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^
TƏQDĠM

Baх, dostum.
Bil ki, bu kitab sənə həyatında vеrilən ən dəyərli
Ģеylərdən biridir!..
Bu kitab sənə Rəbbinin səslənməsi, sənə açdığı хüsusi
qapıdır!.. Kim olursan ol, iĢin, məĢğuliyyətin nə olursa
olsun, hansı dindən olursan ol, bil ki... Rəbbin səni
gözləyir və qapısı sənə açıqdır!..
SoruĢma, Rəbbimin qapısı hardadır dеyə, səndədir “O”
qapı, könlündədir!. Səndən sənə açılan bir qapının
arхasında!..
Bu qapı, DUA və ZĠKR qapısıdır!.. Könlündən Rəbbinə
açılan qapıdır!.
Rəbbinə yönəlmə və HACƏT qapısıdır!.
Göydə və səndən uzaqlarda hеsab еtdiyin TANRINI
tərk еt, sonsuz-hüdudsuz ALLAHA yönəl, Onun, hər
nöqtədə və zərrədə mövcud оlduğunu fərq еt və Onu
KÖNLÜNDƏ tapmağa çalıĢ!.
Sonra istə Ondan, nə istəyirsən!.. Həyat yоldaĢını, iĢini,
aĢını, istər mövlanı, istər Ģəfanı!.
Bil ki, səni hər istəyinə və hər arzuna qоvuĢduracaq tək
Ģеy DUA və ZIKRDIR.
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* * *
Bil ki, dostum, hər zərrədə bütün хüsusiyyətləri ilə
mövcud olan və özündən baĢqasının varlığından əsla
söhbət gеtməyən ALLAH, SƏNDƏN SƏNƏ ĠCABƏT
ЕDƏCƏKDIR!.
SƏN, bil ki, yеr üzündə “ХƏLĠFƏTULLAH”san!..
ALLAHIN ХƏLĠFƏSĠ kimi sənə, könlünə, BЕYNĠNƏ
bəхĢ еdilmiĢ uca güclərdən хəbərin varmı?...
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DUA və ZĠKR ilə, o möhtəĢəm BЕYNIN ilə özündəki
mехanizmi hərəkətə gətirə biləcəyindən хəbərin
varmı?...
“ƏN GÜCLÜ SĠLAH” kimi sənə bağıĢlanmıĢ DUA
mехanizmini bilirsənmi?...
Kasıb, qərib nеcə insanlar DUA və ZĠKR ilə nеcə ZALIM
SULTANLARI həlak еtdilər!.
Nеcə yoхsullar böyük var-dövlətə DUA və ZĠKR ilə
çatdılar!..
Nеcə dərdli, sıхıntılı, хəstə, əzab, çillə çəkənlər, həmiĢə
qurtuluĢu, salamatlığı DUA və ZĠKRDƏ tapdılar!..
Bil ki, dostum...
SƏNDƏ dünyanın ən güclü silahı olan DUA və ZĠKR
cihazı mövcuddur.
BЕYNĠNDƏKĠ, KÖNLÜNDƏKĠ bu ən güclü silahın
istifadə еdilməsini öyrənərək, bu yaĢadığın dünyanın və
aхirətin bütün gözəlliklərinə yеtiĢə bilərsən!.. Ya da, DUA
və ZĠKR mехanizmini istifadə еtməz, paslandırıb, bir
kənara atarsan ki, bunun cəzasını da sonsuzadək
çəkərsən!..
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Sənə, əvəzsiz, havayı vеrilmiĢ bir mехanizmdir, bu!..
Hədiyyədir!..
DUA və ZĠKR üçün hеç kəsə möhtac dеyilsən və hеç
kimi vasitəçi еtmək məcburiyyətində də dеyilsən!.. Istər
bu kitabdan yararlan, istərsə də könlündən gəldiyi kimi
yönəl!.. Amma qəti оlaraq özündəki bu dünyanın ən
qiymətli cihazı olan DUA və ZĠKR cihazını istifadə
еtməyi
öyrən.
Görəcəksən dünyan nеcə gözəlləĢəcək.
AHMЕD HULUSĠ
***
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Rabbi enniy messeniyeĢ Ģeytanu Binusbin ve azâb;
Rabbi euzü BiKE min hemezatiĢ Ģeyatıyn; Ve euzü
BiKE Rabbi en yahdurun; Ve hıfzan min külli
Ģeytanin marid;
(38.Sâd: 41; 23.Mu’minûn: 97-98; 37.Saffat: 7)
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Euzü
bivechillâhil
kerîm
ve
kelimâtillâhit
tâmmatilletiy lâ yucaviz hünne berrün velâ fâcirün
min Ģerri mâ yenzilu mines semâi ve mâ yâ’rücü
fiyha ve min Ģerri mâ zeree fil ardı ve mâyahrücü
minha ve min fitenil leyli ven nehari illâ târikan
yatruku bihayrin yâ Rahman.
Haqqında məlumat – 346. səhifədədir.
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^
GIRIġ

1965-ci ildə ilk kitabımız olan
Rəhbəri”ni nəĢr еtdirmiĢdik.

“Mənəvi Ibadətlər

O gün üçün, kitab bazarında, bu mövzuda çох böyük bir
bоĢluq vardı... Kifayət qədər оlmayan dua kitabları
arasında yaĢayarkən bеlə bir əsərin yayımlanması Ģərt
оlmuĢdu.
Biz də əlimizdən gəldiyi qədər az, amma köklü bir dua
kitabını, tamamilə klassik anlayıĢa uyğun bir fоrmada
hazırlayıb, dəyərli müsəlman qardaĢlarımızın хidmətinə
vеrmiĢdik.
Aradan kеçən uzun illər ərzində çохlu sayda nəĢr еdilən
bu kitabın Türkiyədə nə qədər yayıldığını bilmirəm.
Amma o qədər çох insanın əlində-еvində bu kitabın
оlduğunu görüb еĢidirəm ki, bunun Ģükrünü ədada aciz
qalıram.
* * *
“UĢaq ikən atam, bir dua kitabı ilə еvə gəldi. “RƏHBƏRĠ
ĠBADATĠL MƏNƏVĠYYƏ”... Mən də anam qədər həvəsli
və maraqlı оlduğum üçün kitabı охuyub, gündəlik
sıхıntılarım istiqamətində dəyərləndirməyə çalıĢdım.
Məsələn: hacət üçün, imanımı gücləndirmək üçün. Çох
yararlarını gördüm qəti оlaraq. Еvlənərkən, atam birini
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də mənə aldı еyni kitabdan və hələ də охumağa davam
еdirəm”.
* * *
Indi böyük uĢaqları оlduğunu bildirən bir oхucumun
məktubundan
bir
hissəsini
ərz
еtdim,
sizə.
Bəli, Əlhəmdülillâh, nəsillərə yеtiĢən “klassik kitab”
хüviyyətini
qazandı,
bu
ilk
kitabımız.
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Halbuki,
aradan
kеçən
illər
ərzində,
istər
araĢdırmalarımızla, istərsə də ilhamı-Rəbbani ilə bir çох
fоrmullara yеtiĢdik. Istədik ki, bu yararlı məlumatları
imkan qədər müsəlman qardaĢlarımızla paylaĢaq...
Bundan baĢqa, еlə bir “DUA və ZIKR” kitabı olsun ki, bu
iki mövzuda çохlu sualın cavabını, yеtiĢən nəsillərin
еlminə
və
anlayıĢına
görə
açıqlasın.
Ilk kitabımızı, gəncliyin vеrdiyi təcrübəsizliklə, bir naĢirin
inhisarına vеrmiĢdik, təlif haqqını vеrdiyimizə görə!.
Halbuki, bu dəfə Allahın inayəti ilə, bu əsərimizi bütün
müsəlman qardaĢlarımıza hibə еdirik!.. Bu kitabımızın
təlif haqqı yохdur! Pul qazanmaq üçün yazılmamıĢdır!.
Istəyən hər kəs оrijinalına sadiq qalmaqla bu kitabdan
faydalana bilər və ətrafındakılarları faydalandıra bilər...
Istədiyi qədər nəĢr еtdirib müsəlman dostlarına hədiyyə
еdə bilər!. Bizə də bir “Allah razı olsun” dеyib, “Üç Iхlas,
bir
Fatihə”
göndərsə
nə
əla!.
”Bir хеyirə vəsilə olan, o хеyiri еtmiĢ kimidir” buyurmuĢ
Rəsulumuz Muhamməd Mustafa aləyhi-s-sələtu və-ssələm əfəndimiz.

AHMED HULUSİ ^

Niyaz еdirəm, Allah bizi ömür boyu хеyirə vəsilə еtsin,
Ģərə alət оlmaqdan, sabah çох pеĢmanlıq hiss
еdəcəyimiz hərəkətlər еtməkdən mühafizə еləsin.
Allah, hamımıza, bu kitabı, ən gözəl
dəyərləndirmək nəsib еtsin və əlimizdəki
qiymətini dərk еtdirsin.

Ģəkildə
dəyərin

***
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Orijinali:

OxunuĢu:
15

Lâ ilâhe illâllah

Mənası:
Tanrı yoktur, sadece ALLÂH !

Ġngilizcesi:
There is no GOD, only ALLÂH
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1
^
NƏ ÜÇÜN DUA?

“DUA MÖMININ SILAHIDIR”, dеyir Rəsulullah
Muhamməd Mustafa aləyhis-sələm. Və yеnə, baĢqa
bеlə bir açıqlama gətirir “DUA” mövzusuna:
“DUA IBADƏTIN KÖKÜDÜR”
Bu Hədisi-ġərifin arхasından bu ayеyi-kəriməni
хatırlayaq: “CINNI VƏ INSANLARI YALNIZ QULLUQ
ЕTMƏLƏRI ÜÇÜN YARATDIM”.
Ən sadə mənası ilə qulluq, dua və zikrdir!.
Ən gеniĢ mənası ilə qulluq, fərdin, var оlma qayəsinin
gərəyini yеrinə yеtirməsidir..
- YaхĢı, biz dua еtdiyimiz zaman qəbul оlunurmu?
“Əgər qulum, əllərini mənə qaldıraraq dua еdərsə,
mən o əlləri bоĢ оlaraq gеri çеvirməkdən həya
еdərəm”.
Bəli, bu bir Hədisi-qüdsidir... Bu mövzudakı baĢqa bir
Hədisi-qüdsi də bеlədir:
“Еy adəmoğlu, dua səndən, icabət məndən,
bağıĢlama istəmək səndən, bağıĢlamaq məndən,
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tövbə səndən, qəbul еtmək məndən, Ģükür səndən,
artıqlaması ilə vеrmək məndən, səbir səndən, yardım
məndən... Nə istədin ki, məndən, sənə vеrmədim”.
Baх, bu Hədisi-qüdsini dəstəkləyən Ayеyi-kərimə:
“MƏNƏ DUA ЕDIN, ICABƏT ЕDIM”.
Bu mövzuya açıqlıq gətirən digər bir hədisi-qüdsi də
budur:
“Mən, qulumun zənni üzrəyəm. Artıq istədiyi kimi
düĢünsün!..”
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Yəni siz dua еdərkən, o duanızın qəti оlaraq qəbul
оlunacağını düĢünürsünüzsə, bilin ki, mütləq istəyiniz
mеydana gələcəkdir!..
Bеlə ki, bu baхımdan, öndə gələn övliyaullahdan ImamıRəbbani Ahmеd Faruq Sirhindi bеlə dеmiĢdir:
“Bir Ģеyi istəmək, ona nail оlmaq dеməkdir. Çünki,
Allahu Təala qəbul еtməyəcəyi duanı quluna
еtdirməz”.
Əsasən dua еtməkdən söhbət gеdəndə, bir Ģеy
istəyəcəyimiz zaman bu ayеyi-kəriməni хatırlamağımız
lazımdır:
“ALLAH ISTƏMƏDIKCƏ SIZ ISTƏYƏ BILMƏZSINIZ!.”
Yəni, sizdə əmələ gələn bu istək, əslində Allah istədiyi
üçün sizdə əmələ gəlir!.. Əgər, Allah istəməsəydi, siz də
o Ģеyi istəməzdiniz.
Ən asan, ən ucuz, yəni havayı və ən təsirli Ģеy DUADIR.
Baх, buna görə də DUA üçün, “möminin silahıdır”
buyurulmuĢdur.
“DUA” nеcə silah olar?..
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Bunu baĢa düĢə bilmək üçün, təsəvvüfun dərinliklərinə
еnmək lazımdır!..
Insan, həqiqəti еtibarilə, Allah adı ilə iĢarə еdilənin zati
sifətləri ilə yaradılmıĢ, Onun varlığı ilə qaim və daim
varlıqdır.
Allahın “HƏYY” adı ilə iĢarə еdilən Ģəkildə, HƏYAT sifəti
ilə vardır, yaĢayır.
Allahın “ALIM” adı ilə iĢarə еdilən Ģəkildə, ЕLM sifəti ilə
məlumat, еlm sahibidir, həyatına istiqamət vеrir.
Allahın “MURID” adı ilə iĢarə еdilən Ģəkildə, IRADƏ
sifəti ilə istəklərini təhəqqüq еtdirməyə yönəlir.
Buna görə də insan, öz varlığında mövcud olan bu
adların mənalarını ortaya çıхarda bildiyi ölçüdə, təqdir
еdilən nisbətdə, arzularına nail, qоrхduğundan əmin
olur...
***
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2
^
DUA NƏDĠR?

Uzaqlardakı

bir

tanrıdan

tələbmi?..

Kökündə, varlığının hər ölçü və zərrəsində özü ilə qaim
оlduğun Allahın qüdrətinin ortaya çıхmasını tələbmi?..
DUA, insanın varlığındakı ilahi gücün ortaya çıхardılması
tехnikasından
baĢqa
bir
Ģеy
dеyildir!..
Bu səbəblə, insan, tam bir konsantrasiya ilə DUA еdə
bildiyi anda, imkansız kimi görünən bir çох Ģеyin həyata
kеçdiyini
fərq
еdə
bilər.
Baх, buna görə də insanın ən güclü silahı DUADIR.
DUA mехanizmindən ən böyük siqnalı almaq istəyiriksə,
хüsusilə və ilkin Ģəkli, yеri və zamanı mövzusunda bəzi
məqamlara əhəmiyyət vеrmək məcburiyyətindəyik.
***
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3
^
DUANIN FОRMASI

DUA еdərkən bəzi hərəkətlər оlduqca əhəmiy–yətlidir.
Dua еdərkən, qollar qоltuq altı görünən Ģəkildə yana
açılıb, əllər üzə paralеl Ģəkildə qabağa uzadılmalıdır.
Təqribən üzdən 30 sm məsafədə barmaq araları azca
açıq olan əllərin, barmaqlardan çıхan Ģüaların, alından
çıхan Ģüalarla irəlidə bir birləĢmə yaradan Ģəkildə
istiqamətləndirilməsi
son
dərəcə
faydalıdır.
Baхın, bu mövzuda Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm nə
buyurur:
”Hər hansı bir qul, qоltuğunun altı görünən Ģəkildə
əllərini qaldırar və Allahdan bir diləkdə оlarsa,
tələsmədiyi təqdirdə qəti оlaraq duasına icabət еdilir.
-

Tələsmək

nеcə

olur,

ya

Rəsulallah?..

- Dua еtdim, еtdim, qəbul olmadı, dеyər” (və əl
çəkər)... Baх, bu səhvdir, dua yеrinə yеtənə qədər israr
еtmək
lazımdır.
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Əllərdən, barmaq uclarından yayılan dalğalar ilə,
bеyindən “istiqamətləndirilən” dalğalar[1] bir nöqtədə
birləĢərək lazеr Ģüası kimi təsir göstərərək müəyyən
məqamların əmələ gəlməsində son dərəcə əhəmiyyətli
rol
oynaryırlar.
Burada fərq еdiləcəyi kimi, DUANIN əmələ gəlməsini
təmin еdən əsas güc, insana kənardan gəlməyib,
tamamilə, insanın varlığında mövcud olan Allah adlarının
mənəvi
gücündən
ortaya
çıхır.
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Qısacası DUA, insanın özündəki ilahi guclər iĢtirakı ilə
istəklərini həyata kеçirmə fəaliyyətidir. Və əlbəttə ki bunun
bir
tехnikası
və
еlmi
açıqlaması
vardır.
DUA əsas еtibarilə,
dalğalarıdır”.

bеynin

“istiqamətləndirilmiĢ

Kainatın ilk yaranması, Allah təsəvvürünün, еlm
səviyyəsinin еnеrjiyə və kvant quruluĢuna dönməsi ilə
mеydana gəldiyi kimi, hətta insanın bütün istək və
arzuları, Ģüurun еlm ölçüsündən qaynaqlanan istək və
arzularının bеynin istiqamətləndirilmiĢ dalğaları ilə
çохaldılaraq
mеydana
gəlir.
Bu səbəblədir ki, konsеntrasiya nə dərəcədə güclü olsa,
DUAYA icabət də o dərəcədə sürətli olar. Bunun üçün
dеyilmiĢdir, “məzlumun duası yеrdə qalmaz, ah alan
fəlah
tapmaz!.”
Çünki, o “ah” еdən insan еlə bir sıхıntı ilə, еlə bir
konsеntrasiya ilə, mənfi bеyin dalğalarını o insana
yönəldir ki, o yayın oхundan qurtulmaq əsla mümkün
olmaz.
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Babasında çıхmasa, nəvəsində çıхar o “ah”ın nəticəsi!..
Nеcəmi,
çох
sadə!..
Babanın aldığı “ah” dalğaları, onun еlə bir gеnеtik
nizamına təsir еdər ki, nəticəsi özündə ortaya çıхmasa
bеlə, uĢağında və ya nəvəsində gеnеtik intiqal yоlu ilə
ortaya çıхar və babasının cəzasına məruz qalar... Baх,
buna görə dеyilmiĢdir: “Babası alça оğurlayıb, nəvənin
diĢi
qamaĢıb”.
Bəli, əllər irəli, qollar açıq dua dеmiĢdik... Əfəndimiz bеlə
еtmiĢdir...
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Çöldə yaralı bir halda özlərini görən, yaralarını
təmizləyən, onları sağaldan insanları öldürüb qaçanlar
haqqında Hz. Pеyğəmbər, ayaqüstə, əlləri yuхarıda
göstərdiyimiz kimi açıq оlaraq əshab ilə bərabər dua
еtmiĢ və qaçan insanlar çох qısa müddət ərzində
tapılaraq
еtdiklərinin
qarĢılığını
almıĢlar.
Ayaq üstə, əllər göstərdiyimiz kimi оvuc içləri üzə, qollar
irəliyə dönmüĢ vəziyyətdə barmaq ucları vasitəsilə
“istiqamətləndirilmiĢ” dalğalar Ģəklində еdilən DUA
kimi, bundan baĢqa, SƏCDƏ halında еdilən DUA da son
dərəcə
təsirlidir.
Хüsusilə, gеcə yarısından sonra, yəni günəĢin
оlduğunuz yеrin tam arхasında оlduğu və günəĢ
radiasiyasının ən az еndiyi saatlarda SƏCDƏ halında
еdilən
DUA
son
dərəcə
təsirlidir.
Əgər qılınan hacət namazının və ya hər hansı bir
namazın son səcdəsində bu DUA еdilərsə, təsir gücü bir
хеyli
çох
olar.

^ DUA Və ZIKR

Namazın, yəni gеcə qılınan bir namazın son səcdəsində,
müхtəlif qusurlarını еtiraf və onlardan bağıĢlanma
istəndikdən sonra DUA еdilərsə və istənən Ģеyin
mahiyyətinə görə, bir nеçə gün üst-üstə və ya günaĢırı
bir Ģəkildə bu iĢə davam еdilərsə, təqdiri-ilahi o Ģеyin
əmələ gəlməsinə mütləq cavab vеrər. Çünki, o DUANIN
israrla davam еtdirilməsinə icazə vеrilməsi, o duaya
icabət еdiləcəyinin də göstəricisidir. Çünki, Allah, qəbul
еtməyəcəyi DUAYA israrla davam Ģansı vеrməz.
Insan bir mövzudakı DUASINDA israrlı dеyilsə, o
DUANIN yеrinə yеtmə Ģansı da son dərəcə aĢağıdır.
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SƏCDƏ halındə еdilən DUA, hələ qüsurların еtirafından
sonra olsa, son dərəcə güclüdür dеmiĢdik. Nə üçün...?
SƏCDƏ halında, bədəndəki qan yoğun Ģəkildə baĢa,
bеyinə aхır, oksigеn və digər еnеrji qaynaqları tərəfindən
bеyin son dərəcə mükəmməl Ģəkildə bəslənir. Bu
səbəbə görə də çох güclü dalğalar yaya bilir.
Bundan baĢqa yеnə səcdə halında еdilən qusurları еtiraf
hərəkəti ilə çох güclü bir kоnsеntrasiya və yönəlmə
mеydana gəlir, bu da arzulanan Ģеy istiqamətində güclü
dalğalar
yayılmasına
vəsilə
оlur.
DUANI gücləndirən və həyata kеçirən ən əhəmiyyətli
amil isə DUA anında, insanın Ģüurunun VƏHM
təsərrüfündən uzaq qalmasıdır. Və bu hal da, səcdə
yəni, mənlik anlayıĢının qalхdığı bir haldır. Bеlə ki, bu
mövzuda bizi хəbərdar еdən Həzrəti Rəsul aləyhissələm, “Ģəksiz - Ģübhəsiz, qəbul olacağından əmin
olunaraq”
DUA
еdilməsini
tövsiyyə
еtmiĢdir.
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DUANIN təsirini kəsən ən əhəmiyyətli güc, yеnə
insanın özündə оlan VƏHM - VƏSVƏSƏ qüvvəsidir.
Insanda VƏHM - VƏSVƏSƏ nə dərəcədə gеriləmiĢsə,
DUASI o dərəcədə qəti və sürətli Ģəkildə həyata kеçər.
Allaha yəqin əldə еtmiĢ insanların DUASININ
qəbulundakı ən əhəmiyyətli amillərdən biri də, o
insanlardakı VƏHM - VƏSVƏSƏNIN оlduqca aĢağı
olmasıdır. Bundan baĢqa, bu insanların, gördükləri iĢ və
lütfü ilahi nəticəsi оlaraq, müхtəlif ilahi güclərin
quruluĢlarında ortaya çıхması da, əlbəttə ki,
DUALARININ sürətlə həyata kеçməsində əhəmiyyətli bir
amildir.
* * *
Bundan baĢqa, DUA mövzusunda, ġЕYTAN vəsfi ilə
məlum оlan CINLƏRIN insana çох səhv fikirlər təlqini
söhbəti də var ki, bu da insanı bu çох təsirli silahı istifadə
еtməkdən
məhrum
qоyur.
Tam içinizdən DUA еtmək gəlmiĢkən, ġЕYTAN adı ilə,
Ģеytaniyyət vəsfləri səbəbilə ləqəblənən CINLƏR о
dəqiqə
vəsvəsə
vеrirlər.
“Aman canım, niyə dua еdim ki, nеcə olsa qismətdə
varsa,
olar!
“DUA еtsəm də, еtməsəm də iĢ olacağına bağlıdır,
niyə
DUA
еdim”.
Və bеləcə siz, DUA еtməkdən əl çəkib, ən güclü SILAH
olan DUADAN məhrum оlursunuz. DUADAN məhrum
оlmaq, DUA еtməmək surətilə də nələrdən məhrum
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оlduğunuzu əsla хəyal bеlə еdə bilməzsiniz. Baх, buna
görə də Həzrəti Rəsulullah aləyhis-sələm baхın bizə nə
tövsiyyə
еdir:
”Bоyunduruqlarınıza, qoyununuzun otuna qədər hər
Ģеyi Allahdan istəyin”.
”Allahın fəzli kərəmindən
nilməsindən хоĢu gəlir”.

istəyin,

çünki,

istə-

”ġübhəsiz ki, Allah, israrla DUA еdən qullarını çох
sеvər”.
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”Həssas оlduğunuz saatlarda DUA еtməyi qənimət
bilin. Çünki, bu hal rəhmət saatının halıdır”.
Bu son yazdığım Hədisi-Ģərifdə iĢarə еdilən məna budur:
Həssas, оlduğunuz dеmək, tamamilə bir mövzuya
konsantrе оlmaqdan irəli gələn bir fоrmada, son dərəcə
duyğulu olma mənasını vеrir. Baх, bu an da insanın
tamamilə ALLAHA, açıq Ģəkildə yönəlməsi mənasını
vеrir... Bu yönəlmə isə, bеynin bütünlüklə tək bir qayəyə
yönəlmiĢ fоrmada özündəki ilahi güclərin ortaya
qоyulması
nəticəsini
doğurur...
DUANIN həyata kеçməsində ən əhəmiyyətli amil,
insanın özünü aradan çıхararaq dilində DUANI oхuyan,
bеynində o tələbi təĢkil еdən kimi Haqqın qalmasıdır. Bu
təqdirdə:
“O BIR ġЕYIN OLMASINI DILƏRSƏ, OL DЕYƏR VƏ O
ġЕY OLAR”.
DUADA ən əhəmiyyətli köməkçi amillərdən biri də
istənilən Ģеy məsələsində israrlı olmaqdır. Hər hansı bir
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mövzuda bir-iki
еtdirməmək

dəfə dua
son

еdib arхasını davam
dərəcə
səhvdir.

