QIZIL KƏLAMLAR
Əziz ustadımızdan dinləyib öyrəndiyimiz elmi və dini həqiqətlərin bir qismini anladığımız və
xatırladığımız şəkildə başqalarının da istifadəsinə vermək qərarına gəldik. Hər biri ayrı-ayrı lövhələr halında
yazılıb asılmalı olan bu aforizmlərin və bir çox məsələnin həllində açar vəzifəsini yerinə yetirən bu “Qızıl
Kəlamlar”ın sadəcə olaraq öz hafizəmizdə və xatirə dəftərimizdə həbs edilməsinə könlümüz razı olmadı.
Sözlərimə və yazılarıma gözəllik qatan və fərqlilik verən bu sözləri başa düşmək, onların sahibini də
daha yaxşı tanımağa köməkçi olacağı ümidi ilə ərz edirəm:
– Ağıl bir işin sonunu düşünməkdir. Yəni xeyirini, zərərini götür-qoy edərək bir işə başlamaqdır, çünki
son peşmanlıq fayda verməz. “Ah, kaş ki” sözləri ağılsızlığın nəticəsidir.
– Ağıl “Bunlar, bunlar doğrudursa, bunlar da doğrudur”, – şəklində bir müqayisə və mühakimə
(müqayisə etmə və qərar vermə) qabiliyyətidir. İslamsız ağıl təkbaşına ilk və mütləq doğruları öyrənə
bilməz, xeyir və şəri təyin edə bilməz. İslamsız bütün nemətlər və səadətlər əskikdir və qeyri-kafidir. Buna
görə də “… Bu gün dininizi tamamlayıb mükəmməl etdim, sizə olan nemətimi başa çatdırdım. ...”1
ayəsi ən son nazil olan ayədir.
– Ağıl yaxşını pisdən seçib ayırma qabiliyyətidir.
– Ağıl imanın və İslamın əmrində ən böyük nemət, nəfsin və Şeytanın əlində isə fəlakətə səbəbdir.
– Düşmənlər və yırtıcılarla dolu kimsəsiz və qaranlıq bir meşədən xilas olmaq üçün necə ki;
1. O meşənin təhlükəli bölgələrini və təhlükəsiz yollarını göstərən bir xəritəyə,
2. Doğru istiqamət təyininə yarayan bir kompasa,
3. Və ətrafımızı işıqlandıracaq bir işığa ehtiyac vardır;
Eləcə də, haqsızılıq və şeytanlıqlarla əhatə olunmuş bir dünyada salamatlıq yolunu tapmaq üçün Quran
bir xəritə, ağıl bir kompas, iman isə önümüzü işıqlandıran bir fənər hökmündədir. Bunlar bir-birinin
tamamlayıcısıdır. Biri olmadan digəri işə yaramaz və insanı qurtuluşa çatdıra bilməz.
– İslamın xaricində heç bir haqq və həqiqət qaynağı yoxdur. Fənn və hikmət, sənət və sənaye belə
İslamın içindədir və onun bir şöbəsidir. İlhamını Qurandan almayan heç bir elmdə xeyir ola bilməz, şərdən
və zərərdən təmizlənmiş sayıla bilməz. Mütləq kafi və faydalı olduğu müdafiə oluna bilməz. Fəlsəfələrin və
filosofların bir-birini inkarı, ideologiyaların davamlı qarşıdurması, bəşəri qanun və nəzəriyyələrin
köhnəlməsi və dəyişməsi, hətta ixtira olunan dərmanların belə, bir müddət sonra yan təsirlərinin başa
düşülməsi, həmişə bu səbəbdəndir.
– 70-ci illərdə Xocamın Ərzurumda “Elm və İslam” mövzusunda olan konfransını dinləyən bir müfti
əfəndi daha sonra xüsusi söhbəti əsasında Xocamıza doğru dönərək: “Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Çox gözəl və əhəmiyyətli mövzulara toxundunuz. Mən də illərdi moizələrimdə dini və əxlaqi elmləri
bilməklə kifayətlənmək olmaz, Avropanın fənnini və texnikasını da öyrənmək lazımdır”, – deyincə,
Xocamız ona: “Aman, müfti bəy, hər halda bilmədən səhv bir ifadə işlətdiniz, çünki “İslami elmlər kifayət
etməz, Avropanın fənn və texnikasını da öyrənmək lazımdır” sözü bilərək deyilsə, imanın yenilənməsini
tələb edən bir küfr olar, çünki bu söz Qurandakı ən son nazil olan “Bu gün dininizi tamamlayıb
mükəmməl etdim, sizə olan nemətimi başa çatdırdım. ...” mənasındakı ayəyə ziddir. Sizin sözünüz
“İslamda fənn, texniki və müsbət elmlər yoxdur. Bunları Avropadan götürməyə və öyrənməyə ehtiyacımız
vardır. Deməli, bu yöndən İslam əskikdir” mənasını verər ki, bu, fərqinə varmadan “Bu gün dininizi
tamamlayıb mükəmməl etdim, sizə olan nemətimi başa çatdırdım, maddi və mənəvi heç bir əskiklik və
qüsur buraxmadım” buyuran Cənabı-Haqqı təkzib etmək mənasını verər və əlbəttə, səhvdir. Doğrusu isə,
maddi və müsbət elmlərin də qaynağı Qurandır və bu gün qərblilərin əlindəki bütün elmlərin təməl əsaslarını
ortaya qoyan İslam alimləri olmuşdur”, – deyərək müftinin səhvini düzəldir.
