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İSLAM
Dr. Murat Kaya

Giriş
1. İnsan, Kainat və Yaradan
Bir qədər düşünməli, haradan gəlib hara getdiyimizə baxmalı və həyatımıza ona görə istiqamət
verməliyik. Hər şeydən əvvəl öz yaradılışımız, fiziki və ruhi baxımdan sahib olduğumuz üstünlüklər və kainat üzərində dərindən təfəkkür edib
incəliklərini araşdırmalıyıq. Belə etsək həyatımız
daha mənalı olar.
Məsələn, torpağa baxaq!.. Eyni su ilə qidalandığı halda üzərində minlərlə müxtəlif bitki yetişir,
bunlar da müxtəlif rənglərdə, müxtəlif formalarda
meyvə-tərəvəz verir və bunu mükəmməl bir tərtib
və nizamla edir. Eyni torpaqda yetişən və eyni su
ilə qidalanan məhsulların bir-birindən üstün və
fərqli olması insanı heyrətə gətirəcək bir hadisə
deyilmi?1
Nəzərlərimizi səmaya çevirib oradakı möhtəşəm və ucsuz-bucaqsız sistemə tamaşa edək: Məsələn, Günəş... Dünya ilə arasındakı məsafə 150
milyon km-dir. Orta böyüklükdə bir ulduz olan
Günəş həcm etibarilə o qədər böyükdür ki, içinə
dünyamız kimi 1. 300. 000 planet sığışar. Səthinin
1. Rad, 4
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hərarəti 6000 °C, daxili hərarəti isə 20 milyon
°C -dir. Orbitası üzərində saatda 720. 000 km-lik
sürətlə hərəkət edir. Bu, Günəşin bir gündə təxminən 17 milyon 280 min km-lik yol qət etdiyini göstərir.2
Günəşdə hər saniyə 564 milyon ton hidrogen
560 milyon ton heliuma çevrilir. Aradakı 4 milyon tonluq qaz maddəsi də enerji halında yayılır.
Yəni Günəş saniyədə 4 milyon ton, dəqiqədə isə
240 milyon ton maddə itirir. Əgər Günəş 3 milyard ildən bəri bu sürətlə enerji istehsal edirsə,
bu müddət ərzində itirdiyi çəki 400. 000 milyon
dəfə milyon ton olacaq ki, bu rəqəm günəşin indiki
ümumi kütləsinin ancaq 5 mində biri qədər edir.
Dünyamız bu möhtəşəm kütlə və bu qədər
böyük bir enerji mənbəyinə elə məsafədə yerləşdirilib ki, nə onun yandırıcı və məhvedici təsirinə
məruz qalır, nə də onun faydalı enerjisindən məhrum olur. Günəş, bu böyük gücü və enerjisilə, başda bəşəriyyət olmaqla yer üzündəki bütün canlılara
ən faydalı güc və böyüklükdə yaradılıb şüalarını
ölçülü bir şəkildə dünyaya çatdırır. Həm də milyon
illərdən bəri...3
Haqqında danışdığımız bu möhtəşəm Günəş,
Samanyolunda olan 200 milyard ulduzdan yalnız
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2. Prof. Dr. Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kainat, s. 21, 66
3. Prof. Dr. Osman Çakmak, Kainat Kitap Atomlar Harf, s. 50
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biridir. Eynilə Samanyolu da, müasir teleskoplarla
görünən bir neçə yüz milyard qalaktikadan yalnız
biridir. Və bu qalaktika bir başından o biri başına
getmək üçün 100 min işıq yolu lazımdır (İşıq 1
saniyədə 300.000 km. gedir). Dünyadan yola çıxıb qalaktikamızın mərkəzinə çata bilmək üçün
300.000 trilyon km. getmək lazımdır.4
Bunun kimi ətrafındakı varlıqlar haqqında düşünən insan, sonsuz elm və qüdrətə sahib
olan bir yaradıcının var olduğunu, özünün də boş
yerə yaradılmadığını, dünyaya müəyyən bir məqsədlə gəldiyinin fərqinə varır. Belə ki, araşdırmalar nəticəsində, ibtidai qəbilə dinlərindən ən təkmilləşmişlərinə qədər bütün dinlərdə hər şeyə qadir bir uca varlığa inancın olduğu görülmüşdür.5
Allahın varlığını göstərən sübutlar çoxdur.
Bunlardan hamının asanlıqla müşahidə edə biləcəyi bir neçə misal belədir:
- Körpənin ana bətninə düşməsi, doğulması
və böyüməsi, ağıl və idrak sahibi olması, daha da
vacibi hansı maddələrdən yaradılıb nəyə çevrilməsi...
- İnsana qorxu və ümid verən şimşəyin çaxması, göydən suyun nizamlı şəkildə yağması və
ölü torpağın yenidən dirildilməsi..
4. Prof. Dr. Osman Çakmak, Kainat Kitap Atomlar Harf, s. 6; Bir
Çekirdekti Kainat, s. 10- 12.
5. Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., Diyanet İslam Ensiklopediyası, İstanbul, 1994, IX, 315- 317.
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- Küləklərin yağışı müjdələyərək əsməsi, buludları müxtəlif yerlərə sövq etməsi, göllərin və
dənizlərin meydana gəlməsi, dağ kimi gəmilərin
minlərlə ton ağırlıqlarıyla suda üzməsi, üzərinə
yüzlərlə təyyarənin enib-qalxdığı balaca şəhər
mahiyyətində gəmilərin okeanlarda üzməsi...6
- Bütün canlılara göydən və yerdən ruzi verilməsi...7
Hz. Mövlana belə deyir:
“Ey oğul, yazını bir katibin yazdığını düşünməkmi, yoxsa öz-özünə yazıldığını düşünməkmi
ağla uyğundur?” (Məsnəvi, c. 6, beyt: 368)
“Ey hünərsiz adam, de görək, evin bir memarının olmasını düşünməkmi ağla uyğundur, yoxsa
bənnası və memarı olmadan evin öz-özünə meydana gəldiyini düşünməkmi? Gözəl bir sənət əsəri
kor bir şikəstinmi əlindən çıxar, yoxsa məharətli,
gözü görən, hissiyyatlı bir adamınmı əsəridir?”
(Məsnəvi, c. 6, beyt: 369-371)

“Naxışlar, şəkillər, istər xəbərləri olsun, ya da
olmasın, hamısı onsuz da onları çəkənin əlindən
çıxır! Səhəng ustası səhənglə məşğul olur; onu yo6. Rum, 20- 46; Şuara, 29, 32; Yasin, 33- 41; Bəqərə, 22. Əlavə olaraq
bax. İbrahim, 32- 33; Rum, 40, 48, 54; Fatir, 9; Mumin, 61, 64, 79;
Casiyə, 12; Talaq, 12.
7. Fatir, 3.
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ğurur, formaya salır, ərsəyə gətirir! Səhəng, heç
ustası olmadan, öz- özünə genişlənib uzanarmı?
Taxta dülgərin əlinə sığınmış, ona tabe olmuşdur!
Elə olmasa kəsilər, başqa taxtaya əlavə olunardımı? Paltar dərzinin əlinə keçmədən öz-özünə necə
biçilər, necə tikilərdi? Ey ağıllı adam, su qabı saqinin əlində olmasaydı öz-özünə necə dolub-boşalardı? Sən də, hər an, hər nəfəsdə dolub-boşalırsan! O halda, ey hikmət sahibi adam, o misilsiz, o böyük Yaradanın sənət əlindəsən! Bir gün
gələr gözündəki pərdə qalxar, sirrin ayan olarsa,
sənətin sənətkarın əlində haldan-hala düşdüyünü
başa düşərsən!” (Məsnəvi, c. 6, beyt: 3332- 3341)
Varlıqların meydana gəlişini və möhtəşəm
bir ahəng və sistem içində hərəkətini “təsadüf”lə
izah etmək qətiyyən mümkün deyil. Prof. Dr. Edvin Konqlin belə deyir:
“Həyatın təsadüf nəticəsində meydana gəldiyini iddia etmək, bir mətbəədə təsadüfən baş
verən bir partlayış nəticəsində böyük bir ensiklopediyanın ortaya çıxdığını iddia etmək kimidir.”8

8. The Evidence of God , p. 174; Prof . Dr. Vahidüddin Han, İslam
Meydan Okuyor, s. 129.
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2. İnsan və Din
Din, Yaradan tərəfindən insana ölümdən əvvəlki və sonrakı həyatında kömək olmaq üçün
öyrədilən bilikləri ehtiva edir. İnsanın dünya həyatında heç kimə ziyan vurmadan, haqlara, hüquqlara riayət edərək yaşaması, o qısa müddəti rahat və
sonrakı həyatını da riskə atmayacaq şəkildə keçirməsi üçün bir sıra qaydalar qoyur.
Haqq təala kainatda müxtəlif varlıqlar yaratmışdır. Ancaq bunların içində insanın çox fərqli
yeri vardır. Ona, digər məxluqlarda olmayan
ağıl, elm, iradə, idrak, malik və hakim olma kimi
çox üstün qabiliyyətlər lütf edilmişdir. Lakin bu
qabiliyyətlər iki tərəfi də iti bıçaq kimidir. Bunların
müsbət tərəfləri işlədilsə, kainata nizam-intizam,
bəşəriyyətə bol-bol xeyir-bərəkət gətirə bilər.
Mənfi tərəfləri istifadə edilsə gözlənilməyən şərlər
gətirər və qorxunc anarxiyaya səbəb olar. Dəhşətli
zülmlərə və böyük müharibələrə yol açar. Buna
görə, insandakı bu sifət və qabiliyyətlərin düzgün istiqamətləndirilməsi üçün başqa bir qüvvəyə
ehtiyac var. O isə doğru bir dindir. Ancaq bunu
da unutmamaq lazımdır ki, Allah təala insanın
dindar olmasına möhtac deyildir və insanın ilahi əmrlərə riayət etməsi Allaha bir fayda vermir. Ancaq biz insanlar, axirət səadəti bir yana
qalsın, dünyada xoşbəxt ola bilməyimiz üçün
belə mütləq dinin əmrlərinə boyun əyməliyik.9
9. Prof. Dr. M. S. R. el-Buti, İslam Akaidi, s. 71- 76.
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Bütün ilahi dinlərdə insanın yaradıcısını tanıyıb bilmək və Ona itaət etmək üçün yaradıldığını
ifadə etmişlər.10
Dini insanlara təbliğ edən peyğəmbərlərdir.
İslam, bütün peyğəmbərləri təsdiq edir və peyğəmbərlərə iman gətirməyi, müsəlman olmağın
şərti sayır. İslam inancına görə peyğəmbərlər arasında bir bütövlük və davamiyyət mövcuddur.
Peyğəmbərlər özlərindən əvvəl gələni təsdiq etmiş, sonra gələcək olanı da müjdələmişlər.11 Belə
olduqda Hz. Məhəmməd -səlləllahu əleyhi və
səlləm-i peyğəmbər qəbul edən şəxs, ondan əvvəlki bütün peyğəmbərləri də qəbul etmiş olur. Belə
ki, Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in məktubunu aparan Xatib bin Əbi Bəlta (r.a) İsgəndəriyyə hökmdarına belə demişdir:
- Biz, səni Allah təalanın insanlar üçün din
olaraq seçdiyi islama dəvət edirik. Məhəmməd
Mustafa -səlləllahu əleyhi və səlləm- yalnız səni
deyil, bütün insanları dəvət edir. Ona ən çox yaxınlıq göstərənlər xristianlar oldu. Necə ki, Hz.
Musa Hz. İsanı müjdələmişdi, o da Hz. Məhəmməd -səlləllahu əleyhi və səlləm-in gələcəyini
müjdələmişdir. Bizim səni Qurana dəvət edişimiz,
sənin Tövrata bağlı olanları İncilə dəvət etməyinə
10. Çıxış, 20/2- 3; Tənsiyə, 6/4- 5; Matta, 4/10; Rəsulların işləri,
17/26- 28; Qurani-Kərim, Zariyat, 56.
11. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., Diyanət İslam Ensiklopediyası, İstanbul, 2001, XXIII, 4.
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oxşayır. Hər insan zəmanəsində gələn peyğəmbərin
ümməti sayılır. Sən də Hz. Məhəmməd -səlləllahu
əleyhi və səlləm-in vaxtında yaşayanlardansan.
Bu halda biz səni İslama dəvət etməklə Hz. İsa
(ə.s)-ın dinindən uzaqlaşdırmış olmuruq. Əksinə
onun peyğəmbərliyinə uyğun olanı etməyini təklif
edirik.12
Pensilvaniya Ştatının Universiteti, Liberal Sənətlər Fakültəsi, Tarixi və Dini Tədqiqatlar bölməsində müəllim işləyən Dr. Timoti Canotti, İslamı
seçməklə əvvəlki dini olan Xristianlığı yox saymış
olmadığını, əvvəlki dininin onun üçün müsəlmanlığa gəlmədə hazırlıq dövrü rolunu oynadığını bir
neçə dəfə təkrarladıqdan sonra İslamın Xristianlığın məqsədlərini də ehtiva edən hərtərəfli din olduğunu qeyd edir və:
“-İslamın hədəfi yalnız müəyyən bir qrup insanı deyil, bütün cəmiyyəti Allah qatında dəyərli
insanlar halına gətirməkdir.” -deyir.13
Peyğəmbərlərin ata bir qardaş olduqlarını bəyan edən hədisi-şərif,14 bütün haqq dinlərin əsas
12. Xatib (r.a) ilə İsgəndəriyyə hökmdarı arasında keçən uzun
mübahisənin tam mətni üçün bax. İbn Kəsir, əl-Bidayə, IV, 266- 267;
İbn Sad, I, 260- 261; İbn Həcər, əl-İsabə, III, 530- 531.
13. Əhməd Bökən, Ayhan Əryiğit, Yeni Həyatlar, I, 15.
14. Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Mən, Məryəmin oğluna
insanların ən yaxın olanıyam. Peyğəmbərlər anaları ayrı, ataları bir
qardaşdırlar. Mənimlə onun arasında başqa bir peyğəmbər yoxdur.”
(Buxari, Ənbiya, 48: Müslim, Fədail, 145).
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prinsiplərdə müştərək olduğuna işarə edir. Yəni
haqq din, ilk peyğəmbərdən son peyğəmbərə qədər
iman əsasları və başlıca əxlaq prinsipləri baxımından daim eyni qalmış, ancaq ibadət formaları və
müamilə baxımından bəzi dəyişikliklərə məruz
qalmışdır.15
Haqq din bir olduğuna görə ilahi dinlər arasında oxşarlıqların olması labüddür. Məsələn, İslam
namazı əmr edir. Kitabi-Müqəddəsdə də namazın
rüknlərindən bəhs edən bu ifadələr yer alır:
“Gəlin səcdə edək və rükuya gedək: bizi
yaradan Rəbbin önündə diz çökək.” (Məzmurlar,
95: 6)

“Və Musa ilə Harun üz üstə qapandılar.”
(Sayılar, 16: 20- 22)

“Musa dərhal səcdəyə getdi və ibadət etdi.”
(Çıxış, 34: 8)

“İsa yerə qapanıb... dua etdi.” (Matta, 26: 39)
“Və həvarilər üz üstə yerə qapandılar...”
(Matta, 17: 6)

15. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad, Diyanət İslam Ensiklopediyası, XXIII, 3.
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İSLAMIN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

1. Tövhidi əsas götürür
Əslində bütün ilahi dinlər, tövhidi, yəni Allahın tək olduğunu, oxşarının olmadığını öyrətmişlər. Hz. İbrahim (ə.s) tövhidi izah etməyə atası
Azərdən başlamışdı.16 Yəhudiliyin əhəmiyyət verdiyi ən əsas prinsip Tanrının birliyi məsələsidir.
Tövrata görə ilk insanla onun övladları və Nuh17,
İbrahim, İshaq, Yaqub və Yusif (ə.s) bir olan Allaha dəvət etmişlər. Hz. Musaya verilən on əmrdə və
Tövratın digər yerlərində üzərində ən çox durulan
mövzu Allahın təkliyidir.18 Hz. Davuda nazil olan
Zəbur / Məzmurlar da tək olan Tanrıya dua edir.
Hz. İsa da şəriətdəki birinci əmrin Allahın birliyi
olduğunu vurğulayır.19
Yəhudilikdəki həddini aşmış təşbehlər Tanrının antropomorfik (bəşəri sifətlər çərçivəsində)
təsvirinə, Xristianlıqdakı həddini aşmış sevgi bəşər olan Hz. İsanın ilahlaşdırılmasına, dolayısı ilə
tövhiddən təslisə (üçləmə) keçməyə səbəb olmuşdur. İslam isə bu mənada tövhid anlayışında zamanla meydana gəlmiş bulanıqlığı ortadan qaldırmış, yəhudi və xristianları tövhiddə birləşməyə dəvət etmişdir.20
16. Məryəm, 42- 47.
17. Təkvin, 1: 26- 28; 4: 26; 6: 9.
18. Çıxış, 20: 2- 3; Tənsiyə, 6: 4- 5
19. Markos, 12: 28- 29.
20. Ali-İmran, 64. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad. Diyanət
İslam Ensiklopediyası, XXIII, 4.
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Əqli sübutlar da Yaradanın tək olduğunu göstərir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. (Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən
yaranmış məxluqatlardır). Onunla yanaşı (ibadət
ediləcək) heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda heç bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları
ilə gedər, (öz məxluqatını ayırıb aparar) və onların bir qismi (dünyadakı padşahlar kimi) digərinə
üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin (Ona)
aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır!”
(Muminin, 91)

“Əgər (yerdə və göydə) Allahdan başqa
tanrılar olsa idi, onların ikisi də (müvazinətdən
çıxıb) fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən
tamamilə uzaqdır!” (Ənbiya, 22)
Birdən çox yaradıcı və ya ilahın olması hər
birinə acizlik, əskiklik və yaradılmışlıq kimi naqis
sifətlər gətirəcəyi üçün Onun vahid Yaradan olması zəruridir.
Bu da Onun vahid ilah olduğunu göstərir:
Göydən yağan yağış; yerdən çıxan pamidor, istiot; budaqda yetişən alma, armud dünyanın hər
yerində eyni formada və eyni rəngdədir. Aralarındakı məsafə nə qədər uzaq olursa olsun, sanki
18
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bir-birindən xəbərdardırlar. Bu isə insana, bütün
varlıqların bir əldən çıxdığını göstərir.
İslama görə böyük günahların ən böyüyü Allahı tanımamaq, zatında, sifətlərində və fellərində
Ona şərik qoşmaq, Ondan başqasına ilahlıq nisbət
etməkdir. “Şirk / Şərik qoşmaq” adlanan bu günaha
“Əkbərul-Kəbəir / Böyük günahların ən böyüyü”
deyilir. Haqq təala şirki “ən böyük zülm və haqsızlıq”, “böyük bir günahla iftira atmaq” şəklində
tərif edir.21
Allah təala başqa günahlardan istədiyini bağışladığı halda, Ona şərik qoşan və buna tövbə
etmədən ölənləri əsla bağışlamayacağını bəyan
etmişdir.22 Şirk günahından xilas olmanın yeganə
çıxış yolu onu tərk edib tövhidə yönəlməkdir.
2. Fitri bir dindir, ağla zidd deyil
Bütün bəşəriyyətə xitab edən İslam, əsas qaydalarını bir qövmda mövcud olan təsadüfi, müvəqqəti və ya qismi xüsusiyyətlərə görə deyil, bütün
bəşəriyyətdə mövcud olan əsli, fitri, yaradılışdan
gələn təkamül və ehtiyaclara görə təyin edir. Buna
görə İslam fitrət dinidir və köhnəlməz. Onun etiqadla bağlı əsasları qeyri-adiliklər üzərində deyil,
ağıl və açıq həqiqətlər üzərinə qurulub. Buna görə
21. Loğman, 13; Nisa, 48.
22. Nisa, 48, 116.
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heç vaxt elmi həqiqətlərlə toqquşmur. İbadət və
müamiləyə aid əmrlərinə diqqətlə nəzər saldıqda, bunların insan fitrət və ağlına nə qədər uyğun
hökmlər olduğunu görəcəyik.
İnsanı digər varlıqlardan ayıran ən mühüm
xüsusiyyət ağıl olduğu üçün, Qurani-Kərim ağlı
işlədib düşünmə üzərində çox durur. 750 -yə yaxın
ayə də düşünməyə, araşdırmağa və ağlı ən düzgün
şəkildə işlətməyə dəvət edir.23
İman gətirməyən insanlar Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-ə “Bizə möcüzələr göstər ki, Allaha inanaq, peyğəmbər olduğunu qəbul
edək” deyəndə, Allah təala onların bu təkliflərini
bəyənməmiş, varlığına və birliyinə inanmaq üçün
onları möcüzə istəməyə deyil, yerlərə və göylərə
ibrətlə baxıb düşünməyə sövq etmişdir.
İslam ağla bu qədər əhəmiyyət verdiyi üçün
onu bulandıran sərxoş edici içkiləri və narkotik
maddələri qadağan etmişdir. Çünki insan üçün
ayıq olmaq daha faydalıdır, özündə olmamağın insana heç bir faydası yoxdur.
Fitri bir din olmağının təbii nəticəsi kimi
İslam daim realist hökmlər ortaya qoyur. Onda
tətbiqi imkansız, insanlara əziyyət verən və insan təbiətinin öhtəsindən gəlməyəcəyi hökmlər
yoxdur. Məsələn, dəstəmaz almaq üçün su yox23. Ayşə Sucu və digərləri, Gənclik və Din, s. 220.
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dursa və ya xəstəliyə görə istifadə etmək olmazsa, onda təyəmmüm edilir. Namazı ayaq üstə qıla
bilmiriksə oturaraq, uzanaraq, hətta ima ilə qıla
bilərik. Oruc tuta bilmiriksə ya qəzaya saxlayır,
ya da fidyə veririk. Zəkat və həcc, ancaq maddi
vəziyyəti yaxşı olanlara fərzdir. İslamı təbliğ edən
bir müsəlman, yalnız onu gözəl bir dillə başa salmağa görə məsuliyyət daşıyır, “nə olursa olsun
bütün insanları müsəlman etmək” kimi bir məcburiyyət yoxdur...
3. Allahla bəndə arasına heç kim girə
bilməz / Rahib sinifi yoxdur
İslam alimləri “Allaha gedən yollar varlıqların
nəfəsləri qədərdir” demişlər. Yəni hər insan Allahla bilavasitə rabitə qurma azadlığına sahibdir. Hər
insan ibadətlərilə, dualarıyla Allaha yalvara və
Ondan əfv diləyə bilər. Qəlbən Allaha yönəldikdə
isə Ona nail olunur.
Haqq təala tez-tez bəndələrini dua və tövbəyə
təşviq edir. Mərhəmətinin çox geniş olduğunu, bu
səbəblə duaları qəbul edib günahlarını bağışlayacağını xəbər verir. Duaları qəbul etmək və günahları bağışlamaq yalnız Allahın əlindədir. Çünki
yeganə qüdrət sahibi Odur. Heç bir məxluq Allahın səlahiyyətlərindən istifadə edə bilməz. Allaha
aid səlahiyyətləri Ondan başqa hər hansı varlıqda
görmək “şirk” sayılır.
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İslamda dua, tövbə, ibadət, nikah kimi məsələlərdə din xadiminə ehtiyac yoxdur. Hər müsəlman özünə lazım olan dini biliklərə yiyələnməlidir.
Müsəlmanlar namaz qılmaq üçün bir yerə toplaşanda aralarında ən bilikli və fəzilətli insanı imam
seçirlər. İslam alimlərinin vəzifəsi yalnız dinin
əsaslarını izah edib öyrətmək, moizə və nəsihətlərlə
doğru yolu göstərib insanları maarifləndirməkdir.
Allahla bəndə arasına girib onları bağışlama və ya
dualarını qəbul etmə kimi səlahiyyətləri yoxdur.
İnsanların yollarını azaraq bütlərə sitayiş etmələri də Allah ilə bəndələri arasına vasitəçilər
qoymalarıyla başlamışdır. Müşriklər bütlərə, onları Allaha yaxınlaşdırmaları üçün ibadət etdiklərini
iddia edirdilər.24 Vaxt keçdikcə aradakı varlıqlara
ilahlıqdan dərəcələr verməyə başladılar.
4. Dünya-axirət, maddiyyat-mənəviyyat tarazlığını qurmuşdur
İslam mötədillik və tarazlığa böyük əhəmiyyət
verir. Bir tərəfi üstün tutduqda o biri tərəfi nəzərdən
qaçırmır. Hər iki tərəfi də Allah yaratdığına və insanların da bunlara ehtiyacı olduğuna görə, bir
tərəfə etinasız yanaşmaq düzgün olmaz. Hər şeyin
haqqını vermək, lazımınca maraqlanmaq gərəkdir.
Bu baxımdan da dünya, axirəti qazanmaq üçün bir
24. Zumər, 3.
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sərmayədir və bu tərəfi ilə çox qiymətli nemətdir.
Ondan Allahın razı olduğu şəkildə istifadə etmək
lazımdır. Axirət isə əsas hədəfdir və onu heç vaxt
yaddan çıxarmaq olmaz. Yalnız dünyaya meyil
edən inancsızlıq kimi, yalnız axirətə meyil edən
rahiblik fikri də insanı məmnun etməyə kifayət
etməz. Heç biri bir-birinə fəda edilməməli, həssas
bir tarazlıq və vəhdət halında tənzimlənməlidir.
Ruh və bədənə gəldikdə isə bunlar insanın iki
cəhətini meydana gətirir. Hər nə qədər əsas olan
ruhdursa, maddiyyat da onun vasitəsidir. Ancaq
ikisi bir yerdə olsa, bir iş görmək olar. Buna görə
ruhu üstün tutub, bədənə qarşı səhlənkarlıq düzgün deyil. Peyğəmbərimizin dediyinə görə insanın
axirətdə ilk hesaba çəkiləcəyi məsələlərdən biri də
səhhətlə bağlı olacaqdır.25
İslam namaz, oruc, zəkat kimi ibadətlərdə
belə tarazlığı qoruyub saxlamağı əmr etmiş, insanı bezdirəcək bir ibadət həyatına yaxşı baxmamışdır.26
5. Elmə təşviq edir
Bu günə qədər İslamın “elm”lə heç bir ixtilafı və ya qarşıdurması olmamışdır. Elmi qadağan
etmək deyil, əksinə onu təşviq etmiş və qadın25. Tirmizi, Qiyamət, 1/2417.
26. Buxari, Savm 55, 56, 57, Təhəccüd 7, Ənbiya 37, Nikah 1, 89;
Müslim, Siyam, 181- 193; Əbu Davud, Savm. 55/2428.
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kişi bütün müsəlmanlara fərz qılmışdır. Başqa
bir tərəfdən elmi kəşflər heç vaxt İslamı təkzib
etməmiş, əksinə daim təsdiq etmişdir. Niyə təkzib
etsin ki? Elm Allahın yaratdığı varlıqlar üzərində
tədqiqat apararaq Allahın qoyduğu qaydaları kəşf etməyə çalışır. İslam da Allah tərəfindən
göndərilmiş və əsli qorunmuş ilahi bir dindir.
Belə olduqda elmlə İslamın mənbəyi eynidir.
Elmi kəşflər olduqca və elm inkişaf etdikcə Allahın əzəməti, qüdrəti, hikmətinin sonsuzluğu daha
çox öyrənilir, insanların Allaha olan imanları artır.
Buna görə elm İslamın ayrılmaz bir hissəsidir.
Haqq təalanın elm sahibi olduğunu, gizli-aşkar hər şeyi bildiyini ifadə edən bir çox əsmaihüsnası (gözəl adları) vardır. Bəndə Allahın elm
sifətindən nəsibini almağa çalışmalıdır. Digər
tərəfdən insanları elmə təşviq edən bir çox ayə və
hədisi-şərif mövcuddur. Bunlardan bəzilərini qeyd
edək: Haqq təala buyurur:
“Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır! -de.”
(Taha, 114)

