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Ön söz 
 

Şərq xalqlarının bir sıra rəvayətləri əsasında 
hacı Mir Yəhya Mir Baba oğlu Yusifli tərəfindən 
Azərbaycan türkcəsində nəzmə çəkilən bu kiçik 
toplu Azərbaycan folklorşünaslığında ilk işlərdən 
sayıla bilər. 

Topluda Şərq xalqlarının müxtəlif əsərlərindən 
alın-mış qırx rəvayət doğma heca vəznində nəzmə 
çəkilmişdir. Məhəmməd Peyğəmbər (s.), bəzi 
İslam uluları və Türk hökmdarları haqqında müx-
təlif yazılı mənbələrdə qələmə alınmış rəvayətləri 
şirirn bir dillə qələmə alan müəllif hər şeydən əvvəl 
bu rə- vayətlərdə min illik zülmətin söndürə bilmə-
diyi, ictimai formasiyaların ağır sınaqlarından şə-
rəflə süzülüb gələn, xalq zəkası və idrakının bəh-
rəsi olan nəsihətamiz kəlamları yığcam şeir dili ilə 
müasir ox- ucuya çatdırılır. 

Müəllif nəzmə çəkdiyi hər rəvayətin sonunda 
mövzuya uyğun bir hikmətli kəlam işlədərək 
mövzunun günümüzlə də həmahəng səslənmə-
sinə nail olmuşdur. Bu rəvayətlərin poetik-didaktiv 
ruhu müəllifin özünəməxsus hikmətli mənzum par-
çaları ilə daha da zənginləşdirilmişdir. 

Ümidvarıq ki, xalq müdrikliyindən ilham alaraq 
nəzmə çəkilən bu rəvayətlər toplusu geniş oxucu 
kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaq. 

 
 

Aydın Mədət oğlu Qasımlı 
Filologiya elmləri namizədi, dosent 
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Kimdir müflis? 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
- Günlərin xoş bir günündə,  
Əski Quba məscidində,  
Oturub öz əshabıyla 
Son peyğəmbər, elçimiz də,  
Şirin söhbət eyləyirdi, 
Dürlü sözlər söyləyirdi.  
Şirin söhbət əsnasında,  
Sordu belə əshabından: 
– Bilirsizmi bu dünyada 
Kimdir müflis, yoxsul tamam?  
Cavab verdi əshabələr: 
- Kimin pulu yoxsa əgər,  
Yoxsul, müflüs o sayılar.  
Gülümsəyib son peyğəmbər,  
Dedi: – Bilin, əshabələr! 
Məhşər günü olan anda,  
Haq-hesab da sorulanda.  
Ümmətimdən müflüs olan  
O kəsdir ki, gəlir tamam  
Qıldıqları namaz ilə,  
Tutduqları oruc ilə,  
Verdikləri zəkat ilə, 
Düz gəlməyir bütün bunlar 
Etdikləri əməllərlə;  
Kimisini yaman söymüş, 
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Kimisini basıb-döymüş,  
Kimisinin qanın tökmüş,  
Uşaqların çölə tökmüş,  
Kimsənin də malin almış, 
 Kimisinə böhtan atmış.  
Onun alıb savabların,  
Ziyan vurmuş adamların  
Hər birinə verəcəklər.  
Onların da günahların, 
Ona aid edəcəklər.  
Haqlarını ödəmədən  
Öncə bitsə savabları.  
Qollarını burub həmən,  
Cəhənnəmə atacaqlar, 
Sona çatdı bu rəvayət,  
Cəzaların dadacaqlar 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
 

30.10.2009 
 
 

Əbdülqədir Gilani və quldurbaşı 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
Dövrün böyük alimi 
Əbdülqədir Gilani  
Kicik uşaq olanda,  
Elmə həvəs bulanda  
Vəfat etmiş atası,  
Onun dayaq qalası.  
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Qoymuş onun atası  
Qırx qızıl pul mirası,  
Getsin təhsil almağa 
Elm mərkəzi Bağdada.  
Böyüdükcə Əbdülqədir 
Elmi sevir, həvəslənir.  
Bağdada da getmək üçün,  
Elmi tamam etmək üçün  
Anasına hey yalvarır: 
Haçan onu o yollayır?!  
Onun təkid, israrına  
Dözəmməyib daha ana,  
Razılığın verir ona. 
Yol qorxulu olduğundan,  
Xeyli uzaq olduğundan,  
Qaçaq-quldur bu yollarda  
Xeyli karvan soyduğundan,  
Qan töküb can aldığından,  
Səfər çağı çatmamışdan 
Bir neçə gün öncə, qabaq  
Öz yanında oturdaraq,  
Onun başın sığallaraq;  
Dedi ona nəsihətin: 
Canım, gözüm, ey şəkərim!  
Danışma sən heç vaxt yalan!  
Sevmir onu heç Yaradan.  
Çətinliyə düşəndə sən,  
Yalandan gen gəzməlisən!  
Daim doğru, düzgün danış,  
Tanrı sənə edər alqış. 
Kim danışsa doğru, gerçək 
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Tanrı ona edər kömək.  
O söz verdi kişi təkin  
Onun öyüd, nəsihətin 
Unutmaz o, heç vaxt yəqin.  
Ana onun köynəyinin  
Qollarına bərk-bərk tikdi;  
Miras qalan qırx qızılı. 
Onu elə o tikmişdi, 
Heç cürə də seçilmirdi,  
Ağıla da heç gəlmirdi.  
Nəhayət ki, bir gün ana  
Öz oğlunu dost-tanışa  
İsmarlayıb saldı yola.  
Su da atıb arxasınca,  
Baxdı qəmli gözlərilə, 
Karvan gözdən yox olunca,  
Əbdülqədir karvan ilə 
Bir neçə gün hey yol getdi,  
Dərə keçdi, təpə keçdi.  
Karvan gəlib axşamçağı  
Çox qorxulu yere yetdi  
Qəflətən də qartal kimi  
Pusqudakı quldur-qaçaq,  
Öz yerindən qıy vuraraq  
Karvanı tez qamarladı,  
Hamını da əsir aldı. 
Hər bir kəsin xurcununda  
Hər nə varsa tutub aldı.  
Ən sonda da quldurbaşı  
Karvandakı tək uşağı;  
Əbdülqədir Gilanini  
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Çağıraraq öz yanına,  
Sual verdi həmən ona 
Söylə görüm pulun varmı;  
Gümüşdümü, qızıldımı?  
Bir anlıq o fikrə dalıb,  
Anasını xatırlayıb, 
Verdi doğru, dürüst cavab: 
- Vardır mənim qırx qızılım,  
Atamdan da miras qalıb, 
Gedim onnan təhsil alım.  
Bagdadın da yollarını  
Təhlükəli saydığına 
Görə, anam qızılları  
Köynəyimin qollarına  
Elə tikmiş, olsa basqın. 
Quldur-qaçaq tapanmasın!  
Quldurbaşı etdi güman 
Bu balaca, kiçik oğlan  
Bəlkə onu salır ələ,  
Buna görə deyir belə.  
Ona qızdı, qəzəbləndi.  
Quldurlara tez səsləndi: 
– Bu yaramaz, səy uşağın 
Köynəyinin qollarını  
Yaxşı-yaxşı siz axtarın,  
Faş eyləyin yalanını! 
Quldurlar da dərhal, həmən 
O uşağı diqqətilən  
Axtardılar köynəyini.  
Söküb onun qollarını  
Çıxartdılar qızılları.  
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Quldurbaşı, quldurlar  
Bu işə mat qaldılar.  
Quldurbaşı heyret ilə 
O uşaqdan sordu belə: 
– Niyə dedin sən doğrusun;  
Vardır sənin qızıl pulun?!  
Deməsəydin bunu əgər,  
Bilməz idik biz müxtəsər. 
Səni vadar edən nədir?  
Cavab verdi Əbdülqədir:  
Anam məni öyrədibdir 
Danışmayım heç vaxt yalan,  
Sevmir bunu bil Yaradan!  
Söz vermişəm mən anama,  
Danışmayım yalan əsla! 
Kim danışsa doğru əgər,  
Tanrı ona kömək edər.  
Bu uşağın sözləri 
Necə təsir etdisə,  
Quldurbaşı əvvəlcə  
Lalə təkin qızardı,  
Sonra rəngi saraldı.  
Tir-tir əsdi dodağı,  
Bir an süzdü uşağı.  
Papağını çıxarıb, 
Həmən yerə bərk çırpıb 
Var səsiylə bağırdı: 
–Halım necə yamandı!  
Barmaq boyda bir uşaq,  
Allahdan da qorxaraq  
Danışmadı heç yalan.  
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Bizə yaxşı dərs verdi,  
Haqq yolunu göstərdi.  
Bizim boyda adamlar,  
Gündə yalan danışar.  
Yalan qalsın bir yana  
Min oyundan çıxmışıq,  
Neçə evlər yıxmışıq.  
Nahaq yerə çoxunun  
Canını da almışıq. 
Çox ayıbdır bizə bu iş!  
Sonra verdi o, göstəriş:  
Almısınız kimdən hər nə,  
Qaytarın tez özlərinə! 
Mən bu işdən əl çəkirəm,  
Allaha da söz verirəm; 
–Pis işlərə son qoyacam,  
Haqqın yolun mən tutacam.  
Görəcəyəm savab işlər,  
Günahımdan Tanrı keçər.  
Belə xilas oldu karvan, 
Haqq yoluna döndü nadan.  
Burda nağıl çatdı sona,  
İbrət olsun hər insana! 
 

19.10.2009 
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Sərxoşun ağlı 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Əhli-kef bir sərxoş varmış,  
Hər gün içib keyf alarmış.  
Bunun haram olduğunu 
Dərk eyləyib anlamazmış,  
Ya da bunu anlamağa 
Onda həvəs, istək yoxmuş. 
Təsadüfən necə olmuş, 
Bir gün gəlmiş bu ağlına.  
İlyas bin Müaviyənin 
Gedib girmiş o, yanına.  
Salam-əleyk edən kimin,  
Belə sual vermiş ona: 
– Ey əfəndim, həzrət İlyas! 
Əgər üzüm yesəm bir az  
Mənə ziyan o verərmi? 
Ya qarnımı göynədərmi? 
Cavab verdi həzrət İlyas: 
– Ondan ziyan heç vaxt olmaz! 
– Mən üzümdən sonra bir az 
Yesəm əgər maya otu,  
Varmı onun bir qorxusu?  
Cavab verdi: – Xeyir, əsla! 
– Bunlardan da dərhal sonra. 
Əgər bir az mən su içsəm, 
O, sudanmı zərər görəm?! 
– İçsəndə sən su da əgər,  
Olmaz ziyan zərrə qədər!  
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Bu cavabı alan sərxoş 
Oldu məmnun, mutlu həm xoş. 
Dedi: – Fəqət həmin şeylər 
Bir-biri ilə birləşsələr 
Çox mükəmməl şərab olur,  
Kuzələrə doldurulur. 
Söylə mənə axı nədən?  
Bunlar birgə yeyiləndən  
Sonra bizim mədəmizdə  
Bir-biriylə birləşəndə 
Sayılmayır heç vaxt haram?  
Amma bizim mədəmizdən  
Dışarıda birləşdirmək,  
Haram olur axı nədən?! 
Var izahı deyin görək! 
 Gülümsəyib həzrət İlyas  
Qaşlarını çatıb bir az.  
Götürüb bir ovuc torpaq,  
O sərxoşa üz tutaraq: 
– Bu torpağı sənə atsam,  
Bir yerini ağrıdarmı?  
Yaralayıb ya qırarmı? 
Cavab verdi:  
– Xeyir, Xocam! 
Üstünə bir ovuc suyu,  
Bir az sonra əgər atsam,  
Bir yerini ağrıdarmı? 
Cavab verdi:  
– Yox, qətiyyən! 
Mən səni o halda ikən,  
Beş dəqiqə günəş altda  
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Gözlətdirib saxlasam da,  
Duyarmısan bir iztirab?  
Dərhal sərxoş verdi cavab: 
– Duymaram mən, sözüz əlbət.  
Davam etdi İlyas həzrət: 
– Mən saydığım bu şeyləri;  
Torpaq, suyu həm günəşi  
Birləşdirib bir-birinə, 
Atsam əgər boş kəllənə  
Söylə, onda nə olursun?  
Eşitcək o, bu sözləri  
Başın tutub iki əlli  
Başladı tez bağırmağa: 
– Vay, vay başım!  
Sızlamağa. 
– Kərpic atan yox başına,  
Başlamısan qışqırmağa!  
Sakitləşib sərxoş bir az,  
Dedi: – Xocam, həzrət İlyas!  
Sən atmadın kərpic amma,  
Anlatdığın şey kafama  
Kərpicdən bərk danq elədi!  
Sanki, məni silkələdi! 
Həmin sərxoş həmin gündən,  
Tövbə edib cani dildən.  
Sərxoşluğu tərk elədi, 
Haqq yolunu dərk elədi. 
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
 

28.10.2009 
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Deyil nöqsan 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Həzrət Əli, şahi-mərdan 
Xəlifə də olan zaman.  
Bir gün gedir bazara,  
Evə ərzaq almağa.  
Qayıdanda bazardan,  
Yaxınlaşıb bir adam  
Salam verib ədəblə,  
Çox səmimi xahişlə: 
– Ey mömünlər əmiri,  
Zənbilini ver bəri! 
Sizə kömək bulalım,  
Evinizə aparım, 
Əhli-beytə xidməti  
Mən də belə çatdırım.  
Sözlərini qurtarıb,  
Əllərini uzadıb 
İstədi o adam ki,  
Alsın ondan zənbili. 
– Hər ailə başçısı 
Daşımağa bunları 
Hər bir kəsdən layiqdir,  
Bu iş ona aiddir. 
Deyib belə Həzrət Əli 
Başa saldı o kimsəni, 
Əl çəkməyib bu sevdadan,  
İsrar etdi yenə ondan: 
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– Axı, əmir-əl möminin,  
Sənin kimi bir ərənin,  
Ədalətli xəlifənin 
Nə şəninə, mövqeyinə,  
Bazardan da evlərinə  
Dolu zənbil aparmasın, 
Ona layiq mən görmədim, 
Vallah, buna dözənmədim.  
Könüllü də aparmağı 
Canı-dildən mən istədim.  
Gülümsəyib Həzrət Əli: 
– Dediklərin doğru, bəli. 
Kim olursa olsun, amma  
Öz evinə, ailəsinə 
Aid olan bir əşyanı 
Deyil nöqsan aparması,  
Yoxdur onun bir xətası!  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
12.10.2009 
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İstəyərəm mən Rəbbimdən! 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Bizim eldən uzaqlarda  
Abdullah İbni Tahir 
Vali idi Xorasanda.  
O, çox adil vali idi, 
Ədalətlə iş görərdi.  
Günlərində bir günündə,  
Nişapura yaxın yerdə  
Yasavullar yaxalamış  
Bircə dəstə ev oğrusun,  
Bu xəbər tez çatdırılmış  
Valiyə ki, mutlu olsun.  
Çünki mahir bu oğrular  
Neçə-neçə ev yarmışlar,  
Xorasana səs salmışlar,  
Əlkeçməz ad almışlar.  
Gətirəndə oğruları, 
Bu yaramaz oğruları.  
Biri fürsət tapa bildi,  
Qaçib əldən çıxa bildi,  
Dayanmayıb yasavullar  
Axtarışa başladilar. 
Elə bu vaxt bu arada,  
Bir dəmirçi Heratlı da  
Nişapurdan evlərinə  
Gedən yolla getməkdəydi,  
Qaranlıq da duşməkdəydi.  
Onu görən yasavullar 
O oğruya oxşatdılar,  
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Qamarlayıb dərhal onu,  
Bağladılar əl-qolunu.  
Oğru kimi tutuqlanan 
Var idi düz dördcə cavan.  
Bu şübhəli kəslər ilə  
Gətirildi dəmirçi də, 
O valinin hüzuruna, 
Əncam çəksin düzgün buna.  
Boğanmayıb vali hirsin, 
Verdi belə göstərişin: 
– Hamısını dama basın!  
Orda qalıb canı çıxsın!  
Girən kimi qoduqluğa, 
O dəmirçi, suçsuz qağa.  
Həmən aldı dəstənamazın,  
Sonra qıldı şam namazın.  
Əllərini uzadaraq: 
Səsin bir az qaldıraraq: 
– Sən bilirsən Ulu Tanrım,  
Yoxdur mənim bir günahım,  
Mənim ümid, son gümanım.  
Bu zindandan məni qurtar,  
Təkcə sənin gücün çatar!  
Dua etdi sidq ürəkdən, 
Yaş da axdı gözlərindən.  
Həmin gecə vali yatdı,  
Yuxusuna şəkər qatdı.  
Gördü gecə yuxusunda  
Dörd qüvvətli pəhlivan da,  
Gəlib taxtın çevirərkən, 
O oyandı yuxusundan.  
Qalxıb dərhal abdəst aldı,  
İki rükət namaz qıldı. 
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Yenə başın yerə atdı,  
Yuxusuna şəkər qatdı.  
Təkrar oldu həmin yuxu,  
Canına da düşdü qorxu.  
O işlətdi bir az ağlın,  
Dişləyərək tez barmağın: 
– Ahı tutub məni yəqin,  
Suçsuz, məzlum bir kimsənin.  
O yerindən həmən qalxdı, 
 Zindanbanı çağırtdırdı.  
Gələn kimi sordu belə: 
– Doğrusun sən söylə mənə.  
Bu gün dustaq olanlardan,  
İçlərində məzlum varmı?  
Duruşundan, baxışından  
Günahsıza oxşayırmı? 
Cavab verdi zindanban ki: 
– Canım, gözüm, ey əfəndim!  
Bunu sənə necə deyim!  
İçəriyə girən kimi, 
Onlardan bir yazıq biri  
Abdəst alıb namaz qılır,  
Dua edib, hey yalvarır.  
Gözlərindən yaş axıdır,  
Çox yazıq bir görkəm alır.  
Dedi: – Dərhal o adamı  
Hüzuruma gətir, haydı!  
Dəmirçini gətirdilər,  
Hüzuruna yetirdilər. 
Vali sorub onun halın,  
Nəyə görə həbs olmağın.  
Dəmirçi də açıb ağzın,  
Danışdı öz əhvalatın. 
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Vali bildi öz günahın;  
Haqsız yerə bu yazığın  
Həbsxanaya saldırmağın: 
– İstəyirəm üzür səndən.  
Həbs olmusan nahaq yerdən.  
Sən keç mənim günahımdan,  
Tanrı razı qalsın bundan. 
Min gümüş pul hədiyəni 
Qəbul eylə günahkardan. 
Bundan sonra olsa əgər,  
Bir istəyin, çətinliyin 
Gəl yanıma, eylə xəbər,  
Həll edərəm sözsüz, yəqin.  
Dəmirçi də cavabında: 
– Üzülmə sən, ey əfəndim!  
Mən haqqımı halal etdim.  
Verdiyiniz hədiyyəni  
Səmimi də qəbul etdim.  
Amma olsa bir istəyim, 
Ya bir işim, çətinliyim.  
Hüzuruna gəlmərəm mən,  
İstəyərəm tək Rəbbimdən.  
Bu gün etdim Ona dua, 
O çatdırdı muradıma!  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
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Qəbul olan Həcc 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Getmiş idi bir il Həccə  
Abdullah bin Mübarək də.  
Həccdən sonra o, yuxuda  
Gördü belə röyasinda  
Yerə enən mələklərdən  
Biri sordu digərindən: 
– Bu il Həccə ziyarətə 
Gəldi neçə nəfər söylə? 
– Altı yüz min nəfər gəlmiş,  
Ziyarətin tamam etmiş, 
– Neçə nəfər bəs kişinin 
Qəbul olmuş Həcci yəqin? 
– Çox yazıq ki, heç birinin!  
Abdullah bin Mübarək də  
Çox üzülüb, çox sıxıldı  
Ehtirazın belə qıldı: 
– Olub ağır, çox pis bir iş!  
Altı yüz min bəndə gəlmiş  
Dünyanın hər bir yerindən,  
Həccə xeyli ümidilən. 
Keçib dağlar, dərə-təpə,  
Qumsal çöllər məşəqqətlə,  
Min bir əzab, əziyyətlə.  
Çəkiblər nə qədər haşa,  
Hamısı da gedib boşa  
Olmayıbdır gələnlərin 
Həcci qəbul heç birinin!  
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Dedi belə sonra mələk: 
– Şamda Əli bin Müvəffəq 
Adında var bircə nəfər. 
O gəlmədi Həccə gerçək,  
Qəbul oldu Həcci amma.  
Altı yüz min Hacının da  
Zəhməti də getdi bada  
Duran kimi o, yuxudan  
Ayrılıb öz karvanından.  
Tez qoşuldu Şama gedən  
Böyük dəvə karvanına. 
O, karvanla düşüb yola  
Gəlib çıxdı axır Şama.  
O arayıb soraqladı,  
Onun evin gəlib tapdı,  
Qapısını taqqıltatdı. 
Əlli yaşlı bir kişi də  
Qapını da dərhal açdı:  
Onu görcək bin Mübarək  
Əvvəl etdi səlam-əleyk!  
Sonra dedi nədir adın? 
– Mən Əli bin Müvəffəq,  
Bəs, sizinki söylə görək? 
– Mən Abdullah bin Mübarək.  
Bu adı da o eşitcək,  
Sevincindən qəşş edərək.  
Getdi tamam lap özündən. 
Su səpdim mən üz-gözünə,  
Handan-hana çox keçmədən 
Yenə gəldi o özünə. 
Nə görmüşdüm mən yuxuda,  
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Tez danışdım hamısın da.  
Sonra dedim: – Anlat mənə,  
Hansı xeyir əməlinə 
Görə Allah səni sevmiş, 
 Sənə belə lütf göstərmiş!? 
– Dedi: – Kasıb pinəçiyəm,  
Otuz ildir işləyirəm. 
Həccə getmək istəyində  
Olduğuma görə mən də,  
Otuz ildi pul yığırdım,  
Qənaətlə toplayırdım.  
Yığmış idim üç yüz dirhəm,  
Hazırlaşdım bu il gedəm.  
Xanımım da hamiləydi, 
Bir çox şeyə yeriklərdi.  
Bir gün qonşum evindən  
Qalxan yemək iyindən,  
Əl çəkmədi yaxamdan,  
Yemək alım qonşudan. 
Mən də getdim qonşuya,  
Ondan yemək almağa.  
Xanımımın istəyin  
Söylədim mən qonşuma.  
Göz yaşını silərək, 
Dedi: – Əli bin Müvəffəq,  
Verənmərəm sənə yemək.  
Çünki bizim yeməyimiz  
Deyil halal, bil, şübhəsiz!  
Üç gündür ki, cocuqlarım  
Yeməyibdir heç bir şey də.  
Hey axtarıb, hey aradım 
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Tapmadım mən heç bir iş də.  
Gördüm şəhər qırağında  
Murdar olmuş bir heyvan da. 
Kəsib ondan bir parça ət, 
Tez gətirdim evə fəqət. 
Bişirdiyim bax, bu yemək 
 O ətdəndir doğru, gerçək,  
Eşitcək o, bu sözləri 
Doldu onun tam gözləri.  
Üzülərək çəkdi bir ah,  
Ürəyində dedi: – Allah,  
Niyə gedim mən Kəbəyə?  
Mənim Həccim buradadır:  
Yığdığım həcc xərcliyi də  
Cocuqlara sadağadır. 
O çıxarıb tez cibindən  
Həcci üçün xərcliyini,  
Qonşusuna verib həmən,  
Dedi: – Boşla, qəm-qüssəni!  
Get yemək al, uşaqlara 
Ac qalmasın bundan sonra.  
Bu da mənim Həccim olsun  
Sənin halal, xoşun olsun!  
Abdullah bin Mübarək  
Allaha zikr edərək, 
Söylədi ki: – Allah-Təala  
Göstərdi çox doğru röya!  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər Hacıya olsun ibrət! 

 
25.09.2009 
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Ağlayan cocuq 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər,  
Olan gündən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Ərəbistan diyarında  
Xəlifəydi Həzrət Ömər, 
Dinimizə sadiq bir ər. 
Günlərində bir günündə,  
Gəldi başkənd Mədinəyə  
Yabançı bir böyük karvan.  
Dəvələrin yıxıb yerə  
Başladılar dincəlməyə.  
Xəlifə də hər bir zaman  
Olduğu tək düşcək axşam,  
Namazından bir az sonra,  
Çıxdı evdən o, bayıra,  
Şəhəri də dolaşmağa.  
Peyğəmbərin əshabından  
Olan Həzrət Əbdürrəhman.  
Yolda Həzrət Ömər ilə  
Görüşdülər təsadüfən. 
Dedi ona Həzrət Ömər: 
– Bu gün gəlmiş bura karvan,  
Xeyli uzaq bir diyardan. 
Gəl, bu gecə Əbdürrəhman,  
Keşik çəkək biz onlara,  
Bizim qərib qonaqlara. 
Onlar xeyli yorğundular,  
Rahat yatıb uyusunlar.  
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Nə canları, nə malları 
Görməsin heç zərər barı!  
Bu təklifi Əbdürrəhman  
Qəbul etdi elə həman.  
Onlar birgə bir tərəfdə,  
Dayandılar tez keşikdə. 
Karvan əhli yatmış idi,  
Şirin yuxu tapmış idi. 
Aylı, sakit bir gecənin 
Birdən pozdu sakitliyin, 
Yaxınlıqda evdən gələn  
Çıgırtısı bir körpənin.  
Uşaq yaman ağlayırdı,  
Ürəkləri dağlayırdı,  
Ağlamağı dayanmırdı,  
Dözəmməyib Ömər buna,  
Getdi evin qapısına, 
İçəridə olanlara 
Xahiş bulub, etdi rica: 
– Sakit edib bu körpəni,  
Yatırsınlar naləsini!  
Sonra geri dönüb gəldi,  
Gözləməni davam etdi.  
Amma uşaq ağlayırdı,  
Çığırtısın saxlamırdı.  
Gecə boyu ağladıqca,  
Səsi xeyli ucaldıqca. 
Bir kərə də o qapıya  
Həzrət Ömər durub getdi, 
O körpənin ehtiyacın  
Ödəməyi xahiş etdi. 
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Yenə xahiş, bu ricanın  
Olmadı heç bir faydası,  
Səhərəcən o uşağın  
Dayanmadı ağlaması.  
Dan yeri də söküləndə, 
Gedib ora son kərə də.  
O cocuğun anasına  
Dedi belə xəlifə də: 
– Çəkənməyib qayğısını, 
Çığırtdırıb uşağını 
Bütün gecə ağlatmısan,  
Sən nə biçim, bəs anasan! 
Çox yəqin ki, uşaq acdı  
Ana bunu anlamadı!  
Cavab verdi dərhal qadın: 
– Necədir bəs mənim halım! 
 Bunu məndən heç sormursan,  
Axı niyə danlayırsan?! 
O özünü tanıtmadan,  
Maraq ilə sordu ondan: 
– Nə olmuş ki, bəs halına?! 
Cavab verdi qadın ona: 
– Mən kəsmişəm onu süddən!  
Həzrət Ömər dedi həmən: 
– Südün yoxsa, xanım əgər!  
Yedirt ona başqa şeylər! 
– Evdə onun yeyəcəyi  
Yoxdur elə heç bir şeyi.  
Xeyli yoxsul, biz kasıbıq  
Çox şeylərə həm möhtacıq.  
Deməyə də utanırıq! 
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– Uşağın var neçə yaşı!  
Cavab verdi gözü yaşlı: 
– Olmayıbdır tamam yaşı.  
Onun belə cavabından, 
Bir ah çıxdı dodağından!  
Dedi: – Söylə, axı nədən?  
Belə kiçik bir körpəni 
Kəsmisən sən tamam süddən?! 
 Qadıncığaz çəkib için: 
– Xəlıfəmiz Həzrət Ömər 
Uşaqların südü üçün  
Bizə donluq versə əgər, 
Kəsməz idim xeyli erkən  
Körpəni mən öz südümdən. 
Allah ona insaf versin, 
O da bizə donluq kəssin!  
Qadının bu sözlərindən,  
Yaş da axdı gözlərindən.  
Xeyli qəmli, çox kədərli,  
O, məscidə getdi həmən.  
Başa vurub namazını,  
Sonra verdi fərmanını: 
– Hər hansı bir müsəlmanın  
Olsa oğlu, ya da qızı,  
Xəlifəyə tez bildirsin. 
Xəlifədə körpə üçün  
Verəcəkdir beytül-maldan  
Maaş, donluq həmin andan. 
 Heç bir kimsə ehtiyacdan, 
Körpəsini öz südündən  
Kəsməsin heç öncə, erkən. 
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Bu fərmanı car çəkənlər  
Mədinədə car çəkdilər. 
Hamı tutdu ondan xəbər.  
Həmin gündən sonra daha,  
Mədinədə bir çaga da 
Aclıq, yemək üzündən də,  
Ağlamadı sözsüz, əsla!  
Sona çatdı bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
21.09.2009 

  
Sərxoş qonşu 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Olan vaxtdan söyləyirlər: 
– Varmış İmam Əzəmin də,  
Yeyib-içən çox kefçil də  
Xeyli yaxın bir qonşusu.  
Evləri də bir-birinə 
Bitşik idi lap doğrusu. 
Hər gün içib al şərabdan, 
Əl çəkməzdi sərxoşluqdan.  
Axşamacan meyxanədə 
O olurdu mey içməkdə,  
Yeyib-içib kef etməkdə.  
Dönən zaman evlərinə,  
Saz çalardı, oxuyardı.  
Məhəlləyə səs salardı.  
Azan vaxtı gələnəcən,  
Gecə tamam keçənəcən  
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İmam Əzəm səbr edərdi,  
Ona bir söz heç deməzdi.  
Amma axşam, bir gecədə  
Səs çıxmadı evlərində  
Susmuş idi saz səsi də.  
Gecə keçdi səhər erkən, 
İmam Əzəm çıxıb evdən  
Baş çəksin ki, qonşusuna.  
Nə olmuşdu görən ona?!  
Qapısını taqqıltatdı, 
Xanımı tez çölə çıxdı.  
Görən kimi Əzəmini, 
Dedi: – Buyur, ey əfəndı! 
İmam-Əzəm sordu ondan: 
 – Gündə gələn o səs-küydən  
Səs çıxmadı bu axşamdan. 
Düşündüm ki, görən nədən? 
Qonşum niyə saz çalmadı,  
Şaqraq səslə oxumadı?  
Başında bir qəza varmı,  
Xəstələnib, yıxılıbmı?! 
O sərxoşun xanımı da,  
Dedi üzgün sıxıntıyla: 
– Dünən axşam meyxanədən 
Sərxoş halda gələrikən,  
Tutub onu gözətçilər,  
Həbsxanaya götürdülər!  
O eşidib bu xəbəri, 
Fikrə getdi çox ötəri.  
Dayanmayıb orda daha,  
Getdi buna əlac qıla. 
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O, şəhərin valisinin  
Gəlib girdi qəbuluna.  
Vali İmam Əzəmini  
Qəbulunda görən kimi,  
Şaşıraraq lap özünü,  
Döyüb bir az gözlərini.  
Göstərərək ona hörmət, 
Sordu ondan: - Ey həzrət,  
Xoş gəlmisən qəbuluma. 
Xeyli mutlu oldum buna.  
Gəlişinə varmı səbəb?  
Onu məndən eylə tələb.  
Danışdı tam olayı da.  
Gəlmiş onu azad etsin,  
Ailəsin sevindirsin. 
Vali verdi tez göstəriş, 
Öz həllini tapdı bu iş.  
Qonşusunu gətirdilər,  
Ona təhvil tez verdilər.  
Onlar evə dönən zaman, 
Dedi İmam Əzəm Nüman: 
– Çox yazıq ki, biz axşamdan,  
Tutanmadıq xəbər bundan.  
Verənmədik yemək-içmək  
Küflətinə sözsuz, gerçək! 
İndi götür bu pulları,  
Təmin elə, sən onları!  
Adamcığaz çox üzüldü,  
Yerə girdi, lap gömrüldü.  
Üz-gözündən tər töküldü.  
Tövbə edib həmin gündən, 
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Əlin üzdü tam içgidən, 
Oldu ona ölənəcən  
Sədaqətli bir tələbə.  
Çalıb şərə tam qələbə  
Oldu kamil gözəl insan,  
Çatdı ona çoxlu ehsan.  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
14.09.2009. 

 
Həzrət Əli və köylü 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Günəş göydə yüksələndə, 
Üz-gözündən möhtac yağan, 
Sıxıntısı bəlli olan 
Kasıb kəndli, bir köylü də, 
Gəlib Həzrət Əligilə 
Ciriq, köhnə bir geyimdə,  
Bir kənarda o əyləşir,  
Gözlərini yerə dikir.  
Həzrət Əli sorur ondan: 
– Söylə mənə utanmadan,  
Varsa əgər bir istəyin?  
Çarə qıllam ona yəqin, 
Çox utancaq olduğundan,  
Sıxıntıda qaldığından,  
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Ağzın açıb bir söz demir,  
Amma ona məsaj verir.  
Həzrət Əli yanındakı 
Olan iki geyəcəyin,  
Verir ona hər ikisin. 
Kəndli bundan sevinərək,  
Çox təşəkkür edir gerçək.  
Sonra deyir bir beyt şeir, 
Bu Əliyə çox xoş gəlir. 
Cocuqları üçün ayrı 
Saxladığı üç dinarı 
Çıxararaq öz cibindən, 
O kəndliyə verər həmən.  
Kəndli bundan çox sevinir,  
O Həzrətə belə deyir: 
– Möminlərin ey əmiri, 
Öz köyümün, öz kəndimin 
Etdin məni ən zəngini.  
Uzun olsun ömrün sənin! 
Dedi ona Həzrət Əli,  
Elçimizdən eşitdiyi 
Belə gözəl bir hədisi: 
“Hər bir kəsin dəyəri də  
Ölçülür ki, ona görə; 
Deyib gözəl, iyi sözlər,  
Görüb savab, xeyir işlər”.  
Sona çatdı bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
12.09.2009 
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Söz vermişdi 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Abdulla bin Mübarək də  
Oturmuşdu bir məclisdə, 
Öz dostları, müridlərlə. 
Söhbət düşdü söz verməkdən, 
Ona əməl eləməkdən, 
Söylədi ki, Abdulla da: 
– Filan yerdə, filan vaxtda  
Bir məcusi, atəşpərəst  
İşləyirdi mənim ilə, 
Öz tərini silə-silə. 
Namaz vaxtı gəlib çatdı,  
Mənidə ki, fikir aldı;  
Namaz qılan vaxtı əgər, 
 Birdən mənə o ilişər. 
Bir söz atar, ya da döyər,  
Namazım da heçə gedər.  
Dedim ona nəvazişlə: 
– Söz verirsən dostum mənə, 
 Mən namazı qılan anda,  
Allahımın qabağında  
Səcdə edib dayananda.  
Mənə bir söz atmayassan,  
Namazımı pozmayassan? 
Dedi: Dostum, sən ol əmin!  
Söz verirəm kişi təkin.  
Rahatlanıb bu sözlərdən, 
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Namazımı qıldım sərbəst. 
Tərpənməyib heç yerindən, 
Dinməz durdu atəşpərəst.  
Günortadan bir az keçdi,  
Atəşpərəst mənə dedi: 
– Gəldi çatdı namaz vaxtı 
İndi sıra mənə çatdı. 
Söz ver mənə mənim təkin, 
Duracaqsan sakit yəqin?! 
Söz verdim ki: Ol arxayın!  
Et ibadət ayın-şayın!  
Atəşpərəst arxayınca,  
Başladı öz namazına. 
Mən də gendən izləyirdim,  
Elə bil ki, gözətçiydim.  
Tanrı sayıb o, günəşi  
Eyləyəndə səcdəsini.  
Oyatdı tam əsəbimi,  
Sındıraraq öz vədimi, 
Dərhal qalxdım mən yerimdən,  
Ona tərəf cumdum həmən. 
 İstədim ki, onu döyəm, 
Al-qanına qəltan edəm.  
Elə bu vaxt lap qəfildən,  
Bir səs gəldi ilahidən: 
– Söz vermisən əməl eylə,  
Öz əhdini pozma belə! 
Bu sözləri mən eşitcək,  
Fikrimdən əl çəkərək,  
Geriyə də tez çəkildim,  
Yavaş-yavaş sakitləşdim.  
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Namazını atəşpərəst, 
Tamamladı oldu sərbəst,  
Gəlib mənə dedi belə: 
– Dostum, doğru, dürüst söylə!  
Əvvəl hücum etdin mənə. 
Sən vaz keçdin sonra niyə?  
Mən də dedim niyyətimi,  
Vaz keçməyin səbəbini.  
Bundan sonra o məcusi  
Dedi: – İndi oldum agah,  
Əsil, gerçək, doğru Allah.  
Sənin ulu, tək Rəbbindir,  
Ona bağlı o qəlbindir. 
Onun üçün haqq yolunda,  
Döyərsən öz dostunu da.  
İndi sənin hüzurunda 
Mən oluram müsəlman da.  
Dərk eyləyib həqiqəti, 
Dedi kəlmə-şəhadəti.  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
Söz verərsə hər kəs gerçək,  
Üstündə də dursun gərək. 