– Əlbəttə, hikmət (fənn və sənət) müsəlmanın itmiş malı kimidir. Harada tapsa, götürməli və istifadə
etməlidir. Ancaq İslamın müsbət elmlərlə əlaqəsi və onlar haqqında məlumatı yoxdur – deyə düşünmək
tamamilə səhvdir və aldadıcıdır.
– İslam beş təməl üzərində inşa edilmiş bir həqiqət sarayı və həyat proqramıdır. Yoxsa, yalnız bu beş
şeydən ibarət olduğunun zənn edilməsi səhvdir, çünki yalnız bir qisminə inanmaq və yaşamaq İslam
deyildir.
– Necə ki dünyadan Aya göndərilən bir mərminin, hədəf baxımından bir millimetrlik bir əyriliyi olsa,
bu bucaq gedərək böyüyəcək və nəticədə o mərmi Aya deyil, başqa bir planetə dəyib parçalanacaq. Eyni ilə
bunun kimi imani və etiqadi mövzularda başlayan çox az şübhə və çaşqınlıq belə insanı getdikcə İslamdan
uzaqlaşdırar və pozğunluq nəticədə sahibini Cənnətə deyil, Cəhənnəmə aparar.
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– İslamı irqçilik kimi batil və sapqın şeylərlə qarışdırmaq əsasına söykənən sintezçilik düşüncəsi də,
etiqadi bir pozğunluqdur.
– Məzhəblərin birləşdirilməsi fikri də, irqçilik kimi bir sionist şeytan şprisidir və insanlarımızı ibadət
intizamından və təqva dairəsindən qoparmaq məqsədini güdür.
– Səhvin ən təhlükəlisi doğruya ən yaxın olan səhvdir, çünki doğru ilə qarışdırılması və insanların daha
asan aldadılması ehtimalı daşıyır.
– Bu mövzuda görünən digər bir qəflət və cəhalət nümunəsi də yalnız Quranla hökm və əməl etməyi
kafi zənn edib, Sünnəyə (hədislərə) və digər şəri dəlillərə etibar etməməkdir. Halbuki Allahın təyin etdiyi
Quran hökmlərinə Rəsuli-Əkrəm (ə) özü şəxsən əməl etmiş və onları yaşayaraq bizə göstərmişdir.
Əfəndimiz (ə) əməl etməsəydi və nümunə olmasaydı, necə dəstəmaz alınacağını və nə şəkildə namaz
qılınacağını da bilməzdik.
– Bütün qərb hüququ cəmi 10 000 məsələdən ibarətdir. Amma yalnız İmami-Əzəm Əbuhənifə
həzrətlərinin həll etdiyi və hökm verdiyi məsələ yüz mindən çoxdur.
– İslam bizə və zamana tabe olmağa məcbur deyil. Amma hər bir kəs və vaxt İslama tabe olmaq
məcburiyyətindədir.
– Bu dünyaya göndərilməkdə məqsədimiz olan qulluq imtahanını bacara bilmək üçün üç təməl və birbirini tamamlayan əsas vardır:
1. Hər şeydən əvvəl İslamı öyrənmək, İslamın hər mövzudakı əmrini bilmək;
2. Öyrəndiyimiz islami əsaslara görə yaşamaq, Quranın hökmünü həyatımıza tətbiq etmək;
3. Hər yerdə, hər halda və hər məsələdə mütləq İslama görə, yəni müsəlmanca düşünmək.
Yəni etiqadi və fiqhi mövzuları öyrəndiyi və bildiyi bəzi ibadətləri yerinə yetirdiyi halda, ticarət, siyasət
və dövlət həyatında müşriklər kimi düşünən, hadisələri qərbsayağı və cahilanə ölçülərlə qiymətləndirən bir
kimsə həqiqət nəzərində mömin sayıla bilməz. Məsələn, 5 vaxt namazı pişnamazın arxasında və tədiliərkanla2 yerinə yetirən bir insan ürəyindən “Məsciddən çıxdıqdan sonra satdığım tarlanın pulunu,
görəsən, hansı banka qoyum?” – deyə keçirib və rahatlıqla faiz yeyirsə, bu o deməkdir ki, həmin adam
islami düşüncəyə sahib deyildir.
Müsəlmanca düşünmənin üç təməl əsası vardır:
1. Dünya həyatı çox əhəmiyyətli bir imtahandır. Axirət isə dünya həyatının hesabı və imtahandakı
müsbət və mənfi qiymətlərin qarşılığıdır. Nəfəslərimiz sayılıdır, bunlar Allah yolunda xərclənməlidir, çünki
ölüm bizə çox yaxındır.
2. İslam dini Allahın təyin etdiyi bir dindir. Bunun üçün mükəmməldir və kamil şəkildədir. Qətiyyən
zərrə qədər nöqsanı, artırması və xətası yoxdur.
