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1. İNSAN VƏ İMAN 
 

BİRİNÇİ FƏSİL 

 

İNSAN VƏ HEYVAN 

 

İnsan digər heyvanlar kimi bir çanlıdır və onlarla müştərək 

olan bir çox xüsusiyyətlərə malikdir. Amma bununla belə, 

İnsan bəzi özünəməxsus xususiyyətləri ilə digər çanlılardan 

fərqlənir və bu xüsusiyyətlər onun məqamını uçaldaraq 

ilahiləşdirir. 

İnsanı digər çanlılardan fərqləndirən ən başlıça xüsusiyyət 

isə onun «insan olmasıdır». Başqa sözlə desək, onun malik 

olduğu mədəniyyət və svilizasiyadır. 

Ümumiyyətlə çanlılar yalnız özlərini və onları əhatə edən 

mühiti dərk edə bilir, əldə etdikləri bu məlumatların sayəsində 

öz istək və armanlarına nail olmaq üçün böyük səy və çəhdlər 

göstərirlər. İnsan da digər çanlılar kimi əldə etdiyi 

məlumatlarla öz istəyinə nail olmaq üçün həyatla mübarizə 

aparır və bu yolda böyük məşəqqətlərlə üzləşir. 

İnsanın digər çanlılarla fərqli xüsusiyyəti, onun ətraf 

mühitə olan məlumatının daha geniş və kamil olmasıdır. 

İnsanı digər çanlılardan fərqləndirən və ona ilahi gözəllik 

bəxş edən məhz bu xüsusiyyətlərdir. 
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AGAHLIQ NURU VƏ HEYVANLARIN İSTƏK 

DAİRƏSİ 

 

Heyvanlar ətraf mühitdən əldə etdikləri məlumatları zahiri 

hiss orqanları (göz, qulaq, burun, dad bilmə [ağız] ləms 

etməklə) kəsb edə bilirlər. Bu səbəbdən də onların əldə 

etdikləri məlumatlar zahiri və məhdud olur. Onları insanla 

müqayisə etdikdə bir neçə fərqli cəhət nəzərə çarpır: 

1. Heyvanlar ətraf mühitdə müşahidə etdikləri varlıqların 

batininə yol tapa bilmir və məlumatları yalnız onların zahiri 

görnüşündən əldə edə bilirlər. 

2. Heyvanların məlumatı insan kimi ümumi deyil, cüzi və 

məhduddur. 

3. Heyvan, yalnız yaşadığı məntəqədən agah olar bilər, 

ətraf məntəqələrdən isə xəbərsiz qalıb heç bir məlumat əldə edə 

bilməyir. 

4. Heyvan, yalnız yaşadığı müddət ərzində ətraf mühitdən 

agah ola bilir, onun nə keçmişindən, nə də gələcəyindən 

xəbərdar olur. Heyvanlar bu barədə səy belə etmirlər. 

Heyvanlar belə bir məhdud çərçivədə dünyaya gəlir və 

oradaca da dünyalarını dəyişirlər. Bu çərçivədən çıxdıqda isə, 

belə bir proses onların agahlıq və ixtiyarı ilə baş verməyir. Belə 

bir qeyri-adi hadisə yalnız müxtəlif təbii proseslər şəraitində 

icbari və qeyri-ixtiyari şəkildə həyata keçə bilər. 

Heyvanların istəkləri də, ətraf mühitə agah olduqları kimi, 

məhdud və müəyyən çərçivədədir. 

1-Onlar üçün əxlaqi və mənəvi prinsiplər heç bir məna 

kəsb etməyir və istəkləri yalnız yemək-içməkdən, yatıb-
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durmaqdan, yuva qurub öz cinsindən istifadə edərək nəsil 

artırmaqdan ibarətdir. 

2-Heyvanların istəyi yalnız onların özlərinə və öz 

həmcinslərinə aid olur. 

3-Yalnız yaşadıqları məntəqəyə aid olur. 

4-Yalnız onları ətraf mühitdən məlumat əldə etdikləri 

kimi, istəkləri də yaşadıqları dövrə aid olur. 

Yəni heyvanların ətraf mühitdən əldə etdikləri məhdud 

məlumatlar onların istəklərinə şamil olur. Amma bəzi 

heyvanların cəm halda yaşadıqlarının və gələcək haqqında 

düşündüklərinin də şahidi oluruq. Bal arısını buna misal 

çəkmək olar. Onlarda müşahidə etdiyimiz belə bir davamiyyətli 

prosesi heç də şüur və əqli dərrakə hesab etmək olmaz. Sadəcə 

olaraq bu onların təbiətində adət halına düşmüş instiktual bir 

vəzifədir. Onlara belə bir daxili qüvvəni aləmləri nəzmə salan, 

hər şeydən uca və agah olan bir varlıq bəxş etmişdir. 

 

DÜŞÜNCƏ VƏ İNSANIN İSTƏK DAİRƏSİ 

 

İnsanın istər arzu və istəkləri, istərsə də düşüncə və 

dərrakəsi böyük bir mətləbi əhatə edir. 

İnsan, onu əhatə edən varlıqlar ilə zahiri tanışlıq əldə 

etdikdən sonra onların batini mahiyyətini və bir-birləri ilə 

qurduqları əlaqələri dərindən araşdırmağa başlayır. Onun əldə 

etdiyi məlumatlar daim eyni səviyyədə qalmayıb, zaman və 

məkan çərçivəsindən kənara çıxır. İnsanın məlumat dairəsi 

genişlənərək yaşadığı planetdən xaric olur, qalaktikada 

sayrışan milyonlarla ulduz və planetləri tədqiq etməyə başlayır. 

Beləliklə, gələcəkdə baş verəcək təbii prosesləri qabaqcadan 

araşdırır və lazımi tədbirlər həyata keçirir. Habelə insan 
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özünün, yerin, göylərin, dağların, dənizlərin, heyvan və bitki 

aləminin və digər varlıqların tarixini öyrənir və onların əsrlər 

boyu keçdikləri mərhələləri yaxından öyrənməyə cəhd göstərir. 

Bütün bunlarla yanaşı insan, əbədiyyat və əbədi varlıqlar 

haqqında düşünür və illər boyu apardığı tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyən məlumatlar əldə edə bilir. 

O, məhdud qanunlarla kifayətlənməyib, dünyaya hakim 

olan ümumi qanunauyğunluqlar haqqında dəyərli məlumatlar 

əldə edir. 

Beləliklə o, təbiət üzərində öz hakimiyyətini bərqərar edir. 

İnsan düşüncə və əldə etdiyi məlumatlar kimi, öz arzu və 

istəklərində də yüksək dərəcələrə nail ola bilir. O, hər şeyi 

dəyərləndirən bir varlıqdır, onun arzu və istəkləri tək özü üçün 

müəyyən zaman və məkan çərçivəsində olmayıb, daimi və 

ümumbəşəridir. Arzu və istəkləri o qədər böyük və sonsuz olur 

ki, bəzən onu hər şeydən üstün tutur. Belə ki, başqalarının rifah 

və rahatlığını öz rahatlığından üstün tutur, onların sevinc və 

kədərinə şərik olur. Bu bağlılıq bəzən elə bir həddə çatır ki, o, 

bu yolda öz malını və canını fəda etməyə belə hazır olur. Bəşər 

svilizasiyasının təməlini təşkil edən bu hərəkat məhz insani 

dururmun üzərində qurulmuşdur. 

 

İNSANIN DİGƏR CANLILARDAN ÜSTÜNLÜYÜ 

 

İnsanın dünyagörüşü əsrlər boyu yüksələrək geniş vüsət 

almışdır. Belə bir dünyagörüşü məntiqi qanunlar əsasında 

kamilləşmiş və sonralar «elm» adlandırılmışdır. Elm 

bəşəriyyətin həm dünya haqqındakı təfəkkür tərzinə, həm də 

fəlsəfəyə şamil olunur. 
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Bəşəriyyətin yüksək mənəvi təmayülü onun iman və 

etiqadından, habelə mövcud olan bəzi həqiqətlərdən irəli gəlir. 

İnsanda mövcud olan belə bir iman və bağlılıq öz 

növbəsində ona müəyyən qədər də olsa, dünyagörüşü və 

ideologiya bəxş edir. Bunun əsas amili isə, adətən ya 

peyğəmbərlər, ya da sağlam düşüncəli filosoflar olmuşlar. 

Onların əsas məqsədi bəşəriyyəti sağlam düşüncəyə yönəldib 

iman və etiqadlarını gücləndirmək olmuşdur. 

Demək insanın yüksək və mənəvi təmayülü etiqad və 

sağlam düşüncə üzərində qoyulduğu zaman «iman» 

adlandırılır. 

Burada belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, insanın digər 

canlılardan ən ümdə fərqi onun «insaniyyətidir». 

İnsanın digər canlılardan üstün olması haqda çox sözlər 

deyilmişdir. Bəziləri insanın digər canlılardan bir o qədər də 

fərqli xüsusiyyətə malik olmadığını iddia etmişlər. Onların 

fikrincə insan digər canlılardan mahiyyət baxımından deyil, 

yalnız zahiri quruluş və ona xas olan bəzi xüsusiyyətlərlə 

fərqlənir. Şərq və qərb filosoflarının «insanla tanışlıq» 

haqqında irəli sürdükləri heyrətamiz və olduqca əhəmiyyətli 

olan dəyərli mülahizələr sanki onlarda maraq doğurmamışdır. 

Bu alimnümalar insanın mətləb və istək baxımından 

heyvanla heç bir fərqli xüsusiyyətə malik olmadığını 

bildirmişlər. Bəzilərinin fikrincə isə, insanın digər varlıqlardan 

fərqli xüsusiyyəti onun canlı olmasıdır. Onların fikrincə yeganə 

canlı məxluq insandır, heyvan aləmi isə canlılara oxşar hiss, 

ağrı və ləzzət bilməyən və heç bir şeyə meyli olmayan bir 

varlıqdır. Onlar insanın tərifində deyirlər: «İnsan» həqiqi 

varlıqdır. 
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İnsanı yeganə canlı varlıq hesab etməyən digər alim və 

mütəfəkkirlər isə insanla, canlılar arasında müxtəlif əsas fərqli 

xüsusiyyət olduğuna işarə etmişlər. Bu səbəbdən də insanı 

müxtəlif ifadələrlə tərif etmişlər. Məsələn, onu natiq heyvan 

(fikirləşən və danışan canlı), doymaq bilməyən, [varlıqları və 

ya mənəviyyatı] qiymətləndirən, qeyri-müəyyən, azad və 

muxtar (ixtiyar sahibi), üsyançı, ictimai, inzibatçı, nəzm və 

intizam tələb edən, gözəlliksevən, ədaləttələb edən, aşiq, iki 

üzlü, vicdan və məsuliyyət sahibi, metafizik aləmi sevən, 

əqidəpərəsət, iztirablı, təxəyyül yaradan, metafizik varlıq, 

mənəviyyat qapısı və s. ifadələrlə adlandırmışlar. 

İnsana aid olunan bu xüsusiyyətlərin hamısı düzgündür, 

amma onu digər canlılardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər ilə 

tanış olmaq istəsək gərək onun «elm» və «iman»nından söhbət 

açaq. 

 

«İNSANİYYƏT» HƏR ŞEYİN TƏMƏLİNİ TƏŞKİL 

EDİR 

 

Məlum oldu ki, insanın digər canlılarla həm oxşar, həm də 

özünəməxsus və fərqli xüsusiyyəti vardır. Bu oxşar və fərqli 

xüsusiyyət onun iki müxtəlif həyat tərzi – «heyvani» və 

«insani» həyat tərzi keçirməsinə səbəb olmuşdur. Başqa sözlə 

desək, insan maddi və mədəni həyat tərzi keçirir. Burada belə 

bir sual meydana gəlir ki, görəsən bəşəriyyətin insani və 

heyvani, maddi və mədəni həyat tərzləri arasında hansı rabitə 

növü mövcuddur? Onlardan biri əsas, digəri isə ikinci 

dərəcəlidirmi? Biri təməl, digəri isə onun divarı sayılırmı? 

Maddi həyat tərzi mədəni həyatın təməlini təşkil edirmi? 
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İnsanın heyvan olması onun insan olmasının təməlini təşkil 

edirmi? 

Haqqında söhbət açdığımız bu məsələ psixoloji yöndən 

deyil, sosioloji baxımdan araşdırılır. Bu səbəbdən də bu mövzu 

haqqında bəhs edildiyi zaman ictimai qurumlar arasında belə 

bir sual meydana gəlir ki, görəsən bütün orqan və təşkilatların 

təməlini istehsal ilə məşğul olan iqtisadi orqanlar təşkil edirmi 

və elm, fəlsəfə, ədəbiyyat, din, əxlaq, hüquq, sənət bütün 

dövrlərdə iqtisadla bağlı vəziyyətdə olmuş və özləri müstəqil 

şəkildə formalaşmamışlarmı? 

Bəli, bu məsələ məhz belə bir tərzdə araşdırılmışdır. 

Amma istər-istəməz bu sosioloji mübahisə psixoloji nəticələr 

vermiş və eyni halda insan haqda bəhs olunan fəlsəfi bir 

mübahisəyə çevrilmişdir. Bu günlər bu mübahisəli məsələ 

«humanizm» adı almışdır. Belə ki, insanın «insaniyyəti» 

deyil, yalnız «heyvan» olması meyar və əsas hesab olunur. 

Yəni, insan dedikdə ilk növbədə onun «insaniyyəti» (insan 

olması) deyil, «heyvan» olması nəzərdə tutulur. Bu da insanla 

heyvanlar arasında heç bir fərq qoymayanların, yəni insanı 

yüksək ilahi varlıq hesab etməyənlərin irəli sürdükləri 

nəzəriyyədir. 

Bu nəzəriyyəyə əsasən tək insani təmayül deyil, o 

cümlədən gözəllik, həqiqət, xeyir və Allah-Təalaya olan 

təmayüllər belə rədd olunur. İnsanın dünya haqqında baxışı 

olan «realizm» (həqiqətə olan təmayül) belə rədd olunur. 

Çünki, hər bir baxış müəyyən maddi təmayülü əks etdirir. 

Təəccüblü hallardan biri də budur ki, belə bir nəzəriyyə 

irəli sürən bəzi məktəblər eyni zamanda «humaniz»dən də 

dəm vururlar!!! 
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İnsanın təkamül mərhələsinin «heyvanlıq» dövründən 

başlayıb «insaniyyət» mərhələsində özünün ən ali zirvəsinə 

çatması danılmaz bir həqiqətdir. Bu həqiqət fərdi şəkildə bütün 

insanlara, ümumi şəkildə isə cəmiyyətə aid olunur. İnsan 

özünün ilk yaradılış mərhələsində maddi bir cismdir. Cövhəri 

təkamül hərəkəti nəticəsində ruha və ruhi cövhərə çevrilir. 

«İnsanın ruhu» cism çərçivəsində böyüyür, kamilləşir və daha 

sonra müstəqilləşir. İnsanın «insani» xislətləri inkişaf etdiyi 

kimi, onun «heyvani» xüsusiyyətləri də eyni qaydada böyüyüb 

inkişaf edir. Təkamül xüsusiyyətlərində olduğu kimi, 

kamilləşən mövcud kamal xüsusiyyəti ilə müqayisədə müstəqil 

olur, öz zatına əsaslanır və öz mühitinə hakim və təsir edici 

olur. İnsanın «insaniyyəti» də fərd və ya cəmiyyət olmasından 

asılı olmayaraq, kamilləşdiyi sifətlə müqayisədə müstəqiliyyə 

və bütün sahələrdə hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışır. 

Kamilləşmiş insan, o kəsdir ki, özünün batini və xarici 

həyat mühitinə müəyyən qədər hakim olmuş olsun. 

Kamilləşmiş insan, o kəsdir ki, batini və xarici mənəvi 

çatışmamazlıqdan (danlaq və məhkumiyyətlərdən) uzaq olub, 

iman və əqidəyə bağlılığı olsun. Cəmiyyətin təkamülü də ruhun 

bədəndəki təkamülü kimi baş verir. İnsanın təkamülü isə onu 

«heyvanlıq» xislətlərində baş verir. 

Cəmiyyət bünövrəsinin iqtisadi qurumlarla sıx əlaqəsi 

vardır. Cəmiyyətin mənəvi və mədəni sahələri onun ruhunu 

əvəz edir. 

Ruhla bədən sıx əlaqədə olduğu kimi, cəmiyyət də maddi 

və mənəvi qurumlarla bir o qədər sıx əlaqədədir. Təkamülə 

doğru hərəkət edən hər bir şəxsin azadlığa, müstəqilliyə və 

hakimiyyətə olan meyli onun ruhu ilə sıx əlaqəli olduğu kimi, 
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cəmiyyətin də təkamülə doğru etdiyi hərəkət bir o qədər 

möhkəm və ayrılmazdır. 

Yəni cəmiyyət təkamülə doğru hərəkət etdikcə (yəni 

kamilləşdikcə), mədəniyyət, müstəqillik və hakimiyyət onun 

maddi həyatında üstünlük təşkil edəcəkdir. 

Gələcəyin insanı iqtisadi varlıq deyil, mədəni varlıq 

olacaqdır. Gələcək insanlar qarın və nəfs insanı deyil, iman və 

əqidə insanı olacaqdır. 

Əlbəttə bu heç də o demək deyildir ki, bəşəriyyət kamala 

və insani dəyərlərə doğru icbari şəkildə və zərurət baxımından 

hərəkət edəcək, bütün mərhələlərdə keçmiş mərhələ ilə 

müqayisədə bir addım irəlidə olacaqdır. İnsan bəzən əldə etdiyi 

texniki nailiyyətlərə baxmayaraq, mənəviyyat baxımından 

keçmişlə müqayisədə olduqca geri qalır. Yaşadığımız əsr 

bunun gerçək nümunəsidir. 

Bəlkə də bunun əsas səbəbi bəşəriyyətin iki müxtəlif 

yöndə (yəni maddi və mənəvi yönlərdə), hərəkət etməsindən 

irəli gəlmişdir. Bəşəriyyətin mənəvi baxımdan təkamülə doğru 

etdiyi hərəkət, daim düz xət üzərində irəliyə doğru lazımi 

qaydada aparılmayan bir hərəkət olmuşdur. İnkişafa doğru 

getsə də, biz bu hərəkətdə yayınma və əyintilərin, hətta bəzi 

vaxtlarda tənəzzülün də şahidi oluruq. Bu səbəbdən də biz 

gələcəyin insanını iqtisadi varlıq deyil, mədəni varlıq 

adlandırırıq. Gələcəyin insanı qarın və nəfs İnsanı deyil, əqidə 

və iman insanı olacaqdır. 

Bu nəzəriyyəyə əsasən belə hesab etmək olar ki, 

insaniyyət, təkamül mərhələsini istehsal alətləri ilə yanaşı və ya 

ondan da tez keçmişdir. Təkamül nəticəsində onun təbii və 

ictimai mühitə olan bağlılığı azalmış, azadlıqla bərabər olan 

əqidəyə, ideologiyaya, imana və hədəfə olan bağlılıq, habelə 
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təbii və ictimai mühitə göstərdiyi təsir dəfələrlə artmışdır. 

Gələcəkdə isə bundan daha artıq mənəvi [kamil] azadlığa, yəni 

müstəqilliyə, əqidəyə, imana və ideologiyaya olan bağlılığa 

nail olacaqdır. Qədim zamanlarda insanın fitri istedadları fəal 

olmadığı üçün təbii varlıqlardan lazımi qaydada istifadə edə 

bilməyirdi. Bu səbəbdən də o, daim təbiətin və özünün heyvani 

xislətlərinin əsiri olurdu. Gələcəyin insanı isə öz fəal fitri 

istedadları ilə təbii varlıqlardan tərəqqi və inkişaf yolunda 

istifadə edəcəkdir. O, özünü heyvani xislətlərdən və təbii 

varlıqlardan azad edəcək, həm özünün, həm də təbiətin 

üzərində hakimiyyətini bərqərar edəcəkdir. 

Bu nəzəriyyəyə əsasən, insan vücudunun həqiqi varlığı 

heyvani xislətlər çərçivəsində təkamül mərhələsini keçsə də, 

maddi təkamülün ardıcılı sayılmır. O, müstəqil şəkildə təkamül 

mərhələsini keçən bir varlıqdır. Maddi varlıqlardan təsirləndiyi 

kimi, onlara da öz təsirini göstərmişdir. Onun müqəddəratını 

həll edən, istehsal vasitələrinin təkamül mərhələsi deyil, 

batinində baş verən mədəni və mənəvi təkamül mərhələsidir. 

Bu insaniyyətin həqiqi və əsil varlıq olduğunu bəyan edən 

bir həqiqətdir. İstehsal proseslərini müəyyən edən əmək 

alətlərinin inkişaf mərhələsini insanın təkamül mərhələləri ilə 

müqayisə etmək düzgün deyildir. O, öz axarında hərəkət edir 

və istehsal alətlərini də özü ilə təkamül mərhələsinə çatdırır. 
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İKİNCİ FƏSİL 

 

ELM VƏ İMAN 

 

ELM İLƏ İMANIN ƏLAQƏSİ 

 

Ötən fəsildə insanın maddi həyatı ilə mənəvi həyatı 

arasında olan əlaqə ilə tanış olduq. Həmçinin bizə məlum oldu 

ki, elm və iman insanlığın özəyini təşkil edir. İndi isə insanlığın 

bu iki özəyi arasında olan əlaqənin necəliyini araşdırmaq 

istəyirik. Təhssüflə qeyd etmək lazımdır ki, «Tövratın» bəzi 

hissələrində (ayələrində) aparılan təhriflər nəticəsində  bir çox 

insanlarda elmlə imanın arasında olan rabitə haqqında mənfi 

təəssüratlar yaratmışdır. Onların fikrincə elm ilə iman bir-biri 

ilə müxalif və təzadlı məsələlərdir. 

Bu iddiaçılar irəli sürdükləri nəzəriyyəni sübuta yetirmək 

üçün Tövratın ikinci fəsli, 16-17-ci ayələrinə istinad edirlər. 

Orada Adəm (ə)-ın yaradılışı və Cənnətdəki qadağan olunmuş 

ağac haqda deyilir: «Allah-Təala Adəmə xitab edərək buyurdu: 

Yaxşılıq və pisliyi tanıtdıran ağacın meyvəsindən başqa 

Cənnətin bütün meyvələrindən yeyin. Qadağan olunmuş 

meyvədən yediyiniz zaman dərhal öləcəksiniz». 

3-cü fəslin 1-8-ci ayələrində deyilir: 

«İlan, Allahın yaratdığı səhra heyvanlarının hamısından 

zirək idi. O, Həvvanın yanına gəlib dedi: Doğrudanmı Allah 

Cənnətin bütün meyvələrindən yeməyi qadağan etmişdir?* 

Qadın (Həvva) dedi: Bağın (Cənnətin) bütün meyvələrindən 

yeyirik,* amma Allah-Təala bağın ortasındakı ağacın 

meyvəsindən yeməyi bizə qadağan etmişdir. Əgər ona 
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toxunsaq və ya meyvəsindən yesək dərhal ölərik.* İlan qadına 

dedi: Xeyr! Belə deyildir və siz onu yeməklə ölməyəcəksiniz.* 

Allah bilir ki, əgər siz o meyvədən yeyərsinizsə, Onun kimi arif 

olacaq və bütün pislik və yaxşılıqları görəcəksiniz.* Ağacın 

meyvəsi qadını özünə cəlb etdi, qadın o meyvədən yeyib ərinə 

də verdi.* Meyvəni yedikdən sonra hər şeyi olduğu kimi 

görməyə başladılar. Onlar bir-birlərinin övrətlərini açıq görüb 

xəcalət çəkdilər. Əncil yarpaqlarını bir-birinə tikib onunla öz 

övrətlərini örtdülər*». 

Həmin fəslin 23-cü ayəsində deyilir: 

«Allah-Təala buyurdu: Həqiqətən insan bizim kimi olmuş, 

pisi və yaxşını olduğu kimi görməyə başlamışdır. Məbada 

əbədi həyat meyvəsindən yeyib əbədi həyata qovuşsun». 

Tövratın təhrif olunmuş ayələrindən belə bir nəticəyə 

gəlmək olur ki, arif insan yaxşı və pisdən agah olmalıdır. 

Qadağan olunmuş ağac isə agahlıq və elm mənbəyi olmuşdur. 

Demək insan həqiqətə nail olmaq üçün Allahın əmrindən 

çıxmalı və Onun qadağan etdiyi şeyləri icra etməlidir. 

Bu nəzəriyyəyə əsasən bütün vəsvəsələr, agahlıq və elm 

vəsvəsəsidir. Belə isə insana vəsvəsə edən şeytani qüvvə (hiss) 

onun əql və dərrakəsidir. 

Quran ayələrindən bizə məlum olur ki, Allah-Təala Adəm 

(ə)-ı xəlq etdikdən sonra hər şeyi ona öyrədir və mələklərə 

onun müqabilində səcdə etmələrini əmr edir. Şeytan isə hər 

şeydən agah olan belə bir məxluqa səcdə etmədiyi üçün 

Allahın qəzəbinə gələrək Cənnətdən qovulur; 

Dini mənbələrdən məlum olduğu kimi, qadağan olunmuş 

ağac dedikdə, insanın tamahkarlığı və maddi aləmlə olan 

bağlılığı nəzərdə tutulur. Bu məsələ onun insani deyil, heyvani 

xüsusiyyətlərinə aiddir. Şeytan isə vəsvəsə yolu ilə əqlin 
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ziddinə olan fikirlər yaradaraq insanı haqq yoldan 

uzaqlaşdırmağa cəhd edir. Deməli, insanı pisliklərə və 

xoşgəlməz işlərə sürükləyən onun əqli deyil, vücudunda 

yaranan və «nəfs əmmarə» adlanan şeytani xislətlərdir. 

Bəli, Quran ayələrini mütaliə etdikdən sonra Tövratın 

təhrif olunmuş fəlsəfələri bir müsəlman kimi bizi 

təəccübləndirməyə bilməz. 

Belə bir yanlış təfəkkür tərzi son min beş yüz ildə 

Avropanın svilizasiya tarixini iki dövrə – elm və iman dövrünə 

bölmüşdür. Bu müddət ərzində elm ilə iman (din) bir-birlərinə 

qarşı ziddiyətli mövqe tutmuş və təsəvvür edilməz dərəcədə 

bir-birlərindən ayrılmağa başlamışdır. 

Halbuki İslamın svilizasiya tarixi özünün istər inkişaf 

dövründə, istərsə də süqutunda bu iki amil ilə müxtəlif 

mərhələləri keçmişdir. 

Biz müsəlmanlar Avropada yaranmış bu anormal 

ideologiyalardan uzaq olmalı və kor-koranə onların irəli 

sürdükləri batil nəzəriyyələrə uymamalıyıq. Məsələyə elmi 

şəkildə yanaşmalı, təəssüb hissi olmadan həqiqəti aşkara 

çıxarmalıyıq. Lakin burada təbii olaraq bir neçə sual meydana 

çıxır. 

1-Görəsən insanlığın təməlini təşkil edən bu amil 

həqiqətən də müəyyən dövr və zamana aiddir? 

2-İnsan, daim yarıminsan şəklində yaşamağa 

məcburdurmu? Və bütün dövrlərdə yalnız insanlığının 

yarısından istifadə edə bilərmi? O, mütləq imansızlıq və 

cəhalət üzündən yaranan bədbəxtçiliklərdən birinə düçar 

olmalıdırmı? 

Qarşıdakı bəhslərdə məlum olacaq ki, bəşəriyyətin 

vücudunda olan «iman» müəyyən bir dünyagörüşü və ya 
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təfəkkür tərzi əsasında yaranmışdır. Və şübhəsiz ki, bu 

təfəkkürlərin bir çoxu imanla bağlılığı olsa da, həqiqətdən 

uzaq, qeyri-məntiqi və batildir. Amma bizim əsas məqsədimiz 

bunları araşdırmaq deyildir. Bilmək istəyirik ki, görəsən 

fəlsəfə, məntiq və ümumiyyətlə elm tərəfindən himayə və 

təsdiq olunan, insanı səadətə çatdıra bilən imanın əsasını təşkil 

etdiyi təfəkkür tərzi vardırmı? 

Əgər belə bir təfəkkür və dünyagörüşü mövcuddursa, insan 

nə imansızlığa, nə də cəhalətə düçar olacaqdır. 

Elm ilə imanın arasında mövcud olan rabitə haqda iki 

cəhətdən bəhs etmək olar: 

1. Görəsən insanın əldə etdiyi təfsir və məlumatlar məntiqi 

olmaqla yanaşı onu müəyyən hədəfə istiqamətləndirirmi və ya 

elmin və fəlsəfənin bizə verdiyi məlumatlar dinlə müxalif və 

ziddirmi? 

Bu barədə bir qədər sonra «dünyagörüşü» haqda 

etdiyimiz bəhslərdə söhbət açacağıq. 

2. Söhbət açmaq istədiyimiz ikinci mətləb elm və imanın 

insana göstəridiyi təsirdən ibarətdir. Burada bir neçə sual 

meydana gəlir. 

Elm insanı bir şeyə, iman isə digər bir şeyə 

istiqamətləndirirmi? Elm insanı, iman hidayət etdiyi yalan və 

müxalif yola hidayət edirmi? Ya elm ilə iman bir-birlərini 

tamamlayan və kamala çatdıran amildirlərmi? Və yaxud elm ilə 

iman bizim haqqa hidayət olmağımızda eyni səviyyədə təsir 

göstərirlərmi? 

Belə isə baxaq görək elm və iman bizə nə verir. Elm bizə 

bacarıq və nuranilik, iman isə eşq və ümid bəxş edir. Elm insan 

üçün müəyyən bir alət, iman isə onu məqsədə çatdıran bir 

amildir. Elm insana sürət verir, iman isə onu müəyyən 
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istiqamətlərə yönəldir. Elm bacarıq, iman isə agahlıq gətirir. 

Elm insana varlıqları göstərir, iman isə ona nə etməsi üçün 

ilham verir. Elm insanın zahirində, iman isə onun batinində baş 

verən dəyişikliklərdir. Elm insana xarici varlıqları, iman isə 

insani psixologiyanı öyrədir. Elm insanın vücudunu üfüqü, 

iman isə onun məqamını horizantal istiqamətdə ucaldır. Elm, 

insanın təbiətlə olan rabitəsini inkişaf etdirir, iman isə insanı 

mənəvi kamala çatdırır. Həm elm insana qüvvət verir, həm də 

iman. Amma elmin insana verdiyi qüvvə müvəqqəti, imanın 

bəxş etdiyi qüvvə isə qırılmaz və daimidir. Elm də gözəllikdir, 

iman da – elm əqli, iman isə ruhi gözəllikdir. Elm təfəkkür, 

iman isə hissiyat gözəlliyidir. Həm elm insana əmin-amanlıq 

verir, həm də iman. Elmin insana bəxş etdiyi əmin-amanlıq 

zahiri (xarici mühitlə əlaqədar), imanın bəxş etdiyi əmin-

amanlıq isə batinidir (onun ruh və mənəviyyatı ilə əlaqəlidir). 

Elm, insanı müxtəlif xəstəliklərdən, təbii fəlakətlərdən qoruyur, 

iman isə daxili iztirab və sarsıntılardan nicat verir. Elm, insanı 

yaşadığı mühitlə, iman isə onu özü ilə uyğunlaşdırır. İnsanın 

elmə olan ehtiyacı imana olan ehtiyacı qədər sonsuz və 

tükənməzdir. İstər dini, istərsə də dünyəvi alimlər bu məsələ 

ətrafında əsrlər boyu bəhs etmiş və müxtəlif nəzəriyyələr irəli 

sürmüşlər. 

Əllamə Məhəmməd İqbal Lahuri bu haqda deyir: «Bu gün 

bəşəriyyətin üç şeyə ehtiyacı vardır: 

1-Yaşadığı dünya haqda doğru və düzgün məlumata; 

2-Ayrı-ayrı şəxslərin ruhi azadlığına; 

3-Onu ruhi əsaslar üzərində ictimai təkamülə çatdıran və 

dünyəvi təsirə malik olan ümumi qanunlara. 

Müasir Avropada bu üç sahənin hər birində kifayət qədər 

işlər görülmüşdür. Amma təcrübələr göstərir ki, bəşəriyyət 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

20 
 

özünün inkişaf mərhələsində hər zaman maddi və mənəvi 

ehtiyaclarını yalnız elmi nailiyyətlərlə ödəyə bilməmişdir. O, 

istər-istəməz dinə üz tutmuş və yalnız ondan ilham aldıqdan 

sonra öz çətinliklərini həll edə bilmişdir. Din daim bəşəriyyətin 

inkişafına təsir göstərmiş və bir çox hallarda həll edici rol 

oynamışdır. Avropada mövcud olan Nehlizm məktəbi heç vaxt 

onun ictimai həyatında mühüm və təkan verici amillərdən 

olmamışdır. Onların əldə etdiyi şey yalnız bir-birləri ilə 

uyğunlaşmayan «mənlər», demokratlar ilə apardıqları faydasız 

axtarış və mübahisələr olmuşdur. Tarix boyu onların əsas 

vəzifəsi varlı siniflərdən bəhrələnmək olmuşdur. İnanın ki, 

bəşəriyyətin əxlaqi inkişafının qarşısında duran ən böyük 

maneə Avropa və orada təbliğ olunan müxtəlif 

ideologiyalardır. Digər tərəfdən də müsəlmanlar vəhyə 

əsaslanan mütləq və zəruri düşüncə və kamala sahib olaraq öz 

həyatlarını belə şeylər üzərində qurmuşlar. Hər bir müsəlmanın 

mənəvi həyatının təməli etiqadi köklərə bağlıdır və onlar bu 

əqidələri müdafiə etmək üçün asanlıqla öz canlarını fəda edə 

bilirlər». 

Dinlə bir o qədər də əlaqəsi olmayan Vill Dorant bu haqda 

deyir: 

«Keçmiş zamanla indiki dövrün fərqi məqsəddə deyil, 

istifadə olunan alət və texnologiyadadır.... İnsanların inkişafı 

üçün atdığımız addımlar hədəfin deyil, yalnız texnologiyanın 

yeniləşdirilməsində olduğu bir halda, daha hansı əxlaq 

normaları haqda danışmaq olar?» 

Daha sonra deyir: 

«Var-dövlət insana yorğunluqdan savay bir şey verməz, 

əql və hikmət isə zəif bir nura bənzər. Qəlblərə ilham verən 

yeganə amil varsa, o da eşqdir». 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

21 
 

Son günlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Siyantizm və 

xalis elmi tərbiyə insanı tamamilə əxlaq normaları üzərində 

tərbiyə edə bilmir. Onun tərbiyə etdiyi insan kamala çata 

bilməyən naqis bir varlıqdır. Belə bir mühitdə tərbiyə olunan 

insan qüdrət sahibi olsa da, heç bir fəzilətli xüsusiyyətlərə 

malik olmur. Bəşəriyyət nəhayət başa düşmüşdür ki, qarşıya 

qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün təkcə elmə arxalanmaq 

olmaz. Hamı cəmiyyətdə mənəvi boşluğun yarandığını hiss 

edir, bu səbəbdən də müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 

şəxslər bu boşluğu fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət və ya digər 

humanitar elmlərlə doldurmaq istəyir. 

Vill Dorant bu boşluğu ədəbiyyat, fəlsəfə və incəsənət ilə 

doldurmağı təklif edərək deyir: 

«Universitet və digər elmi ocaqlara ən böyük zərbə vuran 

Spenserin irəli sürdüyü nəzəriyyədir. O, təlim-tərbiyəni tərif 

edərkən deyir: «İnsanın yaşadığı mühitlə uyğunlaşması təlim-

tərbiyə adlanır». Belə bir tərif «texniki üstünlük» fəlsəfəsindən 

qaynaqlanmışdır. Hər bir insanın rədd etdiyi bu fəlsəfi 

nəzəriyyədə süstlük və hərəkətsizlik hiss olunur. Spenserin 

nəzəriyyəsi yayıldıqdan sonra orta məktəblərdə, 

universitetlərdə və digər elmi ocaqlarda nəzəri və texniki işlər 

geniş surətdə yayılmağa başladı və humanitar elmlərin əksər 

hissəsi (o cümlədən tarix, ədəbiyyat, incəsənət, fəlsəfə və s.) 

faydasız hesab edildi... Bir sözlə bəşəriyyət hikmət və 

gözəllikdən məhrum oldu. Əgər Spenser bu kitabı yazmasaydı, 

bəşəriyyət üçün daha xeyirli olardı». 

Çox qəribədir ki, Vill Dorant cəmiyyətdə yaranan boşluğu 

bəşəriyyətin «hədəf və məqsədlərində» gördüyü bir halda, bu 

boşluğu insanların bir növ iman və təfəkkür tərzindən irəli 

gəldiyini təsdiq edir. Bütün bunlarla yanaşı o, belə güman edir 
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ki, təxəyyül çərçivəsindən kənara çıxmayan bütün mənəvi 

baxışlar mümkün və həll olunasıdır. Onun fikrincə, insanın 

tarixə, ədəbiyyata, incəsənətə və gözəlliyə olan meyli 

cəmiyyətdə mövcud olan boşluğun doldurulmasında böyük 

təsir göstərə bilər. 

 

«ELM İLƏ İMAN BİR-BİRİNİ ƏVƏZ EDƏ 

BİLƏRMİ?» 

 

Məlum oldu ki, elm ilə iman nəinki bir-biri ilə zidd və 

müxalif deyil, hətta bir-birinin tamamlayıçısı, təkmiledicisi və 

iş amilidir. 

Bəs onların bir-birini əvəz etməsi neçə, mümkündürmü? 

Bu iki amilin insan həyatında tutduğu mövqe və göstərdiyi təsir 

barəsində kifayət qədər məlumat verdiyimiz üçün bir daha bu 

suala cavab vermək yersiz olardı. Məlum oluduğu kimi, nə elm 

imanı əvəz etməklə bizə məqsədə çatmaqda kömək edə bilər, 

nə də iman elmi əvəz etməklə təbiəti (təbii qanunları) və 

özümüzü özümüzə tanıtdıra bilər. 

Tarix bir daha sübut etmişdir ki, elmin imandan uzaq 

düşməsi bəşəriyyətə misilsiz zərər və xəsarətlər vurmuşdur. 

İmana elm çərçivəsində nəzər salmaq lazımdır. Belə olduqda 

iman xurafatdan uzaq olar. Onlar bir-birlərindən uzaq 

düşdükdə isə iman donuq və təəssüblə dolu olan hərakata 

çevrilər. Belə bir şəraitdə insan kor-koranə təqlidçiyə çevrilər 

və məqsədə çatmaqdan məhrum olar. Elm mərifət (agahlıq) 

vasitəsi olmadıqda nadan möminlərin imanı zirək münafiqlərin 

əlində sui istifadəyə çevrilər. Xəvarici və sonralar adını 

çəkəcəyimiz digər qruplaşmaların zühur etməsini dediklərimizə 

misal çəkmək olar. 
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İmansız şəxsin elmi sərxoş adamın əlindəki ülgücə, 

oğurluğa girən bir şəxsin əlindəki çırağa bənzər. Bu günün 

imansız alimləri dünənin imansız cahilləri ilə təbiət, mahiyyət, 

əməl və rəftar baxımından azacıq da olsa fərqlənmir. Bu günkü 

çerçillərin, consonların, niksonların və stalinlərin, dünənki 

Firon və çingizxanlarla fərqi olmadığı kimi, imansız alimlərin 

də cahil insanlarla heç bir fərqi yoxdur. 

Bəziləri deyə bilər: Məgər elm bacarıq və ziyalılıq 

deyilmi? Elmin bacarıq və ziyalılılıq olmasını yalnız xarici 

aləmə aid etmək olmaz. Elm həm də batinimizi 

(mənəviyyatımızı) nurlandırır. O bizə həqiqəti aşkar edir və 

nəticədə bizə batini dəyişiklikləri həyata keçirməkdə yaxından 

kömək edir. Deməli, elm həm insanın özündə, həm də onun 

xarici mühitində (yaşadığı dünyasında) islahatlar aparmağa 

qadirdir. Elm həm öz işini (dünyəvi islahatları), həm də imanın 

işini (insana aid olan əxlaqi islahatları) yerinə yetirir. 

Verilən cavabı qənaətbəxş hesab etmək olar, amma burada 

incə bir nöqtəyə diqqət etmək lazımdır. O da bundan ibarətdir 

ki, insan, ixtiyarında olan elmdən alət və vasitə kimi istifadə 

edə bilər. Yəni insanın elminin onun istək və niyyətinə bağlılığı 

vardır. Beləki insan hər hansı bir sahədə müəyyən iş görmək 

istəsə, ixtiyarında olan elmdən alət kimi istifadə etməlidir. Bu 

səbəbdən də elmi insanın məqsədə çatması üçün ən gözəl 

vasitə hesab edirik. 

İnsan belə bir vasitə seçməklə, həyatda böyük 

müvəffəqiyyətlər əldə edə bilmişdir. Bunu da qeyd etmək 

lazımdır ki, insan hər hansı bir vasitədən istifadə etməzdən 

əvvəl, qarşısına qoyduğu məqsədi təyin edir və bu işdə 

onlardan eyni səviyyədə istifadə edir. Bəs onun qarşısına 

qoyduğu məqsəd haradan meydana gəlir? 
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İnsan yüksək məqama sahib olduğu üçün batini 

istedadlarını iman çərçivəsində inkişaf etdirməlidir. O, istər-

istəməz maddi, heyvani, fərdi məqsədlərinə nail olmaq üçün bu 

yolda seçdiyi vasitələrdən istifadə edir. Bu səbəbdən də onun 

elə bir xarici qüvvəyə ehtiyacı vardır ki, istifadə etdiyi alətləri 

deyil, onun özünü məqsədə çatmağa sövq etdirsin. Elə bir 

qüvvəyə ki, batini istedadlarını aşkar etmək üçün daxili təkana 

səbəb olsun. Elm təbiət və bəşəriyyətə hakim olan belə bir 

qüvvəyə malik deyildir. Bu qüvvəni nə elmi labaratoriyalardan, 

nə də məntiqi istidlal və analizlərdən əldə etmək olar. Onu 

yalnız varlıqları dəyərləndirən insanın ruhunda görmək olar. 

Belə ki, insanda belə bir ilahi qüvvənin yaranması onda 

yaşadığı dünya və digər insanlar haqqında özünəməxsus 

təfəkkür tərzi yaradır. 

Bir anlıq tarixə nəzər salaq. Dinə etiqadı olan, amma 

dünyəvi elmdən bəhrələnməyən cəmiyyətlərə nəzər saldıqda, 

cahiliyyət üzündən yaranmış (milli, məzhəbi, etiqadi, və s.) 

qarşıdurmalarla və kor-koranə (dini) təəssüb hisslərli ilə 

üzləşirik. 

Elmi nailiyyətlər əldə etmiş, amma dini etiqadı (imanı) 

olmayan cəmiyyətlərdə isə mənəviyyatın və insani dəyərlərin 

heç bir məna kəsb etmədiyinin şahidi oluruq. Bunun əvəzinə, 

bu kimi cəmiyyətlərdə istismar, hiylə, başqalarının üzərində 

hakimiyyət kimi qeyri-əxlaqi və qeyri-insani xüsusiyyətləri 

müşahidə edirik. Elmi-texniki nailiyyətlər əldə etmiş bir çox 

Avropa ölkələrini dediklərimizə misal çəkmək olar. 

Keçən iki-üç əsri elmə pərəstiş» və imandan uzaqlaşma 

əsri adlandırmaq olar. Alimlərin bir çoxu belə güman edirdilər 

ki, bəşəriyyətin bütün çətinlikləri elmi nailiyyətlərlə həll 

olunacaqdır. Amma təcrübələr bunun tam əksini sübut etdi. 
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Hal-hazırda bəşəriyyətin imana (qeyri-dini olsa belə) olan 

ehtiyacını inkar edən bir alim tapmaq olmaz. 

Bertrand Rassel materialist olmasına baxmayaraq, etiraf 

edərək yazır: Yalnız maddi və şəxsi mənafe əldə etmək üçün 

çalışmaq yaxşı nəticələr verməz. Yaxşı nəticələr əldə etmək 

üçün insan elə işlər görməlidir ki, onun hər hansı bir şəxsə, 

hədəfə «imanı» olsun. 

Hal-hazırda materialistlər özlərinin fəlsəfi baxımdan 

«materialist», əxlaqi normalar baxımından isə «idealist» 

olduqlarını etiraf etməyə məcbur olmuşlar. Onlar deyirlər: Biz 

nəzəri baxımdan «maddi», hədəf və əməli baxımdan isə 

mənəvi şəxslərik. İnsanın nəzəri baxımından maddi, əməli 

baxımdan isə mənəvi olmasının mümkünlüyü bizə hələ də 

qaranlıq qalır və bu məsələni materialistlər özləri 

aydınlaşdırmalıdırlar. 

«Elm tarixi» kitabının müəllifi məşhur alim Corc Sarten 

«Altı qanad» kitabında elmin insani əlaqələrin bərqərar 

olmasında güclü olduğunu və bəşəriyyətin imana möhtac 

olduğunu belə bəyan edir: 

«Elm, bəşəriyyətin tərəqqisində böyük nailiyyətlər əldə 

olunmasına səbəb olmuşdur. Amma o, insanların özünə aid 

olan milli və beynəlmiləli siyasət səhnəsində, hələ də özünü 

aciz hesab edir». 

O, etiraf edir ki, insanın ehtiyac duyduğu iman, onun dinə 

olan imanıdır. 

Sarten insanın üçlüyə «incəsənətə, dinə və elmə» olan 

ehtiyacı haqqında deyir: 

«İncəsənət, gözəlliyi aşkar etdiyi üçün həyatın sevinci 

sayılır. Din insana məhəbbət, musiqi isə həyat bəxş edir. Elm 

agahlıq, həqiqət, düzgünlük, və əqli fəaliyyət deməkdir. 
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Onların hər birinə – həm incəsənətə, həm dinə, həm də elmə 

bizim ehtiyacımız vardır Elm dünyəvi məsələlərdə bizim üçün 

lazımi və zəruridir, amma təklikdə ehtiyacların ödənilməsində 

kifayət etmir». 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

DİNİ VƏ İMAN 

 

Məlum oldu ki, insan iman, ideologiya və hədəf olmadan 

nə özünə, nə də başqalarına xeyir verə bilər. Bəşəriyyəti 

səadətə çatdıran bu üç amildən məhrum olan hər bir şəxs 

svilizasiyadan geri qalar və özünüsevmək, xudpəsəndlik kimi 

şeytani xislətlərdə qərq olar. Belə bir insan, cəmiyyətdə hansı 

məsuliyyəti daşıdığını bilmədən ömrünü cəhalət və nadanlıqla 

başa vurar. 

Çünki hər bir normal insan daim yaşadığı mühitdə əxlaqi 

və ictimai məsələlərlə qarşılaşır və bəzən bu kimi məsələlərin 

qarşısında müəyyən əksül-əməl göstərməli olur. Hər hansı bir 

məktəbə, əqidəyə, imana mənsub olan şəxs öhdəsinə düşən 

vəzifəni çox gözəl dərk edir. Əks təqirdə hər şeyə şəkk və 

tərəddüdlə yanaşaraq istiqamətsiz halda müxtəlif cəhətlərə 

meyl edir. 

Belə olduğu bir halda, insan hər hansı bir məktəb və 

ideologiyaya qoşulmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, insanı 

həqiqi «mömin» edən yeganə amil dinə olan etiqad və imandır. 

Mömin insan bütün şeytani xislətlərdən uzaq olmaqla yanaşı, 

müəyyən əqidə və məsləkə sahib olur. Onlarda «həqiqi 

bəndəlik» və ilahi qanunlar qarşısında təslim olmaq kimi 

xüsusiyyətlər görmək olar. 

Mömin bir şəxslər tabe olduğu dinin verdiyi göstərişlərə 

qeydsiz-şərtsiz təslim olar və onu özü üçün müqəddəs hesab 

edər. Din olmadıqda isə, həyat onun üçün puç və mənasız olar. 

Hər bir mömin qeyrət və təəssüblə dinini himayə edir, 
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yaranmış təhrif və xurafatın qarşısını almaq üçün öz canından 

keçməyə belə hazır olur. Bu iş yalnız o zaman təsirli ola bilər 

ki, insanın etiqadi köklərlə bağlandığı ideologiya onun 

nəzərində müqəddəsləşsin və mütləq, ilahi (əbədi, dəyişilməz) 

hakimiyyət onun vücuduna hakim olsun. İnsanın ideologiyasını 

müqəddəsləşdirən yeganə amil isə, dinə olan iman və etiqaddır. 

Bəzən dinə etiqadı olmayan, həm də müəyyən 

idealogiyaya sahib olmayan şəxslər intiqam, kin-güdrət, qatı 

düşmənçilik və bu kimi digər təsirlərin altına düşərək 

qarşılaşdıqları zülm və işgəncələrə qarşı qətiyyətlə çıxış edir, 

fədakarlıq etmək fikrinə düşür və bu yolda canından, malından 

belə keçməyə hazır olur. Yaşadığımız dünyada belə faktlara 

kifayət qədər rast gəlmək olar. 

Amma bu fədakarlıqları bir-birilə fərqləndirən mühüm bir 

xüsusiyyət vardır. O da bundan ibarətdir ki, dinə etiqadı olan 

şəxslərin belə fədakarlıqları təbii şəkildə və öz razılığı ilə 

həyata keçirməlidir. Onlar, bu yolu öz ixtiyarları ilə seçir və 

xarici amillərin təsiri altına düşərək kor-koranə intiqam yoluna 

qədəm qoymur. 

Digər tərəfdən isə, əgər insanın dünyagörüşü yalnız maddi 

şeylər və hiss olunması varlıqlarla məhdudlaşarsa, daha heç bir 

ideoloji və ictimai-insani hədəfdən söhbət açmaq olmaz. 

Maddi aləm əsasında yaranan dünyagörüşü hər hansı bir 

ideologiyanın meydana gəlməsi ilə deyil, təkəbbürlük, 

xudpəsəndlik və digər mənfi xüsusiyyətlərin yaranması ilə 

nəticələnər. 

Hər hansı bir ideologiya məntiqi dəlillər əsasında 

qurulmazsa, insana xəyanət və etimadsızlıqdan başqa bir şey 

nəsib etməz. Yəni insan, batinində mövcud olan həqiqət və 

xəyallardan başqa özü üçün ayrı bir dünya qurmalı və onunla 
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razılaşmalıdır. İdeologiya din və etiqaddan bəhrələnmədikdə 

isə, ictimai hədəf və ideologiyanı davam etdirməkdən savayı 

bir şey ilə nəticələnməyəcəkdir. Dinə olan iman insanla 

yaşadığı dünya (təbiət) arasında sıx bağlılıq və rabitə 

yaranmasına səbəb olur. Başqa sözlə desək, insanla ətraf mühit 

arasında bir növ uyğunluq yaranır. Qarşıya qoyulan məqsəd 

dini və etiqadi prinsiplər üzərində həyata keçirilmədikdə isə, 

insanla ətraf mühit arasında bir növ fasilə və ayrılıq meydana 

gəlir. Belə olduqda insan, öz xəyalında xarici aləmlə heç bir 

əlaqəsi olmayan ayrı bir dünya təsəvvür edir. 

Dini etiqad (iman) insanın üzərinə müxtəlif vəzifələr 

qoyduğu kimi, onun dünyaya olan baxışında da bir sıra 

dəyişikliklər yaradır və onu yeni-yeni ünsürlərlə tanış edir. 

Cansız və şüursuz olan mexaniki aləmi onun nəzərində canlı və 

şüurlu aləmə çevirir. Deməli, dinə olan iman insanın dünyaya 

və yaradılışa olan baxışını tamamilə dəyişdirir. İyirminci əsrin 

əvvəllərində yaşamış amerikalı filosof və psixoloq Vilyam 

Ceyms deyir: 

Bizə dini ideologiya (təfəkkür) bəxş edən aləm, yalnız 

zahiri görünüşü əvəz olan maddi dünya deyildir. Şübhəsiz ki, 

orada maddi şeylərə meyl edən bir şəxsin düşündüyündən daha 

çox şeylər vardır. Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmək lazımdır 

ki, müqəddəs və ibadət ediləsi varlıqlara olan meyl hər bir 

insanın fitrətindədir. Müasir insan tərbiyələnməsi mümkün 

olan, mənəviyyata meyl edən və buna nail olmaq üçün zəngin 

istedada malik olan bir varlıqdır. İnsan yalnız maddi şeylərə 

meyl etməyir və onda olan mənəvi istedadlar təlqin olunası və 

kəsb olunası da deyildir.  Qeyd etmək lazımdır ki, müasir elm 

də həmin həqiqəti təsdiq edir. 

Vilyam Ceyms deyir: 
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Bizdə yaranan meyl və istəklər bu aləmdən qaynaqlansa 

da, bir çox arzu və istəklərimiz metafizik aləmdən sərçeşmə 

tapır. Çünki onların əksəriyyəti maddi hesabatlarla uyğun 

gəlməyir. 

Bu istək və arzular həyata keçirilməlidir, əks təqdirdə haqq 

yoldan uzaqlaşaraq təsəvvürü mümkün olmayan xəsarətlərə 

gətirib çıxara bilər. Belə ki, bu cəryan bütpərəstlərin, təbiət, 

insan və digər varlıqlara pərəstiş edənlərın belə bir batil 

əqidəyə yönəlmələrinin əsas amili olmuşdur. 

Erik Frum deyir: Yer üzündə elə bir insan tapmaq mümkün 

deyildir ki, öz məqsədə nail olmaq və mənəvi rahatlıq tapmaq 

üçün hansısa bir din və ya etiqada ehtiyaclı olmasın. Bəzən 

dinə etiqadı olan elə şəxslərlə qarşılaşırıq ki, digər məslək və 

əqidələrdən heç bir anlayışı olmayır və bəzən də əksinə olaraq 

heç bir dinin və məzhəbin mövcud olmadığını zənn edən və 

həyatın mənasını yalnız var-dövlətdə, vəzifə, qüdrət və digər 

qeyri-dini amillərdə görən şəxslərlə qarşılaşırıq. 

Erik Frumun dediklərindən belə məlum olur ki, insan hər 

hansı bir müqəddəs varlığa pərəstiş etmədən yaşaya bilməz. O, 

yeganə olan Allaha ibadət etməsə də, həqiqət hesab etdiyi 

başqa bir müqəddəs varlığa pərəstiş edəcəkdir. 

Deməli, hər bir insanda ideologiyanın, hədəf və imanın 

olması zəruri bir haldır, dini etiqad isə insana digər iki amildən 

(ideologiya və hədəf) daha çox təsir edə bilir. İnsanda dinə olan 

bağlılıq, onun fitrətindən irəli gəlir. Yəni insan dünyaya gəldiyi 

ilk gündən, ömrünün sonunadək bu hislə yaşayır və maddi-

mənəvi həyatını onunla tənzim edir. 

Qurani-Kərim əvvəla, dini etiqadın insanın xilqəti ilə 

uyğun olduğunu bəyan açıq-aşkar şəkildə bəyan edən yeganə 

asimani kitabdır. 
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 و االرضافغیر دین هللا یبغون و له اسلم من فی السموات 

«Necə ola bilər ki, onlar [kitab əhli] Allahın dinindən 

başqa bir din axtarsınlar? Halbuki, göylərdə və yerdə 

olanların hamısı istər-istəməz Ona [Allaha] təslim 

olmuşlar».
1
 

İkincisi, bu müqəddəs kitab dinə olan etiqadı insanların 

fitri anlayışı kimi tanıtdıraraq buyurur: 

 

 فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها

«[Ya Məhəmməd! Ümmətinlə birlikdə] batindən haqqa 

tapınaraq [pak və müvəhhid, xalis təkallahlı kimi] üzünü 

Allahın fitri olaraq İnsanlara verdiyi dinə [İslama] tərəf 

tut».
2
 

 

İMANIN TƏSİRİ VƏ MÜSBƏT XÜSUSIYYƏTLƏRI 

 

Ötən fəsillərdə bu haqda ötəri də olsa məlumat verildi. Bu 

fəsildə isə imanın qoyduğu təir və müsbət xüsusiyyətləri haqda 

bir qədər geniş söhbət açmaq istəyirik. 

Görkəmli rus yazıçısı və mütəfəkkiri Lev Nikolayeviç 

Tolstoy deyir: «İman elə bir şeydir ki, insanlar onunla 

ömürlərini başa vururlar». 

Dini etiqadların bir çox müsbət xüsusiyyətləri vardır ki, 

istər şadlıq və inkişafın yaranmasında, istər ictimai əlaqələrin 

yaxşılaşdırılmasında və istərsə də meydana gəlmiş 

problemlərin həllində özünəməxsus vəzifələri ifa edir. 

Bu barədə üç mühüm nöqtəyə işarə etmək lazımdır: 

                                                             
1 «Ali-imran» surəsin, ayə 83. 
2 «Rum» surəsi, ayə 30. 
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1. İNKİŞAF VƏ TƏRAVƏT 

 

Dini etiqad insanda yaradılışa qarşı müsbət təsir yaradır. 

O, bilir ki, yaradılışda müəyyən bir hədəf vardır və bu hədəf 

onu səadətə və xoşbəxtliyə doğru aparır. Belə olduqda insanın 

yaradılışa və onun üzərində hakim olan nizam və qanunlara 

olan baxışı təbii ki, müsbət olacaqdır. 

Hər bir iman sahibi yaşadığı cəmiyyətin adət-ənənələrinə 

riayət edir və oraya hakim olan ədalətli qanunlara tabe olur. 

İctimai fəaliyyətdə, həm özünün, həm də başqalarının inkişafı 

naminə əlindən gələni əsirgəmir. O, belə bir əqidədədir ki, 

geridə qalmasının əsas səbəbi özünün və özü kimilərin 

tənbəllik və təcrübəsizliyidir. Cəmiyyətdəki çatışmamazlıqların 

hakim təbəqənin deyil, özünün və özü kimilərin 

məsuliyyətsizliyindən irəli gəldiyini hesab edir. Belə bir 

düşüncə onu daha da məsuliyyətli olmağa və gələcəyə ümidlə 

baxmağa vadar edir. 

İmansız şəxs isə harada yaşamasından asılı olmayaraq, 

orada qüvvədə olan qanunları ədalətsiz hesab edir, belə bir 

cəmiyyətdə yaşasa da qanunları çarəsizlik üzündən qəbul edir. 

Qəlbində hamıya qarşı kin-küdurət bəsləyir və bir an da olsun 

cəmiyyətin tərəqqisi naminə fikirləşmək belə istəmir. Hər şeyə 

bədbin olan belə bir insan ömrünün sonunadək həyatdan ləzzət 

ala bilmir və dünya onun gözləri önündə qaranlıq zindan kimi 

canlanır. 

«Taha» surəsinin 124-ci ayəsində onlar haqqında 

buyurulur: 

 

 ذکری فان له معیشة ضنكاو من اعرض عن 
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«Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən [Quran dan] üz 

döndərsə, güzaranı daralar [yaxud qəbr evində şiddətli əzaba 

düçar olar]». 

Bəli, ruhi sarsıntalarımızı aradan aparan və bizi səadətə 

qovuşduran qüvvə, vücudumuzda olan iman qüvvəsidir. 

İnkişaf və təravət baxımdan dinin bizə göstərdiyi təsir 

onun «qəlblərə verdiyi nuranilikdir». Dünyanı zülmət 

qaranlıq kimi görən imansız şəxslərin əksinə olaraq, iman 

sahibləri yaşadıqları dünyanı gün kimi aydın, orada olan 

varlıqları isə gözəl və bütün eyblərdən uzaq görməyə başlayır. 

Dinin göstərdiyi digər bir müsbət təsir isə «ümiddir». 

Maddi məntiq baxımından bəşər övladı istər haqq yolda 

olsun, istər batil, istər ədalət sevən olsun, istərsə də zülm 

sevən; yaşadığı dünyaya qarşı laqeyid və biganə olur. Onların 

gördükləri işlər yalnız bir şeyə bağlıdır, o da göstərdikləri «səy 

və təlaşdır». 

Amma iman sahibləri bunun əksinə olaraq tam başqa bir 

məntiqə əsaslanırlar. Onların fikrincə, dünya bu iki sinfin 

gördükləri işlərə qarşı heç də laqeyid deyildir. İman sahibləri 

belə bir əqidədədirlər ki, yaşadıqları dünya bu səylərin 

müqabilində müxtəlif əksül-əməllər göstərir və daim haqq 

yolda mübarizə aparan ədalətsevən insanları himayə edir. 

 

 ان تنصروا هللا ینصركم 

«Əgər siz Allaha [Allahın dininə və Peyğəmbərinə] 

yardım göstərsəniz, O da sizə yardım göstərər».
1
 

 

 ان هللا ال یضیع اجر المحسنین

                                                             
1 «Muhəmməd» surəsi, ayə 7. 
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«Həqiqətən, Allah yaxşı işlər görənlərin əcr və 

mükafatını zay etməz».
1
 

Dinin inkişaf və tərəqqi baxımından göstərdiyi digər bir 

müsbət təsir isə «mənəvi rahatlıqdır». Belə ki, hər bir insan 

müstəqil həyata başladığı ilk gündən xoşbəxtlik və səadətə nail 

olmaq üçün həyatla mübarizə etməyə başlayır. O, gələcəkdə 

nələrin baş verəcəyindən xəbərsiz olduğu üçün daim iztirab və 

nigarançılıq içində olur. 

Səadətə nail olmaq üçün isə insan həyatla mübarizə 

etməklə yanaşı yaşadığı mühitə də etimad etməlidir. 

Hər bir şagirdin müvəffəqiyyət qazanması üçün bu iki şey 

lazımdır (zəhmət çəkmək və ətraf mühitə qarşı xatircəm 

olmaq). O, var qüvvəsi ilə çalışmalı, ətrafında olanlara 

xatircəm olmalı və eyni zamanda təhsil aldığı mühit də 

(müəllimlər) ona kömək etməli və elmə qarşı maraq və istək 

yaratmalıdır. 

Məsələn, çalışqan bir şagird oxuduğu məktəbə və onun 

biliyini qiymətləndirən müəllimə etimad etməzsə və ondan 

ədələtsizlik gözləyərsə, onda o, tədris ilini sonadək iztirab və 

nigarançılıqla başa vuracaq. 

İnsan öhdəsinə düşən məsuliyyətləri dərk etdiyi üçün 

iztirab və nigarançılığa düçar olmayır. Çünki bu hislər insanda 

ətraf mühitə qarşı yaranan şəkk və tərəddüdən doğur və insan 

özünə aid olan şeylər barəsində heç vaxt şəkk etməyir. Onu 

nigarançılığa sürükləyən və belə bir şəraitdə nə etmək lazım 

olduğunu bilməməsinin yeganə amili onun yaşadığı sirli 

dünyadır. 

                                                             
1 «Tövbə» surələri, ayə 120; «Hud» surələri, ayə 115; «Yusif» surələri, ayə 

90. 
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Faydalı işlərin insana bir xeyri varmı? Səadət və düzlük 

əbəs işdirmi? İnsanın ömrü boyu göstərdiyi səy və 

çalışqanlıqlar nəticəsiz qalacaqdırmı? 

Qəlblərdə iman nuru şölələnərsə iztirab və nigarançılıq 

mənəvi rahatlığa çevrilər. Belə olduqda insan özünə və onunla 

ünsiyyətdə olan iman sahiblərinə etimad edər və nəticədə 

mənəvi sarsıntılardan birdəfəlik yaxa qurtarar. İmanın müsbət 

xüsusiyyətlərindən biri də, insanın mənəvi ləzzətlərdən 

bəhrələnməsidir. Onlar iki hissəyə bölünür: 

Birinciyə aid olan ləzzətlər bədən üzvlərinin biri ilə əldə 

olunur. Məsələn, göz xaricdə mövcud olan varlıqlardan birini 

görməklə, qulaq eşitməklə, burun iyləri hiss etməklə, ağız 

dadmaqla və əl təmasda olmaqla bəzi şeyləri dərk edir. 

İkinciyə aid olan ləzzətlər isə, bədən üzvləri ilə deyil, 

insanın ruhu və vicdanı ilə əldə olunur. Yəni bu hislər xarici 

varlıqlardan hasil olunmur. 

Başqalarına edilən yaxşılıqları, həyatda qazanılan 

müvəffəqiyyətləri, insanların bir-birlərinə qarşı olan 

məhəbbətini buna məsəl çəkmək olar. 

Mənəvi ləzzətlər, maddi ləzzətlərdən həm güclü, həm də 

uzun ömürlüdür. Ariflər ibadətdə ikən ilahi eşqdə qərq 

olduqları zaman özlərində mənəvi ləzzət doğuran belə hislər 

keçirirlər. 

Dini terminalogiyada bu kimi mənəvi ləzzətlər «iman 

ləzzəti» və «iman şirinliyi» adlanır. Belə bir ləzzət və şirinlik 

hər şeydən üstün və əvəzedilməzdir. Elmdə, insanlara olunan 

yaxşılıq və xidmətdə mənəvi ləzzəti yalnız o zaman dərk etmək 

olar ki, bu işlər etiqadi köklərə bağlansın, yəni Allah rizası 

üçün həyata keçirilmiş olsun. 
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2. İMANIN İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRİN 

YARANMASINDA OYNADIĞI ROL 

 

İnsan bəzi canlılar kimi ictimai həyat tərzinə uyğun fitrətlə 

yaranmışdır. O təkbaşına ehtiyaclarını ödəməyə qadir deyildir. 

Bu səbəbdən də o elə bir şəraitdə yaşamalıdır ki, onunla 

müştərək həyat tərzi keçirən hər bir şəxs öhdəsinə düşən 

məsuliyyəti dərk etsin və onun icrasında əlindən gələni 

əsirgəməsin. 

Bəs insanla digər ictimai həyat tərzi keçirən canlılar 

arasında olan fərq nədən ibarətdir? 

İnsan ictimai həyat tərzi keçirsə də (özünün və ya 

başqalarının ehtiyaclarını ödəmə məqsədilə), gördüyü işləri əql 

və şuurla həyata keçirir. O, tam ixtiyar sahibi olduğu üçün 

öhdəsinə düşən vəzifəni istədiyi vaxt istədiyi şəraitdə 

(tezləşdirib və ya təxirə salmaqla) yerinə yetirə bilər. 

Qarışqa və ya bal arısı kimi ictimai həyat tərzi keçirən 

heyvanlar isə bütün bu işləri təbii qanunauyğunluqlar əsasında 

yerinə yetirirlər. Və onların öz ictimai həyatlarında həmin 

qanunauyğunluqları pozduqlarını və müxtəlif dəyişikliklər 

həyata keçirdiklərini müşahidə etmək olmaz. 

Sağlam ictimai həyata yalnız o zaman nail olmaq olar ki, 

insanlar bir-birlərinin hüquqlarını qoruyub ictimai ədalətə 

riayət etmiş olsunlar. Hər bir şəxs özü üçün istədiyi şeyləri 

başqaları üçün də istəməli, özünə rəva bilmədiyi şeyləri 

başqalarına da rəva bilməməlidir. Bir-birlərinə etimad edib yeri 

gəldikdə güzəşt etməli, can deyib can eşitməlidirlər. Nəhayət 

bir-birlərinə yaxşılıq etməli, zülmə qarşı çıxmalı və əxlaq 

normalarına riayət etməlidirlər. Çünki bəşəriyyət insanın bədən 
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üzvləri kimi, bir-birlərindən asılı vəziyyətdədir. Onlardan 

birində hər hansı bir çatışmamazlıq olduqda, başqaları da 

çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Belə isə onlar daim birgə və 

müttəfiq olmalıdırlar. 

Sadaladığımız bu xüsusiyyətləri iman sahiblərinin 

gündəlik davranışlarında müşahidə etmək olar. Deməli, 

bəşəriyyət səadətə nail olmaq üçün ilk növbədə dinə etiqadlı 

olmalı və onun göstərişlərini gündəlik yaşayışlarında həyata 

keçirməlidir. 

 

3. NİGARANÇILIQLARIN AZALMASI 

 

Həyat nə qədər şirin və gözəldirsə, bir o qədər də acı və 

kədərləndiricidir. İnsan həyatla apardığı mübarizədə 

qarşılaşdığı çətinliklərin bir çoxunu aradan qaldırır, fəlakət və 

bədbəxtçilikləri müvəffəqiyyət və xoşbəxtliklə əvəz edir. 

Amma dünyada baş verən bəzi hadisələri isə əvvəlcədən 

bilmək və ya qarşısını almaq mümkün deyildir. 

Məsələn, insanın qocalmasını buna misal çəkmək olar. Hər 

bir insan istər-istəməz illər ötdükcə yaşlaşır və həyat çırağı 

getdikcə zəifləməyə başlayır. O, cavanlıq dövranını arxada 

qoymaqla yanaşı, bir vaxtlar sahib olduğu güc və istedaddan da 

məhrum olur. İnsan ömrünün son günlərini yaşadığı zaman 

dərdinin üstünə başqa bir dərd də gəlir. O da, bu dünyanı tərk 

edib onu başqalarının ixtiyarına qoymasıdır. 

Amma iman bütün bu nigarançılıqları aradan qaldırır. Hər 

bir iman sahibi çox gözəl dərk edir ki, dünyada baş verən bütün 

hadisələrin müəyyən səbəbi və ötüb keçəcəyi vaxtı vardır. Əgər 

o baş verən hadisələrin müqabilində düzgün əksül-əməl göstərə 

bilməsə də, onların, ibadət etdiyi yeganə və yenilməz varlıq 
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tərəfindən tezliklə aradan qaldırılacağına tamamilə arxayındır. 

O həyatındakı boşluğu ibadətlə doldurur və qocalığı heç də hər 

şeyin sonu bilmir. Çünki, mömin (iman sahibləri) üçün qocalıq, 

cavanlıq dövründən daha şirin olur. 

Ölüm məsələsinə gəldikdə isə, iman sahiblərini dinə 

etiqadı olmayan şəxslərlə müqayisə etdikdə, onların arasında 

təsəvvürolunmaz fərqlərin mövcud olduğunu görürük. Çünki, 

iman sahibləri ölümü yoxluq və fəna hesab etmirlər. Ölüm 

onların nəzərində fani əməl dünyasından əbədi və ədalətli 

dünyaya edilən səfərdən ibarətdir. Belə bir halda, dində 

«əməli-saleh» adlanan bir sıra işlər bu çətinlikləri aradan 

qaldırır. 

Psixoloqlar belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, ruhi xəstəliklər 

və ailə həyatında yaranan narazılıqlar əksər hallarda dinə 

etiqadı olmayan cəmiyyətlərdə yaranır. Dinə olan etiqad nə 

qədər güclü olsa, bəşəriyyət bu xəstəliklərdən bir o qədər uzaq 

olar. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, 

yaşadığımız əsr imansızlıq, dindən uzaqlaşma və ruhi 

çatışmamazlıqlar əsridir. 
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

 

MƏKTƏB VƏ İDEOLOGİYA 

 

Məktəb və ideologiya nədir və onun tərifi nədən ibarətdir? 

Cəmiyyət üzvü kimi insanın hər hansı bir məktəb və 

ideologiyaya qoşulması və dinə iman gətirməsi hansı 

zərurətdən irəli gəlir? 

Ümumiyyətlə məktəb və ideologiyanın olması hər hansı 

bir şəxs və ya cəmiyyət üçün zəruridirmi? 

İnsanın fəaliyyətləri iki hissəyə bölünür: 

Birincisi, zövq və həvəslə həyata keçirilən ləzzətverici 

fəaliyyətlər; 

İkincisi, ağıl və tədbirlə həyata keçirilən fəaliyyətlər. 

Ləzzətverici fəaliyyətlər insanın adət və istək üzündən 

gördüyü gündəlik sadə işlərdir. O, bu işləri cismani ləzzətlər 

almaq və ya qarşılaşacağı çətinliklərdən yaxa qurtarmaq 

məqsədilə həyata keçirir. Susuz olarkən su axtarıb tapmağı, 

zəhərli bir ilan görərkən təhlükədən uzaqlaşmağı, vaxtaşırı 

siqaret çəkməyi və bu kimi adi işləri ləzzətbəxş fəaliyyətlərə 

aid etmək olar. Çünki belə işlər birbaşa insanın meyl və istəyi 

ilə həyata keçirilir. Ümumiyyətlə ləzzətverici işlər insanda 

özünə qarşı cazibə, çətinliklərə qarşı isə özündən dəf etmə hissi 

yaradır. 

Tədbirlə həyata keçirilən işlər isə heç bir cazibə və dəf 

etmə xüsusiyyətlərinə malik deyildir. Yəni insanın təbiəti onu 

bu işlərə sövq və ya onlardan dəf etməyir. Artıq insan bu kimi 

işlərin icrasında (və ya onları tərk etməkdə) əqli dəlillərə 
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əsaslanır, xeyir və ya ziyanla nəticələnəcək amillərə diqqət 

yetirir. 

