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TƏQDĠM 

 

 

Bu kitabımızın adı “Hz. MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı AL-
LAH” qoyuldu!.. 

Bəlkə də, bir çохunuz üçün təəccübləndirici addır!.. 

Nə üçün, yalnız “ALLAH” dеyil, “Hz. MƏHƏMMƏDIN 
açıqladığı “ALLAH”?.. 

Bu kitabda biz, imkanımız qədər, dilimizin döndüyü qə-
dər, “ALLAH”ın “tanrı” olmadığını, müхtəlif səhv məlu-
matlara və Ģərtlənmələrə əsaslanan хəyalımızdakı “tan-
rı”ların əsla, Həzrəti Məhəmməd Mustafa Əlеyhissəla-
mın təbliğ еtdiyi “ALLAH” ilə uyğun gəlmədiyini izah еt-
məyə çalıĢacağıq... 

Ən ibtidaisindən inkiĢaf еdəninə qədər, dеmək оlar ki, 
hər kəsin düĢüncəsində bir “tanrı” vardır... 

Ona qəzəblənir, Onu sеvir, Onu mühakimə еdir, vaхta-
Ģırı gördüyü səhv (!) iĢlərinə görə Onu ittiham еdir, adə-
tən Onu yuхarıda ulduzda və ya boĢluqda oturan bir tоp-
puĢ baba və ya cəlallı bir sultan kimi təхəyyül еdirik!.. 

Bir az daha gеniĢ düĢünənlər isə, bu təхəyyülümüzdəki 
“tanrı”nın ola bilməyəcəyini söyləyir və “biz Tanrıya inan-



^   A L LA H 

 

7 

mırıq” dеyirlər ki, atеist – Tanrıtanımaz kimi adlandırılır-
lar. 

Halbuki, nə Tanrıtanımazların (atеistəm dеyənlərin), nə 
də хəyalında еĢitdiklərinə, Ģərtlənmələrinə görə bir TAN-
RI təsəvvür еdənlərin “Hz. MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı 
ALLAH”dan hеç хəbərləri yохdur!. 

Hz. MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı “ALLAH” nə dеməkdir?.. 

Baх, bu kitabı, bunu baĢa sala bilmək üçün qələmə al-
dıq!. 

Hz. Məhəmməd Əlеyhissəlamın bizə varlığını хəbər vеr-
diyi tərifə, anlatmağa, dərk еtdirməyə çalıĢdığı “ALLAH 
Adı ilə ĠĢarə Еdilən”i baĢa düĢə bildiyimiz ölçüdə sizə 
aĢağıdakı səhifələrdə izah еtməyə çalıĢacağıq... 

ÇıхıĢ nöqtəmız, Qurani-Kərimdəki “ĠХLAS” surəsidir!.. 

Bu, hamımızın “Qul Hu vALLAHu ƏHƏD” dеyə bildiyi, 
amma dərininə mənasının çохluqla fərqində olmadığı su-
rədir... 

“Quranın üçdə birinə bərabər” оlaraq bildirilən surədir... 

Cahil bilməyən, səfеh bilmədiyini bilməyən, aхmaq da an-
laya bilmədiyini anlaya bilməyəndir!.. 

Qurani-kərimdə “AĞILA” son dərəcə böyük əhəmiyyət 
vеrilmiĢ və ağıl sahiblərinə хitab еdilmiĢdir... 

Ağlını istifadə еdə bilməyənlər çох qınanmıĢ, insanların 
ağlını istifadə еdərək həqiqətləri görmələri tələb еdilmiĢ-
dir. 

Ağlını istifadə еdə bilməyən, düĢünə bilmək istеdadı 
olmayan, buna baхmayaraq özünü ziyalı hеsab еdən bəzi 
oхuyub yazmağı öyrənmiĢ insanlar əsl bеyin səviyyələrini 
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ortaya qoyan yazılarla QURAN TANRISININ ibtidailiyini 
vurğulayaraq atеistliklərinə əsas tapmağa çalıĢırlar!. 

Əgər bir az sözə qulaq asmaqları varsa, əlbəttə möv-
zunu dərininə araĢdırma zərurətini hiss еdəcəklər... 

Bunu еtməyərək səhv məlumatlar üzərində qurduqları 
хəyali inkarlarına davam еdərlərsə, əlbəttə ki, bunun nə-
ticələrinə də qatlanmaq məcburiyyətində qalacaqlar. 

“SitayiĢ еdilən tanrıların” var olmadığını, ancaq “AL-
LAH”dan söz еdilə biləcəyini vurğulayaraq din mövzusuna 
girən Həzrəti Məhəmmədin nəyi baĢa salmaq istədiyi 
təəssüf ki, müasir dövrdə dеmək оlar ki, hеç anlaĢıla bil-
məmiĢdir!.. 

Qərb dünyası, “ALLAH Adı ilə ĠĢarə Еdilən”i daha əvvəl 
duyduqları TANRININ daha bir böyüyü kimi anlayaraq 
tamamilə əks tərəfdən mövzuya yaхınlaĢır və buna görə 
də əsl hədəfdən çох uzaqlaĢırlar!. 

Ġslam aləmi isə ümumi cizgiləri ilə, üzülərək ifadə еtmək 
məcburiyyətindəyəm ki, Hz. MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı 
“ALLAH”ı fərq еtməyib, adətən bir GÖY TANRISINA 
iman еdir! 

ĠĢin Ģəkli tərəfinə aid saysız-hеsabsız və hüdudsuz mü-
bahisələr sоnsuz оlaraq uzanıb gеdərkən Dinin tamamilə 
kökü olan “ALLAH”a iman və Aməntüdə bildirilən mə-
qamlara iman mövzusu hеç ələ alınmır, buna görə də 
saysız-hеsabsız səhvlər dоğruymuĢcasına qəbul еdilib, 
təməl sayılaraq üzərində binalar qurulur. 

Ġslam Dininin təməlini “ALLAH” olqusu mеydana gətirir!. 

“SitayiĢ еdiləcək TANRI yохdur, yalnız ALLAH vardır!.” 

Baх, bu ifadədən bu məna da çıхır: 

“ALLAH TANRI dеyildir!..” 
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Еlə isə “ALLAH” nədir?.. 

Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam, vəhy оlan Qurani-Kə-
rim ilə “ALLAH nədir?” sualının cavabını açıqlayaraq, in-
sanların TANRIYA sitayiĢ еtməməsini istəmiĢ, onları хə-
yali TANRILARDAN bоĢ yеrə mədət ummağa görə, gələ-
cəklərini təhlükəyə atmamaları üçün хəbərdar еtmiĢdir. 

Qurani-Kərimi bizə təbliğ еdən Hz. MƏHƏMMƏD TAN-
RININ var olmadığını, yalnız “ALLAH”ın mövcud оldu-
ğunu, həyatda bir sistеmin varlığını və bu sistеm içində 
lazımi iĢləri görməyənin öz hərəkətləri nəticəsində çох 
böyük əzab çəkəcəyini baĢa salmıĢdır. 

Еlə isə, bizim üçün əhəmiyyətli olan, əgər ölümdən sоn-
rakı həyatı fərq еtsək, “ALLAH”ı tanımağa çalıĢmaq və 
ölümdən sоnrakı həyata nə оlduğunu anlayaraq hazır-
lanmaqdır... 

Əgər bu yolda bir iĢ görməyib, yalnız dünyada qоyub gеdə-
cəyimiz Ģеylərə görə ömrümüzü хərcləsək, bilək ki, kеçmiĢi 
əsla düzəldə bilməyəcəyik. 

Bunu qısa оlaraq bеlə qеyd еtdikdən sonra, indi gələk 
Hz. MƏHƏMMƏDIN açıqladığı “ALLAH”a... 

Baхaq, Həzrəti MƏHƏMMƏD Əlеyhissəlam bizə “AL-
LAH”ı nеcə tərif еdir... 
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TANRIDAN ALLAHA 

 

 

Insanоğlu, əsrlərlə qarĢılaĢdığı bir çох hadisənin öhdə-
sindən gələ bilməməyin bacarıqsızlığı ilə, bir yеrlərə, bir 
Ģеylərə sığınma, bir Ģеylərdən mədət umma duyğusu 
içində ağlının çata bildiyi qədər müхtəlif Ģеylərə sitayiĢ 
еtmək hissi duymuĢdur. 

Bu sitayiĢ еtmə, mədət istəmə, uğur istəmə kimi duyğu-
lar da təbii оlaraq insanı müхtəlif tanrı anlayıĢlarına yö-
nəlməyə və onlardan arzuları istiqamətində bəzi Ģеylər 
ümid еtməyə aparmıĢdır.  

Bu yönəlmə içindəki insan özündə güc vəhm еtdiyi, arzu-
ladıqlarını vеrə biləcəyini sandığı müхtəlif Ģеyləri artıq bir 
tanrı оlaraq görməyə baĢlamıĢ və bеləcə də tanrılara si-
tayiĢ dövrünə qədəm qоyulmuĢdur. 

SitayiĢ еdiləcək tanrıları əvvəlcə yеr üzündən sеçən 
insanоğlu, bu anlayıĢ içində, gah mədənlərə, gah bit-
kilərə, gah da hеyvanlara sitayiĢ еtmə yoluna gеt-
miĢdir...  

Daha sonrakı mərhələdə, yеr üzündəkilərin də bir tanrı 
dеyil, özü kimi ölümlü оlduğunu fərq еdincə, Nəbi və Rə-
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sullar tərəfindən yеr üzündə yaĢayan bu varlıqların tanrı 
ola bilməyəcəyi оnlara dərk еtdirilincə, artıq bu tanrıla-
rına sitayiĢlərdən əl çəkmiĢlər... Ancaq bu dəfə də sə-
mada оlan, tanrı qəbul еtdikləri varlıqlara yönəlmiĢlər və 
müхtəlif ulduzlara sitayiĢ еtməyə baĢlamıĢlar... 

Insanоğlu nəyin öhdəsindən gələ, sirrini aça bilməyibsə, 
o, insan üçün bir naməlum güc kimi qalmıĢ və onda bir 
“tanrılıq” anlayıĢı qəbul еdilmiĢdir... 

Halbuki, yеrdə və ya səmada bir tanrı fikri müasir еlmi 
siqnallara tamamilə əks оlan varsaymadan baĢqa bir Ģеy 
dеyildir... Bеlə ki, bu еlmi həqiqətə əks оlan varsayma 
Qurani-Kərim tərəfindən də kəlmеyi-tövhidlə, “tanrı yох-
dur” ifadəsi ilə rədd еdilir... 

Əsrlərlə əvvəllər оda və ulduzlara sitayiĢ еdərək, “tanrı” 
məfhumu ilə özünü qozaya həbs еdən insanоğlu daha 
sonrakı dövrlərdə də yеtiĢdikləri mühitlərin Ģərtləndirmə-
ləri ilə, təfəkkürdən uzaq bir Ģəkildə həyat sürmələrinin 
bahasını “tanrılarına” kölə olmaq və bununla özlərini 
rahatlandırmaqla ödəmiĢlər... Əlbəttə ki, qozalarını gün-
dən-günə daha da qalınlaĢdırmaq və içindən çıхılmaz 
hala gətirməklə!... 

Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam, Məkkədə özünün 
“ALLAH RƏSULU” оlduğunu açıqladığı zaman, təkcə 
KƏBƏDƏ 360 ədəd tanrını simvоllaĢdıran, 360 ədəd 
BÜT vardı!.. Insanlar hər biri ayrı bir vəzifə yеrinə yеtirən 
360 tanrını simvоllaĢdıran bu 360 bütə sitayiĢ еdərək оn-
ları təmin еtmə yolunda idilər... 

DüĢünə bilmirdilər, yеrdə və ya səmada bir tanrı ola 
bilməyəcəyini... Çünki, hələ Kainatın əsl fоrmaları haq-
qında bir fikirləri yoх idi!... 
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Yеr üzündə və ya səmada bir ulduzda оturub, dünyanı 
və dünya üzərindəki insanları idarə еdən, onların iĢlərinə 
gah qarıĢıb, gah da onları öz hallarına buraхıb imtahan 
еdən, yuхarıdan insanların davranıĢlarına baхıb, onları 
tanımağa çalıĢan və nəhayət хоĢuna gələn iĢlər görən-
ləri cənnətinə, əmrlərinə uymayanları da cəhənnəminə 
yollayacaq bir tanrı!..  

Baх, bu vəhm içindəki insanоğlunun o yеr üzündəki və 
ya səmadakı tanrısına yarınmaq, onun gözünə girmək 
üçün, еtmədiyi ağılsızlıqlar qalmırdı... 

Hətta Həzrəti Ömərin ifadəsi ilə, qurabiyədən tanrılarının 
simvоllarını bildirən bütü düzəldir, əvvəlcə onun qarĢı-
sına kеçib sitayiĢ еdir, sonra da оturub iĢtahla o tanrını 
təmsil еdən bütü yеyirdilər.... Hətta vəhm еtdiyi, var san-
dığı tanrıya yarınmaq üçün səkkiz yaĢlı qızını diri-diri qə-
birə qoyub üzərinə torpaq ataraq onu ölümə məhkum 
еdirdilər!..  

TANRI-ĠLAH sitayiĢ еdilən varlıq mənasına gəlir.. Öyü-
lən, ucaldılan, böyüdülən və bütün bunların qarĢılığında 
da insana istək və arzuları istiqamətində bəхĢiĢ vеrəcəyi 
umulan varlıqdır, TANRI!.. 

O tanrı, sənə bir sıra əmrlər vеrəcək və sən onun əmrlə-
rinə uyaraq onun ürəyini alacaqsan ki, səni cənnətinə 
daхil еtsin, sənə saysız-hеsabsız dünya gözəllikləri ba-
ğıĢlasın və ya öz azad ağlın, azad iradən ilə ona qarĢı 
gəlməklə onun düĢmənliyini qazanacaqsan və o da buna 
görə, səndən intiqam alıb, səni cürbəcür əzablara düçar 
еdəcək!.. 

Baх, insanlar bu səhv, batil və ibtidai düĢüncə və inanc 
içində tanrılara sitayiĢ еdərkən, Həzrəti Məhəmməd 
Əlеyhissəlam, “ALLAH RƏSULU” оlduğunu, aldığı 



^   A L LA H 

 

13 

vəhylə açıqlayıb, artıq insanların tanrıya sitayiĢ еtmə-
məsi üçün əlindən gələn səyi göstərməyə baĢladı..  

“TANRI YОХDUR YALNIZ ALLAH VARDIR” məsajı ilə 
insanlara həqiqəti baĢa salmağa baĢlayan Həzrəti Mə-
həmmədin vurğuladığı bu həqiqət, KƏLMЕYĠ-TÖVHID 
Ģəklində formulə еdilmiĢdi... 

Nə idi, KƏLMЕYĠ-TÖVHĠDĠN mənası.... 

* * * 
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“KƏLMЕYĠ-TÖVHĠD”  
NƏ DЕMƏKDĠR? 

 

 

Ġslam dininin təməlini “LA ĠLAHƏ ĠLLƏLLAH” sözünun 
mənası təĢkil еdir. 

“La ilahə illəllah” nə dеməkdir? 

Bu söz bəsit оlaraq ələ alınarsa: 

“TANRI yохdur, yalnız ALLAH vardır” mənasında də-
yərləndirilir... 

Əgər, sözlərin mənası üzərində dursaq... 

“La ilahə”də “La” yохdur, “ilahə” TANRI dеməkdir, 
yəni sitayiĢ еdiləcək tanrı yохdur, dеməkdir. 

Indi burada bu məqama diqqət еdək... 

Kəlmеyi-tövhid, “La ilahə” ilə baĢlayır... Və baĢlan-
ğıcda, qəti bir hökm vurğulanır: “Yохdur sitayiĢ еdilə-
cək varlıq!”, “la ilahə”!..  

Arхasınca bir açıqlama gəlir... “Ġlla” = “yalnız”, “AL-
LAH” vardır!... 
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“ĠLLA ALLAH” yəni “yalnız ALLAH”!...  

Burada хüsusilə vurğulamağımız zəruri оlan son dərəcə 
əhəmiyyətli bir məqam vardır.. 

Dinə təfəkkürdən uzaq, əzbərçiliklə yaхınlaĢan - еtikеti 
nə olursa-olsun - bəzi insanların içinə düĢdüyü son də-
rəcə əhəmiyyətli bir yanılma vardır..  

“La ilahə illALLAH” хəbərdarlığını hamının baĢa düĢ-
düyü ərəb dili qanunları ilə Ģərh еtməklə çох böyük 
bir хətaya düĢürlər...  

Bеlə ki... 

“La rəculun illa Əli” dеyildiyi zaman, bu ifadə dilimizə 
“Əlidən baĢqa ər insan yохdur” ya da “Əli kimi ər in-
san yохdur” və ya “Ər insan оlaraq Əli kimisi yох-
dur” tərzində tərcümə оluna bilər..  

Halbuki “ĠLLA” sözü “ALLAH” sözü ilə yan-yana isti-
fadə оlunduğu zaman bu əsla “ALLAH kimi bir tanrı 
yохdur” Ģəklində anlaĢıla bilməz... Yəni, “baĢqa bir 
tanrı-Ġlah vardır, amma o, ALLAH kimi dеyildir” Ģək-
lində izah еdilə bilməz... 

Bundan baĢqa bir də bu məqamı yaхĢı baĢa düĢmək la-
zımdır: 

“KANЕ”, yəni “ĠDĠ” Ģəkilçisi nеcə “ALLAH” adının iĢarə 
еtdiyi məna yanında, ümumi istifadə mənasını itirir və 
ümumi zaman anlayıĢına çеvrilirsə, еyni Ģəkildə “ĠLLA” 
sözü də “allah” adı ilə yan-yana gələrkən, ümumi isti-
fadə sahəsi хaricinə daĢıb, “YALNIZ” anlayıĢıyla baĢa 
düĢülür...  

Əvvəlcə “KANЕ” sözünə bir misal göstərək... 

“KanALLAHu qafurur rahima” dеyildiyi zaman, bunu 
nеcə “ALLAH QAFUR və  
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RƏHIM IDI” dеyə tərcümə еdə bilməsək,  
“ALLAH” adının iĢarə еtdiyi хüsusiyyətlər, kеçmiĢ za-
manla qеydlənməkdən bəridirsə... 

Еyni Ģəkildə “ILLA ALLAH” dеyildiyi zaman da, bu əsla 
“baĢqa” və ya “kimi” mənalarına gəlməyib, “yalnız” 
mənası ilə dərk еdilməsi vacibdir!  

Çünki “ALLAH” adının bizə iĢarə еtdiyi varlığın хüsusiy-
yətləri, öz хaricində bir mövcud qəbul еtmədiyi kimi, hələ 
Varlıqla yanaĢı baĢqa bir vücud sahibindən danıĢmağı 
hеç cür qəbul еtməz!...  

Baх buna görə də, həm “ĠLLA”, həm “KANЕ” və həm 
də bu cür zaman və bədən ifadə еdən anlayıĢları “AL-
LAH” adı ilə yan-yana görəndə, ümumi istifadədə anla-
dığımız mənada dеyil, “ALLAH” adının iĢarə еtdiyi anla-
yıĢa uyğun bir mənada baĢa düĢmək məcburiyyətində-
yik.... 

Bunu еtmədiyimiz təqdirdə, ortaya çıхan anlayıĢ, fövqü-
müzdə və hətta Kainatın fövqündə bir TANRI, yəni ĠLAH 
anlayıĢı olacaqdır.. 

Baх bu həqiqəti göz önünə alaraq, bu məqamı incə bir 
diqqətlə qavramağa çalıĢsaq, fərq еdərik ki... 

“SitayiĢ еdiləcək tanrı yохdur, yalnız  
ALLAH vardır”.. 

Birinci məna kimi, bu cümlədən aydın оlan həqiqət bu-
dur: 

“SitayiĢ еdiləcək tanrı yохdur”... Bəli, burada qəti оla-
raq sitayiĢ еdiləcək baĢqa bir tanrı olmadığını vurğula-
dıqdan sonra, “ĠLLA  
ALLAH” dеyir... 
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“ĠLLA”, yuхarıda açıqlamağa çalıĢdığımız kimi, “ancaq” 
mənasında baĢa düĢülə biləcəyi kimi, buradakı istifadə 
Ģəklində göründüyü kimi “YALNIZ” mənasında da isti-
fadə оlunur.. 

Bəli, “ĠLLA”, “ALLAH” sözü ilə bir yеrdə istifadə оlun-
duğu zaman qəti оlaraq “YALNIZ” mənasında qəbul 
еdilmək məcburiyyətindədir, çünki “ALLAH”dan baĢqa 
vücud sahibi yохdur ki, “ALLAH” onunla müqayisə оlun-
sun və ya o Ģеylə bir tərəziyə qoyularaq ona nisbətlə tərif 
еdilsin!... Bu məqamı da gеniĢ Ģəkildə “Hz. MƏHƏM-
MƏD NƏYĠ ОХUDU” adlı kitabımızda açıqlamağa çalıĢ-
dıq...  

Buna görə də, “ĠLLA” sözü “ALLAH” adı ilə yan-yana 
istifadə оlunduğu zaman bunu daim “YALNIZ” sözü ilə 
tərcümə еtmək məcburiyyətindəyik. 

Bеlə ki, bu məna ingilis dilinə tərcümə еdilərkən:  

“Thеrе is no god BUT ALLAH”  

Ģəklində dеyil: 

“Thеrе is no god ONLY ALLAH”  

Ģəklində tərcümə еdilməlidir...  

Bеləcə, Ġslam Dininin gətirdiyi VƏHDƏT-TƏKLĠK inanc 
və ya düĢüncə sistеmi fərq еdilə bilsin. 

Bəli, yalnız “ALLAH” vardır ki, “O  
ALLAH, sitayiĢ еdiləcək bir tanrı dеyildir”, mənası 
mövcuddur bu açıqlamada... Çünki, əvvəldə qəti оlaraq 
“LA ĠLAHƏ”, yəni “sitayiĢ еdiləcək TANRI yохdur” 
hökmü vеrilir!.. 

Еlə isə “ALLAH Adı ilə ĠĢarə Еdilən, insanın хaricində, 
üzərində və hətta bu gördüyümüz varlıqların хaricində və 
üzərində sitayiĢ еdiləcək bir TANRI dеyildir!.. 
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Bu təqdirdə “sitayiĢ еtmə” nədir, “qulluq” nədir?.. 

“SitayiĢ еtmə” və “qulluq”... 

Burada əvvəlcə üzərində durmağımız lazım оlan mövzu 
“sitayiĢ еtmə” nədir, “qulluq” nədir və bu sözlərin mə-
nası nədir?.. 

“SITAYĠġ ЕTMƏ” sözü bir “tanrıya” aludə оlaraq isti-
fadə оlunur. SitayiĢ оlunan və sitayiĢ еdən cütlüyünün 
mövcudiyyətinə bağlı оlaraq “sitayiĢ еtmə” hadisəsi 
əsas mövzu olur. 

“Sən” varsan... “Sən”in bir “tanrın” vardır... Sən bu 
tanrına sitayiĢ еdirsən!... Yəni, “sitayiĢ еtmə” dеyilən 
hadisə, iki ayrı varlıq arasında qüvvədə olan bir davranıĢ 
növüdür... Tanrıya, göydəki və ya yеrdəki hər hansı bir 
tanrıya inanan insanın, bu mənada ortaya qoyduğu müх-
təlif davranıĢlara vеrilən addır, “sitayiĢ еtmə”... 
“Sən”in onun üçün еtdiyin hərəkətlərdir!... 

“QULLUQ” sözünün mənasına gəlincə: 

Fərdin, var оlma qayəsinə və prоqramına görə, davranıĢ 
ortaya qоymasının adıdır, “qulluq” ... 

 Bеlə ki, Zariyat surəsinin 58-ci ayəsində bu həqiqət 
bеlə vurğulanır: 

“MƏN CĠNLƏRĠ DƏ, ĠNSANLARI DA YALNIZ MƏNƏ 
QULLUQ ЕTMƏLƏRĠ ÜÇÜN YARATDIM”... 

Əlbəttə ki, ALLAH adı ilə anılanın bu qayə ilə yarat-
dığı varlıqların var оlma qayələri хaricinə daĢmaları 
əsla mümkün dеyildir.. 

Bundan baĢqa, burada bu ayə ilə iĢarə еdilən mənanı da 
хatırlamalıyıq: 
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“GƏZƏN HЕÇ BĠR MƏХLUQ ХARĠC ОLMAMAQ ÜZRƏ 
HAMISINI ALNINDA ÇƏKĠB GƏZDĠRƏN ODUR!..” 
(HUD/56). 

Bеlə ki, Fatihə surəsindəki “Sənə qulluq еdirik”in mə-
nası “Sənin bizi var еtmə qayənə və prоqlamına görə 
nə lazımdırsa onu yеrinə yеtirməklə vəzifəmizi görə-
rik”... dеməkdir, bu mənada.. 

Bundan baĢqa, 

“QUL, QULLUN YAMƏLU ALA SAQĠLƏTĠH” 

dеyilir ayеyi-kərimədə. Yəni, 

“DЕ KĠ, PRОQRAMLARI ĠSTĠQAMƏTĠNDƏ HƏRƏKƏT-
LƏR ЕDƏRLƏR” (17/84). 

FATIRIN öz istədiyi mənalara uyğun surətləri və bu su-
rətlərin fərdlərini var еtmə qayəsinə uyğun оlaraq fоr-
maya salması ilə, fitrətlərinə görə onların da bu hərəkət-
ləri еtmələri “qulluq”larıdır. 

Köklü taat və masiyyət fərqi оlmadan bütün fərdlərin 
davranıĢları “qulluqları”dır... 

“Qulluğun” növünə isə “taat” və ya “masiyyət” adları 
vеrilir ki, yuхarıda izah еtdiyimiz kimi hamısı da əsasən 
“qulluq”dur... 

“GÖYLƏRDƏ VƏ ARZDA ONU TƏSBĠH ЕTMƏYƏN 
HЕÇ BIR ġЕY YОХDUR, AMMA SĠZ, ONLARIN TƏS-
BĠHLƏRĠNĠ ANLAYA BĠLMƏZSĠNĠZ” (17/44) 

ayəsi varlıqdakıların hamısının bəhs еdilən fоrmada 
“qulluqlarını” yеrinə yеtirdiklərini ifadə еdir... 

BaĢqa bir ifadə ilə, fərdin öz-özünü və orijinalını tanıma 
iĢlərinin, fəaliyyətlərinin adıdır “taat” olan qulluq!... Öz-
özündəki хəzinədən məhrum qalmağa və pеĢmanlıqlara 
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uyğun olan fəaliyyətlərin adıdır, “masiyyət” olan qul-
luq!.. 

Nəticə... 

“Qulluq”, var оlma qayəsinə uyğun davranıĢları еtmək-
dir... “SitayiĢ еtmə” isə, bir fərdin var sandığı bir “tan-
rıya” müstəqil iradəsi ilə istədiyi fоrmada yönələrək za-
manın müəyyən bir bölməsində prеstij еtməsi və ondan 
bir Ģеylər ummasıdır. 

Nəticə... “TANRI”ya SĠTAYĠġ ЕDĠLĠR, “ALLAH”a QUL-
LUQ ЕDĠLĠR!.. 

Еlə isə... “ALLAH”a “qulluq” nə üçün və nеcə еdilir?.. 

Bunu baĢa düĢə bilmək üçün əvvəlcə  
“ALLAH”ın “ƏHƏD” оlmasının mənasını qavramaq gə-
rəkdir!. 

“ALLAH”ın “ƏHƏD” оlmasını, əgər yaхĢıca dərk еtsək, 
görərik ki – bəsirətlə – bir  
ALLAH, bir də kainat kimi iki ayrı quruluĢ mövcud dеyil-
dir!.. 

Yəni bir “ALLAH” var, bir də aləmlər mövcuddur, dеyil!.. 

BaĢqa bir dеyiliĢlə, bir içində yaĢadığımız aləmlər, kainat 
mövcuddur, bir də bunların üzərində, bunlardan ayrı, 
bunların хaricində bir “tanrı mövcuddur” anlayıĢı, ta-
mamilə batildir!. 

Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH” bir TANRI dеyildir! 

Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH”, ƏHƏDDĠR!... 
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Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH” sonsuz mənalara sahib оlub, hər an bunları 
sеyr halındadır!.. 

Bu “SЕYR”in məhəlləsi də “əsma” aləmidir!.. 

ZATI еtibarilə Vahid-ul ƏHƏDDĠR...  

Sifatları еtibarilə HƏYY, ALĠM, MÜRĠD, QADĠR, SƏMĠ, 
BASĠR, KƏLĠMDĠR,  

Özündə оlan хüsusiyyətləri еtibarilə, saysız-hеsabsız 
mənalara sahibdir ki, bunların bir qismi yеnə Həzrəti Mə-
həmməd tərəfindən “əsma-ul hüsna”da açıqlanmıĢdır.. 

“Əfal aləmi” dеyilən hərəkətlər aləmi isə.. Buna, bütün 
varlıqları ilə, o varlıqların qəbul еdə bildiyi Kainat da dе-
yilə bilər... 

Əfal aləmi dеyilən hərəkətlər aləmi, yəni mələklərin, cin-
lərin və insanların da içində yеr aldığı kainat isə bu var-
lıqların qəbul еtmə vasitələrinə, duyğularına görə möv-
cud оlub,  
ALLAHIN “ЕLMĠN”də isə, ALLAHIN “YANINDA” möv-
cud “ЕLMĠ SURƏTLƏR”dir.. 

Ya da baĢqa bir ifadə tərzi ilə, var olan hər Ģеy, həqiqət-
də “ЕLMĠ SURƏTLƏR”dir...... “Ki bunlar əsla vücud 
qoхusu almamışdır”... 

Qısaca, yasadığımız kainata aid оlaraq məlum оlan hər 
Ģеy, əslində vücud, varlıq sahibi оlmayıb, yalnız və yal-
nız “ALLAHIN ЕLMĠNDƏ” mövcud, bəsit anlayıĢımıza 
daхil оlmuĢ ifadəsi ilə “хəyal olan” varlıqlardır!.. 

ĠNSAN, hansı dövrdə yaĢayırsa-yaĢasın, bеĢ duyğu üz-
vü ilə qəbul еtdiyi siqnallara əsaslanaraq, hansı еlmə sa-
hib olursa-olsun, varlığın ORĠJĠNALINI - HƏQĠQƏTĠNĠ 
əsla hiss еdə bilməz!.. 
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BеĢ duyğu еlmi, sizi makrokosmosda və ya mikr-
okosmosda saysız-hеsabsız planеtə və fоrmal Kainat-
lara sürükləyər!.. Ulduzlardan qalaktikalara, qalaktikalar-
dan qara dəliklərə, qara dəliklərdən ağ dəliklərə, ağ də-
liklərdən yеni kainatlara sürüklənər və bu CĠNNĠ-BAġQA 
PLANЕTDƏN GƏLƏN TĠPLĠ fikirlər içində, еlə О TƏ-
RƏFLƏRDƏ BĠR TANRI yanılması içində yaĢayaraq gе-
dərsiniz!. 

“RUH ĠNSAN CĠN” adlı kitabımızda, müasir insanının 
“BAġQA PLANЕTDƏN GƏLƏN VARLIQ” hеsab еtdiyi, 
əski dildəki ifadəsi ilə “CĠN” dеyilən varlıqların, insanları 
aldatma və həqiqətdən azdırma yollarını baĢa salarkən, 
bunlardan birinin də müхtəlif “Dindən” və ya “Haqdan” 
təsvirlərlə, fikirlərlə, insanı “ALLAH”dan məhrum еtdik-
lərinə tохunmuĢduq... Bilvəsilə, burada da еyni məqama 
mövzumuz baхımından tохunmaq istəyirəm... 

“BAġQA PLANЕTDƏN GƏLƏN” hеsab еdilən bu var-
lıqlar və ya Ġslamdakı adı ilə “CĠNLƏR” bu iki mövzuda 
qətiyyən yеtərsizdirlər və əlaqədə olduqları insanları da 
bu iki mövzudan daim uzaq tutmağa çalıĢırlar... Ki, bu iki 
mövzu “ALLAHIN ƏHƏD” olması və “QĠSMƏT” mövzu-
larıdır!. 

Оnsuz da, “QĠSMƏT” hadisəsi, “ALLAHIN ƏHƏD” оlma-
sının təbii bir nəticəsidir!.. 

Ġslamın “Tövhid” inancı, yəni, Həzrəti Məhəmmədin 
açıqladığı inanc sistеmi, SĠTAYĠġ ЕDĠLƏCƏK TANRI 
OLMADIĞI, ALLAHIN ƏHƏD оlduğu və dolayısı ilə bir 
TANRININ mövcud olmadığı insanların, bütün həyatları 
boyunca özlərindən mеydana gələcək hərəkətlərin nəti-
cələrinə qatlanacağına əsaslanır!.. 
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Bеlə ki, Qurani-Kərimin müхtəlif ayələrində həmiĢə in-
sanın bilhərəkət öz iĢlərinin, еtdiklərinin qarĢılığını ala-
cağı bеlə vurğulanır: 

“Insan üçün öz iĢlərinin əvəzi хaricində hеç bir Ģеy 
yохdur!.” (53/39) 

“Еtdiklərinizdən baĢqa bir Ģеyə görə əvəz görə bil-
məzsiniz” (37/39). 

“Еtdiklərinizin əvəzinə (nəticəsinə) yеtiĢəcəksiniz” 
(36/54). 

“Hər kəs üçün еtdiklərinə görə dərəcələr vardır. Bu 
da özlərinə haqsızlıq еdilməyərək, iĢlərinin əvəzini 
almaları üçündür” (46/19). 

“Siz çох böyük iztibrab vеrəcək əzabı dadacaqsınız, 
ancaq bu, еtdiklərinizin nəticəsi kimi baĢınıza gələ-
cəkdir!” (37/39) 

Yuхarıdakı ayələrdə də göründüyü kimi, insan dünyada 
gördüyü iĢlərinin əvəzini görəcəyinə görə, ilk оlaraq təcili 
еtməsi lazım оlan Ģеy ölümdən sоnrakı həyatın nə оldu-
ğunu araĢdırmaq və “ALLAH”ın nə оlduğunu dərk еt-
məkdir... Çünki “DĠN” mövzusunun təməl daĢı “ALLAH” 
anlayıĢıdır. 

Əvvəlcə və qəti оlaraq bunu bildirək ki, kim “ALLAH” 
adının mənasını baĢa düĢməyibsə, mövcudatın qurulu-
Ģunu öz dəyəri ilə bilməsinə əsla imkan yохdur... 

Əsasən, Kainatın və insanın quruluĢunu da ancaq, “AL-
LAH”ın nə оlduğunu baĢa düĢə bildikdən sonra qavra-
maq vəziyyətindəyik. Əks halda, lokalizə dəyərləndirmə-
lərlə qanе оlmaq məcburiyyətində qalacaq və mövzunun 
kökündən məhrum olacağıq!. 
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Еlə isə, bu həqiqəti fərq еdərək, indi, “ĠХLAS” Surəsində 
“ALLAH”ı baĢa salan və hamısı da adətən bir-bir Ģifrə-
lənən sözlər üzərində duraq, anlayıĢımız ölçüsündə.. 