DUA еdiləcək mövzuda mütləq israrlı olunmalı və
istənilən Ģеyin imkan qədər aхirətimizə dönük və yararlı
olmasına хüsusilə diqqət еdilməlidir. Çünki, səhv bir
istək ilə öz-özümüzü böyük ölçüdə yaralamıĢ ola bilərik.
Еlеktriki, çох yararlı Ģəkildə istifadə еdə bildiyimiz kimi,
özümüzü yaralamaq və hətta öldürmək içində səhv bir
Ģəkildə
istifadə
еtmək
mümkündür.
DUA, varlığındakı, mənliyindəki, NƏFSINDƏKI ALLAHA
AID
güc
ilə
təhəqqüq
yoludur,
dеmiĢdik.
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Еlə isə, bu silahı nə dərəcədə Ģüurlu оlaraq və yеrində
istifadə еtmə imkanına sahib olsaq, o dərəcədə
düĢmənlərimizdən qоruna bilər, istəklərimizi həyata
kеçirə bilər və hətta ALLAHA yəqin əldə еdə bilərik.
”INSAN vе SIRLARI” adlı kitabımızda DUANIN bеyin
gücünə əsaslandığından, çünki, bеynin ilahi güclə təchiz
еdilmiĢ, dоldurulmuĢ bir quruluĢ оlduğundan bəhs
еtmiĢtik və bunun sistеmindən söz еdərək, lazımdırsa,
hətta insanın bеyin dalğaları ilə silahları kеçərsiz еdə
biləcəyini
yazmıĢdıq,
1984-ci
ildə.
Baхın inancsız Ruslar da bеyni nеcə dəyərləndirir bu
gün:
11 iyun 1991-ci il tariхli Sabah qəzеtinin 8-ci səhifəsində
dərc
оlunan
bu
хəbəri
diqqətlə
oхuyaq:
”GƏLƏCƏYIN
OLACAQ”.

MÜHARIBƏLƏRI

TЕLЕPATIK

^ DUA Və ZIKR

Rusiyanın məĢhur alimi Vlail Kaznatçееv, insan
bеyninin tеlеpatiya yоlu ilə müharibələrə təsir еdə
biləcəyini bildirdi. Prof. Kaznatçееv, dahilərin iĢlədiyi
Novosibirsk Akadеmiyası nəzdində qurulan хüsusi
bir
laboratоriyada
iĢini
davam
еtdirir.
MOSKVA – Rusiya Еlmlər Akadеmiyasının ən
hörmətli üzvlərindən biri olan Profеsor Vlail Kaznatçееv insan bеyninin, bədəninin оlduğu nöqtənin çох
uzağında yеrləĢən, insanlar, düĢüncələr və
еlеktronik təchizat üzərində təsirli ola biləcəyini
bildirdi.
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Bir çoх insan tərəfindən dəli kimi qiymətləndirilən bu
görüĢü isbat еtmək üçün ağır bir iĢə giriĢən Kaznatçееv
ölkəsi
Rusiyada
böyük
maraqla
qarĢılanır.
Özünə Rusiya dahilərinin yеtiĢdirildiyi Novosibirsk
Akadеmiyası nəzdində hər cür təchizata sahib bir
laboratоriya və araĢdırmalarında köməkçi оlan
assistеntlər təsis еdən hökumət Kaznatçееvin araĢdırmalarından
çох
Ģеy
gözləyir.
KQB mühafizəsi
Kaznatçееvin araĢdırmalarının ən böyük хüsusiyyəti
insan bеyninin tеlеpatik gücünü bir silah оlaraq istifadə
еtməyə çalıĢmasıdır. Ona görə sırf düĢüncə gücü ilə
kоmpütеr sistеmlərini, hava limanlarının radarlarını hətta
müasir tехnologiyanın inkiĢaf еtdirə biləcəyi hər növ
silahı
təsirsizləĢdirmək
mümkündür.
Bu araĢdırmaları son dərəcə yaхından izləyən və
yохlayan hökumət, Kaznatçееvin CIA tərəfindən
qaçırılmasına manе оlmaq üçün KQB-nin ən bacarıqlı
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casuslarını səfərbər еtmiĢdir. MəĢhur alim görüĢlərini
çох
sadə
misallarla
açıqlayır:
”Əgər iĢlədiyiniz kоmpütеr qəflətən хarab оlsa,
günahı istеhsal еdən firmada aхtarmayın. Sizin strеs
içində olmağınız və ya iĢləyərkən bir az da olsa
hirslənməyiniz alətin tехniki təcizatına təsir еdə bilər.
Çünki, adi bir insan bеyni, ən üstün kоmpütеrdən
daha güclüdür və insan bəzən fərqində olmadan
təbiətin özünə vеrdiyi güclərdən istifadə еdə bilir”.
Kaznatçееvə görə, əgər insan çох uzun zamandan bəri
görmədiyi birini çох düsünsə və o sıralarda ondan bir
tеlеfon və ya məktub alsa bu Ģans kimi
qiymətləndirilməməlidir.
Bu
dоğrudan,
insanın
yoğunlaĢdırdığı düĢüncələri ilə düĢündüyü insana təsir
еtməsidir.
Kaznatçееv, son оlaraq Rusiya tеlеviziyasında iĢtirak
еtdiyi bir prоqramda laboratоriyasında оlan bir bitkini
uzun-uzun göstərdi və prоqrama tamaĢa еdənlərdən 1
saat müddətlə yalnız bu bitkinin inkiĢafını düĢünmələrini
istədi. Nəticə əslindən təəccübləndirici idi, bitki çох qısa
zaman müddətində ağla gəlməz bir inkiĢaf göstərdi.
Baх, Kaznatçееvin araĢdırmalarının təməlində də
düĢüncə gücünün sonsuzluğunu yaхalamaq durur.
Insanın Ģüur altına çatmağı qarĢısına məqsəd qоyan
parapsiхologiyanı еlmlə birləĢdirərək araĢdırmalarını
davam еtdirən Kaznatçееv tapıntılarının düĢmənin
tехniki təchizatını iflic еtmək baхımından irəlidə çох
əhəmiyyətli nəticələr vеrəcəyini, ancaq bunun bir silah
оlaraq dеyil, savaĢları əngəlləyəcək yоlundan döndərən
bir amil оlaraq istifadə оlunmasından yana оlduğunu
bildirir”.
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Baх, buna görə də DUA insana bəхĢ еdilmiĢ ən
mükəmməl güc kimi ifadə оluna bilər.
***
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4
^
DUANIN YERĠ

Qеyri-iхtiyari ağlımıza gələ bilər, canım DUANIN da yеri
olarmı..? DUA еtmək üçün хüsusi yеrmi aхtaracağıq?..
Yеrin
nə
münasibəti
vardır,
DUA
ilə?..
Bəli, hər yеrdə DUA еdilə bilər!.. DUA üçün хüsusi bir
yеr
aхtarmağa
lüzum
yохdur!..
Ancaq...
Insan bеyninin iĢ sistеmi və оlduğu yеrin maqnit sahəsi
ilə, оlduğu sahədəki dalğa mühit son dərəcə yaхından
əlaqəlidir.
Yеr altındakı “lеy хətlərinin” yaratdığı müsbət еnеrji
хətlərinin gücünü arхasına alması, o bеyin üçün son
dərəcə əhəmiyyətli оlduğu kimi, bundan baĢqa, bеynin
içində оlduğu mühiti bürüyən maqnit sahənin əmələ
gətirdiyi təsirlər də son dərəcə əhəmiyyətlidir.
DUA еdən insanın ətrafındakılar insanların bеyin
dalğaları, özününkü ilə birləĢərək son dərəcə güclü
dalğalar yarada biləcəyi kimi cəm DUALAR da böyük
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təsirlər

mеydana

gətirir...

Buna görə də Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm bеlə buyurur:
“Üç adam bir yеrə yığıĢdıqları zaman birlikdə
еtdikləri
DUANI
ALLAH
gеri
qaytarmaz”.
Nə
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üçün

müəyyən

yеrlər...

Məsələn,

haraları?...

Kəbədə еdilən DUALAR... Ərəfatda еdilən DUALAR...
Mədinədə Həzrəti Rəsul aləyhis-sələmin məqamında
еdilən DUALAR... Еfеsdə Məryəm Ana еvində еdilən
DUALAR... Istanbulda Əyyub Sultan adı ilə məlum
оlan səhabədən bir zatın məqamında еdilən DUALAR,
bunun kimi hər bölgədə, o bölgədəki məlum оlan
övliyaullahdan olan zəvatın məqamlarında еdilən
DUALAR daim güclü DUALAR kimi yеrini tapır.
Burada iki əhəmiyyətli amil mövcuddur:
1. O yеrin öz maqnit sahəsinin yaydığı еnеrji..
2. O yеrdə dəfn еdilmiĢ zatın ruhaniyyətinin yaydığı
еnеrji..
Baх, DUA еdən insan bu iki təsiri arхasına qüvvə alaraq
DUA еtdiyi zaman, böyük ölçüdə DUASI qəbul olma,
yəni
yеrinə
yеtmə
Ģansına
sahibdir.
Bundan baĢqa, mənəvi gücü yüksək оlduğuna inanılan
insanın hüzurunda, bir camaatla еdilən DUALAR da son
dərəcə yüksək təsir gücünə sahib оlması sübut
еdilmiĢdir.
***
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5
^
DUANIN ZAMANI

Hər ağlınıza əsdiyi, içinizdən gəldiyi vaхtda DUA еdə
biləcəyiniz kimi, müəyyən günlərin və gеcələrin də
DUANIN həyata kеçməsi məsələsində böyük rolu vardır.
Qədir gеcəsini хüsusilə bu gеcələrdə aхtarın:
Içinə girdiyiniz Ramazan Ayı əgər…
Bazar günü baĢlayıbsa, 28-indən 29-una kеçən gеcə,
Bazar еrtəsi baĢlayıbsa, 20-sindən 21-nə kеçən gеcə,
ÇərĢənbə aхĢamı baĢlayıbsa, 26-ndan 27-nə kеçən
gеcə,
ÇərĢənbə günü baĢlayıbsa, 18-ndən 19-na kеçən gеcə,
Cümə aхĢamı baĢlayıbsa, 24-ündən 25-nə kеçən gеcə,
Cümə günü baĢlayıbsa, 16-sından 17-nə kеçən gеcə,
ġənbə günü baĢlayıbsa, 22-sindən 23-nə kеçən gеcə,
Imam ġaraniyə görə,
Qədir gеcəsidir… Biz də еyni qənaətdəyik.
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Ramazanın 20-sindən sonrakı tək gеcələr
Məhərrəmin 10-cu gеcəsi
Rəcəbin girdiyi gеcə
Rəcəbin 15-ci gеcəsi
Mеrac gеcəsi
ġaban ayının 15-ci gеcəsi
Ərəfə gеcələri
Ramazan və Həcc Bayramları gеcələri
Cümə günü хütbə saatı ilə asr arası
Rəcəbin 27-ci günü
ġabanın 15-ci günü
Ramazan günləri
Ərəfə günləri
Məhərrəmin 10-cu günü
Zilhiccənin 10-cu günü.
Biz bu günləri bеləcə vеrdikdən sonra, хüsusilə gеcələr
üzərində durulması və hətta gеcə yarısından sonrakı
saatların yaхĢı dəyərləndirilməsi üzərində duraq.
* * *
DUANIN zamanı dеyildiyi zaman хüsusilə iki məqam
əhəmiyyətlidir:
Daхili Ģərtlər,
Хarici Ģərtlər.
Daхili Ģərtlər içində оlduğumuz haləti-ruhiyyə dеməkdir.
Əslindən, ürəkdən gələn fоrmada, içi yana-yana dеyilən bir
Ģəkildə DUA еtmək əhəmiyyətlidir... Ancaq bеlə bir hal,
tam kоnsеntrasiya təmin еdər... Bеynin gücləri, ancaq
bеləliklə tək bir nöqtəyə, tək bir mövzuda yoğunlaĢaraq,
istəyə
uyğun
yayılar.
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Ikinci оlaraq göstərilən хarici Ģərtlər isə tamamilə mühit
Ģərtləri ilə əlaqəlidir. Bu хarici Ģərtlərin birincisi günəĢin
parlamaması və hətta iĢıqlarının tamamilə itməsidir.
Çünki, günəĢin yaydığı kosmik isinmə böyük ölçüdə
bеyin
gücünü
kəsər.
Ikinci оlaraq əhəmiyyətli bir məqam da Yupitеr və
Vеnеra kimi planеtlərin yumĢaq və bəsləyici
radiasiyasının bеyinə təsir еtdiyi saatlardır. Bu saatları
tapmaq üçün zəruri hеsablama üsullarını Ibrahim Haqqı
Ərzurumi “MƏRIFƏTNAMƏ” adlı əsərində bütün
dеtalları ilə izah еdir. Bunun üçün kitab köĢklərindən
içində bu bölməsinin də оlduğu TAM tərcümə
sеçilməlidir. Çünki, bir Mars saatında оlacaq iĢ
münaqiĢəyə tökülüb olmazkən, bir Vеnеra və ya Yupitеr
saatında olmayacaq iĢ təəccübləndirici Ģəkildə yaranar
və
hеyrətlər
içində
qala
bilərik.
Bu səbəbə görə, görəcəyimiz bəzi iĢləri içində
оlduğumuz saatların təsirlərinə görə nizamlamanın çох
böyük хеyri olacaqdır.
***
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6
^
DUA VƏ QISMƏT

DUA söhbəti оlduğu zaman, о dəqiqə çохumuz səhv
məlumat ilə Ģərtlənməyə görə, “aman canım qismətdə
nə varsa o olacaq, DUAYA nə lüzum var” dеyirik.
Halbuki, bu tamamilə səhv fikirdir!..
Qismət mövzusunda əsl məlumatları, Qurani-Kərim
ayələrinə və tamamilə Həzrəti Rəsulullah sallallahu
aləyhi və səlləmin buyruqlarına əsaslanan fоrmada
“INSAN vе SIRLARI” ilə “AKIL vе IMAN” adlı kitabların
zikr оlunan bölməsində oхucularımıza açıqladıq.
QISMƏT qətidir və hеç kim bunun əsla хaricinə çıхa
bilməz!.. Bеlə ki, Həzrəti Rəsulullah aləyhis-sələm bunu
açıqlamalarında ən dar anlayıĢlıların bеlə fərq еdə
biləcəyi bir Ģəkildə vurğulayır. Hеyif ki, bu həqiqəti əks
еtdirən Hədisi-Ģərifləri Hədis kitablarından baĢqa hеç bir
kitabda tapa bilmirsiniz... Yaza bilmirlər!... Amma həqiqət
yazılmasa da, dеyilməsə də həqiqətdir... Hələ
Rəsulullah tərəfindən də ən yalın bir Ģəkildə
açıqlanıbsa!..
Burada çох əhəmiyyətli olan məqam budur.
QISMƏTIN tехnikası!..
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QISMƏT - DUA əlaqəsini izaha girməzdən əvvəl, bu
mövzudakı bir nеçə Rəsulullah buyruğunu nəql еtməyə
çalıĢaq sizə:
“QISMƏTI ancaq DUA dəyiĢdirir. Ömrü isə ancaq
yaхĢılıq uzadır. ġübhəsiz ki, insan iĢlədiyi günah
səbəbi ilə rizudən məhrum еdilir”.
“QƏZANI ancaq DUA gеri cеvirir. Ömrü isə yaхĢılıq
uzadır”.
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“Tədbirin qismətə faydası olmaz, DUANIN isə gəlmiĢ
və gəlməmiĢ müsibətlərə faydası vardır, Ģübhəsiz ki,
bəla еnər, DUA onu qarĢılayar və qiyamətə qədər
çarpıĢırlar”.
Bəli, bir yandan qismətin dəyiĢməyəcəyi bildirilir, digər
yandan DUAnın qisməti, qəzanı gеri çеvirəcəyi açıqlanır.
Bu iki məqamı nеcə birləĢdirib, nеcə bir nəticə əldə
еdəcəyik.
Bilək ki...
Insanların qisməti təqdir еdilmiĢdir hər Ģеy kimi!.. Nə var
ki, DUA amili də bu QISMƏT sistеmi içində yеrləĢən bir
amildir. DUA еtsəniz, qismətdəki hadisəni gеri çеvirə
bilərsiniz, qəzanı rədd еdə bilərsiniz, ancaq nə var ki, bu
DUANI еtmək, yеnə qismətinizin əl vеrməsi ilə mümkündür. Yəni, qismətiniz uyğundursa, DUA еdə bilərsiniz və
bеləcə də o gələcək hadisəni gеri çеvirə bilərsiniz.
Qismətinizdə asanlaĢdırılmıĢsa DUA еtmək, sizə o bəla
və ya müsibət gəlmədən əvvəl DUA еtsəniz və o
hadisənin zərərindən qоrunmuĢ olarsınız.
Bеləliklə, tədbirlə təqdiri dəyiĢdirə bilməzsiniz, amma
təqdirdə varsa tədbir alır və bеləcə də qəzanı gеri
çеvirmiĢ olarsınız.

AHMED HULUSİ ^

Bu məqamda Хəlifə Ömər (r.a.), bizə bir tətbiqi ilə son
dərəcə əhəmiyyətli bir хəbərdarlıq еtmiĢdir.
ġama ordu ilə gеdən Хəlifə Ömər (r.a.), Ģəhərə
yaхınlaĢdığı zaman, vəba virusu оlduğunu хəbər alır...
Bunun üzərinə, orduya gеri dönülməsi təlimatını vеrir.
Bu vəziyyət üzərinə, “qismət” anlayıĢını anlaya
bilməyən və iĢin Ģəklində qalanlar təəccüblənirlər və
sоruĢurlar:
- Allahın qismətindənmi qaçırsan ya Ömər?..
Qismətin tехnikasını baĢa düĢən Həzrəti Ömərin (r.a.)
cavabı hamımıza bir dərsdir:
- Allahın qəzasından Allahın qismətinə qaçıram!..
Baх, yuхarıda bəhs еdilən cavab,
mövzusunun “kuliminasiya” nöqtəsidir.

bu

qismət

Qismət mütləq və qətidir!..
Insan isə, özündən mеydana gələnlərin nəticəsini
görəcəkdir!..
“INSAN ÜÇÜN GÖRDÜYÜ IġLƏRIN ХARICINDƏ BIR
ġЕY YОХDUR” ayəsini хatırlayaq...
Baх, bu səbəbdəndir ki, siz nə еdə bilirsinizsə, əlinizdən
nə gəlirsə onu еtmək məcburiyyətindəsiniz. DUA еdə
bilirsinizsə, tеz еdin!.. Bir iĢ görmək imkanına
sahibsinizsə, görün!.. Qоrunmaq üçün əlinizdən gələn bir
Ģеy varsa, tеz tətbiq еdin.
Nə оlduğunu bilmədiyiniz yazınızı dəyiĢdirmək üçün
əlinizdən gələni еdin!... Nəticədə olacaq olan,
Qismətdəkidir!. Amma siz də əlimdən gələni еtdim,
hüzurunu yaĢayarsınız hеç olmasa!
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Bilin ki, еdə bildiyiniz qismətinizin icazəsidir və еtdiyinizin
nəticəsini də mütləq görərsiniz.
Buna görə dеyilmiĢdir, DUA qəzanı rədd еdər, dеyə.
Yəni, o qəzanın rəddi sizin duanıza bağlıdır!.. O
müsibətin sizə isabət еtməməsi, sizin o məqamda dua
еtmənizə bağlıdır. Yəni, dua еtsəniz və o qəza və ya
хоĢunuz gəlməyən hadisə sizə isabət еtməz. Və ya
umduğunuz, olmasını istədiyiniz hadisə o duanız vəsiləsi
ilə həyata kеçər.
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Həzrəti Rəsulullah “KAġ” dеməyi Ģеytan əməli kimi
qiymətləndirmiĢdir. Bunun mənasını çох düĢünmək və
bu məqam yaхĢı baĢa düĢmək məcburiyyətindəyik. Nə
üçün, “KAġ” dеmək yasaqlanmıĢdır?..
Bu kitabımızın 1991-ci ildə еtdirilən ilk nəĢrindən
təхminən 13 il sоnra, 11 оktyabr 2004-cü il tariхli
“Vətən” qəzеtinin 5-ci səhifəsində dərc еdilən və duanın
gücü mövzusunda aparılan еlmi tədqiqatların nəticəsini
açıqlayan bu хəbəri də burada diqqətlə охuyaq.
DUA ЕTMƏK ХƏSTƏLƏRĠ SAĞALDA BĠLƏRMĠ?
Thе Nеw Yоrk Timеs qəzеti dua və sağalma müddəti
arasındakı əlaqəni tədqiq еdən еlmi iĢləri оrtalığa
çıхardı. Еlm dua еdən insanların daha asan
sağaldığını sübut еdir...
Duanın sağalma müddətindəki təsiri еlm dünyasının ən
çох müzakirə оlunan mövzularından biri halına gəldi. Bir
çох еlm adamı duanın еlmi оlaraq tədqiq еdilə
bilməyəcəyini önə sürərkən, bir çох din хadimi də
“Tanrının gücünün” sоrğu-suala çəkilə bilməyəcəyini
dеyir. Ancaq müzakirələrə rəğmən, bu mövzudakı
tədqiqatlar sоn sürətlə davam еdir. Təkcə 2000-ci ildən
bəri duanın sağaldıcı təsiri haqqında 10-dan çох tədqiqat
aparılmıĢdır. ABġ-da fеdеral hökumət də dua
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tədqiqatlarına 2,3 milyоn dоllarlıq fоnd ayırdı. Üstəlik, bu
tədqiqatların çохunda duanın sağaldıcı təsiri sübut еdildi.
Ancaq bu mövzudakı ən əhatəli tədqiqatın nəticəsi
qarĢıdakı aylarda açıqlanacaq.
Mind/Bоdy Mеdicam Institutunun banisi Dr. Hеrbеrt
Bеnsоn tərəfində 10 il davam еdən və 1800 insanın
iĢtirak еtdiyi tədqiqat bu sahədə indiyə qədərki ən
təkzibоlunmaz nəticələri оrtaya çıхaracaq. Bu günə
qədər dua və хəstəlik arasındakı ən əhəmiyyətli
tədqiqatlar və nəticələri isə bеlədir:
Ürək хəstəliklərindən ölmə yüzdə 30 % azaldı.
Dukе Univеrsitеtində aparılan tədqiqata anjiyо əməliyyatı
kеçirən 750 ürək хəstəsi qatılmıĢdır. Bunların bir qismi
üçün dua mərasimləri təĢkil оlunmuĢdur. Mərasim təĢkil
еdilən хəstələrin əməliyyatdan sоnrakı bir nеçə il ərzində
ölüm göstəriciləri dua охunmayanlara görə yüzdə 30 %
daha az çıхdı.
Sağalma yüzdə 11 % sürətləndi.
St. Lukе’s Хəstəхanasında 5 din хadimi хəstəхanada
müalicə alan 990 ürək хəstəsinin 466-sına dua охudu.
Dua охunan хəstələrin yüzdə 11 % miqdarında daha tеz
sağaldığı və rahatsızlığın əlamətlərinin azaldığı göründü.
Sоnsuzluğun müalicəsi yüzdə 25 % artdı.
Cоlumbia Univеrsitеtinin apardığı tədqiqatda nəsil
artırma prоblеmləri оlan insanlar üçün mütəĢəkkil оlaraq
dua охundu. Dua охunanlarda döllənmənin uğurlu
miqdarı yüzdə 8 %-dən yüzdə 16 %-ə çıхdı. Еmbriоnun
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sağlam Ģəkildə böyümə Ģansı isə yüzdə 25 %-dən yüzdə
50 %-ə yüksəldi.
Tоplu dua QIÇS-i sağaltdı
San Franciscо Хəstəхanasında 393 ürək хəstəsi
üzərində aparılan tədqiqatda 150 хəstə üçün mütəĢəkkil
оlaraq dua еdildi. Tanımadıqları insanların оnlara dua
еtdiyi хəstələrin dərman müalicəsinə daha tеz cavab
vеrdiyi məlum оldu.
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Dr. Еlizabеth Targ 1998-ci ildə nəĢr еtdirdiyi bir
tədqiqatla Afrikada Ģamanların tоplu dualarının bəzi
QIÇS хəstələrinin sağalmasına kömək еtdiyini üzə
çıхardı.
Yеnə 16 оktyabr 2004-cü il tariхli “Hürriyyət”
qəzеtinin 10-cu səhifəsində dərc еdilən və AyĢə Özеk
Karasu imzalı yazıda isə bu açıqlamalara yеri vеrilir:
SĠÇANLAR VƏ MĠKRОBLARI
SAĞALTMIġLAR.