“Allah sizdən iman gətirənlərin və (xüsusilə) elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələrini
ucaldır.” (Mücadələ, 11)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- belə
buyurur:
24
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“Bir kimsə elm əldə etmək arzusuyla yola çıxarsa, Allah onu cənnətin yollarından birinə sövq
edər. Mələklər onun bu hərəkətindən məmnun olduqları üçün elm öyrənmək istəyənin üzərinə qanadlarını gərərlər. Göydə və yerdə olan hər şey,
hətta suyun altındakı balıqlar belə alim üçün Allahdan bağışlanma dilərlər. Alimin abiddən üstünlüyü, bədirin (14 gecəlik ay) o biri ulduzlardan üstün olması kimidir. Alimlər peyğəmbərlərin
varisləridir. Peyğəmbərlər miras olaraq qızılgümüş yox, elm qoyub gedərlər. Kim bu mirası
götürsə, böyük pay almış olar.” (Əbu Davud, Elm,
1/3641; Tirmizi, Elm, 19/ 2682; Buxari, Elm, 10; İbn Macə,
Müqəddimə, 17)

“Hikmətli söz möminin itmiş malıdır, gördüyü
yerdə onu almağa hamıdan çox haqqı var.” (Tirmizi, Elm, 19/2687; İbn Macə, Zöhd, 15)

“Mömin, nəhayət cənnətə gedib çıxana qədər
eşitdiyi heç bir elmdən əsla doymaz.” (Tirmizi, Elm,
19/2686)

Bu səbəbdən də müsəlmanlar elmi tədqiqatlara ibadət vəcdilə sarılırlar. Astronomiya müşahidələrinə Əhməd ən-Nihavəndi ilə miladi 800
-cü ildə başladılar. Daha sonra böyük rəsədxanalar
qurdular. Üstürlabı təkmilləşdirib günəş, ay, ulduzlar və digər planetlərin uzaqlığını, zamanı, dağların
hündürlüyü ilə quyuların dərinliyini ölçdülər. Çalışmalar nəticəsində ilk baxışda hərəkət etməyən
ulduzlar tədqiq edilərək yeni ulduz kataloqları ha25
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zırlandı. Bir çox yeni ulduz kəşf edildi, ekliptikanın meyili yenidən ölçüldü, günəşin zirvə hərəkəti
müşahidə edildi və sabit ulduzların hərəkətilə əlaqələndirildi, planetlərin hərəkətlərilə bağlı başqa
mühüm kəşflər həyata keçirildi. Müsəlmanlar astranomiyada riyaziyyatın tətbiqinə dair yeni üsullardan istifadə etdilər. Triqonometriya və “sinuslar
hesabı”nı işlədərək daha düzgün ölçümlər əldə
etdilər. Bundan başqa, planetlərin hərəkətlərilə
bağlı hesablama metodlarında (texnikalarında),
daha əvvəl əldə ediləndən də mükəmməl nəticələrə
nail oldular.27
Müsəlmanlar Geologiya, Minerologiya, Botanika, Zoologiya, Riyaziyyat, Fizika, Kimya,
Tibb, Əczaçılıq kimi bir çox sahədə buna bənzər kəşflər etmiş, bu elmlərin inkişafına böyük
töhfələr vermişlər. İbn Sina (980-1037) 29 müxtəlif mövzudakı kəşfləriylə avropalı elm xadimlərinə rəhbərlik edən böyük bir alimdir. Tibb
sahəsində yazdığı “əl-Qanun fit-tıp” kitabı Avropa
universitetlərində 600 il dərs kitabı olaraq tədris
edilmişdir. Gözdəki retina təbəqəsinin funksiyasından ilk dəfə bəhs edən İbn Rüşddür (11261198). Əli İbn İsanın (XI əsr) göz barəsində yazdığı “Təzkirətul-Kəhhəlin” adlı əsəri əsrlərlə bu
sahədə yeganə kitab olaraq qalmış, latın, alman,
fransız dillərinə tərcümə edilmişdir. Ammar bin
Əli (XI əsr) 9 əsr əvvəl göz əməliyyatı etmiş və
27. Prof. Dr. Seyyid Hüseyn Nasr, İslamic Science (İslam və Elm),
İstanbul, 1989, s. 113-134.
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kataraktı necə çıxardığını “əl-Müntəxab fi ilacilayn” adlı əsərində təfsilatıyla izah etmişdir. Bu
kitab da bir çoxları kimi latınca, almanca kimi
müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir. Optika elminin banisi böyük fizikaçı İbn Heysəm (əl-Hazən)
(965-1051) eynəyi kəşf etmişdi. Əli İbn Abbas
(994) əsrimizin müasir əməliyyatlarına uyğun
xərçəng xəstəsini əməliyyat etmişdi. “Kitabul
Məliki” adlı tibb ensiklopediyası bu gün də heyranlıqla tədqiq edilir. Əbul-Qasım əz-Zəhravi
(963-1013) cərrahlığı müstəqil bir elm halına
gətirmiş, 200-ə qədər əməliyyat alətinin şəklini
çəkmiş, nəyə yaradıqlarını və istifadə qaydalarını “Təsrif” adlı əsərində izah etmişdir. Kiçik qan
dövranını 1210-1288 -ci illərdə yaşayan İbnunNəfis kəşf etmiş və bunu İbn Sinanın “Qanun” kitabına yazdığı şərhdə təfsilatıyla izah etmişdir. Ağ
Şəmsəddin (1389-1459) “Məddətül-həyat” adlı
kitabında mikroblardan belə bəhs edir:
“Xəstəliklərin insanlarda bir-bir ortaya çıxdığını düşünmək xətalıdır. Xəstəlik insandan- insana yoluxaraq keçir. Bu yoluxma, gözlə görülə
bilməyəcək qədər kiçik, lakin canlı toxumlar
vasitəsiylə həyata keçir.”
Riyaziyyatda “0”ı ilk dəfə işlədən Xarəzmi
(780-850) “əl-Cəbr vəl-Müqabələ” kitabıyla Cəbr
elminin təməlini atmış və adını qoymuşdur. Musanın oğulları (IX əsr) dünyanın çevrəsini çox az
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səhvlə ölçmüşlər. Bir çox elm sahəsində kəşfləri
olan Beyruni (973-1051) dünyanın həm öz, həm
də günəşin ətrafında fırlandığını sübut etdi, Hindistanın Nəndənə şəhəri yaxınlığında apardığı
tədqiqatlar nəticəsində yerin diametrini ölçməyə
müvəffəq oldu. Bu mövzuda ortaya qoyduğu
qayda Avropada “Beyruni qanunu” deyə bilindi.
Battani (Albateyn) 24 saniyə fərqlə günəş ilini
hesabladı. İlk uçuş təcrübəsi İsmayıl Cövhəriyə
(950-1010) aiddir. Təyyarə ilə birinci sınağı
880-cı ildə İbn Firnas həyata keçirdi. Quş tükü
və parça keçirdiyi təyyarəsilə uzun müddət havada qaldı və süzərək yerə endi. Razi (864-925)
yerin cazibə qüvvəsindən danışdı. Xristofor Kolumb (1446-1506) Amerikanın mövcud olduğunu
müsəlmanlardan, xüsusilə İbn Rüşdün (11261198) kitablarından öyrəndiyini qeyd edir. İdrisi
(1100-1166) öz dövründə zəmanəmizdəki dünya
xəritələrinə oxşar xəritələr çəkə bilmişdi.28
28. Bu mövzuda zəngin qaynaqlar və misallar üçün aşağıdakı
kitablara baxmaq olar. Prof. Dr. Fuat Sezgin, Science et technique en
islam I-V, Frankfurt, 2004 (İslamda Bilim və Texnika, Ankara, 2007)
və digər kitabları; Prof. Dr. Seyyid Hüseyn Nasr, İslamic Science, An
İllustrated Study, World of İslam Festival Pub. Co. Ltf, England, 1976
(İslam və Elm, İstanbul, 1989); Dr. Siqrid Hank, Allahs Sone über
dem Abendland-UnserArabischen Erbe, Germany, 1960 (Avropanın
üzərinə doğan İslam Günəşi, İstanbul, 1991); Karra de Vauks, Les
Penseure de l’İslam, Paris, 1923; “Avicenne”, Paris, 1900; Prof. Dr.
Mehmet Bayraktar, İslamda Bilim və Texnoloji Tarixi, Ankara, 1985;
Şaban Döğen, Müsəlman Elm Rəhbərləri Ensiklopediyası, İstanbul,
1987; http://www.1001inventions.com.
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Tarixən müxtəlif yerlərdə bir sıra müxtəlif mədəniyyət ortaya çıxmış, bunlar bir-birinə təsir edib
miras qoyaraq elmin inkişafına kömək etmişlər.
Müsəlmanlar da əvvəlki mədəniyyətlərdən elm
öyrənmiş, bunu böyük bir təvazö ilə ifadə etmiş və
öyrəndiklərini təkmilləşdirmək yoluyla elmə böyük töhfələr vermişlər. Əvvəlki mədəniyyətlərin
ortaya qoyduğu kitablar İslam alimləri tərəfindən
tərcümə edildikdən sonra içindəkilər olduğu kimi
qəbul edilməmiş, lazımi tədqiqatlar aparıldıqdan
sonra səhv hissələri çıxarıldıqdan sonra inkişaf etdirilmişdir.
6. Ədaləti hər şeydən üstün tutur
Haqq təala mütləq ədalət sahibidir. Ən kiçik bir zülm belə etməz. Onun gözəl adlarından
(əsmai-hüsnasından) biri mütləq ədalət sahibi
mənasına gələn əl-Adl ismi-şərifidir.29 Bu səbəblə bəndələrindən də tam bir ədalət və haqsevərlik
istəyir. Haqq təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:
“Ey iman gətirənlər! (Şahidliyiniz) sizin
özünüzün, ata-ananızın, yaxın qohumlarınızın
əleyhinə olsa belə, ədalətdən möhkəm yapışan
Allah şahidi olun!” (Nisa, 135)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- qəzəbli olduqda da, sakit olduqda da ədalətdən ay29. Tirmizi, Dəavat, 82/ 3507.
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rılmamağı əmr etmiş və belə davrana bilənlərə çox
böyük mükafatlar vəd etmişdir.30
İslam müsəlmanlara düşmənlərinə qarşı belə ədalətlə hərəkət etməyi əmr edir: “Ey
iman gətirənlər! Allah qarşısında sabitqədəm
və ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq
etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır...” (Maidə, 8)
İslamda əsas münaqişə zalımlar və zülmü müdafiə edənlərlə ədalətli olan və ədaləti
müdafiə edənlər arasındadır. Qurani-Kərimdə
“Düşmənçilik ancaq zülm edənlərə qarşı olur.”
-buyurulur.31 İnsan haqlarına hörmət edən insan istər müsəlman olsun, istər olmasın onunla
müsəlmanlar bir cəmiyyətdə yaşaya bilər. Ancaq
bir müsəlman zülm edir və insan haqlarına hörmət
etmirsə, ona qarşı çıxmaq da hamının borcudur.
Buna görə də sosial səviyyədə bizi başqasından
ayıran ölçü zülm və ədalətdir.32
Bu səbəblə müsəlman millətlər ədalətə çox
əhəmiyyət verirlər. Buna bir misal göstərək:
Müsəlmanlar Xumus şəhərinə nəzarəti ələ almışdılar. Onları qoruduqları üçün də lazımi miqdarda vergi alırdılar. Bu vaxt Bizans kralı Heraklius
böyük bir orduyla müsəlmanların üzərinə hücum
30. Heysəmi, I, 90; Əbu Nuaym, “Hilyə”, II, 343; VI, 268- 9.
31. Bəqərə, 193.
32. Prof. Dr. Rəcəb Şəntürk, İnsan Haqqları və İslam, s. 22.
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etdi. Müsəlmanlar qarşılarındakı gücün çox böyük
olduğunu öyrəndikdə narahat oldular. Xumus əhalisinin ödədiyi vergini onlara qaytarıb dedilər:
-Bizə indi hücum edildiyi üçün sizi qoruyub
müdafiə etmə imkanından məhrumuq. Siz artıq sərbəstsiniz, istədiyiniz kimi hərəkət edə bilərsiniz.
Xumus əhalisi cavab verdi:
-Vallah, sizin idarəçiliyiniz və ədalətiniz bizim üçün daha əvvəl başımıza gətirilən zülmdən
daha yaxşıdır. Sizin rəhbərinizlə birlikdə şəhəri
Herakliusa qarşı müdafiə edəcəyik.
Yəhudilər də belə dedilər:
-Tövrata and olsun ki, bizə qalib gəlmədikcə
Herakliusun hakimi Xumus şəhərinə girə bilməz.
Şəhərin qapılarını qıfıllayıb düşmənə qarşı müdafiə etdilər. Aralarında sülh olan digər şəhərlərin xristian və yəhudi əhalisi də eyni hərəkəti
etdi və belə dedilər:
-Əgər rumlar və onların tabeçiliyində olanlar müsəlmanlara qalib gəlsə, biz yenə köhnə
zülm dövrünə qayıdar, böyük çətinliklər çəkərik.
Kaş, müsəlmanlar qalib gələydi. Biz də əvvəlki
müqaviləmizə görə yenə onlarla bir yerdə olaydıq.
Allah təala rumları məğlubiyyətə uğradıb
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müsəlmanlara zəfər bəxş edincə şəhərlərini müsəlmanlara açdılar, sevinclərini göstərmək üçün
səhnəciklər qurdular və vergilərini ödədilər.33
7. Aləmşümül / Beynəlxalq dindir
İslam bütün insanları və cinləri dinə dəvət
edir. Hər insan; irqi, rəngi, ölkəsi, cinsiyyəti nə
olursa olsun, müsəlman ola bilər. Bəşəriyyəti hüquq və vəzifələr etibarilə tənzimləyən islamda yalnız inananlar və inanmayanlar adıyla iki “millət”
qəbul edilmişdir.34
Mərhəməti bütün varlıqları əhatə edən Allah tərəfindən insanların səadət və salamatçılığı
üçün göndərilən sistemin bir qrup insana aid
edilməsi, başqalarının bu nemətdən məhrum qalması qətiyyən məntiqli deyildir. Bu hal, Allahın
Rəhman və Rəhim sifətlərinə ziddir. Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Mərhəmət edənlərə Haqq təala mərhəmət
edər. Siz yerdəkilərə mərhəmət edin ki , göydəkilər
də sizə mərhəmət etsin...” (Əbu Davud, Ədəb, 58/4941;
Tirmizi, Birr, 16/1924; Əhməd bin Hənbəl, II, 160)
33. Bəlazuri, Futuhul-buldan, Beyrut, 1987, s. 187
34. Hər insan öz dövründəki peyğəmbərin ümmətidir. Hz. Məhəmməd
(s.ə.s)-in peyğəmbər olaraq göndərilməsindən sonrakı bütün insanlar
da onun ümmətidir. Lakin bunlardan bəziləri onun peyğəmbər
olduğuna iman etdiyi halda, bəziləri inkar edir.
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Bu hədisi-şərifdə müəyyən bir cins nəzərdə
tutulmur. Hətta yalnız müsəlmanlar da nəzərdə
tutulmur. Yer üzündə yaşayan bütün insanlara,
heyvanlara və bitkilərə mərhəmət olunması əmr
edilir.
Qurani-Kərimdə Peyğəmbərimizin bütün insanları Allaha dəvət etmək üçün göndərildiyi belə
ifadə olunur:
“(Ya Rəsulum!) De: “Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm.” (Əraf, 158)
“Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik.” (Ənbiya, 107)
Bu səbəblə Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və
səlləm- İslamı yalnız ərəblərə təbliğ etməmiş, hələ
sağ ikən imperator və krallara göndərdiyi elçi və
məktublarla bizanslıları, iranlıları, həbəşistanlıları,
misirliləri və s. İslama dəvət etmişdir.35
İslam həm də bütün zaman və məkanlara da
şamildir. Müəyyən bir zaman və yerlə məhdud
deyil. Belə ki, bu gün dünyanın hər yerində və
hər millətdən müsəlmanları görmək mümkündür.
Xüsusilə həcc mövsümündə bu insanlar Allahın
əmrinə görə Kəbənin ətrafında toplaşıb bir olan
35. Bu məktubların mətnləri əlimizdədir, bununla yanaşı bəzilərinin
də əsilləri İstanbul Topkapı Sarayı muzeyində saxlanılır.

33

Son ilahi din İSLAM

Allaha ibadət edərək möhtəşəm islam birliyi və
qardaşlığı nümayiş etdirirlər.
İslam insanların bütün ehtiyaclarını təmin edə
biləcək quruluşa sahibdir. İnsanların ruhi, fiziki,
şəxsi və ictimai hüquqlarını təmin edən; həyat,
ölüm, ilah, peyğəmbər, mələklər, şeytan, dünya,
axirət, mükafat, cəza, cənnət, cəhənnəm kimi heç
bir dinin qane edici izahat vermədiyi anlayışlara
aydınlıq gətirən bir həyat və inanc sistemidir.
Bunu daha yaxşı dərk edə bilmək üçün bir xatırlatma yerinə düşəcək: Quran bir hüquq və qayda mənbəyi olaraq zülmə düçar olmuş insanlardan
ibarət az saydakı ilk islam cəmiyyətindən, Atlantik
okeanından Sakit okeana qədər hakimiyyət qurduğu və yer üzünün yeganə və möhtəşəm bir dövləti
halına gəldiyi dövrə qədər müsəlmanların bütün
ehtiyaclarını təmin etmişdir. Bu cəmiyyət inanc
və etiqadları, ibadətləri, ictimai həyatı, sosial qanunları və digər ehtiyacları ilə əlaqədar hər şeyi bu
kitabda tapmışdır.36
8. İnsanlar arasında ayrı-seçkilik etmir
İslama görə insanlar arasındakı üstünlük irq,
rəng və millət kimi məcburi və qeyri- ixtiyari tale
məsələsi ilə deyil, insanın iradə və cəhdlərilə əldə
36. M. Həmidullah, Qurani-Kərim Tarixi (Le Saint Coran`ın giriş
hissəsi) s. 23.

34

İslamın əsas xüsusiyyətləri

etdiyi Haqq təalaya yaxınlıq və təqva ilə ölçülür.
Həmçinin zənginlik, gözəllik, güclü olmaq, mövqe və vəzifəyə yüksəlmək kimi şeylər də üstünlük
səbəbi deyil. Bunlar Allahın lütf etdiyi nemətlərdir
və bunlara ən gözəl şəkildə şükür etmək lazımdır.
Hər nemətin şükrü də öz cinsindən olur. Bu dünyada insanlara verilən nemətlər imtahanda tələbədən soruşulan suallara oxşayır. Bir tələbə heç
vaxt ona ünvanlanan suallarla öyünməyi düşünməz, ancaq verdiyi cavablar nəticəsində aldığı
qiymətlərlə sevinər. Möminlərin imtahan üçün lütf
edilən imkan və nemətlərdən Allahın razı qalacaqı
şəkildə istifadə edərək qazandıqları savablar isə
ancaq axirətdə görüləcəyinə görə, bu dünyada
öyünməyin və özünü başqalarından üstün saymağın heç bir mənası yoxdur. Əksinə belə bir davranış böyük bir aldanış olar. İslam alimlərindən Əbu
Hazim belə demişdir:
“Allaha yaxınlaşdırmayan hər nemət baş bəlasıdır.”
Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm- aləmlərə rəhmət olaraq göndərildiyi halda,
bir dəfə özündəki üstün cəhətləri bildirmək məcburiyyətində qaldıqda bunları “Öyünmək üçün
demirəm” ifadəsini dəfələrlə təkrar edərək xəbər
vermişdir.37
37. Tirmizi, Mənaqib, 1/3616; Dərimi, Müqəddimə, 8.
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Allah dərgahında Onun əmrlərinə qarşı daha
çox həssas olan mömin belə olmayanlardan daha
üstündür.38 Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və
səlləm- vida xütbəsində belə buyurmuşdur:
“Ey insanlar! Diqqət edin: Rəbbiniz birdir,
atanız (Adəm) birdir. Diqqət edin: Ərəbin ərəb olmayandan, ərəb olmayanın ərəbdən, qızıldərilinin
qaradərilidən, qaradərilinin qızıldərilidən heç bir
üstünlüyü yoxdur. Bunlar bir-birindən ancaq təqva
ilə üstün ola bilərlər.” (Əhməd bin Hənbəl, V, 411)
9. Din və vicdan azadlıqını əsas götürür
Haqq təala şüurlu və azad yaratdığı insana
doğrunu və səhvi göstərmiş, lakin heç vaxt iradə
azadlığına müdaxilə etməmişdir. Hamı azad iradəsilə seçimini edəcək, seçiminin nəticəsinə də razı
olacaqdır. Ayələrdə belə buyurulur:
“Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?!” (Yunus, 99)
“Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın (kafir olsun).” (Kəhf, 29)
“Əgər küfr etsəniz (Allahın nemətlərini
dansanız, bunun zərəri Allaha yox, ancaq sizin
38. Hücurat, 13.
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özünüzə olar). Çünki Allah sizə (sizin ibadətinizə)
əsla möhtac deyildir. Amma bəndələrinin küfr
etməsi Ona xoş getməz. Əgər (Allahın nemətlərinə) şükür etsəniz, sizin bu şükrünüz Ona xoş
gələr.” (Zumər, 7)
Cahiliyyə dövründə uşağı yaşamayan qadınlar, “Əgər uşağım yaşasa, onu yəhudi edəcəyəm” şəklində nəzir deyərdilər. Buna görə Peyğəmbərimizlə bağladıqları müqaviləni pozan Nadir oğulları Mədinədən çıxarılanda aralarında bəzi
müsəlmanların uşaqları (daha əvvəl yəhudi olmuş)
var idi. Bu uşaqların ailələri dedilər:
- Uşaqlarımızı buraxmarıq. (Onları zorla müsəlman edərik.)
Bu sözdən sonra Allah təala “Dində məcburiyyət yoxdur.” ayəsini nazil etdi.39
İslam prinsiplərini insanlara məcburən qəbul
etdirmək istəməz. Buna görə məcbur etmənin hər
şəklindən qaçar. Zehni məcburiyyətdən belə uzaq
durar. Məsələn, möcüzə İslamın əsas yayılma vasitələrindən olmamış, Hz. Peyğəmbərdən qeyriadi hadisələrlə bağlı möcüzələr istəmək yaxşı
qarşılanmamışdır. İslam bəşərin inkişaf etdiyi bir
dövrə təsadüf etdiyinə görə, Quran möcüzəsilə
idraka və ağla xitab etdi. İnsanı əqli qanunlar və
inandırıcı sübutlar gətirmək yoluyla özünə bağ39. Bəqərə, 256; Əbu Davud, Cihad, 116/2682; Vahidi, s. 85-87.
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ladı. Məhz buna görə maddi məcburiyyətdən heç
vaxt bir vasitə kimi istifadə etmədi.40
İngilis tarixçi Filip Marşal Braun belə yazmışdır.
“Türklər böyük zəfər qazanmalarına baxmayaraq ələ keçirdikləri bütün ölkələrin xalqlarına
özlərini öz adət ənənələrinə görə idarə etmə haqqını comərdcə verdilər.”
10. Asanlığı prinsip qəbul edir
Sonsuz mərhəmət sahibi Rəbbimiz bəndələri
üçün daim asanlıq istəmiş və İslamı hər tərəfdən
asanlaşdırmışdır. Ayələrdə belə buyurulur:
“Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər
yükləyər (bir işə mükəlləf edər).” (Bəqərə, 286)
“Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük
istər.” (Bəqərə, 185)
“O (Öz dini üçün) sizi seçdi və dində sizin
üçün heç bir çətinlik yeri qoymadı.” (Həcc, 78)
“Allah istər ki, üzərinizdə olanı (ağırlığı)
yüngülləşdirsin, çünki insan (şəfvətini cilovlamaq və itaətin çətinliyinə dözmək baxımından)
zəif yaradılmışdır.” (Nisa, 28)
40. Prof. Dr. Seyyid Qütb, İslamın Dünya Görüşü, s. 32-33.
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Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- İslamın asanlıq prinsiplərindən birini belə xəbər verir:
“Allah təala mələklərinə belə əmr edər: “Bəndəm pis bir iş görmək istəsə, onu etmədikcə yazmayın! Edincə, onu əleyhinə bir günah olaraq yazın! Əgər mənim rizamı fikirləşib əl çəksə bunu
onun lehinə bir savab yazın! Bəndəm yaxşı bir iş
görmək istəsə, etməsə belə ona bir savab yazın!
Etsə, ən azı on misli olmaqla yeddi yüz mislinə
qədər savab yazın!” (Buxari, Tövhid, 35; Müslim, İman,
203, 205)

