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Əziz oxucu! Əlinizdəki “Məhəbbət ili”kitabında müəllif
2016-çı ilin astronomik hadisələrindən və onların yerə təsirindən bəhs edir. Kitabda həmçinin, kimya, fizika, anatomiya, biologiya, astronomiya, daktiloskopiyya, kibernetka və
informatika elmlərinin bugünədək gizli qalan məqamları
araşdırılır, onların məişətimizə, həyatımıza təsirindən söhbət
açılır. Eləcə də, son dövrlər baş verən müəmmalı təyyarə,
qatar və enerji qəzalarının Günəş və Ay tutlmaları ilə əlaqəsini sübut edən hesablamalar və cədvəllər təqdim olunur.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
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südlə bəslədiyindən, onun haqqında olan surə də 16
rəqəmi ilə nömrələnib. Sözü gedən surədə arının
misalında insanlara məhəbbət aşılanır: Bal–arının
gülə olan məhəbbətinin nəticəsində yarandığı üçün
həm Qərbdə, həm də Şərqdə məhəbbət rəmzi sayılır. Məhəbbət yandırıcı hiss olduğundan, bu söz
«yanmaq», «alovlanmaq» sözü ilə yanaşı işlədilir.
Bu hikmət kimya elmində də özünü eyni rəqəmlər
altında büruzə verir. Belə ki, Mendeleyev cədvəlinin 16-cı elementi olan kükürd məişətimizə yandırıcı bir vasitə kimi daxil olub. Həmçinin məhəbbət
insana yaşamaq həvəsi, enerji (ruh) verdiyi kimi,
kükürdün oksidləşməsindən yaranan sulfat turşusu
da (H2SO4) akkumulyator istehsalında istifadə edilməklə, məişətimizə enerji mənbəyi kimi daxil
olub.
Məhəbbətdə iki tərəf iştirak edir və biri olmadan o biri “yanmaz”. Bu hal kimya elmində də özünü eyniylə büruzə verir. Belə ki, 16-cı element olan
Kükürd, atom kütləsi 16 (!) olan Oksigensiz yanmır. Ən maraqlısı da odur ki, Kükürdlə Oksigenin

birləşməsində Kükürdün energetik səviyyələr üzrə
elektronları 2 – 8 – 6 formasında yerləşir. Bunu da
bütöv oxuduqda görürük ki, “Quran”ın səhifələrinin sayına işarədir. (“Quran” nazil olandan ta
XVIII əsrə qədər harada və nə vaxt çap olunmasından asılı olmayaraq 286 səhifədə yerləşdirilib; bu
barədə növbəti fəsillərdə danışacağıq). Qeyd edim
ki, 286 ədədinin əbcəd hesabı ilə cəmi (2 + 8 + 6)
16-ya bərabərdir ki, bu da “Quran”ın insanlara məhəbbət aşıladığını bir daha sübut edir:
“Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə,
öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət
əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!”
Quran, 30:21.
Atom kütləsi 16 olan və yanmanı təmin edən
Oksigenin sıra nömrəsini (8) Kükürdün məhəbbət
rəmzi olan sıra nömrəsinə - 16-ya vurduqda (8 x
16) alınan 128 ədədi «Bal arısı» surəsinin ayələrinin cəmini göstərir və elementlərlə surələr arasında olan əlaqəni bir daha təsdiq edir.
iqqətinizi bal arısında olan digər xüsusiyyətin insanlarda özünü göstərməsinə cəlb
etmək istəyirəm. Yuxarıda qeyd etdim ki, bal arısı
gözəllik rəmzi olan gülə məhəbbət bəsləyir və ancaq
onlarla təmasda olur. Xatırladım ki, təbiətin gözəlliyi
gül-çiçək olduğu kimi, cəmiyyətin də gözəlliyi qadı-
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16 ƏDƏDİ MƏHƏBBƏT RƏMZİDİR
“Siz biri-birinizi sevin ki, Mən də sizi sevim”
Allah-təala
16-cı surəsi «Bal arısı» adlanır.
Quran”ın
Qeyd edim ki, ana arı öz balasını 16 gün
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nlardır. Arının gülə olan məhəbbətinin nəticəsində
bal yarandığı kimi, insanın da (kişinin) qadına olan
məhəbbətinin nəticəsində bal(a) yaranır və hər ikisi
şirindir. Çünki ikisi də məhəbbətdən yaranır. «Bala
baldan şirindir» məsəli də məhz bu hikmətdən
doğur. Allah bal arısını həm də ailə, dövlət və ordu
qurmaq üçün insanlara nümunə yaradıb. Çünki, bal
arısı ailəsi öz zəhmətkeşliyi, çalışqanlığı, ciddi
nizam-intizamı, təmizkarlığı və faydalılığı ilə bütün
canlılardan üstündür. Məhz buna görə də Allahın
məhəbbətini qazanaraq adına surə nazil olmuşdur.
Buradan aydın olur ki, həmin keyfiyyətləri özündə
cəmləşdirən istənilən insan həm cəmiyyətin, həm də
Allahın məhəbbətini qazana bilər.
eri gəlmişkən qeyd edim ki, Allahın məhəbbətini qazanmağın yollarından biri də
elmdir. Bu yolda çalışan insan (tələbə) hər kitabdan
bir qədər elm (şirə) toplayır və nəticədə onun da
əməyi "bal"la qiymətləndirilir.
Qeyd edim ki, Rəbbim elmi və imanı çox olan
bəndəsini digərlərindən daha çox sevir. Bunu Loğman Peyğəmbərin simasında aydın görmək olur.
Belə ki, Allah-təala kitab verdiyi bir çox peyğəmbərlərin adına “Quran”da surə göndərməsə də,
ancaq təbabət elmi bəxş etdiyi bəndəsi Loğmanın
(Salam olsun!) adına 31-ci surəni göndərdi.
Bu fakt Rəbbimin elm adamlarına olan məhəbbətinin təzahürüdür.

Elm zahiri və batini olmaqla, iki qurupa bölünür. Zahiri elmlər məktəbdə müəllimdən və kitabdan öyrənildiyi halda, batini elm əksinə, müəllimdən öyrəniləz. Buna elmi-ladun deyilir.
Ladun sözü ərəbcə “dərin qat” mənasını verməklə, elmin dərin qatlarına işarədir. Bu, tək zəhmətlə (oxumaqla) əldə edilə bilməyən, həm də qəlbə gələn duyumla (hissiyyatla) qazanılan bilgidir.
Vaxtilə peyğəmbərlər və digər kəramət sahibləri bu
cür elmə malik olublar və sirlər üzərindən pərdələri
məhz bu elmlə qaldırıblar.
Deyleminin rəvayət etdiyi bir hədisi-şərifdə:
“Elmi-ladun Allah-təalanın sirlərindən bir sirdir.
Onun hökmlərindən bir hökmdür. Dilədiyi qulunun
qəlbinə salar” – deyə buyurulmuşdur.
“Sülük-ül-Uləma” adlı əsərdə keçən bir
hədisi-şərifdə: “Elmlərdən elələri vardır ki, onları
ancaq mərifətullaha sahib olanlar bilirlər. Onlar
bu elmlərdən xəbər verdikləri zaman mərifətullaha
sahib olmayanlardan başqası onları inkar etməz”
– buyrulmuşdur.
Hadimi həzrətləri: “Mərifətullah bilgiləri
kəşflə və ilhamla hasil olur. Müəllimdən öyrənilməz” – demişdir. Elmi-ladun barəsində Quranın bir
ayəsində belə buyrulur:
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Elm iki cür olur

Məhəbbət ili

«Şübhəsiz ki, Yəqub onu (vəhylə) öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin insanların əksəriyyəti (Allahın sevib-seçdiyi zatlara vəhy, ilham
yolu ilə elm öyrətməsini) bilməz!» Quran, 12:68
Əziz oxucu! Əlinizdəki bu kitabda elm əsri
olan XXI əsrin 16-cı ilində baş verəcək astronomik
hadisələri təhlil edib, onların Yerdə baş verən
hadisələrə necə təsir etməsindən danışacağıq. Bir
vacib məqamı da diqqətinizə çatdırım ki, kitabdakı
bütün araşdırmalar müəllifə məxsusdur və tədqiqatlar elmi-ladun üsulu ilə aparılıb.
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KAİNAT FİZİKANIN QANUNLARI İLƏ
İDARƏ OLUNUR
"Allah Kainatı riyazi dillə yaratmışdır".
Qalileo Qaliley
Bildiyimiz kimi, kainat fizikanın qanunları
(fiziki qanunlar) ilə idarə olunur. Yəni İlahi sistemdə enerjinin paylanması ilə, fizikada enerjinin paylanması qanunları üst-üstə düşür.
Məsələn, “Quran”da 36-cı surə YA SİN adlanır. İlyas Peyğəmbərə müraciətlə müqəddəs kitabda
"İlyasin" deyilməsi, bu sözün "kamil insan", "Peyğəmbər" sözünün sinonimi olduğunu deməyə əsas
verir.
Bildiyimiz kimi, peyğəmbərlər və kəramət sahibləri Allah-təala ilə bəndələri arasında enerji ötürücüsü funksiyasını yerinə yetirirlər. Fizikada isə
bu funksiyanı transformatorlar yerinə yetirir. İndi
onlar arasında olan riyazi oxşarlıqlara nəzər salaq.
Kamil insanın anatomik quruluşunda 5 duyğu
üzvü, 5 oma, 5 bel fəqərəsi; həmçinin baş-beyində
5 şöbə vardır və gündə 5 dəfə ibadət edir. Sadaladığım 5 amili özündə cəmləşdirən kamil insanın –
kəramət sahbinin Qurandakı rəmzi 36-dır (YASİN).
Maraqlıdır ki, transformatorda da 5 vəziyyət
olmaqla, hər vəziyyətdə 36 (!) sarğı olur.
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Bildiyimiz kimi Peyğəmbərin qəbul etdiyi
enerji (vəhy) gizli səs, siqnal formasında olur. O,
bu siqnalı sözə ÇEVİRMƏKLƏ insanlara çatdırır.
Həm də, hamısını deyil, onların şüuru səviyyəsində
(həzm edə biləcəyi qədər) ötürür.
Maraqlıdır ki, transformatorun da iş prinsipi
eynən bu cürdür. "Transformasiya" - ÇEVİRMƏ
deməkdir və funksiyası mənbədən qəbul etdiyi
yüksək gərginlikli enerjini alçaqgərginlikli enerjiyə
(220) çevirib, mənsəbə (cihazlara) ötürməkdən
ibarətdir.
Bildiyimiz kimi, transformatorlar - yüksəldici
və alçaldıcı olmaqla - iki qrupa bölünür.
Yüksəldici transformatorların vəzifəsi qəbul
etdikləri enerjini artıraraq ötürməkdən ibarətdir.
Onlara nəinki cihaz birləşdirmək, heç yaxınlaşmaq
da mümkün deyildir. İnsanı məsafədən vurur. Onun
üçün də belə transformatorlar məhəllələrdən kənarda qoyulur və onlarla əlaqə alçaldıcı transformatorun vasitəsi ilə qurulur.
İlahiyyat sistemində bunun misalı vəhy gətirən mələklərdir ki, adi insanların onlarla əlaqəsi
nəinki mümkün deyildir, hətta uzaqdan belə onu
görməsi ilə mələyin enerji və informasiya yükünə
tab gətirə bilməzlər (xatırladım ki, Həzrət Cəbrayıl
tərəfindən vəhy Peyğəmbərimizə çox vaxt məhəllədən kənarda – Hira dağında nazil olardı).

Alçaldıcı transformatorlar isə, məhəllə (oxu:
cəmiyyət) daxilində yerləşdirilməklə, yuxarıda
qeyd etdiyim kimi, qəbul etdiyi yüksəkgərginlikli
enerjini azaldaraq, cihazların (oxu: insanların) tutumuna uyğun – 220-yə çevirərək, ötürürlər.
İlahi sistemdə bunun misalı peyğəmbər və kəramət sahibləridir ki, qəbul etdikləri vəhyin bir hissəsini özlərində saxlamaqla (informasiya yükünü
azaltmaqla) insanların beyin tutumuna (şüur səviyyəsinə) uyğun olaraq cəmiyyətə ötürürlər.
İlahi sistemdə və fizikada enerjinin saxlanması və paylanmasındakı bənzərlik tək bunlardan ibarət deyildir. Belə ki, məişətimizdə istifadə etdiyimiz bütün cihazların üzərində bir qayda olaraq 220
ədədi həkk olunmuşdur.
Maraqlıdır ki, həmin 220 ədədi enerji (ruh)
daşıyıcısı olan insanın da üzərinə həkk olunmuşdur. Belə ki, hər bir insanın anatomik quruluşu 220
(!) sümüyün birləşməsindən yaranıb!
iqqətinizi başqa bir maraqlı məqama da
çəlb etmək istəyirəm. Fiziklərdə belə bir
haqlı sual yaranacaq ki, peyğəmbərlər və kəramət
sahibləri də bioloji cəhətdən bizim kimi insanlar olduğu halda, niyə onlar mələyin informasiya və
enerji yükünə tab gətirə bilir, başqa insanlar tab gətirə bilmir?
Bu maraqlı sualın da cavabını yenə fizikanın
qanunları ilə vermək mümkündür. Belə ki, adətən
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transformatorların tutumunu artırmaq üçün onu
açıb, içindəki sarğıları artırmaqla (genişləndirməklə) buna nail olurlar.
Kamil insanlarda da eynən bu cürdür – vəhy
qəbul etməzdən öncə onların qəlbində genişlənmə
prosesi gedir. Yəni, onların enerji və informasiya
götürmə qabiliyyəti artırılır. Bu barədə “Quran”ın
“Açılıb genişlənmə” (94) surəsində belə deyilir:
“Məgər biz sənin köksünü açıb genişləndirmədikmi?!” “Quran”, 94:1.