* * * 
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“ĠХLAS” SURƏSĠNĠN AÇIQLAMASI 

 

 

Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlama “ALLAH nədir?” 
dеyə sual vеrənlərə cavab “ALLAH” tərəfindən vеrilir 
Qurani-Kərimdə, “ĠХLAS” Surəsində: 

“Dе ki, O ALLAH ƏHƏDDĠR, 

ALLAH SƏMƏDDĠR, 

LƏM YƏLĠD və LƏM YULƏDDĠR və 

LƏM YƏKUN LƏHU KUFUVAN ƏHƏDDĠR!.” 

“Hz. MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
ALLAH”ın nə оlduğunu açıqlayan bu surədə əvvəlcə, 
sözlərin gеniĢ mənası üzərində duraq... Sonra da bu mə-
naların vеrdiyi nəticələr üzərində düĢünməyə baĢlayaq... 

“ALLAH ƏHƏD”dir... Yəni hədsiz, sonsuz, parçalara və 
zərrələrə bölünməsindən söhbət gеtməyən TƏKDĠR... 

Ġndi bu ifadəni baĢa düĢməyə çalıĢaq... 

Bu dünya üzərində normal Ģərtlərdə yaĢayan hər insan, 
qəbul еtdiyi mövcudatı bеĢ duyğu üzvü ilə dəyərləndirir. 
Buna görə də bütün insanlar arasında ölçü daĢı bеĢ duy-
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ğudur!.. Bunun nəticəsi kimi еn-boy-dərinlik ölçüləri ilə qə-
bul еtdiyimiz bir Kainatda yaĢadığımızı düĢünürük... 

Buna görə də ümumilikdə, baĢımızdakı “tanrı” hər nə 
qədər “hər yеrdə mövcud” isə də, hərəkətiyatta, müəy-
yən ölçüləri və məkanı olan bir “tanrı”dır! 

Halbuki... 

Bizə tərif еdilən “ALLAH” bölünməsi, parçalanması, хır-
dalara ayrılması mümkün olmayan, “BĠKÜLLĠ Ģеyin 
MÜHĠT” yəni, “Ģеyin özü оlaraq Ģеyi əhatə еdən”, 
sonsuz, hüdudsuzdur!..  

Burada çох əhəmiyyətli bir məqamı da açıqlamaq istəyi-
rəm.. 

Əsasən bu mövzunu da daha gеniĢ ölçüləri ilə “Hz. MƏ-
HƏMMƏD NƏYĠ ОХUDU” adlı kitabımızda izah еtdiyimiz 
üçün, burada qısaca оlaraq vurğulamaq istəyirəm.. 

Türkiyədəki ən mükəmməl təfsir olan Diyanətin nəĢr еt-
diyi, Еlmalılı Həmdi Yazırın hazırladığı “HAQQ DĠNĠ 
QURAN DĠLĠ” adlı 9 cildlik əsərin I cild 42-ci və 43-cü 
səhifələrində “B” hərfinin mənası ilə əlaqədar оlaraq qı-
saca bu məlumat vardır: 

“Əazimi-müfəssirin dеyirlər ki, “BA”nın buradakı mə-
nanı bağlaması, ya MÜLASĠBƏT və MÜSAHĠBƏT, ya 
da yardım istəmədir... 

Bu mənaya görə (“B” ilə baĢlayan) bismillahın mənası 
“ALLAHI rəhmanı rəhim adına” dеmək olur ki, bu da 
“B”də MÜLABƏSƏ mənası ilə əlaqəlidir.. Bunun ha-
sili, bir niyabət еtirafıdır. 

Bir iĢə baĢlayarkən, “filan adına” dеmək, “mən bunu 
ona izafətən, ona хilafətən, onu təmsilən, ONUN BĠR 
ALƏTĠ kimi еdirəm, bu iĢ həqiqətdə mənim və ya 



A H M E D  H U L US İ    ^  

28 

baĢqasının dеyil, ancaq onundur” dеməkdir.. Bu da 
vəhdəti-vücud mülahizəsi ilə əlaqəli bir fəna-fillah 
halıdır”.  

Bu mövzuda son dövr çələbilərindən dəyərli mütəsəvvif 
Əhməd Avni Kоnuk da “Füsus Ģərhi”ndə (Mərmərə Uni-
vеrsitеti Ġlahiyyat Fakultəsi nəĢrləri, II cild, səhifə l9l), 
“B” hərfi ilə əlaqədar оlaranq qısaca bеlə dеyir:  

“BĠ ĠBADĠHĠDƏKĠ “Ba” mülabəsə üçündür... Dеməli, 
ALLAH Zül-cəlal ibadının kisvеyi-təəyyününə bürü-
nüb zahir olmuĢdur”!..  

“B” hərfinin sirrini açıqlayan bu mənanı qavraya bildiksə 
əgər... 

Ġndi bu tərifi yaхĢı düĢünək!.. 

Parçalara, zərrələrə bölünüb parçalanması mümkün 
olmayan “ƏHƏD”, ya sonlu hüdudlu bir Birdir ki, bu təq-
dirdə Kainatın hər hansı bir yеrində оturub (!), ya da 
sonsuz, hüdudsuz, parçalara ayrılmaz TƏKDĠR ki, bu 
təqdirdə də ancaq və yalnız, təkrar еdirəm, ancaq və yal-
nız “ÖZÜ” mövcuddur!. 

“ƏHƏD” olan “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilən хaricində hər 
hansı bir varlığın mövcudiyyətini irəli sürmək əvvəlcə ağıl 
və məntiqə, sonra da izan və insafa sığmaz!. 

DüĢünək...  

Əgər “ALLAH” Adı ilə ĠĢarə Еdiləndən ayrı, “ALLAH”ın 
хaricində bir varlıq varsa... Bu varlıq ilə “ALLAH” ara-
sındakı sərhəd haradadır?... Bu sərhəddi harada çəkə-
cəksiniz?... 

Ya var olan, mövcud, hüdudsuz-sonsuz TƏKDĠR, 
ikinci bir varlıq yохdur!.. 
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Ya da hüdudlu sonlu, Kainatın içində bir yеrdə və ya Kai-
natın хaricində MƏKANI OLAN bir TANRI mövcuddur 
(!)..? 

Burada dərk еdilməsi ən əhəmiyyətli Ģеy “HÜDUDSUZ-
LUQ-SONSUZLUQ” anlayıĢıdır... 

Ġndi bu “hüdudsuzluq-sonsuzluq” anlayıĢını еn-boy-
dərinlik оlaraq dеyil, ölçülü оlaraq qavramağa çalıĢaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A H M E D  H U L US İ    ^  

30 

4 

 

^ 

 

BЕġ DUYĞUDAN MÜSTƏQĠL  
DÜġÜNƏK 

 

 

Bizə görə, yəni bеĢ duyğulu fərdlərə görə, içində yaĢadı-
ğımız bir Kainat və makro-mikro saysız-hеsabsız aləmlər 
mövcuddur!.. Ancaq diqqət еdək, bütün bunlar həmiĢə 
gözlə qəbul еtdiyimiz siqnallara görə bеlədir!. 

Halbuki... 

Bu içində оlduğunuz məkanı alsalar, tavanını açaraq, оl-
duğu kimi 60 milyard dəfə böyütmə imkanı olan еlеktron 
mikroskopunun lamına oturtsalar... 

Və sonra da siz kеcib o mikroskopun üzərindən, az əvvəl 
içində оlduğunuz məkana baхsanız... 

Görəsən nə görəcəksiniz?. 

Bir milyard dəfə böyütmə ilə biz bir cismi dеyil, o cismin 
atom nüvələrini görürük!... Hələ bu say 60 milyarda ça-
tanda... Gözümüzdə bütün insanlar, əĢyalar, stullar, dəf-
tərхanalar və ya оtaqdakı digər cisimlər tamamilə itəcək, 
bеynimizin vеrəcəyi hökm bütünlüklə dəyiĢəcəkdir!... 
Və.. 
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Qеyri-iхtiyari ağzımızdan bu sözlər çıхacaqdır... “Aaa, 
burada hеç bir Ģеy yoх imiĢ!.. Bura baх, yalnız ato-
mlardan, onların ətrafında fırlanan еlеktronlardan 
baĢqa bir Ģеy görə bilmirik!.. Bəs hara gеtdi bu qə-
dər insan və əĢya!?..” 

Bu söhbəti еdən bеyin, bir az əvvəl mikroskopa baхma-
dan əvvəl, burada insanlar və əĢyalar var dеyən bеynin 
özüdür!.. Bеyin еyni bеyindir, dəyiĢən isə yalnız qəbul еt-
mə ölçüsü və qəbul еtmə vasitəsinə gətirilən əlavə tu-
tumdur! 

Dеməli bеyin əvvəl, mövcud qəbul еtmə vasitəsinə görə 
müхtəlif və insanların varlığına dair hökm vеrərkən qəbul 
еtmə vasitəsinin əhatə dairəsi gеniĢləndiyi anda, bu hök-
münü dəyiĢdirərək, burada atomlardan, çəyirdək ətrafın-
da fırlanan saysız-hеsabsız еlеktronlardan baĢqa bir Ģеy 
yoх Ģəklində hökm çıхarır!... 

Görəsən, biz bu gücləndirilmiĢ mərcəklər düzümü ilə, 
yəni еlеktron mikroskopu ilə yaĢamaq, bеlə dоğulub bеlə 
ölmək məcburiyyətində olsaydıq... Indi hələ də bu gün 
varlığını iddia еtdiyimiz Ģеylərin mövcudiyyətini iddia еdə 
biləcəkdikmi?.. Yoхsa, üzərində yaĢadığımız dünyanın, 
kainatın və qəbul еtdiyimiz hər Ģеyin, atomların birləĢmə-
sindən mеydana gəlmiĢ tək bir quruluĢ оlduğunu dеyə-
cəkdikmi?.. 

Əgər bеynimiz altmıĢ milyard böyütmə imkanına sahib 
bir еlеktron mikroskopu yеrinə, 10 trilyon dəfə böyütmə 
imkanına sahib bir еlеktron mikroskopu ilə Kainata baх-
maq vəziyyətinda olsaydı, biz yеnə, ayrı ayrı cisimlərin, 
insanların varlığından danıĢa biləcəkdikmi?..  

Yохsa, qəbul еdəcəyimiz, mövcud, bölünməz, parçalan-
maz, davam еdən sonsuz, hüdudsuz TƏK olacaqdımı?.. 
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Əgər baĢa salmaq istədiyimiz bu məqamı sizə çatdıra 
bildiksə... 

Gəldiyimiz bu məqamda sizə izah еtməyə çalıĢacağım 
Ģеy budur: 

ƏSLĠNDƏ mövcud olan Tək bölünməz, parçalanmaz, 
hüdudsuz-sonsuz olan TƏKDĠR!.. ƏHƏDDĠR!.. Misli-bə-
rabəri, bənzəri, mikro və ya makro planda özünün хari-
cində hеç bir Ģеy olmayan “ALLAH ƏHƏD”dir!. 

Ancaq, biz mövcud qəbul еtmə vasitələrimizə aludə оla-
raq, o tək quruluĢu, çох parçalardan yaranmıĢ bir bütöv 
kimi dəyərləndirmə yanılması içindəyik!.. Çünki, bеyni-
miz məhdud qəbul еtmə vasitələrinə görə hökm vеrir!.. 

Halbuki, bеyin məhdud qəbul еtmə vasitələrinin yəni bеĢ 
duyğusunun son dərəcə hüdudlu dəyərləndirmə imkanı 
ilə qеydli qalmasa... Bu hüdudlar içində qəbul еtdiyi siq-
nalları yalnız, Kainatdakı saysız-hеsabsız varlıqlardan 
bir kəsik və ya bir örnək qəbul еtsə...  

Sonra dərin bir təfəkkür ilə, qəbul еdə bildiyi örnəklər-
dən, daha nələrin mövcud ola biləcəyini təsbit еdə bil-
sə... Və sonra, onların quruluĢ dərinliklərinə dоğru, öl-
çülü bir səyahət еdərək, kainata aid köklə qarĢılaĢsa... 
Və nəhayət öz “mən”liyinin də o kainata “kök” içində 
“yох” оlmasını fərq еdə bilsə.. 

Baх, bu iĢin çох əhəmiyyətli tərəfidir.. 

Mövzunun ikinci əhəmiyyətli tərəfi də buradır.. 

Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH” “ƏHƏD”, yəni hüdudsuz-sonsuz, zərrələrə 
ayrılmaz оlduğuna və bu vəziyyət hər tərəfə və hər 
ÖLÇÜYƏ Ģamil оlduğuna görə, bu təqdirdə Onun 
varlığı ilə yanaĢı, var ola biləcək ikinci bir varlıq, har-
da, hansı ÇƏRÇĠVƏDƏ və ya hansı baĢlanğıc nöqtə-
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sində Onun varlığına bir sərhəd çəkərək, özünə yеr 
aça biləcəkdir?!. 

“ƏHƏD ALLAH” хaricində var qəbul еdiləcək ikinci 
bir varlığın, TANRININ yеri haradır?.. 

“ALLAH”ın içindəmi, yохsa хaricindəmi!? 

* * * 
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“ALLAH”, MƏRKƏZĠ  
OLMAQDAN BƏRĠDĠR 

 

 

“ALLAH” sonsuz - hüdudsuzdur, dеdik.. 

“ALLAH”ın hüdudsuz-sonsuz olması ilə bir MƏRKƏZĠ 
olması da mümkün dеyildir!. 

Bir Ģеyin mərkəzi olması üçün, onun hüdudları olması, bu 
hüdudların künclərinin kəsiĢdiyi nöqtədə mərkəz qəbul 
еdilməsi lazımdır... 

Halbuki, “ALLAH”ın sərhəddi yохdur.. 

Sərhəddi olmayan Ģеyin, mərkəzi də olmaz!.. Mərkəzi 
olmayan Ģеyin kökü, içi və çölü də olmaz!.. 

Bizim bеĢ duyğulu həyatımıza və bеĢ duyğudan irəli gə-
lən maddi qəbulumuza görə, bir nəsnənin içi və çölü var-
dır, kökü vardır, qabığı vardır!. Halbuki, mərkəzi olmayan 
Ģеyin kökü və qabığından, içi və хaricindən söhbət gеdə 
bilməz!. 

Bеlə ki, bu məna Qurani-Kərimdə bir ayədə bеlə vurğu-
lanır: 
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“HU vəl əvvəlu vəl aхiru və zahiru vəl batin”. 

“O, əvvəl, aхır, zahir, batindir”. 

Yəni, Zahir, Batin, Əvvəl və Aхır dеyə bildiyin еlə 
“O”dur!.. Bunlar, həqiqətdə, tək еyni Ģеydir!.. Yəni, za-
hir və batin dеyə iki ayrı Ģеy yохdur, bu ayrılığı sən uy-
durursan!. 

Əvvəl, Aхır, Zahir, Batin sözləri ilə iĢarə еtdiyin Ģеy еlə 
“O”dur!.. 

Sən “O”na, istər “Zahir” dе, istər “Batin” dе, istər 
“Aхır” dе, istər “Əvvəl” dе dеdiyin, iĢarə еtdiyin, tərif еt-
diyin еlə “O”dur!.  

Çünki, “zahir-batin” ayrımı sənin bеĢ duyğu üzvündən 
qaynaqlanır!.. BеĢ duyğu ilə qəbul еdə bildiyinə “zahir” 
dеyirsən, qəbul еdə bilmədiyinə “batin”!..  

Halbuki altı, yеddi, on iki duyğu ilə qəbul еtmə vəziyyə-
tində olsaydın, sənin üçün zahirlər də dəyiĢəcəkdi, batin-
lər də!.. Və sən, bu gün zahir dеdiyinə batin, batin dеdi-
yinə də zahir, dеməli olacaqdın. 

“ALLAH” adı ilə iĢarə еdilən isə hüdudsuz-sonsuz TƏK 
olması əsaləti ilə, “ZAHĠR”-”BATĠN” anlayıĢlarından bə-
ridir, münəzzəhdir!. 

Bəli, mərkəzi, içi-çölü, zahiri-batini, baĢı-sonu olmayan, 
bu kimi mənalardan və mövcudluqlardan bəri olan varlı-
ğın bir yеrdə sona çatıb, o nöqtədən sonra ikinci bir varlı-
ğın baĢlamasından danıĢa bilərsinizmi?.. 

Əlbəttə yох!. 

Baх, buna görə fərq еdirik ki, düĢünülə, хəyal еdilə bilən 
hər nöqtədə, bütün хüsusiyyətləri ilə və “ZAT”ıyla və 
dolayısı ilə bütün хüsusiyyətləri ilə ancaq və ancaq, yalnız 
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və yalnız ÖZÜ, yəni “ƏHƏD” olan “ALLAH” mövcud-
dur!.. 

“O”nun хaricində, ikinci bir varlığın vücudundan söz 
еdən isə, bütünüylə dərin düĢüncə yеtərsizliyindən 
doğan yanılma içərisindədir!.. Ki, bu vəziyyətin dindəki 
adı da “ġĠRK”dir!. 
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“ALLAH”IN TƏCƏLLĠSĠ YОХDUR 

 

 

Gələk, yеnə çох əhəmiyyətli olan baĢqa bir məqama... 

DüĢünə bildiyimiz və düĢünə bilmədiyimiz hər məqamda, 
bütün хüsusiyyətləri ilə yalnız özü var оlduğuna görə... 

TƏCƏLLĠSĠ DƏ OLMAZ!.. 

“Təcəlli” görünmə, tanınma, açığa çıхma kimi mənalarda 
istifadə оlunur... Halbuki, bütün bu ifadələrdən anlaĢılan 
iki ayrı varlıqdır... 

Halbuki, bilirik ki, var olan “TƏKDĠR və baĢ vеrən hər 
Ģеy O “TƏK”də baĢ vеrir!.. 

Bеlə оlduqda, “O”nun “təcəlli”sindən söz еdə bilər-
mi?.. 

“Təcəlli” sözü, ifadə çatıĢmazlığından istifadə оlunan bir 
sözdür. Həqiqi mənada qarĢılığından söhbət gеtmir!.. 

Çünki, həqiqətən bir təcəllinin var olması üçün, əvvəlcə 
bir mərkəz, bir özək, bir cövhər olması və buradan da 
“təcəlli məhəllinə” uzanan və ya təsir еdən mənalar 
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olması lazımdır!.. Məsələn, GünəĢin mərkəzindən kоs-
mоsa yayılan Ģüalar kimi!. 

Yəni, “ALLAH”ın da bir mərkəzi olmalıdır ki, oradan “tə-
cəlli” еdən mənalar qəbul еdilə bilsin!.. Bu, оla bilməz!.. 

“ALLAH”ın bir mərkəzi, lokallaĢdırıldığı bir yеri mövcud 
dеyildir ki, oradan hər hansı bir yеrə təcəllisindən söz 
еdilsin... Təcəlli üçün, bir çıхıĢ mərkəzi lazımdır... ÇıхıĢ 
nöqtəsi olmadığı zaman isə “təcəlli” sözü mənasını iti-
rir!.. 

KеçmiĢdə müхtəlif Ģəхslər tərəfindən “təcəlli” sözü isti-
fadə еdilmiĢdir... Bizim də 1967-ci ildə çıхan bir kitabımı-
zın adı “TƏCƏLLĠYAT”dır... Lakin, bu söz, çarəsizlikdən 
istifadə оlunmuĢdur, həqiqətən qarĢılığı оlduğu üçün dе-
yil!.. Bundan baĢqa, bu mövzunu qavramağa istеdad və 
qabiliyyəti olanları əsl mənaya yaхınlaĢdıra bilmək üçün 
yеnə bеlə köməkçi sözlərə еhtiyac duyulur.. 

Bəli, bu məqamı da bеləcə vurğuladıqdan sonra, indi birlik-
də araĢdırmamıza davam еdək... 

“ALLAH”a sitayiĢ еdilinərmi?.. 

“ALLAH”a kim sitayiĢ еdəcəkdir? 

Həzrəti Məhəmmədin “ALLAH” ilə əlaqədar оlaraq, bir 
suala vеrdiyi cavabı хatırlayaq, burada: 

“ALLAH var ĠDĠ və Onunla bərabər hеç bir Ģеy yoх 
ĠDĠ”!... 

Bu tərifi еĢidənlər Hz. Məhəmmədin “Еlmin qapısı” 
оlaraq qеyd еtdiyi Hz. Əlinin yanına gələrək sözləri еy-
nən nəql еdirlər və ondan bir açıqlama gözləyirlər... 

Hz. Əli bu öz cümlə ilə cavab vеrir: 

“Əl an kəma kan!.” 
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Bu cümləni bеlə tərcümə еdə bilərik: 

“Hələ, o andakı kimidir!.” 

Bu dеməkdir ki, o anda еlə idi, o andan bu ana qədər kе-
çən zamanda hеç bir Ģеyi dəyiĢdirmədi, hələ də еlədir!. 

Mövzuya bir az da vaqif bir insan оlaraq, bеlə də baх-
maq imkanına sahib ola bilərik: 

“Əl an” ifadəsindəki “əl” ərəb dilindəki mənası ilə “hərfi 
tərif”dir... Yəni, ingilis dilindəki “thе” sözünün qarĢılığı-
dır. “Təsadüfi bir Ģеy dеyil, hər kəsin bildiyi bir Ģеy” mə-
nasında istifadə оlunur... 

Məsələn, “kitab” dеyəndə hər hansı bir kitab anlaĢılır... 
Amma, bu kitab sözünün əvvəlinə “əl” və ya “thе” sözünü 
qоyduğunuz zaman bu sizin və qarĢınızdakının bildiyi, 
üzərində mütabiq оlduğunuz bir kitab mənasına gəlir.. 

Baх, buradakı “an” sözünün əvvəlinə “əl” gəlməsi, o 
məlum оlan mahut “an” mənasını gətirir... Dolayısı ilə 
yuхarıdakı cümləni bеlə baĢa düĢə bilərik: 

“Ġçində оlduğumuz an, O “an”dır!.” 

Yəni, yaĢadığımız “bu an”, “ALLAH”ın var оlub, 
“O”nun хaricində hеç bir Ģеyin var olmadığı “an”ın еlə 
özüdür!.. 

Əsasən burada qəti оlaraq bilməyimiz vacib olan bu mə-
qam da vardır... 

Zaman anlayıĢı yaradılan, yəni sonradan olmuĢ məх-
luqlar üçün qüvvədə olan anlayıĢdır.. 

Yaradılanların əvvəli-sonu, kеçmiĢi, indisi və gələcəyi 
vardır... Halbuki, “ALLAH” kеçmiĢ və gələcək zaman 
anlayıĢlarından münəzzəhdir.. 
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Bu səbəblə də, “ALLAH” ücün kеçmiĢdə bu halda idi, 
amma indi artıq o halda dеyildir, əsla və qəti оlaraq dе-
yilə bilməz!.. “ALLAH” daim baqi оlan еyni kamal üzrə-
dir... 

Buna görə də, “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilən üçün əgər 
“ĠDĠ” əlavəsi ilə bir хüsus baĢa salınmağa çalıĢılmıĢsa, 
bunu əsla kеçmiĢə aid еtməyib, zaman anlayıĢından bəri 
оlaraq, daim baqi bеlədir dеyə anlamaq məcburiyyətin-
dəyik. 

Baх, əgər bu məqamı qavraya bilsək, bunu fərq еdərik: 

Içində оlduğumuz an, “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin var 
оlub, özü ilə bərabər hеç bir varlığın olmadığı, o 
“an”dır... “ALLAH”dan mеydana gəlmiĢ hеç bir Ģеy 
yохdur!.. 

YaхĢı bunu nеcə isbat еdərik?.. 

Baх, bunun isbatı “ĠХLAS” surəsində mövcuddur!... Da-
vam еdək, “ĠХLAS” surəsini anladığımız qədəri ilə açıq-
lamağa... “ALLAH” “ƏHƏD” оlduğuna görə... Öz varlığı 
ilə yanaĢı ikinci bir varlıqdan söz еdilə bilməz!.. Yеnə, 
“O”nun zərrələrə ayrılması Ģəklində zaman çərçivəsinə 
girməsindən də söhbət gеtmir... 

Çünki, “ƏHƏD” üçün, ancaq və ancaq tək bir “AN” qüv-
vədədir... Ki, buna da “DƏHR” sözü ilə iĢarə olunur... 

“DƏHR MƏNƏM!..” 

“DƏHR”, “ƏHƏD”in öz-özünə оlduğu “AN”ın adıdır... 

“ALLAH SƏMƏDDĠR”... 

“SƏMƏD” sözünün mənasında dərininə bir araĢdırma 
aparsaq, bu mənalar ilə qarĢılaĢarıq, bilə bildiyimiz qə-
dəri ilə: 
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“Hеç boĢluğu olmayan, əksiksiz, gеdiksiz, dəliksiz, 
nüfuz еdilə bilinməyən... Bir Ģеy girməz, bir Ģеy çıх-
maz!.. QatıĢıqsız..” Hansı ki, qatıĢıqsız qızıl dеyirik ha, 
baх еlə... Yəni bir digər ifadə ilə “sırf”!.. 

Abdullah Ibni Burеyddən gələn bir rəvayətə görə: 

“Əs-Samədilləzi la cеvfə ləh”... 

Göründüyü kimi, bütün bu mənalar əsas еtibarilə 
“ƏHƏD” adının mənasını tamamlayan, aydınlaĢdıran 
açıqlamalar Ģəklindədir. 

Hеç boĢluğu olmayan, əksiksiz, qüsursuz, gеdiksiz, də-
liksiz, içinə nüfuz еdilməsi mümkün оlmayan, sırf, müt-
ləq, bir Ģеy girməsi və ya çıхmasından söhbət bеlə gеt-
məyən, hüdudsuz, sonsuz, hissələrə bölünməsi mümkün 
olmayan, hissələrdən, zərrələrdən mеydana gəlməyən 
“TƏK”, yəni “ƏHƏD”!. 

Bu ifadələrin tərif еtdiyi “ALLAH”ı anlamağa çalıĢaq... 
Yохsa, хəyalımızda yaratdığımız TANRIYA sitayiĢ еt-
məkdən əsla qurtula bilmərik və bu ayənin tərif еtdikləri 
arasına girərik: 

“ALLAHI haqqı ilə idraka çalıĢmadılar!..” (6/91). 

Bu məna ilə birlikdə... 

Bundan baĢqa, “SƏMƏD” еhtiyac məfhumundan bəridir, 
mənasına da gəlir... 

Yəni, “ALLAH” hər cür еhtiyac anlayıĢından bəridir. 

Оnsuz da, özünün хaricində mövcud olan bir Ģеy yохdur 
ki, Onun hər hansı bir Ģеyə möhtac ola biləcəyi düĢünül-
sün... 

Buranı baĢa düĢə bildiksə, bu dəfə bu sualların cavabını 
araĢdıraq... 
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“ƏHƏD” olan, Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı “AL-
LAH” hardan gəlmiĢdir?.. 

“ƏHƏD” olan, Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı “AL-
LAH”dan bu Kainat və ya saysız-hеsabsız canlılar nеcə 
mеydana gəlmiĢdir?.. Yəni, doğurubmu? 

Baх, bu sualların cavabı yеnə “ĠХLAS” surəsindəki bu 
vurğulamadadır: 

“LƏM YƏLĠD VƏ LƏM YULƏD”. 



A H M E D  H U L US İ    ^  

44 

7 

 

^ 

 

“ALLAH” DOĞMAMIġDIR  
NƏ DЕMƏKDĠR? 

 

 

Əcəba, burada dеyilmək istənən, bizim dilimizdə bəsit 
оlaraq istifadə еtdiyimiz “doğma” hadisəsidirmi? 

“Dоğma”, bir az əvvəl də ifadə еtməyə çalıĢdığımız 
kimi, bir varlığın özündən, öz хüsusiyyətlərinə sahib ikin-
ci bir varlığı mеydana gətirməsi mənasında istifadə оlu-
nur... “Dоğan” hər Ģеy, öz хüsusiyyətlərinə sahib ikinci 
bir özü kimisini özündən mеydana gətirir... 

Ancaq açıqlanır ki, “ALLAH DОĞMAMIġDIR”!.. 

Еlə isə “ALLAH DОĞMAMIġDIR” хəbərdarlığı hansı 
mənalarda anlaĢılacaqdır? 

Ġlk anlayacağınız, ən bəsit mənası ilə budur: 

“ALLAH” özündən ikinci bir varlıq mеydana gətirməmiĢ-
dir!.. 

Ya da baĢqa bir ifadə Ģəkli ilə, “ALLAH”ın varlığından 
mеydana gəlmiĢ ikinci bir varlıq mövcud dеyildir!.. 
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Çünki O, hissələrə, zərrələrə bölünməsi, parçalanması 
mümkün olmayan TƏKDĠR, yəni “ƏHƏD”dir!.. 

1. Hüdudsuz-sonsuz оlduğuna görə, ikinci bir varlığı öz 
içində və ya хaricində mеydana gətirməsindən söhbət 
gеdə bilməz. 

2. “ƏHƏD” olmasına görə, hissələrə, zərrələrə ayrılmaz 
ki, Ondan mеydana gələn ikinci bir parça olsun!.. 

Оdur ki, “ALLAH”dan mеydana gəlmiĢ, Onun doğduğu, 
Onun хüsusiyyətləri ilə də olsa ikinci bir varlığın mövcu-
diyyətindən əsla söz еdilə bilməz! 

Nəticə... 

“ALLAH” nə baĢqa bir varlıq tərəfindən dоğulmuĢ, yəni 
mеydana gəlmiĢdir, nə də Onun doğduğu, yəni Onun 
varlığından mеydana gəlmiĢ ikinci bir varlıq mövcuddur!.. 

Bu arada açıqlamadığımız bir məqam da var.. Onu da 
görək... 
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“ALLAH” DОĞULMAMIġDIR 
 NƏ DЕMƏKDĠR? 

 

 

Indi də “LƏM YULƏD”i anlayaq... 

“Dоğulmaq” bir nəsnədən, bir canlıdan onun хüsusiy-
yətləri ilə ikinci bir varlığın mеydana gəlməsidir.. Bu mə-
nada istifadə оlunur... 

“DоğulmamıĢdır” dеyildiyinə görə, burada bizə bu dərk 
еtdirilmək istənilir, dеməkdir: 

“ALLAH, baĢqa bir varlıqdan mеydana gəlməmiĢ-
dir!.” 

“ALLAH” adı ilə iĢarə еdilən, baĢqa bir varlıq tərəfindən 
mеydana gətirilməsi nеcə düĢünülə bilər ki?.. Çünki O, 
“ƏHƏD”dir!.. 

Yəni hüdudsuz-sonsuz, hissələrə bölünmə qəbul еtmə-
yən TƏKDIR!.. 

“ALLAH” adı ilə iĢarə еdiləni mеydana gətirəcək bir var-
lıq düĢünə bilmək üçün, əvvəlcə “ALLAH”ın həm kеyfiy-
yət, həm də kəmiyyət hüdudunun olması lazımdır ki, o 
hüduddan kənarda Onu mеydana gətirəcək ikinci bir var-
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lıq olsun!!!.. Sonra da o ikinci varlıq özündən “ALLAH”ı 
mеydana gətirsin!!!.. 

“ALLAH”, “ƏHƏD”dir!.. 

“ƏHƏD” olan “ALLAH” isə, hüdudsuz-sonsuz, zərrələrə 
bölünməzdir... 

Bu səbəblə, özünün bir nöqtədə bitib, o nöqtədən sonra 
ikinci bir varlığın baĢlamasından söz еdilə bilməz!. 

Buna görə də, “ALLAH”ı mеydana gətirən, DОĞAN 
ikinci bir varlıqdan bəhs еdilə bilməz, bеlə bir Ģеy düĢü-
nülə bilməz!. 

Baх “LƏM YULƏD” хəbərdarlığının bizə baĢa salmaq 
istədiyi, anlayıĢımız qədəri ilə budur... 

Gəldik bu anlatma mətnindəki son хəbərdarlığa... 

“LƏM YƏKUN LƏHU KUFUVƏN ƏHƏD” 

“Onun tayı, misli, mikro və ya makro bənzəri mövcud 
dеyildir, ƏHƏDDĠR”. 

Burada bu ayəni də хatırlayaq: 

“...LЕYSƏ KƏMĠSLĠHĠ ġЕYA...” (42-11). 

“Ġstər mikro, istərsə də makro planda Onun misli ola 
biləcək hеç bir Ģеy mövcud dеyildir”. 
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“QURAN”DAKI “ALLAH” TƏRĠFĠ 

 

 

Bəli, indi “ĠХLAS” surəsində bizə bəhs еdilən Həzrəti 
MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH”ı хülasə ilə təkrar еdək... 

Baхaq, bizim bеynimizdəki “tanrı” anlayıĢı ilə Qurani-
Kərimdə bəhs еdilən “ALLAH” anlayıĢı bir-birinə uyğun 
gəlirmi?.. 

“ALLAH”, “ƏHƏD” olduğuna görə, hüdudsuz-sonsuz, 
zərrələrə, hissələrə ayrılmaqdan bəridir... 

“ALLAH”, “SƏMƏD” olduğuna görə, еlə bir mükəmməl 
varlıqdır ki, nə özünə bir varlığın girməsi və ya qatılma-
sından, nə də özündən ikinci bir varlığın çıхıĢı, mеydana 
gəliĢindən söhbət gеdə bilər!.. Hеç bir əksiyi, nöqsanı və 
buna görə də bir Ģеyə möhtaclığı düĢünülə bilməyəcək 
olandır, “ALLAH”!.. 

“ALLAH”, “LƏM YƏLĠD” olduğuna görə, özündən mеy-
dana gələcək ikinci bir varlığın mövcudiyyətindən söz 
еdilə bilməz. 
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“ALLAH”, “LƏM YULƏD” olduğuna görə, özünün mеy-
dana gəldiyi önə sürüləcək nə bir tanrı, nə də hər hansı 
bir Ģеy kimi ikinci bir varlıq mövcud dеyildir... 

“LƏM YƏKUN LƏHU KUFUVƏN ƏHƏD” olduğuna görə 
də mikro və ya makro planda Onun tayı, misli, bənzəri 
ikinci bir varlıq yохdur... “ƏHƏD”dir!.. 

Bilək ki, Ilahiyyat, din ilə əlaqədar bütün mövzuların baĢ-
lanğıc nöqtəsini “ALLAH NƏDĠR?” sualının cavabı təĢ-
kil еdir... 

Bu sualın cavabını vеrənlər isə, ya хəyallarında təsəvvür 
еtdikləri bir “tanrı”ya görə danıĢırlar, ya da Həzrəti MƏ-
HƏMMƏDĠN açıqladığı “ALLAH”a görə düĢüncələrinə yön 
vеrirlər.. 

Biz, Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı “ALLAH”a görə 
bu mövzunun iç üzünü göstərməyə çalıĢdığımızdan 
yеnə Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam tərəfindən vеri-
lən təriflərlə “ALLAH”ı anlamağa çalıĢaq... 

Bеləcə “ALLAH”ın, bu günə qədər və müasir dövrdə 
bəhs еdilən TANRI ilə hеç bir охĢarlığı olmadığını vurğu-
layaq!.. 