Əshabi-Kiram, Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və
səlləm-in mülayim, asan yola gedən və daim asanlıq yaradan bir insan olduğunu xəbər verirlər.41
İslamın asanlıq dini olduğuna dair bəzi misallar verək.
- İnsan, gücü və imkanları nisbətində məsuliyyət daşıyır, ondan edə bilməyəcəyi şeylər
istənmir, o əlində olmayan və gücünün çatmadığı
şeylər səbəbilə hesaba çəkilmir.
- İslamda tədricilik əsasdır. İçki, faiz, zina
kimi günahlar birdən deyil, üç-dörd mərhələdə
yavaş-yavaş qadağan edilmişdir.
- Namaz qılmaq üçün su ilə dəstamaz almaq
məcburiyyəti vardır. Ancaq su tapılmadığı və ya
çox soyuq olub xəstələnmə ehtimalı olduğu hallarda torpaqla təyəmmüm edilir.
41. Müslim, Həcc, 137.
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- Yolçulara: yorğunluq, vaxt məhdudiyyəti
kimi hikmətlərə görə dörd rükətli fərz namazları
iki rükət olaraq qılma icazəsi verilmişdir.
-Namazda ayaq üstə dayanmaq (qiyam)
fərzdir. Ancaq ayaq üstə dayanmağa gücü olmayanlar, vəziyyətə görə oturaraq, uzanaraq və ya
ima ilə namaz qıla bilərlər.
-İbadət etmək üçün xüsusi məkanlara ehtiyac
yoxdur. Təmiz olan hər hansı bir yerdə ibadət
etmək mümkündür. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi
və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Bütün yer üzü mənə məscid və təmiz qılındı.
Buna görə ümmətimdən hər hansı bir mömin, namaz vaxtı gələndə olduğu yerdə dərhal namazını
qılsın!” (Buxarı, Təyəmmüm, 1)
- Oruc tutmaq sağlamlığına zərər vuracaq dərəcədə xəstə olanlara və yolçulara çətin gələ bilər.
Bu səbəblə onlar Ramazanda oruc tutub-tutmamaqda sərbəstdirlər. Tutmadıqları halda sağalandan və ya səfərdən qayıtdıqdan sonra oruclarını
qəza edərlər.
- Həcc yolunda xəstəlik, müharibə və s. səbəbdən təhlükə varsa, həccə getməsi fərz olan müsəlmanlar təhlükə sovuşana qədər bunu təxirə sala
bilərlər....
Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi “Dində
genişlik yaradan Allaha həmd olsun!” (Əhməd bin
Hənbəl, VI, 167)
40

İslamın əsas xüsusiyyətləri

11. Nikbinlik və ümid aşılayır
İslam insanların nikbin olmalarını istəyir.
Haqq təala “Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdi.”42 -buyurur. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və
səlləm- də belə buyurmuşdur:
“Allah təala varlıqları yaradanda ərşin üstündəki kitabına “Mərhəmətim həqiqətən qəzəbimdən çoxdur!” deyə yazmışdır.” (Buxari, Tövhid, 15)

Bu inanc müsəlmanların ümidvar olması üçün kifayətdir. Digər tərəfdən bağışlama,
mərhəmət, səbir, təvəkkül, təslimiyyət, halından razılıq, hüsnü-zənn kimi gözəl xislətlər müsəlmanı həyatda rahatlaşdırır. Başa gələn müsibətlər və xəstəliklərin günahlara kəffarə olması
və mənəvi dərəcəni yüksəltməsi də həyatın yükünü yüngülləşdirmədə mühüm bir rola malikdir. Əlindən gələn şeyləri etdikdən sonra qədərə
təslim olan və Allahdan gələn hər şeyə razı olan
bir müsəlmanın kədərlənməsi mümkün deyil. O,
daim mənəvi rahatlıq içində və sakit bir həyat yaşayır.
İmansız və günahkarlar üçün isə tövbə qapısı
son ana qədər açıqdır. İnsan ölüm və ya qiyamətin
böyük əlamətlərini görənə qədər hər an iman
gətirib tövbə edə bilər. Ancaq ölüm və qiyamət
inasanı bir anın içində yaxalayacağından vaxt
42. Əraf, 156.
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itirmədən dərhal Allah dönmək lazımdır. Haqq
təala belə buyurur:
“(Ya Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma)
de: «Ey Mənim (günah törətməklə) özlərinə
zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidsiz olmayın. Allah (tövbə
etdikdə) bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən,
O bağışlayandır, rəhm edəndir! (Tövbə edib)
Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl
Ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz!” (Zumər, 53-54)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- insanların bəzi şeylərin uğursuzluq gətirməsi baxışını
qadağan etmiş, hər şeyə yaxşı və müsbət nəzərlə
baxmağı və xeyirə yozmağı üstün tutmuşdur.43
İslam sui-zənndən qaçmağı, insanlara daim
hüsni-zənnlə baxmağı tövsiyə edir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Zənnin
çoxundan uzaq durun. Çünki zənnin bir qismi
günahdır. Bir-birinizin nöqsanını araşdırmayın!”
(Hücurat, 12)

Həmçinin möminlərdə “Yaradılanı xoş gör
Yaradandan ötürü” anlayışı hakimdir. Haqq təalaya duyğuları məhəbbət səbəbilə Onun məxluqatına daim şəfqətlə yanaşır hər şeyi Uca Yaradanın
bir əmanəti olaraq görürlər. Ondan gələn hər şeyi
məmnuniyyətlə qəbul edirlər.
43. Buxarı, Tibb, 19; Müslim, Salam, 102; Əbu Davud, Tibb, 24/3919.
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12. Sosial yardımlaşmaya dəyər verir
İnsan yaradılışı etibarilə ictimai varlıqdır. Tək
yaşaya bilməz. Ünsiyyət quracağı başqa insanlara
ehtiyacı var. Bununla yanaşı, həm də zəif yaradılmış olub bütün ehtiyaclarını özü təmin edə biləcək
gücü yoxdur. Buna görə insanlar cəmiyyət halında
yaşamalı, bir-birilə yardımlaşmalı və Allaha qulluğu bir yerdə etməlidilər. Rəsulullah -səlləllahu
əleyhi və səlləm- belə buyurur:
“Allahın əli (köməyi) camaatladır. Camaatdan ayrılan cəhənnəm yoluna ayrılmış olur.” (Tirmizi, Fitən, 7/ 2167)

“Camaat mərhəmət, təfriqə isə əzabdır.”
(Əhməd bin Hənbəl, IV, 278)

İslamın əmr etdiyi camaatla namaz, cümə namazı, bayram namazları, həcc, zəkat, infaq, qurban kimi ibadətlər; yas mərasimləri, toylar, xəstə
ziyarətləri, qohumlarla münasibətləri canlı tutma,
köməyə möhtac insanlarla maraqlanma kimi bəşəri
münasibətlər insanları daim ictimailiyə təşviq edir.
Əlbəttə ki, insanlarla bir yerdə olmağın gətirdiyi
bəzi çətinliklər vardır. Onlara dözmək fədakarlıq
tələb edir. İslam cəmiyyət içində yaşayıb insanların yükünü çəkən müsəlmanlara böyük mükafatlar
vəd edir.
Böyük bir ədəb və nəzakət sahibi Peyğəmbərimiz kobud və nadan insanlardan gələn sıxın43
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tılara məruz qaldığı halda, heç birinin qəlbini qırmaz, hamısına gözəl münasibət göstərərdi. Əmisi
Abbas (r.a) Allah Rəsulunun bu halına ürəyi yanaraq demişdi:
- Ya Rəsulallah! Görürəm insanlar sizə əziyyət verirlər, qaldırdıqları tozlarla sizi narahat edirlər. Kölgə olan yerdə dayanıb insanlara oradan
müraciət etsəniz daha yaxşı olmazmı?!
Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- isə buyurmuşdu:
“Xeyr! Allah məni aralarından götürüb rahatlığa çatdırana qədər burada olmağa davam
edəcəyəm. Qoy, dabanlarımı bassınlar, paltarımı
dartsınlar, tozlarla məni narahat etsinlər!” (Bax.
Darimi, Müqəddimə, 14; İbn Əbi Şeybə, Musənnəf, VII, 90;
İbn Sad, II, 193)

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləmümmətinə də eyni şeyi tövsiyə edərək buyurmuşdur:
“İnsanların arasına qarışıb onların əziyyətlərinə dözən müsəlman, onlara qarışmayıb əziyyətlərinə dözməyəndən daha xeyirlidir.” (Tirmizi,
Qiyamət, 55/2507)

İslam ruzi qazanmaq üçün işləməyi, evlənib
oğul-uşaq sahibi olmağı, infaq etməyi, verən əl
olmağı, vaxtdan düzgün istifadə etməyi, axirəti
qazanma yeri olan dünyadan maksimum istifadə
44
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etməyi, doğruları bütün insanlara təbliğ edib onları səhvlərdən uzaqlaşdırmağı, malı, canı, iffəti,
namusu, nəsli və vətəni müdafiə etməyi... əmr
edərək insanları sosial fəaliyyətə və dinamik həyat
yaşamağa sövq edir. Zərrə qədər xeyir iş görənin
də, zərrə qədər pis iş görənin də mütləq qarşılığını alacağını44 zehnlərə yazdıraraq daha diqqətli,
fəal və ayıq həyat bəxş edir. İslama sonradan gələn
amerikalı Karl Forbes belə deyir:
“Mən müsəlman olmasaydım və məsələyə
sadəcə sosialist baxımdan yanaşsaydım, bir mədəniyyətin, bir cəmiyyətin islamdan daha yaxşı
əsaslar üzərinə qurula bilməyəcəyini düşünərdim.45
13. İnsana ən yüksək dəyəri verir
İslam insana məxluqat içində müstəsna bir
mövqe və şərəf bəxş edir. Ayələrdə belə buyurulur:
“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!”
(Tin, 4)

“Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara
və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib
etdik, özlərinə (cürbəcür nemətlərdən) təmiz
ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın
çoxundan xeyli üstün etdik.” (İsra, 70)
44. Zilzal, 7-8; Ənam, 104; Zumər, 41; Fussilət, 46; Casiyə, 15.
45. Əhməd Bökən, Ayhan Əryiğit, Yeni Həyatlar, II, 117.
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Bir gün Rəsulullahın qabağından bir cənazə keçmişdi. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və
səlləm- ayağa qalxdı. Ona :
-Ya Rəsulallah! O bir yəhudi ölüsü idi! -dedilər.
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- buyurdu:
“-O da bir insan deyildimi?” (Buxari, Cənaiz,
50; Müslim, Cənaiz, 81)

Göründüyü kimi Peyğəmbərimiz, Allah təalanın dəyər verərək yaratdığı “insan”ın hüzurunda
hörmətlə ayağa qalxmışdır. Beləcə, insanların canlıları bir yana, ölülərinin belə hörmətə layiq olduğunu göstərmişdir. Yalə bin Mürrə (r.a) nəql edir:
“Nəbiyi-Əkrəm Peyğəmbərimizin yanında bir
çox səfərlərdə iştirak etdim. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- hər hansı bir insan ölüsünə
rast gələndə dərhal dəfn edilməsini əmr edər, onun
müsəlman, yoxsa kafir olduğunu soruşmazdı.”
(Hakim, I, 526/ 1374)

Cənazəsinə belə bu qədər ehtiram edilən insanın görün canı və ruhu nə qədər qiymətlidir?!
Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“...Hər kəs bir kimsəni öldürməmiş (bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamış)
və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiş bir şəxsi
öldürsə, o, bütün insanları öldürmüş kimi olur.
46
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Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə (ölümdən qurtarsa), o, bütün insanları diriltmiş kimi olur...”
(Maidə, 32)

Bu səbəblə bir insanın istər başqasının canına, istərsə də öz canına qəsd etməsi qətiyyətlə
qadağan edilmiş və belə edənlər üçün çox ağır cəzalar qoyulmuşdur.46
Mövlana həzrətləri belə deyir:
“İnsanın həqiqi dəyərini söyləsəm mən də yanaram, dünya da! Amma təəssüflər olsun ki, insan
dəyərini bilmədi, özünü ucuza satdı. İnsan, əslində
çox dəyərli atlas parça ikən, özünü əbaya yamaq
etdi.” (Məsnəvi, c. III, beyt: 1000-1001)
İslam böyük dəyər verdiyi insana öz şərəf və
heysiyyətinə münasib haqlar lütf etmişdir.47 İslama
görə insanın var olması, onun əsas insan haqlarına sahib olmağına kifayətdir. Adəmliyi, yəni insan
olma xüsusiyyətini insan haqlarının əsası sayan İslam hüquqçuları aləmşümül yanaşma mənimsəmiş,
heç vaxt insanlar arasında din, irq, cinsiyyət, sinif
və vətəndaşlıq ayrı-seçkiliyi etməmişlər.48

46. Buxari, Diyət, 21; Tibb, 56; Müslim, İman, 175.
47. Təfsilatlı məlumat üçün bax: Kadir Misiroğlu, İslam Dünya
Görüşü, İstanbul, 2008, s. 200-201; Prof. Dr. Rəcəb Şəntürk, İnsan
Haqqları və İslam, İstanbul, 2007.
48. Prof. Dr. Rəcəb Şəntürk, İnsan Haqqları və İslam, s. 13, 21.
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A. İslam inanc əsasları
İnsanların inanmalı olduğu əsaslar bəşəri fikirlərə və şəxsi anlayışlara deyil, vəhyə söykənir.
İslam inanc əsasları Qurani-Kərim və hədislərdə
heç bir şərhə yer qoymayacaq şəkildə açıq-aydın
izah edilmişdir. Bunları qısaca aşağıdakı kimi
qeyd etmək olar:
1. Allaha İman
Allah təala vardır, birdir, varlığının əvvəli və
sonu yoxdur, nə yaradılmışlardan birinə bənzər, nə
də yaradılmışlar Ona bənzəyər. Varlığı başqa varlıqdan asılı deyil, öz zatı ilə vardir. Varlığı zatından irəli gəlir. Doğmaqdan, doğulmaqdan, ata və
ya oğul olmaqdan, zaman və məkandan uzaq və
ən uca varlıq olaraq mövcuddur. Heç bir vasitəyə
möhtac olmadan hər şeyi bilir, hər şeyi eşidir, hər
şeyi görür:
- Yerə daxil olan və oradan çixan, göydən
enən və oraya yüksələn nə varsa, hamısını bilir. O,
qeybləri bilən elə bir İlahdır ki, göylərdə və yerdə
zərrə qədər bir şey belə Onun elmindən kənarda
51
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qalmaz. Zərrədən daha kiçik və daha böyük hər şey
bilgisi çərçivəsindədir. (Səbə, 2-3)
- Hər bir dişinin bətnində nə daşıdığını,
bətnlərin nəyi əskildib, nəyi artırdığını bilir. Hər
şey Onun yanında müəyyən ölçü ilədir. O, qeybi
də, aşkarı da biləndir. Sözünü gizlədən də, onu
açıq deyən də, gecə gizlənən də, gündüz aşkar
gəzib dolanan da Onun üçün eynidir. O, sirri də,
sirdən daha gizli olanı da bilir. (Rad, 8- 10; Taha, 7;
Qasas, 69; Səcdə, 6; Hud, 5)

Allah təala mütləq və sonsuz elmə sahib olmaqla bərəbər, mütləq qüdrətə də malikdir. Əks
təqdirdə bu gördüyümüz məxluqatı meydana
gətirə və varlıqlarını davam etdirə bilməzdi. Haqq
təala bizə Uca Zatını belə tanıdır:
“Göyləri və yeri icad edən (yoxdan yaradan)
Odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, ona
(o işə) yalnız: «Ol!» -deyər, o da (fövrən) olar.”
(Bəqərə, 117)

“(Ey insanlar!) Sizi (yoxdan) yaratmaq
və (qiyamət günü) diriltmək (Allah üçün) ancaq bir nəfəri yaratmaq və diriltmək kimidir.
Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!”
(Loğman, 28)

“Göylərin və yerin qeybini (gözə görünməyən, heç kəsə bəlli olmayan məchul sirlərini)
bilmək ancaq Allaha məxsusdur. Qiyamətin
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qopması (əmri) bir göz qırpımında, yaxud daha
tez olar. Allah, həqiqətən, hər şeyə qadirdir!”
(Nəhl,77)