3. İslam dini bir bütündür. Ona bir şey əlavə edilə bilməz və ondan bir şey çıxarıla bilməz. Əvvəldən
axıra qədər haqdır, xeyirdir və hamısı hər kəs üçün və hər yerdə lazımdır, çünki İslam dünya və axirət
səadətinin tək dərmanıdır.
– Əməllər niyyətlərlə ölçülür, yəni edilən işlər və ibadətlər niyyətlərə görə qiymətləndirilər. Nəyi əldə
etmək istədiyimiz və hansı məqsədə sahib olmağımız əhəmiyyətlidir.
– Cənabı-Haqqın bizim yalnız davranışlarımızı deyil bu hərəkətləri hansı məqsəd və niyyətlərlə
etdiyimizə də davamlı olaraq nəzarət etdiyini Xocamız Kanadada inkişaf etdirilən yeni “sürücülük vəsiqəsi
alma” sistemi ilə belə izah etmişdir: “Kanadada sürücülük vəsiqəsi almaq istəyənləri imtahan etmək üçün
xüsusi bir sistem və salon hazırlanmışdır. Sürücü olaraq özünü formalaşdıran və imtahandan keçəcəyinə
güvənən şəxs gəlib şəxsiyyət vəsiqəsini xüsusi bölməyə yerləşdirir və giriş qapısı açılır. İçəridə
təkərlərindən başqa bütün hissələri işlək vəziyyətdə olan bir avtomobil vardır. Sürücülüyə namizəd olan şəxs
avtomobilin qapısını açıb sükan arxasına keçdiyi və maşını işə saldığı an qarşı divardakı ekranda xüsusi
olaraq hazırlanmış bir film görünməyə başlayır. Sürücü özünün həqiqi bir yolda getdiyini zənn edir. Enişi
düşür, yoxuşa çıxır, müxtəlif yol nişanları ilə qarşılaşır. Sürücülüyə namizəd şəxs bütün bu vəziyyətlərdə ən
doğru olan nədirsə, onu yerinə yetirmək və qaydalara tabe olmaq məcburiyyətindədir, çünki avtomobilin
sürət dəyişdiricisindən əyləclərinə, qaz pedalından sükanına qədər hər şeyi bir avtomat beyinə bağlanmışdır
və həmin xüsusi filmdəki şərtlərə görə tənzimlənmişdir.
Əgər doğru hərəkət edilmişdirsə, çölə çıxarkən sürücülük vəsiqəsi qutuda sahibini gözləyir. Yox əgər
yanlış hərəkət edilmişdirsə, kompyuter sistemi “Çalış, öyrən, təkrar gəl!” – deyə xəbərdarlıq edir.
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Yol polisinin hüzurunda verilən bir sürücülük imtahanında səhv olduqda rüşvət vermə və səhvləri
imtahan komissiyasının gözündən yayındırmaq kimi vəziyyətlər ola bilər. Amma avtomatik kompyuter
sisteminin beynini aldatmaq mümkün deyil.
Belə ki, hər hal və hərəkətlərimizdəki niyyətimiz, ciddiliyimiz və səyimiz davamlı olaraq bu avtomatik
beyindən min dəfə həssas olan ilahi bir nəzarətə tabedir.
QƏZA VƏ QƏDƏR VƏ KÜLLİ İRADƏ
İndi özümüzü bu sürücülük vəsiqəsi imtahanı üçün hazırlanmış xüsusi avtomobilin və ekranın arxasına
keçdiyimizi, bütün bu vasitələrin də bir yük maşınına və ya qatar vaqonuna yerləşərək Ağrı dağına doğru
getdiyini düşünək.
Biz isə deyək ki, Aydına çatmaq istəyirik və bu məqsədlə sükan arxasında hey çabalayırıq.
Halbuki bizim bütün səyimiz və diqqətimiz yalnız “sürücülük vəsiqəsi ala bilmək üçün bal qazanmağa”
yarayacaq, yoxsa nə qatarın sürətini, nə hədəfini, nə də hərəkətlərini əsla dəyişdirməyəcək.
Belə ki, o qatar külli iradəni bizim ekrandakı filmə görə və yol qaydaları çərçivəsindəki səyimiz və
məqsədimiz isə, cüzi iradəni təmsil etməkdədir.
– Hər hansı bir insan öz qüsur və qəbahətlərini düşünərkən utandığından başqasının üzünə baxa
bilməyəcək.
– Hər hansısa bir vəziyyətin yaranması və inkişaf etməsində müsəlmanların üç ayrı-ayrı mərhələdə
diqqət edəcəyi üç cür xüsusiyyət vardır:
1. Əvvəlcə, əmr edilən və yerinə yetirilməsi lazım olan bir mövzuda ən son imkanımıza qədər cəhd və
səy göstərmək və hər cür səbəbə təvəssül etmək;
2. Hadisələrin meydana gəlməsi zamanında qorxu və təlaş hissi keçirmədən Allaha təslimçilik və
təvəkkül;
3. Sonda isə ortaya çıxan nəticənin haqqımızda ən xeyirli olduğunu qəbul etməkdir.
– Biz bütün səbəblərə təvəssül etsək və hər cür səyi göstərsək belə, Allah istədiyimiz nəticəni verməyə
məcbur deyil. Lakin səbəblərə təvəssül edilərək və sünnətullaha (ilahi adətə) uyğun hərəkət edilərək yerinə
yetirilən işlərin, ümumiyyətlə, müvəffəqiyyətə çatdırılması da adətullahın tələbidir.