 
10.09.2009 
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Mərhəmətin beləsi 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Peyğəmbərlə qonşuluqda  
Bir ixtiyar qadın varmış,  
Qızı ilə yaşayırmış. 
Bir gün dedi o, qızına: 
– Get, rəsulun hüzuruna. 
Söylə anam dedi ki, 
Belə xahiş etdi ki:  
Qılmaq üçün namazı  
Yox paltarı, çadrası. 
Versin paltar, ya bürüncək.  
Namaz vaxtı bürünəcək  
Qılım mən də namazımı,  
Zikr eyləyim allahımı.  
Qonşu qızı gələn zaman. 
Anasının ismarıcın 
Peyğəmbərə deyən zaman,  
Əynindəki əbasından 
Yox idi bir başqa paltar, 
Desin ki: - ay qızım, apar!  
Məcbur olub son peygəmbər 
Əynindəki əbasını 
Çıxarıb tez verdi qıza. 
O apardı anasına. 
Namaz vaxtı çatan zaman 
Əbasının yoxluğundan,  
O, məscidə gedənmədi,  
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Bu olaydan çox keçmədi  
Əsabı da tutdu xəbər, 
Bu olaydan tam müxtəsər.  
Dedilər ki, Rəsulallah 
Elə mərdlik edir, vallah!  
Özü qalır elə halda, 
Namaz vaxtı olanda da  
Gələ bilmir o, məscidə.  
Bizlə namaz qılsın birgə.  
Gəlin, biz də var nəyimiz  
Yoxsullara verəyiniz. 
Ulu Tanrı vəhy elədi,  
Həmən “İsra” surəsindən  
Elçisinə bu ayəni: 
“Nə əldən çox simic olma, 
Nə də əli tamam açma”.  
İsrafçılıq etmə, yapma.  
Yoxsa ki, həm qınanarsan, 
Həm də peşman sən olarsan.” 
Namazdan da bir az sonra,  
Həzrət Əli gəldi ora 
Salam verib peyğəmbərə,  
Üzü nurlu o sərvərə. 
Dedi ki: - Ya Rəsulallah,  
Səkkiz dirhəm ödənc bu gün 
Almışam cor-cocuq üçün.  
Yarısını verim sizə, 
Yaxşı əba al özünə,  
Peyğəmbər dörd dirhəm ilə 
Evdən çıxdı ki, eşiyə 
Özünə bir əba alsın,  
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Camaatla namaz qaılsın,  
Aldı iki dirhəm ilə 
Özünə bir əba belə.  
Qalan iki dirhəm ilə 
İstədi ki, alsın yemək; 
Bir az pendir, bir də çörək.  
Mağazaya gedən zaman,  
Mağazanın qabağında  
Oturmuşdu bir qadın da.  
O, yanıqlı bir səs ilə  
Deyirdi hey uca səslə: 
– Ulu Tanrı rizasına,  
Cənnət paltar, libasına  
Qovuşmaqdan ötrü mənə  
Kim verəcək bircə paltar,  
Yetir mənə, Pərvərdigar!  
Təzə almış əbasını 
Verdi ona son peygəmbər.  
Alan kimi o, əbanı 
İyi vurdu o qadını.  
Əba sanki ətir saçır 
İyin duyan heyran qalır.  
O qadın da bildi həmən  
Almış bunu peygəmbərdən.  
Çünki rəsul, əfəndimiz 
Bircə dəfə hər nə geysə,  
Ətir saçar daim belə.  
Üzün tutub o, Allaha  
Qəlbən etdi belə dua: 
– Ulu Rəbbim, bu geyimin  
Sahibinin hörmətinə.  
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Qaytar iki gözlərimin 
Sönmüş nurun yenə mənə! 
Onun iki gözü həmən  
Açılaraq bu sözlərdən.  
Gördü Allah rəsulunu,  
Qucaqladı ayağını, 
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
25 avqust 2009 

 
 

Göndərmişəm sənə xəbər 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Bir gün Yaqub peyğəmbərin 
Etmək üçün ziyarətin  
Gəlmiş idi Əzrayil də,  
Ölüm-itim mələyi də. 
Yaqub sordu dərhal ondan: 
– Agah elə məni bundan.  
Gəlmisənmi ziyarətə? 
Ya canımı alacaqsan,  
Ömrümə son qoyacaqsan?!  
Cavab verdi peyğəmbərə: 
– Mən gəlmişəm ziyarətə.  
O dedi ki, Əzrailə: 
– Səndən vardır bircə ricam. 
– Söylə görüm, nədir belə?  



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 42 

Dedi Yaqub gülümsərək: 
– Əcəl anı çatanadək  
Məni eylə sən xəbərdar,  
Sənə ollam mən minnətdar. 
– Arxayın ol, ya peyğəmbər,  
Göndərərəm sənə xəbər.  
Əzrayillə bu olaydan 
Keçdi uzun müddət, zaman.  
Günlərin xoş bir günündə,  
Gəldi yenə Əzrayil də. 
 Əldən düşmüş qoca Yaqub  
Gördü ki, o hazır durub.  
Sordu ondan: – Ey Əzrayil,  
Gəlmisən ki, canımı sən  
Alasan ki, bədənimdən?  
Dedi: – Bəli, ya peyğəmbər! 
– Verməmişdin sözmü məgər  
Göndərəsən mənə xəbər?! 
Əzrayil də gülümsərək, 
Verdi ona cavab gərçək; 
– Söz vermişdim hər nə sənə,  
Hamısını etdim belə; 
Düz üç dəfə, üçcə kərə 
Göndərmişəm xəbər sənə; 
– Birincisi, saçlarını  
Qara ikən ağartdınmı?  
İkincisi, bədənini,  
Vücudunu, tam cismini  
Güclü ikən ildən ilə  
Azaltdınmı gücün elə, 
Taqətdən də düşdün belə?! 
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Üçüncüsü, qəd-qamətin  
Dimdik ikən sərvi təkin,  
Büküldümü belin sənin,  
Əyilmiş lap kaman təkin?  
Burda nağıl çatdı sona,  
İbrət olsun hər insana! 

 
24 avqust 2009 

  
Peyğəmbər və taiflilər 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Hicrətin son illərində,  
İslam dini yüksələndə.  
Gündən-günə şöhrət tapıb  
Gəzən zaman hey dillərdə.  
Gəldi bir gün Mədinəyə  
Taifdən bir dəstə heyyət,  
Peyğəmbərə etsin biyyət.  
Görüşdülər peyğəmbərlə. 
Amma onlar bu şərtlərlə: 
– İslamı da qəbul edər,  
Razı olsa son peyğəmbər.  
Dedilər ki, bizim eldə 
Var üç adət bilin siz də; 
 Fahişəlik, həm oğruluq,  
Şərab içmək, kef, sərxoşluq.  
Əl çəkmərik biz bunlardan, 
Olsaqda biz kor müsəlman.  
Rədd eyləyib bu şərtləri. 



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 44 

Ulu Tanrı peyğəmbəri.  
Buyurdu ki: – Tamam bunlar,  
Dinimizdə haram olar. 
Heyyət döndü tez geriyə,  
Bir də götür-qoy etməyə.  
Çox keçmədi onlar yenə, 
Döndülər həm Mədinəyə, 
Söylədilər peyğəmbərə: 
– Ya pəyğəmbər, rəsulallah,  
Şərtimizdən sən ol agah: 
– Bizdə olan adətlərdən,  
Əl çəkirik tamam, birdən. 
  
Amma bunun əvəzində  
Cihad, namaz, ruzədən də  
Bizi tamam azad elə!  
Onların bu şərti ilə  
Razılaşdı peyğəmbər də. 
Amma sonra peyğəmbərdən 
Soruşdular: – Axı nədən?  
Razılaşdın sən onlarla!  
Məgər cihad, oruc, namaz  
Dində əsas, vacib olmaz? 
Dedi: – Dində məqsəd, amac 
Allah üçün olar ancaq. 
Şər işlərdən uzaq durmaq, 
Günaha da bulaşmamaq,  
Zaman-zaman hey paklaşmaq. 
İslam qövmü içrə əgər 
Davam etsə belə işlər.  
O islama zərrə qədər,  
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Verməz önəm, nə də dəyər!  
Yoxdu bunun heç qorxusu, 
 Dərk eyləyir haqqı, sonu  
Taiflilər zaman-zaman  
Olacaqlar pak müsəlman,  
Peyğəmbərin dediyi tək, 
Bu işlərdən əl çəkərək,  
Taiflilər gündən-günə  
Haqq yolunu dərk edərək.  
Quranın da hər hökmünə  
Əməl edib doğru, gərək 
Pak müsəlman oldu gerçək.  
Sona çatdı bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
23 avqust 2009 

  
Qocanın önünə keçmədi 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda, 
Anadolu diyarında 
Həzrət Rumi Mövlananın  
Bir gün məclis, yığnağında  
Oturmuşdu bir gənc, cavan  
Üst tərəfdə bir qocadan, 
Ona hörmət heç qoymadan.  
Mövlana da görüb bunu, 
O gəncə bir söz demədən,  
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İslah etsin deyə onu  
Söylədi bu rəvayəti: 
Deyirlər ki, səhər erkən,  
Dan yeri də sökülərkən  
Həzrət Əli çıxdı evdən. 
Sübh namazın qılmaq üçün 
Məscidə o gedən vaxtda,  
Gedirdi düz qabağınca  
Xiristian ahıl qoca. 
Yaşda böyük olduğundan,  
Ədəb-ərkan aldığından,  
Ona hörmət qoyduğundan 
Keçməyərək qabağına,  
Yubandı o, namazına. 
İlk rükətin rükununda 
Son peyğəmbər rəsulun da, 
Göndərilən Cəbrayıl da  
Pıçıldadı qulağına: 
– Göndərdi ki, Ulu Tanrı 
Get, elçimin tut başını. 
  
Rükudan o, çox gec qalxsın,  
Həzrət Əli gəlib çatsın. 
Çünki yolda qabağınca  
Getdiyindən ahıl qoca.  
Göstərərək hörmət ona  
Gəlir yavaş, asta-asta.  
Eşitcək bu ismarıcı, 
Əli gəlib çatanadək,  
Öz yerini tutanadək  
Qaldırmadı o, başını 
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Mat qoydu tam əshabını. 
Namaz sona çatdı tamam,  
Rükudan gec qalxmasının  
Səbəbini etdi bəyan.  
Allahın son peyğəmbəri  
Söylədi bu hədisləri: 
“Bir gənc əgər bir yaşlıya,  
Yaşa görə hörmət qoysa  
Həmin yaşa o çatanda,  
Elə edər Ulu Tanrı 
Hörmət qoyar gənclər ona”.  
“Yaşlılara hörmət etmək,  
Allaha da sayğı demək”. 
Mövlananın öyüdündən 
Bir dərs aldı o gənc əslən. 
Ondan sonra heç bir zaman  
Oturmadı üst tərəfdə,  
Ömrüboyu bir dəfə də 
Yaşlı qoca, ağsaqqalın,  
Yaşda böyük adamların.  
Sona çatdı bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
Göydən düşdü üçcə alma, 
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin  
Ağsaqqala yer verənin,  
Hörmət-izzət göstərənin! 

 
21 avqust 2009 
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Cocuq haqlıdı 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Dörd xəlifə dövranında  
Günlərin xoş bir günündə 
Gəlmiş idi bir nəfər də 
Öz balaca oğlu ilə. Həzrət  
Ömər xəlifəyə  
Bu oğlundan şikayətə. 
Dedi ki: – Ya Həzrət Ömər,  
Mənim oğlum, gülmə-şəkər!  
Şuluq edib haray çəkər,  
Qulaq asmaz sözlərimə. 
Bizi yığıb lap boğaza,  
Gəlmişəm ki, qapınıza 
Buna ağıl sən verəsən,  
Ata-ana haqqın ona,  
Yaxşıca da öyrədəsən! 
Ömər Xəttab o uşağı  
Tənbəh edib çox danladı, 
Ayıblayıb, yamanladı. 
Ata-ana haqqını da  
Yetərincə başa saldı.  
Qaldıraraq başın dərhal, 
Uşaq verdi belə sual: 
– Möminlərin ey əmiri,  
Mənə anlat, həm başa sal,  
Uşaqların yoxdur məgər  
Ata-ana üzərində 
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Heç bir haqqı, hüququ da?!  
Cavab verdi Həzrət Ömər: 
– Vardır dilli, ay dilavər!  
Biri onun anası da,  
Olmalıdır elə halda.  
Anasına görə ona 
Heç bir kimsə, heç bir uşaq  
Tənə vurub söz ataraq, 
İncitməsin onu ancaq. 
İkincisi uşağına 
Verməlidir yaxşı ad da.  
Üçüncüsü, övladına  
Öyrətməli qiraətin,  
Oxunmasın, tilavətin  
Quran-Kərim surələrin.  
Uşaq dedi bu sözləri: 
– Möminlərin ey əmiri! 
Dörd yüz dirhəm verib atam, 
Nigahına girib anam.  
Adımıda Cul qoyublar, 
Məni dərdə lap salıblar. 
Bu söz peyin qurdu demək,  
Utanıram addan gerçek.  
Öyrətmədi bircə ayət  
Qurandan da əfsus, fəqət!  
Həzrət Ömər bu sözlərdən 
Dərhal qalxıb dik yerindən.  
Buyurdu ki: – Ey kişi, sən 
Günahkarsan, həqiqətən! 
Şikayətə budur səbəb  
Oğlun edir onu tələb.  
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Varmı başqa şikayətin?  
Dinləyirəm, sən ol əmin! 
Öz səhvinə, işə görə 
Kişi başın dikdi yerə.  
Sona yetdi bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
Göydən düşdü üçcə alma, 
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin  
Uşağına hər bir zaman  
Gözəl-göyçək ad verənin,  
Tərbiyəsin düz edənin! 

 
20 avqust 2009 

 
On beş şallaq vurun! 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Osmanlılar dövranında  
Səlim Yavuz sultan idi, 
Adı dildə dastan idi. 
Hər il payız, son baharda  
Sultan Səlim sarayında  
Böyük şənlik keçirərdi,  
Şənlik səsi yüksələrdi.  
Bacarıqlı adamlar da  
Göstərərdi məharətin,  
Bacarığın, sücaətin. 
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İstedadı əgər kimin  
Olsa idi yüksək yəqin,  
Sultandan da alardı o  
Yaxşı ənam həm xələtin.  
Bu şənlikdə bir kişi də,  
Tutmuş iynə, sap əlində.  
Gözübağlı hər pozada, 
Gah qabaqda, gah arxada,  
Ayaqları arasında,  
Boynunun da arxasında  
Saplayardı tez iynəni, 
Mat qoyardı hər kimsəni,  
Sultan Səlim diqqət ilə  
İzləyirdi onu belə, 
O göstərib bacarığın,  
Təzim edib əydi başın.  
Yaxınlaşıb ona sultan 
Əhsən! – dedi lap ucadan.  
Güldü iynə saplayanın  
Üzü, gözü həm dodağı.  
Sultanı da mat qoyanın  
Tam açıldı qaş-qabağı,  
Düşündü ki, indi sultan  
Verecəkdi yaxşı ənam. 
Amma sultan sordu ondan: 
– Hamını sən etdin heyran!  
Söylə görüm bu işə sən  
Düz neçə il sərf etmisən?  
Cavab verdi çox sevincək: 
– Sultanım, on beş il gerçək,  
Qəzəblənib sultan Yavuz  
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Dedi: – Belə çox faydasız 
Işə görə həmin kəsə 
On beş şallaq vurun belə! 
Çünki on beş il ömrünü 
O, vermişdir tamam yelə!  
İbrət olsun bu hər kəsə, 
Girişməsin hədər işə! 
Ona əlqap tez fərraşlar 
On beş şallaq bərk vurdular,  
Çığırtdırıb, anqırtdılar. 
Burda nagıl çatdı sona, 
İbrət olsun hər insana!  
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Boş işlərə baş qoşmayan,  
Özünün cib telefonundan  
Yersiz yerə, boş-boşuna  
Axşam-səhər oynamayan  
Uşaqlara, adamlara,  
Xüsusən də, cavanlara. 

 
17 avqust 2009. 
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Xeyir olmaz 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Peyğəmbərdən bir nəfər də  
Sordu ki: – Ya Rəsulallah, 
Eylə məni bundan agah.  
Mömin qorxaq ola bilər?  
Dizləri də əsə bilər? 
Dedi: – Bəli, cavabında.  
Verdi yeni sualın da: 
– Mömin adın daşıyanın  
Xəsis, simic heç olarmı?  
Dedi: – Ola bilər, əlbət. 
– Bəs yalançı, gopçu necə?  
Dedi: – Xeyir, olmaz fəqət!  
Buyurmuşdu hədisində: 
“– Çox saqının siz yalandan!  
O, pisliklə hər bir zaman  
Bərabər həm birgə olar. 
Bu ikisi hər bir kəsi 
Cəhənnəmə sözsüz salar!”  
Bilir bunu uşaqlar da. 
Gözəl demiş atalar da: 
“Tuta bilər yalan ayaq. 
Gəzə bilməz çox da ancaq!” 
 “Yalançının evi yandı, 
Heç kəs ona inanmadı!” 
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
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Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin. 
Üçüncüsü olar yəqin 
Yalan heç vaxt deməyənin, 
Kimsəyə kəf gəlməyənin! 

 
16 avqust 2009 

 
Həsən Bəsri və sözgəzdirən 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə, 
Söz gəzdirən bir nəfər də. 
Gəlib Həsən Bəsriyə 
Söylədi ki, bəs belə;  
Filan kəs ağ eylədi,  
Çox pis sözlər söylədi  
Sənin arxa, qaranca  
Hətta söydü yamanca.  
Maraq ilə o da dərhal  
Verdi ona belə sual: 
– Gördün onu sən harada?  
Dedi o da cavabinda:  
Gördüm onu odasında,  
Məni əziz dost tutaraq  
Çağırmışdı o da qonaq.  
Həsən Bəsri bu sözlərdən,  
Çıxdı tamam lap özündən.  
Dedi ki: – Ay namərd, alçaq  
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Sən olmusan ona qonaq.  
Nə yemisən sən orada,  
Saxlamısan qarnında da.  
Amma bircə sözü belə,  
Saxlamadın dilində də! 
  
Düzgün, doğru söyləyirsən,  
Dörd işim var həqiqətən,  
Mənim o kəs, adam ilə; 
– Birincisi dilim ilə  
Ondan olmam şikayətçi. 
İkincisi qəlbimdə də  
Tutmam ona zərrə kin də. 
Üçüncüsü bu dünyada,  
Məhşər günü o dünyada, 
 Mən olmaram düşmən ona.  
Dördüncüsü istəmərəm 
Ondan bir haq, sözsüz belə.  
Onunla da mən girərəm  
Cənnətə də həvəs ilə. 
Qalx ayağa, fasıq, nadan  
Nə gətirdin apar burdan!  
Söz gətirən, aravuran 
Həm də olar söz aparan.  
Mən haqqımı etdim halal,  
Get, yanına indi dərhal. 
Sən halallaş onun ilə 
Beləişlər daha görmə!  
Başa çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 
Göydən düşdü üçcə alma, 
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Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Söz gəzdirib aparmayan,  
Ağzı möhkəm, bütöv olan.  
Uşaqların, hər bir kəsin  
Kəssə hər vaxt şeytan səsin! 

 
15 avqust 2009 

 
  

Kimin varsa nə qabında! 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Şam şəhəri çevrəsində  
Cuhudların lap yanından  
Həzrət İsa keçən zaman.  
Ona xeyli söz atdılar, 
Söyüş söyüb alçaltdılar.  
Xeyli gözəl xoş sözlərlə,  
Könül açan deyimlərlə 
 Həzrət İsa cavab verdi,  
Öz yolunu davam etdi.  
Onun belə cavabından 
Məmnun, razı heç qalmayan 
Şagirdləri dedi ona: 
– Ya peyğəmbər, onlar sənə  
Tənə vurub söz atdılar,  
Söyüş söyüb alçaltdılar. 
Pis əmələ qol qoydular.  
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Söyləyirsən sən onlara,  
Belə nadan, qanmazlara  
Xeyli dadlı, çox xoş sözlər,  
Bir-birindən xoş kəlmələr. 
Həzrət İsa cavabında:  
Kimin varsa nə qabında, 
Ondan verir öz payın da. 
Burda nağıl çatdı sona  
İbrət olsun hər insana.  
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Heç vaxt söyüş söyməyənin! 
Qaba cavab verməyənin! 

 
 

Xanımın bagırtısı 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Ərəbistan diyarında  
Xəlifəydi Həzrət Ömər.  
Şikayəti olan kəslər  
Qapısına gələrmişlər.  
Ondan həllin dilərmişlər.  
Şikayətə gələn kəs də  
Qayıtmazdı ümidsiz də.  
Günlərin xoş bir günündə 
Bir nəfər də xanımından 
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Qışqırıb hay salmasından  
Şikayətə gələn zaman  
Eşidəndə içəridən 
Ömərin də xanımının  
Bağırtısın lap hündürdən.  
Vaz keçərək şikayətdən,  
Geri döndü dərhal birdən. 
Ömər Xəttab görüb onu, 
Səsləyərək dedi bunu: 
– Sən gəlmişdin söylə niyə?  
Nə oldu ki, birdən-birə  
Döndün belə tez geriyə?!  
Cavab verdi ona belə: 
– Öz övrətim, xanımımdan 
Mən gəlmişdim şikayətə.  
Amma sizin xanımının  
Eşidəndə qışqırtısın 
Bu fikirdən mən vaz keçdım  
Geri dönüb həmən getdim.  
Gülümsərək Həzrət Ömər: 
– Qadınların hər sözünə,  
Atılıb da, düşməsinə  
Vermirik biz heç də cavab, 
Vardır bunda həm də savab.  
Onların da üstümüzdə 
Bir çox haqqı vardır belə; 
– Xanımlara görə biz də  
Qurtuluruq cəhənnəmdən.  
Vardır hədis elçimizdən:  
“Evlənərsə kimsə əgər 
O, dininin yarısını 



ÙÀÃÃÀ ÄÎÜÐÓ: 40 ùåêàéÿò 
 

  59

Elə bil ki, əldə edər”.  
Bizim evin, malımızın  
Gözətçisi qadınlardır. 
Bizim övlad, uşaqların 
Baxanları xanımlardır.  
Ev işlərin onlar görər; 
Biş-düş edər, yemək verər, 
Paltar yuyar, çəkər qayğı. 
Buna görə ol səbirli, 
Budur yaxşı, ən dəyərli,  
Razı qalıb bu sözlərdən,  
O vaz keçdi şikayətdən  
Sona yetdi bu rəvatət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
12 avqust 2009 

  
Ana bagışlarsa... 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Peyğəmbərin dövranında  
Əlqamə adlı gənc varmış,  
Xeyli dindar bir oğlanmış  
Gecə-gündüz namaz qılar,  
Yazı-qışı oruc tutar, 
Allaha şükr, səna bular  
Günlərin bir günü birdən,  
Bayılıb o getdi əldən. 
Dilidəki topuq vurdu,  
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Kəkələyib özün yordu. 
Çatdı xəbər peyğəmbərə  
Qılsın buna o, bir çarə  
Peyğəmbər də Həzrət Əli, 
Əmmarı və digərini 
Göndərdi ki, dərhal ondan  
Xəbər tutub olsun əyan. 
Əgər olsa o, canüstə  
Desin kəlmə-şəhadəti.  
Onlar ora gedib çatdı,  
Ölüm onu haqlamışdı.  
Həzrət Əli yaxın gəldi  
Ondan kəlmə-şəhadəti  
Deməyi də israr etdi. 
Ha çalışdı Əlqamə də  
Deyənmədi bir kəlmə də.  
Kilidlənmiş sanki ağzı  
Söz tutmayır dili ağzı.  
Həzrət Əli tez Bilalı  
Göndərdi ki, peyğəmbəri 
Bu durumdan etsin hali  
Çox çəkmədi, Bilal gəldi  
Peyğəmbərə vəziyyəti  
Necə varsa sərgilədi. 
Son peyğəmbər, ulu sərvər  
Sordu: – İndi bəs kim deyər.  
Əlqamənin kimi varmı 
Ya atası, ya anası?!  
Dedilər ki, ya peyğəmbər, 
Vardır təkcə bir anası.  
Dedi: – Onun anasını 
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Tez gətirin bura bari!  
Çox çəkmədi gətirdilər.  
Peyğəmbərə yetirdilər.  
Dedi: – Anlat, mənə, ana!  
Olubdur bəs nə oğluna,  
Keçinərdi o, səninlə  
İndiyədək necə söylə? 
– Ya Rəsulallah, necə deyim.  
Mənim canım, göz-bəbəyim  
Axşam-səhər namaz qılar  
Yazı-qışı oruc tutar. 
Pis işlərdən iraq olar 
Mal yığmaqdan uzaq durar.  
Allaha hey dua qılar. 
Amma vardır bir nöqsanı 
Mən deyiləm ondan razı,  
Çünki hər vaxt arvadının  
Öndə görər rizasını  
Saymayaraq anasını, 
Peyğəmbər tez dedi belə: 
– Dil tutulub buna görə.  
Sən haqqını halal elə,  
Qoy açılsın, dili belə! 
Cavab verdi belə ona: 
– Nankor olmuş o haqqıma 
Haqqımı da heç vaxt əsla  
Halal etməm mən oğluma! 
Ananın bu sözlərindən  
Rəsul qalxıb tez yerindən  
Verdi belə bir göstəriş: 
– Əsabı tez topla, 
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Bilal Gedin yığın odun dərhal. 
Gətirib bir tonqal çatın  
Əlqaməyi oda atın. 
Yanıb orda külə dönsün,  
Anası da bunu görsün.  
Razı deyil çünki ondan!  
Fəryad qopdu anasından: 
“Qurban olum, ya peyğəmbər!  
Göz önündə oğlum əgər, 
Od tutaraq yanan zaman  
Qəlbim buna dözməz inan! 
 Rəsulallah dedi belə: 
– Ana, yaxşı düşünsənə!  
Bu oddan çox betər olar  
Cəhənnəmdə yanar odlar.  
Hər kim ora düşsə əgər  
Həmən yanıb külə dönər.  
Əgər razı olmasan sən  
Onun heç bir ibadəti 
Qəbul olmaz həqiqətən.  
Cəhənnəmdir onun yeri,  
Bir az fikrə gedib ana 
Dedi Allah Rəsuluna: 
– Halal etdim mən haqqımı 
Allah versin rizasını! 
Ana evə gələn zaman 
Əlqamənin dili tamam  
Açılmışdı əvvəlki tək  
Anlamışdı suçun gerçək.  
Anasını görən kimi 
Öpdü onun gözlərini.  
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Dedi: – Ana, südünü sən 
Mənə halal edərsənmi? 
Suçlarımı həqiqətən,  
Bağışlayıb keçərsənmi?  
Dedi: – Oğlum, sən ol rahat.  
Bağışladım səni heyhat, 
Südüm sənə halal olsun, 
Yerin cənnət məkan olsun!  
Anasının sözlərindən 
Nur yağdı lap üz-gözündən 
Deyib kəlmə-şəhadətin  
İçdi ölüm o, şərbətin,  
Həmən günü dəfn etdilər 
 Allahdan rəhm dilədilər.  
Qəbirüstə peyğəmbər də  
Dedi belə hədislər də: 
“– Hər kim əgər anasından  
Doğma ciyər-parasından  
Üstün tutsa arvadını 
Allah ona lənət edər,  
Mələkləri lənət söylər.  
Qəbul olmaz ibadəti.  
Allaha da itaəti. 
Sizlər bunu bilin fəqət,  
Anaların ayağının  
Altındadır sözsüz cənnət.” 
  



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 64 

İmam Cəfər Sadiq və Müğbül 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Haqqı deyən haqq söyləyən 
Böyük alim İmam Cəfər  
Qıt olanda taxıl, buğda.  
Qiyməti də çox qalxanda  
Şəhərdəki hər bazarda.  
Dedi bir gün nökərinə 
– Müğbül, söylə dəqiq mənə,  
Bizim taxıl anbarında 
Vardır neçə aylıq buğda?  
Müğbül bir an fikrə getdi,  
Beynində haq-hesab etdi.  
Dedi: – Ağam İmam Cəfər,  
Altı aya tamam yetər,  
Hamımızı gen-bol görər. 
Imam Cəfər dedi ona: 
– Haydı, indi get bazara.  
Bugdanın, son nırx qiymətin 
Soraqlayıb soruşmağa. 
– Başüstə – o deyib getdi,  
İki saat ötüb keçdi.  
Nəhayət, o gəlib çıxdı,  
Dedi: – Ağam, belə nırxdı;  
Bir pud buğda beş dinara, 
Baxmışam mən hər bazara.  
Onudakı tapa bilsən, 
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Bu qiymətə ala bilsən! 
Buyurdu ki, İmam Cəfər: 
– Ambarda var hər nə qədər.  
Hamısını çək bazara. 
  
Bir pudunu dörd dinara,  
Satıb onu əvəzində 
Saf arpa al evimizə! 
Bu sözlərdən o mat qaldı,  
Yerindəcə donub qaldı.  
İmam Cəfər sordu belə: 
– Nə olubdur Müğbül sənə?!  
Dedi Müğbül cavabında: 
– Canım sənə olsun fəda!  
Mat qalmışam bu işinə!  
Buğdanı biz satıb niyə?  
Almalıyıq əvəzində 
Təmiz, yaxşı arpa belə.  
İmam Cəfər Sadiq Həzrət.  
Gülümsərək dedi fəqət: 
– Xalqın sevən hər kəs gerçək, 
 Xalq yeyəndə yavan çörək, 
Ya vələmir, arpa ətmək, 
O da yesin ondan gərək!  
Sona çatdı bu rəvayət.  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
19.09.2009. 
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İstanbulun fəthi 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Anadolu diyarında 
Mehmet adlı sultan varmış,  
Çox qəhrəman bir insanmış.  
Çoxlu ölkə aldığından, 
Böyük dövlət qurduğundan  
Fateh Sultan adın almış  
Tarixə öz adın yazmış. 
 İstanbulu almamışdan,  
Qələbəni dadmamışdan  
Öncə, qabaq Ədərnədə,  
Günlərin xoş bir günündə  
Təğyir libas olub sultan  
Xəlvət çıxdı sarayından.  
Gəzib xalqın o, içində  
Eşitsin söz-söhbətin də.  
Xalqın dərdi-səri nədir?!  
Sultanlığı yerindədir?! 
Bu amacla Sultan Mehmet  
Bir dükana girdi fəqət,  
Salam verib sordu Sultan: 
– Yağın varsa, ver bir batman! 
– Gözümüstə – deyib baqqal  
Bir batman yağ çəkdi dərhal.  
Sonra ondan sordu Sultan 
– Bal da varmı?  
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Ver bir batman! 
– Vardır, amma verənmərəm.  
Heyrət edib Sultan buna: 
– Axı niyə? – dedi ona.  
Cavab verdi baqqal belə: 
– Dostum, məndən sən incimə! 
Qazandım mən çörək pulun  
Evdə olan cor-cocuğun. 
Keç qonşuda dükandan al,  
Onun da var cor-cocuğu 
Ona da ver çörək pulu! 
Baqqalın bu cavabından  
Məmnun oldu Fateh Sultan. 
  
Getdi qonşu dükana  
Oradan bal almağa.  
Sultan alıb baqqaldan bal 
Sonra sordu ondan dərhal: 
– Pendirin də varmı oğlan?!  
Çək ondan da ver bir batman! 
– Verənmərəm çünki, dostum,  
Cocuqları var qonşumun. 
Sən keç qonşu dükandan al!  
Onu da həm sən razı sal! 
Bu mivalla Mehmet Sultan  
Gəzərək düz on beş dükan 
Eyni cavab hər dükandan 
Eşitdikdən sonra Sultan 
Dedi belə məhşur kəlam: 
“– Bir-birinə bu dərəcə  
Bağlı olan yetərincə.  
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Bir-birini bax beləcə 
Düşünən tam bir millətim  
Var olandan sonra məncə;  
İstanbulu deyil təkcə 
Dünyanı da fəth ederəm”  
Həmin axşam verdi Sultan 
İstanbulun fəthi üçün 
Gözlənilməz qərar, fərman.  
Fəth eyləyib İstanbulu 
Aldı Fateh titulunu.  
Burda nağıl çatdı sona  
İbrət olsun hər insana.  
Bizim eldə hər bir nəfər  
Bir-birini sevsə əgər,  
Özü kimi hər bir kəsi,  
Düşünərsə lap kəsəsi. 
  
Azad edib Qarabağı 
Qovarıq biz daşnaqları.  
Bütövləşər Azərbaycan 
O tay, bu tay olmaz inan.  
Məyus olar qəvi düşman  
Göydən düşdü üşcə alma,  
Biri mənim, biri sənin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Bir-birini düşünənin, 
Dərd-sərini bölüşənin. 
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Heraklusun həkimi 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda, 
Peyğəmbərin dövranında  
Rum padşahı Heraklus da,  
Qurmuş yaxın bir əlaqə  
Son elçimiz Məhəmmədlə.  
Onunla o məktublaşar, 
Bir dost kimi soraqlaşar.  
Bir dəfə də Rum padşahı,  
Göndərmişdi çox bahalı.  
Xeyli gözəl hədiyələr.  
Sovqatlarla həm bərabər 
Gəlmiş idi bircə həkim,  
Peyğəmbərə edib təzim: 
– Göndəribdir məni şahım,  
Sizlərə mən xidmət qılım.  
Baxım sizin xəstələrə,  
Dərdlərinə edim çarə, 
Əfəndimiz hörmət ilə  
Onu qəbul etdi belə,  
Dərhal verdi göstərişi,  
Tez görsünlər bu işləri;  
– Bir ev verin tez həkimə. 
 O başlasın xidmətinə. 
Hər gün verin yemək, içmək  
– Ən yaxşısın sözsüz gerçək.  
Əgər olsa nəyə möhtac,  
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Dərhal qılın ona əlac! 
Həkimə tez ev verdilər,  
Yeterincə axşam-səhər  
Yemək-içmək həm verdilər,  
Yaxşı xidmət göstərdilər.  
Keçdi günlər, keçdi aylar.  
Gəlmədi bir xəstə, filan 
Ona şəfa versin loğman.  
Həkim bundan lap bezikdi,  
Öz-özünə hey deyindi,  
Gəlib bir gün peyğəmbərə  
Xəcalətlə dedi belə: 
– Bu günəcən bircə xəstə  
Gəlməyibdir yanıma da,  
Boş dayanıb oturmaq da,  
Məni yığıb boğaza da.  
Yeyib-içib hey yatıram,  
Daha belə qalanmıram!  
İcazə sən versən əgər,  
Yola düşüb günü səhər  
Öz evimə mən gedərəm, 
Sizə sağ ol, hey deyərəm. 
– İstəyirsən əgər getmək.  
Kifayətdir xəbər vermək, 
Amma qalmaq istəsən sən,  
Bizə qonaq çox əzizsən.  
Qonaqlara hörmət etmək,  
Müsəlmana sözsüz, gerçək. 
 Bir vəzifə, görəv demək,  
Bunu da sən yadda saxla! 
Qalsan əgər burda çox da, 
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Görənmərsən bircə xəstə.  
Xəstə olmaz əshabım da  
Çünki bizim islam dini  
Göstərmişdi yol, izini  
Xəstəlikdən necə qaçaq,  
Bizdən olsun xeyli uzaq.  
Təmizliyə edər diqqət,  
Əshabım çox, xeyli əlbət. 
Bir şey yeməz ac olmasa,  
Yeməz çoxca, tıxa-basa.  
Doymamışdan öncə, qabaq  
Süfrədən də durar ancaq!  
Sona yetdi bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət. 

 
05.09.2009 

 
 

Yəhudi qonşu. 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Ərəbistan diyarında 
Böyük alim, çox tanınmış  
Malik ibni Dinarın da, 
Evlərinin civarında 
Bir yəhudi qərar tutmuş,  
Onla yaxın qonşu olmuş.  
Cuhud qazmış ayaqyolun,  
Düşmənçilik olsun deyə,  
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Malikin ev divarının  
Arxasına xeyli yaxın. 
Onun evin divarından  
Axan çirkab sızıntıdan,  
Bürüyürdü evi qoxu, 
Həzz alırdı bundan qonşu.  
Tablaşaraq Malik buna, 
Söz demirdi qonşusuna. 
Xeyli zəhmət o çəkərdi,  
Hər gün onu təmizlərdi. 
Pis qoxu da getsin deyə,  
Evi tamam ətirlərdi. 
Keçdi günlər, keçdi aylar 
Malikdən heç səs çıxmadı.  
Tutanmayıb cuhud qərar,  
O, bu işə lap mat qaldı. 
O düşündü axı niyə? 
Qonşu gəlmir şikayətə?!  
Dözməyib o, maraq ilə  
Bir gün girdi evlərinə.  
Evə daxil olan kimi,  
Dərhal duydu pis iyini. 
Qonşusundan sordu belə: 
– Söylə Malik, bu qoxu nə?!  
Cavab verdi Malik ona: 
Fikir vermə, qonşu buna!  
Saxlayıram elə şeylər,  
Onlar belə qoxu verər.  
Cuhud dedi cavabında: 
 – Xeyir, vardır qoxusu da  
Ayaqyolu, çırkabın da.  
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Bax, divardan sızır hələ,  
Söyləmirsən mənə nıyə?  
Qaldıraraq Malik başın,  
Verdi onun tez cavabın: 
– Söyləsəydim əgər sənə,  
Üzülərdin sözsüz belə.  
Vardır bizim dinimizdə  
Qonşunu heç üzməməkdə  
Ondan gəlsə nə əziyyət,  
Dözməliyik ona fəqət! 
 Qonşu ilə qovğa qılmaq,  
Hay-küy salıb dava salmaq  
Yoxdur bizim dinimizdə,  
Qəhr eyləyər Rəbbimiz də!  
Bu sözlərin qarşısında  
Sarsılaraq qonşusu da.  
Dedi ki: – Mən indiyədək 
Düşmən oldum sizə gerçək. 
İndi sizin dinizə mən, 
Heyran qaldım həqiqıtən, 
Dadlı, gözəl bu qaydalar.  
Haqq dinində yalnız olar. 
Ey Malik, gəl, söylə mənə  
Sizin dinə girim deyə, 
Nə gərəksə öyrət mənə! 
– Dərk eylədin həqiqəti,  
Söylə, kəlmə-şəhadəti.  
Malik bunu deyib susdu, 
Çöhrəsinə sevinc qondu. 
Həmin gündən, həmin andan 
O yəhudi dopdoğrudan. 
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Oldu yaxşı bir müsəlman,  
Yaxşı qonşu, əsil insan.  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
04.09.2009 

 
Saqın lovğalanma! 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda, 
Abbasilər dövranında 
Çox görkəmli, gözəl alim,  
Hazırcavab, həm də həlim.  
Məhəmmd-əl İbni Səmmaq  
Bir gün evdən tez çıxaraq,  
Getdi şahın sarayına, 
Girsin onun hüzuruna.  
Xəlifənin otağına 
Daxil olub, girən anda, 
Xəlifə də bardaq ilə 
Su içirdi ləzzət ilə.  
Marçıldadıb dodaqların,  
Oynadaraq ayaqların,  
Qaşlarını qaldıraraq 
Dedi: – Söylə, İbni Səmmaq 
Mənə gözəl bir nəsihət,  
Mən götürüm ondan ibrət.  
İbni Səmmaq əlqap, dərhal  
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Verdi ona belə sual: 
– Xeyli susuz olsan əgər,  
Elə bil ki, yanır ciyər. 
Bircə damcı yoxdur suyun,  
Artır daha susuzluğun!  
Sənin bütün sərvətinin  
Əvəzində sənə ancaq,  
Veriləcək su bir bardaq.  
Onda söylə nə edərdin?!  
Xəlifə də düşünmədən,  
Belə cavab verdi həmən: 
– Verib bütün var-yoxumu,  
Mən alardım həmin suyu!  
Buna görə İbni Səmmaq  
Dedi belə xeyli toxdaq: 
– Bir bardaq su dəyərində 
Olan halda sərvətinlə 
Saqın, heç vaxt böbürlənmə!  
Lovğalanıb qürrələnmə!  
Burda nağıl çatdı sona 
İbrət olsun hər insana. 
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Öz sərvəti, varı ilə,  
Çoxlu pulu, malı ilə 
Heç bir zaman özünü də  
Zəngin, yüksək tutmayanın,  
Sadə olub dartmayanın! 