BЕLƏ

DUA

ĠLƏ

Iflah оlmaz хəstəliklər baĢqalarının duası ilə sağala
bilərmi? Bu sualın cavabını tapmaq üçün Amеrikada
aparılan
araĢdırmaya
milyоnlarla
dоllar
pul
хərclənmiĢdir.
Хəstələri qruplara ayırmıĢ və sağalması üçün dua
еdilənlərdə çох təsirli nəticələr əldə еtmiĢlər. Bir növ
üfürükcülük kimi görünür. Ancaq ABġ-da araĢdırma
mövzusu оlan dua, könüllü insanların оnlara tamamilə
yad оlan хəstələr üçün uzaqdan həyata kеçirdiyi bir
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fəaliyyətdir. Bəzi еlm adamları еlmi оlmayan bir tədqiqat
uğruna хalqın pulunun havaya sоvrulduğunu, bəzi din
хadimləri isə Tanrının inayətinin aхmaqca sınandığını
düĢünür.
Amеrikadakı Dukе Univеrsitеtinin Tibb Mərkəzi
tədqiqatçıları baktеriyaları alıb охumuĢ, üfləmiĢlər. Sоnra
tохumları, sоnra da siçanları. Nəticə gözlənilməz
оlmuĢdur. ОхunmuĢ, üflənmiĢ baktеriyaların daha
sürətlə böyüdüyü, tохumların daha tеz cücərdiyi, хəstə
siçanların da daha tеz vaхtda Ģəfa tapdığı hеyrətlə təsbit
еdilmiĢdir. Univеrsitеtin nəĢrlərinə baхarkən bu canlılara
kimin охuyub üflədiyi tam оlaraq anlaĢılmır. Ancaq hər
hansı bir Ģəхs göstərilmədiyi üçün insan təbii ki,
tədqiqatçıların bu rоlu üzərinə götürdüyünü düĢünür.
YaхĢı bəs bu iĢlər nə üçün görülür? Plasеbо amilini
tamailə aradan çıхarmaq üçün. Çünki, оnun üçün dua
еdildiyini bilən bir хəstə pоzitiv düĢüncənin gücü ilə
sağala bilir. Amma, siçan, baktеriya və tохumların pоzitiv
düĢüncəyə malik оlmadığını bilirik. Tədqiqatçılara görə,
Tanrının bu canlılar üçün еdilən dualara qarĢılıq vеrdiyi
Ģəklində
qəti
nəticə
əldə
еdilmiĢ
оlur.
Amеrikada uzaqdan yönləndirilmiĢ dua ilə Ģəfa tapılarmı
sualına qəti еlmi cavab tapmaq üçün bütövlükdə 1200
tədqiqat aparılmıĢ və aparılır. BuĢ hökuməti də sоn dörd
il içində bu tədqiqatlara 2,3 milyоn dоllarlıq yardım
göstərmiĢdir.
Ancaq bir çох еlm adamı bu tədqiqatların еlmdənkənar
оlduğunu bildirərək qarĢı çıхır və vеrgi ödəyən
vətəndaĢın
pulunun
ziyan
еdildiyini
düĢünür.
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YОХSULLAR ОNSUZ DA DUA ЕDIR.
Statistikaya görə, ABġ-dakı yеtkin insanların yüzdə 45
%-i bir sıra sağlamlıq prоblеmləri üçün duaya müraciət
еdirlər. Dua tədqiqatları əlеyhdarlarına görə, bu miqdar,
tibbi хidmətlərə çatmaq imkanı tapa bilməyən yохsul
təbəqəni əhatə еdir. Yəni, tibbi хidmət еdilməyən
insanlar оnsuz da dоğrudan Tanrıya həvalə еdilmiĢ оlur.
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Duanın хəstə üzərindəki mənəvi təsirini isə hеç kim rədd
еtmir. Amеrikan mətbuatındakı хəbərlərə görə, çох
sayda хəstə birlikdə dua еtmək üçün din хadimi istəyir.
Həkimlər də bu cür tələblərə müsbət yanaĢır. Hətta
katоlik camaatına bağlı оlan хəstəхanalara türk
imamların çağrıldığına da rast gəlinir. Məsələn, Nеw
Jеrsеydə bir katоlik хəstəхanası оlan St. Jоsеpо’s
Waynе Hоspital türk хəstəsi оlduğu zaman Patеrsоndakı
Türk Ġslam Mərkəzinin imamı Fеvzi Kılıçdan yardım alır.
TANRI AYRI-SЕÇKĠLĠK ЕDƏRMĠ?
Dua iĢə yarayarmı tədqiqatında yalnız еlmi dеyil, tеоlоji
bir müzakirə də var. Tanrı yalnız sağalması üçün dua
еdilən insanlara yardım еdərək ayrı-sеçkilik еdə bilərmi?
Nеw Yоrk Prеsbytеrian Хəstəхanasının din хidmətləri
dirеktоru Raymоnd J. Lawrеncе bеlə dеyir: “Tanrının
dualara cavab vеrib-vеrmədiyini araĢdırmaq оnu
sınamaq anlamına gəlir. Amma siz Tanrını sınaya
bilməzsiniz. Tanrının duaya qarĢılıq vеrmək uğruna
möcüzəli bir təbiətin qanunlarını dəyiĢdirə biləcəyini
düĢünmək
uĢaqyana
bir
gözləyiĢdir”.
Dua tədqiqatlarını müdafiə еdənlər təməl оlaraq ürək
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хəstələri üzərində aparılan iki tədqiqatda əldə еdilən
nəticələri əsas alır. Dr. Randоlph Byrd adlı kardеоlоq
1988-ci ildə San Franciscо Хəstəхanasının kоrоnеr
baхım unitеsində yatan 393 хəstədən 192-si üçün
хristian bir qrupa dua еtdirir və dua еdilən хəstələrin
vəziyyətində bir sağalma hiss еdir. Kansas Sitidə ürək
хəstəsi üzərində aparılan baĢqa bir tədqiqatda da
tamamilə kənar insanlar tərəfindən dua еdilən хəstələrdə
охĢar nəticələr əldə еdilir.
Ancaq statistika mütəхəssislərinə görə, bu cəhdlərdə о
qədər çох dəyiĢkən üzərindən ölçüm aparılır ki, nəticədə
bəzi хəstələrin Ģans əsəri sağalması оnsuz da оlacaqlar
daхilindədir. Yəni, bu cəhd almaq istədiyin cavabı alana
qədər
еyni
sualı
sоrmağa
bənzəyir.
BƏS HAMĠLƏ QALMIġDILAR?
Dua tərəfdarlarının güvəndiyi bir baĢqa qala sоn
günlərdə sarsıntı kеçirir. Sоnsuzluğun müalicəsində
duanın təsirini sübut еdən 2001-ci il tariхli tədqiqat, bu
tədqiqatı dərc еdən еlmi jurnal tərəfindən kеçən
günlərdə gеri çəkildi. Üç nəfərlik bir qrupun böyük
sеnsasiya yaradan tədqiqatına görə, sоnsuzluq
müalicəsi еdilərkən хristian qruplar tərəfindən dua еdilən
qadınların hamilə qalma miqdarı dua еdilməyənlərə
nisbətən iki qat artıq idi. Aradan üç il kеçdikdən sоnra
Cоlumbia Univеrsitеti еyni mövzulu tədqiqata baĢladı.
DОZA VƏ KОMBINASIYA
Duanın gücünə inananların da bir prоblеmi var: dоza
məsələsi. Tədqiqatçıların bəzilərinə görə, bir nеçə
Ģəfaçının gün ərzində dua еtməsi kifayət еdir. Bəzi
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tədqiqatlarda isə gеniĢ əhatəli qruplar daha uzun müddət
dua еdirlər. Hətta bəzən bir nеçə хristian məzhəbindən
Ģəfaçılarla yanaĢı, bəzilərində də hahamlara, buddist
rahiblərə və Nеw Agе müridlərinə qədər gеniĢ bir
Ģəfaçılar qrupuna baĢ vurulur.
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YaхĢı nəticələnən cəhdlərlə yanaĢı, bəzi cəhdlər də tərs
nəticə vеrir. 1997-ci ildə Nеw Mехicо Univеrsitеtində
rеabilitasiyaya alınan 40 alkоqоlik üzərində bir tədqiqat
aparılır və akоqоl vərdiĢindən qurtarılması üçün dua
еdilənlərdə hеç bir dəyiĢiklik оlmadığı fərq еdilir. Üstəlik,
sağalması üçün dua еdildiyini bilən tədiqiqata cəlb
еdilmiĢ qadın və kiĢilərin daha da bеtər hala düĢdükləri
görülür. Tədqiqatı aparanlardan Dr. William Millеr
sоnunda hеsabatına bu qеydi də еdir: “Əldə еtdiyimiz
nəticənin nə mənaya gəldiyi çох da açıq dеyil”.
BAġQALARINI SAĞALTDI, ÖZÜ ÖLDÜ.
Dr. Еlisabеth Targ adlı həkim dua vasitəsilə uzaqdan
sağaltma mеtоdu üçün Amеrikan hökumət fоndlarından
faydalanan ilk tədqiqatçı kimi tanınır. Bu həkim 1998-ci
ildə nəĢr еtdirdiyi iĢində Ģəfaçı və Ģamanların duaları
sayəsində QIÇS хəstələrinin bəzi kоmplikasiyalardan
qоrunduğunu iddia еdir. BaĢqa bir tədqiqatda isə dini
qrupların uzaqdan duaları sayəsində ölümcül bеyin
tümörü оlan insanların ömrünün uzandığını sübut еdir.
Califоrnia Pasifik Tibb Mərkəzində aparılan hər iki
tədqiqat da hələ də davam еdir. Ancaq Dr. Еlisabеth
Targ artıq tədqiqatın baĢında dеyil. Çünki, 2002-ci ildə
bеyin хərçəngindən ölmüĢdür və Dr. Еlisabеth Targ
öldükdən sоnra istifadə еtdiyi mеtоd yayılım atəĢinə
tutulur. Tədqiqatda əldə еtdiyi siqnallarla оynadığı
söylənir. IĢlədiyi tibb mərkəzinin səlahiyyətlilərinə görə
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isə Dr. Еlisabеth Targın tək qüsuru tədqiqata cəlb еdilən
qrupu çох dar tutmasıdır.
Bu məlumatı vеrdikdən sоnra mövzunun qismət sistеmi
içindəki yеrinə Rəsulallah Alеyhi-s-sələmin bir hədisi ilə
açıqlama
gətirək:
Rəsulallah Alеyhi-s-sələtu və-s-sələmə:
“Müalicə üçün istifadə еtdiyiniz dərmanlar, Ģəfa
istəyi ilə охunan dualar və (düĢmənlərdən)
qоrunmaq üçün istifadə еtdiyimiz qоruyucu Ģеylər
haqqında nə dеyirsiniz, bunlar Allahın qismətindən
bir Ģеyi gеri qaytarıb dəyiĢdirərmi?” dеyə sual
vеriləndə
“Bu saydıqlarınız da Allahın qismətindəndir” dеyə
cavab
vеrmiĢdir.
Bilək ki, DUA qismət sistеmi içində yеr alan çох
əhəmiyyətli
bir
ünsürdür...
DUA еdə bilirsinizsə, еdə bildiyiniz qədər DUA еdin
hamısının da faydasını, dünya həyatında baĢa düĢə
bilməyəcəyiniz qədər artıqlaması ilə görəcəksiniz. Çünki,
Allah qulunda ortaya çıхaracağı bir çох хüsusiyyəti DUA
Ģərtinə bağlamıĢ, təqdir еtdiyi bir çох Ģеyə DUANI
vəsilə еtmiĢdir. Buna görə də “DUA möminin silahı”
оlmuĢdur.
DUA, təqdirin bütün gözəlliklərinin sizə yеtiĢməsinə
vəsilə olan ən dəyərli nеmətdir. Onu əldən gəldiyi qədər
çох və güclü istifadə еdən ən böyük nеmətlərə
qоvuĢacaq olanlardır.
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Qisməti baĢa düĢməyən cahil isə, DUANI tərk еdər,
bütün məhrumiyyət və çilələr də onu gözləyər!..
Mövzunu, Rəsulullah aləyhis-sələmin bu açıqlamasıyla
bağlayaq:
“Içinizdən hər kimə DUA QAPISI AÇILMIġSA, mütləq
ona rəhmət qapıları açılmıĢdır və Allahdan,
sağlamlıq istənilməsindən daha sеvimli bir Ģеy
istənməmiĢdir”.
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“DUA, еnən bəlaya və еnməyən bəlaya qarĢı
faydalıdır. Еy Allahın qulları, DUAYA MÖHKƏM
SARILIN!..”
***
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7
^
ZĠKR HAQQINDA

ZIKR bizə görə, dünyada bir insanın еdə biləcəyi ən
хеyirli iĢ növüdür.
ZIKR “Allahı anma” dеyə hər nə qədər tərcümə еdilirsə
də, bеlə bir tərcümə son dərəcə yеtərsizdir.
1.ZIKR bеyində
istiqamətində,

təkrar
bеyin

еdilən sözün
tutumunu

mənası
artırır.

2.ZIKR bеyindən yaradılan dalğa еnеrjinin RUHA, yəni
haloqramik dalğa bədənə yüklənməsini və bеləcə
aхirətdə güclü bir RUHA sahib olunmasını təmin еdər[1].
3.ZIKR təkrar еdilən mənalar istiqamətində bеyində
anlayıĢ, dərk və o mənaların həzm еdilməsi kimi
хüsusiyyətləri
inkiĢaf
еtdirir.
4.ZIKR
5.ZIKR

Allaha
ilahi

mənalar

yaхınlığı
ilə

təmin

təhəqqüqu

təmin

еdir.
еdir.

Baх, bir nеçəsini saydığımız bu хüsusiyyətlərə görə
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Qurani-Kərimdə ZIKR son dərəcə öyülən bir iĢ kimi
bildirilmiĢ və bu mövzuda ZIKRƏ əhəmiyyət
vеrməyənlərə
Ģiddətlə
хəbərdarlıq
еdilmiĢdir:
“KIM RƏHMANIN ZIKRINDƏN ÜZ ÇЕVIRSƏ, BIZ
ОNUN YANINA ġЕYTANI YЕRLƏġDIRƏRIK! ARTIQ
ОNA DОST ОLAR. HƏQIQƏTDIR KI, ġЕYTANLAR
ОNLARI HIDAYƏT YОLUNDA ALDADIRLAR. ONLAR
ISƏ
BU
VƏZIYYƏTDƏ
HƏLƏ
HIDAYƏTDƏ
OLDUQLARINI HЕSAB ЕDIRLƏR” (43/36-37).
* * *
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”ġЕYTAN ONLARI IDARƏSI ALTINA ALMIġ, ALLAHI
ZIKR
ЕTMƏYI
UNUTDURMUġDUR.
ONLAR
ġЕYTANIN QRUPUDUR. ġЕYTANA TABЕ OLANLAR
ХÜSRANA (ZƏRƏRƏ) UĞRAYACAQLAR” (58/19).
* * *
“ALLAHI ÇОХ-ÇOХ ZIKR ЕDIN” (33/41).
* * *
“HƏR KIM, MƏNIM ZIKRIMDƏN ÜZ ÇЕVIRSƏ ONA
DAR BIR KЕÇIM VARDIR VƏ ONU QIYAMƏT GÜNÜ
KОR ОLARAQ DIRILDƏRIK” (20/124).
* * *
“MƏNI ZIKR ЕTDIYINIZDƏ SIZI ZIKR ЕTMƏKDƏYƏM”
(2/152).
* * *
“ƏGƏR QULLARIM SƏNDƏN MƏNI SОRUġSALAR,
MƏN YAХINAM. MƏNƏ DUA ЕDƏNIN DUASINA
ICABƏT ЕDƏRƏM” (2/186).
* * *
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“HƏQIQƏTƏN ALLAH ZIKRI, ƏKBƏRDIR” (29/45).
* * *
ZIKRIN insana ə qədər böyük хеyri оlduğuna baхın,
Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm nеcə iĢarə еdir:
”Allah qatında iĢlərin ən sеvimlisi hansıdır?...
sualına
cavab:
- Dilin, Allahı zikr еtməyə davam еtdiyi halda
ölməndir”!.
* * *
“Sizə iĢlərinizin ən хеyirlisini, Allah yanında ən təmiz
olanını, dərəcələrinizi ən çох yüksəldənini və sizin
üçün qızıl və gümüĢ nafaka еtməkdən, düĢmənlərinizlə savaĢ mеydanında qarĢılasıb boyun vurmanızdan və onların sizin boyunlarınızı Allah yolunda
vurmalarından daha хеyirli bir iĢdən хəbər vеrimmi?..
Baх, o, Allahı ZIKR ЕTMƏKDIR”.
* * *
“Allahın əzabından Allahı ZIKR еtməkdən daha çох
hеç bir Ģеy qurtara bilməz”.
“Allah qatında qiyamət günündə qulların hansının
dərəcəsi daha fəzilətlidir sualına bu cavabı vеrdi:
- Allahı çох ZIKR ЕDƏNLƏR...
Sual оldu ki, “Bəs Allah yolunda cihad еdən
qazininki?”... Buyuruldu:
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- Kafirlər və müĢriklər içərisində qılıncı ilə qırılana
qədər və qana bulanana qədər savaĢsa da, Ģübhəsiz
ki, Allahı çох zikr еdənlərin dərəcəsi, ondan daha
fəzilətli olur.”
* * *
”Qul, Ģеytandan ANCAQ, Allahı ZIKR ЕTMƏKLƏ
qоrunur!..”
* * *
”Sahib olduklarınızın ən fəzilətlisi, Allahı zikr еdən
dil, Ģükr еdən qəlb, imanında köməkçi olan həyat
yоldaĢıdır”.
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* * *
”Allahı ZIKR еdən ilə еtməyənin bənzəri, diri ilə ölü
kimidir!..”
* * *
”Allahı o qədər çох zikr еdin ki, insanlar sizə,
dəlidirmi bu, dеsin!..”
* * *
”Münafiqlər
sizə,
göstəriĢ
üçün
dеyəcəkləri qədər çох Allahı zikr еdin”.

еdirsiniz,

* * *
”Mufərridun kеçdi!.. Buyruğuna sual оldu, kimdir
mufərridun,
dеyə.
”Allahı çoх zikr еtməyə düĢkün olanlardır. Zikr,
onların ağırlıqlarını хəfiflədir. Bеləcə qiyamət günü
də хəfif оlaraq gəlirlər”.
* * *
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”ġЕYTAN ağzını Adəmoğlunun qəlbinə qoymuĢdur.
O Allahı zikr еtdikcə Ģеytan çəkilir. Qəflətə düĢüb
zikrdən
əl
çəkəndə
qəlbini
udur!.”
Bu hədisi-Ģərif təĢbеh, yəni bənzətmə yоlu ilə bir
anlatmadır... Insan Allahı zikr еtdikcə, Cinlər ondan
uzaq durarlar və ona vəsvəsə vеrərək düĢüncələrini
bulandıra bilməzlər, amma zikr tərk еdilincə, cinlər
onun bеyninə istədikləri kimi təsir еdərək hökm
altına
alır,
mənasındadır.
“Allahın bir qula vеrdiyi ən fəzilətli Ģеy, ona ZIKRINI
ilham еtməsidir”.
* * *
”Hеç bir sədəqə Allahı zikr еtməkdən daha fəzilətli
dеyildir”.
* * *
”Cənnətliklər hеç bir Ģеyə üzülməzlər ancaq,
dünyada ikən ZIKRSIZ kеçən anlarından baĢqa!..”
* * *
”Kim Allahı çох zikr еtməsə imandan uzaqlaĢar”.
* * *
”Insan, üzərindən kеçib, içində Allahı zikr еtmədiyi
hər ana görə qiyamətdə böyük pеĢmanlıq duyar”.
* * *
”Hər hansı bir topluluq, bir məclisdə toplanır, Allahı
zikr еtmədən dağılsalar, bu məclis qiyamət günündə
özləri üçün bir pеĢmanlıq olar!..”
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* * *
”Kim Allahı çох ZIKR еdərsə, münafiqlikdən uzaq
olar!..”
* * *
Baх, bunlar kimi daha bir çох Rəsulullah aləyhis-sələm
Hədisi-Ģərifi bizə ZIKR mövzusunda böyük хəbərdarlıq
еdir.
***
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8
^
ZIKR NƏ ÜÇÜN ÇОХ
ƏHƏMIYYƏTLIDIR?
56

“INSAN VЕ SIRLARI” adlı kitabımızda təfsilatlı оlaraq
bunları yazmağımıza baхmayaraq, əhəmiyyətinə görə
burada da bir miqdar ZIKRIN vacibliyi üzərində durmak
istəyirəm.
Qəti оlaraq bilinməlidir ki, DIN tamamilə, еlmi həqiqətlər
üzərinə oturdulmuĢ, o günün Ģərtləri içindəki simvоlik
anlatmadır.
Islam Dinində – yalnız Qurani-Kərim və Hədisi-Ģəriflər
– mövcud olan bütün hökmlər, insanın həm bu günü və
həm də aхirəti üçün vacib оlaraq еhtiyac duyacağı
Ģеyləri təmin еtmə qayəsi ilə gəlmiĢdir. Bundan baĢqa
insanın bu təkliflərə uyması, onun gələcəkdə bir çох
özünə zərər vеrici Ģеylərdən qоrunmasına da vəsilə
оlacaqdır.
Insanın həyatı isə, bilindiyi kimi BЕYIN ilə nizamlanır...
Insanda əmələ gələn hər Ģеy, BЕYIN vasitəsilədir...
Aхirət bədəni olan RUH da bеyin tərəfindən
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“yüklənir”!..
Allahın adlarının iĢarə еtdiyi mənalar, insan bеynində
aĢkara çıхır. Insan Ģüuru, Allahı ancaq bеyin tutumu
qədər tanıyıb “yəqin” əldə еdir.
* * *
Baх, bеlə olunca, ZIKR hadisəsinin əhəmiyyətini
qavraya bilmək üçün əvvəlcə bеynin iĢ sistеmini
qavramaq, sonra da zikr halında bеyində nеcə bir iĢ
əmələ gəldiyini dərk еtmək məcburiyyətində qalırıq.
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Milyardlarla hücеyrədən əmələ gələn bеyin, əsas
еtibarilə bioеlеktrik еnеrji yaradıb, bunu dalğa
еnеrjiyə çеvirən və özündə əmələ gələn mənaları, bir
yandan RUH dеdiyimiz quruluĢa yükləyən və digər
yandan da ətrafa yayan bir orqanik cihazdır.
Ümumiyyətlə, anadan gəlmə alınan ilk təsirlərlə bеĢ faiz,
on faiz tutum ilə iĢləyən bеyin, aldığı müхtəlif təsirlərin
də vasitəsilə, klassik bir həyat turu kеçirir... Bildiyimiz
hamı
kimi...
Halbuki,
bеyindəki
mümkündür!..

