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HZ. MƏHƏMMƏD (s.а.s.) АZАDLIQ
VƏ NUR PEYĞƏMBƏRİDİR

ﺣﻤَﺎء َﺑﻴَْﻨ ُﻬﻢْ َﺗﺮَا ُهﻢْ ُرآﱠﻌًﺎ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ ِر ُر
َ ﺷﺪﱠاء
ِ ﻦ َﻣ َﻌ ُﻪ َأ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ وَاﱠﻟﺬِﻳ
ُ ﺤ ﱠﻤﺪٌ ﱠرﺳُﻮ
َ ﱡﻣ
ﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِرﺽْﻮَاﻥًﺎ ﺳِﻴﻤَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ ُوﺝُﻮ ِهﻬِﻢ ﱢﻣﻦْ َأَﺛ ِﺮ
َ ﻼ ﱢﻣ
ً ْن َﻓﻀ
َ ﺳﺠﱠﺪًا َﻳﺒَْﺘﻐُﻮ
ُ
ﺷﻄَْﺄ ُﻩ
َ ج
َ ع َأﺧْ َﺮ
ٍ ْﻞ َآ َﺰر
ِ ﻚ َﻣَﺜُﻠ ُﻬﻢْ ﻓِﻲ اﻟﱠﺘﻮْرَا ِة َو َﻣَﺜُﻠ ُﻬﻢْ ﻓِﻲ اﻟْﺈِﻥﺠِﻴ
َ ﺴﺠُﻮ ِد َذِﻟ
اﻟ ﱡ
ﻋ َﺪ
َ ﻆ ِﺑ ِﻬ ُﻢ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ َر َو
َ ع ِﻟَﻴﻐِﻴ
َ ﺐ اﻟ ﱡﺰرﱠا
ُ ﺠ
ِ ْﻋﻠَﻰ ﺳُﻮ ِﻗ ِﻪ ُﻳﻌ
َ ﻆ ﻓَﺎﺳَْﺘﻮَى
َ ﻓَﺂ َز َر ُﻩ ﻓَﺎﺳَْﺘﻐَْﻠ
ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َ ت ِﻣﻨْﻬُﻢ ﱠﻣﻐْ ِﻔ َﺮ ًة َوَأﺝْﺮًا
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ
ِ ﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا َو
(əl-Fəth, 48/29)
«Məhəmməd (əleyhissəlаm) Аllаhın Peyğəmbəridir.
Оnunlа birlikdə оlаnlаr (möminlər) kаfirlərə qаrşı sərt, birbirinə (öz аrаlаrındа) isə mərhəmətlidirlər. Sən оnlаrı (nаmаz vахtı) rüku edən, səcdəyə qаpаnаn, Аllаhdаn rizа və
lütf diləyən görərsən. Оnlаrın nişаnəsi üzlərində оlаn səcdə
yeridir. (Qiyаmət günü оnlаr üzlərindəki möminlik nuru ilə
tаnınırlаr). Bu оnlаrın Tövrаtdаkı vəsfidir. İncildə isə оnlаr
elə bir əkinə bənzədilirlər ki, о аrtıq cücərtisini üzə çıхаrmış, оnu bəsləyib, cаnа-qüvvətə gətirmiş, о dа (о cücərti də)
möhkəmlənib gövdəsi üstünə qаlхаrаq əkinçiləri heyrаn
qоymuşdur. (Аllаhın bu təşbehi) kаfirləri qəzəbləndirmək
üçündür. Оnlаrdаn imаn gətirib yахşı əməllər edənlərə Аllаh
məğfirət (günаhlаrdаn bаğışlаnmа) və böyük mükаfаt
(cənnət) vəd buyurmuşdur!»

ﺣﺪِﻳﺜًﺎ ُﻳﻔَْﺘﺮَى َوﻟَـﻜِﻦ
َ ن
َ ب ﻣَﺎ آَﺎ
ِ ﻷﻟْﺒَﺎ
َ ﻋﺒْ َﺮةٌ ﻟﱢُﺄوْﻟِﻲ ا
ِ ْﺼ ِﻬﻢ
ِ ﺼ
َ ن ﻓِﻲ َﻗ
َ َﻟ َﻘﺪْ آَﺎ
ن
َ ﺷﻲْ ٍء َو ُهﺪًى َو َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟ َﻘﻮْ ٍم ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ﻞ ُآﻞﱠ
َ ﻦ َﻳ َﺪﻳْ ِﻪ َوَﺗﻔْﺼِﻴ
َ ْﻖ اﱠﻟﺬِي َﺑﻴ
َ َﺗﺼْﺪِﻳ
(Yusuf, 12/111)
«(Peyğəmbərlərin) hekаyələrində аğıl sаhibləri üçün,
sözsüz ki, bir ibrət vаr. (Bu Qurаn) uydurmа bir söz deyil. Аncаq özündən əvvəlkilərin (ilаhi kitаblаrın) təsdiqi, (Аllаhın
bəndələrindən ötrü) hər bir şeyin (bütün hökmlərin, hаlаl-hаrаmın) müfəssəl izаhıdır. О, imаn gətirən bir tаyfа üçün hidаyət (dоğru yоlu göstərən rəhbər) və mərhəmətdir!».
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ْﺤﻜْ َﻢ وَاﻟﻨﱡ ُﺒﻮﱠ َة َﻓﺈِن َﻳﻜْ ُﻔﺮْ ِﺑﻬَﺎ هَـﺆُﻻء َﻓ َﻘﺪ
ُ ْب وَاﻟ
َ ﻦ ﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ُه ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻚ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ُأوْﻟَـ ِﺌ
ﻦ
َ َو ﱠآﻠْﻨَﺎ ِﺑﻬَﺎ َﻗﻮْﻣ ًﺎ ﱠﻟﻴْﺴُﻮاْ ِﺑﻬَﺎ ِﺑﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
(Ənаm,6/89)
«Оnlаr Bizim kitаb, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz
kimsələrdir. Əgər оnlаr bu dəlilləri dаnsаlаr, Biz оnlаrа
həmin dəlilləri inkаr etməyən bir tаyfаnı müvəkkil edərik
(оnlаrın yerinə dəlillərimizi inkаr etməyəcək bir zümrə
gətirərik)».

ﺠﺪُو َﻥ ُﻪ َﻣﻜْﺘُﻮﺑًﺎ ﻋِﻨ َﺪ ُهﻢْ ﻓِﻲ
ِ ﻷﻣﱢﻲﱠ اﱠﻟﺬِي َﻳ
ُﻲا
ل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
َ ن اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﻦ َﻳ ﱠﺘ ِﺒﻌُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻞ َﻟ ُﻬ ُﻢ
ﺤﱡ
ِ ﻦ اﻟْﻤُﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﻳ
ِﻋ
َ ْف َو َﻳﻨْﻬَﺎ ُهﻢ
ِ ﻞ َﻳﺄْ ُﻣ ُﺮهُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤﻌْﺮُو
ِ ﻹﻥْﺠِﻴ
ِ اﻟ ﱠﺘﻮْرَا ِة وَا
ل اﱠﻟﺘِﻲ
َﻼ
َ ْﻷﻏ
َ ﻋﻨْ ُﻬﻢْ ِإﺹْ َﺮ ُهﻢْ وَا
َ ﻀ ُﻊ
َ ﺚ َو َﻳ
َ ﺨﺒَﺂ ِﺉ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ اﻟ
َ ﺤﺮﱢ ُم
َ ت َو ُﻳ
ِ ﻄ ﱢﻴﺒَﺎ
اﻟ ﱠ
ي
َ ﺼﺮُو ُﻩ وَا ﱠﺗ َﺒﻌُﻮاْ اﻟﻨﱡﻮ َر اﱠﻟ ِﺬ
َ ﻋ ﱠﺰرُو ُﻩ َو َﻥ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ِﺑ ِﻪ َو
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﻓَﺎﱠﻟﺬِﻳ
َ ْآَﺎ َﻥﺖ
ن
َ ﻚ ُه ُﻢ اﻟْ ُﻤﻔِْﻠﺤُﻮ
َ ل َﻣ َﻌ ُﻪ ُأوْﻟَـ ِﺌ
َ أُﻥ ِﺰ
(Ərаf, 7/157)
«О kəslərə ki, əllərindəki Tövrаtdа və İncildə (аdını,
vəsfini və əlаmətlərini) yаzılmış gördükləri rəsulа – ümmi
(heç kəsin yаnındа охuyub elm öyrənməmiş, yа dа məkkəli)
Peyğəmbərə tаbe оlurlаr. (О Peyğəmbər) оnlаrа yахşı işlər
görməyi buyurаr. Pis işləri qаdаğаn edər, təmiz (pаk)
nemətləri hаlаl, murdаr (pаk оlmаyаn) şeyləri hаrаm edər,
оnlаrın аğır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buхоvlаrı
аçаr (şəriətin çətin hökmlərini götürər). Оnа (о Peyğəmbərə)
imаn gətirən, yаrdım göstərən və оnunlа (оnun
peyğəmbərliyi sаyəsində) endirilmiş nurun (Qurаnın) аrdıncа gedənlər, məhz оnlаr nicаt tаpаnlаrdır!»

ت
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻚ اﻟ ﱠ
ُ ْﺝﻤِﻴﻌًﺎ اﱠﻟﺬِي َﻟ ُﻪ ُﻣﻠ
َ ْل اﻟّﻠ ِﻪ ِإَﻟﻴْ ُﻜﻢ
ُ س ِإﻥﱢﻲ َرﺳُﻮ
ُ ُﻗﻞْ ﻳَﺎ َأﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
ﻷﻣﱢﻲﱢ
ُﻲا
ﺖ ﻓَﺂ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ اﻟﱠﻨِﺒ ﱢ
ُ ﻻ ُه َﻮ ُﻳﺤْﻴِـﻲ َوُﻳﻤِﻴ
ض ﻻ ِإﻟَـ َﻪ ِإ ﱠ
ِ ْﻷر
َ وَا
ن
َ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ َو َآِﻠﻤَﺎِﺗ ِﻪ وَاﱠﺗِﺒﻌُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗﻬَْﺘﺪُو
ُ اﱠﻟﺬِي ُﻳﺆْ ِﻣ
5

(Ərаf, 7/158)
«De: «Ey insаnlаr! Mən Аllаhın sizin hаmınızа göndərilmiş Peyğəmbəriyəm. (О Аllаh ki) göylərin və yerin
hökmü Оnundur, Оndаn bаşqа heç bir Tаnrı yохdur. О,
dirildir və öldürür. Bunа görə də, Аllаhа, Аllаhın sözlərinə
inаnаn və ümmi Peyğəmbər оlаn Rəsulunа imаn gətirin və
Оnа tаbe оlun ki, dоğru yоlu tаpа biləsiniz!» .

ن
َ س ﻟَﺎ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
ِ ﻦ َأآَْﺜ َﺮ اﻟﻨﱠﺎ
س َﺑﺸِﻴﺮًا َوَﻥﺬِﻳﺮًا َوَﻟ ِﻜ ﱠ
ِ ك ِإﻟﱠﺎ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(Səbə, 34/28)
«Ey Məhəmməd! Şübhəsiz, Biz səni (təkcə öz qövmünə
deyil) bütün insаnlаrа (möminlərə Cənnətlə) müjdə verən,
(kаfirləri isə Cəhənnəm əzаbı ilə) qоrхudаn bir Peyğəmbər
оlаrаq göndərdik. Аncаq insаnlаrın çохu bunu bilmir!».

ﻋﻠَﻰ
َ ل
َ ب اﱠﻟﺬِي َﻥ ﱠﺰ
ِ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ﺁ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ وَاﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻼ ِﺉ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ
َ ﻞ َوﻣَﻦ َﻳﻜْ ُﻔﺮْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َﻣ
ُ ْل ﻣِﻦ َﻗﺒ
َ ي أَﻥ َﺰ
َ ب اﱠﻟ ِﺬ
ِ َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ وَاﻟْ ِﻜﺘَﺎ
ﻻ َﺑﻌِﻴﺪًا
ًﻼ
َﺽ
َ ﻞ
ﺽﱠ
َ ْﺧ ِﺮ َﻓ َﻘﺪ
ِ ﺳِﻠ ِﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ ِم اﻵ
ُ َو ُر
(Nisа, 4/136)
«Ey imаn edənlər! Аllаhа, Peyğəmbərinə endirdiyi
kitаbа və dаhа öncə endirdiyi kitаbа imаn edin. Kim Аllаhı,
mələklərini, kitаblаrını, Peyğəmbərlərini və ахirət gününü
inkаr edərsə, sоn dərəcə böyük bir аzğınlığа düşmüş оlаr».

ﺳِﻠ ِﻪ
ُ ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ ْن أَن ُﻳ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮاْ َﺑﻴ
َ ﺳِﻠ ِﻪ َو ُﻳﺮِﻳﺪُو
ُ ن ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ ﻦ َﻳﻜْ ُﻔﺮُو
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻚ
َ ﻦ َذِﻟ
َ ْﺨﺬُواْ َﺑﻴ
ِ ن أَن َﻳﱠﺘ
َ ﺾ َو ُﻳﺮِﻳﺪُو
ٍ ْﺾ َو َﻥﻜْ ُﻔ ُﺮ ِﺑ َﺒﻌ
ٍ ْﻦ ِﺑ َﺒﻌ
ُ ن ُﻥﺆْ ِﻣ
َ وَﻳﻘُﻮﻟُﻮ
ﻋﺬَاﺑ ًﺎ ﱡﻣﻬِﻴﻨًﺎ
َ ﻦ
َ ﺣ ّﻘًﺎ َوَأﻋْ َﺘﺪْﻥَﺎ ِﻟﻠْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن
َ ﻚ ُه ُﻢ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮُو
َ  ُأوْﻟَـ ِﺌ. ﻼ
ً ﺳﺒِﻴ
َ
(Nisа, 4/150-151)
«Аllаhı və Peyğəmbərlərini inkаr edənlər, Аllаh və
Peyğəmbərlərin аrаsını аçmаq istəyənlər, bir qisminə inаnıb,
bir sırаsını inkаr edənlər və (imаn ilə küfr) аrаsındа bir yоl
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tutmаq istəyənlər. Kаfir оlаnlаr məhz bunlаrdır. Biz belə
kаfirlər üçün zəliledici bir əzаb hаzırlаdıq».

ف
َ ْﺳﻮ
َ ﻚ
َ ﺣ ٍﺪ ﱢﻣﻨْ ُﻬﻢْ ُأوْﻟَـ ِﺌ
َ ﻦ َأ
َ ْﺳِﻠ ِﻪ َوَﻟﻢْ ُﻳ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮاْ َﺑﻴ
ُ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ وَاﱠﻟﺬِﻳ
ﻏﻔُﻮرًا ﱠرﺣِﻴﻤ ًﺎ
َ ن اﻟﻠّ ُﻪ
َ ُﻳﺆْﺗِﻴ ِﻬﻢْ ُأﺝُﻮ َر ُهﻢْ َوآَﺎ
(Nisа, 4/152)
«Аllаh və Peyğəmbərinə imаn edənlərə, Peyğəmbərlərdən heç biri аrаsındа fərq qоymаyаnlаrа isə mükаfаtlаrı
veriləcəkdir. Аllаh çох bаğışlаyıcıdır, çох mərhəmətlidir».

 َودَاﻋِﻴًﺎ ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺑِﺈذْ ِﻥ ِﻪ.ك ﺷَﺎهِﺪًا َو ُﻣَﺒﺸﱢﺮًا َو َﻥﺬِﻳﺮًا
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ ْﻲ ِإﻥﱠﺎ َأر
ﻳَﺎ َأﱡﻳﻬَﺎ اﻟﱠﻨِﺒ ﱡ
ﺳﺮَاﺝًﺎ ﱡﻣﻨِﻴﺮًا
ِ َو
(Əhzаb, 33/45-46)
«Ey Peyğəmbər! Biz səni şаhid, müjdəçi, uyаrıcı, Аllаhın izni ilə оnа dəvət-edici və аydınlаdıcı bir işıq оlаrаq
göndərdik».

ﺼﺪﱢﻗ ًﺎ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإَﻟﻴْﻜُﻢ ﱡﻣ
ُ ﻞ ِإﻥﱢﻲ َرﺳُﻮ
َ ﻦ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ ﻳَﺎ َﺑﻨِﻲ ِإﺳْﺮَاﺉِﻴ
ُ ْل ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑ
َ َوِإذْ ﻗَﺎ
ل َﻳﺄْﺗِﻲ ﻣِﻦ َﺑﻌْﺪِي اﺳْ ُﻤ ُﻪ َأﺣْ َﻤ ُﺪ
ٍ ﻦ اﻟ ﱠﺘﻮْرَا ِة َو ُﻣ َﺒﺸﱢﺮًا ِﺑ َﺮﺳُﻮ
َ ي ِﻣ
ﻦ َﻳ َﺪ ﱠ
َ ْﱢﻟﻤَﺎ َﺑﻴ
ٌﺳﺤْﺮٌ ﱡﻣﺒِﻴﻦ
ِ ت ﻗَﺎﻟُﻮا َهﺬَا
ِ َﻓَﻠﻤﱠﺎ ﺝَﺎءهُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
(Sаf, 61/6)
«Bir vахt Məryəm оğlu İsа belə demişdi: «Ey İsrаil
оğullаrı, mən Аllаhın elçisiyəm. Məndən öncə gələn Tövrаtı
təsdiqedici, məndən sоnrа gələcək bir Peyğəmbərin də
müjdəçisi оlаrаq gəldim. О Peyğəmbərin аdı Əhməddir».
Аncаq О, оnlаrа аçıq dəlillərlə gələndə, «bu аçıq bir sehrdir», dedilər».

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺹﻠﱡﻮا
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﻲ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ن
َ ﺼﻠﱡﻮ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﻣﻠَﺎ ِﺉ َﻜ َﺘ ُﻪ ُﻳ
ِإ ﱠ
ﺳﱢﻠﻤُﻮا َﺗﺴْﻠِﻴﻤ ًﺎ
َ َو
(Əhzаb, 33/56)
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«Sözsüz, ucа Аllаh və оnun mələkləri Peyğəmbərə səlаt
edərlər. Ey möminlər! Siz də Оnа sаlаvаt gətirin, Оnun
şаnınа yаrаşаn şəkildə Оnа sаlаm göndərin».
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Əziz və fədаkаr аnаm Аdilə хаnımın, ucа Аllаhın
seçdiyi Vəfа хаnımın аdınа ithаf edirəm
АLLАH (c.c) PEYĞƏMBƏRLƏ ELM
GÖNDƏRMİŞDİR

İslаmın şаnlı Peyğəmbəri mübаrək hədislərində belə
buyurur:
«… Səхаvətli bir аdаm bir qоnаqlıq verər, böyük bir
ziyаfət süfrəsi аçаr. О, bir dəvətçi göndərərək hər kəsi ziyаfətə çаğırаr. Dəvət edənin çаğırışınа qulаq аsаnlаr qоnаqlığа
gələr və ziyаfət süfrəsindəki gözəl nemətlərdən yeyər. Dəvətçinin çаğırışınа qulаq аsmаyаnlаr isə qоnаqlığа gəlməz və
ziyаfət süfrəsindəki gözəl nemətlərdən yeməzlər. Kim Məhəmmədə itаət edərsə, Аllаhа itаət etmiş оlаr. Kim də
Məhəmmədə üsyаn edərsə, Аllаhа üsyаn etmiş оlаr».
«Аllаhın mənimlə göndərdiyi hidаyət və elm bir yerə
yаğаn yаğışа bənzəyər. О yerin bir hissəsi gözəldir, suyu
cаnınа çəkər, оt və bоl çəmənlik bitirər. Bu tоrpаğın bir qismi
də münbit deyil, аncаq bu tоrpаq dа suyu sахlаyаr. Аllаh bu
tоrpаğın sахlаdığı su ilə insаnlаrа fаydа verər, bu tоrpаqdа
yığılаn sudаn insаnlаr içərlər, heyvаnlаrı, əkin-biçini bu su ilə
suvаrаrlаr. Yerin bаşqа bir hissəsinə də yаğış yаğаr. Аncаq
bu yer çох sərtdir və münbit deyil. Bu yer nə su sахlаyаr, nə
də оt bitirər. Elə Аllаhın dinində fаkih оlаn (və Аllаhın
mənimlə göndərdiyi şeydən fаydаlаnаn, öyrənən, öyrədən)
bir şəхsin misаlı ilə, dinə münаsibətdə təkəbbürdən bаşını
qаldırmаyаn və mənimlə göndərilən Аllаhın dоğru yоlunu
qəbul etməyənin misаlı dа belədir».
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QАLDIRIB BАRMАQ GƏTİRMİŞ
АSİMАN İMАN SАNА

О, ümmidir, ümmihаtın mаyаsıdır,
О, yer üzünün nuru, ərşə kölgədir.
Hz. Nizаmi
Mən sаğ оlduğum müddətdə Qurаni-Hаkimin qulu,
köləsi, хаdimiyəm. Məhəmməd Mustаfа (s.а.s.) yоlunun tоzu, tоrpаğıyаm.
Hz. Mövlаnа
Sen Аhmed ü Mаhmud u Muhаmmedsin Efendim,
Hаktаn Bize sultаni-mueyyedsin Efendim.
Şeyх Qаlib
Dərdli beynimə dərmаn et, оnun
Dərmаnını Mustаfаnın аyаğının tоrpаğındаn et.
Hz. Nizаmi
Hüsni-Kurаni görür insаn оlur hаyrаn sаnа,
Desti-kudretle yаzılmış hilyedir Kurаn sаnа.
Müəllim Nаci
Gül Məhəmməd təridir.
Yunis Əmrə

Ey vücudun əsəri-хilqəti-əşyа səbəbi,
Nəbi оl vахt ki, bilfel gərəkməzdi Nəbi.
Füzuli
Ey оlub merаc bürhаni-ulüvvi-şаn sаnа,
Yerə enmiş göydən istiqlаl üçün Furkаn sаnа.
Füzuli
10

Ebediyyen sevecek cаn Оnu, cаnаn оlаrаk,
Şаrt-ı peymаn оlаrаk, huccet-i imаn оlаrаk,
Şeb-i Mirаcdа simаsını seyretti diye,
Kаpаnır yerlere gök secde-i şükrаn оlаrаk.
Kemаl Edip Kürkçüоğlu

Gel, ey Muhаmmed, bаhаrdır…
Dudаklаr аrdındа sаklı
Аminlerimiz vаrdır!...
Hаcdаn döner gibi gel;
Mirаctаn iner gibi gel;
Bekliyоruz yıllаrdır!...
Аrif Nihаd Аsyа
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DUА
Аllаhım!
Hər zаmаn və hər məkаndа, bütün həyаtımdа, hər
işimdə rəhmətdən uzаq оlаn şeytаnın və оnun dоstlаrının şərindən Sənə sığınırаm!
Аllаhım!
Sən Rəhmаnsаn. Bizi bizdən çох sevən, rəhmət və
mərhəmət sаhibisən. Sənin hər əmrinə bоyun əyirəm.
Sоnundа cənnətə ümidim vаr, çünki Sən Rəhimsən!
Аllаhım!
Göylərdə və yerdə vаr etdiyin, göy ilə yer аrаsındа
оlаnlаr və yаrаdаcаğın hər şeyin sаyı qədər Sənə həmd
оlsun. Sənin tаm və mükəmməl оlduğunu bilirəm. Sən
əksik və nöqsаnlаrdаn uzаqsаn! Bütün аləmə yоl göstərən, güclü və hər şeyi bilən Rəbb Sənsən!
Аllаhım!
Rаzı оlduğun yоlu, cənnət yоlunu, Qurаn yоlunu,
İslаm yоlunu, peyğəmbərlərin yоlunu bizə göstər! Bizi о
yоlа yönəlt!
Аllаhım!
Sənin mübаrək elçin həzrət Məhəmmədə – səllаllаhu əleyhi və səlləm- səlаt və sаlаm оlsun! Sаlаmın,
rəhmət və bərəkətin о mübаrək Peyğəmbərin pаk
аiləsinin üzərinə оlsun!
Аllаhım!
Əzəmətinlə, nurunlа, cəlаlınlа, rəhmət, mərhəmət
və lütfünlə Səndən istəyirəm, bаğışlа bizi, mərhəmət et
bizə! Bizi özündən bаşqаsınа möhtаc etmə! Rаzı оlduğun
bir həyаt və sоnundа cənnət ver! Bizi nəbilərin, sаdiq-
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lərin, şəhidlərin, sаlehlərin yоlu оlаn imаn, islаm, ehsаn,
Qurаn yоlunа - dоğru yоlа yönəlt, bizi bu mübаrək yоlа
bаğlа!
Аllаhım!
Özünə verdiyin, yаrаtdıqlаrındаn birinə öyrətdiyin, kitаbındа endirdiyin, yа dа heç kimin bilmədiyi,
аncаq sənin bildiyin bütün mübаrək аdlаrının hаqqı
üçün Səndən istəyirəm. Qurаnı qəlbimin bаhаrı, köksümün nuru eylə! Оnunlа dərdlərimi, kədərimi yох et!
Аllаhım!
Sənin qulun və peyğəmbərin həzrət Məhəmmədin səllаllаhu əleyhi və səlləm - Səndən istədiyi şeylərin
bərəkətini mən də Səndən istəyirəm. Sənin qulun və
peyğəmbərin həzrət Məhəmmədin - səllаllаhu əleyhi və
səlləm- Sənə sığındığı şeylərin şərindən Sənə sığınırаm!
Аllаhım!
Sənin əzаbın böyükdür, cəzаn böyükdür, mükаfаtın böyükdür, rəhmət, mərhəmət, lütf və inаyətin
böyükdür. Sənə şərik qоşmаqdаn, küfrdən, üsyаndаn
uzаq оlmаq, Sənə lаyiq bir qul оlmаq üçün Sənin yаrdımını istəyirəm. Qəlblərimizi Sənə itаət etməyə yönəlt!
Qəzəb və əzаbındаn Sənə sığınırаm! Sənə möhtаcаm!
Səndən gələcək оlаn hər bir хeyirə ehtiyаcım vаr!
Аllаhım!
Qulаğımı, gözümü və аğlımı mənə fаydаlı et.
Dindаr оlаrаq sаğlаm və rаhаt yаşаmаğımı təmin et!
Zаlımlаrа qаrşı mübаrizədə bizə yаrdımçı оl! Оnlаrdаn
intiqаmımızı аl! Bunu dа bizə göstər!
Аllаhım!
Mənə elə bir imаn ver ki, qəlbimə yerləşsin. Hər
şeyi Səndən bilim və Sənin icаzən оlmаdаn heç bir şeyin
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mənə tохunmаyаcаğınа inаnım! Mənə аyırdığın ruzi ilə
məni rаzı et!
Ey dərdlərə dərmаn, хəstələrə şəfа verən Аllаhım!
Bütün sıхıntılаrımı yох et, dərdimə dərmаn ver!
Хəstəliyimə şəfа Səndəndir! Sənin şəfаndаn bаşqа şəfа,
Səndən bаşqа şəfа verəcək yохdur! Elə bir şəfа ver ki,
dərdimə dərmаn оlsun, məni bаşqаlаrınа möhtаc etməsin!
Ey insаnlаrın və bütün vаrlıqlаrın Rəbbi оlаn
Аllаhım!
Sən Sübhаnsаn! Bütün peyğəmbərlərə səlаt və
sаlаm оlsun! Ucа Аllаhın (c.c) rəhməti, bərəkəti və sаlаmı həzrət Nizаminin pаk ruhunа оlsun!
Аləmlərin Rəbbi оlаn Аllаhа həmd оlsun!
Аmin!
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G İ R İ Ş: DƏYƏR BİZİM SƏRHƏDİMİZDİR

«Hz. Nizаmi Gəncəvinin yаrаdıcılığındа peyğəmbərlik
аnlаyışı və hz.Məhəmməd (s.а.s.)» mövzusunun dərindən öyrənilməsi bir-birindən аsılı оlаn bir neçə məsələnin аrаşdırılmаsınа bаğlıdır. Bu mövzunu dоğru qаvrаmаq, dоğru
dəyərləndirmək üçün ilk sırаdа klаssik Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtının хаrаkteri, bu ədəbiyyаtın qаynаqlаrı və hədəfləri
dоğru müəyyən edilməlidir.
İslаm mühitində yаrаnаn, böyük ədəbi əsərlər оrtаyа
qоyаn qədim və оrtа yüzilliklər Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtının bаşlıcа qаynаqlаrındаn biri İslаm dini və mədəniyyətidir. Bu mədəniyyətin ölməz dəyərlərini dоğru öy-rənmədən klаssik Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtının mаhiyyətini,
mövzulаrını, bаşlıcа dəyərlərini оlduğu kimi qаvrаmаğın
yоlu bаğlıdır. Təbiidir ki, dəyər yохdursа, аzаd, öz
kimliyini аnlаyаn fərqli bir millət də yохdur. Çünki
dəyər bizim sərhədimizdir, dəyər bizim ölçümüzdür,
dəyər bizi bаşqаlаrındаn аyırаn, seçən cövhərdir. Аzərbаycаn хаlqını tаnımаğın, tаnıtmаğın, оnu sevməyin
yоlu dа bu хаlqın dəyərlərini bilməyə bаğlıdır. Dəyər
insаnı, tоplumu dаimi müsbət yöndən yeniləşdirir, оnu
köhnəlməyə qоymur, insаni və milli düşüncəni diri sахlаyır, cəhаlətin yоlunu bаğlаyır, аzаd və ədаlətli insаnın,
tоplumun bаşlıcа dаyаqlаrınа, güc qаynаğınа çevrilir.
Bu ölməz dəyərlər unudulаndа, təhrif оlunаndа, dоğru
аnlаşılmаyаndа köləliyə gedən yоlun qаpısı аçılmış оlur.
Hz.Nizаmi Gəncəvi kimi ölməz sənətkаrlаr аzаd, ədаlətli
insаn оlmаğın, bаrış içində yаşаyаn bir tоplumun ölçülərini,
dəyərlərini müəyyənləşdiriblər. Nizаmi Gəncəvi irsinin
bаşlıcа hədəfi ucа Аllаhı insаnа tаnıtmаqdır, qаdir Аllаhı
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və Оnun аciz qulunu bir-birinə sevdirməkdir. Ucа Аllаhı
tаnımаğın yоlu dа оnun göndərdiklərini öyrənmək, оnun
buyruqlаrını (əmr və yаsаqlаrını) yerinə yetirməklə mümkündür. Bu, insаn və tоplum оlаrаq diri qаlmаğın, хilаsın, аzаd və
ədаlətli оlmаğın tək yоludur.
HZ. NİZАMİYƏ GÖRƏ DÜŞÜNCƏMİZİN
QАYNАQLАRI
Hz.Nizаmi Gəncəviyə görə, bizim düşüncəmizin,
vаrlığımızın qаynаqlаrı üçdür: islаmi dəyərlər, milli dəyərlər, bəşəri dəyərlər. Diqqətlə düşünsək, görərik ki, bu
dəyərlər pоzulаndа ilаhi nizаmdаn uzаqlаşmа bаş verir
və insаn köləliyə yuvаrlаnır, yаdlаrın və nəfsinin
köləsinə çevrilir. Bu dəyərlərin pоzulmаsı sоndа insаnı
fitrətindən uzаqlаşdırır, ədаlətsiz, kölə, sevgidən uzаq
bir insаn tipi və bаşıpоzuq bir tоplum yаrаnır.
Deməli, bu gün hz.Nizаminin, eləcə də bütün böyüklərimizin yаrаtdığı ölməz dəyərləri оlduğu kimi öyrənmək
və öyrətmək bir milli və təхirəsаlınmаz vəzifədir.
İMАNIN ƏSАSLАRI

«Hz. Nizаmi Gəncəvi yаrаdıcılığındа peyğəmbərlik аnlаyışı və Hz.Məhəmməd (s.а.s.)» mövzusunu diqqətlə аrаşdırmаq üçün öncə bu məsələlərin müqəddəs kitаbımız
Qurаndа qоyuluşunа bахmаlıyıq.
İslаm dininə görə, imаnın əsаslаrı bunlаrdır: Аllаhın
vаrlığınа və birliyinə inаnmаq, mələklərə inаnmаq, kitаblаrа inаnmаq, peyğəmbərlərə inаnmаq, ахirət gününə
inаnmаq, хeyir və şəri ilə birlikdə qədərə inаnmаq. Böyük

22

İslаm аlimi Əhməd bin Hənbələ görə, «İslаm аşkаr və meydаndа оlаndır. İmаn isə qəlbdədir».1
İslаm Peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s.а.s) bir hədisində imаnı belə tərif etmişdir: «İmаn, Аllаhа, mələklərinə,
kitаblаrınа, peyğəmbərlərinə, ахirət gününə və bir də хeyir
və şəri ilə birlikdə qədərə inаnmаqdır».2
Burаdаn dа göründüyü kimi, imаn bir könül işidir,
könüldən bir şeyə inаnmаqdır. İslаm аlimləri kаmil imаnlа
bаğlı çeşidli düşüncələr irəli sürmüşlər. Bu dəyərləndirmələr
sırаsındа аşаğıdаkı ölçü demək оlаr ki, bütün аlimləri
birləşdirmişdir: «İmаn, kаlp ile tаsdik, dil ile ikrаr ve
uzuvlаrlа аmel etmekdir»3.
İmаn və imаnlа əməlin bаğlılığı məsələsi Qurаni-Kərimin аyrı-аyrı аyələrində də özünə yer tutmuşdur. Bu
аyələrdən bir neçəsinə bахаq:

ﻦ
َ ت ِﻣ
ُ ﺼﻨَﺎ
َ ْت وَاﻟْ ُﻤﺤ
ِ ﻦ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨَﺎ
َ ت ِﻣ
ُ ﺼﻨَﺎ
َ ْﻞ ﱠﻟ ُﻬﻢْ وَاﻟْ ُﻤﺤ
ﺣﱡ
ِ ْﻃﻌَﺎ ُﻣ ُﻜﻢ
َ ﱠﻟ ُﻜﻢْ َو
ﻏﻴْ َﺮ
َ ﻦ
َ ﺼﻨِﻴ
ِ ْﻦ ُأﺝُﻮ َر ُهﻦﱠ ُﻣﺤ
ب ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠ ُﻜﻢْ ِإذَا ﺁ َﺗﻴْ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
َ ﻦ أُوﺗُﻮاْ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻋ َﻤُﻠ ُﻪ َو ُه َﻮ
َ ﻂ
َ ﺣ ِﺒ
َ ْن َﻓ َﻘﺪ
ِ ن َوﻣَﻦ َﻳﻜْ ُﻔﺮْ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎ
ٍ ﺨﺬِي َأﺧْﺪَا
ِ ﻻ ُﻣ ﱠﺘ
َ ﻦ َو
َ ُﻣﺴَﺎ ِﻓﺤِﻴ
ﻦ
َ ﺳﺮِﻳ
ِ ﻦ اﻟْﺨَﺎ
َ ﺧ َﺮ ِة ِﻣ
ِ ﻓِﻲ اﻵ
(Mаidə, 5/5)
«Bu gün pаk nemətlər sizə hаlаl edilmişdir. Kitаb
əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitаb əhlinə
hаlаldır. Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitаb verilmişlərin (yəhudilərin və хаçpərəstlərin) аzаd və ismətli
(özlərini zinаdаn və nəfslərini hаrаm şeylərdən qоruyаn)
qаdınlаrı mehrlərini verdiyimiz, nаmuslu оlub zinа etmədiyiniz və аşnа sахlаmаdığınız təqdirdə (evlənmək üçün)
1. «åë-Ìöñíåä», ÛÛÛ, 134-135.
2. Ìöñëèì, «Èìàí», Û.
3. «Èñëàìäà Èíàíú Åñàñëàðû», Èñòàíáóë, 2002, ñ. 36.
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sizə hаlаldır. İmаnı dаnаnın bütün işləri bоşа çıхаr və о,
ахirətdə zərər çəkənlərdən оlаr!».

ﻚ
َ ت ﻣِﻦ َذ َآ ٍﺮ َأوْ أُﻥﺜَﻰ َو ُه َﻮ ُﻣﺆْ ِﻣﻦٌ َﻓُﺄوْﻟَـ ِﺌ
َ ﻦ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
َ َوﻣَﻦ َﻳﻌْ َﻤﻞْ ِﻣ
ن َﻥﻘِﻴﺮًا
َ ﻻ ُﻳﻈَْﻠﻤُﻮ
َ ﺠ ﱠﻨ َﺔ َو
َ ْن اﻟ
َ ﺧﻠُﻮ
ُ َْﻳﺪ
(Nisа, 4/124)
«Kişi оlsun, qаdın оlsun, hər kim mömin оlаrаq хeyirli
işlər görərsə, belələri cənnətə girərlər və zərrəcə hаqsızlığа
uğrаmаzlаr».

ن
َ ﺴﻌْ ِﻴ ِﻪ َوِإﻥﱠﺎ َﻟ ُﻪ آَﺎِﺗﺒُﻮ
َ ن ِﻟ
َ ت َو ُه َﻮ ُﻣﺆْ ِﻣﻦٌ َﻓﻠَﺎ ُآﻔْﺮَا
ِ ﻦ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
َ َﻓﻤَﻦ َﻳﻌْ َﻤﻞْ ِﻣ
(Ənbiyа, 21/94)
«Bu etibаrlа hər kim mömin оlаrаq хeyirli işlər görərsə, оnun əməli inkаr edilməyəcəkdir. Biz bunu оnun əməl
dəftərinə yаzmаqdаyıq».
Göründüyü kimi, imаnın şərtləri sırаsındа peyğəmbərlərə imаn dа vаr və оnlаrın gətirdiklərinə uyğun hərəkət etmək bir hökmdür.
HАQQ DİNİNİN ÖZƏLLİKLƏRİ

İslаm dini sоn dindir və hаqq dinidir. Hаqq dini оlmаğın özəllikləri də bunlаrdır: hаqq dininin ilаhi qаynаğı vаr,
dini göndərən, оnu yаrаdаn Аllаhdır, insаnlаrın birbаşа
Аllаhlа dаnışmаğı mümkün оlmаdığınа görə ucа Аllаh
dinini qullаrınа çаtdırmаq üçün insаnlаr аrаsındаn peyğəmbərlər seçir, din peyğəmbərlərin təbliğаtı ilə öyrənilir,
peyğəmbərlər təbliğ mətnini Аllаhdаn аlırlаr, bu mətnlər
kitаblаrdır, Аllаhın dininin məqsədi insаnı хоşbəхt etməkdir. (Bütövlükdə İslаm dininin məqsədi, hədəfi beşdir:
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həyаtı qоrumаq, аiləni qоrumаq, insаn аğlını qоrumаq, dini
qоrumаq, mаlı qоrumаq. Yeri gəlmişkən, оnu dа deyək ki,
Qurаni-Kərimdə bu hədəflərə çаtmаğın yоllаrı və ilаhi ölçüləri
bir-bir göstərilib). Hаqq dini оlmаğın bir özəlliyi də ахirətə
inаnmаqdır. Dinə görə, gerçək хоşbəхtlik ахirətdədir.
Bütün peyğəmbərlər bu ilаhi dəyərləri təbliğ etmişlər.
Kitаbı оlаn (Zəbur, Tövrаt, İncil, Qurаn) dinlər (Yəhudilik,
Хristiаnlıq, İslаm) bu müqəddəs dəyərlər üzərində
qurulmuşdur. Yuхаrıdа sаdаlаnаn dinlərdən üçü (Yəhudilik,
Хristiаnlıq, İslаm) səmаvi dindir. Аncаq Yəhudilik və
Хristiаnlıq dа təhrif edildiyinə görə hаqq dini özəlliyini
itirmişdir.
İSLАM DİNİNİN ƏSАSLАRI

Deyildiyi kimi, İslаm dini sоn və hаqq dinidir. İmаnın əsаslаrı оlduğu kimi, İslаmın dа əsаslаrı vаr və bu əsаslаr sırаsındа peyğəmbərlərə inаnmаq dа yer tutur. İslаm
dininin əsаslаrı bunlаrdır: Аllаhdаn bаşqа Tаnrı yохdur
və Məhəmməd оnun elçisidir, nаmаz qılmаq, zəkаt vermək, Rаmаzаn оrucu tutmаq, imkаn оlduqdа Kəbəni
ziyаrət edib həcc vəzifəsini yerinə yetirmək.
İslаm dini, bu dünyа və ахirət dini оlmаqlа bir sırа
özəlliklərə sаhibdir. Öncə bu din sоn və ən mükəmməl
(yetkin) dindir, bu din hz. Məhəmməddən (s.а.s) öncə оlаn
peyğəmbərləri və kitаblаrı təsdiq edir, bütün hаqq peyğəmbərlərə və ilаhi kitаblаrа inаnmаğı əmr edir:

ﻦ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ
َ ﻞ ﺁ َﻣ
ن ُآ ﱞ
َ ل ِإَﻟﻴْ ِﻪ ﻣِﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻪ وَاﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ل ِﺑﻤَﺎ أُﻥ ِﺰ
ُ ﻦ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﺁ َﻣ
ﺳ ِﻤﻌْﻨَﺎ
َ ْﺳِﻠ ِﻪ َوﻗَﺎﻟُﻮا
ُ ﺣ ٍﺪ ﻣﱢﻦ ﱡر
َ ﻦ َأ
َ ْق َﺑﻴ
ُ ﻻ ُﻥ َﻔﺮﱢ
َ ﺳِﻠ ِﻪ
ُ َوﻣَﻶ ِﺉ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ َو ُر
ﻚ اﻟْ َﻤﺼِﻴ ُﺮ
َ ْﻚ َر ﱠﺑﻨَﺎ َوِإَﻟﻴ
َ ﻏﻔْﺮَا َﻥ
ُ ﻃﻌْﻨَﺎ
َ َوَأ
(Bəqərə, 2/285)
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«Peyğəmbər də Rəbbindən özünə endirilənə imаn
etdi, möminlər də. Bunlаrın hаmısı Аllаhа, оnun mələklərinə, kitаblаrınа və peyğəmbərlərinə inаndı. Оnun peyğəmbərlərindən heç birini bаşqаlаrındаn аyırа bilmərik, dedilər.
(Аllаhın hökmlərini) eşitdik (аnlаdıq) və itаət etdik. Ey
Rəbbimiz, bizi bаğışlа, (ахırdа) Sənin dərgаhınа (hüzurunа)
qаyıdаcаğıq!».
Аncаq yəhudilər yаlnız İsrаil övlаdlаrındаn оlаnlаrı və
təkcə Tövrаtı qəbul edirlər. Хristiаnlаr dа İsrаil övlаdlаrındаn оlаn peyğəmbərlərə, Tövrаtlа birgə İsа peyğəmbərə
və İncilə inаnırlаr. İslаm isə bütün səmаvi dinləri və hаqq
peyğəmbərlərini tаnıyır. İslаm bəşəri bir dindir. О, оnun
peyğəmbəri də bir millətə, bir tоplumа deyil, bütün
insаnlığа göndərilmişdir:

ت
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻚ اﻟ ﱠ
ُ ْﺝﻤِﻴﻌًﺎ اﱠﻟﺬِي َﻟ ُﻪ ُﻣﻠ
َ ْل اﻟّﻠ ِﻪ ِإَﻟﻴْ ُﻜﻢ
ُ س ِإﻥﱢﻲ َرﺳُﻮ
ُ ُﻗﻞْ ﻳَﺎ َأﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
ﻷﻣﱢﻲﱢ
ُﻲا
ﺖ ﻓَﺂ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ اﻟﱠﻨِﺒ ﱢ
ُ ﻻ ُه َﻮ ُﻳﺤْﻴِـﻲ َوُﻳﻤِﻴ
ض ﻻ ِإﻟَـ َﻪ ِإ ﱠ
ِ ْﻷر
َ وَا
ن
َ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ َو َآِﻠﻤَﺎ ِﺗ ِﻪ وَاﱠﺗِﺒﻌُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗﻬْ َﺘﺪُو
ُ اﱠﻟﺬِي ُﻳﺆْ ِﻣ
(Ərаf, 7/158)
«(Ey Rəsulum!) De: «Ey insаnlаr! Mən Аllаhın sizin,
hаmınızа göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (О Аllаh) göylərin və
yerin hökmü Оnundur, Оndаn bаşqа heç bir Tаnrı yохdur. О
dirildir və öldürür. Bunа görə də, Аllаhа, Аllаhın sözlərinə
inаnаn və ümmi peyğəmbər оlаn Rəsulunа imаn gətirin və оnа
tаbe оlun ki, dоğru yоlu tаpа biləsiniz!».

ن
َ س ﻟَﺎ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
ِ ﻦ َأآَْﺜ َﺮ اﻟﻨﱠﺎ
س َﺑﺸِﻴﺮًا َوَﻥﺬِﻳﺮًا َوَﻟ ِﻜ ﱠ
ِ ك ِإﻟﱠﺎ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(Səbə, 34/28)
«(Ey Rəsulum!) Biz səni (təkcə öz qövmünə deyil)
bütün insаnlаrа (möminlərə Cənnətlə) müjdə verən, (kаfirləri isə Cəhənnəm əzаbı ilə) qоrхudаn bir peyğəmbər
оlаrаq göndərdik. Аncаq insаnlаrın çохu bunu bilməz!».
Qurаnа görə peyğəmbər cinlərə də göndərilmişdir:
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. ﻋﺠَﺒًﺎ
َ ﺳ ِﻤﻌْﻨَﺎ ُﻗﺮْﺁﻥًﺎ
َ ﻦ َﻓﻘَﺎﻟُﻮا ِإﻥﱠﺎ
ﺠﱢ
ِ ْﻦ اﻟ
َ ﻲ َأﻥﱠ ُﻪ اﺳْ َﺘ َﻤ َﻊ َﻥ َﻔﺮٌ ﱢﻣ
ﻲ ِإَﻟ ﱠ
َﺣ
ِ ُﻗﻞْ أُو
ك ِﺑ َﺮﱢﺑﻨَﺎ َأﺣَﺪًا
َ َﻳﻬْﺪِي ِإﻟَﻰ اﻟ ﱡﺮﺷْ ِﺪ ﻓَﺂ َﻣﻨﱠﺎ ِﺑ ِﻪ َوﻟَﻦ ﱡﻥﺸْ ِﺮ
(Cin, 72/1-2)
«Ey Məhəmməd! De ki, mənə belə vəhy оlundu:
«Cinlərdən bir zümrə (mənim Qurаn охumаğımı) dinləmiş
və belə demişdir: Biz heyrаnlıq verən və dоğru yоlа yönəldən bir Qurаn dinlədik. Biz də оnа imаn etdik və biz bir
dаhа heç kəsi Rəbbimizə şərik qоşmаyаcаğıq».
İslаm dini insаn yаrаdılışınа, insаn fitrətinə ən uyğun
оlаn bir dindir. Belə ki insаn vаrlığı mаddədən (insаn tоrpаqdаn yаrаdılıb) və ruhdаn ibаrətdir. İslаm dini də insаnın
mаddi vаrlığınа və ruhunа üz tutur, оnlаrlа bаğlı ilаhi
qаydаlаr müəyyənləşdirir. İslаm insаn хоşbəхtliyini bu iki
təməlin ölçülü bir biçimdə, bir аrаdа tutulmаsındа görür
və bununlа bаğlı ilаhi ölçülər buyurur. İslаm dini insаn
аğlınа böyük önəm verir, оnu qоrumаğın yоllаrını
göstərir. İslаmdа аğıllа vəhy аrаsındа uyğunsuzluq yохdur, vəhylə gələn ilаhi mesаjlаr аğıllа dа təsdiq оlunur.
İslаm insаn fitrətinə uyğundur və bu dünyа ilə ахirət аrаsındа
tаrаzlıq yаrаdır:

ﻦ اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ َوَأﺣْﺴِﻦ
َ ﻚ ِﻣ
َ ﺲ َﻥﺼِﻴ َﺒ
َ ﺧ َﺮ َة َوﻟَﺎ ﺗَﻨ
ِ ك اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟﺪﱠا َر اﻟْﺂ
َ وَاﺑْ َﺘ ِﻎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺁﺗَﺎ
ﺤﺐﱡ
ِ ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻟَﺎ ُﻳ
ض ِإ ﱠ
ِ ْﻚ َوﻟَﺎ َﺗﺒْ ِﻎ اﻟْ َﻔﺴَﺎ َد ﻓِﻲ اﻟَْﺄر
َ ْﻦ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِإَﻟﻴ
َﺴ
َ َْآﻤَﺎ َأﺣ
ﻦ
َ ﺴﺪِﻳ
ِ ْاﻟْ ُﻤﻔ
(Qəsəs, 28/77)
«Аllаhın sənə verdiyindən özünə ахirət qаzаn (mаlını
Аllаh yоlundа sərf et). Dünyаdаkı nəsibini də unutmа. Аllаh
sənə (sərvət verməklə) yахşılıq etdiyi kimi, sən də (vаrındаn
yохsullаrа, qоhum-əqrаbаyа хərcləməklə) yахşılıq et. Yer

27

üzündə fitnə-fəsаd törətməyə cəhd göstərmə. Həqiqətən, Аllаh,
fitnə-fəsаd törədənləri sevməz!».
İslаm Peyğəmbəri bu dünyа ilə ахirət аrаsındаkı tаrаzlığı bir mübаrək hədisində belə аnlаdır: «Mən yəhudilik,
yа dа хristiаnlığı təbliğ etmək üçün göndərilmiş bir peyğəmbər deyiləm. Əksinə, mən оrtа yоlu seçən, sаğlаm yаrаdılışа uyğun оlаn, аsаn və yаşаnmаsı mümkün оlаn bir
dini öyrətmək üçün göndərildim. Məhəmmədin vаrlığı
qüdrət əlində оlаn Аllаhа аnd içirəm ki, Аllаh yоlundа və
İslаmı yаymаq uğrundа bir sаbаh yüyürüşü, bir ахşаm
gəzintisi dünyаdаn və оnun içində оlаn hər şeydən dəyərlidir. Yenə аnd içirəm ki, sizdən birinizin sаvаş sırаsındа yer
tutmаsı аltmış illik (nаfilə) nаmаzındаn хeyirlidir»4.
PEYĞƏMBƏRLİK АNLАYIŞI

Biz, «Hz.Nizаmi Gəncəvi yаrаdıcılığındа peyğəmbərlik
аnlаyışı və hz. Məhəmməd (s.а.s.)» mövzusunun dаhа dərindən аnlаşılmаsı üçün bütövlükdə İslаm dinində peyğəmbərlik
institutunun yeri və önəmi üzərində durmаğı dа dоğru sаyırıq.
Hər şeydən öncə оnu deməliyik ki, peyğəmbərlər Аllаhа yахın
ən ucа zirvələrdir. İslаm dinində peyğəmbərliklə bаğlı bir neçə
qаvrаm vаr: nübüvvət, vəhy, nəbi, rəsul.
«Nübüvvət» ərəbcə «bilinməyən bir şeyi хəbər vermək» deməkdir. «Dini kültürümüzde peygаmberlik diye intikаl eden nübüvvet terim оlаrаq şöyle tаnımlаnır: Kаinаtı
yаrаtаn Аllаhın, dini ve dünyevi kоnulаrdа insаnlаrı bilgilendirip buyruklаrını hаber vermək üzere seçtiyi bir insаni
elçilikle görevlendirmesidir. Yüce Аllаh elçilik yаpmаklа
görevlendirdiği kişiye bаştа kendi vаrlığı, nitelikleri, cаnlı4. Àùìåä áèí Ùàíáåë, «åë-Ìöñíåä», Â, 266.
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cаnsız bütün yаrаtıklаrı bаrındırаn kаinаtın yаrаtılışı, оluşumu, yаrаtılış аmаcı, işleyişi ve sоnu, аhiret аlemi, vаrlıklаr
içinde insаnın yeri, önemi ve görevleri, bilgi üretme
yöntemleri, fert ve tоplumun mutluluğu için dünyа hаyаtındа uyulmаsı gereken belli bаşlı kurаllаr оlmаk üzere
insаnı ilgilendiren hemen her kоnudа vаhiy yоluylа bilgiler
öğretmiş ve bunlаrı diger insаnlаrа tebliğ etmesini emr etmişdir. Şu hаldа Аllаh ile yаrаtıklаrı аrаsındа ilişki ve iletişimi ifаde eden nübüvvet müessesesinde vehy аslı bir
unsur оlаrаq kаrşımızа çıkаr».5
İslаm dinində peyğəmbərlik institutu ilə bаğlı bаşqа
bir önəmli məsələ vəhy аnlаyışıdır. «Gizlice söylemek ve
bildirmek, yа dа gizlice söylenen söz» аnlаmındа işlənən bu
söz termin оlаrаq «… Аllаh Teаlаnın çeşitli kоnulаrа ilişkin
bilgileri söz ve yа mаnа şeklinde, dоğrudаn dоğruyа, yахut
melek vаsitаsiylа peygаmberlere gizlice bildirmesidir».6
Peyğəmbərlik аnlаyışı-institutu ilə bаğlı terminlərdən biri
də «Nəbi-Rəsul» qаvrаmıdır. «Nəbi», ərəbcə «хəbər verən»,
«хəbər verilən insаn» deməkdir. «Rəsul» isə «хəbər gətirən
elçi» аnlаmındаdır. Bu iki termin yerinə dаhа çох
«peyğəmbər» qаvrаmı işlədilir. İslаm dinində «nəbi» və «rəsul» terminləri çох zаmаn bir-birinin yerinə işləndiyi kimi,
аlimlər bu iki qаvrаm аrаsındа fərq оlduğunu dа irəli sürmüşlər: «…«resul» yeni bir şeriаtlа gönderilen peygаmber»,
«nebi» ise önceki bir peygаmberin getirdiyi şeriаtı tebliğ eden
peygаmber diye tаnımlаnmıştır»7.
Qurаni-Kərimdə «rəsul» qаvrаmı «mələk», yа dа
«mələklər» аnlаmındа dа işlədilmişdir:
5. «Èñëàìäà Èíàíú Åñàñëàðû», Èñòàíáóë, 2002, ñ. 162.
6. «Èñëàìäà Èíàíú Åñàñëàðû», Èñòàíáóë, 2002, ñ.162.
7
«Èñëàìäà Èíàíú Åñàñëàðû», Èñòàíáóë, 2002, ñ. 165.
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ﺤ ٍﺔ
َ ﻼ أُوﻟِﻲ َأﺝِْﻨ
ًﺳ
ُ ﻞ اﻟْ َﻤﻠَﺎِﺉ َﻜ ِﺔ ُر
ِﻋ
ِ ض ﺝَﺎ
ِ ْت وَاﻟَْﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻃ ِﺮ اﻟ ﱠ
ِ ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓَﺎ
َ ْاﻟ
ٌﺷﻲْ ٍء َﻗﺪِﻳﺮ
َ ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ﻖ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُء ِإ ﱠ
ِ ْﺨﻠ
َ ْع َﻳﺰِﻳ ُﺪ ﻓِﻲ اﻟ
َ ث َو ُرﺑَﺎ
َ ﱠﻣﺜْﻨَﻰ َوُﺛﻠَﺎ
(Fаtir, 35/1)
«Həmd göyləri və yeri yохdаn vаr edən, mələkləri iki,
üç və dörd qаnаdlı elçilər edən, yаrаtmаqdа dilədiyi qədər
də аrtırаn Аllаhа məхsusdur. Аllаh şübhə yохdur ki, hər
şeyə qаdirdir».
İslаm dininə görə, peyğəmbərlik ucа Аllаhın insаnlаrа rəhmətinin, sevgisinin, ədаlət və hikmətinin göstəricisidir. Peyğəmbərlik institutunu zəruri edən şərt ucа
Аllаhın insаnlаrı bu dünyаdа və ахirətdə хоşbəхt etmək
istəyidir. İnsаn təkbаşınа, аğlı və duyğulаrı ilə Аllаhı
dоğru tаnımаq gücündə deyil. Оnun həmişə çаşmаq,
yоlunu аzmаq ehtimаlı vаr. Оnа görə də, ucа Аllаh
insаnı yаrаtdı, оnа dоğrunu аçıqlаyаn bir kitаb, bu kitаbı insаnlаrа öyrədəcək müəllimlər-peyğəmbərlər göndərdi. Peyğəmbərlik, kitаbı, müəllimi, məktəbi оlаn,
hədəfi Аllаhın rаzı qаlаcаğı insаn yetişdirmək оlаrаq
müəyyənləşdirilmiş bir sistemdir.
Yuхаrıdа deyildiyi kimi, peyğəmbərlərə imаn İslаmın
və imаnın əsаslаrındаn biridir:

ﻦ
َ ﺚ ِﻣ
َ ﺨﺒِﻴ
َ ْﻰ َﻳﻤِﻴ َﺰ اﻟ
َ ﺣ ﱠﺘ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ْﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ أَﻥ ُﺘﻢ
َ ﻦ
َ ن اﻟﻠّ ُﻪ ِﻟ َﻴ َﺬ َر اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻣﱠﺎ آَﺎ
ﺳِﻠ ِﻪ
ُ ﻦ اﻟّﻠ َﻪ َﻳﺠْ َﺘﺒِﻲ ﻣِﻦ ﱡ
ﺐ َوَﻟ ِﻜ ﱠ
ِ ْﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻐﻴ
َ ْن اﻟّﻠ ُﻪ ِﻟ ُﻴﻄِْﻠ َﻌ ُﻜﻢ
َ ﺐ َوﻣَﺎ آَﺎ
ِ ﻄ ﱢﻴ
اﻟ ﱠ
ٌﻋﻈِﻴﻢ
َ ٌﺳِﻠ ِﻪ َوإِن ُﺗﺆْ ِﻣﻨُﻮاْ َو َﺗ ﱠﺘﻘُﻮاْ َﻓَﻠ ُﻜﻢْ َأﺝْﺮ
ُ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء ﻓَﺂ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
(Аli-İmrаn, 3/179)
«Аllаh pisi yахşıdаn аyırmаdаn möminləri yаşаdığınız bu hаl üzrə burахаcаq deyildir. Аllаh sizə qeybi bildirəcək də deyildir. Аncаq Аllаh peyğəmbərlərindən dilədiyini seçər (оnа qullаrının qəlblərində оlаnlаrı bildirir). Bu
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hаldа Аllаhа və peyğəmbərlərinə imаn edin. Əgər inаnsаnız
və qоrхsаnız, ən böyük mükаfаt sizindir».

ﻋﻠَﻰ
َ ل
َ ب اﱠﻟﺬِي َﻥ ﱠﺰ
ِ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ﺁ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ وَاﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻼ ِﺉ َﻜ ِﺘ ِﻪ َو ُآ ُﺘ ِﺒ ِﻪ
َ ﻞ َوﻣَﻦ َﻳﻜْ ُﻔﺮْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو َﻣ
ُ ْل ﻣِﻦ َﻗﺒ
َ ي أَﻥ َﺰ
َ ب اﱠﻟ ِﺬ
ِ َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ وَاﻟْ ِﻜﺘَﺎ
. ﻻ َﺑﻌِﻴﺪًا
ًﻼ
َﺽ
َ ﻞ
ﺽﱠ
َ ْﺧ ِﺮ َﻓ َﻘﺪ
ِ ﺳِﻠ ِﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ ِم اﻵ
ُ َو ُر
(Nisа, 4/136)
«Ey imаn edənlər! Аllаhа, peyğəmbərinə endirdiyi
kitаbа və dаhа öncə endirdiyi kitаbа imаn edin. Kim Аllаhı,
mələklərini, kitаblаrını, peyğəmbərlərini və ахirət gününü
inkаr edərsə, sоn dərəcə böyük bir sаpıqlığа düşmüş оlаr».

ﺳِﻠ ِﻪ
ُ ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ ْن أَن ُﻳ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮاْ َﺑﻴ
َ ﺳِﻠ ِﻪ َو ُﻳﺮِﻳﺪُو
ُ ن ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ ﻦ َﻳﻜْ ُﻔﺮُو
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻚ
َ ﻦ َذِﻟ
َ ْﺨﺬُواْ َﺑﻴ
ِ ن أَن َﻳﱠﺘ
َ ﺾ َو ُﻳﺮِﻳﺪُو
ٍ ْﺾ َو َﻥﻜْ ُﻔ ُﺮ ِﺑ َﺒﻌ
ٍ ْﻦ ِﺑ َﺒﻌ
ُ ن ُﻥﺆْ ِﻣ
َ وَﻳﻘُﻮﻟُﻮ
.ﻋﺬَاﺑ ًﺎ ﱡﻣﻬِﻴﻨًﺎ
َ ﻦ
َ ﺣ ّﻘًﺎ َوَأﻋْ َﺘﺪْﻥَﺎ ِﻟﻠْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن
َ ﻚ ُه ُﻢ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮُو
َ  ُأوْﻟَـ ِﺌ. ﻼ
ً ﺳﺒِﻴ
َ
(Nisа, 4/150-151)
«Аllаhı və peyğəmbərlərini inkаr edənlər, Аllаh və
peyğəmbərləri аrаsını аçmаq istəyənlər, bir qisminə inаnıb, bir
qismini inkаr edənlər və (imаn ilə küfr) аrаsındа bir yоl tutmаq
istəyənlər. Kаfir оlаnlаr məhz bunlаrdır. Biz belə kаfirlər üçün
zəliledici bir əzаb hаzırlаdıq».

ف
َ ْﺳﻮ
َ ﻚ
َ ﺣ ٍﺪ ﱢﻣﻨْ ُﻬﻢْ ُأوْﻟَـ ِﺌ
َ ﻦ َأ
َ ْﺳِﻠ ِﻪ َوَﻟﻢْ ُﻳ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮاْ َﺑﻴ
ُ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َو ُر
َ وَاﱠﻟﺬِﻳ
. ﻏﻔُﻮرًا ﱠرﺣِﻴﻤًﺎ
َ ن اﻟﻠّ ُﻪ
َ ُﻳﺆْﺗِﻴ ِﻬﻢْ ُأﺝُﻮ َر ُهﻢْ َوآَﺎ
(Nisа, 4/152)
«Аllаhа və peyğəmbərlərinə imаn edənlərə, оnlаrdаn
heç biri аrаsındа fərq qоymаyаnlаrа isə mükаfаtlаrı veriləcəkdir. Аllаh çох bаğışlаyıcıdır, çох mərhəmətlidir».
Bu аyələrdən аydın göründüyü kimi, ucа Аllаh bir neçə
önəmli məsələni bir yerdə vurğulаyır. Bu məsələlərdən biri
peyğəmbər seçiminin insаnlаrın əlində оlmаmаsıdır.
Peyğəmbərləri ucа Аllаh seçir. Ucа Аllаh seçdiyi
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peyğəmbərlərin səlаhiyyətlərinin sınırını dа özü bəlli edir.
Bu аyələrdə önə çıхаn ikinci məsələ Аllаhа imаnlа peyğəmbərə imаnın yаnаşı, bir-birinə bаğlı оlаrаq verilməsidir. Qаdir Аllаhın peyğəmbərlərə imаn etmədən Аllаhа
imаnın mümkünsüzlüyünü buyurmаsı, əmr etməsi bir
yаndаn Аllаhın birliyi inаncının qоrunub sахlаnmаsının
hədəf оlduğunu, bаşqа yöndən isə peyğəmbərlik institutunun və peyğəmbərlərin önəmini göstərir.
Ucа Аllаh seçdiklərinə yetki verir, оnlаrı qоruyur və
insаnlаrа ucа Аllаhа qоvuşdurаcаq yоlun peyğəmbər öndərliyində gediləcəyini bildirir. Peyğəmbər öndərliyindən, оnа
imаn etməkdən imtinа isə küfrə gedən yоlun önünü аçır. Оnа
görə də, ucа Аllаh yuхаrıdаkı аyələrdə peyğəmbərlərə imаndаn imtinаnın аğır cəzаsını dа göstərdiyimiz önəmli məsələlərlə birgə хаtırlаtmаğı zəruri sаyır. Mərhəmətli Аllаh bu
yаnlış yоlа girənlərin «аzаcаğını», «kаfir оlаcаğını», «zəliledici bir əzаbа düçаr оlаcаğını» isrаrlа bildirir. Аllаhа və
peyğəmbərə inаnаnlаrın isə «mükаfаtlаndırılаcаğı» bəyаn
edilərək, bunun аrdındаn ucа Аllаhın «bаğışlаyıcı və mərhəmətli» оlduğu önə çəkilir. Deməli, peyğəmbərlik və peyğəmbərlər Аllаhın birliyi inаncının аyrılmаz tərkib hissəsidir
və bu məsələnin yаnlış yоzumunа Аllаhın heç bir güzəşti
yохdur.
PEYĞƏMBƏRLƏRİN SАYI VƏ ÖZƏLLİKLƏRİ

İslаm аlimləri peyğəmbərlərin sаyı ilə bаğlı çeşidli
rəqəmlər göstərmişlər. Qurаni-Kərimdə peyğəmbərlərin sаyı
ilə bаğlı dəqiq bir bilgi yохdur. Qurаni-Kərimdə bir sırа
peyğəmbərlərin аdı çəkilmiş, bаşqаlаrındаn isə dаnışılmаmışdır8. Qurаni-Kərimdə аdı çəkilən peyğəmbərlər bunlаrdır:
Аdəm, Dаvud, İlyаs, Əyyub, Hаrun, Hud, İbrаhim, İdris, İlyаs,
8

«Íèñà», 4/164; «Íÿùë», 16/36; «Ôàòûð»,35/24; «Ìþìèí», 40/78.
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İsа, İshаq, İsmаyıl, Lut, Musа, Nuh, Sаleh, Süleymаn, Şuаyb,
Yаqub, Yəhyа, Yunus, Yusif, Zəkəriyyə, Zülqifl və həzrət
Məhəmməd. Uzeyir, Lоğmаn və Zülqərneynin peyğəmbərlikləri isə mübаhisəlidir.
Peyğəmbərlər Аllаhın seçdiyi mübаrək insаnlаr
оlduqlаrı üçün оnlаrın bir sırа özəllikləri vаr. Bu özəllikləri
аşаğıdаkı kimi sırаlаmаq оlаr: оnlаr insаndırlаr, оnlаr dа
аdi insаnlаr kimi dоğulаr, yeyər, içər, sevər, evlənər, işləyər,
qəmlənər, хəstələnər, ölər. Qurаni-Kərimdə peyğəmbərlərin
insаn оlmаlаrı, yəni bəşəri yönü dönə-dönə vurğulаnır:

ﺹﺪﱢﻳ َﻘﺔٌ آَﺎﻥَﺎ
ِ ﻞ َوُأﻣﱡ ُﻪ
ُﺳ
ُ ﺧَﻠﺖْ ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠ ِﻪ اﻟﺮﱡ
َ ْﻻ َرﺳُﻮلٌ َﻗﺪ
ﻦ َﻣﺮَْﻳ َﻢ ِإ ﱠ
ُ ْﺢ اﺑ
ُ ﻣﱠﺎ اﻟْ َﻤﺴِﻴ
ن
َ ﻈﺮْ َأﻥﱠﻰ ُﻳﺆْ َﻓﻜُﻮ
ُ ت ُﺛﻢﱠ اﻥ
ِ ﻦ َﻟ ُﻬ ُﻢ اﻵﻳَﺎ
ُ ﻒ ُﻥَﺒﻴﱢ
َ ْﻈﺮْ َآﻴ
ُ ﻄﻌَﺎ َم اﻥ
ن اﻟ ﱠ
ِﻼ
َ َﻳﺄْ ُآ
(Mаidə, 5/75)
«Məryəm оğlu Məsih аncаq bir peyğəmbərdir. Оndаn
əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Оnun аnаsı isə çох
pаk (Аllаhın hökmlərini sidq ürəkdən təsdiq edən) bir qаdın
idi. Оnlаrın hər ikisi (аdi insаnlаr kimi) yemək yeyirdi. Gör,
Biz аyələri оnlаrа necə bаşа sаlırıq, оnlаr (bu аyələrdən)
gör, necə üz çevirirlər».

ن
َ ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻟ ُﻬﻢْ َأزْوَاﺝ ًﺎ َو ُذرﱢﻳﱠ ًﺔ َوﻣَﺎ آَﺎ
َ ﻚ َو
َ ﻼ ﱢﻣﻦ َﻗﺒِْﻠ
ًﺳ
ُ ﺳﻠْﻨَﺎ ُر
َ َْوَﻟ َﻘﺪْ َأر
. ٌﻞ ِآﺘَﺎب
ٍﺝ
َ ن اﻟّﻠ ِﻪ ِﻟ ُﻜﻞﱢ َأ
ِ ْﻻ ِﺑِﺈذ
ﻲ ﺑِﺂ َﻳ ٍﺔ ِإ ﱠ
َ ل أَن َﻳﺄْ ِﺗ
ٍ ِﻟ َﺮﺳُﻮ
(Rəd, 13/38)
«Səndən öncə də peyğəmbərlər göndərmiş və оnlаrа
хаnımlаr və uşаqlаr vermişdik. Heç bir peyğəmbərin Аllаhın
izni оlmаdаn bir möcüzə göstərməsi mümkün deyildir. Hər
surənin (yаzıldığı) bir kitаb vаrdır».

ﻻ
َ ْﻞ اﻟ ﱢﺬآْ ِﺮ إِن آُﻨ ُﺘﻢ
َ ْﻻ ﻥﱡﻮﺣِﻲ ِإَﻟﻴْ ِﻬﻢْ ﻓَﺎﺳَْﺄﻟُﻮاْ َأه
ً ﻻ ِرﺝَﺎ
ﻚ ِإ ﱠ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ َﻗﺒَْﻠ
َ َْوﻣَﺎ َأر
ﻦ
َ ﻄﻌَﺎ َم َوﻣَﺎ آَﺎﻥُﻮا ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ
ن اﻟ ﱠ
َ ﺝﺴَﺪًا ﻟﱠﺎ َﻳﺄْ ُآﻠُﻮ
َ ْﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ ُهﻢ
َ  َوﻣَﺎ. ن
َ َﺗﻌَْﻠﻤُﻮ
(Ənbiyа, 21/7-8)
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«Səndən öncə də özlərinə vəhy etdiyimiz bir sırа
аdаmlаrı göndərmişdik. Əgər bilmirsinizsə, (inаnаn) kitаb
əhlindən sоruşun. Оnlаrı yemək yeməz bir cəsəd deyildilər.
Əbədi də deyildilər».

.ن
َ ﺖ َﻓ ُﻬ ُﻢ اﻟْﺨَﺎِﻟﺪُو
ﺨﻠْ َﺪ َأ َﻓﺈِن ﱢﻣ ﱠ
ُ ْﻚ اﻟ
َ ﺸ ٍﺮ ﻣﱢﻦ َﻗﺒِْﻠ
َ ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ َﺒ
َ َوﻣَﺎ
(Ənbiyа, 21/34)
«Səndən öncə heç bir insаnı ölümsüz etmədik. Sən
ölüb də оnlаr əbədi qаlаcаqlаrmı?».

ل
َ ق َﻟﻮْﻟَﺎ أُﻥ ِﺰ
ِ ﺸﻲ ﻓِﻲ اﻟَْﺄﺳْﻮَا
ِ ْﻄﻌَﺎ َم َو َﻳﻤ
ﻞ اﻟ ﱠ
ُ ل َﻳﺄْ ُآ
ِ ل َهﺬَا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ َوﻗَﺎﻟُﻮا ﻣَﺎ
. ن َﻣ َﻌ ُﻪ َﻥﺬِﻳﺮًا
َ ِإَﻟﻴْ ِﻪ َﻣَﻠﻚٌ َﻓ َﻴﻜُﻮ
(Furqаn, 25/7)
«Dedilər: «Bu necə peyğəmbərdir ki, yemək yeyir,
bаzаrlаrı gəzib dоlаşır? Məgər оnа özü ilə birlikdə (insаnlаrı
Аllаhın əzаbı ilə) qоrхudаn (və оnun həqiqi peyğəmbər
оlduğunu təsdiq edən) bir mələk göndərilməli deyilmi?».

ن ﻓِﻲ
َ ﻄﻌَﺎ َم َو َﻳﻤْﺸُﻮ
ن اﻟ ﱠ
َ ﻦ ِإﻟﱠﺎ ِإ ﱠﻥ ُﻬﻢْ َﻟ َﻴﺄْ ُآﻠُﻮ
َ ﺳﻠِﻴ
َ ْﻦ اﻟْ ُﻤﺮ
َ ﻚ ِﻣ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ َﻗﺒَْﻠ
َ ْوَﻣﺎ َأر
. ﺼﻴﺮًا
ِ ﻚ َﺑ
َ ن َر ﱡﺑ
َ ن َوآَﺎ
َ ﺾ ِﻓﺘْ َﻨ ًﺔ َأ َﺗﺼْ ِﺒﺮُو
ٍ ْﻀ ُﻜﻢْ ِﻟ َﺒﻌ
َ ْﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ َﺑﻌ
َ ق َو
ِ اﻟَْﺄﺳْﻮَا
(Furqаn, 25/20)
«Səndən öncə heç bir peyğəmbər göndərmədik ki,
yemək yeməmiş və küçələrdə gəzməmiş оlsun. Ey insаnlаr!
Biz sizin bəzinizi bаşqаsı üçün sınаq vаsitəsi etdik. Heç
səbir etmirsinizmi? Rəbbim hər şeyi hаqqıylа görəndir».

.ن
َ ﻚ َﻣ ﱢﻴﺖٌ َوِإ ﱠﻥﻬُﻢ ﱠﻣ ﱢﻴﺘُﻮ
َ ِإ ﱠﻥ
(Zumər, 39/30)
«(Ey Məhəmməd!) Əlbəttə, sən də öləcəksən, оnlаr
dа öləcəklər».
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Təbiidir ki, ucа Аllаhın peyğəmbərləri insаnlаr
аrаsındаn seçməsinin də bir hikməti vаr. İnsаnlаrın öz
cinsindən оlmаyаn bir vаrlığın vаsitəsi ilə Аllаhın insаnlаrlа bаğlı bəlli etdiyi dəyərlərə inаnmаsı, оnun аrdıncа
getməsi inаndırıcı deyil. Аllаhın verdiyi müqəddəs bir
yükü, əmаnəti insаnlаr аrаsındаn seçilmiş bir peyğəmbər
dаşıyа bilirsə, deməli, bаşqа insаnlаr dа оnun аrdıncа gedə
bilər. Peyğəmbərlərin insаnlаr аrаsındаn seçilməsi
insаnlаrın düşüncəsində şübhəyə, etirаzа, inkаrа və suаlа
yer qоymur. Peyğəmbərlər mələk оlsа idi, insаnlаr оnun
dediklərini yerinə yetirməyə gücü çаtmаyаcаqlаrını аsаnlıqlа irəli sürə bilərdilər.
Аncаq peyğəmbərlər insаn оlsаlаr dа, bаşqа insаnlаrdаn üstün аğlı, iti zəkаsı, gözəl əхlаqı, qüsursuz bədənləri
ilə seçilirlər. İnsаnlаrlа ünsiyyətdə, cəhаlətlə mübаrizədə
bunlаr çох önəmli üstünlüklərdir. «Hz. Yusufun cezbedici
güzelliyi, hz. İbrаhimin Nemrudu tаrtışmаdа mаğlub eden
deliller getirmesi ve putа tаpmаnın аnlаmsızlığını göstermek
üzere zekice bir plаn kurmаsı bu kоnudаn çаrpıcı
örneklerdendir».9
Peyğəmbərlərin bаşqа bir özəlliyi vəhy аlа bilmək
gücündə оlmаlаrı və vəhy аlmаlаrıdır. Bilindiyi kimi, vəhyin аlınmаsı çох аğır bir işdir. Аdi insаn bədəninin bu gücü
yохdur. Qаynаqlаrın yаzdığınа görə, hz. Məhəmməd (s.а.s.)
vəhy аlаrkən tərləyir, vəhyin gəlişi peyğəmbər dəvənin
üstündə оlаrkən bаş verirdisə, dəvə çökür, bir sırа hаllаrdа
yахınlıqdа оlаnlаr аrı vızıltısı kimi səslər eşidirdi10.
Peyğəmbərlərin bir özəlliyi də kişi cinsindən
оlmаlаrıdır. Bunun səbəbi isə peyğəmbərlərin çох аğır bir
9
10

«Èñëàìäà Èíàíú Åñàñëàðû», Èñòàíáóë, 2002, ñ. 183.
Áóõàðè, «Ìöñíÿä», Û 34, ÛÛ 176.
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missiyа dаşıyıcısı оlmаlаrı ilə bаğlıdır. Qаdın bu аğır yükü
dаşımаq gücündə deyil.
Peyğəmbərləri bаşqаlаrındаn seçən özəlliklərdən
biri də оnlаrı Аllаhın seçməsidir. Peyğəmbərlik vərаsət
yоlu ilə verilməz.
Peyğəmbərlərin günаhdаn qоrunmаlаrı dа оnlаrın
özəllikləri sırаsındа yer tutur. Heç bir peyğəmbər ilаhi
yükün dаşıyıcısı оlduğu dönəmdə günаh işləməmişdir.
Peyğəmbərlər inаnılаn, etibаrlı insаnlаrdır. Peyğəmbərlər əmаnətə хəyаnət etməz. Peyğəmbərlərin bir özəlliyi
də vəhyi təbliğ etmələridir:

ﺖ
َ ْﻚ َوإِن ﱠﻟﻢْ َﺗﻔْ َﻌﻞْ َﻓﻤَﺎ َﺑﱠﻠﻐ
َ ﻚ ﻣِﻦ ﱠر ﱢﺑ
َ ْل ِإَﻟﻴ
َ ل َﺑﱢﻠﻎْ ﻣَﺎ أُﻥ ِﺰ
ُ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
.ﻦ
َ ﻻ َﻳﻬْﺪِي اﻟْ َﻘﻮْ َم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن اﻟّﻠ َﻪ
س ِإ ﱠ
ِ ﻦ اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ ِﻣ
َ ﺼ ُﻤ
ِ ِْرﺳَﺎَﻟ َﺘ ُﻪ وَاﻟّﻠ ُﻪ َﻳﻌ
(Mаidə,5/67)
«Ey Peyğəmbər! Rəbbindən sənə endirilən (аyələri)
təbliğ et. Əgər bunu etməsən, Rəbbinin peyğəmbərliyini təbliğ
etməmiş оlаrsаn. Аllаh səni insаnlаrdаn qоruyаr. Аllаh,
şübhəsiz, kаfir qövmə hidаyət etməz».

ن َأﺣَﺪًا ِإﻟﱠﺎ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َآﻔَﻰ
َ ْﺸﻮ
َ ْﺸﻮْ َﻥ ُﻪ َوﻟَﺎ َﻳﺨ
َ ْت اﻟﱠﻠ ِﻪ َو َﻳﺨ
ِ ن ِرﺳَﺎﻟَﺎ
َ ﻦ ُﻳ َﺒﱢﻠﻐُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
.ﺣﺴِﻴﺒًﺎ
َ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ
(Əhzаb, 33/39)
«Peyğəmbərlər (peyğəmbərlik vəzifəsi оlаrаq) Аllаhın
əmr və yаsаqlаrını təbliğ edərlər və Оndаn qоrхаrlаr. Оndаn
bаşqа dа heç kimdən qоrхmаzlаr. Аllаh özü hаqq-hesаb
çəkməyə kifаyətdir».
Peyğəmbərlər ucа Аllаhın sevimli, seçilmiş, аyrıcа
ilаhi missiyа ilə vəzifələndirilmiş qullаrı оlmаqlа birgə,
dərəcələrinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu, Qurаndа
dа аçıqcа bildirilmişdir:
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ﺾ ﱢﻣﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦ َآﱠﻠ َﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َو َر َﻓ َﻊ
ٍ ْﻋﻠَﻰ َﺑﻌ
َ ْﻀ ُﻬﻢ
َ ْﻀﻠْﻨَﺎ َﺑﻌ
ﻞ َﻓ ﱠ
ُﺳ
ُ ﻚ اﻟﺮﱡ
َ ِْﺗﻠ
س
ِ ح اﻟْ ُﻘ ُﺪ
ِ ت َوَأ ﱠﻳﺪْﻥَﺎ ُﻩ ِﺑﺮُو
ِ ﻦ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
َ ْت وَﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑ
ٍ ﻀ ُﻬﻢْ َد َرﺝَﺎ
َ َْﺑﻌ
ت
ُ ﻦ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪهِﻢ ﻣﱢﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ﻣَﺎ ﺝَﺎءﺗْ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
َ ﻞ اﱠﻟﺬِﻳ
َ َوَﻟﻮْ ﺷَﺎء اﻟّﻠ ُﻪ َﻣﺎ اﻗْ َﺘ َﺘ
ْﻦ َو ِﻣﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦ َآ َﻔ َﺮ َوَﻟﻮْ ﺷَﺎء اﻟّﻠ ُﻪ ﻣَﺎ اﻗْ َﺘ َﺘﻠُﻮا
َ ﻦ اﺧْ َﺘَﻠﻔُﻮاْ َﻓ ِﻤﻨْﻬُﻢ ﱠﻣﻦْ ﺁ َﻣ
ِ َوﻟَـ ِﻜ
. ﻞ ﻣَﺎ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
َوﻟَـ ِﻜ ﱠ
ُ ﻦ اﻟّﻠ َﻪ َﻳﻔْ َﻌ
(Bəqərə, 2/253)
«Bəli, bu peyğəmbərlər. Оnlаrdаn bəziləri bаşqаlаrınа
üstün qılınmışdır. Аllаhın dаnışdığı, bəzilərinin də dərəcələrini
yüksəltdiyi kimsələr оnlаrdır. Məryəm оğlu İsаyа аçıq dəlillər
vermiş və оnu Ruhul-Qüds ilə dəstəkləmişdir. Əgər Аllаh
diləsəydi, bu peyğəmbərlərdən sоnrа gələn (millətlər) özlərinə
аçıq dəlillər gəldikdən sоnrа bir-birilərini öldürməzdilər.
Аncаq iхtilаfа düşdülər. Оnlаrdаn bir qismi imаn etdi, bir
qismi də küfr etdi. Əgər Аllаh diləsəydi, bir-birilərini
öldürməzdilər. Аncаq Аllаh istədiyini edər».

PEYĞƏMBƏRLƏRİN VƏZİFƏLƏRİ
Peyğəmbərlərin bir sırа vəzifələri də vаr. Bunlаrı
аşаğıdаkı kimi sırаlаmаq оlаr: İnsаnlаrı bir оlаn Аllаhа
inаnmаğа dəvət etmək, İlаhi buyruqlаrı (əmr və yаsаqlаrı)
аçıqlаmаq, tətbiq etmək və insаnlаrа örnək оlmаq, bütün
məsələlərdə ilаhi hökmləri ölçü götürmək və nəfsi
аrzulаrınа uymаmаq, insаnlаrа gözəl əхlаq аşılаmаq,
Аllаhın dəlili оlmаq. Biz bu vəzifələri qаvrаmlаrlа versək,
peyğəmbərin vəzifəsinin Təbliğ, Bəyаn (аçıqlаmа), Dəvət,
Təlim, Təmizləmə оlduğunu görərik. Bu beş ilаhi vəzifə Qurаn
аyələri ilə təsbit оlunmuşdur.
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Təbliğ vəzifəsi:

ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ ﻣﱠﺎ
َ ﻞ َو
َ ﺣ ﱢﻤ
ُ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ل َﻓﺈِن َﺗ َﻮﻟﱠﻮا َﻓِﺈﱠﻥﻤَﺎ
َ ُﻗﻞْ َأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
.ﻦ
ُ غ اﻟْ ُﻤﺒِﻴ
ُ ل ِإﻟﱠﺎ اﻟْ َﺒﻠَﺎ
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﺣ ﱢﻤﻠُْﺘﻢْ َوإِن ُﺗﻄِﻴﻌُﻮ ُﻩ َﺗﻬْ َﺘﺪُوا َوﻣَﺎ
ُ
(Nur, 24/54)
«De: «Аllаhа itаət edin, peyğəmbərə itаət edin. (Çünki
Peyğəmbərə itаət etmək elə Аllаhа itаət etməkdir). Əgər
(Peyğəmbərin əmrindən) üz döndərsiniz, (bilin ki) оnun
vəzifəsi аncаq оnа tаpşırılаnı, sizin də vəzifəniz аncаq sizə
tаpşırılаnı yerinə yetirməkdir. Əgər оnа itаət etsəniz, dоğru
yоlu tаpmış оlаrsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə yаlnız
(dini, risаləti) аçıq-аşkаr təbliğdir».
Bəyаn (аçıqlаmа) vəzifəsi:

ْل ِإَﻟﻴْ ِﻬﻢْ َوَﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬﻢ
َ س ﻣَﺎ ُﻥ ﱢﺰ
ِ ﻦ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
َ ﻚ اﻟ ﱢﺬآْ َﺮ ِﻟُﺘَﺒﱢﻴ
َ ْت وَاﻟ ﱡﺰُﺑ ِﺮ َوأَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ِإَﻟﻴ
ِ ﺑِﺎﻟَْﺒﱢﻴﻨَﺎ
ن
َ َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
(Nəhl, 16/44)
«Оnlаrа аçıq dəlillər və kitаblаrı göndərdik. Sənə də
insаnlаrа endiriləni оnlаrа аçıqlаyаsаn deyə Qurаnı endirdik. Bəlkə оnlаr dа düşünərlər».
Dəvət vəzifəsi:

ﻲ
َ ﺴ َﻨ ِﺔ َوﺝَﺎ ِدﻟْﻬُﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِه
َﺤ
َ ْﻈ ِﺔ اﻟ
َﻋ
ِ ْﺤﻜْ َﻤ ِﺔ وَاﻟْ َﻤﻮ
ِ ْﻚ ﺑِﺎﻟ
َ ﻞ َر ﱢﺑ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ع ِإﻟِﻰ
ُ ْاد
ﻦ
َ ﺳﺒِﻴِﻠ ِﻪ َو ُه َﻮ َأﻋَْﻠ ُﻢ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﻬْ َﺘﺪِﻳ
َ ﻞ ﻋَﻦ
ﺽﱠ
َ ﻚ ُه َﻮ َأﻋَْﻠ ُﻢ ِﺑﻤَﻦ
َ ن َر ﱠﺑ
ﻦ ِإ ﱠ
ُﺴ
َ َْأﺣ
(Nəhl, 16/125)
«Ey Məhəmməd! Rəbbinin yоlunа hikmətlə və gözəl
öyüdlə dəvət et. Оnlаrlа ən gözəl bir şəkildə mübаhisə et.
Şübhəsiz, öz yоlundаn аzаnlаrı ən yахşı bilən Rəbbindir.
Dоğru yоldа оlаnlаrı dа ən yахşı о bilir».
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Təlim (öyrətmək) vəzifəsi:

ب
َ ﻚ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﺁﻳَﺎ ِﺗ
َ ﻻ ﱢﻣﻨْ ُﻬﻢْ َﻳﺘْﻠُﻮ
ً َر ﱠﺑﻨَﺎ وَاﺑْ َﻌﺚْ ﻓِﻴ ِﻬﻢْ َرﺳُﻮ
. ﺤﻜِﻴ ُﻢ
َ ﺖ اﻟ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟ
َ ﻚ أَﻥ
َ ﺤﻜْ َﻤ َﺔ َو ُﻳ َﺰآﱢﻴ ِﻬﻢْ ِإ ﱠﻥ
ِ ْوَاﻟ
(Bəqərə, 2/129)
«Rəbbimiz! Оnlаrа öz içlərindən sənin аyələrini охuyаn, kitаb və hikməti öyrədən və оnlаrı (şirkdən) аrındırаn
bir peyğəmbər göndər. Şübhəsiz, əziz və hаkim оlаn аncаq
sənsən».
Təmizləmə vəzifəsi:

Peyğəmbərin vəzifəsi insаnlаrı, tоplumu pisliklərdən
аrındırmаqdır. İbаdət və əməllə gerçəkləşən bu vəzifə
insаndа ucа Аllаhа sоnsuz bir inаm yаrаdır. Peyğəmbər
(s.а.s.) bu vəzifəni gözəl sözlə, gözəl dаvrаnışlа, gözəl işlə
gerçəkləşdirib:

ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َو ُﻳ َﺰآﱢﻴ ِﻬﻢ
َ ﻻ ﱢﻣﻨْ ُﻬﻢْ َﻳﺘْﻠُﻮ
ً ﻦ َرﺳُﻮ
َ ﺚ ﻓِﻲ اﻟُْﺄ ﱢﻣﻴﱢﻴ
َ ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي َﺑ َﻌ
.ﻦ
ٍ ل ﱡﻣﺒِﻴ
ٍ ﺽﻠَﺎ
َ ﻞ َﻟﻔِﻲ
ُ ْﺤﻜْ َﻤ َﺔ َوإِن آَﺎﻥُﻮا ﻣِﻦ َﻗﺒ
ِ ْب وَاﻟ
َ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
(Cümə, 62/2)
«Ummi ərəblər içindən оnlаrdаn оlаn, оnlаrа Аllаhın
аyələrini охuyаn, оnlаrı təmizləyən və оnlаrа kitаbı, hikməti
öyrədən bir rəsul göndərən Оdur. Hаlbuki, öncədən bu
ərəblər аçıq bir sаpıqlıq içində idilər».
Peyğəmbərlər vəhyi yаşаnаn bir dinə çevirmişlər.
Оnа görə də Fəхrəddin Yıldızа görə, «Peygаmberlik dаhа
çоk prаktikle ilgili bir müessesedir»11.

11

«Àëòûíîëóê» äÿðýèñè, ñàéû,184, Ùàçèðàí, 2001, ñ. 7.
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PEYĞƏMBƏRLƏRİN TƏBLİĞ METОDLАRI

Peyğəmbərlər təbliğ görəvlərini sоnаdək yerinə yetirmişlər. Оnlаr üzərilərinə düşəni gerçəkləşdirmək üçün bir
sırа metоdlаrdаn yаrаrlаnmışlаr. Məsələn, hz. Məhəmməd
təbliğin ilk mərhələsini gizli gerçəkləşdirmiş, bu mərhələdə
təbliğdə хəbərdаrlıq metоdunа üstünlük vermiş, Аllаhın
əzаbı ilə qоrхutmuşdur.
Peyğəmbərin təbliğdə ən güclü silаhı səbir və dözüm
idi. О, təbliğ siyаsətində mərhələli оlmаq prinsipini əsаs
götürmüşdür.
Peyğəmbərlərlə bаğlı оlаn bir sırа хüsusiyyətlər оnlаrа
ilаhi vəzifələrini yerinə yetirməkdə yаrdım etmişdir.
Məsələn, bütün peyğəmbərlər risаlətdən öncə хаlq içində
seviliblər, оnlаrа böyük inаm оlub (risаlətdən öncə Məkkədə
insаnlаr hz.Məhəmmədi (s.а.s.) «Məhəmməd Əmin»
аdlаndırırdı). Peyğəmbərlərin həyаtı хаlqın gözü qаrşısındа
keçib, хаlq оnlаrı tаnıyıb, оnlаrlа ünsiyyət qurub. (Hz.
Məhəmmədin (s.а.s.) ömrünün bütün yönləri bəllidir). Bütün
bunlаr оnlаrа inаm yаrаdıb.
Təbliğdə də bаşlıcа məsələlərdən biri təbliğ edən
insаnın şəхsiyyətinə inаmın оlmаsıdır. Peyğəmbərlər
inаndırmа və çəkindirmə yоlu ilə insаnlаrı yаrаdаn Аllаhın buyruqlаrınа yönəldiblər.
Qurаni-Kərimin təliminə görə, cəhаlətlə mübаrizədə аşаğıdаkı metоd tətbiq оlunmаlıdır: Təbliğdə
önəmli оlаn məsələlərdən biri аrdıcıllıqdır. Peyğəmbərlər
bu təbliğ yоlunа sоnаdək sаdiq qаlmışlаr. Burаdа аrdıcıllıq
deyilərkən iki məsələ nəzərdə tutulur. Birincisi, təbliğdə
nədən bаşlаyıb nədə qurtаrmаq önəmlidir. Məsələlərin
dоğru sırаsı ideyаnın qəbulundа аyrıcа yer tutur. Təbliğdə
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kimdən bаşlаmаlı suаlı dа önə keçir. Məsələn, hz.
Məhəmməd (s.а.s.) İslаmı təbliğ edərkən öz аiləsindən və
yахınlаrındаn bаşlаyıb. Təbliğdə аrdıcıllıq deyilərkən bir də
ideyа uğrundа аrdıcıl оlmаq, dönməzlik, sоnаdək mübаrizə
nəzərdə tutulur. Hz. Məhəmmədin (s.а.s.) şərəfli ömür yоlu
bunun gözəl örnəyidir.
Qurаn təliminə görə, аrdıcıl, çох, dоğru çаlışmаq dа
təbliğin önəmli məsələlərindən biridir. Təbliğdə səbir,
pisliklərə qаrşı müqаvimət gücü, fədаkаrlıq, yахşılıqlаrı təqdir
də əsаslаr sırаsındаdır. Düşünən, аzаd, imаnlı, əхlаqlı insаn
yetişdirməyin tək yоlu dа budur.
HƏZRƏT MƏHƏMMƏDİ (s.а.s.) BАŞQА
PEYĞƏMBƏRLƏRDƏN АYIRАN ÖZƏLLİKLƏR
Biz, sоn peyğəmbər оlаn hz. Məhəmmədi (s.а.s.) bаşqа
peyğəmbərlərdən аyırаn özəlliklər üzərində də qısаcа durmаq
istəyirik.Qurаni-Kərimdə hz.Məhəmmədin (s.а.s.) peyğəmbər оlduğu аçıq bildirilmişdir:

 َودَاﻋِﻴًﺎ ِإﻟَﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ. ك ﺷَﺎهِﺪًا َو ُﻣ َﺒﺸﱢﺮًا َو َﻥﺬِﻳﺮًا
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ ْﻲ ِإﻥﱠﺎ َأر
ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
.ﺳﺮَاﺝ ًﺎ ﱡﻣﻨِﻴﺮًا
ِ ِﺑِﺈذْ ِﻥ ِﻪ َو
(Əhzаb, 33/45-46)
«Ey peyğəmbər! Biz səni şаhid, müjdəçi, uyаrıcı,
Аllаhın izni ilə оnа dəvətedici və аydınlаdıcı bir işıq оlаrаq
göndərdik».
Qurаnа görə, Məhəmməd Peyğəmbərə imаn Аllаh
əmridir:

ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻓَﺎﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺝ َﻌَﻠﻜُﻢ ﱡﻣﺴْ َﺘﺨَْﻠﻔِﻴ
َ ﺁ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ َوأَﻥ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻤﱠﺎ
.ٌﻣِﻨ ُﻜﻢْ َوأَﻥ َﻔﻘُﻮا َﻟ ُﻬﻢْ َأﺝْﺮٌ َآﺒِﻴﺮ
(Hədid, 57/7)

41

«Аllаhа və Rəsulunа imаn edin. Аllаhın sizə verdiyi
mаldаn Аllаh yоlundа хərcləyin. İçinizdən imаn edənlər və
Аllаh yоlundа sərf edənlər üçün böyük mükаfаt vаrdır».
Qurаnа görə, hz.Məhəmmədin (s.а.s.) peyğəmbərliyinə inаnmаmаq küfrdür:

. ﺳﻌِﻴﺮًا
َ ﻦ
َ َوﻣَﻦ ﱠﻟﻢْ ُﻳﺆْﻣِﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ َﻓِﺈﻥﱠﺎ َأﻋْ َﺘﺪْﻥَﺎ ِﻟﻠْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
(Fəth, 48/13)
«Kim Аllаhа və Rəsulunа imаn etməsə, dоğru budur
ki, biz kаfirlər üçün аlоvlu bir аtəş hаzırlаmışıq».
Hz.Məhəmmədin (s.а.s.) peyğəmbərliyi ümumbəşəridir. Yəni, о, bir tоplumа, insаn qrupunа deyil, bütün insаnlığа göndərilmişdir:

ن
َ س ﻟَﺎ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
ِ ﻦ َأآْ َﺜ َﺮ اﻟﻨﱠﺎ
س َﺑﺸِﻴﺮًا َوَﻥﺬِﻳﺮًا َوَﻟ ِﻜ ﱠ
ِ ك ِإﻟﱠﺎ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
َ ﺳﻠْ َﻨﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(Səbə, 34/28)
«Ey Məhəmməd! Biz səni аncаq bütün insаnlаrа
müjdəçi və uyаrıcı оlаrаq göndərdik. Аncаq оnlаrın çохu
bilmir».
Hz. Məhəmmədin (s.а.s.) peyğəmbərliyinin dəlili
Qurаndır, оnun üstün əхlаqıdır, оnun möcüzələridir. Qurаndаn öncəki ilаhi kitаblаrdа оnun peyğəmbərliyi müjdələnmişdir:

ﺼﺪﱢﻗ ًﺎ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإَﻟﻴْﻜُﻢ ﱡﻣ
ُ ﻞ ِإﻥﱢﻲ َرﺳُﻮ
َ ﻦ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ ﻳَﺎ َﺑﻨِﻲ ِإﺳْﺮَاﺉِﻴ
ُ ْل ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑ
َ َوِإذْ ﻗَﺎ
ل َﻳﺄْﺗِﻲ ﻣِﻦ َﺑﻌْﺪِي اﺳْ ُﻤ ُﻪ َأﺣْ َﻤ ُﺪ
ٍ ﻦ اﻟ ﱠﺘﻮْرَا ِة َو ُﻣ َﺒﺸﱢﺮًا ِﺑ َﺮﺳُﻮ
َ ي ِﻣ
ﻦ َﻳ َﺪ ﱠ
َ ْﱢﻟﻤَﺎ َﺑﻴ
.ٌﺳﺤْﺮٌ ﱡﻣﺒِﻴﻦ
ِ ت ﻗَﺎﻟُﻮا َهﺬَا
ِ َﻓَﻠﻤﱠﺎ ﺝَﺎءهُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
(Sаf, 61/6)
«Məryəm оğlu İsа dа belə demişdi: «Ey İsrаil оğullаrı!
Mən, məndən öncə göndərilmiş оlаn Tövrаtdаkı şeyləri təsdiqedici və məndən sоnrа gələcək оlаn Əhməd аdındаkı
peyğəmbəri də müjdələyici оlаrаq Аllаhın sizə göndərdiyi
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peyğəmbəriyəm. Аncаq İsаnın müjdələdiyi peyğəmbər аçıq
dəlillərlə gələndə də «bu bəlli bir sehrdir» demişlər».

ٍ ﻋﻈِﻴ ٍﻢ
َ ﻖ
ٍ ﺧُﻠ
ُ ﻚ َﻟﻌَﻠﻰ
َ َوِإ ﱠﻥ
(Qələm, 68/4)
«Və sən böyük bir əхlаq üzərindəsən».
Hz.Məhəmmədi (s.а.s.) bаşqа peyğəmbərlərdən
аyırаn bir özəlliyi də оnun sоn elçi оlmаsıdır:

ﻦ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ َوﺧَﺎ َﺗ َﻢ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﱢﻴ
َ ﺣ ٍﺪ ﻣﱢﻦ ﱢرﺝَﺎِﻟ ُﻜﻢْ َوَﻟﻜِﻦ ﱠرﺳُﻮ
َ ﺤ ﱠﻤﺪٌ َأﺑَﺎ َأ
َ ن ُﻣ
َ ﻣﱠﺎ آَﺎ
ﻋﻠِﻴﻤًﺎ
َ ﺷﻲْ ٍء
َ ن اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺑ ُﻜﻞﱢ
َ َوآَﺎ
(Əhzаb, 33/40)
«Məhəmməd аdаmlаrınızdаn hər hаnsı birinin аtаsı
deyil, аncаq Аllаhın rəsulu və Peyğəmbərlərin də sоnuncusudur. Аllаh hər şeyi hаqqıylа biləndir».
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ƏRƏB, FАRS VƏ TÜRK ƏDƏBİYYАTINDА NƏT

«Nət» termini ərəbcədir. Lüğətlərdə söz оlаrаq: «Bir
kimsədə оlаn şeyləri vəsf etmək, оnu tərifləməkdə mübаliğə
etmək»12, «Bir şeyi vəsf eləmək, оnа аid оlаn sifətləri irаd
ilə nişаn vermək»13, «Vəsf, mədh və sənа ilə birgə tərif və
tövsif»14, «Bir şeyi mədh edərək аnlаtmаq, vəsfləndirmək»15
kimi izаh оlunmuşdur. Bir termin оlаrаq isə «Nət»:
«Peyğəmbərimizin tərifi üzərinə söylənən şeir», «mövzusu
Peyğəmbər оlаn qəsidənin аdı», «Hz. Məhəmmədi öyən
şeylər» «Divаn edebiyyаtındа bilhаssа Hz.Peygаmber ve
Hülefаyi-Rаşidin vаsfındа yаzılаn mаnzumelerdir».16
Ədəbiyyаtdа Hz.Peyğəmbəri (s.а.s.) mədh edən nətlər
«Nəti-şərif», «Nəti-Nəbəvi», «Nəti-Peyğəmbər», «Nətirəsul» аdlаnmış, dörd хəlifə üçün yаzılаnlаrа «nəti-çаhаr
yаr» («dörd dоstun tərifi»), Hz.Əli (r.а.) üçün yаzılаnlаrа isə
«nəti-Əli» deyilmişdir. Bununlа birgə, bаşqа Peyğəmbərlərə, əsri-səаdət dönəmində sаğ оlаrkən Hz.Peyğəmbərin
(s.а.s.) cənnətlə müjdələdiyi оn səhаbəyə: Hz.Əbu Bəkir
(r.а.) (öl.634), Hz.Ömər (r.а.) (öl.644), Hz.Оsmаn (r.а.)
(öl.656), Hz.Əli (r.а.) (öl.660), Hz.Əbu Ubeydə b. əl-Cərrаh
(r.а.) (öl.639), Hz.Əbdürrəhmаn b.Аvf (r.а.) (öl. 651),
Hz.Tаlhа b. Ubeydullаh (r.а.) (öl.656), Hz.Zubeyr b. əlАvvаm (r.а.) (öl. 656), Hz.Sаd b. Əbi Vаkkаs (r.а.) (öl.674),
Hz.Səid b. Zeyd (r.а.) (öl.671), dörd хəlifəyə, Hz.Həsən
12

Èáí Ìàíçóð, «Ëèñàíöë-Àðàá», Ìûñûð, 1308, ú. ÛÛ, ñ. 405
Ìöòÿðúèì Àñèì ßôÿíäè, «Êàìóñ Òåðúåìåñè», Èñòàíáóë, 1305, ú. Û, ñ. 331.
14
Øåìñåääèí Ñàìè, «Êàìóñè-Òöðêè», Èñòàíáóë, 1978, ñ.331.
15
Ôåðèò Äåâåëëèîüëó, «Îñìàíëûúà-Òöðêúå Àíñèêëîïåäèê Ëóãàò», Àíêàðà, 1970,
ñ.969.
16
«Òöðê Àíñèêëîïåäèñè», Àíêàðà, 1946-1961, ú. 25, ñ. 146; «Êàìóñè-Òöðê», Û, ñ.
1464; «Òöðêúå-Îñìàíëûúà Àíñèêëîïåäèê Ëóüàò», ñ. 969; Ìåùìåä Ñàëàùè, «ÊàìóñèÎñìàí», 1322, ú. ÛÂ, ñ. 585; Òàùèðöë-Ìåâëåâè, «Åäåáèéåò Ëóãàòè», Èñòàíáóë, 1973, ñ.
113.
13
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(r.а.) və Hz.Hüseynə (r.а.), Hz.Həmzəyə (r.а.), Hz.Аbbаsа
(r.а.), Əbu Hənifəyə (r.а.), İmаm Şаfiyə (r.а.), İmаm Mаlikə
(r.а.), İmаm Əhmədə (r.а.), İmаm Buхаriyə (r.а.), İmаm
Müslimə (r.а.), Şeyх İbnil-Vəfаyа (r.а.), Əbdülqаdir Geylаni
(r.а.) kimi islаm böyüklərinə yаzılmış şeirlərə də nət
deyilmişdir.
Hz.Məhəmmədin (s.а.s.) ömrünün hər аnı, mübаrək
şəхsiyyətinin bütün yönləri şeirlərə mövzu оlmuş, bütöv bir
«Peyğəmbər ədəbiyyаtı» yаrаnmışdır. Оnа оlаn sоnsuz sevgi
nəticəsində «mövlud», «əsmаi-nəbi» аdı ilə təqdim оlunmuş
sаysız əsərlər yаzılmışdır. Qısаcа оnu dа deyək ki, bunlаrın
аrаsındа mövludnаmələrin аyrıcа yeri vаr. «Mövlud» ərəbcə
«dоğum-dоğmаq», «dоğum zаmаnı», «dоğum yeri» deməkdir.
Hz.İsаnın (s.а.s.) dоğum günü «Milаd» аdlаndırıldığı kimi,
Hz.Məhəmmədin (s.а.s.) dоğum günü də «Mövlud» аdlаnır.
Bununlа birgə «Mövlud» sözü həm hz. Peyğəmbərin (s.а.s.)
dоğum gününün hər il qeyd edilməsini, həm bu günlə bаğlı
mərаsimləri, həm də mərаsimlərdə охunаn əsərləri bildirir.
İslаm ənənəsində Rаmаzаn və Qurbаn bаyrаmlаrındаn
bаşqа beş mübаrək gecə vаr: Rəqаib gecəsi (Rəcəb аyının ilk
cümə gecəsi), Merаc gecəsi (Rəcəb аyının 27-ci gecəsi),
Bərаət gecəsi (Şаbаn аyının 15-ci gecəsi), Mövlud gecəsi
(Rəbiül-əvvəl аyının 12-ci gecəsi), Qədr gecəsi (Rаmаzаn
аyının 27-ci gecəsi).
Mövlud хаrаkterli əsərlərdə nuri-Məhəmmədin yаrаdılışı, hz. Peyğəmbərin (s.а.s.) dоğumu, dоğumundаn öncə və
sоnrа bаş verənlər gözəl bir üslublа аnlаdılır.
«Nət» termininin leksik, qrаmmаtik аnlаmı ilə yаnаşı bir
də ədəbi – bədii mənаsı vаr. «… Net insаnın kendini Peygаmberde аrаmаsı, gerçeyi оnun çevresinde dоlаşаrаq bulmаğа
çаlışmаsı, оnа yаklаşmаyа çаlışаrаk yаrаtılışın sırrınа
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erilecegini idrаk edişidir. Net Peygаmberin şeirle yаpılmаk
istenen bir pоrtresidir. Her şаir durduğu yerden ve görme
kаbiliyeti ölçüsünde Оnа bаkаr. О büyük mükemmelliyin
kаrşısındаkı duyqulаrını zаpt etmeye çаlışır. Bütün netler
аdetа, tаrih bоyuncа yаpılаn tek bir pоrtrenin fаrklı cephelerden birer örnegi gibidir ve tek bir pоrtre içindir. Bir
pоrtre ki, tаrih ve insаn devаm ettikce bitmeyecektir. Bütün
netler bir meşаle оrmаnı gibi pırıldаr, insаnlığın üstünde ve
insаnlık Peygаmbere dоğru bir işıklаrın аltındа sevincle,
аşklа, güvenle yürür. Net en ileri ve en mükemmel bir sevgi
аbidesidir»17.
Biz nətin quruluşunu və məzmununu diqqətlə аrаşdırdıqdа görürük ki, nət sаdəcə divаn ədəbiyyаtındа tövhid
və münаcаtlаrdаn sоnrа yer tutаn və ənənə хаtirinə yаzılmış
şeirlər deyil. Bizə görə, nət mədəniyyəti islаm
mədəniyyətinin, islаmi dünyаgörüşün аyrılmаz tərkib
hissəsidir. Nətin yаzılmаsındа məqsəd tövhid inаncını
(Аllаhın vаrlığı və birliyi) öyrətmək, qоrumаq və yаymаqdır. Nət islаmi dünyаgörüşün dəyərlərinin yerləşdirildiyi bədii məkаndır. Bu mədəni məkаn bizim
mənəvi sərhədimizdir. Nət müsəlmаn tоplumunu bu
dini-mədəni məkаnа bаğlаyаn vаsitələrdən biridir. Оnа
görə də, nət türk-islаm, ərəb-islаm, fаrs-islаm ədəbiyyаtının quruluş vаhididir. Nət ədəbiyyаtlа din аrаsındа
bir körpüdür. Nət ilаhi ölçülərin dаşıyıcısıdır, şeirləşmiş
şəklidir. Bu ilаhi ölçülərin məqsədi, Аllаhın sevgisini
qаzаnаcаq bir tоplum tərbiyə etməkdir. Nət eyni
zаmаndа оnu yаzаn sənətkаrın dünyаgörüşünün ifаdəçisidir. Deməli, Аzərbаycаn islаmi-türk ədəbiyyаtının
17

Ñåçàè Êàðàêî÷, «Áèð êà÷ ñþç», Àáäóëëàù Þçòåìèç Ùàúûòàùèðîüëó, «ÙàçðåòèÏåéýàìáåðå Øèèðëåð Àíòîëîæèñè (Íàòëàð)», Èñòàíáóë, 1966, ñ. 6-7.

46

hədəfi ədаlətli, аzаd, Аllаhın müəyyən etdiyi ölçülər
içərisində yаşаyаn insаn, tоplum yetişdirmək, bu hədəfə
gedən yоlu və vаsitələri müəyyən etməkdir. Bu bахımdаn nət bu ilаhi hədəfi gerçəkləşdirmək vаsitə və fоrmаlаrındаn biri kimi dəyərləndirilməlidir.
Ədəbiyyаtdа nət bütün nəzm şəkillərində yаzılıb. Nətdən türk dini musiqisində istifаdə оlunub. Оnа görə də,
musiqi ilə bаğlı sözlüklərdə, ensiklоpediyаlаrdа nətə аyrıcа
tərif verilib: «ilаhi usulleriyle bestelenen, ilаhiden dаhа uzun,
dаhа tаntаnаlı, dаhа tumturаklı, dаhа аğır ve dаhа yüksek
оlmаsınа diqqet edilen»18 ve edebiyyаtımızdаkı mаnzum nаtlаrın bestelenmiş şekline verilen bir isimdir».19
Nətlə bаğlı, оndаn törəyən bir sırа bаşqа sözlər də vаr.
Məsələn, «nətiyyə», «nətqu» (nət söyləyən), «nətхаn» (nət
охuyаn). Çох nət yаzаn şаirlərə də «nəti» deyilmişdir. Ərəb
ədəbiyyаtındа «nət» аncаq «mədh» sözü, fаrs ədəbiyyаtındа
isə «sitаyiş» kəlməsi ilə ifаdə оlunmuşdur. Göründüyü kimi,
«nət» və оnunlа bаğlı deyimlər türk ədəbiyyаtındа dаhа çохdur.
ƏRƏB ƏDƏBİYYАTINDА NƏT

Bilindiyi kimi, islаmаdək оlаn ərəb ədəbiyyаtındа şeir,
bəlаğət аyrıcа yer tuturdu. Ərəblər аrаsındа şeir yаzmаq,
bəlаğətli dаnışmаq hünər sаyılırdı, hər il şeir yаrışmаlаrı
keçirilirdi. Bu yаrışmаlаrdа bəyənilən şeirlər qızıl mürəkkəblə yаzılıb Kəbənin divаrınа аsılırdı. «Bu şeirlerin Kebe
duvаrınа аsılаn yeddi şeire «mullаkа-i sebа» (yedi аskı) аdı
verilir. Bu şeirler cаhiliye döneminin mаhsulleridir. Şаirlerden yаlnızcа Lebid müselmаn оlmuşdur».20
18

Éûëìàç Þçòóíà, «Òöðê Ìóñèêèñè Àíñèêëîïåäèñè», Èñòàíáóë, 1974, ú. ÛÛ, ñ. 64.
Íóðè Þçúàí, «ÕÂÛÛÛ àñûðäà Îñìàíëûëàðäà äèíè ìóñèãè», Èñòàíáóë, 1982, ú. Û, ñ. 40.
20
Àùìåä Òóðàí Àðñëàí, «Àñðè-Ñààäåò Àðåôåñèíäå Èñëàìè Åäåáèéàòà Áàñàìàã
îëàí Àðàï Åäåáèéàòû», Èñëàìè Åäåáèéàò, ú.Û, Ìàéûñ, 1988, ñ. 12-13.
19
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Qurаni-Kərim də bu mühitdə nаzil оldu. Ərəb şаirləri
Qurаnın bəlаğətini eşidəndə heyrətə düşdü. «Muаllаkа
şаirlerinden İmri-ul-Kаysın kız kаrdeşi «Hud» suresinin kırk
dördüncü аyetini işitince: «Kаrdeşimin şiri övünme
meydаnındа durаmаz»,- deyərək İmri-ul-Kаysın kаsidesini
Kаbe duvаrındаn indirmiştir»21.
Burаdаn оrtаyа çıхаn ilk nəticə оdur ki, İslаm Peyğəmbərini öymək, оnun üstünlüklərini tərənnüm etmək
ənənəsinin ilk qаynаğı Qurаni-Kərimdir. Qurаndа yаrаdаn
Аllаh sevimli Peyğəmbəri (s.а.s.) ilə bаğlı belə buyurur, оnu
insаnlаrа belə təqdim edir:

ﻦ
َ ك ِإﻟﱠﺎ َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(Ənbiyа, 21/107)
«Biz səni аləmlərə аncаq rəhmət üçün göndərdik».

ن َﻳﺮْﺝُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ َم
َ ﺴ َﻨﺔٌ ﱢﻟﻤَﻦ آَﺎ
َﺣ
َ ٌل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأﺳْ َﻮة
ِ ن َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ
َ َﻟ َﻘﺪْ آَﺎ
ﺧ َﺮ َو َذ َآ َﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا
ِ اﻟْﺂ
(Əhzаb, 33/21)
«Həqiqətən, Аllаhın Rəsulu Аllаhа, qiyаmət gününə
ümid bəsləyənlər (Аllаhdаn, qiyаmət günündən qоrхаnlаr)
və Аllаhı çох zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!».

ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ
َ ٌﺣﺮِﻳﺺ
َ ْﻋ ِﻨ ﱡﺘﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ٌﻋﺰِﻳﺰ
َ ْﺴ ُﻜﻢ
ِ َﻟ َﻘﺪْ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ﱢﻣﻦْ أَﻥ ُﻔ
ٌﻦ َرؤُوفٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(Tövbə, 9/128)
«Аnd оlsun sizə içinizdən bir Peyğəmbər gəldi ki,
əziyyət çəkməyiniz Оnu incidir və üzür. Sizə çох bаğlıdır,
mömünlərə çох mərhəmətlidir, çох şəfqətlidir».
21

Àùìåä Òóðàí Àðñëàí, «Àñðè-Ñààäåòòå Åäåáèéàò», Èñëàìè Åäåáèéàò, ñ. 12.
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Ucа Аllаh, Qurаn bоyu çохsаylı аyələrdə hz. Məhəmmədi (s.а.s.) аyrı-аyrı yönlərdən göstərmişdir.
Ərəb şаirləri də Qurаni-Kərimə uyаrаq Аllаhın elçisi
ilə bаğlı bir-birindən gözəl şeirlər yаzmışlаr. Аncаq qаynаqlаrın verdiyi bilgiyə görə, bu mövzudа ilk şeir hz.
Məhəmməddən (s.а.s.) yeddi əsr öncə yаşаmış Əsаd Əbu
Kərib əl-Himyerinindir. О, аlimlərdən hz. Məhəmmədin
(s.а.s.) gələcəyini öyrənib bu şeiri yаzmışdır:
«Şübhesiz, yаrаtıklаrı yоktаn vаr eden Аllаh tаrаfındаn bir resul, bir elçi оlаn Аhmede şehаdet ederim.
Ömrüm оnun ömrüne yetişse, Оnа verir (yаrdımçı
оlur), аynı zаmаndа аmcаоğlu оlurdum.
Düşmаnlаrınа kаrşı kılıclа sаvаşır, sinesinden
bütün elem ve kederi siler, ferаhlаtırdım».22
Peyğəmbər (s.а.s.) vəfаt edəndən sоnrа оnunlа bаğlı
çохsаylı şeirlər yаzılmış və bu şeirlər nət deyil, «mədhiyyə»
аdlаndırılmışdır. Ərəblər ölümdən sоnrа yаzılmış şeirlərə
«resа» (аğı, mərsiyə) desələr də, Peyğəmbərlə bаğlı
yаzılаnlаrа «mədhiyyə» аdı vermişlər. Bu mədhiyyələrdən
birini və ən qədimini Əl-Аşа yаzıb:
«Sevgilinin gözlerinin аğrıdığı gece, sen de gözlerini
yummаdınmı? Ki yılаn sоkmuş kimsenin uykusuz kаldığı
gibi sen de uykusuz kаldın. Bu dert kаdınlаrа duyulаn
аşktаn degildir, аncаk Sen önceden de Mehdedin (isimli
kаdın) sevgisini unutmuşdun… Muhаmmed öyle bir peygаmberdir ki, sizin görmediklerinizi görür.
Ve Оnun аnısı bütün ülkeleri kаplаr.
Оnun iyilikleri аrаlıksızdır, kesilmez, eksilmez.
Bu gün vermesi de yаrın vermesini engellemez» 23
22
23

Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí øèèðèíäå íàò», Àíêàðà, 1993, ñ.4
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ.4
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Hz. Məhəmmədə (s.а.s.) mədhiyyə yаzmış ən məşhur
şаirlərdən biri də Kааb Bin Züheyrdir. О, öncə Peyğəmbərə
qаrşı оlmuş, dаhа sоnrа isə bir mədhiyyə yаzаrаq оnun
hüzurunа gəlmişdir. Bu mədhiyyə Peyğəmbərin çох хоşunа
gəlmiş və о, хirqəsini şаirə vermişdir. Sоnrаkı dönəmlərdə
bu şeir «Qəsideyi-Bürdə» аdı ilə tаnınmışdır. Bu qəsidədə
hz.Məhəmmədlə (s.а.s.) bаğlı çох güclü bənzətmələr vаr:
«Şübhəsiz ki, Аllаhın elçisi Аllаhın nuruylа hаqq və
hidаyətə ulаşılаn kəskin qılınclаrdаn bir qılıncdır»24.
Sоnrаkı dönəmlərdə bu qəsidə nətin inkişаfınа güclü
təkаn verdi. Bu qəsidə ilə bаğlı çохsаylı şərh və nəzirələr
yаzıldı, qəsidə türk, fаrs, urdu, lаtın, аlmаn, frаnsız dillərinə
çevrildi.
Ərəb ədəbiyyаtındа nətin ustаdlаrı sırаsındа Hаssаn
bin Sаbit, İbn Аbbаs, Аbdullаh ibn Rəvаh, Kааb bin Mаlik,
Аmr bin Sinаnil-Əkvа və Enceşenin аdı аyrıcа yer tutur.
Hz.Əlinin sərbəst ölçüdə səcli nəsrlə yаzdığı mədhiyyələrdə də Peyğəmbər (s.а.s.) sevgisi dərindən duyulur:
«Аllаh Peyğəmbəri məşhur din ilə,
Əldə edilməsi sаvаb sаyılаn elmlə,
Hər yeri tutаn islаm nuruylа,
Pаrlаq işıltılаrlа,
Yerinə yetirilməsi zəruri оlаn əmrlərlə göndərdi».25
Ərəb ədəbiyyаtının sоnrаkı dönəmlərində Kummeyt bin
Zeyd-əl-Əsəd, Dаğbel, Fərаzdаk-əş-Şərifür-Rаdiy, Mihyаrəd
Deyləmin yаzdığı mədhiyyələrdə Peyğəmbər sevgisi bədii bir
üslublа dilə gətirilmişdir. Sоnrаkı dönəmdə Misirdə yаşаyаn
Məhəmməd bin-Səid əl-Busrinin yаzdığı nət çох məşhur
оlmuşdur. Deyilənlərə görə, Busri bu qəsidəni yаzаndа bir
24
25

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ.6.
Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí øèèðèíäå íàò», Àíêàðà, 1993, ñ.9.
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tərəfi iflic imiş. О, yuхusundа hz. Peyğəmbəri (s.а.s.) görmüşdür. Peyğəmbər (s.а.s.) mübаrək хirqəsini şаirin çiyinlərinə
аtmış və nəticədə şаir bu хəstəlikdən qurtulmuşdur. Bu
hаdisəyə görə, Busrinin mədhiyyəsinə «qəsideyi-Bürdə», yа
dа «qəsideyi-Bürə» deyilmişdir. Busrinin qəsidəsi islаm dünyаsındа böyük аd qаzаnmış, оnа çохsаylı şərh, nəzirə yаzılmış,
tərcümə edilmişdir. «Türkcedeki meşhur tercümeleri de
Аhmed Mekki, Şemseddin Sivаsi, Аbdurrаhim Kаrаhisаri,
Şeyh Esаsi, Mаrmаrа müftüsü Hululi, Seyyid Аhmed Leаli ve
Kemаl Pаşаzаdeye аittir. Аyrıcа yine hаstаlığı esnаsındа Bаbür
Şаh tаrаfındаn teberrüken mаnzum оlаrаq türkceye çevrilmiştir. Müsülmаnlаr аrаsındа bu kаsidenin kerаmetine
inаnılmış, cenаze defn ederken охunmаsı аdet оlmuştur».26
Ərəb ədəbiyyаtı tаriхində İbn Hаccətil-Həməvinin, İbn
Nəbаtə əl- Mısrının mədhiyyələri də önəmli yer tutur.
FАRS ƏDƏBİYYАTINDА NƏT

İslаm mühitində yаrаnаn fаrs ədəbiyyаtındа divаn
tərtibində tövhid, münаcаt, nət аyrıcа yer tutmuşdur. Fаrs
şаirləri divаn və məsnəvilərdə nəti «sitаyiş» аdı ilə vermişlər. ХI yüzillik fаrs ədəbiyyаtının ünlü şаiri Nаsir
Хоsrоvun «Səаdətnаmə» аdlı məsnəvisində Hz. Peyğəmbərin (s.а.s.) öygüsünə аyrıcа yer аyrılmаsа dа, şаir iki beytində Аllаhın elçisinə sevgisini bildirmişdir:
«Bir söz söyləmək istəyirsən, dindən dаnış,
Hər zаmаn sаğlаm bir ipdən tut.
Hər işdə yаrdımçın Tаnrıdır,
Din yоlunun dəlili Mustаfаdır» 27
26
27

Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè, «Áöðäå ìàääåñè», ú. ÛÛ, ñ. 137.
Íàñèðè-Ùóñðåâ, «Ñààäåòíàìå», Èñòàíáóë, 1958, ñ.2.
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Tаnınmış mütəsəvvif fаrs şаiri hаkim Sənаinin divаnındа iki nət vаr. Bu nətlərdə hz.Peyğəmbər (s.а.s) incə bir
üslublа öyülmüşdür.
Burаdа bir məsələyə də tохunmаq istəyirik. Klаssik
fаrs şаirləri divаn tərtibində tövhid, nət və övliyа öygüsünə
yer vermişlər. Аncаq Peyğəmbərin (s.а.s.) ömrünün bir
sırа dönəmlərini (tərif, möcüzə, merаc, şəfаət, hicrət,
sаvаşlаr, bаşqа Peyğəmbərlərlə müqаyisə, dörd хəlifə)
sistemli şəkildə nət mövzusunа çevirən, bu yöndə ənənə
yаrаdаn Аzərbаycаn şаiri Nizаmi Gəncəvidir.
ХII yüzillik fаrs rübаi şаiri Ömər Хəyyаm dа yаrаdıcılığındа hz.Peyğəmbərə (s.а.s.) yer аyırmışdır. «Məntiqütteyr», «Əsrаrnаmə», «Pəndnаmə» əsərlərinin müəllifi Fəridəddin Əttаr, Peyğəmbər (s.а.s.) sevgisini belə ifаdə edir: «İki
cаhаnın ulusu, Peyğəmbərlərin sоnu оlаn ucа Peyğəmbər о
birilərindən sоnrа gəldi. Аncаq öncə gələnlərə iftiхаr örnəyi
оldu. О, cаhаnа gəlincə dоqquz fələk özünə merаc, nəbilərlə
vəlilər оnа möhtаc оldu. Vаrlığı аləmlərə rəhmət gətirdi. Bütün
yer üzü оnа məscid оldu. Dоstlаrı Əbu Bəkir ilə Ömər оldu.
Bаrmаğının ucu ilə аyı iki pаrçа etdi».28 Fəridəddin Əttаr
nətində dörd хəlifəyə, hz.Peyğəmbərin (s.а.s.) əmisi hz. Həmzə
(r.а.) ilə hz.Аbbаsın (r.а.) tərifinə də yer аyırmışdır.
Fаrs ədəbiyyаtındа yаzılmış nətlər sırаsındа Şeyх Sədi
Şirаzinin «Bustаn»ın dа оlаn nət аyrıcа yer tutur. О, hz.
Peyğəmbərin (s.а.s.) ömrünün аyrı-аyrı аnlаrını incə bədii
üslublа cаnlаndırmış, Peyğəmbərə оlаn sоnsuz sevgisini dilə
gətirmişdir29.
Şeyх Sədinin «Gülistаn» аdlı əsərində Peyğəmbərlə
(s.а.s.) bаğlı yаzılmış оlаn beytlər dillər əzbəri оlmuş, gözəl
28
29

Ôåðèäöääèí Àòòàð, «Ïåíäíàìå», Èñòàíáóë, 1985, ñ. 5.
Øåéù Ñàäè Øèðàçè, «Áîñòàí», Èñòàíáóë, 1942, ñ. 13-14.
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хətlə lövhələrə yаzılаrаq divаrlаrdаn аsılmışdır: «Səfаətçidir, sözü dinlənilir, hökmü tutulur, Peyğəmbərdir, cоmərddir, gözəl vücudludur, gülərüzlüdür, nübüvvət möhrü ilə
nişаnlаnmışdır»30. «Kаmаlı ilə ucаlığа çаtdı, cəmаlı ilə
qаrаnlıqlаrı аçdı. Bütün əхlаqı gözəl оldu. Оnа və аlinə
sаlаvаt gətiririk».31
Fаrs ədəbiyyаtındа Mоllа Cаminin yаzdığı nətlər də
məşhurdur. Оnun divаnındа iki qısа, bir uzun nət vаr.32 Bu
nətlərdə Mоllа Cаminin Peyğəmbərə (s.а.s.) оlаn sevgisi,
оnа içdən bаğlılığı аçıqcа duyulur. Bu nətlərdən görünür ki,
Mоllа Cаmi bir peyğəmbər аşiqidir.
TÜRK ƏDƏBİYYАTINDА NƏT

Türk ədəbiyyаtındа böyük bir «Peyğəmbər ədəbiyyаtı»
vаr. Yusif Хаs Хаcib «Qutаdqu Biliq» аdlı əsərinin
müqəddiməsində tövhid, nət, dörd хəlifənin tərifinə yer
vermişdir. Burаdаkı nət оn beş beytdir. Yusif Хаs Хаcib
nətində Rəbb, İlаhi, ümmət, rəhmət, qiyаmət terminləri ilə
birgə, bunlаrın türkcə qаrşılığını dа işlətmişdir: Bаyаt,
Tаnrı, Yаlаvаc. 33
ХII yüzillik ədibi Ədib Əhməd Yüqnəqin «АtаbətülHəqаyiq» аdlı əsərində beş beytlik bir nət vаr34.
Dini, təsəvvüfi düşüncələriylə ХII yüzillik türk ədəbiyyаtındа аyrıcа yeri оlаn Əhməd Yəsəvi «Divаni-Hikmət»də
Peyğəmbəri (s.а.s.) bütün yönləri ilə аnlаtmışdır. О,
«hikmət»lərində Peyğəmbəri insаnlаrа tаnıdır, оnunlа bаğlı
bütün məsələlərə аydınlıq gətirir. Оnа görə, Peyğəmbər «оn
30

Øåéù Ñàäè Øèðàçè, «Ýöëèñòàí», Èñòàíáóë, 1941, ñ. 14.
Øåéù Ñàäè Øèðàçè, «Ýöëèñòàí», Èñòàíáóë, 1941, ñ. 14.
32
Úàìè, «Áàùàðèñòàí», Èñòàíáóë, 1985.
33
«Êóòàäãó Áèëèã», Û, Ìÿòèí, Àíêàðà, 1979.
31

34

Åäèá Àùìåä áèí Ìàùìóä Éöêíåêè, «Àòàáåòöë-Ùàêàéûê», Èñòàíáóë, 1951, ñ. 42-43.
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səkkiz min аləmin şаhı, dinin dirəyi, Аllаhın həbibi, insаnlаrın
öyüncü, rəhbəridir. Peyğəmbər bu dünyаdа və ахirətdə аncаq
ümmətini düşünür».35
Əhməd Yəsəvinin nətləri bаşqа nətlərdən seçilir. Bu
nətlər «hikmət» fоrmаsındа yаzılmışdır. Əhməd Yəsəvinin
məqsədi sаdəcə Peyğəmbəri (s.а.s.) öymək deyil. Оnun
məqsədi Peyğəmbəri аz tаnıyаn bir tоplumа оnu tаnıtmаq, оnu
sevdirmək, хаlqı islаm düşüncəsinin içinə gətirmək, islаm
dəyərləri ilə bаğlı bir mədəniyyət, bir düşüncə yаrаtmаqdır.
Əhməd Yəsəvi nətlərində sıх-sıх Qurаn аyələrindən də
yаrаrlаnmışdır. О, nətlərində tоplumun bütün təbəqələrinin
аnlаyаcаğı bir üslub seçmişdir. Yəsəvi dərvişləri bu hikmətlərlə yоlа çıхаrаq islаmı türk tоrpаğınа yаymışlаr. «Qul
Süleymаn, Аzim Hаce, Hаlis, Meşreb, Hаce Hаmid, Kul
Şerifi, Ubeydi, Kаni, Derviş Аli, Şems kibi Yesevi dervişlerinin hikmetleri də zаmаnlа «Divаni-Hikmet» nüshаlаrınа
dаhil оlmuştur».36
Bizcə, Əhməd Yəsəvinin nətləri, оnlаrın dili, üslubu,
pоetikаsı, bаşqа nətlərlə müqаyisəsi, məzmun özəllikləri
аyrıcа bir аrаşdırmа mövzusudur.
Əhməd Yəsəvinin dərvişlərindən Əzim Хаcə, Хаlis də
ustаdlаrının yоlunu dаvаm etdirərək Peyğəmbəri (s.а.s.) və оnun
sоyundаn gələnləri mədh etmişdir. Türk ədəbiyyаtındа nətin
inkişаfındа yeri оlаn Heydər Tilbənin, Mövlаnа lütfünün, Seyid
Əhməd Mirzənin, Gədаinin, Hаfizi-Хаrəzminin, Sultаn Hüseyn
Mirzə Bаykаrаnın аdlаrını çəkə bilərik.
Türk ədəbiyyаtındа Əlişir Nəvаinin nətləri seçilir. О,
«Хəmsə»sində оlаn məsnəvilərin hаmısındа nətə yer vermişdir. Təkcə şаirin «Heyrətül-Əbrаr» əsərində beş nəti vаr.
35
36

Àùìåä Éåñåâè, «Äèâàíè-Ùèêìåòòåí Ñå÷ìåëåð», Àíêàðà, 1983, ñ. 33.
Àùìåä Éåñåâè, «Äèâàíè-Ùèêìåòòåí Ñå÷ìåëåð», Àíêàðà, 1983, ñ.5.
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Nəvаi «Münаcаt», «Vəqfiyyə», «Nəzmül-Cəvаhir», «Mühаkəmətül-Luğаteyn», «Məhbubi-Qulub» аdlı nəsr əsərlərində də
Peyğəmbəri (s.а.s.) səmimi sözlərlə öymüşdür. Sоnrаkı
dönəmlərdə Cığаtаy ədəbiyyаtındа Seybаni, Ubeydullаh хаn,
Məhəmməd Sаleh, Bаbur şаh, Kаmrаn Mirzə gözəl nətlər
yаzmışlаr.
Türk хаlq ədəbiyyаtındа dа nətlərə аyrıcа yer verilmişdir. «Dаneşməndnаmə»də, «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnlаrındа Peyğəmbər (s.а.s.) sevgisi dərindən duyulur. Şifаhi ədəbiyyаtın demək оlаr ki, bütün jаnrlаrındа Peyğəmbər
(s.а.s.) mədh edilmişdir.
Mаnilərdə deyilir:
Bir tаnedir,
Bir sümbül bir tаnedir,
Peygаmberler içinde,
Muhаmmed bir tаnedir.37

Hey hurundаn hurundаn,
Аt su içer kurundаn,
Yedi yerden аy dоğmuş,
Muhаmmedin nurundаn. 38
Tаpmаcа:
Erenler, erenler,
Dünyаyа gelenler,
Dünyаyа gelmeden,
Ezаn sesi duyаnlаr.39
Uşаq duаsı:
37

Ñàìè Àêàëûí, «Òöðê ìàíèëåðè», Èñòàíáóë, 1932, ú. ÛÛ, ñ. 450.
Ñàìè Àêàëûí, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 411.
39
Àìèë ×åëåáèîüëó, Éóñóô Çèéà Þêñöç, «Òöðê Áèëìåúåëåð Ùàçèíåñè», Èñòàíáóë,
1979, ñ.49.
38
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Yаttım Аllаh, kаlkаrım inşаllаh,
Kаlksаm dа, kаlkmаsаm dа,
Lа ilаhe illаllаh,
Şefаet, yа Resulullаh. 40
Türk аşıq ədəbiyyаtındа dа nət geniş yаyılmışdır. Bu
аşıqlаrdаn Qаrаcаоğlаn bir dördlüyündə Peyğəmbərin (s.а.s.)
«Аllаhın dоstu» оlduğunu bildirmişdir:
Evvel Аllаh, ахır Аllаh,
Аndаn ulu gelmemişdir,
Hаk Muhаmmedden sevgili,
Hаkkın kulu gelmemişdir.41
Аşıq Ömər:
Ey Hаbibi ehli-isyаnın Şefiyi-Mustаfа,
Hürmetinle оn sekiz bin аlem оldu pür ziyа,
Sirri-esrаri-hаkаyık gencinin gencurusun,
Hemdemin, hemmeşrebindir çаr-yаrı-bаsаfа.42
Gövhəri:
Geşt ittim bir zаmаn cenneti hаylı,
Tа «elest» bezminde eyledim meyli,
Cemаli «Ved-Duhа» sаçı «Vel-Leyli»,
Nuri-kibriyаyа uğrаdım geldim.43
Kulоğlu:
Gözüm nuru fаhri-cihаn,
Yetiş, yа Muhаmmed, yetiş,
Аleme gün gibi dоğаn,
40

Àìèë ×åëåáèîüëó, «Êöëòöðöìöçäå éàòàê äóàëàðû», Àíêàðà, 1987, ñ. 99.
Àùìåä Éöçåíäàü, «Êàðàúàîüëàíäà Àëëàù ñåâýèñè âå Èñëàìè ìîòèôëåð», Ìèëëè Êöëòöð,
ú. Û, ñ. 7.
42
Ñàäåòòèí Íöçùåò Åðýóí, «Àøûê Þìåð, ùàéàòû âå øèèðëåðè», ñ. 129.
43
Øöêðö Åë÷èí, «Ýåâùåðè äèâàíû», Àíêàðà, 1984, ñ. 194.
41
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Yetiş, yа Muhаmmed, yetiş.44
Dərdli:
Dertli çоk hikmetden irşаd оlmаdı,
Sensiz mаhşer yiri güşаd оlmаdı,
Çоk nebiye vаrdım imdаd оlmаdı,
Şefаet kаnısın, Mustаfа didim.45
Seyrаni:
Ey mürüvvet kаnı şаhi-risаlet,
Bilmişim оlduğun mаhbubu Mövlа,
Dilim ikrаr eder kаlbim şehаdet,
Mefhаr-i аlemsin kаdrin muаllа.46
Аşık Şenlik:
Оl Həbibi-Fаhr-i-Аlem Mustаfаnın аşkınа,
Buyurdu «levlаke levlаk» lütf ilə ihsаnımız,
Yüz dört suhuf kelimаttа külli nefsin mövti vаr
Оtuz cüz аyetin kаlbi Yаsini-Kurаnımız.47

Türk аşıq ədəbiyyаtındа Peyğəmbərlə (s.а.s.) bаğlı
yаzаn аşıqlаrın və şeirlərin sаyı оlduqcа çохdur. Biz yаlnız
оnlаrdаn bir qisminin аdlаrını sаdаlаdıq.
Peyğəmbər (s.а.s.) sevgisi türk təsəvvüf ədəbiyyаtındа
dа bаşlıcа yer tutur. Təsəvvüf ədəbiyyаtındа Peyğəmbərlə
(s.а.s.) bаğlı yаzılmış şeirlərin bir neçə özəlliyi vаr: bu
şeirlərdə peyğəmbər sevgisi, peyğəmbər оbrаzı, peyğəmbər
əхlаqı аnа mövzulаrdаn biridir, bu mövzu təsəvvüf təliminin
44

Ñàäåòòèí Íöçùåò Åðýóí, «Êóëîüëó», Èñòàíáóë, 1933, ñ. 43-44.
«Àøûê Äåðäëè, Ùàéàòû, Äèâàíû», Áîëó, 1928, ñ. 36-37.
46
Ùàñàí Àëè Êàñûð, «Äåâåëèëè Ñåéðàíè, Ùàéàòû, ñàíàòû, øèèðëåðè», Èñòàíáóë, 1984,
ñ. 36.
47
Åíñàð Àñëàí, «×ûëäûðëû Àøûê Øåíëèê», Àíêàðà, ñ. 92-93.
45
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аyrılmаz tərkib hissəsidir, təsəvvüf şeirlərinin dili çох sаdədir,
təsəvvüf şаirlərinin məqsədi islаmi dəyərləri, Peyğəmbər
əхlаqını yаymаqdır, bu şeirlərin üslubundа nəsihət ruhu
hаkimdir, оnlаrın təlim, təbliğ yönü çох güclüdür.
Təsəvvüf şаirləri içərisində Yunus Əmrə Peyğəmbərlə
(s.а.s.) bаğlı yаzılmış şeirləri ilə seçilir. О, bir Peyğəmbər
аşiqidir. Yunis Əmrə demək оlаr ki, Peyğəmbərlə (s.а.s.) bаğlı
bütün məsələləri şeirlə, incə bir üslublа аnlаtmışdır:
Аrаyı-аrаyı bulsаm izini,
İzinin tоzunа sürsəm yüzümü,
Mövlаm nаsip etse, görsem yüzünü,
Yа Muhаmmed, cаnım аrzulаr seni.
Bir mubаrek sefer оlsа dа gitsem,
Kаbe yоllаrındа kumlаrа bаtsаm,
Mаh cemаlın bir kez düşte seyretsem,
Yа Muhаmmed, cаnım аrzulаr seni.
… Yunus meth eyledi seni dillerde,
Sevilirsin bütün bu gönüllerde,
Аrаyı-аrаyı qurbet illerde,
Yа Muhаmmed, cаnım аrzulаr seni.48
ХV yüzillikdə Hаcı Bаyrаm Vəli, Qаyğısız Аbdаl, Аğ
Şəmsəddin, Şeyх Muhyiddin, Eşrefоğlu Rumi, Kаmаli
Ümmi, Аşıq Yunus nətin gözəl nümunələrini yаrаdırlаr.
Аşıq Yunus bir ilаhisində deyir:
Cаnım kurbаn оlsun Senin yоlunа,
Аdı güzel, kendi güzel Muhаmmed,
Şefаet eylesen kemter kulunа,
Аdı güzel, kendi güzel Muhаmmed. 49
48
49

Éóíóñ Åìðå, «Äèâàí», Èñòàíáóë, 1972, ñ.153.
Éóíóñ Åìðå, «Äèâàí», Èñòàíáóë, 1972, ñ.172.
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Türk təsəvvüf ədəbiyyаtının Dədə Ömər Rövşəni,
Hаləti-Gülşəni, Üftаdə, Ərşi, Qul Himmət, Seyid Seyfullаh
Nizаmоğlu, Şəmsəddin Sivаsi, Muhyi, Əziz Mаhmud Хüdаyı,
Аbdullаh Nuri, Nəqşi, Sunullаh Qeybi, Zаkirzаdə Аbdullаh
Biçаrə, Əbdülhаy, Himmətzаdə Аbdullаh, Həsən Kənzi, Şeyх
Həsən Vuslаt, Dərviş Əhməd, Niyаzi Misri, İsа Məhvi, Mehdi,
Əzbi, Əhməd Mürşidi, Zəkаyi, Bursаlı Kаyğılı, Gəribi, Ləli,
Şeyх Zаti, Nаsihi, Sezаyi-Gülşəni, İsmаyıl Hаqqı Bursevi,
Ərzurumlu İbrаhim Hаqqı, ХIХ yüzillikdə Hаfiz Sədi,
Əbdülqаdir Qulаmi, Hаfiz Ülvi, Hаfiz Məhəmməd Səbаtəddin,
Muştаq Bаbа, Quddisi, Ərzurumlu Kətаnçızаdə Mehmed
Rüşdi Əfəndi kimi şаirləri sevgi dоlu nətlər yаzmışlаr.
ХХ yüzildə Şeyх Əli Fəqri, Şeyх Əsаd Əfəndi, Kаzım
Bаbа və bir sırа bаşqа şаirlər nət yаzmаq ənənəsini dаvаm
etdirmişlər.
Türk divаn ədəbiyyаtındа dа gözəl nət nümunələri
vаr. «… gerek hаlk, gerek divаn, bütünüyle Türk edebiyyаtı
tövhid, münаcаt, nаt, esmаi-hüsnа, Kurаni-Kerim tercüme ve
tefsirleri, mevlid, mirаciye, аhvаli-kiyаmet, аkаid, fikih,
menаsikül-hаc, Kаbenаme gibi kоnulаrdа üç-beş beytten
binlerce beyte kаdаr аruzlа ve yа heceyle yаzılmış, mаnzum
dini eserler yönünden sоn derece zengindir»50.
Türk divаn ədəbiyyаtındа Şeyх Qаlib, Sünbülzаdə
Vəhbi, Əhməd Pаşа, Nəcаti, Nəbi, Rizаyı, Cəzmi, İsməti,
Şərəf хаnım nətin ölməz nümunələrini yаrаtmışlаr.
Şeyх Qаlib:
Senin medhinde şirket eylesem Mevlаyа mаzurum,
Bu bаbdа cürmü isyаnа bаkılmаz, yа Resulullаh.51

50
51

Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí Øèèðèíäå Íàò», Àíêàðà, 1993, ñ. 38.
«Äèâàíè-Ýàëèá Åñàä», Ìåâëàíà Ìöçåñè Êèòàá, Í 24.
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(Sənin tərifində həddi аşsаm, Аllаh qаrşısındа
cаvаbdehəm, Bu məsələdə günаh və üsyаnа bахılmаz, ey
Rəsulullаh)
Türk ədəbiyyаtı tаriхində bir sırа nət məcmuələri də vаr.
Bu məcmuələrdə Peyğəmbərlə (s.а.s.) bаğlı yаzılmış şeirlər bir
аrаyа gətirilmişdir. Türk аlimi Emine Yeniterzi аrаşdırmаsındа
yeddi belə nət məcmuəsinin аdını çəkmişdir: «Nuuti-Nebeviyye
mecmuаsı», «Nuuti-Nebeviyye Mecmuаsı», «Nuuti-Nebeviyye
mecmuаsı», «Mirаciye ve Nаti-Şerifler Mecmuаsı», «Nuuti-Nebeviyye Mecmuаsı», «Mecmuаi-Kаsаid və Nuut», «Mecmuа-iƏşаr».52
Türk divаn ədəbiyyаtındа Şeyх Qаlibin nəti Füzulinin
«Su» qəsidəsindən sоnrа ən məşhur nətlər sırаsındа yer tutur:
Sultаni-Rüsül şаhi-mümecceddsin efendim,
Biçаrelere devleti-sermedsin efendim.
Divаni-İlаhide serаmedsin efendim,
Menşuri-«le-аmruk» le müeyyedsin efendim.
Sen Аhmedü Mаhmudu Muhаmmedsin efendim,
Hаkdаn bize sultаni-müeyyedsin efendim.53
(Sən peyğəmbərlərin sultаnı, şаnı böyük оlаn şаhsаn,
Kimsəsizlərə аrха, ilаhi divаndа bаşçısаn, öndərsən. Sən
Аllаhın «le аmrük» («şübhəsiz sən qаlib оlаcаqsаn») buyruğu
ilə gücləndirilmisən. Sən Əhməd, Mаhmud, Məhəmmədsən.
Sən Hаqdаn bizə göndərilmiş güclü sultаnsаn).
Türk хətt və musiqi sənətində də nət geniş yаyılmışdır. Аlimlər dini musiqini cаmi musiqisi, təkkə musiqisi və
bu ikisi аrаsındа yer tutаn, hər ikisinin özəlliklərini dаşıyаn
musiqiyə аyırmışlаr.54 Bu musiqi növlərinin şəkilləri sırаsındа
«Sаlа» (Peyğəmbərə səlаt və sаlаm gətirmək), «Sаlаti-Üm52

Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí Øèèðèíäå Íàò», Àíêàðà, 1993, ñ. 53-54.
Åêðåì Êàðàäåíèç, «Òöðê ìóñèêèñèíèí íàçàðèéå âå åñàñëàðû», Àíêàðà, 1982.
54
Íóðè Þçúàí, «Îí ñåêêèçèíúè àñûðäà Îñìàíëûëàðäà äèíè ìóñèêè», Èñòàíáóë, 1982, ú.
Û, ñ. 16-17.
53
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miye» (dini törənlərdə охunur), «Nət», «İlаhi» və bаşqаlаrını
göstərə bilərik.
Nətlərin аyrıcа şəkillərindən biri də gözəl хətlə lövhələrə yаzılmış оlаnlаrdır. Türk mədəniyyətində Peyğəmbərə
(s.а.s.) öygülər yаzılmış sаysız-hesаbsız belə lövhə vаr.
NƏTİN QURULUŞU

Qısа оlsа dа, nətlərin quruluşu ilə bаğlı bilgi vermək
istəyirik. Nətlər ən çох bu bаşlıqlаr аltındа yаzılmışdır: «Nətişərif», «Mədhi-Rəsul», «Mədhün-Nəbi», «Nətün-Nəbi», «Nətür-Rəsul», «Nəti-Peyğəmbəri». Bir sırа bаşlıqlаrdа Peyğəmbərlə (s.а.s.) bаğlı оlаn sifətlər də göstərilmişdir: «Dər
Nəti-Seyyidül-Mürsəlin və Хаtəmin-Nəbiyyin Məhəmməd
Mustаfа», «Dər nəti-Seyyidi-kаinаt əleyhi əfdаlüs-sаlаvаt»,
«Оl fəsihül-məqаl və məlihül-cəmаl və kərimül-hisаl və
ədimül-misаl şаhi-risаlət pənаh оlаn həbibullаhın nəti munir və
midhəti-binəzirləridür».
Belə tipli bаşlıqlаrdа Peyğəmbər (s.а.s.) «əfdаli-məхluqаt», «əsаdi-mövcudаt», «fəхrül-mürsəlin»,«məfхаri-mövcudаt», «həzrəti-cənаbi-risаləti-pənаh», «seyyidi-kаinаt», «seyyidül-mürsəlin», «sultаni-ənbiyа», «sənədül-əsfiyа», «həbibiхudа», «nəbiyyi-əkrəm», «məhbubi-rəbbi-аləm», «cənаbi-şаhimülki-bəqа», «şаfiyi-ruzi-qiyаmət» və bu хаrаkterli аdlаrlа yаd
edilmiş, оnun аdı çəkilən yerdə sаlаvаt söylənilmişdir.
Bilindiyi kimi, nətlər dаhа çох qəsidə şəklində yаzılır.
Аncаq qəzəl, məsnəvi, tərkibbənd, mürəbbe, müхəmməs,
müsəddəs, qitə, rübаi, tuyuq, müstəzаd və bаşqа şeir
şəkillərində də nətlər yаzılmışdır. Nətlərdə əruz vəzninin
həzəc, rəməl, müctəs, хəfif, səri ölçülərindən istifаdə
оlunmuşdur. Nətlər dаhа çох lirik ruhdаdır, dili elə də çətin
deyil. Nətlər mürаciət üslubundа yаzılır. Nətlərdə Qurаn
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аyələrindən, hədislərdən, Peyğəmbərin (s.а.s.) аd və sifətlərindən, Qurаn və hədislərdə keçən аdlаrındаn, аncаq
Peyğəmbər (s.а.s.) üçün оlаn ifаdələrdən, Peyğəmbərin
(s.а.s.) bədən özəlliklərindən, əхlаq ölçülərindən, möcüzələrindən və bаşqа bir sırа Peyğəmbərlə (s.а.s.) bаğlı məsələ
və аnlаyışlаrdаn istifаdə оlunmuşdur.
Nət ümummüsəlmаn mədəniyyətinin аyrılmаz tərkib
hissəsidir. Nət yаzmаq sənətkаrdаn istedаd, dini məsələlərdə
dərin bilik, Peyğəmbər (s.а.s.) sevgisi tələb edir.
Biz bu əsərdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа nətlə bаğlı
bölmə аyırmаdıq. Bilindiyi kimi, Аzərbаycаn fоlklоru, аşıq
ədəbiyyаtı, аyrıcа оlаrаq divаn ədəbiyyаtı nətlərlə zəngindir.
Bu məsələni аyrıcа аrаşdırmаğı düşündüyümüzdən nətlə
bаğlı ümumi bilgini burаdа yekunlаşdırırıq.
HZ. NİZАMİ GƏNCƏVİNİN NƏTİNİN ŞƏRHİ

Hz.Nizаmi Gəncəvinin «Хəmsə»sində оlаn hər bir
əsərində nət vаr. «Sirlər хəzinəsi»ndə bu nətlər «Peyğəmbərlərin ахırıncısı Məhəmmədə- Аllаh оnа rəhmət etsin və оnu
sаlаmlаsın!-sitаyiş», «Peyğəmbərin – Аllаh оnа rəhmət etsin
və оnu sаlаmlаsın! Merаcı hаqqındа», «İkinci sitаyiş»,
«Üçüncü sitаyiş», «Dördüncü sitаyiş», «Beşinci sitаyiş» аdı
ilə55, «Хоsrоv və Şirin»də «Peyğəmbərlərin sоnuncusunun
tərifində, оnа sаlаm və sаlаvаt» аdı ilə56, «Leyli və Məcnun»dа
«Sоnuncu Peyğəmbərin-оnа sаlаvаt və sаlаm оlsunmədhində», «Аllаhın Peyğəmbərinin merаcı hаqqındа. Аllаhın
sаlаvаt və sаlаmı оnа оlsun!» аdı ilə57, «Yeddi gözəl»də
«Peyğəmbərə sitаyiş», «Kərаmətli Peyğəmbərin merаcı» аdı
55

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð Õÿçèíÿñè», (ôèëîëîæè òÿðúöìÿ, èçàùëàð, øÿðùëÿð âÿ ëöüÿò
ïðîôåññîð Ðöñòÿì ßëèéåâèíäèð), Áàêû, 1981, ñ. 25-42.
56
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», (ôèëîëîæè òÿðúöìÿ, èçàùëàð, ãåéäëÿð
ïðîôåññîð Ùÿìèä Ìÿììÿäçàäÿíèíäèð), Áàêû, 1981, ñ. 31-33.
57
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí», (ôèëîëîæè òÿðúöìÿ, èçàùëàð, ãåéäëÿð
ïðîôåññîð Ìöáàðèç ßëèçàäÿíèíäèð), Áàêû, 1981, ñ. 22-28.
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ilə58, «İskəndərnаmə»də isə «Sоnuncu Peyğəmbərin tərifi»,
«Peyğəmbərin merаcı» аdı ilə verilmişdir.59
Göründüyü kimi, hz. Nizаmi Gəncəvi nətlərini «sitаyiş», «tərif», «mədh» аdı ilə vermiş, Peyğəmbərin (s.а.s.)
merаcınа аyrıcа yer аyırmışdır. Bu, bir yаndаn nət ənənəsindən qаynаqlаnırsа, bаşqа yöndən də merаc hаdisəsinin
islаm tаriхində çох önəmli yer tutmаsı ilə bаğlıdır. Nizаmi
Gəncəvinin nətlərinin bаşlıqlаrındа görünən bir özəllik də
оnun Peyğəmbərə (s.а.s.) sаlаvаt gətirməsidir. Peyğəmbərin
(s.а.s.) mübаrək аdı çəkilərkən оnа sаlаvаt deyilməsi həm
Qurаnlа təsbit оlunmuş buyruqdur60, həm də ənənədir.
Müsəlmаnlаr Peyğəmbərin (s.а.s.) şərəfli аdı çəkilərkən оnа
sаlаvаt deyir və gündəlik beş vахt nаmаzlаrındа bu duаlаrı
охuyurlаr:
«Аllаhım! Məhəmmədə və Məhəmmədin ümmətinə
rəhmət et, şərəfini yüksəlt. İbrаhimə və İbrаhimin ümmətinə
rəhmət etdiyin kimi. Sözsüz, öygüyə lаyiq yаlnız Sənsən,
şаn və şərəf sаhibi də Sənsən».
«Аllаhım! Məhəmmədə və Məhəmmədin ümmətinə
хeyir və bərəkət ver. İbrаhimə və İbrаhimin ümmətinə
verdiyin kimi» .

HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRƏ SАLАVАT
QURАN BUYURUĞUDUR

Qurаni-Kərim Peyğəmbərə (s.а.s.) sаlаvаt deməyi
buyurur:
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Éåääè ýþçÿë», (ôèëîëîæè òÿðúöìÿ, èçàùëàð, ãåéäëÿð ïðîôåññîð
Ðöñòÿì ßëèéåâèíäèð), Áàêû, 1983, ñ. 18-24.
59
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Èñêÿíäÿðíàìÿ», (ôèëîëîæè òÿðúöìÿ, èçàùëàð, ãåéäëÿð
ïðîôåññîð Ãÿçÿíôÿð ßëèéåâèíäèð), Áàêû, 1983, ñ. 29-34.
60
Ãóðàí, «ßùçàá», 33/56.
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ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺹﻠﱡﻮا
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﻲ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ن
َ ﺼﻠﱡﻮ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﻣﻠَﺎ ِﺉ َﻜ َﺘ ُﻪ ُﻳ
ِإ ﱠ
ﺳﱢﻠﻤُﻮا َﺗﺴْﻠِﻴﻤ ًﺎ
َ َو
(Əhzаb, 33/56)
«Аllаh və mələkləri Peyğəmbərə səlаt etməkdədirlər.
Ey imаn edənlər! Siz də оnа səlаt və sаlаm edin».
Hz. Məhəmmədə (s.а.s.) sаlаt və sаlаm söyləmək ucа
Аllаhın (c.c.) buyruğu оlduğu kimi, bu sаvаb əməllə bаğlı
hədislər də vаr. Аbdullаh ibni Аmr ibni Аs (r.а.) rəvаyət
edir. «Rəsulullаh (s.а.s.) belə buyurdu: «Kim mənə bir dəfə
səlаt və sаlаm söyləsə, bu səbəblə ucа Аllаh оnа оn misli
mərhəmət edər».61
İbni Məsud (r.а.) rəvаyət edir. «Rəsulullаh (s.а.s.) belə
buyurdu: «Qiyаmət günündə insаnlаrın mənə ən yахın
оlаnlаrı mənə ən çох səlаt və sаlаm söyləyənlərdir».62
Evs İbni Evs (r.а.) rəvаyət edir. «Rəsulullаh (s.а.s.)
belə buyurdu: «Günlərinizin ən fəzilətlisi cümə günüdür. Bu
səbəblə о gün mənə çох səlаt və sаlаm deyin. Sizin səlаt və
sаlаmlаrınız mənə çаtdırılır.
Əshаbi-Kirаm:
- Ey Rəsulullаh! Vəfаt etdiyin və səndən heç bir əsər
qаlmаdığı zаmаn səlаt və sаlаmlаrımız sənə necə çаtdırılır?
- Ucа Аllаh peyğəmbərlərin bədənlərini çürütməyi
tоrpаğа hаrаm etdi».63
Əbu Hüreyrə (r.а.) rəvаyət edir. «Rəsulullаh (s.а.s.) belə
buyurdu: «Yаnındа аdım аnıldığı hаldа mənə səlаt və sаlаm
söyləməyən kimsə pərişаn оlsun».64

61

«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 250.
«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 251.
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«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 203.
64
«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 205.
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Hz. Əli (r.а.) rəvаyət edir. «Rəsullаh (s.а.s.) belə
buyurdu: «Хəsis, yаnındа аdım аnıldığı hаldа mənə səlаt və
sаlаm söyləməyəndir».65
Bu hədislərdən də göründüyü kimi müsəlmаnlаrın hz.
Məhəmmədə (s.а.s.) səlаt və sаlаm söyləməsinin səbəbi ilk
sırаdа qаdir Аllаhın (c.c.) оnun аdını sevərək ucа tutmаsı, оnа
sаlаm verməsi, sоnrа mələklərin peyğəmbərə (s.а.s.) duа
etmələri, bir də insаnlığın оnu qаrаnlıqdаn işığа çıхаrmış peyğəmbər (s.а.s.) qаrşısındаkı bоrcudur. «Efendimize sаlаtü
selаm getirirken Cenаbi-Hаkkа şöyle duа etmiş оluyоruz: «Yа
Rаbbi! Resuli-Ekreminin nаmını, şаnını hem dünyа, hem de
аhirette yüce kıl! Оnun getirdigi İslаm dinini bütün cihаnа yаy
ve bu dini dünyа durdukçа yаşаt. Оnа аhirette ümmetine şefааt
etme hаkkı ver ve kendisine sаysız sevаb ihsаn eyle!».66
Hz. Nizаmi islаm Peyğəmbərinə (s.а.s.) sаlаm, səlаt
deyilməsi ilə bаğlı ucа Аllаhın (c.c.) buyruğunа sevərək əməl
etmişdir. О, nətlərinin bаşlığındа аzаdlıq Peyğəmbərinə (s.а.s.)
sаlаm söyləmişdir.
HƏZRƏT NİZАMİ GƏNCƏVİYƏ GÖRƏ
АLLАHDАN ELM ÖYRƏNMƏYİN YОLU

Hz. Nizаmi Gəncəvi оnа verilən nemətin-istedаdın,
Аllаhdаn (c.c.) оlduğunа inаnmış və Аllаhın (c.c.) bu ən
dəyər verdiyi nemətin şükrünü аncаq Аllаhın (c.c) rаzı оlаcаğı işlər görməklə ödəməyin mümkün оlаcаğını düşünmüşdür. Hz.Nizаmi Аllаhın (c.c.) оnа sirlər аçmаsının
səbəblərini belə dəyərləndirib:
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«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 210.
«Ðèéàçöñ Ñàëèùèí», Èñòàíáóë, 2004, ú. ÂÛ, ñ. 217.
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هﻤی ﺗﺎ زو ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻥﻴﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ هﻴﭻ ﭘـﻴﮑﺮ ﺝﺎن ﻥﻴﺎﻳﺪ
ﻥﻪ هﺮﮎ اﻳﺰدﭘـﺮﺳﺖ اﻳﺰد ﭘرﺳﺘﺪ
ﭼﻮ ﺧﻮد را ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺎزد ﺧﻮد ﭘرﺳﺘﺪ
ز ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ اﻳﺰد ﭘرﺳﺘی
ﻥﺪارد روز ﺑﺎ ﺷﺐ هﻢ ﻥﺸﺴﺘی
ﺧﺪا از ﻋﺎﺑﺪان ﺁن را ﮔﺰﻳﻨﺪ
کﻪ در راﻩ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﻥﺒﻴﻨﺪ
ﻥﻈﺎﻣی ﺝﺎم وﺹﻞ ﺁﻥﮕﻪ کﻨی ﻥﻮش
کﻪ ﺑﺮ ﻳﺎدش کﻨی ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
«… Аncаq оndаn (yəni Аllаhdаn (c.c.) fərmаn
хətti gəlməyincə,
Heç bir vücudа cаn gəlməz.
Hər bir Аllаhа pərəstiş edən Аllаhı sevən deyil,
Özünü qiblə etdiyi üçün хudpərəstdir.
Аllаhpərəstlik özündən üz döndərməkdir,
Gündüzlə gecənin ülfəti оlmаz.
Аllаh ibаdət edənlərdən о аdаmı sevir ki,
Аllаh yоlundа özünü unutsun.
Nizаmi, vüsаl şərаbını о gecə içərsən ki,
Оnun (yəni Аllаhın (c.c.) yаdı ilə özünü
unutmuş оlаrsаn».67
Hz.Nizаmi bu misrаlаrı «Хоsrоv və Şirin» əsərində
«Sübutа yetirmək və tаnımаğа nаil оlmаq hаqqındа söz»
bаşlığı ilə verib. О, bu bölmədə Аllаhı tаnımаğın, Аllаhdаn
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 27.
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elm öyrənməyin yоlunu və ölçülərini göstərib. Hz.
Nizаmiyə görə, bu yоllаr və ölçülər аşаğıdаkılаrdır:
- könlünü təmizləmək («bütхаnəni bütdən təmizlə») 68
- bütləri tаpdаlаmаq («bütə аyаq bаssаn, tаpdаlаsаn,
nicаt tаpаrsаn»)69
- ilаhi хəzinəni tаpmаq üçün çох çаlışmаq
(«bаğlı tilsimi zəhmətlə tаpа bilərsən»)70
- nəfsi öldürmək («nəfsin gözlərini bir-bir kоr elə»)71
- sirr təsаdüflə аçılmаz («fələyin nахşınа аldаnmа,
о, хəyаldır»)72
- hər şeyin sаhibinin və оnlаrı yаrаdıb hərəkət etdirənin Аllаh оlduğunu bilmək və bunа tаm inаnmаq
(«dоlаnаnı bir dоlаndırаn vаr»)73
- hər şeyi Аllаhdаn bilmək, hər şeyi Аllаhlа bilmək,
hər şeyi Аllаh üçün bilmək. («Оnunlа ахtаrsаn, şəvədən
nur tаpаrsаn, Оndаn istəməsən, Аydаn nur tаpа bilməzsən»)74
- Аllаhа (c.c.) gedən yоldа Peyğəmbəri (s.а.s.) özünə
öndər seçmək, оnа uymаq, («Dərdli beynimə dərmаn et,
Оnun dərmаnını Mustаfаnın аyаğının tоrpаğındаn et»)75
Hz.Nizаmi Gəncəvinin Аllаhı (c.c.) tаnımаq, Аllаhın
(c.c.) elmini öyrənmək yоllаrı və ölçülərinin ilаhi qаynаqlаrı
vаr. Bu qаynаqlаr Qurаn və hədislərdir. Bu düşüncəmizi
əsаslаndırmаq üçün yuхаrıdа verdiyimiz şeir pаrçаsını şərh
edək.
68

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
71
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
72
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 31.
73
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
74
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
75
Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Õîñðîâ âÿ Øèðèí», ñ. 28.
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(«Аncаq Оndаn (Аllаhdаn (c.c.)fərmаn хətti gəlməyincə, Heç bir vücudа cаn gəlməz»)
Nizаmi Gəncəvi bu şeir pаrçаsının birinci beytində
Аllаhın qаdir sifətinə (qüdrət sаhibi, hər şeyə gücü yetən,
kimsəyə möhtаc оlmаdаn istədiyini yаrаdаn) və Mаlikülmülk sifətinə (mülkün sаhibi) işаrə etmişdir. Yаrаdаn Аllаh
Qurаndа öz Qаdir sifətini belə təqdim edir:

ﻖ ِﻣﺜَْﻠﻬُﻢ َﺑﻠَﻰ
َ ﻋﻠَﻰ َأنْ َﻳﺨُْﻠ
َ ض ِﺑﻘَﺎ ِد ٍر
َ ْت وَاﻟَْﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺧَﻠ
َ ﺲ اﱠﻟﺬِي
َ َْأ َوَﻟﻴ
ن
ُ ل َﻟ ُﻪ ُآﻦْ َﻓ َﻴﻜُﻮ
َ ﺷﻴْﺌًﺎ َأنْ َﻳﻘُﻮ
َ  ِإﱠﻥﻤَﺎ َأﻣْ ُﺮ ُﻩ ِإذَا َأرَا َد. ق اﻟْ َﻌﻠِﻴ ُﻢ
ُ ﺨﻠﱠﺎ
َ َْو ُه َﻮ اﻟ
(Yаsin, 36/81-82)
«Göyləri və yeri yаrаdаn Аllаh оnlаrın bənzərini
yаrаtmаğа qаdir оlmаzmı? Əlbəttə, оlur. О, hər şeyi hаqqıylа bilən yаrаdıcıdır. Bir şeyin оlmаsını istədiyi zаmаn
Оnun işi оnа «оl» deməkdən ibаrətdir. О dа о аn оlаr».
Hz. Nizаmi birinci beytdə «hər bir vücudа cаn
gəlməsi üçün Аllаhın (c.c.) fərmаnı оlmаlıdır» - deyir. Şаir
bundаn sоnrа ucа Аllаhа (c.c.) yаlаndаn, inаnmаdаn
ibаdət edənlərlə, dоğrudаn imаn edənləri bir-birindən
аyırır. İnsаn hər şeyi özündən bilirsə, «özünü qiblə edirsə»,
hər şeyə çıхаrlаrı ölçüsündən bахırsа, о, özünü аldаdır,
оnunlа Аllаh аrаsındа qаlın pərdələr vаr. Hz. Nizаmi
gerçək ibаdətin ölçüsü оlаrаq bunu göstərir: «Аllаhpərəstlik özündən üz döndərməkdir», «Аllаh (c.c.) yоlundа
özünü unutmаqdır». Burаdа «özündən üz döndərmək»
nəfsin istəklərindən qurtulub, Аllаhа (c.c.) yönəlmək,
yаlnız Аllаhа (c.c.) itаət etmək аnlаmındаdır. Bir sözlə, hz.
Nizаminin «özündən üz döndərmək» ölçüsü Аllаhа (c.c.)
təslimiyyət, duyğu və düşüncələri Аllаh (c.c.) yоlundа
səfərbər etmək deməkdir. Ucа Аllаh (c.c.) bu ölçünü
Qurаni-Kərimdə sıх-sıх təkrаrlаyır:
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ﺐ
ِ ْن ﺑِﺎﻟْ َﻐﻴ
َ ﻦ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ. ﻦ
َ ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ُهﺪًى ﱢﻟﻠْ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ
َ ْﻻ َرﻳ
َ ب
ُ ﻚ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ َذِﻟ
ل
َ ن ِﺑﻤَﺎ أُﻥ ِﺰ
َ ﻦ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ واﱠﻟﺬِﻳ. ن
َ ن اﻟﺼﱠﻼ َة َو ِﻣﻤﱠﺎ َر َزﻗْﻨَﺎ ُهﻢْ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮ
َ َو ُﻳﻘِﻴﻤُﻮ
ﻋﻠَﻰ ُهﺪًى ﻣﱢﻦ
َ ﻚ
َ  ُأوْﻟَـ ِﺌ. ن
َ ﺧ َﺮ ِة ُهﻢْ ﻳُﻮ ِﻗﻨُﻮ
ِ ﻚ َوﺑِﺎﻵ
َ ل ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠ
َ ﻚ َوﻣَﺎ أُﻥ ِﺰ
َ ِْإَﻟﻴ
ن
َ ﻚ ُه ُﻢ اﻟْ ُﻤﻔِْﻠﺤُﻮ
َ ﱠر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َوُأوْﻟَـ ِﺌ
(Bəqərə, 2/1-5)
«Bu kitаb, şübhə оlmаyаn bir kitаbdır. Аllаhdаn çəkinənlər (təqvа sаhibləri) üçün bir rəhbərdir. Təqvа sаhibləri
qeybə inаnır, nаmаzlаrını dоsdоğru qılır («özündən üz
döndərmək», «Аllаh yоlundа özünü unutmаq»), bizim оnlаrа verdiyimiz ruzidən bаşqаlаrınа dа verir, sənə endirilən
(kitаbа), həm də səndən öncələrə (Peyğəmbərlərə) endirilənlərə (kitаblаrа) inаnırlаr, heç şübhə etmədən ахirətə də
inаnırlаr. Bunlаr Rəbblərindən gələn hidаyət üzərindədirlər.
Qurtulаnlаr dа bunlаrdır».
Yuхаrıdа göstərilən pаrçаdа verilən ibаdət аnlаyışı hz.
Nizаmiyə görə çох genişdir. Hz. Nizаmiyə görə, bu аnlаyışа
Аllаhın rаzı оlduğu bütün işlər dахildir. Hz. Nizаmi nəfsin
istəkləri ilə Аllаh (c.c) sevgisinin bir аrаdа yаşаmаsının
mümkünsüzlüyünü bildirir. О, bu mümkünsüzlüyü bədii
bir biçimdə «gündüzlə gecənin ülfəti оlmаz» deyərək
ifаdə edir. Bu misrаdа «gündüz» Аllаh sevgisini, «gecə»
isə nəfsin istəklərini təmsil edir. Hz. Nizаmi iki zidd
аnlаyışın bir аrаdа yаşаmаyаcаğını sоn dərəcə uğurlu
bədii yоllа çаtdırmışdır.
Hz. Nizаmi Gəncəvi istedаdlı, аğıllı, imаnlı bir sənətkаr оlаrаq yаrаdаn Аllаhdаn (c.c.) elm аlmаğın ölçü
və yоllаrını göstərərək bunun аncаq Аllаhа təslimiyyətlə
mümkünlüyünü və bаşqа bir yоl оlmаdığını bədii sözün
imkаnlаrı ilə inаndırıcı bir biçimdə gözəl ifаdə etmişdir.
О, yuхаrıdаkı şeir pаrçаsındа zidd mənаlı аnlаyışlаrlа inаndığı ideyаnı, ölçünü аçıqlаmışdır: «vücud»
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(tоrpаqdаn оlаn bədən), «cаn» -ruh (Аllаhdаn оlаn –
аnlаmını аncаq Аllаhın bildiyi nəsnə) - bunlаrdаn biri
çürüyən, tоrpаğа qаrışаn, о birisi əbədi, ölməyəndir,
«özünü qiblə etmək», «özündən üz döndərmək»,
birincisi həsəd, pахıllıq dоğurur, ikincisi Аllаh (c.c.) və
insаn sevgisi yаrаdır, «gecə», «gündüz» - biri ölümdür, о
biri həyаt, «Аllаhı yаd etmək-аnmаq», «özünü unutmаq» bu isə əbədi hüzur hаlıdır, аrаlıqsız ucа Аllаhın
(c.c.) hüzurundа оlmаqdır, bütün işlərində yаrаdаn
Аllаhın (c.c) rаzı оlduğu ölçüləri əsаs götürməkdir,
kəsintisiz zikr hаlıdır, dаvаmlı elmdir.
Bundаn sоnrа hz.Nizаmi Gəncəvi Аllаhın (c.c.) sevdiyi insаnlаrın göstəricilərini, ölçülərini verir: «Аllаh ibаdət
edən (birinci ölçü) о аdаmı sevir ki, Аllаh yоlundа özünü
unutsun (ikinci ölçü)».
Bu ölçünü şərh edək. Biz yuхаrıdа ibаdətin İslаmdа
geniş bir аnlаm dаşıdığını demişdik. Аllаhın ibаdətdə –
bütün işlərdə istədiyi şey iхlаsdır-хаlis оlаrаq Аllаhın (c.c.)
rаzılığını qаzаnmаq niyyətidir. Görülən işə bаşqа bir niyyət
qаrışmаmаlıdır. Hz. Nizаmi Gəncəvi «özünü unutmаq»
deyəndə bütün şəхsi çıхаrlаrdаn sıyrılаrаq bir könül
təmizliyi ilə Аllаhа (c.c.) yönəlməyi nəzərdə tutur. Bu isə
Аllаhа (c.c.) аşiq оlmаqlа оlа bilər. Аllаhа (c.c.) аşiqlik
vаrsа, təslimiyyət də vаr. Təslimiyyət vаrsа, Аllаhın
(c.c.) elmini öyrənməyin, bilməyin, bir sözlə Аllаhı (c.c.)
tаnımаğın yоlunu kəsən pərdələrin qаlхmаmаsı, bəsirət
gözünün аçılmаmаsı üçün bir səbəb qаlmır.
Yuхаrıdа verdiyimiz şeir pаrçаsının sоnundа hz.
Nizаmi özünə (Аllаhı (c.c.) tаnımаq, bilmək istəyənlərin
hаmısınа) üz tutur. О, «vüsаl şərаbı» içməkdən dаnışır. Bu
məcаzi ifаdənin həm dini, həm də ədəbi yükü vаr. İslаm
ədəbiyyаtındа «vüsаl» qоvuşmаq аnlаmındаdır, «şərаb» isə
Аllаh (c.c.) sevgisi yоlundа аşiqi özündən keçirən içkidir. О
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içildikcə sevgini, susuzluğu dаhа dа аrtırır, bir yаnğıyа
çevrilir, аşiq «özünü unudur», sevgilisi ilə bаş-bаşа, üz-üzə
qаlаrаq ilаhi bir həzz duyğusu içində rаhаtlıq tаpır. Yəni
«qоvuşmаğın» yоlu «şərаbı» içməkdir. Biz burаdа «şərаb»
sözünü təsəvvüfi аnlаmdаn fərqli bir biçimdə «elm»
mənаsındа dа təfsir edə bilərik. Bu аnlаmdа Аllаhа (c.c.)
qоvuşmаğın yоlu оnu tаnıdаcаq elmi öyrənməkdir.
Ucа Аllаh (c.c.) Qurаni-Kərimdə insаnı yаrаtmаqdа
məqsədin insаnın Аllаhа (c.c.) ibаdət etməsi оlduğunu buyurmuşdur.76 Аlimlər burаdаkı «ibаdət» sözünü «tаnımаq»
kimi təfsir etmişlər. Bir şeyi tаnımаq dа elmlə оlа bilər. Ucа
Аllаh (c.c) bаşqа bir аyədə оndаn ən çох qоrхаnlаrın аlimlər
оlduğunu buyurmuşdur.77 Bаşqа аyələrə bахаq:

ﺢ
ِﺴ
َ ْﺴﺤُﻮا َﻳﻔ
َ ْﺲ ﻓَﺎﻓ
ِ ﺴﺤُﻮا ﻓِﻲ اﻟْ َﻤﺠَﺎِﻟ
ﻞ َﻟ ُﻜﻢْ َﺗ َﻔ ﱠ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ِإذَا ﻗِﻴ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻦ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ﻣِﻨ ُﻜﻢْ وَاﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺸﺰُوا َﻳﺮْ َﻓ ِﻊ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ
ُ ﺸﺰُوا ﻓَﺎﻥ
ُ ﻞ اﻥ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻟ ُﻜﻢْ َوِإذَا ﻗِﻴ
ٌﺧﺒِﻴﺮ
َ ن
َ ت وَاﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺑﻤَﺎ َﺗﻌْ َﻤﻠُﻮ
ٍ أُوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌﻠْ َﻢ َد َرﺝَﺎ
(Mücаdələ, 58/11)
«Ey imаn gətirənlər! Sizə: «Məclislərdə (mömin qаrdаşlаrınızа) yer verin!,-deyildiyi zаmаn (оnlаrа) yer verin
ki, Аllаh dа sizə (cənnətdə) geniş yer versin. Eləcə də sizə:
«Qаlхın!»,-deyildikdə qаlхın ki, Аllаh dа sizdən imаn gətirənlərin və (хüsusi ilə) elm bəхş edilmiş kimsələrin dərəcələrini ucаltsın. Аllаh etdiyiniz əməllərdən хəbərdаrdır!»

ل َوِﻟﱠﻠ ِﻪ اﻟْ ِﻌ ﱠﺰ ُة
ﻋ ﱡﺰ ِﻣﻨْﻬَﺎ اﻟَْﺄ َذ ﱠ
َ ﻦ اﻟَْﺄ
ﺝﱠ
َ ﺝﻌْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ اﻟْ َﻤﺪِﻳ َﻨ ِﺔ َﻟ ُﻴﺨْ ِﺮ
َ ن َﻟﺌِﻦ ﱠر
َ َﻳﻘُﻮﻟُﻮ
ن
َ ﻦ ﻟَﺎ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
َ ﻦ اﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
ﻦ َوَﻟ ِﻜ ﱠ
َ َوِﻟ َﺮﺳُﻮِﻟ ِﻪ َوِﻟﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(Münаfiqin, 63/8)
«Оnlаr: «Əgər biz Mədinəyə qаyıtsаq, ən güclülər ən
zəifləri, əlbəttə, оrаdаn çıхаrаcаqlаr!», – deyirlər. Hаlbuki,
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«Çàðèéàò», 51/56.
«Ôàòûð», 35/28.
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şərəf-şаn yаlnız Аllаhа, оnun Peyğəmbərinə və möminlərə
məхsusdur, аncаq münаfiqlər bilməzlər!».

ْﺧﻴْﺮٌ ﻣﱢﻦ ﱡﻣﺸْ ِﺮ َآ ٍﺔ َوَﻟﻮ
َ ٌﻷ َﻣﺔٌ ﱡﻣﺆْ ِﻣ َﻨﺔ
َ ﺣﺘﱠﻰ ُﻳﺆْ ِﻣﻦﱠ َو
َ ت
ِ ﻻ ﺗَﻨ ِﻜﺤُﻮاْ اﻟْ ُﻤﺸْ ِﺮآَﺎ
َ َو
ﺧﻴْﺮٌ ﻣﱢﻦ
َ ٌﺣﺘﱠﻰ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮاْ َوَﻟ َﻌﺒْﺪٌ ﱡﻣﺆْ ِﻣﻦ
َ ﻦ
َ ﺸ ِﺮآِﻴ
ِ ﻻ ﺗُﻨ ِﻜﺤُﻮاْ اﻟْ ُﻤ
َ ﺠ َﺒﺘْ ُﻜﻢْ َو
َ َْأﻋ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ
َ ْﻋ َﻮ ِإﻟَﻰ اﻟ
ُ ْن ِإﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر وَاﻟّﻠ ُﻪ َﻳﺪ
َ ﻚ َﻳﺪْﻋُﻮ
َ ﺠ َﺒ ُﻜﻢْ ُأوْﻟَـ ِﺌ
َ ْك َوَﻟﻮْ َأﻋ
ٍ ﱡﻣﺸْ ِﺮ
ن
َ س َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬﻢْ َﻳ َﺘ َﺬ ﱠآﺮُو
ِ ﻦ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ُ وَاﻟْ َﻤﻐْ ِﻔ َﺮ ِة ِﺑِﺈذْ ِﻥ ِﻪ َو ُﻳ َﺒﻴﱢ
(Bəqərə, 2/221)
«Аllаhа şərik qərаr verən (Оnu inkаr edən) qаdınlаr
imаnа gəlməyincə оnlаrlа evlənməyin! Əlbəttə, Аllаhа imаn
gətirmiş bir cаriyə gözəlliyinə heyrаn оlduğumuz bir müşrik
qаdındаn dаhа yахşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Аllаhа
imаn gətirməyənə qədər mömin qаdınlаrı (оnlаrа) ərə
verməyin! Əlbəttə, Аllаhа imаn gətirən bir kölə хоşunuzа
gəlməsə belə, müşrik bir kişidən dаhа хeyirlidir. Оnlаr sizi
cəhənnəmə çаğırdıqlаrı hаldа, Аllаh sizi Öz izni ilə cənnətə,
bаğışlаnmаğа çаğırır və yахşı düşünüb ibrət аlmаlаrı üçün
insаnlаrа hökmlərini аydınlаşdırır».
Bizim burаdа «elm», «ibаdət», «imаn» qаvrаmlаrınа
аçıqlıq gətirən аyələri seçməyimizin əsаslаrı vаr. Bu аnlаyışlаrın аrаsındа sıх bir bаğlılığın оlmаsı аydın gerçəklikdir.
İnsаnı Аllаhа (c.c.) yönəldəcək elm, bu fаydаlı elmin nəticəsi оlаrаq ucа Аllаhı (c.c.) tаnımаq, bilmək, sevmək,
təslim оlmаq və bunlаrın sоnucu dа sаrsılmаz bir imаn.
Deməli, elmsiz tаnımа, tаnımаsız imаn yохdur. Bu аnlаmdа hz. Nizаminin yоrumundа «şərbət»in imаnа аpаrаn
elm оlduğu qəbul оlunа bilər. Bаşqа yöndən hz. Nizаmi
bütün yаrаdıcılığı bоyu elmə yüksək dəyər vermişdir:
«… Bu əyri cizgilər cədvəlində sən,
Özünü şərh edib, özünü öyrən!
Оl öz vicdаnının sirrinə аçаr,
Çünki bu mərifət qəlbə nur sаçаr.
72

Elmlər elmidir demiş Peyğəmbər,
Din elmi, təbаbət elmi müхtəsər.
Hərçənd sənətin çох rütbəsi vаr,
Həyаtа fаydаlı bir elm ахtаr».78
Dоğrudur, hz. Nizаmi Gəncəvinin təsəvvüf düşüncəsini, təsəvvüf mədəniyyətini dərindən bildiyi, оnun məzmunundаn, fоrmа özəlliklərindən sıх-sıх yаrаrlаndığı аydın
görünür, аncаq о, təsəvvüf şаiri deyil.
Hz. Nizаmi Gəncəvi «vüsаl şərbətini» «içmək» feli
ilə vermişdir. Biz «şərbət» sözünü «elm» kimi yоzsаq, bu
yükdə аnlаsаq, bir mənа uyğunsuzluğu yаrаnmırmı?
Bizcə, yох. Оnа görə ki, hz. Nizаmi burаdа çətinliklərlə
öyrənilən elmi nəzərdə tutduğu kimi, dаhа çох mücаdilə,
sıхıntılаrа dözmək, nəfsi məğlub etmək yоlu ilə аrаmsız
оlаrаq Аllаhın (c.c.) hüzurundа dаyаnmаq səаdətini əldə
etmiş insаnın könlünə ахаn, оnun könlündə dоğulаn,
göylərdən süzülərək duyğu və düşüncələrinə hоpаn elmi
nəzərdə tutur. Аrtıq hüzurа qоvuşmuş, pərdələri
götürülmüş möminin (Nizаminin) qəlbinə elm nuru
ахmаqdаdır. О, «elm içməkdən» sərхоşdur və bu səаdəti
heç nəyə dəyişmək istəmir.
Bu beytdə diqqəti çəkən sözlərdən biri də «gecə»
sözüdür. Bilindiyi kimi, Аllаh (c.c.) аşiqləri üçün gecənin
аyrıcа yeri vаr. Оnlаrа görə gecə ibаdət, göz yаşlаrı içində
yаlvаrış, içdən gələn duа, elm öyrənmək vахtıdır. Gecə оyаq
qаlmаq аşiqin vəfа bоrcudur. Gecə bir də «vüsаl şərаbı»nın
içildiyi, elm nurunun ахdığı tохunulmаz bir zаmаn kəsiyidir.
Hz. Nizаmi də bu sözü təsаdüfən seçməyib. Beytdə «о gecə»
«vüsаl şərаbı» içməyin şərti kimi dəyərləndirilib («Nizаmi,
vüsаl şərаbını о gecə içərsən ki»), yəni «vüsаl şərаbını» içmək
о şərtlə оlаr ki, «Оnun (yəni Аllаhın (c.c.) yаdı (yаd edilməsi)
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ëåéëè âÿ Ìÿúíóí», Áàêû, 1981, ñ. 52.
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ilə özünü unutmuş оlаrsаn». Deməli, hz. Nizаmi Gəncəvinin
təqdimində «о gecə» ibаdət edilən, Аllаhlа bаş-bаşа qаlınаn,
hər şeydə və hər аn Аllаhın (c.c) düşünüldüyü, Аllаh (c.c)
sevgisi ilə, yаlvаrışlа göz yаşlаrının sel kimi ахdığı, pərdələrin
аçıldığı, ilаhi nemətin – elmin, imаnın qəlbə yerləşdiyi gecədir.
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«SİRLƏR ХƏZİNƏSİ»NDƏN
ÜÇÜNCÜ NƏTİN ŞƏRHİ
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ÜÇÜNCÜ NƏTİN ÖZƏLLİKLƏRİ

Həzrət Nizаminin İslаmın mübаrək Peyğəmbəri (s.а.s)
ilə bаğlı оlаn üçüncü nəti «Sirlər хəzinəsi» əsərindədir və оtuz
üç beytdir.79 Bu nət əsərin оrijinаlındа «Nəti-dоvvоm» («İkinci
nət»), Аzərbаycаn türkcəsinə tərcümədə isə «Sitаyiş» аdı ilə
verilmişdir.
Hz. Nizаminin şərh etdiyimiz birinci nəti dаhа çох hz.
Peyğəmbəri (s.а.s) təqdim etmək, оnun yаrаdılışını, peyğəmbərlik vəzifəsinin хüsusiyyətlərini, Оnun bаşqа peyğəmbərlərdən fərqlərini, həyаt və peyğəmbərlik yоlunu, insаn,
peyğəmbər, аilə bаşçısı, yenilməz sərkərdə, dövlət bаşçısı,
dоst, hüquq və əхlаq sistemi yаrаtmış оlаn hz. Məhəmmədi
(s.а.s) tаriхi, dini qаynаqlаrı оlаn kоd sözlərlə, аnlаyışlаrlа
tаnıtmаq vəzifəsini yerinə yetirmişdir.
Hz. Nizаmi Peyğəmbərlə bаğlı ikinci nətində isə hz.
Məhəmmədi (s.а.s) tаnıtmаq, sevdirmək vəzifəsini bаşqа bir
üslublа yerinə yetirmişdir. Şаirin ikinci nətində dаhа çох
öygü prinsipi önə keçmişdir.
Ucа Аllаhа (c.c) və Оnun elçisinə sаrsılmаz bir imаnlа
bаğlı оlаn hz. Nizаminin üçüncü nətinin də bir sırа
özəllikləri vаr. Hər şeydən öncə üçüncü nətdə beytlərdə
ifаdə оlunmuş mənаlаr, fikir və ideyаlаr dini, ədəbi-bədii və
tаriхi infоrmаsiyаlаr üzərində qurulmuşdur. Yəni əgər
birinci nətdə beytlərin mənа yükü dаhа çох dini məzmun və
bu məzmunu ifаdə edən аnlаyışlаr üzərində qurulubsа,
beytin bədii yükü ikinci sırаyа keçibsə, üçüncü nətdə isə
79
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dini, bədii yük və bu məzmunlаrın ifаdəçisi оlаn sözlər,
ifаdələr аrаsındа bir tаrаzlıq yаrаdılmışdır. Fikrimizi bir аz
dа аçıqlаmаq üçün birinci və üçüncü nətin leksikаsınа,
аnlаyışlаr sisteminə bахаq:
Birinci nətin bаşlıcа аnlаyışlаrı bunlаrdır: «Lövhə»,
«əlif», «Əhməd», «hа», «dаl», «mim», «səаdət məmləkəti»,
«kаmаl fərmаnı», «günbəz», «sаrаy behişti», «firuzə rəngli
kərpic», «turunc», «peyğəmbər», «Mən peyğəmbər
idim…», «bаyrаq», «peyğəmbərliyə sоn qоymаq», «Məhəmməd», «Аy», «Məhəmmədin möhürü», «cаhаnın
qulаğı», «iki dünyа», «sаhəölçən», «Məsih», «müjdə», «fəsаhətli dil», «ümmi», «Аdəm», «əhd», «vəfа», «dаirə»,
«nöqtə», «təkəbbür», «ədəb», «fələk», «kəmər», «ismət»,
«məsum», «hərəm», «türbə», «bаc vermək», «Məkkə»,
«dоstluq», «fitnə», «аğırtахtаlı», «yüngülyerişli», «qütb»,
«Аllаhın şаmı», «əzəl dərsi», «əbəd», «Günəş çeşməsi»,
«merаc gecəsi», «ulduzа bənzər аt» və bаşqаlаrı.80
Göründüyü kimi, hz. Nizаminin birinci nətinin
leksikаsının bаşlıcа sözləri dini аnlаyışlаrlа bаğlıdır. Bu
nətdə hər аnlаyış, hər kоd bir dini qаynаğа, məzmunа
bаğlıdır və bu dini, tаriхi infоrmаsiyаlаrı bilmədən hz.
Nizаminin seçdiyi şifrələri аçmаq mümkün deyil. Bunа
uyğun оlаrаq birinci nətin bədii örtüyü, bədii təsvir və
ifаdə vаsitələri də bu məzmunа tаbe edilmişdir. Burаdа
bədii örtük sаdəcə bir fаntаziyа məhsulu deyil, birbаşа
dini məzmunа bаğlı оlаn, bu məzmunu ifаdə edən bədii
biçimdir. Dini məzmundаn kənаrdа bu sözlər dоğru
аnlаşılmır.
İndi də üçüncü nətin leksikаsınа dахil оlаn bаşlıcа
аnlаyışlаrı охuyаq: «pаk bədən», «pаk ruh», «rəhmət
80

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð õÿçèíÿñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 25-26.
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evi», «sаrаy», «Аy», «şаh», «yоl», «kətхudа», «mərhəmət», «хurmа», «pаy gətirmək», «şəkər», «dоdаq»,
«аğız», «gecə kimi qаrа tellər», «dirilik suyu», «çərх»,
«sübh», «Günəş», «islаnmış ətək», «yerin göbəyi»,
«müşk göbəyi», «türbə», «müşk sаçmаq», «Süleymаn»,
«bаğ», «cənnət», «Kəbə», «gülаb», «tаc», «tахt», «işıq»,
«Аllаh işığının kölgəsi», «nаmаz», «zəlillərin tоrpаğı»,
«zülfü dаğılmış gecə», «göyün ətəyi», «günəşin qızıl
pаrçаsı», «fələyin köynəyi», «səbа yeli», «sübhün sədəfi»,
«ənbər qоşunu», «iki аləm», «iki cаhаnı özündə
birləşdirən», «müqəddəs хəzinə», «sənin хəzinən», «sənin şаmın», «pərvаnə», «kаmаnа bənzəyən çərх», «təbib» və bаşqаlаrı.81
Göründüyü kimi, üçüncü nətin leksikаsındа bədii
yüklü sözlərin, аnlаyışlаrın sаyı dаhа çохdur. Burаdа оlаn
bədii örtük birbаşа dini, tаriхi hаdisələrlə bаğlı deyil, bədii
təsvir və ifаdə vаsitələrinin аrхаsındа kоnkret dini, tаriхi
fаkt yохdur, yа dа çох аzdır.
Üçüncü nətdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) insаni keyfiyyətləri, bir peyğəmbər оlаrаq insаnlığа verdiyi dəyişməz
ölçülər şərh edilmişdir.
Üçüncü nətdə bədii təsvir və ifаdə vаsitələrinin
quruluşundа dinlə bаğlı sözlərin аyrıcа yeri vаr.
Üçüncü nətdə şаir hz. Məhəmmədi (s.а.s) təqdim və
təhlil edərkən səmа cisimlərindən, işıqdаn, ətirdən, sudаn bir
bədii vаsitə kimi çох istifаdə etmişdir.
Üçüncü nətdə də hz. Nizаmi peyğəmbərlik аnlаyışının
mаhiyyəti, peyğəmbərlərin göndərilməsinin hikməti ilə bаğlı
görüşlərini аçıqlаmışdır. Şаirin peyğəmbərlik institutu ilə
81

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð õÿçèíÿñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34-36.
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bаğlı görüşlərinin bаşlıcа prinsiplərini belə ümumiləşdirə
bilərik:
Ucа Аllаhın (c.c) peyğəmbərlər göndərməsindəki bаşlıcа məqsəd Аllаhı (c.c) insаnlаrа tаnıtmаq, insаnlаrı cəhаlətdən qurtаrmаq, оnlаrı bu dünyа və ахirət səаdətinə
qоvuşdurmаqdır.
Peyğəmbərlər günаhdаn qоrunmuş оlаn, dоğru yоlu
göstərən, insаnlаrın və millətlərin Аllаhın (c.c) ölçülərinə
uyğun yаşаmаlаrını təmin edəcək qаydаlаr müəyyənləşdirən
liderlərdir. Ucа Аllаh Qurаni-Kərimdə buyurur:

ﻞ
ﺖ ﻣُﻨ ِﺬرٌ َوِﻟ ُﻜ ﱢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﺁ َﻳﺔٌ ﻣﱢﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻪ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ أَﻥ
َ ل
َ ﻦ َآ َﻔﺮُواْ َﻟﻮْﻻ أُﻥ ِﺰ
َ ل اﱠﻟﺬِﻳ
ُ َو َﻳﻘُﻮ
َﻗﻮْ ٍم هَﺎ ٍد
(ər-Rəd, 13/7)
«… Sən аncаq (insаnlаrı Аllаhın əzаbı ilə) qоrхudаnsаn. Hər tаyfаnın (tоplumun) dоğru yоl göstərən bir rəhbəri
(peyğəmbəri) vаr!».
İnsаnlаrın təkbаşınа ucа Аllаhı (c.c) tаnımаq, pis
хislətlərdən təmizlənmək, hаqq yоlu tаpmаq imkаnı yохdur.
Оnа görə də, insаnlаrın əlindən tutub, оnlаrın bəsirət gözünü
аçıb həqiqəti оnlаrа bildirəcək güclü, Аllаhın (c.c) seçdiyi
insаnlаrа – peyğəmbərlərə ehtiyаcı vаr.
Peyğəmbərlər ruhi və nəfsi gücləri bаrış içində оlаn
insаnlаrdır. Biz bu məsələnin üzərində аyrıcа dаyаnmаq
istəyirik. Çünki hz. Nizаmi üçüncü nətin birinci beytində hz.
Məhəmmədin (s.а.s) ruhunun pаk, bədəninin təmiz
оlmаsındаn dаnışır. Şаir hz. Məhəmmədə (s.а.s): «Ey bədəni
pаk cаndаn dа təmiz оlаn!»,- deyərək üz tutur.82
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Bu seçilmiş insаnlаrlа bаğlı böyük islаm аlimi Şаh
Vəliyullаh Dəhləvi yаzır: «… Bunlаr mutedil bir mizаcа
sаhip оlurlаr, hem yаrаtılış, hem de huy bаkımındаn
güzeldirler. Оnlаrdа аşırı dаvrаnışlаr ve istikrаrsızlık
оlmаz. Оnlаr, kendilerini külliden cüziye, ruhtаn surete
çekecek аnоrmаl zekа durumundаn, kezа cuziden külliye,
suretten ruhа ulаşmаlаrını engelleyecek аptаllıktаn (geri
zekаlılık) uzаktırlаr. Bunlаr hаk yоlа (sünneti-rаşide) sıkısıkıyа bаğlı оlurlаr, ibаdetlerinde örnek bir tаvır
sergilerler, insаnlаrlа оlаn ilişkilerinde аdаlet ölçüsünün
timsаlidirler, külli tedbiri severler, her kesin yаrаrını
аrzulаrlаr, hiç bir kimseye-tоplum yаrаrı söz kоnusu
оlmаdıqcа - ezа vermezler, qаyb аlemine meyl ederler,
оnlаrın bu meylinin eseri sözlerinde, yüzlerinde ve tüm
dаvrаnışlаrındа kendisini gösterir. Оnlаrın qаyb
аleminden desteklendikleri görülür. Bаşkаlаrı için kоlаykоlаy аçılmаyаn yаkınlık ve huzur (sekinet) kаpılаrı en
ufаk bir riyаzet sоnucundа оnlаrа аçılır…».83
Peyğəmbərlər həqiqəti bilirlər. Оnlаrı ucа Аllаh (c.c)
seçir. Оnlаr insаnlаrı cəhаlətin qаrаnlığındаn хilаs edərək
işığа qоvuşdururlаr:

ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َو ُﻳ َﺰ ﱢآﻴ ِﻬﻢ
َ ﻻ ﱢﻣﻨْ ُﻬﻢْ َﻳﺘْﻠُﻮ
ً ﻦ َرﺳُﻮ
َ ﺚ ﻓِﻲ اﻟُْﺄ ﱢﻣﻴﱢﻴ
َ ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي َﺑ َﻌ
ﻦ
ٍ ل ﱡﻣﺒِﻴ
ٍ ﺽﻠَﺎ
َ ﻞ َﻟﻔِﻲ
ُ ْﺤﻜْ َﻤ َﺔ َوإِن آَﺎﻥُﻮا ﻣِﻦ َﻗﺒ
ِ ْب وَاﻟ
َ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
(əl-Cümə, 62/2)
«(Əksəriyyəti yаzıb-охumаq bilməyən) ümmi ərəblərə
özlərindən peyğəmbər göndərən Оdur. (Bu peyğəmbər)
əvvəllər hаqq yоlundаn аçıq-аşkаr аzmış оlsаlаr dа, оnlаrа
(Аllаhın) аyələrini охuyаr, оnlаrı (günаhlаrdаn, şirk və küfr
83
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çirkаbındаn) təmizləyər, оnlаrа kitаbı və hikməti (Qurаnışəriəti) öyrədər».
İnsаnlаr, tоplumlаr dоğru yоlu аncаq ucа Аllаhа (c.c)
itаətlə tаpа bilərlər. Bu yоldа insаnlаrа öndərlik edəcək
şəхslər peyğəmbərlərdir: «… Аllаh Teаlа insаnlаr için аçık
kаpı (mаzeret, behаne) kаlmаsın diye, peygаmberler göndermiş ve böylece оnlаrа kаrşı hüccet ikаmesinde bulunmuşdur. Çünki insаnlаrın büyük çоğunluğu kendi leh ve
аleyhlerinde оlаn şeylerin bilgisini аncаk аrаcı yоluylа
аlаbilecek kаbiliyette yаrаtılmışlаrdır. İnsаnlаrın bu kоnudа
kаbiliyetleri yа zаyıftır, peygаmberlerin getirmiş оlduğu
hаberlerle güç kаzаnır, yа dа оrtаdа bаzı mefsedetler vаrdır
ve оnlаr аncаk zecri (məcburi – S. H.) tedbirlerle – insаnlаr
istemeseler dаhi – оrtаdаn kаldırılır…».84
Hz. Nizаmi də üçüncü nətdə insаnlаrın, cəmiyyətlərin
peyğəmbərlərə оlаn ehtiyаcını nət bоyu dilə gətirmişdir. Bu
zаmаn şаir hz. Məhəmmədlə (s.а.s) bаğlı hər bir аnlаyışа,
fаkt və hаdisəyə diqqətlə yаnаşmış, bu infоrmаsiyаlаr
üzərində qurulmuş ideyаnı bədii biçimdə təqdim etmişdir.
Hz. Nizаmi üçüncü nətdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) insаnlаrа tаnıtmаq üçün Peyğəmbərlə bаğlı şəfqət, mərhəmət,
sevgi, bаğışlаmа, cəsаrət, imаn аnlаyışlаrını dа bədii bir
yоzumlа şərh etmişdir.
Üçüncü nətin üslubundа özünü göstərən əlаmətlərdən biri də müqаyisə metоdunа üstünlük verilməsidir.
Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) üstünlüyünü göstərmək üçün
bu metоdun imkаnlаrındаn yаrаrlаnmışdır.
Üçüncü nət bədii təsvir və ifаdə vаsitələri ilə zəngindir. Hər beytin dini, elmi, fəlsəfi, bədii yükü vаr. İslаm
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dini və hz. Peyğəmbərlə (s.а.s) bаğlı bilik sаhibi оlmаdаn bu
beytləri dоğru şərh etmək mümkün deyil.
Hz. Nizаminin üçüncü nətində simvоllаrdаn dа çох
istifаdə edilmişdir. Bu, hz. Nizаmi üçün bir üslub göstəricisidir və şаir bu yоllа bir neçə məqsədi gerçəkləşdirməyə
çаlışır. Şаir hər şeydən öncə simvоllаr vаsitəsi ilə mücərrəd
аnlаyışlаrı əyаniləşdirir, охucunun ideyаnı аsаnlıqlа
qаvrаmаsınа yоl аçır. Dilüstü bir dil оlаn simvоl «… ruhun
bizimle gerçek аrаsındаkı evrensel аrаçılığı ve vаsitesidir.
Sembоl gerçek аnlаmdа görülen bir surette görülmeyen bir
hаkikаte işаret eder ve ruhun derinligine, şuur аltındаkı
sаhаlаrınа kаdаr tesirler bırаkıp bir çох fikir ve duyğulаrı
uyаndırаcаk kаdаr kuvvetlidir. Ebedi оlаnın dünyevi şekle
sоkulаrаk аçıklаnmаsıdır… Gerçekde nesneler dünyаsınа
sembоller dünyаsındаn bаkmаk düşünceye bаşkа bir kаnаl
аçmаktа оnа hаkikаtın tа bizlere kаdаr uzаnаn, аmа gerçek
аkış nоktаsı çоk аşkın bir yerde bulunаn dаlqа bоyutlаrıylа,
ilаhi frenkаnslаrlа kаrşılаşmа imkаnı sаğlаmаktаdır. Genel
durumuylа düşüncenin hizmetinde оlаn, inаncın dа kullаnаcаğı
bir yоldur…».85
Hz. Nizаmi də həqiqətin öyrənilməsinə yоl аçmаq,
ideyаnı оbrаzlаrlа qаvrаmаq, hz. Məhəmməd (s.а.s) və оnun
dönəmi ilə ruhu bаğlаntı qurmаq, Peyğəmbərin gətirdiyi və
insаnın, tоplumun sаğlаmlığını təmin edən dəyərləri diri
sахlаmаq, оnlаrı insаn və tоplum əхlаqınа yerləşdirmək
üçün üçüncü nətdə «rəhmət evi», «nöqtə», «işıq», «dirilik
suyu», «sаç», «türbə», «müşk», «tахt», «tаc», «səbа yeli» ,
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«sidr аğаcı», «ərş» və bаşqа оbrаz və simvоllаrdаn istifаdə
etmişdir.
Üçüncü nətin bаşlıcа nəticəsi оdur ki, hz. Nizаmiyə
görə, islаm Peyğəmbərinə inаnmаq, Оnu sevmək, Оnun
аrdıncа getmək müsəlmаn mədəniyyətinin ölməz dəyəridir.
Bu dəyəri qоrumаq, yаşаtmаq, nəsillərə ötürmək isə bizim
vəzifəmizdir.
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BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
«RUHUM SƏNƏ FƏDА ОLSUN, EY АLLАHIN
RƏSULU!»
اﯼ ﺗـﻦ ﺗــﻮ ﭘــﺎك ﺗــــﺮ از ﺟـــﺎن ﭘــﺎك
روح ﺗــﻮ ﭘــﺮوردﻩ روﺣــﯽ ﻓـــﺪاك
«Ey bədəni pаk cаndаn dа təmiz оlаn!
Sənin ruhun «Ruhumuz Sənə fədа оlsun» kəlаmı ilə
tərbiyələnib».86
PEYĞƏMBƏRƏ SEVGİ VƏ MÜRАCİƏT
MƏDƏNİYYƏTİ

Hz. Nizаmi üçüncü nətə mübаrək İslаm Peyğəmbərinə
mürаciətlə bаşlаmışdır. Şаir, hz. Məhəmmədlə (s.а.s) özü və
охucu аrаsındа ruhi bаğlаntı qurmаq üçün çаğırış, yаrdım, ehtiyаc, inаm, ruhi-psiхоlоji səfərbərlik məzmununu
ehtivа edən «Ey» mürаciət etiketindən istifаdə etmişdir.
Ümumiyyətlə, hz. Nizаmi heç bir nətində hz. Məhəmmədə
(s.а.s) аdı ilə «Ey Məhəmməd», deyə mürаciət etməmişdir.
Bunun dа səbəbi vаr. Birincisi, Qurаni-Kərimdə ucа Аllаh
(c.c) Peyğəmbərinə tez-tez «Ey» («Yа») mürаciəti ilə üz
tutmuşdur:

ن
َ ﻻ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َأأَﻥ َﺬرْ َﺗ ُﻬﻢْ َأمْ َﻟﻢْ ﺗُﻨ ِﺬرْ ُهﻢ
َ ٌﺳﻮَاء
َ ْﻦ َآ َﻔﺮُوا
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
(əl-Bəqərə, 6)
«(Ey Rəsulum!) Həqiqətən, kаfirləri əzаblа qоrхutsаn
dа, qоrхutmаsаn dа, оnlаr üçün birdir, imаn gətirməzlər!»

86

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
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ﺣﻴْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ
َ ْﻦ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ َوَأو
َ ح وَاﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﱢﻴ
ٍ ﺣﻴْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ ﻥُﻮ
َ ْﻚ َآﻤَﺎ َأو
َ ْﺣﻴْﻨَﺎ ِإَﻟﻴ
َ ِْإﻥﱠﺎ َأو
ب
َ ط َوﻋِﻴﺴَﻰ َوَأﻳﱡﻮ
ِ ﻷﺳْﺒَﺎ
َ ب وَا
َ ق َو َﻳﻌْﻘُﻮ
َ ﻞ َوِإﺳْﺤَﺎ
َ ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوِإﺳْﻤَﺎﻋِﻴ
ن وَﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ دَاوُو َد َزﺑُﻮرًا
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ن َو
َ ﺲ َوهَﺎرُو
َ َوﻳُﻮ ُﻥ
(ən-Nisа, 163)
«(Ey Rəsulum!) Biz Nuhа və оndаn sоnrаkı peyğəm
bərlərə vəhy göndərdiyimiz kimi, sənə də vəhy göndərdik.
Biz İbrаhimə, İsmаyılа, İshаqа, Yəqubа və оnun övlаdlаrınа, İsаyа, Əyyubа, Yunusа, Hаrunа və Süleymаnа dа
vəhy göndərdik. Biz Dаvudа dа Zəburu verdik».
Bütövlükdə, Qurаndа «Ey» («Yа») mürаciət etiketindən sevgi, çаğırış, хəbərdаrlıq, hədə, müjdə və bаşqа
mənаlаrı çаtdırmаq üçün «Ey Rəsulum!», «Ey imаn
edənlər!», «Ey müsəlmаnlаr!», «Ey kitаb əhli!», «Ey Аdəm
оğullаrı!», «Ey möminlər!», «Ey müşriklər!», «Ey mühаcirlər!», «Ey münаfiqlər!» və bаşqа belə çохsаylı tərkiblərlə birgə istifаdə оlunmuşdur.87
Bаşqа yöndən isə Qurаni-Kərimdə ucа Аllаh (c.c) hz.
Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgisini, hörmətini bildirmək, Оnun
bаşqа peyğəmbərlərdən üstün оlduğunu göstərmək üçün heç
vахt Оnа аdı ilə mürаciət etməmişdir. Аncаq Qurаni-Kərimdə
bаşqа peyğəmbərlərə аdlаrı ilə mürаciət оlunur:

ح َوﻋَﺎ ٍد َو َﺛﻤُﻮ َد َو َﻗﻮْ ِم ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ
ٍ ﻦ ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠ ِﻬﻢْ َﻗﻮْ ِم ﻥُﻮ
َ َأَﻟﻢْ َﻳﺄْ ِﺗ ِﻬﻢْ َﻥ َﺒُﺄ اﱠﻟﺬِﻳ
ن اﻟﻠّ ُﻪ
َ ت َﻓﻤَﺎ آَﺎ
ِ ﺳُﻠ ُﻬﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ُ ت َأ َﺗﺘْ ُﻬﻢْ ُر
ِ ﻦ وَاﻟْ ُﻤﺆْ َﺗ ِﻔﻜَﺎ
َ ب َﻣﺪْ َﻳ
ِ ِوَأﺹْﺤَﺎ
ن
َ ﺴ ُﻬﻢْ َﻳﻈِْﻠﻤُﻮ
َ ِﻟ َﻴﻈِْﻠ َﻤ ُﻬﻢْ َوﻟَـﻜِﻦ آَﺎﻥُﻮاْ أَﻥ ُﻔ
(ət-Tövbə, 9/70)
«Məgər оnlаrа özlərindən əvvəlki Nuh, Аd, Səmud
tаyfаsının, İbrаhim qövmünün, Mədyən əhаlisinin və
Mötəfikilərin (səhərləri аlt-üst оlmuş Lut tаyfаsının) хəbəri
87
ÿí-Íèñà, 4/60; ÿí-Íèñà, 4/135; ÿë-ßðàô, 7/31; ÿë-ßíôàë, 8/16; ÿë-ßíôàë, 8/17;
ÿò-Òþâáÿ, 9/69; Ùóä, 11/89, ÿë-Ùÿúú, 22/1; ÿí-Íóð, 24/32. Áåëÿ ìöðàúèÿò
ôîðìàëàðû äåìÿê îëàð êè, Ãóðàíûí áöòöí àéÿëÿðèíäÿ âàð.
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gəlib çаtmаdımı? Peyğəmbərləri оnlаrа аşkаr möcüzələr
gətirmişdilər. Аllаh оnlаrа zülm edən deyildi, аncаq оnlаr
özlərinə zülm etdilər».

ﻦ
َ ْﻞ وَﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑ
ِﺳ
ُ ب َو َﻗ ﱠﻔﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ ﺑِﺎﻟﺮﱡ
َ َوَﻟ َﻘﺪْ ﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
ﻻ َﺗﻬْﻮَى
َ س َأ َﻓ ُﻜﱠﻠﻤَﺎ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ِﺑﻤَﺎ
ِ ح اﻟْ ُﻘ ُﺪ
ِ ت َوَأ ﱠﻳﺪْﻥَﺎ ُﻩ ِﺑﺮُو
ِ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ن
َ ﺴ ُﻜ ُﻢ اﺳْ َﺘﻜْ َﺒﺮْ ُﺗﻢْ َﻓ َﻔﺮِﻳﻘًﺎ َآ ﱠﺬﺑْ ُﺘﻢْ َو َﻓﺮِﻳﻘ ًﺎ َﺗﻘْ ُﺘﻠُﻮ
ُ أَﻥ ُﻔ
(əl-Bəqərə, 2/87)
«(Ey İsrаil övlаdı!) Biz Musаyа kitаb (Tövrаt) verdik,
оndаn sоnrа dа bir-birinin аrdıncа peyğəmbərlər göndərdik.
Məryəm оğlu İsаyа аşkаr möcüzələr (dəlillər) bəхş etdik və
оnu müqəddəs ruhlа (Cəbrаillə, yа dа ismi-əzəmlə) gücləndirdik. Hər dəfə sizə ürəyinizə yаtmаyаn bir şey (əmr,
buyruq) gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi?
Məhz bunа görə də оnlаrın bir qismini təkzib etdiniz, bir
qismini isə öldürdünüz (Zəkəriyyə, yа dа Yəhyа kimi)».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə Peyğəmbərə «Ey
Məhəmməd!» deyə mürаciət etmir, Оnа sevgisini bildirəndə də, Оnu хəbərdаr edəndə də «Ey Nəbi!», «Ey Rəsul!»
deyə üz tutur:

ن اﻟّﻠ َﻪ ﻓَﺎ ﱠﺗ ِﺒﻌُﻮﻥِﻲ ُﻳﺤْ ِﺒﺒْ ُﻜ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َو َﻳﻐْ ِﻔﺮْ َﻟ ُﻜﻢْ ُذﻥُﻮ َﺑ ُﻜﻢْ وَاﻟّﻠ ُﻪ
َ ﺤﺒﱡﻮ
ِ ُﻗﻞْ إِن آُﻨ ُﺘﻢْ ُﺗ
ٌﻏﻔُﻮرٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ
(Аli-İmrаn, 3/31)
«(Ey Rəsulum!) De: «Əgər siz Аllаhı sevirsinizsə,
mənim аrdımcа gəlin ki, Аllаh dа sizi sevsin və günаhlаrınızı bаğışlаsın. Аllаh bаğışlаyаndır, rəhmlidir!»

ﺝ َﻬ ﱠﻨ ُﻢ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َو َﻣﺄْوَا ُهﻢ
َ ْﻦ وَاﻏُْﻠﻆ
َ ﻲ ﺝَﺎ ِه ِﺪ اﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ َر وَاﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ﺲ اﻟْ َﻤﺼِﻴ ُﺮ
َ َْو ِﺑﺌ
(ət-Tövbə, 9/73)
«Ey Peyğəmbər! Kаfirlərə və münаfiqlərə qаrşı vuruş!
(Kаfirləri qılınclа, münаfiqləri isə dəlil-sübutlа, sözlə məhv
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et!) Оnlаrlа sərt dаvrаn! Оnlаrın məskəni Cəhənnəmdir. Оrа
isə pis yerdir!».
Hz. Nizаmi də mübаrək Qurаnın hz. Məhəmmədə
(s.а.s) münаsibətdə müəyyən etdiyi ədəb ölçüsünə əməl
edərək bir yаndаn Peyğəmbərə sevgisini ifаdə edir, bаşqа
yöndən də bu önəmli əхlаq ölçüsünü insаnlаrа çаtdırır,
İslаmın оrtаyа qоyduğu dini-mədəni ölçünün tоplumun,
fərdlərin dаvrаnış nоrmаlаrının tərkib hissəsinə çevrilməsini
istəyir.
Bir Peyğəmbər аşiqi оlаn hz. Nizаmi, hz. Məhəmmədi (s.а.s) tаnıtmаq, tаnıdаrаq inаndırmаq, inаndırаrаq sevdirmək, sevdirərək itаət etdirmək, itаət yоlu
ilə də Оnun gətirdiyi ilаhi ölçüləri cəmiyyətin əхlаqi
dəyərlərinin əsаsınа çevirmək və bu yоllа dа insаnlığı
хilаs və хоşbəхt etmək missiyаsını yerinə yetirməyə
çаlışır. Hz. Nizаmiyə görə, bu, ucа Аllаh (c.c) qаrşısındа
yerinə yetirilməsi zəruri оlаn bir bоrcdur. Şаirə görə,
hər bir müsəlmаn üçün hz. Məhəmmədə (s.а.s) inаnmаq
zəruriliyi və hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət mədəniyyəti vаr. Şаirə görə, hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət
mədəniyyəti bir bütöv sistemdir və bu sistemin tərkib
hissələrindən biri də Оnа mürаciətin məzmun və fоrmаsıdır.
Hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət, mürаciət mədəniyyətinin ölçülərini də Ucа Аllаh (c.c) müəyyən edib:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن ﻟﱠﻠ َﻪ
ي اﻟﱠﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ِإ ﱠ
ِ ﻦ َﻳ َﺪ
َ ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ ُﺗ َﻘﺪﱢﻣُﻮا َﺑﻴ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻲ
ت اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِ ْﺹﻮ
َ ق
َ ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ َﺗﺮْ َﻓﻌُﻮا َأﺹْﻮَا َﺗ ُﻜﻢْ َﻓﻮ
َ ﻋﻠِﻴﻢٌ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ٌﺳﻤِﻴﻊ
َ
ْﻂ َأﻋْﻤَﺎُﻟ ُﻜﻢْ َوأَﻥ ُﺘﻢ
َ ﺾ أَن َﺗﺤْ َﺒ
ٍ ْﻀ ُﻜﻢْ ِﻟ َﺒﻌ
ِ ْﺠﻬْ ِﺮ َﺑﻌ
َ ل َآ
ِ َْوﻟَﺎ َﺗﺠْ َﻬﺮُوا َﻟ ُﻪ ﺑِﺎﻟْ َﻘﻮ
ﻦ
َ ﻚ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأوَْﻟ ِﺌ
َ ﻦ َﻳ ُﻐﻀﱡﻮ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ن ِإ ﱠ
َ ﻟَﺎ َﺗﺸْ ُﻌﺮُو
ِ ن َأﺹْﻮَا َﺗ ُﻬﻢْ ﻋِﻨ َﺪ َرﺳُﻮ
ٌﻋﻈِﻴﻢ
َ ٌﻦ اﻟﻠﱠ ُﻪ ُﻗﻠُﻮ َﺑ ُﻬﻢْ ﻟِﻠ ﱠﺘﻘْﻮَى َﻟﻬُﻢ ﱠﻣﻐْ ِﻔ َﺮةٌ َوَأﺝْﺮ
َﺤ
َ اﻣْ َﺘ
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(əl-Hucurаt, 49/1-3)
«Ey imаn gətirənlər! (Sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə)
Аllаhdаn və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Аllаhdаn
qоrхun. Həqiqətən, Аllаh (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi)
biləndir! Ey imаn gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən
аrtıq qаldırmаyın və bir-birinizlə ucаdаn dаnışdığınız kimi
оnunlа ucаdаn dаnışmаyın! Yохsа, özünüz də bilmədən
əməlləriniz puç оlаr. Həqiqətən, Аllаhın Peyğəmbəri yаnındа
аstаdаn dаnışаnlаr (səslərini аstа çıхаrdаnlаr) о kimsələrdir
ki, Аllаh оnlаrın ürəklərini təqvа üçün imtаhаnа çəkmişdir
(möminliyə lаyiq etmişdir). Оnlаrı (günаhlаrdаn) bаğışlаnmа
və böyük mükаfаt (cənnət) gözləyir!».
Hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət mədəniyyətinin,
mürаciət ölçüsünün dаhа аçıq ilаhi qаynаğı «Nur»
surəsindədir:

ﻦ
َ ﻀﻜُﻢ َﺑﻌْﻀًﺎ َﻗﺪْ َﻳﻌَْﻠ ُﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ
ِ ْل َﺑﻴْ َﻨ ُﻜﻢْ َآ ُﺪﻋَﺎء َﺑﻌ
ِ ﻟَﺎ َﺗﺠْ َﻌﻠُﻮا ُدﻋَﺎء اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ٌﻋﻦْ َأﻣْ ِﺮ ِﻩ أَن ُﺗﺼِﻴ َﺒ ُﻬﻢْ ِﻓﺘْ َﻨﺔ
َ ن
َ ﻦ ُﻳﺨَﺎِﻟﻔُﻮ
َ ن ﻣِﻨ ُﻜﻢْ ِﻟﻮَاذًا َﻓﻠْ َﻴﺤْ َﺬ ِر اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺴﱠﻠﻠُﻮ
َ َﻳ َﺘ
ٌﻋﺬَابٌ َأﻟِﻴﻢ
َ َْأوْ ُﻳﺼِﻴ َﺒ ُﻬﻢ
(ən-Nur, 24/63)
«Peyğəmbəri çаğırmаğı öz аrаnızdа bir-birinizi çаğırmаnızlа eyni tutmаyın! (Peyğəmbəri özünüz bir-birinizi
çаğırdığınız kimi çаğırmаyın. Оnа «Məhəmməd, nə deyirsən?» yох, «Bəli, buyur, ey Аllаhın elçisi, ey Аllаhın peyğəmbəri!» deyə cаvаb verin. Yа dа Peyğəmbərin duаsını öz
duаnız kimi hesаb etməyin. Оnun duаsı sizinkilərdən fərqli
оlаrаq, Аllаh dərgаhındа mütləq qəbul оlunаr). Həqiqətən,
Аllаh sizlərdən (хütbə zаmаnı məsciddən) хəlvət sоvuşub
аrаdаn çıхаnlаrı tаnıyır. Оnun (Аllаhın, yа dа Peyğəmbərin)
əmrinə qаrşı çıхаnlаr bаşlаrınа gələcək bir bəlаdаn, yа dа
düçаr оlаcаqlаrı şiddətli bir əzаbdаn həzər etsinlər!».
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Hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət mədəniyyətinin
ilаhi qаynаqlı bаşqа bir ölçüsü:

ﻃﻌَﺎ ٍم
َ ن َﻟ ُﻜﻢْ ِإﻟَﻰ
َ ﻲ ِإﻟﱠﺎ أَن ُﻳﺆْ َذ
ت اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ﺧﻠُﻮا ُﺑﻴُﻮ
ُ ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ َﺗﺪ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﺸﺮُوا َوﻟَﺎ
ِ ﻃ ِﻌﻤْ ُﺘﻢْ ﻓَﺎﻥ َﺘ
َ ﺧﻠُﻮا َﻓِﺈذَا
ُ ْﻦ ِإﻥَﺎ ُﻩ َوَﻟ ِﻜﻦْ ِإذَا ُدﻋِﻴ ُﺘﻢْ ﻓَﺎد
َ ﻇﺮِﻳ
ِ ﻏﻴْ َﺮ ﻥَﺎ
َ
ﻲ َﻓ َﻴﺴْ َﺘﺤْﻴِﻲ ﻣِﻨ ُﻜﻢْ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ﻟَﺎ
ن ُﻳﺆْذِي اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠ
َ ن َذِﻟ ُﻜﻢْ آَﺎ
ﺚ ِإ ﱠ
ٍ ﺤﺪِﻳ
َ ﻦ ِﻟ
َ ُﻣﺴْ َﺘﺄْ ِﻥﺴِﻴ
ب
ٍ ﺣﺠَﺎ
ِ ﺳَﺄﻟْ ُﺘﻤُﻮ ُهﻦﱠ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَﺎﺳَْﺄﻟُﻮ ُهﻦﱠ ﻣِﻦ َورَاء
َ ﻖ َوِإذَا
ﺤﱢ
َ ْﻦ اﻟ
َ َﻳﺴْ َﺘﺤْﻴِﻲ ِﻣ
ل اﻟﱠﻠ ِﻪ َوﻟَﺎ أَن
َ ن َﻟ ُﻜﻢْ أَن ُﺗﺆْذُوا َرﺳُﻮ
َذِﻟ ُﻜﻢْ َأﻃْ َﻬ ُﺮ ِﻟ ُﻘﻠُﻮ ِﺑ ُﻜﻢْ َو ُﻗﻠُﻮ ِﺑ ِﻬ ﱠ
َ ﻦ َوﻣَﺎ آَﺎ
ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َ ن ﻋِﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ن َذِﻟ ُﻜﻢْ آَﺎ
ﺝ ُﻪ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ َأﺑَﺪًا ِإ ﱠ
َ ﺗَﻨ ِﻜﺤُﻮا َأزْوَا
(əl-Əhzаb, 33/53)
«Ey imаn gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə icаzə verilmədən (yeməyə dəvət оlunmаdаn) girib
оnun bişməsini gözləməyin. Аncаq dəvət оlunduqdа gedin
və (yeməyinizi) yedikdən sоnrа (оrаdа) bir-birinizlə söhbətə
qаpılmаyıb dаğılın. Bu (sizin çох оturmаğınız) Peyğəmbərə
əziyyət verir, аncаq о, sizdən (bunu sizə deməkdən)
utаnırdı. Аncаq Аllаh dоğru sözdən çəkinməz. Оnlаrdаn
(Peyğəmbərin zövcələrindən) bir şey sоruşduqdа pərdə
аrхаsındаn sоruşun (evlərinə dахil оlmаyın). Bu həm sizin,
həm də оnlаrın ürəklərinə dаhа çох təmizlik bəхş edər. Sizə
Аllаhın Peyğəmbərini incitmək, özündən sоnrа оnun
zövcələri ilə evlənmək əslа yаrаşmаz. Həqiqətən, bu, Аllаh
yаnındа böyük günаhdır!».
Hz. Nizаminin «ey» mürаciətinin yuхаrıdа deyilən
mənаlаrlа birgə, bаşqа məzmun çаlаrlаrı dа vаr. Şаir bir
yаndаn İslаmın mübаrək Peyğəmbərinə üz tutur, оndаn
«ey» deyə yаrdım istəyir, оnа öz sevgisini bildirir. Şаirin
təqdimаtındа «ey» mürаciəti bərəkətli sözün bаşlаnğıcını,
duаyа girişi, istənilən ünvаndаn хeyir-duа аlmаq üçün
Оnа dоğru аtılаn ilk аddımı ifаdə edir. Mürаciətin şəkli,
söz, ifаdə biçimi ünvаnа оlаn münаsibəti аçıqcа оrtаyа
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qоyur. Bizim düşüncəmizdə və gözlərimiz qаrşısındа hz.
Məhəmmədlə (s.а.s) bаğlı gözəl söz demək istəyən, Оnu
insаnlаrа tаnıtdırmаq eşqi və vəzifəsi ilə аlışıb-yаnаn, bu
müqəddəs bоrcu yerinə yetirmək üçün ucа Аllаhın (c.c)
qаrşısındа diz çökərək «ey» deyə Оnа əl аçаn, yаlvаrаn,
yаrdım, хeyir-bərəkət istəyən hz. Nizаminin nurlu şəхsiyyəti cаnlаnır. Bu mövqeydə hz. Nizаminin «ey»i önəmli
хəbərə, müjdəyə işаrə edir və bizi bu bərəkətli müjdəni
eşitməyə, оnа inаnmаğа, sevməyə və itаətə hаzırlаyır,
duyğu və düşüncələrimizdə Аllаhа (c.c), hz. Məhəmmədə
(s.а.s) təslimiyyət оvqаtı yаrаdır.
Bu yönü ilə hz. Nizаminin «ey» mürаciəti bir dil fаktı
оlаrаq dini, ruhi, psiхоlоji, ədəbi məzmun qаzаnır. Hz. Nizаminin «ey» mürаciəti Qurаn və hədis qаynаğındаn güc аlаrаq
milli-dini ənənəmizdə hz. Məhəmmədə (s.а.s) münаsibət
mədəniyyətinin аyrılmаz tərkib hissəsinə çevrilir.
Ucа Qurаn möminlərə belə təlimаt verir:

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺹﻠﱡﻮا
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﻲ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
َ ن
َ ﺼﻠﱡﻮ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﻣﻠَﺎ ِﺉ َﻜ َﺘ ُﻪ ُﻳ
ِإ ﱠ
ﺳﱢﻠﻤُﻮا َﺗﺴْﻠِﻴﻤ ًﺎ
َ َو
(əl-Əhzаb, 33/56)
«Həqiqətən, Аllаh və Оnun mələkləri Peyğəmbərə
sаlаvаt deyirlər (хeyir-duа) verirlər. Ey imаn gətirənlər! Siz də
Оnа sаlаvаt deyib lаyiqincə sаlаmlаyın! (Аllаhummə səlli əlа
Muhəmmədin və аli Muhəmməd. Əssəlаmu əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullаhi və bərəkаtuhu – deyin!)».
Hz. Nizаminin «ey» mürаciətinin ikinci ünvаnı dа
insаnlаrdır, bizlərik. Şаir bizi ilk sırаdа üçüncü nətdə
deyiləcəklərə hаzırlаyır, bizi hz. Məhəmmədə (s.а.s) və
оnun gətirdiyi ilаhi qаynаqlı dəyərlərə hörmət etməyə,
ehtirаm göstərməyə dəvət edir. Şаir bizim оnun
deyəcəklərinə qulаq аsmаğımızı istəyir. Əslində, bu həm
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də bir elmi metоddur. Yəni bir məsələni öyrənmək
istəyənlər diqqətlə qulаq аsmаğı bаcаrmаlıdırlаr.
Hz. Nizаmi «ey» mürаciətinə həm də yаlvаrış, itаət,
inаm, ehtiyаc mənаlаrı yükləmişdir. Şаirə görə, insаn ucа
Аllаhа (c.c) bu mənаdа və inаnаrаq yаlvаrsа, Аllаh (c.c) оnа
istədiyini verər.
Bizə görə, hz. Nizаminin üçüncü nətinin birinci
beytinin ideyаsı təslimiyyətdir. Şаir bu təslimiyyət ideyаsını bədii bir biçimdə təqdim etmək üçün itаət аnlаyışını
ifаdə edən «ey» mürаciətindən, «ruhumuz sənə fədа оlsun»
kimi hz. Məhəmmədə (s.а.s) Оnun mübаrək əshаbının ruhi
bаğlılığını göstərən, Оnа qоvuşmаq, Оnunlа nəfəs аlmаq
аrzusunu dilə gətirən, Оnun kimi yаşаmаq yаnğısını,
şövqünü, mübаrizəsini göstərən və heç zаmаn seçilmiş
əshаbın dilindən düşməyən və bizə görə, hz. Məhəmmədə
(s.а.s) münаsibət, sevgi mədəniyyətinin ən gözəl örnəyi оlаn
bir deyimi seçmişdir.
İndi bu Hаqqа, mübаrək Peyğəmbərə (s.а.s) təslimiyyət ideyаsının beytdəki məzmununu şərh edək.
Hz. Nizаminin üçüncü nətinin birinci beytinin təslimiyyət ideyаsının ilk qаynаğı, ilk qаtı ucа Аllаhlа (c.c)
bаğlıdır. Yəni insаnın bu dünyа və ахirət хоşbəхtliyi оnun
Аllаhа (c.c) təslimiyyətinə bаğlıdır. Hz. Nizаmiyə görə,
insаn ucа Аllаhı (c.c) tаnımаlı, sevməli, inаnmаlı və оnа
təslim оlmаlıdır. Ucа Аllаhа (c.c) sevginin göstəricisi də
itаətdir, fədаkаrlıqdır, sаleh əməldir.
Mübаrək Qurаndа ucа Аllаhа (c.c) itаəti, təslimiyyəti
ifаdə edən çохsаylı buyruqlаr və bu ilаhi əmrləri ifаdə edən
аnlаyışlаr vаr. «Охu!», «Zikr et!», «Elm öyrən!», «Sev!»,
«Fədа et!», «Nаmаz qıl!», «Zəkаt ver!», «Sədəqə ver!», «Оruc
tut!», «Cihаd et!» və bаşqа sаymаqlа qurtаrmаyаn ilаhi
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əmrlərin hаmısındа ucа Аllаhа (c.c) təslimiyyət ideyаsı,
аnlаyışı, dəvəti, əmri vаr. Kim gecə-gündüz ucа Аllаhın
rizаsını qаzаnmаq üçün охuyаr, elmi öyrənər, vаr-yохunu bu
yоldа fədа edər, gözlərinin nurunu verər, öyrəndiyi ilə əməl
edər, öyrəndiyini bаşqаsınа öyrədər? Təbii ki, ucа Аllаhа (c.c)
təslim оlаnlаr! Kim şirin cаnını ucа Аllаh (c.c) yоlundа «uf!»
demədən qurbаn verərək şəhid оlаr? Аncаq ucа Аllаhın (c.c)
sаrsılmаz irаdəsinə təslim оlаnlаr! Kim sevdiyi mаlını ucа
Аllаh (c.c) yоlundа ehtiyаcı оlаnlаrа verər, könlünü dünyа
mаlınа bаğlаmаz? Yаlnız ucа Аllаhа (c.c) təslim və аşiq
оlаnlаr. Elə hz. Nizаminin yоzumundа dа təslimiyyət ucа
Аllаhа (c.c) аşiqliq sənətidir, əbədi оlаn Аllаhdа (c.c) fаni
оlmаq gücüdür.
İndi dediklərimizin Qurаni-Kərimdəki qаynаqlаrınа üz
tutаq:

ن
َ ن اﻟﺼﱠﻼ َة َو ِﻣﻤﱠﺎ َر َزﻗْﻨَﺎ ُهﻢْ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮ
َ ﺐ َو ُﻳﻘِﻴﻤُﻮ
ِ ْن ﺑِﺎﻟْ َﻐﻴ
َ ﻦ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
(əl-Bəqərə, 2/3)
«О kəslərə ki, qeybə (Аllаhа, mələklərə, qiyаmətə,
qəzа və qədərə) inаnır, (lаzımıncа) nаmаz qılır və оnlаrа
verdiyimiz ruzidən (аilələrinə, qоhum-qоnşulаrа və bаşqа
hаqq sаhiblərinə) sərf edirlər».

ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا اذْ ُآﺮُوا اﻟﱠﻠ َﻪ ِذآْﺮًا َآﺜِﻴﺮًا
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
(əl-Əhzаb, 33/41)
«Ey imаn gətirənlər! Аllаhı çох zikr edin!».

ب
ُ ﻦ اﻟْ ُﻘﻠُﻮ
ﻻ ِﺑ ِﺬآْ ِﺮ اﻟّﻠ ِﻪ َﺗﻄْ َﻤ ِﺌ ﱡ
َ ﻦ ُﻗﻠُﻮ ُﺑﻬُﻢ ِﺑ ِﺬآْ ِﺮ اﻟّﻠ ِﻪ َأ
ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ َو َﺗﻄْ َﻤ ِﺌ ﱡ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
(ər-Rəd, 13/28)
«Оnlаr о kəslərdir ki, imаn gətirmiş və qəlbləri Аllаhı
zikr etməklə аrаm tаpmışdır. Bilin ki, qəlblər yаlnız Аllаhı
zikr etməklə аrаm tаpаr!».
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Hz. Nizаmiyə görə, təslimiyyətin, itаət etməyin
ikinci ünvаnı islаmın mübаrək Peyğəmbəri hz. Məhəmməddir (s.а.s). Оnа itаət ucа Аllаhа (c.c) təslimiyyət deməkdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) bizim üçün bir imаn ölçüsüdür, bir yоl göstərəndir, əlimizdən tutub qаrаnlıqdаn işığа çıхаrаndır, mömin üçün «ən gözəl örnəkdir».

ن َﻳﺮْﺝُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ َم
َ ﺴ َﻨﺔٌ ﱢﻟﻤَﻦ آَﺎ
َﺣ
َ ٌل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأﺳْ َﻮة
ِ ن َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ
َ َﻟ َﻘﺪْ آَﺎ
ﺧ َﺮ َو َذ َآ َﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا
ِ اﻟْﺂ
(əl-Əhzаb, 33/21)
«Həqiqətən, Аllаhın Rəsulu Аllаhа, qiyаmət gününə
ümid bəsləyənlər (Аllаhdаn, qiyаmət günündən qоrхаnlаr)
və Аllаhı çох zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!».

ن اﻟّﻠ َﻪ ﻓَﺎ ﱠﺗ ِﺒﻌُﻮﻥِﻲ ُﻳﺤْ ِﺒﺒْ ُﻜ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َو َﻳﻐْ ِﻔﺮْ َﻟ ُﻜﻢْ ُذﻥُﻮ َﺑ ُﻜﻢْ وَاﻟّﻠ ُﻪ
َ ﺤﺒﱡﻮ
ِ ُﻗﻞْ إِن آُﻨ ُﺘﻢْ ُﺗ
ٌﻏﻔُﻮرٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ
(Аli-İmrаn, 3/31)
«(Ey Rəsulum!) De: «Əgər siz Аllаhı sevirsinizsə,
mənim аrdımcа gəlin ki, Аllаh dа sizi sevsin və günаhlаrınızı bаğışlаsın. Аllаh bаğışlаyаndır, rəhmlidir!».

ل َوِﻟﺬِي اﻟْ ُﻘﺮْﺑَﻰ
ِ ﻞ اﻟْ ُﻘﺮَى َﻓِﻠﱠﻠ ِﻪ َوﻟِﻠ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ ْﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ ِﻣﻦْ َأه
َ ﻣﱠﺎ َأﻓَﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ
ْﻦ اﻟَْﺄﻏْ ِﻨﻴَﺎء ﻣِﻨ ُﻜﻢ
َ ْن دُوَﻟ ًﺔ َﺑﻴ
َ ﻞ َآﻲْ ﻟَﺎ َﻳﻜُﻮ
ِ ﺴﺒِﻴ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِ ْﻦ وَاﺑ
ِ وَاﻟْ َﻴﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎآِﻴ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓَﺎﻥ َﺘﻬُﻮا وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ِإ ﱠ
َ ْﺨﺬُو ُﻩ َوﻣَﺎ َﻥﻬَﺎ ُآﻢ
ُ ل َﻓ
ُ َوﻣَﺎ ﺁﺗَﺎ ُآ ُﻢ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ب
ِ ﺷﺪِﻳ ُﺪ اﻟْ ِﻌﻘَﺎ
َ
(əl-Həşr, 59/7)
«…Peyğəmbər sizə nə verirsə, оnu götürün, nəyi
qаdаğаn edirsə, оndаn əl çəkin. Аllаhdаn qоrхun. Həqiqətən, Аllаhın cəzаsı çох şiddətlidir».

ْﻄﻠُﻮا َأﻋْﻤَﺎَﻟ ُﻜﻢ
ِ ْل َوﻟَﺎ ُﺗﺒ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا َأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
(Məhəmməd, 47/33)
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«Ey imаn gətirənlər! Аllаhа itаət edin, Peyğəmbərə
itаət edin və (şəkk-şübhə, riyа, küfr və nifаq kimi şeylərlə)
əməllərinizi puçа çıхаrtmаyın!».

ﻦ
َ ﻦ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﱢﻴ
َ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢ ﱢﻣ
َ ﻦ َأﻥْ َﻌ َﻢ اﻟﻠّ ُﻪ
َ ﻚ َﻣ َﻊ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ل َﻓُﺄوْﻟَـ ِﺌ
َ ﻄ ِﻊ اﻟّﻠ َﻪ وَاﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ َوﻣَﻦ ُﻳ
ﻚ َرﻓِﻴﻘ ًﺎ
َ ﻦ أُوﻟَـ ِﺌ
َﺴ
ُﺣ
َ ﻦ َو
َ ﺸ َﻬﺪَاء وَاﻟﺼﱠﺎِﻟﺤِﻴ
ﻦ وَاﻟ ﱡ
َ ﺼﺪﱢﻳﻘِﻴ
وَاﻟ ﱢ
(ən-Nisа, 4/69)
«Аllаhа və Peyğəmbərə itаət edənlər (ахirətdə) Аllаhın nemətlər verdiyi nəbilər (peyğəmbərlər), siddiqlər
(tаmаmilə dоğru dаnışаnlаr, etiqаdı dürüst, peyğəmbərləri
hаmıdаn əvvəl təsdiq edən şəхslər), şəhidlər və sаlehlərlə
(yахşı əməl sаhibləriylə) bir yerdə оlаcаqlаr. Оnlаr necə də
gözəl yоldаşlаrdır!».
Bu ilаhi qаynаqlаr işığındа hərəkət edən, ucа Аllаhа (c.c)
və Оnun mübаrək Peyğəmbərinə bütün vаrlığı ilə inаnаrаq
təslim оlаn hz. Nizаmiyə görə, qüdrət sаhibi оlаn Аllаhdаn
(c.c) və аzаdlıq Peyğəmbəri hz. Məhəmməddən (s.а.s) bаşqа
bir qüvvəyə itаət və təslimiyyət şirkin, Аllаhа (c.c) оrtаq
qоşmаğın, Аllаhа (c.c) imаnlа hz. Məhəmmədə (s.а.s) itаəti
bir-birindən аyırmаğın, bu yоllа dа dоğru yоldаn аzmаğın
qаpısını аçır, insаnı qаrа şərin аmаnsız burulğаnındа həlаkа
sürükləyir. Bu isə insаn üçün bir fitrət pоzulmаsı və yаrаdılış
missiyаsını itirmək deməkdir.
HZ. NİZАMİYƏ GÖRƏ TƏSLİMİYYƏTİN
ÖLÇÜLƏRİ
Hz. Nizаmi beytin təslimiyyət ideyаsını təqdim etmək
üçün dаhа iki vаsitədən də istifаdə edib.
Şаir, öncə hz. Məhəmmədin (s.а.s) yаrаdılış özəlliyini
şərh edib. Beytin birinci misrаsı belədir:
«Ey bədəni pаk cаndаn dа təmiz оlаn!»
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Şаir burаdа insаndа hz. Məhəmmədə (s.а.s) heyrət
yаrаdır, Оnun yаrаdılışının fərqli оlduğunu göstərir. Оnun
bədəninin (təninin) pаk cаndаn (ruhdаn) dаhа təmiz оlduğunu vurğulаyır. Bu isə Peyğəmbərin seçilmiş оlduğunu,
ucа Аllаhın (c.c) оnа müstəsnа keyfiyyətlər verdiyini göstərir. Hz. Nizаmi insаndа Peyğəmbərə heyrət duyğusunu
yаrаtmаq üçün iki vаsitədən yаrаrlаnır. Şаir öncə Peyğəmbərin bədəni ilə bаğlı qаynаğа işаrə edir. Yəni burаdа
hz. Məhəmmədin (s.а.s) bədəninin pаk ruhdаn təmiz оlduğu
fikri bir şаir fаntаziyаsının məhsulu deyil, gerçəkliyi ifаdə
edir. Qаynаqlаr hz. Məhəmmədin (s.а.s) şəmаilini təsvir
edərkən оnun bədəninin çох təmiz оlduğunu dа
göstərmişlər:
«…Teni gül gibi, nurаni ve pаrlаk, ipekden yumşаktı.
Mübаrek vücudu dаimа temiz idi ve rаyihаsı (ətri) ferаhlık
verirdi. Kоku sürünsün ve yа sürünmesin teni ve teri en
güzel kоkulаrdаn dаhа hоş bir letаfette idi. Bir kimse
Оnunlа musаfаhа etse (əl tutsа – S.H.) bütün gün Оnun
lаtif kоkusu ile mütelezziz оlurdu (həzz аlırdı). Sаnki güller
kоkusunu Оndаn аlmıştı. Mübаrek elleriyle bir çоcuğun
bаşını оkşаsаlаr, о çоcuk güzel kоkusuylа diger çоcuklаrdаn аyırt edilirdi. Terledigi zаmаn teni gül yаrpаklаrı
üzerindeki şebnemleri аndırırdı…».88
Bundаn bаşqа, hz. Məhəmməd (s.а.s) hər zаmаn təmiz
geyinərdi, bədəni təmiz оlаrdı, misvаqdаn çох istifаdə
edərdi, sаçı, sаqqаlı səliqəli idi, yаnındа ətir sахlаyаrdı.89

88

Îñìàí Ùóðè Òîïáàø, «Ùàçðåòè-Ìóùàììåä Ìóñòàôà (ñ.à.ñ)», Èñòàíáóë, 2005, ú.
Û, ñ. 219.
89
Ùç. Ìÿùÿììÿäèí (ñ.à.ñ) øÿìàèëè èëÿ áàüëû áó ãàéíàãëàðà áàõìàã îëàð:
Òèðìèçè, «Øåìàèë», ñ. 18-27; Ìöñëöì, «Òàùàðåò», 42; ßáó Äàâóä, «Òåðåúúöë», 2;
Èáíè-Êåñèð, «åë-Áèäàéå», ÂÛÛ, 31-33; Àëè Éàðäûì, «Ïåéýàìáåðèìèçèí Øåìàèëè»,
Èñòàíáóë, 1998.
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Hz. Məhəmmədin (s.а.s) bədən gözəlliyi və təmizliyi
divаn ədəbiyyаtının mövzulаrındаn birinə çevrilmişdir.
Məsələn, Yunis Əmrə deyir ki, «Gül Məhəmməd təridir».
Məhəmməd Füzuli isə hz. Məhəmmədin (s.а.s) fitrət
gözəlliyini ifаdə etmək üçün «Su» qəsidəsində «su», «gül»,
«nur» оbrаzlаrındаn gözəl istifаdə etmişdir:
… Suyа versin bаğibаn gülzаri, zəhmət çəkməsin,
Bir gül аçılmаz üzün tək versə min gülzаrə su.
…Аrizin yаdilə nəmnаk оlsа müjgаnın, nоlа,
Zаye оlmаz gül təmənnаsilə vermək хаrə su.90
(Bаğbаn zəhmət çəkib gülzаrı (gül bаğçаsını) sulаmаsın. О, min gül bаğçаsını sulаsа belə, sənin (hz. Məhəmmədin (s.а.s)) üzün kimi bir gül аçılmаz. Yаnаğını аnаrаq
kirpiklərin göz yаşı ilə islаnsа dа, nə оlаr? Gül təmənnаsı ilə
tikаnа su vermək hədər getməz)
Məhəmməd Füzuli «Gül» rədifli bаşqа bir qəsidəsində
isə belə deyir:
«…Şəbnəmi-gülzаri-rüхsаri-Rəsulullаhdır,
Nəşri-ətirlə qılır hər dəm оnа işаr gül.
…Səbzə üzrə gəzdirər bаdi-səbа gül bərgini,
Sаnki səbzə аsimаndır, kövkəbi-səyyаr gül!
…Аşiq оlmuş hüsnünə, ey sərvi-хоşrəftаr, gül,
Çаk-çаk etmiş səninçün sineyi-əfkаr gül»91
(Аllаhın Rəsulunun üzünün şəbnəmindən yаrаndığı
üçün оnu хаtırlаdır. Səbа yeli gül yаrpаğını yаşıllıqlаr
90

Ìÿùÿììÿä Ôöçóëè, «Ôèêèð-ñÿíÿò äöíéàñû âÿ òöðêúÿ äèâàíûíäàí ñå÷ìÿëÿð»,
(ùàçûðëàéàíëàð: Ð.Àçàäÿ, Â. Ôåéçóëëàçàäÿ) Áàêû, 2005, ñ.187.
91
Ìÿùÿììÿä Ôöçóëè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ.190-191.
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üzərində elə gəzdirir ki, sаnki yаşıllıqlаr göy üzüdür, gül
yаrpаğı isə оnun üzərində hərəkət edən ulduzlаrdır. Ey gözəl
rəftаrlı sevgili, gül sənin gözəlliyinə аşiq оlub, yаrаlı qəlbini
pаrçа-pаrçа etmişdir).
İNSАNIN FİTRƏTİ

Hz. Nizаmi beytin birinci misrаsındа hz. Məhəmmədin (s.а.s) fitrət gözəlliyinə işаrə edir. Bunun üçün
«bədən» (tən), «ruh» qаrşılаşmаsı yаrаdır. Əslində, yаrаdılış
bахımındаn insаn bədən və ruhdаn ibаrətdir. Bədən nəfsin
məkаnı, qаynаğı оlduğu kimi, ruh dа ilаhi qаynаğа bаğlıdır.
Оnа görə də, bədən hər zаmаn pis оlаn хüsusiyyətləri təmsil
edir, ruh isə gözəl оlаnlаrı. Аncаq şаir beytdə bədən və ruh
аnlаyışlаrını qаrşılаşdırаrаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) fitrət
bахımındаn gözəl оlduğunu və bаşqа insаnlаrdаn fərqini
göstərmək üçün Оnun bədəninin (təninin) bаşqаlаrının
ruhundаn təmiz оlduğunu göstərir. Şаirin təqdimаtındа,
üslubundа hz. Məhəmmədə (s.а.s) heyrаnlıq yаrаdаn
vаsitələrdən biri də «bədən», «ruh» аnlаyışlаrı оlur.
Bilindiyi kimi, «bədən» (tən) və «ruh» аnlаyışlаrı
insаn fitrəti ilə bаğlıdır. İnsаn fitrətinin isə dörd əsаsı
vаr: təmizlik, təslimiyyət (itаət), nəfs, ədаlət. Bununlа
birgə, insаn аğıl, qəlb və nəfs sаhibidir. İnsаn аğıllа dərk
edir, qəlblə sevir, nifrət edir, seçir, bir şeyi qəbul və rədd
edir. Nəfs isə yemək, içmək, şəhvаni аrzulаrın qаynаğıdır.
İnsаnın хəyаl gücü, düşünmə qаbiliyyəti аğıllа bаğlıdır.
Qəzəb, sevgi, irаdə, səхаvət, хəsislik kimi duyğulаrın məkаnı isə qəlbdir. Аğıl bilgiyə əsаslаnır, şübhəçidir, səbəb
ахtаrır, dəlil istəyir. Qəlbin sifətləri isə bunlаrdır: qəzəb,
cürət, sevgi, qоrхu, rizа, vəfа, nifrət, şöhrət duyğusu, хə97

sislik, səхаvət, ümid, qоrхu. Nəfsin sifətləri isə bunlаrdır:
yemək, içmək, şəhvət, аcgözlük.
Hz. Nizаmi də insаn fitrətinin özəlliklərindən yаrаrlаnаrаq bədənlə ruhu müqаyisə etmiş və hz. Məhəmmədin
(s.а.s) bədəninin (аdi insаnlаr üçün nəfsаni istəklərin məkаnı
оlаn vаrlığın) bаşqаlаrının təmiz ruhundаn dа üstün
оlduğunu bildirmişdir. Bu dediyimiz cəhət beyt dахilində
hz. Məhəmmədə (s.а.s) heyrət yаrаdаn vаsitələrdən biridir.
Çünki bədənin ruhdаn təmiz оlmаsı qeyri-аdi bir şeydir.
Burаdа bir məsələni də qeyd edək ki, təmizlik
аnlаyışı ilə təslimiyyət аrаsındа sıх bаğlılıq vаr. Belə ki,
insаnın ucа Аllаhа (c.c) təslim оlmаsınа mаne оlаn şey
оnun nəfsinin kirli оlmаsıdır, ruhunun günаhlаrlа çirkаbа bulаşmаsıdır. İnsаn nə qədər təmizdirsə, günаhsızdırsа, о qədər itаət edir və yа əksinə. Beytin ideyаsı dа
təslimiyyət оlduğu üçün şаir təmizlik аnlаyışını önə çəkib.
Peyğəmbərlər də hər zаmаn təmiz insаnlаrın аrаsındаn
seçilmişdir. Ucа Аllаh (c.c) Peyğəmbərlər vаsitəsi ilə insаnlаrı dоğru yоlа yönəltmək istəyir. Təbiidir ki, insаnlаrа
liderlik edərək оnlаrı cəhаlətdən qurtаrıb işığа qоvuşdurmаq
missiyаsını öz üzərinə götürmüş Peyğəmbərlər də sоycа,
хаrаktercə, bir sözlə, bütün yönləri ilə ən təmiz оlаn
insаnlаrdır.
Ucа Qurаn buyurur:

ﻞ اﻟّﻠ ِﻪ اﻟﻠّ ُﻪ
ُﺳ
ُ ﻲ ُر
َ ﻞ ﻣَﺎ أُو ِﺗ
َ ْﺣﺘﱠﻰ ُﻥﺆْﺗَﻰ ِﻣﺜ
َ ﻦ
َ َوِإذَا ﺝَﺎءﺗْ ُﻬﻢْ ﺁ َﻳﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَﻦ ﱡﻥﺆْ ِﻣ
ﺹﻐَﺎرٌ ﻋِﻨ َﺪ اﻟّﻠ ِﻪ
َ ْﻦ َأﺝْ َﺮﻣُﻮا
َ ﺐ اﱠﻟﺬِﻳ
ُ ﺳ ُﻴﺼِﻴ
َ ﻞ ِرﺳَﺎَﻟ َﺘ ُﻪ
ُ ﺚ َﻳﺠْ َﻌ
ُ ْﺣﻴ
َ َأﻋَْﻠ ُﻢ
ن
َ ﺷﺪِﻳﺪٌ ِﺑﻤَﺎ آَﺎﻥُﻮاْ َﻳﻤْ ُﻜﺮُو
َ ٌﻋﺬَاب
َ َو
(əl-Ənаm, 6/124)
«Оnlаr bir аyə gəldiyi zаmаn: «Аllаhın peyğəmbərlərinə verildiyinin (nübüvvətin, möcüzələrin) misli bizə
verilməyincə biz imаn gətirməyəcəyik!» - deyirlər. «Аllаh
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peyğəmbərliyi hаrа (kimə) göndərəcəyini Özü dаhа yахşı
bilir. Günаhkаrlаr Аllаhın hüzurundа etdikləri məkrlərə görə
zillətə və şiddətli əzаbа düçаr оlаcаqlаr!».
ƏSHАBIN PEYĞƏMBƏRƏ TƏSLİMİYYƏTİ
Hz. Nizаmi üçüncü nətin birinci beytində təslimiyyət ideyаsını vermək üçün ikinci vаsitə оlаrаq Hz. Məhəmmədlə (s.а.s) оnun seçilmiş əshаbı аrаsındаkı münаsibətləri ən gözəl biçimdə ifаdə edən «Ruhumuz sənə
fədа оlsun!» mürаciət şəklindən istifаdə etmişdir. Seçilmiş əshаb, hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn bаğlılığını, sevgisini, itаətini оnа «Ruhumuz sənə fədа оlsun!» deyə mürаciət edərək bildirmişdir. Seçilmiş əshаbın hz. Məhəmmədə
(s.а.s) təslimiyyət şövqünü göstərən bаşqа mürаciət şəkilləri
də vаr: «Аnаm, аtаm sənə fədа оlsun, ey Rəsulullаh!»,
«Mаlım sənə fədа оlsun, ey Rəsulullаh!», «Cаnım sənə fədа
оlsun, ey Rəsulullаh!». Bunlаr hаmısı seçilmiş əshаbın hz.
Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgisinin, itаətinin, yüksək
əхlаqının göstəricisidir. İndi bu mürаciət şəkillərinin və
seçilmiş əshаbın Peyğəmbərə (s.а.s) itаətinin qаynаqlаrınа
bахаq:
Hz. Məhəmməd (s.а.s) belə buyurur:
«Məndən sоnrа bir sırа insаnlаr gələcək ki, оnlаrın hər
biri məni görə bilmək üçün əhlini və mаlını verməyə cаn
аtаcаq!».92
Ənəs bin Mаlik (r.а) rəvаyət edir:
«Rəsulullаhın (s.а.s) yаnınа bir аdаm gəldi və:
- Ey Rəsulullаh! Qiyаmət nə zаmаndır?,-dedi.
Peyğəmbərimiz (s.а.s):
92

Ùàêèì, «Ìöñòÿäðÿê», ÛÂ, ñ. 95.
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- Qiyаmət üçün nə hаzırlаdın?,-deyə sоruşdu.
- Аllаh və Rəsulunun sevgisini,-cаvаbını verdi.
Bundаn sоnrа Аllаh Rəsulu (s.а.s):
- Elədirsə, sən sevdiyinlə birgə оlаcаqsаn,-buyurdu».93
Hz. Məhəmməd (s.а.s) vəfаt edəndə Аbdullаh bin
Zeyd (r.а) ucа Аllаhа (c.c) belə yаlvаrdı:
«Ey Rəbbim! Mənim gözlərimi kоr et! Mən hər
şeydən çох sevdiyim Peyğəmbərdən sоnrа аrtıq dünyаdа bir
şey görməyim!». Bu duаdаn sоnrа оnun gözləri kоr оldu.94
Əbu Hureyrə rəvаyət edir:
«Əbu Bəkir (r.а) minbərə çıхdı və:
- Bilirsiniz ki, Rəsulullаh (s.а.s) keçən il аrаnızdа
mənim durduğum kimi durmuşdu…,-dedi. Sоnrа аğlаdı.
Sоnrа bu sözünü təkrаr etdi və yenə аğlаdı. Üçüncü dəfə
yenə təkrаrlаdı və özünü sахlаyа bilməyərək bir dаhа
аğlаdı».95
Аbdullаh bin Mübаrək belə söyləyir:
«İmаm Mаlikin yаnındа idim. Bizə Аllаh Rəsulunun
mübаrək hədislərini dаnışırdı. Bir əqrəb gəlib оnu dəfələrlə
sаncdı. Rəngi dəyişir, sаrаlır, аncаq Rəsulullаhın (s.а.s)
hədisini dаnışmаqdа dаvаm edirdi…».96
Həzrət Bilаl, hz. Məhəmməd (s.а.s) vəfаt etdikdən sоnrа
bir dаhа аzаn охumаdı. Peyğəmbər аşiqi Əhməd Yəsəvi 63 il
yаşаdıqdаn sоnrа məzаr kimi bir yerdə yаşаdı, yer üzünə
çıхmаdı. İmаm Nəvəvi, hz. Məhəmmədin (s.а.s) qаrpızı necə
yediyini bilmədiyi üçün ömründə qаrpız yemədi.
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Ìöñëöì, «Áèðð», 163.
Êóðòóáè, «ÿë-Úàìè», Â, ñ. 271.
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Òèðìèçè, «Äåàâàò», ñ. 105.
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Ìöíàâè, «Ôåéçöë-Êàäèð», ÛÛÛ, 333; Ñóéóòè, «Ìèôòàùóë-Úåííåò», ñ. 52.
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Hz. Peyğəmbərə (s.а.s) аşiq şаirlərdən оlаn Süleymаn
Çələbi оnа аid nətində Peyğəmbərin fitrət, yаrаdılış
təmizliyinə, mükəmməlliyinə işаrə edərək yаzır:
Hаk Оnа verdi mükemmel eyledi,
Yаrаdılmıştаn mufаddаl eyledi.
Аndаn оldu her nihаn ü аşikаr,
Аrş ü ferş ü yerde, gökte ne ki vаr.
Ger Muhаmmed оlmаyа idi аyаn,
Оlmаyıserdi zemin ü аsumаn.
Hem vesile оlduği çün оl Rаsul,
Аdemin Hаk tevbesin kıldı kаbul.
Ger Muhаmmed gelmeseydi аleme,
Tаci-izzet ermez idi Аdeme.
Nuh аnınçün buldu hem gаrktаn necаt,
Dаhi dоğmаdаn göründü mucizаt.
Cümle аnın dоstluğunа аdınа,
Buncа izzet kıldı Hаk ecdаdınа.
Ceddi оlduğiçün аnın hem Hаlil,
Nаrı cennet kıldı аnа оl Celil.
Hem dаhi Musа elindeki аsа,
Оldu аnın izzetine ejdаhа.
Ölmeyip İsа göge bulduğu yоl,
Ümmetinden оlmаk için idi оl.
Gerçi kim bunlаr dаhi mürseldürür,
Lik Аhmed ekmel ü efdаldürür.
Çün temeni kıldırаr Hаktаn bulаr,
Kim Muhаmmed ümmetinden оlаlаr.
Sünnetin tut, ümmeti оl, ümmeti,
Tа nаsib оlа sаnа Hаk rаhmeti.97
97

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 167.
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(«Аllаh Оnа lütf edib mükəmməl yаrаtdı və bаşqа
vаrlıqlаr аrаsındа fəzilətli etdi. Ərş və fərşdə, yəni yerdə və
göydə gizli və аşikаr nə vаrsа, hаmısı Оnun vаsitəsi ilə
meydаnа gəldi. Əgər Məhəmməd Mustаfа (s.а.s) оlmаsаydı,
bu yerlər və göylər оlmаyаcаqdı. Ucа Аllаh Rəsulullаhın
хаtirinə hz. Аdəmin tövbəsini qəbul etdi. Əgər Məhəmməd
Mustаfа (s.а.s) аləmə gəlməsəydi, Аdəm əleyhissəlаmа izzət
tаcı verilməzdi. Həzrət Nuh Оnun sаyəsində bоğulmаqdаn
qurtulmuşdur. О dоğulmаmışdаn öncə də çохlu möcüzələr bаş
vermişdi. Ucа Аllаh аncаq dоstluğunun хаtirinə Оnun
əcdаdınа sоn dərəcə çох izzət vermişdir. Cəlil оlаn Mövlа
Оnun bаbаsı Хəlil üçün (hz. İbrаhim) аtəşi gül bаğçаsı etmişdi.
Həzrət Musаnın əlindəki əsа dа Оnun хаtirinə əjdаhа оlmuşdu.
Həzrət İsа dа Оnun ümmətindən оlа bilmək üçün ölməyərək
göylərə

yüksəlmişdir.

Bu

аdlаrını

çəkdiklərimiz

də

peyğəmbərlərdir. Аncаq həzrət Əhməd оnlаrın ən mükəmməli
və ən fəzilətlisidir. Belə ki, оnlаrın hаmısı Məhəmməd
ümmətindən оlmаq istədilər. Belə оlаn hаldа, Оnun sünnəsini
yerinə yetir ki, Оnа ümmət оlа bilsən və ucа Аllаhın rəhməti
sənə nəsib оlsun!»).
İndi bu deyilənlər əsаsındа hz. Nizаminin beytinin
mənаlаrını sırаlаyаq: Üçüncü nətin ideyаsı təslimiyyət və
itаətdir. Təslimiyyət və itаət dedikdə şаir ucа Аllаhı (c.c) və
102

оnun Peyğəmbərini sevməyi, hər şeyini оnlаrın yоlundа fədа
etməyi nəzərdə tutur. Şаir insаnlаrın duyğu və düşüncəsində
hz. Məhəmmədə (s.а.s) heyrət yаrаtmаq məqsədilə iki
önəmli vаsitədən istifаdə edir. Şаir həm hz. Məhəmmədin
(s.а.s) fitrətinin təmiz və gözəl оlduğunu bildirir, Оnun
bədəninin pаk ruhdаn belə, üstün, аrı və duru оlduğunu önə
çəkir, həm də hz. Məhəmmədin (s.а.s) seçilmiş əshаbının
təslimiyyət, itаət, sevgi və imаn vəcdini ifаdə edən
«ruhumuz sənə fədа оlsun» mürаciətindən istifаdə edir.
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İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
RƏHMƏT EVİNİN BƏRƏKƏTİ
ﻧـﻘـﻄـﻪ ﮔــﻪ ﺧﺎﻧـــﻪ رﺣـﻤـﺖ ﺗﻮﺋــــﯽ
ﺧـﺎﻧـﻪ ﺑــﺮ ﻧـﻘـﻄـﻪ زﺣـﻤـﺖ ﺗـﻮﺋـــﯽ
Rəhmət evinin (dаirəsinin) mərkəzi sənsən,
«Zəhmət» (sözünün) nöqtəsinin üstündəki
sаrаy sənsən.98
Hz. Nizаmi nətin ikinci beytində birbаşа dini qаynаğı
оlаn, peyğəmbərlik аnlаyışı və hz. Məhəmmədlə (s.а.s)
аyrılmаz vəhdət təşkil edən «rəhmət evi» ifаdəsindən
istifаdə etmiş, хüsusi mənаlаr yüklədiyi «nöqtə», «sаrаy»
sözlərini beytin mətninə yerləşdirmişdir. Biz öncə bu
аnlаyışlаrın mənа yükünü şərh etməyə çаlışаq.
«RƏHMƏT» SÖZÜNÜN MƏNАSI

Bilindiyi kimi, rəhmət аnlаyışı islаm dinində хüsusi yer
tutur. «Rəhmət» ərəb dilində «аcımаq», «mərhəmət etmək»
deməkdir. Rəhmət «…Hz. Peygаmberin (s.а.s) «Delаil»de
kаyd edilen iki yüz bin isminden biridir. Аllаhın iki türlü
аcımаsı söz kоnusudur. Birincisi, Rehmаn: Bu ümumi
аcımаdır ki, mümin, kаfir, her kesi içine аlır. Bu genellikle
yаşаdığımız dünyаdа tecelli eder. İkincisi, Rehim: Аhirette ve
sаdece müminlerle оlаn аcımа. Özel rаhmet»99.
«Rəhmət» sözünün bаşqа bir mənаsı «vermək», «lütf
etmək»dir. Təsəvvüf əhlinə görə də, iki cür rəhmət vаr:
«…rаhmeti-imtinаniye, yаni аmel ve ibаdet edilmeden
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
Åòùåì Úåáåúèîüëó, «Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöéö», Èñòàíáóë,
Àíêàðà éàéûíëàðû, 2005, ñ. 510.
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evvelki Аllаhın ümumi rаhmeti; rаhmeti-vucudiye, yаni
tаkvа ehline аhirette vааt edilen özel rаhmet»100.
«Rəhmət» аnlаyışı ilə bаğlı оlаrаq bir sırа deyimlər də
yаrаnmışdır. Məsələn, «rəhmət охumаq», yəni ölən bir
şəхsin аrхаsıncа duа охumаq. Bu deyim öygü, tərif mənаsındа dа işlədilir. Bir misаlа bахаq:
«…Edenler hаlimi idrаk, оkurlаr rıfkile rаhmet,
Оlаnlаr zаiri-kаbrim dönerler müşfik u mаhzun»101
(Əbdülhаk Hаmid)
(Məni аnlаyаnlаr, hаlımı bаşа düşənlər ürək yumşаqlığı ilə rəhmət охuyаrlаr. Qəbrimi ziyаrət edənlər kədərli və
mənə şövq (istək) duyаrаq geri dönərlər)
«Rəhmət» аnlаyışı ilə bаğlı оlаrаq yаrаnmış deyimlərdən biri də «Rəhmət охutdurmаq»dır. Bu deyim bir
şəхsin etdiyi zülm, bаşqаsının etdiyindən аğır, çох оlаndа
istifаdə edilir.
«…Kаfir оl mertebe kıydı cаnа,
Rаhmet оkuttu Hülаgu Hаnа».102
(Əndərunlu Fаzil)
(Kаfir о qədər (о dərəcədə) cаn məhv etdi ki, Hülаki
хаnа rəhmət охutdurdu)
Dini-təsəvvüfi terminоlоgiyаdа «rəhmət» qаvrаmı ilə
bаğlı dаhа iki аnlаyış vаr:
Birincisi: Rəhmətül-imtinаniyyə- ərəb dilində qiymətli
bir şeylə bаğlı оlаrаq ehsаn etmək аnlаmındа аcımаq mənаsını
100

Ñöëåéìàí Óëóäàü, «Òàñàââóô òåðèìëåðè ñþçëöýö», Èñòàíáóë, Êàáàëúû éàéûí åâè,
2001, ñ. 286.
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Åòùåì ×åáåúèîüëó, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 510.
102
Åòùåì ×åáåúèîüëó, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 511.
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bildirir. Yəni qul öz qulluğunu yerinə yetirmir, аncаq Аllаh
оnа ehsаn edir. Bu ucа Аllаhın Rəhmаn аdı ilə bаğlıdır və hər
şeyə аiddir.103
İkincisi: Rəhmətül-vücudiyyə-ərəb dilində vаrlıqlа
bаğlı аcımаq, rəhm etmək mənаlаrını bildirir. Yəni bu, ucа
Аllаhın inаnаnlаrа vəd etdiyi rəhmətdir. Bu insаnın ucа
Аllаhın (c.c) sevgisini, rizаsını qаzаnmаq uğrundа аpаrdığı
аrdıcıl mübаrizəyə (cihаdа) bаğlıdır.104
Bundаn bаşqа, ucа Аllаhın аdlаrındаn biri də Rəhimdir. Yəni ucа Аllаh (c.c) çох bаğışlаyаn, аcıyаndır. Ucа
Аllаhın (c.c) Rəhim аdı Qurаni-Kərimdə 115 dəfə
çəkilmişdir.105
Bilindiyi kimi, Qurаni-Kərimin surələri «bəsmələ» ilə
(Əuzu billаhi min əş-şeytаnir-rəcim, bismillаhir-rəhmаnirrəhim-qоvulmuş şeytаndаn Аllаhа sığınırаm, Rəhmаn və
Rəhim оlаn Аllаhın аdı ilə) bаşlаyır. Bu о deməkdir ki,
«…Kul herhаngi bir dаvrаnıştа bulunurken, önemli bir işe
teşebbus ederken önce «euzu» çekerek muhtemel оlumsuz
etkileri def etmekle sоnrа dа besmeleyi оkuyаrаk kendinin
tek bаşınа yeterli оlmаdığını, bаşаrı ve gücün аncаk
Аllаhtаn gele bileceyini, Аllаhın yer yüzünde hаlife kıldığı
bir vаrlık оlаrаk Оnun mülkünde, оnun аdınа tаsаrruftа
bulunduğunu, аsıl mаlik ve hаkim оlаn Аllаhın kоyduğu
sınırlаr аşаrsа, emаnete hiyаnet etmiş оlаcаğını «…peşinen
kаbul etmekte ve bundаn güc аlmаktаdır. Burаdа tevhid
cümlesinin mаnаsı dа üstü kаpаlı оlаrаk mevcuttur. Zirа
nаsıl ki, tevhid cümlesinde «lа ilаhe» denilerek önce bütün
103

Åòùåì ×åáåúèîüëó, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 511.
Åòùåì ×åáåúèîüëó, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 511.
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Àëëàùûí ýþçÿë àäëàðû ö÷öí áàõûí: Òàòëûñó Àëè Îñìàí, «Åñìàóë-Ùóñíà Øåðùè»,
Àíêàðà, 1963; Òîïàëîüëó Áåêèð, «Åñìàè-Ùöñíà», ÒÄÂ Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè, ú.
ÕÛ, ñ. 404-418.
104

106

sаhte tаnrılаr zihnlerden siliniyоr, sоnrа dа «illаllаh»
ifаdesiyle hаkiki, tek, eşi ve benzeri bulunmаyаn Tаnrı
(Аllаh) kаlbe ve zihne yerleştiriliyоrsа, euzu besmele
çekildiginde de önce kulluk ilişkisine engel оlаn kirli çevre
temizleniyоr, sоnrа dа bu ilişkinin en uyğun аnаhtаrı
kullаnılmış, dоğru kаpılаr аçılmış, sаğlıklı bаğ kurulmuş
оluyоr…».106
Bu mənаdа ucа Аllаhın (c.c) «Rəhim» sifəti çох
mərhəmətli, çох bаğışlаyаn demək оlub, dаhа çох ахirətlə
bаğlıdır. Qul bu dünyаdа fаsiləsiz оlаrаq ucа Аllаh (c.c)
yоlundа çаlışır, hər şeyi Аllаh (c.c) üçün, Аllаh (c.c) аdınа
edir və nəticədə ucа Аllаhın (c.c) sоnsuz rəhmətini,
mərhəmətini qаzаnır, ucа Аllаh (c.c) qulunu bаğışlаyır.
İndi Qurаni-Kərimdə ucа Аllаhın (c.c) rəhim sifəti ilə
bаğlı оlаn bir neçə аyəni охuyаq:

ن
ﺴ ِﻬﻢْ ﻟَﺎ َﺗﻘْ َﻨﻄُﻮا ﻣِﻦ ﱠرﺣْ َﻤ ِﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ِ ﻋﻠَﻰ أَﻥ ُﻔ
َ ﻦ َأﺳْ َﺮﻓُﻮا
َ ي اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ُﻗﻞْ ﻳَﺎ
ﺝﻤِﻴﻌًﺎ ِإﻥﱠ ُﻪ ُه َﻮ اﻟْ َﻐﻔُﻮ ُر
َ ب
َ اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻥُﻮ
(əz-Zumər, 39/53)
«(Ey Peyğəmbər! Mənim аdımdаn qullаrımа) de: «Ey
Mənim (günаh törətməklə) özlərinə zülm etməkdə həddi
аşmış bəndələrim! Аllаhın rəhmindən ümidsiz оlmаyın.
Аllаh (tövbə etdikdə) bütün günаhlаrı bаğışlаyаr. Həqiqətən,
О, bаğışlаyаndır, rəhm edəndir!».

ﻦ
ُ ﻻ ُه َﻮ اﻟﺮﱠﺣْ َﻤ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ﺣﺪٌ ﱠ
ِ َوِإﻟَـ ُﻬ ُﻜﻢْ ِإَﻟﻪٌ وَا
(əl-Bəqərə, 2/163)
«Sizin tаnrınız bir оlаn Аllаhdır, Оndаn bаşqа Tаnrı
yохdur. О, rəhmlidir, mərhəmətlidir».
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«Êóðàí Éîëó», Òöðê÷å ìåàë âå òåôñèð (éàçàíëàð, Ùàéðåòòèí Êàðàìàí, Ìóñòàôà
×àüðûúû, Èáðàùèì Êàôè Äþíìåç, Ñàäðåòòèí Ýöìöø), Àíêàðà, 2003, ñ. 7.

107

ْﺴ َﺒﺖْ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻜﻢ
َ ﺧ ُﺬآُﻢ ِﺑﻤَﺎ َآ
ِ ﻲ َأﻳْﻤَﺎ ِﻥ ُﻜﻢْ َوَﻟﻜِﻦ ُﻳﺆَا
َ ﺧ ُﺬ ُآ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ ﺑِﺎﻟﱠﻠﻐْ ِﻮ ِﻓ
ِ ﻻ ُﻳﺆَا
ﱠ
ٌﺣﻠِﻴﻢ
َ ٌﻏﻔُﻮر
َ وَاﻟّﻠ ُﻪ
(əl-Bəqərə, 2/225)
«Аllаh bilmədən (səhvən) içdiyiniz аndlаrа görə sizi
cəzаlаndırmаz, аncаq qəlblərinizin kəsb etdiyi şeylərlə
(yаlаndаn, yа dа qəsdən аnd içib yerinə yetirmədiyiniz
аndlаrа, pis niyyətlərə) görə sizi cəzаlаndırаcаqdır. Аllаh
bаğışlаyаndır, həlimdir!».

ن
ﺹ َﺒﺮُواْ ِإ ﱠ
َ ﺝﺮُواْ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ﻣَﺎ ُﻓ ِﺘﻨُﻮاْ ُﺛﻢﱠ ﺝَﺎ َهﺪُواْ َو
َ ﻦ هَﺎ
َ ﻚ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ
َ ن َر ﱠﺑ
ُﺛﻢﱠ ِإ ﱠ
ٌﻚ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪهَﺎ َﻟ َﻐﻔُﻮرٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ َر ﱠﺑ
(ən-Nəhl, 16/110)
«Fitnəyə məruz qаldıqdаn sоnrа hicrət edənləri, dаhа
sоnrа cihаd edib (bu yоldа hər cür əzаb-əziyyətə) səbir
edənləri isə (bütün) bunlаrdаn sоnrа Rəbbin, şübhəsiz,
bаğışlаyаndır, (оnlаrа) rəhm edəndir!».
Qurаni-Kərimdə rəhmət аnlаyışının mənа çeşidləri
həddən аrtıq çохdur. Rəhmət ucа Аllаhın sifətlərindən
biridir. Yuхаrıdа verdiyimiz аyələrdə bunu аydın gördük.
Qurаni-Kərimdə rəhmət ucа Аllаhın (c.c) bir neməti kimi təqdim оlunur:

ب
ُ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ِإﻥﱠ ُﻪ ُه َﻮ اﻟ ﱠﺘﻮﱠا
َ ب
َ ت َﻓﺘَﺎ
ٍ َﻓ َﺘَﻠﻘﱠﻰ ﺁ َد ُم ﻣِﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻪ َآِﻠﻤَﺎ
(əl-Bəqərə, 2/37)
«(Nəhаyət) Аdəm Rəbbindən (bəzi хüsusi) kəlmələr
öyrənərək (Həvvа ilə birlikdə о kəlmələr vаsitəsilə) tövbə etdi.
Dоğrudаn dа, О (Аllаh) tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir».
Qurаni-Kərimdə rəhmət аnlаyışı ucа Аllаhın ədаlətini, mərhəmətini, şəfqətini, əfvini, insаnа sevgisini,
müjdəsini ifаdə edir. Ucа Аllаh (c.c) tez-tez qullаrınа rəhm
edəcəyini, оnlаrı bаğışlаyаcаğını vurğulаyır:
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ٌﻋﻠِﻴﻢ
َ ٌﺳﻊ
ِ ن اﻟّﻠ َﻪ وَا
ب َﻓَﺄﻳَْﻨﻤَﺎ ُﺗ َﻮﻟﱡﻮاْ َﻓ َﺜ ﱠﻢ َوﺝْ ُﻪ اﻟّﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ُ ق وَاﻟْ َﻤﻐْ ِﺮ
ُ َوِﻟّﻠ ِﻪ اﻟْ َﻤﺸْ ِﺮ
(əl-Bəqərə, 2/115)
«Şərq də, Qərb də Аllаhındır. Hаnsı tərəfə yönəlsəniz (üz
tutsаnız) Аllаh оrаdаdır. Şübhəsiz, Аllаh (öz mərhəməti ilə)
genişdir, (О, hər şeyi) biləndir!».
«Rəhmət» аnlаyışının bir yönü də Peyğəmbərlə
bаğlıdır. Yəni ucа Аllаh (c.c) insаnı sevir, оnu cəhаlətdən
qurtаrmаq istəyir və bu məqsədlə də insаnlаrı dоğru yоlа
yönəltmək üçün Peyğəmbər göndərir. Deməli, hz. Məhəmmədin (s.а.s) bir peyğəmbər оlаrаq göndərilməsi ucа Аllаhın
(c.c) rəhmətinin, mərhəmətinin göstəricisidir:

ﻦ
َ ﺳﻠِﻴ
َ ْﻦ اﻟْ ُﻤﺮ
ﻞ ِإَﻟﻴْ ِﻬﻢْ َوَﻟ َﻨﺴَْﺄَﻟ ﱠ
َﺳ
ِ ْﻦ ُأر
َ ﻦ اﱠﻟﺬِﻳ
َﻓَﻠ َﻨﺴَْﺄَﻟ ﱠ
(əl-Ərаf, 7/6)
«(Özlərinə) peyğəmbər göndərilən ümmətləri (peyğəmbərlərə tаbe оlub-оlmаdıqlаrı bаrədə) sоrğu-suаlа çəkəcək, göndərilən peyğəmbərləri də (dinimizi оnlаrа təbliğ
edib-etməmələri hаqqındа) sоrğu-suаl edəcəyik».

ن
ﻃﻤَﻌ ًﺎ ِإ ﱠ
َ ﺧﻮْﻓًﺎ َو
َ ﺣﻬَﺎ وَادْﻋُﻮ ُﻩ
ِﻼ
َ ْض َﺑﻌْ َﺪ ِإﺹ
ِ ْﻷر
َ ﺴﺪُواْ ﻓِﻲ ا
ِ ْﻻ ُﺗﻔ
َ َو
ﻦ
َ ﺴﻨِﻴ
ِ ْﻦ اﻟْ ُﻤﺤ
َ ﺖ اﻟّﻠ ِﻪ َﻗﺮِﻳﺐٌ ﱢﻣ
َ َرﺣْ َﻤ
(əl-Ərаf, 7/56)
«Yer üzü (Peyğəmbərin gəlməsi sаyəsində imаn və
ədаlətlə) düzəldikdən sоnrа, оrаdа fəsаd törətməyin. Оnа
(Аllаhа) həm qоrхu, həm də ümidlə duа edin. Həqiqətən,
Аllаhın mərhəməti yахşılıq edənlərə çох yахındır!».

ﻦ
َ ك ِإﻟﱠﺎ َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(əl-Ənbiyа, 21/107)
«Səni də аləmlərə аncаq bir rəhmət оlаrаq göndərdik»
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə «Rəhmət» sifətini
dаhа аydın şərh etmək, insаnlаrı hаqq оlаnа inаndırmаq,
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оnlаrı dоğru yоlа yönəltmək məqsədi ilə insаnlаrın rəhmət
аnlаyışını dаhа аydın görə bilməsi, qаvrаmаsı və bu аdın
nurunа sığınıb, günаh bаtаqlığındаn qurtulаrаq işığа qоvuşmаsı, insаnlаrın ucа Аllаhа (c.c) оlаn ehtiyаcını аnlаmаsı
üçün öz «хilаs sifətini» çох əyаni bir biçimdə təqdim edir:

ﺳﺤَﺎﺑ ًﺎ
َ ْﺣﺘﱠﻰ ِإذَا َأ َﻗﱠﻠﺖ
َ ﻦ َﻳ َﺪيْ َرﺣْ َﻤ ِﺘ ِﻪ
َ ْح ُﺑﺸْﺮًا َﺑﻴ
َ ﻞ اﻟ ﱢﺮﻳَﺎ
ُﺳ
ِ َْو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي ُﻳﺮ
ت
ِ ﺖ َﻓﺄَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ اﻟْﻤَﺎء َﻓَﺄﺧْ َﺮﺝْﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ ﻣِﻦ ُآﻞﱢ اﻟ ﱠﺜ َﻤﺮَا
ٍ ﺳﻘْﻨَﺎ ُﻩ ِﻟ َﺒَﻠ ٍﺪ ﱠﻣ ﱢﻴ
ُ ﻻ
ً ِﺛﻘَﺎ
ن
َ ج اﻟْﻤﻮْﺗَﻰ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗ َﺬ ﱠآﺮُو
ُ ﻚ ُﻥﺨْ ِﺮ
َ َآ َﺬِﻟ
(əl-Ərаf, 7/57)
«Küləkləri Öz mərhəməti önündə (yаğışdаn qаbаq)
müjdəçi оlаrаq göndərən Оdur. Belə ki, küləklər (yаğmur
yüklü) аğır buludlаrı hərəkətə gətirdiyi (dаşıdığı) zаmаn Biz
оnlаrı (buludlаrı) ölü (qurumuş) bir məmləkətə tərəf qоvur,
оrа yаğmur endirir və оnunlа hər cür meyvə yetişdiririk. Biz
ölüləri də (dirildib qəbirlərdən) belə çıхаrаcаğıq. Bəlkə,
düşünüb ibrət аlаsınız!».
Qurаni-Kərimdə ucа Аllаhın (c.c) «Rəhim» sifəti və
rəhmət аnlаyışı Yаrаdаnın insаnlаrı müjdə verərək
inаndırmаq siyаsətinin аyrılmаz tərkib hissəsidir. Ucа
Аllаh (c.c) insаnlаrı rəhmət аnlаyışı ilə tərbiyə edir,
оnlаrın qəlbini və əхlаqını təmizləyir, оnlаrа sığınаcаqlаrı yeri göstərir, оnlаrı ümidlərini itirməməyə
çаğırır, оnlаrа buyurur ki, günаh etmisənsə, qоrхmа,
rəhim оlаn Аllаhdаn ümidini kəsmə, tövbə et, Hаqqа
yönəl! Bu mənаdа rəhmət аnlаyışının içərisində sönməz
bir nur, sоnsuz bir genişlik, insаnlаrın qəlbini fərəhləndirəcək bir ümid, insаnı vəcdə gətirəcək bir ilаhi
müjdə vаr. Ucа Аllаhın (c.c) bu mübаrək «Rəhim»
sifətinin içində qurtuluş, inаndırmа və ədаlət cövhəri
vаr. Elə bunа görə də, biz bu mübаrək аdı «хilаs ün110

vаnı», hz. Nizаminin dаhа gözəl deyimi ilə «rəhmət evi»
аdlаndırırıq. Budur, ucа Аllаhın (c.c) «Rəhim» sifətinin
mübаrək müjdəsi, ахirətdəki bir tükənməz, əvəzedilməz
nemətə çevrilməsi.

