə insanlıqdakı həmcinsinə şəfqət həqiqi şükrün bir
əsasıdır. Hansı şəxs olursa-olsun, özündən bir qədər də
fərqli daha fəqirini tapa bilər. Ona qarşı şəfqət göstərməyə
məcburdur.
Əgər nəfsinə aclıq dadızdırmaq məcburiyyəti
qarşısında qalmasa, şəfqət vasitəsilə yardım etməyə
mükəlləf olduğu ehsanı və yardımı edə bilməz. Etsə də,
tam (sonadək) etməz, çünki o halı, həqiqətən, özündə hiss
etmir.

DÖRDÜNCÜ NÖQTƏ
Şərafətli ramazan ayının orucunun nəfsin tərbiyəsi
ilə bağlı bir çox hikmətlərindən biri də budur ki, nəfs
özünü azad və sərbəst istər və belə qəbul edər. Hətta
vahiməli bir rübubiyyət və kefi istəyən hərəkəti fitri
olaraq arzu edər. Hədsiz nemətlərlə tərbiyə olunduğunu
düşünmək istəməz. Xüsusən, dünyada sərvət və qüdrət

də olsa, qəflət daha da kömək etmişsə, əldə edəcək
ilahi nemətləri tam qəsbkarcasına və tamahla heyvan
kimi udar.
Buna görə də şərafətli ramazan ayında ən varlıdan
ən kasıba qədər hər kəsin nəfsi başa düşür ki, onun özü
malik (sahibkar) deyil, əksinə başqasının mülküdür,
azad deyil, quldur; əmr olunmazsa, ən adi və ən rahat
bir şeyi də edə bilməz; əlini suya uzada bilməz deyə
xəyali ağalığı sınar, bəndəlik libasını geyinər, həqiqi
vəzifəsi olan şükrə bağlanar.
BEŞİNCİ NÖQTƏ
Şərafətli ramazan ayı orucunun nəfsin tərbiyə və
islah olunmasına və dikbaşcasına davranışlarından vaz
keçməsi yönünə aid olan çox hikmətlərindən biri də budur;
insan nəfsi qəflətlə özünü unudur. Özündə olan hədsiz
acizliyi, sonsuz ehtiyacı və ən üstün dərəcədəki qüsurunu
görə bilmir və görmək istəmir. Həmçinin nə qədər zəif
və zavala məruz qalacaq və müsibətlərə hədəf olacaq, tez
xarab olacaq, dağılacaq ət və sümükdən ibarət olduğunu
düşünə bilmir. Sanki poladdan bir vücudu vardır kimi və
heç ölməyəcək kimi özünün əbədi olduğunu xəyal edərək
dünyaya hücum edir. Şiddətli bir tamah və acgözlüklə,
şiddətli bağlılıq və sevgi ilə dünyaya atılır. Ləzzətli və
mənfəətli olan hər şeyə bağlanır. Həmçinin onu tam
bir şəfqətlə tərbiyə edən Xaliqini unudur. Həmçinin
həyatının nəticəsini və axirət həyatını düşünmür, çirkin
əxlaq içində çabalayır.
Bax, şərafətli ramazan ayındakı oruc ən qafil və
inadcıl insanlara zəifliyini, acizliyini və ehtiyacını hiss
etdirir. Aclıq vasitəsilə mədəsini düşünür, mədəsindəki
ehtiyacını başa düşür. Zəif vücudunun nə dərəcədə çürük
olduğunu xatırlayır. Nə dərəcədə mərhəmətə və şəfqətə
möhtac olduğunu başa düşür. Nəfsin fironluğundan əl
çəkir, əgər qəflət qəlbini pozmamışdırsa, tam bir acizlik
və möhtaclıqla ilahi qapıya sığınmağa bir arzu hiss edir
və mənəvi bir şükr əli ilə rəhmət qapısını döyməyə
hazırlaşır.
ALTINCI NÖQTƏ

Şərafətli ramazan ayının orucunun Quran-kərimin
nazil olması ilə bağlı və şərafətli ramazan ayının Qurankərimin ən mühüm nüzul (nazil olma) vaxtı ilə bağlı çox
hikmətlərindən biri də budur ki; Quran-kərim ramazan
ayında nazil olduğu üçün o Quranın nazil olmasına
hazırlaşacaq. O səmavi kitabı gözəl şəkildə qarşılamaq
üçün şərafətli ramazan ayında nəfsin dəyərsiz və
niyyətsiz (məqsədsiz) istəklərindən uzaq ... yemək və
içməkdən çəkinməklə mələktək pak vəziyyətə bənzəmək
... və bir şəkildə o Quranı yeni nazil olan bir şəkildə
oxumaq, dinləmək və ondakı ilahi müraciəti nazil
olduğu zamandakı kimi dinləmək, o müraciəti RəsuliƏkrəmdən (s) eşitdiyi kimi dinləmək, bəlkə, Cənab
Cəbrayıldan, bəlkə də, Mütəkəllimi-Əzəlidən (Əzəli
Danışan) dinləyən bir müqəddəs hala məzhər olur.
Özü tərcüməçilik edib başqasına qulaq asdırmaq, Quranın
nazil olma hikmətlərindən bir dərəcəni göstərməkdir.
MİLLİ GÖRÜŞ

35

Bəli! Şərafətli ramazan ayında İslam dünyası sanki
bir məscid hökmünə gəlir. Elə bir məscid ki, milyonlarla
hafizlər (Quran əzbərçiləri) o məscidin bir hissəsində
səmavi kitabı yer sakinlərinə eşitdirirlər. Hər zaman:
“Ramazan bir aydır ki, onda Quran nazil olub” –
ayəsini nurani, parlaq bir şəkildə göstərir. Ramazanın
Quran ayı olduğunu sübut edir. O əzəmətli xalqın digər
fərdlərinin bəziləri xüzu (qəlb qorxusu) ilə o hafizləri
dinləyir, digərləri isə öz-özünə oxuyurlar.
Belə bir müqəddəs məsciddə dəyərsiz nəfsin
həvəslərinə tabe olub, yemək-içməklə o nurani
vəziyyətdən çıxmaq nə qədər çirkin isə, o məsciddəki
xalqın mənəvi nifrətinə nə qədər hədəf isə eləcə də
şərafətli ramazan ayında əhli-siyama (oruc tutanlara)
müxalifət edənlər də o dərəcə ümum İslam aləminin
mənəvi nifrətinə və təhqirinə hədəf olur.

YEDDİNCİ NÖQTƏ
Ramazan ayı orucunun dünyada axirət üçün
əkin əkən və qazanc əldə etməyə gələn insanların

qazancı ilə bağlı çox hikmətlərindən biri də budur ki,
şərafətli ramazan ayında əməllərin savabı birə mindir.
Hədisin mətninə əsasən Quran-kərimin hər bir hərfində
on savab2 , on yaxşılıq var, on cənnət meyvəsi gətirər.
Şərafətli ramazan ayında hər bir hərfin on deyil, min,
Ayətül-Kürsi kimi ayələrin hər bir hərfinə minlərcə,
orucluğun cümə günlərində isə daha çoxdur. Qədr
gecəsində otuz min yaxşılıq sayılar.
Bəli! Hər bir hərfi otuz min əbədi meyvə verən
Quran-kərim elə bir mənəvi Cənnət ağacı hökmünə keçir
ki, milyonlarla əbədi meyvələri şərafətli ramazan ayında
möminlərə qazanc olaraq yetirir.
Buna görə də müqəddəs, əbədi və qazanclı ticarətə
buyur bax, müşahidə et, düşün; bu hərflərin qiymətini
dəyərləndirməyənlərin nə qədər ziyana uğradığını anla...
Şərafətli ramazan ayı axirət ticarəti üçün qazanclı
bir sərgi, bir bazardır. Axirətdə bir şey hasil etmək üçün
münbit torpaqdır. Diləklərin (istəklərin, arzuların)
yetişməsi, boya-başa çatması üçün bahardakı
nisan (apreldə yağan və bitkiyə güc verən yağış)
suyudur. İlahi rübubiyyətin səltənətinə doğru bəşəri
bəndəçiliyin rəsmi keçid (parad) düzəltməsinə səbəb
olan ən parlaq, müqəddəs bir bayram hökmündədir.
Buna görədir ki, nəfs yemək-içmək kimi qəflətlə
heyvani, boş və həvapərəst istəklərə girməmək üçün orucla
vəzifələnmişdir. Sanki müvəqqəti olaraq heyvanlıqdan
çıxıb mələkut vəziyyətinə, yaxud axirət ticarətinə girdiyi
üçün dünyəvi istəklərini müvəqqəti tərk etməklə uxrəvi
(axirətə aid olan) adam olmaq və ya cisimdə zahirə
çıxmış bir ruh vəziyyətinə gələrək orucu ilə səmədiyyətə
(ehtiyacsızlığa) bir növ ayinədarlıq etməkdir.
Bəli! Şərafətli ramazan ayı bu fani dünyada,
fani ömür içində və qısa bir həyatda əbədi bir ömür
və uzun, davamedici bir həyat qazandırır. Bəli! Tək
bir ramazan ayı səksən il ömür səmərəsini qazandıra
bilir. Qədr gecəsinin isə Quranın qəti dəlilinə əsasən
min aydan daha xeyirli olduğu sübut olunmuş höccətdir
(dəlildir). Necə ki bir padşah hökumət müddətində,
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bəlkə, hər il padşaha məxsus toplantı adı ilə və ya başqa
bir səltənətini göstərən təmtəraqlı bəzi günləri bayram
edər. Tabeçiliyində olanları o (bayram) günündə ümumi
qanunlar əhatəsində deyil, xüsusi ehsanatı, fövqəladə
idarəçiliyinə xas olan qanunlarla doğrudan-doğruya sadiq
və layiq millətinin diqqətini özünə doğru çəkər.
Eləcə də əzəli və əbədi sultan olan, on səkkiz min
aləmin əzəmətli padşahı o on səkkiz min aləmə aid olan,
ali fərmanlarla dolu olan Quran-kərimi şərafətli ramazan
ayında nazil etmişdir. Əlbəttə, o ramazan məxsus bir
ilahi bayram, rəbbani sərgi (göstərmə yeri) və ruhani
məclis hökmünə keçməsi lazımlı bir hikmətdir. Madam
ki ramazan belə bayramdır, o zaman, əlbəttə ki, alçaq və
heyvani məşğuliyyətdən insanları çəkindirmək üçün oruc
tutmanı əmr edəcək.
O orucun ən kamili isə mədə kimi bütün orqanlara;
göz, qulaq, qəlb, xəyal, fikir kimi insan orqanlarına da
orucun bir növünü daddırmaqdır, yəni haramlardan
uzaq¬laşmaq və hər bir üzvünü məxsus ibadətə sövq
etməkdir.
Məsələn, dilini yalandan, qeybətdən və kobud
ifadələr¬dən təmizləmək, ona oruc tutdurmaq və onu (o
dili) Quran oxumaq, zikr, təsbih, salavat və istiğfar kimi
şeylərlə məşğul etmək lazımdır.
Məsələn, gözünü naməhrəmə baxmaqdan və qulağını
boş şeyləri eşitməkdən qoruyub, gözünü ibrətə və qulağını
haqq söz və Quran dinləməyə istiqamətləndirməli və
bununla digər üzvlərinə də oruc tutdurmalıdır.
Zatən mədə ən böyük bir fabrik olduğu üçün oruc ilə
ona istirahət verilərsə, başqa kiçik dəzgahları asan¬lıqla
ona tabe etdirmək olar.

SƏKKİZİNCİ NÖQTƏ

Şərafətli ramazan ayının insanların fərdi həyatı
ilə bağlı müdrik və dərin hikmətlərindən biri də budur
ki, insan üçün ən önəmli bir dərman növü də maddi və
mənəvi bir pəhrizdir. Bu tibbi baxımdan elə bir pəhrizdir
ki, insanın nəfsi yemək və içmək barəsində istədiyi
şəkildə hərəkət etdikcə, bunlar şəxsin maddi həyatına
tibbi baxımdan zərər vurduğu kimi, halal-haram deməyib
rastına çıxan şeyə hücum etmək, adətən mənəvi həyatını
da zəhərləyər. Qəlbə və ruha itaət etmək, artıq o nəfsə ağır
gələr, sərkəşliklə öz cilovunu əlinə alar. Artıq insan ona
minə bilməz, o insana minər (yəni artıq insan öz nəfsinə
hakim ola bilməz, nəfsinin məhkumuna çevrilər).
Nəfs şərafətli ramazan ayında bir növ pəhrizə
alışar, riyazət edər3 , əmrə itaət etməyi öyrənər. Biçarə
zəif mədəyə də, həzmdən əvvəl yeməyi yemək üzərinə
doldurmaqla xəstəlikləri cəlb etməz. Əmr vasitəsi ilə halal
olanı belə tərk etdiyi üçün haramdan çəkinməyə, ağıl və
şəriətdən gələn əmrə itaət etməyə qabiliyyət qazanar.
Mənəvi həyatı pozmamağa çalışar. Həmçinin insanların
mütləq əksəriyyəti aclığa daha çox mübtəla olur. Səbir
və təhəmmül üçün bir məşq işi aparan aclıq riyazətə
möhtacdır. Şərafətli ramazan ayında tutulan oruc on beş
saat, səhər yeməyi yeyilmədən tutulduğunda iyirmi dörd
saat davam edən bir aclıq müddətində səbir, təhəmmül
və bir riyazətdir, bir məşq işidir. Deməli, insan oğlunun

müsibətini ikiləşdirən səbirsizliyin və təhəmmülsüzlüyün
bir dərmanı da orucdur4.
Həmçinin o mədə fabrikinin çox xidmətçiləri vardır
və onunla əlaqədar insanda çox orqan vardır. Nəfs əgər
müvəqqəti olaraq bir ayın gündüzlərində öz fəaliyyətini
dayandırmazsa, o fabrikin xidmətçilərinin və o orqanların
xüsusi ibadətlərini onlara unutdurar, özünə məşğul edər,
təzyiqi altında saxlayar. İnsanın digər orqanlarını da o
mənəvi fabrik çarxlarının gurultusu və dumanları ilə
qarışdırar. Onların diqqətini daima özünə doğru çəkər.
Uca vəzifələrini müvəqqəti olaraq unutdurar. Ona görə
də, qədimdən bəri övliyalar kamilləşmək üçün özlərini
riyazətə, az yemək və içməyə vərdiş etdirmişlər.
Lakin şərafətli ramazan orucu ilə o fabrikin
xidmətçiləri sırf o fabrik üçün yaradılmadıqlarını başa
düşürlər. Digər orqanlar da o fabrikin alçaq əyləncələrinin
əvəzinə şərafətli ramazan ayında mələklərə və ruhanilərə
yaraşan əyləncələrdən ləzzət alırlar, diqqətlərini onlara
verirlər. Ona görədir ki, şərafətli ramazan ayında
möminlər dərəcələrinə görə ayrı-ayrı nurlara, feyzlərə
və mənəvi sevinclərə nail olurlar. Qəlb, ruh, ağıl və
sir5 kimi lətifələrin o mübarək ayda oruc vasitəsi ilə
çox yüksəlmələri və feyzlənmələri vardır. Mədənin
ağlamasına baxmayaraq, onlar günahsız bir şəkildə
gülürlər.

DOQQUZUNCU NÖQTƏ

Şərafətli ramazan ayı orucunun doğrudan-doğruya
nəfsin xəyali rübubiyyətini qırmaq və acizliyini göstərməklə
qul olduğunu bildirmək cəhətdən hikmətlərindən bir
hikməti budur ki; nəfs Rəbbini tanımaq istəmir, fironcasına
özü rübubiyyət istəyir. Nə qədər əzab verilsə, o damar (yəni
ənaniyyət damarı) onda qalır, lakin aclıqla onun o damarı
qırılır. Bax, şərafətli ramazan ayında tutulan oruc doğrudandoğruya nəfsin fironluq cəbhəsinə zərbə vurur və onu qırır.
Ona acizliyini, zəifliyini, fəqirliyini göstərir və ona qul
olduğunu bildirir.
Hədisin rəvayətlərində vardır ki, Allah-Taala nəfsə
deyib: “Mən kiməm, sən kimsən?” Nəfs cavab verib: “Mən
mənəm, Sən də Sənsən!” Allah nəfsi Cəhənnəmə atıb əzab
verdikdən sonra yenə də ondan soruşub. Nəfs yenə: “Mən
mənəm, Sən də Sənsən!” – deyə cavab verib. Hansı növ
əzab veribsə, nəfs yenə qürur və kibrindən vaz keçməyib.
Sonra ona aclıqla əzab verib, yəni onu ac saxlayıb. Sonra
yenə ondan soruşub: “Mən kiməm, sən kimsən?” Nəfs bu
dəfə belə cavab verib: “Sən mənim rəhmli Rəbbim, mən də
Sənin aciz bir qulunam!”6
Allahım, Seyidimiz Mühəmmədə, onun Əhli-Beytinə və
əshabələrinə ramazan ayında Quran hərflərinin sayı
qədər Sənin razılığına səbəb olacaq və onun haqqında əda
olunacaq səlat və rəhmət göndər! Sənin Rəbbin yenilməz
qüvvət sahibi və hər şeyə qalib olan Rəbbin (müşriklərin)
Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır.
Peyğəmbərlərə salam olsun! Aləmlərin Rəbbi olan Allaha
da həmd olsun!
Üzrxahlıq: Bu ikinci hissə (yəni “Ramazan risaləsi”) –
qırx dəqiqədə – sürətlə yazıldığına, mən və qaralama yazan

katib xəstə olduğumuza görə, əlbəttə, içində qarmaqarışıqlıq,
anlaşılmazlıq və qüsur ola bilər. Qardaşlarımızın güzəşt
gözü ilə baxmalarını gözləyirik. Münasib gördükləri şeyi
düzəldə bilərlər.

1.“Bəqərə”, 185
2. Deyləminin “Müsnəd”ində (3; 130; 4351) bu barədə bir
rəvayət vardır. Ramazan ayında yerinə yetirilən ibadət və
xeyirli işlərin digər aylarda yerinə yetirilənlərdən daha çox
savab qazandıracağını qəbul etməklə bərabər bu mövzu ilə
əlaqədar “hədis” olaraq gələn rəvayətlərin Peyğəmbərin
sözü olmayıb İslam alimlərinin sözü olduğunu düşünürük.
3. Riyazət “idman, tərbiyə və islah etmək, boyun əydirmək,
cazibədar şeylərdən uzaq durmaq” – deməkdir. Termin
olaraq təsəvvüf yoluna daxil olan şəxsin nəfsinin istədiyi
işi görməməsi, nəfsinin istədiyinin əksini etməsi, xülasətulkəlam nəfsi ilə cihad etməsidir. Təsəvvüf əhli qırx gün,
yaxud daha artıq inzivaya çəkilərək nəfslərini az yeməyə, az
danışmağa, tək qalmağa və təfəkkür etməyə vərdiş etdirərək
riyazət edərlər.
4. Oruc eyni zamanda bir səbir tərbiyəsidir, çünki insan
hər cür imkanı olduğu halda oruclu ikən bir şey yeyibiçməməklə böyük bir səbir tərbiyəsi işi aparar. Buna görədir
ki, bir rəvayətdə buyurulmuşdur: “Oruc səbrin yarısıdır!”
“Tirmizi”; “Dəəvat”; 86, “İbn Macə”; Siyam; 44
5. Sir ruh kimi insan bədənində bir lətifədir, lakin ruh
müstəqil bir varlığa sahib olduğu bir halda, sirin müstəqil
bir varlığı yoxdur. Bir mənada sir ruhun ruhudur. Ruhən
və qəlbən inkişaf etmiş mənəviyyat böyükləri bu hissin
mahiyyətini idrak etmişlər, lakin eynən xəyal, ağıl və ruh kimi
ona da həqiqi mənada tərif vermək çətindir. Buna görə də ona
sir deyilmişdir. Qəlb mərifət, ruh məhəbbət, sir isə tamaşa
yeridir.
6. Burada danışılan hadisə Peyğəmbərimizə aid bir hədis
deyildir. İlk zamanlarda başqalarının sözlərinə də hədis
deyilirdi. Bu rəvayətin o mənada bir “hədis” olduğunu
Peyğəmbərin yox, təsəvvüf əhli olan birinin sözü olduğunu
düşünürük. Ümumiyyətlə, qaynaq (mötəbər mənbə) hesab
olunan heç bir hədis kitabında belə bir rəvayət yoxdur. Bu
rəvayət “Dürrətul-Vaizin” (“Vaizlərə incilər”) kimi sonrakı
dövrdə hazırlanan bir söhbət kitabında bu şəkildə yer alır:
“Uca Allah sonra nəfsi yaratdı və ona: “Mənə doğru qayıt!”
– dedi. O qayıtmadı. Sonra: “Sən kimsən, Mən kiməm?” –
dedi. Nəfs: “Mən mənəm, Sən də Sənsən”, – deyə cavab verdi.
Buna görə də düz yüz il Cəhənnəmdə ona əzab verildi. Sonra
Allah onu Cəhənnəmdən çıxarıb təkrarən ondan soruşub:
“Sən kimsən, Mən kiməm?” Nəfs yenə də tərs cavab verib.
Allah bu dəfə onu Cəhənnəmdə yüz il aclıqla cəzalandırıb.
Sonra Cəhənnəmdən çıxarıb yenə ondan soruşub. Bu dəfə
nəfs: “Mən Sənin qulunam, Sən mənim Rəbbimsən!” –
deyə cavab verib. Bax, Allah buna görə nəfsə oruc tutmağı
vacib etmişdir. (Osman Əfəndi; “Dürrətul-Vaizin”; 1:40,
41) Burada Allahın bir çox ayələrdə təhdid ünsürü olaraq
istifadə etdiyi ayələrə yüngül yanaşmaq müşahidə olunur.
Allah qullarını Cəhənnəm əzabı ilə tərbiyə etməkdədir. Onun
Cəhənnəm əzabını daddıqdan sonra Ona meydan oxuya
biləcək heç bir nəfs yoxdur. Necə ki Quranda əzabı dadan
insanların gözəl bir qul ola bilmək üçün təkrarən dünyaya
qayıtmaq istəyəcəkləri bildirilir.
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Ramazan ayı orucu ilə bağlı oxucuları
maraqlandıran çoxsaylı sualları cavablandırmaq üçün
ilahiyyatçı ekspert, “Milli Görüş” jurnalının təsisçisi Xəyyam
Qurbanzadəyə müraciət etdik. Xəyyam müəllim ona ünvanlanan
şəri sualları modernist fəqih mərhum Seyid Mühəmmədhüseyn
Fəzlullahın fitvalarına əsasən cavablandırdı. Cavabları sizə
təqdim edirik.
Oruc
Allah-Taalanın
vacib
buyurduğu
əməllərdəndir. Onun həm fərd, həm də cəmiyyət
üçün böyük faydaları vardır. Allah-Taala orucu
müsəlman ümmətinə vacib etdiyi kimi, İslamdan
qabaq başqa ümmətlərə də vacib buyurmuşdur. Bu
onun çox əhəmiyyətli ibadət olmasını göstərir. AllahTaala “Bəqərə” surəsinin 183-cü ayəsində buyurur:
“Ey iman gətirənlər! Təqva sahibi olasınız deyə
(yəni yasaq olunmuş şeylərdən qorunasınız deyə)
oruc sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə
də vacib edildi!”
Hədislərdə deyilir ki, oruc Cəhənnəm atəşinə
qarşı qalxandır, bədənin zəkatıdır və oruc tutanın
yuxusu ibadət, nəfəsi və sükutu (susması) təsbih
(yəni dua), əməli məqbul, duası müstəcab (yəni
qəbul olunmuş) və ağzının iyi isə Allahın yanında
müşkdən daha ətirlidir.
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Sual: Oruc nədir?
Cavab: Oruc sübh azanından günəş batana
qədər Allah rizası üçün orucu pozan işlərdən
çəkinməkdir (Bu işlər haqqında məlumat veriləcək).
Sual: Orucun vacib buyurulmasının hikməti
və səbəbi nədir?
Cavab: Quran-kərimə nəzər saldıqda belə
başa düşülür ki, orucun vacib edilməsinin hikməti
və səbəbi insanın təqvaya çatması və təqva sahibi
olmasıdır. Allah-Taala buyurub: “Təqva sahibi
olasınız deyə oruc sizdən əvvəlkilərə vacib
edildiyi kimi, sizə də vacib edildi!” Ayənin “təqva
sahibi olasınız deyə…” hissəsinə diqqət etdikdə
belə bir nəticəyə gələ bilirik. Beləcə, orucun əsil
məqsədi ortaya çıxır.
Oruc təqva vasitəsi və təqvaya aparan bir

yoldur. Oruc məqsəd deyil, məqsəd olan təqvaya
çatma vasitəsidir. Oruc təqvanın zəminəsi, təqva
isə orucun nəticəsidir. Oruc insanda təqva sahibi
ola bilmə gücü yaradan ibadətdir.
Sual: Bəs təqva nədir?
Cavab: Təqva Allahın yasaq etdiyi şeylərdən
qorunmaq deməkdir.
Sual: Orucun təqva ilə olan əlaqəsini necə
başa düşək?
Cavab: Təqvaya verilən tərifdən belə başa
düşülür ki, onu əldə etmək yalnız güclü bir iradəyə
sahib olmaqla mümkündür. Güclü bir iradəyə sahib
ola bilməyən şəxs, öz ixtiyarının cilovunu əlində
tuta və nəfsə xoş gələn günahlardan qoruna bilməz.
İradəni isə onun üzərində məşq işi aparmaqla
qüvvətləndirmək olar. Bu da nəfsi yemək və
içməkdən ibarət olan qarın şəhvətindən və cinsi
şəhvətdən çəkindirməklə mümkündür, çünki
insanları günaha sürükləyən şəhvətin təməli, mədə
və cinsi arzulardır. Əgər insan öz nəfsini müəyyən
bir zaman içində (yəni sübh azanından günəş
batana qədər) ən zəruri ehtiyacları olan bu işlərdən
məhrum etsə və bu idmanı məşq etsə, tədricən
onda günahdan qoruna bilmə gücü yaranar və
yavaş-yavaş iradəsinə hakim ola bilmə bacarığı və
məharəti formalaşar. Bir sözlə, iradəsi qüvvətlənər
və özünü insana cazibədar gələn günahlardan
qoruya bilər. Aydındır ki, yemək, içmək və cinsi
münasibət kimi icazəli işlərdən çəkinməkdə Allahın
çağırışına cavab verməklə, güclü iradə nümayiş
etdirən bir şəxs üçün günahlardan çəkinməkdə Ona
itaət etmək daha asan olar.
Həm də nəfsi oruc tutmaqla ac buraxmaq onun
insan iradəsinə hakim olma istəyini qırar, ona
acizliyini, zəifliyini və möhtac olduğunu göstərər.
Ona qul olduğunu bildirər.
Sual: Bildiyimiz kimi, oruc müqəddəs Ramazan
ayında tutulur. Bu ayı digər aylardan fərqləndirən
xüsusiyyətlər hansılardır?
Cavab: Ramazan ayı Quranın nazil olduğu
müqəddəs bir aydır. Ramazan ayı elə bir aydır ki,
səmanın, Cənnətin və ilahi rəhmətin qapıları açılır,
Cəhənnəmin qapıları isə bağlanır. Onun günləri
günlərin, gecələri gecələrin və saatları isə saatların ən
fəzilətlisidir. O ayda insanlar ilahi ziyafətə (qonaqlığa)
dəvət olunur və övliyaların (Allah dostlarının)
təbəqəsində qərar tuturlar. Bu ayda bir gecə vardır ki,
o gecədə Allaha ibadət etmək min ayda Ona ibadət
etməkdən daha xeyirlidir. O bir gecə Qədr gecəsidir.
Qədr gecəsində mələklər və böyük mələk Ruh
Rəbbinin izni ilə hər bir işdən ötrü yerə enərlər. O gecə
dan yeri sökülənə kimi salamatlıq və əmin-amanlıqdır.