Паша Йагуб

2016-CI İLİN GÜNƏŞ TUTULMALARI
“Məgər göylərdə və yerdə olanların – Günəşin, Ayın və ulduzların, dağların, ağacların və
heyvanların (hamısının), insanların isə bir çoxunun Allaha səcdə etdiyini görmürsənmi?” Quran,
“Həcc” surəsi, 18
Elm əsri olan XXI əsrdə baş verən Günəş
tutulmalarının monitorinqini apararkən, maraqlı
faktların şahidi oldum. Bu faktlar Günəş təqvimi ilə
Ay (hicri-qəməri) təqvimini uzlaşdırdıqda üzə
çıxdı. Yəni, bu əsrdə baş verən (verəcək) astronomik hadisələrin tarixlərini internet saytlarından
götürüb, Hicri-qəməri (Ay) təqvimi ilə müqayisə
etdikdə, məlum oldu ki, Günəş tutulmaları bir
qayda olaraq ayın 29-da baş verir. Bu ədədin
mənasını şərh etməzdən öncə, tərtib etdiyim
cədvəli diqqətinizə çatdırıram:
Günəş tutulmasının baş verdiyi tarixlər
SN

1
2
3
4
5
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Günəş təqvimi ilə

Ay təqvimi ilə

21 iyul 2001
14 dekabr 2001
10 iyun 2002
4 dekabr 2002
3 aprel 2003

29 rəbiül axır
29 ramazan
29 rəbiül əvvəl
29 ramazan
29 məhərrəm
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

31 may 2003
24 noyabr 2003
19 aprel 2004
14 oktyabr 2004
8 aprel 2005
3 oktyabr 2005
29 mart 2006
22 sentyabr 2006
19 mart 2007
11 sentyabr 2007
7 fevral 2008
1 avqust 2008
26 yanvar 2009
22 iyul 2009
15 yanvar 2010
11 iyul 2010
4 yanvar 2011
2 iyun 2011
1 iyul 2011
25 noyabr 2011
21 may 2012
14 noyabr 2012
10 may 2013
3 noyabr 2013
29 aprel 2014
24 oktyabr 2014
20 mart 2015
13 sentyabr 2015
9 mart 2016
1 sentyabr 2016

29 rəbiül əvvəl
29 ramazan
28 səfər
29 şaban
28 səfər
29 şaban
28 səfər
29 şaban
28 səfər
29 şaban
29 məhərrəm
29 rəcəb
29 məhərrəm
29 rəcəb
29 məhərrəm
29 rəcəb
29 məhərrəm
29 cəmadiül axır
29 rəcəb
29 zilhiccə
29 cəm axır
29 zilhiccə
29 cəm axır
29 zilhiccə
29 cəm axır
29 zilhiccə
29 cəmadiül əvvəl
29 zilqədə
29 cəm. əvvəl
29 zilqədə
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Cədvəldən görünür ki, Günəş tutulmaları bir
qayda olaraq ayın 29-da baş verir. Bunun mənasını
anlamaq üçün 29 ədədinin hikmətinə nəzər salaq.
Əvvəlcə qeyd edim ki, 29 ədədi Yer əhlinə – yəni
insanlara işarədir. Çünki yerin insan yaşayan quru
hissəsi 29 %-dir (yeri gəlmişkən, bu hikmət insanın
anatomik quruluşunda da özünü büruzə verir. Belə
ki, insan anatomiyasında mövcud olan su ilə bərk
cisim 29-un 71-ə nisbətindədir).
“Quran”ın 29-cu surəsi “Hörümçək” adlanır
və şər qüvvələrə, bugünkü mafiya və monopoliyalara işarədir. Bildiyimiz kimi, bu gün Yer kürəsinin
29 %-də yaşayan insanlar şər qüvvələrin, mafiyaların qurduqları hörümçək torunda çabalamaqdadırlar. Qurani - Kərimdə Günəş tutulması qiyamətin əlaməti olaraq qeyd edilir. XXI əsrdə bu əlamətin (tutulmanın) 29 ədədi altında baş verməsi,
artıq Yer əhlinə xəbərdarlıq kimi qəbul edilməlidir.
Sübut üçün bildirim ki, 29-cu surə 69 ayədən
ibarətdir. 69 ədədi isə “Haqq olan qiyamət” surəsinin sıra nömrəsi olduğundan, “Quran”da qiyamət
rəmzi sayılır. Yəqinlik olması üçün daha bir dəlil
gətirim ki, 29-cu ayə “Quran”da 69 dəfə keçir.
(Yəni, müqəddəs kitabın cəmi altmış doqquz
surəsində 29-cu ayə var. Qalan surələrdə ayələrin
sayı 29-dan azdır).
Bütün bunlar onu göstərir ki, qiyamətin əlaməti olan Günəş tutulmaları riyazi yolla “Haqq
14
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olan qiyamət” (69) surəsi ilə əlaqələnir. Bütün bunlar qiyamətin yaxınlaşması haqqında insanlara xəbərdarlıq olmaqla yanaşı, həm də bu müqəddəs kitabın düzülüşünün (nömrələnməsinin) Allahın iradəsi altında baş verdiyini təsdiqləyir.
29 x 69 = 2001
Göründüyü kimi, bu hikmətli ədədlərin hasili
XXI əsrin başlanğıcını göstərir. Yəni, dünyanı əhatə edən və bəşəriyyəti istismar edən mafiya və monopoliyaların dağılması Allahın iradəsi ilə XXI
əsrdə baş verəcəkdir.
Maraqlıdır ki, 2016-cı ildə baş verəcək iki
Günəş tutulmasından birincisi ilin 69-cu günündə
(martın 9-da) baş verəcəkdir. İkinci Günəş tutulması isə, sentyabrın 1-də baş verəcəkdir ki, bunlar
barədə digər elmi-ladun hesablamaları növbəti
fəsillərdə təqdim edəcəyik.
Cədvəldə diqqət cəkən digər məqam ondan
ibarətdir ki, hər bir Günəş tutulması 355 günün tamamında yenidən baş verir. Bu da Ay təqvimi ilə
tam bir il deməkdir.
Maraqlıdır ki, bu hal dörd il dalbadal davam
edir. Məsələn, 2004-2005-2006-2007-ci illərin Şaban ayının 29-da Günəş tutulub... (bax: yuxarıdakı
cədvələ). Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki,
astronomik hadisələr təsadüfü deyil, xüsusi bir qanunauyğunluqla baş verir. Burada sual yaranır ki,
15
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bu hal niyə məhz dörd dəfə təkrarlanır? Cavab
olaraq qeyd edim ki, kainatın dörd cəhəti, təbiətin
dörd fəsli var, həmçinin insan dörd ünsürdən (torpaq, su, hava, ruh) yaranıb. Eləcə də, elm və ədəb
mənbəyi olan “Quran”, dördüncü səmavi kitabdır.
Deməli, Rəbbim Günəş tutulması ilə insanların
(ağıl sahiblərinin) diqqətini bütün yaradılışın əks
olunduğu “Quran”a yönəldir. Maraqlıdır ki,
“Quran”ın “Günəş” (91) surəsinin ilk dörd (!)
ayəsində Allah-təala Günəşə dörd dəfə and içir:
1.“And olsun Günəşə və onun işığına”.
2.“And olsun (Günəşin) ardınca çıxan Aya”.
3.“And olsun onu (Günəşi) parlaq edən
gündüzə”.
4.“And olsun onu (Günəşi) örtən gecəyə”.
Burada diqqət çəkən digər məqam, üçüncü
ayənin mənasıdır. Yəni bu ayədən məlum olur ki,
Günəşi parlaq edən, ona işıq verən əslində gündüzdür (bir az da dərinə getsək, Günəşi işıqlandıran
əslində gündüzün nurudur. Bu nuru görə bilənlərə
salam olsun!).
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ndiyədək ateistlər Allahın varlığını inkar etmək üçün darvinizm və dialektikanın qanunlarından istifadə ediblər.
Bu qanunun mahiyyətinə vardıqda isə, görürük ki, darvinizm nəinki “Quran”ı və Allahı inkar
etmir, əksinə, onları təsdiq edir.
Belə ki, “Quran” bütün kainatı özündə əks etdirən səmavi kitabdır. Kainat isə kimyəvi elementlərin birləşməsindən yarandığından, bu müqəddəs
kitabda surələrin düzülüşü ilə, elementlərin dövri
sistemdəki düzülüşü arasında məntiqi bir uyğunluq
vardır. Elmi-ladun araşdırmalarımız göstərir ki,
həm “Quran”ın, həm də dövri cədvəlin düzülüşü
böyük fəlsəfi əhəmiyyətə malikdir. Onların hər ikisi dialektik materializmin qanunlarını–sadədən mürəkkəbə, kəmiyyət dəyişikliyinin keyfiyyət dəyişikliyinə keçməsi, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi,
inkarı inkar qanunlarını əks etdirir.
Belə ki, “Quran”ın əvvəlki surələri nə qədər
mülayimdirsə, sıra nömrələri artdıqca surələr sərtləşməyə dogru gedir. Bu da sadədən mürəkkəbə və
kəmiyyət dəyişikliyinin keyfiyyət dəyişikliyinə
keçməsi qanunlarına uyğundur.
Dövri sistemdə bu hal dövrlərdə nömrələr art-

dıqca, metallıq xassəsinin azalıb, qeyri-metallıq
xassəsinin artması ilə özünü göstərir.
Bundan başqa, surələr ikili xassə göstərir. Yəni onlar həm müsbət, həm də mənfi yüklə (vəhylə)
yüklənmişdir ki, bu da dialektikanın əksliklərin
vəhdəti və mübarizəsi qanununa uyğundur.
Mendeleyev cədvəlində bu hal eyni elementin ikili (həm müsbət, həm də mənfi) xassəyə malik
olması ilə özünü göstərir.
(Yeri gəlmişkən, ikili xassəyə malik olma Allahın yaratdığı digər bioloji varlıqlar kimi, insanda
da özünü aydın göstərir. Yəni, qarşılaşdığı adamdan asılı olaraq, hər bir insan, kimyəvi elementlər
kimi, gah mənfi, gah da müsbət xassə nümayiş etdirir.)
Buradan açıq-aşkar görünür ki, indiyədək Allahı inkar etmək üçün istifadə edilən dialektikanın
qanunları, əslində Allahı və “Quran”ı təsdiq edir.
eri gəlmişkən qeyd edim ki, Mendeleyevdən qabaq yaşamış bir çox kimya
alimləri elementlərin dövri cədvəlini yaratmağa
çalışsalar da, ömürlərinin sonuna qədər buna nail
ola bilməmişlər. Bu cədvəli necə kəşf etməsi barədə suala cavab verərkən, Mendeleyev bildirmişdir
ki, cədvəl ona Bakıda olarkən, yuxuda vəhy yolu
ilə göstərilmişdir. Səhər tezdən oyanan alim, ona
yuxuda vəhy olunan cədvəli kağıza köçürmüşdür.
Lakin cədvəldəki bəzi suallara nə özü, nə də ondan
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sonra gələn alimlər cavab tapa bilməmişlər. Nəzərinizə çatdırım ki, bu və digər kitablarımda oxuduğunuz kimyəvi hesablamalar da bu sətirlərin müəllifinə həmin yolla (Mendeleyevə öyrədilən kimi)
öyrədildi və kimyaçılar indiyədək cədvəldə axtardıqları sualların cavabını məhz bu hesablamalarda
tapa bilərlər.
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2016-CI İLİN AY TUTULMALARI
“Biz hər şeyi sayıb yazmışıq.” “Quran”,
78:29

G

ünəş tutulmalarında olduğu kimi, Ay tutulmalarında da xüsusi bir qanunauyğunluq var və o, özündə böyük bir hikməti əks etdirir.
Belə ki, internet saytlarından əldə etdiyim Ay tutulmalarının cədvəlini Ay (Hicri-qəməri) təqvimi
ilə müqayisə etdikdə, yenə də heyrətdən donub qaldım. Məlum oldu ki, bütün Ay tutulmaları bir qayda olaraq ayın 14-də (Ay təqvimi ilə) baş verir. 14
ədədinin hikmətlərini şərh etməzdən öncə, Ay tutulmalarının cədvəlini hər iki təqvimlə diqqətinizə
çatdırıram:
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
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Ay tutulmasının baş verdiyi tarixlər
Günəş təqvimi ilə
Ay təqvimi ilə
10 yanvar 2001
14 şəvval
5 iyul 2001
14 rəbiül axır
30 dekabr 2001
14 şəvval
26 may 2002
14 rəbiül əvvəl
24 iyun 2002
14 rəbiül axır
9 noyabr 2002
4 ramazan
16 may 2003
14 rəbiül əvvəl
9 noyabr 2003
14 ramazan
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

4 may 2004
28 oktyabr 2004
24 aprel 2005
17 oktyabr 2005
14 mart 2006
7 sentyabr 2006
4 mart 2007
28 avqust 2007
22 feval 2008
17 avqust 2008
9 fevral 2009
7 iyul 2009
6 avqust 2009
31 dekabr 2009
26 iyun 2010
21 dekabr 2010
15 iyun 2011
10 dekabr 2011
4 iyun 2012
28 noyabr 2012
25 aprel 2013
24 may 2013
19 oktyabr 2013
15 aprel 2014
8 oktyabr 2014

14 rəbiül əvvəl
14 ramazan
14 rəbiül əvvəl
14 ramazan
14 səfər
14 şaban
14 səfər
14 şaban
14 səfər
14 şaban
14 səfər
14 rəcəb
14 şaban
14 mühərrəm
14 rəcəb
14 mühərrəm
14 rəcəb
14 mühərrəm
14 rəcəb
14 mühərrəm
14 cəmadiyül axır
14 rəcəb
14 zilhiccə
14 cəmadiyül axır
14 zilhiccə

21

Паша Йагуб
34
35
36
37

4 aprel 2015
28 sentyabr 2015
23 mart 2016
16 sentyabr 2016

G

14 cəmadiyül axır
14 zilhiccə
14 cəmadiyül axır
14 zilhiccə
və s.

ünəş tutulmalarının cədvəlində olduğu
kimi, Ay tutulmalarının da cədvəlində
tutulmalar arasında interval 355 gündür ki, bu da
(Ay təqvimi ilə) bir il deməkdir. Bu fakt Ay tutulmalarındakı nizamı, qanunauyğunluğu sübut etməklə yanaşı, həm də diqqətimizi yaradılışın əks
olunduğu və dördüncü səmavi kitab olan “Quran”a
yönəldir. Qeyd edim ki, “Quran”ın “Ay“ (54)
surəsində eyni ayə dörd (!) dəfə təkrar olunur:
“And olsun ki, Biz Quranı (ondan) ibrət almaq (öyüd nəsihət qəbul etmək) üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan (ondakı elmdən, ədəbdən faydalanan) varmı?!” “Ay” surəsi,
17–22–32–40- cı ayələr.
Bu kodlaşdırılmış hadisələri təhlil edərkən,
diqqətimizi başqa bir məqam cəlb etdi. Sual yarandı ki, hər ayda 30 gün olmasına baxmayaraq, niyə
məhz 14-cü günləri Ay tutulub?
Xatırladım ki, 14 ədədi “İbrahim” surəsinin
sıra nömrəsidir. Və İbrahim Peyğəmbər təkallahlığın (tovhidin) əsasını qoymaqla, kitab verilmiş bütün peyğəmbərlərin babasıdır. Ayın 14-cü günləri
22
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astronomik hadisələrin təkrarlanmasında məqsəd
bəşəriyyətin diqqətini “Quran”la yanaşı, həm də
İbrahim Peyğəmbərə yönəldir.
“İbrahim” surəsinin sıra nömrəsi olan 14 ədədi “Quran”da çox böyük tarazlıq yaradır. Belə ki,
“Rəhimli Allah” surəsinin sıra nömrəsi və rəmzi
olan 55 ədədi bu müqəddəs kitabda 41 dəfə keçir
(Quranın cəmi qırx bir surəsində 55-ci ayə var.
Qalan surələrdə ayələrin sayı 55-dən azdır).
Eyni zamanda 41 ədədi Quranda 55 dəfə keçir
(kitabın cəmi əlli beş surəsində 41-ci ayə var. Qalan surələrdə ayələrin sayı 41-dən azdır). Bunların
fərqi isə 14 ədədinə bərabərdir:
55 – 41 = 14
Bu fakt, İbrahim Peyğəmbərin Allahın elçisi
olmasını riyazi şəkildə təsdiq etməklə yanaşı, həm
də 14 ədədinin tarazlıq (balans) rəmzi olmasını
göstərir.
Nuşirəvanın sarayından niyə məhz 14 (!)
sütun uçdu?

Паша Йагуб

nəccimlər və bilicilər belə qərara gəldilər ki, səmavi kitablar vasitəsi ilə xəbəri qabaqcadan verilən
Peyğəmbər artıq dünyadadır və Nuşirəvanın hakimiyyəti süqut edəcək. Aradan heç iki il keçmədi ki,
verilən proqnoz özünü doğrultdu və Sasanilər
dövləti dağıldı.
Məlumdur ki, bəşər yaranandan xeyirlə şər
arasında həmişə balans olmuşdur. Bəşər tarixinin
elə mərhələləri də olmuşdur ki, xeyirlə ər arasında
mövcud balans (birincinin ziyanına) pozulmuşdur.
Peyğəmbərlər tarixini araşdırdıqda, məlum olur ki,
onların zühuru da məhz belə mərhələlərdə baş verir. Yəni Allah-təala xeyirlə şər arasında pozulmuş
tarazlığı peyğəmbərlər vasitəsi ilə bərpa edir. Bu
gün də Yerdə xeyirlə şər arasında tarazlığın pozulması göz önündədir. Artıq haqq-ədalət demək olar
ki, qalmayıb. Yerdəki bu vəziyyət Allah-təalanın
qəzəbinə səbəb olmuşdur. Elmi-ladun araşdırmalarımız göstərir ki, son vaxtlar baş verən təbii fəlakətlər və müəmmalı təyyarə qəzaları da məhz bu
qəzəbin təzahürüdür. Bunu sübut edən faktları
aşağıda diqqətinizə çatdıracağıq.