Deməli, insanı hərəkətə gətirən qüvvə ləzzətverici amillər 

deyil, yekun məsləhətdir. Ləzzətbəxş işlər öz təsirini icra 

olunarkən biruzə verir, amma məsləhətlə görülən işlər isə heç 

də belə deyildir. Bu kimi işlərdə insan gördüyü işin nə ilə 

nəticələnəcəyini düşünür və səadətə nail olacağını gördükdə 

sevinc hissi keçirir. Amma bəzən görürük ki, insan ona zərər 

yetirəcək məşəqqətləri qəbul etməli olur və bu onun razılığı 

əsasında baş verir. Məsləhətli işlər gec nəticə verdiyi üçün 

ləzzətbəxş olmasa da, tamamilə qənaətbəxş olur. Ləzzət və 

məşəqqət insanla heyvan arasında olan müştərək 

xüsusiyyətlərdəndir. Lakin razılıq, sevinc, etiraz, arzu etmək, 

ikrah kimi xüsusiyyətlər məhz insana aiddir. Çünki, razılıq, 

ikrah, arzu və s. xüsusiyyətlər insanın hissetmə qabiliyyəti ilə 

deyil, onun təfəkkür dairəsi ilə əhatə olunur. 

Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, insan öz tədbiri ilə həyata 

keçirdiyi işləri hiss ilə əlaqəli olan ləzzətbəxş işlərin əksinə 

olaraq, əql və təfəkkür ilə icra edir. 

Əql və təfəkkür ilə icra olunur – dedikdə, insandakı əql 

qüvvəsinin xeyir və kamala çatmaq üçün keçdiyi çətin yollar 

və ona nail olmaq üçün gördüyü tədbirlər, istək və iradə ilə icra 

olunur – dedikdə isə, insan vücudunda mövcud olan qeyri-adi 

qüvvə nəzərdə tutulur. Bu qüvvə ağıldan asılı vəziyyətdə 

olduğu üçün əqlin icraedici rolunu oynayır və bəzən bütün təbii 

istək və cazibələri, hətta əqli düşüncələrin əksinə olaraq əməl 

edir. 

Məsələn, cavan bir tələbənin təbiəti onu istirahətə, 

əyləncəyə və s. işlərə sövq edir. Amma ona hakim olan və 

gələcək aqibəti [xeyiri, zərəri] barəsində düşünməyə vadar 
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edən əql qüvvəsi mənasız əyləncələrdən əl çəkib səadət və 

xoşbəxtliyini təmin edən ikinci yolu, yəni elm və təhsili 

seçməyi məsləhət görür. Başqa bir misal: Xəstəlikdən əziyyət 

çəkən hər bir şəxs acı dərmanlar, ağrıverici cərrahiyyə 

əməliyyatlarından daim uzaq olmaq istəyir. Amma istəklərinə 

hakim olan məsləhətgörücü əql qüvvəsi onu, sağlamlığına 

səbəb olan bütün işlərə boyun əyməyə vadar edir. 

Əql və iradə nə qədər güclü olsa, öz hakimiyyətini insan 

təbiətinə bir o qədər çox qəbul etdirir. 

İnsan tədbirlə həyata keçirdiyi işlərdə müəyyən nəzəri 

proqramlardan istifadə edir. O, əql və şüur baxımından nə 

qədər inkişaf etmiş olsa, göstərdiyi fəaliyyətlər ləzzətbəxş 

işlərdən bir o qədər tədbirli və kamil olur. Heyvani xislətlərə 

yönəldikcə isə, ləzzət bəxş istəklərə olan meyl daha da çoxalır. 

Çünki heyvanların bütün fəaliyyətləri ləzzət məqsədilə yerinə 

yetirilir. Bəzən heyvanlarda gələcəkdə nəticə verəcək işlərin 

həyata keçirildiyinin şahidi oluruq. Onların yuva qurmalarını, 

cütləşmələrini, köçəri həyat tərzi keçirmələrini və nəsil artımını 

buna dair misal çəkmək olar. Heyvanlar aləmi bu kimi işləri 

gələcək üçün görsələr də, onu şüurlu şəkildə hər hansı bir 

məqsədə nail olmaq üçün yerinə yetirmirlər. Onların gördükləri 

bu işləri «məcburi ilham» və ya «adət» adlandırmaq olar. 

İnsanda isə tədbirli fəaliyyətlər o qədər inkişaf edir ki, qısa 

müddət ərzində ləzzətbəxş fəaliyyətləri də əhatə etməyə 

başlayır. Yəni məsləhət diqqətlə həyata keçirilməlidir ki, 

ləzzətbəxş fəaliyyətlər də bu proqramların bir hissəsinə 

çevrilsin, eyni zamanda bütün təbii fəaliyyətlər ehtiyacları 

ödədiyi bir halda əqli hökmlərə də tabe olsun. Əgər tədbirlə 

həyata keçirilən fəaliyyətlər ləzzətbəxş fəaliyyətləri əhatə etsə 

və bu fəaliyyətlər eyni zamanda onun bir hissəsinə çevrilsə, 
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təbiət əql ilə, istək isə insanın iradəsi ilə tam şəkildə 

uyğunlaşacaqdır. 

Bu kimi fəaliyyətlər müəyyən məqsəd və hədəfə nail 

olmaq məqsədilə həyata keçirildiyi üçün istər-istəməz icraedici 

vəsilə üzərində həyata keçiriləcək proqrama ehtiyac duyulur. 

Hər bir şəxs yalnız özü üçün tədbir gördükdə isə, özü həm 

tərtibedici, həm də icraedici rolunu oynayır və o, bunu 

ixtiyarında olan əvvəlki bilik və məlumatlar əsasında həyata 

keçirir. 

Tədbirlə həyata keçirilən fəaliyyətlər zirvə nöqtəsinə 

çatdıqda bəşərin insani fəaliyyətləri üçün kifayət etməyir. Bu 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün lazım olan ilk şərt onun 

insani xüsusiyyətləridir. Çünki onun insani xüsusiyyətlərinin 

yarı hissəsini əql, elm, şüur və tədbirli işlər təşkil edir. 

Amma buna baxmayaraq bu amillər kifayət etməyir. 

Həyata keçirilən fəaliyyətləri yalnız o zaman «insani» 

adlandırmaq olar ki, əql və iradə ilə bağlılığı olmaqla yanaşı, 

insaniyyətin ən ali zirvəsinə [kamala] yönəlmiş olsun. 

Buna nail olmadıqda isə, ziddiyətli mövqe tutmaması 

gərəkdir. Belə ki, biz insanların törətdikləri cinayətlərin 

əvvəlcədən düşünüldüyünün və tədbirlə həyata keçirildiyinin 

şahidi oluruq. İstismarçı qüvvələrin (dövlətlərin) hal-hazırda 

həyata keçirdikləri siyasi, iqtisadi hiylələr dediklərimizin ən 

bariz nümunəsidir. Dini terminalogiyada insanların «ali 

insani» hədəflərdən uzaq düşərək yalnız maddi şeylərə və 

digər mənfi xislətlərə meyl etməsi «şeytənət» və ya «nukra» 

(şeytani hiylə) adlanır. 

Fərz edək ki, tədbirlə həyata keçirilən fəaliyyətlər yalnız 

insana deyil, heyvani (qeyri-insani) fəaliyyətlərə də şamil 

olunur. Belə olduqda o, heyvani və ləzzətbəxş fəaliyyətlərdən 
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daha da təhlükəli olar. Məsələn, yırtıcı heyvan özünü 

doydurmaq üçün başqa bir heyvanı, ya da insanı parçalayıb 

yeməlidir. Amma bütün işlərini tədbirlə həyata keçirən insan 

bu məqsədə nail olmaq üçün şəhərləri viran edir və minlərlə 

günahsız insanı qətlə yetirir. 

Əqli hədəflər necə? Hamının xeyrinə olması həyata 

keçirilməsi üçün kifayət edirmi? 

Bildiyimiz kimi insan cüzi tədbirlər həyata keçirmək 

istədikdə belə, əql və təfəkkürə əsaslanır. Şübhəsiz ki, o, dost, 

həyat yoldaşı, ixtisas seçməkdə, səfərə çıxmaqda, xeyirxah 

işlər görməkdə, pisliklərə qarşı mübarizədə nə qədər çox 

düşünüb-daşınarsa bir o qədər çox müvəffəqiyyət qazanmış 

olar. Amma bununla yanaşı, bu kimi məsələlərdə o 

başqalarının da kömək və təcrübəsinə ehtiyac duyur. İlk 

növbədə nə edəcəyini planlaşdırır və yekun qərar çıxardıqdan 

sonra onu həyata keçirir. 

Ümumi və geniş dairədə necə? Görəsən insan özünə aid 

olan işlərdə bütün məsələləri əhatə edə biləcək vahid proqram 

tərtib edə bilərmi? Yoxsa onun fərdi təfəkkür dairəsi buna 

qadir deyildir?! 

Filosoflardan bir çoxu iddia edərək deyirlər: Biz səadət və 

bədbəxtçiliklərin hansı amillər üzündən irəli gəldiyini təyin 

edir, əql və təfəkkürə əsaslanaraq səadətə nail ola bilirik. 

Amma bu nəzəriyyəni əməli olaraq təsdiq edə biləcək iki 

filosof tapmaq bir o qədər də asan deyildir. 

İnsanın əldə etmək istədiyi ən son mərhələ, yəni «səadət» 

ilk baxışda sadə nəzərə çarpsa da, ən sirli və müəmmalı 

məsələlərdən biridir. 

Səadət və xoşbəxtliyin nə olduğu və hansı amillər üzündən 

meydana gəlməsi indinin özündə də kimsəyə məlum deyildir. 
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Nə üçün? Çünki insanın batini istedad və bacarığı hələ də 

tam şəkildə kimsəyə məlum deyildir və belə bir halda təbii ki, o 

səadətin nə olduğunu və hansı amillər üzündən yaranmasını 

dərk etməyə qadir olmayacaqdır. 

Ötən fəsillərdə insanın ictimai varlıq olduğuna dair bəzi 

məlumatlar əldə etdik. 

Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz bu fəsildə də həmən 

mətləbə işarə etməyi daha məqsədə uyğun sayırıq. 

Qeyd etdik ki, insan ictimai varlıqdır və bu səbəbdən də o 

öz ictimai həyatında bir çox çətinliklərlə qarşılaşır. Belə 

olduqda o, öhdəsinə düşən məsuliyyəti dərk etməli və bu 

çətinliklərin müqabilində lazımi əksül-əməl göstərməlidir. 

İctimai varlıq olduğu üçün onun səadəti, hədəfləri, xeyir və 

şəri, həyat tərzi, başqalarının səadəti ilə sıx əlaqəlidir. Bu 

səbəbdən də onun başqalarından ayrılıb müstəqil həyat tərzi 

keçirməsi sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Demək o elə bir 

həyat yolu seçməlidir ki, onu qət etməklə həm özünü, həm də 

başqalarını səadət və kamala qovuşdurmuş olsun. 

Digər bir halda, əgər əbədi həyatı, ruhun əbədiliyini habelə 

axirət dünyasını nəzərə alsaq daha çətin məsələlər ilə üzləşmiş 

olacağıq. Belə bir şəraitdə ideoloji məktəbin yaranma 

zəruriyyəti özünü biruzə verir. Yəni elə bir ümumi nəzəriyyə 

meydana gəlməlidir ki, onun əsas hədəfi insanı kamala 

çatdırmaq və bəşəriyyətin səadətini təmin etmək olsun. Bu 

nəzəriyyədə əsas meyarlar əmr və qadağalar, yaxşılıq və 

pisliklər, hədəf və vəsilələr (vasitəçi amillər), ehtiyaclar, dərd 

və dərmanlar (çətinliklər və onun həll yolları), vəzifə və 

məsuliyyətlər əvvəlcədən müəyyən edilmiş olsun, həmçinin 

hamıya məsuliyyət və vəzifə təyin etmək yalnız ilahi mənbə 

tərəfindən qaynaqlansın. 
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İnsan yarandığı vaxtdan, xüsusilə ictimai həyata qədəm 

qoyduğu ilk gündən bir neçə ixtilaf doğuran məsələlərlə 

qarşılaşmışdır və bu ixtilafların həlli üçün o, daim özündə 

məntiqə əsaslanan ideologiyaya ehtiyac duymuşdur. Quran 

terminalogiyasında bu ideoloji məktəb «şəriət» adlanır. 

Bəşəriyyət inkişafa doğru getdikcə bu ideologiyaya olan 

ehtiyac daha da güclənmişdir. Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, 

bir növ irqçilik, millətçilik, qəbiləçilik və bir sıra mənfi 

xüsusiyyətlər keçmiş cəmiyyətlərə ictimai ruh kimi hakim 

olmuşdur. Belə bir şəraitdə (qeyri-insani olsa da) bəşəriyyətin 

üzərinə hakim olan ruh (qanun) insanlar arasında birliyin 

yaranmasına səbəb olmuş, əqli və elmi təkamül isə bu birliyin 

zəifləyib aradan getməsi ilə nəticələnmişdir. 

İnsanlar arasında birliyi bərqərar edən şey, onları xeyir və 

şər işlərdən agah edən yeganə amil də məhz vahid 

ideologiyadır. 

Müasir insanlar belə bir fəlsəfəyə dünənin insanından daha 

çox ehtiyac duyur. Elə bir fəlsəfə ki, hər bir şəxsin mənafeləri 

ilə müvafiq olmaqla yanaşı, onun mənəvi ehtiyaclarını da 

təmin etmiş olsun. Burada bir neçə sual meydana gəlir. 

1-Hər hansı bir ideologiya müəyyən şəxslər tərəfindənmi 

hazırlanır? Şübhəsiz ki, onlar ayrı-ayrılıqda bu işə qadir 

deyillər. Ümumiyyətlə insanlar ictimai həyatlarını təmin edə 

biləcək belə bir ideologiyanı qurmağa qadirdirlərmi? İnsan 

keçmiş və hal-hazırki həyat təcrübə və məlumatlarından 

istifadə edərək belə bir proqram tərtib edə bilərmi? Əgər insan 

özü haqda dəqiq məlumata malik deyilsə, təbii ki, özünün 

ictimai səadəti haqda da agah olmayacaqdır. Bəs nə etməli? 

Əgər dünyada mövcud olan bütün varlıqları və onların üzərinə 

hakim olan qanunları həqiqət, puç və boşluqları isə bunlardan 
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uzaq hesab etsək belə bir qənaətə gəlməliyik ki, insanların 

ehtiyac duyduqları ideologiyaya da biganə yanaşılmamış və bu 

sahədə qənaətbəxş tədbirlər görülmüşdür. Bunun əsas 

səbəbkarı isə Allah tərəfindən bəşəriyyətə göndərilən 

peyğəmbərlər olmuşlar. Əql və elmi fəaliyyətlər də bu 

çərçivənin daxilində hərəkət etmişdir. 

Əbu Əli ibn Sina özünün «Nicat» adlı kitabında 

bəşəriyyətin ilahi dinə olan ehtiyacını və bunun peyğəmbərlər 

tərəfindən onlara bəyan olunmasını belə izah edir: 

 

ی هذا االنسان فی ان یبقی نوع االنسان و یتحصل وجوده اشد من فالحجة ال

شعر علی الحاجبین وتقعیر االخمص من القدمین و اشیاء اخری الحاجة الی انبات ال

 من المنافع التی ال ضرورة الیها فی البقاء بل اكثر ما لها انها تنفع فی البقاء

«Bəşəriyyətin [insanların] peyğəmbərlərə, din 

mübəlliğlərinə və ideologiyaya olan ehtiyacı onların qaş 

tüklərinə və ayaqda olan çökəkliklərə olan ehtiyacından 

daha çoxdur». 

Yəni insanların həyat və yaşayışı üçün zəruri olan ən kiçik 

ehtiyaclar belə təmin olunduğu bir halda, sözsüz ki, onların 

həyati məsələləri də nəzərdən qaçırılmamışdır. 

Varlıqlara qarşı real mövqe tutmadıqda isə, insan sağlam 

ideologiyalardan məhrum qalmalı və qaranlıq həyat tərzinə 

təslim olmalıdır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə məlum olur ki, 

ideologiyanın mövcud olması zəruri olduğu kimi, insanların da 

ona meyl etməsi vacib və labüddür. Həqiqi ideologiyaya isə 

iman çərçivəsində nail olmaq olar. Din və ideologiya cəzb və 

qəbul ediləsi olduğu üçün onu zor gücünə əldə etmək olmaz. 

İdeologiya iman tələb edir və onlar bir-birləri ilə sıx əlaqədə 

olurlar. 
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Bəşəriyyətə xidmət edən ideologiya elə bir dünyagörüşünə 

əsaslanmalıdır ki, həm əqli baxımdan qənaətbəxş olsun, həm də 

öz dünyagörüşündən cəzbedici, məntiqli və hədəflərə nail 

olmaqda etimadedici olsun. Belə olduqda imanın iki əsas 

ünsürü olan «eşq» və «əql» birləşərək bəşəriyyəti səadətə 

çatdırır. 

İdeologiya iki hissəyə bölünür: Bəşəri və ictimai. 

Bəşəri (insani) ideologiyada xitab hər hansı bir qəbilə və 

ya sülaləyə deyil, insanın [ümumilikdə] özünə aid edilir. 

Adından məlum olduğu kimi, bu ideologiyanın əsas prinsipləri 

insanları ayrı-ayrılıqda deyil, ümumilikdə məhrumiyyət və 

mənəvi sarsıntılardan azad edib səadətə doğru yönəltməkdir. 

İctimai ideologiya isə bunun tam əksinədir. Burada xitab 

müəyyən qrup və təbəqəyə olunur və onun əsas prinsipləri 

müəyyən ictimai təbəqəni müdafiə etmək və onların 

maraqlarını doğrultmaqdan ibarətdir. 

Bu ideologiyaların hər biri insan barəsində müəyyən 

baxışlara əsaslanır. İstər bəşəri, istərsə də ictimai ideologiyada, 

İslam ideologiyasında olduğu kimi, insantanıma prinsipləri 

mövcuddur və dini termin olaraq bu prinsiplər «fitrət» adlanır. 

Dini nöqteyi-nəzərdən insanın yaradılış prosesi tarixi və ictimai 

amillərdən ön planda yerləşir. Beləki o, özünə xas olan bəzi 

xüsusiyyətləri ilə digər canlılardan fərqlənir və həyat 

səhnəsində özünəməxsus məqama nail ola bilir. Bu 

nəzəriyyəyə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, insan 

düşüncə və şüura malik olduğu üçün fitrətində bir növ 

səlahiyyət və dirçəliş zühur edir və onun kamala doğru hərəkət 

etməsi üçün mühüm rollardan birini oynayır. 

Bəzi ideoloji məktəblər insan haqda digər təsəvvürə 

malikdirlər. Onların fikrincə insan heç bir səlahiyyət və dirçəliş 
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prosesinə qadir deyildir. Çünki, onun şüuru, vicdanı, müxtəlif 

cərəyanlara olan meyli tarixi səbəblərin, ümumi təbəqələrdə isə 

ictimai amillərin təsiri altında müəyyənləşir. Müxtəlif insan 

yalnız tarixi və ictimai baxımdan nə şüura, nə səlahiyyətə, nə 

də fitri vicdana malikdir. Beləki o, xarici varlıq deyil, xarici 

varlıqlardan başa düşüləsi bir varlıqdır. 

Marksizm və digər fəlsəfi məktəblər insan haqda məhz 

belə bir ideyaya əsaslanırlar. Bu məktəblərin ən başlıca 

məqsədi müxtəlif təbəqə mənafelərinin və ya qəbiləvi, milli 

hissiyatların yaradılmasıdır. 

İslam ideologiyalarının hədəfi isə ilk gündən insan fitrəti 

və onun saflığı olmuşdur. Bu səbəbdən də İslam hansısa 

müəyyən təbəqəyə deyil, bəşəriyyətə ümumilikdə «Ən-nas» - 

«camaat» deyə müraciət edir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, 

İslam bütün təbəqələrdən, hətta müxalif qruplardan belə özünə 

tərəfdar və himayəçi cəlb etmiş, həmçinin onlardan müxtəlif 

sahələrdə səmərəli istifadə edə bilmişdir. Bu siyasət tarix boyu 

uğurla həyata keçirilmiş və hal-hazırda da davam 

etdirilməkdədir. 

İslam insanın fitrətinə arxalanaraq onun batininə nüfuz 

edir və öz dağıdıcı xüsusiyyətinə qarşı üsyan etməyə vadar 

edir. Belə bir batini çevriliş din terminalogiyasında tövbə 

adlanır. İctimai ideoloji məktəblər isə bir qrup təəssübkeş 

şəxsləri digərlərinə qarşı üsyan etməyə sövq edir. Belə bir 

şəraitdə insan özü ilə mübarizə aparmağa və batinində mövcud 

olan şeytani xislətləri məhv etməyə qadir olmur. 

İslam bəşəriyyətə göndərilən sonuncu səmavi din olduğu 

üçün ən başlıca hədəfi ictimai ədaləti bərqərar etmək olmuşdur. 

Zəif və məhrum təbəqələri müdafiə etmək, zülm və 

ədalətsizliklərə qarşı mübarizə aparmaq bu ilahi dinin ən ümdə 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

49 
 

vəzifələrindən biridir. İslam dininin xitab etdiyi şəxslər tək zəif 

və imkansız insanlar deyil, əksinə bütün bəşəriyyətdir. Beləki 

belə bir uğurlu siyasəti həyat keçirməklə bir çox tərəfdar əldə 

edə bilmişdir və onun tərəfdarları yalnız məhrum təbəqələrdən 

ibarət deyildir. Bu din bir tərəfdən insan fitrətinə, digər 

tərəfdən isə dini təlimlərə əsaslanaraq onunla mübarizəyə 

qalxan qrupları ram edə bilmiş və az müddət ərzində onları 

özünə cəlb etmişdir. Beləki tarix müxalif qrupların İslam 

fədailərinə qoşulduqlarının dəfələrlə şahidi olmuşdur. 

Bir sözlə, İslam tövhidin şirkə, elmin cəhalətə, ədalətin 

zülmə, bərabərliyin ayrı seçkiliyə, təqvanın imansızlığa, 

insaniyyətin heyvani xislətlərə və zəif təbəqələrin sitəmkarlara 

qalib gəlməsi deməkdir. 

İnsan mədəniyyətinin özəyini vahid mahiyyət təşkil edir, 

yoxsa digər təsiredici mahiyyətlər də vardır? İnsan fitrəti yalnız 

ona vahid mədəni həyat tərzi təklif edir, yoxsa tarixi, coğrafi 

amillərdən irəli gəlmiş digər həyat tərzlərində (mədəniyyət, 

adət-ənənə və s.) mövcuddur? Qeyd etmək lazımdır ki, İslam 

dini insan fitrətinə böyük əhəmiyyət verməklə yanaşı, həm 

vahid ideologiyanın, həm də vahid mədəni həyat tərzinin 

tərəfdarıdır. 

Yalnız dəyişilməz, fitri və bəşəri ideologiya insani 

dəyərlərə arxalana və yalnız belə bir ideologiya insani 

mahiyyətlərə malik ola bilər. 

İdeologiyanın zaman və məkana bağlılığı varmı? Zaman 

və məkan dəyişildikcə insan müəyyən ideologiyaya sahib 

olmalıdırmı? Zaman və məkan ideologiyaya hakimdirmi? İnsan 

ideologiyasını vahid hesab edənlər onu zaman və məkan 

baxımından mütləq və ya nisbi olmasını və eyni zamanda insan 
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fitrətinə və səadətə çatdıran hədəflərə bağlılığı nəzərə alsaq, 

ictimai dəyişikliklərin mahiyyətini necə qələmə verməliyik? 

Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər ilk növbədə icra 

olunan qanunlarda nəzərə çarpır. Yəni qüvvədə olan qanunlar 

yeni-yeni qanunlarla əvəz olunur. Bir sözlə ictimaiyyətdə baş 

verəcək hadisələrə daim yeni qanunlar əsasında nəzarət edilir. 

Məsələn, suyun hərarəti yüz dərəcəyə çatdıqdan sonra buxara 

çevrilir və bundan sonra yeni-yeni [qazların tərkib hissəsini və 

xüsusiyyətlərini araşdıran] qanunlar əsasında təhqiqatlar 

aparılmağa başlanır. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər isə bu 

minvalla baş verməyir. 

Çünki hər bir cəmiyyətə hakim olan qanunlar və onda baş 

verən dəyişikliklər ümumilikdə sabit və dəyişilməz olur. Yəni 

dəyişilən qanun deyil, sadəcə olaraq dövr və mərhələlərdir. 

Beləki canlılar aləminin həyatında nisbi dəyişikliklər baş versə 

də, onların üzərində hakim olan təbii qanunlar daim sabit və 

dəyişilməz qalır. 

Bu məsələyə qayıtdıqda isə, ideologiyanın zaman və 

məkan baxımında mütləq (dəyişilməz) və ya nisbi olmasını 

bilmək üçün ilk növbədə onun dünyaya olan baxışını nəzərdən 

keçirmək lazımdır. Elmi ideologiya sabit dünyagörüşünə 

əsaslandığı üçün çox davam gətirə bilməz. Fəlsəfi baxış isə 

əksinə olaraq ibtidai və sadə qanunlara və ya peyğəmbərliyə 

əsaslanaraq özünəməxsus dünyagörüşünə sahib olur. Kitabın 

bu fəslində insan fitrəti və ictimaiyətdə baş verən dəyişiklər 

haqqında geniş şəkildə söhbət açmağa imkan olmadığı üçün biz 

onun haqqında eyni adlı kitabın «Cəmiyyət və tarix» adlı 

hissəsində (5-ci cild) söhbət açacağıq. 

Bir qədər əvvəl insan ideologiyasının zaman və məkan 

baxımından dəyişildiyi haqda söhbət açdıq. Bəs ideologiya özü 
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necə daim dəyişilməkdədir, ya onda sabitlik hökm sürür? 

Yarandığı ilk gündən başlayaraq arxada qoyduğu mərhələlərdə 

hər bir ideologiyanın dəyişildiyinin, ideoloqlar tərəfindən 

islahatlar aparıldığının şahidi oluruq. Bütün bunlar zərurət 

üzündənmi həyata keçirilir, yoxsa islahatların aparılması və 

yeni nəzəriyyələr verilməsi də mümkündür? Bir qədər əvvəl 

verilən cavablar bu suallara da şamil olunur. 
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BEŞİNCİ FƏSİL 

 

İSLAM ÜMUMBƏŞƏRİ MƏKTƏBDİR 

 

İslam ümumbəşəri din olduğu üçün ilk növbədə insanların 

maddi, mənəvi, cismi, ruhi, dünyəvi, uxrəvi, əqli, fərdi və 

ictimai ehtiyaclarını ödəməlidir. Dini təlimlərə gəldikdə isə, o, 

ümumilikdə üç hissəyə bölünür: 

1. Əqidə əsasları – Bu məsələ ətrafında insan özü 

dərindən düşünməli və yetgin nəticəyə gəlməlidir. Allahın 

birliyinə, peyğəmbərlərin və imamların haqq olduqlarına, 

öldükdən sonra dirilməyə (axirət dünyasına), Allahın ədalətinə 

olan etiqad bu məsələləri əhatə edir. 

2. Əxlaq (etika) – Hər bir müsəlmanın gündəlik həyatında 

gördüyü xeyirli və savab işlərdən ibarətdir. O, daim xoşa 

gəlməz xislətləri özündən uzaqlaşdırmağa və Allahın və Onun 

bəndələrinin razılığına səbəb olan işlər yerinə yetirməyə 

çalışar. 

3. Şəri hökmlər – İnsanın dinlə bağlılığı olan və gündəlik 

həyatında namaz, oruc, xüms, zəkat, oruc, həcc və s. kimi 

yerinə yetirdiyi şəri məsələlərə deyilir. 

Demək islam öz tərəfdarlarını zahiri fəaliyyətlərlə yanaşı 

batini fəaliyyətlərə də sövq edir. Zahiri fəaliyyətlər insanın 

bədən üzvlərinə aiddir. Batini fəaliyyət deyildikdə isə, onun 

zehni fəaliyyət və təfəkkürü nəzərdə tutulur. Beləki insanın bir 

saatlıq zehni fəaliyyəti (zehni ibadət) onun üçün illər boyu 

yerinə yetirdiyi ibadətdən daha xeyirli ola bilər. 
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QURANIN İNSAN TƏFƏKKÜRÜNDƏ YARANAN 

SƏHVLƏRƏ OLAN MÜNASİBƏTİ 

 

Qurani-Kərim insanları düşüncə və təfəkkürə dəvət edir, 

bunu onun üçün ibadət sayır və eyni zamanda əqidəvi 

məsələlərdə də məntiqi təfəkkürdən savayı başqa bir yol 

görməyir. Quran çox incə bir məsələyə diqqət yetirmişdir. O da 

onların təfəkkür və düşüncədə buraxdığı səhvlər və onun 

yaranma səbəblərini araşdırmaqdan ibarətdir. Yəni insan səhvə 

yol verdikdən sonra dərhal onun yaranma səbəblərini aramalı 

və həlli üçün müxtəlif tədbirlərə əl atmalıdır. 

Bu haqda bir neçə Quran ayəsinə işarə etmək daha 

məqsədə uyğun olardı. 

 

 و ان تطع اكثر من فی االرض یضلک عن سبیل هللا ان یتبعون اال الظن

«Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, 

onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar (yəqinə deyil), 

yalnız zənnə uyarlar».
1
 

Qurani-Kərim bir çox ayələrdə zənn və gümana 

əsaslanaraq hərəkət etməyə qarşı çıxmış və buyurmuşdur: 

 

 علمو ال تقف ما لیس لك به 

«[Ey insan!] Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə 

[bacardığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü demə]».
2
 

Bu günlər filosoflar belə bir qənaətə gəlmişlər ki, 

insanların gündəlik həyatlarında düçar olduqları xəta və 

günahların bir çoxu məhz bu amillərdən (məlumatsızlıqlardan) 

                                                             
1 «Ənam» surəsi, ayə 116. 
2 «İsra» surəsi, ayə 36. 
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irəli gəlir. Dekart Quran nazil olduqdan min il sonra öz 

nəzəriyyəsini verərək bildirmişdir: «Aradığım bir şey mənə 

məlum olmayınca mən onu qəbul etmirəm. Yəqinlik hasil 

etdiyim məsələlərdə tələsməməyi üstün tuturam. Mətləbi yalnız 

o zaman qəbul edirəm ki, şəkk və şübhə tamamilə aradan 

getmiş olsun».
1
 

 

NƏFSANİ İSTƏK VƏ MEYLLƏR 

 

İnsan hər bir məsələ ətrafında düzgün qərar çıxarmaq üçün 

ilk növbədə həmin mövzuya qarşı bitərəf mövqe tutmalıdır. 

Yəni həqiqətə nail olmaq istəyən hər bir şəxs təəssüb və 

inadkarlığı kənara qoyub mötəbər sənəd və dəlillərə tabe 

olmalıdır. Belə ki, iki şəxs arasında hökm çıxarmaq istəyən 

qazi bitərəf mövqe tutmalı və onlardan birini, digərinə üstün 

tutaraq haqqa göz yummamalıdır. Çünki qazinin 

şikayətçilərdən birinə meyl etməsi istər-istəməz digərinə qarşı 

etinasızlığın yaranmasına və nəticədə ədalətin bərqərar 

olunmamasına gətirib çıxarır. Gündəlik həyatda bu kimi 

məsələlərlə tək qazilər deyil, adi insanlar da qarşılaşır. Belə bir 

şəraitdə insan ədaləti meyar tutaraq zənn və gümanı kənara 

qoymalıdır. 

Qurani-Kərim zənn və gümanı bütün pisliklərin əsas amili 

hesab edir. «Nəcm» surəsinin 23-cü ayəsində bu haqda deyilir. 

 

 ظن و ما تهوی االنفسن یتبعون اال ال

                                                             
1 «Seyri-hikmət dər orupa», 1-ci cild. 
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«Onlar yalnız zənnə və nəfslərindən gələn istəklərə 

uyarlar».
1
 

 

TƏLƏSMƏK 

 

Bütün hüquqi məsələlərdə qazinin hökm verməsi üçün 

əlində kifayət qədər sənəd və dəlillər olmalıdır. Əks təqdirdə 

tələsgənlik və fikir ayrılığı üzündən böyük səhvlərə yol verilə 

bilər. 

«İsra» surəsinin 85-ci ayəsində bu haqda deyilir: 

 

 یتم من العلم اال قلیالو ما ات

«Sizə [bu barədə] yalnız cüzi bir bilik verilmişdir». 

İmam Sadiq (ə)-dan bu barədə nəql olunmuş hədisdə 

deyilir: «Allah-Təala Qurani-Kərimdə öz bəndələrini iki 

qismə bölmüşdür. Onlardan bir qismi yəqinlik hasil 

etmədən əldə etdikləri məlumatlara istinad etməzlər. Digər 

qismi isə yəqinlik hasil etmədən heç nəyi rədd və ya inkar 

etməzlər». 

Allah-Təala öz kitabında buyurur: 

 

 یهم میثاق الكتاب ان ال تقولوا علی هللا اال الحقذ علالم یؤخ

«Məgər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə kitabda 

[fitrət və asimani kitablarda] onlardan əhd almamışdımı?».
2
 

Başqa bir yerdə deyilir: 

 

 یحیطوا بعلمه ذبوا بما لم بل ك

 

                                                             
1 «Nəcm» surəsi, ayə 23. 
2 «Əraf» surəsi, ayə 169. 
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«Xeyr, o kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hətta 

yozumu onlara gəlib çatmayan Quranı təkzib edirlər».
1
 

 

QURAN KEÇMİŞ NƏSİLLƏRDƏN KOR-KORANƏ 

TƏQLİD ETMƏYİ DƏ TƏNQİD ATƏŞİNƏ TUTUR 

 

İnsan bir növ özündən asılı olmayaraq keçmiş nəsillərin 

qəbul etdiyi müəyyən bir iş və ya əqidə ilə rastlaşdıqda, 

haqqında düşünməyə macal tapmayaraq onu qəbul edir. Quran 

xəbərdarlıq edərək keçmiş inam və etiqadları əqli meyarlarla 

uyğun gəlmədiyi təqdirdə qəbul etməyi qadağan edir, bu kimi 

işlərə fikir müstəqilliyi ilə yanaşmağı tövsiyə edərək buyurur: 

 

ذا قیل لهم اتبعوا ما انزل هللا قالوا بل نتبع الفینا علیه ابائنا او لو کان اباؤهم و ا

 ال یعقلون شیئا وال یهدون

«Bütpərəstlərə: [Allahın göndərdiyinə [Qurana] tabe 

olun deyildiyi zaman, onlar: «Biz ancaq atalarımızın getdiyi 

yolla gedəcəyik», - deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, 

doğru yolda deyildilərsə necə? [Yenə də onlara tabe 

olacaqlar]».
2
 

 

ŞƏXSİYYƏTƏ PƏRƏSTİŞ 

 

İnsan təfəkkürünə xələl gətirən amillərdən biri də 

şəxsiyyətə pərəstişdir. Tarix boyu insanlar yaşadıqları 

cəmiyyətdə görkəmli şəxsiyyətlərdən örnək götürmüş, hətta 

onlar kimi düşünüb daşınmağa və onların tutduğu yolu davam 

etməyə çalışmışlar. Belə olduqda insanlar heç bir ixtiyara sahib 

                                                             
1 «Yunus» surəsi, ayə 39. 
2 «Bəqərə» surəsi, ayə 170. 
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olmadan başqalarından müti vəziyyətə düşürlər. Quran isə 

bəşəriyyətə azad düşünüb-daşınmağı və şəxsiyyətə pərəstiş 

etməməyi tövsiyə edərək belə bir yolla azğınlığa düçar olmuş 

şəxslərin qiyamətdə söyləyəcəkləri sözləri bu şəkildə bəyan 

etmişdir: 

 

 ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیال

«Pərvərdigara! Biz ağalarımıza, böyüklərimizə itaət 

etdik, onlarsa bizi haqq yoldan azdırdılar».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 «Əhzab» surəsi, ayə 67. 
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ALTINÇI FƏSİL 

 

İSLAMDA TƏFƏKKÜR MƏNBƏYİ 

 

İslam, bəşəriyyəti düşüncə və təfəkkürə dəvət etməklə 

yanaşı, onlara necə düşünməyin və səhv düşüncələrdən 

çəkinməyin yollarını da bəyan edir. Bu ilahi din insanlara 

maddi və mənəvi həyatlarında müsbət təsir göstərəcək müxtəlif 

yollar təklif edir və eyni zamanda insan təfəkkürünə mənfi təsir 

göstərən amillərə qarşı əks mövqe tutur. 

Peyğəmbər (s) heç bir faydası olmayan elmin mövcud 

olub-olmamasını əhəmiyyətsiz hesab etmişdir. Təhqiqat 

aparılası və insanlara xeyir verəcək elmlərin öyrənilməsini isə 

vacib bilmişdir. 

Ümumilikdə götürsək, Qurani-Kərim təfəkkür üçün 

insanlara üç mühüm mövzu təklif edir: 

1-Təbiət. 

Qurani-Kərimdə dəfələrlə yer, göy, ulduzlar, günəş, ay, 

bulud, yağış, külək cərəyanı, gəmilərin sular üzərində hərəkəti, 

bitki və heyvanlar aləmi və nəhayət insanların ətraf mühitdə 

hiss etdikləri digər şeylər haqqında söhbət açılmışdır. Belə ki, 

bəşər təbii varlıqların mahiyyətinə diqqət yetirməli, nə üçün və 

hansı amillər üzündən vücuda gəldikləri haqda düşünüb yetgin 

nəticəyə gəlməlidir. 

«Yunus» surəsinin 101-ci ayəsində deyilir: 

 

 ظروا ما ذا فی فی السماوات و االرضقل ان

«De ki: «Bir gör göylərdə və yerdə [Allahın birliyini və 

qüdrətini sübut edən] nələr var». 
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2-Tarix. 

Quranın bir çox ayələrində keçmiş qövm, millət və 

qəbilələrin tarix və aqibətlərini mütaliə etmək tövsiyə 

edilmişdir. Quran bəşəriyyətin tarixini və orada baş verən 

dəyişikliklərin bir sıra qanunlar əsasında həyata keçdiyini 

hesab edir. İnsanların tarix boyu qarşılaşdıqları sevinc və 

kədərlər, uğur və müvəffəqiyyətsizliklər, qələbə və 

məğlubiyyətlər tarixi qanunlar əsasında baş vermişdir. Bu 

qanunlardan səmərəli istifadə etməklə o, tarixi öz ixtiyarına 

keçirə və bununla öz xoşbəxt həyatını təmin edə bilər. 

 

 قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبة المكذبین

«(Ey müsəlmanlar!) Sizdən əvvəl bir çox vaqiələr [ibrətli 

əhvalatlar] olub keçmişdir. İndi yer üzünü dolaşıb haqqı 

təkzib edənlərin aqibətinin necə olduğunu görün».
1
 

3-İnsanın batini: 

Quran, insan batinini ən mühüm agahlıq mənbələrindən 

biri kimi qələmə vermişdir. Burada bütün məxluqat ilahi nişanə 

və əlamətlər hesab edilir. Qurani-Kərimdə xarici aləm «afaq» 

(üfüqlər), batini aləm isə «ənfus» adlandırılmışdır. 

 

 َسنُِریِهْم آیَاتِنَا ِفي اْْلَفاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّٰى یَتَبَیََّن لَهُْم أَنَّهُ اْلَحق  

«Quranın haqq olduğu müşriklərə bəlli olsun deyə, Biz 

öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə [kainatda, 

göylərin və yerin ətrafında], həm də onların öz daxilində 

mütləq göstərəcəyik».
2
 

Alman filosofu Kantın məşhur bir cümləsi var və bu sözlər 

onun qəbri üzərində həkk olunmuşdur. «İnsanı heyrətə gətirən 

                                                             
1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 137. 
2 «Fussilət» surəsi, ayə 53 
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iki şey vardır. Biri başının üzərindəki ulduzlarla dolu olan 

səma, digəri isə onun vicdanı və batinidir». 
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2. TƏKALLAHLIQ DÜNYAGÖRÜŞÜ 
 

BİRİNCİ FƏSİL 

 

DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

Hər hansı bir məslək və həyat fəlsəfəsi istər-istəməz varlıq 

haqqında müəyyən etiqada, mənəvi dəyərlərə və dünya haqda 

verilən təfsirlərə əsaslanır. 

İdeoloji məktəblərin varlıq və dünya barəsində irəli 

sürdükləri fərziyələr və əsaslandıqları təfəkkür tərzi onun 

bünövrəsini təşkil edir. Belə bir əsas, dini terminaloqiyada 

«dünyagörüşü» adlanır. 

Bütün din və ayinlər, ictimai-fəlsəfi məktəblər, məhz 

dünyagörüşü prinsiplərinə əsaslanır. Bu məktəblərin təklif 

etdiyi yollar və müəyyən etdiyi qayda-qanunlar isə 

dünyagörüşü prinsiplərini əsasında özünün mütəşəkkil 

formasını tapır. 

 

DÜNYAŞÜNASLIQ VƏ HİSS OLUNASI ALƏM 

 

«Dünyagörüşü» ifadəsini işlətdikdə səhvə yol 

verməməliyik. Yeni dünyagörüşü ifadəsini «hiss olunması 

aləm» kimi qələmə verməməliyik. Dünyagörüşü deyildikdə - 

dünyaşünaslıq nəzədə tutulur. Deməli insan, digər canlılardan 

fərqli olaraq yaşadığı aləmi hiss etməklə deyil, tanımaq və dərk 

etməklə öyrənməlidir. O, buna əql və düşüncə ilə nail ola bilər. 
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Hissiyyata gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, bu növ anlayış 

insanla canlılar arasında olan müştərək xüsusiyyətlərdəndir. 

Bir çox heyvanlar güclü hissetmə qabiliyyətinə malik 

olduqlarının şahidi oluruq. Bu xüsusiyyətlərin bəziləri 

insanlara müştərək, bəziləri isə yalnız onların özləriə aidir. 

Məsələn, qartalın güclü görmə, it, siçan və qarışqanın iy bilmə 

qabilyətlərini dediklərimizə misal çəkmək olar. İnsanın digər 

çanlılardan üstünlüyü isə məhz onun şüurlu varlıq olmasıdır. 

Heyvanlar yalnız hiss edir, insanlar isə hiss etməklə 

yanaşı,onun özünü yaşayır və dərk edir. 

Mərifət və tanışlıq nədir? Onunla hissetmə arasında 

hansı rabitə növü mövcuddur? İnsanın mərifət və dərketmə 

xüsusiyyətlərinə hissiyatdan əlavə daha hansı ünsürlər təsir 

göstərir? Bu ünsürlər zehnə haradan və necə daxil olur? 

Onların mexanizm prinsipləri nədən ibarətdir? Düzgün və səhv 

mərifət hansı meyarlarla müqayisə olunur? Bütün bu sullara 

cavab vermək üçün ayrıca bir kitab yazmaq lazımdır. Biz isə 

hələlik mərifət və dərketmənin hissiyat ilə fərqli 

xüsusiyyətlərini araşdırmaq istəyirik. Bir şeyi qeyd etmək 

lazıımdır ki, hissetmə, dərk və mərifətdən tamamilə fərqlənir. 

Belə ki, baş verən hadisə və proseslərə hamı eyni gözlə baxır, 

amma bu səhnələri dərk edənlər məhdud sayda olur və verilən 

şərhlər də adətən bir-birindən fərqli olur. 

 

DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN NÖVLƏRİ 

 

Dünyagörüşü başqa sözlə desək insanın dünya haqda 

verdiyi şərhlər ümumilikdə üç qismə bölünür. Yəni onlar üç 

mənbədən ilham ala bilir (elm, fəlsəfə və din). Demək 

dünyagörüşü də elmi, fəlsəfi və ya dini xarakter daşıya bilər. 
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ELMİ DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

Fərziyə və təcrübəyə əsaslanan elm bizə hansı səviyyədə 

agahlıq və məlumat verir?! 

Bildiyimiz kimi hər hansı bir qanunu (və ya aləti) ixtira və 

ya kəşf etmək istəyən alim ilk növbədə fərziyə irəli sürməli və 

sonra onu əməldə və ya labaratoriya şəraitində sınaqdan 

keçirilməlidir. Fərziyə sübut yetirilərsə elmi ixtira kimi qəbul 

olunar və daha mükəmməl ixtira meydana gəlməyincə bu 

qanun (ixtira) öz etibarını saxlayar. Daha kamil qanun və ya 

ixtira meydana gəldikdə isə, artıq o öz etibarını itirər və 

qüvvədən düşər. Beləliklə alm amillərin, məlulların və onların 

təsirlərinin aşkar olmasına səbəb olur. Təcrübə yolu ilə 

varlıqların (ya elmi teoriya və qanunların) vücuda gəlmə 

amilləri və bu amillərin özlərinin də yaranmasına səbəb olan 

amillər kəşf edilərək aşkara çıxarılır. 

Elm, təcrübəyə əsaslandığı üçün onun həm müsbət, həm də 

mənfi xüsusiyyətləri vardır. Ən böyük müsbət xüsusiyyətlərdən 

biri onu cüzi, xeyirli və dəqiq olmasıdır. Elm öz geniş dairəsi 

ilə hər bir valıq haqqında minlərlə məlumat verməyə qadirdir. 

Digər tərəfdən isə bəşəriyyətə, varlıqlara hakim olan qanunları 

inkişaf etdirərək bir çox sahələrdə böyük naliyyətlər əldə 

etməyə yaxından kömək edir. Amma bütün bunlara yanaşı 

elmdə bəzi çatışmamazlıqlar mövcuddur. Bu da elmdə 

keçirilən təcrübələrdəki məhdudiyyətlərdən irəli gəlir. 

Üzərində təcrübə olunası varlıqlar labaratoriya şəraitində 

sübuta yetirilənə qədər müxtəlif təhqiqatlar aparılır və beləliklə 

yetkin nəticə əldə olunur. Təcrübə qabiliyyəti olmayan 

varlıqlar necə, hansı yollarla sübuta yetirilir? Belə ki, elm bəzi 
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varlıqların yaranma səbəblərini sübuta yetirmək üçün müəyyən 

səviyyədə irəliləyə bilir və yetkin nəticəyə gəlmədikdə isə 

cavab verə bilməyəcəyini etiraf edir. Elm, qaranlıq və zülmətə 

nur saçan işığa bənzəyir. O, yalnız müəyyən sahəni işıqlandıra 

bilir və çox vaxt uzaq məsafələri aydınlaşdırmağa qadir 

olmayır. Yaşadığımız aləm haqda da elmə yalnız bəzi şeylər 

məlumdur. Onun əvvəli və sonu kimsəyə məlum olmayıb və 

olmayacaqdır. Bu səbəbdən də elmi dünyagörüşü ümumi və 

külli deyil, cüzi hesab edilir. Elm bizə dünyada baş verən 

hadisələrdən ümumi məlumatlar verir, xırdalıqlara varmaq isə, 

bir çox hallarda müyəssər olmayır. Alimlərin elmi dünyagörüşü 

adi insanların qaranlıq otaqda fili tanımalarına bənzəyir. Filin 

qulağına toxunan onu yelpəyə, ayağına toxunan onu sütuna, 

kürəyinə toxunan isə onu çarpayıya bənzədər. 

Elmin (ideoloji baxımdan) digər çatışmamazlıqlarından 

biri də, onun varlıqlara olan «nəzəri» baxışı (yalnız gözlə 

görünən varlıqlar haqda nəzər verməsi) və dini etiqadlara bir o 

qədər əhəmiyyət verməməsidir. Yaşadığımız aləmdə elmin 

müxtəlif sahələrdə günü-gündən tərəqqi və inkişaf etməsini 

görürük. Çünki elm bədihi və əqli qanunlara deyil, təcrübə və 

fərziyəyə əsaslanır. Elmi dünyagörüşü sabit olmadığı üçün din 

və iman üzərində formalaşa bilmir. Din və ona olan etiqadın isə 

sabit və dəyişilməz qalacağı aydın məsələdir. 

Fərziyə və təcrübə elmi dünyagörüşü prinsiplərində 

məhdudiyyətlər yaratdığı üçün bir çox sualları hələ də cavabsız 

qoymuşdur. 

Dünya nə vaxt yaranmış və nə vaxt sona çataçaqdır? 

Dünyanın zaman və məkan baxımından əvvəli və sonu varmı? 

Varlıqların mahiyyəti sabitdir ya dəyişkən? Onlara hakim olan 

qanunlar necədir? Varlıqlar şüur və düşüncəyə malikdirlər ya 
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yox? Gözəldirlər ya çirkin? Varlıqlar bir gün yox, yoxluqlar isə 

bir gün var olacaqlarmı? Varlıqlar deyildikdə yalnız maddi 

aləm nəzərdə tutulurmu? İnsan yaşadığı aləmlə daimi 

rabitədədirmi? Dünya bütün pislik və yaxşılıqların müqabilində 

insana müvafiq əksül-əməl göstərirmi? Yaşadığımız fani 

dünyadan sonra başqa bir əbədi dünya varmı? Bu qəbildən olan 

sualları davam etdirmək olar. Bütün bunları təcrübə yolu ilə 

sübuta yetirmək mümkün olmadığı üçün elm heç bir fərziyə 

irəli sürə bilməmişdir. Verdiyi cavablar yalnız cüzi 

məsələlərdir, bu kimi ümumi işlərdə isə sükutu hər şeydən 

üstün tutmuşdur. Misal olaraq bir məqama işarə etmək 

istəyirik. Bir şəxs hansısa bir şəhərin məhəllələrindən biri 

haqda (orada yaşayan şəxslər, evlərin quruluşu və s.) kifayət 

qədər məlumata sahib ola bilər. Başqalarından sorğu aparmaqla 

həmin şəhərin digər məhəllələri haqda da müxtəlif məlumatları 

əldə edə bilərik. Əldə etdiyimiz cüzi məlumatları bir yerə 

yığaraq həmin şəhər haqqında ümumi məlumata yiyələnmiş 

olarıq. Bəs bu məlumatlar o şəhərin coğrafi mövqeyini necə, 

təyin edə bilərikmi? Əlbəttə xeyir! Həmin şəhərin çoğrafi 

mövqeyini bilmək üçün ilk növbədə coğrafi məlumatları əhatə 

edən materiallar əldə etməli və bu sahədə tədqiqatlar 

aparmalıyıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, elmi dünyagörüşü prunsiplərinin 

dəyəri onun məhz, əməli və praktiki olmasındadır. Hər bir 

ideoligiya isə əməli dəyərlərə deyil, məhz nəzəri dəyərlərə 

əsaslanır. Əgər elm, aləmdə mövcud olan bütün varlıqları və 

baş verən hadisələri öz aynasında (olduğu kimi) əks etdirərsə, 

özünün həqiqi nəzəri dəyərlərini tapmış olur. Onun əməli və 

praktiki dəyərləri isə, həqiqəti bəyan edib-etməməsindən asılı 

olmayaraq insana səmərəverici şərait yaratmasındadır. 
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Texnologiyada müşahidə olunan irəliləyişlər elmin əməli 

dəyərlərinin ən bariz nümunələrindən biridir. 

Müasir dövrdə elmin heytətləndirici amillərindən biri də 

onun praktiki (əməli) dəyərlərinin artması və nəzəri dəyərlərin 

isə azalmasıdır. 

Qeyd etdiklərimizdən belə məlum olur ki, əvvəla hər bir 

ideologiya dünyada cüzi şəkildə dünyagörüşünə əsaslanmadır. 

İkincisi, müvəqqəti və ötəri məlumatlar deyil, əbədi, etimad 

ediləsi və möhkəm mərifət təqdim etməlidir. Üçüncüsü, təklif 

etdiyi nəzəri dəyərlər yalnız əməli və təcrübi deyil, həqiqi və 

davamlı olmalıdır. 

 

FƏLSƏFİ DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

Fəlsəfi dünyagörüşü elmi dünyagörüşü kimi dəqiq və 

müəyyən olmasa da, əvvəla öz növbəsində asanlıqla 

dərkolunası və inkaredilməz əqli dəlillərə əsaslanır. İkincisi, bu 

dünyagörüşü ümumi və əhatəlidir, təbii olaraq bir növ yəginlik 

üzərində qurulub və elmi dünyagörüşündə olan məhdudiyyət 

və dəyişkənlik burada mövcud deyildir. Belə bir dünyagörüşü 

müəyyən ictimai təbəqə üçün deyil, ümumilikdə hamıya şamil 

olunur. 

Fəlsəfi dünyagörüşü ideoloji məktəblərin əsaslandığı 

məsələləri aydınlaşdırır və aləmin ümumi görüşünü özündə 

müəyyənləşdirir. 

Elm və fəlsəfi dünyagörüşləri müxtəlif olsalar da, əməli 

olaraq həyata keçmələri üçün eyni müqəddiməni təşkil edirlər. 

Belə ki, elmi dünyagörüşündə belə bir müqəddimə insana 

təbiət üzərində öz hakimiyyətini bərqərar etmək üçün kifayət 

qədər gec və istedad bəxş edir. Fəlsəfi dünyagörüşü isə insanın 
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gələcək həyatını əvvəlcədən müəyyənləşdirir və ona həyatla 

mübarizədə hansı yolu seçməyi təklif edir. Burada insan artıq 

öhdəsinə düşən məsuliyyətləri dərk edir və cəmiyyətdəki 

mövqeyini müəyyənləşdirməyə çalışır. İnsan özünəməxsus 

dünyagörüşünə yiyələnməklə aləmə başqa bir baxışla nəzər 

salır. Fəlsəfi dünyagörüşündə insan ya yeni ideya sahib olur, ya 

da əksinə olaraq sahib olduğu ideyadan məhrum olur. O, ya 

yeni həyata daxil olur, ya da uçruma doğru gedir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, elm insana 

yeni dünyagörüşü bəxş etməyə qadir deyildir və bu qabiliyyət 

fəlsəfi dünyagörüşündə mövcuddur. 

 

DİNİ DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

Dünyagörüşü prinsiplərinin haradan və necə yarandığını, 

habelə hansı sübut və dəlillər üzərində formalaşmasını 

bilmədən varlıq haqda irəli sürülmüş bütün nəzəriyyələri fəlsəfi 

dünyagörüşü hesab etsək, dini dünyagörüşünü də bir növ 

fəlsəfi dünyagörüşü adlandırmalıyıq. İstər dini, istərsə də 

fəlsəfi dünyagörüşü, elmi dünyagörüşünün əksinə olaraq vahid 

qanunlar çərçivəsinə daxildir. 

Bütün bunlar haqda kifayət qədər məlumat əldə etdikdə 

isə, təbii ki, həm fəlsəfi, həm də dini dünyagörüşlərinin iki 

qismə bölündüyü aydınlaşacaq. 

İslam dini başda olmaqla, digər dinlər də dünya fəlsəfi 

(yəni sübut və dəlillər) gözlə baxırlar. Onlar haqda söhbət 

açmaq istədikləri hər bir mövzunu dəlil və sübutlarla izah 

etmək istəyirlər. Bu səbəbdən də islami dünyagörüşü əqli və 

fəlsəfi hesab olunur. 
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Fəlsəfi dünyagörüşündə olduğu kimi, burada biz bu iki 

xüsusiyyətin (əbədilik və ümumiliyin) şahidi oluruq və qeyd 

etdiyimiz kimi elmi dünyagörüşündə biz bunların heç biri ilə 

qarşılaşmırdıq. Bütün bunlarla yanaşı biz dini dünyagörüşündə 

qeyri-adi bir xüsusiyyətin şahidi olduq və bu da onun 

dünyagörüşünə müqəddəslik verməsidir. 

Qeyd olunanlardan belə məlum olur ki, hər hansı bir 

dünyagörüşü prinsipləri yalnız dini dəyərlərə əsaslandıqdan 

sonra nəzərdə tutulan ideologiyanın bünövrəsini təşkil edə 

bilər. 

 

DÜNYAGÖRÜŞLƏRİNİN MEYARI 

 

Dünyagörüşü yalnız o zaman rəğbətlə qarşılana bilər ki, 

aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olsun: 

1 - Sübuta yetirilməsi mümkün olsun; Başqa sözlə desək, 

əql və məntiqlə müdafiə etmək mümkün olsun. 

2 - Həyat və yaşayışa mahiyyət və məna bəxş etsin; Yeni 

həyatın puç və mənasız olmasını və hər şeyin nəticəsiz 

qalacağını düşünçələrdən silsin. 

3 - Arzudoğan, təşviqedici və ümidverici olsun; 

4 - İnsanın fərdi və ictimai hədəflərini 

müqəddəsləşdirməyə qadir olsun; 

5 - İnsanı məsuliyyət hiss etməyə və vəfalı olmağa vadar 

etsin. 

Dünyagörüşü prinsipləri nə qədər məntiqi olarsa, əqli 

meyarlarla bir o qədər tez qəbul olunar və belə olduqda 

yaranmış bütün anlaşızmamazlıqlar çox tez bir zamanda aradan 

qaldırılar. 
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Hər bir (ideoloji) məktəbin dünyagörüşündə hədəf ön 

planda olarsa, orada müvəffəqiyyətə doğru cazibə və dirçəliş 

də hiss etmək olar. Əgər dünyagörüşü prinsipləri bu 

məktəblərin hədəflərini müqəddəsləşdirərsə, onun tərəfdarları 

fədakarlığa çox asanlıqla razı olarlar. Qarşıya qoyulan 

hədəflərdə müqəddəslik əhval-ruhiyyəsi olmadıqda isə nə onun 

davamçılarında fədakarlıq, nə də məktəbin özünün içrasında 

fəaliyyət görmək olar. 

 

TƏKALLAHLIQ VƏ TÖVHİDİ DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

Dünyagörüşünə lazım olan bütün müsbət xüsusiyyətləri 

«tövhidi dünyagörüşündə» görmək olar. Tövhidi 

dünyagörüşü prinsiplərinə əsaslanarıqsa, yaşadığımız aləmin və 

orada mövcud olan varlıqların kamala yetişməsinə və onlara 

hakim olan qanunların ilahi hikmətə əsaslandığına əmin 

olmalıyıq. Tövhidi dünyagörüşü «təkqütblük» və 

«təkməhvərlik»dir, «İnna lillah» (biz Allah bəndələriyik) və 

«İnna iləyhi raciun» (və öləndən sonra Ona tərəf qaydacağıq) 

deməkdir. 

Aləmdə mövcud olan bütün varlıqlar həmahəng olaraq 

təkamülə doğru hərəkət edir. Onlar yarandıqları ilk gündən 

təkamül mərhələsinə çatana qədər vahid ilahi qanunlara tabe 

olurlar. İnsan varlıqların ən şərəflisi olduğu üçün özünəməxsus 

həyat tərzinə və cəmiyyəti idarə etmə üsullarına malikdir. 

Dünya onun üçün həyat məktəbidir və o, bilir ki, əbəs yerə 

yaradılmamışdır. Aləmdə mövcud olan bütün varlıqlar da məhz 

onun təkamülə çatması üçün yaradılmışdır. 

Tövhidi dünyagörüşü insanı hədəfə çatmaqda 

tərbiyələndirir və onu təkamülə doğru istiqamətləndirir. 
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Tövhidi dünyagörüşü insanın müqəddəs hədəflərə çatdırır 

və onu fəaliyyəti üçün lazımi şəraiti yaradır. Yalnız tövhidi 

dünyagörüşü ilə insan özünü uçurumdan xilas edə bilər. 

Tövhidi dünyagörüşü ilə insan özünü Allah və cəmiyyət 

qarşısında məsuliyyətli hiss edir. Demək insanın maddi və 

mənəvi həyatını təmin edə biləcək dünyagörüşü yalnız «tövhidi 

dünyagörüşü prinsipləridir». 

 

İSLAMİ DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

İslam dünyagörüşü, tövhidi dünyagörüşü ilə heç də 

fərqlənmir. Belə ki, tövhid nəzəriyyəsi islamda ən ali səviyyədə 

bəyan edilmişdir. 

Dini nöqtəyi-nəzərdən Allaha oxşar heç bir varlıq yoxdur 

və Onu heç bir şeyə bənzətmək mümkün deyildir. 

 

 لَْیَس َكِمْثلِِه َشْيء  

«Ona bənzər heç bir şey yoxdur».
1
 

Allah-Təala mütləq və ehtiyacsızdır, hamı Ona möhtacdır, 

O isə hər şeydən ehtiyacsızdır. 

 

ُ هَُو اْلَغنِي  اْلَحِمیدُ  ِ َوهللاَّ  أَنتُُم اْلفُقََراء إِلَى هللاَّ

«Siz Allaha möhtacsınız, Allah isə möhtac deyildir və hər 

şükrə, tərifə layiqdir».
2
 

Allah-Təala hər bir şeydən xəbərdardır və hər bir şeyə 

qadirdir. 

 

 یم  إِنَّهُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِ 

                                                             
1 «Şura» surəsi, ayə 11. 
2 «Fatir» surəsi, ayə 15. 
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«O hər şeyi biləndir».
1
 

 

 أَنَّهُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیر  

«O hər şeyə qadirdir»
2
 

O hər yerdədir və heç yer onsuz deyildir. Onun üçün 

göylərin üzü yerin altı ilə eynidir. Hansı tərəfə baxsaq Ona 

tərəf durmuş oluruq. 

 

 هللّاِ  أَْینََما تَُول واْ فَثَمَّ َوْجهُ 

«Hansı tərəfə yönəlsəniz [üz tutsanız] Allah oradadır».
3
 

 

نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ   َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ

«And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə 

vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik».
4
 

 

 َحْبِل اْلَوِریدِ  نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمنْ 

«Biz ona şah damarından da yaxınıq».
5
 

 

ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى  َولِِلّ

«Ən gözəl adlar [Əsmai-hüsna] Allahındır».
6
 

 

 اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر َوهَُو یُْدِرُك اأْلَْبَصارَ 

«Gözlər Onu [görüb] dərk etməz, O, gözləri dərk edər».
7
 

                                                             
1 «Şura» surəsi, ayə 12. 
2 «Həcc» surəsi, ayə 6. 
3 «Bəqərə» surəsi, ayə 115. 
4 «Qaf» surəsi, ayə 16. 
5 «Qaf» surəsi, ayə 16. 
6 «Ərəf» surəsi, ayə 180. 
7 «Ənam» surəsi, ayə 103. 
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İslam dininin tövhid nəzəriyyəsinə əsasən aləmi idarə edən 

yeganə varlıq hər şeyə qadir olan və elmi hər şeyi əhatə edən 

Allahdır. Aləm bir an olsun belə, Onun nəzarəti altından 

çıxmaz, əks təqdirdə hər bir şey məhv olub aradan gedər. 

Aləmdə mövcud olan saysız hesabsız varlıqların hər biri dərin 

hikmət və məntiq üzərində yaradılmışdır. Hər bir varlığın 

vücuda gəlməsinin və dünyada baş verən təbii, ictimai 

proseslərin müəyyən səbəbi vardır. Çünki, Allah heç bir işi 

səbəbsiz olaraq görməyir. O eyb və nöqsanlardan uzaq və 

münəzzəhdir. Hər bir şeyin səbəbi (və ya səbəbləri) olduğu 

kimi, ilahi qəza və qədər də müxtəlif səbəblər üzündən baş 

verir. Belə ki, Allah-Təalanın istək və iradəsi yaşadığımız 

dünyada bir növ qanuna çevrilmişdir və deyə bilərik ki, 

dünyada baş verən təbii hadisələr Allah-Təalanın istək və 

iradəsindən qaynaqlanır. Bu kimi qanunlar özü-özlüyündə sabit 

və dəyişilməzdir. Dəyişilən yalnız Allah-Təalanın istək və 

iradəsidir. İnsanın gördüyü bütün pislik və yaxşılıqlar onun 

özünə qayıdır. Qarşılaşdığı çətinliklər və nail olduğu 

müvəffəqiyyətlər onun dünyəvi fəaliyyətləri ilə sıx əlaqəlidir. 

Demək yaşadığımız aləmi təkamül mərhələsi adlandırmalıyıq. 

İlahi qəza və qədər müəyyən dövr və məkəna deyil, ümumi 

şəraitlərə malik olunur. Allahın yer üzündəki ən şərəfli 

məxluqu olan insan azad olduğu  üçün həyat yolunu özü seçir 

və aqibətinin də məhz özü həll edir. Onun yaşadığı dünya 

qovuşacağı axirət dünyası ilə sıx əlaqəlidir. Əkinci tarlaya 

səpdiyi toxumun səmərəsini yığdığı kimi, insan da bu 

dünyayada gördüyü xeyirli və nalaiq işlərin müqabilində 

axirətdə müvafiq cəzalarla cəzalandırılar və ya ilahi nemətlərlə 

mükafatlandırırlar. 
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İKİNCİ FƏSİL 

 

REALİST DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

İslam, həqiqətsevən və həqiqət tələb edən səmavi dindir. 

«İslam» lüğətdə təslim və tabe olmaq mənasındadır. 

Müsəlmanlığın ilk şərtlərindən biri də həqiqətə boyun əymək 

və onun müqabilində təslim olmaqdır. Həqiqətsevən insan ruh 

və mənəviyyatı ilə müxalif olan inadkarlıq, təəssübkeşlik, kor-

koranə təqlid, xudpəsənlik kimi şeytani xislətlərə qarşı 

barışmaz mövqe tutur. Din həqiqətə çatmaq istəyən, amma 

buna nail ola bilməyənləri üzürlü hesab edir. Həqiqət, təəssüb, 

inadkarlıq, varislik, kor-koranə təqlid ilə qəbul olunarsa heç bir 

dəyəri olmaz. Həqiqi müsəlman o kəsdir ki, həqiqəti nəyin 

bahasına olursa-olsun kəsb etmiş olsun. Həqiqi müsəlman, elm 

və bilik yolunda bütün çətinliklərə qatlaşar və onun sirlərini 

təəssüb hissi olmadan öyrənməyə çalışar. Həqiqi müsəlman 

ömrünün böyük bir hissəsini həqiqətə nail olmaq üçün sərf 

edər. O, bu yolda müəyyən şəxs, məntəqə və zamanla 

kifayətlənməz. 

Həzrət Peyğəmbər (s) öz xütbələrinin birində bu mətləbə 

işarə edərək buyurur: 

 

َ یُِحب  بَُغاةَ اْلِعْلمِ   طَلَُب اْلِعْلِم فَِریَضة  َعلَى ُكِل ُمْسلٍِم أاََل إِنَّ هللاَّ

«Elmi axtarıb öyrənmək bütün müsəlmanlara vacibdir. 

Bilin ki, Allah elmi öyrənənləri sevir».
1
 

O Həzrət yenə də buyurmuşdur: 

                                                             
1 «Biharul-Ənvar» cild 17, səh. 207. 
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 ُخُذوا اْلِحْكَمةَ َو لَْو ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

«Haqq-ədaləti, elm və hikməti müşriklərdən olsa belə, 

kəsb etməyə çalışın».
1
 

O Həzrət digər bir yerdə buyurmuşdur: 

 

 لَْو فِي الِصْینِ اُْطلُبُوا الِعْلَم َو 

«Elm Çində olsa belə, dalınca gedin». 

 

 اُْطلُبُوا الِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد إِلَى اللَّْحدِ 

«Elm beşikdən qəbrədək öyrənin». 

 

ALLAH-TƏALA MÜTLƏQ HƏQİQƏT VƏ 

VARLIQLARIN BAŞLANĞICIDIR 

 

İnsan həqiqətsevən varlıq olduğu üçün dünyaya gəldiyi ilk 

gündən həqiqət axtarışındadır. Südəmər körpə hələ bir şeyi 

dərk etməsə də, anasının döşündən əmdiyi südü həqiqət hesab 

edir. Belə ki, gözünü dünyaya açdıqdan donra axtardığı ilk şey 

anasının döşü olur. Aylar-illər keçdikcə o, böyüyür ətrafdakı 

varlıqları dərk etməyə başlayır. Düşüncə və təfəkkür ilə 

ətrafdakı varlıqları bir-biri ilə əlaqələndirir və gündəlik 

həyatında onlardan səmərəli istifadə etməyə çalışır. İnsanın 

hiss orqanları ilə dərk etdiyi varlıqlar onun dünyasını təşkil 

edir. Onun özünəməxsus bir neçə xüsusiyyəti vardır. 

 

 

 

                                                             
1 «Təhəfül-üqul» səh. 198. 
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1. MƏHDUDİYYƏT 

 

Dünyada atom zərrəciklərindən tutmuş böyük 

planetlərədək gözlə görünən və hiss olunan nə qədər varlıq 

varsa, hamısı məhdud və müvəqqətidir. 

Onlardan bəziləri uzunmüddətli və həcm baxımından 

böyük, bəziləri isə atom zərrəcikləri qədər kiçik və azömürlü 

olsalar da, müəyyən müddət keçdikdən sonra məhv olub aradan 

gedirlər. 

 

2. DƏYİŞKƏNLİK 

 

Bütün varlıqlar qeyri-sabit və dəyişkəndir. Onlardan heç 

biri əbədi və həmişəlik deyildir. Varlıqlar ya daimi inkişafa 

doğru hərəkət edir və ya süquta və tənəzzülə uğrayır. Mövcud 

olduğu müddət ərzində daim digər varlıqlarla ünsiyyətdə olur 

və onlara qarşı öz əks təsirini göstərir. Yəni digər varlıqlara 

təsir göstərmələ yanaşı, özü də onlardan mütəəssir olur. 

 

3. BAĞLILIQ 

 

Dünyada mövcud olan varlıqların digər xüsusiyyətlərindən 

biri də onların bir-birinə olan bağlılığıdır. Diqqət yetirsək 

təbiətdə olan bağlılığıdır. Diqqət yetirsək təbiətdə olan 

varlıqların bir-birindən asılı vəziyyətdə olduğunu müşahidə 

edərik. Dərindən fikirləşdikdən məlum olur ki, onların birinin 

vücuda gəlməsi üçün digərlərinin mövcud olması və ona 

birbaşa təsir göstərməsi lazım və zəruridir. Yaranma prosesinə 

nəzər saldıqda dəfələrlə, «əgər» ifadəsindən istifadə etməli 
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oluruq. Biz onların arasında şərtsiz olaraq vücuda gələn 

varlıqlarla qarşılaşmırıq. Yəni biri-digərinin, o da başqa 

birisinin vücuda gəlməsində mühüm rol oynayır. 

 

4. EHTİYAC 

 

Maddi varlıqlar arasında nə qədər bağlılıq varsa, bir o 

qədər də bir-birlərinə qarşı ehtiyac vardır. Təbii ki, bu ehtiyac 

onların bir-birlərinə olan bağlılıq əlaqələrindən irəli gəlir. Bir 

qədər əvvəl varlıqların müstəqil şəkildə vücuda gələ 

bilmədiklərini qeyd etmişdik. Belə bir zərurət özünü onların 

bir-birinə ehtiyac duymalarında bürüzə verir. Demək ehtiyac da 

varlıqlara xas olan xüsusiyyətlərdən biridir. 

 

5. NİSBİLİK 

 

Hiss və müşahidə ilə dərk olunan varlıqlar istər var 

olmağın əsası baxımından, istərsə də onların kamilliyi 

müqayisə edilərsə nisbi fərqləri nəzərə çarpdığının şahidi 

olarıq. Məsələn, günəş böyükdür - dedikdə, onun yaşadığımız 

və onun ətrafına dövr edən planetlətrdən böyük olduğu nəzərdə 

tuturuq. Böyüklüyə qaldıqda isə günəşdən on dəfələrlə, bəlkə 

yüz dəfələrlə böyük planetlər vardır. Və yaxud filan gəmi, 

heyvan və s. güclüdür - dedikdə, onu digər gəmi və heyvanlarla 

müqayisə edərək bu nəticəyə gəlirik. Şübhə yoxdur ki, digər 

gəmi və heyvanların ondan daha qüvvətli olmalarına ehtimal 

vermək olar. Demək, istər gözəlliyi, istərsə də elmi və digər 

xüsusiyyətləri nəzərdə tutduqda, ondan daha üstününü və ya 

daha zəifini də fərz etmək lazımdır. Belə olduqda üstün 

xüsusiyyətlər zəif xüsusiyyətlərə qarşı ziddiyətli mövqe 
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tutmağa başlayır. Əql isə varlıqların məhdudiyyət, dəyişkənlik, 

nisbilik, bağlılıq və bir-birinə olan ehtiyaclarını heç bir 

məhdudiyyət çərçivəsində olmadığına hökm edir. 

Qurani-Kərimin ayələrində Allah-Təala bir sıra sifətlərlə, o 

cümlədən «qəyyum» (Öz zatına arxalanan), «ğəni» 

(ehtiyacdız) və «səməd» (möhtac olmayan) kimi sifətlərlə vəsf 

edilmişdir. Belə isə insanlar dərk etməlidirlər ki, aləmdəki 

bütün varlıqlar yalnız Allah-Təalanın mütləq vücuduna 

möhtacdır, başqalarına ehtiyacı olmayan yeganə varlıq isə 

Onun mütləq vücududur. 