– Qəza və qədər mövzusunda Allahın külli iradəsi içində qulların cüzi iradələrinin yerini və
məsuliyyətini ifadə edən yuxarıdakı doyurucu və təəccüblü misalını Xocam bir də belə izah etmişdir:
“Əmr və qadağaları ehtiva edən, təhlükəli bölgələrini göstərən yol nişanları ilə təchiz edilmiş, enişliyoxuşlu, döngəli bir magistral yol düşünün. Siz sürücülük vəsiqənizi alıb özünüzə verilən bir vasitə ilə bu
yol üzərində hərəkət edirsiniz. … Yol hərəkəti qaydalarına və yol nişanlarına zidd hərəkətlərdən ötəri bir
qəza etsəniz, əlbəttə, bunun məsulu və günahkarı siz olacaqsınız və cəzalandırılacaqsınız. Ancaq üzərində
seyr etdiyiniz yolun çox böyük və güclü, amma görünməyən böyük bir lokomotivin üzərində olduğunu
təsəvvür edin. O zaman siz öz arzu etdiyiniz yerə deyil, yolu daşıyan o güclü lokomotiv hara gedirsə, oraya
getmək məcburiyyətində qalacaqsınız və bu nəticədən məsul da olmayacaqsınız.
Belə ki, sürücülük vəsiqəsi alıb (yəni kəlmeyi-şəhadət deyərək iman gətirib), yol üzərində avtomobil
istifadə etmək cüzi iradəyə, o görünməyən və hər şeyi üzərində aparan güclü lokomotiv də böyük iradəyə bir
nümunədir”.
– Kəlmeyi-şəhadət deyib iman gətirməklə hər işimiz bitmir, tam əksinə, qulluq imtahanımız yeni
başlayır. Yəni kəlmeyi-şəhadət bir növ Quran proqramına uyğun yerinə yetirilən qulluq imtahanına giriş
sənədidir.
– İslami təbliğatda müxatəbimiz istisnasız bütün insanlardır. Elə isə fikir və görünüşü nə olursa-olsun,
iddiamız hər kəsə izah edilməli və hər bir zümrə yolumuza dəvət edilməlidir. Təbliğ və dəvət bizdən,
hidayət Allahdandır.
– Cənnətə girmək üçün mütləq müsəlman olmaq lazımdır. Ancaq bu dünyada ədalətli bir nizamın
himayəsində rahatlıq və təhlükəsizlik içində yaşamaq üçün yalnız «insan» olmaq kifayətdir.
– Qəbir sualı bir cür şəxsiyyət təsbitidir. İnsanın həqiqi şəxsiyyət vəsiqəsi və şəxsiyyəti isə tərəfgirliyi
ilə təyin olunur. “Bir insan haqqınmı, yoxsa batilinmi cərgəsindədir?” – sualının cavabı olduqca
əhəmiyyətlidir.
– Cənabı-Haqqın ən sevdiyi insan məsuliyyətini bilən və öz vəzifəsini ən yaxşı şəkildə yerinə yetirən
insandır. Vəzifəsini ciddiyyət və həssaslıqla yerinə yetirmək “ehsan” məqamıdır.
– Biz başqalarını deyil, özümüzü hesaba çəkmək və hesabımızı möhkəm tutmaqla mükəlləfik.
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– Namaz dinin dirəyi, cihad isə zirvəsidir. Cihad – hüzur və azadlıq içində yaşanacaq əsas insan
haqlarına hörmət ediləcək bir mühiti hazırlamaq səyidir. Ölkə içərisində edilən elmi-əxlaqi və siyasi
xidmətlərdir. Hərbi və silahlı cihad isə, ancaq xaricdən hücum edəcək düşmənlər üçün etibarlıdır.
– Cihad izzət və işıqlıq, rahatlıq isə zillət və qaranlıqdır.
– Cihadın əhəmiyyətini buradan anlayın ki, məsələn, namaz qılarkən atəşə düşməkdə olan bir uşağı
qorumaq, özünə yaxınlaşan ilan və yırtıcılardan çəkinmək və ya malını oğurlanmaq və tələf olmaqdan xilas
etmək üçün sonra yenidən qılmaq şərti ilə namaz tərk edilə və təxirə salına bilər. Yəni can və mal ilə namaz
arasında bir seçim etmək lazım olsa, mal və can namazdan önə atılır. Lakin mal ilə canı fəda etmək lazım
olsa da, mütləq cihada davam edilməli və heç bir bəhanə ilə cəbhə tərk edilməməlidir. Bu isə hər iki halda
yalnız İslamın əmrinə uyğun əməl etmiş oluruq deməkdir.
– Şeytan Allahın varlığını və qüdrətini bildiyi kimi, sionist yəhudi də İslamın canının cihad olduğunu
bildiyi üçün, bütün gücü ilə müsəlmanların cihad ruhunu söndürməyə çalışmaqdadır.