14 ədədindən söhbət gedərkən maraqlı bir tarixi faktı diqqətinizə çatdırım ki, Məhəmməd (s)
dünyaya təşrif gətirən gecəsi, zalım şah olan fars
hökmdarı Nuşirəvanın sarayından 14 (!) sütun uçdu. Hadisəni şərh etmək üçün saraya toplaşan mü23
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BARMAQ İZLƏRİ HAQQINDA
Elmi-ladun söhbətlər

E

tiraf etməliyik ki, qanuni oğrular bu gün
cəmiyyətə çox böyük nüfuz etməkdədirlər və demək olar ki, həlledici, böyük söz sahibidirlər. Bu səbəbdən cəmiyyətdə kriminal hadisələr
çoxalmışdır.
Bütün bunları nəzərə alıb, kriminal aləmə də
elmi-ladunla bir nəzər salmaq qərarına gəldim. Qeyd edim ki, bu aləmin əsas "atributu" barmaq izləridir. Odur ki, sahəni işıqlandırmağa da
buradan başlayaq.
Bildiyimiz kimi, barmaq izlərini araşdıran
dünyəvi elm DAKTİLOSKOPİYYA adlanır. Bütün
elmlərin mənbəyi “Quran”dadır. Bəs Daktiloskopiyya necə? Bu elm müqəddəs kitabda necə əksini tapıb?
İnsanın anatomik quruluşunda olan saysızhesabsız hikmətlərdən biri də barmaq izləridir.
Dünya yaranandan nə qədər insan gəlib-getsə də,
heç birinin barmaq izləri biri-birinə bənzəmir.
“Quran”da bu mövzuda cəmi bir ayədə söhbət açılaraq bildirilir ki, qiyamət günü insanlar dirildilərkən, həmin izlər olduğu kimi bərpa olunacaq və
əməlləri ona həmin izlərlə sübut olunacaq:
25
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"Bəli, Biz onun barmaqlarını da (barmaq
izlərini) düzəltməyə qadirik!" “Quran”, 75:4.
Elmi-ladun mənə işarə verdi ki, “Quran”ın
birinci ayəsindən başla, 75-ci surənin 4-cü ayəsinə
qədər say, gör nə görəcəksən.
Mən də tənbəllik etməyib saymağa başladım.
Həmin barmaq izlərindən bəhs edən yeganə ayəyə
çatanda gördüm bu “Quran”ın 5555-ci ayəsidir.
Deyəcəksiniz ki, nə olsun?
Buradakı hikmət ondan ibarətdir ki, insanda
iki əl və iki ayaq olmaqla, hər birində 5 barmaq
vardır. Bunların dördünü yanaşı qoyduqda 5555
ədədi alınır ki, bu da "Qiyamət" (75) surəsinin 4cü ayəsini göstərir: "Bəli, Biz onun barmaqlarını
da (barmaq izlərini) düzəltməyə qadirik!" Quran,
75:4.(5555-ci ayə)
Bu və digər hikmətlər onu göstərir ki, Quranın sözləri Allaha məxsus olduğu kimi, onun düzülüşü və nömrələnməsi də Rəbbimə məxsusdur.
Odur ki, əməllərinizə diqqət edin. Çalışın ki,
barmaq izləriniz ancaq gözəl əməllərin üzərində
qalsın. Çünkü, hansı vəzifədə işləməyinizdən asılı
olmayaraq, bir gün mütləq əməlləriniz araşdırılacaqdır!
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METRO QƏZALARININ
ASTRONOMİK HADİSƏLƏRLƏ ƏLAQƏSİ

H

esablamalarımız göstərir ki, son dövrlər
ölkəmizdə baş verən, qatarla (o cümlədən metro qatarı ilə) bağlı olan həyəcanlı hadisələr
bir-biri ilə və astronomik hadisələrlə (Günəş və Ay
tutulmaları ilə) riyazi şəkildə əlaqəlidir. Bu əlaqə
özünü Quranın surələrinin cəmi olan 114 ədədi ilə
büruzə verir. Yəni, apardığımız monitorinqin nəticələrindən məlum olur ki, Bakıdakı qatar (metro)
qəzaları hər 114 gündən bir baş vermişdir. Elə isə,
əvvəlcə 114 ədədinin hikmətinə qısaca nəzər salaq.
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nacağından bəhs edən surələr isə, 9 rəqəmi ilə gəlir
(9; 19; 29; …109) və sayı 11 olan bu surələrdəki
ayələri cəmləsək, 555 ədədi alınar. Bu ayələrə fikir
versək, əsasən sərt ayələrdən ibarət olduğunu və
cəzadan bəhs etdiyini görərik.
Elə isə, mülayimlik rəmzi olan 669 ədədindən,
sərtlik və cəza rəmzi olan 555 ədədini çıxaq:
669 – 555 = 114

Qeyd edim ki, bu dörd surə bəşəri dəyərləri
mülayimliklə təblig etdiyindən, 669 ədədi də “Quran”-da mülayimlik və yaxud bəşəri dəyərlər rəmzi
sayılır.
Bu dəyərlərə əməl etməyənlərin necə cəzala-

Alınan 114 ədədi “Quran”ın surələrinin sayını
göstərir.
Düsturdan məlum olur ki, bu müqəddəs kitabın mahiyyəti bəşəri dəyərlərin təbliğindən və bu
dəyərlərə əməl etməyənlərin necə cəzalanacağından ibarətdir.
“Həqiqətən, Rəbbin insanların zülmünə
baxmayaraq, onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və
şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir!”
“Quran”, “Göy gurultusu” surəsi, 6.
Bu düstur bir daha təsdiq edir ki, “Quran”ın
114 surədən və 6.236 (altı min iki yüz otuz altı)
ayədən ibarət olması, həmçinin, surələrin və ayərin
düzülüşü insan beyninin məhsulu olmayıb, Allahın
elmi və iradəsi ilə düzülmüşdür.
Qatar qəzalarında diqqət çəkən digər maraqlı
məqam onların ildırımla müşayət olunmasıdır. Yəni, ildırım vurması səbəbindən baş verməsidir. Yeri
gəlmişkən, onu da diqqətinizə çatdırım ki,
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“Quran” niyə 114 surədir?
Kainatın dörd cəhətdən, təbiətin dörd fəsildən ibarət olmasını, həmçinin insanın dörd ünsürdən yaranmasını və bu müqəddəs kitabın dördüncü səmavi kitab olmasını nəzərə alıb, “Quran”ın ilk
dörd surəsindəki ayələri cəmləyək:
7 + 286 + 200 + 176 = 669
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“Quran”ın 13-cü surəsi «Göy Gurultusu» adlanır.
Göy gurultusunun enerji prosesi olduğu və həyəcan
yaratdığı hamıya məlumdur. Surədə deyilir:
«Göy gurultusu Onun şəninə təriflər deyir.
O, ildırımlar göndərib (kafirlər) Allah barəsində
mübahisə edərkən, onlara istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir!» (13:13)
Maraqlıdır ki, 13 ədədindəki hikmət kimya
elmində də özünü biruzə verir. Belə ki, Mendeleyev cədvəlindəki 13-cü (!) element Alüminiumdur.
Elektrik ötürmə qabiliyyəti yüksək olduğundan,
alüminium energetika (!) sənayesinin özəyini təşkil
edir.
13 rəqəmi həm “Quran”da, həm də fizikada
həyəcan rəmzi sayılır (göy gurultusu insanda da həyəcan yaradır). Təsadüfi deyildir ki, hidrogen atomunun enerji qəbul etməmiş (həyəcanlanmamış)
yükü 13 EV-dur. Hidrogen atomu enerji qəbul etdikdə həyəcanlanır və yükünü ötürməklə boşalır.
nsanlar arasında bəd xəbərin tez yayılması
da həyəcanlanma ilə bağlıdır. Belə ki, bəd
xəbərin enerji yükü mənfi olduğundan, onu qəbul
edən insan həyəcanlanır və yükünü ötürməyə çalışır. Bu halı atomun və təbiətin həyəcanlanması
(göy gurultusu) ilə müqayisə etdikdə, çox böyük
oxşarlıq görünür. Həmçinin təbiət öz həyəcanını
(yükünü) yağışla boşaltdığı kimi, insan da göz yaşı
ilə boşaldır.

Həyəcanlanma ilə bağlı diqqətinizi başqa bir
maraqlı məqama da cəlb etmək istəyirəm. Yəqin
çoxlarınız fikir vermiş olar: insanda həyəcan yarananda bu həyəcana ilk reaksiyanı bağırsaq verir.
Yəni, bağırsaqda kəskin sancı yaranır. Biologiya
elmi təsdiq etmişdir ki, hər bir insanda bağırsağın
uzunluğu 13 (!) metrdir.
Oxucuda sual yarana bilər ki, qatar (metro)
qəzalarından bəhs edən bir yazıda bu gəzişmələri
niyə etdik? Nəzərə alsaq ki, insanda (cəmiyyətdə)
ən böyük həyəcan metro qəzası vaxtı yaranır, onda
bu yazıdakı gəzişmələrin də təsadüf olmadığı aydın
olar.
Elə isə, gəlin cəmiyyətdə həyəcan yaradan qatar qəzalarının tarixlərinə və onların astronomik hadisələrlə (ildırımla) əlaqələrinə birlikdə nəzər salaq:
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1) 2012-ci ilin 23 sentyabrında həm Siyəzən,
həm də Hacıqabul rayonlarında (eyni vaxtda) elektrik yarımstansiyalarını ildırım vurdu və hər iki
rayon qaranlığa qərq oldu. Hadisə ilə əlaqədar
Hacıqabuldan keçən bütün qatarlar dayandı. Bu
səbəbdən ölkədə böyük bir həyəcan yaşandı.
2) Maraqlıdır ki, yuxarıdakı hadisə 114 (!)
gündən sonra Hacıqabulda təkrar baş verdi. Belə
ki, elm əsrinin 13-cü ilinin, 13-cü (!) günü Hacıqabulda ildırımın qatarı vurması səbəbindən böyük
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bir yanğın həyəcanı yaşandı. Dəmir yolu bir müddət bağlı qaldığından Bakı istiqamətində hərəkət
edən bütün qatarlar dayandı. Bu hadisə həm bölgədə, həm də olkədə həyacanla izlənildi.
Bu hadisələrdə diqqət çəkən əsas məqam onan ibarətdir ki, ikinci hadisə birincinin 114-cü (!)
günü baş vermişdir ki, bu da Quran rəmzidir.
Hər iki hadisə ildırımla (!) bağlıdır və 13-cü
ilin 13-cü günündə təkrarlanmışdır.
3) Elm əsrinin 13-cü ilinin 24 aprelində Bakı
metrosunda daha bir həyacan yaşandı. Belə ki,
qatarda qəza baş verdiyindən sərnişinlər bir müddət
tuneldə qaldı. Hadisə sərnişinlər arasında böyük bir
həyacan (!) və çaxnaşma yaratdı. Ölkənin bütün
KİV-lərində yayımlanan bu qəzada diqqət çəkən
əsas məqam ondan ibarətdir ki, qəza baş verən gün
ilin 114-cü (!) günü idi.
“Biz hər şeyi sayıb yazmışıq!” Quran, 78:29.
4) Yadınıza salım ki, 13-cü ilin mayın 7-də
Bakı-Moskva reysi ilə hərəkət edən sərnişin qatarı
yük maşını ilə toqquşmuş, maşın kənardakı 3.500
voltluq elektrik dirəyinə dəyərək, onu aşırmış və
bölgə qaranlığa qərq olmuşdu. Həm də dəmir yolu
bağlı qaldığından, bütün sərnişin qatarları yolda
qalmışdı. Maraqlıdır ki, bu Qatar qəzası da ikinci
bənddə göstərdiyim analoji (Hacıqabuldakı) qəznın
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114-cü (!) günü baş vermişdir və hər ikisi enerjiyə
bağlanmışdır.
5) Bildiyimiz kimi 13-cü ilin 19 dekabrında
Bakı metropolitenində baş vermiş qəza ilə əlaqədar
qatar bir müddət tuneldə qaldı. Bu hadisə də qatardakı sərnişinlərlə bərabər ölkənin bütün əhalisində
həyəcan (!) yaratdı. Diqqətinizi daha bir maraqlı
məqama cəlb edim ki, bu hadisə özündən əvvəlki
(4-cü bənddəki) qatar qəzasının 228-ci günü baş
vermişdir ki, bu da Quran rəmzi olan 114 ədədinin
iki mislidir:
228 – 114 = 114
“And olsun ki, Allah bunları hesablamış və
təkrar-təkrar saymışdır.” Quran,19:94.
6) 2014-cü ilin fevralın 10-da Azərbaycanda
5,5 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Başqa vaxtlarda
baş verən zəlzələlərdən fərqli olaraq, ölkəmizin bütün rayonlarında yaşayan adamlar bunun həyacanını yaşadı.
Maraqlıdır ki, bütün ölkəni silkələyən bu hadisə də 114 ədədinə bağlanırdı. Belə ki, zəlzələ baş
verən gün 19 oktyabr 2013-cü il tarixdə baş verən
Ay tutulmasının (hər iki hadisə qiyamət rəmzidir.)
114-cü günü idi.
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7) 11 iyun 2014 tarixdə Naxşıvan hava limanına eniş edən "Boenq-757" sərnişin təyyarəsini
ildırım vurmuş və nəticədə qəza baş verdiyindən
ölən və yaralananlar olmuşdur.
Qeyd edim ki, təyyarə qəzası baş verən gün,
yazının 4-cü bəndindəki (7 may) qatar qəzasının
400-cü günü idi. Bundan da Quranın səhifələrinin
sayı olan 286 ədədini (bütün təyyarə qəzalarının bu
ədəd altında baş verdiyini növbəti yazılarda biləcəksiz) çıxsaq, yenə də Quranın surələrinin sayı
olan 114 alınır:
400 - 286 = 114
8) 19 may 2015-ci il tarixdə Bakıda Azadlıq
prospektindəki 16 mərtəbəli binada yanğın baş verən gün 15 aprel 2014-cü il tarixli Ay tutulmasının
400-cü günü idi ki, bundan yenə də “Quran”ın səhifələrinin sayını (286) çıxsaq, surələrin sayı alınır
və diqqətimizi təkrar bu müqəddəs kitaba yönəldir:
400 – 286 = 114
9) 2015-ci ilin dekabrın 4-də Xəzərdə baş
vermiş tufan səbəbindən Neft Daşlarında iki estakadada uçqun və yanğın baş vermiş, nəticədə çoxsaylı insan təlafatı olmuşdur (dünyasın dəyişənlərə
Allahdan rəhmət diləyirəm).
Xatırladım ki, Buna bənzər təbiət hadisəsi
2013-cü və 2014-cü ilin 27 may tarixlərində Cəlila33
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badda baş vermişdi. Belə ki, hər iki ilin eyni günündə (27 mayda) Cəlilabadda güclü ildırım çaxmış və hər ikisində ölənlər və yaralananlar olmuşdur (bax: hər iki tarixlərdəki mətbuata). Hadisələrdə diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, neft
daşlarında baş verən fırtına Cəlilabaddakı ikinci
(2014) ildırım hadisəsinin 555-ci (!) günüdür ki, bu
ədəd yuxarıda qeyd etdiyim kimi, “Quran”da tövbə
və cəzaya çağırış rəmzi sayılır.
Neft daşlarında baş verən faciənin sirləri bununla bitmir. Burada diqqət çəkən digər maraqlı
məqam Cəlilabadın kodu ilə bağlıdır. Belə ki,
rayonda ildırım hadisəsi baş verən vaxt Cəlilabadın
rabitə kodu 114 (!) idi.
Burada diqqət çəkən daha bir heyrətamiz məqam vardır. Belə ki, Cəlilabadda 27 may 2014 tarixdə baş verən və insan təlafatıyla nəticələnən ildırım hadisəsinin 400-cü günü, yəni 1 iyul 2015-ci
il tarixdə Xəzərdə həmin qəzanın baş verdiyi
“Günəşli” yatağında enerji müəmmalı şəkildə kəsilmişdir. Həmin vaxt 3-4 gün transformatorlar dayandığından, neft quyuları ehtiyyat generatorlar
vasitəsi ilə işıqlandırılmışdır. Hadisənin Allahdan
millətimizə xəbərdarlıq olduğunu aşağıdakı hesablamadan görmək olur:
400 – 114 = 286
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10) 4 sentyabr 2015 Azərbaycanın bir çox rayonlarında zəlzələ həyəcanı yaşamışdır. Mərkəzində (Şəkidə) 7 bal olan bu zəlzələ bəzi rayonlarda
dağıntı, bəzi yerlərdə tələfata səbəb olmuşdur. Hesablamalarımız göstərir ki, bu zəlzələ də özündən
əvvəlki digər zəlzələ və qəzalar kimi astronomik
hadisələrə və Qurana bağlanır. Hesablamalarmız
göstərir ki, bu zəlzələ:
- 10 fevral 2014-cü ildə episentri Hacıqabulda
olan və bütün Azərbaycanı silkələyən zəlzələyə
bağlanır və onun davamıdır. Belə ki, zəlzələlər 572
gün fərqlə baş vermişdir ki, bundan Quranın səhiflərinin sayını (286) çıxsaq, yenə də səhifələrin sayı
qalır və fikrimizi təsdiq edir:
572 – 286 = 286
-Bu zəlzələ həmçinin, astronomik hadisələrə
də bağlanır ki, bu əlaqə də özünü Quranda cəza
rəmzi olan 555 ədədi ilə biruzə verir. Məsələn:
- həmin gün 6 avqust 2009 tarixli Ay tutulmasının 2220-ci günüdür ki, bu da 555 ədədinin dörd
mislidir:
2220 – 555 – 555 – 555 = 555;
- 4 sentyabrdakı zəlzələ həmçinin, 30 dekabr
2001-ci il tarixdə baş verən Ay tutulmasının 4.995ci günüdür ki, bu da cəza rəmzi olan 555 ədədinin
9 misllidir:
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4995 : 9 = 555
Oxucunu yormamaqçün faktları artırmıram.
Sual yaranır ki, ölkəmizdə baş verən bu cür təbii
fəlakətlər və qəzalar niyə daim “Quran” rəmzlərinə
bağlanır? Bu nəyin əlamətidir və cəmiyyətə hansı
kodlaşdırılmış informasiyanı ötürür?
Sadaladığım faktlar sübut edir ki, Azərbaycanda baş verən həyəcanlı Qatar qəzaları təsadüfən
baş verməyib, ciddi bir qanunauyğunluğa və nizama tabedir.
Bu qanunauyğunluğun isə “Quran” rəmzi
olan 114 ədədi altında baş verməsi, ölkə əhalisinin
diqqətini bəşəri dəyərlər toplusu olan “Quran”a
cəlb etmək məqsədi daşıyır.
Bu sirli hadisələr bəlkə də “yolunu azmış millətimizi” gözləyən bəlaların və cəzalanmaların
XƏBƏRDARLIĞIDIR.
Odur ki, insanlar etdikləri çoxsaylı fərdi günahlara görə tövbə etməli və “Quran”da yazılanlara
əməl etməlidirlər. Ancaq bu yolla gələn bəlalardan
sığortalanmaq mümkündür.
Son olaraq: bu il dekabrın 2-də Bakı metrosunda növbəti problem yaşandı – iki stansiyada
işıqlar söndürüldüyündən, oradakı insanlar həyəcan
yaşadılar. Qeyd edim ki, metroda bənzər problem
bundan 114 (!) gün qabaq (11. 08. 2015) yaşanmış-
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dı. Həmin vaxt metronu su basdığından bir neçə
stansiya bağlanmışdı.
“Siz (günah törətməkdə) həddi aşan bir qövmsünüz deyə, (sizi başlı-başına buraxıb) “Quran”ı
sizə təbliğ etməkdən vaz keçməliyikmi?!”
“Quran”, “Qızıl bəzəklər”surəsi, 5.