Sual: Bir müsəlman və mömin ramazan ayını
necə dəyərləndirməlidir?
Cavab: Hər şeydən əvvəl oruc tutmasının
qarşısını alan bəzi amillər yoxdursa (bunlar haqqında
danışılacaq), sədaqət dolu niyyət və pak qəlblə oruc
tutmalıdır. Ayələrin mənalarını düşünərək Quran
oxumalı (yəni Quran üzərində təfəkkür etməli),
Allahdan bağışlanma diləməli, günahlarına tövbə
etməlidir, çünki bu böyük ayda ilahi məğfirətdən
(bağışlanmadan) məhrum olan şəxs həqiqətən
bədbəxtdir. İmam Sadiq buyurmuşdur: “Kim ramazan
ayında bağışlanmasa, gələn ilə qədər bağışlanmaz.
Növbəti ramazana qədər yalnız Ərəfatda (Məkkədə
Ərəfə günü hacıların durduqları yer) bağışlana
bilər”.
Mömin bu ayda ac-susuz qalmaqla Qiyamət
gününün aclığını və susuzluğunu və yoxsulların
aclıqdan hansı hisslər keçirdiklərini xatırlamalıdır.
Fəqirlərə və şikəstlərə sədəqə verməli, böyüklərə
ehtiram etməli, kiçiklərə qarşı mərhəmətli olmalı,
qohumlarla əlaqə yaratmalı, dilini qeybətdən,
yalandan, böhtandan, iftiradan və dedi-qodudan,
gözünü naməhrəmlərdən, qulağını başqaları haqqında
edilən qeybətə qulaq asmaqdan qorumalı və yetimlərə
rəhm etməlidir.
Oruc tutan şəxs qəlbini eyiblərdən, məkr və
hiylələrdən təmizləməli, Allaha sığınmalı, gizlində
də, aşkarda da Onun yasaq etdiklərindən çəkinməli,
Allahdan qorxmalı, oruclu olduğu halda qəlbini Allah
üçün hər şeydən boşaltmalıdır.
Əgər bunları edərsə, əməlli-başlı oruc tutmuş və
Allahın ona əmr etdiyi şeydə Ona itaət etmişdir.
Sual: Oruc tutmaq kimlərə vacibdir?
Cavab: Orucun insana vacib olması üçün
aşağıdakı şərtlərin olması zəruridir:
1. Oruc tutan müsəlman olmalıdır. Kafirə oruc
tutmaq vacib deyil, tutsa da qəbul olunmaz.
2. Oruc tutan şəxs yetkinlik yaşına çatmalıdır.
Oğlan uşağı 14 yaş 7 aylığında, qız uşağı isə 12 yaş
7 ay 20 günlüyündə yetkinlik yaşına çatır. Yetkinlik
yaşına çatmayan uşağın oruc tutması vacib deyil.
Lakin savab qazanmaq üçün oruc tutarsa, əməli düz
olar, qəbul olunar və ona savab yazılar.
3. Qadına orucun vacib olması üçün sübh
azanından günəş batana qədər heyz (aybaşı) və nifas
qanından pak olmalıdır. Heyz və nifas halında olan
qadının oruc tutması vacib deyil. Əgər oruc tutarsa,
orucu düz deyil.
Sual: Əgər oruc tutmuş bir qadından gün
əsnasında heyz və yaxud nifas qanı gələrsə, onun
orucu pozularmı?
Cavab: Bəli, onun orucu pozular və həmin gün
oruc tuta bilməz. Sonra onun qəzasını tutmalıdır.
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Sual: Əgər qadın ramazan ayında gecə heyz,
yaxud nifas qanından təmizlənərsə və qan kəsilərsə
nə etməlidir?
Cavab: Qadın qanın kəsildiyini bildiyi halda, sübh
azanına qədər heyz, yaxud nifas qüslü verməlidir. Əgər
qəsdən qüsl vermərsə, orucu pozular və qadına qəza və
kəffarə də vacib olar.
Sual: Əgər qadın gecə qanın kəsilməsini bilməsə
və bunu sübh azanından sonra bilsə necə?
Cavab: Bu halda qüsl etməmişdirsə də, niyyət
edib orucunu tutmalıdır və orucu səhihdir (düzdür).
Sual: Əgər qadın gecə qandan təmizləndiyini
bilsə və qüsl etməyi unutsa, hökm nədir?
Cavab: Niyyət edib orucunu tutmalıdır və orucu
səhihdir.
Sual: Bəs qadın gün ərzində heyz, yaxud nifas
qanından təmizlənərsə, həmin günün orucunu
tutmalıdırmı?
Cavab: Qadının həmin günün orucunu tutması
vacib deyil. Sonra o günün qəzasını tutmalıdır.
4. Orucun vacib və düz olması üçün mühüm
olan şərtlərdən biri də orucun insan üçün zərərli
olmamasıdır, yəni tutulan oruc insan üçün zərərlidirsə,
bu halda orucu yemək (yəni orucu tutmamaq) vacibdir.
Sual: Orucun zərərli olması deyildikdə nə başa
düşülür?
Cavab: Orucun insan üçün zərərli olması
deyildikdə, aşağıda deyilən halların ortaya çıxması
başa düşülür:
– Orucun insanda mədə və bağırsaq yarası, böyrək
ağrısı, qan azlığı kimi xəstəliklərin yaşanmasına səbəb
olması;
– mövcud olan xəstəliyin şiddətlənməsinə səbəb
olması;
– onun sağalmağının gecikməsinə, yaxud da
xəstəliyin ağrısının artmasına səbəb olması.
Bu zərərlərin dərhal üzə çıxması ilə tutduğu oruca
görə gələcəkdə yaranması arasında heç bir fərq yoxdur.
Sual: Tutulan orucun insan üçün zərərli olması
haqqında insanda dəqiq tibbi məlumatın olması
lazımdırmı?
Cavab: Xeyr, dəqiq tibbi məlumatın olması şərt
deyil. Yalnız insanın daxilində zərərin qorxusunu
yaradan zənn və ehtimalın olması kifayətdir.
5. Orucun vacib və düz olmasının şərtlərindən biri
də oruc tutan şəxsin müsafir olmamasıdır. Allah-Taala
Quran-kərimin “Bəqərə” surəsinin 184-cü ayəsində
buyurur: “… Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar
başqa günlərdə sayı müəyyən olan günləri oruc
tutmalıdırlar. …”
Yusuf ibn Əl-Həkəm deyir: “Mən Xəlifə Ömərin
oğlu Abdullahdan səfərdə oruc tutmaq haqqında
soruşdum”. Dedi: “Əgər sən bir şəxsə sədəqə versən
və o da, sədəqəni sənə qaytarsa, sən qəzəblənməzsən?
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Səfərdə orucu yemək Allahın sizə verdiyi sədəqədir”.
Əbdürrəhman ibn Ouf deyir ki, Peyğəmbər belə
buyurmuşdur: “Səfərdə oruc tutan şəxs, vətənində
orucunu yeyən kimidir”.
İmam Sadiq buyurmuşdur: “Əgər bir şəxs səfərdə
oruclu olduğu halda ölərsə, mən onun cənazə
namazını qılmaram!”
Sual: Müqəddəs şəriətdə kimə müsafir deyilir?
Cavab: Şəriətdə şəri baxımdan mötəbər olan
məsafəni qət edən şəxsə müsafir deyilir.
Sual: Şəri baxımdan mötəbər olan məsafə nə
qədərdir?
Cavab: Şəri baxımdan mötəbər olan məsafə 43
km 200 metrdir, yəni getməsi 21 km 600 metr və
qayıtması da bir o qədər olan, yaxud həm getməsi,
həm də qayıtması 21 km 600 metrdən çox olan şəxs
müsafir sayılır.
Sual: Müsafir mötəbər olan məsafənin
başlanğıcını haradan götürməlidir. Məsələn, səfərə
çıxan müsəlman həmin məsafənin başlanğıcını öz
evindən götürə bilər?
Cavab: Xeyr! Müsafir məsafənin başlanğıcını
çıxdığı tərəfdən şəhərin qurtaracağındakı evlərdən,
sonunu isə daxil olduğu tərəfdən nəzərdə tutulmuş
şəhərin birinci evlərindən hesab etməlidir, yəni yaşadığı
şəhərin qurtaracağındakı evlərdən getmək istədiyi yerin
ilk evlərinə qədər olan məsafə 21 km 600 metr, yaxud
daha çox olarsa, bu məsafəni qət eləyən şəxs müsafir
sayılır.
Sual: Oruc tutmuş şəxs orucu nə vaxt yeyə bilər?
Cavab: Oruc tutmuş şəxs günorta azanından
əvvəl səfərə çıxarsa, orucunu yeməlidir. Lakin günorta
azanından sonra səfərə çıxarsa, orucunu yeməyi icazəli
deyildir və bu gün tutduğu oruc düzgündür. Burada
insanın səfərə şəhərin axırıncı evlərindən günorta
azanından əvvəl, yaxud sonra çıxmasına baxılır, yəni
əgər şəhərin axırıncı evindən günorta azanından əvvəl
çıxarsa, günorta səfərə çıxmış hesab olunar, əgər şəhərin
axırıncı evindən günorta azanından sonra çıxarsa,
günorta azanından sonra səfərə çıxmış hesab olunar.
Sual: Əgər insan günorta azanından əvvəl
səfərə çıxarsa, səfər üçün hərəkət etməmişdən
evində orucu batil edən işi (məsələn, yemək, içmək,
cinsi əlaqədə olmaq) yerinə yetirə bilərmi?
Cavab: Xeyr! Yerinə yetirə bilməz. Şəhər
evlərindən 3-4 km aralandıqdan sonra orucu batil edən
işi yerinə yetirə bilər. Bu məsafəyə çatmamış hökmü
bildiyi halda, qəsdən orucu batil edərsə, günahkardır.
Həmin günün qəzasını tutmaqla yanaşı kəffarə
də verməlidir (Kəffarə haqqında sonra məlumat
veriləcək).
Sual: Səfərdə olan şəxs öz şəhərinə qayıtdıqda
nə etməlidir?
Cavab: Əgər müsafir öz şəhərinə qayıtsa və günorta
azanından əvvəl şəhərin ilk evlərinə yaxınlaşsa, səfəri

ərəfəsində sübh azanından bəri orucu pozan işləri icra
etməyibsə, niyyət edib oruc tutması vacibdir. Həmin
gün tutduğu oruc düzdür.
Sual: Əgər müsafir, səfərdə olduğu üçün səfəri
ərzində orucu pozan işləri icra edibsə, bu halda günorta
azanından əvvəl şəhərin ilk evlərinə yaxınlaşsa, oruc
tutmalıdırmı?
Cavab: Xeyr! Həmin gün oruc tuta bilməz. Sonra
o günün qəzasını tutmalıdır.
Sual: Bəs müsafir şəhərin ilk evlərinə günorta
azanından sonra daxil olarsa, yolda orucu pozan
işləri yerinə yetirməyibsə, həmin günün orucunu
tutmalıdırmı?
Cavab: Həmin günün orucunu tuta bilməz.
Tutarsa, oruc düz deyildir. Sonra qəzasını tutmalıdır.
ORUCUN NİYYƏTİ
Sual: Oruca necə niyyət edilir?
Cavab: “Allah rizası üçün oruc tuturam” şəklində
niyyət edilməlidir.
Sual: Ramazan ayının orucu üçün nə vaxt
niyyət edilməlidir?
Cavab: Ramazan ayının niyyətinin vaxtı sübh
azanındadır. Bu o deməkdir ki, insan sübh azanına qədər
oruca niyyətlənməlidir. “Niyyət sübh azanı vaxtında
olmalıdır”, – deyildikdə belə başa düşülməməlidir ki,
bu vaxt niyyət etmək üçün insan oyaq olmalıdır, əksinə
axşam yuxudan əvvəl də bunu etmək kifayətdir. Əgər
yuxu sübh azanından sonraya qədər davam etsə, niyyət
düzgündür.
Sual: Gün ərzində orucun niyyətində qalmaq
vacibdirmi?
Cavab: Bəli, gün ərzində orucun niyyətində
qalmaq vacibdir.
Sual: Əgər gün ərzində orucun niyyətindən
dönsə, hökm nədir?
Cavab: Orucu pozan işləri görməyi istəməklə də
olsa belə orucunu yarımçıq qoymaq qərarına gəlsə,
orucu pozan işləri yerinə yetirməsə də, orucu batildir.
ORUCU POZAN İŞLƏR
Sual: Orucu pozan işlər hansılardır?
Cavab: Orucu pozan işlər aşağıdakılardır:
– Az və çox olmasından asılı olmayaraq, yemək
və içmək;
– Müalicə üçün olsa belə maye ilə imalə etmək;
– Çarəsizlikdən olsa belə qəsdən qusmaq;
– Cinsi yaxınlıqda olmaq;
– Cinsi əlaqədən başqa işlər, məsələn, onanizm,
yaxud təxəyyüllər, ya da müşahidələr vasitəsilə
məninin (spermanın) xaric olması;
– Qəsdən cənabət, heyz və nifas halı üzərində
qalmaq və sübh azanına kimi qüsl etməmək;

Sual: İynə vurdurmaq orucu pozurmu?
Cavab: Xəstənin qidalanması üçün yox,
dərmanın bədənin başqa yerlərinə tez bir zamanda
çatmasını təmin etmək üçün dərman məqsədilə
vurulan iynə orucu pozmur.
Sual: Ağızda yığılmış tüpürcəyin, – istər az
olsun, istərsə də çox, – udulması orucu pozurmu?
Cavab: Tüpürcəyin udulması orucu pozmur.
Sual: Oruclu şəxs ağzını yaxalaya bilərmi?
Cavab: Oruclu şəxs suyu boğaza çatdırmamaq
şərtilə ağzını yaxalaya bilər, lakin dəstəmazdan başqa
vəziyyətdə boş yerə ağzı yaxalamaq, məkruhdur
(yəni bəyənilməyən bir işdir).
Sual: Oruc tutmuş şəxs qulağına, gözünə,
burnuna dərman tökə bilərmi?
Cavab: Dərmanın dadının yemək borusunda hiss
olunmasına baxmayaraq, qulağa və gözə dərman
tökməyin heç bir qorxusu yoxdur, lakin dərmanın
damcı şəklində buruna tökülməsinə gəlincə onunla
oruc pozular.
Sual: Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, maye
ilə imalə etmək orucu pozar. İnsan xəstəliyini
müalicə etmək istəyirsə, anus dəliyinə şam daxil
edə bilərmi?
Cavab: Bəli, tibbi şamların istifadəsi orucu
pozmaz. Hətta maye halında olmayan başqa
məlhəmlərdən də istifadə etmək orucu pozmaz.
Sual: Oruc tutmuş kişi öz tənasül üzvünü
və oruc tutmuş qadın uşaqlıq yolunu imalə edə
bilərmi?
Cavab: Bəli, imalə edə bilərlər və oruc pozulmaz.
Sual: Əgər gəyirincə oruclu şəxsin mədəsindən
ağız boşluğuna qida gələrsə, hökm nədir?
Cavab: Əgər özündən asılı olmayaraq, yaxud
diqqətsizlikdən qida yenidən udulsa, oruc pozulmaz,
lakin qida boğaz boşluğuna çatdıqda onu tüpürə
biləcəyi bir halda ixtiyari olaraq qəsdən udsa, orucu
pozular.
Sual: Oruclu olan ər-arvad gecə cinsi əlaqəyə
girə bilərmi?
Cavab: Gecələr cinsi yaxınlıq icazəlidir.
“Bəqərə” surəsinin 187-ci ayəsində buyurulur: “Oruc
gecəsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi.
…” Lakin yuxarıda deyildiyi kimi, sübh azanına kimi
cənabət qüslü verilməlidir.
Sual: Əgər qüsl etmək üçün mənzildə su olmasa,
nə etməlidirlər?
Cavab: Radiusu təqribən 440 metr olan dairədə
ya özləri, ya da başqa bir şəxs vasitəsilə su axtarışı
aparmalıdırlar. Əgər bu məsafənin xaricində suyun
olduğu bilinsə, ona yetişmək rahat olarsa, o suyun
dalınca getmək vacibdir. Əgər radiusu təqribən 440
metr olan dairədə su tapılmasa, yaxud bu məsafənin
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xaricində olan suyun rahatlıqla əldə edilməsi
mümkün olmasa, həmin şəxslər cənabət qüslü əvəzinə
təyəmmüm etməlidirlər.
Sual: Əgər tapılan su soyuq olarsa, nə
etməlidirlər?
Cavab: Əgər vaxt vardırsa, suyu qızdırıb qüsl
etməlidirlər. Suyu qızdırıb qüsl etmək üçün vaxt az
olarsa, orucun düz olması üçün təyəmmüm etməlidirlər.
Sual: Ümumiyyətlə, su olsa da belə onun istifadəsi
zərərli olarsa, cünub halında olan ər-arvad, yaxud
heyz və ya nifasdan təmizlənmiş qadın nə etməlidir?
Cavab: Təyəmmüm etməlidirlər. Burada da zərər
barəsində dəqiq tibbi məlumatın olması vacib deyil.
Zərər qorxusu və ona ehtimal vermək kifayət edir.
Sual: Cünub halında olan şəxs gecə qüsl
etməmişdən əvvəl yata bilər?
Cavab: Sübh azanından əvvəl adəti oyanmaq
olan, yaxud onu oyadacaq zəngli saat qoyan şəxs qüsl
etməmişdən əvvəl yata bilər.
Sual: Əgər təsadüfən oyanmasa hökm nədir?
Cavab: Əgər təsadüfən oyanmasa, buna
baxmayaraq orucunu tutmalıdır və orucu düzdür və
üzərində heç bir şey yoxdur.
Sual: Əgər insan yuxuda ondan sperma xaric
olmaqla cünub olarsa, hökm nədir?
Cavab: Əgər yuxuda sperma xaric olmaqla
cünub olsa və sübh azanına qədər oyanmasa, orucunu
tutmalıdır və orucu düzdür.
Sual: Bəs sübh azanından əvvəl oyansa necə?
Cavab: Qüslu niyyət etmədən və oyanmağa
adətkərdə deyildirsə, vacib ehtiyata əsasən yatması
düzgün deyil. Yuxarıda deyilən hökmlərə əsasən qüsl
etməlidir.
Sual: Sübh azanından əvvəl qüsl etmək üçün
vaxt dar olarsa, insan cinsi yaxınlığa girə bilər?
Cavab: Xeyr! Bu halda cinsi əlaqəyə girə bilməz.
Sual: Bəs hökmə qarşı üsyan edərək, yaxud
səhvən cinsi əlaqəyə girərsə, nə etməlidir?
Cavab: Sübh azanından əvvəl dərhal təyəmmüm
etməlidir. Orucu düzdür və boynunda heç bir şey
yoxdur.
Sual: Hər bir halda sübh azanından əvəl
cənabət, heyz və nifas hallarından təmizlənmək
lazımdır, yəni qüsl etmək lazımdır. Bəs qüsl üçün
vaxt dar olarsa necə?
Cavab: Qüsl etmək üçün vaxt dar olarsa, orucun
düz olması üçün qüsl əvəzinə təyəmmüm etmək
lazımdır. Sübh azanından sonra imkan və güc olduğu
təqdirdə namaz üçün qüsl etmək lazımdır.
Sual: Bəs təyəmmüm necə edilir?
Cavab: Təyəmmüm aşağıdakı şəkildə yerinə
yetirilir:
1. İki əlin içini birlikdə torpaq, yaxud daş, yaxud
narın qum, yaxud quru palçıq, yaxud sement, yaxud
əhəng və yaxud da kərpic kimi üzərinə təyəmmüm
etmək düzgün hesab olunan şeyə vurmaq;
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2. İki əlin içi ilə birlikdə bütün alın və onun iki
tərəfini başın tük çıxan yerindən burnun yuxarı
hissəsinə qədər çəkmək;
3. Sol əlin içi ilə sağ əlin üstünə və sağ əlin içi ilə
sol əlin üstünə məsh çəkmək;
Sual: Orucu pozan işlər orucu nə vaxt pozur?
Cavab: Orucu pozan işlərlə oruc o zaman
pozulmuş olur ki, bilərək və qəsdən edəsən.
Sual: “Bilərək” deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Cavab: “Bilərək” deyiləndə görülən işin orucu
pozan bir iş olduğunun bilinməsi nəzərdə tutulur. Əgər
insana çatdırılan şeyi yaxşı başa düşmədən, yaxud
öyrəniləcək şəxs olmadığına görə öyrənə bilmədiyinə
görə, bəzən də öyrənməyə diqqət edilmədiyinə görə,
məsələn, cinsi əlaqənin, yaxud maye ilə imalə etməyin
orucu pozan bir iş olduğunu bilməyən şəxs bu işlərdən
birini görərsə, orucu pozulmaz.
Sual: Qəsdən deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Cavab: “Qəsdən” deyiləndə işin diqqətli və şüurlu
şəkildə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Deməli,
qafilcəsinə və səhvən, yaxud unutqanlıqla qəsdsiz
və diqqətsiz orucu pozan işləri yerinə yetirən şəxsin
orucu pozulmur.
Sual: Oruc tutmuş şəxsin hansı işləri yerinə
yetirməsi məkruhdur?
Cavab: Oruclu şəxsin aşağıdakı işləri yerinə
yetirməsi məkruhdur, yəni bəyənilməyəndir:
– qadını əlləmək, öpmək və mazaqlaşmaq;
– zəifləməyə səbəb olarsa, qan aldırmaq; zəiflik
yaratmazsa ziyanı yoxdur.
– xoşiyli hər bir bitkini iyləmək; xoşiyli ətirlərlə
ətirlənmək məkruh deyil.
– əyində olan paltarı islatmaq;
– qadının suda oturması;
– maye halında olmayan dərmanla imalə etmək;
– zərurət halı istisna olmaqla diş çəkdirmək, yaxud
hər hansı bir səbəbə görə ağzı qanatmaq;
– yaş çubuqla diş sürtmək;
– dəstəmazdan başqa boş yerə ağzı yaxalamaq;
– məsumlar barəsindəki mərsiyə və mədhiyyələr
(qəsidələr) istisna olmaqla şeir demək;
ORUC TUTMAĞI TƏRK ETMƏKDƏ
ÜZRLÜ OLAN ŞƏXSLƏR
Sual: Şəriət hansı şəxslərə orucu tutmamağa
icazə vermişdir və güzəştlər kimə aid edilir?
Cavab: Şəriət bəzi şəxslərə oruc tutmamağa icazə
vermişdir və bu güzəştlər aşağıdakılara aid edilir;
– qüvvələrinin zəifləməsindən və fəaliyyətlərinin
dayanmasından əziyyət çəkən şəxslər: belə ki, bu
şəxslər oruc tutsa, oruc onlar üçün çətinlik yaradaraq
onların zəifliyini artıracaq və həmin şəxslər tutduqları
oruca görə ayağa qalxa, yeriyə və gündəlik işlərini icra
edə bilməyəcəklər.
– 70 yaşına çatmış şəxslər: o həm kişilər, həm
də qadınlar üçün qocalıq mərhələsidir ki, əgər bu