Biz Quran ayələrində «ayə», «əmanət», «nişanə» 

terminləri ilə də qarşılaşırıq. Bu adlar gözlə görünən və hiss 

üzvləri ilə duyulan maddi varlıqlara və təbii proseslərə (yağış, 

qar, ildırım və s.) verilmişdir. Yəni hər bir varlıq Allahın 

qüdrət və elmini (əzəmətini) xarici aləmdə zahir etdirən nişanə 

və əlamətlərdən ibarətdir. Quran, təbiəti dahi müəllifin əsərinə 

bənzədir. Oxucu onun hər ayəsini, hətta hər kəlməsini mütaliə 

etdikdə, dərin hikmət və sirlərlə qarşılaşır. Quran insanları onu 

əhatə edən varlıqlar haqda düşünüb-danışmağa dəvət edir. Belə 

ki, bu düşünçələr onun Allaha yaxınlaşmağında və Onu dərk 

etməsində böyük təsir göstərir. Misal olaraq «Bəqərə» 

surəsinin 164-cü ayəsini xatırlatmaq istəyirik: 

 

ييَماَواِت َواألَْرِض َواْخييتاِلَِف اللَّْیييِل َوالنَّهَيياِر َواْلفُْلييِك الَّتِييي تَْجييِر  فِييي  إِنَّ فِييي َخْلييِق السَّ

يمَ  ياء فَحَْحیَيا بِيِه األْرَض بَْعيَد َمْوتِهَيا اْلبَْحِر بَِما یَنفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل هللّاُ ِميَن السَّ اء ِمين مَّ

يَماء َواألَْرِض  ِر بَيْیَن السَّ يَحاِب اْلُمَسيخِّ یَياسِ َوالسَّ  فِیهَيا ِمين ُكيلِّ َدآبَّيٍة َوتَْصيِریِف الرِّ
َوبَيََّّ

 ْلیَاٍت لِّقَْوٍم یَْعقِلُونَ 

«Həqiqətən gözlərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə 

gündüzün bir-birini əvəz etməsində içərisində insanlar üçün 

mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə üzməsində, 
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quruyan yer üzünü Allahın göydən yağmur yağdırarq 

yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfinə 

yaymasında, küləyin bir səmtdən başqa bir səmtə əsməsində, 

göylə yer arasında [Allahın əmrinə] tabe olan buludların 

hərəkətində ağıl və düşüncə sahibi olan insanlar üçün 

[Allahın hikmət və qüdrətinə dəlalət edən] əlamətlər vardır». 

Göründüyü kimi ayədə dünya ilə tanışlığa, səyahətdə, 

gəmilərdən istifadəyə və onun iqtisadi mənafelərinə, ha belə 

külək, yağış kimi təbii proseslərə və biologiya elminə səhtidə 

olsa işarə edilmişdir. Belə ki, adları çəkilən mövzuların fəlsəfi 

əhəmiyyətini araşdırmaq Allahı tanımaqda böyük rol oynayır. 

 

ALLAHIN SİFƏTLƏRİ 

 

Qurani-Kərimdə Allahın sifətləri haqda deyilir: 

 

 لَهُ اأْلَْسَماء اْلُحْسنَى

«Ən gözəl adlar [əsmai-hüzna] ancaq Ona məxsusdur».
1
 

 

َماَواِت َواأْلَْرضِ   َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى فِي السَّ

«Göylərdə və yerdə olan ən yüksək sifət [Allahdan başqa 

heç bir tanrın olmaması, vəhdaniyət sifəti] yalnız Ona 

məxsusdur».
2
 

Allah, hər zaman diri, hər şeyə qadir, hakim (elmi hər şeyi 

əhatə edən), yaradan, adil, bağışlayan və bütün gözəl 

xüsusiyyətlərə sahib olan bir varlıqdır. 

Və eyni zamanda O, cism, mürəkkəb (maddi) varlıq, 

öldürən, icbara məruz qalan və zalim də deyildir. Allahın vəsf 

                                                             
1 «Qaf» surəsi, ayə 16. 
2 «Həşr» surəsi, ayə 24. 
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olunan ən ali sifətləri «Sifati-sübutiyyə», bütün nöqsanlı 

sifətlərin Onun müqəddəs zatında uzaq olmasını bildirən adlar 

və «Sifati-səlbiyyə» adlanır. 

Biz Allaha həm şükr və həmd-səna deyir və həm də təsbih 

edirik. Şükr etdiyimiz zaman Onun gözəl adlarını və kamal 

sifətlərini xatırlayırıq, təsbih etdikdə isə Onu layiq olmayan 

sifətlərdən uzaq və pakizə bilirik. Hər iki halda Onu daha 

yaxından tanımağa cəhd edir, Onun rizayətini qazanmaq istəyir 

və bununla özümüzü yüksəltməyə çalışırıq. 

 

ALLAHIN VƏHDANİYYƏTİ 

 

Allahın şəriki və Onun kimi ikinci bir varlığın olmadığı, 

hətta belə bir şeyin var olmasını təsəvvür etmək belə, mahal və 

qeyri-mümkündür. Çünki, iki, üç və daha çox olmaq nisbi olam 

məhdud varlıqlara aiddir. Mütləq bir varlıq [Allah] üçün isə say 

və məhdudiyyət heç bir məna kəsb etməyir. 

İnsanların bir neçə dost və övladı ola bilər. Çünki onlar 

məhdud varlıqlardır və məhdud olduqları üçün özü kimilərin 

olmağı da təbii bir haldır. Və qeyd etdiyimiz kimi 

məhdudiyyəti olmayan varlıqların müxtəlif saylarda olmaları 

da mahal və qeyri mümkündür. 

Bu barədə mövcud olan nəzəriyyələrə gəldikdə isə, qeyd 

etməliyik ki, onlardan bir qismi dünyanı məhdud hesab edərək 

onun üçün müəyyən dövrdən sonra başa çatacaq son hədd təyin 

etmişlər. 

Digərləri isə dünyanın sonsuz olduğunu iddia edərək onun 

üçün əvvəl (başlanğıc), orta və son hədd təyin etməmişlər. 

Əgər biz yaşadığımız dünyanı maddi və məhdud fərz etsək, 

belə bir sual meydana gələcəkdir. Görəsən maddi aləm təkdir, 
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ya onun kimi xaricdə başqa aləmlər də vardır? Dünyanın 

məhdudiyyəti olmadığı təqdirdə başqa bir xarici aləm fərz 

etmək olmaz. Yox əgər belə bir aləmin mövcud olduğunu fərz 

edəriksə, onu da yaşadığımız aləm kimi və ya onun bir hissəsi 

hesab etməliyik. 

Çəkdiyimiz misallar vücudu müstəqil və mütləq olmayan 

maddi və məhdud aləm dəlalət edir. Maddi aləm müxtəlif 

yönlərdən məhdud olmasa da, həqiqət baxımından məhdud 

hesab olunur. Əgər birincinin məhdudiyyətində şübhə etsək də, 

ikincidə bu şey mümkün olmayacaqdır. 

Allah-Təala məhdudiyyəti olmayan mütləq bir varlıqdır, 

Onun elm və qüdrəti hər şeyi əhatə edir, zaman və məkan Onun 

üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Quran, Allahın bizə şah 

damarımızdan daha yaxın olduğunu bəyan edir. Demək, Onun 

kimi ikinci bir varlığın mövcud olmasını fərz etmək belə qeyri-

mümkündür. Əgər yaşadığımız aləmə bir neçə Allah hakim 

olarsa, məxluqatın vücuda gəlməsində ixtilaf və 

çatışmamazlıqlar meydana gələr. Biz varlıqları müşahidə 

etdikdə onların idarə olunmasında bir hikmət, tədbir və 

iradənin mövcud olmasını, bunların təbii nəticəsi olaraq aləmdə 

ümümi nəzm və qanunauyğunluqları görürük. Əgər aləmdə 

idarə mərkəzi bir deyil, iki, üç və artıq olsaydı vücuda gələn 

hər bir varlığın bir neçə mərkəz tərəfindən yaradılması və təbii 

olaraq hər bir şeyin vücuda gəlməsi, həyatını davam etdirməsi 

və sona çatdırmasında bir neçə iradənin dəxalət etməsi lazım 

gələrdi. Elm əhlinə məlumdur ki, belə bir fərziyə qeyri- 

mümkündür, çünki belə olan halda heç bir şey mövcud ola 

bilməz və vücuda gələn şeylər də məhv olub aradan gedər. 

Buna görə də Qurani-Kərim «Ənbiya» surəsinin 22-ci ayəsində 

buyurur: 
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ُ لَفََسَدتَا فَُسْبَحانَ   لَْو َكاَن فِیِهَما آلِهَة  إاِلَّ هللاَّ

«Əgər yer və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, 

onların hər ikisi məhv olub aradan gedərdi». 

 

İBADƏT VƏ PƏRƏSTİŞ 

 

Allahı ən kamil sifət və xüsusiyətlərlə tanımaq, Onu bütün 

eyb və nöqsanlardan uzaq bilmək və nəhayət Onu aləmlərin 

vahid yaradanı kimi qəbul etmək insanda «ibadət və pərəstiş» 

adlı əksül-əməlin yaranmasına səbəb olur. 

İbadət insanın öz Allahı ilə yaratdığı xalis və mənəvi 

rabitəyə deyildir. Belə bir rabitəyə yalnız Allah ilə bərqərar 

oluna bilər və yalnız belə bir halda onu həqiqi hesab etmək 

olar. Başqa varlıqlarla yaradılan belə bir rabitə heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməyib həqiqət hesab edilməz. 

Qurani-Kərim Allah şərik qoşmağı günahların ən böyüyü 

hesab edir. İnsan, Allahı ibadətdə layiq yeganə varlıq bilməli, 

yerinə yetirdiyi ibadət və gündəlik işləri yalnız Ona xatir və 

yalnız Onun razılığını qazanmaq üçün yerinə yetiməlidir. 

İndi baxaq görək insanınn Allah ilə bərqərar etdiyi rabitə 

hansı prinsiplər üzərində qurulur. 

 

SİTAYİŞ NƏDİR? 

 

Sitayiş sözünü izah etməzdən əvvəl iki mühüm mövzuya 

toxunmaq istəyirik. 

Sitayiş iki cürdür: 

1. Söz və dillə olunan sitayiş; 

2. İş və əməllə olunan sitayiş. 
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Gündəlik namazlarda oxunan həmd və surəyə, həcc 

ziyarəti zamanı oxunan dualara söz və dillə olunan sitayiş 

deyilir. Namaz qılarkən ruku və səcdəyə getmək, həcc ziyarəti 

zamanı Kəbəni təvaf etmək, isə əməli sitayiş adlanır. Bütün 

ibadi hökmlər adətən həm dil, həm də əməldə icra etməklə 

həyata keçirilir. 

İnsanın gördüyü işlər iki qismə bölünür. Bu işlərin bəziləri 

təbii ehtiyaclar, bəziləri isə bir şeyi bəyan etmək və ya 

bildirmək məqsədilə həyata keçirilir. Məsələn, tarlada kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olan əkinçi bütün işlərini təbii 

ehtiyaclarını ödəmək üçün həyata keçirir. Bununla o, kiməsə 

bir şeyi bildirmək istəmir, sadəcə olaraq məişətini təmin etmək 

üçün bu kimi işlərlə çalışmağa məcbur olur. 

Bəzən də o, öz razılıq və təvazökarlığını bildirmək üçün 

özünə məxsus hərəkətlər etməli olur. 

Məsələn, o, öz təşəkkürünü bildirmək üçün əlini sinəsinə 

qoyur və ya iki əlli görüşərək (bir qədər əyilərək) öz razılıq 

hissini bildirir. Göründüyü kimi görülən işlərin əksəriyyəti 

birinci qismə aiddir. 

Amma ikinci qismə aid olan işlər heç də az əhəmiyyət 

kəsb etməyir və adətən müəyyən ifadələrlə bəyan edilir. 

Kicik müqəddimədən sonra sitayiş və pərəstişin izahında 

deyə bilərik: 

Sitayiş - istər dildə iqrar olunan, istərsədə əməldə icra 

olunaraq məna kəsb edən işlərə deyilir. Demək, insan dildə 

iqrar etdiklərini əməli şəkildə icra edir və bununla həqiqətə nail 

olmaq istəyir. 
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SİTAYİŞ VƏ İBADƏTİN MAHİYYƏTİ 

 

İnsan, dil və əməldə etdiyi ibadətlərlə bir neçə şeyi bəyan 

etmək istəyir. 

1 - Allahı ona xas olan adlarla yad edir və şəninə şükr və 

səna deyir. O, Allahı, yenilməz, qüdrət, tükənməz elm, mütləq 

iradə, etiyatsız və s. kimi adlara zikr edib. 

2 - Allahı bütün eyb və nöqsanlardan, o cümlədən fanilik, 

məhdudiyyət, nadanlıq, acizlik, paxıllıq, zülm və bu kimi mənfi 

sifətlərdən pak və münəzzəm hesab edir. 

3 - Saysız hesabsız nemətlərin müqabilində xeyir və 

yaxşılıqlar mənbəyi olan Allah-Təalaya həmd və şükürlər edir. 

Hər bir şeyin Onun tərəfindən olmasını hesab edir və Ondan 

qeyrilərini vasitə sanır. 

4 - Bəndəçilik, təslim və ibadətin yalnız Ona məxsus 

olmasına, Onunsa bu şeylərə qeydsiz-şərtsiz layiq olmasına 

etiqad bəsləyir. 

5 - Onun [Allahın] şərikinin olmamasına, Onun kimi ikinci 

bir kamil, bütün eyb və nöqsanlardan uzaq olan varlığın 

mövcud olmamasına iman bəsləyir. Onun, məxluqatı ruzi, 

maddi və mənəvi nemətlərə təmin edən yeganə və hər şeyə 

qadir olan varlıq olmasına etiqadlıdır. 

Xalis bir bəndəni mütləq qüdrət sahibi olan Rəbbi 

qarşısında ləyaqətli əksül-əməli bunlardır və xüsusiyyətlər 

Ondan qeyrisi üçün düzgün deyildir. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

TÖVHİDİN MƏRHƏLƏ VƏ DƏRƏCƏLƏRİ 

 

Küfrün dərəcələri olduğu kimi, təkallahlıq və tövhidin də 

müyyən mərhələ və dərəcələri vardır. Bu mərhələləri keçmədən 

insanın həqiqi mömin olması qeyri-mümkündür. 

 

1. TÖVHİDİ-ZATİ 

 

Allahın zatının yegənəliyinə olan iman və mərifət 

«tövhidi-zati» adlanır. Allaha iman gətirmiş hər bir şəxsin 

Onun müqəddəs zatı ilə tanışlıq və mərifəti Onun digər 

varlıqlardan ehtiyacsız olması ilə başlanır. Hamı ona 

möhtacdır, O isə kiməsə ehtiyaclı deyildir. 

 

ُ هَُو اْلَغنِي   ِ َوهللاَّ  یَا أَی هَا النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى هللاَّ

«Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə heç nəyə, 

o cümlədən sizin ibadətinizə möhtac deyildir».
1
 

Filosoflar belə bir varlığı «vacibəl-vücud», yəni var olması 

vacib və zəruri olan mütləq varlıq adlandırırlar. Hər şey Onun 

istək və iradəsi ilə vücuda gəlir. Onun mövcud olması üçün 

digər varlıqların istək və iradəsi, habelə göstərdiyi təsir və 

əksül-əməl heç bir əhəmiyyət kəsb etməyir. Onun kimi ikinci 

bir varlıq yoxdur. Fəlsəfi dildə desək, O, ilk səbəbdir. 

Bu məna və məfhum Allah haqqında mövcud olan 

anlayışların əvvəli və O müqəddəs varlığın barəsində olan ilk 

                                                             
1 «Fatir» surəsi, ayə 15. 
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təsəvvürdür. Ümumiyyətlə Allah haqqında düşmən hər bir şəxs 

isbat və ya inkar, təsdiq və ya təkzib məqamına gələrkən ilk 

növbədə belə bir məna və məfhumla rastlaşır. Onu düşündürən 

ilk sual bu olur ki, görəsən vücudu digər bir varlıqdan asılı 

olmayan, əksinə, bütün varlıq və həqiqətlərin Onun iradəsi ilə 

meydana gəldiyi bir həqiqət vardırmı? 

Tövhidi-zati dedikdə, məhz belə bir varlıq, yəni həqiqəti 

ikilik və çoxluq qəbul etməyən bir məna nəzərdə tutulur; 

Oxşarı və bənzəri olmayan bir varlıq. 

 

 لَْیَس َكِمْثلِِه َشْيء  

«Ona bənzər heç bir şey yoxdur».
1
 

Onun vücud mərtəbəsində heç bir mövcud yoxdur. 

 

 ْم یَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحد  َولَ 

«Onun heç bir tayı-bərabəri yoxdur».
2
 

Müəyyən bir növün fərd və ya fərdləri vardır dedikdə, 

məsələn Əhməd insan növünün bir fərdidir demək, məxluqatın 

və mümkün olan varlıqların xüsusiyyətlərindəndir. Vacibəl-

vücudun zatı isə belə mənalardan uzaq və münəzzəhdir. 

Vacibəl-vücudun zatı vahid olduğu üçün aləmin məbdə və 

mənşəyi də yeganədir. Məxluqat çoxluq tərəfindən 

yaradılmadığı üçün çoxluqa da aid edilmir. 

 

 قُِل هللّاُ َخالُِق ُكلِّ َشْيءٍ 

«De [Ya Məhəmməd!] Allah-Təala hər bir şeyin yaradanı 

və xaliqidir».
3
 

                                                             
1 «Şura» surəsi, ayə 11. 
2 «İxlas» surəsi, ayə 4. 
3 «Rəd» surəsi, ayə 16. 
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Hər bir şey nəhayətdə bir həqiqətə qayıdır. 

 

ِ تَِصیُر اأْلُُمورُ   أاََل إِلَى هللاَّ

«Agah olun ki, bütün işlər yalnız Allah-Təalaya 

qayıdır».
1
 

Başqa sözlə desək, varlıq dünyası təkqütblü, təkmehvərli 

və təkmərkəzlidir. 

Allahla aləmin arasında olan rabitə, Xaliqlə məxluğun 

arasında olan rabitədir, yəni bunların arasında olan yaradıcı 

rabitə növüdür. Bu əlaqə növünü lampa ilə onun işığına və ya 

insanla onun şüuruna oxşatmaq olmaz. Doğrudur ki, Allah-

Təala yaratdıqlarından ayrı deyildir. 

 

 لیس في األشیاء بوالج وال عنها بخارج

«Şeylərin xaricində deyil və nə də onlara qarışmayıb».
2
 

O, bütün şeylərlədir, şeylər isə Onunla deyildir. 

 

 َوهَُو َمَعُكْم أَْیَن َما ُكنتُمْ 

«Siz harda olsanız O sizinlədir».
3
 

Allah-Təala aləmdən xaric deyildir – dedikdə Onun dünya 

ilə olan rabitəsini lampa ilə onun nurunun və bədənlə şüurun 

əlaqəsinə oxşatmaq düzgün deyildir. Əgər belə olarsa, 

məxluqat Allahın deyil, Allah-Təala onların nəticə və məlulu 

hesab olunar. Çünki, lampa nurun deyil, nur lampanın nəticə və 

məluludur. Allah-Təalanın dünya və insandan ayrı olmasının 

nəticə onların hamısının bir iradə, ruh, hərəkət və həyata malik 

                                                             
1 «Şura» surəsi, ayə 53. 
2 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 186. 
3 «Hədid» surəsi, ayə 4. 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

87 
 

olması deyildir. Bunlar məxluq və mümkün olan varlıqların 

sifətidir, Allah-Təala isə belə xüsusiyyətlərdən uzaqdır. 

 

ِة َعمَّا یَِصفُونَ ُسْبَحا  َن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

«Sənin Rəbbin Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə 

uzaqdır».
1
 

 

2. TÖVHİDİ-SİFATİ 

 

İnsan, Allahı məhdud olmayan və Onun müqqədəs zatına 

xas olan sifətlərlə vəsf etməli və Ona aid olmayan məhdud 

sifətləri müqqədəs zatından uzaq bilməlidir.  

Allah-Təalanın zatı kamal və camal sifətləri ilə vəsf 

olunduğu halda, onları bir-birindən ayrı və müstəqil hesab 

etmək olmaz. Zat ilə sifətlərin müxtəlifliyini və sifətlərin 

özünün də bir-birindən ayrı olmasını təsəvür etmək müqəddəs 

vücudda məhdudiyyət yaratmaq deməkdir. Mütləq bir vücud 

üçün çoxluğun təsəvvürü mümkün olmadığı kimi, mürəkkəblik 

və müxtəlifliyi də təsəvvür etmək olmaz. Tövhidi-sifati, yəni 

Allah-Təalanın sifətlərində olan tövhid və yeganəlik Onun 

zatında olan tövhid kimi islam maarifinin əsaslarından və 

bəşəri düşünçələrinin ən ali anlayışlarındandır ki, xüsusi 

şəkildə Əhli-beyt məktəbində işıqlandırılmışdır. Burada Həzrət 

Əli (ə)-ın «Nəhcül-bələğə»də yüksək elmi səviyyədə 

buyurduğu maarifdən yalnız bir hissəni misal gətirməklə 

kifayətlənirik ki, həm müddəamızın isbatı, həm də mövzumun 

izah olunması üçün çox münasibdir. 

 

                                                             
1 «Saffat» surəsi, ayə 180. 
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وَن، والَ یُيَؤدِّ  َحقَّيهُ  الَحْمُد لِلِ الََّذ  الَ یَْبلُُغ ِمْدَحتَهُ القَيائِلُوَن، َواِل یُْحِصيي نَْعَمياَءهُ الَعياد 

  الَ یُْدرُكهُ بُْعُد الِهَمِم، َوالَ یَنَالُهُ َغْوُص الفِطَِن، الَِّذ  لَْیَس لِِصفَتِِه َحيد  الُمْجتَِهُدوَن، الَّذِ 

 َمْحُدود ، َوالَ نَْعت  َمْوُجود  

«Şükür olsun o Allaha ki, Ona sitayiş edənlər layiqincə 

ibadət etməyə qadir deyillər. Şükür olsun o Allaha ki, 

nemətlərini saymaq olmayır və bəndəlik etməyə çalışanlar 

buna nail ola bilməyirlər. O, Allaha ki, istək və iradələr 

Ondan uzaq olduqda varlığın [vücudunu] dərk etməyirlər. 

O, Allah ki, insanlar nə qədər zirək və çevik olsalar da, 

Onsuz bir şeyə nail olmazlar. O Allah ki, Ona xas olan sifət 

və xüsusiyyətlər sonsuz və dəyişilməzdir».
1
 

Göründüyü kimi bu cümlələrdən Allah-Təalanın tükənməz 

və yenilməz sifətləri xatırladılır. Bir neçə çümlədən sonra 

buyurulur: 

 

فَاِت َعْنهُ لَِشهَاَدِة كُ  ْخالَِص لَهُ نَْفُي اَلصِّ لِّ ِصفٍَة أَنَّهَا َغْیُر اَْلَمْوُصوِف َو َشيهَاَدِة کمال اَْْلِ

فَةِ  َ ُسْبَحانَهُ فَقَْد قََرنَهُ َو َمْن قََرنَهُ   ُكلِّ َمْوُصوٍف أَنَّهُ َغْیُر اَلصِّ  فََمْن َوَصَف هللَاَّ

«Kamil olan xalislik Allah-Təaladan sifətləri inkar 

etməkdir, çünki vəsf olunan şəhadər verir ki, öz zatı 

sifətlərindən ayrı bir şeydir və sifət şəhadət verir vəsf 

olunandan ayrıdır. Hər kəs Allah-Təalanın müəyyən bir 

sifətlə vəsf etsə, Onun zatını digər bir şeylə yanaşı hesab 

edir və hər kəs Allahla müyyən bir şeyi yanaşı bilsə...»
2
 

Birinci cümlə «Ona xas olan sifət və xüsusiyyətlər sonsuz 

və dəyişilməzdir» deməklə, Allah-Təalanın sifətlərə malik 

olması sübut olunur, ikinci cümlədə isə, «kamil olan xalislik 

Allah-Təaladan sifətləri inkar etməkdir» deməklə Onun 

sifətinin olmaması başa düşülür. İlk baxışda adama elə gəlir ki, 

                                                             
1 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 1. 
2 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 1. 
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bu iki cümlə arasında ziddiyyət vardır. Amma həqiqət budur ki, 

birinci cümlədə Allahın vəsf olunduğu sifətlər Onun zatına 

mütləqiyyət və yenilməzlik gətirən sifətlərdir. İkinci cümlədə 

isə, vəsf olunması qadağan və inkar olunan sifətlər məxluqata 

aid olan məhdud və naqis sifətlərdir. Beləliklə tövhidi-sifati 

dedikdə, Allah-Təalanın zatı ilə sifətlərinin eyni olması nəzərdə 

tutulur. 

 

3. TÖVHİDİ-ƏFALİ 

 

Yaşadığımız dünyanın və saysız-hesabsız qalaktikaların 

vahid nizam üzrə hərəkət etməsinə və məxluqatın eyni qüdrət 

tərəfindən vücuda gəlməsinə olan etiqad tövhidi-əfali, yəni 

müqəddəs zata aid olan işlərdə yeganəlik və vəhdəd adlanır. 

Varlıqlar özü-özlüyündə (öz zatında) müstəqil olmayıb, 

Allahdan asılı vəziyyətdə olaraq heç bir müstəqil təsir 

qüvvəsinə malik deyildirlər. Demək zati baxımından Allahın 

şəriki olmadığı kimi, təsiredici bir varlıq kimi yenə də heç bir 

şəriki yoxdur. Hər şey Onun vücudundan mütəssir olduğu üçün 

vücuda gəlməsində heç bir varlığa ehtiyac duyulmur və 

onlardan mütəssir olmayır. 

 

 ِ ةَ إاِل بِالِلَّ ُ َكاَن َو ال َحْوَل َو ال قُوَّ  َما َشاَء هللاَّ

«Hər şey Onun istək və iradə ilə həyata keçir. Ondan 

başqa yenilməz qüdrət sahibi yoxdur». 

İnsan da digər varlıqlar kimidir və onun yaratdıqlarından 

biridir. O, başqa məxluqlardan fərqli olaraq özünün və 

başqalarının müqəddəratının həllində böyük rol oynayır. 

Amma bütün bunlara baxmayaraq o, tamamilə azad və 

müstəqil varlıq deyildir. 
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تِِه أَقُوُم َوأَْقُعد  بَِحْوِل هللاِ َوقُوَّ

«Allahın qüvvət və köməyi ilə qalxıb otururam». 

İnsan və digər varlıqları tam müstəqil hesab etsək, Allaha 

şərik qoşmuş olarıq. Çünki, məxluqları müstəqil hesab etmək 

onların zatını müstəqil bilmək deməkdir və bu da tövhid 

prinsipləri ilə tamamilə ziddiyət təşkil edir. 

 

ِ الَِّذ  لَ  ْم یَتَِّخْذ َصاِحبَةً َو ال َولَدا َو لَْم یَُكْن لَيهُ َشيِریك  فِيي اْلُمْليِك َو لَيْم یَُكيْن لَيهُ اْلَحْمُد لِِلَّ

لِّ َو َكبِّْرهُ تَْكبِیرا  َولِي  ِمَن الذ 

«Şükr olsun Allahın zatına. O Allah ki, nə əhli-əyalı, nə 

də uşaqları vardır. Aləmi idarə etməkdə Onun nə şəriki, nə 

də köməkçisi olar. Onu böyük və hər şeydən uca bil; Allahı 

böyük və hər şeydən uca bilmək Onun zatına layiqdir».
1
 

 

4. İBADƏTDƏ TÖVHİD 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz üç mərhələ tövhidin «mərifət» 

və «nəzəri» prinsiplərinə dəlalət edirdi. «İbadi tövhid»ə 

gəldikdə isə, o, «əməli» prinsiplərə dəlalət edir. Nəzəri tövhid 

təkamülə olan baxış, ibadi tövhid isə təkamülə çatmaq 

deməkdir. Nəzəri tövhid «görməkdən», ibadi tövhid isə 

«getməkdən» və hədəfə çatmaqdan ibarətdir. 

Əməli tövhid izah etməzdən əvvəl, nəzəri tövhid 

prinsipləri üzərində mövcud olan bir neçə məsələyə toxunmaq 

istəyirik. Nəzəri tövhid prinsiplərinin (zatı, sifati və əməli) 

həyata keçməsi mümkündür ya yox? Bir anlıq onun mümkün 

olduğunu fərz edək. Belə olduqda bəşəriyyət bu ümumi 

                                                             
1 «İftitah» duasından bir hissə. 
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mərifətə nail ola bilərmi? Yoxsa buna heç bir ehtiyac yoxdur 

və bəşəriyyətə lazım olan yalnız əməli tövhiddir?! 

Bu məsələnin mümkün olub olmadığı haqda «Fəlsəfi üsul 

və realizmin yolları» adlı kitabda ətraflı bəhs etmişik. Amma 

bəşəriyyətin səadətə çatıb-çatmamasına gəldikdə isə, bu bizim 

insan və onun səadəti haqda olan təsəvvür və 

məlumatlarımızdan asılıdır. İnsan və digər varlıqlar haqda 

yaranmış fikir axını bir çoxlarının (hətta Allaha etiqadlı olan 

şəxslərin belə) Allahı tanıma mövzusunu əhəmiyyətsiz hesab 

etmələrinə səbəb olmuşdur. Amma insanın mahiyyətini onun 

cismi deyil, ruhu hesab edən nəzəri tövhid, əməli tövhidin 

təməlini təşkil etməklə yanaşı, insan təkamülünün də ən uca 

zirvəsi sayılır. 

 

الُِح یَْرفَُعهُ   إِلَْیِه یَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

«Pak söz [tövhid gəlməsi, zikr, həmd-səna] Ona tərəf 

yüksələr və pak sözü də [Allah dərgahına] yaxşı əməl 

qaldırar».
1
 

İnsanın özünü tanıması mühum və həyati məsələlərdən 

olduğu üçün Allahı tanıma ilə sıx əlaqəlidir. Belə ki, insanın 

varlıqlara və onlara hakim olan qanunlara olan geniş məlumat 

dairəsi Allahı tanımağa böyük köməklik edir. 

Əməli və ibadi tövhid - şəriki olmayan yeganə Allaha 

pərəstiş və ibadət etməkdən ibarətdir. İslami nöqteyi-nəzərdən 

ibadət bir neçə mərhələyə bölünür. İbadətin ən bariz 

nümunələrindən biri sitayiş olunan varlığa yüksək ehtiram və 

icra olunan müxtəlif dini mərasimlərdir. Dini mərasim və 

ibadətlər Allahdan qeyrisi üçün yerinə yetirildikdə küfr adlanır. 

                                                             
1 «Fatir» surəsi, ayə 10. 
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İbadət, islam dinində digər dinlərlə müqayisə edildikdə daha 

yüksək əhəmiyyət kəsb edir. İnsanın hər hansı bir varlığa meyl 

edib onu mənəvi qiblə hesab etməsi pərəstiş və ibadət adlanır. 

Tək xarici varlıqlara deyil, insanın batini istəklərə meyl etməsi 

də ibadət sayılır. (Mənfi ibadət). 

 

 أََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ إِلَهَهُ هََواهُ 

«Nəfsini özünə tanrı edənləri gördünmü».
1
 

Bizlərə ibadət və itaəti Allah tərəfindən vacib edilməyən 

şəxslərin əmrlərinə tabe olmaq və onların qarşısında təslim 

olub itaət göstərmək də bir növ ibadətdir. (Haram və qadağan 

olunmuş ibadət). 

 

 ْم َوُرْهبَانَهُْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن هللّاِ اتََّخُذواْ أَْحبَاَرهُ 

«Onlar Allahı qoyub alimlərini və rahiblərini özlərinə 

tanrı etdilər».
2
 

 

 َوالَ یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَابًا مِّن ُدوِن هللّاِ 

«Allahı qoyub bir-birimizi [özümüzə] rəbb qəbul 

etməyək!»
3
 

Buna görə də əməli tövhid Allahı yeganə varlıq bilib 

yalnız Ona sitayiş etməkdən ibarətdir. Allaha iman gətirmiş hər 

bir şəxs bütün işlərini Allaha xatir görməli və Ondan başqa ayrı 

bir varlığa itaət etməməlidir. Allah üçün yaşamalı, Allaha 

xidmət etməli və Allah yolunda ölməlidir. 

«Ənam» surəsində Allah-Təala buyurulur: 

 

                                                             
1 «Furqan» surəsi, ayə 43. 
2 «Tövbə» surəsi, ayə 31. 
3 «Ali-İmran» surəsi, ayə 64. 
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َماَواِت َواألَْرَض َحنِیفًا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذ  فَطََر السَّ  إِنِّي َوجَّ

«Mən, həqiqət haqqa tapınaraq üzümü göyləri və yeri 

yaradan cevirdim. Mən [Allaha] şərik qoşanlardan 

deyiləm!»
1
 

 

ُل  ِ َربِّ اْلَعالاَلَ َشِریَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِميْرُت َوأَنَياْ أَوَّ إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمْحیَاَ  َوَمَماتِي لِِلّ

 اْلُمْسلِِمینَِمینَ 

 

«Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm 

də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür! Onun şəriki yoxdur. 

Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk müsəlmanam».
2
 

Bu İbrahim tövhidi və onun əməli tövhididir. 

Özündə əməli tövhidi ən gözəl şəkildə cilvələndirən dərs 

«La ilahə illəllah» kəlməsidir. Yəni Allahdan başqa pərəstiş, 

ibadət və sitayişə layiq olan heç bir varlıq yoxdur. 

 

İNSAN VƏ TÖVHİDƏ ÇATMAQ 

 

İnsanın psixoloji və ictiman baxımından təkamül və 

tövhidə çatması üçün üç müxtəlif nəzəriyyə işləri sürülmüşdür. 

Bu üçlük materialistlərin, idealistlərin və realistlərin 

nəzəriyyətlərindən təşkil olunur. 

1- Materialistlərin nəzəriyəsi: 

Materiya üzərində qurulan və insan psixologiyası ilə heç 

bir əlaqəsi olmayan bu məktəbin davamçıları belə bir fərziyə 

irəli sürmüşlər ki, xüsusi mülkiyyətin yaranması insan 

psixologiyasıda və ictimai quruluşda yaranmış parçalanmanın 

ən başlıqca amilərindən biri olmuşdur. İnsan ictimai varlıq 

                                                             
1 «Ənam» surəsi, ayə 79. 
2 «Ənam» surəsi, ayə 162-163. 
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olduğu üçün, daim qəbiləvi və sonralar ictimai həyat tərzi 

keçirmişdir. Tarix göstərir ki, yarandığı ilk gündən insan 

psixologiyasında «mən» məhfumu heç bir əhəmiyyət kəsb 

etməmişdir. O, özünü deyil yaşadığı cəmiyyəti düşünür və bu 

amal uğrunda çalışırdı. İnsan gün ərzində bütün vaxtını ovda 

keçirir və yalnız gündəlik təlabatını ödəməyə çalışırdı. O, öz 

ehtiyacından başqa heç bir şey düşünmürdü. Əkinçilik və 

yüngül sənaye alətləri ixtira olunduqdan sonra cəmiyyətdə 

ictimai bərabərsizliklər meydana gəldi. Hər şeydən məhrum və 

imkansız təbəqə işləyir, onlara hakim olan sinif isə həyatdan 

ləzzət aparırdı. Artıq bundan sonra qoluzorlular enerji 

mənbələrini ələ keçirmək üçün çalışır, su, topaq, əmək alətləri 

və s. şeyləri öz ixtiyarında saxlamaq üçün əllərindən gələni 

əsirgəmirdilər. Belə bir böyük parçalanma xüsusi mülkiyyətin 

yaranmasına səbəb oldu. «Bizim» üçün yaşayan cəmiyyət 

«mənlərə» çevrildi. Bəşər özünü «insan» hiss etmək əvəzinə 

«malik» hiss etməyə başladı. Beləliklə ictimiyyətdə 

ədalətsizlik, bərabərsizlik və biganəliyin təməli qoyuldu. 

2- İdealistlərin nəzəriyyəsi: 

Materialistlərin əksinə olaraq idealistlər insanın batininə və 

psixologiyasına diqqət yetirirlər. Onların fikrincə cəmiyyətdə 

yaranmış parçalanmanın səbəbləri ixtira olunmuş alətlərdə 

deyil, alətlərin hansı amillər əsasında ixtira olunduqlarında 

axtarmaq lazımdır. İnsanın cəmiyyətdən ayrı düşməsinə səbəb 

«mülkiyyətin» yaranması deyil, insanın mülkiyyətə 

çevrilməsidir. O, özünü asılı vəziyyətə salan bütün amillərdən 

azad etməli və müstəqil yaşamağı bacarmalıdır. Əsil azadlıq 

xarici varlıqlara deyil, insana verilməlidir. İnsanı 

dəyərləndirmək üçün onu maddi şeylərdən uzaqlaşmaq deyil, 

ona mənəvi qiymət vermək lazımdır. Onun batini təkamülü 
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tövhidə dəlalət edən ən əsas amillərdən biridir. Bir varlıq kimi 

o, öz mənəviyyatını iman çərçivəsində və düzgün mənəvi 

təlim-tərbiyə sayəsində qoruyub saxlaya bilər. Əks təqdirdə, 

heç bir insani dəyərlərdən söhbət açmaq olmaz. 

İnsani dəyərləri maddi məfhumlarla müqayisə edənlər isə 

demək olar ki, hələ də insan və onun istedadları haqda düzgün 

məlumat əldə edə bilməmişlər. Bu isə humanizm nəzəriyyəsi 

ilə ziddiyyət təşkil edir. Əlavə olaraq bunu da qeyd etmək 

lazımdır ki, insanı xüsusi mülkiyyətsiz təsəvvür etmək qeyri-

mümkündür. Onun malik olduğu var-dövlət haqda belə bir şeyi 

fərz etmək olsa da, həyat yoldaşına və övladlarına gəldikdə 

bunun qeri-mümkünlüyünün şahidi olacağıq. Qeyd olunan 

məsələlərdə müştərəkliyi, yəni həyat yoldaşı, övladlar və 

ümumiliklə bütün ailə üzvlərini bütöv bir cəmiyyət üçün 

ümumi hesab etmək mümkündürmü? Əgər belə bir şey 

mümkündürsə, bəs nə üçün xüsusi mülkiyyəti ləğv etmiş bir 

çox ölkələr belə bir sistemə keçə bilmirlər? Çinsi kommunizmi, 

yəni fərdlərin xüsusi arvad-uşağa malik olmasını rədd edib ailə 

idarəetmənin ümumi olmasının mümkünlüyünü fərz etsək də 

belə, şan-şöhrəti, məqamı, iftixar hissini nə etməliyik? Bunları 

da cəmiyyətin üzvləri arasında eyni səviyyədə bölmək olarmı? 

İnsanların cismi və psixoloji ideyalarını necə? Bütün bunlar hər 

bir insanın ayrılmaz hissəsini təşkil edir və onların ayrılması və 

eyni səviyyədə nəzərdən keçirilməsi qeyri-mümkündür. 

3 - Realistlərin nəzəriyyəsi: 

Realistlərin fikrincə insanı fərdi və ictimai baxımından 

ayıran səbəblər onun müxtəlif firqə və qruplara bölünməsinə 

səbəb olan əsas amil hesab edilməlidir. Bağlılığa qaldıqda isə, 

əşyalar insana deyil, insan əşyalara bağlıdır. 
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İnsanın əsarəti onun malik olmasından deyil, mülkiyyətə 

çevrilməsindən irəli gəlir. Bu səbəbdən də ideoloji-əqli 

dəyişiklər və mənəvi azadlıq təlim-tərbiyənin içraçısı üçün 

mühüm rollardan birini oynayır. Amma bütün bunlara 

baxmayaraq insanı nə xalis ruh, nə də xalis materiya hesab 

edir. Həyat və ölüm, cism və ruh bir-birinə tamamlayıçı 

amillərdir. 

İnsan tövhidə nail olmaq üçün ruhu-psixoloji 

çatışmamazlıqlarla mübarizə apardığı kimi, zülm məhrumiyyət, 

ədalətsizlik, ayrı-seçkilik və küfrə qarşı da barışmaz mövqe 

tutmalıdır. İslam belə bir məntiqə əsaslanır. 

İslam dini zühur etdiyi zaman iki növ inqilab və dəyişiklik 

növü yaratdı. Bu din ayrı-seçkiliklərin, ədalətsizliklərin və ya 

mülkiyətçilərin aradan getməsi ilə bir şeyin düzələçəyini iddia 

etmirdi. Eyni zamanda batini və daxili aləmi islah edib zahirlə 

işiniz olmasın - da demirdi. İddia etmirdi ki, əxlaqı 

formalaşdırmaqla bütün ictimai problemləri həll edəcəkdir. Bu 

müqəddəs din vahid olan Allaha iman işığında batini tövhid 

nidası ilə yanaşı, ictimai ədalətsizliklərə qarşı cihad və 

mübarizə işığında ictimai tövhid fəryadını da yüksəldi. İslam 

Peyğəmbəri (s) müxtəlif ölkə başçılarına göndərdiyi islami 

dəvət çağırışlarnda bu müqəddəs dinin realizmini və hərtərəfli 

olmasını əks etdirən mübarək ayəni təsadüfü olaraq qeyd 

etmişdi. Ayədə buyurulur: 

 

نَيا َوبَْیينَُكْم أاَلَّ نَْعبُيَد إاِلَّ هللّاَ َوالَ نُْشيِرَك بِيِه قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَياِب تََعيالَْواْ إِلَيى َكلََميٍة َسيَواء بَْینَ 

 َشْیئًا َوالَ یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَابًا مِّن ُدوِن هللّاِ 

«[Ya Məhəmməd!] Söylə ki, «Ey kirab əhli, sizinlə bizim 

aramızda eyni olan [fərqli olmayan] bir kəlməyə tərəf gəlin! 
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[O kəlmə budur ki:] Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona 

heç bir şeyi şərik qoşmayaq».
1
 

Bu ilahi çağırış bütün insanların bərabər səviyyədə 

yiyələnməli olduqları həqiqət və ideyadan söz açır. Həmin 

ideya heç kəsə xüsusi məziyyət bəxş etmədən yeganə Allaha 

sitayiş etmək və Ondan qeyrisinə etiqad bəsləməməkdir. 

İnsanlar tək olan Allaha ibadət etmələri, eyni qibləyə üz 

tutmaları, yeganə ideyaya sahib olmaları və mənəvi azadlığa 

çatması bəyan edildikdən sonra onlara haqq yoldan 

sapınmamaları tövsiyə edilir. 

 

 َوالَ یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَابًا مِّن ُدوِن هللّاِ 

«Allahı qoyub bir-birimizi [özüməzə] rəbb qəbul 

etməyək».
2
 

İnsanlar var-dövləti, qüdrəti malik tutaraq iqrtidarda olan 

şəxsləri Allahlıq dərəcəsinə çatdırırlar və bununla da ictimai 

pozğunluğun və qanunsuzluğun təməlini qoymuş olurlar. 

Ey Adəm övladları! Gəlin Quranın ətrafına toplaşaq, kin-

küdrəti, ayrı-seçkiliyi, din-məzhəb, qəbilə ixtilaflarına son 

qoyub tək olan Allaha ibadət edək. 

Üçüncü xəlifə Osmanın zamanında yaranmış içtimai-siyasi 

pozğunluqlar və cəmiyyətdəki narazıçılıqlar müsəlmanların 

böyük bir kütləsinin qiyama qoşulmalarına səbəb oldu. 

Mərkəzi xilafət zəifləyib əvvəlki əzəmətini itirməkdə olduğu 

bir halda, xəlifəyə qarşı teror aktı hazırlandı və bu 

qarşıdurmaların birində xəlifə amansızcasına qətlə yetirildi. 

Camaat Əli (ə)-a üz tutub onunla beyət etdiklərini və onun 

xilafəti qəbul etməsini tələb etdilər. Əli ibn Əbutalib (ə) bu ağır 

                                                             
1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 64. 
2 «Ali-İmran» surəsi, ayə 64. 
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məsuliyyəti qəbul etmək istəməsə də, ilk növbədə şəriət 

qanunları və yaranmış böhran vəziyyətini nəzərə alaraq xilafəti 

qəbul etdi. 

Xütbələrin birində xilafəti qəbul etmək istəmədiyini, 

amma bunun bir dini vəzifə olduğunu bəyan edərək buyurur: 

 

ليوال حضييور الحاضيير و قیيام الحجيية بوجييود الناصيير و ميا اخييذ هللّا علييى العلميياء أالّ 

مظلوم أللقَیُت َحبلَها على غاِربها و لسقیُت آخرهيا  یُقاّروا على ِكظِّة ظالم و ال َسَغبِ 

 بكحس اّولها

«Əgər camaat toplaşmasaydı, qələbədən sonra hazır 

olduqlarını bildirməklə, bu ağır məsuliyyəti mənim 

üzərimə qoymasaydılar və xalqın iki hissəyə - hər şeydən 

məhrum, ac və fəqirlik içərisində inləyənlər və xalqın 

malını həyasızcasına mənimsəyib partlamaq vəziyyətinə 

gələnləri görməsəydim, xilafətin yüyənini öz üzərinə atar və 

onu heç vaxt qəbul etməzdim».
1
 

Məlum olduğu kimi, Əli (ə) xilafətə keçdikdən sonra 

qarşısında iki mühüm məqsəd qoymuşdu. 

1 - Şəri məsələlərin izahı və insanların təlim-tərbiyəsi; 

2 - Cəmiyyətdə yaranmış ayrı-seçkiliyə və ədalətsizliklərə 

qarşı mübarizə. 

Demək o Həzrət batini islahatlarla yanaşı, ictimai ədalətin 

bərqərar olunması və hərc-mərcliyin aradan getməsi üçün 

xilafəti qəbul etmişdi. İslamın qurmaq istədiyi cəmiyyət ayrı-

seçkiliklərdən uzaq və ədalət prinsipləri üzərində - məhrum və 

imkansız təbəqələrə öz haqlarının qaytarılması və bərabərliyin 

bərqərar olması əsasında olmalıdır. 

                                                             
1 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 4 (Şiqşiqiyya xütbəsi). 
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Buna görə də islam bir əlində məntiq, təlim-tərbiyə 

proqramı, həqiqi bəndəçilik üçün insanların fərdi və ictimai 

tərbiyə usulları, digər bir əlində isə cəmiyyət arasında olan 

ədalətsizlik, rabitələrin kəsilməsi, tağutların dağıdılması və 

sinfi ayrı-seçkiliklərin aradan qaldırılması üçün siyirdiyi qılınc 

tutmuşdu. 

İslam dinində nəzərdə tutulmuş cəmiyyət ayrı-seçkiliyik, 

zülm və ədalətsizlik olmayan içtimai qurluşdur. Amma 

fərdlərin arasında heç bir fərq və müxtəliflik olmayan 

cəmiyyətə gəldikdə isə, bu özü özlüyündə bir növ 

ədalətsizlikdir. Fərdlər arasında fərqin olması ilə ayrı-seçkiliyin 

mövcud olması arasında fərq vardır. Yaradılış qanununda da 

fərq və təfavütlərin olması aydın bir məsələdir. Xilqətdə olan 

bu fərqlər yaranmışlara gözəllik, rəngarənqlik, inkişaf və 

təkamül bəxş edir. İslamın ideal cəmiyyəti fərq və təfavütlərlə 

deyil, ayrı-seçkiliki və ədalətsizliklərlə müxtəlifdir. İslam 

cəmiyyəti musavat, bərabərlik və qardaşlıqdır. Amma mənfi 

bərabərlik deyil, müsbət bərabərlikdir. Mənfi bərabərlik 

dedikdə təbii xüsusiyyətləri və üstünlükləri nəzərə almamaq, 

onları zəhmətlə qazandığı imtiyazlardan mərhum etməklə 

yaradılan bərabərlik nəzərdə tututulur. Müsbət bərabərlik isə, 

fərdlər üçün ümumi və bərabər səviyyəli imkanların 

yaradılması, onların qazandıqları xüsusiyyətləri özlərinə aid 

etmək və məziyyətləri zülm və ağılsızlıqla onların əlindən 

almamaqdan ibarətdir. Mənfi bərabərliyə misal olaraq əfsanəvi 

dastanı xatırlatmaq yerinə düşərdi. 

Deyirlər zalım şahlardan biri dağlarda yaşayırdı və oradan 

keçən müsafirləri qonaq saxlamaq üçün öz sarayına gətirirdi. 

Yatmaq vaxtı çatdıqda qonaq əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 

yataq taxtının yanına gətirilirdi. Nökər-naiblər qonağı həmin 
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taxtlarda uzandırır, bədəni həmin taxt ölçüsundə olanlarla işləri 

olmur və onu rahat buraxırdılar. Amma boyu bu taxtlarla düz 

gəlməyən bədbəxtlər uzun olduqda ayaq tərəfdən mişarlanır, 

güdək olduqda isə, baş və ayaq tərəfdən o qədər çəkilirdilər ki, 

bədəni taxt uzunluğunda olsun və nəticəsi də məlumdur. 

Müsbət bərabərliyə isə mehriban müəllimi misal çəkmək 

olar ki, bütün şagirdlərə bir gözlə baxır, cavablar eyni olduqda 

hamıya bərabər, müxtəlif olduqda isə hər kəsə öz layiq olduğu 

qiyməti verir. İslam cəmiyyəti ayrı-seçkilik və mənfi bərabərlik 

deyil, təbii cəmiyyətdir, ideya və şüarı isə «istedad və 

qabiliyyəti qədər iş, işi qədər qiymətləndirmək»dir. 

Ədalətsiz cəmiyyətdə insanlar arasında olan rabitə növü 

istibdad və istismardan ibarətdir. Yəni bir təbəqənin digər bir 

təbəqəni icbari olaraq işlətməsi, onların zəhməti və əməyi 

hesabına dolanmasıdır. Təbii cəmiyyətdə isə hər növ istismar 

pislənir, heç bir şəxsin digərinin hesabına dolanmasına icazə 

verilmir. 

İnsanların arasında normal rabitə növü qarşılıqlı 

həmkarlıqdır: Hamı azad şəkildə öz istedad və imkanı 

daxilində çalışmalı və bir-biriləri ilə həmkarlıq etməlidirlər. 

Birada bir tərəfli deyil, qarşılıqlı istifadə hökm sürür. Məlum 

məsələdir ki, insanlar arasında təbii fərqlər vardır, birinin 

istedadi və qabiliyyəti yüksəkdir və öz ətrafında yüksək enerji 

mənbəti toplaya bilir. Məsələn, bir nəfər yüksək elmə malikdir 

və təbii olaraq öz ətrafında geniş şagird və tələbə kütləsi 

toplaya bilir. Və ya kimsə müəyyən texnologiyaya dərindən 

yiyələnib, təbii olaraq digərləri ətrafında toplaşaraq onun 

təşəbbüs və ixtiralarından istifadə edir və onunla həmkarlıq 

etmək istəyirlər. Buna görə də Qurani-Kərim bir tərəfdən 

hegemonluğu rədd edir, digər tərəfdən isə təbii fərqləri və 
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müxtəlif dərəcəli istedadları xilqət baxımından etiraf edərək 

qarşılıqlı həmkarlıq münasibətini təsdiq edir. 

«Zuxruf» surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: 

 

ْنیَا ح َوَرفَْعنَييا أَهُيْم یَْقِسييمُ  وَن َرْحَمييَت َربِّييَك ح نَْحييُن قََسييْمنَا بَْیيينَهُْم َمِعیَشييتَهُْم فِييي اْلَحیَيياِة الييد 

يا  ٍٍ َدَرَجياٍت لِیَتَِّخيَذ بَْعُضيهُْم بَْعًضيا ُسيْخِریًّا ح َوَرْحَميُت َربِّيَك َخْیير  ِممَّ بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعي

 یَْجَمُعونَ 

«[Ya Məhəmməd!] Məgər onlar səbin Rəbbinin 

mərhəmətini [Peyğəmbərliyini] bölüşdürürlər?! (Yəni 

istədikləri şəxsi peyğəmbər seçərlər və ya kimsəni 

peyğəmbərlikdən xaric edərlər?!) Onların arasında ruzi və 

dolanışığı da Biz bölüşdürdük. Bəzilərini istedad baxımından 

digərlərindən üstün yaratdıq ki, bir-birlərinə (mücəxxər və) 

həmkar olsunlar. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların 

yağdıqları dünya malından daha yaxşıdır». 

Bu ayədə incə bir nöqtəyə diqqət yetirmək lazımdır. 

Burada ixtilaf, məziyyət və üstünlük bir tərəfli deyildir. Yəni 

xalq iki dəstə deyildir ki, onlardan biri təbii imtiyazlar 

baxımından üstün, digəri isə alçaq olsun. Əgər belə olsaydı, bir 

bir dəstə mütləq şəkildə təsxir edən, digəri isə təsxir olunan 

sayılardı  və  ayədə (vəfərəna bəzəhum  fəvqə  bəzin   

dərəcatin liyəttəxizə bəzuhum  bəzən  suxriyyən) şəklində 

deyil ( َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍٍ َدَرَجاٍت لِیَتَِّخَذ بَْعُضهُْم بَْعًضا ُسْخِریًّا 

vəfərəna bəzəhum fövqə bəziin dərəcatin liyəttəxizuhum 

suxriyyən) olardı. Yəni onları bir-birindən üstün yaratdım ki, 

üstün olanlar qalanlarının təsxir etsinlər. Amma qeyd etiyimiz 

kimi, burada qarşılıqlı həmkarlıq və bir-birindən istifadə 

mənasında gətirilmişdir. Başqa sözlə desək hər kəsdə bir növ 

qabiliyyət və bacarıq vardır, cəmiyyətin normal idarəçiliyi və 

innkişafı üçün onların hamısı bir-biri ilə həmkarlıq etməlidir. 
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Ayədə qeyd olunan ikinci incəlik «suxriyyən» kəlməsi ilə 

əlaqəlidir. Bu kəlmə həmin ayədə «sin» hərfinin zəmməsi ilə 

işlədilmiş, Quranın digər iki ayəsində isə kəsrə ilə gəlmişdir. 

Onlaradan biri «Möminun» surəsinin 109-110-cu ayələrində 

imanlı şəxsləri incidən cəhənnəm əhlinə olunan müraciətdədir: 

 

يييْن ِعبَييياِد  یَقُولُيييوَن َربَّنَيييا آَمنَّيييا فَييياْغفِْر لَنَيييا َواْرَحْمنَيييا َوأَنيييَت َخْیيييُر  إِنَّيييهُ َكييياَن فَِریيييق  مِّ

اِحِمینَفَاتََّخْذتُُموهُْم ِسْخِریًّا َحتَّ  ْنهُْم تَْضَحُكونَ الرَّ  ى أَنَسْوُكْم ِذْكِر  َوُكنتُم مِّ

«Çünki bəndələrimdən bir zümrə (möminlər) var idi ki, 

onlar: «Ey Rəbbimiz! Biz (Sənə) iman gətirdik. Artıq bizi 

bağışla, bizə rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!» – 

deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. (Bu məsxərə, 

lağlağı başınızı o qədər qatmışdı ki) Məni yada salmağı belə 

sizə unutdurmuşdu. Siz (istehza ilə) onlara gülürdünüz». 

İkincisi isə «Sad» surəsinin 62-62-cü ayəsində 

Cəhənnəmin dili ilə söylənilən müraciətdir: 

 

يَن اأْلَْشيَراِرأَتََّخْذنَاهُْم ِسيْخِریًّا أَْم َ اَغيْت َعيْنهُُم َوقَالُواَما لَ  هُم مِّ نَا اَل نَيَرى ِرَجيااًل ُكنَّيا نَُعيد 

 اأْلَْبَصارُ 

«Və (od əhli) deyər: «Bizə nə olub ki, (dünyada) şər və 

pis insanlardan saydığımız kəsləri (islamçıları və dinpərəstləri 

burada) görmürük?! Biz onları (nahaq yerə) ələ saldıq (və 

indi cənnətdədirlər), yoxsa bizim gözlərimiz onları görmür (və 

əslində onlar buradadırlar)?!»
1
 

Təqribən bütün təsriflərin bəyanına əsasən, eyni zamanda 

əlamətlərdən məlum olduğu kimi bu iki ayədə işlənən 

«sixriyyən» kəlməsi «istehza mənasına» aiddir. 

                                                             
1 «Sad» surəsi, ayə 62-63. 
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İndi isə görək ayədə işlənən «təsxir və müsəxxər» 

kəlmələri hansı mənanı daşıyır? Qurani-Kərimdə dəfələrlə 

qarşımıza çıxan bu kəlmə «ram etmək və ram olmaq», «tabe 

etmək və tabe olmnaq», mənalarında işlənir. Məsələn, 

Qurani-Kərimdə ayın, günəşin, gecə-gündüzün, dəniz və 

çayların Davud peyğəmbər üçün, küləyin Süleyman peyğəmbər 

üçün və ümumiyyətlə göylərdə və yerdə olanların insana ram 

olmasından söhbət açılır. Məlum məsələdir ki, məqsəd 

yaranmışların insan üçün ram edilməsi və onun istifadəsinə 

verilməsidir. Bu ayələrin hamısında söhbət insanın əşyalara 

deyil, əşyaların insana ram edilməsindən gedir. İnsanların bir-

birlərini olan münasibətlərinə gəldikdə isə, burada təbiilik və 

bir-birlərinin ixtiyarında olma bir tərəfli deyil, qarşılıqlı şəkildə 

həyata keçməlidir. 

Demək təsxir gəlməsi heç də mənfi və məcburiyyət mənası 

daşımır. Aşiqlə məşuqun, şagirdlə müəllimin, camaatla öz 

başçı və qəhrəmanlarının münasibətini qeyd olunan mənaya 

misal çəkmək olar ki, onların arasında heç bir məcburiyyət və 

ikrah hissi ola bilməz. 

Beyzavi özünün məşhur təfsirində yazır: 

 

 لِیَتَِّخَذ بَْعُضهُم بَْعًضا ُسْخِریًّا

«Bəzilərini istedad baxımından digərlərini üstün yaratdıq 

ki, bir-birlərinə (müsəxxər və) həmkar olsunlar».
1
 

Ayədən məqsəd insanların bir-birlərinin ehtiyaclarını 

təmin etmələridir. Belə ilduqda onların arasında səmimiyyət 

daha da artar və bir-birlərinə daha çox ehtiyac duyular. 

                                                             
1 «Zuxruf» surəsi, ayə 32. 
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Hədisdə də bu ayənin mənası «insanları bir-birinə ehtiyaclı 

yaratdıq» kimi izah olunmuşdur. 

Təxsir bə həmkarlıq rabitəsi icbari rabitənin əksinə olaraq, 

insanları təbii ehtiyaclar üzündən bir-birinə bağladığı kimi, 

cəmiyyətin azad müsabiqə meydanına çevirməsinin də qarşısını 

alır. Dəstə halında yaşayan heyvanların həyatı icbari rabitə 

növü əsasındadır. Buna görə də insanların ictimai həyatı bal 

arası və qarışqa cəmiyyəti ilə fərqlənir. Onlar məcburiyyət 

qarşısında təbii qanunlara tabe olmamalıdırlar. İl boyu 

yığdıqları qida məhsulları və gördükləri müxtəlif işlər təbii 

qanunlar əsasında həyata keçir. İnsanın ictimai həyatında isə 

biz onun tam azad olduğunun şahidi oluruq. İçtimai həyat onu 

təkamülə doğru aparır, qarşısına çıxan maneə və çətinliklər onu 

istedad və bacarığının daha da çiçəklənməsinə və inkişaf 

etməsinə səbəb olur. 

Materializm nəzəriyyəsinin tərəfdarları batini azadlığa nail 

ola bilməyirlər. Qanadsız quş tək ətrafda maneə olmasa belə 

ucmağa qadir olmazlar. İdealistlər isə batini azadlığa 

yiyələnməsələr də, daim ətraf mühitdən məhrum olurlar. Onun 

qanadı olsa da ağır zəncirlərlə bağlandıqları üçün ətraf mühit 

ilə təmasda olmaqdan məhrum olarlar. Realist insana gəldikdə 

isə, bunu demək kifayətdir ki, o istər batini, istərsə də xarici 

amillərdən tamamilə azad və sərbəst bir varlıqdır. 

Dediklərimizdən belə məlum olur ki, əməli tövhid istər 

fərdi, istərsə də ictimai baxımdan eyni prisiplərə 

əsaslanmalıdır. Yəni insan pula, var-dövlətə, şan-şöhrətə deyi, 

tək olan Allaha pərəstiş etməli və yalnız Ona pənah 

aparmalıdır. İctimai tövhid deyildikdə isə insanların zülm və 

ədalətsizliyə qarşı apardıqları birgə mübarizə və gündəlik 

həyatlarında şəriət qanunlarına əsaslanmaları nəzərdə tutulur. 
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«Zumər» surəsinin 29-cu ayəsində küfr ilə tövhidin fərqi 

açıqlanaraq buyurulur: 

 

ُ َمثاًَل َرُجاًل فِیِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسلًَما لَِرُجيٍل هَي ْل یَْسيتَِویَاِن َضَرَب هللاَّ

 َمثاًَل 

«Allah (müşriklərlə müvəhhid möminlər barəsində) bir 

məsəl çəkir: «Bir adamın (kölənin) bir-biri ilə çəkilən (pis 

xasiyyətli) bir neçə şərikli ağası var (hərəsi onu haqqı çatan 

qədər işlədir). Başqa bir adamın da yalnız bir ağası var (təkcə 

ona xidmət edir). Onların hər ikisi vəziyyətcə eyni ola 

bilərmi?!» 

İnsanlar şirk hakim olan cəmiyyətdə daim müxtəlifləşməyə 

və qütbləşməyə doğru gedirlər. Onlar təlatümlü dərya üzərində 

bir saman çöpünə bənzəyirlər ki, dalğa onu müxtəlif 

istiqamətlərə aparır. Amma tövhid cəmiyyətində isə insan 

yelkənli və mücəhhəz bir gəmiyə bənzəyir ki, nizamlı və 

istiqamətli hərəkətlə başçının əmrinə tabe olaraq yolunu davam 

etdirir. 
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

 

ŞİRKİN DƏRƏCƏ VƏ MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

Tövhidin dərəcə və mərhələri olduğu kimi, şirkin də bəzi 

mərhələləri vardır. «Torəful əşyau biəzdadina», yəni «hər bir 

şey öz ziddi ilə tanınar» qaydasına əsasən, tövhidin 

mərhələlərini şirkin dərəcələri ilə müqayisə etdikdə onların hər 

ikisi aydınlaşar. 

Tarixə diqqət yetirdikdə məlum olur ki, ilahi peyğəmbərlər 

insanları tohidə dəvət etdiyi halda, müxtəlif şirk və 

bütpərəstliklər də mövcud olmuşdur. 

 

ZATİ ŞİRK 

 

Bir çox millətlər tarix boyu ikiallahlı, üçaallahı və ya 

müxtəlif şəkillərdə təzahür edən çoxalahlıq əqidəsində olmuş, 

ona görə də aləmin bir neçə mərkəz və ya qüdrət tərəfindən 

idarə edildiyini zənn etmişlər. Belə bir təfəkkür tərzi haradan 

və hansı amillər üzündən meydana gəlmişdir? Görəsən belə 

düşüncə tərzi o dövrlərdə yaşayan insanların ictimai 

quruluşunun nəticəsi idimi? Məsələn, dünyanın iki qüdrət 

tərəfindən idarə olunması həmin cəmiyyətlərin iki müxtəlif 

qübtlərə bölünməsi və iki ictimai güc tərəfindən idarə 

olunmasından irəli gəlirdimi? 

Bu fikir fəlsəfi nəzəriyyələrdən doğur və biz keçən 

bəhslərdə bu barədə söhbət açmışdıq. Qeyd etmişdik ki, 

cəmiyyətin mənəvi, fikri və ruhi dayaqları həmin quruluşun 

elm, qanun, fəlsəfə, məzhəb və incəsənəti ilə bağlıdır. Biz fikir, 
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düşüncə, ideoligiya və umimiyətlə insanlıq haqqında xüsusi 

əsas və istiqlala etiqadlı olduğumuz üçün belə sosioloji 

nəzəriyyələri şirk və tövhid üçün əssasız hesab edirik. 

İndi isə başqa bir mövzuya toxunmaq istəyirik. Bəzi 

vaxtlarda bir dini və etiqadi qurluş digər bir içtimai quruluşun 

əlində alət və vasitəyə çevrilir və ondan sui-istifadə edilir. 

Məsələn, Məkkə müşrikləri xalqı idarə etmək üçün Kəbədə 

saxlanılan bütləri müqəddəsləşdirir və onlardan sui-istifadə 

edirdilər. Öz əlləri ilə yonduqları bütlərə zərrə qədər 

inanmasaydılar da, mərkəzi hakimyyəti əldə salamaq üçün 

bütpərəstlik etiqatlarını himayə edirlər. Əbu-Süfyan, Əbu Cəhl, 

Vəlid ibn Muğeyrə kimi ünsürlər nəyin bahasına olur-olsun 

hakimyyəti əldə saxlamağa çalışırdılar. 

Bütlərin müdafiəsi yalnız o zaman özünün həqiqi 

formasını tapdı ki, müsəlmanlar başda Peyğəmbər (s) olmaqla 

təkallahlığın təbliğinə başladılar, zülmə, istismara və 

sələmçiliyə qarşı ideoloji mübarizəyə qalxdılar. Onlar [Məkkə 

müşrikləri] məğlubiyyətə uğradıqlarını görüb camaatın bütlərə 

olan etiqadlarını müqəddəs sanır və ona ehtiram etdiklərini 

bəhanə gətirirdilər. Biz Quranın bir çox ayələrində, xüsusilə 

Həzrət Musa (ə)-ın Fironla mübarizə əhvalatında bu məsələyə 

rast gəlirik. Qeyd etmək lazımdır ki, «hər bir içtimai-etiqadi 

quruluşun əsasını iqtisadi quruluş təşkil edir» dedikdə, bu 

məsələni yuxarıda qeyd olunanlarla qarşdırmaq olmaz. Çünki, 

hər bir ideloji məktəb, iqtisadi və ictimai quruluşun icbari 

əksül-əməli və nəticəsidir. 

İdeoloji məktəblər ictimaiyyətin istək və iradəsindən 

yarandığı və iqtisadi şəraitlərdən doğduğu üçün peyğəmbərlər 

tərəfindən qətiyyətlə rədd edilmişdir. Bu səbəbdən də belə 

düşüncə tərzi «materialist nəzəriyyəsi» adlanır. 
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Peyğəmbərlərin tövhid məktəbi də öz növbəsində ictimai 

tələbat və iqtisadi ehtiyaclar üzündən öz təcəllisini tapmışdır. 

Yəni əmək alətlərinin inkişafı və istehsal sisteminin 

mürəkkəbləşməsi bir sıra təbii tələbatların yaranmasına səbəb 

olmuşdur və o da gərək tövhid düşüncə tərzi əsasında izah 

olunaydı. Bu səbəbdən də peyğəmbərlər ictimai və iqtisadi 

ehtiyacların təmin olunmasında ən başlıca rolu oynamalı idilər. 

Quran, insan fitrətinə xüsusi diqqət yetirir və onu bir sıra 

istək və arzuların mənşəyi və peyğəmbərin tövhid çağırışlarını 

fitri ehtiyacların təminatçısı adlandırır. Eyni zamanda tövhid 

üçün fitri təkallahlıqdan savayı bir şey qəbul etməyir. İnsan 

fitrinə diqqət yetirilsə də, ictimaiyyətdə yaranmış təbəqələri hər 

hansı bir fikir və əqidə üçün baçlıca amil hesab etməyir. 

İctimai təbəqələr əsas amil hesab edilərsə və fitrət heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməzsə insan nə edəcəyini bilməyib üzv 

olduğu təbəqənin meyl etdiyi istiqamətlərə yönələcəkdir. Belə 

bir şəraitdə heç bir ixtiyar və azadlıqdan söz aça bilmərik, nə 

fironları zalım və tüğyançı adlandıra bilərik, nə də haqq yolda 

olan peyğəmbərin şəninə təriflər deyə bilərik. Çünki, insan 

yalnız o zaman tənqid və ya tərif edilə bilər ki, lazımi vəziyyətə 

düşməyi və ya olduğu vəziyyətdən xaric olmağı bacarsın. 

Amma məlum məsələdir ki, insan heç də məxsus olduğu 

təbəqənin təfəkkürünə bağlı olmağa məhkum deyildir. O, 

yaşadığı ictimai təbəqəyə qarşı öz etirazını bildirmək məqsədi 

ilə qiyam edə bilər. Musa (ə)-ın Firona qarşı etdiyi qiyamı 

dediklərimizə misal çəkmək olar. 

Amma bu heç də o demək deyildir ki, maddi vəziyyət və 

təfəkkür bir-birlərinə təsir etmir. 

Qurani-Kərimdə bu haqda buyurulur: 
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آهُ اْستَْغنَى نَساَن لَیَْطَغىحَن رَّ  إِنَّ اْْلِ

«İnsan özünü ehtiyacsız və qüdrətli gördüyü halda 

tüğyan edər».
1
 

Quranın bir çox ayələrində peyğəmbərlərin məhrum və 

yoxsul təbəqələri himayə etmələrini və inadkar müşriklərin 

onlarla apardığı mübarizələri müşahidə edirik. Amma bütün 

bunlarla yanaşı, insan fitrətinin bu iki dəstənin hər birində 

mövcud olduğu təsdiq olunur. Yəni istər müsəlman, istərsə də 

kafir fitrət baxımından bir-birlərindən əsla fərqlənməyir və 

onların hamısı eyni səviyyədə həqiqəti qəbul etmək 

qabiliyyətinə malikdirlər. 

Bəs onların bəzilərinin haqdan üz döndərmələrinin və 

inadkarlıqlarının səbəbi nədir? Onların ruh və 

mənəviyyatlarının qarşısında böyük bir maneə vardır. Bu 

maneə «maddi şeylər» adlanır. Allaha iman gətirmiş mömin 

şəxslərin qarşısında isə belə bir maneə heç bir əhəmiyyət kəsb 

etməyir. Peyğəmbər (s)-ın məşhur səhabələrindən olan Salman  

möminlər haqqında belə bir ifadə işlədirdi: «Yükü az olanlar 

nicat taparlar». Elə bu səbəbdən də peyğəmbərlərə iman 

gətirmiş ilk şəxslər də maddi şeylərdən uzaq olan mənəviyyata 

xüsusi diqqət yetirən əməli-saleh insanlar olmuşlar. Sadə həyat 

tərzinə adət etmiş bu şəxslər daim peyğəmbəri himayə edir və 

onların ətrafına toplaşırdılar. Cəmiyyətə hakim olan firon və 

əbusüfyanların əleyhinə qiyam edənlər də məhz onların özləri 

olmuşlar. Amma bununla yanaşı peyğəmbərlər varlı sinifin 

özündə də tərəfdarlar cəzb edib öz sinfinin əleyhinə qaldırırdı. 

Həmçinin məzlum kütlələrin içərisində də onlara qarşı durub 

zalım təbəqəni müdafiə edənlər tapılırdı. Lakin onlar bu işi öz 

                                                             
1 «Ələq» surəsi, ayə 6-7. 
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fitrət və vicdanlarının çağırışı ilə deyil, müxtəlif təmayüllər 

əsasında həyata keçirirdilər. Quran onların həqiqəti dərk edib, 

amma inadkarlıq üzündən inkar etdiklərini belə bəyan edir: 

 

 َوَجَحُدوا بِهَا َواْستَْیقَنَْتهَا أَنفُُسهُمْ 

«Möcüzələrimizin həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin 

olduqları halda haqsız yerə və təkəbbür üzündən onları inkar 

etdilər».
1
 

Göründüyü kimi, Quran onların küfrünü inkar adlandırır. 

Yəni dildə inkar etsəydilər də, qəlbən ona etiqadlı idilər. Bu 

inkarlar bir növ vicdanın əleyhinə və onun susdurulması üçün 

aparılan mübarizədir. 

Bəziləri belə bir səhv nəticəyə gəlmişlər ki, Quran 

Marksist nəzəriyyəsi olan «tarixi materializmi» təsdiq edir. 

İslam dünyagörüşü silsiləsinin «tarix və cəmiyyət» adlı 5-ci 

cildində bu mövzu haqda ətraflı söhbət açmışıq. Bunu da qeyd 

edək ki, belə bir nəzəriyyə nə elmi əsaslar, nə də tarixi dəlillər 

ilə sübuta yetirilir. 

Beləliklə məlum olur ki, bir neçə məbdə və qüdrətə etiqad 

bəsləmək zati şirk və onun əksi, yəni yeganə qüdrət və varlığa 

etiqad isə zati tövhid adlanır. 

Quran «Ənbiya» surəsibin 22-ci ayəsini bu mövzuya sübut 

və dəlil gətirir: 

 

ُ لَفََسَدتَا  لَْو َكاَن فِیِهَما آلِهَة  إاِلَّ هللاَّ

«Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, 

onların ikisi də [müvazinətdən çıxıb] pozulardı». 

                                                             
1 «Nəml» surəsi, ayə 14. 
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İslam - zatı şirki, hansı şəkildə olursa-olsun qətiyyətlə rədd 

edir. 