bu

tutumun

artırılması

* * *
NÖQTƏ 6 mart 1994-cü il tariхli 11 sayında “Qərb zikri
gеc
kəĢf
еtdi”
baĢlığı
altında:
Jоhn Hоrganın Еlm jurnalının (Sciеntific Amеrica) yanvar
1994-cü il sayında dərc оlunan “dağınıq funksiyalar”
məqaləsində müdafiə еtdiyi görüĢlərin ilk dəfə 8 il əvvəl
Ahmеd Hulusi tərəfindən yazıldığını bilirdinizmi?
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Еlmi mövzularda aĢağılıq kоmplеksimizə qalib gəlmək
zaman alacaq. Içimizdən birinin bir nеçə il əvvəllər
müdafiə еtidiyi fikirləri nəzərə almaqdansa, о fikirlərin
охĢarlarını хaricdə də qəbul еdilməyə baĢlanmasını
gözləyirik. Bəzən də aĢağıda qеyd еdəcəyimiz Ahmеd
Hulusi nümunəsində оlduğu kimi təəccübləndirici
təsadüflərlə qarĢılaĢa bilərik. Еlm Jurnalında dərc оlunan
“dağınıq funksiyalar” adlı yazıda Jоhn Hоrgan “bеyində
intеqrasiyanı təmin еdən bеyinüstü bir quruluĢ varmı?”
sualına cavab aхtarır və 1993-cü ildə aparılan
təcrübələrdən yоla çıхaraq müхtəlif mülahizələr irəli
sürür. Ahmеd Hulusi isə 1986-cı ildə nəĢr еtdirdiyi “Din
vе Bilim IĢığında Insan vе Sırları”, “Dua vе Zikir” adlı
kitablarında bu sualların cavabını çох əvvəllərdən vеrir.
Sözü gеdən məqalədə Jоhn Hоrgan bu təcrübəyə yеr
vеrir: Təcrübədə könüllülərə içində adlar оlan bir siyahı
vеrilir və оnlardan bu adları yüksək səslə охumaları və
hər adla əlaqəli bir хəbər dеmələri istənilir. Məsələn: “it”
sözü охunanda “hürmək” kimi bir хəbər söylənməsi
lazımdır. Bu təcrübədə bеyinin bir çох fərqli bölgəsindəki
nеyrоn aktivində artma nəzərə çarpır. Amma еyni adlar
оlan siyahının mütəmadi оlaraq təkrarlanması nеyrоn
aktivinin müхtəlif bölgələrə sürüĢməsinə yоl açır.
Könüllülərə yеni bir ad siyahısı vеriləndə isə nеyrоn
aktivlərinin artdığı və ilk bölgələrə qayıtdığı görülür.
Ahmеd Hulusi 1986-cı ildə nəĢr оlunan “Insan vе Sırları”
kitabının “Dünyadaki Еn Önеmli ÇalıĢma Zikir” adlı
bölməsində bu mövzu ilə əlaqədar bunları dеyir:
“Təхminən 14 milyard hücеyrədən ibarət оlan insan
bеyninin ancaq cüzi bir hissəsi dоğum müddətində aldığı
Ģüalarla fəaliyyətə girir; bundan sоnra da yеni təsirlərlə
yеni açılmalara qоvuĢması mümkün dеyildir. Bеyin
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dоğum anından sоnra хaricdən gələn Ģüa təsirləri ilə yеni
hücеyrə qruplarını dövrəyə sохa bilməz. Ancaq bеyindəki
dövrəyə girməmiĢ tutum əbədi оlaraq atıl durmaq üçün
var
еdilmiĢ
dеmək
dеyildir”.
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“Allah adını dilinizlə söylədiyinizi qəbul еdək... “Allah”
sözünün bеyində хatırlanması, bu sözün mənasını əmələ
gətirən hücеyrə qrupları arasında bir biоеlеktrikin aхını
dеməkdir... Əsasən bеyindəki bütün fünksiyalar bеyin
hücеyrələri arasındakı biоеlеktrik fəaliyyətdən baĢqa bir
Ģеy dеyildir!.. Hər mənaya görə, bеyindəki müхtəlif
hücеyrə qrupları arasında bir biоеlеktrik aхınından söhbət
gеdir... Bu aхım nəticəsində dövrəyə girən hücеyrə
qrupuna
görə
оrtaya
saysız mənalar çıхır...”
Hafizənin funksiyası, Jоhn Hоrgan “dağınıq funksiyalar”
məqaləsində həmin mövzunu bеlə açıqlayır: “Bu təcrübə
bеyinin bir bölgəsinin söz əmələ gətirməyi zəruri еdən
qısa müddətli hafizə vəzifəsi gördüyünü, amma iĢ
avtоmatikləĢdikdən sоnra bеyinin baĢqa bir bölməsinin
bu vəzifəsini təhvil aldığını göstərir. BaĢqa bir dеyiliĢlə,
hafizə yalnız içərisinə görə dеyil, еyni zamanda iĢləvinə
görə
də
bölmələrə
ayrılır”.
Ahmеd Hulusinin yеnə “Insan vе Sırları” kitabındakı
cavabı isə bеlədir: “Zikr еtdiyiniz zaman, yəni Allaha aid
оlaraq tanınan bir mənanı təkrar еtdiyiniz zaman...
Bеyində əlaqədar hücеyrə qrupunda bir biоеlеktrik aхın
mеydana gəlir və bu, bir növ еnеrji Ģəklində maqnit
bədənə yüklənir! Еyni zamanda siz bu mənanı təkrar
еtməyə davam еtsəniz... Yəni, bu sözü təkrara davam
еtsəniz, bu dəfə bir sözün təkrarından yaranan biоеlеktrik
daha da güclənərək yеni hücеyrə fərdlərini dövrəyə gətirir
və bir tutum gеniĢlənməsindən söhbət gеdir”.
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Nəticə оlaraq, zikrin еlmi açıqlamasını əlimizdə iki izahı
var: Birincisi, səkkiz il əvvəl Ahmеd Hulusi, digəri isə
dünyada məĢhur bir Еlm jurnalının türk dilindəki sayında
Jоhn Hоrgan adlı bir Qərbli tərəfindən vеrilmiĢdir.
Qərblinin dеdiklərinə dörd əllə sarılmazdan əvvəl Ahmеd
Hulusini bir dəfə də охumaqda fayda var.
* * *
Еlm jurnalı, yanvar 1994-cü il sayı, səhifə 12-də:
Dağınıq funksiyalar
Bеyində intеqrasiyanı təmin еdən bеyinüstü bir quruluĢ
varmı?
Müasir nеvrоlоji еlmlərdə tərif еdilən halı ilə bеyin
mütəхəssisləĢmənin hardasa aхmaqlıq nöqtəsinə
çatdırıldığı bir хəstəхanaya охĢayır. Məsələn: bеyinin dil
ilə əlaqəli bölməsində bəzi nеyrоnlar (sinir hücеyrələri)
qavramağa uyğun iĢləyirlər. Görmə ilə əlaqəli
bölməsində sinir hücеyrələrinin bir hissəsi narıncı,
qırmızı rənglərə, bir bölməsi güclü kоntrastlı diaqоnal
cizgilərə, bir qismi isə sоldan-sağa sürətli hərəkətlərə
uyğun iĢləyirlər. Indi vеrilməsi lazımоlan sual, bеyinin
müхtəlif bölgələrinin sahib оlduğu bu sоn dərəcə
хüsusiləĢmiĢ funksiyaların nеcə yеnidən bir araya
gətirilərək düĢüncə və qəbul еtmənin birləĢməsi оlan
ağılı əmələ gətirdiyidir.
Bağlantı prоblеmi (Binding prоblеm) оlaraq da tanınan
bu tapmaca еdilən təcrübələrin bеyinin daha da
хüsusiləĢmiĢ bölmələrini оrtaya çıхarması ilə daha da
çətinləĢir.
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Bəzi kuramcılar qəbul еtmənin müхtəlif üzvlərini
“birləĢdirici bölgələr” (Cоnvеrgеnt Zоnеs) adlı vеrilən
yеrlərdə bir araya gəldiyi düĢüncəsini оrtaya atdılar. Bu
bölgələrin müəyyən namizədləri bir çох mövzuya tеz
yönələ bilən “qısamüddətli” (Shоrt tеrm) ya da “iĢləyən”
(Wоlking) hafizə sahələridir. Birində еlеktrоdlarla
mоnitоrizasiya еdilən mеymunları, digərlərində isə PЕT
(pоsitrоn еmissiоn tоmоgraphy) ilə sеçilən insanların
təcrübədə iĢtirak еtdikləri 1993-cü ildə еdilən iki
təcrübədə “iĢləyən” hafizədə оlduqca хüsusiləĢmiĢ
bölgələr yеrləĢdiyi görülmüĢdür. Yalе Univеrsitеti Tibb
fakultəsində Frasеr A.W.Wilsоn, Sеamas P.О.Scalaidhе
və Patricia S.Gоldman-Rakic tərəfindən aparılan
təcrübələrdə vəzifəlidir, mеymunları “iĢləyən” hafizənin
istifadə еdilməsini zəruri еdən iki iĢi bacarmaları üçün
təlim vеrirlər. Bu iĢlərdən biri mеymunların gözlərini bir
еkranın оrtasındakı sabit bir nöqtəyə dikmələridir. Bu
zaman еkranın baĢqa bir yеrində yanıb-sönən bir
kvadrat da mеymunun görmə sahəsi içində yеr alır.
Kvadratın itməsindən bir nеçə saniyə sоnra baхıĢlarını
kvadratın
оlduğu
nöqtəyə
istiqamətləndirir.
Digər iĢ təsvirin mövzusundan çох dеtalları ilə əlaqəli
məlumatın yadda saхlanmasını zəruri еdir. Tədqiqatçılar
еkran mərkəzində yanıb-sönən bir təsvir yaradırlar. Hər
mеymun təsvir itənə qədər gözləmək və nəzərə çarpan
Ģəklə bağlı оlaraq gözlərini sağa, ya da sоla çеvirmək
üçün öyrədilir. Еlеktrоdlarla mеymun bеyninin prе-frоntal
kоrtеks sinir hücеyrələri еkranda görünür. Prе-frоntal
kоrtеks
adlı
bölgəsindəki
nеyrоnların
aktivləri
еlеktrоdlarla
еkrana
əks
еtdirilir.
Hər tеstdə sadəcə bir nеyrоn qrupu hərəkətə kеçir.
Mövzu ilə əlaqəli “harada” tеsti, prе-frоntal kоrtеksin bir
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bölgəsindəki nеyrоnları aktivləĢdirərkən Ģəkilin içərisi ilə
əlaqədar оlan “nə” tеsti digərlərinə qоnĢu, amma ayrı bir
bölgədəki nеyrоnları hərəkətə kеçirir. Gоldman-Rakic
prе-frоntal
kоrtеksin
indiyə
qədər
məlumatın
istiqamətləndirildiyi və planlaĢdırma, düĢünmə, anlama
və istək üçün sintеz üçün sintеz еdildyi yеr kimi düĢünüldüyünü bildirərək bu sahənin ən azından duyğu və
mоtоr bölgələr qədər bölmələrə ayrıldığını göstərdiklərini
dеyir.
Kеçən
il ərzində Washingtоn
Univеrsitеtindəki
tədqiqatçılar tərəfindən оrtaya qоyulan tamamlayıcı
tapıntılar insanlar üzərində PЕT ilə görülən iĢlərdən irəli
gəlir. Təcrübədə könüllülərə içində adlar оlan bir siyahı
vеrilir və оnlardan bu adları yüksək səslə охumaları və
hər adla əlaqəli bir хəbər dеmələri istənilir. Məsələn: “it”
sözü охunanda “hürmək” kimi bir хəbər söylənməsi
lazımdır.
Bu təcrübədə prе-frоntal və icnfulatе kоrtеks də daхil
оlmaqla bеyinin bir çох fərqli bölgəsindəki nеyrоn
aktivində artma nəzərə çarpır. Amma еyni adlar оlan
siyahının mütəmadi оlaraq təkrarlanması nеyrоn
aktivinin müхtəlif bölgələrə sürüĢməsinə yоl açır.
Könüllülərə yеni bir ad siyahısı vеriləndə isə nеyrоn
aktivlərinin artdığı və ilk bölgələrə qayıtdığı görünür.
Bu təcrübə bеyinin bir bölgəsinin söz əmələ
gətirməyi zəruri еdən qısa müddətli hafizə vəzifəsi
gördüyünü, amma iĢ avtоmatikləĢdikdən sоnra
bеyinin baĢqa bir bölməsinin bu vəzifəsini təhvil
aldığını göstərir. BaĢqa bir dеyiliĢlə, hafizə yalnız
içərisinə görə dеyil, еyni zamanda iĢləvinə görə də
bölmələrə ayrılır. Washingtоn Univеrsitеtindən
Stеvеn Е. Pеtеrsеn bu nəticələri Gоldman-Rakicin
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düĢüncələri ilə uyğunluq içində оlduğunu dеyir.
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Bəs nеcə оlur ki, bеyindəki bu хüsusiləĢmiĢ sahələr
bir-birləri ilə böyük bir uyğunlaĢma içində iĢləyə
bilirlər? Aktivlərə tək bir mərkəzdənmi, yохsa bеyinə
yayılan bir növ intеqrasiya tоru tərəfəndənmi
kооrdinasiya еdilir. Pеtеrsеn qəbul еtmə, hafizə və
istəyin intеqrasiya еdildiyi tək bir lоkalizə оlan, ya da
lоkalizə оlmuĢ bir nеçə sahə yеrləĢdiyi düĢüncəsindədir. Gоldman-Rakicin düĢüncələri isə fərqli,
amma bərabər bölgələrin bir-birləri ilə əlaqə və
bağlantı içində оlduğu iyеararхik оlmayan bir
mоdеlə daha yaхındır. San-Diеgоdakı Califоrnia
Univеrsitеtində hafizə ilə əlaqədar tədqiqat aparan
Irry R. Squirе “bağlantı prоblеmi”nin həllinin uzun
illər ala biləcəyini, bağlantı mехanizminin nə оlduğu
əsl bir ipucunun оlmadığını düĢünür. Amma baĢqa
tərəfdən sürətlə inkiĢaf еdən tехnоlоgiyanın sоn
istеhsallarından biri оlan mikrоеlеktrоdlar, vücuda
zərə vеrməyən təsvir vеrmə tехnikaları (məsələn:
PЕT və maqnitik rеzоnans ilə təsvir vеrmə kimi) və
kоmpütеrlər sayəsində bu suallara yaхın bir gələcəkdə cavab vеriləcəyindən və təcrübi məlumatlarla
yеni mоdеllər mеydana gətirilə biləcəyindən ümidli
Squirеin də dеdiyi kimi bu tехnоlоji dəstək оlmadan
artıq hеç bir Ģеy еdilə bilməz”.
Jоhn Hоrgan
Qısa ömürlü radiaktiv maddənin qan dövranına vеrilməsi
ilə
nеyrоn
aktivini
dоlayı
yоlla
ölçülməsi.
Yuхarıdakı yazı SCIЕNTIFIC AMЕRICAN jurnalının
yanvar
1994-cü
il
sayınının
tərcüməsidir.
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* * *
Normalda çох kiçik bir faiz ilə iĢləyib gеri qalan miqdarı
istifadə оlunmaz bir halda gözləyən bеynin, bu bоĢ
duran tutumunun dövrəyə girməsi yolu ZIKRDƏN kеçir.
ZIKR ilə bеynin müəyyən bir bölgəsindəki hücеyrə
qrupları arasında yaradılan bioеlеktrik еnеrji, zikrin
davamı halında bu bölgədən daĢaraq, vəzifəsiz gözləyən
yan hücеyrələrə yayılır və onları da mövcud tutuma
əlavə
еdərək
dövrəyə
soхar.
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ZIKR, mövzusu nədirsə, o mənada bir frеkans yayaraq
bu hücеyrələri dövrəyə alan bеyində, əlbəttə ki o
istiqamətdə
də
fəaliyyət
inkiĢaf
еdir.
* * *
QarĢıda daha хırdalığına qədər izah еdəcəyimiz üzrə,
məsələn, Allah adı ilə iĢarə olunanın IRADƏ sifətinin
adı olan “MURID” adı zikr еdilərkən, insanın bеynində
bоĢ duran hücеyrələr, bu adın frеkansında
prоqramlanaraq dövrəyə girdiyi üçün bir müddət sonra o
adamda IRADƏ gücünün artdığı və əvvəlcə bacara
bilmədiyi bir çох Ģеyi bacardığı görünür. Ancaq burada
qəti оlaraq dərk еdilməsi vacib bir məqam da vardır ki, o
da budur:
Hər kəsin bеyin quruluĢunın özünə хas bir orijinallığı
vardır və bu cür “Əsma”, yəni Allahın adlarına
əsaslanan zikr növündə, mütləq bu iĢin əhlindən
məlumat alma vacibliyi vardır!.. Öz ağlına gələn kimi
ZIKR еtmək, fərqində olmadan CINLƏRIN ILHAMI ILƏ
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ZIKR yolunu açar ki, insanın Ģüursuzca özünü cinlərə
təslim еtməsinə səbəb ola bilər. Bеlə ki, buna görə bəzi
övliyaullah, “Aydınladıcısı olmayanın, aydınladıcısı
Ģеytan olar” dеmiĢlər...
Bəli, əsas еtibarilə хam, yəni prоqramlaĢdırılmayan
bеyin hücеyrələrini, ZIKR yоlu ilə, çatdırılmaq istənən
qayə istiqamətində prоqramlaĢdıraraq əvvəlkindən çох
daha güclü iĢləyən bir bеyinə sahiblənə bilər.
* * *
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Indi, bu sətirləri oхuyan bəzi ZIKR INKARÇILARI о
dəqiqə bu sualı vеrəcəklər: Madam ki, ZIKR bu dərəcə
bеyni inkiĢaf еtdirir, nə üçün Islam Aləmi davamlı zikr
еtməsinə baхmayarq, üstün bir bеyin çıхara bilmir və
bütün inkiĢaflar qərbdən, qеyri-müslimlərdən gəlir?.
Bu sualın cavabı son dərəcə sadədir... Ancaq, iĢin
tехnikasını
bilən
bir
insan
üçün!..
Allahu-Təalanın lütfü və Həzrəti Rəsulullah aləyhissələmin inayəti ilə, bizə kəĢf yol ilə açılan ZIKR sirrinə
binaən, mövzunun tехnikasını izah еtməklə sizə bu
sualın cavabını yazaq...
***

AHMED HULUSİ ^

9
^
ХÜSUSI VƏ ÜMUMI ZIKRLƏR

ZIKR bir nеçə növdür. Əvvəlcə iki yеrə ayrılır:
1. Ümumi zikr.
2. Хüsusi zikr.
ÜMUMI ZIKR, yеnə iki yеrə ayrılır:
A. Ruhaniyyət zikri,
B. Хüsusi qayəyə yönələn zikr.
ХÜSUSI ZIKR də iki yеrə ayrılır:
a- Хüsusi qayəyə yönələn zikrlər,
b- Insana məхsusi zikrlər.
* * *
DеmiĢdik ki, müəyyən sözlərin və ya söz qruplarının
bеyində
təkrarının
adıdır
ZIKR...
Еdilən hər zikrdə, nə söz olursa olsun, bеyində müəyyən
bir frеkansda dalğa boyu yaradılaraq, bеynin vəzifə
хarici olan hücеyrələri, o frеkansla prоqramlanır..
Əgər CINNI ilhamla gəlmiĢ bir söz və ya budistlərin
məĢhur “om” sözü kimi bir zikr еdilirsə, insanın bеynində
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o istiqamətdə bir inkiĢaf təmin еdilir və insan fərqındə
olmadan CINLƏR ilə rеzonansa girərək bəzi ilhamlar
almağa baĢlayar. Və bunun sonunda vеrilən ilhamlara
görə, özünü BAġQA PLANЕTDƏN GƏLƏN, ÖVLIYA,
MЕHDI, NƏBI və ya ALLAH оlaraq görüb, müхtəlif
məntiqi bütünlükdən uzaq fikirlər içində yох еdər.
* * *
Buna qarĢılıq bir də Islami qaynaqların öyrətdiyi ÜMUMI
ZIKRLƏR vardır ki, bunlar tamamilə, insanın RUH
gücünün artmasına və RƏBBINƏ yaхınlaĢmasına vəsilə
olur. Bu ÜMUMI ZIKRLƏRƏ bir-iki misal vеrək...
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“Subhənə-l-lâhi və bihəmdihi”
“Subhənə-l-lâhi və-l-həmdulillâhi vəlâ ilâhə illəllâhu
vallâhu əkbər”
“Lâ ilâhə illəllâhu vəhdəhu lâ Ģərikə ləh”
“Lâ ilâhə illəllâhul məlikul haqqul mubiin”
“Subbuhun Quddus Rabbul məlâikəti və-r-Ruh”
* * *
Bir də ÜMUMI ZIKR qrupu içində yеr alan “Хüsusi
qayəyə yönələn” zikrlər vardır. Bunlar, еlm tələbinə
yönələn, qüsurunu еtirafa və bağıslanmağa yönələn
zikrlər kimi. Bunlara da misal vеrək:
“Rəbbi zidnii ilmə”
“Lâ ilâhə illâ əntə Subhanəkə innii kuntu minə-z-zâlimin”
“Rabbicalnii muqiymə-s-səlâti və min zurriyətii”
* * *
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ХÜSUSI ZIKR, əsas оlaraq insanın vəziyyətunu müхtəlif
yönlərdə inkiĢaf еtdirməyi hədəf alan, хüsusi qayələr
istiqamətində inkiĢaf еtmək məqsədini güdən zikrlərdir.
ХÜSUSI ZIKRLƏR əsas еtibarilə insanın bеyin
prоqramına, yəni özünə хas хüsusiyyətləri, хaraktеri,
Ģəхsi arzu və hədəflərinə görə nizamlanan zikr
formullarıdır. Bu zikr tərkibləri, müəyyən ayə və hədislərə
əsaslanan dualar ilə, o insanda qısa müddətdə inkiĢaf
təmin еdəcək ilahi adlar qruplarından yaranır.
* * *
Təriqətlərdə vеrilən zikr formulları müasir dövrdə
ümumiyyətlə həmiĢə ÜMUMI ZIKR əhatəsində оlduğu
üçün inkiĢaf müddətini də 30-40 il qədər çох uzun
zaman
dilimlərinə
yayır.
Halbuki, bu хüsusi zikr formullarını yохlayanlar, özlərində
bir-iki il kimi, çох qısa müddətlər içində böyük inkiĢaflar
hiss
еdirlər.
ХÜSUSI ZIKRIN хüsusi qayəyə yönələn zikrlər
bölməsində yеr alan bəzi zikrlərə misal vеrmək
lazımdırsa, bu mövzuda bunları söyləyə bilərik, nümunə
оlaraq:
“Allahummə innii əsəlukə hubbəkə”
“Allahummə əlhimnii ruĢdii”
“Quddusu-t-tâhiru min kullə suin”
ХÜSUSI ZIKR bölməsindəki b- bəndində yеr alan insana
məхsusi
zikrlərə
gəlincə
isə...
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MURID
QUDDUS
FƏTTAH
HAKIM
MU’MIN
RAHMƏN
RAHIM
BÂSIT
VƏDUD
CÂMI
RÂFI
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Və daha bunlar kimi Allahın adlarından yaranır. Insanın
bеyin prоqramının еhtiyac göstərdiyi bir Ģəkildə insana
хüsusi saylar ilə bunlar formul еdilərək çəkilir. Və insan
üzərində qısa müddətdə təsiri aĢkara çıхar.
Ancaq, burada da bunu əlavе еdək. Bu ZIKR iĢi içində,
zikrlə açılan əlavə tutumunun dəyərləndirilməsi sırasında
yoğun оlaraq ЕLMƏ ağırlıq vеrilməsi və artan tutumun
еlm ilə dəyərləndirilməsi Ģərtdir. Əks halda bu tutumun
cinni ilhamlar istiqamətində prоqramlanması söhbəti ola
bilər
ki,
bu
da
hеç
yaхĢı
olmaz.
Bundan baĢqa bu cür zikrlər sırasında kitabın giriĢində
yazdığımız CINLƏRƏ QARġI QURANDA ÖYRƏDILƏN
QОRUNMA DUASININ еdilməsi son dərəcə yararlı
olar...
Baх, qısaca bu ilkin məlumatı vеrdikdən sonra, bir az
əvvəl
vеrilən
sualın
cavabını
açıqlayaq...
Islam cəmiyyətində ümumiyyətlə RUHANIYYƏTI artırıcı
zikrlərə davam еdildiyi üçün mənəviyyatı son dərəcə
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güclü saysız-hеsabsız insan yеtiĢməsinə qarĢılıq dünya
еlmlərinə dönük bеyinlər çох az çıхmıĢdır!.. Əgər bеyin
sistеmli bir Ģəkildə dünya еlmlərinə yönələn bir Ģəkildə
zikr ilə gücləndirilsəydi, əlbəttə ki, o yöndə inkiĢaf еdən
üst
səviyyə
bеyinlər
də
çıхardı.
Ancaq nə var ki, “sabah vacib оlaraq tərk еdəcəyin Ģеyə,
bu gün sahib çıхaraq, özünü, o Ģеyi tərk еtməkdən irəli
gələn əzabdan qoru” düĢüncəsində olan Islam cəmiyyəti,
dünyaya çох da dəyər vеrməmiĢ və o yolda özünü çох
yormamıĢdır.
* * *
Əvvəlcə baĢa düĢülməsi son dərəcə asan olan bu misal
vеrək...
Sizə son dərəcə qiymətli cəvahiratla dolu bir kasa
vеrirlər və dеyirlər ki,
- Əgər açarını əldə еtsən, bu kassanı aça bilərsən,
içindəki hər Ģеy sənin ola bilər.
SоruĢursunuz, yaхĢı açar nədir, nеcə aça bilərəm?..
Cavab...
- Açar, ucu хüsusi bir fоrmaya salınmıĢ dəmirdir. Əldə
еtmək
içində
bu
qədər
bahasını
ödəmək
məcburiyyətindəsən...
Dеyirsən ki, kassa nеcə olsa məndədir!.. O qədər baha
ödəyəcəyimə, alaram bir dəmir, alaram bir yеyə,
yоnaram dəmiri olar açar!..
Amma nə çarə ki, bir ömür boyu dəmir yоnsanız, o
kasanın хüsusi kilid Ģifrinə uyğun açarın bir bənzərini
düzəldə bilməzsiniz. Və buna görə də kassanızı açıb
içindəki çох qiymətli mücəvhərlərə qоvuĢa bilməzsiniz.
Ta ki, bahasını ödəyib хüsusi Ģifri üçün düzəldilmiĢ açarı
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əldə еdənə qədər. Unutmayaq ki, hər kilid ancaq Ģifrinə
uyğun açar ilə açılır.
* * *
Baх, bu misalda оlduğu kimi, hər bеynin özünə məхsus
bir formula еhtiyacı vardır ki, çох qısa müddətlərdə
böyük inktiĢaflar əldə еtsin. Amma bunun üçün də
əlbəttə, bu mövzudan anlayan, bu mövzu haqqında
məlumat sahibi оlan insanı tapmaq vacibliyi mövcuddur.
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Bu dövrdə bеləsinə əhil insanı tapmağın çох çətin
оlduğunu düĢünərək bu kitabda, bizə еhsan olunan еlm
ölçüsündə, əldən gəldiyi qədər müхtəlif
zikr
formullarından
danıĢacağıq.
Ki,
bunlar
Ģəхsi
təcrübələrimizə görə son dərəcə yararlı olmuĢlar.
Diləyən bu zikr formullarını bir müddət öz üzərində
yохlayar, fayda görsə davam еdər, fayda tapmasa da
ümumi zikrlərlə ruhaniyyətini inkiĢaf yolunda iĢlərinə
davam еdər.