mərhələdə insanın oruc tutması qeyri-mümkün olacaq,
oruclu qalma gücü olmayacaq, yaxud oruc tutması
çətin olacaq qədər zəif olarsa, həmin şəxs orucunu
yeyə bilər.
– tez-tez susayan adam.
– doğması yaxın, yaxud da uzaq olan və tutduğu
oruc özünə və bətnindəki uşağına zərər vuracaq qədər
zəif olan hamilə qadın; əlbəttə ki, oruc hamilə qadının
özü və bətnindəki uşağı üçün zərərli olmasa qadının
oruc tutmağı tərk etməsi icazəli deyil. Əgər tərk
edərsə, qəza ilə yanaşı kəffarə də verməsi vacibdir.
– südü az olan və uşaq əmizdirən o qadın ki, əgər
süd verərək oruc tutsa, orucun ona zərəri olar, yaxud
südü azalar və nəticədə uşaq zərər görər. Əgər oruc
tutmaqla bu hallar ortaya çıxmazsa, yaxud süni süd,
yaxud heyvan südü, yaxud da başqa qadının süd
verməsilə əvəz etmək o qadın üçün mümkün olarsa,
onun orucunu yeməsi icazəli deyil.
Sual: Bəs bu şəxslər nə etməlidirlər?
Cavab: Oruc tutmaları onlar üçün çətin və
məşəqqətli olduğu üçün onu tərk edən qocalar və çoxçox susayan şəxslərə gəlincə onlar fidyə verməlidirlər.
Orucun qəzasını tutmaları vacib deyil. Oruc tutmaq
bətnindəki uşaq, yaxud süd verən qadın üçün zərərli
olduğuna görə oruc tutmayan doğuşu yaxın və ya
uzaq olan və südü az olan qadına gəlincə qadın
fidyə verməli və bu səbəblər aradan getdikdən sonra
tutmadığı günlərin qəzasını tutmalıdır.
Sual: Fidyənin miqdarı nə qədərdir?
Cavab: Bir fəqir üçün bir günün fidyəsinin miqdarı
750 qramdır. Kilo yarım olması müstəhəb ehtiyatdır,
yəni orucu tərk etməkdə üzrlü olan şəxs neçə gün oruc
tutmamışdırsa, o günlərin sayı qədər fidyə verəcək.
Sual: Fidyə pul kimi verilir?
Cavab: Fidyə pul kimi yox, malın özündən
verilməlidir. Buğdadan, yaxud undan verilir.
KƏFFARƏ HAQQINDA
Sual: Kəffarə hansı hallarda vacib olur?
Cavab: Kəffarə aşağıdakı hallarda vacib olur;
– qəsdən orucu batil etmək (yaxud onu tutmamaq);
– orucun vacibliyini bilmək;
– yerinə yetirilən işin orucu pozan bir iş olduğunu
bilmək.
Sual: Əgər bir şəxs orucun vacib olduğunu,
yaxud etdiyi işin orucu pozan bir iş olduğunu
bilməsə, kəffarə vacib olar?
Cavab: Xeyr! Vacib olmaz.
Sual: Kəffarə necə verilir?
Cavab: Orucun vacibliyini və yerinə yetirilən işin
orucu pozan bir iş olduğunu bildiyi halda qəsdən orucu
pozan (yaxud onu tutmayan) şəxs aşağıdakı şəkildə
kəffarə verməlidir:
– ya altmış fəqirin hər birinə 750 qram miqdarında
un, buğda, xurma, düyü, mərci, paxla və bunlar kimi

insana qüvvət verən şeylərdən verməli;
– ya da 31 günü ardıcıl olmaq şərtilə 60 gün (iki
ay) oruc tutmalıdır. Yerdə qalan 29 günü istərsə, ardıcıl,
istərsə də fasilə ilə tuta bilər.
Sual: Kəffarə kimə verilməlidir?
Cavab: Kəffarə fəqirə, yaxud miskinə verilməlidir.
Sual: Kimə fəqir və miskin deyilir?
Cavab: Fəqir illik qüvvəyə sahib olmayan şəxsdir.
Belə ki, onun nə yığılmış, nə də yavaş-yavaş əldə
olunacaq illik azuqəsi olmur. Miskin isə halı daha pis
olan fəqirdir.
Sual: İllik azuqə deyildikdə yalnız yemək və
qida başa düşülür?
Cavab: İllik qüvvə (azuqə) yalnız yemək deyildir,
əksinə zəruri ev əşyaları, yaşayış yeri, dava-dərman və
pal-paltar da illik qüvvəyə aiddir, yəni yeməyi olduğu
halda bu deyilənlərə sahib olmayan şəxs fəqir hesab
olunur.
Sual: Verilməsi lazım olan malın əvəzinə onun
qiymətinin verilməsi kifayət edirmi?
Cavab: Malın əvəzinə qiymətinin verilməsi kifayət
etmir. Malın özü verilməlidir.
Sual: Fəqirə bir kəffarədən artıq verilə
bilər? Məsələn, orucu qəsdən pozduğuna, yaxud
tutmadığına görə kəffarə verməklə mükəlləf
olan bir şəxs, məsələn, 60 kq malı hər birinə 6 kq
verməklə on fəqir arasında paylaşdırıla bilər?
Cavab: Xeyr, əksinə hər birinə 750 qram
miqdarında vermək şərtilə 60 fəqir və miskin
arasında bölünməlidir, çünki vacib olan 60 yoxsulun
yedizdirilməsidir, nəinki yalnız bir fəqirə verilsə də
belə 60 kq-ın verilməsi.
Sual: Kəffarənin başqa hansı şərtləri vardır?
Cavab: Aşağıdakı şərtlərə riayət olunmalıdır:
– kəffarə verilən şəxs kəffarə verənin atası, anası və
onlar kimi nəfəqələri (gündəlik xərcləri) insana vacib
olan şəxslər olmamalıdır;
– kəffarə verilən şəxs binamaz, şərabiçən və
açıq şəkildə günah edən və aldığını harama sərf edən
şəxs olmamalıdır; Müstəhəb ehtiyata əsasən mömin
olmalıdır.
– kəffarənin verilməsi ibadət olduğu üçün onu
Allah rizası üçün vermək vacibdir;
–
kəffarənin
nəyə
görə
verildiyi
də
müəyyənləşdirilməlidir; Belə ki, məsələn, ramazan
ayının orucu, yaxud onun qəzası qəsdən pozulduğuna
görə kəffarə verildiyi niyyət edilməlidir.
Sual: Əgər insan kəffarəni verə bilməsə nə
etməlidir?
Cavab: Ramazan ayının orucunu pozmanın
kəffarəsini verə bilməyən şəxs ya 18 gün oruc tutmalı,
ya da bacardığı qədər sədəqə verməlidir. Əgər bunların
heç birini edə bilməsə, kəffarə əvəzinə Allahdan
bağışlanma istəməlidir. Bundan sonra imkanı olsa da
belə kəffarə verməsi vacib deyil.
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Araşdırma aparmaqda məqsəd ondan
ibarətdir ki, əgər yeni ayın təbii dövriyyəsi
başlasa, lakin biz onu görə bilməsək, yaxud
bir şəhərdə Ay görünərsə, lakin digər şəhərdə
görünməzsə, nə etmək lazımdır? Əgər
bir şəhərdə ayın görünməməsinin səbəbi
yalnız havanın buludlu olmasıdırsa, digər
bir şəhərdə ayın görünməsi əvvəlki şəhərin
sakinləri üçün kifayət edər. Bəzən görünmə
barəsindəki ixtilafın səbəbi iki şəhərin
üfüqlərinin fərqli olmasıdır ki, bu halda dini
mətnlər araşdırılmalıdır. Bu barədə həm əhlisünnə, həm də şiə arasında müxtəlif fikirlər
və ixtilaflar vardır.
Şiə alimlərinin yetkin rəyi budur ki, Ayın
həmüfüq, yaxud yaxın üfüqlü şəhərlərdə
görünməsi hilalın isbatı üçün kifayət edir.
Lakin bilinən uzaq üfüqlü şəhərlər üçün
kifayət etmir. Amma bəzi müasir etimadlı
fəqihlər onu kifayət bilirlər. Muğniyənin
kitabında deyilir ki, sünni alimləri arasında
hənəfilər, malikilər və hənbəlilər Yerin hər
hansı bir yerində görünməni kifayət bilirlər,
lakin şafeilər bunun kifayət etmədiyinə
inanır, şəhərlərin yaxın üfüqlü olmasını
kifayət etmənin şərti hesab edirlər. Uzaq
üfüqlü şəhərlər üçün görünmənin kifayət
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etdiyinə tərəfdar olanlar aşağıdakı dəlilləri
irəli sürürlər:
“Qədr” surəsinə əsasən, Qədr gecəsi
bütün yer əhli üçün birdir. Müxtəlif ifadələrlə
ölçünün “görmək”dən ibarət olmasını
qərarlaşdıran hədisi-şəriflərdəki mütləqlik,
bir məntəqədə görmənin kifayət etməsinin
səbəbidir və “digər şəhər”1 də görünmənin
kifayət etməsinin ifadə olunması bütün
şəhərlərə şamil edilir.
Müxaliflərin dəlilləri isə bundan ibarətdir:
Ayın bir şəhərdə görünməsinin digər bir şəhər
üçün kifayət etməsi ifadəsindən mütləqlik
başa düşülmür, əksinə həmüfüq və yaxud
yaxın üfüqlü şəhərlərə “ürfi insiraf” (yəni ürfi
baxımdan yönəlmə) mövcuddur2 . Həmçinin
“digər şəhər” ifadəsini, hətta Yerin ən uzaq
nöqtəsində yerləşən bir şəhərə necə şamil edə
bilərik?
Hər bir halda hilalın vaxtının vəhdəti
barəsində qəti bir dəlil ortaya qoymaq
mümkün deyil. Deməli, hər hansı bir fərdi,
yaxud dövləti hilalın vaxtının təyininə məcbur
edə bilmərik. Bu barədə dünya adamlarından
da qorxmamalıyıq, əksinə öz üsullarımıza və
dəlillərimizə uyğun hərəkət etməliyik.
Hər ay Ayın Yerlə Günəş arasındakı öz

yerindən çıxması ilə başlayır (Bu elə bir
vaxtdır ki, Ayın qaranlıq tərəfi Yerin qarşısında
qərar tutur və bu səbəblə Ay Yerin sakinlərinə
görünmür). Ayın bu yerdən çıxması ilə yeni
ay başlamış olur ki, onun işıqlı yarı tərəfi hilal
şəklində görünməyə başlayır (Bu vəziyyət
“iqtirani hərəkətin başlaması” adlanır). Ay
özünün gizlənmə zamanından nə qədər
uzaqlaşırsa, bizə görünən hissənin ölçüsü
böyüməyə başlayır və onun bütöv yarısı bədr
şəklində bizə görünür. Bu vaxt Yer Ay ilə
Günəş arasında qərar tutur.
Ayın başlanğıcında hilal Günəşin batdığı
yerdə zahir olur, bu vəziyyətdə bir qədər
üfüqün üstündə dayanır, sonra gözdən itir.
Buna görə də bəzən Ayın görünməsi aşağıdakı
mövzular kimi çətin, yaxud qeyri-mümkün
olur:
a) Hilal Günəş batdıqdan sonra qərb
üfüqünün üstündə az bir zaman görünür,
ondan sonra qərb üfüqünün altında gözdən
itir ki, bu surətdə aydın şəkildə görünmür və
çox vaxt onun görünməsi çətin, yaxud qeyrimümkün olur.
b) Hilalın işıqlı hissəsi Yerlə üzbəüz
dayanır və sonra Günəşin batmasından əvvəl
üfüqün altında gözdən itir ki, bu vaxt Günəş
mövcud olduqca hilalı görmək mümkün
olmur.
c) Ayın Yer ilə üzbəüz olan işıqlı hissəsi
çox zəif olur, çünki muhaq (Ayın batması)
halından çıxışın başlanğıcındadır və bu vaxt
adi gözlə görünmür.
Bu üç vəziyyətin hamısında həqiqətdə
Ayın təbii dövriyyəsi başlamış olur, lakin
biz ona baxa bilmirik. Lakin şəri ay hələ
başlamamışdır. Şəri ayın başlamasının yalnız
iki əsası vardır:
1. Ay muhaqdan çıxmağa başlamalı və
onun işıqlı hissəsi Yer ilə üzbəüz dayanmalıdır.
2. Ayın işıqlı hissəsi adi gözlə görünməlidir.
Buna görə də, şəri-qəməri ay təbii-qəməri
aydan bir qədər geri qalır.
İslam şəriətində meyar Ayın yalnız gözlə
görünməsidir, nəinki cihazla olmasına
baxmayaraq hər bir şəkildə görünməsi ki,
bu surətdə bulud və duman kimi maneələrin
varlığı görünməyə heç bir zərər vura
bilməyəcək.

Həmçinin meyar Ayın elmi cihazlarla
görünməsi deyildir, əsas meyar yalnız adi
gözlə və cihazsız görməkdən ibarətdir3 .
AYIN GÖRÜNMƏSİNDƏ ŞƏHƏRLƏRİN
FƏRQLƏNMƏSİ MƏSƏLƏSİ
Bəzən Ayın hilalı bir şəhərdə göründüyü
halda, digər bir şəhərdə görünmür. Bu
vəziyyətdə hökm nədir?
Cavab budur ki, bəzən Ay havanın buludlu
olması kimi bir maneənin olması ucbatından
görünmür. Bu halda hilalın bir şəhərdə
görünməsi buludlu səması olan bir şəhər
üçün də kifayət edir.
Bəzən isə hilalın görünməməsi üfüqlərin
fərqlənməsi səbəbindən olur. İstər bu
fərqlənmə uzunluq dairəsində, yaxud en
dairəsində olsun, istərsə də hər ikisində olsun.
Əvvəldə də qeyd etdik ki, şəri baxımdan
Ayın görünməsi yalnız iki əsasa bağlıdır:
Ayın muhaqdan çıxması və onun adi gözlə
görünməsinin mümkünlüyü. Elə buna görə
də, ayın öz şəri məfhumu ilə başlaması nisbi
bir iş olacaq. İstər biz inanaq ki, reallıqda
Ayın muhaqdan çıxması nisbi bir işdir, yaxud
təkrar olunmayan təbii və vahid bir işdir,
çünki muhaq məfhumu və Ayın gözdən itməsi
vəziyyəti barəsində iki nəzəriyyə vardır.
Bəziləri deyir ki, bu vəziyyət Ayın mərkəzinin
Yerin və Günəşin mərkəzi arasında çəkilən
xətt üzərində qərar tutması nəticəsində
yaranır ki, bu halda Ay bütün yer əhlinin
gözündən itir. Bəziləri də belə inanırlar ki,
Ayın muhaq vəziyyəti onun qaranlıq tərəfinin
Yerin bir məntəqəsi ilə üzbəüz qərarlaşması
əsasında baş verir ki, bu, nisbi bir işdir.
Hər bir halda Ayı görmədəki nisbilik
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onun adi və çılpaq gözlə görünməsinin
mümkünlüyündən qaynaqlanır. Ona görə də,
şəri mətnlərə müraciət etmək lazımdır ki,
daha dəqiq bilək müqəddəs şəriət Ayın Yerin
bir məkanında görünməsinin mümkünlüyünü
yeni ayın başlanması məsələsində digər
məkanlar üçün kifayət bilir, yaxud belə bir
görünməni digər məkanlar üçün mötəbər
bilmir?
Bu sahədə mətnlərin araşdırılmasında
daim alimlər arasında müxtəlif ixtilaflar
yaranmışdır. Bu alimlər arasındakı ixtilafın
sirrinin mətnlərin “insiraf”ı səbəbi ilə olması
mümkündür ki, bu da “digər şəhərdə ayın
görünməsi”4 cümləsində öz əksini tapmışdır.
Bəziləri deyirlər ki, bu ifadənin mütləq
olması doğrudur. Lakin bu mütləqliyin üfüqi
baxımdan hilalın göründüyü şəhərlə yaxınlığı
olan bir şəhərə insirafı vardır.
Bəziləri isə bu insirafı qəbul etməmiş və
demişlər: “Həmüfüq, yaxud yaxın üfüqlü
şəhərlər olmasa da, “digər şəhər” ifadəsi
digər bir şəhərə şamil edilir, çünki bu ifadə
mütləq olaraq qeydsiz zikr olunmuşdur”.
ŞİƏ ALİMLƏRİNİN GÖRÜŞÜ
Bütün şiə alimləri bu fikirdə ittifaq
edirlər ki, Ayın bir şəhərdə görünməsi yaxın
üfüqlü şəhərlər üçün də kifayət edir, çünki
belə bir vəziyyətdə yaxın üfüqlü şəhərlərdə
Ayın görünməməsinin bir maneədən
qaynaqlanması barədə elm (qəti bilgi) əldə
edilmiş olur. Lakin müxtəlif üfüqləri olan uzaq
şəhərlər barəsində deyilmişdir ki, keçmişdə
alimlər bu məsələni qəbul etməmişlər. Amma
müasir dövrdə alimlərin məşhur rəyi budur ki,
hilalın bir şəhərdə görünməsi o şəhərlə üfüq
fərqi olan digər şəhərlər üçün kifayət etmir və
onu digər şəhərlər üçün şəri ayın başlanğıcı
hesab edə bilmərik. Əlbəttə, bir çox şiə
alimləri və tədqiqatçıları belə inanırlar ki, bir
şəhərdə Ayın görünməsi digər şəhərlər üçün
də kifayət edir. Bu fikri mərhum Əllamə Helli
“Təzkirə” adlı kitabda bəzi alimlərdən nəql
etmiş və özü də “Müntəha” kitabında tam və
açıq şəkildə bu fikri əxz etmişdir. Şəhid Əvvəl
də “Durus” kitabında bu fikri ağlabatan hesab
etmiş, həmçinin mərhum mühəddis Kaşani
də “Vafi” kitabında bu fikri açıq şəkildə əxz
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etmiş və bu barədə aşağıdakı rəvayəti qeyd
etmişdir: “Bəsri deyir: “Şaban ayının
29-u hava bizim üçün buludlu olduğu
vaxt ramazan ayının hilalı barəsində
İmam Sadiqdən soruşdum. İmam cavab
verdi: “Hilalı görməmiş oruc tutma. Əgər
digər bir şəhərin sakinləri o gündə Ayın
göründüyünə dair şahidlik etsələr, o günün
orucunu qəza et!”5
Mərhum Feyz Kaşani bu rəvayətin
haşiyəsində deyir: “İmamın “Əgər digər
bir şəhərin sakinləri o gündə Ayın
göründüyünə dair şahidlik etsələr, o günün
orucunu qəza et!” – deməsinin səbəbi budur
ki, əgər bir şəhərdə bir fərd ayı görərsə, bu
o deməkdir ki, həqiqətdə min nəfər insan
Ayı görmüşdür. Deyildiyi kimi, zahirən
Ayın göründüyü şəhərin görünməyən şəhərə
nisbətən yaxın, yaxud uzaq olması arasında
heç bir fərq yoxdur, çünki əvvəla təklif
görünmənin mümkünlüyü üzərində yox,
görünmənin özü üzərində bina olunmuşdur.
İkincisi, (şəhərin) yaxın və uzaq olması
ümumi camaat üçün məlum deyil. Üçüncüsü,
ləfz (“digər bir şəhər” ifadəsi) mütləq olaraq
gətirilmiş və “digər şəhər” ifadəsi qeydsiz
zikr olunmuşdur. Bizim müasir fəqihlərimiz
arasında geniş yayılan fikir bu olmuşdur ki,
yaxın üfüqlü, yaxud uzaq üfüqlü şəhər birbirindən fərqlənir və bunun ardınca ictihad
vasitəsi ilə uzaq və yaxın olmağın təfsirində də
fəqihlərin kəlamının bir-birindən fərqlənməsi
əsassızdır”6 .
Mərhum
Şərani
Feyz
Kaşaninin
yazdıqlarını şərh edərək belə deyir: “Şəriət
qəməri ayı görünmənin mümkünlüyü
ilə əlaqələndirmişdir. Gərək diqqət
edək ki, hər bir məntəqədəki ayı həmin
məntəqədə görünmənin mümkünlüyü
ilə
əlaqələndirmişdir,
ya
bütün
məntəqələrdəki ayı hər hansı bir
məkanda görünmənin mümkünlüyü ilə
əlaqələndirmişdir? Şəri dəlillərdən başa
düşdüyümüzə əsasən reallığa yaxın olan
odur ki, görünmə bir məkanda mümkün
olarsa, bütün məntəqələr üçün kifayət edər.
Deməli, əgər hilal bir şəhərdə görünərsə,
digər şəhərlərdə də sübuta yetmiş olur”.
Həmin fikri Şeyx Yusif Bəhrani (h.q.

1107-1186) “Hədaiq” kitabında təsdiq
etmiş, “Cəvahir” kitabının müəllifi (Şeyx
Mühəmmədhəsən) də bu fikrə meyil etmişdir,
baxmayaraq ki, bu fikri qəbul etdiyini izah
etməmişdir. Həmçinin Nəraqi “Müstənəd”
kitabında, Seyid Əbutürab Xansari “Nicatulİbad” kitabının şərhində, Seyid Həkim
“Müstəmsik” kitabında bu fikrə meyil etmişlər.
Kitabdakı mətn belədir: “Uzunluq dairəsi
üfüqündə iki şəhərin bərabər olmasının
bilinməsi ilə iki şəhərdən birində hilalın
görünməsinin bəyyinəsinin digər bir şəhər
üçün dəlil olmasında heç bir şübhə yoxdur.
Əgər hilal şərq şəhərlərində görünərsə, bu
halda qərb şəhərləri üçün daha yaxşı bir
yolla sübuta yetmiş olur. Lakin hilal qərb
şəhərlərində görünərsə, rəvayətin mətninin
(“digər şəhər” ifadəsinin) mütləqliyinə
əsaslanmaq uzaq görüş deyil. (Lakin
digər şəhərlərdə görünmədiyi barədə elm
əldə edilməsi istisnadır. Bu vəziyyətdə
hökmi-zahiri üçün heç bir macal qalmır).
Və “insirafi-ləfz” iddiası etmək və onu
iki yaxın üfüqlü şəhərə münhəsir etmək
sübuta yetməmişdir” .7
Əbülqasım Xoyi “Minhacus-Salehin”
kitabında həmin fikri irəli sürmüş və təsdiq
etmişdir: “Bu fikir (yəni bir şəhərdəki
görünmənin
üfüq
fərqi
olmasına
baxmayaraq, digər bir şəhərdə hilalın
sübuta yetməsi üçün kifayət etməsi fikri)
daha qüvvətli və daha aydın bir fikirdir” 8.
Mərhum Seyid Mühəmmədbaqir Sədr
“əl-Fətavəl-Vadihə” kitabında bu fikri
bəyənmişdir9 .
Mərhum Şeyx Kaşifulğita “əl-FirdausulƏla” kitabında yazır: “Sual: Əgər asimanda
maneə olmasa, şəhərdəki bəyyinə hilalın
sübuta yetməsi üçün dəlildir, ya yox?
Cavab: Bu sualda bir növ icmal vardır.
Lakin külli (ümumi) qayda budur ki,
bəyyinənin höcciyyətinin (dəlil olmasının)
dəlilləri mütləqdir və onun mövzusu həqiqət
tapdıqdan sonra bəyyinənin uzaq olması,
yaxud onda şəkk edilməməsi ilə müqəyyəd
deyildir. Lakin insanın bəyyinənin səhv
olmasını bilməsi istisnadır. Deməli,
hilalın görünməsi barəsindəki bəyyinənin
şəhərin özündə, yaxud xaricində, şəhərdən

uzaqda və yaxud onun yaxınlığında olması
arasında heç bir fərq yoxdur”.
Digər bir rəy isə bunun kifayət etməməsi
rəyidir. Bu fikrin də tərəfdarları vardır. İmam
Xomeyni bu fikri izah etmişdir. Belə deyir:
“Əgər bir şəhərdə hilal sübuta yetərsə,
lakin başqa bir şəhərdə sübuta yetməzsə,
əgər hər iki şəhər də üfüq baxımından birbirinə yaxın olsa, yaxud həmüfüq şəhərlər
olsalar, kifayət edir, əks halda kifayət
etmir”10 .
SÜNNİ ALİMLƏRİNİN GÖRÜŞÜ
Əllamə Muğniyə özünün “Beş Məzhəbə
Əsasən Fiqh” kitabında yazır: “... Hənəfilər,
malikilər və hənbəlilər deyirlər ki, hilalın
görünməsi Yerin bir bölgəsində sübuta
yetərsə, yaxın və uzaq olması arasında
heç bir fərq olmadan digər bölgələrin
sakinlərinə də vacibdir. Şiələr və şafeilər
deyirlər ki, əgər bir şəhərin əhalisi Ayı
görsə, lakin başqa şəhərin əhalisi onu
görməsə, əgər o şəhərlər Ayın doğduğu
yer baxımından yaxın olsalar (yəni yaxın
üfüqlü şəhərlər olsalar), onların hökmü
birdir, lakin mətlə baxımdan (yəni üfüq
və Ayın doğduğu zaman baxımından)
fərq olarsa, hər bir şəhərin özünə məxsus
hökmü vardır”11 . Lakin biz bildik ki,
üfüq fərqi olduqda şiə alimlərinin də fikri
müxtəlifdir. Müğniyənin dediyi şiə alimləri
arasındakı məşhur fikirdir.
İmam Mühəmməd Qəzali “İhyaud-Din”
kitabında yazır: “Əgər hilal bir şəhərdə
göründüyü bir halda, digər bir şəhərdə
görünməzsə və məsafə baxımdan o ikisi
arasındakı ölçü fasiləsi iki günlük yoldan
az olarsa, hər iki şəhərin əhalisinin oruc
tutması vacibdir. Lakin məsafə çox olarsa,
hər bir şəhərin özünə məxsus hökmü
vardır. Bu vəziyyətdə orucun vacibliyi bir
şəhərdən digər bir şəhərə sirayət etmir” 12.
BİR ŞƏHƏRDƏ HİLALIN GÖRÜNMƏSİNİN
DİGƏR ŞƏHƏRLƏR ÜÇÜN KİFAYƏT
ETMƏSİNƏTƏRƏFDAR OLANLARIN
DƏLİLLƏRİ