Haqq təala mütləq həyat sahibidir, mütləq
iradə sahibidir. İstəyər, istədiyini edər. Kəlam
sifətinə sahibdir, səsə və hərfə möhtac olmadan
danışmış, peyğəmbərləri vasitəsilə insanlara kitablar göndərmişdir.
Allah təala kainatın şəriksiz və bənzərsiz yaradıcısıdır; yaradan, yaratdıqlarını yaşadan, öldürən,
sonra yenidən dirildəcək olan, saleh bəndələri üçün
nemətlər, pislər üçün də əzab hazırlayan Odur. Allah kamiliyyət ifadə edən bütün sifətlərə sahib və
bütün naqis sifətlərdən də uzaqdır.49
2. Mələklərə iman
Allah tərəfindən insandan əvvəl yaradılmış,
erkəklik və dişilikləri olmayan, Allaha itaətdən
ayrılmayan lətif və nurani varlıqlardır. Allah onlara xitab edir, onlar da Allahla danışırlar. Allaha
heç vaxt üsyan etmir, nə əmr etsə eynilə yerinə
yetirirlər. Yemək, içmək, yatmaq, yorulmaq,
bezmək kimi insana aid hallardan uzaqdırlar. Heyvani arzuları və nəfsani istəkləri yoxdur. Xəta və
günah etməzlər. Olduqca güclü və sürətli hərəkət
49. Prof. Dr. Bəkir Topaloğlu, “Allah” mad, Diyanət İslam Ensiklopediyası, II, 488- 489; Nəsəfi, Əqaid, s. 31- 36.
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edə bilirlər. Verilən vəzifə nə qədər ağır olursa olsun, o vəzifəni yerinə yetirə biləcək gücdədirlər.
Allahın əmri və icazəsilə müxtəlif şəkillərə girə
bilirlər. Qeybi və ancaq Allaha məlum olan mövzuları bilməzlər. Ancaq Allahın öyrətdiyi məsələləri
və ancaq öyrətdiyi qədərini bilə bilərlər.50
Cinlər, duyğularla idrak edilə bilməyən, insanlar kimi şüur və iradəyə sahib olan, ilahi əmrlərə tabe olmaqdan məsul olan və mömin ilə kafir
qruplardan ibarət olan varlıq növüdür. Şeytan da
cinlərdəndir.
3. Kitablara iman
Haqq təala peyğəmbərlərinə inanc, ibadət,
əxlaq və dünya həyatına dair hökmlər ehtiva edən
mətnlər vəhy etmişdir. “İlk Suhuf”, Hz. İbrahim
və Hz. Musaya verilən “Suhuf”lar, Tövrat, Zəbur,
İncil və Quran Allah tərəfindən nazil edilmiş
kitablardır.51
4. Peyğəmbərlərə iman
Hz. Adəm (ə.s) ilk, Hz. Məhəmməd -səlləllahu
50. Bəqərə, 30- 34; Əraf, 11, 27; Hud, 69- 70; Hicr, 28, 51- 52; İsra,
61, 92; Kəhf, 50; Taha, 116; Sad, 71, 73; Nəcm, 5; Tahrim, 6; Təkvir,
20.
51. Bəqərə, 85; Ali-İmran, 3- 4; Nisa, 163; Taha, 133; Nəcm, 36- 37;
Hədid, 26- 27; Əla, 18- 19.
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əleyhi və səlləm- son peyğəmbərdir. Bunlar arasında bizə bildirilən və bildirilməyən bir çox
peyğəmbər göndərilmişdir. Peyğəmbərlər arasında ayrı-seçkilik etmirik. Bütün peyğəmbərlər sadiq, əmin, olduqca ağıllı, təbliğ vəzifəsini yerinə
yetirən və günah etməkdən qorunmuş insanlardır.
Ancaq onlarda ilahlıq vəsfi yoxdur. Peyğəmbərlərin
möcüzələri vardır.
5. Axirətə iman
Bir gün qiyamət qopacaq və dünya həyatı sona
çatıb axirət həyatı başlayacaq. İnsanlar öldükdən
sonra yenidən dirildilib dünyada etdiklərinin hesabını verəcəklər. İman gətirib saleh əməllər
edənlər cənnətə, iman gətirməyib təkzib edənlər
cəhənnəmə gedəcəklər. İman gətirib günah edənlər,
ya günahları nisbətində cəhənnəmdə cəzalarını
çəkdikdən sonra cənnətə gedəcəklər və ya Allahın
bağışlamasıyla birdəfəlik cənnətə girəcəklər.
6. Qədərə iman
Allah təala bəndələrinin gördüyü bütün
işləri və digər məxluqatın hamısı ilə bağlı şeyləri
gələcəkdə necə olacaqsa, hamısını əzəldən bilir.
Və hər şey vaxtı gələndə Allahın əvvəldən bildiyi şəkildə meydana gəlir. Bunda bəzilərinin zənn
55
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etdiyi kimi insanları nəyəsə məcbur etmə yoxdur.
Belə ki, Allah təala, ilahlığı səbəbilə bəndələrinin
gələcəkdə görəcəyi işləri və mülkündə meydana
gələcək şeyləri bilməlidir. Yoxsa, bu onun üçün
nöqsan hal olardı.
İnsanlar iradə sahibi və azad olub məcburiyyət altında deyillər. Allah əzəli elmilə keçmiş
və gələcəyi bildiyi üçün olacaqları əvvəlcədən
yazmışdır. Bilmək, etmək deyildir. Günəşin tutulacağı saat və dəqiqə hesablana bilir. Ancaq Günəş
elm adamlarının əvvəlcədən bildiyi üçün tutulmur.
Günəş onsuz da tutulacaqdı, elm adamları bunu
tədqiq edib əvvəldən bilirlər. Bir şeyin olacağını əvvəlcədən bilib yazmaq və vaxtı çatanda onu
yaratmaq başqadır, o şeyi etmək istəyib hərəkətə
keçmək başqa. İnsan azad iradəsilə hər işi etmək
istəyər, Allah da imtahan səbəbilə onu azad buraxdığı üçün istədiyi şeyi yaradar. Lakin yaxşı və
doğru işlərdən razı qaldığı halda, pis işlərdən razı
qalmaz. 52
B. İslamda ibadətlər və hikmətləri
Buraya qədər qısaca Allahın varlığından, sifətlərindən, insana böyük dəyər verərək ən gözəl
52. Əqaid mövzularında təfsilat üçün bax.
http://www. İslamicpublishings.net/ images/ book/ ingilizce/ islamimanibadet_
ing.pdf
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şəkildə yaratdığından, insanın Onun üçün çox
önəmli olduğundan, bir çox imkan və nemətlər
bəxş etdiyindən bəhs etdik. Bundan sonra, insanın bu varlıq aləmində hər hansı bir vəzifəsinin
olmadığını və hər hansı bir şeyə görə heç bir
məsuliyyət daşımadığını düşünmək mümkündürmü? Ağlı olan bir adamın dünyadakı vəzifə və
vəziyyətinin heyvanlar və digər ağılsız varlıqlardan fərqlənmədiyini deyə bilərikmi? Belə bir insanın ancaq yemək, içmək, geyinmək, evlənmək,
çoxalmaq çərçivəsində qaldığını, müəyyən bir
müddət yaşadıqdan sonra özünü yoxluğun qollarına atmasını və ölüm tərəfindən udulmasını necə
düşünə bilərik? Haqq təala Qurani-Kərimdə belə
buyurur:
“Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!” (Zariyat, 56)
“Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə
ibadət et!” (Hicr, 99)
İbadət qulluq etmək, itaət edib boyun əymək mənasına gəlib, geniş mənada insanın Rəbbinin istək və arzusuna uyğun yaşayarkən etdiyi
bütün hərəkətləri, sözləri, hiss və düşüncələridir.
İbadət Allah təalanın bəndələri üzərindəki haqqı
və ehsan etdiyi nemətlər qarşısında edilməli olan
şükrün ifadəsidir. Edilən ibadətlər əsasən insanın
öz mənfəətinə xidmət edir. Çünki ibadət etmək,
insanları sırf maddiyyatla məşğul olmaqdan qur57
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tarıb, nəzərləri və fikirləri daha yüksək hədəflərə
istiqamətləndirir, daha geniş üfüqlərə aparır.
Digər tərəfdən, ibadətlər yalnız axirət üçün
deyil. İbadətlərin mənəvi faydaları ilə yanaşı
maddi faydaları da var. Belə ki, İslam insana aid
fəaliyyət sahələrinin heç birini diqqətdən kənarda
qoymayan və həyatı bütün tərəfləri ilə ehtiva edən
bütöv bir sistemdir. Eynilə İslam, insanın fəaliyyət
sahələri ilə münasib bir vəhdət halındadır. Bu
səbəblə ilahi hökmlərə uyğun dünyəvi işlərin
ibadət savabı qazandırmasıyla yanaşı, ibadətlər də
bir çox maddi və fiziki faydalar ehtiva edir. Bunlardakı hikmət və incəliklərin bir qismini ağılla
dərk etmək mümkünsə də, çoxunu ağılla qavramaq
olmaz. Belə ki, ibadətlərdə də əsas olan Allaha ixlasla qulluq etməkdir. Yoxsa dünyəvi faydalar əldə
etmək deyildir. Ancaq, təşviq edici olması üçün bir
az ibadətlərin faydalarından bəhs etmək istəyirik:
1. Namaz və hikmətləri
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Namaz təkbirlə başlayıb salamla qurtaran,
içində müəyyən hərəkət və sözlərin olduğu bir ibadətdir.53 Haqq təala namaz, təvaf, Quran oxumaq
kimi bəzi ibadətlərdən əvvəl insanlara dəstəmaz
almağı, bədənlərini, paltarlarını və olduqları yeri
təmiz saxlamağı əmr etmişdir. Dəstəmaz və qüsl
mövzularını öyrəndikdə, İslamın mənəvi təmizliklə
yanaşı maddi təmizliyə də nə qədər əhəmiyyət verdiyini görə bilərik. Bu səbəblə müsəlmanların elmihal və fiqh kitabları təmizlik mövzuları ilə başlayır. Deməli, namazın faydalarından biri, insana
tərtəmiz bir həyat yaşatmaqdır. Təmizliyin insan
həyatındakı vacibliyindən danışmağa isə ehtiyac
olmadığını düşünürük.
Digər tərəfdən, namaz insanı pisliklərdən,
çirkinliklərdən və həddi aşmaqdan uzaqlaşdı53. Bəzi insanlar müsəlmanların namaz qılarkən Kəbəyə sitayiş
etdiyini zənn edir. Bu, olduqca səhv bir fikirdir. Müsəlmanlar heç
vaxt Kəbə və ya Həcəri-Əsvədə sitayiş etmir, səcdə etmir və ya
namaz qılarkən ona tərəf dönmürlər. Müsəlmanların namaz qılarkən
döndükləri yer Kəbənin binası deyil, üzərində olduğu sahədir. Kəbə
ortadan qaldırılsa və ya yenidən inşa edilmək üçün sökülsə belə
müsəlmanların qibləsi dəyişməyəcək, insanlar namaz qılarkən, Kəbə
binasının orada olub- olmadığına baxmadan o tərəfə dönməyə davam
edəcəklər. (Prof. Dr. M. Hamidullah, İslama Giriş, s. 108)
Məkkədə bütpərəstliyin yayılmasıyla bərabər, müşriklər tərəfindən
Kəbənin içinə və ətrafına bir çox büt qoyulmasına baxmayaraq Kəbə
heç vaxt bütlərin adı ilə tanınmamış, daim “Beytullah: Allahın evi”
adıyla yad edilmişdir. İnsanlar şirkə düşərək tarix boyunca bir çox daş
və ağaca sitayiş etmələrinə baxmayaraq çox dəyər verdikləri halda
Kəbə, Həcəri-Əsvəd və Məqamı-İbrahimə heç vaxt ibadət və sitayiş
etməmişlər. Bu, Allah təalanın xüsusi bir qorumasıdır.
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rır, maraq və istəklərin özbaşına və nəzarətsiz
tətmin edilməsini əngəlləyir.54 Gündə beş dəfə
təkrarlandığı üçün Haqqı xatırlamaqdan ayıran
nəfsi arzulara qarşı ən təsirli dərmandır. Arzu və
həvəslərə nəzarəti təmin edir, hər məsələdə doğruluğa və düz yola təşviq edir. Beləcə, mömin
Allah rizası üçün namaz qılarkən, bununla yanaşı
pisliklərdən və nəfsin arzularından da qorunaraq
həm dünya, həm də axirət həyatını düzəltmiş olur.
Namaz yer üzünün yeganə hakiminin Allah
olduğu həqiqətini zehinlərə yazır və insanın bunu
həmişə duymasını təmin edir.
Beş vaxt namaz gün ərzində vaxtaşırı insanları şəxsi məşğuliyyətlərin yeknəsəkliyindən qurtarıb dincəldir. Onları bir müddət hər növ dünyəvi
qayğıdan uzaqlaşdıraraq uca Yaradıcıya qarşı təslimiyyət və şükür duyğularını ifadə etmələrini təmin edir. Həmçinin insan səcdəyə gedəndə özüylə
üz-üzə gəlir və mənəviyyatına yönəlmə fürsəti
əldə edir. Əvvəllər missionerlik edib daha sonra
İslamı seçən amerikalı Matt Selesman belə deyir:
“Namazlarımı qılaraq mənəvi rahatlıq tapıram. Xüsusilə də Cümə namazlarında! Məsciddə
olub namaz qıldığım anlar, mənim üçün ruhuma
rahatlıq verən xüsusi anlardır.”55
54. Ənkəbut, 45.
55. Əhməd Bökən, Ayxan Əryiğit, Yeni Həyatlar, I, 49.
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Pensilvaniya Ştatının Universiteti Liberal Sənətlər Fakültəsi Tarixi və Dini Araşdırmalar bölməsində müəllim işləyən Dr. Timoti Canotti belə
deyir:
“Səcdəyə gedəndə sanki sülh tapıram. Sanki özümü daha çox təhlükəsiz hiss edirəm. Əminamanlıq şəraitindəki kimi. Və səcdəyə gedəndə sanki uzaqlardan evimə qayıtmış kimi oluram. Bəlkə
də Allaha çatmış kimi. Ancaq bu qədərini ifadə edə
bilərəm. Namaz, rahatlıq, sülh və sakitlik hissidir.”56
Namaz ruhların mənəvi qidası olduğu kimi,
həmçinin bədən üçün də şəfadır. Namazın, müxtəlif bədən üzvlərinin hərəkət etməsinə, oynaqların
bükülməsinə və əzələlərin dartılıb boşalmasına
imkan yaradaraq bədənə gümrahlıq verdiyi bilinən
bir həqiqətdir. Digər tərəfdən, namaz müsalmanların həyatında müvazinət yaradan ünsürdür.
Hər gün müəyyən vaxtlarda müəyyən qaydalar
əsasında yerinə yetirilən bu ibadət insanı nizamintizama və düzgün həyat tərzinə alışdırır.
Müsəlmanlar fərdi şəkildə istədikləri yerdə
namaz qıla bilərlər, lakin İslam, onları bir yerə
56. Əhməd Bökən, Ayxan Əryiğit, Yeni Həyatlar, I, 19. İslamı
sonradan qəbul edən insanların həyatı üçün bu əsərlərə baxmaq
olar: Prof. Dr. Əli Köse, Conversion to İslam: A Study of Native
British Converts, London: Keagan Paul İnternational, 1996; A.
Arı- Y. Qarabulud, Niyə Müsalman Oldum, Ankara: Diyanət İşləri
Başqanlığı nəşr, 2007; Dəfnə Bayraq, Niyə Müsalman Oldular?,
İstanbul, İnsan nəşriyyat, 2008.
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toplaşıb namaz qılmağa təşviq edir. Çünki camaatla qılınan namaz irq, rəng, dil, vəzifə, mövqe fərqi
qoymadan Allaha qulluqda bir cərgədə birləşməyi,
bütünləşməyi, köməkləşməyi və ictimai əlaqələri
təmin edərək ümmət şüurunu gücləndirir. Eyni
düşüncə və hədəflərə sahib insanlar mühidində
fərdlər arasındakı fərqlər yüksək dərəcədə ortadan
qaldırılaraq qəlbləri bərabərlik və doğmalıq hissləri bürüyür və dini bir coşqu yaranır.
Əslində gündəlik beş vaxt namaz insanlar
üçün olduqca azdır və çox asan yerinə yetirilən bir
vəzifədir. İyirmi dörd saat ərzində insanın dünyəvi
işlərini bir yana qoyub Allahın hüzuruna çıxacağı vaxt sadəcə iyirmi dörd dəqiqədir. Bu kiçik
fədakarlığın əvəzində isə insan, bir çox maddi və
mənəvi faydalar əldə edir.
2. Oruc və hikmətləri
Oruc dan yerinin ağarmasından günəşin batışına qədər yemək, içmək və cinsi istəklərdən
uzaq durmaqla yerinə yetirilən bir ibadətdir. Hər il
qəməri aylardan Ramazan ayında 29 və ya 30 gün
bu ibadət davam edir.
Oruc bizə həyat mübarizəsində zəruri olan
“səbir, iradə, nəfsi arzulardan uzaqlaşma” kimi
halları öyrədərək, əxlaqımızın kamilləşməsinə
səbəb olur. Oruc nəfsin yemək, içmək və şəhvə62
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tlə bağlı tükənməz arzularına qarşı insanın şərəf
və heysiyyətini qoruyan bir qalxandır. Sahibinə
əzmkarlıq, sabitqədəmlik, qənaətcillik, vəziyyətindən razılıq, mətanət və səbir kimi əxlaqi gözəlliklər bəxş edir. Məhrumiyyət və aclığı daddırmaqla
bizə verilən nemətlərin qədrini bildirir. Qəlbimizi
Allaha qarşı həmd və şükür, bəndələrinə qarşı da
mərhəmət və qayğı hisslərilə doldurur. Bu yönüylə
oruc sosial həyatdakı kin, həsəd, qısqanclıq kimi
pis mühit yaradan mənfilikləri aradan qaldırmaqda ən təsirli dərmandır. Buna görə oruc yalnız bu
ümmətə deyil, əvvəlki ümmətlərə də fərz qılınmış
bir ibadətdir. Allah təala buyurur:
“Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən
əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də
vacib edildi...” (Bəqərə, 183- 184)
Orucun mənən faydalı ola bilməyi üçün yalan,
iftira, qiybət, söz gəzdirmək kimi davranışlardan,
küfr və lənət kimi sözlərdən, davadan, hər cür
pis iş və günahdan qaçmaq lazımdır. Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- oruclu möminə,
ona qarşı edilən kobud hərəkətlərə sakit cavab
verməyini tövsiyə edir. Beləcə oruc tutan insan pis
əxlaqdan uzaqlaşmış olur.
Oruc insanın daha sağlam və işgüzar olmasına səbəb olur. Bunu ağaclarda belə müşahidə
edə bilərik. Ağaclar qışda yarpaqlarını töküb yuxuya gedirlər, hətta yaz gəlib buzlar əriyənə qədər
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köklərinə su belə getmir. Oruclu keçən bu bir neçə
aydan sonra yaz gələndə yarpaq və güllərin bolluğundan da göründüyü kimi əvvəlkindən daha
çox məhsuldarlıq əldə edirlər. Mədənlər belə
oruca möhtacdırlar. Mühərrik və maşınlar uzun
müddət işlədikdən sonra bir müddət dayandırılır.
Bu istirahət onların əvvəlki güclərini qazanmalarını təmin edir.
Təbiblər otuz gündən az tutulan orucun təsirsiz olacağını, qırx gündən çoxunun da vərdiş
yaradıb, müəyyən zamanlarda yemək-içməkdən
uzaqlaşmağın gətirəcəyi faydaları verməyəcəyini
bildirirlər. Son vaxtlarda Qərbdə tətbiq edilən yeni
bir müalicə üsuluyla xroniki xəstəliklər xəstənin
vəziyyətinə görə uzun və ya qısa müddətli orucla
sağaldılır.57
Oruc zehnin və ürəyin də daha sağlam olmasına kömək edir.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, orucdan
məqsəd bədənə işgəncə etmək və əziyyət vermək
deyil. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləmoruc tutanda sahura qalxmağı və iftarda tələsməyi
tövsiyə etmişdir.58
Deməli orucun əsl hədəfi Allaha qarşı qulluq vəzifəsini yerınə yetirmək, nəfsi tərbiyə edə57. Prof. Dr. M. Həmudullah, İslama Giriş, s. 104.
58. Buxari, Savm, 45; Müslim, Siyam, 48; Tirmizi, Savm, 17/ 708.
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rək təqvaya çatmaq, fərdi və cəmiyyəti inkişaf
etdirməklə Allahın razı olacağı firavan mühit
meydana gətirməkdir.
3. Zəkat, sədəqə, infaq və hikmətləri
Zəkat müəyyən miqdardan çox mala sahib olan
varlıqların mallarından 2.5% nisbətində fəqirlərə,
kasıblara, (zəkat yığan) işçilərə, ürəkləri (İslama)
isinişib bağlanmaqda olanlara, (azadlıqlarını satın
almağa çalışan) qullara, borclulara, Allah yolunda
işləyənlərə, yolda qalanlara verməsidir. (Tövbə, 60)
Zəkat varlı insanların sərvətlərinə aldanıb azğınlaşmalarının və kasıbların varlılara qarşı kin və
həsəd kimi mənfi fikirlərə qapılmasının qarşısını
alaraq ictimai həyatı qoruyur, fərdləri bir-birinə
doğmalıq və sevgi bağları ilə bağlayır. Varlılarla
kasıblar arasındakı məsafəni minimuma endirir.
Kasıbların sayını azaldaraq, bu səbəblə meydana gələn bir çox xoşagəlməz hadisənin qarşısını alır. Necə ki, İslam tarixində xəlifə Ömər bin
Əbdüləziz zəkat yığan işçisini Afrika ölkələrinə
göndərmiş, o da yığdığı malları paylaya bilmədən
geri gətirmişdi. Çünki zəkat alacaq heç kimi tapmamışdı. Buna görə xəlifə də bu pullarla bir çox
qul alıb azad etmişdi.59
Zəkat fərqli səviyyələrdəki insanlar arasında
59. Bax. Buti, Fiqhus-sirə, Beyrut, 1980, s. 434.
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qurulan və cəmiyyəti bütünləşdirən bir körpüdür.
Buna görə Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-:
“Zəkat İslamın körpüsüdür.” -buyurmuşdur.60
Qatadənin nəql etməsinə görə “Zəkat, cənnətlə
cəhənnəm arasında bir körpüdür. Kim zəkatını
ödəsə körpünü keçib cənnətə nail olar.”61
Cəmiyyətdə ehtiyac sahibi olan insanları sevindirən zəkatın verənlərə qazandırdığı savab isə
daha çoxdur. “Təmizlik, saflıq, artış, bərəkət”
mənalarını ifadə edən “zəkat” həqiqətən insanı
bəzi mənəvi xəstsliklər və pisliklərdən təmizləyir,
malın təmizlənib bərəkətlənməsinə səbəb olur.62
Belə ki, qəlbin pak olması, ruhun saflıq qazanması və nəfsin tərbiyəsindəki bu təmizlik keyfiyyəti
peyğəmbərlərin göndəriliş hikmətlərindən də biridir. Zəkat ibadəti insanın sahib olma və mənfəət
hisslərini də tərbiyə edir.
Zəkat sərvət sahiblərinin nail olduqları ilahi
nemətlərə qarşı etməli olduqları şükrün ifadəsidir.
Haqq təala, şükür edildiyi təqdirdə nemətlərini
artıracağını, nankorluq edildikdə isə əzabının
şiddətli olduğunu bildirmişdir.63
Zəkat verilməyəndə isə bütün bu faydalar
ziyana çevrilib fərd və cəmiyyət əleyhinə böyük
60. Beyhəqi, Şuab, III, 20, 195; Heysəmi, III, 62.
61. Əbdürrəzzaq, Musannəf, IV, 108.
62. Tövbə, 103; Səbə, 39.
63. İbrahim, 7.
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zərərlər meydana gəlir. Rəsulullah -səlləllahu
əleyhi və səlləm- zəkatın cəmiyyətdə ağır bir
yük kimi qəbul olunmağa başlandığı və zamanla
tamamilə etinasız yanaşıldığı vaxt, insanların başına bir sıra bəlaların gələcəyini xəbər vermişdir.64
Bir dəfə də belə buyurmuşdur:
“Mallarının zəkatını verməkdən çəkinən hər
millət, mütləq yağışdan məhrum edilir və heyvanları olmasa onlara yağış yağdırılmaz.” (İbn
Macə, Fitən, 22; Hakim, IV, 583/8623)

4. Həcc və hikmətləri
Həcc mal və sağlamlıq baxımından gücü çatan
müsəlmanların ömürdə bir dəfə müəyyən günlərdə
Məkkədəki Kəbəni ziyarət edərək və bəzi rüknlərə
riayət edərək yerinə yetirilən bir ibadətdir. Həcdə
insanlar böyük bir ibadət, dua və zikr təlimi görürlər.
Hər hərəkətlərində Allahı xatırlar və Onun məhəbbətini qəlblərinə yerləşdirirlər. Təvazö, heçlik hissi, səbir, təslimiyyət, köməkləşmə, ixlas, zaman və
hərəkəti nizamlama, ölümə və qiyamətə hazırlıq,
heç bir bitki və canlıya zərər verməmə, heç kim
haqqında pis fikirləşməmə kimi gözəl vəsflər əldə
edirlər. Çünki zahirən bir sıra simvollar ehtiva
edən həcc, həqiqətdə müxtəlif ruhi məşqlər etdirən
64. Tirmizi, Fitən, 38/2210, 2211.
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fərqli məkanlardakı fərqli davranışlardan ibarətdir.
Beləliklə, hamı onun bir və ya bir neçə yönündən
mütləq istifadə edir.
Həcc insanı mənəvi həyata yönləndirir. Çünki bu incə ibadət ov ovlamamaq, ovçuya ovu göstərməmək, bir milçəyi belə öldürməmək, yaşıl bir
yarpağı da qoparmamaq, Allahın yaratdıqlarını
incitməmək kimi şəfqət, mərhəmət və məhəbbət
təzahürlərilə doludur.
Həccə gedən müsəlmanlar eyni zaman və
məkan içində birləşib mənəvi bir ittifaq içində olurlar. Vətən, irq, rəng, geyim-keçim kimi məfhumlar
ortadan qalxıb yerinə İslam qardaşlığı gəlir. Orada
müdür-işçi, varlı-kasıb, alim-cahil, padşah-təbəə
hamısı bir yerdə, eyni paltarda, eyni meydanda və
eyni cərgədədir. Orada müsəlmanlar bir-birilərinin
dərdlərinə, problemlərinə qulaq asır, uzaqdakı
müsəlman bacı-qardaşlarına salam göndərirlər.65
Bura qədər qısaca haqqında danışdığımız ibadətlərə baxdıqda islamın bir həyat tərzi olduğunu
görürük. İslam bir günə sığışan bir din deyildir.
Həyatı doğumdan ölümə, hətta ölümdən sonraya
qədər bütün cəhətləriylə əhatə edir. Pensilvaniya
Ştatının Universiteti, Liberal Sənətlər Fakültəsi
65. İbadətlərlə bağlı əlavə məlumat üçün bax.
http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/
islamimanibadet_ing. pdf.
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Tarixi və Dini Araşdırmalar bölməsində müəllim
işləyən Dr. Timoti Canotti belə deyir:
“İslamı seçəndə mən bunu anladım ki, bu
din yer üzünün hər bir yanını ibadət məkanına
çevirmək istəyir. Yəni gündəlik məşğuliyyətləri
bir tərəfə qoyub, Allahı xatırlamaq üçün monastıra qapanmaq lazım deyil. Məsələn, namaz hər
vaxt və hər kəs üçün Allahı xatırlamağın ən asan
və ən real yoludur.” (Əhməd Bökən-Ayxan Əryiğit, “Yeni
Həyatlar”, I, 15-16)