 
31 avqust 2009. 
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 Dünya fanidir. 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Peyğəmbərin dövranında.  
Bir gün getdi Həzrət Ömər  
Peyğəmbərin odasına.  
Əhvalından tutsun xəbər,  
Gördü bizim o mövlana  
Qupquru bir həsir üstə.  
Bardaş qurub dizi üstə  
Sakit, aram oturubdur.  
Həsir onun bədənində 
Öz izlərin tam qoyubdur.  
Bu izləri Ömər görcək,  
Uşaq kimi kövrələrək, 
Gözlərindən gilə-gilə  
Yaşlar axıb düşdü yerə.  
Əfəndimiz maraq ilə  
Soruşdu ki, ondan belə: 
– Ağlayırsan axı niyə? 
Səbəbini söylə mənə!  
Cavab verdi: – Rəsulallah, 
Bunu mənə eylə agah;  
Rum, Sasani padşahları, 
Allahın da düşmanları  
Yaşar nemət, var içində,  
Sanki böyrək yağ içində.  
Yumşaq, qalın döşək üstə  
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Yatır rahat, çox asudə. 
Sən Allahın sevimlisi, 
Son peyğəmbər, son elçisi 
Yatır quru həsir üstə, 
O da salmış bədənində  
Öz izlərin bax, gör necə?!  
Altınıza bircə döşək, 
Heç olmasa salın gərək?!  
Gülümsərək son peyğəmbər, 
Dedi: – “Dinlə, məni Ömər!  
Onlar elə bir toplumdur,  
İstəməyib axirətin 
Xoşluğunu, səadətin.  
İstəyirlər bu dünyanın  
Xoşbəxtliyin, rahatlığın.  
Biz də elə bir toplumuq, 
Bu dünyaya göz yummuşuq, 
İstəmirik rahatlığın. 
İstəyirik o dünyanın  
Xoşbəxtliyin, rahatlığın!  
Axirətə nisbətən də 
Bu dünya beş günlük olar. 
Elə bil ki, bir kimsə də  
Barmağını suya salar, 
Onu tamam o isladar.  
Əsən kimi isti külək,  
Buxarlanıb gedər gerçək.  
Bax, bu dünya çox fanidir,  
Barmaqdakı su kimidir.  
Vay halına o kəslərin,  
Unudaraq axirətin 
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Bu dünyaya bel bağlayır.  
Mala uyub, var toplayır!”  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə oldun ibrət! 

 
02.09.2009 

  
Get, onların ol yanında. 

 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Peyğəmbərin dövranında,  
Günlərin xoş bir günündə,  
Günəş doğmuş al səhərdə, 
 Peyğəmbərin hüzuruna 
Biri gəlib dedi belə: 
– Ya peyğəmbər,ulu sərvər!  
Mən sizinlə həm bərabər  
Allah üçün haqq yolunda,  
Aparılan savaşlarda  
İstəyirəm mən də olam,  
Nizə vurub, qılınc çalam!  
Əfəndimiz əlqap, dərhal  
Verdi ona belə sual: 
– Söylə, atan, anan varmı?  
İndi onlar yaşayırmı? 
Dedi: – Bəli, Rəsulallah! 
– Get, onların ol yanında,  
Hörmətlə dur qulluğunda,  
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Xidmət elə canla-başla.  
Budur sənin cihadın da  
Haqq yolunda savaşın da!  
Yetdi sona bu rəvayət, 
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
01.09.2009 

  
Məhəmməd (ə.s.)  

peyğəmbər və qulluqçu yetim qız 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Əfəndimiz peyğəmbər də  
Bircə dirhəm pul ilə 
Getmiş idi bazara,  
Ətmək, yemək almağa.  
Gördü bazar qabağında  
Ağlayan bir qızcığaz da.  
Yaxınlaşıb ona dərhal, 
Qayğılı da verdi sual: 
– Qızım, niyə ağlayırsan?  
Burada da dayanmısan?  
Çəkə-çəkə qız içini, 
Açdı incə öz dilini: 
– Filan kəs bir yəhudinin  
Qulluqçusu, kəniziyəm.  
Tanıyırsız onu yəqin.  
Verib mənə bircə dirhəm  
Dedi: – İndi get bazara, 
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Bir şüşə qab yağ almağa.  
Yarım dirhəm şüşə qaba,  
Yarım dirhəm ver həm yağa, 
Alan kimi evə gətir, 
Sağ-salamat bizə yetir!  
Dediklərin mən də aldım,  
Evə tərəf tez yollandım.  
Necə oldu, amma bilməm?! 
Düşdü burda o əlimdən.  
Düşən kimi qab qırıldı 
Yağ da yerə tam dağıldı.  
Buna görə ağlayıram!  
Çıxarıb bir dirhəmini  
Allahın son peyğəmbəri,  
Verib qıza dedi belə: 
– Get, bununla şüşə, yağ al,  
Evinizə apar dərhal!  
Qızcığaz da alıb pulu, 
Təlaş ilə dedi bunu: 
– Evə çox gec döndüyümdən,  
Mən qorxuram sahibimdən. 
Sözsüz, məni o döyəcək,  
Tənbeh edib həm söyəcək! 
Əfəndimiz gülə-gülə 
Dedi: – Qızım, qorxma belə. 
Səni evə apararam, 
Sahibinə çatdıraram, 
Vəziyyəti anladaram. 
Sənə bir şey etməməsin 
Söyləyərəm ona yəqin!  
Onlar birgə yol getdilər,  
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Yol boyunca dərdləşdilər.  
Peyğəmbərə oldu aydın, 
Yox atası qızcığazın. 
Sinə gərib çətinliyə  
Kəniz olub yəhudiyə.  
Darvazaya çatıb onlar  
Taqqıldağı tez çaldılar.  
Darvazanı cuhud açdı  
Görən kimi peyğəmbəri.  
Heyrət edib tamam çaşdı.  
Bütün olan keçənləri 
Ulu tanrı peyğəmbəri. 
  
Yəhudiyə tam anlatdı,  
Həm də ondan rica qıldı. 
Qıza bir şey etməməsin,  
İncidərək döyməməsin. 
O yəhudi bu sözlərdən,  
Təsirlənib lap dərindən,  
Ayağına düşüb birdən  
Söylədi ki, ya peyğəmbər,  
Sən Allahın elçisisən, 
Ən kamil də bəndəsisən.  
İnsanların tacı sənsən, 
Haqq yoluna səsləyirsən.  
Bir qulluqçu qıza görə 
Zəhmət çəkib, sən gəlmisən. 
Qapımı da həm döymüsən.  
Gör, nə qədər sən böyüksən,  
Mənim kimi bir kişinin  
Qapısına şərəf verdin! 
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Bu qızı da sənə görə  
Azad etdim kənizlikdən. 
İslamı da elə həmən, 
Mən edirəm qəbul səndən.  
Əfəndimiz peyğəmbər də  
Öyrətdi o yəhudiyə. 
Dedi kəlmə-şəhadət də.  
Həmin vaxtdan, o zamandan  
Oldu saleh o, müsəlman,  
Sona çatdı bu rəvayət, 
Hər kəs alsın bundan ibrət! 

 
10 avqust 2009. 

  
Alimin dəyəri 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Osmanlılar dövranında.  
Yavuz Sultan Səlim xan  
Misiri fəth edib tamam,  
İstanbula dönən zaman 
Öz ordusu, əyanlarla,  
İbni-Kamal şeyx-islamla.  
İbni-Kamal öz dövründə 
Öz fənində, öz elmində 
Böyük, azman alim idi. 
Xeyli müdrik, həlim idi.  
Sultan Səlim buna görə,  
Xeyli hörmət, izzət ilə  
Ona sayğı göstərirdi,  
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Söhbətlərin dinləyirdi.  
İbni-Kamal bu səfərdə, 
Birgə idi Sultan ilə. 
Onlar öndə at belində,  
Şirin söhbət edə-edə,  
Yad ölkəni tərk edirdi,  
Dərə, təpə, düz keçirdi. 
Görünmürdü ehramlar da. 
Xurmalıqlı bagçalar da.  
Hava bir az nəmiş idi, 
Torpağa su dəymiş idi.  
Kamalın da atı birdən,  
Ürküb qalxdı şahə həmən.  
Atının da ayağının  
Altındakı nallarından. 
 Göyə qalxan palçıq, çamur  
Yan keçməyib Səlim xandan, 
Kaftanına quş tək qonur.  
Əyan-əşrəf, hamı belə 
Xeyli maraq, təlaş ilə  
Düşünür ki, indi Sultan  
Verəcəkdir necə fərman?!  
İbni-Kamal bu olaydan,  
Üzülmüşdü sözsüz, tamam! 
Sultan Səlim gülümsərək,  
Üzün ona çevirərək: 
– Üzülmə sən, ey əfəndim!  
Bununla mən şərəfləndim.  
Sənin kimi bir alimin 
Atının da ayağından  
Sıçrayan bir palçıq, çamur  
Mənim üçün şərəf olur.  
Kaftanıma düşən çamur,  
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Bundan sonra qalar belə,  
Bu olaydan bir xatirə! 
Vəzirinə dedi belə: 
– Mənə verin başqa kaftan.  
Bu çamurlu köynəyi də 
Bax, beləcə xəzinəmdə  
Saxlansın mən ölənədək,  
Bu dünyadan köçənədək. 
Sonradakı o sərilsin  
Qəbrim üstə sənduqənin! 
Sultanın bu fərmanından, 
 Hamı oldu ona heyran! 
 İstanbulda hal-hazırda, 
Sultan Səlim türbəsində  
Sənduqənin üzərində 
Bu palçıqlı kaftan, köynək  
Salınıbdır doğru, gerçək.  
Ora gələn turistlərə, 
Ziyarət də edənlərə 
Göstərirlər bu kaftanı, 
Danışırlar həm olayı. 
Nağıl sona yetdi gerçək, 
Hər bir kəsə olsun örnək! 
Əgər hansı bir ölkədə,  
Alim olsa təhlükədə, 
Açıq-aydın xalq içində 
Çımxıraraq onun üstə, 
Çox dəyərsiz, vecsiz gədə.  
Gələcəyi yox ölkənin,  
Yüksəlişi cəmiyyətin! 

 
30 avqust 2009 
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Elə deməyin 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Son elçimiz Məhəmməd də 
Səhər erkən, səhər tezdən  
Əshabıyla danışarkən. 
Çox qüvvətli gənc bir cavan,  
Keçib getdi yanlarından  
Yaxındakı dükanına.  
Başlaşın ki, çaq-çuquna.  
Bəziləri baxıb ona 
Dedi: – Heyif, bu cavandan!  
Dünya malı qazanmaqdan 
  
Ötrü ötdü tez buradan. 
Gəlib bura o, bizimlə  
Peyğəmbəri dinləməklə,  
Bir kaç şeylər öyrənsəydi,  
Ona yaxşı, çox gərəydi.  
Buyurdu ki, əfəndimiz: 
– Elə sözlər deməyiniz!  
Əgər ata-anasının, 
Cor-cocuğu, uşağının 
Bir kimsəyə möhtaclığın  
Düşünməyin qəbahətdir!  
Hər addımı ibadətdir!  
Getsə başqa bir niyyətlə;  
Kef etməyə, eyş-işrətlə.  
Ya da özün göstərməyə,  
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Hər bir kəsə öyünməyə.  
Onun işi qəbahətdir!  
Şeytanla da bərabərdir!  
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
15.09.2009 

 
Yaxşılıq edərəm 

 
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Günlərin xoş bir günündə,  
Son elçimiz Məhəmməd də  
Əyləşərək bir məsciddə 
Öz əshabı, müridlərlə  
Eyləyirdi şirin söhbət  
Keçməmişdi bir az müddət 
Soruşdular maraq ilə: 
– Ya peyğəmbər, axı niyə 
Çox sevirsən sən Əlini? 
Əfəndimiz təbəssümlə: 
– Sizlərdən də biri indi  
Çağırsın ki, tez Əlini.  
Anladıram səbəbini.  
Siz etsəniz birisinə 
Çox yaxşılıq, o da sizə  
Əvəzində pislik etsə, 
Nə edərsiz buna görə? 
Cavab verdi onlar belə: 
– Ya peyğəmbər, edərik biz  
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Yaxşılıq da heç şübhəsiz.  
Dedi: – Yenə pislik etsə,  
Əməlindən əl çəkməsə 
Nə edərsiz siz o kəsə?  
Əshabının yarısı da 
Cavab verdi:  
– Sözsüz, pislik!  
Qalanları cavabında: 
– Yaxşılıq da biz edərik. 
Rəsul-əkrəm sordu yenə: 
– Yenə o kəs pislik etsə  
Əməlindən əl çəkməsə  
Nə yaparsiz siz o kəsə?  
Hamı cavab verdi belə: 
– Biz edərik pislik ona.  
Həzrət Əli bu əsnada  
Gəlib çıxdı, verdi salam 
Öz yerini tutdu tamam. 
Peyğəmbər də sordu ondan: 
– Əbu Turab, söylə mənə 
Sən eyləsən birisinə 
Çox yaxşılıq, o da sənə 
Əvəzində pislik etsə 
Nə edərsən sən o kəsə?  
Cavab verdi Həzrət Əli: 
– Mən edərəm sozsüz əlbət  
Yaxşılıq o kəsə fəqət.  
Əfəndimiz sordu yenə: 
– Əgər yenə pislik etsə,  
Əməlindən əl çəkməsə. 
Nə yaparsan sən o kəsə?  
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Həzrət Əli dedi belə: 
– O kəs etsə yenə pislik,  
Mən edəcəm həm iyilik.  
Bu sual bir neçə dəfə  
Təkrar oldu, hər dəfə də  
Cavab verdi eyni cürə.  
Ən sonunda Həzrət Əli: 
– Ulu Tanrı peyğəmbəri,  
Özünü Sən yorma daha,  
And olsun ki, bir Allaha  
Nə qədər o pislik etsə, 
Əməlindən əl çəkməsə  
Mən də onun əvəzində  
Yaxşılıq da edəcəyəm, 
Bu işdən əl çəkməyəcəm.  
Deyə susdu Həzrət Əli.  
Səbəb oldu tamam bəlli.  
Dedilər: – Ya rəsulallah,  
Səbəb bizə oldu agah. 
Biz anladıq siz Əlini 
Nə üçün çox sevdiyini.  
Əli səbri kimdə olsa 
O sevgiyə layiq olar. 
Həzrət Əli sözsüz əsla,  
Hamıdan da başda durar. 
Sona çatdı bu rəvayət,  
Hər bir kəsə olsun ibrət! 

 
8 avqust 2009 
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Yoluxmağa gəlmədilər. 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Ərəbistan diyarında, 
Qeyis bin-Səd adında da 
Xeyli comərd kişi varmış,  
Kasıblara əl tutarmış.  
Borc istəyən hər bir kəsə 
Təmannasız borc yaparmış.  
Bir gün o, bərk xəstələnir 
Qohum, qonşu, dostlar bilir.  
Amma onu yoluxmağa,  
Halını da soruşmağa 
Gəlir çox az tanış-biliş  
Düşünür o, nədir bu iş?!  
Səbəbini tapır bunun  
Verməyibsə kimsə borcun.  
Buna görə utanıbdır, 
Halını da sormayıbdır.  
Buna görə demiş belə: 
– Öz dostunu görməsinə  
Əngəl olan malı Tanrı  
Qəhr elesin tamam barı!  
Daha sonra o çağırdı 
Cavan, zirək bir carçını.  
Dedi: – Yay, tez bu elanı: 
– Qeyis bin-Səd məhz bu gündən 
Alacaqsa borcun kimdən  
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Onu tamam bağışlayır,  
Haqqını da halal sayır!  
Bu elandan bir az sonra  
Xeyli adam gəldi ora.  
Xəstəni də yoluxmağa  
Hal-əhvalın soruşmağa.  
Adamların çoxluğundan,  
Xeyli tünlük olduğundan  
Evinin də nərdivanı  
Gətirməyib buna davam.  
Qırılmışdı bütün, tamam.  
Burda nağıl çatdı sona,  
İbrət olsun hər insana! 

 
 

Yetişmiş xurmalar 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Ərəbistan diyarında, 
Son peyğəmbər Məhəmmədin  
Əbu Dərda adlı mömin  
Əshabəsi hər gün erkən, 
Dan yeri də sökülməmiş,  
Azan hələ verilməmiş 
Yuxusundan oyanardı,  
Məscidə də yollanardı. 
Çatıb ora tez hamıdan 
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İbadətə başlayardı.  
Qılıb səhər namazını, 
Eyləyib zikr, duasını.  
Çox diqqətlə dinləyirdi  
Quranın da qiraətin 
Peyğəmbərin hədislərin.  
Gec çıxardı o, məsciddən  
Orda olan hər bir kəsdən.  
Amma oldu bir arada  
Dəyişdi tam Əbu-Dərda.  
Qılıb səhər namazını,  
Qurtarıb tez duasını  
Salamlaşıb peyğəmbərlə,  
Çıxıb orda çox sürətlə  
Hara isə tələsirdi, 
Sanki kimsə səsləyirdi 
Bu hal hər gün bir az müddət  
Etdiyindən davam fəqət. 
Rəsulumuz sorur ondan, 
– Əbu-Dərda, bir an dayan! 
Nə olubdur sənə belə?!  
Tələsirsən hara söylə?! 
Hər kəsdən də əvvəl, öncə  
Sən gəlirdin tez məscidə.  
Ən sonda da sən gedərdin,  
Allah evin tərk edərdin. 
Axı nədir səbəb buna?!  
Anlat, indi rəsuluna 
Cavab verdi Əbu-Dərda: 
– Canım sənə olsun fəda!  
Bildiyin tək xurmalar da  
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Yetişibdir artıq daha.  
Qonşumun da xurmaları 
Hündür boylu budaqları  
Sallanıbdır həyətimə.  
Səhərədək hər gecə də  
Yetişənlər düşüb yerə,  
Məhz elə də, buna görə  
Namazdan da dərhal sonra  
Yollanıram əlqap ora.  
Xurmaları tez yığıram,  
Qonşumun da həyətinə 
Çox ehmalca tullayıram.  
Yubansam mən əgər bir az  
Uşaqlarım durar, qanmaz  
Həyətdəki xurmaları 
Yığıb yeyər tamam axı!  
Söz vermişəm mən Allaha  
Yedirtməyim uşağıma  
Haram tikə, bircə xurma!  
Məsciddən tez çıxmağıma  
Səbəb budur, Rəsulallah, 
Etməmişəm mən heç günah.  
Burda nağıl çatdı sona 
İbrət olsun hər insana.  
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin  
Haramdan çox gen gəzənin,  
Halal çörək həm yeyənin,  
Həm də onu yedirdənin! 
  



ÙÀÃÃÀ ÄÎÜÐÓ: 40 ùåêàéÿò 
 

  93

Bir köylünün ağacı 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda, 
Osmanlılar dövranında.  
Şah İldırım Bəyazid xan  
Çıxıb bir gün sarayından  
Dolaşırdı kəndi, köyü 
Hər bir şeyi görsün özü;  
Kəndli yaxşı yaşayırmı?  
Yoxsa, dərdi-səri varmı?!  
Öyrənsin tam vəziyyəti 
Xalqın nədir şikayəti? 
Keçən zaman o bir kənddən  
Bir baxçada gördü birdən.  
Xeyli yaşlı qoca kişi 
Əkir yerə meyvə tingi.  
Yaxınlaşıb o, qocaya  
Dedi belə zarafatla: 
– Baba, söylə bu tinglərin  
Haçan verər meyvələrin?!  
Böyüyüb bar verənədək, 
 İlk nübarın dərənədək  
Sənin ömrün çatacaqmı?  
Yemək nəsib olacaqmı?  
Qoca bir an fikrə daldı,  
Ağarmış da qaşın çatdı: 
– Düz deyirsən ulu xaqan,  
Etmirəm mən buna guman!  
Bu sözləri deyib durdu.  
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Sultan yenə ondan sordu: 
– Onda isə axı niyə 
Sən çəkirsən zəhmət belə?  
Cavab verdi dərhal qoca: 
– Hər nə əkmiş ata-baba  
Yeyirik biz meyvələrin.  
Mən əkdiyim bu tinglərin 
Yeyəcəklər meyvələrin  
Oğullarım, nəvələrim. 
Bu cavabdan ulu sultan  
Xeyli məmnun olduğundan 
Dedi: – Qoca, çox afərin! 
O zamanlar padşah kimə  
Desəydi ki, çox afərin,  
Adət idi onda belə 
Verilirdi həmin kəsə 
Min altun pul peşkəş belə.  
Sultanın da yanındakı  
Adamlardan biri həmən  
Çıxardaraq öz cibindən  
Min altunu verdi ona. 
Dedi köylu tez sultana 
– Bax, Sultanım, gördünmü sən 
Barın verdi lap indidən.  
Əkdiyim bu fidan, tinglər. 
Bu cavab da, lap sultanın  
Gəldi daha çox xoşuna.  
Dedi belə o, qocaya: 
– Çox afərin, sənə baba!  
Min altunda alıb qoca,  
Allaha da etdi dua. 
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Burda nağıl çatdı sona  
İbrət olsun hər insana.  
Göydən düşdü üçcə alma, 
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Hər bir zaman ting əkənin,  
Bir ağac da böyüdənin! 

 
3 avqust 2009 

 
 

Bundan sonra nə olacaq? 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Biri varmış, biri yoxmuş.  
Biri acmış, biri toxmuş.  
Xeyli qədim zamanlarda,  
Gözəl, geniş bir diyarda  
Çox ağıllı bir şah varmış,  
Xalq ilə xoş davranarmış  
Günlərin bir xoş günündə  
Dedi belə vəzirinə: 
– Bir şey et ki, mənim üçün  
Şad olanda tamam, bütün.  
Baxan kimi ona həmən  
Sevincli hal getsin məndən. 
Gələn qüssəm dərhal getsin,  
Sakitləşim, sevinc gəlsin. 
Vəzir şaha edib təzim, 
– “Başüstə də” – deyib getdi.  
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Şaha üzük düzəltdirdi. 
Qaşı üstə həkk etdirdi: 
– “Bundan sonra nə olacaq?!  
Dərk eyləyən anlayacaq!”  
Qürrələnib şah da hərdən,  
Çıxanda lap mehvərindən.  
Üzüyə də o baxarmış, 
Bu sözləri oxuyarmış. 
Ağlı qəlbin qulağına 
Asta-asta pıçıldarmış: 
– “Bunun sonu ölüm, qəbir  
Axirətdə hesab gəlir.  
Bunun necə olacağın  
Yalnız ulu Tanrı bilir!”  
Düşündükcə o, bunları  
Yatır sevinc, lovğalığı.  
Dəyişirdi tamam halı. 
Olan zaman bir müsibət,  
Ağır olay, bir fəlakət.  
Üzüyünə də o baxardı,  
Sıxıntıdan qurtarardı. 
Düşünərdi ölüm haqdır,  
Üzülməksə lap nahaqdır. 
Bunu niyə dərd eyləyim, 
Özümə qəm, yük eyləyim! 
Dərdi-qəmi yox olardı,  
Sevinc, şadlıq çağlayardı.  
Nağıl burda çatdı sona, 
İbrət olsun hər insana! 

 
31 iyul 2009 
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Sultan Mahmud Qəznəvi və xəstə qoca 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Qəznəlinin dövranında 
Həsən adlı kişi varmış, 
Kasıb qoca, ixtiyarmış. 
  
Bir gün Həsən xəstələndi. 
Qarnını da sancı kəsdi. 
Dözənməyib buna Həsən 
Həkimə də getdi həmən.  
Müayinə edib həkim 
Dedi: – qorxma, ey əzizim!  
Acqarına hər gün səhər  
Yüzcə qram balı əgər, 
Sən yeyərsən düz yeddi gün.  
Xəstəlliyin gedər bütün. 
Alsan yeddi yüzcə qram  
Bəs eyləyər sənə tamam.  
Olmadığı üçün pulu 
Dərd eylədi Həsən bunu.  
Oturaraq kölgəlikdə, 
İri, yekə bir daş üstə.  
Ağır-ağır nəfəs aldı,  
Dərin-dərin fikrə daldı: 
– O, bu balı necə alsın?! 
Xəstəliyin daşın atsın! 
Bu fikirdə ikən qoca, 
Səs-küy düşdü yol boyunca. 
Ayıldı bu fikirlərdən 
Səs-küy qopub axı nədən?!  
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Gördü Mahmud Qəznəvi də  
Gəlir əyan-əşrəfilə. 
Durub qoca tez ayaga.  
Verdi özün az qabağa  
Üz tutaraq o, sultana: 
– Canım-gözüm, ey sultanım!  
Xəstədir bu yazıq canım.  
Həkim yazıb mənə dərman  
Yeddi yüz qram mən bal alım. 
  
Pulum yoxdur, ey sultanım!  
Səndən budur iltimasım,  
Yeddi yüz qram bal ver mənə 
Sənsən mənim son gümanım!  
Sultan Mahmud gülümsədi,  
Vəzirini tez səslədi: 
– Bu qocaya bu gün verin  
Yetmiş kilo balı yəqin!  
Vəzir dedi: – Ey sultanım! 
Yeddi yüz qram balı sizdən 
 İstədi bu qoca həmən,  
Yetmiş kilo siz verirsiz 
Mən bilmirəm, amma nədən?! 
 Sultan cavab verdi belə: 
– Çatmayıbdır sənə hələ. 
Bu ixtiyar, qoca məndən  
İstəmişdi ən azını  
Qurtulsun ki, xəstəlikdən,  
Mən verirəm ən azını  
Mənə görə səxavətdən,  
Allahıma xoş getməkdən.  
Burda nağıl çatdı sona  
İbrət olsun hər insana. 
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Sələbə zərər etdi 
 
 

Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Peyğəmbərin dövranında  
Sələbə bin Əbu-Xətib 
Adlı cavan kişi varmış 
Ortabab da yaşayirmış.  
Bir çoxları təkin o da  
İman əhli müsəlmanmış. 
Peyğəmbərə o da bir gün 
Belə dedi tutub üzun: 
– Ya peyğəmbər, vardır mənim 
Sizdən belə bir istəyim  
– Dua edin olum zəngin  
Artsın xeyli var-dövlətim,  
Ordumuza, fəqirlərə,  
Möhtac olan kimsələrə,  
Həm də yetim-yesirlərə 
Bu varımdan edim yardım. 
Arzuma da mən də çatım!  
Rəsulumuz dedi belə: 
– Vaz keç bundan, ya Sələbə!  
Sənin indi olan halın 
Daha varlı olacağın  
Halından da yaxşıdır çox 
Buna vallah, heç lüzüm yox!  
Var-dövlətli olarsan sən  
Bunun şükrün çəkənməzsən! 
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Əl çəkməyib həm Sələbi 
İsrar etdi mətləbini. 
Könlün qırmır peyğəmbər də 
Edir dua həm zikrin də.  
Çox keçməyir Sələbinin  
Artır varı olur zəngin,  
Sürü-sürü dəvələri,  
Qoyunları, keçiləri,  
Çeşid-çeşid mal növləri. 
Buna görə onun hər gün 
Xeyli artır işi bütün, 
Yavaş-yavaş peyğəmbərin  
Dürlü-dürlü söhbətindən,  
Çoxlu gözəl hədisindən 
İş artdıqca düşür uzaq.  
Hətta cümə namazını  
Camaatla birgə qılmaq  
Onun üçün olur çətin.  
Qulu olur var-dövlətin  
Artırır hey öz sərvətin.  
Zəkat vermə vaxtı çatdı,  
Rəsulumuz bir adamı 
Ondan zəkat almaq üçün  
Göndərmişdi ora bir gün  
Verəcəyi mallarını 
Bir tərəfə tam ayırdı.  
Gözünə də, amma birdən  
Çox göründü o bilmədən.  
Şeytan işə tez qarışdı  
Ağlın alıb tam çaşdırdı.  
Etdi belə o, vəsvəsə: 
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– Bu malları onlar belə  
Səninləmi qazanıblar?!  
İndi səndən pay alırlar.  
Verməlisən axı niyə?!  
Zəkat belə, filan belə!  
Şeytanın bu sözlərindən  
O da çıxıb lap özündən, 
Zəkat üçün gələn kəsi 
Yamanlayıb qovdu evdən.  
Xəbər çatdı peyğəmbərə  
O da dedi bircə kərə: 
– “Sələbi də zərər etdi!”  
Aradan heç çox keçmədi 
 Sələbinin mallarının  
Yarısını qurdlar yedi.  
Yarısı da xəstələndi 
Məhv olub tam əldən getdi.  
Günü-gündən yoxsullaşdı.  
Mal parası heç qalmadı. 
Elə bil ki, gəldi bəla  
Onu saldı çox pis hala.  
Əvvəlkindən oldu betər, 
Necə demiş son peyğəmbər.  
Yada salıb oldu peşman 
İş-işdən də keçmiş tamam.  
Burda nağıl çatdı sona.  
İbrət olsun hər insana. 
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Haqq sözünü eşidənin. 
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Kəfən oğrusu 
 

Biri varmış, biri yoxmuş.  
Ağıllı az, nadan çoxmuş, 
Biri acmış, biri toxmuş.  
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Bizdən uzaq bir diyarda,  
Xeyli qədim zamanlarda  
Haqq yolunu tamam azmış  
Çox qəribə oğru varmış;  
Basdırılmış ölülərin 
Gecə ikən qəbirlərin 
Xəlvət açıb çıxararmış  
Əynindəki kəfənlərin.  
Tutanmırdı heç kəs onu  
Sübut etsin oğurluğu.  
Onun da bir oğlu vardı  
Atasının lap tayıydı.  
Aylar keçir, illər ötür  
Oğru kişi işin görür. 
Bir gün gəlir əcəl yetir,  
O dünyaya oğru gedir.  
Hamı alır rahat nəfəs, 
Düşünürlər daha bir kəs. 
Belə iyrənc bir iş görməz!  
Fikirləri oldu əbəs. 
Çox keçmədi kimsə öldü  
Torpağa da o gömrüldü  
Gecə keçdi oldu səhər,  
Yayıldı tez belə xəbər;  
Başdırılmış filan kəsi  
Gecə ikən çıxarıblar  
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Əynindəki kəfənini  
Soyundurub aparıblar.  
Basdırmayıb ölünü də  
Qalıb orda elə çöldə.  
Aylar keçdi ötdü zaman 
Təkrar oldu bu iş müdam.  
Hamı etdi belə güman, 
Filan kəsin bu oğludur,  
Atasından pis oğrudur.  
Atasına olsun rəhmət,  
Vermirdi o, bizə zəhmət.  
Burda nağıl çatdı sona, 
İbrət olsun hər insana. 
Tarix boyu olmuş belə  
Atasından betər gədə  
Ya xalqına, ya kimsəyə 
Vermiş əzab, pis işgəncə,  
Qan uddurmuş yetərincə.  
Belə yerdə el içində  
Deyirlər bu sözləri də: 
– Elə işlər görur alçaq  
Buna baxmış toya ancaq. 
Atası da getməlidir. 
Buna Allah etsin lənət,  
Atasına etsin rəhmət! 
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Yaxşı işlər həm görənin,  
Kimsəyə də gördürənin. 
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Sultan Mahmud Qəznəvi və Ayaz 
 

Biri varmış, biri yoxmuş.  
Biri acmış, biri toxmuş.  
Belə nağıl eyləyirlər, 
Çox keçmişdən söyləyirlər: 
– Xeyli qədim zamanlarda,  
Əfqanıstan diyarında  
Mahmud adlı bir şah varmış.  
Qəznəvidə o göz açmış.  
Böyüyüb boy-başa çatmış  
Sultan Mahmud Qəznəvi də  
Adı ilə şöhrət tapmış. 
Neçə-neçə ölkə almış,  
Gündən-günə varı artmış.  
Çox ağıllı olduğundan,  
Topladığı bu varından  
Xərcləyərək elm, sənətə.  
Neçə-neçə şairlərə, 
Çoxlu alim, bilginlərə.  
Xidmət etmiş xalqa belə,  
Adı düşmüş dildən-dilə.  
Bir gün əyan-əşrəf ilə  
Atlanaraq dəstə ilə 
Ova çıxır düzə, çölə.  
Bir keyiki alır nişan 
Oxu boşa keçir həman.  
Keyik dərhal hürküb qaçır,  
Elə bil ki, qanad açır.  
Mahmud onu təqib edir,  
Dərə keçir, təpə keçir,  
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Amma ona yetə bilmir. 
Keyik qaçıb gözdən itir.  
Qovhaqovda şah yorulur,  
Qan-tər onu sanki boğur.  
Yorulub lap düşür əldən,  
Susuzluq da bir tərəfdən.  
Gözü gəzir hər bir yanı  
İçməyə su tapa barı. 
Bir yamacın qıırağında  
Görür kiçik bir daxmanı,  
Düşünür ki, o daxmada  
Əgər kimsə yaşayırsa,  
Sözsüz onun suyu olar,  
İçib suyu dincin alar. 
Dərhal ora atın sürdü,  
Bir kişini orda gördü.  
Salam verib dedi belə: 
– Suyun varsa sən ver mənə.  
İçib sudan ləzzət alaq,  
Susuzluqdan xilas olaq.  
Tanrıdan da sənə ancaq,  
Cansağlığı rica bulaq. 
Kişi həmən uca səslə 
Öz oğluna dedi belə: 
– Oğlum Ayaz dur ayağa! 
Becid-becid get otağa  
Sərin sudan bircə bardaq 
Gətir içsin bizim qonaq. 
Gölgəlikdən durub Ayaz 
Qonağı da süzdü bir az.  
Gördü qonaq tər içində  
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İsti kəsib nəfəsin də. 
Dedi: – Ata, gözüm üstə!  
Gedib girdi dərhal evə 
Bardaqdakı sərin suyun  
Hamısını da tökdü yerə.  
Sonra çıxıb tez eşiyə  
Atasına dedi belə: 
– Daxmada su yoxdu qağa, 
Mən gedirəm buz bulağa  
Bardağımı doldurmağa.  
Atından da qonaq yensin, 
Dincin alıb tərin silsin! 
Ayaz bir az gec qayıtdı,  
Atası da qaşın çatdı 
Dedi: – Bulaq çox yaxındı 
Axı niyə o yubandı?! 
Yəqin burda əmma vardı?! 
Sərin sudan içib padşah  
Ləzzət ilə çəkdi bir ax!  
Sonra ona tutub üzün 
Dedi: – Mənə söylə düzün.  
Atan mənə deyib bayaq  
Bulaq deyil burdan uzaq.  
Ay qırışmal, axı nədən 
Gec qayıtdın bulaqdan sən?  
Ayaz dedi: – Əziz qonaq, 
Tər içində idin bayaq.  
Sərin suyu içsəydin sən  
Qurtulmazdın xəstəlikdən.  
Tökdüm elə buna görə 
Bardaqdakı suyu yerə.  
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Gedib təzdən su gətirdim,  
Onu sənə gec yetirdim.  
Onun belə cavabına,  
Düşüncəsi həm ağlına 
Sultan Mahmud lap mat qaldı 
Beləcə də fikrə daldı; 
– Bu ağıllı uşağı mən. 
 Sarayıma aparacam  
Orda ona təhsil verib  
Hər bir elm öyrədəcəm.  
Ondan yaxşı alim olar, 
Xalqına çox fayda bular. 
Elə bu vaxt, elə bu an  
Şahdan xeyli geri qalan  
Adamları gəlib çıxdı, 
Baş əyərək təzim qıldı.  
Şah buyurdu o kişiyə  
Gəlmiş hansı o, fikirə: 
– Oğlun versə ona əgər  
Bundan onlar xeyir görər!  
Kişi dedi: – Ey Sultanım!  
Sənə qurban olsun canım!  
Mən kiməm ki, bir söz deyim  
Görək Ayaz nə deyəcək,  
Qərarını o verəcək?! 
Atasının sözlərindən 
Cavab verdi Ayaz həmən: 
– Razıyam mən əziz atam, 
Arzum budur mən oxuyam.  
Ayaz geydi paltarını  
Qızqaytaran çarığını,  
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Bərkitdi həm qaytağını. 
Atasıyla o görüşdü, 
Sonra şahla yola düşdü. 
Ayaz elə həmin gündən,  
Uzaq düşdü öz elindən.  
Çox ağıllı olduğundan,  
Elmə böyük marağından, 
Sarayda da təhsil aldı,  
Bilik alıb ad qazandı.  
Çox ədəbli, ərkanlıydı 
O, sultanın ən sevimli  
Həmsöhbətli qulamıydı.  
Sultan onu çox sevirdi, 
Söhbət edib dərdləşirdi.  
Buna görə sultan ona  
Sarayında, öz yanında  
Vermiş gözəl, geniş otaq  
Olmasın heç ondan uzaq.  
Yenə sultan bir gün gecə 
Söhbət edib Ayaz ilə  
Dərdləşmişdi ürəyincə  
Vidalaşıb sultan ilə 
Ayaz getmiş lap təzəcə.  
Keçdi şahın ürəyindən  
Ayazı da görsün təzdən.  
Bu məqsədlə o, yerindən 
Durub çıxdı otağından, 
Xəbər tutsun qulamından 
Qapısına çatanda şah  
Gördü qapı bağlı imiş.  
Arxadan da cəftlənmiş  
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Sultan xeyli maraq ilə  
Qapının da deşiyindən  
Əyilərək baxdı həmən.  
Gördü Ayaz yatmayıbdır, 
Taxçanın da dolabına  
Sakit, dinməz qabağında  
Köhnə, nimdaş paltarı da,  
Qızqaytaran çarığı da.  
Nəsə deyir dodağında. 
Bir az keçdi susdu dodaq.  
O paltarın tez yığaraq  
Qoydu paltar dolabına  
Sonra girdi yatağına. 
Şah bu işdən çox mat qaldı 
Ha düşündü baş açmadı  
Bir neçə gün o, hər gecə 
Pusdu onu bax, beləcə.  
Yatmamışdan Ayaz öncə 
Edir bunu hər bir gecə.  
Dözənməyib daha Sultan  
Bir gün sordu bunu ondan: 
– Söylə dostum, sən hər gecə  
Yatmamışdan qabaq, öncə 
Köhnə, nimdaş paltarını  
Qoyaraq öz qabağına 
Sakit, aram səslə amma 
Nə deyirsən axı ona?! 
Ayaz dedi: – Ey Sultanım,  
Sənə fəda olsun canım! 
Yatmamışdan öncə, qabaq 
Qabağıma mən qoyaraq  
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Köhnə, nimdaş paltarımı.  
Mən deyirəm: – Yaxşı, yaxşı  
Ayaz düşün keçmişini. 
Necə paltar geydiyini  
Yoxsul, kasıb günlərini!  
Unutsan sən əgər onu 
Yaxşı deyil bunun sonu! 
Varı görüb qudurarsan  
Haqq yolunu sən azarsan!  
Pis işlərə qol qoyarsan, 
Zalım, alçaq şəxs olarsan! 
Verməsə də şah cəzanı  
Verəcəkdir Ulu Tanrı.  
Ayazın bu cavabından 
Fərəhlənib dedi sultan: 
– Dostum Ayaz, sənə əhsən!  
Ağılda sən, vallah təksən!  
Hər kəs olsa sənin təkin  
Olmaz tayı bu millətin. 
Burda nağıl çatdı sona.  
İbrət olsun hər insana.  
Göydən düşdü üçcə alma,  
Biri mənim, biri sizin.  
Üçüncüsü olar yəqin 
Ayaz kimi o kəslərin  
Öz soyunu unutmasın 
Ağıllı bir insan olsun! 