– İslam ancaq öz orijinal anlayışları ilə aydın olar və izah edilər. Cihad “haqqı hakim etmək, təməl insan
haqq və azadlıqlarını təmin etmək və qorumaq, hər cür zülm və istismar nizamlarını ortadan qaldırmaq üçün
ediləcək xidmət və fəaliyyətlərin cəmi”dir. Qərblilərin istifadə etdiyi mənada “hərb” və “döyüş” kimi sözlər
cihadı ifadə edə bilməz. Necə ki “Allah” sözünün heç bir dildə qarşılığı yoxdur, “Tanrı-İlah” yerinə istifadə
edilən sözlərin də cəm şəkli vardır, çünki qərblilər hələ təslis (ata-oğul-Məryəm ana) səviyyəsindən tövhid
əqidəsinə çata bilməmişlər.
Və yenə necə ki “bərəkət” anlayışını “artma” və “çoxalma” kimi sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil.
Bunun kimi “Allah”, “Fisəbilillah (Allah yolunda, Allah üçün)” kimi “cihad” sözü də islami bir
anlayışdır və cihadı başqa sözlərlə izah etmək səhvdir.
– İslami cihad isə yenə İslama görə olmaq və bir təşkilat nizamı ilə aparılma məcburiyyətindədir. Bu da
bir qərargaha bağlılıq və itaəti zəruri etməkdədir.
Ordu demək, yerinə yetiriləcək işlərin təyin olunduğu hər işə görə münasib vəzifələrin təyin edildiyi və
tərbiyələndirildiyi əmr – komanda intizamı və məsuliyyət düşüncəsi içərisində hər kəsin vəzifəsini ən yaxşı
şəkildə yerinə yetirdiyi camaat və təşkilat deməkdir.
– Görəsən, bu mənəvi və siyasi cihad hərəkəti hansıdır? Əlbəttə ki, “Milli Görüş” camaatıdır. Bu barədə
bizə etimad etmirsinizsə, Kartırdan, Moşe Dayandan3, Buşdan və Şarondan soruşun. Onlar bu xidmət və
hərəkətin hansı olduğunu sizə söyləyəcəklər.
– Allahın razılığı, ordu içindəki zahiri rütbə və rəğbətə görə deyil, boynuna götürdüyü vəzifəni üstün bir
səy və səmimiyyətlə, canla-başla etməyə bağlıdır.
Burada “ordu” deyildikdə silahlı və hərbi birlik deyil, intizamlı təşkilat nəzərdə tutulur.
– Batil tərəfinə və düşmənlərimizə bizdən daha çox imkan və fürsət verilməsi və çox müxtəlif
cəbhələrdən bizə hücum edilməsi müsəlmanlar üçün bir rəhmət və fəzilət səbəbidir.
– Cüneyd Bağdadi həzrətləri ibadət və xidmət yolunda müxtəlif zəhmət və çətinliklərlə qarşılaşarkən
sevinər və Allaha şükr edərdi. “Rəbbimin işlərimi çətinləşdirməsini, daha çox səy və mətanət göstərərək
mükafatımın qat-qat artmasını istəməsinə işarə sayır və təsəlli tapıram”, – deyərdi.
– Əsl bacarıq yük altında və xidmət əsnasında sadiq və möhkəm qala bilməkdir. Yoxsa, çay
söhbətlərində və ədəbiyyat kürsülərində qəhrəmanlıq göstərmək asandır.
– İslami cihadda əsas olan görünüş deyil, məna və məqsəddir. Belə ki, Bədr döyüşü də müşriklərin üsul
və metodları ilə aparılmışdır. İndi “səsvermə və seçki” məsələsi də inananlar üçün haqlı davasını ən uzaq
kəndlərə və ucqar yerlərə qədər çatdırmaq, dövlət imkanlarını haqqın və xalqın xidmətində istifadə etmək
üçün bir vasitə və fürsətdir və dəyərləndirilməsi lazım olan bir imkandır.
– “Mən bir xəzinə idim. Tanınmaq üçün məxluqatı yaratdım” – mənasındakı hədisdə belə cihadın təməli
olan təbliğ və tanınma əsasına işarə edilir.
– İslamı isə bütünlüklə (bütün quruluş və qaydaları ilə) təbliğ etməyə məmur və məcburuq, çünki
İslamın bir hissəsi İslam deyildir. İslam “silm” kökündən olub bütün insanlıq üçün barış dini və bərəkət
nizamı deməkdir.
– İmanla küfr bir qəlbdə birləşə və barışa bilməz. Hər gecə ən son qıldığımız vitr namazındakı qunut
duasını oxuyarkən Allaha bu sözü vermədən başımızı yastığa qoymuruq: “Ya Rəbbi, facir və fasiq şəxslərlə
bütün əlaqələrimizi kəsdik və Sənin dinini yıxmaq istəyənləri tərk etdik!” – deyirik...
Facir etiqadı sapqın, fikri batil olan şəxsdir;
Fasiq isə əməli sapqın, əxlaqı bərbad olan şəxsdir.
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Görəsən, biz müsəlmanlar Allaha verdiyimiz bu sözə əməl edirikmi?4
– Təsəvvür edin ki, bir zaman tunelindən keçirilib “Səadət əsri” dövrünə və Bədr təpələrinin üstünə
atılan bir şəxs, bir tərəfdə Peyğəmbər Əfəndimiz və arxasında iman ordusu, qarşı tərəfdə isə lənətlik
Əbucəhl və küfr ordusu olduğu halda Bədr döyüşünün getdiyini görsə:
1. Hansı bəhanə ilə olursa-olsun Əbucəhlin tərəfinə keçsə, ona arxa çıxsa və onu alqışlasa, kafirliyini
göstərmiş olar.