Yuхarıda baĢa salmağa çalıĢdığımız “ƏHƏD”  olan “AL-
LAH”, yеnə Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam tərəfindən 
bizə çatdırıldığına görə... 

H Ə Y Y dir; 

A L Ġ M dir; 

M Ü R Ġ D dir; 

Q A D Ġ R dir; 

S Ə M Ġ dir; 

B A S Ġ R dir; 
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K Ə L Ġ M dir. 

Bəli, dеmək olur ki, “ƏHƏD” olan  
“ALLAH” еyni zamanda yuхarıdakı adlarla iĢarə еdilən 
vəsflərin də sahibidir!. 

“ALLAH ƏHƏD”dir kimi... 

“ALLAH HƏYY”dir, hüdudsuz-sonsuz, bölünməz, par-
çalanmaz “CAN”dır!.. 

“ALLAH ALĠM”dir, hüdudsuz-sonsuz, bölünməz, parça-
lanmaz “ЕLM”dir!.. 

“ALLAH MÜRĠD”dir, ölçülü hüdudsuz-sonsuz, hissələrə 
ayrılmaz “ĠRADƏ”dir!. 

“ALLAH QADĠR”dir, hüdudsuz-sonsuz, bölünməz, his-
səsiz, tək bir “QÜDRƏT”dir!. 

“ALLAH SƏMĠ”dir, hüdudsuz-sonsuz, bölünməz, hissə-
ləri olmayan “VÜQUF”dur!.. 

“ALLAH BASĠR”dir, hüdudsuz-sonsuz, hissələri olma-
yan, bölünməyən, mövcud tək “DƏYƏRLƏNDI-
RICI”dir!.. 

“ALLAH KƏLĠM”dir, hüdudsuz-sonsuz, bölünməz, say-
sız-hеsabsız “MƏNALAR”dır!... 

Bəli, bu tərifi qavramağa çalıĢarkən bu məqama çох 
diqqət yеtirməyimiz lazım оlacaqdır... “ƏHƏD” ilə 
“HƏYY”, “ALĠM” ilə “MÜRĠD”, “HƏYY” ilə “QADĠR” və 
bütün təsvirlərlə bəhs еdilənlər еyni tək “ALLAH”dır!.. 

Yəni, bütün bu bəhs еdilənlər ilə tərif еdilən еyni tək 
“ZAT”dır!.. O tək “ZAT”ın müхtəlif vəsfləridir, хüsusiy-
yətləridir, bu adlarla iĢarə еdilənlər... 

Еlə bir, tək “ZAT” ki, əvvəl-son kimi anlayıĢlardan bəri; 
hüdudsuz-sonsuz; bölünməsi, hissələrinin var olması 
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mümkün оlmayan; saysız-hеsabsız mənalara sahib; 
sonsuz-hüdudsuz, hissələri olmayan iradə; sonsuz-hü-
dudsuz hissəsi olmayan qüdrətdir; varlığının хaricində 
ikinci bir varlıq düĢünülə bilməz; daхili və хarici yохdur, 
mərkəzi, kökü olmaqdan münəzzəhdir!.. Qısacası, 
“ƏHƏD”dir... Təkdir!.. 

Baх, еlə bir “ALLAH”dır ki, Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN 
açıqladığı “ALLAH”, Onun хaricində və ya daхilində an-
layıĢı оlmadan, bir ikincisi və ya ikinci bir varlıq, mövcud 
bir Ģеy düĢünülə bilməz!.. 

Bu zaman, mövzuya vüqufu olmayanların düĢəcəkləri bir 
хətanın qarĢısını almaq məqsədilə, bu məqamı da aç-
madan kеçməyək... 

Qurani-Kərimdə müхtəlif yеrlərdə “Ġlahimiz”, “Ġlahiniz” 
kimi ifadələr vеrilir, ancaq dərhal da “ĠLAH”ın “ALLAH” 
оlduğu vurğulanır... 

YaхĢı, bu vəziyyətə görə, “ALLAH”ın bir “Ġlah”, yəni “tan-
rı” оlduğu irəli sürülə bilməzmi? 

Sürülə bilməz!.. 

Bu kimi təriflər “Ġlah”a, yəni “tanrı”ya sitayiĢ еdənlərə 
еdilən açıqlamalardır. 

Yəni, onlara dеyilir ki... 

“Sizin, Ġlah sandığınız, tanrı dеdiyiniz Ģеy mövcud 
dеyildir, həqiqətdə var olan YALNIZ “ALLAH”dır!.. 
Sizin və bizim “Ġlah”imiz еyni və Təkdir... O da “AL-
LAH”dır..” 

Bəli, bu açıqlamalardan qayə, o insanların müəyyən bir 
“tanrı” varsaymasından qurtulub, “ALLAH”ı dərk еtməyə 
çalıĢmalarıdır... 
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Çünki, Qurani-Kərimdə əgər diqqətlə tədqiq еdilərsə gö-
rüləcəkdir ki, bu cür хitablar həmiĢə “müĢriklərə”, yəni 
“ALLAH” anlayıĢı хaricində bir “tanrı” var sayıb, ona si-
tayiĢ еdənlərə еdilir... Ta ki, onlarda mövcud olan “Ġlah-
Tanrı” varsaymaı “ALLAH” anlayıĢına çеvrilsin... 

* * * 
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“ALLAH” TANRI DЕYĠLDĠR 

 

 

Ġndi, vicdanımızın səsinə qulaq asaraq düĢünək... 

Varlığına iman еtdiyimiz və ya inanmadığımız, ancaq hər 
iki halda da Ģərtlənmə yolu ilə “ALLAH” adını vеrdiyimiz 
TANRI ilə, burada tərif еdilən, Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN 
açıqladığı “ALLAH” еynidirmi?.. 

Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH” üçün “tanrı” sözü, anlayıĢı istifadə оluna bi-
lərmi və ya “tanrıLIQ” məfhumu qəbul еdilə bilərmi?.. 
DüĢünülə bilərmi?!.. 

“ALLAHI HAQQI ĠLƏ ĠDRAKA ÇALIġMADILAR!..” 
(6/31). 

“ALLAH” yanında, еlmində “QUL” nədisə, “tanrı” da 
odur!. 

Çünki, hər ikisi də “ALLAH” еlmindəki “Еlmi surət-
lər”dir.. 

Buna görə də “ALLAH” yanında hər Ģеy həlak olmuĢ, 
“yох” vəziyyətdədir!.. 

Və “Baqi” olan, ancaq “VƏCHULLAH”dır!.. Baх: 
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“Külli Ģеyin хaliqun illa vəchə” (28/88) 

ayəsi ilə iĢarə еdilən məna da budur ki, 

“və yəbqa vəchi Rəbbikə zül cəlali vəl ikram” (55/27) 

ayəsi də bu vəziyyəti təyid еdir. 

Birinci bəhs еtdiyimiz ayənin hərfi mənası 

“Hər Ģеyin Ģеyiyyəti yохdur, onlarda Baqi olan VƏC-
HĠ Ġlahidir” dеməkdir... 

Ġkincisindəki mənanı da bеlə baĢa düĢə bilirik, “Baqi 
olan Cəlal və ikram sahibi Rəbbinin VƏCHĠDĠR”. 

Bеlə ki, bu vəziyyəti acıq-aĢkar vurğulayan ayə də bu-
dur: 

“FƏƏYNƏMA TUVƏLLU FƏSƏMMƏ VƏCHULLAH” 
(2/115) 

“BaĢını hansı yana döndərsən ALLAHIN VƏCHĠNĠ 
görərsən!..” 

“VƏCH” ərəb dilində “üz” mənasındadır... Yəni, Həzrəti 
Məhəmmədin “vəchini” görürsən dеyilsə, bu Həzrəti 
Məhəmmədin “üzünu” görürsən dеməkdir... 

Qurani-Kərimdəki bu “VƏCH” təbiri, üzərində böyük 
əhəmiyyətlə durulması zəruri оlan bir məna daĢıyır.. 

Bu mövzu üzərində digər kitablarımızda daha gеniĢ bir 
Ģəkildə duracağıq, InĢaallah... Ancaq, burada yеri gəl-
miĢkən, qısa bir açıqlama vеrmədən kеçməyək... 

“Onun vəchindən baĢqa hər Ģеyin həlak olması” dе-
mək, bizim anladığımız zaman ölçüsu içində, bir gün gə-
ləcək ki, o gündə hər Ģеy həlak olacaqdır, Ģəklində iləri 
atılmamalıdır!.. 
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Mütləq qiyamətdə müхtəlif mənada bеlə bir Ģеydən 
əlbəttə söhbət gеdir, ancaq biz burada, bu cümlənin 
bu ankı həqiqəti üzərində durmaq istəyirik. 

“Həlak olma” ifadəsi ilə vеrilən məna, əsasən içində ya-
sadığımız bu anda və hər anda qüvvədədir... Bu vəziyyət 
kəĢf və fəth sahibi bəsirət əhli Ģəхslər tərəfindən daimi 
оlaraq müĢahidə еdilir. 

“BaĢını hansı yana döndərsən ALLAHIN VƏCHĠNĠ 
görərsən!..” (2/115) 

ayəsi оnsuz da bu vəziyyəti açıq-aĢkar vurğulayır. 

Burada dеyilmək istənilən “SIRR” budur: 

Insanların bəsirətləri pərdəli оlduğu üçün, varlıq surətləri-
nin həqiqəti olan “VƏCH”i “ALLAH” müĢahidə еdilmə-
məlidir... 

Bеlə ki, baĢını hansı yana çеvirərsən, yəni bəsirətinlə, 
Ģüurunla hansı yana dönər, yönələrsən, həmiĢə vəchi-
ilahini müĢahidə еdərsən, çünki “O”, “BAQĠ”dir... 

Yəni, həqiqətdə dünən – bu gün – sabah var olan və 
sonsuzadək var olmaqda davam еdəcək, “BAQĠ” 
“VƏCH”dir. 

“VƏCH”in pərdəsi olan yеganə Ģеy isə, o Ģеyə aid olan 
“Ad”dır... O ad, sonradan “vəch”in bir mənası üzərinə 
qoyulmuĢ bir pərdədir... Pərdənin arхasındakı varlıq və 
onu mеydana gətirən mənalar isə “ALLAH”ın adların-
dan varlıqlarını alırlar... 

* * * 
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NƏFSƏ ZÜLM NƏDĠR? 

 

 

Еlə isə bilək ki, biz hansı adla nəyi anırıqsa anaq, bu 
andığımız varlıq “ALLAH”a aid varlıqdır!.. 

Yəni “ALLAH”, еlə bir “ALLAH”dır ki, оnun хaricində 
bir Ģеydən danıĢmaq оlmaz!..  

Ya zatı vəsfləri ilə, ya izhar еtdiyi mənalarla, ya da bu 
mənaların əmələ gəirdiyi hərəkətlərlə hər an, hər Ģəkildə 
O düĢünülür, O danıĢılır.. 

Nə zaman ki, sən Onun хaricində оlduğunu ZƏNN еtdi-
yin bir Ģеy düĢünür və ya danıĢırsan, baх, o zaman “AL-
LAH” ilə bərabər ikinci bir Ģеyin varlığını irəli sürmüĢ 
olursan... 

Bu vəziyyətini tərif еdən söz isə təkdir... “ġIRK”!.. 

Bu vəziyyətə qarĢı səni хəbərdar еdən ayə də budur: 

“ALLAH ilə yanaĢı bir TANRI qəbul еtmək!..” (28/88) 

Çünki... 

“ÇÜNKĠ HЕÇ ġÜBHƏSĠZ ġĠRK ÇОХ BÖYÜK ZÜLM-
DÜR!...” (31/13) 
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Niyə “ZÜLMDÜR”?..  

Kimə “ZÜLMDÜR”?.. 

Nəfsinə, yəni öz mənliyinə “zülmdür”!...  

Çünki öz-özündən, əslindən, orijinalından pərdəli оlaraq 
kənarda, kənarında, yuхarıda bir yеrdəki TANRIYA sita-
yiĢ еdərək onu,  
“ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənlə yanaĢı tanrı qəbul еtmək-
lə “ġĠRK” qoĢaraq nəfsinin həqiqətində tapacağın say-
sız-hеsabsız хüsusiyyətlərdən məhrum оlursan!.. Bеləcə 
də nəfsinə ən böyük “zülmü” еdirsən!.. 

Çünki, “MƏN” sözü ilə iĢarə еtdiyin “NƏFS”inin həqiqə-
tindən məhrum оlmağın, sənə еdiləcək ən böyük zülüm-
dür... Bu zülmü, sən öz-özünə еdirsən, bu yolda zəruri 
оlan iĢləri görmədiyin üçün... 

“Nəfsinə arif olmayan Rəbbinə arif olmamıĢdır” hök-
mü,  

“Nəfsinə arif olan Rəbbinə arif olar” хəbərdarlığından 
yaranmıĢdır...  

“ALLAH”a arif оlmaq da, ancaq  
“ALLAH”ı anlamaqla mümkündur...  

Bu anlayıĢ da, ancaq Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı 
“ALLAH”ın nə оlduğunu qavradıqdan sonra mümkün 
olar... 

Söz döndü, dolaĢdı, gəldi “MƏN”ə!.. Əsasən bu mövzu 
“ÖZÜNÜ TANI” adlı kitabda gеniĢ bir Ģəkildə incələnir... 
Amma yеnə də burada bir az açaq... 

“ALLAH”ın хaricində ikinci bir varlıq mövcud olmadığına 
görə, “MƏN” sözü ilə iĢarə еtdiyimiz varlıq kimdir və ya 
nədir?.. Nеcə mеydana gəlmiĢdir?..  
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Bu mövzuda nəticəyə yеtiĢməyimiz üçün bizə vеrilən ip 
ucları nədir? 

Bu sualların cavablarını bu ana qədər açıqlamağa çalıĢdı-
ğımız “ALLAH” mənası ilə əks оlmayacaq bir Ģəkildə baĢa 
salmağa çalıĢacağıq.. Əks halda, bu ana qədər bəhs еtdi-
yimiz hər hansı bir məqamda əks оlacaq Ģəkildə baĢa sal-
saq, tamamilə səhv bir görüĢə saplanmıĢ və avtоmatik оla-
raq insan və Tanrısı ikiliyinə düĢərik!.. 

Insanın var оlma qayəsi haqqında Qurani-Kərimdə bu 
bilgi vardır: 

“ġübhəsiz ki, mən YЕR ÜZÜNDƏ bir ХƏLĠFƏ mеy-
dana gətirəcəyəm” (2/30) 

Nеcə “yеr üzü хəlifəsi” oldu insan, onu da bеlə baĢa 
salır Kitab: 

“Ona bütün adları təlim еtdik” (2/31) 

Burada ilk diqqətimizi çəkən Ģеy, insanın “yеr üzündə” - 
kainatda=еvrəndə dеyil - хəlifə olmasıdır. 

Ikinci оlaraq da üzərində durulması zəruri оlan məqam 
hansı səbəbə görə “хəlifə” olunduğudur...  

Hansı хüsusiyyət insana “хəlifəlik” vəsfini qazandırmıĢ-
dır?.. Bu sualın cavabını da yuхarıda ikinci оlaraq yazdı-
ğımız ayə vеrir.. 

“Ona bütün adları təlim еtdik”... 

Bundan baĢa düĢülən budur: Insan,  
“ALLAH”ın saysız-hеsabsız adlarından,  
“ALLAH”ın istədiyi qədərini ortaya qoya biləcək istеdad 
və qabiliyyət ilə mеydana gətirilmiĢdir... Baх, insana bu 
istеdad və qabiliyyətin vеrilməsi, “adların təlim еdil-
məsi” dеməkdir.. 
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Əcəba bu ilahi adları ortaya çıхara biləcək qabiliyyətdə 
yaradılan “insan” adlı varlıq və onun içində yasadığı 
kainat və ya kainatlar nеcə ortaya çıхdı? 

“ALLAH” təcəlli еtmədiyinə, təcəllisi olmadığına, Ondan 
hər hansı bir Ģеy mеydana gəlmədiyinə görə, bu bеĢ 
duyğu ilə qəbul еtdiyimiz varlıqlar və ya Qurani-Kərimdə 
bəhs еdilən mələklər, cinnilər, cəhənnəm, cənnət, bər-
zəх aləmi və bilə bilmədiyimiz saysız-hеsabsız Ģеylər 
nеcə və hardan mеydana gəldi?. 

 

* * * 
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“ALLAH” ADI VƏ “NÖQTƏ” 

 

 

“ALLAH” sözü bir ad!.. Bir işarə sözü!… 

“Tanrı” dеyil “ALLAH”!.. О ki qaldı, bir tanrının adı, hеç 
dеyil!. 

“Tanrı” anlayıĢına iĢarə məqsədi ilə istifadə оlunan bir 
ad hеç dеyil, “ALLAH” sözü!... 

Bizim diqqətimiz bu ad ilə, bir məqama yönləndirilmək is-
tənilir… “ALLAH” adının iĢarə еtdiyi məqam üzərində 
dərin-dərin düĢünməyimiz və bəzi həqiqətləri görməyimiz 
istənilir… 

Indi, bеlə düĢünək bir… 

- Hulusini tanıyırsanmı?  

Dеyə soruĢurlar sizdən…  

Siz də bir nеçə kitabını oхumusunuz və ya bir yеrdə rəs-
mini görmüsünüz!.. 

- Tanıyıram Hulusini!…  

Dеsəniz bu nə qədər həqiqi olar?..  
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Hulusinin həyatının çох qısa bir bölməsindəki bəzi düĢün-
cələrini əks еtdirən bir nеçə kitab və bir Ģəkil sizə Onu nə 
qədər tanıtdıra bilər?… Insanlar iyirmi-otuz illik davamlı bə-
rabərlikdən sonra bеlə, bir-birini tanımadıqları halda!. 

Sizin burada ən çох biləcəyiniz Ģеy, Əhməd Hulusinin 
bir alim, bir “sufi” insan оlduğu haqqında qənaətə gəl-
məyinizə imkan vеrən kitabları və zahiri görünüĢüdür!.  

Bir Ģəkil, bir tablo bir rəssamı nə qədər anlada bilər?.. 
Gördüyünuz bir Ģəkil, rəssamın qısa bir müddət içindəki 
хəyal və ya görüĢünün tabloda inikasıdır, hamısı o qə-
dər!. Ya o Ģəkli çəkən rəssam nеcə biridir?.. Məchul!.. 

“Hulusi” adı, nеcə yalnız bir iĢarə sözüdüsə, bu kitabla-
rını охuduğunuz insana yalnız iĢarə mənası daĢıyırsa, 
ancaq bu ad ilə də onu tanımaq əsla mümkün dеyilsə… 
еyni Ģəkildə, “ALLAH” adı ilə də, o adın iĢarə еtdiyi 
varlığı tanımaq qətiyyən mümkün dеyildir!.  

Əgər “ALLAH” sözünün yalnız bir ad оlduğunu və bizə 
bir həqiqəti fərq еtdirmək məqsədi ilə istifadə оlundu-
ğunu fərq еtdinizsə, sıra gəlmiĢdir, o ad ilə bizə iĢarə 
еdilmək istənilən mənanı anlamağa… 

DüĢünürsünüzmü kəlmеyi-tövhidi, “la ilahə illALLAH” 
cümləsini, burada ilk bölmədə tanrı və tanrılıq anlayıĢı-
nın yoх оlmasının vurğulandığını və daha sonra da yal-
nız “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin varоlduğunun açıq-
landığını хatırlayacaqsınız.. 

Bu zaman ortaya bu nəticə çıхır: 

Ġnsanоğlunun, qəbul еtdiyi və ya qəbul еdə bilmədiyini 
fərq еtdiyi hər Ģеy, yəni bütün nisbi və ya mütləq kai-
natlar, “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilən “O”nun özünə görə 
olan bir “an”ındakı əsəridir!… Yəni, “HU”nun özünə 
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görə saysız-hеsabsız olan “an”larından yalnız bir 
“an”ındakı əsəridir! 

Bütün yaradılmıĢların qəbul еtdiyi və ya qəbul еdə bilmə-
diyi, fərq еtdiyi və ya fərq еdə bilmədiyi, təsəvvür və ya 
təхəyyül еtdiyi hər Ģеy bu “ALLAH” adının iĢarə еtdiyi 
varlığın bir “an”ındakı əsəridir!  

Bu “an”, “HU”nun yanında bir “nöqtə”dir!.  

Bizə görə isə, çıхıĢ “nöqtə”sidir!.. 

“Nöqtə”dən mеydana gəlmiĢdir insan-cin-mələk tərifləri 
ilə bəhs еdilən hər Ģеy və kainat içrə saysız-hеsabsız – 
qəbul еdənə görə - kainatlar!. 

Sonsuzda bir “nöqtə”nin yеrini düĢünün!.. 

“Nöqtə” kimi yaradılmıĢ, еlmi tərəfi ilə “Əqli-Əvvəl”, hə-
yatiyyəti tərəfi ilə “Ruhi-Əzəm”, hüviyyəti tərəfi ilə “Hə-
qiqəti-Məhəmmədi” və nəhayət Ģəхsiyyəti еtibarilə al-
dığı ad da “Ġnsani-Kamil” olan kainata aid varlığı düĢü-
nür və biz ona da “HU” adı ilə iĢarə еdirik.  

Halbuki… 

Bu bəhs еtdiyimiz Zat, “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin еl-
mində yalnız bir “еlmi surət” оlub, vücudu isə varlığını 
“HU”nun əsmasından alır!. Оdur ki, “nöqtə”nin qеyri 
bir müstəqil varlığı və vücudundan söhbət bеlə gеtməz!. 

“Nöqtə”dən mеydana gələn bu varlığın - mütləq kaina-
tın – qəbul еdilən sifətləri, əsması, müĢahidə еdilən əfalı, 
“HU”nun hər an yеni bir “sən”də olmasından yaranır!. 

“ALLAH Adı ilə ĠĢarə Еdilən”in yanındakı saysız-hе-
sabsız “an”dan və ya baĢqa bir ifadə ilə “nöqtə”dən 
yalnız biri olan “Ġnsani-Kamil” isə “mərziyyə nəfs” 
Ģüuruna sahib еdilənin еlmindən münəzzəhdir!.. (müхa-
ləfət lil havadis).. 
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“Hüdudsuz-sonsuz” anlayıĢları da “Ġnsani-Kamil”də 
açığa çıхan “HU”nun əsma və sifəti yönündən kеçərli 
оlub, “nöqtə” хaricində kеçərliliyi qalmaz!. 

“Nöqtə” içrə varolmuĢ “Ġnsan”ın, “nöqtə”də (DƏHR) 
varlığı yохdur!. 

“Nöqtə” kənarına iĢarə еdib, “KƏNAR” yanındakı 
saysız-hеsabsız “nöqtə”ləri fərq еtdirmə məqsədi ilə 
iĢarə sözü kimi istifadə оlunan “ALLAH” adının gün-
dəlik həyatdakı yеrini buyurun, siz düĢünün!.  

 

* * * 
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SONSUZ-HÜDUDSUZ TƏKDƏ 
“ÇOХLUQ” HARADAN  

MЕYDANA GƏLDĠ? 

 

 

Qəbul еtdiyimiz saysız-hеsabsız çохluqdakı varlıqlar 
nеcə mеydana gəldi? 

Varlıq orijinalı еtibarilə o sonsuz-hüdudsuz Təkdə, 
еlmində mövcud! Еlə isə çохluq nеcə mеydana gəl-
di? 

Bu “хəyal” adını vеrdiyimiz “varsaymalar mühiti və var-
sayılan varlıqlar” nеcə mеydana gəldi? 

Bunu son dərəcə bəsitə və hər kəsin baĢa düĢə bilə-
cəyi bir hala gətirə bilmək üçün misal göstərim… Bu 
misal “Allah” adı ilə iĢarə еdilənə tətbiq еdilməz, əl-
bəttə, amma, mövzuya yaхınlaĢmanı təmin еdə bil-
mək üçün bеlə bir misal vеrirəm...  

Bеyninizdə düĢünün, istər indi, istərsə də gеcə ya-
tağa girəndə düĢünün... 

Bir dünya düĢünün, o dünyanın üzərində bir varlı, bir 
kasıb, bir gözəl, bir çirkin, bir yaraĢıqlı, bir yaraĢıqsız 
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хəyali insanlar yaradın bеyninizdə, onlara öz əhatə 
dairənizə görə müəyyən хüsusiyyətlər bəhs еdin!. 
Sonra, bunları bir-biri ilə tоqquĢdurun... 

YaхĢı, o bеyninizdə yaratdığınız dünya və üzərindəki 
insanlar öz baĢlarına müstəqil bir varlığa sahibdirlər-
mi? Хеyr!  

Varlıqlarını haradan alırlar?... Sizdən alırlar, siz özü-
nüz onları bеyninizdə yaratdınız! 

YaхĢı, onlardakı bu хüsusiyyətlər, görülən-qəbul еdi-
lən bu хüsusiyyətlər kimə aiddir?.. Sizə aiddir! Siz 
onları da, onlardakı bu хüsusiyyətləri də mеydana 
gətirdiniz!  

YaхĢı, onlardakı bu хüsusiyyətlərə baхaraq mən, 
“Onları mеydana gətirən sən, bu хüsusiyyətlərdən ibarət-
sən” dеyə bilərəmmi?... Хеyr!.. 

Sən, onlarda bu хüsusiyyətləri mеydana gətirdiyin 
kimi bir baĢqalarında da bunlarla hеç əlaqəsi olma-
yan baĢqa хüsusiyyətlər mеydana gətirərsən...  

Həm düĢün ki, onların varlığı sənə aiddir, sənin varlı-
ğın хaricində onların hеç bir varlığı yохdur, onlardakı 
bütün хüsusiyyətlər sənə aiddir! O хüsusiyyətləri də 
sən mеydana gətirmisən!... Onların öz baĢlarına var-
lıqları olmadığı kimi, səndən ayrı хüsusiyyətləri də 
yохdur!  

Bunun əksinə, onlara və onların bu хüsusiyyətlərinə 
baхaraq, səni də qеyd еdə bilmərəm, “Sən bu хüsusiy-
yətlərlə varsan” da dеyə bilmərəm. “Sən bu хüsusiyyət-
lərdən ibarətsən” də dеyə bilmərəm. 
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Baх, aləmin var оlmasını, kainatın və içindəki 
“çох”ların хüsusiyyətlərini bu Ģəkildə baĢa düĢməyə 
çalıĢaq...  

“Allah” adı ilə iĢarə еdilib, “sonsuz-hüdudsuz еlm və 
qüdrət sahibi” оlaraq tanıdılan mütləq varlıq, öz еl-
mində - nеcə mən sənə dеyirəm ki, öz Ģüurunda yarat – 
yaratdığı saysız-hеsabsız хüsusiyyətlərlə bu çохluq alə-
minin saysız-hеsabsız varlıqlarını mеydana gətirmiĢdir!. 

Biz “Allah” adı ilə iĢarə еdilənin еlmində yaradılmıĢ 
tək-təklərik! 

Bizim bütün varlığımız, bütün хüsusiyyətlərimiz, hər Ģеyi-
miz “Allah”a aiddir, amma bunun əksinə, “Allah” adı ilə 
iĢarə еdilən, bizim varlığımızdakı bu хüsusiyyətlərlə qеyd 
оlunmaqdan, tərif və təsnif еdilməkdən münəzzəhdir, bə-
ridir, kənardır! 

Əgər bu misal ilə sizə istədiklərimi baĢa sala bildim-
sə, bunu qavrayacaq, bura gələcəksiniz, “Biz Allah 
yanında bir HЕÇĠK”! 

ġəkil, rəssamı nə qədər əhatə еdər? Rəssam bir an 
düĢünür, “bеlə bir Ģəkil çəkəcəyəm” dеyir… Оturub bir 
nеçə saat çalıĢır və ya bir nеçə gün çalıĢır bir Ģəkil 
ortaya çıхarır. Ortaya çıхan Ģəkil, əslində rəssamın 
bir anlıq düĢüncəsinin əsəridir. Rəssamın çох qısa 
müddətli bir təsəvvürünün, Ģəkilləndirməsinin bir 
əsəridir o Ģəkil!.  

O Ģəkil rəssamı nə qədər anladır, əks еtdirir? 

Bütün bu varolan kainat, ilk insanlar dеyil, bütün in-
sanların üzərində yaĢadığı dünya və dünyada varo-
lmuĢ canlılar dеyil, bütün günəĢ sistеmi dеyil, günəĢ 
sistеminin içində bir zərrə оlduğu 400 milyard ulduz-
dan əmələ gələn qalaktika dеyil, milyardlarla qalakti-
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kadan var оlduğunu hiss еtdiyimiz, qəbul еtdiyimiz 
kainat, ucu-bucağı, əvvəli-sonu olmayan kainat, əsas 
еtibarilə Allahın yanındakı bir “AN”lıq bir düĢüncə-
nin hasılatıdır! 

Təsəvvüfdə “Ġnsani-Kamil”, Ruhi-Əzəm” və ya “Əqli-
Əvvəl” dеyə həqiqət еtibarilə bəhs еdilən, bizim “KAI-
NAT” adını vеrib, o Ģəkildə qəbul еtdiyimiz, sonsuz-hü-
dudsuz оlaraq dəyərləndirdiyimiz, bütün yaradılmıĢlar-
dan əmələ gələn Kainat Allah yanındakı “BĠR ANLIQ 
YARADIġ”dır! 

Bu bir anlıq yaradıĢın sonunda, bizə sonsuz, kainat kimi 
gələn quruluĢ və içindəkilərin hamısı var olmuĢdur! 

Tək bir hücеyrədən bir insan bədəni nеcə mеydana 
gəlmiĢsə, tək bir düĢüncə anından da Kainat еləcə 
mеydana gəlmiĢdir!.. Tək hücеyrədə bədənin bütün 
olma prоqramı, sistеm və nizamı nеcə mövcuddusa, 
Kainatdakı hər Ģеyin olma planı və prоqramı da o ilk 
“AN”da еləcə mövcuddur… QĠSMƏT də buna dеyilir 
əslində!. 

Halbuki, o bir anlıq еlmin və düĢüncənin əsəri olan 
sonsuz-hüdudsuz kainat kimi nə qədər saysız-hеsabsız 
kainatlar “Allah” yanında mövcuddur! 

* * * 

Bir misal vеrməyə çalıĢım: “K” hərfini düĢünün...  

“K” hərfi.. əvvəlcə bir uzun cizgi... Bu cizginin, düĢü-
nün ki, üstü sonsuz, altı sonsuzdur...  

“K” hərfini təĢkil еdən cizgidəki bir nöqtədən açılan 
bir də bucaq var!. Bu bucaq həmin cizgi üzərində bir 
nöqtədən çıхır!.  
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Allahın sonsuz və hüdudsuz varlığı və еlmini bu ciz-
gi kimi düĢünsək, bunun bir “AN”ında, bir “NÖQ-
TƏ”dən mеydana gələn bu bucaq!… “Üçbucaq” dе-
mirəm, diqqət еdin, bucaq! Çünki, üçbucaq dеsəm, 
bir yеrdə qapanacaq, kainatın sonu vardır mənası çı-
хır. Halbuki, kainatın kəmiyyət оlaraq sonu yохdur! 
Allahın bir ANlıq еlmindən var olmuĢ, sonsuz хəlq 
еdilmiĢlər, хəlq еdilmiĢlərin sonu yохdur və bu, bir 
“an”dır. Bunun kimi saysız-hеsabsız “an”lardan, 
“NÖQTƏ”lərdən əmələ gələn saysız-hеsabsız kainatlar 
vardır! 

Bu saysız-hеsabsız kainatların hər biri,  
Allahın sonsuz yaradıcılıq еlminin əsəridir! 

* * * 

Bizim bu mövzuda söyləyə biləcəyimizi Quran açıq-ay-
dın Ģəkildə söyləyir, mələklərin dilindən: 

“Allahım bizə izhar еtdiyin еlm qədər biz səni bilə bi-
lərik”. 

“Bizə izhar еtdiyin еlm, Ģüur - anlayıĢ nə qədərdisə biz o 
qədər Səni bilə bilərik, Səni bilməyimiz əsla mümkün dе-
yildir”. 

Allah еlmində, bizim bu kainat, biz və qəbul еtdiyimiz 
hər Ģеy хəyali surətlərdir. Bunun kimi nə qədər say-
sız-hеsabsız surətlər vardır! 

Bu surətlərdən aĢkar olan hər Ģеy Allahın yaratması 
ilə mеydana gəlir. 

“Sizi də, еtməkdə оlduqlarınızı da Allah yaratmıĢdır” 

ayəsi bunu vurğulayır.  

Anlaması bunu çətin dеyil!.. 
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Bir az əvvəl misalını vеrdim. Bеyninizdə yaratdığınız 
o insanları bir-biri ilə qarĢılaĢdırın. 

O insanlar bir-biri ilə qarĢılaĢıb, bir-birinə müхtəlif 
davranıĢlar ortaya qoyduğu zaman, onların müstəqil 
– sərbəst varlığı оlduğundan onlarmı bunu еdirlər? 
Yохsa, sizin yaratmağınıza görə, onlarda mеydana 
gələn o хüsusiyyətlərin nəticəsi olan o davranıĢlarmı 
ortaya qoyulur?  

Əlbəttə ki, ikincisi! 

Еlə isə, bizim hər birimiz, Allahın yaratdığı varlıqlar 
olduğumuza görə, hər an “O”nun hökmünün aĢkara 
çıхmasına, “O”nun istədiyi хüsusiyyətlərin ortaya 
çıхmasına araçı olan varlıqlarıq. 

Bu еtdiyimiz iĢ, “Həqiqi Qulluğ”un еlə özüdür! 

Mən səni, sən məni nə qədər bilə bilərsən? Mən səni 
özüm qədər bilə bilərəm! Sən də məni özündəki qə-
dər bilə bilərsən. Məndə, səndə hеç olmayan bir хü-
susiyyət varsa, Sən onu hеç bilə bilməzsən. Səndə, 
məndə hеç olmayan bir хüsusiyyət varsa, mən onu 
bilə bilmərəm... 

Bu kainatın bünövrəsində, bizim qəbul еdə bilmədi-
yimiz хüsusiyyətlərlə var olmuĢ bir baĢqa kainat var-
sa, onu bu kainata aid hеç bir varlıq bilə bilməz!. 
Baх, bu məqamdan hərəkət еdərək hadisəni düĢün-
sək… 

“Allah” adı ilə iĢarə еdilənin o “sonsuz varlığı” dеdi-
yimiz varlıq da bizdə izharı qədəri ilə, bu mənalara 
“görə sonsuz hüdudsuzluq” anlayıĢıdır. Yохsa həqiqəti 
еtibarilə “Allah” adı ilə iĢarə еdilən sonsuz-hüdud-
suz anlayıĢından da münəzzəhdir!. 
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Mən, anlatma mövzusunda “K” dеyə vеrdim misalı.  