 
10 iyun 2009. 
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ЮН СЮЗ 
 
Бахмайараг ки, щяъм етибари иля китаб чох да бюйцк 

дейил мязмун бахымындан китабы "Дин вя дини инанълар 
щаггында билэи китабы" адландырмаг олар. 

Мцяллиф бюйцк тарихи вя фялсяфи ядябиййатлардан йарарла-
нараг, юзцнцн мянтиги сцзэяъиндян кечириб ортайа мц-
кяммял бир дини-фялсяфи ясяр гоймушдур. 

Китабын ясас мязиййяти ондан ибарятдир ки, мцяллиф дцн-
йада мювъуд олан бцтцн милли, реэионал вя дцнйяви-сяма-
ви динлярин структуруна вармыш вя онларын ъямиййятдяки ро-
луну ачмышдыр. Бцтцн бу ачылыш просесиндя Исламын преари-
тети юз рущуну эюстярир. 

Мцяллиф щаглы олараг гейд едир ки, инсан дедийимиз варлы-
ьын дцнйаэюрцшц даща ибтидаи формасийада мифлярдян гай-
нагландыьындан гейри дини иди, йяни мифоложи иди. Ибтидаи сайы-
лан мифоложи дцнйабахышында Ислам кими мцкяммял бир дин 
йарана билмязди. Она эюря дя мцяллиф ян гядим дин фети-
шизм дейилян ибтидаи дини инанъ сайылыр. Онун ардынъа ися 
Анимизим вя тотмизм дейилян милли-ибтидаи динляр йаранмалы 
иди. Бюйцк Алман философу Лцдвиг Фейербах щесаб едир ки, 
бцтцн динлярин йаранмасынын илкин сябяби горхудур. Йяни 
ибтидаи инсан тябиятин эцълц фязадлары гаршысында юз зяифлийин 
дярк етдикъя бу эцълярин мярщямятини газанмаг наминя 
шцуруну йюнялтмиш вя мцхтялиф  айин вя мярасимляр йарат-
мышдыр. 

Сонралар ъямиййятин тякамцлц, инсанын алям щаггын-
дакы дцшцнъяляри зянэинляшдикъя онун дцнйаэюрцшц мифо-
ложидян даща да иряли эедяряк Тяк аллащлылыг идейасына эятир-
миш вя нятиъядя дцнйанын идарясиндя сямави динлярин йа-
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ранмасына вя орадан да дини дцнйадюрцшцн мейдана 
чыхмасына сябяб  олмушдур. 

Мцяллиф щаглы олараг динляр истяр Буддизм, истяр Иудаизм, 
Христианлыг вя Ислам арасында бир варислик вя тарихи паралеллик 
ахтарыр. Мянтиги бахымдан бу доьру фикирдир. Она эюря ки, 
бцтцн динлярдяки щадисяляря вя апарыъы шяхсиййятляря диг-
гят йетирсяк чох ъцзи фярглярля бир паралеллик эюрцрцк. 

Эюркямли Американ алими Матлок 2006-ъы илдя чап етдир-
дийи "Щяпиниз Тцрксцнцз" китабында няинки динляри, щятта бц-
тцн инсанлары бир мяърайа, йяни тцрклцйя баьлайыр. Бурада 
етник мясяляни бир тяряфя гойаг, ъцнки бу башга бир проб-
лемин мювзусудур. Диня мцнасибятдя бцтцн динлярин мяр-
кязиндя "Тенгрианства" танрычылыьы эюрцр. О юзц католиг ол-
дуьундан щятта щесаб едир ки, католик етносун танрычылыьа 
гатылмасындан йаранмышдыр "Катылым". Ялбяття фикир щаггын-
да мцзакиря ачмаг олар. 

Йери эялмишкян дцнйа динляринин етноэенезисиндян да-
нышан мцяллиф дцшцнцрям ки, Танрычылыгда да юз мцнасибя-
тини билдирмяли иди.  

Исламын даща ъох тцркляр арасында эениш йайылмасынын 
бир сябяби Шаманчылыг идися, диэяр сябяби дя Танрычылыгдыр. 
Тясадцфи дейил ки, тцркляр щямишя дейилляр биз Исламы мяьлуб 
кими йох, галиб кими гябул етмишик. Она эюря дя гядим 
тцрклярдя мювъуд олмуш Танрычылыгла Ислам арасында бир 
доьмалыг вар. Бу да бир сцбутдур ки, Исламын ъоьрафи йайыл-
масы даща чох Тцрклярин ады иля баьлыдыр. 

Ясярдя Ислама даща чох цстцнлцк верилмяси бу да 
доьрудур. Бахмайараг ки, ъоьрафи мякан кими мцяллиф Щин-
дистаны даща чох диггятя алыр. Бяли дини зянэинлик бахымын-
дан Щиндистан даща юнямлидир. Мяним субйектив фикримя 
эюря Щиндистанда дювлятчилик яняняляри тарихин еркян чаьла-
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рында йарандыьындан дини инанъларын да орада тяшяккцл 
тапмасы тябии эюрцнцр. 

Исламдакы цстцн мцнасибятя эялдикдя ися дцшцнцрям ки, 
динин инсан щяйатындакы апарыъы ролуну диггятя алан улу Тан-
ры Мцсявилийин, Христианлыьын йериня йетиря билмядийи боръу да-
ща мцкяммял эерчякляшдирмяйи гаршыйа гоймушдур. 

Щягигятян Гуран щям мцкяммял елмдир, щям яхлаг-
дыр, щям сийасятдир вя цмумиййятля щяр шейдир. 

Ону инсанлара чатдыран ися щягигятян Пейьямбярдир. 
Бу эцн дцнйанын мцхтялиф йерляриндя вя мцхтялиф дини 
инанълара сюйкянян бязи инсанларын она саташмасы да 
онун тарихилийиня вя бюйцклцйцня дялалят едир. Ясярин мц-
яллифи чох мцгяддяс бир иш эюрцб. Инсанларын доьру йола 
эялмясиндя ясяр явязсиз бир мянбядир. 

 
Профессор Айдын Ъаббароьлу 
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*** 
Чаьдаш дюврдя бяшяриййяти дцшцндцрян мясялялярдян 

бири дя дини толерантлыг-дюзцмлцлцкдцр. Дини дюзцмлцлцк дини 
бахышларын йаранмасындан бяри инсанлар арасында эедян 
вя бу эцн дя давам едян дини чарпышмалара, мцнагишяля-
ря, гырьынлара сон гоймаг вя чыхыш нюгтяси тапмагдыр. Бил-
дийимиз кими тарих бойу динляр арасында ганлы чарпышмалар 
эетмишдир вя чох йазыг ки, щяля дя эетмякдядир. Тябии ки, 
ъох вахт динин ясас мащиййяти бир кянарда галмыш вя ону 
ялдя байраг едяряк, ишьалчы мцщарибяляря гол-ганад вер-
мишдиляр. Даща доьрусу, дин бир бящаняйя вя йа бир алят 
васитясиня чеврилмишдир. Бундан истифадя едян бир чох тарихи 
шяхсиййятляр щакимиййятя эялмяк цчцн диндян мящарятля 
бящрялянмишдир. Буна эюря дя дин нядир? Динин йаранма 
сябябляря щансылардыр? Динин мащиййяти нядир? Динляр ара-
сында щансы ортаг мягамлар, нюгтяляр вардыр? Динляр ара-
сында толерантлыг формулуну вя йа моделини тапмаг олар-
мы? - кими суаллара ъаваб тапмаг лазымдыр. 

"Дин" сюзцнцн чохлу мяналары вардыр; Бунлардан "ъя-
за", итаят, адят, щюкм, баьлылыг" вя башгаларыны гейд етмяк 
олар. "Динлярля танышлыг" ясяринин мцяллифи Сейид Ящмяд 
Мащмуди йазыр: "Бцтцн бу мяналара диггят йетирмякля дин 
анламыны беля тяриф етмяк олар: 

1.Варлыьын мяншяйиня итаят цчцн инсан щяйатыны низама 
салан ганун вя щюкмляр топлусуна дин дейилир.  

Йухарыдакы тярифи даща да дягигляшдирмяк цчцн дини бе-
ля дя тяриф етмяк олар: 

2.Дин - варлыьын мяншяйиня ягидя йолунда инсанларын 
ряфтар вя ямялляриндя гябул етдийи бир баьлылыгдыр." 

Авропа алимляринин дя дин щаггында мараглы фикирляри 
вардыр; Мясялян:- "Дин йаранышларын йарадан гаршысындакы, 
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инсанын Аллащ, ъямиййят вя юзц гаршысындакы эюрявляр топ-
лусудур." Вя йахуд - "Дин инсанларын юз ваъиб вя зярури вя-
зиййятлярини илащи ямрлярин нязяря алынмасы ясасында олду-
ьуну дярк етмяляриня дейилир." 

Бир чох диншцнас алимляр динин тярифини эенишляндиряряк 
йазмышдылар: "-Дин инсанларын мцтляг азадлыьына юзбашына-
лыгларына мане олан чякинмяляр вя пярщизляр топлусуна де-
йилир." Вя йахуд - "Дин, фярдин, йахуд топлумун Аллащ ара-
сындакы яхлаги мяняви системдир." 

Марксизм нязяриййясиня эюря дин "инсанларын эцндялик 
щяйатында онлара щюкмранлыг едян хариъи гцввялярин ин-
санларын бейниндяки фантастик инкасындан, Йер цзяриндяки 
гцввялярин сяма гцввяляри шякли алдыьы инкасындан башга 
бир шей дейилдир." Ейни заманда "дин йохсул тябягяни истис-
мар етмяк цчцн варлыларын ялиндя бир васитядир." Буна  эюря 
дя Маркс "дини халг цчцн тирйяк, хяйали хошбяхтлик " адлан-
дырмышдыр. 

Эюрцндцйц кими диня мцнасибят, диня мцхтялиф бахышлар 
динин мащиййятини ачмаьа йюнялмишдир. Тябии ки, марксист-
лярин дя дедикляриндя мцяййян гядяр щягигят вардыр. Беля 
ки, тарих бойу бир ъох халглар, миллятляр дини алят васитясиня 
чевирмиш вя юз ниййятлярини щяйата кечирмишляр вя щяля дя 
кечирмякдядирляр. Буна парлаг мисал Иран Ислам Республи-
касыны эюстяря билярик. Бу да эятириб она чыхарыр ки, дин юз 
мащиййятиндян узаглашыр вя эюздян дцшцр. 

Щяля ондоггузунъу йцзилликдя йашамыш Азярбайъанын 
бюйцк мцтяфяккири вя философу Сейид Ъямаляддин Яфгани 
мяктубларында йазырды:  

-Иранда индики ъящалятин Ислам ганунларына гятиййян 
дяхли йохдур. Бунлар надан вя ъащил тясвирчилярин Ислама ет-
дикляри ялавялярин нятиъясидир. Тарихи тякамцл вя инкишаф он-
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ларын бц сящвлярини цзя чыхарыб ислащ едяъякдир". (44:-123 
Сейид Ъямаляддин Ясядябаддинин мяктублары, Тещран 
1360 фарс дилиндя) 

Фикримизъя, биринъи тяриф динин дювлятдян айрылмасына гя-
дяр заман кясийиндя ъямиййяти низама салмыш вя форма-
лашдырмышдыр. Йаранмыш мцтярягги дювлятляр ъямиййяти ида-
ря едян гурумларын миссийасыны юз цзяриня эютцрмякля ди-
ни бу аьыр ишдян азад етмишдиляр. Шярият Мядаринин дедийи 
кими "дин дювлят ишляриня гарышарса вя йа дювляти идаря 
едярся, дювлятдя баш верян чатышмазлыглар, щагсызлыглар, 
ганунсузлуглар динин адына йазылыр вя ону эюздян салыр." 

Чаьдаш дювцрдя Я.Елчибяйин дин щаггында дедийи фикир 
юз йерини тапмалыдыр. Йяни дин Танрынын гойдуьу яхлаг нор-
маларыны халга тяблиь етмяли вя онун мющкямлянмясиня 
наил олмалы вя бу нормалары позан негатив щаллара юз ещти-
разыны билдирмяли, щямчинин бу щаллары доьуран сябяблярин 
арадан галдырылмасы цчцн дювлят гаршысында мясяля галдыр-
малыдыр. Тябии ки, диндарларын сюзляри иля ямялляри бир-бирини 
тамамламалыдыр. Онларын ямялляри ня гядяр салещ, дцз 
оларса, онун топлума эцъц вя тясири даща ъох олар. 

"Дини суаллара ъаваблар" китабынын мцяллифляри Айятуллащ-
Yзяма Мякарим Ширази вя Айятуллащ Сцбщанинин бу фикирля-
ри дя мараглыдыр: "Демяк олар ки, дцнйа вя ондакы мюв-
ъудларын бир ъоху инсан цчцн хялг олунмушдур. Инсан ка-
миллик йолундакы ещтийаъларыны дцнйадакы мювъудлар (вар-
лыглар) васитяси иля тямин едяр. Бяли, Аллащ инсаны юз ещтийа-
ъыны арадан галдырмаг цчцн йаратмамышдыр. Ынсан йарадыл-
мышдыр ки, лайиг олдуьу камала доьру щярякят етсин вя 
азад шякилдя сяадятиня чатсын. 

Бир гядяр дя айдын десяк, Аллащ инсаны йаратмышдыр ки, 
о камиллийин али дяряъясиня чатсын. Илк яввял щцъейря шяклин-
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дя олан дяйярсиз бир варлыг тякамцл йолу кечяряк эцълц, 
ирадяли, тяфяккцрлц, агил олур. О юз мящдуд камиллийи иля Алла-
щын гейри-мящдуд камалларыны нцмайишя гойур. Аллащ-тяа-
ла инсаны йаратды вя онун дахилиндя бюйцк истедадлары яма-
нят гойду. Онун тярбийяси цчцн пейьямбярляр, сямави 
мцяллимляр сечирди инсан Аллаща бяндялик, онун ямялляриня 
итаят сайясиндя юз щяртяряфли тякямцлцня наил олмалы вя да-
ща эениш бир алямдя камил бир щяйата щазырлашмалы иди." 

Аллащын щеч бир шейя ещтийаъы олмадыьы Гурани-Кяримин 
суряляринин демяк олар, яксяриййятиндя гейд олунур. Бура-
дан да беля нятиъяйя эялмяк олар ки, динин мащиййяти ъя-
миййяти доьру йола йюнялтмяк вя юлцмдян сонракы Танры-
нын йаратдыьы ябяди, камил щяйата щазырламагдыр. Бунун 
цчцн дя инсанлар мин илликляр бойу тякамцл йолуну кечиб 
камилляшмялидир. 

Буна эюря дя динлярин йаранмасы бир зярурят кими орта-
йа чыхмышдыр. Сон дюврлярдя инэилис алимляринин 6 мин аз-
йашлы ушаглар цзяриндя апардыьы узунмцддятли арашдырма-
лар, сынаглар баша чатмыш вя онлар сцбут етмишдиляр ки, ин-
сан бейниндя инанъ Аллащ щисси вя йа коду вардыр. 

Динлярин йаранмасы щаггында дцнйада бир сыра нязя-
риййяляр вардыр; 

1.Ъящалят нязяриййяси 
2.Горху нязяриййяси 
3.Яхлаги вя иътимаи ещтийаълар нязяриййяси 
4.Игтисади амил нязяриййяси 
5.Ъинси нязяриййя (Фрейдизм) 
6.Бяхт нязяриййяси вя саиря 
Самуел Кинг бу щагда беля йазыр: "-Динлярин мянбя 

вя мяншяйи мцяммаларла юртцлмцшдцр. Бу барядя алимляр 
сайсыз-щесабсыз нязяриййяляр иряли сцрмцшляр ки, онларын 
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йалныз бязиляри аьыл вя мянтигя уйьундур; щятта ян йахшы 
нязяриййяляр беля елми ъящятдян исбат олунмамышдыр; фяр-
зиййя олараг сюйлянян бу фикирляр мянтиги тясяввцр даиря-
синдян бир аддым беля юня кечя билмямишдир. Буна эюря 
дя сосиологлар арасында динлярин мянбяйи иля ялагядар кяс-
кин фикир айрылыьы мювъуддур." 

Бизъя, инсан бейниндя инанъ. Аллащ кодунун вя йа фай-
лынын кяшф олунмасы ясас верир ки, бу кодун ишя дцшмяси 
цчцн горху амили башлыъа рол ойнамышдыр. 

Эюркямли алим вя физик Ейништейин бу барядя беля дейир:  
"-Ибтидаи инсанлар юлцмцн, аълыьын, вящши щейванларын, го-
ъалыьын горхусу динин мейдана эялмясиня зямин йарат-
мышдыр." 

Мящшур биолог Винчестерин дедикляри бу сюзляр фикримизи 
бир даща тясдигляйир. О дейир: "-Елм инсанын бясирятини вя 
дцнйаэюрцшцнц артырыр, шяхс вя Аллащыны даща йахшы таны-
йыр, Онун язямят вя гцдрятини даща йахшы дярк едир. Елм 
аляминдя баш верян щяр бир йени кяшф иманын дяряъясини 
йцз дяфялярля артырыр; бизим инанъларымызын батининдя йерля-
шян сон вясвясялярин вя чиркин сябяблярини арадан галдырыр, 
иман йерини йцксяк илащиййят вя товщид фикирляри явяз едир." 

Тябии ки, илкин инсанлар бирдян-биря Танры щаггында дц-
шцня билмяздиляр, бунун цчцн цзцн заман кясийи лабцд 
иди. Илкин инсанлар тябиятля тямасда олдугъа вя юз тялабат-
ларыны юдямяк цчцн мцхтялиф йоллар дцшцнцб, ахтарыб-ара-
йыб тапырдылар . Онларын тапдыглары йоллар, цсуллар юз аьыллары-
на уйьун олурду вя эетдикъя бунлар тякмилляширди вя онлар 
садядян мцряккябя доьру заман-заман аддымлайырды-
лар. Нящайят, онларын инанъ щисси, файлы - йяни илащи щисси ачы-
лырды вя каинаты йарадан, щяр шейя гадир йарадыъы бир гцввя 
вя йа варлыьын олмасы щаггында дцшцнцрдцляр. Сюзсцз ки, 
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илкин инсанлар юз биликляриня, дцшцнъяляриня уйьун олараг юз 
тясяввцрляриндя щямин варлыглары ъанландырырдылар. Беляликля, 
Аллащ щаггында илкин тясяввцрляр мейдана чыхырды. 

Айятуллащ-цзяма Мякарим Ширази динлярин йаранмасыны 
вя инкишафынф орта мяктябя бянзядир. О дейир: "- ... Ъямий-
йят тякмилляшдикъя санки о синифдян-синифя кечир вя она 
эюндярилян динляр дя щямин дюврцн дцшцнъя сявиййясиня 
уйьун олур. Ыслам дининин о бири динлярдян камил вя йыьъам 
олмасы о демяк дейил ки, яввялки динляр доьру йол тутма-
мышдыр. Алим Аллащ тяряфиндян бяшяриййятин щидайяти цчцн 
эюндярилмиш дини нагис саймаг йанлышдыр. Яксиня щяр бир 
дин юз дюврцнцн тялябляриня ъаваб вермишдир. Амма тяк-
милляшмиш бяшяриййят цчцн, даща йцксяк мадди вя мяняви 
зирвяляри фятщ етмяк эцъцндя олан инсанлар цчцн эедяъяк-
ляри узун йолу ишыгландыран айинляр лазымдыр. Она эюря дя 
бяшяр тарихинин мцхтялиф сямави динляр эюндярилмишдир. Ис-
лам айинляри ися бу тякамцл пиллясинин сон дайанаъаьыдыр." 

Илкин инсан топлумлары иля баьлы апарылан етнографик вя 
сосиоложи арашдырмалар эюстярир ки,ибтидаи инсанларын инанъ 
щисси ишя дцшяндян сонра, онларын дини етигадлары ясасян 
цч дцшцнъя тясири цзяриндя гурулмушдур: 

1. Фетишизм,  
2. Анимизм,  
3. Тотемизм. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, эюркямли сосиологлар 

вя ейнографлар фетишизми ян илкин дин щесаб едяряк, ону 
динлярин мяншяйи сайырлар. 

Биз йухарыда гейд етдийимиз илкин динляр щаггында сющ-
бят ачмайаъаьыг. Йалныз бу динляр арасында олан ортаг 
мягамлары эюстяряъяйик. "Динлярля танышлыг ясяринин мцялли-
фи Сейид Ящмяд Мащмуди чох щаглы олараг йазыр ки: "-Ибти-
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даи инсанлар варлыг аляминин мяншяйи барядя, юз зещинля-
риндяки тясяввцр вя мялумат ясасында мцхтялиф вясфляр? 
Ъцрбяъцр адлардан истифадя едирдиляр Бунунла беля, онларын 
щамысы варлыг аляминин мяншяйинин язяли, ябяди бир варлыг 
олмасы, онун гцдрятинин бцтцн сирли вя гцдрятли рущларын фюв-
гцндя олмасы мясялясиндя ейни фикирдя олмушлар." 

"... Сямави елчиляр тяряфиндян тякаллащлыг айинин ясасы 
олан - Аллащ Тяланын ябяди вя язяли кими гиймятляндирилмяси 
бцтцн динлярдя охшар вя ейни шякилдя нязяря чарпыр. Буна 
эюря дя беля нятиъя алмаг олар ки, илащиййатчыларын цмуми-
бяшяри динлярдяки етигадларын щамысынын ясас вя кюкцнц 
тювщид, тякаллащлыг олмасы фикринин доьрулуьу барядя нятиъя-
йя эялмяк олар." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда сюз ачдыьы-
мыз дини етигадлардан фяргли олараг анимизм дини етигады за-
ман  кечдикъя инкишаф етмиш вя эениш ящатя даиряси олан 
Шаманизмя чеврилмишдир. Шаманизм илащи динлярин йаран-
масы вя формалашмасында башлыъа рол ойнамышдыр. Даща 
доьрусу, илкин илащи дин кими мейдана шыхан "Зярдцштлцк" 
дини арасында олан заман кясийиндя Шаманизм аралыг дин 
миссийасыны йериня йетирмишдир. 

Илкин инсан топлумлары инкишаф етдикъя, формалашдыгъа, 
йени ямяк алятляриня йийяляндикъя, билэиляри артдыгъа онларын 
дини дцшцнъяляри дя формалашмаьа башламышдыр. Беляликля, 
гядим инсанларын тясяввцрцндя фювгялтябии гцввяляр вя ил-
кин варлыг - Танры щаггында бядии формада мифляр, ясатирляр 
йаранмышдыр. Бу мифлярдя эерчяклик щаггында реал биликлярин 
елементляри бядии образлар, яхлаги эюстяришляр вя нормалар, 
дини тясяввцрляр гярибя шякилдя бир-бириня говушмушдур. 
Бунунла да чохаллащлыг мейдана чыхмыш, инкишаф етмиш вя 
онлар щаггында сайсыз-щасабсыз мифляр йаранмышдыр. Ябцл-
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фяз Елчибяйин дедийи кими: - "Инсанлар узун мцддят - бялкя 
дя он мин ил мифин ичиндя йашайыблар, онлары мифля идаря едиб 
вя йашадыб. Бу мифляр инкишаф едя-едя эедир. Сонра ъямий-
йятин  шцуру артыр, онун ичиндян бюйцк шяхсиййятляр чыхыр, 
йенидян мифдян диня кечилир. Щяр бир диндя миф вар вя о, 
инанъ гайнаьына чеврилир." 

Ортайа беля бир суал чыха биляр ки, мифлярин беля тез йа-
йылмасына вя илкин динлярдя щаким мювге газанмасына, 
ъямиййяти идаря етмясиня сябяб нядир? Бу суалын ъавабы-
ны Я.Елчибяй щаглы олараг беля дяйярляндирир: "... Биз ня ми-
фолоэийанын, ня дя динин ялейщиня дейилик. Анъаг миф вя дин 
... асан гавранылдыьы цчцн эениш инсан кцтлясиня тясир едиб 
ону юз тяряфиня чякя билмишдир... Инсанлар даща чох асана 
гачыр, даща чох мифдя вя диндя ращатлыг, динълик тапырлар." 

Бура ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, мифляр асан гав-
ранылмагла бярабяр, щям дя мараглы, ъялбедиъи вя йадда-
галандыр. Мящз еля буна эюря дя, миф бцтцн динлярдян со-
нунъу дин - Ислам дини истисна олмагла щамысында башлыъа 
йер тутмушдур. Тябии ки, бяшяр инкишаф етдикъя, формалаш-
дыгъа мифляр дя тядриъян азалмышдыр. Я.Елчибяйин фикринъя 
десяк: "- Бяшяр тарихи башлайандан... миф, дин вя елм бир-
бириндян йарарланмагла бярабяр, щям дя бир-бири иля кяскин 
чякишмя, мцбаризя вя мцнагишядядирляр. Бир сыра танынмыш 
тарихчи вя философлар мифи динин сыхышдырыб арадан чыхардыьыны, 
бир башгалары ися, яксиня, бяшяриййятин инкишафы нятиъясиндя 
инсан оьлунун мифдян диня кечдийини, динин мифя варыс ол-
дуьуну йазырлар. Беля ки, динлярин щамысында юзцндян яв-
вялки ясатирлярин (мифлярин) бир гисми йер тапды вя йашады" 

Бизим фикиримизъя, мифлярин йаранмасындан юнъя бяшя-
риййятя доьру йолу эюстярян вя ситайиш обйектиня чеврилян - 
Аллащ дцшцнъяси йаранмышдыр. Мифлярин йаранмасына сябяб 
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Аллащ анлайышынын йаранмасыдыр. Яэяр щяр шейя гадир, язя-
ли, ябяди варлыг - Аллащ анлайышы, дцшцнъяси олмасайды шцб-
щясиз ки, Аллащ щаггында сайсыз-щесабсыз мифляр йаран-
мазды. Демяли, илкин олараг динин тямяли сайылан Аллаща 
инам етигады йаранмыш вя сонра ъямиййят инкишаф етдикъя 
миф вя сонра елм йаранмышдыр. 

Инсан ъямиййяти инкишаф етдикъя, онларын йашайыш тярзи 
дя, давранышы да дяйишмишдир. Беля ки, гядим инсанлар ибти-
даи иъма гурлушундан гулдарлыьа, гулдарлыгдан феодализ-
мя, феодализмдян  капитализм гурлушуна кечмишдир. Сосиа-
лизм гурлушу юзцнц доьрултмадыьына вя мцвяггяти бир 
дюврц ящатя етдийиня эюря бурайа дахил етмямишик. Бу 
гурлушлар ичярисиндя мифоложийа вя чохаллащлыг гулдарлыг гур-
лушунда ясас йер тутмушдур. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, Шумерлярдян башламыш сонунъу дин Ислама гядяр чо-
халлащлыг вя онларла баьлы мифляр онларын щяйат вя йашайыш 
тярзляриня уйьун олараг йарадылмышдыр. Ейни заманда бу 
заман кясийиндя йарадылмыш дювлятлярин апардыьы идаряет-
мя цсулларына вя сийасятляриня уйьунлашдырылмышдыр. Амма 
бунунла йанашы мейдана чыхан тякаллащлы динляр чохаллащ-
лыгла баьлы йарадылмыш динлярля вя мифлярля гаршылашмыш вя 
узун мцддят мцбаризя апармасына бахмайараг, онлары 
арадан галдыра билмямишдир. Мяъбуриййят гаршысында галыб 
чохаллащлыг системинин бир чох атрибутларыны вя мифлярини 
юзцндя якс етдирмишдир. Щятта Ислам дини дя бундан там 
гача билмямишдир. Щяля дя там гача билмир. Ня гядяр ки, 
ъямиййятдя ъящалят вя фанатизм варса, мифляр дя галаъаг-
дыр. Щязрят Ялинин дедийи бу сюзляр йериня дцшцр:  

"Елмя уйьун эялян бцтцн ня варса, щямчинин диня дя 
уйьундур. Идрака уйьун эялмяйян шейи дин гябул етмя-
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мялидир. Дин вя елм ял-яля йанашы аддымлайырлар. Елмя гар-
шы чыхан щяр щансы дин - ъящалятдир." 

Бюйцк дин хадими вя философу И.Ъямаляддин Яфгани де-
йир: "Елмя вя мядяниййятя ян йахын вя ян дин Ислам дини-
дир. Елм вя маарифин инкишафы иля ислам ганунлары арасында 
щеч бир зиддийят йохдур. Щюъъятцл-Ислам Гяззали дейирди: 
Ислам днини щяндяся вя фялсяфя елмляриня, еляъя дя тябият 
ганунларына зидд едян шяхс исламын ъащил вя надан досту-
дур вя бу ъащил вя надан достун зяряри зиндыглардан вя ис-
лам дцшмянляринин зяряриндян даща чохдур. Чцнки тябиятн 
ганунлары щяндяся вя фялсяфянин ясаслары данылмаз щяги-
гятдир. Яэяр мцсялманлардан бир адам деся ки, мяним ди-
ним бцтцн елмляря зиддир, онда о юз дининя гаршы чыхмыш 
олур. Инсанын илк тярбийяси онун дини тярбийясидир. Фялсяфи 
дцнйаэюрцшц сонра йараныр." 

Мяшщур физик вя алим Алберт Ейништейинин фикирляри дя ол-
дугъа мараглы вя дцшцндцрцъцдцр. О дейир: "- Яэяр тябият 
елимляринин диня, Аллаща инама йохдурса, онда о тябият 
елимляриндян мящрумдурса, онда о дин дя кордур. Анъаг 
тябият елимляри иля динин, Аллащ мяфщумунун йан-йана эял-
мяси иля щягигят ортайа чыхаъагдыр." 

Бизим бу йазыда мягсядимиз динлярин, хцсусян дя 
дцнйада олан ясас апарыъы динлярин ортаг мягамларыны гис-
мян дя олса, арашдырыб ортайа гоймаг вя бунларын мащий-
йятини ачмагдыр. Буна эюря дя дцнйанын илкин тякаллащлы ди-
ни сайылан Зярдцшт дининдян башламаьы мягсядяуйьун 
сайырыг. 

Азярбайъанын эюркямли Зярдцштшцнас алими Балоьлан 
Шяфизадя узун илляр апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя йазыб 
ярсяйя эятирдийи "Зярдцшт, Авеста, Азярбайъан" адлы яся-
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риндя беля нятиъяйя эялир ки, Зярдцштлцк дини 10-15 мин ил 
бундан юнъя йаранмыш вя дцнйанын илк  тякаллащлы динидир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу динин йарадыъысы 
Зярдцшт пейьямбярин анадан олмасы щаггында мцхтялиф 
фикирляр вардыр. Тядгигатчыларын яксяриййяти онун анадан ол-
масыны бизим ерадан юнъя 660-ъы ил щесаб едирляр. Бязи 
тядгигатчылар ися онун доьум тарихини ян азы мин ил  милад-
дан юнъяйя апарырлар. Амма бир сыра  тарихчиляр "Авес-
та"нын ян гядим гатларына истинад едяряк бу тарихи Миллад-
дан 6 мин ил юнъяйя апарыб чыхарырлар вя беля щесаб едирляр 
ки, Зярдцштляр чох олмуш, 660-ъы илдя дцнйайа эюз ачмыш 
сонунъу Зярдцштдцр. 

Сейид Ящмяд Мащмуди "Динлярля танышлыг" ясяриндя 
беля йазыр: "- Шцбщясиз, Зярдцшт илащи бир пейьямбяр кими 
икилийя ситайишин бцнюврясин гойа билмязди. Чцнки истинасыз 
олараг, бцтцн илащи пейьямбярляр инсанлары тювщидя вя йе-
эаняпярястлийя дявят етмиш, щяр ъцр ширки вя икилийи гятиййят-
ля ряд етмишляр. Яэяр Зярдцшт дининдя икилийя ситайиш мцша-
щидя олунурса, Шцбщясиз бу Зярдцштдян сонракы дюврлярдя 
щямин тялимлярин тящрифя мяруз галмасы нятиъясиндя мей-
дана эялмишдир." 

Бюйцк юндяримиз, эюзял алим, философ Я.Елчибяй узун 
мцддят Зярдцшт дини цзяриндя арашдырма апармыш вя щяги-
гятян дя бу динин сахталашдырылдыьыны беля изащ едир: "- Зяр-
дцштлцк илк тякаллащлыг динляриндян бири, бялкя дя биринъисидир. 
Мараглы олан нядир? Зярдцшт халгы мифдян гуртарыб тякал-
лащлы диня эятирдийи щалда, ондан сонра бу дини юзляриня си-
лащ едян фарслар онун икинъи, цчцнъц мярщялясиндя, бу ди-
ня яски мифляри йенидян сохмуш, мин ил ялавяляр едяряк, 
Зярдцштлцйц йени ясярлярля, китабларла мифляшдирмиш, ону 
Фарс шовинизмин алятиня чевирмишляр." 
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Инди Зярдцшт дининнин ясас китабы сайылан "Авеста"йа 
сюйкяняряк Аллащын тяк, язяли, ябяди, щяр шейя гадири ол-
масына мисаллар эятиряряк, диэяр динлярдяки паралелликляри 
эюстярмяйя чалышаъаьыг: 

Йашна, 28-ъи щат, "Ящнявяйдгат." 
1. Ей Мазда, яллярини дуайа галдырараг биринъи варлыг не-

мятини алмыш бцтцн йаранмышлар цчцн Синянтямянудан 
(мцгяддяс аьылдан) рифащ истяйирям, щям дя, ей Ордибе-
щешт, Бящмяни вя Кяушурявани севиндиряъяйими (истяйирям). 

Йашна, 28-ъи щат, "Ящнявяйдгат." 
11. Ей Мазда, дцнйанын башланьыъында бизим цчцн дин 

йаратдын. Руща бядян гялбини вердин, она юзцня хас олан 
аьыл хцсусиййятлярини баьышладын, давраныш юйрятдин ки, щяр 
кяс сярбястликля юз динини сечиб гябул етсин. 

13. Ей Мазда, сорьу-суал едиляъяк щяр ямялдян, эиз-
линдя олсун, йа ашкарда, еляъя дя кичик эцнащ едян ада-
мын тювбя етмясиндян бцтцнлцкля сян аэащсан вя ишыглы 
эюзля онлары эюрцрсян. 

Йашна, 50-ъи щат, "Иснеутямяйдгат." 
6. Ей Мазда, Пейьямбяр - доьрулуьун досту олан 

Зярдцшт йцксяк сясля намаз гылыр, олсун ки, улу аьыл (илащи 
аьыл) уьурлу давраныш (фриштяси, мяляк) йардымы иля юз динини 
юйрятсин вя дилини (доьру) йола йюнялтсин. 

9. Бу дуаларла ситайиш едяряк уьурлу ямяллярля сизя 
доьру эялирям, Ей Мазда,  ей Ордибещешт арзуладыьым 
мцкафата чатдыгдан сонра чалышаъаьам ки, уьурлу дцшцн-
ъя сащиби дя ондан бящрялянсин. 