C. İslamda qadağalar və onun zərərləri
Haqq təala Qurani-Kərimdə xoş və təmiz
şeylərdən istifadə etməyi bəndələrinə halal qılmış
və bunları qadağan etmək istəyənləri azarlamışdır.
Sonra da insanlara fayda verəcək şeyləri qadağan
etməyib, yalnız zərərli şeyləri haram qıldığına
işarə edərək belə buyurmuşdur:
“De: «Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq
işləri, hər cür günahı, haqsız zülmü haram buyurmuşdur.” (Əraf, 33)
Günahlar və haramlar, insanın maddi və
mənəvi məhvinə səbəb olan zəhərlər kimidir. Ancaq şeytan və nəfs onları bəzəyib insanlara şirin
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və xoş göstərir. Buna aldanan insanlar da nəticədə
mənəvi həyatlarını alt-üst edirlər. Halbuki əsas
olan əşyanın halallığıdır. Haramlar istisna olaraq
çox azdırlar. Ancaq nədənsə insan oğlu, bu qədər
halal şeyi qoyub müəyyən saydakı haramlara meyil edir.
1. Faiz
Qarşılıqsız mal əldə etmək olan faiz / riba,
zahirən insanlara kömək etmək və asanlıq kimi
görünsə də, əslində çətin vəziyyətdə qalmış insanların çarəsizliyini istismar etməkdən başqa bir
şey deyil. Buna görə böyük bir qul haqqı pozuntusudur. Dini və əxlaqi hissləri söndürən və iqtisadiyyatın içini gəmirən xəbis bir şişdir. Varlının daha
çox varlanmağına, kasıbın daha çox əzilməyinə
səbəb olur. Beləcə cəmiyyətdəki təbəqələr arasında dərin uçurum meydana gətirir. Halbuki məşhur
iqtisadçıların dili ilə desək, iqtisadi baxımdan ən
yaxşı səviyyədə olan cəmiyyət inflyasiya və faiz
nisbətlərini sıfıra endirən cəmiyyətdir.
Bununla yanaşı faizin, süni qiymət artımına yol açmaq; başqasını düşünmə, köməkləşmə,
həmrəylik, sevgi, mərhəmət və şəfqət kimi əxlaqi
hissləri zəiflətmək; eqoistliyi və mənfəətpərəstliyi
qabardıb pul və şöhrət qazanma tamahını artırmaq
kimi bir çox zərərləri vardır.
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Faiz insanları işləyib qazanmaq və istehsalla məşğul olmaqdan uzaqlaşdırır. Faizə alışan insanlar təsərrüfat, hər hansı bir peşə və ticarət kimi
əsas qazanc yollarını tərk edirlər. Yalnız pulla pul
qazanmaq qalır ki, bu da istehsalı azaldan zərərli
bir haldır.
Yorulmadan faiz vasitəsilə pul ilə pul qazanmaq bəzi insanların xoşuna gəlsə də, bu hal fərdlərin
və cəmiyyətin əleyhinədir. Hətta uzun müddət davam etdikdə, cəmiyyətdəki əmək-sərmayə münasibətlərini zədələdiyinə görə, nəticədə şəxsən
faiz yeyən adamların da əleyhinə olur.
Qurani-Kərimdə, Allah və Rəsulunun faizlə
məşğul olanlara müharibə elan etdiyi bildirilmişdir.66 Digər bir ayadə belə buyurulur:
“Sələm (müamilə, faiz) yeyənlər (qiyamət
günü) qəbirlərindən ancaq Şeytan toxunmuş
(cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar.” (Bəqərə, 275)
Beləliklə, Peyğəmbərimizin nəzərində də qazancların ən şərlisi faizlə əldə edilən maldır.67 Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- ümmətini bu
böyük günahdan uzaqlaşdırmaq üçün faiz yeyənə,
yedizdirənə, faiz işlərinə baxan işçilərə və bu cür
66. Bəqərə, 278- 279. Rəsulullah (s.ə.s) Allahın müharibə elan etdiyi
başqa bir məsələni də qeyd edir. Bu, Allah dostlarına düşmənlik
etməkdir. (Buxari, Riqaq, 38) Bunlardan başqa heç bir asi və günahkar
bu dərəcə şiddətli bir şəkildə hədələnməmişdir.
67. İbn Əbi Şeybə, Musənnəf, VII, 106/ 34552; Vaqidi, III, 1016; İbn
Kəsir, Bidayə, V, 13- 14.
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sazişlərin şahidlərinə lənət etmiş, günah baxımından hamısının eyni olduğunu bildirmişdir.68
Peyğəmbərimizin faizin yayılmasına kömək
edən hamıya lənət oxuması, İslam cəmiyyətində
faizçiliyin heç bir yeri olmadığını, hamının ondan
uzaq durmalı olduğunu ən açıq şəkildə başa salmaq və bütün pislik qapılarını bağlamaq üçündür.
Faiz bütün dinlərdə haram qılınan bir günahdır. Çünki onun vurduğu ziyan bəllidir. Ayələrdə
bunun yəhudilərə də qadağan edildiyi yer alır.69
Zəmanəmizdə faizsiz iqtisadiyyatın qeyrimümkün olduğunu düşünmək səhvdir. Faizsiz
iqtisadiyyat çox gözəl mümkündür. Belə ki, buna
müvəffəq olan cəmiyyətlər mövcuddur. İslam faizə
qətiyyən qarşı çıxmış, bunun əvəzində şəriklik yoluyla iş görüb irəli getməyi tövsiyə etmişdir. Çünki bu yol hamı üçün faydalıdır. Bununla yanaşı,
imkan dairəsində Allah rızası üçün borc verməyə
(qarzı-həsən) sövq etmiş və çətinlikdə qalan kimsəyə verilən borcu sədəqədən daha fəzilətli saymışdır. Digər tərəfdən zəkat və sədəqəni də əmr
edərək cəmiyyətdə iqtisadi istiqrar və nizam yaratmışdır.
68. Müslim, Müsaqat, 105-106. Əlavə olaraq bax. Buxari, Büyu,
24, 25, 113; Əbu Davud, Büyu, 4/ 3333; Tirmizi, Büyu; 2/1206; İbn
Macə, Ticarat, 58.
69. Nisa, 160- 161.
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2. İçki
İçki insan təbiətinə tamamilə zidd olan zərərli bir maddədir. İnsan ayıq və ağlı başında olmalıdır. Özündən getmiş halda, ətalət və tənbəllik
içində olmaq qəbul olunmur. Ayıqlığı itirmək
ümumiyyətlə yolunu azmaqla nəticələnir. Belə
olduqda içkini təbii qarşılayıb mənimsəyənlərin
azğınlığa düşməsi qaçınılmazdır.
İçki həm fərd, həm də cəmiyyət üçün böyük
bir fəsad səbəbidir. İçki içmək əqli keyfiyyətlərə
zərər verir. Halbuki dünya və axirətə aid bütün
işlər ancaq ağılla düzəlir. Ağıl olmayanda insan
ağlasığmaz xətalara düşür. Necə ki, spirtin içinə
bir qığılcım düşəndə dərhal alovlanırsa, içkiyə
aludə olmuş bir beynin və ürəyin içində pisliyin
odunu alışdırmaq da bu qədər asan olur.
Şeytan içki və qumar yoluyla insanlar arasına kin, düşmənlik salar, onları bir-birinə qarşı qoyur. Onları Allahın zikrindən, namazdan və
ibadətlərdən uzaqlaşdıraraq axirət kasıbı halına
gətirir. Qısaca həm dünyalarını, həm də axirətlərini bərbad edir.70
Rus professor Raçinski bu ibrətli sözləri demişdir:
“Şeytan şüşənin içində gözləyir və spirtə aludə olanların əlində olan-qalan hər şeyi alır. Hətta
70. Maidə, 90- 91.
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əyinlərindəki axırıncı köynəklərini, qucaqlarındakı
körpələrinin son tikəsini belə qapır. Bundan əlavə
şüşədəki şeytan özünün qulu etdiyi insanların və
ailələrinin sağlamlığını, namusunu, vicdanını, sevincini, rahatlığını və səadətini də alır. İnsanlarda
çalışma əzmini qırdığı kimi, hər növ qazancdan da
məhrum edir. Hər şeydən əvvəl spirt və spirtli içki
istehsalı üçün nə qədər əməyin boşa getdiyini bir
düşünün. Bu qədər şərab növünün hazırlanması
üçün nə qədər məhsulun və əməyin boş yerə ziyan
olduğunu yaxşıca hesablayın. Əgər insanların spirt
bataqlığına düşünmədən atdıqları milyardlarla çörək, alça, əncir və üzüm bir yerə yığılsaydı, dünyada heç vaxt aclıq və ya ərzaq bahalığı olmazdı.
İnsanlar bir tərəfə qalsın, heyvanları belə doyana
qədər bəsləyəcək hər növ yemək tapmaq olardı.
Şüşədəki şeytanın büdcəsi tam olaraq bilinmir. Çünki şeytana uyanlar istifadə etdikləri içkinin vergilərini əskiksiz ödəyirlər. Lakin həmin
adamlar başqa insanlara ödəməli olduqları borclarını heç cür ödəmirlər. Şeytan öz alacağını həmişə
və əskiksiz alır. Əgər bu insanların ödəməyə pulları yoxdursa, ya oğurlayırlar, ya da özlərinin və
ailələrinin namusunu, şərəfini satırlar, nə yolla
olursa- olsun şeytanın vergisini mütləq ödəyirlər.
Spirtli içki ucbatından minlərlə dəyərli və hörmətli insanın həyatı məhv olmuşdur. Belə insanlar
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sahib olduqları dəyərləri itirə-itirə yaşamışlar. İçki
və spirt milyonlarla böyük insanın səhhətinə ziyan
vurub. Necə ki, bataqlıq bir zəmin üzərində möhkəm və böyük binalar tikmək olmaz, elə də əyyaş
bir millətin içində daimi qayda-qanunu təmin etmək və firavan həyat sürmək mümkün deyil. Buna
görə, islah etmə fəaliyyətlərinə əvvəlcə bütün milləti bu pis vəziyyətdən çıxarmaqla başlamaq lazımdır.”71
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının otuz ölkədə
apardığı tədqiqatın nəticəsinə görə, cinayətlərin
85%-i (bunlardan 60-70%-i ailədaxilidir), təcavüzlərin 50%-i, zorakılıqların 50%-i, xanımlarını döyənlərin 70%-i, işə getməyənlərin 60%-i və
əqli xəstəliklərin 40-50%-i spirtli içkilərdən qaynaqlanır. Əyyaş insanlardan dünyaya gələn uşaqlarda əqli çatışmazlıqlar 90%-ə çatır. Əyyaş bir
qadının şikəst uşaq dünyaya gətirmə riski 35%
kimi yüksək rəqəm təşkil edir. Çünki spirt ana bətnindəki böyüməyə və doğumdan sonraki inkişafa
maneçilik törədir; uşaqda əqli çatışmazlığa, boy
qısalığına və davranış nöqsanlığına səbəb olur.
İçkiyə aludə olan insanların uşaqları daim dava və
zorakılıqla dolu bir ailədə yaşadıqlarına görə onlarda ruh düşkünlüyü və davranış pozuntularının
artma riski çox yüksəkdir. Buna görə, bu uşaqların əksəriyyəti məktəbdə və həyatda uğur qazana

71. Qriqoriy Petrov, İdeal Müəllim, İstanbul, 2005, s, 48- 52.
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bilmir.72
İngiltərə hökümətinin rəsmi açıqlamasına
görə spirtli içki istehlakından meydana gələn davalar, yaralanma, xəstəxana məsrəfləri və s. halların ingilislərin iqtisadiyyatına verdiyi zərər ildə
təxminən 30 milyard dollardır.73
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- belə
buyurmuşdur:
“Əsla içki içməyin, çünki o, bütün pislik və
şərlərin açarıdır.” (İbn Macə, Əşribə, 1)
“Çoxu sərxoş edənin azı da haramdır.” (Əbu
Davud, Əşribə, 5/3681; Tirmizi, Əşribə, 3/ 1865)

Bu səbəblə, “Sərxoş olmayacaq qədər
içməkdən heç nə olmaz,” deyənlərə aldanmamaq
lazımdır. Qayda açıq-aydındır. Bir şeyin çoxu
sərxoş edirsə, onun azı da haramdır. İslam günaha gedən yolları tamamilə bağlayaraq, pisliklərin
qarşısını ən gözəl şəkildə almaq istəyir, həyat
təcrübəsinə uymayan nəzəri çözümlərə əhəmiyyət
vermir. Qadağaları böyük bir hikmətlə qoyur və
bunlara əməl etməyənlərə də ən uyğun cəzaları
verir. Bu hal, dinimizin insana nə qədər dəyər verdiyini, onu sonsuz bir şəfqət və mərhəmətlə qucaqladığını göstərir.
72. Musa Tosun, “İçki” mad., Diyanət İslam Ensiklopediyası, XXI,
463.
73. The Guardian, Saturday, March, 27, 2004, “Sobering thoughts
about a claim”, Şon Koxan.
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3. Zina
Zina əsrlərdən bəri insan ağlının, əxlaq və
hüquq normalarının və bütün səmavi dinlərin tamamilə mənfi yanaşdığı bir davranışdır. Zina
nəslin qarışmağına, ailənin dağılmasına, qohumluq, qonşuluq, yoldaşlıq əlaqələrinin pozulub cəmiyyətdəki mənəvi və əxlaqi dəyərlərin
kökündən sarsılmasına səbəb olur. İnsanı fiziki
zövqlərin əsirinə çevirərək heysiyyət və şərəfini
ayaq altına salır.
Digər tərəfdən zinanın sağlamlıq üçün də bir
çox ziyanları vardır. Zina bataqlığına düşən insanlarda sifilis, bel soyuqluğu kimi yoluxucu bir
çox xəstəliklər müşahidə edilir. Bu gün tibbin çarə
tapmaqda aciz qaldığı ölümcül xəstəlik olan QİÇS
daha çox zina yoluyla yoluxur.
Bəndələrini çox sevən Haqq təala, onların
belə pis vəziyyətə düşmələrini heç vaxt istəməz.
Buna görə, zina etmək bir yana, ona yaxınlaşmağı
belə qadağan etmişdir. Ayələrdə belə buyurulur:
“Onlar pis əməllərdən çəkinsinlər!” (Ənam,
151)

“Zinaya da yaxın düşməyin. Çünki o, çox
çirkin bir əməl və pis bir yoldur!” (İsra, 32)
Yəni zinaya zəmin hazırlayan heç bir yol
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və səbəbə yaxınlaşmamaq lazımdır. Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- lazımsız baxışların
qəlb üçün nə qədər zərərli olduğunu belə ifadə
edir:
“Harama baxmaq iblisin zəhərli oxlarından
bir oxdur. Kim, Allah qorxusundan bunu etməsə,
Allah onun ürəyinə həzzini duyacağı iman bəxş
edər.” (Hakim, IV, 349/7875; Heysəmi, VIII, 63)
Buna görə İslam hər şeydən öncə kişi və
qadınların dinin tərif etdiyi şəkildə örtünmələri,
bir-birilərini təhrik edici hərəkətlərdən uzaq durmaları, yad kişiylə qadının təkbətək qalmaması,
cəmiyyətdə açıq-saçıqlığın qarşısının alınması
kimi ön sırada gələn tədbirlər alır. İnsanları təhrik
edəcək söz, baxış və yaxın münasibətləri zinaya
hazırlayan hərəkətlər olaraq qınaması da buna
görədir. İslam bunlarla kifayətlənməyib ailə və
cəmiyyətə uşaqları tərbiyə etmək, evlənmə yaşını zərurət olmadıqca gecikdirməmək, evlənməyi
asanlaşdırmaq, cəmiyyətdə dini və əxlaqi dəyərləri
canlı saxlamaq vəzifəsi də verir.
Buradan da aydın olur ki, İslamın məqsədi
günahkarları cəzalandırmaq deyil, cəmiyyətdə günah mühitinin yaranmasına mane olaraq insanların firavanlıq və rifah içində yaşamalarını təmin
78

Etiqad, ibadət və müamilə

etməkdir. Belə ki, islam tarixində zina cəzası çox
az müşahidə edilmişdir.
Yuxarıda sadaladığımız günahlardan başqa
İslam; adam öldürmək, cadu etmək, zülm etmək,
ata-anaya itaətsizlik etmək, yalan danışmaq,
xəyanət etmək, insanların arxasından xoşlarına
gəlməyəcək şəkildə danışmaq (qeybət), yetim
malı yemək, böhtan atmaq, oğurluq etmək, qumar
oynamaq kimi bəşəriyyətə çox zərəri olan böyük
günahları da qəti qadağan edir.74

Ç. İslamda təbiətin qorunması,
təmizlik və su
1. Təbiətin qorunması
Haqq təala təbiətdəki hər şeyi insanın istifadəsinə verdiyini xəbər verir. Bunlara layiqincə şükür edə bilmək üçün ətrafımızdakılara əmanət və
məsuliyyət şüuru ilə yanaşmalıyıq. Təbiətdən pis
istifadə, ziyan vurub israf etmək zərəri özümüzə
qayıdacaq olan bir nankorluqdur. Haqq təala belə
74. Buxari, Şəhadət, 10; Vasəyə, 23; Müslim, Birr, 55,56; Əbu Davud,
Ədəb, 35/4875; Əhməd, III, 154, 135. Ətraflı bax. Murad Qaya,
Peyğəmbərimizdən Həyat Meyarları, İstanbul, 2007, s. 308-458.
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buyurur:
“İnsanların öz əlləri ilə etdikləri (pis əməllər, günahlar) üzündən quruda və suda fəsad
(pozuntu) əmələ gələr (bəzi yerlərdə quraqlıq, qıtlıq olar, bəzilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələ
baş verər, dənizlərdə gəmilər batar) ki, Allah (bununla) onlara etdiklərinin bir qismini (etdikləri
bəzi günahların cəzasını) daddırsın və bəlkə, onlar (tövbə edib pis yoldan) qayıtsınlar.” (Rum, 41)
Halbuki Haqq təala daha əvvəl belə əmr etmişdi:
“Göyü O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini)
O qoydu! Ona görə ki, çəkidə hədi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).”75 Ancaq insanlar
bunu dinləmədilər və indi ağrısını çəkirlər.
Müsəlman qəlbindəki rahatlıq və gözəlliyi
təbiətdə də əks etdirərək insanlarla, heyvanlarla, bitkilərlə və hətta cansız varlıqlarla belə yaxşı rəftar edər. Heç bir varlığı incitməməyə diqqət
edər. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in
yanından bir cənazə keçmişdi. Peyğəmbərimiz
-səlləllahu əleyhi və səlləm-:
“Rahat olmuş, ya da başqaları ondan qurtulmuşdur.” -buyurdu. Səhabələr:
- Ey Allahın Rəsulu, “Rahat olmuş, ya da başqaları ondan qurtulmuşdur.” -deməklə nəyi nə75. Rəhman, 7- 8.
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zərdə tutdunuz?
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- buyurdu:
“-Mömin bir bəndə vəfat edəndə dünyanın
yorğunluğundan və çətinliklərindən qurtulub Allahın rəhmətinə qovuşur. Günahkar və pis kimsə
öləndə də insanlar, şəhərlər, ağaclar və heyvanlar
ondan qurtulub rahat olurlar.” (Buxari, Riqaq, 42;
Nəsai, Cənaiz, 48; Əhməd, V, 296, 302, 304)

İnsan hər yerdə və hər halda başqalarını narahat edəcək şeylərdən uzaq olmalıdır. Yaşadığımız şəhər, qəsəbə və kəndlərin çəmənliklərini,
sularını, havasını və mənzərəsini çirkləndirmək,
zibil atmaq insanlıq şərəf və heysiyyətinə yaraşmayan bir davranışdır. Həm özünü, həm də başqalarını fikirləşməməkdir. Halbuki müsəlmanlar
çirkləndirdiyi yerlərdən başqalarının narahat olacağını və təbiətin gözəlliyinin pozulacağını fikirləşər; yeyilən tum, fındıq, fısdıq qabıqlarını, şüşə,
konserv qablarını, kağız və s. çirkləndirici şeyləri küçələrə, yollara, istirahət etdikləri yerlərə atmamağı, insanları və hətta heyvanları narahat
edəcək hərəkətlərə yol verməməyi mömin olmaq
və kamilliyə çatmağın bir şərti qəbul edər. Belə
ki, Peyğəmbərimiz, insanlara əziyyət verən, yol
gedərkən narahat edən bir budağın, bir tikanın
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belə yerdən götürülməsini imanın bir bölməsi kimi
qəbul etmiş,76 insanlara əziyyət verənləri Allahın
sevmədiyini xəbər vermişdir. Muaz bin Ənəs (r.a)
belə nəql edir:
“Mən, Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- ilə bir yerdə qəzvəyə çıxmışdım. Əsgərlər
qaldıqları yerləri daraltdılar və yolu kəsdilər. Buna
görə Nəbi -səlləllahu əleyhi və səlləm- bir carçı
göndərib əsgərlər arasında elan etdirdi:
“Kim bir yeri daraltsa və ya bir yolu kəssə (və
ya bir möminə əziyyət versə), onun cihadı məqbul
olmaz.” (Əbu Davud, Cihad, 88/2629; Əhməd, III, 441)
Rəsulullah bu sözləri ilə lazımsız yerə yerləri
və yolları daraldaraq və ya hər hansı bir şəkildə
Allahın bəndələrinə əziyyət verməyin necə böyük bir səhv olduğunu qeyd etmiş və belə hərəkət
edənlərin savablarının hədər olacağı bildirmişdir.
Bu baxımdan, hara gəldi zibil atmaq, tüpürmək,
maşın saxlamaq, insanların hərəkət etməsini
çətinləşdirəcək əşyalar qoymaq kimi hər növ
əziyyət verici davranışdan uzaq olmaq lazımdır.
Müsəlmanlar nəinki insanlardan başqa digər
varlıqları da narahat etməmiş, üstəlik onlara Allahın məxluqu deyə xidmət etmişlər. Məşhur fransız
yazıçısı Monteyn “müsəlman türklərin heyvanlar
üçün belə vəqf və xəstəxanalar” yaratdığını ifadə
76. Müslim, İman, 58.
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etmişdir. 17-ci əsrdə Osmanlını gəzmiş fransız
vəkil Quer, Şamda xəstələnən pişiklərlə itlərin
müalicəsilə məşğul olan bir xəstəxananın varlığından bəhs edir. Belə vəqflərlə bağlı Prof. Dr. Sibai
də bu məlumatları verir:
“Qədim vəqf ənənəsində xəstə heyvanları
müalicə və otarma yerləri mövcuddur. Yaşıl Məra
(hal-hazırda Şamın şəhər stadionu olaraq istifadə
edilən sahə), vaxtilə artıq işləyə bilmədiyi üçün sahiblərinin yem verməsi və qulluqdan məhrum olan
aciz heyvanların otarılması üçün vəqf edilmiş bir
yer idi. Bu heyvanlar ölənə qədər orada otarılırdılar. Şam vəqfləri arasında pişiklərin yeyib-yatacağı
və gəzəcəyi yerlər də var idi. Belə ki, hər gün burada yemək tapmaqda çətinlik çəkməyən yüzlərlə
pişik buranın daimi sakinlərinə çevrilmişdilər.”
Canlılara bu qədər dəyər verən İslam ağaca
və yaşıllıqlara da çox əhəmiyyət verir. Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Qiyamətin qopduğu anda birinizin əlində
bir fidan olsa, qiyamət qopmadan onu əkə bilərsə,
dərhal əksin!” (Əhməd, III, 191, 183)
Əshabi-kiramın məşhurlarından Əbud-Dərda
(r.a) Şamda ağac əkirdi ki, yanına biri gəlib:
- Sən Hz. Peyğəmbərin dostu olduğun halda ağac əkməklə məşğul olursan? -deyərək təəccübünü gizlətmədi.
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Əbud-Dərda həzrətləri o adama belə cavab
verdi:
- Haqqımda belə tələsik hökm vermə! Mən,
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in belə dediyini eşitmişəm:
“Bir adam ağac əksə və o ağacın meyvəsindən bir insan və ya Allahın məxluqatından hər
hansı bir varlıq yesə, bu, o ağacı əkən üçün bir
sədəqə olar.” (Əhməd, VI, 444; Müslim, Müsaqat, 7)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləmhəmçinin belə buyurmuşdur:
“Kim bir sidr ağacını (lazımsız yerə) kəssə,
Allah onun başını cəhənnəmə uzadar.” (Əbu Davud,
Ədəb, 158- 159/5239)

Peyğəmbərimizin Məkkənin yanında Mədinə və Taif ərazisini də harəm elan edərək oralarda
ağac kəsməyi, bitki örtüyünə ziyan vurmağı və ov
etməyi qadağan etmişdir.77 Həmçinin Harisə oğulları qəbiləsinin otlaq yeri üçün belə buyurmuşdur:
“Kim burada bir ağac kəssə, onun yerinə
mütləq bir ağac əksin!”78
77. Əbu Davud, Mənasiq, 96; M. Hamidullah, İslam Peyğəmbəri,
İstanbul, 2003, I, 500; Anonim müəllif, əl-Vəsaiq, Beyrut, 1969,s.
236-238, 240: Əli Rza Təməl, İslama görə insan və çevrə əlaqəsi,
İnsan və çevrə, s. 77.
78. Bəlazuri, Futuhul-buldən, Beyrut, 1987, s. 17; İbrahim Canan,
İslam və Çevrə Sağlığı, İstanbul, 1987, s. 59- 60.
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Yəni Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləmhər məqamda təbiəti qorumağı və gözəlləşdirməyi
tövsiyə edərək, bütün varlıqlara qarşı hörmət yanaşan və ədəbli bir cəmiyyət yetişdirmişdir. İlk
xəlifə Hz. Əbu Bəkr (r.a)-ın səfərə çıxmağa hazırlanan ordusuna xitabən söylədiyi nitqi bunun bariz
nümunələrindən biridir:
“Xainlik etməyin, qənimət malına xəyanət
etməyin, zülm etməyin, müslə etməyin (qulaq, burun kimi bədən üzvlərini kəsərək işgəncə etməyin);
uşaqları, yaşlıları və qadınları öldürməyin! Xurma ağaclarını kökündən kəsməyin və yandırmayın, meyvəli ağacları kəsməyin; qoyun, keçi və
dəvələri (yedikləriniz istisna olmaqla) kəsməyin!
Monastırlara çəkilib həyatlarını ibadətə həsr etmiş
insanlarla qarşılaşacaqsınız, icazə verin, ibadət
etsinlər...79
Müsəlmanlardakı bu həssaslığı görən Komte
de Bonneval təəccüb içində bunları demişdir:
“Osmanlı dövlətində qeyri-məhsuldar ağacların istidən qurumalarının qarşısını almaq məqsədilə, hər gün suvarılması üçün işçilərə pul
ödəyəcək qədər həddi aşan türklərə belə rast
gəlmək mümkündür.”