 

YARADILIŞDA ŞİRK 

 

Bəzi millətlər Allahın zatını yeganə, bənzərsiz və 

məxluqatın vahid yaradıcısı hesab edirdilər. Bəziləri isə xəlq 

etməkdə və yaratmaqda Ona şərik qoşurdular. Məsələn, 

deyirdilər: Bütün şər və xoşa gəlməz işlər, eyb və nöqsanlar, 

habelə bədbəxtçiliklər Allah tərəfindən deyil, digər bir qüvvə 

tərəfindən yaradılmışdır. Əməli tövhid müqabilində duran 

şirkin bu növünü də islam dini qətiyyətlə rədd edir. Bunu da 

qeyd etmək lazımdır ki, insanların, xəlq etməkdə və yaradılış  

haqqında düçar olduqları şirk bir neçə mərhələyə bölünür. Belə 

ki, müxtəlif din və məzhəblərin davamçılarında onun zəif və ya 

şiddətli formalarını müşahidə edirik. Bu səbəbdən də 

yaradılışda şirkə düçar olanların bəziləri islam nöqteyi-

nəzərdən tamamilə dindən çıxmış hesab olunmayırlar.    

 

SİFƏTLƏRDƏ ŞİRK 

 

Bu məsələ hədindən artıq dəqiq və incə olduğu üçün, onun 

barəsində ümumi kütlə və xalq arasında söhbət olunmur. Şirkin 

bu növü bu mövzu haqda düşünən, lakin bu barədə lazımı 

anlayış əldə edə bilməyən amilərə aidir. İslam aləmində illər 

boyu bu kimi məsələlər ətrafında mübahisələr aparan «əşairə» 

məktəbinin davamçılarını buna misal çəkmək olar. Bu da şirkin 

nisbətən yüngül forması olduğu üçün dini nöqteyi-nəzərdən 

belə şəxslər tamamilə müşrik hesab olunmayırlar. 
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İBADƏTDƏ ŞİRK 

 

Bəzi millətlər əsrlər boyu Günəşə, Aya, ulduzlara, 

ağaclara, öz əlləri ilə daşdan, taxtadan, dəmirdən yonduqları 

bütlərə pərəstiş etmişlər və bu etiqad hal-hazırda da dünyanın 

bir çox yerlərində davam etməkdədir. Şirkin bu növünün 

müqabilində «tövhidi-ibadi» dayanır. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimiz şirkin nəzəri formasına dəlalət 

edirdisə, ibadətdə olunan şirk onun əməli formasına aiddir. 

Təbiidir ki, şirkin əməli formasında da müəyyən mərhələ və 

dərəcələr vardır. Onun ən üstün mərhələsi insanın tamamilə 

dindən çıxmasıdır. Şirkin digər dərəcələri isə nisbətən zəif və 

əhəmiyyətsiz hesab olunur. İslam dini özünün əməli tövhid 

nəzəriyyəsində şirkin bütün növləri, xüsusilə onun əməli 

forması ilə qətiyyətlə mübarizə aparır. 

Peyğəmbər (s)-dan nəql olunmuş hədisdə şirkin 

mərhələləri belə bəyan edilir: 

 

الّشرك اخفی من دبیب الّذّر علی الّصفا فی اللّیلة الظّلماء، و ادنياه یحيّب عليی شيی ء 

من الجور و یبغٍ علی شی ء من العيدل و هيل اليّدین االّ الحيّب و اليبغٍ فيی هللّا  

َ فَاتَّ  إِْن ُكْنتُْم تُِحب ونَ  قال هللّا  ُ هللَاّ  بُِعونِی یُْحبِْبُكُم هللَاّ

«Şirkin [şirkin insanlara nüfuz etməsi] qarışqanın 

gecənin zülmətində saf daşın üzərində hərəkət etməsindən 

daha məxfidir. Şirkin sadəsi odur ki, insan azacıq da olsa, 

zülmsevən və ona razı olmuş olsun. Həmçinin haqq-

ədalətdən az da olsa, uzaq düşsün. Məgər din, Allah razılığı 

üçün sevib və ona xatir düşmənçilik etməkdən ibarət 

deyilmi? Allah öz kitabında buyurur: «De ki, əgər Allahı 
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sevirsinizsə (Allah tərəfindən mənə göndərmiş qanunlara) 

dediklərimə tabe olun. Belə etsəniz Allah da sizi sevər». 

İslam şəxsiyyətə, var-dövlətə, şan-şöhrətə, pula olan meyl 

və pərəstişi də bir növ şirk adlandırır. 

Allah-Təala Qurani-Kərimdə Həzrət Musa (ə) ilə Fironun 

əhvalatını bəyan edərkən, Fironun Misir camaatı üzərindəki 

hakimiyyətini insanları öz bəndəçiliyinə vadar etmək 

adlandırır. 

Belə ki, Musa (ə) azadlıq qiyamına başlamazdan əvvəl 

Firon özünü Allah elan etmiş və yerli əhalini özünə pərəstiş 

etməyə vadar etmişdi. Allah-Təala Musa (ə)-ın dilindən Firona 

cavab olaraq buyurur: 

 

 َوتِْلَك نِْعَمة  تَُمن هَا َعلَيَّ أَْن َعبَّدتَّ بَنِي إِْسَرائِیلَ 

«Boynuma minnət qoyduğu bu nemət də [məni sərbəst 

buraxıb] İsrail oğullarını [özünə] qul etdiyinə görədir. [İsrail 

övladını kölə etdiyin halda, məni öz yanına alıb böyütdüyünü 

başıma qaxınc edirsənmi?!]»
1
 

Sözsüz ki, nə Misir camaatı Firona pərəstiş edir və nə də 

özlərini onun bəndəsi hesab edirdilər. Sadəcə olaraq onlara 

Firon kimi zalım diktator hökmranlıq edirdi və onları öz 

tabeliyində saxlamaq istəyirdi. 

Başqa bir yerdə Fironun dilindən öz zalimanə 

hakimiyyətini belə bəyan edir: 

 

 َوإِنَّا فَْوقَهُْم قَاِهُرونَ 

«Biz onlara mütləq qələbə calacağıq».
2
 

 

                                                             
1 «Şüəra» surəsi, ayə 22. 
2 «Əraf» surəsi, ayə 127. 
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 َوقَْوُمهَُما لَنَا َعابُِدونَ 

«Bunların (Musa və Harunun) tayfası Bizə bir qul kimi 

itaət edir».
1
 

Əli (ə) «Qasiə» xütbəsində Fironun diktatorluq rejimini 

şərh edərək onların «qul etmə» ifadəsini belə bəyan edir: 

 

 اتّخذتهم الفراعنة عبیدا فساموهم

«Fironlar onları özlərinə qul [bəndə] etmişdilər».
2
 

Sonra bu bəndəlik və köləliyi belə izah edir: 

 

الحال بهم في ذّل الهلكة و قهر  فساموهم سوء العذاب، و جّرعوهم المرار، فلم تبرس

 الغلبة، ال یجدون حیلة في امتناع، و ال سبیال إلى دفاع

«Fironlar onlara zülm və işkəncə verər, acı sular 

içirərdilər. Onlar həlak edici və zülmkar tağuta tabe idilər. 

Belə ki, nə etiraz, nə də özlərini müdafiə edə bilirdilər».
3
 

«Nur» surəsinin 55-ci ayəsində möminlər üçün ilahi 

xilafətin vədəsi haqda daha aydın şəkildə buyurulur: 

 

يالَِحاِت لَیَْسيتَْخلِفَنَّهُم فِيي اأْلَْرِض َكَميا اْسيتَْخلََف  ُ الَِّذیَن آَمنُيوا ِمينُكْم َوَعِملُيوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

ين بَْعيِد َخيْوفِِهْم أَْمنًيا الَِّذیَن ِمن قَْبلِِهْم َولَیُ  لَنَّهُم مِّ نَنَّ لَهُْم ِدیينَهُُم الَّيِذ  اْرتََضيى لَهُيْم َولَیُبَيدِّ َمكِّ

 یَْعبُُدونَنِي اَل یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا

«Allah, aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə - 

yalnız mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar 

deyə - onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri 

edəcəyini [İsrail övladlarını yer kafirlərin yerinə gətirdiyi 

kimi, onları da müşriklərin yerinə gətirəcəyini], möminlər 

üçün onların Allahın özü bəyəndiyi dinini [islamı] 

                                                             
1 «Muminun» surəsi, ayə 47. 
2 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 93. 
3 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 93. 
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möhkəmləndirəcəyini [hər tərəfə yayacağını] və onların 

qorxusunu sonra əmin-amanlıqla, arxayınçılıqla əvəz 

edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, 

şübhəsiz ki, Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir!» 

Axırıncı cümlədən məlum olur ki, həqiqi hökumət və ilahi 

xilafət bərqərar olunduqdan sonra imanlı şəxslər zalım 

hakimlərin itaətindən azad olurlar. Buna görə də «onlar yalnız 

Mənə ibadət edərlər və qeyrilərini Mənə şərik qoşmazlar» deyə 

buyurulur. Bundan belə məlum olur ki, Quran bütün itaətləri 

«ibarət» adlandırır. Belə ki, ibadətlər Allaha aid olduqda 

«tövhid», digər varlıqlara aid edildikdə isə «şirk» adlanır. 

Peyğəmbər (s)-dan bu haqda nəql olunmuş hadisə 

buyurulur: 

 

إذا بلغ بنو أبيي العياِص ثالثيین رجياًل ، اتَّخيذوا عبياَد هللاِ َخيَواًل ، و مياَل هللاِ ُدَواًل ، و 

 َب هللاِ َدَغاًل كتا

«As ibn Ümeyyənin (Mərvan ibn Həkəmin babası və 

Bəni-Ümeyyənin bir çox xəlifələri) sayı otuza çatdıqda, 

onlar Allahın malını qəsb edər, Allah bəndələrini öz 

bəndələrinə çevirər (özlərinə itaət etməyə məcbur edər) və 

Allahın dinində dəyişikliklər edərlər».
1
 

Məlum məsələdir ki, Bəni-Ümeyyə xəlifələri özlərini 

Allah adlandırmamış və eyni zamanda müsəlmanları özlərinə 

ibadət etməyə də məcbur etməmişlər. Bu hədisin mənası 

onların zülmü, istibdadı və müsəlmanlar üzərində zalım 

hakimiyyətidir. Peyğəmbər (s) öz ilahi elmi ilə gələcəkdə baş 

verəcək hadisələri görür və müsəlmanları qarşılaşacaqları 

böyük problemlərlə tanış edirdi. 

                                                             
1 İbn Əbil Hədid «Şərhi Nəhcül-bəlağa» xütbə 128. 
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TÖVHİDLƏ ŞİRKİN SƏRHƏDLƏRİ 

 

Şirklə tövhidin arasında olan dəqiq sərhəd, daha doğrusu 

nəzəri və əməli şirklə tövhidin fərqləri nədən ibarətdir? Tövhid 

və şirk təfəkkür tərzi deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Hansı işlər 

tövhidi əməl və hansı işlər şirk əməlləri hesab olunur? Görəsən 

Allahdan qeyri bir varlığıa etiqad bəsləmək şirkdirmi və 

tövhidi-zati dedikdə, Ondan qeyrisinə etiqadlı olmaq nəzərdə 

tutulurmu? 

Məlum məsələdir ki, xəlq olunmuşlar Allahın işi sayılır; 

Allahın işi Onun öz şəninə aid olan şeylərdəndir və Onun 

qarşısında digər bir qüvvə yoxdur. Yaranmışlar Onun ilahi 

feyzinin təcəllisidir, onlara Allah-Təalanın yaratdığı məxluq 

kimi nəzər salmaq və ya etiqadlı olmaq tövhidin ziddi deyil, 

ona olan etiqadı təkmilləşdirmək və tamamlamaqdır. Beləliklə 

məlum olur ki, şirklə tövhidin sərhəddi bir şeyin həqiqi mənada 

olub-olmaması, yəni onun vücudunun həqiqi və ya məcazi 

mənada olmasında deyildir. 

Yaranmışların bir-birlərinə təsir etməsi və ya onların bir-

birinə təsir və əks-təsir göstərməsinə inanmaq şirk hesab 

edilmirmi? (İstər xəlq etməkdə, istərsə də əməldə?) Görəsən 

əməli tövhid hər şeyin səbəbini Allahda görməyi tələb edirmi? 

Məsələn, özümüzdə belə bir təfəkkür tərzi yaradaq ki, odun 

yandırma, suyun susuzluğu dəf etmə, yağışın bitkiləri göyərtmə 

və dərmanın xəstəliyi sağaltma qabiliyyəti yoxdur. Yandıran 

da, susuzluğu dəf edən də, bitkiləri göyərdən də, xəstəliklərə 

şəfa verən də məhz Allahın özüdür, bu amillərin olub-

olmaması bir o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyir. Allah-Təala 

sadəcə olaraq bu işləri adəti üzrə yerinə yetirir. Məsələn, bir 
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şəxs, adəti üzrə məktub yazarkən başına papaq qoyur. Məlum 

məsələdir ki, papağın başda olub-olmaması məktubun 

yazılmasına heç bir təsirə malik deyildir, amma o, başında 

papaq olmadan məktub yazmaq istəmir. Eləcə də Allah-Təala 

od olmadan hər bir şeyi yandıra bilər, amna adəti budur ki, 

yandırmaq istədiyi bir şeyi od-alov içərisində qərar versin. 

Bu nəzəriyyənin tərəfdarları iddia edirlər ki, bütün amil və 

səbəblər qeyd olunan mahiyyəti daşıyır və bunun əksini 

düşünmək Allaha şərik qoşmaq deməkdir. (Bu nəzəriyyəni 

Əşairə və Cəbri məzhəbləri irəli sürmüşlər). 

Əlbəttə belə bir nəzəriyyə düzgün deyildir. Yaranmışlara 

Allahın məxluqu kimi nəzər salmaq və etiqad bəsləmək şirk 

deyil, tövhidin kamilləşməsi sayılır. Eləcə də məxluqatın 

təsiredici və səbəbkar funksiya daşınmasına etiqadlı olmaq da 

«xəlq etməkdə şirk» deyil, əksinə yaradılışda olan etiqadın 

küçlənməsi deməkdir. Çünki, bizim etiqadımıza görə 

varlıqlarda təsir qüvvəsi var, amma bu qüvvəni onlara bəxş 

edən Allah-Təala özüdür. Məxluqat yaranışda və mövcud 

olmaqda müstəqil olmadığı kimi, təsir etməkdə də istiqlala 

malik deyildir. Əlbəttə əgər bu təsirləri müstəqil hesab edib 

onu sənətkarın müəyyən bir cihaz düzəltməsi ilə müqayisə 

etsək şirkə düçar olmuş olarıq. Məsələn, maşın düzəldikdən 

sonra həmin mexanizm üzrə işlədilir, onun davamında 

sənətkarın özünün olması zəruri deyildir və o, ölüb getsə də bu 

işə heç bir xələl gəlməz. Əgər Allaha-Təalanın məxqulatı 

yaratdıqdan sonra onlarla heç bir rabitə olmamasını, onları 

özbaşına buraxmasını fərz etsək əlbəttə şirk olacaqdır. 

Məxluqat istər yaradılışda, istərsə də müəyyən müddət 

mövcud olmaqda öz xaliqinə ehtiyac duyur və və bu ehtiyac 

hər iki mərhələdə eyni səviyyədə olur. Aləmin vücuda gəlməsi 
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və onun Allaha olan bağlılığı zərurət üzündəndir. Hər şey 

Ondandır və hər şey Onun istək və iradəsilə həyata keçir. 

Allahdan başqa digər varlıqların xəlq etmək qabiliyyətinə 

malik olmasına etiqad bəsləmək şirkdən başqa bir şey deyildir. 

Aləm ilahi feyz, sırf əlaqə, rabitə və bağlılıqdır. Buna görə də 

yaranmışlarda olan səbəb və təsir qüvvəsi Allahın öz təsir 

qüvvəsi hesab edilir. Amma məxluqatdan təsir qüvvəsi ayırmaq 

istəyənlər isə özləri bilmədən digər bir şirkə düçar olmuşlar. 

Çünki onlar əşyaları və yaranmışları müstəqil hesab etmiş və 

bununla da qaçmaq istədikləri dərdə mübtəla olmuşlar. 

Beləliklə məlum olur ki, tövhidlə şirkin sərhədi Allahdan 

qeyrilərinin səbəb və təsirdə müəyyən rol ifa edib-etməməsində 

deyildir. 

Şirk və tövhid arasında mövcud olan sərhəd Ondan qeyri 

metafizik və qeyri bir varlığın qüdrət və təsirinə inam və 

etiqadın olması deməkdirmi? Yəni qeyri-adi qüdrət və təsirini 

istər insan, məsələn peyğəmbərlərdə, istərsə də mələkdə 

olmasına inanıb bu etiqada əsaslanmaq şirk, amma onlarda 

olan adi qüdrət və təsirə əsaslanmaq şirk deyilir. Vəhabilərin də 

əsaslandığı bir əqidə tərzinə əsasən, dünyadan getmiş bir şəxsin 

qüdrət və təsirinə inanmaq şirkdir, çünki ölü hərkətsiz bir 

varlıqdır və təbii qanunlara əsasən hərkətsiz varlıqlar şüura, 

qüdrət və iradəyə malik olmurlar. Bu əqidəyə əsasən, ölünün 

dərk etməsinə inanmaq, onun qarşısında təzim və ehtiram 

etmək, onu çağırmaq və ondan  nə isə istəmək tamamilə 

şirkdir. Həmçinin xəstəliklərin şəfası, çətinliklərin aradan 

qalxması üçün məxsus [müqəddəs] ziyarətkarlara getmək və 

sair işlərdə şirk sayılır. Bu nəzriyyəyə əsasən belə olduqda biz 

Allaha deyil, başqa bir metafizik və qeybi varlığa iman 

gətirmiş oluruq. 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

119 
 

Təbiətdəki bütün varlıqlar təcrübə və hiss yolu ilə dərk 

olunur, bu səbəbdən də əşyaların göstərdiyi adi təsirə inanmaq 

olar, amma qeyri-adi təsirlərə etiqad bəsləmək şirkdir. (Əşairə 

belə bir əqidəyə əsaslanır). Demək varlıqlar iki əsas hissəyə 

bölünür: Təbiət və təbii qüvvələr, Metafizik və qeybi aləm. 

Metafizika Allah, təbiət isə Allah və Onun məxluqatı arasında 

müştərək olan mövzuları əhatə edir. Öldürmək, diriltmək, 

məxluqatı ruzi ilə təmin etmək və bu qəbildən olan digər 

məsələlər metafizikaya dəlalət edir. Qeyri-adi işlər Allaha, adi 

işlər isə Onun yaratdığı məxluqata aid olunur. Bütün bunlar 

nəzəri tövhid prinsiplərindən irəli gəlir. 

Əməli tövhid pirinsiplərinə gəldikdə isə, Allahdan başqa 

digər varlıqlara mənəvi arxalanma, təvvəsül, kömək gözləmə 

mütləq şirk hesab olunur. Çünki insanın mənəvi saflığına və 

inkişafına səbəb olan şey Allaha etdiyi ibadətdən savayı bir şey 

deyildir. Əqli hökm və dini zərurət üzündən Allahdan başqa 

digər varlıqlara ibadət etmək islam dinindən çıxmaq deməkdir. 

Allahdan başqa digər varlıqlara gəldikdə isə, keçirilən dini 

mərasimləri də buna aid etmək lazımdır. Bu kimi mərasimlər 

cahiliyyət dövründə də ərəblər tərəfindən bütlər üçün yerinə 

yetirilərdi. 

(Bu, vahhabilərin və onların davamçılarının 

nəzəriyyəsidir). 

Bu nəzəriyyə bu günlər müəyyən qədər genişlənmiş və 

xüsusilə bəzi təbəqələr arasında ziyalıq əlamətinə çevrilmişdir. 

Amma tövhid prisipləri ilə müqayisə edildikdə, bu nəzəriyyə 

Əşairənin nəzəriyyəsinə əsasən zati tövhid baxımından tamilə 

şirk sayılır, eyni zamanda yaradılış əməli tövhid baxımında da 

mütləq şirk hesab olunur. 
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Bir qədər əvvəl Əşairənin nəzəriyyəsi bəyan edərkən dedik 

ki, Əşairə əşyalarının təsir və səbəbkar funksiya daşıdıqlarını 

qətiyyətlə rədd edirlər. Belə ki, əşyaların təsiretmə və səbəbkar 

funksiyya daşıdıqlarına inanmaq Allaha yanaşı digər mənşə və 

ilahi qüdrət mərkəzlərinin mövcud olmasına inanmaq 

deməkdir. Qeyd etdik ki, varlıqlar yalnız o zaman  Allahın 

müqabilində mənşə və amil kimi mövcud ola bilər ki, öz 

zatında tamamilə müstəqil olsunlar. Bundan belə məlum olur 

ki, Əşairə özləri bilmədən varlıqlara zati şirk hesab olunan 

«zati müstəqillik» xüsiyyətini aid etmişlər. Amma bununla 

yanaşı əşyaları təsiretmə səbəbkar funksiya daşıdıqlarını 

yaradılışda tövhidi sübuta yetirməyə cəhd etmişlər. Bu 

səbəbdən də yaradılışda şirki rədd etməklə, özləri bilmədən zati 

şirkə mübtəla olmuşlar. 

Bu irad və tənqid vahabilərə də aid edilməlidir. Onlar da 

varlıqların zati müstəqilliyə malik olduğunu əsas tutmuş və bu 

səbəbdən də onlarda olan qeyri-adi təsir və səbəb qüvvəsini 

rədd etməyə çalışmışlar. 

Amma nəzərdə almamışlar ki, bütün varlığı ilə Allaha 

bağlı olan məğluqat heç bir zati müstəqiliyyə malik ola bilməz. 

Onun metafizik təsiri, göstərdiyi təbii təsir kimi özünə istinad 

edilməzdən əvvəl mütləq həqiqətə [Allaha] arxalanır. 

Yaranmışlar öz təsir qüvvələrindı müstəqil olmayıb, ilahi 

feyzin məcrası və vasitəcisi sayəlırlar. Cəbrailin vəhy və elm, 

Mikayilin ruzi, İsrafilin dirilik və Əzrailin can alma vasitəçisi 

olmalarına inanmaq da bu işlərdəndir və onu şirk adlandırmaq 

heç bir əqli və elmi əsasla izah oluna bilməz. 

Yaradılışda tövhid prinsiplərinə əsasən, belə bir nəzəriyyə 

mütləq şirk hesab olunur. Çünki, yaranışın həm xaliq, həm də 

məxluq tərəfindən həyata keçdiyinə əsaslanmış olurlar. Belə ki, 
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metafizik və qeyb aləmi Allaha, təbii işlər isə məxluqata və ya 

müştərək halda Allahla məxluqata aid olunur. Məlum olduğu 

kimi, məxluqata xüsusi sahə nəzərdə tutmaq və eləcə də onların 

müştərək təsirlərə malik olmasına etiqad bəsləmək açıq-aşkar 

şirkdir. 

Təsəvvür olunanların əksinə olaraq, bunu da qeyd etmək 

lazımdır ki, vahhabilik tək imamətlə deyil bütövlükdə tövhid 

və insanın dəyərlərlə də ziddiyətli mövqeədə dayanır. Tövhid 

ilə əks mövqe tutur dedikdə, yaranışda xaliq ilə məxluqun şərik 

tutulduğu və əlavə olaraq bir növ zati şirkə də əsalanmaları 

nəzərdə tutulur. Bu mətləb bir qədər əvvəl izah olundu. İnsanın 

dəyərlərlə əks mövqedə dayanır – dedikdə isə, Quranın 

«xəlifətulla» yəni Allahın yer üzündəki xəlifəsi elan olunan və 

mələklərdən üstün tutulan insanın təbii heyvan dərəcəsinə 

tənəzzül etməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlarla yanaşı, onlar 

ölü ilə diri insan arasında böyük bir fərq qoymuşlar. Belə ki, 

onların iddiasına görə, dünyasını dəyişmiş insan axirətdə artıq 

heç bir həyata malik olmayır. İnsanın şəxsiyyəti onun 

vücudundadır, öldükdən sonra hərəkətsiz cismə çevrilir və 

bütün güc və ixtiyardan məhrum olur. Diqqət yetirilsə məlum 

olar ki, bu növ düşüncə və fikir islami dünyagörüşü 

prinsiplərinə zidd olub materialist nəzəriyyəsi ilə uyğun gələn 

təfəkkür tərzdir. Gələcək bəhslərdə «Məad» haqqında söhbət 

açarkən bu mətləbi geniş şəkildə izah edəcəyik. 

Məchul və məlum olmayan bir varlığın təsir qüvvəsini 

məlum bir varlığın təsir qüvvəsindən ayırmaq və birincini 

ikincinin əksinə olaraq mütafizika adlandırmaq şirkin başqa bir 

növüdür. 

Bəzi insanların şirkdən qaçmaq istədikdə özləri də 

bilmədən çox zərif və müəmmalı şəkildə şirkə düçar olmalarını 
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gördükdə Həzrət Peyğəmbərin buyurduğu hədisi lazımi şəkildə 

anlaya bilmirik: «Qara qarışqanın gecənin zülmətində qara 

daşın üzərində asta yeridiyini görmək nə qədər çətindirsə, 

şirkin də əqidə və düşüncələrə məxfi şəkildə və hiss 

olunmadan daxil olmasını sezmək bir o qədər çətindir». 

Bu həqiqətdir ki, Allah, insan və aləm haqqında 

düşünərkən şirk ilə tövhidin sərhəddinin hər şeyin «Ondan» 

olması və hər bir şeyin «Ona» tərəf qayıtması prinsipində 

olduğu müəyyənləşir. «İnna lillahi və inna iləyhi raciun», 

yəni bütün varlıqlar Allah tərəfindəndir və Allahın tərəfinə 

qayıdacaqdır. Əgər həqiqət və varlıqları sifət, zat və feil 

baxımından ilahi iradəyə aid etsək, yəni hər bir şeyin Onun 

tərəfindən olmasına etiqad bəsləmək həqiqi tövhid prinsiplərinə 

yiyələnmiş olarıq. İstər həmin varlıq bir və ya bir neçə təsir 

qüvvəsinə malik olsun, istər metafizik, istər də təbii 

xüsusiyyətlərlə təzahür etsin. Çünki, Allah tək metafizika, 

asiman, mələklər, qüdrət və əzəmət aləminin Allahı deyil, 

bütün varlıqların Allahıdır. O, qeyb aləminə nə qədər yaxın və 

hakimdirsə, təbiət aləminə də bir o qədər yaxın və hakimdir. 

Hər hansı bir varlığın qeybi xislətlərə malik olması Onun 

ilahiliyinə heç bir təsir qoymayır. 

Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, islam dünyagörüşü 

prinsiplərinə əsasən dünyanın mahiyyətini «İnna lillahi və 

inna iləyhi raciun» «varlıqlar Allah tərəfindən vücuda 

gəldiyi» (Varlıqların Allah tərəfindən vücuda gəldiyi) ideyası 

təşkil edir. 

Quranın bir çox ayələrində peyğəmbərlər vasitəsi ilə 

ölülərin dirilməsi, anadangəlmə korların gözlərinin açılması və 

s. qeyri-adi işlərlə rastlaşırıq, amma bütün hallarda biz o 

ifadələrin arxasınca «biiznihi» yəni «Onun [Allahın] izni ilə» 
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kəlməsinin gətirildiyini də götürürük. Buradan məlum olur ki, 

Peyğəmbərlərin özü də təsir və səbəb qüvvəsində müstəqil 

deyil, Onun qüdrət və izninə əsaslanırlar. Hər hansı bir varlığın 

Allahdan başqa digər varlıq tərəfindən vücuda gəlməsinə 

inanmaq şirkdən savayı bir şey deyildir. Onların təsir 

göstərmələri də eyni zamanda mütləq şirkdir. İstər bu təsir 

qeyri-adi olsun, məsələn, yer və göylərin yaradılması, istərsə 

də yarpağın ağacdan düşməsi kimi kiçik və əhəmiyyətsiz. 

Əməli tövhid prinsiplərində şirk və tövhid arasında olan 

müştərək sərhəd «İnna lillah və inna iləyhi raciun» ayəsindən 

ibarətdir. Varlıqlarn həqiqi mahiyyətinə yetirilən diqqət, istər 

zahiri olsun, istərsə də mənəvi - məqsədə çatmaq üçün deyil, 

həqiqətə nail olmaq üçün həyata keçirilərsə, Allaha yetirilən 

diqqətlə əsla fərqlənməz. Müəyyən bir məqsədə doğru hərəkət 

etdiyimiz yol və o yolda istiqamətləri göstərən əlamətlər zatən 

bizə lazım olan şeylər deyildir, onlardan məqsəd bizi nəzərdə 

tutduğumuz hədəfə çatdırmaqdır. 

Peyğəmbər və övliyalar da Allahın haqq yollarıdır: 

 

ْقَوُم، ََ َراطُ ااْل ْعظَُم َو الصِّ ََ بِیُل ااْل  أَْنتُْم السَّ

«Siz (həqiqətə qovuşmaqda) ən yüksək və ən möhkəm 

yollarsımız».
1
 

 

 َوأَْعالماً لِِعباِدِه َوَمناراً فِي باِلِدِه َوأِدالًَء َعلى ِصراِطهِ 

 

«Onlar Allaha doğru (kamala doğru) aparan yol, 

əlamət və nişanələrdir».
2
 

 

                                                             
1 «Camieyi kəbirə» ziyarətnaməsi 
2 «Camieyi kəbirə» ziyarətnaməsi 
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ِدالِّء َعلَى َمْرضاِت هللاِ، َْ  اَلد عاِة اِلَى هللاِ، َواالَ

«Onlar bəşəriyyəti haqqa hidayət edənlər və ilahi 

razılığa dəlalət edənlərdir».
1
 

Demək ziyarətgahlara getmək və orada müqəddəs 

övliyalara təvəssül etmək (Onlardan kömək, şəfaət və s. 

istəmək) heç də şirk deyildir. Burada digər mətləblərə diqqət 

yetirmək lazımdır. 

İlk növbədə bilməliyik ki, görəsən peyğəmbər və 

müqəddəs övliyalar yüksək ilahi məqamlara nail olmuşlar, 

yoxsa yox? Quran ayələrindən məlum olur ki, Allah-Təala, 

Ona xalis bəndəlik edən bəzi şəxslərə yüksək məqamlar bəxş 

etmişdir. 

Daha sonra bilməliyik ki, ziyarətgahlara gedən və 

müqəddəs övliyalara təvəssül edən şəxslər, tövhidin nə 

olduğunu doğru və düzgün dərk edə bilirlərmi? Görəsən onlar 

ziyarət zamanı yalnız Allahı nəzərdə tuturdular, ya ziyarət 

olunan şəxsi? Şübhəsiz ki, onların əksəriyyəti ziyafət olunan 

şəxsi nəzərdə tuturlar. Bəlkə də onlardan bəziləri batində 

tövhidin nə olduğunu dərk etmirlər. Belə isə onlara ziyafətin 

şirk olduğunu təlqin etmək əvəzinə, tövhidin nədən ibarət 

olduğunu öyrətmək lazımdır. 

Haqqında bəhs olunası digər məsələ bundan ibarətdir ki, 

Allahdan başqa digər varlıqları dil və əməldə təcbih etmək, 

onları kamil və ehtiyatsız hesab etmək şirkdir. İbadətdə layiq 

olan, şəninə şükr və səna deyilən, bütün məxluqatın təsbih 

etdiyi yeganə və mütləq varlıq Allahın müqədəs zatıdır. O, hər 

şeyə agah və qadirdir. Həş şey Ona arxalanır və Ondan nəşət 

                                                             
1 «Camieyi kəbirə» ziyarətnaməsi 
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tapır. Bütün bu xüsuiyyətləri Allahdan başqa bir varlığa aid 

etmək və onları bu sifətlərlə vəsf etmək şirkdir. 

Hansı işlərin ibadət olduğu haqda isə bir qədər əvvəl 

söhbət açmışdıq. 

 

İXLAS VƏ SƏDAQƏT 

 

Allahtanıma insanın ruhuna, mənəviyyatına, əxlaq və 

rəftarına böyük təsir göstərir. Bu təsirin imanla sıx əlaqəsi 

vardır. İman nə qədər güclü olarsa, Allahtanıma da insana bir o 

qədər çox nüfuz edər və onu özünün daimi nəzarəti altında 

saxlayar. Allahtanıma insanlarda bir-birlərindən fərqli olaraq 

həyata keçir və bunların hamısı «ixlas» və «sədaqət» adlanır. 

Biz Allahı ibadətə layiq və ən yca varlıq hesab etdiyimiz 

üçün yalnız Ona pərəstiş edir və gündəlik ibadətlərimizi məhz 

Ona xatir yetiririk. Ondan qeyrisi bizim nəzərimizdə fani və 

əbəsdir. 

Bəs biz özümüzdə sitayiş etdiyimiz Allaha qarşı hansı 

həddə «ixlas» yarada və ondan qeyrisindən nə qədər uzaqlaşa 

bilmişik?! Bunun əsas meyarı imandır və hər şey onunla 

müqayisə olunmalıdır. 

Təbii ki, bütün insanlar ixlas və sədaqət baxımından eyni 

səviyyədə deyillər. Onlardan bəziləri elə bir həddə çatır ki, 

Allahdan başqa heç bir varlıq görməyir və bütün işlərini Onun 

razılığını qazanmaq üçün həyatda keçirir. Nə nəfsani meyl və 

istəklər, nə də ətraf mühit onlara mənfi təsir göstərə bilir. 

Batini meyl və istəklərini yalnız elə bir həddə çatdırırlar ki, 

Allahın rizayəti ilə müvafiq olsun. İmanı kamala doğru 

istiqamətləndirən yeganə haqq yol da, məhz Allahın istək və 

iradəsidir. Allaha iman gətirmiş şəxs müəlliminin, ata-anasının 
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göstərişlərini Onun rizayətini qazanmaq üçün yerinə yetirir, 

xalisanə ibadət etməklə Onu aşiqanə sevir. Onun sevdiyi 

şeyləri sevir, qadağan etdiyi şəylərdən isə uzaq olmağa çalışır. 

Hara baxırsa Allahın nişanə və əlamətlərini görür və bununla 

da Allaha olan istək və iradəsi daha da çoxalır. İnsan özünü 

xalisanə ibadətlərlə daha da ucaldır və artır Ondan və Onun 

çilvəsindən başqa bir şey görməyir. O, hər şeydə Allahı görür. 

Əli (ə)-dan bu haqda nəql olunmuş hadisələrdən birində 

buyurulur: «Niyə baxdımsa ondan əvvəl və onunla birlikdə 

Allahı gördüm». 

Abid ibadət zamanı öz Allahına söylədiklərini və Ondan 

istədiklərini gündəlik həyatında icra etmək istər və bununla da 

o, öz «ixlas» və «sədaqətini» sübuta yetirər. 

İbadət, bəndə ilə Allahın arasında bağlanan əhd-peymandır 

və bu əhd-peymanın iki əsas şərti vardır. 

1 - Bəndə yalnız Allaha ibadət etməlidir; 

2 - Məhz Onun hakimiyyətini qəbul etməlidir. 

Bəndə Allahın ona bəxş etdiyi nemətlərlə qane olur və 

bunun şükrünü yerinə yetirmək üçün ömrünü ibadətlə başa 

vurur. İbadət onun üçün ruhi tərbiyə Allaha və Onun 

məxluqatına qarşı məhəbbət, fədakarlıq, azadlıq və sevmək 

deməkdir. Demək, islam dinin nəzədə tutduğu tövhid tək olan 

Allaha ibdət və ondan qeyrisinə meyl etməməkdir. Buana da 

yalnız ixlas və səadətlə nail olmaq olar. İnsan və onun yaşadığı 

aləmin təkamül Allaha doğru hərəkət etməkdə ibarətdir. Digər 

istiqamətlərdə hərəkət edənlər isə təkamül və əksinə, yəni 

zülmət və həlakətə döğru hərəkət edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, insan bütün işlərini Allaha xatir və 

Onun rizayətini qazanmaq məqsədi ilə həyata keçirməlidir, 

amma bununla yanaşı o, bəşəriyyətə xidməti və onların rifahı 
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üçün lazım olan işləri də unutmamalıdır. Hər şeyi Allahın adı 

ilə başlamalı və Onun adı ilə sona çatdırmalıdır. Həqiqi tövhid 

də məhz budur. Məqsəd Allahın rizayəti deyil, insanların 

diqqətini cəlb etmək və onların razılığını qazanmaq olduqda 

isə, artıq bunu tövhid deyil, şirk və ya məxluqata pərəstiş 

adlandırmaq lazımdır. Həqiqi ixlasa yalnız o zaman nail olmaq 

olar ki, insan bütün işlərini görüb özünü bir an da olsun Onun 

bəndəliyindən xaric etməsin. Yəni özünü daim Allahın 

hüzurunda hiss etsin və yalnız Onun razılığına səbəb olan işlər 

görsün. 

 

DÜNYANIN VƏHDƏT VƏ YEGANƏLİYİ 

 

Dünyanın (təbiətin və Allahın zaman və məkan 

baxımından yaratdığı bütün məxluqatı) vahid həqiqət təşkil 

edirmi? Allahın zat, sifət və feildə yeganəliyi deyildikdə 

xilqətin eyni növdən olduğu nəzərdə tutulurmu? Əgər bütün 

aləm vahid qanunla əlaqələnirsə, onu hansı rabitəyə aid etmək 

olar? Bu rabitə maşın hisslərinin bir-birləri ilə olan rabitəsinə 

bənzəyir, ya insanın bədən üzvlərinə? Başqa sözlə desək, bu 

rabitə mexanikidir yoxsa orqanik? 

Biz «Fəlsəfənin üsulları» adlı kitabın 5-ci çildində 

yuxarıdakı mövzular haqda geniş söhbət açmışıq. Həmçinin 

«İlahi ədalət» kitabında da təbiətin «ayrılmaz külliyyat» 

olduğu haqda ətraflı məlumat vermişik. 

Təbiət bir-birindən ayrılmaz vahid külliyyat və məcmuə 

şəklindədir. Onun hər bir hissəsinin olmaması bu vahid 

külliyyatın yoxluğu ilə bərabərdir. Və təbiəti «şər» və 

bədbəxtçilikdə mövcud olmaması deməkdir. 
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Müasir filosofların bir çoxu, xüsusilə alman filosofu 

Hekel, təbiətin harmoniya şəklində olmasını yəni təbiətdəki 

kompnentlərin birləşərək kompleks yaratmasını təsdiq etmiş və 

bununla da o, təbiəti bədən üzüvlərinin bədəndə olan rabitəsinə 

bənzətmişdi. Onun irəli sürdüyü bu nəzəriyyə digər fəlsəfi 

nəzəriyyələri sual altında saxlayır. Hekellin materialist 

tərəfdarları, yəni dialektik materialistlər də bu prisipə 

əsaslanaraq «qarşılıqlı əks təsir» ya «əşyaların kütləvi 

rabitəsi» və ya «təzadların başlılığı» adı altında bu 

nəzəriyyəni müdafiə etmişlər. Onlar iddia etdirlər ki, 

kompnentlərin komplekslə olan rabitəsi mexanik deyil, orqanik 

rabitədir. Amma onlar sübuta yetirmək məqamına gəldikdə 

mexaniki rabitədən savayı bir şeyi isbat edə bilməyirlər. 

Materializm fəlsəfi  aləmi insan bədəninə bənzədir. Belə ki, 

kompnentlərin komplekslərlə olan rabitəsi bədən üzüvlərinin 

bədənlə olan rabitəsi kimi qələmə verilir.  Bunun sübuta 

yetirlməsi qeyri mümkündür. 

Din filosofları isə hələ qədim zamanlarda iddia etmişlər ki, 

aləm «böyük insan» isə «kiçik aləmdir». İslam filosofları 

arasında «İxvanus-səfa» adlı dəstə bu mətləbə hamıdan çox 

diqqət yetirmişlər. O cümlədən ariflərin dünya və varlıqlara 

olan «vəhdət» baxışı hikmət və fəlsəfə alimlərindən daha çox 

olmuşdur. Ariflər xilqət və kainatı «vahid varlıq» [Allahın 

cilvəsi] hesab edirlər. Onun [Allahın] şahidi olması əxəli və 

əbədidir. Onlar, Allahdan başqa digər varlıqları «müqəddəs 

feyz» adlandırırlar. 

Biz arif və filosofların irəli sürdükləri müxtəlif 

nəzəriyyələri şərh etmək fikrində deyilik. Sadəcə olaraq keçmiş 

bəhslərlə əlaqəli olduğu üçün bu mövzuya toxunduq. 
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Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, aləm Allah tərəfindən 

yaradılmış və Ona doğru hərəkət etməkdədir. Həmçinin lazımı 

yerlərdə sübuta yetirilmişdir ki, aləm mütəhərrik olan həqiqət 

deyil, hərəkətin özüdür. (Bu müddəa təkcə islam fəlsəfəsində 

sübuta yetirilmişdir və bunu bəzi qərb fəlsəfə məktəbləri iddia 

etsələr də sübut edə bilməmişlər.) Digər tərəfdən də, hərəkət 

haqqında olan bəhslərdə sübuta yetirilmişdir ki, başlanğıçın 

nəhəyətin və istiqamətin vəhdəti hərəkətlərə bir növ vəhdət və 

yeganəlik bəxş etmişdir. Beləliklə aləmin bir nöqtədən, bir 

istiqamətdə və bir məqsəd üçün təkamülü hərəkətindən məlum 

olur ki, aləmdə bir növ vəhdət və yeganəlik vardır. 

 

QEYB VƏ ŞƏADƏT 

 

İslamın tövhid dünyagörüşü aləmin qeyb və şəhadətdən 

(müşahidə olunan) ibarət olduğunu bəyan edir. Yəni aləm iki 

hissəyə - «qeyb» və «şəhadət»ə bölünür. Qurani-Kərimdə bu 

iki mövzuya dəfələrlə işarə edilmişdir. Belə ki, «qeybə» olan 

etiqad imanın əsas hissəsini təşkil edir. 

 

 الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلَغْیبِ 

«O kəslər ki, qeyb iman gətirir».
1
 

 

 َوِعنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْیِب الَ یَْعلَُمهَا إاِلَّ هُوَ 

«Qeybin açarları Allahın yanındadır. Onları ancaq Allah 

bilir».
2
 

Qeyb özü də iki hissəyə bölünür: Nisbi və mütləq. Nisbi 

qeyb bir şəxsin nədən, haradan və ya kimdənsə uzaq olmasına 

                                                             
1 «Bəqərə» surəsi, ayə 3. 
2 «Ənam» surəsi, ayə 59. 
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və onun hiss orqanlarının heç biri ilə hiss edə bilməməsinə 

deyilir. Məsələn, hansısa bir şəhərdə yaşayan bir şəxs üçün o 

şəhər şəhadət (müşahidə olunması), digər bir şəhər isə qeyb 

hesab olunur. 

Qurani-Kərimdə nisbi qeyb haqqında deyilir: 

 

 ْلَغْیِب نُوِحیهَا إِلَْیكَ تِْلَك ِمْن أَنبَاء ا

«Bunlar [bu əhvalatlar] sənə vəhy etdiyimiz qeyb 

xəbərlərindəndir».
1
 

Təbii ki, keçmişdə baş vermiş əhvalatlar bizim üçün qeyb, 

o zaman yaşayan şəxslər üçün isə müşahidə ediləsi olmuşdur. 

Amma Quranın digər ayələrində «qeyb» kəlməsi gözlə 

görülməyən varlıqlara da aid edilmişdir. Hiss yolu ilə dərk 

olunan, amma məsafə baxımından uzaq olduğu üçün 

görülməyən varlıqlar isə bir qədər fərqlidir. Belə ki, müəyyən 

bir şəhərin əhalisi məsafə baxımından uzaq olduqları üçün 

digər bir şəhərin görməyə qadir olmayırlar. Bəzi varlıqlar da 

qeyri maddi olmadıqları üçün hiss orqanları ilə dərk edilmir. 

Quran möminlərin «qeybə» iman kətirdiklərini bəyan edir və 

məlum olduğu kimi bu nisbi qeyib sayılır. Nisbi qeybə istər 

kafir, istərsə də möminlər iman gətirib onu etiraf edirlər. 

«Ənam» surəsinin 59-cu ayəsindən belə məlum olur ki, mütləq 

qeybin nədən ibarət olduğunu yalnız Allah-Təala bilir. 

 

 َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْیِب اَل یَْعلَُمهَا إاِلَّ هَُو ح َویَْعلَُم َما فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ 

«Qeybin açarları Allahın yanındadır.Onları ancaq Allah 

bilir». 

                                                             
1 «Hud» surəsi, ayə 49. 
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«Həşr» surəsinin 22-ci ayəsində qeyb ilə şəhadət birlikdə 

bəyan edilmişdir. 

 

ِحیمُ  ْحَمُن الرَّ هَاَدِة هَُو الرَّ  َعالُِم اْلَغْیِب َوالشَّ

«Gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O, rəhimli və 

mərhəmətlidir». 

O gözlə görünən və görünməyən bütün şeylərə agahdır, 

bağışlayan və rəhm edəndir. Yəni hissi olunan və olunmayan 

bütün varlıqlara agahdır. 

Bu iki aləm (qeyb və şəhadət) arasında hansı rabitə 

bərqərardır? Hiss aləmi ilə qeyb aləminin sərhəddi vardırmı? 

Təbii ki, belə təsəvvür adi və sadə anlayışlardan doğur. Belə 

sadəlövh anlayışlara görə, hər iki aləmin cismani sərhədləri var 

və onları bir-birindən ayırır. Qeyb ilə şəhadət arasında mövcud 

olan rabitənin maddi və cismani ifadələrlə izah etmək qeyri-

mümkündür. Bu barədə istifadə edə biləcəyimiz ifadə heç 

olmasa insan və onun kölgəsi kimi olmalıdır. Yəni yaşadığımız 

aləm axirət dünyasının bir növ təcəllisidir. Qurani-Kərimdən 

belə məlum olur ki, bu aləmdə mövcud olan hər bir şey axirət 

dünyasından «tənəzzül etmiş» varlıqlardır. Bir qədər əvvəl 

işarə etdiyimiz ayədə bu varlıqlar «məfatih» yəni açarlar 

adlanmışdı. «Hicr» surəsinin 21-ci ayəsində isə artıq onlar 

«xəzain» yeni xəzinələr adlandırılmışdır. Orada buyurulur: 

 

ْعلُومٍ َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَدنَا َخَزائِ  لُهُ إاِلَّ بِقََدٍر مَّ  نُهُ َوَما نُنَزِّ

«[Yerdə və göydə] elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri 

Bizdə olmasın. Lakin Biz ondan ancaq müəyyən [lazım 

olduğu] qədər endiririk. [Onun nə qədər lazım olması isə 

yalnız Bizə məlumdur]». 
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Quran bütün əşyaları hətta daşı, dəmiri belə «nazil 

olmuşdu» adlandırır. 

 

 َوأَنَزْلنَا اْلَحِدیدَ 

«Biz dəmiri nazil etdik».
1
 

Məlum məsələdir ki, burada dəmirin hansısa başqa bir 

aləmdən gətirilməsi nəzərdə tutulmayır. Bəli, bu aləmdə 

mövcud olan bütün varlıqların əsli və həqiqəti başqa bir aləmdə 

- «qeyb aləmindədir», bu aləmdə mövcud olan varlıqların 

hamısı qeyb aləmində mövcud olanların təcəllisidir. Bütün 

bunlarla yanaşı Quran «qeyb» adı altında digər mətləblərə də 

işarə edir. Məsələn, «Bəqərə» surəsinin 285-ci və «Nisə» 

surəsinin 136-cı ayələrində buyurulur: 

 

بِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكل  آَمَن بِالِّلِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِ  ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَْیِه ِمن رَّ  هِ آَمَن الرَّ

«Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilən Qurana 

inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. Onların hamısı 

Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və bütün 

peyğəmbərlərinə iman gətirərək deyirlər: Biz Onun 

peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq [Allahın hökmlərini] 

eşitdik [anladıq] və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, 

[axırda] Sənin dərgahına qayıdacağıq». 

 

 َوَمن یَْكفُْر بِالِّلِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه َواْلیَْوِم اْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالاَلً بَِعیًدا

«Ey möminlər! Allaha və Peyğəmbərinə, Onun Öz 

Peyğəmbərinə nazil etdiyi kitaba [Qurana] və ondan əvvəl 

nazil etdiyi kitablara iman gətirin! Allaha, onun mələklərinə, 

                                                             
1 «Hədid» surəsi, ayə 25. 
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kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmayan 

şəxs, şübhəsiz ki, (doğru yoldan) çox azmışdır». 

Göründüyü kimi bu iki ayədə səmavi kitablara və 

mələklərə iman gətirmək ayrıca bəyan olunur. Əgər buradan 

məqsəd yalnız Peyğəmbərlərə nazil olmuş səmavi kitablar 

olsaydı, insanların onlara iman gətirmələri kifayət edərdi. 

Amma burada başqa bir şeyə işarə edilmişdir. Kitab deyildikdə, 

üzərində müqəddəs dini ayinlər yazılmış vərəqlər deyil, 

insanların Allaha, Onun Peyğəmbərinə və onları bəyan 

etdikləri hökmlərə iman gətirmək nəzərdə tutulur. Belə ki, 

Qurani-Kərimdə «Kitabun-mübin», «Lövhi-məhvuz», 

«Ümmul-kitab», «Kitabun-mərqun», «Kitabun-məknun» kimi 

ifadələr dəfələrlə gətirilmişdir. Bu kitablara iman gətirmək 

islam dininə iman gətirməyin bir hissəsini təşkil edir. Allah-

Təala tərəfində gəndərilmiş Peyğəmbərlər onlara əmr olnunan 

şəri hökmləri və əxlaq normalarını insanların qəbul edə 

bilyəcəyi tərzdə bəyan edirdilər. 

İnsan xilqəti təcrübi elmlərdə olduğu kimi, hiss və ləms 

olunması işlərlə bitmir. Bu səbəbdən də peyğəmbərlər 

bəşəriyyətin dünyagörüşünü hiss aləmindən əql və düşüncəyə, 

məhdudiyyətdən intəhasızlığa aparmaq istəyir. 

Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, qərbdən 

islam aləminə üz tutan maddi, hissi və məhdud düşüncələr bir 

çoxlarını özlərinə cəlb edə bilmişdir. Onlar çalışırlar ki, islamın 

geniş və yüksək maarifini maddi, hissi və təcrübə mərhələsinə 

endirsinlər. 
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DÜNYA VƏ AXİRƏT 

 

İslam dünyagörüşü prinsiplərinin əsas hissəsini təşkil edən 

amillərdən biri də aləmin iki qismə «dünya» və «axirətə» 

bölünməsidir. Bir qədər əvvəl söhbət açdığımız mövzu (qeyb 

və şəhadət) yaşağamağımız aləmdən üstün olan başqa bir aləm 

haqqında idi. Elə bir aləm ki, bu aləmi vücuda gətirmiş və onu 

nizama salmışdır. Axirət dünyası qeyb, bu aləm isə şəhadət 

olsa da, axirət dünyası bu dünya ilə zaman baxımından sonrakı 

mərhələdə yerləşir. Elə bir aləm ki, hamının dönəcək yeri məhz 

oradır və onları ayrı-ayrılıqda izah etmək mümkündür. Qeyb 

aləmi bizim oradan vücuda gəldiyimiz, axirət dünyası isə 

qayıdacağımız aləmdir. Əli (ə)-dan bu haqda nəql olunmuş 

hədislərin birində buyurulur: 

 

 َرِحَم هللّاُ اِْمَراً َعلَِم ِمن أیَن َوفی أیَن َو إلی أینَ 

Allahın rəhməti şamil olar o kəslərə ki, haradan 

gəldiyini, harada olduğunu və hara qayıdacağını dərk etmiş 

olsun. 

Gördüyü kimi Əli (ə) «nədən?» «nədə?» nə «nəyə?» kimi 

ifadələrdən istifadə etməyir. Əgər belə olsaydı bizdən belə bir 

sual yaranardı. Nədən yaradılmışıq? Torpaqdan! Nəyə 

qayıdacağıq? Torpağa! Bir daha nədən (məhşərə) qalxacağıq? 

Torpaqdan. Əgər belə deyilmiş olsaydı Quranın bu ayəsini 

xatırlamaq olardı. 

 

 ِمْنهَا َخلَْقنَاُكْم َوفِیهَا نُِعیُدُكْم َوِمْنهَا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى
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«Sizi torpaqdan xəlq etdik, [öləndən sonra] ora 

qaytaracağıq və qiyamət günü bir daha oradan [dirildib] 

çıxardacağıq».
1
 

Həzrət Əli (ə) burada Quranın yüksək mənaya malik olan 

digər bir ayəsindən söz açır. Yəni hansı dünyadan gəlmişik, 

hansı dünyadayıq və hansı dünyaya gedəcəyik? 

Dünya və axirət də qeyb və şəhadət kimi mütləq və nisbi 

anlayışlara malikdir. Quranın dili ilə desək, onlar hər ikisi ayrı-

ayrı mənşələrdir. Nisbi olan şeylər dünya və axirətin işləridir, 

yəni əgər bir işi nəfsani istəklər üzündən həyata keçirsək dünya 

işi, həmin işi Allah və Onun razılığı yolunda həyata keçirmiş 

olsaq axirət işi hesab olunur. «Əbədi həyat və axirət dünyası» 

adlı kitabda bu barədə geniş söhbət açacağıq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 «Taha» surəsi, ayə 55. 
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BEŞİNCİ FƏSİL 

 

YETKİN HİKMƏT VƏ İLAHİ ƏDALƏT 

 

İslam dünyagörüşü prinsiplərində elə məsələlər vardır ki, 

yalnız Allahla aləm arasındakı rabitəyə dəlalət edir. Aləmin 

hadis (sonradan yaranmış) və ya qədim olması, varlıqların 

vahid nizam üzərində mövcud olmaları və bu kimi sair 

məsələlər. 

Biz burada bir-biri ilə sıx əlaqəli olan iki mövzu haqqında 

- Allahın ədaləti və yetkin ilahi hikmət barəsində söhbət açmaq 

istəyirik. İlahi hikmət haqda söhbət açarkən deyirik: Varlıqlar 

üzərində hakim olan nizam, dərin hikmət və məntiq əsasında 

qurulmuşdur. Yəni elm, şüur, istək və iradə ilə yanaşı, bunu da 

nəzərə almaq lazımdır ki, ondan daha kamil və daha gözəl 

ikinci bir aləmin mövcud olması qeyri-mümkündür. Mövcud 

aləm, mükün olan ən mükəmməl aləmdir və bundan daha 

kamilini təsəvvür etmək mümkün deyildir. Burada bir neçə 

sual və iradlar meydana gəlir. İnsanların aləmdə müşahidə 

etdiyi nisbi nöqsan və çatışmamazlıqlar və s. bu sualların əsas 

hissəsini təşkil edir. İlahi hikmət tələb edir ki, kamal 

nöqsanların, xeyir şərin, gözəllik çirkinliyin, faydalı işlər əbəs 

və fatdasız işləri əvəz etsin. Məxluqatın vücudunda olan 

nöqsanlar, bəla və müsibətlər, ilk baxışda insanın və 

heyvanların bədənində artıq və lazımsız nəzərə gələn bədən 

üzvlərinin olması və s. məsələlər ilahi hikmətin tam əksinədir. 

Aləmə hakim olan hikmət və nizam əsasında, gərək orada 

zülm, ayrı-seçkilik, bəla və xəstəliklər, nəhayət fəna və yoxluq 

olmasın. Çünki varlığı vücuda gətirib dünyəvi ləzzətlərlə tanış 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

137 
 

etdikdən sonra bir daha onu fəna və yoxluğa aparmaq zülmdən 

savayı bir şey deyildidir. Ədalətli nizam deyildikdə, gərək 

varlıqlar orada cəhalət, acizlik, zəifzlik və fəqirlik kimi 

nöqsanlardan uzaq olsunlar. Çünki, əgər varlıqlar ən gözəl və 

ən kamil şəraitdə yaradılmışsa, onların nədənsə məhrum etmək 

zülm olardı. Əgər hakim olan nizam ədalət prinsipləri üzərində 

qurulmuşsa, aləmdə mövcud olan fərq və ayrı-seçkilikləri necə 

başa düşməliyik? Nə üçün biri ağ, digəri isə qaradır? Nə üçün 

biri şeytan, digəri isə mələk yaradılmışdır? Nə üçün hamı eyni 

surətdə yaradılmamışdır? 

Bu və bu kimi bir çox suallara Allahın bütün işlərini 

ədalətli hesab edən islamın tövhid dünyagörüşü prinsipləri 

cavab verir. Biz bir daha bu suallara geniş şəkildə cavab 

vermək fikrində deyilik. Bu haqda geniş məlumat əldə etmək 

istəyənlər «İlahi ədalət» adlı kitaba müraciət edə bilərlər. 

Burada yalnız insan təfəkküründə yaranmış səhv düşüncə və 

nöqsanları aradan qaldıran ümumi qanunlardan söhbət 

açacağıq. Yekun nəticəni isə əziz oxucular özləri çıxarmalıdır. 

 

1- Allahın zatı kamil və ehtiyacsızdır: 

Allah mütləq varlıq olduğu üçün bütün eyb və 

nöqsanlardan uzaqdır. Onun özü kamil olduğu üçün hədəf və 

kamala çatmaq məsələsi Ona aid edilmir, çünki Onda heç bir 

çatışmamazlıq yoxdur. Onun işi nöqsandan kamala doğru 

hərəkət etməkdə ibadət deyildir. Demək, hikmət deyildikdə heç 

də belə təsəvvür etmək lazım deyil ki, O, öz hədəf və kamala 

çatması üçün ən gözəl üsullardan istifadə etmişdir. Belə bir 

məfhumu yalnız insan barəsində təsəvvür etmək olar. İlahi 

hikmət dedikdə, məxluqatın kamal və hədəfə çatdırılması 
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nəzərdə tutulur. O, məxluqatı xəlq etdikdən sonra onları kamal 

və nail olmaq istədikləri hədəfə doğru sövq etdirir. 

Bu haqda verilən sualların və tutulan iradların bir hissəsi 

Allahla insanın müqayisə edilməsindən irəli gəlmişdir. Əksər 

hallarda belə bir sual verilir. «Filan məxluqun yaradılmasında 

nə hikmət vardır?» Sual verən şəxs Allahı insanla müqayisə 

edərək belə təsəvvür edir ki, Yaradan da digər məxluqat kimi 

bir şeyi müəyyən hədəfə çatmaq, ondan səmərəli istifadə etmək 

və ya onlardan bəhrələnmək üçün xəlq edir. Əlbəttə belə 

şəxslər ilahi hikməti düzgün dərk etməmişlər. Çünki, ilahi 

hikməyin mənası budur ki, Onun özü deyil, gördüyü iş sona 

çatır. Və hər bir məxluqun hikmətini onun öz batinində görmək 

lazımdır. Demək Yaradan varlıqları kamala (son hədəfə) 

çatdırmaq üçün onları Öz zatına doğru sövq etdirir və son 

nəticə də məhz orada əldə olunur. Bu qəbildən olan bir çox 

suallar gələcək bəhslərdə öz cavabını tapacaqdır. 

 

2 - Nəzm və tərtib prinsipi: 

Aləm başdan-başa bürüyən ilahi feyzin özünəməxsus nəzm 

və tərtibi vardır. Belə ki, varlıqlar üzərində dəyişilməsi və ya 

aradan getməsi qeyri-mümkün olan səbəb-nəticə və əks-təsir 

kimi qanunlar hakimdir. Yəni, heç bir məxluq tutduğu 

mövqedən təcavüz edib başqa birisinin mövqeyini zəbt və işğal 

etməyə qadir deyildir. Onların müxtəlif dərəcələrə bölünmələri 

birinin zəif, digərinin güclü olmasından irəli gəlir. Amma bu 

fərqlərin heç də ilahi ədalət və hikmətlə ziddiyyətli olduğunu 

düşünməməliyik. Fərq qoyulduğunu yalnız o zaman deyə 

bilərik ki, eyni cinsdən olan hər iki məxluqa müəyyən istedad 

verilsin və onlardan biri ondan bəhrələnsin, digəri isə məhrum 

edilsin. Zati qüsurlar üzündən yaranmış fərq və ixtilaflara 
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gəldikdə isə, bunu heç də fərq və ayrı-seçkilik hesab etmək 

olmaz. 

 

3 - Ümumiyyət prinsipini: 

İnsanın digər səhvlərindən biri də Allahı feildə özü ilə 

müqayisə etməsidir. O, müəyyən zaman, məkan və şəraitdə ev 

tikmək qərarına gəlir və bu işi həyata keçirir. Bir-biri ilə heç bir 

zati rabitəsi olmayan daş, qum və sair tikinti materiallarından 

istifadə etməklə evin tikintisini istədiyi kimi başa çatdırır. 

Allah-Təala necə? O, da varlıqları belə xəlq etmişdirmi? 

Yəni, Allahın yaratdığı məxluqat müxtəlif tərkiblərdən vücuda 

gəlmişdirmi? 

Müxtəlif tərkiblərdən bəhrələnərək nə isə vücuda 

gətirilməsi yalnız məxluqata, o cümlədən insana aiddir. O, bu 

işləri müəyyən şərait və vahid nizam çərçivəsində görür. 

İnsanın gördüyü işlər müəyyən zaman və məkan çərçivəsində 

həyata keçirilir və o, bütün işlərində digər məxluqatdan istifadə 

edir. Demək, onun yaradıcılıq qüvvəsi ani deyil, tədricidir. 

Xarici varlıqdan istifadə etmədən hər hansı bir şeyin ani bir 

zamanda yaradılmasına isə yalnız Allahın elm və qüdrəti 

qadirdir. 

Məsələn, insan istehsal etdiyi yanacaq və elektrik 

enerjisini elə tənzim edir ki, ondan lazım olanda istifadə etsin 

və lazım olmayanda ona heç bir zərəri dəyməmək üçün zahir 

olmasın. Allah isə bunları bütün xüsusiyyətlərindən agah 

olduğu vücuda gətirmişdir. Od və elektrik enerjisinin 

xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, xarici varlıqları yandırsın, 

hərəkətə gətirsin və ona istilik versin. 

Allah-Təala od və elektirik enerjisini müəyyən şəxslər 

üçün yaratmamışdır. Məsələn, yoxsul bir şəxsin evini qızdırsın, 
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amma paltarına düşdüyü zaman onu yandırmasın. Allah, odu 

yandırmaq xüsusiyyət ilə birgə yaratmışdır. Belə isə aləmə 

hakim olan nizam və qanuna əsasən, odun umumi 

xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onu ilahi hikmətə müvafiq və 

insanlara xeyirli olduğu üçün yaradıldığını hesab etmək 

lazımdır. Onun müəyyən vaxtlarda kimlər üçün xeyirli, kimlər 

üçün zərərli olması ilə əsla nəzərdə tutulmayır. 

Başqa sözlə desək, ilahi hikmət prinsiplərində hədəf və 

məqsəd dedikdə failin (işi görənin) deyil, felin (görülmüş işin) 

sonu nəzərdə tutulmalıdır. Allahın adlarından biri də Həkimdir 

və mənası bundan ibarətdir ki, «Həkim» varlıqların kamala 

çatması üçün aləmə hakim olan ən kamil və ən münəzzəm 

qanunlar tərtib etmiş və onun dəyişilmə və ya əvvəz 

olunmasını varlıqların ixtiyarından xaric etmişdir. Belə bir 

nəticəyə gəlirik ki, Allahın gördüyü işlər nəticə baxımından 

ümumiyyət xarakteri daşıyır və onun yaratdığı hər bir şey 

həmən xüsusiyyətə malikdir. 

 

4 - Hər hansı bir həqiqətin mövcud olması üçün təkcə 

failin fəyyaz (vücud bəxş edən) və tam mənada fail olması 

kifayət etmir. 

Hər hansı bir varlığın vücuda gəlməsi üçün failin 

yaradıcılığa lazım olan bütün xüsusiyyətlərə malik olması 

kifayət deyil, bütün bunlarla yanaşı məxluqun yaranma 

sifətlərinə malik olması da lazımdır. Məxluqun bəzi sifətlərə 

malik olmaması onu xeyir və kamala çatmaqdan məhrum edir. 

Ümumi nizami və mütləq varlıq [Allah] ilə bərqərar olmuş 

rabitə baxımından bəzi nöqsan və çatışmazlıqların yaranma 

səbəbi məhz bunlardır. 
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5 - Allah-Təala hər bir cəhətdən mütləqdir. 

Allah zatən vacibəl-vücud olmaqla yanaşı, digəri 

cəhətlərdən də vacib və mütləq bir qüdrət sahibidir. Bu 

səbəbdən də Onun təsiri olmadan hər hansı bir varlığın vücuda 

gəlməsi qeyri-mümkündür. 

 

6 - Şər və pisliklər 

Şər və pisliklər ya cəhalət, fəqirlik, acizlik kimi yoxluq ya 

da varlıqlara aid edilir. Amma onların şər olmaları zəlzələ, 

mikroblar, sel və fəlakətə səbəb olan digər təbii hadisələrdən 

irəli gəlir. Yoxluğa səbəb olan varlıqların şər xüsusiyyətləri 

onların digər varlıqlara qarşı nisbi olmalarından asılıdır. Yəni, 

şər olan hər bir varlıq özü üçün deyil, digər varlıqlara görə şər 

hesab olunur. Hər bir varlığın olması həqiqi vücudu onun digər 

varlıqlardan müstəqil olması deməkdir. Onun nisbi olması isə 

etibari və həqiqi varlıqdan ayrılmasını tələb edir. 

 

7 - Xeyir və şər 

Xeyir və şər bir-birindən tamamilə azad və müstəqil 

məfhum deyildir. Belə ki, şər işlər, xeyirli işlərin ayrılmaz 

hissəsini təşkil edir. Şər olmanın kökü yoxluq sinxinə aid 

edilənlər qəbul  edənlərdə qabiliyyətin vücuda gələn kimi 

vacibəl-vücud tərəfindən onlara varlıq bəxş edilməsi labüd 

məsələdir. Amma kökü yoxluğa aid edilməyən şər işlər isə, 

xeyir işlərin ayrılmaz bir hissəsidir. 

 

8 - Özü-özlüyündə heç bir şey şər deyildir. 

Heç bir şər zatən şər deyildir. Yoxluqlar öz növbəsində 

varlıq, xeyir və kamalın müqəddiməsini təşkil edir. Xeyirin 
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təkamül mərhələləri vardır. Bu səbəbdən də hər bir şərdə 

xeyirin və hər bir yoxluqda varlığın olduğunu iddia edirlər. 

 

9 - Qanun və adət-ənənə. 

Varlıq aləmi nəticə və səbəb qanunu üzərində 

formalaşmışdır. Qeyd edildiyi kimi yaradılış aləmi müəyyən 

qanunauyğunluq əsasında idarə olunur. Qurani-Kərim bu 

mətləbi açıq-aşkar təsdiq edilmişdir. 

 

10 - Aləm, dəyişilməz vahid qanun üzərində idarə olunur. 

Aləm, dəyişilməz vahid qanun üzərində idarə olunduğu üçün 

zatını dəyişilməz vahid mahiyyət təşkil edir. Yəni, bütün 

varlıqlar ümumilikdə vahid vücudun formalaşmasını təşkil 

edir. Demək, yalnız şər xeyirdən ayrı deyil, ümumilikdə 

dünyanı vahid surətdə cilvələndirən hissəciklər də bir-

birlərindən fərqli və ayrılmaz deyillər. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz on əsasdan belə məlum olur ki, 

vücuda gəlməsi mümkün olan varlıq ümumi və dəyişilməz 

nizamdır. Demək aləmin formalaşması müəyyən nizamın 

mövcud olub-olmamasından asılıdır. Mövcud nizamın 

olmaması və ya nizamın ayrı quruluşda olması səbəbin nəticə, 

nəticənin də səbəb yerində olması kimi qeyri-mümkündür. İlahi 

hikmət əsasında qeyd olunan məsələ budur ki, aləm ya 

müəyyən olunmuş nizamda təzahür etməli və ya əsla mövcud 

olmamalıdır. Məlum məsələdir ki, İlahi hikmət varlığı 

yoxluqdan üstün tutmalıdır. 

Bunu da bilmək lazımdır ki, varlıqlar yalnız onlara xas 

olan və onlardan ayrılmaz xüsusiyyətlərlə mövcud ola bilər. 

Amma o ki, qaldı xeyir və varlıqların şər və yoxluqlardan tam 

ayrı olmalarına, bu yalnız xəyal və qeyri mümkün təsəvvürdür. 
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Bu nəzəriyyədən sonra İlahi hikmət tərəfindən araşdırılan 

məsələ xeyir və şərin ayrılıqda olub-olmaması deyil, bu iki 

məfhumun bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmalarıdır. 

Bilmək lazımdır ki, var olması mümkün olan şey aləmin 

ayrı-ayrılıqda naqis hissələrdən deyil, vahid həqiqətdən ibarət 

olmasıdır. Demək, İlahi hikmət tərəfindən araşdırılan ən 

mühüm məsələlərdən biri də, hissəciklərin birinin olub, 

digərinin olmaması deyil, külliyatın olub-olmamasıdır. 

Yuxarıda qeyd olunan ümumi qanunlardan doğru və düzgün 

istifadə etməklə insan bir çox etiqadı məsələlərə aid olan 

çətinlikləri aradan qaldıra bilər. Bu haqda geniş məlumat əldə 

etmək istəyənlər «İlahi ədalət» kitaba müraciət edə bilərlər. 

 

İSLAMDA ƏDALƏT PRİNSİPLƏRİNİN TARİXÇƏSİ 

 

Ədl – Əhli-beyt (ə) məktəbinin «üsuliddinin» əsaslarından 

birini təşkil edir. 

Allahın ədaləti və ya başqa sözlə desək, ilahi ədl - Allahın 

istər şəriət, istərsə də yaradılış məsələlərində ədalətli olmasına 

iman gətirib belə bir əqidəyə əsaslanmaqdan ibarətdir. Bəzi 

müsəlman məzhəbləri insanın fail-muxtar olmasını, yeni 

azadlıq və ixtiyarını qətiyyətlə rədd edirlər. Onlar ilahi qəza və 

qədər barəsində insanın azad və muxtar olması ilə tamamilə 

zidd olan əqidəyə əsaslanırlar. Onlar səbəb və nəticə 

prinsiplərini ümumi aləm və insan rəftarı nizamında inkar 

edərək belə bir əqidəyə əsaslanmışlar ki, ilahi qəza və qədər 

mütləq şəkildə insana hakimdir, o, heç bir ixtiyara malik 

deyildir. Demək yandıran od deyil, Allahdır. Dəmiri özünə 

cəzb edən maqnit deyil, Allahın özüdür. İnsan pis və yaxşı işlər 

görmür. Bu işlərin səbəbkarı məhz Allahın özüdür. Əgər bu 
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həqiqətən də belədirsə, onda səbəb və nəticə qanunu heç bir 

əhəmiyyət kəsb etməməli və insan öz işlərində heç bir ixtiyara 

malik olmamalıdır. 

Belə isə gördüyü işlərə görə nə cəzalandırılmalı və nə də 

mükafatlandırılmalıdır. Nə üçün Allah bəzilərini 

mükafatlandıraraq onları cənnətə, bəzilərini cəzalandıraraq 

cəhənnəm daxil edir. Bir halda ki, istər pis, istərsə də yaxşı 

işlər görən O [Allah] özüdür. Çünki insanların azadlıq və 

ixtiyarını əllərindən almaqla onları cəzalandırmaq zülmdən 

savayı bir şey olmazdı. Zülm isə ədalət prinsipləri ilə tamamilə 

ziddiyyət təşkil edir. 

Əhli-beyt məktəbi bütünlüklə, sünni məzhəbinin isə bəzi 

ardıcılları «mötəzilə» adlandırılmışdır. Onlar əqli və nəqli 

dəlillərlə istinad edərək insanın öz işlərində məcbur olmasını, 

Allahın qəza və qədərinin insanları mütləq olaraq ixtiyarsız 

etməsini rədd edərək belə bir nəzəriyyənin ədalət prinsipləri ilə 

tamamilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirmişlər. Bu səbəbdən də 

onlar sonradan «ədliyyə» adı ilə tanımağa başladılar. 

Burdan belə məlum olur ki, ədalət Allaha xas olan 

sifətlərdən olsa da, bir tərəfdən insana da aid edilir. Çünki 

ədalət insanın azadlıq və ixtiyarı ilə sıx əlaqəli məsələlərdəndir. 

Demək şiə və mötəzilə məzhəblərinin ədalətə olan etiqadları 

insan azadlığına və ictimai quruluşda öhdəsinə düşən 

məsuliyyətlərə olan etiqad deməkdir. 

Cəmiyyətdəki bərabərsizlik bu günlər bir çoxlarında belə 

bir sual yaratmışdır. Əgər Allah ədalətlidirsə, bəs nə üçün 

bəziləri varlı, bəziləri isə kasıb, bəziləri gözəl, bəziləri isə 

çirkin, bəziləri sağlam, bəziləri isə xəstə və əlildirlər. Məgər 

ilahi ədl prinsipi hamının eyni səbiyyədə dünyadan ləzzət 
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almasını və eyni ixtiyar və qüdrətə malik olmasını tələb 

etmirmi? 