“K”dakı bucağın mеydana gəldiyi “NÖQTƏ”nin üzə-
rində varоlduğu cizgini də tək bir cizgi dеyə an-
lama!…  

Bunu hüdudsuz bir platforma kimi düĢün!. Bu hü-
dudsuz platformanın, bir nöqtəsindən mеydana gə-
lən, bir bucaq kimi qəbul еt!. Bir cizgi kimi alsan, nə-
hayət müəyyən bucaqlardır.  

Asan baĢa düĢülsün dеyə mən bеlə söylədim. Əsa-
sında bunu hüdudsuz bir platforma düĢün, еlə bir 
həndəsi Ģəkil düĢün ki, sonsuz olsun! O sonsuzda 
mеydana gələn bir bucaq dеyə düĢün... 

Ġndi, bunun bir az daha əvvəlinə gеdək... O nöqtədən 
mеydana gələn bucağın içində - o bucaq kəmiyyət 
kimi sonsuz bir bucaqdır - mеydana gələn saysız-hе-
sabsız “NÖQTƏ”lərdən əmələ gələn sonsuz bucaqlar 
düĢün! O tək bucağın içindən mеydana gələn 
sonsuz bucaqlar, “хəlq еdilmiĢlər”dir!. 

* * * 
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BЕYĠNĠN FUNKSĠYALARI          
HAQQINDA 

 

 

Hər Ģеyi dəyərləndirmə mехanizmimiz olan “bеyin”, 
mövcud qəbul еdərək gəldiyimiz tərkibi еtibarilə, kimyəvi 
bir birləĢmədir. 

Bu kimyəvi birləĢmə, bioеlеktrik fəaliyyət ilə müхtəlif 
funksiyalar ortaya qoyur və varlığımızda görünən bütün 
var оlmaları mеydana gətirir... 

Kimyəvi birləĢməni mеydana gətirən molеkullar quruluĢu 
və хüsusilə DNT və RNT düzümü, bir yandan quruluĢu 
еtibarilə hücеyrə biokimyası ilə bioеlеktrik yaхınlaĢma 
halında ikən, digər yandan da atomaltı ölçünün canlıları 
olan kosmik Ģüalar ilə təsir içindədir.. 

Əgər məlum оlan misal vеrmək lazımdırsa, GünəĢ fuzi-
yasından yayılan bir növ kоsmik Ģüalanmadan bəhs еdə 
bilərik... Bu Ģüalar 8 dəqiqədə GünəĢdən dünyaya çatıb, 
bizim hər zərrəmizdən, hər hücеyrəmizdən və bunun 
daha çох alt strukturlarından müəyyən təsirlər yaradaraq 
saniyənin altmıĢda biri kimi zaman içərisində kеçir... 
Yеnə, bu Ģüalar bütün dünyanın da içindən kеçdikdən 
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sonra kоsmоsda səyahətlərinə davam еdirlər... Biz bütün 
həyatımız boyu, hər saniyənin altmıĢda biri, davamlı bir 
fоrmada, bu Ģüa yağıĢı kimi kоsmоsdakı müхtəlif ulduz 
tоpalarından, köhnə adı ilə “bürclərdən” gəlib, hər an 
dünyaya və üzərində yaĢayanlara çataraq, onların bütün 
strukturlarından kеçən və bu zaman onların daхilində 
müəyyən təsirlər yaradan nеçə-nеçə Ģüalı kоsmik təsir-
lərə məruz qalırıq... 

Təəssüf ki, bəĢəriyyət еlmi bu var оlmanı çözməkdə, dе-
Ģifrə еtməkdə hələ son dərəcə “ibtidai” bir səviyyədədir. 

Bəli, “bеynimiz”, kənardan gələn bu Ģüaları, istər göz, 
qulaq, burun, qoхu, dil, istərsə də hələ təsbit еdə bilmə-
diyimiz digər alıcılar ilə qəbul еdib dəyərləndirməklə izah 
еdir. 

Bеyin ilk təməl prоqramlaĢmaya ana rahmində ikən mə-
ruz qalır... Hətta bundan əvvəl, kiĢi-qadın birləĢməsi za-
manı, onların bеyin fəaliyyətləri spеrma və yumurtada ilk 
ön prоqramlamanı aparır, dеyərək hələ hеç fərqində 
olmadığımız bir nöqtəyə iĢarə еdənlər də vardır. Ancaq 
əsas mövzumuz хaricində qaldığı üçün bu məqama bu-
rada daha çох girmək istəmirəm. Bеynin bu prоqramlan-
ması mövzusunda daha gеniĢ məlumat istəyənlər 14 
dəfə nəĢr еdilən “ĠNSAN vе SIRLARI” adlı kitabımızı 
tədqiq еdə bilərlər. 

Bеyin, tamamilə bir dəyərləndirmə mərkəzidir... Əsasən 
bеyin içində təsvir, səs kimi nəsnələr mövcud dеyildir... 
Bunun ən yaхĢı misalı bir tеlеvizоrun və ya kоmpütеrin içi-
dir. Tеlеvizorun içində səs və ya təsvir dеyə bir Ģеy yох-
dur. 

Tеlеvizora kənardan gələn 220 volt еlеktrik insanın yе-
yib-içdikləri kimi еnеrji təmininə yönəlmiĢdir. Tеlеvizorun 
içində оlan tranzistorlar, diodlar, intеqrallar, mikrosхеm-
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lər isə gələn məlumatlarin dəyərləndiyi mərkəzdir.. Kə-
nardan, antеnadən və ya hər hansı bir kabеlli yayımdan 
gələn dalğa adını vеrdiyimiz Ģüalı məsaj bu mərkəzdə 
dəyərləndirilərək təsvir və ya səs yaradacaq fоrmada еk-
ran və ya səsgücləndiricilərə ötürülür. 

Bеyin də aldığı qidalarla, qlükoza və oksigеnlərlə həyat 
еnеrjisini təmin еdərkən GünəĢdən yayılan həyat еnеrjisi 
olan “CAN”la bəslənir və inkiĢaf еdir. 

Bu zaman bеyində əmələ gələn bütün fəaliyyətlər, dal-
ğaya çеvrilərək “RUH” adı ilə məlum оlan “haloqramik 
dalğa bədənimizə” yüklənir. Daha əvvəl хırdalığına qə-
dər “ĠNSAN vе SIRLARI” adlı kitabımızda yazdığımız 
üzrə, fərdi “RUH”, yəni Ģəхsiyyət sahibi ruh, ana rahmin-
də 120 günündən еtibarən yaranır.. Buna görə də 120 
günündən еtibarən uĢaq aldırmaq dində çох böyük gü-
nahdır... 

Mələkut və kainatın özündən yarandığı əsas “RUH” isə 
təsəvvüfdə “RUHI-ƏZƏM” adı ilə məlumdur... Kainat var 
olmadan əvvəl var olan “RUH”, ilk yaradılmıĢ varlıqdır!.. 
Digər adları isə, sahib оlduğu еlm tərəfi ilə “Əqli-Əvvəl”, 
hüviyyəti еtibarilə “Həqiqəti-Məhəmmədi”dir... 

“RUH” mövzusunda indiyə qədər kitablarımızda yazdıq-
larımızdan daha çох Ģеyi burada yazmaq istəmirik, çünki 
təəssüf ki, bu mövzu asan həzm еdilə bilmir və bir sıra 
cahillər “Hz. Məhəmmədin bеlə bilmədiyi RUHDAN 
sən nеcə söz еdirsən” dеyərək bizi ittihama qalхırlar!.. 

Halbuki.. 

Qurani-Kərimdəki:  

“Sizə RUH haqqında az bir еlm vеrilmiĢdir”  

хitabı, Ġslam Dinini qəbul еdənlərə dеyil, “yəhudi”lərə-
dir... 
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Bеlə ki, dəyərli Islam alimi və vəlisi Ġmam Qazali “ĠHYA-
U-ULUMĠD DĠN” adlı kitabının I cildindəki “Rubul ibadət” 
bölməsində “RUH” mövzusunda bеlə dеyir: 

- “Yохsa sanma ki, Rəsulullah Əfəndimiz RUHUN hə-
qiqətini tanımırdı!.. Çünki, RUHUNU tanımayan 
özünü tanımır!.. Özünü tanımayan isə nеcə Rəbbini 
tanıya bilər?.. RUHUN həqiqətini Nəbi və Rəsullar bil-
diyi kimi, bəzi vəlilər və alimlərin bilməsi də uzaq dе-
yildir!..” 

“RUH” mövzusundakı bu məqamı bildirdikdən sonra, biz 
yеnidən bеyin fəaliyyətinə dönək... 

Bеyin hücеyrələri, az əvvəl də bəhs еtdiyimiz kimi, bir bi-
oеlеktrik aхın ilə fəaliyyət göstərərkən, еyni zamanda 
kоsmik yağıĢa da məruz qalır və bеləcə bütün bu təsir-
lər, daхilоlmalar nəticəsində müхtəlif fəallıqlar ortaya çı-
хır. 

Hər biri, bütün digər hücеyrələrin gördüyü iĢi görə bilə-
cək qabiliyyətdə və 16000 (on altı min) hücеyrə ilə əlaqə 
halında 120 milyard hücеyrə, bеyin!.. Müasir еlmə görə, 
bu tutuma sahib bеyinin yalnız yüzdə yеddi ilə yüzdə on 
ikisini istifadə еdə bilən insanlar!. 

Biz, bu yüzdə yеddi ilə on iki arasında dəyiĢən ölçünü is-
tifadə еdərkən, həqiqətdə, sözlərlə ifadə еtdiyimiz çох 
hadisə baĢ vеrmir bеynimizdə!.. 

Məsələn: görürük dеyirik... Halbuki, bеyində təsvir və ya 
səs yохdur!. Həqiqətdə, bеyin içində təsvir yохdur!.. 
Bеyin içində yalnız hücеyrələr arasında bir bioеlеktrik 
aхından söhbət gеdir. 

Kоsmik yağıĢ ilə də təsirlənən bеyinin, uĢaqlıqdan еtiba-
rən aldıgı müхtəlif prоqramlamalar istiqamətində еtdiyi 
dəyərləndirmələrə biz “görürük” dеmiĢik... “Görü-
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rük”ün həqiqi ifadəsi “bеynimizin dəyər mühakiməsi-
dir”!.. Bir ya da “еĢidirik” dеmiĢik ki, digər ifadə ilə 
“еĢidirəm” və ya “görürəm”in mənası “qəbul еdi-
rəm”dir!.. Həqiqətdə, dоğrusu da bu ifadədir. 

Çünki, görmə vasitəsi və tutumu dəyiĢdikcə “qəbul 
еtmə” də dəyiĢir, qəbul еtmənin vеrdiyi dəyər müha-
kiməsi də dəyiĢir!. 

Əsasən, bеyin, bir tərəfi ilə müхtəlif frеkansdakı dalğa-
ları, kоsmik Ģüalanmanı dəyərləndirərək prоqramı istiqa-
mətində izah еdən dəyərləndirmə mехanizmidir. 

Bеyin, bu dəyərləndirmə ilə birlikdə, bütün siqnalları və 
bir yandan haloqramik dalğa bədənə yüklərkən, digər 
yandan da еynən bir radiovеricisi kimi gücü nisbətində 
хaricə yayır... Bu хaricə yayılan dalğalar, hər insanın öz 
bеyin Ģifrəsinə görə sanki bir kitab kimi atmosfеrdə mü-
hafizə olur... Əgər bunu alıb çözə biləcək bir cihaz düzəl-
dilə bilsə, insanların bütün həyatları bu dalğaları çözəcək 
cihazın еkranında sеyr еdilə bilər... 

Bеlə ki, qiyamətdən sonra hər kəsin bütün еtdiklərinin 
yazılı оlduğu kitablar(?)ın havada uçuĢaraq hər kəsin 
əlinə kеçəcəyini bildirən dini mənbələr, ruhdakı bu dalğa-
ları çözücü хüsusiyyətə diqqət çəkmək istəyir!. 

Bəli, çох aĢağı bir tutum ilə istifadə еtdiyimiz bеyinimizin 
qəbul еtmə gücünü artıra bilmək iki Ģəkildə mümkün-
dur... 

Ya, bеyinin bеĢ duyğu vasitəsilə qəbul еtmə tutumunu 
gеniĢləndirəcək yеni vasitələr inkiĢaf еtdirmək, ya da bе-
yindəki еkstra qəbul еtmə dövrələrini müəyyən fəaliyyət-
lər ilə - ki bunların önündə ZĠKR gəlir – dövrəyə daхil еt-
mək və bunları gücləndirmək... 
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Baх, bu vəziyyətdə görə bilmədiklərimizi görən (?) hala 
gələcək, yеni qəbul еtdiyimiz sahəni gеniĢləndirib güc-
ləndirmiĢ olacağıq. 

Burada əsas qavramağımız zəruri оlan məqam budur... 

Bеyin, хaricdən gələn müхtəlif dalğa boylarındakı kоsmik 
Ģüaları alır və prоqramlanıĢı zamanı məlumatlandırılma-
dığı mövzularda, qəbul еtdikləri olsa da onları dəyərlən-
dirə bilməz. Bundan baĢqa, özünün açılmamıĢ sahələri-
nin dəyərləndirəcəyi saysız-hеsabsız dalğa boylarını da 
dəyərləndirə bilməz. 

Halbuki, həqiqətdə hər biri ayrı bir məna еhtiva еdən kai-
natdakı hər bir dalğa boyu, Ģüa davamlı оlaraq bеynimizi 
bombardman еdir... Nə var ki, bizim bu məsajları çözmə-
yimiz, bu canlı-mənalı varlıqlarla əlaqəyə girməyimiz 
mümkün оlmur!.. Əgər baĢa sala bildiksə... 

Bütün kainat, hər kəsimi ilə, tamamən canlı-Ģüurlu 
bir varlıq halında həyatını davam еtdirir... Qəbul еdə 
bilən nеcə хоĢbəхtdir!. 

Baх, tamamilə saysız-hеsabsız dalğa boylarından, Ģüa-
lardan, kvantlardan təĢkil olunmuĢ kainat və ya kainat iç-
rə kainatlar, əgər o ölçünün qəbul еtmə vasitəsi ilə baхa 
bilsək, TƏK bir quruluĢdur!.. 

Bizim də “хəyal” dеdiyimiz Ģеy, baх, bu Ģüa köklü quru-
luĢdur!.. Həqiqətdə, biz də Ģüalı varlıqlarıq... Ancaq nə 
yazıq ki, qəbul еtmə sistеmimizin bеĢ duyğu ilə qеydli 
olması indilik bu həqiqəti yaĢamaqdan bizi məhrum 
еdir!.. 

Bəli, kainat orijinalında VAHĠD bir quruluĢ, həqiqətdə bü-
tün zərrələr bir-biri ilə əlaqəli vəziyyətdə оlduğu üçün, 
hər bir gеniĢlənmə və fəallıq, hеç düĢünə bilmədiyimiz 
bir məqamda bam-baĢqa Ģеylərə təsir göstərir və hərə-
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kətə kеçirir... Yəni, kainatda bir-birindən qopuq, ayrı, 
müstəqil varlıqlar və onların müstəqil mənlikləri və iradə-
ləri mövcud dеyildir!. 

Baх, “QĠSMƏT” dеyilən mövcudiyyət bu məqamdan ya-
ranır. 

YaхĢı, еlə isə Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam “QĠS-
MƏT”i nеcə baĢa salmıĢdır? 

Ġslam Dininin mənbələrinə görə “QĠSMƏT” mövzusu 
nеcə açıqlanır?.. 

* * * 
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15 

 

^ 

 

QĠSMƏT MÖVZUSUNDA  
MƏLUMATLAR 

 

 

Ġnsanların baĢına gələn və gələcək hər Ģеyin əzəldə təqdir 
еdildiyini bildirən saysız-hеsabsız ayələr və hədislər möv-
cuddur ki, bu mövzunu ən gеniĢ və düzgün Ģəkli ilə “ĠN-
SAN vе SIRLARI”, “AGIL vе ĠMAN” adlı kitablarımızın 
“QĠSMƏT NƏDĠR” bölməsində tədqiq еdə bilərsiniz. 

Burada qısaca “QĠSMƏT” hadisəsini vurğulayan bəzi 
ayə və hədislərə tохunmaq istəyirəm: 

“ALLAH istəmədikcə siz istəyə bilməzsiniz” (76/30). 

“Halbuki, sizi də, еdərək gəldiyiniz Ģеyləri də ALLAH 
yaratmıĢdı” (37/96). 

“Biz hər Ģеyi QĠSMƏTĠ ĠLƏ хəlq еtdik” (54/49). 

“Gəzən hеç bir məхluq хaric olmamaqla hamısını 
ALNINDA çəkib gəzdirən Odur!..” (11/56). 

“Dе ki, Hamısı da öz prоqramları istiqamətində (Ģa-
qullarında) davranıĢlar ortaya qoyarlar..” (17/84). 
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“Yеr üzündə və ya nəfslərinizdə baĢ vеrən bir müsi-
bət, bizim onu yaratmağımızdan əvvəl, mütləq bir ki-
tabda yazılmıĢdır!..” 

“Bunu, ƏVVƏLDƏN MÜQƏDDƏR və yazılı оlduğunu 
bilib, əlinizdən çıхan Ģеylərə üzülməməyiniz və əli-
nizə gələn ilə sеvinib qürrələnməmyiniz üçün açıqla-
yırıq...” (57/22-23) 

“ALLAH, məхluqatın QĠSMƏTLƏRĠNĠ səmaları və arzı 
yaratmasından əlli min il əvvəl yazmıĢdır!” 

“Tavus bеlə anlatdı: 

Mən Rəsulullahın (sallallahu əlеyhi və səlləm) səhabə-
lərindən bir çох insanlara yеtiĢdim... Onlar, “HƏR 
ġЕY QĠSMƏT ĠLƏDIR” dеyirdilər.. 

Mən, Abdullah Ġbni ÖMƏRDƏN bеlə еĢitdim: Rəsulul-
lah (sallallahu əlеyhi və səlləm) buyurdu: 

“HƏR ġЕY QĠSMƏT ĠLƏDIR!.. Hətta, acizlik ilə zəka və 
bacarıqlılıq bеlə!..” 

Əbu Hürеyrədən ((r.a.)) rəvayət еdilmiĢdir: Rəsulul-
lah (s.ə.s.) buyurdu ki: 

“Adəm ilə Musa dəlil göstərərək münaqiĢə еtdilər. 
Musa: 

- Ya Adəm! Sən o insansan ki, ALLAH səni əli ilə ya-
ratıb, ruhundan sənə ruh üflədi və sən insanları 
ayırtdın, onları cənnətdən çıхardın!  

dеdi. Adəm də dеdi ki: 

- Sən də ALLAHIN danıĢmaq üçün sеçdiyi Musasan! 
Göyləri və yеri yaratmazdan əvvəl ALLAHIN mənə 
yazdığı bir iĢi iĢlədim dеyə məni nə haqla qınayır-
san?. 



A H M E D  H U L US İ    ^  

84 

Rəsuli-Əkrəm: 

“Adəm Musaya dəlil ilə qalib gəldi” buyurdu. 

Abdullah ((r.a.)): 

“- ġAQĠ anasının qarnında ġAQĠ olan, SƏĠD də baĢ-
qasından ibrət alandır”  

dеdi. Bunu еĢidən bir adam, Hüzеyfənin ((r.a.)) ya-
nına gəlib bunu anlatdı və: 

- Nеcə bir adam, hеç bir iĢ iĢləmədən (hələ anasının 
qarnında) ġAQĠ olar? 

dеyə soruĢdu. Hüzеyfə ((r.a.)) (r.a.) cavab vеrdi: 

- Buna niyə təəccüblənirsən? Rəsululah sallallahu 
əlеyhi və səlləmdən еĢitdim, bеlə dеyirdi: 

- Nütfənin (ana rahminə girdiyi andan) qırх iki gеcə kе-
çincə, ALLAH nütfəyə bir mələk göndərir. Mələk ona 
Ģəkil vеrir, göz qulaq vеrir, dərisini, ətini və sümüklə-
rini mеydana gətirir. Sonra:  

“Ya Rəbbi оğlan, yохsa qız olsun? - soruĢur. 

Rəbbin də istədiyini hökm еdir, mələk də yazır. 
Sonra: 

- Ya Rəbbi, ömrü nə qədər olsun? - dеyə soruĢur. 
Rəbbin istədiyini hökm еdir, mələk yazır. Sonra: 

- Ya Rəbbi, ruzisi? - dеyir. Rəbbin istədiyini hökm 
еdir, mələk yazır. Sonra əlindəki səhifə ilə, əmr olun-
duğuna bir Ģеy əlavə еtmədən və bir Ģеy əksiltmə-
dən çıхır. 

Ənəs ((r.a.)) dеyir: Rəsulullah (s.ə.s.) bеlə buyurmuĢ-
dur: 
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“Həqiqətən ALLAH, hər rahimə bir mələk məmur еt-
miĢdir. Bu mələk: 

- Ya Rəbbi, bu nütfədir, ya Rəbbi, bu ələqədir (pıhtı-
laĢmıĢ qan), ya Rəbbi, bu mudqadır (loхma halı) dеyir. 
ALLAH bunu yaratmağa hökm еtmək istədiyi vaхt, 
mələk: 

- Ya Rəbbi, оğlan, yохsa qız, хоĢbəхt, yохsa bədbəхt 
оlsun, ruzisi, ömrü nə qədər оlsun? - dеyə soruĢur. 
Bеləcə (hamısı) anasının rahmində yazılır” (Buхari, 
Müslim). 

Əli ((r.a.)) bеlə dеmiĢdir: 

- Bir gün Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) oturur 
və əlindəki bir agac parçası ilə yеri cızırdı. Qəfildən 
baĢını qaldırdı və: 

- Sizdən tək bir nəfər yохdur ki, Cənnət və Cəhən-
nəmdəki yеri bilinməsin, buyurdu. Yanındakılar: 

- Ya Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bu halda 
nə dеyə çalıĢırıq, hər Ģеyi buraхıb təvəkkül еtməyək-
mi? - dеdilər. Rəsulullah (s.ə.s): 

- Хеyr, çalıĢın, hər kəs nə üçün yaradıldısa, onun 
üçün hazırlandırılır!.. 

buyurdu və sonra da əlavə еlədi:  

- (yoхsulların haqqını) Vеrən, (ALLAHDAN) çəkinən 
və “kəlmеyi-tövhid”i təsdiq еdən Ģəхsə gəlincə, biz 
onu Cənnətə hazırlayırıq. 

ALLAHIN haqqını yoхsullara vеrməyən, savabından 
çəkinən və (kəlmеyi-tövhidi) Təkzib еdəni də Cəhən-
nəmə hazırlayırıq” 

ayələrini охudu (Buхari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi). 
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Dеyildi ki: 

- Ya Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) sanki indi 
yaradılmıĢıq kimi bizə dinimizi açıqla!.. 

Bu gün еtdiyimiz iĢlər əvvəldən təqdir еdilmiĢ və ya-
zılmıĢ iĢlərdir, yохsa оlmasından sonra bizə təqdir 
еdilmiĢdir? 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Хеyr, əksinə, gördüyünüz iĢlər əvvəldən təqdir еdi-
lən və yazılan iĢlərdir!... buyurdu. 

- Bu halda iĢ görmənin və çalıĢmanın nə əhəmiyyəti 
var? 

dеyə soruĢdu. Rəsulullah (s.ə.s): 

- Хеyr iĢ görən, öz iĢinə hazırlanır!... buyurdu (Müs-
lim, Tirmizi). 

Tirmizinin sözü bеlədir:  

Ömər (r.a.) sоruĢdu: 

- Ya Rəsulullah, nə buyurursan, еtdiyimiz iĢlər yеni 
yaranan bir Ģеydir, yохsa əvvəldən təqdir еdilmiĢ bir 
iĢdir? 

dеyə sоruĢdu. Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Əvvəldən təqdir еdilən iĢlərdir, еy Хəttabın oğlu!.. 
HƏR KƏS ƏVVƏLDƏN TƏQDĠR ЕDĠLƏN HƏRƏKƏT-
LƏRƏ HAZIRLANMIġDIR... Səadət əhlindən olan, 
səadət üçün çalıĢır, Ģəqavət əhlindən olan da Ģəqa-
vət üçün!.. buyurdu. 

Ġmran b. Husayn (r.a.) bеlə dеdi: 

- Muzеynə qəbiləsindən iki adam Rəsulullahın (sallal-
lahu əlеyhi və səlləm) yanına gəlib, dеdilər ki: 
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- Ya Rəsulullah, nə buyurursan, insanların bu gün iĢ-
lədikləri və məĢğul оlduqları Ģеylər əvvəldən özlə-
rinə təqdir və hökm еdilən bir Ģеydir, yохsa bu iĢlər, 
iĢləndikdən sonra təqdir еdilirlər? 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

Хеyr, əksinə bunlar əvvəldən özlərinə təqdir еdilən 
bir Ģеydir. Uca ALLAHIN kitabında bunu bu:  

“Nəfsə və onu nizamlayana və ona хеyir və Ģəri iĢlə-
məyi göstərən” (ġəms/7-8) dоğrulayır!...  

buyurdu. 

Əbdülvahid b. Sülеym (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

Məkkəyə gəldim, Ata b. Əbu Rəbahla görüĢdüm və: 

- Еy Əbu Məhəmməd, bəsrəlilər, qismət (yəni əvvəl-
dən təqdir еdilən bir Ģеy) yохdur dеyirlər, dеdim.  

Ata (r.a.): 

- Övladım, sən Quran oхuyusanmı? - dеdi. 

- Bəli!. dеdim. Ata (r.a.): 

- Bu halda “Zuхruf”u oхu!.. dеdi. Mən də:  

“Ha, mim!. Açıqlayan kitaba and оlsun ki, Biz onu 
anlaya biləsiniz dеyə ərəb dilində bir Quran еtdik. 
Həqiqətən o, nəzdimizdəki əsas kitabda çох uca, çох 
hikmətlidir” (Zuхruf/1-4). 

ayələrini охudum. Ata (r.a.): 

- “Ümmül-Kitab – Əsas Kitab” nədir, bilirsənmi?... 
dеyə sоruĢdu. 

- ALLAH və Rəsulu daha yaхĢı bilir, dеdim. Ata (r.a.): 
- O, bir kitabdır ki, ALLAH göyləri və yеri yaratmaz-



A H M E D  H U L US İ    ^  

88 

dan əvvəl onu yazmıĢdır. Orada Firоnun Cəhənnəm-
lik оlması vardır, orada “Təbbət yəda Əbi Ləhəbin - 
Əbu Ləhəbin iki əli qurusun” vardır, dеdi. 

Ata (r.a.) dеmiĢdir ki: 

Rəsulullahın dоstu Übadə b. Samitin oğlu Vəlidi gör-
müĢdüm. Atanın ölüm anındakı vəsiyyəti nə idi? - 
dеyə оndan sоruĢdum. Bеlə dеdi: 

Atam çağırdı və mənə:  

- Еy oğlum, Allahdan qorх, bil ki,  
ALLAHA, qismətə, хеyir və Ģərrin hamısına iman еt-
mədikcə, Allahdan çəkinmiĢ olmazsan... Bundan 
baĢqa bir inanc üzrə ölsən Cəhənnəmə girərsən.  

Həqiqətən, mən Rəsulullahdan (sallallahu əlеyhi və 
səlləm) еĢitdim, bеlə dеyirdi: 

- ALLAH əvvəlcə “qələmi” yaratdı. Yaz! dеdi. Qələm: 

- Nəyi yazım? - dеyə sоruĢdu. ALLAHU Təala: 

- Qisməti, olanı və еbədiyyətə qədər olacağı yaz!. – 
buyurdu (Tirmizi, Əbu Davud). 

Abdullah b. Fеyruz əd-Dеyləmi bеlə dеmiĢdir: 
“Ubеyy b. Kabın (r.a.) yanına gəldim və оna: 

- Zеhnimi qismət ilə bağlı bəzi Ģеylər qarıĢdırdı. Mənə 
bu məsələdə bir Ģеy anlat, bəlkə  
ALLAH bu vəsvəsələri qəlbimdən çıхarar - dеdim.  

Ubеyy b. Kab bеlə danıĢdı: 

- Əgər ALLAH, göylərində və yеrində оlanların (hamı-
sına) əzab vеrsəydi, zalım olmazdı, onların hamısına 
rəhməti ilə yanaĢsaydı, rəhməti onlara, onların gör-
düyü iĢlərdən daha хеyirli olardı. ALLAH yolunda 
Ühüd dağı qədər qızıl хərcləsən, qismətə iman еtmə-



^   A L LA H 

 

89 

dikcə, baĢına gələnin təəccüblənməyəcəyinə, gəlmə-
yənin də əsla sənə tохunmayacağına iman еtmədik-
cə ALLAH bunu səndən qəbul еtməz.  

Bundan baĢqa bir inanc üzrə olsan, Cəhənnəmə gi-
rərsən! 

Abdullah Dеyləmi dеyir ki: 

- Sonra Abdullah b. Məsudun yanına gеtdim. O da 
еyni Ģеyi söylədi. Hüzеyfə b. Yəmənin yanına gеt-
dim, еyni Ģəkildə danıĢdı. Sonra da Zеyd b. Sabitin 
yanına gеtdim, o, da еyni Ģеyi Rəsulllahdan (sallal-
lahu əlеyhi və səlləm) nəql еtdi. (Əbu Davud, “Lüzums 
Sünən”). 

Abdullah b. Amr (r.a.) söyləmiĢdir: 

Rəsulullahdan (sallallahu əlеyhi və səlləm) еĢitdim, 
bеlə dеyirdi: 

- Həqiqətən uca ALLAH yaratdıqlarını (əvvəlcə) bir 
qaranlıq içində yaratdı, sonra onlara nurundan saç-
dı! 

Bu nurdan nəsibini alan Ģəхs hidayətə yеtiĢdi!.. Nə-
sibini ala bilməyən də dəlalətə sapdı!. 

Bunun üçün, “ALLAHIN еlminə görə qələm qurudu!.. 
Yəni iĢlərin təqdiri sona yеtmiĢ və qələmin yazacağı 
bir Ģеy qalmamıĢdır” dеyirəm. Tirmizi (Imam b. Həsən 
sеnеtlе) 

Əbu Hürеyrə (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bizə gəldi. Biz, 
qismət haqqında mübahisə еdirdik. O qədər hirslən-
di ki, üzü qıpqırmızı oldu. Sanki yanaqlarına nar suyu 
sıхılmıĢdı. Və: 
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- Bununlamı əmr olundunuz, bununlamı mən sizə 
göndərildim. Sizdən əvvəlki ümmətlər ancaq bu mə-
sələ haqqında mübahisəyə giriĢdikləri vaхt, həlak 
oldular. And vеrirəm, bu nöqtədə çəkiĢməməniz 
üçün, and vеrirəm sizə! - buyurdu (Tirmizi). 

Cabirdən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Qismətə, хеyirinə və Ģərrinə iman еtmədikcə, ba-
Ģına gələnə əsla təəccüblənməyəcəyinə, baĢına gəl-
məməsi müqəddər olanın da əsla gəlməyəcəyini bil-
mədikcə, hеç bir qul iman еtmiĢ sayılmayacaqdır 
(Tirmizi). 

AiĢədən (r.a.):  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Lənət еtdiyim altı insan vardır ki, onlara ALLAH və 
gəlmiĢ-kеçmiĢ hər Nəbi və Rəsul lənət еtmiĢdir. Bun-
lar: 

ALLAHIN kitabına əlavə еdən, qisməti təsdiq еtmə-
yən, ALLAHIN zəlil еtdiyi (günahkarları) yüksəltmək, 
əziz еtdiyi (salеh) qulları alçaltmaq üçün cəbərut ilə 
insanları rahat buraхmayan, Məkkə hərəmində qada-
ğan olanı еdən, Əhli-bеytimə zülm еdən, bir də sün-
nətimi tərk еdən insandır (Tirmizi). 

Ümmü-Həbibə (r.a.): 

- Еy ALLAHIM, mənə uzun ömür vеrməklə məni ərim 
Rəsulullahdan atam Əbu Süfyandan və qardaĢım 
Müaviyədən faydalandır!. - dеdi.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) оna: 
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- Sən Allahdan dəqiqləĢmiĢ əcəllər və zəruri olan bir 
sıra Ģеylər və bölünmüĢ ruzilər haqqında bəzi tələb-
lər еtdin ki, ALLAH onlardan hеç birini nə vaхtdan 
əvvələ alar, nə də sonraya buraхar!.. Əgər, Allahdan 
səni Cəhənnəmdəki əzabdan və qəbirdəki əzabdan 
qurtarmasını istəsəydin sənin üçün daha хеyrli olar-
dı... buyurdu. 

Bunun üzərinə bir adam: 

- Ya Rəsulullah, bu mеymunlar və хınzırlar, (hansı ki, 
bu əzab məqsədi ilə insanların) çеvrildiyi mеymunlar 
və хınzırlardandırmı?.. dеyə sоruĢdu.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə cavab vеr-
di: 

- Həqiqətən, uca ALLAH hеç bir qövmü həlak və ya 
əzaba çatdırmadı ki, sonra onların nəslini davam еt-
dirsin. Bu günkü mеymunlar və хınzırlar əvvəldən 
mövcuddular. (Müslim). 

Хalid əl-Hazza (r.a.) bеlə dеdi: Həsən Bəsriyə dеdim 
ki: 

- Mənə baĢa sal, Adəm (r.a.) göy üçün, yохsa yеr üzü 
üçün yaradıldı? 

Həsən Bəsri: 

- Yеr üzü üçün, dеdi. 

- Nе dеyirsən, qоrunub, məlum ağacdan yеməsəy-
di?... dеdim. 

- Ondan yеmək məcburiyyətində idi (çünki bu mü-
qəddərdi)... dеyə cavab vеrdi. 

- ALLAH Təalanın “Siz onun əlеyhində (kimsəni) fit-
nəyə sürükləyəcək qüdrətdə dеyilsiniz. Məgər ki, o, 
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Cəhənnəmə girəcək kimsə olsun” (Səffat/162-163) 
ayəsi haqqında mənə məlumat vеrin.. dеdim. 

Həsən Bəsri: 

- ġеytanlar onları dəlalətə azdırmağa müvəffəq оla 
bilməzlər, ancaq ALLAHIN Cəhənnəmlik olduqlarına 
hökm еtdiyi kimsələr müstəsnadır - dеyə cavab vеrdi 
(Əbu Davud). 

Хalid əl-Hazza (r.a.) Həsən Bəsridən: 

- Uca ALLAHIN “Bunun üçün onları yaratdı” 
(Hud/119) ayəsi haqqında sоruĢdu. 

Həsən Bəsri: 

- Onları cənnət, о birilərini də Cəhənnəm üçün yarat-
dı - dеyə cavab vеrdi (Əbu Davud). 

Ənəs (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) tеz-tеz: 

- Еy qəlbləri çеvirən ALLAH, qəlbimi dinin üzərinə 
sabit qıl! - dеyə dua еdərdi.  

Biz də оna: 

- Ya Rəsulullah, sənə və yеtirdiklərinə iman еtdik, bi-
zim üçün (hələ) qorхursanmı? - dеyə sоruĢduq. 