Бу мисаллары артырмаг да олар. Эюрцндцйц кими Зярдцшт 
тяк Аллащ-Мяздайа мцраъият едир. Я.Елчибяйин дедийи кими - 
"Зярдцшт Танрыйа Ащура, Мазда, йа да бир йердя Ащура 
Мазда, Мазда Ащура дейя мцраъият едир. Гаталарын бирин-



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 128 

дя Зярдцшт Танрыйа беля мцраъият едир: "- Ей Мазда, мян 
юз дцшцнъямля, (йени уьурлу дцшцнъя иля - Я.Елчибяй) 
дярк етдим ки, варлыьын илки дя, сону да сянсян. Сяни юз 
эюзцмля эюрдцкдя баша дцшдцм ки, ян дцзэцн, ян доьру 
щаким сянсян, дцнйадакы ишляр щаггында ян ядалятли щюкм 
верян сянсян. 

Доьрудан доьруйа сорушуруг: - бу мцраъият тяктанры-
лыг дейилми?" 

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн "Авеста"дан вя "Гура-
ни" - кяримдян олан айяляри йазыб тутушдурмаг даща мяг-
сядяуйьундур: 

Йашна, 46-ъы щат, "Устявяйдгат." 
10. "Ей Ящура, дцнйада ян йахшы щесаб етдийин ишляри 

мяним тялиматым цзря йериня йетирян киши вя гадына доьру-
луг тяряфдары олдугларына эюря бещишт (нясиб едилсин). Сизя 
ситайиш етмяйя сювг етдийим адамларла бирликдя Чиннят кюр-
пцсцндян кечяъяйик." 

Йашна, 48-ъи щат. 
1. Сон щесаб эцнцндя габагъадан хябяр верилдийи ки-

ми йаланпярястляр, дивляр вя эцнащкарлар адамлар доьру 
тяряфдарларын васитясиля мяьлубиййяти уьрайаъаглар. О за-
ман, ей Ящура, сяня ситайиш едян сянин рящмятинля йцк-
сяляъякдир. 

Йашна, 50-ъи щат, "Ващухшятрагат." 
13. Беляликля, йаланпярястин ясл мащиййяти юзц цчцн 

дцзэцн йолун мцкафаты айдын шякилдя пуча чыхарды. Ямял-
ляр Сират кюрпцсц цстцндя эюрцндцкдя онун рущу горхуйа 
далаъагдыр. Чцнки о юз дили вя ямяли дцзэцн йолдан дюн-
мцшдцр. 
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Йашна, 53-ъц щат. 
6. Щягигятдя (мясяля) белядир, ей кишиляр вя гадынлар, 

йаланпярястдя эюрдцйцнцз фираванлыг онун юзцндян ... 
алынаъагдыр, дини алчалдан йаланпяряст цчцн тяяссцф вя чир-
кин (ъящянням) фязасындан башга бир шей йохдур. Сиз дя 
(кишиляр вя гадынлар) улу мяняви щяйаты итиря билярсиниз. 

Фатищя сцряси (1) 
1. Щямд олсун алямляр Рябби Аллаща! 
2. Чох рящимли олан улу Рящмана. 
Нябя сцряси (75). 
37. Сюзсцз, Одур Рябби эюйлярин, йерин. 
   Йер-эюй арасында бцтцн шейлярин. 
39. Бах, будур щягигят, щаггын йолу, 
   Ким эетмяк истяся Ряббиня доьру. 
   Щягигят, щагг йолун о тутуб эедяр, 
   Дилядийи йеря, мягама йетяр. 
Тяквир сцряси (81). 
29. Алямляр Рябби о уъа Аллащ, 
   Щяр сейи билян, щяр шейдян аэащ. 
   Истямядикъя бир шейи яэяр, 
   Истяйиня йетмяз щеч бир няфяр. 
Тин сцряси (95). 
8. Ян эцълц, ян адил щакимдир Аллащ, 
   Буну дярк етмясян, едярсян эцнащ! 
Щцмязя сцряси (104). 
2. О кясляр ки, чох вар йыьар, 
  Йыьдыьын даим сайар. 
3. Эцман едяр бу вар-дювлят 
  Ону юлмяз едяр ялбят, 
4. О, щеч беля дцшцнмясин, 
  Вар-дювлятя эцвянмясин. 
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  Мцтляг ону атаъаглар 
  Щцтямяйя салаъаглар. 
5. Щцтямя бир йанар оддур, 
  Чох дящшятли, чох горхунъдур. 
Йасин сцряси (36) 
51. О заман Сур бирдян, гяфил чалынар 
   Бцтцн бяни-адям гябирдян галхар, 
   Аллащ щцзуруна дярщал йолланар. 
52. Дейярляр: - Вай бизим бу щалымыза, 
   Ким щарам гатыбдыр сон йухумуза?! 
   Рящманын вяд эцнц йягин бу имиш, 
   Рясуллар, елчиляр доьру сюйлярмиш. 
59. Айрылын тамам еля бу эцндян, 
   Ей эцнащкарлар, сиз мюминлярдян! 
60. Мян сизя вермишдим ахы эюстяриш; 
   Шейтана етмяйин щеч вахт пярястиш?! 
   Чцнки шейтан сизин лап ачыг-ашкар 
   Щяр заман ян бюйцк дцшмяниз олар. 
Бу мисаллары, даща доьрусу гаталары вя айялярин сайыны 

артырмаг да олар. Амма бу, айрыъа бир елми ишин мювзусу 
олдуьундан буну эениш йазыб арашдырмаьа ещтийаъ дуй-
муруг. 

Азярбайъанда илк дяфя бу динлярин - Зярдцшт, Мани вя 
Исламын мцгайисяли шякилдя ейниййят тяшкил едян мягамла-
рыны вя охшарлыьыны тядгиг едиб цзя чыхаран Я.Елчибяйин фи-
кирлярини охуъулара сунсаг даща йериня дцшяр. Чцнки онун 
фикирляри мяним фикирляримля цст-цстя дцшцр вя бизим фикирляри 
даща да айдынлашдырыр. О йазыр: "Биз бурада Гаталарын 238 
бяндиндян йалныз он бешини эюстярдик. Диггятли охуъу эю-
ряр ки, эерчяк Маь дини, йа да башга ъцр десяк Зярдцштлцк 
вя Манилик динляр ичярисиндя тякмил дцнйа динляриндян сайы-
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лан Ислам дини ися тяк Танры мясялясиндя чох йахындыр. Мц-
гайися едяк: 

1.Танры тякдир вя язяли - ябядидир. 
2.Бцтцн варлыьы Танры йарадыбдыр. 
3.Танрынын юз щякимлярини йериня йетирмяк цчцн йанын-

да йардымчылары, хидмятчиляри вардыр. (Зярдцштлцк вя Мани-
ликдя Бящмян, Ордубещишт, Сипендирмуз, Шящривяз, Аша 
(Аза); Мящяммядиййядя вя Исавидя Микйыл - Михаил, Ъяб-
раил - Гаврил, Язраил вя б.) 

4.Пейьямбяри Танры тяйин едир. 
5.Ъяннят, ъящянням, щятта гыл кюрпц. Зярдцштлцкдя 

Чинвет (Чюнцт), Исламда - Сират. 
6.Муь дининдя дя Исламда олдуьу кими Танрынын адлары 

вя сифяти чохдур. 
7.Щяр цч Пейьямбяр Танрыйа уъадан дуа охуйур, иба-

дят едир, намаз гылыр, Танрыдан илтимаслар диляйир, дин йолун-
да язаб чякир, юз йурдларындан дидярэин дцшцр, Танры иля 
баьларыны йа вящй йолу, йа да мялякляр васитяс иля гурурлар. 

8.Щяр цч дин тялимдя: Танры щяр шейя гадирдир, танры 
адилдир, йарадандыр, доьруну (щаггы) севир, биликлидир (щяр 
шейи биляндир), залымлары ъязаландырыр, доьру дин йолуну 
азанлары ъязаландырыр, йаланчылар Танрынын вя Пейьямбяр-
лярин, цмумиййятля ъямиййятин, инсанлыьын дцшмянидир вя с. 

9.Бу цч дин тялимдя Йарадан вя Йарадылан (варлыг) ара-
сында баьлылыг белядир: 

а)Зярдцш Пейьямбярин дин тялиминя эюря, Танры варлыьы 
икили йарадыр, еля илк башланьыъдан Ишыг Гаранлыгла, Хейир 
Шярля мцбаризя апарыр; 

б)Мани Пейьямбярин дин тялиминя эюря, Танры варлыьы 
Хейир ясасында йаратмыш, Шяри (гаранлыьы) йаратмамышдыр. 
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Бунлар Танрынын йаратдыьы хейирли варлыьын цнсцрляридир, эеъ-
тез мящв олаъаглар; 

ъ)Щязрят Мящяммяд Пейьямбярин дин тялиминя эюря, 
Танры - Аллащ бцтцн варлыьы йарадыр, бу варлыгдан доьру йо-
лу азанлар Шяр эцъя чеврилирляр (шейтан вя башга шяр эцъ-
ляр). 

Мани Пейьямбярля Мящяммяд Пейьямбярин бир уй-
ьун йюнляри дя орасында иди ки, щяр икиси юзцня гядярки дин-
лярин ян мцтярряги сынагдан чыхмыш тяряфляриндян йарарлан-
мышлар."  

Бурайа биз Пейьямбярлярин вящй эяляркян кечирдикляри 
изтираб вя сарсынтылары, йа да мцяййян щиссляри вя дуйьула-
ры, маьараларда, йа да даьларда, мешялярдя галмаларыны, 
эеъялямялярини дя ялавя едя билярик. Ейни заманда бцтцн 
динлярдя, хцсусяндя, илащи динлярдя инсанлара буйрулан, 
щюкм едилян вя тювсийя олунан яхлаги - мяняви дяйярляри 
дя унутмаг олмаз. Чцнки бу яхлаги - мяняви дяйярляр 
динлярин ясас мащиййятинин эцзэцсцдцр. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Йахын вя юн Асийада, истяр Узаг - Шярги 
Асийада йаранмыш динлярдя сон Пейьямбярляр дя юз якси-
ни тапмышдыр. Йери эялдикъя бу щагда билэи веряъяйик. 

Дцнйанын илащи вя ян гядим динляриндян бири сайылан иу-
дизм дини тякаллащлы диндир. Мцгяддяс китаблары "Тювратдыр". 
"Тювратын" ясли итиббатмышдыр. Бу щагда щаглы олараг Сейид 
Мащмуд Ящмяди "Динлярля танышлыг" ясяриндя йазыр: "Йя-
щудиляр "Тюврат"ы (мцгяддяс китабын щамысыны) илащи вящй 
щесаб едирляр. Амма щягигят бундан ибарятдир ки, тарихи 
сянядляр ясасында Тювратын шящадят сандыьында, йахуд 
ящд табутунда сахланан ясил нцсхяси Бухтуннясярин икинъи 
щуъумунда арадан эетмиш вя о икинъи дяфя олараг, Милад-
дан 457 ил габаг йазылмышдыр. Айдындыр ки, бу гядяр за-
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ман фасиляси иля щямин китабын дцзэцнлцйцня хатиръямлик 
тапмаг олмаз. Бундан ялавя Тяснийя шифриндя щязрят Му-
санын вяфаты нягл олундуьуна эюря шцбщясиз ки, бу китаб 
щязрят Мусанын юз кяламы ола билмяз; мялумдур ки, баш-
галары тяряфиндян йазылмышдыр." 

Бу, щягигятян белядир. Тювраты, йахуд "Ящди - ятиги" вя-
ряглядикдя эюрцрцк ки, бу китаблар йящуди халгынын тарихини, 
мязщяби няьмялярини ящатя едир. Биз бурада "Тюврат"дан 
сечдийимиз Мусайа вящй едилян айялярдян бир нечясини нц-
муня эюстярмяйя чалышаъаьыг. Бу нцмуняляр йазыда гар-
шымыза гойдуьумуз мягсядля сясляшир: 

"Тюврат" (йарадылыш) - фясил - 1 
1. Аллащ яввял эюйц вя йери йаратды. 
2. Йер цзц эюрцнмяз вя бош иди. Диб эорцнмяз дяринлик 

цзяриндяки гаранлыьы, Аллащын Рущу су цзяриндя сейр едирди. 
фясил - 12 
3. Мян сяня хейир - дуа верянляря хейир - дуа верирям. 

Сяни писляйяни лянятляйирям вя Йер цзцндя олан тайфалар 
сяндя хейир - дуа тапсын. 

фясил - 14 
7. Мян ящди-пейманы мянимля сянин аранда гойурам 

вя сяндян сонракы няслин вя онларын ювладлары арасында 
гойурам. Ящди-пейман ябядидир, чцнки мян сянин вя 
сяндян сонракы няслинин Аллащы олаъам. 

фясил - 18 
19. Чцнки мян ону сечдим ки, о юз оьланларына вясий-

йят етсин вя юз евиндя юзцндян сонра, Аллащын йолу иля эет-
мяк, щаггы вя щюкмц йашатмаг; Аллащ Ибращимин цзяриндя 
йериня йетирсин, онун щаггында ня деди: 

Чыхыш - фясил - 12 
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43. Вя Аллащ Ибращимя вя Арона деди: - Бу пасханын 
низамнамясидир. Ону щеч бир тайфа поза билмяз. 

фясил - 20 
2. Мяням Аллащ, сянин Аллащын, щансы ки Мисир торпаьын-

дан, кюлялик евиндян чыхартдым. 
3. Мяним гаршымда сянин башга аллащларын олмасын. 
4. Щяр щансы бир бцтц, тясяввцр етдийин шейи, истяр эюй-

дя, истяр йерин, истяр суйун алтында олсун ону юзцн цчцн си-
тайишя чевирмя. 

12. Юз атана, анана беля ки, сянинля бир йердя йаша-
йанлара оху ки, Аллащ, сянин Аллащын сяня ямр верир: 

13. Юлдцрмя, 
14. Зина етмя, 
15. Оьурлуг етмя, 
16. Юз йахынларына йаландан шащидлик етмя. 
фясил - 23. 
20. Будур. Мян сянин йанына Мяляк эюндярирям. Сяни 

йолда горусун вя о йеря апарсын, щансы ки Мян щазырламы-
шам. 

фясил - 24 
13. Вя Муса Исусла айаьа галхды, юз кюмякчиси иля Му-

са Аллащ даьына эетди. 
Сай - фясил - 5. 
5. Аллащ Мусайа деди: 
6. Исраил оьулларына де, киши вя йа гадын инсана гаршы 

щансы бир эцнащ едирся; бу эцнащ Аллаща гаршыдыр, она ру-
щу эцнащкар олаъаг. 

Садаладыьымыз бу айялярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки, Ибращим Пейьямбярдян башлайараг йящудиляря 
тяктанрылыг тялгин олунмагдадыр. Аллащын тяклийи ачыг-айдын 
эюрцнцр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Тювратда Адям 
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вя Щяввванин йарадылышындан сон Пейьямбяр Мящяммяд 
(с.с.) гядяр олан пейьямбярляр щаггындакы гиссяляр "Гу-
ран" да да юз яксини тапмышдыр. Бир нювц Тяк Танрыйа сита-
йиш етмяк, иман эятирмяк вя ибадят етмяк даща дольун 
характеризя олунмушдур. Гуранын "Ниса" сцрясинин 163-ъц 
айясиндя дейилир: 

"(Йа Мящяммяд!) Биз Нуща вя ондан сонракы пей-
ьямбярляря вящй эюндярдийимиз кими, Сяня дя вящй эюн-
дярдик. Биз Ибращимя, Исщага, Йягуба вя онун ювладлары-
на, Исайа, Яййуба, Йунися, Щаруна вя Сцлеймана да 
вящй эюндярдик. Биз Давуда да "Забуру" вердик." 

Эюрцндцйц кими, пейьямбярляр бир-бири иля баьлы олан бир 
силсилядир вя бцтцн пейьямбярляр инсанлары тякаллащлыьа ча-
ьырмыш вя инсанлары пис ямяллярдян, чиркин ишлярдян чякин-
дярмяйя вя щагг йолуна йюнялтмяйя чалышмышдылар. 

Ону да гейд етмяк эярякдир ки, йящудиляр юзлярини Ал-
лащ тяряфиндян сечилмиш халг вя йящуди динини иудизм - юзля-
риня мяхсус дин саймышлар, даща доьрусу юзялляшдирмишди-
ляр. Беля ки, йящудилярдян савайы башга халглар бу дини гя-
бул едя билмязляр. Буна эюря дя, бу дин эенишляня билмя-
мишдир. Диэяр тяряфдян бу динин дин хадимляри "Тюврата" 
чохлу ялавяляр етмиш, ону йящуди халгынын тарихчясиня че-
вирмиш вя сярэцзяштлярля, рявайятлярля бязяйиб онун бяшя-
рилийиня хялял эятирмишдиляр. "Тювраты" варагладыгда орада 
ахирятя етигаддан ясяр - яламят нязяря чарпмайаъаг дя-
ряъядядир. 

Дцнйанын апарыъы ян бюйцк динляриндян бири дя Хиристиан 
динидир. Хиристиан дининин йаранмасы щаггында Сейид Ящ-
мяд Мащмуди беля йазыр: "- Улул-язм вя шярият сащиби 
олан пейьямбярляр щямишя еля бир дюврдя пейьямбярлийя 
чатдырырлар ки, бяшяр ъямиййятляри мцхтялиф ъящятлярдян аз-



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 136 

ьынлыьа вя тяняззцля доьру эетсин; щаггын айырд едилмяси 
мцмкцн олмасын. Йахуд еля бир вахтда сечилирдиляр ки, яв-
вялки шяриятляр дцнйапяряст вя мянфур шяхслярин суи-истифа-
дясиня мяруз галыр, онларын дяхаляти нятиъясиндя азьынлыьа 
чякилир вя илащи китаблар тящриф едилирди. 

Щязрят Иса (я) да беля бир шяраитдя пейьямбярлийя се-
чилмишдир." 

Хиристиан дининин йарадыъысы Иса (я) пейьямбяря Аллащ 
тяряфиндян "Инъил" адлы сямави китаб назил олмушдур. Чох 
йазыг ки, бу китабын ясли итиб - батмышдыр вя сонрадан тарихин 
айры-айры дюнямляриндя мцхтялиф адамлар тяряфиндян йазыл-
мыш ашаьыдакы Инъилляр мовъуддур: 

1.Матта Инъили. 
2. Маргос Инъили. 
3. Лука Инъили. 
4. Йущянна Инъили. 
5. Вя эизли сахланылан Борнаба Инъили. 
Йазынын рущуна уйьун олараг "Лука Инъил"индян Аллащын 

ващидлийини Исбатлайан, шейтана уймамаг, пис ишлярдян чя-
кинмяк вя бир сыра гайда-ганунлар щагда олан айяляри ня-
зярдян кечиряк." 

Дюрдцнъц фясил. 
6. Вя Иблис Она деди: "- Бцтцн бу падышащлыглар цзярин-

дя щакимиййяти вя онларын иззятини Сяня веряъяйям; Зира 
бу мяня верилмишдир вя мян кимя истясям она верирям; 

7. Буна эюря, яэяр Сян мяня сяъдя етсян, бунларын 
щамысы сянин олаъагдыр." 

8. Иса ъаваб вериб она деди: "- Рядд ол шейтан! Зира: 
Рябб Аллащына сяъдя гыл вя йалныз Она гуллуг ет." - дейя 
йазылмышдыр. 
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17. Она, Йешайа пейьямбярин китабы верилди. Китабы 
ачыб, бу сюзляр йазылмыш йери тапды. 

18. Ряббин Рущу цзяримдядир; Чцнки йохсуллара Мцж-
дяни билдирмяк цчцн О, Мяни мясщ етди; 

Мяни гялби сыныг оланлара шяфа вермяйя, ясирляря азад-
лыг, корларын эюзляринин ачылмасыны тяблиь етмяйя, язаб чя-
кянляри азад етмяйя вя 

19. Ряббин хош илини елан етмяйя эюндярди." 
Сяккизинъи фясил. 
11. Мясялин мянасы ися будур; Тохумун, Аллащын сю-

зцдцр. 
12. Йолун кянарына дцшянляр ися сюзц ешидянлярдир ки, 

иблис эялир вя иман етмяйиб, хилас олмасынлар дейя, сюзц 
онларын цряйиндян алыб апарыр. 

Онунъу фясил. 
16. Сизи динляйян Мяни динляйир вя сизи рядд едян Мяни 

рядд едир; Мяни рядд едян ися, Мяни эюндяряни рядд едир." 
Он биринъи фясил. 
2. О, онлара деди: "- Дуа етдийиниз заман дейин: Ей 

эюйлярдя олан Ата, исмин мцгяддяс тутулсун. Падшащлыьын 
эялсин. Эюйдя олдуьу кими, йердя дя Сянин ирадян олсун. 

3. Эцндялик чюряйимизи бизя эцндян-эцня вер. 
4. Вя эцнащларымызы бизя баьышла, зира биз дя борълу олан 

щяр адама баьышлайарыг; фягят бизи шейтандан хилас ет." 
Он бешинъи фясил. 
10. Бюйляъя сизя дейирям ки, тювбя едян бир эцнащкар 

цчцн Аллащын мялякляри щцзурунда севинъ олур. 
Он алтынъы фясил. 
18. Арвадыны бошайыб башга гадынла евлянян щяр кяс 

зина едир; вя ярдян бошанан иля евлянян щяр кяс зина едир. 
Он йеддинъи фясил. 
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1. Иса шаэирдляриня деди: "Имана мане олан шейлярин 
эялмямяси имкансыздыр; фягят вай о адама ки, бунлар 
онун васитяси иля эялир. 

3. Диггятли олун. Яэяр гардашын сяня гаршы эцнащ ишля-
дибся, ону мязяммят ет вя яэяр тювбя едирся, ону ба-
ьышла. 

Он сяккизинъи фясил. 
20. Ямрляри билирсян; зина етмя, гятл етмя, оьурлуг ет-

мя, йалан шащидлик етмя, ата вя анана щюрмят ет." 
Бурайа узун мцддят дцнйадан эизли сахланылан вя Иса 

пейьямбярин апостолларындан оланБарнабасын гялямя ал-
дыьы Инъилин айяляриндян бир нечясини ялавя етсяк фикримин 
дольунлуьуну бир даща тясждиг етмиш оларыг: (Гороскоп гя-
зети 16-31 декабр, 2010. сящ 7). 

Барнабас Инъили (70-ъи айя): -Иса она сян Аллащын оьлу-
сан дейян Пйотра гаршы щиддятлянди. Ону аъылады, она 
"рядд ол, мяндян узаглаш! Сян шейтансан вя мяня фяна-
лыг етмяк истяйирсян"-деди. Ондан сонра шаэирдляриня цз 
тутараг "Мяня бу ады верянляр йазыгдыр. Чцнки Аллащ мяня 
онлара лянят етмяк ямри верди.". 

(90-ъы айя): "Рущумун щцзурунлда олдуьу Аллащ ябя-
дидир, диридир. Аллащ-тяала атамыз Ибращимя "Сянин няслиндян 
олан бцтцн инсанлары немятляндиряъяйям" вядини вермишся 
дя, о Рясул мян дейилям". Аллащ-тяала мяни дцнйанын чя-
киб алдыьы заман шейтан щяр кяси мяним Аллащ вя йа Алла-
щын оьлу олдуьума инандыраъаг. Бу ляняти, фитняни йенидян 
дирилдяъяк. Сюзлярим вя ягидям еля тящриф едиляъяк ки, отуз 
мюмин йа галаъаг, йа галмайаъаг. Бундан сонра Аллащ-
тяала инсанлара мярщямят едяъяк щяр шейи юзц цчцн йа-
ратмыш олдуьу Рясулуну эюндяряъяк. Бу Рясул гцдрят са-
щиби олаъаг." 
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(163-ъц айя):"Сящабялярин эяляъяйини сюйлядийин зат 
ким олаъаг". Суалына Иса Ялейщиссалам гялбинин бцтцн се-
винъи иля "Онун ады Ящмяддир" деди." 

Бу айяляри нязярдян кечирдикдя ачыг-ашкар Аллащын ва-
щидлийи, тяклийи ортайа чыхыр. Амма ромалылар христиан динини 
гябул етдикдян сонра, онлар чохаллащлы олдуьундан бу пси-
холожийадан там гуртула билмядиляр, бунун бязи цнсцрлярини 
христиан дининя эятирдиляр. Бунунла да цч аллащлыг - Ата Ал-
лащ, Оьул Аллащ, Мцгяддяс Рущ христиан дининдя юз яксини 
тапды. Буну гябул едянляр католикляр адланыр. Мцгяддяс 
атаны йердя галан ики цгнумдан - ана, оьулдан цстцн ту-
танлар ортодокслар (православ) вя цчлцйцн вящдятдя олма-
сын гябул едир вя 16-ъы йцзилликдя йаранан поротестантлар 
дини илкин христианлыьа уйьунлашдырараг Тяк Аллащдан башга 
мцгяддясляря, мялякляря, иконлара, мцгяддяс ъясядляря 
ситайиш етмяйи рядд етмишляр. 

"Ислам вя Христианлыг" ясяринин мцяллифи, мяшщур диншц-
нас алим Щарун Йящйа бу ики динин ортаг мягамларыны беля 
характеризя едир: "Дцнйанын ики сямави дини олан Исламын 
вя Христианлыьын бир чох мцштяряк инанълары вар. Христианлар 
да мцсялманлар кими Аллащын мцтляг варлыьына, Онун язяли 
вя ябяди олмасына, бцтцн каинаты йохдан йаратдыьына вя 
бцтцн маддяйя сонсуз гцдряти иля щаким олмасына инаныр-
лар. Мцсялманларын вя христианларын рядд етдикляри тяфяккцр 
йанлышлыгларын да ейнидир: онларын атеизмя, динсизлийя, иргчили-
йя, фашизмя вя яхлаги ашынмайа гаршы апардыглары мяфкуря 
мцбаризясиндя вя йахуд Аллащын мювъудлуьуну тяблиь ет-
мяк мясялясиндяки сяйляриндя чох бюйцк охшарлыглар вар. 
Бу динляринин икисинин дя ортаг мягсяди бцтцн инсанлары Ал-
лащы таныйаъаглары, сцлщ, ямин-аманлыг вя динълик ичиндя 
йашайаъаглары ядалятли бир дцнйа гурмагдан ибарятдир. Щяр 
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ики диня мянсуб олан мюминляр Аллащ горхусу вя Аллащ 
севэиси иля щярякят едир. Аллащын елчиляринин йолу иля эедир вя 
Онун вящйиня табе олурлар." 

Гурани - Кяримдя Аллащ бу динлярин мащиййятъя бир ол-
масыны, мягсядляринин йяни, Аллащын тяк олмасыны юня чя-
кяряк, мюминляря бу динляр арасында щеч бир айры - сечкилик 
салмамасынын эяряклийини "Али Имран" сцрясинин 24-ъц айя-
синдя беля буйурур: 

"Сюйля: - "Биз Аллаща, бизя назил олана, Ибращимя, Исмаи-
ля, Исщага, Йягуба вя онун оьулларына назил едиляня, Ряб-
би тяряфиндян Муса, Иса вя саир пейьямбярляря верилянляря 
инандыг вя онларын щеч бирини бири-бириндян айырмырыг. Биз 
йалныз Она тяслим олуруг." 

"Шура" сцрясинин 13-ъц айясиндя беля эюстяриш верилир: 
"Аллащ: - "Дини доьру тутун, онда айрылыьа дцшмяйин!" - 

дейя Нуща тювсийя етдийини, сяня вящй буйурдуьуну, Ибра-
щимя, Мусайа вя Исайа тювсийя етдийини диндя сизин цчцн 
дя ганун етди. Сянин дявят етдийин мцшрикляря аьыр эялди. 
Аллащ исдядийи кимсяни юзцня сечяр вя тювбя едиб, Она тя-
ряф гайыдан кимсяни дя доьру йола йюнялдяр!" 

Дцнйанын ян мцтярягги вя сонунъу дини Ислам динидир. 
Ислам дининин Аллащ тяряфиндян сонунъу пейьямбяр Му-
щяммядя (я.с) назил олмуш китабы "Гуран" йеэаня дини ки-
табдыр ки, щеч бир тящрифя уьрамамышдыр. 

Ислам дининин анайасасы сайылан Гуранда бцтцн мяся-
ляляр юз щяллини тапмышдыр; Тяк Аллаща инам вя йалныз Она 
ибадят, ахирят дцнйасына инанмаг, шяр ишлярдян узаг ол-
маг, ямяли салещ ямялляря гол гоймаг, инсан щцгуглары, 
халглар, миллятляр арасында бярабярлык, айры-сечкилийя йол 
вермямяк, сцлщ вя ямин-аманлыгда йашамаг, гадын вя 
ушагларын щцгуглары вя с. Мясяляляр. 
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Ислам динини дяриндян билян улу юндяримиз Я.Елчибяйин 
Ислам дини щаггындакы фикирлярини охуъуларла бюлцшсяк даща 
мягсядяуйьун вя анлашыглы олар: 

"Ислам дини тялим кими дя чох мцкяммялдир. Исламда 
еля суал йохдур ки, она ъаваб верилмясин. 

Ислам щаггында ян гаты динсизляр, атеистляр дя йазырлар 
ки, Ислам мянтиг вя фялсяфяйля, елмля силащланмыш, чуьлаш-
мыш синтретик диндир... Нядир синтретик дин? Йяни фялсяфяни дя, 
ядябиййаты да, дили дя, мядяниййяти дя рядд етмядян ичиня 
алыб щязм едя-едя бюйцйян диндир. Башга динляр: - йящуди 
дини дя, христианлыг да, буддизм дя беля дейил. Исламса юз 
мювгейинин щамысыны мянтигля изащ етмяйя иъазя верир, 
анъаг йалныз Аллащы мянтигля изащ етмязляр. 

Ислам даща чох эениш халг кцтлясиня дайанан, мцяй-
йян бир тябягянин йох, цммятин рущуну, щяйатыны тямин 
едян, сосиал щяйатыйла баьлы диндир. Бцтцн инсанлар Аллащ йа-
нында бярабярдир, щамы Аллащын гулудур. Ня ъцр олуб зянъи 
щяракаты башлайыб ЫХ ясрдя? Бунларын башчысы Гармат дейиб 
ки, Гуранда бцтцн инсанларын Аллащын гулу олдуьу йазылыб, 
сизся зянъиляри гул кими ишлядирсиниз; Аллаща шяриксиниз. Гу-
рандаса дейилир ки, мцшрикляри - Аллаща шярик гошанлары юлдц-
рцн вя гуллар цсйана галхыр, гулдарлыьы ляьв едир. 

Христианлыгдаса гул бирбаша Аллаща дейил - о, Танрыйла 
данышмаг истяйяндя кешиш васитяси иля ялагя сахлайаъаг. 
Демяли, христианлыгда васитячи вар, исламдаса щямин васи-
тячийя ещтийаъ йохдур. Васитячи биръя няфярди - пейьямбяр, 
эялиб сюзцнц деди; гуртарды; галаны Гурандыр, айядир. Бах, 
буна эюря дя либерализмя ян йахын дин исламдыр. 

Сонралар динлярин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя Аллащ 
даща ялчатмаз олду, мцъяррядляшди. Исламдаса даща мц-
ъярряддир. Она эюря дя башга динляр ислама удузурлар." 
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Бу дейилянляря бир шейя дя ялавя етмяк лазымдыр  ки, Ис-
лам дининдя инсан психолоэийасы да нязярдян гачырмамыш-
дыр. Беля ки, Гуранда щяр сцря башлайаркян Аллащын мещри-
бан вя баьышлайан ады иля башлайыр вя бунунла да, Танры-
нын мещрибан вя баьышлайан олмасы тялгин олунур, ейни за-
манда щяр шейя гадир, щяр шейи билян тяк Аллаща инам тял-
гин едилир. Сонра инсанлара щяр щансы бир пис иш эюрмямяк 
тювсиййя едилир вя мяслящят эюрцлцр, даща доьрусу, - уста-
нобка верилир. Яэяр Аллащын сюзцн ешитмяйян адам пис иш-
ляря гуршанарса ондан чякинмяйи вя Аллащын язабындан 
вя ъящянням одундан горхмаг мяслящят эюрцлцр - йяни 
ъязаландырма, сонра ися ряьбятляндирмя йяни, пис ямялляр-
дян чякилян вя ямяли салещ ишляр эюрян адамлара Аллащ 
ябяди щяйат вя ъяннят бяхш едяъяк. Вя нящайят буну 
онун ихтийарына бурахыр. 

Апардыьымыз арашдырмалара эюря, Муса, Иса вя Мя-
щяммяд пейьямбяр арасында бир сыра охшарлыглар вя уй-
ьунлуглар вардыр. Мусанын ямиси оьлу Гарун она гаршы чых-
дыьы вя дцшмянчилик едир. Муса пейьямбяр юз тайфасы иля 
мяъбуриййят гаршысында Мисирдян мцщаъирят едир. Мящям-
мяд пейьямбяр дя юз тяряфдарлары иля Мяккядян Мядиня-
йя (Йясриб) шящяриня мцщаъирят едир. Щяр икиси юз тайфасы-
нын башчысыдыр. Кюрпяликдя щяр икисиня сцд верян гадын вя 
дайя ахтарылыр. 

Иса пейьямбярин он ики щявариси - шаэирди (апостолу) ол-
дуьу кими Мящяммяд пейьямбярин дя ясабяляри олур. Би-
зя еля эялир ки, он ики щяваринин сайы Муса пейьямбярин 
Бяни - Исраил ювладларынын 12 тайфа олмасындан вя Танрынын 
даьда сусуз олдуглары щалда, Щязрят Мусайа чялийини да-
ьа вурдутдуруб 12 булаг бяхш етмясиндян гайнагланыб 
вя исламын шия мязщябиндя 12 имам мясяляси дя бурадан 
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эютцрцлмцшдцр. Христианлыгда Иса пейьямбярин Йер цзяриня 
йенидян эялиб щагг - ядаляти бярпа едяъяйи шия мязщябин-
дя 12-ъи имам Сащиби Заман Мещди (я.с.) тимсалында юз 
яксини тапмышдыр. 

Йаздыгларымыздан беля айдын олур ки, мцгайися етдийи-
миз щяр дюрд пейьямбяр; Зярдцшт, Муса, Иса вя Мцщям-
мяд (я.с.) тякаллащлы дин эятирмишдир. Амма Ислам дини истис-
на олмагла, йяни онун анайасасы сайылан Гурани-Кярим-
дян савайы, Авеста, Тюврат вя Инъил китаблары заман-за-
ман тящриф олунмушдур вя Гурани-Кярим, "Тюврат" вя "Ин-
ъил"ин тящриф олунмуш мягамларыны дцзялтмякдя, ислащ ет-
мякдя юнямли рол ойнамышдыр. Мяня еля эялир ки, щяр ики 
сямави китабын тящриф олунмуш айяляри арынарса вя онларын 
йериня Гуранда гейд олунан айяляр артырыларса бу ирялийя 
доьру атылмыш бир аддым вя бу динлярин бир-бириня йахынлаш-
масына тякан веряр. 

Бу динлярин яхлаги-мяняви дяйярлярини диэяр динлярин - 
йяни буддизм, конфузм вя башгалары иля бирэя версяк даща 
мягсядяуйьун олар. Чцнки бу яхлаги-мяняви дяйярляр де-
мяк олар ки, цст-цстя дцшцр. Инди ися, диэяр ареалда - Узаг 
Ъянуби-Шярги Асийада олан динляри нязярдян кечиряк. Ам-
ма ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох дин алимляри бу 
ареалда йаранмыш динляри Сямави - илащи динляр саймырлар. 
Щятта пейьямбярлярин чохусунун Ярябистанда зцщцр ет-
мясини вурьулайырлар. 

Мяшщур философ Ибн-Хялдун "Мцгяддимя" адлы китабында 
буну беля исбат етмяйя чалышыр: 

"Дюрдцнън иглим йер кцрясинин дя ян орта иглимдир. Бу-
на эюря дя цч орта иглимдя олан биликляр вя пешяляр, биналар 
вя эейимляр вя цмумиййятляр щяр шей даща йетэиндир, орта 
сявиййяйя йахындыр. Щятта пейьямбярлярин зцщуру да да-
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ща чох бу йерлярдя олмушдур. Ъянуб вя Шимал иглимлярин-
дяки пейьямбярляр щаггында бизим хябяримиз йохдур. Бу-
нун ясас сябяби бирдир: Пейьямбярляр йараныш вя миллят 
бахымындан ян камил бяшяр нювц олмалыдыр ки, Танры тяря-
финдян онлара тапшырылмыш сюзляр гябул олуна билсин." 

Щаглы олараг "Гуран гиссяляри" китабынын мцяллифи Сяд-
ряддин Бялаьи онун бу фикирлярини рядд едяряк йазыр: 

"Эюрцндцйц кими Ибн Хялдин пейьямбярлярин зцщуруну 
орта иглим сащяляриня аид едир, анъаг бизим фикримизъя, али-
мин дедикляри Гурани-Кяримин мянтигиня уйьун эялмир... 
Пейьямбярлярин зцщуру иглимля вя йерля баьлы дейил. Кеч-
миш нясиллярин щяр биринин юз дцшцнъя вя ляйагятляриня эюря 
пейьямбярляри олмушдур. Бу щягигят Гурани-Кяримин бир 
чох айяляриндя дя эюстярилмишдир ки, биз онлардан нцмуня 
олараг бир нечясини йада салырыг. 

1. Йунис сцрясинин 47-ъи айясиндя дейилир: "- Щяр бир хал-
гын юз пейьямбяри вар." 

2. Фатыр сцрясинин 24-ъц айясиндя дейилир: "- Еля бир халг 
йохдур ки, онун арасында хябярдарлыг едян (пейьямбяр) 
олмасын." 

4. Нися сцрясинин 163-ъц айясиндя дейилир: "Вя даща юн-
ъя сяня щаггында данышдыьымыз пейьямбярляр эюндярдик" 

Бу айялярдя Танры пейьямбярляри ики дястяйя бюлцр; бир 
онлардыр ки, щалларыны бяйан етмишдир; икинъиси ися о пейьям-
бярдир ки, онлар щаггында сюз демямишдир. 