Bütün bu bərabərsizliyin səbəbini ilahi qəza və qədərdən 

başqa ayrı bir şeydə görmək olarmı? 

Bu iki şübhə və sualın kökü iki şeydən ibarətdir. 

1 – İlahi qəza və qədərin keyfiyyətinə (necəliyinə) olan 

diqqətsizlik. Sual edən şəxs belə güman edir ki, ilahi qəza və 

qədər insana bir-başa təsir göstərir. Məsələn, sərvət və var-

dövlət arada heç bir vasitə olmadan Allahın qeyb xəzinəsində 

yerə nazil edilərək insanlar arasında bölüşdürür. Həmçinin 

sağlamlıq, gözəlik, qüdrət, şan-şöhrət, şevgi, övladlar və sair. 

Amma bu məsələyə diqət yetrilməmişdi ki, istər maddi istərsə 

də mənəvi ruzilər Allahın qeyb xəzinəsindən insanlara bir-başa 

göndərilməmişdir. Əksinə ilahi qəza və qədər vahid nizam və 

quruluş vücuda gətirmiş və bu quruluş bir sıra qanun və adət-

ənənələrinin mənşəyinə çevrilmişdir. Buna görə də hər kəs 

arzuladığı şeyin həmən quruluşun mənşəyindən istəməlidir. 

2 – Daim fəaliyyətdə olan və məsulliyyət hiss edən insan 

kimi bir varlığa diqqətsizlik. Belə ki, insan sosial həyatını 

təmin etmək üçün təbii amillər və ictimai ədalətsizliklərə 

mübarizə aparır. Demək kiminsə şad-xürrəm həyat, kiminsə 

yoxsulluq içində yaşamamasının səbəbi ilahi qəza və qədər 

deyil, azad həyat tərzi keçirən insanın gündəlik fəaliyyətidir. 
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3. VƏHY VƏ NÜBÜVVƏT 
 

BİRİNCİ FƏSİL 

 

ÜMUMİ HİDAYƏT 

 

Vəhy və peyğəmbərliyə inam, dünya və insan barəsində 

olan bir düşüncə əsasında, yəni bütün varlıq aləmində ümumi 

hidayət və istiqamətləndirmənin hökm sürməsi baxışından 

yaranır. Ümumi hidayət islami tövhid dünyagörüşü ayrılmaz 

hissəsidir. Buna görə də peyğəmbərlik bu dünyagörüşünün 

lazım və zərəri əsaslarındandır. Allah-Təala zati cəhətdən 

vücudu zəruri olan mütləq varlıq olduğu üçün və həmin zati 

xüsusiyyətlərinə görə mütləq şəkildə fəyz bəxş edəndir. O hər 

bir mövcuda onun layiq olduğunu və tutumu qədər lütf və 

mərhəmət edir, bütün varlıqları kamillik və təkamül yoluna 

hidayət edir. 

Bu hidayət ən kiçik zərrəciklərdən tutmuş, ən böyük 

planetlərdən, dəyərsiz cansız varlıqlardan tutmuş tanıdığımız 

ən mürəkkəb canlı varlıqlara da aiddir. Buna görə də, Quran 

«vəhy» kəlməsini insanın hidayəti barəsində işlətdiyi kimi, 

cansız təbiət, bitkilər və heyvanların hidayəti barəsində də 

işlətmişdir. 

Bu dünyada heç bir şey sabit və bərabər sürətli deyildir. 

Hər bir şey həmişə yerdəyişmə və müyyən hədəfə doğru 

irəliləməkdədir. 
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Digər tərəfdən də bütün əlamətlərdən məlum olur ki, hər 

bir varlıqda çatması lazım olan məqsədə doğru bir növ meyl və 

cazibə vardır. Belə ki, bütün varlıqlar batinlərində olan sirli bir 

qüvvə ilə öz məqsədlərinə doğru cəzb edilirlər. Bu batini meyl 

ilahi hidayət adlandırılan həmin qüvvədir. Quran Musa (ə)-ın 

Firona belə dediyini nəql etmişdir: 

 

 َرب نَا الَِّذ  أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ هََدى

«Rəbbimiz hər şeyə öz surətini və şəklini verən və sonra 

da ona, doğru yol göstərən Allahdır!»
1
 

Yaşadığımız aləm müəyyən hədəf və hökumətə malik olan 

bir dünyadır. Belə ki, varlıqların batinlərində onları öz təkamül 

hədəflərinə doğru cəzb edən bir qüvvə vardır. Hədəf və 

məqsədə malik olmaq da, məhz həmin ilahi hidayətdir. 

Bəhy kəlməsi Quranda dəfələrlə işlədilmişdir. Bu 

kəlmənin işlənmə formaları və işləndiyi yerlər göstərir ki, bu 

ilahi kitab onu yalnız insanlara aid və məxsus etməmişdir. O, 

bütün əşyalara, ən azı canlı varlıqlara aiddir. Buna görə də 

Quran bal arısı barəsində vəhy kəlməsindən istifadə etmişdir. 

Amma bunu da qeyd etmək lazımdır ki, vəhy və hidayətin 

dərəcələri varlıqların təkamülləri baxımından fərqlənir. Vəhyin 

ən yüksək dərəcəsi peyğəmbərlər silsiləsinə aid edilmiş 

vəhylərdir. Bu vəhy bəşəriyyətin ilahi ehtiyaclarından doğur. 

Peyğəmbərlərə edilən bu vəhy bir tərəfdən insanı bu maddi və 

hiss aləmindən kənarda olan və bəşərin istəyindən asılı 

olmayaraq yola düşəcəyi dünyaya doğru hidayət edir, digər 

tərəfindən isə insanların ictimai həyatlarında ilahi zəmanətə 

malik qanunlara olan ehtiyaclarını təmin edir. Keçən bəhslərdə 

                                                             
1 «Taha» surəsi, ayə 50. 
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ideologiya barəsindəki söhbətlərimizdə bəşəriyyətin ona 

kamillik bəxş edən bir ideologiyaya möhtac olması və onun 

özünün belə bir həyat qanunu hazırlamaq bacarığına malik 

olmamasını açıqladıq. 

Peyğəmbərlər bəşəriyyətin içərisində bir növ qeyb aləmini 

tutmaq qabiliyyətinə malik olan qəbuledici qurğu yerindədir. 

Onlar qeybdən bu növ məlumat əldə etmək səlahiyyətinə malik 

olan seçilmiş insanlardır. Bu səlahiyyət və istedadın kimdə 

olub-olmamasını yalnız və yalnız Allah-Təala Özü bilir. 

Quran bu barədə belə buyurmuşdur: 

 

 هللّاُ أَْعلَُم َحْیَُّ یَْجَعُل ِرَسالَتَهُ 

«Allah peyğəmbərliyi hara (kimə) göndərəcəyini Özü 

daha yaxşı bilir».
1
 

Vəhyin insanların birbaşa hiss və təcrübə dairələrindən 

kənarda olmasına baxmayaraq, bu qüvvəni də bir çox digər 

qüvvələr kimi nişanə və əlamətlərdən dərk etmək mümkündür. 

İlahi vəhy, vəhy edilən şəxsə və onun şəxsiyyətinə böyük və 

dərin təsirlər göstərir. Sözün əsil mənasında onun vücudunda 

batini inqilab və dirçəliş yaradır. Belə ki, qüvvələrini oyadaraq 

onda dərin və böyük dəyişikliklər yaradır. Bu dəyişiklik 

bəşəriyyəti xeyir, tərəqqi və mənafelər istiqamətində aparır və 

peyğəmbərlər özləri də reallıqlara əsaslanaraq hərəkət edirlər. 

Vəhy, peyğəmbərə misilsiz qətiyyət verir. Tarix peyğəmbərlər 

və onların göstərişləri altında tərbiyə edilmiş şəxslər kimi 

qətiyyətli insanlar görməmişdir. 

 

 

                                                             
1 «Ənam» surəsi, ayə 124. 
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İKİNCİ FƏSİL 

 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN XÜSUSİYYƏTİ 

 

Vəhy yolu ilə varlığın mənşə və başlanğıcı ilə rabitə 

saxlayan ilahi peyğəmbərlər bir sıra üstünlük və xüsusiyyətlərə 

malikdirlər ki, onların bəziləri haqda söhbət açacağıq. 

 

1. MÖCÜZƏ 

 

Allah tərəfindən seçilərək göndərilmiş hər bir peyğəmbər 

qeyri-adi bir güc və qüvvəyə malik olmuşdur. Peyğəmbərlər 

həmin qüvvə ilə insanların bacarmadıqları bir və ya bir neçə iş 

görürlər. Həmin qeyri-adi işlər onun ilahi qüvvəyə malik 

olmasını göstərir və çağırışının düzgünlüyünü təsdiq edərək 

sözünün səmavi olmasını sübuta yetirir. 

Quran peyğəmbərlərin sözlərini sübuta yetirmək üçün 

Allahın izni ilə göstərdikləri möcüzələri «ayət», yəni 

peyğəmbərliyin nişanə və əlaməti adlandırmışdır. İlahiyyət 

alimləri isə, həmin əlamətlərin digər insanların acizliyini üzə 

çıxartdığı üçün onları «möcüzə» istəmələri və peyğəmbərlərin 

həmin məntiqi istəyə müsbət cavab vermələrini nəql etmişlər. 

Peyğəmbərlərin insanların bu istəklərinə müsbət cavab verərək 

möcüzə göstərmələrinin səbəbi, həmin istəklərin həqiqəti 

axtaran xalq tərəfindən irəli sürülməsi və onların, peyğəmbəri 

bundan başqa digər bir yol və vasitə ilə tanıya bilməmələri 

olmuşdur. Amma xalq tərəfindən tələb olunan bu qeyri-adi 

işlər və möcüzələr, həqiqəti əldə etmək üçün deyil, digəri 

məqsədlər üçün olduqda, peyğəmbərlər həmin işlərdən boyu 
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qaçırırdılar. Quran peyğəmbərlərin ölü diriltmək, əlacsız 

xəstəni sağaltmaq, beşikdə olan körpəni danışdırmaq, əsanı 

əjdahaya cevirmək, gizli və gələcək hadisələrdən xəbər vermək 

kimi möcüzələr göstərmələrini nəql etmişdir. 

 

2. İSMƏT 

 

Peyğəmbərlərə məxsus olan digər xüsusiyətlərdən biri də, 

ismətdir. İsmət günah, xəta və səhvdən uzaq olmaq deməkdir. 

Belə ki peyğəməbərlər heç vaxt nəfsani istəklərə tabe olmaz, 

günah etməz və eləcə də xəta və səvhə yol verməzlər. Günah 

və səhvlərdən uzaq olmaq, insanlarda onlara qarşı ən yüksək 

səviyyədə etimad etmək hissini yaradır. Görəsən 

peyğəmbərlərin günah və səhvdən uzaq olması hansı şəkildə və 

necə həyata keçir? Peyğəmbərlər nə üçün səhv və günah 

etmirlər? Onlar günah və səhv etmək istədikdə, qeybdən bir 

məmur gələrək övladın pis əməllərinə mane olan ata kimi 

onların qarşısını alırmı? Onların yaradılış və quruluşları digər 

insanlardan fərqlidirmi və buna görə də onlar günah edə 

bilmirlərmi? Məsələn, mələklər cinsi etirazları olmadığı üçün 

zina etmirlər və bəzi texniki avadanlıqlar dəqiq hesablamalar 

əsasında hazırlandığı üçün səhvə yol vermir. Görəsən 

peyğəmbərlərin günah və səhv etmələri belə səbəblərə 

əsaslanır, yoxsa onların dünyagörüşləri, iman və yəqinlikləri bu 

xüsusiyyətin amili hesab olunur? Bu suallara cavab olaraq 

demək lazımdır ki, irəli sürülmüş bir neçə ehtimaldan yalnız 

sonuncusu düzgündür. İndi isə peyğəmbərlərin günah və 

səhvdən uzaq olmalarını ayrı-ayrılıqda araşdırırıq. 
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GÜNAHDAN UZAQ OLMAQ 

 

İnsan faili-muxtardır, yəni, azad və öz ixtiyarı əlində olan 

bir varlıqdır. Bu varlıq öz işlərini mənafe, xeyr, ziyan və 

zərərləri nəzərə alaraq hesablandıqdan sonra görür. Buna görə 

də fərqləndirmək və ayırd etmək insanın ixtyar və seçməsində 

mühüm rol oynayır. İnsan heç bir vaxt öz ixtiyarı ilə faydasız 

hətta ziyanlı bir şeyi digər şeylərdən üstün tutmaz. Normal və 

ağıllı insan heç vaxt bilə-bilə özünü damdan atmaz və ya zəhər 

içməz. 

İnsanların iman və günahın təsirinə diqqət yetirmələri 

baxımından bir-birləri ilə fərqlidirlər. Belə ki, insanın imanı nə 

qədər güclü olsa və o, günahların mənfi təsirlərinə nə qədər çox 

diqqət yetirsə, bir o qədər günah işlərdən çəkinər. Əgər iman 

dərəcəsi özünün ən yüksək həddinə çatsa, insan günah etmək 

istəyərkən özünü zəhər içən və damdan atan şəxsin yerində 

təsəvvür edər və belə olan surətdə günah yolunun seçilməsi 

ehtimalı sıfra çatar. Bundan sonra o, heç vaxt günaha doğru 

getməz. Belə bir vəziyyət ismət adlanır. Yuxarıda 

dediklərimizdən məlum oldu ki, günahdan uzaq olmaq və 

paklıq imanın kamilliyi və pəhrizkarlığın gücündən yaranır. 

İnsanın günahdan tamamilə uzaq və pak olması üçün hansısa 

xarici bir qüvvənin icbari şəkildə ona mane olması və ya 

məsum şəxsin təbiət və quruluşunun qeyri-adi yaradılmasına 

heç bir zərurət yoxdur. Əgər insan günah etmək imkan və 

qabiliyyətinə malik olmasa və ya həmişə bir qüvvə onun günah 

etməsinin qarşısını alsa, onun günahsızlığı kamillik hesab 

edilməz. Çünki o, belə olan surətdə həbsxanaya salınmış və 

cinayət törətmək imkanına malik olmayan bir insan kimidir. 
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Belə bir şəraitdə saxlanılan insanın cinayət törətməməsini onu 

düzlüyü və inanılmış adam olması kimi qiymətləndirmək 

olmaz. 

 

SƏHV ETMƏK 

 

Səhv etməmək peyğəmbərlərin müəyyən baxışlara malik 

olmamalarında yaranır. İnsan həmişə daxili və ya xarici hiss 

vasitəsi ilə müəyyən bir gerçəkliklə əlaqə yaradır, onun köməyi 

ilə zehnində bir sıra sürət və təsəvvürlər canlandırır, öz ağıl 

qüvvəsi ilə həmin sürət və zehni təsəvvürləri araşdıraraq təhlil 

edir və onlarda müxtlif dəyişikliklər aparır. Sonra həmin zehin 

sürətlərin xarici gerçəliklərə tətbiq edilməsində və onların sıra 

ilə düzülməsində bəzən səhvlər baş verir. Amma insan xüsusi 

bir hiss vasitəsi ilə birbaşa xarici gerçəkliklərlə üzləşsə və 

onları zehni sürətlər vasitəsi ilə deyil, birbaşa dərk etsə səhvdən 

söz gedə bilməz. İlahi peyğəmbərlər batinən varlıqların 

gerçəklikləri ilə əlaqə yaradırlar. Gerçəkliyin özündə isə səhv 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Əgər biz bir qaba yüz ədəd 

təsbeh dənəsi atsaq və bu işi yüz dəfə təkrar etsək zehnimiz bu 

əməlin 99 və ya 101 dəfə təkrar edilməsi barəsində səhvə düçar 

ola bilər. Amma gerçəkliyin özünün səhv etməsi və həmin 

əməlin 100 dəfə təkrar edilməsinə baxmayaraq dənələrin ondan 

az və ya çox olması qeyri-mümkündür. İnsanlar gerçəkliklərin 

gedişindən xəbərdar olaraq varlığın mənşəyinə qovuşur və 

bununla da hər bir səhvdən uzaq olurlar. 

 

 

 

 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

153 
 

 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN DAHİ VƏ YÜKSƏK ŞÜURA 

MALİK OLAN İNSANLARLA FƏRQİ 

 

Peyğəmbərlə yüksək şüur və qavrama qabiliyyətinə malik 

olan insanlar arasında fərq vardır. Yüksək qavrama və şüura 

malik olan insanlarda fikir, təfəkkür və hesablama qüvvəsi 

mövcuddur. Onlar öz duyğuları vasitəsi ilə əşyalara tənasda 

olur və hesablayıçı ağıl qüvvələri ilə isə zehni təsəvvürlər 

üzərində işləyərək müəyyən nəticə əldə edirlər və bu yolda 

bəzən səhvə də düçar olurlar. İlahi peyğəmbərlər isə dərrakə, 

düşüncə və hesablayıçı ağıla malik olmaqla yanaşı, vəhy adlı 

digər bir qüvvə ilə də təchiz edilmişlər. Buna görə də onları 

istedadlı insanlarla müqaisəsi etmək düzgün deyildir. Çünki iki 

şeyin bir-biri ilə müqayisəsi tərəflərin eyni növ xüsusiyyətə 

malik olduğu təqdirdə düzgündür. Amma istedadlı insanlarla 

peyğəmbərlərin işləri bir-birləri ilə fərqli olduğu üçün bu 

müqayisə səhvdir. Məsələn, iki nəfərin görmə, eşitmə və 

düşünmə qüvvələrini bir-biri ilə müqayisə etmək düzgündür. 

Amma onlardan birinin görmə qüvvəsi digərinin eşitmə 

qüvvəsi ilə müqayisə etmək və bu müqayisədə hansının güclü 

olmasını müəyyən etmək mümkün deyildir. İstedadlı insanların 

yüksək şüura malik olmaları bəşərin təfəkkür və düşüncə 

qüvvəsinə bağlıdır. Amma peyğəmbərlərin qeyri-adilikləri isə 

vəhy adlı bir qüvvə və onların varlığın məbdəsi ilə rabitə 

saxlamalarındandır. Buna görə də onların bir-birləri ilə 

müqayisəsi düzgün deyildir. 
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3. RƏHBƏRLİK 

 

Peyğəmbərliyə layiq görülən şəxs ilk növbədə ətraf-

mühitlə əlaqəsini kəsərək mənəvi yollarla Allaha doğru gedir, 

Onun zatına yaxınlaşmaq məqsədi ilə «Seyrun minəl xəlqi iləl 

həqqi» yəni «xalqdan haqqa doğru seyr» adlı mənəvi səfər 

edir. Həmin ilahi şəxsiyyətlər bu mərhələdən sonra «Seyrun bil 

həqqi xəlqi», yəni «həqq ilə xəlqə doğru seyr» vasitəsilə 

insanların həyatını səhmana salmaq və onları düzgün yola 

hidayət etmək məqsədi ilə xalqa doğru qayıdır. 

«Nəbi» kəlməsi ərəb sözüdür və mənası «xəbər gətirən» 

deməkdir. «Rəsul» kəlməsi isə «göndərilmiş» mənasını daşıyır. 

Peyğəmbər Allahın əmrlərini xalqa çatdırır, onların 

qüvvələrini oyadır, onları Allahın razı olduğu şeylərə, yəni 

sülh, səmimiyyət, düzgünlük, başqalarına əziyyət verməmək, 

Allahdan başqa heç bir şeyə bağlanmamaq, məhəbbət, ədalət, 

gözəl əxlaq və həqiqətə dəvət edir, bəşəriyyəti nəfsani 

istəklərdən və müxtəlif azdırıcı şeylərin zəncirlərindən xilas 

edir. 

İqbal Lahuri peyğəmbərlərlə, Allaha doğru mənəvi yolla 

hərəkət edən, amma peyğəmbərlik vəzifəsi daşımayan «batini 

insanlar» arasındakı fərqləri belə açıqlayır: 

«Batini insan asayiş və mənəvi rahatlıq əldə etdikdən sonra 

bir daha dünya həyatına qayıtmaq istəmir. Amma o, hər hansı 

bir zərurət ucbatından qayıtdıqda belə, onun qayıdışı bəşəriyyət 

üçün elə də faydalı olmur. Amma peyğəmbərlərin qayıdışı 

quruculuq cəhətinə malikdir. O, tarixin gedişini öz əlinə almaq 

və bu yolla istənilən kamillik dünyası yaratmaq üçün qayıdır. 

Mənəvi rahatlıq batini insan üçün son mərhələdir. Amma bu, 
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peyğəmbəri ruhlandıraraq dünyanı lərzəyə salır. Bu qüvvələr 

elə hesablandırılmışdır ki, bəşər dünyası tamamilə dəyişdirə 

bilir».
1
 

Deməli xalqa rəhbərlik etmək və bəşəriyyətin insani 

qüvvələrini Allahın razılığı yolunda və onların mənafeləri 

istiqamətində hərəkətə gətirmək peyğəmbərliyin ayrılmaz 

hissəsidir. 

 

4. SAF VƏ PAK NİYYƏT 

 

Peyğəmbərlər ilahi dayağa malik olmalarını, Allahın 

onların üzərində peyğəmbərlik vəzifəsi qoymasını və Onun 

göstərişlərini yerinə yetirmələrini heç vaxt yaddan 

çıxarmadıqları üçün öz işlərini tamamilə saf niyyətlə həyata 

keçirirlər. Belə ki, onlar, bəşəriyyətin hidayətindən başqa heç 

bir hədəf və məqsəd nəzərdə tutmurlar. Onlar bu vəzifəni 

yerinə yetirdikləri üçün camaatdan «muzd» istəməmişlər. 

Quran «Şüəra» surəsində peyğəmbərlərin çoxunun öz 

ümmətləri ilə üzləşərək söylədikləri sözləri xülasə şəkildə nəql 

etmişdir. Peyğəmbərlər öz yolları üzərində olan çətinliklər və 

mənafelərə münasib surətdə öz ümmətlərinə müraciət etmişlər. 

Amma bütün peyğəmbərlərin müraciətlərində təkrarlanan 

məsələlərdən biri bu olmuşdur: «Mən sizdən mükafat və müzd 

istəmirəm».
2
 Deməli saf niyyət və xalqdan heç bir şey 

ummamaq peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən biridir. Buna 

görə də peyğəmbərlərin müraciətində həmişə misilsiz bir 

qətiyyət olmuşdur. Peyğəmbərlər özlərinin ilahi eşq təcəlləsi 

olmalarını bildikləri üçün, eləcə də bu vəzifələrin zəruri və 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 143. 
2 «Şura» surəsi, ayə 23. 
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səmərəli olması barədə azacıq da olsa şübhə etmədiklərinə görə 

dəvət və çağırışlarını misilsiz qətiyyətlə icra etmişlər. 

Musa ibn İmran qardaşı Harunla birlikdə əyinlərində yun 

paltar və əllərində çubuq əsa olduğu halda Fironun yanına 

gedib onu düz yola dəvət edərək belə dedilər: Əgər bizim 

dəvətimizi qəbul etsən və biz istəyən yolla getsən başıuca və 

izzət sahibi olacağına zəmanət veririk. Firon təəccüblə dedi: 

Sən bir bunlara bax, yollarını davam etdirsəm mənim 

başıucalığıma zəmanət verir, istəklərini qəbul etməyəcəyim 

surətdə isə, hökmranlığımın məhv olaraq zavala 

uğrayacağından danışırlar.
1
 

Əziz İslam Peyğəmbəri, peyğəmbərliyinin ilk illərində, 

yəni müsəlmanların sayı bəlkə də iki əlin barmaqlarının 

sayından çox olmadığı bir vaxtda, tarixdə «yovmul-inzar» 

(xəbərdarlıq günü) adı ilə qeyd edilmiş gündə keçirdiyi 

qonaqlıqda Haşim övladlarının böyüklərini bir yerə toplamış, 

öz peyğəmbərliyini onlara çatdıraraq qətiyyətlə demişdir ki, 

mənim dinim bütün dünyanı bürüyəcəkdir və sizim 

xoşbəxtliyiniz mənim dəvətimi qəbul etməkdə və ona tabe 

olmaqdadır. O zaman Peyğəmbərin bu sözləri onlara o qədər 

ağır və inanılmaz gəlmişdi ki, onlar təəccüblə bir-birlərinə 

baxmış və cavab vermədən dağılışmışdılar. 

Qüreyş başçıları, Peyğəmbərin əmisi Əbutalibi o Həzrətin 

yanına göndərərək demişdi: Əgər Məhəmməd öz dəvətindən əl 

çəksə, biz onu özümüzə şah etməyə, ən gözəl qızlarımızı ona 

verməyə və onu ən sərvətli adam etməyə hazırıq. Əbutalib 

Qüreyşin göndərdiyi bu xəbəri peyğəmbərə çatdırarkən o 

Həzrət cavab olaraq belə buyurmuşdu: 

                                                             
1 «Nəhcül-bəlağa» xütbə 190. 
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ْمُس فِي یَِمینِي  ِ لَْو ُوِضَعتِ اَلشَّ  َو اَْلقََمُر فِي ِشَمالِي َما تََرْكُت هََذا اَْلقَْولَ َو هللَاَّ

«Allaha and olsun ki, əgər Günəşi bir ovcuma, ayı isə 

digər ovcuma qoysalar belə, öz dəvət və çağırışımdan əl 

çəkməyəcəyəm». 

Bəli, günah və səhvdən uzaq olmaq, insanlara rəhbərlik 

etmək üçün ilahi vəhyə malik olmaq və Allaha qovuşmağın 

zərurəti olan saf niyyət və qətiyyət də peyğəmbərliyin 

xüsusiyyətlərindəndir. 

 

5. QURUCULUQ 

 

Qüvvələri hərəkətə gətirərək onları nizama salan 

peyğəmbərlər yalnız insan cəmiyyətini qurmaq istiqamətində 

addımlayırlar. Başqa sözlə desək, onların bütün hərəkətləri 

bəşəriyyətin səadət və xoşbəxtliyi istiqamətindədir. 

Peyğəmbərlərin hərəkətlərinin ayrı-ayrı fərdləri və ümumilikdə 

insan cəmiyyətini fəsada doğru aparması və onların məhvinə 

gətirib çıxarması qeyri-mümkündür. Buna görə də əgər 

peyğəmbərlik iddiası edən bir şəxsin çağırışları insanların 

fəsada qurşanmalarına və insani qüvvələrin azğınlığa düçar 

olmasına səbəb olsa, bu hərəkət həmin iddiaçının yalançı 

olmasına ən tutarlı dəlildir. İqbal Lahurinin bu barədə dəyərli 

sözləri vardır. O, bu məsələ barəsində belə demişdir: 

«Hər hansı bir peyğəmbərin dini təcrübələrinin dəyəri 

(yəni onun peyğəmbərliyinin həqiqi olması və Allaha batini 

bağlılığı) barəsində hökm etməyin digər bir yolu onun 
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yaratdığı insanlıq növlərini sınamaq və onu peyğəmbərliyindən 

yaranmış mədəniyyət və sivilizasiyaya nəzər salmaqdır».
1
 

 

6. MÜBARİZƏ 

 

Peyğəmbərlik iddiası edən şəxsin düzgünlük 

nişanələrindən digər biri isə onun şirk, xurafat, nadanlıq, 

xəyalpərəstlik, zülm və haqsızlıqlarla mübarizə aparmasıdır. 

Belə ki, bir şəxsin həqiqi surətdə Allah tərəfindən 

peyğəmbərliyə seçilməsi və eyni zamanda onun təlimlərinin 

şirk istiqamətində olması, zalıma kömək edərək zülm və 

ədalətsizlikləri təsdiq etməsi qeyri-mümkündür. Tövhid, ağıl və 

ədalət bütün peyğəmbərlərin çağırışlarının əsas və köklərindən 

olmuşdur. Yalnız bu istiqamətlərdə çağırışlar aparan şəxslərin 

dəvəti araşdırılmağa, möcüzə və dəlil tələb edilməyə layiqdir. 

Əgər bir şəxs öz çağırışlarında tövhidə, bütün bəşəri dəyərlərə 

və ədalətə zidd sözlər desə, təlimləri zülmün gücləndirilməsini 

təsdiq etsə, onun dəvətinin araşdırılmağa və dəlil tələb 

edilməyə ləyaqəti yoxdur. Bu peyğəmbərlik iddiası edən şəxsin 

günah və səhv etməsi, xalqı idarə etmək bacarığına malik 

olmaması, hətta onun bu acizliyi fiziki nöqsan və ya iyrənc 

xəstəliklərdən törənsə belə, onun çağırışı dəlillə araşdırılmaq 

dəyərinə malik deyildir. Buna görə də yuxarıda qeyd edilən 

şəxslərə, hətta əgər möcüzə göstərmək qabiliyyətinə malik 

olsalar belə, tabe olaraq dəvətlərini qəbul etməyə icazə 

verilmir. 

 

 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 144. 
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İNSANLIQ 

 

Peyğəmbərlər möcüzə sahibi olmalarına, günah və 

səhvdən uzaqlıqlarına, misilsiz rəhbərlik və quruculuq 

xüsusiyyətlərinə, şirk, xurafat və zülmlə mübarizə xislətinə 

malik olmalarına baxmayaraq insan olmuşlar. Belə ki, onlar 

yemək-içmək, yol getmək, nəsil artırmaq və sonda ölmək kimi 

bəşəri xüsusiyyətlərə malik olmuşlar. Onlar insanların malik 

olduğu bütün təbii və fiziki xüsusiyyətlərə sahib olmuşlar. 

Peyğəmbərlərin digər insanlara çatdırdıqları hökmlər onların 

özlərinə də şamil olmuşlar. Halal və haramlar onların özlərinə 

də aid olub. Hətta bəzən onlara vacib olan hökm və əmrlər 

digərlərinə vacib olan əməllərdən daha çətin olmuşdur. 

Məsələn, gecənin sonuda oyaq qalaraq gecə namazı qılmaq adi 

insanlar üçün müstəhəbbi, İslam peyğəmbərinə isə vacib 

olmuşdur. 

Peyğəmbərlər heç vaxt özlərini dini hökmlərdən istisna 

etməmişlər. Onlar digərləri ilə müqayisədə Allahdan daha çox 

qorxmuş, daha çox ibadət edərək namaz qılmış, oruc tutaraq 

cihad etmiş və zəkat verərək Allah bəndələrinə yaxşılıqlar 

etmişlər. Onlar həyat və məişətlərini özləri təmin etmiş, 

digərlərinə də köməklik göstərmiş və ehtiyaclarını 

ödənməsində kimsəyə yük olmamışlar. Peyğəmbərlərlə digər 

insanların arasındakı fərq yalnız vəhy məsələsi, onun 

müqəddimə və zərurətləridir. Vəhy xüsusiyyətinə malik olmaq 

peyğəmbərləri bəşər olmaqdan çıxarmır, əksinə onları kamil 

insan və başqaları üçün örnək edir. Buna görə də onlar 

başqalarına başçı və rəhbər olurlar. 
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ŞƏRİƏT SAHİBİ OLAN PEYĞƏMBƏRLƏR 

 

Ümumiyyətlə peyğəmbərlər iki dəstəyə bölünürlər: 

Birinci dəstə azlıq təşkil edən peyğəmbərlərdir ki, bir sıra 

hökm və qanunlar onlara vasitəsiz olaraq vəhy olur, onlar 

həmin hökmlər əsasında xalqı hidayət etmək və onları insanlara 

çatdırmaq tapşırığı alırlar. Belə peyğəmbərlər Quranda «ulul-

əzm» adlandırılmışlar. Biz ulul-əzm peyğəmbərlərin sayını 

dəqiq şəkildə bilmirik. Çünki Quran yalnız bəzi 

peyğəmbərlərin əhvalatlarından söz açmıçdır. Əgər bu ilahi 

kitab bütün peyğəmbərlərin sərgüzəştlərini nəql etsəydi və ya 

heç olmasa mühüm peyğəmbərlərin adlarını Quranda 

gətirsəydi, buna əsaslanaraq ulul-əzm peyğəmbərlərin sayını 

bilmək mümkün olardı. Amma biz yalnız bunu bilirik ki, Nuh, 

İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd (s) ulul-əzm və şəriət sahibi 

olmuş peyğəmbərlərdir və onlara insanları tərbiyə etmək üçün 

bir sıra qanun və hökmlər vəhy edilmişdir. 

İkinci dəstə isə şəriət və qanun sahibi olmayan 

peyğəmbərlərdir. Bu qism peyğəmbərlər yaşadıqları dövrdə 

mövcud olan ilahi şəriət qanunlarını təbliğ edərək yaymaq 

vəzifəsi daşımırlar. Peyğəmbərlərin çoxu bu qismə aiddir. 

Hud, Lut, Saleh, İsaq, İsmayıl, Yəqub, Yusif, Yuşə, Şueyb, 

Harun, Zəkəriyya və Yəhya bu dəstəyə daxil peyğəmbərlərdən 

olmuşlar. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN TARİXİ ROLU 

 

Görəsən peyğəmbərlər tarixində müsbət, yoxsa mənfi rol 

oynamışlar və ya onlar heç bir tarixi rol ifa etməmişlər? 

Peyğəmbərlərin tarxində mühüm rol oynamaları və onların 

təsirsiz olmamaları hətta din müxalifləri tərəfindən 

inkaredilməz bir məsələdir. Peyğəmbərlər keçmişdə böyük 

qüdrətli təzahürlü olmuşlar. Keçmişdə, var-dövlət və zorakı 

qüdrətlər qarşısında dayanan qüvvələr milli qüdrət sahibləri, 

yəni qan, qəbilə və yurd bağlılıqlarının təzahürü olan qəbilə 

başçıları və milli qəhraman idi. Bunlarla yanaşı etiqad və iman 

bağlılıqların təzahürü olan peyğəmbərlər və din başçıları da 

böyük bir qüvvə hesab olunurdular. Peyğəmbərlərin dini 

qüvvəyə arxalanan bir qüddrət olmasında heç bir şəkk-şübhə 

yoxdur. Məsələ bu qüvvənin iş və əməllərinin hansı 

istiqamətdə olmasındadır. Bu barədə müxtəlif fikir və 

nəzəriyyələr söylənilmişdir. 

1 - Bəziləri öz yazılarında sadə analizlərlə peyğəmlərin 

tarixi rollarının mənfi olduğunu iddia edirlər. Onların iddiasına 

görə peyğəmbərlərin hərəkət istiqamətləri mənəvi olduğu üçün 

dünyavi işlərə zidd bir cəhətdə aparılmışdır. Peyğəmbər 

təlimlərinin əsas prinsipi dünyadan üz döndərərək axirətə 

diqqət yetirmək, batini məsələlərlə məşğul olaraq, zahiri işlərə 

əhəmiyyət verməmək və zehni şeylərə meyl göstərərək gözə 

görünən varlıqlardan uzaqlaşmaq olmuşdur. Buna görədə din 

və onun təzahürü olan peyğəmbərlər həmişə bəşəriyyəti 

yaşayış və həyatdan uzaqlaşdıraraq, insaların tərəqqi və inkişafı 
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yolunda əngəl olmuşlar. Buna görə də peyğəmbərlərin tarixi 

rolu mənfi olmuşdur. Adətən özlərini ziyalı kimi qələmə verən 

şəxslər bu cür nəzərlər irəli sürürlər. 

2 - Digər bir dəstə isə dini rəhbərlərin rollarını başqa 

səbəblərdən mənfi hesab edir. Bunlar birinci dəstənin əksinə 

olaraq, din başçılarının hərəkət istiqamətlərinin dünyəvi yöndə 

olmasını iddia edir və onların mənəvi yönlərdə apardıqları 

işləri əsas məqsədlərinin üstünü örtmək üçün yalançı bir vasitə 

hesab edirlər. Bu dəstə iddia edir ki, dünyəpərəstlik xarakteri 

daşıyan bu hərəkət həmişə mövcud vəziyyəti qorumaq, yuxarı 

təbəqənin mənafeyi və aşağıların ziyanı istiqamətində 

cəmiyyətin kamilləşməsi ilə mübarizə xarakteri daşıyan bir 

hərəkət olmuşdur. Onlar həmçinin iddia edirlər ki, tarix digər 

hadisələr kimi dialektik bir hərəkət, yəni daxili ziddiyyətli 

hissəyə, yəni hakim və istismarçı, məhrum və istismar edən 

edilən siniflərə bölünmüşdür. Hakim sinif həmişə öz 

üstünlüklərini qorumaq üçün mövcud vəziyyəti göruyub 

saxlamaq tərədarları olmuşdur. Bu təbəqə əmək alətlərini 

məcburi və qarşısıalınmaz təkamülünə baxmayaraq, cəmiyyəti 

donuq vəziyyətdə saxlamağa çalışmışdır. Məhrum və istismar 

olunan təbəqə isə, istehsal və əmək alətlərinin təkamülü ilə 

birlikdə mövcud vəziyyəti dəyişdirmək və onu daha kamil 

vəziyyətlə əvəz etmək üçün çalışmışdır. Hakim təbəqə üç 

müxtəlif vasitə ilə öz rolunu yerinə yetirmişdir. Din, dövlət və 

sərvət, başqa sözlə desək zor, var-dövlət və hiylə həmin 

vasitələr olmuşlar. Dini rəhbərlərin rolu xalqı zalım və 

istismarçıların xeyrinə aldatmaq olmuşdur. Onların axirət 

yönümlü çağırışları əslində yalançı bir olmuş və həmin 

çağırışlar onların dünyapəstliklərini ört-basdır etmək və bu 

yolla məhrum, inqilabçı və qabaqcıl sinfin ürəyini ələ almaq 
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məqsədi daşımışdır. Deməli dini rəhbərlərin tarixi rollarının 

mənfi olmasının əsas səbəbi budur ki, onlar həmişə mürtəcə və 

mühahafizkar olmuş, mövcud vəziyyətin saxlanılması üçün, 

yəni var-dövlət və güc sahiblərinin məqsədlərini yerinə 

yetirmək üçün əllərindən gələni etmişlər. 

Marksizm tarixin təhlili barəsindəki nəzəriyyələri belə idi. 

Onlar iddia edirlər ki, din, dövlət və sərvət sahibkarlıqla əkiz 

yaranan varlıqlardır və onlar həmişə xalqa zidd amillər 

olmuşlar. 

3 - Bəziləri isə tarixi yuxarıdakı nəzəriyyənin əksinə olan 

digər bir baxışlarla təhlil edirlər. Amma eyni halda din və onun 

simvolunu, yəni peyğəmbərlərin tarixi rollarını mənfi 

qiymətləndirirlər. Bunlar iddia edirlər ki, tarixin təkamül 

qanunauyğunluqlarına əsasən, güclülərin qələbəsi və zəiflərin 

məhv olaraq aradan getməsi təbii bir işdir. Bu nəzəriyyədə 

deyilir ki, güclülər tarixin inkişafı, zəiflər isə onun gerilik amili 

olmuş və bu ənənə həmişə davam edəcəkdir. Din zəiflərin 

güclüləri dayandırmaq üçün kəşf etdiyi amildir. Din başçıları 

ədalət, azadlıq, düzlük, insaf, məhəbbət, rəhm, əməkdaşlıq və 

bu kimi anlayışları, başqa sözlə desək, qul davranışı və əxlaqını 

zəiflərin, geridə qalmamışların və təkamül əleyhidarların 

xeyrinə, güclülərin, müttəqqi və təkamül amili olan təbəqənin 

ziyanına ixtira etmişlər. Onlar bu məfhumları kəşf etməklə 

güclülərin vicdanını təsir altına almış, zəiflərin aradan 

getmələrinə mane olmuş və bəşəriyyətin kökünün islah 

edilməsinin və dahi insanların yaranmasının qarşısını almışlar. 

Buna görə də din və onun təzahürü olan peyğəmbərlərin tarixi 

rolu, onların «qul əxlaqı» tərəfdarları - tarixi və cəmiyyətin 

inkişaf amili olan «güclülər əxlaqı»nın əleyhidarı - olmalarını 

nəzə aldıqda mənfi olur. 
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Tanınmış materialist alman filosofu Fridrix Nitsşe bu 

nəzəriyyənin tərəfdarlarıdır. 

4 - Yuxuda qeyd edilən üç dəstədən başqa bütün dəstələr, 

hətta dini inkar edən şəxslər də, peyğəmbərlərin tarixi rolunu 

müsbət, faydalı və tarixi təkamülə uyğun istiqamətdə olduğunu 

etiraf edirlər. Onlar peyğəmbərlərin həm əxlaqi-ictimai 

təlimlərinin məzmunyna, həm də tarixi gerçəkliklərə diqqət 

edərək belə nəticəyə gəliblər ki, peyğəmbərlər keçmişdə 

cəmiyyətlərin islah və inkişafında çox mühüm rol oynamışlar. 

Bəşər mədəniyyəti həm maddi, həm də mənəvi cəhətlərə 

malikdir. Mədəniyyətin maddi cəhəti müxtəlif tərəqqi 

mərhələlərini keçərək bu günkü səviyyəyə gəlib çatmış 

texnologiyaya, mənəvi cəhəti isə, insanlar arasında ictimai-

mənəvi əlaqələrə aiddir. Mədəniyyətin mənəvi cəhəti 

peyğəmbər təlimlərinə borcludur. Hətta maddi cəhətlər də 

mənəvi cəhətlərin sayəsində inkişaf etmək imkanı əldə edir. 

Buna görə də peyğəmbərlərin mənəvi cəhətlərin təkamülündəki 

rolu birbaşa, maddi cəhətlərin təkamülündəki rolu isə vasitə 

ilədir. 

Bu dəstənin fikrincə peyğəmbər təlimlərinin keçmişdə 

müsbət rol oynamasında şək-şübhə yoxdur. Amma onların 

bəziləri həmin təlimlərin müsbət təsirinin yalnız keşmişə aid 

olduğunu və onların bu gün öz dəyərlərini əldən verdiklərini 

bildirirlər. Onlar iddia edirlər ki, elmin inkişafı bəzi din 

təlimlərinin öz təsirini əldən verməsinə səbəb olmuşdur və bu 

proses gələcəkdə daha güclü surətdə davam edəcəkdir. Digər 

bir dəstə isə iddia edir ki, fəlsəfi məktəblər dinin yerini tuta 

bilmədiyi kimi, elmin inkişafı da heç vaxt iman və dini 

ideologiyanı əvəz edə bilməyəcəkdir. İnsanların ictimai 

şüurunun təkamülü peyğəmbərlərin keçmişdə oynadıqları bəzi 
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rolların qüvvədən düşməsinə, bəşəriyyətin dini təlimlərə 

ehtiyacsızlığına səbəb olmuşdur. Amma bir sıra rollar vardır ki, 

onlar həminə öz qüvvəsində qalacaqdır. İndi isə, peyğəmbər 

təlimlərinin tarixi təkamüldə olan təsirlərinə nəzər salaq. 

 

1. TƏLİM-TƏRBİYƏ 

 

Təlim-tərbiyə keçmişdə dini xarakter daşımış, din alimləri 

müəllim və valideynlərə bu sahədə çox kömək etmişlər. İndi 

ictimai şüurun inkişafı bu sahədə dini amillərə olan ehtiyacı 

aradan aparmışdır. 

 

2. ƏHD-PEYMANLARIN 

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ 

 

İnsanların ictimai həyatı əhd-peymanlara hörmətlə 

yanaşmaq, bir-birinə qarşı sədaqətli və vəfalı olmağa əsaslanır. 

Əhd-peymanlara hörmətlə yanaşmaq bəşər mədəniyyətinin 

insani cəhətlərinin mühüm əsaslarındandır. Din həmişə bu rolu 

öz öhdəsinə götürmüş və indiyə kimi bu sahədə özünə canişin 

və və əvəzedici tapa bilməmişdir. 

Villi Dorant din əleyhidarlarından olmasına baxmayaraq, 

«Tarix dərsləri» kitabında bu həqiqəti etiraf edərək belə 

yazmışdır: 

«Din öz hökmlərinin köməyi ilə insanların bir-birinə qarşı 

vəfalı və sədaqətli olmasını yaratdı, bu əlaqələri ilahi 

prinsiplər əsasında müəyyən formaya saldı və bu yolla 

ictimaiyyət arasında möhkəmlik və sabitlik yaratdı».
1
 

                                                             
1 «Tarix dərsləri» səh. 55. 
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Ümumiyyətlə din əxlaqi və insani dəyərlər üçün möhkəm 

dayaq olmuşdur. Dinə əsaslanmayan əxlaqi dəyərlər tezliklə 

etibar və dəyərsizliyi məlum olan qondarma pul kimidir. 

 

3. İCTİMAİ KÖLƏLİKDƏN QURTULUŞ 

 

Peyğəmbərlərin zülm və haqsızlıqlarla mübarizəsi onların 

ən mühüm və əsas vəzifələrindən biri olmuşdur. Quran 

peyğəmbərin bu roluna çox təkid etmişdir. Belə ki, bu ilahi 

kitab peyğəmbərlərin göndərilməsindən olan əsas məqsədi 

ədalətin bərqərar edilməsində görür və Allah elçilərinin zülm 

və haqsızlıqla qarşı-qarşıya gəlmələrini dəfələrlə xatırlardır. 

Bəzən ayələrdə zalım və ədalətsiz şəxslər peyğəmbərlərin 

qarşısında ən böyük maniə kimi göstərilir. 

Karl Marks və onun davamçılarının din, dövlət və sərvət 

hakim sinfin məzlum təbəqəyə qarşı üç müxtəlif istismar aləti 

olması barəsindəki sözlərin tarixi həqiqətlərə zidd və 

boşboğazlıq olması aydın məsələdir. Doktor Ərani Marksın 

nəzəriyyəsinin izahında belə yazmışdır: «Din həmişə hakim 

sinfin əlində alət, olmuş, təsbeh ilə xaç həmişə yoxsul təbəqəni 

məğlub etmək üçün süngü ilə bir sırada irəliləmişdir».
1
 

Tarixi bu cür təhlil etmək bəzi şəxslərin, mənsub olduğu 

ideologiyanın əsaslarını hansı yolla olursa-olsun isbat etməyə 

çalışması və həqiqi bir tarixçi ənənəsinə xəyanət etməsindən 

irəli gəlir. 

Əli (ə) qılınc və təsbeh qəhramanıdır, amma O Həzrət 

hansı təbəqə və sinfi məğlub etmək istəyir? Məzlum və 

məhrum kütləni, yoxsa qudurmuş hakim sinfi? Əlinin şüarı 

                                                             
1 «İnternasionalist» jurnalı, doktor Əraninin «Psixologiya elminin əsasları» 

kitabında. 
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nədir? O Həzrət həmişə «Kuna liz-zalimi xəsmən vəlil 

məzlumi ovnən» yəni «zalımlara düşmən, məzlumlara arxa 

ol!» şüarını vermişdir. Əli (ə) bütün həyatı boyu qılınc və 

mənəviyyatla birgə yaşamış, var-dövlət və qızıl-gümüşlə 

düşmən olmuşdur. Onun qılıncı həmişə zor və zər (qızıl) 

sahiblərinə qarşı çəkilmişdir. Doktor Əliverdinin «Məhzələtul-

əqlil-bəşəri» kitabındakı ifadəsi ilə desək, Əli (ə) öz şəxsiyyəti 

ilə Marksın fəlsəfəsini puça çıxarmışdır. Marksın sözlərindən 

də puç Fridrix Nitsşenin iddialarıdır. Nitsşenin nəzəriyyəsi Karl 

Marksın nəzəriyyəsinin tam əksinədir. O, deyir ki, güclülər 

cəmiyyətin mütərəqqi təbəqəsi olduqları üçün din, zəifləri 

himayə etmək üçün gəlmiş, gerilik və irticanın yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Bu sözlərdən belə çıxır ki, cəmiyyətdə meşə 

qanunları hökm sürdükdə, həmin cəmiyyət kamillik 

istiqamətində daha sürətlə irəliləyir. Marksın fikrincə, təkamül 

amili yoxsul təbəqədir ki, peyğəmbərlər onlara qarşı olmuş, 

Nitsşenin nəzəriyyəsinə görə isə, inkişaf və tərəqqi amili varlı 

sinifdir və peyğəmbərlər onların əleyhidarı olmuşlar. 

Karl Marks deyir ki, din güclülərin və varlıların 

uydurmasıdır. Fridrix Nitsşe isə dini zəif və məhrum sinfin 

ixtirası hesab edir. Marksın səhfələrindən birincisi budur ki, o, 

tarixi ictimai siniflər arasında mənafe toqquşması kimi təhlil 

etmiş və bu sahənin insani cəhətlərinə göz yummuşdur. İkinci 

səhvi yalnız yoxsul sinfi təkamül amili hesab etməsi, üçüncü 

səhvi isə, peyğəmbərləri hakim təbəqənin köməkçisi hesab 

etməsidir. Nitsşenin səhvi isə budur ki o, varlıqları təkamül 

amili hesab etmişdir. Belə ki, onun fikrincə, yüksək və üstün 

insanlar güclülərdir və onlar tarixin inkişaf amilləridir. 
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DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

 

PEYĞƏMBƏRLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİNİN 

HƏDƏFLƏRİ 

 

Keçən bəhsdə peyğəmbərlərin tarixdəki rolları bir qədər 

aydınlaşdı. İndi isə peyğəmbər göndərilməsi və kitab nazil 

edilməsindən son hədəf və məqsədin nə olması barəsində 

danışacağıq. Peyğəmbərlərin göndərilməsi və kitab nazil 

edilməsindən məqsəd nədir? Peyğəmbərlərin son sözü nədən 

ibarətdir? 

Burada qısaca deyə bilərik ki, peyğəmbər göndərilməsi və 

kitab nazil edilməsində məqsəd, xalqın düz yola hidayət 

edilməsi, xoşbəxtliyi, qurtuluşu, xeyir və nicatıdır. 

Peyğəmbərlərin xalqı düz yola hidayət etmək və onların 

xoşbəxtlik, xeyir və qurtuluşları istiqamətində çalışmaq üçün 

göndərilmələrində heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Amma məsələ 

bu düz yolun hansı son məqsəd və hədəfdə qurtarmasıdır! Bu 

məktəb xalqın səadət və xoşbəxtliyini nədə görür, insamları 

hansı problemlərə dücar olmaqdan xilas etmək istəyir? 

Həmçinin bu məktəb baxımından son xeyir, xoşbəxtlik və 

müvəffəqiyyət nədən ibarətdir? 

Quranda bütün bu məsələlərə toxunulmuş və bunların 

arasında iki məna və məfhum xüsusi qeyd edilmişdir. Xüsusi 

vurğu ilə göstərilən bu iki məna son hədəf olması ilə yanaşı, 

peyğəmbərlərin bütün təlimləri üçün də giriş və müqəddimə 

xarakteri daşımışdır. Bu iki məsələnin biri Allahı tanıyaraq ona 

yaxınlaşmaq, digəri isə cəmiyyətdə ədalət və bərabərlik 

yaratmaqdır. 
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Quran bir yerdə belə buyurmuşdur: 

 

ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا  ًرا َونَِذیًراَوَداِعیًا إَِلى هللاَّ یَا أَی هَا النَّبِي  إِنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمبَشِّ

نِیًرا  م 

«Ya Peyğəmbər! Həqiqətən Biz səni (ümmətinə) bir 

şahid, bir müjdəci və bir qorxudan kimi göndərdik. Biz səni 

Allahın izni ilə Ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq 

göndərdik!»
1
 

Bu ayədə qeyd edilən cəhətlər içərisində «Allaha doğru 

çağırış» yeganə əsas hədəf sayıla bilər. 

Digər bir ayədə isə belə buyurulur: 

 

أَنَزْلنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن لِیَقُوَم النَّاُس بِاْلقِْسِط لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِّنَاِت وَ 

ُ َمن یَنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلَغْیِب  إِنَّ َوأَنَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه بَحْس  َشِدید  َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِیَْعلََم هللاَّ

َ قَِو   َعِزیز    هللاَّ

«Biz peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar dəlillərlə göndərdik və 

onlarla birlikdə kitab və ədalət meyarı nazil etdik ki, 

insanlarla ədalətlə rəftar etsinlər».
2
 

Bu ayə açıq şəkildə peyğəmbərlərin göndərilmələrində son 

hədəf və məqsədini ədalət və bərabərliyin bərqərar edilməsi 

olduğunu bildirir. 

Allaha doğru çağırış, Onu tanımaq və Ona yaxınlaşmaq, 

nəzəri tövhid və şəxsi əməli tövhidə dəvət deməkdir. 

Cəmiyyətdə ədalət və bərabərliyin bərqərar edilməsi isə, 

ictimai-əməli tövhidin həyata keçirilməsi hesab edilir. Burada 

belə bir sual meydana gəlir: Peyğəmbərlərin əsas hədəfinin 

Allahı tanıtdırmaq və Allahpərəstlik olması məlum məsələdir. 

Görəsən qalan şeylər, hətta ictimai ədalət və bərabərlik də 

                                                             
1 «Əhzab» surəsi, ayə 45-46. 
2 «Hədid» surəsi, ayə 25. 
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həmin hədəf üçün müqəddimə xarakteri daşıyır, yoxsa əsas 

hədəf ədalət və bərabərliyin bərqərar edilməsidir, Allahıtanıma 

və Ona pərəstiş etmək bu ictimai ideanın həyata keçirilməsi 

üçün giriş xarakteri daşıyır? Başqa sözlə desək, görəsən əsas 

hədəf nəzəri və şəxsi-əməli tövhiddir, yoxsa ictimai-əməli 

tövhid? Bu barədə bir neçə fikir irəli sürmək olar: 

1 - Peyğəmbərlər hədəf baxımından iki müstəqil məqsədə 

malik olmuşlar. Bu iki məqsədin biri insanın axirət 

dünyasındakı həyat və səadəti, yəni nəzəri və şəxsi-əməli 

tövhid, digəri isə onun dünya səadəti, yəni ictimai tövhiddir. 

Peyğəmbərlər insanların dünya səadəti fikrində olduqları üçün 

ictimai tövhidə, onun axirət səadətini təmin etmək istədikləri 

üçün isə, ancaq mənəvi və zehni xarakter daşıyan nəzəri və 

şəxsi-əməli tövhidə təkid etmişlər. 

2 - Əsas hədəf ictimai tövhiddir, nəzəri və şəxsi-əməli 

tövhid onun üçün müqəddimə və girişdir. Nəzəri tövhid Allahı 

tanımağa aiddir. Özü-özlüyündə insanın Allahı tanıyıb-

tanımaması elə də zəruri deyildir. Allah üçün insanın onu 

tanıyıb-tanımaması, Ona ibadət edib-etməməsi də 

fərqlənmədiyi kimi, onun ruhunu və daxili duyğularını oyadan 

amilin də Allah və ya minlərlə digər şeyin olması fərq etmir. 

Amma insanın kamilliyi «bizləşmək» (ümumi ruh) və ictimai 

tövhiddə ilduğu üçün, bu məsələnin həyata keçməsi nəzəri və 

şəxsi-əməli tövhidsiz mümkün olmadığı üçün Allah Özünün 

tanınması və pərəstiş edilməsini ictimai tövhidin gerçəkləşməsi 

üçün vacib etmişdir. 

3 - Əsas hədəf Allahı tanımaq, Ona yaxınlaşmaq və sonda 

Ona catmaqdır, ictimai tövhid isə bu ali hədəf üçün giriş və 

vasitə rolunu oynayır. Çünki əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 

tövhidə əsaslanan dünyagörüşündə - dünya ondan başlamaq və 
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onu doğru hərəkət mahiyyəti daşıyır. Buna görə də insanın 

kamilliyi Allaha doğru mənəvi irəliləyişdə və Ona 

yaxınlaşmaqdadır. İnsan yalnız bir xüsusi üstünlüyə malikdir 

və o da «Nəfəxtu fihi min ruhi» yəni, «ona Öz ruhumdan 

üfürdüm»
1
 həqiqətidir ki, insana ilahi cilvə verib. İnsan, 

Allahaxtarma fitrətinə malikdir. Buna görə də onun xoşbəxtlik, 

kamillik, qurtuluş, xeyir və məsləhəti Allahı tanımasında, Ona 

ibadət etməsində və öz Rəbbinə yaxınlaşmaq istiqamətində 

irəliləməsindədir. Amma insan ictimai varlıq olduğu üçün 

cəmiyyətdən ayrılmaqla öz mahiyyətini əldən verə bilər, eləcə 

də cəmiyyətdə ədalətli ictimai quruluşlar hökm sürməsi insanın 

Allahaxtarma hərəkəti qeyri-mümkün olar. Buna görə də 

peyğəmbərlər insanın cəmiyyətdən təcrid olmasına qarşı 

çıxaraq ədalət və bərabərliyin bərqərar edilməsi, zülm və ayrı-

seçkiliklərin aradan qaldırılması ilə məşğul olurlar. Qeyd 

olunan mətləbə diqqət yetirməklə məlum olur ki, ədalət, 

azadlıq, bərabərlik və demokratiya kimi ictimai dəyərlər, 

həbelə səxavət, güzəşt, məhəbbət və xeyirxahlıq kimi əxlaq 

normaları zati dəyərə malik deyildir və onlar özü-zülüyündə 

insan üçün kamillik sayılmır. Qeyd olunan xüsusiyyətlərin 

dəyəri, hər hansı bir məsələ üçün vasitə və giriş olmasındadır. 

Əgər biz bu xüsusiyyətləri nəzərə alsaq, yəni onların hər hansı 

bir məqsəd üçün giriş olmalarına göz yumsaq, onların təklikdə 

olub-olmaması elə bir mahiyyət kəsb etməz. Bunlar kamillik 

deyil, ona çatmaq üçün lazım olan şərtlər, qurtuluş və 

xoşbəxtlik deyil, onun müqəddiməsi, nicat deyil, ona çatmaq 

vasitəsidir! 

                                                             
1 «Hicr» surəsi, ayə 29; «Sad» surəsi, ayə 72. 
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4 - Üçüncü nəzəriyyədə qeyd edildi ki, insanın hədəf və 

kamilliyi, hətta bütün varlıqların həqiqi təkamülü, yalnız və 

yalnız Allaha doğru hərəkətdədir. Peyğəmbərlərin son 

hədəfinin dünyəvi nicat və qurtuluş olmasını iddia etmək 

materializmi qəbul etmək olduğu kimi, onların iki hədəfli 

olmalarını iddia etmək də şirkdir. (Əlbəttə dünyəvi qurtuluşdan 

məqsəd təbiətdəki nemətlərdən istifadə etmək, ədalət, azadlıq, 

bərabərlik və qardaşlıq sayəsində yaşamaq deyil). Üçüncü 

nəzəriyyənin əksinə olaraq, ictimai və əxlaqi dəyərlər insanın 

öz həqiqi məqsədinə çatmaq vasitəsi olduğu üçün, yəni 

Allahıtanıma və Allaha pərəstiş sayıldığı üçün zati dəyərdən 

məhrum deyildir. 

Bu müddəanın şərhində qeyd etməliyik ki, müqəddimə ilə 

əsas hədəf arasında iki cür əlaqə vardır. Onlardan biri 

müqəddimənin dəyərinin hansı bir şeyi əsas hədəfə 

çatdırmasıdır. Həmin şey əsas hədəfə çatdıqdan sonra, artıq 

onun olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etmir. Məsələn, insan 

çaydan keçmək üçün çayın ortasına bir daş atır və ayağını onun 

üstünə qoyaraq oradan keçir. Həmin şəxs çaydan keçdikdən 

sonra, daşın orada olub olmaması onun üçün eynidir. 

Digər əlaqədə isə müqəddimənin əsas hədəfə çatmaq üçün 

vasitə olmasına, yəni onun özünün deyil, digər bir şeyin əsas 

hədəf və məqsəd olmasına baxmayaraq, həmin hədəfə 

çatdıqdan sonra müqəddimə olması zərurətidir. Onun 

vücudunun zəruriyliyi əsas hədəfə çatdıqdan sonra da öz 

qüvvəsində qalır. Məsələn, birinci və ikinci sinifdə öyrənilən 

bilik və məlumatlar yuxarı siniflərdə əldə olunması məlumatlar 

üçün müqəddimə xarakteri daşıyır. Yuxarı siniflərində onlara 

ehtiyac vardır. Həmin bilik və məlumatlar yaddan çıxsa, yuxarı 

siniflərdə təhsili davam etdirmək qeyri-mümkün olar. Deməli, 
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təhsilin davam etdirilməsi aşağı siniflərdə əldə edilmiş və 

yuxarı siniflər üçün müqəddimə xarakteri daşıyan bilik və 

məlumatlardan asılıdır. 

Bunlar ona görədir ki, bəzən ən əsas hədəfə çatmaq üçün 

lazım olan vasitələr həmin hədəfin zəif bir dərəcəsi olur. Cayın 

ortasına qoyulmuş daş onun varlığının bir dərəcəsi deyildir, 

amma aşağı siniflə yuxarı siniflərdə əldə edilən məlumatlar bir 

həqiqətin müxtəlif dərəcələridir. 

İctimai-əxlaqi dəyərlər Allahın tanınması və ona pərəstiş 

edilməsi ilə müqayisədə ikinci növ əlaqədəndir. İnsan Allahın 

tanımaq və Ona itaət etmək dərəcəsinə çatdıqdan sonra, onun 

düzgünlük, ədalət, xeyirxahlıq, güzəşt, fədakarlıq və 

mehribanlıq kimi xüsusiyyətlərə malik olması zəruri məsələdir. 

Çünki uca və ali insani əxlaqa malik olmaq bir növ ilahi 

siniflərə yiyələnməkdir. «Təxəlləqu bi əxlaqillahi» yəni «İlahi 

xüsusiyyət və sifətlərə yiyələnin».
1
 Əslində həmin ali insani 

əxlaqa malik olmaq, hətta insanın özü dərk etmədən olsa belə, 

Allahı tanımaq və ona itaət etməyin bir növü və dərəcəsidir. 

İnsanın bu dəyərlərə meyl göstərməsi, onun fitri olmasını dərk 

etməməsinə və hətta bəzi vaxtlar onun inkar etməsinə 

baxmayaraq, ilahi sifətlərə fitri rəğbət bəsləməsindən yaranır. 

Buna görə də islami təlimlərdə deyidir: Ədalaət, xeyirxahlıq, 

səxavət və bu kimi digər dəyərli xüsusiyətlər, müşrik 

olmalarına baxmayaraq, onlara axirət dünyasında müsbət 

nəticələr verəcəkdir. Həmin şəxslərin, şirk və kafirliyi 

inadkarlıq üzündən olmasa, onlar axirətdə müəyyən savabla 

                                                             
1 «Camiul-əsrar» Seyid Heydər Amuli səh. 364. 
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mükafatlanacaqlar. Belə şəxslər əslində özləri bilmədən 

Allahpərəstliyin müəyyən dərəcəsinə çatıblar.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Müəlifin «İlahi ədalət» kitabına müraciət edin. 
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BEŞİNCİ FƏSİL 

 

DİN VƏ YA DİNLƏR 

 

Dinşünas alimlər və tarixçilər bu vaxta qədər mövcud olan 

dinlər barəsində bir çox kitab və məqalələr yazmışlar. Onlar 

İbrahimin dini, Yahudi dini, Xristian dini, İslam dini və bu 

kimi ifadələr işlətməklə şəriət sahibi olan hər bir peyğəmbəri 

müstəqil bir din sahibi edirlər. Belə termin və ifadə formaları 

xalq arasında da geniş yayılmışdır. Amma Quran özünəməxsus 

termin və bəyan tərzinə malikdir ki, bu onun məsələyə xüsusi 

baxışdan doğur. Quran nökteyi-nəzərində Adəm peyğəmbərdən 

Həzrət Məhəmmədə (s) qədər olan bütün peyğəmbərlər vahid 

ilahi dinin daşıyıcıları olmuşlar. Şəriət sahibi olub-

olmamasından asılı olmayaraq, bütün peyğəmbərlər bir hədəf 

və ideologiyaya qulluq ediblər. Din adlandırılan peyğəmbər 

məktəbinin kökü bir olmuşdur. Səmavi dinlər arasında iki fərq 

olub. Bu fərqlərdən biri, bir sıra ikinci dərəcəli məsələlərdir. 

Belə ki, peyğəmbərlərin dəvəti zamanı tələbləri, mühit və 

insanların xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bir-birindən fərqlənib. 

Amma həqiqətin bir-birlərindən fərqlənən bu formaları bir 

hədəf və məqsədə doğru irəliləyib. 

Digər bir fərq isə peyğəmbər təlimlərinin səviyyəsində 

olub. Belə ki, mahiyyət baxımından eyni olan təlimlər 

insanların təkamülünə uyğun olaraq zaman keçdikcə 

kamilləşdirillmişdir. Məsələn, İslamın məbdə, məad və dünya 

barəsindəki təlimləri əvvəlki peyğəmbərlərin təlimləri ilə 

məsələlərin bəyan edilmə baxımından həddindən artıq çox 

fərqlənir. Başqa sözlə desək, insan peyğəmbər təlimlərinin 
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öyrədilməsi baxımından, birinci sinifdən axırıncı sinfə kimi 

aparılan şagird kimi olub. 

Bu məsələ dinlər arasındakı ixtilaf və ayrılıqlar deyil, 

onların təkamülü deməkdir. Quran heç vaxt din kəlməsini cəm 

şəkildə işlətməyib. Quran baxımından mövcud olan şey dinlər 

deyil, vahid dindir. Peyğəmbərlərlə dahi şəxslər və böyük 

filosoflar arasında olan fərqlərdən biri də filosofların hər 

birinin özünəməxsus ideya və məktəbinin olmasıdır. Buna görə 

də dünyada həmişə fəlsəfə deyil, fəlsəfələr mövcud olub. 

Amma ilahi peyğəmbərlər heç vaxt bir-birlərini inkar 

etməyiblər. Hər hansı bir peyğəmbər digər bir peyğəmbərin 

yaşadığı zaman və mühitdə yaşasaydı, mütləq onun gətirdiyi 

qanunları gətirərdi. 

Quran, peyğəmbərlərin vahid bir silsilə yaratmasını, 

əvvəlki peyğəmbərlərin sonrakılar barəsində müjdə verməsini 

və sonrakıların da əvvəlkiləri təsdiq etməsini açıq-aşkar bəyan 

edir. Bu müqəddəs kitab bildirir ki, peyğəmbərlərin bir-

birlərini təsdiq etməsi barəsində onlardan güclü əhd-peyman 

alınıb. Quranın «Ali-İmran» surəsinim 81-ci ayəsində belə 

deyilir. 

 

َوإِْذ أََخَذ هللّاُ ِمیثَاَق النَّبِیِّْیَن لََما آتَْیتُُكم مِّن ِكتَابٍ َوِحْكَمةٍ ثُمَّ َجاءُكْم َرُسول  

ق  لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِهِ َولَتَنُصُرنَّهُ قَاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى ذَ  َصدِّ لُِكْم إِْصِر  م 

َن الشَّاِهِدینَ   قَالُواْ أَْقَرْرَنا قَاَل فَاْشهَُدواْ َوأَنَاْ َمَعُكم مِّ

«O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: - 

sizə verdiyi kitab və bilikdən sonra, sizə olanı təsdiq edən bir 

peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz - 

deyə əhd almış və onlara: Bunu təsdiq edib, ağır olan əhdimi 

qəbul etdinizmi? Buyurmuşdu. Onlar da: Təsdiq etdik! - deyə 
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cavab vermişdilər. Allah: Elə isə hamınız şahid olun! Mən də 

sizinlə bərabər şahidlərdənəm - deyə buyurmuşdu». 

Adəmdən Həzrət Mühəmmədə (s) kimi bütün 

peyğəmbərlərin ilahi dunlərini müxtəlif deyil, vahid cərəyan 

adlandıran Quran bu dinə «İslam» adı verib. Əlbəttə məqsəd 

Allah dininin bütün dövrlərdə bu ada malik olması və xalq 

arasında həmin adla tanıması deyil, dinin həqiqəti, mahiyyəti 

və onun üçün ən yaxşı ifadə forması olan «İslam» kəlməsidir. 

Buna görə də Quran belə buyurur: 

 

یَن ِعنَد هللّاِ اِْلْسالَمُ   إِنَّ الدِّ

«Allah yanında (haqq olan) din, əlbəttə islamdır».
1
 

Həmçinin digər yerdə belə buyurur: 

 

ْسلًِماَما َكاَن إِْبَراهِ   یُم یَهُوِدیًّا َوالَ نَْصَرانِیًّا َولَِكن َكاَن َحنِیفًا م 

«İbrahim nə yahudi, nə də xaçpərəst idi. O, ancaq Hənif 

(batində haqqa tapınan, haqqa yönəlmiş olan) müsəlman 

idi».
2
 

 

PEYĞƏMBƏRLİYİN SONA ÇATMASI 

 

Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, peyğəmbərlər arasında 

ikinci dərəcəli məsələlərdə ixtilaflar olmasına baxmayaraq, 

onların hamısı bir hədəfə və məqsəd güdən, həmçinin bir 

məktəbə bağlı şəxslər olublar. Bu məktəbin təlimləri insanlara 

tədriclə və onların istedadlarına uyğun şəkildə çatdırılıb. 

Nəhayət bəşəriyyət elə bir həddə çatıb ki, həmin məktəbin 

təlimləri insanlara tam və kamil şəkildə çatdırılıb və 

                                                             
1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 19. 
2 «Ali-İmran» surəsi, ayə 67. 
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peyğəmbərlik məhz bu mərhələdə sona yetib. Bu məktəbin 

təlimləri Mühəmməd ibn Abdullah (s) vasitəsi ilə tam və kamil 

şəkildə bəyan edilərək sona çatdırılıb. Axırıncı səmavi kitab da 

Qurandır. Quran bu barədə belə buyurur: 

 

ِمیُع اْلَعلِیمُ  ِل لَِكلَِماتِِه َوهَُو السَّ ْت َكلَِمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً الَّ ُمبَدِّ  َوتَمَّ

«Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. 

Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur».
1
 

Keçmişdə peyğəmbərlər bir-birlərinin ardınca 

göndəriliblər. Onların hamısı şəriət sahibi olmasa da, hər halda 

peyğəmbərlik risalətini təzələyiblər. Onların çoxu mövcud 

şəriətlərin icrası üçün göndərilirdilər. İndi isə keçmişdə 

peyğəmbərliyin müntəzəm olaraq təzələnməsi, amma prosesin 

Həzrət Mühəmməddən (s) sonra başa çatmasını izah etmək 

lazımdır? Nə üçün O Həzrətdən sonra nəinki şəriət sahibi olan 

peyğəmbərlər, hətta təbliğat üçün göndərilən peyğəmbərlər də 

gəlməyəcək? Bu məsələni qısa şəkildə olsa da araşdırmağa 

çalışacağıq. 

 

PEYĞƏMBƏRLIYİN TƏZƏLƏNMƏ SƏBƏBLƏRİ 

 

Peyğəmbərliklər bir-birlərinə bağlı cərəyanlardır və ilahi 

dəvət, yəni dinlər də yalnız bir həqiqətə malikdir. Şəriət gətirən 

və ya əvvəlki şəriətlərin təbliği üçün göndərilmiş 

peyğəmbərlərin müntəzəm olaraq bir-birini əvəz etməsi və 

İslam peyğəmbərinin zuhuru ilə prosesin sona çatmasının bir 

neçə səbəbi vardır. 

                                                             
1 «Ənam» surəsi, ayə 115. 
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1 - Qədim insanlar əqli və zehni baxımdan lazımi inkişaf 

səviyyəsinə çatmadıqları üçün səmavi kitabları qoruyub 

saxlamaq qabiliyyətinə malik olmayıblar. Səmavi kitablar 

adətən ya təhrif edilərək dəyişdirilir və ya tamamilə aradan 

aparılırdı. Buna görə də həmin dəvətin bir daha təkrarlanmması 

lazım gəlirdi. Quranın nazil olduğu dövr, yəni 14 əsr bundan 

əvvəlki zaman, bəşərin öz uşaqlıq dövrünü arxada qoyduğu bir 

vaxt təsadüf edir. Bəşəriyyət həmin dövrdə artıq öz elmi-dini 

miraslarını qorumaq bacarığı əldə etmişdi. Buna görə də son 

səmavi kitabda, yəni Quranda təhrif baş verməyib. 

Müsəlmanlar nazil olan hər bir ayəni əzbərləyər və onu yazıb 

qoruyardılar. Bu iş kütləvi şəkildə aparıldığı üçün hər hansı 

təhrif, dəyişdirmə, artırma və azaltma imkanı aradan getmişdi. 

Buna görə də bu səmavi kitabda təhrif baş vermədi və 

peyğəmbərliklərin yeniləşmə səbəblərindən biri aradan 

qaldırıldı. 

2 - Həmçinin bəşəriyyət keçmiş dövrlərdə lazımi zehni 

yetkinliyə çatmadığı üçün özünün həyat yolu üçün tam və 

kamil yaşayış proqramı almaq və onun əsasında yolunu davam 

etdirmək qüdrətinə də malik olmayıb. Buna görə də onların 

mərhələ-mərhələ düz yola istiqamətləndirilmələri və yol 

göstərənlərin həmişə onlarla birgə olmaları zəruri idi. 