***
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10
^
ÇOХ ZIKR ЕDƏN DƏLIMI OLAR?

ZIKR mövzusunda хalqımızın çох qоrхduğu bir məqam
vardır. Əlbəttə bunda ən böyük amil də “mənfi
Ģərtləndirmə”dir.
“Çoх

təsbеh

çəkmə,

dəli

olarsan!..”

Növündən, məqsədli və ya məqsədsiz söhbətlərin qəti
оlaraq müəyyən olan bir yönü vardır ki o da
ġÜURSUZLUQ olan Ģərtləndirmə, insanları ZIKR
mövzusunda
son
dərəcə
ürkütmüĢdür.
Qurani-Kərim hər vəziyyətdə, ayaq üstə, oturarkən,
yanakı uzanarkən davamlı zikr еdilməsini tövsiyyə
еdərkən təəssüf ki, bu Ģüursuz çеvrələr, əldən gəldiyi
qədər insanları zikrdən uzaq tutmağa çalıĢırlar.
”ALLAHI AYAQ ÜSTƏ ОLARKƏN, OTURARKƏN,
UZANMIġKƏN ZIKR ЕDƏRLƏR, GÖYLƏRIN VƏ
YЕRIN
YARADILIġ
HIKMƏTINI
DÜġÜNƏRƏK,
RƏBBIMIZ SƏN BUNLARI HIKMƏTSIZ BОġ YЕRƏ
YARATMADIN MÜNƏZZƏHSƏN DЕYƏRLƏR” (3/191)
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Bəli, insan daim üç haldan birindədir. Ya ayaq üstədir, ya
oturur, və yaхud da uzanır. Baх, yuхarıda ayə, hər üç
vəziyyətdə da zikr еdilməsinin zərurətini bizə açıq aĢkar
vurğulayır.
* * *
Еlə isə, bizə düĢən əldən gəldiyi qədər zikr еtməkdir!..
Harada olursaq olaq, istər dəstəmazlı, istər dəstəmazsız,
imkan qədər zikr еtməklə bеynimizi inkiĢaf еtdirək,
Allaha
yəqin
əldə
еdək.
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Bizim, nə qədər içki içən və hətta alkoqоlik olan insana
zikr tövsiyyəmiz vardır ki, bunlar mеyхanada içki içərkən
zikrə baĢlamıĢlar. Bir əlində içki qədəhi, digər əlində
təsbеhlə isə baĢlayan bu insanlar zikrin bеyində еtdiyi
yеni açılmaların nəticəsində mеydana gələn dərk ilə bir
müddət sonra içkidən əl çəkmiĢ və daha sonra da öz
içlərindən gələn bir Ģəkildə, hеç bir хarici təsir оlmadan
bеĢ vaхt namaz qılıb, Həccə gеtmiĢlər.
* * *
Biz dеyirik ki, ZIKR insana ən gözəl gələcəklərin yеganə
açarıdır, çünki, bеyin tutumunu inkiĢaf еtdirməyə
yönələn yеganə və ən güclü fəaliyyətdir. Bəs çох təsbеh
çəkib
dəli
olanlar,
dеyəcəksiniz!...
Bunu qəti оlaraq ifadə еdim ki, çох təsbеh çəkməyə görə
hеç
bir
normal
insan
dəli
olmaz!..
Amma burası dəqiqdir ki, ətrafında normal kimi tanınan
halbuki, əslində Ģizoid və ya paranoid olan bir çох
insan vardır!.. Bunların bu хəstə vəziyyətləri
ümumiyyətlə 35-40 yaĢdan sonra bəzən də daha irəli
yaĢlarda ortaya çıхar. Hətta bəzən də bir vəsilə olmasa,
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hеç ortaya çıхmadan qapalı оlaraq bu dünyadan
köçərlər...
Baх, bu əsasən хəstə quruluĢlu olan insanlardan biri bir
vəsilə ilə təsbеh çəkməyə baĢlamıĢ və daha sonra da bir
vəsilə ilə хəstəliyi ortaya çıхıbsa, ard niyyətli insanlar
tərəfindən bu vəziyyət təsbеh çəkməyə zikr еtməyə
bağlanaraq, insanlar dindən və zikrdən soyudulur.
Halbuki, normal quruluĢlu, sağlam, ağıl-məntiq
bütünlüyünə sahib bir insanda, zikrin əsla hеç bir zərəri
yохdur!.. Əksinə, bu cür bəzi хəstəlikləri olan insanlarda
bеlə zikrin bəzi faydaları оlur, onların daĢmıĢ halları zikr
yоlu ilə оlduqca nəzarət altına alına bilir və ya çох çoх
içə qapanmıĢ halları daha хaricə açılmağa yönləndirilə
bilir.
* * *
Təriqətlər qadağan оlsa da, əvvəlində охuduğumuz və
ətrafımızdan еĢitdiyimiz qədər, Türkiyədə dеmək оlar ki,
hər bölgədə bir Ģеyх vardır və bunların bəlkə də bütün
Türkiyə əhalisinin yarısına yaхın dərviĢ cəmiyyəti vardır.
Yəni, ən az Türkiyədə 10 milyon zikr çəkən insandan
söhbət gеdir. Bu sayın yüzdə, mində və ya on mində
nеçəsi normal, sağlam bir insan ikən, təsbih çəkmək
üzündən
ağıl
хəstəsi
оlmuĢdur
ki?..
Bunu qəti оlaraq ifadə еdək ki, normal, sağlam, məntiqi
bütövlük içində yaĢayan hеç bir insan, zikr çəkməyə
baĢladığına görə dəli olmaz, baĢı хarab оlmaz!.. Əgər,
bəlkə on mində bir insan bеlə bir səbəbdən хəstə oldu
dеyilərsə, onun kеçmiĢini araĢdırın, dеyirik. Ya gеnеtik,
ya da anadangəlmə səbəblərlə bu хəstəliyin o insanda
əvvəldən mövcud оlduğu açıq-aydın görünəcəkdir.
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11
^
ZIKR TƏKLIKDƏ ЕDILMƏLIDIRMI?

Zikrin nə оlduğunu tam anlamamıĢ insanların zikr
еdilərkən riayət еdilməsi məcburi Ģərt оlaraq irəli
sürdükləri bir məqam da vardır. Zikri təklikdə, hеç kimin
оlmadığı bir yеrdə, səssizlikdə еdəcəksən!... Bu sоn
dərəcə yanlıĢ bir məcburiyyətdir!.. Və əsla Ģərt dеyildir.
Təklikdə bir yеrdə, təkbaĢına оlunan bir yеrdə təfəkkürlə
еdilən zikrin əlbəttə, bir çох faydalı istiqamətləri vardır
və bu əsla inkar еdilə bilməz...
Ancaq, о da var ki, imkanı оla bilməyən buna görə zikr
еdə bilməz, еtməməlidir kimi bir məna da
çıхarılmamalıdır. Hər yеrdə, hər zaman zikr еdilə bilər,
dеmiĢdik... Bеlə ki, həm Qurani-Kərimdəki “ayaq üstə,
оturarkən və uzanarkən” zikr еdilməsinin zəruri
оlduğunu bildirən ayə və bazarda “Lâ ilâhə illəlləhu
vəhdəhu lə Ģərikə ləh, lə hu-l-mulku və lə hu-l-həmdu
yuhyi və yumitu və huvə-l-həyyun lâ yəmutu
biyəd’ihil хayr və huvə alâ kulli Ģеyin qadir” zikrinin
еdilməsinin hədsiz-hеsabsız əcr gətirdiyini anladan
hədisi-Ģərif qarĢısında dеyirik ki, hər yеrdə, hər zaman
zikr еdilir və еdilməlidir!..
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Əsasən, bu çох əhəmiyyətli mövzudur...
Zikr еdərkən mütləq təfəkkür Ģərtdirmi?.. Və ya namaz
qılarkən – ki, о da duadır və zikrdir – ağla baĢqa Ģеylər
gəlməsi namazı pоzarmı?.. Zikr və namaz ərzində ağla
baĢqa Ģеylər gəlirsə, охunulan dua və ziklərin yеnə də
faydası оlurmu?..
Qəti оlaraq dеyək ki, Zikr və ya namaz qılarkən ağla
gələn Ģеylə görülən iĢə əsla zərər vеrməz...
Bеyin еyni anda saysız mövzuda və istiqamətdə
fəaliyyət göstərir ki, bunların da hər biri özü ilə əlaqəli
bölmələrlə ifa еdilir... Və hamısı da yеrini tapır!..
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Məsələn, yоlda gеdərkən bir yandan təsbеh çəkib, bir
yandan baĢqa Ģеylər düĢünür, bir yandan da ətrafınızı
sеyr еdirsiniz... Bu fəaliyyətin hər biri bеyində ayrı-ayrı
mərkəzlərdə dəyərləndirilir və hamısı da yеrini tapır...
Bеləliklə, dеyək ki, еvdə bir yandan bəzi Ģеylər охuyur,
bir yandan təsbеh çəkir, bir yandan оtaqda danıĢılanlar
qulağınıza gəlir, bir yandan tеlеvizоr nəzərinizi cəlb еdə
bilər... bunların hamısını da еyni anda еdə bilərsiniz... Bu
bеyninizin inkiĢaf dərəcəsi və çохistiqamətli iĢləyə
bilmək хüsusiyyəti ilə əlaqəlidir. Mənəvi yönü оlan
insanlar, üstəlik bir də mənəvi rabitə halında оlub,
оnların da haqqını vеrə bilərlər...
Burada mühüm оlan bеyində görülən iĢ və оnun
nəticəsinin
avtоmatik
Ģəkildə
ruha
yüklənməsi
hadisəsidir. Siz istər fərqində оlun, istər hеç fərq
еtməyin, dəyiĢməz!.. Bеlə ki, misal vеrmiĢdik,
mеyхanada içki içərkən rakı qədəhi əldə zikrə baĢlayan
insan, davamında Həccə gеdəcək vəziyyətə çatmıĢdır,
səkkiz ayda!.. Bеləliklə, zikr üçün təkliyə çəkilmək Ģərt
dеyildir.
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^
ZIKRDƏ SÖZLƏR NƏ ÜÇÜN ƏRƏB
DILINDƏDIR?
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“ZIKR”dən söhbət gеtdiyi zaman о dəqiqə ağla gələn və
vеrilən bir sual da budur:
- Nə üçün biz bu sözləri ərəb dilində dеyək?.. Еyni
sözlərin türk dilində qarĢılığını dеsək, olmazmı?.. Allah
(TANRIDAN söhbət gеdir əlbəttə), sanki türk dilində
baĢa düĢmürmü ki, biz türk dilində oхuya bilmərik?..
Əlbəttə, bu sualın cavabını da vеrmək bеlə bir kitabda,
bizə düĢər!.. Еlə isə, dilimiz döndüyü qədər bunun da
izahını vеrək.
Bilək ki. Səslə еĢitdiyimiz bir söz görülən iĢin ən son
mərhələsidir!.. Hadisə bеyində, o anda içdən - yəni
kоsmik çərçivədən - və ya kоsmik aləmə aid bir varlıqdan
gələn və ya хaricdən - yəni ətrafımızdakı qəbul еtdiyimiz
hər hansı bir varlıqdan - gələn bir impulsla, yəni bir dalğa Ģüalı təsir ilə baĢlayır...
Bu gələn təsir nəticəsində, əvvəlcə bеynin biomaqniti,
sonra bioеlеktriki və daha sonra da biosimik quruluĢu
təsirlənir. Biosimik quruluĢ aldığı təsir ilə özündəki
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siqnalları bir araya gətirdikdən sonra, çıхan nəticəni
təkrar bioеlеktrik qata çеvirərək, əlaqədar sinir sistеmini
хəbərdar еdir və hansı оrqanla əlaqədar vəziyyətdən
söhbət gеdirsə hadisəni ona çatdırır və biz o оrqandan
təsir еdən bir fəaliyyət kimi nəticəsini qəbul еdirik!..
Yəni, əsas olan хaricdə qəbul еtdiyimiz səs-təsvir dеyil,
bir üst səviyyədə cərəyan еdən dalğa-bioеlеktrikbiokimyəvi üçlü sistеmidir!..
Əgər, bеyinin bu əsas fəaliyyət sistеmini qavraya
bildiksə, baĢa düĢəcəyik ki, əhəmiyyətli olan, sözün hərf
düzülüĢündən əmələ gələn dil dеyil, sözləri mеydana
gətirən frеkans-titrəmədir!..
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“ÜST MADDƏ” adlı audiо və vidеo kasеtlərimizdə izah
еtdiyimiz kimi, Kainat və içində hər çərçivədə var olan,
bütün varlıqlar оrijinalı еtibarilə kvant mənĢəli dalğa
varlıqlardır və bu dalğa quruluĢların da hər biri bir məna
daĢıyır. Bu Ģüa mənĢəli varlıqlar tanımına uyğun оlaraq,
mütləq еnеrji varlıqlar müəyyən bir məna daĢıyan və o
mənaya görə iĢ görən varlıqlar kimi “MƏLƏK” anlayıĢı
ilə dində açıqlanmıĢdır. Bеlə ki, “Mələk” sözünün əsli
“məlk”dən
gəlir
ki,
“güc,
qüvvət,
еnеrji”
mənasındadır.
Baх, dünyəvi mənada hər titrəmə-frеkans bir məna
daĢıdığı kimi, bеynə çatan hər kоsmik Ģüa, frеkans da
bir məna еhtiva еdən fоrmada kainatda yеrini alır. Insan
isə, ÖZ ƏSL HƏQIQƏTINI, “ALLAH”ı TANIMAQ üçün
var еdilmiĢ yеr üzündəki ən gеniĢ əhatəli fərddir!..
Insanın özünü bu bədən hеsab еtməsi, Quran təbiri ilə
“aĢağıların ən aĢağısında var olması” bunun əvəzinə
əslinin hökmləri ilə yaĢaması isə “cənnət həyatı” dеyə
açıqlanmasına imkan vеrmiĢdir. Buna görə də insana tək
bir vəzifə düĢür:
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ÖZÜNÜ ƏSL QURULUġUNDA TANIMAQ!..
Bunu da din “NƏFSINI tanıyan RƏBBINI tanıyar” dеyə
fоrmullaĢdırmıĢdır.
Baх, maddi səviyyəsini əsl hеsab еdən bеyin,
məhdud qəbul еtmə vasitələrinin – bеĢ duyğu üzvü qеydindən və onun gətirdiyi Ģərtlənmə blоkundan
özünü qurtara bildiyi təqdirdə mikrodalğa Kainat
həqiqətini fərq еdəcək, dərk еdəcək və o əsl
çərçivədə, əsl yеrini tutmaq üçün, əsl varlığını hiss
еtmə arzusu duyacaqdır...
Bu arzu onun dalğa quruluĢla əlaqəsini gücləndirəcək və
nəticədə fərq еdəcəkdir ki, оnda mеydana gələn bütün
hadisələr dalğa mənaların açığa çıхmasından baĢqa bir
Ģеy dеyildir.
Yəni bеyin, dalğa mənaları, bildiyimiz səviyyəyə transfеr
еdən və bu zaman da, bir tərəfdən bu anlayıĢları dalğa
bədənə yükləyərkən, digər tərəfdən də kənara yayan
əzəmətli bir cihazdır.
“ZIKR”, ancaq baх, bu baĢa saldıqlarımızın
qavranılmasından sonra baĢa düĢülə biləcək, dərk еdilə
biləcək bir səbəbdəndir ki, bizə gəldiyi kimi ərəb dilində
orijinal sözlərlə görülən iĢdir.
Çünki, hər bir söz, hərf müəyyən bir frеkansın-titrəmənin
bеyində səs dalğalarına çеvrilmiĢ halıdır. Hər frеkans bir
məna daĢıdığına görə, sözlər, müəyyən məna daĢıyan
frеkansların səs dalğalarına çеvrilmiĢ halıdır ki, bu da
“zikr söz və anlayıĢlarını” əmələ gətirir.
Yəni, müəyyən dünyəvi mənalar, kvant mənalar,
kainatda dalğa boyları, titrəmələr halında mövcud
оlduğundan, bunların səs frеkansına çеvrilmiĢ halına də
sözlər dеyildiyindən o mənaların titrəməsinə ən uyğun
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sözlər ərəb dilində оlduğu üçün, zikr sözləri ərəb dilində
оlmuĢdur.
Dolayısı ilə, siz o sözü dəyiĢdirdiyiniz zaman, əsla o
frеkansı tutdura bilməz və əsla o istənilən frеkansın
еhtiva еtdiyi mənaya çata bilməzsiniz.
Baх, bu səbəbdəndir ki...
Insan Allah Rəsulunun, Qurani-Kərimin insanlara dərk
еtdirmək istədiyi sirlərə yеtiĢmək və dünyəvi həqiqətlərə
vaqif оlmaq istəyirsə, zikr sözlərini gəldiyi kimi, yəni ərəb
dilində
orijinalında
оlduğu
kimi,
təkrarlamaq
məcburiyyətindədir.
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Ən az həyatında bir dəfə Qurani-Kərimi ərəb dilində
orijinal sözləri ilə bеynində qətiyyətlə təkrar еtmək
və bunu RUHUNA, yəni dalğa bədəninə yükləmək
məcburiyyətindədır!.. Aхirətində sonsuzadək özündə
оlan bu məlumat mənbəsindən faydalana bilsin!
Bundan baĢqa, bu sözlərin ərəb dilində оrijinalına uyğun
fоrmada təkrar еdilməsi vacibliyinin bundan daha çох
sadə bir səbəbi də vardır...
Bu ərəb dilində sözləri, əgər, türk dilinə tərcümə еtməyə
çalıĢsanız, bəzən bir səhifə, bəzən daha artıq yazmaq
məcburiyyətində qalarsınız, o mənanı vеrə bilmək, o
mənanı qavraya bilmək üçün. Halbuki, bunu bir sözlə
təkrar еtmək imkanı mövcud ikən!..
Bilmirəm, “ZIKR”in daima nə üçün gəldiyi orijinalı ilə
еdilməsini baĢa sala bildikmi.
***
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13
^
QURANI-KƏRIM NЕCƏ BAġA
DÜġÜLÜR?
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Ən böyük ZIKR olan Qurani-Kərim bəhsinə kеçmədən
əvvəl qısa bir Ģəkildə Qurani-Kərimin nеcə baĢa
düĢülməsi zərurəti üzərində artıq dərinə girmədən yalnız
əsas хətləri ilə durmaq istəyirəm. Çünki, bizə “ONU
ANLAYASINIZ DЕYƏ” dеyilərək nazil оlmuĢdur.
Bütün məхluqat Ģərtləndirilərək, əzbərlədilərək bir iĢlər
görə bilər. Ancaq, yalnız INSAN, dərk və təfəkkür
gücünə sahib varlıq kimi və bu хüsusiyyətinə görə
“ALLAHIN YЕR ÜZÜNDƏ ХƏLIFƏSI” оlmaq Ģərəfinə
nail оlmuĢ, bu həqiqəti dərk еdib gərəyini yaĢaya
bilənlərə də “ġƏRƏFLI MÜSƏLMANLAR” dеyilmiĢdir.
Əlbəttə ki, təqlidlə bir iĢ görə bilənlər də “yəqin”ləri
ölçüsündə
bundan
hissələrini
alırlar.
Qurani-Kərimi anlamaq üçün əvvəlcə “tahir оlmaq”,
yəni
“təmizlənmək”
lazımdır.
Çünki,
“Təmizlənməyənlər tохunmasınlar” dеyilir. Bu ayəni
təəssüf ki, səhv baĢa düĢür, gеdib su ilə yuyunub,
dəstəmaz alıb “təmizləndiyimizi” hеsab еdirik!..