2. Yaxud “Allah haqqa yardım etsin!” – deyib heç bir tərəfə tabe və tərəfdar olmadan yerində otursa, o
zaman da münafiqliyini isbat etmiş sayılar, çünki bu, “Hansı tərəfin haqlı olduğunu bilmirəm, Həzrət
Mühəmmədin haqlı olduğuna da şübhə edirəm”, – mənasını verər.
3. Şayəd bu mənzərə qarşısında “Ey Rəbbim, Rəsuluna və əshabəsinə yardım et!” – şəklində dua
etməklə kifayətlənib yerində dayanarsa, bu halda da fasiq (günahkar və cəhdsiz) bir müsəlman olduğu ortaya
çıxar.
4. Yox əgər bu vəziyyəti görər-görməz “Rəsulullahın ayağına tikan batınca mənim gözümə ox batsın”,
– deyərək yerindən sıçrayarsa və bağırsaqları tikanlı otlara taxılsa belə İslamın cərgəsinə qoşulmaq və Allah
yolunda vuruşmaq üçün qaçarsa, o zaman həqiqi bir mömin olduğunu isbat etmiş olar.
– Haqq bir olduğu kimi, küfr də görünüşdə dağınıq və müxtəlif olsa da, həqiqətdə tək bir qərargaha,
yəni sionizmə bağlıdır. Bizdə “Baş başa, baş Allaha bağlı”, sionizmdə isə “Baş başa, baş Şeytana bağlı” –
prinsipi keçərlidir.
– Bəzi sapqın yəhudilərin dünyaya hakim olma plan və siyasətlərinə sionizm deyilir. Sionizmi bir
timsaha bənzətsək, bu timsahın üst çənəsi kommunizm, alt çənəsi isə kapitalizmdir. Bütün heyvanların alt
çənəsi hərəkət etdiyi halda, timsahın üst çənəsi hərəkətli olduğu üçün onu misal çəkirəm. Bu iki çənənin
(yəni kommunizmin və kapitalizmin) bir-biri ilə çarpışar vəziyyətdə görünməsi düşmənçilikləri ucbatından
deyil, aralarına girən ovlarını əzmək və gövdəni (yəni sionizmi) bəsləmək üçündür. Bu gün artıq
kommunizm tamamilə iflas etmiş və çökmüş, kapitalizm də içindən çürümüş və yaxında çökməyə və məhv
olmağa məhkum bir hala gəlmişdir.
– NATO və Varşava Paktları İslama qarşı yeni bir səlib (xaç) orduları şəklində birləşmişdir.
– Dünyanı əzən istismar yırtıcısının beyni sionizm, qəlbi xristian Avropa, sağ qolu Amerika, sol qolu
Rusiyadır.
– Əsrimizdəki zülmlərin əsas səbəbkarı olan sionizm və küfr cəbhəsi də inkişaf etmiş və güclənmişdir,
çünki Allah yalnız möminlərin deyil, bütün aləmin və bütün insanların Rəbbidir. Cənabı-Haqq, penisillinin
ixtirası ilə mikrobların qabığını qalınlaşdırdığı kimi etdikləri zülm və əziyyətlərə qarşı haqlı olaraq bütün
insanlığın nifrətini qazanan, kütləvi çıxışlara məruz qalan və hər yerdən qovulan məlun sionistlərə də
minillik səbir və əzmlərinin qarşılığını vermişdir və müvəqqəti də olsa, dünyada gizli istismar səltənətini
qurmağa icazə vermişdir.
Mikroblara qarşı antibiotik olaraq tapıldığı ilk dövrlərdə 5-10 bölmə yazılan penisillin, mikrobları
öldürməyə kifayət edirdi. Ancaq mikroblar da müəyyən məqsədləri icra etmək üçün yaradıldıqlarına görə,
insan övladı penisillini tapdıqda bu dəfə Allah-Taala mikrobların qabığını qalınlaşdırdı və penisillinə qarşı
müqavimətini artırdı. Bu səbəbdən penisillinin dozası getdikcə artırılaraq yüz, min, on min… olaraq bu gün
milyonlarca bölməyə çatmışdır. Yəni penisillinin tapılmasından sonra mikrobların qabığı elə qalınlaşıb və
müqaviməti artıb ki, 60-70 il əvvəl on zərbə ilə ölən mikrobu, bu gün öldürmək üçün milyon dəfə vurmaq
lazımdır. Belə ki, dünya sionizmi və küfr belə, keçən zaman müddətində elə inkişaf etmiş və güclənmişdir
ki, bu iman və insanlıq mikroblarını təsirsiz hala gətirmək üçün də o qədər səy, ciddilik və qüvvət lazımdır.
– Yaxşı bəs, niyə indi sionistlər hakim, biz isə məhkumuq?