Amma İslam peyğəmbərinin bu ilahi vəzifəyə təyin 

edildiyi vaxta və ondan sonrakı dövrlərdə insanlar ümumi 

həyat proqramını bir dəfəyə almaq qabiliyyəti əldə etmişdilər. 

Buna görə də onların tədrici istiqamətləndirilmələri 

dayandırıldı. Deməli, şəriətlərin yeniləşməsinin ikinci səbəbi 

insanların tam və kamil həyat proqramını birdəfəlik almaq 

qabiliyyətinə malik olmamaları olub ki, bəşəriyyət həmin 

istedada malik olduqdan sonra həmin amil və səbəb də aradan 
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gedib. İslam alimləri bu dinin verdiyi ümumi hidayət 

proqramlarından istifadə edərək müvəqqəti qanun hazırlamaqla 

insanlara yol göstərirlər. 

3 - Qeyd etdiyimiz kimi, peyğəmbərlərin çoxu şəriət sahibi 

olmayıb, özlərindən qabaqkı peyğəmbərlərin şəriətini təbliğ 

etmək üçün göndərilmişlər. Müstəqil şəriətə sahib olan 

peyğəmbərlərin sayı isə, bəlkə də barmaq sayından çox 

deyildir. Təbliğat üçün göndərilmiş peyğəmbərlərin vəzifəsi 

yaşadıqları dövrdə hakim olan şəriətlərin təbliği, izahı, icra və 

təfsiri olub. Peyğəmbərliyin xətm edildiyi dövr, yəni elm 

əsrində din alimləri islamın ümumi əsaslarına yiyələnərək 

dövri şəriəti öyrənərək, həmin ümumi əsasları zaman və 

məkanın tələbləri ilə tətbiq edib ilahi hökmləri əldə etmək 

qabiliyyətinə malikdirlər. Onların bu işləri «ictihad» adlanır. 

Ləyaqətli islam alimləri təbliğat üçün göndərilmiş peyğəmbər 

vəzifələrinin çoxunu, şəriət sahibi olmuş peyğəmbərlərin 

vəzifələrinin isə bir hissəsini - əlbəttə qanunvericilik hissinə 

şamil olmayan məsələlərdə - ictihad və xüsusi rəhbərlik 

vəzifələrinə əməl etməklə yerinə yetirirlər. Buna görə də dinə 

olan ehtiyacın daimliyinə, bəşəriyyət inkişaf və mədəniyyətə 

doğru irəlilədikcə isə bu ehtiyacın artmasına baxmayaraq, yeni 

peyğəmbər və səmavi kitabın göndərilməsinə olan ehtiyac 

həmişəlik olaraq aradan qalxdı və peyğəmbərlik sona çatdı. 

Qeyd olunanlardan məlum oldu ki, bəşəriyyətin əqli və 

ictimai şüurunun inkişafı peyğəmbərliyin sona çatmasında 

mühüm rol oynamışdır. Bu məsələ ilə bağlı bir cəhəti 

aydınlaşdırmaq yerinə düşərdi. 

1 - Bəşəriyyət öz səmavi kitabını təhrifdən qorudu; 

2 - Təkamül proqramlarından mərhələ-mərhələ deyil, külli 

şəkildə istifadə etmək səviyyəsinə çatdı; 
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3 - Əql və ictimai şüurun inkişafı ona dini təbliğ edərək 

yaymaq, digərlərini isə pis işlərdən çəkindirmək, yaxşı işlərə 

dəvət etmək vəzifələrini öz öhdəsinə götürmək icazəsi verdi; 

Beləliklə şəriət sahibi olan peyğəmbərlərin şəriətini təbliğ 

etmək üçün göndərilən peyğəmbərlərin gəlməsinə olan ehtiyac 

aradan qalxdı. Bu ehtiyacı ümmətin alim və saleh şəxsləri öz 

üzərinə götürdü. 

4 - İnsan əqli inkişaf baxımından elə bir mərhələyə çatdı 

ki, «ictihad» sayəsində vəhyin ümumi əsaslarını təfsir və izah 

etmək, müxtəlif zaman və məkan şəraitlərində hər bir məsələni 

onlarda tətbiq etmək dərəcəsi əldə etdi. 

Qeyd etdiklərimizdən məlum olur ki, peyğəmbərliyin sona 

çatması bəşəriyyətin ilahi təlimlərə ehtiyacsızlığı və ya insanın 

əqli inkişafının bu təlimlərə olan ehtiyacları aradan qaldırılması 

demək deyildir. Diqqət etmək lazımdır ki, ilahi təlim və 

hökmlərə deyil, yəni vəhy və peyğəmbərliyə olan ehtiyac ardan 

qalxmışdır! 

Məhşur islam mütəfəkkiri İqbal Lahuri islam məsələlərin 

təhlilində dərin biliyə malik olmasına baxmayaraq, 

peyğəmbərliyin sona çatmasın fəlsəfəsinin izahında səhvə 

düçar olmuşdur. O öz nəzəriyyəsini bir neçə əsas üzərində 

qurmuşdur. 

1 - Leksikologiya baxımından yavaş, pıçıltılı və gizli 

şəkildə söhbət etmək mənasını daşıyan «vəhy» kəlməsi 

Quranda daha geniş mənaya şamil olub qeyri-üzvi maddə, bitki 

və heyvanlardan tutmuş insanın vəhy ilə hidayət edilməsinin 

müxtəlif rəmzli növlərinə aid edilmişdir. İqbal bu barədə belə 

deyir: 

«Varlığın kökü ilə olan bu bağlılıq heç də yalnız insana 

məxsus deyil. Vəhy kəlməsinin Quranda işlədilmə forması 
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göstərir ki, bu kitab onu həyatın xüsusiyyətlərindən biri hesab 

edir. Əlbəttə onun xüsusiyyət və formaları həyatın təkamül 

mərhələlərinə uyğun olaraq bir-birindən fərqlənir. Azad 

şəkildə inkişaf edən bitki, yeni həyat tərzi ilə uyğunlaşmaq üçün 

yəni üzvə malik olan heyvan və həyatın daxili dərinliklərindən 

nuranilik əldə edən insan vəhyi müxtəlif nümayəndələridir. 

Onlar vəhyi qəbul etmək baxımından, onu qəbul etməyin 

tutumu və bağlı olduğu cinsin zərurətlərinə əsasən müxtəlif 

formalara malikdirlər».
1
 

2 - Vəhy istinktual bir şeydir və onun hidayəti instinkt 

hidayəti növündəndir. 

3 - Vəhy ümumi baxımdan insanın hidayət edilərək 

istiqamətləndirilməsindir. Belə ki, insan cəmiyyəti vahid bir 

kütlə olduğu üçün, eləcə də müəyyən hərəkət yolu və qanununa 

malik olduğuna görə hidayət edilməyə möhtacdır. Peyğəmbər 

instinktual surətdə bu cinsin möhtac olduğu şeyləri qəbul edən 

müəyyən bir qurğuya bənzəyir. Lauri bu barədə deyir: 

«Dünya həyatı batini siqnallarla öz ehtiyaclarını görür və 

böhran anında öz hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirir. Bu, 

dində peyğəmbərə «vəhy edilməsi» adlandırdığımız bir 

şeydir».
2
 

4 - Canlılar ilk mərhələdə instinkt vasitəsilə hidayət 

edilirlər. Onlar təkamül dərəcələri baxımından yüksəldikcə və 

onların hiss, təxəyyül və düşüncə qüvvələri inkişaf etdikcə 

instinkt qüvvələri azalır. Sözün əsl mənasında duyğu və 

düşüncə instinktual qüvvənin yerini tutur. Buna görə də 

həşəratlar ən çox və ən güclü, insanlar isə ən az instinktual 

qüvvəyə malikdirlər. 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 144-145. 
2 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 168. 
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5 - İnsan cəmiyyəti ictimai baxımdan təkamül yolunda 

hərəkət etməkdədir. Heyvanlar ilkin mərhələdə instinktual 

qüvvəyə möhtac olublar. Amma tədricən duyğu, təxəyyül 

bəzən də təfəkkür qüvvəsi inkişaf edərək bu qüvvənin yerini 

tutub. İnsan cəmiyyətinin öz təkamül yolunda düşüncə və 

təfəkkür qüvvəsini inkişaf etdirməsi instinktual qüvvənin və 

həmçinin ümumi hidayətin (vəhyin) zəifləməsinə səbəb olub. 

İqbal bu barədə belə deyir: 

«Bəşəriyyətin uşaqlıq dövründə ruhi enerji elə bir şeyi 

aşkar edir ki, mən onu peyğəmbəri gözüaçıqlıq adlandırıram. 

Onun vasitəsilə hazır əməli göstərişlər, hökmlər, seçmə və 

yollara tabe olmaqla şəxsi düşüncə və həyat yolunun 

seçilməsində qənaət edilir. Amma öz xeyrinə yaşamaq 

(düşüncəsi) ağıl və tənqidçilik bacarığının doğulması ilə 

bəşərin ruhi qüvvəsinin qədim şəkillərin formalaşaraq inkişaf 

etməsini dayandırdı. İnsan öncə şəhvət və instinktual qüvvənin 

fərmanı altında olur. Onun mühitə hakim olmasına yeganə 

səbəb olan analiz qabiliyyətini, ağılın özü, təkamül və 

inkişafdır. Ağıl doğulduqdan sonra onu biliklərin digər 

formasından (instinkt və hidayət formalarından) qoruyaraq 

gücləndirmək lazımdır».
1
 

6 - Bəşəriyyət iki əsas dövrə malik olub ki, onlardan biri 

vəhy ilə hidayət edilərək istiqamətləndirmə, digəri isə təbiət və 

tarixdə düşünərək hidayət tapmaq dövrüdür. Qədim dünyada 

Yunanıstan və Roma fəlsəfə məktəblərinin mövcud olmasına 

baxmayaraq, onların elə də dəyərli olmayıb, bəşəriyyət öz 

uşaqlıq dövrünü yaşayıb və onlar elə də güclü təsirə malik 

olmayıblar. İqbal bu barədə belə deyir: 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 145. 
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«Şübhəsiz qədim dünyada insanın indiki ilə müqayisədə 

primitiv və ibtidai vəziyyətdə yaşadığı və az-çox təlqinin 

fərmanı altında olduğu dövrdə bir neçə böyük fəlsəfi məktəb 

var idi. Amma yaddan çıxarmamalıyıq ki, həmin məktəblər 

qaranlıq dini inanclar qruplaşması və onun ənənələrindən 

kənara çıxa bilməyən və real həyat tərzi barəsində bizə dayaq 

nöqtəsi yaratmayan abstrakt düşüncənin məhsulu olub».
1
 

7 - Peyğəmbərliyi özündə sona çatdıran Həzrət 

Məhəmməd (s) həm qədim həm də indiki dünyaya aiddir. Onun 

ilham mənbəyi təbiət və tarixin təcrübi araşdırılması deyil, 

vəhy olduğu üçün qədim dünyaya aiddir. Amma vəhy işlərinin 

dayanmasına səbəb olan təfəkkür və düşüncə cəhətindən, eyni 

zamanda təbiət və tarixin araşdırılmasına dəvət edən 

təlimlərinin ruhu baxımından isə yeni dünyaya aiddir. 

İqbal bu barədə belə deyir: 

«Məsələyə bu cəhətdən nəzər saldıqda qədim və yeni 

dünya arasında dayanıb. O, ilham mənbəyi baxımından qədim 

dünyaya, ilhamlarının ruhu baxımından isə yeni dünyaya 

aiddir. Ona əsaslanaraq yaşamaq, bilik və elmin yeni 

mənbələrini aşkar edir ki, o, yəni hərəkət xətti olmağa layiqdir. 

İslamın zühuru bürhan və dəlilə əsaslanan indiksual ağılın 

zühurudur. Peyğəmbərlik islamın zühuru ilə peyğəmbərliyin 

sona çatma zəruriliyinin aşkar olması nəticəsində özünün tam 

kamillik mərhələsinə çatıb və o, tələb edir ki, həyat və yaşayış 

həmişə uşaqlıq və xaricdən idarə edilmək mərhələsində qala 

bilməz. İslamda kahinlik və irsi hökmranlığın ləğv edilməsi, 

Quranda əql və təcrübəyə diqqət yetirilməsi, bu müqəddəs 

kitabın təbiət və tarixə bəşər elminin mühüm mənbələri kimi 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 145. 
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əhəmiyyət verməsi peyğəmbərliyin sona çatması dövrünün və 

onun vahid təfəkkürünün müxtəlif simalarıdır».
1
 

İqbal Lahurinin fikrincə, peyğəmbərliyin sona çatmasının 

fəlsəfə və əsasları yuxarıda qeyd olunan məsələlərdir. Amma 

təəssüflər olsun ki, bu fəlsəfə səhv, onun əsaslandırdığı 

sütunlar isə çox zəifdir. 

Bu nəzəriyyəyə tutulan ilk irad və nöqsan budur ki, əgər 

bu fəlsəfə düz olsa, təkcə peyğəmbərlik və vəhyin 

yenişlənməsinə deyil, hətta ümumiyyətlə vəhyin hidayət və 

istiqamətləndirilməsinə ehtiyac qalmır. Çünki bu nəzəriyyəyə 

əsasən, təcrübi əqlin hidayəti vəhy ilə olan hidayətin canişini 

olub. Əgər bu nəzəriyyə düz olsa, nəticədə peyğəmbərliyin 

sona çatması deyil, ümumiyyətlə dinin sona çatması deməkdir 

və islami vəhyin vəzifəsi yalnız din dövrünün sona çatması, 

ağıl və elm dövrünün başlanmasını elan etmək deməkdir. 

Amma bu nəinki islamın zəruri əsasları ilə, hətta İqbal 

Lahurinin öz nəzəriyyəsi ilə də ziddir. İqbal var qüvvəsi ilə 

bəşəriyyətə elm və əqlin kifayət etmədiyini sübut etmək 

istəmişdir. O, sübut etmək istəyir ki, insan elmə möhtac olduğu 

qədər, din və dini imana möhtacdır. İqbal təkid edir ki, həyat 

sabit əsaslar və dəyişkən şəxslərə möhtacdır, «islami ictihadın» 

işi həmin əsasların şaxələrə tətbiqinin mümkünlüyünü aşkar 

etməkdir. O, belə deyir: 

«Yeni islam mədəniyyəti öz ümumdünya birliyini «tövhid» 

əsasında qurub. İslam, hökumət aparatı kimi, tövhid və onun 

prinsiplərini bəşəriyyətin əqli və atifi həyatında canlı amil 

etmək üçün əməli vasitədir. İslam zalım hökumət deyil, Allaha 

qarşı vəfalı və sadiq olmağı istəyir. Allah hər bir yaşayış və 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 146. 
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həyatın son mənəvi dayağı olduğu üçün Ona qarşı vəfalı 

olmaq, əslində insanın özünün ideal təbiətinə sadıq qalmaq 

deməkdir. Gerçəklikdən belə bir təsəvvür əsasında qurulmuş 

cəmiyyət öz həyatında «əbədilik və dəyişkənlik» məfhumlarını 

bir-birləri ilə uyğunlaşdırmalı, öz ictimai həyatını nizamlamaq 

üçün əbədi əsaslara malik olmalıdır. Çünki bu dəyişkən 

dünyada əbədi və daimi olan şey bizim üçün möhkəm dayaq 

nöqtəsi yaradır. Amma əbədi əsaslar hər bir yeniliyə müxtəlif 

bir şey kimi başa düşülsə, yeni Quranın onu Allahın ən böyük 

nişanələrindən hesab etdiyi şeylə zidd sayılsa, onda zati 

baxımdan mütəhərrik olan bir şeyin hərəkətinin 

dayandırılmasına səbəb olur. Avropanın siyasi-ictimai 

elmlərdəki müvəffəqiyyətsizliyi birinci əsası, (yenə hər cür 

əbədiliyin inkarı və həyatın əsas köklərinin daimiliyi rədd 

edilməsi), islamın son 500 il müddətindəki ətalət və 

hərəkətsizliyi isə, ikinci əsası (yeni yeniliyin inkarı, əbədilik və 

sabitliyə inamı) canlandırır. Görəsən islamda hərəkətin əsas və 

mahiyyəti nədən ibarətdir? Qətiyyətlə deməliyik ki, o, «ictihad» 

adlandırılan əsasdır».
1
 

Bu sözlərə əsasən etiraf etməliyik ki, vəhyin bəşəriyyətə 

yol göstərilməsinə olan ehtiyac həmişə öz yerində qalmaqdadır 

və təcrübəyə əsaslanan əql, heç vaxt vəhy hidayətlərinin 

canişini ola bilməz. İqbal özü də vəhyin hidayət və yol 

göstərməsinə olan ehtiyacını əbədiliyini təsdiq edən 

nəzəriyyənin tam tərəfdarlarındandır. Amma onun 

peyğəmbərliyin sona çatmasının fəlsəfəsi barəsindəki 

fikirlərinə əsasən, nəinki yeni vəhy və peyğəmbərliyə, hətta 

ümumiyyətlə vəhy hidayətinə olan ehtiyac aradan qalxıb. 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 168-169. 
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Beləliklə də, əslində təkcə peyğəmbərlik deyil, hətta dindarlıq 

missiyası sona çatır. İqbalın bu barədə olan yalnış izahları onun 

sözlərindən bu cür səhv nəticələr çıxarılmasına səbəb olub. 

Onun sözlərindən belə çıxır ki, Peyğəmbərliyin sona çatması 

dövrü bəşəriyyətin vəhydən ayrılma və müstəqilliyə çatma 

dövrüdür. Bəşəriyyətin peyğəmbərlərin yol göstərmələri və 

təlim-tərbiyələrinə olan ehtiyacı, şagirdin sinifdə müəllimə 

olan ehtiyacı kimidir. Şagird yuxarı siniflərə keçdikcə 

müəllimləri dəyişilir. Bəşəriyyət də mərhələ-mərhələ yuxarı 

qalxdıqca qanun və şəriəti dəyişdirilib. Şagird məktəbi qurtarır 

və artıq bundan sonra müəllimdən asılı olmayaraq müstəqil 

surətdə elmi araşdırmalar aparmağa başlayır. Peyğəmbərliyin 

sona çatdığı dövrün insanları da, təhsillərinin sona çatması 

barəsində vəsiqə almış şagird kimi, klassik təhsilə ehtiyac 

duymadan müstəqil surətdə təbiət və tarixdə araşdırmalar 

aparmağa başlayır. İctihad da bu deməkdir. Deməli 

peyğəmbərliyin sona çatması bəşəriyyətin «özünütəmin və 

idarə» mərhələsinə çatması deməkdir. 

Şübhə yoxdur ki, peyğəmbərliyin sona çatmasını bi cür 

təhlil etmək səhvdir. Bu barədə elə qəribə nəticələr çıxarılıb ki, 

onu nə İqbal və nə də onun ardıcılları qəbul etmir. 

İqbalın nəzəriyyəsinə edilən ikinci irad budur ki, bu 

nəzəriyyə düzgün olduğu təqdirdə, təcrübi əqlin yaranması ilə, 

İqbalın «batini təcrübə» adlandırdığı şey, yəni «Allah 

övliyalarının kəramətləri» sona çatmalıdır. Çünki bu 

nəzəriyyədə həmin işlərin instinktual olması və təcrübi əqlin 

zühuru ilə bu işlərin sona çatması fərz edilir. Halbuki İqbal 

batini təcrübənin həmişəlik qalması və onun islamın üç bilik və 

agahlıq mənbəyindən biri olmasını vurğulayır. İqbal özü, irfana 
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güclü meyl göstərir və mənəvi ilhamlara çox inanır. O, bu 

barədə deyir: 

«Bu düşüncə o demək deyil ki, keyfiyyət baxımından 

peyğəmbərvari təcrübədən fərqlənməyən batini təcrübə, artıq 

öz həyati gerçəkliyini itirib. Quran insanın özünü və dünyanı 

elm və bilik mənbəyi hesab edir. Allah öz nişanələrini həm 

batini, həm də xarici təcrübələrdə aşkar edir və insanın vəzifəsi 

təcrübənin bilik və agahlıq verən bütün simaları barəsində 

hökm çıxarmaqdır. Peyğəmbərliyin sona çatması fikri o demək 

deyildir ki, həyatın son tale ağılın tamamilə duyğunun çanişini 

olması ilə nəticələnəcəkdir. Belə bir şey nə baş verə bilər və nə 

də onun baş verməsi bəyənilən bir iş olar. Bu fikrin intellektual 

dəyəri ondadır ki, o, batini təcrübə müqabilində müstəqil 

tənqidçilik şəraiti yatadır. Bu məsələ də bəşəriyyət tarixində, 

insanların təbiət xaricindəki aləmlə əlaqədə olmaları 

iddialarının deyər və etibarının sona çatması inamının 

yaranmasından meydana gəlir... Buna görə də, batini şəxslərə 

və ariflərə məxsus təcrübələrə - hətta həddindən artıq qeyri-adi 

bənzərsiz olsalar belə - tamamilə təbii təcrübə gözü ilə 

baxılmalıdır və onlar bəşəriyyətin digər təcrübələri kimi 

tənqidçiliklə araşdırılaraq təhlil edilməlidir».
1
 

İqbalın son cümlələrindən məqsəd budur ki, 

peyğəmbərliyin sona çatması ilə Allah övliyalarının ilahi 

kəramət və qeyri-adi işləri sona çatmayıb, amma onların 

qədimdə olan sübut və dəlil funksiyası öz mahiyyətini itirib. 

Möcüzə və xariqül-adə işlər qədimdə, yəni təcrübi əqlin 

doğulmadığı dövrlərdə tamamilə təbii, qəbul edilən və şübhə 

doğurmayan bir sənəd və dəlil idi. Amma mütərəqqi və ağıl 

                                                             
1 «İslamda dini təfəkkürün dirçəlişi» səh. 146-147. 
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baxımından təkamülə çatmış bəşər, yəni peyğəmbərliyin sona 

çatdığı dövrün insanları üçün artıq, bu işlərin sənəd və dəlil 

mahiyyəti yoxdur və həmin işlər də digər bütün hadisələr kimi 

əqli təcrübə ilə araşdırılaraq təhlil edilmədir. Peyğəmbərliyin 

sona çatmasından əvvəlki dövrlərdə möcüzə və xariqül-adə 

işlər insanların ağlını təsir altına alırmış. Amma 

peyğəmbərliyin sona çatdığı əsr əql əsridir. Əql, xariqül-adə 

işlər müşahidə edərkən öz meyarları çərcivəsində ilham yolu 

ilə aşkar edilmiş bir həqiqətin düzgünlük və etibarını kəşf 

etməyincə, həmin işləri heç bir şeyə dəlil hesab etmir. 

İqbalın, həm peyğəmbərliyin sona çatmasından qabaqkı, 

həm də ondan sonrakı dövrlər barəsindəki bu sözləri də iradlı 

və nöqsanlıdırlar. Biz «son peyğəmbərliyin möcüzəsi» başlığı 

altında gələn bəhslərimizdə bu barədə söhbət edəcəyik. 

İqbalın üçüncü səhvi onun, vəhyi instinktual bir şey hesab 

etməsidir. Onun bu səhvi digər səhvlərinin yaranmasına səbəb 

olub. İqbalın özünün də etiraf etdiyi kimi, instinkt tamamilə 

təbii, qeyri-iradi, hiss və ağıldan aşağı dərəcədə olan bir 

xüsusiyyətdir. Yaradılışın qanunu bu hissi heyvan, həşərat və 

ondan aşağı canlıların həyatlarının ilkin mərhələlərində onlara 

verir. Yuxarı dərəcəli hidayət və istiqamətləndirmə vasitələri, 

yəni ağıl və hiss inkişaf etdikcə, bu qüvvə zəifləyir və yavaş-

yavaş sönür. Buna görə də düşüncə və təfəkkür baxımından 

heyvanların ən güclüsü olan insan digər canlılarla müqayisədə 

instinktual qüvvənin ən zəif formasına malikdir. 

Amma vəhy, onun əksinə olaraq hiss və ağıldan üstün, 

həm də kəsb edilərək qazanılan bir hidayət növüdür. Ən üstün 

cəhəti də onun «agahlığın» ən yüksək dərəcəsi olmasıdır. 

Vəhy aşkar olmaq baxımından hiss və ağıldan vəsfedilməz 

dərəcədə üstündür. Həmçının vəhy vasitəsi ilə kəşf edilən 
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meydan təcrübi əqlin kəşf edə biləcəyi sahədən daha geniş, 

əhatəli və hərtərəflidir. 

Biz «məktəb-ideologiya» barəsində əvvəlki söhbətimizdə 

sübut etdik ki, insanın bütün fərdi və ictimai rəftar və 

əlamətlərinin mürəkkəbliyi və onun təkamül seyrinin son 

həddinin naməlum olmasının nəzərə alaraq, ictimai məsələlərlə 

məşğul olan filosof və mütəfəkkirlərin ideologiya adı ilə 

uydurduqları şeylərin azğınlıq və çaşqınlıq olmasını etiraf 

etməliyik. İnsan üçün ideologiyaya sahib olmaq baxımından 

yalnız bir yol vardır və o da vəhy vasitəsi ilə bəyan edilmiş 

ideologiyadır. Əgər vəhy vasitəsi ilə bəyan edilmiş 

ideologiyanı qəbul etməsək insanın ümumiyyətlə ideyasız 

olması qəbul etməliyik. 

Müasir mütəfəkkirlər etiraf edirlər ki, insan ideologiyaları 

vasitəsi ilə bəşəriyyət üçün gələcək hərəkət xəttinin təyin 

edilməsi tədricidir, yəni yalnız hansısa bir mərhələdə sonrakı 

mərhələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Amma bu 

mərhələdən sonrakı mərhələlərin nədən ibarət olması, son 

mənzilin müəyyənləşməsi, ümumiyyətlə son bir mənzilin olub-

olmaması məlum deyil. Bu cür ideologiyaların taleyi göz 

qabağındadır! 

Arzu edirdik ki, irfani əsərləri oxumuş, xüsusilə Mövlanə 

Cəllaləddin Ruminin «Məsnəvi»sinə çox vurğun olan İqbal 

dərin araşdırmalar apararaq peyğəmbərliyin sona çatması üçün 

daha yaxşı meyar əldə edəydi. Ariflər belə bir nəticəyə gəliblər 

ki, peyğəmbərlərliyin sonra çatmasının səbəbi insanın getməli 

olduğu bütün fərdi və ictimai mənzil, mərhələ və yolların 

birdəfəlik aşkar edilməsidir. Bundan sonra əldə olunacaq şeylər 

heç də yeni bir şey deyil, gedilən yolların təkrarıdır. 
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 اَلَخاتَُم َمن َختََم الَمراتَِب بِحَسِرهَا

«Xatəm (sonuncu), bütün dərəcələri keçərək onları 

arxada qoyan və keçmədiyi mərtəbə qalmayan şəxsdir». 

Əgər İqbal, Mövlana kimi vurğunu olduğu şəxslərin 

əsərlərində daha çox araşdırmalar apararaq onlara diqqət 

etsəydi, bilərdi ki, vəhy instinkt növlü şey deyil, hər şeydən 

üstün olan ruh və həyatdır. Mövlanə bu barədə belə deyir: 

 

 غیرفهم و جان که در گاو و خرست

 آدمی را عقل و جانی دیگرست

 دمیبا  غیرجان و عقل آ

 هست جانی در ولی آن دمی

 

 جسم ظاهر روس مخفی آمدست

 جسم همچون آستین جان همچو دست

 تر پرد با  عقل ا  روس مخفی

 حس سوی روس  وتر ره برد

 تر بود روس وحی ا  عقل پنهان

  انک او غیبیست او  ان سر بود

 عقل احمد ا  کسی پنهان نشد

 روس وحیش مدرک هر جان نشد

  هاست نیزروس وحیی را مناسب

 در نیابد عقل کان آمد عزیز

 

 لوس محفوظ است او را پیشوا

 ا  چه محفوظست محفوظ ا  خطا

 نه نجومست و نه رملست و نه خواب

 وحی حق وهللا اعلم بالصواب

Şeirin məzmunu: 
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«İnsanda heyvanda olan anlama ruhundan başqa ağıl ruhu 

da vardır. Həmçinin insanın ağıl və ruhundan başqa peyğəmbər 

və övliyada digər bir ruh da vardır. Cism aşkar, ruh isə 

məxfidir, cism paltar, ruh isə bədən kimdir. Ağıl ruhdan da 

məxfidir və hiss ruha tərəf daha tez gedir. Vəhy ruhda ağıldan 

da gizlidir, çünki o qeybdəndir və qeyb sirdir. Peyğəmbərin 

əqli heç kəsdən gizlənmədi, amma ona olan vəhyi hamı dərk 

edə bilmədi. Vəhyin yeganə bəzi xüsusiyyətləri də var. O 

şərafətli olduğu üçün ağıl onu dərk etməz». 

Onun başçı və bələdçisi lövhi-məhfuzdur. O, nədən 

məhfuzdur? Xətadan! O, nə astrologiya, nə rəml və fal və nə də 

yuxudur! Vəhy haqdır ki, daha düzünü Allah bilir. 

İqbalın nəzəriyyəsinə edilmiş dördüncü irad budur ki, 

deyəsən o da qərb dünyasının düçar olduğu səhvə, yəni elmin 

imana canişin edilməsi səhvinə düçar olub. Əlbəttə İqbal bu 

nəzəriyyə ilə də əsaslı şəkildə müxalifdir. Amma onun 

peyğəmbərliyin sona çatmasının fəlsəfəsi barəsində təqdim 

etdiyi nəzəriyyə həmin nəticəni verir. İqbal vəhyi bir növ 

instinkt hesab edir. O, iddia edir ki, əql və düşüncə qurğusu işə 

düşükdən sonra, instinktual qüvvənin işi sona çatır və o 

nəticədə yox olub aradan gedir. Əgər düşüncə instinktual 

qüvvənin işini görsəydi, bu söz düz olardı. Amma bu qüvvə ilə 

düşüncəni hər birinin özünəməxsus vəzifə və işi olmasını fərz 

etsək, düşüncənin yaranması ilə instinkt fərz etsək, düşüncənin 

yaranması ilə instinktin işdən düşməsinə heç bir luzum yoxdur. 

Deməli, vəhyi instinkt fərz etsək və onun vəzifəsinin ağıl və 

düşüncənin əlindən gəlməyən dünyagörüşü və ideologiya 

təqdim etmək olmasını qəbul etsək belə, İqbalın dediyi dəlilə 

əsaslanan induksial əqlin inkişafı ilə instinktual qüvvənin sona 

çatmasına heç bir səbəb yoxdur. 
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İqbalın ilk növbədə yiyələndiyi əsas mədəniyyət qərb 

mədəniyyəti olub və o, islam mədəniyyətinə sonradan qovuşub. 

O, bütün təhsilini qərb üniversitetlərində alıb, islam 

mədəniyyəti barəsində, fiqh və irfan elmlərində və bir qədər də 

fəlsəfədə mütaliələr aparıb. Buna görə də İqbal, bütün 

üstünlüklərinə, yüksək istedadına və islama ürəkdən yanmasına 

baxmayaraq, bəzən çox aşkar səhvlərə yol verib. 

Biz «Fəlsəfənin əsasları və realizmin üsulu» kitabının 

beşinci cildinin müqəddiməsində İqbalın dərin fəlsəfi məsələlər 

barəsindəki fikirlərinin zəifliyinə işarə etmişik. Buna görə də 

onu Seyid Cəmaləddin Əsədabadi ilə müqaisə etmək düzgün 

deyil. Seyid Camal yüksək istedadlara malik olması 

baxımından İqballa müqaisə edilməzdir. Bundan əlavə Seyyid 

Camalın əsas mədəniyyəti islam mədəniyyəti olub və qərb 

mədəniyyəti onun ikinci mədəniyyətidir. Həmçinin mərhum 

Seyyid Camal müsəlman ölkələrinə etdiyi çoxlu səfərlər və 

həmin ölkələrin müxtəlif cərəyanları barəsində apardığı 

araşdırmalar nəticəsində islami ölkələrin vəziyyətlərindən 

İqbaldan çox xəbərdar olub. Buna görə də o, İqbalın İran və 

Türkiyə kimi bəzi ölkələrin cərəyanlarının təhlillərindən yol 

verdiyi aşkar səhvlər düçar olmayıb. 
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ALTINCI FƏSİL 

 

SON PEYĞƏMBƏRLİYİN MÖCÜZƏSİ 

 

Quran son ilahi peyğəmbərlərin əbədi möcüzəsidir. 

İbrahim, Musa və İsa kimi keçmiş peyğəmbərlərin həm səmavi 

kitaba, həm də möcüzəyə malik olublar. Onların möcüzləri ilə, 

gətirdikləri ilahi kitab başqa-başqa şeylər olub. Məsələn, yanar 

od sərinliyə çevrilib, quru cubuq əjdahaya dönüb və ya özləri 

diriliblər. Məlumdur ki, bu möcüzlərin hər biri müvvəqəti və 

ötəri olub. Amma İslam peyğəmbərinin möcüzəsi onun 

gətirdiyi səmavi kitabın özü olub. Onun kitabı səmavi olması 

ilə yanaşı, peyğəmbərliyinin də isbatı olub. Buna görə də son 

peyğəmbərin möcüzəsi digər möcüzələrin əksinə olaraq, 

müvəqqəti və ötəri deyil, əbədi və həmişəyaşardır. 

Son ilahi peyğəmbərin möcüzəsinin kitabdan ibarət 

olması, onun yaşadığı elm və mədəniyyətin inkişaf əsrinin 

tələblərinə uyğun bir şeydir. Bu inkişaf tədricən bu ilahi kitabın 

əvvəllər kəşf edilməmiş möcüzəvi cəhətlərinin açıqlamasına 

imkan yaradır. Onun əbədiliyi, gətirdiyi təlimlərlə 

peyğəmbərliyinin həmişəlik və əbədiliyi ilə uyğundur. 

Quran öz ayələrində İslam peyğəmbərinin digər 

möcüzələrə malik olduğunu vurğuladığı kimi, özünə möcüzə 

olmasına və insan bacarığından xaric olmasına təkid edir. 

Quranda möcüzələr barəsində çoxlu ayələr vardır. Belə ki, 

bu ilahi kitab səmavi elçilərinin möcüzələr gətirmələrinin 

zəruriliyi, möcüzənin qəti dəlil və sübut olması və 

peyğəmbərlərin Allahın izni ilə möcüzə gətirmələri barəsində 

söz açıb. Quran bildirir ki, peyğəmbərlər möcüzəni 
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risalətlərinin düzlüyünə dəlil və nişanə məqsədi ilə gətiriblər və 

onlar kim nə möcüzə istəsə möcüzə göstərmək vəzifəsi 

daşımırlar, yəni peyğəmbərlər «möcüzə sərgisi» açmayıblar və 

ya möcüzə istehsal zavoduna malik deyildirlər. 

Quran bu məsələləri bəyan etməklə yanaşı, çox aydın 

şəkildə Nuh, İbrahim, Lut, Hud, Saleh, Musa və İsa kimi 

keçmiş peyğəmbərlərin möcüzələrini nəql edib ki, bunlar heç 

cür başqa yerə yozula bilməz. 

Bəzi şərqşünaslar və xristian keşişləri Quranın, müşriklərin 

möcüzə tələbi adı altındakı puç istəklərinə mənfi cavabı 

barəsindəki ayələrinə istinad edərək iddia ediblər ki, islam 

peyğəmbəri xalqa Qurandan başqa digər bir möcüzəyə malik 

olmadığını söyləyərək deyirmiş: Əgər bunu möcüzə kimi qəbul 

edirsinizsə edin, qəbul etmirsinizsə mənim əlimdən başqa digər 

bir möcüzə göstərmək gəlmir. Bəzi müasir müsəlman ziyalılar 

da bu nəzəriyyəni qəbul edərək onu belə yozublar ki, möcüzə 

həddi-buluğa çatmamış və uşaq kimi qeyri-adi işlər axtaran 

insanlar üçün qaneedici dəlildir. Mütərrəqqi insanlar bu  çür 

işlərə diqqət etmir və məsələlərə məntiqlə yanaşırlar. İslam 

peyğəmbərinin yaşadığı dövr xülya və xəyallar dövrü deyil, əql 

və məntiq zəmanəsi olduğu üçün peyğəmbər Allahın izni ilə 

Qurandan başqa hər hansı bir digər möcüzənin gətirilməsi 

istəyini rədd edərək möcüzə göstərməkdən imtina edib. 

Doktor Həbibullah Paydar belə deyir: 

«Keçmiş peyğəmbərin möcüzə və xariqül-adə işlərdən 

istifadə etmələri inkaredilməz bir məsələ olub. Çünki onların 

həmin dövrdə, insanların ağıl və dəlillərlə hidayət etmələri 

çətin, bəlkə də qeyri-mümkün bir iş idi... İslam peyğəmbərinin 

zühur etdiyi əsrdə bəşər ictimaiyyəti özünün uşaqlıq dövrünü 

arxada qoyaraq əqli baxımından həddi-buluğ mərhələsinə ayaq 
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basırdı. Dünən ananın, əlindən yapışaraq yol getmək 

öyrətməsinə ehtiyacı olan uşaq, öz ayağı üstündə dayanaraq 

ağlını işlətmək mərhələsinə çatmışdı. İslam peyğəmbərinin, 

inkar edənlərin möcüzə və xariqül-adə işlər gətirməsinə israr 

etmələri müqabilində müqavimət göstərməsi və öz dəvət 

çağırışının haqq olmasını sübuta yetirmək üçün əqli və təcrübi 

dəlillərə və tarixi sənədlərə əsaslanması da dəlil və hikmətsiz 

deyildi... İslam peyğəmbəri onu inkar edənlərin bütün inad və 

israrlarına baxmayaraq Allahın əmri ilə keçmiş 

peyğəmbərlərin gətirdikləri möcüzələr kim xariqül-adə işlər 

göstərməkdən imtina edirdi və yalnız misli görülməyəcək 

möcüzə olan Qurana arxalanırdı. İslam peyğəmbərinin 

möcüzəsi olan Quran, peyğəmbərliyin sona çatmasının digər 

bir dəlilidir. Quran yaradılış aləminin həqiqətləri və bütün 

sahələrdə tam mütənasib həyat tərzi barəsində təlimləri əhatə 

edən bir kitabdır. Quran xəyal və xülyalara bağlı uşaq üçün 

deyil, əqli cəhətdən yetkin insanlara layiq bir möcüzədir».
1
 

Əli Şəriəti isə belə deyir: 

«Qədim insanların yaşadıqları dövr həmişə uydurma, 

mövhumat və xariqül-adə şeylərlə dolu olub. Onlara ağıl və 

hissə zidd şeylərdən başqa heç bir şey təsir etmirdi. Buna görə 

də biz tarixdə möcüzə axtaran və qeybə vurğun insanlara rast 

gəlirik. Bu həssaslıq həmişə mədəniyyətdən çox uzaq olan 

insanlar arasında daha güclü olur. Onlar təbiətə yaxın 

olduqları qədər, təbiət xaricindəki şeylərə vurğundular, xurafat 

və mövhumat bu kerçəklikdən yaranan eybəcər varlıqdır. 

Səhrada yaşayan insan həmişə möcüzə axtarır. Onun dünyası 

təəccüblü və maraqlı ruh və sirlərlə doludur. Qədim insanın 

                                                             
1 «Quran baxımından tarixin fəlsəfəsi» səh. 15-16. 
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ruhu yalnız gözləri hansısa bir işdən təəccüblə dolduqda və o, 

həmin işi rəmzli, sehirli və anlaşılmaz gördükdə təsir altına 

düşür. Buna görə də görürük ki, nəinki peyğəmbərlər, hətta 

müxtəlif xalqların şah, filosof və qüdrət sahibləri də öz 

əməllərini yozmaq üçün xariqül-adə işlərə üz tutublar. 

Peyğəmbərlikləri qeybə əsaslanan ilahi elçilər, bu arada 

hamıdan çox möcüzəyə əl atmalıdırlar. Çünki möcüzə, həmin 

dövrün insanları üçün məntiq, elm və hiss edilən aşkar 

həqiqətlərdən daha təsirli olub. Amma Məhəmmədin (s) 

məsələsi bu qaydadan istisnadır. O, ən böyük ticarət və inkişaf 

etmiş şəhərdə, yalnız 7 nəfərin yazıb-oxumaq bacardığı, qılınc, 

mal, dəvə və oğlan uşağından başqa geç bir şey düşünməyən 

bir cəmiyyətdə, möcüzəsinin kitab olduğunu elan edib ki, bunun 

özü də digər bir möcüzədir. Kitab! Özü də tarixin, heç bir vaxt 

görüb-eşitmədiyini bir üslubda, belə bir şeyin şahidi olmadığı 

bir ölkədə! Onun Allahı, qələmi bir neçə aciz, qüvvətsiz və heç 

bir iftixara malik olmayan insanın iş aləti hesab edən cəmiyyət 

arasında mürəkkəb qələm və yazıya and içir. Bu özü bir 

möcüzədir... Kitab həmişə görülə bilər bir möcüzədir. Onu hər 

gün,  möcüzə kimi daha asanlıqla görmək olar. O, digər 

möcüzələrin əksinə olaraq, yeganə möcüzədir ki, onu daha 

ağıllı və alim insanlar daha düzgün və dəqiq dərk edə bilərlər. 

O, elə bir möcüzədir ki, yalnız qeybə imanı olanlar deyil, 

başqaları da ona inanırlar və onun möcüzə olmasını hər bir 

mütəfəkkir etiraf edir. O, təkcə avam kütlə üçün deyil, hətta 

ziyalılar üçün də möcüzədir. O, digər möcüzələrin əksinə 

olaraq, yeganə möcüzədir ki, müşahidəçilərinin yalnız təəccüb 

və maraq hissəsini oyatmaq və peyğəmbərliyin qəbul edilməsi 

üçün giriş rolunu oynamaq məqsədi ilə göndərilməyib. O, ona 

tapınanların təlim-tərbiyəsi üçündür. Onun göndəlməsindən 
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hədəf, özünün qəbul edilməsidir. O, özü elçidir. Bir sözlə 

Məhəmməd (s)-in möcüzəsi insanların bacarıq dairəsindən 

xaric bir iş olmasına baxmayaraq, qeyri-bəşəri işlər qismindən 

deyil. Buna görə də Məhəmməd (s)-in möcüzəsi ancaq məhdud 

bir dəstənin inamı üçün nəzərdə tutulmuş və bundan başqa heç 

bir xeyiri olmayan əvvəlki möcüzələrin əksinə olaraq, ən ali və 

uca insani istedad növündəndir ki, möcüzənin ən yüksək 

nümunəsi kimi istifadə edilə bilər. Bu həmişə əl altında olan bir 

nümunədir. Məhəmməd (s) xalqı qeyri-adi, qeyri-təbii və 

xariqül-adə, elmi, təbii, ictimai və əxlaqi məsələlərə cəlb 

etməyə və onların təəccüblü və qəribə şeylərə olan 

həssaslıqlarının istiqamətini gerçəklik və həqiqətlərə doğru 

yönəltməyə çalışırdı. Bu sadə bir səy deyildir, xüsusilə ona 

görə ki, bir şəxs qeyri-təbii işlər müqabilində təslim olmayan 

bir cəmiyyətdə özünü peyğəmbər adlandırır. Onun özünü 

peyğəmbər adlandırması və cəmiyyəti özünün ilahi 

peyğəmbərliyinə tabe olmağa dəvət etməsi və eyni zamanda 

rəsmi surətdə «mən qeybdən xəbərdar deyiləm» deməsi çox 

heyrətləndiricidir. Onun işindəki bu fövqaladə doğruluq və 

düzgünlük insani dəyərlərə malik olmaqla yanaşı, hər bir 

düşüncəni onun qarşısında təzim edərək, alqışlamağa dəvət 

edir. Ona belə deyirlər: - Əgər sən doğrudan da 

peyğəmbərsənsə müəyyən malların bir müddətdən sonra 

qiymətlərini bizə de ki, ticarətlərimizdən çoxlu xeyir götürək. 

Quran ona göstəriş verdi ki, onlara belə desin: 

 

ا إاِلَّ َما َشاء هللّاُ َولَْو ُكنُت أَْعلَُم اْلَغْیَب  قُل الَّ أَْملُِك لِنَْفِسي نَْفًعا َوالَ َضّرً

نَِي الس و  ُء إِْن أَنَاْ إاِلَّ نَِذیر  َوبَِشیر  لِّقَْوٍم یُْؤِمنُونَ الَْستَْكثَْرُت ِمَن اْلَخْیِر َوَما َمسَّ

«Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə 

də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim sözsüz ki, 
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daha çox xeyir tədarük edərdim və mənə pislik də 

toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı ançaq qorxudan və 

müjdələyənəm!»
1
 

Səhrada yaşayan camaatın gözündə qeybdən xəbər 

verməyən, ruh, pəri, cinlərlə söhbət etməyən və hər gün bir, 

xariqül-adə iş göstərməyən peyğəmbər təsəvvür etmək 

mümkündürmü?! Məhəmməd (s) onları varlıq barəsində 

düşünməyə, təmizlik, dostluq, elm və vəfadarlığa, varlıq və 

həyatın mənasını dərk etməyə və insanın müqəddaratı 

barəsində fikirləşməyə çağırırdı. Amma onlar peyğəmbərdən 

dayanmadan möcüzə, qeyb xəbərləri və xariqül-adə işlər 

istəyirdilər. Allah peyğəmbərin dili ilə, onun belə bir iş 

görməsinin sanki heç vaxt gözlənilmədiyini canlandıran ifadə 

ilə «İsra» surəsinin 93-cü ayəsində belə buyurur: 

 

ُسوالً   قُْل ُسْبَحاَن َربِّي هَْل ُكنُت إاَلَّ بََشًرا رَّ

«De ki: Rəbbim pak və müqəddəsdir! Mən isə yalnız 

peyğəmbər olan bir insanam!»
2
 

Bu cür fikirlər irəli sürən dəstənin əsas istinad etdikləri 

dəlil «İsra» surəsinin 90 – 93-cü ayələridir. Həmin ayələr 

bunlardır: 

 

ن َوقَالُواْ لَن ن ْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض یَنبُوًعاأَْو تَُكوَن لََك َجنَّة  مِّ 

َماء َكَما َ َعْمَت َعلَْینَا ِكَسفًا أَْو  َر األَْنهَاَر ِخاللَهَا تَْفِجیًراأَْو تُْسقِطَ السَّ نَِّخیٍل َوِعنٍَب فَتُفَجِّ

َماء َولَن ن ْؤِمَن  تَحْتَِي ِبالِّلِ َواْلَمآلئَِكِة قَبِیالًأَْو یَُكوَن لََك بَْیت  مِّن ُ ْخُرٍف أَْو تَْرَقى ِفي السَّ

ُسوالً لُِرقِ  َل َعلَْیَنا ِكتَابًا نَّْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربِّي هَْل ُكنُت إاَلَّ بََشًرا رَّ  یَِّك َحتَّى تُنَزِّ

«(Müşriklər) belə dedilər: Bizə yerdən bir bulaq 

çıxartmayınca, yaxud arasında şırıl-şırıl çaylar axan xurma 

                                                             
1 «Əraf» surəsi, ayə 188. 
2 Doktor Əli Şəriəti «İslamşünaslıq» səh. 502-506. 
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və üzüm bağın olmayınca, yaxud iddia etdiyi kimi göyü 

parça-parça edib başımıza endirməyincə, yaxud Allahı və 

mələkləri açıq-aşkar qarşımıza gətirməyincə, və ya qızıldan 

bir evin olmayınca, yaxud sən göyə qalxmayınca biz sənə 

iman gətirməyəcəyik. Əgər oxumaq üçün bizə bir kitab 

endirməsən, göyə qalxmağına da əsla inanmayacağıq! De ki: 

Rəbbim pak və müqəddəsdir! Mən isə yalnız peyğəmbər olan 

bir insanam!» 

Həmin fikir irəli sürən şəxslər deyirlər ki, bu ayələr 

müşriklərin peyğəmbərdən, Qurandan başqa digər bir möcüzə 

istədiklərini, peyğəmbərin isə bu işdən imtina etməsini göstərir. 

Biz nəql etdiyimiz məktəblərin bəziləri xüsusilə kitabın 

möcüzə olmasının digər möcüzələrdən üstünlüyü barəsindəki 

sözləri təsdiq etməklə yanaşı bu nəzəriyyələrin hamısı ilə 

razılaşa bilmədiyimiz üçün təəssüflənirik. Bizim fikrimizcə 

burada bir neçə məsələyə toxunaraq onların barəsində bəhs 

etmək lazımdır. 

1 - Barəsində söhbət edilməli ilk məsələ islam 

peyğəmbərinin Qurandan başqa heç bir möcüzəyə malik 

olmaması və o Həzrətin, xalqın ondan kitabdan başqa digər 

möcüzələr istəməməsi ilə bağlı fikirlərdir. «İsra» surəsinin 

yuxarıda qeyd etdiyimiz ayələri bu məsələyə dəlalət edirmi? 

2 - Möcüzənin dəyəri və qiyməti nə qədərdir? Möcüzə və 

xariqül-adə işlər bəşəriyyətin ağıl və məntiqin bir iş görə 

bilmədiyi uşaqlıq dövrü üçündürmü və hamı, hətta şah və 

filosoflar öz əməllərini bu cür işlərlə ört-basdır ediblər? 

Peyğəmbərlər də öz işlərini yozmaq və cəmiyyəti qane etmək 

üçün bu işlərdən istifadə etmək məcburiyyəti qarşısında 

qalıblar? Möcüzəsi kitab olan islam peyğəmbəri bu qaydadan 
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istisnadırmı? O, öz işlərini kitab, daha doğrusu əql və məntiqlə 

yozubmu? 

3 - İslam peyğəmbəri xalqın diqqətini qeyri-adi, xariqül-

adə və çox qəribə işlərdən əqli və məntiqi məsələlərə və onların 

təəccüblü və qəribə işlərə göstərdikləri həssaslıqları həqiqət və 

gerçəkliklərə yönəltməyə çalışıbmı? 

İndi bu üç məsələni araşdırmağa başlayaq. 

 

İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖCÜZƏLƏRİ 

 

Həzrət Məhəmməd (s)-in Qurandan başqa möcüzəsi 

olubmu? İslam Peyğəmbərlərin Qurandan başqa bir möcüzəyə 

malik olmaması barəsindəki nəzəriyyələr tarix, sünnə və 

mütəvatir hədislər baxımından qəbuledilməz olmaqla yanaşı, 

Quranın aşkar mətni ilə də ziddir. Quranın ayələrində 

peyğəmbərin «ayı parçalamaq» möcüzəsi göstərməsi aşkar 

şəkildə bəyan edilib. Bu möcüzənin digər yerlərə yozmaq 

mümkün olmasına baxmayaraq, kimlərinsə bu məsələdə 

müxtəlif şübhələr yaratması mümkündür. Amma «Merac» 

məsələsi və «İsra» surəsinin heç cür ayrı şəkildə yozmaq 

mümkün deyildir. Allah-Təala həmin surədə belə buyurur: 

 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذ   ُسْبَحاَن الَِّذ  أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً  مِّ

 بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُِریَهُ ِمْن آیَاتَِنا

«Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini bir gecə 

Məscidul-həramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidul-

əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir.
1
 

                                                             
1 «İsra» surəsi, ayə 1. 
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Bu xariqül-adə bir iş və möcüzə dəyil, bəs nədir?! 

Mübarək «Təhrim» surəsində peyğəmbərin öz arvadlarından 

birinə bir sirr deməsi və həmin arvadın o sirri digər bir arvada 

söyləməsi barəsində söz açılıb. Peyğəmbər həmin arvadından o 

sirri digər bir arvada söyləməsinin səbəbini soruşur və həmin 

hissəsinə işarə edir. Həmin arvad təəccüblə peyğəmbərin bu 

məsələni haradan bildiyini soruşduqda, peyğəmbər ona belə 

cavab verir: Məni Allah bu işdən xəbərdar edi. Bu qeybdən 

xəbər vermək və möcüzə göstərmək deyilmi?! 

Peyğəmbər Qurandan başqa digər bir möcüzəyə malik 

olmaması barəsində istinad etdiyi «İsra» surəsinin 90 – 93-cü 

ayələri və başqa digər ayələrdən məqsəd, tamamilə başqa bir 

şeydir. Bu ayələrdə məsələ doğrudan da şəkk-şübhə içində olan 

və dəlil kimi möcüzə istəmələri deyildir. Həmin ayələr və 

«Ənkəbut» surəsinin 50-ci ayəsi müşriklərin möcüzə istərkən 

əsaslandıqları və Quranın peyğəmbərlərin möcüzə fəlsəfəsi 

barəsindəki məntiqlərini açıqlayır. «İsra» surəsinin 90 – 93-cü 

ayələrində müşriklərin sözləri belə başlanır: 

 

 لَن ن ْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لََنا

Yəni, sən bu quru Məkkə torpağında bizə bir bulaq 

çıxarmayınca, yaxud çaylar axan sıx ağaclı bir bağ və qızılla 

dolu evin olmayınca və ya göyün bir hissəsini qiyamətdə elə 

olacağını güman etdiyin kimi bizim başımıza endirməyincə 

(yəni möcüzə yox əzab endirərək bütün işlərə son qoymayınca) 

və yaxud Allah və mələkləri bizim hüzurumuza gətirməyincə 

və ya göyə qalxaraq bizim ad və şərəfimizə xüsusi məktub 

göndərməyincə, sənə qoşulmayacağıq. Bunlar hamısı alver 

xarakterli təkliflərdir. Müşriklərin «lən nominə bikə...» yəni 

«filan möcüzəni görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik» 
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demirdilər. Onlar «lən nominə ləkə» yəni «sənin dəstənə 

qoşulmayacağıq» deyirdilər. Bu bir sıra mənafeləri nəzərə 

almaqla edilən təsdiq, daha doğrusu əqidə alveridir! Ərəb 

dilində «Amənə bihi» ilə «Amənə ləhu» arasında fərq vardır. 

«Üsuli fiqh» alimləri «Tövbə surəsinin peyğəmbər barəsində 

olan 61-ci ayəsindən «Yuminu billahi və yuminu lil 

mömininə» ifadələrindən həmin zərif mətləbi kəşf ediblər. 

Bundan əlavə müşriklər müəyyən məsləhət və mənafeyə görə 

peyğəmbəri təsdiq etmələri müqabilindəki istəklərini belə 

bəyan edirlər: 

 

 تَْفُجَر لََنا ِمَن األَْرِض یَنبُوًعا

«Bizə və bizim xeyrimizə bir bulaq çıxar». 

Göründüyü kimi bu dəlil, möcüzə və sübut istəmək deyil, 

muzd istəməkdir. Peyğəmbər möcüzə bahasına rəy və əqidə 

almağa deyil, həqiqi möminliyə dəvət üçün gəlib. Qabaqda 

sözlərindən sitat gətirdiyimiz hörmətli yazıçı deyir ki, onlar 

peyğəmbərə belə dedilər: «Əgər sən həqiqət peyğəmbərsənsə 

malların gələçək qiymətlərini de ki, biz ticarətimizdən mənfəət 

götürək». Aydındır ki, bu tələb, həqiqətin üzə çıxarılması üçün 

dəlil və sübut rolunu oynayan möcüzə istəmək deyil. Bu pul 

qazanmaq üçün peyğəmbərdən vasitə kimi istifadə etmək 

deməkdir. Məlumdur ki, peyğəmbərin bu cür istəklərə cavabı 

belə olmalıdır: «Əgər Allah məni bu məqsədlər üçün 

qeybdən xəbərdar etsəydi, mən Ondan öz dünya işlərim 

üçün istifadə edərdim, amma möcüzə və qeybdən xəbər 

vermək bu cür işlər üçün vasitə deyil, mən insanlara müjdə 

verən və onları pis işlərin aqibətindən qorxudan 

peyğəmbərəm!» 
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Müşriklər belə fikirləşirdilər ki, möcüzə həmişə 

peyğəmbərin ixtiyarında olan işdir və o, həmişə hər bir məqsəd 

üçün istədiyi kimi möcüzə göstərə bilər. Buna görə də ondan 

bulaq çıxarmasını, qızıl evə sahib olmasını və malların 

qiymətlərini qabaqcadan xəbər verməsini istəyirdilər. Halbuki 

möcüzə də vəhy kimi qəbul edənin deyil, onu göndərənin 

əlindədir. Vəhy peyğəmbərin iradə və istəyinə tabe olmayan və 

o tərəfdən gələrək peyğəmbəri öz təsiri altına alan bir cərəyan 

olduğu kimi, möcüzə də o tərəfdən olan və peyğəmbəri təsir 

altına alaraq onun əli ilə göstərilən bir cərəyandır. Vəhy və 

möcüzənin Allahın izni ilə olması və «Ənkəbut» surəsinin 50-

ci ayəsinin mənası da bu deməkdir. Amma keşişlər bu 

məsələdən çox sadəliklə ötüb keçərək ondan sui istifadə 

ediblər. Həmin ayə budur: 

 

بِین   ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذیر  م   إِنََّما اْْلیَاُت ِعنَد هللاَّ

«Möcüzələr ançaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə 

olaraq açıq-aşkar xəbərdarlıq edən və qorxudan bir 

peyğəmbərəm!» 

Möcüzə kimi qeybdən xəbər vermək də bu cürdür. 

Peyğəmbərin özü qeybdən xəbərsizdir. 

 

 قُل الَّ أَقُوُل لَُكْم ِعنِد  َخَزآئُِن هللّاِ َوال أَْعلَُم اْلَغْیَب َوال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملَك  

«De ki: Mən sizə demirəm ki, mənim yanımda Allahın 

xəzinləri vardır. Mən qeybi bilmirəm və sizə də demirəm ki, 

mən mələyəm».
1
 

Amma peyğəmbərlər qeyb və təbiətdən xaric aləmin təsiri 

altında düşdükdə, gizli şeylərdən xəbər verirmişdir. Ondan 

                                                             
1 «Ənam» surəsi, ayə 50. 
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həmən şeyləri haradan bildiyini soruşduqda, belə cavab 

verərdi: Hər şeyi bilən alim Allah məni xəbərdar etdi. 

Əgər peyğəmbərlər «mən qeybi bilmirəm və əgər qeybi 

bilsəydim bu yolda çoxlu pul əldə edərdim» deyərsə, məqsədi 

müşriklərin əsaslandıqları məntiqi puça çıxarmaqdır. O, bu 

sözlə demək istəyir ki, mənim qeybdən xəbərdar olmağım 

möcüzə hədindədir və bu iş vəhy vasitəsi ilə xüsusi məqsədlər 

üçün həyata keçirilir. Əgər mənim qeybi bilməyim öz əlimdə 

olsaydı və mən bunu həmişə edə bilsəydim, mən ondan öz 

ciblərimi doldurmaq üçün istifadə edərdim. Qiymətləri sizə 

deyərək sizin ciblələrinizi dolmasına şərait yaratmaq əvvəzinə 

öz qiblərimi doldurardım! 

Quran digər bir ayədə belə buyurur: 

 

ُسولٍ   َعالُِم اْلَغْیِب فاََل یُْظِهُر َعلَى َغْیبِِه أََحًداإاِلَّ َمِن اْرتََضى ِمن رَّ

«Qeyb bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan 

etməz, bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa!»
1
 

Əziz İslam peyğəmbərdən sösüz ki, razı qalmış 

elçilərdəndi. 

Bundan əlavə, Quran bir çox ayələrdə İbrahim, Musa və 

İsa kimi peyğəmbərlərin möcüzələrini yad edib. İndi isə ola 

bilər ki, əvvəlki peyğəmbərdən istədiyi kimi, İslam 

peyğəmbərdən də möcüzə istənilərkən o, belə desin: 

«Sübhanəllah! Mən yalnız peyğəmbərliyə göndərilmiş bir 

bəşər və insanam!» 

Belə olan surətdə həmin camaatın «sən möcüzələrini belə 

şövqlə nəql etdiyin peyğəmbərlər bəşər və insan deyildilərmi?» 

sualını verməyə haqları yox idimi? Quranda belə aşkar ziddiyət 

                                                             
1 «Cinn» surəsi, ayə 26-27. 
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ola bilərmi? Müşriklərin belə bir ziddiyyəti nəzərdən 

qaçırmaları mümkündürmü? 

Bu ziyalı məntiqi düz olsaydı, İslam peyğəmbəri 

«Sübhanəllah! Mən yalnız peyğəmbərliyə göndərilmiş bir 

bəşərəm!» demək əvəzinə belə deməli idi: - «Sübhanəllah! 

Mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam, mən digər peyğəmbərlərə 

aid qanunlardan istisnayam, məndən digər peyğəmbərlərdən 

istənilən şeylərdən istəməyin, mənim digər peyğəmbərlər kimi 

olmağımı da deməyin!» 

Beləliklə məlum oldu ki, müşriklərin İslam 

peyğəmbərindən istədikləri şey, haqq axtaranların həqiqəti üzə 

çıxartmaq üçün peyğəmbərlik iddiaçılarından istədikləri 

möcüzə - yəni aşkar dəlil və sübut olmayıb. Onlar 

peyğəmbərdən elə şey istəyiblər ki, heç bir peyğəmbər həmin 

istəklərə cavab vermək vəzifəsi daşımayıb. Buna görə də İslam 

peyğəmbəri onların istəklərinin cavabında belə deyib: 

«Sübhanəllah! Mən yalnız peyğəmbərliyə göndərilmiş 

bir bəşərəm!» 

Peyğəmbərin bu sözlərinin mənasını budur ki, sizin 

istədiyinizi şeylər həqiqət insanların ilahi elçilərdən istədikləri 

və peyğəmbərlərin həmin istəklərə müsbət cavab vermək 

məsulyyəti daşıdıqları şeylər qismindən deyil, sizin istəkləriniz 

müqavilə və alverdir. Bu, Allahı nəzərə almadan məni görmək, 

məndən müstəqilçəsinə bir şey istəmək, təkəbbürlilik, eqoistlik, 

özünü digərlərindən üstün tutmaq və bir sıra qeyri-mümkün 

işlərin həyata keçirməsini istəməkdir. 

Mən avam və adi xalq kütləsinin həmişə təkcə peyğəmbər 

və imamın deyil, hər bir qəbir, daş və ağacın möcüzə 

yaratmasına meyl göstərməsini təsdiq edirəm. Amma bu bizə 
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İslam peyğəmbərinin Qurandan başqa digər heç bir möcüzəyə 

malik olmamasını demək icazəsi verirmi? 

Bundan əlavə möcüzə ilə kəramət arasında fərq vardır. 

Möcüzə hər hansı bir ilahi vəzifə və tapşırığın sübutu üçün olan 

aşkar dəlil və sübutdur ki, həmin işin həyata keçirilməsində 

ilahi məqsəd və hədəfin olmasını göstərir. Buna görə də o, bir 

sıra xüsusi şərtlərlə məhdudlaşdırılıb. Amma kəramət xariqül-

adə bir işdir. Kəramət yalnız kamil və ya nisbətən kamil 

insanın ruhunun və nəfsinin müqəddəsliyinin nişanəsidir və 

xüsusi ilahi məqsədin sübutu üçün həyata keçirilmir. Belə 

işlərə çox rast gəlmək olar. Hətta demək olar ki, adi bir işdir və 

heç bir şərtə əsaslanmır. Möcüzə bir şəxsi təsdiq edən ilahi 

nişanədir. Amma kəramət heç də belə deyildir. 

 

MÖCÜZƏNİN DƏYƏR VƏ YARARLI OLMASI 

 

Möcüzənin dəyər və yararlılığı nə qədərdir? Məntiq və 

fəlsəfə elmi ilə məşğul olan alimlər hər hansı bir deduksiyada 

istifadə edilən ünsürləri dəyərlilik və yararlılıq baxımından bir 

neçə dəstəyə bölüblər. Bəzi ünsürlər dəlil olmaq dəyərinə 

malikdirlər, əqli və elmi baxımdan onlarda heç bir şəkk-şübhə 

və tərəddüd yoxdur. Riyaziyyatın öz analizlərində istifadə 

etddiyi ünsür və maddələr buna misal ola bilər. Bəzi ünsürlər 

isə qənaətləndirmə dəyərinə malikdirlər. Xətib və natiqlərin 

çox vaxt öz çıxışlarında işlətdikləri ünsürləri buna misal 

göstərmək olar. Belə ki, ünsürlər diqqətlə araşdırılsa onlar 

barəsində tərəddüd yarana bilər. Amma nə qədər ki, diqqətlə 

araşdırılmayıb, əməldə bir sıra hərəkətlərin yaranmasına səbəb 

olurlar. Digər bir qism ünsürlər isə, yalnız həyəcanlandırma və 
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emosiyaları oyatmaq dəyərinə malikdir. Bəziləri isə digər 

dəyərlərə malikdir ki, onları sadalamağa ehtiyac yoxdur. 

 

QURAN BAXIMINDAN MÖCÜZƏNİN DƏYƏR VƏ 

YARARLILIĞI NƏDƏN İBARƏTDİR? 

 

Quran yaradılışı «Allahın nişanələri» və onun varlığına 

dəlalət edən inkaredilməz sübutlar hesab etdiyi kimi, 

peyğəmbərlərini möcüzələrini də aşkar nişanələr və dəlil 

adlandırır. Quran möcüzələr peyğəmbərlik iddiası edən şəxsin 

iddiaları düzlüyünə dəlalət edən qəti, aşkar əqli və məntiqi 

bürhan hesab edir. 

Bu müqəddəs kitab möcüzə barəsində keniş söhbət edərək 

aşkar dəlil və sübutlarsız təslim olmayan insanların 

peyğəmbərlərdən möcüzə tələblərini əqli və məntiqi istək 

adlandırıblar. Quran peyğəmbərlərin xalıqın bu tələblərinə 

məcüzələrdən mənfəət və aldadıcı vasitə kimi istifadə etmək 

istəyən insanların puç istəklərinə cavab üçün deyil, öz 

iddialarına əqli və məntiqi həddə aşkar dəlil və sübut kimi 

müsbət və əməli cavab vermələrini böyük şövqlə nəql edərək 

bir çox ayəni bu məsələyə həsr edib. O, möcüzənin sadə və 

avam zehinlər və bəşəriyyətin uşaqlıq dövrü üçün qənaətbəxş 

bir dəlil olmasına kiçicik də olsa bir işarə etməyib, əksinə onu 

«bürhan və dəlil» adlandırıb. 

 

PEYĞƏMBƏRİN HİDAYƏTLƏRİNİN İSTİQAMƏTİ 

 

İslam peyğəmbərinin möcüzəsi kitab, söz, bəyan, elm və 

mədəniyyət növündən olduğu üçün əbədi möcüzədir. Bu 

kitabın möcüzəvi cəhətləri tədricən aşkar olur. Müasir dövrdə 
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Quranın elə möcüzəvi cəhətləri üzə çıxıb ki, onların keçmiş 

zamanlarda dərk etməsi qeyri-mümkün olub. Alim və 

mütəfəkkirlər bu kitabın möcüzə olmasını ümumi xalq 

kütləsindən daha yaxşı dərk edirlər. İslam Peyğəmbərinin 

möcüzəsi onun həmin dövrə münasib üstünlüklərə malik 

olması üçün kitab olub. 

Bu möcüzə, bəşəriyyətin diqqətini qeybdən əyan şeylərə, 

qeyri-əqli şeylərdən əqli və məntiqi şeylərə və təbiət xaricindən 

təbiətə cəlb etmək üçün olubmu? Məhəmməd (s) xalqın qeyri-

adi və xariqül-adə işlərə olan maraqlarını əqli, məntiqi, elmi, 

təbii, ictimai və əxlaqi məsələlərə, habelə onların təəccüblü və 

qəribə işlərə göstərdikləri həsaslıqlarını gerçəkliklər və 

həqiqətlərə cəlb etməyə çalışıbmı? 

Bizim fikrimizcə bu nəzəriyyə də düz deyildir. Çünki bu 

nəzəriyyə düz olsa, onda gərək, bütün peyğəmbərlərin insanları 

qeybə, Məhəmməd (s) isə aşkar və əyan şeylərə dəvət etməsini 

qəbul edək. Belə olan surətdə də bu sual ortaya çıxır ki, nə 

üçün Quranın yüzlərlə ayəsi həmin təəccüblü və qəribə işlərə 

həsr edilib? 

Şübhəsiz, Quranın əsas üstünlüklərindən biri onun, 

insanları təbiət və gerçəklikləri ilahi nişanələr kimi 

araşdırmağa dəvət etməsidir. Amma təbiətin araşdırılmasına 

dəvət, zehinləri bütün qeyri-təbii işlərdən yayındırmaq demək 

deyildir. Bəlkə təbiətin ilahi nişanələr kimi araşdırılmasına 

dəvət insanları təbiətdən, təbiətin xaricindəki aləmə cəlb etməsi 

deməkdir. Quran baxımından qeyb yolu əyan və reallıqlardan, 

təbiətin xaricindəki aləmin yolu təbiətdən, əqli şeylərin yolu isə 

duyğularla hiss edilən şeylərdən keçir. Həzrət Məhəmməd (s)-

in işinin əhəmiyyəti bundadır ki, o, insanları tarix, təbiət və 

cəmiyyətə nəzər salmağa dəvət və qeyri-təbii şeylərdən başqa 
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heç bir şey müqabilində təslim olmayan xalqı ağıl, məntiq elm 

müqabilində təslim etdiyi kimi ağıl və məntiqdən dəm vuran, 

təbii və hiss edilən şeylərdən başqa heç bir şeyə baş əyməyən 

insanları daha ali və yüksək məntiqlə tanış etməyə çalışıb. 

Ümumiyyətlə din, xüsusilə islamın yaratdığı dünya ilə, 

fəlsəfi elmlərin yaratdıqları dünya arasında fərq vardır. Vilyam 

Cemysin sözü ilə desək, dinin yaratdığı dünyanın əsas 

üstünlüyü budur ki, dinin dünyanın quruluşunda maddi 

ünsürlərdən və bəşəriyyətin məlum qanunlarından başqa digər 

qanunları da vardır. 

Quran təbiət və hiss edilən şeylərə diqqət yetirilməsini 

qeyri-təbii və hissedilməz məsələlərə olan diqqətə canişin 

etmək istəmir. Quranın əhəmiyyəti bundadır ki, o insanların 

diqqətini təbiətə, öz ifadəsi ilə desək, müşahidə edilən şeylərə 

cəlb etməklə yanaşı, qeybə imanı öz dəvətinin sərlövhəsi edib. 

 

 الم َذلَِك اْلِكتَاُب الَ َرْیَب فِیِه هًُدى لِّْلُمتَّقِیَن الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلَغْیبِ 

«Əlif. Lam. Mim. Bu, heç bir şəkk-şübhə olmayan və 

mütrəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən 

çəkinənlərə) doğru yol göstərən kitabdır. O kəslər ki, qeybə 

inanır...»
1
 

Quran özü həmin təəccüblü və qəribə işlərdən, yəni 

möcüzələrdən biri ola-ola onun camaatı bu qism işlərə diqqət 

yetirməkdən uzaqlaşdırması nə dərəcədə düzgün ola bilər? 

Bundan əlavə Quran, yüzdən çox ayədə bu qism məsələlərə 

toxunub! 

                                                             
1 «Bəqərə» surəsi, ayə 1-3. 
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Mən, «kitab, yeganə möcüzədir ki, ona inam yalnız 

qeybi məsələlərə etiqad bəsləyənlərə aid deyil» cümləsinin 

mənasını başa düşmürəm. 

Hansı inam və etiqad? Onun kitablığı və ali mətləblərə 

malik olmasına inanmaq, yoxsa möcüzə olmasına etiqad 

bəsləmək? Bir şeyin ilahi dəlil və nişanə kimi möcüzə olmasına 

inam qeybə etiqad bəsləməklə bərabərdir. Belə olan surətdə bir 

nəfərin eyni zamanda qeybə həm inanması, həm də 

inanmaması necə ola bilər? 

Onlar belə deyirdilər: «Məhəmməd (s)-in möcüzəsi 

insanların bacarıq dairəsində xaric bir iş olmasına baxmayaraq, 

«qeyri-bəşəri» işlər qismindən deyil». 

Bu cümlənin mənası da mənim üçün qaranlıqdır və iki cür 

yozula bilər. 

Birincisi budur ki, Məhəmməd (s)-in möcüzəsi, yəni 

Quran o Həzrətin öz sözləri deyil, vəhy olduğu bəşərin bacarıq 

dairəsindən xaric bir əməldir. Amna o, insan sözü deyil, Allah 

kəlamı olmaqla yanaşı, insanların gördükləri işlər qismindən, 

yəni bəşəri işlərlə bir çərgədə diran adi işlərdəndir. 