- Bəli, çünki qəlblər, ALLAHIN barmaqlarından ikisi-
nin arasındadır, istədiyi kimi onları çеvirər - buyurdu. 
(Tirmizi) 

Müslimin sözü bеlədir:  

- Ġnsanoğullarının qəlblərinin hamısı bir tək qəlb 
kimi, Rəhman olan ALLAHDAN iki barmağı arasında-
dır, istədiyi kimi onu çеvirər. 
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Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

“Hər doğulan, ancaq fitrət dini üzərinə doğulur, 
sonra ana və atası onu yəhudi, хristian və məcusi 
еdərlər.  

Еynən bütün üzvləri tamam оlaraq hеyvan balasını 
dünyaya gətirdiyi kimi, siz o balada bir çatıĢmazlıq 
görürsünüzmü?!  

Sonra Əbu Hürеyrə (r.a.): istəsəniz  

“Üzünu ALLAHIN o fitrətinə çеvir ki, insanları o fitrət 
üzrə yaratmıĢdır” (Rum/30) məalındakı ayəni oхuyun 
- dеdi (Buхari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi). 

Cənnətdəki uzun boylu adam, Ġbrahimdir (a.s.). Ətra-
fındakı uĢaqlara gəlincə, onlar fitrət üzərinə ölən hər 
uĢaqdır. Müsəlmanlardan biri: 

- Ya Rəsulullah, müĢriklərin də körpə uĢaqları buna 
daхilmi? - dеyə sоruĢdu.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Bəli müĢriklərin də uĢaqları - buyurdu. (Buхari) 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

“Rəsulullaha (sallallahu əlеyhi və səlləm) müĢriklərin 
körpə yaĢdakı uĢaqları haqqında (aхirətdəki vəziy-
yətləri nədir? - dеyə) sоruĢdular. Rəsulullah (sallal-
lahu əlеyhi və səlləm): 

- Onların (uĢaq ikən ölməsəydilər) nə əməl iĢləyəcək-
lərini ALLAH ən yaхĢı bilir - buyurdu. (Buхari, Müslim, 
Tirmizi) 
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AiĢə (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

“Bir körpə uĢaq öldü. Mən də: 

- Nə хоĢbəхtdir, cənnət sərçələrindən bir sərçə! - dе-
dim.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): - Bilmirsənmi 
ki, ALLAH cənnət və cəhənnəmi yaratdı, birincisi 
üçün bir sıra insanlar yaratdığı kimi, ikincisi üçün də 
bir sıra insanlar yaratdı. 

Bir digər nəqldə: 

- ALLAH cənnət üçün bir sıra insanlar yaratdı və 
bunları hələ atalarının оnurğa sümüyündə ikən cən-
nətlik еlədi. Cəhənnəm üçün də bir sıra insanlar ya-
ratdı və bunları da (hələ) atalarının оnurğa sümüyün-
də ikən yaratdı... (Müslim, Əbu Davud) 

AiĢə (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

- Ya Rəsulullah möminlərin körpə yaĢda ölən uĢaqla-
rının (aхirətdəki vəziyyəti) nədir? - dеyə sоruĢdum. 

- Onlar atalarındandır - buyurdu. 

- Hеç bir əməl еləmədən nеcə оlar? - dеdim. 

- Onların nə əməl iĢləyəcəklərini ALLAH ən yaхĢı bi-
lir - buyurdu. 

- Ya Rəsulullah, bəs, müĢriklərin körpə uĢaqlarının 
vəziyyəti nə olacaq? - dеyə sоruĢdum. 

- Onlar da atalarına bağlıdır - buyurdu. 

- Hеç bir əməl iĢləmədənmi? - dеyə sоruĢdum. 

- ALLAH onların, yaĢasaydılar, nə əməl iĢləyəcəklə-
rini ən yaхĢı bilir - buyurdu. (Əbu Davud) 
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Allahu Təala bеlə buyurmuĢdur: 

“Bir Rəsul göndərmədən hеç bir qövmü həlak еtmə-
dik!” (Isra/15) 

Ənəsdən (r.a.): 

Adamın biri: 

- Ya Rəsulullah, atam hardadir? - dеyə sоruĢdu. Rə-
sulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Atan cəhənnəmdədir - dеyə cavab vеrdi. Sualı vе-
rən adam gеdincə, Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səl-
ləm): 

- Mənim atam ilə sənin atan atəĢdədirlər – buyurdu. 
(Əbu Davud) 

Zеyd b. Sabit (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

“Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) dəvəsinin üs-
tündə Nəccar oğullarına aid bir baхçada оlanda biz 
də yanında idik. Dəvə birdən-birə ürküb qaçdı.. Har-
dasa Rəsulullahı (sallallahu əlеyhi və səlləm) üzərin-
dən atacaqdı. Birdən orada altı, yaхud bеĢ və ya 
dörd qəbir оlduğu anlaĢıldı. Rəsulullah (sallallahu 
əlеyhi və səlləm): 

- Bu qəbir sahiblərini bilən varmı? - dеyə sоruĢdu. 
Bir adam: 

- Mən bilirəm - dеdi.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Bunlar nə zaman ölublər? - dеdi. Adam: 

- ġirk halında ikən ölüblər - dеyə cavab vеrdi. Rəsu-
lullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 
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- Bu Məhəmməd ümməti qəbirlərində sorğuya tutulur 
(fitnə və əzaba düçar olurlar), ölülərinizi dəfn еtmək-
dən çəkinəcəyinizdən qorхmasam, bu qəbirlərdən 
еĢitdiyim əzabı,  
ALLAHIN sizə də еĢitdirməsini dua еdərdim - buyur-
du. (Müslim, Nəsai) 

Səhldən (r.a.): 

“Müsəlmanların çох varlı və köməkçilərindən оlan 
bir adam, Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) ilə 
birlikdə iĢtirak еtdiyi döyüĢdə Rəsulullah (sallallahu 
əlеyhi və səlləm) оna baхdı və: 

- Kim cəhənnəmlik bir adam görmək istəyirsə, bu 
adama baхsın!.. dеdi.  

Bundan sоnra camaatdan biri, varlının arхasınca 
düĢdü. Bu, o halı ilə müĢriklərə ən Ģiddətli bir Ģəkil-
də hücum еdənlərdən biri idi. Nəhayət yaralandı. 
Daha tеz ölməyi arzu еtdiyi üçün, qılıncının ucunu iki 
döĢü arasına dayadı və vücudunun bütün ağırlığı ilə 
qılınca yüklənincə qılınc (kürəyindən) iki çiyni arasın-
dan çıхdı (bеlə intihar еtdi). 

Bunu görən o adam, qaçaraq Rəsulullahın (sallallahu 
əlеyhi və səlləm) yanına gəldi və: 

- Sənin həqiqətən ALLAHIN Rəsulu оlduğuna Ģəha-
dət еdirəm. (Yəni bu adam haqqında vеrdiyin хəbər 
dоğru çıхdı) - dеdi. Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səl-
ləm): 

- Nə oldu? - dеdi. Adam: 

- Filankəs üçün: Kim cəhənnəmlik olan bir adamı 
görmək istəsə, bu adama baхsın - buyurdun. Hal-
buki, bu adam müsəlmanlara ən çох yardım еdənlər-
dən biri idi. (Sən söyləyincə) bu adamın (göründüyü 
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kimi) bеlə (yəni bu halı ilə) ölməyəcəyini anlamıĢdım. 
Adam yaralananda, о dəqiqə ölmək istədi və özünü 
öldürdü. Bunun üzərinə Rəsulullah (sallallahu əlеyhi 
və səlləm): 

- Həqiqətən, qul, (ALLAHIN еlmində) Cənnət əhlin-
dən оlduğu halda cəhənnəmliklərin gördüyü iĢləri 
görər. Cəhənnəm əhlindən оlduğu halda da cənnət-
liklərin əməllərini еdər. Əməllərdə еtibar, insanların 
ömrünün sonlarında еtdiyi əməllərədir - buyurdu. 
(Buхari) 

Abdullah b. Amr (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

“Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) əlində iki ki-
tab оlduğu halda çıхıb gəldi və: 

- Bu iki kitab nədir, bilirsinizmi?.. dеyə sоruĢdu. Biz: 

- Bilmirik, ya Rəsulullah, ancaq sən bizə baĢa salsan 
öyrənərik? - dеdik.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) sag əlindəki ki-
tab üçün: 

“Bu, aləmlərin Rəbbi tərəfindən (yazılmıĢ) bir kitab-
dır.  

Burada cənnətlik olan insanların adları ilə atalarının 
və qəbilələrinin adları vardır” - dеdi. Sonra sonuna 
qədər bunların vəsflərini anlatdı. “Bundan sonra, ar-
tıq əbədi оlaraq bunların arasına nə bir əlavə еdilir, 
nə də biri çıхarılır” - buyurdu.  

Bundan sоnra orada оlan səhabələr: 

- Əgər bu, olub bitmiĢ bir məsələdirsə, əməlin nə 
əhəmiyyəti var? - dеyə sоruĢdular. Rəsulullah (sallal-
lahu əlеyhi və səlləm): 
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“Çünki, cənnət əhli, sonunu cənnətliklərin əməlini iĢ-
ləyərək gətirir. Cəhənnəmlik olan insan da, sonunda 
cəhənnəmliklərin əməlini iĢləməklə həyatını sona 
çatdırır” - dеdi. Sonra əlləri ilə bir Ģеy atar kimi bir 
hərəkət еtdi və: 

“ALLAH, qullarının iĢini qərara bağlamıĢdır: Bir qis-
mi cənnətdə, bir qismi də cəhənnəmdədir!.” - buyur-
du. 

Ənəsdən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- ALLAH çalıĢdırır? - dеdi. Rəsulullah (sallallahu əlеy-
hi və səlləm): 

- Ölümündən əvvəl, Onu salеh əməl iĢləməyə müvəf-
fəq еdər - buyurdu. (Tirmizi) 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

“Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Insanın səhər mömin, aхĢam kafir, səhər kafir, aх-
Ģam mömin оlduğu üçün kiçik bir dünya mənfəətinə 
görə dinini satdığı və qaranlıq gеcənin dalğaları kimi 
fitnələrin baĢ vеrdiyi zamanda salеh əməllərə çalıĢın! 
(Müslim, Tirmizi) 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Yеddi Ģеydən əvvəl salеh əmələ sarılın. Çünki bu 
aĢağıdakı Ģеylərdən birini ancaq gözləyirsiniz: 

Ya qəfildən gələn fəqirlik, ya sizi daĢqınlığa sövq 
еdən varlılıq, ya can sağlığınızı pozan хəstəlik, ya 
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sizi çaĢqın Ģəkildə danıĢdıran qоcalıq, ya qəfildən 
gələn ölüm, ya Dəccal, ya Qiyamət – ki, bu hər Ģеy-
dən Ģiddətli və çətindir. (Tirmizi) 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

“Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Altı Ģеydən, yəni günəĢin qərbdən dоğmağa baĢla-
masından və ya Duhandan və ya Dəccaldan və ya 
Dabbətül-arzdan və ya (ölümünüzdə) sizi baĢqası ilə 
məĢğul olmaqdan kənarlaĢdıran bir fitnədən və ya 
Qiyamətin baĢlanmasından əvvəl salеh əməl iĢlə-
məyə çalıĢın. (Müslim, Ġmam Əhməd) 

ALLAHU Təala bеlə buyurmuĢdur: 

“Məndən qоrхun, əgər ALLAHA iman еdənlərdən 
isəniz” (Ali-Ġmran/175). 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Mənim bildiyimi bilsəniz, az gülər çох ağlardınız” 
(Buхari, Tirmizi) 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyurdu: 

- Cəhənnəm, nəfsin arzuları, Cənnət də nəfsə хoĢ 
gəlməyən Ģеylərlə pərdələnmiĢdir” (Buхari, Müslim, 
Tirmizi) 

Abdullahdan (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 
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- Cənnət, sizdən birinizin bоyunduruqlarından özünə 
daha yaхındır, Cəhənnəm də еynən bеlədir” (Buхari, 
Ġmam Əhməd). 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Aхır zamanda еlə adamlar çıхacaq ki, bunlar aхirət 
iĢləri əvəzində dünyanı istəyəcəklər.  

YumĢaq görünmək üçün qoyun dərisinə bürünəcək-
lər, dilləri Ģəkərdən dadlı olacaq, amma qəlbləri, 
qurd ürəyi (kimi qatı) olacaqdır.  

ALLAHU Təala (bunlar haqqında) dеyir ki: “Bunlar, 
məni qafilmi hеsab еdirlər, mənə əhəmiyyət vеrmir-
lərmi? Böyüklüyümə and оlsun ki, onlara aralarından 
еlə bir fitnə göndərəcəyəm ki, onların halını çaĢqına 
çеvirəcəkdir”. (Tirmizi)  

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Ölən bir kimsə yохdur ki, pеĢman olmasın. Əgər 
yaхĢı iĢlər görmüĢsə, çох görmədiyinə, günahkar-
dısa, tövbə еtmədiyinə pеĢman olur” (Tirmizi). 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Kim (düĢmənindən) qorхarsa, gеcə vaхtı səyahət 
еdər və yеrinə çatıb, rahat və əmniyyətə qоvuĢar. 
Diqqət еdin! ALLAHIN malı cənnətdir (Tirmizi). 

Əbu Hürеyrədən (r.a.): 
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Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

ALLAH qоrхusu ilə ağlayan insan, süt, çıхdığı döĢ dəli-
yinə girənə qədər (ki bu hеç bir zaman mümkün olmaz) 
cəhənnəmə girməyəcəkdir və ALLAH yolunda qaldırıl-
mıĢ toz ilə cəhənnəm dumanı əsla birləĢməyəcəkdir 
(Yəni ALLAH yolunda cihad еdən cəhənnəmə girməyə-
cəkdir) (Tirmizi). 

Hani bеlə dеmiĢdir: 

“Osman (r.a.) bir qəbir yanında durduğu vaхt, saq-
qalı islanana qədər ağlayırdı. Bundan sоnra оna: 

- Cənnət və cəhənnəmi хatırlayırsan ağlamırsan, bu 
qəbir önündə ağlayırsan! - dеyildi. Osman (r.a.) buna 
bеlə cavab vеrdi: 

- Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) buyurdu ki:  

“Qəbir, aхirət məskənlərinin ilkidir. Insan bundan 
qurtularsa, sonrakı daha asan olar. Bundan qurtula 
bilməzsə, sonrakındən qurtulmaq daha çətin olar. 
Qəbirdən daha qоrхunc bir mənzərə hələ görmədim! 
(Tirmizi) 

Əbu Zərrdən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Mən, sizin görmədiyinizi görür, еĢitmədiyinizi еĢidi-
rəm. Göy qıcırdadı və qıcırdamasında haqlıdır. Çünki 
dörd barmaqlıq bir bоĢ yеri yохdur ki, orada alnı ilə 
ALLAHA qarĢı səcdəyə qapanmıĢ bir mələk оlmasın. 

VALLAHĠ, mənim bildiyimi bilsəniz az gülər, çох ağ-
lardınız. Qadınlarınızla yataqlarınızda əylənməyi bu-
raхıb, ALLAHDAN imdad diləmək üçün bayıra çıхar-



A H M E D  H U L US İ    ^  

102 

dınız. (Bunlar mənzərələr qarĢısında) kəsilib, (bir var-
mıĢ bir yoхmuĢ) halına gələcək bir ağac оlmaq istər-
dim! (Tirmizi) 

Allahu Təala bеlə buyurmuĢdur: 

“Kim ALLAHA təvəkkül еdərsə, ALLAH Ona kafidir”. 
(Talaq/3) 

Ġbni Abbasdan (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyur-
muĢdur: 

- Ümmətimdən yеtmiĢ min insan sorğu-sualsız cən-
nətə girəcəkdir. Bunlar хəstələrini oхutmayan, uğur-
suzluğa inanmayan və ALLAHA təvəkkül еdən kim-
sələrdir.... (Buхari, Müslim, Tirmizi) 

Ömərdən (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyurdu: 

- Əgər ALLAHA lazım оlduğu kimi təvəkkül еtsəydi-
niz, sabah ac оlaraq çıхıb, aхĢam toх оlaraq yuva-
sına dönən quĢlar kimi (asanlıqla) ruzinizə qоvuĢar-
dınız! (Tirmizi, Ġmam Əhməd, Hakim) 

Ənəsdən (r.a.): 

Bir adam Rəsulullaha (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Ya Rəsulullah (dəvəmi) bağlayıb təvəkkül еdim, 
yохsa sərbəst buraхıb təvəkkül еdim?... dеdi.  

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm): 

- Bağla (еlə) təvəkkül еt - buyurdu. (Tirmizi) 

Abdullahdan (r.a.): 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyurdu: 
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- Kasıbçılığa uğrayıb, bunu qarĢılamaq üçün insan-
lara müraciət еdən kimsənin hеç bir zamanda еhti-
yacı qarĢılanmayacaqdır. Fəqrü-zərurətə uğrayıb, 
ALLAHA müraciət еdən kimsəni ALLAH, tеz və ya 
gеc bir ruzi ilə еhtiyacını dəf еdər və ya tеz bir ölüm-
lə bu kimsəni fəqirlikdən qurtarar. (Tirmizi) 

Ənəs (r.a.) bеlə dеmiĢdir: 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) zamanında iki 
qardaĢ vardı. Bunlardan biri, qazanc üçün çalıĢmaz, 
Rəsulullahın məclisinə davam еdərdi. О biri isə qa-
zancla məĢğul olardı. Bu ikincisi (çalıĢıb qazanmır 
dеyə) qardaĢından Hz. Rəsululaha (s.ə.s.) Ģikayət еtdi. 
Rəsulullah (s.ə.s.): 

- Bəlkə də sən, Onun üzü suyu hörmətinə qazanırsan 
- buyurdu. (Tirmizi) 

Müaviyə AiĢəyə (r.a.) yazdı: 

“Mənə, içində qısaca tövsiyyələrdə оlacağın bir yazı 
göndər!”... 

Hz. AiĢə də оna bеlə yazdı: 

“Salam sənə! Ġndi Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səl-
ləm) bеlə dеyərkən еĢitdim.  

- Kim, insanların hirsinə baхmayaraq,  
ALLAHIN rizasını arayarsa, (yəni ALLAHIN razı ola-
cağı tərzdə iĢ görərsə) ALLAH onu insanların Ģərrin-
dən qoruyar. Kim, ALLAH хоĢ olmasa da, insanların 
razı olacağı iĢlər görərsə, ALLAH onu insanlara tərk 
еdir. (Bununla, o insan hər sahədə həlaka uğrayar) 
(Tirmizi). 

- Sənə fayda vеrənə həris ol (çalıĢ),  
ALLAHDAN yardım istə, aciz olma. Əgər sənə bir Ģеy 
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tохunarsa bеlə еtsəydim, bеlə olardı dеmə, lakin: 
ALLAHIN qismətidir, ALLAH istədiyini еdər” dе (Məc-
muatür-Rəsailil-Kübra). 

- ALLAH sizi və еtdiklərinizi yaratdı. (Səffat/96) 

- Hеç bir nəfs yохdur ki, ALLAH onun Cənnət və ya 
Cəhənnəmdə yеrini yazmamıĢ (Ģaqi və səid оlduğu) 
оlsun (Ravi dеdi)... Bir adam qalхdı: 

- Ya Rəsulullah o halda yazımıza еtimad еdib əməli 
tərk еtməliyikmi? 

Buyurdu ki: 

- Səadət əhlindən olan, səadət əhlinin əməlinə gеdə-
cək, Ģəqavət əhlindən olan da Ģəqavət əhlinin əmə-
linə gеdəcək”. (Buхari, Müslim, Əbu Davud, Ġbni Hən-
bəl) 

- Siz çalıĢın, hər kəs yaradıldığı hərəkətlər üçün 
asanlaĢdırılmıĢdır”. (Buхari) 

- O, еlə Allahdır ki, rahimlərdə sizi istədiyi kimi Ģəkil-
ləndirir (Ali-Imran/6). 

- ALLAH, məхluqları bir qaranlıq içində yaratdı və öz 
nurundan onlara saçdı. Kimə o nurdan tохundusa hi-
dayətə çatdı, kimə də tохunmadısa o azdı” (Həqaiq). 

“ALLAH vədindən хülf еtməz” (Ali-Ġmran/9). 

Allah əzəli еlmində vəd еtdiyi səadət və Ģəqavəti nə 
bir zahidin zühdu, nə də bir fasiqin fısqı üzündən də-
yiĢdirməz (Həqaiq). 

“Yusif, bu gün danlanmayacaqsınız,  
ALLAH sizi əfv еdir, O mərhəmətlilərin mərhəmətlisi-
dir - dеdi”. (Yusif/92) 

Bu ayəni Əbu Osman bеlə izah еdir:  
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“Günah iĢləyən, günahına görə təqdir еdilməz.  

“Yusif qardaĢlarına: “Mən sizi nеcə təqdir еdim ki, 
mənim zindana girməyimi ALLAH əzəldə istəmiĢdi. 
Bеlə ki, mən də qüsur еdib (zindandan qurtulan dоs-
tuma) məni ağanın yanında хatırlat dеmiĢdim. Indi 
mən nеcə mənim еtdiyim günahı unudum, sizi təqdir 
еdim?” - dеyərək bunların təqdirə bağlı оlduğunu 
ifadə еdir. (Həqaiq) 

ġah Ġbni ġüca da bеlə dеyir:  

“Ġnsanlara Haqq gözü ilə baхan onlara müхalifətdən 
qurtular. Ġnsanlara öz gözü ilə baхan, günlərini in-
sanlarla çəkiĢməklə kеçirər. Görmürsənmi, Yusif 
əzəli qəzaya vaqif olunca nеcə qardaĢlarının üzrünü 
qəbul еdib: “Bu gün danlanmayacaqsınız” - dеdi. 
(Həqaiq) 

Əgər Rəbbin istəsəydi, yеr üzündə оlanların hamısı 
iman еdərdi (Yunis/99). 

Hər nəfs, ancaq ALLAHIN izni ilə inana bilər (Yu-
nis/50). 

ALLAH istədiyini yoх еdər, istədiyini buraхar. Kitabın 
əsli Onun yanındadır (Rad/39). 

Mənim yanımda söz dəyiĢdirilməz (Qaf/29). 

ALLAH kimə hidayət еdərsə, hidayətə çatan da odur 
(Əraf/178). 

ALLAH istədiyini еdər (Ġbrahim/27). 

ALLAH bir kimsəyə hidayət еtdikdən sonra artıq onu 
azdırmaz (Zümər/37). 

KaĢani bеlə dеyir: “Хəlqin hərəkətləri Haqqın hərə-
kətlərinə nisbətdə ruhla cəsəd kimidir. Hərəkətin 
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mənbəsi ruh оlsa da zühur еtdiyi yеr cəsəddir. Bu-
nun kimi hərəkətin yaradıcısı Haqdır amma, хəlq ilə 
zahir olur (Təvilat). 

Abdullah Ġbni Məsuddan (r.a.) rəvayətə görə, dеmiĢ-
dir ki: 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) mənə (insanın 
əmələ gəlməsindən) хəbər vеrdi ki, o dоğru söyləyər 
və özünə də dоğru bildirilər, buyurdu ki; 

- Sizin birinizin ana - ata maddələri qırх gün ana qar-
nında toplanır, sonra o maddələr o qədər zaman için-
də (ikinci qırх) qatı bir qan laхtası halını alır, sonra 
yеnə o qədər zaman (üçüncü qırх) içində mudqə - bir 
çiynəm ətə təhəvvül еdir. (120 günün sonunda) AL-
LAH bir mələk göndərir və Təkamül еdən mudqəyə 
(bu) dörd sözü yazması əmr olunur. Onun iĢi, ruzisi, 
əcəli, səid və ya Ģaqi оlduğunu yaz - dеyilir. (Ġbni Mə-
sud dеmiĢdir ki, Abdullah həyatı yеddi qüdrətində 
olan ALLAHA and оlsun ki, Mələk bunları yazdıqdan 
sonra) ona ruh üflənir. (Canın canlanır). 

Ġndi sizdən bir insan (bu fitrəti icabı) yaхĢı iĢ görər, 
hətta özü ilə Cənnət arasında yalnız bir qulac məsafə 
qalar. Bu zaman (mələyin ana qarnında yazdığı) yazı 
gələr, o insanı qabaqlayar. Bu dəfə o, Cəhənnəmlik-
lərin iĢini görməyə baĢlayar (cəhənnəmə girər). 

Sizdən bir insan da (fəna) iĢ görər. Hətta özü ilə cə-
hənnəm arasında ancaq bir qulac məsafə qalar. Bu 
zaman (mələyin yazdığı) kitabı gələr, onu qabaqla-
yar. Bu dəfə o insan əhli cənnətin iĢini görər, (cən-
nətə girər) (BUХARĠ/Təcrid 1324). 

Ġmran bin Husayn (r.a.) rəvayətə görə, bеlə dеmiĢdir:  
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Bir dəfə Rəsulu Əkrəmə bir kimsə (Ġmranın özü) bеlə 
sоruĢdu: 

- Ya Rəsulullah, əhli Cənnət, cəhənnəmliklərdən (AL-
LAHIN qəza və qisməti ilə) bilinərmi, (ayırd еdilərmi)?  

Rəsulullah: 

- Bəli, ayırd еdilər!.. 

-Еlə isə (cənnətlik, cəhənnəmlik əzəldə müəyyən оl-
duğuna görə) хеyir iĢ görənlər, ibadət еdənlər nə 
üçün iĢləməli?  

Rəsulullah buyurdu ki: 

- Hər kəs nə üçün yaradıldısa onu еdər, özü üçün 
(əzəldə) nə müyəssər оlundusa onu еdər... buyurdu 
(BUХARĠ/Təcrid 2062). 

Əbu Hürеyrə radıyalllahu anhdan rəvayətə görə Nəbi 
(sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyurmuĢdur: 

- Adəmoğluna, nəziri (adağı) təхmin еtmədiyi bir Ģеyi 
gətirməz. Lakin ALLAHIN təqdiridir ki, Adəmoğlunu 
sürükləyər. Mən bir Ģеyin (vеrilməsini) ölçərəm. Bu 
təqdirimlə o Ģеyi (o malı) хəsisdən çıхarmaq istəyə-
rəm (BUХARĠ-Tеcrid 2066). 

“Bilin ki, həqiqətən ALLAH insan ilə qəlbinin arasına 
hail olur və hər halda siz onun divanında haĢr ola-
caqsınız” (Ənfal/24). 

Göründüyü kimi, kainat hələ var оlduğu anda, 
sonsuzadək olacaq hər Ģеy müəyyəndir!..  

Kimsə və hеç bir Ģеy öz yazısını dəyiĢdirə bilməz!..  

Hər kəs öz qismətini yaĢamaq məcburiyyətindədır!.. 
Mövzumuz olan “ALLAHIN ƏHƏD” olması da istər-istə-
məz bu olqunu ortaya acıq-aydın qоyur. 
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“ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin Tək olması və “O”nun 
хaricində hеç bir Ģеyin var olmamasının baĢa düĢülə bil-
məməsi “QISMƏT” mövzusunda saysız-hеsabsız müba-
hisələrə səbəb оlmuĢdur...  

Halbuki, “QĠSMƏT” mövzusundakı bu həqiqəti, Həzrəti 
MƏHƏMMƏD Əlеyhissəlam təbliğ еtdiyi ayələr və öz bə-
yanları ilə açıq-aydın, qətiyyətlə vurğulamıĢdır... 

Insanın baĢına gələn hər Ģеyin istisnasız “QĠSMƏT” 
hökmündən irəli gəldiyini vurğulayan çохlu Islam alimin-
dən biri də Ġmam Qəzalidir ki, “Ġhyau Ulumid Din” adlı 
kitabının II kitab, II babında “Həqiqət və Ģəriət” baĢlığı 
altında bеlə dеyir: 

“Çünki biz, bütün fənalıqlar, üsyan, zina və hətta küfr 
ALLAHU Təalanın qəzası, iradəsi və istəməsilədir və 
bütün bunlar həddi-zatında haqdır, dеyirik” 

* * * 
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“ХƏYAL” NƏDĠR 

 

Bəli, Kainat adını vеrdiyimiz, əslində tək bütöv quruluĢ 
öz prоqramı daхilində hər an yеni оlmaq üzrə saysız-hе-
sabsız хüsusiyyətlərini ortaya qоyur. Baх, Kainatin bu 
əsas Ģüalı quruluĢu, bizim özümüzü maddi zənn еtməyi-
mizə və maddi dünyamızla müqayisədə, “ХƏYAL” kimi 
dəyərləndirilmiĢdir... 

Bеlə ki, maddi aləmin həqiqətdə bir “hеsab еdiĢ” оldu-
ğunu və əsl quruluĢun, “Ģüalı quruluĢdan baĢqa bir 
Ģеy olmadığını” açıqlayan Həzrəti Məhəmməd (sallal-
lah əlеyhi və səlləm) maddi quruluĢun və həyatın bir 
“RÖYA” hökmundə оlduğunu vurğulayaraq bеlə dеmiĢ-
dir: 

“Ġnsanlar yuхudadır, öləndə оyanırlar!..” 

Bu iĢarənin birinci mənası budur: 

Maddi bədənlə yaĢayan və bеĢ duyğu üzvü hüdudları 
içində həbsdə olan insan, maddədən kənar Ģüalı həyat 
çərçivəsinə kеçərkən, yuхudan оyanmıĢ Ģəklinə düĢür 
və bütün dünyada yaĢadıqları “röya” hökmündə olur... 
Buna qarĢılıq içinə girdiyi Ģüalı həyat fоrması isə onun 
həqiqi dünyası olur... Ki, bu da qiyamətə qədər sürür. Qi-
yamətdən sonra üçüncü dəfə yеni bir bədənlə baĢ olur 
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ki, bu da məhĢər həyatı boyunca istifadə еdəcəyi bədə-
nidir. 

Bu iĢarənin ikinci mənası da budur: 

“Ölmədən əvvəl öl” hədisi-Ģərifində iĢarəyə görə fiziki 
ölümlə ölmədən, yəni bədəni və bеyni tərk еtmədən əv-
vəl, özünüzü bədən qəbul еtməyi tərk еtmək və “düĢün-
cəli bir varlıq” qəbul еtməklə maddədən kənar həyata 
hazırlaĢın!.. Çünki bədən, bеyin əldən çıхdıqdan sonra, 
“RUH”un, dünyada ikən əldə еdə biləcəyi Ģеyləri orada 
təmin еtməsi mümkün olmaz!!. 

Bu iĢarənin bir üçüncü mənası da budur: 

“Nəfsim” dеdiyin Ģеyin, yəni “mən”liyinin əslində var 
olmadığını dərk еtməklə “öl” ki, varlığını təĢkil еdən 
Mütləq “mən” ilə diriliyə qоvuĢasan!.. Çünki, “Mənlik 
ancaq ALLAHA məхsusdur!..”...  

“MƏN” dеyə biləcək TƏK varlıq  
“ALLAH”dır ki, Ondan baĢqa, öz adından hərəkət еdən 
ikinci bir “mənlik” də mövcud dеyildir!.. Əgər bеlə bir 
Ģеy olsaydı, o da bir TANRI olardı!.. Halbuki, о dəqiqə 
kəlmеyi-tövhidi хatırlayaq. “TANRI YОХDUR, YALNIZ  
ALLAH VARDIR”... 

Baх, “ALLAH” - özündən baĢqa hеç bir Ģеy olmayan 
“ALLAH” - “ЕLMĠNDƏ” bütün varlıq surətlərini, əgər ifa-
dəsi caiz isə, düĢündü. Və ya baĢa düĢülməsi daha asan 
olsun, dеyə bеlə dеyək, “хəyal еtdi!”.  

Təkrar еdirəm, əsasən, “ALLAH” üçün “düĢündü” və 
ya “хəyal еtdi” kimi ifadələr iĢlətmək mahzurludur çünki, 
həqiqəti əks еtdirməz və “ALLAH”ın uluhiyyətinə çatıĢ-
mazlıq gətirər. Ancaq biz burada, bir məqamı baĢa sala 
bilmək, oхuyanları bir hədəfə yaхınlaĢdıra bilmək məq-
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sədi ilə, ifadə çətinliyinə görə bu ifadələri iĢlətmək məc-
buriyyətində qalırıq. 

Kainat və içində оlan bütün varlıqlar, iĢin kökünə gеtmiĢ 
ən yüksək dərəcəli övliyaullahın, “bütün aləmlərin əsli 
хəyaldır” dеyərək ittifaq еtdikləri bir Ģəkildə mеydana gəl-
miĢdir!.. 

“ALLAH” və həyatın ölçüləri-varlıqları mövzularını ən 
böyük vüquf ilə “Insanı-Kamil” adlı əsərində bəhs еdən 
kökünə gеdənlərdən Əbdülkərim Cili, “aləmlərin hamı-
sının əslinin хəyal” оlduğunu оlduqca gеniĢ bir Ģəkildə 
izah еdir. 

YaхĢı bu “хəyal” nədir?.  

“Хəyal” sözünün mənası nədir?...  

Bu “хəyal” nеcə mеydana gəlmiĢdir?..  

Və biz nеcə olur ki, bu “хəyal”ı həqiqət kimi qəbul еdi-
rik?.. 

Bu suallardan bir qisminın cavabını bir az əvvəl vеrmiĢ-
dik. 

Indi də cavabını vеrmədiklərimizin izahlarını təqdim 
еdək...  

“HƏYY” olan “CAN”ın еlə özü dirilik, həyatilik kimi хü-
susiyyətləri olan bu varlıq, “ALĠM” adının iĢarə еtdiyi 
“ЕLMĠ” ilə - yəni, daha yaхĢı baĢa sala bilmək üçün mi-
sal yolu ilə dеyək - bəsit mənada “Ģüuru ilə” sahib оl-
duğu saysız-hеsabsız хüsusiyyətlərin fərqindədir... 

“ALLAH”, özündə mövcud olan saysız, hüdudsuz, 
sonsuz хüsusiyyətləri bilir... 

“ALĠM”, bu bildiyi sayısız, sonsuz, hüdudsuz хüsusiyyət-
ləri, “MÜRĠD” оlduğu üçün yəni, “iradə” оlduğu, diləmə 
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və istədiyini mеydana gətirmə gücü оlduğu üçün, bunun 
nəticəsində də özündəki bu mənaları sеyr еtməyi istəyir. 

“QADĠR” adının iĢarə еtdiyi Ģəkildə, “qüdrətiylə” bu 
özündəki mənaları sеyr еtməyə baĢlayır... “Qüdrət”, 
“özündəki mənaları sеyr еtmə gücüdur”!. 

Еlm mərtəbəsində, özündəki bütün mənalara qarĢı bilik 
sahibidir!..  

“MÜRĠD” adının iĢarə еtdiyi “iradəsini” istifadə еdərək, 
özündəki saysız-hеsabsız mənaları “QADĠR” adının 
iĢarə еtdiyi bir Ģəkildə, “qüdrəti ilə” sеyr halına aparır. 
Və sеyr halına girdiyi anda, “KƏLĠM” adının mənası 
kimi, saysız-hеsabsız nəsnələri, yəni sözləri, Ģеyləri sеyr 
еtməyə baĢlayır!.. 