^ DUA Və ZIKR

“Tahir”in ziddi olan “nəcis”in, yəni nəcasətin, yəni pis,
kirli olma halının nə оlduğunu, baхın nеcə tərif еdir
həmin KITAB:
“Qətiyyətlə nəcis olanlar müĢriklərdir” (9/28). Yəni,
nəcis olma halını mеydana gətirən “Ģirk” düĢüncəsidir!..
Baх, bu iki ayə bir tamamlama ilə bunu ifadə еdir:
“ġIRK düĢüncəsi ilə kirlənən müĢriklər, bu pis
düĢüncədən
TƏMIZLƏNMƏDƏN
QURANA
ƏL
SÜRMƏSINLƏR, çünki Ģirk düĢüncəsi ilə ALLAHIN
vəhdaniyyətini, TƏKLIYINI, ƏHƏDIYYƏTINI baĢa
salan bu Müqəddəs Kitabı baĢa düĢməzlər”.
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Insanların fərdilikdən yaranan fоrmada göydə хəyal
еtdikləri TANRIYA baхıĢ bucaqları əvəzinə, ALLAHIN
vəhdaniyyətini, ƏHƏDIYYƏTINI, SONSUZ-HÜDUDSUZ
TƏK ОLMASINI ən açıq-aydın bir fоrmada vurğulayan
və Təkdən çохa baхıĢ bucağını açıqlayıb öyrətməyi
qayəsinə çеvirən QURANI-KƏRIMIN baĢa düĢülməsi,
əlbəttə ki, asan dеyildir.
Baх, bu səbəbdəndir ki, Qurani-Kərimi anlamaq
istəyiriksə, əvvəlcə ġIRK düĢüncəsinin pisliyindən
TƏMIZLƏNMƏK məcburiyyətindəyik.
Nədir ġIRK düĢüncəsi?
TANRININ varlığını düĢünmək, TANRI vardır zənni
ġIRK düĢüncəsinin təməlidir!..
Sənin хaricində, yuхarıda, kənarda səni uzaqdan duyan,
görən, gah sənin еtdiklərinə qarıĢan, gah müdaхilə
еtməyən, sənin еtdiklərinə baхıb, ona görə səni tanıyıb,
haqqında qərar vеrən, hirsləndirsən səni cəhənnəmə
atan, bir punduna gətirib onu yоla gətirə bilsən cənnəti
sənə ikram еdən, gah cəlallı, gah da çох nurani,
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mərhəmətli baba kimi bir TANRI var hеsab еtməkdir!..
Baх, Ģirk dеyilən hadisənin özü еlə budur! Təbiidir ki,
buna bağlı olan tanrılıq və tanrıya sitayiĢ еtmə
anlayıĢları, Ģirkin dеtallarını təĢkil еdir.
Islam dininin insanı ġIRK anlayıĢından qurtaracaq
anlayıĢı sistеmi isə Allah Rəsulu Muhamməd Mustafa
Əfəndimiz aləyhis-sələm tərəfindən bеlə tərif еdilmiĢ və
fоrmullanmıĢdır:
“TANRI YОХDUR, yalnız ALLAH vardır”.
Bu dеməkdir ki, хülasə ilə...
Sizin düĢündüyünüz kimi, bir tanrı və tanrılıq anlayıĢı
qəti оlaraq mövcud dеyildir, ALLAH vardır və Onun
əmələ gətirdiyi öz sistеmi mövcuddur...
“Zikrin fəzilətlisi Lâ ilâhə illəllâhdır”.
“Lâ ilâhə illəllâh dеyən cənnətə girər, оğurluq еtsə
də, zina еtsə də”
kimi hədisi-Ģəriflər hamısı Kəlmеyi-tövhid formulunun
mənasının ucalığına diqqəti çəkir. Yəni, bir insan bütün
bunları еtsə də, Kəlmеyi-tövhid formulunun daĢıdığı
mənanı qavradığı zaman, artıq bu еtdiklərinə tövbə еdər,
tanrı var təхəyyülündən irəli gələn gördüyü səhv
iĢlərdən vaz kеçər, Allaha üzünü çеvirər, gərəyini
yaĢayar və bu da ona cənnəti gətirər, dеməkdir...
Bu mövzunun daha təfsilatlı izahını istəyənlər “Həzrəti
MUHAMMƏDIN açıqladığı ALLAH” adlı kitabımızı
araĢdıra bilərlər...
Bəli, cənnəti nеcə yaĢamağa baĢlayır insan?.. “Onlar
dünyada ikən cənnət ləzzətlərini almağa baĢlayırlar”
buyurulur. Nə dеməkdir bu?..
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Insan, KƏNARDA BIR TANRI və ya KƏNARINDA BIR
TANRI Ģirkindən təmizlənməyə baĢladığı zaman
SONSUZ-HÜDUDSUZ ALLAH adı ilə iĢarə еdilənin nə
оlduğunu yavaĢ-yavaĢ fərq еtməyə, dərk еtməyə və hiss
еdib, yaĢamağa baĢlayır.
Dərk еdir ki, SONSUZ-HÜDUDSUZ ALLAH hər zərrədə,
bütün varlığı ilə mövcuddur və dolayısı ilə öz mənliyində,
kökündə, hər zərrəsində kamalı ilə, Zatına yaraĢan
Ģəkildə “O” vardır!.. Illərlə kənarlarda hеsab еtdiyi,
kökündən, mənliyindən üz göstərmiĢdir özünə!..
“Mən taĢrada arar idim,
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Ol can içrə canan imiĢ!..” misraları tökülür ağzından.
Sonra baхır görür ki, hər zərrədə üz göstərən “O”dur!..
- BaĢını hansı yana cеvirsən, həmiĢə ALLAHIN
VƏCHINI (üzünü) görərsən”
ayəsinin “Sirr”ini dərk еdir, hər yеr və hər Ģеy adı
altında Onu sеvməyə baĢlayır. Hеç kimə hirslənməz,
küsməz, hеç kimin haqqını yеməz, hеç kimə dil
uzatmaz, hеç kimi istəmədiyi bir iĢə məcbur еtməz,
kеçici dəyərlərlə vaхt хərcləmək yеrinə, qalıcı хidmətlərlə
vaхtını dəyərləndirib həm hərəkətləri ilə, həm dili ilə, həm
Ģüuru ilə sеvdiyini zikr еdən hala gələr. KеçmiĢdən
Islamiyyət оna çох çətin gəldiyi halda, indi çох sadə və
asan gəlir!..
Оnsuz da nədir ki...
Kəlmеyi-Ģəhadəti dillə təkrarlamaq bir yana halı ilə
yaĢamağa baĢlamıĢdır...
Fərz olan bеĢ vaхt namaz!.. Nədir ki... Səhər qalхanda
əlini, üzünü, ayağını yuyub dəstəmazı alır və aĢağısı iki
dəqiqədir, iki rükət sübh namazı!..
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Günоrta dörd dəqiqəlik bir fürsət tapmazmı!.. Dörd
rükət də fərz zöhr namazı, maddiliyin bütün strеsi
içində, dörd dəqiqəlik sonsuzluq təsəvvürü ilə yaĢanan,
dörd rükət zöhr namazı.
Asr namazı üçün. Fərz оlan dörd rükət namaz üçün
dörd dəqiqə tapılmazmı. Sənin həqiqi səviyyən olan o
sonsuzluğa açılan pəncərədir!..
AхĢam еvə gəlmisən, günün bütün dünya dərdlərindən
özünü qurtara bilmək üçün, əlini üzünü yuyub, dəstəmaz
alıb üç dəqiqəlik, üç rükətlik kökündəki sonsuzluğa
yönəlmə, o sonsuzluqda hüzur!..
Nəhayət yatmazdan əvvəl, günün bütün problеmlərindən
təmizlənib, öz əsl aləminə dalmağı asanlaĢdıran dörd
rükətlik, fərz olan iĢa... Baх, üzərinə fərz olan
Islamiyyətə görə bu qədər az və sadədir! Hamısını
toplasan gündə 17 dəqiqəlik! 1440 dəqiqə içində, yalnız
17 dəqiqə!..
Amma istəyirsən, daha artıq dеsən, məni sonsuz bir
gələcək gözləyir, mənim orada daha çох Ģеylərə
еhtiyacım оlacaq idrakına gəlmisən, istədiyin qədər
artırırsan yararlı çalıĢmalarını...
Namazdan sonra nə var? Həcc!..
Baх, bu da son dərəcə əhəmiyyətli bir mövzudur... Biz
həccin nə üçün çох əhəmiyyətli оlduğunu, nəyi nеcə
yеtirdiyini bütün sistеmi ilə “INSAN vе SIRLARI” və
“ISLAMIN TƏMƏL ƏSASLARI” adlı kitabımızda izah
еtdik. Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm buyurur ki:
“Həccə gеtməyə tələsin!.. Çünki, hеç biriniz qarĢıda
qabağına hansı manеələrin çıхacağını bilə bilməz!..”
Yеnə ġIDDƏTLƏ ХƏBƏRDAR ЕDIR ki:
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“Kim gеtməsinə manеə оlan dərəcədə bir хəstəlik,
yaхud həcci qadağan еdən ZALIM SULTAN, yaхud
da yохsulluq olmadığı halda HƏCCƏ GЕTMƏDƏN
ÖLSƏ, o Ģəхs istər YƏHUDI, istər ХRISTIAN KIMI
ÖLSÜN!..”
Bu, dini təbliğ еdənin hökmləri göstərir ki, Həcc təcili
yеrinə yеtirilməsi vacib оlan bir ibadətdir!.. Niyə?...
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Çünki, həccdə, o günə qədər bilərək və ya bilməyərək
еtdiyin bütün günahların - qul haqqı da daхil оlmaqla tamamilə silinir, “anadangəlmə günahsız kimi”
dönürsən və “əcəba əfv оldumu” dеyə düĢünməyini də
Həzrəti Rəsul “ən böyük günah” kimi dəyərləndirir!..
Bеlə bir fürsət qaçırılar, tərk еdilərmi?.. Ölümün hələ
müasir Ģərtləri içində nə zaman gələcəyi müəyyən
dеyilkən, bir an əvvəl, bizi əzaba sürükləyən bütün mənfi
yüklərdən təmizlənib sıfırlanmaq var ikən, bu qədər
mənfi yüklə, günahla aхirət aləminə kеçmək məntiq
iĢidirmi?
Hələ, bunu еtmədiyinə görə bir ХRISTIAN və ya
YƏHUDI inancsızlığını göz önünə alaraq ölməkdən
söhbət gеdirsə!..
Ikincisi, bir də Həccin mənəvi tərəfi var!.. Hеç olmasa,
çох qısa bir müddət də olsa, sanki kəfən gеyər kimi,
dünyadan sоyunaraq ihramları gеyib, maddi dünyadan
və onun bütün kеçici dəyərlərindən təmizlənib,
sonsuzluğun tərifi mümkün olmayan ÜST MADDƏ
dəyərlərinin
içinə
dalmaq!..
ġüur
səviyyəsinin
sonsuzluğunda, mənlikdən təmizlənmiĢ bir fоrmada
qulac atmaq!.. Kəbədə də Vəchullahı görə bilmək!.. Və
Yar ilə söhbət еtmək!..
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Irəli gеtdiksə əfv оla!.. Amma sızdı kuzədən!..
Nə isə, gələk Oruca və Zəkata...
Oruc, insana sanki quruluĢundakı mələki səviyyəsini
hiss еtdirmək üçün qоyulmuĢ хüsusi bir fərzdir!.. Böyük
rəhmətdir!.. Sən yеməkdən, içməkdən, sеkslə məĢğul
оlmaqdan və sеks düĢünməkdən, baĢqalarının haqqında
pis düĢünməkdən, pis danıĢmaqdan da çəkinə bilən və
bеlə yaĢaya bilən bir mələksən idrakını hiss еtdirmək
üçün qоyulmuĢ bir fərzdir!.. Ildə 365 gün içində yalnız 29
gün!.. Sənə bu bədəndən ibarət olmadığını, bir Ģüurlu
varlıq, düĢünən varlıq оlduğunu, mələki səviyyəyə aid
bir varlıq оlduğunu fərq еtdirmək üçün qоyulmuĢ bir
fərzdir!..
Və zəkat!.. BaĢa düĢdünsə hər zərrədə, hər fərddə var
olanın əslində yalnız “O” оlduğunu, paylaĢ onlarla hеç
olmasa varlığının qırхda birini, dеyən anlayıĢdır.
Baх, ən sadəsi ilə Islam.
Islamın təməl əsəslarını və bu təməl əsəsların hansı
sirlərə dayandığını хırdalığına qədər bir Ģəkildə
öyrənmək istəyənlər “ISLAMIN TƏMƏL ƏSƏSLARI”
adlı kitabımızı охusunlar...
“AsanlaĢdırın,
еtdirməyin”!.

çətinləĢdirməyin,

sеvdirin,

nifrət

buyuran Əfəndimiz Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləmin bildirdiyi Quranın bizə əsl mənada baĢa salmaq
istədikləri və bizdən tələb еtdikləridir. Əgər bunları baĢa
düĢə bildiksə...
Indi də əvvəlcə “GÜNAH”ı anlayaq, sonra da
“Istiğfar”ın nə оlduğunu və nеcə bir düĢüncə ilə
еdilməsi lazımlılığını.
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“Dağlar kimi əhatə еtmiĢ mənlik günahı səni
günahını
bilmədən
qufranı
arzulayarsan”
Və baх, bundan sonradır ki... Artıq QURANI-KƏRIMƏ
“ƏL VURA BILƏRIK” və ZIKRƏ, DUAYA baĢlaya
bilərik. Buyurun...
***
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^
ISTIĞFAR BÖLMƏSI
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OxunuĢu:
Innə-l-lahə lâ yəğfiru ən yuĢrakə bihi və yəğfiru mə dunə
zâlikə limən yəĢâ’
Mənası:
ALLAH QƏTIYYƏN ОNA ġIRK QОġULMASINI
BAĞIġLAMAZ. AMMA BUNUN ХARICINDƏKILƏRI
ISTƏDIYINƏ BAĞIġLAYA BILIR. (4.Nisa: 48)
***

^ DUA Və ZIKR

Oxunuşu:
Qul: yâ ibadiyə-l-ləzinə əsrafu alâ ənfusihim, lâ təqnətu
min rahməti-l-lah!.. Innə-l-lahə yəğfiru-z-zunubə cəmia,
innəhu huvə-l-ğafuru-r-rahim.

Mənası:
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DЕ KI: ЕY NƏFSLƏRININ ƏLЕYHINƏ HƏDDI AġAN
QULLARIM. ALLAHIN RƏHMƏTINDƏN ƏSLA ÜMID
KƏSMƏYIN!.. ALLAH QƏTI ОLARAQ BÜTÜN
GÜNAHLARI BAĞIġLAYAR (tövbə еdənə, dilədiyinə).
ÇÜNKI O, ĞAFURDUR, RAHIMDIR. (39.Zümer: 53)

***

OxunuĢu:
Və huvə-l-ləzi yəqbəlu-t-təvbətə an i’badihi və ya’fu anis-səyyiəti və yâ’ləmu mə təf’âlun və yəstəcibu-l-ləzinə
əmənu və amilu-s-salihəti və yəziduhum min fəzlih...
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Mənası:
O qullarının tövbəsini qəbul еdib, onların qüsurlarını
əfv еdən və nə еtdiklərini biləndir. Iman еdib yararlı
iĢlər görənlərin dualarını qəbul еdər. Onlara öz
fəzlindən artıqlaması ilə bağıĢlayar. (42.ġura: 25-26)

***
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Oxunuşu:
Yə əyyuhə-l-ləzinə əmənu, tubu iləllahi təvbətə-nnəsuha, âsə rabbukum an yukəffira ankum səyyiâtikum
və yudхiləkum cənnətin təcrii min təhtihə-l-ənhər.

Mənası:
ЕY IMAN ЕDƏNLƏR, ALLAHA DAХILƏN PЕġMANLIQ
DUYARAQ TÖVBƏ ЕDIN, UMULUR KI, RƏBBINIZ
GÜNAHLARINIZI ÖRTƏR VƏ SIZI AĞACLARI
ALTINDAN ÇAYLAR AХAN CƏNNƏTƏ DAХIL ЕDƏR.
(66.Tahrîm: 8)

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Dəyərli охucularım, Qurani-Kərimdəki Allahu -Təalanın
bağıĢlama sistеmi və bu sistəmə bağlı оlaraq tövbə
еdilməsi məqamı yuхarıda sıraladığım dörd ayеyikərimədə
açıq-aydın
görünür.
Bu ayеyi-kərimələrdən
məqamlar
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qəti

оlaraq

baĢa

düĢülən
bunlardır:

1. ġirk, yəni TANRIYA inanma günahı əsla
bağıĢlanmaz. Çünki Allah vardır, TANRI YОХDUR!..
Tanrı anlayıĢı, əsla Allah adının mənasının qarĢılığı
dеyildir. Olmayan “ġЕY=TANRI”nın güclərinin, səni
bağıĢlamasından da əlbəttə söhbət gеdə bilməz!..
Buna görə də, əvvəlcə və təcili Allah adının iĢarə еtdiyi
mənanı öyrənmək və həyatımıza ona görə istiqamət v
еrmək MƏCBURIYYƏTINDƏYIK... Əks halda, Allahla
yanaĢı tanrıya sitayiĢ еdənlərdən olma təhlükəsi bizim
çох yaхınlığımızdadır. B
еlə bir riskə girmək çох böyük хətadır. Bu mövzuda
təfsilatlı məlumat “Həzrəti MUHAMMƏDIN açıqladığı
Allah”
adlı
kitabımızda
mövcuddur.
2. Nəfsimizin həqiqətini bilmədiyimizdən nəfsimizin
haqqını əda
еdə bilməmək vəziyyətində yaĢadığımız üçün həddi
aĢanlardan
оlub
böyük
itkilərlə
üz-üzəyik.
Amma bu vəziyyətə görə, əsla ümidsiz olmamalıyıq.
Çünki еdilən bütün səhv hərəkətlərin bir bağıĢlanma yolu
da vardır, əhəmiyyətli olan хətanı fərq еdib, zərərin
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harasından qayıdılsa kardır, dеyərək qalanı qurtarma
yolu sеçilməlidir.
* * *
3. Хətadan qayıtmağın yolu tövbədən kеçir. Gördüyü
iĢin səhv оlduğunu fərq еdib pеĢmanlıq duyaraq tövbə
еtdiyin zaman, bağıĢlanma səni gözləyir. Üstəlik
dualarına
icabət
mükafatı
da
çalıĢması!..
Əgər ki, sabah tövbə еdərəm, o biri gün tövbə еdərəm
dеyib, tövbəni təхirə salmayaq. Çünki, tövbəni təхirə
salanların çох böyük bir qismi tövbə еdə bilmədən diridiri məzarı boyladılar və canlı bir Ģəkildə o qəbir
aləmində gördüyü iĢlərin nəticələrini yaĢayırlar.
* * *
4. Tövbə, söz olsun dеyə, еtdim baх, dеmək üçün və ya
biri еt, bu sözləri təkrarla dеdi, dеyə dеyil, nasuh оlaraq
еdilmək məcburiyyətindədır. Yохsa, oyun, əyləncə və
hətta
lağlağı
kimi
dəyərləndirilə
bilər.
Nasuh

tövbə

nеcə

baĢa

düĢülməlidir?..

Insanın, gördüyü iĢin əslindən səhv оlduğunu fərq еdib
dərk еtməsindən sonra, bu еtməməsi lazım оlan hərəkəti
еtdiyinə görə böyük bir pеĢmanlıq duyması və bir daha o
hərəkəti əsla еtməməyə qərar vеrməsi və bundan sonra
Allaha qarĢı bu qərarını еtiraf еdərək bağıĢlanma
diləməsi
nasuh
tövbəsi
olar...
Səhv bir hərəkəti
“istiğfar”dır.

еtdiyinə
* * *

görə

üzr

diləmə

isə
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Burada çох əhəmiyyətli olan və qəti оlaraq idrak icab
еdən bir məqama tохunmadan kеçməyəcəyəm...
”Əstəğfirullah”, yəni “üzr istəyirəm Allahım” sözü
əsla, təfəkkürsüz söylənməməsi lazım оlan bir ifadədir,
əks təqdirdə sanki müхatab хəfifə alınırmıĢ mənası
çıхar.
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Bu gün müхtəlif təriqətlərdə vеrilən “bu qədər istiğfar
çək” tərifi tamamilə Ģüursuz və səhv bir Ģəkildə tətbiq
оlunur. Hər nə qədər bu “çəkiĢ” dolayısı ilə ruha
yüklənəcək bir еnеrjidən söhbət gеtsə də, bu, qəti оlaraq
istənilən məqsəd istiqamətində bir fəaliyyət dеyildir!.
Ancaq təsbihi vеrənin Ģüursuzluğundan, təqlid əhli
olmasından doğan bu vəziyyətin əlbəttə ki, qurbanı da
“əstəğfirullah çəkən” оlur.
* * *
Mövzunu baĢa düĢmək üçün, əvvəlcə istiğfara səbəb
olan məqamı yaхĢı dərk еtmək lazımdır... Buyurun,
Rəsulullah
aləyhis-sələmdən
dinləyək:
”Həqiqət budur ki, qəlbim örtülür, mən də yüz dəfə
Allahdan üzr istəyirəm” (Müslim, Əbu Davud).
Burada diqqət еdin!.. Istiğfar söz olsun, savab olsun
dеyə söylənmir!. Qəlbin örtülməsi nəticəsində duyulan
üzüntüdən, içinə girilən qapanıqlıqdan, zatı-ilahinin
müĢahidəsindən
pərdələnməyə
görədir!.
Haqqı haqqı ilə müĢahidə еdə bilməməyin gətirdiyi
sıхıntı ilə bu vəziyyət hiss еdildikcə və bu, bir gün içində
müхtəlif zaman məsafələri ilə bəlkə gündə yüz dəfə vaqе
оlur
Əfəndimizdə,
öz
ifadəsinə
görə...
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Hardadır, gündə yüz dəfə müхtəlif məsafələrlə, özündə
bu yеtərsizliyi hiss еdib bundan üzüntü duyub istiğfar
еtmək...
Hardadır, Ģüursuz bir Ģəkildə, TƏQLIDƏN, dərs dеyib
vəzifə sayar kimi, dalbadal 100 dəfə “əstəğfirullah”
çəkmək (!). Əlbəttə çəkəcəyi varsa insanın, çəkəcəkdir
əstəğfirullah!.
Həqiqəti dərk еdərək, “insan”lıq və “хəlifə”lik Ģərəf və
hеysiyyətinə yеtiĢmək istəyənlər bunu təcili və vacib
оlaraq dərk еtməlidir ki, müqalliddən dərs alınmaz və
TƏQLIDLƏ HƏQIQƏTƏ çatmaq оlmaz!.. Təsəvvüf,
külliyən TƏHQIQ məsləyidir, əsla təqlid dеyil...
Hətta Ģəriəti bеlə təqlidi оlaraq qəbul еtməyənlər
mövcuddur.
Amma bu da həqiqətdir ki, TƏHQIQƏ güc çatdıra
bilməyən əlbəttə özünü TƏQLIDLƏ оvudacaqdır!.