Hər şeydən əvvəl “Qədr” surəsini xatırladırlar
ki, bu, Yer sakinlərinin şəhərlərinin üfüqlərində
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fərqlilik olmasına baxmayaraq, Qədr gecəsinin
onlar üçün yalnız bir gecə olduğuna dəlalət edir,
çünki Quran bir gecədə nazil olmuşdur. Və bu
gecə min aydan daha xeyirli olan və işlərin ilahi
hikmətə əsasən ayırd olunduğu Qədr gecəsidir və
o gecə Yer kürəsinin bütün məntəqələrini əhatə
edir.
Qeyd olunan əvvəlki qurani dəlildən sonra
bəzi rəvayətlər zikr olunur. Onların bəzilərini
sizin nəzərinizə çatdırırıq:
1. Peyğəmbər buyurmuşdur: “Ayı görməklə
oruc tutun və (yeni) Ayı görməklə də iftar edin
(orucu yeyin)!”13 Bu hədisi-şərif bütün ümmətə
ümumi bir müraciətdir. Deməli, hər bir kəs hər
bir məkanda Ayı görərsə, onun bu görməsi hamı
üçün görmə hesab olunur.
2. Hişam ibn Həkəmin səhihəsində (səhih
rəvayətində) İmam Sadiqdən nəql olunur ki,
Həzrət 29 gün oruc tutan şəxs haqqında buyurdu:
“Bu şəxsin hilalın görünməsinə əsasən oruc
tutan şəhər əhlindən ədalətli bəyyinəsi
(bərabərdir iki ədalətli şəxsin şəhadətinə)
olarsa, bir günü qəza etməlidir!”14
İmam hökmü bəyan etmə məqamında
olmasına baxmayaraq, şəhərlər arasında fərq
qoymadan, orucun qəzasını şəhər əhlinin ədalətli
şəhadətinə bağlı bilmişdir. Halbuki şəhərlər
arasında fərq olsaydı, bildirilməsi vacib olardı.
3. Əbubəsirin səhihəsində (bir fikrə əsasən
“həsənə”sində) qəzası tutulan ramazan ayının
bir günü haqqında İmam Sadiqdən soruşulduqda
belə cavab verdi: “O günü qəza etmə! Namaz
qılanlardan iki ədalətli şahidin ayın nə
vaxt başlaması barəsində şəhadət verməsi
istisnadır”. İmam buyurdu: “Qəzası tutulan o
günü oruc tutma! Lakin şəhər əhlinin qəza
etməsi istisnadır. Əgər onlar belə etsələr, sən
də o günün orucunu tut!”15
4. İshaq ibn Əmmarın səhihəsində deyilir:
“29 şabanda hava buludlu olduğu halda
ramazan ayının hilalı haqqında İmam
Sadiqdən soruşduqda belə cavab verdi: “Ayı
görməmiş oruc tutma! Əgər digər bir şəhərin
əhalisi Ayı gördüklərinə dair şahidlik etsələr,
sən də o günün orucunu qəza et!”16
5.
Əbdürrəhman
ibn
Əbiəbdillahın
səhihəsində deyilir: “Şabanın 29-u hava bizim
üçün buludlu olduqda ramazan ayının hilalı
barəsində İmam Sadiqdən soruşdum. İmam
belə cavab verdi: “Ayı görməmiş oruc tutma!”
Lakin digər şəhərin əhalisi ona şahidlik etsələr,
o günün orucunu qəza et!”17
6. Bu qrup digər bir rəvayətə də əsaslanmışdır.
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“Təhzib” kitabında İmam Baqirdən nəql olunan
rəvayət buna misal ola bilər. İmam buyurur: “Fitr
bayramı camaatın iftar etdiyi bir gündür.
Qurban bayramı da camaatın qurban kəsdiyi
gündür. Oruc da camaat oruc tutduqda
tutulmalıdır”18 .
Əbülcarud yolu ilə nəql olunan rəvayətdə də
bu barədə belə deyilir: “İmam Baqirin özünün
dediyini eşitdim: “Camaat oruc tutduqda oruc
tut, camaat orucunu yedikdə orucunu ye,
çünki Allah hilalları camaat üçün vaxtların
təyin olunması zamanı qərarlaşdırmışdır” 19.
7. Bayram namazının qılınma qaydası
haqqında nəql olunan rəvayətlərin çoxunda
qunutda oxun-ması lazım olan duada bu hissə
gözə çarpır. “... Müsəlmanlar üçün bayram
olaraq qərarlaşdırdığın bu gündə səndən
istəyirəm...” Duadakı “Bu gün” (ərəbcədə
“Hazəlyaum”) kəlməsi üfüqlər arasında ixtilaf
olmasına baxmayaraq, bütün Yer əhli üçün
müəyyən bir günə işarə edir 20.
Bu qrup məsum İmamdan rəvayət olunmuş
duaya da əsaslanmışdır. Duada deyilir: “Və onun
görünməsini bütün camaat üçün bərabər
görünmə qərar vermisən”.
Bütün bunlara əlavə olaraq deyilməlidir ki,
hətta bir zəif rəvayətdə belə işarə olunmamışdır
ki, əgər şəhərlər bir-birinə yaxın olsalar, bir üfüq
hesab olunurlar. Buna əsasən bir-birinə yaxın
olan bir çox şəhərləri bir üfüqdə qərarlaşdırmaq
və o qədər də uzaq görünməyən uzaq şəhərləri
digər üfüqdə göstərmək əsassızdır.
BİR ŞƏHƏRDƏ HİLALIN GÖRÜNMƏSİNİN
DİGƏR ŞƏHƏRLƏR ÜÇÜN KİFAYƏT
ETMƏSİNƏ
MÜXALİF OLANLARIN FİKİR VƏ
DƏLİLLƏRİ

Bu əksfikirli insanların sözlərindən görünür
ki, başlanğıcdan qətiyyətlə “ürfi insiraf”
(“insirafi-ürfi”) məsələsi üzərində dayanırlar.
“Digər şəhərdə görünmə” ifadəsindən istifadə
etmiş və bildirmişlər ki, “digər şəhər” ifadəsi
doğru və mütləqdir və bütün digər şəhərlərə
şamil edilir. Lakin bu ifadədə Ayın göründüyü
şəhərlə uzunluq və en dairələri baxımından yaxın
üfüqlü hesab olunan şəhərə insiraf və təmayül
vardır. Bu vəziyyətdə qayda yalnız bir-birinə
yaxın olan şəhərlər barəsində eyni rəy hökmünü
verir. Diqqət etdikdə görürük ki, bu ürfi insiraf
aşağıdakı məsələlərə diqqət etməklə təsdiq
olunur:

a) “Digər şəhər” ifadəsinin işləndiyi
rəvayətdə Yerin ən uzaq nöqtəsində yerləşən
şəhərlərin də nəzərdə tutulması məsələsinin uzaq
görüş təsəvvür edilməsi.
b) ÜrfünAyın doğuş vaxtlarının fərqlənməsinin
Günəşin müxtəlif vaxtlarda çıxması ilə müqayisə
və təşbih edilməsinə israr və təkid etməsi;
Baxmayaraq ki, bu müqayisə batildir. Lakin
hər halda bu ürfi inam kəlamın zahirinin bütün
şəhərləri əhatə etməsi anlayışından insiraf
etməsinə səbəb olur. Və bu məsələ səbəb olur
ki, əgər həqiqətdə “digər şəhər” deyildikdə istər
bir-birinə yaxın, istərsə də uzaq məsafədə olan
şəhər nəzərdə tutulsaydı, o halda rəvayətlərdə
yaxın, yaxud uzaq şəhər arasında heç bir fərqin
olmadığının aydınlaşdırılması lazım gələrdi.
Rəvayətlərdə belə bir izah və aydınlaşdırma
olmadığı üçün “digər şəhər” ifadəsindən yalnız
yaxın şəhərin başa düşülməsindən ibarət olan ürfi
inam və anlayış qəbul edilmişdir.
Görünmənin kifayət etməsinə tərəfdar
olanların “Qədr” surəsindən dəlil gətirmələrinə
cavab olaraq deyilmişdir ki, ola bilsin ki, o gecə
Allahın elmində yalnız bir gecədən ibarətdir
və bu məsələ hökmi-zahiri ilə bu şəhərlə digəri
arasında fərqlənir. Onların Peyğəmbərin sözünə
əsaslanmalarına ola bilsin belə cavab verilə bilər
ki, hökm külli və ümumi olmasına baxmayaraq,
çoxlu fərdlərin və şəhərlərin ölçüsü ilə bu hökm
də ləğv olunur və çoxalır, ələlxüsus qeyd olunan
“insiraf qaydası”nı nəzərə almağımız lazımdır.
Bu yolla da zikr etdikləri digər dəlillərdən
cavab verilmiş olur. Bunlardan əlavə, rəvayətlərin
sənədində də zəiflik vardır. Həmçinin deyirlər ki,
rəvayətlər üfüq birliyi haqqında danışmamış,
heç bir söz deməmiş və bu mövzunun üzərindən
sükutla keçmişdir. Bu sükut görünmənin kifayət
etməsinə tərəfdar olanların əleyhinə bir dəlil ola
bilər, çünki bu rəvayətlər uzaq və yaxın şəhərlər
arasında fərqin olmadığını bəyan etməmişdir,
halbuki camaat arasında bu fərqin varlığı
ənənəvidir (adidir). Deməli, rəvayətlər yaxın
şəhəri uzaq şəhərdən fərqləndirməmək istəsəydi,
bu fərqin olmadığını bəyan etməsi lazım gələrdi.
Hər bir halda bu məsələnin mənşəyi
kəlamın zahirinin başa düşülməsi ilə
əlaqədardır. (Diqqət edilsin – X. Q. ) Deməli,
qəti bir dəlil ortaya qoymaq mümkün deyil, çünki
məsələ barəsində dəqiq bir mətn yoxdur. Buna
əsasən biz belə bir qənaətə gəlirik ki, qəməri
ayların vahidləşdirilməsi məsələsi ixtilaflar
mövcud olduqca uyğun gəlməyən bir işdir,
faydalanması və ümumi bir nizamın yaradılması

mümkün deyil. İstər ictihad qapısının açıq
olmasına, istərsə də bağlı olmasına qail olaq,
çünki fikirlərin ərz edilməsi ilə görürük ki, bu
məsələdə məzhəblər arasında müxtəliflik var
və ictihad qapısının açıq olmasına tərəfdar
olan müctəhidlərin də fikirləri müxtəlifdir və
pərakəndə şəkildədir. Vəziyyət belə olduqca fərd
və ya dövləti bəzən inanmadığı xüsusi bir nizama
məcbur etmək mümkün deyil. Ayın başlamasının
vahidliyi haqqında necə bəyanat vermək olar?!
Lakin bu barədə müsəlman icmasının rəhbərinin
(Vəliyyi-Əmri-Müslimin) göstəriş verməsi
istisnadır.

1. “Bir şəhərdə hilalın görünməsinin digər şəhərlər üçün
kifayət etməsinə tərəfdar olanların dəlilləri” bölməsindəki
4-cü və 5-ci hədislərə baxılsın.
2. İzah: Bəzi üsul alimləri “insiraf”ı “mütləqə bağlanmanın
maneəsi” kimi başa düşmüş və belə demişlər: “Zehnin, ləfzin
bəzi misdaqlarına, yaxud bəzi qisimlərinə doğru dönməsi
(insirafı) mütləqə bağlanmanın maneəsidir, hətta hikmət
müqəddimələri kamil olsa da belə”.
3. Ayətullah Mühəmmədəli Təsxirinin dediyi bu fikir şiə
alimləri arasındakı məşhur bir fikirdir, lakin dini rəhbər Seyid
Mühəmmədhüseyn Fəzlullah hilalın felən görünməsə də
yaxınlaşdırıcı cihazlarla görünməsinin mümkünlüyünü şəriqəməri ayın başlanmasının əsaslarından biri hesab edir və
belə fitva verir: “... Görmənin adi (çılpaq) gözlə olması şərt
deyildir, eynək və ondan qeyrisi kimi yaxınlaşdırıcı vasitələrə
də etimad etmək səhihdir. ...” (“Əhli-Beyt Məzhəbində
Namaz və Oruc”; s. 236)
4. “Bir şəhərdə hilalın görünməsinin digər şəhərlər üçün
kifayət etməsinə tərəfdar olanların dəlilləri” bölməsindəki
4-cü və 5-ci hədislərə baxılsın.
5. “İstibsar”; c. 2, s. 64, 206-cı hədis
6. s. 20
7. “Müstəmsik”; c. 8, s. 481
8. “Minhacus-Salehin”; c.1, c. 274
9. “əl-Fətavəl-Vadihə”; s. 519
10. “Təhrirül-Vəsilə”; c. 1, s. 297
11. s. 162
12. c. 1, s. 232
13. “Biharul-Ənvar”; c. 55, s. 356
14. “Vəsailuş-Şiə”; c. 4, “Əbvabu Əhkami Şəhri Rəməzan”;
f. 5, h. 13
15. “Vəsailuş-Şiə”; f. 12, h. 1
16. “Təhzibul-Əhkam” c. 4, s. 178, h. 493
17. “İstlbsar”; c. 2, s. 64, h. 206
18. “Təhzibul-Əhkam” c. 4, s. 317, h. 966
19. “Təhzibul-Əhkam”; c. 4, s. 164, h. 462
20. “Minhacus-Salehin”; c. 1, s. 283
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HİLALIN (AYIN)
TƏSBİT EDİLMƏSİ
BARƏSİNDƏ SEYİD
FƏZLULLAHIN RƏYİ
HİLALIN (AYIN) TƏSBİT
EDİLMƏSİNƏ
DAİR ARAŞDIRMA
Orucun vaxtı ərəb qəməri ayları ilə
mülahizə olunduğu üçün hilalın (ayın) təsbit
edilməsini araşdıraq.
HİLAL (AY) NECƏ DOĞUR
Ayın yer ətrafında dövrəsi 29 gün 12 saat
44 dəqiqədə tamamlanır. Baş verən bəzi
dəyişiklikləri nəzərə alsaq, bu 13 saata çatır.
Bu isə o deməkdir ki, qəməri ay gah 30 gün,
gah da 29 gün olur. Bu camaat arasında da
belə bilinir və heç vaxt 28 gün olmur. Bu
elmi cəhətdən də doğrudur və onun bəhs
zamanı üzə çıxacaq şəri nəticələri var.
Ayın dövriyyəsinin bir mərhələsində
onun diski Günəşlə Yer arasında kölgədə
tamamən yoxa çıxır. Günəşlə Yer onun
qarşısını iki cəhətdən kəsir və gözdən itir. Bu
məqam “muhaq”1 adlanır. Həmin kölgənin
əhatəsindən çıxdığı zaman üzərinə günəş
işığı düşür və bu görüntü “viladət”2 adlanır.
Bu doğuşla təbii-qəməri ay başlanır. Və ay
“hilal” deyə tanınan bir şəklə düşür.
Ayın əvvəlində hilal Günəşin batdığı vaxt
zahir olur və qərb üfüqü üzərində azacıq
görünür. Bu üfüqün altında gizlənənədək
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çox qalmır. Və buna görə də görüntü aydın
olmur və çox vaxt onu görmək olduqca çətin
olur. Bəzi hallarda hər hansı bir səbəb, yaxud
başqa bir şeyə görə görmək mümkün olmur.
Necə ki, Ayın bu parlaq hissəsinin yerlə
qarşı-qarşıya gəlməsi tamam olduqda, sonra
gözdən itir və günəşin qürubundan əvvəl
üfüqün altında gizlənir.
Bu vaxt Günəş mövcud olduqca onun
görünməsi mümkün olmur, yaxud qürubdan
sonra özünü göstərir və lakin qürubdan sonra
onun dayanmasının müddəti çox az olur.
Belə ki, onu qürub etməkdə olan Günəşin
işığı arasından seçmək qeyri-mümkün olur,
yaxud Ayın yerlə üzbəüz olan bu işıqlı
hissəsi vaxt etibarı ilə muhaq halına bir
dərəcə yaxın olduğu üçün zəif olur. Ona görə
də adi insan gözü ilə onu görmək mümkün
olmur. Bütün bu hallarda qəməri ayın təbii
dövrəsi, hilalın görünməsi mümkün olmasa
da başlamış olur.
Lakin hilalın görünməsi mümkün
olmayan bu hallarda şəri-qəməri ay təbiiqəməri ayla bərabər başlamır. Şəri-qəməri
ayın başlanması iki əsasa dayanır:
Birinci, Ayın muhaqdan çıxması və
bu çıxış Ayın yerlə Günəş arasına daxil
olmasından sonra hərəkət etməklə başlayır.

Bu o deməkdir ki, aypara yerdən görünür.
İkincisi isə həmin hissənin (yəni işıqlı
hissənin) adi gözlə, yaxud felən görünməsə
də yaxınlaşdırıcı cihazlarla görünməsinin
mümkün olmasıdır. Beləliklə, elm özünün
dəqiq texniki vasitələri ilə Ayın görünməsinin
mümkünlüyünü isbat edərsə, görünməyə
mane olan qəfil ortaya çıxmış bəzi işlərin
olmasına baxmayaraq, bu vaxt hilala hökm
etmək mümkündür.
Buna əsasən şəri-qəməri ay təbii-qəməri
aydan bir qədər geri qalır. Məsələn, təbiiqəməri ay şənbə gününün gecəsi, şəriqəməri ay isə bazar gününün gecəsi başlayır.
Hər iki halda da Ay muhaqdan çıxmışdır.
Lakin hilal, görünmək üçün münasib nuru
(işığı) əldə etsin deyə kifayət qədər vaxt
olmamışdır.
Başqa bir ifadə ilə desək, bulud və duman
kimi görmənin qarşısını alan maneənin
olmasının ölçü üçün heç bir zərəri yoxdur,
çünki ölçü, bu kimi maneələr olmadığı halda
görünmənin mümkün olmasından ibarətdir.
Buna görə də bu və ya bundan qeyri-hallarda
Ayın muhaqdan adi gözlə görünməsi
mümkün olan dərəcədə çıxdığını xəbər
verən etimadlı astronomun sözünə etimad
etmək səhihdir. Hətta maneələr olduğu üçün
heç kim Ayı görə bilməsə, yaxud insanlar
Aya baxmasalar da bu söz şəri hilalın təsbit
olunması üçün kifayət edir.
BİR ÜFÜQ, YOXSA SAYSIZ ÜFÜQLƏR
Üfüq deyildikdə vahid xətt üzərində
yerləşən bir çox ölkələrin bir-birinə yaxın
yerləşmə nöqtəsi nəzərdə tutulur. Belə ki,
onların bir-birinə çox yaxın batması və
doğması olur. Yer kürə şəklində, ölkələr
onun üzərində yayılmış olduğu üçün onlar
öz üfüqlərində yerləşmə nöqtələrinə görə
fərqlənirlər.
Doğuşundan sonra hilalın görüntüsü
günəşin batması ilə bağlı olduğu üçün

ölkələrdə batmağın fərqli olması bəzən bəzi
ölkələrdə hilalın görünməsinə mane olur. Bu
o deməkdir ki, yerin hər bir məntəqəsində
qəməri ay görünmənin yalnız orada
mümkünlüyü ilə bağlı olur? Və nəticədə
hər bir üfüqün özünün xüsusi qəməri ayı
olur? Belə ki, qəməri ay bu qərb üfüqündə
əvvəlki gecə, şərq üfüqündə isə sonrakı gecə
başlayır? Yoxsa qəməri ayın bütün üfüqlərə
nisbətdə bir başlanğıcı vardır? Dünyanın bir
hissəsində hilal göründükdə bu hamıya aid
edilir?
Başqa sözlə, şəri qəməri ayın qətiləşməsi
üfüqdən üfüqə dəyişən nisbi bir işdir və
nəticədə günəşin çıxması ilə bağlıdır? Necə
ki, günəş bəzən bir şəhərin səmasında doğur
və digər şəhərin səmasında doğmur. Onda
birinci şəhərə nisbətdə günəşin doğuşu
sabitdir, ikinci şəhərə nisbətən qeyrisabitdir? Yoxsa, qəməri ayın başlanması
ölkələrin müxtəlifliyi ilə fərqlənməsi
mümkün olmayan mütləq bir iş və müstəqil
təkvini təzahürdür?
Cavab olaraq deyirik: Biz artıq qeyd
etdik ki, şəri-qəməri ayın başlanması iki
amilin cəm olmasına dayanır: Birincisi,
təkvinidir və o ayın muhaqdan xaric
olmasıdır. Digəri isə yerlə üzbəüz olan
işıqlı hissənin görünməsinin mümkün
olmasıdır. Görünmənin mümkünlüyünü
yerdə regionların fərqlənməsinə tabe olan
nisbi bir iş kimi götürə bilərik və onu buna
tabe olmayan müəyyənləşmiş mütləq bir iş
kimi də götürə bilərik, çünki biz görünmənin
mümkünlüyü ilə insanın yerdən bu hissəni
görməsinin mümkün olmasını nəzərdə
tuturuq və bu halda nisbi bir iş olur. Belə
olduqda yerin hər bir hissəsində onun hilalının
görünməsi mümkün olarsa, şəri-qəməri ayın
yerin bu hissəsinə nisbətdə başlaması buna
şamil edilir. Əgər görünmənin mümkünlüyü
ilə dünyanın bir nöqtəsində olsa belə
görünmənin
mümkünlüyünü
nəzərdə
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tuturuqsa, hilal bir nöqtədə göründükdə şəri
ayın bütün nöqtələrə nisbətdə başlaması,
yerdəki
regionların
fərqlənməsi
ilə
fərqlənməyən mütləq bir iş olur.
Bununla məlum olur ki, qəməri ay Ayın
muhaqdan xaric olmasından əlavə onun
görünməsinin mümkünlüyünə bağlı olduğu
üçün, görməksə bəzi vəziyyətlərdə mümkün,
bəzi vəziyyətlərdə isə qeyri-mümkün olduğu
üçün şəri-qəməri ayın başlanmasının nisbi
olması əqli bir şeydir. Bu vaxt öz şəri-qəməri
ayını görünmənin mümkünlüyünə bağlayan
şəriətə müraciət etməliyik ki, görək şəriət hər
bir nöqtədə Ayı bu məntəqədə görünmənin
mümkünlüyünə bağlı bilir, yoxsa harada
olursa-olsun bütün məntəqələrdə ayı
görünmənin mümkünlüyünə bağlı bilir?
Şəri dəlillərdən başa düşdüyümüzün
əsasına ikinci fikir daha yaxındır. Buna
görə də hilal bir ölkədə görünərsə, ay başqa
ölkələrdə də təsbit olunur.
HİLAL NECƏ TƏSBİT EDİLİR
Ayın şərən təsbit olunması üçün
çoxlu hökmlər vardır ki, biz aşağıdakı
məsələlərdə onları ətraflı surətdə izah
edəcəyik:
Hilal aşağıdakı yolların biri ilə isbat
edilir:
1. Mükəlləfin özünün həqiqətdə onu
görməsi ilə; görmənin adi gözlə olması
şərt deyildir, eynək və ondan qeyrisi kimi
yaxınlaşdırıcı vasitələrə etimad etmək
səhihdir. Həmçinin müsəlman olmasalar da,
mütəxəssis astronomların ayın doğmasına
və onun muhaqdan felən gözlə görünməsə
də, gözlə görünməsinin mümkün olacağı
miqdarda (ölçüdə) xaric olduğuna şəhadət
vermələrinə etimad etmək mümkündür.
Bu (yəni etimad) onların sözündən qətilik
və arxayınlıq hasil olduqda olur.
2. Çoxlu sayda və müxtəlif insanların
şahidliyi ilə; Belə ki, bu insanı hilalın
varlığı haqqında bilgiyə və arxayınçılığa
çatdırmalıdır. Bu “şiya” adlanır. Əgər
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bilgi, yaxud arxayınçılıq hasil olmasa,
say olduqda buna etimad etmək icazəli
deyildir.
3. İki ədalətli kişinin Ayı görmələri
barədə şəhadət verməsi ilə; bir şəxs
və kişilərlə olsalar da belə qadınların
şəhadəti kifayət etmir. Lakin onların (yəni
qadınların) sözlərindən arxayınçılığın əldə
olunması istisnadır, çünki arxayınçılıq
ağıllı insanların əsaslandığı mötəbər
dəlildir.
4. Əvvəlki ayın hilalından 30 günün
keçməsi ilə; çünki şəri-qəməri ay 30
gündən artıq olmur. Əgər 30 gün keçsə və
yeni Ay görünməsə, hilalın varlığına etibar
edilir. Və bununla yeni qəməri ay başlayır.
5. Onun özünün, yaxud istinad etdiyi
əsasın səhv olduğu bilinməyənə qədər
şəri hakimin hilala hökm etməsi ilə; bütün
müsəlmanların onun hökmünə tabe olması
vacibdir.
6. Ayın muhaqdan çıxıb görünməsi
mümkün olacaq şəkildə üfüqdə olması
barəsində insanı yəqinlik və arxayınçılığa
gətirib çıxardan hər bir elmi səy və cəhdlə.
Hilalın bir ölkədə təsbit edilməsində
onun həmin ölkə ilə gecənin bir hissəsində
olsa da, müştərək olan hər hansı başqa bir
ölkədə təsbit edilməsi kifayət edir. Belə
ki, Ay görünən ölkədə Günəş, mükəlləfin
yaşadığı ölkədə fəcr tülu etməmişdən
qabaq (yəni sübh namazından əvvəl) batır.
Ramazan ayının hilalı təsbit olunduqda,
oruc tutmaq, şəvval ayının hilalı təsbit
olunduqda isə iftar etmək vacib olur.
Ramazan ayının hilalı təsbit olunmasa,
“şəkk günü”nün orucu vacib olmur. Bəlkə,
həmin gündə o günü ramazan ayı hesab
edərək oruc tutmaq icazəli deyildir. Bəli,
şəkk gününü şaban ayı kimi oruc tutmaq
müstəhəbdir və insan həmin günü qəza
niyyəti ilə oruc tuta bilər. Bundan sonra həmin
günün ramazan ayından olması bilinsə, bu
ona kifayət edər. Şəvval ayının hilalı təsbit
olunmasa, ramazan ayının otuz gününü
tamamlamaq vacibdir. Əgər gün əsnasında

həmin günün şəvval ayından olması bilinsə,
iftar etmək (yəni orucu açmaq) vacibdir.
HİLALIN SÜBUTU VƏ TƏƏSSÜBKEŞLİK