5. Мюмин сцрясинин 78-ъц айясиндя дейилир: "-Сяндян 
юнъя пейьямбярляр эюндярмишдик. Онлардан бязиляри щаг-
гында сяня данышмышыг, бязиляри щаггында ися данышмамы-
шыг." 
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... Еля бу бир нечя айяйя диггят едилдикдя айдын олур ки, 
пейьямбярин эюндярилмяси йерля вя йа иглимля баьлы дейил-
дир вя щямин мясяля язиз китабын цстцнлцкляриндяндир." 

Биз дя, Сядряддин Бялаьинин бу фикирляри иля йцзяйцз ра-
зыйыг. Яэяр Танры щяр бир халга пейьямбяр эюндярмясяй-
ди онда, Аллащын ядалят бюлэцсц позуларды. Мянтиги бахым-
дан да бу белядир. Йухарыда нязярдян кечирдийимиз Гуран 
айяляри буну тясдиг едир. Демяли, дцнйада вя диэяр ареал-
ларда йашайан халглара Улу Танры пейьямбярляр эюндяр-
мишдир. Бу аксиомадыр. 

Йахын вя Узаг Шяргдя йаранан гядим динлярдян бири 
дя Шаманизмдир. Бу дин анимизм дини бахышлары цзяриндя 
йаранмыш вя формалашараг узун мцддят ярзиндя эениш йа-
йылмышдыр. Бу дин сонра йаранан вя эенишлянян Буддизм, 
Христианлыг вя Ислам дининин тясири алтында заман-заман юз 
тясирини итирмишдир. Юз тясирини итирмякля бярабяр бу динлярдя 
юз излярини бурахмышдыр. Хцсусян, Буддизм дининдя. Щал-
щазырда Шаманизм дини Алтай тцркляриндя вя дцнйанын бязи 
халгларында галмагдадыр. 

Бу ареалда йаранан бир чох динлярин бешийи Щиндистан-
дыр. Щиндистаны динляр мяскяни адландырсаг йанылмарыг. Бе-
ля ки, бурада Веда, Бращманизм, Ъайнизм, Буддизм, Щин-
дуизм, Снигщизм динляри иля йанашы Христианлыг вя Ислам дини 
дя эениш фяалиййят эюстярир. Щиндистанда йаранмыш Веда, 
Бращманизм, Ъайнизм, Буддизм, Щиндуизм динляри чохал-
лащлы динляр сайылыр. Амма бунлары диггятля арашдырдыгда 
эюрцрцк ки, бу динлярин ясасында тякаллащлыг, тювщид анлайы-
шы апарыъы бир хятт кими кечир. Бурада да динляр узун бир йол 
кечмишдир, йяни тякаллащлыгдан чохаллащлыьа вя чохаллащлыг-
дан тядриъян тякаллащлыьа доьру бу хятт щярякят етмишдир. 
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Йазымызын амаъына уйьун олараг тякаллащлыгла баьлы мя-
гамлары вя охшар паралеликляри йери эялдикъя эюстяряъяйик. 

Веда дини Щиндистанын ян мяшщур динляри - Бращма-
низм, Ъайнизм, Буддизм, Щиндуизм вя Сингщизм бу динин 
ясаслары цзяриндя йаранмышдыр. Веда дини чохаллащлыг цзя-
риндя гурулан дин олмасына бахмайараг, ейни заманда 
тякаллащлы дин дя саймаг олар. Сейид Мащмуд Ящмяди бу 
щагда беля йазыр: 

"Сон Веда няьмяляриндя диэяр аллащлары юз кюлэяси ал-
тына алан, ващид вя мцстягил бир шякилдя тязащцр едян ва-
щид аллащ тягдим олунур. Йарадыъылыг вя дцнйаны хялг ет-
мяк кими хцсусиййятляр она аид олунур. Бу йеэаня мябуд 
"Вишкарма" йахуд "Пуруша" адландырылыр. "Виша" щяр бир шей, 
"Карма" ися йарадан мянасыны верир. Бу ики сюз бирликдя 
бцтцн мяхлугаты йарадан мянасыны ифадя едир. "Вишкарма" 
щяр бир шейи эюрян, йери-эюйц вя айы йарадан, дцнйаны ни-
замлайан, бцтцн ъанлы варлыглары, инсан гювмлярини идаря 
едяндир. 

Бу мятлябляр Веда айининин ики ясас - чохаллащлыг вя тя-
каллащлыг цзяриндя гурулдуьуну эюстярир. Диггятялайиг мя-
гам будур ки, принсипъя Веда айини тювщид, монотеизм, 
варлыьын йеэаня йарадыъысына инама ясасланыр." 

Фикримизи исбат етмяк цчцн Веда дининин мцгяддяс ки-
табы сайылан "Ригведа"дан бязи мягамлары охуъуларын диг-
гятиня чатдыраг: 

1. О щяр шейин сащибидир, ня гядяр баьышлайан вя мещ-
рибандыр. 

2. Бялкя мцгяддяс пянащында онун лцтфцндян бящря-
ляняк. 

3. Ня варлыг вар иди, ня дя ки, йохлуг. 
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Ня парлаг сяма эюрцнцрдц, ня дя сяманын эениш та-
ваны йухарыда дюшянмишди. 

Онларын щамысыны ня юртцрдц? Ня онлары эизлядирди? 
Уъсуз-буъагсыз су чаласы идими? 
Дярин вя чатылмаз сулар? 
О заман юлцм, ябядилик дя йох иди 
Эеъя-эцндцздян бир нишаня йох иди. 
Йеэаня вцъуд тякликдя няфяс чякирди. 
Ондан башга щяля бир шейин вцъуду йох иди. 
Зцлмят иди, гаранлыьы гаранлыг бцрцмцшдц. 
Бунларын щамысы су иди вя яламятсиз. 
О йеэаня вцъуд тябияти йандырыъы истилийин ичиндян йарды. 
Яввялъя ешг эюрцндц, сонра яглин мяншяйи яйан олду. 
Сонра тохумлар сяпилди вя гцдрятли эцъляр галхдылар. 
Тябият алтда, гцдрят вя ирадя ися йухарыда. 
Бурада кимдир ки, ашкар едиб щарадан олдуьуну десин? 
Бу рянэарянэ йарадылыш щарадан гайнагланыр? 
Аллащлар юзляри бир гядяр эеъ варлыг либасыны яйинляриня 

эейдиляр. 
Ким билир бу бюйцк йарадылышын мяншяйи щарадандыр? 
Ян йцксяк сямаларда олан ян али эюряндир. 
Бяхш едянин щяйат вя гцввя сайяси ябядидир... 
О кяс ки, сяма онун гцдрят нащийясидир. 
О кяс ки, уъгар даьлар, дянизляр вя ъайларын варлыьы он-

дандыр. 
Юз гурбанларымызла она щюрмят етдийимиз о Аллащ кимдир? 
О кяс ки, йеэаня вя бцтцн аллащларын фювгцндя олан Ал-

лащдыр... 
Ягл сащибляри ващид Аллаща мцхтялиф адлар гойурлар. 
Ону Агин, Митра вя Варуна адландырырлар." 



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 148 

Еля бу парчалара сюйкяняряк дейя биляряк ки, щяр шейин 
вя сонрадан йарадылан танрыларын, танрычыларын фювгцндя йе-
эаня, тяк Аллащ дурур. Ону гейд етмяк эярякдир ки, Веда 
дининдя аллащларын сайы артдыгъа, онлара верилян гурбанларын 
сайы да артырды. Буна эюря дя, Миладдан юнъя 8-9-ъу йцзил-
ликлярдя Веда айининин рущаниляри юзлярини хилас етмяк вя 
танрыларынын эцълянмяси цчцн чохсайлы аллащлара ситайишдян, 
онларын щцзурунда гурбанлыг кясмякдян ваз кечяряк, бц-
тцн яшйаларын вящдятиня инам йаратмаьа мейл етдиляр. Ей-
ни заманда юз нцфузларыны артырмаг цчцн йаранмагда 
олан синфи гурулушун формалашмасыны сцрятляндирмяк цчцн 
синфи тябягянин касталарыны йаратдылар. Вя тябягяляшмядя 
дини рущаниляр - бращманлар ян йцксяк иътимаи мювге сащи-
би олдулар. 

Бращманизм динин ясас идеоложи принсипляри ашаьыдакы-
лардан ибарятдир: 

1.Бращмана етигад. 
2.Атмяня етигад. 
3.Карма 
4.Тянасух 
5.Мукша (ниъат йолу) 
Бу идеоложийайа эюря Бращман - Аллащ тяряфиндян инса-

на - Атмяня бяхш едилмиш рущ инсанын бу дцнйадакы ямял-
ляриндян асылыдыр. Беля ки, инсан чиркин ишлярля мяшьул ол-
мазса, хейирхащ ишляр эюрярся, бир сюзля ямяли-салещ олар-
са, о юляндян сонра онун рущу бращмана говушар вя 
ябяди ращатлыг тапар. Яэяр инсан шяр ишлярля мяшьул оларса, 
онун рущу йа щейван, йа инсанларын ъисминя кечяряк йени-
дян щяйат сцряъяк вя язаб-язиййятляря гатлашаъагдыр. 
Чох эцман ки, бурада сющбят бизим ареалда Аллащ тяряфин-
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дян йарадылмыш илк инсан Адямя цфцрдцйц вя вердийи мц-
гяддяс рущдан эедир. 

Мятлябдян узаг дцшмямяк цчцн Упанишадда (Бращ-
манларын дини китабы) бращманын неъя тягдим олунмасыны 
вя онларын идеоложийасынын ясас принсиплярини нязярдян ке-
чиряк: 

"- Одур фянайа уьрамайан ябяди Аллащ! Елимли, щяр йер-
дя олан вя дцнйанын эюстяриъиси! Одур аляминин щюкм ве-
ряни!" 

"- О, ващид вя сону олмайан фярд алями йухудан ойат-
ды." "- Яслиндя дцнйанын яввялиндя бращман иди. Онун 
дюрд тяряфдян щеч бириндя уъу-буъаьы йохдур; рущу сон-
суз бир затдыр ки, доьулмамышды вя аьлын эцъц иля дярк олу-
на билмяз. О, эюйцн, каинатын рущу иди вя дцнйа фянайа 
цьрадыьы вахтда (гийамят эцнц - Мир Йящйа Йусифли) йалныз 
о галаъагдыр. О, алями сонсуз эюйлярдя ойатды вя нятиъя-
дя щяр шей она говушуб йох олур. Одур шяфяг сачан пар-
лаг эцняшин кцтлясиндя йанар бир од, тцстцсцз алов кими 
нур яляйир! Онун щяраряти иля гидалар мядяйя эедир. Буна 
эюря ону атяшдя, гялбдя щазыр, эцняшин дахилиндя мювъуд 
адландырырлар." 

"- О щям сабитсиз, щям дя сяййар, щям узагдыр, щям 
дя йахын... О шималда, ъянубда щяр бир йердядир. Бцтцн 
чайлар океанлардан гайнагланыб йенидян она гайытдыьы ки-
ми, щяр бир шей бращмандан йараныр вя она гайыдыр." 

"Мяним гялбимин дахилиндя олан рущ - дцйц дянясин-
дян, йахуд буьда дянясиндян, йахуд хардал дянясиндян, 
йахуд ярзян дянясиндян, йахуд ярзян дянясинин мяьзин-
дян даща кичикдир. Гялбимин ичиндяки рущ йердян-эюйдян, 
сямадан вя бцтцн дцнйадан язямятлидир. Бу мяним гял-
бимин дахилиндя олан бращмандыр!" 
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"Щяйатларында эюзял вя бяйянилян ямял сащиби оланла-
рын рущлары юлцмдян сонра пак вя бяйянилян бятндя бир 
бращман. (бу диндя иътимаи системин ян йцксяк тябягяси) 
гадынын, йахуд да кшатрийя (иътимаи системин икинъи тябягя-
си) вя йахуд да висийя (иътимаи системин цчцнъц тябягяси) 
гадынын бятниндя юзцня йер тапыр. Амма шяр ишляр эюрян 
шяхслярин рущлары ися чох бяйянилмяз бятнлярдя йерляшир 
(ъямиййятин ян ашаьы тябягяси вя щейванларын)." 

"- Даща али елм-азадлыг елми атмяндя (йахуд инсан 
варлыьынын щягигяти вя рущу) бцтцн мадди мейллярдян вя 
варлыьы тяляб едян шяраитлярин щамысыдан азад олмагдыр. 
Инсан бу мягама йетишмякля мушкайа, йяни ниъат вя гур-
тулуш йолуна чатаъаг, атмян - бращманын бир олмасыны 
дярк едяъякдир. Бу заман вящдятин шадлыьында, язялиййят 
вя ябядиййят нятиъясиндя гярг олаъаг, алямдяки даими дя-
йишиклярдян вя кючмялярдян самсарын гейри - ихтийари щяйат 
дяйишмяляриндян щямишялик хилас олаъагдыр." 

Бращманизм йаратдыьы "каста" тябягяли гурулушу вя 
бращманларын хцсуси имтийаз сащиби олуб йалныз онларын фя-
найа - дахил олаъаьы йени динин йаранмасына сябяб олду. 
Бу йени дин Ъайнизм адланыр. Онун баниси Натапуте Вард-
мне иди вя сонра онун ардыъыллары ону "Мащавира" - йяни 
бюйцк пящляван адландырдылар. О, бизим ерадан юнъя 599-
ъу илдя шащ аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О, раъе оьлу 
да олмасына бахмайараг, щягигяти тапмаг цчцн 12 ил чюл-
ляри, дцзляри долашмыш суфи щяйат тярзи кечирмишдир. Аскетик 
щяйат тярзинин 13-ъу илиндя о щаггы дярк етмишдир вя щин-
дуслар она бу дурумда "ъайнизмещ", йяни галиб вя фатещ 
лягяби вердиляр. Чцнки, о бу мярщялядя уьурун сон щядди-
ня чатмыш, бцтцн мадди вя дцнйяви баьлылыглары юзцндян 
узаглашдыра билмишдир. Вя о, нящайят ки, ардыъыл юлцм вя 
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доьумларын, тянасцхцн язаб - язиййятиндян азад ола бил-
мишди. 

Чайнизм дининя эюря варлыг алями ики нюв эерчякликдян 
йаранмышдыр: 

1.Рущи субйектляр, йахуд ъива адланан рущ. 
2.Маддя вя онун аъива адланан бцтцн формалары. 
Инсанларын рущу аъивадан, йяни мадди алямдян язаб-

язиййят чякир. Онлара эюря бу язаб-язиййятдян гуртулма-
ьын йеэаня йолу инсанын бцтцн дуйьу, емосийа вя истяк-
лярдян узаглашмасындан, мадди алямля щеч бир формада 
ялагя вя баьлылыьы олмамасындан ибарятдир. Бу йолла тяна-
сцхцн, давамлы доьум вя юлцлярин язабындан хилас олараг 
ябяди гялябяйя вя гуртулуша наил ола билир. Мягсяддян 
узаглашмамаг цчцн гисасъа демяк олар ки, Чайнизм ди-
нинин тялимляри аскетик характер дашыдыьына эюря, бу дин о 
гядяр эениш вцсят ала билмяди. Бу дининин тялимляри йог тяли-
минин ясасыны тяшкил едир. Мящз еля буна эюря дя, йогларын 
чохусу Чайнизм динини гябул едянлярдир. 

Чайнизм дини юзцндян сонра йаранмыш Будда дининин 
йаранмасына стимул верди. 

Будда дининин банисинин ясил ады Сиддщартадыр. Онун 
щяйат тярзи Мащавиранын щяйат тярзиня чох охшайыр. Беля 
ки, тягрибян Миладдан юнъя 560-ъы илдя Сиддщарта раъе аиля-
синдя анадан олмушдур. Ата-анасынын йеэаня ювлады ол-
дуьу цчцн наз-немят ичярисиндя бюйцмцш вя 19 йашында 
евлянмиш сонра Чайнизмин баниси Мащавира кими тахт-таъ-
дан вя аилядян имтина едяряк, щягигяти дярк етмяк, тап-
маг цчцн узун мцддят защидлик етмишдир. Сиддщарта узун 
ахтарышлардан, дярин дцшцнъялярдян сонра беля нятиъяйя 
эялмишдир ки, ниъат вя гуртулуша чатмаг йолунда ян бюйцк 
янэял, сядд вя инсанын бцтцн бядбяхтликлярин сябяби онун 
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няфсани истякляридир. Йяни инсани камал вя гуртулуш, щагг 
йолундан аздыран щявайи няфсдир. Бу истяклярдян гуртулма-
ьын йолу няфсани истяклярин нормадан артыг олмамасыды. 
Беля ки, язаб-язиййят, севинъ-шадлыг истякляри ейни олмалы-
дыр. О, бу щягигяти тапдыгдан сонра дярк едир ки, фяна 
мянзилиня - нирванайа йетишиб. Буна эюря дя ону "будда", 
йяни "елм нуру иля парлайан" адландырырлар. 

О, Будда динини дюрд мярщяля вя сяккиз принсип цзярин-
дя гурур. Онун дининин ясасыны дюрдцнъц мярщяля ещтива 
едир. Йяни, истякляри зярярсизляшдирмяк, язаб-язиййятляря 
сон гоймаг цчцн мютядил (орта) бир йол сечмяк эярякдир. 
О ня сырф тяфяккцр вя дцшцнъяйя, ня дя там аскетизмя, 
ращиблийя сюйкянмялидир. Мящз еля буна эюря дя бу дин 
тезликля эенишляниб Щиндистанын сынырларыны хейли ашды. 

Буддизм дини дя диэяр динляр кими мязщябляря бюлцндц: 
"Мащайана" вя "Щинийана". 

"Мащайана" - "бюйцк чарх", "щинийана" ися - "кичик 
чарх" мянасыны дашыйыр. 

Билдийиниз кими Буддизм дини дя чохаллащлы дин сайылыр. 
Амма бу диндя дя тякаллащлыг елементляри юзцнц эюстярир, 
хцсусян Мащайана мязщябиндя онларын ягидясиня эюря 
Будда (щягиги вя мяшщур Будда) илк вя йа ахырынъы Будда 
дейилдир. Ондан юнъя дя сайылан 24-я чатан буддалар ол-
мушдур вя ондан сонра да буддалар олаъагдыр. Сонрадан 
эялян буддалар илкин будданын тяъяллисиндян башга бир няс-
ня дейилдир. Илк Будда Бращманизмдяки Бращмайа бянзя-
йир. Илк Будда кимся тяряфиндян йарадылмамыш, юз-юзцня 
ямяля эялмишдир. О, щямишя нирванда да вя мцтляг нурда-
дыр. Галан буддаларын щамысыны О йаратмышдыр вя онун 
мяхлугларыдырлар. Бу мязщябин инамына эюря Сятвябудда 
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адлы бюйцк будда эяляъяк вя бяшяриййяти язаб-язиййят-
дян, гям-гцссядян хилас едяъякдир. 

Буддизм дини  эенишляндийи вя шющрят тапдыьы бир заман-
да Бращманизм дининин бращманлары бу дини (гядим щинду-
изм) динини дирчялтмяк цчцн диндя бир чох ичлащатлар апарды-
лар вя эцзяштляр дини сайылан щиндуизм динини йаратдылар. Тяд-
риъян апарылан бу дяйишикляр нятиъясиндя чохсайлы аллащлары 
кянара гойараг цчлцк танрылара инандыгларыны ортайа гойду-
лар. Yчлцк тяшкил едян бу танрылар тримурти адланырды. 

Бунларын адлары ашаьыдакыларды. 
1.Бращма - йяни йарадан танры; 
2.Вишну - йяни горуйан танры; 
3.Шива - йяни мящв едян танры. 
Сейид Ящмяд Мащмуди "Динлярля танишлыг ясяриндя бу 

цч танры щаггында йазыр: 
"Билмялийик ки, щиндуизмдян ялавя башга мяктяблярдя 

дя уч мябуда, йахуд цч щягигятя етигад бяслянилир. Гя-
дим Мисирдя "Озирс", "Янирис" вя "Щурос" адланан цчлцк 
танрынын Флутин" фялсяфясиндя гядим вя ясилдян ибарят олан 
цч щягигяти христианлыгдакы цчлцйцн (ата, оьул вя мцгяд-
дяс рущ) тао айининдя ися сяма, йер вя инсан щягигятлярини 
цч мябудун нцмуняляри кими гейд етмяк олар. 

Ялбяття, мцхтялиф мяктяблярдя цч щягигятя, йахуд цч 
мябуда етигад бяслянилмясинин ейни мяншядян гайнаг-
ланмасы вя йа бу мясялянин сырф тясадцф олмасы дягиг 
мялум дейил. 

... Щиндуизмин ардыъыллары, варлыг аляминдя цчлцк танрыла-
рын дцнйанын ишлярини бирэя идаря етмясиня инанырлар." 

Щиндусларын ягидяляриня эюря бцтцн варлыгларын йарады-
ъысы Бращмадыр. Онун иши йалныз дцнйаны йаратмагдыр, 
дцнйаны, каинаты идаря етмяк, горуйан танры Вишнунун 
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цзяриня дцшцр. Шива ися юлцм вя йохлуг аллащыдыр. Бизим 
диггятимизи ъялб едян бир мягам да гейд етмяк йериня 
дцшярди. Беля ки, щиндусларын инамына эюря горуйуъу танры 
Вишну инсанлары хилас етмяк цчцн доггуз дяфя мцхтялиф сц-
рятлярдя эялмишдир вя йа тяъялли етмишдир. Илк дяфя щиндусла-
рын Нущу сайылан Манойа кичик бир балыг сцрятиндя тяъялли 
етмиш вя сонра она дящшятли бир туфанын олаъаьыны хябяр 
вермишдир. 9-ъу дяфя ися, Гаутама - Будда шяклиндя защир 
олаъагдыр. Эюрцнцр, бу ики динин арасында йаранмыш айрылыьы 
сянэитмяйя вя буддистлярля щиндусларын динъ йанашы йаша-
масыны тямин етмяк цчцн йарадылмышдыр. Ейни заманда 
щиндуслар инанырлар ки, Вишну сонунъу дяфя "Калки" шяклиндя 
аь атын белиндя вя ялиндя гылынъ зцщур едяъяк вя бяшярий-
йяти зцлмдян, ядалятсизликдян хилас едяъякдир. 

Сейид Ящмяд Мащмуди щаглы олараг щиндуизмдя чо-
халлащлыьын вя сайсыз - щесабсыз танрыларын йаранмасыны 
беля ясасландырыр. О йазыр: 

"Кечян дярслярдя гейд олунду ки, цмумиййятля щинду-
изм мяктяби компромис вя эцзяшт айинидир. Чцнки бу айин 
ъамаатла гаршыдурмайа иъазя вермир вя бу зяминдя щамы 
иля мцлайим давранмаьы юз девизиня чевирмишдир. Буна 
ясасян дя, мязщябин ардыъылларынин щяр бири юз щисс, зювг 
вя истякляриня уйьун мябудларда ялагя йарада билмишляр. 
Инсанларын тяфяккцр тярзи, щиссляри адятян бир-бириндян фярг-
ляндийиня эюря щяйатдакы щяр бир иш, хилгят аляминдяки тябии 
дяйишикликляр вя феноменлярин щяр бири цчцн тядриъян мцяй-
йян бир мябуд нязярдя тутмушлар. Садя щиндусларын ети-
гадларында сайсыз-щесабсыз мябудларын йаранмасынын ся-
бяби, рямз вя сирри дя бундадыр." 

Башга бир йюндян дя бцтлярин беля чох олмасы щиндус-
ларын мцгяддяс Мано гануну иля баьлыдыр. Беля ки, бу га-
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нун бращмани инсанын хялг едилмясиндя Аллащла бярабяр 
тутур вя онун анадан илащи ганун инсан бядяниндя тяъяс-
сцмц саныр. Буна эюря дя бращманлар мцгяддясляшдирилир 
вя тядриъян бир чоху илащиляшдириляряк танры сявиййясиня вя 
йа мягамына йцксялдилир. 

Ислам дининин Щиндистана айаг ачмасы, даща доьрусу, 
Бюйцк Моьоллар (тцрк) дювлятинин йаранмасы нятиъясиндя 
щиндуизм вя диэяр динлярдя ислащатлар апарылмасынын ясасы 
гойулду. Бращман Дайананда Сарасвати тяряфиндян ясасы 
гойулан Арйа Самаъ мязщяби щиндуизм дининдя бир чох 
ислащатлар апарды. Йяни о, Ведаларын бцт вя щейкялляря пя-
рястиш етмяйи дцзэцн саймадыьыны вя Веда дюврцндя мя-
бядлярдя бцтляря ситайишин олмадыьыны юня чякди. Щямчинин 
дул гадынларын дири-дири йандырылмасы вя азйашлы ушагларын 
зорла евляндирилмясиня гаршы чыхыб вя бу щагда гядим ве-
даларда щеч ня дейилмясини вурьулады. Бунунла бярабяр 
бу мязщябин ясас принсипиндян бири дя будур ки, Щиндистан 
ящалисинин чохусуну щиндуслар тяшкил етдийиндян бурада йа-
шайан мцсялман вя христианлар щиндус ганунлары ясасында 
йашамаг истямясяляр бу юлкяни тярк едя билярляр. Бурадан 
да айдын олур ки, арйа-самаъ мязщяби диэяр динляря гаршы 
йарадылмыш ирьчи бир мязщябдир вя индийядяк Щиндистанда 
баш верян ганлы мцнагишялярин чохусуну бу мязщябин ар-
дыъыллары щяйата кечирмишдиляр вя кечирмякдядиляр. 

Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, бу ганлы тоггушма-
лара сон гоймаг цчцн бир чох щиндус алимляр Ислам динини 
юйряниб бу ики дин арасында бирлик вя ялагяляр йаратмаг 
цчцн ортаг мягамлары тядгиг едиб арашдырмаьа башлады-
лар. Бу алимлярдян Нандив, Равидас вя Кябирин адыны чякя 
билярик. Бунларын ичярисиндя Кябир чох юнямли йер тутмуш-
дур. О, Ислам дини иля щиндуизми синтез едяряк беля щятиъя-
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йя эялмишдир ки, Аллащ тякдир вя танрыларын щейкялляриня, бцт-
ляриня ситайиш етмяйи пислямиш вя эюстярмишдир ки, Танры 
бунларын щамысындан уъадыр. Аллащ юз бяндяляриня щагга 
доьру эетмяйи, пис ямяллярдян чякинмяйи, хейир ишляр эюр-
мяйи вя юзлярини паклашдырыб сафлашдырмаьы буйурмушдур. 
Щяр кяс сямими гялбля, сядагятля йеэаня олан Аллаща иба-
дят ется, карма ганундакы язаб-язиййятлярдян хилас вя 
ардыъыл доьумлар дюври чархындан чыхаъагдыр. Амма щяр 
бир шяхсин ниъата чатмасы цчцн бир мцяллимин йол эюстяр-
мяси ваъибдир. Пянйерли лящъясиндя буна - мцяллимя - "гу-
ру" дейилир. 

Кябир йени дин йаратмаг дцшцнъясиндя олмамышдыр. 
Амма онун шаэирди Нанак мцяллиминин фикирлярини, ишини да-
вам етдиряряк йени динин - сингщ динин йаранмасынын яса-
сыны гойду. 

Нанак 1469-ъу илдя Пянъаб яйалятинин Талванди кян-
диндя дцнйайа эюз ачмышдыр. О да юз сяляфляри кими арва-
дыны вя ушаьыны бурахыб мешяляри вя чюлляри доланыб щагга 
чатмаьын йолларыны арайыр. О, вахтынын чохуну тяфяккцр вя 
медитасийа иля мцшаиййят олунан астекизм щяйат тярзини 
кечирмишдир. 

Нящайят, бир эцн о, йухуда Аллащын щцзурунда олур. 
Ъяннят ичкиляриндян бир ъам долдуруб ону верирляр вя эюзял 
бир тярздя гябул едир. Сонра Аллащ она дейир: "- Мян сянин-
ляйям. Сяни вя сянин адыны гябул едян щяр бир шяхси хош-
бяхт етдим. Галх айаьа, эет вя мяним мцгяддяс адымы 
зыкр етмяйи ямр ет. Тярки-дцнйалыгда мющкям ол вя щями-
шя мяни хатырла! Исмятли олмаьы, ъисмян тямизлийини, Аллаща 
ибадяти вя дцнйа барядя дцшцнмяйи юзцня пешя ет. Мя-
ним адым Аллащдыр, биринъи бращмайам, сян дя илащи "гу-
ру"сан." 
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Бу мцраъиятя ъаваб олараг о, беля бир няьмя охуйур: 
"- Аллащ бирдир вя онун ады щагдыр. Йарадан гязябдян 

узаг, горхмаз, тямиз, гяййум, бюйцк вя мещрибандыр. 
Щагг язялдян мювъуддур вя ябядиййятя гядяр олаъагдыр. 
Ей Нанак! О олуб, вар вя олаъагдыр." 

Нанак бундан сонра мешядян чыхды вя шок ичярисиндя 
олдуьу бир эцндян сонра юзцнцн мяшщур кяламыны бяйан 
етди: "- Щинду вя мцсялман йохду." Бу, о демякдир ки, Ал-
лащ гаршысында йалныз инсан вар. 

Беляликля юз динини - Сигщ динин йазмаг вя тяблиь етмяк 
цчцн сяфяря чыхды вя бу айинин илк ардыъылы сайылан гуллугчу-
су Мярдани юзц иля эютцрдц. Мярдан Сигщ динини гябул 
едяня гядяр мцсялман иди. 

Нанакын юзц шаир олдуьуна эюря чаьырышларынын чохусу-
ну сеир вя няьмя шякилиндя сюйляйирди. О, шеир вя йа няь-
мя охуйанда гуллугчусу Мярдан рцбаб чалырды. Бу ися 
адамларын диггятини юзцня даща тез чякирди. Нанак щятта 
эейимини дя синтез етмишди, йары мцсялман, йары щиндли эе-
йиминдя. О щяр йердя Аллащын ващидлийини, тяклийини тяблиь 
едирди. Онун тяблиьаты сяфяри 12 ил чякди. Нанак даща чох 
бу ъцмляни вурьулайырды:   "- Мян бу ясярдя инсанлара йол 
эюстярмяк цчцн зцщур етмишям. Мян бцтцн фяргляри инкар 
едир вя йалныз бир олан Аллаща пярястиш едирям. Мяним таны-
дыьым Аллащ щяр йердя асиманларда вя йердя, щяр тяряфдя-
дир." Гуру Нанак 1539-ъу илдя вяфат етмишдир. О, юлмямиш-
дян юнъя юз йериня рящбяри йахшы шаэирдляриндян бири олан 
Ангади тяйин етмишдир. Онунъу гуру олан Говинд Сигщ со-
нунъу гуру олмушдур вя юлцмцндян габаг ардыъылларына 
рящбяр олмайаъаьыны билдирмишдир. О, 1708-ъи илдя дцнйасы-
ны дяйишмишдир. 
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Сигщ дининин ясас китабы сайылан "Грант"дан Аллащын ва-
щидлийини, бюйцклцйцнц вясф едян бир нечя вящйляри вя йа 
дейимляри охуъуларын нязяриня чатдырырыг. 

"Аллащ бирдир вя ондан башга щеч бир мябуд йохдур, ей 
мяним гардашларым." 

"Щяр кясин чятинлийи вя азадлыьы вя азадлыьы сянин ям-
ринлядир. Щеч кясин она мцдахиля етмяйя гцдряти чатмаз. 

"- О, щяр шейи истяся йериня йетиряр. Бир кимся она фяр-
ман вермир. О султан вя султанларын султаныдыр. Щяр бир шей 
онун ирадя вя ямриня табедир." 

"Ей бюйцк Аллащ сян ващидсян, амма сянин тяъяссц-
мцн чохдур." "Сянин щеч бир шярикин йохдур ки, сянин йа-
нында олсун." 

"Кимя икинъи Аллащ дейяк? Щеч кяс йохдур. Бцтцн дцн-
йада йалныз ейибсиз вя пак ващид Аллащ вардыр." 

Бу дцнйанын ишляри давамсыз вя ютяридир, йалныз дюрд 
эцн давам едир. Биз там яминликля бу мярщялядян кечмя-
лийик. Бу алям бир йуху вя хяйалдан ибарятдир." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Сигщ дининдя ня Исла-
ма, ня дя щиндуизмя хас олан ибадят мярасимляри йохдур. 
Амма онларын явязиня дярин дахили дцшцнъяйя гярг олма-
ьа, ирфани сейри - сцлука диггят йетирилмясиня юнямли йер ве-
рир. Нанак бу динин баниси вя рящбяри кими йалныз Аллаща 
зикр етмяйи юз диндашларына ясас ибадят кими тювсийя ет-
мишдир. О дейир: "- Ей мяним гардашларым! Аллащ-Тяала ба-
рядя дцшцнмяк йеэаня дини айин вя ритуалдыр." 

"- Щамынын ян бюйцк вязифяси тяк Аллащын адыны тякрар-
ламагдыр." 

"- О мцгяддяс ады тякрар ет, ону ешит вя онунла цнсий-
йятдя ол. Юз диггятини Аллаща йюнялт вя щяр няфяс чякяндя 
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вя щяр няфяс веряндя онун адыны тякрарла ки, сянин рущун 
Аллащ нуруна ъязб олунсун." 

Сигщ дининин ясас эюстяришляриндян бири дя гуруйа (мц-
яллимя, йолэюстяряня) хцсуси ещтирам эюстярмякдир. Чцнки 
бу дини ягидяйя эюря щеч бир шяхс гурунун йол эюстярмяси 
олмадан ниъат вя гуртулуша чата билмяз. 

Эюстярдийимиз бу нцмунялярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки,  Сигщ дини тякаллащлы, монетизм динидир. Инсан ъя-
миййяти инкишаф етдикъя, дцнйа эюрцшц эенишляндикъя вя ел-
ми биликляря йийяляндикъя инсанлар чохаллащлыгдан ислащ олу-
нуб тякаллащлыьа доьру аддымлайырлар. Сигщ дини дя бунун 
барис нцмунясидир. 

Щиндистандакы динляр вя мязщябляр ичярисиндя Бращма-
Самаъ тяригяти юзцнямяхсус йер тутур. Бу тяригятин ясас 
1828-ъи илдя Рамнущан Рой адлы бращман тяряфиндян го-
йулмушдур. О да Мащавира, Будда вя Нанак кими щягигяти 
дярк етмяк цчцн узун илляр ахтарышда олмуш вя сярэярдан 
щяйат сцрмцшдцр. О, башга идеоложи ъяряйанларла таныш ол-
магла йанашы, щинд ъямиййятиндя мювъуд олан вя ъямий-
йятдя юзцнямяхсус йер тутан минлярля тяфяккцр тярзи ара-
сында щягигяти арамаьа, тапмаьа чалышмышдыр. 

Рамнущан Рой Щиндистана христианлыьы йаймаг вя тяб-
лиь етмяк цчцн эюндярилмиш миссионерлярля танышлыгдан 
сонра христиан яхлагына, дининя мараг эюстярмишдир. Христи-
ан вя Ислам динини тядгиг едиб арашдырдыгдан сонра тякал-
лащыьы сечмишдир. Хцсусяндя, Ислам дининдяки тякаллащыг 
ону юзцня даща да ъялб етмишдир. Вя сонра тякаллащыьын 
щиндуизмин мцгяддяс китабларында неъя якс олундуьуну 
арамыш, арашдырмыш вя ведаларда каинатын йарадыъысы, язя-
ли, ябяди йеэаня Аллащ Бращма - Христиан вя Ислам дининдя 
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орта хцсусиййятляри олдуьуну тапмышдыр. Мящз еля буна 
эюря дя, тяригятини Бращма-Самаъ адландырмышдыр. 

Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди беля йазыр: "- Буна 
эюря дя, Бращма-Самаъ щиндуизмин тякаллащлы фиргяси са-
йылыр вя онун инанълары варлыг аляминин йарадыъысы вя гору-
йаны, ябяди улу танрынын затынын тяклийи ясасында гурулуб. 
Бу фиргя ширкин щяр нювцнц вя чохаллащлыьын символу олан 
бцтляря танрыларын щейкялляриня ситайиш, бцтляря гурбан кяс-
мяк кими ритуалларыны гадаьан вя рядд едир... Дул гадынла-
рын юлмцш ярляринин ъясяди иля бирликдя йандырылмасы, азйаш-
лыларын зорла евляндирилмяси вя с. Ганунлары тамамиля гябу-
ледилмяз сайырды." 

"Буна эюря дя, Бращма-Самаъ фиргяси Ислам, щинду-
изм, христианлыг вя гярб тярзи - тяфяккцрляринин, еляъя дя 
онун банисинин шяхси етигадларынын синтези нятиъясиндя фор-
малашмышдыр." 

Сон дюврлярдя дцнйада вя Щиндистанда эениш йайылан 
мязщяблярдян бири дя Рама-Кришна тяригятидир. Бу тяригятин 
ясасыны узун илляр Кали мябядиндя дини хидмятля мяшьул ол-
муш Шива мязщябинин бращманларындан бири олан Рама-
Кришна гоймушдур. О да узун мцддят Щиндистанда мюв-
ъуд олан бцтцн динляр цзяриндя арашдырмалар апармыш вя 
онларын идеоложи ясасларыны юйрянмишдир. Сонра о, бунунла 
кифайятлянмяйиб Христиан вя Ислам динини юйрянмяйя вя 
тядгиг етмяйя башламышдыр. Узун мцддят бу динляри араш-
дырдыгдан сонра, бунлары бири-бири иля ялагяляндирмиш вя эюр-
мцшдцр ки, бцтцн варлыьынын гайнаьы вя баш мябудунун, 
йяни тяк Аллащын ортаг хцсусиййятляри бири-бириня олдугъа йа-
хындыр. Даща доьрусу, бири-бири иля сясляшир. Ейни заманда 
бцтцн динляр цслуб вя йолларынын фяргли олмасына бахмайа-
раг, ващид бир принсипдян, йяни Аллащын ващидлийиндя ейни 
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мювгейя маликдирляр. Рама-Кришна бцтцн динлярини идеоложи 
ясасыны гябул етмясиня бахмайараг, бцтляря ситайишдян 
вя чохаллащлыгдан йаха гуртара билмямишдир. Эюрцнцр, 
эенляриня щопмуш, ганйаддашына йазылмыш бцдпярястлик 
психоложийасындан гуртулмаг олдугъа чятиндир. 