1. Sionistlərin batil də olsa, öz davalarına olan əqidəsi bizdən çox olduğu üçün;
2. Onların şeytani məqsədləri uğrundakı səyi və cihadı bizdən üstün olduğu üçün;
Sionist əməllər daşımayan, ölkəmizin əleyhinə olan fəaliyyətlərə qarışmayan, başqalarını əzməyi və
istismarı qarşısına məqsəd qoymayan, sadə və dürüst yəhudilərə qarşı heç bir düşmənçilikdən söz gedə
bilməz. Biz əsas insan haqlarına hörmət çərçivəsində, hər kəslə birlikdə və sülh içərisində yaşamağa hazırıq
və razıyıq.
Bəli, həyat iman və cihaddır. Bu iki dəyərə kim sahib olarsa, zəfəri onlar qazanacaq və uğur
qazanacaqdır.
– İstanbulun fəthini müjdələyən, Sultan Fatehi və əsgərini mədh edən hədis5 bizə cihadla bağlı bu əsas
məsələləri öyrədir:
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1. İstanbulun mütləq və qəti bir şəkildə fəth ediləcəyini xəbər verərək, hədəfə çatmaq və zəfər əldə
etmək üçün tam bir iman, əzm və ümid sahibi olmağımız məsələsinə;
2. Fəth və zəfər üçün mütləq ləyaqətli əmin bir komandirin lazımlılığına;
3. O komandirin də əsgərsiz olmayacağına, ordu nizamı və qayda-qanuna riayət etməyən izdihamların
zəfər əldə etməyəcəyinə işarə edilir.
Nəticə; Kəbəni yıxmağa gələn Əbrəhənin filləri öz sahiblərini əzdiyi kimi, bu gün zalım dövlətlərin
təyyarə, gəmi, tank donanmaları da yaxında bir-birini əzəcək və öz sahiblərini yeyəcəkdir. Və artıq vaxt
tamamdır.
– Biz “Rifah partiyası” olaraq sadəcə Türkiyədəki 60 milyon məmləkət övladının deyil, bir milyard
yarım İslam aləminin və yer üzündəki 6 milyard insanın hamısının səadəti baxımından nə qədər böyük bir
məsuliyyət daşıdığımızı bilirik. Qazaxıstandakı və Əlcəzairdəki insan da səadətini “Rifah partiyası”nın
iqtidara gəlməsindən gözləyir.
– D8-lərin bayrağında 6 təməl prinsipi simvollaşdıran 6 ulduzun mənası bunlardır:
1. Müharibə deyil, sülh;
2. Qarşıdurma deyil, dialoq;
3. İkili standart deyil, ədalət;
4. Üstünlük deyil, bərabərlik;
5. İstismar deyil, əməkdaşlıq;
6. Təzyiq və hökm etmə deyil, azadlıq və demokratiya;
Bu prinsiplər sadəcə D8-lərin öz prinsipləri deyil, yeni bir dünya qurulmasının da təməl əsaslarıdır.
– “Sizin kökünüzdə nə yatır?” – deyilir. Budur, bizim kökümüzdə nə yatdığının açıq cavabını verirəm.
Bizim kökümüzdə bu Cümhuriyyətin kökündə yatan yatır; bizim kökümüzdə Seyid Çavuşun6 imanı yatır.
(MSP və ƏP sıralarından “Bravo!” səsləri, alqışlar). Bizim kökümüzdə Sakaryanın imanı, bizim kökümüzdə
minillik tarixin 50 milyon şəhidinin əqidəsi yatır. Bizim kökümüzdə şəhidi şəhid edən, qazini qazi edən
məna yatır. Bəs sizin kökünüzdə nə yatır? (MSP və ƏP sıralarından “Bravo!” səsləri, alqışlar)
– Türkiyədə farmasonluq, sionistlik, kommunistlik və şəxsiyyətsizlik səltənəti mütləq dağılacaqdır.
– Siyasi və iqtisadi istismara, rüşvətə, insan havadarlığına, milli mədəniyyət düşmənçiliyinə, zümrə
səltənətinə və anarxiyaya son qoyacağıq.
– Avropa mədəniyyəti ilə gec, ya tez hesablaşacağıq. Bundan qurtuluş yoxdur. Biz qərarımızı bu
hesablaşmaya görə vermək məcburiyyətindəyik. Biz qərbli deyilik. Biz avropalı deyilik. O zaman
hesabımızı və işlərimizi bu fərqlilik üzərində cəmləşdirmək məcburiyyətindəyik.
– Yer üzünün ən ideal insanları, ən aydın, ən qabaqcıl insanları, şübhəsiz, müsəlmanlardır. Müsəlman
olmaq onsuz da bu dünyadakı ən böyük fərqlilikdir.
– İstər qərb, istər şərq, yəni istər kapitalizm, istər kommunizm; hansı sistem olursa-olsun, artıq axır
ömürlərini yaşayırlar. Bizim məşhur misalımızda olduğu kimi və hər yerdə söylədiyimiz kimi nə etsələr
belə, hansı oyunları oynayırlar-oynasınlar belə hamısı yox olub gedəcəkdir. Və Allah nurunu onlar istəsə də,
istəməsə də tamamlayacaqdır 7.