Onların həmin sözdən məqsədlərinin bu olması etimalı çox 

azdır, çünki belə olan surətdə, Quranın digər səmavi 

kitablardan heç bir üstünlüyü olmur. Bütün səmavi kitablar 

vəhy mənbəyindən gəlmələri baxımından qeyri-bəşəri iş 

sayılır. Amma xariqül-adə cəhətə malik olmamaları 

baxımından isə, qeyri-bəşəri işlər qismindən deyildir. (Yəni 

bəşəri işlərdədir). «Hədisi-qüdsi» adı ilə məhşurlaşmış hədislər 

də bu şəkildəndir. Bu hədislər də peyğəmbərə vəhy və ilham 

olunan Allah kəlamıdır, amma möcüzə və qeyri-bəşəri işlər 

qismindən deyildir. Quranın digər səmavi kitablar və «Hədisi-

qüdsi»lərdən üstünlüyü bundadır ki, o, həm qeyri-bəşəri bir 
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əməl, həm də qeyri-bəşəri işlərdəndir. Yəni həm vəhy, həm də 

möcüzə səviyyəsindədir ki, bəşərin bacarıq dairəsindən 

xaricdir. 

 

قُل لَّئِِن اْجتََمَعِت اِْلنُس َواْلِجن  َعلَى أَن َیحْتُواْ بِِمْثِل هََذا اْلقُْرآِن الَ یَحْتُوَن بِِمْثلِِه 

ٍٍ ظَِهیًرا  َولَْو َكاَن بَْعُضهُْم لِبَْع

«De ki: Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu 

Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək 

etsələr, yənə də ona bənzərini gətirə bilməzdər».
1
 

Amma həmin cümlənin ikinci yozumu belə ola bilər ki, 

Məhəmməd (s)-in möcüzəsi, digər peyğəmbərlərin, 

ümumiyyətlə bəşəri işlərdən olmayan əsanı əjdaha etmək və 

ölüləri diriltmək kimi möcüzələrinin əksinə olaraq bəşəri işlər 

qismindəndir. Çünki onun möcüzəsi söz, bəyan, elm və 

mədəniyyət növündəndir. Amma qeyri-bəşəri əməldir, yəni 

bəşəriyyətin bacarıq dairəsindən üstün və xaric bir əməldir ki, 

qeybi qüdrətdən qidalanır. Əgər həmin nəzəriyyə sahibinin 

məqsədi bu olsa ‒ əlbəttə bu da olmalıdır – bunun özü qeyb, 

metafizika, təəccüblü və qəribə işləri təsdiq və etiraf etməkdir. 

Bəs nə üçün bizim möcüzə və xariqül-adə işlərdən 

təsəvvürümüz əvvəlcədən xurafat və qeyri-əqli işlər qismindən 

olmalıdır? Biz əvvəlcədən, az məlumatlı insanların 

sözlərimizdən, nəzərdə tutmadığımız qənaətlərə, kəlmələrinin 

qarşısını almaq üçün möcüzə və xariqül-adə işlərlə xurafat və 

mövhumatı bir-birindən ayırmalı deyilikmi? Ümumiyyətlə nə 

üçün məşhur «İslam peyğəmbərinin kitabı möcüzədir» 

ifadəsini dəyişdirib «Peyğəmbərinin möcüzəsi kitabdır» 

deyərək sui istifadə və səhv yozumlara şərait yaradırıq?! 

                                                             
1 «İsra» surəsi, ayə 88. 
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Həmin hörmətli yazıçının Tehran universitetinin ədəbiyyat 

fakültəsi tələbələrinin orqanı olan «Şəfəq» jurnalındakı «Quran 

və kompüter» adlı məqaləsini onun möcüzə barəsindəki 

nəzəriyyəsinin düzgün istiqamətdə dəyişilməsi və fikrinin 

tədricən kamilləşməsinin nişanəsi kimi qiymətləndirmək olar. 

Həmin məqalədə Quran kəlmələrinin kompüter 

əlamətlərinə çevrilməsi və bu ilahi kitabın həqiqətlərinin kəşf 

edilməsi üçün bəşər svilizasiyasının ən böyük nümunələrindən 

olan bu texnologiyadan istifadə edilməsi təşəbbüsü irəli 

sürülüb ki, çox düzgün və təqdirəlayiq təklifdir. Məqalənin 

davamında bəzi Misir alimlərinin bu sahədəki işləri və 

müsələman mütəxəssizlərin görmək istədikləri və ya gördükləri 

işlərə toxunulub. «Quranın möcüzə olmasını necə sübut etmək 

olar?» başlığı altında bu barədə maraqlı söhbətlər edilib. 

Həmin söhbət əsasında son zamanlar çap edilmiş «Quranın 

dəyişmə sehri» kitabına işarə edilərək həmin kitab müəllifinin 

dəyərli kəşfləri yüksək qiymətləndirilib. Adı çəkilən kitabın 

müəllifi həmin əsərində sübut edib ki, ayələrin böyük və 

kiçikliyi, 23 il ərzində peyğəmbərə vəhy edilmiş kəlmələrin 

artması dəqiq, müntəzəm və xariqül-adə bir yol keçmişdir. O, 

özü sonra belə artırır: 

«Dünyada hansısa natiqin işlətdiyi cümllərin uzunluğuna 

əsaslanaraq həmin ifadə və cümlələri dediyi il və tarixlə 

müəyyənləşdirmək mümkündür? Xüsusilə müəyyən bir 

müddətdə, ardıcıl olaraq yazdığı elmi və ədəbi əsər kimi deyil, 

bir insanın 23 illik enişli-yoxuşlu həyatı boyu dilinə gətirdiyi 

şeylərdən ibarət olsa necə?! Quran hansısa bir yazıçının bir 

mövzuda, hətta müəyyənləşdirilmiş bir sahədə yazdığı kitab 

deyil. O, tədricən cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun olaraq və 

soruşulan suallara və uzun mübarizə yolunda qarşıya çıxan 
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hadisə və məsələlərə cavab kimi rəhbər vasitəsi ilə bəyan 

edilmiş müxtəlif məsələlərdən ibarətdir ki, sonralar toplanaraq 

tənzim edilib». 
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YEDDİNCİ FƏSİL 

 

QURAN 

 

Quran səmavi kitabımız və peyğəmbərimizin əbədi 

möcüzəsidir. Bu kitab 23 il ərzində, tədriclə Allah 

peyğəmbərinə nazil olub. İslam peyğəmbərinin həm kitabı, 

həm də möcüzələrinin nişanəsi olan Quran, Həzrət Musa və İsa 

(ə)-ın möcüzələrindən dəfələrlə böyük rol oynayıb. Həzrət 

Məhəmməd (s) Quranın ayələrini camaata oxuyurdu və həmin 

ayələrin cazibəsi onları islama doğru çəkirdi. İslam tarixində 

bu barədəki hadisələr saysız-hesabsızdır. Quranın 114 surəsi 

vardır ki, həmin surələr təqribən 6205 ayədən təşkil ediliblər. 

Bu ayələr təqribən 78 min kəlmədən ibarətdir. Müsəlmanlar 

islamın ilkin çağlarından indiyə kimi Quranla bağlı 

məsələlərdə misilsiz səy və çalışqanlıqlar göstəriblər ki, bu, 

onların öz müqəddəs səmavi kitablarına vurğunluqlarını 

nümayiş etdirir. Quran peyğəmbərin həyatı zamanı nazil 

olduqca, o Həzrətin təyin etdiyi «vəhy katibləri» adı ilə 

məşurlaşan dəstə tərəfindən yazılırdı. Bundan əlavə, kişi-qadın, 

uşaq və böyüklüyündən asılı olmayaraq müsəlmanların çoxu 

Quran ayələrinin hamısını və ya böyük bir hissəsini 

əzbərləməyə çalışırdılar. Onlar namazda Quran oxumaqla 

yanaşı, adi vaxtlarda da onun oxunmasını savab sayırdılar. 

Müsəlmanlar Quran oxumaqdan ləzzət alırdı və bu ilahi kitab, 

onların ruhlarını sakitləşdirirdi. 
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MÜSƏLMANLARIN QURANA BÖYÜK 

ƏHƏMİYYƏT VERMƏSİ 

 

Müsəlmanlar bütün dövrlərdə Qurana olan 

məhəbbətlərinin təsiri altında mövcud elmi və əməli 

imkanlarına uyğun surətdə bu müqəddəs kitab barəsində 

müxtəlif işlər görüblər. Onlar Quranı öyrənərək əzbərləyir, 

təcvid alimlərindən onun oxunuş qaydalarını öyrənir, 

mənalarını təfsir edir, xüsusi lüğət kitablarında onun 

kəlmələrini izah və şərh edir, ayə və kəlmələrini habelə bütün 

hərflərini sayır, mənalarını diqqətlə araşdıraraq onlardan 

huquq, əxlaqi, içtimai, fəlsəfi, irfani və elmi məsələrdə istifadə 

edir, öz nitq və məqalələrini bu ilahi kitabın ayələri ilə 

zinətləndirir, onun ayələrindən çox gözəl kitabə və bəzək 

işlərində istifadə edir, gözəl xətlərlə yazaraq qızıl suyu ilə 

bəzəyir və övladlarına hər bir təlimdən əvvəl onu öyrədirdilər. 

Ərəb dili qramatikasının morfologiya və sintaksis bölmələrinin 

yaradılması, stilistika, üslubiyyat və digər elmlərin kəşf 

edilməsi, ərəb dili lüğətlərinin toplanması və bu qism digər 

işlər də Quran üzərində aparılan elmi çalışmalarının nətiçəsidir. 

Müsəlmanların Qurana olan eşq və məhəbbətləri bir sıra 

ədəbi və əqli elmlərin mənşəyi olub və təbiidir ki, əgər bu ilahi 

kitab olmasaydı həmin elmlər yaranmazdı. 

 

QURANIN ECAZKARLIĞI 

 

Quran, sonuncu peyğəmbər olan Həzrəti Rəsuli-Əkrəmin 

(s) əbədi möcüzəsidir. Əziz İslam peyğəmbəri, Məkkədə, 

Quran nazil olmağa başlayandan sonra rəsmi surətdə onun 
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misilsizliyini elan etdi. Beləki, peyğəmbər bu kəlamların, 

özünü deyil, Allah kəlamı olduğunu bildirmiş, bir növ xalqı 

sınaq meydanına dəvət edərək buyurmuşdur: Heç kəs ona 

bənzər bir şey gətirə bilməz, kim istəyirsə yoxlaya bilər və 

istədiyi şəxsdən də bu iş üçün kömək diləyə bilər. Həzrət 

Məhəmməd (s) «insan və cinlər əl-ələ versələr belə ona bənzər 

kəlamlar gətirə bilməyəcəklər» ifadəsini dəfələrlə təkrar edib. 

O həzrətin müxalifləri nə həmin dövrdə və nə də ondan sonrakı 

14 əsr ərzində bilməmişlər. Həmin əsrdə yaşayan islam 

müxaliflərinin aciz qalaraq söylədikləri son söz Quranın 

«cadu» və «sehr» olmasından ibarət olub. 

Bu ittihamın özü, Quranın xariqül-adəliyi və onların buna 

bənzər kəlamlar gətirməkdə aciz qalmalarını göstərir. 

Peyğəmbərin qatı düşmənləri o həzrəti zəiflədərək məğlub 

etmək üçün bütün mübarizə yollarından istifadə etdilər. Onlar 

peyğəmbərin dəfələrlə təklif etdiyi və Quranın vurğuladığı bir 

işi – yəni heç olmasa «İxlas» və ya «Kövsər» kimi kiçik 

surələrin gətirilməsini də bacarmadılar. Çünki onlar əllərindən 

gələni etdikdən sonra, nəhayət bu barədə heç bir şey əldə edə 

bilməyəcəklərini tam yəqinliklə anlamışdılar. 

 

QURANIN MÖCÜZƏVİ CƏHƏTLƏRİ 

 

Quran müxtəlif cəhətlərdən möcüzədir, yəni bəşərin 

bacarıq qüdrətindən kənardadır. Biz burada qısa da olsa, onun 

möcüzəvi cəhətlərinə işarə edəcəyik. Ümumi baxışda Quran iki 

cəhətdən, yəni gəlmə (söz) və məna baxımından möcüzədir. 

Quranın, kəlmə baxımından möcüzə olması gözəllik, məna 

baxımından möcüzəvi olması isə elmi cəhətlərlə bağlıdır. 

Deməli, Quran həm gözəllik və bədii baxımından, həm də əqli 
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və elmi baxımından möcüzədir. Bu iki cəhətin hər biri, xüsusilə 

elmi cəhət bir necə qismə bölünür. 

 

QURANIN KƏLMƏLƏRİ 

 

Quran nə şeir, nə də nəsr üslubundadır. Vəzn və qafiyəsi 

olmadığı üçün şeir deyil. Bundan əlavə şeir adətən şairanə 

təxəyyüllə yanaşı olur. Şeirin əsas dayaq və sütunlarından biri, 

bir növ yalan sayılan mübaliğə və şişirtmədir. Amma Quran 

şeirə məxsus təxəyyül və zehni bənzətmələr mövcud deyildir. 

Quran nəsr də deyil, çünki onda bir növ yığcamlıq, harmonik 

uyğunluq və musiqi ahəngi var ki, belə bir şey heç bir nəsrdə 

görünməyib. 

Müsəlmanlar həmişə Quranı özünəməxsus avazla 

oxuyarlar. Dini mətnlərdə Quranın xoş avazla oxunması 

barəsində də göstərişlər verilib. Məsum imamlar bəzən öz 

evlərində Quranı elə xoş, ürəkaçan və ruhaoxşayan avazla 

oxuyublar ki, həmin avaz yoldan keçənləri dayanıb ona qulaq 

asmağa məcbur edirmiş. Heç bir nəsr əsəri Quran kimi ahəng 

qəbul etmək qabilyyətinə malik deyil. Özü də qeyd etmək 

lazımdır ki, bu müqəddəs kitabın uyğun gəldiyi ahəng, puç 

məclislərdə olan ahəng deyil, ruhani və mənəvi ahəngdir. 

Müxtəlif musiqi alətləri və təbliğat vasitələri ixtira edildikdən 

sonra da, heç bir dini və mənəvi söz, gözəllik və ahəng qəbul 

etmək baxımından Quranla rəqabət apara bilməyib. Qeyri-

islami ölkələr də, müsəlman ölkələri kimi gözəl Quran 

proğramlarını öz verlişlərinə artırmışlar. Maraqlı burasıdır ki, 

Quranın gözəlliyi zaman və məkan sərhədlərini yüksək nüfuz 

və rəğbətlə arxada qoyur. Gözəl sözlərin çoxu müəyyən bir 

dövr və şəraitə məxsusdur və onlar adətən zaman keçdikcə 
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digər əsrlərin zövqi ilə uyğun gəlmir və ya ancaq xüsusi 

mədəniyyətə malik xalqların zövqlərini oxşayır. Amma bu ilahi 

kitabın gözəlliyi nə zaman, nə müəyyən xalq və millət və nə də 

xüsusi bir mədəniyyətdə məhdudlaşır. 

Quranla tanış olan bütün insanlar onun öz zövqlərinə 

uyğun və münasib olduğu dərk edirlər. Zaman keçdikcə və 

Quranla tanış olan xalqların sayı artdıqca insanlar onun 

gözəlliyinə daha çox valeh olurlar. 

Öz dinlərinin təəssübkeşi olan yəhudi, xristian və digər 

dinlərin ardıcılları islamın zühurundan keçən 14 əsr 

müddətində Quranın müsəlmanlar arasındakı məqamını 

zəiflətmək üçün müxtəlif mübarizələr aparıblar. Onlar bəzən bu 

ilahi kitaba töhmət vuraraq onun təhrif olunmasını iddia etmiş, 

bəzən də müxtəlif formalarda ona qarşı mübarizə tədbirləri 

aparmışlar. Amma heç vaxt özlərinin mahir və təcrübəli söz 

ustalarının köməyi ilə Quranın mübariztələblik fəryadına, 

müxtəliflərə meydan oxuyaraq rəqibçağırma istəyinə cavab 

vermək və heç olmasa onun kiçik surələri kimi bir surə 

gətirərək dünyaya göstərmək fikrinə düşməmişlər. 

Həmçinin islam tarixi «zındıq» (dinsiz) və «mülhid» adı 

ilə məşhurlaşmış bir sıra şəxslərin şahidi olub ki, onların 

bəziləri fövqaladə üstünlüklərə malik olublar. Həmin şəxslər 

ümumilikdə din, xüsusilə Quran əleyhinə müxtəlif sözlər 

deyiblər. Onların bəziləri ərəb dili və qramatikasının «allahı» 

sayılırlar ki, bəzi vaxtlarda Quranla mübarizəyə çıxmışlar. 

Amma əldə etdikləri nəticə özlərini cılızlaşdırmaq, Quranın isə 

əzəmət və böyüklüyü aşkar etməkdən başqa bir şey olmayıb. 

Tarixdə İbn Rəvəndi, Əbul-əla Muirri və ya məşhur ərəb şairi 

Əbul-təyyib Mütənəbbidən bu barədə bəzi əhvalatlar nəql 

edilib. Bunlar Quranı bəşəri və insani bir iş kimi qələmə 
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vermək istəyən şəxslər olublar. Bir çox şəxslər peyğəmbərlik 

iddiasına düşərək öz nəzərlərində Qurana bənzər kəlmələr 

gətirdikləri güman ediblər. Onlar həmin kəlamların da Quran 

kimi Allah tərəfindən göndərildiyini iddia ediblər. Tuleyhə, 

Musəyləmə və Səccah həmin iddiaçılardan olublar. Bu dəstə də 

öz əməlləri ilə özlərinin kiçikliyini və Quranın əzəmət və 

böyüklüyünü başqa şəkildə üzə çıxarıblar. 

Maraqlı burasıdır ki, Quran, onun dili ilə çatdırılan 

peyğəmbərin sözləri belə, bu ilahi kitabın kəlmələrindən 

fərqlidir. Əziz İslam peyğəmbərindən xütbə, dua, qısa kəlmə və 

hədislər şəklində çoxlu sözlər nəql edilib. O Həzrətin sözləri 

fəsahətlilik baxımından ən yüksək zirvədədir, amma heç bir 

baxımdan Quranın kəlmələrinin malik olduğu ilahi cazibəyə 

malik deyil. Bu, Quranla peyğəmbərin əqli sözlərinin bir-

birlərindən ayrı iki mənşədən gəldiyini göstərir. 

Əli (ə) təqribən 10 yaşından Quranla ünsiyyətdə olub və 

Quranın ilk ayələri Həzrət Peyğəmbərə nazil olmağa 

başlayandan, saf suya çatmış teşnə insanlar kimi bu ilahi 

kəlamları öyrənirmiş və peyğəmbərin ömrünün axırına kimi 

vəhy yazan dəstənin başçısı olmuşdur. Əli (ə) Quranı əzbər 

bilirmiş və onu oxumağa xüsusi məhəbbət göstərirmiş. Gecələr 

ibadət üçün yuxudan duranda öz qəlbini Quranla aram edirmiş. 

Buna görə də əgər Quranın üslubu təqlid və təkrar edilmə 

qabiliyyətinə malik olsaydı, natiqlik, fəsih söhbət və bəlağətdə 

Qurandan sonra misilsiz istedada malik olan Əli (ə) qeyri-

ixtiyari olaraq onun təsiri altına düşər və xütbələrini bu kitabın 

ayələrinin üslubunda söyləyərdi. Amma biz Quranın bəyan 

tərzi ilə Əli (ə)-ın sözlərinin bəyan edilmə üslubu arasında fərq 

olduğunu görürük. Əli (ə) yüksək fəsahət və bəlağətlə söylədiyi 

xütbələrində Quranın bəzi ayələrinə istinad edib. Biz həmin 
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xütbələrə nəzər saldıqda, həmin ayələrin o həzrətin sözlərindən 

tamamilə fərqləndiyini görürük. Belə ki, Quranın həmin 

xütbələrdə istifadə edilmiş ayələri Əli (ə)-ın sözləri arasında öz 

parlaqlılığı ilə digər ulduzlardan seçilən aya bənzəyir. 

Quran insanların öz-özlərini gözəlləşdirmək üçün istifadə 

etdikləri fəxr, mədh, satirə, mərsiyə, gəzəl və təbiət 

gözəlliklərinin vəsfi kimi mövzular barəsində söz açaraq 

onlardan istifadə etməyib. Quran tövhid, məad, nübuvvət, 

əxlaq, dini hökmlər, moizələr və dini əhvalatlar kimi mənəvi 

mövzular barəsində söz açıb. Amma eyni zamanda bütün 

mövzular gözəlliyin ən yüksək səviyyəsində bəyan edilib. 

Quranın kəlmələrin həndəsi düzülüşü də misilsizdir. Belə 

ki, nə ona bənzər bir şey yaratmaq mümkündür və nə də 

gözəlliyinə xələl gətirməkdən onun bir kəlməsinin yerini 

dəyişdirmək! Quran bu cəhətdən gözəl bir binaya bənzəyir ki, 

heç kəs onun yerini dəyişdirməklə və ya onda dəyişikliklər 

aparmaqla onu daha da gözəlləşdirmək qabiliyyətinə, habelə 

ona bənzər və ya ondan yaxşısını tikmək istedadına malik 

deyildir. Quran yenilməz və özünəməxsus bir üsluba malikdir 

ki, bütün çağırışlarına baxmayaraq, heç kəs onunla rəqabət 

apara bilməmişdir. 

Quranın ona bənzər bir şey gətirilməsi barəsindəki 

mübariz və rəqibtələbliyi indi də dağ kimi öz yerində 

qalmaqdadır və əmin olmaq lazımdır ki, bu dəvət əbədi olaraq 

cavabsız qalacaqdır. Bu gün də bütün imanlı müsəlmanlar 

dünyanı bu yarışda iştirak etməyə çağırır və bildirirlər ki, 

Qurana bənzər bir şey gətiriləcəyi təqdirdə onlar öz iman və 

iddialarından əl çəkəcəklər. Amma müsəlmanlar belə bir işin 

baş verə bilməyəcəyindən tam arxayındılar. 
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QURANIN MƏNALARI 

 

Quranın məna baxımından möcüzə olmasını açıqlamaq 

geniş və ya heç olmasa bir kitab həcmində söhbət etmək tələb 

edir. Amma qısa şəkildə də olsa, bəzi şeyləri qeyd etmək 

mümkündür. İlk növbədə biz Quranın hansı növ kitab 

olduğunu bilməliyik. Quran fəlsəfi kitabdır, yoxsa elmi? Ədəbi 

kitabdır, yoxsa tarixi? Və yaxud incəsənət əsəridir? 

Bu sualın cavabında qeyd etməliyik ki, Quran bu kitabların 

heç birindən deyildir. Bütün peyğəmbərlər, o cümlədən İslam 

peyğəmbəri filosof, alim, ədəbiyyatçı, tarixçi, incəsənət xadimi 

və digər sənət sahibi olmamalarına baxmayaraq, onların 

hamısının bütün üstünlüklərinə yüksək səviyyədə malikdir. 

Eyni zamanda, Quran da fəlsəfə, elm, tarix, ədəbiyyat və 

incəsənət əsəri deyil, səmavi kitab olması ilə yanaşı, onların 

bütün üstünlüklərinə və hətta onlardan da qat-qat artıq 

məziyyətlərə malikdir. 

Quran bəşəriyyətin hidayət kitabıdır. Daha dəqiq desək, 

insanın hərəkət istiqamətini Allah istədiyi kimi, peyğəmbərin 

göstərməli olduğu bir şəkildə bəyan edən ilahi kitabdır. 

O, insan kitab olduğu üçün Allahın da kitabıdır. Çünki 

insan, yaradılışı bu dünyadan qabaq başlayaraq bu dünyadan 

sonraya yetişmək bir mövcuddur. Yəni insan, Quran 

baxımından ilahi ruhun üfürülməsidir və istər-istəməz öz 

Allahına doğru qayıdacaq. Buna görə də Allahın tanıması ilə 

insanın tanınması bir-birindən ayrı deyildir. İnsanın öz 

tanımayınca Allahın düzgün tanıyaraq dərk edə bilməz. Digər 

tərəfdən də insan, yalnız Allahı tanımaqla özünün həqiqi 

gerçəkliyini dərk edə bilər. 
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Peyğəmbərlərin məktəblərindəki insanla bəşərin elm yolu 

ilə tanıdığı insan arasında çox fərq vardır. Belə ki, 

peyğəmbərlərin məktəblərindəki insan daha böyük və genişdir. 

Bəşəriyyətin elm yolu ilə tanıdığı insan «doğulma və ölüm» 

mötərizələri arasında yerləşib və həmin mötərizələr əvvəlini və 

sonunu zülmət bürüyübdür. Bəşəri elm baxımından həmin 

mötərizələrin əvvəl və sonrakı hissələri məchuldur. Amma 

Quranın barəsindəki söz açdığı insan, bu mötərizələrə malik 

deyildir. Quran insanı başqa dünyadan gəlmiş və özünü bu 

dünyada təkmilləşdirilməli olan varlıq kimi tanıtdırır. Onun 

nəzərində insanın gələcək dünyadakı müqəddəratı, bu 

dünyadakı fəaliyyət, səy, tənbəllik və süstlüyündən asılıdır. 

Həmçinin bəşəriyyətin «doğumla ölüm» arasında yerləşməsini 

təsəvvür edən insan, peyğəmbərin tanııtdırdığı insandan daha 

səthidir. 

Quranın təcəssüm etydiyi insan, haradan gəldiyini, hara 

getdiyini, harada olduğunu, necə yaşayacağı və nə edəcəyini 

bilməlidir. Bu insan qeyd etdiyimiz bu beş məsələyə əməli 

surətdə düzgün cavab versə, yaşadığı və gedəcəyi dünyadakı 

həqiqi xoşbəxtliyini təmin edə bilər. Bu insan haradan gəldiyini 

və hansı mənbədən başlandığını bilmək üçün öz Allahını 

tanımalıdır. O, Allahını tanımaq üçün isə dünya və insanı 

aşkar, xarici və daxili nişanələr kimi araşdırmalı, varlığın 

dərinlikləri barəsində diqqətlə düşünməlidir. 

Hara getdiyini bilmək üçün isə, Quranın «Allaha doğru 

qayıdış» adlandırdığı şeylər yəni məad, ölülərin məhşərə 

gətirilməsi, qiyamət qorxuları, əbədi nemətlər, çətin və bəzən 

həmişəlik əzablar, habelə qarşısında olan keçid mərhələləri 

barəsində düşünməli və onlara iman bəsləməlidir. Allahı bütün 
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varlıqların əvvəl və başlanğıc nöqtəsi bildiyi kimi, Onu onların 

qayıdış və son nöqtəsi də hesab etməlidir. 

Harada olduğunu bilmək üçün isə dünyada hökm sürən 

qanun və ənənələri dərk etməli, insanın digər varlıqlar 

arasındakı mövqe və məqamını tapmalı və həmin varlıqlar 

içində özünü aramalıdır. 

Necə yaşamalı olduğunu bilmək üçün isə insani davranış 

və əxlaq normalarını tanımalı, öz şəxsiyyətini bu əsaslar 

üzərində formalaşdırmalıdır. 

Nə etməli olduğunu bilmək üçün isə bir sıra fərdi və 

ictimai qanunlara tabe olmalıdır. 

Quran insanı bütün bunlarla yanaşı, bir sıra hiss edilməz və 

gözə görünməz varlıqlara iman bəsləməyə, Quranın dili ilə 

desək, varlıq aləmində Allahın iradəsinin nünunə və axar 

yataqları olan «qeybə» də iman gətirməyə dəvət edir. O, 

həmçinin bilməlidir ki, uca Allah heç vaxt ilahi hidayətə 

ehtiyacı olan bəşəriyyəti başlı-başına buraxmayıb, əksinə 

insanların hidayəti üçün göndərilən bir dəstə, ilahi 

peyğəmbərlər həmişə Allah tərəfindən göndərilmişlər və onlar, 

insanlara Allahın kəlam və hökmlərini çatdırmaqla məşğul 

olublar. 

Bu insan, təbiətə aşkar ilahi nişanə, tarixə isə peyğəmbər 

təlimlərinin düzgünlüyünü göstərən gerçək laboratoriya kimi 

baxır. 

Bəli, Quran insanı belə təsvir edir. Bu ilahi kitabda 

dediklərimizdən əlavə, bir sıra digər məsələlər barəsində söz 

açılıb. 
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QURANIN MÖVZULARI 

 

Quranda, söz açılmış mövzular o qədər çoxdur ki, onların 

hamısını bir-bir saymaq mümkün deyil. Amma, bu ilahi kitaba 

ümumi nəzər saldlıqda aşağıdakı mövzuları görmək olar. 

1 ‒ Allah, Onun zatı, sifətləri və yeganəliyi; Allahı, uzaq 

və pak bilməyimiz vacib olan şeylər və vəsf etməli olduğumuz 

sifətlər. (Səlbiyyə və sübutiyyə sifətləri). 

2 – Məad və Qiyamət; Ölüləruin məhşərə çəkilmələri, 

ölümlə qiyamət arasındakı mərhələlər. (Bərzax aləmi). 

3 – Mələklər; Feyz vasitələri, özlərini və yaradanlarını 

tanıyayaraq ilahi əmrləri yerinə yetirən qüvvələr. 

4 ‒ Peyğəmbərlər və ya ilahi vəhyi öz ruhları ilə qəbul 

edərək digərlərinə çatdıran insanlar; 

5 – Allah, məad, mələklər. peyğəmbərlər və səmavi 

kitablara iman gətirilməsi üçün edilmiş təşviq və həddə-

qorxular; 

6 – Göylər, yer, dağ, dəniz, bitki, heyvan, bulud, külək, 

yağış, dolu, ulduz və digər şeylərin yaradılışları; 

7 ‒ Tək Allaha ibadətə dəvət; İbadətdə niyyət saflığının 

zəruriliyi, bu işdə heç kəsi və heç nəyi Allaha şərik qoşmamaq. 

İnsan, mələk, günəş, ulduz və ya büt olmasından aslı 

olmayaraq Allahdan başqasına ibadət və pərəstişin qəti 

şəkilədə qadağan edilməsi. 

8 – Allahın bu dünyadakı nemətlərinin yada salınaraq 

xatırlanması; 

9 – O dünyada saleh və xeyirxah insanlara veriləcək əbədi 

nemətlər və əməli pis olan insanlara veriləcək çətin, bəzən də 

əbədi əzabların yada salınması; 
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10 – Allah, qiyamət, peyğəmbərlər və digər məsələlər 

bairəsindəki sübutlar, aşkar dəlillər və bu dəlil gətirmə 

prosesindəki bəzi qeybi xəbərlər; 

11 – Tarix və keçmiş ümmətlərin sərgüzəştləri; 

Peyğəmbər çağırışlarının düzgünlüyünü sübut edən və onların 

yolu ilə gedənlərin yaxşı, təkzib edənlərin isə pis aqibətlərə 

düçar olmalarını göstərən ibrətamiz hadisələrə istinad edilməsi; 

12 – Təqva, pəhrizkarlıq və nəfsin təmizlənməsi ilə bağlı 

məsələlər; 

13 – Pis işlərə əmr edən nəfsə, nəfsani istəklərə və şeytani 

vəsvəsələrin təhlükələrinə diqqət yetirilməsi barəsindəki 

məsələlər; 

14 – Şücaət, dözümlük, səbr, ədalət, xeyirxahlıq, 

məhəbbət, Allahı yada salmaq, sevmək, şükr etmək, Ona 

təvəkkül etmək, Onun razı olduğu şeylərə razı olmaq və 

fərmanlarına tabe olmaq, düşüncə və təfəkkür, elm və savad, 

təqva ilə qəlbi nura boyamaq, düzgünlük və əmanətdarlıq kimi 

gözəl fərdi xüsusiyyətlərə yiyələnmək; 

15 – Birlik, qarşılıqlı surətdə haqq və düzgün işlər 

görülməsinə və səbrə tövsiyə, yaxşı və xeyirli işlərdə birgə 

həmkarlıq, düşmənçilikdən uzaqlıq, yaxşı işlərə dəvət edərək 

pis işlərdən çəkindirmə və Allah yolunda mal və candan 

keçməklə cihad kimi ictimai xüsusiyyətlər qazanılması ilə bağlı 

məsələlər; 

16 – Namaz, oruc, zəkat, həcc, cihad, nəzr, and, ticarət, 

icarə, hədiyyə, nigah, ər-arvad huquqları, valideyn və övladın 

qarşılıqlı huquqları, boşanma, vəsiyyət, irs, qisas, borc, 

şahidlik, sərvət, mülkiyyət, hökumət, şura, yoxsulların haqları, 

ictimai huquqlar və s. hökmlər; 
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17 – İslam peyğəmbərinin 23 illik peyğəmbərliyi dövründə 

baş vermiş bəzi hadisələr; 

18 – Bütün əsrlərdəki mömin, kafir və münafiqlərin 

ümumi sifətləri; 

19 – Əziz İslam peyğəmbərinin xüsusiyyətləri, o Həzrətin 

gözəl əxlaqı və düşmənlərinin ona töhmət, iftira və böhtan 

deməsi; 

20 ‒ Peyğəmbərin bu ilahi vəzifəyə təyin edildiyi vaxtda 

yaşamış mömin, kafir və münafiqlərin sifətləri; 

21 – Mələklərdən başqa digər gözə görünməz varlıqlar, cin 

və şeytan; 

22 – Dünyada olan bütün varlıqların Allaha həmd-səna 

etmələri barəsində açıqlamalar, bütün bu varlıqların, 

yaradanlarına qarşı müəyyən agahlığa malik olmaları 

barəsindəki məsələlər; 

23 – Quranın özünün təqribən 50 sifətlə vəsf edilməsi; 

24 – Dünyada və burada hökm sürən ənənəvi ilahi 

qanunlar, dünya həyatının ötəri və müvəqqəti olması, onun 

insan üçün son hədəf və amal olmağa layiq olmaması, Allah, 

axirət və əbədi dünyanın insanın son amalı olmaq ləyaqətinə 

malik olması ilə bağlı məsələlər; 

25 ‒ Peyğəmbərin möcüzə və xariqül-əda işləri; 

26 – Qurandan əvvəl göndərilmiş səmavi kitablar, xüsusilə 

Tövrat və İncilin təsdiq edilməsi və onlarda edilmiş təhrif və 

dəyişikliklərin düzəldilməsi. 

 

QURANIN MƏNA GENİŞLİYİ 

 

Yuxarıda saydığımız mövzular Quranın söz açdığı 

məsələlərin sərlövhəsi idi. Amma bununla belə, yenə də 
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Quranda söz açılan mövzuların yalnız bu qeyd olunanlardan 

ibarət olmasını iddia etmək olmaz. 

Əgər insan, Allah, dünya və insanın vəzifələri barəsindəki 

həmin mövzuları nəzərdə tutaraq onları insan barəsində 

yazılmış hər hansı bir kitabla müqayisə etsə, görər ki, heç bir 

kitab Quranla müqayisə edilmək səviyyəsində deyildir. İndi, 

Quranın «ummi», yəni təhsil almayan və heç bir alimin 

nəzəriyyə və fikirləri ilə tanış olmayan bir şəxs vasitəsi ilə nazil 

edildiyini də nəzərə alsaq, bu məsələ özünü daha aşkar şəkildə 

göstərir. Həmin şəxsin zühur etdiyi cəmiyyətin ən nadan və 

ibtidai insan cəmiyyətlərindən biri olması və həmin cəmiyyətin 

mədəniyyət və svilizasiyadan uzaqlığını da dediklərimizə 

artırsaq, hər şey daha yaxşı aydın olar. 

Quran geniş və dərin mənalı məsələləri elə bir şəkildə 

bəyan edib ki, onlar sonralar filosof, hüquqşünas, tarixçi, şəriət 

və əxlaq alimləri üçün ilham mənbəyinə çevrilib. 

Hər hansı bir insanın - nə qədər istedadlı olsa belə - 

dünyanın böyük mütəfəkkir və alimlərinin diqqətini bu qədər 

özünə cəlb edəcək səviyyədə dərin və geniş mənalı, eyni 

zamanda çoxlu mövzular irəli sürməsi qeyri-mümkündür. Əgər 

Quranın irəli sürdüyü mövzular, bəşər alimlərinin sözləri ilə bir 

səviyyədə olsaydı, bu məsələni hatasa yozmaq olardı. Amma 

maraqlı burasıdır ki, Quran həmin mövzuların əksəriyyətində 

yeni üfüqlər açıb. 

 

ALLAH, QURAN BAXIMINDAN 

 

Biz burada yuxarıdakı mövzuların yalnız biri haqda söhbət 

açmaq istəyirik və o da Allah və Onun dünya və insanla əlaqə 

mövzusudur. 
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Əgər biz, yalnız bu məsələnin irəli sürülmə tərzinə nəzər 

salsaq və onu bəşəri düşüncələrlə müqayisə etsək, Quranın 

möcüzə olmasını dərk edərik. 

Quran öz ayələrində Allahı vəsf edib. O, Allahı vəsf 

edərkən Onu bəzi sifətlərdən uzaq və pak adlandırıb. Belə ki, 

Allaha layiq olmayan sifətləri Ondan uzaqlaşdıraraq, Onu 

həmin sifətlərdən pak adlandırıb. Digər tərəfdən isə, Onun zatı 

üçün kamillik sifətləri və gözəl adlar sadalayıb. Quranda 

təqribən 50-dən çox ayədə Allah uca və gözəl sifətlərlə vəsf 

edilib, 15 ayədə isə xoşagəlməz sifətlərdən pak və uzaq 

adlandırılıb. Quran özünün bu vəsflərində o qədər dəqiq və 

incə irəliləyib ki, ən diqqətli ilahiyyatçılar bu məsələdən 

heyrətə gəliblər. Bu, təhsil almamış «ümmi» şəxsin ən aşkar 

möcüzəsidir. 

Quran Allahı tanımaq yollarını bəyan edərkən təbiət və 

insanın özündəki aşkar nişanələrin araşdırılması, nəfsin 

təmizlənərək paklaşdırılması və ümumiyyətlə bütün varlıq və 

yaradılış aləmində dərin təfəkkür və düşünmə kimi bütün 

mövcud yollardan istifadə edib. Ən çox islam filosofları 

özlərinin ən güclü və dəqiq dəlil və sübutlarını Qurandan 

götürdüklərini etiraf ediblər. Quran, Allahın dünya və 

məxluqatla əlaqəsini sərf tövhid əsaslandırıb, yəni Allah-

Təalanın iradəsini mütləq təsirə malik olan və qarşısında heç 

bir rəqib olmayan qüdrət elan edib. Bütün təsir, iradə və 

ixtiyarlar Allahın hökmü və Onun təqdiri ilədir. 

 

İNSANIN ALLAHLA ƏLAQƏSİ 

 

Quran insanın Allahla əlaqə və bağlılığını çox gözəl 

ifadələrlə bəyan edib. Quranın vəsf edərək tanıtdırdığı Allah, 
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filosofların tanıtdırdığı Allah kimi ruzisiz, insana yad və biganə 

varlıq deyildir. Quranın vəsf etdiyi Allah, insana onun şah 

damarından da yaxındır. Bu Allah insanla qırılmaz rabitədədir; 

Onunla qarşılıqlı sevincə malikdir; Onu özünə cəlb edir və 

həmin Allah insanın ürək dincliyi və rahatlığının əsas amilidir. 

 

 الَِّذیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِن  قُلُوبُهُم بِِذْكِر هللّاِ أاَلَ بِِذْكِر هللّاِ تَْطَمئِن  اْلقُلُوبُ 

«...Bilin ki, qəlblər (möminlərin ürəkləri) yalnız Allahı 

zikr etməklə aramlıq tapır!»
1
 

İnsan Onunla daimi ünsiyyət və təmasdadır. Təkcə insan 

deyil, hətta bütün şeylər Onu çağırırlar. Bütün varlıqlar, 

vücudlarının dərinliklərində Ona razi-niyaz və həmd-səna 

etməklə məşğuldurlar. 

 

ْبُع َواألَْرُض َوَمن فِیِهنَّ َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ یُسَ  َماَواُت السَّ بُِّح بَِحْمَدِه تَُسبُِّح لَهُ السَّ

 َولَِكن الَّ تَْفقَهُوَن تَْسبِیَحهُْم إِنَّهُ َكاَن َحلِیًما َغفُوًرا

«Yeddi göy, yer və onlarda olan bütün məxluqat Allahı 

təqdis edib, Ona şükr etməsin, lakin siz onların (dillərini 

bilmədiyiniz üçün) təqdisini anlamazsınız».
2
 

Filosofların yalnız «ilk təkan» və ya mütləq ideya 

adlandırdıqları Allah, insana yad bir varlıqdır ki, onu yaradaraq 

ancaq dünyaya gətirib. Amma Quranın buyurduğu Allah, 

insanın çatmaq istədiyi amal və arzudur. O, insanı 

rəğbətləndirərək fədakarlığa hazırlayır, bəzən onun gecə 

yuxusuna və gün ərzində asayişini əlində alır, çünki o, 

müqəddəslikdə də üstün bir ideya şəklinə düşür. 

                                                             
1 «Rəd» surəsi, ayə 28. 
2 «İsra» surəsi, ayə 44. 
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İslam filosofları Quranla tanışlıq və bu müqəddəs kitabın 

məfhum və anlayışlarından istifadə etməklə «ilahiyyat» elmini 

özünün ən yüksək zirvəsinə çatdırıblar. 

Təhsil almamış, müəllim görməmiş və məktəbə getməmiş 

«ummi» bir şəxsin özündən, «ilahiyyat» sahəsində, düşüncə 

baxımından Əflatun və Ərəstun kimi filosofların fikirlərindən 

min illərlə qabaq olan fikirlər söyləməsi mümkündürmü?! 

 

QURAN, TÖVRAT VƏ İNCİL 

 

Quran, Tövrat və İncili təsdiq edib, amma bununla yanaşı 

həmin kitablarda təhrif baş verildiyi və insanın xəyanətkar 

əlinin onlara toxunduğunu da bildirib. Quran bu iki kitabda 

ilahiyyatda, peyğəmbərlərin sərgüzəştləri və bəzi şəri qanunlar 

sahəsində baş vermiş təhrifləri də düzəldilib. Həmin təhriflərin 

nümunələrindən biri bizim keçən söhbətlərimizdə işarə 

etdiyimiz «Qadağan edilmiş ağac və Həzrət Adəmin xətası» 

barəsindəki əhvalatdır. 

Quran Allahı kiminləsə güləşmək (Tövratda Həzrət 

Davudun Allahla qurşaq tutaraq güləşməsi. Red.) kimi gülünc 

iftiralardan və təhrif edilmiş kitablarda peyğəmbərlərə aid 

edilən çirkin nisbətlərdən təmizləyibdir. Bu məsələ Quranın 

haqq olmasının digər dəlillərindən biridir. 

 

TARİX VƏ HEKAYƏLƏR 

 

Quran öz ayələrində, onun nazil olduğu əsrin insanları və 

hətta peyğəmbərin bilmədiyi tarixi məsələlər və hekayətlərdən 

söz açıb. 
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تِْلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْیِب نُوِحیهَا إَِلْیَك َما ُكنَت تَْعلَُمهَا أَنَت َوالَ قَْوُمَك ِمن قَْبِل هََذا 

 لِْلُمتَّقِینَ فَاْصِبْر إِنَّ اْلَعاقِبَةَ 

«Bundan qabaq onları nə sən, nə də ümmətin bilirdi».
1
 

Həmin tarixi hekayətlər nazil olanda ərəblərdən bir nəfər 

də olsun belə, həmin məsələləri bildiyini iddia etməyib. Quran, 

həmin hekayətləri nəql edərkən nəinki Tövrat və İncilə tabe 

olmayıb, hətta onlardakı hekayətlərdə baş vermiş təhrifləri də 

düzəldib. Müasir tarixçilərin Səba, Səmud və digər ümmətlər 

barəsindəki araşdırmaları Quranın nəzərini təsdiq edir. 

 

QURAN VƏ GƏLƏCƏKDƏN XƏBƏR 

 

Quran, 615-ci Miladi ilində İran Rum imperatorluğunu 

məğlub edəndə tam qətiyyətlə 10 ildən az bir müddətdə Rumun 

İranı məğlub edəcəyini bildirmişdi. Bəzi müsəlmanlarla 

kafirlər arasında bu məsələ mübahisə olmuşdu, amma sonradan 

nəticə Quranın xəbər verdyi kimi oldu. Quran həmçinin 

peyğəmbərə «sonsuz» deyərək onu məsxərə edən şəxsin 

özünün sonsuz olacağını tam qətiyyətlə bildirmişdi. Həmin 

dövrdə övladları olan o şəxsin nəsli, 2-3 nəsildən sonra tədricən 

kəsildi. 

Bütün bunlar bu ilahi kitabın möcüzə olduğunu göstərir. 

Quranda digər elmi-mənəvi möcüzələr də vardır ki, fəlsəfə, 

tarix, təbiətşünaslıq və digər elmlərə aiddir. 

 

 

 

 

                                                             
1 «Hud» surəsi, ayə 49. 
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SƏKKİZİNCİ FƏSİL 

 

İSLAMIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

İslam, bütün peyğəmbərlərin, təbliği və çatdırılması üçün 

göndərildiyi və onların hamısının, insanları dəvət etdiyi Allah 

dinin adıdır. Allah dinin tam və kamil forması peyğəmbərlərin 

sonuncusu Məhəmməd ibn Abdullah (s) vasitəsi ilə xalqa 

çatdırılıb və peyğəmbərlik o Həzrətlə sona çatıb. Həmin din bu 

gün də dünyada İslam adı ilə tanınır. 

Sonuncu Peyğəmbər vasitəsi ilə xalqa çatdırılan islam 

təlimləri Allah dininin tam və kamil forması olduğu və 

insanları həmişə düz yola hidayət etmə qabiliyyətinə malik ola 

bilməsi üçün xatəmiyyət dövrü ilə münasib olan bir sıra 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər, bəşəriyyətin uşaqlıq 

dövrü adlanan əvvəlki dövrlərində kamil şəkildə mövcud ola 

bilməzdi. Onların hər biri islamı tanımaq üçün bir meyardır. 

Hər biri, islamın əsas köklərindən biri sayılan bu meyarlarla, 

hətta nisbətən qaranlıq da olsa, islamın simasını tanımaq və 

hansısa təlimin islamdan olub-olmamasını ayırmaq olar. 

Biz burada bütün meyarları toplaya biləcəyimizi iddia 

etmirik. Amma imkan daxilində olanların ümumi formasını 

bəyan etməyə çalışacağıq. 

Bildiyimiz kimi bəşəriyyətin xoşbəxtliyi, qurtuluşu, nicatı 

və təkamülü barəsində hər hansı proqramlarla çıxış edən hər bir 

məktəb və ideologiya bir sıra «əmr və göstəriş», həmçinin 

«nəhy və qadağanlar» prinsipləri irəli sürür. Belə ki, həmin 

məktəb bir sıra dəyərlərlə çıxış edir və fərdi-ictimai səviyyədə 

necə olmaq, necə olmamaq, nə etmək, nə etməmək, hansı 
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cəhəti seçmək, hansı tərəf və istiqamətə doğru hərəkət etmək 

və s. barəsində nəzəriyyələr irəli sürür. Məsələn azad yaşamaq, 

şücaətli və qorxmaz olmaq, dayanmadan hərəkət etmək, 

kamilləşmək, ədalət və bərabərliyə əsaslanan cəmiyyət qurmaq 

barəsində göstərişlər verir. Bu «göstəriş» və «qadağan»lar 

xüsusi fəlsəfəyə əsaslanır və həmin məktəb tərəfindən izah 

edilir. Belə ki, hər hansı bir məktəbin hansısa göstəriş və 

fərman verməsi onun varlıq, dünya, cəmiyyət və insan 

barəsindəki müəyyən dünyagörüşü və fəlsəfi baxışlarından 

yaranır.  

Dünyagörüşü insan, cəmiyyət və dünya barəsindəki baxış, 

təfsir və təhlillər toplumudur. Belə ki, dünyagörüşü dünyanın 

necə olub-olmaması, qanunlarının nədən ibarət olması, necə 

irəliləməsi, hansı hədəfə çatmaq istəməsi, başlanğıc və 

qurtaracaq bir şeyin olub-olmaması, yaxud insanın xüsusi fitrət 

və təbiətə malik yaradılması, məsələn azad və ixtiyar sahibi və 

ya icbar olunmuş bir mövcud olması, təbiətdə seçilmiş və 

yaxud təsadüfi bir gercəklik olması, cəmiyyətin fərdlərə hakim 

olan qanunlardan müstəqil olub-olmaması, cəmiyyət və tarixə 

hakim olan qanunların nədən ibarət olması və bu kimi digər 

məsələlər barəsindəki fikirlərdən ibarətdir. 

İdeologiya dünyagörüşünə əsaslanır və onun əsasında 

formalaşır. Necə və nə cür olmaq, yaşamaq və hərəkət etmək 

barəsindəki göstərişlər dünya, cəmiyyət və insanın hansı 

şəkildə olması qənaətinə gəlməkdən doğur. Hər bir 

ideologiyanın «nə üçün və necə»liyi onun əsaslandığı məktəbin 

prinsiplərində gizlənib. Başqa sözlə desək, ideologiya «əməli 

hikmət», dünyagörüşü isə «nəzəri hikmət» qismindəndir. 

Əməli hikmətin hər bir müəyyən növü, nəzəri hikmətin 

müəyyən bir növünə əsaslanır. Məsələn, Sokratın əməli 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

235 
 

hikməti onun dünyaya olan xüsusi baxışı, yəni nəzəri 

hikmətinə əsaslanır. Hipokratın və ya başqa birinin əməli 

hikməti ilə nəzəri hikməti arasındakı əlaqə də bu cürdür. 

Bəs nə üçün ideologiyalar bir-birindən fərqlənir və onlar 

arasında ixtilaflar var? Sualın cavabı budur ki, ideologiyaların 

bir-birlərindən fərqlənmələrinin səbəbi. Dünyagörüşlərinin 

müxtəlif və fərqli olmasındadır. Biz əvvəldə də qeyd etmişdik 

ki, ideologiya dünyagörüşünə tabedir. 

Digər tərəfdən də belə bir sual yaranır ki, bəs nə üçün 

dünya ilə tanışlıq adlandırıla bilən bu dünyagörüşləri bir-

birlərindən fərqlənir? Nə üçün bir məktəb dünyanı bu cür, 

digəri isə başqa cür görür? Nə üçün biri elə, digəri isə belə dərk 

edir? 

Bu sualın cavabı elə də asan deyil. Bəziləri bu məsələyə 

çatan kimi, içtimami baza və sinfi vəziyyətlər mövzusunu 

ortaya atırlar. Onlar iddia edirlər ki, içtimai və sinfi mövqe 

hərəyə bir baxış verir. Onlar həmçini deyirlər ki, insanın 

yaşadığı cəmiyyət və həmin cəmiyyətdə istehsal edilərək 

yayılan şeylər, istehsal və yayılmanın necəliyi və nəticədə 

insanın həmin şeylərdən bəhrələnməsi və ya məhrum olması 

arasında rabitələr həmin şəxsin ruh və əqidəsinə xüsusi təsir 

göstərir və onun daxili vəziyyətini müəyyən şəkildə 

formalaşdırır. Beləliklə də onun xüsusi daxili və zehni 

vəziyyəti onun müxalif şeylər barəsindəki düşüncələrini 

dəyərləndirir, habelə çıxardığı hökümləri öz təsiri altına alır. 

Mövlanın dili ilə desək: 

Şeirin məzmunu: 

«Əgər sən başı üstə dayansan gözlərin evi tərsinə görər. 

Əgər sən dənizdə hərəkətdə olan gəmidə olsan, dənizin sahilini 

də özün kimi mütəhərrik sanarsan. Əgər sən döyüş meydanında 
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qəmgin olsan bütün düyanı qəmgin və tutqun görərsən. Əgər 

sən dostlarınla kefdə olsan, dünya sənə gözəl görünər. Ey kiçik 

varlıq olan insan! Sən dünyanın bir hissəsi olduğun üçün bütün 

dünyanı özün kimi görürsən. Kimin əməlləri heyvan və 

vəhşilər kimi olsa kərim insanlara da bədgüman olar». 

Bu nəzəriyyəyə əsasən heç kəs öz dünyagörüşünü düzgün, 

digərlərinin dünyagörüşlərini isə səhv hesab edə bilməz. Çünki 

dünyagörüşü nisbi bir məsələdir və hər bir insanın özünün təbii 

və ictimai mühitlə yaratdığı xüsusi əlaqənin məhsuludur, buna 

görə də hər bir şəxs üçün dayandığı mövqe düzgün görünür. 

Amma qeyd etmək lazımdır ki, məsələ belə də asan 

deyildir. İnsanın fikir və düşüncəsinin böyük əksəriyyətinin 

mühitin təsiri altında formalaşmasını hamı qəbul edir və biz bu 

barədə nəyi rədd etmək istəmirik. Amma məsələ burasındadır 

ki, insanın islamda «fitrət» adlandırılmış azad düşüncə 

qaynağına malik olması və onun, həmin qaynaq vasitəsi ilə 

özünü hər bir təsirdən qoruya bilməsi inkaredilməzdir. Bu 

düşüncə qaynağı barəsində başqa yerdə geniş söhbət açmaq 

lazımdır. 

Hətta, əgər insanın əsas və müstəqilliyini, daha dəqiq 

desək onun realistliyini ondan alsaq belə, dünyagörüşü və 

dünyanı tanıma mərhələsində insanı məhkum etməyimiz 

çılğınlıq olardı. Bu məsələləri yaxından araşdıran filosof və 

alimlər belə bir qəti qənaətə gəliblər ki, dünyagörüşlərinin 

müxtəlifliyinin kökü, bu gün mərifət və tanışlıq nəzəriyyəsi 

adlandırılan dərklərin tanınmasında axtarılmalıdır. 

Filosofların bütün səy və cəhdləri bu dərk və agahlıqların 

tanınması ətrafında təmərgüzləşib. Hətta bəziləri fəlsəfənin 

dünya və varlığı tanımaq üçün deyil, agahlıq, dərk və 

mərifətləri tanımaq üçün olduğunu iddia ediblər. Agahlıq 
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barəsindəki nəzəriyyələr müxtəlif olduğu üçün, dünyanı 

tanımaq və onu dərk edərək ondan agah olmaq barəsindəki 

nəzəriyyələr də müxtəlifdir. Biri dünyanın ağılla tanınaraq dərk 

edilməsinə, digəri isə hiss və duyğularla, üçüncüsü isə nəfsin 

təmizlənməsi və ilhamla tanınmasına təkid edir. Agahlıq və 

dərkin mərhələləri və əldə edilmə tərzi barəsindəki 

nəzəriyyələr də bir-birindən fərqlidir. Bəzilərinin fikrincə, əqlin 

fəaliyyət dairəsi məhdud, bəzilərinin fikrincə isə məhdud 

deyildir. Dərk və agahlıq mənbələri hansılardır? Onun meyarı 

nədən ibarətdir? 

Deməli, hər bir məktəbin ideologiyası onun 

dünyagörüşünə, dünyagörüşü isə onun agahlıq və mərifət 

barəsindəki nəzəriyyələrinə əsaslanır. Hər bir məktəbin 

ideologiyasının mütərəqqi olması onun dünyagörüşünün 

mütərəqqiliyindən, dünyagörüşünün mütərəqqiliyi isə onun 

agahlıq və dərkinin mütərəqqiliyindən asılıdır. Daha doğrusu, 

hər bir məktəbin «əməli hikməti» onun «nəzəri hikmətinə», 

«nəzəri hikməti» isə məktəbin əsaslandırdığı məntiqə bağlıdır. 

Buna görə də hər məktəb ilk növbədə öz məntiqini 

müəyyənləşdirməlidir. 

İslam, fəlsəfə məktəbi deyildir və xalqa da fəlsəfi dil və 

terminlərlə danışmayıb. İslam elə bir dil və terminalogiyaya 

malikdir ki, hər bir şəxs öz istedadı və qavrama səviyyəsində 

ondan bəhrələnir. Amma ən maraqlısı budur ki, bütün bu 

dediklərimizə baxmayaraq, islam bəyan etdiyi mətləblər 

arasında bütün bu məsələlərə toxunub. Belə ki, onun 

ideologiyasını əməli hikmət, dünyagörüşlərini nəzəri hikmət, 

agahlıq və dərk barəsindəki nəzəriyyələrini isə bir məntiqin 

əsasları kimi təqdim etmək olar. 
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Məlumdur ki, biz burada bəzi məsələləri sərlövhə şəklində 

gətirməklə bu geniş mövzunun üzərindən keçmək 

məcburiyyətindəyik. 

İslamın fiqh, fəlsəfə, irfan, kəlam alimləri və digər 

mütəfəkkirlərin dəyərli fikirlərini nəzərə almaqla, bu dinin 

ideologiya, dünyagörüşü və mərifətşünaslıq barəsindəki, 

fikirlərini açıqlamaq üçün bir necə cildli qalın kitabların 

yazılması tələb edilir. Biz burada qüsurlu və natamam da olsa, 

onların mündəricat şəklində təqdim edirik və ola bilsin ki, 

gələcək fürsətlərdə onları tam şəkildə kamilləşdirmək imkanı 

əldə edək. Biz «İlamın xüsusiyyətləri» başlığı altında islam 

nəzəriyyələrinin əsas xətlərini müəyyənləşdirmək niyyətində 

olduğumuz bu fəsildə, onları dərkin tanınması, dünyagörüşü və 

ideologiyanın xüsusiyyətləri adlı üç qismə bölürük. 

 

MƏRİFƏTŞÜNASLIQ VƏ DƏRKETMƏ 

 

1 – Bir şeyi tanımaq mümkündürmü? 

Bu məsələ həmişə irəli sürülmüş və indi də öz yerində 

qalmaqda olan sualdır. Alim və mütəffəkirlərin çoxu həqiqi və 

gercək agahlıq və dərgin qeyri-mümkünlüyünü vurğulayaraq 

insanı dünyada olan həqiqətlərdən baş çıxartmamaq və onları 

dərk etməməyə məhkum edirlər. Onlar yəqinlik, yəni 

gerçəkliyə tam uyğun və heç bir şübhə yeri olmayan elm əldə 

edilməsini qeyri-mümkün hesab edirlər. Amma Quran insanları 

Allah, dünya, insan və tarixi tanıyaraq dərk etməyə dəvət 

etdiyi, ilk insan olmuş Adəmin hekayətində onu bütün ilahi 

adları (dünya həqiqətlərini) öyrənməyə layiq bir varlıq 

adlandırdığı və bəzən bəşər elmini həqiqətin eyni olan ilahi 

elmə bir növ əhatə adlandırdığı («Onlar Allahın elmindən 
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Onun istədiyindən başqa bir şey qavraya bilməzlər» üçün dərk 

və agahlığı mümkün bir şey hesab edir.) 

2 - Agahlıq mənbələri hansılardır? 

İslam baxımından agahlıq mənbələri təbiət (ətraf 

mühitdəki nişanələr), insan (bəşərin batinindəki əlamət və 

nişanələr), tarix (keçmiş xalq və ümmətlərin ictimai 

sərgüzəştləri), əql (ilkin fitri köklər), qəlb (saf və pak ürək) və 

keçmişdən qalmış elmi və yazılı əsərlərdir. 

Quran bir çox ayələrdə insanı təbiət, yer və göyə nəzər 

salmağa çağırıb. 

 

َماَواِت َواألَْرضِ   قُِل انظُُرواْ َماَذا فِي السَّ

«De ki: Bir gör göylərdə və yerdə (Allahın birliyini və 

qüdrətini sübut edən) nələr var».
1
 

Həmçinin təcrübə və ibrət üçün keçmiş xalqlarının 

tarixlərinə nəzər salıb düşünməyə dəvət edib. 

 

 أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَهُْم قُلُوب  یَْعقِلُوَن بِهَا أَْو آَذان  یَْسَمُعوَن بِهَا

«Məgər onlar yer üzündə gəzib dolaşmayıblar ki, 

düşünən qəlbləri (bəsirət gözləri) eşidən qulaqları olsun?»
2
 

Həmçinin əql və fitri kökləri mötəbər sayaraq dəlil 

gətirərkən onlardan istifadə edib. 

 

ُ لَفََسَدتَا  لَْو َكاَن فِیِهَما آلِهَة  إاِلَّ هللاَّ

«Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsa idi, 

onların ikisi də (müvazinətdən çıxıb) pozulardı».
3
 

Digər bir yerdə belə buyurulur: 

                                                             
1 «Yunus» surəsi, ayə 101. 
2 «Həcc» surəsi, ayə 46. 
3 «Ənbiya» surəsi, ayə 22. 
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ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلٍَه إًِذا لََّذهََب ُكل  إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعاَل  َما اتََّخَذ هللاَّ

ٍٍ ُسْبحَ  ِ َعمَّا یَِصفُونَ بَْعُضهُْم َعلَى بَْع  اَن هللاَّ

«Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. Onunla 

yanaşı heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir 

tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər və onların bir qismi 

digərlərindən üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin 

(Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır».
1
  

Quran qəlb və ürəyi bir sıra ilahi ilhamlar ocağı hesab edir. 

Allaha olan təmiz məhəbbət, sədaqət və bəndəliklə bu ocağın 

mənəvi qidalandırılmasından kim nə qədər çalışırsa, o qədər də 

ilahi ilham və təbdən bəhrələnir. Peyğəmbərə edilən vəhy bu 

növ agahlıq və mərifətin güclü dərəcəsidir, necə ki, Quran 

dəfələrlə qələm, kitab və yazının dəyərinə işarə etmiş və bəzi 

yerlərdə onlara and içmişdir. 

 

 ن َواْلقَلَِم َوَما یَْسطُُرونَ 

«And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud 

lövhi məhfuzda yazılanlara»).
2
 

3 - Agahlıq mərifət vasitləri hansılardır? 

Agahlıq və mərifət vasitələri duyğular, təfəkkür və 

deduksiya qüvvəsi, nəfs və ruhun paklaşdırılaraq 

saflaşdırılması və başqalarının elmi əsərlərinin mütaliə edilərək 

araşdırılmasından ibarətdir. Allah-Təala mübarək «Nəhl» 

surəsində belə buyurur: 

 

هَاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْیئًا َوَجَعَل لَُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر  َوهللّاُ أَْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمَّ

 َواألَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

                                                             
1 «Muminun» surəsi, ayə 91. 
2 «Qələm» surəsi, ayə 1. 
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«Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey 

bilmədiyiniz (dərk etmədiyiniz) halda çıxartdı. Sonra sizə 

qulaq, göz və qəlb verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz».
1
 

Bu ayədə Əflatunun nəzəriyyəsinin əksinə olaraq, insanın 

dünyaya gələrkən heç bir agahlıq və məlumata malik olmaması 

bildirilir. Ayədə bildirilir ki, Allah insanın dünyanı araşdırması 

üçün ona duyğular verib və duyğu yolları ilə əldə edilən şeyləri 

sonrakı mərhələdə dərindən araşdırması, şeylərin zahirlərindən 

batinlərinə gedərək onlara hakim olan qanunları kəşf etməsi 

üçün isə ona batini təhliledici və araşdırıcı qüvvə, qəlb verib. 

Bu ayədə nümunə olaraq adları çəkilmiş mühüm hiss orqanları 

olan görmə və eşitmə qabiliyyəti səthi və birinci mərhələyə 

mənsub agahlıq vasitəsi kimi, könül isə məntiqi və dərin 

agahlıq vasitəsi kimi tanıtdırılıbdır. 

Bununla yanaşı ayədə agahlıq barəsindəki digər bir 

məsələyə, yəni agahlığın mərhələlərinə də işarə edilib. 

Quran hiss orqanları və təfəkkür qüvəsinin agahlıq vasitəsi 

ilə hesab etdiyi kimi, təqva, nəfsin təmizlənməsi, pəhrizkarlıq 

və paklığı da həmin məsələyə işarə edərək onları vurğulayıb. 

 

 یِا أَی هَا الَِّذیَن آَمنُواْ إَن تَتَّقُواْ هللّاَ یَْجَعل لَُّكْم فُْرقَاناً 

«Əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə haqla batili ayırd edən 

(bir nur) verər...»
2
 

Buna görə də insanın zatı həmişə inkişaf və təkamüldədir. 

Həyat yolunda, insana hiss orqanları ilə kəşf etdiklərindən 

əlavə, bir sıra ilkin əsas və üsullar aşkar olur ki, onların qəti 

surətdə təsdiq edilmələri üçün təsəvvür edilmələri kifayət edir. 

Quranda təlimdən əlavə təzəkkür (müntəzəm olaraq bir şeyi 

                                                             
1 «Nəhl» surəsi, ayə 78. 
2 «Ənfal» surəsi, ayə 29. 
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xatırladıb yada salmaq) də vurğulanıb və ondan məqsəd 

dediyimiz mənada insanın fitrətini xatırlatmaq nəzərdə tutulur. 

Buna görə də təzəkkür və ayələri, bəzi digər ayələr və «Nəhl» 

surəsinin ayələri arasında heç bir ziddiyət yoxdur. 

 

اهَا فَحَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا قَْد أَْفلََح َمن َ كَّاهَا َوقَْد َخاَب َمن  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 َدسَّاهَا

«And olsun nəfsi (insanı və ya insan nəfsini) yaradana, 

sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyr 

və şəri) öyrədənə ki, nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq 

nicat tapacaqdır. Onu (günaha) batıran isə əlbəttə, ziyana 

uğrayacaqdır».
1
 

Təlim, təhsil və kitab oxumaq da islamın diqqət edərək 

rəsmi surətdə qəbul etdiyi vasitələrdəndir. İslam Peyğəmbərinə 

edilmiş vəhyin «oxu» cümləsi ilə başlanması sözlərimizin 

yetərilliyinə kifayət edir. «İqrə» (oxumaq) kəlməsi hər hansı 

bir mətləbi, mətni (kitab) və yazılı bir şeyi oxumaq deməkdir. 

 

نَساَن ِمْن َعلٍَق اْقَرأْ َوَرب كَ   بِاْسِم َربَِّك الَِّذ  َخلََق َخلََق اْْلِ
اأْلَْكَرُم الَِّذ  َعلََّم  اْقَرأْ

نَساَن َما لَْم یَْعلَمْ   بِاْلَقلَِم َعلََّم اْْلِ

«Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi, bütün məxluqatı) 

yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! O, insanı laxtalanmış 

qandan yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm 

sahibidir. O Rəbbin ki, qələmə (yazmağı) öyrətdi. O Rəbbin 

ki, insana bilmədiklərini öyrətdi».
2
 

4 - Agahlıq və mərifətin aid olduğu sahələr. Hansı şeylər 

tanına bilər və hansı şeylər tanımalıdır? 

                                                             
1 «Şəms» surəsi, ayə 7-10. 
2 «Ələq» surəsi, ayə 1-5. 
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Allah, dünya, insan, cəmiyyət və zaman tanınmalı və 

agahlıq əldə edilməli sahələrdəndir. Bütün bunlar həm tanına 

bilən, həm də tanınmalı məsələlərdəndir. 

 

DÜNYAGÖRÜŞÜ BAXIMINDAN 

 

«İslamın dünyagörüşünə giriş» silsiləsindən olan bu 

kitabın ilk vəzifəsi həmin mətləbi açıqlamaqdır və kitabda 

edilmiş ümumi söhbətlərdən by məsələ barəsində bir sıra 

məlumatlar əldə etmək olar. Amma biz, burada qısa da olsa 

islamın dünyagörüşünün xüsusiyyətlərini bəyan edirik. 

1 - Dünya «Ondan olmaq» (yəni hər bir şeyin Allah 

tərəfindən olması) mahiyyətinə malikdir, yəni dünyanın varlıq 

və reallığı «Ondan» olan bir gerçəklikdir. Bəzən bir şey digər 

bir şeydən olur, amma onun bütün varlıq və gərçəkliyi həmin 

şeyin varlığından asılı olmur. Uşağın ata-anadan olması buna 

misal ola bilər. Uşaq ata-anadan olmasına baxmayaraq, onun 

vücudunun varlığı ata-ana ilə müqayisədə tam ayrı bir şeydir. 

Amma dünya «Ondan»lıq mahiyyətinə malikdir, yəni bütün 

varlığı ilə Ona mənsubdur. Dünyanın varlığı «Onun» 

mütləqiyyətindən heç bir vaxt ayrı təsəvvür edilməz və 

bunların ikisi də, yəni dünyanın varlığı ilə nisbəti bir şeydir. 

Məxluq olmağın mənası bu deməkdir. Əgər belə olmasaydı o, 

yaratma deyil, doğma və dünyaya gətirmə olardı. «O, nə 

doğmuş, nə də doğulmuşdur». Belə olan surətdə dünyanın 

zaman baxımından başlanğıca malik olub-olmaması elə də fərq 

etməzdi. Əgər dünya, zaman baxımından başlanğıca malik 

olsa, o, «Ondan» olan məhdud bir varlıq və gerçəklikdir və 

əgər zaman baxımından başlanğıca malik olmasa «Ondan» 

olan hududsuz və sonsuz bir varlıqdır. Zaman baxımından 
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məhdud və ya sonsuz olmaq dünyanın «Ondan olma» və 

yaradaılma gerçəkliyində heç bir təsir göstərmir. 

2 - «Ondan olma» mahiyyətinə malik olan və zati 

baxımdan sonradan yaranmış olan dünya, zaman baxımından 

da yaranmışdır, yəni dəyişən və hərəkətdə olan bir varlıqdır. O, 

nəinki hərəkətdə olan və dəişən varlıq hətta hərəkətin eyni və 

özüdür. Hərəkətin eyni olduğu üçün də ardıcıl törəmədir və 

daimi yaranmadır. Həmişə yaranma və fani olmaqdadır. Elə bir 

an yoxdur ki, dünya onda yaranaraq fani olmasın. 

3 - Bu dünyanın varlıq və gerçəkliyi «qeyb dünyası» 

adlandırılan digər bir dünyanın varlıq və həqiqətdən tənəzzül 

tapmış dərəcəsidir. Bu dünyada məhdud formada olan məsələ 

və şeylər, bu dünyadan qabaqkı aləm, yəni qeyb dünyasında 

məhdud olmayan sonsuz və hüdudsuz varlıqlar şəklində - 

Quranın ifadəsi ilə desək xəzinələr formasındadır. 

 

ْعلُومٍ  لُهُ إاِلَّ بِقََدٍر مَّ  َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَدنَا َخَزاِئنُهُ َوَما نُنَزِّ

«(Yerdə və göydə) elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri 

Bizdə olmasın. Lakin Biz ondan ancaq müəyyən qədər 

endiririk».
1
 

4 - Bu dünya «Ona doğru olmaq» (Allaha tərəf qayıtmaq) 

mahiyyətinə malikdir, yəni «Ondan» olduğu kimi «Ona doğru» 

da hərəkətdədir. Deməli, dünya ümumilikdə aşağı enmə və 

tənəzzül mərhələsini keçib və indi «Ona» doğru yüksəlmə 

yolunu keçməkdədir. 

 

ِ َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعونَ   إِنَّا لِِلّ

 

                                                             
1 «Hicr» surəsi, ayə 21. 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

245 
 

«Biz Allahın bəndələriyik və Ona tərəf qayıdacağıq».
1
 

 

ِ تَِصیُر اأْلُُمورُ  َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض أاََل إِلَى هللاَّ ِ الَِّذ  لَهُ َما فِي السَّ  ِصَراِط هللاَّ

«Bil ki, bütün işlər axırda Allaha qayıdacağıq».
2
 

5 - Dünya möhkəm və sarsılmaz səbəb-nəticə qanunlarına 

əsaslanan quruluşa malikdir. İlahi feyz və qəza-qədər hər bir 

varlığa yalnız xüsusi səbəb-nəticə qanunu yolu ilə çatdırılır. 

6 - Səbəb-nəticə qanunu təkcə maddi və cismani səbəb-

nəticələrə aid deyildir. Dünyanın maddi cəhətlərində səbəb-

nəticə qanunu da maddi, mənəvi və qeyr-maddi cəhətlərində 

isə bu qanun və quruluş qeyri-maddidir. Bu iki sistem və cəhət 

arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Onların hər biri özünün 

varlıq mərtəbəsini tutub. Mələklər, ruh, lövhi-məhfuz, qələm, 

səmavi kitablar və sairə Allahın izni ilə ilahi feyzin 

çatdırılmasında vasitə kimi rol oynayan varlıqlardılar. 

7 - Dünyada bir sıra sabit və dəyişməz ənənəvi qanunlar 

hökm sürür və bunlar dünyanın səbəb-nəticə əsasındakı 

quruluşunun zərurətlərindəndir. 

8 - Dünya hidayət edilmiş bir varlıq və gerçəklikdir və 

dünyanı təkamüli də hidayət edilmiş təkamüldür. Dünyada olan 

bütün zərrəciklər tutduqları mərtəbə və mövqeydən asılı 

olmayaraq, hidayət nurundan bəhrələnirlər. İnstinkt, duyğu, 

əql, ilham və vəhy dünyanın ümumi hidayətinin müxtəlif 

mərtəbələrindəndir. 

 

 قَاَل َرب نَا الَِّذ  أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ هََدى

 

                                                             
1 «Bəqərə» surəsi, ayə 156. 
2 «Şura» surəsi, ayə 53. 
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«Dedi: Bizim Rəbbimiz hər bir şeyə onun məxsus 

yaradılışını əta edən, sonra (ona) doğru yol göstərəndir».
1
 

9 - Dünyada xeyir-şər, uyğun gəlib-gəlməmək, səxavətlilik 

və xəsislik, nur və zülmət, hərəkət və təkamül, ətalət və 

durğunluq vardır. Amma əsas vücuda malik olan şeylər xeyir, 

uyğunluq, səxavətlilik, ziddiyyət, nur və hərəkətdir. Şər, 

uyğunsuzluq, ziddiyyət, xəsislik, zülmət və durğunluq əsas 

vücuda malik olan şeylərə tabe və onlardan asılı məsələlərdir. 