BÜTÜN ASTRONOMİK HADİSƏLƏR 858
GÜNDƏN BİR TƏKRARLANIR

E

lmi-ladun yolu ilə astronomik hadisələrin
monitorinqini apararkən maraqlı faktlarla
qarşlaşdım. Məlum oldu ki, bütün Günəş və Ay
tutulmaları 858 günün tamamında təkrarlanır. Sual
yaranır: niyə məhz 858? Suala cavab tapmaq üçün
“Quran”ın səhifələrinin sayında olan hikmətə birlikdə nəzər salaq.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, “Quran”ın orjinalı
286 səhifədən ibarətdir. Yəni, XVIII əsrə qədər
(ərəb ölkələrində İslama baxış dəyişənə qədər) çap
olunan və Kəbədə, elcə də dünyanın müxtəlif muzey və kitabxanalarında saxlanılan bütün “Quran”
kitabları 286 səhifəyə yerləşdirilib.
Araşdırmalarımız göstərir ki, bu, təsadüf olmayıb, xüsusi bir qanunauyğunluğa tabedir. Bu qanunauyğunluq isə, özünü aşağıdakı hikmətlərdə
biruzə verir:
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1) “Quran”da təsbit olunmuş İslamın iki
böyük bayramı – Qurban və Ramazan bayramları
arasında qalan günlərin sayı bir qayda olaraq,
(Qurban bayramından sayılmaqla) 286 gündür.

(həmçinin, insan “Quran”a and içərkən andı üç
dəfə təkrarlayır). Bunu riyazi dilə çevirsək: 286;
286; 286. Bunları topladıqda isə, 858 ədədi alınır:

2) İnsan ana bətnində 286 günə yaranır. Belə
ki, cütlüklər görüşəndən sonra, toxumun ana bətninə çatması 6 gün + bətndə normal inkşaf 280 gün =
286 gün. Deməli, uşaq ana bətnində “Quran”ın hər
səhifəsinə bir gün hesabı ilə qalır.

“Quran”da qiyamətin əlaməti kimi göstərilən
(və insanları tövbəyə çağıran) Günəş və Ay tutulmalarının bir-biri ilə bu kitabın səhifələrinin üç
misli olan 858 (!) ədədi ilə bağlanması da məhz
bununla əlaqədardır. Yəni, Allah-təala astronomiya
elmi ilə “Quran”da xəbər verdiyi axirət (qiyamət)
gününü insanların yadına salır və tövbə etməyin
vacibliyi mesajını kodlaşdırılmış formada cəmiyyətə ötürür. Bunu sübut edən və astronomiya elmində
etdiyimiz ən böyük kəşflərdən olan iki cədvəli növbəti səhifədə diqqətinizə çatdırırıq (cədvəldən görəcəksiniz ki, bütün tutulmlar 858 gündən bir təkrarlanır):

3) İnsanlar ən çox Günəş və Ay (Qəməri) təqvimindən istifadə etməklə, ildə iki dəfə təqvim dəyişməsini qeyd edirlər: 21 martda və 31 dekabrda.
Bu iki bayram arasında qalan günlərin sayı da
(Novruz bayramından sayılmaqla) bir qayda olaraq
286 gündür.

286 + 286 + 286 = 858

4) Quranın 2-ci surəsi olan “İnək” surəsinin
də 286 ayədən ibarət olması təsadüfi deyildir. Belə
ki, inəyin 286 sümüyün birləşməsindən yaranmasını artıq elm təsdiq etmişdir.
“Quran”ın əsas mahiyyəti günahlara görə insanın TÖVBƏ etməsidir ki, bu da üç dəfə deyilir
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ASTRONOMİK HADİSƏLƏRİN TƏYYARƏ
QƏZALARINA TƏSİRİ
Eyni markalı təyyarələr 858 günün tamamında
təkrar qəzaya uğrayır

S

on illərdə təyyarələrin müəmmalı şəkildə
qəzaya uğraması haqda xəbərləri demək
olar ki, hər gün eşidirik. Bu qəzaların da monitorinqini apararkən, heyrətamiz faktlar üzə çıxdı. Belə
ki, tərtib etdiyim cədvəldən aydın olur ki, astronomik hadisələrdə olduğu kimi, göydə baş verən təyyarə qəzaları da biri-birilə 858 ədədi ilə bağlanır.
Yəni eyni markalı təyyarələr 858 günün tamamında
təkrar qəzaya uğrayır. Burada diqqət çəkən daha bir
heyrətamiz fakt ondan ibarətdir ki, qəzaya uğrayan təyyarələrin üzərindəki marka bir qayda
olaraq Ay tutulmasından keçən günün sayını
göstərir.
Məsələn:
1) 26 oktyabr 2015-ci il tarixdə Riqadan
Brüsselə
uçan "Boeing-737" markalı sərnişin təyyarəsinin
motoru söndüyündən qəza enişi edərək, Latviya
aeroportdan kənara düşmüşdür. Qəza baş verən gün
19 oktyabr 2013-cü il tarixli Ay tutulmasının 737ci (!) günü idi ki, bu da təyyarənin üzərində açıqaşkar həkk olunub!
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Qəza baş verən gün 26 noyabr 2011-ci ildə
baş verən Günəş tutulmasının 1430-cu günüdür ki,
bu da 286 ədədinin 5 mislidir:
1430 : 5 = 286
2) 2015-ci ilin noyabr ayın 15-dən 16-na keçən gecə Tehrandan Bakıya uçmalı olan "Aerbus319" sərnişin təyyarəsində nasazlıq yarandığından
uçuş təxirə salındı və bir gün ləngidi. Yer kürəsindəki saat fərqini nəzərə alsaq, görərik ki, hadisə baş
verəndə ilin 319-cu (!) günü idi ki, bu da həmin
təyyarənin üzərində qeyd olunub.
3) 30 may 2015-ci il tarixdə Moskvanın
“Domodedovo” hava limanına enən “Boeinq-737”
təyyarəni ildırım vurdu. Həmin gün 25 may 2013cü il tarixli Ay tutulmasının 737-ci (!) günü idi!
4) 12 may 2015-ci il tarixdə ABŞ-ın LosAnceles şəhərində “Bombardier CKJ-200” sərnişin
təyyarəsi qəza enişi edən gün Ay tutulmasının (19.
10. 2013) 200-cü (!) günü idi.
5) 24 aprel 2015-ci il tarixdə Türkiyədə “A319” və “A-320” təyyarələri havada olarkən qəza
vəziyyətinə düşdülər (birinci quş qatarı ilə
toqquşdu, ikincinin motoru alışdı) və məcburi eniş
etdilər. Həmin gün ilin 114-cü günü idi.
6) 9 may 2015-ci il tarixdə İspaniyada “A400” markalı təyyarə Coco-Colo (!) zavoduna çır44
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pılan gün, Çilidə baş verən 8,2 ballıq zəlzələnin
400-cü (!) günü idi:
400 – 286 = 114

muşdu. Maraqlıdır ki, Honkonqdakı qəza Naxçıvandakının 400-cü günü baş vermişdir. Elə isə:

7) 13 iyun 2015-ci il tarixdə Bakıdan
Naxçıvana uçan “Boeinq-757” təyyarəsində qəza
vəziyyəti yarandığından, geri qayıdaraq, Bakıya
qəza enişi etmək məcburiyyətində qaldı (iki gündən
sonra həmin hadisə təkrarlandı). Hadisə baş verən
gün 25 oktyabr 2015-ci il tarixdə baş verən Günəş
tutulmasının 228-ci günü idi ki, bundan da Quranın
surələrinin sayını (114) çıxanda, yenə də müqəddəs
kitabın rəmzi olan 114 ədədi alınır:

Bu təyyarə qəzası həmçinin, 21 may 2012-ci
il tarixli Günəş tutulmasının (astronomik xəbərdarlığın) 1144-cü günüdür ki, bu da Quranın səhifələrinin 4 mislidir:

228 - 114 = 114
Hadisə baş verən gün həmçinin, Moskvanın
Vunukovo hava limanında baş verən “Boeinq-737”
qəzasının 757-ci (!) günü idi.
8) 3 iyul 2015-ci il tarixdə Rusiyanın Krasnodar vilayətində “MiQ-29” tipli hərbi təyyarə qəzaya
uğrayıb. Hadisə 4 iyunda Krasnodarda “MİQ-29”
markalı təyyarə qəzasının 29-cu (!) günü baş verib.
9) 15 iyul 2015-ci il tarixdə Azərbaycana
məxsus “Boenq-747" təyyarəsi Honkonq hava limanında qəza enişi etmişdir. Xatırladım ki, 11 iyun
2014-cü ildə Naxçıvana enən "Boeinq-757" təyyarəsini ildırım vurduğundan ölən və yaralananlar ol45