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Сейид Яли Чабук вя йахуд Сейид Яли Онбашы (д. сентйабр 1889 – ю. 1939) Ы Дцнйа Мцщарибясиндя Чанахгала ъябщясиндя дюйцшян
Османлы ясэяри. 1889-ъу илин сентйабр айында Балыкясирин Щавран районунун Чамлык (Манастыр) кяндиндя доьулмушдур. Атасынын ады
Ябдцррящман, анасынын ады ися Яминядир. 1909-ъу илдя Османлы ордусуна гатылды. Балкан дюйцшцндя вурушду. Ы Дцнйа
Мцщарибясинин башламасы иля Чанахгала ъябщясиндя топчу сырави ясэяри олараг ишя башлады. 1915-ъи ил 18 мартда Мцттяфиг Донанмасы
Чанахгала боьазыны кечмяк цчцн щцъума башлады. Бу вахт Сейид Онбашы Румели Мяъидийя Истещкамында вязифяли иди. Тцрк
топчусунун интенсив ъаваб атяши вя даща юнъядян “Нцсрят” мина эямисинин суйа тюкдцйц миналар бу щцъуму эери чякилмяйя
мяъбур етди. Дюйцш яснасында франсыз дюйцш эямиси “Бувит” вурулараг щярякятсиз галды вя батмаьа башлады. Эями щейятини хилас
етмяк цчцн йардыма инэилис “Оşn” вя франсыз “Иризистибл” эямиляри эялди. Лакин дюйцш яснасында Сейид Ялинин вязифяли олдуьу топун
галдырыъы краны хараб олду. Буна эюря дя Сейид Яли 276 кг-лыг аьырлыьындакы топ мярмилярини кцряйиня алараг топун гундаьына
йерляшдирди. Сейид Яли цчцнъц атышында инэилис эямиси “Oşn” gəmisini вурду. Атылан мярми эяминин баъасындан ичяри эиряряк эямийя
бюйцк зийан вурду, бу сябябля щейят эямини тярк етмяйя мяъбур олду. Буна эюря дя командир она кичик-чавуш (йефрейтор) вязифясини
верди . Чанахгала дюйцшцндян бир эцн сонра Сейид Яли Онбашыдан кцряйиндя топ мярмиси олдуьу щалда шяклинин чякилмяси истянилди.
Сейид Яли Онбашы ня гядяр эцъ эялдися дя, топ мярмисини галдыра билмяди. Сейид Яли Онбашы “Йеня дюйцш оларса, галдырарам”, – деди.
Бундан сонра шякли анъаг тахта бир мярми иля чякилди.
Дюйцш сона чатдыгдан сонра 1918-ъи илдя кяндиня гайыдан Сейид Яли мешябяйилик вя кюмцрчцлцк ишляриня давам етди. 1934-ъц
илдя гябул едилян “Сойады гануну” иля Чабук сойадыны алды. 1939-ъу илдя вярям хястялийи цзцндян вяфат етди.
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Гуранын “Онлар Аллащын нуруну (Ислам динини) батил сюзляри иля сюндцрмяк истяйирляр. Аллащ ися, кафирлярин хошуна эялмяся дя,
анъаг Юз нуруну тамамламаг истяр”. (“Тювбя”, 32) айясиня ишаря едилир.
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– Mən qətiyyətlə inanıram ki, qarşıdakı gələn illərdə bütün dünyada ən gur səda haqqın və haqqa
inananların sədası olacaqdır.
– Vaxt təyin edilərək faizlə alınan bir borcun necə ödənəcəyinin qrafiki çəkilərsə, bu qrafikin artan
funksiya olduğu görünər. Bu qrafiki çəksəniz görərsiniz ki, başlanğıcda əyri, yavaş-yavaş getdiyi halda
müəyyən bir nöqtəyə çatdıqdan sonra birdən-birə yuxarıya qalxır. Bu vəziyyət hər artan funksiyanın təbii
halıdır. Məsələn, motorlardakı partlayış bu misala uyğun bir hadisədir. Əvvəlcə oksigenlə yanacaq
molekulları arasındakı kimyəvi reaksiya başlayır. Lakin bir müddət sonra partlayış meydana gəlir. Sosial
hadisələrin quruluşu da artan funksiyaya uyğundur. Faiz məsələsi də belədir.
– Bu gün İslamın hərtərəfli, əhatəli olduğunu və hər kəs üçün səadət açarı olduğunu bilməyən
qalmamışdır.
– Bizim etməli olduğumuz iş yalanla və çirkinliklə məşğul olmaq demək deyil, doğru və gözəl olanla
məşğul olmaqdır.
– İslam ən ucadır və ondan uca heç bir şey yoxdur. Bu həqiqətə Peyğəmbər hədisi və Allah Kitabı ilə
hökm edilmişdir. Bu mövzuda mübahisə ola bilməz. Bu cür iddia və ittihamlar sürənləri iki qrupa ayırıram.
Biri islami təbliğin onlara çatmadığı insanlar, digəri isə İslamın ucalığını bildiyi halda ona dil uzadan və onu
bilərək geriliklə bərabər tutan qəlbləri möhürlü insanlardır.
– Daxildə irtica, xaricdə fundamentalist inkişaflar deyilərək, insanlığı xilas edəcək bu səadət
nizamından insanlarımız uzaqlaşdırılmaq istənilmişdir.
Tərcümə etdi: Xəyyam Qurbanzadə

7