79. Beyhəqi, əs-Sunənul-kübra, IX, 85; Əli əl-Müttəqi, Kənz, 30268;
İbnül-Əsir, əl- Kamil, Beyrut, 1987, II, 200.
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2. Təmizlik
İslam insanları maddi-mənəvi hər növ
təmizliyə təşviq edir və bunu necə edəcəklərini
onlara öyrədir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“...Allah (təmiz və) pak olanları sevər!”
(Bəqərə, 222)

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- də
buyurur:
“Allah təmizdir, təmizliyi sevir.” (Tirmizi, Ədəb,
41/2799)

Hz. Peyğəmbər hər zaman təmizliyin hər
növünə çox diqqət etmişdir. Məsələn, məscidə və
qonaq gedərkən, cəmiyyət içinə çıxarkən təmiz və
gözəl paltar geyinməyə, gözəl ətir vurmağa, soğan,
sarımsaq kimi başqasını narahat edə biləcək şeyləri
yeməməyə çox diqqət edərdi. Bunun şahidlərindən
biri olan Əbu Kursafə (r.a) belə nəql edir:
“Anam və xalam ilə birlikdə Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm-ə beyət etmək üçün
getmişdik. Peyğəmbərimizin yanından çıxanda
anam və xalam mənə belə dedilər:
- Oğlum, biz, heç bunun kimi insan görməmişik! Üzü ondan daha gözəl, paltarı daha təmiz və
sözü daha yumşaq başqa birini tanımırıq. Mübarək
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ağzından nur saçılırdı. (Heysəmi, VIII, 279- 280)
İslam təməlində təmizlik, səliqə-sahman və
nəzakət olan bir nizam gətirmişdir. Peyğəmbərimiz “Təmizlik imanın yarısıdır.” -buyurmuşdur.80
Hədis və fiqh kitablarını demək olar ki, hamısı
təmizlik mövzusuyla başlayır. Dinimizin təməl
əsası kimi bədən və məkan təmizliyi olmadan bəzi
ibadətlər caiz və məqbul sayılmamışdır. Bu baxımdan məsələn, tualet qaydalarına çox əhəmiyyət
verilmiş, müsəlmanların paltarlarına nəcasət sıçratmamaları, yaxşıca istibra etmələri əmr edilmişdir. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm-:
“Qəbir əzabının çoxu nəcasətdən lazımi qaydada qorunmamaqdan irəli gəlir.”81 -buyuraraq
ümmətinin bu barədə həssas davranmasını istəmişdir.
İslam gündə ən az beş dəfə əl, ağız, burun, üz,
baş, qulaq, boyun və ayaq kimi hər an mikroblarla
təmasda olan üzvləri yumağı və təmiz saxlamağı əmr etmişdir. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və
səlləm-:
“Cənnətin açarı namaz, namazın açarı da
təmizlikdir.”82 -buyurmuşdur. Beləliklə islam hər
insanın məcburən etməli olduğu təmizliyi ibadət
mahiyyətində görmüş, insanların təmizlik edərkən
80. Müslim, Təharət, 1.
81. İbn Macə, Təharət,26.
82. Əhməd, III, 340.
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eyni zamanda bir ibadət sevinci içində olmasını
təmin etmişdir.
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləmin üzərində durduğu mühüm məsələlərdən biri
də ağız təmizliyidir. Buna görə Allah Rəsulu
müəyyən vaxtlarda və xüsusilə dəstəmaz almadan əvvəl misvaqdan istifadə etməyi tövsiyə etmişdir.83 Eləcə də yeməkdən əvvəl və sonra
əllərini yuyaraq müsəlmanlardan yeməklərini
bərəkətləndirmələrini istəmişdir.84
Digər tərəfdən fitrətə görə sünnət olmaq,
müəyyən yerlərin təraş edilməsi, dırnaqların
kəsilməsi, qoltuq altlarının təmizlənməsi, saqqal və
bığların qısaldılması da Allah Rəsulunun öyrətdiyi
təmizlik və ədəb qaydalarından bir neçəsidir.85
Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləmpaltarının təmizliyinə çox diqqət etdiyi kimi
səliqə-sahmanına da eynilə fikir verirdi. Bir dəfə
məsciddə olanda yanına saçı-saqqalı bir-birinə qarışmış bir adam gəldi. Hz. Peyğəmbər -səlləllahu
əleyhi və səlləm- əlinin işarəsiylə ona saç və
saqqalını səliqəyə salmağı göstərdi.86 Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- paltarından da pis
iyin gəlməyini istəməzdi. Belə ki, o, tərləyib yun
iyi hiss etdikdə geyindiyi əbanı çıxartmışdı. Bunu
83. Buxari, Cümə, 8; Təmənni, 9; Savm, 27; Müslim, Təharət, 42.
84. Bax. Tirmizi, Ətimə, 39/1846.
85. Buxari, Libas, 63- 64.
86. Muvatta, Şaar, 7; Beyhəqi, Şuab, V, 225.
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bizə bildirən Hz. Aişə anamız, Peyğəmbərimizin
gözəl ətirlərdən xoşlandığını demişdir.87
Əshabi-kiram öz işini özü görən adamlar idi.
Onlar cümə namazı vaxtına qədər öz işləri ilə
məşğul olur, cümə namazı vaxtı çatanda işlərini
qoyub namaza gəlirdilər. Buna görə bədənlərindən
tər qoxusu gəlirdi. Bu səbəblə Peyğəmbərimiz belə
buyurdu:
“Cümə günü çimsəniz yaxşı olardı.” (Buxari,
Cümə, 16, Büyu, 15; Müslim, Cümə, 6)

Müsəlmanlar “Təmizlik imanın yarısıdır”88
hədisi-şərifini hüsnxətlə yazaraq evlərinin və
məscidlərin divarlarına asır və bu yolda səy göstərirlər. Memar Sinan, möminlərin rifahı, rahatlığı, təmizliyi üçün ömrünün sonuna qədər Osmanlı dövlətinin hər tərəfində müxtəlif imarətlər,
su yolları, bulaqlar və hamamlar tikdirmişdir.
Müsəlman cəmiyyətlərdə təmizliyin nöqsansız
olması üçün kəndlərə qədər hər tərəfdə hamamlar
inşa edilmişdir. Müsəlmanların yaşadığı evlər olduqca təmizdir. Evin içinə heç vaxt ayaqqabılarla
girməzlər. Ev o qədər təmizdir ki, hər yerində namaz qılmaq olar. Evlərdə heyvan saxlamaq kimi
bir adət yoxdur. Hətta evə quş belə gətirilməz. M.
de Tevenot müsəlman cəmiyyətindəki təmizlik və
nəzakətlə bağlı bunları deyir:
87. Əbu Davud, Libas, 19/4074.
88. Müslim, Təharət, 1.
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“Müsəlman türklər sağlam yaşayır və az xəstələnirlər. Bizim ölkələrimzdə olan böyrək xəstəlikləri və başqa təhlükəli xəstəliklərdən heç
biri onlarda yoxdur, adlarını belə bilmirlər. Elə
düşünürəm ki, türklərin bu mükəmməl sağlamlıqlarının əsas səbəblərindən biri də tez-tez çimmələri və yeyib-içmədəki mötədillikdir. Onlar olduqca az yeyirlər. Yedikləri də xristianlarınkı kimi
qarışıq deyil.”89
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- insanların gəlib-keçdiyi yolları, kölgədə oturduqları yerləri, ağac altlarını, divar diblərini, camaatın istirahət etmək üçün oturduqları yerləri
çirkləndirməyi qəti şəkildə qadağan etmişdir. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- bir gün
məscidin qiblə istiqamətində tüpürcək görmüşdü.
Onu şəxsən öz əliylə təmizlədi. Mübarək üzündən
çox əsəbləşdiyi oxunurdu.90 Rəsuli-Əkrəm başqa
bir hədisi-şərifdə belə buyurmuşdur:
“Mənə, ümmətimin yaxşı-pis əməlləri göstərildi. Yaxşılıqlarının içində, insanların hərəkətinə mane olan şeylərin yoldan götürülməsini
də gördüm. Pis əməllərin içində, məscidin içinə
tüpürüb onu təmizləməməyi də gördüm.”91
89. M. De Zevenot, Relation d`un Vogaye Fait au Levant, Paris,
1665, s. 58.
90. Müslim, Məsacid, 52; Beyhəqi, əs-Sunənul-kübra, I, 255.
91. Müslim, Məsacid, 58. O dövrdə məscidlərdə xalça, palaz və
s. olmayıb yer qumla örtülü idi. Buna görə bəzən yerə tüpürənlər
olurdu.
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Hədisi-şərifdə söhbət xüsusilə məscidə tüpürməkdən gedir. Məscidlər, Allaha ibadət edilən
yerlər olmaqla yanaşı, insanların cəm halda olduğu yerlərdir. Bu müqəddəs məkanların təmizliyinə
diqqət edən möminlər, həmçinin ictimai yerlərin,
insanların gəlib-keçdiyi yolların, küçələrin də
təmizliyinə maksimum diqqət göstərirlər. Çünki bu
yerlərin də təmiz saxlanması islamın əmridir. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- bu məsələ
üzərində xüsusilə durmuşdur. Hz. Ömər (r.a) Əbu
Musa əl-Əşarini Bəsrəyə vali olaraq göndərəndə
vəzifələri arasında küçələrin təmizliyini də qeyd
etmişdir.92
Rəvayətə görə İmam Əzəm Əbu Hənifə
həzrətlərinin bir məcusidə borcu vardı. Borcunu almaq üçün məcusinin evinə getdi. Evə çatanda ayaqqabısı palçığa batdı. Ayaqqabısını silkələyəndə palçıq məcusinin divarına sıçradı. Nə
edəcəyinə qərar verə bilməyən Əbu Hənifə həzrətləri öz-özünə dedi:
“Bunu belə qoysam, məcusinin divarının
çirkli görünməyinə səbəb olacağam. Təmizləmək
istəsəm, divarın torpağı töküləcək.”
Belə düşünərək qapını döydü, çıxan xidmətçiyə dedi:
“Ağana xəbər ver ki, Əbu Hənifə qapıda gözləyir.”
92. Dərimi, Müqəddimə, 46.
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Ev sahibi qapıya gəldi və Əbu Hənifənin borcunu istəyəcəyini zənn edib üzr istəməyə başladı.
Əbu Hənifə isə:
“İndi bunun əhəmiyyəti yoxdur.” -deyib, divarı necə təmizləyə biləcəyini soruşdu. Bu nəzakət və alicənablıq qarşısında olduqca təsirlənən
məcusi:
“Əvvəlcə mən nəfsimi təmizləyim!” -dedi və
həmin dəqiqə müsəlman oldu.93
3. Su
Təbiətin gözəlləşməsi və təmizliyin təmin
olunması üçün ən vacib amil “su”dur. Bundan
əlavə həyatın davam etməyi də sudan asılıdır.
Çünki su həyatdır və bütün canlıların əsası sudur.
Qurani-Kərimdə buyurulur:
“Allah hər canlını sudan yaratmışdır.” (Nur,
45; Ənbiya, 30)

Haqq təala bəndələri istifadə etsin deyə suya
müxtəlif xüsusiyyətlər vermişdir. Bunlardan
bəziləri aşağıdakılardır:
1. Suya ən yaxın element hidrogen sulfat
(H2S) sudan iki dəfə ağır olmağına baxmayaraq
otaq temperaturunda qaz halındadır. Bundan baş93. Fəxrəddin ər-Razi, Məfatihul-Qeyb (ət-Təfsirul- Kəbir), Beyrut,
1990, I, 192.
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qa pis qoxulu və zəhərli bir qazdır.
2. Suyun ən yoğun olduğu hal, oxşar kimyəvi elementlərin əksinə bərk, yəni buz halı deyil,
+4 dərəcədəki maye halıdır. Bu şəkildə dənizlərdə,
göllərdə və çaylarda su dibdən yuxarı doğru deyil, səthdən aşağı doğru donur. Bu isə suda yaşayan canlıların suyun üstündə əmələ gələn buz
təbəqəsilə donmaqdan qorunmağını təmin edir.
3. Suyun donma və qaynama nöqtələri də canlılıq üçün ən münasib temperaturdır.
4. Su qütbləri səbəbilə bir çox canlı və cansız maddəni asanlıqla həll etmə xüsusiyyətinə
malikdir.94
Qurani-Kərim tez-tez sudan bəhs edir. Yağışın necə əmələ gəlməsindən, buludların yağışa çevrilmə mərhələlərindən, yağışın həssas bir
ölçü ilə yer üzünə yağdırılıb onunla ölü torpağın
dirildilməsindən, yeraltı sulardan, suyun çevrilməsindən və çirkli suların təmizlənməsindən danışır.95 Bunların insanlar üçün necə böyük nemət
olduğunu qeyd edir və yağışa “mərhəmət” adını
verir.96
Suyun qiymətini çox yaxşı başa düşən mü94. Doç. Dr. Şakir Qocabaş, Quranda yaradılış, İstanbul, 2004, s.
157.
95. Nur, 4; Zuxruf, 11; Zumər, 21; Vaqiə, 68-70; Nəziət, 31; Furqan,
48.
96. Əraf, 57; Şura, 28.
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səlmanlar, su verən adama “Su qədər ömrün olsun!” deyə dua edirlər. Bu səbəblə də su ilə əlaqəli
xidmətlərə əhəmiyyət verirlər. Xüsusilə Kəbədə
hacılara su və şərbət verməyi böyük bir şərəf və
mühüm vəzifə sayırlar.
Peyğəmbərimizin əmisi Abbas (r.a)-ın Taifdə üzüm bağı vardı. İslamdan əvvəl də, sonra da
oradan qurudulmuş üzüm gətirər, Zəmzəmin içinə
qatıb hacılara verərdi. Özündən sonra oğlanları və
nəvələri də bunu davam etdirdilər.97
Bir dəfə Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- Harəmi-Şərifdəki su və şərbət verilən yerə
gəlmiş və içməyə bir şey istəmişdi. Abbas (r.a) oğluna:
- Ey Fadl! Ananın yanına get və xüsusi içkidən Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-ə gətir,
dedi.
Rəsulullah isə buyurdu:
- Xeyr, mənə hamının içdiyi bu içkidən ver!
Hz. Abbas dedi:
- Ya Rəsulallah, buradakı içkiyə bəzən insanların əli dəyir.
Rəsuli-Əkrəm buyurdu:
- Məhz insanların içdiyi bu içkidən ver!
97. İbn Nişam, IV, 32; İbn Sad, II, 137; Vaqidi, II, 838.
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Hz. Abbasın verdiyi içkini içdi, sonra Zəmzəm quyusuna gəldi. Hz. Abbasın ailəsi burada quyudan su çıxarır və hacılara verirdilər. Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- onları mədh etdi:
“Ey Əbdülmüttəlib oğulları, çıxarın! Sizin
əməliniz saleh əməldir!”
Sonra buyurdu:
“İnsanlar (mənə baxıb) gəlib qələbəlik etməsəydilər, mən də dəvəmdən düşər, quyunun ipini (əliylə mübarək çiyninə işarə edib) bura qoyar,
sizin kimi su çıxarardım!” (Buxari, Həcc, 75)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- insanlara su vermənin fəzilətini belə qeyd etmişdir:
“Qiyamət günü cəhənnəmə gedəcək bir adam
cənnət əhlindən birinə rast gələr və belə deyib
şəfaət istəyər:
“Ey Filankəs! Yadına düşür, sən su istəmişdin, mən də sənə su vermişdim?”
Mömin də o adama şəfaət edər. Başqası, yenə
cənnətlik olan birinin yanına gəlir və ona belə deyib şəfaət istəyər:
“Yadına düşür, bir dəfə sənə dəstəmaz üçün
su vermişdim?”
Mömin də xatırlayar və ona şəfaət edər. Həm-
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çinin cəhənnəmlik olanlardan biri cənnətlik birinə
deyər:
“Ey Filankəs! Məni belə bir işə göndərdiyin gün yadındadır? Mən o gün sənin üçün getmişdim.
Cənnətlik olan da ona şəfaət edər.” (İbn Macə,
Ədəb, 8)

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- içdiyi
suyun təmiz və şirin olmağına diqqət edər, suyu
şirin olan quyulara üstünlük verər98 və suların
çirkləndirilməsini qadağan edərdi99.
Həmçinin İslam dəstəmaz alınan suyun təmiz
olması şərtini qoyur; dadı, rəngi və iyi dəyişmiş
suların içilməsi və istifadəsini istəmir.
Su bu qədər vacib olduğuna görə ona yaxşı münasibət bəsləməliyik. Yapon alimi Masaru
Emoto, donmuş su kristalları ilə bağlı tədqiqat
aparmış, bunların düzgün, estetik və altıbucaq
şəkillərdən əmələ gəldiyini və bu kristalların insan əli dəyməmiş təbii qaynaq sularında, insanı
valeh edən düzgün və gözəl quruluşa sahib olduğunu görmüşdür. Bu sulardan iki ayrı qaba qoyaraq təcrübə etmişdir. O qaba ki, sevgi, şəfqət,
dua və minnətdarlıq ifadələri söylənmişdi, həmən
qabdaki suyun kristallarının təbii gözəlliyini qo98. İbn Həcər, İsabə, III, 615.
99. Buxari, Vudu, 68.
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ruduğunu; təhqiredici sözlərin və “şeytan” kimi
pis kəlmələrin söyləndiyi suyun kristallarının isə
parçalandığını və bütün estetik xüsusiyyətlərini
itirərək quruluşlarının pozulduğunu müşahidə etmişdir. Həmin təcrübədə sular gözəl və xoşagələn
musiqi ilə narahat edici çirkin ritmlərə də fərqli
reyaksiya vermişdir.100 Buna oxşar təcrübələr suda
pişmiş düyü və güllər üzərində də aparılmış, gözəl
davranılan tərəf gözəlliyini və təzəliyini qoruduğu
halda, digər tərəf çürüyüb solmuşdur.
Bu baxımdan bütün insanları, heyvanları,
bitkiləri, təbiəti və ümumiyyətlə bütün dünyanı
sevməli və hər şeyə gözəl münasibət bəsləməliyik.
Burada qeyd edilməsi vacib olan digər bir
məsələ də təbiətin, ətraf mühitin və suyun israf
edilməməsidir. Haqq təala belə buyurur:
“Yeyin-için, lakin israf etməyin!” (Əraf, 31)
“İsraf edənlər şeytanların qardaşlarıdır.”
(İsra, 27)

“...İsraf etməyin. (Allah) israf edənləri sevməz!” (Ənam, 141)
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- də
belə buyurur:
100. Safvət, Sənih, Su Kristallarının Sirri, Sızıntı, Dekabr, 2002,
sayı 287; M. Akif, Dəniz, İlk Addım, Fevral, 2003.
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“İsraf və lovğalıq etmədən yeyin, için, geyinin, sədəqə verin.” (Buxari, Libas, 1; İbn Macə, Libas, 23)
Suyu heç bir halda israf etmək olmaz. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- əshabından Hz. Sadın yanına gəlmişdi. Sad namaz üçün
dəstəmaz alır, sudan bol-bol istifadə edirdi.
Peyğəmbərimiz buyurdu:
- Niyə belə israf edirsən?
- Dəstəmazda da israf olur? -deyə Sad (r.a)
soruşdu.
Allah Rəsulu buyurdu:
- Bəli, axan bir çay kənarında olsan belə! (İbn
Macə, Təharət, 48)
Allaha ibadət etmək üçün dəstəmaz alarkən
belə suyu israf etmək olmazsa, deməli, digər hallarda israf tamamilə yol verilməzdir.

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
QURANİ-KƏRİM

1. Nüzulu və mühafizəsi
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Allah təala Qurani-Kərimi cəm halda deyil, bir çox hikmətə görə hissə-hissə nazil etmişdir. Bu hal insanlara bir çox fayda və asanlıq gətirmişdir. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və
səlləm-in vəhy katibləri var idi. Bunlar 65 nəfər
idi. Qurani-Kərimdən bir hissə nazil olanda
Peyğəmbərimiz katiblərdən bir neçəsini çağırar və
vəhyi yazdırardı.101 Onlar da nazil olan ayələri yazar, sonra da bunları Rəsulullah -səlləllahu əleyhi
və səlləm-ə yoxladardılar.102
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- nazil olan ayələri həmin dəqiqə əvvəlcə kişi, sonra
da qadın səhabələrə oxuyardı.103 Müsəlmanlar da
gələn vəhyi əzbərləyər, bəziləri də yazıb saxlayardı. Nazil olan Quran ayələri gündə 5 dəfə qılınan namazda oxunardı. Ramazan aylarında Allah
Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- ilə Cəbrayıl
(ə.s) Quranı bir-birilərinə oxuyardılar. Axırıncı
il bunu iki dəfə etmişdilər.104 Bu qarşılıqlı oxumalar vaxtı bəzi səhabələr də orada olub oxunan
Quranı dinləyərdi. Hz. Peyğəmbərlə Cəbrayılın
son dəfə qarşılıqlı Quran oxumasından sonra Peyğəmbərimiz, Zeyd bin Sabit və Ubey bin Kab
(r.anhum) Quranı bir-birilərinə oxudular. Hətta
101. Prof. Dr. M. M. əl-Azami, Quran Tarixi, s.106-107.
102. Buxari, Fədailul-Quran, 4; Tirmizi, Mənaqib, 74/3954; Əhməd
bin Hənbəl, V, 184.
103. İbn İshaq, Sirət, s.128.
104. Buxari, Bədul-halq, 6; Fədailul-Quran, 7.

102

Qurani-Kərim

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- Ubey
bin Kaba iki dəfə oxudu.105
Bununla yanaşı Peyğəmbərimiz və əshabı
Quranı öyətmədə çox ciddi səy göstərirdilər. Beləliklə bütün mətni yoxlanmış Qurani-Kərimin kitab halına salınması yolundakı hazırlıqlar tamamlanmış olurdu.106
2. Möcüzə Oluşu
Hər peyğəmbər dövrünün tələblərinə görə bir
çox möcüzələr göstərmişdir. Hz. İsanın dövründə
ən qəbul olunan elm tibb, ən məşhur insanlar da
təbiblər idi. Buna görə Hz. İsa (ə.s)-a təbibləri belə
aciz qoyan möcüzələr verildi: korların gözünü açmaq, ölüləri diriltmək və s. Hz. Musa (ə.s)-ın vaxtında cadugərlik çox inkişaf etmişdi, ona da sehrbazları susduracaq möcüzələr verildi. Hz. Məhəmməd
-səlləllahu əleyhi və səlləm-in vaxtında isə sözü ən
gözəl şəkildə söyləmək, bəlağət və fəsahət dəbdə
idi. Bu səbəblə ona, bəlağət və fəsahətin zirvəsində
105. Müqəddimətan, nşr. A. Cefferi, s. 74, 227; Tahir əl-Cəzairi, ətTibyan, s. 26.
106. Bu mövzuda aşağıdakı əsərə müraciət edin: Prof. Dr. M.
M. əl-Azami, The History of the Quranic Text from Revelation
to Compilation: A Comparative Study with the Old and New
Testaments, Leicester: UK İslamic Academy, 2003 (Quran Tarixi:
Köhnə və Təzə Əhid ilə Müqayisəli Tədqiqat, İstanbul, 2006); Prof.
Dr. M. Həmidullah, Qurani- Kərim Tarixi, İstanbul, 2000 (“Le Saint
Coran”ın giriş hissəsi).
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olan Qurani-Kərim möcüzəsi lütf edildi.107
Quran: fəsahət və bəlağəti, qanun qoyma xüsusiyyətləri, ehtiva etdiyi məlumatlar, qeybdən
xəbər verməsi kimi bir çox yönlərilə möhtəşəm
bir möcüzədir.108 Müşriklər Qurana inanmayanda
Haqq təala onlara meydan oxudu. İstədikləri bütün məxluqatı köməyə çağırıb Quranın tam oxşarı
olmasa da qismən ona bənzəyən bir söz söyləmələrini istədi:
“Əgər bəndəmizə (Məhəmmədə) nazil etdiyimizə (Qurana) şəkkiniz varsa, siz də (fəsahətdə və bəlağətdə) ona bənzər bir surə gətirin
və əgər (“bu, bəşər kəlamıdır” sözünü) doğru
deyirsinizsə, onda Allahdan savayı (bütün) şahidlərinizi (bütlərinizi, şair və alimlərinizi bu işdə
köməyə) çağırın! Madam ki, bele bir işi bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı (günahkar) insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!” (Bəqərə, 23-24)
Son ayədəki “...heç bacara da bilməzsiniz”
107. Ənkəbut, 50- 51; Buxari, İtisam, 1, Fədailul-Quran, 1; Müslim,
İman, 279. Peyğəmbərimizin qiyamətə qədər davam edəcək Quran
möcüzəsiylə yanaşı, digər peyğəmbərlər kimi zamana və məkana
bağlı bir çox möcüzəsi də mövcuddur. Bu möcüzələr haqqında
cildlərlə əsər qələmə alınmışdır. Misal üçün bax. Beyhəqi, DəlailunNübüvvə (7 cild), Beyrut, 1985; Əbu Nuaym əl-İsfahani, DəlailunNübüvvə (2 cild), Hələb, 1970- 1972; Suyuti, Fövqəladə Yönlərilə
Peyğəmbərimiz (əl-Hasaisul- Kübra) (3 cild) , İstanbul, 2003.
108. Prof. Dr. M. S. R. əl-Buti, Min Ravaiil-Quran, s. 125.
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ifadəsi elə bir əminlik və qətilik hissini ifadə edir
ki, belə bir hökm ancaq elmi və qüdrəti sərhədsiz,
tam və qüsursuz olan bir ilah, yəni Allah tərəfindən
verilə bilərdi. Həqiqətən Allahdan başqa heç kim,
bəşərə görə qeyb, yəni qeyri-müəyyən və sirli
gələcəyə dair belə qəti hökm verə bilməz və qəti
ifadələr işlədə bilməz.
İnkarçılar acizliklərini elan edən bu ilahi sözləri eşitdilər və bu sözlər onların qəzəbini daha da
artırdı, lakin heç nə edə bilmədilər. Bu ayə, onların acizliklərini aləmə yaydı və dillərini sanki
möhürlədi.109
Müşriklər Quranın meydan oxumasına cavab
verə bilmədikləri üçün onun əvəzinə qarşı çıxma, təhqir etmə və iftira atmaq kimi yollara baş
vurdular. “Kafir olanlar (öz dostlarına): «Bu
Quranı dinləməyin, o oxunduqda (eşidilməsin
deyə) səs-küy (şuluqluq) salın ki, bəlkə, (bununla Muhəmmədə) qalib gələsiniz!» -dedilər.”110
deyərək ilahi qüdrət qarşısında tamamilə məğlub
olduqlarını göstərdilər.
Qurani-Kərim nə şeir, nə də nəsrdir. Əksinə
həm şeirin, həm də nəsrin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən misilsiz bir üsluba sahibdir. Şeirdə
və musiqidə olmayan gözəlliyə malikdir. Onu
təkrarən oxuyanda və ya dinləyəndə yeknəsəqlik
109. M. S. Rafii, İcazul- Quran, Beyrut, 2003, s. 142.
110. Fussilət, 26.
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hiss edilmir, daima dəyişən və yenilənən səslərdən
insan duyğularının hər biri öz nəsibini alır.111
Quran qəlblərə təsir edir. Belə ki, insanların Qurana qulaq asmalarına mane olan azğın
müşriklərdən Əbu Sufyan, Əbu Cəhl və Əhnəs bin
Şərik bir-birilərindən xəbərsiz və gizlin halda, gecə
evində namaz qılarkən Quran oxuyan Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm-i dinləməyə gəlmiş,
bir-birilərilə təsadüfən qarşılaşanda da bunu
özlərinə ayıb tutmuşlar. Bu hal, üç gecə belə davam etmiş, axırda bir-birilərinə:
“Aman, bunu heç kim bilməsin! Camaat bizim
bu işimizdən xəbərdar olsa, biabır olarıq. Sonra da
heç kim bizim bu məsələdə dediklərimizə qulaq
asmaz!..” -deyərək etdiklərini qınadıqdan sonra
bir daha belə hərəkətə yol verməyəcəklərinə dair
aralarında razılığa gəlmişdilər.112
Qurani-Kərim, həmçinin müxtəlif zaman və
məkanlarda yaşayan, elmi səviyyələri bir-birindən fərqli bütün insanlara səviyyələrinə görə xitab edir. Fərqli anlayışlara imkan verən bir ayəni
ilk nəsillər öz vəziyyətlərinə görə, daha sonraki
nəsillər də əldə etdikləri elmi səviyyələrə görə
başa düşürlər. Bu barədə böyük ərəb ədibi Mustafa
111. Prof. Dr. M. A. Draz, ən-Nəbəul-Azım, Darul-qaləm, ts, s. 102.
112. İbn Hişam, I, 337- 338; Təbəri, Tarix, II, 218- 219, İbn Əsir,
Kamil, II, 63- 64, İbn Seyyid, Uyunül-əsər, I, 99; Zəhəbi, Tarixulİslam, s. 160- 161; İbn Kəsir, əl-Bidayə, III, 47; Hələbi, İnsanul-uyun,
I, 462.
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Sadiq ər-Rafii belə deyir:
“Qurani-Kərimin möcüzələrindən biri də, həmişə məlum olmayan bəzi həqiqətləri, daim məlum kəlmələr içində gizləməsi və bunları vaxtı
gəldikdə izhar edib ortaya çıxarmasıdır.” (VəhyulQaləm, Küveyt, ts, II, 66)