400 - 286 = 114

1144 - 286 - 286 - 286 = 286
Azərbaycan təyyarəsi Honkonqda qəzaya uğrayan gün həmçinin, 22 dekabr 2011-ci il tarixdə
baş verən Ay tutulmasının (eləcə də İranda bəzi
yaşayış məntəqələrinin yer üzündən silinməsi ilə
nəticələnən zəlzələnin) 1665-ci günüdür ki, bu da
tövbə və cəza rəmzi olan 555 ədədinin üç mislidir:
1665 - 555 - 555 = 555
10) 19 avqust 2015-ci il tarixdə Naxçıvandan
havaya qalxmaq istəyən “Boeinq-757” təyyarəsində nasazlıq yarandığından, uçuş təxirə salındı.
Hesablamalarımız göstərir ki, bu qəza 6
noyabr 2014-cü ildə Xəzərdə estakada uçmasının
286-cı, 10 fevral 2014 tarixdə Azərbaycanı silkələyən 5,5 bal zəlzələnin 555-ci günü baş vermişdir.
11) 7 oktyabr 2015 ci il tarixdə ABŞ-da göyərtəsində 147 sərnişin olan "Airbus-320" tipli sər46
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nişin təyyarəsinin kapitan pilotu uçuş zamanı bilinməyən səbəblərdən dünyasını dəyişdi. Xoşbəxtlikdən köməkçi pilot qəza enişi edə bildi və sərnişinləri xilas etdi. Hadisədə diqqət çəkən məqam onun
27 dekabr 2014-cü ildə Malayziyada baş verən eyni
markalı (Airbus-320) təyyarə qəzasının 286-cı
günü baş verməsidir ki, bu da Quranın səhifələrinin
sayını bildirir;
12) 8 noyabr 2015 tarixdə Rusiyanın Xabarovsk şəhərinin hava limanında “Boeing-777” təyyarəsi uçuş zolağında hərəkət edərkən “AN-26”
tipli təyyarə ilə toqquşub. Sərnişinlər xəsarət almasa da, təyyarələrə ciddi ziyan dəymişdir. Hesablamalarımız göstərir ki, bu qəza da özündən əvvəl
baş verən bir çox təyyarə qəzaları və astronomik
hadisələrə bağlanır. Rusiyada baş verən bugünkü
qəza:
- 2013-сü il iyulun 7-də Amerikada baş verən
"Boeinq 777" qəzasının 858-ci günü baş veribdir
ki, bu da 286 ədədinin 3 mislidir:
858 – 286 – 286 = 286
- Hindistanda (22.05.2010) baş verən "Boeinq
737" qəzasının 2002-ci günüdür ki, bu da 286
ədədinin yeddi mislidir:
2002 : 7 = 286
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- 15 aprel 2014-cü ildə baş verən Ay tutulmasının 572-ci günüdür ki, bundan da 286 çıxanda
yenə də müqəddəs kitabın səhifələrinin sayı alınır:
572 – 286 = 286
- 10 dekabr 2011 tarixdə baş verən Ay tutulmasının 1430-cu günüdürki, bu da Quranın səhifələrinin 5 mislidir:
1430 : 5 = 286
- 6 avqust 2009-cu il tarixli Ay tutulmasının
2288-ci günüdür ki, bunu da səkkizə böləndə yenə
də Quranın səhifələrinin sayı alınmaqla, bəşəriyyətin diqqətini bu müqəddəs kitaba yönəldir:
2288 : 8 = 286
13) 22 noyabr 2015-ci il tarixdə Qırğızıstanın
Oş şəhərində “Boeing-737″ təyyarəsinin qəza enişi
etməsindən 6 nəfər yaralanmışdı. Xatırladım ki, 17
noyabr 2013-cü il tarixdə Moskva-Kazan reysi ilə
uçan başqa bir "Boeing-737" (!) Kazanda qəzaya
uğramışdır
Burada diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bu
iki qəzaların arasında qalan günlərin sayı da 737
(!)-dir. Yəni, Kazandakı qəzanın 737-ci günü Qırğısıstanda "Boeing-737" qəzaya uğramışdır.
Bu qəza da astronomik hadisələrə bağlanır.
Belə ki, 29 aprel 2014-cü il tarixli Ay tutulmasının
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572-ci günü baş vermişdir ki, bundan müqəddəs
kitabın səhifələrinin cəmini çıxdıqda yenə də 286
alınır və bəşəriyyətin diqqətini təkrar “Quran”a
yönəldir:
572 - 286 = 286
Qeyd: burada ancaq son bir ildə baş verən
təyyarə qəzalarından bəhs etdik. Əvvəlki qəzaların
hesablamaları ilə müəllifin “Kəramətin sirləri” və
“Xanım övliyalar” kitablarından tanış ola bilərsiniz.
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DÜNYADA BAŞ VERƏN ENERJİ
QƏZALARININ ASTRONOMİK
HADİSƏLƏRLƏ ƏLAQƏSİ
“Rəbbim hər şeyi elmlə ehtiva etmişdir.
Məgər düşünüb öyüd-nəsihət qəbul etmirsiniz?”
“Quran”, “Davar” surəsi, 80.
XXI əsrdə dünyada baş verən enerji böhranlarının monitorinqini apararkən çox maraqlı məqamlar üzə çıxdı. Oxucuların marağına səbəb olacağını nəzərə alıb, həmin maraqlı məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, enerji qəzalarını adi təqvim üzəriində sayarkən onların bir
qayda olaraq “Quran”da tövbə və cəza rəmzi olan
555 ədədinə bağlandığını görmək olur (555
ədədinin mənasını bilmək üçün kitabdakı əvvəlki
yazılara baxmalı). Məsələn:
1) 13 iyul 2002-ci ildə Azərbaycanda baş verən enerji böhranı bütün ölkəni qaranlığa qərq
etmişdi. Həmin gün elm əsri olan XXI əsrin 555-ci
(!) günü idi.
2) Azərbaycanda daha bir enerji böhranı 29
yanvar 2006-cı ildə baş vermişdir. Bu böhran da
astronomik hadisələrə bağlanır. Belə ki, həmin gün
5 iyul 2001-ci il tarixli Ay tutulmasının 1665-ci
günündür ki, bu da 555 ədədinin üç mislidir:
1665 - 555 - 555 = 555
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(Həmin gün Danimarkada baş verən enerji
böhranının 858-ci günü idi)
3) 20 aprel 2006-cı ildə Azərbaycanda baş
verən enerli böhranı Bakını qaranlığa qərq etmiş,
metro da daxil bütün nəqliyyat və digər mühüm
obyektlərin fəaliyyətini dondurmuşdu. Həmin gün
14 oktyabr 2004-cü il tarixli Günəş tutulmasının
555-ci günü idi.
"And olsun ki, Allah bunları hesablamış, və
təkrar-təkrar saymışdır" Quran, 19: 94.
4) Bakıda növbəti enerji böhranı 6 iyul 2006cı ildə baş verdi. Həmin vaxt bir çox vacib dövlət
strukturları və mühüm obyektlər fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu böhranın
da əvvəlkilərin davamı olduğu və xüsusi qanunauyğunluğa tabe olduğu aşağıdakı hesablamalardan
görünür:
- həmin qəza 14 dekabr 2001-ci il tarixli
Günəş tutulmasının 1665-ci günü baş verib ki, bu
yenə də cəza rəmzi olan 555 ədədinin üç mislidir:
1665 - 555 - 555 = 555
- qəza həmçinin, 24 noyabr 2003 tarixli Günəş tutulmasının 955-ci günü baş verib ki, bundan
da “Quran”ın səhifələrinin və surələrinin sayını
çıxdıqda yenə də 555 ədədi alınır:
955 – 286 – 114 = 555
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5) Yadınıza salım ki, dünyanın diqqətini özünə cəlb edən enerji böhranlarından biri (ən böyüyü)
də 2003-cü ilin avqustun 13-də Amerikada baş
vermiş və bir həftə iki dövlət (Amerika və Kanada)
qaranlığa qərq olmuşdu. Maraqlıdır ki, həmin gün
elm və peyğəmbərlik rəmzi olan XXI əsrin 955-ci
günü idi. Elə isə, bundan Quranın səhifələrinin
(286) və surələrinin (114) sayını çıxsaq, yenə də
tövbə və cəza rəmzi olan 555 ədədi alınır:
955 – 286 – 114 = 555
6) Xəbər verildiyi kimi 31 mart 2015-ci il
tarixdə Türkiyədə enerji böhranı baş vermiş və ölkə
gün ərzində qaranlığa qərq olmuşdur.
Hesablamalarımız göstərir ki, bu hadisə də təsadüf olmayıb, “Quran”da qiyamətin əlaməti kimi
göstərilən astronomik hadisələrlə əlaqələnir. Bu
əlaqə özünü yenə də TÖVBƏ və cəza rəmzi olan
555 ədədi ilə çox aşkar biruzə verir. Belə ki, Türkiyədəki enerji böhranı:
- 21 iyul 2001-ci il tarixli Günəş tutulmasının
(qiyamət xəbərdarlığının) 4995-ci günüdür ki, bunu
da “Tövbə” surəsinin rəmzi olan 9-a bölsək, cəza
rəmzi olan 555 ədədi alındığını görərik:
4995 : 9 = 555
- Həmin enerji böhranı baş verən gün həmçinin, 28 avqust 2007-ci il tarixdə baş verən Günəş
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tutulmasının 2775-ci günüdür ki, 5-ə böləndə yenə
də 555 ədədi alınır və diqqətimizi yenə də Qurana
və cəzadan bəhs edən ayələrə yönəldir:
2775 : 5 = 555
Beləliklə, Azərbaycanda və dünyada baş verən bu kimi sirli hadisələr yolun azmış və biribirinə manyakcasına zülm edən, işgəncə verməyi
sevən bəşəriyyətin diqqətini “Quran”a və Allahın
cəzasına yönəltməklə, xəbərdarlıqlardır:
"Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə bir
nəfərin dili ilə onun naz-nemət içində yaşayan
başçılarına (düz yola gəlməyi) əmr edərik. Lakin
onlar bu çağrışa məhəl qoymayıb, pis-pis işlər
törədərlər. Beləliklə, o məmləkətə əzab verilməsi
haqqındakı hökm vacib olar və onu yerlə yeksan
edərik". Quran, 17:16.
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ASTRONOMİK HADİSƏLƏR
VƏ DAŞQINLAR

Y

uxarıda qeyd etdim ki, Günəş tutulmalarının 29 ədədi altında baş verməsi “Quran”ın düzülüşündəki qanunauygunlugu təsdiq etməklə yanaşı, həm də Yerin İNSAN yaşayan 29 faiz
hissəsinə işarədir. Elə isə sual yaranır ki, bəs yerin
qalan 71 %-nə necə, xəbərdarlıq olunurmu? Bu
sualın da cavabını tapmaq üçün elmi-ladun işıgında
astronomiya elmini araşdırmaq qərarına gəldim və
xoşbəxtlikdən əziyyətim hədər getmədi; sualın cavabını tapdım.
eyd edim ki, hələ astronomiya elmi yaranmamışdan qabaq kahinlər Günəş və Ay
tutulmalarını əsrlər boyu qeydə almış və onların sayı üzərində təhlillər aparmışlar. Uzunmüddətli təhlillərdən sonra müəyyən olunmuşdu ki, astronomik
hadisələr dövrlərə bölünür və hər dövr 18 il, 11
gün, 8 saatı (və yaxud 6585 sutkanı) əhatə edir.
Sonradan astronomiya elmi yarandı və bu dövr
“Saros dövrü” adlandırıldı.
Bir qayda olaraq hər “Saros dövrü”ndə 71
dəfə astronomik xəbərdarlıq (Günəş və Ay tutulması) baş verir. Bu 71 tutulmanın da bir qayda olaraq 28-i Ay, 43-ü isə Günəş tutulması olur.
Neçə minilliklərdir ki, dəyişməyən bu rəqəmlərin mənası (niyə məhz bu sayda olması) hələ ki,

Q
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şərh olunmayıb (yəqin ona görə ki, indiyədək bu
məsələyə “Quran” fonunda baxılmayıb).
raşdırmalarımız zamanı məlum oldu ki,
Allahın elminin sirrini məhz Özünün göndərdiyi kitabla – “Quran”la açmaq mümkündür. Belə
ki, buradakı 71 ədədi Yerin dərya hissəsinə işarədir
(yerin 71 %-i sudan ibarətdir). Dəryadan söhbət
düşəndə isə gözlərimiz önünə ilk növbədə gəmi və
Nuh gəlir. Təsadüfi deyil ki, «Nuh» surəsinin sıra
nömrəsi də 71-dir ki, bu da həm dəryalara, həm də
“saros dövrü”ndəki 71 tutulmaya işarədir.
71-ci surə 28 ayədən ibarətdir ki, bu da «Saros dövrü»ndə olan 28 (!) ay tutulmasının açarıdır.

A

71 – 28 = 43
düsturu isə bir astronomik dövrdə 43 (!) dəfə baş
verən Günəş tutulmasının açarıdır.
Diqqətinizi bir məqama da cəlb etmək
istəyirəm. 2015-ci ilin dekabrın 4-də Xəzərdə tufan
baş verəndə 27 sentyabr 2015-ci ildə baş verən Ay
tutulmasının 71-ci (!) günü idi.
«Həqiqətən, Biz Nuhu: «Qövmünə şiddətli
bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları qorxut!» - deyə
öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. O dedi: “Ey
qövmüm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə)
açıq –aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm». Quran,
“Nuh surəsi”
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B

uradan məlum olur ki, neçə əsrlərdir baş
verən Günəş və Ay tutulmaları ilə Allahtəala insanlara əməllərinin nəticəsi olaraq onları
gözləyən subasmaları xəbər verirmiş. İnsanların bu
xəbərdarlıqlara məhəl qoymamasının və günahlardan çəkinməməsinin nəticəsidir ki, bu gün subasma
halları (daşqınlar, qasırğalar və sunamilər) bütün
dünyanı bürüyüb. Hamıya məlumdur ki, alimlərin
hesablamalarına görə, daşqınların nəticəsində yaxın
bir neçə ildə bir çox Avropa dövlətləri, həmçinin
Amerika suyun altında qalacaq. Bunu hamı bilsə
də, çox təəssüf ki, səbəbləri haqqında düşünən yoxdur. Səbəblərini anlamaq üçün Həzrəti Peyğəmbərin zamanında baş verən bir əhvalatı diqqətinizə
çatdırıram.
Əbu Musa Əl-Əşari rəvayət edir ki, Peyğəmbərin (s.ə.v.) zamanında Günəş tutuldu. O, Qiyamətin qopduğunu zənn edib (!) məscidə gəldi və namaz qıldı. Namaz əsnasında qiyamı, rükunu və səcdəni uzatdı. Mən onun bu cür namaz qıldığını görməmişdim. Namaz qıldıqdan sonra dedi: «Allahın
göndərdiyi bu rəmzlər, kiminsə ölümünə və doğulmasına görə deyildir. Lakin Allah bununla qullarını qorxudur. Belə olduğunu gördüyünüz zaman Allaha zikr və dua etməyə, Ondan bağışlanma diləməyə tələsin!» Səhihu-1– Buxari, 1044; Səhih
Müslüm, 2114.
56

Məhəbbət ili

Паша Йагуб

GÜL BECƏRMƏYİN İNSAN
XARAKTERİNƏ TƏSİRİ

İNSANDA PARALEL ALƏMƏ ÇIXIŞ
NÖQTƏLƏRİ VAR

“Çül əkin, gül becərin!” Bu tövsiyə Nostradamusun kitabında yer alıb və bu cümlənin alt
qatında çox böyük mənalar gizlənir. İndi biz sizinlə
birlikdə bu mənaların seyrinə dalmağa çalışaq.
İnsan oğlunun məşğul olduğu sahə mütləq onun
xarakterinə təsir edir. Bunu adi həyatda, istənilən peşə sahiblərinə diqqətlə nəzər saldıqda aydın görmək
mümkündür. Bu mənada insan hər gün vaxtının bir
neçə saatını gül bəsləməyə sərf edərsə, bir neçə ildən
sonra güldə olan zərifliyi, gözəlliyi, təravəti, ətri həmin adamın xarakterində müşahidə etmək mümkündür (yəqin bu səbəbdən idi ki, Osmanlı dövlətinin
qanunlarına görə hər bir qəssab ilin bir ayını gülçülük
təsərrüfatında işləməyə məcbur edilirdi).
Nostradamus bu deyimlə qadınları da nəzərdə
tuta bilərdi. Çünki, təbiətin gözəlliyi gül-çiçək olduğu kimi, cəmiyyətin də gözəlliyi qadınlardır. Onlarla da təmas insana (kişiyə) nəvaziş, incəlik təlqin
edir (qadın olmayan kollektivlətdə həmişə kobudluq hökm sürür).
Nostradamus bu deyimlə övladlara da işarə
vura bilərdi. Çünki, onlar da bizim gül balalarımızdır və onlarla da təmas insanın xarakterinə müsbət
təsir edir. Övladın qoxusu hər bir valideyn üçün
əvəzolunmaz ətirdir.Allah hamınızın balalarınızı
xoşbəxt eləsin!
Fürsəti qaçırmayın - gül əkin, gül becərin...