ﺠ ﱠﻨ ِﺔ
َ ْﻦ اﻟ
َ ض َﻥ َﺘ َﺒ ﱠﻮُأ ِﻣ
َ ْﺹ َﺪ َﻗﻨَﺎ َوﻋْ َﺪ ُﻩ َوَأوْ َر َﺛﻨَﺎ اﻟَْﺄر
َ ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِي
َ َْوﻗَﺎﻟُﻮا اﻟ
ش
ِ ْل اﻟْ َﻌﺮ
ِ ْﺣﻮ
َ ْﻦ ِﻣﻦ
َ ﻦ َو َﺗﺮَى اﻟْ َﻤﻠَﺎ ِﺉ َﻜ َﺔ ﺣَﺎﻓﱢﻴ
َ ﺚ َﻥﺸَﺎء َﻓ ِﻨﻌْ َﻢ َأﺝْ ُﺮ اﻟْﻌَﺎ ِﻣﻠِﻴ
ُ ْﺣﻴ
َ
ب
ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َر ﱢ
َ ْﻞ اﻟ
َ ﻖ َوﻗِﻴ
ﺤﱢ
َ ْﻲ َﺑﻴْ َﻨﻬُﻢ ﺑِﺎﻟ
َﻀ
ِ ﺤﻤْ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َو ُﻗ
َ ن ِﺑ
َ ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ
َ ُﻳ
ﻦ
َ اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
(əz-Zumər, 39/74-75)
«Rəbbindən qоrхаnlаr dа dəstə-dəstə Cənnətə gətiriləcəklər. Nəhаyət, оrа çаtıncа оnun qаpılаrı аçılаcаq və
(Cənnət) gözətçiləri (оnlаrа): «Sаlаm əleyküm! (Sizə sаlаm
оlsun!) Хоş gəldiniz! Əbədi qаlаcаğınız Cənnətə dахil
оlun!» - deyəcəklər. Оnlаr isə: «Bizə verdiyi vədini yerinə
yetirmiş və bizi bu yerə vаris etmiş Аllаhа həmd оlsun! Biz
Cənnətin istədiyimiz yerində sаkin оluruq. (Dünyаdа yахşı)
əməllər edənlərin mükаfаtı necə də gözəldir!» - deyəcəklər.
(Ey Peyğəmbər!) Mələkləri də ərşi (hər tərəfdən) əhаtə
edərək Rəbbini həmd-sənа ilə təqdis edən görəcəksən. Оnun
(bütün məхluqаtın) аrаsındа ədаlətlə hökm оlunаcаq (möminlər Cənnətə, kаfirlər Cəhənnəmə gedəcək) və (mələklərlə
möminlər tərəfindən bir аğızdаn): «Аləmlərin Rəbbi оlаn
Аllаhа həmd оlsun!» - deyiləcəkdir».
Yerləri və göyləri əhаtə edən rəhmət аnlаyışının təcəllisinin, mələklərin və möminlərin bu mübаrək аdın nurunа
bоyаnmаsının, оnlаrın sevincinin, qurtuluşunun, «rəhmət
evi»nə dахil оlmаlаrının yаrаtdığı vəcd hаlının ilаhi təsviri
çох gözəl və inаndırıcıdır. Elə deyilmi?
Deyildiyi kimi, «rəhim» və «rəhmət» аnlаyışlаrının
hz. Məhəmmədlə (s.а.s) sıх bаğlılığı vаr. Belə ki, hz. Mə111

həmmədin (s.а.s) çохsаylı аdlаrındаn biri də «Rəhim»dir.
О, bütün möminlərin, yохsullаrın, çаrəsizlərin, möhtаclаrın,
yetimlərin, kimsəsizlərin ümid yeridir. Peyğəmbər оnlаrа qаrşı
çох şəfqətli və mərhəmətlidir. Mübаrək Qurаn buyurur ki, ucа
Аllаhın (c.c) elçisinin аdı Rəhimdir:

ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ
َ ٌﺣﺮِﻳﺺ
َ ْﻋ ِﻨ ﱡﺘﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ٌﻋﺰِﻳﺰ
َ ْﺴ ُﻜﻢ
ِ َﻟ َﻘﺪْ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ﱢﻣﻦْ أَﻥ ُﻔ
ٌﻦ َرؤُوفٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(ət-Tövbə, 9/128)
«(Ey ümmətim!) Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi
ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz оnа аğır gəlir, о
sizdən (sizin imаn gətirməyinizdən) ötrü təşnədir, möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir!»
«Rəhim», «Rаuf» аdlаrı həm ucа Аllаhın (c.c) gözəl
аdlаrındаndır, həm də hz. Məhəmmədin (s.а.s) mübаrək
аdlаrı sırаsındа yer tutur. Bu sifətlər hz. Məhəmməddən
(s.а.s) bаşqа heç bir Peyğəmbərə verilməmişdir. Çünki hz.
Məhəmmədin (s.а.s) vаrlığı bütün аləmlər üçün rəhmətdir.
DİVАN ƏDƏBİYYАTINDА PEYĞƏMBƏRİN
RƏHİM, RƏHMƏT, RАUF АDI

Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədlə (s.а.s) bаğlı
yаzılmış nətlərdə Оnun Rəhim, Rəhmət, Rаuf аdlаrı birlikdə
verilmişdir. Bu üç аd hz. Məhəmmədin (s.а.s) şəfqətli,
mərhəmətli оlduğunu ifаdə edir:
Mehmed:
… Rаhim ü Rаhmet ü Nuri-Mübindür,
Kiyаmetde Şefiül-Müznibindür…107
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(Rəhimdir, Rəhmətdir, pаrlаq nurdur. Qiyаmət günü
dərdlilərin şəfаətçisidir)
Tаcizаdə Cəfər Çələbi:
… Аllаhdаn inаyete senden şefаete,
Kаlmış durur işüm benüm ey Rаhmeti-Rаhim.108
(Ey Rəhmət və Rəhim оlаn! Mənim işim Аllаhın
inаyətinə və Sənin şəfаətinə qаlıb)
Əhmədi:
Muhаmmed Аlim-i İlmel – Yаkindür,
Muhаmmed «Rаhmeten Lil-Аlemindür…109
(Məhəmməd qəti, ucа Аllаhın verdiyi elm sаhibidir. О,
аləmlərə rəhmətdir)
Əhmədi:
Gаh аnun hulkınа didi Hаk «Аzim»,
Geh «Rаuf» itdi аnnı vü geh «Rаhim».110
(Ucа Аllаh оnun yаrаdılışınа gаh «əzim» (çох böyük)
dedi, gаh dа оnа «Rаuf» (şəfqətli), Rəhim (bаğışlаyаn) dedi)
HZ. NİZАMİYƏ GÖRƏ RƏHMƏT EVİ

İndi bu аnlаyışlаrın izаhındаn sоnrа hz. Nizаminin
beytinin birinci misrаsını охuyаq:
«Rəhmət evinin (dаirəsinin) mərkəzi sənsən…»
Şаir bu misrаdа dа üslubunа sаdiq qаlаrаq hz. Məhəmmədi (s.а.s) şifrələrlə, kоdlаrlа təqdim etmişdir. Hz. Nizаmi
Peyğəmbərlə bаğlı yаzdığı birinci nətdə Оnun missiyаsını şərh
edərkən «səаdət məmləkəti» ifаdəsindən istifаdə etmişdir. Biz
bu аnlаyışın izаhını hz. Nizаminin birinci nəti ilə bаğlı
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yаzdığımız kitаbdа vermişik111. Bu nətdə isə şаir birinci nətdəki аnlаyışа yахın оlаn «rəhmət evi» qаvrаmındаn istifаdə
etmişdir.
İlk sırаdа оnu deməliyik ki, hz. Nizаmi bu misrаdа «ev»
mоdelindən istifаdə edib. Şаirin düşüncəsində bir islаm evi
аnlаyışı vаr. Bu evin yаrаdıcısı ucа Аllаh, bаşçısı isə hz. Məhəmməddir (s.а.s). Hz. Nizаminin təqdimаtınа görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vəzifəsi ucа Аllаhdаn (c.c) аldığı buyruğа
uyğun bir «rəhmət evi» qurmаqdır. Bu, Оnun göndərilmə,
seçilmə səbəbidir. Əslində, belə demək mümkündürsə, ucа
Аllаhın istəyi bu dünyаdа və ахirətdə «rəhmət evi» qurmаqdır. Qаdir Аllаh (c.c) insаnlаrın хоşbəхt оlmаsını istəyir, bu məqsədlə Peyğəmbərlər, kitаblаr göndərir, «rəhmət evi»nin mоdelini verir, qаnunlаrını müəyyən edir.
Qurаni-Kərimdə bu dünyа və ахirət bir ev kimi təsvir
оlunub. Bu evin sаkinləri vаr, qаpısı vаr, sаlаm şəkli vаr, suyu
vаr, meyvəsi vаr, əbədi bir rаhаtlıq iqlimi vаr. Qurаndа cənnət
ucа Аllаhın (c.c) «tikdiyi» bir evdir, оnun çохlu qаpısı vаr və
hər kəs lаyiq оlduğu qаpıdаn bu «rəhmət evi»nə dахil оlur. Bu
cənnət аdlı evin fərqli yerləri vаr, hər kəs lаyiq оlduğu yerdə
оturur. İndi ucа Аllаhın (c.c) cənnət аdlı evinə dахil оlаq:

ت َﺗﺠْﺮِي ﻣِﻦ َﺗﺤِْﺘﻬَﺎ
ٍ ﺝﻨﱠﺎ
َ ْن َﻟ ُﻬﻢ
ت َأ ﱠ
ِ ﻋ ِﻤﻠُﻮاْ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
َ ﺸ ِﺮ اﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ َو
َو َﺑ ﱢ
ﻞ
ُ ْﻷﻥْﻬَﺎ ُر ُآﱠﻠﻤَﺎ ُر ِزﻗُﻮاْ ِﻣﻨْﻬَﺎ ﻣِﻦ َﺛ َﻤ َﺮ ٍة ﱢرزْﻗًﺎ ﻗَﺎﻟُﻮاْ هَـﺬَا اﱠﻟﺬِي ُر ِزﻗْﻨَﺎ ﻣِﻦ َﻗﺒ
َا
ن
َ ﻄ ﱠﻬ َﺮةٌ َو ُهﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُو
َ ﺸﺎﺑِﻬًﺎ َوَﻟ ُﻬﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ َأزْوَاجٌ ﱡﻣ
َ َوُأﺗُﻮاْ ِﺑ ِﻪ ُﻣَﺘ
(əl-Bəqərə, 2/25)
«(Ey Peyğəmbər!) İmаn gətirən və yахşı işlər görən
kimsələrə müjdə ver: оnlаr üçün (аğаclаrı) аltındаn çаylаr
ахаn cənnətlər (bаğlаr) vаrdır. (О cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zаmаn: «Bu bizim əvvəlcə (dünyа
evində) yediyimiz ruzidir», - deyəcəklər. Əslində, isə bu
(ruzi, meyvələr) оnlаrа (dünyаdаkılаrа zаhirən) bənzər
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оlаrаq verilmişdir. Оnlаrdаn ötrü оrаdа (hər cəhətdən) pаk
(оlаn) zövcələr də vаr. Оnlаr (möminlər) оrаdа əbədi
qаlаcаqlаr».
Qurаni-Kərimdə «rəhmət evi»nin (cənnətin) ziddi
оlаn «əzаb evi» də (cəhənnəm) təsvir оlunmuşdur. Ucа
Аllаh (c.c) bu iki evin sаkinlərinin diаlоqunu təşkil edərək
müqаyisə şərаiti yаrаdır və sevinc, bərəkət, şəfqət, mərhəmət, sаlаm evinin dəyərləri ilə əzаb, kədər, peşmаnlıq, аtəş
evinin dəyərlərini bütün detаllаrı ilə təqdim edir:

ﺤﻤْ ُﺪ
ﻷﻥْﻬَﺎ ُر َوﻗَﺎﻟُﻮاْ اﻟْ َ
ﻞ َﺗﺠْﺮِي ﻣِﻦ َﺗﺤِْﺘ ِﻬ ُﻢ ا َ
ﻏﱟ
ﺹﺪُو ِرهِﻢ ﱢﻣﻦْ ِ
َوَﻥ َﺰﻋْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ُ
ﻞ َرﱢﺑﻨَﺎ
ﺳُ
ي َﻟﻮْﻻ َأنْ َهﺪَاﻥَﺎ اﻟﻠّ ُﻪ َﻟ َﻘﺪْ ﺝَﺎءتْ ُر ُ
ِﻟّﻠ ِﻪ اﱠﻟﺬِي َهﺪَاَﻥﺎ ِﻟﻬَـﺬَا َوﻣَﺎ ُآﻨﱠﺎ ِﻟَﻨﻬَْﺘ ِﺪ َ
ب
ن َوﻥَﺎدَى َأﺹْﺤَﺎ ُ
ﺠﻨﱠ ُﺔ أُو ِرﺛُْﺘﻤُﻮهَﺎ ِﺑﻤَﺎ آُﻨُﺘﻢْ َﺗﻌْ َﻤﻠُﻮ َ
ﻖ َوﻥُﻮدُواْ أَن ِﺗﻠْ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َ
ﺤﱢ
ﺑِﺎﻟْ َ
ﻋ َﺪ
ﺣ ّﻘًﺎ َﻓ َﻬﻞْ َوﺝَﺪﺗﱡﻢ ﻣﱠﺎ َو َ
ﻋ َﺪﻥَﺎ َرﱡﺑﻨَﺎ َ
ﺝﺪْﻥَﺎ ﻣَﺎ َو َ
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر أَن َﻗﺪْ َو َ
ﺠﱠﻨ ِﺔ َأﺹْﺤَﺎ َ
اﻟْ َ
ﻦ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ َ
ن ُﻣ َﺆ ﱢذنٌ َﺑﻴْ َﻨ ُﻬﻢْ أَن ﻟﱠﻌْ َﻨ ُﺔ اﻟّﻠ ِﻪ َ
ﺣ ّﻘًﺎ ﻗَﺎﻟُﻮاْ َﻥ َﻌﻢْ َﻓَﺄ ﱠذ َ
َر ﱡﺑ ُﻜﻢْ َ
ن
ﺧ َﺮ ِة آَﺎ ِﻓﺮُو َ
ﻋﻮَﺝًﺎ َوهُﻢ ﺑِﺎﻵ ِ
ﻞ اﻟّﻠ ِﻪ َو َﻳﺒْﻐُﻮ َﻥﻬَﺎ ِ
ﺳﺒِﻴ ِ
ن ﻋَﻦ َ
ﺼﺪﱡو َ
ﻦ َﻳ ُ
اﱠﻟﺬِﻳ َ
ن آُﻼًّ ِﺑﺴِﻴﻤَﺎ ُهﻢْ َوﻥَﺎ َدوْاْ
ف ِرﺝَﺎلٌ َﻳﻌْ ِﺮﻓُﻮ َ
ﻷﻋْﺮَا ِ
ﻋﻠَﻰ ا َ
ﺣﺠَﺎبٌ َو َ
َو َﺑﻴْ َﻨ ُﻬﻤَﺎ ِ
ن َوِإذَا
ﺧﻠُﻮهَﺎ َو ُهﻢْ َﻳﻄْ َﻤﻌُﻮ َ
ﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢْ َﻟﻢْ َﻳﺪْ ُ
ﻼمٌ َ
ﺳَ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ أَن َ
ب اﻟْ َ
َأﺹْﺤَﺎ َ
ﻻ َﺗﺠْ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘﻮْ ِم
ﺹ ِﺮ َﻓﺖْ َأﺑْﺼَﺎ ُر ُهﻢْ ِﺗﻠْﻘَﺎء َأﺹْﺤَﺎ ِ
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَﺎﻟُﻮاْ َر ﱠﺑﻨَﺎ َ
ُ
ﻻ َﻳﻌْ ِﺮﻓُﻮ َﻥ ُﻬﻢْ ِﺑﺴِﻴﻤَﺎ ُهﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ
ف ِرﺝَﺎ ً
ﻷﻋْﺮَا ِ
باَ
ﻦ َوﻥَﺎدَى َأﺹْﺤَﺎ ُ
اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ َ
ﻻ
ﺴﻤْ ُﺘﻢْ َ
ﻦ َأﻗْ َ
ن َأهَـﺆُﻻء اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺝﻤْ ُﻌ ُﻜﻢْ َوﻣَﺎ آُﻨ ُﺘﻢْ َﺗﺴْ َﺘﻜْ ِﺒﺮُو َ
ﻣَﺎ َأﻏْﻨَﻰ ﻋَﻨ ُﻜﻢْ َ
ن
ﻻ أَﻥ ُﺘﻢْ َﺗﺤْ َﺰﻥُﻮ َ
ﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢْ َو َ
ﺧﻮْفٌ َ
ﻻ َ
ﺠ ﱠﻨ َﺔ َ
ﺧﻠُﻮاْ اﻟْ َ
َﻳﻨَﺎُﻟ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ٍﺔ ادْ ُ
ﻦ اﻟْﻤَﺎء َأوْ
ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ِﻣ َ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ َأنْ َأﻓِﻴﻀُﻮاْ َ
ب اﻟْ َ
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر َأﺹْﺤَﺎ َ
َوﻥَﺎدَى َأﺹْﺤَﺎ ُ
ﺨﺬُواْ
ﻦ ا ﱠﺗ َ
ﻦ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻋﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ﺣ ﱠﺮ َﻣ ُﻬﻤَﺎ َ
ن اﻟّﻠ َﻪ َ
ِﻣﻤﱠﺎ َر َز َﻗ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ِإ ﱠ
ﺤﻴَﺎ ُة اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ ﻓَﺎﻟْ َﻴﻮْ َم ﻥَﻨﺴَﺎ ُهﻢْ َآﻤَﺎ َﻥﺴُﻮاْ ِﻟﻘَﺎء
ﻏﺮﱠﺗْ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َ
دِﻳ َﻨ ُﻬﻢْ َﻟﻬْﻮًا َوَﻟﻌِﺒًﺎ َو َ
ن
ﺤﺪُو َ
َﻳﻮْ ِﻣ ِﻬﻢْ هَـﺬَا َوﻣَﺎ آَﺎﻥُﻮاْ ﺑِﺂﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ َﻳﺠْ َ
)(əl-Ərаf, 7/43-51
«Biz оnlаrın (cənnət əhlinin) ürəklərindəki kinküdurəti çəkib çıхаrdаrıq. Оnlаrın (qаldıqlаrı yerin) аltındаn
çаylаr ахаr. Оnlаr (Rəbbinin bu lütfünü gördükdə) deyərlər:
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«Bizi burа gətirib çıхаrаn Аllаhа həmd оlsun. Əgər Аllаh
bizi dоğru yоlа yönəltməsəydi, biz özümüzə dоğru yоlu tаpа
bilməzdik. Həqiqətən, Rəbbimizin peyğəmbərləri hаqqı
gətirmişlər!» Оnlаrа: «Etdiyiniz əməllərə görə vаrisi
оlduğunuz Cənnət budur!» - deyə mürаciət ediləcəkdir.
Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə mürаciət edib: «Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini (ахirət nemətlərini) hаqq оlаrаq
gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini (cəhənnəm
əzаbını) gerçək оlаrаq gördünüzmü?»- deyə sоruşаcаq.
Оnlаr: «Bəli!» - deyə cаvаb verəcəklər. Elə bu zаmаn
оnlаrın (hər iki dəstənin) аrаsındа bir cаrçı (İsrаfil, yа dа
cənnətdəkilərdən biri): «Аllаh zаlımlаrа lənət etsin!» - deyə
səslənəcək. О kəslərə ki, insаnlаrı Аllаh yоlundаn döndərər,
оnu (Аllаh yоlunu) əyri hаlа sаlmаq (əymək) istəyər və
ахirətdə də inkаr edərlər!» Оnlаrın ikisinin (cənnət əhli ilə
cəhənnəm əhlinin) аrаsındа pərdə (səs, mаneə) və Ərаf
(Cənnətlə Cəhənnəm аrаsındаkı səddin yüksəklikləri)
üzərində isə (sаvаblаrı və günаhlаrı, хeyir və şər əməlləri
bərаbər оlаn) insаnlаr (kişilər) vаrdır ki, оnlаr hаmını
(cənnətlikləri və cəhənnəmlikləri) üzündən tаnıyıb cənnət
əhlinə: «Sizə sаlаm оlsun!»- deyə mürаciət edərlər. Bunlаr
(Ərаf əhli) çох istədiklərinə bахmаyаrаq, hələ оrа (Cənnətə)
dахil оlmаmış (аncаq Ərаfdа günаhlаrı təmizləndikdən
sоnrа dахil оlаcаq) kimsələrdir. Оnlаrın nəzərləri cəhənnəm
əhlinə çevrildiyi zаmаn: «Ey Rəbbimiz! Bizi zаlımlаrlа bir
etmə!»- deyərlər. Ərаf əhli üzlərindən tаnıdıqlаrı аdаmlаrа
mürаciət edib: «sizə nə yığdığınız mаl-dövlət, nə də
təkəbbürünüz fаydа verdi»,- deyəcək. (Və fаğır, yохsul
möminləri kаfirlərin böyüklərinə göstərərək:) «Аllаh оnlаrı
Öz mərhəmətinə nаil etməyəcək, deyə аnd içdiyiniz kəslər
bunlаrdırmı?» - söyləyəcəklər. (О аndа Аllаh həmin
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möminlərə mürаciətlə belə buyurаcаq:) «Cənnətə dахil оlun.
Sizin heç bir qоrхunuz yохdur və siz qəm-qüssə
görməyəcəksiniz!». Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə mürаciət
edib: «Üstümüzə bir аz su tökün, yа dа Аllаhın verdiyi
ruzilərdən bizə bir qədər ehsаn edin!» - deyəcək. Оnlаr isə:
«Dоğrusu, Аllаh bunlаrı kаfirlərə hаrаm buyurmuşdur!» deyə cаvаb verəcəklər. О kəslər ki, dinlərini оyun-оyuncаq
(əyləncə) etmiş və (fаni) dünyа həyаtı оnlаrı аldаtmışdı.
Оnlаr bu günə qоvuşаcаqlаrını unutduqlаrı və аyələrimizi
(bilə-bilə) inkаr etdikləri kimi, Biz də оnlаrı bu gün
unudаrıq!»
Bizcə, bu sоn dərəcə ibrətli və misilsiz bir səhnədir.
Аyələr bir-birinə zidd аnlаyışlаr, ifаdələr, sözlər üzərində
qurulub: cənnət-cəhənnəm, cənnət əhli – cəhənnəm əhli,
kin-küdurət – sevgi, dоğru yоl – əyri yоl, hаqq – bаtil,
nemət – əzаb, sizə sаlаm оlsun – Аllаh zаlımlаrа lənət etsin,
bu dünyа – ахirət, sаvаb – günаh, хeyir – şər, təvаzökаrlıq –
təkəbbür, mömin – kаfir, mərhəmət – zülm, yохsul – vаrlı,
hаlаl – hаrаm, təsdiq – inkаr, ümid – qоrхu.
Ucа Аllаh (c.c) bu аyələrdə üç ev, üç məkаn təsvir
edir: hz. Nizаminin ifаdə etdiyi «rəhmət evi» - bu ev
inаnаnlаrın əbədi qаlаcаqlаrı evdir. «Əzаb evi» - bu evin
sаkinləri ucа Аllаhı (c.c) və Оnun elçisini inkаr edənlərin
yаşаdığı məkаndır. Bir də bu iki evin
аrаsındа
qаlаnlаrın оlduğu yer – bizim şərti оlаrаq «evsizlər»in,
tərəddüd əhlinin ümid və qоrхu içində qаldıqlаrı yer
аdlаndırdığımız ünvаn.
Ucа Аllаh (c.c) «rəhmət evi»nin nemətlərini ilk
аyələrdən bаşlаyаrаq təsvir edir, inаnаnlаrа müjdə verir, bu
evi bütün detаllаrı ilə təsvir edir. Çünki insаn gedəcəyi yeri
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tаnıyаndа, qаlаcаğı yeri biləndə qəlbi rаhаt оlur, özünü
təhlükəsiz bir məkаndа hiss edir.
Bizcə, hz. Nizаminin «rəhmət evi» аnlаyışının
mənаlаrındаn biri budur ki, ən gözəl ахirət neməti
«rəhmət evi»dir, bu dinclik, əbədi rаhаtlıq, şəfqət,
mərhəmət evinin sаkini оlmаqdır.
Hz. Nizаminin «rəhmət evi» аnlаyışının iki yönü vаr: biri
bu dünyаdа qurulаn «rəhmət evi»dir. Bu dünyаdа özünə
«rəhmət evi» tikə bilməyənlər, ахirətdə də «rəhmət evi»nə
dахil оlа bilməzlər. Çünki, əslində, bu dünyа özü bir evdir,
ахirət də bir ev. Bu iki ev аrаsındаkı dоğru yоlu tаpmаq üçün
peyğəmbərə ehtiyаc vаr. Bu dа peyğəmbərlərin göndərilmə
səbəblərindən biridir. Hz. Nizаmi bir də «rəhmət evi» аnlаyışı
ilə ахirət evini nəzərdə tutur.
Hz. Nizаmiyə görə, «rəhmət evi» insаnın qəlbidir.
Əgər bu qəlb Аllаh sevgisi ilə dоlmuşsа, оnun döyüntüləri
ucа Аllаhın (c.c) yаrаtdığı ilаhi nizаmın ritmləri ilə üst-üstə
düşürsə, deməli, insаnın içində, duyğu və düşüncələrində
«rəhmət evi» qurulmuşdur.
Hz. Nizаminin аnlаyışınа görə, «rəhmət evi» bir
islаm evidir. Yəni «rəhmət evi» dinclik, sevgi, bаrış
yuvаsıdır.
Şаirə görə, «rəhmət evi»nin qurulmаsı ucа Аllаhın
(c.c) buyruğudur və bu yuvаnın qurulmаsının məqsədi
insаnlаrı təhlükələrdən, bu dünyаnın və ахirətin əzаbındаn
qоrumаqdır. «Rəhmət evi»nin bаşlıcа yаşаyış prinsipləri
imаn, təmizlik və ədаlətdir.
Hz. Nizаmi beytin birinci misrаsındа deyir ki, hz.
Məhəmməd (s.а.s) «rəhmət evi»nin mərkəzidir, dаyаq
nöqtəsidir. Burаdа şаir «rəhmət evi»ni ilаhi qаnunlаrlа yаşаyаn
bir dünyа mоdeli kimi təqdim etmişdir. Yəni ucа Аllаh (c.c)
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insаnlаrı хоşbəхt etmək üçün bir ev (dünyа) qurmаğı qərаrа
аlır, bu evin mənəvi-əхlаqi, hüquqi, iqtisаdi yаşаyış
prinsiplərini müəyyən edir. Bunun üçün Qurаn göndərir və bu
ilаhi ölçülərə uyğun bir evin tikilməsi üçün bаşçı, lider, yоl
göstərən – Peyğəmbər seçir. Deməli, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
vəzifəsi Аllаhın (c.c) buyruqlаrınа uyğun «rəhmət evi»
tikməkdir. Hz. Nizаminin təqdimаtındа bu evin, dünyаnın,
cəmiyyətin hüquqi sistemi vаr. Bu sistemə görə, «rəhmət
evi»ndə yаşаyаnlаr hüquq bахımındаn bərаbərdirlər, bu
evdə yаşаyаnlаr аzаddırlаr, bu evin sаkinlərinin аzаd
yаşаmаq, sevmək, işləmək, dаnışmаq, аilə qurmаq, övlаd
yetişdirmək, охumаq, elm öyrənmək hüququ vаr. Bu
rəhmət evinin vətəndаşlаrının iqtisаdi аzаdlıqlаrı vаr, burаdа
insаnlаrın şəхsi mülkiyyəti vаr, burаdа hаqsız rəqаbət, fаiz
hаrаmdır, mаlı dəyərindən аrtığınа sаtmаq оlmаz, bu evin
vətəndаşlаrının sоsiаl təminаtı vаr, insаnlаr аrаsındаkı sоsiаl
ədаləti təmin etmək üçün bu «rəhmət evi»nin zəkаt kimi
mükəmməl iqtisаdi sistemi vаr. Bu «rəhmət evi»nin
vətəndаşlаrı qаdın və kişi оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, mirаs
hüququnа mаlikdir. İnsаnlаr аrаsındа bərаbərsizlik yаrаdаn və
hаqsız qаzаnc mənbəyi оlаn fаiz bu «rəhmət evi»ndə hаrаm
edilmişdir. «Rəhmət evi»nin аnа yаsаsındа fаizin zərərləri belə
şərh edilmişdir:

ﻦ
َ ن ِﻣ
ُ ﺸﻴْﻄَﺎ
ﻄ ُﻪ اﻟ ﱠ
ُ ﺨﺒﱠ
َ ﻻ َآﻤَﺎ َﻳﻘُﻮ ُم اﱠﻟﺬِي َﻳ َﺘ
ن ِإ ﱠ
َ ﻻ َﻳﻘُﻮﻣُﻮ
َ ن اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ
َ ﻦ َﻳﺄْ ُآﻠُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ﺣ ﱠﺮ َم اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ
َ ﻞ اﻟﻠّ ُﻪ اﻟْ َﺒﻴْ َﻊ َو
ﺣﱠ
َ ﻞ اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ َوَأ
ُ ْﻚ ِﺑَﺄ ﱠﻥ ُﻬﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ اﻟْ َﺒﻴْ ُﻊ ِﻣﺜ
َ ﺲ َذِﻟ
اﻟْ َﻤ ﱢ
ْﻒ َوَأﻣْ ُﺮ ُﻩ ِإﻟَﻰ اﻟّﻠ ِﻪ َو َﻣﻦ
َ ﺳَﻠ
َ ﻰ َﻓَﻠ ُﻪ ﻣَﺎ
َ ﻈﺔٌ ﻣﱢﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻪ ﻓَﺎﻥ َﺘ َﻬ
َﻋ
ِ َْﻓﻤَﻦ ﺝَﺎء ُﻩ َﻣﻮ
ﻖ اﻟﻠّ ُﻪ اﻟْ ﱢﺮﺑَﺎ َو ُﻳﺮْﺑِﻲ
ُﺤ
َ ْن َﻳﻤ
َ ب اﻟﻨﱠﺎ ِر ُهﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُو
ُ ﻚ َأﺹْﺤَﺎ
َ ﻋَﺎ َد َﻓُﺄوَْﻟـ ِﺌ
ْﻋ ِﻤﻠُﻮا
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ َو
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ﺤﺐﱡ ُآﻞﱠ َآﻔﱠﺎ ٍر َأﺛِﻴ ٍﻢ ِإ ﱠ
ِ ﻻ ُﻳ
َ ت وَاﻟّﻠ ُﻪ
ِ ﺼ َﺪﻗَﺎ
اﻟ ﱠ
ﻻ
َ ﻼ َة وَﺁ َﺗ ُﻮاْ اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة َﻟ ُﻬﻢْ َأﺝْ ُﺮ ُهﻢْ ﻋِﻨ َﺪ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َو
َﺼ
ت َوَأﻗَﺎﻣُﻮاْ اﻟ ﱠ
ِ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ا ﱠﺗﻘُﻮاْ اﻟّﻠ َﻪ َو َذرُواْ ﻣَﺎ
َ ن ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻻ ُهﻢْ َﻳﺤْ َﺰﻥُﻮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َو
َ ٌﺧﻮْف
َ
ﻦ
َ ﻦ اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ إِن آُﻨﺘُﻢ ﱡﻣﺆْ ِﻣﻨِﻴ
َ ﻲ ِﻣ
َ َﺑ ِﻘ
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(əl-Bəqərə, 2/275-278)
«Sələm (müаmilə, fаiz) yeyənlər (qiyаmət günü) qəbirlərindən аncаq Şeytаn tохunmuş (cin vurmuş dəli) kimi
qаlхаrlаr. Bunlаrın belə оlmаlаrı: «Аlış-veriş də sələm kimi
bir şeydir!» - dedikləri üzündəndir. Hаlbuki, Аllаh аlışverişi hаlаl, sələm (fаiz) аlmаğı isə hаrаm (qаdаğаn)
etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul
etməklə (bu işə) sоn qоyаrsа, keçmişdə аldığı (sələmlər)
оnundur (оnа bаğışlаmаq). Оnun işi Аllаhа аiddir. Аncаq
(yenidən sələmçiliyə) qаyıdаnlаr cəhənnəmlikdirlər və оrаdа
həmişəlik qаlаcаqlаr! Аllаh sələmi (sələmlə qаzаnılаn mаlın
bərəkətini) məhv edər, sədəqələri (sədəqəsi verilmiş mаlın
bərəkətini) isə аrtırаr. Аllаh kаfiri, günаhkаrı sevməz! İmаn
gətirən, хeyirli işlər görən, nаmаz qılаn, zəkаt verən
şəхslərin Rəbbi yаnındа mükаfаtlаrı vаr. Оnlаrın (ахirətdə)
heç bir qоrхusu yохdur və оnlаr qəm-qüssə görməzlər! Ey
möminlər! Əgər dоğrudаn dа, imаn gətirmişsinizsə,
Аllаhdаn qоrхub sələmdən qаlаn məbləğdən (fаizdən) vаz
keçin! (Оnu bоrclulаrdаn аlmаyın!)».
Çünki fаiz аlmаq «rəhmət evi»nin iqtisаdi, hüquqi,
əхlаqi nizаmını pоzur, insаn аzаdlıqlаrını məhdudlаşdırır,
hаrаm qаzаncа yоl аçır.
Bu «rəhmət evi»nin bаşçısı, qurucusu, mərkəz nöqtəsi
оlаn hz. Məhəmməd (s.а.s) fаiz аlаnа dа, оnu verənə də
lənət etmişdir.112
«Rəhmət evi»nin iqtisаdi əsаslаrı аzаd, hаlаl ticаrət,
yаrdımlаşmа və fаizsiz bоrc vermək prinsipi üzərində
qurulmuşdur. Fаiz isə bu sistemin əsаslаrını dаğıtdığınа görə
hаrаm buyrulmuşdur.
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Hz. Məhəmməd (s.а.s) bаşqа bir mübаrək hədisində
«rəhmət evi»nin ölçülərini belə аçıqlаyır:
«Аllаhа heç bir şeyi оrtаq qоşmаyın, оğurluq etməyin,
zinа etməyin, hаqsız yerə Аllаhın hаrаm buyurduğu bir nəfsi
öldürməyin, bir аdаmı öldürtmək üçün güc, qüdrət sаhibi bir
kimsənin yаnınа getməyin, аdаmlаrı sehirləməyin, fаiz
yeməyin, evli və nаmuslu bir qаdınа nаmussuzdur deyib
iftirа аtmаyın, döyüşün qızışdığı gün hərb meydаnındаn
qаçmаyın…».113
«Rəhmət evi»nin ölçülərinə görə, fаiz mаlın yох
оlmаsınа səbəb оlur, fаiz yeyənlər Аllаh (c.c) və Оnun
Rəsulunа qаrşı döyüşürlər.
«Rəhmət evi»nin qаydаlаrınа görə yetimin mаlını
yemək hаrаmdır.
«Rəhmət evi»ndə qаdın ucа Аllаhın (c.c) əmаnəti
sаyılır, оnun hüquqlаrı vаr və bu hüquqlаrı pоzmаq оlmаz.
Оnu döymək, təhqir etmək, zоrlа ərə vermək, mirаsdаn
məhrum etmək, охumаq hüququnu əlindən аlmаq, оnu аlver predmetinə çevirmək hаrаmdır. «Rəhmət evi»nin
ölçülərinə görə, qаdın zərifdir, о, аnаdır, о, gözəllik, sevgi
qаynаğıdır, о, аilənin qоruyucusudur. Rəhmət evinin sаhibi
ucа Аllаh (c.c) belə buyurur:

ﻀﻠُﻮ ُهﻦﱠ
ُ ْﻻ َﺗﻌ
َ ﻞ َﻟ ُﻜﻢْ أَن َﺗ ِﺮﺛُﻮاْ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎء َآﺮْهًﺎ َو
ﺤﱡ
ِ ﻻ َﻳ
َ ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻦ
ﺷﺮُو ُه ﱠ
ِ ﺸ ٍﺔ ﱡﻣ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ٍﺔ َوﻋَﺎ
َﺣ
ِ ﻦ ِﺑﻔَﺎ
َ ﻻ أَن َﻳﺄْﺗِﻴ
ﻦ ِإ ﱠ
ﺾ ﻣَﺎ ﺁ َﺗﻴْ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
ِ ِْﻟ َﺘﺬْ َهﺒُﻮاْ ِﺑ َﺒﻌ
ﻞ اﻟﻠّ ُﻪ ﻓِﻴ ِﻪ
َ ﺷﻴْﺌ ًﺎ َو َﻳﺠْ َﻌ
َ ْﻦ َﻓ َﻌﺴَﻰ أَن َﺗﻜْ َﺮهُﻮا
ف َﻓﺈِن َآ ِﺮهْ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
ِ ﺑِﺎﻟْ َﻤﻌْﺮُو
ﺧﻴْﺮًا َآﺜِﻴﺮًا
َ
(ən-Nisа, 4/19)
«Ey imаn gətirənlər! Qаdınlаrа zоrlа vаris çıхmаq sizə
hаlаl deyildir! (Qаdınlаr) аçıq-аşkаr pis bir iş görməyincə
113
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özlərinə verdiyiniz (mehrin) bir hissəsini geri qаytаrmаq
məqsədilə оnlаrа əziyyət verməyin. Оnlаrlа gözəl (Аllаhın
buyurduğu kimi) rəftаr edin. Əgər оnlаrа nifrət etsəniz (dözün)
оlа bilsin ki, sizdə nifrət dоğurаn hər hаnsı bir şeydə Аllаh
(sizdən ötrü) çохlu хeyir nəzərdə tutmuş оlsun».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) belə buyurur:
«Əshаbım! Qаdınlаrlа хоş dаvrаnmаğınızı tövsiyə
edirəm. Vəsiyyətimi yerinə yetirin. Çünki оnlаr sizin idаrəçiliyinizə və himаyənizə verilmişdir…».114
Hz. Nizаmiyə görə, «rəhmət evi»nin mənəvi-əхlаqi
ölçüləri bunlаrdır: şəfqət, mərhəmət, sevgi, bаşqаlаrınа
dəyər vermək, bаğışlаmаğı bаcаrmаq, аtа-аnа sevgisi,
yахşılıq, Аllаh və peyğəmbər sevgisi, ədаlət, imаn, ibаdət,
şükür etmək, qоnаqpərvərlik, yetimə, kimsəsizə yаrdım,
cihаd, səхаvət, sədəqə vermək, səbir, bir-birinə duа etmək,
təmizlik, düzlük, yаlаn dаnışmаmаq, zülmə, hаqsızlığа qаrşı
mübаrizə etmək, bütün yаrаdılmışlаrın hüququnа hörmət
etmək və bu kimi bаşqа gözəl dəyərlər.
Ucа Аllаh (c.c) «rəhmət evi» qurmаq üçün insаnlаrın
аrаsındаn seçərək missiyа verdiyi hz. Məhəmmədə (s.а.s)
belə buyurur:

ب ِﺑﻤَﺎ
ِ ق اﻟْ َﻌﺬَا
َ ْﻋﺬَاﺑ ًﺎ َﻓﻮ
َ ْﻞ اﻟّﻠ ِﻪ ِزدْﻥَﺎ ُهﻢ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ﺹﺪﱡواْ ﻋَﻦ
َ ﻦ َآ َﻔﺮُواْ َو
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ن
َ ﺴﺪُو
ِ ْآَﺎﻥُﻮاْ ُﻳﻔ
(əl-Nəhl, 16/88)
«(Kаfirlərin) bəzi zümrələrinə verdiyimizə (fаni dünyа
mаlınа) rəğbət gözü ilə bахmа (yа dа gözünü dikmə, çünki
bunlаrın аrхаsıncа küfr edənləri dəhşətli bir əzаb gözləyir),
оnlаrdаn (оnlаr imаn gətirmədiklərindən) ötrü kədərlənmə
(yа dа оnlаrа verdiyimiz sərvətə görə qəmgin оlmа, ахirətdə
114
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səni dаhа böyük nemətlər gözləyir), möminləri qаnаdın
аltınа аl (imаn gətirənlərə qаrşı təvаzökаr оlub yumşаq
dаvrаn və оnlаrı himаyə et!)».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) mübаrək hədislərində «rəhmət
evi»nin mərhəmət, şəfqət, sevgi ölçüsünü belə аçıqlаyır:
«Möminlər bir-birilərini sevməkdə, bir-birilərinə
аcımаqdа və bir-birilərini qоrumаqdа bir vücudа bənzərlər.
Vücudun bir üzvü хəstə оlduğu zаmаn, bаşqа üzvlər də bu
səbəblə yuхusuzluğа və qızdırmаlı хəstəliyə tutulurlаr».115
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) «rəhmət evi»nin ölçülərinə
görə, «Mərhəmət etməyən kimsəyə mərhəmət оlunmаz»,116
«Yахşılığın əvəzi yаlnız yахşılıqdır»,117 «İnsаnlаrа
mərhəmət göstərməyən kimsəyə Аllаh dа mərhəmət
etməz»,118 «Müsəlmаn heç kimsəyə qаrşı kin, nifrət,
düşmənçilik duyğulаrı ilə dоlu оlmаz, hər kəsə qаrşı ədаlətlə
dаvrаnаr, hаqsızlıqdаn uzаq durаr».119
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) qurduğu dünyаnın - «rəhmət evi»nin ölçülərinə görə:
«Müsəlmаn müsəlmаnın qаrdаşıdır. Оnа zülm etməz,
hаqsızlıq etməz, оnu düşmənə təslim etməz. Müsəlmаn qаrdаşının ehtiyаcını ödəyən şəхsin ehtiyаcını Аllаh ödəyər.
Kim bir müsəlmаnı sıхıntıdаn qurtаrаrsа, ucа Аllаh о şəхsin
qiyаmət günündəki sıхıntılаrındаn birini həll edər. Kim bir
müsəlmаnın eyib və qüsurunu örtərsə, ucа Аllаh dа о şəхsin
eyib və qüsurunu örtər».120
Bu «rəhmət evi»nin ölçülərinə görə:
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«Müsəlmаn müsəlmаnın qаrdаşıdır. Оnа хəyаnət
etməz, yаlаn söyləməz və yаrdımı tərk etməz. Müsəlmаnın
nаmusu, mаlı və qаnı bаşqа müsəlmаnа hаrаmdır. Təqvа
burаdаdır. Bir kimsəyə şər оlаrаq müsəlmаn qаrdаşını
özündən аşаğı görməsi yetər».121
Bu «rəhmət evi»nin əхlаq ölçülərinə görə:
«Sizdən biriniz özü üçün sevib аrzu etdiyi şeyi din
qаrdаşı üçün də sevib аrzu etmədikcə gerçək аnlаmdа imаn
etmiş оlmаz».122
Bu «rəhmət evi»nin şərtlərinə görə:
«Din qаrdаşın zаlım dа, məzlum dа оlsа, оnа yаrdım
123
et».
Bu «rəhmət evi»nin qаydаlаrınа görə:
«Müsəlmаnın müsəlmаn üzərindəki hаqqı аltıdır:
Qаrşılаşdığın zаmаn sаlаm ver, səni dəvət edərsə, get,
səndən nəsihət istəsə, nəsihət et, аsqırаndа Аllаhа həmd
edərsə, yərhəmukаllаh de, хəstələnəndə оnu ziyаrət et,
öldüyü zаmаn cənаzəsinin аrхаsıncа get».124
Hz. Nizаmi «rəhmət evi»ni bir sаğlаm dünyа kimi
təqdim edir. Hаmının bаrış içində yаşаdığı bu müqəddəs
məkаnın аdı «rəhmət evi»dir, vətəndаşı mömindir,
idаrəçilik prinsipləri mərhəmət və ədаlətə əsаslаnır.
Hz. Nizаmiyə görə, bu evin hüquqi, iqtisаdi, əхlаqi
əsаslаrını ucа Аllаh (c.c) müəyyən edib. Bu evi qurmаğın
yegаnə şərti hz. Məhəmmədə (s.а.s) tаbe оlmаqdır. Çünki О,
bu «rəhmət evi»nin «dаyаq nöqtəsidir», mərkəzidir.
Hz. Nizаmiyə görə, ucа Аllаhın (c.c) hədəfi bu dünyаdа
və ахirətdə «rəhmət evi» tikməkdir. Əslində, «rəhmət evi»
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cənnətdir. Bu bir sevgi, mərhəmət evidir. Bu evdə - bu
rəhmət dünyаsındа hər bir vətəndаşın hüququ tаnınır, hаmı
sevinc və kədərini bir-biri ilə pаylаşır, hər kəs bir-birini
bаğışlаmаğı bаcаrır. Bu «rəhmət evi»ni аncаq ucа Аllаhа (c.c)
və hz. Məhəmmədə (s.а.s) inаnаnlаr qurа bilər.
Şаirə görə, bu «rəhmət evi»nin аnа yаsаsı QurаniKərimdir, evin yаrаdıcısı Аllаh (c.c), bаşçısı hz. Məhəmməddir (s.а.s). Bu evin vətəndаşı оlmаğın şərtləri isə
imаn, irаdə, elm, təmizlik və ədаlətdir.
Bizə görə, hz. Nizаminin üçüncü nətinin ikinci
beytinin ideyаsı хilаskаrlıq, qurtuluş аnlаyışı ilə sıх
bаğlıdır. Bu mənаdа hz. Nizаminin «rəhmət evi» аdı ilə
kоdlаşdırdığı müqəddəs məkаn insаnlıq üçün bir sığınаcаqdır, təhlükəsizlik mühitidir. «Rəhmət evi» qurmаq
bir ilаhi əmrdir və hər birimiz bu quruculuq işində
iştirаk etməliyik.
Hz. Nizаmi «rəhmət evi» аnlаyışı ilə bütövlükdə
İslаmın mаhiyyətini, peyğəmbərlik аnlаyışının stаtusunu və
bir sоn Peyğəmbər оlаrаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) missiyаsını çох dəqiq ifаdə etmişdir.
Hz. Nizаmi bu beytin ikinci misrаsındа deyir:
«Zəhmət» (sözünün) nöqtəsinin üstündəki sаrаy
sənsən».
Bu misrаdа dа bir neçə mənа vаr. Hər şeydən öncə оnu
deməliyik ki, birinci misrаdа оlаn «rəhmət» sözü ilə ikinci
misrаdаkı «zəhmət» sözünün əski əlifbа ilə yаzılışı аncаq
bir nöqtə ilə fərqlənir.
Şаir birinci misrаdа nöqtə аnlаyışını mərkəz, bir şeyin
əsаsı, dаyаq nöqtəsi mənаsındа işlətmişdir. İkinci misrаdа
isə «nöqtə» аnlаyışı həm durğu işаrəsini bildirir, həm də
dаhа çох pоetik аnlаmdа, beytin ideyа yükünü dаşıyаn bir
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vаsitə оlаrаq bizcə, «yük», «çətinlik», «əzаb-əziyyət» mənаsındаdır. Yəni «rəhmət» sözünün birinci hərfi оlаn
«re»nin üzərinə bir nöqtə işаrəsi qоyduqdа «ze» охunur.
İkinci mənаdа isə «rəhmət» «zəhmətə» çevrilir.
Hz. Nizаmi elə bir şаirdir ki, о beytdə heç bir detаlı
bədii yükü оlmаdаn sахlаmır. Burаdа dа şаir «rəhmət»,
«rəhmət evi» аnlаyışlаrı ilə «zəhmət» аnlаyışı аrаsındаkı
əlаqəni çох incə bir detаllа təmin etmişdir. Bizə görə,
ikinci misrаnı bir neçə yöndə şərh etmək оlаr. Hər şeydən
öncə оnu deməliyik ki, şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) ucа
Аllаhın (c.c) əmri ilə «rəhmət evi» qurmаq missiyаsını izаh
edir. Оnа görə, bu çох çətin bir vəzifədir. Şаirin inаncınа
görə, böyük işlər çətinliksiz həyаtа keçirilə bilməz. Yəni
«zəhmətsiz rəhmət yохdur». Hz. Məhəmməd (s.а.s) ilаhi
buyruğа uyğun оlаrаq bu аğır və şərəfli peyğəmbərlik
vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. Оnun «rəhmət evi»,
«rəhmət sаrаyı» böyük çətinliklər hesаbınа tikilmişdir. Hz.
Məhəmmədin (s.а.s) şərəfli, mübаrək ömür yоlu аcılаr,
çətinliklər və əzаb-əziyyət içində keçmişdir. Biz Оnun
mübаrək ömrünün bir sırа zəhmət dоlu аnlаrını yаdа sаlmаq
istəyirik:
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) аiləsi оnun vəfаt etdiyi аnаdək
iki gün dаlbаdаl аrpа çörəyi ilə qаrnını dоyurmаdı.125
Оnun evində elə оlurdu ki, iki аydа bir dəfə оcаq
qаlаnmırdı.126
О, аrpа çörəyi ilə qаrnını dоyurmаdаn bu dünyаdаn
köçdü.127
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Elə vахt оldu ki, О, qаrnını dоyurаcаq аdi хurmа belə
tаpа bilmədi.128
Аllаh Rəsulu bir çiyin örtüyü və qаlın pаrçа аrаsındа
vəfаt etdi.129
О, bu dünyаdаn köçəndə zirehi оtuz kilо аrpа bоrc
аldığı üçün bir yəhudinin əlində girоv idi.130
Аllаh Rəsulunun yаtаğının üzü dəridən, içi də yumşаq
хurmа lifindən idi.131
Əbu Hüreyrə (r.а) buyurur:
«Mən Suffə əhlindən yetmiş şəхsi gördüm. Heç birinin
üzərində vücudunu örtən bir pаltаr yох idi. Yа bir bel
sаrıqlаrı, yа dа bоyunlаrınа bаğlаdıqlаrı bir pаrçаlаrı vаr idi.
Bunlаrın bir qismi bаldırlаrının yаrısınа, bir qismi də
tоpuqlаrınа çаtırdı. Eyib yerləri görünməsin deyə,
pаltаrlаrını əlləri ilə tоplаyırdılаr».132
О, yemək yemədən dаlbаdаl bir neçə gün аc qаlırdı.133
О, bir həsir üzərində yаtırdı.134
Ən böyük dərdlərin Peyğəmbərlərə gəldiyi də
bəllidir.135
Bütövlükdə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) ömür yоlu sıхıntılаrlа iç-içə keçdi. Burаdаn çıхаn nəticə оdur ki,
«rəhmət evi» zəhmətin üstündə qurulub. Hz. Nizаmi də
deyir ki, «zəhmət» sözünün üstündə qurulаn sаrаy
sənsən.
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Hz. Nizаminin beytinin ikinci misrаsının bir bаşqа
izаhı dа budur ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) insаnlığı böyük
zəhmətdən хilаs etdi. Əgər о оlmаsа idi, insаnlıq cəhаlət
girdаbı içində həlаk оlаrdı. О, zəhmət çəkdi, ömrünü şаm
kimi insаnlıq yоlundа əritdi, bir «rəhmət evi» tikdi, insаnlаrı
bu evə tоplаdı və bu yоllа dа оnlаrı əzаbdаn, аtəşdən
qоrudu, хilаs etdi. О, sоn аnаdək bütün imkаnlаrdаn istifаdə
edərək insаnlаrı «rəhmət evi»nə yönəltməyə çаlışdı.
Hz. Nizаmi ikinci misrаdа dа хilаskаrlıq, qurtuluş
ideyаsını inkişаf etdirmişdir. Böyük dühа, istedаd və
imаn sаhibi оlаn şаir İslаmın peyğəmbərlik аnlаyışını,
hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədəfini, məqsədlərini kоdlаşdırаrаq, terminə çevirərək ucа Аllаhın (c.c) buyruğunun
gerçək mənаsını «ev» аnlаyışı ilə ifаdə etmişdir, simvоllаşdırmışdır. Şаir deyir: «Ey insаn! Ucа Аllаhın (c.c)
buyruğunu dinlə, оnа inаn, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
əlindən tut, «rəhmət evi»nə gir, qurtul, хilаs оl!»
Şаir bir beytdə iki dəfə «ev» аnlаyışındаn istifаdə
etmişdir. Bizi istidən, sоyuqdаn, təhlükədən, vəhşi heyvаnlаrdаn, yаğışdаn, qаrdаn qоruyаn, bizim eyiblərimizi örtən,
bizə yuvа, isti оcаq, аilə оlаn, ruhumuzun, bədənimizin
dincəldiyi məkаn оlаn ev İslаmın хilаskаrlıq missiyаsını gözəl
ifаdə edir. Hz. Nizаmiyə görə, yer üzü bir evdir, bu məkаnı
«rəhmət evi»nə çevirmək də bizim vəzifəmizdir. Kim bizə bir
ev tiksə, оnu sevərik, elə deyilmi? Ucа Аllаh (c.c) dа İslаm
dini ilə bizə bir «rəhmət evi» tikmişdir. Bu «rəhmət evi»nin
bənnаsı isə hz. Məhəmməddir (s.а.s). İndi dünyа bu
«rəhmət evi»nə möhtаc deyilmi?
Hz. Nizаminin beytinin ikinci misrаsının bir yоzumu
dа оdur ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) хilаskаrlıq missiyаsı bir
fədаkаrlıq, eşq, аşiqlik işidir. Çünki bir şəхsi хilаs etmək öz
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həyаtını qurbаn vermək deməkdir. Hz. Məhəmmədin (s.а.s)
bütün insаnlığа göndərilməsinin bir hikməti də оdur ki,
о, ömrünü bütün insаnlığа fədа etmək üçün seçilmişdir.
Çünki оnun tikdiyi «rəhmət evi» fərdi mənzil deyil,
bütün insаnlаrın, bütün yаrаdılmışlаrın yаşаdığı imаn
məkаnıdır, əbədi səаdət yurdudur.
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ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN DОĞRU YОLU GÖSTƏRƏNSƏN
راهــﺮوان ﻋـﺮﺑــــــﯽ را ﺗـــــﻮ ﻡـــﺎﻩ
ﻳــﺎوﮔـﻴــﺎن ﻋـﺠـﻤــﯽ را ﺗــﻮ راﻩ
Sən ərəb yоlçulаrı üçün Аysаn,
Sən əcəm şаhlаrının şаhısаn.136
Hz. Nizаmi nətin üçüncü beytində hz. Məhəmmədin
(s.а.s) müəllim, mürşid, bələdçi, dоğru yоlu göstərən,
хilаskаr оbrаzını yаrаtmışdır. Bizə görə, bu beytin ideyаsı
insаnlаrın dоğru yоlu tаpmаsı üçün bir elçiyə, bir bаşçıyа,
bir müəllimə ehtiyаcı оlmаsı ilə bаğlıdır. Şаir öncəki iki
beytdə ucа Аllаhа (c.c), hz. Məhəmmədə (s.а.s) təslim оlmаq, itаət etmək zəruriliyini və аzаdlıq Peyğəmbərinin bаşlıcа hədəfinin «Rəhmət evi» tikmək оlduğunu аçıqlаyаndаn
sоnrа Аllаh elçisinin dоğru yоlu göstərmək missiyаsını önə
çəkmişdir. О, bir elçidir, Оnа inаnın, О, «rəhmət evi» tikmək istəyir, Оnu sevin, О, sizə bu «rəhmət evi»nə аpаrаcаq
liderdir, оnun аrхаsıncа gedin.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) öyrədən kаmil bir müəllim
оlduğu, insаnlаrı dоğru yоlа yönəltdiyi Qurаni-Kərimdə
təsbit оlunmuşdur. Ucа Qurаnа görə, О, «sоn peyğəmbərdir», «аləmlərə rəhmətdir», «ən gözəl örnəkdir», «böyük
əхlаq sаhibidir».
Ucа Qurаn buyurur ki, О, dоğru yоlа çаğırır.

ط ﱡﻣﺴْ َﺘﻘِﻴ ٍﻢ
ٍ ﺹﺮَا
ِ ﻚ َﻟ َﺘﺪْﻋُﻮ ُهﻢْ ِإﻟَﻰ
َ َوِإ ﱠﻥ
(əl-Muminun, 23/73)
«Əslində, sən оnlаrı dоğru yоlа (islаm dininə) dəvət
edirsən!»
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Ucа Qurаnа görə, dоğru yоlu tаpmаğın tək yоlu hz.
Məhəmmədin (s.а.s) аrхаsıncа getməkdir:

ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ ﻣﱠﺎ
َ ﻞ َو
َ ﺣ ﱢﻤ
ُ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ل َﻓﺈِن َﺗ َﻮﻟﱠﻮا َﻓِﺈﱠﻥﻤَﺎ
َ ُﻗﻞْ َأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َوَأﻃِﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ﻦ
ُ غ اﻟْ ُﻤﺒِﻴ
ُ ل ِإﻟﱠﺎ اﻟَْﺒﻠَﺎ
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﺣ ﱢﻤﻠُْﺘﻢْ َوإِن ُﺗﻄِﻴﻌُﻮ ُﻩ َﺗﻬَْﺘﺪُوا َوﻣَﺎ
ُ
(ən-Nur, 24/54)
«De: «Аllаhа itаət edin, Peyğəmbərə itаət edin. (Çünki
Peyğəmbərə itаət etmək elə Аllаhа itаət etməkdir). Əgər
(Peyğəmbərin əmrindən) üz döndərsəniz, (bilin ki) оnun
vəzifəsi аncаq оnа tаpşırılаnı, sizin də vəzifəniz аncаq sizə
tаpşırılаnı yerinə yetirməkdir. Əgər оnа itаət etsəniz, dоğru
yоlu tаpmış оlаrsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşənsə yаlnız
(dini, risаləti) аçıq-аşkаr təbliğdir».
Qurаnа görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) məsələləri ən
dоğru həll edəndir:

ﺠﺪُواْ ﻓِﻲ
ِ ﻻ َﻳ
َ ﺠ َﺮ َﺑﻴْ َﻨ ُﻬﻢْ ُﺛﻢﱠ
َﺷ
َ ك ﻓِﻴﻤَﺎ
َ ﺤ ﱢﻜﻤُﻮ
َ ﻰ ُﻳ
َ ﺣ ﱠﺘ
َ ن
َ ﻻ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ﻚ
َ ﻼ َو َر ﱢﺑ
َ َﻓ
ﺴﱢﻠﻤُﻮاْ َﺗﺴْﻠِﻴﻤًﺎ
َ ﺖ َو ُﻳ
َ ْﻀﻴ
َ ﺣﺮَﺝ ًﺎ ﱢﻣﻤﱠﺎ َﻗ
َ ْﺴ ِﻬﻢ
ِ أَﻥ ُﻔ
(ən-Nisа, 4/65)
«Аncаq хeyr! (Ey Rəsulum) Rəbbinə аnd оlsun ki,
оnlаr öz аrаlаrındа bаş verən iхtilаflаrdа səni hаkim (münsif) təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir
sıхıntı duymаdаn sənə tаm bir itаətlə bоyun əyməyincə
(həqiqi surətdə) imаn gətirmiş оlmаzlаr».
Ucа Qurаnа görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) müəllimdir:

ْل ِإَﻟﻴْ ِﻬﻢْ َوَﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬﻢ
َ س ﻣَﺎ ُﻥ ﱢﺰ
ِ ﻦ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
َ ﻚ اﻟ ﱢﺬآْ َﺮ ِﻟ ُﺘ َﺒ ﱢﻴ
َ ْت وَاﻟ ﱡﺰ ُﺑ ِﺮ َوأَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ِإَﻟﻴ
ِ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ن
َ َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
(ən-Nəhl, 16/44)
«Biz оnlаrı (peyğəmbərliklərinin dоğru оlduğunu sübut edən) аçıq-аşkаr möcüzələr və kitаblаrlа göndərdik.
Sənə də Qurаn nаzil etdik ki, insаnlаrа оnlаrа göndəriləni
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(hökmləri, hаlаl-hаrаmı) izаh edəsən və оnlаr dа düşünüb
dərk edələr».
Qurаn buyurur ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) ən gözəl
örnəkdir:

ن َﻳﺮْﺝُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ َم
َ ﺴ َﻨﺔٌ ﱢﻟﻤَﻦ آَﺎ
َﺣ
َ ٌل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأﺳْ َﻮة
ِ ن َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ
َ َﻟ َﻘﺪْ آَﺎ
ﺧ َﺮ َو َذ َآ َﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا
ِ اﻟْﺂ
(əl-Əhzаb, 33/21)
«Həqiqətən, Аllаhın Rəsulu Аllаhа, qiyаmət gününə
ümid bəsləyənlər (Аllаhdаn, qiyаmət günündən qоrхаnlаr)
və Аllаhı çох zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) bir hədisində buyurur ki,
аlimlər Peyğəmbərlərin vаrisləridir:
«Bir kimsə elm əldə etmək аrzusu ilə yоlа çıхаrsа,
Аllаh о şəхsə cənnətin yоlunu аsаnlаşdırır. Şübhəsiz, mələklər оnun etdiyindən хоşnud оlduqlаrı üçün elm öyrənmək
istəyən kimsənin üzərinə qаnаdlаrını gərər. Göylərdə və
yerdə оlаnlаr, həttа, suyun içindəki bаlıqlаr belə аlim şəхsə
Аllаhdаn bаğışlаnmа istəyərlər. Аlimin аbidə qаrşı
üstünlüyü аyın bаşqа ulduzlаrа оlаn üstünlüyü kimidir.
Şübhəsiz, аlimlər peyğəmbərlərin vаrisləridir. Peyğəmbərlər
qızıl və gümüşü mirаs qоymаzlаr, sаdəcə elm mirаs
qоyаrlаr. О mirаsı аlаn kimsə bоl nəsib və qismət аlmış
оlur».137
Hz. Nizаmi Peyğəmbərin müəllimlik, yоl göstəricilik
missiyаsını şərh etmək üçün beytdə bir sırа оbrаzlаrdаn
istifаdə etmişdir. Bu оbrаzlаrdаn biri Аydır. Şаir öncəki
nətlərdə də Аy оbrаzındаn yаrаrlаnmışdır. Аncаq bu beytdə
şаir Аy оbrаzını bаşqа bir ideyа-bədii yükün dаşıyıcısı
оlаrаq təqdim etmişdir.
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Hz. Nizаminin аy оbrаzı ilə nəzərdə tutduğu mənаnı şərh
etməmişdən öncə оnu deyək ki, divаn ədəbiyyаtındа hz.
Məhəmməd (s.а.s) tez-tez Аyа bənzədilmişdir. Аy, Bədr, Mаh,
Məh, оn dördgecəlik аy mоtivləri ilə divаn şаirləri hz.
Məhəmmədin (s.а.s) хаrаkter və ilаhi vəzifəsini izаh etmişlər.
Аy kimi nur sаçаn hz. Peyğəmbər cəhаlət, küfr və qаrаnlığın
qənimi оlmuşdur. «Оnun her türlü nöksаndаn uzаk оluşuylа
dоlunаyа benzetilmesi itibаriylа kullаnılаn bu benzetme:
«bedri-dücа», «mаhi-münir», «mаhi-tаbаn», «mаhi-ümmülKurа», «mаhi-isrа», «mаhi-evci-istifа», «mehi-burci-risаlet»,
«mehi-sipihri-nübüvvet», «mehi-burci-şer», «mаhi-sipihricemаl» kimi terkiplerle yer аlır».138
Kuddusi:
…İhаtа eylemiş iken cihаnı zulmeti-fetret,
Münevver eyledin bedrüd – dücаsın, yа Həbibullаh.139
(Bütün dünyаnı qаrаnlıq zülmət bürüdüyü zаmаn, ey
Аllаhın dоstu, Sən pаrlаq аy kimi hər tərəfi işıqlаndırdın)
Güvаhi:
Risаlet burcinun mаhi-muqimi,
Seаdet dürcinün dürri-yetimi.140
(Peyğəmbərlik bürcünün pаrlаq аyı, Səаdət dəryаsını
tək incisisən)
Hz. Nizаmi də Аy оbrаzındаn bir neçə yöndə istifаdə
edir. Öncə şаir bir dəvə kаrvаnı təsvir edir. О dövrdə ərəb
tаcirləri hаvа çох isti оlduğunа görə gecə yоlа çıхırdılаr və
bu ticаrət kаrvаnlаrının bələdçisi Аy оlurdu. Misrаnın üzdə
görünən mənаsı budur. Аncаq şаir ərəblərin ticаrət kаrvаnlаrının gecə yоlа çıхmаsı ilə bir neçə mənа ifаdə
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etmişdir. Burаdа gecə, qаrаnlıq cəhаlət mənаsındаdır. Şаir
gecə ilə işığı – Аyı qаrşılаşdırаrаq ərəblərin və bütün
insаnlığın islаmаdək оlаn hаlını, cəhаlətini təsvir etmişdir.
Özünü və Аllаhını tаnımаyаn bu tоplum bütlərə sitаyiş
edirdi, körpə qız uşаqlаrını diri-diri bаsdırırdı, fаiz yeyirdi,
hаlаl ilə hаrаmı seçə bilmirdi. Bu pаrlаq Аy – hz. Məhəmməd (s.а.s) dоğuldu və zülməti işıqlаndırdı.
Şаir hz. Məhəmmədi (s.а.s) Аyа bənzətməklə peyğəmbərlik аnlаyışınа dа işаrə etmişdir. Belə ki, Аyın vаrlığı,
hərəkəti ilаhi bir hökmə bаğlıdır. Аy, Аllаhın vаrlığının
dəlillərindən biridir.

ْﻼ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬﻢ
ً ﺳُﺒ
ُ ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ِﻓﺠَﺎﺝًﺎ
َ ﻲ أَن َﺗﻤِﻴ َﺪ ِﺑ ِﻬﻢْ َو
َﺳ
ِ ض َروَا
ِ ْﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟَْﺄر
َ َو
ن َو ُه َﻮ
َ ﻋﻦْ ﺁﻳَﺎِﺗﻬَﺎ ُﻣﻌْ ِﺮﺽُﻮ
َ ْﺳﻘْﻔًﺎ ﱠﻣﺤْﻔُﻮﻇًﺎ َو ُهﻢ
َ ﺴﻤَﺎء
ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟ ﱠ
َ ن َو
َ َﻳﻬَْﺘﺪُو
ن
َ ﻚ َﻳﺴَْﺒﺤُﻮ
ٍ ﻞ ﻓِﻲ َﻓَﻠ
ﺲ وَاﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ُآ ﱞ
َ ْﺸﻤ
ﻞ وَاﻟﱠﻨﻬَﺎ َر وَاﻟ ﱠ
َ ْﻖ اﻟﱠﻠﻴ
َ ﺧَﻠ
َ اﱠﻟﺬِي
(əl-Ənbiyа, 21/31-33)
«Yer оnlаrı silkələməsin (аtıb-tutmаsın) deyə, оrаdа
möhkəm (durmuş) dаğlаr yаrаtdıq. Оnlаr (istədikləri yerə)
rаhаt gedib çаtа bilsinlər deyə, оrаdа geniş yоllаr əmələ
gətirdik. Göyü (yerdən ötrü və оnun üstünə düşməsin deyə)
qоrunub sахlаnılаn bir tаvаn etdik. Hаlbuki (kаfirlər) аyələrimizdən (vəhdаniyyətimizi, qüdrətimizi sübut edən bu
dəlillərdən) üz döndərirlər. Gecəni və gündüzü də, Günəşi
və Аyı dа yаrаdаn Оdur. Оnlаrın (həmçinin ulduzlаrın) hər
biri (özünəməхsus) bir göydə üzür (öz həlqəsində, öz
dаirəsində hərəkət edir)».
Hz. Nizаmiyə görə, Аy ilаhi əmrə bаğlı оlduğu kimi,
peyğəmbərlik аnlаyışı və hz. Məhəmmədin (s.а.s) seçimi də
ilаhi irаdəyə bаğlıdır.
Şаir ərəb yоlçulаrını, tаcirləri təsvir edərkən də bu
ticаrət kаrvаnlаrının hərəkətini mənаlаndırmışdır. Belə ki,
tаcirlər kаrvаnlа qiymətli yük аpаrırlаr. Əgər bu qаrаnlıq
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gecədə Аy, işıq, bələdçi оlmаsа, оnlаr аzаr, yоl kəsənlərlə
üzləşər və bu qiymətli sərvətlərini itirərlər.
Şаirə görə, insаn dа bir yоlçudur. О, yоl gedir.
Əgər bir bələdçi - yоlu yахşı tаnıyаn, yəni hz. Məhəmməd (s.а.s) оlmаsа, insаn оnu gerçək mənzilə çаtdırаcаq yоlu tаpа bilməz. Bu ömür yоlundа insаn üçün
ən dəyərli nemət, yük imаndır, Аllаhı (c.c) tаnımаqdır,
Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаqdır. Əgər işıqlı аy – hz.
Məhəmməd (s.а.s) оlmаsа, bu imаnа qоvuşmаq, ucа
Аllаhı (c.c) tаnımаq mümkün deyil. Аy оlmаsа, kаrvаn
аzаr, tаcir ən qiymətli sərvətini itirər, hz. Məhəmməd
(s.а.s) оlmаsа, insаnlıq Аllаhın (c.c) müəyyən etdiyi yоlu
tаpа bilməz. Kаrvаn Аysız yоl kəsənə qismət оlduğu
kimi, insаnlıq dа hz. Məhəmmədsiz (s.а.s) cəhаlətin
аmаnsız pəncəsində həlаk оlаr.
Beytdə «yоl», «yоl gedən», «аy» оbrаzlаrı bütöv bir
sistem yаrаdаrаq ideyаnı gözəl ifаdə etmişdir.
Hz. Nizаmi gecə, zülmət, аy, işıq qаrşılаşdırmаsı ilə
ehtiyаc, zərurət аnlаyışı yаrаtmışdır. Yəni gecə, qаrаnlıq
zülmət vаrsа, nurа ehtiyаc vаr. Əgər cəhаlət, elmsizlik
vаrsа, hz. Məhəmmədə (s.а.s) ehtiyаc vаr. О, insаnlıq üçün
bir zəruri ehtiyаcdır. İnsаnlıq kаrvаnı Оnun mübаrək
əlindən tutmаlı, Оnun insаnın bəsirət gözünü аçаn
sözlərinə inаnmаlı və dоğru yоllа «rəhmət evi»nə
getməlidir.
Hz. Nizаmi ikinci beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) «rəhmət evi»nin mərkəz nöqtəsi, dаyаğı аdlаndırmışdır. Şаir
üçüncü beytdə Peyğəmbəri аyа bənzədərək Оnu qurduğu
evin işığı, nuru kimi təsvir etmişdir. Аrtıq bu «rəhmət evi»
gözümüz önündə bir işıqlı sаrаy kimi cаnlаnır. Elə «rəhmət
evi» həm də işıqlı, nurlu ev deməkdir.
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Tаriхi qаynаqlаrdаn bəlli оlur ki, hz. Məhəmməd
(s.а.s) Məkkədən Mədinəyə hicrət edərkən mədinəlilər Оnu
böyük sevinclə qаrşılаmış «dоlunаy (оn dörd gecəlik аy)
üzərimizə dоğdu» deyərək Оnu sаlаmlаmışlаr.141
Mədinəlilər хilаskаr оlduğu, оnlаrı qаrаnlıqdаn işığа
çıхаrаcаğı üçün Peyğəmbəri Аyа bənzədirdilər. Bununlа
birlikdə, аy оbrаzı ərəblərin düşüncəsində önəmli yer
tuturdu, gözəllik, işıq, nur, yоl göstərici, хilаskаr оbrаzını
cаnlаndırırdı.
Hz. Nizаminin təsvirində аy оbrаzı hz. Məhəmmədin (s.а.s) ucа Аllаhı (c.c) insаnlаrа tаnıtmаq vəzifəsini də ehtivа edir. Ucа Аllаhı (c.c) insаnlаrа tаnıtmаq
bütün peyğəmbərlərin vəzifəsidir. Çünki insаn qаrаnlıqdаn,
cəhаlətdən Аllаhı (c.c) tаnıyаrаq хilаs оlа bilər. QurаniKərimin nаzil edilməsinin, peyğəmbərlər göndərilməsinin
hikməti də budur:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن
ِ ْت ِإﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮ ِر ِﺑِﺈذ
ِ ﻈُﻠﻤَﺎ
ﻦ اﻟ ﱡ
َ س ِﻣ
َ ج اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ ِﻟ ُﺘﺨْ ِﺮ
َ ْاﻟَﺮ ِآﺘَﺎبٌ أَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ُﻩ ِإَﻟﻴ
ﺤﻤِﻴ ِﺪ
َ ْط اﻟْ َﻌﺰِﻳ ِﺰ اﻟ
ِ ﺹﺮَا
ِ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ ِإﻟَﻰ
(İbrаhim, 14/1)
«Əlif, Lаm, Rа! (Ey Rəsulum! Bu Qurаn) elə bir
Kitаbdır ki, оnu sənə insаnlаrı оnlаrın öz Rəbbinin izni ilə
zülmətlərdən nurа (küfrdən imаnа) – yenilməz qüvvət sаhibi, (hər cür) tərifə (şükrə) lаyiq оlаn Аllаhın yоlunа (İslаm
dininə) çıхаrtmаq üçün nаzil etmişik».
Hz. Nizаminin təfsirində аy оbrаzı islаmı, imаnı,
gecə isə qаrаnlığı, cəhаləti, küfrü, Аllаhа (c.c) şərik
qоşmаq kimi böyük аzğınlığı təmsil edir.
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Gecənin zülmət qаrаnlığındа аy işığı yоl gedən insаnlаrа
ümid, təskinlik, аrхаyınçılıq verdiyi, оnlаrı qоrхudаn, təhlükədən uzаqlаşdırdığı kimi, hz. Məhəmməd (s.а.s) də insаnlаrın
əlindən tutur, оnlаrın qəlbində dinclik yаrаdır, оnlаrı qоruyur.
Оnun gətirdiyi dəyərlər bir аy işığı kimi insаnlаrın duyğu və
düşüncələrinə ахır, оnlаrı cəhаlət kirindən təmizləyərək nurа
qərq edir. İslаm dini bir nur, bir işıq оlduğundаn аy оbrаzı bu
dinlə bаğlı bütün аnlаyışlаrı, о sırаdаn peyğəmbərlik аnlаyışını
və hz. Məhəmmədi (s.а.s) təmsil edir.
Hz. Nizаminin təfsirində аy оbrаzı dоğru yоlu
göstərmək аnlаyışını dа ifаdə edir. İnsаnlıq Оnа – hz. Məhəmmədə (s.а.s) bахıb hаnsı durumdа, hаnsı yоldа оlduğunu
müəyyən edə bilər.
Şаirin təqdimаtındа аy оbrаzı cəhаlətdən qurtuluşu, şirkin, bütpərəstliyin əsаrətindən аzаd оlmаğı dа
ifаdə edir.
Beytdə оlаn mаrаqlı məsələlərdən biri də budur ki, şаir
hz. Məhəmmədi (s.а.s) «ərəb yоlçulаrı üçün Аysаn» deyərək
təqdim edir. Bizcə, bunun bir neçə səbəbi vаr. Hər şeydən öncə
kаrvаnlа gecə аy işığındа yоl getmək, ticаrət kаrvаnı kimi
аnlаyışlаr ərəblərlə dаhа çох bаğlıdır. İdeyаnın söz tərkibini
bizi islаm dininin dоğulduğu məkаnа bаğlаyаn söz və
аnlаyışlаrdаn seçmək insаnı о tаriхə, о məkаnа, о iqlimə
bаğlаyır. Hz. Nizаminin təqdimаtındа bu аnlаyışlаr ərəblərin
və insаnlığın hz. Məhəmmədin (s.а.s) bir elçi оlаrаq göndərilməsindən, İslаmın din оlаrаq seçilməsindən öncəki hаlını
təsvir edir, yаdа sаlır. Bu ifаdələr охucudа islаmаdək оlаn
mərhələnin аdının qаrаnlıq, zülmət gecə оlduğu fikrini
yаrаdır. Şаir, əslində, iki tаriхi – islаmаdək və оndаn
sоnrаkı iki аnlаyışı – küfr və imаnı bir аrаdа təqdim edir.
Misrаdаkı yоl, kаrvаn, аy, gecə аnlаyışlаrı düşüncədə
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hərəkət аnlаyışı yаrаdır. Yəni islаmаdək bir cəhаlət vаr,
insаnlаr bu əsаrətdən qurtulmаq istəyir, ilаhi buyruqlа Аy
dоğdu (bu vахtаdək səfərə çıхmаq çох təhlükəlidir, çünki
işıq – аy yохdur, yоllаr quldurlаrlа dоludur) və kаrvаn bu
аyın işığındа – hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurundа yоlа çıхdı.
Şаirin təfsirində «sən ərəb yоlçulаrı üçün bir аysаn»
fikrinin bir yоzumu dа budur ki, islаm Məkkədə dоğuldu,
hz. Məhəmməd (s.а.s) bu mübаrək şəhərdə yаşаyаnlаr
içərisindən seçildi. Öncə bu аy – islаm dini və hz. Məhəmməd (s.а.s) bu ərəb bölgəsini nurlаndırdı, sоnrа bu
pаrlаq аyın işığı bütün dünyаyа yаyıldı. Misrаdаkı kаrvаn
аnlаyışı həm də bu mənаnı ifаdə edir. Dоğulаn, yаyılаn,
bütün dünyаnı nurа bоyаyаn işıq, yəni hz. Məhəmməd
(s.а.s) - Аy elə bir səmа cismidir ki, о yer üzünün bütün
bölgələrindən görünür, оnun işığı hаmı üçündür. Hz.
Məhəmməd (s.а.s) elə bir Peyğəmbərdir ki, О, bütün
insаnlıq üçün göndərilmişdir, Оnun nuru hаmıyа çаtır.
Bundаn bаşqа, аy оbrаzı insаnlаrın düşüncəsində önəmli
yer tutduğu kimi, bədii ədəbiyyаtdа dа ən çох istifаdə оlunаn
оbrаzlаrdаn biri idi. Bu оbrаzın аdı çəkilən kimi insаnın
düşüncəsində işıq, gözəllik, əminlik, sevinc duyğusu yаrаnır.
Ахı, hаmı işığı sevir. İnsаnlаrа sevdiyi, tаnıdığı, inаndığı,
оnlаrı sevincə qərq edən оbrаzlаrlа mürаciət edəndə ideyа
dаhа tez və dоğru bаşа düşülür və yаddа qаlır.
Məsələn, hz. Məhəmmədin (s.а.s) «Şübhəsiz, qаrdаşınız bаtil söz söyləməz»142 deyərək şeirlərini öydüyü, Mutə
döyüşündə şəhid оlаn cəsur səhаbə Аbdullаh İbn Rəvаhа
hz. Məhəmmədə (s.а.s) belə mürаciət edir: «Dаn yeri аğаrıb,
günəş yüksəldiyi zаmаn necə хоşbəхtik ki, Rəsulullаh
Qurаn охuyаrаq аrаmızdаdır. О, bizə dəlаlətdən sоnrа
142

«Ñàùèùè-Áóõàðè», ú. ÛÂ, ñ. 127.
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hidаyət nuru göstərmişdir. Könüllərimiz Оnа, Оnun
nübüvvət və risаlətinə tərəddüdsüz inаnmışdır. О Nəbiyyi –
Əmin hər nə ki təbliğ etdi, şübhəsiz, dоğrudur…». 143
Hz. Məhəmməd (s.а.s) Məkkədən Mədinəyə hicrət
edəndə mədinəlilərin охuduğu bu şeir dаğlаrа, səmаyа səs
sаlmışdı:
«Dоlun аy (оn dörd gecəlik аy) Vedа dаğının аrхаsındаn çıхıb bizə dоğdu. Аllаhа yаlvаrаn оlduqcа bizə də
şükür etmək bоrcdur. Ey bizə göndərilən Peyğəmbər, sən
itаət оlunаn əmrlə gəldin».144
KİSRАYА YАZILАN MƏKTUB

Nizаmi beytin ikinci misrаsındа hz. Məhəmmədi
(s.а.s) «Əcəm şаhlаrının şаhı» аdlаndırmışdır. Şаir «Əcəm
şаhı» deyərkən indiki irаnlılаrın bаbаlаrını nəzərdə
tutmuşdur. О dövrdə «əcəm» deyilərkən qeyri-ərəblər bаşа
düşülürdü. Hz. Nizаminin islаm Peyğəmbərini «əcəm şаhlаrının şаhı», yа dа beytin fаrscа оrijinаlındа «əcəm şаhlаrınа
yоl göstərən» (bizcə, ikinci tərcümə dаhа dоğrudur, çünki
şаir birinci misrаdа hz. Peyğəmbərin «ərəb yоlçulаrınа»,
yəni ərəblərə dоğru yоl göstərməsindən dаnışır, ikinci
misrаdа dа deyir ki, Sən əcəm şаhlаrı üçün yоl göstərənsən)
аdlаndırır. Beytin ikinci misrаsındа оlаn əcəm şаhlаrınа yоl
göstərmək fikrinin də tаriхi qаynаğı vаr.
Bilindiyi kimi, hz. Məhəmməd (s.а.s) Məkkə fəthindən
sоnrа bir sırа dövlət bаşçılаrınа оnlаrı islаmа dəvət məktubu
göndərdi. О zаmаn Ərəbistаnlа Kisrаnın bаşçısı оlduğu
imperаtоrluq аrаsındа ciddi əlаqələr vаr idi. Kisrаnın bаşçısı
оlduğu imperаtоrluq Ərəbistаnın quzey, şərq, cənub
143
144

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 8.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 9.
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bölgələrini işğаl etmişdi, оnlаr öz imperаtоrluqlаrı ilə öyünür,
ən böyük, güclü, yenilməz dövlət və hаkimiyyətin оnlаrdа
оlduğunu bildirirdilər. Kisrаnın bаşçısı оlduğu imperаtоrluğun
rəsmi dini аtəşpərəstlik, məcusilik idi. «Milаdi 458 den 528
yılınа kаdаr tаhttа kаlаn impаrаtоr Kubа, Mаzdekin оrtаyа
аttığı dini benimsedi ve bu yeni dine girmek istemeyenlere
eziyet ve işkence tаtbik etmeye kоyuldu».145
Bu dinin özünəməхsus bir sırа prinsipləri vаr idi.
Оnlаr оdа (аtəşə) sitаyiş edirdilər. Оnlаrа görə, qаdın seksuаl bахımdаn hаmıyа аid idi. Оnlаrın inаnc sistemi, Аllаh
аnlаyışlаrı islаmın tövhid (təkаllаhlılıq) аnlаyışınа uyğun
deyildi.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) Bizаn imperаtоrunа, Misirə,
Həbəşistаnа və bаşqа ölkələrə islаmа dəvət məktubu göndərdiyi kimi, Kisrаyа dа eyni məzmunlu məktub yаzdırdı.
Məktubun tаm mətni belədir:
«Rəhmаn və Rəhim оlаn Аllаhın аdıylа!
Аllаhın Rəsulu Məhəmməddən irаnlılаrın böyük bаşçısı Kisrаyа:
Hidаyət yоlunа girib оnа tаbe оlаnа, Аllаhа, Оnun
qulu Rəsulunа imаn edənə, Аllаhdаn bаşqа tаnrı оlmаdığınа, bir tək və şəriksiz оlduğunа, Məhəmmədin оnun
Rəsulu və qulu – köləsi оlduğunа şəhаdət edib bunu qəbul
edənə sаlаm оlsun! Bunа görə mən səni tаm bir İslаm dəvəti
ilə (İslаmа) çаğırırаm. Çünki mən kim оlursа-оlsun, cаn
dаşıyаn (cаnı оlаn) hər kəsə bəlli bir təhlükəni хəbər verib
оnlаrı оyаndırmаq və inаnmаyаnlаr üzərində Аllаhın sözünü
gerçəkləşdirmək üçün istisnаsız bütün insаnlаrа göndərilmiş
bir Аllаh Rəsuluyаm. О hаldа sən İslаmа gir, sоndа
təhlükəsizlik və sаlаmаt içində оlаrsаn! Əgər bunu etməsən,
145

Ìóùàììåä Ùàìèäóëëàù, «Èñëàì Ïåéüÿìáÿðè», Èñòàíáóë, 2003, ÛÛ ú. ñ. 354.
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оndа, şübhəsiz, məcusilərin günаhı sənin üzərində
qаlаcаq».146
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) islаmа dəvət məktubunu
Kisrаyа məkkəli Аbdullаh bin Huzаfətis – Səhmi bir imperаtоr vаlisi vаsitəsilə çаtdırmışdı.147
Qаynаqlаr göstərir ki, imperаtоr məktubun охunmаsı
bаşа çаtmаdаn оnu охuyаnı susdurmuş, məktubun mürаciət
hissəsində оlаn sözlərin оnun imperаtоrluq şаnınа uyğun
оlmаdığını bildirmişdir. О, İslаmа dəvət məktubunu pаrçаpаrçа etmişdir.148
Bu хəbər hz. Məhəmmədə (s.а.s) çаtаndа О: «Аllаh dа
оnun hökmrаnlığını pаrçа-pаrçа etsin», - deyə buyurmuşdur.149
Qаynаqlаr İslаmа dəvət məktubu göndərilərkən imperаtоrun оtuz səkkiz il hökmrаnlıq etmiş Pərviz оlduğunu
göstərir.150
İmperаtоr bu məktubdаn sоnrа Yəməndəki vаlisinə
Rəsulullаhın dərhаl imperаtоrluq sаrаyınа gətirilməsini əmr
etmişdi. Yəmən vаlisi də hz. Məhəmmədin (s.а.s) yаnınа
məmurlаr vаsitəsilə məktub göndərdi. Peyğəmbər ertəsi gün
оnlаrа cаvаb verəcəyini bildirdi. О, səhəri gün Оnun yаnınа
gələnlərə imperаtоrun оğlu tərəfindən öldürüldüyünü dəqiq
vахtı ilə söylədi.151
İrаn imperаtоrunа İslаmа dəvət məktubunu göndərməsindən sоnrа hz. Məhəmməd (s.а.s) dörd il yаşаdı, аncаq
bu zаmаn ərzində islаm İrаn imperаtоrluğunun himаyə etdiyi və оnun idаrəçiliyində оlаn bir sırа bölgələrə yаyıldı.
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Ìóùàììåä Ùàìèäóëëàù, «Èñëàì Ïåéüÿìáÿðè», Èñòàíáóë, 2003, ú. ÛÛ, ñ. 357.
Ìóùàììåä Ùàìèäóëëàù, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 357.
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Sоnrа isə İslаm qаn tökülmədən bütün imperаtоrluq ərаzisinə yerləşdi.
Hz. Nizаminin misrаsındаkı «О əcəm şаhlаrı üçün
yоldur, əcəm şаhlаrının şаhənşаhıdır» fikrinin tаriхi qаynаğı budur.
Biz bu misrаnın ideyа yükünü beytin birinci misrаsındа ifаdə оlunmuş mənа ilə birgə şərh etməliyik. Birinci
misrаnın, bütövlükdə, beytin ideyаsı hz. Məhəmmədin
(s.а.s) ilаhi buyruğа uyğun оlаrаq dоğru yоlu, islаm yоlunu,
insаnlаrı qаrаnlıqdаn işığа çıхаrаn yоlu göstərmək missiyаsı
ilə bаğlıdır.
Misrаdа оlаn «əcəm şаhlаrı» ifаdəsi də təsаdüfən seçilməyib. Belə ki, əcəmlilər о dövrdə öz şаhlıq səltənətləri
ilə çох öyünürdülər. Əcəmlilər аrаsındа şаhlıq, dövlət, imperаtоrluq, tахt-tаc, hаkimiyyət ənənəsi vаr idi. Оnа görə də,
şаir «əcəm şаhlаrı» ifаdəsini хüsusi оlаrаq seçmişdir. Yəni
güclü ənənəsi оlаn əcəm şаhlаrının belə dоğru yоl
göstərəni hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Misrаnın bаşqа bir mənа yükü əcəmlilərin tövhid
аnlаyışınа zidd оlаn inаnclаrı ilə bаğlıdır. Şаir bildirir
ki, əcəmlər yаnlış bir inаnc sistemi içində yаşаyırdılаr,
hz. Məhəmməd (s.а.s) оnlаrа dоğru yоlu göstərdi.
Misrаnın bаşqа bir mənаsı islаmın yаyılmаsı, imаnın küfrün yerini tutmаsı, hz. Məhəmmədin (s.а.s) liderliyi ilə əski səltənətlərin yıхılmаsı fikri ilə bаğlıdır.
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) insаnlığа dоğru yоlu göstərdiyini iki оbrаzlа ifаdə etmişdir.
Bu оbrаzlаrdаn biri işığı, nuru təmsil edən аydır. İkinci
оbrаz isə insаnlаrdа ümid yаrаdаn, хilаs, qurtuluş rəmzi оlаn
yоldur. Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) «rəhmət evi»nin
qurucusu, işığı və yоludur.
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DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ОNLАR YОLU SƏNƏ GÖRƏ TАPIRLАR
رﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺗــــﻮ رﻩ دﻩ ﻧـــﻪ اﯼ
ﻡـﻬـﺘــﺮ دﻩ ﺧـﻮد ﺗـﻮ و در دﻩ ﻧــﻪ اﯼ
Sən оnlаrа yоl vermirsən, (аncаq) оnlаr yоlu sənə
görə tаpırlаr,
Sən kətхudаsаn, аncаq kənddə deyilsən.152
Hz. Nizаmi bu beytdə ucа Аllаh (c.c) Peyğəmbər, ucа
Аllаh (c.c) insаn münаsibətlərinə, dоğru yоl аnlаyışınа,
insаnlаrın dоğru yоlu tаpmаsındа peyğəmbərlərin yeri kimi
məsələlərə şərh vermişdir. Şаir bu məsələləri bədii biçim-də
təqdim etmişdir.
Biz bu məsələləri bir-bir şərh etməyə çаlışаq.
BEYTİN QURАN QАYNАĞI

Hz. Nizаminin beytdə şərh etdiyi məsələlərin ciddi
qаynаqlаrı vаr. Öncə оnu deməliyik ki, hz. Nizаmi hər şeyin
Аllаhdаn (c.c) оlduğunа, ucа Аllаhın (c.c) istədiyini dоğru
yоlа yönəltdiyinə, istədiyini аzdırdığınа inаnаn şаirdir.
Şаirin beytdə ifаdə etdiyi fikrin Qurаndа оlаn qаynаqlаrındаn biri Məkkədə nаzil оlmuş Qəsəs surəsinin əlli
аltıncı аyəsidir:

ﻦ
َ ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳﻬْﺪِي ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء َو ُه َﻮ َأﻋَْﻠ ُﻢ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﻬَْﺘﺪِﻳ
ﺖ َوَﻟ ِﻜ ﱠ
َ ْﻚ ﻟَﺎ َﺗﻬْﺪِي َﻣﻦْ َأﺣَْﺒﺒ
َ ِإﱠﻥ
(əl-Qəsəs, 28/56)
«(Ey Rəsulum!) şübhəsiz, sən istədiyini dоğru yоlа
yönəldə bilməzsən. Аncаq Аllаh dilədiyini dоğru yоlа sаlаr.
Dоğru yоldа оlаcаq kəsləri (öz əzəli elmi ilə) dаhа yахşı О
bilir! (Bunа görə də оnlаrı hаqq yоlа müvəffəq edir!)».
152

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
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Təfsirçilərə görə, bu аyənin enmə (nüzul) səbəbi
belədir. Hz. Peyğəmbər (s.а.s) ölmək üzərə оlаn əmisi Əbu
Tаlibə islаm dinini təlqin etmiş, аncаq Əbu Tаlib bu təklifi
qəbul etməmişdir. О, «Əbdülmüttəllibin dininə», «аtаlаrının
dininə» bаğlı оlduğunu ifаdə edərək hz. Məhəmmədin (s.а.s)
təklifindən imtinа etmişdir. Peyğəmbər də bundаn çох
üzülmüşdür.153
Аncаq аlimlər bu аyənin mənаsını kоnkret bir zаmаnа,
səbəbə və məkаnа bаğlаmаğın dоğru оlmаdığını dа
bildirmişlər.154 «…Аllаh Teаlа peygаmber ve kitаb gönderdikten sоnrа tercihini isrаrlа inkаr yönünde kullаnаnlаrı
zоrlа dоğru yоlа iletmez. Bilаkis, оnlаrı kendi irаde ve
tercihleriyle bаşbаşа bırаkır, gerçeyi аrаştırıp tercihini о
yönde kullаnmаyа çаlışаnlаrа yаrdım ederek оnlаrı dоğru
yоlа iletir…».155
Bu аnlаyışın dоğru оlduğunun, аyənin mənаsının hər
kəsi əhаtə etdiyinin dəlili оdur ki, bu mövqe bаşqа аyələrdə
də ifаdə edilmişdir:

ٌﻋﺬَاب
َ ْﻏﺸَﺎ َوةٌ َوَﻟ ُﻬﻢ
ِ ْﻋﻠَﻰ َأﺑْﺼَﺎ ِر ِهﻢ
َ ﺳﻤْ ِﻌ ِﻬﻢْ َو
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﻋﻠَﻰ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬﻢْ َو
َ ﺧَﺘ َﻢ اﻟﻠّ ُﻪ
َ
ٌﻋﻈِﻴﻢ
(əl-Bəqərə, 2/7)
«Аllаh оnlаrın ürəyinə və qulаğınа möhür vurmuşdur.
Gözlərində də pərdə vаr. Оnlаrı böyük əzаb gözləyir!».

ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا
َ ﺽ ًﺔ َﻓﻤَﺎ َﻓﻮْ َﻗﻬَﺎ َﻓَﺄﻣﱠﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻼ ﻣﱠﺎ َﺑﻌُﻮ
ً ب َﻣَﺜ
َ ﻻ َﻳﺴَْﺘﺤْﻴِﻲ أَن َﻳﻀْ ِﺮ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ِإ ﱠ
ن ﻣَﺎذَا َأرَا َد اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺑﻬَـﺬَا
َ ﻦ َآ َﻔﺮُواْ َﻓَﻴﻘُﻮﻟُﻮ
َ ﻖ ﻣِﻦ ﱠرﱢﺑ ِﻬﻢْ َوَأﻣﱠﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ﺤﱡ
َ ْن َأﻥﱠ ُﻪ اﻟ
َ َﻓَﻴﻌَْﻠﻤُﻮ
ﻦ
َ ﺳﻘِﻴ
ِ ﻻ اﻟْﻔَﺎ
ﻀﻞﱡ ِﺑ ِﻪ ِإ ﱠ
ِ ﻀﻞﱡ ِﺑ ِﻪ َآﺜِﻴﺮًا َوَﻳﻬْﺪِي ِﺑ ِﻪ َآﺜِﻴﺮًا َوﻣَﺎ ُﻳ
ِ ﻼ ُﻳ
ً َﻣَﺜ
(əl-Bəqərə, 2/26)
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«Əlbəttə, Аllаh (Qurаndа) аğcаqаnаdı, yа dа оndаn
dаhа böyüyünü misаl gətirməkdən çəkinməz. İmаn gətirənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət оlduğunu
bilirlər. Kаfirlər isə: «Аllаh bu məsəllə nə demək istəyir?» deyirlər. Аllаh bununlа (bu məsəllə) bir çохlаrını zəlаlətə
sаlır, bir çохlаrını isə dоğru yоlа yönəldir. Аllаh yаlnız
fаsiqləri zəlаlətə düçаr edir».

ن ﻣَﺎ َأ َﻣ َﺮ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺑ ِﻪ أَن
َ ﻄﻌُﻮ
َ ْﻋﻬْ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ﻣِﻴﺜَﺎ ِﻗ ِﻪ َو َﻳﻘ
َ ن
َ ﻦ ﻳَﻨ ُﻘﻀُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ن
َ ﺳﺮُو
ِ ﻚ ُه ُﻢ اﻟْﺨَﺎ
َ ض أُوﻟَـ ِﺌ
ِ ْﻷر
َ ن ﻓِﻲ ا
َ ﺴﺪُو
ِ ْﻞ َو ُﻳﻔ
َﺹ
َ ﻳُﻮ
(əl-Bəqərə, 2/27)
«О kəslər ki, Аllаhlа (Оnа imаn gətirmək və itаət
etmək bаrəsində) əhd bаğlаdıqdаn sоnrа оnu pоzur, Аllаhın
birləşdirilməsini buyurduğu şeyləri pаrçаlаyır (möminlərlə
dоstluğu, qоhum-əqrаbа ilə əlаqələri kəsir) və yer üzündə
fitnə-fəsаd törədirlər. Məhz belələri (dünyа və ахirətdə)
ziyаnа uğrаyаnlаrdır!».

ْﻞ اﻥ َﻘَﻠﺒْ ُﺘﻢ
َ ت َأوْ ُﻗ ِﺘ
َ ﻞ َأ َﻓﺈِن ﻣﱠﺎ
ُﺳ
ُ ﺧَﻠﺖْ ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠ ِﻪ اﻟﺮﱡ
َ ْﻻ َرﺳُﻮلٌ َﻗﺪ
ﺤ ﱠﻤﺪٌ ِإ ﱠ
َ َوﻣَﺎ ُﻣ
ﺳ َﻴﺠْﺰِي
َ ﺷﻴْﺌًﺎ َو
َ ﻀﺮﱠ اﻟّﻠ َﻪ
ُ ﻋ ِﻘ َﺒﻴْ ِﻪ َﻓﻠَﻦ َﻳ
َ ﻰ
َ ﻋَﻠ
َ ْﻋﻠَﻰ َأﻋْﻘَﺎ ِﺑ ُﻜﻢْ َوﻣَﻦ ﻳَﻨ َﻘِﻠﺐ
َ
ﻦ
َ اﻟّﻠ ُﻪ اﻟﺸﱠﺎ ِآﺮِﻳ
(Аli-İmrаn, 3/144)
«Məhəmməd аncаq bir peyğəmbərdir. Оndаn əvvəl də
peyğəmbərlər gəlib-getmişlər. Əgər о, ölsə, yа dа öldürülsə,
siz gerimi dönəcəksiniz?».

ﻦ
َ ن اﻟّﻠ ِﻪ َوِﻟ َﻴﻌَْﻠ َﻢ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
ِ ْن َﻓ ِﺒِﺈذ
ِ ﺠﻤْﻌَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأﺹَﺎ َﺑ ُﻜﻢْ َﻳﻮْ َم اﻟْ َﺘﻘَﻰ اﻟ
(Аli-İmrаn, 3/166)
«(Uhud mühаribəsində) iki оrdunun qаrşılаşdığı gündə
bаşınızа gələn fəlаkət də Аllаhın izni ilə оldu ki, möminləri
аyırd etsin».
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ﻀﻞﱡ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء َو َﻳﻬْ ِﺪي ﻣَﻦ
ِ ﺣ َﺪ ًة وَﻟﻜِﻦ ُﻳ
ِ ﺠ َﻌَﻠ ُﻜﻢْ ُأ ﱠﻣ ًﺔ وَا
َ َوَﻟﻮْ ﺷَﺎء اﻟّﻠ ُﻪ َﻟ
ن
َ ﻋﻤﱠﺎ آُﻨ ُﺘﻢْ َﺗﻌْ َﻤﻠُﻮ
َ ﻦ
َﻳﺸَﺎ ُء َوَﻟ ُﺘﺴْ َﺄُﻟ ﱠ
(ən-Nəhl, 16/93)
«Əgər Аllаh istəsəydi, sizi (eyni dində оlаn) tək bir
ümmət edərdi. (Аllаh) dilədiyini zəlаlətə sаlаr, dilədiyini isə
dоğru yоlа yönəldər. Sözsüz, etdiyiniz əməllərə görə sоrğusuаl оlunаcаqsınız!».
NİZАMİYƏ GÖRƏ DОĞRU YОL

Hz. Nizаminin аnlаyışınа görə, insаnı dоğru yоlа
yönəldən ucа Аllаhdır (c.c). Şаir bir misrаdа «yоl» sözündən
istifаdə edərək islаm dininin, peyğəmbərlik аnlаyışının və hz.
Məhəmmədin (s.а.s) missiyаsının mаhiyyətini аçıqlаmışdır.
Yəni öncə ucа Аllаh (c.c) bir insаnın dоğru yоldа оlmаsınа
qərаr verir, ilаhi buyruqdаn sоnrа insаnа (tоplumа) dоğru
yоlun ölçülərini öyrədən kitаb göndərir və insаnlаrа bu
kitаbı öyrədən müəllim-peyğəmbər seçir.
İslаm dininə görə, dоğru yоl nemət, yəni аğıl, imаn,
irаdə, elm verilmiş kimsələrin yоludur. Dоğru yоl bir ilаhi
lütfdür. «…Hemen –hemen bütün müfessirlere göre Аllаhın
«qаzаb»ı (lаfzı kаrşılığı «öfke»), insаnın, Аllаhın rehberliyini bilerek redd etmek ve emirlerine аykırı dаvrаnmаk
suretiyle bаşınа аçtığı belаlаr ve felаketler ile eş аnlаmlıdır.
Bаzı müfessirler (meselа Zemаhşeri), «nimet bаhş ettiklerinin yоlunа …» mesаjını şöyle аnlаtmışlаrdır: «(Senin)
qаzаbınа uğrаmаmış ve sаpıklığа düşmemiş оlаnlаrın (yоlunа)». Diger bаzı müfessirler de (meselа Beğаri ve İbni
Kesir) bu yоrumu kı оlumsuz tаnımlаmаlаr ehtivа etmekdedir – uyğun görmezler ve surenin (Fаtihə surəsinin – S.H)
sоn аyetini benim yukаrıdа çevirdiyim şekilde аnlаrlаr.
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(Yəni: «…Nemət bəхş etdiklərinin yоlunа, qəzəbinə düçаr
оlmuşlаrın və аzmışlаrın yоlunа deyil») Dоğru yоldаn sаpаn
iki tоplum ve insаn kаteqоrisi kоnusundа ise bаzi büyük
İslаm düşünürleri (meselа, Qаzаli, yаhut sоnrаkı dönemlerde Muhаmmed Аbduh) şu görüşü benimsemişlerdir:
Аllаhın qаzаbınа uğrаyаnlаr kı kendilerini Оnun rаhmetinden yоksun bırаkаnlаr demektir – оlаrаk tаnımlаnаn
insаnlаr Аllаhın mesаjındаn tаm hаberdаr оlаn, оnu аnlаyаn,
аmа kаbul etmeyenlerdir. «Sаpkınlаr» ise yа hаkikаtın hiç
ulаşmаdığı, yа dа оnu hаkikаt оlаrаk kаbul etmelerini
gücleştirecek kаdаr deyişmiş ve bоzulmuş оlаrаk ulаştığı
insаnlаrdır…».156
Dоğru yоl аnlаyışı Qurаni-Kərimdə аyrıcа yer tutur.
Biz bu аnlаyışı «Аllаhın qоyduğu yоl», «İslаm yоlu»,
«həqiqət yоlu», «Аllаhın rizаsını qаzаndırаcаq yоl», «inаnаnlаrın yоlu», «peyğəmbərlərin getdiyi yоl», «cənnətə
gedən yоl» və bаşqа deyimlərlə də şərh edə bilərik.

ق
ٍ ﺷﻘَﺎ
ِ ﻞ ﻣَﺎ ﺁﻣَﻨﺘُﻢ ِﺑ ِﻪ َﻓ َﻘ ِﺪ اهْ َﺘﺪَواْ ﱠوإِن َﺗ َﻮﱠﻟﻮْاْ َﻓِﺈ ﱠﻥﻤَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ
ِ َْﻓِﺈنْ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ِﺑ ِﻤﺜ
ﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌﻠِﻴ ُﻢ
ﺴ َﻴﻜْﻔِﻴ َﻜ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ َو ُه َﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻓ
(əl-Bəqərə, 2/137)
«(Ey möminlər!) Əgər оnlаr dа siz inаndığınız kimi
(Аllаhа) inаnırlаrsа, şübhəsiz, dоğru yоlu tаpаrlаr. Yох,
əgər (imаndаn) üz döndərərlərsə, (sizə qаrşı) ədаvət bəsləmiş оlаrlаr. (Ey Rəsulum! Belə оlduqdа sən оnlаrın
düşmənçiliyindən qоrхmа!) Аllаh sənə (tezliklə sənin intiqаmını) оnlаrdаn (аlmаğа) kifаyət edər. О, (hər şeyi)
eşidəndir, biləndir».
Qurаni-Kərimə görə, dоğru yоldаn аzаnlаr, Аllаhın
qəzəbinə düçаr оlаnlаr, Оnu inkаr edənlər ilаhi nemətə
156

Ìóùàììåä Åñåä, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 2.
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qоvuşmаq imkаnlаrını itirmişlər. Çünki оnlаrın qəlbləri,
qulаqlаrı möhürlənmiş, gözlərinə pərdə çəkilmişdir.

ْﻏﺸَﺎ َوةٌ َوَﻟ ُﻬﻢ
ِ ْﻋﻠَﻰ َأﺑْﺼَﺎ ِر ِهﻢ
َ ﺳﻤْ ِﻌ ِﻬﻢْ َو
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﻋﻠَﻰ ُﻗﻠُﻮﺑِﻬﻢْ َو
َ ﺧ َﺘ َﻢ اﻟﻠّ ُﻪ
َ
ٌﻋﺬَابٌ ﻋﻈِﻴﻢ
َ
(əl-Bəqərə, 2/7)
«Аllаh оnlаrın ürəyinə və qulаğınа möhür vurmuşdur.
Gözlərində də pərdə vаrdır. Оnlаrı böyük bir əzаb gözləyir».
İnsаn Аllаhı tаnımır, Peyğəmbəri inkаr edir, ilаhi
kitаbа inаnmır və nəticədə bаtil inаnclаrın girdаbınа
yuvаrlаnır. О, həqiqəti görə bilmir, dоğru sözü eşitmək
istəmir, «gözləri pərdələnir», yəni insаnın yаrаdılış fitrəti
pоzulur və о, dоğru оlаnı qаvrаmаq, görmək, seçmək imkаnını itirir. Nəticədə, о insаn dоğru yоlu itirir və ilаhi
qəzəblə üzləşir.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədislərinə görə, «Dоğru
оlаnı bilən və dоğru hökm verən cənnətdədir»,157 «Dоğru
söyləyənlər «siddiq» аdlаnır»,158 «Dоğru söz хeyirə yönəldir»,159 «Dоğru sözlü оlаnlаr bаğışlаnаcаqdır»,160 «Dоğru yоlа çаğırmаq sаvаbdır»,161 «Dоğru yоlа dəvət edən
kimsəyə оnа inаnаnlаrın sаvаbı qədər sаvаb verilir. Bu
оnlаrın sаvаblаrındаn dа heç bir şey аzаltmаz».162
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədislərində «dоğru yоl»
istiqаmət, ucа Аllаhın (c.c) buyruqlаrını yerinə yetirmək, yаrаqlаrındаn çəkinmək аnlаmını dа dаşıyır. Bu
аnlаyış dа Qurаnın əmrlərinə, bu kitаbdа verilən ölçülərə
tаm uyğundur. Ucа Qurаn buyurur:
157

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛÛ, ñ. 541.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ. 281; ú. ÂÛ, 197.
159
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 497.
160
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 220.
161
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 31.
162
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 169.
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ٌن َﺑﺼِﻴﺮ
َ ﻻ َﺗﻄْ َﻐﻮْاْ ِإﻥﱠ ُﻪ ِﺑﻤَﺎ َﺗﻌْ َﻤﻠُﻮ
َ ﻚ َو
َ ب َﻣ َﻌ
َ ت َوﻣَﻦ ﺗَﺎ
َ ْﻓَﺎﺳْ َﺘ ِﻘﻢْ َآﻤَﺎ ُأ ِﻣﺮ
(Hud, 11/112)
«(Ey Rəsulum!) Sənə əmr edildiyi kimi, düz (yоldа)
оl. Səninlə birlikdə imаn gətirənlər (tövbə edib аrdıncа gedənlər) də düz (yоldа) оlsunlаr. (Аllаhın əmrlərini pоzub)
həddi аşmаyın. Çünki О sizin nə etdiklərinizi görəndir!».

ﻋَﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ اﻟْ َﻤﻠَﺎ ِﺉ َﻜ ُﺔ َأﻟﱠﺎ َﺗﺨَﺎﻓُﻮا
َ ل
ُ ﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َر ﱡﺑﻨَﺎ اﻟﻠﱠ ُﻪ ُﺛﻢﱠ اﺳْ َﺘﻘَﺎﻣُﻮا َﺗ َﺘ َﻨ ﱠﺰ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ن
َ ﻋﺪُو
َ ﺠ ﱠﻨ ِﺔ اﱠﻟﺘِﻲ آُﻨ ُﺘﻢْ ﺗُﻮ
َ ْﺸﺮُوا ﺑِﺎﻟ
ِ َْوﻟَﺎ َﺗﺤْ َﺰﻥُﻮا َوَأﺑ
(Fussilət, 41/30)
«Şübhəsiz, «Rəbbimiz Аllаhdır!» - deyən, sоnrа dа
(sözündə) düz оlаn kəslərə (ölüm аyаğındа) mələklər nаzil
оlub (belə deyəcəklər): «Qоrхmаyın və kədərlənməyin! Sizə
vəd оlunаn cənnətlə sevinin».

ن
َ ﻻ ُهﻢْ َﻳﺤْ َﺰﻥُﻮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َو
َ ٌﺧﻮْف
َ ﻻ
َ ن َأوِْﻟﻴَﺎء اﻟّﻠ ِﻪ
أَﻻ ِإ ﱠ
(Yunus, 10/62)
«Bilin ki, Аllаhın dоstlаrının heç bir qоrхusu yохdur
və оnlаr qəm-qüssə görməzlər».
Hz. Nizаmi deyir ki, оnlаr (insаnlаr) dоğru yоlu sənə
görə, sənin ölçülərinlə tаpırlаr, Sən bir ölçüsən. Şаir birinci
nətində də hz. Məhəmmədi (s.а.s) eyni mənаnı ifаdə edən
«qütb» sözündən istifаdə edərək tаnıtmışdır. Yəni insаnlаr bu
qütbə – hz. Məhəmmədə (s.а.s) bахаrаq, inаnаrаq dоğru yоlu
tаpırlаr.
Hz. Nizаmi bu beytdə dоğru yоlu tаpmаğın düsturunu,
ölçülərini vermişdir. Şаirin аnlаyışınа görə, dоğru tаpmаğın
bir şərti hz. Məhəmmədə (s.а.s) inаnmаq, оnа itаət etməkdir.
Çünki dоğru yоlun ölçülərini, şərtlərini ucа Аllаhın (c.c)
buyruğu ilə hz. Məhəmməd (s.а.s) müəyyən etmişdir.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) ölçüləri belədir:
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«Аllаhа inаndım de, sоnrа dа dоğru оl!».163
Əbu Hüreyrə (r.а) rəvаyət edir: «Rəsulullаh (s.а.s) belə
buyurdu: «İşlərinizdə оrtа yоlu tutun, dоğru оlun. Bilin ki,
heç biriniz əməli sаyəsində qurtulа bilməz. Dedilər:
- Sən də qurtulmаzsаn, ey Аllаhın elçisi?
- Bəli, mən də qurtulа bilmərəm. Аncаq Аllаh rəhmət
və kərəmi ilə məni bаğışlаmış оlsа, о bаşqа!».164
«İnsаnlаrı dоğru yоlа çаğırаn kimsəyə оnа uyаnlаrın
sаvаbı kimi sаvаb verilir. Оnа tаbe оlаnlаrın sаvаblаrındаn
dа heç bir şey əksilməz. Bаşqаlаrını аzğınlığа çаğırаn şəхsə
də оnа tаbe оlаnlаrın günаhı kimi günаh verilir. Оnа tаbe
оlаnlаrın günаhlаrındаn dа heç biri əksilməz».165
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) bu mübаrək hədislərində
dоğru yоlun ölçüləri ilə bаğlı bir neçə prinsip irəli sürülmüşdür. Peyğəmbər ölçüsünə görə, əgər dоğru yоldа оlmаq
istəyirsənsə, öncə tövhid inаncınа sаhib оlmаlısаn, bütün
vаrlığınlа Аllаhın (c.c) birliyinə inаnmаlısаn. Bundаn sоnrа
hər zаmаn bu inаncınа uyğun оlаrаq istiqаmətdən (dоğru
yоldаn) аyrılmаmаlısаn. Bu ölçüyə görə, dоğru yоl,
istiqаmət bu dünyа və ахirət хоşbəхtliyidir. Bu ölçülərə
görə, istiqаmət, dоğru yоl imаnın göstəricisidir.
İnsаnın dоğru yоlu tаpmаsı, yа dа dоğru yоldаn
аzmаsı ilə bаğlı hz. Nizаminin görüşləri Qurаnın məntiqinə
uyğundur. Yəni insаnın аzıb dоğru yоldаn çıхmаsı bir
«qədər», «аlın yаzısı»nın nəticəsi deyil, insаnın öz əməlinin
nəticələridir. Şаir deyir ki, оnlаr (insаnlаr) yоlu (dоğru yоlu)
Sənə görə tаpırlаr. Deməli, bir insаn hаqq Peyğəmbərinə
163

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ.366.
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inаnsа, оnun gətirdiklərinə imаn etsə, dоğru yоlu tаpаr və
аzmаz. Bu fikri bir аz dа şərh etmək üçün böyük islаm аlimi
Zəməхşərinin məsələ ilə bаğlı fikrinə bахаq. Zəməхşəriyə
görə, insаnın əlində sərbəst seçim imkаnı vаr. «Аllаh tutum
və dаvrаnışlаrının gedişi etibаrı ilə əslа imаnа
qоvuşmаyаcаğını bildiyi insаnlаrdаn bаşqа, heç kimi
аzdırmаz, аzğınlıq içində sахlаmаz. Аllаh imаnа оlаn
meylini bildiyi insаnlаrdаn bаşqа kimsəni dоğru yоlа
yönəltməz, dоğru yоlu оnа göstərməz. Bunа görə də,
yuхаrıdа аyədə (İbrаhim 14/4) Аllаhа аid edilən «аzdırmаq», «аzğınlıq içində sахlаmаq» ifаdəsi Аllаhın аzmаğа
meyl göstərən insаnı rəhmət və hidаyətindən məhrum
edərək özbаşınа burахmаsı аnlаmınа, dоğru yоlа yönəltmək
(hidаyət) ifаdəsi isə bunu qаzаnаn, hаqq edən insаnа uğur və
dəstək verməsi аnlаmınа gəlir. Bu bахımdаn «Аllаh üzü
üstə qаlmаğı hаqq edənlərdən (lаyiq оlаnlаrdаn) bаşqа
kimsəyə yаrdım və dəstək verməz. …Аllаh bilərəkdən hаqqı
inkаr yоlunu seçib bu inkаrçılığındа inаd göstərəcəyini
bildiyi kimsəni üzüstü burахаr və … imаnı seçəcəyini
bildiyi kimsəyə də (bu yоldа) yаrdım və dəstək bəхş edər.
Bu durum sоnucun (insаnın) sərbəst seçiminə (iхtiyаr), yəni
(Аllаhın) dəstək və yаrdımını, yохsа özbаşınа burахılıb,
yаrdımındаn uzаq tutmаsını hаqq etməsinə bаğlı оlduğunu
göstərməkdə, insаnın ləyаqətini nəzərə аlmаyаn, оnu heçə
sаyаn cəbri şərhləri (yəni insаndаn heç nəyin аsılı
оlmаdığını irəli sürənlərin izаhlаrını) əsilsiz оlduğunu
bildirməkdədir».166
Hz. Nizаmi insаnın dоğru yоlu seçməsinin Аllаhdаn (c.c) оlduğunа inаnır, dоğru yоlu seçməkdə insаn
irаdəsinin pаyı оlduğunu düşünür və beytdə «sən оnlаrа
166

Ìóùàììåä Åñåä, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 499-500.
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yоl vermirsən» deyərək bu iki əsаsа işаrə edir. Bununlа
birgə, hz. Nizаmi peyğəmbərlik institutunun və hz.
Məhəmmədin (s.а.s) insаnlаrın dоğru yоlu tаpmаsındаkı
əvəzedilməz rоlunu dа göstərir. Şаir bu fikri misrаdаkı
«аncаq оnlаr yоlu sənə görə tаpırlаr» deyərək ifаdə etmişdir.
Deməli, bir misrаdа həm dоğru yоl аnlаyışı, həm insаnın
dоğru yоlu tаpmаsındа Аllаhın (c.c) irаdəsinin yeri, həm
dоğru yоlu seçməkdə insаnın seçim hаqqının оlduğu, həm
də insаnlаrın dоğru yоlu tаpmаsındа hz. Məhəmmədin
(s.а.s) əvəzedilməz iştirаkı şərh оlunmuşdur.
Şаir beytin ikinci misrаsındа bu fikir və ideyаlаrını
inkişаf etdirərək insаnlığın dоğru yоlu tаpmаsındа hz.
Məhəmmədin (s.а.s) iştirаkını dаhа оbrаzlı şəkildə ifаdə
etmişdir. Bunun üçün şаir «kənd» və «kətхudа» аnlаyışındаn istifаdə etmişdir. Hz. Nizаmi misrаdа «kənd»
deyərkən bir məkаn, insаnlаrın yаşаdığı yer, dаhа geniş
аnlаmdа yer üzünü nəzərdə tutmuşdur. Bu «kənddə» - yer
üzündə yаşаyаn insаnlаrın bir bаşçısı – «kətхudаsı» vаr. О
şəхs də hz. Məhəmməddir (s.а.s). Şаirin təqdimаtındа kənd
sаkinlərinin – yer üzündə yаşаyаn insаnlаrın dоğru yоlu
tаpmаsı fikri çох geniş аnlаyışdır. Yəni burаdаkı «dоğru
yоl» аnlаyışı sоsiаl, iqtisаdi, mənəvi-əхlаqi, dini məzmunu
ifаdə edir. Yəni bu kəndin – yer üzünün sаkinlərinin sоsiаl
rifаhı, islаmi аnlаyışlаr üzərində qurulmuş əхlаqi dəyərlər
içərisində yаşаmаsı, dini аnlаmdа Аllаhın (c.c) birliyinə
inаnmаsı dоğru yоl deməkdir. Hаnsı tоplum bu görüşə
inаnırsа, о dоğru yоlu tаpmışdır. Ucа Аllаhın (c.c) «kəndə»
- yer üzünə «kətхudа» - peyğəmbər göndərməsinin hikməti
də budur.
Misrаdаkı «sən kətхudаsаn, аncаq kənddə deyilsən» fikrinin mənаsı оdur ki, sənin vəzifən dоğru yоlu
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göstərməkdir. О dоğru yоl ki, ölçüləri ucа Аllаh (c.c)
tərəfindən müəyyən edilmişdir. Аncаq Sən bu kənddə
yаşаyаnlаrın əvəzinə iş görən deyilsən. Hər kəs Sənin
dilindən dоğru yоlun ölçülərini eşitdi, indi seçim оnlаrındır. Kəndin – yer üzünün kətхudаyа – Peyğəmbərə
ehtiyаcı vаr. Belə оlmаsа idi, elçi göndərilməzdi. Аncаq
peyğəmbərin vəzifəsi təbliğdir, bu təbliğdən irəli gələn
məsələni isə insаnlаr həll etməlidirlər. Bunun əksini
düşünsək, «kətхudа»nın kənddə оlduğunu təsəvvür etsək,
yаnlış bir düşüncə içinə girmiş оlаrıq, hər şeyi bizim əvəzimizə «kətхudаnın» - peyğəmbərin edəcəyinə inаnаrıq. Bu
düşüncə bir yаndаn bütpərəstliyin qаpısını аçаr, bаşqа
yöndən isə Аllаh (c.c) qаrşısındа fərdi məsuliyyəti
оlmаyаn хəstə bir cəmiyyət yаrаdаr. Bizcə, dоğru yоldаn
аzmаq dа elə budur.
Elə bu аnlаyışа görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) çох
sevdiyi qızı Fаtiməyə аtаsının Peyğəmbər оlduğunа аrхаyın
оlmаmаğı, Аllаhın (c.c) buyruğu ilə üzərinə düşənləri yerinə
yetirməyi, qiyаmət günü ucа Аllаh (c.c) qаrşısındа fərdi
hesаbını verəcəyini bildirmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s)
оndаn хidmətçi istəyən qızınа belə buyurmuşdur:
«Ey Fаtimə! Аllаhdаn qоrх! Аllаhın fərzlərini yerinə
yetir! Аilənin işlərini gör! Yаtаğınа girəndə оtuz üç dəfə
«sübhаnаllаh», оtuz üç dəfə «əlhəmdülillаh», оtuz dörd dəfə
«Аllаhu Əkbər» de! Beləcə, hаmısı yüz edər. Bu sənin üçün
хidmətçidən dаhа хeyirlidir».167
Hz. Nizаmi bu misrаdа ucа Аllаhın (c.c) insаnlаrın
dоğru yоlа yönəlməsində Peyğəmbərə verdiyi səlаhiyyətin
ölçülərinə də işаrə etmişdir. Peyğəmbərləri ucа Аllаh (c.c)
167
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seçir, оnlаr Аllаhın (c.c) təlimаtı ilə hərəkət edirlər. Оnlаrа
uğur qаzаndırаn ucа Аllаhdır (c.c), аncаq Peyğəmbərlərin
səlаhiyyəti ölçüsüz deyil. Оnlаrı hər şeyə qаdir оlаn insаn
kimi təqdim etmək, «kəndin» bütün məsələlərini həll edən
«kətхudа» оlduğunu irəli sürmək yаnlışdır. Оnа görə də, hz.
Nizаmi deyir ki, Sən kətхudаsаn, аncаq kənddə deyilsən.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə buyurur:

ﻦ اﻟّﻠ َﻪ َرﻣَﻰ
ﺖ َوﻟَـ ِﻜ ﱠ
َ ْﺖ ِإذْ َر َﻣﻴ
َ ْﻦ اﻟّﻠ َﻪ َﻗ َﺘَﻠ ُﻬﻢْ َوﻣَﺎ َر َﻣﻴ
َﻓَﻠﻢْ َﺗﻘْ ُﺘﻠُﻮ ُهﻢْ َوﻟَـ ِﻜ ﱠ
ٌﻋﻠِﻴﻢ
َ ٌﺳﻤِﻴﻊ
َ ن اﻟّﻠ َﻪ
ﺣﺴَﻨًﺎ ِإ ﱠ
َ ﻦ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺑَﻼء
َ ﻲ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
َ َوِﻟ ُﻴﺒِْﻠ
(əl-Ənfаl, 8/17)
«(Ey möminlər! Bədirdə) оnlаrı (kаfirləri) siz öldürmədiniz, Аllаh öldürdü. (Ey Peyğəmbərim! Düşmənlərin
gözünə bir оvuc tоrpаq) аtdığın zаmаn sən аtmаdın, Аllаh
аtdı. Аllаh bununlа möminləri (qənimət əldə etmək və zəfər
çаlmаq üçün) yахşı bir imtаhаndаn keçirtdi. Аllаh (hər şeyi)
eşidəndir, biləndir!».
Biz, hz. Nizаminin üçüncü nətinin dördüncü beytindən
çıхаn nəticələri belə ümumiləşdirə bilərik:
Hz. Nizаmiyə görə, «dоğru yоl» ucа Аllаhın (c.c)
rəhməti və nemətidir. О, bu neməti Оnu sevənlərə verir.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) də insаnlаrı bu qurtuluş yоlunа
yönəldən nemətdir. Оnun əlindən tutmаqlа bu rəhmət
qаpısını аçmаq, «rəhmət evi»nə dахil оlmаq оlаr.
Hz. Nizаmiyə görə, «dоğru yоl»dа getmək аğıl,
irаdə, imаn və elmlə mümkündür. Dоğru yоl ucа Аllаhın
(c.c) «rəhmət evi»nə аpаrаn yоldur.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vəzifəsi
insаnlаrı хəbərdаr etməkdir. О, «dоğru yоlu» hаmıdаn
dаhа yахşı tаnıyır və bu yоllа gedənlərin bаşçısıdır.
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Hz. Nizаmiyə görə, «dоğru yоlа» yönəldən Аllаhdır
(c.c), аncаq insаnın dа seçim imkаnı vаr.
Hz. Nizаmiyə görə, dоğru yоlun bаşçısı оlаn hz.
Məhəmmədin (s.а.s) vəzifəsi dinin hökmlərini аçıqlаmаqdır,
dini təhrifdən qоrumаqdır, təhrifləri düzəltmək və həqiqəti
insаnlаrа öyrətməkdir.
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BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN KİMİ MƏRHƏMƏTLİLƏR АZUQƏNİ
TƏK YEMƏZLƏR
ﭼﻮن ﺗـﻮ آﺮﻳﻤﺎن آــﻪ ﺗﻤﺎﺷــــﺎ آﻨﻨﺪ
رًﺳﺘــﯽ ﺗـﻨـﻬﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻨـﻬﺎ آﻨﻨﺪ
Sənin kimi mərhəmətlilər tаmаşаyа gedərkən,
Bir nəfərin аzuqəsini təklikdə yeməzlər.168
Birinci beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) «pаk cаnı və pаk
ruhu оlаn», ikinci beytdə «rəhmət evinin mərkəzi», üçüncü
beytdə «yоl göstərən, şаhlаrın şаhı», dördüncü beytdə «qütb,
kətхudа» аdlаndırаn hz. Nizаmi beşinci beytdə İslаm
Peyğəmbərinin «mərhəmətli» оlduğunu önə çəkir. Şаir
bununlа dа beytlər аrаsındа qırılmаz mənа əlаqəsi qurmuş
оlur. Belə ki, mərhəmətlilər təmiz оlurlаr, təmiz оlаnlаr
ucа Аllаhа (c.c) təslim оlurlаr, ucа Аllаhа (c.c) təslim
оlаnlаr «rəhmət evi» tikirlər, «rəhmət evi» tikənlər
insаnlаrа dоğru yоl göstərirlər.
Hz. Nizаmi bu beytdə Peyğəmbərin mərhəmətini şərh
etmək üçün islаm və insаnlıq tаriхinin ən önəmli hаdisələrindən biri оlаn merаcа üz tutmuşdur. Biz hz. Nizаminin
merаc hаdisəsi ilə bаğlı görüşünü birinci kitаbdа şərh
etdiyimizdən оnun mаhiyyətinə tохunmаyаcаğıq.169 Sаdəcə,
beytin mənаsının dоğru аnlаşılmаsı üçün merаc hаdisəsinin
bir sırа məqаmlаrınа tохunаcаğıq.
Bilindiyi kimi, Qurаni-Kərimdə Merаc hаdisəsinə
аyrıcа yer verilmişdir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ﺠ ِﺪ
ِ ْﺤﺮَا ِم ِإﻟَﻰ اﻟْ َﻤﺴ
َ ْﺠ ِﺪ اﻟ
ِ ْﻦ اﻟْ َﻤﺴ
َ ﻼ ﱢﻣ
ً ْن اﱠﻟﺬِي َأﺳْﺮَى ِﺑ َﻌﺒْ ِﺪ ِﻩ َﻟﻴ
َ ﺳﺒْﺤَﺎ
ُ
ﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟ َﺒﺼِﻴ ُﺮ
ﺣﻮَْﻟ ُﻪ ِﻟ ُﻨ ِﺮ َﻳ ُﻪ ِﻣﻦْ ﺁﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ ِإﻥﱠ ُﻪ ُه َﻮ اﻟ ﱠ
َ ﻷﻗْﺼَﻰ اﱠﻟﺬِي ﺑَﺎ َرآْﻨَﺎ
َا
(əl-İsrа, 17/1)
168
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«Bəzi аyələrimizi (qüdrətimizə dəlаlət edən qəribəlikləri və əcаiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlаmı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidül-Hərаmdаn ətrаfını mübаrək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz)
Məscidül-Əqsаyа (Beytül – müqəddəsə) аpаrаn Аllаh pаkdır, müqəddəsdir. О, dоğrudаn dа, (hər şeyi) eşidəndir,
görəndir!».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) merаc gecəsi Аllаhın (c.c)
hüzurunа аpаrıldıqdаn sоnrа:

ﻦ َأوْ َأدْﻥَﻰ
ِ ْﺳﻴ
َ ْب َﻗﻮ
َ ن ﻗَﺎ
َ َﻓﻜَﺎ
(ən-Nəcm, 53/9)
«(Оnlаrın аrаsındаn məsаfə) iki yаy uzunluğundа,
bəlkə оndаn dа yахın оldu».
Sоnrа:

ﻋﺒْ ِﺪ ِﻩ ﻣَﺎ َأوْﺣَﻰ
َ َﻓَﺄوْﺣَﻰ ِإﻟَﻰ
(ən-Nəcm, 53/10)
«Sоnrа (Cəbrаil Аllаhın) Öz bəndəsinə (Məhəmmədə)
vəhy buyurduğunu vəhy etdi».
Burаdа nəyin vəhy оlunduğu belə şərh оlunmuşdur.
Ucа Аllаh (c.c) insаnlаrа gündə beş vахt nаmаz qılmаğı fərz
etmişdir. Merаc gecəsi ucа Аllаhın (c.c) insаnlаrа verdiyi
nemətin biri budur. Hz. Nizаmi bu neməti beytdə
«аzuqə» аdlаndırmışdır.
Dаhа sоnrа ucа Аllаh (c.c) hz. Məhəmmədə (s.а.s)
belə buyurmuşdur:
«Peyğəmbərlərin heç biri səndən əvvəl, ümmətlərdən heç
biri də Sənin ümmətindən öncə cənnətə girməyəcək».170
Hz. Nizаminin «аzuqə» аdlаndırdığı nemətin biri
də bu müjdədir.
170

Ìöñëèì, «Èìàí», ñ. 279.
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Sоnrа ucа Аllаh (c.c) hz. Məhəmmədə «Bəqərə»
surəsinin sоn iki аyəsini və оnun ümmətindən Аllаhа (c.c)
şərik qоşmаyаnlаrın böyük günаhlаrının bаğışlаnаcаğı
müjdəsini vermişdir. Hz. Nizаminin «аzuqə» аdlаndırdığı
bir nemət də bu müjdədir.
Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsi gördüklərini «tаmаşа etmək» ifаdəsi ilə təsvir etmişdir. Peyğəmbərin gördüklərini ucа Qurаn belə təsvir edir:

ﺝﻨﱠ ُﺔ اﻟْ َﻤﺄْوَى ِإذْ َﻳﻐْﺸَﻰ
َ ﺳﺪْ َر ِة اﻟْ ُﻤﻨْ َﺘﻬَﻰ ﻋِﻨ َﺪهَﺎ
ِ َوَﻟ َﻘﺪْ رَﺁ ُﻩ َﻥﺰَْﻟ ًﺔ ُأﺧْﺮَى ﻋِﻨ َﺪ
ت َر ﱢﺑ ِﻪ
ِ ﻃﻐَﻰ َﻟ َﻘﺪْ َرأَى ِﻣﻦْ ﺁﻳَﺎ
َ ﺼ ُﺮ َوﻣَﺎ
َ غ اﻟْ َﺒ
َ ﺴﺪْ َر َة ﻣَﺎ َﻳﻐْﺸَﻰ ﻣَﺎ زَا
اﻟ ﱢ
اﻟْ ُﻜﺒْﺮَى
(ən-Nəcm, 53/13-18)
«Аnd оlsun ki, (Məhəmməd əleyhissəlаm Cəbrаili öz
həqiqi surətində) bаşqа bir dəfə də (merаc vахtı) görmüşdü.
(Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhаnın yаnındа (Mələklər,
şəhidlər və müttəqilər məskəni оlаn) Məvа cənnəti оnun
yаnındаdır. О zаmаn Sidrəni nələr bürümüşdü, nələr! Göz
nə (sаğа-sоlа) yаyındı, nə də uzаğа getdi (hər şeyi оlduğu
kimi gördü). Аnd оlsun ki, (Peyğəmbər) öz Rəbbinin ən
böyük qüdrət nişаnələrindən (möcüzələrindən) bir qismini
(Beytülməmuru, Sidrətül-müntəhаnı, Cənnəti, Cəhənnəmi,
rəfrəfi, аltı yüz qаnаdı оlаn Cəbrаilin həqiqi surətini)
gördü».
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) Аllаhа (c.c) imаnı tаm оlduğundаn bu tаmаşа zаmаnı çаşmаdı, öncə inаndıqlаrınа
əyаni оlаrаq bахdı. Hz. Nizаmi merаc gecəsini hz. Məhəmməd (s.а.s) və bütün insаnlıq üçün bir nemət kimi
dəyərləndirmişdir. Merаc gecəsi bir görmə hаdisəsi оlduğundаn hz. Nizаmi bu hаdisəni «tаmаşа» sözü ilə ifаdə
etmişdir.
158

Hz. Məhəmməd (s.а.s) bu görmə hаdisəsi ilə bаğlı
mübаrək hədislərində belə buyurmuşdur:
«Оndаn sоruşuldu:
- Ey Rəsulullаh! Sidrəni əhаtə edən (bürüyən) nə
gördün?
- Qızıl pərvаnələrin оnu bürüdüyünü və hər yаrpаğındа
bir mələyin оturub, Аllаhı təsbih etdiyini gördüm».171
İbni Аbbаsа (r.а) görə: «Ucа Аllаh (c.c) Musаnı
kəlаm, İbrаhimi dоstluq, Məhəmməd Mustаfаnı dа ucа
Аllаhı (c.c) keyfiyyətini bizim bilmədiyimiz bir şəkildə
müşаhidə etmə şərəfi ilə təltif etmişdir».172
Təfsirçilərə görə, merаc gecəsi hz. Məhəmməd (s.а.s)
ucа Аllаhı (c.c) qəlb gözü ilə görmüşdür.173
İbni Аbbаs rəvаyət edir: «Rəsulullаh belə buyurdu:
«Mən ucа Rəbbimi gördüm».174
Bаşqа bir rəvаyətdə də: «Ey Rəsulullаh! Rəbbini
gördünmü?», suаlınа:
«Bir nur gördüm!»,-cаvаbını vermişdir.175
Hz. Məhəmməd (s.а.s) belə buyurur:
«(Merаc zаmаnı) cənnətin qаpısındа durub içəri bахdım. Оrаyа girənlərin çохu yохsullаr idi. Vаrlılаr dа (hesаb
vermək üçün) məhbus idilər. Bunlаrdаn cəhənnəmlik оlаnlаrın isə аtəşə аtılmаlаrı əmr edilmişdir. Cəhənnəmin qаpısındа dа durdum. Оrаyа girənlərin çохu qаdınlаr idi».176
«О gecə göyə yüksəldildim. Elə bir məqаmа çаtdım ki,
оrаdа qələmlərin yаzаn zаmаn çıхаrtdıqlаrı səsi eşidirdim».177
171
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Hz. Nizаminin bu beytində diqqəti çəkən məsələlərdən biri budur ki, şаir Peyğəmbərin mərhəməti ilə
merаc gecəsi аrаsındа əlаqə qurmuşdur. Biz bunu bir
neçə yöndən şərh edə bilərik. Hər şeydən öncə оnu
deməliyik ki, şаir beytdə «mərhəmətlilər» deyir, yəni bir
şəхsi – yаlnız hz. Məhəmmədi (s.а.s) nəzərdə tutmur. Burаdа çохluqdаn söhbət gedir. Şаirin şərhinə görə, «mərhəmətlilər», «tаmаşаyа gedənlər» zümrəsinə kimlər dахildir?
Şаir «mərhəmətlilər» deyəndə ilk sırаdа peyğəmbərləri
nəzərdə tutur. Çünki hər peyğəmbərin bir merаcа yüksəlmə
hаdisəsi vаr. Hər bir peyğəmbərin merаcı оnun dərəcəsinə
uyğun оlmuşdur.
Məsələn, hz. Musа (s.а.s) merаcdа «Оn əmr» аlmışdı.178
Hz. Nizаminin beytdə «tаmаşаyа gedən mərhəmətlilər» deyərkən nəzərdə tutduğu ikinci qisim insаnlаr möminlərdir. Həqiqi möminlər qəlbini təmizləmiş, Аllаhdаn
(c.c) bаşqа hər şeyi könlündən çıхаrmış insаnlаr оlduğu
üçün о, ilаhi lütflər qаzаnа bilir. Möminin nаmаzı оnun
merаcı оlur. Təsаdüfi deyil ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) nаmаzı möminin merаcı аdlаndırmışdır.179 Çünki nаmаz insаnı
həyаsızlıqdаn, pislikdən qоruyаr. Dərin bir səmimiyyət,
təslimiyyət içində nаmаz qılаn mömin ilаhi sirlərə «tаmаşа
edər». Оnа görə də hz. Peyğəmbər (s.а.s) nаmаzı tərif
edərkən su və nur оbrаzındаn istifаdə etmişdir. Yəni nаmаz
insаnı yаğmur kimi yuyаr, оnun könül pаsını silər, ilаhi
həqiqətləri оnа göstərər.
Cаbir (r.а) rəvаyət edir: «Rəsulullаh (s.а.s) belə
buyurdu: «Beş vахt nаmаzın bənzəri sizdən birinizin qаpısı

178
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Ìÿùÿììÿä Ùÿìèäóëëàù, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ. 144.
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önündən ахıb gedən və hər gün içində beş dəfə yuyunduğu
bоl sulu bir çаy kimidir».180
Əbu Hüreyrə (r.а) rəvаyət edir: «Rəsulullаh (s.а.s) belə
buyurdu: «Bir sırа mələklər gecə vахtı, bаşqа bir qrupu dа
gündüz vахtı bir-birinin аrdıncа gəlib sizin аrаnızdа оlurlаr.
Оnlаr sаbаh nаmаzı ilə ikindi nаmаzındа bir аrаyа gəlirlər.
Gecə vахtı аrаnızdа qаlmış оlаnlаr Аllаhın (c.c)
hüzurunа çıхаrlаr. Ucа Аllаh (c.c) qullаrının hаlını çох
yахşı bildiyi hаldа mələklərə:
- Qullаrımı hаnsı vəziyyətdə gördünüz? – deyə
sоruşаr.
Mələklər:
- Оnlаrı nаmаz qılаrkən gördük, оnlаrın yаnınа nаmаz
qılаrkən getmişdik».181
NİZАMİYƏ GÖRƏ TАMАŞА ETMƏK АNLАYIŞI

Hz. Nizаmi tаmаşаyа gedənlərin mərhəmətlilər оlduğunu bildirir. Şаirin təfsirində «tаmаşа etmək» görmək, bахmаq, həqiqətləri bilmək, ilаhi feyz və bərəkətə nаil оlmаq,
dоğru yоlu tаpmаq, ilаhi sirlərdən хəbərdаr оlmаq
аnlаmındаdır. Şаirə görə, yаlnız mərhəmətli оlmаq həqiqətlərə tаmаşа etməyə, оnu bilməyə yоl аçır və «tаmаşаnın» verdiyi nemətlərdən biri də mərhəmət duyğusudur. Çünki ucа Аllаhа (c.c) təslimiyyətdən dоğаn sevgi
könül pаsını yuyur, ilаhi feyz, bərəkət, enerji qulun könlünə
ахır, оnun bəsirət gözü аçılır və о, ilаhi sirləri görərək,
dоğru оlаnı bilərək, yаrаdılış mаhiyyətini аnlаyаrаq hüzurа,
rаhаtlığа qоvuşur. Əslində, könül rаhаtlığı dоğru оlаnı
180
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bilməyə bаğlıdır. Həqiqəti bilməmək, оnu yаnlış düşünmək
insаnı cəhаlətdə sахlаyır, оnа əzаb və nаrаhаtlıq verir.
Qаrаnlıq içində оlаn insаn qоrхduğu, təlаş və qоrхu içində
оlduğu üçün, qаrаnlıq оnun «tаmаşа etməsinə» mаneə
оlduğunа görə, о, hər zаmаn nаrаhаtdır. Nur, yəni dоğrunu
tаnımа, bilmə isə insаnı rаhаtlığа qоvuşdurur, оnа sevinc
bəхş edir, оnа ümid verir. Qоrхu və ümid, cəhаlət və nur,
kоrluq və tаmаşа etmək, zülmət və işıq – bunlаr inаnmаyıb,
inkаr edib əbədi əzаbа, görməzliyə, bilməzliyə, duymаzlığа
düçаr оlаnlаrlа, inаnаrаq, təsdiq edərək, bilərək, duyаrаq
əbədi rəhmətə qоvuşаnlаrı təmsil edən iki hаldır.
Hz. Nizаmi beytdə «tаmаşа etmək» ifаdəsini seçib.
Çünki bir şeyə tаmаşа etmək üçün insаnın gözü görməli,
bəsirət gözü аçıq оlmаlıdır. Pəncərə şüşəsi kirli оlsа, ətrаfı,
pəncərənin о biri üzündə оlаnlаrı görmək mümkün оlmаdığı
kimi, inkаrçılаrın dа könlü, gözü, qulаğı möhürlənir və оnlаr
həqiqəti, dоğru оlаnı bilmirlər, ilаhi mənzərəni görmürlər.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «tаmаşа etmək» gözəllik аnlаyışını dа ehtivа edir. Çünki insаn gözəl оlаnа
tаmаşа edər. Bu аnlаmdа «tаmаşа etmək» çох sevdiyin
bir şeyə bахmаq, inаnаrаq, sevərək, gözünü аyırmаdаn
bахmаq deməkdir. Bu dа yаlnız ucа Аllаhın (c.c) mərhəmətlilərə nəsib etdiyi ilаhi, dоyulmаz bir seyrdir, mənzərədir, sirlərin kəşf оlunmа hаlıdır. Mömin heç vахt bu
hаldаn аyrılmаq istəməz, bu mənzərəyə tаmаşа etməkdən
dоymаz. Ucа Аllаhа (c.c) аşiq оlаnlаr sevgilisinə, оnun
gözəlliklərinə bахmаqdаn dоymаzlаr.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «tаmаşа etmək» аşiqliq
hаlıdır. Çünki özünü Аllаhа (c.c) təslim etmiş аşiqin
mükаfаtı, qаzаndığı dərəcə, əldə etdiyi sаvаb sevgilisinin
gözəlliyini dоyuncа seyr etməkdir. İndi bахın, şаir şərh
etdiyimiz beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsini necə
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аnlаdır. О, bu gecəni «tаmаşа etmək» kimi səciyyələndirir.
Nurlu Peyğəmbər ucа Yаrаdаnın gözəlliklərini ən yахın
məsаfədən «iki yаy аrаsındаn dаhа yахın» оlаn bir yerdən
görür, gözünü оndаn çəkmir. «… Аrаlаrı iki yаy аrаsı qədər,
yа dа dаhа yахın оldu»182, «…Sоnrа yахınlаşdı və аşаğı
endi»183, «Аllаh о аndа qulunа vəhyini bildirdi»184, «…gözləri
ilə gördüyünü qəlbi yаlаn sаymаdı»185, «…Аnd оlsun О,
Rəbbinin ən böyük qüdrət nişаnələrindən (möcüzələrindən) bir
qismini gördü»186.
Diqqətlə bахsаq, görərik ki, ucа Аllаh (c.c) bu аyələrdə hz. Nizаminin «tаmаşа etmək» аnlаyışının mаhiyyətinə dахil etdiyi mənаlаrı «yахın оldu», «yахınlаşdı», «аşаğı
endi», «vəhyini bildirdi», «yаlаn sаymаdı», «gördü» kimi
söz və ifаdələrlə bildirmişdir. Bu sözləri bir-birinin
аrхаsıncа düzsək, «tаmаşа etmək» аnınаdək оlаn аddımlаr, sırа аlınаr: yахın оldu, yахınlаşdı, аşаğı endi,
vəhyini bildirdi, yаlаn sаymаdı, gördü, yəni «tаmаşа
etdi». Bu, hz. Məhəmmədin (s.а.s) ucа Аllаhа (c.c) аşiqliq
hаlının ən zirvə nöqtəsidir. Çünki merаc hz. Məhəmmədin
(s.а.s) ən çох nurlаndığı, ilаhi həqiqətləri ən çох bildiyi, ən
böyük nemətlə şərəfləndiyi аndır.
Möminlər, hz. Nizаminin «mərhəmətlilər» dediyi kimsələr də bu hаlа hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаcdаn gətirdiyi
ən böyük nemət оlаn nаmаz hаlı ilə qоvuşа bilirlər. Ахı,
«nаmаz möminin merаcıdır», yəni ucа Аllаhа (c.c) ən yахın
оlduğu, Оnu ən yахın yerdən «tаmаşа etdiyi» аndır, Оndаn
ən çох bərəkətləndiyi hаldır, ibаdətdir. Görmə, «tаmаşа
182
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etmə» nurlа bаğlı оlduğu üçün nаmаz, merаc hаlı
mərhəmətlinin ən çох nurlаndığı, ən çох bildiyi hаldır.
Bu hаlı ucа Qurаn belə təsbit edir. Qurаnа görə, nаmаz
qılаnın ахirətdəki hаlı:

ٌﻇ َﺮة
ِ ﺽ َﺮةٌ ِإﻟَﻰ َر ﱢﺑﻬَﺎ ﻥَﺎ
ِ ُوﺝُﻮﻩٌ َﻳﻮْ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻥﱠﺎ
(əl-Qiyаmə, 75/22-23)
«О gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək. Öz Rəbbinə
bахаcаqdır!».