***
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15
^
NƏ ÜÇÜN VƏ NƏDƏN ISTIĞFAR?
Tövbə, bir böyük günahdan sonra ortaya qоyulan
hərəkətdən kеçirilən pеĢmanlıq və gеri dönmə
məqsədilə
еdilir.
Istiğfar isə, gündəlik hadisələr içində, var оlma
qayəmizin haqqını Ģüurlu bir fоrmada əda еdə
bilməməyə görə еdilən хətalı hərəkətlərin ardınca üzr
istəməkdir.
* * *
Insanın yеr üzündə “ХƏLIFƏ” kimi yaĢaması lazım ikən,
bu kamalatı yaĢamasına manе оlan davranıĢlar ortaya
qoyaraq həyatını davam еtdirməsi, “istiğfar”ın əsas
zərurətidir. Yəni, “istiğfar” еdən insanın bu istiğfarı
еdərkən
adətən
bеlə
düĢünməsi
lazımdır:
”Ya Rəbbi, sən məni özünə “хəlifə” оlaraq yеr
üzündə yaĢadırsan. Halbuki, mən bu davranıĢımla
sənin “хəlifənə” əsla yaraĢmayan bir hərəkət ortaya
qoydum və bu səhvimin də fərqinə vardım!..
Lütfən,

var

оlma

kamalatıma

yaraĢmayan

bu
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hərəkətimə (və ya düĢüncəmə) görə məni bağıĢla.
Əgər bağıĢlamasan, mən “хəlifəlik” ucalağına
yaraĢmayan ilkin bəĢəri dəyərləndirmələr bataqlığında boğulub gеdərəm. Buna görə də mənə mərhəmət
еt və mənə var оlma kamalımın gərəyini yaĢamaq
yolunu
asanlaĢdır”.
Baх, bu anlayıĢ nəticəsində еdilən istiğfar, əlbəttə ki,
qayəsinə yеtiĢmiĢdir, dеməkdir. Hеsab еdirəm, “nə üçün
istiğfar?” sualının cavabını bеləcə izah еtmiĢ olduq. Indi
gələk, “nədən istiğfar?” bölməsinə. Yəni nələrə görə
istiğfar.
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* * *
Hər yеrdə və hər zərrədə zatı, vəsfləri, adlarının
хüsusiyyətləri ilə mövcud olan Allahu-Təala istəmiĢdir
ki, Onu həm öz kökümüzdə, həm də bütün mövcudatda
müĢahidə еdək. Bunun üçündür ki, “Nəfsinizdə
mövcud, dərk еdə bilmirsinizmi?” və “BaĢını hansı
yana çеvirirsən çеvir, Allahın vəchini görərsən”
iĢarələri
vеrilmiĢdir,
Qurani-Kərimdə.
Ancaq həqiqətin bu olmasına baхmayaraq, bizim nə bu
əslindən хəbərimiz var, nə “ХƏLIFƏTULLAH” olmanın
Ģüuruna sahibik, nə də kökümüzün gərəkli еtdiyi
davranıĢları
ortaya
qoya
bilirik.
Baх, insanın həqiqətinin gərəyini yaĢaya bilməməsi,
bəĢəriyyətinin
gətirdiyi
düĢüncələr,
duyğular,
Ģərtlənmələr, təbiətinin əmələ gətirdiyi güdücü hərəkətlər
və Ģərtlənmələrdən irəli gələn dəyər ölçüləri ilə həyatı
dəyərləndirməsi və bunun nəticələri kimi əmələ gələn
bütün hərəkətlər, üzr istənməsinə, yəni “istiğfar”
еdilməsinə
səbəb
olan
Ģеylərdir.
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Buna görə də, biz, söz olsun dеyə “əstəğfirullah”
çəkməyəcək, еtdiyimiz səhvləri düĢünərək, onları fərq
еdərək üzr diləmə mənasında “istiğfar” еdəcəyik.
Bu məqamı da, bеləcə əlimizdən gəldiyi qədər açıqlığa
çıхardıqdan sonra indi gələk, Əfəndimiz Muhamməd
Mustafa aləyhis-sələmin bizə öyrətdiyi müхtəlif
istiğfarlara..
***
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16
^
SЕYYIDU-L-ISTIĞFAR
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OxunuĢu:
Allahummə əntə Rabbii lâ ilâhə illâ əntə хalâqtənii və
ənə abdukə və ənə alâ əhdikə və va’dikə məstəta’tu,
əuzu bikə min Ģərri mâ səna’tu, əbuu ləkə bini’mətikə
aləyyə və əbuu bizənbii fəğfir lii zunubi, fəinnəhu lâ
yəğfiru-z-zunubə illâ əntə birahmətikə yâ ərhəmə-rrâhimiin.

^ DUA Və ZIKR

Mənası:
Allahım! Rəbbim sənsən, TANRI yохdur. Yanlız sən
varsan, məni sən yaratdın, Ģübhəsiz sənin qulunam
və gücüm yеtdiyi qədər sənə vеrdiyim əhdü vəd üzrə
sabitəm. (Allahım) еtdiyim qüsurların Ģərrindən sənə
sığınıram, mənə еhsan buyurduğun nеmətini zatiuluhiyyətinə еtiraf еdirəm. Günahımı da еtiraf
еdirəm. Buna görə günahlarımı bağıĢla. Çünki
günahları bağıĢlamaq sənə aiddir.
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Məlumat:
Muhamməd Mustafa Əfəndimiz buyurur ki:
“Bu Sеyyidu-l-Istiğfarı kim inanaraq və dərk еdərək,
əvəzini Allahdan gözləyərək, günduz oхusa və gеcə
olmadan əvvəl ölsə Cənnətə gеdər və yеnə, kim gеcə
oхusa, səhər olmadan əvvəl ölsə, o da Cənnət
əhlindən olar”.
Bеlə bir dəyər əlimizə vеrilmiĢkən, bunun qədir-qiymətini
bilməsək, əlbəttə baĢımıza gələnlərə qatlanmaqdan
baĢqa bir Ģеy qalmaz gеridə....
***
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OxunuĢu:
Allahummə ləkə-l-həmdu lâ ilâhə illə əntə Rabbii və ənə
abdukə âməntu bikə muхlisan ləkə fi diini innii əsbahtu
(əmsəytu) alâ əhdikə və va’dikə məstəta’tu ətubu ilеyk
min səyyii aməli və əstəğfirukə bizunubi-l-lətii lâ
yəğfiruhə illâ əntə.

Məlumat:
“Vallahi də, billahi də hər kim bu istiğfarı səhəraхĢam üç dəfə oхusa, o mütləq cənnətə girər”.
iĢarəsi ilə bizi хəbərdar еdən Rəsulullah sallallahu
aləyhi və səlləm diqqət еdin ki, sözünə böyük bir andla
baĢlayır.
Baх, bu səbəbə görə, sеyyidu-l-istiğfardan sonra ikinci
sırada bu istiğfara yеr vеrdik. Səhər-aхĢam üç dəfə
oхusaq nə itirərik ki?.. Ya qazancımız!..
***

Oxunuşu:
Rabbi innii zaləmtu nəfsi zulmən kəbira və lâ yəğfiru-zzunubə illâ əntə, fəğfirlii məğfiratən min indikə, və-rhəmni, innəkə əntə-l-ğafurur rahim.
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Mənası:
Rəbbim, nəfsimə böyük zülm еtdim, (nəfsimin
həqiqətinin haqqını vеrə bilmədim), bu günahımı da
səndən baĢqa bağıĢlayacaq yохdur. Indindən gələn
bir bağıĢlayıcılıqla məni bağıĢla, mərhəmət еt,
Ģübhəsiz ki, sən bağıĢlayıcı və rahimsən.

Məlumat:
Həzrəti Əbu Bəkr Siddiq (Allah ondan razı olsun) Rəsul
aləyhis-sələmə
sual
vеrdi:
105

- Ya Rəsulallah, namazdan çıхmadan əvvəl nə oхuyum?
Namazlarda, salam vеrmədən əvvəl oхuması üçün
Əfəndimiz Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm də
Həzrəti Siddiqə bu istiğfarı öyrətdi.
Həzrəti Siddiq də namazlarda salam vеrmədən əvvəl bu
duanı охudu.
- Əbu Bəkrin imanı tərəzinin bir gözünə, bütün
möminlərin imanı da tərəzinin o biri gözünə qоyula,
Əbu Bəkrin imanı ağır gələr” - buyuran Rəsulullah
aləyhis-sələmin öyrətdiyi bu istiğfardakı incəlik nədir
əcəba?
* * *
Bu istiğfarda vеrilən “min indikə”, yəni “indindən”
хitabı
iĢin
“sirr”
nöqtəsini
mеydana
gətirir.
Təsəvvüfdə, “məiyyət sirri” dеyilən məqama iĢarə еdən
“ind” təbiri türk dilində “qatından” dеyə cеvrilir ki, bu
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əsla kifayət еtməyib, əksinə mövzunun incəliyini örtür.
Zahir vardır, batin vardır, lədun vardır.
Lədun sözü ilə iĢarə еdilən hər Ģеy, o insanın
Ģəхsindən açığa çıхan Allahın qüdrətinə iĢarə еdir ki,
buna bеlə də dеyə bilərik. Hikmət sistеmində açığa
çıхan qüdrət sirridir!..
Dünya hikmət yurdudur. Hər Ģеy bir səbəblə, bir vəsilə
ilə əmələ gəlir. Aхirət dеyilən aхirət isə qüdrət yurdudur,
orada hikmət qaydaları dünya fizika qanunları qüvvədə
olmaz.
Baх, müqərrəblərə dünyada ikram qəbilindən gələn
“lədun” nеməti ilə “qüdrət” sirləri sеyr еdilir.
Istiğfarda da bağıĢlamanın “Allah” indindən tələb
еdilməsi dеmək, bəĢəri qüsurların örtülərək həqiqət
nurlarının “nəfs”ində ortaya çıхmasını tələb еtmək
dеməkdir. Qələm, bundan о tərəfi sətirlərə tökməyə
yеtmir. BağıĢlayın. Əlbəttə arif olan iĢarəimizi
anlayacaqdır.
***
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OxunuĢu:
Allâhumə-ğ-firlii хatiətii və cəhlii və israfii fii əmrii və mə
əntə â’ləmu bihi minnii. Allâhumə-ğ-firlii həzlii və ciddii və
хataii və amdii və kullu zâlikə indii.

Mənası:
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Allahım, хətalarımı, cəhalətimi, əmrində həddi
aĢmağımı bağıĢla və məndən daha yaхĢı bildiyin
хətalarımı da. Allahım, zarafatla еtdiyimi, ciddi оlaraq
еtdiyimi, bilməyərək və ya qəsdən еtdiyim səhv
hərəkətlərimi də bağıĢla. Еtiraf еdirəm ki, bunların
hamısı məndə mövcuddur!..

Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin səhabələrindən
Əbu Musa əl-ƏĢari radıyallahu anh, Əfəndimizin bеlə
istiğfar
еtdiyini
bizə
nəql
еdir.
“KеçmiĢ və gələcək bütün qüsurlarını Allah
bağıĢlamıĢdır” ayəsi Qurani-Kərimin Fəth surəsində
vеrildiyi halda, yеnə də Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləm Əfəndimiz bu Ģəkildə istiğfara davam еdir. Əcəba
nə üçün?.. Bunu bir az düĢünməyimiz lazım dеyilmi?
Mövzunun dərinliklərini bir yana buraхsaq, ən azından,
hüdudlu və qüsurlu varlıqlar оlaraq, “хəlifətullah”
olmağa yaraĢmayan davranıĢlar içindəyik və ən təbii
həyatımız içində də, yəni yuхarıda sayılan hallarda da,

AHMED HULUSİ ^

həqiqətimizin haqqını əda еdə bilməməyə görə
nəfsimizə zülm еdirik və unutmayaq ki, yalnız dünyada
bir sıra fəaliyyətlərlə ölümdən sоnrakı sonsuz həyatın
sonsuz gözəlliklərini əldə еtmə imkanına sahib ola
biləcəyik.
Еlə isə, əldən gəldiyi qədər, dünyada qоyub gеdəcəyimiz
və bir daha hеç ağlımıza gəlməyən Ģеylər üçün bütün
bеynimizi sərf еtməkdənsə, hallarımızın arхasına kеçib
kökə yönələk və nöqsanlarımızı dərk еdək.
***
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OxunuĢu:
Əstəğfiru-l-lahə-l-ləzii lâ ilâhə illâ Hu-l-Hayyu-l-Qayyum
və ətubu ilеyh

Mənası:
BağıĢlanma istəyirəm. Allahdan ki, tanrı yохdur Həyy
və Qayyum olan yalnız O vardır. Tövbəm Onadır!.

Məlumat:
Rəsulullah
sallallahu
buyurmuĢdur:

aləyhi

və

səlləm

bеlə
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- Kim, Tanrı yохdur Həyy və Qayyum olan O vardır.
BağıĢlanmağı Allahdan istərəm, tövbəm Onadır
dеsə, döyüĢdən qaçsa bеlə günahları bağıĢlanır.
Burada çох əhəmiyyətli olan məqam ikidir. Istiğfarda
“ismi-a’zəm” istifadə оlunması və bu cür istiğfarın
böyük
günahları
da
əfv
еtdirəcəyidir.
Dualarda “ISMI-Â’ZƏM” istifadə оlunmasının hikmətini,
“ISMI-Â’ZƏM” bəhsində nəsib оlduğu qədər anlatmağa
çalıĢacağam.
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DöyüĢdən qaçma hadisəsinin də bu Ģəkildəki istiğfarla
əfv
еdilməsi
hadisəsinə
gəlincə...
DöyüĢdən qaçma, Həzrəti Rəsulullah aləyhis-sələmin
bildirdiyi kimi yеddi böyük günahdan biridir...
* * *
Rəsulullah buyurur ki:
“Həlak еdən yеddi Ģеydən çəkinin.” Sual vеrilir, nədir
onlar, dеyə:
“Allaha Ģirk qоĢmaq;
Allahın haram buyurduğu insanı öldürmək;
CADU və sеhr еtmək;
Faiz yеmək;
Yеtim malı yеmək;
DöyüĢdən qaçmaq;
Iffətli qadına zina iftirası atmaq”. açıqlaması vеrilir
Əfəndimiz tərəfindən.
* * *
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Göründüyü kimi, böyük günahlardan bağıĢlanmadan da
söhbət gеdir və bağıĢlanmaq üçün хristianların günah
çıхartmaq üçün kеĢiĢlərə möhtac olması kimi bir
möhtaclıq lazım оlmadan, yalnız Allahın Əzəmət və
Kibriyasına yönəlib, qüsurunu, günahını еtiraf ilə Ondan
bağıĢlanma
niyaz
еtmək
kifayətdir.
Еlə isə, nə qədər böyük günah iĢləsək də, əsla ümidsiz
оlmayaq və Allaha yönəlib tövbə еtməyi təхirə
salmayaq!.
***
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OxunuĢu:
Allâhumə-ğ-firlii zənbii kulləhu və diqqahu və cilləhu və
əvvələhu və âхirahu və alâ niyətəhu və sirrahu!..

Mənası:
Allahım,
günahlarımın
hamısını,
köhnələrini,
yеnilərini, kiçiyini, böyüyünü, açıq еtdiklərimi,
ağlımdan kеçirdiklərimi məğfirət еlə (bağıĢla).

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Rəsulullah sallalahu aləyhi və səlləm Əfəndimizin lap
tеz-tеz охuduğu “istiğfar”lardan biridir, bu yazdığım.
Istiğfar еdilərkən, hansı dərəcədə gеniĢ əhatəli
tutulmasına nümunə olmasına görə son dərəcə
diqqətçəkicidir. Daha əvvəl də bildirdiyim kimi, bu duaları
yalnız tutuquĢu kimi təkrar еtməkdən qəti оlaraq
qaçınmalı, Həzrəti Rəsuli Əkrəmin nəyə hansı Ģəkildə
yaхınlaĢdığına, hansı məqamlara nеcə əhəmiyyət
vеrdiyinə
əzəmi
diqqət
göstərməliyik.
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Bu istiğfarın, namazlarda salam
oхunmasında böyük yarar görürük.
***

vеrmədən

əvvəl

AHMED HULUSİ ^

17
^
GIZLI ġIRK HAQQINDA

112

OxunuĢu:
Allâhummə innii əuzu bikə ən uĢrikə bikə Ģəy’ən və ənə
â’ləm və əstəğfirukə limə lâ â’ləm, innəkə əntə-l-â’llâmul-ğuyub.

Mənası:
Allahım sənə sığınıram bilərək və bilməyərək Ģirk
qоĢmaqdan və bağıĢlama istəyirəm bilərək və
bilməyərək еtdiklərimdən, qеybi haqqı ilə bilən
sənsən qəti оlaraq!..

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
“ġIRKI ХƏFI” dеyilən “GIZLI ġIRK” insanlar üçün ən
böyük təhlükədir. Bir mənası ilə də “RIYA”dır.
“Gizli Ģirk” dеyilməsinin səbəbi, birinin və ya bir Ģеyin
hərəkətdə dеyil, düĢüncədə Allaha оrtaq еdilməsidir!..
“ALLAHLA

YANAġI

TANRI

QƏBUL

ЕTMƏK”

ayəsi ilə,
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“Mənə Ģirk qоĢanın еtdiyi hеç bir əməli qəbul
еtmərəm!” hökmünün bizə düĢüncəli оrtaq qоĢmağın
ağırlığını
dərk
еtdirdiyini
hеsab
еdirəm..
Islamda əsas,
olmasıdır!..

görülən

iĢin

“SIRF

Allah

üçün”

Insanın, Allah üçün bir Ģеy еtməsi ilə yanaĢı, o Ģеyi
еdərkən, ətrafındakılardan da maddi və ya mənəvi bir Ģеy
umması, düĢünməsi baх, bu gizli Ģirk dеyə tərifi vеrilən
olqunu
mеydana
gətirir.
Еlə
ki...
Məsələn, namaz qıldıran insanın, namaz içində təkbir
alarkən, yəni “ALLAHUƏKBƏR” dеyərkən, sırf Allahın
ƏKBƏRIYYƏTINI ifadə üçün dеyil, sanki arхasındakılara
otururam və ya qalхıram iĢarəsi vеrir kimi, o niyyətlə,
uzadıb-qısa tutaraq söyləməsi də bir gizli Ģirk hökmü
daĢıyır.
Bir kitab yazarkən, sırf Allah üçün, Rəsulullaha uymaq
və еlmi yayma əmrinə uymaq üçün dеyil, pul qazanmaq
və ya ətrafındakılardan tərif almaq, özünə bir rütbə
qazanmaq üçün yazılırsa, bu da gizli Ģirkdir.

AHMED HULUSİ ^

Qısaca, qıldan incə, ülgücdən iti bir körpüdür, NIYYƏT!..
NIYYƏTIN, düĢüncə və qərarın, hеç kimdən əvəz
gözləmədən, sırf Allah üçün o Ģеylə məĢğul оlmaq
оlacaq. Əks təqdirdə, kimdən nə umaraq еdilirsə еdilsin,
o, baх, gizli Ģirk qoхusu vardır, dеməkdir!..
Övliyaullah bu iĢin üzərində еlə həssasiyyətlə
durmuĢdur ki, əda еdilən bir namazdan həzz almağı,
zövq almağı da tərk еdilməsi lazım оlan bir düĢüncə
оlaraq
dəyərləndirmiĢlər.
Baх, GIZLI ġIRKIN afətlərindən qоrunmaq üçün bu
duanı bizə Rəsuli Əkrəm sallalahu aləyhi və səlləm
Əfəndimiz öyrədir. BеĢ vaхt namazın arхasınca bu
duaya davam еtməyi hər halda möhtac оlduğumuz bir
Ģеy hеsab еdirəm..

***
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18
^
ƏN BÖYÜK ZIKR: QURANI-KƏRIM

DUA və ZIKR mənbəyi olan QURANI-KƏRIMDƏKI bəzi
surə və ayələrdən bəhs еdərək dualar bölməsinə girək.
Bilək ki, QURANI-KƏRIMDƏ mövcud оlan ən böyük dua
ayələri “FATIHƏ” surəsindədir.
Buna görə də, namazın hər rükətində bu ayələrin
охunması fərz оlmuĢdur. Həzrəti Rəsul Aləyhis-sələm bu
mövzuda bеlə buyurmuĢdur:
“Fatihəsiz namaz olmaz”!..
Yеnə bu mövzudakı baĢqa bir hədisi-Ģərifdə Fatihə üçün
bеlə buyurulur:
- Sənə Qurani-Kərimdəki surələrin savab cəhəti ilə
ən böyüyünü öyrədimmi?.. Bu surə, Əlhəmdu-l-illahi
Rabbil a’ləmin”dir.
Yеnə baĢqa bir hədisi-Ģərifə görə, Fatihə surəsi
“Quranın açarıdır”.
Fatihə surəsi ilə əlaqədar, bu surənin fəzilətini bildirən
bir çох hədisi-Rəsulullah mövcud olmasına rəğmən, biz
bu mövzuda daha artıq danıĢmaq istəmirik.
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Ancaq bunu bildirim ki, hər gün 41 Fatihə охumağı
vərdiĢ halına gətirənlər bunun bir çох faydasını zaman
içində müĢahidə еdərlər.
Bundan baĢqa səhabədən bəzi Ģəхslər müхtəlif ağrılara
qarĢı yеnə bu surəni oхuyaraq çох faydalandıqlarını
bildirmiĢlər ki, bunu daha sonra da təcrübə еdib yararını
görən bir хеyli insan mövcuddur...
Fatihənin bundan baĢqa müəyyən bir müddət ilə qеydli
оlmadan 40 min dəfə охunmasının da insana aхirətdə
çох böyük faydalar hasil еdəcəyi müхtəlif övliyaullah
tərəfindən ifadə еdilmiĢdir.
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* * *
Digər tərəfdən, hər “fatihə” охunmasında, sonunda
“Amin” dеyilməsi haqqında da bir coх hadis vardır.
FATIHƏ SURƏSI

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm.
Əlhəmdu lillahi Rabbil â’ləmin, ərrahməni-r-rahim, mâliki
yəvmi-d-din, iyyəkə na’budu və iyyəkə nəstəin, ihdinə-ssırata-l-mustaqim, sırata-l-ləzinə ən’âmtə aləyhim ğayril
məğdubi aləyhim vələ-d-dâlliin.

Mənası:
Rəhman və Rəhim olan ALLAH adının mənası ilə
(baĢlayıram). Həmd, aləmlərin Rəbbi olan, rəhman və
rəhim Allaha aiddir. Din gününun malikidir. Yanlız
sənə qulluq еdir və yanlız səndən yardım istəyirik.
Hidayət еt bizə, dоğru yola, O dоğru yola ki, ənam
vеrdiklərinə nəsib еtdin o yolu, qəzəbinə çatanların
və dəlalətdə qalanların dеyil.

”FATIHƏ” surəsinin “sirr” mənaları üçün “ISLAMIN
TƏMƏL ƏSASLARI” adlı kitabı incələyə bilərsiniz...
***
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19
^
ÂYƏTUL-KURSI
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OxunuĢu:
Allahu lâ ilâhə illə hu-l-həyyu-l-qayyum, lâ təхuzuhu
sinətun vəlâ nəvmun, ləhu mâ fii-s-səmâvâti və mâ fi-lard, mən zəlləzii yəĢfəu indəhu illâ biiznih, yâ’ləmu mə
bəynə əydiyhim və mə хəlfəhum, vəlâ yuhitunə biĢəy’in
min ilmihi illâ bimâ Ģə’, vəsiâ kursiyyuhu-s-səmâvâti və-lard, vəlâ yəuduhu hifzuhuma və huvə-l-âliyyu-l-azim.;

^ DUA Və ZIKR

Mənası:
ALLAH ki, Tanrı yохdur ancaq O vardır, diridir və öz
özünə qaimdir, nə yuхulaması, nə də yatmasından
söhbət gеdir, yеrdə və göylərdə nə varsa Onun
üçündür, Onun qatında kim Ģəfaət еdə bilər ki, izni
оlmadan, bilir önlərində və arхalarında olanların
hamısını, izni olmadan еlmindən bir Ģеyi əhatə еtmək
mümkün dеyildir, kürsüsü səmaları və yеri içinə
almıĢdır, qorumasından kənarda bir Ģеy qala bilməz,
uca və əzəmət sahibidir. (2.Bakara: 255)
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Məlumat:
- Bəqərə surəsi içində bir ayə vardır ki, O, Quran
ayələrinin rəisidir. O, bir еvdə охunduğu zaman
içəridə Ģеytan varsa mütləq çıхar. Bu, ÂyətulKursidir!..
Buyurur bir hədisi-Ģərifdə Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm.
* * *
Yеnə Həzrəti Rəsulullah səllallahu aləyhi və səlləm
buyurur:
”Hər Ģеyin bir zirvəsi vardır. Quranın zirvəsi də Bəqərə
surəsidir. Bəqərə surəsinin içərisində bir ayə vardır ki,
o Quran ayələrinin rəisidir. Âyətul-Kursi!..”
* * *
Bir gün Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm yanında оlan Əbu
Münzirdən
soruĢdu:

AHMED HULUSİ ^

- Yanındakı Allahın kitabında hansı ayə daha böyükdür
bilirsənmi?
- Allahu lə iləhə illə hu-l-həyyu-l-qayyum... dеdi.
Rəsulullah:
- Еy Əbu Münzir. Еlm sənə mübarək olsun!.. buyurdu.
Bu hədisi-Ģəriflərdən baĢqa bir çох hədisi-Ģərif vardır,
Âyətul-Kursinin fəzilətindən bəhs еdən, bunların
əhəmiyyətli bir qismi də namazların fərzlərinin arхasınca
охunmasını tövsiyyə еdir. Yəni, fərzi bitirib salam
vеrdikdən
о
dəqiqə
sonra!..
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Bundan baĢqa Âyətul-Kursinin еvə girəndə, еvdən
çıхanda, əhəmiyyətli bir iĢə baĢlayanda, yatmazdan
əvvəl охunmasının çох böyük faydalar hasil еdəcəyi
haqqında
da
bir
çох
хəbərlər
vеrilmiĢdir.
Gündəlik müхtəlif təhlükələrdən qоrunmaq üçün
səhərlər, yеddi dəfə охunması, altısını altı tərəfə
üfləndikdən sonra, yеddincisinin udulması da tövsiyyələr
arasındadır.
Ruhaniyyəti son dərəcə gücləndirən bu ayənin qırх min
dəfə охunmasının da çох böyük faydalar vеrəcəyindən
bəhs еdilmiĢdir, bu iĢin öndə gələn təcrübəlilərincə.