Amma buna baxmayaraq bu tabe və asılı olan işlər xeyir 

qapılarının açılması, uyğunluqların meydana gəlməsi, səxavət, 

nur, hərəkət və təkamülün yaranmasında əsaslı rol oynayırlar. 

10 - Dünya canlı və diri bir varlıq olduğu, yəni şüurlu 

qüvvələr tərəfindən idarə edildiyi üçün, (فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا «And 

olsun işə əncam çəkənlərə!»
2
) insanla əlaqəsi baxımından 

əməl və əksül-əməl dunyasıdır. Belə ki, dünya insanın yaxşı və 

pis əməllərinə qarşı biganə və etinasız deyildir. Axirət 

dünyasından əlavə, bu dünyada da mükafat, cəza yardım və 

sairə vardır. Şükrlə naşükürlük bərabər deyildir. 

 

 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِ یَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدید  

«Əgər şükr etsəniz sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, 

əgər nankorluq etsəniz, mənim əzabım həqiqətən 

şiddətlidir».
3
 

Həzrət Əli (ə) buyurub: 

 

                                                             
1 «Taha» surəsi, ayə 50. 
2 «Naziat» surəsi, ayə 5 
3 «İbrahim» surəsi, ayə 7. 
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الَ یَُزهَِّدنََّک فِی اْلَمْعُروِف َمْن الَ یَْشُکُرهُ لََک، َفقَْد یَْشُکُرَک َعلَْیِه َمْن الَ یَْستَْمتُِع 

َوهللّاُ یُِحب  »أَْکثََر ِممَّا أََضاَع اْلَکافُِر، بَِشْیء ِمْنهُ، َوقَْد تُْدِرُک ِمْن ُشْکِر الشَّاِکِر 

 ».اْلُمْحِسنِینَ 

«Yəni sən birinə yaxşılıq etdikdən sonra onun sənə 

təşəkkür etməməsi səni yaxşı işlər görməkdən soyutmasın, 

çünki sənə elə bir şəxs təşəkkür edəcək ki, sən ona heç 

yaxşılıq etməyibsən və sən, kafirin sənin haqqını 

tapdadığından artıq miqdarda o şəxsdən bəhrələnəcəksən. 

Allah yaxşı işlər görənləri sevir».
1
 

Bu o deməkdir ki, dünya ümumi baxışda bir-birinə bağlı 

dəzgah və canlı orqanizm kimidir. Sən etdiyin yaxşılığın 

cavabını yaxşılıq etdiyin yerdən gözləməməlisən, çünki ola 

bilər ki, sən bir yerdə yaxşılıq edəsən, cavabını isə heç vaxt 

gözlənilmədiyin digər bir yerdən alasan. Niyə və nə üçün? Ona 

görə ki, dünyanın Allahı var və Allah xeyirxahlıq edən və yaxşı 

işlər görən şəxsləri sevir. 

 

 اندا  دجله در و میكن نیكي وت

 با  دهد بیابانت در ایزد كه 

«Sən yaxşılıq et və onu Dəcləyə at, Allah onun əvəzini 

sənə səhra və çöllükdə qaytarar». 

11 - Bu dünyadan sonra başqa bir dünya da var; Həmin 

dünya əbədilik, mükafat və cəza dünyasıdır. 

12 - İnsanın ruhu əbədi bir həqiqətdir; İnsan qiyamətdə diri 

şəkildə məhşərə gətiriləçək. O, dünyadan köçdükdən sonra 

qiyamət günü baş verənə gədər «bərzəx» həyatı adlandırılan bir 

həyat sürür. Bərzəx həyatı dünya həyatından daha güclü və 

daha kamildir. Quranın təqribən 20 ayəsi insanın ölmü ilə 

                                                             
1 «Nəhcül-bəlağa hikmət» 204. 
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qiyamət arasındakı fasilədə bədəni çürüyən vəziyyətdə keçdiyi 

həyata dəlalət edir. 

13 - Həyatın ilkin kök və əsasları, yəni insanlıq və əxlaqın 

əsasları sabit və əbədi köklərdir. Köməkçi və ikinci dərəcəli 

məsələlər isə dəyişkən və nisbidirlər. İnsanlıq bir dövrdə bir 

şey, digər bir dövrdə isə tam başqa bir şey ola bilməz. Məsələn, 

insanlıq bir əsrdə Əbuzər olmaq, digər bir əsrdə isə Müaviyə 

olmaq ola bilməz. Əbuzərin Əbuzər, Müaviyənin Müaviyə, 

Musanın Musa və Fironun Firon kimi qiymətləndirilməsinə 

əsaslamaraq etimad edilən kök və əsaslar əbədi və daimidir. 

14 - Həqiqət də əbədidir; Əgər hər hansı bir elmi həqiqət 

tamamilə həqiqətdirsə, o həmişəlik olaraq həqiqətdir və əgər 

səhvdirsə həmişə səhvdir. Əgər onun bir hissəsi həqiqət, bir 

hissəsi isə səhvdirsə, onlar da öz yerində həmişəlikdir. Dəyişən 

və əvəz olan gerçəklik özü də maddi gerçəkliklərdir. Amma 

həqiqət, yəni bəşərin əqli düşüncələri və zehni inamları 

həqiqətlərlə uyğun və düz gəlib-gətməməsi baxımından sabit 

və yeksan vəziyyətdədir. 

15 - Dünya, yer və göy haqq və ədalət sayəsində öz 

yerlərində durublar. 

 

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَْینَهَُما إاِلَّ بِاْلَحقِّ   َما َخلَْقنَا السَّ

«Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq 

haqq olaraq yaratdıq».
1
 

16 - Allahın bu dünyadakı qanunları, sonda haqqın batilə 

qələbəsinə əsaslanır; Haqq və haqq əhli qalib gələcəkdir. 

 

                                                             
1 «Əhqaf» surəsi, ayə 3. 
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َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِیَن إِنَّهُْم لَهُُم اْلَمنُصوُروَن َوإِنَّ ُجنَدنَا لَهُُم 

 اْلَغالِبُونَ 

«Bizim qəza və qədərimiz peyğəmbərlərimizə kömək 

olunması olmuşdur. Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim 

əsgərlərimiz labud olaraq zəfər çalacaqlar!»
1
 

17 - İnsanlar yaradılış baxımından bərabər yaradılıblar; 

Heç bir insan yaradılış baxımından digər insanlardan üstün 

deyil. Kəramət və fəzilət üç şeylə ola bilər. 

 

1. Elm: 

 

 هَْل یَْستَِو  الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن اَل یَْعلَُمونَ 

«Heç bilənlərnən bilməyənlər eyni ola bilərlərmi?!»
2
 

2. Allah yolunda cihad: 

 

َل هللّاُ اْلُمَجاِهِدیَن بِحَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاعِ   ِدیَن َدَرَجةً فَضَّ

«Allah malları və canları ilə vuruşanları evlərində 

əyləşənlərdən dərəcə etibarı ilə üstün tutdu».
3
 

3. Təqva və paklıq. 

 

َ َعلِیم  َخبِیر   ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

 

«Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox 

qorxanınız, pis əməllərdən ən çox çəkinənlərinizdir».
4
 

18 - İnsan, yaradılış baxımından bir sıra fitri istedadlara, o 

cümlədən dini və əxlaqi təbiətə malikdir; İnsanın vicdanının 

                                                             
1 «Səffat» surəsi, ayə 171-173. 
2 «Zümər» surəsi, ayə 9. 
3 «Nisa» surəsi, ayə 95. 
4 «Hücurat» surəsi, ayə 13. 
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əsas zat və kökü Allahın ona verdiyi fitrətdir. İnsanın sinifi 

mövqeyi, ictimai və ya təbiətlə işləməsi və mübarizəsi onun 

ilahi fitrətinə əsaslanan əsaslanan zatı vicdanına təsir göstərə 

bilir. İnsan, insani fitrətinin hökmü ilə vahid mədəniyyət və 

ideologiyaya sahib ola bilər. Təbii və ictimai mühiti, tarixi 

amillər və irsi faktorlar əleyhinə qiyam edərək özünü onların 

əsirliyindən qurtara bilər. 

19 - Hər bir şəxs – hətta ən rəzil adamlar – fitri baxımdan 

insan doğulduqları üçün tövbə edərək ilahi yola qayıtmaq və 

nəsihətə qulaq asmaq istedadına malikdirlər. Buna görə də 

peyğəmbərlər, ilk növbədə, hətta ən rəzil insanlar və ən qatı 

düşmənlərinə moizə edərək oyüd-nəsihət vermək və onların 

insani fitrətlərini oyatmaq vəzifəsi daşıyırdılar. Əgər bu yolla 

heç bir yolla heç bir müsbət şeyə nail ola bilməsələr, sonra 

həmin şəxslərlə mübarizəyə başlayırdılar. Allah Musa 

peyğəmbərə Fironla ilk görüşündə belə deməsini tövsiyə edir: 

 

 قُْل هَل لََّك إِلَى أَن تََزكَّى َوأَْهِدیََك إِلَى َربَِّك فَتَْخَشى

«Və dedi ki, təmizlənmək istəyirsənmi? Səni rəbbinə tərəf 

gətirimmi ki, qorxasan?»
1
 

20 - İnsan həqiqətə malik mürəkkəb bir varlıq və eyni 

zamanda həqiqəti olan tək bir mövcud olmasına baxmayaraq, 

bir şeylə təkribə girəndə onu təşkil edən ünsür və zərrəciklərin 

mahiyyət və öz müstəqilliklərini əldən verən və ziddiyyətləri 

uyuşma və harmoniya şəklini alan təbii bitki və cansız 

əşyaların əksinə olaraq, yaradılışındakı ziddiyətli ünsürlər 

özlərinin mahiyyətlərini tamamilə əldən vermirlər və həmişə 

daxili çəkişmə onu bu tərəfə sürükləyir. Bu, dinin əql və 

                                                             
1 «Naziat» surəsi, ayə 18-19. 
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nadanlığın və ya əql və nəfsin və yaxud ruh və bədənin 

ziddiyyəti adlandırdığı həmin daxili çarpışmadır. 

21 - İnsan müstəqil mənəvi zat və cövhərə malik olduğu və 

iradəsi mənəvi həqiqətindən yarandığı üçün azad və muxtardır; 

Heç bir icbar və zərurət onun azadlıq və ixtiyarını əlindən 

almır. Buna görə də insan özü və yaşadığı cəmiyyət barəsində 

məsuliyyət daşıyır. 

22 - İnsan cəmiyyətdə tək insan kimi həqiqi tərkibə malik 

olduğu, özünün qanun, ənənə və quruluşları olması və bütün 

tarix boyu ümumilikdə xüsusi bir fərdin iradəsinə tabe 

olmamasına baxmayaraq, onu edən ziddiyyətli ünsürlər, yəni 

fikri, sinfi, siyasi və iqtisadi dəstələr onda öz mahiyyətlərini 

tamamilə əldən vermir. Nə qədər ki, cəmiyyət insanlığın ən 

yüksək zirvəsinə çatmayıb siyasi, iqtisadi, fikri, etiqadi və 

nəhayət mütərəqqi və kamil ali insani dəyərlərlə heyvansifət 

insanların rəzil istəkləri arasındakı döyüş və müharibə davam 

edəcək. 

23 - Allah-Təala hansısa bir ümmət və millət özünü 

dəyişdirməyincə onların tale və müqəddəratını dəyişdirmir. 

 

 ْوٍم َحتَّى یَُغیُِّرواْ َما بِحَْنفُِسِهمْ إِنَّ هللّاَ الَ یَُغیُِّر َما بِقَ 

«Hər hansı bir tayfa öz müqəddəratını dəyişməsə, Allah-

Təala da onları dəyişməz».
1
 

24 - Dünya və insan yaradan Allah zati baxımdan 

zəngindir; O, bütün cəhətlərdən bəsit və mütləq kamaldır. 

Onun barəsində hərəkət və təkamül etmək qeyri-mümkündür. 

Sifətlərı zatı ilə eynidir. Bütün dünya Onun işidir. Bütün 

varlıqlar Onun iradə və istəyinin təzahürüdür. Onun iradəsi 

                                                             
1 «Rəd» surəsi, ayə 11. 
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rəqibsizdir, hər bir alim, iradə və istək Onun iradəsinin en 

dairəsində (yəni Onunla yanaşı) deyil, uzunluğu (mərtəbə 

etibari ilə aşağıdadır) boyundadır. 

25 - Dünya bir mənşədən yaranaraq harmonik hərəkətlə 

Ona doğru şüur və düşüncəli qüvvələrin tədbirləri ilə öz 

hərəkətini davam etdirdiyi üçün onda, canlı varlıqların orqanik 

birliklərinə bənzər vəhdət və nəzm vardır. 

 

İDEOLOJİ BAXIMINDAN 

 

İslam ideologiyası istər ümumi xüsusiyyətlər, istərsə də 

hər bir mövzunun özünəməxsus xüsusiyyətləri baxımından çox 

geniş və əhatəli olduğu üçün onların hamısı barəsində söhbət 

etmək çox çətin bir işdir. Amma «hamısı dərk edilərək başa 

düşülməyən şey bütövlükdə kənara qoyulmamalıdır» (yəni əgər 

hamısı başa düşülmürsə, başa düşülməsi mümkün olan miqdarı 

öyrənmək lazımdır) misalına istinad edərək əlimizdə olan 

imkan daxilində onlara qısa da olsa işarə edirik. 

1. Hərtərəfliliyi və kamilliyidir. İslamın digər dinlərdən 

üstün cəhətlərinin bir, onun hərtərəfliliyi və kamilliyidir. Daha 

dəqiq desək, Allah dininin tam kamil formasını, onun ibtidai 

formalarından ayıran xüsusiyyətlərdən biri onun 

hərtərəfliliyidir. İslam alimləri bu dində olan dörd mənbəyə 

müraciət edərək islamın müəyyən məsələ barəsindəki nəzərini 

əldə edirlər. İslamın nəzər və hökmlərinin əldə edilməsi üçün 

bu dörd mənbə kifayət edir və alimlər bu mövzu barəsində dini 

hökmün ələ gətirilməsində sərgərdan qalmayıblar; 

2. İctihad; İslamın ümumi əsasları ictihada uyğun gələn 

şəkildə nizamlanıb. İctihad sabit və ümumi əsasları kəşf 

edərək, onları cüzi və dəyişkən mövzulara tətbiq etmək 
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deməkdir. İslamın ümumi əsaslarının ictihad yönündə 

tənzimlənməsindən əlavə, ağılın islam mənbələrindən biri kimi 

qəbul edilməsi ictihadı daha da asanlaşdırıb. 

3. Asanlıq və güzəşt; İslam Peyğəmbəri (s)-in ifadəsi ilə 

desək, «islam güzəşt və asanlıq dinidir. Bu din asan din olduğu 

üçün onda çətin, əziyyətli və sərt vəzifələr 

müəyyənləşdirilməyib. 

 

یِن ِمْن َحَرجٍ   َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ

«Allah dində sizin üçün heç bir çətinlik yeri qoymadı».
1
 

Həmçinin güzəştli bir din olduğu üçün, hər hansı bir dini 

hökmün yerinə yetirilməsində sıxıntı və iztirab olsa və ya şəxs 

çıxılmaz çətin vəziyyətlə üzləşsə, həmin hökm ləğv edilir. 

4. Həyatsevərlik; İslam həyatdan uzaqlaşma deyil, 

həyatsevər bir dindir. Buna görə də islam rahiblik və 

güşənişinliklə kəskin mübarizə aparıb. 

«İslamda güşənişinlik yoxdur». 

Keçmiş cəmiyyətlərdə həmişə iki şeydən biri mövcud 

olub, ya axirətpərəstlik və dünya həyatından uzaqlaşma 

(güşənişinlik) və ya dünya həyatına pərəstiş və axirətdən 

uzaqlaşmaq (mədəniyyət və inkişaf). İslam axirətpərəstliyi 

həyatpərəstlikdə yerləşdirib. İslam baxımından axirət yolu 

həyat və dünya həyatındakı məsuliyyətlərdən keçir. 

5. İctimailik; İslamın qanunları ictimai mahiyyət daşıyır. 

Hətta namaz və oruc kimi ən fərdi qanunlarda da, ictimai 

cəhətlər nəzərdə tutulub. İslamın cihad və yaxşı işlərə dəvət 

edərək, pis işlərdən çəkindirmək kimi, qanunları onun ictimai 

məsuliyyət hissindən yarandığı kimi, bir çox siyasi, ictimai, 

                                                             
1 «Həcc» surəsi, ayə 78. 
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iqtisadi, hüquqi və qəza qanunları da onun həmin xüsusiyyətə 

malik olmasından doğur. 

6. Fərdi hüquq və azadlıqlar; İslamın ictimai din olması, 

cəmiyyət müqabilində məsuliyyət daşımasına təkid etməsinə 

baxmayaraq o, ayrı-ayrı fərdləri də nəzərdən qaçırmır və onu 

da əsas hesab edir. İslam baxımından fərdin bir sıra siyasi, 

iqtisadi, hüquqi, ictimai və məhkəmə hüquqları vardır.  

Fərd islamda siyasi baxımdan məsləhətləşmək və seçmək 

hüququna malikdir. O, iqtisadi baxımdan öz əməyinin 

məhsuluna sahib olmaq və qanuni baxımdan sahibi olduğu malı 

dəyişdirmək, sədəqə vermək, vəqf etmək, icarə vermək və sair 

hüquqlara malikdir. Məhkəmə baxımından iddia irəli sürmək, 

haqqını tələb etmək, şahid durmaq, ictimai baxımdan iş, 

yaşayış yeri, təhsil növü seçmək və s. Ailə həyatı baxımından 

isə həyat yoldaşı seçmək, uşaqlarını tərbiyə etmək, həyat və 

müqəddəratını təyin edən digər hüquqlara malikdir. 

7. Cəmiyyətin hüququ fərdi hüquqlardan üstündür; 

Cəmiyyətlə fərdin hüquqları bir-birləri ilə zidd gələrək qarşı-

qarşıya dayandıqda, cəmiyyətin haqqı fərdin haqqından, 

ümumi kütlənin hüquqları xüsusi bir dəstənin hüquqlarından 

qabağa keçir. Bu barədə şəriət hakimi qərar qəbul edir. 

8. Şura; İslam, ictimai məsələlərdə şura yaradılmasını 

mötəbər bir əsas hesab edir. Müsəlmanlar, islamda aşkar 

sitatlar olmayan mövzularda öz əməli yollarını şura və ümumi 

fikir vasitəsi ilə müəyyənləşdirməlidir. 

9. Zərərsizlik; İslamın qeydsiz-şərtsiz bəyan etdiyi ümumi 

hökmlər zərər və ziyana səbəb olana kimi icra edilməlidir. 

«İslamda zərər və zirar yoxdur» adlı ümumi bir qayda vardır 

ki, buna əsasən zərərlə nəticələnə biləcək hər bir şeyə «veto» 

qoymaq hüququ vardır. 
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10. Xeyir və faydanın əsaslığı; İslam baxımından hər bir 

fərdi və ictimai işdə ilk növbədə onun faydalı nəticəsi nəzərə 

alınmalıdır. İslam baxımından xeyir və faydası olmayan hər bir 

puç və qadağandır. 

 

 َوالَِّذیَن هُْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 

«O kəslər ki, lağlağıdan, luzumsuz şeylərdən üz 

döndərirlər».
1
 

11. Mübadilələrdə xeyir prinsipi; İslam baxımından mal 

və sərvətin dövriyyəsi və nəql edilməsi hər çür puçluq və 

faydasızlıqdan uzaq olmalıdır. Hər bir mübadilə və 

yerdəyişmədə maddi və mənəvi xeyir olmalıdır. Belə olmayan 

surətdə malın dövriyyəsi puç bir iş hesab edilir və bu 

qadağandır. 

 

 َوالَ تَحُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطلِ 

«Bir-birimizin mallarını haqqınız olmadığı halda 

yeməyin».
2
 

Sərvətin qumar yolu ilə kimsəyə keçməsi onun haqsız 

yeyilməsinin nümunələrindəndir və bu haramdır. 

12. Kapital və sərmayələr əməl, fəaliyyət, azalmaq və 

yox olmaq dövriyyəsindən çıxaraq kiminsə boynunda borc 

şəklinə düşdükdə, səmərə verməyib nəticəsizləşir və ona heç 

bir xeyir gəlmir. Bu yolla alınan şey «riba» adlanır və bu çox 

haram sayılır. 

13. Hər bir mübadilə və sərvət dövriyyəsi tərəflərin tam 

agahlığı əsasında olmalıdır və onlar qabaqcadan bu barədə bir 

                                                             
1 «Muminun» surəsi, ayə 3. 
2 «Bəqərə» surəsi, ayə 188. 
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sıra lazımi məlumatlara malik olmalıdırlar. Əks halda həmin 

ticarət bilməməzlik üzündən və risklə edilmiş batil iş sayılır. 

«Peyğəmbər müsəlmanları bu əməldən çəkindirib».
1
 

14. Ağıla zidd olan məsələlərin rəddi; İslam ağıla böyük 

hörmətlə yanaşır və onu Allah tərəfindən olan batini 

peyğəmbər hesab edir. Dini prinsiplər (üsuliddin) ağıla 

əsaslanan araşdırmalarla qəbul edilməlidir. Ağıl, dinin əməli 

proqramlarına (firuiddin) aid məsələlərin ictihad yolu ilə əldə 

edilməsi mənbələrindən biridir. İslam, ağılı bir növ paklıq 

hesab edir və onun ardan getməsini təharətsizlik kimi 

qiymətləndirir. Buna görə də dəli olmaq və sərxoşluq, 

ayaqyoluna getmək və yatmaq kimi dəstəmazı batil edir. 

İslamın, sərxoşluğun bütün növləri ilə mübarizə aparması və 

sərxoşluq yaradan hər bir şeyin haram edilməsi onun ağıla zidd 

şeylərlə müxalif olmasından doğur və bu islamın əsas 

prinsiplərindəndir. 

15. İradəyə zidd olan şeylərin rəddi; Ağılın möhtərəm 

olduğu və islam, bu qüvvənin qorunması üçün bir sıra göstəriş 

və hökmlər verdiyi üçün ağılın icraçı qüvvəsi olan iradə də 

hörmətlidir. Buna görə də islamın «ləhv» (boş və faydasız iş) 

adlandırdığı maneələr haram və qadağandırlar. 

16. İş; İslam bekarçılığın düşmənidir. İnsan cəmiyyətdən 

bəhrələndiyi və işin, fərd və cəmiyyətin formalaşmasında ən 

yaxşı amil olduğu, digər tərəfdən bekarçılıq cəmiyyətin fəsad 

və pozğunçuluğa düçar olmasına səbəb olan ən mühüm 

faktorlardan olduğu üçün hər bir şəxs faydalı işlə məşğul 

olmalıdır. İslam tüfeylilik və cəmiyyətə yük olmağın bütün 

formalarını lənətləyib: 

                                                             
1 «Səhih Müslim» cild 3, səh. 1153. 
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 الناس علي كله القي من ملعون

«Öz vəzifəsini başqalarının üstünə yıxan məlundur».
1
 

17. Peşə müqəddəsliyi; Peşə bir vəzifə olmaqla yanaşı, 

həm də müqəddəsdir və Allahın sevdiyi işlərdəndir. Hər hansı 

bir düzgün peşəyə sahib olmaq cihad etmək kimidir. 

 

 إن هللا یحب المحترف

«Allah hər hansı bir peşəyə sahib olan mömini sevir». 

 

 اَلکاد  لِِعیالِِه َکاْلُمجاهِد في َسبیِل هللا

«Ailəsini dolandırmaq üçün çalışıb özünü zəhmətə 

salan şəxs, Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir». 

18. İstismarçılıq qadağandır. İslam istismarçılığı, yəni 

əvəzsiz olaraq mənimsəməyi çirkin və bəyənilməz əməl hesab 

edir. Bir işin qanunsuz və şəriətə zidd olması üçün onun 

istismar mahiyyəti daşımasını sübut etmək kifayətdir. 

19. İsraf; İnsanlar öz mallarının sahibidirlər, amma bu o 

deməkdir ki, onlar islamın icazə verdiyi çərçivə daxilində 

istifadə etməklə azaddırlar və ondan artıq istifadə etmək 

hüququna malik deyildilər. Malın bütün formalarda zay və tələf 

edilməsi – istər çölə tökməklə, istərsə də ehtiyacdan artıq 

istifadə və ya həddindən artıq qiymətli zinət əşyalarına 

xərcləməklə aradan aparılması – haram və qadağandır. İslam 

bu kimi əməlləri «israf» və «təbzir» adlandırıb. 

20. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması; Ailənin rifahı 

üçün məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması bəyənilərək təşviq 

                                                             
1 «Vəsalüş-şiə» cild 12, səh. 18. 
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edilmiş işlərdəndir, bu şərtlə ki, kiminsə haqqının tapdanması, 

israf və hansısa vəzifənin tərk edilməsi ilə nəticələnməsin. 

21. Rüşvət; İslamda həm rüşvət verən, həm də rüşvət alan 

şəxs kəskin şəkildə pislənilib, Cəhənnəm və od əhli kimi 

tanıtdırılıblar. Bu yolla əldə olunan pul da haramdır. 

22. Möhtəkirlik; Ümumi ərzağı qiymətlər bahalaşdıqdan 

sonra baha qiymətə satmaq məqsədi ilə bir yerə yığıb saxlamaq 

haram və qadağandır. Şəriət hakimi mal sahibinin razı olub-

olmamasından asılı olmayaraq onları bazara çıxartdıraraq 

ədalətli qiymətlə satdırır. 

23. Bəyənilmə və istəyə deyil, məsləhətə əsaslanan gəlir; 

Adətən bir şeyin dəyərli olması və yararlı olmasının kökü, 

xalqın tələb və istəyi hesab edilir, hər hansı bir işin şəri və 

qanuni olması üçün onun, ümumi kütlənin istəkləri 

istiqamətində olması kafi sayılır. Amma islam bir işin yararlı 

olması və insanlarınin işlərinin qanuni və şəri hesab edilməsi 

üçün tələb və istəkləri kafi saymır. 

İslam hər hansı bir işin yararlılığı və şəriət çərçivəsində 

olması üçün onun ümumxalq mənafeyi ilə düz gəlməsini lazımi 

şərtlərdən sayır, yəni şəri və qanuni gəlir yolunun yalnız 

camaatın istək və meyli ilə uyğun gəlməsi olduğunu qəbul 

etmir. Əksinə, xalqın tələb və istəyindən əlavə onun ümumxalq 

mənafeyi ilə uyğunluğunu da şərt hesab edir. Başqa sözlə desək 

islam, hər hansı bir işin qanuni və şəri olması üçün tələbatın 

mövcudluğunu qənaətbəxş bilmir. Buna görə də islamda bəzi iş 

və gəlirlər «haram qazanclar» adlandırılıb. Haram qazanclar bir 

neçə növdür: 

1. Xalqı nadanlıq və cahilliyə sürükləyən, nadanlıqların 

sabit qalmasına səbəb olan mübadilələr; Xalqı əməli surətdə 

nadanlığa, fikir və əqidə azğınlığına sürükləyən şeylər, hətta 
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onlara kifayət qədər tələbat olsa belə haramdır. Buna görə də 

büt, xaç düzəldilməsi və satılması, elçiliyə gələnləri aldatmaq 

üçün qadınların zinət əşyalarından istifadə etmələri, ləyaqətsiz 

şəxsi tərifləmək, kahinlik və qeybdən xəbər vermək və s. kimi 

işlərlə məşğul olmaq haramdır və bu yollarla gəlir əldə etmək 

qadağandır. 

2. Xalqın qəflətə düşməsinə və yoldan cıxmasına səbəb 

olan mübadilələr; Cəmiyyətin yoldan çıxaraq azğınlığa 

düşməsinə səbəb olan kitab və filmlərin alveri və ya bu 

istiqamətdə hər bir əməlin yerinə yetirilməsi də haram və 

şəriətə zidd işlərdəndir. 

3. Düşmənin güclənməsinə səbəb olan işlər; Düşmənin 

hərbi, iqtisadi, mədəni və kəşfiyyat baxımından güclənməsinə 

və islamın zəiflənməsinə səbəb olan yollarla - istər silah 

satmaq olsun, istərsə də həmin nəticələri verən digər əməllərin 

yerinə yetirilməsi ilə - pul qazanmaq haram və qadağandır. 

Tapılmayan nadir əlyazma kitabların alveri də bu qəbil 

işlərdəndir. 

4. Fərd və cəmiyyətə ziyan vuran yollarla gəlir əldə etmək; 

Spirtli içkilər və qumar alətlərinin, habelə murdar, saxta və 

başqa şeylə qarışdırılmış malların satılması ilə gəlir əldə etmək 

buna misal ola bilər. Qumar, mömini isteza etmək, zalıma 

yardım göstərmək, zalımdan hansısa vəzifəni qəbul etmək və 

sairə bunun digər nümunələrindəndir. 

Əlbəttə, haram gəlirlərin digər bir qismi də vardır ki, 

onların haram sayılmalarının səbəbi həmin işlərin məsləhətə 

zidd olmaları deyil, əksinə onların mübadilənin fövqündə 

dayanan bir şey olduqları üçündür. Bəzi işlər elə müqəddəsliyə 

malikdirlər ki, onların hər hansı bir şeylə mübadilə və əvəz 

edilməsi malik olduqları hörmət və heysiyyətlərinə xələl 
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yetirir. Fətva vermək, qəzavət etmək, dinin əsaslarını 

(üsuliddini) və praktik əməllərini (füruiddini) öyrənmək, birinə 

moizə edərək ona öyüd-nəsihət vermək və s. kimi işlər həmin 

məsələyə misal olması ola bilər. Həkimliyin də bu qism 

işlərdən olması etimalı vardır. Bu işlər xüsusi hörmət və 

müqəddəsliyə malik olduqları üçün mübadiləyə sığmaz işlərdir 

və bu yollarla müəyyən qazanc əldə edilməsi və sərvət 

toplanması onlara yaraşmayan bir işdir. Bunlar təmənnasız 

yerinə yetirilməli olan bir sıra vacib işlərdir ki, onların məişət 

xərcləri «beytul-maldan» ödənilməlidir. 

24. Hüquqların müdafiə olunmasının müqəddəsliyi; 

Fərdi və ictimai hüquqların qorunması, təcavüzkarla mübarizə 

müqəddəs və vacib işlərdəndir. 

 

َوِء ِمَن اْلقَْوِل إاِلَّ َمن ظُلِمَ   الَّ یُِحب  هللّاُ اْلَجْهَر بِالس 

«Allah (bir kəsin ardınca) aşkarda (şəxsi rusvay etmək 

məqsədi ilə) pis sözlərin deyilməsini sevməz. Yalnız zülm 

olunmuş şəxslər müstəsnadır».
1
 

Peyğəmbər (s) buyurur: 

 

 أَْفَضُل اَْلِجهَاِد َكلَِمةُ َعْدٍل ِعْنَد إَِماٍم َجائِرٍ 

«Ən fəzilətli və üstün cihad zalım hakim qarşısında 

haqq söz deməkdir».
2
 

Əli (ə) dəfələrlə Hərət Peyğəmbərə (s) istinad edərək bu 

sözləri təkrarlayırmış: 

 

ِعیِف فِیهَا َحق هُ  لَْن تُقَدَّسَ  ة  الَ یُْؤَخُذ لِلضَّ   َغْیَر ُمتَتَْعتِعٍ  ِِّمَن القَِو  أُمَّ

                                                             
1 «Nisa» surəsi, ayə 148. 
2 «Kafi» cild 5, səh. 60. 
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«Hər hansı bir ümmət və xalq, o zaman müqəddəslik 

(təriflənmək) məqamına çata bilər ki, onların arasında olan 

zəiflər qorxmadan, dil yarası vurulmadan, öz haqqını 

güclülərdən tələb edərək ala bilsin».
1
 

25. İslahatçılıq və fəsadla daim mübarizə; Yaxşı işlərə 

əmr edərək, pis işlərdən çəkindirmək, İmam Baqir (ə)-ın ifadəsi 

ilə desək «islamın bütün vacib hökmlərinin əsası və 

sütunudur». Bu prinsip müsəlman şəxsi daim mənəvi-fikri 

inqilab, əbədi islahatçılıq, fəsad və pozğunçuluqla amansız və 

barışmaz mübarizə vəziyyətində saxlayır. 

 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَحُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكرِ   ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ

«Siz, yaxşı işlər görməyə əmr edib, pis əməlləri qadağan 

etdiyinizə görə cəmiyyətlərin ən yaxşısısınız».
2
 

Əziz İslam peyğəmbəri (s) belə buyurub: 

 

لتحمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو لیسلطن هللا علیكم شراركم ثم  

 یدعو خیاركم فال یستجاب لهم

«Gərək yaxşı işlərə dəvət edərək, pis işlərdən 

çəkindirmə əməlini həyata keçirəsiniz, çünki belə olmasa 

Allah pis və şər adamları sizə hakim və başınızın ağası 

edər. Sonra xeyirxah və əməli-saleh şəxsləriniz Allah 

dərgahına dua edərlər, amma onların duaları qəbul 

olunmaz». 

26. Tövhid; İslam hər şeydən əvvəl tövhid və təkallahlıq 

dinidir. İstər nəzəri, istərsə də əməli tövhidə xələl gətirən 

«Allah və şeytan», yaxud «Allah və insan» və ya «Allah və 

xalq» kimi ikilik və üçlük əqidələrini qətiyyətlə rədd edir. Hər 

                                                             
1 «Nəhcül-bəlağə» Maliki Əştərə məktub. 
2 «Ali-İmran» surəsi, ayə 110. 
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bir iş Allahın adı, ilahi düşüncə, Allaha doğru hərəkət və Ona 

yaxınlaşmaq niyyəti ilə başlanmalı, onunla da sona 

çatdırılmalıdır və bu cərçivədə olmayan hər bir əməl islamdan 

xaricdir. İslam əxlaqı da tövhiddən başlanaraq onda yekunlaşır. 

İslam iqtisadiyyatı, tərbiyyəsi, siyasət və cəmiyyəti də bu 

cürdür. 

İslamda hər bir iş Allahın adı ilə və Ondan yardım 

diləməklə başlanır: 

 

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللّاِ الرَّ

«Rəhimli, mərhəmətli Allahın adı ilə (başlayıram)». 

Allahın adı və Ona həmd-səna edilməklə sona çatır: 

 

 اْلَحْمُد لِّلِ َربِّ اْلَعالَِمینَ 

«Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə». 

Onun adı ilə, Ona arxalanıb güvənməklə yerinə yetirilir. 

 

ْلُت َعلَى هللّاِ َربِّي َوَربُِّكم  إِنِّي تََوكَّ

«Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül 

etdim».
1
 

 

 َوَعلَى هللّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

«Gərək möminlər Allaha təvəkkül etsinlər».
2
 

Həqiqi müsəlmanın tövhid imanı yalnız quru düşüncə və 

etiqad deyil. Tək olan Allah Öz yaratdıqlarından ayrı olmadığı, 

həmı ilə olduğu, hər şeyi əhatə etdiyi və hər şeyin Ondan 

başlanaraq, Onda da sona çatdığı kimi tövhid düşüncəsi və 

həqiqi təkallahlıq insanın bütün vücudunu əhatə edir, onun 

                                                             
1 «Hud» surəsi, ayə 56. 
2 «Ali-İmran» surəsi, ayə 122. 
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bütün fikir, düşüncə, hərəkət, rəftar, davranış və əməllərinə 

hakim kəsilir, bütün bunların hərəkət istiqamətini 

müəyyənləşdirir. Buna görə də həqiqi müsəlmanın işlərinin 

əvvəli, ortası və axırı Alahdır və o, heç bir şeyi öz Allahına 

şərik qoşmur. 

27. Vasitələrin ləğv edilməsi; İslamın feyz və bərəkətlərin 

nazil edilməsindəki vasitələri qəbul etməsinə, həm maddi, həm 

də mənəvi məsələlərdə «səbəb-nəticə» qanununu həqiqət və 

gərçəklik hesab etməsinə baxmayaraq o, ibadət və itaətdə 

vasitələrdən istifadə edilməsini rədd edir. Bildiyimiz kimi 

təhrif edilmiş dinlərdə fərd Allahla birbaşa əlaqədə olmaq 

dəyərini əldən verib. Həmin dinlərdə Allahla insan arasında 

ayrılıq düşməsi fərz edilir və bildirilir ki, yalnız kahin və 

ruhani Allahla birbaşa razi-niyaz edə bilər və başqalarının 

sözlərini Allah dərgahında yalnız onlar çatdırmalıdırlar. Bu iş 

islamda şirk kimi qiymətləndirilir. Quran tam qətiyyətlə belə 

buyurur: 

 

 إِنِّي قَِریب  أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعانِ َوإَِذا َسحَلََك ِعبَاِد  َعنِّي فَ 

«Bəndələrim Məni səndən soruşduqda de ki, Mən onlara 

yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm».
1
 

28. Tövhid əhli ilə birgə yaşamağın mümkünlüyü; İslam 

baxımından müsəlmanlar, tövhid kökünə malik din 

davamçıları, yəni yəhudi, xristian və zərdüştlərlə – hətta 

onların əməldə tövhiddən uzaqlaşmalarına baxmayaraq – 

müəyyən şərtlər əsasında öz ölkələrində birgə yaşaya bilərlər. 

Amma islam ölkəsində müsəlmanların müşriklərin kənarında 

yaşamaları qadağandır. Müsəlmanlar islamın uca mənafeyləri 

                                                             
1 «Bəqərə» surəsi, ayə 186. 
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əsasında müşrik ölkələrlə müəyyən məsələ barəsində sülh və 

qarşılıqlı anlaşma müqavilələri imzalaya bilərlər. 

29. Bərabərlik; İslam ideologiyasının əsas prinsiplərindən 

biri də bərabərlikdir və bu din ayrı-seçkiliyi tamamilə rəd edir. 

İslam baxımından insanlar zat və cövhərlərinə əsasən 

bərabərdirlər, neçə cür deyil, bir cür yaradılıblar. Qan, rəng, 

soy və millətin necəliyi üstünlük nişanəsi deyil. Qüreyşin ən 

böyük adamı ilə Həbəşistan zəncisi bərabərdir. İslam azdlıq, 

demokratiya və ədalət prinsipləri insanların bərabər olması 

faktorundan yaranır. 

İslam baxımından yalnız müəyyən və məhdud vaxtlarda, 

müsəlman və islam cəmiyyətinin bir sıra mənafeləri nəzərə 

alınaraq insanların bəzi hüquqları müvəqqəti olaraq onlardan 

alınır. Amma bunun həmin şəxslərin zat, qan, soy və rəngi ilə 

heç bir əlaqəsi yoxdur. İslam baxımından iqtisadi məsələ və 

istismarçılıqla bağlı olmayan və təkcə təlim-tərbiyə və 

mədəniyyətlə əlaqəsi olan, keçid dövrü xarakterli müvəqqəti 

quldarlıq da bu qəbildəndir. 

30. İslamda hüquq, vəzifə və cəza qanunları iki 

qismdir; Belə ki, kişi və qadın insanlıqda müştərək olmaları və 

insanlıq baxımından əsaslı ortaqlıqlara malik olmalarına 

baxmayaraq, müxtəlif cinslərdəndirlər və bu onları öz 

cinslərinə məxsus xüsusiyyətlərə malik varlıq edib. Huquq, 

vəzifə və cəza qanunları bu iki cinsin müştərək olduqları 

cəhətlərlə bağlı olduqda, yəni təhsil almaq, ibadət, itaət, həyat 

yoldaşı seçmək, sahibkarlıq, öz malından istifadə və bu kimi 

hüquqlarla əlaqədar olduqda onlar bərabər və eyni hüquqlara 

malikdirlər. Amma onların cinsləri özlərinə məxsus 

xüsusiyyətləri ilə əlaqədar məsələlərdə onların hüquq, vəzifə və 

cəza qanunları bir-birindən fərqlənir. 
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DOQQUZUNCU FƏSİL 

 

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ 

 

İlahi peyğəmbərlərin sonuncusu olan Həzrət Məhəmməd 

ibn Abdullah (s) miladi tarixi ilə 570-ci ildə dünyaya gəlib. O, 

40 yaşında peyğəmbərliyə çatıb. 13 il Məkkə şəhərində xalqı 

islama dəvət etməklə məşğul olub, həmin müddət ərzində bir 

çox əziyyət və problemlərə qatlaşıb və orada bir dəstə tarixi 

şəxsiyyətlər yetişdirib. Peyğəmbər sonra Mədinəyə hicrət 

edərək oranı islam mərkəzinə çevirib. 10 il Mədinədə azad 

şəkildə təbliğ apararaq xalqı islama dəvət edib. 10 ildən sonra 

Ərəbistan yarmadasının hamısı islamı qəbul etmişdi. Quranın 

ayələri 23 il ərzində tədricən o Həzrətə nazil olub. 

Müsəlmanlar Quran və Peyğəmbərə böyük rəğbət bəsləyirdilər. 

Peyğəmbər hicrətin 11-ci, peyğəmbərliyinin isə 23-cü ilində 63 

yaşında vəfat edib. O Həzrət dünyadan köçərkən yeni, mənəvi 

ruh yüksəkliyi ilə dolu və boynunda ümumdünya 

məsuliyyətinin olmasını hiss edən, eyni zamanda kamil bir 

ideologiyaya malik cəmiyyət təsis etmişdi. Bu yeni cəmiyyətə 

iki şey ruh yüksəkliyi və birlik əhval ruhiyyəsi verirdi. 

Onlardan biri həmişə oxunan və müsəlmanlara ilham bəxş edən 

Qurani-Kərim, ikincisi isə bütün fikir və diqqətləri özünə cəlb 

etmiş əziz İslam peyğəmbərinin böyük və təsirli şəxsiyyəti idi. 

İndi isə qısa da olsa Peyğəmbərin (s) şəxsiyyəti barəsində söz 

açacağam. 
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PEYĞƏMBƏRİN UŞAQLIQ DÖVRÜ 

 

Peyğəmbər (s) anasının bətnində olarkən atası Şam 

şəhərinə etdiyi ticarət səfərində Mədinədə vəfat edib. Babası 

Əbdülmüttəlib, Peyğəmbər dünyaya gəldikdən sonra onu 

saxlamağı öz öhdəsinə götürüb. 

Elə uşaqlıq dövründə Məhəmməd (s)-ın üz, rəftar və 

danışığından böyüklük və qeyri-adilik nişanələri görünürdü. 

Əbdülmüttəlib elə həmin vaxtdan nəvəsinin parlaq gələcəyə 

malik olacağını dərk etmişdi. 

Peyğəmbər (s) 8 yaşında olanda babası Əbdülmüttəlib 

vəfat etdi və onun vəsiyyətinə əsasən Peyğəmbərin böyük 

əmisi Əbutalib onu saxlamağı öz öhtəsinə götürdü. Əbutalib də 

digər uşaqlara oxşamayan bu uşağın maraqlı rəftar və 

davranışlarından çox təəccüblənirdi. O, heç vaxt yaşıdları olan 

digər uşaqlar kimi yeməyə hərislıik və rəğbət göstərmirdi. O, 

az yeməklə kifayətlənər, çox yeməkdən çəkinərdi. Peyğəmbər, 

yaşıdları habelə həmin dövrün adət və tərbiyə üsullarının 

əksinə olaraq saçlarını darayır və əl-üzünü təmiz saxlayırdı. 

Bir gün Əbutalib ona paltarlarını soyunaraq yerinə 

uzanmasını tapşırdı. Məhəmməd (s) onun yanında paltarını 

çıxartmağı xoşagəlməz bir iş hesab etdiyi və digər tərəfdən 

əmisinin sözündən çıxmamaq üçün ona belə dedi: Üzünü o 

tərəfə çevir, sonra paltarımı çıxarım. 

Əbutalib onun sözlərindən çox təəccübləndi. Çünki, o 

dövrün ərəbləri, hətta böyük kişilər bir-birlərinin yanında lüt 

soyunmaqdan utanmırdılar. Əbutalib onun barəsində belə 

deyib: Mən heç vaxt ondan yalan eşitməmişəm və nalaiq 
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hərəkət və yersiz gülüş görməmişəm. O, uşaq oyunlarına meyl 

göstərməz, təkliyi sevər və həmişə təvazökarlıqla davranıb. 

 

BEKARÇILIQ VƏ TƏNBƏLLİYƏ NİFRƏT 

 

Bekarçılıq və tənbəlliyə nifrət bəsləyər və deyərdi: 

 

اللّهُمَّ إنّي أعوُذ بَِك ِمَن الهَمِّ و الُحزِن و الَعجِز و الَكَسِل و البُخِل و الُجبِن و 

جالِ  یِن و َغلَبَِة الرِّ  َضلَعِ الدِّ

 «İlahi, süstlük, ruhiyyəsiz, tənbəllik, acizlik, zəiflik və 

taqətsizlikdən sənə pənah aparıram!»
1
 

Müsəlmanları işləməyə təşviq edərək belə deyərdi: 

 

 اْلِعبَاَدةُ َسْبُعوَن ُجْزًء أَْفَضلُهَا ُجْزًء طَلَُب اْلَحاَللِ 

«İbadət 70 qismdir və onun ən yaxşısı halal 

qazancdır».
2
 

 

ƏMANƏT 

 

O, peyğəmbərliyə təyin edilməmişdən əvvəl, sonralar onun 

həyat yoldaşı olmuş Xədicə üçün Şama ticarət səfərinə 

getmişdi. Həmin səfərdə onun ləyaqət, istedad, əmanətçilik və 

düzlüyü daha da aşkar oldu. O, xalq arasında düzgünlük və 

inam baxımından elə tanınmışdır ki, ona «Məhəmmədi-əmin», 

yəni inanılmış və əmanətdar ləqəbi vermişdilər. Hamı öz 

əmanətini ona tapşırırdı. Peyğəmbərliyə təyin edildikdən sonra, 

Qüreyş onunla olan bütün düşmənçiliklərinə baxmayaraq öz 

əmanətlərini ona tapşırırdı. Buna görə də Mədinəyə hicrət 

                                                             
1 «Camiye-sağir» cild 1, səh. 58. 
2 «Kafi» cild 5, səh. 78. 
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etdikdən sonra Əli (ə)-ı onda olan əmanətləri sahiblərinə 

qaytarması üçün bir neçə gün Məkkədə saxladı. 

 

ZÜLMLƏ MÜBARİZƏ 

 

Peyğəmbər (s), cahillik dövründə zülm və haqsızlıqlardan 

əziyyət çəkən bir dəstə adamla məzlumları müdafiə edərək 

zalımlarla mübarizə aparmaq üçün əhd-peyman bağlamışdı. Bu 

peyman Məkkənin mühüm şəxsiyyətlərindən olmuş Abdullah 

ibn Cödanın evində bağlanmışdı və ona «Hilful-füzul» 

deyirdilər. O, peyğəmbərliyə çatandan sonra həmin peymanı 

xatırlayaraq belə deyərdi: 

«O peymanın pozulmasına razı deyiləm və indi də elə 

bir peymanda iştirak etməyə hazıram». 

 

AİLƏ ƏXLAQI 

 

Peyğəmbər (s) ailədə də çox mehriban olub. O, həyat 

yoldaşları ilə heç vaxt kobudcasına davranmayıb, halbuki bu, 

məkkəlilərin əxlaq və davranış qaydalarına tam zidd bir hərəkət 

idi. O, həyat yoldaşlarından bəzilərinin dillərinin acı olmasına 

səbr edirdi və bu, bəzilərinin onun bu qədər səbrli olmasından 

narahat olmalarına gətirib çıxarırdı. O, qadınlarla xoş 

davranılmasını tövsiyə edərək belə deyərdi: Bütün insanlar 

yaxşı və pis xislətlərə malikdirlər. Kişi arvadının pis xislətlərini 

nəzərdə tutub onu tərk etməməlidir, çünki kişi onun bir 

xislətindən narahat olursa, onun digər bir xüsusiyyəti 

sevindiricidir. O, bu iki xisləti birlikdə nəzərə almalıdır. 

Peyğəmbər (s) övladları və nəvələrinə qarşı da çox 

mehriban və xoşrəftar olub. Onlara məhəbbət göstərərək 
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dizində oturdar, boynuna mindirərək üzlərindən öpərdi. Bütün 

bunlar həmin dövrün ənənəvi davranış və rəftar formalarına 

zidd olub. Bir gün Peyğəmbər dövrün hörmətli şəxslərindən 

birinin yanında nəvəsi Həsən (ə)-ın üzündən öpdü. Həmin şəxs 

Peyğəmbərin bu işini görcək o Həzrətə belə dedi: Mənim iki 

oğlum var. Mən idiyə kimi bir dəfə də olsa onların üzlərindən 

öpməmişəm. Peyğəmbər (s) ona üz tutub belə dedi: 

 

 یرحم ال یرحم ال من

«Mehribançılıq və məhəbbət göstərməyən şəxsə, 

mehribançılıq göstərilməz».
1
 

Yəni insan mehribançılıq göstərməsə Allah ona qarşı 

mehriban olmaz. 

O, müsəlmanların övladları ilə də çox mehriban 

davranırdı. Onları dizində oturaraq məhəbbətlə başlarını 

sığalayardı. Bəzən analar uşaqlarını Peyğəmbərə verirdilər ki, o 

Həzrət uşağa dua etsin. Həmin analarda, bəzi uşaqlar 

Peyğəmbərin qucağında ikən, o Həzrətin paltarını isladırdılar. 

Analar utanaraq narahat olur və uşağın sidiyə getməsinin 

qarşısını almağa çalışırdılar. Peyğəmbər qətiyyətlə onları bu 

işdən çəkindirərək belə deyərdi: Uşağın sidiyə getməsinin 

qarşısını almayın, mənim paltarımın murdar olmasının heç bir 

əhəmiyyəti yoxdur, yuyub təmizləyəcəyəm. 

 

QULLARLA DAVRANIŞ 

 

Peyğəmbər (s) qullara qarşı da çox mehriban olub. O 

Həzrət camaata belə deyərdi: Bunlar sizin qardaşlarınızdır. 

                                                             
1 «Əl-Fəqih» cild 4, səh. 272. 
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Özünüz yediyiniz xörəklərdən onlara da yedirdin və gəydiyiniz 

paltarlardan onlara da geyindirin. Onlara ağır və çətin işlər 

gördürməyin və özünüz də onlara kömək edin. Onları xüsusi 

mülkiyyət mənasını ifadə edən «qul» və «kəniz» deyə 

çağırmayın. Çünki biz hamımız Allahın qul və bəndələriyik və 

əsil malik və həqiqi sahib Odur. Onlara «cavan oğlan və ya 

cavan qız» deyə müraciət edin. 

İslam şəriətində qulların tam azad edilmələri üçün lazım 

olan hər bir şərait və güzəştlər yaradılıb. Peyğəmbər (s) 

«nəxxasi» yəni qul alveri ilə məşğul olmağı ən pis peşə 

adlandıraraq belə buyurub: 

«Allah yanında ən pis insanlar adam satanlardır».
1
 

 

TƏMİZLİK 

 

Peyğəmbər (s) təmizlik və xoş ətirdən istifadə etməyi çox 

sevərmiş və ona görə də bu işə özü riayət etməklə yanaşı, 

digərlərini də ona əməl etməyə çağırırmış. O Həzrət səhabə və 

ardıcıllarına bədən və evlərini təmiz saxlamaq və xoş ətirdən 

istifadə etmək barəsində göstərişlər verərək bu işə təkid edib. 

Xüsusilə, cümə günü məsciddə müsəlmanlardan pis iylər 

gəlməməsi üçün onları qüsl edib ətir vurduqdan sonra cümə 

namazında iştirak etməyə məcbur edərdi. 

 

RƏFTAR VƏ DAVRANIŞ 

 

Peyğəmbər (s) xalqla davranışında çox mehriban və 

gülərüz olub. Salam verməkdə hamı, hətta uşaq və qulları 

                                                             
1 «Vəsaiul-şiə» cild 12, səh. 97. 
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qabaqlayardı. Başqalarının yanında ayaqlarını uzatmaz və heç 

yerə söykənməzdi. Adətən iki dizləri üstündə oturardı. Məclis 

və yığıncaqlarda dairəvi şəkildə oturardı ki, məclisin aşağısı-

yuxarısı olmasın və bütün yerlər bərabər olsun. Səhabələrinin 

vəziyyəti ilə maraqlanardı. Səhabələrindən hər hansı birini üç 

gün görməsəydi onu soruşar və sorağına gedərdi. Əgər həmin 

şəxs xəstə yatsaydı, Peyğəmbər (s) ona dəyməyə gedər, əgər 

hansısa bir çətinliyi olsaydı, ona kömək edərdi. Məclisdə 

danışarkən anacaq bir nəfərə baxmaz və ya bir nəfərə üz tutub 

ona müraciət etməzdi. Söhbət edəndə hamıya baxaraq göz 

gəzdirərdi. Digərlərinin ona xidmət etməsindən heç xoşu 

gəlməzdi. Söhbət edəndə hamıya baxaraq göz gəzdirərdi. 

Digərlərinin ona xidmət etməsindən heç xoşu gəlməzdi. Hər 

hansı bir iş görülərkən ayağa duraraq işlərdə iştirak edər, iş 

görənlərə kömək edərdi. Belə deyərdi: Allah-Təala heç bir 

bəndənin özünü başqalarından üstün tutmasını xoşlamır. 

 

TAM QƏTİYYƏTLƏ BİRGƏ OLAN MÜLAYİMLİK 

 

Peyğəmbər (s) şəxsi və fərdi məsələlər və onun özünə aid 

olan işlərdə mülayim, yumşaq və güzəştə gedən şəxs olub. 

Onun işlərindəki müvəffəqiyyət amillərindən bir böyük və 

tarixi güzəştləri olub. Amma əsaslı məsələlərdə, qanunla 

əlaqədar işlərdə möhkəm və qətiyyətli olub, güzəştə getməyib. 

Məkkənin fəthi və Qüreyşə qələbə çaldıqdan sonra onların 20 il 

müddətində o Həzrətə etdikləri bütün pisliklərə göz yumaraq 

hamını bağışladı və hətta sevimli əmisi Həmzənin qatilinin 

tövbəsini qəbul etdi. Amma həmin vaxtda Bəni-Məxzum 

qəbiləsindən olan bir qadının oğurluq etməsi məlum və sübut 

edildi. Həmin qadının Qüreyşin ən hörmətli adamlarından olan 
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və oğurluq barəsindəki dini cəzanın icrasını özlərinə 

hörmətsizlik sayan ailə və qohum-əqrabası əl-ayağa düşərək 

Peyğəmbəri həmin hökmün icrasından yayındırmağa çalışdılar. 

Bəzi hörmətli səhabələri bu işdə vasitəçilik etməyə göndərdilər. 

Peyğəmbər (s) bu işdən əsəbləşərək, rəngi qaçmış halda belə 

buyurdu: Vasitəçiliyin yeridirmi?! Allah hökmünün icrasını 

kimlərə görəsə boşlamaq olarmı? 

Həmin gün günortadan sonra cəmiyyət qarşısında çıxış 

edərək belə dedi: 

«Keçmiş xalq və ümmətlər Allah qanunlarının 

icrasında ayrı-seçkiliklərə yol verdikləri üçün məhv olaraq 

aradan getdilər və onların kökləri kəsildi. Onlar güclü və 

qüdrətə malik şəxslər günah etdikdə onu bağışlayır, zəif və 

gücsüz adam günaha mürtəkib olduqda isə onu 

cəzalandırırdılar. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, 

heç kəs barəsində, hətta ən yaxın qohumlarımdan olsa belə, 

ədalətin icra edilməsində süstlük göstərməyəcəyəm».
1
 

 

İBADƏT 

 

Peyğəmbər (s) gecənin bir hissəsi, bəzən yarısı, bəzən 

üçüdə biri, bəzən də üçdə ikisini ibadətlə məşğul olub. Bütün 

günü, xüsusilə Mədinədə olduğu müddətdə müxtəlif işlərlə 

məşğul olmasına baxmayaraq, ibadətinin müdətini azaltmırdı. 

O, tam sakitlik və asayışı, ibadət edərək Allahla razi-niyaz 

etməkdə görürdü. Onun ibadəti cəhənnəm qorxusu və ya behişt 

tamahı məqsədi ilə deyil, aşiqcəsinə edilmiş şükr məqsədli 

ibadət olub. Bir gün həyat yoldaşlarından bir ona belə dedi: 

                                                             
1 «Səhih Müslüm» cild 5, səh 114. 
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Axı sən nə üçün bu qədər ibadət edirsən? Sən ki, 

bağışlanmısan! Peyğəmbər (s) onun cavabında belə buyurdu: 

Deyirsən həmd və şükr edən bəndə olmayım? 

Peyğəmbər (s) çox oruc tutardı. Ramazan və Şəban 

aylarından əlavə, bir gündən bir də oruc tutmaqla məşğul olub. 

O Həzrət Ramazan ayının son on gününü yatağını tamamilə 

yığışdıraraq məsciddə qalar və birbaşa ibadətlə məşğul olardı. 

Amma başqalarına belə deyərdi: Hər ayın üç gününü oruc 

tutsanız kifayətdir. Digər bir yerdə belə buyurub: Taqətiniz 

olana qədər ibadət edin, özünüzü tutumunuzdan artıq 

yükləməyin, çünki əks təsir göstərir. 

O, güşənişinlik, ailə və arvad-uşağı tərk etməklə müxalif 

olub. Bu cür həyat tərzi keçirmək qərarına gəlmiş bəzi 

səhabələr o Həzrət tərəfindən tənbeh ediliblər. Peyğəmbər (s) 

buyurub: Sizin üzərinizdə bədən, arvad-uşaq və dostlarınızın 

haqları var və siz onları yerinə yetirməlisiniz. 

O, tək olanda uzun-uzadı ibadət edərmiş və bəzən saatlarla 

razi-niyazla məşğul olarmış. Amma camaat namazı qılanda 

ibadətini qısaltmağa çalışar və iqtida edən zəiflərin halını 

nəzərə almağı lazım bilərdi. 

O, başqalarına da bu məsələni tövsiyə edib. 

 

ZAHİDLİK VƏ SADƏLİK 

 

Zahidlik və sadəlik onun həyatının əsaslarından olub. 

Peyğəmbər sadə yeməklər yeyər, sadə geyinər və sadə 

davranardı. Adətən altına həsir salardı. O, yerdə oturar, keçini 

özü sağar, yəhər və palansız miniyə minər və kiminsə onu 

müşayiət etməsinə qətiyyətlə mane olardı. Çox vaxt yeməyi 

arpa çörəyi və xurma olardı. Çarıq və paltarlarını özü 
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yamayardı. Bütün bu sadə həyat tərzinə baxmayaraq, yoxsulluq 

fəlsəfəsinin tərəfdarı deyildi. Mal və sərvəti cəmiyyətə xeyir 

adlandıraraq, onu düzgün və xeyirli yollarda xərcləmək üçün 

lazımi şey hesab edirdi. O Həzrət bu barədə belə buyurur: 

 

 الصالح للرجل الصالح المال نعم

«Saleh və ləyaqətli insan üçün halal malın olması nə 

gözəldir».
1
 

Digər bir yerdə isə belə buyurub: 

 

 الغني اهللا تقو  علي لعونا نعم

«Mal və sərvət təqvaya yaxşı köməkdir».
2
 

 

İRADƏ VƏ MÜQAVİMƏT 

 

Peyğəmbər misilsiz iradə və müqavimət qüvvəsinə malik 

olub. Bu xüsusiyyət o Həzrətin səhabələrinə də sirayət edib. 

Ümumiyyətlə 23 illik Peyğəmbərlik dövrü tamamilə iradə və 

müqavimət dərsi olub. O, dəfələrlə çıxılmaz vəziyyətə, ağır 

mühasirəyə düşməsinə baxmayaraq, heç vaxt ümidsiz olmayıb, 

bir an belə məğlubiyyət fikrini zehninə gətirməyib və 

müvəffəqiyyətə olan güclü imanı bir an belə süstləşməyib. 

 

RƏHBƏRLİK, İDARƏÇİLİK VƏ MƏSLƏHƏT 

 

Həzrət Məhəmməd (s)-in fərman və göstərişlərinin 

səhabələr arasında fasiləsiz icra edilməsi və onların «sənə tam 

iman gətirdiyimiz üçün özümüzü dənizdə boğmağımızı və ya 

                                                             
1 «Məhcətul-beyza» cild 6, səh. 44. 
2 «Vəsail» cild 12, səh. 16. 
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oda atmağımızı da əmr etsən yerinə yetirəcəyik» demələrinə 

baxmayaraq o, heç vaxt zalım və diktatorla kimi davranmayıb. 

Allah tərəfindən xüsusi hökm göndərilməyən məsələlərin icrası 

barəsində səhabələri ilə məsləhətləşir, onların fikir və 

nəzərlərinə hörmətlə yanaşır və bu yolla onların şəsiyyətini 

ucaldırdı. Bədrdə müharibəyə başlamaq, düşərgə salmaq üçün 

yer seçilməsivə müharibə əsirləri ilə davranış tərzi barəsindəki 

məsələlər şura yolu ilə müəyyənləşdirilirdi. Ühud 

müharibəsində də Mədinə şəhərini düşərgə etmək və ya 

düşərgəni şəhərdən kənara çıxartmaq barəsində 

məsləhətləşmələr aparırdı. Əhzab və Təbuk müharibələrində də 

səhabələrlə məsləhət edilib. Peyğəmbərin mülayimlik və 

mehribançılığı, güzəşt edərək günahı olanları bağışlamaq, 

səhabələrinin yerinə «istiğfar» etməsi, ümmətin günahlarının 

bağışlanması üçün Allaha dua etməsi və habelə səhabələrini 

saya salaraq onlarla məsləhətləşməsi və onların şəxsiyyətlərini 

bu yolla ucaltması onun müsəlmanlar arasındakı güclü və 

misilsiz nüfuzunun əsas amillərindəndir. Quran bu barədə belə 

buyurur: 

 

َن هللّاِ لِنتَ  وْا ِمْن َحْولَِك  فَبَِما َرْحَمٍة مِّ لَهُْم َولَْو ُكنَت فَظًّا َغلِیظَ اْلَقْلِب الَنفَض 

ْل َعلَى هللّاِ إِنَّ هللّاَ  فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ

لِینَ   یُِحب  اْلُمتََوكِّ

«(Ya Məhəmməd!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən 

onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, 

əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən 

onları əf et, onlar üçün (Allahdan) bağışlanmaq dilə, işdə 



İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜ 

 

276 
 

onlarla məsləhətləş, qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül 

et! Həqiqətən Allah (Ona) təvəkkül edənləri sevir!»
1
 

 

NİZAM-İNTİZAM 

 

Onun bütün işlərində nizam-intizam hökm sürüb. 

Peyğəmbər öz vaxtını müxtəlif hissələrə bölür və bu işi 

başqalarına da tövsiyə edirdi. Sahabələr də onun təsiri altına 

düşərək nizam-intizama tam dəqiqliklə riayət edirdilər. Bəzi 

qərarların düşmənin xəbərdar olmaması üçün örtülü və gizli 

qalmasını zəruri hesab edir və onu elə də həyata keçirirdi. 

Məsələn, sabah yola düşmək üçün hazırlıq işləri görülməsi 

barəsində göstərişlər verirdi və hamı onun dediyi istiqamətə 

yola düşürdü. Onlar son məqsədin hara olduğundan xəbərsiz 

surətdə hərəkətlərini davam etdirir və son anda ondan xəbərdar 

olurdular. Bəzən bir dəstəyə müəyyən istiqamətdə hərəkət 

etmək göstərişi verir və onların başçılarına bir məktub verərək 

belə deyərdi: Bir neçə gündən sonra filan yerə çatdıqda sonra 

məktubu aç və orada yazılan göstərişləri icra et. Onlar da 

peyğəmbərin buyurduğu kimi edir və həmin yerə çatana kimi 

son məqsədlərinin hara olması və hansı tapşırıq üçün 

göndərildiklərini bilmirdilər. Peyğəmbər (s) bu yolla düşmən 

və onun casuslarını xəbərsiz qoyur və bəzən onları iş başında 

yaxalayırdı. 

 

 

 

 

                                                             
1 «Ali-İmran» surəsi, ayə 159. 
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TƏNQİD, NİFRƏT, MƏDH VƏ YALTAQLIQ 

XARAKTERLİ SÖZLƏRƏ QULAQ ASMAQ TUTUMU 

 

Peyğəmbər (s) bəzən ətrafında olanların etirazı ilə 

qarşılaşırdı. Amma heç bir kobudluq etmədən onları öz fikir və 

qərarının düzlüyü ilə qane edir və onların da razılıqlarını əldə 

edirdi. 

Mədh və yaltaqlıqlara qulaq asmaqdan zəhləsi gedər və bu 

barədə belə buyurardı: Məddan və yaltaqlıqların üzlərinə 

torpaq səpin. İşində səhlənkarlıq etməz və dəqiqliyi çox 

sevərdi. O işin möhkəm görülməsinə o qədər diqqət verirdi ki, 

hətta sadiq səhabələrindən olmuş Səd ibn Məaz vəfat etdikdən 

sonra onu qəbrə qoyanda öz əli ilə qəbrin daş və kəssəkliklərin 

yerlərini dəyişdirərək onları möhkəmləndirdikdən sonra belə 

buyururdu: 

«Mən bir müddətdən sonra bunların hamısının xarab 

olacağını bilirəm. Amma Allah, bəndəsi iş görərkən onu 

möhkəm görməsini sevir».
1
 

 

ZƏİF NÖQTƏLƏR 

 

Peyğəmbər xalqın zəif nöqtələri və onların 

nadanlıqlarından sui istifadə etmirdi. Əksinə, həmin zəif 

nöqtələrlə mübarizə aparır və onları öz nadanlıqlarından 

xəbərdar edirdi. 18 aylıq oğlu İbrahim vəfat edəndə təsadüfən 

gün tutulması baş verdi. Camaat dedi ki, günün tutlmasının 

səbəbi Peyğəmbərə müsibət üz verməsidir. Peyğəmbər 

                                                             
1 «Biharul-ənvar» cild 22, səh. 107. 
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camaatın nadanlıqdan yaranan bu təsəvvürün müqabilində 

susaraq onların bu zəif nöqtələrindən istifadə etmədi. Hətta 

minbərə çıxaraq belə buyurdu: 

 

إنَّ الشمس والقمر آیتان من آیات هللا، ال تنكسفان لموت أحٍد من الناس وال 

 لحیاته

«Ey camaat! Ay və Günəş Allahın nişanə 

möcüzələrindəndir və onlar kiminsə ölümünə görə 

tutulmurlar». 

 

RƏHBƏRLİK 

 

Həzrət Məhəmməd (s) qətiyyətlilik, ayırd etmə, 

tərəddüddə olmamaq, cəsurluq, fərzi nəticələrdən qorxmayaraq 

addım atmaq, uzaq görənlik, tənqidlərə dözüm, fərdləri 

tanıyaraq onların istedadlarına uyğun işlər tapşırmaq, şəxsi 

məsələlərdə mülayimlik və əsaslı məsələlərdə qətiyyət və 

ciddilik, ardıcılı və davamçılarını saya salaraq onlara şəxsiyyət 

vermək və onların əqli, hissi və əməli istedadlarını 

formalaşdırmaq, zülm və kor-koranə tabeçilik meyllərindən 

çəkinmək, təvazökarlıq, sadəlik, vuqar və mətanətlilik və insani 

qüvvələri nizama salaraq formalaşdırmaq üçün təşkilati 

məsələlərə böyük rəğbət kimi rəhbərliyə lazım olan bütün şərt 

və xüsusiyyətlərin ən yüksək dərəcəsinə malik olub. O Həzərt 

belə buyurub: 

 

ُروا أََحَدهُمْ    إَِذا َخَرَج ثاََلثَة  فِي َسفٍَر فَْلیَُؤمِّ

«Əgər üç nəfər səfərə çıxırsınızsa içərinizdən bir nəfəri 

özünüzə başçı seçin». 
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Peyğəmbər Mədinədə olan təşkilatında xüsusi bir sistem, o 

cümlədən «katiblər» dəstəsi yaratmışdı. Orada yaradılmış hər 

dəstənin özünəməxsus işi olub. Onların bəziləri vəhy katibləri 

idilər və işləri nazil olan Quran ayələrini yazmaq olub. Bəziləri 

xüsusi məktubları yazmaq, bəziləri xalqın bir-birləri ilə olan 

müqavilə və ticarətlərini qeyd etmək, bəziləri isə sədəqə və 

vergiləri siyahıya almaqla məşğul olublar. Digər bir dəstə isə 

əhdnamə və peymanları yazmaq məsuliyyətini öz öhdələrinə 

götürüblər. Yəqubi, Məsudi, Bilazri, İbn Səd və digərlərinin 

tarix kitablarında bütün bunlar qeyd edilib. 

 

TƏBLİĞ ÜSULU 

 

Peyğəmbər islamın tarixində sərt deyil, mülayim davranışlı 

olub. Hədə-qorxudan çox müjdə verərək ümid hissi yaratmağa 

əsaslanıb. Təbliğ üçün Yəmənə göndərdiyi səhabələrdən birinə 

deyib: 

 

ُروا ُروا، َوالَ  یَسِّ ُروا تَُعسِّ  تُنَفُِّروا َوالَ  َوبَشِّ

«Camaatla yumşaq və mülayim davran. Onlarla sərt 

davranma və camaatda nifrət hissi oyatmaq əvəzinə onlara 

behişt müjdəsi ver».
1
 

O, İslamın təbliğində çox fəal adam olub. Bu məqsədlə 

Taifə səfər edib, həcc ziyarəti mövsümündə qəbilələr arasında 

gəzərək təbliğlə məşğul olub. Bir dəfə Əli (ə)-ı, bir dəfə isə 

Məaz ibn Cəbəli təbliğ üçün Yəmənə göndərib. Mədinəyə 

hicrətindən qabaq Məsəb ibn Ümeyri camaat arasında təbliğ 

aparmaq üçün həmin şəhərə göndərmişdi. Səhabələrdən böyük 

                                                             
1 «Dəlailun-nubuvvət» cild 5, səh. 401. 
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bir dəstə Həbəşistana göndərilmişdi. Onlar Məkkə 

müşriklərinin əziyyətindən nicat tapmaqla yanaşı, Həbəşistanda 

islamın təbliğinə başladılar və oranın şahı Nəcaşi və yerli 

əhalinin yarısını müsəlman olmalarına şərait yaratdılar. 

O Həzrət hicrətin 6-cı ilində dünya ölkələrinin şahlarına 

məktub göndərərək onlara, öz Peyğəmbərliyini elan etdi. Onun 

müxtəlif şəxsiyyətlərə yazdığı məktublardan 100-ə yaxını indi 

də qalmaqdadır. 

 

ELMƏ HƏVƏSLƏNDİRMƏK 

 

Peyğəmbər müsəlmanları elm öyrənərək savad əldə 

etməyə təşviq edirdi. O, sahabələrin övladlarını savad 

öyrənməyə məcbur edirdi. Sahabələrindən bəzilərinə süryani 

(qədim Suriya dili) dilini öyrənmək tapşırığı vermişdi. O 

Həzrət elm öyrənmək barəsində belə buyurub: 

 

 طلب العلم فریضة علی کل مسلم

«Elm öyrənmək hər bir müsəlmana vacibdir».
1
 

 

 الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق

«Hikməti harada və kimdə, hətta müşrik və münafiqin 

yanında belə tapsanız əldə edin».
2
 

 

ینِ   اْطلُبُوا اْلِعْلَم َولَْو بِالصِّ

«Hətta Çinə səfər etmək bahasına da olsa, elm dalınca 

gedin».
3
 

                                                             
1 «Biharul-ənvar» cild 1, səh. 177. 
2 «Biharul-ənvar» cild 2, səh. 97 (və səh. 99 cuzi fərqlə) 
3 «Biharul-ənvar» cild 1, səh. 177 
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Elm barəsində bu təşviq və təkidlər müsəlmanların misilsiz 

iradə və sürətlə dünyanın hər yerində elm axtarışında 

olmalarına səbəb oldu. Onlar harada elm görürdülərsə onu 

öyrənir. Müsəlmanlar bu yolla Yunan, Roma, İran, Misir, 

Hindistan və digər qədim mədəniyyətlərlə yeni Avropa 

mədəniyyəti arasında əlaqə zənciri olmaqdan əlavə bəşər 

tarixinin ən böyük mədəniyyət və svilizasiyasını, yəni «islam 

mədəniyyəti və svilizasiyasını» yaratdılar. Onun əxlaq və 

davranışları da, sözü və dini kimi geniş və hərtərəfli olub. Tarix 

heç vaxt onun kimi insanlığın bütün cəhətlərindən kamil olan 

şəxsin şahidi olmayıb. O, doğrudan da kamil bir insan olub! 
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