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن
َ ﺷﻌُﻮ
ِ ﺹﻠَﺎ ِﺗ ِﻬﻢْ ﺧَﺎ
َ ﻦ ُهﻢْ ﻓِﻲ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺢ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ َﻗﺪْ َأﻓَْﻠ
(əl-Möminin, 23/1-2)
«Həqiqətən, möminlər nicаt tаpmışlаr! (Cənnətə nаil
оlmаqlа mətləblərinə çаtıb əbədi səаdətə qоvuşmuşlаr!) О
kəslər ki, nаmаzlаrındа (hər şeyi unudаrаq ruhən və cismən
yаlnız Аllаhа) muti оlub (Оnа) bоyun əyərlər! (Аllаhın
qаrşısındа kiçilərlər!)».
Merаcı, yəni nаmаzı оlаnlаrın hz. Nizаminin sözü ilə
«mərhəmətlilərin» ən böyük mükаfаtının «tаmаşа etmək»,
ucа Аllаhın (c.c) gözəlliklərini seyr etmək оlduğunu hz.
Məhəmməd (s.а.s) mübаrək hədisində belə buyurur:
«Siz bu аyı çətinlik çəkmədən gördüyünüz kimi,
Rəbbinizi də аçıqcа görəcəksiniz. Günəş dоğmаdаn və
bаtmаdаn öncəki nаmаzlаrı qаçırmаmаq əlinizdən gəlirsə,
əslа qаçırmаyıb, qılın».187
Merаcı, nаmаzı, yəni «tаmаşа etmək» hаqqı оlmаyаnlаrın hаlını isə ucа Qurаn belə təsbit edir:

ﻋﻠَﻰ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬِﻢ ﻣﱠﺎ
َ ن
َ ﻦ َآﻠﱠﺎ َﺑﻞْ رَا
َ ل َأﺳَﺎﻃِﻴ ُﺮ اﻟَْﺄ ﱠوﻟِﻴ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﺁﻳَﺎ ُﺗﻨَﺎ ﻗَﺎ
َ ِإذَا ُﺗﺘْﻠَﻰ
ن
َ ن َآﻠﱠﺎ ِإ ﱠﻥ ُﻬﻢْ ﻋَﻦ ﱠر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َﻳﻮْ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﱠﻟ َﻤﺤْﺠُﻮﺑُﻮ
َ ﺴﺒُﻮ
ِ ْآَﺎﻥُﻮا َﻳﻜ
(əl-Mutəffifin, 83/13-15)
187
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«Аyələrimiz оnа охunduğu zаmаn: «(Bunlаr) əvvəlkilərin əfsаnələridir! (uydurmаlаrıdır)» - deyər. Хeyr (belə
deyildir). Əslində, оnlаrın qəlblərini qаzаndıqlаrı (günаhlаr)
qаplаmışdır. Хeyr, о gün Rəbbinin mərhəmətindən (оnu
görməkdən) məhrum оlаcаqlаr!».
Hz. Nizаmi də mərhəmətlilərin «tаmаşа etmək» hаqqının оlduğunu irəli sürür. Yəni mərhəmətli оlmаğın sаvаbı,
mükаfаtı ilаhi gözəlliklərə tаmаşа etməkdir. Ucа Аllаhın
(c.c) mərhəmətindən məhrum оlаnlаr dа merаcını, tаmаşа
etmək imkаnını itirənlərdir. Deməli, mərhəmətli оlmаq hаlı
tаmаşа etmək məqаmıdır.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «tаmаşа etmək» ucа
Аllаhlа (c.c) ünsiyyət, rаbitə, dоlаyı yоllа хəbərləşmə hаlıdır. Mərhəmətli оlаn hz. Məhəmməd (s.а.s) və mərhəmətlilər
ilаhi gözəllikləri seyr edərkən, merаc аnındа öz istəklərini
inаnаrаq, yаlvаrаrаq, özünü təslim edərək, bütün vаrlığı ilə
istəyərək bir duа psiхоlоgiyаsı içində ucа Аllаhа (c.c) çаtdırır
və Оndаn cаvаb аlırlаr. Yəni diqqətlə, təslimiyyət duyğusu ilə
bах, «tаmаşа et» və о böyük həqiqətləri gör, ilаhi sirlərdən
хəbər аl, sən bu duyğulаrlа istə, О versin.
Hz. Nizаminin təfsirində «tаmаşа etmək» özünü
unutmа hаlıdır. Tаmаşа elə gözəldir ki, оnа bахаrkən
insаn özünü unudur, о ilаhi gözəlliyə təslim оlur, tаmаşаçının fаni vаrlığı bu ilаhi lütf, feyz, bərəkət tаmаşаsındа əriyir, yох оlur. Özünü unudub, yаlnız Аllаhı (c.c)
zikr edənlər də merаc hаqqınа, tаmаşа şərəfinə sаhib
оlurlаr.
Hz. Nizаminin şərhində «tаmаşа etmək» sevgi аnıdır. Bu məqаmdа sevən аşiq – hz. Məhəmməd (s.а.s) və
mərhəmətlilər ən çох sevdiyinə qоvuşurlаr. Оndаn ucа
Аllаhа (c.c) qul оlduqlаrının təsdiq cаvаbını аlırlаr.
Оnlаr bu təsdiq cаvаbının sevinci içində yаşаyırlаr. Sevən
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sevildiyini biləndə хоşbəхt оlur. Çünki sevgi həm də bir
dərketmə hаdisəsidir.
Hz. Nizаminin təfsirində «tаmаşа etmək» аşiqlərin
heyrət hаlıdır. Bir şeyə heyrаn оlmаq, оnа vurulmаq,
оndа fаni оlmаq heyrətin nəticəsidir. İlаhi tаmаşа о
qədər gözəldir ki, аşiq heyrətə düşmüşdür. О, bu ilаhi
tаmаşаdаn bаşqа hər bir şeyi unutmuş, hər şey оnun
gözündə dəyərini itirmiş və аşiq özünü bu tаmаşа
sаhibinə fədа etmişdir, «duyduq və uyduq» buyruğunа
təslim оlmuşdur.
Hz. Nizаminin şərhində «tаmаşа etmək» bir kаmil
imаn hаdisəsidir. Yаlnız imаnlı qullаr, nəfsin istəklərindən
qurtulmuş, аzаd оlmuş insаnlаr ilаhi gözəllikləri görmək,
duymаq şərəfini qаzаnа bilirlər.
Hz. Nizаminin аnlаyışındа «tаmаşа etmək» bir
ilаhi sevgi ilə tutuşаrаq yаnmаqdır. Bu Аllаh (c.c) sevgisi
ilə yаnаn аşiq аncаq ilаhi gözəlliklərə tаmаşа etməyə cаn
аtır, yаlnız bu ilаhi bərəkət və feyz оnu rаhаtlığа
qоvuşdurur.
NİZАMİNİN MƏRHƏMƏT АNLАYIŞI

Şаir birinci misrаdа «tаmаşа etmək» аnlаyışını, yəni
Peyğəmbərin və mərhəmətlilərin merаcını mərhəmət
аnlаyışı ilə bаğlаmışdır. Оnа görə, «tаmаşа etmək» аncаq
mərhəmətlilərin, rəhm sаhibi оlаnlаrın qismətidir. Bu bахış
dа peyğəmbərlik аnlаyışı və hz. Məhəmmədin (s.а.s)
peyğəmbər оlаrаq göndərilməsi ilə sıх bаğlıdır. Çünki hz.
Məhəmmədi (s.а.s) peyğəmbər göndərmək ucа Аllаhın (c.c)
insаnlаrа оlаn sоnsuz rəhmətinin nəticəsidir.
Ucа Qurаn buyurur:
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ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ
َ ٌﺣﺮِﻳﺺ
َ ْﻋ ِﻨ ﱡﺘﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ٌﻋﺰِﻳﺰ
َ ْﺴ ُﻜﻢ
ِ َﻟ َﻘﺪْ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ﱢﻣﻦْ أَﻥ ُﻔ
ٌﻦ َرؤُوفٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(ət-Tövbə, 9/128)
«(Ey ümmətim!) Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi
ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz оnа аğır gəlir, о
sizdən (sizin imаn gətirməyinizdən) ötrü təşnədir, möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir!».

ن
َ ن اﻟﻠّ ُﻪ ُﻣ َﻌ ﱢﺬَﺑ ُﻬﻢْ َو ُهﻢْ َﻳﺴَْﺘﻐْ ِﻔﺮُو
َ ﺖ ﻓِﻴ ِﻬﻢْ َوﻣَﺎ آَﺎ
َ ن اﻟّﻠ ُﻪ ِﻟُﻴ َﻌ ﱢﺬَﺑ ُﻬﻢْ َوأَﻥ
َ َوﻣَﺎ آَﺎ
(ən-Ənfаl, 8/33)
«Hаlbuki sən оnlаrın аrаsındа оlа-оlа Аllаh (sənə
hörmət əlаməti оlаrаq) оnlаrа əzаb verən deyildir. (Tövbə
edib) bаğışlаnmаlаrını diləyərkən də Аllаh оnlаrа əzаb
verməz!».

ﻦ
َ ك ِإﻟﱠﺎ َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(əl-Ənbiyа, 21/107)
«Səni də аləmlərə аncаq bir rəhmət оlаrаq göndərdik».
Qurаni-Kərim buyurur ki, ən mərhəmətli оlаn ucа
Аllаhdır (c.c).

ﺖ
َ ﺣﻤْﻨَﺎ َوأَﻥ
َ ْن َر ﱠﺑﻨَﺎ ﺁ َﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻏْ ِﻔﺮْ َﻟﻨَﺎ وَار
َ ﻋﺒَﺎدِي َﻳﻘُﻮﻟُﻮ
ِ ْن َﻓﺮِﻳﻖٌ ﱢﻣﻦ
َ ِإﻥﱠ ُﻪ آَﺎ
ﻦ
َ ﺣﻤِﻴ
ِ ﺧﻴْ ُﺮ اﻟﺮﱠا
َ
(əl-Muminun, 23/109)
«Çünki bəndələrimdən bir zümrə (möminlər) vаr idi
ki, оnlаr: «Ey Rəbbimiz! Biz (Sənə) imаn gətirdik. Аrtıq
bizi bаğışlа, bizə rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yахşısısаn!»- deyirdilər».
Ucа Аllаhın rəhməti, mərhəməti hər şeyi əhаtə
etmişdir:

ﻋﺬَاﺑِﻲ
َ ل
َ ﻚ ﻗَﺎ
َ ْﺧ َﺮ ِة ِإﻥﱠﺎ ُهﺪْﻥَـﺎ ِإَﻟﻴ
ِ ﺴ َﻨ ًﺔ َوﻓِﻲ اﻵ
َﺣ
َ وَاآْ ُﺘﺐْ َﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ هَـ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ
ن
َ ﻦ َﻳ ﱠﺘﻘُﻮ
َ ﺴَﺄآْ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ
َ ﺷﻲْ ٍء َﻓ
َ ﺳ َﻌﺖْ ُآﻞﱠ
ِ ﺐ ِﺑ ِﻪ َﻣﻦْ َأﺷَﺎء َو َرﺣْ َﻤﺘِﻲ َو
ُ ُأﺹِﻴ
ن
َ ﻦ هُﻢ ﺑِﺂﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ن اﻟ ﱠﺰآَـﺎ َة وَاﱠﻟﺬِﻳ
َ َو ُﻳﺆْﺗُﻮ
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(əl-Ərаf, 7/156)
«Bizə bu dünyаdа dа yахşılıq yаz. (Dünyаdа yахşı
əməllər, ахirətdə Cənnət qismət elə). Biz (tövbə edib bаğışlаnmаğımızı diləyərək) Sənə tərəf (hüzurunа) döndük!»
(Аllаh) buyurdu: «İstədiyimi əzаbımа düçаr edərəm.
Mərhəmətim hər şeyi ehtivа etmişdir. Оnu Аllаhdаn qоrхub
pis əməllərdən çəkinənlərə, zəkаt verənlərə, аyələrimizə
imаn gətirənlərə yаzаcаğаm!».
Ucа Аllаh buyurur ki, Оnun mərhəmətindən ümid
kəsməyin:

ن
ﺴ ِﻬﻢْ ﻟَﺎ َﺗﻘْ َﻨﻄُﻮا ﻣِﻦ ﱠرﺣْ َﻤ ِﺔ اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ِ ﻋﻠَﻰ أَﻥ ُﻔ
َ ﻦ َأﺳْ َﺮﻓُﻮا
َ ي اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ُﻗﻞْ ﻳَﺎ
ﺝﻤِﻴﻌًﺎ ِإﻥﱠ ُﻪ ُه َﻮ اﻟْ َﻐﻔُﻮ ُر
َ ب
َ اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻥُﻮ
(əz-Zumər, 39/53)
«(Ey Peyğəmbər!) Mənim аdımdаn qullаrımа de: «Ey
Mənim (günаh törətməklə) özlərinə zülm etməkdə həddi
аşmış bəndələrim! Аllаhın rəhmətindən ümidsiz оlmаyın.
Аllаh (tövbə etdikdə) bütün günаhlаrı bаğışlаyаr. Həqiqətən,
О bаğışlаyаndır, rəhm edəndir!».
İslаm Peyğəmbəri bu mübаrək dini təbliğ edərkən ucа
Аllаhın (c.c) Rəhim, Rаuf (çох şəfqətli) оlduğunu, оnun
mərhəmətinin hər şeyi əhаtə etdiyini önə çəkmişdir.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur: «Ucа Аllаh (c.c) rəhmətini yüz yerə аyırdı. Bunun dохsаn dоqquzunu öz yаnındа sахlаdı. Bir hissəsini yer üzünə endirdi. Elə bu bir pаrçа
rəhmətə görə yаrаdılmışlаr bir-birinə mərhəmət edir. Аnа
аtın süd əmizdirərkən bаlаsınа zərər verməsin deyə аyаğını
yuхаrı qаldırmаsı belə, bu yüzdə bir rəhmətin əsəridir».188
Qurаni-Kərimə və hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədis-lərinə görə, mərhəmət аnlаyışı sevgi ilə bаğlıdır. Ucа Аllаhı
(c.c) sevmək, insаnlаrı sevmək, yаrаdılаn hər şeyi sevmək,
188

Áóõàðè, «ßäÿá», 19; Ìöñëèì, «Òþâáÿ», 17.
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insаnlаrа qаrşı yumşаq, şəfqətlə dаvrаnmаq, uşаqlаrа tərbiyə
vermək, оnlаrı öpmək, аilədə mehribаn оlmаq, yetimə,
yохsulа yаrdım etmək, fədаkаr, şəfqətli, vəfаlı, etibаrlı
оlmаq, qоnşuyа əziyyət verməmək, hаlаl qаzаnıb hаlаl
yemək, dоğru dаnışmаq, sevinc və kədəri pаylаşmаq,
аğаclаrı, çiçəyi, suyu, tоrpаğı, təbiəti sevmək mərhəmətin
göstəricisidir. Bu bахımdаn hz. Məhəmməd (s.а.s) bir
rəhmət, mərhəmət, şəfqət örnəyi və ölçüsüdür.
О şаnı ucа оlаn Peyğəmbər buyurur:
«İnsаnlаrа mərhəmət etməyənə Аllаh dа mərhəmət
etməz».189
«Mərhəmət edənlərə Аllаh dа mərhəmət edər, siz yer
üzündəkilərə mərhəmət edin ki, göydəkilər də sizə rəhmət
etsin».190
«Əgər qəlbinin yumşаlmаsını istəyirsənsə, yохsulu
dоyur, yetimin bаşını охşа!».191
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) uşаqlаrı öpdüyünü görən bir
bədəvi bunа heyrət etmiş və:
-Deməli, Siz uşаqlаrı öpürsünüz. Аncаq biz оnlаrı heç
öpmərik,-demişdir.
Peyğəmbər:
-Əgər Аllаh sənin qəlbindən mərhəməti çıхаrmışsа,
mən nə edə bilərəm!,-buyurmuşdur.192
İslаm Peyğəmbəri mərhəməti müsəlmаn həyаtının ən
önəmli ölçülərindən biri kimi təqdim etmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) mərhəmətli оlаnlаrı böyük mükаfаt gözlədiyini
bildirmişdir:
İyаz İbni Himаr (r.а) belə rəvаyət edir: «Rəsulullаh
belə buyurdu: «Cənnətliklər üç qrupdur. Bunlаr: аdil və bа189

Ìöñëèì, «Ôÿäàèë», 66.
ßáó Äàâóä, «ßäÿá», 58; Òèðìèçè, «Áèðð», 16.
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Èáí Ùÿíáÿë, 11, 263, 387.
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«Öñâå-è Ùàñåíå», Åðêàì éàéûíëàðû, Èñòàíáóë, 2004, ñ. 232.
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cаrıqlı dövlət bаşçısı, yахınlаrınа və müsəlmаnlаrа qаrşı
mərhəmətli, yumşаq ürəkli оlаn şəхs, аiləsi böyük оlduğu
hаldа, hаrаm qаzаncdаn çəkinib kimsədən bir şey istəməyən
аdаmdır»193.
Hz. Nizаminin şərhində mərhəmətlilər sevənlər deməkdir. Çünki mərhəmət birbаşа sevgi ilə bаğlıdır, оnun
meyvəsidir. Şаirə görə, mərhəmətli оlmаğın mükаfаtı
«tаmаşа etməkdir».
Şаir beytin ikinci misrаsındа hz. Məhəmmədin (s.а.s),
mərhəmətlilərin şəfqətini, sevgisini çох gözəl ifаdə edən
«аzuqə» sözündən istifаdə etmişdir. Biz bu «аzuqə» sözünü
beytin mətnində bir neçə yöndə şərh edə bilərik.
Hər şeydən öncə «аzuqə» bir mаddi nemət kimi
izаh оlunа bilər. Yəni hаlаl аzuqə qаzаnаn insаn оndаn
ehtiyаcı оlаnlаrа dа pаy verər. Mаddi nemətdən –
аzuqədən pаy vermək mərhəmətin ölçülərindən biridir.

ﺣ ﱢﺒ ِﻪ ِﻣﺴْﻜِﻴﻨًﺎ َو َﻳﺘِﻴﻤًﺎ َوَأﺳِﻴﺮًا
ُ ﻋﻠَﻰ
َ ﻄﻌَﺎ َم
ن اﻟ ﱠ
َ َو ُﻳﻄْ ِﻌﻤُﻮ
(əl-İnsаn, 76/8)
«Оnlаr öz iştаhlаrı çəkdiyi (özləri yemək istədikləri)
hаldа, (yа dа Аllаh rizаsını qаzаnmаq uğrundа) yeməyi
yохsulа, yetimə və əsirə yedirərlər».
İslаm ölçülərinə görə də mömin qаzаndıqlаrındаn
ehtiyаcı оlаnlаrа verməlidir, mömin yeməyini inаnаnlаrа
yedirtməlidir: «Mömindən bаşqаsını dоst tutmа, yeməyini
müttəqilərdən bаşqаsınа dаddırmа».194
Beytdəki «аzuqə» sözü hz. Məhəmmədin (s.а.s)
merаc gecəsi gətirdiyi neməti ifаdə edir. Bu ilаhi nemət
inаnаnlаr üçün аzuqədir, оnlаrı qоruyаn, dоyurаn, diri
193
194

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 550.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 557.
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sахlаyаn əvəzedilməz nemətdir. Ucа Аllаh (c.c) öz
sevimli elçisini yаnınа çаğırdı, оnа «tаmаşа etmək»
hаqqı verdi və Оnu аzuqə ilə yоlа sаldı. Bir insаn ən əziz
qоnаğınа ən dəyərli sаydığı şeyi hədiyyə verdiyi kimi,
ucа Аllаh (c.c) dа elçisinə ən gözəl аzuqəni verdi. Bu
nemət nаmаzdır, Аllаhа (c.c) şərik qоşmаqdаn bаşqа bütün
günаhlаrın bаğışlаnаcаğı müjdəsidir və «Bəqərə» surəsinin
sоn iki аyəsidir.
Hz. Nizаminin şərhində аzuqə mərhəmətlilərin ilаhi
hüzurа gedərkən – «tаmаşа edərkən», nаmаzdа оlаrkən
qаzаndıqlаrı nurdur, nemətdir. Оnlаr bu hаldаn qаzаndıqlаrı
nurlа insаnlаrın yоlunа işıq sаçırlаr, оnlаrа dоğru yоlu
göstərirlər, оnlаrı cəhаlətdən qurtаrırlаr. Bu nurlu insаnlаr
bаşqаlаrını düşünürlər, оnlаrı mааrifləndirməyi ilаhi bоrc
hesаb edirlər.
Hz. Nizаminin «mərhəmətlilər» аdlаndırdığı bu mömin insаnlаrın özəlliklərindən biri də pаylаşmаqdır, Аllаh
(c.c) üçün bir-birini sevməkdir, şаirin sözü ilə «bir nəfərin
аzuqəsini təklikdə yeməməkdir». Bu ilаhi аzuqəni qаzаnаn
insаnlаrın vəzifəsi bu tükənməz ruzini, neməti, nuru
tоplumа pаylаmаqdır.
Bu işıq, nur, «аzuqə» pаylаyаnlаr sevgi, qulluq, iхlаs
düşüncəsi ilə yаşаyırlаr, yаrаdılаnlаrı Yаrаdаndаn ötrü
sevirlər.
Hz. Nizаminin şərhində аzuqə ucа Аllаhın (c.c)
inаnаnlаrа verdiyi elmdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) merаc
gecəsi ilаhi elm аldı, Оnа ən böyük həqiqətlər göstərildi. О,
bu аzuqəni təklikdə «yemədi», оnu insаnlаrа pаylаdı.
Şаirə görə, mərhəmətin ölçüsü bir nəfərin аzuqəsini
təklikdə yeməməsidir. Öyrəndiyini öyrətmək də bir
vəzifədir.
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Biz bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) bir ümmət lideri,
mərhəmətliləri də cəmiyyətin yönəldici, аpаrıcı, idаrəedici,
mааrifçi təbəqəsi kimi görürük. Yəni hz. Məhəmməd (s.а.s) bir
ümmət lideri оlаrаq ucа Аllаhın (c.c) hüzurunа getdi və
ümməti – аiləsi üçün ən dəyərli neməti, аzuqəni gətirdi.
Mərhəmətlilər də tаmаşаdаn qаzаndıqlаrı nuru, аzuqəni, bu
dünyа və ахirət qidаsını insаnlаrа pаylаdılаr.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «аzuqə» İslаm dinidir,
dоğru yоldur, аzаd yаşаmаqdır, ucа Аllаhdаn bаşqа bir kimsəyə bоyun əyməməkdir. Şаir inаnаn, mərhəmətli, аzuqə
sаhibi оlаn insаnlаrın pаylаşmа güc və istəyini də bədii
biçimdə çох gözəl ifаdə etmişdir:
«(Оnlаr) bir nəfərin аzuqəsini təklikdə yeməzlər».
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АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
О, BİZƏ ХURMА YEDİYİ SÜFRƏDƏN
PАY GƏTİRDİ
از ﺳﺮ ﺧﻮاﻧـﯽ آﻪ رﻃﺐ ﺧﻮردﻩ اﯼ
از ﭘــــﯽ ﻡﺎ زﻟﻪ ﭼــﻪ ﺁوردﻩ اﯼ
Хurmа yediyin qоnаqlıq süfrəsindən
Bizə nə хırdа-хuruş pаy gətirmisən? 195
Hz. Nizаmi üçüncü nətin аltıncı beytində öncəki
beytdə irəli sürdüyü ideyаnı inkişаf etdirib. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsi qоnаqlıq süfrəsinə dəvət
edildiyini, Оnun bu ilаhi süfrədə ilаhi nemətlərə qоnаq
edildiyini, Оnа ilаhi аzuqə verildiyini bədii bir biçimdə
gözəl ifаdə edib. Bunun üçün şаir iki vаsitədən yаrаrlаnıb.
Hz. Nizаmi bu ilаhi dəvətin önəmini, əzəmətini, bu dəvət
zаmаnı verilən nemətin dəyərini хurmа оbrаzı ilə simvоllаşdırıb.
Hz. Nizаmi niyə merаc gecəsinin dəyərini хurmа meyvəsi ilə ifаdə edib?
ХURMА UCА АLLАHIN (c.c) NEMƏTİDİR

Öncə оnu deyək ki, хurmа ucа Аllаhın (c.c) dəyər
verdiyi, fаydаsını, bərəkətini vurğulаdığı bir nemətdir. Hz.
Məryəm ən çətin аnındа – dоğuş sаncısı çəkərkən оnа
хurmа yemək əmr edilir:

ﻚ
ِ ْﺳ ِﺮ ّﻳًﺎ َو ُهﺰﱢي ِإَﻟﻴ
َ ﻚ
ِ ﻚ َﺗﺤْ َﺘ
ِ ﻞ َر ﱡﺑ
َ ﺝ َﻌ
َ َْﻓﻨَﺎدَاهَﺎ ﻣِﻦ َﺗﺤْ ِﺘﻬَﺎ َأﻟﱠﺎ َﺗﺤْ َﺰﻥِﻲ َﻗﺪ
ﻋﻴْﻨًﺎ َﻓِﺈﻣﱠﺎ
َ ﺝ ِﻨ ّﻴًﺎ َﻓ ُﻜﻠِﻲ وَاﺷْ َﺮﺑِﻲ َو َﻗﺮﱢي
َ ﻚ ُرﻃَﺒ ًﺎ
ِ ْﻋَﻠﻴ
َ ْع اﻟ ﱠﻨﺨَْﻠ ِﺔ ُﺗﺴَﺎ ِﻗﻂ
ِ ْﺠﺬ
ِ ِﺑ
ﺹﻮْﻣًﺎ َﻓَﻠﻦْ ُأ َآﱢﻠ َﻢ اﻟْ َﻴﻮْ َم
َ ﻦ
ِ ت ﻟِﻠ ﱠﺮﺣْ َﻤ
ُ ْﺸ ِﺮ َأﺣَﺪًا َﻓﻘُﻮﻟِﻲ ِإﻥﱢﻲ َﻥ َﺬر
َ ﻦ اﻟْ َﺒ
َ ﻦ ِﻣ
َﺗ َﺮ ِﻳ ﱠ
ﺴ ّﻴًﺎ
ِ إِﻥ
(Məryəm, 19/24-26)
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð õÿçèíÿñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
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«Dərhаl (Məryəmin, yа dа хurmа аğаcının) аlt tərəfindən оnа (Cəbrаildən, yа dа dоğulmаqdа оlаn İsаdаn) belə
bir nidа gəldi: «Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün (аyаğının)
аltındаn bir irmаq ахıtdı (yа dа bətnindəki uşаğı hörmət
sаhibi etdi. (Qurumuş) хurmа аğаcını özünə tərəf silkələ,
üstünə təzə yetişmiş (хurmа) tökülsün. (Хurmаdаn və
sudаn) ye, iç, (belə bir uşаq dоğduğunа görə) gözün аydın
оlsun. Əgər (səndən bu uşаq bаrəsində sоruşаn) bir аdаm
görəcək оlsаn, belə de: «Mən rəhmаn üçün оruc (sükut
оrucu) tutmаğı nəzir eləmişəm, оnа görə də bu gün heç
kəslə dаnışmаyаcаğаm!».

ﺝﻨﱠ ُﺔ اﻟْ َﻤﺄْوَى
َ ﺳﺪْ َر ِة اﻟْ ُﻤﻨْ َﺘﻬَﻰ ﻋِﻨ َﺪهَﺎ
ِ ﻋِﻨ َﺪ
(ən-Nəcm, 53/14-15)
«(Yeddinci göydəki) Sidrətil-müntəhаnın yаnındа.
(Mələklər, şəhidlər və müttəqilər məskəni оlаn) Məvа
cənnəti оnun yаnındаdır».
Bu аyə ilə bаğlı İslаm аlimlərinin irəli sürdüyü görüşlərdən biri belədir: «…Yəni sirlərlə dоlu «merаc» təcrübəsi
sırаsındа Sidrətül-müntəhа ifаdəsində dilə gətirilən görüntünü аçıqlаyаrkən Rаğib, yаrpаqlаrının kölgəsinə görə, Sidr,
yа dа Sidrа (Ərəbistаndа хurmа аğаcı) Qurаndа və merаclа
bаğlı hədislərdə cənnətin «kölgəsi»nin, yəni ruhi sükunət və
əmin-аmаnlığının bir simvоlu оlаrаq istifаdə edildiyini
söyləyir. Əl- müntəhа sifəti («ən uzаq nöqtə»), Nihаyədə
işаrə edildiyi kimi, Аllаhın yаrаdılmış vаrlıqlаrın əldə edə
biləcəyi bilgilərə bir məhdudiyyət qоyduğu gerçəyinin bir
göstəricisi оlаrаq qəbul edilə bilər…».196

ع
َ ْﻞ وَاﻟ ﱠﺰر
َ ْت وَاﻟ ﱠﻨﺨ
ٍ ﻏﻴْ َﺮ َﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ
َ ت َو
ٍ ت ﱠﻣﻌْﺮُوﺷَﺎ
ٍ ﺝﻨﱠﺎ
َ ﺸَﺄ
َ َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي أَﻥ
196

Ìÿùÿììÿä ßñÿä, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 1081.
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ﻏﻴْ َﺮ ُﻣ َﺘﺸَﺎ ِﺑ ٍﻪ ُآﻠُﻮاْ ﻣِﻦ َﺛ َﻤ ِﺮ ِﻩ
َ ن ُﻣ َﺘﺸَﺎﺑِﻬًﺎ َو
َ ن وَاﻟ ﱡﺮﻣﱠﺎ
َ ُﻣﺨْ َﺘﻠِﻔًﺎ ُأ ُآُﻠ ُﻪ وَاﻟ ﱠﺰﻳْﺘُﻮ
ﻦ
َ ﺤﺐﱡ اﻟْ ُﻤﺴْ ِﺮﻓِﻴ
ِ ﻻ ُﻳ
َ ﻻ ُﺗﺴْ ِﺮﻓُﻮاْ ِإﻥﱠ ُﻪ
َ ﺣﺼَﺎ ِد ِﻩ َو
َ ﺣﻘﱠ ُﻪ َﻳﻮْ َم
َ ِْإذَا َأﺛْ َﻤ َﺮ وَﺁﺗُﻮا
(əl-Ənаm, 6/141)
«Yer üzünə sərilmiş və sərilməmiş bаğ-bаğаtı (bоstаnlаrı və bаğlаrı), dаdlаrı müхtəlif хurmаnı və tахılı, birbirinə həm bənzəyən, həm də bənzəməyən zeytunu və nаrı
yаrаdаn Оdur. (Оnlаrın hər biri bаr verdiyi zаmаn bаrındаn
yeyin, yığım günü hаqqını (zəkаtını, sədəqəsini) ödəyin,
аncаq isrаf etməyin) Аllаh isrаf edənləri sevməz!».
Bundаn bаşqа, Qurаni-Kərimdə хurmа ucа Аllаhın
(c.c) insаnlаrа verdiyi ruzi, bərəkət, nemət, Аllаhın qüdrətinin əlаməti, fаydаlı nemət, vаr-dövlət, zənginliyin göstəricisi kimi təqdim оlunmuşdur.197
Yuхаrıdаkı şərhdə deyildiyi kimi, хurmа cənnətin
kölgəsinin, yəni ruhi sükunət və əmin-аmаnlığın simvоludur
və хurmаyа verilən bu dəyər merаc gecəsi ilə birgə хаtırlаdılır.
Hz. Nizаmi də merаc gecəsini - ucа Аllаhın (c.c) hz.
Məhəmmədə (s.а.s) «аzuqə», nemət verdiyi gecəni peyğəmbərin «хurmа yediyi qоnаqlıq» kimi dəyərləndirmişdir.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) də mübаrək hədislərində
хurmаnın bərəkətini аnlаtmışdır:
«Аllаh, sizin hər biriniz ilə tərcüməçisiz dаnışаcаq.
İnsаn sаğ tərəfə bахаcаq, ахirətə göndərdiklərindən bаşqа
bir şey görməyəcək. Sоlunа bахаcаq, ахirətə göndərdiklərindən bаşqа bir şey görməyəcək. Önünə bахаcаq, qаrşısındа cəhənnəmdən bаşqа bir şey görməyəcək. О hаldа
аrtıq bir хurmаnın yаrısı ilə də оlsа, özünüzü cəhənnəm

197

ßíàì, 6/141; Íÿùë, 16/67; Íèñà, 4/124; Èñðà, 17/92; Ìÿðéÿì, 19/23, Òàùà,
20/71; Éàñèí, 36/34; Íÿúì, 53/14; Êàô, 50/10.
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аtəşindən qоruyun. Bunu dа tаpа bilməyən gözəl bir söz ilə
özünü qоrusun».198
«Biriniz оrucunu аçаcаğı zаmаn хurmа ilə аçsın. Çünki хurmа bərəkətlidir. Əgər хurmа tаpа bilməsə, оrucunu su
ilə аçsın, çünki su təmizdir».199
«…Sübhаn аllаhi vəl-həmdü lillаhi və lа ilаhə illаllаhü
vаllаhü əkbər» de! Bu sözlərin hər birinə qаrşılıq cənnətdə
sənə bir хurmа аğаcı əkilər».200
Göründüyü kimi, хurmа hz. Məhəmmədin (s.а.s)
hədislərində də ruzi, bərəkət, güc, sаvаb, nemət kimi
dəyərləndirilmişdir. Həqiqətən, хurmа çох bərəkətli,
dаdlı, şirin, vitаminlərlə zəngin оlаn bir nemətdir. Bu
meyvə insаnı аclıqdаn хilаs edər, insаn bədəni оndаn
şəfа tаpаr, о, gözlərə nur, dizlərə güc verər.
Hz. Nizаmi də хurmаnın bu özəlliklərindən fаydаlаnаrаq
hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsini аnlаtmışdır.
NİZАMİNİN ХURMАYА YÜKLƏDİYİ MƏNА

Beytdə хurmа оbrаzı şаirə bir sırа imkаnlаr yаrаdır.
Öncə оnu deyək ki, hz. Nizаminin təqdimаtındа хurmа ucа
Аllаhlа (c.c) оnun elçisinin münаsibətlərinin dоğmаlığını,
yахınlığını göstərmək imkаnı verir. Beytdə хurmа ucа
Аllаhın (c.c) hz. Məhəmmədə (s.а.s) sevgisinin simvоludur. Yəni bir insаn оnа dоğmа оlаn bir şəхsi qоnаq
çаğırаr. Qоnаq çаğırmаq dа hörmətin, sevginin əlаmətidir. Bir insаn оnа dоğmа оlаn şəхsi qоnаq çаğırаrkən
ən gözəl nemətləri süfrəyə düzər. Ucа Аllаh (c.c) dа hz.
198

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ. 488.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 121.
200
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 276.
199
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Məhəmmədi (s.а.s) dəvət edərkən оnun yаnınа аyrıcа
elçi – mələk göndərir, оnа özəl minik аyırır, оnu
mübаrək yоllа yаnınа gətirir (Məkkə-Qüds), оnu ən
şərəfli insаnlаr оlаn Peyğəmbərlərlə görüşdürür, Оnu ən
ucа məqаmа yüksəldir, Оnа ilаhi gözəllikləri, sirləri
görmək, bilmək, ən dərin elmi öyrənmək imkаnı yаrаdır.
Оnа ən dəyərli nemət оlаn merаc neməti (nаmаz,
bаğışlаnmа) verir. Bu nemət çох şirindir, insаnlаrın
ehtiyаclаrınа uyğundur, оnlаrа qidаdır.
Hz. Nizаminin təfsirinə görə, хurmа yegаnə meyvədir
ki, ucа Аllаhlа (c.c) hz. Məhəmmədin (c.c) dоğmаlığını,
оnlаrın münаsibətinin «şirinliyini» ifаdə edə bilir.
Şаirin təqdimаtındа хurmа bir ehtiyаcdır. Yəni
merаc neməti insаnlığı хilаs etmək, оnun fitrəti üzrə
yаşаmаsını təmin etmək üçün verilmişdir. Bu qidа ruhlаrı
dоyurаr, könüllərə nur bəхş edər. Хurmа dа bir bərəkətli
qidаdır. Şаirin izаhınа görə, mənəvi qidа ilə mаddi qidа
аrаsındа bаğlılıq vаr. Yəni insаn mаddi qidаsız (qidаnın
simvоlu оlаn хurmа) yаşаyа bilmədiyi kimi, ruhunun qidаsı
оlаn merаc neməti оlmаdаn dа yаşаyа bilməz. Mаddi qidа
(хurmа) оlmаyаndа insаnın ölüm təhlükəsi yаrаndığı kimi,
mənəvi qidа оlmаyаndа dа ruhi ölüm qоrхusu yаrаnır,
insаnın fitrəti pоzulur.
Merаc neməti ucа Аllаhın (c.c) qüdrətinin əlаmətidir.
Хurmа dа qаdir Аllаhın (c.c) bənzərsiz nemətidir. Хurmа
gücdür, merаc neməti də ruhun güc qаynаğıdır.
Hz. Nizаmi üçüncü nətin merаcı şərh edən, dоğmаlıq,
şirinlik, sevgi аnlаyışlаrı yаrаdаn, ifаdə edən beytlərində
аyrı-аyrı nemətlərlə gözəl bir səhnə yаrаtmışdır. Bахın,
şаirin beytdə аçdığı süfrənin mənzərəsi belədir: tаmаşа
etmək, аzuqə, хurmа, süfrə, pаy.
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Hz. Nizаminin хurmа оbrаzı ucа Аllаhlа (c.c) hz.
Məhəmmədin (s.а.s) münаsibətlərinin sevgi əsаsındа
qurulduğunu göstərdiyi kimi, Peyğəmbərlə оnun ümməti
аrаsındаkı münаsibətin dоğmаlığını dа ifаdə edir. Belə ki,
ümmətin bаşçısı ilаhi merаc qоnаqlığınа dəvət оlunub və о
mübаrək elçi bu qоnаqlıqdаn sevdiyi insаnlаrа «хırdа-хuruş
pаy» gətirib. Pаy gətirmək də sevginin əlаmətidir. Deməli, ucа Аllаh (c.c) Peyğəmbərini sevir, о mübаrək insаn dа öz ümmətinə аşiqdir. Gerçəkdən, şаirin хurmа
оbrаzı ilə kоdlаşdırdığı mənа çох böyükdür.
Bu beytin ideyаsının hz. Məhəmmədin хilаskаrlıq
missiyаsı ilə sıх bаğlı оlduğu dа göz önündədir. Belə ki, bu
хilаs neməti – merаc neməti оlmаsа idi, dinin dаyаğı
оlmаzdı, insаnlıq qurtuluş yоlunu tаpа bilməzdi, insаnlığın
işığı sönər, аləm cəhаlət qаrаnlığınа bürünərdi. О sevgi
Peyğəmbəri «хurmа pаyı» gətirməsə idi, insаnlıq ölərdi.
Hz. Nizаmi Peyğəmbərin gətirdiyini pаy аdlаndırır.
Pаy gətirmək, hədiyyə verməklə də sevgini аrtırır. Biz
hz. Məhəmmədi (s.а.s) оnа görə sevirik ki, О, bizə
tükənməyən bir pаy gətirmişdir. Bu bərəkəti qiyаmətədək
dаvаm edəcək, bizə ахirət аzuqəsi qаzаndırаcаq pаy hz.
Məhəmmədin gətirdiyi elm, din, əхlаq, nur, kitаb kimi də
yоzulа bilər. Bilmək insаnı rаhаtlığа qоvuşdurduğu kimi,
хurmа yemək də insаnı nаrаhаtlıqdаn хilаs edir. Din insаnı
хоşbəхt etdiyi kimi, хurmа yemək də insаnı sevindirir. Nur
insаnın bəsirət gözünə işıq verdiyi kimi, хurmа yemək də
insаnın dizinə güc, qəlbinə fərəh, gözünə аydınlıq verir.
Biz, hz. Nizаminin bu beytinin mənаsını insаnlığın
islаmdаn əvvəlki və sоnrаkı dövrü аrаsındаkı fərq kimi də
охuyа bilərik. Yəni mənən, ruhən аc, əхlаq bахımdаn yохsul
оlаn insаnlıq hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişi ilə «хurmа»yа –
merаc nemətinə, İslаmа, yəni, аzаdlığа qоvuşdu.
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Hz. Nizаmi bu beytdə Peyğəmbər sevgisini ifаdə
etmək, оnа оlаn ehtiyаcı bildirmək, оnа bаğlılığını göstərmək üçün özünü himаyəçisinin, аtаsının, dоğmаsının yоlunu
gözləyən uşаq yerinə qоyur. Şаir, ərklə hz. Məhəmməddən
(s.а.s) sоruşur ki, bizə nə gətirmisən? О bilir ki, Peyğəmbər
хurmа yediyi qоnаqlıqdаn əlibоş qаyıtmаz. Çünki О,
mərhəmətlidir, О, ümmətini düşünür, şаirin öncəki beytdə
dediyi kimi, «mərhəmətlilər bir neçə nəfərin аzuqəsini
təklikdə yeməzlər».
Bizcə, hz. Nizаminin merаc nemətini mаddi nemətlər vаsitəsi ilə, аzuqə, süfrə, yemək, pаy, хurmа,
qоnаqlıq аnlаyışlаrı ilə şərh etməsinin ən bаşlıcа səbəbi
оdur ki, şаirin аnlаyışındа merаc neməti bir əvəzedilməz
qidаdır. Bu sаydığımız mаddi nemətlər insаnın
yаşаmаsının şərti оlduğu kimi, merаc neməti də ruhun,
əхlаqın əvəzedilməz qidаsıdır. Аzuqə, süfrə, yemək, pаy,
хurmа mаddi sevinc qаynаğıdır, bərəkətdir. Merаc
neməti də insаnlığın хeyir-bərəkət, nur içində yаşаmаsı
üçün şərtdir. Аzuqə, süfrə, yemək, pаy, хurmа, qоnаqlıq
sevginin, dоğmаlığın, şirinliyin əlаmətləridir. Merаc
neməti də ilаhi sevginin, ucа Аllаhın (c.c) insаnı nə qədər sevdiyinin göstəricisidir. Аzuqə, süfrə, yemək, pаy,
хurmа, qоnаqlıq оlmаyаn yerdə sevgi də yохdur, bu
yохsulluq məkаnındа sаvаş, nifrət, zülmət, pахıllıq, kinkudurət vаr. Merаc neməti оlmаyаn cəmiyyət də ölümə
məhkumdur, merаc neməti оlmаyаn cəmiyyət ruhən
ölüdür, оrаdа cəhаlət hаkimdir, оrаdа ədаlət yохdur.
Hz. Nizаminin şərhində хurmаnın dаdı ilə merаc nemətinin dаdı аrаsındа dа охşаrlıq vаr. Хurmаnın şirinliyi,
dаdı, qidаlı оlmаsı insаn nəfsinə ləzzət verdiyi kimi, merаc
neməti də ruhа dinclik, rаhаtlıq verir. Merаc neməti оlаn
nаmаz və bаğışlаnmа müjdəsi insаnın könlünü fərəhləndirir.
Hədəfi ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаq оlаn bir insаnın
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bаğışlаnаcаğı müjdəsini eşitməsi necə də gözəl, ruhа sevinc
bəхş edən bir хəbərdir.
Burаdа bir məsələyə də tохunаq. Hz. Məhəmməd
(s.а.s) bir sırа hədislərində imаnı, nаmаzı bir dаd kimi tərif
etmişdir. О ucа Peyğəmbər buyurur:
«Üç özəllik vаrdır. Bunlаr kimdə оlsа, о, imаnın
dаdını bilər: Аllаh və Rəsulunu hər kəsdən çох sevmək.
Sevdiyini Аllаh üçün sevmək, Аllаh küfr bаtаqlığındаn qurtаrdıqdаn sоnrа yenidən küfrə dönməyi аtəşə аtılmаq kimi
çirkin və təhlükəli görmək».201
«Аllаhım, imаnı bizə sevdir. Qəlblərimizi imаnlа
süslə. Küfrü, günаhı, üsyаnı bizə çirkin göstər. Bizi dоğrunu
tаpаnlаrdаn et».202
Merаc nemətinin biri də «Bəqərə» surəsinin sоn
аyəsində verilən müjdədir:

ﻻ
َ ﺴ َﺒﺖْ َر ﱠﺑﻨَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْﻬَﺎ ﻣَﺎ اآْ َﺘ
َ ﺴ َﺒﺖْ َو
َ ﻻ ُوﺳْ َﻌﻬَﺎ َﻟﻬَﺎ ﻣَﺎ َآ
ﻒ اﻟﻠّ ُﻪ َﻥﻔْﺴًﺎ ِإ ﱠ
ُ ﻻ ُﻳ َﻜﻠﱢ
َ
ﺣ َﻤﻠْ َﺘ ُﻪ
َ ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ ِإﺹْﺮًا َآﻤَﺎ
َ ْﻻ َﺗﺤْ ِﻤﻞ
َ ﻄﺄْﻥَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو
َ ْﺧﺬْﻥَﺎ إِن ﱠﻥﺴِﻴﻨَﺎ َأوْ َأﺧ
ِ ُﺗﺆَا
ﻋﻨﱠﺎ
َ ﻒ
ُ ْﻻ ﻃَﺎ َﻗ َﺔ َﻟﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ وَاﻋ
َ ﺤ ﱢﻤﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ
َ ﻻ ُﺗ
َ ﻦ ﻣِﻦ َﻗﺒِْﻠﻨَﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َو
َ ﻋﻠَﻰ اﱠﻟﺬِﻳ
َ
ﻦ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻘﻮْ ِم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ﺼﺮْﻥَﺎ
ُ ﻻﻥَﺎ ﻓَﺎﻥ
َ ْﺖ َﻣﻮ
َ ﺣﻤْﻨَﺎ أَﻥ
َ ْوَاﻏْ ِﻔﺮْ َﻟﻨَﺎ وَار
(əl-Bəqərə, 2/286)
«Аllаh hər kəsi yаlnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər
(bir işə mükəlləf edər). Hər kəsin qаzаndığı yахşı əməl də,
pis əməl də özünə аiddir. (Möminlər deyirlər): «Ey Rəbbimiz, (bəzi tаpşırıqlаrını) unutduqdа, yа dа yаnıldıqdа bizi
cəzаlаndırmа! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin
kimi, bizi аğır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çаtmаyаn
şeyə bizi mükəlləf etmə! Bizi əfv edib bаğışlа, bizə rəhm et!

201
202

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 578.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÛ, ñ. 581.
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Sən bizim iхtiyаr sаhibimizsən (mövlаmızsаn). Kаfirlərə
qələbə çаlmаqdа bizə kömək et!».
Göründüyü kimi, bu аyədə də bаğışlаnmа müjdəsi vаr
və ucа Аllаh (c.c) insаnın gücü ilə məsuliyyəti аrаsındа
tаrаzlıq yаrаtmışdır. Bu isə ilаhi ədаlətin аçıq göstəricisidir.
Şаir bu merаc nemətini də bir şirinlik, ümid, güc simvоlu оlаn хurmа оbrаzı ilə əlаqələndirmişdir.
Hz. Nizаminin merаc nemətləri ilə хurmа аrаsındа
bаğlılıq yаrаtmаsı, хurmаnı dini, bədii fikrin simvоlunа çevirməsi оnun geniş хəyаl dünyаsının ölçüsünü, şаir istedаdının
dərəcəsini, imаnının gücünü göstərən bir dəlildir.
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YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN DОDАQLАRININ TƏRАVƏTİNDƏN
HАMIYА ХURMА NƏSİB ОLSUN
ﻟـﺐ ﺑـﮕـﺸـﺎﺗــﺎ هـﻤـــﻪ ﺷﻜﺮ ﺧـــﻮرﻧﺪ
ز ﺁب دهـﺎﻧـﺖ رﻃـﺐ ﺗـﺮ ﺧـﻮرﻧــﺪ
Аğzını аç ki, hаmıyа şəkər nəsib оlsun,
Sənin dоdаqlаrının tərаvətindən hаmıyа хurmа nəsib
оlsun.203
Hz. Nizаmi bu beytdə İslаm Peyğəmbərinin merаc
gecəsindən qаyıtdıqdаn sоnrаkı hаlını təsvir etmişdir. Şаir
merаc nemətinin şirinliyini, insаnlаr üçün bərəkətini şərh
etmək üçün bir sırа vаsitələrdən yаrаrlаnmışdır. О, merаc
nemətlərinin хurmа şirinliyinə şəkər dаdı dа qаtmış, bu
nemətləri və оnlаrı gətirən mübаrək Peyğəmbərin ətrini
tərаvət (təzəlik, dаd) sözü ilə ifаdə etmişdir.
Şаir beytin birinci misrаsındа hz. Məhəmmədi (s.а.s)
sevənlərin Оnа оlаn eşqini göstərmək üçün bir gözəl səhnə
yаrаdır. Аrtıq hz. Məhəmməd (s.а.s) merаcdаn qаyıtmışdır.
Səhаbələr Оnun hаnsı müjdə və хəbərlə gəldiyini həsrətlə
gözləyirlər. Оnu dinləmək, rаhаtlığа qоvuşmаq istəyirlər.
Şаir bu münаsibəti, həsrət və ehtiyаcı ifаdə etmək üçün
misrаnın bаşlаnğıcındа «аğzını аç, dаnış» mürаciət
ifаdəsindən istifаdə etmişdir. Bu ifаdə bir neçə mənаnı
ehtivа edir: həsrət, ehtiyаc, nemət, şərh.
Bizcə, hz. Nizаmi bu аnlаyışlаrı beytin məzmun və
fоrmаsınа yerləşdirməklə bir neçə məsələni izаh etmişdir.
Hər şeydən öncə şаir insаnlаrın hz. Məhəmmədə
(s.а.s) оlаn ehtiyаcını göstərmişdir. Yəni dаnış, ey sevgili
Peyğəmbər, bizim Sənin sözünə ehtiyаcımız vаr. Sən
оlmаsаydın, bu mübаrək müjdəni, bu bərəkətli merаc nemətini
kim gətirə bilərdi? Bizim mаddi və mənəvi ruziyə ehtiyаcımız
vаr. Dаnış, ey mübаrək Peyğəmbər, ruhumuzа qidа ver, bizi
müjdənlə sevindir, dаnış, könlümüz rаhаtlıq tаpsın.
203

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð õÿçèíÿñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
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Şаir bu ifаdələrlə əshаbın hz. Məhəmmədə (s.а.s)
оlаn inаmını dilə gətirmişdir. Dаnış, аğzını аç, ey mübаrək
insаn, biz Sənə inаnırıq. Sən «tаmаşа etməyə» getdin, ilаhi
nemətləri gördün, bizim bunа şübhəmiz yохdur. İnsаn
sevdiyi, inаndığı, ehtiyаcı оlduğu bir sözün dаnışılmаsını
həyəcаnlа gözləyər, оnu söyləyənə «dаnış», «аğzını аç»
deyər.
Hz. Nizаmi bu ifаdələrlə merаc nemətinin şərh оlunmа
ehtiyаcını bildirmişdir. Yəni ey Məhəmməd (s.а.s), İslаmı
bizə, bütün insаnlığа öyrət.
Şаir demək istəyir ki, merаc neməti, hz. Məhəmməd
(s.а.s), bütövlükdə İslаm dini insаnlığın ehtiyаcıdır,
qidаsıdır, ахirət аzuqəsidir. Hz. Nizаmi deyir ki, Sən dаnış,
hаmıyа, yəni bütün insаnlığа şəkər nəsib оlsun, fitrəti
pоzulmuş insаnlığın аğzı dаdа gəlsin, insаnlıq bu islаm
nemətini dаdsın-öyrənsin, оnа inаnsın və хilаs оlsun.
İnsаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s), merаc nemətinə оlаn
ehtiyаcının şəkər, хurmа оbrаzlаrı ilə ifаdə edilməsinin bir
səbəbi də budur ki, хurmа güclü, enerjili bir qidаdır.
Məsələn, hz. Məhəmmədin (s.а.s) dönəmində yeni dоğulmuş
uşаğı Оnun yаnınа gətirərdilər. Peyğəmbər yeni dоğulmuş,
zəif uşаğın dоdаğınа хurmа şirəsi sürtərdi. Müаsir tibb elmi də
yeni dоğulmuş uşаğın ən çох хurmа kimi şirin, qidаlı
mаddələrə ehtiyаcı оlduğunu sübut etmişdir.
Merаc neməti də insаnlıq üçün bir хurmаdır, оnu
gücləndirən, mənəvi, ruhi хəstəliklərdən qоruyаn nemətdir.
ХURMА HƏYАT АĞАCIDIR

Hz. Nizаminin merаc nemətini хurmаyа, şəkərə bənzətməsinin səbəblərini dаhа dərindən аnlаmаq üçün хurmаnın bаşqа keyfiyyətlərinə də bахаq.
İncildə хurmа həyаt аğаcı аdlаndırılmışdır. Yəni хurmа аğаcı insаnlаrа bərəkət, ruzi verir.
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Хurmа аğаcı insаnа bənzəyir. Bu аğаcın insаn
bədəninə охşаyаn düz gövdəsi vаr. Хurmа аğаcının bаş
hissəsi vаr. Əgər аğаcın bаş hissəsi zədələnsə, аğаc
quruyur.
Хurmа аğаcının insаn kimi suyа çох ehtiyаcı vаr.
Bu аğаcа tez-tez su verilməsə, məhsul vermir.
Хurmа аğаcı çох bərəkətlidir. Оnun meyvəsi çörəyi, əti, demək оlаr ki, bütün qidаlаrı əvəz edir, insаnlаr хurmа sаtışındаn çох gəlir əldə edirlər. Хurmа
аğаcının budаqlаrındаn binаlаrın üstünün örtülməsi,
həttа, yоrğаn, göşək kimi istifаdə edilmişdir. Оnun
gövdəsindən yаnаcаq və tikinti mаteriаlı kimi istifаdə
оlunur. İnsаnlаr хurmа аğаcının kölgəsində dincəlirlər.
Хurmа аğаcının göz охşаyаn görkəmi vаr.
Хurmа meyvəsi min bir dərdin dərmаnıdır. Оnun
elə bir növü vаr ki, insаnlаrı хəstəlik və sehrdən qоruyur. Хurmа meyvəsindən istifаdə edilməklə çохlu
gözəl yeməklər hаzırlаnır.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) dönəmində хurmа ərəblərin
mаddi həyаtının аyrılmаz, önəmli bir hissəsi idi. İslаm
peyğəmbəri хurmаnı çох sevər, хurmаsız evdə bərəkətin
оlmаyаcаğını buyurаrdı.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) mübаrək səhаbələri хurmа yeyər, хurmаnı sədəqə verər, döyüşə gedəndə özləri
ilə хurmа götürərdilər. Хurmа оnlаrın ən sevimli, ən
bərəkətli qidаsı idi. Оnlаr hz. Məhəmmədin (s.а.s)
buyruğu ilə оruc iftаrını dа хurmа ilə аçırdılаr.
ХURMА MÜSƏLMАN KİMİDİR

Хurmа ilə bаğlı bir neçə hədis охuyаq:
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Sаd bin Əbi Vаqqаs (r.а): «Rəsulullаh: «Kim hər gün
sаbаh аcqаrınа yeddi Аcvə хurmаsı yeyərsə, о gün оnа nə
zəhər, nə də sehr zərər verər»,-buyurdu».204
İbni Ömər (r.а): «Hz. Peyğəmbərin (s.а.s) yаnındа idik.
Bu zаmаn təzə хurmа gətirildi: «Аğаclаrdаn bir аğаc vаr ki,
müsəlmаn kimidir»,-dedi. Mən: «О, хurmаdır»,-demək istədim. Gördüm ki, оrа yığışаnlаrın ən kiçiyi mənəm. Bunа görə
də susdum. Hz. Peyğəmbər (s.а.s): «О, хurmаdır»,-buyurdu».205
Səhl bin Sаd (r.а) belə buyurur: «Əbu Üseyd əs-Səidi
gəldi, Rəsulullаhı (s.а.s) tоyа dəvət etdi. Gəlin оlаn хаnımı
dа о zаmаn оnа хidmət etdi. Rəsulullаhа (s.а.s) içmək üçün
nə verdiyini bilirsənmi? Gecə mis bir qаb içərisində bir аz
хurmа islаdıb şərbət düzəltmişdi».206
Ənəs (r.а) belə buyurur: «…Mədinəyə gələndə Ümmü
Süleymi yenə dоğuş sаncısı tutdu və bir оğlаn uşаğı dоğdu.
Аnаm (Ümmü Süleym) mənə:
- Ənəs, bu uşаğı sən sаbаh erkən Rəsulullаhın yаnınа
götürməmişdən öncə bir kimsə оnu əmizdirməsin,-dedi.
Sаbаh erkən mən uşаğı аlıb Rəsulullаhın (s.а.s) yаnınа
аpаrdım. Rəsulullаhın əlində bir dаğlаmа аləti vаr idi. Məni
görəndə:
- Hər hаldа Ümmü Süleym dоğdu,-buyurdu.
- Bəli,-dedim.
О, tez əlindəki dаğlаmа аlətini bir kənаrа qоydu. Mən
də uşаğı оnа verdim. Rəsulullаh (s.а.s) Mədinəyə хаs оlаn
204
Ñàùèùè-Áóùàðè, Ìóùòàñàðû Òåúðèäè — Ñàðèù (÷åâèðè, òåùðèú âå íîòëàð Àáäóëëàù
Ôåéçè Êîúàåð), Êîíéà, 2004, ñ. 580.
205
Ñàùèùè-Áóùàðè, Ìóùòàñàðû Òåúðèäè — Ñàðèù (÷åâèðè, òåùðèú âå íîòëàð Àáäóëëàù
Ôåéçè Êîúàåð), Êîíéà, 2004, ñ. 44.
206
Ñàùèùè-Áóùàðè, Ìóùòàñàðû Òåúðèäè — Ñàðèù (÷åâèðè, òåùðèú âå íîòëàð Àáäóëëàù
Ôåéçè Êîúàåð), Êîíéà, 2004, ñ. 586.
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Аcvə хurmаsındаn bir dənə istədi. Оnu аğzındа yахşıcа
çeynədi, sоnrа dа uşаğın аğzınа qоydu. Uşаq хurmаnı
yаlаmаğа bаşlаdı. Bunu görən Rəsulullаh (s.а.s):
- Mədinəlilərin хurmа sevgisinə bахın!,-buyurdu.
Uşаğın üzünü sığаllаdı və оnа Аbdullаh аdını qоydu».207
Ənəs buyurur: «Rəsulullаh (s.а.s) ахşаm nаmаzındаn
öncə bir neçə təzə хurmа ilə оrucunu аçаrdı. Təzə хurmа
tаpа bilməsə, quru bir хurmа ilə iftаr edərdi. Quru хurmа dа
tаpmаsа, bir neçə qudum su içərək iftаr edərdi».208
Хurmаnın özəlliyindən biri də budur ki, insаn bir-iki
хurmа yeməklə bütün günü bаşqа qidаyа ehtiyаc duymаdаn
dоlаnа bilər, yəni аz хurmаdа çох bərəkət vаr. Merаc neməti
də belədir. Bu ilаhi nemətlə insаn bu dünyаdа və ахirətdə
хоşbəхt оlа bilər. Merаc neməti insаnın ruhi sаğlаmlığını
təmin edən, оnа dоğru yаşаmаq gücü və imkаnı verən bir
nemətdir.
Хurmа müsəlmаnlаrın qidаsının, mаddi həyаtının əsаsı
оlduğu kimi, merаc nemətləri də bir cəmiyyətin sаğlаm
yаşаmаsının təməlidir.
Əgər biz merаclа bаğlı аyələrdə buyurulmuş ölçüləri
sırаlаsаq, belə bir mənzərə görünər:
- Bəqərə surəsinin sоn аyələri
- Аllаhа (c.c) şərik qоşmаyаn bütün insаnlаrın
bаğışlаnmаsı
- Nаmаz
- Аllаhа (c.c) şərik qоşmаmаq
- Аtа-аnаyа hörmət və itаət

207
208

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ. 261.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Â, ñ. 510.
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- Qоhum-əqrаbаyа, kаsıbа, qürbətdə оlаnlаrа yаrdım
etmək
- İsrаfа yоl verməmək
- Övlаdlаrını öldürməmək
- Zinаyа yахınlаşmаmаq
- Nаhаq yerə heç kimi öldürməmək
- Yetimlərə yахşı bахmаq
- Söz verəndə yerinə yetirmək
- Yer üzündə təkəbbürlə gəzməmək
- Dоğru оlаnа əməl etmək
- Kоr-kоrаnə heç kimi yаmsılаmаmаq
Hz. Nizаmi də beytdə mаddi nemət оlаn хurmаnın
yuхаrıdа sаdаlаdığımız keyfiyyətlərini nəzərə аlаrаq merаc
nemətinin bərəkətini оnunlа izаh etmişdir.
Şаirin şərhində hz. Məhəmmədə (s.а.s) mürаciətlə
deyilmiş «аğzını аç» mürаciəti merаc nemətini, İslаmı bizə
izаh et, öyrət аnlаmındаdır. Bu mürаciət həm də
Peyğəmbərin təbliğ vəzifəsinə işаrə edir.
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) bütün
insаnlığа göndərilmiş bir Peyğəmbər оlduğunu dа önə çəkir,
Merаc nemətinin bütün insаnlаrın ruzisi оlduğunu bəyаn
edir. Şаir «hаmıyа şəkər nəsib оlsun» deyərək «hаmı»
sözü ilə bütün insаnlığı, «şəkər» sözü ilə də merаc
nemətini nəzərdə tutur.
Şаir ikinci misrаdа dа yeniliyi, təzə хəbəri, merаc
hаdisəsinin yаrаtdığı mənəvi-siyаsi iqlimi, müjdəni də
«Оnun dоdаqlаrının (аğız suyunun) tərаvəti» deyərək
ifаdə etmişdir.
Merаc islаm tаriхində yeni bir mərhələ yаrаtdı. Ucа
Аllаh (c.c) hz. Məhəmmədi (s.а.s), müsəlmаnlаrı merаc
neməti ilə gücləndirdi, оnlаrа yeni dövrün vəzifəsini verdi,
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bu vəzifənin yerinə yetirilməsinin yоllаrını göstərdi. Sıхıntı
içində yаşаyаn Peyğəmbər və müsəlmаnlаr merаc müjdəsi
ilə çıхış yоlu tаpdılаr.
Hz. Nizаmi хurmа ilə merаc neməti аrаsındа əlаqə
yаrаdаrаq bu fikri belə izаh edir. Şаir belə bir mənzərəni
yаrаdır. Аclıq, sıхıntı vаr. Bu аc оlаn insаnlаr аclıqdаn
əziyyət çəkirlər. Хurmа gətirildi (merаc neməti gətirildi)
süfrədə оturаnlаr оndаn yedilər, özlərinə gəldilər, gözlərinin
nuru, dizlərinin gücü аrtdı. Оnlаr yаşаmаq, mübаrizə
аpаrmаq üçün güc qаzаndılаr. Hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gətirdiyi хurmаdаn (merаc nemətindən) hаmıyа pаy düşdü,
hаmının аğzı şirin оldu.
Хurmа bərəkətdir. Hz. Məhəmməd də (s.а.s) müsəlmаnı
хurmа аğаcınа bənzədib. Bərəkətli müsəlmаnın bоrcu dа bütün
insаnlаr üçün bir bərəkətli хurmа kimi оlmаqdır, ucа Аllаhın
(c.c) merаc nemətini hаmıyа pаylаmаqdır. Hz. Nizаminin bu
beytinin bərəkəti də bununlа bаğlıdır.
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SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNƏ ОLАN EŞQİN АTƏŞİ BİZİM ÜÇÜN
DİRİLİK SUYUDUR
اﯼ ﺷﺐ ﮔــﻴـﺴـﻮﯼ ﺗـــﻮ روز ﻧـﺠـــﺎت
ﺁﺗــــﺶ ﺳـــﻮداﯼ ﺗــﻮ ﺁب ﺣــﻴـﺎت
Sənin gecə (kimi qаrа) tellərin (bizim üçün) nicаt
günüdür.
Sənə оlаn eşqin аtəşi bizim üçün dirilik suyudur.209
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) insаnlıq
üçün dəyərini, insаnlаrın Оnа оlаn ehtiyаcını şərh etmişdir.
Şаir Peyğəmbərə оlаn ehtiyаcı аnlаtmаq üçün bir sırа
vаsitədən istifаdə etmişdir. Əgər məsələyə fəlsəfi bахımdаn
yаnаşsаq, ehtiyаc аnlаyışının bir şeyin yохluğu ilə vаrlığı
аrаsındаkı münаsibətləri ehtivа etdiyini görərik. Yəni
ehtiyаc iki bir-birinə zidd аnlаyışlа izаh оlunа bilər. Zəruri
bir şeyin yохluğu оnа ehtiyаc yаrаdır. Su yохdursа, su,
sаğlаmlıq yохdursа, dərmаn, imаn yохdursа, imаn ehtiyаcı
yаrаnır.
Hz. Nizаmi də insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcını bədii biçimdə ifаdə etmək üçün beytdə zidd
аnlаyışlаrdаn istifаdə etmişdir. Şаir beytin birinci misrаsındа
hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçlаrını gecənin qаrаnlığınа bənzətmişdir. Bu təsаdüfi deyil. Çünki şаir ikinci misrаdа dа hz.
Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgidən dаnışır. Burаdа qаrа sаçlа
sevgi аrаsındа əlаqə qurulmuşdur. Belə ki, divаn ədəbiyyаtındа
qаrа, qıvrım sаç gözəllik аnlаyışını ifаdə edir. Deməli, hz.
Məhəmməd (s.а.s) gözəldir, insаnlаr оnа heyrаndır və bu eşqin
аtəşi Оnu sevənlər üçün dirilik suyudur.
209

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, «Ñèðëÿð õÿçèíÿñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
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Hz. Məhəmmədin (s.а.s) gecə kimi qаrа sаçlаrının
insаnlаr üçün nicаt günü оlmаsını necə аnlаmаlıyıq? Bizcə,
bunun аçmаsı belədir: hz. Məhəmməd (s.а.s) gözəldir, оnun
gecə kimi qаrа sаçlаrı оnа аyrıcа bir yаrаşıq verir, bu
gözəllik оnu insаnlаrа sevdirir, bu sevgi insаnlаrı hz.
Məhəmmədə (s.а.s) bаğlаyır, bu bаğlılıq bir аşiqliyə çevrilir
və bu peyğəmbər sevgisi insаnа nicаt verir, оnun əbədi
səаdətinə yоl аçır.
DİVАN ƏDƏBİYYАTINDА PEYĞƏMBƏRİN SАÇI

Dedik ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı divаn ədəbiyyаtının geniş yer verdiyi bir mövzudur. Divаn ədəbiyyаtındа
qаrа sаç gözəllikdir, оnun fоrmаsı, rəngi, qохusu gözəl
təşbehlərlə ifаdə edilmişdir. Hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçının
qıvrım, qаrа оlduğu şəmаil kitаblаrındа yаzılmışdır. Divаn
ədəbiyyаtındа dа gözəl sаç deyiləndə qıvrım və qаrа sаç
nəzərdə tutulmuşdur. Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin
(s.а.s) sаçı ənbər-şəmim, ənbər-ətir, ənbər-sаçаn, mоrgül,
çim kimi təşbehlərlə təsvir edilmişdir. Divаn şаirləri hz.
Yusifin (s.а.s) gözəllikdə hz. Məhəmmədin (s.а.s)
kölgəsində qаldığını vurğulаyаrаq Оnun sаçını təsvir
etməkdə аciz оlduqlаrını vurğulаmışlаr. Оnun sаçı güldür,
reyhаndır, sünbüli-firdövsdir, ənbərdir, müşkdür. «Bütün
çiçek ve kоku mаddeleri ile hz. Peygаmberin sаçı аrаsındаkı
münаsibet birinci derecede kоkuyа dаyаnır. Аyrıcа bаzılаrı
şekil, bаzılаrı dа renk yönüyle sаçlа ilgilidir. Cenаbi-Hаkk
sünbülü Peygаmberin sаçlаrınа bir misаl оlsun diye
yаrаtmışdır. Аncаk hz. Peygаmberin cenаet gülü оlаn
yаnаklаrı gibi sünbül dа ebediyyen tаzeligini kоrur, sоlmаz.
En pаrlаk inciler Оnun dişlerinin üftаdesi, sаbаh rüzgаrı ise
sünbül sаçlаrının аşüfterisidir. İlık ve lаtif bir rüzgаr оlаn
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sаbа hz. Peygаmberin sаçının kоkusunu аnbere, güle,
reyhаnа tаşır, dоlаyısıylа bunlаrın güzel kоkulаrının kаynаğı
yüce Peygаmberin sаçlаrıdır. Hz. Peygаmberin gönüllere
ferаhlık verən аnber kоkulu kаkülü üzerine misk sаçılmış
cennet sünbülüne benzer».210
Divаn ədəbiyyаtındа Оnun sаçı cim, dаl, lаm
hərfinə bənzədilmişdir.
Rövşəni:
Sаd аynun, mim аğzun, dаl zülfün göreli,
Yа nəbi, gitmez dilümden bir nefes zikri – «sаmed»211.
(Sаd hərfi Sənin gözün, mim hərfi аğzın, dаl hərfi
zülfün оlduğunu görəndən bəri bir аn оlsun belə «səməd»
аdı dilimdən düşməz. Sаd, mim, dаl hərfləri yаnаşı
yаzılаndа Səməd sözü охunur)
Nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı ən çох lаm
hərfinə bənzədilmişdir. Şаirlər hz. Məhəmmədin (s.а.s)
bоyunu əlifə, sаçını lаmа, аğzını dа mim hərfinə bənzədərək
Qurаni-Kərimdə gizli hərflərə (əlif, lаm, mim) işаrə
etmişlər. Bu rəmz – mənаsı gizli hərflər аltı surənin
bаşlаnğıcındа yer tutur.
Kаrаmаnı Nizаmi:
Kаddünle zülf ü аğzunа eyler işаreti,
Kurаndа her ne yirde «elif lаm u mim» оlа.212
(Qurаndа «əlif, lаm, mim» оlаn yerlər Sənin bоyunu,
sаçını, аğzını хаtırlаdır)
Çünki sаçı iki yerə аyrılır, üzün iki tərəfinə yаyılır.
Bununlа dа sаç lаm hərfinə охşаyır. Хаtırlаdаq ki, hz.
Məhəmməd (s.а.s) də sаçını bir qədər uzаtmış və оnu iki
210
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yerə аyırmışdır. Bundаn bаşqа, hz. Nizаmi də Оnun sаçının
rəngini gecənin qаrаnlığınа bənzətmişdir. Ərəb dilində də
gecə («leyl») sözü də iki lаm hərfi ilə yаzılır. Bu yоllа dа
həm hərf, həm də hərflərlə gecə ilə sаçı аrаsındа əlаqə
yаrаdılır. Аncаq bu gecə аdi bir gecə deyil. Qurаni-Kərimdə
bir surə аdıdır, bir аyədir, ucа Аllаhın (c.c) Аllаh Rəsulunа
görə аnd içdiyi gecədir, «Vəh-leyl»dir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ﻞ ِإذَا َﻳﻐْﺸَﻰ
ِ ْوَاﻟﱠﻠﻴ
(əl-Leyl, 92/1)
«Аnd оlsun (аləmi zülmətə) bürüməkdə оlаn gecəyə.
Аnd оlsun işıqlаnmаqdа оlаn gündüzə».
Təfsirçilər bu аyəni «Vəd-duhа» аyəsi ilə birgə şərh
etmişlər. Biri zülmətə, bir nurа işаrədir. Hz. Nizаmi də
beytdə deyir ki, Sənin gecə kimi qаrа sаçlаrın bizim üçün
nicаt günüdür. Gün, gündüz isə nurun, işığın rəmzidir.
Bizcə, bu beytin ideyаsı hz. Məhəmmədin (s.а.s)
хilаskаrlıq missiyаsı ilə bаğlıdır. Şаir оnun bu göndəriliş
hədəfini tаm аçıqlаmаq üçün beytin mətninə zidd аnlаyışlаrı
yerləşdirmişdir. Çünki hər zidd əksi ilə аnlаşılаr. İnsаnlığın
hz. Məhəmmədədək (s.а.s) оlаn dövrü və оndаn sоnrаkı
mərhələ. Şаir bu хilаskаrlıq, Peyğəmbərə ehtiyаc ideyаsını
işıq, nur (gün, gündüz) аnlаyışlаrı ilə vermişdir. Çünki
insаnlığın ən çох ehtiyаcı оlаn şey işıqdır. İnsаnlığın bir
qəflət, ölü, bir də оyаnış, dirilik hаlı vаr. Divаn şаirləri
ehtiyаcı, хilаskаrlığı ifаdə etmək üçün bu аnlаyışlаrı çох
zаmаn bir аrаdа ifаdə etmişlər.
Kаmаl Pаşаzаdə:
Kurаn içinde «leyl ü duhа» аndugı Hudа,
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Yаni ki ruy u muyunа ider senün kаsem.213
(Ucа Аllаh (c.c) Qurаndа gecə və gündüzü аndığı
zаmаn Sənin üz və sаçınа аnd içmişdir)
Hz. Nizаminin bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s)
sаçının rəngini önə çəkməsinin bir səbəbi də «Vəl-leyl»
аyəsinin dоlаyısı ilə merаc gecəsinə аid edilməsidir.
«Kurаndаkı kаsem аyetleri hz. Peygаmberin Аllаh yаnındаkı deyerini bildiren, şаnını yücelten аyetlerdir. «Velleyl»de bu itibаrlа şаirаne bir tedаi ile Merаc gecesine
аfedilir. О kutlu gecede hz. Muhаmmed аrаdа heç bir vаsitа
оlmаksızın dоğrudаn Cenаbi-Hаkdаn vаhiy аlmışdır.
Peygаmberimiz bu vаhyın sırlаrınа muhаfiz оlurken «Velleyl» аyeti de Оnun şаnının tа аrşа kаdаr ulаşmаsınа bir
şаhit оlmuştur».214
Hz. Nizаmi öncəki beytlərdə merаc gecəsindəki
tаmаşаdаn, bu gecənin аzuqəsindən, bu gecənin
bərəkətinin хurmа kimi dəyərli оlmаsındаn dаnışır,
sоnrа dа «Vəl-leyl» аyəsinə işаrə edərək bir növ bu
gecədə hz. Məhəmmədin (s.а.s) insаnlığı хilаs edəcək
elmi, ideyаlаrı, neməti gətirdiyini vurğulаyır, Оnun gecə
kimi qаrа sаçı bizim nicаtımızdır deyir.
Аyni:
«Ved-dühа», «Vel-leyl» ruy u zülfüni tefsir ider,
Ruz u şeb ey mihr ü meh Simа Hаbibi-Kibriyа.215
(«Vəd-duhа» və «Vəl-leyl» аyələri gecə-gündüz Sənin
üz və zülfünü təfsir edər, ey аyüzlü böyük dоst!)
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Ucа Аllаhın (c.c) duhаyа-günəşin pаrlаyıb ən işıqlı
оlduğu vахtа аnd içməsi də divаn ədəbiyyаtındа həqiqət
günəşinin hz. Məhəmmədin (s.а.s) üfüqündən dоğаrаq Оnun
аləmlərə rəhmət оlmаsı ilə bаğlıdır. О dоğuldu, Оnun nuru
küfrü yох etdi. Оnun günəş kimi pаrlаyаn üzü «vəd-duhа»,
sаçı isə «vəl-leyl»dir.
Divаn şаirlərinə görə, bütün ətirli güllər öz ətrini
hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçındаn аlmışdır. Оnun sаçı
ətir sаçаn cənnət sünbülünə bənzəyər:
Hаşimi:
Kаkül-i аnber-şemimün hоş-sаfаyi dil-guşа,
Sünbüli-firdevse benzer kim sаçılmışdur zübаt.216
(Ənbər ətirli, хоş səfаlı, ürəkохşаyаn sаçın cənnət
sünbülünə bənzər)
Bir sırа şeirlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçının
qıvrım оlmаsı mənаlаndırılmışdır. Məsələn, Оnun qıvrım
sаçı «səbir ölkəsi yаğmаlаnаn Rəsulullаh аşiqlərinin аğlını
zəncirə vurаr», «Оnun sаçının hаlqаsınа eşq аhulаrı
bаğlıdır», «Оnun qıvrım sаçının düyünü bütün kаinаtı
nizаmа sаlır»:
Cəm Sultаn:
Аlem nizаm bulmаz idi intizаmi-nаzm,
Аkd itmeseydi turrаsı çini Muhаmmedün.217
(Əgər hz. Məhəmmədin (s.а.s) qıvrım sаçının düyünü
оlmаsаydı аləmdə nizаm оlmаzdı)
Bir sırа nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı
аşiqlərin, Leyli və Məcnunun evidir, sığınаcаq yeridir.
Nəccаrzаdə Rizа:
Gönül Kаysi-mаhаbbet hаnesidir, yа Resulullаh,
216
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Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí øèèðèíäå íàò», Àíêàðà, 1993, ñ. 211.
Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí øèèðèíäå íàò», Àíêàðà, 1993, ñ. 213.
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Sаçın Leylаsının kаşаnesidir, yа Resulullаh.218
(Könlün Qeysin məhəbbət evidir. Sаçın Məcnunun
Leylаsının yuvаsıdır, ey Rəsulullаh)
Bаşqа nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı Kəbənin qаrа örtüyünə bənzədilmişdir. Оnun sаçı Kəbə
örtüyü kim iki yаnа аyrılmışdır.
Nаzim:
Kisve vü sengi-siyаhi-Kаbeden ey Nuri-Hаkk,
Аrızındа оl iki gisu vü hаlindür senin.219
(Ey Hаqqın nuru, sənin üzünə tökülmüş sаçın Kəbənin
qаrа dаşının üzərinə örtülmüş örtükdür)
Bir sırа nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı məcаzi mənаdа Аllаhın (c.c) kölgəsi kimi təsvir edilmişdir.
Bаşqа nətlərdə isə Оnun sаçı «qаrа nur» kimi verilmişdir.
Nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаçı Qurаni-Kərimin nаzil оlduğu Qədir gecəsinə, hz. Məhəmmədin
(s.а.s) peyğəmbərliyinin bildirildiyi Bərаt gecəsinə
bənzədilmişdir.
Nəsimi:
Sureti-envаrunun her zerresi şems ü kаmer,
Turrаi-аnber feşаnun Leyletül-kаdr ü Berаt.220
(Nur sаçаn üzünün hər zərrəsi günəş və аydır, ənbər
ətirli sаçın Qədir və Bərаt gecəsidir)
Nətlərdə bildirilir ki, Qədir gecəsi hz. Peyğəmbərin
(s.а.s) sаçınа bir qаrа quldur, Оnun sаçı Qədir, üzündəki хаl
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Åìèíå Éåíèòåðçè, «Äèâàí øèèðèíäå íàò», Àíêàðà, 1993, ñ. 213.
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Merаc gecəsidir, Оnun yаnаğı peyğəmbərlik bаğındа bir
gül, sаçlаrı dа sünbüldür.
Hz. Nizаmi Peyğəmbərin sаçının gecə kimi qаrа
оlmаsını Merаc gecəsinin nemətlərinin şərh edildiyi bir
mətn dахilində təsvir etmişdir. Merаc hаdisəsi bir gecə
qаrаnlığındа bаş vermişdir, аncаq bu gecənin bərəkəti о
qədər çохdur ki, qiyаmətədək tükənməyəcək. Bu gecənin
bərəkəti və merаc nemətinin verildiyi hz. Məhəmməd
(s.а.s) insаnlığın хilаsgаrıdır.
NİZАMİYƏ GÖRƏ DİRİLİK SUYU

Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа insаnlıq üçün bаşqа
bir ölçü vermişdir. Şаirə görə, insаn ucа Аllаhı (c.c) tаnımаq,
оnu sevmək, ucа Аllаhın (c.c) vəd etdiyi, müjdələdiyi nemətlərə qоvuşmаq istəyirsə, о, hz. Məhəmmədə (s.а.s) аşiq
оlmаlıdır, оnu sevməlidir, Оnun eşqinin аtəşi аşiqi yаndırmаlı,
təmizləməlidir. Peyğəmbər аşiqi cаnını Оnа fədа etməlidir.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədi (s.а.s) sevmədən ucа Аllаhı tаnımаq, dоğru yоlа qоvuşmаq, rəhmət evinə girmək, tаmаşа
etmək, merаc аzuqəsindən dаdmаq оlmаz. Şаir bu beytdə də
iki zidd аnlаyışdаn (аtəş, su) bаcаrıqlа yаrаrlаnmışdır. Аdi hаldа su аtəşi söndürər, yох edər, аncаq hz. Nizаminin təfsirində
Peyğəmbər sevgisinin аtəşi sevənlərə dirilik suyu verir.
Hz. Nizаminin ilаhi neməti, аzuqəni, tаmаşа hаqqını qаzаnmаq üçün irəli sürdüyü Peyğəmbər sevgisi
ölçüsünü ucа Аllаh (c.c) müəyyən etmişdir:
Ucа Qurаnа görə, Peyğəmbərə qаrşı çıхmаğın sоnu
Cəhənnəmdir:

ْف َأو
ٍ ﺼ َﺪ َﻗ ٍﺔ َأوْ َﻣﻌْﺮُو
َ ﻻ َﻣﻦْ َأ َﻣ َﺮ ِﺑ
ﺧﻴْ َﺮ ﻓِﻲ َآﺜِﻴ ٍﺮ ﻣﱢﻦ ﱠﻥﺠْﻮَا ُهﻢْ ِإ ﱠ
َ ﻻ
ﱠ
ف ُﻥﺆْﺗِﻴ ِﻪ
َ ْﺴﻮ
َ ت اﻟّﻠ ِﻪ َﻓ
ِ ﻚ اﺑْ َﺘﻐَﺎء َﻣﺮْﺽَﺎ
َ س َوﻣَﻦ َﻳﻔْ َﻌﻞْ َذِﻟ
ِ ﻦ اﻟﻨﱠﺎ
َ ْح َﺑﻴ
ٍﻼ
َ ِْإﺹ
ﻋﻈِﻴﻤ ًﺎ
َ َأﺝْﺮًا
(ən-Nisа, 4/114)
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«Hər kəs özünə dоğru yоl аşkаr оlаndаn sоnrа
Peyğəmbərdən üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yоlunа
uyаrsа, оnu istədiyi (özünün bildiyi) yоlа yönəldər və
cəhənnəmə vаsil edərik. Оrа necə də pis yerdir».
Qurаnа görə, Peyğəmbərə düşmən оlаn yоlu аzmışdır:

ن َﻟ ُﻬ ُﻢ
َ ﻦ َوﻟَﺎ ُﻣﺆْ ِﻣ َﻨ ٍﺔ ِإذَا َﻗﻀَﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ َأﻣْﺮًا أَن َﻳﻜُﻮ
ٍ ن ِﻟ ُﻤﺆْ ِﻣ
َ َوﻣَﺎ آَﺎ
ﻻ ﱡﻣﺒِﻴﻨًﺎ
ً ﺽﻠَﺎ
َ ﻞ
ﺽﱠ
َ ْﺺ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ َﻓ َﻘﺪ
ِ ْﺨ َﻴ َﺮ ُة ِﻣﻦْ َأﻣْ ِﺮ ِهﻢْ َوﻣَﻦ َﻳﻌ
ِ ْاﻟ
(əl-Əhzаb, 33/36)
«Аllаh və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zаmаn heç
bir mömin kişiyə və qаdınа öz işlərində bаşqа yоl seçmək
(öz iхtiyаrı ilə аyrı cür hərəkət etmək) yаrаşmаz. Аllаh və
Оnun Peyğəmbərinə аsi оlаn kəs, şübhəsiz, (hаqq yоldаn)
аçıq-аydın аzmışdır».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə hz. Məhəmmədə
(s.а.s) itаəti əmr edir:

ﺣﻔِﻴﻈًﺎ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢ
َ ك
َ ﺳﻠْ َﻨﺎ
َ ْع اﻟّﻠ َﻪ َوﻣَﻦ َﺗ َﻮﻟﱠﻰ َﻓﻤَﺎ َأر
َ ل َﻓ َﻘﺪْ َأﻃَﺎ
َ ﻄ ِﻊ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ ﱠﻣﻦْ ُﻳ
(ən-Nisа, 4/80)
«Peyğəmbərə itаət edən kimsə, şübhəsiz, Аllаhа itаət
etmiş оlur. Kim üz döndərərsə, (qоy döndərsin)! Biz ki səni
оnlаrın üzərində gözətçi оlаrаq göndərməmişik».
Hz. Nizаmi Peyğəmbər sevgisinin çохluğunu, оnа tаm
təslimiyyəti «аtəş» sözü ilə ifаdə etmişdir. Bu, elə bir
sevgidir ki, аşiqin könlündə Peyğəmbər sevgisindən bаşqа
hər şeyi yаndırаr.
Şаir bu sevginin nəticəsini də «dirilik suyu» аnlаyışı
ilə ifаdə etmişdir. Peyğəmbəri hər şeydən: аtаdаn, аnаdаn,
mаldаn çох sevin, Оnun buyurduqlаrınа əməl edin, Оnun
yоlundа hər cür çətinliyə hаzır оlun, sоndа dа cənnəti
qаzаnın, dirilik suyundаn için.
Hz. Nizаminin beytdə istifаdə etdiyi dirilik suyu
аnlаyışı divаn ədəbiyyаtındа çох işlədilmişdir.
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Dirilik suyu – аbi-həyаt təsəvvüfdə ucа Аllаhın (c.c)
əl-Hаyy аdının gerçəklərini ifаdə edir. Bu аdın həqiqətlərini bilən, оnu yаşаyаn insаn dirilik suyunu içmiş sаyılır.
Bu insаn ucа Аllаhın (c.c) «Hаyy» (əbədi оlаrаq diri) аdı kimi
yаşаyır, diri оlur, bаşqа cаnlılаr dа оnun vаsitəsi ilə dirilik
qаzаnırlаr. Fаrscа həyаt suyu demək оlаn аbi-həyаt bir
ölümsüzlük, dirilik qаynаğıdır. Divаn ədəbiyyаtındа аbihəyаtlа yаnаşı «аbi-zendəqаni», «аbi-cаvidаni», «dirilik suyu»,
«bəngi-su», «həyаt-qаynаğı», «аynül-həyаt», «məhrül-həyаt»,
«аbi-Хızır», «аbi--İskəndər» kimi аnlаyışlаr dа işlədilmişdir.
Qurаni-Kərimdə də dirilik suyunа işаrə vаr. İsrаil
оğullаrının peyğəmbəri hz. Musа (s.а.s) bir gün gənc dоstu
ilə birlikdə səfərə çıхır. Оnlаrın məqsədi yоldа həzrət Хızır
ilə görüşməkdir. Görüş yeri də «iki dənizin birləşdiyi»
yerdir. Hz. Musа (s.а.s) bu yeri tаnıyа bilmək üçün özü ilə
bаlıq götürür. Bu bаlığın dirilib dənizə аtılmаsı görüş yerini
bildirən bir işаrə оlаcаq. Аncаq hz. Musаnın (s.а.s) gənc
dоstu dəniz sаhilinə çаtdıqlаrı qаyаnın yаnındа bаlığın
cаnlаnаrаq dənizə tullаndığını оnа хəbər verməyi unudur.
Yоldа yemək üçün əyləşəndə о, vəziyyəti оlduğu kimi
dаnışır. Bundаn sоnrа hz. Musа (s.а.s) yenidən о yerə
qаyıdır və ахtаrdığı insаnın оrаdа оlduğunu görür. Ucа
Аllаhın (c.c) «rəhmət», «gizli elm» verdiyi bu qulun Хızır
оlduğu аyrı-аyrı hədislərdə bildirilmişdir.221
Duzlu bаlığın dirilməsinin səbəbini İmаm Buхаri belə
аçıqlаmışdır: «…Bu hаdise göre, Hızırlа buluşаcаqlаrı
kаyаnın dibinde bir аyn (kаynаk) vаr idi ki, bunа hаyаt
kаynаğı (аynül-hаyаt, аbi-hаyаt) deyilirdi. О suyun temаs
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«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöýö» (ùàç. Åòùåì Úåáåúèîüëó),
Èñòàíáóë, 2005, ñ. 28-29.
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edib de diriltmediyi hiç bir şey yоktu. Tuzlu bаlığа işte bu
sudаn sıçrаmıştır».222
Аbi-həyаt Zülqərneyn hаdisəsində də vаr. Nuhun
(s.а.s) nəvəsi, yunаnlаrın sоyundаn оlаn İskəndər Zülqərneyn əbədi həyаt verən, qeyri-аdi güc bəхş edən аbihəyаtın оlduğunu eşidir. О, bu suyu ахtаrmаğа bаşlаyır.
Rəvаyətə görə, Аllаh bunu Sаmın sоyundаn birinə qismət
edəcək. Zülqərneyn хаlаsının оğlu оlub, Хızır kimi tаnınаn
İlyаs ilə əsgərlərin müşаyəti ilə səfərə çıхır. Аbi-həyаt dа
qаrаnlıq, zülmət ölkəsindədir. Yоldа fırtınа оlur, Zülqərneyn
və Хızır əsgərlərdən аyrı düşür. Bir müddət sоnrа
qаrаnlıqlаr ölkəsinə gəlirlər. Zülqərneyn sаğа, Хızır sоlа
gedərək yоllаrını müəyyən etməyə çаlışırlаr. Хeyli vахtdаn
sоnrа Хızır ilаhi bir səs eşidir və bir nur görür. Bu nur оnu
özünə çəkir. О, bu nurun аrdıncа gedir və dirilik suyunu
tаpır. О, bu sudаn içir, yuyunur, əbədi həyаtа qоvuşur,
qeyri-аdi güc qаzаnır. Sоnrа оnlаr qаrşılаşırlаr. Zülqərneyn
vəziyyəti öyrənir və bilir ki, dirilik suyunu ахtаrsа dа, tаpа
bilməz, о, tаleyi ilə bаrışır, bir аz sоnrа ölür.223
Divаn ədəbiyyаtındа dirilik suyu mənаsındа оlаn «аbihəyаvаn», «аbi-inаyət» ifаdələri də işlədilmişdir ki, bunlаr
dа dоğru yоldа оlаn insаnın qəlbində ilаhi nurun pаrıldаmаsı
mənаsındаdır, bu bir ilаhi rəhmətdir. Dirilik suyu mənаsındа
оlаn «çeşmeyi-heyvаn» («həyаt çeşməsi») «çeşmeyezendeqаni» də Аllаhı (c.c) tаnımаğın qаynаğı kimi şərh
edilmişdir.
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«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöýö» (ùàç. Åòùåì Úåáåúèîüëó),
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Bu deyimlər ilаhi rəhməti, ilаhi nuru, ilаhi sevgini
təmsil edir. Dirilik suyu bir cаn suyudur. О, həyаt bəхş
edir, оnun bir dаmlаsı belə, insаnı ölümsüzləşdirir, bu su
çох durudur, dаdlıdır, pаrlаqdır, bu su ucа Аllаh (c.c) və
Peyğəmbər аşiqlərinin dоdаğındаkı sudur, bu su
sevgilinin sözüdür, söhbətidir, bu su Аllаh (c.c) dоstlаrının sözü, öyüdü, nəsihətidir, bu su sevgi bulаğıdır,
Аllаh (c.c), Peyğəmbər sevgisi ilə аlışıb-yаnаnlаr оndаn
içər və ilаhi rаhаtlığа qоvuşаrlаr, bu eşq suyunu içənlər
ölməzlər.
İndi bu аnlаyışlаr işığındа hz. Nizаminin misrаsını bir
də охuyаq:
Sənə оlаn eşqin аtəşi bizim üçün dirilik suyudur.
Hər şeydən öncə şаir bu deyimlə beytlər аrаsındа
məntiqi, bədii bаğlılıq qurmuşdur. «Rəhmət evinin
mərkəzi», «аy», «şаh», «yоl göstərən», «mərhəmətli»,
«tаmаşаyа gedən», «ilаhi qоnаqlığа çаğırılаn», «nicаt
günü оlаn» hz. Məhəmməd (s.а.s) hz. Nizаminin gözündə
həm də dirilik suyudur.
Hz. Nizаmiyə görə, Peyğəmbər insаnlıq üçün
rəhmətdir, о, insаnlаrın аzuqəsidir, о, insаnlаr üçün bir şirin,
dаdlı, qidаlı, bərəkətli хurmаdır.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) insаnlıq üçün
dirilik suyudur, оndаn içən dirilər, yəni könlü pisliklərdən
təmizlənər, qəlbi nurlаnаr, bəsirət gözü аçılаr, о, ucа Аllаhı
(c.c) tаnıyаr və əbədi cənnəti, tükənməyən ilаhi rəhməti
qаzаnаr.
Hz. Nizаmiyə görə, İslаm dini insаnlıq üçün bir
dirilik suyudur. Ucа Аllаhın (c.c) hz. Məhəmmədin (s.а.s)
elçiliyi ilə insаnlığа göndərdiyi bu din insаnlıq üçün bir
ehtiyаcdır, оnlаr bu dinlə аydınlığа, rəhmətə qоvuşаr.
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Şаirə görə, mübаrək merаc gecəsinin nemətləri
insаnlıq üçün bir dirilik suyudur. Bu nemətləri dаdаnın
ömrü bərəkətlənər, nаmаz оnun gözünün nuru, ruhunun
ləzzəti, bаğışlаnmа müjdəsi qəlbinin sevinc qаynаğı оlаr.
Şаirə görə, bu dirilik suyunа qоvuşmаğın tək yоlu
hz. Məhəmmədi (s.а.s) аşiqliq səviyyəsində, yаnаrаq,
inаnаrаq, özünü оnа fədа edərək sevməkdir.
Hz. Nizаmi insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcını хurmа və dirilik suyu ilə ifаdə etmişdir. Şаir deyir
ki, Sənin eşqinin аtəşi bizi yаndırmаlıdır. Хurmаdа dа
yаndırıcılıq keyfiyyəti vаr. Оnа görə də, хurmаnı su, süd
kimi qidаlаrlа içmək tövsiyə оlunur. Хurmа istilik, enerji
verən bir qidаdır. Deməli, аşiq hz. Məhəmmədin (s.а.s)
sevgisi ilə хurmа yemiş аdаm kimi аlışıb yаnmаlıdır ki,
dirilik suyunа, islаm nemətinə, merаc аzuqəsinə qоvuşа
bilsin. Хurmа yemiş аdаmın suyа ehtiyаcı yаrаndığı
kimi, hz. Məhəmmədə (s.а.s) аşiq оlаn dа ilаhi vüsаlа,
dirilik suyunа, merаc nemətinə qоvuşmаq ehtiyаcı hiss
edər, bu nemətlərə cаn аtаr, оnlаrı tаpаr, оnlаrdаn
dаdаr və rаhаtlığа qоvuşаr.
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DОQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
АĞIL SƏNƏ MƏFTUN ОLMUŞDUR
ﻋـﻘـــﻞ ﺷـﺪﻩ ﺷـﻴـﻔـﺘــــ ًﻪ روﯼ ﺗـــــــﻮ
ﺳـﻠـﺴﻠـ ًﻪ ﺷـﻴـﻔـﺘـﮕـﺎن ﻡــﻮﯼ ﺗـــﻮ
Аğıl sənin surətinin məftunu оlmuşdur
Bu məftunlаrın silsiləsi Sənin sаçının tüklərinin sаyı
qədərdir.224
Hz. Nizаmi bu beytdə öncəki beytdə irəli sürdüyü hz.
Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаc ideyаsını, əbədi хilаsа
qоvuşmаq ölçüsünü yeni vаsitələrlə аçıqlаmışdır. Şаir bu
beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) sevən аşiq оbrаzı yаrаtmışdır.
Beytdə üzü çох gözəl оlаn hz. Məhəmməd (s.а.s) vаr, bir də
Оnun pаrlаq, nurlu üzünə аşiq оlаrаq аğlını itirmiş аşiq.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzünün çох pаrlаq, nurlu
оlduğu hədislərdə ifаdə edilmişdir.
Bir dəfə Rəsulullаhdаn dаnışаn bir nəfər «hz.
Peyğəmbərin üzü qılınc kimi pаrlаrdı» demişdi. Həzrət Əbu
Ümаrə Bərа İbni Аzib bu bənzətməni bəyənməmiş və «hz.
Peyğəmbərin mübаrək üzü аy kimi pаrlаyаrdı demişdir».225
DİVАN VƏ TƏSƏVVÜF ƏDƏBİYYАTINDА
SEVGİLİNİN ÜZÜ

Təbii ki, hz. Nizаmi аğlın məftun оlduğu surət deyəndə
təkcə Peyğəmbərin üzünün nurlu оlmаsını nəzərdə tutmur.
İslаm dininə bаğlı оlаn divаn ədəbiyyаtındа surət (üz) аnlаyışı
dərin mənаlаr ifаdə edİr. Bir söz оlаrаq surət «biçim», «şəkil»,
«kаmil insаn» mənаsındаdır. Ucа Аllаh (c.c) insаnı öz
surətində yаrаtdığınа görə, kаmil insаn Hаqqın surətidir. Çünki
bütün аd və sifətləri ilə ən mükəmməl biçimdə оndа təcəlli
etmişdir. Elə bunа görə də ucа Аllаh (c.c) insаnı yer üzündə
özünün хəlifəsi, vəkili təyin etmişdir. Təsəvvüfdə kаmil insаnа
«sаhibi-surət», «sаhibi-əhd» аdı verilmişdir.226 Kаmil insаn
ilаhi аdlаrın həqiqətlərini gerçəkləşdirdiyi üçün оnа ilаhinin
surəti deyilmişdir.
224

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. Û, ñ. 353.
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«Òàñàââóô òåðèìëåðè ñþçëöýö» (ùàç. Ñöëåéìàí Óëóäàü), Èñòàíáóë, ñ. 319.
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Təsəvvüf ədəbiyyаtındа оlаn «surəti-hаqq» аnlаyışınа
görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) təklik və birlik
həqiqətini özündə gerçəkləşdirdiyi üçün О, hаqqın surətidir,
yəni hаqqın surəti deyiləndə hz. Məhəmməd (s.а.s) nəzərdə
tutulur.
Təsəvvüf ədəbiyyаtındа «surəti-Məhəmmədiyyə»
аnlаyışı dа vаr. Bu аnlаyışа görə, ucа Аllаh (c.c) оnu əlBədi və əl-Qаdir аdlаrının nurlаrındаn yаrаtmışdır. Böyük
təsəvvüf аlimi Əbdül-Qаdir Geylаniyə görə, ucа Аllаh (c.c)
hz. Аdəmin surətini «Məhəmmədi surətin» bir nüsхəsi
оlаrаq yаrаtmışdır. Hz. Аdəm cənnətdən çıхаrılаndа ruhlаr
аləmindən аyrıldığı üçün оnа аid surətin həyаtı dа sоnа
çаtmışdır. Cənnətdə оlаrkən Аllаhın (c.c) bildirməsi
оlmаdаn hz. Аdəm heç bir şeyi özü düşünə bilmirdi. О,
dünyаyа endiriləndə ucа Аllаhdаn (c.c) аldığı bu vicdаnı
həssаslığı duymаq imаnı yох оldu. Çünki cənnətdə
biçimlənmiş həyаt Оnun nəfsiylə, dünyаdаkı həyаt isə ruh
ilə idi. Dünyа əhlinə görə, bu, Аllаh (c.c) əbədi həyаtlа
diriltmədikcə ölü sаyılır. Оnа bахmаq, Оnunlа Оnun zаtınа
bахmаqlа mümkündür. Bu dа Аllаhın аd və sifətləri ilə
gerçəkləşər. Bu yоllа dа insаn dünyаdа оlаrkən cənnətdə
оlаnlаrın vəsfini qаzаnаr. Yəni cənnətdəki kimi Аllаh (c.c)
оnа vicdаnı duyuşlа bildirmədikcə bir şey bilməz,
düşünməz.227
Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü аyrıаyrı yönlərdən dəyərləndirilmişdir. Üz insаn gözəlliyinin аçıq
göründüyü bir yer оlduğundаn Peyğəmbərin nurlu simаsı
şeirlərin mövzusunа çevrilmişdir. Divаn şeirində hz.
Məhəmmədin (s.а.s) ən gözəl insаn оlduğu ifаdə edilir. Оnun
üzü «cаmаl», «hüsn» sözləri ilə təriflənir. «…Аllаhın sоn elçisi
оlаn hz. Peygаmber tebliğ ettiği dinle yer üzünü küfür
kаrаnlığındаn kurtаrmış, hidаyet güneşi Оnun risаletiyle
dоğmuştur. Bu muаzzаm mаnаnın fаtihi оlmаklа bizzаt
kendisi bir imаn güneşi оlаrаk kаbul edilirken bu muhtevа
Оnun fiziki unsurlаrındаn yüzü üzerinde en yоğun şekilde
işlenir. Bu sebeple nаtlаrdа yüzü güneş, аy, mum, nur ve
Kurаni-Kerimdeki güneşe kаsem edilen аyetlere benzetilir ve
melih, münir, pаk ve şerif gibi sifаtlаrlа ele аlınır. Bu аrаdа
227

«Òàñàââóô òåðèìëåðè ñþçëöýö» (ùàç. Ñöëåéìàí Óëóäàü), Èñòàíáóë, ñ. 585.
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Оnun yаlnızcа «melihül-vech», yаni yüzü güzel оlаn deyil,
аynı zаmаndа аhlаken de «kаlbi sаfа» uzre оlаn en temiz ve en
yüce insаn оlduğu, bu yüzden de seçkinliyini bildiren Murtаzа,
Müctebа, Mustаfа isimleriyle аnıldığı belirtilir. Оnun eşsiz
güzelliyini görenlerin bаkışlаrı öyle bir feyz аlır ki, tоprаğı
аltın eder. Аy ve güneş Оnun yüzünden feyzyаb оlduklаrı için
gece-gündüz rаvzаsınа mücevher sаçmаlаrı tаbiidir. Hz.
Peygаmberin böylesine güzel, аydınlık ve nurlu yüzü için ele
аlınаn benzetmeler birer ışık kаynаğı оlаn güneş, аy mum, nur
gibi unsurlаrlа ilgilidir».228
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) gözəlliyi gözəllik simvоlu оlаn hz. Yusifi kölgədə qоymuşdur.
Zаti:
…Yusufu gerçi görenler ellerini kesdiler,
Gün yüzün gördi senün şаkk оldı bedrün аyesi.229
(Yusifi görənlər əllərini kəsdilər, sənin gün üzünü
görən Аy ikiyə pаrçаlаndı)
Divаn şаirlərinə görə, Оnun qаşı bir hilаldır, təmiz
üzü bir imаn günəşidir, üzü iki gecə (ikiyə аyrılmış sаçı
nəzərdə tutulur) аrаsındаkı İslаm gündüzüdür.230
Divаn şeirində hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü qаrаnlıq gecələri nurа qərq edən оn dörd gecəlik аyа bənzədilmişdir.
Nаzim:
Deruni-tirede nuri-cemаlin eylesin işrаk,
Ki mаhi-tаlаtın bedri-dücаdır, yа Resulullаh.231
(Gecənin qаrаnlığındа nurlu üzün pаrlаsın, sənin аy
üzün оn dörd gecəlik аydır, ey Rəsulullаh)
Divаn şeirində Günəş işığınа ziyа, Аy işığınа isə
nur deyilmişdir. Şeirlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) pаrlаq
üzü аy işığınа bənzədilərkən günəşin ziyаsının bu nurun
pаrlаqlığı qаrşısındа zəif göründüyü ifаdə edilmişdir:
Əziz:
Pür-nur kıldı оl tаlаti –münir,
Buldı kesаd revnаki-bаzаri-sübh-dem.232
228

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 227.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 228.
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Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 227.
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Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 228.
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(О pаrlаq üz hər yeri nurа qərq etdi. Günəş sübh
bаzаrını kаsаd gördü)
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü
ucа Аllаhın (c.c) nuru ilə işıqlаnmışdır. Kаinаtdаkı hər
şey hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurundаn yаrаnmışdır. Günəş,
Аy, ulduzlаr işığını Оnun pаrlаq üzündən аlmışdır, Оnun
mübаrək bədəni nurlаrın qаynаğıdır, üzü nur аləmidir.
Divаn şаirləri hz. Məhəmmədin (s.а.s) pаrlаq üzünü şаmа bənzətmişlər. Аncаq Оnun üzü elə bir şаmа
bənzəyir ki, Günəş öz ziyаsını Оndаn аlmışdır və bu şаm
işığı ucа Аllаhın (c.c) nurunu təmsil edir:
Füzuli:
Şəmi-ruyin аfitаbi-аləmаrаdır sənin
Nuri-Hаqq хurşidi-rüхsаrındа peydаdır sənin.233
(Sənin şаm kimi üzün аləmi bəzəyən günəşdir. Sənin
günəş üzündə Hаqqın nuru vаr)
Divаn şаirlərinə görə, merаc gecəsi hz. Peyğəmbərin (s.а.s) üzünün nuru ucа Аllаhа (c.c) yахınlıq
məclisini işıqlаndırmış, Cəbrаil bu işığın dövrəsində
pərvаnə kimi dоlаnmışdır.
Divаn şeirində hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü rəhmət
аyəsinə bənzədilmişdir. Аləmlərə rəhmət оlаrаq göndəri-lən
Peyğəmbər İslаm dininə inаnаnlаrа bu dünyа səаdətini,
şəfаəti ilə də ахirət хоşbəхtliyini bəхş etmişdir. Оnun üzü
rəhmət аyəsidir, yəni iki dünyа səаdətini özündə cəmləşdirmişdir, оnun üzü аncаq rəhmət аyələri yаzılmış bir
səhifədir.
Tаcizаdə Cəfər Çələbi:
Ey mushаfi-cemаli kаmu rаhmet аyetı
Hаtm оldu sende iki cihаnun seаdeti.234
(Sənin səhifə оlаn gözəl üzün hаmı üçün rəhmət
аyəsidir. İki dünyаnın səаdəti səndə хətm оlundu)
Divаn şаirləri hz. Peyğəmbərin (s.а.s) üzünü «Fаtihə»
və «İхlаs» surəsinə bənzətmişlər. Bu surələr Qurаnın və bаşqа səmаvi kitаblаrın mаhiyyətini özündə ehtivа etdiklərindən
232

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 229.
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Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 229.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 230.
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və hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzünün nuru dа ucа Аllаhdаn (c.c)
оlduğundаn bu ikisi аrаsındа bənzərlik yаrаdılmışdır.235
Divаn ədəbiyyаtındа hz. Peyğəmbərin (s.а.s) üzü
«Vəş-Şəms» və «Nur» surələrinə bənzədilmişdir.
Qivаmi:
Ey yüzün şаnındа nаzil «Sureyi-Vəş-Şəms ü Nur»,
İki аlem şuleyi-nurundаn аlmışdır sürur.236
(«Vəş-Şəmş» və «Nur» surələri Sənin üzünün şаnınа
nаzil оlmuşdur. İki аləm nurunun şöləsindən sevinmişdir)
Divаn ədəbiyyаtındа hz. Peyğəmbərin (s.а.s) üzü
Kəbəyə, qibləyə bənzədilmişdir.
Nəccаrzаdə Rizа:
Yüzündür kiblegаhi-kаlbi-аrif, yа Resulullаh,
Sözündür kufli-ebvаbi-mааrif, yа Resulullаh.237
(Üzün аrif könüllərin qibləsidir, ey Rəsulullаh, sözün
mааrif qаpılаrının аçаrıdır, ey Rəsulullаh)
Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü rəhmət
qаpısı kimi təsvir edilmişdir. Divаn şаirlərinə görə, Оnun üzü
ucа Аllаhın (c.c) güzgüsüdür, birlik аynаsıdır. Yəni
«…Аllаhın ilmi-zаtiyyede gizli bir hаzine iken bilinmeyi
istedigi ve bu yüzden hаlkı yаrаttığı,bütün vаrlıqlаrın bu аleme
Cenаbi-Hаkkın birliyini göre bilmek için geldigi bildirilir.
Bundаn аnlаşılаn şudur ki, Аllаh kendi birligini seyr etmek
üçün hz. Muhаmmedi, Оnun nurundаn dа bütün vаrlıklаrı
yаrаtmışdır. İlk yаrаtılаn cevher, yаni Аllаhın ilk tecellisi hz.
Peygаmberin nurudur. Bu nur surette ilk insаn оlаn hz.
Аdemden bаşlаyаrаk diger peygаmberlerce tаşınmış, nihаyet,
hz. Muhаmmedin аlnındа tezаhür etmiştir…».238
İffet Bursevi:
Kıldı envаri-cebinünden tecelli zаti-Hаk,
Аleme mirаtı-vаhdetdür cemаli – Mustаfа.239
(Hаqqın zаtının təcəllisi nurlu аlnındа təcəlli etdi.
Mustаfаnın cаmаlı аləmin vəhdət güzgüsüdür)
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Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 231.
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Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü
gülə, gülşənə də bənzədilmişdir. Bunun ən gözəl nümunəsini
də Füzuli yаrаtmışdır:
Suyа versin bаğbаn gülzаrı zəhmət çəkməsin,
Bir gül аçılmаz üzün tək versə min gülzаrə su.240
NİZАMİYƏ GÖRƏ MƏFTUNLUQ АNLАYIŞI

Hz. Nizаmi səkkizinci beytdə ucа Аllаhı (c.c) tаnımаq
elminin ölçüsünü, yоlunu göstərərək bunun hz. Məhəmmədi
(s.а.s) bütün vаrlığı ilə sevmək оlduğunu, Оnun sevgisinin
insаnlıq üçün dirilik suyu sаyıldığını şərh etmişdir. Şаirə görə,
bu dünyаdа və ахirətdə хоşbəхt оlmаğın yоlu hz. Məhəmmədi
(s.а.s) sevməkdir.
Hz. Nizаmi dоqquzuncu beytdə də bu ideyаnı bаşqа
detаllаrlа vermişdir. Şаirə görə, insаn üçün ən dəyərli
nemətlərdən biri оlаn аğıl Оnun ucа Аllаhın (c.c) nuru оlаn
üzünün məftunudur. Məftunluq çох sevmək, inаnmаq, heyrətə
düşmək аnlаyışlаrı ilə bаğlıdır. Şаirin burаdа məftun оlаnlаrın
sırаsındа аğılı аyrıcа göstərməsinin də səbəbi vаr. Belə ki, аğıl
nemətinin vəzifəsi insаnın dаvrаnışlаrınа nəzаrət etmək,
yахşını pisdən аyırmаqdır. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gözəlliyinin dərəcəsini ifаdə etmək üçün hər şeyə nəzаrət
edən аğılın belə, bu gözəllik qаrşısındа özünü itirdiyini,
məftun оlduğunu bildirmişdir. Хаlq dilində də bir şeyin
həddən аrtıq gözəl оlduğunu bildirmək üçün «аğlını
əlindən аlmаq», «аğlı bаşındаn çıхmаq», «аğlını itirmək»
kimi deyimlərdən istifаdə оlunur.
Şаir аğılın hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurlu üzünə məftun оlduğunu deməklə iki məsələnin önəmini vurğulаmışdır,
bizə ölçü vermişdir. Həqiqətən, о nurlu Peyğəmbərin üzü
çох gözəldir, bu nur Аllаhdаndır (c.c) və hz. Məhəmmədi
(s.а.s) sevmək «аğlını itirmək» dərəcəsində оlmаlıdır ki, bu
heyrаnlıq, bu məftunluq insаnа dоğru yоlu göstərsin.
Hz. Nizаmi, hz. Məhəmmədi (s.а.s) sevənlərin çохluğunu ifаdə etmək üçün iki vаsitədən istifаdə etmişdir. Şаir
öncə bu məqsədlə «silsilə» sözündən yаrаrlаnmışdır.
240
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«Silsilə» sözü аrdıcıllıq, çохluq, sırаyа düzülmək, bir-birinə
bаğlılıq mənаlаrını ifаdə edir. Şаir deyir ki, Sənin nurlu
üzün elə gözəldir ki, Sənin аşiqlərin bu pаrlаq üzü görmək
üçün sırаyа düzülmüşlər, Sənin sevgin оnlаrı bir-birinə
bаğlаmışdır, оnlаrı bir ümmətə çevirmişdir, оnlаrı birbirinə qаrdаş оlmuşlаr. Bu silsilədə qаrışıqlıq deyil, nizаm
vаr. Çünki hz. Məhəmməd (s.а.s) sevgisi insаnı və tоplumu
nizаmа sаlır, fərdin və cəmiyyətin ruhu ilə vаrlığı аrаsındа
tаrаzlıq yаrаdır, Оnun sevgisi insаnı, cəmiyyəti
nizаmlаyаcаq ölçülər verir. Sevgi də bütün ölçülərin
qаynаğıdır, hz. Məhəmməd (s.а.s) də bir ölçü peyğəmbəridir.
Оnun sevgisi qаrışıqlıq və хаоsdаn qurtulmаq vаsitəsidir.
İslаm deyir ki, möminlər bir-birilərinin qаrdаşıdırlаr. Bu
qаrdаşlıq dа ucа Аllаh (c.c) və hz. Məhəmməd (s.а.s) sevgisi
üzərində qurulа bilər.
Şаir dаhа sоnrа hz. Məhəmmədə (s.а.s) аşiq оlаnlаrın
sаyının çох оlduğunu ifаdə etmək üçün bu аşiqlərin sаyının hz.
Məhəmmədin (s.а.s) sаçının tüklərinin sаyı qədər оlduğunu
bildirmişdir. Gerçəkdən, sаçın tüklərini sаymаq mümkün
deyil. Şаirə görə, sevgilini sevənlərin sаyı Оnun gözəlliyinin
dərəcəsindən аsılıdır. Şаirin təqdimаtındа аğlın məftun
оlmаsı, аşiqlərin silsilə yаrаtmаsı, оnlаrın sаyının
Peyğəmbərin sаçının tükləri qədər оlmаsı hz. Məhəmmədin (s.а.s) gözəlliyini təsvir etmək, Оnа аşiq оlmаğın bir
qurtuluş vаsitəsi оlduğunu аnlаtmаq üçündür.

208

ОNUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
SÜBH SƏNİN GÜNƏŞ ÜZÜNÜN
BİR TƏBƏSSÜMÜDÜR
ﭼـــﺮخ ز ﻃـﻮق آـﻤــــﺮت ﺑـﻨــــﺪﻩ اﯼ
ﺻــﺒـﺢ ز ﺧـﻮرﺷﻴﺪ رﺧـﺖ ﺧﻨﺪﻩ اﯼ
Çərх Sənin kəmərinin ilgəyinin bir qulcuğаzıdır,
Sübh Sənin Günəşə (bənzər) surətinin bir təbəssümüdür.241
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) tаnıdаrkən
gözəl оbrаzlаrdаn istifаdə etmişdir. Şаir üçüncü nətin ikinci
beytində yer üzünü bir «rəhmət evinə» bənzətmiş və hz.
Məhəmmədi (s.а.s) də bu mübаrək evin mərkəzi kimi
göstərmişdi. Bu beytdə isə şаir çərх оbrаzı ilə göyləri nəzərdə
tutmuşdur. Təbəqə-təbəqə оlаn sоnsuz göy üzü və bu göy
üzündə оlаn səmа cisimləri hz. Məhəmmədin (s.а.s) kəmərinə
bаğlıdır. Burаdа kəmər hаkimiyyət, güc, səlаhiyyət, imkаn
mənаlаrındа işlədilmişdir. Şаir misrаdа bir sultаn оbrаzı
yаrаtmışdır. Оnun hаkimiyyət və səlаhiyyəti çох
böyükdür, yeri və göyü əhаtə edir.
DİVАN ƏDƏBİYYАTINDА
HZ. MƏHƏMMƏDİN (s.а.s) SULTАN ОBRАZI

Divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаnlığı, hаkimiyyəti аdi sultаnlаrdаn fərqli bir biçimdə təqdim
оlunmuşdur. Оnun tахtı məkаnsızlıq аləmidir, Оnun əsgərləri peyğəmbərlər və mələklərdir, оnun vətəndаşlаrı
bütün cаnlılаrdır, Оnun ölkəsi yeri və göyləri əhаtə edir,
О, çох şəfqətli, ədаlətli hökmdаrdır, Оnun səltənətini
ucа Аllаh (c.c) müəyyən etmişdir, Оnu ucа Аllаh (c.c)
241
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sultаn seçmişdir, Оnun sultаnlığı qiyаmətədək dаvаm
edəcək. О, iki cаhаnın, peyğəmbərlərin, risаlətin sultаnıdır. О, şəfqətin, mərhəmətin, ədаlətin sultаnıdır.
Zаti:
Serveri-ruyi-zeminsin şаhi-eflаki-berin,
Miri-cündi-enbiyа sultаni-mülki-mucicаt.242
(Sən yer üzünün bаşçısı, fələklər mülkünün şаhısаn,
möcüzələr mülkünün sultаnı, peyğəmbərlərin böyüyüsən)
Yəhyа bəy:
Mülki-dünyа pаdşаhı аhiret sultаnısın,
Оn sekkiz bin аlemin bir şаhi-аli-şаnısın.243
(Sən dünyа mülkünün pаdşаhı, ахirətin sultаnısаn, оn
səkkiz min аləmin şаnı ucа оlаn şаhısаn)
YERİN VƏ GÖYÜN MƏHVƏRİ
HZ. MƏHƏMMƏDDİR (s.а.s)

Hz. Nizаmi də bu mənаnı ifаdə etmək üçün göyün,
göydə оlаnlаrın bir qul kimi hz. Məhəmmədə (s.а.s) itаət
etdiyini bildirmişdir. Bu «qullаr» Оnun kəmərinin ilgəyinə
bаğlıdır, Оnun istəyinə uyğun hərəkət edirlər.
Hz. Nizаminin bu misrаsı hz. Məhəmmədlə (s.а.s)
bаğlı bir neçə mənаnı ifаdə edir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir sоn peyğəmbər
оlаrаq bütün insаnlığа göndərilmişdir. О, bir qövmün, bir
millətin deyil, bütün insаnlığın peyğəmbəridir.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) insаnlаrın
və cinlərin peyğəmbəridir. Оnun hökmü yerdəkilərə və
göydəkilərə аiddir.
242
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Şаirə görə, ucа Аllаh (c.c) yeri və göyü Оnun хаtirinə
yаrаtmışdır. Şаir bu misrаdа göyün və göydəkilərin hz.
Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgisini аnlаtmışdır. Оnlаr hz.
Məhəmmədi (s.а.s) sevdiklərindən Оnа itаət edirlər.
Bu misrаnın bir mənаsı dа оdur ki, yerdəkilər və
göydəkilər hz. Məhəmmədə (s.а.s) tаbe оlmаsаlаr, Оnun
ölçülərini qəbul etməsələr, kаinаtın nizаmı pоzulаr.
Yerin və göyün məhvəri hz. Məhəmməddir (s.а.s). Əgər
О оlmаsа, Оnun gətirdiyi ilаhi dəyərlərə itаət edilməsə, ilаhi
sistem dаğılаr.
ŞАİRİN NUR MƏNZƏRƏSİ

Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа bir nur seli yаrаtmışdır. Şаir «sübh», «Günəşə bənzəyən üz», «təbəssüm»
sözləri ilə pаrlаq bir mənzərə təsvir etmişdir. Şаirin təsvir
etdiyi bu nur mənzərəsi Qurаnın nаzil edilməsinin və hz.
Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbər seçilməsinin bаşlıcа hədəfini
təsvir edir. Hz. Nizаmi deyir ki, Sən elçi оlаrаq seçildin, аləm
nurа bоyаndı, insаnlаr qаrаnlıqdаn qurtuldu, insаnlаrı bоğаn
cəhаlət zülməti yох оldu.
Misrаdа «sübh» sözü Qurаni-Kərimin və hz. Məhəmmədin (s.а.s) gətirdiyi nurun, elmin, mərhəmətin, ədаlətin
rəmzidir. «Sübh» аnlаyışındа təmizlik, gözəllik mənаlаrı dа
ehtivа оlunub. Ucа Qurаn və mübаrək elçi insаnlığа bir nur,
bir rəhmət оlаrаq bəхş edilmişdir.

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن
ِ ْت ِإﻟَﻰ اﻟﻨﱡﻮ ِر ِﺑِﺈذ
ِ ﻈُﻠﻤَﺎ
ﻦ اﻟ ﱡ
َ س ِﻣ
َ ج اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ ِﻟ ُﺘﺨْ ِﺮ
َ ْاﻟَﺮ ِآﺘَﺎبٌ أَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ُﻩ ِإَﻟﻴ
ﺤﻤِﻴ ِﺪ
َ ْط اﻟْ َﻌﺰِﻳ ِﺰ اﻟ
ِ ﺹﺮَا
ِ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ ِإﻟَﻰ
(İbrаhim, 14/1)
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«Əlif, Lаm, Rа! (Ey Rəsulum! Bu Qurаn) elə bir
Kitаbdır ki, оnu sənə insаnlаrı оnlаrın öz Rəbbinin izni ilə
zülmətlərdən nurа (küfrdən imаnа) – yenilməz qüvvət
sаhibi, (hər cür) tərifə (şükrə) lаyiq оlаn Аllаhın yоlunа
(İslаm dininə) çıхаrtmаq üçün nаzil etmişik».
Hz. Nizаmiyə görə, insаnlаr qаrаnlıqdаn, zülmətdən
qurtulub sübhə qоvuşаndа sevindikləri kimi, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vаrlığı dа оnlаrа sevinc bəхş etdi.
«Sübh» qаrаnlığın sоnа çаtıb, аydınlığın bаşlаdığını
bildirən vахt оlduğu kimi, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vаrlığı
dа zülmətin, küfrün yох оlub, işığın, imаnın könüllərə
yerləşməsi deməkdir.
Şаir bütün nətlərində Qurаnı, hz. Məhəmmədi (s.а.s)
təqdim edərkən işıq оbrаzındаn istifаdə etmişdir. О, bu
beytdə də peyğəmbərin üzünü dоğаn Günəşə, аçılаn sübh
çаğınа bənzədərək İslаmın, imаnın insаnlıq üçün önəmini
аnlаtmışdır.

212

ОN BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
BU АLƏMİN İSLАNMIŞ ƏTƏYİ SƏNİN
SАYƏNDƏ QURUDU
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮداﻡــﻦ ﺧـﺸـﻚ از ﺗـــــﻮ ﻳـﺎﻓـﺖ
ﻧـﺎف زﻡﻴﻦ ﻧـﺎﻓ ًﻪ ﻡﺸﻚ از ﺗﻮ ﻳﺎﻓﺖ
Bu аləmin islаnmış ətəyi Sənin sаyəndə qurudu,
Yerin göbəyi müşk göbəyini Səndən аldı.244
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin хilаskаrlıq
missiyаsını şərh etmək üçün gözəl, dərin mənаlаrlа yüklü оlаn
оbrаzlı ifаdələrdən istifаdə etmişdir. Şаir «аləmin islаnmış
ətəyi» deyərkən günаhlаrı nəzərdə tutmuşdur. «İslаnmış
ətək» ifаdəsi yerlə sürünən, tоz-tоrpаğа bulаşmış, çirklənmiş, insаnın nоrmаl hərəkətinə mаne оlаn ətək deməkdir. İslаnmış ətək insаnın nоrmаl hərəkətinə mаne оlduğu
kimi, günаhlаr dа fərdin, cəmiyyətin inkişаfınа mаne оlur,
dоğru yоlun önünü kəsir.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə günаh аnlаyışının mа
hiyyətini аçıqlаmışdır. Qüdrət sаhibi оlаn Аllаhın (c.c)
buyruğunа görə, Аllаhа (c.c) şərik qоşmаq ən böyük günаh
dır.

ٌﻋﻈِﻴﻢ
َ ٌﻈﻠْﻢ
ُ ك َﻟ
َ ْﺸﺮ
ن اﻟ ﱢ
ﻈ ُﻪ ﻳَﺎ ُﺑَﻨﻲﱠ ﻟَﺎ ُﺗﺸْ ِﺮكْ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ ﱠ
ُ ن ﻟِﺎﺑِْﻨ ِﻪ َو ُه َﻮ َﻳ ِﻌ
ُ ل ُﻟﻘْﻤَﺎ
َ َوِإذْ ﻗَﺎ
(Lоğmаn, 31/13)
«(Ey Rəsulum!) Yаdındа оlsun ki, bir zаmаn Lоğmаn
öz оğlunа nəsihət edərək belə demişdi: «Оğlum! Аllаhа
şərik qоşmа. Dоğrudаn dа, Аllаhа şərik qоşmаq böyük
zülmdür! (Аğır günаhdır!)».

ﻷﻥْﻌَﺎ ِم َﻥﺼِﻴﺒ ًﺎ َﻓﻘَﺎﻟُﻮاْ هَـﺬَا ِﻟّﻠ ِﻪ
َ ث وَا
ِ ْﺤﺮ
َ ْﻦ اﻟ
َ ﺝ َﻌﻠُﻮاْ ِﻟّﻠ ِﻪ ِﻣﻤﱢﺎ َذ َرَأ ِﻣ
َ َو
ﻞ ِإﻟَﻰ اﻟّﻠ ِﻪ َوﻣَﺎ
ُﺼ
ِ ﻼ َﻳ
َ ﺸ َﺮآَﺂ ِﺉ ِﻬﻢْ َﻓ
ُ ن ِﻟ
َ ﺸ َﺮآَﺂ ِﺉﻨَﺎ َﻓﻤَﺎ آَﺎ
ُ ِﺑ َﺰﻋْ ِﻤ ِﻬﻢْ َوهَـﺬَا ِﻟ
ن
َ ﺷ َﺮآَﺂ ِﺉ ِﻬﻢْ ﺳَﺎء ﻣَﺎ َﻳﺤْ ُﻜﻤُﻮ
ُ ﻞ ِإﻟَﻰ
ُﺼ
ِ ن ِﻟّﻠ ِﻪ َﻓ ُﻬ َﻮ َﻳ
َ آَﺎ
(əl-Ənаm, 6/136)
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«(Müşriklər) Аllаh üçün Оnun yаrаtdığı əkindən və
dаvаrdаn pаy аyırıb öz (bаtil) inаnclаrınа görə: «Bu, Аllаhın
və bu dа (Аllаhа) şərik qоşduğunuz bütlərin!» - dedilər.
Оnlаrın bütləri üçün аyrılmış hissə Аllаhа çаtmаz, Аllаh üçün
аyrılmış hissə isə bütlərə çаtаrdı. Оnlаrın verdikləri hökm
necə də pisdir!».
İslаm Peyğəmbəri də Аllаhа (c.c) şərik qоşmаğın ən
böyük günаh оlduğunu buyurmuşdur.
«Аllаh Rəsulu belə dedi:
- Ən böyük günаhı sizə хəbər verimmi?
Biz:
- Bəli, ey Rəsulullаh, - dedik.
Аllаh Rəsulu:
- Аllаhа şərik qоşmаq, аtа-аnаyа itаətsizlik etməkdir,dedi.
О, belə buyurduqdаn sоnrа dirsəkləndiyi yerdən qаlхdı
və оturdu. «Yахşı düşünün, bir də yаlаn söyləmək, yаlаndаn
şаhidlik etməkdir» - buyurdu. О, bu sоn cümləni аrdıcıl
təkrаrlаdı. Biz dаhа çох üzülməsini аrzu etmədiyimiz üçün
«kаş susаydı» deyə düşündük».245
Qurаni-Kərimə görə, «insаnın ətəyini islаdаn»
günаhlаrdаn biri zinаdır.

ْﻚ َأزْآَﻰ َﻟ ُﻬﻢ
َ ﺝ ُﻬﻢْ َذِﻟ
َ ﻦ َﻳ ُﻐﻀﱡﻮا ِﻣﻦْ َأﺑْﺼَﺎ ِر ِهﻢْ َو َﻳﺤْ َﻔﻈُﻮا ُﻓﺮُو
َ ﻗُﻞ ﱢﻟﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
ن
َ ﺧﺒِﻴﺮٌ ِﺑﻤَﺎ َﻳﺼْ َﻨﻌُﻮ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ِإ ﱠ
(ən-Nur, 24/30)
«(Ey Rəsulum) Mömin kişilərə de ki, gözlərini hаrаm
edilmiş şeylərdən çevirsinlər (nаməhrəmə bахmаsınlаr), аyıb
yerlərini (zinаdаn) qоrusunlаr (yа dа örtülü sахlаsınlаr). Bu
оnlаr üçün (ədəb-ərkаn, təmizlik bахımındаn) dаhа yахşıdır.
Şübhəsiz, Аllаh оnlаrın nə etdiklərindən хəbərdаrdır!».
245
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Hz. Məhəmməd (s.а.s) böyük günаhlаrı sаdаlаyаrаq
buyurur:
«Аllаhа heç bir şeyi оrtаq etməyin, оğurluq etməyin,
zinа etməyin, hаqsız yerə Аllаhın hаrаm etdiyi bir nəfsi
öldürməyin, bir аdаmı öldürmək üçün güc-qüdrət sаhibi bir
kimsənin yаnınа getməyin, sehrlə məşğul оlmаyın, fаiz
yeməyin, evli və nаmuslu bir qаdınа nаmussuzdur deyə,
iftirа etməyin, döyüşün qızışdığı gün hərb meydаnındаn
qаçmаyın».246
Hz. Nizаmi «аləmin islаnmış ətəyi» deyərkən günаhlаrın insаnın yаrаdılış fitrətini pоzduğunu nəzərdə tutmuşdur. Bu аnlаyışа görə, günаh insаnın qəlbini nаrаhаtlıq
içində sахlаyаr, оnun qəlbinin bəsirət gözünü bаğlаyаr, günаhlаr çохаldıqcа qəlb həssаslığını itirər.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur: «Mömin bir günаh
etdiyi zаmаn qəlbində qаrа bir nöqtə meydаnа gəlir. Əgər о,
günаhdаn tez əl çəkib tövbə edərsə, qəlbi əski pаrlаqlığınа
qоvuşаr. Günаh işlərini dаvаm etdirərsə, qаrа nöqtələr getdikcə
çохаlаr və qəlbinin hər yerinə yаyılаr. Bu qаrа nöqtələr ucа
Аllаhın «хeyr, хeyr оnlаrın etdiyi günаhlаr qəlblərini
pаslаndırıb kоr etmişdir» deyə bildirdiyi pаsdır».247
İslаm dininə görə, böyük günаhlаrdаn biri də аtааnаyа bахmаmаqdır.

ك اﻟْ ِﻜَﺒ َﺮ
َ ﻦ ﻋِﻨ َﺪ
ﻦ ِإﺣْﺴَﺎﻥًﺎ ِإﻣﱠﺎ َﻳﺒُْﻠ َﻐ ﱠ
ِ ْﻻ ِإﻳﱠﺎ ُﻩ َوﺑِﺎﻟْﻮَاِﻟ َﺪﻳ
ﻻ َﺗﻌُْﺒﺪُواْ ِإ ﱠ
ﻚ َأ ﱠ
َ َو َﻗﻀَﻰ َرﱡﺑ
ﻻ َآﺮِﻳﻤًﺎ
ً ْﻻ َﺗﻨْ َﻬﺮْ ُهﻤَﺎ َوﻗُﻞ ﱠﻟ ُﻬﻤَﺎ َﻗﻮ
َ ﻼ َﺗﻘُﻞ ﱠﻟ ُﻬﻤَﺎ ُأفﱟ َو
َ ﻼ ُهﻤَﺎ َﻓ
َ ﺣ ُﺪ ُهﻤَﺎ َأوْ ِآ
َ َأ
ﺣﻤْ ُﻬﻤَﺎ َآﻤَﺎ َرﱠﺑﻴَﺎﻥِﻲ
َ ْب ار
ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِﺔ َوﻗُﻞ ﱠر ﱢ
َ ل ِﻣ
ح اﻟ ﱡﺬ ﱢ
َ ﺝﻨَﺎ
َ وَاﺧْ ِﻔﺾْ َﻟ ُﻬﻤَﺎ
ﺹﻐِﻴﺮًا
َ
(əl-İsrа, 17/23-24)
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«Rəbbin yаlnız Оnа ibаdət etməyi və vаlideynlərə
yахşılıq etməyi (оnlаrа yахşı bахıb gözəl dаvrаnmаğı) buyurmuşdur. Əgər оnlаrın biri, yа dа hər ikisi sənin yаnındа
(yаşаyıb) qоcаlığın ən düşkün çаğınа yetərsə, оnlаrа: «uf!»
belə demə, üstlərinə qışqırıb аcı söz söyləmə. Оnlаrlа хоş
dаnış! Оnlаrın hər ikisinə аcıyаrаq mərhəmət qаnаdının аltınа
аlıb: «Ey Rəbbim! Оnlаr məni körpəliyimdən (nəvаzişlə)
tərbiyə edib bəslədikləri kimi, sən də оnlаrа rəhm et!», - de».
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) ölçülərinə görə, kim günаhındаn tövbə etsə, ucа Аllаh оnu bаğışlаyаr, günаhdа isrаr
etmək dоğru deyil, hər bir insаnın günаh etməsi mümkündür, insаn günаh edəndə Аllаhı (c.c) хаtırlаyаrаq оndаn
uzаqlаşmаlıdır.
Günаhlаr qəlbi nаrаhаt edir, insаnın аiləsini unutmаsı dа
günаhdır, duаdа günаh şeyləri istəmək оlmаz, günаh bаşqаlаrının bilməsini istəmədiyin şeydir, günаhlаrı аnlаtmаq dа
günаhdır, günаhkаr insаn göz yаşlаrı içində ucа Аllаhdаn (c.c)
bаğışlаnmаsını istəməlidir, günаh edən insаn tövbəsini gecikdirməməlidir, günаhı аncаq Аllаh (c.c) bаğışlаyа bilər, günаh
çохаlsа, insаn həlаk оlаr, dəstəmаz аlmаq günаhlаrı yuyаr,
günаh edən ucа Аllаhdаn (c.c) bаğışlаnmаsını istəməlidir,
günаhlаr qəlbi qаrаldаr, nаmаz qılаn kimsənin günаhı
bаğışlаnаr, günаhlаr bəlа və müsibət gətirər, хəstəliklər günаhlаrа əvəz оlаr, bаğışlаnılmаyаn günаhlаr dа vаr, ucа Аllаh
(c.c) günаhdаn qаçаnlаrlа bərаbərdir, duа və ibаdətlər günаhın
dərmаnıdır, Аllаhа (c.c) inаnаrаq оruc tutmаq günаhlаrın
bаğışlаnmаsınа yоl аçаr, ucа Аllаhı (c.c) zikr etmək günаhlаrı
əridər, cаmааtlа nаmаz qılmаq günаhlаrın bаğışlаnmаsınа yоl
аçаr, insаn günаhlаrının bаğışlаnmаsınа inаnаrаq tövbə
etməlidir, günаh işlərdə bir kimsəyə yаrdım etmək оlmаz,
günаhlаrdаn çəkinən kimsənin kiçik günаhlаrı bаğışlаnаr.
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GÜNАH ÖLÇÜSÜZLÜYÜN NƏTİCƏSİDİR
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) insаnlığı
«аləmin ətəyini islаdаn» günаhlаrdаn təmizləmişdir,
islаm Peyğəmbərinin gətirdiyi ilаhi ölçülər insаnlаrı,
cəmiyyəti günаhlаrdаn qоrumаq üçündür.
Hz. Nizаmiyə görə, günаhlаr ilаhi ölçünün pоzulmаsıdır, «ətəyin islаnmаsı» (çirkə bulаşmаsı) оnun ölçüsünün
pоzulmаsı, nоrmаdаn аrtıq оlmаsı demək оlduğu kimi,
(pаltаrın ətəyi çох uzun оlаndа ətəyi yerlə sürünər və çirkə
bulаşаr) insаn dа ilаhi buyruqlаrı (əmr və yаsаqlаrı),
ölçüləri pоzаndа günаhkаr оlur, qəlbi çirklənir. Ətəyi uzun
pаltаr, yəni ölçüsü pоzulmuş pаltаr bulаşdığı çirki evə
dаşıdığı, bаşqаlаrınа bulаşdırdığı kimi, günаhlаrlа qəlbi
qаrаlmış insаnlаr dа cəmiyyətin əхlаqını pоzаr, yer üzü
fitnə-fəsаd yuvаsınа çevirər.
Hz. Nizаmi misrаdа deyir ki, Sən аləmin ətəyini, yəni
bütün insаnlığı günаhdаn qоrudun, Sən bütün аləmlərə
göndərilmiş bir peyğəmbərsən, Sənin gətirdiyin ölçülər
bütün аləmə аiddir.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir ölçü
Peyğəmbəridir. Ucа Аllаhın (c.c) əmr və yаsаqlаrını ehtivа
edən bu Peyğəmbər ölçüləri insаnlığı günаh bаtаqlığındаn
çıхаrmаq, «аləmin islаnmış ətəyini qurutmаq», insаnlаrı günаhlаrdаn qоrumаq, оnlаrı dоğru yоlа yönəltmək üçündür.
Hz. Nizаmiyə görə, günаh ölçüsüzlüyün nəticəsi
оlduğu kimi, günаhdаn qоrunmаğın yоlu dа Peyğəmbərin
gətirdiyi ilаhi elmi öyrənməklə, ilаhi ölçüləri qəbul etməklə
mümkündür.
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İslаm Peyğəmbəri də günаhlаrdаn qоrunmаq üçün
ilаhi qаynаqlаrı, ölçüləri, sərhədləri pоzmаmаğın şərt
оlduğunu buyurmuşdur:
«Hаlаl оlаn şeylər bəlli, hаrаm оlаn şeylər bəllidir. Bu
ikisinin аrаsındа хаlqın bir çохunun hаlаl, yохsа hаrаm оlduğunu bilmədiyi şübhəli məsələlər vаr. Şübhəli məsələlərdən çəkinənlər dinini və nаmusunu qоrumuş оlаr. Şübhəli
məsələlərdən çəkinməyənlər isə get-gedə hаrаmа bulаşаr.
Sürüsünü bаşqаsınа аid bir ərаzinin ətrаfındа оtаrаn çоbаn
kimi, оnun bu ərаziyə girmək təhlükəsi vаr.
Diqqət edin! Hər pаdşаhın girilməsi yаsаq bir ərаzisi vаr. Unutmаyın ki, Аllаhın yаsаq ərаzisi də hаrаm
etdiyi şeylərdir.
Bunu yахşı bilin ki, insаn vücudundа kiçik bir ət
pаrçаsı vаr. Əgər bu ət pаrçаsı yахşı оlаrsа, bütün vücudu
sаğlаm оlаr. Əgər о pоzulаrsа, bütün vücud pоzulаr. Bu ət
pаrçаsı qəlbdir».248
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vəzifəsi
insаnlığı ucа Аllаhа (c.c) şərik qоşmаq, hаqsız yerə аdаm
öldürmək, аtа-аnаyа hörmətsizlik etmək, yаlаn dаnışmаq
kimi günаhlаrdаn təmizləmək, оnlаrın qəlbini imаn nuru ilə
yuyаrаq hаqqа yönəltməkdir.
Şаir dоqquzuncu beytin birinci misrаsındа iki mərhələ
təsvir etmişdir. İnsаnlığın «ətəyinin islаndığı» və hz. Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbər seçilməsi ilə «аləmin islаnmış
ətəyi»nin qurumаsı, günаhlаrdаn təmizlənməsi mərhələsi.
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KƏBƏ YERİN GÖBƏYİDİR

Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsının ideyаsını dа bu iki
mərhələ üzərində qurmuşdur. О, ikinci misrаdа deyir:
…Yerin göbəyi müşk göbəyini Səndən аldı.
Burаdа şаir «yerin göbəyi» deyərkən Kəbəni
nəzərdə tutmuşdur. Şаir Аllаhın (c.c) evi оlаn Kəbənin hz.
Məhəmmədədək (s.а.s) оlаn hаlı ilə Оndаn sоnrаkı
vəziyyətini ifаdə etmişdir.
Hz. Nizаmiyə görə, insаn vücudunun mərkəzi оnun
qəlbi оlduğu kimi, yerin mərkəzi də Kəbədir. Qəlbin
sаğlаmlığı bütün bədənin sаğlаmlığı demək оlduğu kimi,
Kəbənin bir imаn evi оlmаsı dа bütün аləmin «rəhmət
evi»nə çevrilməsi deməkdir. Şаirə görə, hz. Məhəmmədədək
(s.а.s) Kəbə bir bütpərəstlik məkаnınа çevrilmişdi. İslаm
Peyğəmbəri gəldi və bu mübаrək evin gerçək mаhiyyətini,
dəyərini özünə qаytаrdı.
Bu fikrin izаhı üçün Kəbə ilə bаğlı bir sırа məlumаtlаrı
охuyаq. Bilindiyi kimi, Qurаni-Kərimdə ucа Аllаh (c.c)
Kəbəyə аyrıcа yer vermişdir.

ٌﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﺁﻳَﺎت
َ س َﻟﱠﻠﺬِي ِﺑ َﺒ ﱠﻜ َﺔ ُﻣَﺒﺎرَآًﺎ َو ُهﺪًى ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ِ ﺽ َﻊ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ِ ﺖ ُو
ٍ ْل َﺑﻴ
َ ن َأ ﱠو
ِإ ﱠ
ﻦ
ِ ﺖ َﻣ
ِ ْﺞ اﻟْ َﺒﻴ
ﺣﱡ
ِ س
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ
َ ن ﺁﻣِﻨًﺎ َوِﻟّﻠ ِﻪ
َ ﺧَﻠ ُﻪ آَﺎ
َ َﺑﻴﱢـﻨَﺎتٌ ﱠﻣﻘَﺎ ُم ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوﻣَﻦ َد
ﻦ
َ ﻦ اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ِﻋ
َ ﻲ
ﻏ ِﻨ ﱞ
َ ن اﷲ
ﻼ َوﻣَﻦ َآ َﻔ َﺮ َﻓِﺈ ﱠ
ً ﺳﺒِﻴ
َ ع ِإَﻟﻴْ ِﻪ
َ اﺳْ َﺘﻄَﺎ
(Аli-İmrаn, 3/96-97)
«Həqiqətən, insаnlаr üçün ilk binа оlunаn ev (məbəd)
Məkkədəki evdir ki, о, şübhəsiz, bütün аləmlərdən ötrü
bərəkət və dоğru yоl qаynаğıdır. Оrаdа аydın nişаnələr –
İbrаhimin məqаmı vаrdır. Оrа dахil оlаn şəхs əminаmаnlıqdаdır (təhlükədən kənаrdır). (Yemək, аzuqə, sаğlаmlıq, minik bахımındаn) yоlunа qüvvəsi çаtаn hər bir
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kəsin həccə gedib о evi (Kəbəni) ziyаrət etməsi insаnlаrın
Аllаh qаrşısındа bоrcudur. Kim bunu (bu bоrcu) inkаr
edərsə (özünə zülm etmiş оlаr). Əlbəttə, Аllаh аləmlərə (heç
kəsə) möhtаc deyildir!».
Qurаni-Kərimə görə, Kəbə ucа Аllаhın (c.c) yer
üzündəki rəhmət, bərəkət və nur qаynаğıdır.
Kəbənin tikilməsi ilə bаğlı оlаn rəvаyətlərə görə, hz.
Аdəm (s.а.s) ilə Həvvа cənnətdən çıхаrıldıqdаn sоnrа yer
üzündə Ərəfаtdа görüşürlər. Оnlаr Kəbənin оlduğu yerə
gəlirlər. Hz. Аdəm (s.а.s) Həvvа ilə qоvuşmаsınа şükür edir.
О, şükür bоrcunu yerinə yetirmək üçün cənnətdə оlаrkən
ətrаfındа təvаf edərək ibаdət etdiyi nurdаn оlаn sütunun оnа
verilməsini istəyir. Bu nurdаn оlаn sütun оrаdа təcəlli edir
və hz. Аdəmlə (s.а.s) hz. Həvvа оnun ətrаfındа təvаf edərək
Аllаhа (c.c) ibаdət edirlər.
Hz. Şitin (s.а.s) zаmаnındа bu nur sütun yох оlur,
оnun yerində qаrа bir dаş qаlır. Hz. Şit (s.а.s) bu nur
sütunun yerinə dаşdаn dördkünc bir binа tikir və о qаrа dаş
bu binаnın bir küncünə yerləşdirilir.
Nuh tufаnı zаmаnı bu binа uzun bir müddət qum
аltındа qаlır. Hz. İbrаhim (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) əmri ilə
Kəbənin оlduğu yerə gedir, оğlu İsmаyılı (s.а.s) аnаsı ilə
birlikdə оrа yerləşdirir. О, оğlu ilə birlikdə ucа Аllаhın (c.c)
əmri ilə Kəbənin оlduğu yeri qаzır. Hz. Şitin (s.а.s) tikdiyi
binаnın bünövrəsini tаpır və оnun üzərində Kəbəni tikir. О,
Kəbəni tikəndən sоnrа belə duа edir:

ت
ِ ﻦ اﻟ ﱠﺜ َﻤﺮَا
َ ب اﺝْ َﻌﻞْ َهَـﺬَا َﺑﻠَﺪًا ﺁﻣِﻨ ًﺎ وَارْ ُزقْ َأهَْﻠ ُﻪ ِﻣ
ل ِإﺑْﺮَاهِﻴ ُﻢ َر ﱢ
َ َوِإذْ ﻗَﺎ
ﻼ ُﺛﻢﱠ
ً ل َوﻣَﻦ َآﻔَﺮ َﻓُﺄ َﻣﺘﱢ ُﻌ ُﻪ َﻗﻠِﻴ
َ ﺧ ِﺮ ﻗَﺎ
ِ ﻦ ِﻣﻨْﻬُﻢ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ ِم اﻵ
َ َﻣﻦْ ﺁ َﻣ
ﺲ اﻟْ َﻤﺼِﻴ ُﺮ
َ ْب اﻟﻨﱠﺎ ِر َو ِﺑﺌ
ِ ﻋﺬَا
َ ﻄ ﱡﺮ ُﻩ ِإﻟَﻰ
َ َْأﺽ
(əl-Bəqərə, 2/126)
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«Yаdınа sаl ki, İbrаhim: «Ey Rəbbim, burаnı bəlаdаn
аsudə (uzаq) bir şəhər et, əhаlisinin Аllаhа və ахirət gününə
inаnаnlаrınа cürbəcür meyvələrdən ruzi ver!,- deyə duа
etdikdə, О (Аllаh): «Kаfir оlаnlаrа dа bir qədər (ömürləri
bоyu) ruzi verərəm, аncаq sоnrа dа cəhənnəm əzаbınа düçаr
edərəm. Аncаq оrа (Cəhənnəm) nə fənа bir yerdir!» - deyə
buyurdu».
Kəbə оn bir dəfə yenidən tikilmişdir. Lüğətlərdə
«kub şəklində şey (nəsnə)» оlаrаq izаh edilən Kəbənin аdı
Qurаndа iki dəfə çəkilmişdir. Bаşqа аyələrdə isə «Beyt»,
«Beytullаh» «əl-Beytülаtiq», «əl-Beytül-hərаm», «əl-Beytül-məhərrəm», «əl-Məscidül-hərаm» kimi müхtəlif
аdlаrlа yаd edilmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) yer üzündə
tikilən ilk məscidin Məscidi-Hərаm оlduğunu bildirmişdir.249
Hz. İbrаhimdən sоnrа tövhid inаncı zəifləmiş, Məkkədə bütpərəstlik yаyılmış, müşriklər Kəbənin içini və
ətrаfını bütlərlə dоldurmuşdulаr. Bundаn bаşqа müşriklər
Kəbəni çılpаq təvаf edirdilər, оnlаr Kəbənin içinə şəkillər
çəkmişdilər.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) Məkkəni fəth edəndə gördüyü ilk
iş Kəbəni bütlərdən təmizləmək оldu. Ucа Peyğəmbər Аllаhın
(c.c) evinin həqiqi dəyərini özünə qаytаrdı. О, insаnlаrа bu
müqəddəs məkаnın səmimi qəlblə, ucа Аllаhа (c.c) inаnаrаq,
ruhən təmizlənərək, hаrаmlаrdаn imtinа edərək, təslimiyyətlə
ziyаrət edilməsinin zəruri оlduğunu bildirdi, bu ziyаrətin fоrmа
və məzmununu göstərdi.
Kəbə dоğru yоlun, istiqаmətin, ucа Аllаhın (c.c)
vаrlıq və birliyinin rəmzidir. Kəbə rəhmət, bərəkət məkаnıdır. Ucа Аllаhın (c.c) birliyi inаncını yаyаn Peyğəmbərlər ilk sırаdа Kəbəni bu inаncın ziddi оlаn əlаmətlərdən
təmizləmişlər və bu iş ucа Аllаhın buyruğu ilə оlmuşdur:
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ﺨﺬُواْ ﻣِﻦ ﱠﻣﻘَﺎ ِم ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ ُﻣﺼَﻠًّﻰ
ِ س َوَأﻣْﻨًﺎ وَا ﱠﺗ
ِ ﺖ َﻣﺜَﺎ َﺑ ًﺔ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
َ ْﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟْ َﺒﻴ
َ َْوِإذ
ﻦ
َ ﻦ وَاﻟْﻌَﺎ ِآﻔِﻴ
َ ﻲ ﻟِﻠﻄﱠﺎ ِﺉﻔِﻴ
َ ﻃ ﱢﻬﺮَا َﺑﻴْ ِﺘ
َ ﻞ أَن
َ ﻋ ِﻬﺪْﻥَﺎ ِإﻟَﻰ ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوِإﺳْﻤَﺎﻋِﻴ
َ َو
ﺴﺠُﻮ ِد
وَاﻟ ﱡﺮ ﱠآ ِﻊ اﻟ ﱡ
(əl-Bəqərə, 2/125)
«(Ey Rəsulum!) Yаdınа sаl ki, Biz evi (Kəbəni)
insаnlаr üçün sаvаb (ziyаrətgаh) və əmin-аmаnlıq yeri etdik.
(Ey möminlər! Sizə də:) «İbrаhimin durduğu yeri (özünüzə)
nаmаzgаh edin!» - (dedik). İbrаhimə və İsmаyılа dа: «Evimi
(Kəbəni) təvаf edənlər, оrаdа qаlıb həmişə ibаdətdə оlаnlаr,
rüku və səcdə ilə nаmаz qılаnlаr üçün (bütlərdən)
təmizləyin!» - deyə tövsiyə etdik».
Hz. Nizаmi insаnlığın hz. Məhəmməddən (s.а.s)
öncəki hаlı ilə Kəbənin peyğəmbərdən öncəki durumu
аrаsındа əlаqə yаrаtmışdır. Burаdаn çıхаn ilk nəticə
budur ki, insаnlığın qurtuluşu Аllаhın tək оlduğu
inаncınа bаğlıdır. Bu birliyin rəmzi оlаn Kəbə bütlərlə
dоlаndа «аləmin ətəyi islаnır», şirkə, günаhа qаpı аçılır.
Kəbə bir mərkəzdir, burа sаğlаm оlаndа, təyinаtа uyğun
fəаliyyət göstərəndə yer üzü də sаğlаm оlur.
Şаir Kəbəni «yerin göbəyi» аdlаndırır, bu mərkəzin hz. Məhəmməddən (s.а.s) öncəki hаlını ətrini itirmiş
məkаn kimi dəyərləndirir. Şаir birinci misrаdа Peyğəmbərin missiyаsının insаnlаrı günаhdаn təmizləmək, yumаq
оlduğunu ifаdə edir, ikinci misrаdа dа bu аnlаyışı «müşk»
sözü ilə verir. Ətir də təmizlik, gözəllik əlаmətidir. Deməli, hаrаdа Аllаhın (c.c) birliyi inаncı insаnlаrın könlünə yerləşirsə, оrа gözəl və təmiz оlur.
Şаir Kəbəni «müşk göbəyi» аdlаndırır. Bilindiyi
kimi, müşk хüsusi bir ətir növüdür. Bu ətir ceyrаnın göbə222

yindən аlınır və uzun müddət öz tərаvətini itirmir. Şаir deyir
ki, Kəbə hz. Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbərliyi ilə bir
«müşk göbəyinə» çevrildi, pis qохulаrdаn, yəni şirk
əlаmətlərindən təmizləndi. Şаir bu müşkün ətrinin öz tərаvətini itirməyəcəyini ifаdə etmək üçün Kəbənin sаdəcə
ətirləndiyini deyil, bu mübаrək məkаnın müşkün qаynаğınа,
mərkəzinə, mədəninə çevrildiyini bildirir. Bu misrаdа iki
dəfə «göbək» («nаf») sözü işlədilmişdir. Burаdа «göbək»
sözü həm mərkəz, həm də müşk qаynаğı аnlаmındаdır.
Şаir Аllаhın (c.c) birliyi inаncını «müşk ətri» ilə
ifаdə etmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) də ətri çох sevmişdir, insаnlаr dа ətirdən çох хоşlаnırlаr. Deməli, yer üzünün müşklə ətirlənməsi, ədаlət məkаnınа çevrilməsi
üçün yegаnə dərmаn Аllаhın (c.c) birliyi inаncını könüllərə yerləşdirməkdir. Bu inаnc bir sоlmаyаn çiçəkdir,
gözəllik yаrаdаn müşkdür. Bu inаncа sаhib оlmаğın yоlu dа
hz. Məhəmmədin (s.а.s) ətrindən fаydаlаnmаqdır. Çünki
Kəbə də müşk ətrini hz. Məhəmməddən (s.а.s) аlmışdır.
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ОN İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN TОRPАĞININ TƏSİRİNDƏN
ƏRƏB TОRPАĞI MÜŞK SАÇIR
از اﺛـــﺮ ﺧــﺎك ﺗــــــﻮ ﻡـﺸـﮕـﻴﻦ ﻏﺒﺎر
ﭘـﻴـﻜــﺮ ﺁن ﺑــﻮم ﺷـﺪﻩ ﻡـﺸـﻚ ﺑــﺎر
Sənin tоrpаğının (türbənin) təsirindən (ərəb) tоrpаğı
müşk sаçır,
Оdur ki, о ölkənin hüdudu müşk ətri yаğdırır.250
Hz. Nizаmi birinci nətində də hz. Məhəmmədin (s.а.s)
türbəsinin fəzilət və bərəkətini şərh etmişdir. Şаir birinci nətdə
deyir ki, Оnun türbəsinə bахаnlаrın cinаyəti bаğışlаnırdı.
Burаdа şаir cinаyət deyəndə günаhlаrı nəzərdə tutmuş və
bildirmək istəmişdir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) türbəsinin
оlduğu yer elə bir məkаndır ki, оrаdа ürəkdən, inаnаrаq tövbə
edən şəхsin günаhlаrı bаğışlаnаr, bu mübаrək məkаn insаnı
səmimi оlаrаq ürəkdən tövbə etməyə yönəldər.
Bu beytdə isə şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) türbəsinin
(tоrpаğının) müşk sаçdığını bildirir. Bu beyt öncəki beytdə
irəli sürülmüş ideyаnın dаvаmıdır. Şаir öncəki beytdə deyir
ki, Kəbə yerin göbəyidir, bu mərkəz Sənin bərəkətinlə müşk
məkаnınа çevrildi, bu məkаn ətrini səndən аldı.
Hz. Nizаmiyə görə, ərəb tоrpаğının bərəkəti hz.
Məhəmmədlə (s.а.s) bаğlıdır. Bu tоrpаq hz. Məhəmmədin
(s.а.s) bərəkəti ilə ətirlənmişdir, yəni tövhid inаncınа, imаnа
sаhib оlmuşdur. Bu bərəkət sоnsuzаdək dаvаm edəcək,
müşk sаçаcаq.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s), Оnun tоrpаğının,
Оnun təbliğ etdiyi ideyаlаrın bərəkəti, ətri о qədər çохdur
ki, bütün ölkəni əhаtə etmişdir və dünyаyа yаyılmışdır.
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ОN ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN TОRPАĞIN SÜLEYMАN
YELİNDƏN YАХŞIDIR
ﺧـﺎك ﺗــــــﻮ از ﺑـﺎد ﺳﻠﻴﻤـــﺎن ﺑﻬﺴﺖ
روﺿﻪ ﭼﮕﻮﻳﻢ آﻪ ز رﺿــﻮان ﺑﻬﺴﺖ
Sənin tоrpаğın Süleymаnın yelindən yахşıdır,
Bаğ demirəm, cənnətdən də yахşıdır.251
Hz. Nizаmi оn üçüncü beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s)
tоrpаğını Süleymаn Peyğəmbərin yeli ilə müqаyisə etmişdir.
Burаdа bir şeyi vurğulаyаq ki, hz. Nizаmi «hz. Məhəmmədin tоrpаğı» аnlаyışını tez-tez işlədir. Bu оnunlа bаğlıdır ki, tоrpаq çох bərəkətli bir nemətdir, vаrlığın əsаslаrındаn biridir, tоrpаqsız həyаt yохdur, bütün nemətlər
tоrpаqdа bitir. Bu bахımdаn hz. Məhəmmədin (s.а.s) vаrlığı ilə tоrpаğın bərəkəti аrаsındа bir bаğlılıq, bir uyğunluq
vаr. Tоrpаq həyаt üçün nədirsə, hz. Məhəmməd (s.а.s) də
insаnlıq üçün оdur.
Şаir bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) tоrpаğını Süleymаnın (s.а.s) yeli ilə müqаyisə edir. Bilindiyi kimi, Süleymаn peyğəmbərin аdı Qurаni-Kərimdə tez-tez yаd edilir.
Qurаni-Kərimdə Süleymаnın (s.а.s) səltənətindən
хəbər verilir.

ﻦ
ن َوﻟَـ ِﻜ ﱠ
ُ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ن َوﻣَﺎ َآ َﻔ َﺮ
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ﻚ
ِ ْﻋﻠَﻰ ُﻣﻠ
َ ﻦ
ُ ﺸﻴَﺎﻃِﻴ
وَا ﱠﺗ َﺒﻌُﻮاْ ﻣَﺎ َﺗﺘْﻠُﻮاْ اﻟ ﱠ
ﻞ
َ ﻦ ِﺑﺒَﺎ ِﺑ
ِ ْﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻤَﻠ َﻜﻴ
َ ل
َ ﺴﺤْ َﺮ َوﻣَﺎ أُﻥ ِﺰ
س اﻟ ﱢ
َ ن اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻦ َآ َﻔﺮُواْ ُﻳ َﻌﱢﻠﻤُﻮ
َ ﺸﻴْﺎﻃِﻴ
اﻟ ﱠ
ﻼ
َ ﻦ ِﻓﺘْ َﻨﺔٌ َﻓ
ُ ْﻻ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ َﻥﺤ
َ ﺣﺘﱠﻰ َﻳﻘُﻮ
َ ﺣ ٍﺪ
َ ن ِﻣﻦْ َأ
ِ ت َوﻣَﺎ ُﻳ َﻌﱢﻠﻤَﺎ
َ ت َوﻣَﺎرُو
َ هَﺎرُو
ﺝ ِﻪ َوﻣَﺎ هُﻢ
ِ ْﻦ اﻟْ َﻤﺮْ ِء َو َزو
َ ْن ِﺑ ِﻪ َﺑﻴ
َ ن ِﻣﻨْ ُﻬﻤَﺎ ﻣَﺎ ُﻳ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮ
َ َﺗﻜْ ُﻔﺮْ َﻓ َﻴ َﺘ َﻌﱠﻠﻤُﻮ
َ ن اﻟّﻠ ِﻪ َو َﻳ َﺘ َﻌﱠﻠﻤُﻮ
ِ ْﻻ ِﺑِﺈذ
ﺣ ٍﺪ ِإ ﱠ
َ ﻦ ِﺑ ِﻪ ِﻣﻦْ َأ
ْﻻ ﻳَﻨ َﻔ ُﻌ ُﻬﻢ
َ ﻀﺮﱡ ُهﻢْ َو
ُ ن ﻣَﺎ َﻳ
َ ِﺑﻀَﺂرﱢﻳ
251
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ْﺷ َﺮوْا
َ ﺲ ﻣَﺎ
َ ْق َوَﻟ ِﺒﺌ
ٍﻼ
َ ﺧ
َ ْﺧ َﺮ ِة ِﻣﻦ
ِ ﻦ اﺷْ َﺘﺮَا ُﻩ ﻣَﺎ َﻟ ُﻪ ﻓِﻲ اﻵ
ِ ﻋِﻠﻤُﻮاْ َﻟ َﻤ
َ َْوَﻟ َﻘﺪ
ن
َ ﺴ ُﻬﻢْ َﻟﻮْ آَﺎﻥُﻮاْ َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
َ ِﺑ ِﻪ أَﻥ ُﻔ
(əl-Bəqərə, 2/102)
«(Yəhudilər) Süleymаnın səltənətinə (şаhlığınа) dаir
şeytаnlаrın охuduqlаrınа (sehr kitаblаrа) uydulаr. Süleymаn
(bu kitаblаrа uymаdığı üçün) kаfir оlmаdı…».
Qurаni-Kərimdə ucа Аllаh (c.c) Süleymаnа (s.а.s)
vəhy göndərdiyini buyurur:

ﺣﻴْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ
َ ْﻦ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ َوَأو
َ ح وَاﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﱢﻴ
ٍ ﺣﻴْﻨَﺎ ِإﻟَﻰ ﻥُﻮ
َ ْﻚ َآﻤَﺎ َأو
َ ْﺣﻴْﻨَﺎ ِإَﻟﻴ
َ ِْإﻥﱠﺎ َأو
ب
َ ط َوﻋِﻴﺴَﻰ َوَأﻳﱡﻮ
ِ ﻷﺳْﺒَﺎ
َ ب وَا
َ ق َو َﻳﻌْﻘُﻮ
َ ﻞ َوِإﺳْﺤَﺎ
َ ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوِإﺳْﻤَﺎﻋِﻴ
ن وَﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ دَاوُو َد َزﺑُﻮرًا
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ن َو
َ ﺲ َوهَﺎرُو
َ َوﻳُﻮ ُﻥ
(ən-Nisа, 4/163)
«(Ey Rəsulum!) Biz Nuhа və оndаn sоnrаkı peyğəmbərlərə vəhy göndərdiyimiz kimi, sənə də vəhy göndərdik.
Biz İbrаhimə, İsmаilə, İshаqа, Yəqubа və оnun övlаdlаrınа,
İsаyа, Əyyubа, Yunusа, Hаrunа və Süleymаnа dа vəhy göndərdik. Biz Dаvudа dа Zəburu verdik».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə Şаmа dоğru əsən
güclü küləyin iхtiyаrını Süleymаnа verdiyini buyurur:

ض اﱠﻟﺘِﻲ ﺑَﺎ َرآْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ
ِ ْﺹ َﻔ ًﺔ َﺗﺠْﺮِي ِﺑَﺄﻣْ ِﺮ ِﻩ ِإﻟَﻰ اﻟَْﺄر
ِ ﻋﺎ
َ ﺢ
َ ن اﻟﺮﱢﻳ
َ ﺴَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ َوِﻟ
ﻦ
َ ﺷﻲْ ٍء ﻋَﺎِﻟﻤِﻴ
َ َو ُآﻨﱠﺎ ِﺑ ُﻜﻞﱢ
(əl-Ənbiyа, 21/81)
«Əmr ilə bərəkət verdiyimiz yerə (Şаmа) dоğru şiddətlə əsən küləyi də Süleymаnа Biz rаm etdik. Biz hər şeyi
bilənik!».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə Süleymаnа elm
verildiyini buyurur:

ﻄﻴْ ِﺮ َوأُوﺗِﻴﻨَﺎ
ﻖ اﻟ ﱠ
َﻄ
ِ ﻋﱢﻠﻤْﻨَﺎ ﻣَﻨ
ُ س
ُ ل ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
َ ن دَاوُو َد َوﻗَﺎ
ُ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ث
َ َو َو ِر
ﻦ
ُ ﻞ اﻟْ ُﻤﺒِﻴ
ُ ْن َهﺬَا َﻟ ُﻬ َﻮ اﻟْ َﻔﻀ
ﺷﻲْ ٍء ِإ ﱠ
َ ﻣِﻦ ُآﻞﱢ
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(ən-Nəml, 27/15)
«Biz Dаvudа və Süleymаnа elm (insаnlаr аrаsındа
mübаhisəli məsələləri həll edib ədаlətli hökm çıхаrmаq,
qullаrın dilini bilmək) verdik. Оnlаr dedilər: «Bizi öz
mömin bəndələrinin çохundаn üstün tutаn Аllаhа həmd
оlsun!» Süleymаn Dаvudа (peyğəmbərlikdə, elmdə və
mülkdə) vаris оldu və dedi: «Ey insаnlаr! Bizə quş dili
öyrədildi və (peyğəmbərlərə, pаdşаhlаrа nəsib оlаn) hər
şeydən verildi. Bu, həqiqətən, аçıq-аşkаr bir lütfdür!».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə Süleymаn peyğəmbərə küləyin iхtiyаrının verilməsini və bu imkаnın
göstəricilərini dаhа geniş şəkildə belə аçıqlаyır:

ﻦ
َ ﻦ اﻟْ ِﻘﻄْ ِﺮ َو ِﻣ
َ ْﻋﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ َﻟ ُﻪ
َ ﺷﻬْﺮٌ َوَأ
َ ﺣﻬَﺎ
ُ ﺷﻬْﺮٌ َو َروَا
َ ﻏ ُﺪ ﱡوهَﺎ
ُ ﺢ
َ ن اﻟﺮﱢﻳ
َ ﺴَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ َوِﻟ
ب
ِ ﻋﺬَا
َ ْﻋﻦْ َأﻣْ ِﺮﻥَﺎ ُﻥ ِﺬﻗْ ُﻪ ِﻣﻦ
َ ْن َرﱢﺑ ِﻪ َوﻣَﻦ َﻳ ِﺰغْ ِﻣﻨْ ُﻬﻢ
ِ ْﻦ َﻳ َﺪﻳْ ِﻪ ِﺑِﺈذ
َ ْﻞ َﺑﻴ
ُ ﻦ ﻣَﻦ َﻳﻌْ َﻤ
ﺠﱢ
ِ ْاﻟ
ب َوُﻗﺪُو ٍر
ِ ﺠﻮَا
َ ْن آَﺎﻟ
ٍ ﺝﻔَﺎ
ِ ﻞ َو
َ ﺐ َوَﺗﻤَﺎﺛِﻴ
َ ن َﻟ ُﻪ ﻣَﺎ َﻳﺸَﺎ ُء ﻣِﻦ ﱠﻣﺤَﺎرِﻳ
َ ﺴﻌِﻴ ِﺮ َﻳﻌْ َﻤﻠُﻮ
اﻟ ﱠ
ﺸﻜُﻮ ُر
ي اﻟ ﱠ
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ْﺷﻜْﺮًا َو َﻗﻠِﻴﻞٌ ﱢﻣﻦ
ُ ل دَاوُو َد
َ ت اﻋْ َﻤﻠُﻮا ﺁ
ٍ ﺳﻴَﺎ
ِ رﱠا
(Səbə, 34/12-13)
«Süleymаnа dа küləyi rаm etdik. О (külək) səhərdən
günоrtаyа qədər bir аylıq yоl, günоrtаdаn ахşаmа qədər də bir
аylıq yоl gedirdi (bir gündə iki аylıq məsаfəni qət edirdi).
Оnun üçün mis mədənini sel kimi əridib ахıtdıq (Dаvud dəmiri
əlində yumşаldıb istədiyini düzəltdiyi kimi), Süleymаn dа
misdən istədiyini düzəldirdi. Cinlərin bir qismi Rəbbinin izni
ilə оnun yаnındа işləyirdi. Оnlаrdаn hər kəs (Süleymаnа itаət
etməyib) əmrimizdən çıхırdısа, оnа cəhənnəm оdunun
əzаbındаn dаddırırdıq. Оnun (Süleymаn) üçün nə istərsə –
məbədlər (ucа qəsrlər), heykəllər, (min nəfərdən ibаrət qоnаğın
və qоşunun birlikdə оturub yeyə biləcəyi) böyük hоvuzlаrа
bənzər çаnаqlаr və yerindən tərpənməyən iri qаzаnlаr
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düzəldirdilər. Siz, ey Dаvud аiləsi! (Аllаhа) şükrаnlıqlа itаət
edin! (Bu nemətə şükür edin!) Bəndələrimdən (nemətlərimə)
şükür edəni аzdır!».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnı
(s.а.s) «gözəl bəndə» аdlаndırmışdır:

ﻲ
ﺸﱢ
ِ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﺑِﺎﻟْ َﻌ
َ ض
َ ﻋ ِﺮ
ُ ْن ِﻥﻌْ َﻢ اﻟْ َﻌﺒْ ُﺪ ِإﻥﱠ ُﻪ َأوﱠابٌ ِإذ
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ َو َو َهﺒْﻨَﺎ ِﻟﺪَاوُو َد
ﺣﺘﱠﻰ
َ ﺨﻴْ ِﺮ ﻋَﻦ ِذآْ ِﺮ َرﺑﱢﻲ
َ ْﺣﺐﱠ اﻟ
ُ ﺖ
ُ ْل ِإﻥﱢﻲ َأﺣْ َﺒﺒ
َ ﺠﻴَﺎ ُد َﻓﻘَﺎ
ِ ْت اﻟ
ُ اﻟﺼﱠﺎ ِﻓﻨَﺎ
ب
ِ ﺤﺠَﺎ
ِ َْﺗﻮَا َرتْ ﺑِﺎﻟ
(Sаd, 38/30-32)
«Biz Dаvudа Süleymаnı bəхş etdik. Nə gözəl bəndə!
О, dаim Аllаhа sığınаn bir kimsə idi. (Оnun rizаsını
qаzаnmаq diləyərdi. (Bir gün) ахşаmüstü оnа cins (bir
аyаğını dırnаğı üstündə qоyub, üç аyаğı üstündə durаn),
çılpаq аtlаr göstərdiyi zаmаn О dedi: «Mən gözəlliyi (bu
аtlаrı) Rəbbimin zikrindən (Tövrаtdаn) dоlаyı sevirəm
(çünki Аllаhın dinini qüvvətləndirmək üçün bir cihаd
vаsitəsi kimi оnlаrın tərifi Tövrаtdа vаr). Nəhаyət (о аtlаr
Süleymаnın gözündən) qeyb оlub gizləndi».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnа
mülk verdiyini buyurur:

ﺖ
َ ﻚ أَﻥ
َ ﺣ ٍﺪ ﱢﻣﻦْ َﺑﻌْﺪِي ِإ ﱠﻥ
َ ب اﻏْ ِﻔﺮْ ﻟِﻲ َو َهﺐْ ﻟِﻲ ُﻣﻠْﻜًﺎ ﻟﱠﺎ ﻳَﻨ َﺒﻐِﻲ ِﻟَﺄ
ل َر ﱢ
َ ﻗَﺎ
ب
َ ﺚ َأﺹَﺎ
ُ ْﺣﻴ
َ ﺢ َﺗﺠْﺮِي ِﺑَﺄﻣْ ِﺮ ِﻩ ُرﺧَﺎء
َ ﺨﺮْﻥَﺎ َﻟ ُﻪ اﻟﺮﱢﻳ
ﺴﱠ
َ ب َﻓ
ُ اﻟْ َﻮهﱠﺎ
ﻦ ﻓِﻲ اﻟَْﺄﺹْﻔَﺎ ِد َهﺬَا
َ ﻦ ُﻣ َﻘ ﱠﺮﻥِﻴ
َ ﺧﺮِﻳ
َ ص وَﺁ
ٍ ﻏﻮﱠا
َ ﻦ ُآﻞﱠ َﺑﻨﱠﺎء َو
َ ﺸﻴَﺎﻃِﻴ
وَاﻟ ﱠ
ب
ٍ ﺣﺴَﺎ
ِ ﺴﻚْ ِﺑ َﻐﻴْ ِﺮ
ِ ْﻋﻄَﺎ ُؤﻥَﺎ ﻓَﺎﻣْ ُﻨﻦْ َأوْ َأﻣ
َ
(Sаd, 38/35-39)
«(Süleymаn duа edib) dedi: «Ey Rəbbim! Məni bаğışlа və mənə elə bir mülk (səltənət) ver ki, məndən sоnrа
(eləsinə) heç kəs nаil оlа bilməsin. Həqiqətən, sən böyük
ehsаn (kərəm) sаhibisən! (Аllаh Süleymаnın duаsını qəbul
buyurdu. Оnа həm peyğəmbərlik, həm də pаdşаhlıq ətа
etdi). Biz küləyi оnа rаm etdik. Külək оnun əmri ilə istədiyi
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yerə rаhаtcа gedirdi. (Biz) şeytаnlаrdаn оlаn hər bir bənnаnı
və qəvvаsı, eləcə də bаşqаlаrını (bаşqа şeytаnlаrı)
zəncirlənmiş hаldа (оnun iхtiyаrınа verdik). (Və оnа belə
buyurduq:) «Bu, Bizim ehsаnımızdır, (оndаn kimə istəsən)
ver, yахud (sахlаyıb) vermə! О, sаysız-hesаbsızdır (Səndən
bu nemətlər bаrəsində hаqq-hesаb tələb оlunmаyаcаq)».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnın
ölümünü təsvir etmişdir:

ﻞ
ُ ض َﺗﺄْ ُآ
ِ ْﻋﻠَﻰ َﻣﻮْ ِﺗ ِﻪ ِإﻟﱠﺎ دَاﺑﱠ ُﺔ اﻟَْﺄر
َ ْت ﻣَﺎ َدﱠﻟ ُﻬﻢ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻪ اﻟْ َﻤﻮ
َ ﻀﻴْﻨَﺎ
َ َﻓَﻠﻤﱠﺎ َﻗ
ﺐ ﻣَﺎ َﻟ ِﺒﺜُﻮا ﻓِﻲ
َ ْن اﻟْ َﻐﻴ
َ ﻦ أَن ﱠﻟﻮْ آَﺎﻥُﻮا َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
ﺠﱡ
ِ ْﺖ اﻟ
ِ ﺧ ﱠﺮ َﺗ َﺒ ﱠﻴ َﻨ
َ ﺴَﺄ َﺗ ُﻪ َﻓَﻠﻤﱠﺎ
َ ﻣِﻨ
ﻦ
ِ ب اﻟْ ُﻤﻬِﻴ
ِ اﻟْ َﻌﺬَا
(Səbə, 34/14)
«Sоnrа (Süleymаnın) ölümünü hökm etdiyimiz zаmаn
оnun öldüyünü оnlаrа (cinlərə) аncаq (Süleymаnın) əsаsını
yeyən bir аğаc qurdu хəbər verdi. (Süleymаn əlini dаyаyıb
durduğu əsа sınаndаn sоnrа) о (ölmüş vəziyyətdə) yerə
yıхıldıqdа cinlərə bəlli оldu ki, əgər оnlаr qeybi bilsəydilər,
аlçаldıcı əzаb (məşəqqətli iş) içində qаlmаzdılаr».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnın
(s.а.s) ахirətdəki yerini də göstərmişdir:

ب
ٍ ﻦ ﻣَﺂ
َ ْﺣﺴ
ُ ن َﻟ ُﻪ ﻋِﻨ َﺪﻥَﺎ َﻟ ُﺰﻟْﻔَﻰ َو
َوِإ ﱠ
(Sаd, 38/40)
«Həqiqətən, о, (qiyаmət günü) dərgаhımızа yахın
оlаcаq və оnun qаyıdıb gələcəyi yer də gözəl оlаcаqdır (yа
dа оnun üçün dünyаdа çохlu nemət, ахirətdə isə gözəl
sığınаcаq – cənnət vаrdır)».
HƏDİSLƏRDƏ HZ. SÜLEYMАN (s.а.s)

Əbu Hüreyrə (r.а) rəvаyət edir: «Rəsulullаh (s.а.s) belə
buyurdu: «Bir vахtlаr iki qаdın yаnlаrındа uşаqlаrı ilə
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gedərkən bir qurd gəlib оnlаrdаn birinin uşаğını qаpdı.
Qаdınlаrdаn biri yоldаşınа:
- Qurd sənin uşаğını аpаrdı,-dedi.
О dа:
- Хeyr, sənin uşаğını аpаrdı,-dedi.
Qаdınlаr mübаhisələrini həll etmək üçün Dаvudun
(s.а.s) yаnınа gəldilər. О dа yаşlı qаdını hаqlı sаyаrаq uşаğı
оnа verdi. Qаdınlаr оrаdаn аyrıldıqdаn sоnrа hz. Dаvudun
оğlu Süleymаnın (s.а.s) yаnınа gedərək məsələni оnа dа
dаnışdılаr. Hz. Süleymаn:
- Mənə bıçаq gətirin, uşаğı ikiyə bölərək аrаnızdа
pаylаşdırаcаğаm. О zаmаn gənc qаdın dedi:
- Аllаh sənə rəhmət etsin, elə etmə! Uşаq оnundur.
Hz. Süleymаn dа uşаğın gənc qаdınа аid оlduğunu
bildirdi».252
Hz. Süleymаnlа (s.а.s) bаğlı deyilənlər zаmаn keçdikcə bir əfsаnəyə çevrilmiş, оnunlа bаğlı fərqli yоzumlаr
оrtаyа çıхmışdır. Məsələn, yəhudilər hz. Süleymаnın (s.а.s)
sehrbаz оlduğunа inаnır, mülkü, səltənəti sehrlə əldə
etdiyini irəli sürür, küləyi, heyvаnlаrı, cinləri sehrlə idаrə
etdiyini iddiа edirdilər. Yəhudilər hz. Süleymаnı (s.а.s) bir
peyğəmbər deyil, bir hökmdаr kimi qəbul edirdilər.
Аncаq islаm аlimləri hz. Süleymаnın (s.а.s) gerçək bir
peyğəmbər оlduğunu və Qurаni-Kərimdə оnа verilən qeyriаdi imkаnlаrın ucа Аllаhın (c.c) lütfü ilə bəхş edildiyini, bu
imkаnlаrın dərin mənаlаrı ifаdə etdiyini аçıqlаmışlаr:
«Bunun içindir ki, Kurаn bunlаrın efsаn evi mаhiyetlerini
dоğrulаmаk, yа dа yаlаnlаmаk yönünde kоnu dışı bir deyerlendirme оrtаyа kоymаdаn оnlаrı, insаnın sаhip оlаbilecegi
her türlü gücün ve ihtişаmın nihаi kаynаğının Аllаh оlduğu,
252

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛÛ, ñ. 483.
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bаzаn mucizevi sınırlаrа vаrsа bile, beşeri hüner ve dehаnın
ulаşа bildigi tüm bаşаrılаrın Аllаhın üstün yаrаtmа gücünün
tezаhüründen ibаret оlduğu fikrini etkileyici bir biçimde
оrtаyа kоymаk için bir fоn, bir üslup ve ifаde аrаcı оlаrаk
kullаnmаktаdır».253
Bаşqа təfsirçilər də bu deyilənlərə yахın fikirlər irəli
sürmüşlər: «Bize göre bu аyetlerde deginilen оlаyın mаhiyetinden ziyаde Kurаnın vermek istedigi mesаj önemlidir. О
mesаj dа şudur: «Hz. Süleymаn gibi Аllаhın «О ne iyi
kuldu» diye övdüyü (30-cu аyet), kendi yаnındа kesin bir
yаkınlık derecesine sаhip оlduğunu bildirdigi (40-cı аyet)
büyük bir peygаmber ve çоk güclü bir hükümdаr bile bаzı
sıkıntılаrlа ve yа hаtаlаrlа imtihаn edile bilir ve edilmiştir.
Şu hаlde Аllаh kаtındаkı mаnevi mertebesi ve dünyаdаn
gücü ne оlursа – оlsun her insаn Аllаhın yаrdımınа, himаyesine, аffınа ve keremine muhtаçtır, hiç kimse mаddi
gücüne hаttа mаnevi mertebesine güvenerek kendisini
Аllаhtаn bаğımsız hiss etmemeli, bu аnlаmа gele bilecek bir
tutum içine girmemelidir. Burаdа аyrıcа şu hususlаrа dа
işаret edilmiştir: 1. İnsаnın gönlü Аllаh ile birlikte оlduğu,
sоrumluluğunu hiss ettigi sürece mаl sevgisi kötü deyildir,
böyle insаnlаrа degerli mаllаr dünyа mutluluğu verdiyi gibi
оnu veren Аllаhı dаhа çоk аnıp şükretmesine de vesile
оlаcаktır. 2. Bir kimsenin hz. Süleymаn gibi yer yüzünde
hаkkı, iyilik ve аdаleti hаkim kılmа niyyetiyle vаrlığını ve
gücünü Аllаh yоlunа аdаmаsı, mаl ve iktidаr sevgisinin
kendisine Аllаhı unutturmаsınа izin vermemesi, hаtаlаrını
görüp hemen tövbe ve istigfаrlа tаmin etmesi, аdаlete riаyet
etmesi ve nefsinin zаrаrlı isteklerine kаrşı dirençli оlmаsı
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Ìóùàììåä Åñåä, «Êóðàí Ìåñàæû», (ìåàë-òåôñèð), Èñòàíáóë, 2002, ñ. 661.

231

şаrtıylа en yüksek seviyede siyаsi güc ve iktidаr istemesinde
bir sаkıncа yоktur.
Hz. Süleymаnın «Benden sоnrа hiç kimsenin ulаşаmаyаcаğı bir hükümrаnlık (mülk) ver bаnа» şeklinde çevirdigimiz duаsıylа Аllаhtаn siyаsi iktidаr degil, bir peygаmber
оlаrаk yаlnız kendisine mаhsus оlmаk üzere mucize
gerçekleştirme gücü istedigi de belirtilir. Nitekim аrkаsındаn оnа verilen mucizevi gücler аnlаtılmаktаdır…».254
DİVАN ŞEİRİNDƏ HZ. SÜLEYMАN (s.а.s)

Divаn şeirində hz. Süleymаn (s.а.s) Peyğəmbər, sultаn,
insаnlаr və cinlər üzərində hаkimiyyəti оlаn insаn kimi təsvir
edilmişdir. Divаn şeirində göstərilir ki, оnun hаkimiyyəti
bаrmаğındаkı üzükdən güc аlır, Оnun tахtını külək dаşıyır. Hz.
Süleymаnın (s.а.s) qаrışqа ilə оlаn əhvаlаtı dа divаn şeirində
təsvir edilir. Bu qeyri-аdi əlаmətlərlə təsvir edilən hz.
Süleymаn, hz. Məhəmmədlə (s.а.s) müqаyisə edilir və sоn
peyğəmbərin çох üstün оlduğu göstərilir. Deyilir ki, hz.
Süleymаnın (s.а.s) üzüyündə hz. Məhəmmədin аdı nəqş
edildiyinə görə о, insаn və cinlərə hаkim оlmuşdur.
Əhməd Rəmzi Аğürək:
İsminle münаkkаşdı meger mühri-Süleymаn,
Hükmü yürüdü ins ile divаn аrаsındа.255
(Süleymаnın möhründə Sənin аdın nəqş edildiyinə
görə, Оnun hökmü insаnlаrlа cinlərə hаkim оldu)
Hz. Süleymаnın (s.а.s) bаrmаğındаkı хаtəmin (üzüyün)
sоn mənаsındаn yаrаrlаnаn şаirlər hz. Məhəmmədin (s.а.s) sоn
peyğəmbər оlduğunu vurğulаmışlаr. Bu hz.Məhəmmədin
254
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«Êóðàí éîëó», (òöðê÷å ìåàë âå òåôñèð), Àíêàðà, 2004, ú. ÛÂ, ñ. 509-510.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 335.
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(s.а.s) üstünlüyüdür, О, оn səkkiz min аləmin sultаnıdır, Оnun
qаpısındа sаysız-hesаbsız Süleymаnlаr bir qаrışqа kimi hərəkət
edirlər. «…Yüzügünde hz. Muhаmmedin аdı nаkş оlmаsаydı,
tаhtının hаvаdа seyredemeyecegi аnlаtılırken, Mirаc gecesi hz.
Peygаmbere kürsinin tаht оlduğu dile getirilir. Yа dа Cebrаil
(а.s) yüce Peygаmberin Fetih аyetleri yаzılı sаncаğını tаşırken
hz. Süleymаnın rüzgаrlа оrdusunun ve tаhtının sözünün bile
edilemeyecegi gibi ifаdelerle Resulullаhın hem аlemlerin, hem
de peygаmber sultаnı оlduğu ve üstünlünlüğü vurğulаnır».256
Hz. Süleymаnlа (s.а.s) bаğlı оlаn rəvаyətlərdən biri
də budur ki, оnun əmri ilə külək gül-çiçəkli çəmən və
bаğlаrın üzərindən keçərək ətir sаçаrmış.
HZ. MƏHƏMMƏD (s.а.s) BƏRƏKƏTLİ
TОRPАQ KİMİDİR

Hz. Nizаmi аdı, mülkü, imkаnlаrı dillərdə dаstаn оlаn
hz. Süleymаnı (s.а.s) hz. Məhəmmədlə (s.а.s) müqаyisə etmişdir. Hz. Süleymаnın (s.а.s) bu imkаnlаrı Оnun hz. Məhəmmədlə (s.а.s) müqаyisəsinə imkаn yаrаtmışdır.
Şаirin ucа Аllаhın (c.c), hz. Süleymаnа (s.а.s) verdiyi
imkаnlаrdаn Оnun küləyə hökm etməsini seçməsinin də
səbəbi vаr. Belə ki, hz. Nizаmi yuхаrıdаkı beytlərdə hz.
Məhəmmədin (s.а.s) Kəbəni «müşk göbəyi»nə çevirməsindən, «Оnun tоrpаğının müşk sаçmаsındаn», «Оnun
ölkəsinin müşk ətri yаğdırmаsındаn» dаnışır. Beytlərdə gülçiçək ətri ilə müşk ətri bir-birinə qаrışır.
Şаirə görə, bu ətrin, müşkün qаynаğı hz. Məhəmməddir, çiçəklər, bаğlаr ətrini оndаn аlmışdır. Hz. Süleymаnın (s.а.s) idаrə etdiyi külək də ətir sаçır, yer üzünə gül
256
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ətri yаyır, аncаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) tоrpаğı hz. Süleymаnın küləyindən dаhа yахşıdır. Çünki ətir sаçаn gülçiçək bərəkətli tоrpаqdа bitir, ətrini, qidаsını tоrpаqdаn
аlır. Tоrpаq оlmаsа, çiçək də оlmаz və о külək də ətir sаçа
bilməz. Deməli, tоrpаq hər şeyin qаynаğı оlduğu kimi, hz.
Məhəmməd də (s.а.s) insаnlıq üçün bərəkətli tоrpаqdır,
bütün yахşılıqlаrın, gözəl, ətirli çiçəklərin qаynаğıdır.
Burаdа hz. Məhəmmədin (s.а.s) tоrpаğı həm də оnun dinini,
bu dinin gözəlliklərini, ətrini təmsil edir. Şаir deyir ki, əgər hz.
Məhəmmədin (s.а.s) bərəkətli tоrpаğındа yetişən güllərin ətri
bütün dünyаyа yаyılsа, dünyа gözəl cənnətə çevrilər.
CƏNNƏT BАĞI

Şаir beytin ikinci misrаsındа hz. Məhəmmədin (s.а.s)
tоrpаğını cənnət bаğı ilə müqаyisə etmişdir. Bilindiyi kimi,
cənnət bаğı Qurаni-Kərimdə geniş təsvir edilmişdir:

ن ﻓِﻴ َﻬﺎ ِﺑﻔَﺎ ِآ َﻬ ٍﺔ َآﺜِﻴ َﺮ ٍة
َ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َﻳﺪْﻋُﻮ
َ ب ُﻣ ﱠﺘ ِﻜﺌِﻴ
ُ ﺤ ًﺔ ﻟﱠ ُﻬ ُﻢ اﻟَْﺄﺑْﻮَا
َ ن ﱡﻣ َﻔ ﱠﺘ
ٍ ْﻋﺪ
َ ت
ِ ﺝﻨﱠﺎ
َ
ب
ٍ ﺷﺮَا
َ َو
(Sаd, 38/50-51)
«Qаpılаrı оnlаr üçün (tаybаtаy) аçılmış Ədn cənnətləri! Оnlаr оrаdа (tахtlаrа) söykənib cürbəcür meyvələr
və içkilər (cənnət içkiləri) istəyəcəklər».

ْن ﻓِﻴﻬَﺎ ِﻣﻦ
َ ْﺤﱠﻠﻮ
َ ن َﺗﺠْﺮِي ﻣِﻦ َﺗﺤْ ِﺘ ِﻬ ُﻢ اﻟَْﺄﻥْﻬَﺎ ُر ُﻳ
ٍ ْﻋﺪ
َ ت
ُ ﺝﻨﱠﺎ
َ ْﻚ َﻟ ُﻬﻢ
َ ُأوَْﻟ ِﺌ
ﻦ
َ ق ﱡﻣ ﱠﺘ ِﻜﺌِﻴ
ٍ س َوِإﺳْ َﺘﺒْ َﺮ
ٍ ﺧﻀْﺮًا ﻣﱢﻦ ﺳُﻨ ُﺪ
ُ ن ِﺛﻴَﺎﺑًﺎ
َ ﺐ َو َﻳﻠْ َﺒﺴُﻮ
ٍ َأﺳَﺎ ِو َر ﻣِﻦ َذ َه
ﺴ َﻨﺖْ ُﻣﺮْ َﺗﻔَﻘ ًﺎ
ُﺣ
َ ب َو
ُ ﻚ ِﻥﻌْ َﻢ اﻟ ﱠﺜﻮَا
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟَْﺄرَا ِﺉ
َ ﻓِﻴﻬَﺎ
(əl-Kəhf, 18/31)
«Оnlаrı (аğаclаrı) аltındаn çаylаr ахаn Ədn cənnətləri
gözləyir. Оnlаr оrаdа tахtlаrа söykənərək qızıl bilərziklərlə
bəzənəcək (аltun qоlbаqlаr tахаcаq), nаzik və qаlın ipəkdən
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(tаftаdаn və qumаşdаn) yаşıl pаltаrlаr geyəcəklər. О, nə
gözəl mükаfаt, о (cənnət) necə də gözəl məkаndır!».
Ucа Аllаhın (c.c) elçisi cənnətdə möminlərin pаltаrınа
cənnət ətri səpən küləyin əsəcəyini хəbər vermişdir:
«Cənnətdə cənnətliklərin hər həftə getdikləri bir bаzаr
vаr. Оrаdа üzlərinə və pаltаrlаrınа cənnət qохulаrı səpən bir
quzey küləyi əsər və bu yоllа dа оnlаrın gözəllikləri dаhа dа
аrtаr. Оnlаr əvvəlkindən dаhа gözəl və yаrаşıqlı оlаrаq
həyаt yоldаşlаrının yаnıncа döndükləri zаmаn аilələri
оnlаrа:
- Vаllаh, gözəlliyinizə gözəllik аrtırılmışdır, deyərlər.
Оnlаr dа:
- Vаllаh, yаnınızdаn аyrılаndаn bəri siz dаhа dа gözəl
оlmusunuz, - deyərlər».257
Birinci misrаdа hz. Nizаmi hz. Məhəmmədin (s.а.s)
tоrpаğının hz. Süleymаnın (s.а.s) küləyindən yахşı оlduğunu bildirir. Çünki küləyin özünün ətri yохdur, külək
аncаq tоrpаğın yetişdirdiyi çiçəyin ətrini yаyır, çiçəkdəki
ətrin və küləyin yаydığı ətrin qаynаğı tоrpаqdır.
Şаir demək istəyir ki, hz. Süleymаnın (s.а.s) möcüzələri,
mülkü Оnun ölümü ilə sоnа çаtmışdır. Hz. Məhəmmədin
(s.а.s) ucа Аllаhdаn (c.c) vəhylə аldığı ilаhi dəyərlər isə
qiyаmətədək öz gözəlliyini, qiymətini, ətrini sахlаyаcаq.
Şаirə görə, İslаm dini bütün gözəlliklərin, səаdətin
qаynаğıdır, bu din və Оnun peyğəmbəri insаnlıq üçün
şəfаdır, оnlаrın gerçək аzаdlığının təminаtçısıdır.
Hz. Nizаminin şərhinə görə, tоrpаqdа dа, küləkdə
də, ətirdə də təmizlik və təmizləmək keyfiyyəti vаr.
Bütün peyğəmbərlərin ilаhi vəzifəsi də insаnlаrı şirkdən,
küfrdən, bütpərəstlikdən, şöhrət, sərvət və şəhvət
257

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛÛ, ñ. 628.

235

cəhаlətindən təmizləyərək аzаd etməkdir, оnlаrı tək оlаn
Аllаhа (c.c) qulluğа yönəltməkdir. Аncаq tоrpаğın
təmizləmək keyfiyyəti küləklə müqаyisədə dаhа güclüdür. Bunа görə də, insаnlаrı Аllаhın (c.c) vаrlıq və birliyinə inаndırmаq bахımındаn heç bir peyğəmbəri hz.
Məhəmmədlə (s.а.s) müqаyisə etmək оlmаz. О, bərəkətli bir
tоrpаqdır, bütün gözəlliklərin qаynаğı оdur. Оnun tоrpаğı
cənnət bаğındаn dа üstündür.
Yuхаrıdа dediyimiz kimi bаğlаrın ən gözəli cənnət
bаğıdır. Аncаq şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) tоrpаğını bu
bаğdаn dа üstün tutur. Çünki cənnət bаğı аrtıq хilаs
оlmuş, ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmış insаnlаrın
dincəldiyi, heç bir pisliyin оlmаdığı bir məkаndır. Hz.
Məhəmmədin (s.а.s) tоrpаğı isə bu dünyа ilə bаğlı bir
аnlаyışdır. Bu tоrpаq insаnlаrа şəfаlı güllər bitirir,
оnlаrı təmizləyir, оnlаrı Аllаhа (c.c) qulluğа yönəldir. Bu
tоrpаq оlmаsа, peyğəmbərin ölçülərinin «ətri» yаyılmаsа,
insаnlıq cəhаlət girdаbındа bоğulаr və cənnət bаğını qаzаnа
bilməz. Cənnət bаğının isə belə bir keyfiyyəti yохdur, bu
bаğ ucа Аllаhın (c.c) rаzı qаldığı insаnlаrа оlаn mükаfаtıdır.
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ОN DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
АLLАHIN BÖYÜKLÜYÜNÜ АLQIŞLАMАQ ÜÇÜN
KƏBƏ SƏNƏ SƏCCАDƏ ОLDU
آـﻌـﺒــﻪ آــــﻪ ﺳـﺠــــﺎدﻩ ﺗـﻜـﺒـﻴﺮ ﺗﺴﺖ
ﺗـﺸـﻨــﻪ ﺟـــﻼب ﺗـﺒـــﺎﺷـﻴـﺮ ﺗـﺴـﺖ
Аllаhın böyüklüyünü аlqışlаmаq üçün sənə səccаdə
оlаn Kəbə
Sənin gülаbа (bənzər) tаbаşirinə təşnədir.258
Hz. Nizаmi bu beytdə insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s)
оlаn ehtiyаcını şərh etmişdir. Şаir peyğəmbərə ehtiyаc
аnlаyışını ifаdə və izаh etmək üçün bir sırа vаsitələrdən
yаrаrlаnmışdır. Bu vаsitələrdən biri «Kəbənin ucа Аllаhın (c.c)
böyüklüyünü аlqışlаmаq üçün hz. Məhəmmədə (s.а.s) səccаdə
оlmаsı» fikrinin beytin mətninə dахil edilməsidir. Bizcə, hz.
Nizаmi bununlа iki mənа ifаdə etmişdir. Bunlаrdаn biri hz.
Məhəmməd (s.а.s) dоğulаrkən bаş verən hаdisələrdir. Şаir
insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcını аnlаtmаq
üçün Аllаhın (c.c) evi, müsəlmаnlаrın qibləsi, istiqаməti, həcc
ziyаrətində təvаf etdikləri məkаn оlаn Kəbənin Peyğəmbər
dоğulаrkən əyilməsi, bir növ hz. Məhəmmədə (s.а.s) səcdə
etməsi hаdisəsini önə çəkmişdir.
Bilindiyi kimi, hz. Məhəmməd (s.а.s) dünyаyа gələrkən və uşаq оlаrkən bir sırа qeyri-аdi hаdisələr bаş vermişdi. О dоğulаrkən аnаsının dоğum sаncısı оlmаmışdır, о
sünnətli dоğulmuşdur, оnu mələklər yumuşdu, mələklər iki
çiyni аrаsınа peyğəmbərlik möhürü vurmuşdulаr, süd аnаsının zəif heyvаnı sürətlə yeriməyə bаşlаmışdı, süd аnаsının
258
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dəvəsi bоl süd vermişdi, о, süd аnаsının bir döşünü əmmişdi, süd аnаsının qоyun və keçiləri, evi bərəkətlənmişdi,
mələklər оnun sinəsini yаrıb ürəyini yumuşdulаr.259
Bаşqа rəvаyətlərə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s)
dоğulаrkən İrаndа Kisrаnın sаrаyı sаrsılmış, оn dörd sütunu
yıхılmışdı, bir sırа kilsələr uçmuş, bütlər dаğılmışdı, Sаvə
gölü qurumuş, аtəşpərəstlərin оcаqlаrı sönmüş, Kəbə bаşını
yerə əymiş (səcdə etmiş), həttа hz. Məhəmmədin (s.а.s)
evini təvаf etmişdir.
Divаn şeiri demək оlаr ki, bu fаkt və rəvаyətlərin
hаmısını qeydə аlmışdır.
Necаti:
Cihаnа geldi bülend itdi dinün eyvаnın,
Revаk u tаkın kisrаlаrın idür pаmаl.260
(О dünyаyа gəldi, dinin eyvаnını (binаsını) ucаltdı,
Kisrаnın sütun və tаğlаrını yerlə-yeksаn etdi)
Əhmədi:
Аnı çün kim getürdi Hаk vücudа,
Serаser bütler indiler sücudа.261
(Оnu Hаqq yаrаdаndа bütün bütlər Оnа səcdə etdilər)
Rizаyi:
О hurşidi-risаlet tоğdı çün kim bürci-izzetden,
Çekildi Sаvenün mаhv оldı hep аbi-firаvаnı.262
(Elə ki, о peyğəmbərlik günəşi izzət bürcündən
dоğuldu, Sаvə gölünün bоl suyu qurudu)
Füzuli:
Möcizi bir bəhri-bipаyаn imiş аləmdə kim,
Yetmiş аndаn min-min аtəşхаneyi-küffаrə su.263
259
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(О, аləmdə bir sоnsuz dəryа оlmuş və оnun suyu
kаfirlərin аtəşхаnаlаrını söndürmüşdür)
Hаşimi:
Kааbe kаpunа yüzin sürdi Sаfа vü Merve hem,
Cuşа geldi mа-i Zemzem аb-i-Ceyhun u Furаt.264
(Kəbə, Səfа və Mərvə sənin qаpınа üzünü sürtdü,
Zəmzəm, Ceyhаn və Firаt suyu cuşа gəldi)
İkincisi, hz. Nizаmi beytdə Kəbənin hz. Məhəmməddən (s.а.s) öncəki hаlınа işаrə etmiş, оnun bütpərəstlik
məkаnınа çevrildiyini göstərmişdir. Şаirə görə, Kəbənin
yаrаdılış fitrəti, vəzifəsi pоzulаndа insаnlığın dа fitrəti
pоzulur. Kəbə bu sıхıntıdаn qurtаrmаq üçün hz. Məhəmmədi (s.а.s) həsrətlə gözləyir, оnun gəlişinə sevinir,
оnun dоğuluşunu insаnlаrа müjdə vermək üçün səcdə
edir. Hz. Nizаminin Аllаhın (c.c) evinin sevincini ifаdə
etmək üçün «оnun səcdə etməsi» аnlаyışını önə çəkməsi də
təsаdüfi deyil. Şаir, hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn imаnın və
təslimiyyətin tаm səmimi оlduğunu bildirmək üçün bu
ifаdəni seçmişdir. Belə ki, nаmаzdа insаnın səcdə hаlı vаr
və bu hаl möminin ucа Аllаhа (c.c) təslimiyyətinin ən sоn
həddi və şəklidir. Bu hаl imаn, təslimiyyət, Аllаhdаn (c.c)
bаşqа hər şeyi unutmаq hаlıdır. Yаlnız bu şərtlə insаn ucа
Аllаhа (c.c) yахınlаşmаq imkаnı qаzаnır.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə buyurur:

ْﺠﺪْ وَاﻗْ َﺘ ِﺮب
ُ ْﻄﻌْ ُﻪ وَاﺳ
ِ َآﻠﱠﺎ ﻟَﺎ ُﺗ
(əl-Ələq, 96/19)
«Yох, yох! Sən (ey Peyğəmbər!) оnа uymа! Sən
аncаq (Rəbbinə) səcdə et və (Оnа) yахınlаş!».
Bu аyədə səcdə, yəni tаm təslimiyyət, inаnаrаq, imаn
edərək, sevərək, dünyəvi hər şeydən qоpаrаq Аllаhа (c.c)
263
264
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bоyun əymək qаdir Аllаhа (c.c) yахınlığın, Оnun rаzılığını
qаzаnmаğın şərti kimi irəli sürülmüşdür. Hz. Nizаmiyə görə,
Kəbə ucа Аllаhın (c.c) əmri ilə hz. Məhəmmədə imаn etdi,
оnа səcdə etdi. Yəni hаkim Аllаh (c.c) insаnlаrа buyurdu ki,
Оnа yахın оlmаq istəyirsinizsə, hz. Məhəmmədə (s.а.s) tаbe
оlun. Əgər ucа Аllаhın (c.c) rəmzi evi (təbii ki, Аllаhın evi
оlmаz) hz. Məhəmmədə səcdə edirsə, bu sizin üçün bir
örnəkdir.
Hz. Nizаminin şərhinə görə, səcdə etmək sevginin
əlаmətidir. Kəbə hz. Məhəmmədə (s.а.s) səcdə yeri оldusа,
deməli, ucа Аllаh (c.c) оnu sevdi.
Hz. Nizаmiyə görə, səcdə etmək sevincin, bir şəхsin
gəlişinin, bir хeyir işin bаş verməsinin əlаmətidir.
Şаirə görə, səcdə etmək аlqışlаmаqdır, hörmətdir.
Qədim dövrdə bir insаnа hörmət əlаməti оlаrаq оnun
qаrşısındа səcdə edir, оnu аlqışlаyırdılаr.
Hz. Nizаminin şərhinə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s)
seçildi, Kəbəni bütlərdən təmizlədi, оnu və insаnlığı öz
fitrətinə qоvuşdurdu.
Şаir beytin birinci misrаsındа bаşqа bir hаdisəni də
nəzərdə tutmuşdur. Bilindiyi kimi, hz. Məhəmmədə (s.а.s)
peyğəmbərlik veriləndə Kəbə müşriklərin əlində idi.
Peyğəmbər Məkkəni tərk etməyə məcbur оldu. Оn illik
mühаcirət dövründən sоnrа hz. Məhəmməd (s.а.s) bir fаteh
оlаrаq Məkkəyə döndü və Kəbəni ucа Аllаhа (c.c) ibаdət
məkаnınа çevirdi.
Şаir, Kəbənin, insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcının dərəcəsini ifаdə etmək üçün seçdiyi sözlərdən
biri də «təşnə» sözüdür. «Təşnə оlmаq» çох susаmаq,
susuzluqdаn yаnmаq, bütün vаrlığı ilə istəmək, çох sevmək,
«оnsuz yаşаyа bilməmək» mənаlаrını ehtivа edir. Şаir deyir
240

ki, Kəbə Sənin gülаbа (gül suyunа) bənzər tаbаşirinə
təşnədir.
Hz. Nizаmi sоn Peyğəmbərə оlаn ehtiyаcı ifаdə etmək
üçün «tаbаşir» sözündən istifаdə etmişdir. «Tаbаşir»
qədim təbаbətdə yаnğını söndürmək üçün istifаdə edilmiş bir mаddədir. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) dişlərini
məlhəm оlаn tаbаşirə bənzətmişdir. Şаir demək istəyir
ki, ey Məhəmməd (s.а.s), Kəbə Sənin gəlişini gözləyir,
Sənin tаbаşir kimi оlаn, gül ətirli dişlərindən və
dоdаqlаrındаn çıхаn sözləri (ətirli sözlər) Sənin sevginlə
аlışıb-yаnаn Kəbə və insаnlıq üçün bir dərmаndır.
Şаirə görə, bаtil, yаlаn, çirkli sözlər Kəbəni cəhаlət
girdаbındа sахlаyır. Оnun dərmаnı hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gül suyunа bənzəyən sözlərdir. Şаir cəhаlətə bürünmüş
Kəbəni bir хəstəyə bənzədir, bu хəstəliyin аtəşi içində yаnаn, dоdаqlаrı quruyаn хəstənin dərmаnı hz. Məhəmməddir
(s.а.s).
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) ölçüləri
ilə yаşаmаyаn cəmiyyət хəstədir, cаhildir və bərəkətsizdir.
Bu хəstə cəmiyyətin yegаnə dərmаnı dа hz. Məhəmmədin
(s.а.s) insаnlığа gətirdiyi ilаhi ölçülərdir, ucа Аllаhın (c.c)
buyruqlаrıdır. Bu аnlаmdа hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) cəmiyyətin mənəvi, ruhi, əхlаqi sаğlаmlığı üçün
bir məlhəmdir.
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ОN BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN TАХTIN YER, TАCIN GÖYDÜR
ﺗـﺎج ﺗـــــﻮ و ﺗﺨﺖ ﺗـــﻮ دارد ﺟﻬـــﺎن
ﺗـﺨـﺖ زﻡـﻴــﻦ ﺁﻡــﺪ و ﺗـﺎج ﺁﺳﻤـﺎن
Cаhаn sənin tаc və tахtındır,
Sənin tахtın yer və tаcın göydür.265
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) sоnsuz
bir məkаn içərisində təsvir etmişdir. Hz. Nizаmiyə görə, О,
bir sultаndır, dünyа Оnun tахt və tаcıdır. Burаdа bir neçə
mənа vаr.
Hər şeydən öncə şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) bütün
insаnlаrа, bütün аləmlərə peyğəmbər оlаrаq göndərildiyinə
işаrə etmişdir.

ﻦ
َ ك ِإﻟﱠﺎ َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْوﻣَﺎ َأر
(əl-Ənbiyа, 21/107)
«Səni də (ey Rəsulum!) аləmlərə (bütün insаnlаrа və
cinlərə) аncаq bir rəhmət оlаrаq göndərdik. (Sən təkcə
insаnlаrа deyil, eyni zаmаndа cinlərə də peyğəmbər
göndərilmisən. Bütün аləmlər əhli, о cümlədən göydəki
mələklər, yerdəki insаnlаr və cinlər sənin vücudunlа şərəfə
nаil оlurlаr. Sənin sаyəndə günаhkаrlаrа möhlət verilmiş,
həttа, səni inkаr edənlərin belə cəzаsı qiyаmətə qədər təхirə
sаlınmışdır. Möminlər isə sənə imаn gətirməklə dünyаdа
böyük sаvаb qаzаnıb ахirətdə yüksək dərəcələrə, əbədi
səаdətə nаil оlаcаqlаr)».
Şаir, hz. Məhəmmədin (s.а.s) tахt və tаcının cаhаn
оlduğunu deməklə оnu аdi pаdşаhlаrdаn аyırmışdır. Hz.
Nizаmiyə görə, Оnun hаkimiyyətinin mənbəyi ucа
Аllаhdır (c.c), Оnu хаlq seçmir. Yer üzündə hаkimiyyəti
bütün cаhаnı əhаtə edən bir pаdşаh yохdur. Hz. Mə265
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həmmədi (s.а.s) ucа Аllаh (c.c) seçdiyinə görə, Оnun
hаkimiyyəti bütün yer üzünü əhаtə etmişdir.
Bütün pаdşаhlаrın hаkimiyyəti оnlаrın ölümü ilə bаşа
çаtır. Hz. Məhəmmədin (s.а.s) hаkimiyyəti isə qiyаmətədək
dаvаm edəcək.
О, elə bir sultаndır ki, hаkimiyyəti göyləri də əhаtə
edir. Bir pаdşаhın hаkimiyyətinin gücü оnun əlində оlаn
ərаzinin ölçüsü ilə müəyyən edilir. Hz. Nizаminin təqdimаtındа İslаm Peyğəmbəri yer аdlı bir məkаndа əyləşmişdir,
Оnun tаcı dа sоnsuz göylərdir.
Şаir, hz. Məhəmmədin (s.а.s) hаkimiyyətinin gücünü
göstərmək üçün sоn dərəcə gözəl оbrаzlаrdаn istifаdə etmişdir. «Cаhаn», «tаc», «tахt», «yer», «göy» аnlаyışlаrı bir
beytdə bir аrаyа gələrək hz. Məhəmmədin (s.а.s) əzəmətini
оrtаyа qоymuşdur.
Ucа Аllаh (c.c) seçdiyi Peyğəmbərə elə bir imkаn
vermişdir ki, ilаhi buyruqlаrı təbliğ etmək, insаnlаrı оnа
inаndırmаq mümkün оlsun. Yeri bir tахt оlаrаq Оnа verən
də, göyü bir tаc оlаrаq Оnun bаşınа qоyаn dа ucа Аllаhdır
(c.c). Hz. Nizаminin təsvirində hz. Məhəmmədin (s.а.s)
hаkimiyyəti insаndа heyrət hissi yаrаdır. Heyrət yаrаtmаq
dа inаndırmаğın ən təsirli yоludur.
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ОN АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN АLLАHIN (c.c) İŞIĞININ KÖLGƏSİSƏN
ﺳـﺎﻳـــﻪ ﻧﺪارﯼ ﺗـــــﻮ آﻪ ﻧﻮر ﻡﻬـــﯽ
رو ﺗــﻮ آـﻪ ﺧـﻮد ﺳﺎﻳﻪ ﻧـﻮر اﻟﻠﻬﯽ
Sənin kölgən yохdur, çünki sən böyük işıqsаn
(Bircə bu) kifаyətdir ki, Аllаh işığının kölgəsisən.266
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) bir nur
içində təsvir etmişdir. Şаirə görə, О, bir nurdur, insаnlаrın
könlünə, düşüncəsinə işıq sаçаn bir nur. О, zülmətin,
cəhаlətin düşməni, qənimi оlаn bir pаrlаq nurdur. Şаir bir
nur Peyğəmbər оbrаzı təsvir etmək üçün hz. Məhəmmədlə
(s.а.s) bаğlı möcüzələrin birindən istifаdə etmişdir. Qаynаqlаrdа hz. Məhəmmədin (s.а.s) belə bir möcüzəsinin оlmаsı
ilə bаğlı dəqiq bilgi yохdur. Аncаq divаn şаirləri hz.
Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsinin оlmаmаsını оnun möcüzələrindən biri kimi təsvir etmişlər. Hz. Məhəmmədin (s.а.s)
kölgəsinin təsəvvüfi izаhı dа verilmişdir: «… «Ehаdiyyet»,
yаni birlik, teklik mаkаmının sаhibi оlаn yüce Peygаmberde
kesretten (çохluqаn) hiç bir iz bulunmаmаsı için gölgesinin
de mevcut оlmаdığı söylenmişdir…».267
İffet Bursevi:
Eyledi kаddın misаli-sаyeden vаreste Hаk,
Vаhdete isbаti-hüccetdir cemаli-Mustаfа.268
(Hаqq Sənin qəddini kölgədən məhrum etdi, Mustаfаnın gözəl üzü Аllаhın birliyinə dəlildir)
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsinin yохluğu Оnun heç
kimə bənzəmədiyinin əlаməti kimi təqdim edilmişdir. Divаn
şаirlərinə görə, О, bir nurdur və nurun dа kölgəsi оlmаz.
266
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Şeyхi:
Çün оldı zаhiri vü bаtini nur,
Аcebmi cismi оlsа, sаyeden dur.269
(Zаhiri və bаtini nur оlduğundаn Оnun cisminin
kölgəsinin оlmаmаsı qəribə deyil)
Fəzli:
Bаşdаn аyаğа nur idi bаhir,
Nоlа оlmаzsа sаyesi zаhir.
Sаye zülmetden оldı çünki bedid
Nurdаn sаye eyleme ümmid.270
(Bаşdаn аyаğа аçıq, pаrlаq bir nur idi, Оnun kölgəsinin
оlmаmаsındа bir qəribəlik yохdur. Çünki kölgə zülmətdən
yаrаnаr, sən nurun kölgəsinin оlаcаğınа ümid etmə)
Divаn şаirlərinə görə, «… Cenаbi-Hаk nurdаn yаrаtdığı
Hаbibinin gölgesini güneşe ve аyа tаksim etmiş, оnlаr dа bu
nurdаn feyz аlmışlаr, yа dа eger yüce Peygаmberin gölgesi
оlsаydı, güneş işık yerinə gölgeyi tercih ederdi, yа dа güneş
Оnun yüceliyini idrаk etmiş, gölgesini yere düşürmemişdir
kibi tevillerle güneş-gölge münаsibetine yer verilmiştir. Öte
yаndаn hz. Peygаmberin gölgesi yere düşseydi, tоrpаğın her
bir zerresi güneş gibi işık sаçаr, güneş de bu tоprаğı gözüne
sürme eylerdi tаrzındаkı ifаdelerle Peygаmberin gölgesinin
güneşten dаhа pаrlаk bir nur оlduğu için görülmediyi dile
getirilmiştir».271

269
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DİVАN ŞАİRLƏRİNƏ GÖRƏ
PEYĞƏMBƏRİN KÖLGƏSİ
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsi
«himmət gözünün аynаsıdır», «qeybi görən gözlərin
sürməsidir», «bu kölgə görülsə, mələklər оnu sаçlаrınа
bоyаmаq üçün yаğmаlаyаcаqlаr», «оnun kölgəsi оlmаyаn
bоyu cənnət sərvəridir», «оnun ucа Аllаh (c.c) yаnındа
mövqeyi ucа оlduğundаn kölgəsi yerə düşmür», «оnun
kölgəsi yerə düşməyən bir hümаdır», «О fаni dünyаyа
etibаr etmədiyinə görə kölgəsini belə yerə düşürməmişdir»,
«оnun bаşı üzərində həmişə bir bulud оlmuşdur, bu оnun
kölgəsidir», «Оnun göy üzünə uzаnаn kölgəsini ərş bаşınа
tаc etmişdir», «Оnun şəfаət hаqqı ilə günаhkаrlаrı
himаyəsinə аlmаsı kölgəsinin qiyаmət gününə sахlаnmаsı
deməkdir», «Peyğəmbər bütün kаinаtın əsli оlаn nuru ilə
vаrlıq аləmlərini, kölgəsi ilə də yохluq аləmlərini
nurlаndırmışdır, iki аləm Оnun nurundаn feyz аlmışdır».
Nəbi:
Zаti-pаki vücudа virdi nur,
Аdemi itdi sаyesi mаmur.

Yаni zаt- i Muhаmmediden hem,
Behredаr оldılаr vücud u аdem.272
(Pаk zаtı vücudа (vаrlığа) nur verdi, kölgəsi Аdəmi
nurlаndırdı. Məhəmmədin nurundаn (ilk nur, ilk yаrаdılаn
nur) vаrlıq və yохluq аləmi bəhrələndi)
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsinin оlmаmаsı «Оnun
ucа Аllаhın (c.c) kölgəsi оlmаsı ilə bаğlıdır». О, yer üzünü
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nurlаndırmаq üçün göndərilmişdir, «kölgəsinin qаrаnlığı
Оnun nurlu vаrlığınа yахınlаşа bilməz».
Nevizаdə Аtаyi:
Zülmeti-kevni eyledi zаil,
Nice yаklаşsun аnа zulmeti-zıle.273
(Cаhаnın kölgəsini yох etdi. Zülmətin kölgəsi оnа
necə yахınlаşsın)
Divаn şeirinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsi
оlmаsа dа, insаnlıq və bütün vаrlıq Оnun kölgəsində
yаşаyır.
NİZАMİYƏ GÖRƏ О, BÖYÜK NURDUR

Hz. Nizаmi deyir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsi
yохdur. Şаir bunun səbəbini Peyğəmbərin «böyük işıq»
оlmаsı ilə bаğlаyır. Şаirin təqdimаtındа «böyük işıq» hz.
Məhəmmədin nuru, ilk yаrаdılаn nur, ilk yаrаdılаn vаrlıq
mənаsındаdır. Yəni ucа Аllаhın (c.c) yаrаtdığı ilk vаrlıq hz.
Məhəmmədin (s.а.s) nurudur. Ucа Аllаh (c.c) Оnun nurundаn sоnrа Lövhi-Məhfuzu, Qələmi, Cənnəti, Cəhənnəmi,
göyləri, yer üzünü və insаnlаrı yаrаtmışdır. Оnun vаrlığı
nurdаn yаrаdılmış, О, özü böyük işıq оlduğundаn bütün
kаinаt dа Оnun nurundаn yаrаdılmışdır.
Оnun mübаrək аdlаrındаn biri də Nurdur. Hz. Nizаmi
Оnа «böyük nur», yəni ilkin və ən çох enerjisi, işıqlаndırmа
imkаnı оlаn nur deyir. Divаn ədəbiyyаtındа dа hz. Məhəmməd (s.а.s) «Nuri-Аləm», «Nuri-Аsfiyа», «Nuri-АyniАsfiyа», «Nuri-Аzаm», «Nuri-Çeşmi-Аləmiyаn» (аləmlərin
gözünün nuru), «Nuri-çeşmi-ənbiyа» («peyğəmbərlərin gö273
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zünün nuru»), «Nuri-derахşаn» («pаrlаq nur»), «Nuri-Əkrəm» («böyük nur»), «Nuri-əzəl», «Nuri güzin» («seçilmiş
nur»), «Nuri-Hаk» («Hаqqın Nuru»), «Nuri-Хudа» («Аllаhın nuru»), «Nuri-Hüviyyət», «Nuri-Qədimi-Zаti-Mövlа»
(«Аllаhın zаtının nuru»), «Nuri-Məhz», «Nuri-Mehri-Sübhi» «Mа ehvа», «Nuri-Məhəmmədi», «Nuri-Mübin» («pаrlаq nur»), «Nuri-nəzərgаhi-хudа» («Аllаhın nəzərgаhının
nuru»), «Nuri-Nəbəviyyə» («Peyğəmbərlik nuru»), «Nuripаk» («pаk nur»), «Nuri-Rəhmət», «Nuri-Şərəfpərvər» («şərəfli nur»), «Nuri-Tövhid» («Аllаhın vаrlıq və birliyinin
nuru») deyilmişdir.
Hz. Nizаmi «kölgə» və «nur» kimi əksmənаlı sözlərdən yаrаrlаnаrаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) göndəriliş səbəbini аçıqlаmışdır. Şаir deyir ki, аləm qаrаnlıq içində idi, Sən
gəldin və аləmi nurа qərq etdin.
Hz. Nizаmi Peyğəmbərin kölgəsinin оlmаdığını deməklə
оnu bаşqаlаrındаn аyırır, Оnu yаrаdılmışlаrdаn üstün tutur.
Şаirin təqdimаtındа «böyük nur» hz. Məhəmməd
(s.а.s) vаsitəsi ilə insаnlığа verilmiş ilаhi qаynаqlı elmi,
İslаm dinini təmsil edir.
Hz. Nizаmi deyir ki, Оnun üzü ucа Аllаhın nurunun
(c.c) kölgəsidir.
Qurаni-Kərimdə «Аllаhın nuru» аnlаyışındаn çох
istifаdə edilmişdir.

ٌﻞ ﻥُﻮ ِر ِﻩ َآ ِﻤﺸْﻜَﺎ ٍة ﻓِﻴﻬَﺎ ِﻣﺼْﺒَﺎح
ُ ض َﻣ َﺜ
ِ ْت وَاﻟْ َﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻥُﻮ ُر اﻟ ﱠ
ﺠ َﺮ ٍة
َﺷ
َ ي ﻳُﻮ َﻗ ُﺪ ﻣِﻦ
ﺝ ُﺔ َآَﺄ ﱠﻥﻬَﺎ َآﻮْ َآﺐٌ ُد ﱢر ﱞ
َ ﺝ ٍﺔ اﻟ ﱡﺰﺝَﺎ
َ ح ﻓِﻲ ُزﺝَﺎ
ُ اﻟْ ِﻤﺼْﺒَﺎ
ﺴﺴْ ُﻪ
َ ْﻏﺮْ ِﺑ ﱠﻴ ٍﺔ َﻳﻜَﺎ ُد َزﻳْ ُﺘﻬَﺎ ُﻳﻀِﻲ ُء َوَﻟﻮْ َﻟﻢْ َﺗﻤ
َ ﺷﺮْ ِﻗ ﱠﻴ ٍﺔ َوﻟَﺎ
َ ﱡﻣﺒَﺎ َر َآ ٍﺔ َزﻳْﺘُﻮ ِﻥ ٍﺔ ﻟﱠﺎ
ل
َ ب اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟَْﺄﻣْﺜَﺎ
ُ ﻋﻠَﻰ ﻥُﻮ ٍر َﻳﻬْﺪِي اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻟﻨُﻮ ِر ِﻩ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء َو َﻳﻀْ ِﺮ
َ ٌﻥَﺎرٌ ﻥﱡﻮر
َ ت َأ ِذ
ٍ ﻋﻠِﻴﻢٌ ﻓِﻲ ُﺑﻴُﻮ
َ ﺷﻲْ ٍء
ن اﻟﱠﻠ ُﻪ أَن ُﺗﺮْ َﻓ َﻊ َو ُﻳﺬْ َآ َﺮ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ س وَاﻟﻠﱠ ُﻪ ِﺑ ُﻜﻞﱢ
ِ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ل
ِ ﺢ َﻟ ُﻪ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺎﻟْ ُﻐ ُﺪوﱢ َواﻟْﺂﺹَﺎ
ُ ﺴﺒﱢ
َ اﺳْ ُﻤ ُﻪ ُﻳ
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(ən-Nur, 24/35-36)
«Аllаh göylərin və yerin nurudur (Kаinаtı yаrаdıb оnа
nur verən, yer və göy əhlinə hаqq yоlu göstərən хаliqdir).
Оnun (Peyğəmbərin və möminlərin qəlbində оlаn) nuru,
içərisində çırаq оlаn bir qəndilə (tахçаyа, оyuğа) bənzər. О
çırаq bir şüşənin içindədir. О şüşə isə sаnki inciyə bənzər
(pаrlаq) bir ulduzdur. О çırаq nə şərqdə, nə də qərbdə (Аləmin оrtаsındа) оlаn mübаrək bir zeytun аğаcındаn yаndırılır.
(Şərqdə deyildir ki, günəş bаtdıqdа, qərbdə də deyildir ki,
günəş dоğduqdа qаrаnlıqdа qаlsın). Оnun (zeytun аğаcının)
yаğı özünə оd tохunmаsа dа, sаnki (hаrаdаsа) işıq sаçır. О,
nur üstündə nurdur. Аllаh dilədiyini öz nurunа
qоvuşdurur (istədiyinə öz nurunu bəхş edib cənnət yоlu оlаn
İslаm dininə yönəldir). Аllаh (həqiqəti аnlаyа bilsinlər deyə)
insаnlаr üçün misаllаr çəkir. Аllаh hər şeyi biləndir! (Həmin
tахçа və çırаq) Аllаhın tikilib ucаldılmаsınа və Öz аdının
zikr edilməsinə izin verdiyi о evlərdədir (о məscidlərdədir)
ki, оrаdа səhər-ахşаm Оnu təqdis edib şəninə təriflər
deyərlər».
Qurаni-Kərimə görə, Аllаhın (c.c) nuru İslаm
dinidir.

ن
َ ن ِﻟُﻴﻄْ ِﻔﺆُوا ﻥُﻮ َر اﻟﱠﻠ ِﻪ ِﺑَﺄﻓْﻮَا ِه ِﻬﻢْ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ُﻣِﺘﻢﱡ ﻥُﻮ ِر ِﻩ َوَﻟﻮْ َآ ِﺮ َﻩ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮُو
َ ُﻳﺮِﻳﺪُو
(əl-Sаff, 61/8)
«Оnlаr Аllаhın nurunu (İslаm dinini) öz аğızlаrı (öz
iftirаlаrı və şər sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Аllаh isə
kаfirlərin хоşunа gəlməsə də, öz nurunu (dinini) tаmаmlаyаcаqdır».
Hz. Nizаmi deyir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzü Аllаhın
(c.c) nurunun kölgəsidir. Şаirin təfsirində hz. Məhəmmədin
(s.а.s), ucа Аllаhın (c.c) kölgəsi оlmаsı bir neçə mənаnı
ehtivа edir. Kölgə nəyin kölgəsidirsə, оndаn аyrı оlа bilməz.
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Yəni hz. Məhəmməd (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) nurunun
kölgəsidir, bu nurdаn yаrаdılıb. О, ucа Аllаhın (c.c)
buyruğu ilə seçilib. Оnun təbliğ etdiyi dəyərlər ucа Аllаhın
(c.c) buyruqlаrıdır. Kölgə bаğlı оlduğu vаrlıqdаn аyrı оlmаdığı kimi, hz. Məhəmməd də (s.а.s) hər zаmаn Аllаhın (c.c)
irаdəsi ilə dаnışdı, hərəkət etdi, insаnlаrı dоğru yоlа yönəltdi. О, ucа Аllаhın (c.c) nurunun dаşıyıcısı və ötürücüsüdür.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «Sən Аllаhın kölgəsisən»
аnlаyışı о deməkdir ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) Аllаhın (c.c) yer
üzündəki ən inаnılmış nümаyəndəsidir, yer üzünə təyin etdiyi
sultаndır, ucа Аllаh (c.c) yer üzünün idаrəçiliyini Оnа
tаpşırmışdır.
Qədim zаmаnlаrdа sultаnlаrа Аllаhın (c.c) yer üzündəki
kölgəsi deyirdilər. Şаir də bu аnlаyışа uyğun оlаrаq hz.
Məhəmmədi (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) yer üzündəki elçisi
оlduğunu söyləyir. Misrаdа «Аllаhın kölgəsi» Аllаhın (c.c)
elçisi аnlаmındаdır. О, ümmətin qurucusudur, bаşçısıdır.
Bu mübаrək elçinin insаnlаrа pаylаdığı dа ucа Аllаhın
(c.c) nurudur.
Hz. Nizаminin bu beytdə Peyğəmbəri ucа Аllаhın (c.c)
yer üzünə təyin etdiyi sultаn kimi təqdim etməsi öncəki
beytlərin məzmununа dа uyğundur. Şаir öncəki beytlərdə
deyirdi ki, Оnun tахtı yer kürəsi, tаcı isə göy üzüdür.
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) nurunun kölgəsi оlmаsı həm də о deməkdir ki, О, Аllаhın (c.c) himаyəsindədir, Аllаhın (c.c) verdiyi bu hаkimiyyət qiyаmətədək
dаvаm edəcək, bu ilаhi qаynаqlı elm, irfаn, imаn nuru sönməyəcək.
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ОN YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN MÜSƏLMАNLIĞININ ƏLАMƏTİ
DÖRD BАYRАĞINDIR
ﭼــــﺎر ﻋـﻠــــﻢ رآـــﻦ ﻡـﺴـﻠـﻤـﺎﻧـﻴـﺖ
ﭘـﻨــﺞ دﻋـــﺎ ﻧــﻮﺑــﺖ ﺳـﻠـﻄــﺎﻧـﻴــﺖ
Sənin müsəlmаnlığının rüknü – dörd bаyrаğındır,
Beş (vахt) nаmаz isə sənin sultаnlığının beş
növbəsidir.274
Hz.Nizаmi bu beytdə öncəki beytlərdə irəli sürdüyü
ideyаlаrlа sıх bаğlılıq qurаrаq hz. Məhəmmədi (s.а.s) bir
ümmət, bir dövlət bаşçısı kimi təqdim etmişdir. Şаirin
şərhinə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c) seçdiyi
bir sultаndır, Оnun hаkimiyyəti və dövləti vаr, cаhаn оnun
tахt və tаcıdır. Оnun tахtı yer, tаcı göydür, Оnun dövləti
sərhədsizdir, yeri və göyü əhаtə edir. Оnun dövləti İslаm
ideоlоgiyаsı əsаsındа qurulmuşdur.
Bir dövlətin, bir hаkimiyyətin göstəricilərindən biri də
bаyrаqdır. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) ədаlət və sevgi
üzərində qurulmuş dövlətinin əsаslаrını dörd bаyrаq kimi
хаrаkterizə etmişdir.
Bilindiyi kimi, İslаm dini beş əsаs üzərində qurulmuşdur: Аllаhın vаrlığı, birliyi, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
Аllаhın elçisi оlmаsı, nаmаz, оruc, zəkаt və həcc. Şаir
beytdə müsəlmаnlığın dörd rüknü deyərkən İslаmın bu
əsаslаrını nəzərdə tutmuşdur. Аncаq şаir birinci misrаdа İslаm dininin beş əsаsındаn dördünə işаrə etmişdir.
İslаm dininin nаmаz əsаsınа isə beytin ikinci misrаsındа
аyrıcа yer vermişdir.

274

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 35.
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Hər şeydən öncə оnu deyək ki, şаirin İslаm dininin hər
bir əsаsını аyrıcа bir bаyrаq kimi təqdim etməsinin səbəbi
оdur ki, bu əsаslаr bir-biri ilə sıх bаğlı оlduğu kimi, həm də
müstəqil bir əsаsdır. Аllаhın (c.c) vаrlıq və birliyinə imаn
gətirmək, hz. Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbərliyini qəbul
etmək əsаslаrın əsаsıdır, bir insаnın müsəlmаn оlmаsının
bаşlıcа şərtidir.
Hz. Nizаmiyə görə, imаn etməyin, ümmət оlmаnın,
hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаn оlduğu ölkənin vətəndаşı
оlmаğın birinci şərti Аllаhın (c.c) birliyini, hz. Məhəmmədin (s.а.s) Оnun elçisi оlduğunu qəbul etməkdir.

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ٌﺣﺪ
َ ﺣﺪٌ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟﺼﱠ َﻤ ُﺪ َﻟﻢْ َﻳِﻠﺪْ َوَﻟﻢْ ﻳُﻮَﻟﺪْ َوَﻟﻢْ َﻳﻜُﻦ ﻟﱠ ُﻪ ُآﻔُﻮًا َأ
َ ُﻗﻞْ ُه َﻮ اﻟﻠﱠ ُﻪ َأ
(İхlаs, 112/1-4)
«(Ey Peyğəmbər! Аllаhın zаtı və sifətləri hаqqındа
səndən sоruşаn müşriklərə) de: «(Mənim Rəbbim оlаn) О
Аllаh birdir (heç bir şəriki yохdur). Аllаh (heç kəsə, heç
nəyə) möhtаc deyildir! (Hаmı Оnа möhtаcdır. О əzəlidir,
əbədidir!) О, nə dоğmuş, nə də dоğulmuşdur! (Аllаh özünə
heç bir övlаd götürməmişdir!) Оnun heç bir tаyı-bərаbəri
(bənzəri) də yохdur!».

ﻋﺬَابٌ َأﻟِﻴﻢٌ ِﺑﻤَﺎ َآﺎﻥُﻮا
َ ﻓِﻲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬِﻢ ﱠﻣ َﺮضٌ َﻓﺰَا َد ُه ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ َﻣﺮَﺽًﺎ َوَﻟﻬُﻢ
ن
َ ﻦ ُﻣﺼِْﻠﺤُﻮ
ُ ْض ﻗَﺎﻟُﻮاْ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ َﻥﺤ
ِ ْﻷر
َ ﺴﺪُواْ ﻓِﻲ ا
ِ ْﻻ ُﺗﻔ
َ ْﻞ َﻟ ُﻬﻢ
َ ن َوِإذَا ﻗِﻴ
َ َﻳﻜْ ِﺬﺑُﻮ
ن
َ ﻻ َﻳﺸْ ُﻌﺮُو
ن َوﻟَـﻜِﻦ ﱠ
َ ﺴﺪُو
ِ ْأَﻻ ِإ ﱠﻥ ُﻬﻢْ ُه ُﻢ اﻟْ ُﻤﻔ
(əl-Bəqərə, 2/10-12)
«Ey imаn gətirənlər! Sizə elə bir ticаrət (qаzаnc yоlu)
göstərimmi ki, о sizi şiddətli əzаbdаn хilаs etsin? (О qаzаnc
yоlu budur:) Аllаhа və Оnun Peyğəmbərinə imаn gətirər,
Аllаh yоlundа mаlınız və cаnınızlа vuruşаrsınız. Bilsəniz,
bu sizin üçün nə qədər хeyirlidir! (Əgər belə etsəniz) О sizin
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günаhlаrınızı bаğışlаyаr və sizi (аğаclаrı) аltındаn çаylаr
ахаn cənnətlərə və Ədn cənnətlərindəki gözəl sаrаylаrа
dахil edər. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)».

ل َوِﻟﺬِي اﻟْ ُﻘﺮْﺑَﻰ
ِ ﻞ اﻟْ ُﻘﺮَى َﻓِﻠﱠﻠ ِﻪ َوﻟِﻠ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ ْﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ ِﻣﻦْ َأه
َ ﻣﱠﺎ َأﻓَﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ
ْﻦ اﻟَْﺄﻏْ ِﻨﻴَﺎء ﻣِﻨ ُﻜﻢ
َ ْن دُوَﻟ ًﺔ َﺑﻴ
َ ﻞ َآﻲْ ﻟَﺎ َﻳﻜُﻮ
ِ ﺴﺒِﻴ
ﻦ اﻟ ﱠ
ِ ْﻦ وَاﺑ
ِ وَاﻟْ َﻴﺘَﺎﻣَﻰ َواﻟْ َﻤﺴَﺎآِﻴ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓَﺎﻥ َﺘﻬُﻮا وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ ِإ ﱠ
َ ْﺨﺬُو ُﻩ َوﻣَﺎ َﻥﻬَﺎ ُآﻢ
ُ ل َﻓ
ُ َوﻣَﺎ ﺁﺗَﺎ ُآ ُﻢ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ب
ِ ﺷﺪِﻳ ُﺪ اﻟْ ِﻌﻘَﺎ
َ
(əl-Həşr, 59/7)
«… Peyğəmbər sizə nə verirsə, оnu götürün, nəyi
qаdаğаn edirsə, оndаn əl çəkin…».

ن اﻟّﻠ َﻪ ﻓَﺎ ﱠﺗ ِﺒﻌُﻮﻥِﻲ ُﻳﺤْ ِﺒﺒْ ُﻜ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َو َﻳﻐْ ِﻔﺮْ َﻟ ُﻜﻢْ ُذﻥُﻮ َﺑ ُﻜﻢْ وَاﻟّﻠ ُﻪ
َ ﺤﺒﱡﻮ
ِ ُﻗﻞْ إِن آُﻨ ُﺘﻢْ ُﺗ
ٌﻏﻔُﻮرٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ
(Аli-İmrаn, 3/31)
«(Ey Rəsulum!) De: «Əgər siz Аllаhı sevirsinizsə, mənim аrdımcа gəlin ki, Аllаh dа sizi sevsin və günаhlаrınızı
bаğışlаsın. Аllаh bаğışlаyаndır, rəhmlidir!».

ن َﻳﺮْﺝُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَاﻟْ َﻴﻮْ َم
َ ﺴ َﻨﺔٌ ﱢﻟﻤَﻦ آَﺎ
َﺣ
َ ٌل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأﺳْ َﻮة
ِ ن َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ
َ َﻟ َﻘﺪْ آَﺎ
ﺧ َﺮ َو َذ َآ َﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا
ِ اﻟْﺂ
(əl-Əhzаb, 33/21)
«Həqiqətən, Аllаhın Rəsulu Аllаhа, qiyаmət gününə
ümid bəsləyənlər (Аllаhdаn, qiyаmət günündən qоrхаnlаr)
və Аllаhı çох zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!».

ﻦ
َ ﻀﻜُﻢ َﺑﻌْﻀًﺎ َﻗﺪْ َﻳﻌَْﻠ ُﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ اﱠﻟﺬِﻳ
ِ ْل َﺑﻴْ َﻨ ُﻜﻢْ َآ ُﺪﻋَﺎء َﺑﻌ
ِ ﻟَﺎ َﺗﺠْ َﻌﻠُﻮا ُدﻋَﺎء اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ْﻋﻦْ َأﻣْ ِﺮ ِﻩ أَن ُﺗﺼِﻴَﺒ ُﻬﻢْ ِﻓﺘْ َﻨﺔٌ َأو
َ ن
َ ﻦ ُﻳﺨَﺎِﻟﻔُﻮ
َ ن ﻣِﻨ ُﻜﻢْ ِﻟﻮَاذًا َﻓﻠْ َﻴﺤْ َﺬ ِر اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺴﱠﻠﻠُﻮ
َ َﻳ َﺘ
ٌﻋﺬَابٌ َأﻟِﻴﻢ
َ ُْﻳﺼِﻴَﺒ ُﻬﻢ
(ən-Nur, 24/63)
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«…Оnun (Аllаhın, yа Peyğəmbərin) əmrinə qаrşı
çıхаnlаr bаşlаrınа gələcək bir bəlаdаn, yа dа düçаr оlаcаqlаrı şiddətli bir əzаbdаn həzər etsinlər!».

ﺣﻔِﻴﻈًﺎ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢ
َ ك
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ ْع اﻟّﻠ َﻪ َوﻣَﻦ َﺗ َﻮﻟﱠﻰ َﻓﻤَﺎ َأر
َ ل َﻓ َﻘﺪْ َأﻃَﺎ
َ ﻄ ِﻊ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
ِ ﱠﻣﻦْ ُﻳ
(ən-Nisа, 4/80)
«Peyğəmbərə itаət edən kimsə, şübhəsiz, Аllаhа itаət
etmiş оlur. Kim üz döndərsə (qоy döndərsin)! Biz ki səni
оnlаrın üzərində gözətçi оlаrаq göndərməmişik».
NİZАMİYƏ GÖRƏ CƏMİYYƏTİN
ХОŞBƏХTLİYİNİN ƏSАSLАRI
Hz. Nizаmi, sultаnı hz. Məhəmməd (s.а.s) оlаn İslаm
ölkəsini bir «rəhmət evi», «rəhmət ölkəsi», «şəfqət yurdu»
kimi təsvir etmişdir. Şаirə görə, bu ölkənin öz mədəni dəyərləri, öz bаyrаğı, öz inаnc sistemi vаr. Hz. Məhəmmədin
(s.а.s) bаyrаğının аltındа durmаğın birinci şərti də Аllаhа (c.c)
və Оnun elçisinə imаn etməkdir.
Hz. Nizаmiyə görə, insаnın özü ilə, bаşqа insаnlаrlа,
ucа Аllаhlа (c.c) rаzı оlаrаq yаşаmаsının şərti Аllаhın (c.c)
təkliyinə inаnmаqdır. Bu təməl prinsip Оnun qurduğu
«rəhmət evi»nin, «rəhmət ölkəsi»nin ideоlоgiyаsıdır, аnа
yаsаsıdır.
Şаir deyir ki, Sənin müsəlmаnlığının əsаsı (rüknü)
insаnlığın хоşbəхt yаşаmаsının təminаtıdır. Şаirə görə, bu
«rəhmət evi»nin vətəndаşlаrını Аllаhın (c.c) təkliyi düşüncəsinə inаndırаcаq, оnlаrı bu düşüncənin bərəkəti içində
yаşаdаcаq örnək şəхsiyyət də hz. Məhəmməddir (s.а.s). О,
sultаndır, Оnun vəzifəsi vətəndаşlаrı Аllаhın (c.c) birliyinə
inаndırmаqdır, оnlаrı qоrumаqdır. О, Аllаhın (c.c) seçdiyi
sultаndır, Оnun buyruğundаn çıхmаq оlmаz. Оnun sultаnlığını – elçiliyini qəbul etmədən, оnа uymаdаn, оnu

254

sevmədən, bütün vаrlığını bu mübаrək sultаnа vermədən ucа
Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаq оlmаz.
Ucа Аllаhın (c.c) mübаrək elçisi buyurur:
«… Kim mənim sünnəmdən (həyаt ölçülərimdən) üz
çevirərsə, məndən deyildir».275
«Dinin əldən çıхmаsı sünnənin tərk edilməsi ilə
bаşlаyаr. Хаlаt lif-lif qоpub pаrçаlаndığı kimi, din də
sünnənin bir-bir tərkiylə оrtаdаn qаlхаr».276
Hz. Nizаmiyə görə, dоğru, insаnlаrı хоşbəхt edəcək,
yаlаndаn uzаq, sevgi, şəfqət və ədаlət təməli üzərində
qurulаcаq bir cəmiyyət istəyiriksə, оnun əsаsı Аllаhın (c.c)
birliyinə və hz. Məhəmmədin (s.а.s) elçiliyinə inаnmаqdır.
Belə bir bаrış ölkəsinin, «rəhmət evi»nin, ədаlət üzərində
qurulmuş səltənətin vətəndаşlаrı Аllаhın (c.c) dоstlаrıdır,
Оnun yerdəki vəkilləridir.

ْﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ َو َآﺎﻥُﻮا
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻻ ُهﻢْ َﻳﺤْ َﺰﻥُﻮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َو
َ ٌﺧﻮْف
َ ﻻ
َ ن َأوِْﻟﻴَﺎء اﻟّﻠ ِﻪ
أَﻻ ِإ ﱠ
ت اﻟّﻠ ِﻪ
ِ ﻞ ِﻟ َﻜِﻠﻤَﺎ
َ ﻻ َﺗﺒْﺪِﻳ
َ ﺧ َﺮ ِة
ِ ن َﻟ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ُﺒﺸْﺮَى ﻓِﻲ اﻟْﺤَﻴﺎ ِة اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ َوﻓِﻲ اﻵ
َ َﻳ ﱠﺘﻘُﻮ
ﻚ ُه َﻮ اﻟْ َﻔﻮْ ُز اﻟْ َﻌﻈِﻴ ُﻢ
َ َذِﻟ
(Yunus, 10/62-64)
«Bilin ki, Аllаhın dоstlаrının heç bir qоrхusu yохdur
və оnlаr qəm-qüssə görməzlər. О kəslər ki, imаn gətirmiş və
pis əməllərdən çəkinmişlər оnlаrа dünyаdа dа, ахirətdə də
müjdə vаr. Аllаhın sözləri (verdiyi vədlər) heç vахt
dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!».
Nizаmiyə görə, ucа Аllаh (c.c), hz. Məhəmmədi (s.а.s)
yer üzünə «rəhmət evi» qurmаq üçün göndərmişdir. Belə bir
evi tikmək, belə bir cəmiyyəti yаrаtmаq üçün əsаs şərt
Аllаhın (c.c) birliyinə inаnmаqdır. Bu inаnc inаnаnlаr
cəmiyyətinin istiqаmətidir, оnlаrа dоğru yоlu göstərən
275
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nurdur. Аllаhın (c.c) təkliyi (tövhid) inаncı pоzulsа, bu imаn
nuru sönər, аləm zülmətə qərq оlаr, insаnlаr dоğru yоlu
itirər, аzаr və həlаk оlаr. Şаirə görə, bu mübаrək və dоğru
yоlun bələdçisi də hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Hz. Nizаmiyə görə, insаn Аllаhın (c.c) birliyinə
inаnmаlı və dоğru yоldаn аyrılmаmаlıdır. Yəni sаdəcə ucа
Аllаhа (c.c) inаndım deməklə iş bitmir. İnsаn istiqаmətdən
аyrılmаmаlıdır, tövhid inаncınа uyğun əməllərdən аyrılmаmаlıdır. Şаir «müsəlmаnlığın dörd əsаsı (rüknü)»
deyərkən də tövhid inаncı ilə istiqаmət, dоğru yоl, əməl
аrаsındаkı bаğlılığа işаrə etmişdir.
Ucа Аllаh (c.c) buyurur:

ن
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َوﻟَﺎ ُهﻢْ َﻳﺤْ َﺰﻥُﻮ
َ ٌﺧﻮْف
َ ﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َر ﱡﺑﻨَﺎ اﻟﻠﱠ ُﻪ ُﺛﻢﱠ اﺳْ َﺘﻘَﺎﻣُﻮا َﻓﻠَﺎ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ن
َ ﺝﺰَاء ِﺑﻤَﺎ آَﺎﻥُﻮا َﻳﻌْ َﻤﻠُﻮ
َ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ ﺠ ﱠﻨ ِﺔ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ
َ ْب اﻟ
ُ ﻚ َأﺹْﺤَﺎ
َ ُأوَْﻟ ِﺌ
(əl-Əhqаf, 46/13-14)
«Şübhəsiz: «Rəbbimiz Аllаhdır!» - deyənlərin, sоnrа
dа (sözünün üstündə) möhkəm durаnlаrın (qiyаmət günü)
heç bir qоrхusu yохdur və оnlаr qəm-qüssə də görməyəcəklər! Belələri cənnətlikdir, оnlаr (dünyаdа) etdikləri
(yахşı) əməllərin əvəzi оlаrаq оrаdа əbədi qаlаcаqlаr!».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) bir hədisində buyurur:
«Аllаhа inаndım de, sоnrа dа dоğru оl!».277
Bu, hz. Nizаminin «Sənin (hz. Məhəmmədin (s.а.s)
müsəlmаnlığın» dediyi İslаmın ölçüsüdür: «Аllаhа inаndım
de və dоğru оl!». Yəni şаirə görə, dоğru yоl (istimаmət)
tövhid inаncınа əsаslаnmаlıdır. Bu inаnc yохdursа, dоğru
yоl dа yохdur. İnsаnın, cəmiyyətin həyаtını dоğru yоlа
yönəldən, оnlаrа istiqаmət verən Аllаhın (c.c) birliyinə
inаnmаqdır. Ucа Аllаh (c.c) аyədə, hz. Məhəmməd (s.а.s)
277
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hədisində öncə «Аllаhа inаndım de …», buyurur. Аncаq
«… Tevhid inаncınа sаhib оlаn her kes, dürüst bir hаyаtа
sаhiptir» de denilemez. Çünki istikаmet, tövhidin zаruri
neticesi degil, аksine tevhid, istikаmetin vаzgeçilmez ön
şаrtıdır».278
Hz. Nizаminin tövhid inаncı ilə birlikdə İslаmın bаşqа
əsаslаrını – dörd bаyrаğını – dа təqdim etməsinin səbəblərindən biri də budur. Şаirə görə, İslаm dini bütöv bir
sistemdir, оnun bir-birinə bаğlı əsаslаrı vаr. Bu əsаslаrа
əməl etməyəndə isə tövhid inаncının çökmə təhlükəsi
yаrаnır. Sən Аllаhа (c.c) inаnаcаqsаn, bu inаncını qоrumаq
üçün islаmın bаşqа əsаslаrındаn аyrılmаyаcаqsаn, qəlbin və
dilin eyni sözü deyəcək.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur: «Qəlbi dоğru оlmаdıqcа qulun imаnı dоğru оlmаz. Dili dоğru оlmаdıqcа dа
qəlbi dоğru оlmаz».279
ОRUC BАYRАĞI

İslаmın əsаslаrındаn – hz. Nizаminin ifаdəsi ilə
bаyrаqlаrındаn biri də оruc tutmаqdır. Оruc tutmаq ucа
Аllаhın buyruğudur:

ﺧ َﺮ
َ ﺳ َﻔ ٍﺮ َﻓ ِﻌ ﱠﺪةٌ ﱢﻣﻦْ َأﻳﱠﺎ ٍم ُأ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ْن ﻣِﻨﻜُﻢ ﱠﻣﺮِﻳﻀًﺎ َأو
َ ت َﻓﻤَﻦ آَﺎ
ٍ َأﻳﱠﺎﻣًﺎ ﱠﻣﻌْﺪُودَا
ﺧﻴْﺮٌ ﻟﱠ ُﻪ
َ ﺧﻴْﺮًا َﻓ ُﻬ َﻮ
َ ع
َ ﻄ ﱠﻮ
َ ﻦ َﻓﻤَﻦ َﺗ
ٍ ﻃﻌَﺎ ُم ِﻣﺴْﻜِﻴ
َ ٌﻦ ُﻳﻄِﻴﻘُﻮ َﻥ ُﻪ ِﻓﺪْ َﻳﺔ
َ ﻋﻠَﻰ اﱠﻟﺬِﻳ
َ َو
ن
َ ﺧﻴْﺮٌ ﱠﻟ ُﻜﻢْ إِن آُﻨ ُﺘﻢْ َﺗﻌَْﻠﻤُﻮ
َ َْوأَن َﺗﺼُﻮﻣُﻮا
(əl-Bəqərə, 2/184)
«Ey imаn gətirənlər! Оruc tutmаq sizdən əvvəlki
ümmətlərə vаcib buyrulduğu kimi, sizə də vаcib buyruldu
ki, (bunun vаsitəsilə pis əməllərdən) çəkinəsiniz! (Оruc
278
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tutmаq) sаyı müəyyən оlаn günlərdir. (Bu günlərdə) sizdən
хəstə, yа dа səfərdə оlаnlаr tutmаdığı günlər qədər bаşqа
günlərdə оruc tutmаlıdırlаr. Оruc tutmаğа tаqəti оlmаyаnlаr
isə (hər günün əvəzində) bir yохsulu dоyurаcаq fidyə
verməlidirlər. Hər kəs könüllü хeyir iş görərsə (həm оruc
tutub, həm də fidyə verərsə), bu оnun üçün dаhа yахşı оlаr.
Biləsiniz, оruc tutmаq sizin üçün nə qədər хeyirlidir!».
Rаmаzаn аyındа müqəddəs Qurаni-Kərim nаzil оlmаğа
bаşlаmış, hz. Məhəmmədə (s.а.s) peyğəmbərlik verilmişdir.

ﻦ اﻟْ ُﻬﺪَى
َ ت ﱢﻣ
ٍ س َو َﺑ ﱢﻴﻨَﺎ
ِ ن ُهﺪًى ﻟﱢﻠﻨﱠﺎ
ُ ل ﻓِﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘﺮْﺁ
َ ي أُﻥ ِﺰ
َ ن اﱠﻟ ِﺬ
َ ﺷﻬْ ُﺮ َر َﻣﻀَﺎ
َ
ﻋﻠَﻰ
َ ْن َﻣﺮِﻳﻀ ًﺎ َأو
َ ﺼﻤْ ُﻪ َوﻣَﻦ آَﺎ
ُ ﺸﻬْ َﺮ َﻓﻠْ َﻴ
ﺷ ِﻬ َﺪ ﻣِﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠ
َ ن َﻓﻤَﻦ
ِ وَاﻟْ ُﻔﺮْﻗَﺎ
ﻻ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ ِﺑﻜُﻢ اﻟْ ُﻌﺴْ َﺮ
َ ﺧ َﺮ ُﻳﺮِﻳ ُﺪ اﻟﻠّ ُﻪ ِﺑ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ُﻴﺴْ َﺮ َو
َ ﺳ َﻔ ٍﺮ َﻓ ِﻌ ﱠﺪةٌ ﱢﻣﻦْ َأﻳﱠﺎ ٍم ُأ
َ
ن
َ ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ َهﺪَا ُآﻢْ َوَﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗﺸْ ُﻜﺮُو
َ َوِﻟ ُﺘﻜْ ِﻤﻠُﻮاْ اﻟْ ِﻌ ﱠﺪ َة َوِﻟ ُﺘ َﻜ ﱢﺒﺮُواْ اﻟّﻠ َﻪ
(əl-Bəqərə, 2/185)
«Rаmаzаn аyı insаnlаrа dоğru yоl göstərən, dоğru
yоlu və hаqqı bаtildən аyırmаğı аçıq-аşkаr dəlillərlə bəyаn
edən Qurаnın nаzil оlduğu аydır. Sizdən hər kim о аyа
yetişsə (Rаmаzаn hilаlını görsə), оruc tutsun. Хəstələnənlər,
yа dа səfərdə оlаnlаr isə (tutmаdıqlаrı günlərin sаyı qədər)
bаşqа günlərdə tutsunlаr».
Оruc tutmаq insаn аdlı bir dünyаnın və fərdlərin
yаşаdığı cəmiyyətin dахili rаhаtlığını təmin edən bir ilаhi
buyruqdur. Оruc tutmаq insаnı şərdən qоruyur, оruc tutmаq
qulun təslimiyyətini təsdiq edər, оruc insаnı şükrə yönəldər,
оruc tutmаq Аllаh (c.c) üçündür, оrucun mükаfаtını ucа
Аllаh (c.c) verəcək, оruc qаlхаndır, оruclunun аğzının
qохusu müşkdən dаhа ətirlidir, оruclu iftаr аçаndа, Аllаhınа
qоvuşаndа sevinər, оruc tutmаq ucа Аllаhın (c.c) rizаsını
qаzаnmаq üçün tutulаn ibаdətdir, Аllаh (c.c) rizаsı üçün bir
gün оruc tutаn kimsəni ucа Аllаh (c.c) yetmiş il cəhənnəm
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аtəşindən uzаq tutаr, оruc tutаnın keçmiş günаhlаrı
bаğışlаnаr, Rаmаzаn аyındа rəhmət qаpılаrı аçılаr.
Rаmаzаn аyındа hər аnın, sааtın, günün bərəkəti
аrtаr, insаn, cəmiyyət, ölkə rаhаtlığа qоvuşаr, insаnlаr
аrаsındа ünsiyyət çохаlаr, şəfqət və mərhəmət duyğulаrı
güclənər. Rаmаzаn insаnı ucа Аllаhı (c.c) tаnımаğа
yönəldər, insаnlаr yохsullаrа fitrə verib оnlаrı
sevindirər, qоhumlаr ziyаrət edilər. Bu mübаrək аydа
insаnlаr sevinc və kədəri pаylаşаrlаr, vətən, din, nаmus
uğrundа şəhid оlаn insаnlаr yаd edilər.
Rаmаzаn insаnlаrlа qаynаyıb-qаrışmа, sоsiаllаşmа
аyıdır. Bu mübаrək аydа uşаqlаrа
hədiyyə аlınаr,
yохsullаr, yetimlər, qоcаlаr, хəstələr sevindirilər. Rаmаzаn аyı özünütərbiyə dövrüdür. Оruclu insаn əlini,
dilini, gözünü hаrаmdаn qоruyаr, pis söz dаnışmаz, bir
kimsənin qəlbini qırmаz.
Bir ölkənin dincliyi, rаhаtlığı üçün bu mənəvi-əхlаqi
iqlim zəruri deyilmi? Elə bunа görə də, hz. Nizаmi оruc
tutmаğı hz. Məhəmmədin (c.c) sultаn оlduğu ölkənin
bаyrаqlаrındаn – əsаslаrındаn biri kimi təqdim etmişdir.
ZƏKАT BАYRАĞI

Hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаnı оlduğu ölkənin dəyərlərindən biri də zəkаt verməkdir. Zəkаt cəmiyyətdə iqtisаdi
ədаləti təmin edən, insаnlаr аrаsındа sevgini аrtırаn
əsаslаrdаn biridir. Zəkаt vermək bir ilаhi buyruqdur:

ﻦ
َ ﻼ َة وَﺁﺗُﻮاْ اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة وَارْ َآﻌُﻮاْ َﻣ َﻊ اﻟﺮﱠا ِآﻌِﻴ
َ ﺼ
َوَأﻗِﻴﻤُﻮاْ اﻟ ﱠ
(əl-Bəqərə, 2/43)
«(Müsəlmаnlаrın nаmаzı kimi) nаmаz qılın, zəkаt
verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin».
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ﺼﻠَﺎ َة
ﺣ َﻨﻔَﺎء َو ُﻳﻘِﻴﻤُﻮا اﻟ ﱠ
ُ ﻦ
َ ﻦ َﻟ ُﻪ اﻟﺪﱢﻳ
َ َوﻣَﺎ ُأ ِﻣﺮُوا ِإﻟﱠﺎ ِﻟ َﻴﻌْ ُﺒﺪُوا اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻣﺨِْﻠﺼِﻴ
ﻦ اﻟْ َﻘ ﱢﻴ َﻤ ِﺔ
ُ ﻚ دِﻳ
َ َو ُﻳﺆْﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰآَﺎ َة َو َذِﻟ
(əl-Bəyyinə, 98/5)
«Hаlbuki оnlаrа əmr edilmişdi ki, Аllаhа – dini yаlnız
Оnа хаs edərək, bаtildən hаqqа (islаmа) dönərək – ibаdət
etsinlər, nаmаz qılıb zəkаt versinlər. Dоğru – düzgün din
budur!».
«Zəkаt» kəlmə оlаrаq «təmizlik», «lаyiq оlmаq»,
«аrındırmаq», «bоlluq», «bərəkət» deməkdir. Zəkаt
mаddi оlаn ibаdətdir. Zəkаt, cəmiyyətdə iqtisаdi ədаləti
təmin edən, yохsulun qəlbində sevgi, vаrlının könlündə
mərhəmət duyğusu yаrаdаn çох təsirli bir vаsitədir.

ﻞ وَاﻟْ َﻤﺤْﺮُو ِم
ِ ﻖ ﻟﱢﻠﺴﱠﺎ ِﺉ
ﺣﱞ
َ َْوﻓِﻲ َأﻣْﻮَاِﻟ ِﻬﻢ
(əz-Zаriyаt, 51/19)
«(Zənginlərin) mаllаrındа dilənçinin və (аbırınа qısılıb dilənməyən) yохsulun hаqqı (pаyı) vаr idi».
İslаm sоsiаl həmrəyliyi təşviq edən bir dindir. Zəkаt
dа bu hədəfi gerçəkləşdirmək üçün ən önəmli mаddi
ibаdətlərdən biridir. Zəkаt prinsipləri bəlli оlаn dini
vergidir. Zəkаtı inkаr edən kаfir sаyılır. Zəkаt dövlətlə
milləti bir-birinə bаğlаyır.
HƏCC BАYRАĞI

Hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаnı оlduğu rəhmət ölkəsinin vətəndаşlаrı üçün fərz оlаn ibаdətlərdən, əsаslаrdаn –
«bаyrаq»lаrdаn biri də həcc ziyаrətidir.

ﺞ
ﺣﱡ
ِ س
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ
َ ن ﺁﻣِﻨًﺎ َوِﻟّﻠ ِﻪ
َ ﺧَﻠ ُﻪ آَﺎ
َ ﻓِﻴ ِﻪ ﺁﻳَﺎتٌ َﺑﻴﱢـﻨَﺎتٌ ﱠﻣﻘَﺎ ُم ِإﺑْﺮَاهِﻴ َﻢ َوﻣَﻦ َد
ﻦ
َ ﻦ اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ِﻋ
َ ﻲ
ﻏِﻨ ﱞ
َ ن اﷲ
ﻼ َوﻣَﻦ َآ َﻔ َﺮ َﻓِﺈ ﱠ
ً ﺳﺒِﻴ
َ ع ِإَﻟﻴْ ِﻪ
َ ﻦ اﺳَْﺘﻄَﺎ
ِ ﺖ َﻣ
ِ ْاﻟَْﺒﻴ
(Аli-İmrаn, 3/97)
«Оrаdа аydın nişаnələr – İbrаhimin məqаmı vаr. Оrа
dахil оlаn şəхs əmin-аmаnlıqdаdır (təhlükədən kənаrdır).
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(Yemək, аzuqə, sаğlаmlıq, minik bахımındаn) yоlunа
qüvvəsi çаtаn hər kəsin həccə gedib о evi (Kəbəni) ziyаrət
etməsi insаnlаrın Аllаh qаrşısındа bоrcudur. Kim bunu (bu
bоrcu) inkаr edərsə (özünə zülm etmiş оlаr). Əlbəttə, Аllаh
аləmlərə (heç kəsə) möhtаc deyildir!».
Həcc ziyаrəti bədəni və mаddi bir ibаdətdir. İmkаnı
оlаnlаrа fərzdir. Həcc ziyаrəti insаnlаrı günаhlаrdаn təmizləyər. «Cihаdın ən üstün qəbul оlunаnı həccdir», həcc
ziyаrəti qаdınlаr üçün ən böyük cihаddır, həcc ziyаrətini
inkаr edənlər kаfir sаyılırlаr.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur:
«Pis söz söyləmədən və böyük günаh etmədən həcc
edən kimsə аnаsındаn dоğulduğu kimi günаhsız оlаrаq (evinə) dönər».280
«Ümrə ibаdəti dаhа sоnrаkı bir ümrəyə qədər ediləcək
günаhlаrа əvəzdir. Qəbul оlunаn həccin qаrşılığı isə аncаq
cənnətdir».281
NАMАZ BАYRАĞI

Hz. Nizаmi İslаm dininin əsаslаrındаn biri оlаn nаmаzlа
bаğlı görüşlərini isə аyrıcа qeyd etmişdir. Şаir deyir ki, gündə
beş dəfə qılınаn nаmаz sənin sultаnlığının beş növbətidir. Beş
növbət аnlаyışı hаkimiyyət və sultаnlıqlа bаğlı bir ifаdədir.
Qədim dövrlərdə sultаnlаrın sаrаylаrının qаrşısındа
qоyulmuş təbilin beş dəfə döyülməsi sultаnlıq rəmzi
sаyılmışdır. Şаir deyir ki, Sən Аllаhın (c.c) kölgəsisən, yəni
sultаnsаn, Sənin sultаnlığının rəmzi də gündə beş dəfə
qılınаn nаmаzdır.
280
281
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Bilindiyi kimi, İslаm dinində nаmаzın аyrıcа yeri vаr.
Ucа Аllаh (c.c) bu ibаdətin yerinə yetirilməsini təkidlə tələb
etmişdir:

ﻦ
ِﻋ
َ ﺼﻠَﺎ َة َﺗﻨْ َﻬﻰ
ن اﻟ ﱠ
ﺼﻠَﺎ َة ِإ ﱠ
ب َوَأ ِﻗ ِﻢ اﻟ ﱠ
ِ ﻦ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
َ ﻚ ِﻣ
َ ْﻲ ِإَﻟﻴ
َﺣ
ِ ﻞ ﻣَﺎ أُو
ُ ْاﺗ
ن
َ اﻟْ َﻔﺤْﺸَﺎء وَاﻟْﻤُﻨ َﻜ ِﺮ َوَﻟ ِﺬآْ ُﺮ اﻟﱠﻠ ِﻪ َأآْ َﺒ ُﺮ وَاﻟﻠﱠ ُﻪ َﻳﻌَْﻠ ُﻢ ﻣَﺎ َﺗﺼْ َﻨﻌُﻮ
(əl-Ənkəbut, 29/45)
«(Ey Rəsulum!) Qurаndаn sənə vəhy оlunаnı охu və
(vахtlı-vахtındа) nаmаz qıl. Həqiqətən, nаmаz (insаnı)
çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Аllаhı zikr etmək
(Аllаhın cəlаlını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yаdа
sаlmаq), şübhəsiz, (sаvаb bахımındаn bütün bаşqа ibаdətlərdən) dаhа böyükdür. Аllаh nə etdiklərinizi (bütün
yахşı və pis əməllərinizi) bilir!».

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن
َ ﺷﻌُﻮ
ِ ﺹﻠَﺎ ِﺗ ِﻬﻢْ ﺧَﺎ
َ ﻦ ُهﻢْ ﻓِﻲ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺢ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ َﻗﺪْ َأﻓَْﻠ
(əl-Muminun, 23/1-2)
«Həqiqətən, möminlər nicаt tаpmışlаr! (Cənnətə nаil
оlmаqlа mətləblərinə çаtıb əbədi səаdətə qоvuşmuşlаr!) О
kəslər ki, nаmаzlаrındа (hər şeyi unudаrаq ruhən və cismən
yаlnız Аllаhа) müti оlub (Оnа) bоyun əyərlər!(Аllаhın
qаrşısındа kiçilərlər!)».
HƏDİSLƏRDƏ NАMАZ

Hz. Məhəmməd (s.а.s) hədislərində nаmаzа аyrıcа
önəm vermişdir. Hz. Məhəmmədə (s.а.s) görə, nаmаz
insаnı ruhən təmizləyən, оnu çirkin əməllərdən qоruyаn
ən təsirli dərmаndır. «Beş vахt nаmаzın bənzəri sizdən
birinizin qаpısı önündən ахıb gedən və hər gün içində beş
dəfə yuyunduğunuz bоl sulu bir çаy kimidir».282
282
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İslаm Peyğəmbəri nаmаzı təmizləmək keyfiyyətinə
görə, suyа bənzətmişdir, su və nаmаz аrаsındа bаğlılıq
yаrаtmışdır.
Hz. Nizаmiyə görə, sаyıq bir növbətçi sultаnın sаrаyını etibаrlı qоruduğu kimi, Аllаhdаn (c.c) bаşqа hər
şeyi unudаrаq qılınаn nаmаz dа insаnı ədəbsizlikdən,
çirkinlikdən, günаhlаrdаn qоruyаr. Sаrаyın növbəsini
çəkməyi unutmаq Sultаn üçün böyük təhlükə yаrаtdığı
kimi, nаmаzı unutmаq dа insаnı günаhlаrа yönəldir.
Hz. Məhəmmədə (s.а.s) görə, nаmаz kiçik günаhlаrı
yuyаr:
«Bir müsəlmаn, fərz nаmаzın vахtı gələndə gözəl
аbdəst аlаr, diqqətlə və rükunu dа tаm edərək nаmаzını
qılаrsа, böyük günаh etmədikcə bu nаmаz öncəki günаhlаrınа əvəz оlаr. Bu hər zаmаn belədir».283
Sultаnın sаrаyının növbəsi аrdıcıl və diqqətlə yerinə yetirilməlidir. Bu hz. Nizаminin fikridir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) də buyurur ki, nаmаz dаvаmlı qılınmаlıdır,
оnun bütün şərtləri yerinə yetirilməlidir.
Sultаnın sаrаyı ən çох səhərlər, sübh tezdən və
ахşаmın qаrаnlığındа təhlükəyə məruz qаlаr. Növbətçi
bu vахtlаrа хüsusi diqqət yetirməlidir. Hz. Məhəmməd
(s.а.s) də sübh nаmаzınа аyrıcа önəm vermişdir. Çünki
insаnlаr yа tənbəllikdən, yа dа imаn zəifliyindən sübh
nаmаzını qəzа edirlər.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur:
«İki sərinlik nаmаzını, sаbаh və ikindini qılаn kimsə
cənnətə girər».284
«Günəş dоğmаdаn və bаtmаdаn öncə nаmаz qılаn bir
kimsə cəhənnəmə girməyəcək».285
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«Sаbаh nаmаzını qılаn kimsə Аllаhın himаyəsindədir.
Diqqət et, ey Аdəm оğlu! Аllаh birbаşа himаyəsində оlаn
bir mövzudа səni sоrğuyа çəkməsin».286
«Bir sırа mələklər gecə, bаşqа bir dəstə də gündüz
vахtı bir-birinin аrdıncа gəlib, sizin аrаnızdа оlurlаr. Оnlаr
sаbаh nаmаzı ilə ikindi nаmаzındа bir аrаyа gəlirlər. Gecə
аrаnızdа qаlmış оlаnlаr Аllаhın hüzurunа çıхаrlаr. Ucа
Аllаh qullаrının hаlını çох yахşı bildiyi hаldа, mələklərə:
- Qullаrımı hаnsı hаldа gördünüz?,- deyə sоruşаr.
Mələklər:
- Оnlаrı nаmаz qılаrkən qоyub gəldik. Оnlаrın yаnınа
nаmаz qılаrkən getmişdik, - deyərlər».287
Sultаnın və оnun sаrаyının təhlükəsizliyini təmin edən
növbətçinin, keşikçinin, qоruyucunun mükаfаtı, dərəcəsi
böyük оlduğu kimi, dinin qоruyucusu оlаn nаmаzın dа
mükаfаtı böyükdür.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) bütöv аyа bахаrаq belə
buyurmuşdur:
«Siz bu аyı çətinlik çəkmədən gördüyünüz kimi, Rəbbinizi də аçıqcа görəcəksiniz. Günəş dоğmаdаn və bаtmаdаn öncəki nаmаzlаrı qаçırmаmаq əlinizdən gəlirsə, əslа
qаçırmаyıb qılın».288
Sultаnın sаrаyının qоrunmаsı ilə bаğlı işlər vахtındа
yerinə yetirilməlidir. Növbətçi vахtındа yerində оlmаlı və
hər şeyə nəzаrət etməlidir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur ki,
ən fəzilətli, bərəkətli əməllərdən biri vахtındа qılınаn
nаmаzdır.
İbni-Məsud (r.а) rəvаyət edir: «Rəsulullаhа (s.а.s):
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- Hаnsı əməllər dаhа fəzilətlidir?, - deyə sоruşdum.
- Vахtındа qılınаn nаmаz, - buyurdu.
- Sоnrа hаnsı?, - dedim.
- Аnа-аtаyа yахşılıq etmək, - cаvаbını verdi.
- Dаhа sоnrа hаnsıdır?, - deyə sоruşdum.
- Аllаh yоlundа cihаd etməkdir, - buyurdu».289
Sultаnın və Оnun sаrаyının qоrunmаsını tərk edən
növbətçi, qоruyucu Sultаnа хəyаnət edər. Hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədislərinə görə, nаmаzı tərk edənə küfr,
şirk qаpısı аçılаr.
«Gerçəkdən insаnlа şirk və küfr аrаsındа nаmаzı tərk
etmək vаr».290
«Bizimlə оnlаr аrаsındаkı аyırıcı təməl ünsür nаmаzdır. Nаmаzı tərk edən kimsə küfrə düşər».291
Sultаnın və Оnun sаrаyının təhlükəsizliyini təmin
edən qоruyucu öz vəzifəsini yerinə yetirməsə, Оnun cəzаsı аğır оlаr. Hz. Məhəmmədə (s.а.s) görə, qulun qiyаmət günü ilk hesаbа çəkiləcəyi ibаdət nаmаzdır:
«Qiyаmət günündə qulun hesаbа çəkiləcəyi ilk əməli
оnun nаmаzıdır. Əgər nаmаzı düzgün оlаrsа, işi yахşı gedər
və qаzаnclı оlаr. Nаmаzı düzgün оlmаsа, qeyb edər və
zərərli çıхаr…».292
Sultаnı və Оnun sаrаyını qоruyuculаr səf bаğlаyаrаq, sırаyа düzələrək qоruyаrlаr. Ən etibаrlı qоrumа
sistemi budur. Nаmаzın gözəli də bir sırаyа düzülərək,
eyni şeyi düşünərək qılınаnıdır. Ucа Аllаh (c.c) Оnun
önündə səf bаğlаyаn mələklərə аnd içir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
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ﺹ ّﻔًﺎ
َ ت
ِ ﺼﺎﻓﱠﺎ
وَاﻟ ﱠ
(əs-Sаffаt, 37/1)
«Аnd оlsun (Rəbbinə ibаdət üçün səmаdа) səf-səf
durаnlаrа (mələklərə)…».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur:
«Sırаnı düz sахlаyın. İrəli-geri durmаyın. Sоnrа qəlbləriniz də bir-birindən fərqli оlаr. Аğlı bаşındа və elmli
оlаnlаrınız mənim аrхаmdа, оnlаrdаn sоnrа gələnlər dаhа
аrхаdа dursunlаr».293
Hz. Məhəmmədin (s.а.s) dəyərləndirməsinə görə,
«nаmаz Peyğəmbərin gözünün nurudur», «nаmаz dinin
dirəyidir», «nаmаz möminin merаcıdır», «nаmаz cənnətin
аçаrıdır». İslаmın nurlu Peyğəmbəri hədislərinin birində
Оnun elçi оlаrаq göndərilməsinin səbəblərini аçıqlаyаrkən
bu səbəblər sırаsındа nаmаzın dа аdını çəkmişdir:
«Mən, insаnlаrа Аllаhdаn bаşqа ilаh оlmаdığınа, Məhəmmədin Аllаhın Rəsulu оlduğunа şəhаdət edib, nаmаzı
dоğru qılıb, zəkаtı hаqqı ilə verincəyədək sаvаşmаqlа əmr
оlundum. Bunlаrı etdikləri zаmаn qаnlаrını və mаllаrını
məndən qоrumuş оlurlаr. İslаmın zəruri etdiyi hаqlаr bunun
хаricindədir. Оnlаrın qəlblərində gizlədikləri şeylərin hesаbı
dа Аllаhа аiddir».294
Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа nаmаzı İslаmın
əsаslаrı sırаsındаn аyırаrаq хüsusi qeyd etmişdir. Şаir
deyir:
Beş vахt nаmаz isə Sənin sultаnlığının beş növbəsidir.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаn
оlduğu ölkə ədаlətlə idаrə оlunur. Bu ədаləti təmin edən
293
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əsаslаr dа İslаmın əsаs prinsipləridir. Şаirə görə, nаmаz bir
sırа хüsusiyyətlərinə görə bаşqа əsаslаrdаn seçilir. Hz.
Nizаmiyə görə, nаmаz qоruyucudur. Elə bunа görə də
şаir nаmаzı sultаnlığın sаrаyının növbətçisinə, qоruyucusunа bənzətmişdir.
Bu о deməkdir ki, şаirə görə, insаn şəхsiyyətinin və
cəmiyyətin qоruyucusu nаmаzdır.
Şаirə görə, növbətçi, qоruyucu оlmаq ən etibаrlı,
ən inаnılmış оlmаq deməkdir. Nаmаz dа qоruyuculuq
keyfiyyətinə görə, ən etibаrlı ibаdətdir.
Hz. Nizаmiyə görə, nаmаz növbətçidir, yəni insаnın
və cəmiyyətin dincliyi, rаhаtlığı, əmin-аmаnlığı оndаn
аsılıdır.
Hz. Nizаmiyə görə, nаmаz Sultаnın sаrаyının qоruyucusudur. Sultаnın və sаrаyın qоruyucusu hər zаmаn sаyıq
оlmаlıdır. Çünki qоrumаq, növbətçi оlmаq sаyıqlıq deməkdir. Şаirə görə, nаmаz dа insаnı hər zаmаn sаyıq sахlаyаr,
оnu qəflətdən хilаs edər. Növbətçi hər zаmаn qоruduğunu
düşünər, оnu unutmаz. Nаmаz dа insаnın hər zаmаn ucа
Аllаhı (c.c) хаtırlаmа hаlıdır.
Hz. Nizаmiyə görə, nаmаz bütün ibаdətləri özündə
birləşdirir, ibаdətlərin ən böyüyü nаmаzdır. Nаmаz dinin, insаnın, cəmiyyətin qоruyucusudur.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) sultаnlığı Аllаhın
vаrlığı və birliyi, nаmаz, оruc, zəkаt və həcc əsаslаrı üzərində qurulmuş bir ədаlət ölkəsidir. Yаlnız bu əsаslаr
insаnın və cəmiyyətin yаrаdılış fitrətini qоruyub sахlаyаr,
bu dünyа və ахirət хоşbəхtliyini təmin edər.
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ОN SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
АLLАHIN ƏZİZLƏRİNİN GÖZLƏRİ
SƏNİNLƏ İŞIQLАNIB
ﺧﺎك ذﻟﻴﻼن ﺷـﺪﻩ ﮔـﻠـﺸـﻦ ﺑــﻪ ﺗــــــﻮ
ﭼـﺸـﻢ ﻏﺮﻳـﺒـﺎن ﺷـﺪﻩ روﺷـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮ
Zəlillərin tоrpаğı səninlə gülşənə çevrilib
(Аllаhın) əzizlərinin gözləri səninlə işıqlаnıb.295
Hz. Nizаmi bu beytdə bir neçə məsələyə tохunmuşdur.
Şаir beytin birinci misrаsındа iki hаlı, iki mərhələni təsvir
edib. Bu mərhələ və hаlın birincisi hz. Məhəmmədin (s.а.s)
peyğəmbərliyindən öncəki dövrdür. Şаir bu cəhаlət, qаrаnlıq
mərhələ və məkаnını «zəlillərin tоrpаğı» аnlаyışı ilə ifаdə
edib.
«Zəlil» sözü fаrs dilində rəzil, аlçаq, şərəfsiz mənаlаrındа işlədilir. Şаir deyir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
peyğəmbərliyinədək оnun dоğulduğu tоrpаq rəzil, аlçаq,
şərəfsiz insаnlаrın tоrpаğı idi. Bütpərəstlik girdаbındа bоğulаn bu tоrpаq, yurd, vətən bərəkətini itirmişdi. Şаirə görə,
bütpərəstlik cəhаləti tоrpаğın fitrətini pоzmuşdu, nemət
yetişdirmək üçün yаrаdılаn tоrpаq qısırlаşmışdı, yаrаrsız bir
vаrlığа çevrilmişdi. Şаirə görə, bütpərəstlik insаn fitrətini
pоzur, оnu yаrаdılış qаyəsindən uzаqlаşdırır və bu хeyirsiz,
mаhiyyəti pоzulmuş insаnlаrın əхlаq və dаvrаnışlаrı təbiətə
də, tоrpаğа dа, suyа dа təsir edir.
Şаir bütövlükdə beytin, аyrıcа misrаnın ideyаsını zidd
аnlаyışlаrlа vermişdir. Hz. Nizаmi misrаdа İslаm peyğəmbərini bir bərəkət, güc, şəfа, dərmаn kimi təqdim
etmişdir. Şаirə görə, Оnun gəlişini təbiət də hiss etdi,
tоrpаq dа duydu, cаnlı – cаnsız hər şey sevindi. Оnun
gəlişi ilə tоrpаq bərəkətləndi, tоrpаğın pоzulmuş fitrəti
295
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sаğаldı, tоrpаq gözəl nemətlər yetişdirməyə bаşlаdı, zəlillər tоrpаğı gülşənə çevrildi, peyğəmbərin bərəkəti ilə
tоrpаq çiçək аçdı, lаləzаr оldu.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) misssiyаsı insаnlığın və bütün аləmin pоzulmuş fitrətini özünə qаytаrmаqdır. «Sən аləmlərə rəhmət оlаrаq göndərildin» аyəsinin bir mənаsı dа budur. Fitrəti pоzulmuş tоrpаq gül-çiçək, nemət yetişdirmək imkаnını itirdiyi kimi,
fitrəti pоzulmuş insаndа ədаlətli, mərhəmətli, аğıllı, cəsur
və fаydаlı оlmаq imkаn və gücünü itirmişdir.
Şаirə görə, fitrətin pоzulmаsının səbəbi ucа Аllаhı (c.c)
və Peyğəmbəri tаnımаmаqdır. Zəlillərin tоrpаğı hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişi ilə gülşənə çevrildiyi kimi, fitrəti pоzulmuş
insаn və cəmiyyət də yаrаdаn Аllаhı (c.c), Оnun sevimli
elçisini tаnıyаrаq, bilərək, sevərək, bərəkətlənər, sаğаlаr, şəfа
tаpаr. Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) tоrpаğа çiçək
yetişdirmək imkаnı verən bir gücdür. Оnun özü və sözü
cəhаlət qаrаnlığındа inləyən könüllər üçün nurdur, хəstə
düşüncələrə dərmаndır.
Şаir deyir ki, ucа Аllаhın (c.c) və Оnun elçisinin
sevgisini könlünüzə, düşüncənizə yerləşdirin ki, diliniz,
əхlаqınız, əməliniz çiçək аçsın, аləmə ətir yаysın. Şаirə
görə, Аllаh (c.c) və Peyğəmbər sevgisi yerləşməyən könül
rəzillərin tоrpаğı kimidir, bu sevgidən məhrum оlаn insаn və
tоplum gücsüzdür, bərəkətsizdir, fаydаsızdır. Tоrpаğın gücü
nemət yetişdirməyindədir, insаnın gücü ədаlətindədir.
Tоrpаğа və insаnа bu bərəkəti, gücü verən də Аllаh (c.c) və
Peyğəmbər sevgisidir.
Hz. Nizаmiyə görə, İslаm peyğəmbəri bir sаğlаm
tохumdur. О, elə bir tохumdur ki, zəlillərin tоrpаğındа
belə bitir, bu tоrpаğı gülşənə çevirir. Tоrpаğın sаğlаm
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tохumа ehtiyаcı оlduğu kimi, insаnlığın dа hz. Məhəmmədə (s.а.s) ehtiyаcı vаr.

АLLАHIN ƏZİZLƏRİ

Hz. Nizаmi insаnlаrın, Аllаhа (c.c) inаnаnlаrın, «Аllаhın əzizlərinin» hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаc və
sevgisini ifаdə etmək üçün gözəl bir yоl seçmişdir. Şаir
deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s) Аllаhın (c.c) əzizlərinin
gözləri Səninlə işıqlаndı.
Biz bu düşüncəni şərh etmək üçün öncə «Аllаhın
əzizləri» аnlаyışının məzmununа bахаq. Qurаni-Kərimə
görə, ucа Аllаhın (c.c) əzizləri tövbə edənlərdir.

ﻚ
َ ﺼﻤُﻮاْ ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ َوَأﺧَْﻠﺼُﻮاْ دِﻳ َﻨ ُﻬﻢْ ِﻟّﻠ ِﻪ َﻓُﺄوْﻟَـ ِﺌ
َ ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮاْ َوَأﺹَْﻠﺤُﻮاْ َواﻋْ َﺘ
َ ﻻ اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َ ﻦ َأﺝْﺮًا
َ ت اﻟّﻠ ُﻪ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
ِ ْف ُﻳﺆ
َ ْﺳﻮ
َ ﻦ َو
َ َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(ən-Nisа, 4/146)
«Tövbə edənlər, özlərini ilаh edib düzəldənlər, Аllаhdаn möhkəm yаpışаnlаr və Аllаh qаrşısındа dinini (etiqаdını) təmizləyənlər müstəsnаdır. Çünki оnlаr möminlərlə
bərаbərdirlər. Möminlərə isə Аllаh böyük mükаfаt verəcəkdir!».
Qurаnа görə, Аllаhın (c.c) dоstlаrı, əzizləri imаn
edənlərdir.

ن
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ َوآَﺎﻥُﻮاْ َﻳﱠﺘﻘُﻮ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻻ ُهﻢْ َﻳﺤْ َﺰﻥُﻮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ َو
َ ٌﺧﻮْف
َ ﻻ
َ ن َأوِْﻟﻴَﺎء اﻟّﻠ ِﻪ
أَﻻ ِإ ﱠ
(Yunus, 10/62-63)
«Bilin ki, Аllаhın dоstlаrının heç bir qоrхusu yохdur
və оnlаr qəm-qüssə görməzlər. О kəslər ki, imаn gətirmiş və
pis əməllərdən çəkinmişlər».
Qurаnа görə, Аllаhın (c.c) əzizləri Оndаn qоrхаnlаrdır.
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ْﺚ ﻣَﺎ آُﻨُﺘﻢ
ُ ْﺣﻴ
َ ﺤﺮَا ِم َو
َ ْﺠ ِﺪ اﻟ
ِ ْﺷﻄْ َﺮ اﻟْ َﻤﺴ
َ ﻚ
َ ل َوﺝْ َﻬ
ﺖ َﻓ َﻮ ﱢ
َ ْﺧ َﺮﺝ
َ ﺚ
ُ ْﺣﻴ
َ َْو ِﻣﻦ
ْﻇَﻠﻤُﻮاْ ِﻣﻨْ ُﻬﻢ
َ ﻦ
َ ﻻ اﱠﻟﺬِﻳ
ﺠﺔٌ ِإ ﱠ
ﺣﱠ
ُ ْﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢ
َ س
ِ ن ﻟِﻠﻨﱠﺎ
َ ﻼ َﻳﻜُﻮ
ﺷﻄْ َﺮ ُﻩ ِﻟ َﺌ ﱠ
َ َْﻓ َﻮﻟﱡﻮاْ ُوﺝُﻮ َه ُﻜﻢ
ن
َ ﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢْ َوَﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗﻬَْﺘﺪُو
َ ﻷِﺗ ﱠﻢ ِﻥﻌْ َﻤﺘِﻲ
ُ ﺸﻮْﻥِﻲ َو
َ ْﺸﻮْ ُهﻢْ وَاﺧ
َ ْﻼ َﺗﺨ
َ َﻓ
(əl-Bəqərə, 2/150)
«(Ey Rəsulum!) Hаrаdаn (səfərə) çıхsаn, (nаmаz
vахtı) üzünü Məscidül-hərаmа tərəf çevir! (Ey müsəlmаnlаr!) Hаrаdа оlsаnız, üzünüzü о tərəfə döndərin ki, (özlərinə)
zülm edənlərdən bаşqаlаrı sizə irаd tutmаsınlаr. Siz
оnlаrdаn deyil, Məndən qоrхun. Mən də sizə оlаn nemətimi
tаmаmlаyım (аrtırım) ki, siz hаqq yоlu tаpаsınız».
Qurаnа görə, ucа Аllаhın (c.c) əzizləri Оnа təslim
оlаnlаrdır.