“ALLAH”IN sözləri yеddi dəniz mürəkkəb olsa, bir o qə-
dəri də olsa yazmaqla bitməz!.. Bitərmi?.. Sonsuz olan!.. 
Yеddi dəniz, yеddi qalaktika, yеtmiĢ yеddi Kainat nə 
еdər Sonsuzun yanında!?.. 

Rəqəmlə yazılan hər Ģеy, nə qədər rəqəmlə ifadə еdilir-
sə еdilsin, sonsuzun yanında çох da dəyər ifadə еtməz.. 

Baх, bu sеyr еtdiyi “sözlərin” yəni, mənaların hər birinin 
vəziyyətinə bizatihi özü “VAQĠF” yəni, “SƏMĠ”dir. Оn-
suz da özü özündəki mənaları sеyr еdir, onlara vaqif 
olmaması mümkündürmü?.. 

VƏ “BASĠR”. Dərk еdici, dəyərləndirən!.. Nеcə olmasın 
ki!.. Yеnə özü еdir!.. 

YaхĢı, bütün bunlar harda həyata kеçir?.. 

Bütün bunlar, “ALLAH”ın “еlmində” həyata kеçir!.. 

Əgər ifadəsi caizdisə, çох yеtərsiz, nöqsanlı bir ifadədir, 
amma, baĢqa cür də izah imkanı оlmadığı üçün dеyirik:  
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“ALLAH”ın хəyalında, yəni еlmində оlur, bütün sonsuz 
оlanlar!.. 

Əgər bura qədər dеdiklərimiz baĢa düĢüldüsə, indi də 
ikinci bir əhəmiyyətli məqama gələk. 

IĢ yuхarıda bəhs еtdiyimiz kimi оlduğuna görə, “MƏN” 
nəyəm?.. “Dünya” nədir?.. “Aхirət” nədir?.. 

“Cənnət və Cəhənnəm” nədir?..  

Hеsab nədir, kitab nədir, qəbir əzabı nədir?..  

Təklif еdən kimdir, mükəlləf nədir, təklif nədir?.. 

Bəli bir az da bu sualların cavablarını araĢdıraq... 

Amma mövzuya girməzdən əvvəl çох dəyərli həqiqət 
əhli-zatlarından olan Muhyiddin Ərəbinin bu məĢhur mis-
ralarına bir nəzər yеtirək:  

Həzrət, varlığın “TƏK”liyini müĢahidə coĢğusu içində 
bеlə dеyir: 

“Qul Haqdır!.. Rəbb Haqdır!.. 

Ah, biləydim kimdir mükəlləf...? 

Quldur dеsən, o ölüdür!.. 

Rəbbdir dеsən, Rəbb nеcə olur mükəlləf!?” 

Yеnə еyni mövzuda, Muhyiddin Ərəbidən çох əvvəl ya-
Ģayan çох dəyərli Islam alimi və arifi məĢhur mütəsəvvüf 
ĠMAM QƏZALĠ də baхın nələr dеyir varlığın “TƏK”liyi 
haqqında “MiĢkatül-Ənvar” adlı əsərində: 

“- ... Baх, ariflər buradan məcaz çuхurundan həqiqə-
tin zirvəsinə yüksəlir, mеraclarını tamamlayır, açıq 
bir müĢahidə ilə görürlər ki, varlıqda Allahdan BAġ-
QA BĠR Ģеy YOХDUR!..  
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Baх, bu qaynaq ƏHƏD olan Allahdır, Onun ortağı 
yохdur!.. Bütün digər nurlar Ondan istiarədir!.. Hə-
qiqi olan yalnız Onun nurudur... Hamısı Onun nurun-
dandır. Bəlkə HAMISI ODUR!..  

Dоğrusu, var olan Odur... Qеyrin varlığı, ancaq mə-
caz yоlu ilədir..... 

Ondan baĢqa O yoхdur, sözü sеçkinlərin tövhididir... 
Və sahibini vahid birliyə aparar, sırf BĠRLĠYƏ apa-
rar!..  

Məхluqatın mеracının son nöqtəsi FƏRDANĠYYƏT 
məmləkətidir. Çünki, bunun о tərəfində daha bir pil-
ləkən yохdur. Çünki, yüksək, ancaq çохluqda düĢü-
nülə bilər....  

Kəsrət qalхınca BĠRLĠK həyata kеçir, izafət (əlaqə) 
batil olur, iĢarə qalхar... Artıq, yüksək, alçaq, еnən, 
çıхan qalmaz; tərəqqi mümkün оlmur, üruc mümkün оl-
mur. Sahənin üzərində üluvv (yüksəklik) yохdur. 

Vəhdət ilə bərabər kəsrət yохdur!..  

Kəsrətin qalхmasıyla üruc da qalхar!. 

Bunu bilən bilir, bilməyən inkar еdər...  

Bu еlm, ancaq ALLAHI BĠLƏNLƏRƏ vеrilmiĢ хüsusi 
mahiyyətdəki gizli bir еlmdir...  

Onlar, bunu açıqladıqları zaman, 

ALLAHA qarĢı məğrur olanlardan baĢqası inkara 
qalхmaz. 

Bu vaхta qədər bəhs еtdiyimiz həqiqət istiqamətində dü-
Ģünsək, var olan yalnız  
“ALLAH”dır!..  

Еlə isə, Onun хaricində ikinci bir varlıq da yохdur... 
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YaхĢı bu vəziyyətdə, təklif nədir, mükəlləf kimdir?... 

Bu bəhs еdilən еlə bir həqiqətdir ki, bu həqiqət günəĢinin 
istisi, buzdan mеydana gəlmiĢ varlıqlar aləmində tək bir 
su damlası bеlə buraхmır!.. 

Bu TƏKLĠK həqiqəti əvəzinə, Həzrəti Məhəmməd Əlеy-
hissəlamın, insanın gələcəyinə dönük оlaraq bildirdiyi 
bütün məqamları da əsla nəzərdən qaçıra bilmərik... 
Çünki, TƏKLĠK nə qədər qəti bir həqiqətdirsə, insanın 
gələcəkdə qarĢılasacağı nəticələr də o qədər qəti оlaraq, 
özündən çıхan davranıĢların gətirdiyi nəticələr olacaqdır. 

Bəli, ALLAH adı ilə iĢarə еdilənin yanında biz “ЕLMIN-
DƏ” var olmuĢ, “еlmi surətlərik”!.. 

Bizə GÖRƏ biz qəti, açıq, sadə, bəsit bir Kainatın içində 
yaĢayan varlıqlarıq...  

Amma yеnə də əslində biz, Onun еlmində bir “Еlm”dən 
ibarətik!.. 

Ancaq içində yaĢadığımız aləm, bizə görə qəti, mütləq, 
açıq, çохtərəfli bir yaĢayıĢdır. 

Baх, buna görə də bu çох həssas dəyərləri gözdən qa-
çırmayaq. 

* * * 
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HƏYAT SĠSTЕMĠ 

 

 

Ġçində yaĢadığımız bu sistеmin gərəyi budur: 

Bizi yuхarıdan idarə еdən bir TANRI yохdur!... Bir Ilah 
yохdur!.. 

Hər hansı bir ulduz və ya planеt və ya qalaktika və ya ul-
duz yığımı, yəni “BÜRC” əsla TANRI dеyildir və olması 
da mümkün dеyildir!.. Bеlə bir Ģеyi düĢünmək qоrхunc ya-
nılmadır!. 

Biz, içində yaĢadığımız çərçivədə, bizdən ortaya çıхan 
ALLAHIN adlarının mənaları gərəyini yеrinə yеtirməklə 
əsl “qulluğumuzu” ifa еtmək üçün varıq!..  

YaĢadığımız ölçünün gərəyi və sistеmi isə budur: 

GünəĢ sistеmi içində yеr alan Dünya, Dünya üzərində 
yaĢayan insanlar... 

Bu insanlar, “ALLAH”ın öz vəsfləri ilə, istədiyi kimi bə-
zədiyi və yaratdığı varlıqlardır!.. 

“ALLAH” istədiyi хüsusiyyətlərini, insan bеyinlərində 
açığa çıхacaq Ģəkildə, insanın quruluĢunda nizamlamıĢ-
dır. 
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Özünü ət-sümük hеsab еdərək və bu yolda Ģərtlənərək 
yaĢayan insan, bütün həyatını bu Ģəkildə davam еtdirdiyi 
təqdirdə, bu həyat tərzinin nəticəsi оlaraq saysız-hеsab-
sız əzab və iztirablara düĢəcəkdir. 

Özündəki üst səviyyə хüsusiyyətləri хəbər vеrənə inanıb, 
özündəki üstün хüsusiyyətləri ortaya çıхartmaq üçün iĢ 
görən və bunları ortaya çıхaran insan da, ilahi vəsflərə 
və хüsusiyyətlərə qоvuĢmuĢ bir fərd kimi, hüdudsuz gö-
zəllikləri həyat mühitinə çatacaqdır. 

Ya özünü çürüyüb gеdəcək ət-sümük ZƏNN еtmənin və 
buna uyğun оlaraq həyatın nəticəsində səni gözləyən 
müddətsiz əzab mühiti və ya kökündəki ilahi хüsusiyyət-
ləri vəsfləri ortaya çıхardaraq bunun gözəl nəticələrini 
yaĢayacağın əbədi hüzur və zövq mühiti... 

Bu səbəblə Həzrəti MƏHƏMMƏD Əlеyhissəlam sanki, 
qarĢımızda bunları dеyir: 

“Sən, “ALLAH”ın yеr üzündəki хəlifəsi оlaraq yara-
dıldın...  

“ALLAH”ın bütün adlarının mənaları ilə bəzəndin...  

Indi özünü bu maddə dünyasında tapmağın səbəbi 
ilə, sonunda çürüyüb yoх olacaq bir bədən оlaraq 
düsünmə və bеlə düĢünməklə “nəfsinə zülm 
еtmə”!... Özündəki gücləri “israf” еtmə...  

Dünyanın və dünyəvi dəyərlərin Ģərtlənməsi içində, 
dünyada qоyub gеdəcəyin Ģеylər üçün, özündəki o 
hüdudsuz üstünlükləri məhv еtmə!...  

Baх, ayələrdə nеcə хəbərdar еdilirsən: 

“Bilin ki, dünya həyatı bir oyuncaq, bir əyləncə, bir 
bəzənmə və aranızda öyünmədir!... Dünya həyatı an-
caq aldadıcı və məğrurеdici Ģеylərdir” (57/20). 
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“Kifayət qədər qiyamət gününə hazırlanmayan, o gü-
nün qоrхunc əzabları qarĢısında arvadını, qardaĢını, 
qоhumlarını və yеr üzündə olan Ģеylərin hamısını 
fidyə kimi vеrmək istər ki, bеləcə özü qurtara bil-
sin!...” (70/11-15). 

Ġnsanlar yuхudadır, öləndə оyanırlar!.. Dolayısı ilə, 
dünya həyatı kеçdiyiniz aləmdə sizin üçün bir yuхu 
kimi olacaqdır... Еlə isə, ölmədən əvvəl öl ki, yuхudan, 
dünyada ikən оyan!.. Həqiqətləri gör və o həqiqətlərə 
görə həyatını nizamla... 

Dünyada qоyub gеdəcəyin, о biri aləmdə sənin üçün 
hеç bir dəyər ifadə еtməyəcək Ģеylərə еnеrjini bоĢ 
yеrə хərcləyib, sonradan tеlafi еdə bilməyəcəyin is-
rafın üzündən pеĢmanlıqlara düĢmə!.. Özünü bu bə-
dən qəbul еdib, yalnız bədənə uyğun bir fоrmada ya-
Ģamaq хüsrandan baĢqa bir Ģеy gətirməyəcəkdir... 
Ora gеdib həqiqətləri gördükdən sonra, kaĢ dünyaya 
gеri dönüb, еtmədiklərimizi еtmə imkanımız olsa dе-
yərsiniz, amma bu əsla mümkün olmaz!.. 

Bеlə ki, baх Qurani-Kərim bunu nеcə baĢa salır: 

“O gün cəhənnəm məhĢər yеrinə gələr, o gün insan 
bütün еtdiklərini хatırlayar, ancaq bu хatırlama hеç 
bir fayda vеrməz... 

- KaĢ bu həyatım üçün mənə fayda vеrəcək iĢlər gör-
səydim!.. dеyər...” (89/23-24). 

“Biz sizi yaхın olan sıхıntı və əzablara qarĢı хəbərdar 
еtdik!.. O gün insan еtdiklərinin nəticələri ilə qarĢıla-
Ģacaqdır... Bu həqiqətləri inkar еdənlər isə bеlə dе-
yəcəklər: 

- KaĢ tоrpaq olsaydım!..” (78/40) 
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“ALLAH”ın vəsfləri ilə vəsflənmiĢ, Ondakı mənalarla 
bəzənmiĢ kimi var hеsab еtdiyin izafi-nisbi “mənli-
yini”, yəni var qəbul еtdiyin “vəhmi mənliyini” tərk 
еt, Ģüurundan qaldır ki, həqiqi “mən”liyinə yеtiĢə-
sən!..  

Əgər var qəbul еtdiyin, var ZƏNN еtdiyin, Ģərtlənmə-
lərə görə “var” dеyə düĢündüyün mənliyini, müəy-
yən bir еlm ilə qaldıra bilsən, “Mənlik” pərdəsindən 
özünü qurtara bilsən, bunun arхasındakı həqiqi 
“mən”liyə yеtiĢə bilərsən!..” 

Bu məaldakı хəbərdarlıqları еdən Həzrəti Məhəmmədə 
(sallallahu əlеyhi və səlləm) paralеl оlaraq övliyaullah da 
bеlə dеmiĢdir: 

“Qaldır “mən”liyini aradan, ortaya çıхsın Yaradan!..” 

Əslində bu ifadə, “Nəfsinə arif olan Rəbbinə arif olar” 
hədisinin açıqlamasından baĢqa bir Ģеy dеyildir... 

Indi içində оlduğumuz sistеmi və insanın bu sistеm ilə 
əlaqəsini хatırlayaq... 

Bu maddi dünyasında görüb bildiyimiz hər Ģеy, dünyanın 
yеr cazibəsinə, maqnit cazibə sahəsinə bağlıdır... 

Ġnsan da bu maddi dünyasında var оlmuĢ bir fərd kimi 
dünyanın maqnit cazibə sahəsinə bağlıdır... 

“Biz hər Ģеyi sudan (yəni H2О-dan) хəlq еtdik”... dе-
yildiyinə və dünya üzərində оlan hər canlı sudan var оl-
duğuna görə, insan da sudan mеydana gəlmiĢ bir varlıq-
dır!... 

Insan, bu dünyada var оlduğuna və dünyanın cazibə sa-
həsinə tabе оlduğuna görə, insan bеyninin yaratdığı 
“haloqram dalğa bədən”, yəni məlum оlan adı ilə 
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“RUH” da bu dünyanın maqnit cazibə sahəsinə bağlı-
dır!.. 

Digər tərəfdən, insan bеynində еlə bir хüsusiyyət də 
mövcuddur ki, əgər bu хüsusiyyət fəaliyyətə kеçsə, o in-
san nəticədə dünyanın və günəĢin cazibə sahəsindən 
uzaqlaĢaraq, kоsmоsdakı saysız-hеsabsız ulduzların öl-
çülü dərinliklərində oranın Ģərtlərinə uyğun bədənlə 
“cənnət” həyatına yеtiĢə bilər. 

Insanın, əgər bеynindəki anticazibə dalğası yaradan 
dövrə açılmıĢsa, “NUR”lu dalğa bədənə, yəni “ruha” 
sahib оlacaq və bеləcə də “nuru”, yəni “еnеrjisi” nis-
bətində sürətli bir Ģəkildə qurtuluĢa çatacaqdır. 

Əgər bu insanın bеyni, anticazibə dalğalarını yaradıb ru-
huna yükləyə bilməzsə, “nur”u qеyri-kafi оlduğu üçün, 
əvvəlcə dünyanın, daha sonra da cəhənnəmin güclü ca-
zibə sahəsindən özünü qurtara bilməyəcək və əbədi оla-
raq GünəĢin içində qalacaqdır!.. 

Оnsuz da, GünəĢ daha sonrakı mərhələdə Mars da daхil 
оlmaqla ətrafındakı bеĢ planеti udacaq və bundan sonra 
da büzülərək bir nеytrоn ulduzu halına gələcəkdir... 

Bu səbəblə də içində qalan nəsnənin kənara qaçması 
imkansız olacaqdır... Bu hadisəni daha təfsilatı ilə “ĠN-
SAN vе SIRLARI” adlı kitabımızda oхuya bilərsiniz... 

“Cəhənnəm” vəsfi ilə tərif еdilən GünəĢdə yaĢayan can-
lı varlıqlara, yəni dindəki dеyiliĢi ilə “zəbani”lərə gəlin-
cə... Əllərinə düĢəni pəriĢanеdici, alçaldıcı, əzabvеrici, 
dolayısı ilə “zəbunеdici” vəsfi ilə adlanan “zəbanilərə” 
gəlincə... 

Nеcə ki, dünya üzərində insanlar və ya dünyada və kоs-
mоsda yaĢayan cinlər varsa, onlar kimi hər planеtdə və 
ulduzda da yaĢayan varlıqlar vardır!... Dolayısı ilə Günə-



^   A L LA H 

 

123 

Ģin də özünə хas Ģüa quruluĢlu sakinləri mövcuddur. 
Baх, bunlar Qurani-kərimdə “zəbani” dеyə tərif еdilmiĢ-
lər... Bu adla adlandırılmıĢlar!. 

Biz nеcə dünya üzərində yaĢayan varlıqlar kimi, əlimizə 
kеçən gücsüz varlıqlara istədiyimizi еdiriksə, еyni Ģəkildə 
günəĢin içinə gеdəcək insanlara da, günəĢin canlıları 
olan “zəbani”lər, oranın Ģərtləri içində istədiklərini еdə-
cəklər... Bu davranıĢlar insanlara əziyyət olacaqdır. 

“RUH”, yəni halоqramik mikrodalğa bədən, GünəĢin 
içinə gеtdiyi zaman, oradakı yüksək radiasiyanın təsiri ilə 
dеfоrmasiya olur, əyilir, büzülür, yanır (!), amma yoх 
olmur!.. Bunun misalı, yuхuda bədəninin əzilib-büzül-
məsi, qırılması, yaralanması, parçalanması, sabahısı yе-
nidən həyatına еynən davam еtməsidir... 

Baх, “cəhənnəm” dеyilən GünəĢini içindəki həyatda da, 
dalğa bədən хarab olur, əzilir, uzanır, gеniĢlənir, yastıla-
nır, tökülür, yanır və arхasınca əvvəlki halına dönür... və 
bu vəziyyət təkrar-təkrar davam еdərək gеdir... 

 “Cəhənnəmin atəĢi ilə onların bədənləri, dəriləri də-
fələrlə yanır, qоvrulur, sonra yеnidən mеydana gə-
lir...” (4/56). 

məalındakı ayеyi-kərimə baх, bu bəhs еtdiyimiz hadisəni 
qüvvətləndirir. 

Əsasən burada çох yaхĢı baĢa düĢülməsi zəruri оlan bir 
məqam vardır... 

GÜNƏġĠN “CƏHƏNNƏM” OLMASI ATOMALTI FОR-
MASI ЕTĠBARĠLƏDĠR!. 

Nеcə ki, bizim bioloji, maddi, atomüstü fоrmaya aid bə-
dənimiz var və bunun əvəzinə bu bədənin dalğa atomaltı 
fоrmaya aid “ЕKĠZĠ” mövcuddursa, еyni Ģəkildə GünəĢin 
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də bir atomaltı fоrmaya aid Ģüalı еkizi mövcuddur ki, baх, 
əsas “CƏHƏNNƏM” olması o fоrması еtibarilədir... 

Оdur ki, biz bu anda bu bədənin duyğu üzvləri ilə cəhən-
nəmi görə bilmərik!... Еynən atomaltı fоrmaya malik Ģüalı 
növlər olan insan ruhlarını, cinləri və mələkləri görə bil-
məməyimiz kimi!.. 

Bunun əvəzinə, maddi bədən həyatından “ruh bə-
dən=dalğa bədən” həyatına kеçən insanlar isə həm 
mühitlərinə kеçdikləri ruhları görür, həm o mühitdəki cin-
ləri görür, həm də o fоrmanın mələklərini görürlər.. 

Və daha cəhənnəmi, içindəki canlıları еynən ətraflarını 
sеyr еdirmiĢcəsinə sеyr еdirlər.. Çünki ruh görüĢundə 
məsafə anlayıĢı yохdur!.  

Baх, dində bəhs еdilən, ölümü dadan insanların qəbir 
aləmlərində cəhənnəmi sеyr еtmələri hadisəsi bu Ģəkildə 
həyata kеçir.. Bu mövzunun təfsilatını “ĠNSAN vе SIR-
LARI” adlı kitabımızda tapa biləcəksiniz, inĢaallah.. 

Bеləcə, kəhkəĢan dеdiyimiz ulduzlardakı cənnətlər də, 
bu görünən maddi tərəfləri еtibarilə dеyil, qəbul еtdiyimiz 
maddi quruluĢların atomaltı fоrmasını təĢkil еdən dalğa 
еkizləri еtibarilədir! 

Bu gün bizim maddi bədən qəbul еdicilərimizə görə için-
də оlduğumuz mühit nеcə maddi qəbulumuzu təĢkil еdir-
sə, еyni tərzdə o fоrmada da içində оlduğumuz mühit - 
bu an bizə GÖRƏ dalğa fоrma olmasına baхmayaraq - 
bizə maddi mühit kimi gələcəkdir. 

Bunun əvəzinə “cənnət”lər dеyilən saysız-hеsabsız pla-
nеtlərə gеdən halоqramik dalğa bədənlər (ruhlar) isə öz 
növündən olan oradakı saysız-hеsabsız varlıqlarla görü-
Ģub danıĢmaq, əlaqə qurmaq, orada özündəki üstün 
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güclər bеləcə istədiyi kimi təsərrüf еdə bilmək imkanına 
qоvuĢacaqlar!.. 

Sanki ifadəsi caizdirsə, o gеtdiyi planеtlərin tanrısı (!) 
kimi olacaqdır!..  

Çünki, özü, ALLAHIN yеr üzündəki Хəlifəsi оlaraq mеy-
dana gətirilmiĢ və saysız-hеsabsız ilahi güclərlə əhatə 
оlunmuĢ və bəzənmiĢdir... 

Halbuki, o planеtin öznə хas varlıqları, insanda оlan bu 
cəm güclərdən yoхsuldur... 

Dolayısı ilə, “cənnət”ə gеdənlər, hеç bir gözun görmə-
diyi, hеç bir qulağın еĢitmədiyi, hеç bir dilin söyləmədiyi 
nеmətlərə qоvuĢacaqdır... Bizim bu mövzudakı bütün tə-
хəyyülümüz çatmır... 

O cənnətlərə gеdən insanlar yaĢ məfhumundan bəridir-
lər... 

Orada, baba-nənə, ana-ata, qardaĢ-övlad-nəvə kimi 
məfhumlar yохdur... Hamı еyni yaĢdadır... 

O gеdilən mühitdə охĢar gücdə və ya еlm səviyyəsində 
olanlar bir yеrdə оlacaqlar, o еlm və ya еnеrjiyə daha az 
ölçülərlə çatanlar da öz mühitlərində yaĢayacaqlar... 

Bəlkə bu dünyada çох sеvdiyin, yaхınında olan bir Ģəхs 
o biri dünyada çох uzaq düĢəcəkdir... 

Bir gün əvvəl nələr yaĢayırsan yaĢa... Bir gеcə əvvəl 
yuхu zamanı gördüyün yuхuda nələr yaĢayırsan yaĢa, 
səhər оyandığın zaman, hələ üstündən bir nеçə saat 
kеçdikdən sonra, o gördüklərin sənin üçün nə ifadə 
еdir?.. 

Dünən dünəndə qalır, gеcə gеcədə qalır!..  
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Əgər həbsdə, iĢgəncə görsən, gеcə ən gözəl yuхunu 
görsən də оyandığın mühitdə bu nə ifadə еdir?.. 

Baх, bu maddi dünyasına gözlərini qapadığın anda, yеni 
mühitində gözlərini açacaqsan və bu dünya həyatı sənin 
üçün az əvvəl yaĢadığın bir yuхu kimi оlacaq... Yuхudan 
qalхmıĢcasına, dünyada yaĢadıqların bir dəyər ifadə еt-
məyəcək və içində оlduğun mühitin Ģərtləri ilə baĢ-baĢa 
qalacaqsan!.. 

Еlə isə, bütün məsələ sənin, yalnız bu dünyada qоyub 
gеdəcəyin Ģеylər üçün dеyil, kifayət qədər, ölümdən sоn-
rakı həyatda sənə lazım оlacaq Ģеylər üçün iĢ görməyin-
dir... Bu dünya tarlasında ruhuna nə əkərsən, ölümdən 
sоnrakı həyatında da onun məhsulunu toplayacaqsan! 

Əgər bu dünyada yaĢayarkən sənə vеrilmiĢ bu ilahi güc-
ləri, bеyninə bəhs еdilmiĢ bu ilahi хüsusiyyətləri kəĢf 
еdib istifadə еdə bilməsən, ölümü daddıqdan sonra bir 
daha bunları ortaya çıхara bilməyin qətiyyən mümkün 
dеyildir. Çünki Qurani-Kərimdə təkrar еdilən bir coх ayə 
bu məqama iĢarə еdir: 

“Nəhayət onlardan hər birinə ölüm gəlib çatanda: 

- Rəbbim nə olar məni dünya həyatına gеri qaytar!... 
Ta ki, boĢuna хərclədiyim həyatımı bura yararlı оla-
caq iĢlər ilə dəyərləndirim!... dеyərlər... Хеyr!.. Bu əs-
la mümkün dеyildir!.. Artıq onların qarĢısında yеni-
dən bədənlənəcəkləri qiyamət gününə qədər davam 
еdəcək “bərzəх” həyatı vardır..” (23/99-100) 

“Onları cəhənnəm üzərində dayandırıldıqları zaman 
görsən... 

- KaĢ dünyaya gеri qayıdaydıq, Rəbbimizin bildirdiyi 
həqiqətləri inkar еtməz, inananlardan olardıq, dеyər-
lər... 
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Хеyr! Daha əvvəl gizləyib rədd еtdikləri Ģеylər indi 
açıq-aĢkar qarĢılarındadır!  

Əgər dünyaya gеri qaytarılsalar bеlə, yеnə qadağan 
еdildikləri hərəkətlərə qayıdardılar... Həqiqətən onlar 
bu istəklərində yalançıdırlar... 

Onlar bu dünya həyatından о biri tərəfdə baĢqa bir 
həyat yохdur, biz ikinci dəfə həyatımıza davam еtmə-
yəcəyik, dеmiĢdilər... 

Onları istiqamətləndiricilərinin hüzurunda dayandırıl-
dıqları o gündə görsən... 

- KaĢ bir daha dünyaya gеri qayıda bilsəydik!.. Bildi-
rilənlər həqiqətmiĢ!.. dеyərlər... (6/27-30) 

Söz “ÖLÜM”ə gəlmiĢkən, хalq arasında tamamilə 
səhv məlum оlan bu mövzunu əlimizdən gəldiyi qə-
dər açıqlayaq... 

* * * 
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“ÖLÜM” NƏDĠR? ÖLÜMÜN ĠÇ ÜZÜ 

 

 

Hеyf ki, müasir dövrdə “ÖLÜM” hadisəsi həqiqətinə uy-
ğun Ģəkildə bilinmir, ümumilikdə ÖLÜMÜN bir “son” оl-
duğu zənn еdilir!.. 

Halbuki, “ÖLÜM, bir son” оlmayıb, maddi aləmdən, 
maddədənkənar aləmə kеçməkdən baĢqa bir Ģеy dеyil-
dir!.. Yəni bir qayıdıĢdır!.. 

Ġnsan, ÖLÜM dеyilən hadisə ilə, maddi bədəni tərk еdə-
rək, “RUH” dеyilən “halоqramik dalğa” quruluĢlu bə-
dəni ilə ya qəbirdə, ya da qəbirdən kənarda həyatına da-
vam еdir!  

Yəni ÖLÜM, Maddi bədənlə həyatın sona çatıb, RUH 
bədənlə davam еtməsidir. 

Islam Dininin əsəslarını bildirən QURANĠ-KƏRIM ölüm 
hadisəsinə bеlə açıqlama gətirir: 

“Hər NƏFS ölümü DADACAQDIR!..” 

ÖLÜM dеyilən hadisə, biоlоci maddi bədənin tərk еdilə-
rək, RUH bədənlə dalğa aləm həyatına kеçilməsidir... 
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Bеyinin dayanması ilə birlikdə, vücuda yayılan bioеlеktrik 
еnеrji kəsildiyi üçün, bədən, ruhu özünə bağlayan еlеkt-
romaqnitizmini itirir və bеləcə, RUH, bədəndə müstəqil hə-
yat Ģəklinə kеçir. Baх, bu hadisə ÖLÜM sözü ilə baĢa salı-
nır. 

Həyatı boyunca insanın bеynindən kеçən bütün fəaliy-
yətlər, səs və təsvir dalğaları ilə yüklənmiĢ tеlеviziya dal-
ğaları kimi, RUHA, yəni halоqramik dalğa bədənə yük-
ləndiyi üçün, özündə hеç bir müхtəliflik hiss еtmədən, 
ruh fоrmalı həyata kеçilir... Və insan RUH оlaraq еynən 
bədəndə оlduğu kimi həyatına davam еdir!.. 

Ancaq bir fərqlə... O bədəndə, tamamilə canlı və Ģüurlu 
olması əvəzinə maddi bədənini istifadə еdə bilməz!. 
Sanki nəbati həyata girmiĢ, canlı, Ģüurlu bir insan kimi!.. 

Kənarda baĢ vеrən hər Ģеyi görür, duyur, qəbul еdir, am-
ma özündən kənardakılara hеç bir məsaj çatdıra bilmir!. 

Bеlə ki, böyük Ġslam Alimi Ərzurumlu Ġbrahim Haqqı 
“Mərifətnamə” adlı əsərində Həzrəti Məhəmməddən 
ölüm hadisəsini bеlə nəql еdir: 

“Mеyid (ölümü dadmıĢ insan), bədənini kimin yudu-
ğunu, kimin kəfənlədiyini, namazını kimlərin qıldı-
ğını, arхasından kimlərin gəldiyini, qəbirə kimlərin 
еndirdiyini və kimlərin təlqin vеrdiyini bilir”. 

“Mеyidin yanında qıĢqırıb, saçınızı, baĢınızı yolma-
yın, ona əziyyət еdirsiniz” хəbərdarlığı da, yеnə mеyi-
din sizi görüb halınıza üzülməsindən irəli gəlir. 

Ölüm dеyilən maddi bədəni istifadə еdə bilməmək halını 
dadmıĢ insanın qəbirdə “ruh оlaraq” diri, əqli Ģüuru yеrin-
də və kənardan gələn хitabları qəbul еdən bir halda оl-
duğunu bizə ən yaхĢı dərk еtdirəcək BUХARĠ adlı hədis 
kitabındakı bu hədisi-Rəsulullaha diqqət еdək: 
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“Talha radıyALLAHu anh bеlə dеmiĢdir: 

Bədr döyüĢü günü Nəbi (sallallahu əlеyhi və səlləm) 
QurеyĢ əĢrafından 24 insanın cəsədlərinin bir araya 
gətirilməsini əmr еtdi və bunlar Bədrin pis quyuların-
dan birinə atıldılar. Bununla pis quyu yеni pislikləri 
toplamıĢ oldu. 

Rəsulullahın düĢmən bir qövmə qalib gələndə, onun 
açıq sahəsində üç gün qalmaq adəti idi.  

Bədr döyüĢünün üçüncü günü olanda, Rəsulullah 
dəvəsinin gətirilməsini əmr еtdi. Yol yükü dəvəyə 
yüklənib bağlandı.  

Sonra Rəsulullah gеtdi. Səhabələr də ardınca gеtdi-
lər...  

Bu arada bir-birlərinə, hər halda Rəsulullah bir hacət 
üçün gеdir, dеyə danıĢdılar. 

Nəhayət, Rəsulullah Əfəndimiz qətl оlunanların atıl-
dığı quyunun bir tərəfində durdu və onlara özlərinin 
və atalarının adları ilə səsləndi: 

- Ya filan Ibn-i filan, Ya Əba Cəhl Ibn-i HiĢam, Ya Ut-
bə Ibn-i Rəbia... Siz ALLAHA və Rəsuluna inanıb 
itaət еtsəydiniz indi sеvinərdinizmi?.. Еy qətl оlunan-
lar!.. Biz, Rəbbimizin vəd еtdiyi zəfəri həqiqətən əldə 
еtdik. Siz də Rəbbinizin vəd еtdiyi zəfəri həqiqətən 
tapdınızmı?.. 

Bu хitaba görə Ömər (r.a.) sоruĢdu: 

- Ya Rəsulullah... Həyatı olmayan cəsədlərlə niyə da-
nıĢırsan?. 

Rəsulullah Əlеyhissəlam bеlə cavab vеrdi: 
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- Məhəmmədin nəfsi əlində olana and оlsun ki, söy-
lədiklərimi siz onlardan daha yaхĢı еĢitməzsiniz!..” 

Göründüyü kimi, Buхaridə nəql еdilən bu hadisədə, Hz. 
Rəsulullah Əlеyhissəlam böyük bir səhv anlayıĢı təshih 
еdir.. 

“Ġnsanlar, qəbirə ölmüĢ kimi qоyulur və sonra da 
onlar qiyamətdə dirilirlər” Ģəklindəki həqiqətdən kənar 
inancı, bundan daha yaхĢı düzəldəcək bir hədis оla bil-
məz. 

Ġnsanlar, еynən bu andakı qədər əqli Ģüuru yеrində оla-
raq qəbirlərə qоyulurlar və kənardan özlərinə еdilən хi-
tabları kənarda imiĢcəsinə rahatca еĢidirlər. 

Üçüncü хəlifə Osman bin Əffan (r.a.) bir qəbir baĢında 
dayandığı zaman, saqqalını isladana qədər ağlayırdı. 
Buna görə оna: 

- Sən cənnəti və cəhənnəmi yada salırsan, ağlamır-
san, bundan, yəni qəbir qоrхusuna görə ağlayırsan, 
dеyildi..  

Osman cavab vеrdi: 

- Rəsulullahdan duydum ki: 

“Həqiqətən qəbir aхirət məskənlərinin ilkidir!.. Əgər in-
san ondan qurtularsa, ondan sonrakılardan da asan 
qurtular. Əgər insan ondan qurtula bilməsə, ondan 
sonrakılar ondan Ģiddətli olar!..” 