Fitvalarda, yaxud nəzər nöqtələrində bəzi
ixtilaflar ortaya çıxdıqda biz təəssübkeşlik
etməməli, əksinə deməliyik ki, hər bir
insanın öz vəzifəsi var və Allah qarşısında
cavab verəcəkdir. Bizim fikirdə, yaxud
siyasətdə, yaxud dini rəhbərlik məsələsində,
yaxud ayların əvvəlləri və axırları barəsində
bizimlə ixtilaf edən şəxsə qarşı təəssübkeş
davranmağımızın təqva və din ilə heç bir
əlaqəsi yoxdur. Biz təkcə şiə reallığında
deyil, bütün İslam reallığında ayların
əvvəlləri və axırlarında ixtilafa varmağa adət
etmişik. Hətta illərin birində ramazan ayının
3 müxtəlif başlanğıcı olmuşdur.
Ustadımız Seyid Əbülqasım Xoyi ilə
– Allah ona rəhmət eləsin! – eyni fikirdə
olduğumuz yeganə həll odur ki, hilal
məsələsinin gözlə heç bir əlaqəsi yoxdur,
əksinə zamanla bağlı olaraq kosmik nizamla
əlaqədar bir məsələdir, çünki Allah-Taala
ayları yaratdıqda nə göz vardı, nə də insan.
Quranda bu barədə buyurulur: “Həqiqətən,
Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri
yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında
on ikidir. ...”3 Allah insanı yaratmamışdan
əvvəl aylar var idi. Elə isə bu və ya digər ay
arasında hansı fərq ola bilər? Aylar arasında
hədd və maneə var? Zaman uzanıb gedir.
Ayları bir-birindən fərqləndirən amil Ayın
muhaqa daxil olmasıdır. Bu o deməkdir ki,
ay sona çatmışdır. Ayın muhaq çərçivəsindən
xaric olması ilə – bunu viladət (Ayın doğuşu
adlandırırlar) – ay başlamış hesab olunur.
Buna görə də biz deyirik ki, ayın əvvəli
və sonu məsələsinin alimlərlə (yəni din
alimləri ilə) heç bir əlaqəsi yoxdur, çünki
onlar bu işin mütəxəssisi deyillər. Əksinə,
bu məsələ astronomların işidir, çünki
hilalın nə vaxt doğduğunu bizim üçün onlar

müəyyənləşdirirlər, onu görmək mümkün
olub-olmadığını bildirirlər. Dediyimiz kimi
Seyid Xoyinin elmi görüşü də məhz bu
nöqtədə mərkəzləşir. Buna görə də biz hər il,
istər ayın əvvəlində olsun, istərsə də axırında
bütün dünya mütəxəssislərinə müraciət
etdikdən sonra hilalı elan edirik. Lakin bir
çox sünni və şiə alimləri hələ də gözlə görmə
məsələsinə etimad edirlər, çünki Peyğəmbər
(ə) buyurmuşdur: “Ayı gördükdə oruc
tutun, ayı gördükdə iftar edin!” Seyid
Xoyi dediyi kimi biz də bildiririk ki, görmək
mərifət (bilgi) və yəqinlik əldə etmək üçün
bir vasitədir. Artıq biz dəqiq astronomik
hesabların aparıldığı və mütəxəssislərin
gözlə görməkdən daha aydın və daha dəqiq
məlumatlar verdiyi bir zamanda yaşayırıq.
Artıq atmosfer çirklənmişdir. İnsanın fəzada
20 hilal görməsi mümkündür, çünki insan
fəzadakı bu ünsürlər vasitəsi ilə yaranan
parıltını hilal zənn edə bilər, lakin gördüyü
hilal olmaya bilər.
Biz hesab edirik ki, hilal doğarsa və
mütəxəssislər vasitəsi ilə gecənin bir
hissəsində birləşdiyimiz (yəni gecələrinin
bir hissəsi belə müştərək olan) ölkədə belə
görünmənin mümkünlüyü bizim üçün
sübuta yetərsə, ay daxil olmuşdur. Əgər
başqaları bizimlə ixtilaf etsələr, onlar öz
ictihadlarında məzurdurlar və biz onların
ictihadlarına ehtiramla yanaşırıq. Odur ki,
hər birimiz öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir.
İstəyimiz odur ki, bir-birimizə qarşı
təəssübkeş davranmayaq, fitnə yaratmayaq,
çünki cəmiyyətdə fitnə yaradanları Allah
cəzalandıracaqdır!

1. Ayın batması, əhatə olunması
2. Doğuş
3. “Tövbə”, 36
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MÜQƏDDİMƏ
Jurnalımızda namaz vaxtları ilə əlaqədar
verilən cədvəl bəzi möminlərin etirazına,
bəzilərinin isə təəccüb və heyrətinə səbəb olur.
Etiraz edənlər bu cədvəlin ölkədə buraxılan
cədvəllərə
uyğun
olmadığını
deyərkən,
digərlərinin təəccüblənm əsinin səbəbi isə hava
nisbətən işıqlı olduğu bir halda, namaza və oruca
başlanmasıdır.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, qətiyyətlə
deyə bilərik ki, həm Azərbaycanda, həm də digər
İslam ölkələrində namaz üçün tərtib olunan
cədvəllərdə sübh namazının vaxtı Quranda,
Sünnədə və müctəhidlərin fitvalarında bəyan
olunan şəri ölçüyə uyğun təyin olunmur. Əməli
risalələrdə və elmihal kitablarında fəcri-sadiqə
(həqiqi fəcrə) verilən tərif zamana çevrildikdə
ciddi xətalara yol verilir, səhər vaxtı (gecənin
son üçdə birində) sübh azanı oxunaraq camaat
40 dəqiqə, yay fəslinin bəzi günlərində isə 70
dəqiqə əvvəl namaza və oruca başlamağa məcbur
edilir. Bu cədvəllərə əsasən fəcri-sadiqdən 40-70
dəqiqə əvvəl oruca başlamağın (imsakın) çətinlik
yaratmaq istisna olmaqla heç bir problemi
olmamasına baxmayaraq, sübh namazının
fəcri-sadiqdən əvvəl qılınması onun düzgün
olmamasına (yəni batil olmasına) gətirib çıxarır.
Qurana görə fəcrin ağ sapı qara sapından
fərqləndiyi vaxt1 – buna fəcri-sadiq deyilir –
orucun (həmçinin sübh namazının) başlandığı
vaxtdır ki, el arasında buna “dan yerinin
ağarması” deyilir. Bu vaxt üfüqdə işartı olduğuna
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görə hava alaqaranlıq (yarıişıq) olur. Bu da bu
vaxta qədər müəyyən xətalara yol verilərək
tərtib olunmuş cədvəllərə əsasən gecənin bir
hissəsində qaranlıqda sübh namazını qılmağa və
orucu başlamağa vərdiş etmiş bəzi möminlərdə
etirazın və ya heyrətin yaranmasına səbəb olur.
Halbuki Qurana, Sünnəyə və bu iki mənbədən
qaynaqlanan fitvalara əsasən sübh namazı və oruc
gecə yox, alaqaranlıqda, yəni dan yeri sökülərkən
başlayır və sübh namazının vaxtı Günəş çıxana
qədər davam edir.
Dediklərimizin daha yaxşı başa düşülməsi
üçün prof. d-r Əbdüləziz Bayındır tərəfindən
qələmə alınmış aşağıdakı məqaləni oxumağı sizə
tövsiyə edirik. İnanırıq ki, məqalə bu məsələ ilə
əlaqədar sizdə yaranmış bütün şübhələri aradan
qaldırıb doğru addım atmağınıza səbəb olacaq.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu məsələ ilə əlaqədar ilk
araşdırmanı prof. d-r Əbdüləziz Bayındır başlamış
və o, öz araşdırmalarının həqiqət olduğunu dini
şəxsiyyətlərə və məqamlara dəlillərlə sübuta
yetirmişdir. Lakin buna baxmayaraq müəyyən
səbəblərə görə bütün bunlar təqvimlərdə öz
əksini tapmamışdır. Bu cür düzgün araşdırmalar
apardığına və həqiqəti ortaya çıxartdığına görə
prof. d-r Əbdüləziz Bayındıra təşəkkür edirik.
Allah ondan razı olsun!
“Milli Görüş-Sabiqun” Hərəkatı
Araşdırma Qrupu

Oruc dan yerinin ağarmasından (fəcrisadiqdən) günəşin batmasına qədər Allah rizası
üçün yeməyi, içməyi, cinsi münasibəti və orucu
batil edən digər amilləri tərk etmək deməkdir.
Qədimdə ancaq gözlə baxar, üfüq boyunca işığın
çoxaldığını gördükdə yeməyi və içməyi saxlayıb
oruca başlayardılar. Artıq bu cür müşahidələrin
yerini təqvimlər tutmuşdur. Lakin təqvimlər
xətalı olduğu üçün Türkiyədə (həmçinin digər
İslam ölkələrində) ən az 40 dəqiqə əvvəl oruca
və namaza başlayırlar. Ekvatora yaxın bölgələrdə
bu müddət azalsa da, şimal bölgələrində bir neçə
saata çatır. Buna işa namazının vaxtı ilə əlaqədar
xətalar da əlavə olunduqda ciddi sıxıntılar
yaranır.

Əbdüləziz Bayındır (İlahiyyat elmləri doktoru, professor.
İstanbul Universiteti İlahiyyat fakültəsi müəllimi)

A) FƏCR (DAN YERİNİN
AĞARMASI) HADİSƏLƏRİ

Təqvimlərdəki xətanın səbəbi Günəşin
doğmasından əvvəl beş ayrı fəcr (dan)
arasında aparılan yanlış seçimdir. Bunlar,
fəcri-kazib (yalançı dan), astronomik dan,
dənizçi danı, fəcri-sadiq (həqiqi dan, yaxud
imsak danı) və mülki danlardır.

1. FƏCRİ-KAZİB (YALANÇI DAN)

Bu, sübhə yaxın şərqdə yuxarıdan aşağıya
doğru dikinə (şaquli, vertikal) peyda olan,
üstü parlaq, altı üfüq xəttinə enməyən bir
sabah parıltısıdır. Bir müddət görünüb sonra
gözdən itir2. Onun görünməsinin yeməyə
və içməyə heç bir maneçiliyi yoxdur. Bilal
Həbəşi həmin vaxtda azan oxuduğu üçün
Allah Rəsulu belə demişdir: “Bilalın azanı
və dikinə peyda olan dan səhər yeməyinizə
mane olmasın, lakin tttüfüqdə eninə
yayılan dan elə deyildir!”3
Cabir ibn Abdullahın rəvayətinə görə
Peyğəmbərimiz belə demişdir: “İki fəcr
(dan) vardır; birinə qurd quyruğu deyilir,
fəcri-kazibdir (yalançı dandır), dikinə
olur, üfüq xətti boyunca yayılmaz. İkinci
fəcr (dan) üfüq xətti boyunca yayılar,
dikinə getməz”.

Fəcri-Kazib
Qurd quyruğunu xatırladır.

2. ASTRONOMİK DAN
(ASTRONOMIKAL TVAYLAYT)

Bu isə atmosferin üst təbəqəsində meydana
gələn və ulduzların müşahidəsinə mane olan
bir dandır. Səhər vaxtı günəş üfüqə 18o-dən
artıq yaxınlaşdığı vaxt başlayır, axşam isə 18o
üfüqün altına endiyi zaman sona çatır. Bu dan
astronomların danıdır. Bu vaxt üfüq qaranlıqdır,
çünki Günəş işıqları yerdən təxminən 400 km
yuxarıdadır.
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Ərəb Çöllərində Astronomik Dan
Üfüqdə heç bir işartı yoxdur.

3. DƏNİZÇİ DANI (NOTİKAL
TVAYLAYT)

Günəşin 12o üfüqün altında olduğu
vaxtdır. Normal atmosfer şəraitində cisimlərin
xarici xətləri tam şəkildə olmasa da, seçilə
bilir, lakin üfüq qeyri-müəyyən vəziyyətdə
olur. Dənizçilər istiqamətlərini ulduzlarla
müəyyənləşdirdikləri üçün həm ulduzu,
həm də üfüqü görməlidirlər. Qaranlıqda
ulduz görünər, lakin üfüq görünməz. Günəş
6o üfüqün altında olduqda bu dəfə üfüq
görünər, lakin ulduzlar görünməz. Buna
görə də müşahidəni (izləməni) dənizçi danı
ilə mülki dan arasında aparırlar. Müşahidə
üçün ən uyğun vaxt isə Günəşin 10o üfüqün
altında olduğu vaxtdır; ona rəsəd (müşahidə
və izləmə) danı deyirlər.

4. FƏCRİ-SADİQ (HƏQİQİ DAN,
YAXUD İMSAK DANI,
SÜBH NAMAZININ VƏ ORUCUN
BAŞLADIĞI VAXT)

Bu, çoxalan Günəş işıqlarının şərq üfüqü
boyunca yayılaraq aydın bir görüntü verdiyi
zamandır . Gur işıqlar üfüqün üst tərəfində ağ
bir xətt meydana gətirir. Müşahidəçi ilə üfüq
arasındakı torpaq parçası isə qara bir xətt
kimi görünür. Oruc tutacaq şəxs bu iki xətti
gözlə dəqiq və aydın olaraq ayırd etdikdən
sonra oruca başlamalıdır. Müşahidələrimizə
görə bu vaxt Günəş 10o üfüqün altında olur.
Allah-Taala buyurur: “…Sizin üçün fəcrin
ağ sapı qara sapından fərqlənincəyə qədər
yeyib-için!...”
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Fəcri-Sadiq
Sübh Namazının və Orucun Başlanğıc Vaxtı

5. MÜLKİ DAN (SİVL TVAYLAYT)

Günəş 6o üfüqün altında olduğu vaxtdır.
Bu vəziyyətdə çevrədəki cisimlər açıq-aydın
görünə bildiyi kimi ən parlaq ulduzlar da
görünə bilir. Fiqhdə buna “isfar vaxtı” deyilir

Mülki Dan Gəmi və dəniz açıq-aydın görünür.

Günəşin Doğuşu
Diskin üst tərəfinin üfüqdə göründüyü vaxt
Günəşin çıxdığı vaxtdır. Günəşin çıxması ilə sübh
namazının vaxtı sona çatır.

B) TƏQVİM FƏALİYYƏTLƏRİ

Qədimdə adi gözlə aparılan müşahidələrlə
oruca və namaza başlayardılar. Artıq
müşahidələrin yerini təqvimlər almışdır. Qazi
Əhməd Muxtar Paşa (1839-1919) təqvimlərin
astronomik dana görə hazırlandığını belə
ifadə etmişdir: “Günəş şərq üfüqünə 21,5o
yaxınlaşdığı vaxt imsak vaxtının (yəni
orucun) başlanması barəsində fikir birliyi
vardır. Təqvimlərdəki imsak hesabı ona
görə aparılır. Bunun da fəcri-sadiqdən
(həqiqi dandan) əvvəli göstərməsi yalnız
ehtiyat üçündür, çünki fəcri-sadiqin
Günəşin üfüqə 19o yaxınlaşdıqda başladığı
məsələsi yekdilliklə qəbul edilmişdir”.
18o olan astronomik dan, 19o-yə
çıxarılmış, sonra ehtiyat üçün buna 2,5o
əlavə edilib gecənin ortasında oruca
başlanılmışdır. Bu vaxt fəcri-kazib belə
olmadığı üçün bürclərdən gələn şüalara
(zodiak şüaları) fəcri-kazib deyilmiş, onların
axşam da görünməsi mümkün olduğu üçün
bir də şəfəqi-kazib (yalançı şəfəq) icad
edilmişdir. T.R. Dini İşlər İdarəsi 1983-cü
ildə ehtiyatları ləğv edərək oruca başlama
vaxtını 18o-yə endirmişdir. Etirazlara əsasən
bizim də iştirak etdiyimiz müşahidələr
aparılmış, astronomik danın fəcri-sadiq
sayılmayacağı (diqqət edilsin) hər dəfə
sübut olunmuş, lakin bunlar təqvimlərdə öz
əksini tapmamışdır.
Astronomik dan yalnız kosmosla
əlaqədar tədqiqat aparanları, dənizçi danı
da dənizçiləri maraqlandırır. Fəcri-sadiq
fərqli bir anlayışdır. Onun tərifi, səbəbi və
nəticələri də fərqlidir. Ona görə də dərhal bu
böyük səhvdən üz döndərmək, müsəlmanlara
və İslama olunan bu zülmə son qoymaq
lazımdır.
Cəhd bizdən, müvəffəqiyyət isə Allahdandır!

Ölkədə buraxılan təqvimlərə görə sübh
namazının və orucun başlandığı vaxt.
Quranın təyin etdiyi ölçüyə ziddir.

İstanbul. Süleymaniyyədə fəcri-sadiq
(sübh namazının və orucun başladığı
vaxt). Fəcrin ağ sapının qara sapından
fərqləndiyi vaxt.

1.“Bəqərə”, 187
2. Fəcri-kazib iki tərəfdən qaranlıqla əhatə olunmuş
ağ sütun kimi yuxarıya doğru uzanıb uzunsov forma
alan sabah parıltısıdır. S. M. Fəzlullah. “Əhli-Beyt
məzhəbində namaz və oruc”, s. 120
3. “Müslim”; “Siyam”; 8
4. Fəcri-sadiq üfüqi yayılma ilə başlayıb üfüq boyunca uzanan ağ sapa bənzər şəkildə olan və uzununa
və eninə yayılmaqda davam edən sabah parıltısıdır.
S. M. Fəzlullah. “Əhli-Beyt məzhəbində namaz və
oruc”, s. 119
5. “Bəqərə”, 2/187
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SİQARET... VƏ ŞƏRİ RƏY
Siqaret çəkmək bütün insanlar arasında
yayılmış ümumi bir məşğuliyyətdir. Diqqət
çəkən cəhət odur ki, siqaret yeni nəsillər
arasında geniş yayılmağa başlamışdır.
Görürsən ki, hələ erkən yaşlarından uşaqlar
bu mənfi vərdişə qurşanır, onun tibbi və
psixoloji zərərlərinə diqqət yetirmirlər.
Siqaret eyni vaxtda kişilər və qadınlar
arasında yayılan ictimai bir fəlakətdir.
Xüsusilə siqaret çəkilən yerlər, kafelər,
nargilə (sulu qəlyan) satılan yerlərin çoxluğu,
bunların evlərə ayaq açması, hətta kəndlərə
gedib çıxması son zamanlar sıx müşahidə
olunur. Fikri buna da yönəltmək lazımdır ki,
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ailədə siqaret çəkməyənlər də siqaret tüstüsü
ilə zəhərlənirlər.
Aşağıda siqaret barədə şəri rəylərə
toxunacağıq. Bəzi alimlər belə hesab edirlər
ki, siqaret və sulu qəlyan çəkmək haramdır.
Fikirlərini əsaslandırmaq üçün Quranın bu
ayəsini dəlil gətirirlər: “Ey iman gətirənlər,
... özünüzü öldürməyin! Həqiqətən, Allah
sizə qarşı Rəhimdir (mərhəmətlidir)!”1
Artıq tibb elmində sübut olunmuşdur ki,
bunlar insan üçün zərərlidir, zərərli olan hər
şey isə haramdır.
Başqa bir ayə də bu işin haram olmasının
dəlili kimi göstərilir: “Allahın sizə
dolanmaq üçün bəxş etdiyi mallarınızı
səfehlərə verməyin. ...”2 Allah mallarımızı
səfehlərə verməyi yasaq etmişdir. Şübhə
yoxdur ki, malın tütün və qəlyanın
alınmasına xərclənməsi təbzirdir (yəni malın
mənasız yerə sağa-sola səpələnməsidir) və
zay edilməsidir. Buna görə də bu ayənin
dəlaləti ilə yasaq edilmişdir. Sünnəyə görə
Rəsulullah malın bu məşrübatlarda (qəlyan
və siqaretlər) zay edilməsini və onlara
xərclənməsini yasaq etmişdir. Peyğəmbər
buyurmuşdur: “Zərər vermək və zərərə
zərərlə müqabilə etmək (qarşılıq vermək)
yoxdur!” Bu şeylərin qəbul edilməsi zərərin
yaranmasına səbəb olur.
Bəzi alimlər belə hesab edirlər ki, siqaret

çirkin bir şey (xəbis) olduğuna və çoxlu
ziyanı olduğuna görə haramdır. Allah öz
bəndələrinə yalnız təmiz təamları və içkiləri
mübah qılmış və çirkin şeyləri isə haram
etmişdir. Allah-Taala buyurmuşdur: “... (O
Peyğəmbər) ... onlara təmiz nemətləri
halal, çirkin şeyləri haram qılar. ...”3
Siqaretin bütün növləri (yəni hər növ siqaret
tipli vərdişlər) zərərli olduğuna və asılılıq
yaradan maddələr ehtiva etdiyinə görə çirkin
şeylərdən hesab olunur.
Yenilikçi
dini
rəhbər
Seyid
Mühəmmədhüseyn
Fəzlullah
siqaret
barəsində fitvasında deyir: “Uzun illərdir
siqaret və sulu qəlyan və s. bu kimi
vərdişlərə aludə olmağın haram hesab
edildiyinə fitva vermişik, çünki bunlar
təhlükəyə, yaxud böyük zərərə yol açır.
Tibb sahəsindəki bütün ekspertlər bunu
təsdiq edir. Bizim fitvamızın əsası “cana
zərər vurmağın haram olması” prinsipinə
əlavə olaraq Allahın bu sözüdür: “Səndən
xəmr və məysir haqqında soruşanlara
de: “Bu ikisində ismi-kəbir (böyük zərər)
və insanlar üçün mənfəətlər (dünya
mənfəətləri) vardır. Lakin ikisinin də
zərəri mənfəətlərindən daha böyükdür.
...”4 Yəni zərəri mənfəətindən daha çox
olan nə varsa, o, haramdır”.
Seyid hesab edir ki, təsəlli tapmaq və
sakitləşmək məqsədilə, yaxud insanlar
onu təklif etdikdə (məsələn, qonaq etmək)

belə siqaret çəkmək haramdır. Seyid qəti
şəkildə bildirir ki, istər təsəlli tapmaq
məqsədilə olsun, istərsə də başqa məqsədlə,
haram haramdır və haramda mütləq olaraq
nəzakət və ədəbə yer yoxdur. Siqaretə təzə
başlayanla çoxdanın aludəçisi olan arasında
da fərq yoxdur.
Əllamə Seyid Fəzlullah həmçinin hesab
edir ki, siqaret çəkməyin iki günahı vardır:
biri insanın öz haqqına qarşı günahıdır,
çünki o, ağciyərlərini yandırır və onu
xərçəng təhlükəsi altına atır. İkinci günah
odur ki, ətrafda oturanlar da siqaretin zərərli
tüstüsündən zəhərlənirlər. Seyid təkcə
siqaret çəkməyi deyil, onu satmağı da haram
etmişdir, çünki o, halal mənfəəti (faydası)
olmayan bir şeydir. Bir şeylə ticarət etməyin
qanuni (şəri) olması üçün ticarət edilən
malın halal olması lazımdır, belə ki, ondan
halal mənfəət şəklində faydalanmaq icazəli
olsun5 .
Biz, məsələn siqaret çəkməyi haram hesab
edirik, çünki o, zərərlidir və bədənə zərər
vuran hər bir şey haramdır. Bir çox alimlər
belə hesab etmirlər, çünki onlar təhlükə
ilə nəticələnəcək zərəri haram zərər hesab
edirlər. Bəzi insanlar vardır ki, elə zənn
edirlər ki, onlar siqaret çəkməyə öyrəşiblər
və bizə təqlid etdikləri halda onu tərgitməyi
bacarmırlar. Belə şəxslərə deyirəm ki, bu
məsələdə məndən başqasına müraciət edə
bilərsiniz.
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Lakin burada bir çox diqqət yetiriləsi
məsələlər var ki, həmin məsələlərdə təbizə
icazə vermirəm ki, təbiz6 fitvanı hörmətdən
salan hiyləyə icazə verməyə çevrilməsin 7.
TƏRKİBİNDƏ SPİRT VƏ UYUŞDURUCU
MADDƏLƏR OLAN DƏRMANLAR