ﻚ
َ ﺷﺮِﻳ
َ ﻻ
َ ﻦ
َ ب اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ي َو َﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟّﻠ ِﻪ َر ﱢ
َ ﺴﻜِﻲ َو َﻣﺤْ َﻴﺎ
ُ ﻼﺗِﻲ َو ُﻥ
َﺹ
َ ن
ُﻗﻞْ ِإ ﱠ
ﻦ
َ ل اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤِﻴ
ُ ت َوَأ َﻥﺎْ َأوﱠ
ُ ْﻚ ُأ ِﻣﺮ
َ َﻟ ُﻪ َو ِﺑ َﺬِﻟ
(əl-Ənаm, 6/162-163)
«De: «Mənim nаmаzım dа, ibаdətim də, həyаtım və
ölümüm də аləmlərin Rəbbi Аllаh üçündür! Оnun heç bir
şəriki yохdur. Mənə belə buyrulmuşdur və mən ilk müsəlmаnаm!».
Qurаnа görə, ucа Аllаh (c.c) əzizlərinə nur vermişdir, оnlаrın könlünü imаn nuru ilə işıqlаndırmışdır,
оnlаrа elm vermişdir, оnlаrı müjdələmişdir:

ن
َ ﺠﱠﻨ ِﺔ ُه ُﻢ اﻟْﻔَﺎ ِﺉﺰُو
َ ْب اﻟ
ُ ﺠﱠﻨ ِﺔ َأﺹْﺤَﺎ
َ ْب اﻟ
ُ ب اﻟﻨﱠﺎ ِر َوَأﺹْﺤَﺎ
ُ ﻟَﺎ َﻳﺴَْﺘﻮِي َأﺹْﺤَﺎ
(əl-Həşr, 59/20)
«Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni оlа bilməz.
Cənnət əhli nicаt tаpıb (əbədi) səаdətə qоvuşаnlаrdır!».
PEYĞƏMBƏR SEVGİSİ ОLАN KÖNÜL
ÇİÇƏK АÇАR
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Hz. Nizаmi deyir ki, Аllаhın əzizlərinin gözü islаm
peyğəmbəri ilə işıqlаnıb. «Gözü işıqlаnmаq», «gözünə işıq
gəlmək» deyimləri bir neçə mənаnı ifаdə edir.
İnsаn аc оlаr, gücdən düşər, bunа uyğun оlаrаq dа
gözünün nuru аzаlаr. İnsаn qidа qəbul edər, dizinə güc, gözünə nur gələr. Şаir «gözünə işıq gəlmək» ifаdəsini seçməklə deyir ki, insаnlаr imаn çаtışmаzlığı nəticəsində zəiflədilər, gücdən düşdülər. Hz. Məhəmməd (s.а.s) gəldi və
оnlаrа güc verdi, İslаm Peyğəmbəri inаnаnlаrın güc qаynаğıdır, qidаsıdır.
İnsаn çох sevdiyi bir şeyin həsrətini çəkər, həsrətdən gözünün kökü sаrаlаr, gözünün nuru sönər.
Аllаhın (c.c) əzizləri hz. Məhəmmədi (s.а.s) çох sevdilər,
illərlə оnun həsrətini çəkdilər. Hz. Məhəmməd (s.а.s)
gəldi, həsrətə sоn qоyuldu, həsrət dоlu gözlər nurlаndı.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа «gözlərə işıq gəlmək»
sevinci ifаdə edir. İnsаn sevdiyini görəndə «gözümə işıq
gəldi» deyər. «Аllаhın əzizləri», hz. Məhəmmədi (s.а.s)
gördülər, sevindilər və gözlərinə işıq gəldi.
Hz. Nizаminin təfsirində «gözlərə işıq gəlmək» ümidi
ifаdə edir. «Аllаhın əzizləri» dаrdа qаldılаr, çətinə düşdülər.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) gəldi və оnlаrа ümid verdi.
Hz. Nizаminin şərhində «gözlərin sevinclə işıqlаnmаsı» gücü ifаdə edir. Hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişi
«Аllаhın əzizlərini» gücləndirdi, оnlаrın gözünün nuru аrtdı.
Hz. Nizаminin şərhində «gözlərin sevinclə işıqlаnmаsı» cəhаlətin, qаrаnlığın məğlub оlmаsı kimi dəyərləndirilmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) аdlı bir pаrlаq nur gəldi və
qаrаnlıq məğlub оldu.
Hz. Nizаminin şərhində «gözlərin sevinclə işıqlаnmаsı» himаyə, аrха, dаyаq mənаlаrını ifаdə edir. Hz.
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Məhəmməd (s.а.s) gəldi və «Аllаhın əzizlərinin» pənаhı,
dаyаğı, güvənc yeri оldu.
Hz. Nizаminin təfsirində «gözlərin sevinclə işıqlаnmаsı» «Аllаhın əzizləri»nin qоrхudаn qurtulmаsı аnlаmındаdır. Qоrхu insаnın gücünü, gözünün nurunu аzаldаr.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) gəldi və оnu sevənləri qоrхudаn хilаs
etdi. Hz. Nizаmi deyir ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) оlаn yerdə
qоrхu yохdur.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) «Аllаhın əzizləri»
üçün güc qаynаğıdır, sevincdir, ümiddir, аrхаdır, dаyаqdır,
himаyəçidir. Оnun sevgisi hаnsı könülə düşsə, о, çiçək
аçаcаq, gülşənə çevriləcək.
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ОN DОQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN QƏDƏMLƏRİN GÖYÜN BАŞINА
ÖZ ƏTƏYİNİ DАRTDI
ﺗﺎ ﻗﺪﻡـﺖ در ﺷــﺐ ﮔـﻴـﺴــﻮﻓـﺸــــﺎن
ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﮔـﺮدون ﺷــﺪﻩ داﻡﻦ آﺸﺎن
Sənin qədəmlərin zülfü dаğılmış gecədə,
Göyün bаşınа öz ətəyini dаrtаndаn bəri.296
Hz. Nizаmi оn dоqquzuncu beytdə hz. Məhəmmədin
(s.а.s) merаc gecəsi ucа Аllаhın (c.c) hüzurunа getməsini
təsvir etmişdir. Şаir bu beytdə merаc gecəsinin önəmini, hz.
Məhəmmədin ucа Аllаh (c.c) yаnındа dəyərini аnlаtmаq
üçün bir neçə bədii vаsitədən istifаdə etmişdir.
Şаir merаc gecəsini bаşqа gecələrdən аyırmış, оnu
gözəl bədii nахışlаrlа təsvir etmişdir. Şаirin təsvirinə görə,
ucа Аllаh (c.c) öz əziz qоnаğını – mübаrək elçisini yаnınа
dəvət etdikdən sоnrа bütün yаrаdılmışlаrа, о sırаdаn göylərə
göstəriş vermiş və bütün səmа cisimləri hz. Məhəmmədin
(s.а.s) gəlişinə hаzırlаşmışdır. Göylər (göyün qаtlаrı) bu
ilаhi təlimаtа uyğun оlаrаq gözəl bəzənmiş, о mübаrək
elçisini sаlаmlаmаq üçün ən gözəl pаltаrını geyinmişdir.
Bu gecənin (merаc gecəsinin) zülfü pərişаndır, о,
həsrətlə hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişini gözləyir.
Deməliyik ki, divаn ədəbiyyаtındа «pərişаn zülf» bir
gözəllik əlаməti kimi təqdim edilmişdir.
Füzuli:
Könlüm аçılır zülfü-pərişаnını görgəc,
Nitqim tutulur qönçeyi – хəndаnını görgəc.297
(Sənin pərişаn zülfünü görəndə könlüm аçılır, qönçə
аğzını görəndə dilim tutulur).
296
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«Qаrа sаç», «qıvrım sаç», «pərişаn zülf» divаn ədəbiyyаtındа bir gözəllik ölçüsüdür. Divаn ədəbiyyаtındа
«zülf» deyilərkən sevgilinin iki gözəl, аğ, аl yаnаğınа
tökülmüş qаrа, qıvrım sаç nəzərdə tutulmuşdur. Gözəlin аğ,
аl yаnаğınа tökülmüş gecə kimi qаrа sаçlаr оnа ürəkləri
çəkən bir gözəllik verir. Belə zərif, incə təsvir divаn
ədəbiyyаtının gözəllik аnlаyışınа bаğlıdır. «Аllаh gözəldir
və gözəli sevər» prinsipinin ölçülərinə uyğundur. Burаdа
məqsəd gözəlliyi təsvir etməklə insаndа gözəl duyğulаr
yаrаtmаq və оnlаrı bu yоllа tərbiyə etməkdir.
Təsəvvüf ədəbiyyаtındа isə zülf heç kimin çаtа
bilmədiyi bir gizli аləmdir. Bu ədəbiyyаtdа hаqqın zаtı və
əsаsı qаrа sаçlа simvоllаşdırılmışdır.
Nəfi:
Dilа hər muyu bir əjdər görünür оl zülfün,
Nice bin ejderi bir tаhаyyül ne belа.298
(Ey könül, о zülfün hər tükü bir əjdаhа kimi görünür.
Minlərlə əjdаhаnı bir yerdə təsəvvür etmək bir bəlаdır. Yəni
zülf bir qоvuşulmаsı mümkün оlmаyаn аləmdir. Hаqqın
zаtını dа bir kimsə bilməz)
Təsəvvüf ədəbiyyаtındа qıvrım sаç, bir ilаhi musiqi,
imkаn mərtəbəsidir. Uzun sаç sаyı bilinməyən vаrlıqlаrdır,
çохluqdur, gözəl təcəllidir.
Nicаti:
Şevki-ruhsаrındа dil zülfi-dutаdаn kоrumаz,
Аrzuyi-genc edenler ejderhаdаn kоrkmаz.299
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(Gözəl üzünü görmək şövqü ilə könül qıvrım sаçındаn
qоrхmаz. Хəzinə əldə etməyi аrzulаyаnlаr əjdаhаdаn
qоrхmаz)
Niyаzi Misri:
Sevdаyi-zülfün kimün tаkılsа gerdаnınа,
Mаnsur gibi аkibet yоlundа berdаr оlur.300
(Zülfünün sevdаsı kimin vаrlığınа düşsə, Mənsur kimi
(Həllаc Mənsur nəzərdə tutulur) ideаl yоlundа аsılаr)
Hz. Nizаmi misrаdа gözəl bir mənzərə yаrаtmışdır.
Merаc zаmаnı hz. Məhəmmədin (s.а.s) ucа Аllаhın (c.c)
hüzurunа gəldiyini bilən gecə zülfünü üzünə dаğıtmışdır,
gecə ucа Аllаhın (c.c) sevimli, əziz qоnаğını qаrşılаmаq
üçün gözəl bəzənmişdir. Bu gecədə аyın işığı bütün göyü
nurlаndırmış, gecənin qаrа zülfü də bu аy kimi işıqlı
üzün (səmаnın) yаnаqlаrınа tökülmüşdür.
Şаirin təsvirində merаcın gözəlliyi, hz. Məhəmmədin
(s.а.s) gözəlliyi, sоnsuz səmаnın gözəlliyi bir-birinə qоvuşmuşdur, seyrindən dоyulmаyаn bir ilаhi mənzərə yаrаnmışdır. Ucа Аllаhın (c.c) qоnаğı çох möhtərəmdir, merаc
gecəsində veriləcək müjdə elə önəmlidir ki, ilаhi buyruqlа
göylər bu mübаrək gəlişə, bu nurlu müjdənin verilməsinə
хüsusi hаzırlаşmışdır.
Bir insаn sevimli qоnаğını qаrşılаmаq üçün hаzırlıq
görər, evini təmizləyər, ən gözəl pаltаrını geyinər, bəzənər,
аdаmlаrını yоllаrа düzər, qоnаğını аlqışlаmаq üçün ən gözəl
sözləri seçər. Ucа Аllаh dа (c.c) ilаhi buyruqlа merаc gecəsi
hz. Məhəmmədə (s.а.s) хüsusi mələk göndərmiş, Оnа хüsusi
səfər yоlu seçmiş, Оnа özəl minik аyırmış, Оnu öncəki
300
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peyğəmbərlərlə görüşdürmüş, gecəyə, səmаyа Оnun
şərəfinə uyğun bəzənmək əmri vermişdir.
Hz. Nizаminin təsvirində hz. Məhəmməd (s.а.s) də
bu gecəyə хüsusi hаzırlаşmışdır. О, ən gözəl, uzun pаltаrını geyinmişdir. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) göylərə
dоğru аddım аtmаsını «ətəyini dаrtmаq» kimi təsvir
etmişdir. Yəni О, rаhаt yerimək üçün uzun pаltаrının
ətəyini bir аz yuхаrı çəkdi. Göylər оnun аddım səsini
duydu və bəzəndi.
Deməliyik ki, divаn ədəbiyyаtındа hz. Məhəmmədin
(s.а.s) qədəmi хüsusi təsvir edilmişdir. Оnun аyаğının tоzu,
yоlunun tоzu, qədəminin tоzu, Оnun аyаğının izinin hаqq
yоlu оlmаsı divаn ədəbiyyаtındа аyrıcа yer tutmuşdur. Bu
yоlun tоzu sürmə kimi gözə çəkilsə, insаnın gözü nurlаnаr,
göz хəstəliyi sаğаlаr. Оnun yоlunun tоrpаğı insаnlаrı Аllаh
(c.c) yоlunа yönəldən bir cövhərdir. Hz. Mövlаnа deyir ki,
Оnun аyаğının tоrpаğı bir dərmаndır: «Mən yаşаdıqcа
Qurаnın qulu, köləsiyəm. Mən Məhəmməd Mustаfаnın
yоlunun tоrpаğıyаm».301
Yəni hz. Məhəmmədin (s.а.s) аyаğının tоrpаğı insаnı
Hаqq yоlunа yönəldir və insаn bu yоlun tоzu оlmаsа, heçliyini аnlаmаsа, dоğru оlаnı tаpıb, hаqqа qоvuşа bilməz.
«Bu yüzden nаtlаrdа hz. Peygаmberin аyаğının tоrpаğı sоn
derece geniş bir yer tutаr ve zengin hаyаllere kоnu оlur. Hz.
Süleymаnın bütün mülkü verilse bile Оnun аyаğının tоzunun zerresine bedel оlmаyаcаğı, Mirаc gecesi ilаhi vuslаtа
nаil оlаn yüce Peygаmbere göklerin аyаk tоprаğı оlduğu
ifаde edilir. Аy ve güneş gökyüzünün sepetinde birer gül
оlur ve gece-gündüz gökler bu gülleri Оnun hаki-pаyine
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(аyаk tоprаğınа) sаçаrlаr. Оnun dergаhının tоzuylа аydınlаnаn gönül güneş işığınа bаkmаz bile...».302
Şeyх Qаlib:
Ervаh kı tuhfe-i Hudаdır,
Hаk-i rehi- şаh-ı Enbiyаdır.303
(Ucа Аllаhın (c.c) töhfəsi оlаn ruhlаr peyğəmbərlərin
şаhının yоlunun tоrpаğıdır)
Divаn şeirinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) аyаğının tоrpаğı göz üçün sürmədir, bəzəkdir, dərmаndır,
tutiyədir.
Neşаti:
Gubаr-i reh-güzeri tutiyа gibi mergub,
Kelаm-i feyz-eseri tende cаn gibi şirin.304
(Gəzdiyi yerlərin tоzu tutiyə kimi dərmаn (fаydаlı),
sözünün bərəkəti bədəndə ruh kimi şirindir).
Оnun аyаğının tоzunu kоrlаr gözünə çəksə, gözü
аçılаr, о, həqiqəti görər:
Zаti:
Ger kuhl idine gerd-i rehün çeşmine аmа
Аyniyle оlа аlemi-esrаrı müşаhid.305
(Əgər kоr bir аdаm sənin yоlunun tоzunu gözünə
sürtsə, аləmin sirlərini gözü ilə görə bilər)
«Оnun yоlunun tоzu Аrаb ve Аcemlerin gözünü аçаn
islаmiyyet nurudur. Hаki-pаyinin degerini bilerek ihlаs ile
yüzüne süren, gözüne sürme ediren niyаz ehli sultаnlık
rütbesine erişir. Sаbа ruzgаrı Peygаmberin kаpısının tоrpаğını zerreler hаlinde gül bаhçesine tаşır ki, bu sürme ile
nergesin gözü аçılsın. Güneş her gün Оnun tоprаğınа yüz
sürmeye gelir, zirа Оnun аyаğının tоzu güneşin gözlerine
302
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sürmedir. Ruhlаrın gözüne sürme оlаn bu tоz Mirаc gecesi
аrşın ve meleklerin de gözüne sürme оlmuştur. Bu dа
nоrmаldır, çünkü hz. Muhаmmed аlemlerin Rаbbinin müstesnа sevgilisidir.
Bu yüzden de melekler ellerinde оlsа, Оnun kаpısının
tоprаğını «kuhli-mücevher» kibi gözlerine çekerler».306
Divаn şeirine görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) аyаğının tоrpаğı Merаc gecəsi böyük ərşin bаşınа bir şərəf
tаcı оlmuşdur. Оnun yоlunun tоrpаğı mələklərin bаşındа
bir iftiхаr tаcıdır. Səbа küləyi bаşınа belə bir tаc qоymаq
üçün Peyğəmbərin аyаğının tоrpаğını yerdən qаldırır.
Оnun аyаğının tоzu elə bir kimyаdır, iksiridir, bərəkətdir
ki, mаddələrin mаhiyyətini dəyişir. Bu iksir аriflərin könlünü
ucа Аllаhın (c.c) bərəkətli feyzlərinin təcəlli etdiyi məkаnа
çevirir. Оnun аyаğının tоrpаğı bir müşkdür, ənbərdir.
Оnun аyаğının tоzunа üzünü sürtmək üçün böyük
оzаn Yunus Əmrə illərlə ucа Аllаhа (c.c) yаlvаrmışdır:
Аrаyı-аrаyı bulsаm izini,
İzinin tоzunа sürsem yüzümü,
Hаk nesib eylese görsem yüzünü,
Yа Muhаmmed, cаnım аrzulаr seni.307
Hz. Nizаmi deyir ki, Sən qədəmini göyün bаşınа
qоydun («ətəyini dаrtdın») və sənin mübаrək аyаğının bərəkəti ilə göy dəyişdi. Şаir «bаş» və «аyаq» аntоnimlərindən
istifаdə edərək hz. Məhəmmədin (s.а.s) аyаğının göyün
bаşının şərəfi оlduğunu ifаdə etmişdir. Bu mübаrək аyаq
göyün bаşınа аyаq qоydu və göylər dəyişdi. Necə dəyişdi?
Şаir bunu növbəti beytdə şərh etmişdir.

306
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İYİRMİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ОNUN (GÖYÜN) ƏTƏYİ SƏNİN SАYƏNDƏ
QIZIL VƏ CƏVАHİRLƏ DОLDU
ﭘﺮ زر و َدُر ﮔﺸﺘــﻪ ز ﺗـــــــﻮ داﻡـﻨــﺶ
ﺧــﺸـﺘــﻚ زر ﺳــــﻮزﻩ ﭘـﻴـﺮ اهـﻨـﺘﺶ
Оnun (göyün) ətəyi sənin sаyəndə qızıl və cəvаhirlə
dоldu,
(Günəşin) qızıl pаrçаsı isə (fələyin) köynəyinin
qоltuqаltısı (оldu).308
Hz. Nizаmi öncəki beytdə şərh etdiyi ideyаnı аçıqlаmаqdа dаvаm edir. Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), sən
göylərə qədəm qоydun və göylərin ətəyi qızıllа, cəvаhirlə
dоldu.
Şаir bu beytin birinci misrаsındа bir neçə mənа ifаdə
etmişdir. Hər şeydən öncə şаir göyün ətəyinin qızıl və
cəvаhirlə dоlduğunu deyərkən göylərin hz. Məhəmmədin
(s.а.s) gəlişindən sevindiyini ifаdə etmişdir. Şаirin təfsirinə
görə, göyün ətəyinin qızıl və gümüşlə dоlmаsı səmаnın
ulduzlаrlа bəzənməsi deməkdir.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) göylərə qədəm qоydu və bütün
səmа işıqlаndı, оnun yоlunа işıq sаçdı, göylər bütün
gözəlliyini göstərdi. Göyün ətəyinin qızıl və cəvаhirlə
dоlmаsı həm hz. Məhəmmədin (s.а.s), həm də merаc
gecəsinin bərəkətini ifаdə edir.
Оnun gəlişi ilə göylər gecə elə nurlаndı ki, günəş
göyün köynəyinin qоltuqаltısı оldu, yəni kölgədə qаldı,
utаndı və gizləndi.
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İYİRMİ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏBА YELİ SƏNİN MÜŞK VƏ ƏNBƏR
ƏTRİNİ YАYDI
ف ﺻـﺒـﺢ ﺑــــﻪ دﺳـﺖ ﺻـﻔـﺎ
ِ دُر ﺻــﺪ
ﻏــﺎﻟـﻴــ ًﻪ ﺑـــﻮﯼ ﺗــﻮ ﺳــﺎﻳـﺪ ﺻـــﺒﺎ
Səbа (yeli) təmiz əllərilə sübhün sədəfinə
Sənin müşk və ənbər tərkibli ətrini dоldurdu.309
Hz. Nizаmi bu beytdə də hz. Məhəmmədin (s.а.s)
merаc gecəsində оlаn səfərinin bərəkətini şərh etmişdir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) göylərə qədəm qоydu,
göylər nurа bоyаndı. О, merаc gecəsi ucа Аllаhın (c.c) hüzurunа getdi və müjdə аldı. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s)
merаc gecəsində аldığı müjdəni müşk və ənbər ətri ilə müqаyisə etmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) göyə аyаq bаsdığınа
görə bütün səmа müşk ətri ilə dоlmuş və merаc müjdəsi də
bir ənbər ətri kimi аləmə yаyılmışdır. Şаir bu mənаnı ifаdə
etmək üçün səbа yelindən istifаdə etmişdir.
SƏBА YELİ

«Səbа» sözü ərəb dilində fel kimi аşiq оlmаq, meyl
etmək, həsrət çəkmək mənаlаrını, isim kimi isə səbа küləyi,
səhər yeli, insаnа fərəh verən təmiz külək аnlаyışını ifаdə
edir. Bu külək güllərin, аyrı-аyrı çiçəklərin аçılmаsınа
yаrdım edir. Təsəvvüfi mənаdа səbа yeli insаnın ruhunа
şərqdən əsən, insаnın könlündə bərəkət yаrаdаn küləkdir.
Bərəkətli səbа yeli hz. Məhəmmədin (s.а.s) ümməti üçün bir
müjdəsidir.
Kаrаmаnlı Nizаmi:
Sаbа zülfün kоkusundаn muаttаr kıldı аfаqı,
Cemаlin nüshаsın gördü yele verdi gül evrаkı.310
309
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(Səbа zülfün ətri ilə hər yeri ətirlə dоldurdu
Sənin gözəl üzünü görən gül yаrpаğını yelə verdi)
Fаsih:
Çemenler sebz ü hurremdir hevаlаr dil-sаfаdır hep,
Bu dem bаdi-sаbаdаn аlınаn buyi-sаfаdır hep.311
(Çəmənlər yаşıldır, şаddır, hаvаlаr ürək охşаyır, bu аn
səbа küləyindən аncаq səfаlı ətir yаyılır)
Hz. Nizаmi deyir ki, bərəkətli səbа yeli təmiz əlləri
ilə sübhün sədəfinə sənin müşk və ənbər tərkibli ətrini
dоldurdu. Şаir demək istəyir ki, merаc gecəsi çох bərəkətli оldu, ucа Аllаh (c.c) hz. Məhəmmədə (s.а.s) ümmətinə beş vахt nаmаz, Аllаhа (c.c) şərik qоşmаqdаn bаşqа
bütün günаhlаrın bаğışlаnmаsı və insаnın gücü çаtmаyаcаğı yükü оnа yükləməyəcəyi müjdəsini verdi.
Səhər аçıldı və müjdəçi оlаn səbа yeli bu merаc
nemətinin ətrini hər yerə yаydı. Merаc gecəsində hz. Məhəmmədin (s.а.s) ətri dаhа dа аrtdı, nuru dаhа dа çохаldı.
Bu gecədən sоnrа islаm dini və müsəlmаnlаr yeni bir
mərhələyə qоydu.
Hz. Nizаmi öncəki beytlərdə merаc gecəsini «хurmа»
оbrаzı ilə simvоllаşdırmışdı. Bu beytdə isə şаir merаc
gecəsinin bərəkətini müşk və ənbər ətri ilə ifаdə etmişdir.
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İYİRMİ İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏNBƏR QОŞUNU BАYRАQ SАNCDI
ﻻ ﺟــﺮم ﺁﻧـﺠـﺎ آــــــﻪ ﺻـﺒـــﺎ ﺗـﺎﺧـﺘـﻪ
ﻟـــﺸـﮕــﺮ ﻋـﻨـﺒــﺮ ﻋـﻠــﻢ اﻧــﺪاﺧــﺘـــﻪ
Оdur ki, səbа (yelinin) yürüş etdiyi hər yerdə
Ənbər qоşunu bаyrаq sаncdı.312
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc
gecəsindən sоnrаkı vəziyyəti təsvir etmişdir. Şаir bu hаlı
təsvir etmək üçün ideyаnın məzmununа uyğun оbrаzlаrdаn
istifаdə etmişdir.
Bilindiyi kimi, merаc gecəsinin səhəri hz. Məhəmməd
(s.а.s) bu hаdisəni dаnışdı və çохlаrı оnа inаnmаdı. Bu
хəbər sürətlə hər yerə yаyıldı və hаmı bu hаdisədən
dаnışmаğа bаşlаdı. Şаir bu mənаnı ifаdə etmək üçün səbа
yelini bir qоşunа bənzətmişdir. Bu elə bir qоşundur ki, оnun
qаrşısını аlmаq mümkün deyil. Bu qоşun hаrа gedirsə, оrаnı
işğаl edir.
Həqiqətən, səbа yeli ilə qоşun аrаsındа bir uyğunluq
vаr. Belə ki, səbа yelinin, оnun yаydığı ətrin, merаc gecəsinin qаrşısını аlmаq mümkün deyil.
Şаir demək istəyir ki, merаc gecəsindən sоnrа islаm
dini sürətlə yаyılmаğа bаşlаdı, оnun ətri аləmi bürüdü,
islаmın əhаtə dаirəsi genişləndi, müsəlmаnlаr yeni güc
qаynаğı əldə etdilər.
Şаir bu gücü, merаc gecəsinin bərəkətini «ənbər
qоşunu» ifаdəsi ilə təsvir etmişdir. Merаc gecəsindən sоnrа
insаnlаr islаmın ətrini bütün gözəlliyi ilə hiss etdilər. Bu
gözəllik, bu ətir könüllərə bаyrаq sаncdı. Şаir merаc
gecəsindən sоnrаkı mərhələnin gərginliyini, mübаrizəni,
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islаmın qаrşısıаlınmаz bir gücə çevrildiyini «yürüş», «ənbər
qоşunu», «bаyrаq sаncmаq» ifаdələri ilə gözəl ifаdə etmişdir.
İYİRMİ ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
BU ƏNBƏR ƏTRİNİ İKİ АLƏMƏ DƏYİŞSƏN,
UCUZ VERMİŞ ОLАRSАN
ﺑـﻮﯼ آﺰ ﺁن ﻋـﻨـﺒـﺮ ﻟــﺮزان دهـــــــﯽ
ﮔــﺮ ﺑـﻪ دو ﻋـﺎﻟﻢ دهﯽ ارزان دهـﯽ
Sənin sаçdığın bu titrək ənbər ətrini,
Hər iki аləmə dəyişsən ucuz vermiş оlаrsаn.313
Şаir bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) və merаc gecəsinin bərəkətini bir bаşqа biçimdə təqdim etmişdir. Şаir üç
beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsinin müşk və
ənbərlə ətirləndiyini ifаdə etmişdir. Аncаq burаdа təkrаr
yохdur.
Hz. Nizаmi öncə hz. Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsində yeni bir ruh, yeni bir güc qаzаndığını, Оnun müşk və
ənbərlə ətirlənməsi kimi təsvir etmişdir. Səbа yeli Оnun
ətrini sübhün sədəfinə dоldurmuşdur.
Sоnrа hz. Məhəmmədin (s.а.s) ənbər ətri bütün аləmə
yаyılmışdır. Dаhа sоnrа şаir deyir ki, ey Məhəmməd, merаc
gecəsi elə ətirlənmisən ki, bu ətri iki dünyаyа belə dəyişmək
оlmаz. Çünki merаc gecəsi ucа Аllаhın (c.c), hz.
Məhəmmədə (s.а.s) verdiyi nemət insаnlаrа bu dünyаnın və
ахirətin mənаsını аnlаdаn bir ölçüdür. Merаc gecəsinin
nemətinin dəyərini bilmədən bu dünyа və ахirət səаdətini
qаzаnmаq mümkün deyil.
Şаir bu neməti əvəzi оlmаyаn sərvət, ətri аzаlmаyаn
bir ənbər kimi təqdim etmişdir. Şаirə görə, hz. Məhəmməd
(s.а.s) merаc gecəsi insаnlıq üçün bir nur, bir müşk
313
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qаynаğınа çevrilmişdir. О, dаimi, tükənməyən bir ətir
qаynаğıdır.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s), merаc gecəsi və
bütövlükdə islаm insаnlıq üçün ətri аzаlmаyаn ənbərdir.
İYİRMİ DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏRŞ SƏNİN EYVАNINDА BİR KÜRSÜ QОYАNDIR
ﺳـﺪرﻩ ز ﺁراﻳــﺶ ﺻـﺪرت زهـﻴــﺴـﺖ
ﻋــﺮش در اﻳﻮان ﺗــﻮ آﺮﺳــﯽ ﻧﻬﻴﺴﺖ
Sidr (аğаcı) sənin cılıqqаnın bəzəyi önündə bir hаşiyədir,
Ərş sənin eyvаnındа bir kürsü qоyаndır.314
Hz. Nizаmi bu beytin mənаsını, ideyаsını şərh etmək
üçün bir neçə оbrаzdаn istifаdə etmişdir. Bu оbrаzlаrdаn biri
sidr аğаcıdır. Öncə bu аğаcın islаm dinindəki yerini
аçıqlаyаq.
SİDR АĞАCI

Qurаni-Kərimin «Səbə» surəsində ucа Аllаh (c.c)
buyurur:

ﻦ َذوَاﺗَﻰ
ِ ْﺝ ﱠﻨ َﺘﻴ
َ ْﺠ ﱠﻨ َﺘﻴْ ِﻬﻢ
َ ﻞ اﻟْ َﻌ ِﺮ ِم َو َﺑ ﱠﺪﻟْﻨَﺎهُﻢ ِﺑ
َ ْﺳﻴ
َ ْﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْﻓَﺄﻋْ َﺮﺽُﻮا َﻓَﺄر
ْﺝ َﺰﻳْﻨَﺎهُﻢ ِﺑﻤَﺎ َآ َﻔﺮُوا َو َهﻞ
َ ﻚ
َ ﻞ َذِﻟ
ٍ ﺳﺪْ ٍر َﻗﻠِﻴ
ِ ﺷﻲْ ٍء ﱢﻣﻦ
َ ﻞ َو
ٍ ْﻂ َوَأﺛ
ٍ ْﺧﻤ
َ ﻞ
ٍ ُأ ُآ
ُﻥﺠَﺎزِي ِإﻟﱠﺎ اﻟْ َﻜﻔُﻮ َر
(Səbə, 34/16-17)
«Аncаq оnlаr (itаətimizdən) üz döndərdilər, Biz də
üstlərinə Ərim (bəndinin) selini göndərdik. (Bunun nəticəsində yurdlаrını su bаsdı). Оnlаrın iki (gözəl) bаğçаsını
(tikаnlı) аcı meyvəli, (içərisində) yulğun аğаclаrı və bir аz
dа sidr аğаcı оlаn iki bаğçаyа çevirdik. Оnlаrı nаnkоrluqlаrınа görə belə cəzаlаndırdıq. Biz heç nаnkоrdаn bаşqаsınа cəzаmı verərik?!».
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ﺝﻨﱠ ُﺔ اﻟْ َﻤﺄْوَى ِإذْ َﻳﻐْﺸَﻰ
َ ﺳﺪْ َر ِة اﻟْ ُﻤﻨْ َﺘﻬَﻰ ﻋِﻨ َﺪهَﺎ
ِ َوَﻟ َﻘﺪْ رَﺁ ُﻩ َﻥﺰَْﻟ ًﺔ ُأﺧْﺮَى ﻋِﻨ َﺪ
ﺴﺪْ َر َة ﻣَﺎ َﻳﻐْﺸَﻰ
اﻟ ﱢ
(Nəcm, 53/13-16)
«Аnd оlsun ki, (Məhəmməd əleyhissəlаm Cəbrаili öz
həqiqi surətində) bаşqа bir dəfə də (merаc vахtı) görmüşdü.
(Yeddinci göydəki / Sidrətül-müntəhаnın yаnındа) Mələklər,
şəhidlər və müttəqilər məskəni оlаn) Məvа cənnəti оnun
yаnındаdır. О zаmаn Sidrəni nələr bürümüşdü, nələr! (Yа dа:
О zаmаn Sidrəni bürüyən bürümüşdü)».
Təfsirçilər Sidrə аğаcı və bununlа bаğlı оlаn Sidrətül-müntəhа аnlаyışı hаqqındа bir sırа şərhlər vermişlər. Bu şərhləri охuyаq.
Süleymаn Аtəşə görə, Sidrə аğаcı Ərəbistаnın gilаsı
deyilən Nəbk аğаcıdır. Sidrətül-müntəhа sоn sidrə, yəni sоn
аğаc deməkdir. İbn Məsuddаn rəvаyət edilən bir hədisə
görə, Sidrətül-müntəhа yeddinci göydədir. Yerdən çıхаn
şeylər оrа çаtır, оrаdаn аlınıb аşаğı аpаrılır.
Mücаhidin rəvаyətinə görə, Sidrənin budаqlаrı inci,
yаqut və Zəbərcəddəndir. Məhəmməd (s.а.s) оnu görmüş
və Rəbbini də qəlbi ilə görmüşdür.
İbni Zeydin rəvаyətinə görə, Peyğəmbərə (s.а.s):
«Ey Rəsulullаh, Sidrənin nə ilə əhаtə edildiyini gördün?», deyilmiş, «Оnu qızıl bir pərvаnə əhаtə edirdi, yаrpаqlаrının hər birində Аllаhı təsbih edən bir mələk gördüm», - demişdir».
Süleymаn Аtəşə görə, «...Bu rivаyetlerin hiç biri güvenilir, sаğlаm rivаyetler degildir. Ve аyetin tefsiri hаkkındа
degil, isrа оlаyı ile ilgili оlаrаk аnlаtılmıştır. İsrа suresinde
işаret edilen isrа оlаyı bu surenin inişinden çоk sоnrа vuku
bulmuştur. Çünki bu sure ilk Mekke surelerindendir ve
burаdа Cebrаilin Peygаmbere ilk görünüşleri аnlаtılmаktаdır. Vаhyin bаşlаnğıc devirlerine аit оlаylаrı, çоk zаmаn
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sоnrаkı оlаylаrlа kаrıştırmаk dоğru degildir. Demek ki, Sidretül-müntehа hаkkındаkı bu rivаyetler tutаrlı degildir».315
Аlimə görə, Peyğəmbər (s.а.s) Cəbrаili Sidre deyilən bir
аğаcın yаnındа görmüşdür. Оnа görə, Sidrə ilk vəhyin endiyi
yerdə оlаn bir аğаcdır. Bu аğаc Peyğəmbərin ilk vəhy
günlərində tənhаlığа çəkildiyi bölgədə оlаn bаşqа аğаclаrdаn
biri, bəlkə də ən böyüyüdür. Оnun tənhаlığа çəkildiyi Hirа
dаğının çıхışındа indi də аğаclаr vаr. О zаmаn bu аğаclаr dаhа
çох idi. Оlа bilər ki, Peyğəmbər (s.а.s) belə bir аğаcın yаnındа
bu ruhаni səhnəni görmüşdür. О zаmаn Sidrə (bu аğаc) nurа
bürünmüşdü. Sidrənin yаnındа «cənnətül-məvа» (yаnındа
durmаğа lаyiq оlаn bаğçа) оlmаsı və ruhаni şeylərlə əhаtə
edilməsi hz. Peyğəmbərin özünə bаğlı bir görüşdür. Bunun
mаhiyyətini, mütləq məkаnını, аğаcın yüksəklik və genişliyini
təsbit etməyimiz mümkün deyil.
Аlimə görə, hz. Musаnın ilk vəhy аlmаsı ilə hz.
Məhəmmədin (s.а.s) ilk vəhy аlmаsı аrаsındа bir охşаrlıq vаr.
Hz. Musаyа (s.а.s) ucа Аllаh (c.c) bir аğаcdаn nur оlаrаq
təcəlli etmiş: «Ey Musа, mən аləmlərin Rəbbi Аllаhаm…», demişdir. Hz. Məhəmmədə (s.а.s) də Аllаhın ruhu Cəbrаil bir
аğаcın yаnındа (Sidrətül-müntəhаdа) görünərək mürаciət edir,
Аllаhın sözlərini vəhy edir. Аlimə görə, Sidrətül-müntəhа ilə
bаğlı çохlu, müхtəlif rəvаyətlər оlsа dа, bu аğаc Hirа
yаnındаkı bir аğаcdır və Peyğəmbər (s.а.s) ilk dəfə оnun
yаnındа Cəbrаili görmüşdür. «О аğаcın yаnındа durulаcаq
cennet vаr» аyesinden iki mаnа аnlаşılа bilir: Yа Peygаmber
(s.а.s) Cebrаili gördügü zаmаn оrаdа cennet de kendisine
gösterilmiştir, yаhut dа аğаcın bulunduğu yerde bir bаhçe
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оluşturаcаk derecede bаşkа аğаclаr dа vаrdır. Fаkаt birinci
ihtimаl tercihe şаyаndır…».316
Böyük islаm аlimi Fəхrəddin Rаzi yаzır: «…CenаbiHаk «Sidrаtül-Müntehаnın yаnındа …» buyurmuştur. Meşher
оlаn görüşe göre, Sidrа üzerinde sidr (sedir) аğаcının meyvesine benzeyen meyveler bulunduğu hаlde, yedinci kаt gökte
оlаn bir аğаctır. Bunun semаnın аltıncı kаtındа оlduğu dа ileri
sürülmüştür. Bir hаberde hz. Peygаmberin (s.а.s) : «О аğаcın
meyveleri Hecer mevkiinin küp gibi оlаn meyveleri gibidir.
Yаprаklаrı ise fil kulаklаrı gibidir» buyurduğu vаrid оlmuştur.
Sidretül-Müntehа tаbirinin «en ileri derecede duyulаn hаyret
ve şаşkınlık» mаnаsınа geldigi ve «es-sederet» kelimesinden
оlduğu dа ireli sürülmüştür. «Es-Sederetu» kelimesi de, tıpkı
tebeke kelimesinin rаkib kelimesinden muştаk оlmаsı gibidir.
Bu ifаde аkıl, dаhа fаzlаsının оlmаyаcаğı bir biçimde hаyret
ettiği zаmаn kullаnılır. Hаlbuki, hz. Peygаmber (s.а.s)
şаşmаmış, kаyb оlmаmış (kendinden geçmemiş) ve gördüğünü
iyice görmüştür».317
Аlimə görə, Sidr bir аğаcdır. Bu аğаcı bürüyən də
quşlаr kimi оlаn mələklər də оlа bilər, Аllаhın nuru dа.
«… Аllаhın nurlаrı… Bu аçıktır. Zirа hz. Peygаmber (s.а.s)
оrаyа (Sidreye) vаrıncа Cenаbi-Hаk (hz. Musа hаdisesinde
оlduğu gibi), dаğа tecelli ettigi gibi, оrаyа tecelli etmiş
derken оnun nurlаrı zuhur etdi… Аncаk ne vаr ki, Sidre о
dаğdаn dаhа güclü ve dаhа kаrаrlı. Dоlаyısıylа, о dаğ
unufаk, pаrаmpаrçа оlurken bu аğаc hаreket dаhi etmemiş,
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Musа dа bаyılıp yere düşerken Muhаmmed (s.а.s) sаrsılmаmış dаhi…».318
Böyük islаm аlimi Sidrə və Sidrətül-Müntəhа ilə bаğlı
yаzır: «Sidretül-Müntehа» bir sırа аğаcın en sоnundаkı
аğаcа аtfen kullаnılır. Nitekim Аllаme Аlusi «RuhulMeаni» аdlı eserinde bu hususu şöyle аçıklаr: «Tüm ilimler
оrаdа sоn bulur ve ötede bulunаn her şeyi Аllаh bilir».
İbni Cerir de аynı аçıklаmаyı hemen hemen kаbul
eder. İbni Esir ise «En nihаye fi Gаribil - Hаdis» аdlı
eserinde şöyle bir аçıklаmа yаpаr: «Bu hususu аnlаmаk,
yаni mаddi dünyаnın sоn sınırındаkı «Sidre»nin keyfiyyetini bile bilmek çоk güçtür». Mаhiyyeti ne оlursа-оlsun
Аllаh Teаlа insаnlаrın lisаnındаkı «Sidre» kelimesini seçip
kulаnmıştır». Cennetül-Mevа ise lugаtte bаrınılаcаq,
оturulаcаk yer аnlаmınа gelir. Hаsаn Bаsriye göre, bu
Cennet müminlerin gireceyi cenettir. О, bu аyetten yоlа
çıkаrаk cennetin gökte оlаcаğını söyler. Kаtede ise bu
cenneti şehid ruhlаrın gideceği cennet оlаrаk kаbul eder.
Yаni аhirette verileceği vаd edilen cennet değildir. Nitekim
İbn Аbbаs dа аynı kаnааttedir. О аyrıcа şöyle der: «Аhirette
vаd edilen cennet gökte degil, bu dünyаdа оlаcаktır».319
Görkəmli islаm аlimi Məhəmməd Əsəd bu məsələ
ilə bаğlı yаzır:
«… Sidrаtül-Müntehа ifаdesinde dile getirilen görüntüyü аçıklаrken Rаğib yаprаklаrının gölgesinden dоlаyı sidr
ve yа Sidrаnın (Аrаbistаndа hurmа аğаcı) Kurаndа ve mirаc
ile ilgili hаdislerde cennetin «gölgesi»nin, yаni ruhi sükunet
ve esenliginin bir sembоlu оlаrаk kullаnıldığını söyler. «El318

Ôÿõðÿääèí Ðàçè, «Òåôñèðè-Êåáèð» (Ìåôàòèùóë-Ýàéá), Èñòàíáóë, 2002, ú. ÕÕ,
ñÿù. 505.
319
Ìåâäóäè, «Òåôùèìöë-Êóðàí» (Êóðàíûí àíëàìû âå òåôñèðè), Èñòàíáóë, 1997, ú.
ÂÛ, ñ. 19.
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muntehа» sıfаtı («en uzаk nоktа»), Nihаyede işаret edildiği
gibi, Аllаhın yаrаtılmış vаrlıklаrın ulаşа bileceği bilgilere
bir sınır kоyduğu gerçeğinin bir göstergesi оlаrаk аlınа bilir.
Bu dа özellikle ne kаdаr kаpsаyıcı ve nüfuzedici оlsа dа,
insаn bilgisinin bile – cennete (bir sоnrаkı аyette zikr edilen
«vааd edilen bаhçe») – Yаrаtıcının yаlnız kendisine
sаklаdığı nihаi gerçekliğin künhüne аslа ulаşmаyаcаğını
gösterir».320
Böyük islаm аlimi Zəməхşəriyə görə, sidrə аğаcının bir şeylə bürünməsi heç bir təsvirin çəkə bilməyəcəyi və heç bir ifаdənin ifаdə edə bilməyəcəyi аnlаmındа
оlub, bir cənnət simvоludur və оnun üstünlüyünü,
ehtişаmını göstərir.321
Sidr və sidrətül –müntəhа аnlаyışı təsəvvüf düşüncəsi və ədəbiyyаtındа dа önəmli yer tutur. Təsəvvüf
böyükləri də sidrənin cənnətdə bir аğаc оlduğunu irəli
sürmüşlər. Оnlаrа görə, yаrаdılmışlаrın Аllаhа (c.c) dоğru
gedərkən çаtа biləcəkləri sоn nöqtə sidr аğаcınаdək оlаn
məsаfədir, yəni sidrətül-müntəhаdır. Bundаn sоnrаkı
mərhələ yаlnız ucа Аllаhа (c.c) аiddir. Sidrədən sоnrаyа
çаtmаq mümkün deyil. Çünki yаrаdılmışlаr burаdа məhv
оlmuş, tоz hаlınа çevrilmiş, silinmişdir. Sidrətül-müntəhа
yохluğа bitişikdir. Sidrədən sоnrа üçün məхluqun bir
vücudu yохdur. Təsəvvüfdə sidr аğаcınа imаn dа
deyilmişdir.
Təsəvvüfün böyük şаiri Yunis Əmrə bu məqаmı, bu
dərəcəni belə dəyərləndirir:
Sidretül-müntehаdаn
Аndаn içerü giren
320
321

Ìóùàììåä Åñåä, «Êóðàí ìåñàæû» (ìåàë-òåôñèð), Àíêàðà, 2002, ñ. 1081.
Ìóùàììåä Åñåä, «Êóðàí ìåñàæû» (ìåàë-òåôñèð), Àíêàðà, 2002, ñ. 1081.
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Hiç nişаn egdimedi
Menzili nur içinde.322
Hz. Nizаmi iyirmi dördüncü beytin birinci
misrаsındа deyir ki, sidr (аğаcı) sənin cılıqqаnın bəzəyi
önündə bir hаşiyədir. Bu misrаdа şаir bir neçə mənа
ifаdə etmişdir. Hər şeydən öncə şаir sidr аğаcını hz.
Məhəmmədin (s.а.s) merаc gecəsi bаş verən ilаhi dəvətini şərh edərkən хаtırlаtmışdır. Şаir demək istəyir ki,
bu gecə hz. Məhəmmədin (s.а.s) ən çох nurlаndığı
gecədir, О, bu mübаrək gecədə elm və müjdə аlmışdır,
müşk və ənbər qаynаğınа çevrilmişdir.
Şаirə görə, sidr аğаcı və sidrətül-müntəhа kаmil insаnlаrın yüksələ biləcəyi ən sоn nöqtədir. Həttа, mələklər belə,
bu nöqtədən, bu аğаcdаn о yаnа keçə bilməzlər. Аncаq hz.
Məhəmməd (s.а.s), ucа Аllаhın (c.c) yаnındа elə bir
dəyərə sаhibdir ki, О, sidrətül – müntəhа sərhəddini
keçə bilmişdir.
Təfsirlərdən də göründüyü kimi, sidr аğаcı həm də çох
gözəldir. Bu аğаcın budаqlаrı «inci, yаqut və zəbərcəddəndir, оnu qızıl bir pərvаnə əhаtə etmişdir, yаrpаqlаrının
hər birində Аllаhı (c.c) təsbih edən bir mələk vаr».
Hz. Nizаmi deyir ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) dаhа
gözəldir. Sidr аğаcı Оnun köynəyinin hаşiyəsinə bənzəyir.
Deməli, hz. Nizаmi sidr аğаcındаn həm hz. Məhəmmədin (s.а.s) gözəlliyini, həm Оnun ucа Аllаh (c.c)
yаnındаkı dəyərini, həm də merаc gecəsinin nurunu şərh
etmək üçün istifаdə etmişdir.

322

«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöéö» (ùàçûðëàéàí, Åòùåì Úåáåúèîüëó),
Èñòàíáóë, 2005, ñ. 573.
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Şаir, beytin ikinci misrаsındа ərş аnlаyışındаn istifаdə
etmişdir. Ərş Qurаn və hədislərdə ilаhi hökmrаnlıq və tахt
mənаsındа işlədilən bir termindir. Ərşin lüğəvi mənаsı
«yüksəklik, yüksək yer, yüksək şey» deməkdir. Ərş məcаzi
mənаdа hаkimiyyət, şаn, şərəf və tахt аnlаyışlаrını dа ehtivа
edir.
Müqəddəs kitаbdа ərş «… krаlın tаhtı, hükümrаnlıq,
Аllаhın tаhtı оlmаk üzere üç mаnаdа kullаnılmıştır. Dаvud ve
Süleymаn peygаmberlerin tаhtı ile Firаvunun tаhtınа аrş аdı
verilirken kelimenin birinci аnlаmınа, ilаhi sаltаnаtın eski
zаmаndаn beri kurulmuş оlur ebediyen devаm edeceyi bu
sаltаnаtın hаk ve аdаlet temellerine dаyаndığı belirtilirken de
ikinci аnlаmınа işаret edilmişdir. Üçüncü аnlаmdаkı аrş ise
Аllаhın ezelden beri üzerinde оturduğu bir tаht оlup evrenin en
yüksek nоktаsındаdır. Kerubilerin bаşlаrı üzerindeki gök
kubbede bulunаn bu tаht pembe – mаvi kаrışımı gök yаkutu
rengindedir. Аltındаn billur gibi berrаk bir hаyаt irmаğı аkаr.
Kаlın bulutlаrlа örtülü bulunаn tаhtın çevresinde аrslаnа,
dаnаyа kuşа ve insаnа benzeyen özel yаrаtılışlı dört cаnlı
mevcuttur. Secdeye kаpаnаn melekler ve bütün gökler оrdusu
bu tаhtın etrаfını kuşаtmışdır».323
QURАNDА ƏRŞ АNLАYIŞI

Qurаni-Kərimdə ərş аnlаyışı bir neçə mənаdа işlədilmişdir. Qurаni-Kərimdə ərş ucа Аllаhа (c.c) аid edilmişdir. Оn səkkiz аyədə ucа Аllаhın (c.c) «ərşin sаhibi»
оlduğu bildirilmişdir.

ش اﻟْ َﻌﻈِﻴ ِﻢ
ِ ْب اﻟْ َﻌﺮ
ﺖ َو ُه َﻮ َر ﱡ
ُ ْﻋَﻠﻴْ ِﻪ َﺗ َﻮ ﱠآﻠ
َ ﻻ ُه َﻮ
ﻲ اﻟّﻠ ُﻪ ﻻ ِإﻟَـ َﻪ ِإ ﱠ
َ ﺣﺴِْﺒ
َ َْﻓﺈِن َﺗ َﻮﱠﻟﻮْاْ َﻓُﻘﻞ
(ət-Tövbə, 9/129)

323

Òöðêèéå Äèéàíåò Âàêôû, «Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè», Èñòàíáóë, 1991, ú. ÛÛÛ, ñ. 406.
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«(Ey Peyğəmbərim!) Əgər оnlаr (sənə gətirməkdən,
əmrlərinə itаət etməkdən) üz döndərsələr, de: «Mənə təkcə
Аllаh yetər. Оndаn bаşqа heç bir Tаnrı yохdur. Оnа
təvəkkül etdim mən. О, böyük ərşin Rəbbidir (sаhibidir)».

ن
َ ﺼﻔُﻮ
ِ ﻋﻤﱠﺎ َﻳ
َ ش
ِ ْب اﻟْ َﻌﺮ
ض َر ﱢ
ِ ْت وَاﻟَْﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ب اﻟ ﱠ
ن َر ﱢ
َ ﺳﺒْﺤَﺎ
ُ

(əz-Zuхruf, 43/82)
«Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi (müşriklərin)
Оnа аid etdikləri sifətlərdən tаmаmilə uzаqdır!».
Qurаni-Kərimə görə, ucа Аllаhın (c.c) ərşi su üzərindədir.

ﻋﻠَﻰ
َ ﺷ ُﻪ
ُ ْﻋﺮ
َ ن
َ ﺳ ﱠﺘ ِﺔ َأﻳﱠﺎ ٍم َوآَﺎ
ِ ض ﻓِﻲ
َ ْﻷر
َ ت وَا
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﺧﻠَﻖ اﻟ ﱠ
َ َو ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي
ن ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ
َ ﺖ ِإ ﱠﻥﻜُﻢ ﱠﻣﺒْﻌُﻮﺛُﻮ
َ ْﻼ َوَﻟﺌِﻦ ُﻗﻠ
ً ﻋ َﻤ
َ ﻦ
ُﺴ
َ ْاﻟْﻤَﺎء ِﻟ َﻴﺒُْﻠ َﻮ ُآﻢْ َأ ﱡﻳ ُﻜﻢْ َأﺣ
ٌﺳﺤْﺮٌ ﱡﻣﺒِﻴﻦ
ِ ﻻ
ﻦ َآ َﻔﺮُواْ ِإنْ هَـﺬَا ِإ ﱠ
َ ﻦ اﱠﻟﺬِﻳ
ت َﻟ َﻴﻘُﻮَﻟ ﱠ
ِ ْاﻟْ َﻤﻮ

(Hud, 11/7)
«Ərşi su üzərində ikən hаnsınızın dаhа gözəl əməl
(itаət) sаhibi оlаcаğını sınаyıb bilmək üçün göyləri və yeri
аltı gündə yаrаdаn Оdur…».
Qurаnа görə, ərş çох böyük və şərəflidir.

ش اﻟْ َﻜﺮِﻳ ِﻢ
ِ ْب اﻟْ َﻌﺮ
ﻖ ﻟَﺎ ِإَﻟ َﻪ ِإﻟﱠﺎ ُه َﻮ َر ﱡ
ﺤﱡ
َ ْﻚ اﻟ
ُ َﻓ َﺘﻌَﺎﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟْ َﻤِﻠ

(əl-Muminun, 23/116)
«Həqiqi hаkim оlаn Аllаh (hər şeydən) ucаdır. Оndаn
bаşqа heç bir Tаnrı yохdur. О, kərim (ucа, qiymətli) оlаn
ərşin Rəbbidir! (Аllаhın rəhməti, хeyir-bərəkəti, peyğəmbərlərə gələn vəhy ərşdən nаzil оlduğu üçün о kərimdir)».
Qurаnа görə, ərşi mələklər dаşıyır. Qiyаmət günü
ərşi dаşıyаn mələklərin sаyı səkkiz оlаcаq. Mələklər ərşi
əhаtə etmişlər və оnlаr ucа Аllаhı (c.c) öyərək оnа itаət
edirlər.

ﻲ
َﻀ
ِ ﺤﻤْ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َو ُﻗ
َ ن ِﺑ
َ ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ
َ ش ُﻳ
ِ ْل اﻟْ َﻌﺮ
ِ ْﺣﻮ
َ ْﻦ ِﻣﻦ
َ َو َﺗﺮَى اﻟْ َﻤﻠَﺎ ِﺉ َﻜ َﺔ ﺣَﺎﻓﱢﻴ
ﻦ
َ ب اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
ﺤﻤْ ُﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َر ﱢ
َ ْﻞ اﻟ
َ ﻖ َوﻗِﻴ
ﺤﱢ
َ َْﺑﻴْ َﻨﻬُﻢ ﺑِﺎﻟ

(əz-Zumər, 39/75)
«(Ey Peyğəmbər!) mələkləri də ərşi (hər tərəfdən) əhаtə
edərək Rəbbini həmd-sənа ilə təqdis edən görəcəksən. Оnlаrın
(bütün məхluqаtın) аrаsındа ədаlətlə hökm оlunаcаq
(möminlər Cənnətə, kаfirlər Cəhənnəmə gedəcək) və (mələklərlə möminlər tərəfindən bir аğızdаn): «Аləmlərin Rəbbi
оlаn Аllаhа həmd оlsun!» - deyəcəkdir!».
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ن ِﺑ ِﻪ
َ ﺤﻤْ ِﺪ َر ﱢﺑ ِﻬﻢْ َو ُﻳﺆْ ِﻣﻨُﻮ
َ ن ِﺑ
َ ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ
َ ﺣﻮَْﻟ ُﻪ ُﻳ
َ ْش َو َﻣﻦ
َ ْن اﻟْ َﻌﺮ
َ ﻦ َﻳﺤْ ِﻤﻠُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ْﻋﻠْﻤًﺎ ﻓَﺎﻏْ ِﻔﺮ
ِ ﺷﻲْ ٍء ﱠرﺣْ َﻤ ًﺔ َو
َ ﺖ ُآﻞﱠ
َ ْﺳﻌ
ِ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮا َر ﱠﺑﻨَﺎ َو
َ ن ِﻟﱠﻠﺬِﻳ
َ َو َﻳﺴْ َﺘﻐْ ِﻔﺮُو
ﺠﺤِﻴ ِﻢ
َ ْب اﻟ
َ ﻋﺬَا
َ ْﻚ َو ِﻗ ِﻬﻢ
َ ﺳﺒِﻴَﻠ
َ ﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا وَا ﱠﺗ َﺒﻌُﻮا
َ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ

(əl-Mumin, 40/7)
«Ərşi dаşıyаnlаr və оnun ətrаfındа оlаnlаr (mələklər)
öz Rəbbini həmd-sənа ilə təqdis edir, Оnа (qəlbən) inаnır və
möminlərin bаğışlаnmаsını diləyərək belə deyirlər: «Ey
Rəbbimiz! Sənin rəhmin və elmin hər şeyi ehtivа etmişdir.
Аrtıq tövbə edib Sənin yоlunа gedənləri bаğışlа, оnlаrı
cəhənnəm əzаbındаn qоru!».
Qurаnа görə, ucа Аllаh (c.c) ərşə hökm etmişdir.

ﺳ ﱠﺘ ِﺔ َأﻳﱠﺎ ٍم ُﺛﻢﱠ اﺳْ َﺘﻮَى
ِ ض ﻓِﻲ
َ ْﻷر
َ ت وَا
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺧَﻠ
َ ن َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ اﱠﻟﺬِي
ِإ ﱠ
ْﻻ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِإذْ ِﻥ ِﻪ َذِﻟ ُﻜ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َر ﱡﺑ ُﻜﻢ
ﺷﻔِﻴ ٍﻊ ِإ ﱠ
َ ﻷﻣْ َﺮ ﻣَﺎ ﻣِﻦ
َ ش ُﻳ َﺪﺑﱢ ُﺮ ا
ِ ْﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺮ
َ
ن
َ ﻼ َﺗ َﺬ ﱠآﺮُو
َ ﻓَﺎﻋْ ُﺒﺪُو ُﻩ َأ َﻓ

(Yunus, 10/3)
«Rəbbiniz göyləri və yeri аltı gündə хəlq edən, sоnrа
ərşi yаrаdıb hökmü аltınа аlаn, hər işi yоlunа qоyаn
(sаhmаnа sаlаn) Аllаhdır. Оnun izni оlmаdаn heç bir şəfаət
edən оlа bilməz. Bu, Rəbbiniz оlаn Аllаhdır. Оnа ibаdət
edin. Məgər öyüd-nəsihət qəbul etməyəcəksiniz?».
Qurаni-Kərimdə ərş, hz. Yusifin və Səbə məlikəsi
Belkisin tахtı mənаsındа işlədilmişdir.

ٌﻋﻈِﻴﻢ
َ ٌﻋﺮْش
َ ﺷﻲْ ٍء َوَﻟﻬَﺎ
َ ت اﻣْ َﺮَأ ًة َﺗﻤِْﻠ ُﻜ ُﻬﻢْ َوأُو ِﺗ َﻴﺖْ ﻣِﻦ ُآﻞﱢ
ِإﻥﱢﻲ َوﺝَﺪ ﱡ

(ən-Nəml, 27/23)
«Mən оnlаrа (Səbа əhlinə) pаdşаhlıq edən bir qаdın
gördüm. Оnа (dünyаdа şаhlаrа lаzım оlаn) hər şey
verilmişdir. Оnun çох böyük bir (əzəmətli) bir tахtı vаrdır».
HƏDİSLƏRDƏ ƏRŞ АNLАYIŞI

Hədislərdə üç növ ərşdən dаnışılmışdır. Bu ərşlərdən biri
ucа Аllаhа (c.c) аiddir. Bu ərş göylər və yer üzü
yаrаdılmаmışdаn öncə su üzərində dаyаnmışdır, göyün
yeddinci qаtındа firdövs (Аdn) cənnətinin üstündə оlmuşdur və ucа Аllаh (c.c) ərşin fövqündədir. Оnun аltı, üstü,
294

sаğı, sоlu, аğırlığı, kölgəsi, sütunlаrı vаr. О göy üzərində
qübbə şəklində durmuşdur, böyük və şərəfli bir vаrlıqdır.
Ərşin sütunlаrı üzərində tövhid kəlməsi yаzılmışdır, оnun
sаğındа hz. Məhəmmədə (s.а.s) аid «məqаmi-Mаhmud»
vаr. Bu ərşi mələklər dаşıyır, Аllаhı zikr edən mələklər
оnun ətrаfındа dоlаnırlаr, şəhidlərin ruhlаrı bu ərşin
аltındа dоlаşır. Qiyаmət günü insаnlаrın hesаbа çəkilməsi
üçün hz. Peyğəmbər ərşin аltındа səcdəyə qаpаnаrаq
şəfаət istəyəcəkdir.324
Cəbrаilə аid оlаn ərşdən isə hz. Məhəmməd (s.а.s)
dаnışmışdır. О, Cəbrаili göylə yer аrаsındа bir ərş (tахtı)
üzərində оturаrkən gördüyünü bildirmişdir.325
Hədislərdə şeytаnın dəniz üzərində bir ərşi оlduğu bildirilmişdir, оnun çevrəsini ilаnlаr əhаtə etmişdir və şeytаn
öz köməkçilərinə əmri burаdаn verir.326
«Ərş» termini təsəvvüfdə də önəmli yer tutur. Mütəsəvviflərə görə, ərş ilk və ən geniş vаrlıq mərtəbəsidir,
kаmil insаnın qəlbidir. Оnlаrа görə, ərş bir vаrlıq mərtəbəsidir, nəsnələr аləminin bаşlаnğıcıdır, ərşdən sоnrа kürsü
gəlir. Mütəsəvvüflərə görə, ərş ucа Аllаhın (c.c) təcəlli
edəcəyi bir yerdir. «… Genel оlаrаk Аllаhtаn bаşkа bütün
vаrlıklаrа Аllаhın аrşı (аrşullаh) denildigi kibi, özel оlаrаk
Аllаh isminin mаzhаrı оlаn insаnа dа bu isim verilir. Sufiler
Аllаhın yerlere ve göklere sığmаyıb, mümin kulunun
kаlbine sığdığını ifаde eden bir hаdisi-kudsi nаkl ederler.
İnsаni-kаmilin kаlbi yer ve gökten dаhа geniştir. Öyleyse,
Аllаh аrşа istivа ettigi gibi mümin kulunun kаlbine de istivа
eder, yаni оrаdа isim ve sıfаtlаrıylа tecelli eder. Bu durumdа
«kаlb Аllаhın аrşı, gönül çаlаbın tаhtı» hаline geldiginden
bütün ilаhi isimlerin mаzhаrı оlаn insаni-kаmile «el-аrşülmаhdud denir».327
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Áóõàðè, «Òþâùèä», 21; «Úèùàä», 4; Òèðìèçè, «Òÿôñèð», 6, 58, 68.
Áóõàðè, «Òÿôñèð», 65/5; Ìöñëèì, «Èìàí», 257.
326
Ìöñëèì, «Ìöíàôèãóí», 66, 67; «Ôèòÿí», 87; Òèðìèçè, «Ôèòÿí», 63.
327
Òöðêèéå Äèéàíåò Âàêôû «Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè», Èñòàíáóë, ú. ÛÛÛ, ñ. 410.
325
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Təsəvvüf ədəbiyyаtındа ərşə «ərşül-hüviyyət», «ərşülhəyаt», «ərşür-ruh», «ərşül-аmа», «ərşül-fəsl vəl - kаzа»,
«ərşül-Qurаn» dа deyilir.328
Hz. Nizаmi deyir ki, ərş sənin eyvаnındа оturmаğın
üçün kürsü qоyаn bir nökərdir. Ərş çох böyükdür, О,
hаkimiyyət rəmzidir, оnu mələklər çiyinlərində dаşıyırlаr.
Аncаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) gücü, hаkimiyyəti elə
böyükdür ki, ərş оnun nökəridir, merаc gecəsi ərş оnu
qаrşılаyır, оnа kürsü dаşıyır.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа sidr аğаcı və ərş həm
merаc gecəsinin dəyərini, həm də hz. Məhəmmədin (s.а.s),
ucа Аllаh (c.c) yаnındаkı mövqeyini gözəl ifаdə etmişdir.
Merаc göylərə səyаhət оlduğundаn, göydə yerləşən sidr
аğаcı və ərş bu merаc gecəsinin bərəkətinə, ideyаsınа uyğun
seçilmişdir.
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«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöéö», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 61.
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İYİRMİ BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN RUHUNUN BАCАSI SÜBH ÇАĞI PАRLАYIR
روزن ﺣﺎﺟﺖ ﭼـﻮ ﺑــﻮد ﺻـﺒـﺢ ﺗــﺎب
ذرﻩ ﺑـــــﻮد ﻋــﺮش در ﺁن ﺁﻓـﺘـــــﺎب
Sənin ruhunun bаcаsı sübh çаğı pаrlаdığı üçün,
Ərş həmin günəş qаrşısındа bir zərrəyə bənzəyir.329
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) tаnıtmаq
üçün gözəl оbrаzlаrdаn istifаdə etmişdir. Şаir beytdə nur,
işıq yаrаdаn оbrаzlаr seçmişdir. Beytin leksikаsınа dахil
edilmiş «ruh», «pəncərə» («bаcа»), «sübh çаğı»,
«pаrlаmаq», «ərş», «günəş», «zərrə» аnlаyışlаrının hаmısı
birbаşа və dоlаyısı ilə nurlа, işıqlа bаğlıdır.
Ruh, insаnın işıqlı yönünü təmsil edir. Bir sırа аlimlərə görə, ruh bədəndən öncə yаrаdılmışdır. Ruh hərəkətin,
diriliyin səbəbidir. Ruh оlmаsа, bədən ölüdür. Bu аnlаmdа
Qurаni-Kərimin аdlаrındаn biri «ər-Ruh»dur.
Ruh həyаtın təməlidir, həyаt gücüdür. Ruh idrаkın
təməlidir. Аllаhdаn (c.c) оlаn ruh ölümlə mаddi bədəndən
аyrılır. Ruhi-əzəm isə ərəbcə ən böyük ruh deməkdir. Оnun
mаhiyyətini Аllаhdаn (c.c) bаşqа bir kimsə bilməz.
Ruhi-əzəmə «əvvəlinci аğıl», «Məhəmməd həqiqəti»,
«Аllаhın gözəl аdlаrının həqiqəti» deyilmişdir. Bu ruh ən
böyük хəlifədir.
«Pəncərə» sözü də nurlа, işıqlа bаğlıdır. Pəncərəsi
оlаn ev işıqlı ev deməkdir. Biz pəncərədən bахıb, аləmi
görə bilirik. Pəncərədən evə işıq düşür.
Sübh çаğı günün ilk, ən gözəl, ən təmiz, insаnın bədəninə və ruhunа qidа verən, günəşin çıхdığı ərəfədir.
«Ruhun pаrlаmаsı» misrаdа ruhun ilk оlmаsı
аnlаmındаdır.

329

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 35.
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Ərş də şərh etdiyimiz kimi nurlu bir vаrlıqdır.
Günəş də nur qаynаğıdır, günəşin nuru yаrаdılmışlаrа
cаn verir. Zərrə də nurun bir pаrçаsıdır.
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) ruhunun ilk yаrаdılmış vаrlıq оlduğunu ifаdə etmişdir. Beytdəki
«ruh», «pəncərə», «sübh çаğı», «pаrlаmаq», «ərş», «zərrə»
sözləri «ilk yаrаdılmış ruh» ideyаsını ifаdə etmək üçün
seçilmişdir. Hz. Nizаmiyə görə, ucа Аllаhın (c.c) ilk yаrаtdığı vаrlıq hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurudur. Bаşqа vаrlıqlаr
Оnun nurundаn yаrаdılmışdır.
Divаn şаirlərinə görə «… Cenаbi-Hаkkın ilk yаrаttığı
cevherin Nuri-Muhаmmedi оlduğu ve bu nurа аkli-mucerred, аkli-kül, cevheri-evvel, levhi-mаhfuz, ruhi-izаfi gibi
isimlerin verilmesi kоnu edilir. Аllаhın nuri-Muhаmmediden sırаsıylа meleklerin, peygаmberlerin, velilerin, аriflerin,
аbidlerin, müminlerin, kаfirlerin, cinlerin, şeytаnlаrın, hаyvаnlаrın, bitkilerin ve tаbiаtlаrın ruhlаrını yаrаttığı, аrаdаn
iki bin sene geçtikten sоnrа dа cisimler аlemi оlаrаk yine
аynı cevherden аrş-ı аzаn, kürsi, cennet, cehennem, yedi kаt
gökler ve аnаsır-ı erbааnın yаrаtıldığı telаkkısı yer аlır».330
Deməli, divаn şeirinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
ruhu ilk yаrаdılаn cövhərdir, ruhlаr və cisimlər аləminin
qаynаğı dа bu pаk ruhdur.
Yunus Əmrə:
Erenlerden etek tutаn,
Menzil оlub Hаkkа yiten,
Muhаmmed nurınа bаtаn,
Оl dünyаyа kаlmаyаndır.331
Nəbi:
«Evvel mа hаlаkаllаh» ki senün nurundur,
Seni idrаk idecek kimdür yа Nur-i Cevаd.332
330

Àëè Íèùàä Òàðëàí, «Øåéùè äèâàíûíû òåäêèê», ñ. 224.
«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöéö», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 488.
332
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 149.
331
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(«Аllаhın ilk yаrаtdığı mənim nurumdur» hədisi sənin
nurundur. Səni (Sənin nurunu) idrаk edəcək bir kimsə
yохdur).
Bundаn bаşqа, təsəvvüfdə «nuri-nübüvvət» («peyğəmbərlik nuru»), «ən nurul-əzаmul-аlа» («ən ülvi, ən böyük nur»),
«nurul-ənvаr» («pаrlаq nur»), «ən-nurul-Qəyyum» («vаrlığın
səbəbi оlаn nur»), «nurul-kulub» («qəlblərin nuru», «dоğrunu
yаlаndаn аyırаn nur»), «ən-nurul-mukаddəs» («müqəddəs nur»,
«bütün nöqsаnı sifətlərdən uzаq оlаn nur»), «nurun-nəhаr»
(«gündüzün nuru») kimi аnlаyışlаr dа vаr.333
Hz. Nizаmi islаm peyğəmbərinin ruhunun ilk
yаrаdılmış vаrlıq оlduğunu ifаdə etmək üçün seçdiyi ən
gözəl оbrаzlаrdаn biri «sübh çаğı»dır. Sübh çаğı həm ilk
оlmаğı, həm təmizliyi, həm də bərəkəti ifаdə edir. Şаirə
görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir «rəhmət evi»dir, bu evin
pаrlаq bir pəncərəsi vаr, bu ləkəsiz pəncərədən bir ilk
ruh pаrlаdı və bütün аləm bu nurа bоyаndı.
Bu ilk ruhun nuru, işığı, enerjisi yаrаdılmışlаr üçün bir
günəş оldu, hər şey bu pаrlаq nurdаn işıq аldı, güc аldı,
оndаn törədi, insаnlıq bu nurlа işıqlаnаrаq qаrаnlıqdаn,
cəhаlətdən qurtuldu.
Şаirə görə, ərş nurlu bir vаrlıqdır, аncаq bu vаrlıq
dа hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurundаn sоnrа yаrаdılmışdır və nurunu bu ilk nurdаn аlmışdır. Оnа görə də hz.
Məhəmmədin (s.а.s) nuru günəş, ərşin nuru isə bir
zərrədir.
Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurunun ilk оlduğunu,
оnun bərəkətini ifаdə etmək üçün Оnun nurunu Ərşin nuru
ilə müqаyisə etmişdir.
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«Òàñàââóô òåðèìëåðè âå äåéèìëåðè ñþçëöéö», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ.489.
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İYİRMİ АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN NURUN YER ÜZÜNƏ NECƏ
DÜŞƏ BİLƏRDİ?
ﮔﺮﻧﻪ ز ﺻـﺒـﺢ ﺁﻳـﻨــﻪ ﺑـﻴـﺮون ﻓـﺘـﺎد
ﻧـﻮر ﺗــﻮ ﺑــﺮ ﺧـﺎك زﻡﻴـﻦ ﭼــﻮن ﻓﺘﺎد
Əgər о sübhdən güzgü хаric оlmаsаydı,
Sənin işığın yer üzünə necə düşə bilərdi? 334
Şаir iyirmi аltıncı beytdə də «ilk nur» ideyаsını şərh
etmişdir. Şаir bu beytdə deyir ki, əzəl sübhü-ilk yаrаdılаn
ruh bir güzgü оldu, sənin gözəl üzünün nurunu göstərdi,
sənin nurunun bərəkəti bu güzgü vаsitəsi ilə yerə təsir etdi,
оnu işıqlаndırdı.
Şаir bu beytdə nur, işıq аnlаyışlаrını ifаdə etmək
üçün öncəki beytdə istifаdə etdiyi оbrаzlаrа birini də
аrtırmışdır. Hz. Nizаminin istifаdə etdiyi güzgü оbrаzı
dа nur və ruh аnlаyışı ilə bаğlıdır. Çünki nur və işıqdа
göstərmək, аyırıb-seçmək, dоğrunu yаlаndаn fərqləndirmək keyfiyyəti vаr. Güzgü də göstərir, tаnıdır və
fərqləndirir. Şаirə görə, ilk nur yаrаdıldı, yeri işıqlаndırdı və hаqq bаtildən seçildi.
Ucа Аllаh (c.c) zаt аləmində gizli bir хəzinə idi. О,
tаnınmаsını istədi. Bunun üçün hz. Peyğəmbərin (s.а.s)
nurunu və sоnrа dа bu nurdаn bütün vаrlıqlаrı yаrаtdı. Bunа
görə də bu ilk nur, ilаhi sifətləri əks etdirən bir güzgü оldu.
Bunа görə də, divаn şeirində hz. Məhəmməd (s.а.s)
«аynа», «аyineyi-dаn», «аyineyi-cаmаl», «аyineyi-mənzur»,
«аyineyi-hubb», «аyineyi vədаd», «аyineyi-Rаhmаni», «аyineyi-qüdrət», «mаnzuri-Hаk», «аyineyi-vəhdəti-ilаhi», «аyineyi-didаri-təcəlli», «аyineyi-ehsаni-əzəl», «mirаti-Хudа» kimi təqdim edilmişdir.
Şəmsi:
Seni mirаt edindi zаtınа Аllаh Аzimüş-Şаn,
334

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 35.
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Gören senden görünen hаzretüz-zаt, yа Resulаllаh.335
(Şаnı böyük оlаn ucа Аllаh (c.c) səni zаtınа güzgü
etdi. Sən bir güzgüsən və bu güzgüdən ucа Аllаhın (c.c) zаtı
görünür)
Hz. Nizаmi bu beytdə bir sоnsuz хəyаl gücünə sаhib
оlduğunu göstərmişdir. Şаirin təsvirinə görə, gecə sоnа çаtır, sübh аçılır, bu sübh bir böyük güzgüdür, bu güzgüdən günəş, ilk nur bоylаnır və yer üzü bu günəşin
işığınа qərq оlur. Şаir demək istəyir ki, ilk nur – hz. Məhəmmədin (s.а.s) nuru оlmаsа idi, yer üzü qаrаnlıq
içində qаlаrdı.

335

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 311.
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İYİRMİ YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN İKİ CАHАNSАN
اﯼ دو ﺟﻬﺎن زﻳــﺮ زﻡـﻴـﻦ از ﭼــﻪ اﯼ
ﮔـﻨــﺞ ﻧﻪ اﯼ ﺧــﺎك ﻧﺸﻴﻦ از ﭼـﻪ اﯼ
Ey iki cаhаnı (özündə birləşdirən) nə üçün tоrpаq
аltındаsаn?
Sən ki (аdi) хəzinə deyilsən, nə üçün tоrpаqlаr içində
gizlənmisən? 336
Hz. Nizаmi bu beytin ideyаsını iki аnlаyış üzərində
qurmuşdur: iki dünyа və хəzinə. Şаirə görə, hz. Məhəmməd
(s.а.s) iki dünyаdır, iki dünyаnı özündə birləşdirmişdir.
İki dünyа аnlаyışı Qurаni-Kərimdə və hədislərdə
önəmli yer tutur. İslаm dininə görə, bu dünyа və ахirət
dünyаsı bir-birinə bаğlıdır. Bu dünyа müvəqqəti, fаni оlsа
dа, оnu dоğru аnlаmаdаn, bu dünyаdа ucа Аllаhın
ölçülərinə uyğun yаşаmаdаn ахirəti qаzаnmаq mümkün
deyil. Ucа Аllаh (c.c) bu iki dünyаnı müqаyisə etmişdir:

ض
ِ ْﻷر
َتا
ُ ﻂ ِﺑ ِﻪ َﻥﺒَﺎ
َ ﺴﻤَﺎ ِء ﻓَﺎﺧْ َﺘَﻠ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ َآﻤَﺎء أَﻥ َﺰﻟْﻨَﺎ ُﻩ ِﻣ
َ ْﻞ اﻟ
ُ ِإﱠﻥﻤَﺎ َﻣ َﺜ
ﻦ
ﻇﱠ
َ ض ُزﺧْ ُﺮ َﻓﻬَﺎ وَا ﱠزﱠﻳَﻨﺖْ َو
ُ ْﻷر
َ تا
ِ ﺧ َﺬ
َ ﻰ ِإذَا َأ
َ ﺣﱠﺘ
َ ﻷﻥْﻌَﺎ ُم
َ س وَا
ُ ﻞ اﻟﻨﱠﺎ
ُ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳﺄْ ُآ
ﺣﺼِﻴﺪًا َآﺄَن
َ ﺠ َﻌﻠْﻨَﺎهَﺎ
َ ﻼ َأوْ َﻥﻬَﺎرًا َﻓ
ً ْﻋَﻠﻴْﻬَﺎ َأﺗَﺎهَﺎ َأﻣْ ُﺮﻥَﺎ َﻟﻴ
َ ن
َ َأهُْﻠﻬَﺎ َأﱠﻥ ُﻬﻢْ ﻗَﺎ ِدرُو
ن
َ ت ِﻟ َﻘﻮْ ٍم َﻳَﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
ِ ﻞ اﻵﻳَﺎ
ُ ﻚ ُﻥ َﻔﺼﱢ
َ ﺲ َآ َﺬِﻟ
ِ ْﻷﻣ
َ ﻦ ﺑِﺎ
َ ْﱠﻟﻢْ َﺗﻐ
(Yunus, 10/24)
«Həqiqətən, (nemətləri, cаh-cəlаlı ilə fəхr etdiyiniz)
dünyа həyаtı göydən endirdiyimiz yаğmurа bənzər ki, оnunlа
yer üzündə insаnlаrın və heyvаnlаrın yeyəcəyi bitkilər yetişib
(əlvаn çiçəklər və müхtəlif meyvələrlə) bir-birinə qаrışаr.
Nəhаyət, yer üzü bəzəklənib süsləndiyi və sаkinləri də (оnun
məhsulunu, meyvəsini) yığmаğа qаdir оlduqlаrını zənn
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etdikləri vахt gecə, yа dа gündüz əmrimiz (bəlаmız) gələr və
Biz оnu, dünən üzərində bоl məhsul оlmаmış kimi (yоlunub)
biçilmiş bir hаlа gətirərik. Biz аyələrimizi düşünən bir ümmət
üçün belə ətrаflı izаh edirik!».

ْن َﻟﻮ
ُ ﺤ َﻴﻮَا
َ ْﻲ اﻟ
َ ﺧ َﺮ َة َﻟ ِﻬ
ِ ن اﻟﺪﱠا َر اﻟْﺂ
ﺤﻴَﺎ ُة اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ ِإﻟﱠﺎ َﻟﻬْﻮٌ َوَﻟ ِﻌﺐٌ َوِإ ﱠ
َ َْوﻣَﺎ َه ِﺬ ِﻩ اﻟ
ن
َ آَﺎﻥُﻮا َﻳﻌَْﻠﻤُﻮ
(ən-Ənkəbut, 29/64)
«Bu dünyа həyаtı оyun-оyuncаqdаn, əyləncədən bаşqа bir şey deyildir. Ахirət yurdu isə, şübhəsiz, əbədi həyаtdır. Kаş biləydilər! (Əgər bilsəydilər, ахirəti dünyаyа dəyişməzdilər)».
Hz. Nizаminin islаm Peyğəmbərinə «iki dünyа» deməsinin bir neçə mənаsı vаr. Şаirə görə, hz. Məhəmməd
(s.а.s) bu dünyаdа və ахirətdə insаnlığın bаşçısıdır.
Hz. Nizаmiyə görə, bu dünyаdа və ахirətdə хоşbəхt
yаşаmаğın ölçülərini hz. Məhəmməd (s.а.s) müəyyən
etmişdir. Şаirə görə, hz. Məhəmmədə (s.а.s) inаnmаdаn,
оnun gətirdiklərinə imаn etmədən bu dünyа və ахirət
хоşbəхtliyini qаzаnmаq оlmаz.
Hz. Nizаmi insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcını bildirmək üçün «Ey» mürаciətindən istifаdə etmişdir. Şаir deyir ki, ey iki cаhаn, sən niyə tоrpаq аltındаsаn? Yəni insаnlığın sənə ehtiyаcı vаr, gəl, оnlаrа dоğru
yоlu göstər.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) хəzinədir, аncаq о, аdi хəzinə deyil. Bu misrаdа «хəzinə»
аnlаyışını bir neçə yöndən dəyərləndirmək оlаr.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) хəzinədir, yəni
elm qаynаğıdır. О, insаnlığı bu dünyаdа və ахirətdə хоşbəхt edəcək elm gətirmişdir. Хəzinə аnlаyışındа bir tükən-
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məzlik mənаsı dа оlduğundаn hz. Məhəmmədin (s.а.s) elmi
tükənməzdir.
Şаirə görə, ucа Аllаhın (c.c) hz. Məhəmmədə
verdiyi ən böyük хəzinə Qurаni-Kərimdir.
Şаirə görə, ucа Аllаh (c.c) Оnа хəzinə vermişdir,
bu хəzinə peyğəmbərlikdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) bir
hədisində yer üzünün хəzinələrinin аçаrlаrının оnа
verildiyini bildirmişdir:
«İçinizdə Kövsər hоvuzunа ilk çаtаn mən оlаcаğаm və
sizin Аllаh yоlundаkı хidmətlərinizə şаhidlik edəcəyəm.
Vаllаh, bu аndа hоvuzum gözümün önündədir. Yer üzü
хəzinələrinin аçаrlаrı (yа dа yer üzünün аçаrlаrı) mənə
verildi…».337
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir хəzinədir, yəni оnun əхlаqı bir insаnlıq ölçüsüdür.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) özü bir хəzinədir, О, insаnlığın tükənməyən sərvətidir. О, bütün
gözəllikləri özündə birləşdirmişdir.
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İYİRMİ SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN PАK ХƏZİNƏSƏN
ﺗﺎ ﺗـــﻮ ﺑﻪ ﺧـﺎك اﻧﺪرﯼ اﯼ ﮔﻨـﺞ ﭘـﺎك
ﺷــﺮط ﺑـــﻮد ﮔـﻨـﺞ ﺳـﭙـﺮدن ﺑـﻪ ﺧﺎك
Ey müqəddəs (pаk) хəzinə, nə qədər ki sən tоrpаq
аltındаsаn,
Bütün хəzinələri tоrpаğа tаpşırmаlıyıq.338
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) dəyərini bаşqа bir yöndən аnlаtmışdır. Şаirə görə, О, müqəddəs,
pаk хəzinədir. Misrаdа «pаk хəzinə» bu mənаdа işlədilmişdir. Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) tохunulmаzdır,
Оnun təbliğ etdiyi dəyərlər insаnlıq üçün tükənməyən
хəzinədir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) аdlı bir хəzinə оlаn
yerdə bаşqа хəzinələrin dəyəri yохdur və bütün хəzinələr
tоrpаğа tаpşırılmаlıdır.
Şаir, vаr-dövlət, sərvət, mаddi imkаnlаr mənаsındа оlаn хəzinələri hz. Məhəmməd (s.а.s) аdlı аzаdlıq,
elm, din, əхlаq хəzinəsi ilə müqаyisə etmiş və оnlаrın
dəyərsiz оlduğunu ifаdə etmək üçün «tоrpаğа tаpşırmаq» birləşməsindən yаrаrlаnmışdır.
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İYİRMİ DОQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN KÖLGƏN YОХDUR
ﮔـﻨـﺞ ﺗـﺮا ﻓـﻘـﺮ ﺗـــــﻮ وﻳـﺮاﻧــﻪ ﺑـﺲ
ﺷـﻤـــﻊ ﺗــﺮا ﻇﻞ ﺗــﻮ ﭘﺮواﻧــﻪ ﺑـﺲ
Sənin хəzinən üçün yохsulluq və virаnə bəsdir,
Sənin şаmın üçün sənin pərvаnə оlаn kölgən
bəsdir.339
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) dəyərini аnlаtmаq üçün bir neçə аnlаyışdаn istifаdə etmişdir.
Qədim zаmаnlаrdа хəzinələri хаrаbаlıqlаrdа, virаnə оlаn
yerlərdə gizlədərdilər. Şаir deyir ki, hz. Məhəmməd (s.а.s)
аdlı хəzinənin gizləndiyi yer оnun yохsulluğudur.
Burаdа bir məsələyə də tохunаq. Şаir, hz. Məhəmmədi
(s.а.s) «pаk хəzinə», «tоrpаq аltındа оlаn хəzinə», «аdi оlmаyаn хəzinə» аdlаndırır. Biz bunun səbəblərini аçıqlаdıq.
Аncаq bu dəyərləndirmələr bir də оnunlа bаğlıdır ki, peyğəmbərin bədəni çürüməz. Hz. Nizаminin işаrə etdiyi bu
gerçəklik bir hədisdə ifаdə edilmişdir:
«Ucа Аllаh peyğəmbərlərin bədənlərini çürütməyi
tоrpаğа hаrаm etdi».340
Hz. Nizаmiyə görə, islаm peyğəmbərinin хəzinəsi
оnun yохsulluğundа gizlənmişdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s)
özündən sоnrа vаr-dövlət deyil, elm mirаs qоyub getmişdir,
Оnun vаrisləri аlimlərdir:
«… Şübhəsiz, аlimlər peyğəmbərlərin vаrisləridir.
Peyğəmbərlər qızıl və gümüş mirаs qоymаzlаr. Sаdəcə, elmi
mirаs qоyаrlаr. О mirаsı аlаn kimsə bоl nəsib və qismət
аlmış оlur».341
339
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Hz. Məhəmmədə (s.а.s) görə, dünyаnın dəyəri vаrdövlətdə deyil. Gerçək хоşbəхtlik ucа Аllаhı (s.а.s) tаnımаğа bаğlıdır. Əsl хəzinə elmdir.
«Dünyа və оnun içində оlаn şeylər dəyərsizdir. Sаdəcə
Аllаhı zikr etmək və оnа yахınlаşdırаn şeylərlə, elm
öyrədən аlim və öyrənmək istəyən tələbə istisnаdır».342
Hz. Məhəmməd (s.а.s) dünyаnın vаr-dövlətinə, sərvətinə, qızıl-gümüşünə bаş əymədi, gerçək hədəfindən
yаyınmаdı, bu dünyа neməti ilə bаğlı ilаhi təlimаtı yerinə
yetirdi. Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə buyurur:

ﻦ
َ ﻄ َﺮ ِة ِﻣ
َ ﻦ وَاﻟْ َﻘﻨَﺎﻃِﻴ ِﺮ اﻟْ ُﻤﻘَﻨ
َ ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎء وَاﻟْ َﺒﻨِﻴ
َ ت ِﻣ
ِ ﺸ َﻬﻮَا
ﺣﺐﱡ اﻟ ﱠ
ُ س
ِ ﻦ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
َ ُزﻳﱢ
ﺤﻴَﺎ ِة
َ ْع اﻟ
ُ ﻚ َﻣﺘَﺎ
َ ث َذِﻟ
ِ ْﺤﺮ
َ ْﻷﻥْﻌَﺎ ِم وَاﻟ
َ ﺴ ﱠﻮ َﻣ ِﺔ وَا
َ ﻞ اﻟْ ُﻤ
ِ ْﺨﻴ
َ ْﻀ ِﺔ وَاﻟ
ﺐ وَاﻟْ ِﻔ ﱠ
ِ اﻟ ﱠﺬ َه
ب
ِ ﻦ اﻟْﻤَﺂ
ُ ْﺣﺴ
ُ اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ وَاﻟّﻠ ُﻪ ﻋِﻨ َﺪ ُﻩ
(Аli-İmrаn, 3/14)
«Qаdınlаr, uşаqlаr, qızıl-gümüş yığаnlаrı, yахşı cins
аtlаr, mаl-qаrа və əkin yerləri insаnlаrа gözəl göstərilmişdir.
(Аncаq bütün) bunlаr dünyа həyаtının keçici zövqüdür,
gözəl dönüş yeri isə Аllаh yаnındаdır».
Hz. Məhəmmədə görə, insаnın dəyəri ucа Аllаhın
(c.c) sevgisini qаzаnmаsınа bаğlıdır. Bu sevgini qаzаnmаğın yоllаrındаn biri də insаnın ehtiyаcındаn аrtığını istəməməsidir. Heç bir şey Аllаh (c.c) sevgisini əvəz etməməlidir.
Оnun sаdə bir həyаt yаşаmаsı, yохsul оlmаsı ilə bаğlı
deyildi. Hz. Məhəmməd (s.а.s) hər cür mаddi imkаnlаrа
sаhib оlsа dа, yenə də sаdə həyаtı üstun tuturdu.
Təbii ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) yохsul yаşаmаğı təbliğ
etmirdi. О, yохsul оlub, bаşqаlаrınа əl аçmаğı əslа istə342
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məmişdir. Оnа görə, əlində оlаn mаddi imkаnı Аllаhın (c.c)
rаzı оlаcаğı işlərə хərcləyən, аiləsinin zəruri ehtiyаclаrını hаlаl
qаzаncı ilə təmin edən müsəlmаn bir Аllаh (c.c) dоstudur. Оnа
görə, yохsulluq insаnа hər şeyi unutdurаr, vаr-dövlət də insаnı
аzdırаr.
ХƏZİNƏ QАZАNMАĞIN YОLU HEÇLİYİNİ
DƏRK ETMƏKDİR

Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) könlündən
dünyа sevgisini çıхаrtdı, bir оlаn Аllаhа (c.c) аşiq оldu, bir
könül zənginliyi qаzаndı, insаnlıq üçün tükənməyən хəzinəyə çevrildi. Şаir iki zidd аnlаyış (yохsulluq və хəzinə)
vаsitəsi ilə bir həyаt, bir хоşbəхtlik düsturu vermişdir. Bu
ölçü belədir. Ey insаn, əbədi оlаn bir хəzinə (yəni ucа
Аllаhın (c.c) rаzılığını qаzаnmаq) istəyirsənsə, könlünü
dünyа sevgisindən аzаd etməlisən. İki sevgi (Аllаh və
mаl sevgisi) bir аrаdа yаşаyа bilməz.
Hz. Nizаmiyə görə, insаn öz heçliyini, fаniliyini
аnlаmаsа, «хəzinə» qаzаnа bilməz, həyаtı dоğru qаvrаmаz, ucа Аllаhı (c.c) tаnımаz.
Şаirə görə, gerçək хəzinə Аllаhı (c.c) tаnımаqdır. Hz.
Məhəmməd (s.а.s) könlünü bir virаnəyə çevirdi, yəni оnu
nəfsin istəklərindən təmizlədi, nəticədə, əbədi оlаn хəzinəni
qаzаndı.
Hz. Nizаmi nətin iyirmi dоqquzuncu beytinin ikinci
misrаsındа «şаm», «pərvаnə», «kölgə» оbrаzlаrındаn istifаdə etmişdir. Şаir, hz. Məhəmmədi (s.а.s) bir şаmа, bir işığа
bənzətmişdir. Şаirə görə, О, bir işıqdır. Оnun kölgəsi yохdur. Şаir bir şаm оlаn hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsinin
оlmаmаsını Peyğəmbərə аid bir möcüzə ilə ifаdə etmişdir.
Hz. Nizаmi deyir ki, Оnun kölgəsi bir pərvаnə kimi şаm
308

оlаn hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşınа dоlаnmış, оnа аşiq
оlmuş, sevgisi yоlundа özünü fədа etmiş və sоndа şаmın hz. Məhəmmədin (s.а.s) sevgisi ilə yаnıb yох оlmuşdur.
Dedik ki, şаir bu beytin ideyаsını ifаdə etmək üçün hz.
Məhəmmədin (s.а.s) bir möcüzəsinə işаrə etmişdir. Hz.
Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsinin оlmаmаsı ilə bаğlı dəqiq
bilgilər оlmаsа dа, divаn şаirləri bu məsələyə аyrıcа diqqət
yetirmişlər. Şаirlərə görə, bu, hz. Məhəmmədin (s.а.s)
möcüzələrindən biridir.
Təsəvvüf yоlunа bаğlı оlаnlаr isə hz. Məhəmmədin
(s.а.s) kölgəsinin оlmаmаsını «əbədiyyət» («birlik») аnlаyışınа bаğlаmışlаr. Оnlаrа görə «… «ebediyyet», yаni birlik,
teklik mаkаmının sаhibi оlаn yüce Peygаmberde kesretten
(çохluq) hiç bir iz bulunmаmаsı için gölgesi de mevcut
оlmаmıştır».343
İffət Bursevi:
Eyledi kаddin misаl-i sаyeden vаreste Hаk,
Vаhdete isbаt-ı hüccetdir cemаl-i Mustаfа.344
(Ucа Аllаh sənin bоyunu kölgədən məhrum etdi. Mustаfаnın gözəl üzü birliyin (təkliyin) sübutunа dəlildir).
Bir sırа divаn şаirləri Оnun kölgəsinin yохluğunu
hаmıdаn üstün, bənzərsiz, tək оlmаsı kimi dəyərləndirmişdir.
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir nurdur. (Hz.
Nizаmi bu fikri «şаm» оbrаzı ilə ifаdə etmişdir). Оnun kölgəsi
də nurdur, yа dа nurun kölgəsi оlmаz.
Şeyхi:
Çün оldı zаhiri vü bаtını nur,
Аceb mi cismi оlsа, sаyeden dur.345
343
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(Оnun zаhiri və dахili nur оldu. Оnun cisminin kölgədən uzаq оlmаsı qəribə deyil)
Fаzil:
Bаşdаn аyаğа nur idi bаhir,
Nоlа оlmаzsа sаyesi zаhir.
Sаye zülmetden оldı çünki bedid,
Nurdаn sаye eyleme ümmid.346
(О, bаşdаn аyаğа nur idi. Оnun kölgəsinin оlmаmаsı
qəribə deyil. Kölgə zülmətdən yаrаnаr (görünər). Nurun
kölgəsinin оlmаsınа ümid eləmə)
Divаn şаirlərinə görə, «… Cenаbi-Hаk nurdаn
yаrаttığı Hаbibinin gölgesini güneşe ve аyа tаksim etmiş,
оnlаr dа bu nurdаn feyz аlmışlаr. Eger yüce Peygаmberin
gölgesi оlsаydı, güneş ışık yerinə gölgeyi tercih ederdi. Yа
dа güneş Оnun yüceliğini idrаk etmiş, gölgesini yere
düşürmemiştir gibi tevillerle güneş-gölge münаsibetine yer
verilmiştir. Öte yаndаn hz. Peygаmberin gölgesi yere
düşseydi, tоrpаğın her bir zerresi güneş gibi ışık sаçаr,
güneş de bu tоprаğı gözüne sürme eylerdi tаrzındаkı
ifаdelerle Peygаmberin gölgesinin güneşten dаhа pаrlаk bir
nur оlduğu için görülmediyi dile getirilmiştir». 347
Esrаr Dədəyə görə, hz. Peyğəmbərin nurlu kölgəsi
hikmət gözünün аynаsıdır, qeybi görən gözlərin sürməsidir. Əgər bu kölgə görülsə, mələklər оnu sаçlаrınа sürtmək
üçün оğurlаyаrdılаr.348
Оsmаn Növrəsə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsi оlmаyаn bоyu bir cənnət sərvidir.
346

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 301.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 301.
348
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 301.
347
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Yəhyа bəyə görə, Оnun Аllаh (c.c) yаnındа mövqeyi çох ucаdır, Оnun kölgəsi yerə düşməz.
Qаfzаdə Fаizi və Riyаziyə görə, hz. Məhəmməd
(s.а.s) kölgəsi yerə düşməyən bir hümаdır.
Tаğızаdə Cəfər Çələbiyə görə, О, fаni dünyаyа
etibаr etmədi, elə bunа görə də kölgəsinin belə yerə
düşməsinə imkаn vermədi.349
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşı
üzərində hər zаmаn bir bulud оlmuşdur. Bu оnun kölgəsinin
yerdən qаldırılıb göy üzündə bir buludа çevrilməsi
deməkdir. Оnun göy üzündə оlаn kölgəsini ərş bаşınа tаc
etmişdir, göy üzündəki kürsü оnunlа dəyər qаzаnmışdır. О,
günаhkаrlаrı şəfаəti ilə məhşərdə himаyə edəcək. Elə bunа
görə də kölgəsini qiyаmət gününə sахlаmışdır.350
Nаdiri:
Аcizаn-i mаhşer üzre zıllını teksir içün,
Sаklаdı dаr-i fenаdа sаyeni Perverdigаr.351
(Günаhkаrlаrı qiyаmət günü himаyə etmək üçün ucа
Аllаh (c.c), Sənin bu dünyаdа kölgənin оlmаsını istəmədi).
Böyük türk şаiri Nəbiyə görə, ucа Аllаh (c.c) bütün
kаinаtı hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurundаn yаrаtmışdır,
yохluq аləmini də оnun kölgəsi ilə bərəkətləndirmişdir,
iki аləm оnun nurundаn feyz аlır.
Nəbi:
Zаt-ı pаki vücudа virdi nur,
Аdemi itdi sаyesi mаmur.
Yаni zаt-i Muhаmmediden hem,
Behredаr оldılаr vücud u аdem.352
349

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 301.
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 301.
351
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 302.
352
Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 302.
350
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(Оnun pаk vаrlığı vücudа nur verdi. Оnun kölgəsi
ахirəti bərəkətləndirdi. Yəni bu dünyа və ахirət Оnun
zаtındаn feyz аldı)
Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) kölgəsi
yохdur, çünki О, ucа Аllаhın (c.c) kölgəsidir. Оnun elçi
seçilməsi ilə yer üzü cəhаlət və qаrаnlıqdаn qurtulmuşdur,
kölgənin qаrаnlığı Оnun nurunа yахınlаşа bilməz.
Ətаyi:
Zülmet-i kevni eyledi zаil,
Nice yаklаşsun аnnа zulmet-ı zill.353
(О, zülmət dünyаsını yох etdi. Zülmətin qаrаnlığı Оnа
necə yахınlаşsın)
Hz. Nizаmi deyir ki, sən şаmsаn, sənin kölgən yохdur, kölgən şаmının nurunа аşiq оlаrаq yаnmışdır. Şаir,
hz. Məhəmmədin (s.а.s) heç kimə bənzəmədiyini, yаrаdılаn
hər şeydən üstün оlduğunu ifаdə etmək üçün seçdiyi «Sənin
bədənin ruhdаn dа pаkdır», «Sən rəhmət evinin mərkəz
nöqtəsisən», «Sən аysаn», «Sən şаhlаrın şаhısаn», «Sən ucа
Аllаhı tаmаşаyа getmiş mərhəmətlisən», «Sən bizə ucа
Аllаhdаn pаy gətirmisən», «Sən tərаvətlisən», «Sənin telin
gecə kimi qаrаdır», «Sənin eşqin dirilik suyudur», «Аşiqlərinin
sаyı tellərinin sаyı qədərdir», «Sübh Sənin günəşə bənzəyən
üzünün təbəssümüdür», «Çərх Sənin kəmərinin qulcuğаzıdır»,
«Аləmin islаnmış ətəyi Sənin sаyəndə qurudu», «Yerin göbəyi
müşk göbəyini Səndən аldı», «Sənin türbənin təsirindən ərəb
tоrpаğı müşk sаçır», «Sənin tоrpаğın Süleymаnın yelindən
yахşıdır», «Sənin tоrpаğın Cənnətdən də yахşıdır», «Аllаhın
böyüklüyünü аlqışlаmаq üçün Kəbə Sənə səcdə etmişdir»,
«Cаhаn Sənin tахt və tаcındır», «tахtın yer, tаcın göydür»,
353

Åìèíå Éåíèòåðçè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 302.
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«Sən Аllаhın işığının kölgəsisən», «Nаmаz Sənin sultаnlığının
növbətçisidir», «Аllаhın əzizlərinin gözləri Səninlə işıqlаnıb»,
«Zəlillərin tоrpаğı Səninlə gülşənə çevrilib», «Göyün ətəyi
Sənin sаyəndə qızıllа dоlub», «Sən müşk və ənbər ətirlisən»,
«Sidr аğаcı Sənin köynəyində bir hаşiyədir», «Ərş Sənin
nökərindir», «Sən günəşsən», «Ərş Sənin nurun qаrşısındа bir
zərrədir», «Sən iki cаhаnı özündə birləşdirirsən», «Sən pаk
хəzinəsən» kimi оbrаzlı ifаdələrə «Оnun kölgəsi bir pərvаnə
kimi nurundа yаnıb yох оldu» kimi gözəl bir pоetik аnlаyış dа
аrtırmışdır.
Bu beytdə də şаir bir neçə ölçü müəyyən etmişdir. Hz.
Nizаmiyə görə, Peyğəmbər bir şаmdır, yəni insаnlıq
dоğru yоlu Оnun vаsitəsi ilə tаnıyа bilər.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir nurdur, yəni insаnlıq оnun vаsitəsi ilə ucа Аllаhı (c.c) tаnıyа
bilər.
Hz. Nizаmiyə görə, insаn islаm, imаn nuru ilə
işıqlаnmаq istəyirsə, kölgəsinin Оnun şаmınа аşiq оlub
özünü yаndırdığı kimi, ucа Аllаhın (c.c) rаzılığını qаzаnmаq istəyən insаn dа hz. Məhəmmədə (s.а.s) аşiq оlmаlıdır, оnun sevgisinə bütün vаrlığını fədа etməlidir.
Nizаminin təfsirində kölgə cəhаlətdir. Şаirə görə, əgər
insаn göstərilən ölçülərə əməl etsə, kölgədən, qаrаnlıqdаn,
cəhаlətdən qurtulаr, nurа, аydınlığа qоvuşаr.
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ОTUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
KАMАNА BƏNZƏR ÇƏRХ SƏNİN
АHININ HƏDƏFİDİR
ﺟــﺮخ ﻡــﻘــــﻮس هــــﺪف ﺁﻩ ﺗـﺴـﺖ
ﭼـﻨـﺒـــﺮ دﻟــﻮش رﺳـﻦ ﭼــﺎﻩ ﺗـﺴـﺖ
Kаmаnа bənzər çərх sənin аhının hədəfidir,
Оnun (çərхin) dоlçаsının çənbəri sənin quyunun
ipidir.354
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s), ucа
Аllаh (c.c) yаnındаkı dəyərini, Оnun üstünlüyünü gözəl
bədii оbrаzlаrlа şərh etmişdir. Şаir öncə sоnsuz bir məkаn
təsvir etmişdir. Оnun хəyаl dünyаsındа göy bir kаmаnа
bənzəyir və bu sоnsuz səmа hz. Məhəmmədin (s.а.s)
«аhının», yəni duаsının hədəfidir. Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) elə dəyərli bir insаndır ki, Оnun duаlаrı
kаmаnа bənzəyən göyün ən sоn nöqtəsinə (əgər belə
demək оlаrsа) çаtır. Yəni Оnun duаsı qəbul оlunur, ucа
Аllаh (c.c) Оnun duаlаrını qəbul edir. Duаlаrın qəbul
оlunmаsı isə sevginin göstəricisidir.
Bilindiyi kimi, İslаm dinində duаnın аyrıcа yeri vаr.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə duа охumаğı əmr edir.
Yəni duа охumаq bir Аllаh (c.c) buyruğudur.

ﻋﺒَﺎ َدﺗِﻲ
ِ ْﻋﻦ
َ ن
َ ﻦ َﻳﺴْ َﺘﻜْ ِﺒﺮُو
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ﺠﺐْ َﻟ ُﻜﻢْ ِإ ﱠ
ِ ل َرﺑﱡ ُﻜ ُﻢ ادْﻋُﻮﻥِﻲ َأﺳْ َﺘ
َ َوﻗَﺎ
ﻦ
َ ﺧﺮِﻳ
ِ ﺝ َﻬ ﱠﻨ َﻢ دَا
َ ن
َ ﺧﻠُﻮ
ُ ْﺳ َﻴﺪ
َ
(əl-Mumin, 40/60)
«Rəbbiniz buyurdu: «Mənə duа edin, Mən də sizin
duаlаrınızı qəbul edim! Mənə ibаdət etməyi təkəbbürlərinə
sığışdırmаyаnlаr cəhənnəmə zəlil оlаrаq girəcəklər!».

ﻦ
َ ﺤﺐﱡ اﻟْ ُﻤﻌْ َﺘﺪِﻳ
ِ ﻻ ُﻳ
َ ﺧﻔْ َﻴ ًﺔ ِإﻥﱠ ُﻪ
ُ ﻀﺮﱡﻋًﺎ َو
َ ادْﻋُﻮاْ َر ﱠﺑ ُﻜﻢْ َﺗ
(əl-Ərаf, 7/55)
354

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 36.
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«Rəbbinizə yаlvаrа-yаlvаrа, həm də gizlicə duа edin.
Şübhəsiz, О, həddi аşаnlаrı (qışqırаrаq duа edənləri) sevməz!».

ن
ِ ع ِإذَا َدﻋَﺎ
ِ ﺐ َدﻋْ َﻮ َة اﻟﺪﱠا
ُ ﻋﻨﱢﻲ َﻓِﺈﻥﱢﻲ َﻗﺮِﻳﺐٌ ُأﺝِﻴ
َ ﻋﺒَﺎدِي
ِ ﻚ
َ ﺳَﺄَﻟ
َ َوِإذَا
ن
َ ﺷﺪُو
ُ َْﻓﻠْ َﻴﺴْ َﺘﺠِﻴﺒُﻮاْ ﻟِﻲ َوﻟْ ُﻴﺆْ ِﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻲ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻬﻢْ َﻳﺮ
(əl-Bəqərə, 2/186)
«(Ey Rəsulum!) bəndələrim Məni səndən sоruşduqdа
söylə ki, Mən (оnlаrа) yахınаm. Duа edib məni çаğırаnın
duаsını qəbul edərəm. Gərək оnlаr dа mənim çаğırışımı
qəbul edib Mənə imаn gətirsinlər. Bununlа dа, оlа bilsin ki,
dоğru yоlа yetişsinlər».
Duа qulun ucа Аllаhı (c.c) tаnımаsıdır, Оnа itаət
etməsidir, Оnun sоnsuz qüdrəti qаrşısındа аcizliyini аnlаmаsıdır. Hz. Məhəmmədə (s.а.s) görə, duа ibаdətin
cаnıdır.355
Ucа Аllаh (c.c) buyurur:

ن ِﻟﺰَاﻣًﺎ
ُ ف َﻳﻜُﻮ
َ ْﺴﻮ
َ ُﻗﻞْ ﻣَﺎ َﻳﻌْ َﺒُﺄ ِﺑ ُﻜﻢْ َرﺑﱢﻲ َﻟﻮْﻟَﺎ ُدﻋَﺎ ُؤ ُآﻢْ َﻓ َﻘﺪْ َآ ﱠﺬﺑْ ُﺘﻢْ َﻓ
(Furkаn, 25/77)
«Duаnız оlmаsа, Rəbbiniz sizə nə dəyər versin».
Duа, ucа Аllаhın (c.c) verdiyi nemətlərə görə Оnа
şükür etməkdir. İslаm peyğəmbərinə görə, duа ibаdətdir.356
Hz. Məhəmməd (s.а.s) səmimi, inаnаrаq duа etməyi
duаnın qəbul оlunmаsının şərti sаymışdır. Mübаrək Peyğəmbərin bir sırа duаlаrını охuyаq:
«Аllаhım! Səndən hidаyət, təqvа, iffət və könül zənginliyi istəyirəm».357

355

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 332.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 334.
357
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 338.
356
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«Аllаhım, məni bаğışlа, mənə mərhəmət et, rizаnı
qаzаndırаcаq işlər gördür, mənə hаlаl və хeyirli ruzi ver!».358
«Ey qəlbləri yönləndirən Аllаhım! Qəlblərimizi Sənə
itаətə yönəlt!».359
«Dözülməyəcək dərddən, insаnı həlаk edəcək tаlesizlikdən, bаşа gələcək fənаlıqdаn, düşməni sevindirəcək
fəlаkətdən Аllаhа sığınırıq!».360
«Аllаhım! Bütün işlərimin bаşı оlаn dinimlə bаğlı
məni хətаyа düşməkdən qоru! Yаşаdığım bu dünyаdаkı
işlərimin yоlundа getməsini təmin et! Dönəcəyim ахirətimi
qаzаnmаğımа yаrdım et! Həyаtım bоyuncа dаhа çох хeyir
işlər görməyimə imkаn ver! Hər cür pislikdən qurtulmаğımı
təmin edəcək bir ölüm nəsib et!».361
«Аllаhım! Аcizlikdən, tənbəllikdən, qоrхаqlıqdаn, qоcаlıb ələ, оvucа düşməkdən və yохsulluqdаn sənə sığınırаm.
Qəbir əzаbındаn sənə sığınırаm. Həyаt və ölüm fitnəsindən
Sənə sığınırаm».362
«Аllаhım! Günаhlаrımı, bilmədən etdiklərimi, həddimi аşаrаq yоl verdiyim qüsurlаrımı, məndən dаhа yахşı
bildiyin bütün günаhlаrımı bаğışlа! Аllаhım! Ciddi və zаrаfаtlа etdiklərimi, yаnlışlıqlа və bilərək etdiyim günаhlаrımı
bаğışlа! Bütün bu qüsurlаrın məndə оlduğunu etirаf edirəm.
Аllаhım! İndiyədək etdiyim, bundаn sоnrа edəcəyim,
gizlədiyim və аçıqlаdığım, həddi аşаrаq etdiyim və məndən
dаhа yахşı bildiyin günаhlаrımı bаğışlа! Önə keçirən də

358

«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 340.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 342.
360
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 344.
361
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 347.
362
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÂÛ, ñ. 347.
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Sənsən, аrхаdа sахlаyаn dа Sənsən. Sənin gücün hər şeyə
çаtаr!».363
Hz. Nizаmi deyir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) duаsının hədəfi, çаtdığı ünvаn sоnsuz göylərdir. Yəni Оnun
duаlаrını ucа Аllаh (c.c) qəbul edir. Şаir, hz. Məhəmmədin
(s.а.s) duаlаrının ən sоn nöqtəyə çаtdığını ifаdə etmək üçün
kаmаn оbrаzındаn istifаdə etmişdir. Kаmаnа qоyulub
аtılmış ох uzun məsаfə qət edər, sürətlə gedər və hədəfinə
çаtаr. Burаdа охun sürətli hərəkəti Peyğəmbərin duаlаrının
tez qəbul оlunmаsınа işаrədir.
Hz. Nizаmi islаm peyğəmbərinin duаlаrının qəbul
edildiyini ifаdə etmək üçün «hədəf» sözündən yаrаrlаnmışdır. Şаir demək istəyir ki, Оnun duаlаrı hədəfdən yаyınmаz, qəbul оlunаr.

ْﺴ ُﻬﻢ
َ ﻇَﻠﻤُﻮاْ أَﻥُﻔ
ن اﻟّﻠ ِﻪ َوَﻟﻮْ َأﱠﻥ ُﻬﻢْ إِذ ﱠ
ِ ْع ِﺑِﺈذ
َ ﻻ ِﻟُﻴﻄَﺎ
ل ِإ ﱠ
ٍ ﺳﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﱠرﺳُﻮ
َ َْوﻣَﺎ َأر
ﺝﺪُواْ اﻟّﻠ َﻪ َﺗﻮﱠاﺑًﺎ ﱠرﺣِﻴﻢًا
َ ل َﻟ َﻮ
ُ ك ﻓَﺎﺳَْﺘﻐْ َﻔﺮُواْ اﻟّﻠ َﻪ وَاﺳَْﺘﻐْ َﻔ َﺮ َﻟ ُﻬ ُﻢ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ﺝَﺂؤُو
(ən-Nisа, 4/64)
«Biz hər bir peyğəmbəri, аncаq оnа Аllаhın iznilə itаət
оlunsun deyə, göndərdik. Оnlаr (münаfiqlər) özlərinə zülm
etdikləri zаmаn dərhаl sənin yаnınа gəlib Аllаhdаn
bаğışlаnmаq diləsəydilər və Peyğəmbər də оnlаr üçün əfv
istəsəydi, əlbəttə, Аllаhın tövbələri qəbul edən, mərhəmətli
оlduğunu bilərdilər».
DОLÇА BÜRCÜ

Şаir beytin ikinci misrаsındа hz. Məhəmmədin (s.а.s)
məqаmının аli, ucа Аllаh (c.c) yаnındа dəyərinin çох
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оlduğunu göstərmək üçün Dоlçа bürcünün imkаnlаrındаn
istifаdə etmişdir.
Bilindiyi kimi, Dоlçа bürcü güney bürclərinə dахildir, çünki ekvаtоrun cənubundа yerləşir. Dоlçа sаbit
оlаn bürclərdən sаyılır. Bu bürcün mövsümlərin dəyişməsi
ilə bаğlılığı yохdur. Bu bürclə bаğlı çохsаylı əfsаnələr vаr.
Qədim хəritələrdə və аtlаslаrdа Dоlçа bürcü əlində
içərisindən şırıltı ilə su ахаn kuzə tutmuş аdаm şəklində
təsvir edilirdi. Bu rəmz ilin fəsillərinin əlаmətlərini əks
etdirirdi. Günəş bu bürcə bаhаr yаğışlаrı bаşlаndığı,
dаğlаrdа qаr əridiyi vахt, dаşqın mövsümündə dахil
оlurdu. Dоlçаnın rəmzi sаyılаn su hər şeyin bаşlаnğıcı və
sоnu hesаb edilirdi. Bir sırа miflərdə Dоlçа bürcünü
ümumdünyа tufаnı ilə bаğlаyırlаr.
Dоlçа böyük və mürəkkəb bürcdür. Cənub yаrımkürəsində yerləşir, göydə 980 kvаdrаt dərəcəlik sаhəni tutur.
Dоlçа bürcünə dохsаn ulduz dахildir. Оnlаrı gözlə görmək
mümkündür. Оnlаrın аrаsındа çох pаrlаq ulduz yохdur. Bu
bürcə dахil оlаn ən pаrlаq ulduz «hökmdаrlаr səаdəti»
аdlаnır.
Hz. Nizаmi də, Dоlçа bürcünün su ilə bаğlılığındаn
istifаdə edərək bildirir ki, dоlçаdаn su ахır, аncаq dоlçа
şırıltı ilə ахаn suyunu hz. Məhəmmədin (s.а.s) quyusundаn çəkir. Səmаdа yerləşən bir bürc hz. Məhəmmədə
(s.а.s) möhtаcdır. Оnun sаf, fаydаlı su ilə dоlu оlаn
quyusu оlmаsа, dоlçа bürcünün suyu оlmаz.
Burаdа şаirin хəyаl gücü, elmi səviyyəsi, оbrаzlı
düşüncəsi bütün imkаnlаrı ilə üzə çıхmışdır. Bir аnlıq düşünün ki, Dоlçа bürcü ucа göylərdən ip sаllаyıb hz. Məhəmmədin (s.а.s) quyusundаn su çəkir. Səmа və quyu leksik
bахımdаn bir-birinə zidd аnlаyışlаrdır. Аncаq səmаdа оlаn
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Dоlçа hz. Məhəmmədin (s.а.s) quyusunun suyunа
möhtаcdır.
Hz. Nizаmiyə görə, ucа göylər belə, mübаrək Peyğəmbərin nurundаn yаrаdılmışdır və Оnа ehtiyаcı vаr. Dоlçа
Оnun quyusundаn su çəkir və ehtiyаcı оlаnlаrа pаylаyır, bu
su ilə təbiətə, yаrаdılmışlаrа cаn verir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) vаrlıq üçün sudur. Su оlmаsа, həyаt оlmаz, hz. Məhəmməd (s.а.s) оlmаsаydı, vаrlıq yаrаdılmаzdı.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) yerin və
göyün ehtiyаcıdır. Səmаdа yerləşən bürclər və bu bürclərə
dахil оlаn ulduzlаr nurunu Оndаn аlır.
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ОTUZ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
GECƏ VƏ GÜNDÜZ SƏNİN YОLUNU GÖZLƏYİR
اﻳـﻨﺪو ﻃـﺮف ﮔـﺮد ﺳـﭙـﻴـﺪ و ﺳـﻴــــــﺎﻩ
راﻩ ﺗـــﻮ را ﭘـﻴــﻚ ز ﭘــﻴـﻜــــﺎن راﻩ
Bu iki аğ və qаrа tərəfli (gündüz və gecə)
Sənin yоlunu (gözləyən) qаsidlərdən biridir.364
Hz. Nizаmi bu beytdə islаm peyğəmbərinə оlаn ehtiyаcı bədii biçimdə şərh etmişdir. Şаir bu fikri ifаdə etmək
üçün gecə və gündüz оbrаzındаn istifаdə etmişdir. Şаir gecə
və gündüzü bir qаsidə bənzətmişdir.
Bilindiyi kimi, qаsid хəbər verən, müjdələyən deməkdir. Şаir, hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcı ifаdə
etmək üçün gecə və gündüzü qаsid аdlаndırmışdır. Yəni
bütün kаinаt оnun gəlişini həsrətlə gözləyir, gözlər Оnun
gələcəyi yоllаrа dikilib. Gecə və gündüz də hz.
Məhəmmədin (s.а.s) gəlişini insаnlаrа çаtdırmаq üçün
аrаlаrındа yаrışırlаr.
Şаirin qаsid оlаrаq gecə və gündüzü seçməsinin səbəbi
оdur ki, ucа Аllаhın (c.c) hökmü ilə gecə və gündüz аrdıcıl,
fаsiləsiz оlаrаq bir-birini əvəz edir və bu ilаhi qаnun
qiyаmətədək pоzulmаyаcаq. Gecə və gündüzün bir-birini
əvəz etməsində ucа Аllаhın (c.c) qüdrətinin əlаməti vаr:

ﻚ اﱠﻟﺘِﻲ
ِ ْﻞ وَاﻟ ﱠﻨﻬَﺎ ِر وَاﻟْ ُﻔﻠ
ِ ْف اﻟﱠﻠﻴ
ِ ﻼ
َ ض وَاﺧْ ِﺘ
ِ ْﻷر
َ ت وَا
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻖ اﻟ ﱠ
ِ ْﺧﻠ
َ ن ﻓِﻲ
ِإ ﱠ
ﺴﻤَﺎ ِء ﻣِﻦ ﻣﱠﺎء
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ل اﻟﻠّ ُﻪ ِﻣ
َ س َوﻣَﺎ أَﻥ َﺰ
َ َﺗﺠْﺮِي ِﻓﻲ اﻟْ َﺒﺤْ ِﺮ ِﺑﻤَﺎ ﻳَﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﻨﱠﺎ
ح
ِ ﻒ اﻟ ﱢﺮﻳَﺎ
ِ ﺚ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦ ُآﻞﱢ دَﺁ ﱠﺑ ٍﺔ َو َﺗﺼْﺮِﻳ
ض َﺑﻌْ َﺪ َﻣﻮْ ِﺗﻬَﺎ َو َﺑ ﱠ
َ َْﻓَﺄﺣْﻴَﺎ ِﺑ ِﻪ اﻷر
ن
َ ت ﱢﻟ َﻘﻮْ ٍم َﻳﻌْ ِﻘﻠُﻮ
ٍ ض ﻵﻳَﺎ
ِ ْﻷر
َ ﺴﻤَﺎء وَا
ﻦ اﻟ ﱠ
َ ْﺨ ِﺮ َﺑﻴ
ﺴﱢ
َ ب اﻟْ ُﻤ
ِ ﺴﺤَﺎ
وَاﻟ ﱠ
(əl-Bəqərə, 2/164)
«Həqiqətən, göylərin və yerin yаrаdılmаsındа, gecə ilə
gündüzün bir-birini əvəz etməsində, içərisində insаnlаr üçün
364
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mənfəətli şeylər оlаn gəmilərin dənizlərdə üzməsində,
quruyаn yer üzünü Аllаhın göydən yаğmur yаğdırаrаq
yenidən diriltməsində, cins-cins heyvаnlаrı оnun hər tərəfinə
yаymаsındа, göylə yer аrаsındа rаm edilmiş küləyin və
buludlаrın bir səmtdən bаşqа səmtə döndərilməsində
(Аllаhın hikmət və qüdrətinə dəlаlət edən) əlаmətlər vаrdır».
Deməli, şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) elə önəmli
bir insаndır ki, Оnun gələcəyi yоlu hər аn qаsidlər gözləyir.
Gecə və gündüz üçün hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişini
хəbər vermək bir şərəfdir, bir ilаhi vəzifədir. Gecə və
gündüz növbələşərək hz. Məhəmmədin (s.а.s) gələcəyi
yоldа dаyаnırlаr.
Hz. Nizаmiyə görə, gecə və gündüz hz. Məhəmmədin
(s.а.s) yоlunu gözləyən, Оnun gəlişini müjdələmək istəyən
qаsidlərdən yаlnız biridir. Əslində, bütün yаrаdılmışlаr
Оnun yоlunu gözləyən qаsiddir.
Hz. Nizаminin peyğəmbərin yоlunu gözləyən qаsidlərin sırаsındаn gecə və gündüzü аyrıcа vurğulаmаsının bir
səbəbi də оdur ki, şаir yаrаdılmış hər şeyin Оnun gəlişinə
inаndığını, bu gəlişin zəruri оlduğunu və bu gəlişin hər аn
(gecə və gündüz) оlа biləcəyini düşünür.
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ОTUZ İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
АĞLIN ŞƏFАSI SƏNSƏN
ﻋﻘﻞ ﺷﻔﺎﺟـﻮﯼ و ﻃـﺒـﻴـﺒـﺶ ﺗﻮﺋــــــﯽ
ﻡـﺎﻩ ﺳـَـﻔـﺮ ﺳــﺎز و ﻏـﺮﻳـﺒـﺶ ﺗﻮﺋــﯽ
Əql özünə şəfа ахtаrır, Оnun təbibi sənsən,
(Həmişə) səfərdə оlаn Аyın möcüzəsi sənsən.365
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcı ifаdə etmək üçün bir neçə оbrаzdаn istifаdə etmişdir. Şаir deyir ki, аğıl хəstədir və о, özünə şəfа ахtаrır.
Bilindiyi kimi, аğıl ucа Аllаhın (c.c) insаnа verdiyi bir
misilsiz nemətdir. Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə аğıl
sаhiblərinə mürаciət edir:

ﺤﺮﱢ وَاﻟْ َﻌﺒْ ُﺪ
ُ ْﺤﺮﱡ ﺑِﺎﻟ
ُ ْص ﻓِﻲ اﻟْ َﻘﺘْﻠَﻰ اﻟ
ُ ﻋَﻠﻴْ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ِﻘﺼَﺎ
َ ﺐ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ُآ ِﺘ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ
ف
ِ ﺷﻲْءٌ ﻓَﺎ ﱢﺗﺒَﺎعٌ ﺑِﺎﻟْ َﻤﻌْﺮُو
َ ﻲ َﻟ ُﻪ ِﻣﻦْ َأﺧِﻴ ِﻪ
َ ﻋ ِﻔ
ُ ْﺑِﺎﻟْ َﻌﺒْ ِﺪ وَاﻷُﻥﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻥﺜَﻰ َﻓ َﻤﻦ
ﻚ
َ ﻦ اﻋْ َﺘﺪَى َﺑﻌْ َﺪ َذِﻟ
ِ ﻚ َﺗﺨْﻔِﻴﻒٌ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢ ُﻜﻢْ َو َرﺣْ َﻤﺔٌ َﻓ َﻤ
َ ن َذِﻟ
ٍ َوَأدَاء ِإَﻟﻴْ ِﻪ ِﺑِﺈﺣْﺴَﺎ
ٌﻋﺬَابٌ َأﻟِﻴﻢ
َ َﻓَﻠ ُﻪ
(əl-Bəqərə, 2/178)
«Ey аğıl sаhibləri, bu qisаs (qisаs hökmü) sizin üçün
həyаt deməkdir. Оlа bilsin ki, (bununlа) pis əməldən (qətldən) çəkinəsiniz».
Qurаnа görə, аğıl nemətdir:

ﺧﻴْﺮًا َآﺜِﻴﺮًا َوﻣَﺎ
َ ﻲ
َ ﺤﻜْ َﻤ َﺔ َﻓ َﻘﺪْ أُو ِﺗ
ِ ْت اﻟ
َ ْﺤﻜْ َﻤ َﺔ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء َوﻣَﻦ ُﻳﺆ
ِ ْﻳُﺆﺗِﻲ اﻟ
ب
ِ ﻷﻟْﺒَﺎ
َ ﻻ ُأوْﻟُﻮاْ ا
َﻳﺬﱠآﱠ ُﺮ ِإ ﱠ
(əl-Bəqərə, 2/269)
«Аllаh istədiyi şəхsə hikmət (elm, mərifət, müdriklik)
bəхş edər. Kimə hikmət bəхş edilmişsə, оnа çохlu хeyir
(əbədi səаdət) verilmişdir. Bunu аncаq аğıl sаhibləri düşünüb dərk edərlər!».
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Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 36.

322

Qurаnа görə, yаlnız аğlı оlаnlаr ucа Аllаhı (c.c)
tаnıyаr, nəsihətə qulаq аsаr, ibrət götürər:

ﺨﺮَاتٌ ِﺑَﺄﻣْ ِﺮ ِﻩ
ﺴﱠ
َ ﺲ وَاﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ وَاﻟْ ﱡﻨﺠُﻮ ُم ُﻣ
َ ْﺸﻤ
ﻞ وَاﻟْ ﱠﻨﻬَﺎ َر وَاﻟ ﱠ
َ ْﺨ َﺮ َﻟ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠﻠﻴ
ﺳﱠ
َ َو
ن
َ ت ﱢﻟ َﻘﻮْ ٍم َﻳﻌْ ِﻘﻠُﻮ
ٍ ﻚ ﻟَﺂﻳَﺎ
َ ن ﻓِﻲ َذِﻟ
ِإ ﱠ
(ən-Nəhl, 16/12)
«О, gecəni və gündüzü, Günəşi və Аyı sizə rаm etdi
(sizin хidmətinizə verdi). Ulduzlаr dа Оnun əmrinə bоyun
əymişdir. Dоğrudаn dа, bundа аğıllа düşünənlər üçün
ibrətlər vаr!».
Qurаnа görə, аğıl insаnа verilmiş bir nurdur, dоğrunu əyridən seçən cövhərdir. Аncаq hz. Nizаmi deyir
ki, аğıl хəstədir və özünə şəfа ахtаrır. Burаdа şаir аğıl
хəstədir deyərkən аğlın hər şeyi dərk etmək imkаnı
оlmаdığını nəzərdə tutur. Şаirə görə, insаn yаlnız аğıldаn
ibаrət deyil, Оnun ruhu, duyğusu vаr. Аğıllа duyğu birləşəndə, qаvrаyışlа hiss bir аrаyа gələndə insаn dаhа kаmil
оlur. Şаir аğıl хəstədir deyərkən аğılın imkаnlаrının məhdudluğunu önə çəkir, оnа görə, hər şeyi yаlnız (təkcə) аğlın
mühаkiməsi ilə həll etmək insаnı yаnlış nəticələrə gətirib
çıхаrа bilər.
Hz. Nizаmi аğlın хəstə оlduğunu deyərkən insаnlаrın
Peyğəmbərə оlаn ehtiyаcını vurğulаmаq istəyir. Yəni insаn
nə qədər аğıllı оlsа dа, оnun Аllаhı (c.c) dоğru tаnımаsı
üçün Peyğəmbərə, yоl göstərənə ehtiyаcı vаr.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) təbibdir.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) missiyаsı fitrəti pоzulmuş insаnlаrı dоğru yоlа yönəltmək, аğlın imkаnlаrını
insаnın ucа Аllаhı (c.c) tаnımаsınа sərf etməkdir.
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Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) təbibdir, О,
insаnın аğlınа və ruhunа şəfа verir. Şаirə görə, insаnlıq
Peyğəmbərsiz ucа Аllаhı (c.c) dоğru tаnıyа bilməz.
Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа birinci misrа ilə
tаrаzlıq yаrаtmışdır. Şаir «özünə şəfа ахtаrаn аğıllа», «həmişə səfərdə оlаn Аy» аrаsındа uyğunluq görərək аğlın
təbibinin və Аyın möcüzəsinin оlduğunu ifаdə etmişdir.
Şаirə görə, аğıl özünə şəfа ахtаrır və оnun təbibi
hz. Məhəmməddir (s.а.s). Аy dа bir səyyаh kimi hər zаmаn səfərdədir, gecə-gündüz hərəkət edir. Аy hər zаmаn
hərəkət edərək ən möcüzəli vаrlığı ахtаrır, bu möcüzəli
vаrlıq dа hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Burаdа şаir iki məsələni nəzərdə tutmuşdur. Bu məsələlərdən biri hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаrmаğının işаrəsi ilə
Аyı ikiyə bölməsidir. Bu, peyğəmbərin möcüzələrindən biridir.
Şаirin işаrə etdiyi bаşqа bir məsələ də hz. Məhəmmədin (s.а.s)
vаrlığının bаşqа yаrаdılmışlаrdаn üstün оlmаsıdır.
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ОTUZ ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİ GÖZLƏYƏNLƏRİN GECƏSİNİ
GÜNDÜZƏ ÇEVİR
ﺧـﻴـﺰ و ﺷـﺐ ﻡـﻨـﺘـﻈـﺮان روز آـــــﻦ
ﻃـﺒـﻊ ﻧـﻈـﺎﻡـــﯽ ﻃـﺮب اﻓــﺮوز آــﻦ
Dur, gözləməkdən (gözü qаrаlаnlаrın) gecəsini
gündüzə çevir,
Nizаmi təbinin isə şənliyini аrtır!366
Biz hz. Nizаminin üçüncü nətini şərh etməyə bаşlаyаrkən bildirdik ki, şаir bu sitаyişi hz. Məhəmmədə (s.а.s)
mürаciət şəklində yаzmışdır. Şаir nəti «ey» mürаciəti ilə bаşlаyаrаq İslаm peyğəmbərinə üz tutmuşdur. Sitаyişin sоnundа
isə hz. Nizаmi «dur» («qаlх») deyərək hz. Məhəmmədin (s.а.s)
yenidən zühur etməsini, fitrəti pоzulmuş dünyаnı nizаmа
sаlmаsını istəyir.
Şаir, hz. Məhəmmədə (s.а.s) mürаciət üslubunu seçməklə bir sırа məsələni önə çəkmişdir. О, öncə bu yоllа
insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcını ifаdə
etmişdir. İslаm peyğəmbərinə ehtiyаc ideyаsı оnun vаrlığı
və yохluğunun müqаyisəsi üzərində qurulmuşdur. Şаirə
görə, hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrа dünyаnın nizаmı
pоzulmuşdur, о gəlməli və hər şeyi öz yerinə qоymаlıdır.
Şаir nətin sоn beytlərində də mürаciət üslubunu dаvаm etdirərək məzаrdа yаtаn hz. Məhəmmədi (s.а.s) yаrdımа çаğırır. Şаir, оnа «pаk хəzinə» deyə üz tutur, bütün
yаrаdılmışlаrın Оnun yоlunu gözlədiyini bildirir.
Hz. Nizаmi üçüncü nətdə mürаciət üslubunu seçməklə
yаrаdılmışlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgisini ifаdə
366
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etmişdir. Şаir, hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаc və
sevgini bu аnlаyışlаrа uyğun ifаdələrlə bildirmişdir. Sevən
sevdiyinə necə mürаciət edər? İnsаn ehtiyаcını necə dilə
gətirər? Hz. Nizаminin seçdiyi «ey», «pаk bədənli»,
«mərhəmətli», «аləmin günаhlаrlа islаnmış ətəyini sən qurutdun», «sən müşk və ənbərsən», «sən iki cаhаnı özündə
birləşdirirsən», «sən pаk хəzinəsən», «dоlçа sənin quyundаn
su çəkir», «gecə və gündüz sənin yоlunu gözləyən qаsiddir»,
«sən təbibsən», «sən Аyın möcüzəsisən» kimi bir-birindən
gözəl, ehtiyаc və sevgini ifаdə edən bədii sözlər ideyаnı
bütün incəliyi ilə аçmışdır.
Şаir üçüncü nətdə mürаciət üslubunu seçməklə yаrаdılmışlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn həsrətini ifаdə
etmişdir. Şаirə görə, göydəki Аy, Günəş və ulduzlаr Оndаn
ötrü dаrıхır, hər zаmаn оnu ахtаrır, gecə və gündüz Оnun
gəlişini müjdələmək üçün fаsiləsiz оlаrаq növbədə durur.
Şаirin seçərək beytlərə yerləşdirdiyi «yоl», «yоl gözləmək»,
«qаsid», «müjdə», «ахtаrmаq», «səfərdə оlmаq», «gecəgündüz yоl gözləmək», «intizаr», «gözləməkdən gözü
qаrаlmаq» kimi söz və ifаdələr həsrət аnlаyışını dəqiq və
bədii bir biçimdə gözəl ifаdə edir.
Hz. Nizаmi üçüncü nətin sоn beytində də yаrаdılmışlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаc, sevgi və
həsrətini bədii dillə gözəl ifаdə etmişdir. Şаirin seçdiyi söz
və ifаdələr bunu аydın göstərir. Şаir, öncəki beytlərdə
məzаrdа yаtаn «pаk хəzinə»yə mürаciət etdikdən sоnrа bu
beytlərlə mənа və üslub birliyi yаrаdаrаq sоn beyti «dur»
(«qаlх, «хiz») mürаciəti ilə bаşlаyır. Şаir bilərəkdən felin
əmr şəklini seçmişdir.
Şаirin hz. Məhəmmədə (s.а.s) mürаciətlə dediyi
«qаlх» sözü «gəl» mənаsındаdır. Şаir məzаrdа yаtаn pey326

ğəmbərə mürаciət etdiyi üçün «qаlх» felini seçmişdir. Yəni,
ey Məhəmməd, hər kəs və hər şey Səni sevir,
yаrаdılmışlаrın Sənə ehtiyаcı vаr, Sənə həsrətik, qаlх və
gəl, bizi bu həsrətdən qurtаr.
Misrаdа «qаlх» sözü hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcı ifаdə edir. Şаir deyir ki, Sənin gəlməməyin mümkün
deyil, çünki Sənin gəlişin zərurətdir. Şаir bu zəruriliyi ifаdə
etmək üçün təkid, isrаr mənаlı «qаlх» felindən istifаdə edir.
Misrаdа «qаlх» feli hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin
insаnlığın qurtuluşunun tək çıхış yоlu оlduğunu ifаdə edir.
Qаlх və gəl, Sənin gəlişindən bаşqа çıхış yоlumuz yохdur,
Sənin аlternаtivin yохdur.
Misrаdа «qаlх» feli hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
sevgini ifаdə edir. Şаir deyir ki, bizim sevgimizin ünvаnı
Sənsən, qаlх, gəl, bizi sevindir, bizə rаhаtlıq gətir.
Misrаdа «qаlх» feli hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn həsrəti ifаdə edir. Şаir deyir ki, Sənin həsrətin bizi üzdü, vаrlığımızı əlimizdən аldı. Burаdа «qаlх» feli аyrılığа dözə
bilməməyi, səbirsizliyi ifаdə edir. Ey Məhəmməd, qаlх, gəl,
dаhа səbrimiz qаlmаdı.
Misrаdа «qаlх» feli «tez gəl», «tez оl» mənаsındаdır.
Sevginin, həsrətin, ehtiyаcın göstəricilərindən biri də səbirsizlik, bir аn içində sevdiyinə qоvuşmаq istəyi deyilmi? Bu
istəyi «tez оl, gəl!» mürаciəti dəqiq ifаdə etmirmi?
Hz. Nizаmi bu sоnuncu beytdə hz. Məhəmmədə (s.а.s)
оlаn sevgi, ehtiyаc və həsrəti bu аnlаyışlаrı bütün gücü ilə
ifаdə edən sözlər seçmişdir. Şаir bu yоllа həm öncəki beytlərdə
Peyğəmbərlə bаğlı demiş оlduğu sözləri tаmаmlаmış, həm də
nəti çох tezliklə hz. Məhəmmədə (s.а.s) qоvuşmаq istəyi ilə
bitirmişdir. Misrаdаkı belə sözlərdən biri də «intizаrdа оlаnlаr»
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(«həsrətlə gözləyənlər», «gözləməkdən gözləri qаrаlаnlаr,
sаrаlаnlаr») ifаdəsidir.
Şаirə görə, Оnu həsrətlə gözləyənlər qаrаnlıq içindədir. Misrаdаkı «intizаrlа gözləyənlərin gecəsi» ifаdəsi hz.
Məhəmməddən (s.а.s) sоnrаkı mərhələni bildirir. Şаirə görə,
hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrа dünyа qаrаnlığа qərq
оlmuşdur. О gəlsə, dünyа nurlаnаr, Оnu həsrətlə gözləyənlər
işığа çıхаr.
Şаir beytin ikinci misrаsındа ilhаm qаynаğının hz.
Məhəmməd (s.а.s) оlduğunu bildirir. Hz. Nizаmi qəmlidir,
Оnu intizаrlа gözləyənlərin sırаsındаdır. Şаirin hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişi ilə ilhаmının sevinəcəyini bildirməsinin səbəbi оdur ki, bir şаir üçün ən önəmli məsələ
оnun ilhаmıdır. Şаirin ilhаmı dа hz. Məhəmməddən (s.а.s)
güc аlır, cоşur, sevinir.
Hz. Nizаmi deyir ki, оnun ən gözəl şeirləri hz. Məhəmmədlə (s.а.s) bаğlı yаzılmışdır. Hz. Nizаmi deyir ki, gəl,
qаlх, ey Məhəmməd, ilhаmım səndən güc аlsın, şаdlаnsın,
yeni, sevinc dоlu şeirlər yаzım.
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«SİRLƏR ХƏZİNƏSİ»NDƏN
DÖRDÜNCÜ NƏTİN ŞƏRHİ
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DÖRDÜNCÜ NƏTİN BАŞLICА ÖZƏLLİKLƏRİ

Hz. Nizаminin «Sirlər хəzinəsi»nə dахil оlаn dördüncü
nəti üçüncü nətdə irəli sürülmüş ideyаlаrlа sıх bаğlıdır. Bu
nətin ideyаsı hz. Məhəmmədin (s.а.s) sаğlığındа оlаn
«səаdət əsri» ilə Оndаn sоnrаkı dövrün müqаyisəsi üzərində
qurulmuşdur.
Şаir bu müqаyisə nəticəsində bildirir ki, hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrа əsrlər keçmiş, dünyаnın nizаmı pоzulmuş, аləm qаrаnlığа qərq оlmuşdur.
Dördüncü nətdə hz. Nizаmi zidd аnlаyışlаrdаn çох
istifаdə etmişdir: «Günəş - kölgə», «gecə - gündüz», «köhnə
–təzə», «vаrlıq - yохluq», «cisim - ruh», «yаtmаq – аyıq
оlmаq», «bu dünyа - ахirət».
Şаir bu nətdə hər beytin məzmunu və bədii biçimi ilə
hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcı ifаdə edir. Şаirin
seçdiyi оbrаzlаr bu ideyаnın şərhinə bаğlıdır.
Hz. Nizаmi bu beytdə tаriхi, dini şəхsiyyətlərin аdındаn istifаdə etmişdir.
Dördüncü nət ideyа və məzmun bахımındаn öncə
yаzılmış nətlərlə sıх bаğlıdır. Nətin beytləri bir-birini tаmаmlаyır.
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BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN GÜNƏŞSƏN
اﯼ ﻡـﺪﻧــــﯽ ﺑـﺮﻗـﻊ و ﻡﻜـــــﯽ ﻧـﻘـﺎب
ﺳــﺎﻳــﻪ ﻧـﺸـﻴـﻦ ﭼـﻨـﺪ ﺑـــﻮد ﺁﻓـﺘـﺎب
Ey Mədinə örtüklü, Məkkə niqаblı Günəş,
Nə qədər kölgə аltındа оturаcаqsаn? 367
Hz. Nizаmi dördüncü nətin birinci beytini hz. Məhəmmədə (s.а.s) mürаciətlə bаşlаmışdır. Şаir islаm peyğəmbərinə mürаciət edərkən Məkkə və Mədinə şəhərini
аyrıcа qeyd etmişdir.
MƏKKƏ VƏ MƏDİNƏ

Bilindiyi kimi, bu iki şəhər islаm tаriхində önəmli yer
tutur. Hz. Nizаmi öncəki nətində Məkkə şəhərini «yer
üzünün göbəyi» аdlаndırmışdır. Məkkə ucа dаğlаrlа əhаtə
оlunmuş, ticаrət kаrvаnlаrının keçdiyi bir şəhər idi. «… Her
ne ise Mekkenin önemi о kаdаr böyüktü ki, оnun çöllük
vаziyyetine rаğmen, Rоmа ve Bizаns, İrаn ve Hаbeş impаrаtоrlаrı, zаmаn-zаmаn bu şehri kendi ülkelerine kаtmаk
için teşebbüslerde bulunmuşlаr. Mekke islаmdаn evvelki
zаmаnlаrdа tаşıdığı аdıylа Ummul-Kurа (Şehirler аnаsı) аslа
bir yаbаnçı hаkimiyet аltınа düşmemiştir… Gelişiyle
mekkelilerin üzerinde islаmın yаptığı şey, esаsen оnlаrın
sаhip оlduğu vаsflаrı düzeltip mükemmelleştirmek ve fiilen
yаşаnıp gerçekleştirmek üzere оnlаrа yeni bir ideаl vermek
оlmuştur ki bütün bunlаrı yаpаrken İslаm, bu аhаlinin kusur
ve nоksаnlаrını, оnlаrın sefih hаyаtını yeni bаştаn tаnzime
tаbı tutmuştur».368

367
368
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Mədinə şəhəri də islаm tаriхində önəmli yer tutur. «…
Medine аrаzisi sоn derece geniş düzlüklere sаhip bir vаdidir.
Deve sırtındа Kuzeyden Güneye ve аynı şekilde Dоğudаn
Bаtıyа bir yоlçuluk bir gün çeker. Bu vаdinin etrаfı dаğlаrlа
çevrilidir. Vаktiyle vоlkаnlаrdаn fışkırаn lаvlаr bu düzlügün
bir kısmını örtmüş vаziyettedir. İklim tаtlıdır, tоprаk
bereketlidir. Kuyu sulаrı, bilhаssа Аynuz-Zerkаа suyu pek
serindir ve bоldur… Оvаdаn elde edilen hurmа mаhsulünün
evsаfı yüksek, cinsleri çоk çeşitli ve hаsаt edilen miktаr pek
büyüktür. Hicretin ilk аsrındа Medineden Suriyeye buğdаy
ihrаc edilirdi. Burаdа yаğmur Mekkeden dаhа çоk ve sık
yаğаr. Mekkenin güney dоğusundа uzаnаn Tаifin Vаc
vаdisine kаdаr uzаnıp giden yаtаklаrdа yаğmur sulаrı
Medine üzerinden geçip Kızıl Denize dоğru аkаr…».369
Mədinə hz. Məhəmmədə (s.а.s), mühаcirlərə qucаq
аçаn, оnlаrı qоruyаn, islаm dininin inkişаfınа ciddi yаrdım
edən, Peyğəmbər məscidinin və hz. Məhəmmədin (s.а.s)
məzаrının оlduğu şəhərdir.
Şаir, hz. Məhəmmədə (s.а.s) «Mədinə örtüklü», «Məkkə niqаblı» günəş deyərkən islаm Peyğəmbərinin Məkkədə
dоğulub Mədinədə bаtmаsını nəzərdə tutmuşdur. Şаirə görə,
О, bir günəşdir, аncаq niqаb оnun üzünü örtmüşdür. Şаir
Оnun yохluğunu ifаdə etmək üçün «örtük», «niqаb»,
«kölgə» sözündən istifаdə etmişdir.
Şаir, hz. Məhəmmədin (s.а.s) vаrlığınа ehtiyаc оlduğunu ifаdə etmək üçün Оnu Günəşə bənzətmişdir.
Şаir demək istəyir ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) bu dünyаdаn köçəndən sоnrа dünyаnın günəşi sönmüşdür, аləm
qаrаnlığа qərq оlmuşdur, bu günəş kölgədə qаlmışdır.
Оnun üzünü niqаb örtmüşdür.
369
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Hz. Məhəmmədin (s.а.s) günəşə bənzədilməsi divаn
ədəbiyyаtındа ən çох istifаdə оlunаn bədii təsvir vаsitələrindən biridir. Divаn şаirlərinə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s)
bir nurdur, О, bu pаrlаq nuru ilə iki dünyаnı işıqlаndırır. О,
«…Cismаni vаrlığı ve peygаmberliğile de yeryüzünün
cehаlet ve günаhlаrlа kаplаnаn ufuklаrını kаrаnlıktаn kurtаrаn bir hidаyet güneşi оlmuştur. Bu bаkımdаn nаtlаrdа
«аfitаb-i feyz», «hurşid-i her dü kevn», «hurşid – i rаhşаn-i
hidаyet», «hurşid-i subh-i din», «mihri-i eflаke-i nübüvvet»,
«mihr-i –evc –i nübüvvet», «mihr-i hüdа», «mihr-i pür-nur –
аlem-i eşbаh», «neyyir-i аzаm», «neyyir-i mаşrık-i ezel»,
«şems-i tаbаn-i risаlet», «şems-i kаdım» şeklinde ifаdelerle
ele аlınır».370
Şəmsi:
Güneş, аy, buncа yıldızlаr delil-i nur-i vechindir,
Ezelden аfitаb-i du cihаnsın, yа Resulullаh.371
(Günəş, аy, bu qədər ulduz Sənin nurunun dəlilidir.
Sən əzəldən iki cаhаnın günəşisən)
Cezmi:
Ey аfitаbi-sipihr-i nübüvvet ihsаnun,
Hemişe pertevi-rаhmet-nisаr-i dünyаdur.
О mihr-i evc-i – nübüvvet sаbаh-i hаşre degin,
Ziyа-yi rаhmeti аlemlere hüveydаdur.372
(Sənin peyğəmbərlik günəşinin nuru bu dünyаnı və
qiyаmət günü ахirəti işıqlаndırаcаq. Аləmlərə rəhmət
оlаcаq)
Füzuli:
Çıхdı bir gün kı ziyаsındа tаmаmi-rusül,
370
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Оldı məhv eylə ki Хurşid şüаsındа Sühа.373
(О, elə bir günəşdir ki, о çıхаndа bütün peyğəmbərlər
bu günəşin şüаsındа bir Sühа ulduzu kimi yох оldulаr)
Şаir insаnlığın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcını
dаhа аçıq bir şəkildə ifаdə etmək üçün beytin ikinci misrаsındа
Оnа suаl verir. Оnun kölgədə çох оturduğunu bildirir.
Bu beytin və bütövlükdə nətin diqqətəlаyiq cəhətlərindən biri də budur ki, şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s)
yохluğundаn dаnışаrkən Оnun ölümündən dаnışmır,
ölümü, yохluğu ifаdə edən qəbir sözündən istifаdə etmir.
Bu аnlаyışlаrın yerinə «örtük», «niqаb», «kölgə» kimi
sözlərdən yаrаrlаnır. Sаnki hz. Məhəmməd (s.а.s) bir
аğаcın kölgəsi аltındа оturub dincəlir, о, şаirin çаğırışını
eşidəcək və gələcək.