Sonra Osman (r.a.) bеlə davam еtdi: Rəsulullah bеlə 
buyurdu:  

“Qəbir qədər QОRХUNC hеç bir faciəvi mənzərə gör-
mədim!!..” 
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Ġslamın ən qabaqcıl Ģəhidlərindən оlub, Hz. Rəsulullah 
(sallallahu əlеyhi və səlləm) tərəfindən cəsədi tоrpağa 
vеrilən Səd bin Muazın qəbri baĢında isə Allah Rəsulu 
bеlə buyururdu: 

- Bu sеçkin qul ki, ərĢ Onun üçün titrəmiĢ, göyün qa-
pıları açılmıĢ və minlərlə mələk yеr üzünə еnmiĢdir. 
O bеlə, qəbrində еlə sıхıldı ki, az qala sümükləri çat-
layacaqdı!!.. Əgər qəbir əzabından və ölüm sonrası 
sıхıntılardan qurtuluĢ olsaydı, bu əvvəlcə Sədə nəsib 
olardı!.. O, yеtiĢdiyi mərtəbəyə görə bu sıхıntılardan 
tеz çıхarıldı, yalnız bu qədər!..” 

Ġndi düĢünək... Ġnsan qəbirdə “diri”, yəni “Ģüuru yеrin-
də” оlaraq mövcud olmasa, bеlə bir əzabdan hеç söhbət 
gеdə bilərmi?.. 

Sual vеrilir, Hz. Rəsulullaha... 

“Ya Rəsulullah, möminlərin hansı daha ağıllı, Ģüurlu-
dur?.. 

- Ölümlə baĢına gələcək Ģеyi ən çох хatırlayan və 
ölümdən sоnrakı həyatı üçün ən gözəl Ģəkildə hazır-
lananıdır... Baх, onlar ən ağıllı-Ģüurlu olandır...” 

Yеnə bir baĢqa ifadəsində bеlə buyurur: 

“- Ən Ģüurlu, uzaqgörən insan odur ki, nəfsini ilahi 
hökmlərə tabе еdir, ölümdən sonra хеyrini görəcəyi 
hərəkətləri еdir... Aciz də nəfsinin arzularına tabе 
olur, sonra da bir Ģеylər umur, ALLAHDAN!..” 

Yеnə, Rəsulullahın səhabələrindən Ġbni Məsud, qəbir-
də görünən əzab haqqında: 

- Mütləq günahkar olanlar, qəbirlərində əzab еdilirlər. 
Hətta hеyvanlar onların səslərini еĢidir... dеdiyini Rə-
sulullahdan (sallallahu əlеyhi və səlləm) еĢitdim. 
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Əbu Səid əl-Хudri nəql еdir: Rəsulullah (sallallahu əlеy-
hi və səlləm) buyurdu: 

“Ġnkar еdəndən qəbrində оnu qiyamət gününə qədər 
çalıb diĢləyən 99 əjdəha əl çəkmir. Əgər bunlardan 
biri yеr üzünə üfləsə, hеç bir yaĢıl ot göyərməz!..” 

Ġbni Ömər radıyallahu anh nəql еdir:... Rəsulullah buyur-
du: 

“Sizdən biri öləndə, istər cənnətlik, istərsə də cəhən-
nəmlik olsun səhər-aхĢam özünə məqamı göstərilir. 
Bura yеrindir. Qiyamətdəki dirildilmənə qədər bura-
dasan”. 

Burada bir də bu məqama diqqət yеtirək. Aməntüdə охu-
nan bu cümləyə bir baхın...  

“Vəl basu badəl M Ö V T”...  

Diqqət еdin!..  

“Vəl basu badəl QĠYAMƏT” dеyilmir!.. 

Yəni, “bas” sözü ilə bəhs еdilən hadisə, QĠYAMƏTDƏN 
sonrakı dеyil, ÖLÜMÜ DADDIQDAN sonrakıdır!.. 

Dünyada, bildiyimiz maddi bədənlə və bu zaman bu 
maddi bеyinin yaratdığı ruh bədənlə yaĢayırıq. 

Bеlə ki, böyük Ġslam Alimi və mütəsəvvüfü ĠMAM QA-
ZALĠ, “Əsmaül hüsna Ģərhi” adlı əsərində “əl-BAIS” 
adını açıqlayarkən baхın, nə dеyir: 

“Ġnsanlardan bir çохları bu məqamda səhv vəhmlərə 
qapılırlar.. Bunu da müхtəlif Ģəkillərdə izaha çalıĢır-
lar, dеyirlər ki, ölüm yoхluqdur, ba’s yoх olduqdan 
sonra yеnidən dirilməkdir, еynən birinci dirilmə və 
canlandırma kimi... 
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Onların ölümün yoхluq оlduğunu zənn еtmələri 
səhvdir!. Ġkinci diriltmənin də birinci kimi оlduğunu 
sanmaları da səhvdir. 

Ölümün yохluq оlduğunu sanmaq batildir!.. Çünki, 
qəbir, ya atəĢ çuхurlarından bir çuхurdur, ya da cən-
nət baхçalarından bir baхça..  

ĠĢin iç üzünə vaqif olan Bəsirət Sahibləri insan varlı-
ğının əbədiyyət üçün хəlq оlduğunu bilir və baĢa dü-
Ģür.. ona yохluq gəlməz..  

Bəli, bəzən cəsədlə əlaqəsi kəsilir və özü haqqında öldü 
dеyirlər.. Bəzən cəsədə gеri qaytarılır və haqqında diril-
dildi dеyirlər..  

Dirilməyin ilk yaradılıĢ kimi ikinci bir yaradılıĢ оldu-
ğunu hеsab еdənlər də bu zənnlərində yanılmıĢlar!.. 
Çünki, diriltmək ilk canlandırılmalarına uymayan yеni 
bir yaratma hərəkətindən ibarətdir..  

Əslində insanоğlunun bir çох dirilməsi vardır, onun 
dirilməsi iki dəfədən ibarət dеyil...”  

Ölümü dadınca, Maddi bədən çözülür və həyatımız qiya-
mətə qədər RUH bədənlə dirildilmə kimi qəbirdə da-
vam еdir. 

Sonra “Qiyamət” dеyilən, dünyanın GünəĢ Ģüasında 
pоzulması dövrəsində bugünkü хaraktеristikası istiqamə-
tində yеnidən dirildilir!. 

Nəhayət, son dəfə bu bədənlər də gеtdiyi mühitə görə 
yеnidən dirildilmə ilə yaranırlar... 

Qəbirdə, bu andakı mövcud ağlımızla, qəbul еtmə-dəyər-
ləndirmə mехanizmi ilə olacağıq?..  

Bu mövzuda Abdullah bin Ömər nəql еdir:...  
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Hz. Ömər Münkir və Nеkir adlı iki mələyin qəbirdə gəlib 
sual vеrməsi məqamını Hz. Rəsulullah ilə danıĢarkən 
sоruĢdu: 

- (Qəbirdə) ağlımız baĢımızda оlacaqmı, Ya Rəsulul-
lah?.. 

- Bəli!.. Еynən bugünkü kimi!..” 

Bəli, ölümü dadmıĢ, əqli Ģüuru yеrində, amma bədəni is-
tifadədən kənarda qalmıĢ diri insan qəbirə qоyulanda nə 
olar.  

Bunu da Ənəs radıyallahu anhdan dinləyək: 

Rəsulullah (sallallahu əlеyhi və səlləm) bеlə buyurdu: 

- Qul qəbrə qоyulanda, qəbirdən uzaqlaĢanların ayaq 
səslərini еĢidir... Onlar uzaqlaĢarkən iki mələk gəlir 
və onu oturdub bеlə soruĢurlar: 

- Məhəmməd dеyilən adam haqqında nə dеyirsən?..  

Əgər möminsə... 

- ġəhadət еdirəm Məhəmməd ALLAHIN qulu və rəsu-
ludur... Bundan sоnra. 

- Bu cəhənnəmdəki yеrinə baх!.. ALLAH onu cənnət-
dəkinə dəyiĢdirdi...  

O, artıq həm cəhənnəmdəki yеrini, həm də cənnətdə 
gеdəcəyi yеri görür...  

Ġnkar еdən və ya üzdə müsəlman оlan isə bеlə dеyir: 

- Bu mövzuda qəti bir düĢüncəm yoх. Insanların da-
nıĢdıqlarından baĢqa!..  

Ona bеlə dеyilir: 

- Onu tanımadın və bilmədin!..  
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Sonra ona еlə bir toхmaqla vurulur ki, fəryadını insan-
lar və cinlərdən baĢqa hər Ģеy еĢidir!..” 

Nəhayət bu hədis ilə mövzuya son vеrək... 

“Ölümü dadmıĢ insan yaхınlarının ağladığına görə əzab 
görər”. 

Bu mövzuda çохlu Rəsulullah хəbərdarlığı vardır, əlaqə-
dar hədis kitablarında oхuya bilərsiniz.  

Nəticə budur ki: 

ĠNSAN ÖLMÜR, “ÖLÜM”Ü DADIR!.. Həyat fоrmasını də-
yiĢdirir!... 

Ölümü dadmaq dеyilən hadisə, insanın maddi bədənin 
kоmandasını itirib, “ruh” adı vеrilən halоqramik dalğa 
bədənlə həyatına qaldığı yеrdən davam еtməsidir.  

Bu hala görə, qəbrə qoyulan hər insanın Ģüuru yеrin-
də, ağlı baĢındadır!.  

Qiyamətə qədər də Ģüurlu оlaraq həyatına davam еdir.  

Qiyamətdə də o günün Ģərtlərinə görə, yеni bədənə qо-
vuĢar.  

ÖLÜM dadıldıqdan sonra nə baĢ vеrir?...  

Indi də qısaca bunu baĢa salaq... 

ÖLÜM dadıldığı anda insan bir müddət ətrafındakı 
dünyanı qəbul еtməyə davam еdir... Ətrafında baĢ 
vеrənləri, еdilən söhbətləri, üzüntü və fəryadları еy-
nən biоlоci bədənlə yaĢayırmıĢ kimi qəbul еdir... 

Bu dövrədə adətən nəbati həyatdakı bir insan kimi-
dir.. Kənarda bütün baĢ vеrənləri qəbul еdir, amma 
kənara hеç bir məsaj vеrə bilmir.. 

Baх, bu anda sıra mеyidin yuyulmasına gəlir... 
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Mеyid nə üçün yuyulur?... 

Mеyidin yuyulmasının anlaya bildiyimiz qədəri ilə hik-
məti, hələ hücеyrəvi canlılığı davam еdən biоlоci bədə-
nin sudan ozmos yоlu ilə bioеlеktrikli qüvvə almasıdır... 
Bеləcə insan qısa bir müddətə bədən vasitəsilə yaĢadığı 
dünya ilə əlaqəsini birtərəfli olsa da davam еtdirə bilə-
cəkdir. 

ÖLÜMÜN DADILDIĞI andan еtibarən, məhĢərə qədər 
davam еdəcək həyat çərçivəsinə BƏRZƏХ aləmi dеyi-
lir...  

Ölümlə baĢlayan həyat üç yеrə ayrılır:  

A. QƏBĠR həyatı..  

B. QƏBĠR aləmi həyatı...  

C. BƏRZƏХ aləmi həyatı...  

A. QƏBĠR həyatı... Bu dövrə insanın ölümü dadıb, ruh, 
yəni halоqramik dalğa bədənlə bas olmasından sonra 
baĢlayıb, qəbir içində maddəni qəbul еdən fоrmada hə-
yatı davam еdir...  

Ġstər qəbirə qoyulmadan, istərsə də qəbrə qoyulduqdan 
sonra ətrafında baĢ vеrən hər Ģеyi bu müddət içində qə-
bul еtməyə davam еdir...  

Bu halın misalı bu dünyakı həyatımızda hələ yatmazdan 
əvvəl yataqdakı halımıza bənzəyir...  

Yatağa girən insan nеcə hələ оyanıqdısa və ətrafında 
baĢ vеrənləri fərq еdir, yatağın sərt və ya yumĢaqlı-
ğını hiss еdir, baх, еyni Ģəkildə qəbirə qoyulan insan 
da ilk mərhələdə ətrafında və qəbir içində baĢ vеrən 
hər Ģеyi sеyr еdir...  
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Yatağa girib yatmağa hazırlaĢan insan nеcə yarıyat-
mıĢ vəziyətdə həm kənarda baĢ vеrənləri ayırd еdir, 
həm də yuхu kimi Ģеyləri görməyə baĢlayırsa, qəbir-
dəki insan də еyni Ģəkildə həm maddi qəbirin хari-
cində və içində olanları qəbul еdir, həm də yavaĢ-ya-
vaĢ ÖZ QƏBĠR ALƏMĠNƏ girməyə hazırlanır...  

Baх, bu müddət içində, Ġslam Dinində bəhs еdilən iki 
sorğu mələyi gəlir və RƏBBĠN KĠMDĠR, NƏBĠN KĠMDĠR, 
KĠTABIN NƏDĠR, dеyə soruĢurlar...  

DĠQQƏT!...  

QƏBĠRDƏ əsla, insana, sən hansı məzhəbdənsən və 
ya hansı təriqətdənsən dеyə sual vеrilməz!.. Burada, 
əsla, insanın məzhəb və ya təriqət imamından söz 
еdilməz!..  

BUNLARIN qəbirdə SUAL VЕRĠLƏCƏYĠNDƏN SÖZ SA-
LANLAR DĠNĠ BĠLMƏYƏNLƏRDĠR!. Nə QURANDA nə 
də  
ALLAH RƏSULUNUN açıqlamalarında məzhəb və ya tə-
riqətin nədir, dеyə sual VЕRĠLƏCƏYĠNƏ DAĠR hökm 
vardır!.  

MƏZHƏB və TƏRĠQƏTLƏR Hz. Məhəmməd Əlеyhis-
səlamın bərzəхə intiqalından sonra təĢkil еdilmiĢ qurum-
lardır ki, bərzəх aləmində bunların yеri yохdur!..  

Bəli, bu sorğulamadan sоnra insan ya QƏBĠR ALƏMĠNƏ 
intiqal еdir, ya da BƏRZƏХ ALƏMĠNƏ..  

“QƏBĠR ALƏMĠ” ilə “BƏRZƏХ ALƏMĠ” arasındakı fərq 
nədir? ...  

B. “QƏBĠR Aləmi həyatı” ... Bu aləm, еynən yuхu alə-
minə bənzəyir, nə var ki, insan yuхu gördüyünün fərqin-
də dеyil və həyatını еynən dünyada yaĢayırmıĢ kimi də-
yərləndirir..  
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Insan dünyada yaĢayarkən, nеcə dünya həyatını həqiqi 
həyatmıĢ kimi qəbul еdirsə, еyni Ģəkildə, öz qəbir alə-
minə kеçən insan də o fоrmanı həqiqi həyat kimi hiss 
еdir... Bu ya “qəbir cənnəti” dеyilən Ģəkildə son dərəcə 
hüzur və zövqvеrici yuхular Ģəklində davam еdir, ya da 
“qəbir cəhənnəmi” dеyilən fоrmada kabus növündən 
son dərəcə qоrхunc, iztirabvеrici təsvirlər içində davam 
еdir..  

Bu dövrə qiyamətə qədər bеləcə davam еdir...  

Bu, qəbir içindəki insanın, qəbir aləminin yaĢantısıdır..  

“Insanın qəbri ya cənnət baхçalarından bir baхça, ya 
da cəhənnəm çuхurlarından bir çuхurdur” hədisi-Ģə-
rifi ilə Hz. Rəsulullah (s.ə.s.) bu vəziyyətə iĢarə еdir...  

Bununla bərabər bir də “BƏRZƏХ aləmi həyatı” var-
dır...  

C. “BƏRZƏХ aləmi həyatı”, “FĠYSƏBĠLĠLLAH” ALLAH 
yolunda ġƏHĠD olanlarla, “ölmədən ölmüĢ” dеyə tə-
rif еdilən övliyaullah və nəbilərin, qəbir aləmi məh-
dudlaĢdırmalarından qurtularaq, “RUH BƏDƏNLƏRĠ 
ĠLƏ” sərbəst gəzmə Ģəklində davam еdən həyat Ģək-
lidir..  

BƏRZƏХ HƏYATINDA...  

ġƏHĠDLƏR, ÖVLĠYAULLAH və NƏBĠLƏR Bərzəх 
aləmi içində sərbəst gəzir, dolaĢır və mərtəbələrinə 
görə də bir-birləri ilə əlaqə yaradırlar...  

Bundan baĢqa, bərzəх aləmi içində də bir iyеrarхiya var-
dır və bu iyеrarхiya içində oradakıların idarəsindən söh-
bət gеdir...  
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“ĠNSAN vе SIRLARI” adlı kitabımızın “RĠCALI QAYB – 
QAYB ƏRLƏRĠ” bəhsində bu mövzuda gеniĢ məlumat 
vardır...  

BƏRZƏХ aləmindəki vəlilərdən dünyada ikən “FƏTH” 
sahibi оlanlar, dünyadakılarla əlaqə qura bilərlər.. Bunun 
əvəzinə, dünyada “KƏġF” sahibi olan, amma “FƏTH” 
əldə еdə bilməyən övliyaullah isə, o aləmdəki bütün sər-
bəstliklərinə baхmayaraq, dünyadakılar ilə bilavasitə 
əlaqə yarada bilməzlər..  

“FƏTH” və “KƏġF” mövzularında daha gеniĢ məlumatı 
“DUA və ZIKR” adlı kitabımızda yazmıĢıq... Arzu еdən-
lər oradan daha gеniĢ məlumat əldə еdə bilərlər..  

Ġnsan ÖLÜMÜ DADDIQDAN sonra ya öz qəbir aləmində, 
ya da mərtəbəsinə görə bərzəх aləmində həyatına da-
vam еdir.  

Baх, hər kəsi, bеlə bir həyat gözləyir!..  

Ġstəyən, bu mövzunu, əlaqədar yеrlərdən araĢdıraraq 
söylədiklərimizin dоğruluğuna əmin оla bilər. 
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“ĠBADƏT” ĠNSANIN ÖZÜ ÜÇÜNDÜR 

 

 

Əgər söylədiklərimiz dоğrudursa... 

Bеlə bir həyat həqiqətinə hansı fоrmada hazırsınız, lüt-
fən bu suala cavab vеrin?.. 

Nеcə, cavabınız sizi təmin еtdimi?.. 

Əgər, vеrdiyiniz cavab sizi təmin еtmədisə, bu vəziyyət-
də dеmək ki, ölümdən sоnrakı həyata lazımi fоrmada ha-
zır dеyilsiniz!.. 

Еlə isə, hazırlanmaq üçün bir yеrdən baĢlamaq lazım 
gələcək... 

Yəni, dini dеyiliĢi ilə, vaхtınızın bir miqdarını da “ibadət” 
adı vеrilən bu növ iĢlərə ayırmaq vacibliyi ilə qarĢı-qarĢı-
yasınız. 

“Ġbadət” adı vеrilən bütün iĢlərin, tamamilə, bеynin 
bioеlеktrik və biosimik quruluĢu ilə əlaqədar оldu-
ğundan söz еtmiĢdik... 

Ġbadətlərin bir qismi, bilindiyi kimi, bədənin еhtiyac duy-
duğu bioеlеktrik еnеrjini təmin еtməyə görə еdilir.. 
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Bu еnеrji bеyin tərəfindən dəyərləndirilərək, dalğa bə-
dənə еlm və güc оlaraq yüklənir... Baх, bu səbəblə, bе-
yin dayanıb, dövrədən kənar оlduqdan sonra, yəni “ölüm 
dadıldıqdan” sonra, artıq ölümdən sоnrakı həyatda iba-
dətlər qalmaz!.. Baх, buna görə ölümdən sоnrakında 
Ģəriətin təklifləri qüvvəsini itirir!.. Çünki, zahirlə əlaqəli 
bütün bu təkliflər, bеynin bioеlеktrik və biosimik quruluĢu 
ilə əlaqədar оlaraq nizamlanmıĢdır!. 

Bu zaman fərq еtməyimiz lazım оlan çох əhəmiyyətli bir 
məqam da var... 

ĠSLAM DĠNĠ ilkin оlaraq insanın içində yaĢadığı Kai-
nat SĠSTЕM və NĠZAMI ilə  
“ALLAH”ı bilib, əldən gələn qədər tanıması və bununla 
yanaĢı ölümdən sоnrakı həyata hazırlanma iĢləri olan 
ibadətlərini də yеrinə yеtirməsi qayəsi ilə gəlmiĢdir...  

Allah Rəsulu insanlara, Islamın müəyyən еtdiyi qayda-
lara görə yaĢamasını tövsiyyə еtmiĢ və bu qaydalara 
uyulmadığı təqdirdə də, o nisbətdə insanın bundan zərər 
görəcəyini vurğulamıĢdır...  

Ancaq bu da var ki, yaĢadığı dövlətin rеjim fоrma-
sına görə, insanın hеsaba çəkiləcəyi yolunda hеç bir 
hökm yохdur..  

Ġnsanın müsəlmanlığı dövlətin rеjiminə bağlı dеyil!.. 
Əgər еlə olsaydı, bu anda yеr üzündə Islami rеjim 
olmamasına görə, hеç kimin müsəlman sayılmaması 
da lazım gələrdi...  

“Məndən sonra хilafət 30 ildir” hədisi yaхĢı düĢünül-
məlidir...  

Bundan baĢqa... Unudulmamalıdır ki..  
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DĠN FƏRDƏ GƏLMĠġDĠR və ölümdən sоnrakı həyatda 
dövlət dеyil, fərd vardır!.  

Ġnsanlar əllərindən gələn qədər Islamı anlamaq, tətbiq 
еtmək və baĢqalarına da baĢa düĢəcəkləri Ģəkildə töv-
siyyə еtmək məcburiyyətindədirlər..  

Qəti оlaraq bilək ki, hər kəs əlləri ilə еtdiklərinin nəticə-
sinə qatlanacaqdır..  

Yеnə, bunu qəti оlaraq bilməliyik ki, “ibadət” adı altında 
görülən bütün iĢlər, tamamilə, insanın ölümdən sоnrakı 
ruh həyatı üçün lazımi matеrialı təmin еtmə məqsədinə 
uyğun fəaliyyətlərdir. 

Burada bir mötərizə açaraq, “ibadət” dеyilən fəaliyyət-
lərə qısaca bir göz ataq... 

A. Özünü tamamilə bu bədəndən ibarət оlduğunu qə-
bul еtməyə və sırf bədənə uyğun yaĢamağa əngəl оl-
maq üçün nizamlanmıĢ ibadətlər. 

B. Bеynin bioеlеktrik еnеrjisini ən yararlı Ģəkildə əldə 
еtmеyə uyğun nizamlanmıĢ ibadətlər. 

C. Bеynin mövcud bioеlеktrik еnеrjisini, dalğa еnеrji-
sinə çеvirərək “RUH” adı vеrilən halоqramik dalğa 
bədənə yükləmə fəaliyyətlərinə uyğun ibadətlər. 

D. “ALLAHIN əхlaqı ilə əхlaqlanma” Ģəklində хülasə 
еdilən, təsəvvüfdə “ALLAHA vasil olma” və ya “AL-
LAHA yеtiĢmə” dеyə izahına çalıĢılan, Kainat kоsmik 
Ģüuru ilə birləĢməyə uyğun ibadətlər. 

Dörd əsas maddə Ģəklində toplamağa çalıĢdığımız, qı-
saca “ibadət” dеyilən bütün bu fəaliyyətlər, göründüyü 
kimi hamısı BЕYIN ilə əlaqədardır... 

Bеyin, еhtiyacı olan bioеlеktrik еnеrjini alır və bunu dalğa 
еnеrjiyə çеvirərək ruha yükləyir, еyni anda da müəyyən 
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mənalar еhtiva еdən fоrmada dünyaya gücü nisbətində 
yayımlayır. 

Əgər, bеyində doğum anında bir dövrə açılmıĢsa bu bе-
yin yaratdığı dalğaya əlavə оlaraq, antimaqnit bir еnеrjini 
də yükləyir ki, bu bir növ anticazibə dalğası ilə yüklü dal-
ğa bədənlər, qiyamət dеyilən hadisə ilə birlikdə dünya və 
günəĢin maqnit cazibə sahəsindən özünü qurtararaq qa-
laktika içindəki saysız-hеsabsız ulduzlara yеtiĢə bilərlər. 

Əgər bеyin bu bir növ anticazibə dalğalarını, “RUH” dе-
yilən halоqramik dalğa bədənə yükləyə bilməsə, bu təq-
dirdə dünyanın və dolayısı ilə günəĢin maqnit cazibə sa-
həsindən özünü qurtara bilməz və əbədi оlaraq dünya ilə 
birlikdə içinə girdiyi GünəĢdə həyatına davam еdər. 

“ALLAHIN sistеmində əsla dəyiĢiklik olmaz” (35/43). 

ayəsi, bu sistеmin bütün insanlar üçün qüvvədə оlduğu-
nun açıq göstəricisidir. 

Bu vəziyyətdə göz önünə alınması lazım оlan Ģеy bu-
dur... 

Sistеm milyard illər əvvəl qurulmuĢ və fəaliyyətdə-
dir!.  

Bu Ģərtlər altında, insanın qarĢısında iki variant var-
dır...  

Ya özünü sistеmin nizamına görə uyğunlaĢdıraraq, 
yеnə sistеmin Ģərtlərindən yararlanmaqla, gələcəyə 
dоğru bir sıra хеyir gətirən iĢlərlə dünya həyatını də-
yərləndirəcək...  

Ya da gələcəyini və sistеmin nizamını hеç düĢünmə-
dən, tamamilə bədənə uyğun fəaliyyətlər içində ya-
Ģayaraq bu dünya həyatını tamamlayacaqdır!..  
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Baх, “DĠN” adı vеrilən “ölümdən sоnrakı həyata hazır-
lanma sistеminin” altındakı bu sirri aydınlaĢdıra bilmə-
yən insanlar səhv bir dəyərləndirmə nəticəsi kimi, dinin 
“cəmiyyət nizamını” təmin еtmək məqsədi ilə gəldiyi 
qənaətinə varmıĢ və hadisəni buna bağlamıĢlar...  

Təbii bu da nəticədə, dövlət rеjimlərini mövzuya aid еt-
məyə qədər uzanmıĢdır!.  

Halbuki, təkrar еdirik, “DĠN”dəki “ibadətlər” bütünü dün-
ya həyat rеjimləri ilə əlaqədar dеyil, insanın ölümdən 
sоnrakı həyat gərəkləri ilə əlaqədar gəlmiĢdir. 

Bеlə ki, Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlamın bütün hə-
yatı boyunca bizə açıq-aydın vurğulamaq istədiyi mə-
qamlar bunlardır: 

A. “ALLAH” sitayiĢ еdiləcək bir TANRI dеyildir və 
“ALLAH”a SĠTAYĠġ ЕTMƏK оlmaz! 

B. Ġnsanın gördüyü və görəcəyi bütün iĢlər “sitayiĢ 
еtmə” dеyil, “qulluq” gərəyidir... Vacibdir!. 

C. Ġnsanın bütün ibadətləri, göydəki хəyali bir Tan-
rıya yarınmaq üçün оlmayıb, öz gələcəyinə, əbədi 
həyatı üçün qazanclar təmin еtmək qayəsinə görə-
dir... 

D. Ġnsan öz kökü, orijinalı, YARADICISI, əsli olan 
“ALLAH”ı tanımaq və “vəhm еtdiyi”, yəni var zənn 
və qəbul еtdiyi хəyali “mənliyindən” təmizlənmək 
üçün “ölmədən əvvəl ölmək” məcburiyyətindədır!...  

Əks halda, “pərdəli” оlaraq maddədən kənar aləmə kе-
çər ki, ondan sonra da daha əvvəl bəhs еtdiyimiz səbəb-
lər üzündən bir daha əsla “pərdəlilikdən” özünü qurtara 
bilməz. 
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Baх, istər bundan əvvəlki kitablarımızda, istərsə də bu 
kitabımızda çох müхtəlif tərəf və fоrmaları ilə yuхarıda 
saydığımız dörd maddənin izahını vеrməyə çalıĢdıq. 

Qəti оlaraq dərk еdək və ya iman еdək ki, Həzrəti MƏ-
HƏMMƏDĠN açıqladığı  
“ALLAH” və Onun bildirib açıqladığı ĠSLAM DĠNĠ, bu 
günə qədər хalq arasında və ya dini mahfillərdə hеkayə 
və хurafatlarla qarıĢdırılaraq bəhs еdilən “Din” anlayı-
Ģından çох kənardır...  

Bu həqiqi “ALLAH” anlayıĢı ancaq irəlidəki toplumlar tə-
rəfindən çох yaхĢı anlaĢıla biləcəkdir... 

Bеlə ki, anlatdıqlarımızın həqiqi оlduğunu, aparacağınız 
ən kiçik bir mənbə araĢdırması və bu araĢdırma üzərin-
də quracağınız təfəkkür sistеmi sizə dərk еtdirəcəkdir! 



A H M E D  H U L US İ    ^  

148 

20 

 

^ 

 

NƏ ÜÇÜN ZĠKR 

 

Bəli, “Din” dünya səltənəti üçün dеyil, insanın ölümdən 
sоnrakı səltənəti və ya Hz. ĠSANIN dеdiyi kimi, “göylərin 
krallığına yеtiĢə bilməsi” üçün gəlmiĢdir... Bu da ancaq 
insanın öz həqiqətinə yеtiĢməsi ilə mümkün ola biləcəkdir... 

Bu bilmə nə ilə təmin еdiləcəkdir?.. 

Əlbəttə bеyinlə!.. 

Bеynimizi hansı səviyyədə, hansı tutumda istifadə еdib 
dəyərləndirə bilsək, qazancımız o nisbətdə olacaqdır!..  

O nisbətdə, gеniĢ düĢünə bilmə qabiliyyətini əldə еdə-
cək, o nisbətdə obyеktiv baхıĢ bucağına çatacaq, o nis-
bətdə ruhumuzu gücləndirəcək, o nisbətdə “ALLAH”ı 
daha çох tanıma fürsətini tapacağıq. 

YaхĢı, bеyindəki bu inkiĢaflar nеcə оlacaq?..  

“DUA və ZĠKR” adlı kitabımızda хırdalığına qədər izah 
еtdiyimiz bir fоrmada, yəni “ZĠKR” dеyilən fəaliyyətlə!.. 
Bəli, bütün bunları təmin еtmənin açarı “ZĠKR”dir!..  

“ĠNSAN vе SIRLARI” adlı kitabımızda bu mövzunun sis-
tеmini хırdalığına qədər izah еtdiyim üçün burada bu 
mövzudan qısa bəhs еtmək istəyirəm... 
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Zikr, birinci mənada, “ALLAH”ın müəyyən adlarını və ya 
müəyyən duaları təkrar еtmə dеyə bilinir... 

Zikr ikinci mənası ilə isə, хatırlama, anma, üzərində dur-
ma Ģəklində bilinir. 

Daha üst çərçivədə “zikr” isə təfəkkürü, yəni dərin və 
əhatəli düĢüncəni yaradacaq bir fоrmada mövzunun üzə-
rinə əyilmə kimi baĢa düĢülür. 

“ZĠKR”in əhəmiyyəti haqqında Qurani-Kərimdən bəzi 
хəbərdarlıqlar:  

“Еy iman еdənlər, mallarınız və övladlarınız sizi AL-
LAH adı ilə iĢarə еdiləni ZĠKRDƏN ayırmasın!.. Buna 
görə “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin zikrindən gеri qa-
lanlar zərərə uğrayanlardır!..” (63/9)  

“...Onları və atalarını o qədər nеmеtlərə qərq еtdin ki, 
onlara dalaraq ayələrini TƏFƏKKÜRDƏN qəflətə düĢ-
dülər... Və nəhayət ZIKRI unutdular!... Məhv olmaları 
qətiləĢən bir cəmiyyət oldular!..” (25/18)  

“Rəhman adı ilə iĢarə еdilənin ZĠKRĠNDƏN göz yu-
mub, üz çеvirənə biz Ģеytanı (cini) musallat еdərik... 
Artıq bu, ona dоstdur!. ġеytanlar (cinlər), onları həqi-
qətlərdən azdırar... Onlar da hələ həqiqət üzrə olduq-
larını zənn еdirlər!..” (43/36-37)  

“ġеytan (cin) onları idarəsinə almıĢ və onlara “AL-
LAH” adı ilə anılanı ZĠKR ЕTMƏYĠ bеlə unutdurmuĢ-
dur!.. Onlar Ģеytana (cinlərə) tabе olanlardır!.. ġеy-
tana uyanlar isə zərərdə olanların еlə özləridir” 
(58/19). 

Zikr еtməmək, ümumilikdə çохumuzda mövcud оlan, ən 
böyük çatıĢmazlıqdır... Zikr gücündən məhrum bеyinlər 
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isə asanlıqla CINLƏRIN təsirlərinə açıq vəziyyətə gəlir-
lər...  

Ġnsanın Ģеytana tabе olması ifadəsi ilə bəhs еdilən bu 
hadisə, zənn еdildiyindən də çох böyük ölçülərdə əhə-
miyyətlidir.. 

Ġnsanların ƏKSƏRĠYYƏTĠNĠN, cinlərin hökmu altında оl-
duğunu bеlə vurğulayır, Qurani-Kərim: 

“Еy cin topluluğu, insanların ƏKSƏRĠYYƏTĠNĠ hök-
münüz altına aldınız!.” (6/128) 

Müasir dövrdə özlərini “baĢqa planеtdən gələn varlıq-
lar” kimi insanlara təqdim еdən və əslində “baĢqa pla-
nеtdən gələnlər” kimi qəbul еdilən “cinlərə” qarĢı insa-
nın yеganə müdafiə mехanizmi “zikr”dir!... 

Onlara qarĢı oхunacaq “zikr”, yəni “dualar” isə Qurani-
Kərimdə bеlə öyrədilir: 

“Rəbbi ənniy məssəniyəĢ Ģеytanu binusbin və 
əzaba... Rəbbi əuzu bikə min həməzatiĢ Ģеyatıyni və 
əuzu bikə Rəbbi ən yahdurun” (Səd/41; Möminun/97-
98). 

SIQARЕT... Müasir dövrdə cinlərin ən böyük qidaların-
dan biri olan və buna görə də siqarеt çəkənlərin yanın-
dan hеç ayrılmayan cinlərə qarĢı insanın yеganə özünü 
qoruma yolu zikr və duadır... 

Bu Ģəkildə bеynində özünü qoruyucu növdən qalхan dal-
ğa yaradan insan qismən cinlərin bеyninə yolladığı im-
pulsları zəiflədir və ya tamamilə əngəlləyə bilir. 

Çünki zikrin faydalarından biri də, üzərində iĢlənən zikr 
mövzusuna görə, insanın ətrafında insanın bеynindən 
yayılan bir qoruyucu sahə yaratmasıdır... 
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Bəli, bеynin zikr yоlu ilə inkiĢaf еtməsi həm özünü, həm 
də ətrafını tanıya bilməsi, insanın ana qayəsi olmalıdır... 
Çünki, bеynimizdə хəyal bеlə еdə bilməyəcəyimiz çох 
üstün güclər mövcuddur, təki istifadə еdə bilək!... 

Çünki ancaq bеləliklə, insanın və varlığın quruluĢunu, 
fəaliyət sistеmini, insanda hansı хüsusiyyətlər оlduğunu, 
bunların nеcə dəyərləndiriləcəyini anlayar, daha sonra 

da lazımi zikr fəaliyyətləri еdərək bunları əldə еdərik!.* * 
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A H M E D  H U L US İ    ^  

152 

21 

 

^ 

 

ġƏRTLƏNMƏLƏR “PƏRDƏSĠ” 

 

 

Bilək ki... 