İnsanlar arasında istehlak etdikləri
(istifadə etdikləri) bəzi dərmanların
tərkibində spirt və uyuşdurucu maddələrin
olması ətrafında söz-söhbətlər gedir. Belə
olan halda şəri baxımdan bu maddələri qəbul
etməyin düzgünlüyü sualı ortaya çıxır.
Fiqhi akademiyalardan biri şəriətin əhatə
etdiyi “çətinliyi aradan qaldırmaq” (“rəfulhərəc”) və “məşəqqəti uzaqlaşdırmaq”
(“dəful-məşəqqə”), “zərərin öz qədərində
uzaqlaşdırılması”, “zərurətlər qadağalara
icazə verir” və “iki zərərdən ən yüngülünə
mürtəkib olmaq” (“daha qüvvətli zərəri
uzaqlaşdırmaq”)
prinsiplərinə
əsasən
tərkibində spirt və uyuşdurucu maddələr
olan dərmanlar haqqında yuxarıda deyilən
tədqiqatları müzakirə etdikdən sonra belə
fikir ortaya qoyublar ki, sırf şərabı (eyni
zamanda başqa sərxoşedici içkiləri) heç
bir halda dərman kimi qəbul etmək icazəli
deyil, çünki Allah Rəsulu buyurmuşdur:
“Allah sizin şəfanızı sizə haram etdiyi
şeylərdə qərar verməmişdir!” ... Lakin
tərkibində spirt olan dərmanların müəyyən
nisbətdə istifadə olunması icazəlidir. Bir
şərtlə ki onları ədalətli bir həkim yazsın.
Habelə spirtdən yaralar üçün bədənin
xaricini təmizləmək, mikrobları öldürmək
məqsədilə, həmçinin kremlərdə və dəriyə
sürtülən yağlarda istifadə etmək icazəlidir.
Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullahın
mövzu ilə bağlı rəyi budur ki, az bir nisbətdə
olsa da, tərkibində spirt olan dərmanların
qəbul edilməsi icazəli deyil. Lakin xəstəliyin
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müalicəsi onsuz mümkün olmadıqda bu hal
istisnadır. Şərabın özünə gəlincə onun qəbul
edilməsi mütləq şəkildə icazəli deyildir,
hətta müalicə xarakterli olsa belə. Belə bir
hədis var: “Kim şərabla müalicə edərsə,
Allah ona şəfa verməz!”
Bəli, belə təsəvvür edək ki, həyatın
qorunması haram bir şeyin qəbul edilməsinə
bağlıdır, bu vəziyyətdə zərurət halında o,
icazəlidir. Ayədə buyurulur: “... Lakin
naəlac vəziyyətdə qaldıqda başqasının
haqqına təcavüz etmədən və həddi
aşmadan bunları yeməyə məcbur olan
kimsənin heç bir günahı yoxdur. ...”8
Lakin unudulmamalıdır ki, biz şərabın
dərman olduğu mövzular haqqında danışırıq.
Bu barədə ekspert rəyinə ehtiyac vardır.
Lakin spirtin bədənin xaricində istifadə
olunmasına gəldikdə isə bu iş icazəlidir.
Seyid Fəzlullahın rəyi budur ki, spirtin daxilə
qəbul edilməsi haram olmasına baxmayaraq,
o, pakdır. Bu maddələr dezinfeksiya etmək
və s. üçün tibbi məqsədlə istifadə olunur. Bu
halal bir faydadır.
Uyuşdurucu maddələrin daxilə qəbul
edilməsi mütləq şəkildə icazəli deyildir. Əgər
onların tibbi cəhətdən istifadəsinə ehtiyac
olarsa, bu, ekspertlərin müəyyənləşdirdiyinə
və tibbi təcrübə qanunlarına uyğun formada
olmalıdır.
ORQAN BAĞIŞLANMASI ... VƏ ŞƏRİ RƏY

Bəzi ölkələrdə ölüm halında orqanlarını
bağışlayanların siyahısı tutulur. Bu siyahı
evlərə gələn poçt blankından ibarətdir. 12
yaşından yuxarı hər kəs özünü ölüm halında
orqan bağışlayıcısı kimi yazdıra bilər. ...
Orqan bağışlamaq çox həssaslıq tələb
edən və mühüm mövzulardandır. Şəriətdə
bu mövzuya xüsusi qayğı və diqqətlə
yanaşılmışdır, çünki onun canın qorunması
və ona ehtiram edilməsi müstəvisində
nəticələri vardır. Habelə bu məsələdə ictimai,
psixoloji və tibbi tərəflər vardır.
İslam fiqh akademiyalarından biri orqan
bağışlamaq mövzusunu mükakirə etmiş və
bu qərara gəlmişdir ki, insan bədəni daxilində
(yəni bədəndaxili) orqanların bir yerdən
başqa bir yerə köçürülməsi icazəlidir. Burada
əmin olmaq lazımdır ki, bu əməliyyatdan
əldə olunan fayda meydana çıxacaq zərərdən
daha üstündür. Əgər köçürülən bədən üzvü
qan və dəri kimi öz-özünə (avtomatik)

bərpa olunan üzvdürsə, onun bir insanın
bədənindən başqa bir insanın bədəninə
köçürülməsi icazəlidir. Bu əməliyyatda
orqan bağışlayanın tam qabiliyyətli olmasına
və mötəbər şəri şərtlərin həqiqət tapmasına
riayət edilməlidir. Ölünün bir orqanının,
həyatı bu orqana bağlı olan, yaxud ondakı
əsas vəzifənin salamatçılığı buna bağlı olan
dirinin bədəninə köçürülməsi də icazəlidir.
Əsas şərt odur ki, ölmüş şəxs ölümündən
qabaq buna razılıq vermiş olsun, yaxud
onun ölümündən sonra varisləri buna icazə
vermiş olsunlar. Yaxud da vəfat edən şəxsin
şəxsiyyəti məlum deyildirsə və ya varisləri
yoxdursa, müsəlman icmasının rəhbərindən
icazə alınsın. İnsan orqanlarının satışı hər bir
halda icazəli deyildir. Lakin faydalanan şəxs
tərəfindən orqan bağışlayan şəxsə mükafat
və hörmət əlaməti olaraq bir mal verilməsi
barədə fiqhi akademiyanın gəldiyi nəticəyə
uyğun olaraq bu məhəlli-nəzər və ictihaddır.
Yəni müəyyən fiqhi ictihada əsasən icra
olunmalıdır.
Diri şəxsin öz orqanlarından hər hansı
birinin başqalarına bağışlamağın icazəli
olması barəsindəki suala yenilikçi dini
rəhbər Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah
belə cavab verir: “İnsan sağlığında öz
orqanlarını bağışlaya və ya sata bilər.
Lakin o orqanları sata, yaxud bağışlaya

bilər ki, onlar olmadan sonra yaşamaq
imkanı olsun. İstər o orqanın oxşarı olsun
ki, insan öz fəaliyyətini onunla yerinə
yetirə bilsin, məsələn bir böyrək kimi,
istərsə bəzi sümüklər və venalar kimi
bədəndə artıq olan bir şey olsun, istərsə
də bəzi mayelər və toxumalar kimi bərpa
olunan bir üzv olsun. Orqanın bağışlandığı
şəxs müsəlman və ya qeyri-müsəlman ola
bilər. Bəli, ...Əgər qara ciyər kimi cismin
onsuz yaşaya bilməyəcəyi həyati anlam
daşıyan üzvlərdən olarsa, bu vaxt onun
bağışlanması icazəli deyil”.
Öləndən sonra orqanların bağışlanması
hökmü haqqında Seyid buyurur: “Ürək,
gözlər, qara ciyər və s. kimi hansı üzv
olursa-olsun müalicə (çarə) məqamında
cənazənin üzvlərindən istifadə etmək
icazəlidir. Mükəlləfin bunu müftə, yaxud
pul qarşılığında vəsiyyət etməsi icazəlidir.
Vəsinin onun vəsiyyətini vəsiyyət etdiyi
şəkildə həyata keçirməsi vacibdir.
Həmçinin varisin öz miras qoyanının
cəsədindən müalicə məqsədilə (çarə kimi)
bir şey götürülməsinə icazə verməsi caizdir,
lakin bu, heç bir qarşılıq gözlənilmədən,
müftə olmalıdır. Əgər bunun (cəsəddən
bir üzvün götürülməsinin), qarşılığında
pulun götürülməsi şərtilə vəsiyyət
edilməsi təsəvvür edilərsə, bu surətdə
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götürülən
pulun
üzərində
irsin
(“tirkə”nin, ölmüş adamdan qalan şeyin)
hökmləri tətbiq olunmur. Vəsiyyət edən
şəxs o pulun başqa bir yerə xərclənməsini
müəyyənləşdirməmişdirsə, varislər qadın
və kişi olaraq onu aralarında bərabər
bölməlidirlər. Üzvün götürülməsi icazəli
olduğu halda müalicəni həyata keçirən
həkimin qanbahası verməsi vacib deyil”9 .
Seyid başqa bir yerdə mövzunu
belə davam etdirir: “Şəriət baxımından
insanın ölümündən sonra öz orqanlarını
bağışlamasının heç bir maneəsi yoxdur,
çünki bədən üzvlərinin kəsilməsinin haram
olması yalnız onların, yaxud insanın özünün
ehtirama malik olmasına görədir. Əgər
insan özü vəfatından sonra vəsiyyətlə öz
ehtiramından əl çəkərsə, bu, icazəli olar.
Xüsusilə də bu orqanlar insan həyatını xilas
edən, yaxud daha çox xidmət, daha çox əməl,
yaxud həyat olmaq üçün digər insana səxavət
göstərilən vasitə olarsa. Bu iş isar (başqasına
üstünlük vermə, altruizm) və ehsandır və
şəri baxımdan bəyənilmiş bir işdir. Allah
Quranda buyurur: “... Özləri ehtiyac içində
olsalar belə, onları özlərindən üstün
tutarlar” 11.
Bu ayədən müzakirə mövzusuna aid olan
isar və ehsanın şəriliyini (qanuniliyini) kəşf
edir və bunu tam şəkildə başa düşürük. Hətta
ayənin mövzusu malla əlaqədar isar forması
olsa da belə... 12
Seyid belə əlavə edir: “Orqan
köçürülməsinin
və
bağışlanmasının
prinsip olaraq vəsiyyət edilməsinin və
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orqanların cənazədən diri insana
köçürülməsinin heç bir maneəsi yoxdur.
Bu, ələlxüsus digər insanın həyatını xilas
etdiyi vaxt böyük əxlaqi dəyər hesab
olunur ki, buna isar deyilir. Diri insanın
öz orqanlarını bağışlamasına gəlincə elə
üzvlər vardır ki, onların bağışlanması
insan həyatı üçün heç bir təhlükə
yaratmır. Orqanın köçürülməsi tibbi
reallığa uyğun olaraq onu bağışlayan şəxs
üçün heç bir təhlükə yaratmazsa, bunun
heç bir problemi yoxdur. Lakin bizim
ehtiyatımız insan üzvlərinin ticarətindən
qaynaqlanır. Belə bir fikir də ortaya
çıxır ki, ola bilsin bəzi fəqihlər sağalmaz
xəstəliklərdə və çətin vəziyyətlərdə, yəni
vəziyyət qeyri-adi bir həddə çatdıqda
göz kimi həyati əhəmiyyət daşıyan bir
üzvü başqa bir insana bağışlamağa icazə
verirlər. Bu isə məqamına, əsaslarına,
şərtlərinə uyğun olaraq öyrənilməsi lazım
olan təfsilatlardır. ...”
ÖVLADLIĞA GÖTÜRMƏYİN
ŞƏRİ HÖKMÜ
İslam dini nəsəb (nəsil, əcdad silsiləsi)
mövzusu ilə geniş maraqlanmışdır, çünki
onun miras, nəfəqələr (yaşamaq üçün lazım
olan pul və ya şey), qohumluq və bunlardan
başqa aid olan hərtərəfli müfəssəl məsələlər
kimi şəri nəticələri vardır. Müasir dövrdə
də övladı olmayan insanların övladlıq
götürmələri barədə çox eşidirik. Bununla
bağlı başqa məsələlər də vardır ki, bu barədə
şəriətin rəyini bilmək maraqlı və vacibdir.

Bəzi alimlər belə bir fikir irəli sürürlər
ki, İslam dini övladlığa götürməyi haram
hesab etmişdir. Övladlığa götürmək
deyildikdə bir şəxsin başqasının övladını
özünə övlad seçməsidir. Allah onun bütün
nəticələrini ləğv etmişdir. “Əhzab” surəsinin
4-cü və 5-ci ayələrində buyurulur: “Allah
... övladlıqlarınızı sizə doğma oğul
etməmişdir. Bunlar sizin ağızlarınıza
gələn sözlərdən ibarətdir. Allah isə haqq
deyir və doğru yola O, hidayət edir.
Onları (övladlıqlarınızı) öz atalarının
adları ilə çağırın. Bu, Allah yanında daha
ədalətlidir. Atalarının kim olduğunu
bilməsəniz, onlar sizin din qardaşlarınız
və yaxınlarınızdır. ...”
Allah-Taala əmr etmişdir ki, kim bir şəxsi
himayəyə götürərsə, onu özünə aid etməsin.
Əgər onun tanınan atası vardırsa, o yalnız
öz atasına aiddir. Əgər atası bilinməzsə,
din qardaşı kimi çağırılmalıdır. Beləcə
nəsəbin həqiqətlərini dəyişdirməyi insanlara
qadağan etmiş və varislərin hüququnu zay
olmaqdan və azalmaqdan qorumuşdur.
Beləliklə, bu, övladlığın övladlığa götürmüş
şəxsin məhrəmləri, oğulları və qohuməqrəbaları ilə qarışmasının qarşısının
alınması ilə nəticələnmişdir. İslam dinində
övladlığa götürməyin hökmü haqqında
Seyid Mühəmmədhüseyn Fəzlullah buyurur:
“İslam dinində övladlığın, onu övladlığa
götürmüş və tərbiyə etmiş şəxs üçün həqiqi
övlad olması şəklində övladlığa götürmək
yoxdur. Əgər övladlıq oğlan olarsa, onu
övladlığa götürmüş şəxsə, onun övladlarına
və zövcəsinə məhrəm olmur. Əgər qız
olarsa, onu övladlığa götürmüş qadının
özünə, övladlarına və ərinə məhrəm olmur.
Onlar bir-birinə varis də ola bilməzlər.
Mükəlləfin bu övladı öz adına qeydiyyata
salması icazəli deyildir. Allah-Taala buyurur:
“Allah ... övladlıqlarınızı sizə doğma oğul
etməmişdir. ...”13 Ayədəki “dəiyy” sözü
“övladlıq, övladı olmayanların övlad kimi
öz ailələrinə qəbul etdikləri uşaq” mənasını
verir. Allah-Taala buyurur: “Onları öz
atalarının adları ilə çağırın. Bu, Allah
yanında daha ədalətlidir. ...”14 ...
Süd əmmə vasitəsilə övladlığa götürməyin
mümkünlüyü barəsində verilən suala Seyid
belə cavab verir: “Süd vermək vasitəsilə
övladlığa götürmək mümkündür. Və bu,

bir gecə-gündüz süd vermək, yaxud ona
başqa bir yemək verməmək və ya başqa
bir qadının südünü əmməmək şərtilə ona
on beş dəfə süd vermək, yaxud onların
ikisi arasında başqa bir yeməklə, fasilə
salmasına baxmayaraq, ətə-cana gəlib
sümüyü möhkəmlənənə qədər ona uzun
müddət süd əmizdirmək və digər əlavə
şərtlərlə olur. Şəri südvermə həqiqət
tapdıqda süd verən qadın süd əmmiş
uşağın anası olur və o qadının bütün
yaxınları o uşağın yaxınlarına çevrilir.
Həmin qadın o uşağa nisbətdə onu
doğan qadın qəbul edilir. Lakin buna
baxmayaraq, o uşağı öz adına qeydiyyata
saldıra bilməz”.
Doğulduğu gündən övladlığa götürülmüş
qız uşağını həddi-büluğa çatdıqdan sonra
görmək barəsində suala Seyid belə cavab
verir: “Sənin və sənin oğlanlarının
qarşısında örtüyə riayət etməlidir. Sənin
və sənin oğullarının ona hicabsız bir
şəkildə baxmağınız haramdır. Lakin
ortada məhrəmliyə səbəb olan süd
vermənin olması istisnadır” 15.

1.“Nisa”, 29

2.“Nisa”, 5
3.“Əraf”, 157
4.“Bəqərə”, 219
5.“İstiftaat”
6. Bəzi məsələlərdə bir müctəhidə, digər
məsələlərdə isə başqa bir müctəhidə təqlid
etməyə təbiz deyilir.
7. “Bəyyinat”, “Fikir və Mədəniyyət” qəzeti,
“Fiqhi məsələlər” bölməsi, 182
8. “Bəqərə”, 173
9.“əl-Məsailul-Fiqhiyyə”, s. 620, 621
10. “Həşr”, 9
11. “Əhzab”, 4
12. “Əhzab”, 5
13. “əl-Məsailul-Fiqhiyyə”, s. 475-476
14. “Fiqhul-Həyat”, s. 176
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ƏQL SÜNNƏ
BAXIMINDAN
(əvvəli ötən sayımızda)

İslam dininin Quran-kərimdən sonra əsas qaynağı
Sünnədir. Sünnə deyildikdə İslam Peyğəmbəri
(s), onun Əhli-Beytindən sayılan imamlar (ə) və
səlahiyyətli əshabələrinin müxtəlif sahələrə aid olan
hədis və rəvayətləri (sözləri) nəzərdə tutulur.
İslam dininin hədis qaynaqlarında istər Peyğəmbər
(s), istərsə də nəcabətli əshabələr (r. ə.) və imamlardan
(ə) əql və düşüncə ilə bağlı bir çox hədislər nəql
olunmuşdur. Həmin hədisləri diqqətlə mütaliə etdikdən
sonra Quran-kərimdən əlavə Sünnə baxımından əql və
düşüncənin üstün və möhtəşəm məqamı aydınlaşır.
Əql və düşüncə ilə bağlı bütün hədisləri bu kiçik
məqalədə təqdim etmək müyəssər olmadığından
burada hədis və rəvayət qaynaqlarına müraciət edərək
onlardan müəyyən bir qismini lazım olan qısa izahlarla
təqdim edirik:
1. ƏQL İLAHİ HÖCCƏT KİMİ
Bizi əhatə edən aləmdə Allah-Taalanın bir
sıra höccətləri və sübutları olmuşdur və indi də
mövcuddur. İlahi peyğəmbərlər, elçilər, səmavi
kitablar və s. o cümlədəndir. Onların hər biri haqq
və həqiqət göstəricisi və sübutu sayılır. Əldə olan
hədis və rəvayətlərin bir qismində əql və düşüncə də
Allah-Taalanın bəndələri üzərində olan höccəti və
sübutu kimi təqdim edilmişdir. Belə ki, İmam Sadiq
(ə) bu barədə buyurur: “Allah-Taalanın bəndələri
üzərində olan höccəti (sübutu, dəlili) Peyğəmbər (s)dir. Bəndələrlə Allah-Taala arasında olan höccət isə
əqldir”1 .
Həmçinin İmam Kazim (ə) bununla bağlı belə
buyurur: “Həqiqətən də, Allahın insanlar üçün iki
höccəti vardır: Onların biri aşkar, digəri isə gizlidir.
Aşkar höccət (ilahi) elçilər, peyğəmbərlər və imamlar
(ə), gizli höccət isə əqldən ibarətdir”2 .
İmam Baqir (ə) isə belə buyurmuşdur: “AllahTaala əqli yaradanda onu danışığa gətirib buyurdu:
“Önə gəl!” Əql önə gəldi. Sonra buyurdu: “Geri
qayıt!” Əql də geri qayıtdı. Daha sonra buyurdu:
“İzzətim və calalıma and olsun ki, Özüm üçün səndən
daha sevimli bir məxluq yaratmadım və səni yalnız
sevdiyim insanlarda kamilləşdirdim. Həqiqətən də,
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İlqar İsmayılzadə
(İlahiyyat elmləri doktoru)
Mənim göstəriş və qadağam, cəza və mükafatım yalnız
sənə aid olacaqdır!”3 .
Bu hədislərə görə əql insanlara bəxş edilmiş ilahi
höccət və eyni halda ilahi elçi və peyğəmbərlərlə yanaşı
hər bir insanın daxilində daşıdığı gizli höccətdir. Əql
Allah-Taala üçün ən sevimli məxluq sayılır və aydın
məsələdir ki, onu yalnız ən sevimli saydığı kəslərə
bəxş edir, həmçinin hər bir insandan onun malik olduğu
əql səviyyəsində hesabat alacaqdır. Bu izahlarla İslam
dininin əql və düşüncəyə hansı həddə qədər üstünlük
verdiyi aydınlaşır, çünki əql və düşüncəni ilahi və
eyni halda gizlin höccət adlandıran din onu müxtəlif
sahələrdə yasaqlamaz və kənara qoymaz.
2. ƏQL İSLAM DİNİNİN ƏSAS QAYNAĞI KİMİ
Bəşəriyyətin doğru yola yönəlməsi üçün
göndərilən İslam dininin bir neçə əsas qaynağı vardır.

İslam dini həmin qaynaqlar üzərində danışır,
onların əsasında müxtəlif sahələrə aid olan bəyanını
insanlara yetirir. Bu qaynaqlar barədə İslam alimləri
tərəfindən müxtəlif fikirlər irəli sürülsə də, onların
bununla bağlı Quran-kərim və Sünnənin (hədis və
rəvayətlərin) İslam qaynağı olması barədə fikir ayrılığı
yoxdur.
Əldə olan hədislərin bəzisində ağıl və düşüncə
də İslam dininin əsas qaynaqlarından biri kimi
təqdim edilmişdir. İslam Peyğəmbəri (s) bu barədə
buyurmuşdur: “Məndən sizə bir hədis çatdıqda onu
Allahın Kitabı (Quran) və əqllərinizin höccəti ilə
müqayisə edin. Onlarla (Quran və əql ilə) müvafiq
olduqda həmin hədisi qəbul edin, əks təqdirdə isə onu
divara vurun (kənara qoyun!)”4
3. ƏQL ETİQADLI İNSANIN DƏLİLİ KİMİ
Hədis və rəvayətlər, eləcə də ərəb dilində “dəlil”
deyildikdə hər hansı bir şeyi sübut etmək üçün əldə
olan əsas, sübut, həmçinin insana yol göstərən mənalar
nəzərdə tutulur. Əql və düşüncə ilə bağlı hədislərin
bəzisində ağıl etiqadlı insanın dəlili, sübut və əsası
kimi təqdim edilmişdir. İmam Sadiq (ə) bu barədə
belə buyurur: “Əql möminin dəlilidir (sübutu, yol
göstəricisidir)”5 .
Əqlin etiqadlı insan üçün sübut və dəlil olması heç
də təəccüb doğura bilməz, çünki öncə təqdim edilən
hədislərdə bu ilahi qüvvə ilahi höccət və İslam dininin
əsas qaynaqlarından biri kimi təqdim edilmişdir. Odur
ki, etiqadlı insan malik olduğu bu ilahi nemət sayəsində
bir çox irticaçı, azğın, həmçinin ilahi fitrət və mərifətlə
müvafiq olmayan baxış, yol, söz və rəftardan özünü
qoruya bilər. Bu da öz növbəsində əql və düşüncənin
Sünnədə olan üstün məqamının göstəricisidir.
4. ƏQL – İLAHİ İBADƏT AMİLİ VƏ CƏNNƏTİ
ƏLDƏ ETMƏK YOLU
Əql və düşüncə ilə bağlı hədislərin bəzisində bu ilahi
qüvvə ibadət səbəbkarı, həmçinin Cənnəti əldə etmək
amili kimi təqdim edilmişdir. İmam Sadiq (ə) bununla
bağlı buyurmuşdur: “Əql odur ki, onun vasitəsilə Allaha
ibadət edilir və Cənnət əldə olunur”6 .
Digər hədisdə isə belə buyurur: “Əqli olan insanın
dini də olar. Dini olan insan isə Cənnətə daxil olar”7 .
İnsan öz yaradılışı, varlıq aləmi və həyatı barədə
dərindən düşündükdə öz qüdrətli Yaradanı və Onun
əzəməti barəsində mərifət kəsb edir və daha sonra
özünü Onun qarşısında aciz və borclu görərək ibadət və
itaətkarlığa üz tutur. Təbii ki, həqiqi ibadətin sonu ilahi
mərifət və Cənnət olacaqdır. Odur ki, əql və düşüncə
üçün yuxarıdakı hədisdə belə bir tərifin verilməsi heç
vaxt əbəs sayıla bilməz. Bu hədislər də İslam dini
baxımından əql və düşüncənin böyük təsir gücünə malik
olduğundan xəbər verir.