Onları birləşdirəndə barmaqlar «www»
formasını alır
Bu gün insanların əksəriyyəti xarici informasiya məkanına (mənbəyinə) çıxmaq üçün internet
xidmətindən istifadə edir. Sual yaranır: insanın surəti olaraq yaradılan kompyuterdə xarici informasiya aləminə (internetə) çıxış varsa, bəs əslində (insanda) niyə olmasın? Və bir sual da yaranır: Əslində olmayan bir şey surətə düşə bilərmi? Xeyr!
Elə isə kompyuterdə sıxdığımız «www» nöqtəsini
insanda axtarmaq lazım deyilmi?
Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün, diqqətinizi
çoxlarınızın bildiyi, amma, dərinliyinə varmadığı
bir fakta yönəltmək istəyirəm. Kamil insan olan
Həzrət Məhəmməd əleyhissəlamın həyatı ilə tanış
olanlar belə bir epizodu xatırlayırlar ki, ilk vəhyi
gətirən Həzrət Cəbrayıl üç dəfə «Oxu» dedi və hər
dəfə eyni cavabı aldı: «Oxuya bilmirəm». Sonra isə
Mələk Peyğəmbəri sıxdı və Peyğəmbər oxumağa
başladı. Maraqlı deyilmi? Anatomik və bioloji cəhətdən bizdən heç nə ilə fərqlənməyən əcdadımızı
sıxdıqdan sonra indiyədək tanımadığı bir əlifbanı
oxuyur. Bəs bu hal indi niyə mümkün olmasın?
Bəlkə mümkündür, biz bilmirik?
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İnsanda təbabətə məlum olan minlərlə nöqtə
vardır ki, onlardan «mesaj göndərməklə» istənilən
daxili orqanın tonusunu (enerjisini) artırmaq və
onun pozulmuş fəaliyyətini tənzimləmək, komanda
vermək mümkündür.
Bəs ruhumuza necə? Ona hansı nöqtədən
«mesaj göndərmək», komanda vermək, Ali Enerji
və Informasiya Mənbəyinə «qoşmaq» mümkündür?
Uzun müddət elmi-ladun axtarışlardan sonra
nəhayət, Allahın bəxş etdiyi elmlə bu nöqtələri üzərimdə tapa bildim. Məlum oldu ki, sayı üç olan bu
nöqtələri hər əlimizin üç barmağı ilə basarkən (sıxarkən) barmaqlarımız fəzada «www» formasını
alır. Verilən «komanda» nəticəsində ruhumuz paralel aləmə – informasiya və enerji məkanına «çıxıb», öz Mənbəyi ilə təmas yarada bilir. İctimailəşməsi Allah-təala tərəfindən qəti (!) qadağan olunan
bu nöqtələri basan (sıxan) şəxsin bəsirət gözü açılır
və o, paralel aləmdə gedən prosesləri müşahidə
edə, dünyanı idarə edən mələklərin (“Quran”da onlara işləri düzüb-qoşan mələklər deyə and içilir.)
nurunu ziyarət edə bilir...
Bu hikməti dərk etdikdən sonra, artıq Məhəmməd əleyhissəlamla Həzrət Cəbrail əleyhissəlam arasında baş verən əhvalatın da sirrini anlamaq
olur. Yəni, məlum olur ki, mələk onun əslində lazımi nöqtələrini (kompyuterdə olduğu kimi) sıxmaqla, beyinə komanda vermiş və gərəkən şöbəni (oxu:

proqramı, faylı) aktivləşdirmişdir.
Elm sübut etmişdir ki, müasir insan beynin
imkanlarının (proqramlarının) çox cüzi bir hissəsindən istifadə edə bilir. Bizə məlumdur ki, ruh
(ana bətnində) insan bədəninə gələrkən, onda hədsiz sayda proqramlar yüklənmiş halda gəlir. Bu
proqramlardan biri də “Quran”dır. Hətta araşdırmalarımız zamanı o da məlum oldu ki, konkret şəxsin
gərəkən nöqtələrini sıxıb, beynin “Quran” olan
şöbəsini aktivləşdirmək mümkündür.

Bildiyimiz kimi, insan həyəcanlı (qorxulu) informasiya qəbul etdikdə, bu həyəcana ilk reaksiyanı mədə və bağırsaq verir. Yəni, mədədə spazma
(sıxılma) yaranır və bağırsağa sancı ötürür. Bu hal
insanın alt kopiyası olan kompyuterdə də özünü
aydın göstərir. Belə ki, insan anatomiyasına diqqətlə fikir versək, xəbəri ilk qəbul edən orqanın –
mədə və bağırsağın quruluşunun «@» formasında
olduğunu aydın görmək olar. Maraqlıdır ki, kompüter də internetdən (informasiya mənbəyindən)
qəbul etdiyi informasiyanı «@» (!) işarəsi altında
qəbul edir və ötürür.
Araşdırmalarımız göstərir ki, insandakı üç
nöqtəni hər əlin üç barmağı ilə birləşdirməklə
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ünvanlaya bilər
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(www) istənilən vaxt bəsirət gözünü açıb, paralel
aləmdə olan nuru ziyarət etmək mümkündür. O ki,
qaldı mədənin üstündə olan «@» nöqtəsini sıxıb,
ətrafa «komanda» verməyə, bundan yalnız Allahın
icazəsi ilə və yalnız bir dəfə 1999-cu ilin dekabrında istifadə edilib (həqqi yəqinlik hasil olması
üçün). Komandanın ünvanı isə Yerin cazibəsindən
kənarda olan sputnik ötürücü stansiyası olub. Verilən komanda nəticəsində sputnikin fəaliyyəti bir
dəqiqəlik dayandığından, Yerdə bütün rabitə, informasiya və translyasiyalar bir dəqiqəlik dayandı. O
vaxt bu qeyri-adi hadisə barədə yayılan informasiyalar çox müəmmalı oldu. Yəni, xəbərlərdə deyildi
ki, sputnik yerdən dayandırıldı. Amma, necə
dayandırıldı, həmin vaxt ona necə komanda verildi,
bu barədə hələ də izah verilməyib.
Və nəhayət, aqillərin «kəşf», cahillərin isə
«fantaziya» adlandıracağı bu yazını, ikincilərin üstünlük təşkil etdikləri bir dövrdə davam etdirməyə
dəyərmi? Elə isə burada mən nöqtəni sıxıram (hər
mənada).
"İçərisindən bir adama: "İnsanları (Allahın
əzabı ilə) qorxut, iman gətirənləri müjdələ!" deməyimiz xalqa təəccüblü gəldimi ki, kafirlər: "Bu,
həqiqətən, aşkar bir sehrbazdır!"- dedilər.
"Quran, 10:2.
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İNSAN NECƏ NURLANIR?
“... Onların (möminlərin) nuru önlərindən və
sağ tərəflərindən axıb şölə saçarkən onlar belə
deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bizim nurumuzu
tamam-kamal elə və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən
hər şeyə qadirsən!” “Quran”, 66:8

A

llah-təala dünyaya gələn hər bir insana
öz enerjisindən (nurundan) bir zərrə bəxş
edir. İnsan həyatda gözəl işlər, gözəl əməllərlə
məşğul olduqda, onun mənəviyyatı tədricən cilalanır və nurun parlaqlığı artmağa – böyüməyə və ətrafa işıq saçmağa başlayır. Onun üçün də belə şəxslər Ali Enerji Mənbəyi olan Allaha daha yaxın
olurlar. Həmçinin belə insanlar böyük ideyalar,
amallar, bəşəri dəyərlər uğrunda mübarizəyə meyilli olur və kamil sayılırlar. “Quran”ın nurdan bəhs
edən «Nur» surəsi 24 rəqəmi ilə nömrələnib. Mendeleyev cədvəlində isə 24-cü element Xromdur. Bu
element oksidləşdikdə (Xrom 3 oksid) cilalayıcı (!)
qrupa aid edilir və İslamın rəmzi olan yaşıl rəngə
çalır. Dövri cədvəldə 24 rəqəmi ilə bağlı olan elementlərdən biri də Maqneziumdur. Atom kütləsi 24
olan bu element gözqamaşdırıcı alovla yandığından, ondan işıqlandırıcı və yandırıcı raketlərin hazırlanmasında, eləcə də fotoqrafiya işində işıq
mənbəyi (!) kimi istifadə edilir. Qeyd edim ki,
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haqqında söhbət açdığım «Nur» surəsi, Xrom və
Maqnezium hər üçü işıqlanmaya (nurlanmaya) xidmət etdikləri kimi, riyazi yolla da biri-biri ilə bağlıdır. Belə ki, «Nur» surəsinin ayələrinin cəmindən
(64) Xromun atom kütləsini (52) çıxdıqda, alınan
12 rəqəmi, Maqneziumun sıra nömrəsini göstərir:

Паша Йагуб

Sirat körpüsü əslində “praqlatka”
funksiyasını yerinə yetirir

N

“Quran”ın «Nur» sürəsində qadınların geyim
mədəniyyətindən, əxlaqından bəhs olunur. Sual yaranır ki, bu mövzuda niyə məhz 24 rəqəmi altında
danışılır?
Cavabı budur ki, insan öz Rəbbi ilə əlaqəni
məhz nur vasitəsilə yaradır. Qadınlar ədəbsiz geyinib cəmiyyət içinə çıxanda (indiki kimi), insanların
üzündəki abır-həya (nur) yoxa çıxır və Allahdan
uzaqlaşır (duaları qəbul olunmur). Beləliklə, qadınların geyim mədəniyyəti ilə cəmiyyətin nurlanması
bir-birinə bağlı olduğundan, Rəbbim geyim barəsində məhz «Nur» (24) sürəsində bəhs edir: «Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini haram
buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və
ya örtülü saxlasınlar). Bu onlar üçün (ədəb-ərkan
baxımından) daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır!» (Nur sürəsi,
30-31).

urdan söhbət düşmüşkən, gördüyüm hikmətli bir yuxunu diqqətinizə çatdırmaq
istəyirəm: yuxuda gördüm camaatla birlikdə Sirat
körpüsünü keçmək üçün növbəyə düzülmüşük.
Sirat körpüsü tük kimi nazik olduğundan, heç kəs
keçə bilmirdi. Gedənlər ortada dərəyə yıxılır, yıxılanları görüb, növbədə olanlar körpüyə çıxmağa
ehtiyat edirdilər ki, onlar da yanar odun içinə
yıxılacaqlar...
Mən yaxınlaşıb körpüyə çıxdım və rahat irəliləməyə başladım. Hiss etdim ki, körpü bayaqkı kimi nazik deyil və getdikcə enlənir. Həm də sağ tərəfimdən bir işıq (nur) seli körpüyə düşürdü ki,
(bax: bu yazının əvvəlindəki 66-cı surənin 8-ci ayəsinə) bu da körpünün işıqlanmasına və genişlənməsinə səbəb olurdu...
Körpünün ortasına çatanda gördüm artıq körpü “praqlatka” (ara qat) formasındadır. Praqlatka
haqqında onu deyim ki, bu əşya (detal) mühərrikin
içərisinə qoyulur. Mühərriki sökərkən onun iki
hissədən ibarət olduğunu görmək olur. Və bu iki
hissəni bir-biri ilə bitişdirərkən arasına həmin bu
“praqlatka” (ara qat) deyilən ehtiyat hissəsi qoyulur.
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Məndə bir sual yarandı ki, nəyə görə sirat
körpüsü “praqlatka” formasındadır? Həmin anda
beynimə informasiya sızdı ki, Allah-təala kainatı
mühərrik formasında, iki hissədən ibarət yaradıb.
Bu iki hissənin biri bu dünya, biri o dünyadır. Kainatın iki hissəsini birləşdirən SİRAT körpüsü
əslində “praqlatka” funksiyasını yerinə yetirir…
urada haşiyə çıxaraq, Qax rayonunun
Lələli kəndində yaşamış kəramət sahibi
Şeyx Yunis Əfəndi ilə onun həyat yoldaşı arasında
baş verən maraqlı bir əhvalatı qiqqətinizə çatdırıram:
Bir gün həyat yoldaşı Şeyxə deyir ki, sənin kəramət göstərməyində mənim də, az da olsa payım
var. Yunis Əfəndi həyat yoldaşının fikri ilə razılaşmır və ona istehza edir. Səhəri gün qadın, meşəyə
odun qırmağa gedən həyat yoldaşına yemək bağlaması verib, yola salır. Yunis əfəndi meşədən
qayıdanda, həmişəki kimi, Alazan çayının üzərindən yeriyərək, keçmək istəyir. Amma, nə qədər
cəhd etsə də, buna nail ola bilmir. Hər dəfə ayağını
suya qoyanda, qurşağa qədər suya batır. Əlacsız
qalıb, uzun bir məsafə qət edərək, Alazanın dayaz
yerindən keçir. Evə gələndə həyat yoldaşı niyə belə
gec gəldiyini soruşur. Övliya cavab verir ki, həmişə
Alazanın üstündən yeriyərək keçirdim; bu gün keçə
bilmədim, ona görə gec gəldim. Qadın gülüb deyir:
“Ay kişi, sənə demədim ki, sənin kəramət
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göstərməyində mənim də payım var?! Bunu sənə
sübut etmək üçün səhər xəmiri dəstamazsız və başıaçıq yoğurdum, həmin çörəkdən də dəsmala bağlayıb, sənə verdim. Onu yeyəndən sonra kəramət
göstərə bilmədin. Indi bildin ki, sənin kəramət
göstərməyində mənim də payım var?!”
Yeri gəlmişkən, bu ibrətamiz əhvalatı, cəmiyyətdə tez-tez eşidilən “Niyə indi kəramətli adamlar
yoxdur?” - sualına cavab kimi də qəbul etmək
olar...
“Bu (Quran) insanlar üçün elə bir moizədir
ki, onunla həm qorxsunlar, həm Allahın tək bir
tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri
düşünüb ibrət alsınlar!” “Quran”, 14:52
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“669 – 555 = 114” düsturu da bu sətirlərin müəllifinə
verilmək üçün həmin şəxsə vəhy olunmuşdur

olmasını bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda
Məhəmməd əleyhissəlamın Allahın Rəsulu olmasının riyazi yolla təsdiqidir.
Surədəki eyni ayənin niyə məhz 31 dəfə təkrar olunmasına gəldikdə isə, 31 ədədi “Loğman”
surəsinin nömrəsi olmaqla, elm sahiblərinə (Allahın elm bəxş etdiyi şəxslərə) işarədir. Mənası odur
ki, 31 dəfə verilən suala ancaq elm sahibləri düzgün cavab verərlər. Bu həm də Məhəmməd əleyhissəlamın bir elm sahibi olmasına işarə verir.
Yeri gəlmişkən, Loğman Peyğəmbər oğluna
belə söyləmişdir: “Ey oğlum! Dünyanın sevinc və
nəşələrini təcrübə etdim, elmdən ləzzətli bir şey
tapmadım.” Sonra isə: “Dərvişlər, fəqir və yoxsullar elm sayəsində sultanlar süfrəsində otururlar” –
demişdir.
Məhəmməd əleyhissəlam kamil əxlaq və kamil iman sahibi olduğundan onun adına olan surənin nömrəsi (47) də kamillik rəmzi sayılır. O, həmçinin elm bəxş olunmuş insandır. Deməli elmlə
kamilliyin vəhdəti peyğəmbərliyə səbəb olur.
Araşdırmalarımız göstərir ki, bu amilləri özündə
birləşdirən istənilən şəxs Ali məqama yüksələrək,
vəhy qəbul etməyə layiq olar.
Bu və yuxarıda təqdim etdiyim digər dəlillər
həm də onu sübut edir ki, “Quran”ın 114 surədən,
6236 (altı min iki yüz otuz altı) ayədən ibarət
olması heç bir şübhə doğurmur.