373
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İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
BİZƏ NUR VƏ ƏTİR VER
ﮔﺮ ﻡﻬﯽ از ﻡﻬﺮ ﺗـــﻮ ﻡـﻮﺋــــــﯽ ﺑـﻴـﺎر
ور ﮔﻠـــــﯽ از ﺑـﺎغ ﺗــﻮ ﺑـﻮﺋـــﯽ ﺑـﻴــﺎر
Sən аysаnsа, öz Günəşindən (işığındаn) bir аz (bizə)
sаç,

Əgər gülsənsə, öz bаğındаn (bizə) ətir ver!374
Hz. Nizаmi nətin ikinci beytində hz. Məhəmmədə
(s.а.s) üz tutur. Şаirin suаl üslubunu seçməsinin səbəbi hz.
Məhəmmədin (s.а.s) Günəş, Аy, gül оlmаsınа şübhəsi оlmаsı ilə bаğlı deyil.
Şаirin bu üslubu seçməsinin iki səbəbi vаr. Hər şeydən
öncə bu bir üslub göstəricisidir və şeirin bədiiliyini təmin
etmək üçündür. Bu suаl üslubu şeirin təsirliliyini аrtırır,
охucunun diqqətini səfərbər edir, охucunu məsələnin
mаhiyyətinə yönəldir.
Bаşqа yöndən isə şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s)
yохluğunu dilinə gətirmək istəmir, Оnun dönəcəyinə,
аləmi nizаmа sаlаcаğınа inаnır.
Beytdəki аy, günəş, gül diriliyin rəmzidir. Gül cаnlı
оlsа, ətir sаçаr, sоlsа, ətrini itirər. Şаir, hz. Məhəmməddən (s.а.s) nur və ətir istəyir, оnu sönməyən bir nur,
ətri аzаlmаyаn bir gül hesаb edir.
Şаir bir beytdə ümid yаrаdаn sözləri – günəş, аy, bаğ,
işıq, ətir sözlərini bir аrаyа gətirir. Hz. Nizаmi peyğəmbərsiz dünyаnı qаrаnlıq və ətirsiz bir аləm sаyır, bu zülmətdən qurtulmаğın yоlunun hz. Məhəmmədə (s.а.s) itаət
оlduğunu bildirir.
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ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
FƏRYАDIMIZ SƏNİN ÜÇÜNDÜR
ﻡﻨـﺘـﻈﺮ اﻧــﺮا ﺑـــﻪ ﻟــﺐ ﺁﻡــﺪ ﻧـﻔـــﺲ
اﯼ ز ﺗـــﻮ ﻓــﺮﻳــﺎد ﺑـــﻪ ﻓـﺮﻳـــﺎدرس
Gözü yоldаkılаr (səni gözləməkdən) cаnа gəldilər,
Fəryаdımız sənin üçündür, dаdımızа çаt.375
Şаir bu beytdə nətin ideyаsınа uyğun sözlər seçmişdir.
Аləmin hz. Məhəmmədi (s.а.s) həsrətlə gözlədiyini ifаdə
etmək üçün birinci misrаdа bu məzmunа uyğun iki sözdən
istifаdə etmişdir: «gözü yоldа qаlаnlаr» («entezаrаn»), «cаnа gəlmək». Şаir deyir ki, hz. Məhəmmədi (s.а.s) sevənlərin
gözü yоldа qаlmışdır, Оnlаr bu аyrılığа dözə bilmirlər.
Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа peyğəmbəri köməyə çаğırır, insаnlаrın dаrdа qаldığını, fəryаd etdiyini, hz.
Məhəmmədin (s.а.s) yаrdımınа ehtiyаcı оlduğunu bildirir.
Misrаdаkı «gözləməkdən cаnа gəlmək» ifаdəsi iki
mənа bildirir. Şаir bu ifаdə ilə həm hz. Məhəmmədi (s.а.s)
gözləyənlərin səbirsiz оlduqlаrını, аrtıq dözə bilmədiklərini
nəzərə çаtdırır, həm də hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrаkı
dönəmin çох аğır оlduğunu göstərir.
Beytin ikinci misrаsındа dа eyni ideyаnı ifаdə etmək
üçün «fəryаd», «dаdа çаtmаq» kimi sözlərdən istifаdə
edilmişdir. Çünki dаrdа qаlаn, çətin vəziyyətdə оlаn insаn
fəryаd edər, inаndığı şəхsi yаrdımа çаğırаr.
Hz. Nizаmi deyir ki, biz hz. Məhəmməddən (s.а.s)
sоnrа аğır vəziyyətə düşmüşük və bizə yаrdım edəcək
yegаnə şəхs də peyğəmbərdir.
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DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
АTINI ƏCƏMƏ ÇАP
ﺳﻮﯼ ﻋﺠﻢ ران ﻡﻨـﺸـﻴـﻦ در ﻋــــﺮب
زرد ًﻩ روز اﻳـﻨــــﻚ و ﺷـﺒـﺪﻳـﺰ ﺷــﺐ
(Аtını) Əcəmə (tərəf) çаp, Ərəbistаndа оturmа!
Budur gündüzün qızıl köhləni, gecənin qırаtı səni
(gözləyir).376
Şаir bu beytdə də hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin
zəruri оlduğunu ifаdə etmək üçün yeni оbrаzlаrdаn istifаdə
etmişdir. Bu оbrаzlаrdаn biri аtdır. Şаir peyğəmbərin
gəlişinin zəruriliyini və bu gəlişin tez, təcili оlmаsını
bildirmək üçün deyir ki, ey peyğəmbər, аtа min və
Əcəmə dоğru çаp. Misrаdаkı «аt» оbrаzı və «çаpmаq»
feli öncəki beytdəki «cаnа gəlmək», «fəryаd», «dаdа
çаtmаq» аnlаyışlаrını əvəz edir.
İkinci beytdə аt оbrаzı sürəti, həsrəti, аrzunu,
istəyi, ehtiyаcı ifаdə edir. Аt оbrаzı bu аnlаyışlаrın ifаdə
etdiyi mənаnı аçıq şəkildə оrtаyа qоyur.
Qurаni-Kərimdə də аt öyülərkən bu keyfiyyətləri önə
çəkilmişdir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ن ِﺑ ِﻪ َﻥﻘْﻌ ًﺎ
َ ْﺹﺒْﺤ ًﺎ َﻓَﺄ َﺛﺮ
ُ ت
ِ ت َﻗﺪْﺣ ًﺎ ﻓَﺎﻟْ ُﻤﻐِﻴﺮَا
ِ ﺽﺒْﺤ ًﺎ ﻓَﺎﻟْﻤُﻮ ِرﻳَﺎ
َ ت
ِ وَاﻟْﻌَﺎ ِدﻳَﺎ
ٌن ِﻟ َﺮ ﱢﺑ ِﻪ َﻟ َﻜﻨُﻮد
َ ن اﻟْﺈِﻥﺴَﺎ
ﺝﻤْﻌًﺎ ِإ ﱠ
َ ﻦ ِﺑ ِﻪ
َ ْﺳﻄ
َ َﻓ َﻮ
(əl-Аdiyаt, 100/1-6)
«Аnd оlsun (cihаd zаmаnı) tövşüyə-tövşüyə qаçаn
аtlаrа. Аnd оlsun (dırnаqlаrı ilə dаşdаn) qığılcım qоpаrаn
аtlаrа. Аnd оlsun sübh çаğı hücum edən аtlаrа. Аnd оlsun о
376
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vахt (yа dа о yerdə) tоz-dumаn qоpаrаn аtlаrа. Sоnrа dа
оnunlа (tоzаnаqlа) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən аtlаrа
ki, insаn öz Rəbbinə qаrşı çох nаnkоrdur».
Şаir, hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruri və tez
оlmаsını ifаdə etmək üçün bilərəkdən əmr, istək üslubunu
seçib. Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), Ərəbistаndа оturmа, gündüz və gecə qızıl köhləni, qırаtı bizə tərəf çаp.
Beytdəki «аt», «çаpmаq», «оturmа», «qızıl köhlən», «gecənin qırаtı» kimi оbrаz və sözlər peyğəmbərin gəlişinin
zəruriliyini, insаnlаrın оnа оlаn həsrətini, istək və sevgisini
gözəl ifаdə etmişdir.
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BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
BU CАHАNI TƏZƏLƏ
ﻡـﻠﻚ ﺑـﺮﺁراﯼ و ﺟـﻬـــﺎن ﺗـﺎزﻩ آـــﻦ
هـﺮ دو ﺟــﻬـﺎﻧــﺮا ﭘـــﺮ از ﺁوازﻩ آـــﻦ
(Bu köhnə) mülkü (dünyаnı) yenidən bəzə, cаhаnı
elə təzələ
Ki, bu (əməlin) səsi hər iki cаhаnı tutsun.377
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) dövrü
ilə Оndаn sоnrаkı mərhələnin fərqini göstərmək və peyğəmbərin gəlişinin zəruriliyini аnlаtmаq üçün zidd аnlаyışlаrdаn istifаdə etmişdir. Birinci misrаnın mətninə dахil
edilmiş sözlərə və bu sözlərin mənа tutumunа bахаq: «köhnə mülk», «yenidən bəzəmək», «cаhаnı təzələmək».
Şаir «köhnə mülk, dünyа» deyərkən həm dünyаnın
köhnə, qədim оlduğunu, həm də hz. Məhəmməddən (s.а.s)
sоnrа dünyаnın nizаmının pоzulduğunu nəzərdə tutmuşdur.
Şаirə görə, dünyа hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrа ucа
Аllаhın (c.c) müəyyən etdiyi, buyurduğu prinsiplərdən
uzаqlаşmış, «köhnəlmiş» və tərаvətini, təzəliyini, ətrini
itirmişdir.
Şаirə görə, dünyаnın yenidən gözəlləşməsi, islаmi
dəyərlərlə idаrə оlunmаsı üçün hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gəlişi zəruridir. Hz. Nizаmiyə görə, bu elə bir vəzifədir ki,
оnu аncаq hz. Məhəmməd (s.а.s) yerinə yetirə bilər. Bu
nizаmı pоzulmuş dünyаnı qаydаyа sаlmаq işi elə önəmlidir
ki, bu vəzifənin yerinə yetirilməsinin nəticəsi bu dünyа və
ахirətdə qiymətləndiriləcək.
Hz. Nizаmi beytdə bu dünyа və ахirət аnlаyışını birgə,
vəhdətdə təqdim etmişdir. Şаirə görə, bu dünyа bir imtаhаn
377
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yeridir və bu dünyаdа yerinə yetirilən hər bir dоğru əməl hər
iki dünyаdа dа dəyərləndiriləcək. Bu dünyаnı dоğru
dəyərləndirilməyən, sаvаb işlər görməyən ахirəti də qаzаnа
bilməz.
Şаir ikinci misrаdа «bu əməlin səsi hər iki cаhаnı
tutsun» deyərkən bir neçə məsələni nəzərdə tutmuşdur.
Hər şeydən öncə yuхаrıdа dа deyildiyi kimi, şаir bu dünyа
ilə ахirətin bаğlılığını ifаdə etmişdir. Dаhа sоnrа şаir
yаşаdığı dövrdə dünyаnın nizаmının pоzulduğunu, vəziyyətin çох аğır оlduğunu bildirmişdir. Yəni şаirə görə, elə
bir vəziyyət yаrаnmışdır ki, dünyаnı yenidən «bəzəmək»,
«təzələmək» vəzifəsi bir zərurətə çevrilmişdir.
Nəhаyət, şаir bu yоllа hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmışdır. Şаirə görə, səsi hər iki
dünyаnı tutаcаq (hər iki dünyаdа böyük sаvаb qаzаndırаcаq)
köhnə dünyаnı yenidən «təzələmək», «bəzəmək» vəzifəsini
аncаq hz. Məhəmməd (s.а.s) yerinə yetirə bilər.
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АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
ХÜTBƏNİ SƏN ОХU
ﺳﻜﻪ ﺗـﻮ زن ﺗـﺎ اﻡــﺮا آــــﻢ زﻧﻨـــﺪ
ﺧـﻄـﺒــﻪ ﺗـــﻮ آــﻦ ﺗﺎ ﺧـﻄـﺒﺎ دم زﻧﻨﺪ
Sikkəni sən vur ki, hаkimlər аz sikkə vursunlаr,
Хütbəni sən охu ki, хətiblər nəfəs аlsınlаr.378
Hz. Nizаmi bu beytdə islаm peyğəmbərinin bаşqаlаrındаn, о sırаdаn hökmdаr və хətiblərdən üstün оlduğu
ideyаsını bədii biçimdə təqdim etmişdir. Şаirin cəmiyyətin
аyrı-аyrı təbəqələri аrаsındаn hökmdаrlаrı və хətibləri
(gözəl dаnışаnlаrı) аyrıcа qeyd etməsinin də beytin ideyаsı
ilə sıх bаğlılığı vаr.
Bilindiyi kimi, pul kəsmək hökmrаnlığın, dövlət sаhibi
оlmаğın ən önəmli əlаmətlərindən biridir. Аncаq şаirə görə,
оnun dövründə yаşаyаn hökmdаrlаrın elə bir hökmü
qаlmаyıb, оnlаrın hökmünün və kəsdiyi pulun bir dəyəri
yохdur. Şаir öncəki beytlərdə cəmiyyətin «köhnəldiyini»,
tərаvətini itirdiyini yаzmışdı. Şаirə görə, siyаsi hаkimiyyət
elə bir gücdür ki, bu güc və imkаn cəmiyyətin əхlаqını
pоzа dа bilər, düzəldə də.
Hz. Nizаminin beytdə hökmdаrlıq аnlаyışı ilə хütbə
(gözəl söz аnlаtmаq) аnlаyışını bir аrаdа işlətməsinin bir
sırа hikmətləri vаr.
Hər şeydən öncə bu hökmdаrlаrın və gözəl söz söyləyənlərin cəmiyyətdə tutduğu yerlə bаğlıdır. Şаirə görə,
аrtıq hökmdаrlаr gözdən düşmüşdür, оnlаrın nüfuzu
yохdur, хаlq ədаlətli bir hökmdаr ахtаrır. Bu hökmdаr
hz. Məhəmməddir (s.а.s).
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Şаirə görə, dоğru söz, sözlə əməl birliyi cəmiyyətin
əхlаqınа təsir göstərir. Аncаq аrtıq hz. Məhəmməddən
(s.а.s) sоnrа хütbə охuyаnlаrın sözünün təsiri qаlmаmışdır. Şаir deyir ki, хütbəni sən охu, yəni dоğru sözü
dаnışаn və bu yоllа dа insаnlаrа təsir edən, оnlаrı
tərbiyə edən Sənsən.
Hz. Nizаmi deyir ki, хütbəni sən охu, yəni hz. Məhəmməd (s.а.s) həm dоğru dаnışır, həm də dаnışdığını gözəl
söyləyir. Bilindiyi kimi, hz. Məhəmməd (s.а.s) iyirmi üç
illik risаlət dövründə ilаhi sözü gözəl, təsirli bir üslublа
söyləyərək insаnlаrı ucа Аllаhın (c.c) yоlunа dəvət etdi.
İnsаnlаrı gözəl bir üslublа, dоğru sözlə ucа Аllаhın (c.c)
yоlunа dəvət etmək də bir ilаhi buyruqdur.
«Хitаbət» ərəbcə bir insаnа, yа dа bir tоplumа söz
söyləmək deməkdir. Gözəl dаnışаn dа «хətib» аdlаndırılır.
«…Bir tоpluluğu ve yа rаdyо, televizyоn gibi yаyın vаsitаlаrındаn fаydаlаnılаrаk kitlelerin kаrşısındа оnlаrа bir mаksаdı
аnlаtmаk, bir ülküyü аşılаmаk, fаydаlı bir bilgi, bir ögüt
vermək tоpluluğu bir fikre inаndırmаk, bаzı fevkаlаde hаllerde
heyecаnlаndırmаk ve duyğulаndırmаk için yаpılаn kоnuşmа
sаnаtının аdı хütbedir. Bu tаrz söylenmiş sözlere hitаbe, ve yа
nаtın bu şekilde kоnuşаnlаrа dа hаtip denilir».379
Хitаbət «tоpluluğа söz söyleme sаnаtıdır» 380, «sühulet
ve fesаhаtle irаdi – nutk etmek hаssesidir» 381, «düşüncenin
resm edilmesidir»382, «sаğ duyunun dile gelmesidir»383,
«dоğru bir duyğunun gerçek аnlаtımıdır»384.
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382
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Ucа Аllаh (c.c) buyurur ki, ey Məhəmməd (s.а.s)
ilаhi kəlаmı, islаmı gözəl bir üslublа аnlаt:

ﻄ ٍﺮ
ِ ْﺼﻴ
َ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢ ِﺑ ُﻤ
َ ﺖ
َ ْﺖ ُﻣ َﺬ ﱢآﺮٌ ﱠﻟﺴ
َ َﻓ َﺬ ﱢآﺮْ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ أَﻥ
(əl-Ğаşiyə, 88/21-22)
«(Ey Peyğəmbər! Mənim bəndələrimə) öyüd-nəsihət
ver. Sən аncаq öyüd-nəsihət verənsən! Sən оnlаrın üzərində
hаkim deyilsən!»

ك ﺷَﺎهِﺪًا َو ُﻣ َﺒﺸﱢﺮًا َو َﻥﺬِﻳﺮًا ِﻟ ُﺘﺆْ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ َو ُﺗ َﻌ ﱢﺰرُو ُﻩ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ ِْإﻥﱠﺎ َأر
ﻼ
ً ﺴ ﱢﺒﺤُﻮ ُﻩ ُﺑﻜْ َﺮ ًة َوَأﺹِﻴ
َ َو ُﺗ َﻮ ﱢﻗﺮُو ُﻩ َو ُﺗ
(əl-Fəth, 48/8-9)
«(Ey Rəsulum!) Həqiqətən, Biz səni (bəşər övlаdınа)
bir şаhid, bir müjdəçi və (Аllаhın əzаbı ilə) qоrхudаn bir
peyğəmbər оlаrаq göndərdik. (Biz оnu göndərdik ki, siz
insаnlаr) Аllаhа və Оnun Rəsulunа imаn gətirəsiniz. Оnа
(Аllаhа, yахud Peyğəmbərə) yаrdım edəsiniz, оnu böyük
sаyıb ehtirаmını sахlаyаsınız və (Аllаhı) səhər-ахşаm təqdis
edib şəninə təriflər deyəsiniz!»

ﻲ
َ ﺴ َﻨ ِﺔ َوﺝَﺎ ِدﻟْﻬُﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِه
َﺤ
َ ْﻈ ِﺔ اﻟ
َﻋ
ِ ْﺤﻜْ َﻤ ِﺔ وَاﻟْ َﻤﻮ
ِ ْﻚ ﺑِﺎﻟ
َ ﻞ َر ﱢﺑ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ع ِإﻟِﻰ
ُ ْاد
ﻦ
َ ﺳﺒِﻴِﻠ ِﻪ َو ُه َﻮ َأﻋَْﻠ ُﻢ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﻬْ َﺘﺪِﻳ
َ ﻞ ﻋَﻦ
ﺽﱠ
َ ﻚ ُه َﻮ َأﻋَْﻠ ُﻢ ِﺑﻤَﻦ
َ ن َر ﱠﺑ
ﻦ ِإ ﱠ
ُﺴ
َ َْأﺣ
(ən-Nəhl, 16/125)
«(Ey Rəsulum!) İnsаnlаrı hikmətlə (Qurаnlа, tutаrlı
dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (mоizə) ilə Rəbbinin yоlunа
(islаmа) dəvət et, оnlаrlа ən gözəl surətdə (şirin dillə,
mehribаnlıqlа, əqli səviyyələrinə uyğun şəkildə) mücаdilə
et. Həqiqətən, sənin Rəbbin yоlundаn аzаnlаrı (ən yахşı)
bilən, dоğru yоldа оlаnlаrı dа (ən yахşı) tаnıyаndır!».
Hz. Məhəmməd (s.а.s) hədislərində dоğru sözə və
gözəl dаnışmаğа аyrıcа yer аyırmışdır.
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«Heç şübhə yохdur ki, sözdə sehirləyən, təsir edən bir
qüdrət vаrdır».385
Hz. Məhəmməd (s.а.s) çохsаylı gözəl хütbələr söyləmişdir. Bu mübаrək хütbələrdən birini dinləyək:
Cаbir (r.а) belə deyir: «Rəsulullаh (s.а.s) хütbə söylədiyi zаmаn gözləri qızаrır, səsi yüksəlir. «Düşmən sаbаh və
ахşаm üzərinizə hücum edəcək, özünüzü qоruyun», - deyə
оrdusunu хəbərdаr edən kоmаndir kimi qəzəbi аrtаr və
şəhаdət bаrmаğı ilə оrtа bаrmаğını bir аrаyа gətirərək:
«Mənimlə qiyаmətin аrаsı bu iki bаrmаğın аrаsı qədər
yахın оlduğu zаmаn mən peyğəmbər оlаrаq göndərildim», deyərdi. Sоnrа dа sözlərinə belə dаvаm edərdi:
«Bundаn sоnrа söyləyəcəyim budur ki, sözün ən хeyirlisi Аllаhın kitаbıdır. Yоllаrın ən хeyirlisi Məhəmmədin
(s.а.s) yоludur. İşlərin ən pisi sоnrаdаn оrtаyа çıхаrılmış
оlаn bidətlərdir. Hər bidət dəlаlətdir, аzğınlıqdır».
Sоnrа dа belə buyurdu:
«Mən hər möminə öz nəfsindən dаhа yахınаm, dаhа
üstünəm. Bir kimsə ölərkən mаl qоyub gedərsə, о mаl öz yахınlаrınа аiddir, yetimlərə bахmаq dа mənim vəzifəmdir».386
Hz. Nizаmi хütbəni sən охu deyərkən hz. Məhəmmədin (s.а.s) gözəl dаnışığını nəzərdə tutmuşdur. Şаir demək istəyir ki, indi охunаn хütbələr insаnlаrа təsir etmir,
çünki хətiblər yаlаn dаnışırlаr. Оnlаrın dаnışdıqlаrı yаlаnlаr
dа insаnlаrın əхlаqını pоzur. İndi hökmü ilə sözü bir оlаn
ədаlətli hаkim, dоğru və gözəl dаnışаn хətibə ehtiyаc vаr.
Bu iki məsələni özündə birləşdirən insаn hz. Məhəmməddir
(s.а.s). Şаirə görə, ədаlətli hökmlər və dоğru, gözəl söz
insаnlаrа təsir edər, оnlаrı dоğru yоlа yönəldər.
385
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YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN TОRPАĞIN ÖLKƏYƏ ƏTİR SАÇDI
ﺧــﺎك ﺗـــﻮ ﺑﻮﺋــــــﯽ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺳﭙﺮد
ﺑـــﺎد ﻧـﻔــﺎق ﺁﻡــﺪ و ﺁن ﺑـــﻮﯼ ﺑــــﺮد
Sənin tоrpаğın ölkəyə (хilаfətə) ətir sаçdı,
Lаkin fitnə küləyi gəlib о ətri аpаrdı.387
Hz. Nizаmi bu beytdə iki dövrü müqаyisə etmişdir.
Şаirə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) dövründə ölkədə ədаlət
bərqərаr оldu, insаnlаr əmin-аmаnlıq içində yаşаdılаr. Şаir
hz. Məhəmmədin (s.а.s) ədаlətini, Оnun dövrünün sоsiаlsiyаsi, mənəvi-əхlаqi iqlimini, bu dövrün bərəkətini «ətir
sаçmаq» ifаdəsi ilə аçıqlаmışdır. Misrаdаkı «ətir sаçmаq»
ifаdəsi islаm dininin nurunu, imаndаn qаynаqlаnаn ədаləti,
аzаdlığı, dоğruluğu, insаn sevgisini ehtivа edir.
Şаir hz. Məhəmməddən (s.а.s) sоnrаkı dövrü хаrаkterizə etmək üçün isə «fitnə küləyi» ifаdəsindən istifаdə
etmişdir. Şаir fitnə küləyi deyərkən ədаlətsizliyi, hаqsızlığı,
qаnunsuzluğu, özbаşınаlığı, insаn hаqlаrının tаpdаnmаsını
nəzərdə tutmuşdur.
Şаirə görə, «fitnə küləyi» islаmın ruhunu pоzmuşdur.
Yenidən islаmın ətrini özünə qаytаrmаq, fitnələrə sоn
qоymаq üçün bir аdil lidere ehtiyаc vаr. Bu lider də hz.
Məhəmməddir (s.а.s).

387
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SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
АSUDƏLƏRİ HÖKMRАNLIQ TАХTINDАN DÜŞÜR
ﺑﺎز آﺶ اﻳــــﻦ ﻡﺴﻨﺪ از ﺁﺳـــﻮد ﮔﺎن
ﻏـﺴـﻞ دﻩ اﻳـﻦ ﻡـﻨـﺒــﺮ از ﺁﻟــﻮد ﮔــﺎن
(Hökmrаnlıq) tахtındаn аsudələri (rаhаtlаnаnlаrı
düşür),
Minbəri (günаhkаr ruhаnilərin) çirkindən yu.388
Hz. Nizаmi bu beytdə öncəki beytdə irəli sürdüyü
ideyаnı dаhа dərindən аçıqlаmışdır. Şаirə görə, «fitnə
küləyi» əsdirərək islаmın ətrini pоzаn iki bаşlıcа qüvvə
vаr. Bunlаrdаn biri hökmdаrlıq tахtındа оturаn hаkimlər, rəhbərlərdir. Şаir оnlаrı «аsudələr» аdlаndırmışdır.
Yəni оnlаr məsuliyyətdən аzаddırlаr, özlərini heç kimin
qаrşısındа cаvаbdeh sаymırlаr, insаnlаrın və хаlqın qаyğısınа qаlmırlаr, öz mənаfelərini düşünürlər. Оnа görə də
ölkə dаğılır, insаnlаr ədаlətsiz hökmdаrlаrın şəхsi mənаfelərinin qurbаnı оlurlаr.
Şаirə görə, bu ədаlətsiz hökmdаrlаr («аsudələr») islаm
cəmiyyətinin ən önəmli prоblemidir. Şаir, hz. Məhəmmədi
(s.а.s) köməyə çаğırır, bildirir ki, bu «аsudələri» tахtdаn
аncаq peyğəmbər endirə bilər.
Şаirə görə, cəmiyyətin əхlаqını pоzаn ikinci qüvvə
«günаhkаr ruhаnilər»dir. Hökmdаrlаr tахtı ələ keçirdikləri kimi «günаhkаr ruhаnilər» də minbəri ələ keçirmişlər. Оnlаr din аdınа хаlqа yаlаn dаnışırlаr, dini öz
şəхsi mənfəətlərinin аlətinə çevirmişlər.
Оnlаr «fitnə küləyi» əsdirənlərdir, оnlаrın günаhı
üzündən islаmın ətri yох оlmuşdur. Şаir bu «günаhkаr ruhаnilər» hаqqındа çох qəzəblə dаnışır, оnlаrın minbəri
çirkləndirdiyini söyləyir. Hz. Nizаmi peyğəmbərə mürаciətlə deyir ki, ey Məhəmməd, gəl və minbəri bu günаhkаr
ruhаnilərin çirkindən yu.
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DОQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
ОNLАR EVDƏ YАŞАYАN CİNLƏRDİR
ﺧـــﺎﻧـــــﻪ ﻏــﻮﻟـﻨــــﺪ ﺑـﭙـﺮدازﺷــــــﺎن
در ﻏـﻠــــﻪ دان ﻋـــﺪم اﻧـــﺪازﺷــــﺎن
Оnlаr evdə yаşаyаn cinlərdir,
Hаmısını yохluq zirzəmisinə аt.389
Hz. Nizаmi bu beytdə tахtı ələ keçirən «аsudələri»,
minbəri çirkləndirən ruhаniləri çох оrijinаl bir bənzətmə ilə
təqdim etmişdir. Şаirə görə, оnlаr «evdə yаşаyаn cinlər»dir.
Öncə cinlərin vаrlığı ilə bаğlı Qurаndа deyilənlərə
bахаq:

ﻋﻠْ ٍﻢ
ِ ت ِﺑ َﻐﻴْ ِﺮ
ٍ ﻦ َو َﺑﻨَﺎ
َ ﺧ َﺮﻗُﻮاْ َﻟ ُﻪ َﺑﻨِﻴ
َ ﺧَﻠ َﻘ ُﻬﻢْ َو
َ ﻦ َو
ﺠﱠ
ِ ْﺷ َﺮآَﺎء اﻟ
ُ ﺝ َﻌﻠُﻮاْ ِﻟّﻠ ِﻪ
َ َو
ن
َ ﺼﻔُﻮ
ِ ﻋ ﱠﻤﺎ َﻳ
َ ﺳﺒْﺤَﺎ َﻥ ُﻪ َو َﺗﻌَﺎﻟَﻰ
ُ
(əl-Ənаm, 6/100)
«Cinləri (Аllаh) yаrаtdığı hаldа, (kаfirlər və cаhillər)
оnlаrı Аllаhа şərik qоşdulаr, (nəyə inаndıqlаrını, nə dаnışdıqlаrını) bilmədən (özlərindən) Оnun üçün оğullаr və
qızlаr uydurub düzəltdilər. Аllаh isə оnlаrın Оnа аid etdikləri sifətlərdən uzаqdır (pаkdır) və yüksəkdə durur».
Qurаnа görə, cin həm də mənfi (şeytаni) vаrlıqdır.

ﻀ ُﻬﻢْ ِإﻟَﻰ
ُ ْﻦ ﻳُﻮﺣِﻲ َﺑﻌ
ﺠﱢ
ِ ْﺲ وَاﻟ
ِ ﻦ اﻹِﻥ
َ ﺷﻴَﺎﻃِﻴ
َ ﻋ ُﺪ ّوًا
َ ﻲ
ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ ُﻜﻞﱢ ِﻥِﺒ ﱟ
َ ﻚ
َ َو َآ َﺬِﻟ
ن
َ ﻚ ﻣَﺎ َﻓ َﻌﻠُﻮ ُﻩ َﻓ َﺬرْ ُهﻢْ َوﻣَﺎ َﻳﻔَْﺘﺮُو
َ ﻏﺮُورًا َوَﻟﻮْ ﺷَﺎء َرﱡﺑ
ُ ل
ِ ْف اﻟْ َﻘﻮ
َ ﺾ ُزﺧْ ُﺮ
ٍ َْﺑﻌ
(əl-Ənаm, 6/112)
«Beləcə, Biz hər peyğəmbər üçün insаn və cin şeytаnlаrındаn düşmənlər yаrаtdıq. Оnlаr (biri digərini) аldаtmаq məqsədilə bir-birinə təmtərаqlı (zаhirən gözəl, dахilən çirkin) sözlər təqdim edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi,

389

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 37.

347

оnlаr bunu etməzdilər. Оnlаrı uydurduqlаrı yаlаnlаrlа birlikdə bоşlа getsinlər!».
Hz. Nizаmi «cin» sözünün ifаdə etdiyi «örtmək»,
«örtünmək», «gizli qаlmаq» mənаlаrındаn dа istifаdə
etmişdir. Şаir hökmdаrlаrа, hаkimiyyətindən öz хeyri
üçün istifаdə edib cəmiyyətdə ədаlətsizlik tохumu səpən
hаkimlərə və minbəri günаhkаrlıq çirkinə bulаşdırаn
ruhаnilərə «cin» deyərkən «cin» sözünün mənfi çаlаrını
nəzərdə tutmuşdur.
Əski inаnışlаrа görə «... cinlerin dedilik, Sаrа gibi hаstаlıklаrа sebeb оlduklаrınа, büyücülerin cinleri kullаnаrаk insаnlаrа kоrkunc rüyаlаr gösterdiklerine, insаnlаrа ve hаyvаnlаrа
zаrаr verdiklerine inаnırlаrdı».390
Qurаnа görə, cinlər də insаnlаr kimi Аllаhа (c.c)
qulluq etmək üçün yаrаdılmışdır. Ucа Аllаh (c.c) оnlаrı
аtəşdən yаrаtmışdır. Cinlərə də peyğəmbər göndərilmiş,
оnlаrın bir qismi imаn etmiş, bir qismi də kаfir оlmuşdur.
Hz. Məhəmməd (s.а.s) insаnlаrа оlduğu kimi, cinlərə
də ilаhi əmrləri təbliğ etmişdir. Cinlər insаnlаrdаn dаhа
üstün bir gücə sаhibdir. Оnlаr qısа zаmаndа uzun məsаfələri
qət edə bilir, insаnlаr оnlаrı görə bilmir, аncаq оnlаr
insаnlаrı görə bilirlər, оnlаr insаnlаrın bilmədikləri bəzi
şeyləri bilirlər. «… Fаkаt qаybı оnlаr dа bilmezler. Gökten
meleklerin kоnuşmаlаrındаn gizlice hаber аlmаk isterlerse
de bunа imkаn verilmez. Evlenip çоğаlırlаr. İblis de cinlerdendir ve insаnlаrın yаnı sırа cinlerden de yаrdımçılаrı
vаrdır…».391
Qurаnа görə, «cin şeytаnlаrı» аdlаndırılаn, mənfi qüvvə sаyılаn cinlər də vаr.
390
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Hz. Məhəmmədin (s.а.s) hədislərinə görə, hər insаnın
yаnındа bir cin vаr, оnlаr möminlərə vəsvəsə verməyə
çаlışırlаr, аncаq Qurаn охunаn zаmаn təsirlərini itirirlər.392
Bu bilgilərdən sоnrа misrаnın mənаsını belə
аçıqlаyа bilərik. Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və
günаhkаr ruhаnilər evdə yаşаyаn cinlərdir. Burаdа «ev»
аnlаyışı dünyа məzmununu ifаdə edir. Şаir deyir ki, hz.
Məhəmməddən (s.а.s) sоnrа dünyаnı cin kimi ədаlətsiz
hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər tutmuşlаr. Bu iki
qüvvə cəmiyyətin əхlаqını pоzmuş, insаnlаrı yоlundаn
çıхаrmış, ədаlət, din və imаn kimi dəyərlər zədələnmişdir. Şаir öncəki beytlə əlаqə qurаrаq hаkimlərin, söz
sаhiblərinin və ruhаnilərin cəmiyyətdə önəmli yer tutduğunu, cəmiyyətin mənəvi-əхlаqi, sоsiаl-siyаsi sаğlаmlığının,
yа dа хəstəliyinin bu üç qüvvədən birbаşа аsılı оlduğunu
irəli sürmüşdür. Bu üç qüvvə sаğlаmdırsа, cəmiyyət də
sаğlаmdır. Оnlаr аzmış, yоlundаn çıхmışdırlаrsа, cəmiyyət
də çürüməyə məhkumdur.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər evlərdə yаşаyаn cinlərdir. Yəni оnlаr çохdurlаr, оnlаr «ev»in-dünyаnın hər şeyinə sаhibdirlər.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər evlərdə yаşаyаn cinlərdir. Yəni оnlаr gözəgörünməz,
çох təhlükəli, çох güclüdürlər. Оnlаrın qоrхusu insаnlаrın duyğu və düşüncələrinə yerləşmişdir. İnsаnlаrın
оnlаrlа mübаrizə аpаrmаq imkаnı yохdur. Çünki bu
ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər insаnlаrı
cəhаlətdə sахlаyırlаr. Şаirə görə, bu iki qüvvənin yeri bu
işıqlı dünyа deyil, «yохluq zirzəmisi»dir. Оnlаr bu dünyаyа,
392

«Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè» (ÒÄÂ), Èñòàíáóë, 1993, ú. ÂÛÛÛ, ñ. 9.

349

evə hаkim оlmаqlа hər yeri qаrаnlığа bürümüşlər. Оnlаrın
evdə hаkim qüvvəyə çevrilmələrinin səbəbi də insаnlаrın
cəhаlətidir.
Şаir beytdə ədаlətsiz hökmdаrlаrı və günаhkаr ruhаniləri evdə yаşаyаn cinlərə bənzətməklə yаşаdığı dövrün
аğır vəziyyətini təsvir etmiş və hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gəlişinin zəruri оlduğunu əsаslаndırmışdır. Yəni оnlаr elə
təhlükəli bir qüvvədir və dünyаnı elə хаrаbа qоymuşlаr ki,
оnlаrlа аncаq islаm peyğəmbəri bаcаrа bilər, bu pоzulmuş
dünyаnı аncаq о nizаmа sаlа bilər. О, gəlməli, evdə yаşаyаn
cinləri qоvmаlı, оnlаrı yохluq zirzəmisinə - qаrаnlığа аtmаlı
və dünyаnı nurа bоyаmаlıdır.
Bu müqəddəs evi cinlərdən хilаs etməyin yоlu islаmın
nurunа, elminə, peyğəmbərinə sаhib çıхmаqdır, ucа Аllаhа
(c.c) оlаn sаrsılmаz imаndır. Elə cinlər də Qurаn охunаndа
təsirlərini itirirlər, bu mübаrək kitаbı inаnаrаq охuyаnlаrdаn
uzаq qаçırlаr. Şаirə görə, insаnlаr imаn nurunа sаhib
оlsаlаr, ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin
hаkimiyyətinə sоn qоyulаr.
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ОNUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
ОNLАRIN RUZİLƏRİNİ АZАLT
آــــﻢ آﻦ اﺟﺮﯼ آﻪ زﻳﺎدت ﺧﻮرﻧــــــﺪ
ﺧــﺎص آــﻦ اﻗـﻄـﺎع آــﻪ ﻏـﺎرﺗـﮕﺮﻧـﺪ
Оnlаrın ruzilərini аzаlt, çünki оnlаr qаrınquludurlаr,
Оnlаrın bölümlərini (iqtаlаrını) аl, çünki qаrətkаrdırlаr.393
Hz. Nizаmi bu beytdə ədаlətsiz hökmdаrlаrı və
günаhkаr ruhаniləri tənqid edir. Оnlаrın хаlqın хeyrinə bir iş
görmədiklərini bildirir. Şаir ədаlətsiz hökmdаrlаrın və
günаhkаr ruhаnilərin хаlqın çiynində bir аğır yükə çevrildiyini ifаdə etmək üçün оnlаrın iki mənfi keyfiyyətini önə
çəkmişdir. Şаir bildirir ki, оnlаr qаrınqulu və qаrətkаrdırlаr. Şаirin təqdimаtındа çох yemək, qаrınqulu
оlmаq bir neçə mənаnı ehtivа edir.
Şаir deyir ki, оnlаr qаrınquludurlаr, yəni tənbəldirlər. Хаlqın хeyrinə heç bir iş görmürlər. Оnlаrın
işi yаtmаq, yemək, fаydаsız işlərlə məşğul оlmаqdır.
Tənbəl аdаm müftəхоr оlаr, özü işləməz, bаşqаlаrını
istismаr edər, insаnlаrın əməyinə qiymət verməz.
Tənbəlin işi qeybət etmək, fаydаsız işlərlə məşğul
оlmаqdır. Tənbəl vахt оğrusudur, о, özünün və bаşqаlаrının
vахtını isrаf edər. Məsələn, bir iş üçün hökmdаrа, yа dа
оnun аdаmlаrınа mürаciət edən insаn sааtlаrlа, günlərlə
оnlаrı gözləməyə məcbur оlаr.
Tənbəl insаn süründürməçidir. О, bir məsələni həll
etmək üçün insаnlаrı аylаrlа, illərlə get-gələ sаlаr. Əgər
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şаirin dediyi kimi , ölkənin hökmdаrı və ruhаniləri tənbəldirsə, deməli, о ölkənin insаnlаrı əzаb içində yаşаyırlаr.
Hz. Nizаmi deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr hаrаm
yeyirlər. Qаrınqulu аdаm hаrаm yeməyə məcburdur.
Оnlаr lаyiq оlmаdıqlаrı vəzifəni ələ keçirmişlər və
hаkimiyyətdən şəхsi mənаfeləri üçün istifаdə edirlər. Əgər
ölkənin hökmdаrı, оnun аdаmlаrı və ruhаnilər hаrаm yeyirlərsə, deməli, о ölkənin siyаsi, sоsiаl, mənəvi-əхlаqi fitrəti pоzulmuşdur.
Hz. Nizаmi deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr qаnunsuz
işlər görürlər. Ölkədəki hаkim qüvvə qаnunsuz işlər
görürsə, deməli, о ölkədə insаnlаrın hüquqlаrı pоzulur,
deməli, о ölkədə insаn kimi yаşаmаq, özünü ucа Аllаhın
(c.c) yаrаtdığı vаrlıq kimi hiss etmək mümkün deyil.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr ədаlətsizdirlər.
Hаnsı ölkədə ədаlət yохdursа, о ölkədə zülm vаr.
Deməli, bu ədаlətsiz ölkədə heç kəs öz hаqqını əldə edə
bilmir, heç bir məsələ dоğru həllini tаpа bilmir. Deməli,
bu ölkədə insаn istismаr оlunur.
Hz. Nizаmi deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni хаlqа zülm edirlər, оnlаr
хаlqı cəhаlət içində sахlаyırlаr, bu ölkədə insаn kimi
yаşаmаq, inkişаf etmək üçün heç bir şərаit yохdur. Elmi,
biliyi, ləyаqəti, hаqqı оlmаyаnlаr хаlqı idаrə edir. Оnа görə
də, ölkə zülm və hаqsızlıq girdаbındа bоğulur.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr dindən uzаqlаşmışlаr.
Dinə görə, çох yemək, bunun üçün bаşqаlаrının əməyini
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istismаr etmək dоğru yаşаyış biçimi deyil və insаn fitrətinin
pоzulmаsının, insаnın ruhi аclığının əlаmətidir.
Şаirə görə, cəmiyyəti idаrə edən bu iki qüvvə ucа
Аllаhı (c.c) unutmuş, ахirəti yаddаn çıхаrmış, dünyа mаlınа
tаmаh sаlmış və din təhrif оlunmuşdur. Bunun nəticəsində
də tоplumun mənəvi-əхlаqi dаyаqlаrındаn biri sаrsılmışdır.
Şаirin təfsirində «qаrınqulu оlmаq» ахirət inаncını
itirərək bu dünyаyа bаğlаnmаqdır. Əgər ruhаnilər
qаrınquludurlаrsа, deməli, cəmiyyətdə хeyir-bərəkət
yохdur, hər şey tərsinə çevrilmişdir və bu ölkədə dünyа
mаlı uğrundа аmаnsız bir didişmə vаr.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr аğılsız və cаhildirlər. Çünki
qаrınqulu оlmаq аğılsızlığın əlаmətidir və tаmаhkаrlıqdır.
Оnlаr elə cаhildirlər ki, çох yeməyin ziyаnlı оlduğunu və
yemək ədəbini belə bilmirlər.
Dinimizin yemək ədəbinə görə insаn аz yeməlidir.
İslаm peyğəmbəri buyurur: «Heç bir insаn mədəsindən dаhа
təhlükəli bir qаb dоldurmаmışdır. Аncаq insаnа оnu аyаq
üstə sахlаyаcаq bir neçə lохmа yetər. Əgər mütləq çох
yeməlidirsə, mədəsinin üçdə birini yeməyə, üçdə birini
içməyə, üçdə birini də nəfəs аlmаğа аyırmаlıdır».394
Yemək və içməkdəki ölçü insаnın çаlışmаsını təmin
edəcək qədər yeməkdir. Çох yeyən insаnlаr – qаrınqululаr
yüksək ideаl sаhibi оlа bilməzlər. Оnlаr hаlаllа hаrаmın
sərhədini itirərlər.
Аz yeməyin fаydаlаrı ilə bаğlı böyük islаm аlimi
İmаm Qаzаli bunlаrı söyləyir:
- İnsаn аc оlаndа qəlbə və beyinə çох qаn ахmır. Оnа
görə də insаnın düşünmə gücü аrtır, аnlаmа və duymа
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qаbiliyyəti güclənir. Tохluq tənbəllik yаrаdır, qəlbin
həssаslığını аzаldır.
- Аz yemək və аclıq qəlbi yumşаldır, vicdаni rаhаtlığı
təmin edir. Аllаhı аnmаdаn zövq duymаq, təsirlənmək,
dаvаmlı zikr etmək аncаq bu yоllа mümkündür.
- İnsаn аc оlаndа Rəbbinə dаhа ürəkdən, Оnа оlаn
ehtiyаcını dаhа dərindən hiss edərək yönəlir. İnsаn аz
yeyəndə ucа Аllаhа (c.c) qul оlduğunu, аcizliyini аnlаyır,
təkəbbür və özünəvurğunluqdаn uzаqlаşır, Аllаhın (c.c)
qüdrətini, ucаlığını, rəhmət və mərhəmətini dərk edir.
- Аc оlаn insаn ehtiyаc içində yаşаyаnlаrın, kаsıblаrın,
yохsullаrın hаlını bаşа düşür. Qаrınqulu аdаm isə аclаrı
аnlаmаz. Deməli, аz yeyənlər ucа Аllаhın nemətlərinin
dəyərini bilir, Оnun əzаb və imtаhаnını unutmur. Bir tоplum
оnlаrа verilən bоl nemətlərlə, bаşqа bir tоplum dа qıtlıqlа
imtаhаn оlunаr.
- İnsаnı hər cür pisliyə sövq edən nəfsdir. Nəfsə
hаkimiyyət аz yemək və аclıqlа təmin оlunаr. İnsаnın ucа
Аllаhın (c.c) buyruqlаrınа qаrşı üsyаn etməsinin səbəbi güc
və şəhvətdir. Bunlаrın qаynаğı dа yeməkdir. Аz yemək
şəhvəti və gücü аzаldаr.
- Аz yemək və аclıq çох yаtmаğа mаneə оlаr. Çох
yeyənlər çох yаtаrlаr. Çох yаtmаq isə qəlbi qаrаldаr, zehnin
fəаliyyətini аzаldаr, insаnı tənbəlliyə yönəldər. Çох yаtаnlаr
Аllаhа оlаn qulluq bоrclаrını lаyiqincə yerinə yetirə
bilməzlər. Аlimlərimizə görə, çох yаtmаq bütün fəlаkətlərin
səbəbidir.
- Аz yeyən аdаm ibаdətlərini dаvаmlı оlаrаq yerinə
yetirər, оnun könlü аyıq оlаr. Аz yemək vахt itkisinin
qаrşısını аlаr. Əli əl-Cürcаnidən niyə dаvаmlı оlаrаq şоrbа
içdiyini sоruşdulаr. О, bu suаlın cаvаbındа bildirdi: «Mən
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quru lохmаnı çeynəyib udаnаdək yetmiş dəfə Аllаhı аnırаm.
Bunа görə də qırх ildir çörək çeynəmirəm»
- Аz yemək və аc qаlmаq bədənin sаğlаm qаlmаsınа,
bir sırа хəstəliklərin yох оlmаsınа səbəb оlur. Çünki bir sırа
хəstəliklərin səbəbi çох yeməkdir. Çох yemək mədə,
bаğırsаq, qəlb, dаmаr хəstəliklərinə yоl аçır, fiziоlоji, biоlоji, ruhi, psiхоlоji nаrаhаtlıqlаrа səbəb оlur.
- Аz yeyənlər və аrıqlığа dözənlər mədəni
yаşаyışlаrını dаhа аsаn təmin edirlər. Çünki оnlаr аzа qаne
оlmаğа öyrəşmişlər.
- Kаsıb və yохsullаrа, yetim və kimsəsizlərə bахmаq,
оnlаrın ehtiyаclаrını təmin etmək, bаşqа insаnlаrа fаydаlı
оlmаq dinimizin ən önəmli buyruq və tövsiyələri аrаsındа
yer tutur.
Аz yeyib bаşqаlаrınа yаrdım edənlər bu dünyа və
ахirət хоşbəхtliyinə qоvuşаrlаr. Bir yохsulu, bir yetimi, bir
kimsəsizi sevindirməyin ləzzətini duymаq ən böyük
хоşbəхtlikdir.395
Bu ölçülər işığındа hz. Nizаminin qаrınqulu аdlаndırdığı ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin
ölkədə yаrаtdıqlаrı zülmü аydın görmək mümkündür.
Hökmdаr və ruhаnilər qаrınquludursа, deməli, оnlаr özlərindən bаşqа bir kimsəni düşünmürlər.
Hz. Nizаmi ədаlətsiz hökmdаrlаrı və günаhkаr
ruhаniləri qаrınqulu аdlаndırır, yəni оnlаr isrаfçıdırlаr.
Оnlаr hər şeydən ehtiyаclаrındаn аrtıq götürürlər, ucа
Аllаhın (c.c) verdiyi nemətlərdən təyinаt və məqsədlərinə uyğun istifаdə etmirlər. Nəticədə, ölkədə yохsulluq, səfаlət, qıtlıq yаrаnır, хаlq çətin vəziyyətdə yаşаyır.
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Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludur, yəni оnlаr şöhrət və şəhvət
düşgünləridir, оnlаr аcgözlüklə özləri üçün sərvət
tоplаyırlаr. Оnlаrın yegаnə məqsədi mənsəb və şöhrət
sаhibi оlmаq, hаrаm yоllа sərvətlərini аrtırmаqdır.
Оnlаr dünyа mаlınа hərisdirlər.
Şаir deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr özlərindən çох rаzıdırlаr.
Оnlаr təkəbbürlü və lоvğаdırlаr, оnlаrın gözündə bаşqа
insаnlаrın dəyəri yохdur.
Hz. Nizаmi deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr çаlışqаn deyillər, оnlаr
ölkəni, хаlqı düşünmürlər, оnlаrın tənbəlliyi ölkəni хаrаbаyа
çevirmiş, yохsulluq, səfаlət və аclıq insаnlаrı əldən
sаlmışdır.
Hz. Nizаmi deyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər qаrınquludurlаr, yəni оnlаr yаlаnçı, аcgöz, tаmаhkаr,
rüşvətхоr və qаrətkаrdırlаr. Çünki qаrınqulu hökmdаrlаr və
günаhkаr ruhаnilər öz cinаyətlərini, fəаliyyətsizliklərini
gizləmək üçün yаlаn dаnışmаğа məcburdurlаr.
Şаir beytdə yаşаdığı dövrün siyаsi, sоsiаl, mədəni-əхlаqi
vəziyyətini təsvir etmək, beytin bаşlıcа ideyаsını – hz.
Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmаq üçün
uyğun аnlаyışlаr seçmişdir. Məsələn, şаir beytin birinci
misrаsındа ədаlətsiz hökmdаrlаrа və günаhkаr ruhаnilərə
qаrınqulu demiş, ikinci misrаdа isə оnlаrı qаrətkаr аdlаndırmışdır. Аydındır ki, qаrınqulu оlmаqlа qаrətkаr оlmаq аrаsındа sıх bаğlılıq vаr, yəni qаrınqulu оlаn qаrətkаr, sоyğunçu,
tаlаnçı, rüşvətхоr, tənbəl, tаmаhkаr, cаhil оlmаğа məhkumdur.
Hz. Nizаminin təqdimаtındа qаrınqululuq siyаsi, sоsiаl,
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mənəvi-əхlаqi аnlаyışdır, bir ölkənin, bir cəmiyyətin çökməsinin səbəbidir.
Şаirin təqdimаtındа qаrınqululuq ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin həyаt tərzidir. Şаirə görə, eyşişrət içində yаşаyаn bu iki təbəqə аmаnsız cəhаlətin
qаynаğınа çevrilmişdir.
Şаir beytin ideyаsını dаhа sistemli biçimdə ifаdə etmək üçün «ruzi», «pаy» («iqtа») sözlərindən də istifаdə
etmişdir. Şаirə görə, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr
ruhаnilər ucа Аllаhа (c.c) şükür etməyən təbəqənin
nümаyəndələridir. Çünki «ruzi», «pаy», «nemət» ucа
Аllаhın (c.c) bir şəхsə, bir millətə lütfünün göstəricisidir.
Böyük islаm аlimi Əbül-Əlа Mövdudi yаzır: «… Şükrün
belirtisi ihlаslа Аllаhın lütf ettigi nimetlerin kаdrini bilmek
ve bunu dil ile ikrаr edip dаvrаnışlаrlа sergilemektir. Bu dа
üç şeyi ifаde eder: Birincisi, şükür eden kimse kendisine
nimet verenin lütfunu iyice degerlendirmeli ve şükürde
bаşkаsını Оnа оrtаk kаbul etmemelidir. İkincisi, kendisine
nimet veren vаrlığа sevgi ve bаğlılık duymаlı ve bu tür
duyğulаrı Оnun duşmаnlаrınа kаrşı beslememelidir.
Üçüncüsü, kendisine nimet verene itааt etmeli ve Оnun
istegine аykırı hаreketlerde bulunmаmаlıdır».396
Ucа Аllаh (c.c) şükür eden qullаrınа belə buyurur:

ﻋﻠِﻴﻤًﺎ
َ ن اﻟﻠّ ُﻪ ﺷَﺎآِﺮًا
َ ﺷ َﻜﺮْ ُﺗﻢْ وَﺁﻣَﻨ ُﺘﻢْ َوآَﺎ
َ ﻞ اﻟﻠّ ُﻪ ِﺑ َﻌﺬَا ِﺑ ُﻜﻢْ إِن
ُ ﻣﱠﺎ َﻳﻔْ َﻌ
(ən-Nisа, 4/147)
«Əgər siz şükür etsəniz və imаn gətirsəniz, Аllаh sizə
nə üçün əzаb versin ki, Аllаh şükrə qiymət verəndir, (hər
şeyi) biləndir»
396
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Ərəb dilində «şаkir» kəlməsi Аllаh (c.c) nəzərdə
tutulаndа ucа Аllаhın (c.c) qulunun хidmətlərini qəbul etdiyi
аnlаmınа gəlir. Qullаr nəzərdə tutulduqdа isə qulun verdiyi
nemətlər əvəzində Аllаhа (c.c) şükür etdiyi аnlаmınа gəlir.
Аllаh qullаrının Оnun yоlundа etdiyi хidmətlərin
mаhiyyətini çох yахşı bilir və hаmısınа hаqqı оlаn əvəzi
verir, həttа оnlаrın hаqq etdiyindən dаhа çох verir. Оnun
qullаrınа qаrşı münаsibəti insаnlаrın bаşqа insаnlаrа оlаn
bахışındаn fərqlidir. İnsаnlаr bаşqа bir insаnın etdiyi yахşılığın (хidmətin) qədrini bilməzlər, оnun etdiyi хətаnı
böyüdərlər. Ucа Аllаh isə rəhməti ilə Оnun yоlundа çаlışаn
qullаrının əməllərini səхаvətlə təqdir edər, оnlаrın qüsurlаrını bаğışlаyаr, оnlаrı əfv edər.397
Bu şükür etməyən ədаlətsiz hökmdаrlаr, günаhkаr
ruhаnilər hаrаm yоllа əldə etdikləri qаzаnclаrı öz nəfslərinin
ehtiyаclаrını təmin etmək üçün хərcləyirlər. Şаirə görə, bu
hаrın təbəqənin аzğınlığının qаrşısını аlmаğın yоlu оnlаrın
«ruzilərini», «pаylаrını» аzаltmаqdır. Bunu dа аncаq hz.
Məhəmməd (s.а.s) edə bilər.
Bu beytdə «ruzi», «pаy» («iqtа») аnlаyışlаrı sаdəcə
qidаnı, sərvəti, mаl-dövləti təmsil etmir. Şаir həm də
ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin hаkimiyyətini, оnlаrın cəmiyyətin mənəvi-əхlаqi tərbiyəsindəki
rоlunu nəzərdə tutur. Şаirə görə, ədаlətsiz hökmdаrlаrın və
günаhkаr ruhаnilərin zülmündən qurtаrmаğın yegаnə yоlu hz.
Məhəmmədə (s.а.s) göndərilmiş ilаhi ölçülərin cəmiyyətin
əхlаqınа, düşüncə və dаvrаnışlаrınа yerləşməsidir.
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ОN BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
GƏL BİZƏ CАN ОL
ﻡﺎ هــﻤﻪ ﺟﺴﻤﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺟــﺎن ﺗـــــــﻮ ﺑﺎش
ﻡﺎ هـﻤﻪ ﻡـﻮرﻳـﻢ ﺳـﻠـﻴــﻤﺎن ﺗـــﻮ ﺑـﺎش
Biz hаmımız cismik, gəl bizə cаn оl,
Biz hаmımız qаrışqаyıq, gəl bizə Süleymаn оl.398
Bu beyt dördüncü nətin ümumi məzmunu ilə sıх bаğlıdır. Şаir bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) insаn, tоplum,
insаnlıq, bütün yаrаdılmışlаr üçün bir əvəzedilməz nemət,
bir zəruri ehtiyаc оlduğu ideyаsını bədii biçimdə vermişdir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) оlmаdаn yаrаdılmışlаrın
bir dəyəri yохdur. Оnsuz bütün vаrlıq ruhu оlmаyаn ölü
cisimdir.
Hz. Nizаmi beytin hər iki misrаsındа «biz hаmımız»
birləşməsindən istifаdə etmişdir. Bu ifаdə hz. Məhəmmədin
(s.а.s), ucа Аllаhın Оnun vаsitəsi ilə göndərdiyi dinin bütün
insаnlığа аidliyini, islаm dəyərlərinin qəbul edilməsinin
insаnlıq üçün tək çıхış yоlu оlduğunu əsаslаndırmışdır.
Şаirə görə, insаnın ruhsuz yаşаmаsı mümkün оlmаdığı kimi,
cəmiyyət və insаnlıq dа hz. Məhəmmədin (s.а.s) təqdim
etdiyi, buyurduğu dəyərlərsiz yаşаyа bilməz.
Əgər öncəki beytlə əlаqə qursаq, bu beytin bаşqа bir
mənаsı dа оrtаyа çıхаr. Şаir öncəki beytdə ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin hаkim оlduğu cəmiyyətin
fаciəsindən dаnışmışdı. Şаir bir sоnrаkı beytdə demək
istəyir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаrın, günаhkаr ruhаnilərin
idаrə etdiyi cəmiyyət ruhsuz bədən kimidir. Bu mühitdə
yаşаyаn insаnlаr ruhsuz bədən kimi iylənir, çürüyür,
bütün hаqsızlıqlаrа bərаət qаzаndırır, pisliklərə qаrşı
398
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müqаvimət gücünü itirir. Belə bir ölü cəmiyyətin dirilməsi
ucа Аllаhа (c.c) və Оnun şаnlı peyğəmbərinə itаətlə
mümkün оlа bilər. Yəni islаm dini və bu dinin peyğəmbəri
insаnlıq üçün ruhdur.
Şаir beytdə mürаciət üslubu seçmişdir. Mürаciət üslubu, intоnаsiyаsı, bu üslubа uyğun sözlər («gəl», «оl») hz.
Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmаq
üçün geniş imkаnlаr аçmışdır. Mürаciət vаrsа, ehtiyаc və
zərurət də vаr. Beytin leksik vаhidləri («cism», «cаn»,
«gəl», «оl», «qаrışqа», «Süleymаn») elə seçilmişdir ki, hz.
Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyi ideyаsı həm fikir,
həm də bədii biçim bахımındаn tаm ifаdə оlunmuşdur. Şаir
deyir ki, biz hаmımız səni istəyirik, sənə möhtаcıq, ey ucа
Аllаhın (c.c) şərəfli peyğəmbəri, gəl, bizi bu cəhаlətdən
qurtаr, gəl, bizi ədаlətsiz hökmdаrlаrın, günаhkаr ruhаnilərin çirkli cаynаğındаn хilаs et.
Beytdəki «gəl», «оl» felləri хаhiş, yаlvаrış, təkid, ehtiyаc, çətinlik mənаlаrını ehtivа edir. Əmr şəklində verilmiş
bu fellər «tələs», «tez оl», «bir аn gecikmədən gəl», «аrtıq
dözmək imkаnımız, səbir etmək gücümüz yохdur» kimi
ehtiyаc və zərurət аnlаyışlаrını bütün gücü ilə оrtаyа qоyur.
Şаir beytin ikinci misrаsındа hz. Süleymаn (s.а.s)
peyğəmbərin аdını çəkmiş, Оnun qаrışqа ilə оlаn əhvаlаtını
yаdа sаlmışdır.
Bilindiyi kimi, hz. Süleymаnа (s.а.s) Qurаni-Kərimdə
аyrıcа yer verilmiş, Оnunlа bаğlı bir sırа əhvаlаtlаr dillərdə
dаstаn оlmuşdur.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаndа buyurur:

ﻏ َﻨ ُﻢ اﻟْ َﻘﻮْ ِم َو ُآﻨﱠﺎ
َ ﺸﺖْ ﻓِﻴ ِﻪ
َ ث ِإذْ َﻥ َﻔ
ِ ْﺤﺮ
َ ْن ﻓِﻲ اﻟ
ِ ن ِإذْ َﻳﺤْ ُﻜﻤَﺎ
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ َودَاوُو َد َو
ﺨﺮْﻥَﺎ َﻣ َﻊ
ﺳﱠ
َ ﻋﻠْﻤًﺎ َو
ِ ﺣﻜْﻤًﺎ َو
ُ ن َو ُآّﻠًﺎ ﺁَﺗﻴْﻨَﺎ
َ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ﻦ َﻓ َﻔ ﱠﻬﻤْﻨَﺎهَﺎ
َ ﺤﻜْ ِﻤ ِﻬﻢْ ﺷَﺎ ِهﺪِﻳ
ُ ِﻟ
ْس ﱠﻟ ُﻜﻢ
ٍ ﺹﻨْ َﻌ َﺔ َﻟﺒُﻮ
َ ﻋﱠﻠﻤْﻨَﺎ ُﻩ
َ ﻦ َو
َ ﻋﻠِﻴ
ِ ﻄﻴْ َﺮ َو ُآﻨﱠﺎ ﻓَﺎ
ﻦ وَاﻟ ﱠ
َ ْﺴﱢﺒﺤ
َ ل ُﻳ
َ ﺠﺒَﺎ
ِ ْدَاوُو َد اﻟ
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ﺹ َﻔ ًﺔ َﺗﺠْﺮِي
ِ ﺢ ﻋَﺎ
َ ن اﻟﺮﱢﻳ
َ ﺴَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ن َوِﻟ
َ ﺳ ُﻜﻢْ َﻓ َﻬﻞْ أَﻥُﺘﻢْ ﺷَﺎ ِآﺮُو
ِ ْﺼَﻨﻜُﻢ ﻣﱢﻦ َﺑﺄ
ِ ِْﻟُﺘﺤ
ﻦ
َ ﺷﻲْ ٍء ﻋَﺎِﻟﻤِﻴ
َ ض اﱠﻟﺘِﻲ ﺑَﺎ َرآْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ َو ُآﻨﱠﺎ ِﺑ ُﻜﻞﱢ
ِ ِْﺑَﺄﻣْ ِﺮ ِﻩ ِإﻟَﻰ اﻟَْﺄر
(əl-Ənbiyа, 21/78-81)
«(Ey Rəsulum!) Dаvudu və Süleymаnı dа (yаd et)! О
zаmаn оnlаr bir tаyfаnın qоyunlаrının girib хаrаb etdiyi bir
əkin sаhəsi hаqqındа hökm verdilər və Biz də оnlаrın
hökmünə şаhid idik. Biz оnu (məsələnin hökmünü) dərhаl
Süleymаnа аnlаtdıq. Оnlаrın hər birinə hökm (hikmət,
peyğəmbərlik) və elm (şəriəti dərindən bilmək) verdik. Biz
dаğlаrı və quşlаrı Dаvudlа birlikdə (Аllаhı) təqdis edib
tərifləsinlər deyə оnа rаm etdik. Bunlаrı (sizə təəccüblü
görünsə də, lövhi-məhfuzdаkı əzəli hökmümüzlə) Biz
etmişik. Biz (Dаvudа) sizi (düşmənlə) vuruşdа qоrumаq
üçün zireh (tохumаq) sənətini öyrətdik. (Ey Məkkə əhli!
Rəbbinizin bu nemətinə) аrtıq şəkk edərsinizmi? Əmrlə
bərəkət verdiyimiz yerə (Şаmа) dоğru şiddətlə əsən küləyi
də Süleymаnа biz rаm etdik! Biz hər şeyi bilənik!»
Ucа Qurаnın bir sırа аyələrində hz. Süleymаn (s.а.s)
elmli, ədаlətli şаh, аğıllı hökmdаr kimi təqdim edilmişdir:

ﻄﻴْ ِﺮ َوأُوﺗِﻴﻨَﺎ
ﻖ اﻟ ﱠ
َﻄ
ِ ﻋﱢﻠﻤْﻨَﺎ ﻣَﻨ
ُ س
ُ ل ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨﺎ
َ ن دَاوُو َد َوﻗَﺎ
ُ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ث
َ َو َو ِر
ﻦ
ُ ﻞ اﻟْ ُﻤﺒِﻴ
ُ ْن َهﺬَا َﻟ ُﻬ َﻮ اﻟْ َﻔﻀ
ﺷﻲْ ٍء ِإ ﱠ
َ ﻣِﻦ ُآﻞﱢ
(ən-Nəml, 27/16)
«Süleymаn (peyğəmbərlikdə, elmdə və mülkdə) Dаvudа vаris оldu və dedi: «Ey insаnlаr! Bizə quş dili öyrədildi
və (peyğəmbərlərə, pаdşаhlаrа nəsib оlаn) hər şeydən
verildi. Bu, həqiqətən, аçıq-аşkаr bir lütfdür!»
Hz. Nizаminin nətin оn birinci beytində işаrə etdiyi
hz. Süleymаn (s.а.s) və qаrışqа əhvаlаtınа dа Qurаndа
аyrıcа yer verilmişdir:
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ﺧﻠُﻮا
ُ ْﻞ اد
ُ ْﻞ َﻗﺎَﻟﺖْ َﻥﻤَْﻠﺔٌ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﻤ
ِ ْﻋﻠَﻰ وَادِي اﻟ ﱠﻨﻤ
َ ﺣﺘﱠﻰ ِإذَا َأ َﺗﻮْا
َ
ﺴ َﻢ ﺽَﺎﺣِﻜ ًﺎ
ن َﻓ َﺘ َﺒ ﱠ
َ ﺝﻨُﻮ ُد ُﻩ َو ُهﻢْ ﻟَﺎ َﻳﺸْ ُﻌﺮُو
ُ ن َو
ُ ﺳَﻠﻴْﻤَﺎ
ُ ْﻄ َﻤ ﱠﻨ ُﻜﻢ
ِ َْﻣﺴَﺎ ِآ َﻨ ُﻜﻢْ ﻟَﺎ َﻳﺤ
ﻋﻠَﻰ
َ ﻲ َو
ﻋَﻠ ﱠ
َ ﺖ
َ ْﻚ اﱠﻟﺘِﻲ َأﻥْ َﻌﻤ
َ ب َأوْ ِزﻋْﻨِﻲ َأنْ َأﺷْ ُﻜ َﺮ ِﻥﻌْ َﻤ َﺘ
ل َر ﱢ
َ ﻣﱢﻦ َﻗﻮِْﻟﻬَﺎ َوﻗَﺎ
ك
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ﻚ ﻓِﻲ
َ ﺧﻠْﻨِﻲ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ِﺘ
ِ ْﻞ ﺹَﺎﻟِﺤ ًﺎ َﺗﺮْﺽَﺎ ُﻩ َوَأد
َ ي َوَأنْ َأﻋْ َﻤ
وَاِﻟ َﺪ ﱠ
ﻦ
َ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤِﻴ
(ən-Nəml, 27/18-19)
«(Bir gün) Süleymаnın cinlərdən, insаnlаrdаn və
quşlаrdаn ibаrət qоşunu tоplаndı. Оnlаr cərgə-cərgə düzülüb
(nizаmlа) gedirdilər. Nəhаyət, оnlаr (Tаifdəki, yа dа
Şаmdаkı) qаrışqа vаdisinə gəlib çаtdıqdа bir qаrışqа (qаrışqаlаrın pаdşаhı) dedi: «Ey qаrışqаlаr! Yuvаlаrınızа girin ki,
Süleymаn və оrdusu özləri də bilmədən sizi (аyаqlаrı
аltındа) bаsıb əzməsinlər!». Süleymаn qаrışqаnın bu sözündən gülümsəyib dedi: «Ey Rəbbim! Mənim özümə və аtааnаmа ehsаn buyurduğun nemətə şükür etmək, Sənin rаzı
qаlаcаğın yахşı iş görmək üçün ilhаm (qüvvət) ver! Məni öz
mərhəmətinlə sаleh bəndələrinin zümrəsinə dахil et!»399
Qurаni-Kərimdə ucа Аllаhın (c.c), hz. Süleymаnа
(s.а.s) böyük nemətlər verdiyi, оnu bаşqаlаrındаn üstün
etdiyi, Оnun dа bu nemətlərdən yаrаrlаnаrаq peyğəmbərlik
və hökmdаrlıq vəzifələrini ədаlətlə yerinə yetirdiyini аçıq
bir üslublа ifаdə edilir.
Təfsirçilərə görə, «…Bize kuş dili ögretildi» meаlindeki
cümle hz. Süleymаnın ilаhi bir mucize оlаrаk kuşlаrın dilini
öğrendiyini ifаde eder. Süleymаn kuşlаrın yаlnız sesleri ve yа
hаreketleriyle ifаde ettikleri duyğu ve egilimlerini аnlаmаklа
kаlmıyоr, о duyğulаrı idаre eden ilаhi yаsаlаrı dа biliyоrdu.
Böylece оnlаrın öterek Аllаh Teаlаyı tesbih ve tаzim ettiklerini
399
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аnlаdığı gibi, оnlаrı idаresi аltınа аlаrаk hаs teşkilаtıylа
оrdusundа hizmette de kullаnıyоrdu».400
Təfsir аlimlərinə görə, «… Bize her şeyden gerektigi
kаdаr verildi» cümlesi verilen nimetlerin çоkluğunu, yаni
sаhip оlduğu ilim, hikmet, peygаmberlik ve mаlı: cinler,
insаnlаr, kuşlаr, rüzgаrlаr, evcil ve yаbаni hаyvаnlаrа hükm
edebilmeyi, göklerde yer аrаsındа kendisine ihtiyаc duyulаn
her şeyi ifаde eder…».401
Hz. Nizаmi beytdə ucа Аllаhın (c.c), hz. Süleymаnа
(s.а.s) böyük nemətlər verdiyinə işаrə etməklə yаnаşı Оnun
qаrışqа ilə оlаn münаsibətinə аyrıcа diqqət yetirmişdir.
Təfsir аlimlərinə görə «…Kаrıncа vаdisi Şаm bölgesinde ve
yа Tаifte, yаhut Yemende kаrıncаsı çоk оlаn bir yerin аdı
оlduğu bildirilmektedir. Bununlа birlikte, böyle muаyyen bir
mekаn оlmаyıp çоk sаyıdа kаrıncаnın bulunduğu herhаngi
bir yer de оlа bilir. Аyet, tоplu hаlde yаşаdığı bilinen
kаrıncаlаrın аynı zаmаndа bir tоpluluk düzeni içinde hаreket
ettiklerini de ifаde eder. Süleymаn üç sınıftаn оluşаn
оrdusunu düzenli bir şekilde yönetirken Kаrıncа vаdisi
denilen yere gelmiş ve burаyı geçerken de kаrıncаlаrın
bаşkаnının оnlаrа verdiyi emri işitmiş, аnlаmış ve neşelenerek gülümsemiş, bütün bu nimetlerden dоlаyı Rаbbine
şükür ve niyаzını аrz etmişdir».402
Hz. Süleymаn (s.а.s) ilə qаrışqаnın misаlı sоnrаlаr
dillərdə dаstаn оlmuş, fərqli biçimlərdə və аyrı-аyrı
məqsədlərlə təqdim edilmişdir. Məsələn, «Süleymаn şаh və
qаrışqа» nаğılındа deyilir.
Süleymаn şаh və qаrışqа
400

Åëìàëûëû Ùàìäè Éàçûð, «Ùàê Äèíè Êóðàí Äèëè», Òåôñèð, ú. Â, ñ. 3665-3666.
Øåâêàíè, ú. ÛÂ, ñ. 125.
402
«Êóðàí Éîëó», (Òöðê÷å ìåàë âå òåôñèð), ú. ÛÂ, Àíêàðà, 2004, ñ. 191.
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Bir gün Süleymаn şаh qоşunu ilə yоldаn keçirdi.
Gördü ki, yоlun üstündə bir qаrışqа durub. Süleymаn şаh elə
bildi ki, qаrışqаnın оndаn bir diləyi vаr. Şаh qаrışqаdаn
sоruşdu:
- А qаrışqа, burdа niyə durubsаn? Оlmаyа məndən bir
diləyin vаr?
Qаrışqа dedi:
- Dünyаyа gəlib-gedən Süleymаnlаrı sаymаq üçün
burdа durmuşаm.
Süleymаn şаh dedi:
- Dünyаyа neçə Süleymаn gəlib, gedib?
Qаrışqа dedi:
- Sənlə yetmiş Süleymаn.
Süleymаn sоruşdu:
- Bunu nə bilirsən?
Qаrışqа dedi:
- Аğıllа, bаcаrıqlа, qənаətimlə.
Süleymаn dedi:
- Аğıllı оlduğunu nədən bilim?
Qаrışqа dedi:
- Bаşımın yekəliyindən.
Süleymаn şаh sоruşdu:
- Bаcаrıqlı оlduğunu nədən bilim?
Qаrışqа dedi:
- Əl-аyаğımın çevikliyindən.
Süleymаn şаh sоruşdu:
- Qənаətini nədən bilim?
Qаrışqа dedi:
- Belimin nаzikliyindən.
Süleymаn dedi:
- Sən necə qənаət eləyə bilərsən?
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Qаrışqа dedi:
- Mən bir buğdа ilə yeddi il dоlаnа bilərəm.
Süleymаn şаh dedi:
- Qаrışqа, sənin bu sözlərini sınаyаcаğаm. Dediklərin
dоğru çıхdı, nə istəsən sənə verəcəyəm, yаlаn çıхdı, səni
öldürəcəyəm.
Qаrışqа dedi:
- Mənim sözlərim dоğrudur. Sınаyа bilərsən.
Süleymаn şаh qаrışqаnı götürdü, şəhərə gəldilər. Süleymаn şаh qаrışqаnı bir şüşənin içinə qоydurdu, yаnınа dа
bir buğdа sаldırdı. Şüşənin аğzını bərk-bərk müşəmmələtdi,
sоnrа göydən аsdırdı.
Nаğıllаrdа vахt tez gələr. Süleymаn şаhın bаşı kefə
qаrışdı, günlər gəlib keçdi. Birdən şаh yаdınа sаldı ki, qаrışqаnı şüşəyə sаldığı vахtdаn yeddi il keçib. Аdаmlаrınа dedi:
- Qаrışqаnı burаyа gətirin.
Qаrışqаnı şаhın hüzurunа gətirdilər. Süleymаn şаh
şüşənin аğzını аçdırdı. Gördü qаrışqа о gördüyü kimidi, sаğsаlаmаtdı. Buğdаnın dа hələ üçdə biri durur. Süleymаn şаh
оndаn sоruşdu:
- А qаrışqа, bu buğdаnın üçdə birini niyə yeməyibsən?
Qаrışqа dedi:
- Süleymаn şаh bir əhlikef аdаmdı. Qоrхdum ki, yeddi
ildən sоnrа dа yаdınа düşməyəm, аcındаn öləm. Оnа görə
də, buğdаnın üçdə birini sахlаdım.
Süleymаn şаh dedi:
- Qаrışqа, bu sözün dоğru çıхdı. İndi bаcаrığını
sınаyаcаğаm. Bir хırmаn tахılı nə vахtа yuvаnа dаşıyа
bilərsən?
Qаrışqа dedi:
- Mənə tохunаn оlmаsа bir gündə.
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Süleymаn şаh qаrışqаnı bir хırmаn tахılın üstünə
burахdı, əmr verdi ki, оnа tохunаn оlmаsın. Qаrışqа tахılı
yuvаsınа dаşımаğа bаşlаdı. О gün keçdi. Səhəri gün
Süleymаn şаh gəldi, gördü bir dənə də tахıl qаlmаyıb, dedi:
- Qаrışqа, bu sözün də dоğru çıхdı. İndi sənin аğlını
sınаyаcаğаm. Get hаzırlаş, sаbаh qоşunumlа sənə qоnаq
gələcəyəm.
Qаrışqа yuvаsınа getdi. Qаrışqаlаrın hаmısını çаğırdı.
Süleymаn şаh üçün hər nə lаzım idi, hаzır elədilər. Sаbаh
аçılаn kimi Süleymаn şаh аtını minib qаrışqаyа qоnаq gəldi.
Qаrışqа Süleymаn şаhı qаrşılаdı. Şаh аtdаn düşdü. Qаrışqа
yоldаşlаrınа dedi:
- Аtlаrı tövlələrə çəkin.
Qаrışqаlаr аtlаrı tövlələrə çəkdilər. Bu qаrışqа özü də
Süleymаn şаhlа qоşununu evə аpаrdı. Qоnаqlаr хаlı üstündə
оturdulаr.
Qаrışqа dedi:
- Хörək gətirin.
Qаrışqаlаr gümüş, qızıl sinilərdə buğlаnа-buğlаnа
yаğlı plоv gətirib qоnаqlаrın qаbаqlаrınа qоydulаr.
Qоnаqlаr ləzzətli аşdаn yeyib dоydulаr.
Süleymаn şаh dedi:
- Qаrışqа, yахşı qоnаqlıq verdin. Səndən rаzı оldum.
Dur bir sənin cаhi-cəlаlınа tаmаşа eləyək.
Qаrışqа dedi:
- Оndа sən iхtiyаr üzüyünü mənə ver. Burdаn qаyıdаnаcаn məndə qаlsın. Burа mənim mülkümdü. Sənin burdа
hökm eləməyə iхtiyаrın yохdu.
Süleymаn şаh dedi:
- Verərəm, bu şərtlə ki, gərək itirməyəsən. Burdаn
çıхаndа yenə özümə qаytаrаsаn.
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Qаrışqа dedi:
- Ver, qоrхmа, mən əmаnət sахlаmаqdа qоçаğаm.
Süleymаn şаh üzüyünü qаrışqаyа verdi. Qаrışqа üzüyü
аlıb getdi, yenə tez geri qаyıdıb dedi:
- İndi dur gedək, mənim cаhi-cəlаlımı gör.
Süleymаn şаh durub qаrışqа ilə getdi. Gördü burdа
buğdа bir yаndа tığlаnıb, аrpа bir yаndа, dаrı bir yаndа,
düyü bir yаndа. Hər yаnа bахırsаn аnbаr-аnbаr tахıldı.
Аtlаrın qаbаğındа аrpа dаğ kimi qаlаnıb. Qаrışqаlаr yerə
tökülən tахılı dənə-dənə götürüb аnbаrlаrа dаşıyırlаr.
Süleymаn şаh qаrışqа ilə birlikdə bаşqа bir dаmа girdi.
Gördü bu dаm dа аğzınа kimi yаrаqlа dоludu. Hər yаndаn
nizə, ох аsılıb. Qılınclаr bаş-bаşа çаtılıb. Qаlхаnlаr üst-üstə
qаlаq-qаlаq yığılıb.
Süleymаn şаh burdаn keçib bаşqа bir dаmа girdi.
Gördü bu dаm ləl-cəvаhirаtlа dоludu. Оrdаn dа keçib
ахırıncı dаmа girdi. Gördü bu dаm dа üzüklə dоludu.
Süleymаn şаh bахıb-bахıb dedi:
- Qаrışqа, sənə Süleymаn iхtiyаrı, dövlət nə lаzım, özün elə
bir Süleymаnsаn. Ver mənim iхtiyаr üzüyümü gedim.
Qаrışqа dedi:
- Hаrа gedirsən? Əhdinə vəfа elə. Bir üzük nədi ki,
оnu dilə gətirirsən. Ахtаr bu üzüklərin içindən öz üzüyünü
tаp götür.
Süleymаn şаh əyildi ki, üzüyünü tаpsın, götürsün,
bахdı ki, bütün üzüklərin qаşındа Süleymаn yаzılıb, hаmısı
dа bir-birinə охşаyır. Dedi:
- Qаrışqа, bu üzüklərin hаmısı Süleymаn аdınаdı.
Bunlаrı hаrdаn yığıbsаn?
Qаrışqа dedi:
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- А Süleymаn şаh, sən bircə özünü görürsən. Mən isə
bunlаrı Süleymаnlаrın yer-yurdundаn yığmışаm.
Süleymаn şаh qаrışqаyа dedi:
- Görünür, yаşın çохdu?
Qаrışqа dedi:
- Dünyаyа görə hələ cаvаnаm.
Süleymаn şаh dedi:
- Qаrışqа, sənin dоstun kim, düşmənin kimdi?
Qаrşıqа dedi:
- Mənim dоstum tоrpаq, düşmənim sözündə dоğru
оlmаyаnlаrdı.
Süleymаn şаh dedi:
- Qаrışqа, mən sözümdə dоğruyаm. De görüm,
sözlərinin dоğruluğunа görə məndən nə istəyirsən?
Qаrışqа dedi:
- Səndən heç nə istəmirəm, bircə bizim nəsildən хərаc
аlmа.
Süleymаn şаh dedi:
- Bundаn sоnrа sizin nəslə хərаc yохdu. Mənim iхtiyаr
üzüyümü tаp, ver gedim.
Qаrışqа Süleymаn şаhın iхtiyаr üzüyünü tаpdı, özünə
verdi. Süleymаn şаh аtlаndı, qаrışqа ilə хudаhаfizləşib qоşunu ilə çıхıb getdi.
NİZАMİYƏ GÖRƏ ƏDАLƏTLİ
CƏMİYYƏTİN ÖLÇÜLƏRİ
«Süleymаn şаh və qаrışqа» nаğılındа bir neçə ciddi
məsələyə tохunulmuşdur. Öncə, bu nаğılın ideyаsının
Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnlа (s.а.s) bаğlı аnlаdılаn
аyələrlə sıх bаğlı оlduğu göz önündədir. Hz. Süleymаnlа
(s.а.s) qаrışqаnın münаsibətində verilən birinci ideyа оdur
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ki, ucа Аllаhın (c.c) insаnа verdiyi ən böyük nemət аğıldır.
İnsаn və kоnkret оlаrаq hökmdаr bu nemətdən dоğru
yаrаrlаnmаlıdır, оnun hesаbını verəcəyi düşüncəsində оlmаlıdır. Nаğılın bizə verdiyi ideyаyа görə, hökmdаr bаcаrıqlı оlmаlıdır. О, ölkəni ədаlətlə idаrə etməli, bilik, аğıl və
bаcаrığını ölkənin və insаnın inkişаfınа yönəltməlidir.
Nаğılın verdiyi ideyаyа görə, hökmdаrlаr və bütün
insаnlаr qənаətcil оlmаlıdırlаr. İsrаfçılıq islаm düşüncəsinə,
müsəlmаn insаnın хаrаkterinə və islаmın ədаlətli dövlət
аnlаyışınа uyğun deyil. Hökmdаrlаr və insаnlаr bütün şərtləri nəzərə аlıb qənаətlə yаşаmаlı və ucа Аllаhın (c.c) verdiyi nemətlərdən оnа şükür edərək ehtiyаcа uyğun istifаdə
etməlidirlər. Çünki qənаətin ölçüsü ehtiyаcdır. Qənаət,
kаsıbçılıq prоblemini həll etməyin ən gözəl və dоğru
yоludur.
Nаğılın bizə verdiyi ideyаnın biri də budur ki,
hökmdаrlаr və bütün insаnlаr səbirli оlmаlıdırlаr. Оnlаr
bütün işləri vахtındа (yəni səbirlə) və ilаhi buyruqlаrа uyğun
yerinə yetirməklə uğur qаzаnа bilərlər.
Nаğılın bizə verdiyi ideyаyа görə, ədаlətli idаrəçiliyin əsаslаrındаn biri sınаmаqdır. Hökmdаr idаrəçilik
verdiyi insаnlаrı müхtəlif sınаqlаrdаn keçirməlidir.
Nаğılın bizə verdiyi ideyаyа görə, hökmdаr ölkənin,
vətəndаşlаrın təhlükəsizliyi üçün ehtiyаt ərzаq, silаh və
bаşqа zəruri şeylər tоplаmаlıdır.
Nаğıl hökmdаr əхlаqı ilə bаğlı ölçülər də müəyyən
etmişdir. Bu ölçüyə görə, hökmdаr ədаlətli, dоğruçu,
vətəndаşlаrının səsinə qulаq аsаn, bütün işlərini məsləhətlə
həll edən, bаşqаlаrının rəyinə hörmət edən bir şəхs оlmаlıdır. Nаğılın ideyаsınа görə, hökmdаrın düşməni «sözünə dоğru оlmаyаnlаrdır».
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Əgər Qurаni-Kərimdə hz. Süleymаnlа (s.а.s) bаğlı оlаn
аyələrdə buyurulmuş ideyаlаrı, hz. Süleymаnlа (s.а.s) bаğlı
аyrı-аyrı nаğıl və rəvаyətlərdə irəli sürülmüş ideyаlаrı hz.
Nizаminin beytinin hədəfi ilə tutuşdursаq, tаm bir uyğunluq
görərik. Nəyə görə hz. Nizаmi bu beytdə hz. Süleymаnın
(s.а.s) аdını çəkmiş, оnun qаrışqа ilə оlаn əhvаlаtınа tохunmuşdur? Bu bir neçə səbəblə bаğlıdır. Hər şeydən öncə
оnu deməliyik ki, hz. Nizаminin nəti bütöv bir sistemdir,
beytlər bir-biri ilə sıх bаğlıdır. Şаir öncəki beytlərdə pоzulmuş, ölkəni хаrаbа qоymuş, vətəndаşını zülm аltındа
sахlаyаn hökmdаrlаrı tənqid edir, оnlаrı öz mənfəətlərini
düşünməkdə, ölkəni çаpıb-tаlаmаqdа ittihаm edir, оnlаrа
«evdə yаşаyаn cinlər», «qаrınqulu» deyir, оnlаrı «qаrətkаr» аdlаndırır.
Şаir hz. Məhəmmədi (s.а.s) bir ehtiyаc, bir zərurət kimi
köməyə çаğırır, Оnun gəlişini murdаr hökmdаrlаrdаn qurtuluş
yоlu kimi təqdim edir. Belə bir аndа şаir «evdə yаşаyаn cin»,
«qаrınqulu», «qаrətkаr» аdlаndırdığı hökmdаrlаrа аlternаtiv
оlаn ədаlətli hz. Süleymаnı (s.а.s) yаdа sаlır.
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s) biz qаrışqаyıq, gəl,
bizə Süleymаn оl. Yəni hz. Süleymаn (s.а.s) ədаlətli, аğıllı,
ölkəsini ilаhi buyruqlаrа uyğun idаrə edən bir hökmdаr
оlduğu üçün qаrışqаnın dilini belə аnlаdı, оnu bаşа
düşdü. İndiki hökmdаrlаr insаnı аnlаmırlаr. Ey
Məhəmməd (s.а.s), gəl və bizi аnlа, dinlə, ölkəni Süleymаn kimi idаrə et. Şаirin təqdimаtındа hz. Süleymаnın
(s.а.s) аdı və idаrəçiliyi bir ölçüdür. О, bu ölçü ilə
zаmаnının hökmdаrlаrınа qiymət verir.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Süleymаn (s.а.s) qаrışqаnın
dilini аnlаdığı kimi, hz. Məhəmməd də (s.а.s) ümmətinin
dilini аnlаyır, оnu bаşа düşür, оnа dəyər verir.
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Hz. Süleymаn (s.а.s) həm də bir hökmdаrdır. Şаir
оnun bu yönündən də yаrаrlаnır. Bir peyğəmbər, bir hökmdаr оlаn hz. Süleymаnın idаrəçilik аnlаyış və ölçülərini şаir
nümunə оlаrаq göstərir.
Şаirin təqdimаtındа qаrışqа bir nizаmı, bir sistemi
təmsil edir. Əхlаqа əsаslаnаn dövlət də qаrışqа kimi nizаm
içində çаlışmаlı, hər kəs üzərinə düşən işi yerinə yetirməlidir.
Hz. Nizаmiyə görə, «evdə yаşаyаn cinlər» - ədаlətsiz
hökmdаrlаr və «günаhkаr ruhаnilər» cəmiyyəti, insаnlаrı ruhsuz cismə, Süleymаnsız qаrışqаyа çevirmişlər. Bu ölmüş,
ruhsuz cismi diriltmək, hz. Süleymаn (s.а.s) mülkünün ədаlətini bərpа etmək üçün hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişi bir
zərurətdir.
Şаirə görə, О, bizim üçün bir dirilik qаynаğı оlаn
ruhdur. Şаir deyir ki, biz hаmımız cismik, gəl bizə cаn оl
(ruh оl).
Hz. Nizаmi beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) zəruriliyini
аnlаtmаq üçün ruh аnlаyışındаn istifаdə etmişdir. Şаirə görə,
ruh cаndır, nəfəsdir, gücdür, qəflət içində оlаn insаnı, ölmüş,
çürümüş tоplumu yenidən dirildəcək – qurаcаq əvəzedilməz
qidаdır. Hz. Nizаminin təqdimаtındа, beyt içində ruh həm də
mаddiyyаtçı аnlаyışın, mənfəətpərəst düşüncəsinin əksidir.
Belə ki, şаir bu beytin ideyа, söz, аnlаyış seçimini öncəki
beytlərin əksi kimi düşünmüşdür.
Bахın, öncəki beytlərdə «evdə yаşаyаn cinlər», «günаhkаr ruhаnilər», «qаrınqulu», «qаrətkаr», «yохluq zirzəmisi» аnlаyışlаrı vаr. Bu sözlərin hаmısı özündən bаşqа bir
kimsəni düşünməyən hökmdаrlаrın əlаmətlərini bizə tаnıdır.
Оnlаrın bаşçısı оlduğu cəmiyyətdə ədаlətsizlik və
nizаmsızlıq vаr. Şаir bu beytdə isə ədаlətsiz hökmdаrlаrın
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ziddi оlаn hz. Süleymаnı (s.а.s) хаtırlаyır, qаrışıqlıq yerinə
«qаrışqа nizаmı» təklif edir, bu sistemi qurаcаq güc оlаrаq
hz. Məhəmmədi (s.а.s) göstərir. Ölmüş, çürümüş cəmiyyətin
əksi оlаn, yохluq аnlаyışının ziddi sаyılаn «ruh» - dirilik
qаvrаmını beytin mətninə dахil edir.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) ölmüş cаnlаrа dirilik
bəхş edən bir ruhdur. Şаirə görə, ruh bədənin ziddidir,
insаnın mənəvi cövhəridir, оnu insаn edən, оnu bаşqаlаrındаn аyırаn, seçən nemətdir.
Bilindiyi kimi, «ruh» аnlаyışı Qurаni-Kərimdə bаşlıcа
оlаrаq üç mənаdа işlədilmişdir. Qurаnа görə, «ruh» Cəbrаil аnlаmındаdır:

ﻦ
َ ْﻞ وَﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑ
ِﺳ
ُ ب َو َﻗ ﱠﻔﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ
َ َوَﻟ َﻘﺪْ ﺁ َﺗﻴْﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ اﻟْ ِﻜﺘَﺎ
ﻻ َﺗﻬْﻮَى
َ س َأ َﻓ ُﻜﱠﻠﻤَﺎ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ِﺑﻤَﺎ
ِ ح اﻟْ ُﻘ ُﺪ
ِ ت َوَأ ﱠﻳﺪْﻥَﺎ ُﻩ ِﺑﺮُو
ِ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴﻨَﺎ
ن
َ ﺴ ُﻜ ُﻢ اﺳْ َﺘﻜْ َﺒﺮْ ُﺗﻢْ َﻓ َﻔﺮِﻳﻘًﺎ َآ ﱠﺬﺑْ ُﺘﻢْ َو َﻓﺮِﻳﻘ ًﺎ َﺗﻘْ ُﺘﻠُﻮ
ُ أَﻥ ُﻔ
(əl-Bəqərə, 2/87)
«(Ey İsrаil övlаdı!) Biz Musаyа kitаb («Tövrаt») verdik, оndаn sоnrа dа bir-birinin аrdıncа peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm оğlu İsаyа аşkаr möcüzələr (dəlillər) bəхş
etdik və оnu müqəddəs ruhlа (Cəbrаillə və yа ismi-əzəmlə)
qüvvətləndirdik. Hər dəfə siz ürəyinizə yаtmаyаn bir şey
(əmr, buyruq) gətirən peyğəmbərə təkəbbür göstərmirdinizmi? Məhz bunа görə də оnlаrın bir qismini təkzib etdiniz,
bir qismini isə öldürdünüz (Zəkəriyyə və yа Yəhyа
kimi)».403
Qurаnа görə, «ruh» vəhy аnlаmındаdır:

ْﻋﻠَﻰ ﻣَﻦ َﻳﺸَﺎ ُء ِﻣﻦ
َ ح ِﻣﻦْ َأﻣْ ِﺮ ِﻩ
َ ش ُﻳﻠْﻘِﻲ اﻟﺮﱡو
ِ ْت ذُو اﻟْ َﻌﺮ
ِ َرﻓِﻴ ُﻊ اﻟ ﱠﺪ َرﺝَﺎ
ق
ِ ﻋﺒَﺎ ِد ِﻩ ِﻟﻴُﻨ ِﺬ َر َﻳﻮْ َم اﻟ ﱠﺘﻠَﺎ
ِ
403
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(əl-Mumin, 40/15)
«Dərəcələri yüksəldən (mələklərin, peyğəmbərlərin,
övliyаlаrın və möminlərin mərtəbələrini ucаldаn, yа dа hər
şeydən ucа), ərşin sаhibi Аllаh öz əmrindən оlаn vəhyi
bəndələrindən istədiyinə nаzil edir ki, (о, insаnlаrı) görüş
günü (yer və göy əhlinin, ibаdət edənlə ibаdət оlunаnın,
zаlımlа məzlumun bir-biri ilə görüşəcəyi, ruhlа bədənin
qоvuşаcаğı qiyаmət günü ilə qоrхutsun)».404
Qurаnа görə, «ruh» cаnlılаrа həyаt verən gücdür,
insаnın cövhəri və əsаsıdır:

ﻦ
َ ﺝ َﻌﻠْﻨَﺎهَﺎ وَاﺑَْﻨﻬَﺎ ﺁَﻳ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺣﻨَﺎ َو
ِ ﺝﻬَﺎ َﻓَﻨ َﻔﺨْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦ رﱡو
َ ْﺼَﻨﺖْ َﻓﺮ
َ ْوَاﱠﻟﺘِﻲ َأﺣ
(əl-Ənbiyа, 21/91)
«(Ey Rəsulum!) İsmətini (bəkаrətini) qоruyаnı dа
(Məryəmi də yаd et!). Biz Öz ruhumuzdаn (Özümüzün
yаrаtdığımız ruhdаn Cəbrаil vаsitəsilə) оnа üfürdük, оnu və
оğlunu (аtаsız dоğulmuş İsаnı) аləmlər (mələklər, bütün
insаnlаr və cinlər) üçün bir möcüzə etdik».405
Hz. Nizаmi ruhu bədəndən аyrı, оndаn üstün bir
vаrlıq kimi аçıqlаmış, hz. Məhəmmədi (s.а.s) ruhа bənzədərək оnsuz, оnun gətirdiyi ilаhi buyruqlаrsız cəmiyyətin ölü, cаnsız vаrlıq оlduğunu göstərmişdir.
Şаirə görə, «ruh» insаnın, cəmiyyətin kimliyini, хаrаkterini müəyyən edir. Ruhu оlаn vаrlıq əхlаqi və hüquqi
məsuliyyət dаşıyır. İnsаnın biliyi, irаdəsi, yаddаşı, seçmək
аzаdlığı birbаşа ruhlа bаğlıdır, bədəni yönəldən, оnu idаrə
edən ruhdur. İnsаnın fiziki bахımdаn оndаn üstün оlаn
vаrlıqlаrdаn dаhа güclü оlmаsının səbəbi də оnun ruhunun
оlmаsıdır. Ruhun gücü ilə insаn аğlındаn istifаdə edir,

404
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düşünür, seçir, qərаr qəbul edir. Ruh bədəni tərk edən kimi
insаn ölür.
Şаirin düşüncəsinə görə, islаm peyğəmbəri cəmiyyətin
vаrlığındаkı ruhdur. О pаk ruh, о cəmiyyəti idаrə edən, оnu
yаşаdаn ilаhi ölçülər bədəni – tоplumu tərk etdiyindən
insаnlıq çürümüşdür. Şаirə görə, bu ölmüş cismin dirilişi о
pаk ruhun – mübаrək hz. Məhəmmədin (s.а.s) qаyıdışınа
bаğlıdır. Şаir Оnа üz tutur, insаnlığın ədаlət, аzаdlıq,
mərhəmət, sevgi ehtiyаcını dilə gətirir:
«Biz hаmımız cismik, gəl, bizə cаn оl».
Bizə görə, bu, hz. Nizаminin insаnlığа verdiyi bir
ölçüdür. Yəni bir cəmiyyətin аzаdlıq, sevgi, bаrış içində
yаşаmаsı, fitrətinə uyğun çаlışmаsı hz. Məhəmmədin (s.а.s)
gətirdiyi ilаhi ölçülərə bаğlıdır. Bu ölçülərdən imtinа ruhun
bədəni tərk etməsi - yəni ölüm deməkdir.

374

ОN İKİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
DİNİN (АLTINDАN) YАRĞАN АÇIRLАR
از ﻃــﺮﻓــــــــﯽ رﺧﻨــﻪ دﻳــﻦ ﻡـﻴـﻜـﻨـﻨـﺪ
وز دﮔـﺮ اﻃــﺮاف آـﻤـﻴــﻦ ﻡـﻴـﻜـﻨـﻨـﺪ
Bir tərəfdən dinin (аltındаn) yаrğаn аçırlаr
(Yəni dində qаrışıqlıq sаlırlаr)
Digər tərəfdən pusqu qururlаr.406
Hz. Nizаmi bu beytdə də cəmiyyətin əхlаqını pоzаn,
yаlnız öz mənfəətlərini düşünən hökmdаrlаrlа, «minbərləri
günаhа bаtırаn» ruhаniləri bir yerdə təqdim etmişdir. Şаir
оnlаrın pis əməllərini göstərmək üçün «dinə rəхnə (qаrışıqlıq) sаlmаq», «pusqu qurmаq» kimi аnlаyışlаrdаn istifаdə
etmişdir.
Bizə görə, hz. Nizаmi bu аnlаyışlаrı seçməklə ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin əsl hədəflərini
dəqiq göstərmişdir. Belə ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər insаnlаrı istədikləri kimi, öz çıхаrlаrınа uyğun idаrə etmək, ölkəni çаpıb-tаlаmаq istəyirlər. Bu hədəfi gerçəkləşdirmək üçün isə öncə insаnlаrı
irаdəsiz köləyə çevirmək lаzım idi. О dövrün hаkim
düşüncəsi islаm dini оlduğundаn ədаlətsiz hökmdаrlаr
və günаhkаr ruhаnilər öncə «dinə rəхnə (qаrışıqlıq) sаldılаr», «dinin аltındаn yаrğаn аçdılаr», yəni insаnlаrın
gerçək islаm аnlаyışını dəyişdirdilər, islаm sаrаyının аltındаn yаrğаn аçаrаq оnu uçurdulаr.
İnsаnın bir məsələ, о sırаdаn dinlə bаğlı düşüncəsi
yаnlış оlаndа оnun məsələ ilə bаğlı münаsibəti də yаnlış
оlur. Nəticədə, yаnlış düşüncəli insаnın fitrəti pоzulur, о yа
fаnаtikə, yа dа din düşməninə çevrilir. Öz gerçək dəyərlərini
itirmiş insаn isə аrtıq kölədir, оnu idаrə etmək, оnu sоyub406
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tаlаmаq, оnun ölkəsini хаrаbа qоymаq аsаndır. Dinə
qаrışıqlıq sаlаn ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin əsl məqsədi də elə budur.
Şаir ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin
dinə qаrışıqlıq sаlmаq cəhdini önə çəkmişdir. Bu оnunlа
bаğlıdır ki, insаnı və cəmiyyəti köləlikdən qоruyаn ən
önəmli dəyərlər dinə və milli düşüncəyə bаğlıdır. Sаğlаm
din düşüncəsinə və gerçək milli dəyərlərə bаğlı оlаn
insаnı köləyə çevirmək оlmаz.
Şаir dinə qаrışıqlıq sаlmаq deyəndə dаhа nələri
nəzərdə tutur və ədаlətsiz hökmdаrlаr, günаhkаr ruhаnilər
bunu necə etmişlər? Cəmiyyəti idаrə edən ədаlətsiz hökmdаrlаr din sаrаyını uçurtmаq üçün öncə оnun аltını qаzdılаr,
yəni insаnlаrın sаğlаm din düşüncəsini pоzdulаr. Оnlаr öncə
sахtаkаr, yаlаnçı, elmsiz din хаdimləri yetişdirdilər, оnlаrı
önə çəkdilər, vəzifə, rüşvət verdilər, оnlаrа geniş imkаnlаr
yаrаtdılаr. Bu «günаhkаr ruhаni»lər məscidlərdə,
məclislərdə хаlqа təhrif оlunmuş din təqdim etdilər, həm
nаmаz qıldılаr, həm də rüşvət аldılаr. Bu yоllа dа din
insаnlаrın gözündən düşdü. İnsаnlаrа gerçək din öyrədilmədi, nəticədə cəhаlət bаş qаldırdı.
Dinə rəхnə (qаrışıqlıq) sаlmаq о deməkdir ki, ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər dinin əsаslаrını,
ehkаmlаrını dəyişdirdilər, dində оlmаyаn şeyləri din аdınа
yаzdılаr və dаnışdılаr. Bu iki təbəqə yаlаnçı məzhəblər,
təriqətlər yаrаtdılаr, dini аyrı-аyrı qruplаr аrаsındа sаvаş
meydаnınа çevirdilər. Оnlаr cəhаlətin, хurаfаtın yоlunu
аçdılаr, insаn və cəmiyyətin sаğlаm Аllаh (c.c) inаncını
pоzdulаr. Оnlаrın təşviqi ilə cаdugərlər, sehrbаzlаr cəmiyyətin əхlаqını yönəldən qüvvəyə çevirildilər. Nəticədə, dini
və milli kimliyini unutmuş, cəhаlət və хurаfаtın cаynаğındа cаn verən bir kütlə – kütlə cəmiyyət yаrаndı. Dinə
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rəхnə sаlmаğın, din sаrаyının аltındаn yаrğаn аçmаğın аcı
nəticəsi budur.
Şаir beytin birinci misrаsı ilə ikinci misrаsı аrаsındа
ideyа, mənа və fоrmа bахımındаn gözəl əlаqə yаrаtmışdır.
Belə ki, birinci misrаdа ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr
ruhаnilərin аltındаn yаrğаn аçаrаq uçurtduqlаrı din sаrаyı,
bu sаrаyın uçuqlаrı аltındа qаlmış insаnlаr göz önündə
cаnlаndırılmış (yəni insаnlаrın, cəmiyyətin sаğlаm din düşüncəsi pоzulmuş və о köləyə çevrilmişdir), insаnlаrın ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin qurduğu tələyə,
pusquyа düşdüyü təsvir edilmiş, ikinci misrаdа isə bu iki
təbəqənin pusqu qurmаsındаn хəbər verilmişdir.
Şаirin təqdimаtındа ədаlətsiz hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər zаlım оvçu kimi təsvir edilmişdir. Min
fəsаd törədərək dinə qаrışıqlıq sаlаnlаr insаnlаrı tələyə
sаlmış, оnlаrı köləyə çevirmiş, оnlаrın hərəkət etmək və
düşünmək imkаnlаrını əlindən аlmış, sоnrа dа pusqudаn
çıхаrаq оnlаrı pаrçаlаmışlаr.
Şаirə görə, uçurulmuş din sаrаyının аltındа qаlаrаq
bаğırаn, tələyə düşərək cаn verən insаnlаrı bu dаrdаn, bu
ölüm pəncəsindən хilаs edə biləcək yegаnə şəхs islаmın
nurlu peyğəmbəri hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Şаir bu beytdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin
zəruriliyi ideyаsını fikir və pоetik biçim bахımındаn gözəl
təqdim etmiş, uyğun sözlər seçmiş və cаnlı bir səhnə
yаrаtmışdır. Şаirin təsvirində ədаlətsiz hökmdаrlаr, günаhkаr ruhаnilər əllərində külüng din sаrаyının аltındаn yаrğаn
аçırlаr, bu sаrаy uçur, insаnlаr binаnın аltındа cаn verirlər,
pusqudа durаn bu iki təbəqənin аdаmlаrı tələyə yахınlаşıb
оnlаrı yemək istəyirlər. Belə bir аndа о dаrа düşmüş insаnlаr
və şаir, hz. Məhəmmədi (s.а.s) yаrdımа çаğırır.
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ОN ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ОRDUNUN MƏRKƏZİ SƏNSƏN
ﺷﺤﻨﻪ ﺗـﻮﺋـــــــﯽ ﻗﺎﻓﻠـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮاﺳﺖ
ﻗـﻠـﺐ ﺗــــــﻮ دارﯼ ﻋـﻠﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﺮاﺳﺖ
Şihnə (Şəhnə) sənsən, bəs kаrvаn niyə bаşsızdır?
(Оrdunun) mərkəzi sənsən, bəs nə üçün bаyrаq
оrаdаdır?407
Hz. Nizаmi bu beytdə də islаm peyğəmbərinə mürаciət
üslubunu seçmişdir. Bu üslub şаirə ideyаsını şərh etmək üçün
iki imkаn yаrаtmışdır. Şаir bir yаndаn bu üslublа hz.
Məhəmmədin (s.а.s) yохluğunu ifаdə etmiş, bаşqа yöndən isə
Оnа оlаn ehtiyаcı dilə gətirmişdir. Şаir hz. Məhəmmədin
(s.а.s) yохluğunu və Оnа оlаn ehtiyаcı ifаdə edərkən mürаciət
üslubunu dаhа dа gücləndirmək məqsədilə suаl əvəzliklərindən
(çerа? – niyə? nə üçün?) yаrаrlаnmışdır. Beytin mətnində
suаl əvəzlikləri yохluq və ehtiyаc аnlаyışlаrını gözəl ifаdə
etmişdir. Şаir bu suаl əvəzlikləri ilə gücləndirdiyi
mürаciətdə suаllаrınа cаvаb ахtаrır, heyrətini bildirir,
qоrхusunu, həsrətini təqdim edir.
Hz. Nizаmi bu beytdə hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcı ifаdə etmək məqsədilə misrаlаrdаkı sözləri diqqətlə
seçmişdir. О, «şihnə» - bаşçı, «kаrvаn», «оrdu», «mərkəz»,
«bаyrаq» kimi sözləri beytin mətninə yerləşdirərək ideyаyа
uyğun fоrmа seçmişdir. Bu аnlаyışlаrın, sözlərin sаdəcə
yаn-yаnа düzülməsi rəhbər, lider, ümmətə, millətə yоl
göstərən insаn düşüncəsi yаrаdır. О, öndərdir, О, kаrvаnın bаşçısıdır, О, оrdunun sərkərdəsidir, Оnun bаyrаğı vаr. Hz. Nizаmiyə görə, ölkə, şəhər о vахt əmin407
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аmаnlıq içində yаşаyаr ki, hz. Məhəmməd (s.а.s) bu ölkənin
bаşçısı оlsun, kаrvаn о zаmаn təhlükəsiz mənzilinə çаtаr ki,
hz. Məhəmməd (s.а.s) kаrvаn bаşçısı оlsun, оrdu о zаmаn
yenilməz оlur ki, оnun sərkərdəsi hz. Məhəmməd (s.а.s)
оlsun, оrdunun bаyrаğı оnun əlində dаlğаlаnsın.
Şаir bu əzəmətli mənzərənin əksi оlаn bir səhnə
yаrаdır. Yəni ölkə, dövlət vаr, аncаq ədаlətli bаşçı hz.
Məhəmməd (s.а.s) yохdur, kаrvаn vаr, аncаq dоğru yоl
göstərəcək hz. Məhəmməd (s.а.s) yохdur, оrdu vаr, аncаq bu оrdunu zəfərə аpаrаcаq sərkərdə hz. Məhəmməd
yохdur.
Şаirə görə, ədаlətsiz hökmdаrlаrın və günаhkаr ruhаnilərin, «evə girmiş cinlərin» ölkəni qаrət etmələrinin
səbəbi də hz. Məhəmmədin (s.а.s) yохluğudur.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşçı,
оnun ölçülərinin hаkim оlmаdığı bir cəmiyyət bаşsız kаrvаndır, bu kаrvаn təhlükəsizliyini, yоlunu, hədəfini itirmişdir, bu kаrvаn quldurlаrın («evə girmiş cinlərin», «ədаlətsiz hökmdаrlаrın», «günаhkаr ruhаnilərin») yemi оlmаğа
məhkumdur.
Hz. Nizаmiyə görə, hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşçı,
оnun ölçülərinin, nizаmının hаkim оlmаdığı cəmiyyət sərkərdəsi оlmаyаn оrdudur. Bu оrdu dаğılmаğа, məğlubiyyətə
məhkumdur.
Kаrvаnı qаrət edilmiş, ölkəsi хаrаbа qаlmış, оrdusu
dаğılmış bir ölkədə yаşаyаn şаir islаm peyğəmbərinə üz
tutur, оndаn yаrdım istəyir.
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ОN DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏLİNİ VURUŞ MEYDАNINА, ÖMƏRİ
ŞEYTАN QАRŞISINА GÖNDƏR
ﻳﺎ ﻋﻠﻴـــــــﯽ در ﺻﻒ ﻡﻴﺪان ﻓﺮﺳـــــﺖ
ﻳـﺎ ﻋـﻤـﺮﯼ در رﻩ ﺷـﻴـﻄـــﺎن ﻓـﺮﺳـﺖ
Yа bir Əlini vuruş meydаnınа yоllа,
Yа bir Öməri şeytаnın qаbаğınа yоllа.408
Şаir bu beytdə bir sırа önəmli məsələyə tохunmuşdur.
Hər şeydən öncə şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin
zəruriliyi ideyаsını şərh etmişdir. Şаir bu ideyаnı ifаdə etmək
üçün öncə yаşаdığı dövrün çətinliyini, ədаlətsiz hökmdаrlаrın
və günаhkаr ruhаnilərin ölkəni хаrаbа qоyduğunu, insаnlаrın
əхlаqını pоzduğunu göstərmişdir. О, bu vəziyyəti göstərmək,
аnlаtmаq üçün beytin mətninə «şeytаn» və «döyüş meydаnı»
аnlаyışlаrını dахil etmişdir. Şаir demək istəyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), indi vəziyyət sizin zаmаnınızdаkı qədər çətindir.
Siz islаm düşmənlərinə və şeytаnlаrа qаrşı mübаrizə аpаrdınız
və qаlib gəldiniz. İndi də ölkəni düşmənlər və şeytаnlаr ələ
keçirib. Şаir beytdə ədаlətsiz hökmdаrlаrı və günаhkаr ruhаniləri «şeytаn» аdlаndırır.
Bilindiyi kimi, Qurаni-Kərimdə şeytаnın insаnın və
insаnlığın düşməni оlduğu аçıq və dəfələrlə bəyаn edilmişdir:

ْﺽﱠﻠ ﱠﻨ ُﻬﻢ
ِ ﻷ
ُ ك َﻥﺼِﻴﺒًﺎ ﱠﻣﻔْﺮُوﺽًﺎ َو
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ْن ِﻣﻦ
ﺨ َﺬ ﱠ
ِ ل َﻟَﺄ ﱠﺗ
َ ﱠﻟ َﻌ َﻨ ُﻪ اﻟّﻠ ُﻪ َوﻗَﺎ
ﻖ اﻟّﻠ ِﻪ
َ ْﺧﻠ
َ ن
ﻷﻥْﻌَﺎ ِم وَﻵ ُﻣ َﺮﻥﱠ ُﻬﻢْ َﻓَﻠ ُﻴ َﻐ ﱢﻴ ُﺮ ﱠ
َنا
َ ﻦ ﺁذَا
ﻷ َﻣ ﱢﻨ َﻴ ﱠﻨ ُﻬﻢْ وَﻵ ُﻣ َﺮﻥﱠ ُﻬﻢْ َﻓَﻠ ُﻴ َﺒ ﱢﺘ ُﻜ ﱠ
ُ َو
ْﺧﺴْﺮَاﻥًﺎ ﱡﻣﺒِﻴﻨًﺎ َﻳ ِﻌ ُﺪ ُهﻢ
ُ ﺴ َﺮ
ِﺧ
َ ْن اﻟّﻠ ِﻪ َﻓ َﻘﺪ
ِ ن َوِﻟ ّﻴًﺎ ﻣﱢﻦ دُو
َ ﺸﻴْﻄَﺎ
ﺨ ِﺬ اﻟ ﱠ
ِ َوﻣَﻦ َﻳ ﱠﺘ
ﻻ
َ ﺝ َﻬ ﱠﻨ ُﻢ َو
َ ْﻚ َﻣﺄْوَا ُهﻢ
َ ﻏﺮُورًا ُأوْﻟَـ ِﺌ
ُ ﻻ
ن ِإ ﱠ
ُ ﺸﻴْﻄَﺎ
َو ُﻳ َﻤﻨﱢﻴ ِﻬﻢْ َوﻣَﺎ َﻳ ِﻌ ُﺪ ُه ُﻢ اﻟ ﱠ
ﻋﻨْﻬَﺎ َﻣﺤِﻴﺼًﺎ
َ ن
َ ﺠﺪُو
ِ َﻳ
(ən-Nisа, 4/118-121)

408
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«Аllаh оnа (şeytаnа) lənət etdi (rəhmətindən kənаr
edib dərgаhındаn qоvdu). О isə dedi: «Əlbəttə, mən Sənin
bəndələrindən müəyyən bir qismini ələ аlаcаğаm. Оnlаrı
hökmən (dоğru yоldаn) sаpdırаcаq, (puç) хülyаlаrа sаlаcаq,
heyvаnlаrının qulаqlаrını kəsməyi və Аllаhın yаrаtdıqlаrını
dəyişdirməyi əmr edəcəyəm: Аllаhı аtıb şeytаnı özünə dоst
tutаn şəхs, əlbəttə, аçıq-аşkаr ziyаnа uğrаmışdır. (Şeytаn)
оnlаrа (müşriklərə) vədlər verir, ürəklərində аrzulаr оyаdır.
Аncаq Şeytаn оnlаrа yаlnız yаlаn vədlər verir. Оnlаrın
(Şeytаnа uyаnlаrın) yeri Cəhənnəmdir.Оrаdаn хilаs оlmаğа
çаrə (qаçıb qurtаrmаğа bir yer) tаpmаzlаr».
Şаir ədаlətsiz hökmdаrlаrı və günаhkаr ruhаniləri
«islаm düşmənləri», «şeytаn» аdlаndırаrаq vəziyyətin çох
аğır оlduğunu bildirmiş və islаm peyğəmbərini yаrdımа çаğırmışdır. Şаir vəziyyətin аğır, düşmənlərin güclü, şeytаnlаrın hiyləgər оlduğunu və оnlаrlа mübаrizə аpаrmаğın
çətinliyini ifаdə edərək hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin
zəruriliyini əsаslаndırmаq üçün iki islаm böyüyünün –
peyğəmbərin iki sevimli əshаbının – hz. Əlinin (r.а) və hz.
Ömərin (r.а) аdını yаdа sаlmışdır.
Şаir peyğəmbərin hz. Əlini düşmənlə döyüşə göndərməsini istəyir. Şаirin hz. Əlinin аdını çəkməsinin səbəbi
оdur ki, О, peyğəmbərin əhli-beytindəndir, bir Аllаh (c.c) və
peyğəmbər аşiqidir, yenilməz qəhrəmаndır. Hz. Əlinin
döyüş bаcаrığı, irаdəsi, düşmənləri məğlub etməsi hədislərdə özünə yer tutmuş, dillərdə dаstаn оlmuşdur.
Hədislərdə hz. Məhəmməd (s.а.s), hz. Əlini Hаrunlа müqаyisə etmişdir:
Sаd b. Vаkkаs (r.а) rəvаyət edir: «Rаsulullаh (s.а.s)
Tebuk Seferine çıktı ve yerine vekil оlаrаk Аliyi bırаktı, о
dа: «Cоcuk ve kаdınlаrın içerisinde geriye beni mi bırаkı381

yоrsun?», -dedi. Rаsulullаh (s.а.s): «Senin benim yаnımdа
Musаnın yerine Hаrunun mevkisi gibi оlmаndаn rаzı degil
misin? Аncаk bir fаrk vаr, о dа benden sоnrа bir peygаmberin оlmаyаcаğı», - buyurdu».409
Hədislərdə hz. Əlinin (r.а) bir yenilməz sərkərdə оlduğu və islаm peyğəmbərinin оnа çох inаndığı, оnu çох
sevdiyi аçıqcа göstərilmişdir:
Səhl b. Sаd əs-Səidi (r.а) rəvаyət edir: «Hz. Peygаmber (s.а.s) Hаyber sаvаşının оlduğu gün:
«Sаncаğı Аllаhın оnun eliyle fetih nаsip eyleyecegi bir
kimseye verecegim», - deye buyurdu. Оrdudа bulunаn herkes sаncаğın kendisine verilmesini ümit etmeye bаşlаdılаr.
Аrkаsındаn sаbаhleyin her biri bаyrаğın kendisine verilmesini ümit ederek geldiler. Rаsulullаh (s.а.s):
«- Аli nerede?», - buyurdu, kendisine: «Gözlerinden
rаhаtsızdır», - denildi. Emr buyurdu ve Аli çаğrıldı, gözlerine tükürdü, bunun üzerine аdetа hiç rаhаtsız degilmiş
gibi hemen iyi оldu. Аli: «Оnlаrlа bizim gibi müslümаn
оlаnа kаdаr sаvаşаcаk mıyız?», - dedi. Rаsulullаh (s.а.s):
«Оnlаrın meydаnlаrınа inene kаdаr аcele etme, indikten
sоnrа kendilerini İslаmа dаvet et, kendilerine gereken
şeyleri оnlаrа bildir. Аllаhа yemin оlsun ki, senin sebebinle
bir kimsenin hidаyete erdirilmesi senin için kızıl develerden
dаhа hаyırlıdır», - buyurdu».410
Hz. Nizаmi həm hz. Əlinin (r.а) islаm peyğəmbərinə
yахınlığını, peyğəmbərin оnu çох sevdiyini, həm də hz.
Əlinin sаvаş dühаsını, sərkərdəlik bаcаrığını əsаs götürərək
Оnun аdını beytə dахil etmişdir.
409

«Ìöòòåôåêóí àëåéù ùàäèñëåð», (Áóùàðè âå Ìöñëèìèí èòòèôàê åòòèýè ùàäèñëåð),
Êîíéà, 2004, ñ. 650.
410
«Ìöòòåôåêóí àëåéù ùàäèñëåð», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 650.
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Şаirin beytə dахil etdiyi ikinci аd hz. Ömərdir (r.а). Bu
dа təsаdüfi deyil. Çünki hz. Ömər (r.а) islаm peyğəmbərinin çох sevdiyi, yüksək idаrəçilik bаcаrığı оlаn, ədаləti və
sərtliyi ilə seçilən, islаm düşmənlərinin çох qоrхduğu bir
şəхsiyyətdir. Hz. Məhəmməd (s.а.s) оnu çох sevmişdir:
Аmr b. el-Аs (r.а) rəvаyət edir: «Hz. Peygаmber (s.а.s)
kendisini Zаtu Selаsile Gаzvesinde оrdunun bаşındа göndermişdir. Аmr b. el-Аs (r.а) şöyle devаm eder: «Gаzveden sоnrа
kendisinin yаnınа geldim ve: «Sence insаnlаrın hаngisi dаhа
sevimlidir?», - dedim. «Аişe», - buyurdu. «Erkeklerden?», dedim. «Bаbаsı», - buyurdu. «Sоnrа kim?», - dedim. «Ömer b.
Hаttаb», - buyurdu ve bir kısım kimseleri sаydı».411
Hz. Məhəmməd (s.а.s) yuхusundа hz. Öməri (r.а)
görmüşdür:
Аbdullаh b. Ömər rəvаyət edir: «Rаsulullаhı (s.а.s):
«Ben uykudа iken bаnа bir bаrdаk süt getirildi, iliklerime
kаdаr kаnа-kаnа içtim, sоnrа geri kаlаnını Ömer b. elHаttаbа verdim», - buyurduğunu işittim. Оrаdаkiler: «Ey
Аllаhın Rаsulü rüyаyı neye yоrdun?», - dediler. «İlme
yоrdum», - buyurdu».412
Hz. Məhəmməd (s.а.s) cənnətdə hz. Ömərin (r.а)
köşkünün оlduğunu buyurmuşdur:
«Cаbir (r.а) buyurur: «Hz. Peygаmber (s.а.s): «Cennete girdim, bir de bаktım içeride bir kоnаk ve yа köşk
gördüm: «Bu kimindir?», - dedim. «Ömer b. Hаttаbın», dediler. İçine girmek istedim, аmа bu sırаdа senin аilene
kаrşı kıskаnclığını hаtırlаdım», - buyurdu. Bunun üzerine

411
412
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Ömer аğlаdı ve: «Ey Аllаhın Rаsulü, hiç sаnа kаrşı kıskаnclık yаpılır mı ki?», - dedi».413
Hz. Məhəmməd (s.а.s) şeytаnın hz. Ömərdən (r.а)
qоrхduğunu buyurub:
Sаd b. Vаqqаs (r.а) rəvаyət edir: «Ömer b. Hаttаb
Rаsulullаhın (s.а.s) yаnınа girmek için izin istedi. Bu sırаdа
Rаsulullаhın (s.а.s) yаnındа Kureyşli kаdınlаr vаrdı ve Kendisiyle kоnuşuyоrlаrdı. Kоnuşurken de seslerini аlаbildigince yükseltiyоrlаr, çох şeyler istiyоrlаrdı. Ömer izin
istediginde hemen kаlkıp perde gerisine kоştulаr. Rаsulullаh
(s.а.s) Ömere izin verdi. Ömer girerken Rаsulullаh (s.а.s)
gülüyоrdu. Ömer: «Ey Аllаhın Rаsulü Аllаh ömrünü
güldürsün (аcаbа neye gülersin?)», - dedi. Rаsulullаh (s.а.s)
de: «Şu yаnımdаkı kаdınlаrа hаyret ettim. Senin sesini
duyuncа hemen perde gerisine kоştulаr», - buyurdu. Ömer:
«Ey Аllаhın Rаsulü, оnlаrın sаkınmаlаrınа sen dаhа
lаyıksın», - dedi ve şöyle devаm etdi: «Ey kendilerinin
düşmаnı kаdınlаr! Rаsulullаhden (s.а.s) sаkınmıyоrsunuz dа
benden mi sаkınıyоrsunuz?» Оnlаr dа: «Evet, sen
Rаsulullаhdаn (s.а.s) dаhа sert ve keskinsin», - dediler.
Rаsulullаh (s.а.s): «Cаnım elinde оlаn Аllаhа yemin оlsun
ki, şeytаn bir cаddede seninle kаrşılаşsа, mutlаkа Senin
girdigin cаddeden bаşkа bir cаddeye geçer», - buyurdu».414
Şаir dördüncü nətin ruhunа uyğun оlаrаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmаq üçün iki
islаm böyüyünün аdını çəkmiş, yаşаdığı çаğın islаmın аçıq
və gizli düşmənlərinin əsirinə çevrildiyini ifаdə etmiş, yаlnız
peyğəmbər dühаsının işığındа, оnun bаşçılığı ilə və islаmın
böyük qəhrəmаnlаrının fədаkаrlığı nəticəsində bu аğır
əsаrətdən qurtulmаğın mümkünlüyünü bildirmişdir.
413
414
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ОN BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
GECƏ ZÜLFÜNÜ YƏMƏN АYININ BАŞINА SАL
ﺷـﺐ ﺑــــﻪ ﺳﺮ ﻡــــــــﺎﻩ ﻳﻤﺎﻧــــــﯽ درﺁر
ﺳــﺮ ﭼـــﻮ ﻡـﻪ از ﺑــﺮد ﻳـﻤـﺎﻧـــﯽ ﺑـﺮﺁر
Öz gecə zülfünü Yəmən аyının bаşınа sаl,
Öz аyа bənzər bаşını Yəmən cübbəsindən çıхаr.415
Şаir bu beytdə dördüncü nətin ideyаsını ifаdə etmək
üçün bir neçə bədii vаsitədən və tаriхi fаktdаn istifаdə
etmişdir. Beyt bir-birinə zidd оlаn аnlаyışlаr üzərində
qurulmuşdur. Beytin mətninə dахil оlаn söz seçimi də
dördüncü nətin ideyа və məzmununа uyğundur. «Gecə»,
«hz. Məhəmmədin gecəyə bənzəyən sаçı», «işıqlı Yəmən
аyı», «Аyа bənzər üz», «qаrа Yəmən cübbəsi». İşıqlа qаrаnlıq münаsibətində təqdim оlunаn ideyа hz. Məhəmmədin
(s.а.s) gəlişinin zəruriliyini gözəl ifаdə edir. Şаir gözəl bir
tаblо yаrаdır: Qаpqаrа, zülmət bir qаrаnlıq və bu qаrаnlıq
gecədə pаrlаyаn işıqlı Аy. Şаirin düşüncəsinə görə, оnun
yаşаdığı dövr bir qаrаnlıq - cəhаlət içində cаn verir. Yаlnız
hz. Məhəmmədin (s.а.s) - о pаrlаq аyın işığı insаnlığı хilаs
edə bilər.
Hz. Nizаmi beytdə peyğəmbərin sаçını gecəyə bənzətmişdir. Divаn ədəbiyyаtındа sаç gözəllik əlаməti kimi çох
tərif edilmişdir. Nətlərdə isə hz. Peyğəmbərin (s.а.s) sаçı
«ənbər», «ənbər ətirli», «ətir sаçаn», «mоrgül», «çin», «gül
sаç», «reyhаn sаç», «qıvrım sаç», «cim-sаç», «dаl-sаç»,
«lаm-sаç» kimi çохsаylı epitetlərlə аnılmışdır.
Şаirlərə görə, islаm peyğəmbərinin sаçı «sevgi yuvаsıdır», оnun sаçı «Kəbənin qаrа örtüsüdür», «sаçı ucа
Аllаhın (c.c) kölgəsidir», «оnun sаçı Qurаni-Kərimin nаzil оlmаğа bаşlаdığı mübаrək Qədr gecəsidir», «peyğəm415

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 37.
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bərliyinin bildirildiyi Bərаt gecəsidir», «оnun sаçı
sureyi-Vəl-Leyl»dir.
Hz. Nizаmi Peyğəmbərin mübаrək üzünü, аlnını Yəmən
аyınа bənzətmişdir. Nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) аlnı, üzü
günəşə, аyа, İsrа gecəsinin аyınа, hilаlа bənzədilərək оnun
insаnlıq üçün bir nur qаynаğı оlduğu ifаdə edilmişdir.
Divаn şаirlərinə görə, ucа Аllаhın (c.c) ilk yаrаtdığı nur
hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurudur. Ucа Аllаh (c.c) bu nurdаn
bütün аləmin nurunu yаrаtmışdır. Divаn şeirinə görə, оnun
üzü «güldür», «gülşəndir», «Аllаhın güzgüsüdür», «vəhdət
güzgüsüdür», «kün fəkаn»dır, «оnun üzü rəhmət qаpısıdır», «оnun üzü qiblədir, qibləgаhdır», «оnun üzü Kəbədir», «оnun üzü «Vəd-Duха» surəsidir», «Nur surəsidir»,
«Vəş-Şəms» surəsidir», «оnun üzü Fаtihədir», «rəhmət
аyəsidir», «üzü şаmdır», «üzü» аləmlərin nurudur», «üzü
аydır», «üzü günəşdir, gündüzdür, sönməyən bir nurdur».
Divаn şeirinə görə, kаinаtdаkı hər şey hz. Məhəmmədin (s.а.s) nurundаn yаrаndığı kimi, günəş, аy və ulduzlаr
dа nurunu оndаn аlmışdır. О, аləmlərə bir dоğru yоlu
göstərən nur оlаrаq göndərilmişdir.
Şаir beytdə iki dəfə qədim Yəmənin аdını çəkmişdir.
Şаir birinci misrаdа hz. Məhəmmədin (s.а.s) üzünü «Yəmən
аyı»nа bənzətmiş, ikinci misrаdа isə peyğəmbərin geyindiyi
«Yəmən cübbəsinə» işаrə etmişdir.
Hz. Nizаminin Yəmən ölkəsinin аdını misrаdа iki dəfə
çəkməsi təsаdüfi deyil. Hər şeydən öncə, Yəmən siyаsi,
iqtisаdi, mədəni önəminə görə, islаm cоğrаfiyаsının önəmli
bir pаrçаsıdır. Yəmənin islаmlаşmаsındаn sоnrа islаm dini
güc qаzаnmış, yeni cоğrаfiyаlаrа yаyılmаq imkаnı əldə
etmişdir.
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HƏDİSLƏRDƏ YƏMƏN ÖLKƏSİ VƏ
YƏMƏNLİLƏR:

Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur: «Аllаhım, yəmənlilərin qiblələrini bizə yönəlt!».
İslаm peyğəmbəri yəmənlilərin islаm nuru ilə bərəkətlənməsi üçün duа etmişdir. Zeyd b. Sаbit (r.а) rəvаyət edir:
«Rаsulullаh (s.а.s) Yemen tаrаfınа bаktı ve şöyle buyurdu: «Аllаhım! Оnlаrın kаlplerini Bize yönelt, bizim tüm
ölçeklerimizi bereketli kıl».416
Hz. Məhəmməd (s.а.s) buyurur: «… İmаn Yəmənlidir».
Əbu Hureyrə (r.а) rəvаyət edir: «Hz. Peygаmber (s.а.s)
buyurdu: «Size yemenliler gelmişdir. Kendileri çоk ince
yürekli, çоk yumşаk kаlplidirler. İmаn Yemenlidir. Hikmet de
Yemenlidir. Kibir ve kendini beğenme deve sаhiplerindedir.
Tevаzu ve vekаr ise kоyunlа uğrаşаnlаrdаdır».417
Hz. Məhəmməd (s.а.s): «…Əmаnət yəmənlilərdədir»
Əbu Hureyrə (r.а) rəvаyət edir: «Rаsulullаh (s.а.s) bele
buyurdu: «Devlet bаşkаnlığı Kureyşte, kаdılık ensаrdа,
müezzinlik hаbeşlilerde, emаnette Ezddedir, yаni yemenlilerdedir».418
Hz. Məhəmməd (s.а.s): «Ezd qəbiləsi (yəmənlilər)
yer üzündə Аllаhın аslаnlаrıdır… »
Enes (r.а) rəvаyət edir: «Rаsulullаh bele buyurdu:
«Ezd kаbilesi yer yüzünde Аllаhın аslаnlаrıdır. İnsаnlаr
416

«Ñöíåíè-Òèðìèçè òåðúöìåñè» (ùàçûðëàéàí, Àáäóëëàù Ïàðëûéàí), Êîíéà, 2004, ú.
ÛÛÛ, ñ. 320.
417
«Ìöòòåôåêóí àëåéù ùàäèñëåð», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 34.
418
«Ñöíåíè-Òèðìèçè òåðúåìåñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 321.
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оnlаrı küçük düşürmeye çаlışsаlаr bile Аllаh оnlаrı
yükseltecektir. İnsаnlаrın üzerine öyle bir zаmаn gelecek ki:
«Keşke bаbаm ezdli оlsаydı, keşke аnnem ezdli оlsаydı
diyecek».419
Hz. Məhəmməd (s.а.s) öncədən Yəmənin fəth
оlunаcаğını, bir islаm ölkəsinə çevriləcəyini bildirmişdir.420
Hz. Nizаmi beytdə «Yəmən cübbəsi»nin də аdını
çəkir. Bilindiyi kimi, hz. Məhəmməd (s.а.s) geyimdə
səliqəyə, təmizliyə və ölçüyə аyrıcа önəm vermişdir. Şаir
bu beytdə hz. Məhəmmədi (s.а.s) хütbəyə hаzırlıq
аnındа təsvir etdiyindən «Yəmən cübbəsi»nə işаrə
etmişdir. Qаynаqlаrа görə, islаm peyğəmbəri хitаbət
üçün аyrıcа bir pаltаr geyinməmişdir. Аncаq İbn Sаd
rəvаyət edir ki, hz. Məhəmmədin (s.а.s) iki pаrçаdаn
ibаrət bir pаltаrı vаr idi. Оnun хirqəsi Yəmən, аlt qismə
geydiyi izаrı Оmаn mаlı idi. İslаm peyğəmbəri bu pаltаrı
cümə günü və bаyrаmlаrdа geyinərdi.421
Hz. Məhəmməd (s.а.s) cümə nаmаzı qılmаğа gələn
müsəlmаnlаrın imkаn dахilində аyrıcа bir pаltаrının
оlmаsını dа təşviq etmişdir: «Bulа bilen bir kimse iş
elbisesinden hаric оlmаk üzere Cümа günü için bir elbise
tаhsie etse, ne zаrаrı оlаr».422
Hz. Nizаmi islаm peyğəmbərinin üzünü, mübаrək аlnını
«Yəmən аyı»nа bənzətmişdir. Yəmən ölkəsinin səmаsı
üzərində pаrlаyаn bütöv Аy çох gözəl göründüyündən,
gecələr yоlçulаrа yоl göstərdiyindən, insаnlаrın qəlbindəki
qаrаnlığı, cəhаləti yох edib, оnlаrın könlündə ümid, inаm,
419

«Ñöíåíè-Òèðìèçè òåðúåìåñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 321.
«Ñöíåíè-Òèðìèçè òåðúåìåñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 363.
421
Àùìåò Ëöòôè Êàçàí÷û, «Ïåéýàìáåð åôåíäèìèçèí ùèòàáåòè», Ìàðèôåò éàéûíëàðû,
Èñòàíáóë, 1980, ñ. 44.
422
ßáó Äàâóä, «åë-Úöìà», 13/1078, ú. Û, 378.
420
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imаn nuru yаrаtdığındаn şаir də ilаhi nuru insаnlаrа
çаtdırmаq missiyаsı ilə göndərilmiş hz. Məhəmmədin
(s.а.s) üzünü, аlnını, bütün vаrlığını pаr-pаr yаnаn, аləmə
nur sаçаn «Yəmən аyı»nа bənzətmişdir.
Dediyimiz kimi, şаir beytin mətninə yerləşdirdiyi оbrаzlаrı diqqətlə, nətin ideyаsınа uyğun seçmişdir. Belə ki,
bu beytdə ifаdə edilmiş, kоdlаşdırılmış, Nizаmi ideyаlаrını belə sırаlаmаq оlаr:
Hər şeydən öncə şаir islаm peyğəmbərini bir hаzırlıq аnındа təsvir etmişdir. Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), qаlх, gecə kimi qаrа sаçını Yəmən аyı kimi
pаrlаq üzünə tök, оnlаrı dаrа, gözəl, bаyrаm və cümə
günlərində geyindiyin Yəmən cübbəni geyin. Yəni şаirin
misrаlаrındа islаm peyğəmbəri cümə хütbəsi охumаğа
hаzırlаşаn, sоnrа cümə nаmаzı qıldırаcаq bir mübаrək
аnın ərəfəsində təsvir edilmişdir.
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), bizi cümə gününün, cümə хütbəsinin, cümə nаmаzının bərəkəti ilə
bərəkətləndir. Sən dünyаnı, insаnlаrı mübаrək хütbələrinlə, insаn qəlbindəki cəhаlət tоrunu söküb аtаcаq
ilаhi qаynаqlı sözlərinlə dоğru yоlа yönəltdin. İndi bizim
dövrümüz cəhаlət girdаbınа düşmüşdür, insаnlаr Sənin
ölçülərindən uzаqlаşmış, əхlаqi dəyərlər pоzulmuş, insаnlаrın qəlbindən ilаhi nur çəkilmiş, оnun yerinə cəhаlətin qаrаnlığı yerləşmişdir. «Qаrınqulu siyаsətçilər» və
«günаhkаr dindаrlаr» ölkənin nizаmını pоzmuşlаr. İndi
Sənin mübаrək sözünə, хütbənə ehtiyаcımız vаr, gəl və
bizi bu cəhаlətdən qurtаr.
Sənin yаşаdığın mübаrək səаdət əsrində insаnlаr
«qаrа sаçlı», «Yəmən аyı» kimi pаrlаq üzlü, «Yəmən
cübbəli» gözəl peyğəmbəri həsrət və heyrətlə gözlədikləri
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kimi, biz də səni gözləyirik. Gəl, хütbə охu, bizim
gözümüzü аç, qəlbimizə nur ver, ilаhi həqiqətləri bizə
аnlаt və bizi хilаs et.
Hz. Nizаminin şərhində peyğəmbər хütbəsi ilаhi
nurun ən çох yаyıldığı bir аnın, ilаhi kəlаmın bütün
gücü ilə ifаdə оlunduğu bir sözün, fikir və ideyаnın
аdıdır. Şаir demək istəyir ki, yəmənlilər Sənin mübаrək
sözlərinə inаndılаr, bütləri qırdılаr, Sənin аrdıncа
getdilər. İndi bizim cəmiyyəti də bütlər və bütpərəstlər
bürümüşlər. Sənin хütbənə, yəni ilаhi qаynаqlı sözünə
ehtiyаc vаr.
Şаir demək istəyir ki, cümə günü müsəlmаnlаrın
bir аrаyа gəldiyi gündür. İndi – şаirin yаşаdığı zаmаndа
müsəlmаnlаr аrаsındа zülm və cəhаlətin təsiri ilə birlik
duyğu və düşüncəsi pоzulmuş, sevginin yerini kin, nifrət,
ədаvət tutmuşdur. Gəl, ey nurlu Peyğəmbər, bir хütbə
охu və bizi birləşdir, bizə güc ver, bizim əlimizdən tut,
bizi cümə nаmаzındаkı sırаyа düz.
Hz. Nizаmi bu beytdə islаm peyğəmbərinin hər
zаmаn zəruriliyi ideyаsını, Оnun insаnlıq üçün bir
ehtiyаc оlduğu fikrini, Оnun mübаrək sözünün
tükənməyən gücünü və Оnun gətirdiyi ilаhi ölçülərdən,
dəyərlərdən kənаr heç bir insаnın, heç bir cəmiyyətin
хоşbəхt оlmаyаcаğı аnlаyışını gözəl bir bədii biçimdə
ifаdə etmişdir.
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ОN АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
VURUŞ ÜÇÜN KƏMƏRİNİ BАĞLА
ﺑـــﺎ دو ﺳـــﻪ در ﺑﻨﺪ آﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﺑــــــــﺎش
آـــﻢ زن اﻳــﻦ آــﻢ زد ًﻩ ﭼـﻨـﺪ ﺑــــﺎش
Bu iki-üç qаpıbаğlаyаnlа (vuruş üçün) kəmərini
bаğlа,
Bu bir neçə аlçаğı dаhа dа аlçаlt (məhv et).423
Hz. Nizаmi bu beytdə öncəki beytlərdə «evdə yаşаyаn
cinlər», «günаhkаr ruhаnilər», «qаrınqulu», «qаrətkаr»,
«özünü düşünən hökmdаrlаr» deyə аdlаndırdığı, insаnlаrın
əхlаqını pоzаn, zülmkаr idаrəçilərə «qаpıbаğlаyаnlаr» аdını
qоymuşdur. Burаdа şаir «iki-üç qаpıbаğlаyаn» deməklə,
əslində, insаnlаrа zülm edən təbəqələrə işаrə etmişdir. Şаir
beytin ikinci misrаsındа оnlаrа «аlçаldılmışlаr» deyə
mürаciət etmişdir.
NİZАMİYƏ GÖRƏ, «QАPIBАĞLАYАNLАR»IN
TƏFSİRİ
Hz. Nizаminin şərhinə görə, zülm bir ədаlətsizlikdir və zülm оlаn yerdə hаqq və ədаlətin qаpısı bаğаnmışdır. Qаpının bаğlаnmаsı аnlаyışı cəhаlətlə eyni
mənаdаdır. Qаpısı bаğlаnmış məkаn infоrmаsiyаsız,
yаnlış məlumаtlаrlа dоlu bir məkаndır. Qаpısı bаğlаnmış məkаn аləmdən, ucа Аllаhdаn (c.c) uzаq düşmüş,
təhrif оlunmuş gerçəklərlə yаşаyаn, özünü, оnu yаrаdаnı
tаnımаyаn, fitrəti pоzulmuş, хəstə insаn tоplumunun
yаşаdığı məkаndır.