5. CƏHALƏT ƏN ŞİDDƏTLİ YOXSULLUQ,
ƏQL İSƏ ƏN FAYDALI VARLIQ
İnsanlar pulsuzluq və imkansızlığı yoxsulluq
saysalar da, İslam təlimlərində buna baxış bir qədər
fərqlidir, çünki İslam dinində ən şiddətli yoxsulluq
cəhalət və nadanlıq, ən faydalı mal isə əql və düşüncə
sayılmışdır. İslam Peyğəmbəri (s) Həzrət Əliyə (ə) belə
buyurmuşdur: “Ya Əli! Cəhalətdən şiddətli yoxsulluq,
əqldən isə faydalı mal yoxdur”8 .
İmam Rza (ə) isə buyurur: “Hər bir insanın dostu
onun əqli, düşməni isə onun cahilliyidir”9 .
Bu hədislərdə əql ilə cəhalətin qarşı-qarşıya
qoyulması İslam dininin əql və düşüncəyə böyük yer
verdiyi, ağıl və şüurdan kənar olmağın isə sözün əsl
mənasında cəhalət və yoxsulluq sayılması deməkdir,
çünki insan əql və düşüncə sayəsində həyatın müxtəlif
sahələrində ən düzgün yolu seçir və bunun nəticəsində
həyatda korluq çəkmir. Əql və düşüncə ilə hərəkət
etməyənlər öz nadan, cılız və səviyyəsiz fikirləri,
davranış və sözləri ilə adətən, həyatın hər bir sahəsində
problemlə üzləşir və yaşadığı həyatda Cəhənnəm əzabını
və yaşayışını təcrübə edirlər.

6. ƏQLSİZ VƏ DÜŞÜNCƏSİZ İBADƏTİN
FAYDASIZ OLMASI
Adətən, el arasında namaz qılan, oruc tutan, həcc
ziyarətinə gedən və yaxşı işlər görən insanlar dillərə
düşür, bununla da həmin şəxslərə xüsusi üstünlük və
fəzilət verilir. Lakin İslam təlimlərinə görə sırf namaz
və oruc kimi yaxşı əməllərin çoxluğu insana üstünlük və
imtiyaz gətirmir. Bu kimi əməllər yalnız əql və düşüncə
ilə birgə həyata keçdikdə insana üstünlük və fəziləti
ərmağan gətirə bilər.
Bu mövzu ilə bağlı hədis və rəvayətlərin müəyyən
bir qismində də insanların üstünlüyünün çoxlu ibadətlə
deyil, əslində əql və düşüncə meyarı ilə təyin edilməsi
bəyan olmuşdur. Əziz Peyğəmbərimiz (s) bu barədə
belə buyurur: “Çoxlu namaz qılan və çoxlu oruc tutan
bir kəsi müşahidə etdikdə onun əql və düşüncəsinə fikir
vermədən onunla fəxr etməyin!”10
Həzrət (s) digər hədisdə buyurmuşdur: “Bir nəfərin
yaxşı vəziyyəti barədə sizə xəbər çatanda dərhal onun
əql və düşüncəsinin gözəlliyinə fikir verin, çünki belə bir
şəxs öz əqli ilə cəzalanacaqdır”11 .
Buna oxşar hədislərin bir qismində imamların
(ə) yanında müəyyən şəxslərin çoxlu ibadəti barədə
danışılmış, amma imamlar (ə) bu təriflərə uymadan
birbaşa həmin şəxslərin əql və düşüncə səviyyəsi barədə
soruşmuşlar. İshaq ibn Əmmar nəql edir ki, İmam Sadiqə
(ə) dedim: “Bizim qonşumuzda çoxlu namaz qılan, çoxlu
sədəqə verən və çoxlu həcc ziyarətinə gedən bir şəxs var.
O, yaxşı adamdır”. İmam Sadiq (ə) soruşdu: “Onun əqli
necədir?” İshaq cavab verdi: “O, əqlli (düşüncəli) şəxs
deyil!” İmam Sadiq (ə) dedi: “Elə isə onun bu yaxşı
əməlləri yuxarı qalxmaz (qəbul olmaz)”12 .
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İslam dini ona inanan insanları ibadətə dəvət etsə də,
heç vaxt kor-koranə ibadətə razı olmamış, əqli işlətməyi
və hər şeyə şüurlu şəkildə yanaşmağı üstün tutmuşdur.
Hətta əldə olan bəzi hədislərdə müəyyən bir müddət
fikirləşmək bir gecəlik, həmçinin bir illik ibadətdən
daha xeyirli sayılmışdır. Belə ki, İslam Peyğəmbəri (s)
buyurur: “Müəyyən bir müddət fikirləşmək bir gecənin
ibadətindən üstündür” 13.
İmam Sadiq (ə) isə bununla bağlı belə buyurmuşdur:
“Müəyyən bir müddətə qədər fikirləşmək bir ilin
ibadətindən üstündür”14 .
Bu hədisləri əsas tutaraq din əhlini yalnız
ibadətlərinin çoxluğu ilə deyil, malik olduqları əql
və düşüncə əsasında araşdırmaq, bu əsasla onları
qiymətləndirmək lazımdır. Bu qəbil hədislər də öz
növbəsində əql və düşüncənin Sünnə baxımından üstün
yeri tutduğunun göstəricisidir.

7. ƏQL BARƏSİNDƏ ÜMUMİ HƏDİSLƏR
Hədis qaynaqlarında əql və düşüncə ilə bağlı
deyilənlər yalnız yuxarıda təqdim edilən mövzular və
hədislərlə bitmir. Əslində bu mövzuda onlarla digər
hədis və rəvayətlər də mövcuddur.
Burada hədis mənbələrində həmin mövzu ilə bağlı
mövcud olan ümumi mənalı hədislərdən yalnız bir neçə
nümunəni təqdim edirik:
1. İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “İnsanların
daha üstünü daha əqlli olanıdır”15 .
2. Həzrət Əli (ə) buyurur: “İnsanın əqli onun bəzəyidir. Cahil adamla dostluq edənin əqli naqisləşər”16 .
3. Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əql kimi sərvət,
cəhalət kimi yoxsulluq, ədəb kimi irs və məşvərət
(məsləhətləşmə) kimi arxa yoxdur”17 .
4. Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: “Əql kamilləşdikcə
danışıq azalar”18 .
5. Həzrət Əli (ə) digər hədisdə belə buyurur: “Əqlin
fayda və nəticəsi haqq və həqiqətlə birgə olmaqdır”19 .
Gördüyünüz kimi bu hədislərdə əql barəsində
müxtəlif təriflər verilmiş, onun imtiyazlarından
danışılmışdır 20.
Görəsən, əqlli insanı ən üstün şəxs kimi təqdim
edən, əqli bəzək və ən faydalı sərvət adlandıran bir din
əql və təfəkkürdən uzaq ola bilərmi? Görəsən, bütün
bunlar İslam dinində əql üçün verilən üstün yer və dəyər
üçün kifayət deyilmi?
Bura qədər Quran-kərim ayələri, həmçinin hədis
və rəvayətlər əsasında əql və düşüncənin İslam dini
baxımından məqamını araşdırdıq. Müqəddəs Quran və
hədislər baxımından əql və düşüncənin özünəməxsus
olduğu, həm də üstün yer tutduğu məlumdur, çünki hər
iki qaynaqda bununla bağlı xüsusilə danışılmış, haqqında
müxtəlif mövzular bəyan edilmişdir. Quran ayələrində
əqllə bağlı aşağıdakı məqamlara toxunulmuşdur:
1. İlahi ayələrin insanların əqllərini işlətməsi üçün
göndərilməsi.
2. Varlıq aləmində əqlini işlədənlər üçün bir çox
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ilahi nişanələrin mövcudluğu.
3. İlahi göstərişləri oyun-oyuncaq saymağın əqli
işlətməmək nəticəsində baş verməsi.
4. Əksəriyyət insanların əqllərini işlətməməsi.
5. Alimlərin əqllərini işlətməsi və ilahi həqiqətləri
düşünməsi.
6. Ədəb və etika qaydalarına riayət etməklə əql
arasında mövcud olan rabitə.
7. Əqli işlətməməyin hər bir sahədə mövcud olan
ixtilafların əsas səbəbi olması.
8. Əqlini işlətməyənlərin məzəmmət edilməsi.
9. Əql sahibləri üçün ilahi müjdə və üstün
məqamların vəd edilməsi.
Sünnəyə gəldikdə isə əql barədə aşağıda sadalanan
məqamlara toxunulur:
1. Əqlin ən faydalı varlıq olması.
2. Əqlsiz və düşüncəsiz ibadətin insan üçün elə də
əsaslı bir faydaya malik olmaması.
3. Əql barəsində ümumi təriflərin təqdim olunması.
4. Əql və düşüncənin insan üçün zinət, üstünlük
amili, sərvət olaraq təqdim edilməsi.
5. Əqlin ilahi höccət və Allahın ən sevimlisi kimi
təqdim edilməsi.
6. Əqlin İslam dininin əsas qaynağı kimi təqdim
edilməsi.
7. Əqlin etiqadlı insan üçün bir dəlil kimi təqdim
edilməsi.
8. Əqlin ibadət amili və Cənnətin əldə edilməsi üçün
bir yol olaraq təqdim edilməsi.
Bütün bunlar İslam dini baxımından əql və
düşüncənin yüksək yer tutduğunu və malik olduğu
dəyəri sübut edir. Dünyada mövcud olan səmavi və
qeyri-səmavi dinlər barədə kifayət qədər məlumatlı olan
bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, onların heç birində İslam
dini qədər əql və düşüncəyə belə bir tərzdə əhəmiyyət
verilməmişdir. Odur ki, hər bir müsəlman həyatının hər
bir sahəsində, hər bir anında əql və düşüncəyə xüsusi və
önəmli yer verməlidir.

ƏQLİN MÜTLƏQ ƏHATƏYƏ
MALİK OLMAMASI

Əql və düşüncə ilə bağlı müəyyən bir izahı qeyd
etmək olduqca zəruridir. O da əql və düşüncənin həmişə
və hər bir sahədə mütləq əhatəyə malik olmamasıdır.
Bu izaha əsasən əql İslam dininin əsas qaynağı olsa da,
mütləq mənada təsəvvür edilməməlidir. Əslində əql
külli mövzuların başa düşülməsi və dərk edilməsində
əsas rola malikdir. Lakin adətən, əql şəriət hökmlərinin
xırdalıqlarında susur. Bundan əlavə, əql və düşüncə
ölüm, bərzəx aləmi, ruh, Allah-Taalanın müqəddəs zatı,
mələklər və s. bu kimi həqiqətlər barədə də sükut edir.
Onların külliyyatını təsdiq etsə də, bəzi xırdalıqları və
bütün aidiyyatı barədə kamil və hərtərəfli nəticəni təqdim
etməkdən acizdir.
Unutmayaq ki, əql mütləq tərzdə hər bir mövzunun
dərk edilməsi və başa düşülməsinə qadir olsaydı, ilahi
peyğəmbərlər və elçilərin göndərilməsinə, həmçinin ilahi

və səmavi kitabların nazil edilməsinə heç bir ehtiyac
qalmazdı.
NƏTİCƏ
Hər bir etiqadlı insan həyatın hər bir sahəsində
malik olduğu ilahi nemət sayılan əql və düşüncəni işə
salmalı, onunla zidd olan hər növ fikir, ideya, söz və
rəftardan uzaq olmağa çalışmalıdır, çünki heç bir dində
İslam dini qədər əqlli və düşüncəli olmaq barədə təkid
edilməmişdir. Bir müsəlman kimi İslam dinini qəbul
edən mərhələdə əql və düşüncədən istifadə edir, tövhid,
nübüvvət (peyğəmbərlik) və axirət aləmi kimi həssas
və təməl prinsipləri sayılan mövzuların sübut edilməsi
üçün kifayət qədər əqli dəlil-sübutlardan bəhrələnirik.
Lakin çox təəssüf ki, dini qəbul etdikdən sonra isə əqli
möhürləyib bir kənara atır və müxtəlif mövzuların bəyan
edilməsində və sübuta yetirilməsində, eləcə də müxtəlif
sahələrdə fikir formalaşdırarkən bir sıra uydurma və
zəif rəvayətlərə uyuruq. Halbuki bir müsəlman olaraq
bu ilahi qüvvəyə hər bir zaman hörmətlə yanaşmalı və
onu öz həyatımızın bütün sahələrində hakim etməliyik.
Həqiqətən də, əqlə qarşı sərgilənən belə bir rəftar olduqca
gülməli, həm də ən azından bir müsəlman üçün olduqca
qəbahətli və yaraşmaz bir hərəkətdir.
Bəşəriyyətin doğru yola yönəlməsi naminə gəlmiş
İslam dini əql və düşüncəmizi həbs etmək və onun
qarşısında maneə yaratmaq üçün deyil, əslində həmin
əngəlləri aradan qaldırmaq və əqli inkişaf etdirmək üçün
gəlmişdir.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bir çoxları özü ilə
bu ilahi və möhtəşəm neməti gəzdirdiyi bir halda onu işə
salmır, həyatın müxtəlif sahələrində ağıl və düşüncədən
istifadə etmirlər. Belələrinin əqli həqiqətdə qəflət
yuxusuna getmişdir...
Bu araşdırmanı Əmirülmöminin İmam Əlinin (ə)
kəlamı ilə bitiririk: Həzrət Əli (ə) xütbələrinin birində
son dua olaraq belə demişdir: “Əqlin yatmasından və
büdrəmələrin pisliyindən Allaha sığınırıq və Ondan
yardım diləyirik!”21

SON DUAMIZ:
“Həqiqətən, bütün həmdlər aləmlərin
Rəbbi olan Allaha məxsusdur!”
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HARİS HƏMDANİNİN HƏYATI
Həmdan Yəməndəki bir qəbilənin adıdır. Haris Həmdani (Haris ibn
Abdullah Əvər Həmdani) həmin qəbiləyə mənsub bir şəxsdir. Bu qəbilə
Kufədə yerləşmiş və Həzrət Əlinin diqqət və iltifatına məzhər olmuşdur.
Haris Həmdani Əmirülmöminin Əli əleyhissəlamın xüsusi əshabələrindən
olmuşdur. O, Siffin döyüşündə Həzrət Əliyə yardım etmişdir.
İbn Davudun nəqlinə əsasən Haris tabeindən olub öz zamanının ən
böyük alimlərindən və fəqihlərindən idi. Riyaziyyat və şəriət elminə hamıdan
daha çox bələd idi və onları Həzrət Əlidən öyrənmişdi. Nəsr ibn Müzahim
deyir: “O, Əmirülmöminin Əli tərəfindən camaatı Siffinə tərəf getmək üçün
İrak ordusunun düşərgəsi “Nəxliyə”yə çağırmaqla vəzifələndirildi və o da
öz vəzifəsinə əməl etdi”. Haris Abdullah ibn Zübeyrin zamanında Kufə
şəhərində hicrətin 63-cü və ya 65-ci, yaxud da 70-ci ilində vəfat etdi və Kufə
hakimi Abdullah ibn Yəzid Ənsari Abdullah ibn Zübeyr tərəfindən ona cənazə
namazı qıldı.
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“Quranın ipindən yapış və onu özünə nəsihətçi
qəbul et. Onun halalını halal və haramını isə haram
bil. Keçmişə dair Quranda xəbər verilən həqiqətləri
təsdiq et və dünyanın keçmişindən onun gələcəyi
üçün ibrət al. Həqiqətən, onun bəzi hissələri birbirinə oxşayır. Sonu əvvəlinin davamıdır. Hamısı
fanidir və insanı tərk edib gedəcəkdir.
Allahın adını uca tut və Onun adını yalnız
haqq işdə dilinə gətir. Ölümü və ölümdən sonrakı
halları çox düşün və etimadlı bir şərt olmadan
ölümü arzulama. Sahibinin özü üçün razı olduğu,
lakin bütün müsəlmanlar üçün istənilməyən hər
bir əməldən çəkin. Gizlicə yerinə yetirilən və
aşkarda insana xəcalət gətirən və onu utandıran
əməldən çəkin. Sahibindən haqqında soruşulduqda
inkar etdiyi, yaxud üzr gətirdiyi hər işdən çəkin.
Namusunu söz oxuna hədəf etmə. Hər eşitdiyini
camaata danışma; yalan danışmaq üçün bu sənə
kifayət edər. Xalqın sənə danışdığı hər şeyi də
rədd etmə. Nadanlıq və cahillik olaraq bu sənə
kifayət edər. Qeyzini ud, güclü olduqda günahdan
keç, qəzəbləndikdə həlim ol və qüdrətli olmağına
baxmayaraq bağışla ki, xeyirli aqibət sənin olsun.
Allahın verdiyi nemətlərin qədrini bil, onlardan
yaxşı istifadə et. Allahın sənin yanında olan bir
nemətini belə zay etmə və Onun sənə nemət olaraq
verdiyi şeyin əlaməti və izi səndə görünsün. Bil ki,
möminlərin ən fəzilətlisi canından, əhli-əyalından
və malından ən fəzilətli şəkildə hədiyyə və ehsan
edən şəxsdir. Həqiqətən, qabaqcadan göndərdiyin
xeyirin azuqəsi sənin üçün qalar, əsirgədiyin şeyin
xeyiri isə səndən başqasınındır. Fikri və rəyi zəif
və xətalı, əməli isə xoşagəlməz və çirkin olan şəxslə
dostluq etməkdən çəkin, çünki insana dostluq
etdiyi şəxslə qiymət verər və dostundan ibrət alıb
haqqında hökm çıxararlar. Böyük şəhərlərdə
sakin ol, çünki oralar müsəlmanların cəmləşdiyi
yerlərdir. Xalqı qafil və cəfakar olan, Allaha itaətdə
yardımçısı az olan yerlərdən çəkin. Fikrini səni
maraqlandıran və sənə aid olan şeylərlə məşğul
et. Bazarların oturacaqlarında oturmaqdan çəkin,
çünki oralar Şeytanın hazır olduğu və fitnələrin
peyda olduğu yerlərdir. Üstün tutulduğun şəxsə
çox bax, çünki bu şükr qapılarındandır. Cümə
günü namazda iştirak etməmiş səfərə çıxma, lakin
Allah yolunda, yaxud məzur olduğun bir işə görə
çıxdığın səfər istisnadır. Bütün işlərində Allaha
itaət et. Həqiqətən, Allaha itaət ondan başqa hər
şeydən üstündür. İbadətdə nəfsini aldatmağa çalış,
onunla yumşaq rəftar et və onu məcbur etmə.
Onun boş vaxtını və həvəsli olduğu zamanını
haqla, lakin sənə vacib olan işlər istisnadır, çünki
vacibatın yerində və zamanında yerinə yetirilməsi
lazımdır. Dünyanı istəyərkən Rəbbindən qaçdığın

bir halda ölümün sənin başının üstünü almasından
çəkin. Fasiqlərlə həmnişin olmaqdan çəkin, çünki
şər şərlə əlaqəlidir. Allahı böyük bil, Onu sevənləri
sev. Qəzəbdən çəkin, çünki o İblisin ordularından
böyük bir ordudur. Vəssəlam!”
MƏKTUBUN ŞƏRHİ
“Quranın ipindən yapış …” Yıxıldıqda və
silkələndikdə özünü möhkəmlətmək istəyən hər
bir şəxs bir ipdən yapışdığı kimi Sən də həyatda
qarşılaşdığın problemlər və müşküllər müqabilində
möhkəm və sabit dayanmaq istəyirsənsə, Quranın
ipindən yapış. Allah Rəsulu “Hədisi-Səqəleyn”də
Quranı belə ifadə etmişdir: “Mən sizin aranızda
iki dəyərli şey qoyub gedirəm ki, əgər onlardan
yapışsanız, məndən sonra heç vaxt azğınlığa düçar
olmayacaqsınız. Bunlardan biri Allahın Kitabıdır.
O göydən yerə qədər uzanmış bir ipdir. İkincisi isə
Əhli-Beytim olan sülaləmdir”. Bəli, Quran göydən
yerə qədər uzanmış olan bir ipdir, çünki yüksəkliyin
göstəricisi olan səmadan gələn vəhydir. Yoxsa AllahTaalanı göy və yer ehtiva edə bilməz, çünki O zaman
və məkanın fövqündə olan bir varlıqdır. İmam Harisə
tövsiyə edir ki, Quranı istinad edilən qayda olaraq
götürsün, qəlbini Qurana açsın və Qurandan yapışsın.
“... Və onu özünə nəsihətçi qəbul et. …” Yəni bir
problem yaşadıqda Qurana nəzər sal və o problemin
həll olunmasında sənə necə nəsihət verəcəyinə bax.
Bir plan çəkmək, yaxud bir yol tutmaq, yaxud bir
şəxsi və ya tərəfi təsdiq, yaxud inkar etmək istədikdə
və nəsihət almaq istədikdə ən xeyirli məsləhətçi olan
Qurana yönəl və onun bütün ayələrini nəsihətçi qəbul
et, çünki bütün nəsihətlər ondadır, bir şərtlə ki, onun
üzərində dərindən düşünəsən, yalnız onun ayələrini
oxuyan şəxslər kimi ona səthi yanaşmayasan. AllahTaala Quranda bu barədə buyurur: “Onlar Quran
barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa, ürəklərinə kilid
vurulmuşdur?”1
“… Onun halalını halal və haramını isə haram
bil. …”
Quran Allahın kəlamı və şəriətidir. Buna görə də
onun halalını halal və haramını isə haram bilməklə
Quranın qanunlarına tabe olmalı və Qurandan başqa
digər bir şəriətə sığınmamalısan. Allah-Taala buyurur:
“Allah və Onun Elçisi bir işi hökm etdiyi zaman heç
bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol
seçmək yaraşmaz. …”2
“… Keçmişə dair Quranda xəbər verilən
həqiqətləri təsdiq et və dünyanın keçmişindən onun
gələcəyi üçün ibrət al. …” Gələcəyə dair dünyanı
başa düşmək istəsən, arxada qoyduğun illərlə dünyaya
bax, çünki cəmiyyətin fəaliyyət və gedişatında Allahın
yerləşdirdiyi məğlubiyyət, zəfər, uğur, həyat və ölüm
kimi tarixi adətlər və qanunlar, Allahın dünyanı
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onlarla ayağa qaldırdığı sabit və dəyişməz qanunlardır.
Buna görə də bəzən bir sıra təfərrüatlarda gələcək
keçmişdən fərqlənməsinə baxmayaraq, lakin onlar
(yəni keçmiş və gələcək) zaman daxilində insanın
hərəkət və fəaliyyətini idarə edən ümumi qaydalardakı
vahid qayda-qanundan qaynaqlanır. Allah-Taala
“Əhzab” surəsinin 62-ci ayəsində buyurur: “… Sən
Allahın qoyduğu qayda-qanunda əsla dəyişiklik
görməzsən!”
“… Həqiqətən, onun bəzi hissələri bəzi
hissələrinə oxşayır. Sonu əvvəlinin davamıdır.
Hamısı fanidir və insanı tərk edib gedəcəkdir.
Allahın adını uca tut və Onun adını yalnız haqq
işdə dilinə gətir. …” Allahın adını hörmətdən salma
və Onun adını andına hədəf etmə. Həqiqətən, Allaha
and içmək ən təhlükəli bir işdir, çünki nəql etdiyin
xəbərə, yaxud yerinə yetirdiyin işə görə Allaha and
içməyin mənası budur ki, sən Onu xəbər verdiyin şeyə
şahid göstərmiş olursan. Əgər xəbər verdiyin şey yalan
və batil olarsa, Allahı yalana şahid göstərmiş olursan.
Əgər sən, səni hörmətdən saldığına və nüfuzuna xələl
gətirdiyinə görə özünün yalana şahid gətirildiyini qəbul
etmirsənsə, Allahı yalana necə şahid göstərə bilərsən?
İstər şahidlik edərkən bir şey haqqında xəbər vermiş
olasan, istərsə də adi vəziyyətdə bir şey haqqında
xəbər vermiş olasan. Hədisdə deyilir: “Yalandan and
içmək şəhərləri viran qoyar!” Bu şəhadət insanın
özü və digərləri üzərində mənfi nəticələr qoyur. Sanki
sən Allaha and içməklə başqasını Allahın adına görə
sənə etimad etməyə məcbur edirsən. Sanki: “Allah
şahid olsun ki, mən bu işi görəcəm”, – deyirsən. Əgər
o işi görmək istəmirsənsə, Allahın adı ilə əhdini və
düşüncəni yerinə yetirməkdə güclü olmaq üçün Allahı
necə şahid göstərirsən? Həqiqətən, bu Allahın adına
qarşı bir növ sayğısızlıqdır. Hətta bəzi qaynaqlarda
deyilir: “Allaha nə doğrudan, nə də yalandan and
iç! …”
İmam Zeynəlabidin əleyhissəlamdan belə
nəql olunur ki, onun Bəni-Hənifə qəbiləsindən bir
arvadı var idi. İmamın dostlarından biri o Həzrətə
xəbər verdi ki, qadın baban Əmirülmöminin Əlinin
düşmənlərindəndir. İmam onun talağını verdi. O qadın
mehrini almasına baxmayaraq, yalandan mehr iddiası
etdi və əlində dəlili olmadığına görə Mədinənin
hakiminə şikayət edib iki yüz dinarın ona verilməsini
tələb etdi. Mədinənin hakimi o Həzrətə ərz etdi ki, ya
bu məbləği verdiyinizə dair and için, yaxud da onun
haqqını verin. İmam oğlu İmam Mühəmmədbaqirə
dedi: “Ey oğul, ona iki yüz dinar ver!” Həzrət
Mühəmmədbaqir atasına dedi: “Atacan, məgər sən
onu inkar etməkdə haqlı deyildin?” İmam cavab verdi:
“Haqlı idim, lakin mən Allahın adını, doğrudan belə
Ona and içməkdən uca tutdum”. İmam demək istəyir
ki, mənə zərər dəyməklə nəticələnsə belə bu qadının
iddia etdiyi şeyi inkar etməkdə Allah-Taalanın adını
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ortaya gətirmək istəmirəm. Mən istəyirəm Allah şahid
olsun ki, mən Onun adını əziz tuturam və bu iddiada
Onun adını ortaya gətirmirəm.
“… Ölümü və ölümdən sonrakı halları
çox düşün və etimadlı bir şərt olmadan ölümü
arzulama. …”
İmam bu nəsihətlə bizdən ölməmişdən əvvəl
ölməyimizi istəyir? Həyatdan ümidsiz olma halını
yaşamaq, yaxud bu gündə-sabahda öləcəyimizi hiss
edib həyatın mübarizəsindən və həyatdakı planlardan
vaz keçmək üçün hər birimizin öz qəbrini və əcəlini
qarşısına qoymasını istəyir?
İmamın sözündən bunu başa düşürük ki, İmam
bunu istəmir. İmam bildirir ki, bizə verilən həyata
görə biz cavabdehik və həyatı Allahın istədiyi şəkildə
qurmaq üçün cavabdehlik dairəsində həyatın içinə
atılmalıyıq. Allah da insanı bu hədəfi gerçəkləşdirmək
üçün yer üzündə Öz xəlifəsi seçmişdir. İmam buyurur:
“Sanki əbədi yaşayacaqsanmış kimi dünya üçün,
sabah öləcəksənmiş kimi isə axirət üçün işlə!” Yəni
dünya üçün elə işlə ki, sanki orada heç vaxt ölüm
olmayacaq, işlərini davamiyyətlilik əsasında planlaşdır
və cavabdehliklə dinamiklik arasında tarazlıq yarat.
İmam istəyir ki, sən ölümü çox düşünəsən və bununla
həyatında cavabdehlik duyğusunu yaşayasan, çünki
insan bitib-tükənməyən arzulara qapılıb ölümü
unutduqda həyatdakı məsuliyyət və cavabdehlik
duyğusunu itirir. Peyğəmbərdən belə nəql olunur:
“Sizin üçün qorxduğum şeyin ən qorxulusu iki
şeydir: nəfsani istək və bitib-tükənməyən arzular.
Nəfsani istək insanı haqdan yayındırar, bitibtükənməyən arzular isə axirəti unutdurar”.
Peyğəmbər başqa bir hədisində buyurur:
“Həqiqətən, qəlblər dəmir paslandığı kimi
paslanar”. Dedilər: “Ey Allahın Elçisi, onu nə ilə
cilalamaq olar?” Buyurdu: “Quran oxumaq və
ölümü düşünməklə!” Bütün bunlar həyata bağlı
olaraq yaşayan insanın ölümdən sonrakı həyata
hazırlaşması üçün lazımdır.
İmam “… Etimadlı şərt olmadan ölümü
arzulama …”, – deməklə bu fikri təsdiq edir, yəni
psixoloji, hissi, iqtisadi və onun kimi çətinliklər
ucbatından ölümü istəmə, əksinə həyatda bütün
məsuliyyətlərini kamilləşdirdiyin vaxt ölüm istə.
Bütün günahlardan pak və təmizlənmiş paltarla
Allahın hüzuruna çıxacağını hiss etdiyin vaxt əməl
dəftərinin yaxşılıqlarla dolu olduğunu və sənə: “Oxu
kitabını. Bu gün sən özün-özünə haqq-hesab
çəkməyə kifayətsən!”3 – deyildiyi vaxt pisliklərin
əməl dəftərində böyük bir şey təmsil etmədiyini
bildiyin zaman ölüm istə. Məhz buna görə AllahTaala “Cumuə” surəsində yəhudilərə meydan oxuyur,
çünki onlar özlərini Allahın dostu və sevimlisi hesab
edirdilər. Allah-Taala buyurur: “De ki: “Ey yəhudilər,
əgər bütün insanlardan fərqli olaraq özünüzün

Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və
bu iddianızda doğrusunuzsa, onda ölüm diləyin!
Halbuki onlar öz əlləri ilə etdikləri pis əməllərə
görə heç vaxt ölümü diləməzlər. Allah zalımları çox
gözəl tanıyandır!”4
İmam Zeynəlabidin əleyhissəlamdan nəql olunan
“Məkarimul-Əxlaq” duasında deyilir: “Ömrüm sənə
itaət yolunda olduğu müddətcə mənə ömür ver.
Əgər ömrüm Şeytan otlağı olarsa, qəzəbin sürətlə
mənim üzərimə gəlməmişdən, yaxud mənim
üzərimdə möhkəmlənmədikcə canımı Özünə doğru
al!” Çərşənbə axşamı gününün duasında oxuyuruq:
“Həyatı xeyirxahlıqlarımı artırmaq və ölümü isə
bütün pisliklərdən rahat olmağım üçün qərar ver!”
“… Sahibinin özü üçün razı olduğu, lakin
bütün müsəlmanlar üçün istənilməyən hər bir
əməldən çəkin. …” Ola bilsin ki, insan özü üçün
müəyyən əmələ razı olur, çünki o əməl həyatda ona
müəyyən fürsətlər, qazanclar və mənfəətlər verir,
lakin başqa müsəlmanların bunu əldə etməsini istəmir.
Bu eqoistlik və xudbinlik insanı öz şəxsi zindanında
yaşamağa, arzularında, xəyallarında və özü üçün
çəkdiyi hər bir planda özünü müsəlmanlardan
ayırmağa məcbur edir. Bu isə müsəlmana yaraşmayan
bir şeydir. Hədisdə buyurulur: “Sizdən biri özü üçün
sevdiyini qardaşı üçün sevməyənə və özü üçün
bəyənmədiyini qardaşı üçün də bəyənməyənədək
iman gətirmiş hesab olunmaz”. Əli əleyhissəlam
oğlu İmam Həsənə vəsiyyətində deyir: “Ey oğlum!
Nəfsini özünlə başqası arasında bir ölçü aləti halına
gətir. Özün üçün sevdiyin şeyi başqası üçün də sev,
özün üçün bəyənmədiyin bir şeyi başqası üçün də
bəyənmə!”
“… Gizlicə yerinə yetirilən və aşkarda insana
xəcalət gətirən və onu utandıran əməldən çəkin.
Sahibindən haqqında soruşulduqda inkar etdiyi,
yaxud üzr gətirdiyi hər bir işdən çəkin. Namusunu
söz oxuna hədəf etmə. Hər eşitdiyini camaata
danışma; yalan danışmaq üçün bu sənə kifayət
edər. …”
İnsan hər gün ünsiyyətdə olduğu insanlardan
çoxlu sözlər eşidir, lakin eşitdiyi hər bir söz doğru
deyil. Bəzən insanlar sənə yalan da deyə bilərlər. Hətta
kütləvi informasiya vasitələri doğru olmayan fikirlər
söyləyə bilərlər. Eşitdiyin xəbəri ələkdən keçirməyə
çalış və camaata sənin üçün doğruluğu sübuta yetmiş
şeyi danış. Hər eşitdiyini danışma, çünki eşitdiyin bəzi
şeylər yalan ola bilər və bununla da sənin sözün bəzi
hissələri ilə olsa da belə yalan söz olar.
“… Xalqın sənə danışdığı hər şeyi də rədd etmə.
Nadanlıq və cahillik olaraq bu sənə kifayət edər.
…”
Bəzən camaat sənə siyasi, ictimai, iqtisadi,
təhlükəsizlik işləri və s. ilə əlaqədar bir çox məlumatlar
verirlər. Bəzi adamlar eşitdiyi hər bir xəbəri dərhal

inkar edir. Bu, cahillikdir. Camaatın sənə danışdığı hər
şeyin bütünlükdə yalan olması zəruri bir şey deyildir.
O danışılanların içərisində bəzi doğru cəhətlər də
olur. Sən onların sözlərini araşdırmalısan. O zaman
həqiqi olanları görərsən. Ola bilsin ki, o sözlərin
içində bəzi yalanların da olduğunu görərsən. Sənin
üçün doğruluğu sübuta yetmiş fikri təsdiq etməli,
doğruluğu sübuta yetməmiş fikri isə təkzib etməlisən.
Eşitdiyin məlumatlar barəsində hökm çıxarmamışdan
əvvəl yalanla doğrunu bir-birindən ayırmaq üçün
onu dəqiqləşdir. Camaatın sənə danışdığı sözləri də
tamamilə təkzib etmə. Ola bilsin ki, o xəbərlərin içində
bəzi həqiqi fikirlər də vardır. Hökmündə dəqiq ol.
“… Qeyzini ud …” Çünki bu hisslərinin
nəzarətə götürülməsində iradə gücünü təmsil edir.
Qeyz sənin daxilində qaynayıb partladıqda səni
nəticəsi bəyənilməyən şeylərə doğru sövq edir və sən
ağlının yox, hisslərinin təsiri altında hərəkət etməyə
başlayırsan, çünki insanın qeyzi hərəkətə gəldikdə
ağlı susur və qeyz ağlın açılışına maneçilik törədir.
Allah-Taala Quran-kərimdə “qeyzin udulması”nın
Cənnət əhlinin sifətlərindən olduğunu qeyd etmişdir:
“Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə
yer üzü qədər olan müttəqilər üçün hazırlanmış
Cənnətə tələsin. O müttəqilər ki bolluqda da,
qıtlıqda da xərcləyər, qeyzlərini udar, insanların
günahlarından keçərlər. Allah ehsan edənləri sevər.
…”5
“…
Güclü
olduqda
günahdan
keç,
qəzəbləndikdə həlim ol və qüdrətli olmağına
baxmayaraq bağışla ki, xeyirli aqibət sənin olsun.
Allahın verdiyi nemətlərin qədrini bil. Onlardan
yaxşı istifadə et. …”
Allah sənə hər hansı bir nemət əta etdikdə, istər
mal, yaxud məqam, yaxud elm, yaxud afiyət olsun,
bu neməti qorumağa çalış və ona qarşı səhlənkar
davranma, əksinə onların qədrini bil, onları artır və o
nemətin bütün ünsürlərini qüvvətləndirmək üzərində
işlə.
“… Allahın sənin yanında olan bir nemətini
belə zay etmə. …” Əksinə, onu qoru, çünki o nemət
Allahın sənin üçün olan kəramətini təmsil edir. Ona
görə də sən ilahi kəraməti zay etməməlisən, əksinə
onu Allahın istədiyi yolda hərəkətə gətirməlisən.
Ələlxüsus, burada diqqət edilməsi lazım olan bir
nöqtə vardır; o da budur ki, Allah hər bir nemətin
yanına məsuliyyət və cavabdehlik də qoymuşdur.
Allahın fərdə verdiyi hər hansı bir nemət onun yanında
camaatın bir əmanətidir, çünki camaat müstəqil bir
şey və cəmiyyət də fəzadan asılmış bir şey deyildir.
O məndən, səndən və digərlərindən ibarət olan bir
varlıqdır. Ümmət də məndən, səndən və digərlərindən
ibarətdir. Ümmətin gücü onun fərdlərinin gücündədir.
Sən belə hesab etməməlisən ki, Allahın sənə əta etdiyi
mal, yaxud iş, yaxud da güc sənin istədiyin kimi
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istifadə edə biləcəyin mülkündür, əksinə o həm sənin,
həm də onun bir hissəsi hesab olunduğun cəmiyyətin
mülküdür. Cəmiyyəti elmindən və malının artığından
məhrum etməyə ixtiyarın yoxdur. Allah-Taala buyurur:
“… Onların (müttəqilərin) mallarında dilənçinin
və yoxsulun haqqı vardır. …”6
Başqa bir ayədə deyilir: “… Onlara (kölələrinizə)
Allahın sizə verdiyi maldan verin …”7
Başqa bir ayədə buyurulur: “Allaha və
Peyğəmbərə iman gətirin. Sizi varis etdiyi maldan
(Onun yolunda) xərcləyin. Sizdən iman gətirib
(mal-dövlətini Allah yolunda) sərf edənləri böyük
bir mükafat gözləyir!”8
Sənin elmin həm sənin, həm də ümmətindir. Sənin
gücün həm sənin, həm də ümmətindir. Məqamın da
belədir.
“… Onun sənə nemət olaraq verdiyi şeyin
əlaməti və izi səndə görünsün. …”
Allah istəyir ki, sən Onun sənə əta etdiyi
nemətlərini xatırlayasan, o nemətləri öz həyatında
göstərəsən. Allah-Taala buyurur: “Və Rəbbinin sənə
olan nemətini xatırla və göstər!”9 Qarun öz zinət
və ehtişamı içində qövmünün qarşısına çıxdıqda öz
qövmünə qarşı etdiyi kimi digərlərini daxillərində
məğlub edəcək özündənrazılıq, təkəbbürçülük və
nümayişetdirmə olmadan ilahi nemətlər sənin üzərində
təzahür etməlidir. Hansı ki, Qarunun o davranışında
qövmündən bəziləri Qarunda olan malın onlarda da
olmasını istədilər.
“… Bil ki, möminlərin ən fəzilətlisi canından,
əhli-əyalından və malından ən fəzilətli şəkildə
hədiyyə və ehsan edən şəxsdir. …” Yəni əhliəyalından insanlara fayda verəcək ictimai özək
yarat. Onları tamamilə xeyir, elm, düşüncə, təqva və
doğruluq üzərində tərbiyə et. Həqiqətən, bu Allahın
sənə bağışladığı ailə nemətindən ən fəzilətli şəkildə
ehsan və hədiyyə etməyinin təzahürüdür, çünki sən
ailəndən cəmiyyət üçün onu qoruyacaq və ona fayda
verəcək şeyi hazırlamağa görə cavabdehsən. Əgər
bu vəzifənə qarşı səhlənkarlıq etsən, cəmiyyətə
cinayətkar təqdim etmiş olarsan. Hədisdə deyilir:
“Adəm oğlu öldükdə onun gözəl işlərinin davamı
kəsilər, lakin üç şey istisnadır: davamlı sədəqə,
insanların faydalandığı bir vərəq elm və saleh
(doğru) övlad”. Ola bilsin ki, hədisdəki “saleh övlad”
ifadəsi “saleh qardaş”, “saleh qohum”, “saleh ər”,
“saleh həyat yoldaşı” kimi anlayışları özündə əks
etdirə biləcək qədər geniş mənalı bir ifadədir, çünki
Allah bizdən ailə özəyini bütün incəliklərinə qədər
islah etməyimizi istəyir. Allah-Taala buyurur: “… O
kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün səbir
edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və
aşkar xərcləyir, pisliyin qarşısını yaxşılıq etməklə
alırlar, onları axirət yurdunun gözəl aqibəti – Ədn
cənnətləri gözləyir. Özləri, həmçinin əməli saleh
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ataları, övrətləri və övladları ora daxil olacaqlar.
Mələklər də hər bir qapıdan daxil olub onlara:
“Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun! Axirət
yurdunun aqibəti nə gözəldir!”, – deyəcəklər”10
İmam Sadiqin atalarından, onların da Peyğəmbərdən
nəql etdiyi hədisdə deyilir: “İsa ibn Məryəm sahibinə
əzab verilən bir qəbrin yanından keçdi və dedi:
“Ey Rəbbim, mən keçən il bu qəbrin yanından
keçdikdə onun sahibinə əzab verilirdi. Sonra bu
il onun yanından keçəndə ona əzab verilmədiyini
gördüm”. Allah ona belə vəhy etdi: “Ey Ruhullah,
saleh bir övlad onun dadına çatdı. Yolu sahmana
saldı və yetimə sığınacaq verdi. Oğlunun əməlinə
görə onu bağışladım”11 .
Əhli-əyaldan hədiyyə vermək və ehsan etmək
onları cəmiyyətin xeyirli ünsürü olaraq yetişdirmək və
tərbiyə etməkdir.
Maldan ən fəzilətli şəkildə ehsan və hədiyyə etmək
deyildikdə ondan artıq qalanı möhtac olan şəxslərə
xərcləmək nəzərdə tutulur. Allah-Taala onu vacib,
bəzən isə müstəhəb haqq olaraq müəyyənləşdirmişdir.
Buna görə də İmam əleyhissəlam yüksəkliklərə
qalxmaq istəyən insan üçün məsuliyyəti bir yerə
yığıb ona deyir ki, uca məqamlara yüksəlmək bütün
işlərində insanları hiss etməyinə bağlıdır.
Bu mövzuda İmam Rza əleyhissəlamdan bir
hədis nəql olunur. Bir şəxs ondan soruşur: “Güzəranı
ən yaxşı olan insan kimdir?” Əgər bu sual bizə
verilsəydi, biz: “Evi, arvadı, övladı, vəzifəsi, maşını
və sağlamlığı olan şəxs”, – deyə cavab verərdik, çünki
biz yalnız maddi məsələlər və şəxsi istəklər barəsində
fikirləşirik, lakin İmam buyurur: “Güzəranı ən yaxşı
olan insan, güzəranında başqasının güzəranı
gözəl olan şəxsdir”. Yəni həyatı ən gözəl olan insan
o insandır ki, insanlarla birlikdə yaşadıqda insanlar
onun elmi ilə elmlərini, malı ilə mallarını, hərəkəti
ilə hərəkətlərini, hürriyyəti ilə hürriyyətlərini və
cihadı ilə cihadlarını artırırlar. Belə ki o, həyata daxil
olmamışdan əvvəl ümmətin vəziyyəti tam başqa
bir şəkildə olur, lakin onun həyata daxil olmasından
sonra vəziyyət tərəqqiyə və inkişafa doğru dəyişir.
Həmin şəxs İmamdan soruşur: “Bəs güzəranı ən pis
olan şəxs kimdir?” İmam buyurur: “Güzəranında
başqasının yaşamadığı şəxs!” Yəni özü üçün yaşayan
və başqaları üçün yaşamağı bacarmayan eqoist və
xudbin.
“… Həqiqətən, qabaqcadan göndərdiyin xeyirin
azuqəsi sənin üçün qalar, əsirgədiyin şeyin xeyiri
isə səndən başqasınındır. …” Allah-Taala buyurur:
“… Özünüzdən ötrü qabaqcadan göndərdiyiniz
xeyiri Allahın yanında taparsınız. …”12
“Əsirgədiyin şeyin”, yəni malından əsirgədiyin
şeyin qazancı varislərin, zərəri isə sənindir. Bəli,
“Əsirgədiyin şeyin xeyiri isə səndən başqasınındır”.
“… Fikri və rəyi zəif və xətalı, əməli isə

xoşagəlməz və çirkin olan şəxslə dostluq etməkdən
çəkin, çünki insana dostluq etdiyi şəxslə qiymət
verər və dostundan ibrət alıb haqqında hökm
çıxararlar. …” Sonra İmam bizimlə dostluq etdiyimiz
şəxslər haqqında danışmağa başlayır. “Fikri və rəyi
zəif və xətalı olan şəxslə dostluq etməkdən çəkin.
…” Yəni dostluq etmək istədiyin şəxsin qüvvətli rəyə
və dərin fikrə malik olmasına diqqət et, çünki dost
dosta təsir edir.
“… Böyük şəhərlərdə sakin ol, çünki oralar
müsəlmanların cəmləşdiyi yerlərdir. Xalqı qafil
və cəfakar olan, Allaha itaətdə yardımçısı az olan
yerlərdən çəkin. Fikrini səni maraqlandıran və
sənə aid olan şeylərlə məşğul et. …”
Sən həyatını yaşayan bir insansan və sənin etiqad
etidyin əqidənlə, tabe olduğun şəriətinlə, həyatda diqqət
etdiyin bilgilərinlə və hədəf və məsuliyyətinlə əlaqədar
bütün hadisələrlə bağlı maraqların vardır. Çalış öz fikir
və rəyinə diqqət edəsən. Sənin məsuliyyətin daxilində
deyildirlərsə, başqalarının işinə qarışmağın zəruri
deyildir.
“… Bazarların oturacaqlarında oturmaqdan
çəkin, çünki oralar Şeytanın hazır olduğu və
fitnələrin peyda olduğu yerlərdir. …” Bazarlar iş
yerləridir. Bəzi adamların tacir, yaxud yer sahibi olan
bir dostu olur. Baxırsan ki, tacir öz işi ilə məşğuldur
və onun dostunun da heç bir işi yoxdur və gəlib onun
yanında oturur. İmam deyir ki, bu yerlərdə oturan şəxslər
çoxlu problemlər, çəkişmələr və ziddiyyətlərin şahidi
olurlar. Bir də görürsən ki, biri digərini söyür, yaxud
başqasının qeybətini edir. Bu pis yerlərdə olduqda ola
bilsin ki, təsirlənəsən, “çünki oralar Şeytanın hazır
olduğu və fitnələrin peyda olduğu yerlərdir”. Çünki
Şeytan daxilində problemlər ehtiva edən bütün yerlərdə
hazır olur və məhsuldar torpağı bu yerlər olan fitnələrin
geniş qapılarından daxil olur.
“… Üstün tutulduğun şəxsə çox bax, çünki bu
şükr qapılarındandır. …” Üzərindəki ilahi neməti
hiss etmək üçün səndən üstün olan şəxsə yox, səndən
aşağıda olan şəxslərə bax ki, özündən üstün olan
insanlara baxdıqda, üzərindəki ilahi nemətləri gözündə
kiçiltmiş olursan. Bəzi adamların “Allah filankəsə verdi,
lakin mənə bir şey vermədi”, – dediyinin və bununla da
üzərindəki ilahi nemətləri gözlərində kiçiltdiyinin və
hətta onları inkar etdiyinin şahidi olursan. Belə şəxslər
bəzən Allahın nemət verdiyi şəxslərə həsəd də edirlər,
halbuki üstün tutulduğun şəxsə baxsan, səninlə onun
arasındakı müqayisədə Allaha həmd etmiş olacaqsan,
Allahın sənə əta etdiyi şeyin ona əta edilmədiyini
görəcəksən və bununla da üzərindəki ilahi nemətləri
düşünəcəksən. Odur ki, ağlında və ya bədənində, yaxud
da bəzi ictimai vəziyyətlərində bəlaya düçar olmuş
şəxsə baxdıqda “Başqasının mübtəla olduğu dərddən
məni qurtaran Allaha həmd olsun. Əgər istəsəydi,
məni də bu dərdə məruz qoyardı”, – demək İslamın
adabından hesab olunur. Bununla Allahın öz hikməti ilə

bəzi insanları məhrum edib sənə əta etdiyi nemətlərini
düşünürsən.
“… Cümə günü namazda iştirak etməmiş səfərə
çıxma, lakin Allah yolunda, yaxud məzur olduğun
bir işə görə çıxdığın səfər istisnadır. …”
Allah-Taala istəyir ki, müsəlmanlar cümə günündə
namazda iştirak etsinlər. Allah cümə namazı kimi
heç bir namaza əhəmiyyət verməmişdir, lakin cihada
getmək istəsən və cihad vaxtı cümə gününə təsadüf etsə,
yaxud məzur olduğun bir işə görə səfərə çıxsan, bu hal
istisnadır. Bu zaman Allah səni üzrlü biləcəkdir.
“… Bütün işlərində Allaha itaət et. Həqiqətən,
Allaha itaət ondan başqa hər şeydən üstündür.
İbadətdə nəfsini aldatmağa çalış. …” Yəni onu
cəzadan qorxutmaq və savaba sevindirmək vasitəsi ilə
aldadıb şəhvətdən saxla və itaətə vadar et.
“… Onunla yumşaq rəftar et və onu məcbur
etmə. …” Yəni müstəhəb ibadətlərdə onu çox çətinliyə
salma və öhdəsinə ağır vəzifələr qoyma.
“… Onun boş vaxtını və həvəsli olduğu
zamanını haqla, lakin sənə vacib olan işlər
istisnadır, çünki vacibatın yerində və zamanında
yerinə yetirilməsi lazımdır. Dünyanı istəyərkən
Rəbbindən qaçdığın bir halda, ölümün sənin
başının üstünü almasından çəkin. …” Qaçan
bəndə Mövlasından uzaqlaşan bəndədir. İmam demək
istəyir ki, ölüm sənə gəldiyi zaman sən Ona itaət
mövqeyində olmalı və O səni dünyanı istəyərək Ondan
uzaqlaşmış bir halda görməməlidir. Bu həqiqəti İmam
Zeynəlabidin belə ifadə edir: “Ömrüm sənə itaət
yolunda olduğu müddətcə mənə ömür ver. Əgər
ömrüm Şeytan otlağı olarsa, qəzəbin sürətlə mənim
üzərimə gəlməmişdən, yaxud mənim üzərimdə
möhkəmlənmədikcə canımı Özünə doğru al!”
“… Fasiqlərlə həmnişin olmaqdan çəkin, çünki
şər şərlə əlaqəlidir”. Məktubun əvvəlində rəyi zəif
olan şəxslə dostluq etməkdən çəkindirdiyi kimi burada
da Allahın əmrlərinə itaət etməyən, namaz qılmayan,
oruc tutmayan, zina edən, qumar oynayan, şərab içən,
insanlara zülm edən və günahlara mürtəkib olan fasiq
şəxslə dostluq etməkdən çəkindirir. Fasiq öz əxlaqında
və davranışında şəri təcəssüm etdirir. Əgər sən onunla
dostluq etsən, onun kimi olacaqsan və onun şəri sənə
də sirayət edəcək. O şər insan olduğu kimi sən də onun
kimi şər insan olacaqsan. Ona görə də deyilib ki, əxlaq
əxlaqdan oğurlayır.
“… Allahı böyük bil və Onu sevənləri sev.
Qəzəbdən çəkin, çünki o İblisin ordularından
böyük bir ordudur. Vəssəlam” Çünki qəzəb yolunun
üstündə olan hər bir şeyi yuyub-aparan sel kimidir.
İnsan qəzəbləndikdə ağlını əldən verir, hissləri və
nəfsindəki şər qalıqları oyanır və bununla da məqsədsiz
şəkildə hərəkət etməyə başlayır. İmamın təbiri ilə
desək, qəzəb böyük bir ordudur, bəlkə, Şeytanın
məmurlarından bir məmurdur. Onu özünə necə hakim
edə bilərsən? Vəssəlam.
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