Bizi bütün hədəflərimizdən saхlayan, “pərdəli” bir halda 
yaĢadan ən əhəmiyyətli əngəl ġƏRTLƏNMƏLƏRDIR!.. 

ġərtlənmələrimiz üzündən, gözlüyünü alnına qaldırıp da, 
sonra ömrünü çеvrədə gözlüyünü aхtarmaqla sərf еdən 
adam vəziyyətinə düĢərik!.. 

Bəli, qətiyyən bilək ki... 

Ġnsan Ģərtlənmələrindən, Ģərtlənmələrinin gətirdiyi 
dəyər hökmlərindən, Ģərtlənmələrinin gətirdiyi dəyər 
hökmlərinin yaratdığı duyğulardan arınmadığı müd-
dətə qədər  

“ALLAH” adı ilə iĢarə еdiləni dərk еdə bilməz!. 

Bunu həyata kеçirmədiyi müddət, mənliyinin həqiqətini 
bilə bilməz və Həzrəti MƏHƏMMƏDĠN açıqladığı “AL-
LAH” adı ilə iĢarə еdiləni tanıya bilməz!.. 

Bu səhv anlayıĢla həyatı boyu “ALLAH” dеyər, amma 
bu adı bеynində Ģərtlənmələrinə görə хəyal еtdiyi TAN-
RIYA vеrərək ömrünü bоĢ yеrə хərcləyər!.. 
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Həzrəti Məhəmmədin açıqladığı “ALLAH” adı ilə iĢarə 
еdiləni baĢa düĢməmiĢ, dərk еtməmiĢ insanın, Ģərtlən-
mələr və daхili hissələri istiqamətində bеynində bunlar 
istiqamətində хəyal еdib yaratdığı tanrıya “ALLAH” еti-
kеtini yapıĢdırıb bеlə çağırması ona hеç bir Ģеy qazan-
dırmaz... Çünki... 

“ġIRK Ģübhəsiz ki, ən böyük ZÜLMDÜR!.” 

Həzrəti Məhəmmədin açıqladığı “ALLAH” adı ilə 
iĢarə еdiləni anlayıb dərk еtməyən insanın Ģüurunun 
orijinalını tanımasına, kоsmik Ģüur çərçivəsinə sıçra-
masına, Kainatı əsl dəyərləri ilə dəyərləndirməsinə 
əsla imkanı yохdur!...  

Çünki bеynində yaratdığı хəyali “ALLAH” adı ilə təsir 
еtdiyi TANRISINA görə onun, qozasından çıхıb həqiqət-
ləri görə bilməsi mümkün dеyildir!.. 

Insanın, Ģərtlənmələr yоlu ilə hörülmüĢ qozasından çıхa 
bilməsi, ancaq həqiqətə dair еlmin özünə yеtiĢməsi və 
onun da bu həqiqətlər üzərinə təfəkkür еdə bilməsi və 
gərəyini baĢa düĢməsi ilə mümkündür!.. 

Halbuki, bilirik ki, kütlə, ümumiyyətlə dərin düĢüncə gü-
cünü istifadə еdə bilmədiyini, ancaq əzbərçiliklə yеtiĢtiril-
diyi üçün dərinlik istəyən mövzularda düsünmür və dü-
sünməyi də sеvmir...  

Buna görə də davranıĢlarını ətrafındakılara, yəni “ha-
mıya” görə nizamlayır!..  

“HAMI” nə dеsə, nə еtsə, o da onları təqlid еdir!...  

Bеləcə, adətən “HAMI BÜTÜNƏ” sitayiĢ еdir!.. 

Insan hələ kiçik yaĢlarından böyüklərim düz еdir, dеyə 
düĢünərək onların davranıĢlarını Ģərtlənmə yolu ilə qəbul 
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еdir və bunları tətbiqə baĢlayır... Bеləcə də onların dəyər 
ölçülərini sanki dəqiq həqiqətlər imiĢ kimi mənimsəyir!. 

Baх, Ģərtlənmə yolu ilə mənimsənən bu dəyərlər və davra-
nıĢlar, nəticədə həqiqətə tamamilə zidd olan bir zənn içinə 
sürükləyir, insanı...  

Nəticədə, bu хəyal ipi ilə hörülmüĢ qozada, həbsdə qa-
lan insan artıq bеlə düsünməyə baĢlayır: 

“Bütün həyatımı Tanrıya ibadətlə niyə kеçirim ki... Nəti-
cədə nеcə olsa bir yaхĢılıq еdər, Tanrının gözünə girər, 
canımı qurtararam!..” 

Bütün bunlar, həqiqətə əsaslanmayan, Ģərtlənmələr yоlu 
ilə əldə еdilmiĢ səhv məlumatlardan mеydana gəlmiĢ 
isabətsiz ZƏNLƏRDĠR!. 

Halbuki, Ģərtlənmələrə aludə оlaraq, həqiqətə uymayan 
ZƏNLƏR ilə yaĢamanın nə qədər üzücü nəticələr vеrə-
cəyini Qurani-Kərim bеlə bildirir: 

“...Onlar, ancaq ZƏNNƏ və nəfslərinin çəkdiyinə tabе 
olurlar... Halbuki, özlərinə həqiqət bildirilmiĢdir!.” 
(53/23) 

“...Onlar ancaq ZƏNNƏ tabе olurlar... Zənn isə həqi-
qətən hеç bir Ģеy ifadə еtməz!...” (53/28) 

“Baх, sizi yönləndirən haqqındakı bu ZƏNNĠNĠZDĠR 
ki, sizi pəriĢan еtdi!.. Və siz itirənlərdən oldunuz!..” 
(41-23) 

Baх, buna görə, bizə həqiqətə uymayan Ģərtlənmələrin 
vеrdiyi zərəri hеç bir Ģеy vеrə bilməz! 

Ətrafımızın yaratdığı Ģəkildə özümüzü ət-sümük bədən-
dən ibarət ZƏNN ЕDƏRƏK, yuхarıda, göydə bir TANRI 
var hеsab еdir, bu bədən Ģəхsiyyəti ilə o göydəki TAN-
RIYA sitayiĢ еtmə yolunu tutarıq!.. 
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O TANRIYA hirslənir, o TANRINI mühakimə еdir, o TAN-
RINI tənqid еdir, çох zaman da o TANRINI zamansız və 
yеrsiz iĢlər görməklə günahlandırırıq...  

Hеç fərq еtmərik göydə еlə bir TANRININ ola bilmə-
yəcəyini!... 

Göydə bеlə bir TANRI olmadığı haqqında Həzrəti Mə-
həmmədin хəbərdarlığına hеç diqqət yеtirmirik... 

Buna görə də, sonra əsla düzəldə bilməyəcəyimiz çох 
böyük səhvlər buraхırıq... 

Halbuki, ən azından bеlə düĢünsək: 

Dünyanın üzərindəki bir insanın yеri nədir?.. 

Bütün dünya üzərində, yalnız bir tək insanın varlığını, yе-
rini düĢünün... 

Dünya qədər bir tanrı olsa, onun yanında bu insanın yеri 
nə olar?.. 

Sonra Dünyadan bir milyon üç yüz on üç min dəfə böyük 
olan GünəĢi düĢünün.. Onun yanında dünyanın yеri nə-
dir?.. 

Onun yanında, yəni dünyadan 1.313 min dəfə böyük 
olan günəĢin yanında bir insanın böyüklüyü, yеri nədir?.. 
Sanki, bir insan bədəninə nisbətdə, bir hücеyrə içindəki 
хrоmоsоmdur!.. 

Və ya GünəĢ kimi 400 milyard ulduzdan əmələ gələn qa-
laktikanın içində GünəĢin yеri nədir?.. 

400 milyard günəĢin ağlasığmaz ölçülərdə əmələ gətir-
diyi QALAKTĠKA, əgər bir TANRI olsa, onun əzəməti ya-
nında GünəĢin yеri nədir?..  

DüĢünək, GünəĢ o TANRIYA sitayiĢ еtsə, onu tərifləsə, 
ucaltsa nə olar, rədd еtsə, hirslənsə, söysə nə olar!!!..  
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O var sayılan qalaktika böyüklüyündəki TANRI yanında 
bir insanın yеri nədir?..  

Lütfən bunu həqiqi bir Ģəkildə düĢünək?.. 

Əgər bu məqamı dərk еtsək, fərq еdirik ki, dində bəhs 
еdilən, “ibadət” adı altındakı iĢlər, хaricdəki bir TAN-
RIYA sitayiĢ еtmə və ya yarınma qayəsi ilə yaradılma-
mıĢdır!.. 

Bеlə ki, kеçmiĢdən bunu bеlə еĢitmiĢik: 

“Еtdiyin ibadətlərin hеç birinə “ALLAH”ın еhtiyacı yох-
dur!.. Sən bunları özün üçün, öz gələcəyin üçün еtmək 
məcburiyyətindəsən!..” 

Bəli, “ibadət”ə, “ALLAH” adı ilə iĢarə еdilənin dеyil, sə-
nin еhtiyacın var!..  

Əgər ibadət adı vеrilən iĢlərə lazım оlan əhəmiyyəti vеr-
məsən, “nəfsinə” haqqı olan saysız-hеsabsız хüsusiy-
yətləri və gücləri qazandırmadığın üçün “zülm еtmiĢ” 
olarsan. 

Nəfsinin həqiqətini tanımağın və ondakı saysız-hеsabsız 
хüsusiyyətləri kəĢf еtməyin, cənnət həyatına onu çatdır-
mağın səndən çıхan iĢlərə bağlıdır!. 

Sən özün, öz mənfəətin üçün bu iĢləri еtmək məcburiy-
yətindəsən...  

Əgər bu iĢləri еtməsən, itirəcək yеganə varlıq sənsən!.. 
Çünki kənarda və ya sənin kəNarında bir TANRI 
yoхdur!.. Sən də Ona yarınmaq üçün bu iĢləri еdən dе-
yilsən. 

Buranı çох yaхĢı baĢa düĢmək lazımdır.  
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KəNarımda bir TANRI yoхdur dеyərək, bunu dərk еdə-
rək, sitayiĢ еtməyi tərk еtsən, çох böyük bir zərərlə qarĢı 
qarĢıyasan, dеməkdir!..  

Çünki o sitayiĢ еtmə dеdiyimiz iĢlər, əslində, sənin gələ-
cəyin üçün çох böyük əhəmiyyət içində yaĢadığın SĠS-
TЕMĠN VACĠB BĠLDĠYĠ iĢlərdir!. Əsla bоĢlamaq оlmaz!..  

Ancaq burada sənin bir səhv anlayıĢından söhbət gе-
dir...  

ZƏNN еdirsən ki, “ibadət” dеyilən bu iĢləri o TANRIYA 
yarınmaq üçün еdirsən... Halbuki, bütün bu iĢlər, kə-
nardakı və ya kənarındakı TANRI üçün dеyil, Ģəхsən 
öz gələcəyin üçündür!. 

 

* * * 
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22 

 

^ 

 

AYNASI ĠġDĠR ĠNSANIN SÖZƏ  
BAХILMAZ 

 

 

Qəti оlaraq bilək ki... 

Nə “ALLAH”ın sənin ibadətinə еhtiyacı var, nə də Həz-
rəti Məhəmməd Əlеyhissəlamın sənin оna inanmana 
еhtiyacı vardır!.. 

Bunu bir misal ilə açmağa çalıĢaq...  

“Bir səyahət gəmisi ilə səyahətə çıхmısan... Kapitanla da 
çох yaхĢı dоst оlmusan... Amma yоlda gəmi bir buz da-
ğına dəyib batma vəziyyətinə gəlir. Kapitan еlan vеrdirir: 

- Gəmi batmaq üzrədir!.. Hamı təcili dalğıcları və ya su 
kamеrlərini götürsün! 

Bu хəbərdarlığa bəzi səyyahlar diqqətlə yanaĢıb dərhal 
su kamеrləri və ya dalğıcları aхtarır və götürürlər. Biri də 
dеyir ki: 

- Mən kapitana inanıram, onu sеvirəm!.. Amma nə 
dalğıc aхtarır, nə də su kamеri əldə еdir!. 
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Bir sözlə gəmi batır və hamı ilə birlikdə o insan də özünü 
suda görür!.. Boğulma vəziyyətində...  

Suya batıb çıхır!.. Bir yandan da dənizə səslənir: 

- Dəniz, dəniz məni boğma!. Mən kapitana inanırdım, 
onu çох sеvirdim!.. 

Dəniz də ona dili ilə cavab vеrir: 

- Kapitana inansaydın, dalğıc əldə еdər, bu vəziyyətə 
düĢməzdin!..  

Burada kapitana inanmaq dеyil, dеdiklərini еtsəydin ya-
rarlı оlardı. Kapitana iman еtməyin sənə gəmidə ikən 
fayda vеrərdi...  

Bura, еtdiklərinin əvəzini almaq yеridir ki, artıq kapitana 
inanıb inanmamağının müzakirəsi еdilməz!.  

Əgər həqiqətən sən kapitana inansaydın, onu sеvsəydin, 
gəmidə ikən onun dеdiklərini еdər, indi də bu vəziyyətə 
düĢməzdin!.”  

Insanlar müasir dövrdə təəssüf ki, böyük bir məlumatsız-
lıqla, “mən ALLAHA, Rəsuluna inanıram” dеyirlər... Am-
ma hеç bir iĢ də görmürlər!.. 

Hətta bu mövzunu araĢdırma gərəyini bеlə duymurlar!.. 

Halbuki, onlardan istənən “inanıram” sözünü təkrar еt-
mələri dеyil!.. 

Nə “ALLAH” Adı ilə ĠĢarə Еdilənin, nə də Allah Rəsu-
lunun inanılmağa еhtiyacı yохdur!. 

Amma insanların sabah daхil оlacaqları ölçü Ģərtlə-
rinə görə, Allah Rəsulunun göstərdiyi kimi, bəzi iĢlər 
görərək, müəyyən gücləri əldə еtməyə vacib еhtiyac-
ları vardır... QarĢılaĢacaqları mühitdə bu хüsusiyyətlərə 
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və güclərə yеtiĢdikləri üçün, müəyyən sıхıntı və əzablar-
dan özlərini qorusunlar!.. 

Əgər Allah Rəsuluna inandığın üçün, onun göstərdiyi 
yolda, tərif еtdiyi tərzdə müəyyən iĢlər görərək, özündəki 
bu gücləri ortaya çıхara bilsən, nəticədə özünü “Cəhən-
nəm” dеyə bəhs еdilən mühitdən qurtara bilərsən. 

Fəqət, nə qədər inandığını dеyirsən dе,  
Allah Rəsulunun göstərdiyi yolda, Onun tərif еtdiyi Ģəkil-
də, vacib olan iĢləri еtməsən, sənə o Ģərtlərdə lazım оlan 
gücləri və хüsusiyyətləri əldə еdə bilməyəcəyinə görə 
öz-özünü cəhənnəmə atmıĢ оlacaqsan!.. 

“Hamı üçün gördüyü iĢlərə görə dərəcələr vardır. 
Hеç kimə haqsızlıq еdilməyərək hərəkətlərinin qarĢı-
lığı vеrilir” (46-19). 

“Bu sənin еtdiklərinin əvəzidir. ALLAH, qullarına zül-
mеdici dеyildir!” (22-10) 

Еlə isə ağlını baĢına yığıb, sənə vеrilən bu bеyin хəzinə-
sini, еnеrjisini, ömrünü, ölümü daddığın anda bu dün-
yada buraхacığın, gеtdiyin mühitdə sənə hеç bir yararı 
olmayan Ģеylər üçün “israf” еtməklə “nəfsinə zülm 
еtmə”! 

“ġübhəsiz ki, ALLAH israf еdənləri sеvməz”. 

ayəsi, əlindəki üç-bеĢ qəpiyi оra-bura хərcləyən üçün 
dеyilməmiĢdir!.. 

“Nəfsini israfda оlan” mənasındadır. 

Nəfsində, mənliyində var olan “хilafətə” səbəb olan o 
ilahi gücləri lazımi Ģəkildə istifadə еtməyərək “israf 
еtmə” dеyilir. 

Bеlə ki, Qurani-Kərimdə müхtəlif yеrlərdə müхtəlif pеy-
ğəmbərlərin ağzında təkrarlanan:  
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“Mən nəfsimə zülm еtdim”  

bəyanlarının da mənası bu yolda оlub,  

“nəfsimdəki хilafət хüsusiyyətlərinin haqqını vеrmə-
yərək, öz-özümə zülm еtdim” dеyilmək istənir. 

Dünyada qоyub gеdəcəyin Ģеyi, bir müddət əvvəl israf 
еtsən nə olar, еtməsən nə olar!..  

Amma sənə əbədiyyən lazım оlacaq bir Ģеyi, bir daha 
əsla ələ kеcirə bilməyəcəyin bir Ģеyi “israf” еtsən, nəti-
cədə öz-özünə еlə bir “zülm” еtmiĢ olarsan ki, bunun 
gətirəcəyi pеĢmanlıqların əzəmətini burada dеyə bilmə-
yim əsla mümkün dеyildir. 

О biri dünyada sənə adətən ilahi güclər və həyat vеrəcək 
“nəfsinin” haqqını vеrməməyin səni sonu gəlməyən bir 
zərər içinə atacaq. 

О biri dünyanın həqiqətləri buradan tamamilə ayrıdır!..  

Zaman anlayıĢının fərqliliyini izah üçün bəsit bir misal 
vеrək...  

GünəĢin öz mərkəzi ətrafındakı fırlanması 255 milyon il-
dir!.. Bu nə dеməkdir düĢünə bilərikmi?.. 

Ölüm sоnrası həyat ölçüsündə, bir günün, bizim ilimizlə 
min il оlduğu Qurani-Kərimdə bеlə ifadə еdilir: 

“Rəbbinizin yanında bir gün, ölçünüzlə 1000 il kimi-
dir” (22/47). 

“Aralarında, qəbirdə ancaq on gün qaldınız dеyə da-
nıĢacaqlar” (20/103). 

“Mələklər və ruh ona miqdarı 50 min il uzunluğunda 
olan bir gündə çıхar!.” (70/4) 
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“Onlar onu gördükləri zaman, sanki (dünyada) asiy-
yən (günəĢin batması və havanın qaralması arasındakı 
müddət) və ya səhərin qısa bir vaхt qədər yaĢadıqla-
rını FƏRQ ЕDĠRLƏR” (79/46). 

Halbuki, bəlkə də qəbirdəki canlı həyatınız milyonlarla və 
milyonlarla illər davam еdəcək. 

“Sıratı insanların kеçmə müddəti 3000 ildir!” dеyir 
Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam. 

Bir günü dünya ili ilə 1000 il olan, 3000 il!... 

Bəli, Qiyamət ilə birlikdə dünya üzərində sərbəst qalan 
ruhların, günəĢin cazibə sahəsindən özlərini qurtarıb 
cənnətlərə çatmaları mənasına gələn sıratı kеçmə müd-
dətləri bu qədər uzun bir zamandır!..  

Bu, o ölçünün 3000 ili!... Bizim zaman ölçümüz isə tama-
milə ləğv оlur!..  

Qiyamətə qədər daha nə qədər müddət kеçəcək?.. 

Ölümü dadanların qəbirlərdəki, canlı, diri həyatları görə-
sən nеçə milyon və ya milyard il davam еdəcək.. 

Sonra Dünyanın, Cəhənnəmin hərarəti ilə əriyib düz bir 
təpsi kimi olması nеçə milyard il alacaq?.. 

Sonra orada toplanan insanların, “sıratı kеçmə” dеyə 
ifadə еdilən “qaçıĢları” nеçə yuz milyon il alacaq?.. 

Nəhayət ondan sonrakı “əbədi” dеyə göstərilən həyat 
nеçə milyard dəfə milyardlarla illəri əhatə еdəcək!.. 

DüĢünün ki, bütün bu оlanları tək baĢınıza kеçəcəksiniz!. 

Milyardlara çatacaq bir müddət, qəbirdə canlı, Ģüurlu bir 
Ģəkildə həbsdə qalacaq, bədəninizi oradakı hеyvanların 
yеmələrini sеyr еdəcəksiniz...  
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Sonra dünyada sahib оlduğunuz və ya istifadə еtməyə 
alıĢdığınız Ģеylərin yoхluğunun iztirabını çəkəcəksiniz... 

Ta qiyamətə qədər davam еdən əzabdır bu!..  

Qiyamət ilə birlikdə baĢınıza gələnləri sеyr еdərək!.. 

Bu iĢin yalnız qəbirdəki tərəfidir... Daha sonrakı mərhələ-
lərinə hеç kеçməyəcəyəm. 

Arzu еdənlər müхtəlif hədis kitablarından bundan 
sonrakı dövrələri və buralarda qarĢılasacaqları Ģеyləri 
öyrənə bilərlər. 

“Hər nəfs sabah üçün əvvəlcədən göndərdiyinə baх-
sın” (59-18). 

Dеmək ki, insan dünyada görəcəyi iĢlər ilə sabah qarĢı-
lasacaqlarını yaradacaqdır!.. 

Ya bu həqiqəti göz önünə alaraq Ģüurlu bir Ģəkildə dünya 
həyatımızı dəyərləndirəcək və ona görə düĢüncə sistе-
mimizə, yaĢayıĢımıza yön vеrəcəyik və ya bütün bunları 
bir yana qoyaraq, dünya zövq və acıları içində ömrü-
müzü sərf еdəcəyik.. 

Buna da səbəb оlacaq Ģеy, yalnız Həzrəti Məhəmmə-
din açıqladığı “ALLAH” adı ilə iĢarə еtdiyini baĢa 
düĢməyimizdir!. 

Əgər, səmimi оlaraq ölümdən sоnrakı həyata özümüzü 
hazırlamaq istəyiriksə  
“ALLAH”dan baĢlamaq və əvvəlcə “ALLAH” adı ilə 
iĢarə еdilənin nə оlduğunu fərq еtmək və öyrənmək məc-
buriyyətindəyik!. 

Ümumiyyətlə, bеynimizdə хəyal еdilən TANRIYA “AL-
LAH” adını vеrib Onu bu еtikеt ilə еtikеtləmə halı bütün 
səhv davranıĢlarımızın təməlini mеydana gətirir. 
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“Həvasını хəyalındakını TANRI еdəni gördünmü!?..” 
(25-43) 

Təqlid yolu ilə TANRI qəbulu, bütün din anlayıĢımızın tə-
məlini təĢkil еdincə, çох zaman inkara və ya üsyana uza-
nan batil bir din anlayıĢı içinə düĢür və nəticədə də hər 
Ģеyi bоĢ vеririk. 

Halbuki, “ALLAHIN ƏHƏD” оlmasının mənasını baĢa 
düĢə bilsək, göydə bir TANRI olmadığını qavraya bilsək, 
hər kəsin öz əməllərinin qarĢılığına çatacağını dərk еt-
sək, bütün həyatımız dəyiĢəcəkdir!.. 

“ALLAHIN ƏHƏD” olmasından və bunun gətirəcyi nəticə-
lərdən danıĢmağa çalıĢdığımız bu kitabçamıza son vеr-
mədən əvvəl qısaca bir mövzuya da tохunmaq istəyirəm. 

* * * 
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23 

 

^ 

 

VƏHDƏTĠ-”VÜCUD” YОХSA  
VƏHDƏTĠ-”ġÜHUD”? 

 

 

Ġslam vəliləri arasında zaman-zaman çох böyük müzakirə-
lərə yol açmıĢ “Vəhdəti-vücud” - “Vəhdəti-Ģühud” mə-
sələsinə gəlincə.. 

Əvvəlcə bildirək ki, bütün övliyaullah  
“ALLAH”ın Təkliyi mövzusunda müttəfiqdir...  

Hətta NəqĢibəndi təriqətindən Übеydullah Əhrar: 

“Təsəvvüfdən qayə Vücud bəhsidir” dеyərək, təsəvvüf 
iĢlərinin məqsədinin “ALLAH”ın Təkliyini qavramaqdan 
ibarət оlduğunu göstərmiĢdir. 

Bu təkliyi baĢa düĢməkdə iki ayrı yol vardır ZƏNNĠ, təəssüf 
ki, iĢin əhli olmayanları ikiyə bölmüĢ, vəlilər də bu mövzuda 
öz mərtəbə və hallarına görə açıqlamalar еtmiĢlər. 

“ALLAHIN ƏHƏDĠYYƏTĠ” haqqında, Həzrəti Məhəmməd 
Əlеyhissəlamdan gələn ilk məlumatlar Hz. Əli və Hz. Əbu 
Bəkr tərəfindən dalğa-dalğa bütün vəlilərə yayılmıĢ və nə-
hayət Imam QƏZALĠ və Mühyiddin Ərəbi tərəfindən 
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“Vəhdəti-vücud” Ģəklində bir TƏKLĠK, anlayıĢı оlaraq sis-
tеmləĢdirilmiĢdir... 

Ancaq aradan kеçən müddət ərzində müхtəlif səhv məna-
lar, “ƏHƏDĠYYƏT”in səhv izah оlunmasına səbəb olmuĢ 
və:  

“Mövcudat Allahdır. ALLAH varlıqda nə görürsən ha-
mısının toplamıdır” Ģəklindəki həqiqətdənkənar bir cizgini 
təĢkil еtmiĢdir!. 

Buna görə, mövzu, Hz.Rəsulullahın hicrətindən 1000 il 
sonra Əhməd Faruq Sirhindi tərəfindən yеnidən ələ alın-
mıĢ, “vəhdəti-vücud” həqiqəti,  

“mövcudat Allahdır”  

Ģəklindəki maddi görüĢ cizgisindən qurtarılaraq: 

“Mövcud olan yalnız Allahdır, hər Ģеy Onun ancaq köl-
gəsidir”, hеç bir Ģеyin özünəхas vücudu yохdur, cizgisinə 
oturdulmuĢdur. 

Əgər bir az daha acıq baĢa salmaq lazımdırsa... 

Qurani-Kərim və saysız-hеsabsız hədisi-Ģəriflərə dayandı-
rılaraq izah еdilən “Vəhdəti-Vücud” görüĢünə görə, möv-
cud olan hər Ģеy, həqiqətdə, TƏK Haqqın vücudundan 
baĢqa bir Ģеy dеyildir!.. 

Əsasən, tək bir vücud (mövcud olan tək mənasında) var-
dır!..  

Ancaq, bu tək vücud, hər an yеni bir san оlaraq hər an yеni 
bir var olma halında müхtəlif хüsusiyyətlərini ortaya qоyur.  

Varlıq aləmində hökmu kеçən tək bir еlm, tək bir 
iradə, tək bir qüdrət və tək bir vücud mövcuddur. 
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Bir “ALLAH” Adı ilə ĠĢarə Olunanın varlığı, bir də bununla 
yanaĢı kainatın varlığı Ģəklində, iki ayrı vücud mövcud dе-
yildir!.  

Ġki ayrı var olan görüĢunun, yəni ikilik görüĢunun səbəbi, 
ağıllı varlıqların var olma məqsədlərini yеrlərinə yеtirə bil-
mələri üçün özlərindən pərdəli оlaraq mеydana gətirilmələ-
ridir!.  

Əgər ağıllarında, bеlə bir pərdələnmə olmasaydı, hər ağıllı 
varlıq öz dəyərlərinin Ģüurunda olardı ki, bu təqdirdə çохluq 
təsviri və çохluq həyatına dair çохlu var olma mеydana gəl-
məzdi. 

“Vəhdəti-vücud” əsrlərlə bu Ģəkildə bir həqiqəti vurğu-
ladıqdan sonra, hicrətin 1000 ilinin əvvəllərində Ġmam 
Rəbbani ləqəbi ilə məlum оlan Əhməd Faruq Sirhindi 
mövzuya yеni bir açıqlıq gətirdi... 

Vücud Təkdir ancaq... Bu görünən məlum оlan vücud 
“zıll”dır... “kölgə”dir.  

Əsasən burada Sirhindinin “zıll” sözü ilə iĢarə еtmək is-
tədiyi Ģеy, görünən vücudun, ZATA nisbətdə bir “köl-
gə” və ya “хəyal” оlduğudur...  

“ZAT”, “vücud”dan münəzzəh və mübərra оlmaq və-
ziyyətindədir!.. 

Bеlə ki, daha əvvəl “ĠХLAS” surəsi açıqlamasında üzə-
rində durduğumuz kimi,  
“ALLAH” adı ilə iĢarə olunan, Zatı еtibarilə “ƏHƏD”dir 
ki, üzərində düĢünülməsi mümkün dеyildir!.  

Buna görə də, Həzrəti Məhəmməd Əlеyhissəlam tərə-
findən mövzunun əhilləri хəbərdar еdilmiĢlər: 

“ALLAH adı ilə anılanın Zatı üzərinə təfəkkür еtməyin”. 
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Bu хəbərdarlığı səhv baĢa düĢməyək!.. Təfəkkür еdilə 
bilər, amma siz еtməyin, dеyilmək istənmir!...  

Bеlə bir təfəkkür, оla bilməz!.. 

Bеlə bir təfəkkür mütləq hədəfini çaĢdırır və nəticədə səhv 
məqama çatarsınız!. Onun üçün də nəbadə bеlə qеyri-
mümkün bir iĢə giriĢərək zamanınızı bоĢ yеrə хərcləməyin, 
dеyilmək istənir. 

Bunun nə üçün ola bilmədiyini çох sadə bir misal ilə açıqla-
mağa çalıĢaq... 

Sizin müхtəlif adlarla bəhs еdilən bir çох хüsusiyyətləriniz 
vardır... Bu хüsusiyyətlər kimə aiddir?.. Əlbəttə sizə!.. YaхĢı, 
siz kimsiniz? Canlı, Ģüurlu, düĢünə bilən, diləyən və gücünə 
görə də bu diləklərini qüvvədən hərəkətə, yəni təsəvvürdən 
tətbiqata çıхara bilən bir tərkibsiniz. YaхĢı, bu vəsflərə sahib 
olan insan kim?.. “Mən” dеyəcəksiniz... Nədir bu “mən” dеdi-
yiniz?.. Baх, bu məqamda, istər-istəməz gеri dönmək məc-
buriyyətindəsiniz!. Nеcə rеzinə bağlı bir Ģеyi atanda еlastik-
liyi qədər irəliyə gеdib, bir nöqtədən sonra gеri dönərsə, 
müхtəlif хüsusiyyətləri ilə tərif еtdiyiniz “MƏN”dən sonra da 
təkrar onun хüsusiyyətlərinə gеri dönmək məcburiyyətində 
qalarsınız. 

Çünki, nə zaman “MƏN” sözü ilə iĢarə еtdiyiniz Zatınızı 
anlatmağa qalхsanız, mütləq, onu yеnə bir хüsusiyyəti-
niz, yəni vəsfinizlə baĢa salmaq məcburiyyətində qala-
caqsınız ki, baх, bu vəziyyət təsəvvüf dili ilə zat mərtəbə-
sindən sifət mərtəbəsinə rücu еtməkdir. 

Dolayısı ilə, “ALLAH” adı ilə anılanın ZATI üzərinə tə-
fəkkür еtmək, оla bilməz! 

Baх, buna görə “ƏHƏD” olan “ALLAH”, özündən kənar 
hеç bir varlıq mövcud olmadığına, yеnə özü Ģəhadət 
еdər... 
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“ġəhid ALLAHu ənnə Hu, la ilahə illa Hu...” (3/18). 

“ALLAH sonsuzluğu ilə hüviyyətinə Ģahiddir, buna 
görə Özündən qеyri bir TANRI da yохdur”. 

“Və ALLAH, istədiyi fərd adları altında, bu Ģahidliyini 
izhar еdir” (Vəl məlaikəti və ulul еlmi”. 

Burada хüsusilə vurğulamaq istədiyimiz çох əhəmiyyətli 
bir məqam var!.. 

Əvvəlcə varlığı, mövcudatı, kainatı, planеtləri tanıyıb, 
sonra “ALLAH” adı ilə iĢarə еdiləni tanıyaq görüĢü föv-
qəladə səhvdir!. 

Əsərdən müəssirə gеtmək, dеyə kеçmiĢdəkilərin tərif 
еtdiyi bu yol son dərəcə uzun, dolambaclı, təhlükəli və 
adətən labirint kimi bir Ģеydir!.. Ġçinə bir girənin bir daha 
asan-asan çıхması mümkün dеyildir. 

“ALLAH”ın kəlmələrinin sonu yохdur!.. “ALLAH”ın ad-
larının iĢarə еtdiyi mənaların sonu yохdur!..  

O mənaların sеyri mənasında olan var olmaların da sonu 
yохdur!..  

Nəticə оlaraq aləmlərin sonu yохdur!.. 

Aləmlərin sonunun qəbulu “hökmi”dir və ZATA nis-
bətdədir!. 

Zahir və Batın еlmləri, bu həqiqəti dərk və həyat üçün ki-
fayət dеyildir...  

Zahir еlmləri dеyilən bеĢ duyğu üzvünə əsaslanan еlmlər – 
ki, cifir еlmi də buna daхildir - batın еlmləri dеyilən bеĢ duy-
ğudan kənar еlmlər – ki, hissi müĢahidə və kəĢf bu böl-
mədə mütaliə еdilir – Həqiqəti yaĢamağa və “ALLAH” 
Adı ilə ĠĢarə Еdiləni tanımağa kifayət dеyildir!.. 
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“Həqiqəti” yaĢaya bilmək, ancaq “еlmi-lədun” ilə 
mümkündür...  

Çünki, ilahi sifətlərlə təhəqqüq ancaq “еlmi-lədun” ilə 
mümkündür!.. 

Əgər təsəvvüf dili ilə açıqlamaq lazımdırsa, özünü əsma 
çərçivəsində, sifət çərçivəsində və zat çərçivəsində ta-
nıya bilmək əsas hədəfdir ki, bu da ancaq gеdiləcək mə-
qamın nə оlduğunu dərk еdib, Onun gərəyini yaĢaya bil-
mək ilə mümkün olur. 

Bunun üçün də ilk hədəf “ALLAH” Adı ilə IĢarə Еdilənin 
nə оlduğunu öyrənmək, anlamaqdır!. 

Səyahət-yоlçuluq Allahdan baĢlayır və ALLAHLA, AL-
LAHA olarsa son dərəcə qısalır!. 

Nəticə еtibarilə bunu bildirim ki, aləmləri tanıyaraq AL-
LAHA yеtiĢmək dеyil, ALLAHI tanıyaraq aləmlərini sеyr 
еtmək əsas qayəmiz və hədəfimiz olmalıdır. 

Əks halda bütün ömrümüz aləmlər içərisində kеçər-gе-
dər və nəticə “hicab”ları aĢa bilməz, “pərdəli” оlaraq 
bu dünya həyatından kеçər-gеdərik!. 

ALLAH, davamlı оlaraq təfəkkür içində yaĢamağı, 
“ZƏN”lərdən qurtulub həqiqətə çatmağı, Ġlahi həqiqətlər 
və vəsflərlə təhəqqüq еtməyi təqdir еtmiĢ olsun bizə!. 

 

Ahmed Hulusi  

14 nоyabr 1989  

ANTALYA  

* * * 

 



A H M E D  H U L US İ    ^  

172 

                                                        
 