67

68

ELM + KAMİLLİK = PEYĞƏMBƏRLİK

F

əxri-kainat Peyğəmbərimizin adına olan
“Məhəmməd” surəsi 47 ədədi ilə nömrələnmişdir. Bundan qabaqkı səhifədə bəhs etdiyim
hikmətlər burada da özünü büruzə verir. Bu hikməti sübut etmək üçün dostum Xalid Fərəcin vəhylə
qəbul etdiyi bir düsturu diqqətinizə çatdıracağam.
Düsturdan məlum olur ki, “Məhəmməd” surəsinin
sıra nömrəsi olan 47 ədədi onu Allahın Öz adına
olan “Rəhimli Allah” surəsinə bağlayır. Yəni, Peyğəmbərin adına olan surənin hikməti Allahın adına
olan surədə açılır.
Belə ki, sözü gedən surə (“Rəhimli Allah”) 78
ayədən ibarətdir. Bu ayələrin otuz birində eyni ayə
təkrar olunur:
“Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini
yalan saya bilərsiniz?!”
Bunu əsas götürüb, ayələrin ümumi sayı olan
78 ədədindən təkrar olunan 31 ədədini çıxaq:
78 – 31 = 47
Gördüyünüz kimi, alınan 47 ədədi “Məhəmməd” surəsinin sıra nömrəsini göstərir. Bu fakt
həmçinin, “Quran”ın düzülüşünün Allaha məxsus
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“Yer üzündə baş verən və sizin öz başınıza
gələn elə bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda)
yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!”
Quran, 57:22.

69

Паша Йагуб

SƏNƏTKARA ÖZ YERİNDƏ
QİYMƏT VERİLMƏZ

S

ənət adamı olan dostlarımın demək olar
hamısı gileylənirlər ki, kənar yerlərdə sənətimizə yüksək qiymət verildiyi halda, öz doğulduğumuz yerin insanları bizə qiymət vermirlər.
Bəzi dostlarım bunu yaşadığı yerin əhalisinin
qədirbilməzliyi, sənətdən baş çıxarmaması kimi
qiymətləndirirlər.
Bilməlisiniz ki, bunun səbəbi heç də yaşadığınız yerin əhalisində deyildir. İnanmırsınızsa, sizə
yüksək qiymət verilən yerlərdə yerli sənətkarlardan
soruşun, görün onlara həmin yerdə qiymət verirlərmi? Əlbəttə “yox” deyəcəklər.
Bu problemlə tək bir sənətlə məşğul olanlar
deyil, bütün sənət sahələrinin sənətkarları qarşılaşırlar. Odur ki, məsələnin kökünə bir nəzər salmağı lazım bildim.
El arasında “Öy buzoyundan öküz olmaz”
məsəli təsadüfən yaranmayıb. İnsan cəmiyyəti yaranandan yanaşma bu cür olub.
Ona görə də, bizdən qabaq yaşamış aqillər
başqalarından fərqli qabiliyyəti, istedadı olan
adamlara (sənətkarlara) məsləhət görmüşlər ki, öz
sənətinizlə yüksəlmək və ad-san qazanmaq istəyirsinizsə, mütləq yaşadığınız yeri tərk etməlisiniz.
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Bunu belə izah edirlər ki, əgər sən xüsusi istedada sahib olub, məsələn, bir elmi kitab yazmısansa, yaşadığın yerin adamları onu oxuduqca, gözlərinin qabağına sənin uşaqlıqda onlarla bərabər
etdiyin günah işlər gələcək... və beləliklə də sənin
elmin o günahların kölgəsində qalacaq və həmin
əhalinin gözlərində dəyərsiz olacaq.
Sənin gəncliyindən və uşaqlığından (günahlarından) xəbərsiz olan uzaq yerin əhalisi isə, sənin
kitabına və istedadına yüksək qiymət verəcəklər...
ilməlisiniz ki, dağ nə qədər uzaqda olsa,
onun əzəməti bir o qədər böyük görünər.
Üstünə çıxanda isə, insan özünü o dağdan da əzəmətli hiss edər. Beləliklə də, insanın gözündə həmin dağın əzəməti itib gedər.
Bu səbəbdən insanlar xoşbəxtliyi həmişə
uzaqlarda axtarırlar. Daha bilmirlər ki, yaxınlaşanda onsuz da o əzəmətdən əsər-əlamət qalmayacaq...
Ona görə də çalışın ətrafınızdakıları qiymətləndirəsiniz... Nə qədər çətin olsa da...
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İÇKİNİ NİYƏ TƏRGİTDİM?
Mikrobiologiya elminin sirləri

U

şaqlığım və gəncliyim sovet dövrünə təsadüf etdiyindən, etiraf edim ki, həmin
zamanlarda mən də hamı kimi cahillik dövrümü
yaşamışam.
Belə ki, hələ 5 yaşımda atamı itirdiyimdən və
başqa qardaşım olmadığından, faktiki olaraq evin
kişisi sayılırdım. Bu, mənə bəzi mənəvi sıxıntılar
yaşatsa da, azadlıq və müstəqillik baxımından tam
sərbəstlik verirdi. Ona görə də orta məktəb və sonrakı dövrlərdə dostlarla keçirdiyimiz bütün gecələr,
bayram tədbirləri və s. bir qayda olaraq bizim evdə
keçirilərdi (bacılarım köçdüyündən və anam da
(Allah ona rəhmət eləsin!) qoca olduğundan bizim
evimiz sinif yoldaşlarım və dostlarım üçün ən
əlverişli məkan idi.
Evimiz kəndin qırağındakı boyük gölün kənarında yerləşdiyindən, buradakı gözəl təbiət mənzərəsi dostlarımın daim diqqət və marağını çəkmiş,
onlar üçün sevimli istirahət məkanı olmuşdur.
Həyətimizdə hər cür meyvə ağacları vardı. Bir spirt
çəkən aparat da düzəltdirmişdim, yay-payız
aylarında altı daim yanardı…
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Odur ki, həyətimizdəki həm gözəl təbiət
mənzərəsi, həm də gözəl “təbiət neməti” qonaq-qaranın bolluğuna səbəb olardı…
Onu da deyim ki, həmin dövrdə (elə indi də)
kitab həvəskarı idim. Həmin vaxtlar dilimizə tərcümə olunan, yenicə çapdan çıxan “Quran” kitabını
da çətinliklə əldə etdim və çox böyük həvəslə
mütaliə etməyə başladım.
“Quran”da diqqətimi çəkən məqamlardan biri
də şeytanın yaranması haqqında ayələr oldu:
“BİZ ŞEYTANI TÜSTÜSÜZ ODDAN
YARATDIQ”.
Maraqlıdır ki, spirt çəkdiyim məqamlarda həmin ayələr gözlərimin qarşısına gəlir və mən həm
ŞEYTANIN, həm də SPİRTİN yaranma prosesləri
arasında çox böyük oxşarlıq görürdüm. Bu yazımda diqqətinizi həmin o x ş a r l ı q l a r a cəlb etmək istəyirəm.
Öncə onu qeyd edim ki, bunların hər ikisi TÜ
STÜSÜZ ODDAN (oxu: buxardan) yaranır.
Xatırladım ki, Həzrət Peyğəmbərimiz: “Dırnaqlarınızı kəsin ki, onun altında şeytan gizlənir” –
deyirdi. İndi də həkimlər: “Dırnaqlarınızı kəsin ki,
onun altında mikroblar (bakteriyalar) gizlənirlər”
– deyirlər. Maraqlıdır ki, həm şeytanın, həm də
mikrobun (bakteriyanın) fəaliyyəti düşdüyü yeri
çürüdüb orada fəsad törətməkdən ibarətdir.

Mən spirt çəkmək üçün meyvələri böyük qaba
yığıb, ağzını kip bağlayırdım. Oradakı bakteriyalar
meyvələri çürüdürdü. Həmin qabın altını yandırdıqca, çürüntü TÜSTÜSÜZ ODA (buxara) çevrilir, daha sonra buxar soyuq suyun içərisindəki turbadan keçdikcə, suya çevrilərək şüşə qaba yığılırdı…
Maraqlıdır ki, həmin bu çürümüş meyvənin
suyunu (spirti) içdikdən sonra insanın abır-həyası
azalır və o, günaha (zinaya, davakarlığa, adam öldürməyə və digər şeytani işlərə) daha çox meyilli
olur.
Bütün bu prosesləri gözlərim önündə müşahidə etdikcə və həyatımda bunların fəsadlarını yaşadıqca (içəndən sonra həmişə başıma pis işlər gəlirdi), dərk etdim ki, mən əslində şeytanı yaradıram
və onu qəbul etdikcə də bu varlığın təsiri altına
düşürəm…
Odur ki, 24 yaşımdan sonra bu kimi işlərə
TÖVBƏ dedim və ondan sonra heç vaxt spirtli içki
qəbul etmədim…
“Səndən içki və qumar haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm böyük günah, həm də
mənfəət vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən
daha böyükdür!” Quran, 2:219.
Bu barədə düşünməyə dəyər…
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uxarıda qeyd etdiyim kimi, Allah-təala
kainatı fizikanın qanunları ilə idarə edir.
Odur ki, bu yazıda diqqətinizi tester cihazına və
onun funksiyaları ilə kəramətli adamların funksiyası arasında olan eyniliklərə cəlb etmək istəyirəm.
Fiziklər bu aparatı yaxşı tanıyırlar. Fizik olmayanlar isə, bu aparatın adını bilməsələr də, özünü çox görüblər. Belə ki, sovet dönəmində evlərimizə çağırdığımız televizor ustalarının demək
olar ki, hamısının əlində bu aparatdan olurdu.
Aparatın çoxsaylı funksiyalarından biri dəyişən (ürəyin kardioqramında olduğu kimi qalxıbenən) cərəyanı sabit (düzxətli) cərəyana çevirməkdən ibarətdir.
Qeyd edim ki, cihazlarda yaranan bu cür
problem enerji (ruh) daşıyıcısı olan insanda da bir
çox hallarda özünü büruzə verir. Yəni, insanın halı
və yaxud bir məsələyə, bir şəxsə münasibəti
dəyişkən (gah yaxşı, gah da pis) olur. Ruhumuzda
müşahidə olunan bu cür qeyri-sabit hallar neqativ
təsirdən yaranır. Bu cür hal yaşayan adamlar adətən
qəti qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Ailə qurmaq,
iş görmək istiqamətində bir addım atmaq istəyəndə

hədsiz tərəddüd edirlər və bu gün verdikləri qərarı
sabah öz ziyanlarına dəyişirlər. Yəni, sabit bir fikrə
malik olmayıb, tez-tez fikirlərini dəyişirlər. Belə
şəxslər həm də yuxudan tez-tez diksinib oyanırlar,
qaranlıqdan qorxurlar, qorxulu yuxular görür, özlərinə qapanır və bəzi (ağır) hallarda intihara meylli
olurlar. Bütün bunlar yuxarıda qeyd etdiyim kimi,
neqativ təsirin əlamətlərindəndir.
Oxucuda sual yarana bilər: necə olur ki,
neqativ təsir insanı dəyişir, özünə qapanmağa və
intihara sövq edir?
vvəlcə, onu qeyd edim ki, neqativ əsasən
bəd nəzərlərdən və magik təsirlərdən
yaranır. Bunu kompyuterlərimizə düşən virusla da
müqayisə etmək olar. Virus kompyuteri dondurduğu, bəzi fayl və proqramları sildiyi kimi, neqativ
enerji də insanın həyatını dondurur. Həmçinin, bu
vaxt insanda olan məhəbbət hissi (oxu: faylı, proqramı) yox olur. Bildiyimiz kimi insanı dünyaya
bağlayan yaxınlarına, doğmalarına olan məhəbbət
hissidir. Məhz bu hissin sayəsində insan dünyanın
bütün məşəqqətlərinə dözür, özünün və doğmalarının yaşaması uğrunda mübarizə aparır. Neqativ
enerji ilk növbədə insanda məhəbbət hissinin yox
olmasına səbəb olur ki, bunun yerini nifrət, kinkidurət kimi mənfi hisslər (fayllar) tutur. Beləliklə,
onu dünyaya bağlayan tellər qırılmış olur. Odur ki,
bu cür təsirə məruz qalan insanlarda həyat eşqi
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olmur, insanlardan uzaqlaşır, ailəsindən üz döndərir, özünə qapanır və yuxarıda sadaladığım digər
hallar tədricən baş verir...
Bu mövzuda “Quran”ın “İnək” surəsinin 102103-cü ayələrində geniş bəhs olunur. Ayələrin
məzmunundan aydın olur ki, bəzi insanlar (onlara
xalq arasında falçı, cadugər, elmi camiədə isə
“maq” deyilir) ər-arvad arasına nifaq salmaq üçün
Harut və Marut adlı iki mələkdən (şeytandan) sehr
öyrənirlər...
Narahatlıq yaradan bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, sehrbazlıq, cadugərlik Musa Peyğəmbərin zamanından sonra heç vaxt indiki qədər
geniş vüsət almamışdır. İnsanların demək olar ki,
əksər hissəsi onların “xidmətindən” istifadə edərək,
məqsədinə nail olmağa, digər insanlara problem
yaratmağa çalışırlar. Yaxınlığınızda yaşayan istənilən sehrbazın qapısında düzülən növbələrə baxsanız, bunu özünüz də aydın görə bilərsiniz. Nəzərə
alsaq ki, hər şəhərdə, rayonda belə “maqların” sayı
minlərlədir, onda nə qədər insanın onlara müraciət
etməsini və yüzminlərlə insanın neqativ təsirə məruz qalmasını təsəvvür etmək çətin deyil. Məhz bu
növbələrin, belə “xidmətlərin” nəticəsidir ki, bu
gün cəmiyyətdən xeyir-bərəkət çəkilməkdə, aclıq,
səfalət hər yanı bürüməkdə, ailələr sürətlə dağılmaqda, hər gün intihar xəbərləri gəlməkdədir...