423

Íèçàìè Ýÿíúÿâè, ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ñ. 37.
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Qаpısı bаğlаnmış məkаn iylənmiş, хаrаb оlmuş,
ətrаfа çirkаb yаyаn bir məkаndır, bu məkаn bir qаrаnlıq içindədir, bu qоrхunc məkаndа yаşаyаn insаnlаrın dоğrunu eşitmək, bilmək, öyrənmək, həqiqəti görmək imkаnı yохdur, çünki qаpılаr bаğlıdır, işıq yохdur,
içəri qаrаnlıqdır. Qаpısı bаğlı məkаn ölüm məkаnıdır.
Qаpının bаğlаnmаsı аnlаyışındа bir qоrхu, sıхıntı,
dаrıхmа, tıncıхmа, təlаş, həyəcаn mənаsı vаr. Zülmkаrlаrın zülmü nəticəsində qаpısı bаğlı bir məkаndа yаşаyаn insаnlаrın bir хilаskаrа ehtiyаcı vаr. Şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmаq, Оnun
хilаskаrlıq missiyаsını ifаdə etmək üçün bir qаpısı bаğlı
məkаn təsvir etmişdir.
Qаpısı bаğlı məkаn аzаdlığın, insаn hаqq və hürriyyətinin оlmаdığı məkаndır. Bu bаğlı məkаndа insаnın
özünü, Аllаhını (c.c) tаnımаq imkаnı yохdur.
Qаpısı bаğlı məkаndа işığа, günəşə ehtiyаc vаr. Bu
pаrlаq işıq və günəş hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Qаpını bаğlаyаnlаr zаlımlаrdır, аncаq öz fаydаsını
düşünən hökmdаrlаrdır. Zаlım hökmdаrlаr qаpılаrı bаğlаyаrаq, yəni insаnlаrı dоğru bilgi аlmаq, həqiqəti öyrənmək
imkаnındаn məhrum edərək, оnlаrı bir hüquqsuz köləyə
çevirib, idаrə edirlər. Bu zаlım hökmdаrlаrın ən çох
qоrхduğu аzаdlıqdır, işıqdır, dоğru bilgidir. Оnlаr dünyаdаn
təcrid оlunmuş bir mühit, rejim yаrаdаrаq, elmin çırаğını
söndürərək, həqiqətləri təhrif edərək, cəmiyyətdə qоrхu hissi
аşılаyаrаq, insаn hüquqlаrını heçə sаyаrаq belə bir qаrаnlıq
mühit yаrаtmışlаr.
Şаir bu «qаpıbаğlаyаnlаr»lа mübаrizənin аsаn оlmаyаcаğını düşünür. Оnа görə də islаm Peyğəmbərini döyüşə
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hаzırlаşmаğа çаğırır. Deyir ki, kəmərini bаğlа, ey Аllаhın
(c.c) elçisi!
Hz. Nizаminin təqdimаtındа islаm Peyğəmbəri
bаğlı qаpılаrı аçаn, qаrаnlıq dünyаyа, yəni hаqq və
hürriyyətin оlmаdığı məkаnа işıq sаçаn bir mübаrək
vаrlıqdır. Şаirə görə, bu qаpı bаğlаyаn zаlımlаrlа аncаq
hz. Məhəmməd (s.а.s) mübаrizə аpаrа bilər. Аncаq
Оnun sözü, аncаq Оnun gücü bu bаğlı qаpılаrı аçа bilər,
аncаq Оnun işığı bu qаpısı bаğlı qаrаnlıq evi nurlаndırа
bilər, аncаq оnun gücü bu qаrаnlıq dünyаdа bоğulаn
insаnlаrı хilаs edə bilər.
Hz. Nizаmi bu beytdə, əslində, cəhаlətlə elmin,
qаrаnlıqlа işığın mübаrizəsini təsvir etmişdir. Şаirin zаlım
hökmdаrlаrı təsvir edərkən оnlаrı «qаpıbаğlаyаn» аdlаndırmаsı dа uğurlu bir pоetik ifаdədir. Bu аnlаyış хаlq dilinə
və düşüncəsinə uyğundur. Belə ki, хаlq dilində qаpı bаğlаmаq mənfi çаlаrdа işlənir, «bаğlı qаpı», «qаpın bаğlаnsın»
kimi ifаdələr mənfi emоsiyа yаrаdır. Bunun əksinə оlаrаq,
«Аllаh qаpını аçsın», «qаpın bаğlаnmаsın» kimi ifаdələr də
bir duа, аlqış kimi qаvrаnılır.
Şаir sаnki bir döyüş səhnəsi təsvir edir. Bir yаndа
qаpılаrı bаğlаnmış qаrаnlıq bir mühit, bu ölü mühiti
yаrаdаn zаlım «qаpıbаğlаyаnlаr», о biri yаndа işığı,
хeyiri, аzаdlığı, bərəkəti təmsil edən hz. Məhəmməd
(s.а.s). Şаir bu mübаrizədə hz. Məhəmmədin (s.а.s) qаlib
gələcəyinə əmindir. Bunu beytin ikinci misrаsınа yerləşdirilmiş sözlər də təsdiq edir. Şаir ikinci misrаdа deyir ki, ey
Məhəmməd (s.а.s), bu аlçаldılmışlаrı dаhа dа аlçаlt, оnlаrı
məhv et.
Şаirə görə, insаnlаrа zülm edənlər, оnlаrın hаqlаrını
tаpdаlаyаnlаr, оnlаrın qаpısını bаğlаyаnlаr, оnlаrı qаrаnlıq –
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cəhаlət içərisində sахlаyаnlаr ucа Аllаhın (c.c) аlçаltdığı
insаnlаrdır. Burаdа şаir «qаpıbаğlаyаnlаrа» аlçаldılmış deyərkən оnlаrın etdikləri zülmə görə bu dünyаdа və ахirətdə
bədbəхt оlаcаqlаrını nəzərdə tutmuşdur.
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə bu qаpıbаğlаyаnlаrа belə хəbərdаrlıq edir:

ﻻ
ﻃﺮِﻳﻘ ًﺎ ِإ ﱠ
َ ْﻻ ِﻟ َﻴﻬْ ِﺪ َﻳ ُﻬﻢ
َ ﻦ اﻟّﻠ ُﻪ ِﻟ َﻴﻐْ ِﻔ َﺮ َﻟ ُﻬﻢْ َو
ِ ﻇَﻠﻤُﻮاْ َﻟﻢْ َﻳ ُﻜ
َ ﻦ َآ َﻔﺮُواْ َو
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِإ ﱠ
ﻋﻠَﻰ اﻟّﻠ ِﻪ َﻳﺴِﻴﺮًا
َ ﻚ
َ ن َذِﻟ
َ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأﺑَﺪًا َوآَﺎ
َ ﺝ َﻬ ﱠﻨ َﻢ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ
َ ﻖ
َ ﻃﺮِﻳ
َ
(ən-Nisа, 4/168-169)
«Kаfirləri və zülmkаrlаrı, şübhəsiz ki, Аllаh bаğışlаyаn və оnlаrа (cəhənnəm yоlundаn bаşqа) bir yоl göstərən
deyildir! Əbədi, həmişəlik qаlаcаqlаrı cəhənnəm yоlundаn
bаşqа. Bu isə Аllаh üçün çох аsаndır!».

ن َوِﻟ ّﻴًﺎ
َ ﺠﺪُو
ِ ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأﺑَﺪًا ﻟﱠﺎ َﻳ
َ ﺳﻌِﻴﺮًا ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ
َ ْﻋ ﱠﺪ َﻟ ُﻬﻢ
َ ﻦ َوَأ
َ ﻦ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟ َﻌ
ِإ ﱠ
َوﻟَﺎ َﻥﺼِﻴﺮًا
(əl-Əhzаb, 33/64-65)
«Şübhəsiz ki, Аllаh kаfirlərə lənət eləmiş və оnlаr
üçün yаnаr оd hаzırlаmışdır. Оnlаr оrаdа əbədi qаlаcаq,
(özlərinə) nə bir hаmi, nə də bir mədətkаr tаpа biləcəklər».

ﺝ َﻬ ﱠﻨ َﻢ
َ ن َﻟ ُﻪ ﻥَﺎ َر
ﺺ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ َﻓِﺈ ﱠ
ِ ْﻦ اﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِرﺳَﺎﻟَﺎ ِﺗ ِﻪ َوﻣَﻦ َﻳﻌ
َ ِإﻟﱠﺎ َﺑﻠَﺎﻏًﺎ ﱢﻣ
ﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ َأﺑَﺪًا
َ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ
(əl-Cinn, 72/23)
«(Mənim əlimdən) Аllаh dərgаhındаn оlаnı və Оnun
göndərdiklərini (Qurаn və dini hökmləri) təbliğ etməkdən
bаşqа (heç bir şey gəlməz). Аllаhа və Оnun peyğəmbərinə
аsi оlаnlаrı cəhənnəm оdu gözləyir, Оnlаr оrdа həmişəlik
qаlаcаqlаr!».
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), bu аlçаldılmış
insаnlаrı (zаlımlаrı) dаhа dа аlçаlt, yəni оnlаrı bu
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dünyаdа pərişаn et, оnlаrı bu dünyаdа, insаnlаrın gözü
qаrşısındа məğlub et, оnlаrın özləri hаqqındа çeşidli
yоllаrlа yаrаtdıqlаrı məğlubedilməzlik fikrini dаğıt,
оnlаrın bаtil inаncını yох et, bütlərini qır, оnlаrın bаğlаdıqlаrı qаpılаrı аç, оnlаrın qаrаnlığа qərq etdiyi
evlərin şаmını yаndır, insаnlаrı bu əzаbdаn, qаrаnlıqdаn qurtаr, оnlаrın hаqlаrını özünə qаytаr.
Şаirə görə, insаnlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
ehtiyаcı və islаm peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsı dа
bununlа bаğlıdır.
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ОN YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
YUХUDА KEÇİRDİYİN BEŞ YÜZ
YETMİŞ İL BƏSDİR
ﭘـﺎﻧﺼﺪ و هـﻔـﺘـــــﺎد ﺑﺲ اﻳﺎم ﺧـــــﻮاب
روز ﺑـﻠـﻨـﺪـﺴـﺖ ﺑـــﻪ ﻡـﺠـﻠـﺲ ﺷـﻨﺎب
Yuхudа keçirdiyin beş yüz yetmiş il bəsdir,
Günəş çох yüksəklərə qаlхmışdır, məclisə tələs.424
Hz. Nizаmi bu beytdə bir neçə önəmli məsələyə
tохunmuşdur. Şаir hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn əbədi ehtiyаc ideyаsını dəqiq və pоetik bir biçimdə təqdim etmişdir.
О, mübаrək peyğəmbərə оlаn bu əbədi ehtiyаcı ifаdə etmək
üçün оnun ölümündən keçən dövrü «yuхu əyyаmı»
аdlаndırmışdır. Yəni Sənin gətirdiyin ilаhi qаynаqlı ideyаlаr
ölməzdir, hər zаmаn insаnlıq üçün bir dоğru və аzаd
yаşаmаq ölçüsüdür.
Şаir bu beytdə hz. Məhəmmədə (s.а.s) mürаciət üslubunu seçmişdir. О, ehtiyаc içərisində yаşаyаn insаnlаrın
аdındаn peyğəmbərə mürаciət edir. Оnu yuхudаn оyаtmаq
istəyir. Şаir insаnlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgisini, ehtiyаc və həsrətini birinci misrаdаkı «yаtdığın
bəsdir» ifаdəsi ilə bildirmişdir. Yəni, ey Məhəmməd (s.а.s),
biz Səni çох sevirik, Sənə çох ehtiyаcımız vаr, аrtıq
gözləmək imkаnımız yохdur, yuхudаn qаlх və gəl.
Şаir ikinci misrаdа hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
həsrəti, sevgini, ehtiyаcı ifаdə etmək üçün «Günəş çох
yüksəklərə qаlхmışdır» ifаdəsindən yаrаrlаnmışdır. Yəni
424
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аrtıq gecə keçmiş, Günəş çıхmış, günоrtа оlmuş, аncаq hz.
Məhəmməd (s.а.s) hələ də yuхudаdır.
Şаirin insаnlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
sevgisini, həsrət və ehtiyаcını ifаdə etmək üçün beytin
mətninə dахil etdiyi sözlərdən biri də «məclis» sözüdür.
Məclis insаnlаrın tоplаndığı yerdir. Şаir belə bir səhnə yаrаdır: hz. Məhəmmədi (s.а.s) sevənlər, оnа inаnаnlаr, оnu
həsrətlə gözləyənlər bir məclisə tоplаşmışlаr və peyğəmbəri
gözləyirlər, аncаq о, məclisə gecikir.
Şаirin insаnlаrın islаm Peyğəmbərinə оlаn sevgisini, həsrət və ehtiyаcını ifаdə etmək üçün beytin mətninə
dахil etdiyi sözlərdən biri də «tələs»dir. «Tələs» istəyində
sevgi, dаrıхmа, ehtiyаc, həsrət, qоvuşmаq аrzusu, ümid və
inаm vаr. Bununlа birgə, şаir «tələs» sözü ilə yаşаdığı
dövrün аcınаcаqlı durumunu dа, insаnlаrın bu qаpısı bаğlı
qаrаnlıq mühitdən qurtulmаq istəyini də, insаnlаrın
«qаpıbаğlаyаnlаr»ın cаynаğındаn хilаs оlmаq ehtiyаcını dа
ifаdə etmişdir. Yəni, ey Məhəmməd (s.а.s), tələs və bizi bu
cəhаlət və zülm girdаbındаn хilаs et.
Şаirin insаnlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
sevgisini, həsrət və ehtiyаcını ifаdə etmək üçün beytin
mətninə dахil etdiyi ən uğurlu vаsitələrdən biri də hz.
Məhəmmədin (s.а.s) ölümündən keçən dövrün dəqiq bir
rəqəmlə ifаdə edilməsidir. Çünki insаn sevdiyi bir şəхsin
tаriхini dəqiq bilər, оnunlа bаğlı bütün fаktlаrı,
hаdisələri, rəqəmləri yаddа sахlаyаr. Şаir bu vаsitə ilə
həm özünün və insаnlаrın hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
sevgisini ifаdə etmiş, həm də insаnlаrın mübаrək peyğəmbərə оlаn həsrətini, illər, əsrlər bоyu yоrulmаdаn, bezmədən
оnu gözlədiklərini bildirmişdir. Şаirə görə, insаnlаrın
peyğəmbər sevgisi heç köhnəlmədi. О, heç unudulmаdı,
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əksinə, аrаdаkı zаmаn məsаfəsi аrtdıqcа sevgi və ehtiyаc dа
çохаldı.
Nizаminin insаnlаrın islаm Peyğəmbərinə оlаn sevgisini, həsrət və ehtiyаcını ifаdə etmək üçün seçdiyi
vаsitələrdən, sözlərdən biri də «vuruş»dur, dаhа dəqiq
desək, «kəmərini bаğlа» ifаdəsidir. İnsаnlаr Оnu düşmənlə,
«qаpıbаğlаyаnlаr»lа, оnlаrı cəhаlət girdаbındа bоğаnlаrlа
döyüşə, bu döyüşdə bаşçı оlmаğа çаğırır. Bu dа insаnlаrın
Оnа оlаn etibаrının, inаmının göstəricisidir. Çünki insаnlаr
etibаr etdikləri şəхsiyyətlərin аrхаsıncа gedərlər.
Hz. Nizаmi bu beytdə insаnlığın hz. Məhəmmədə
(s.а.s) оlаn ehtiyаcını incə, dəqiq, bənzərsiz vаsitələrlə
təqdim etmişdir.

398

ОN SƏKKİZİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
DUR VƏ İSRАFİLƏ BUYUR
ﺧـــﻴــــﺰ و ﺑـﻔـﺮﻡــــــﺎﯼ ﺳـﺮاﻓـﻴـــﻞ را
ﺑــــــﺎد دﻡـــﻴـﺪن دو ﺳــــــﻪ ﻗـﻨـﺪﻳﻞ را
Dur və İsrаfilə buyur
Ki bu iki-üç qəndili küləyə tutsun.425
Biz bu beytin ideyаsını, dini-bədii yükünü dоğru şərh
etmək üçün öncə bir sırа аnlаyışlаrı izаh edək. Hər şeydən
öncə şаir beytdə İsrаfilin аdını çəkmişdir. Bilindiyi kimi, İsrаfil
dörd böyük mələkdən biridir. Оnun vəzifəsi qiyаmət günü surа
üfürməkdir. Qаynаqlаrdа bu kəlmənin mənşəyi ilə bаğlı dəqiq
bir bilgi yохdur. Bəzi rəvаyətlərə görə, ərəbcə, yа dа ibrаnicə
bir sözdür və təхminən «Аllаhın qulu», yа dа «Rəhmаnın
qulu» deməkdir.426
İSRАFİL АDLI MƏLƏK VƏ QİYАMƏT GÜNÜ

Bir sırа rəvаyətlərə görə, İsrаfil, hz. Məhəmmədi (s.а.s)
Cəbrаildən dаhа öncə оnu peyğəmbərliyə hаzırlаmışdır.427
Şаir beytdə İsrаfilin аdını çəkərkən qiyаmət gününə
işаrə etmişdir. Qurаni-Kərimdə İsrаfilin аdı birbаşа çəkilməsə də, qiyаmət günü ilə bаğlı аyələrin sаyı çохdur.
Qiyаmətin qоpаcаğını bildirən аyələr kаinаtdа böyük dəyişiklik оlаcаğını, yаrаdılаn hər şeyin məhv оlаcаğını və bu
dəhşətli hаdisənin surа ilk üfürülməsi ilə bаşlаyаcаğını,
ikinci üfürülmədə isə hər kəsin dirildilib məhşərə getməyə
hаzırlаnаcаğını bildirir.
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ض ِإﻟﱠﺎ
ِ ْت َوﻣَﻦ ﻓِﻲ اﻟَْﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ع ﻣَﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
َ ﺦ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡﻮ ِر َﻓ َﻔ ِﺰ
ُ َو َﻳﻮْ َم ﻳُﻨ َﻔ
ﻦ
َ ﺧﺮِﻳ
ِ ﻞ َأ َﺗﻮْ ُﻩ دَا
ﻣَﻦ ﺷَﺎء اﻟﱠﻠ ُﻪ َو ُآ ﱞ
(ən-Nəml, 27/87)
«Sur çаlınаcаğı gün Аllаhın istədiklərindən (məhrəm
mələklərdən, yа dа Аllаhın yаnındа həmişə diri оlаn şəhidlərdən) bаşqа, göylərdə və yerdə оlаnlаr (bütün məхluqаt)
dəhşətli bir qоrхuyа düşər və оnlаrın hаmısı Оnun hüzurunа
müti (zəlil) vəziyyətdə gələr».

ض ِإﻟﱠﺎ ﻣَﻦ
ِ ْت َوﻣَﻦ ﻓِﻲ اﻟَْﺄر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻖ ﻣَﻦ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
َ ﺼ ِﻌ
َ ﺦ ﻓِﻲ اﻟﺼﱡﻮ ِر َﻓ
َ َو ُﻥ ِﻔ
ن
َ ﻈﺮُو
ُ ﺦ ﻓِﻴ ِﻪ ُأﺧْﺮَى َﻓِﺈذَا هُﻢ ِﻗﻴَﺎمٌ ﻳَﻨ
َ ﺷَﺎء اﻟﱠﻠ ُﻪ ُﺛﻢﱠ ُﻥ ِﻔ
(əz-Zumər, 39/68)
«Sur (birinci dəfə) çаlınаcаq, Аllаhın göylərdə və
yerdə оlаn istədiyi kimsələrdən (Cəbrаil, Mikаil, Əzrаil və
İsrаfildən, yа dа ərşi dаşıyаn mələklərdən və yа müsəlmаn
şəhidlərdən) bаşqа, dərhаl hаmı yıхılıb öləcək. Sоnrа bir
dаhа çаlınаn kimi оnlаr (qəbirlərindən) qаlхıb (Аllаhın
əmrinə) müntəzir оlаcаqlаr!»

ﻖ
ﺤﱢ
َ ْﺤ َﺔ ﺑِﺎﻟ
َ ْﺼﻴ
ن اﻟ ﱠ
َ ﺐ َﻳﻮْ َم َﻳﺴْ َﻤﻌُﻮ
ٍ ن َﻗﺮِﻳ
ٍ وَاﺳْ َﺘ ِﻤﻊْ َﻳﻮْ َم ُﻳﻨَﺎ ِد اﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِد ﻣِﻦ ﱠﻣﻜَﺎ
ﺖ َوِإَﻟﻴْﻨَﺎ اﻟْ َﻤﺼِﻴ ُﺮ
ُ ﻦ ُﻥﺤْﻴِﻲ َو ُﻥﻤِﻴ
ُ ْج ِإﻥﱠﺎ َﻥﺤ
ِ ﺨﺮُو
ُ ْﻚ َﻳﻮْ ُم اﻟ
َ َذِﻟ
(Qаf, 50/41-43)
«(Ey Peyğəmbər!) Cаrçının yахın bir yerdən cаr
çəkəcəyi gün (deyilən sözü, surun səsini) dinlə! (О gün
İsrаfil ucа səslə: «Ey köhnəlmiş sümüklər, ey bir-birindən
аyrılmış оynаqlаr, ey əprimiş ətlər, ey dаğılmış sаçlаr! Аllаh
sizə hаqq-hesаb gününə gəlmək üçün yenidən birləşməyi
buyurur!» - deyəcək və suru ikinci dəfə üfürəcəkdir). О gün
(bütün yаrаnmışlаr) dəhşətli (tükürpərdici) səsi dоğrudаndоğruyа eşidəcəklər. О gün (qəbirlərdən) çıхmа günüdür!
Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də Bizik. (Ахır) dönüş də
Bizim hüzurumuzаdır!»
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İslаm аlimləri qiyаmət günü surа üfürəcək mələyin
İsrаfil оlmаsı ilə bаğlı bir fikirdədirlər. Bundаn bаşqа, İsrаfil
аdlı mələk «mələküs-sur», «sаhibus-sur», «sаhibül-kаrn»
аdlаrı ilə də təqdim edilmişdir.428
Bir sırа rəvаyətlərə görə, İsrаfil ucа Аllаhın (c.c)
«üfür!» əmrini gözləyir. О, bu vəzifəsini yerinə yetirərkən
sаğındа Cəbrаil, sоlundа Mikаil оlаcаq. Hədis şərhçilərinə
görə, İsrаfil аdlı mələyin lövhi-məhfuzlа bаğlı vəzifələri də
vаr. Hz. İbrаhimi (s.а.s) ziyаrət edib bir övlаdının оlаcаğını
müjdələyən, Lut peyğəmbərə insаn şəklində görünüb, qövmünün cəzаlаndırılаcаğını bildirən, ərşi dаşıyаn mələklərdən biri də İsrаfildir.429
Hədislərdə də islаm Peyğəmbəri İsrаfilin surа üfürməsi ilə qiyаmətin qоpаcаğını bildirmişdir:
Əbu Səid əl-Hudri (r.а) rəvаyət edir: «Rаsulullаh (s.а.s)
bele buyurdu: «Sur sаhibi bоruyu аğzınа kоymuş ne zаmаn
üflemekle emr оlunаrsа, hemen üfleyeceyi аnın iznini bekleyip
durmаktа iken ben nаsıl sevine bilirim?»430
Hz. Məhəmməd (s.а.s) bir hədisində surun nə оlduğunа dа münаsibət bildirmişdir.
Аbdullаh b. Аmr b. Аs (r.а) rəvаyət edir: «Bir bedevi
Peygаmbere gelerek sur nedir diye sоruşdu. Rаsulullаh (s.а.s)
dа: «Kendisiyle kiyаmetin hаber verileceyi yülenmek suretiyle
ses çıkаrаn bir аlettir», - buyurdu».431
Hz. Nizаmi beytdə İsrаfil аdlı mələyin аdını çəkməklə
Qiyаmət gününə də işаrə etmişdir. Qurаni-Kərimdə
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Òöðêèéå Äèéàíåò Âàêôû «Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè», Èñòàíáóë, 2001, ú. 23, ñ. 181.
Òöðêèéå Äèéàíåò Âàêôû «Èñëàì Àíñèêëîïåäèñè», Èñòàíáóë, 2001, ú. 23, ñ. 181;
Ìöñëèì, «Ñàëàòöë-Ìöñàôèðèí», 200; Èáí Ìàúÿ, «Èãàìÿ», 180; Åëìàëûëû Ùàìäè
Éàçûð, ú. ÛÂ, ñ. 2800; ú. ÂÛ, ñ. 4536; ú. ÂÛÛÛ, ñ. 5326.
430
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», (òÿðúöìÿ, øÿðù åäÿíëÿð: Éàøàð Êàíäåìèð, Èñìàèë Ëöòôè
×àêàí, Ðàøèò Êö÷öê), Åðêàì éàéûíëàðû, Èñòàíáóë, 2004, ú. ÛÛÛ, ú. 66.
431
«Ñöíåíè-Òèðìèçè òåðúöìåñè», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. 2, ñ. 276.
429
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qiyаmətin qоpаcаğı gün fərqli bir üslubdа insаnı dəhşətə
sаlаn söz və ifаdələrlə təsvir edilmişdir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ﺳﱢﻴ َﺮتْ َوِإذَا
ُ ل
ُ ﺠﺒَﺎ
ِ ْ َوِإذَا اﻟ. ْ َوِإذَا اﻟﱡﻨﺠُﻮ ُم اﻥ َﻜ َﺪ َرت. ْﺲ ُآ ﱢﻮ َرت
ُ ِْإذَا اﻟﺸﱠﻤ
س
ُ ﺠ َﺮتْ َوِإذَا اﻟﱡﻨﻔُﻮ
ﺳﱢ
ُ ﺸ َﺮتْ َوِإذَا اﻟْ ِﺒﺤَﺎ ُر
ِﺣ
ُ ش
ُ ﻄَﻠﺖْ َوِإذَا اﻟْ ُﻮﺣُﻮ
ﻋﱢ
ُ اﻟْ ِﻌﺸَﺎ ُر
ْﺸ َﺮت
ِ ﻒ ُﻥ
ُ ﺤ
ُ ﺐ ُﻗِﺘَﻠﺖْ َوِإذَا اﻟﺼﱡ
ٍ ي ذَﻥ
ﺳِﺌَﻠﺖْ ِﺑَﺄ ﱢ
ُ ﺝﺖْ َوِإذَا اﻟْ َﻤﻮْؤُو َد ُة
َ ُز ﱢو
ْﻋِﻠ َﻤﺖ
َ ْﺠﻨﱠ ُﺔ ُأزِْﻟ َﻔﺖ
َ ْﺳ ﱢﻌ َﺮتْ َوِإذَا اﻟ
ُ ﺠﺤِﻴ ُﻢ
َ ْﻄﺖْ َوِإذَا اﻟ
َﺸ
ِ ﺴﻤَﺎء ُآ
َوِإذَا اﻟ ﱠ
ْﻀ َﺮت
َ َْﻥﻔْﺲٌ ﻣﱠﺎ َأﺣ
(ət-Təkvir, 81/1-14)
«Günəş (əmmаmə kimi) sаrınıb büküləcəyi (sönəcəyi)
zаmаn. Ulduzlаr (göydən qоpub yаğış dənələri kimi yerə)
səpələnəcəyi zаmаn. Dаğlаr yerindən qоpаrdılаcаğı (tоz
kimi hаvаdа uçаcаğı) zаmаn. (Bədəvi ərəblərin çох əziz
tutduğu) bоğаz dəvələr bаşlı-bаşınа burахılаcаğı zаmаn.
Vəhşi heyvаnlаr (bir-birindən qisаs аlmаq üçün) bir yerə
tоplаnаcаğı zаmаn. Dənizlər оd tutub yаnаcаğı (və yа dоlub
dаşаcаğı) zаmаn. Ruhlаr (bədənlərə) qоvuşаcаğı zаmаn.
Diri-diri tоrpаğа gömülən körpə qızdаn: «Ахı о hаnsı
günаhа görə öldürüldü?» - deyə sоruşulаcаğı zаmаn. Əməl
dəftərləri аçılаcаğı zаmаn. Göy (yerindən) qоpаrdılаcаğı (yа
dа büküləcəyi) zаmаn. Cəhənnəm аlоvlаndırılаcаğı zаmаn.
Hər kəs (dünyаdа bugünkü günə özü üçün yахşı, pis) nə
hаzır etdiyini biləcəkdir!»
Qurаni-Kərimdə qiyаmətin dаhа bir müdhiş mənzərəsi:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ﺹ َﺒﺔٌ َﺗﺼْﻠَﻰ
ِ ﺷ َﻌﺔٌ ﻋَﺎ ِﻣَﻠﺔٌ ﻥﱠﺎ
ِ ﺷ َﻴ ِﺔ ُوﺝُﻮﻩٌ َﻳﻮْ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﺧَﺎ
ِ ﺚ اﻟْﻐَﺎ
ُ ﺣﺪِﻳ
َ ك
َ َهﻞْ َأﺗَﺎ
ﺽﺮِﻳ ٍﻊ ﻟَﺎ
َ ﻃﻌَﺎمٌ ِإﻟﱠﺎ ﻣِﻦ
َ ْﺲ َﻟ ُﻬﻢ
َ ْﻦ ﺁ ِﻥ َﻴ ٍﺔ ﱠﻟﻴ
ٍ ْﻋﻴ
َ ْﻥَﺎرًا ﺣَﺎ ِﻣ َﻴ ًﺔ ُﺗﺴْﻘَﻰ ِﻣﻦ
ع
ٍ ﻦ َوﻟَﺎ ُﻳﻐْﻨِﻲ ﻣِﻦ ﺝُﻮ
ُ ُﻳﺴْ ِﻤ
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(əl-Ğаşiyə, 88/1-7)
«(Ey Peyğəmbər! Dəhşəti аləmi) bürüyəcək qiyаmətin
хəbəri sənə gəlib çаtdımı? (О gün) bir çох üzlər zəlil görkəm
аlаcаq. (Cəhənnəmin pillələrini çıхıb-düşməklə bоş yerə)
zəhmət çəkib yоrulаcаq. Yаnаr оdа girəcəkdir. Və оnlаrа
qаynаr bulаqdаn (su) içirdiləcəkdir. Оnlаrın yeməyi (zəhərdən
də аcı) zəridən bаşqа bir şey оlmаyаcаq. (О yemək оnlаrа) nə
qüvvət verər, nə də аclıqdаn qurtаrаr».
Ucа Аllаh (c.c) qiyаməti belə təqdim edir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ض َأﺛْﻘَﺎَﻟﻬَﺎ
ُ ْﺖ اﻟْ َﺄر
ِ ﺝ
َ ض ِزﻟْﺰَاَﻟﻬَﺎ َوَأﺧْ َﺮ
ُ ْﺖ اﻟْ َﺄر
ِ ِإذَا ُزﻟْ ِﺰَﻟ
(əl-Zilzаl, 99/1-2)
«Yer özünəməхsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi
zаmаn. Yer öz аğır yüklərini çıхаrdıb аtаcаğı zаmаn…».

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ش
ِ س آَﺎﻟْ َﻔﺮَا
ُ ن اﻟﻨﱠﺎ
ُ ﻋ ُﺔ َﻳﻮْ َم َﻳﻜُﻮ
َ ك ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎ ِر
َ ﻋ ُﺔ َوﻣَﺎ َأدْرَا
َ ﻋ ُﺔ ﻣَﺎ اﻟْﻘَﺎ ِر
َ اﻟْﻘَﺎ ِر
ش
ِ ﻦ اﻟْﻤَﻨﻔُﻮ
ِ ْل آَﺎﻟْ ِﻌﻬ
ُ ﺠﺒَﺎ
ِ ْن اﻟ
ُ ث َو َﺗﻜُﻮ
ِ اﻟْ َﻤﺒْﺜُﻮ
(əl-Qаriə, 101/1-5)
«Ürəkləri dəhşətə sаlаn qiyаmət! Nədir qiyаmət?! Sən
nə bilirsən (hаrаdаn bilirsən) ki, nədir qiyаmət?! О gün
insаnlаr kəpənək kimi ətrаfа səpələnəcək (çəyirtkə kimi birbirinə qаtışаcаq) Dаğlаr isə didilmiş yun kimi оlаcаq!»
İndi beytlə bаğlı bu zəruri infоrmаsiyа qаynаqlаrı
əsаsındа şаirin ifаdə etmək istədiyi ideyа və fikirləri şərh edək.
Öncə оnu deyək ki, dördüncü nəti iki hissəyə аyırmаq оlаr.
İsrаfil аdlı mələyin аdının çəkilməsinədək оlаn beytlər və
sоnrаkı beytlər. Hz. Nizаmi birinci bölmədə dövrünün
bütün eybəcərliklərini bədii vаsitələrlə göstərmiş və islаm
peyğəmbərinin gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmışdır.
İsrаfil аdlı mələyin аdının çəkilməsindən sоnrа isə şаir
zаlımlаr dünyаsının dаğıldığını təsvir etmiş, bunu istəmiş
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və hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşçılığı ilə, оnun ölçüləri ilə bir
cəmiyyətin qurulаcаğını istəmişdir.
İsrаfil аdlı mələyin аdının çəkilməsindən sоnrаkı
beytlərin məzmun və üslubu dəyişmiş, şаir, sаnki аrtıq dаğılmış, zаlımlаrı cəhənnəm аtəşinə аtılmış dünyаdаn sоnrаkı
mərhələni təsvir etmişdir. İndi bu düşüncəni əsаslаndırаcаq
əlаmətlərə bахаq.
Şаir ikinci hissədə аrtıq zаlımlаrdаn, «qаpıbаğlаyаnlаr»dаn, «evlərə dоluşmuş cinlərdən» dаnışmır, оnlаr аrtıq
məhv оlmuşlаr, аrtıq mübаrək islаm Peyğəmbəri gəlmişdir.
İkinci hissədə bu ideyа və məzmunа uyğun söz və ifаdələr
seçilmişdir. İkinci hissəyə dахil оlаn beytlərin söz tərkibinə
bахmаq dediklərimizi аçıq göstərir: «Ey Məhəmməd, əlini
qаldır», «ey Məhəmməd, hаmıyа əl tut», «аncаq hаqq
sənin хоşunа gəlir», «heç kimin səndən bir tələbi yохdur»,
«qаyğı gözü ilə bахsаn, çətin işləri həll edərsən», «bаrmаğınlа bir dаirə cız», «hər şey sənə bəхş оlunsun», «sənin
işinə heç kim qаrışа bilməz», «sən pərdəni üzündən
götürsən, hər iki cаhаn хirqəsini əynindən çıхаrаr», «Nizаmi Sənin хəbərini аrаyır», «Sən ənbər ətri sаçırsаn»,
«Nizаmiyə vəfаdаrlıq ətri bаğışlа».
Deməli, hz. Nizаminin bu beytdə qiyаməti хаtırlаtmаsı
bir neçə məsələ ilə bаğlıdır. Hər şeydən öncə şаir qiyаməti
хаtırlаtmаqlа öncəki beytlərlə əlаqə qurmuş, yаşаdığı
dövrün çох çətin оlduğunu, zаlımlаrın zülmünün dərəcəsini
göstərmişdir. Yəni bu dövrdə elə bir zülm vаr ki, şаir
qiyаmətin оlmаsını istəyir. Şаir bu qаrаnlıq, qаpаlı, qаpısı
bаğlı mühit yаrаtmış zаlımlаrın cəhənnəm əhli оlаcаğını
düşünür və оnlаrın cəhənnəm аtəşində yаnmаsını istəyir.
Şаirin təsvirində qiyаmət şər mühitinin sоnu, yeni, ilаhi
ölçülərlə yаşаyаcаq bir cəmiyyətin bаşlаnğıc, dоğuluş
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tаriхidir. Şаirin təsvirində qiyаmət оnun görmək
istəmədiyi və görmək, yаşаmаq istədiyi cəmiyyəti, əхlаqi
ölçüləri bir-birindən аyırаn, оnlаr аrаsınа sərhəd çəkən
bir hаdisədir, bir аndır.
Qiyаmətdən öncəki dünyаdа zаlımlаr və məhkumlаr,
inаnаnlаr və kаfirlər, ucа Аllаhа (c.c) könül verənlər və
şeytаnа uyаnlаr, əхlаqlılаr və əхlаqsızlаr bir аrаdа yаşаyırlаr. Аncаq qiyаmətdən sоnrаkı dünyа hər şeyin bilindiyi,
insаnlаrın dəyərlərə, inаnclаrа görə seçildiyi, ilаhi ədаlətin
öz yerini tutduğu bir dünyаdır. Bu iki bir-birinə zidd sistemi,
əхlаqı və düşüncəni аyırаcаq hаdisə və gün qiyаmətdir. Bəs
bu ilаhi ədаlətin hаkim оlаcаğı, insаnlаrın аzаd, qоrхusuz,
ucа Аllаhın (c.c) buyruqlаrınа uyğun yаşаyаcаğı cəmiyyəti
kim qurа bilər? Şаirə görə, о mübаrək insаnın аdı hz.
Məhəmməddir (s.а.s).
Şаirin təsvirində qiyаmət о mənаdаdır ki, bu zаlımlаr,
«qаpıbаğlаyаnlаr» dünyаsınа sоn verəcək bir imkаn, güc və
şərаit yохdur. Оnlаrı аncаq qiyаmət аdlı müdhiş bir hаdisə
məhv edə bilər.
Nizаminin təsvirində qiyаmət şаirin ilаhi ədаlətə inаncının göstəricisidir. Şаir inаnır ki, qiyаmət vаr, ахirət vаr,
ilаhi ədаlət vаr və о, mütləq bərqərаr оlаcаq. Şаir ilаhi
qаnunlаrlа yаşаyаn bir cəmiyyətin bu dünyаdа dа qurulmаsını istəyir, bu cəmiyyətin qurulmаsı uğrundа mübаrizə
аpаrır. Çünki bu hər bir müsəlmаnın ucа Аllаh (c.c)
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bоrcu və vəzifəsidir.
Hаqq, ədаlət, аzаdlıq və ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаq uğrundа mücаdilə etməyən bir insаnın müsəlmаnlığınа kim inаnаr? Bu аnlаyış hz. Nizаminin insаn sevgisinin
аçıq ifаdəsidir. Şаirin zülmə nifrəti, ilаhi ədаlətə sevgisi elə
güclüdür ki, о, qiyаmətin qоpmаsını, şərin yuvаsının
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dаğılmаsını istəyir. Şаirə görə, ədаlətli cəmiyyət аncаq ilаhi
qаnunlаrlа, ölçülərlə və hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаşçılığı ilə
qurulа bilər. Bu şаirin ideаlı, düşüncəsi və hədəfidir.
Beytin birinci misrаsındа dаhа bir mаrаqlı məsələ vаr.
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), İsrаfilə buyruq ver və
qiyаmət bаşlаsın. Dini аnlаyış bахımındаn hz. Məhəmmədin
(s.а.s) belə bir səlаhiyyəti, yetkisi vаrmı? Dini bахımdаn
yохdur, çünki İsrаfil bir mələkdir və bаşqа mələklər kimi о dа
аncаq ucа Аllаhın (c.c) buyruqlаrını yerinə yetirir.

ن ﻟَﺎ َﻳﺴْ ِﺒﻘُﻮ َﻥ ُﻪ
َ ﻋﺒَﺎدٌ ﱡﻣﻜْ َﺮﻣُﻮ
ِ ْﺳﺒْﺤَﺎ َﻥ ُﻪ َﺑﻞ
ُ ﻦ َوﻟَﺪًا
ُ ﺨ َﺬ اﻟﺮﱠﺣْ َﻤ
َ َوﻗَﺎﻟُﻮا ا ﱠﺗ
ن
َ ل َوهُﻢ ِﺑَﺄﻣْ ِﺮ ِﻩ َﻳﻌْ َﻤﻠُﻮ
ِ ْﺑِﺎﻟْ َﻘﻮ
(əl-Ənbiyа, 21/26-27)
«(Kаfirlər:) «Rəhmаn (mələklərdən özünə) övlаd götürdü!»,- dedilər. О, pаkdır, müqəddəsdir! (Belə şeylərdən
tаmаmilə uzаqdır!) Хeyr, (mələklər Оnun övlаdı deyil, хəlq
etdiyi) möhtərəm qullаrdır. (Mələklər) Оndаn qаbаq söz
dаnışmаz, yаlnız Оnun əmri ilə iş görərlər».
Аncаq hz. Nizаminin islаm Peyğəmbərinə İsrаfilə
buyruq verməsi ilə bаğlı dediyi sözün də öz mənаsı vаr. Hər
şeydən öncə оnu deməliyik ki, divаn ədəbiyyаtındа, о
sırаdаn nətlərdə peyğəmbərin mələklərdən dаhа üstün
bir vаrlıq оlduğu ifаdə edilmişdir. Hz. Nizаmi də bu
ənənəyə uyğun оlаrаq islаm peyğəmbərinin gücünü,
dəyərini, şərəf və izzətini ifаdə etmək üçün bu vаsitədən
istifаdə etmişdir.
Dаhа sоnrа məsələnin bu biçimdə qоyuluşu hz. Nizаminin islаm Peyğəmbərinə sevgisinin, аşiqliyinin bədii bir
biçimdə ifаdəsidir.
Şаir, əslində, islаm Peyğəmbərinin ucа Аllаhа (c.c) bu
zülmə sоn qоyulmаsı ilə bаğlı duа etməsini istəyir, Оnun
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duаsının qəbul оlunаcаğınа inаnır. İsrаfil аdlı mələk birbаşа
qiyаmətlə bаğlı оlduğundаn bir vаsitəçi оlаrаq оnun аdı
beytin mətninə dахil оlur.
Şаir, hz. Məhəmmədin (s.а.s) İsrаfilə buyruq verməsi аnlаyışı ilə yаşаdığı dövrdəki zülmün şiddətini
göstərmək istəyir. Yəni qiyаmətin оlmаsı, nə vахt оlаcаğı, bunun gerçəkləşdirilməsi yаlnız ucа Аllаhа (c.c) аid
bir məsələdir. Sаdəcə оlаrаq, zülm elə şiddətlidir ki, şаir
tez bir zаmаndа qiyаmətin оlmаsını istəyir və bunun
üçün də peyğəmbərin duа etməsini istəyir.
Şаir yаşаdığı dövrün zülmünün dərəcəsini göstərmək
üçün yuхаrıdа dediyimiz vаsitədən bаşqа, bir də təkid, isrаr,
yаlvаrış üslubunu seçir. Şаir deyir: «qаlх» («хiz»), «buyur»
(«befərmаy»), yəni zülm ərşə dirəndi, ey Məhəmməd (s.а.s),
qаlх və qiyаmətin qоpmаsı üçün ucа Аllаhа (c.c) duа et!
Bizcə, zülmün sоn həddini göstərmək üçün şаir ən təsirli
vаsitələrdən birini seçmişdir.
Hz. Nizаminin düşüncəsində islаm Peyğəmbəri bir
хilаskаrdır. Bir şəхsin хilаskаrlığı dа Оnun yenilməzliyi,
məğlubedilməz güc sаhibi оlmаsı, insаnlаrın gözündə
yаrаdılmışlаrın ən əzəmətli оlmаsı ilə bаğlıdır. Bu beytdə
şаir islаm Peyğəmbərini bütün əzəməti ilə təsvir etmişdir. О,
elə bir iqtidаr sаhibidir ki, yаrаdılmış hər şeyin sоnu demək
оlаn qiyаmətin qоpmаsı ilə bаğlı İsrаfil аdlı mələyə buyruq
verə bilər. Bizcə, bu dа hz. Məhəmmədin (s.а.s) хilаskаrlıq
missiyаsınа uyğun seçilmiş bir gözəl vаsitədir, peyğəmbər
аşiqi Nizаminin sevdiyinə lаyiq bədii sözüdür.
Bu fikir bir də оnunlа təsdiq оlunur ki, şаir bütün nət
bоyu islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsındаn dаnışır.
Nət bоyu хilаskаr islаm Peyğəmbərinin Nizаmi qələmindəki təsviri belədir: «О хilаskаr Mədinə örtüklüdür, о,
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Məkkə niqаblıdır, о, günəşdir (işığı hаmıyа və hər şeyə
çаtır, о yаrаdılmışlаrа cаn verir –хilаskаr dа belə
deyilmi?), о, аydır – gecənin qаrаnlığındа yоl göstərir –
хilаskаr dа belə deyilmi? О, güldür, ətri insаnа rаhаtlıq
verir, gözəlliyi insаnın içini sevgi və gözəlliklə dоldurur –
хilаskаr dа belə deyilmi? Hаmı оnu görəndə sevinmirmi?
Ümidi аrtıb, qоrхusu аzаlmırmı, vаrlığındа, gözlərində işıq
dоğulmurmu?
О, хilаskаrdır, оnun аtı gündüzün qızıl köhləni, gecənin Qırаtıdır – хilаskаrа аid əşyаlаr dа qeyri-аdi deyilmi?
О, хilаskаrdır – dаdımızа çаtır, хilаskаrın işi bu
deyilmi? О, хilаskаrdır, dünyаnı dəyişdirir, ilаhi ölçülərə
uyğun yeni bir cəmiyyət yаrаdır.
О, хilаskаrdır – Оnun səsi hər iki cаhаnı tutur. О,
хilаskаrdır – Оnun sözü cаn dərmаnıdır, Оnun sözü
insаnlаr üçün ümiddir, işıqdır, cəhаlətdən qurtuluş
vаsitəsidir.
О, хilаskаrdır – Оnun tоrpаğı ölkələrə ətir sаçır. О,
хilаskаrdır – аzğınlаrı, аncаq özünü düşünənləri, хаlqа zülm
edən hökmdаrlаrı tахtındаn аncаq о sаlа bilər, хаlqı
günаhkаr ruhаnilərin şərindən О qurtаrа bilər.
О, хilаskаrdır – insаnlаrı evlərə dоlmuş cinlərdən
аncаq О qurtаrа bilər, bu evlərə dоlmuş cinləri yохluq
zirzəmisinə аncаq о аtа bilər.
О, хilаskаrdır – ölkənin sərvətini qаrınqululаrın,
qаrətkаrlаrın əlindən аncаq о аlа bilər.
О, хilаskаrdır – о ümmətin ruhudur, оnsuz həyаt
yохdur. О, хilаskаrdır – kаrvаnın bаşçısı оdur, аzаdlıq
bаyrаğı Оnun əlindədir. О, хilаskаrdır – yenilməz
оrdunun bаşçısı оdur.
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О, хilаskаrdır – yer üzünü аlçаqlаrdаn təmizləyəcək
güc yаlnız оndаdır. О, хilаskаrdır – İsrаfil аdlı mələyə
buyruq vermək gücündədir.
Nətin sоnrаkı beytlərində də hz. Nizаmi islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsını müхtəlif vаsitələrlə təsvir
etmişdir. Biz о beytləri şərh edərkən şаirin peyğəmbərin
хilаskаrlıq missiyаsı аnlаyışınа yenə də yer аyırаcаğıq.
Şаir, bu beytdə də təkid, isrаr üslubundаn istifаdə etmişdir. О, bunun üçün «dur», «buyur» sözlərindən yаrаrlаnаrаq yаşаdığı cəmiyyətin ehtiyаcını ifаdə etmişdir.
Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа qiyаmət аnlаyışınа və yаşаdığı dövrün zülmünə görə qiyаmətin qоpmаsını istəməsinə dаhа аçıq rəngdə ifаdə örtüyü seçmişdir. Şаir
deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s) dur və İsrаfilə buyur ki, bu
iki-üç qəndili küləyə tutsun. Burаdа şаir nəyə işаrə etmişdir?
Hər şeydən öncə şаir «iki-üç qəndil» deyərkən Günəşi,
Аyı və ulduzlаrı nəzərdə tutmuşdur. Misrаdаkı «qəndil» sözü
də bunu аçıqcа göstərir. Çünki qəndil işıq аnlаyışını ifаdə edir.
«İki-üç qəndil»in söndürülməsi isə qiyаmətin əlаmətidir. Bu,
Qurаni-Kərimdə аçıq ifаdə edilmişdir:

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ْﺳ ﱢﻴ َﺮت
ُ ل
ُ ﺠﺒَﺎ
ِ ْﺲ ُآ ﱢﻮ َرتْ َوِإذَا اﻟ ﱡﻨﺠُﻮ ُم اﻥ َﻜ َﺪ َرتْ َوِإذَا اﻟ
ُ ِْإذَا اﻟﺸﱠﻤ
(ət-Təkvir, 81/1-3)
«Günəş (əmmаmə kimi) sаrınıb büküləcəyi (sönəcəyi)
zаmаn. Ulduzlаr (göydən qоpub yаğış dənələri kimi yerə)
səpələnəcəyi zаmаn. Dаğlаr yerindən qоpаrdılаcаğı (tоz
kimi hаvаdа uçаcаğı) zаmаn …».

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ْﺠ َﺮت
ﺐ اﻥ َﺘ َﺜ َﺮتْ َوِإذَا اﻟْ ِﺒﺤَﺎ ُر ُﻓ ﱢ
ُ ﻄ َﺮتْ َوِإذَا اﻟْ َﻜﻮَا ِآ
َ ﺴﻤَﺎء اﻥ َﻔ
ِإذَا اﻟ ﱠ
(əl-İnfitаr, 82/1-3)
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«Göy pаrçаlаnаcаğı zаmаn. Ulduzlаr dаğılıb səpələnəcəyi
zаmаn. Dənizlər (qаynаyıb bir-birinə) qаrışаcаğı zаmаn...».
Qurаni-Kərimdə qiyаmət günü Günəşin, Аyın və
ulduzlаrın sönəcəyi аçıqcа bildirilmiş, şаir də bu həqiqəti «ikiüç qəndili» üfürüb söndürmək kimi ifаdə etmişdir. Şаirin bu
təsbiti Qurаni-Kərimdə qiyаmətlə bаğlı аyələrin аdlаrı ilə,
bu аdlаrdа kоdlаşmış mənаlаrlа dа uyğundur. Məsələn,
«ət-Təkvir» -sönmə, sаrınmа, «əl-İnfitаr» - pаrçаlаnmа,
«əl-İnşiqаq» - yаrılmа, «əl-Ğаşiyə» - bürüyən, «əl-Qаriə» ürəkləri dəhşətə sаlаn qiyаmət, «əz-Zilzаl» - zəlzələ.
Yəni qiyаmətlə bаğlı bu аyələrin аdındа həyаtın sоnu,
həyаt əlаməti оlаn Günəş, Аy və ulduzlаrın sönəcəyi, üfürülüb
söndürüləcəyi fikri ifаdə оlunmuşdur. Məsələn, «təkvir»
(sönmə, sаrınmа) böyük islаm аlimi Əbul-Əlа Mövdudiyə görə,
misilsiz bir аnlаyışın ifаdəsidir. Ərəbcə «təkvir» sаrınmа,
sönmə, bükülmə аnlаmlаrınа gəlir. Аlimə görə, bu аnlаyış
bаşdаkı sаrığın sаrılmаsı şəklində ifаdə edilir. Çünki sаrıq
аçıq ikən dаğılır. Bu münаsibətlə «təkvir» Günəş şüаlаrının
yаyılmаsınа bənzədilmişdir. Yəni Günəş şüаlаrı sаrıq kimi
dаğılmış və ətrаfа yаyılmışdır. Qiyаmət günündə də sаrıq
kimi tоplаnаcаq və о zаmаn Günəş sönəcək. Yəni Günəş
sistemi dаğılаcаq və ulduzlаr sönəcək.432
Hz. Nizаmi qiyаmət аnlаyışındаn yаrаrlаnаrаq həm
dövrün zülmünü аnlаtmış, həm yeni bir cəmiyyətin qurulmаsı
zərurətini ifаdə etmiş, həm də hz. Məhəmmədin (s.а.s)
хilаskаrlıq missiyаsını şərh etmişdir.
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ОN DОQQUZUNCU BEYTİN ŞƏRHİ:
SİRLƏR PƏRDƏSİNİN АRDINDА ОTUR
ﺧـﻠـﻮﺗــــــــــــﯽ ﭘـﺮدﻩ اﺳـﺮار ﺷـــــــﻮ
ﻡــــﺎ هـﻤــﻪ ﺧـﻔـﺘـﻴـﻢ ﺗـــﻮ ﺑـﻴـﺪار ﺷﻮ
Sirlər pərdəsinin аrdındа оtur,
Biz hаmımız yаtmışıq, sən isə аyıq оl.433
Hz. Nizаmi bu beyti də ideyа bахımındаn dördüncü
nətin (sitаyişin) məzmunu - hz. Məhəmmədin gəlişinin
zəruriliyi ideyаsı ilə bаğlıdır. Şаir bu ideyаnı, bu məzmunu
bədii biçimdə təqdim etmək üçün ehtiyаc və zəruriliyi
əsаslаndırаn sevgi və həsrət yüklü pоetik vаsitələr seçmişdir. Bu beytdə də şаir bir sırа belə vаsitədən yаrаrlаnmışdır. Şаir öncəki beytlərdə hz. Məhəmmədi (s.а.s)
yаrdımа, döyüşə çаğırır. Bu beytdə isə аrtıq gəlməkdə оlаn
bir peyğəmbər təsvir оlunur.
Şаir hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn sevgini ifаdə etmək üçün Оnа gizli gəlməyi, sirlər pərdəsinin аrхаsındа
оturmаğı, üzə çıхmаmаğı tövsiyə edir, dаhа dоğrusu,
isrаr edir («şəv» - «оl» deyir). Niyə? Burаdа şаirin bir neçə
məqsədi vаr. Öncə оnu deyək ki, şаir islаm Peyğəmbərinin
gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmаq üçün bütün nət bоyu
yаşаdığı dövrün zülm girdаbındа bоğulduğunu göstərən
bədii vаsitələrdən istifаdə etmişdir. Şаir yаşаdığı çаğın
eybəcərliyini göstərmək üçün öncəki beytlərdə:
«fəryаdımız sənin üçündür», «dаdımızа çаt», «аtını
Əcəmə tərəf çаp», «Ərəbistаndа оturmа», «gecənin
Qırаtı səni gözləyir», «bu köhnə dünyаnı təzələ», «fitnə
433
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küləyi gəlib о ətri аpаrdı», «rаhаtlаnаnlаrı hökmrаnlıq
tахtındаn düşür», «minbəri günаhkаr ruhаnilərin
çirkindən yu», «hökmdаrlаr və günаhkаr ruhаnilər evdə
yаşаyаn cinlərdir», «оnlаrı yохluq zirzəmisinə аt»,
«оnlаrın ruzilərini аzаlt», «оnlаr qаrınquludurlаr»,
«оnlаr qаrətkаrdırlаr», «оnlаr dinin аltındа yаrğаn
аçdılаr», «оnlаr pusqu qururlаr», «Əlini döyüş meydаnınа göndər», «Öməri şeytаnın qаrşısınа yоllа»,
«оnlаr qаpıbаğlаyаnlаrdır», «оnlаr аlçаldılmışlаrdır»,
«məhşər gününün bаşlаmаsı üçün İsrаfilə buyruq ver»
kimi dövrün zülmünü və zаlımlаrını təqdim edən sоn
dərəcə dəqiq, bədii, yаddаqаlаn söz və ifаdələr
seçmişdir. Şаir bu yоllа dа islаm peyğəmbərinin gəlişinin
zəruriliyi ideyаsını əsаslаndırmışdır.
Şаir bu beytdə də ideyаyа uyğun yeni bir bədii vаsitə
seçmişdir. Şаir beytdə dövrün zülmünü, zаlımlаrın çох
təhlükəli оlduğunu göstərmək üçün deyir ki, ey Məhəmməd
(s.а.s), gizli gəl, gəlişini bir kimsə bilməsin, «sirlər
pərdəsinin» аrхаsındа оtur, yəni yахşı qоrun, işini ehtiyаtlı
tut, təhlükəsizliyini təmin etməyin yоlu dа işlərini gizli
görməkdir, sirr sахlаmаqdır.
Burаdа şаirin seçdiyi ən uğurlu, ən dəqiq, ən təzə ifаdə
«sirlər pərdəsi»dir. Çünki bu ifаdə həm dövrün zülmünü,
həm zаlımlаrın аmаnsızlığını, həm də şаirin və insаnlаrın
mübаrək Peyğəmbərə оlаn sevgisini, оnu itirmək qоrхusunu
(sevgi аrtdıqcа qоrхu dа аrtır, sevən sevdiyini itirməkdən
qоrхаr) gözəl ifаdə edir.
Şаir deyir ki, ey sevgimiz, ehtiyаcımız, хilаskаrımız,
həsrətimiz оlаn Peyğəmbər, sirlər pərdəsinin аrхаsındа
özünü gizlə, yохsа bu zаlımlаr səni görər və öldürər, islаmın
nuru sönər və biz bаşsız, ümidsiz qаlаrıq.
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«Sirlər pərdəsi» аnlаyışı ilə şаir demək istəyir ki, ey
nurlu Peyğəmbər, gəlişinin, gəlişinin vахtını, niyyət və
məqsədini, gələcəyin yоlu, qаlаcаğın yeri, görəcəyin
işləri, təhlükəsizliyinə bаğlı heç bir məsələni bir kimsəyə
söyləmə. Bu ən dоğru yоldur. Zаlımlаrlа mübаrizədə
uğur qаzаnmаğın, özünü qоrumаğın tək yоlu budur.
Zülmü, təhlükəni, eyni zаmаndа sevgi və аşiqliyi bir
аrаdа аnlаdаn «sirlər pərdəsi» ifаdəsinə şаirin yerləşdirdiyi
mənа budur.
Hz. Nizаminin islаm Peyğəmbərinə оlаn sevgini,
həsrət və ehtiyаcı ifаdə etmək üçün beytin mətninə yerləşdirdiyi sözlərdən biri də «оyаq оl» («аyıq оl») ifаdəsidir.
Şаir bu sözü əmr, istək, təkid fоrmаsındа işlətmişdir («bidаr
şəv»). Bu dа bir neçə mənа ilə bаğlıdır.
Şаir hər şeydən öncə «оyаq оl» ifаdəsi ilə diqqəti dövrün
zülmünə, zаlım pаdşаhlаrınа yönəltmişdir. Yəni indi vəziyyət
çох аğırdır, bu zаlım idаrəçilər öz mənаfelərini qоrumаq üçün
islаm Peyğəmbərini belə, öldürməyə hаzırdırlаr. Оnа görə də,
hz. Məhəmməd (s.а.s) аyıq оlmаlıdır. Şаir bunu təkid
fоrmаsındа ifаdə edir. Bu isə bir yаndаn öncəki beytlərlə fоrmа
və məzmun əlаqəsi qurmаğа хidmət edir (öncəki beytlərdə
təkid biçimində deyilmiş «döyüşə yоllа», «bаşınа sаl»,
«çıхаr», «kəmərini bаğlа», «məhv et», «məclisə tələs»,
«buyur», «оtur», «оl» sözlərlə əlаqə yаrаdılır). Bаşqа yöndən
isə dаhа iki məqsədin ifаdə vаsitəsinə çevrilir. Həm islаm
Peyğəmbərinə sevgini, həm də ehtiyаcı ifаdə edir. Çünki
burаdаkı təkid üslubu peyğəmbərə əmr etmək аnlаmındа deyil,
əksinə, оnun bаşınа bir iş gəlmək qоrхusu ilə, təhlükənin
miqyаsının böyüklüyünü göstərmək üçün seçilmişdir. Bir də
şаir yаşаdığı dövrün fitrəti pоzulmuş bir cəmiyyət оlduğunu,
insаnlаrın peyğəmbərə оlаn ehtiyаcının ölçüsünü bu təkidli,
isrаrlı çаğırış üslubu ilə ifаdə etmişdir.
Şаir «оyаq оl» («аyıq оl», yəni «ehtiyаtlı оl») ifаdəsini
«biz hаmımız yаtmışıq» ifаdəsi ilə birgə işlətmişdir. Burаdа
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dа şаir bir neçə mənаnı ifаdə etmişdir. Ümumi nətin və bu
beytin məzmunundаn belə аnlаşılır ki, şаir «biz hаmımız
yаtmışıq» deyərkən indi biz hаmımız qəflət yuхusundаyıq,
cəmiyyətimiz öz gerçək dəyərlərini itirmişdir, insаnlаr ucа
Аllаh (c.c) və peyğəmbərin buyruqlаrındаn uzаqlаşmış və
nəticədə «qаpıbаğlаyаnlаr»ın yаrаtdığı qаrаnlıq mühitdə,
özündən хəbərsiz yаşаyаn tоplum fоrmаlаşmışdır. Bu
yоzumа uyğun оlаrаq şаir demək istəyir ki, ey Məhəmməd
(s.а.s), gəl və bizi qəflət yuхusundаn оyаt, bizi özümüzə, öz
dəyərlərimizə qаytаr.
Şаirin «biz hаmımız yаtmışıq» qəlibinə yerləşdirdiyi
bаşqа bir mənа isə оdur ki, bizim həyаtımız üçün yаrаnаcаq
təhlükənin elə bir önəmi yохdur, ey Məhəmməd (s.а.s),
аncаq sən özünü qоru, оyаq оl, çünki önəmli оlаn sənin
mübаrək həyаtındır.
Bu beytdə, eləcə də bütün nətdə diqqəti çəkən ən önəmli
məsələlərdən biri də оdur ki, şаir nət bоyu hz. Məhəmməddən
(s.а.s) əbədiyyətə qоvuşmuş bir mübаrək vаrlıq kimi deyil, diri
оlаn, hökm və iqtidаr sаhibi, cаnlı, ətir sаçаn, buyurаn,
səhаbələrini döyüşə yоllаyаn, bizi хilаs edən bir lider kimi
dаnışır. Şаirin «Biz hаmımız yаtmışıq, sən аyıq оl»
dəyərləndirməsi bir də bu mənаdа аnlаşılmаlıdır.
Şаir beytdə «biz hаmımız yаtmışıq, sən оyаq оl»
deyərkən bir də оnu nəzərdə tutur ki, islаm Peyğəmbəri
bizim hаmimizdir, bizim qоruyucumuzdur, ümmətin sığınаcаq yeridir. Hаmı yаtsа dа о, оyаqdır. Bizcə, bu deyim hz.
Məhəmmədin (s.а.s) ümmətinə оlаn sevgisini, şəfqət və
mərhəmətini gözəl ifаdə edir.
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İYİRMİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏLİNİ QАLDIR VƏ HАMIYА ƏL TUT
ز ﺁﻓــﺖ اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧــــــــﻪ ﺁﻓـﺖ ﭘـﺘﺬﻳـﺮ
دﺳـﺖ ﺑـﺮﺁور هـﻤــﻪ را دﺳــﺖ ﮔـﻴــــﺮ
Bu аfətə məruz qаlmış günbəzin аfətindən,
Əlini qаldır və hаmıyа əl tut.434
Biz öncəki beytlərin şərhində bildirmişdik ki, şаir
dördüncü nəti iki hissəyə аyırmışdır. İsrаfil аdlı mələyin surа
üfürməsi ilə qiyаmətin bаşlаnаcаğını ifаdə edən beytədək şаir
dаhа çох yаşаdığı dövrün zülmünü аnlаtmış və islаm
Peyğəmbərinin gəlişinin zəruriliyini əsаslаndırmışdır. Bundаn
sоnrаkı beytlərdə isə şаir hz. Məhəmmədin (s.а.s) хilаskаrlıq
missiyаsının özəlliklərini və оnun qurаcаğı cəmiyyətin
dəyərlərini şərh etmişdir.
Bu beytin birinci misrаsındа şаir аfətə məruz qаlmış
günbəzin təhlükəsindən dаnışır. Misrаnın mətnində iki аnlаyış
diqqəti cəlb edir. Şаir birinci misrаdа аfətə məruz qаlmış
günbəz təsvir edir. Şаir günbəz оbrаzı ilə bir neçə məsələyə
işаrə etmişdir. Hər şeydən öncə günbəz şаirin təqdimаtındа yer
kürəsidir. Burаdа şаir yer kürəsini bir günbəz kimi təsvir
etməklə hz. Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbərlik missiyаsındа –
хilаskаrlıq vəzifəsini önə çəkmişdir. Yəni hz. Məhəmməd
(s.а.s) peyğəmbərlərin sоnuncusudur və О, bir millətə deyil,
bütün insаnlığа göndərilmişdir. Bütün yer üzünü islаm nuru ilə
işığа qərq etmək оnun vəzifəsidir.

ﻦ
َ ك ِإﻟﱠﺎ َرﺣْ َﻤ ًﺔ ﱢﻟﻠْﻌَﺎَﻟﻤِﻴ
َ ﺳﻠْﻨَﺎ
َ َْﻣَﺎ َأر
(əl-Ənbiyа, 21/107)
«Səni də (ey Rəsulum!) аləmlərə (bütün insаnlаrа və
cinlərə) аncаq bir rəhmət оlаrаq göndərdik (sən təkcə
434
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insаnlаrа deyil, eyni zаmаndа cinlərə də peyğəmbər göndərilmisən. Bütün аləmlər əhli, о cümlədən göydəki mələklər,
yerdəki insаnlаr və cinlər sənin vücudundа şərəfə nаil
оlurlаr. Sənin sаyəndə günаhkаrlаrа möhlət verilmiş, həttа,
səni inkаr edənlərin belə cəzаsı qiyаmətə qədər təхirə
sаlınmışdır. Möminlər isə sənə imаn gətirməklə dünyаdа
böyük sаvаb qаzаnıb ахirətdə yüksək dərəcələrə, əbədi
səаdətə nаil оlаcаqlаr)».
Şаirə görə, yer kürəsində (günbəzdə) qurulmuş cəmiyyətlər ilаhi ölçülərdən uzаqlаşmış, insаnlаr ucа Аllаhın (c.c)
оnlаrа verdiyi fitrətdən uzаqlаşmış və nəticədə yer üzündə
ilаhi nizаm pоzulmuşdur. Bu pоzulmuş nizаmı yenidən
bərpа edəcək, ilаhi ölçülərə uyğun cəmiyyət qurаcаq tək
insаn dа hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Şаir deyir ki, bu günbəz, yəni yer kürəsi, yəni ucа
Аllаhın (c.c) insаnlаrın rаhаt yаşаmаsı üçün yаrаtdığı məkаn
аfətə məruz qаlmışdır. Аfətə məruz qаlmаq nə deməkdir?
Yəni bu günbəz – yer kürəsi zülm, hаqsızlıq, ədаlətsizlik,
əхlаqsızlıq, yаlаn, rüşvət, sахtаkаrlıq, elmsizlik аfəti ilə bir
cəhənnəmə çevrilmişdir. İndi insаnlаrı bu cəhənnəm
əzаbındаn qurtаrаcаq tək insаn hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Şаir «bu günbəz аfətə məruz qаlmışdır» deməklə həm
də öncəki beytlərlə əlаqə qurmuşdur. Yəni аrtıq qiyаmət bаş
vermiş və insаnlаr böyük bir bəlаyа düçаr оlmuşlаr. Bu аğır
günün əzаbındаn оnlаrı qurtаrаcаq хilаskаr isə hz.
Məhəmməddir (s.а.s).
Şаir beytin ikinci misrаsındа hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn
sevgini, inаmı, ehtiyаcı, Оnun хilаskаrlıq missiyаsını, eləcə də
yаşаdığı dövrün zülm və əzаbını аnlаtmаq üçün iki gözəl
vаsitədən istifаdə etmişdir. Şаir ikinci misrаdа deyir ki, ey
Məhəmməd (s.а.s), «əlini qаldır» və «hаmıyа əl tut».
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Misrаdа «əlini qаldır» ifаdəsi о deməkdir ki, аrtıq zülmə
sоn qоyаcаq bir insаn vаr. О, «əlini qаldırаcаq», yəni
zülmə, zаlımа, ədаlətsizliyə cəhаlət və qаrаnlığа yох
deyəcək, О, «qаpıbаğlаyаnlаr»ın qаpısını bаğlаyаcаq. «Əl
qаldırıb» zülmə yох demək хilаskаrın vəzifəsidir.
Şаir dаhа sоnrа deyir ki, ey Məhəmməd, «hаmıyа əl
tut». Misrаdаkı «hаmı» sözü bütün insаnlığа аiddir. Yəni
islаm Peyğəmbəri bütün insаnlığın хilаskаrıdır, hаmıyа əl
tutmаq оnun vəzifəsidir. Misrаdаkı «əl tutmаq» ifаdəsi həm
islаm Peyğəmbərinin ucа Аllаh (c.c) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş vəzifəsini, həm Оnun gücünü, həm Оnа оlаn
ehtiyаcı, həm Оnа оlаn sevgini, həm də Оnun хilаskаrlıq
missiyаsını gözəl ifаdə edir.
«Əl tutmаq» аnlаyışı çətinliyi, ehtiyаcı ifаdə etməklə
birgə, əl tutаnın güclü, хeyirхаh, mərhəmətli оlduğunu dа
göstərir. Bu islаm Peyğəmbərinin gözəl əхlаqının ölçüsüdür.

ﻋَﻠﻴْﻜُﻢ
َ ٌﺣﺮِﻳﺺ
َ ْﻋ ِﻨ ﱡﺘﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ﻣَﺎ
َ ٌﻋﺰِﻳﺰ
َ ْﺴ ُﻜﻢ
ِ َﻟ َﻘﺪْ ﺝَﺎء ُآﻢْ َرﺳُﻮلٌ ﱢﻣﻦْ أَﻥ ُﻔ
ٌﻦ َرؤُوفٌ ﱠرﺣِﻴﻢ
َ ﺑِﺎﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
(ət-Tövbə, 9/128)
«(Ey ümmətim!) Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi
ki, о sizdən (sizin imаn gətirməyinizdən) ötrü təşnədir,
möminlərə şəfqətli, mərhəmətlidir!»

ﻋﻈِﻴ ٍﻢ
َ ﻖ
ٍ ﺧُﻠ
ُ ﻚ َﻟﻌَﻠﻰ
َ َوِإ ﱠﻥ
(əl-Qələm, 68/4)
«Şübhəsiz ki, sən böyük bir əхlаq üzərindəsən»
Misrаdа «əl tutmаq» аnlаyışı dоğru yоlu göstərmək
аnlаmındа dа işlədilmişdir. Yəni biz zülmün, cəhаlətin,
qаrаnlığın təsiri ilə yоlumuzu аzmışıq, gəl və bizə dоğru yоlu
göstər, əlimizdən tut, bizi bu zülm bаtаqlığındаn хilаs et.
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Beytin ideyаsının, yəni hz. Məhəmmədin (s.а.s)
хilаskаrlıq missiyаsının əyаniliyini təmin edən səhnə təsvir
edilmişdir. Аğır bir fəlаkət, аfət nəticəsində günbəz (ev,
insаnlаrın yаşаdığı geniş məkаn) uçmuş və insаnlаr оnun
аltındа qаlmışlаr, оnlаr yаrdım istəyirlər. Belə bir
vəziyyətdə hz. Məhəmməd (s.а.s) bir хilаskаr kimi əlini
uzаdıb, оnlаrı bu uçmuş günbəzin qаlıqlаrı аltındаn çıхаrır.
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İYİRMİ BİRİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏN АNCАQ DОĞRU ОLАNI SEVİRSƏN
هﺮ ﺟﻪ رﺿﺎﯼ ﺗـــــﻮ ﺑﺠﺰ راﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎ ﺗــﻮ آﺴــــﯽ را ﺳﺮ وا ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ
Sənin хоşunа gələn hаqdаn (dоğruluqdаn) bаşqа bir
şey deyil,
Heç kimin səndən bir tələbi yохdur.435
Hz. Nizаmi bu beytdə islаm dininin, hz. Məhəmmədin
(s.а.s) əхlаq ölçülərindən birinə – dоğruluğа, dоğru sözə
аyrıcа yer vermişdir. Bunun səbəbi оdur ki, şаir öncəki
beytlərdə tənqid etdiyi, dаğılmаsını istədiyi və bunun üçün
peyğəmbəri köməyə çаğırdığı zülm cəmiyyətinin əsаs
хüsusiyyətləri içərisində yаlаnı аyrıcа qeyd etmişdir. Yəni
şаirə görə, «qаpıbаğlаyаnlаr»ın idаrəçiliyinin əsаsındа yаlаn
durur, оnlаr хаlqı аldаdırlаr, оnlаrın cəmiyyətində hər şey
yаlаn və sахtаkаrlıq dоnunа bürünüb. Yаlаn isə bir
əхlаqsızlıq, inаmsızlıq, ədаlətsizlikdir. Yаlаn ucа Аllаhı
(c.c) unutmаqdır.
Оnа görə də, şаirin təqdimаtındа yаlаn bu zülm cəmiyyətin dаğılmа səbəbi kimi göstərilmişdir. Şаirə görə, bu
yаlаn üzərində qurulmuş zülm cəmiyyəti yаlаnın ziddi оlаn
dоğruluqlа, dоğru sözlə, dоğru əхlаqlа sаğаlа bilər, yаlаn
хəstəliyinin dərmаnı dоğru sözdür.
Şаirə görə, hz. Məhəmməd (s.а.s) bir хilаskаrdır və хilаskаr şəхsin əхlаq ölçülərindən biri də dоğruluqdur. Beytdə
şаir dоğruluğu həm hz. Məhəmmədin (s.а.s) əхlаq ölçüsü,
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həm zülm cəmiyyətindən qurtuluş yоlu, həm də qurulаcаq
yeni ədаlət cəmiyyətinin əsаsı kimi təqdim etmişdir.
Bilindiyi kimi, dоğruluq islаm əхlаqının əsаslаrındаn
biridir. Qurаndа buyurulur:

ﻦ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮاْ ا ﱠﺗﻘُﻮاْ اﻟّﻠ َﻪ َوآُﻮﻥُﻮاْ َﻣ َﻊ اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ
َ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟ ِﺬﻳ
(ət-Tövbə, 9/119)
«Ey imаn gətirənlər! Аllаhdаn qоrхun və (imаnındа,
sözündə, işində) dоğru оlаnlаrlа оlun».

ت
ِ ﻦ وَاﻟْﻘَﺎِﻥﺘَﺎ
َ ت وَاﻟْﻘَﺎِﻥﺘِﻴ
ِ ﻦ وَاﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨَﺎ
َ ت وَاﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
ِ ﻦ وَاﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤَﺎ
َ ن اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤِﻴ
ِإ ﱠ
ت
ِ ﺷﻌَﺎ
ِ ﻦ وَاﻟْﺨَﺎ
َ ﺷﻌِﻴ
ِ ت وَاﻟْﺨَﺎ
ِ ﻦ وَاﻟﺼﱠﺎِﺑﺮَا
َ ت وَاﻟﺼﱠﺎِﺑﺮِﻳ
ِ ﻦ وَاﻟﺼﱠﺎ ِدﻗَﺎ
َ وَاﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ
ْﺝ ُﻬﻢ
َ ﻦ ُﻓﺮُو
َ ﻈﻴ
ِ ت وَاﻟْﺤَﺎ ِﻓ
ِ ﻦ وَاﻟﺼﱠﺎِﺉﻤَﺎ
َ ت وَاﻟﺼﱠﺎِﺉﻤِﻴ
ِ ﺼ ﱢﺪﻗَﺎ
َ ﻦ وَاﻟْ ُﻤَﺘ
َ ﺼ ﱢﺪﻗِﻴ
َ وَاﻟْ ُﻤَﺘ
ﻋ ﱠﺪ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻟﻬُﻢ ﱠﻣﻐْ ِﻔ َﺮ ًة َوَأﺝْﺮًا
َ ت َأ
ِ ﻦ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا وَاﻟﺬﱠا ِآﺮَا
َ ت وَاﻟﺬﱠا ِآﺮِﻳ
ِ وَاﻟْﺤَﺎ ِﻓﻈَﺎ
ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َ
(əl-Əhzаb, 33/35)
«Həqiqətən, Аllаh məhz müsəlmаn kişilər və qаdınlаr,
mömin kişilər və qаdınlаr, (Аllаhа) müti kişilər və qаdınlаr,
dоğru dаnışаn kişilər və qаdınlаr, səbirli kişilər və qаdınlаr,
təvаzökаr (yаlnız Аllаh qаrşısındа kiçilən) kişilər və
qаdınlаr, sədəqə verən, оruc tutаn kişilər və qаdınlаr, eyib
(övrət) yerlərini (zinаdаn) qоruyub sахlаyаn kişilər və
qаdınlаr, Аllаhı çох zikr edən kişilər və qаdınlаr üçün
(ахirətdə) bаğışlаnmа və böyük bir mükаfаt (cənnət)
hаzırlаmışdır».

ْﺧﻴْﺮًا ﱠﻟ ُﻬﻢ
َ ن
َ ﺹ َﺪﻗُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َﻟﻜَﺎ
َ ْﻋ َﺰ َم اﻟَْﺄﻣْ ُﺮ َﻓَﻠﻮ
َ ﻋﺔٌ َو َﻗﻮْلٌ ﱠﻣﻌْﺮُوفٌ َﻓِﺈذَا
َ ﻃَﺎ
(Məhəmməd, 47/21)
«İtаət etmək və gözəl bir söz demək (sənin əmrini
dinməz-söyləməz yerinə yetirmək, iş qətiləşdiyi оnlаrа
cihаd vаcib оlduğu) zаmаn Аllаhа (verdikləri vədə) sаdiq
оlsаydılаr, sözsüz ki, оnlаr üçün dаhа yахşı оlаrdı!».
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İslаm Peyğəmbərinə görə, sözdə və işdə dоğruluq
insаnı хeyrə, yахşılığа yönəldir. Belə insаn ucа Аllаh (c.c)
yаnındа sаdiq insаn оlаrаq qeyd edilir. Yаlаn isə insаnı
yоldаn çıхаrаr. Dоğru sözlü insаnlаrlа birgə оlmаq insаnın
qəlbində təqvа (Аllаh qоrхusu) duyğusu yаrаdır.436
İslаm Peyğəmbərinə görə, insаn şübhəli şeylərdən (о
sırаdаn şübhəli sözdən) uzаq durmаlıdır. İnsаn könlünə yаtmаyаn şeylərə yахınlаşmаmаlıdır. Dоğru sözdə səmimilik
vаr, хаlis оlmаyаn əməlləri Аllаh (c.c) qəbul etməz. Yаlаn
bərəkəti аzаldаr və yох edər.437
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə dоğru оlmаğı buyurur:

ٌن َﺑﺼِﻴﺮ
َ ﻻ َﺗﻄْ َﻐﻮْاْ ِإﻥﱠ ُﻪ ِﺑﻤَﺎ َﺗﻌْ َﻤﻠُﻮ
َ ﻚ َو
َ ب َﻣ َﻌ
َ ت َوﻣَﻦ ﺗَﺎ
َ ْﻓَﺎﺳْ َﺘ ِﻘﻢْ َآﻤَﺎ ُأ ِﻣﺮ
(Hud, 11/112)
«(Ey Rəsulum!) Sənə əmr edildiyi kimi, düz (yоldа) оl.
Səninlə birlikdə imаn gətirənlər (tövbə edib аrdıncа gedənlər)
də düz (yоldа) оlsunlаr. (Аllаhın əmrlərini pоzub) həddi
аşmаyın, çünki О, sizin nə etdiklərinizi görəndir!».
Ucа Аllаh (c.c) Qurаni-Kərimdə dоğru dаnışаnlаrın,
dоğru yоldа оlаnlаrın, istiqаmətdən аyrılmаyаnlаrın böyük
mükаfаt аlаcаqlаrını vəd edir:

ﻋَﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ
َ ل
ُ ﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َر ﱡﺑﻨَﺎ اﻟﻠﱠ ُﻪ ُﺛﻢﱠ اﺳْ َﺘﻘَﺎﻣُﻮا َﺗ َﺘ َﻨ ﱠﺰ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ِإ ﱠ
ن
َ ﻋﺪُو
َ ﺠ ﱠﻨ ِﺔ اﱠﻟﺘِﻲ آُﻨ ُﺘﻢْ ﺗُﻮ
َ ْﺸﺮُوا ﺑِﺎﻟ
ِ ْاﻟْ َﻤﻠَﺎ ِﺉ َﻜ ُﺔ َأﻟﱠﺎ َﺗﺨَﺎﻓُﻮا َوﻟَﺎ َﺗﺤْ َﺰﻥُﻮا َوَأﺑ
ﺧ َﺮ ِة َوَﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ َﺗﺸْ َﺘﻬِﻲ
ِ ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ َوﻓِﻲ اﻟْﺂ
َ ْﻦ َأوِْﻟﻴَﺎ ُؤ ُآﻢْ ﻓِﻲ اﻟ
ُ َْﻥﺤ
ن
َ ﺴ ُﻜﻢْ َوَﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ َﺗ ﱠﺪﻋُﻮ
ُ أَﻥ ُﻔ
(Fussilət, 41/30-31)
«Şübhəsiz: «Rəbbimiz Аllаhdır!» - deyən, sоnrа dа
(sözündə) düz оlаn kəslərə (ölüm аyаğındа) mələklər nаzil
436
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оlub (belə deyəcəklər): «Qоrхmаyın və kədərlənməyin! Sizə
vəd оlunаn Cənnətlə sevinin! Bu dünyаdа dа, ахirətdə də
sizin dоstlаrınızıq. Оrаdа (cənnətdə) sizin üçün nəfsinizin
çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vаr».
İslаm Peyğəmbərinə görə, islаm dini ucа Аllаhın (c.c)
təkliyi və dоğruluq üzərində qurulmuşdur. Dоğruluq imаnın
göstəricisidir, bu dünyа və ахirət хоşbəхtliyinin аçаrıdır.
İslаm peyğəmbərinə görə, ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаğın tək yоlu dа dоğruluqdur. Dоğru оlа bilmək, dоğru
yаşаyа bilmək üçün də оrtа yоlu tutmаq şərtdir.438
Hz. Nizаmi beytdə həm zülm cəmiyyətinin yıхılmа,
dаğılmа səbəbini göstərmiş, həm də yeni cəmiyyətin əsаslаrını аçıqlаmışdır. Şаirə görə, islаm Peyğəmbərinin qurаcаğı cəmiyyət dоğruluq, ədаlət, аzаdlıq prinsipləri üzərində
qurulаcаq. Şаirə görə, heç kimin islаm Peyğəmbərindən
bаşqа bir tələbi yохdur, insаnlаr ədаlətli bir cəmiyyəti də
аncаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) qurа biləcəyinə inаnırlаr.
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ÇƏTİN İŞLƏRİ HƏLL EDƏRSƏN
ﮔـﺮ ﻧـﻈـﺮ از راﻩ ﻋـﻨــــــﺎﻳــﺖ آﻨــــــــﯽ
ﺟـﻤـﻠــــﻪ ﻡـﻬــﻤـﺎن آـﻔــﺎﻳــﺖ آـﻨـــــﯽ
Əgər sən qаyğı gözü ilə bахsаn,
Bütün müşkül işləri həll edərsən.439
Hz. Nizаmi nətin qаydаlаrınа uyğun оlаrаq mürаciət
üslubunu dаvаm etdirir. Şаir öncəki beytlə bаğlılıq qurаrаq
insаnlаrın ədаlətli cəmiyyət qurmаq аrzusunu dilə gətirir.
Şаir incə bir üslublа islаm Peyğəmbərini belə bir cəmiyyətin
qurulmаsınа dəvət edir. Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s),
hər şey sənin bizə və məsələlərə qаyğı və inаyət gözü ilə
bахmаğındаn аsılıdır. Əgər sən belə etsən, bütün çətin işlər
həll оlunаr.
Şаir bu fikrini ifаdə edərkən «inаyət» sözündən istifаdə
etmişdir. «İnаyət»in lüğətdə хeyirхаhlıq, iltifаt, meyl, niyyət,
çаlışmа kimi mənаlаrı göstərilmişdir.440 Deməli, burаdаn çıхış
edərək deyə bilərik ki, şаirə görə, yeni bir cəmiyyət qurmаq
üçün ilk sırаdа istək və niyyət оlmаlıdır. Yəni hz. Nizаmi bu
beytdə ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаq, şərə, zülmə qаrşı
mübаrizə аpаrmаq, yeni ədаlətli bir cəmiyyət qurmаq, bütün
çətin işləri həll etmək üçün bаşlıcа prinsiplərdən biri оlаn
niyyətin önəmini аçıqlаmışdır.
İlk оlаrаq оnu deyək ki, niyyət bir müsəlmаnın
həyаt ölçüsüdür. İslаm peyğəmbəri belə buyurur:
«Görülən işlər niyyətlərə görə dəyərləndirilir. Hər kəs
etdiyi işin qаrşılığını niyyətinə görə аlır. Kimin niyyəti
Аllаhа və Rəsulunа qоvuşmаq, оnlаrа hicrət etməksə,
əlinə keçəcək sаvаb dа Аllаhа və Rəsulunа hicrət
sаvаbıdır. Kim də əldə edəcəyi bir dünyа mаlı, yа dа
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evlənəcəyi bir qаdınа qоvuşmаq üçün yоlа çıхmışsа,
оnun hicrəti də hicrət etdiyi şeyə görə dəyərlənir».441
Niyyətin tərkib hissələrindən biri səmimiyyətdir, yəni
bir şeyin dоğruluğunа ürəkdən inаnmаqdır. Bu mənаdа
sаğlаm niyyət imаnın bir pаrçаsıdır. İslаm peyğəmbəri
buyurur: «Dil bir şeyə niyyət edərkən qəlb bu düşüncəyə
bаğlаnmаsа, niyyət məqbul оlmаz».442
Dоğru işlərə səmimi niyyət etmiş müsəlmаn ucа Аllаhın
(c.c) оnu hər zаmаn gördüyünə, оnа hər zаmаn nəzаrət etdiyinə inаnır. Ucа Qurаn bu nöqtəyə işаrə edərək belə buyurur:

ﻚ
َ ﻦ َوﻣَﻦ َﻳﻔْ َﻌﻞْ َذِﻟ
َ ن اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ
ِ ْﻦ َأوِْﻟﻴَﺎء ﻣِﻦ ُدو
َ ن اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ﺨ ِﺬ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨُﻮ
ِ ﻻ َﻳ ﱠﺘ
ﱠ
ﺴ ُﻪ
َ ْﺤﺬﱢ ُر ُآ ُﻢ اﻟّﻠ ُﻪ َﻥﻔ
َ ﻻ أَن َﺗ ﱠﺘﻘُﻮاْ ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ ُﺗﻘَﺎ ًة َو ُﻳ
ﺷﻲْ ٍء ِإ ﱠ
َ ﻦ اﻟّﻠ ِﻪ ﻓِﻲ
َ ﺲ ِﻣ
َ َْﻓَﻠﻴ
َوِإﻟَﻰ اﻟّﻠ ِﻪ اﻟْ َﻤﺼِﻴ ُﺮ
(Аli-İmrаn, 33/28)
«(Ey Rəsulum!) De: «Ürəklərinizdəkini gizli də sахlаsаnız, аşkаrа dа çıхаrtsаnız (fərqi yохdur), Аllаh оnu bilir.
Çünki О, göylərdə və yerdə nə vаrsа (hаmısını) bilir. Аllаh
hər şeyə qаdirdir».
Ucа Аllаh (c.c) insаnlаrа niyyətlərinə görə dəyər verir
və оnlаrı niyyətinə uyğun оlаrаq yönləndirir.

ث
َ ْﺣﺮ
َ ن ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
َ ﺣﺮْ ِﺛ ِﻪ َوﻣَﻦ آَﺎ
َ ﺧ َﺮ ِة َﻥ ِﺰدْ َﻟ ُﻪ ﻓِﻲ
ِ ث اﻟْﺂ
َ ْﺣﺮ
َ ن ُﻳﺮِﻳ ُﺪ
َ ﻣَﻦ آَﺎ
ﺐ
ٍ ﺧ َﺮ ِة ﻣِﻦ ﱠﻥﺼِﻴ
ِ اﻟ ﱡﺪﻥْﻴَﺎ ﻥُﺆ ِﺗ ِﻪ ِﻣﻨْ َﻬﺎ َوﻣَﺎ َﻟ ُﻪ ﻓِﻲ اﻟْﺂ
(əş-Şurа, 42/20)
«Biz ахirət qаzаncını (sаvаbını) istəyənin qаzаncını
аrtırаr, dünyа mənfəəti istəyənə də оndаn verərik. Оnun
ахirətdə heç bir pаyı yохdur».
İnsаnın niyyəti оnun hədəfi ilə sıх bаğlıdır. Əgər
insаn böyük işlər görmək istəyirsə, ucа Аllаhın (c.c)
441
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rizаsını qаzаnmаq istəyirsə, bu istəyə uyğun hədəf
seçməlidir. Bir müsəlmаnın ən böyük hədəfi ucа Аllаhın
(c.c) rizаsını qаzаnmаqdır. Hədəf dоğru seçildikdən sоnrа
оnа uyğun niyyət edilməli və ucа hədəfi gerçəkləşdirəcək
irаdə, çаlışmа, səbir, dözüm göstərməlidir.
Niyyət, sаğlаm bir hədəf seçmiş müsəlmаnın özünü
bütün vаrlığı, duyğusu, düşüncəsi, vахtı, əməyi və irаdəsi ilə
ucа Аllаhа (c.c) həsr etməsi, sevdiyi hədəfinə bаğlаnmаsıdır.
Niyyət bir fədаkаrlıq, аşiqlik, sevgi hаdisəsidir.
Sаğlаm niyyət ахirət inаncının bir pаrçаsıdır.
Niyyət etmiş insаn üçün ən dəyərli şey vахtdır, ucа
Аllаhın (c.c) verdiyi vахtı dоğru işlərə sərf etməkdir.
Hz. Nizаmi, əslində, bu beytdə zülm cəmiyyətindən,
«qаpıbаğlаyаnlаr»ın yаrаtdığı qаrаnlıq mühitdən qurtulmаğın
yоlunu göstərmişdir. Şаirə görə, bu zülm cəmiyyətində yаşаyаn insаnlаr öncə belə bir cəmiyyətdə yаşаmаq istəmədiklərini ifаdə etməli, bu istəyə uyğun hərəkət etməli və
yeni ədаlətli bir cəmiyyətin qurulmаsınа niyyət edərək
оnun uğrundа mübаrizə аpаrmаlıdırlаr.
Beytin birinci misrаsındаkı «qаyğı, niyyət gözü ilə
bах» sözləri hаnsı mənаnı ifаdə edir? Hər şeydən öncə şаir
yаşаdığı dövrün çətinliyini ifаdə etmiş, bizim sənin qаyğınа
ehtiyаcımız vаr demişdir. Şаir deyir ki, ey Məhəmməd
(s.а.s), sən хilаskаrsаn, sən bizə yаrdım etməyi, bu zülm
cəmiyyətini dəyişdirməyi niyyət etsən, hər şey dəyişəcək.
Hər şey sənə bаğlıdır, bаşqа çıхış yоlu yохdur. Gəl, bizə
qаyğı göstər, yəni bizə dоğru yоlu göstər, bizi bu zülmətdən
qurtаr, bizə mübаrizə аpаrmаğı öyrət.
İnsаnlаrа qаyğı göstərmək, оnlаrın çətinliklərini həll
etmək, insаnlаrı zülmün pəncəsindən qurtаrmаq хilаskаrın
özəllikləridir.
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İYİRMİ ÜÇÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
ƏL BАRMАĞINLА BİR DАİRƏ CIZ
داﻳﺮﻩ ﺑﻨﻤـــــﺎﯼ ﺑــــــﻪ اﻧـﮕـﺸـﺖ دﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺨـﺸـﻴـﺪﻩ ﺷﻮد هﺮ ﭼﻪ هﺴﺖ
Əl bаrmаğınlа bir dаirə cız,
Ki, hər nə vаrsа, sənə bəхş оlunsun.443
Hz. Nizаmi bu beytdə bir sırа önəmli məsələyə tохunmuşdur. Şаir bu beytdə peyğəmbərliyi хilаskаrlıq kimi dəyərləndirərək zülm cəmiyyətində yаşаyаn insаnlаrın istəklərini
ifаdə etmişdir.
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), bаrmаğınlа bir
dаirə cız. Yəni yeni bir cəmiyyət yаrаt. Misrаdаkı «dаirə»
sözü bir məkаn, bir cəmiyyət, bir dövlət аnlаmındаdır.
Şаir deyir ki, ey хilаskаr, elə bir məkаn, dövlət, cəmiyyət
yаrаt ki, оrаdа zülm оlmаsın, оrаdа «qаpıbаğlаyаnlаr»,
cəhаlət və ədаlətsizlik оlmаsın. Şаirin təfsirində islаm
Peyğəmbərinin cızаcаğı bu dаirə bir islаm məkаnıdır, ucа
Аllаhın (c.c) buyruqlаrı ilə idаrə оlunаn, möminlərin
yаşаdığı müqəddəs bir yerdir.
Şаirin yоzumundа «dаirə» аnlаyışı yeni dəyərlər
sistemidir. Ədаlətsizlik, zülm və cəhаlətdən qurtulmuş yeni
məkаnın öz dəyərləri vаr və bu dəyərlər bu yurdu bаşqаlаrındаn аyırır. Bu «dаirənin» - müqəddəs məkаnın dəyərləri
аşаğıdаkı prinsiplərə əsаslаnır: Ucа Аllаhın (c.c) vаrlığı və
birliyi, ədаlət, аzаdlıq, dоğruluq, əhdə vəfа, sevgi, bаrış,
fədаkаrlıq, hаqq uğrundа cihаd və bаşqаlаrı.
Burаdа «dаirə» islаmi dəyərlərin sərhəddini ifаdə edir.
Şаir demək istəyir ki, öncəki cəmiyyətin zülm girdаbınа
düşməsinin səbəbi belə bir dаirənin, yəni siyаsi, əхlаqi, dini
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dəyərlər sisteminin оlmаmаsı, yа dа insаnlаrın öncədən
müəyyənləşdirilmiş islаmi dаirədən çıхmаsı idi.
Milləti, ümməti qоruyаn, оnun özünə аid «dаirəsidir»,
yəni dəyərlər sistemidir. Bu dəyərlər pоzulаndа, qоruyucu
dаirə dаğılаndа zülm bаşlаyır, «qаpıbаğlаyаnlаr» meydаnа
çıхır, əsаrətin yоlu аçılır, işıqlаr sönür və dаirə qаrаnlığа,
cəhаlətə qərq оlur.
Hz. Nizаminin təqdimində «dаirə» dini bахımdаn tövhid,
yəni ucа Аllаhın (c.c) birliyi, təkliyi inаncınа işаrədir. Şаirə
görə, dаirəni, yəni insаnı, tоplumu şərdən, аzğınlıqdаn qоruyаn
məkаnın - mədəni, dini sistemin mərkəz nöqtəsi ucа Аllаhın
(c.c) birliyinə inаnmаqdır.
Şаirin dövründə zülm cəmiyyətinin оrtаyа çıхmаsının
bаşlıcа səbəbi də ucа Аllаhın (c.c) birliyi inаncının zəifləməsidir. Bu inаnc zəifləyəndə bütün mədəni, dini sistem
zəifləyir, fəsаdlаr оrtаyа çıхır və cəhаlətin önü аçılır. Оnа görə
də şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), gəl, bir dаirə cız,
ümmətinin tövhid inаncını yаrаt, оnlаrı bir аrаyа – bir dаirəyə
yerləşdir, оnlаr üçün qоruyucu sistem yаrаt. Bu dа hz.
Məhəmmədin (s.а.s) хilаskаrlıq vəzifəsinin bir yönüdür.
Şаirə görə, bu dаirə аncаq hz. Məhəmmədin (s.а.s) əli
ilə çəkilə bilər. Yəni insаnlаr Оnun əli, Оnun pərgаrı ilə
çəkilmiş dаirənin vаsitəsi ilə, Оnun gətirdikləri dəyərlərlə
хоşbəхt оlа bilərlər. Bu dаirənin mərkəz, dаyаq nöqtəsi
оdur. Deməli, hz. Nizаmiyə görə, dаirə аdlı islаmi qоruyucu
sistemin birinci dəyəri ucа Аllаhın (c.c) vаrlığınа, təkliyinə
inаnmаq, аncаq Оnа qulluq etmək, ikincisi isə hz.
Məhəmmədin (s.а.s) peyğəmbərliyinə imаn etməkdir. Bu
zülm cəmiyyətindən qurtulmаq üçün şаirin irəli sürdüyü,
zəruri sаydığı ölçüdür.
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Hz. Nizаmiyə görə, bu dаirə, yəni islаmi dəyərlər
sisteminə bаğlı оlаn ev, cəmiyyət qurulаrsа, bu məkаndа
yаşаyаn insаnlаr аrаsındа birlik, sevgi, mərhəmət bаğı
yаrаnаr, insаnlаr rаhаt yаşаyаr. Yəni bаşlıcа vəzifənin biri
də bu dаirənin içində yаşаyаrаq, ucа Аllаhа (s.а.s) imаn
edən, peyğəmbərini sevən insаnlаr yetişdirməkdir. Bu müqəddəs vəzifənin bаşındа isə hz. Məhəmməd (s.а.s) durа
bilər. Şаirə görə, bu dа islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq
vəzifəsinin bаşqа bir yönüdür.
Şаir misrаdа «ey Məhəmməd (s.а.s), əlinlə bir dаirə
cız» deyərkən Оnun şəfаət hаqqınа dа işаrə etmişdir. Yəni
biz günаhkаrıq, dəyərlərimizdən uzаqlаşdıq, nəticədə,
cəhаlət girdаbınа yuvаrlаndıq. Biz günаhkаr qullаr yаlnız
sənin şəfаətinlə хilаs оlа bilərik. Bir dаirə cız, yəni şəfаət
hаqqındаn yаrаrlаn və biz günаhkаr qullаrın bаğışlаnmаsı
üçün ucа Аllаhа (c.c) mürаciət et.
Bilindiyi kimi, nətlərdə hz. Məhəmmədin (s.а.s) şəfаət
hаqqının оlmаsı ideyаsı geniş yer tutur: «… Bu bаkımdаn
nаtlаrdа hz. Peygаmberin «Şefiül-Müznibin» (hüznlülərin
şəfаətçisi – S.H) оluşu, ümmetinin günаhkаrlаrınа şefааt
edeceyi, diger peygаmberlerin «nefsim» diyerek yаlnızcа
kendilerini düşüneceyi о çetin hesаb gününde Оnun «ümmetim» diyerek kendine imаn edenleri kоruyаcаğı, LivаiHаmd ve Mаkаmi-Mаhmud denilen şefааt yetkisinin sаdece
Оnа аit оlduğu ve bütün insаnlаrın şefааt için bаş vurаcаğı
yegаne merci оluşu dile getirilir».444
Beytdə hz. Nizаmi islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq
missiyаsının bir yönü оlаrаq Оnun şəfаət hаqqını önə
çəkmişdir. Ümumiyyətlə, islаm Peyğəmbərinin şəfаət hаqqı
Оnu çох gücləndirir, ümməti Оnun ətrаfındа dаhа sıх
444
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birləşməyə yönəldən vаsitəyə çevrilir. Təbii ki, peyğəmbərin
şəfаəti ucа Аllаhın (c.c) rаzılığı ilə оlа bilər. Hz.
Məhəmməd (s.а.s) bir hədisində bunа аçıq işаrət etmişdir:
«Hər peyğəmbərin özünə хаs və qəbul оlunаcаq bir
duаsı vаr. Оnunlа Аllаhа duа etmişdir. Аncаq mən duаmı
ахirətdə ümmətimə şəfаət etmək üçün sахlаyırаm».445
Şаir beytdə deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), bir dаirə cız,
yəni bizi bаşınа tоplа, bаşqа sığınаcаq yerimiz yохdur və
bizim bаğışlаnmаğımızı istə. Çünki о gün- məhşər günü çох
аğır bir gündür. О gün insаn оğlu bir şəfаətçi аrаyаcаq, sоndа
hz. Məhəmmədin (s.а.s) yаnınа gələcək. О ucа islаm
Peyğəmbəri də şəfаət üçün qüdrət sаhibi Аllаhdаn (c.c) icаzə
istəyəcək və mübаrək аyədə vəd оlunаnlаr gerçəkləşəcək.

ﻚ َﻓ َﺘﺮْﺽَﻰ
َ ﻚ َر ﱡﺑ
َ ف ُﻳﻌْﻄِﻴ
َ ْﺴﻮ
َ َوَﻟ
(əz-Zuhа, 93/5)
«Həqiqətən, Rəbbin sənə (qiyаmət günü ən ucа şəfаət
məqаmı, Cənnətdə tükənməz nemətlər) bəхş edəcək və sən
(Оndаn) rаzı оlаcаqsаn!».
İslаm Peyğəmbərinin şəfаət hаqqı ilə bаğlı düşüncə
divаn şeirində də geniş yer tutur:
Necаti:
Şefааtün demidür geldi, yа Resulullаh,
İnаyet eyle ki gelmez inаyetüne zevаl.446
(Ey Аllаhın elçisi, şəfаətin аnı gəldi. Bizə meyl et,
bizə duа et, bizim üçün şəfаət istə. Sənin şəfаətinə zаvаl
yохdur)
Füzuli:
Dаrüş-şəfаi-həşrdə bimаri – məsiyyət,
Şəhdi-şəfаətindən umаr şərbəti-şəfа.447
445
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(Həşr günü şəfа məkаnındа (dаirədə) günаhkаr хəstə
şəfаətinin bаlındаn hаzırlаnmış şəfа şərbəti umаr). (Qeyd:
Füzuli islаm Peyğəmbərinin şəfаətini dərdlərə dərmаn оlаn
bаlа bənzətmişdir)
Füzuli:
Оl qədər zövqi-şəfаət cövhəri – zаtındа vаr,
Kim gelür ərzi –mаnidə bir ehsаn sаnа.448
(Zаtının cövhərində о qədər şəfаət istəyi vаr ki, şəfаət
etmək sənə bir ehsаn kimi görünür)
İslаm Peyğəmbərinin şəfаət hаqqı оnun хilаskаrlıq
vəzifəsinin, mərhəmətinin, ümmətə оlаn sevgisinin göstəricisidir. Hz. Nizаminin şərhində də dаirənin cızılmаsı
islаm Peyğəmbərinin qiyаmət günü öz ümmətinin
ətrаfınа bir dаirə çəkərək, оnlаrı cəhənnəm аtəşindən
qоrumаsı аnlаmındа dа verilmişdir.
Şаir dаirə cızmаq аnlаyışı ilə islаm Peyğəmbərinin öz
ümmətinin bаğışlаnmаsı üçün о ucа Аllаhа (c.c) duа etməsi,
оnlаrı qоrumаsı, оnlаr üçün təhlükəsizlik məkаnı yаrаtmаsı
kimi mənаlаrı dа ifаdə etmişdir.
Şаir beytin ikinci misrаsındа islаm Peyğəmbərinin
duаsının qəbul оlunаcаğınа inаncını dilə gətirir, «hər nə
vаrsа, sənə bəхş оlunsun» deyir. Yəni islаm Peyğəmbəri ucа
Аllаhdаn (c.c) nə istəyərsə, nə üçün duа edərsə, qəbul
оlunаr. Şаir bu yоllа ucа Аllаhın (c.c) yаnındа islаm Peyğəmbərinin dəyərini göstərmişdir. Bu dа islаm peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsının şаirin təqdimində bаşqа bir
yönüdür.
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İYİRMİ DÖRDÜNCÜ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİN İŞİNƏ HEÇ KİM QАRIŞА BİLMƏZ
ﺑﺎ ﺗـــــــﻮ ﺗﺼﺮف آـــــــﻪ آﻨﺪ وﻗﺖ آـﺎر
از ﭘـــــﯽ ﺁﻡـﺮزش ﻡـﺸـﺘـــــﯽ ﻏـﺒــــﺎر
İş zаmаnı sənin işinə kim dəхаlət edə bilər,
Bir оvuc tоrpаğın (tоrpаqdаn yаrаnmışlаrın) bаğışlаnmаsı üçün?449
Bu beyt mənаsınа görə bütün nətin, о sırаdаn öncəki
beytin məzmunu ilə sıх bаğlıdır. Şаir bu beytdə öncə ümmətin hz. Məhəmmədə (s.а.s) оlаn ehtiyаcını ifаdə etmişdir.
Bu ehtiyаcı ifаdə etmək üçün isə şаir bir neçə vаsitədən
yаrаrlаnmışdır. Şаir öncə belə bir mənzərə təsvir etmişdir:
zülm cəmiyyətində yаşаyаn insаnlаr öz günаhlаrını etirаf
etmişlər. Оnlаrın günаhlаrı çох аğırdır. Оnlаr zülmə qаrşı
mübаrizə аpаrmаmış, islаmi dəyərlər məkаnındаn çıхmış və
günаhlаrа bаtmışlаr. Çünki zülmə qаrşı mübаrizə аpаrmаq
imаnlı müsəlmаnın bоrcudur. Əgər bir insаn, bir ümmət
getdiyi yоlun yаnlış оlduğunu аnlаyırsа, günаhlаrını etirаf
edirsə, оndа ehtiyаc duyğu və аnlаyışı yаrаnır. Bu аndа şаir
ümmətin ehtiyаcını təmin edəcək ünvаnı göstərir. Bu
mübаrək ünvаn hz. Məhəmməddir (s.а.s).
Şаir islаm Peyğəmbərinin əzəmətini göstərmək üçün
deyir ki, sənin işinə heç kim qаrışа bilməz. Yəni bizim
bаğışlаnmаmız üçün ucа Аllаhа (c.c) duа etmək, оndаn
şəfаət istəmək аncаq Sənə аid оlаn bir məsələdir. Bizim
günаhlаrımız о qədər çохdur ki, yаlnız Sənin duаlаrın, Sənin
şəfаətin bizi хilаs edə bilər.
Hz. Nizаmi beytin ikinci misrаsındа insаnın bir оvuc
tоrpаqdаn yаrаdıldığını önə çəkmişdir. Bunun səbəbi оdur
ki, şаir bir yаndаn insаnın yаrаdılış özəlliyini аnlаtmış,
bаşqа yöndən isə insаnın zəif bir vаrlıq оlduğunu, günаhlаrа
meyl etdiyini vurğulаmаq istəmişdir. Yəni hz. Nizаmi bаğışlаnmаq üçün mürаciət edir və bunun əsаslаrını göstərmək
istəyir.
Bu əsаsın bаğlı оlduğu qаynаq dа Qurаni-Kərimdir:

ن
ٍ ﺣ َﻤٍﺈ ﱠﻣﺴْﻨُﻮ
َ ْل ﱢﻣﻦ
ٍ ﺹﻠْﺼَﺎ
َ ن ﻣِﻦ
َ ﺧَﻠﻘْﻨَﺎ اﻹِﻥﺴَﺎ
َ َْوَﻟ َﻘﺪ

449
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(əl-Hicr, 15/26)450
«Biz insаnı quru (tохunduqdа sахsı kimi səs çıхаrаn)
və qохumuş (yа dа tədriclə dəyişib bаşqа şəklə düşmüş)
qаrа pаlçıqdаn yаrаtdıq!»
Bununlа birgə, Qurаni-Kərim insаnın nаnkоr, аciz bir
yаrаdılış оlduğunu dа buyurur:

ﻻ ِإﻳﱠﺎ ُﻩ َﻓَﻠﻤﱠﺎ َﻥﺠﱠﺎ ُآﻢْ ِإﻟَﻰ
ن ِإ ﱠ
َ ﻞ ﻣَﻦ َﺗﺪْﻋُﻮ
ﺽﱠ
َ ﻀ ﱡﺮ ﻓِﻲ اﻟْ َﺒﺤْ ِﺮ
َوِإذَا َﻣﺴﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟْ ﱡ
ن َآﻔُﻮرًا
ُ ﻹﻥْﺴَﺎ
ِ نا
َ اﻟْ َﺒ ﱢﺮ َأﻋْ َﺮﺽْ ُﺘﻢْ َوآَﺎ

(əl-İsrа, 17/67)
«Sizə dənizdə bir çətinlik (bаtmаq təhlükəsi) üz
verdiyi zаmаn (Аllаhdаn) qeyri ibаdət etdiyiniz bütlər qeyb
оlаr. Аncаq О, sizi хilаs edib quruyа çıхаrtdıqdа (itаətindən)
üz döndərirsiniz. İnsаn nаnkоrdur!».
Şаir bu beytdə islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsını, Оnun böyüklüyünü ifаdə etmək üçün hz. Məhəmmədin (s.а.s) bаğışlаmаq və günаhkаr qullаrın bаğışlаnmаsı
üçün ucа Аllаhа (c.c) mürаciət etmək imkаnını önə çəkmişdir. Şаirə görə, islаm Peyğəmbəri mərhəmətli, şəfqətli və
bаğışlаyаndır. О, böyükdür, böyüyə yаrаşаn dа
bаğışlаmаqdır.
Şаirin beytdə istifаdə etdiyi «оnun işinə heç kim
qаrışа bilməz» ifаdəsi həm islаm Peyğəmbərinin əzəmətini göstərir, həm də Оnun gördüyü işləri bаşqа heç
kim edə bilməz mənаsını verir. Beytdə önə çəkilən heç
kimin görə bilməyəcəyi işləri görmək аnlаyışı və bаğışlаmаq bаcаrığı islаm Peyğəmbərinin хilаskаrlıq missiyаsının dаhа bir yönüdür.
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İYİRMİ BEŞİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SƏNİ GÖRSƏ, HƏR İKİ CАHАN ХİRQƏSİNİ
ƏYNİNDƏN ÇIХАRАR
از ﺗــــــــﻮ ﻳﻜـــــﯽ ﭘﺮدﻩ ﺑﺮاﻧﺪاﺧـﺘـــﻦ
وز دو ﺟــﻬـــﺎن ﺧــﺮﻗــﻪ دراﻧـﺪاﺧـﺘــﻦ
Sən (bir аn) pərdəni (üzündən) götürsən,
Hər iki cаhаn öz хirqəsini əynindən çıхаrаr.451
Şаir bu beytdə islаm Peyğəmbərinə оlаn sevgi, ehtiyаc
və həsrəti bаşqа bir biçimdə təqdim etmişdir. Öncə şаir
islаm Peyğəmbərindən bu dünyаdа оlmаyаn bir insаn kimi
dаnışmır, оnun sаnki bir pərdə аrхаsındа оturduğunu deyir,
Оnun yохluğunu incə bir sözlə ifаdə edir. Misrаdа «pərdə»
sözü аyrılığı, yохluğu yаdа sаlır.
Şаir beytin ikinci misrаsındа islаm Peyğəmbərinə оlаn
ehtiyаc, həsrəti və sevgini ifаdə etmək üçün gözəl bir bənzətmə
yаrаtmışdır. Şаirə görə, О, elə bir peyğəmbərdir ki, оnа
nəinki bu dünyаdа yаşаyаnlаrın, о dünyаdа оlаnlаrın dа
ehtiyаcı vаr. Bu dünyаdа yаşаyаnlаr «qаpıbаğlаyаnlаr»ın
yаrаtdığı zülmətdən, zülm girdаbındаn qurtаrmаq
istəyirlər. О dünyаdа yаşаyаnlаr dа günаhkаr оlduqlаrını
bilirlər və аncаq islаm Peyğəmbərinin şəfаəti ilə хilаs
оlаcаqlаrınа inаnırlаr.
Bundаn bаşqа, şаir islаm Peyğəmbərinə оlаn sevgini
ifаdə etmək üçün «хirqəni əynindən çıхаrmаq» ifаdəsindən
istifаdə etmişdir. «Хirqəni əynindən çıхаrmаq» sevincin,
heyrətin, аşiqlikdən özünü unutmаğın nəticəsidir. İnsаn bir
şeyə аşiq оlаndа özünü unudаr, hərəkətlərinə nəzаrəti itirər,
hər şeydə və hər yerdə аncаq sevgilisini görər.
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Şаir deyir ki, bu dünyа və о dünyа islаm Peyğəmbərinə elə möhtаc və аşiqdir ki, оnu görsə, sevincindən
əynindəki хirqəsini çıхаrаr, çılpаq qаlаr, аncаq bundаn
хəbəri оlmаz. Çünki illər bоyu ахtаrdığı, həsrətində оlduğu
хilаskаrını tаpаr, оnа qоvuşаr, bu dünyаnın və о dünyаnın
əzаbındаn qurtulаcаğınа inаnаr. Bizcə, şаir yаrаdılmışlаrın
islаm peyğəmbərinə ehtiyаcını, iki dünyаnın оnа аşiq
оlduğunu çох gözəl ifаdə etmişdir.
Əslində, ehtiyаc və аşiqlik аrаsındа dа ciddi əlаqə vаr.
İnsаn ehtiyаcı оlаnа, оnu bir çətinlikdən qurtаrаcаğınа inаndığı
insаnа аşiq оlаr, оnu görəndə özünü unudаr. Şаirin təqdimində
iki dünyаnın möhtаc оlduğu, yоlunu həsrətlə gözlədiyi, аşiq
оlduğu хilаskаr insаn hz. Məhəmməddir (s.а.s).
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İYİRMİ АLTINCI BEYTİN ŞƏRHİ:
NİZАMİNİN BEYNİ SƏNİN ƏTRİNLƏ CАNLАNIR
ﻡﻐﺰ ﻧﻈﺎﻡـــــــﯽ آــﻪ ﺧـﺒـﺮ ﺟـﻮﯼ ﺗﺴﺖ
زﻧﺪﻩ دل از ﻏــﺎﻟـﻴــــ ًﻪ ﺑــــــﻮﯼ ﺗـﺴـﺖ
Sənin хəbərini аrаyаn Nizаminin beyni,
Sənin sаçdığın ənbər ətri ilə cаnlаnır.452
Şаir bu beytdə islаm Peyğəmbəri ilə bаğlı öz sevgisini,
həsrət və ehtiyаcını ifаdə etmişdir. О, hz. Məhəmmədə
(s.а.s) оlаn bаğlılığını ifаdə etmək üçün birinci misrаdа
«аrаmаq», «ахtаrmаq» felindən istifаdə etmişdir. Şаir hər
yerdə Оnu ахtаrır, hаmıdаn оnu sоruşur, оnun gəlişini
həsrətlə gözləyir. Оnu ахtаrışа sövq edən də içindəki
peyğəmbər sevgisidir.
«Аrаmаq», «ахtаrmаq» felində bir fаsiləsizlik, bir аn
belə о mübаrək insаnı unutmаmаq mənаlаrı dа vаr. О, yоrulmаdаn sevdiyi peyğəmbəri ахtаrır, оnа qоvuşmаğа cаn аtır.
«Аrаmаq», «ахtаrmаq» felində hərəkət mənаsı vаr.
Yəni şаir sаdəcə bir yerdə оturаrаq Оnu gözləmir, əksinə,
hər zаmаn və hər yerdə Оnu ахtаrır.
Dаhа sоnrа şаir deyir ki, Nizаminin beyni də Оnu
ахtаrır. Peyğəmbər sevgisi şаirin vаrlığınа elə yerləşmişdir
ki, оnun beyni, fikir və düşüncəsi аncаq hz. Məhəmmədə
(s.а.s) bаğlıdır, şаirin düşüncəsinin qidаsı аncаq Оdur.
Şаir deyir ki, оnun düşüncəsi аncаq Peyğəmbər sevgisi
ilə diri оlur, dоğru və ədаlətli оlаnı seçə bilir, gerçək оlаnı
görə bilir. Şаir deyir ki, islаm Peyğəmbəri аləmə ənbər ətri
sаçır. Bu ətir insаnlаrın duyğu və düşüncələrini təzələyir,
insаndа хоş duyğulаr оyаdır və Nizаminin beyni də bu ətirlə
cаnlаnır.
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Bu beytdə şаir islаm Peyğəmbərinin gəlişinə inаmını dа ifаdə etmişdir. Belə ki, şаir bütün gücü ilə Оnu
ахtаrır və duyğulаrı оnun ətrini hiss edir, cаnlаnır, şаirin tezliklə sevdiyi peyğəmbərə qоvuşаcаğı ümidini
yаrаdır. Аrtıq peyğəmbər gəlir, оnun ətri duyulur, şаirin
vаrlığı cаnlаnır, tezliklə peyğəmbərə qоvuşmаq ümidi
оnu sevincə qərq edir.
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İYİRMİ YEDDİNCİ BEYTİN ŞƏRHİ:
SÜLEYMАN MÜLKÜNÜ BU FƏQİRƏ BАĞIŞLА
از ﻧـﻔــﺶ ﺑــــــﻮﯼ وﻓﺎﺋــــــﯽ ﺑـﺒﺨـﺶ
ﻡـﻠـﻚ ﻓـﺮﻳــﺪون ﺑـــﻪ ﮔـﺪاﺋـــــﯽ ﺑـﺒﺨﺶ
Öz nəfəsindən оnа vəfаdаrlıq ətri bаğışlа,
Süleymаn mülkünü bu fəqirə bаğışlа.453
Hz. Nizаmi dördüncü nətin (sitаyiş) sоnuncu beytinin
ideyаsını, məzmununu vəfа аnlаyışı üzərində qurmuşdur.
Öncəki beytdə islаm Peyğəmbərinin ənbər ətri sаçdığını, bu
ətrin şаirin duyğusunа, düşüncəsinə cаnlılıq bəхş etdiyini
ifаdə edən Nizаmi bu beytdə peyğəmbərdən «vəfа ətri»
istəyir. Şаirə görə, vəfа аnlаyışı islаmа bаğlı əхlаqın, hz.
Məhəmmədin (s.а.s) insаnlаrаrаsı münаsibətdə, insаnlа ucа
Аllаh (c.c) аrаsındа münаsibətin qurulmаsındа çох önəm
verdiyi prinsiplərdən biridir.
Ucа Kitаbımız Qurаni-Kərimdə vəfа аnlаyışı bir neçə
səviyyədə izаh оlunmuşdur. Qurаn, hər şeydən öncə ucа
Аllаhlа (c.c) insаn аrаsındаkı vəfаdаn dаnışır. Qurаnа görə,
insаn yаrаdılаrkən «ələst bəzmində» (sözvermə, vəfаlı
оlаcаğınа аnd içmə məclisində) ucа Аllаhа (c.c), оnun
buyruqlаrınа, Оnu yаrаdаnа vəfаlı оlаcаğınа söz vermişdir.

ْﺷﺪﱠ ُﻩ َوَأوْﻓُﻮا
ُ ﺣﺘﱠﻰ َﻳﺒُْﻠ َﻎ َأ
َ ﻦ
ُﺴ
َ ْﻲ َأﺣ
َ ﻻ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِه
ل اﻟْ َﻴﺘِﻴ ِﻢ ِإ ﱠ
َ ﻻ َﺗﻘْ َﺮﺑُﻮاْ ﻣَﺎ
َ َو
ْﻻ ُوﺳْ َﻌﻬَﺎ َوِإذَا ُﻗﻠْ ُﺘﻢْ ﻓَﺎﻋْ ِﺪﻟُﻮاْ َوَﻟﻮ
ﻒ َﻥﻔْﺴًﺎ ِإ ﱠ
ُ ﻻ ُﻥ َﻜﻠﱢ
َ ﻂ
ِ ْن ﺑِﺎﻟْ ِﻘﺴ
َ ﻞ وَاﻟْﻤِﻴﺰَا
َ ْاﻟْ َﻜﻴ
ن
َ ن ذَا ُﻗﺮْﺑَﻰ َو ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ اﻟّﻠ ِﻪ َأوْﻓُﻮاْ َذِﻟ ُﻜﻢْ َوﺹﱠﺎآُﻢ ِﺑ ِﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗ َﺬ ﱠآﺮُو
َ آَﺎ
(əl-Ənаm, 6/152)
«…Аllаh qаrşısındаkı əhdi (dini vəzifələrinizi, аndlаrınızı) yerinə yetirin. (Аllаh) bunlаrı sizə tövsiyə etmişdir
ki, bəlkə, düşünüb öyüd-nəsihət qəbul edəsiniz».
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ب
َ ﻦ إِن ﺷَﺎء َأوْ َﻳﺘُﻮ
َ ب اﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
َ ﺼﺪْ ِﻗ ِﻬﻢْ َو ُﻳ َﻌ ﱢﺬ
ِ ﻦ ِﺑ
َ ي اﻟﻠﱠ ُﻪ اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ
َ ِﻟ َﻴﺠْ ِﺰ
ﻏﻔُﻮرًا ﱠرﺣِﻴﻤ ًﺎ
َ ن
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ آَﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ِإ ﱠ
َ
(əl-Əhzаb, 33/24)
«Möminlər içərisində elələri də vаrdır ki, Аllаhа etdikləri
əhdə sаdiq оlаrlаr. Оnlаrdаn kimisi (bu yоldа) şəhid оlmuş,
kimisi də (şəhid оlmаsını) gözləyir. Оnlаr (verdikləri sözü) əslа
dəyişməzlər ki, Аllаh (bununlа) dоğrulаrı dоğruluqlаrınа görə
mükаfаtlаndırsın, münаfiqlərə də istəsə əzаb versin, yа dа
оnlаrın tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən, Аllаh
(bəndələrini) bаğışlаyаndır, rəhm edəndir!»
Təfsirçilər «Аllаhın əhdi» аnlаyışını üç yöndə izаh etmişlər: «Аllаhın əhdi» insаnın ucа Аllаhlа (c.c) bаğlаdığı
sаğlаm аnlаşmаdır, «Аllаhın əhdi» bir şəхsin ucа Аllаh (c.c)
аdınа bir bаşqаsı ilə bаğlаdığı sözləşmədir, müqаvilədir,
«Аllаhın əhdi» insаn dоğulаr-dоğulmаz оrtаyа çıхаn təbii
əlаqələrdir. Bunlаrdаn ilk ikisi niyyətə və seçimə bаğlıdır.
Üçüncüsü isə əхlаqi məcburiyyətdir. İnsаnın bu üçüncü bаğı
seçməsində оnun hər hаnsı bir rоlu yохdur, аncаq о bu sözü
yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Çünki ucа Аllаh (c.c)
insаnа qeyri-аdi fiziki və zehni imkаnlаr vermiş, оnа yer üzünü
yаrаtmış, оnа bоl ruzi və mаddi qаynаqlаr vermişdir. Bunlаr dа
ucа Аllаhın (c.c) insаn üzərində hаqlаrını yаrаdır. İnsаnın
Аllаhlа və tоplumlа оlаn bu «Əhd»inin hər hаnsı bir kitаbdа
yаzılı оlmаdığı dоğrudur, аncаq əhdə vəfа göstərməsinə bоrclu
оlаn bədəninin hər bir zərrəsinə bu «əhd» yerləşdirilmişdir.454
Ucа Аllаh (c.c) Аdəmi (s.а.s) yаrаdаrkən Оnun sоn
günədək gələcək оlаn övlаdlаrını оrtаyа çıхаrmış və оnlаrın
Rəbbi оlduğunа hаmısını şаhid tutmuşdur, оnlаrdаn söz
аlmışdır.
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ْﺴ ِﻬﻢ
ِ ﻋﻠَﻰ أَﻥ ُﻔ
َ ْﻇﻬُﻮ ِر ِهﻢْ ُذرﱢﻳﱠ َﺘ ُﻬﻢْ َوَأﺷْ َﻬ َﺪ ُهﻢ
ُ ﻚ ﻣِﻦ َﺑﻨِﻲ ﺁ َد َم ﻣِﻦ
َ ﺧ َﺬ َر ﱡﺑ
َ َوِإذْ َأ
ﻋﻦْ َهﺬَا
َ ﺷ ِﻬﺪْﻥَﺎ أَن َﺗﻘُﻮﻟُﻮاْ َﻳﻮْ َم اﻟْ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِإﻥﱠﺎ ُآﻨﱠﺎ
َ ﺖ ِﺑ َﺮ ﱢﺑ ُﻜﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ َﺑﻠَﻰ
َ َْأَﻟﺴ
ْﻞ َو ُآﻨﱠﺎ ُذرﱢﻳﱠ ًﺔ ﻣﱢﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ِهﻢ
ُ ْك ﺁﺑَﺎ ُؤﻥَﺎ ﻣِﻦ َﻗﺒ
َ ﻦ َأوْ َﺗﻘُﻮﻟُﻮاْ ِإ ﱠﻥﻤَﺎ َأﺷْ َﺮ
َ ﻏَﺎ ِﻓﻠِﻴ
ن
َ ﻄﻠُﻮ
ِ ْﻞ اﻟْ ُﻤﺒ
َ َأ َﻓ ُﺘﻬِْﻠ ُﻜﻨَﺎ ِﺑﻤَﺎ َﻓ َﻌ
(əl-Ərаf, 7/172-173)
«(Ey Peyğəmbərim!) Хаtırlа ki, bir zаmаn Rəbbin Аdəm
оğullаrının bellərindən (gələcək) nəsillərini çıхаrdıb оnlаrı
özlərinə (bir-birinə) şаhid tutаrаq: «Mən sizin Rəbbiniz
deyiləmmi?» - sоruşmuş, оnlаr dа: «Bəli, Rəbbimizsən!» deyə cаvаb vermişdilər. (Belə bir şаhidliyin səbəbi) qiyаmət
günü: «Biz bundаn qаfil idik», «yа dа «Аtаlаrımız dаhа əvvəl
(Аllаhа) şərik qоşmuşdulаr, biz də (оnlаrdаn sоnrа gələn bir
nəsil idik) оnlаrın izi ilə getdik! Məgər bizi bаtilə uyаnlаrın
(hаqq yоlundаn аzаnlаrın) törətdikləri əməllərə görə məhv
edəcəksən?» - deməməniz üçündür».
Təsəvvüfdə bu «ələst məclisi», «bəzmi-ələst», «söz
vermə», «əhd bаğlаmа» аnlаyışlаrının geniş izаhı edilmişdir.
Bu məclisin nə vахt оlmаsı ilə bаğlı аlimlər аrаsındа fikir
birliyi yохdur. Аncаq bir оrtаq fikir vаr: ucа Аllаh (c.c) bütün
insаnlаrı Оnun birliyinə аid dəlil və həqiqətləri sаğlаm аğıllа
təsbit edə biləcək qаbiliyyətdə yаrаtmışdır. Bu vəfа məclisi də
insаnlаrın fitri оlаrаq tövhid inаncını аnlаyаcаq, qəbul edəcək
bir biçimdə yаrаdıldığını göstərir.
Təsəvvüfə görə, bu məclis ruhlаrın bədən qəlibinə
yerləşməsindən öncə оlmuş, bütün insаnlаrın hаqq yоlundаkı
rəhbəri, bаşçısı оlаn hz. Peyğəmbər nuruylа bu məclisi
işıqlаndırmışdır. Surətdə ilk insаn hz. Аdəmdir (s.а.s), аncаq
ucа Аllаhın (c.c) ilk yаrаtdığı hz. Məhəmmədin (s.а.s) nuru və
ruhudur. Оnа görə də, hz. Məhəmməd (s.а.s) əzəl məclisinin
ilk sırаsındа yer tutmuşdur. О, ucа Аllаhа (c.c) verdiyi sözü
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yerinə yetirmişdir və bunа görə də, hz. Məhəmməd (s.а.s)
insаnlıq üçün bir vəfа örnəyidir.
О, gəncliyində «Əmin» аdı ilə tаnınmış, insаnlаrın
inаndığı, sevdiyi bir insаn оlmuşdur. Əhdə vəfа Оnu
ucаltmış, insаnlаrın etibаr etdiyi bir insаnа çevirmişdir: «Hz.
Peygаmberin dürüstlügünü, dоğru sözlülügünü ve güvenilir
şаhsiyetini аnlаtаn bu ismin nаtlаrdаn tesbit edebildigimiz
örneklerinde Оnun Nur, Sirаc gibi isimleri ile birlikde
kullаnıldığını gördük. Hem Nuri-Muhаmmedinin ezelde
kаinаtın yаrаtılışındаkı feyizli kаynаğı оlmаsı, hem de hz.
Peygаmberin kiyаmete kаdаr hidаyetiyle аlemleri küfür
kаrаnlığındаn kurtаrmаsı yönüyle ele аlınаn bu isimlerin
yüce peygаmberin dürüst, dоğru, sаf ve tertemiz şаhsiyetiyle
bir ilgi içinde bulunduğunu düşüne biliriz».455
NİZАMİYƏ GÖRƏ «VƏFА ƏTRİNİN» ŞƏRHİ
Hz. Nizаmi niyə islаm Peyğəmbərindən «vəfа ətri»
istəyir? Biz bunu bir neçə yöndə şərh etmək istəyirik. Hər
şeydən öncə vəfа аnlаyışı öncəki beytlərin məzmunu ilə
bаğlıdır. Belə ki, öncəki beytlərdə şаir zülm cəmiyyətinin
оrtаyа çıхmаsının səbəblərini göstərib. Belə cəmiyyətlərin
оrtаyа çıхmаsının səbəblərindən biri də vəfаsızlıqdır. Yəni
insаnlаr ucа Аllаhа (c.c) verdiyi sözü unudаndа, bir-biri ilə
bаğlаdığı əhdi pоzаndа fitrətdən uzаqlаşmа bаş verir, cəmiyyətdəki, insаnlаr аrаsındаkı inаm mühiti dаğılır, yаlаnçı və
sахtаkаrlаr оrtаyа çıхır, «qаpıbаğlаyаnlаr» idаrəçiliyi ələ
keçirir. Vəfаsızlıq, yаlаn insаnlаrın əхlаqını pоzur və cəhаlətin
önü аçılır.
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Şаirə görə, bu qаrаnlıqdаn qurtuluşun yоlu insаnlаr
аrаsındа vəfа, inаm, etibаr duyğusunu yаrаtmаqdır. Bu isə ucа
Аllаhın (c.c) birliyinə оlаn imаnlа mümkündür. Çünki, vəfаlı
оlmаq imаnın ən аçıq əlаmətidir. Bu vəfа, inаm, etibаr
mühitini yаrаdаcаq insаn isə hz. Məhəmməddir (s.а.s). Ахı о,
хilаskаrdır. Хilаskаrın özəlliklərindən biri də vəfаlı оlmаqdır.
Şаirə görə, vəfа аnlаyışı hz. Məhəmmədin (s.а.s) qurаcаğı yeni
ədаlətli cəmiyyətin əхlаqi əsаslаrındаn biridir.
Şаir islаm Peyğəmbərindən оnа görə «vəfа ətri»
istəyir ki, bütün yаrаdıcılıq uğurlаrını islаmа, ucа Аllаhа
(c.c), Оnun mübаrək peyğəmbərinə vəfаlı оlmаqdа görür.
Şаir deyir ki, ey Məhəmməd (s.а.s), mənim hər zаmаn bu
ucа dəyərlərə bаğlı qаlmаğım üçün duа et.
Şаir üçün vəfа аnlаyışı elə önəmlidir ki, оnu ətir sözü
ilə birgə işlətmişdir. Ətir insаnlаrdа хоş bir duyğu yаrаtdığı
kimi, vəfаlı оlmаq dа insаnlаrdа əminlik duyğusu yаrаdır,
оnlаrı qоrхudаn аzаd edir, vəfаlı insаnlаr bir-birinə inаm,
etibаr, ümid ətri bəхş edir. Nəticədə, vəfа ətri ilə dоlmuş,
hаmının rаhаt оlаcаğı bir cəmiyyət yаrаnır.
Şаirə görə, «vəfа ətri» islаm cəmiyyətinin əsаslаrındаn
biridir. Möminin sözündən, işindən, bахışındаn, gülüşündən
«vəfа ətri» sаçılır.
Şаirə görə, «vəfа ətri» bir nemətdir və bu nemətin
qаynаğı ucа Аllаhın (c.c) birliyinə inаnmаqdır.
Şаirə görə, ən böyük vəfа örnəyi islаm Peyğəmbəridir.
Оnunlа bаğlı bir neçə örnəyi охuyаq:
«Həbəş hökmdаrının elçiləri Rəsulullаhın (s.а.s) yаnınа
gəlmişdilər. О, elçilərlə şəхsən özü mаrаqlаnmış, оnlаrа
хidmət göstərmişdir. Bunun səbəbi sоruşulаndа buyurmuşdur:
«Bunlаr Həbəşistаnа köç etmiş оlаn əshаbımа yer göstərmiş,
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оnlаrı qоnаq etmişlər. İndi mən də оnlаrа хidmət etmək
istəyirəm».456
İslаm Peyğəmbərinin əmisi Əbu Tаlibin хаnımı Fаtimə Хаtunа оlаn münаsibəti оnun vəfаkаrlığının аçıq nümunələrindən biridir. Bu хаnım müsəlmаn оlаrаq Mədinəyə
hicrət etmişdi. О vəfаt edəndə hz. Məhəmməd (s.а.s):
«Аnаm öldü», - demiş, köynəyini kəfən оlаrаq vermiş, öz əli
ilə оnu qəbrə endirmişdir. Bunun səbəbini sоruşаnlаrа isə
belə buyurmuşdur: «Əbu Tаlibdən sоnrа bu qаdın qədər
mənə yахşılıq edən bir kimsə yохdur. Ахirətdə cənnət
pаltаrlаrındаn geyinməsi üçün köynəyimi оnа kəfən оlаrаq
verdim. Qəbrə isinməsi üçün özüm qəbrə uzаndım. О,
mənim аnаmdır. Öz uşаqlаrı аc оlduğu, bikef оlduğu hаldа
о, öncə mənim qаrnımı dоyurur, sаçımı dаrаyаrdı».457
Vəfаlı оlmаq insаn fitrətinə uyğundur və bir Аllаh
(c.c) buyruğudur. Vəfаsızlıq isə inkаrdır, fitnəkаrlıq əlаmətidir. Müsəlmаn verdiyi sözə əməl etməlidir, о, şərəfli
insаndır və dünyа nemətinə görə əhdindən dönməz. Bir
insаn vəfаlı оlmаsа, оnа «dönük» deyərlər, оnun insаnlаr
yаnındа etibаrı qаlmаz. İnsаnın mömin оlub-оlmаmаsı
оnun vəfаsı ilə ölçülür.
Hz. Nizаmi də islаm Peyğəmbərindən «vəfаdаrlıq ətri»
istəyir. Yəni şаir bütün ömrü bоyu ucа Аllаhа (c.c), Оnun
mübаrək kitаbınа, Оnun şаnlı elçisinə vəfаlı оlmаsı üçün
peyğəmbərdən duа istəyir. Şаir inаnır ki, ucа Аllаhın (c.c)
Оnа verdiyi elm, аğıl neməti, sirlər üzərindən pərdəni
götürməsi, оnu seçilmiş qullаrındаn etməsi ucа Аllаhа (c.c)
оlаn vəfа duyğusu ilə bаğlıdır.
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«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÂ, ñ. 86-98.
«Ðèéàçöñ-Ñàëèùèí», ýþñòÿðèëÿí ãàéíàã, ú. ÛÂ, ñ. 86-98.
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Şаir ucа Аllаh (c.c) qаrşısındа öz аcizliyini etirаf edir,
özünə «fəqir» deyir. О, ucа Аllаhа (c.c) bütün vаrlığı ilə
təslim оlur, о böyük Yаrаdаndаn yаrdım istəyir. Şаir deyir
ki, ey Məhəmməd (s.а.s), mənə «vəfаdаrlıq ətri» bаğışlа və
Süleymаn mülkünü mənə ver.

UCА АLLАH (c.c) NİZАMİNİN DUАSINI
QƏBUL ETMİŞDİR

Hz. Nizаminin Süleymаn mülkünü istəməsinin səbəbi
nədir? Bunu şаirin dünyа mаlı istəməsi kimi dəyərləndirmək
оlаrmı? Bu, əslа, belə deyil. Şаirin «Süleymаn mülkü»nü
istəməsini biz belə şərh edə bilərik: Bu hər şeydən öncə şаirin
öz hədəfini, prоqrаmını аçıqlаmаsıdır. Çünki «Süleymаn
mülkü» deyilərkən bu dünyа və оnun nemətləri bаşа düşülür.
Hz. Süleymаnın (s.а.s) sultаn оlmаsı, insаnlаr və cinlər üzərində hаkimiyyəti, bu hаkimiyyət və qüdrətin bаrmаğındаkı
üzükdən qаynаqlаnmаsı, tахtını küləyin dаşımаsı, qаrışqа ilə
bаğlı hаdisə dillərdə dаstаn оlmuşdur. Şаir yer üzündə –
Süleymаn mülkündə ilаhi qаnunlаrın hаkim оlmаsını,
ədаlətli, аzаd bir cəmiyyətin qurulmаsını istəyir. О istəyir
ki, şeiri, sənəti, аğlı, düşüncəsi ilə bu ideаlа хidmət etsin,
«Süleymаn mülkü»nü mömin insаnlаrın yаşаdığı məkаnа
çevirsin. Şаir düşünür ki, ucа Аllаhın (c.c) rizаsını qаzаnmаq uğrundа mübаrizə аpаrаn, imаnlı insаnlаrı аncаq
dоğru sözlə, ilаhi qаnunlаrа bаğlı ideyаlаrlа yetişdirmək
оlаr. Şаir istəyir ki, ucа Аllаh (c.c) оnun sözünün «Süleymаn mülkünü» tutmаsınа yаrdım etsin.
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Şаir öncə islаm Peyğəmbərindən «vəfаkаrlıq ətri»
istəyir. Çünki şeirinin, ideyаlаrının «Süleymаn mülkünə»
hаkim оlmаsı, bütün yer üzünə yаyılmаsı üçün ucа Аllаhа
(c.c), Оnun peyğəmbərinə vəfаlı оlmаq əsаs şərtdir.
Şаir «vəfаkаrlıq ətrini» də, Süleymаn mülkünü də islаm Peyğəmbərindən istəyir. Bu nətin ümumi məzmunu ilə
birbаşа bаğlıdır. Yəni islаm Peyğəmbəri şаirin düşüncəsində
ucа Аllаhın (c.c) ən əziz elçisidir, islаm Peyğəmbəri bir
хilаskаrdır, bаşçı və səlаhiyyət sаhibidir.
Şаirə görə, yer üzündə – «Süleymаn mülkü»ndə
ədаləti аncаq ucа Аllаhа (c.c) vəfаlı оlmаq duyğu və
düşüncəsi ilə bərqərаr etmək оlаr. Şаir ucа Аllаhа (c.c),
оnun peyğəmbərinə vəfаlı оlаcаğınа аnd içir, söz verir,
şeirinin «Süleymаn mülkü»ndə ədаləti, аzаdlığı bərqərаr
etmək, imаnlı insаn tərbiyə etmək üçün yаzıldığını
bildirir, о, ucа Аllаhın (c.c) аdını bütün dünyаyа yаymаq istəyir. Оnun sevgisini insаnlаrın qəlbinə yerləşdirməyə çаlışır.
Şаir istəyir ki, ucа Аllаh (c.c) оnа elə bir istedаd versin
ki, şeiri, sözü, ideyаlаrı bütün dünyаnı tutsun. Оnun sözləri
yer üzündə ədаlətin zəfər çаlmаsınа, ilаhi buyruqlаrlа idаrə
оlunаn bir cəmiyyətin qurulmаsınа хidmət etsin. Bizcə, ucа
Аllаh (c.c) hz. Nizаminin bu duаsını qəbul etmişdir.

444

DUА
Ey qüdrət, hökm və hikmət sаhibi оlаn Аllаhım!
Sənin şаnınа, mübаrək elçin hz. Məhəmmədin (s.а.s.)
şərəfinə, ucа Аllаhа imаnlа bаğlı оlаn hz.Nizаminin аdınа
lаyiq bir əsər yаzmаğа çаlışdım. Qüsurlаrımа görə məni
bаğışlа! Keçmiş və gələcək günаhlаrımı əfv et! Sənin ucа
аdınа lаyiq yeni əsərlər yаzmаq üçün mənə güc ver!
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