a. Qeybdən xəbər verməsi
Qurani-Kərim qeybi xəbərlər verir. Bu xəbərlər
də onun açıq-aydın bir möcüzə olduğunu göstərir.
Keçmişdəki tarixi hadisələrdən gələcəkdə baş
verəcək hadisələrə qədər bir çox elmi məsələdən
bəhs etdiyi halda, 1400 ildən bəri heç bir kəşf onu
təkzib edə bilməmişdir. Halbuki zamanəmizdə
belə dünyanın ən məşhur ensiklopediyaları vaxtaşırı əlavə cildlər nəşr etdirməklə düzəlişlər etmək
məcburiyyətində qalırlar.
Quranın nazil olduğu dövrdə Ad və Səmud
qövmlərinin həlakı və Nuh tufanı haqqında çox az
məlumat və həm də əfsanə şəkilində mövcud idi.
Lakin Qurani-Kərim bunları bu günün tarix elmi
və tarix fəlsəfəsinin də təsdiq etdiyi bir tərzdə
bəşəriyyətə təqdim etmişdir.
Quran gələcəklə də bağlı xəbərlər vermişdir.
Bunların bəzilərini qeyd edək:
Rumlularla məcusilər arasında hərb olmuş və
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məcusilər qalib gəlmişdi. Bundan istifadə etmək
istəyən müşriklər müsəlmanlara:
- İlahi kitab sayəsində qalib gələcəyinizi zənn
edirdiniz. Budur, məcusilər Kitab əhli olan rumları
məğlub etdilər, -deyərək onların iman və əzmlərini
sındırmağa çalışdılar.
Buna görə Allah təala müşriklərə hüzn, möminlərə sevinc gətirəcək bu ayələri nazil etdirdi:
“Əlif, Lam, Mim! Rumlular (bizanslılar
iranlılara) məğlub oldular. (Ərəbistana) ən yaxın
bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar
(bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.
Bir neçə ilin içində (üç illə doqquz, yaxud on il
arasında). Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır.
O gün mö’minlər sevinəcəklər; Allahın köməyi
ilə. (Allah) istədiyinə kömək edər. O, yenilməz
qüvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!” (Rum, 1-5)
O dövrdə Bizans elə zəifləmişdi ki, heç kim
rumların belini qıran bu məğlubiyyətin ardından
yenidən qalib ola biləcəklərinə inanmırdı. Ancaq
Qurani-Kərim qüvvətli bir təkidlə belə buyururdu:
“(Bu zəfəri Kitab əhlinə) Allah vəd etdi. Allah Öz vədinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların
çoxu (müşriklər bunu) bilməzlər!” (Rum, 6)
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Nəhayət uca Allah vədinə əməl etdi. Tarixçilərin ümumi fikrinə görə doqquz ildən az bir
vaxtda rumlar farslara qalib gəldilər. O gün, müsəlmanlar da Bədir döyüşündə müşriklərə qarşı
zəfər qazanıb sevindilər.113
Qırmızı dənizin girdabında boğulduğu üçün
məcbur qalıb iman gətirmək istəyən Firona Allah
təala buyurmuşdu:
“İndimi? (Bütün var-dövlətin, hakimiyyətin
əlindən çıxdıqdan sonramı iman gətirirsən?) Halbuki əvvəlcə (Allaha) qarşı çıxmış və fitnə-fəsad
törədənlərdən olmuşdun! Səndən sonrakılara
bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik
(sənin cansız bədənini sahilə atacağıq). Həqiqətən,
insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir!” (Yunus, 91- 92)

Yaxın keçmişdə aparılan tədqiqatlarda Fironun cəsədi tapıldı. Hal-hazırda bu cəsəd səcdə halında, saçları və dərisi də üstündə olaraq Londondakı
“British Museum”da 94-cü zalda nümayiş etdirilir.

b. Elmi kəşflərə işıq tutur
113. Bax. Tirmizi, Təfsir, 30/3191- 3194; Əhməd bin Hənbəl, I, 276;
Qurtubi, XIV, 3.
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Qurani-Kərimdə elmi tərəqqi və kəşflərə işıq
tutan bir çox ayə mövcuddur. Bunlar da Quranın
gələcəkdən xəbər verməsinə daxildir. QuraniKərimin əsas qayəsi tövhidi ürəklərə yerləşdirib
insanlara hidayət rəhbəri olmaqdır. Belə ki, haqqında söz açdığı mövzuların əsasında bu qayə durur. Bununla yanaşı, təbii elmlərə aid olan mövzularda insanlara ibrət olaraq verdiyi məlumatlar
da tamamilə həqiqətə uyğundur. Bunlarla bağlı bir
neçə misal verək:
Qurani-Kərim insanın törəməsi və embrionun
formalaşması ilə bağlı müasir elmin yenicə kəşf
edə bildiyi bir sıra orijinal məlumatlar verir.114 Prof.
Dr. Keyt L. Mur embriologiya sahəsində yazdığı
əsərində insanın ana bətnindəki mərhələlərini izah
etdikdən sonra bu məlumatları ayələrlə müqayisə
edib, elmin Qurani-Kərimlə uyğunluğunu, hətta
Quranın gətirdiyi misal və təriflərlə tibb elmini üstələdiyini etiraf etmişdir. Tədqiqatları nəticəsində
Keyt, Quran və Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi
və səlləm-ə heyran olmuş və Quranın 1400 il
əvvəlki bu möcüzəsini böyük hörmət içində təsdiq
etmişdir. Qurandan öyrəndiklərini “Before We
Are Born” (“Biz doğulmadan əvvəl”) adlı kitabın
ikinci çapına əlavə etmişdir. Ondan:
- Bu məlumatların Quranda olmasını necə
izah edərsən? -deyə soruşanda, o:
114. Həcc, 5; Muminun, 11- 13.
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- O Quran, Allah tərəfindən nazil olunan vəhydən başqa bir şey deyil, -cavabını vermişdi.115
Son illərdə kainatın genişləndiyi, qalaktikaların bir-birindən hədsiz sürətlə uzaqlaşdığı
kəşf edildi. Kainatın başdan-ayağa “Sonsuz Bir
Güc” tərəfindən idarə edildiyini göstərən bu qanuna görə iri qalaktikalar aralarındakı uzaqlıqla
düz mütənasib olaraq bir-birindən uzaqlaşırlar.
Məsələn, bizdən 10 milyon işıq ili uzaqdaki bir qalaktika, bizdən saniyədə 250 km, 10 milyard işıq
ili uzaqdaki bir qalaktika saniyədə 250000 km.
sürətlə uzaqlaşır.116 Qurani-Kərimdə bu məsələyə
belə işarə edilir:
“Biz göyü qüdrətimizlə (qüdrət əlimizlə)
yaratdıq və Biz (istədiyimiz hər şeyi yaratmağa)
qadirik. (Və ya: Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq
və Biz onu genişləndirməkdəyik).” (Zariyat, 47)
Uca Yaradan, dünyanı göy üzündə ömrü başa
çatıb partlayan ulduzların parçalarından (meteoritləri) qorumaqdadır. Yupiter və nəhəng cazibəsi ilə
Saturn dünya üçün təhlükə yarada biləcək bir çox
cismin keçməsinə mane olan gözətçilərdir. Vaxtaşırı bu iki planeti keçib dünyamıza yaxınlaşan
meteoritlər ola bilər. Bu dəfə də qarşılarına başqa bir qoruyucu, yəni Ay çıxır. Atmosfer olmadığı
üçün Aya düşən hər meteorit Ayın səthi ilə toq115. Qari Miller, The Amazing Quran, s. 34- 39.
116. Prof. Dr. Osman Çaxmaq, Bir Çəkirdəkdəki Kainat, s. 28.
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quşur. Bu toqquşmaların Ayda meydana gətirdiyi
kraterləri kiçik bir durbinlə belə görə bilərik. Ay
maneəsini də keçən meteoritlər, əgər çox böyük
deyillərsə, atmosferə girəndə yanmağa başlayırlar.
“Ulduz sürüşməsi” də adlandırdığımız bu hadisə
nəticəsində meteoritlər, səthə çatmadan Mezosfer
təbəqəsi içində toz zərrəcikləri halında parçalanırlar. Sonra bu toz zərrəciklərinin hər biri bir yağış
damlasının nüvəsi olur.117 Atmosfer dünyanı həm
də kosmosdan gələn zərərli şüalardan da qoruyur.
Quranda bu həqiqətlər belə qeyd edilir:
“Göyü (yerdən ötrü və onun üstünə düşməsin
deyə) qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki (kafirlər) ayələrimizdən (vəhdaniyyətimizi,
qüdrətimizi sübut edən bu dəlillərdən) üz döndərdilər.” (Ənbiya, 32)
Göründüyü kimi Qurani-Kərim bir tərəfdən
insanların hərəkət və davranışlarını tənzimləyən
həqiqətləri bəyan edir, digər tərəfdən də diqqətləri
kainatdakı sirlərə yönəldib onun bir kitab kimi
oxunmasını və sirlərinin araşdırılıb ortaya çıxarılmasını istəyir.
Qurani-Kərimdə 14 əsr əvvəl belə buyurulmuşdur:
“Biz, (bitkilərə, ağaclara həyat verən, onları
tozlandıran) külək göndərdik, göydən yağış endirib sizə su verdik (içirtdik)...” (Hicr, 22)
117. Prof. Dr. Osman Çaxmaq, Bir Çəkirdəkdəki Kainat, s. 94, 127.
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Bu ayənin nüzulundan əsrlər sonra küləklərin
bitkiləri və buludları tozlandırdığı kəşf edilmişdir.
Rəhman surəsinin 19 və 20-ci ayələrində buyurulur:
“(Suları şirin və acı olan) iki dənizi O qovuşdurdu (bir-birinə qovuşmaq üçün açıb buraxdı). Amma onların arasında maneə vardır, birbirinə qatışmazlar (özləri üçün müəyyən edilmiş
həddi aşmazlar).”
Furqan surəsinin 53-cü ayəsində də oxşar
ifadələr var.
Son kəşflərdə Aralıq Dənizi və Atlantik Okeanının birləşdiyi Cəbəlütariq Boğazında suların
bir-birinə qarışmasına mane olan məçhul bir sədd,
görünməyən bir pərdə olduğu təsbit edilmişdir.
Beləliklə, iki dənizin suyu bir-birinə qarışmır və
hər iki tərəf də öz xüsusiyyətini qoruyub saxlayır.
Kapitan Kusto daha sonra bütün müxtəlif dənizlərin birləşmə nöqtələrində eyni su pərdəsinin olduğunu təsbit etmişdir.118
Qurani-Kərim ehtiva etdiyi hökmlərin hər
dövrün ehtiyaclarına cavab verə bilməsi, insafı
118. Quran və elm mövzusunda ətraflı məlumat üçün bax. Dr.
Mauris Bukail, La Bible le Coran et la science: les ecritures saintes
examinees a la lumiere des connaissances modernes, Paris: Seghers,
1980 (The Bible, the Quran and science, tərc. Alastair D. Pannel,
Karaçi, t.y.); Afzalurrahman, Quranic Sciences, London, 1981; http://
www.islamiyayınlar.net/content/view/106/8/.
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olanlar tərəfindən tənqid ediləcək heç bir nöqsanın olmaması, başqa qanunlar tərəfindən həlli çox
müşkül olan məsələləri asanlıqla həll etməsi, qoyduğu hökmlərin böyük hikmətlər ehtiva etməsi və
bu möhtəşəm nizam-intizamın digərlərinə görə çox
qısa müddətdə zirvəyə çıxarılması kimi yönlərilə
də möcüzədir.
Elm və mədəniyyətdən bixəbər bir qövm
içində; ümmi olan, oxuyub yazmağı bilməyən və
hüquq təhsili almamış bir peyğəmbər vasitəsilə
birdən-birə mükəmməl nizam-intizam gəlmiş və
23 il kimi çox qısa bir müddət ərzində Ərəbistan
yarımadasını əxlaq və düşüncə yönündən tamamilə
dəyişdirmişdir.

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Mərhəmət Peyğəmbəri:
Hz. MƏHƏMMƏD MUSTAFA
-səlləllahu əleyhi və səlləm-

1. Uşaqlığı və gəncliyi
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Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- miladi
571-ci ilin 20 aprelinə təsadüf edən 12 Rəbiüləvvəl
bazar ertəsi səhəri, Məkkəyi-Mükərrəmədə dünyamızı şərəfləndirdi. O, Qureyş qəbiləsi içində
istər ata, istər ana tərəfdən ən təmiz və ən şərəfli
bir ailəyə mənsubdur.
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in
uşaqlığı ilə gəncliyi ən parlaq gələcəyə layiq bir
paklıq və ülvilik içində keçmişdi. Bir müddət çobanlıq etmişdi. Sonra ticarətlə məşğul oldu.119 Dürüstlük və alış-verişdəki ədaləti ilə tanındı, hörmət
və etibar qazandı. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi
və səlləm- peyğəmbər olmadan əvvəl də alicənablıq
baxımından qövmünün ən üstünü, soy etibarilə ən
şərəflisi, əxlaq baxımından ən gözəli idi. Qonşuluq haqqına ən çox riayət edən, mərhəmətdə və
sədaqətdə ən üstün olan, əminlik və etibarlılıqda
ən irəlidə olan, insanlara pislik etmək və əziyyət
verməkdən ən uzaq qalan o idi. Kimisə qınadığı,
kiminləsə münaqişə etdiyi görülməmişdi. Belə ki,
Haqq təala bütün yaxşı xasiyyət və xüsusiyyətləri
onda topladığı üçün qövmü onu “MəhəmmədulƏmin / etibarlı Məhəmməd” adlandırardı. Etibarlılıq, sanki onun ikinci adı olmuşdu. Belə ki, 25
yaşında olanda Məkkədə yalnız “əl-Əmin” adıyla çağırılırdı.120 Müşriklər öz yoldaşlarına deyil,
Rəsuli-Əkrəmə etibar edib əmanətlərini ona ve119. Buxari, İcarə, 2; Əbu Davud, Ədəb, 17, 82; Hakim, III, 200.
120. İbn Nişam, I, 191; İbn Sad, I , 121, 156.
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rirdilər. Kəbə təmir ediləndə Həcəri-Əsvədi yerinə qoyma məsələsində fikir ayrılığına düşdükdə,
hamı Peyğəmbərimizin hakimliyinə etirazsız boyun əymiş, o da dahiyanə tərzdə məsələni həll etmiş və böyük bir mübahisənin qarşısını almışdı.121
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- iyirmi beş yaşına gəldikdə Məkkənin şərəfli qadını,
əsilzadə xanım Hz. Xədicə (r.anhə) onun dürüstlüyünə heyran olmuş və ona evlənmə təklif etmişdi.
Xədicə anamız Peyğəmbərimizdən 15 yaş böyük,
dul bir xanım idi. Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi
və səlləm- onunla bəşəriyyətə nümunə olacaq, gözəlliklərlə dolu firavan bir yuva qurdu. Evlilik həyatının gənclik çağına rastlayan ilk 24 ili yalnız
Hz. Xədicə (r.anhə) ilə keçdi. Daha sonrakı 5 ili
də yenə dul bir xanım olan Sevdə anamızla keçdi.
Ondan sonrakı evlilikləri isə tamamilə islami, insani və siyasi məqsəd daşıyırdı. Məqsədyönlü və
qərəzli kimsələrin iddia etdiyi kimi bu evliliklərin
səbəbi şəhvət olsaydı, Rəsulullah -səlləllahu əleyhi
və səlləm- ömrünün gənclik illərini özündən 15
yaş böyük, dul bir xanımla keçirməzdi.122
2. Peyğəmbərlik dövrü
Nəhayət 40 yaşına gəldikdə Allah təala,
121. İbn Hişam, 1, 209-214; Əbdürrəzzaq, V, 319.
122. Peyğəmbərimizin birdən çox evlənməsinin hikmətləri haqqında
ətraflı məlumat üçün bax. Osman Nuri Topbaş, Hz. Məhəmməd
Mustafa, İstanbul, 2008, I, 130- 140.
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“Yaradan Rəbbinin adıyla oxu!”123 əmrilə ona
peyğəmbərlik lütf etdi. Allah Rəsulu -səlləllahu
əleyhi və səlləm- dəvətini ilk dəfə açıqladığı
günlərdə Səfa təpəsində hündür bir qayanın
üstündən qureyşlilərə müraciət edərək soruşdu:
- Ey Qureyş camaatı! Mən sizə bu dağın ətəyində və ya bu vadidə düşmən atlıları var, sizə hücum edəcək, mallarınızı əlinizdən alacaq desəm,
inanarsınızmı?
Onlar da heç fikirləşmədən cavab verdilər:
- Bəli, inanarıq! Çünki indiyə qədər səni yalan
danışan görməmişik!
Bundan sonra Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və
səlləm- Allah tərəfindən göndərilən xəbərdarlıq
edən bir peyğəmbər olduğunu elan etdi. Sözlərinə
inanıb Allahın istədiyi kimi bir hətat yaşayanların
axirətdə çox gözəl mükafatlar qazanacaqlarını, inkarçıların da çox şiddətli əzabla qarşılaşacaqlarını,
buna görə bu dünyada ikən əbədi həyata hazırlaşmaq lazım olduğunu həyəcanla başa saldı. Ancaq
insanları səhv inanclarından döndərmək çox çətin
idi.124
Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- o
gündən sonra qövmünün verdiyi bütün əzabəziyyətlərə rəğmən haqqa dəvətdən bir an belə geri
123. Ələq, 1-2.
124. Bax. Buxari, Təfsir, 26/ 2; Əhməd bin Hənbəl, I, 159, 111.
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çəkilmədi. Qapı-qapı gəzir, həcc qafilələri və bazar yerlərinə gedir, hər fürsətdə insanları hidayətə
çağırırdı. Bezib yorulmur, ən amansız şəkildə
düşmənlik edənlərə belə eyni həqiqətləri dəfələrlə
başa salırdı. İnsanlara “Mən buna (risaləti, Allahın hökmlərini təbliğ etməyə) görə sizdən heç bir
əcr (mükafat) istəmirəm.”125 -buyuraraq, ancaq
Allah rızası üçün təbliğ etdiyini bildirirdi.
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- savadsız bir insan idi, zəmanəsindəki bir çox insan
kimi oxuyub-yazmağı bacarmırdı.126 Buna görə də
danışdığı şeyləri hər hansı bir kitab və ya insandan öyrənib nəql etməsi mümkün deyildi. Savadsız bir insanın birdən-birə ən yüksək səviyyədəki
bir bəlağət və fəsahətlə çox mühüm məlumatlar
verməsi, ancaq ilahi vəhylə mümkün olardı. Bunu
dövründəki bütün düşmənləri bilir və qəbul edirdilər.
Müşriklər Peyğəmbərimizin əxlaqını da təqdir edir və onun əsla yalan danışmadığına qəlbən inanırdılar. Ancaq haqsız yerə əldə etdikləri
bəzi dünyəvi mənfəətlər və nəfsani həzlərdən
vaz keçmək istəmirdilər. Belə ki, Allah Rəsulu
-səlləllahu əleyhi və səlləm- bir gün, amansız düşmən olan Əbu Cəhl və yoldaşlarının yanına gəlmişdi. Onlar:
125. Sad, 86.
126. Ənkəbut, 48.
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“Ey Məhəmməd! Vallah, biz sənin yalan danışdığını demirik. Sən, bizə görə olduqca dürüst,
etibarlı bir insansan. Ancaq biz, sənin gətirdiyin
ayələri təkzib edirik...” -dedilər.127
Müşriklər Hz. Peyğəmbəri təbliğdən uzaqlaşdırmaq üçün çox çalışdılar. Çox sevdiyi əmisinin
vasitəsilə onu bu yoldan çəkindirmək istədilər.
Peyğəmbərimizin yanına gəlib onu özlərinə rəhbər seçmək, aralarında pul yığıb onu ən varlı adam
etmək, ən gözəl qızlarla evləndirmək kimi cəlbedici təkliflər etdilər və “nə istəsən etməyə hazırıq”
dedilər. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləmçox açıq və qəti şəkildə bu cavabı verdi:
“Mən, sizdən heç bir şey istəmirəm. Nə
mal, nə mülk, nə səltənət, nə də başçılıq! Mənim
istədiyim ancaq budur: bütlərə sitayiş etməkdən
əl çəkin, yalnız bir olan Allaha ibadət edin!” (İbn
Kəsir, əl-Bidayə, III, 99-100)

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm-in
heç bir vəchlə güzəştə getmədiyini görən müşriklər
başqa tədbirlərə əl atdılar. Müsəlmanlara qarşı
əziyyət və işgəncələrini gündən-günə artırdılar.
Müsəlmanların bəziləri, o dövrdə ədalətlə idarə
olunan Həbəşistana hicrət etdi.
Müşriklər müsəlmanlar və onları qoruyan
Haşim oğulları ilə hər növ alış-verişi kəsmək, qız
alıb-vermək kimi bütün münasibətlərə son qoydu127. Vahidi, Əsbabün-Nüzul, s. 219; Tirmizi, Təfsir, 6/3064.
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lar. Bunu bir müqavilə ilə təsdiq edərək Kəbənin
divarına asdılar. Bu boykot və embarqo üç il davam etdi. Müsəlmanlar aclıq və çətinliklərlə üzüzə qaldılar. Allah Rəsulu, Zeyd bin Harisə ilə
birlikdə Məkkədən 160 km. uzaqlıqdakı Taifə
getdi. Qohumlarının da yaşadığı bu yerdə on
gün qaldı. Onlar da əvvəl onu ələ saldılar. Sonra təhqirə keçdilər. Daha sonra da kölələrini Allah Rəsulunun keçdiyi yolların kənarlarına sırayla
düzüb, onu təhqir edərək daşlar atdılar. Hər yeri
qanayan o mərhəmət peyğəmbəri gördüyü bu pis
rəftar qarşısında belə bəddua etməyib əllərini ilahi
dərgaha açaraq dua etdi:
“Allahım! Gücümün zəiflədiyini, çarəsizliyimi, xalqın gözündən düşməyimi sənə ərz edirəm. Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi! Əgər
mənə qarşı qəzəbli deyilsənsə, çəkdiyim əzabəziyyətlərə fikir vermərəm! İlahi! Sən qövmümə
hidayət ver, onlar bilmirlər. İlahi! Sən razı olana
qədər bağışlanmağımı istəyirəm...” (İbn Hişam, II,
29- 30; Heysəmi, VI, 35)