Oxucuda sual yaranacaq ki, onların xidmətindən istifadə edib hansısa məqsədə nail olmaq mümkündürmü? Əsla yox! Qəti şəkildə sizi əmin edirəm
və Allahı, “Quran”ı şahid gətirirəm ki, sehrbazların, cadugərlərin (eləcə də bu kimi işlərlə məşğul
olan mollaların) xidmətindən istifadə etməklə, heç
bir xoş (!) məqsədə nail olmaq mümkün deyildir!!!
Bu necə mümkün ola bilər ki, Allah onları
“Quran”da lənətləyir və cəhənnəm vəd edir?! Ancaq onların dağıtdığı ailələrə, bədbəxt etdiyi insanlara baxıb “sevinmək” olar. Təəssüf ki, bu gün cəmiyyətimizdə bu kimi ürəkağrıdan hallara baxıb
sevinən paxıl insanlar da az deyildir. Məhz belələrini nəzərdə tutub Rəbbim “Sübh” surəsində buyurur: “...Ovsun oxuyub düyünlərə üfürən, yaxud
cadu edib iplərə düyün vuran qadınların şərindən
və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən...”
(bax: “Fələq”, “Nas” surələrinə).
Ayədə paxıl adamlardan təsadüfən bəhs olunmur. Təcrübə göstərir ki, bu cür nalayiq işlərlə əsasən paxıl adamlar məşğul olurlar. Yəni, onları sehrbazların növbəsində durmağa vadar edən səbəb öz
qohumlarına, qonşularına qarşı olan hədsiz paxıllıq
hissidir... Amma, bəzən avamlıqdan (ufologiya elmindən bixəbərlikdən) da cadugərlərə üz tutanlar,
onlardan öz dərdlərinə çarə gözləyənlər var. Onların atdıqları addım suda boğulanın saman çöpünə əl
atmasına bənzəyir.
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Oxucuda haqlı bir sual da yaranacaq ki, magiya pisliyə qadirdisə (onların hər cür pisliyə qadir
olduqlarını Allah-təala Quran-Kərimdə təsdiq edir
və bunu təsdiq edən ayələri yuxarıda qeyd etdim)
bəs niyə yaxşılığa da qadir olmasın? Bunun sirri
nədir?
Maraqlı sualdır. Maraqlı da cavabı var: bunun
sirrini onların istifadə etdikləri əşyalarda və o əşyaların tərkibindəki kimyəvi birləşmələrdə, maddələrdə axtarmaq lazımdır. Araşdırmalarımız göstərir
ki, sehrbazlar bir qayda olaraq neqativ enerjiyə malik olan maddələrdən hazırlanmış əşyalardan istifadə edirlər (uran və s. kimyəvi elementlər ətrafa
zəhərli şüalar buraxdığı kimi, bəzi elementlər də
neqativ eneri ötürərək, insanın aurasını pozur ki, bu
da xəstəliyə və yuxarıda sadaladığım mənfi hallara
səbəb olur). Məhz bunun nəticəsidir ki, bu cür təsirə məruz qalan insanlar adətən yuxularında canavar, ilan və s. neqativ heyvanların üstlərinə hücum
etdiyini görürlər və bu da onlarda yuxu pozğunluğuna, yersiz qorxuya səbəb olur.
İnsanlar cadugərlərdən o vaxt uzaqlaşarlar ki,
(onların növbəsinə o vaxt yazılmazlar ki,) bu sahədə maariflənsinlər. Yəni, ufologiya elmindən xəbərdar olsunlar. Sehrbazların işinin mahiyyətini bilsinlər. Bu yazını da biz məhz bu səbəbdən yazdıq.
Yəni, insanlara yalnız “getmə” deməklə, onları
çəkindirmək olmaz. Əksinə, onlarda daha da maraq

yaranacaq. Çünki, Yaradanın sözünə baxmayan
bəndə (Allah “Quran”da sehrbazlara getməyi qadağan edir) gəlib hansısa bir ziyalının qadağasınamı
tabe olacaq?! Əsla tabe olmayacaq. Tabe olsaydı,
bu gün cadugərlərin qapısının qarşısında bunca
uzun növbələr yaranmazdı. Əlac qalır bu sahədə
insanları maarifləndirməyə. Yəni, işin mahiyyətini
açmağa. Bu sahədə oxucunun gözünü açmaq üçün
daha bir gizli məqama aydınlıq gətirmək istəyirik.
Sual olunur: niyə şama, kofeyə... baxaraq dil-dil
ötən “maq” bu vasitələr götürülsə (şam söndürülsə,
kofe bayıra atılsa...) lal olur? Cavabı budur ki, şeytan oddan yaranıb, şamın da yanar hissəsi oddur,
hansıki, şeytan onun içindədir və informasiyanı da
məhz oradan ötürür. Odur ki, həmin anda şamı
üfürsəniz, informasiya mənbəyini kəsmiş olacaqsınız. Elə isə, cadugərin qarşısında oturan insan
bir anlıq özünə sual versin: mən şeytanamı pənah
gətirdim? Bu mənə yaraşarmı? Şeytandan nicat
tapmaq mümkündürmü? Məndən qabaq kimsə
şeytandan xeyir görübmü? İnsan bu sualları özünə
versə, məncə bir daha oralarda növbə gözləməz
(kofedə də böyük magik qüvvə - neqativ enerji
vardır ki, fəsad törədə bilir. Məhz bu fəsadın
nəticəsidir ki, kofeni içən insanda bir qayda olaraq
yuxu pozğunluğu baş verir).

79

80

Məhəbbət ili

Nə etməli?

O

xucuda bir sual da yaranacaq ki, bəs nə
etməli? Əgər kimsə bu cür təsirə məruz
qalıbsa və onda yuxarıda sadaladığım əlamətlər
müşahidə olunursa, bundan necə xilas olsun?
Araşdırmalarımız göstərir ki, hələ ta qədimdən son 30-40 ilə qədər (tibb elmi xeyli inkişaf
edənədək) bu cür problemlərlə qarşılaşan insanlar
yaşadıqları ərazidə olan kəramət sahiblərinə (ilkin
dövrlərdə peyğəmbərlərə, sonrakı dövrlərdə isə,
Allah dostlarına) üz tutar, dərdlərini onlara danışar
və onların xeyir-duası ilə özlərində sağlam, xoş əhval (oxu: sabit cərəyan, enerji) hiss edərdilər. Yazının əvvəlində tester cihazından təsadüfən bəhs
etmədim. Peyğəmbərlərin və digər kəramət sahiblərinin bu funksiyası fizikada tester cihazının funksiyası ilə üst-üstə düşür…
Mövlanə Cəlaləddin Rumi kəramət sahiblərini
mənəvi həkimlər adlandırır və onları maddi həkimlərlə (tibb işçiləri ilə) belə müqayisə edir:
“O zahir həkimlər başqadır, onlar ürəyə nəbzi tutaraq baxırlar və verdikləri əczalarla (dərmanlarla) insanın cismini müalicə edirlər. Mənəvi həkimlər isə, nəbzi tutmadan ürəyə baxırlar və Allahın bəxş etdiyi elmlə (elmi-ladunla) insanın ruhunu
müalicə edirlər. Onların dəlilləri kəşf, ilham və
sirri-İlahidir”.
81

Паша Йагуб

Araşdırmalarımız göstərir ki, bu cür neqativ
təsirdən xilas olmaq üçün kəramət sahiblərinin
qəbirlərini ziyarət etmək də müsbət nəticə verir. Bu
ziyarətlər 3 (yaxud 7) dəfə təkrar olarsa (ziyarətlər
arasında qalan günlərin sayı 3-5 gündən çox
olmasın) nəticənin daha yüksək olması ehtimalı
var. Ziyarət əsnasında insanın gözünə bir anlıq
yuxu gedərsə, həmin anda neqativ təsirdən yüz faiz
xilas ola bilər...
in böyükləri belə hallarda iki qoç qurbanını müqəddəs tapınaq yerlərindən (adətən
yaxınlıqdakı ziyarətgahlardan) birində kəsmyi tövsiyə etmişlər. Bir şərtlə ki, qoçlardan biri ağ, digəri qara rəngdə olsun (bunlar gecəylə gündüzə, xeyirlə şərə
işarədir) və ağ qoçun boynuna qara yaylıq, qara qoçun boynuna isə ağ yaylıq bağlansın (bu əlamətlərdə
qurbanların Xızır Zində pirində kəsilərək, qəbul olması haqda əlimizdə xeyli faktlar da var).
Belə hallarda saleh əməllərlə yaxınlığınızda
(qohum-qonşuda) olan tanıdığınız kasıb insanların
(dilənçilər nəzərdə tutulmur) qəlblərini sevindirmək də yaxşı təsir edir. Kimisə sevindirərsinizsə və
etdiyiniz gözəl əməldən özünüz də fərəhlənərsinizsə, qəlbin belə fərəhli halında Allaha üz tutub: “Ya
Rəbbim, mən Sənin fəqir bəndənin qəlbini sevindirdim, Sən də düşdüyüm çətin vəziyyətdən çıxardaraq, məni sevindir” – deyə müraciət etmək
bəyənilən əməllərdəndir (bax: müəllifin “Kəramətin sirləri” və “Xanım övliyalar” kitablarına).
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atırladım ki, elm və kamillik əsri olan
XXI əsrin ikinci Qurban bayramı günü
(22.02.2002.) elmi-ladun hesablamalarla mənə məlum oldu ki, “Tövbə” surəsinin ilk üç ayəsindəki
hökm bugünkü Qurban bayramına da şamil olunur.
Belə ki, bu ayələrdə bu gün Qurban bayramı
(!) olduğu vurğulanaraq, doğru yolda olmadıqları
insanların diqqətinə çatdırılır və düz yola qayıtmaq
üçün onlara dörd ay möhlət verilir:
“Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş
bağladığımız müşriklərə bir xəbərdarlıq: “Yer
üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki,
siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz… Əgər tövbə
etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. Əgər üz döndərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz. Kafir (günahkar) olanları şiddətli bir əzabla müjdələ!” Bax: “Tövbə” (9)
surəsinin ilk üç ayəsinə.
Allahın verdiyi elmlə, dörd aylıq möhlətin 2224 iyunda (bayram 3 gündür.) bitəcəyini bildiyim-

dən, bu barədə açıq məktub yazıb, həm o zamankı
dövlət başçısına, həm də mətbuat orqanlarına göndərdim (5 iyun 2002-ci il tarixdə həmin müraciət
“Hürriyyət” qəzetində çap olundu).
Nəhayət, 22 iyunda İranın Azərbaycanlılar
yaşayan bölgəsində baş verən 9 (!) bal zəlzələ ilə
bəşəriyyətin cəzalanma prosesinin başlanğıcı qoyuldu.
Ondan sonara Yerdə baş verən bütün təbii fəlakətlər və təyyarə qəzalarının bu prosesin davamı
olduğunu zaman-zaman məqalələrimdə və kitablarımda riyazi hesablamalarla sübut etmişəm.
Əvvəlcə 22 iyunla (2002) bağlı verdiyim xəbərin doğruluğunu sübut etmək üçün daha bir dəlil
gətirim: elm əsrinin birinci, ikinci və üçüncü Qurban bayramlarının 286-cı günləri – müvafiq olaraq:
- 14 dekabr 2001-ci il;
- 4 dekabr 2002-ci il;
- 24 noyabr 2003-ci il tarixlərdə Günəş tutulub.
Həmçinin, 22 iyun 2002-ci il tarixinin 286-cı
günü – 3 aprel 2003-cü ildə Günəş tutulub.
Bu faktlar 22 iyun tarixinin də Qurban bayramları (tövbə günləri) ilə eyni statusa malik olmasını sübut edir. Onu da əlavə edim ki, 2-ci Qurban
bayramı günü verilmiş dörd aylıq möhlət başa çatan gün – 24 iyunda (bayram üç gün olduğundan,
möhlət də üç günə bitir) Ay tutulması baş verdi.
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2016-CI İLDƏN AZƏRBAYCAN DÜNYANIN
MƏNƏVİYYAT MƏRKƏZİ OLACAQ
“Siz (günah törətməkdə) həddi aşan bir
qövmsiniz deyə, (sizi başlı-başına buraxıb) Quranı
sizə təbliğ etməkdən vaz keçməliyikmi?!” “Qızıl
bəzəklər” surəsi, 5-ci ayə.
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Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 22 iyun 2002-ci
il tarixdən etibarən dünyanın günahkarlardan təmizlənməsinə start verilib və bu tarixdən etibarən,
dünyada baş verən bütün böyük fəlakətlər biri-biri
ilə və 22 iyunla riyazi şəkildə əlaqələnir. Bu əlaqələri sübut edən hadisələrdən bir qismini bu kitabımdan oxudunuz; digərlərini isə əvvəlki kitablarımdan
və məqalələrimdən oxuya bilərsiniz.
Hesablamalarımız göstərir ki, baş verəcək fəlakətlərdən ancaq saleh əməllərlə qorunmaq mümkündür. Yəni, insan öz enerjisini əmələ çevirərkən,
onu vicdanının süzgəcindən keçirməlidir.
Vicdan insanın daxili transformatorudur

K

itabın əvvəlində insanın 220 sümüyün
birləşməsindən yaranmasının hikmətlərindən bəhs etdim. Maraqlıdır ki, insanda olan 220
sümüyün 22-si başdadır.
Quranda isə, 22-ci surə “Həcc” surəsidir və
burada Allahın evi, başqa sözlə desək enerjinin
BAŞlanğıcı, mərkəzi olan Kəbə evinin ətrafına fırlanmaqdan söhbət açılır. Bunlar təsadüfü deyildir.
Yeri gəlmişkən, diqqətinizi cihazların daxilində qoyulmuş transformatorun funksiyasına cəlb etmək istəyirəm. Bu transformatorlar 220 voltluq
enerjini bir qayda olaraq 9-a çevirərək istifadə edir85

Паша Йагуб

lər. Bunu insanın daxilində olan vicdanla müqayisə
etmək olar.
Belə ki, Quranın 9-cu surəsi “Tövbə” adlanır
və yeganə surədir ki, "Bismilah"sız başlayır. Səbəbi odur ki, Bu surə yuxarıda söhbət açdığım 22-ci
(Həcc) surənin davamıdır. Sözümün sübutu üçün
deyim ki, 9-cu surənin ilk üç ayəsini oxuduqda
görürük ki, bu gün Qurban bayramı - HƏCC günü
olduğu qeyd olunub və doğru yolda olmadıqları
insanların nəzərinə çatdırılır. Həmçinin, insanlara
TÖVBƏ etmək tövsiyyə edilir...
Yəni, riyazi dildə desək, Quranda "iyirimi
iki" "doqquza" çevrilir. Necə ki, fizikada 220 gəlib
cihazın daxilində 9-a çevrilir...
uradan belə qənaət hasil olur ki, insan öz
enerjisini əmələ çevirərkən, onu vicdanının (oxu: daxili transformatorunun) süzgəcindən
keçirməlidir. Yəni, TÖVBƏ surəsinin sərhədləri
daxilində əməllər etməlidir. Öz enerjisini günah işlərə sərf etməməlidir. Əgər insan fizikanın (Allah
kainatı fizikanın qanunları ilə idarə edir) qanunlarına tabe olmayıb, enerjisini günah işə sərf edərsə, onda mütləq gec-tez bəlaya (ziyana, cəzaya)
məruz qalacaqdır. Son dövrlərdə cəmiyyətdə həyacanlı hadisələrin (qəzaların, zəlzələlərin...) artması da məhz bu amillə əlaqədardır.
Əvvəlki yazılarımda qeyd etdiyim 13-cü ildə
Azərbaycanda baş verən bütün həyacanlı hadisələ-

B
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rin (enerji və metro qəzalarının) məhz 13 ədədi
altında baş verməsi də təsadüfü deyildir. Yeri
gəlmişkən, əvvəlki araşdırmama əlavə olaraq daha
bir riyazi hikməti diqqətinizə çatdırıram:
22 - 9 = 13
Bildiyimiz kimi, 13 ədədi Quranda ildırım,
cəza rəmzidir. Buradan aydın olur ki, biz tövbə
etmədikcə və öz enerjimizi əmələ çevirərkən, onu
vicdan süzgəcindən keçirmədikcə, cəmiyyətimizdə
qəzalar və həyacanlı hadisələr getdikcə intensivləşməkdədir. Bütün bunlardan sığortalanmağın
yolu TÖVBƏDƏN (9) keçir. Artıq neçə illərdir ki,
mən bu qanunauyğunluğa riayət edirəm və mənə
inananlara da bunu tövsiyyə edirəm. Allah sizləri
qorusun!
"Sənin Rəbbin mərkəzlərinə (böyük şəhərlərinə) ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər göndərməmiş məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan məmləkətləri yox etdik!" Quran,
28:5
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2016-CI İLDƏN GÖZLƏNİLƏNLƏR
-Biri-birlərini səmimi hisslərlə sevən cütlüklərin qovuşmalarına imkan yaranacaq;
-Allahı sevən, öz əxlaqı və əməlləriylə Allahın məhəbbətini qazanan hər bir insan nəhayət, bu
il mükafatını alacaq;
-İndiki şeytani dövr başa çatıb, bəşəriyyətin
kamillik dövrü başlayacaq;
-Bu ildən Azərbaycan Dünyanın mənəviyyat
mərkəzi olacaq. İnsan öz gözünü necə sevirsə, bəşəriyyət də Azərbaycanı elə sevib, qoruyacaq.
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