Рама-Кришнанын йаратдыьы тялимдян вя дини етигаддан 
бир мцддят кечдикдян сонра, онун шаэирдляриндян бири ол-
муш Свами Вувканада адлы бир эянъ мцяллиминин бцтцн тя-
лимлярини, гайда-ганунларыны топлайыб низама салмыш вя Ра-
ма-Кришна  ады иля мяшщурлашан щярякат йаратмышдыр. Фикри-
мизи тамамламаг цчцн Бейнялхалг Кришна шцуру ъямиййя-
тинин баниси вя  ачарйасы А.Ч.Бщактиведанта Свами Праб-
щупданын "Шри Ишопанишад" ясяриндян бязи парчалары охуъу-
ларымызын нязяриня чатдырмаьы мягсядя уйьун сайырыг: 

Ы - Мантра. 
"Каинатдакы бцтцн ъанлылар вя ъансызлар Танрынын няза-

ряти алтындадырлар вя Она мяхсусдурлар. Она эюря дя, ин-
сан юз пайына дцшян, щяйаты цчцн зярури олан шейляри гя-
бул етмяли, галан шейлярин кимя мяхсус олдуьуну йахшы 
билмяли, артыг-тамащлыг етмямялидир." 

ЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс даим юз мяскяниндя олса да, фикирдян 

сцрятли, бцтцн йцйцрянлярдян йцйцрякдир. Гцдрятли танрыча-
лар беля Она йахынлаша билмирляр. О, бир йердя дурса да, 
щаваны вя йаьышы идаря идаря едянляря нязарят едир. О, ка-
милляр камилидир." 

В - Мантра. 
"Уъа Танры щярякятдядир, щям дя щярякятсиздир. О, 

щям чох узагда, щям дя чох йахындадыр. О, щяр шейин 
дахилиндя, щям дя хариъиндядир." 
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"Гитада (7.20) айдын шякилдя дейилир ки, йалныз саьлам 
дцшцнъяси олмайан адамлар танрычалара ситайиш едирляр. 
Кришна щамыйа, сон нятиъядя, бцтцн башга ситайиш йолла-
рындан вя цсуллардан ял чякиб юзлярини йалныз Она щяср ет-
мяйиб мяслящят эюрцр. Уъа Танрыйа бу ъцр сарсылмаз 
инам йалныз эцнащларынын якс тясирляриндян гуртулмуш 
шяхслярдя ола биляр. Башгалары ися нцфузсуз ситайиш цсуллары 
иля бирэя мадди сявиййядя галаъаг вя беляликля, бцтцн йол-
ларын бир мягсядя апардыьыны сящвян дцшцняряк доьру 
йолдан йайынаъаглар." (сящ-73) 

ХЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс, Онун транссендентал ады, еляъя дя 

мцвяггяти мадди дцнйа вя онун мцвяггяти танрычалары, 
адамлары вя щейванлары щаггында щяр бир кяс мцкяммял 
сцрятдя билмялидир. Буну билян юлцмя вя мцвяггяти мадди 
каината цстцн эялиб, Аллащын ябяди мяскяниндя ябяди щя-
йат, щязз вя биликдян няшя алыр." 

ХВЫЫЫ - Мантра. 
"Ей од кими гцдрятли Танрым, Сяня сяъдя едиб, нилуфяр 

гядямляриня дцшцрям. Илащи, мяни дцз йола йюнялт. Сян 
мяним кечмишими йахшы билирсян, мяни кечмиш эцнащлары-
мын якс-тясириндян азад ет, гой онлар мяним инкишафыма 
мане олмасын, гой Сянин йанына йетишя билим." 

Мантра Йога. 
"Аллащ да бизим кими сяхсиййятди; рущи формайа малик 

олан сонсуз гцдрятли шяхсиййят. Щяр щалда шяхсиййят. Бир 
дя ахы дейилир ки, биз Аллащын сцрятиндя хялг олунмушуг. Би-
зя гаршы мещрибандыр вя бизи севирся, мцтляг доьру йола 
щидайят етмялидир. Аллащ еля хцсусиййятляр тяляб едир ки, бц-
тцн динляря ситайиш едянляр сяадят вя ниъат ящли олсун. Тяк-
ъя бир диня пярястиш едян инсанлары хошбяхт саймаг Алла-
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щын инсанлара гаршы щядсиз севэиси иля бир арайа сыьмыр. 
Башга сюзля, дини чохлуг мясялясиндя яняняви дини нязя-
риййянин (инщисарчы бахышы) гябул етсяк, диндахили парадокс-
ла цзляшяъяйик. Христианлыг тялимляриндя Аллащ йарадан, бц-
тцн варлыьын малики, бцтцн инсанларын сяадятини истяйян вя 
щядсиз хейирхащ бир варлыг кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян 
ися инсанын йалныз Иса Мясищ васитяси иля Аллаща мюминъя-
синя ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик сайылыр. Бу о де-
мякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз истяйиня бахма-
йараг инсанларын чоху сяадят пайындан мящрум олмушлар. 
Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын чох щиссяси йа Мясищ-
дян габаг йашамышлар, йа да Христианлыг щцдудларындан 
кянарда галмышдыр." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Нандив, Равидас вя 
Кябирдян башлайан динлярин ортаг мягамлары йяни Аллащын 
тяклийи, язяли, ябяди, йенилмяз гцдрят сащиби, бцтцн каина-
тын, мяхлугатын йарадыъысы, вя бцтцн динляри н щагг дин ол-
масы щаггында ясрляр бойу дини арашдырмалар ХХ ясрин ор-
таларынжда авропада дини плурализм ъяряйанынын йаранмасы-
на сябяб иди. Бу щагда Маил Исмайылоьлу "Дини фялсяфи яся-
риндя йазыр: 

"Дини плцрализм илащиййатын вя дин фялсяфясинин мцщцм 
бящсляриндян бири сайылыр. Бцтцн дтнлярин щагг олдуьуну ис-
рар едян бу ъяряйанын баниси кешиш вя философ Ъон Щикдир. 
О, ХХ ярин орталарында бу мясяляни дин фялсяфясиндя мц-
закиряйя чыхармышдыр. Онун плцралист эюрцшляр етмясинин 
ясас сябяби бир чох динляря мянсуб инсанларла щямкарлыг 
етмяси иди. Бу ялагяляр ону мцхтялиф динляр барядя дцшцн-
мяйя вадар едир. Нящайят, Щик христианлыгла баьлы ягидяляр-
дян дашынараг, бцтцн динляря ситайиш едян инсанларын сяа-
дятиня чатаъаьына инандыьыны билдирди.  



Ìèð Éÿùéà Éóñèôëè  
 

 164 

Ъон Щик диндя плцрализм нязяриййясини башга бир фор-
мада сцбута йетирмяк истяйир. Бурада Аллащн инсанлара 
гаршы мярщямтли олмасына юням верилир: Щик дейир: 

"Аллащын юз бяндялярини (инсанлары) севмяси инанылмаз 
бир щягигятдир. Яэяр Аллащ бизя гаршы чох мещрибандыр вя 
бизи севирся мцтляг доьру йола щидайят етмялидир. Аллащ еля 
хцсусиййятляр тяляб едир ки, бцтцн динляря ситайиш едянляр 
сяадят вя ниъат ящли олсун. Тякъя бир диня пярястиш едян 
инсанлары хошбяхт саймаг Аллащын инссанлара гаршы щядсиз 
севэиси иля бир арайа сыьмыр. Башга сюзля дини чохлуг мя-
сялясиндя яняняви дини нязяриййянин (инандырыъы бахышы гя-
бул етсяк) диндахили парадоксла цзляшяъяйик. Христианлыг тя-
лимляриндя Аллащ йарадан, бцтцн варлыьын маликидир. Бцтцн 
инсанларын сяадятини истяйян вя щядсиз хейирхащ бир варлыг 
кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян йалныз Иса Мясищ васитяси иля 
Аллаща мюминъясиня ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик 
сайылыр. Бу о демякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз 
истяйиня бахмайараг инсанларын чоху сяадят пайындан 
мящрум олмушлар. Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын 
чох щиссяси йа Мясищдян габаг йаранмышлар, йа да христи-
анлыг щцдудларындан кянарда галмышлар". 

Бу ареалда, хцсусян Чиндя йаранан ян бюйцк дин 
"Конфусизм" динидир. Бу дин Чинин илк дини сайылан Тао динин-
дян гайнагланмышдыр. Тао дини чохаллащлы дин олмасына 
бахмайараг, онда да тякаллащлы динин цнсцрляри юзцнц ачыг 
шякилдя эюстярир. Дилшцнас алимляр Тао сюзцнц илащи варлыг, 
йахуд Аллащ вя уъа зат кими гябул етмишдиляр. Тао дининин 
баниси Зао Тзенин "Тао-те чинг" китабында беля йазылыр: 

"- Ясил, язяли, сямалардан вя йерлярдян габаг, сон, 
азам, шякилсиз, дяйишмяз, рузинин йеэаня мянбяйи вя щяр 
бир шей адсыз Таодур вя шярщ олунмасы мцмкцн дейил. О, 
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тясвир едиля билмяйяъяк бир щалда бюйцкдцр. Тао юзцнцн 
танытдырдыьы шяхси сямаларын алтында ян шярафятли бир шяхся 
чевриляъякдир." 

"- Таода щяр бир сцрятли шейин сцрятли азалар, щяр бир дц-
йцнляр ачылар. Таода щяр нюв нур юз парлаглыьыны итиряр, щяр 
бир чятинлик асан вя арам олар. Тао щеч вахт гурумайан 
дярин бир щовуза бянзяйир ки, суйу щеч вахт чякилмяз. Ясл 
инсанын мягсяди Тао иля бирляшмякдир. Анъаг бу мягсяд 
инсан онун ардынъа эетмяли вя она чатмаг зящмят, язий-
йят чякмяли олдуьу мягсядлярдян дейил. Яксиня, тябият-
дян ялдя етдийимиз щяр бир шейи бяйянилян тярздя истифадя 
етмяли, лазымсыз вя артыг шейляри газанмаьа чалышмалыйыг. 
Тао кими башламаг лазымдыр ки, щягигятля долаг. Тао тямиз 
вя дцз бир йолдур, лакин ъамаат йолуну азмаг истяйир. Тао 
бир ябяди йолдур. Бцтцн мяхлуглар бу йолдан кечяъякляр, 
лакин ону щеч бир шей йаратмамышдыр. Чцнки, онун юзц йа-
радылышла ейниййят тяшкил едир. Тао щяр бир шейдир вя щеч бир 
шей дейилдир. Тао щям сябябдир, щям дя нятиъя. Бцтцн яш-
йалар Таодан йараныр вя Тао иля бирликдя олуб Таойа доьру 
гайыдыр." 

Гысаъа олараг демяк лазымдыр ки, бу динин ясас прин-
сипляриндян бири дя Во-Вайдыр, йяни фяалиййятсизлик вя чалыш-
мамагдыр. Бу о демяк дейил ки, истянилян дцнйяви ишля 
мяшьул олмайасан. Яксиня бу щяр бир олай, щяйатын тябии 
гануна уйьунлуглары иля барышмаг, онун ахары иля эетмяк, 
щяр бир щалда динълийя, сакитлийя чалышмаг вя цмидсизликдян 
узаг олмагдыр. Чцнки щяр шей Таонун ялиндядир вя онун 
ирадясиндян асылыдыр. О, щяр шейи юз йолуна гойаъагдыр. Ин-
санларын бу ишляри ислащ етмясиня вя йолуна гоймасына ещ-
тийаъ йохдур. Таонун ирадясиня гаршы чыхмаг камала чат-
маьа мане олур. 
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Буддизмин Чиндя йайылыб эенишлянмяси Таоизм дининин 
чохаллащлы олмасына тякан верди вя бцдпярястлийин артмасы-
ны сцрятляндирди. Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди йазыр: 

"Ондан сонра диэяр идеоложи ясаслар, о ъцмлядян маща-
йана фиргясиндя мювъуд олан ъяннят вя ъящянням ягидяси 
Тао етигадларына ялавя едилди. Бялкя дя онлар щиндуизмин цч 
мябуд, йахуд христианлыьын цч рущуна тяглид едяряк цчлцк 
мябудлар йаратдылар. Бу мябудлар ашаьыдакылардыр; 

1.Ян йцксяк мягам сащиби олан император Зябяръдин; 
2.Императорун йанында мягам сащиби олан Лао-Тзе; 
3.Рущани варлыг вя сямави рущларын башчысы олан Зингпао. 
Бу цч мябуд "цч пак эющяр" ады иля мяшщурдур. 
Бу минвалла щяр бир дюврдя тао ращибляри бу диндя мя-

будларын вя мцгяддяс рущларын сайыны артырмышлар. Беля ки, 
щал-щазырда онларын сайы-щесабы йохдур." 

Йухарыда гейд етдийимиз кими Конфусизм дини Тао дини-
нин тямялляри цзяриндя йаранмышдыр. 

Гысаъа олараг дейя билярик ки, бу динин банисинин ясл 
ады Конг-Чийу олан Конфусион ерамыздан юнъя 551-ъи илдя 
Ло (щазыркы Шантунэ) яйалятиндя дцнйайа эюз ачмышды. 
Ушаг йашларында ишлямяйя мяъбур олмушдур. Амма тян-
силини дя давам етдирмиш сонра узун мцддят мцяллим ишля-
мишдир. О, 3000-я дядяр шаэирд щазырлайа билмишдир. Ша-
эирдляри ону Конг-фотзе (йяни мцяллим Конг) адландырырды-
лар. О, юз баъарыьы сайясиндя йцксяк вязифялярдя ишлямиш-
дир. О, баш вязир ишлядийи заман она пахыллыг едян рягибля-
ринин тязйиги нятиъясиндя юз вязифясиндян истефа вермяйя 
мяъбур олмушдур. Истефа вердикдян бир мцддят сонра о, 
юзцнцн йахшы шаэирдляринин бир нечяси иля иш ахтармаг цчцн 
сяфяря чыхыр. Онун сяфяри 13 ил чякир. Нящайят, миладдан 
юнъя Ло щюкцмятиндя йцксяк вязифя тутан шаэирдинин тякиди 
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иля доьма йурдуна гайыдыр. О заман онун 60 йашы вар иди. 
О, вязифядян имтина едир вя юмрцнцн сонуна гядяр Кон-
фусизм дининин ясасыны тяшкил едян яхлаги-фялсяфи ясярини йа-
зыб щазырлайыр. О, дцнйасыны дяйишяндян сонра, онун ялачы 
шаэирдлярини Конфусионун ишини давам етдирирляр вя онун 
ясярляриня аид шярщляр йазырлар. Беляликля, Конфусизм дини 
тядриъян мейдана чыхыр. 

Онун дининин Тао дининдян ясас фяргли ъящяти ъямиййят-
дя баш верян яхлагсызлыглары, чатышмамазлыглары, позьунлу-
ьу щяйатын ахарына бурахмаг йох, ону лазымы ганунларла 
арадан галдырыб тянзимлямякдир. Бу ганун шярти олараг Ли 
гануну адланыр. Вя чох кечмир ки, бу дин халг тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланараг гябул олунур. 

Апардыьымыз бу мцгайися вя паралелик эюстярир ки, бу 
ареалда олан динлярдя Аллащын ващид, язяли, ябяди, гцдрятли, 
щяр шейин йарадыъысы, щяр шейи эюрян, билян вя щяр шейя ня-
зарят едян, доьулмайан, эюрцнмяйян, щяр шейя гадир, 
мещрибан, рящимли, ядалятли бир затдыр. Щяр шей ондан йара-
ныр вя мящв олуб Она гайыдыр. 

Ъяннят (Нирвана) бу динлярдя инсанларын рущунун юлян-
дян сонра фянайа уьрамасы, йяни Танрыйа говушуб ябяди 
вя мутлу галмасы кими юз яксини тапмышдыр. Ъящянням ися 
инсан юляндян сонра онларын рущларынын бу дцнйада юзля-
риндян даща алчаг, рязил адамлара вя щятта щейванлара 
кечмяси вя язаб-язиййятя дцчар олмасы кими характеризя 
олунур. 

Сонракы мярщялядя инсанлар тяряфиндян чохаллащлыг йа-
радылыр вя онларын бцтляри йарадылараг ситайиш обйектиня чев-
рилир. Тядриъян йарадылан бцтлярин сайы да щямин ъямиййятин 
тяхяййцлцня, тяфяккцрцня вя йашайыш тярзиня уйьун олараг 
артыр вя онлар щаггында сайсыз-щесабсыз мифляр йараныр. 
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Щятта динин баниляри дя заман кечдикъя тядриъян илащиляшди-
риляряк аллащлар сявиййясиня галдырылыр вя онлара ситайиш еди-
лир. Нящайят, бу сайсыз-щесабсыз танрылардан, аллащлардан 
гуртулмаг цчцн аллащларын сайы ися цчя йендирилир. Даща 
доьрусу, тякаллащлыьа доьру аддым атылыр. Ъямиййят инкишаф 
етдикъя, елм йцксялдикъя инсанлар савадланыб камилляшдик-
ъя тякаллащлыьа ещтийаъ дуйулур вя бир сыра тякаллащлыьа 
сюйкянян мязщябляр йараныр. Мясялян, Мащайана, Бращ-
ма-Самаъ, Арйа-Самаъ, Рама-Кришна, Сигщ вя с. Амма 
бу мязщябляр дя Аллащын тяклийини гябул етмякля бярабяр, 
Аллащын мябудлар шяклиндя тяъяссцм етмясини мягбул са-
йылыр. Эюрцнцр, бу минилляр бойу адят щалыны алмасыны вя ин-
сан психоложийасына там отурушмасынын нятиъясидир. Вя бу-
на эюря дя, чохаллащлыгдан гуртулмаг цчцн узун заман 
кясийи лазымдыр. 

Бу динлярин диэяр охшар ъящятляри бунлардыр: бу динлярин 
йарадыъылары Мащиваранын (Чайнизм) Будданын, Кама 
Кришнанын, Нанакин узун мцддят тяхминян 12-13 ил чюлляр-
дя, дцзлярдя, даьларда, мешялярдя аскетик щяйат тярзи ке-
чирмяси вя щаггы-танрыны дярк етмясидир. Щяр биринин шаэирд-
ляринин олмасы вя бу мцридляри вя йа ардыъыллары васитяси иля 
онларын дининин систем щалына дцшцб формалашараг йайыл-
масы вя бу динлярин сон пейьямбярляри олмасыдыр. Бунунла 
бярабяр, щям буддизм, щям щиндуизм, щям дя Кришна 
мязщябиндя инсанлары зцлмдян, ъящалятдян, ядалятсизлик-
дян хилас етмяк цчцн эяляъякдя Будда вя Кали зцщур 
едяъякдир. Бу бизя Христиан дининдя Иса Мясищинин, Шия 
мязщябиндя Сащибил-Заман Имам Мещдинин зцщур едяъя-
йини хатырладыр. Щяр ики аралда дцнйанын су басмасы вардыр. 
Йахын вя Юн Шярги Асийада йаранан динлярдя хиласедиъи 
Нущ пейьямбяр, Узаг вя Шярги Асийада Манодур. Аллащ-
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дан башга щяр шейин мящв олмасы, йяни гийамят эцнцнцн 
йетишмяси вя ябяди дцнйанын башланмасы. 

Щяр ики ареалда йаранан сонунъу динляр - бящаи вя сигщ 
бу бюлэцлярдя йаранан динляр арасында барышдырыъы мювге 
тутулар вя  динляр арасында олан зиддиййятляри арадан галдыр-
маьа чалышырлар. Гярибядир ки, щяр ики диндя дя сонунъу 
пейьямбяр мювъуддур. Беля ки, Чайнизмдя 24-ъц Буд-
дадан сонра эялян сон Будда-Сиддщарта вя сон пейьям-
бяримиз Мящяммяд (я.с.)дыр. 

Ортайа беля бир суал чыхыр ки, яэяр Адям вя Щявва ъян-
нят гуруландан вя Йер цзцня тяшриф эятиряндян сонра, нийя 
дцнйада тякаллащлыгдини там бяргярар олмады? Ахы, бабамыз 
вя илк пейьямбяр сайылан Адям бу миссийаны ня цчцн йери-
ня йетиря билмяди, о ки, Аллащын ъяннятиндян, дярэащындан 
говулмушдур? Адямин ювладларынын дцз йолдан сапмасына 
вя чохаллащлыьа цз тутмасынын сябябляри щансылардыр. 

Тябии ки, Аллащын дярэащындан говулан Адям пейьям-
бяр тяктанрылыьы, Аллащын ващидлийини юз ювладларына юйрятмя-
ли, баша салмалы вя там ачмалы иди.  Чцнки Аллащын ъяннятин-
дян эялян йеэаня адам Адям вя щяйат йолдашы Щявва-
дыр. Аталар демишкян: "- Ашыг эюрдцйцн чаьырар." 

Бу суаллары гисмяндя олса, йери эялдикъя ясасландырмы-
шыг вя ъавабларыны ачыгламышыг. Инди ися бир сыра ачыгланма-
йан мягамлары гейд етмяйи юзцмцзя боръ сайырыг: 

1. Инсанын бятниндя олан мцсбят вя мянфи енержи вя йа 
йахшы вя пис-шяр рущлар. Йяни Аллащын Адямин вя Щявванын 
бятниня цфцрдцйц мцгяддяс, йарадыъы, йахшы рущ. Ейни за-
манда Аллащын инсанын гялбиня эирмяйя иъазя вердийи  Ибли-
син пис, шяр вя мянфи енержиси вя йа рущу. 

2. Инсанларын дцшдцйц ъоьрафи шяраит вя мцщит. 
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3. Инсан аьлынын, билэисинин натамамлыьы, азлыьы вя гей-
ри-камиллийи. 

Бизъя дюрдцнъц сябяб Адямин вя Щяввадан габаг 
Йер цзцндя йашайан инсанларын онларын ювладлары иля гай-
найыб-говушмасыдыр. 

Айятуллащ-Yзма Мякарим Ширари вя Айятуллащ Ъяфяр 
Сцбщани "Дини суаллара ъаваблар" китабында бу мясяляни 
беля ачыглайыр: 

"Нятиъя олараг дейя билярик ки, Адямин ювладлары Адям 
няслиндян яввял мювъуд олмуш инсан няслинин нцмайян-
дяляри иля евлянмишляр, Аллащ-Тяаланын мяляклярля сющбятин-
дя мялум олур ки, Адям вя Щяввадан габаг Йер цзцндя 
инсанлар олмушдур." 

Сон елми тядгигатлар вя арашдырмаларда буну тясдиг 
едир. Бу тядгигатлара эюря шцурлу инсанлар сайылан Щоме 
сапинесляр тяхминян 35-40 мин ил бундан юнъя, юзлярин-
дян юнъя сайылан илкин инсанлар Недарталларла араларында 
олан илэилярля баьлы бир нечя нязяриййя вардыр: 

1. Бунлар бир-бири иля цнсиййят йаратмыш, тядриъян бир-бири-
ня говушмуш вя ассимлийасийайа уьрамышдылар. 

2. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы юз аьылларынын 
эцъцня тядриъян мящв етмишдиляр. 

3. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы сыхышдырараг, 
тядриъян мцнбит торпаглардан чыхармыш вя онлар цзляшдик-
ляри ялверишсиз шяраитдя мцхтялиф хястяликлярдян вя диэяр ся-
бяблярдян мящв олуб тарихин сящнясиндян силинмишдиляр. 

Бу нязяриййялярин щамысы иля разылашмаг олар. Эюрцнцр, 
сайлары аз олан Щоме сапинесляр - Адямин ювладлары илкин 
инсанлар Недарталларла цнсиййятя эирмиш, онларла аиля гур-
муш вя сайларыны артырмышлар. Заман кечдикъя, сайлары арт-
дыгъа бязи тайфалара щцъум етмиш вя онлары йа мящв ет-
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миш, йа да йашадыглары йерлярдян чыхармаьа наил олмушду-
лар. Шцбщясиз ки, бу гядим тайфаларын гызлары иля евлянян 
аьыллы инсанлардан бир чоху онларын ичярисиндя йашамыш, он-
ларын адят-янянялярини мянимсямиш вя бир сыра дини инанъ-
ларыны гябул етмишдиляр. Чох эуман ки, онларын чохаллащлыьы 
гябул етмясинин бир сябяби дя, бу инсанларла гайнайыб-га-
рышмасы нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр. Щал-щазырда Авс-
тралийанын, Американын вя дцнйанын диэяр бюлэяляриндя си-
вил ъямиййятдян аралы дцшмцш, уъгар йерлярдя, кечилмяз 
ъянэялликлярдя груп щалында йашайан эейимсиз-эеъимсиз 
адамлар буну бир даща сцбут едир. Беля ки, онларын щяйат 
тярзи, йашайышы он мин илляр бундан юнъяки щяйат тярзиндян 
узаьа эедя билмямишдир. 

Щяр ики ареалын ян охшар ъящятляриндян вя ъизэиляриндян 
бири дя инсан ъямиййятин низамланмасы вя йахшы йашамасыц-
чцн динлярдя гойулан яхлаги гайда-ганунлар вя давранышлар-
дыр. Бунлардан бязилярин йери эялдикъя гейд етмишик. Демяк 
олар ки, бунларын чохусу ейниййят тяшкил едир вя цст-цстя дц-
шцр. Бунларын ясас цмуми принсипляри ашаьыдакылардыр: 

1.Ата-анайа вя бюйцкляря щюрмят. 
2.Оьурлуг етмямяк. 
3.Ички (спиртли) ичмямяк. 
4.Бющтан, ифтира демямяк 
5.Йалан данышмамаг, икицзлцлцк едиб ара вурмамаг. 
6.Зина етмямяк. 
7.Гоншуларла йахшы давранмаг. 
8.Юзцня рява эюрмядийини башгасына рява эюрмямяк. 
9.Хейирхащ олмаг, шяр вя чиркин, пис ишлярдян узаг олмаг. 
10. Йетим-йесиря, йохсуллара кюмяк етмяк. 
11. Мярщямятли вя шяфагятли олмаг. 
12. Гумар ойнамамаг. 
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13. Гулдурлуг едиб башгаларынын малыны гясб етмямяк. 
14. Гясдян, нащаг йеря адам юлдцрмямяк. 
15. Ядалятли олмалы вя адамлара зцлм етмямяк. 
16. Ъанлы щейванлары инъитмямяк вя юлдцрмямяк. 
17. Тамащкарлыг етмямяк, исраф етмямяк. 
18. Чякидя, юлчцдя дцз олмаг вя инсанлары алдатмамаг. 
19. Хясислик етмямяк. 
20. Сялям вермямяк. 
Бу сийащыны узатмаг да олар. Тябии ки, сонунъу вя мц-

кяммял дин олан Исламда бунлар даща дягиг, даща дцз-
эцн вя инсанларын сосиал тяминатыны тямин етмяк вя щц-
гуглары щяр тяряфли юлчцлцб бичилмишдир. 

Дедикляримиздян бу нятиъяйя эялмяк олар ки, динин ясас 
мащиййятиндя биринъи Аллаща иман, икинъи Онун назил етдик-
ляри китабларда буйурдуглары дцзэцн ямялляря вя хейирхащ  
ишляря, даща доьрусу, йухарыда гейд етмийиз яхлаги прин-
сипляря, нормалара ямял етмяк дурур. Бунунла бярабяр Ал-
лаща ибадят - намаз гылмаг, оруъ тутмаг, гурбан кяъ-
мяк, дуа етмяк кими мясяляляри дя йериня йетирмяк эя-
рякдир. 

Тябии ки, ибадятля мяшьул олмамаг инсанын Аллаща ина-
мыны вя Онун гаршысындакы мясулиййяти, эюряви азалдыр. 
Инам, мясулиййят азалдыгъа шейтанын инсанын гялбиня йол 
тапмасы асанлашыр вя шейтан ону тезликля щагг йолдан 
сапдырыр. Беляликля, инсан шейтанын, йяни юз няфсинин гулуна 
чеврилир. 

Бу охшар ъящятляр вя ейниййят тяшкил едян мягамлар 
дцнйада динлярин бир систем олдуьуну ортайа чыхарыр. Са-
дяъя олараг, Танрынын щяр щцммяти цчцн эюндярдийи пей-
ьямбярляр ъоьрафи мцщитя, иглимя вя дцнйанын мцхтялиф 
бюлэяляриндя йашайан халгларын дцнйаэюрцшцня, характери-
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ня, дцшцнъясиня, тяфяккцрцня, тяхяййцлцня вя психолоэи-
йасына уйьун олараг юз миссийаларыны йериня йетирмишдиляр. 

Мараглысы будур ки, щансы халгын няйя даща чох мейилли 
олмасы вя щямин шейин ону щагг йолундан чыхармаьа 
сювг етмяси Танры тяряфиндян хцсуси вурьуланыр вя йасаг-
ланыр. Мясялян, эениндя оьурлуг, яййашлыг вя йа рящимсиз-
лик, гяддарлыг вя с. кими хцсусиййятляр даща чох олан халг-
лара бунлардан эен дурмаг тювсийя олунур вя бир ганун 
кими буйрулур. 

Щал-щазырда дцнйада дини толерантлыг - дюзцмлцлцк ян 
мцщцм мясялялярдян бириня чеврилмишдир. Елмин вя техники 
инкишафын йцксяк бир сявиййяйя чатдыьы щалда, мцхтялиф дин 
тярафдарлары, секталары арасында ганлы чякишмяляр вя Аллащ 
евляриня; (мябяд, храм, кился, мясъид, сенегог) щцъум-
лар, гойулан бомбаларын партламасы нятиъясиндя гырылан 
йцзлярля эцнащсыз инсанлар аьыласыьмаздыр. Амма факт 
фактлыьында галыр, еля бир ай олмаз ки, щяр щансы бир Аллащ 
евиндя беля хошаэялмяз олайлар баш вермясин! Чох ачы-
наъаглыдыр! Бундан чыхыш йолу вармы? 

Бизъя бунун щяллинин бир нечя оптимал варианты вя йа 
йолу вардыр: 

1) Дин сийаси ишляря гарышмыр вя яхлаги-мянэви дяйрлярин 
горуйуъусуна чеврилир. Ъямиййятдя яхлаги-мянэви дяйрля-
рин ашынмасыны сцрятляндирян гайда-ганунларын арадан 
галдырылмасы цчцн лазымы гурумлардан тяляб едир вя тяклиф-
лярини верир. 

2) Дин хадимляри топлашараг динлярарасы ялагялярин йах-
шылашмасы, анлашылмасы вя бир-бириня ещтирам эюстярмяси 
цчцн тез-тез топлантылар кечирмялидирляр. Вя динлярарасы пар-
ламентин йарадылмасы вя фяалиййятя башланмасы вя ортайа 
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чыхан проблемлярин чюзцлмяси бир мягсяд кими ортайа го-
йулмалыдыр. 

3) Дцнйада ян сонунъу вя ян мцкяммял, мцтярягги 
тякаллащлы дини гябул етмяйя доьру эярякли аддымларын атыл-
масы. 

4) Якс щалда щяр бир дин юз ъоьрафи мцщцтцндян асылы ола-
раг юз фяалиййятини давам етдирмяли вя диэяр динляря толерант-
лыг эюстярмяли вя бир-биринин дини ишляриня гарышмамалы, дост-
луг, гардашлыг шяраитиндя баш-баша вериб йашамалыдырлар. 

Бцтцн дедикляримизя йекун вурараг, беля нятиъяйя эял-
мяк олар ки, бцтцн бяшяриййят Аллащын тяклийиня инаныр вя 
Онун гойдуьу щагг йола, Она доьру эедир. Бу щагг йол 
ъямиййятин низамланмасы вя инсанларын камилляшмяси 
цчцндцр. Мягсяд бир, амаъ бирдир, амма Танрыйа эедян 
йоллар мцхтялифдир. 

Ябцлфяз Елчибяйин дедийи кими: "- Аьлын чох дярин гатла-
рына эедяндя еля Танры да, метафизика да бир варлыгдыр. Ме-
тафизиканы (физики олмайан) щяря бир ъцр анлайыр: бири Христиан 
дини хяттийля анлайыр, бири Конфутси дцшцнъясийля анлайыр, бири 
йунан фялсяфясийля анлайыр. Бизим инсанларын о бюйцк варлы-
ьы дяркетмя, анлайыш тярзимиз мцхтялифдир... Бяли, щамы о 
щягигяти ахтарыр. Сян она "метафизика" дейирсян, мян "Ал-
лащ" адландырырам, о бири "Бог" дейир." 

Щансы динин вя кимин даща доьру йолда олдуьуну Аллащ 
билир. Буну улу Танрынын ихтийарына бурахаг вя буна эюря 
ганлы чякишмялярдян, террор актлары кечирмякдян щяр бир 
кяс узаг олсун! Аллащдан горхун, эцнаща батмайын! 

Бу мцраъиятя ъаваб олараг о, беля бир няьмя охуйур: 
"- Аллащ бирдир вя онун ады щагдыр. Йарадан гязябдян 

узаг, горхмаз, тямиз, гяййум, бюйцк вя мещрибандыр. 
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Щагг язялдян мювъуддур вя ябядиййятя гядяр олаъагдыр. 
Ей Нанак! О олуб, вар вя олаъагдыр." 

Нанак бундан сонра мешядян чыхды вя шок ичярисиндя 
олдуьу бир эцндян сонра юзцнцн мяшщур кяламыны бяйан 
етди: "- Щинду вя мцсялман йохду." Бу, о демякдир ки, Ал-
лащ гаршысында йалныз инсан вар. 

Беляликля юз динини - Сигщ динин йазмаг вя тяблиь етмяк 
цчцн сяфяря чыхды вя бу айинин илк ардыъылы сайылан гуллугчу-
су Мярдани юзц иля эютцрдц. Мярдан Сигщ динини гябул 
едяня гядяр мцсялман иди. 

Нанакын юзц шаир олдуьуна эюря чаьырышларынын чохусу-
ну сеир вя няьмя шякилиндя сюйляйирди. О, шеир вя йа няь-
мя охуйанда гуллугчусу Мярдан рцбаб чалырды. Бу ися 
адамларын диггятини юзцня даща тез чякирди. Нанак щятта 
эейимини дя синтез етмишди, йары мцсялман, йары щиндли эе-
йиминдя. О щяр йердя Аллащын ващидлийини, тяклийини тяблиь 
едирди. Онун тяблиьаты сяфяри 12 ил чякди. Нанак даща чох 
бу ъцмляни вурьулайырды:   "- Мян бу ясярдя инсанлара йол 
эюстярмяк цчцн зцщур етмишям. Мян бцтцн фяргляри инкар 
едир вя йалныз бир олан Аллаща пярястиш едирям. Мяним таны-
дыьым Аллащ щяр йердя асиманларда вя йердя, щяр тяряфдя-
дир." Гуру Нанак 1539-ъу илдя вяфат етмишдир. О, юлмямиш-
дян юнъя юз йериня рящбяри йахшы шаэирдляриндян бири олан 
Ангади тяйин етмишдир. Онунъу гуру олан Говинд Сигщ со-
нунъу гуру олмушдур вя юлцмцндян габаг ардыъылларына 
рящбяр олмайаъаьыны билдирмишдир. О, 1708-ъи илдя дцнйасы-
ны дяйишмишдир. 

Сигщ дининин ясас китабы сайылан "Грант"дан Аллащын ва-
щидлийини, бюйцклцйцнц вясф едян бир нечя вящйляри вя йа 
дейимляри охуъуларын нязяриня чатдырырыг. 
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"Аллащ бирдир вя ондан башга щеч бир мябуд йохдур, ей 
мяним гардашларым." 

"Щяр кясин чятинлийи вя азадлыьы вя азадлыьы сянин ям-
ринлядир. Щеч кясин она мцдахиля етмяйя гцдряти чатмаз. 

"- О, щяр шейи истяся йериня йетиряр. Бир кимся она фяр-
ман вермир. О султан вя султанларын султаныдыр. Щяр бир шей 
онун ирадя вя ямриня табедир." 

"Ей бюйцк Аллащ сян ващидсян, амма сянин тяъяссц-
мцн чохдур." "Сянин щеч бир шярикин йохдур ки, сянин йа-
нында олсун." 

"Кимя икинъи Аллащ дейяк? Щеч кяс йохдур. Бцтцн дцн-
йада йалныз ейибсиз вя пак ващид Аллащ вардыр." 

Бу дцнйанын ишляри давамсыз вя ютяридир, йалныз дюрд 
эцн давам едир. Биз там яминликля бу мярщялядян кечмя-
лийик. Бу алям бир йуху вя хяйалдан ибарятдир." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Сигщ дининдя ня Исла-
ма, ня дя щиндуизмя хас олан ибадят мярасимляри йохдур. 
Амма онларын явязиня дярин дахили дцшцнъяйя гярг олма-
ьа, ирфани сейри - сцлука диггят йетирилмясиня юнямли йер ве-
рир. Нанак бу динин баниси вя рящбяри кими йалныз Аллаща 
зикр етмяйи юз диндашларына ясас ибадят кими тювсийя ет-
мишдир. О дейир: "- Ей мяним гардашларым! Аллащ-Тяала ба-
рядя дцшцнмяк йеэаня дини айин вя ритуалдыр." 

"- Щамынын ян бюйцк вязифяси тяк Аллащын адыны тякрар-
ламагдыр." 

"- О мцгяддяс ады тякрар ет, ону ешит вя онунла цнсий-
йятдя ол. Юз диггятини Аллаща йюнялт вя щяр няфяс чякяндя 
вя щяр няфяс веряндя онун адыны тякрарла ки, сянин рущун 
Аллащ нуруна ъязб олунсун." 