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləmTaifdən qayıdışı ilə bağlı bunları deyir:
“...Mən, geri dönüb dərin hüzn içində evə
qayıdırdım. Qarnüs-Səalib adlanan yerə çatana
qədər özümə gələ bilmədim. Orada başımı qaldırıb
baxanda bir buludun üstümə kölgə saldığını gördüm. Diqqətlə baxanda buludun içində Cəbrayıl
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(ə.s)-ı gördüm. Mənə səsləndi:
“Allah təala, qövmünün sənə nə dediyini və
səni himayə etməkdən necə boyun qaçırdığını eşitdi. Onlara istədiyini etmək üçün də sənə Dağlar
mələyini göndərdi.”
Sonra Dağlar mələyi mənə səslənib salam
verdi və dedi:
- Ey Məhəmməd!.. Əmr edəcəyin hər şeyi
etməyim üçün Allah təala məni sənə göndərdi. Nə
istəyirsən edim? Əgər istəyirsənsə, bu iki dağı onların üstünə yıxım.
Onda mən:
- Xeyr, mən, Haqq təalanın onların nəsillərindən yalnız Allaha ibadət edəcək və Ona heç
nəyi şərik qoşmayacaq kimsələr çıxarmasını
istəyirəm, -dedim.” (Buxari, Bədul-Xalq, 7; Müslim, Cihad, 111)

O günlərdə Mədinədən gələn bir qrup insan
müsəlman oldu. Bunlar Mədinədə İslamı təbliğ etməyə başladılar. Peyğəmbərimizdən də bir
müəllim istədilər. Qısa müddətdə Mədinədə İslamın girmədiyi bir ev qalmadı. Nəhayət mədinəlilər
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-i Mədinəyə
dəvət edərək onu qoruyacaqlarına söz verdilər.
3. Mədinə dövrü
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Müşriklərin işgəncələri dözülməz hala gəldikdə Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləməshabına gizlincə hicrət etmələrini söylədi. Bunu
öyrənən müşriklər tək qalan Peyğəmbərimizə
sui-qəsd planı hazırladılar. Hər qəbilədən bir gənc
gəlib eyni anda hücum edəcəkdilər. Beləliklə Allah Rəsulunun yaxınları haqq tələb etdikdə, bütün
qəbilələrlə üz-üzə gəlməli olacaqdılar. Bu vaxt
Allah təala Peyğəmbərimizə də hicrəti əmr etdi.
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- Hz. Əlini
çağırıb əmanətləri sahiblərinə verməsi üçün onu
öz yerinə təyin etdi. Çünki Məkkədə qiymətli əşyalarını etibarlılığından əmin olduqları üçün Rəsulullaha əmanət etməyən adam yox idi.128
O gecə müşriklər evin ətrafını mühasirəyə
almışdılar. Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və
səlləm- bir ovuc torpaq götürüb müşriklərin üzünə atdı və Yasin sürəsinin ilk ayələrini oxuyaraq
aralarından keçib getdi. Müşriklərin heç biri onu
görə bilmədi. Beləliklə, Allah Rəsulu -səlləllahu
əleyhi və səlləm- Məkkədəki on üç illik təbliğdən
sonra Mədinəyə hicrət etdi. Mədinəli müsəlmanlar
olan “ənsar”la, Məkkədən köç edən “mühacir”ləri
bir-birinə qardaş elan etdi. Ənsar, mühacir qardaşlarına “Malım, mülküm budur, götür, yarısı sənin
olsun!..” -dedi. Bunun müqabilində könülləri bir
qənaət xəzinəsi olan mühacirlər də, “Malın, mülkün sənə mübarək olsun, qardaşım, sən mənə ba128. İbn Hişam, II, 95, 98.
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zarın yolunu göstər.” -deyərək kamillik nümayiş
etdirdilər.129
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- o
günlərdə Mədinədə yaşayan mühacirlər, ənsar və
yəhudilərin bir-birilərinə və yeni yaranmış İslam
dövlətinə qarşı vəzifələrini tənzimləyən bir müqavilə hazırladı. Bu, dünya tarixindəki ilk yazılı
konstitusiya idi.130
Ərəbistan müşriklərinin müsəlmanlara etdiyi
açıq düşmənlik və qonşu yəhudilərin Peyğəmbərimizlə bağladıqları müqavilələri tez-tez pozub
sözlərindən dönmələri səbəbilə bəzi müharibələr
oldu. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- hərbi hərəkatlarda
elə bir mərhəmət siyasəti yürütdü ki, qısa vaxtda
bütün Ərəbistan yarımadasını idarəsi altına aldığı halda, iki tərəfdən də çox qan tökülməsinə yol
vermədi. Bütün problemləri əvvəlcə razılıq yoluyla həll etməyə çalışdı. Peyğəmbərimiz şəxsən 29
döyüşdə iştirak etmişdi. Bunların 16- sında heç bir
qarşıdurma olmadı, əks tərəflə razılıq əldə edildi.
13-ündə isə döyüşmək məcburiyyətində qaldı və
nəticədə müsəlmanlardan təxminən 140 adam şəhid oldu, düşmənlərdən də təxminən 335 nəfər öldü.131
129. Buxari, Büyu, 1.
130. M. Həmidullah, The First Written Constitution in the World,
Lahore, 1975.
131. Bax. Prof. Dr. M. Hamidullah, Hz.Peyğəmbərin Müharibələri,
İstanbul, 1991; Dr. Elşad Mahmudov, Səbəb və Nəticə Etibarilə
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İslamda müharibənin əsil hədəfi insanları öldürmək, qənimət əldə etmək, yer üzünü dağıtmaq,
şəxsi mənfəət qazanmaq, maddi mənfəət əldə
etmək və ya intiqam almaq deyil, bunların əksinə
zülmü ortadan qaldırmaq, inanc azadlığını təmin
etmək, insanları hidayətə çatdırmaq və hər növ
haqsızlığı aradan qaldırmaqdır.
4. Misilsiz əxlaqından nümunələr
Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləmsadəcə insanlara deyil, heyvanlara və bitkilərə qarşı belə sonsuz mərhəmətliydi. Müşriklər xəyanət
edərək müqaviləni pozub müharibəni üstün tutanda Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- on
min nəfərlik möhtəşəm ordusuyla Məkkəyə doğru
yola çıxmışdı. Arc bölgəsindən hərəkət edib Taluba doğru gedərkən yolda balasına süd verən bir it
gördü. Dərhal əshabından Cuayl bin Süraqanı çağırıb onu, bu heyvanlara gözətçi qoydu. Ana itin
və balalarının İslam ordusu tərəfindən ürküdülməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi.132
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- bir
gün ənsardan bir nəfərin bağçasına baş çəkmişdi.
Orada olan bir dəvə Rəsulullahı gördükdə inlədi
və gözlərindən yaş axdı. Peyğəmbərimiz dəvənin
Həzrət Peyğəmbərin Müharibələri, 2005, Nəşr edilməmiş doktorluq
disertasiyası.
132. Vaqidi, II, 804.
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yanına gəldi, qulaqlarının arxasını şəfqətlə sığalladı. Dəvə sakitləşdi. Sonra Rəsulullah -səlləllahu
əleyhi və səlləm- soruşdu:
“- Bu dəvə kimindir?”
Mədinəli bir gənc yaxınlaşdı və dedi:
- Bu dəvə mənimdir, ey Allahın Rəsulu!
Hz. Peyğəmbər buyurdu:
“-Sənə bəxş etdiyi bu heyvan haqqında Allahdan qorxmursan? Dəvə sənin onu ac saxladığını
və çox yorduğunu mənə şikayət edir.” (Əbu Davud,
Cihad, 44/ 2549)

Bir gün Peyğəmbərimiz qoyun kəsən bir adam
görmüşdü. Həmin adam kəsmək üçün qoyunu
yerə uzadandan sonra bıçağını itiləməyə çalışırdı.
Bu kobud və duyğusuz hərəkət qarşısında RəsuliƏkrəm həmin adama xəbərdarlıq etdi:
“Heyvanı dəfələrlə öldürmək istəyirsən? Bıçağını onu yerə uzatmadan əvvəl itiləsən olmaz?”
(Hakim, IV, 257, 260/7570)

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- cəzalandırmağa gücü çatdığı halda ona böyük pisliklər edən şəxsləri bağışlamış, hətta hər hansı bir
söz və eyhamla belə təqsirlərini üzlərinə vurmamışdır. Çünki Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və
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səlləm- müsəlman və ya kafir, heç kimin pisliyini istəməz, hamıyla böyük ədəb və əxlaqla rəftar
edərdi. Məkkəni qan tökmədən fəth edəndə, 21 il
hər cür düşmənlik edən insanlar onun qarşısında durub verəcəyi hökmü gözləyirdilər. Peyğəmbərimiz
onlardan soruşdu:
“-Ey Qureyş əhalisi! İndi mənim sizinlə bağlı
nə edəcəyimi düşünürsünüz?”
Qureyşlilər dedilər:
- Biz sənin xeyir və yaxşılıq edəcəyini ümid
edərik. Xeyirxahlıq edəcəksən! -deyirik. Sən kərəm və yaxşılıq sahibi bir qardaşsan! Kərəm və
yaxşılıq sahibi bir qardaşın oğlusan!..
Bundan sonra Rəsulullah buyurdu:
“-Mən də Hz. Yusifin qardaşlarına dediyi
kimi: “Bu gün sizə (etdiklərinizə görə) heç bir
məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın! Çünki
O, rəhm edələrin ən rəhmlisidir!”133 -deyirəm.
Artıq gedin, azadsınız!” (Bax. İbn Hişam, IV, 32; Vaqidi, II, 835; İbn Sad, II, 142- 143)

O gün, Uhud müharibəsində əmisi Hz. Həmzənin ciyərini çıxarıb dişləyən Hindi də bağışladı.
Qızı Hz. Zeynəbi dəvədən salmaqla ölümünə səbəb olan Həbbər bin Əsvəd belə bu böyük bağışlanmadan istifadə etdi.134 Və beləcə neçə-neçə
133. Yusuf, 92.
134. Müslim, Əqdiyə, 9; Vaqidi, II, 857.
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adamlar...
Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- olduqca təvazökar bir insan idi. İnsanların gözündə
ən güclü göründüyü Fəth günündə hüzuruna gələn
və danışanda qorxudan titrəməyə başlayan adamı
sakitləşdirdi:
“Sakit ol, qardaşım! Mən bir padşah və ya
hökmdar deyiləm. Günəşdə qurudulmuş ət yeyən
bir qadının oğluyam!..” -dedi. (İbn Macə, Ətimə, 30;
Hakim, III, 50/ 4366)

Əshabına “Mənə “Allahın bəndəsi və Rəsulu” deyin!” -deyə xəbərdarlıq edərdi.135 Peyğəmbərliyini təsdiq edən cümlənin əvvəlinə “abduhu:
Allahın bəndəsi” sözünü əlavə edərək, ümmətini
keçmişdə olduğu kimi insanları ilahlaşdırma
təhlükəsindən qoruyurdu. Həmçinin buyurardı:
“Siz məni haqqım olan dərəcədən artıq ucaltmayın! Çünki Allah təala mənə rəsulluq vermədən
əvvəl, mən Onun bəndəsi idim.” (Heysəmi, IX, 21)
Əbu Umamə (r.a) nəql edir:
“Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in
sözlərinin hamısı Quran idi (ondan danışar, onu
izah edərdi). Çox zikr edər, boş yerə danışmaz,
xütbələri qısa çəkər, namazını uzun qılardı. Bir dul
xanımın, bir yoxsulun, bir çarəsizin dərdinə çarə
olmaq üçün onunla bir yerdə işini görüb qurtarana
135. Buxari, Ənbiya, 48.
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qədər gəzməkdən çəkinməz, özünü böyük aparmazdı.” (Bax. Heysəmi, IX, 20; Nəsai, Cümə, 31)
Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləmincəlik, zərafət və nəzakət timsalı idi. Paltarların
səliqəli olmasını əmr edər, saç-saqqalın səliqəsiz
olmasından xoşlanmazdı. İnsanların istifadə etdiyi
heç bir pis və kobud sözü dilinə gətirməz və belə
buyurardı:
“Qiyamət günü mömin bəndənin tərəzisində gözəl əxlaqdan daha ağır bir şey olmaz. Allah
təala çirkin hərəkətlər edən, çirkin sözlər danışan
kimsəyə nifrət edər.” (Tirmizi, Birr, 62/ 2002)
Bir kimsə haqqında xoşuna gəlməyən bir söz
qulağına gələndə şəxsən adını çəkərək:
“Filankəsə nə olub ki, belə danışır.” -deməz,
ümumi bir ifadə ilə “Bu adamlara nə olub ki, belə
danışırlar.” -buyurardı. (Əbu Davud, Ədəb, 5/4788)
Allah və Rəsulunun əmrləriylə xanımlara aid
hüquq sistemi təsis edildi. Qadın cəmiyyətdə iffət
və fəzilət timsalı oldu. Peyğəmbərimizin “Cənnət
(əməlisaleh) anaların ayaqları altındadır!”136
hədisi-şərifi ilə qadın layiq olduğu dəyərə qovuşdu. Hz. Aişə anamızın diliylə desək, Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- həyatı boyu heç bir
xanıma əl qaldırmadı.137 Çünki Haqq təala: “Qadınlarla gözəl (Allahın buyurduğu kimi) rəftar
136. Nəsai, Cihad, 6; Əhməd bin Hənbəl, III, 429; Suyuti, I, 125.
137. İbn Macə, Nikah, 51.
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edin.” (Nisa, 19) buyurur.
Peyğəmbərimiz olduqca səxavətli insan idi.
Qureyş müşriklərinin öndə gələnlərindən Safvan
bin Ümeyyə müsəlman olmadığı halda Huneyn
və Taif döyüşlərində Peyğəmbərimizin yanında
idi. Ciranədə yığılan qənimət malları arasında
gəzərkən Safvanın buradakı sürülərin bir qisminə
böyük heyranlıqla baxdığını görən Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- soruşdu:
“-Çox xoşuna gəldi?”
“-Bəli.” -cavabını aldıqda da:
“-Götür, hamısı sənin olsun.” -buyurdu.
Safvan özünü saxlaya bilməyib:
- Peyğəmbər ürəyindən başqa heç bir ürək
bu dərəcədə comərd ola bilməz, -deyərək şəhadət
gətirib müsəlman oldu.138
Qəbiləsinin yanına qayıdan da dedi:
- Ey qövmüm! Tələsin, müsəlman olun! Çünki
Məhəmməd kasıblıq qorxusu olmadan çox böyük
ikram və ehsan edən bir kimsədir.” (Müslim, Fədail,
57-58; Əhməd bin Hənbəl, III, 107- 108)

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- miladi 632-ci ilin 8 iyununda, hicri 11-ci ilin 12
Rəbiüləvvəlində bazar ertəsi günü vəfat etdi.
138. Vaqidi, II, 854- 855.
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Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- bir
mühacir olaraq Mədinəyə gəlişindən sadəcə on il
sonra Omandan Qırmızı dənizə, Cənubi Suriyadan
Yəmənə qədər bütün Ərəbistana hakim olmuşdu.
Beləliklə tarixdə ilk dəfə Ərəbistanın birliyi təmin
edilmişdi. Bir mütəfəkkir, Hz. Peyğəmbərin bu
uğuruna baxaraq onun necə müəzzəm dərrakəyə
sahib olduğunu belə dilə gətirir:
“Amalın böyüklüyü, vasitələrin kiçikliyi və
nəticənin əzəməti insan dərrakəsinin üç böyük
ölçüsüdürsə, müasir tarixin ən böyük şəxsiyyətlərini (Hz.) Məhəmmədlə müqayisə etməyə kim cəsarət edə bilər?”139
5. Ona olan sonsuz məhəbbət
Biz müsəlmanlar Peyğəmbərimizi canımızdan
çox sevirik. Əshabi-kiram Peyğəmbərimizə xitab
edərkən həmişə “Atam-anam, canım sənə fəda olsun, ya Rəsulallah!” deyərdilər. Onun ayağına bir
tikan batmasın deyə canlarını qurban verərdilər.
Müşriklərə əsir düşən Zeyd bin Dəsinə və Hubeyb
(r.a) işgəncəylə şəhid ediləcəkdilər. Canlarını vermədən əvvəl hər ikisindən soruşuldu:
- Həyatının xilas olması müqabilində, sənin
yerində Peyğəmbərinin olmağını istəyərdinmi?
İkisi də bu cavabı verdi:
- Mənim, ailəmin yanında olub, Peyğəmbəri139. A. de Lamartin, L`histore de la Turquie.
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min burada olmasını istəmək bir yana qalsın, onun
indi olduğu yerdə ayağına bir tikan batmasına belə
razı olmaram.
Bu misli olmayan məhəbbət qarşısında heyrətdən donan Əbu Sufyan belə dedi:
“-Mən, dünyada Məhəmmədin əshabının onu
sevdiyi qədər, yoldaşlarını sevən başqa insanlar
görməmişəm.”140
Əshabın bu coşqun məhəbbətinin, onların
hədisi-şərifləri oxuyanda və rəvayət edəndə göstərdikləri hörmət və diqqətlərində də açıq-aşkar şahidi oluruq. Səhabələr Hz. Peyğəmbər -səlləllahu
əleyhi və səlləm-dən bir hədisi-şərif nəql edərkən,
bilmədən səhv bir şey deməmək üçün dizləri
titrəyər, üzləri saralardı. Amr bin Meymun belə
nəql edir:
“Mən İbn Məsud (r.a)-ın cümə axşamları
apardığı söhbətləri heç tərk etməzdim. Bu söhbətlərdə onun hər hansı bir məsələdə “Rəsulullah
-səlləllahu əleyhi və səlləm- buyurdu ki, ...” dediyini heç eşitmədim. Lakin belə söhbətlərin birində
“Rəsulullah buyurdu ki...” deyərək (sözə başladı,
ancaq arxasını gətirə bilməyib) başını aşağı saldı.
(Bir az gözlədikdən sonra) ona baxdım. Köynəyi
açılmış, gözləri yaşlı, ovurdları şişmiş halda ayaq
üstdə dayanırdı. (Özünə gəldikdən sonra) sözünü
belə bitirdi:
140. Vaqidi, I, 360- 362; İbn Sad, II, 56.
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“Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- belə
və ya buna yaxın, ya da ona oxşar bir şey demişdi.141
6. Möcüzələri
Peyğəmbərimizin bir çox möcüzəsi vardır.
Bunlardan bir neçəsi belədir: Hz. Cabir (r.a) nəql
edir:
“Hudeybiyə günü insanlar susadı və Peyğəmbərimizin yanına gəldilər. Rəsulullah -səlləllahu
əleyhi və səlləm-in qarşısında dəridən düzəldilmiş
bir su qabı vardı. Peyğəmbərimiz dəstəmaz alırdı.
Camaatın ona tərəf gəldiyini görüb:
“-Nə olub?” -deyə soruşdu.
- Dəstəmaz almaq və içmək üçün bundan başqa suyumuz qalmayıb, -dedilər.
Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləməllərini qabın içinə saldı. Bu vaxt barmaqlarının
arasından su fışqırmağa başladı. Bulağın qaynamasına oxşayırdı. Hamımız ondan içdik və dəstəmaz aldıq.”
Yanındakılar Hz. Cabirdən soruşdular:
- O gün neçə nəfər idiz?
O, cavab verdi:
141. İbn Macə, Müqəddimə, 3. Tarix boyu Peyğəmbərimizə duyulan
məhəbbətə dair zəngin misallar üçün bax. Osman Nuri Topbaş,
Fəzilətlər Mədəniyyəti, I, 223- 265; http:www.islamiyayınlar. net/
content/ view/ 148/ 8/
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- Əgər yüz min nəfər olsaydıq da su çatardı,
ancaq biz min beş yüz nəfər idik!142
Məkkədə Qureyş camaatı ondan bir möcüzə
göstərməsini istəyəndə Allah Rəsulu -səlləllahu
əleyhi və səlləm- Rəbbinə dua etmiş və Ay ikiyə
bölünmüş, bu möcüzə hər tərəfdən görülmüşdü.
Ay ikiyə bölünəndə bir parçası Əbu Kubeys Dağı
tərəfində, digər parçası Kuaykian Dağı tərəfdə
görülmüşdü. Müşriklər uzaq yerlərdən gələn karvanlardan da bu hadisəni görüb-görmədiklərini
soruşurdular. Onlar da Ayın iki yerə ayrıldığını
gördüklərini bildirirdilər.143
Peyğəmbərimizin əvvəllər söykənib xütbə
oxuduğu quru bir xurma kötüyü vardı. Minbər düzəldiləndən sonra Allah Rəsulundan uzaq qaldığı
üçün kötüyün həsrətlə inlədiyini orada olan hamı
eşitmişdi.144
Əbu Hureyrə (r.a) belə nəql edir:
“Biz Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləmilə birlikdə bir səfərdə idik. Elə oldu ki, əsgərlərin
azuqəsi qurtardı. Minik heyvanlarından bəzilərini
kəsmək istədilər. Hz. Ömər (r.a) dedi: “Ey Allahın
142. Buxari, Mənaqib, 25. Bu mənbədə Rəsulullah (s.ə.s)-ə aid daha
çox möcüzə zikr edilir.
143. Qəmər, 1- 3; Buxari, Mənakib, 27, Mənaqibul- Ənsar, 38, Təfsir,
54/1; Müslim, Münafiqin, 43, 47, 48; Tirmizi, Təfsir, 54/ 3286;
Əhməd bin Hənbəl, I, 377, 413.
144. Buxari, Mənaqib, 25; Tirmizi, Cümə, 10, Mənaqib, 6; Nəsai,
Cümə, 17; İbn Macə, İqamə, 199; Dərimi, Müqəddimə, 6; Salət, 202;
Əhməd bin Hənbəl, I, 249, 267, 315, 363.
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Rəsulu! Mən camaatdan qalan yeməklərin hamısını yığsam, siz də onların bərəkətlənmələri üçün dua
etsəzniz, daha yaxşı olmazmı?” Peyğəmbərimiz də
belə etdi. Buğdası olan buğda, xurması olan xurma, (xurma) çəyirdəyi olan da çəyirdək gətirdi.”
Orada olanlar Əbu Hureyrə həzrətlərindən
heyrətlə soruşdular:
- Çəyirdəyi nə edirdilər?
Əbu Hureyrə:
- Yemək olmadığı üçün onu sorur, üstündən
də su içirdilər, -dedi və hadisənin davamını belə
nəql etdi:
“Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- dua
etdi. Yeməklər elə bərəkətləndi ki, hamı azuqəsini
götürdü. Hz. Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və
səlləm- bu ilahi ikram qarşısında belə buyurdu:
“Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və mən, Onun Rəsuluyam. Bu iki məsələdə
şübhəyə düşmədən Allaha qovuşan kimsə cənnətə
gedəcək.”145
145. Müslim, İman, 44. Peyğəmbərimizin həyatı, əxlaqı və möcüzələri
haqqında bu mənbələrdən geniş məlumat almaq olar:
http://www.islamiyayinlar.net/content/view/ 36/ 8/
http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/
Rahmetesintileri_ing.pdf
http://hazretimuhammedmedinedevri.darulerkam.altinoluk.com/
İbn İshaq (150/767) The life of Muhammed, Karaçi: Oxford
University, 1967; Mövlana Şibli ən-Numani, Sirətun- Nəbi=The
life of the prophet, Lahor: Kazı Publications, 1979; Əfzəlurrəhman,
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Son söz
Biz bu kitabçada İslam haqqında dəryadan
bir damla mahiyyətində çox qısa məlumat verdik.
İslam tam olaraq tədqiq olunanda onun daha çox
gözəlliklərə sahib olduğu görüləcək. Təəssüflər
olsun ki, İslam bu gün qəsdən və ya bilməyərək
səhv öyrədilir, ya da həqiqət gizlədilir. Ağıllı bir
insana yaraşan odur ki, İslamı, bitərəf olan düzgün
mənbələrdən öyrəndikdən sonra qərar versin.

Encyclopaedia of seerah: Muhamməd, London: The Muslim Schools
Trust, 1982; Əbdüləhəd Davud, Mohammad in the Bible, Doha: A
Publications of Presidency, 1980: Martin Linqs, Muhammad: his life
based on the earliest sources, London: The İslamic Texts Society,
1983; A. H. Vidyarti, Mohammad in world scriptures, New Delhi:
Deep-Deep Publications, 1988.
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