Сигщ дининин ясас эюстяришляриндян бири дя гуруйа (мц-
яллимя, йолэюстяряня) хцсуси ещтирам эюстярмякдир. Чцнки 
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бу дини ягидяйя эюря щеч бир шяхс гурунун йол эюстярмяси 
олмадан ниъат вя гуртулуша чата билмяз. 

Эюстярдийимиз бу нцмунялярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олар ки,  Сигщ дини тякаллащлы, монетизм динидир. Инсан ъя-
миййяти инкишаф етдикъя, дцнйа эюрцшц эенишляндикъя вя ел-
ми биликляря йийяляндикъя инсанлар чохаллащлыгдан ислащ олу-
нуб тякаллащлыьа доьру аддымлайырлар. Сигщ дини дя бунун 
барис нцмунясидир. 

Щиндистандакы динляр вя мязщябляр ичярисиндя Бращма-
Самаъ тяригяти юзцнямяхсус йер тутур. Бу тяригятин ясас 
1828-ъи илдя Рамнущан Рой адлы бращман тяряфиндян го-
йулмушдур. О да Мащавира, Будда вя Нанак кими щягигяти 
дярк етмяк цчцн узун илляр ахтарышда олмуш вя сярэярдан 
щяйат сцрмцшдцр. О, башга идеоложи ъяряйанларла таныш ол-
магла йанашы, щинд ъямиййятиндя мювъуд олан вя ъямий-
йятдя юзцнямяхсус йер тутан минлярля тяфяккцр тярзи ара-
сында щягигяти арамаьа, тапмаьа чалышмышдыр. 

Рамнущан Рой Щиндистана христианлыьы йаймаг вя тяб-
лиь етмяк цчцн эюндярилмиш миссионерлярля танышлыгдан 
сонра христиан яхлагына, дининя мараг эюстярмишдир. Христи-
ан вя Ислам динини тядгиг едиб арашдырдыгдан сонра тякал-
лащыьы сечмишдир. Хцсусяндя, Ислам дининдяки тякаллащыг 
ону юзцня даща да ъялб етмишдир. Вя сонра тякаллащыьын 
щиндуизмин мцгяддяс китабларында неъя якс олундуьуну 
арамыш, арашдырмыш вя ведаларда каинатын йарадыъысы, язя-
ли, ябяди йеэаня Аллащ Бращма - Христиан вя Ислам дининдя 
орта хцсусиййятляри олдуьуну тапмышдыр. Мящз еля буна 
эюря дя, тяригятини Бращма-Самаъ адландырмышдыр. 

Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди беля йазыр: "- Буна 
эюря дя, Бращма-Самаъ щиндуизмин тякаллащлы фиргяси са-
йылыр вя онун инанълары варлыг аляминин йарадыъысы вя гору-
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йаны, ябяди улу танрынын затынын тяклийи ясасында гурулуб. 
Бу фиргя ширкин щяр нювцнц вя чохаллащлыьын символу олан 
бцтляря танрыларын щейкялляриня ситайиш, бцтляря гурбан кяс-
мяк кими ритуалларыны гадаьан вя рядд едир... Дул гадынла-
рын юлмцш ярляринин ъясяди иля бирликдя йандырылмасы, азйаш-
лыларын зорла евляндирилмяси вя с. Ганунлары тамамиля гябу-
ледилмяз сайырды." 

"Буна эюря дя, Бращма-Самаъ фиргяси Ислам, щинду-
изм, христианлыг вя гярб тярзи - тяфяккцрляринин, еляъя дя 
онун банисинин шяхси етигадларынын синтези нятиъясиндя фор-
малашмышдыр." 

Сон дюврлярдя дцнйада вя Щиндистанда эениш йайылан 
мязщяблярдян бири дя Рама-Кришна тяригятидир. Бу тяригятин 
ясасыны узун илляр Кали мябядиндя дини хидмятля мяшьул ол-
муш Шива мязщябинин бращманларындан бири олан Рама-
Кришна гоймушдур. О да узун мцддят Щиндистанда мюв-
ъуд олан бцтцн динляр цзяриндя арашдырмалар апармыш вя 
онларын идеоложи ясасларыны юйрянмишдир. Сонра о, бунунла 
кифайятлянмяйиб Христиан вя Ислам динини юйрянмяйя вя 
тядгиг етмяйя башламышдыр. Узун мцддят бу динляри араш-
дырдыгдан сонра, бунлары бири-бири иля ялагяляндирмиш вя эюр-
мцшдцр ки, бцтцн варлыьынын гайнаьы вя баш мябудунун, 
йяни тяк Аллащын ортаг хцсусиййятляри бири-бириня олдугъа йа-
хындыр. Даща доьрусу, бири-бири иля сясляшир. Ейни заманда 
бцтцн динляр цслуб вя йолларынын фяргли олмасына бахмайа-
раг, ващид бир принсипдян, йяни Аллащын ващидлийиндя ейни 
мювгейя маликдирляр. Рама-Кришна бцтцн динлярини идеоложи 
ясасыны гябул етмясиня бахмайараг, бцтляря ситайишдян 
вя чохаллащлыгдан йаха гуртара билмямишдир. Эюрцнцр, 
эенляриня щопмуш, ганйаддашына йазылмыш бцдпярястлик 
психоложийасындан гуртулмаг олдугъа чятиндир. 
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Рама-Кришнанын йаратдыьы тялимдян вя дини етигаддан бир 
мцддят кечдикдян сонра, онун шаэирдляриндян бири олмуш 
Свами Вувканада адлы бир эянъ мцяллиминин бцтцн тялимляри-
ни, гайда-ганунларыны топлайыб низама салмыш вя Рама-
Кришна  ады иля мяшщурлашан щярякат йаратмышдыр. Фикримизи 
тамамламаг цчцн Бейнялхалг Кришна шцуру ъямиййятинин 
баниси вя  ачарйасы А.Ч.Бщактиведанта Свами Прабщупда-
нын "Шри Ишопанишад" ясяриндян бязи парчалары охуъуларымызын 
нязяриня чатдырмаьы мягсядя уйьун сайырыг: 

Ы - Мантра. 
"Каинатдакы бцтцн ъанлылар вя ъансызлар Танрынын няза-

ряти алтындадырлар вя Она мяхсусдурлар. Она эюря дя, ин-
сан юз пайына дцшян, щяйаты цчцн зярури олан шейляри гя-
бул етмяли, галан шейлярин кимя мяхсус олдуьуну йахшы 
билмяли, артыг-тамащлыг етмямялидир." 

ЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс даим юз мяскяниндя олса да, фикирдян 

сцрятли, бцтцн йцйцрянлярдян йцйцрякдир. Гцдрятли танрыча-
лар беля Она йахынлаша билмирляр. О, бир йердя дурса да, 
щаваны вя йаьышы идаря идаря едянляря нязарят едир. О, ка-
милляр камилидир." 

В - Мантра. 
"Уъа Танры щярякятдядир, щям дя щярякятсиздир. О, 

щям чох узагда, щям дя чох йахындадыр. О, щяр шейин 
дахилиндя, щям дя хариъиндядир." 

"Гитада (7.20) айдын шякилдя дейилир ки, йалныз саьлам 
дцшцнъяси олмайан адамлар танрычалара ситайиш едирляр. 
Кришна щамыйа, сон нятиъядя, бцтцн башга ситайиш йолла-
рындан вя цсуллардан ял чякиб юзлярини йалныз Она щяср ет-
мяйиб мяслящят эюрцр. Уъа Танрыйа бу ъцр сарсылмаз 
инам йалныз эцнащларынын якс тясирляриндян гуртулмуш 
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шяхслярдя ола биляр. Башгалары ися нцфузсуз ситайиш цсуллары 
иля бирэя мадди сявиййядя галаъаг вя беляликля, бцтцн йол-
ларын бир мягсядя апардыьыны сящвян дцшцняряк доьру 
йолдан йайынаъаглар." (сящ-73) 

ХЫВ - Мантра. 
"Аллащ - Али Шяхс, Онун транссендентал ады, еляъя дя 

мцвяггяти мадди дцнйа вя онун мцвяггяти танрычалары, 
адамлары вя щейванлары щаггында щяр бир кяс мцкяммял 
сцрятдя билмялидир. Буну билян юлцмя вя мцвяггяти мадди 
каината цстцн эялиб, Аллащын ябяди мяскяниндя ябяди щя-
йат, щязз вя биликдян няшя алыр." 

ХВЫЫЫ - Мантра. 
"Ей од кими гцдрятли Танрым, Сяня сяъдя едиб, нилуфяр 

гядямляриня дцшцрям. Илащи, мяни дцз йола йюнялт. Сян 
мяним кечмишими йахшы билирсян, мяни кечмиш эцнащлары-
мын якс-тясириндян азад ет, гой онлар мяним инкишафыма 
мане олмасын, гой Сянин йанына йетишя билим." 

Мантра Йога. 
"Аллащ да бизим кими сяхсиййятди; рущи формайа малик 

олан сонсуз гцдрятли шяхсиййят. Щяр щалда шяхсиййят. Бир 
дя ахы дейилир ки, биз Аллащын сцрятиндя хялг олунмушуг. Би-
зя гаршы мещрибандыр вя бизи севирся, мцтляг доьру йола 
щидайят етмялидир. Аллащ еля хцсусиййятляр тяляб едир ки, бц-
тцн динляря ситайиш едянляр сяадят вя ниъат ящли олсун. Тяк-
ъя бир диня пярястиш едян инсанлары хошбяхт саймаг Алла-
щын инсанлара гаршы щядсиз севэиси иля бир арайа сыьмыр. 
Башга сюзля, дини чохлуг мясялясиндя яняняви дини нязя-
риййянин (инщисарчы бахышы) гябул етсяк, диндахили парадокс-
ла цзляшяъяйик. Христианлыг тялимляриндя Аллащ йарадан, бц-
тцн варлыьын малики, бцтцн инсанларын сяадятини истяйян вя 
щядсиз хейирхащ бир варлыг кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян 
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ися инсанын йалныз Иса Мясищ васитяси иля Аллаща мюминъя-
синя ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик сайылыр. Бу о де-
мякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз истяйиня бахма-
йараг инсанларын чоху сяадят пайындан мящрум олмушлар. 
Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын чох щиссяси йа Мясищ-
дян габаг йашамышлар, йа да Христианлыг щцдудларындан 
кянарда галмышдыр." 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Нандив, Равидас вя 
Кябирдян башлайан динлярин ортаг мягамлары йяни Аллащын 
тяклийи, язяли, ябяди, йенилмяз гцдрят сащиби, бцтцн каина-
тын, мяхлугатын йарадыъысы, вя бцтцн динляри н щагг дин ол-
масы щаггында ясрляр бойу дини арашдырмалар ХХ ясрин ор-
таларынжда авропада дини плурализм ъяряйанынын йаранмасы-
на сябяб иди. Бу щагда Маил Исмайылоьлу "Дини фялсяфи яся-
риндя йазыр: 

"Дини плцрализм илащиййатын вя дин фялсяфясинин мцщцм 
бящсляриндян бири сайылыр. Бцтцн дтнлярин щагг олдуьуну ис-
рар едян бу ъяряйанын баниси кешиш вя философ Ъон Щикдир. 
О, ХХ ярин орталарында бу мясяляни дин фялсяфясиндя мц-
закиряйя чыхармышдыр. Онун плцралист эюрцшляр етмясинин 
ясас сябяби бир чох динляря мянсуб инсанларла щямкарлыг 
етмяси иди. Бу ялагяляр ону мцхтялиф динляр барядя дцшцн-
мяйя вадар едир. Нящайят, Щик христианлыгла баьлы ягидяляр-
дян дашынараг, бцтцн динляря ситайиш едян инсанларын сяа-
дятиня чатаъаьына инандыьыны билдирди.  

Ъон Щик диндя плцрализм нязяриййясини башга бир фор-
мада сцбута йетирмяк истяйир. Бурада Аллащн инсанлара 
гаршы мярщямтли олмасына юням верилир: Щик дейир: 

"Аллащын юз бяндялярини (инсанлары) севмяси инанылмаз 
бир щягигятдир. Яэяр Аллащ бизя гаршы чох мещрибандыр вя 
бизи севирся мцтляг доьру йола щидайят етмялидир. Аллащ еля 
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хцсусиййятляр тяляб едир ки, бцтцн динляря ситайиш едянляр 
сяадят вя ниъат ящли олсун. Тякъя бир диня пярястиш едян 
инсанлары хошбяхт саймаг Аллащын инссанлара гаршы щядсиз 
севэиси иля бир арайа сыьмыр. Башга сюзля дини чохлуг мя-
сялясиндя яняняви дини нязяриййянин (инандырыъы бахышы гя-
бул етсяк) диндахили парадоксла цзляшяъяйик. Христианлыг тя-
лимляриндя Аллащ йарадан, бцтцн варлыьын маликидир. Бцтцн 
инсанларын сяадятини истяйян вя щядсиз хейирхащ бир варлыг 
кими эюстярилир. Диэяр тяряфдян йалныз Иса Мясищ васитяси иля 
Аллаща мюминъясиня ъаваб вермяси онун цчцн хошбяхтлик 
сайылыр. Бу о демякдир ки, Аллащын инсанлара гаршы щядсиз 
истяйиня бахмайараг инсанларын чоху сяадят пайындан 
мящрум олмушлар. Чцнки дцнйайа эюз ачан инсанларын 
чох щиссяси йа Мясищдян габаг йаранмышлар, йа да христи-
анлыг щцдудларындан кянарда галмышлар". 

Бу ареалда, хцсусян Чиндя йаранан ян бюйцк дин 
"Конфусизм" динидир. Бу дин Чинин илк дини сайылан Тао динин-
дян гайнагланмышдыр. Тао дини чохаллащлы дин олмасына 
бахмайараг, онда да тякаллащлы динин цнсцрляри юзцнц 
ачыг шякилдя эюстярир. Дилшцнас алимляр Тао сюзцнц илащи 
варлыг, йахуд Аллащ вя уъа зат кими гябул етмишдиляр. Тао 
дининин баниси Зао Тзенин "Тао-те чинг" китабында беля йа-
зылыр: 

"- Ясил, язяли, сямалардан вя йерлярдян габаг, сон, 
азам, шякилсиз, дяйишмяз, рузинин йеэаня мянбяйи вя щяр 
бир шей адсыз Таодур вя шярщ олунмасы мцмкцн дейил. О, 
тясвир едиля билмяйяъяк бир щалда бюйцкдцр. Тао юзцнцн 
танытдырдыьы шяхси сямаларын алтында ян шярафятли бир шяхся 
чевриляъякдир." 

"- Таода щяр бир сцрятли шейин сцрятли азалар, щяр бир дц-
йцнляр ачылар. Таода щяр нюв нур юз парлаглыьыны итиряр, щяр 
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бир чятинлик асан вя арам олар. Тао щеч вахт гурумайан 
дярин бир щовуза бянзяйир ки, суйу щеч вахт чякилмяз. Ясл 
инсанын мягсяди Тао иля бирляшмякдир. Анъаг бу мягсяд 
инсан онун ардынъа эетмяли вя она чатмаг зящмят, язий-
йят чякмяли олдуьу мягсядлярдян дейил. Яксиня, тябият-
дян ялдя етдийимиз щяр бир шейи бяйянилян тярздя истифадя 
етмяли, лазымсыз вя артыг шейляри газанмаьа чалышмалыйыг. 
Тао кими башламаг лазымдыр ки, щягигятля долаг. Тао тямиз 
вя дцз бир йолдур, лакин ъамаат йолуну азмаг истяйир. Тао 
бир ябяди йолдур. Бцтцн мяхлуглар бу йолдан кечяъякляр, 
лакин ону щеч бир шей йаратмамышдыр. Чцнки, онун юзц йа-
радылышла ейниййят тяшкил едир. Тао щяр бир шейдир вя щеч бир 
шей дейилдир. Тао щям сябябдир, щям дя нятиъя. Бцтцн яш-
йалар Таодан йараныр вя Тао иля бирликдя олуб Таойа доьру 
гайыдыр." 

Гысаъа олараг демяк лазымдыр ки, бу динин ясас прин-
сипляриндян бири дя Во-Вайдыр, йяни фяалиййятсизлик вя чалыш-
мамагдыр. Бу о демяк дейил ки, истянилян дцнйяви ишля 
мяшьул олмайасан. Яксиня бу щяр бир олай, щяйатын тябии 
гануна уйьунлуглары иля барышмаг, онун ахары иля эетмяк, 
щяр бир щалда динълийя, сакитлийя чалышмаг вя цмидсизликдян 
узаг олмагдыр. Чцнки щяр шей Таонун ялиндядир вя онун 
ирадясиндян асылыдыр. О, щяр шейи юз йолуна гойаъагдыр. Ин-
санларын бу ишляри ислащ етмясиня вя йолуна гоймасына ещ-
тийаъ йохдур. Таонун ирадясиня гаршы чыхмаг камала чат-
маьа мане олур. 

Буддизмин Чиндя йайылыб эенишлянмяси Таоизм дининин 
чохаллащлы олмасына тякан верди вя бцдпярястлийин артмасы-
ны сцрятляндирди. Бу щагда Сейид Ящмяд Мащмуди йазыр: 

"Ондан сонра диэяр идеоложи ясаслар, о ъцмлядян маща-
йана фиргясиндя мювъуд олан ъяннят вя ъящянням ягидяси 
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Тао етигадларына ялавя едилди. Бялкя дя онлар щиндуизмин цч 
мябуд, йахуд христианлыьын цч рущуна тяглид едяряк цчлцк 
мябудлар йаратдылар. Бу мябудлар ашаьыдакылардыр; 

1.Ян йцксяк мягам сащиби олан император Зябяръдин; 
2.Императорун йанында мягам сащиби олан Лао-Тзе; 
3.Рущани варлыг вя сямави рущларын башчысы олан Зингпао. 
Бу цч мябуд "цч пак эющяр" ады иля мяшщурдур. 
Бу минвалла щяр бир дюврдя тао ращибляри бу диндя мя-

будларын вя мцгяддяс рущларын сайыны артырмышлар. Беля ки, 
щал-щазырда онларын сайы-щесабы йохдур." 
Йухарыда гейд етдийимиз кими Конфусизм дини Тао дининин 

тямялляри цзяриндя йаранмышдыр. 
Гысаъа олараг дейя билярик ки, бу динин банисинин ясл 

ады Конг-Чийу олан Конфусион ерамыздан юнъя 551-ъи илдя 
Ло (щазыркы Шантунэ) яйалятиндя дцнйайа эюз ачмышды. 
Ушаг йашларында ишлямяйя мяъбур олмушдур. Амма тян-
силини дя давам етдирмиш сонра узун мцддят мцяллим ишля-
мишдир. О, 3000-я дядяр шаэирд щазырлайа билмишдир. Ша-
эирдляри ону Конг-фотзе (йяни мцяллим Конг) адландырырды-
лар. О, юз баъарыьы сайясиндя йцксяк вязифялярдя ишлямиш-
дир. О, баш вязир ишлядийи заман она пахыллыг едян рягибля-
ринин тязйиги нятиъясиндя юз вязифясиндян истефа вермяйя 
мяъбур олмушдур. Истефа вердикдян бир мцддят сонра о, 
юзцнцн йахшы шаэирдляринин бир нечяси иля иш ахтармаг цчцн 
сяфяря чыхыр. Онун сяфяри 13 ил чякир. Нящайят, миладдан 
юнъя Ло щюкцмятиндя йцксяк вязифя тутан шаэирдинин тякиди 
иля доьма йурдуна гайыдыр. О заман онун 60 йашы вар иди. 
О, вязифядян имтина едир вя юмрцнцн сонуна гядяр Кон-
фусизм дининин ясасыны тяшкил едян яхлаги-фялсяфи ясярини йа-
зыб щазырлайыр. О, дцнйасыны дяйишяндян сонра, онун ялачы 
шаэирдлярини Конфусионун ишини давам етдирирляр вя онун 
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ясярляриня аид шярщляр йазырлар. Беляликля, Конфусизм дини 
тядриъян мейдана чыхыр. 

Онун дининин Тао дининдян ясас фяргли ъящяти ъямиййят-
дя баш верян яхлагсызлыглары, чатышмамазлыглары, позьунлу-
ьу щяйатын ахарына бурахмаг йох, ону лазымы ганунларла 
арадан галдырыб тянзимлямякдир. Бу ганун шярти олараг Ли 
гануну адланыр. Вя чох кечмир ки, бу дин халг тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланараг гябул олунур. 

Апардыьымыз бу мцгайися вя паралелик эюстярир ки, бу 
ареалда олан динлярдя Аллащын ващид, язяли, ябяди, гцдрятли, 
щяр шейин йарадыъысы, щяр шейи эюрян, билян вя щяр шейя ня-
зарят едян, доьулмайан, эюрцнмяйян, щяр шейя гадир, 
мещрибан, рящимли, ядалятли бир затдыр. Щяр шей ондан йара-
ныр вя мящв олуб Она гайыдыр. 

Ъяннят (Нирвана) бу динлярдя инсанларын рущунун юлян-
дян сонра фянайа уьрамасы, йяни Танрыйа говушуб ябяди 
вя мутлу галмасы кими юз яксини тапмышдыр. Ъящянням ися 
инсан юляндян сонра онларын рущларынын бу дцнйада юзля-
риндян даща алчаг, рязил адамлара вя щятта щейванлара 
кечмяси вя язаб-язиййятя дцчар олмасы кими характеризя 
олунур. 

Сонракы мярщялядя инсанлар тяряфиндян чохаллащлыг йа-
радылыр вя онларын бцтляри йарадылараг ситайиш обйектиня чев-
рилир. Тядриъян йарадылан бцтлярин сайы да щямин ъямиййятин 
тяхяййцлцня, тяфяккцрцня вя йашайыш тярзиня уйьун олараг 
артыр вя онлар щаггында сайсыз-щесабсыз мифляр йараныр. 
Щятта динин баниляри дя заман кечдикъя тядриъян илащиляшди-
риляряк аллащлар сявиййясиня галдырылыр вя онлара ситайиш еди-
лир. Нящайят, бу сайсыз-щесабсыз танрылардан, аллащлардан 
гуртулмаг цчцн аллащларын сайы ися цчя йендирилир. Даща 
доьрусу, тякаллащлыьа доьру аддым атылыр. Ъямиййят инкишаф 
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етдикъя, елм йцксялдикъя инсанлар савадланыб камилляшдик-
ъя тякаллащлыьа ещтийаъ дуйулур вя бир сыра тякаллащлыьа 
сюйкянян мязщябляр йараныр. Мясялян, Мащайана, Бращ-
ма-Самаъ, Арйа-Самаъ, Рама-Кришна, Сигщ вя с. Амма 
бу мязщябляр дя Аллащын тяклийини гябул етмякля бярабяр, 
Аллащын мябудлар шяклиндя тяъяссцм етмясини мягбул са-
йылыр. Эюрцнцр, бу минилляр бойу адят щалыны алмасыны вя ин-
сан психоложийасына там отурушмасынын нятиъясидир. Вя бу-
на эюря дя, чохаллащлыгдан гуртулмаг цчцн узун заман 
кясийи лазымдыр. 

Бу динлярин диэяр охшар ъящятляри бунлардыр: бу динлярин 
йарадыъылары Мащиваранын (Чайнизм) Будданын, Кама 
Кришнанын, Нанакин узун мцддят тяхминян 12-13 ил чюлляр-
дя, дцзлярдя, даьларда, мешялярдя аскетик щяйат тярзи ке-
чирмяси вя щаггы-танрыны дярк етмясидир. Щяр биринин шаэирд-
ляринин олмасы вя бу мцридляри вя йа ардыъыллары васитяси иля 
онларын дининин систем щалына дцшцб формалашараг йайыл-
масы вя бу динлярин сон пейьямбярляри олмасыдыр. Бунунла 
бярабяр, щям буддизм, щям щиндуизм, щям дя Кришна 
мязщябиндя инсанлары зцлмдян, ъящалятдян, ядалятсизлик-
дян хилас етмяк цчцн эяляъякдя Будда вя Кали зцщур 
едяъякдир. Бу бизя Христиан дининдя Иса Мясищинин, Шия 
мязщябиндя Сащибил-Заман Имам Мещдинин зцщур едяъя-
йини хатырладыр. Щяр ики аралда дцнйанын су басмасы вардыр. 
Йахын вя Юн Шярги Асийада йаранан динлярдя хиласедиъи 
Нущ пейьямбяр, Узаг вя Шярги Асийада Манодур. Аллащ-
дан башга щяр шейин мящв олмасы, йяни гийамят эцнцнцн 
йетишмяси вя ябяди дцнйанын башланмасы. 

Щяр ики ареалда йаранан сонунъу динляр - бящаи вя сигщ 
бу бюлэцлярдя йаранан динляр арасында барышдырыъы мювге 
тутулар вя  динляр арасында олан зиддиййятляри арадан галдыр-
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маьа чалышырлар. Гярибядир ки, щяр ики диндя дя сонунъу 
пейьямбяр мювъуддур. Беля ки, Чайнизмдя 24-ъц Буд-
дадан сонра эялян сон Будда-Сиддщарта вя сон пейьям-
бяримиз Мящяммяд (я.с.)дыр. 

Ортайа беля бир суал чыхыр ки, яэяр Адям вя Щявва ъян-
нят гуруландан вя Йер цзцня тяшриф эятиряндян сонра, нийя 
дцнйада тякаллащлыгдини там бяргярар олмады? Ахы, бабамыз 
вя илк пейьямбяр сайылан Адям бу миссийаны ня цчцн йери-
ня йетиря билмяди, о ки, Аллащын ъяннятиндян, дярэащындан 
говулмушдур? Адямин ювладларынын дцз йолдан сапмасына 
вя чохаллащлыьа цз тутмасынын сябябляри щансылардыр. 

Тябии ки, Аллащын дярэащындан говулан Адям пейьям-
бяр тяктанрылыьы, Аллащын ващидлийини юз ювладларына юйрятмя-
ли, баша салмалы вя там ачмалы иди.  Чцнки Аллащын ъяннятин-
дян эялян йеэаня адам Адям вя щяйат йолдашы Щявва-
дыр. Аталар демишкян: "- Ашыг эюрдцйцн чаьырар." 

Бу суаллары гисмяндя олса, йери эялдикъя ясасландырмы-
шыг вя ъавабларыны ачыгламышыг. Инди ися бир сыра ачыгланма-
йан мягамлары гейд етмяйи юзцмцзя боръ сайырыг: 

1. Инсанын бятниндя олан мцсбят вя мянфи енержи вя йа 
йахшы вя пис-шяр рущлар. Йяни Аллащын Адямин вя Щявванын 
бятниня цфцрдцйц мцгяддяс, йарадыъы, йахшы рущ. Ейни за-
манда Аллащын инсанын гялбиня эирмяйя иъазя вердийи  Ибли-
син пис, шяр вя мянфи енержиси вя йа рущу. 

2. Инсанларын дцшдцйц ъоьрафи шяраит вя мцщит. 
3. Инсан аьлынын, билэисинин натамамлыьы, азлыьы вя гей-

ри-камиллийи. 
Бизъя дюрдцнъц сябяб Адямин вя Щяввадан габаг 

Йер цзцндя йашайан инсанларын онларын ювладлары иля гай-
найыб-говушмасыдыр. 
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Айятуллащ-Yзма Мякарим Ширари вя Айятуллащ Ъяфяр 
Сцбщани "Дини суаллара ъаваблар" китабында бу мясяляни 
беля ачыглайыр: 

"Нятиъя олараг дейя билярик ки, Адямин ювладлары Адям 
няслиндян яввял мювъуд олмуш инсан няслинин нцмайян-
дяляри иля евлянмишляр, Аллащ-Тяаланын мяляклярля сющбятин-
дя мялум олур ки, Адям вя Щяввадан габаг Йер цзцндя 
инсанлар олмушдур." 

Сон елми тядгигатлар вя арашдырмаларда буну тясдиг 
едир. Бу тядгигатлара эюря шцурлу инсанлар сайылан Щоме 
сапинесляр тяхминян 35-40 мин ил бундан юнъя, юзлярин-
дян юнъя сайылан илкин инсанлар Недарталларла араларында 
олан илэилярля баьлы бир нечя нязяриййя вардыр: 

1. Бунлар бир-бири иля цнсиййят йаратмыш, тядриъян бир-бири-
ня говушмуш вя ассимлийасийайа уьрамышдылар. 

2. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы юз аьылларынын 
эцъцня тядриъян мящв етмишдиляр. 

3. Шцурлу вя аьыллы инсанлар Недарталларлы сыхышдырараг, 
тядриъян мцнбит торпаглардан чыхармыш вя онлар цзляшдик-
ляри ялверишсиз шяраитдя мцхтялиф хястяликлярдян вя диэяр ся-
бяблярдян мящв олуб тарихин сящнясиндян силинмишдиляр. 

Бу нязяриййялярин щамысы иля разылашмаг олар. Эюрцнцр, 
сайлары аз олан Щоме сапинесляр - Адямин ювладлары илкин 
инсанлар Недарталларла цнсиййятя эирмиш, онларла аиля гур-
муш вя сайларыны артырмышлар. Заман кечдикъя, сайлары арт-
дыгъа бязи тайфалара щцъум етмиш вя онлары йа мящв ет-
миш, йа да йашадыглары йерлярдян чыхармаьа наил олмушду-
лар. Шцбщясиз ки, бу гядим тайфаларын гызлары иля евлянян 
аьыллы инсанлардан бир чоху онларын ичярисиндя йашамыш, он-
ларын адят-янянялярини мянимсямиш вя бир сыра дини инанъ-
ларыны гябул етмишдиляр. Чох эуман ки, онларын чохаллащлыьы 
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гябул етмясинин бир сябяби дя, бу инсанларла гайнайыб-га-
рышмасы нятиъясиндя мейдана чыхмышдыр. Щал-щазырда Авс-
тралийанын, Американын вя дцнйанын диэяр бюлэяляриндя си-
вил ъямиййятдян аралы дцшмцш, уъгар йерлярдя, кечилмяз 
ъянэялликлярдя груп щалында йашайан эейимсиз-эеъимсиз 
адамлар буну бир даща сцбут едир. Беля ки, онларын щяйат 
тярзи, йашайышы он мин илляр бундан юнъяки щяйат тярзиндян 
узаьа эедя билмямишдир. 

Щяр ики ареалын ян охшар ъящятляриндян вя ъизэиляриндян 
бири дя инсан ъямиййятин низамланмасы вя йахшы йашамасыц-
чцн динлярдя гойулан яхлаги гайда-ганунлар вя давранышлар-
дыр. Бунлардан бязилярин йери эялдикъя гейд етмишик. Демяк 
олар ки, бунларын чохусу ейниййят тяшкил едир вя цст-цстя дц-
шцр. Бунларын ясас цмуми принсипляри ашаьыдакылардыр: 

1.Ата-анайа вя бюйцкляря щюрмят. 
2.Оьурлуг етмямяк. 
3.Ички (спиртли) ичмямяк. 
4.Бющтан, ифтира демямяк 
5.Йалан данышмамаг, икицзлцлцк едиб ара вурмамаг. 
6.Зина етмямяк. 
7.Гоншуларла йахшы давранмаг. 
8.Юзцня рява эюрмядийини башгасына рява эюрмямяк. 
9.Хейирхащ олмаг, шяр вя чиркин, пис ишлярдян узаг олмаг. 
10. Йетим-йесиря, йохсуллара кюмяк етмяк. 
11. Мярщямятли вя шяфагятли олмаг. 
12. Гумар ойнамамаг. 
13. Гулдурлуг едиб башгаларынын малыны гясб етмямяк. 
14. Гясдян, нащаг йеря адам юлдцрмямяк. 
15. Ядалятли олмалы вя адамлара зцлм етмямяк. 
16. Ъанлы щейванлары инъитмямяк вя юлдцрмямяк. 
17. Тамащкарлыг етмямяк, исраф етмямяк. 
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18. Чякидя, юлчцдя дцз олмаг вя инсанлары алдатмамаг. 
19. Хясислик етмямяк. 
20. Сялям вермямяк. 
Бу сийащыны узатмаг да олар. Тябии ки, сонунъу вя мц-

кяммял дин олан Исламда бунлар даща дягиг, даща дцз-
эцн вя инсанларын сосиал тяминатыны тямин етмяк вя щц-
гуглары щяр тяряфли юлчцлцб бичилмишдир. 

Дедикляримиздян бу нятиъяйя эялмяк олар ки, динин ясас 
мащиййятиндя биринъи Аллаща иман, икинъи Онун назил етдик-
ляри китабларда буйурдуглары дцзэцн ямялляря вя хейирхащ  
ишляря, даща доьрусу, йухарыда гейд етмийиз яхлаги прин-
сипляря, нормалара ямял етмяк дурур. Бунунла бярабяр Ал-
лаща ибадят - намаз гылмаг, оруъ тутмаг, гурбан кяъ-
мяк, дуа етмяк кими мясяляляри дя йериня йетирмяк эя-
рякдир. 

Тябии ки, ибадятля мяшьул олмамаг инсанын Аллаща ина-
мыны вя Онун гаршысындакы мясулиййяти, эюряви азалдыр. 
Инам, мясулиййят азалдыгъа шейтанын инсанын гялбиня йол 
тапмасы асанлашыр вя шейтан ону тезликля щагг йолдан 
сапдырыр. Беляликля, инсан шейтанын, йяни юз няфсинин гулуна 
чеврилир. 

Бу охшар ъящятляр вя ейниййят тяшкил едян мягамлар 
дцнйада динлярин бир систем олдуьуну ортайа чыхарыр. Са-
дяъя олараг, Танрынын щяр щцммяти цчцн эюндярдийи пей-
ьямбярляр ъоьрафи мцщитя, иглимя вя дцнйанын мцхтялиф 
бюлэяляриндя йашайан халгларын дцнйаэюрцшцня, характери-
ня, дцшцнъясиня, тяфяккцрцня, тяхяййцлцня вя психолоэи-
йасына уйьун олараг юз миссийаларыны йериня йетирмишдиляр. 

Мараглысы будур ки, щансы халгын няйя даща чох мейилли 
олмасы вя щямин шейин ону щагг йолундан чыхармаьа 
сювг етмяси Танры тяряфиндян хцсуси вурьуланыр вя йасаг-
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ланыр. Мясялян, эениндя оьурлуг, яййашлыг вя йа рящимсиз-
лик, гяддарлыг вя с. кими хцсусиййятляр даща чох олан халг-
лара бунлардан эен дурмаг тювсийя олунур вя бир ганун 
кими буйрулур. 

Щал-щазырда дцнйада дини толерантлыг - дюзцмлцлцк ян 
мцщцм мясялялярдян бириня чеврилмишдир. Елмин вя техники 
инкишафын йцксяк бир сявиййяйя чатдыьы щалда, мцхтялиф дин 
тярафдарлары, секталары арасында ганлы чякишмяляр вя Аллащ 
евляриня; (мябяд, храм, кился, мясъид, сенегог) щцъум-
лар, гойулан бомбаларын партламасы нятиъясиндя гырылан 
йцзлярля эцнащсыз инсанлар аьыласыьмаздыр. Амма факт 
фактлыьында галыр, еля бир ай олмаз ки, щяр щансы бир Аллащ 
евиндя беля хошаэялмяз олайлар баш вермясин! Чох ачы-
наъаглыдыр! Бундан чыхыш йолу вармы? 

Бизъя бунун щяллинин бир нечя оптимал варианты вя йа 
йолу вардыр: 

1) Дин сийаси ишляря гарышмыр вя яхлаги-мянэви дяйрлярин 
горуйуъусуна чеврилир. Ъямиййятдя яхлаги-мянэви дяйрля-
рин ашынмасыны сцрятляндирян гайда-ганунларын арадан 
галдырылмасы цчцн лазымы гурумлардан тяляб едир вя тяклиф-
лярини верир. 

2) Дин хадимляри топлашараг динлярарасы ялагялярин йах-
шылашмасы, анлашылмасы вя бир-бириня ещтирам эюстярмяси 
цчцн тез-тез топлантылар кечирмялидирляр. Вя динлярарасы пар-
ламентин йарадылмасы вя фяалиййятя башланмасы вя ортайа 
чыхан проблемлярин чюзцлмяси бир мягсяд кими ортайа го-
йулмалыдыр. 

3) Дцнйада ян сонунъу вя ян мцкяммял, мцтярягги 
тякаллащлы дини гябул етмяйя доьру эярякли аддымларын атыл-
масы. 
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4) Якс щалда щяр бир дин юз ъоьрафи мцщцтцндян асылы 
олараг юз фяалиййятини давам етдирмяли вя диэяр динляря то-
лерантлыг эюстярмяли вя бир-биринин дини ишляриня гарышмамалы, 
достлуг, гардашлыг шяраитиндя баш-баша вериб йашамалыдыр-
лар. 

Бцтцн дедикляримизя йекун вурараг, беля нятиъяйя эял-
мяк олар ки, бцтцн бяшяриййят Аллащын тяклийиня инаныр вя 
Онун гойдуьу щагг йола, Она доьру эедир. Бу щагг йол 
ъямиййятин низамланмасы вя инсанларын камилляшмяси 
цчцндцр. Мягсяд бир, амаъ бирдир, амма Танрыйа эедян 
йоллар мцхтялифдир. 

Ябцлфяз Елчибяйин дедийи кими: "- Аьлын чох дярин гатла-
рына эедяндя еля Танры да, метафизика да бир варлыгдыр. Ме-
тафизиканы (физики олмайан) щяря бир ъцр анлайыр: бири Христиан 
дини хяттийля анлайыр, бири Конфутси дцшцнъясийля анлайыр, бири 
йунан фялсяфясийля анлайыр. Бизим инсанларын о бюйцк варлы-
ьы дяркетмя, анлайыш тярзимиз мцхтялифдир... Бяли, щамы о 
щягигяти ахтарыр. Сян она "метафизика" дейирсян, мян "Ал-
лащ" адландырырам, о бири "Бог" дейир." 

Щансы динин вя кимин даща доьру йолда олдуьуну Аллащ 
билир. Буну улу Танрынын ихтийарына бурахаг вя буна эюря 
ганлы чякишмялярдян, террор актлары кечирмякдян щяр бир 
кяс узаг олсун! Аллащдан горхун, эцнаща батмайын! 
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