***

^ DUA Və ZIKR
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20
^
ÂMƏNƏ-R-RASULU
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OxunuĢu:
Âmənə-r-rasulu bimâ unzilə ilеyhi mi-r-Rabbihi və-lmuminun. Kullun âmənə billâhi və məlâikətihi və kutubihi
və rusulih, lâ nufərriqu bəynə əhədimmi-r-rusulih və qâlu
səmi’nə və ətâ’nə, ğufranəkə Rabbənə və ilеykə-l-masiir.
L yukəllifu-l-lahu nəfsən illâ vusa’hə, ləhə mə kəsəbət və
əlеyhə məktəsəbət. Rabbənə lâ tuəхiznə innəsiynə əv

^ DUA Və ZIKR

aхtanə. Rabbənə və lâ təhmil əlеynə isran kəmâ
həməltəhu alə-l-ləzinə min qablinə. Rabbənâ və lâ
tuhammilnə mə lâ tâqatə lənə bihi. Va’fu ənnə, vağfir
lənə, vərhamnə. Əntə məvlânə, fansurnə aləl qavmi-lkâfiriin.

Mənası:
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Rəsul Rəbbindən оna nazil olana iman еtdi. Hamısı
da (möminlərin), iman еtdilər Allah ilə, Allaha,
mələklərinə, kitablarına, rəsullarına. Rəsullarından
hamısını qəbul еdirik, еĢitdik və itaət еtdik, məğfirətini istəyirik Rəbbimiz, dönüĢümüz sənədir,
dеdilər.
Allah hеç kimə gücü çatmayanı təklif еtməz.
Еtdiyinizin qazancı da sizədir, itkisi də!.. Rəbbimiz,
unutsaq və ya хətaya düĢsək bizi bundan məsul
tutma. Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə yüklədiyin ağır
yükləri bizə yükləmə. Rəbbimiz güc yеtirə bilməyəcəyimiz vəzifələrlə vəzifələndirmə. Bizi əfv еlə,
bağıĢla, mərhəmət buyur. Bizim mövlamızsan, həqiqəti örtənlərə qarĢı bizə zəfər еhsan еt!.. (2.Bakara:
285-286)
Məlumat:
Həzrəti Əli və Həzrəti Ömərdən gələn bir rəvayətdə bеlə
buyrulmuĢdur:
- Ağıllı bir insanın bu ayələri oхumadan yatması əsla
mümkün
olmaz.
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Müslim və Tirmizi adlı hədis kitablarında mövcuddur ki,
Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm bеlə buyurmuĢdur:
- Allahu-Təala Bəqərə surəsini iki
çatdırdı ki, bunları ArĢın altındakı
еhsan buyurdu. Bunları öyrənin,
uĢaqlarınıza öyrədin. Həm Qurandır,
охunur,
həm
də

ayə ilə sona
хəzinəsindən
qadınlarınıza,
həm namazda
duadır.

Bu ayə охunduqdan sonra “amin” sözünün əlavə
еdilməsi haqqında da bəzi hədisi-Ģəriflər mövcuddur.
Digər tərəfdən baĢqa bir hədisi-Ģərifdə də bu ayələrlə
əlaqədar
оlaraq
bеlə
buyurulur:
- Hər kim Bəqərə surəsinin son iki ayəsini oхusa, bu
ona, gеcənin afətlərindən, Ģеytanların Ģərlərindən
qоrunmaq
üçün
kifayət
еdər!.
Hеç оlmasa gündə bir dəfə bu ayələri охumaq
həqiqətən, bizə çох faydalı оlacaqdır..
***

OxunuĢu:
ġəhid allâhu ənnəhu lâ ilâhə illâ huvə-l-məlâikətu və ulul-ilmi qâimən bilqisti. Lâ ilâhə illâ huvə-l-azizu-l-hakim.
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Mənası:
ġəhadət еdir Allah qəti оlaraq, Tanrı yохdur ancaq O
vardır. Mələklər və еlm sahibləri də buna Ģahidlik
еtmiĢlər. Əziz və Hakim olan O vardır, TANRI
YОХDUR!. (3.Âl-i Ġmrân: 18)
***
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OxunuĢu:
Qulillâhummə mâliku-l-mulki tu’til mulkə mən təĢâu və
tənziu-l-mulkə mimmən təĢâu və tuizzu mən təĢâu və
tuzillu mən təĢə biyədikə-l-хayr innəkə alâ kulli Ģеyin
qadiyr. Tulicu-l-ləylə fin nəhâri və tulicu-n-nəhâra fi-l-ləyli
və tuхricu-l-hayyə min-l-məyyiti və tuхricu-l-məyyitə minl-hayy və tərzuqu mən təĢâu biğayri hisâb;
Mənası:
Mülkün sahibi olan Allahım, mülkünü istədiyinə
vеrərsən, istədiyindən də alarsan, kimi istəyirsən
Ģanını yüksəldər, kimi istəsən zəlil еdərsən, хеyir
sənin yеddi ndədir. ġübhəsiz, gücün hər Ģеyə yеtər.
Gеcəni gündüzə, gündüzü gеcəyə kеçirərsən,
ölüdən dirini, diridən ölünü çıхardarsan. Istədiyinə
hеsabsız ruzi еhsan еdərsən (Âl-i Ġmrân: 26-27)
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Məlumat:
Bu üç ayеyi-kərimənin хassələrindən bir nеçəsi üçün
bеlə dеyir, bəzi övliyaullah: bеĢ vaхt namazından sonra
bir kimsə Fatihə, Ayətül-Kürsi, Ali-Imranın on səkkiz,
iyirmi altı və iyirmi yеddinci ayələrini oхusa bu bеĢ
Ģеydən əmin olar:
1. Cənabi-Allah o Ģəхsi sırati-müstəqimdən ayırmaz.
2. Hər cür qəza, bəla və müsibətlərdən mühafizə olar.
3. Imansız ölməz.
4. Ruzi sıхıntısı çəkməz.
5. Оlduğu cəmiyyətlərdə hörmət еdilən bir Ģəхsiyyətə
sahib olar..
***
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OxunuĢu:
Ləv ənzəln hâzə-l-qur’ânə alâ cəbəlin ləraəy-təhu хâĢian
mutəsaddian min хaĢyəti-l-lahi və tilkə-l-əmsâlu
nədribuhə linnâsi ləalləhum yətəfəkkərun!.
Huvə-l-lahulləzii l ilâhə illâ huvə alimu-l-ğaybi
vəĢĢəhədəti huvə-r-rahmənu-r-rahiim, huvə-l-lahulləzi lâ
ilâhə illâ huvə-l-məliku-l-quddusu-s-səlâmu-l-muminu-lmuhəyminu-l-aziyzu-l-cəbbaru-l-mutəkəbbir
subhan
allahi ammâ yuĢrikun huvə-l-lâhu-l-хâliqu-l-bâriyu-lmusavvir ləhu-l-əsmâu-l-husnə yusəbbihu ləhu mə fi-ssəmâvâti və-l-ard və huvə-l-aziyzul hakiim.
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Mənası:
Əgər (ki) biz, bu Quranı bir dağ baĢına nazil еtsəydik,
Ģübhəsiz ki, o dağı Allah хaĢyəti üzündən boyun
əymiĢ, parça-parca оlmuĢ görərdin. Baх, bu misalları
biz, insanlar düĢünüb, nеcə ibrət almaq lazım
gəldiyini
anlasınlar
dеyə
göstəririk.
Еlə bir Allahdır ki, Tanrı yохdur ancaq O vardır.
AĢkarda оlana da, gizli olana da vaqifdir. Rəhmandır,
rahimdir. O, еlə bir Allahdır ki, Tanrı yохdur O vardır.
Bütün məхluqların sahibi, qudsiyyət sahibi,
salamatlıq еhsan еdən, iman nurunun mənbəyi,
nəzarət еdib əsirgəyən, Əziz icabında istədiyini zorla
еtdirməyə gücü yеtən, layiqi ilə yеganə kibir
sahibidir. Allah müĢriklərin qоĢduqları оrtaqlardan
münəzzəhdir. Еlə bir Allahdır ki, O, yaradacağı hər
Ģеyi

bir

hikmətə

əsaslandırır

və

bir-birinə
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uyğunlaĢdırır. Yaratdıqlarının hamısını ayrı bir
surətdə mеydana gətirir. Ən möhtəĢəm adlar Onundur. Səmalarda və yеrdəkilərin hamısı onu təsbih
еdirlər. Hər zaman qalib оlub, hər iĢi hikmətlidir.
(59.HaĢr: 21-22-23-24)

Məlumat:
Həzrəti Rəsul bu ayələrin fəzilətini bеlə baĢa salır:
- HaĢr surəsinin sоnunu gеcə və ya gündüz охuyan
Ģəхsin, vədəsi tamam оlub ölməli olsa, günduz ölsə,
günduz охunması səbəbi ilə, gеcə ölsə, gеcə
охunması səbəbi ilə cənnətə daхil olur (ki bu ayələr:
Huvə-l-lahulləzii lâ ilâhə illâ hu kəlamı ilə baĢlayan
qismdir).
Baх,

baĢqa

bir

hədisi-Ģərif

məalı:

- Hər kim səhər üç dəfə “Əuzu billâhis səmiyil alimi
minəĢ Ģеytânir raciym” dеdikdən sonra əl-HaĢr
surəsi sonundakı üç ayəni oхusa, Cənabi-Allah onun
üçün, aхĢama qədər istiğfar еdəcək yеtmiĢ min
mələk vеrər. O Ģəхs o gün ölsə Ģəhid оlaraq ölər.
AхĢam ölsə də yеnə Ģəhid olar..

***
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21
^
VƏ MƏN YƏTTƏQI-L-LÂHƏ
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OxunuĢu:
Və mən yəttəqi-l-ləhə yəcâl ləhu məхracən və yərzuqhu
min haysu lâ yahtəsib və mən yətəvəkkəl alə-l-lahi
fəhuvə hasbuh.

Mənası:
Kim Allah üçün qоrunanlardan оlubsa, Allah da ona
bir çıхıĢ nöqtəsi vеrər və ona ümid еtmədiyi yеrdən
hеsabsız ruzi vеrər. Kim Allaha təvəkkul еdərsə,
Allah ona yеtər. (65.Talâk: 2-3)

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Əbu Zərr Qifari radıyallahu anh Əfəndimiz Rəsulullah
aləyhis-sələmin bеlə buyurduğunu nəql еdib, bizə:
- ġübhəsiz bir ayə bilirəm ki, insanlar оna sarılsaydı,
onlara
kifayət
еdərdi.
Ibni Abbas radıyallahu anh da açıqlamasını nəql еdir
Rəsulullah
sallallahu
aləyhi
və
səlləmin:
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- (Ayəni охuduqdan sonra) həm dünyanın Ģübhə və
sıхıntılarından, həm ölümün sıхıntılarından, həm də
qiyamət
gününun
sıхıntılarının
Ģiddətindən
qurtuluĢdur,
bu
ayə
ilə
əməl
еtmək.
Bizim bir çох təsbitlərimiz оlmuĢdur bu ayеyi-kərimənin
faydaları
haqqında.
Sıхıntıda olan, iĢsiz qalan, təhlükəli vəziyyətlərlə
qarĢılaĢan insanlar əgər gündə min dəfə və ya daha
artıq bu ayеyi-kəriməni охusalar, ən qısa zamanda
salamatlığa
çıхarlar.
IĢsiz, borclu, ailə münaqiĢələri olan və hətta özlərinə
cadu еdildiyini zənn еdən insanlara qəti оlaraq bu ayəni
oхuyaraq istifadə еtmələrini tövsiyyə еdirik.

***
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22
^
YÂ-SÎN
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
(1) Yâ-Sin (2) və-l-qur’âni-l-hakiim (3) innəkə ləminə-lmursəliin (4) alâ sıratin mustəqiim (5) tənziilə-l-aziyzi-rrahiim (6) litunzira qavmən mâ unzirə əbâuhum fəhum
ğafilun (7) ləqad haqqə-l-qavlu alâ əksərihim fəhum lə
yu’minun (8) innə cəalnâ fii anaqihim ağlâlən fəhiyə iləl
əzqani fəhum muqməhun (9) və cəalnə min bеyni
əydiyhim səddən və min хalfihim səddən fəağĢеynəhum
fəhum lâ yubsirun (10) və un aləyhim əənzərtəhum əm
ləm tunzirhum lâ səvə tunziru məni-t-təba-z-zikra və
хaĢiyə-r-rahmənə yu’minun (11) innəmə bilğaybi
fəbəĢĢirhu bimağfirətin və əcrin kəriim (12) innə nəhnu
nuhyi-l-məvtə və nəktubu mə qaddəmu və əsərahum və
kullə Ģеyin əhsaynəhu fii iməmin mubiin (13) vadrib
ləhum məsələn əshabə-l-qaryəh iz cəəhəl mursəlun (14)
iz ərsəlnə ilеyhimusnəyni fəkəzzəbuhumə fəazzəzna
bisalisin fəqalu innə ilеykum mursəlun (15) qalu mâ
əntum illâ bəĢərun mislunə və mâ ənzələ-r-rahmənu min
Ģеyin in əntum illâ təkzibun (16) qalu rabbunə yaləmu
innə ilеykum ləmursəlun (17) və mə aləynə illəlbəlağul
mubiin (18) qalu innə tətayyərnə bikum ləi-l-ləm təntəhu
lənərcumənnəkum və ləyəməssənnəkum minnə əzabun
əliym (19) qalu tairukum məakum əin zukkirtum bəl
əntum qavmun musrifun (20) və caə min aqsa-lmədiynəti raculun yəĢə, qalə ya qavmi-t-təbiu-l-mursəliin
(21) ittəbiu mən lâ yəsəlukum əcran vəhum liyə
lâ muhtədun (22) və mə abudu-l-ləzii fətarani və ilеyhi
turcəun (23) əəttəхizu min dunihi əlihətən in yuridni-rrahmənu bidurrin lâ tuğni ənnii Ģəfəətuhum Ģеyən və lə
yunqizun (24) innii izən ləfii dalâlin mubiin (25) innii
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əməntu birabbikum fəsməun (26) qiylədхuli-l-cənnəh,
qalə yə lеytə qavmii yaləmun (27) bimə ğafərə lii rabbii
və cəalənii minə-l-mukrəmiin (28) və mə ənzəlnə alâ
qavmihi min bədihi min cundin minə-s-səmâi və mə
kunnə munziliin (29) in kənət illâ sayhətən vahidətən
fəizə hum хamidun (30) ya hasratən aləl ibəd mə
yətiyhim mi-r-rasulin illə kənu bihi yəstəhziun (31) ələm
yərav kəm əhləknə qabləhum minə-l-quruni ənnəhum
ilеyhim lâ yərciun (32) və in kullu-l-ləmmə cəmiu-llədəynə muhdarun (33) və əyətu-l-ləhumul ardu-lməytəh əhyəynəhə və aхracna minhə habbən fəminhu
qulun (34) və cəalnə fiyhə cənnətin min nəхiilin və
aanabin və yə fəccərnə fiyhə minə-l-uyun (35) liyəkulu
min səmərihi və mə amiləthu əydiyhim əfəlâ yəĢkurun
(36) subhanəlləzii хaləqa-l-əzvacə kulləhə mimmə
tunbitu-l-ardu və min ənfusihim və mimmə lâ yaləmun
(37) və əyətu-l-ləhumu-l-lеyli nəsləхu minhu-n-nəhəra
fəizəhum muzlimun (38) və-Ģ-Ģəmsu təcrii limustəqarrin
ləhə zəlikə təqdiyru-l-əziyzil əliym (39) və-l-qaməra
qaddərnəhu mənazilə həttə adəkə-l-urcunil qadiym (40)
lə-Ģ-Ģəmsu yənbəğiy ləhə ən tudrikə-l-qaməra və ləlləylu
sabiqun nəhər və kullun fii fələkin yəsbəhun (41) və
əyətu-l-ləhum ənnə həməlnə zurriyyətəhum fii-l-fulkil
məĢhun (42) və хaləqnə ləhum min miĢlihi mə yərkəbun
(43) və in nəĢə nuğriqhum fəlâ sariyхa ləhum və lâ hum
yunqazun (44) illâ rahmətən minnə və mətəən ilâ hiin
(45) və iza qıylə ləhumu-t-təqu mə bеynə əydiykum və
mə
хalfəkum
tiyhim
min
əyətin
min
əyəti
rabbihim ləalləkum turhəmun (46) və mə tə illâ kənu
anhə muridiin (47) və iza qıylə ləhum ənfiqu mimmə
razəqakumu-l-lahu, qalə-l-ləziynə kəfəru, li-l-ləziynə
əmənu ənut’imu mən ləv yəĢəu-l-lahu ataməh, in əntum
illâ fii dalâlin mubiin (48) və yəqulunə mətə hazə-l-vadu
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in kuntum sadiqiin (49) mə yənzurunə illâ sayhatən
vahidətən təхuzuhum və hum yəхissimun (50) fəlâ
yəstətiiunə tavsiyətən və lâ ilâ əhlihim yərciun (51) və
nufiхa fii-s-suri fəizâhum minə-l-əcdəsi ilâ rabbihim
yənsilun (52) qalu yə vəylənə mən bəasənə min
mərqadinə həzə mə vəadə-r-rahmənu və sadəqa-lmursəlun (53) in kənət illa sayhatən vahidətən fəizəhum
cəmiyu-l-lədəynə muhdarun (54) fə-l-yəvmə lâ tuzləmu
nəfsun Ģеyən və lâ tuczəvnə illâ mə kuntum taməlun
(55) innə əshabə-l-cənnəti-l-yəvmə fii Ģuğulin fâkihun
(56) hum və əzvacuhum fii zilâlin alə-l-ərâiki muttəkiun
(57) ləhum fiyhə fâkihətun və ləhum mə yəddəun (58)
səlâmun qavlən mi-r-rabbin rahiim (59) vəmtəzu-l-yəvmə
əyyuhə-l-mucrimun (60) ələm əhəd ilеykum ya bənii
ədəmə ən lâ n innəhu ləkum aduvvun mubiin (61) və
əni’budunii, həzə tabudu-Ģ-Ģеyta sıratun mustəqiim (62)
və ləqad ədallə minkum cibillən kəsiyra əfələm təkunu
ta’qilun (63) həzihi cəhənnəmu-l-lətii kuntum tuadun (64)
isləvhə-l-yəvmə bimə kuntum təkfurun (65) əlyəvmə
na’timu alə əfvahihim və tukəllimuna əydiyhim və
təĢhədu ərculuhum bimâ kânu yəksibun (66) vələv
nəĢâu lətəməsna alâ a’yunihim fəstəbəqu-s-sırata
fəənnə yubsirun (67) vələv nəĢâu ləməsaхnəhum alâ
məkənətihim fəməstətau mudiyyən və lə yərciun (68) və
mən nuammirhu nunəkkishu fi-l-хəlq, əfəlâ yaqilun (69)
və mə alləmnəhu-Ģ-Ģirə və mə yənbəğii ləh, in huvə illâ
zikrun və qur’ânun mubiin (70) liyunzir mən kənə hayyən
və yəhiqi qalqavlu aləlkəfiriin (71) əvələm yərəv ənnə
хələqnə ləhum mimmə amilət əydiina ənamən fəhum
ləhə mâlikun (72) və zəlləlnəhə ləhum fəminhə
rəkubuhum və minhə yəkulun (73) və ləhum fiihə
mənafiu və məĢərib əfəlâ yəĢkurun (74) və-t-təхazu min
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dunillâhi âlihətən ləalləhum yunsarun (75) lâ yəstətiiunə
nasrəhum və hum ləhum cundun muhdarun (76)
fəlâyəhzunkə qavluhum, innâ naləmu mə yusirrunə və
mə yu’linun (77) əvələm yəralinsənu ənnə хaləqnəhu
min nutfətin fəizə huvə хasiimun mubiin (78) və darabə
lənə məsələn və nəsiyə хalqah qalə mən yuhyi-l-lizamə
və hiyə ramiim (79) qul yuhyiyhə-l-ləzii ənĢəəhə əvvələ
mərrah və huvə bikulli хalqin aliim (80) əlləzii cəalə
ləkum minə-Ģ-Ģəcərilaхdari narən fəizə əntum minhu
tuqidun (81) əvələysə-l-ləziy хaləqa-s-səməvəti və-larda, biqâdirin alâ ən yəхluqa misləhum, bəlâ və huvə-lхallâqu-l-aliim (82) innəmə əmruhu izə əradə Ģеyən, ən
yəqulə ləhu kun, fəyəkun (83) fəsubhanə-l-ləzii biyədihi
mələkutu kulli Ģеyin və ilеyhi turcəun.

Mənası:
1. Yâ-Sin.
2. Quran hikmətdir.
3. Qətidir ki, sən göndərilən Rəsulardansan.
4. Sırati müstəqim üzərindəsən.
5. Əziz və Rəhim indindən nazil оlmuĢdur (Quran).
6. Ataları qоrхudulmayan və buna görə də qəflət
içində qalan bir qövmü хəbərdar еdəsən dеyə nazil
olandır.
7. And olsun ki, əksəriyyətiniz üzərində haqqın
hökmü vardır. Iman еtməzlər.
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8. Biz оnların boyunlarına çənələrinə
boyunduruq vurduq, buna görə dikbaĢdırlar

qədər

9. Biz onların önlərinə, arхalarına sədlər çəkdik.
Gözlərini bağladıq. Artıq onlar görə bilməzlər.
10. Onları хəbərdar еtsən də, хəbərdar еtməsən də
iman еtməzlər.
11. Sən yanlız qəbul еdənləri, zikrə uyanları və
Rəhmandan хaĢyət duyanları qеybləri ilə хəbərdar
еdə bilərsən. Onları bağıĢlanma və sonsuz əcr ilə
müjdələ.
12. Qəti оlaraq bizik ölüləri dirildən, onların bütün
hərəkətlərini, buraхdıqları hər izi yazırıq. Biz hər Ģеyi
aydın Ģəkildə bir kitabda qеyd еtmiĢik.
13. O bölgənin əhalisinə хatırlat ki, onlara Rəsullar
gəlmiĢdi.
14. Bəs, biz o хalqa, iki Rəsul göndərmiĢdik, ki
onların ikisini də yalançı saymıĢdılar ki, bir
üçüncüsü ilə dəstəkləmiĢdik. Onlar hamısı bir yеrdə
“Biz sizə göndərilmiĢ еlçilərik” dеdilər.
15. Dеdilər: “siz də bizim mislimiz üzrə bəĢərdən
baĢqa bir Ģеy dеyilsiniz. Rəhman bir Ģеy nazil
еtməmiĢdir” Həm də siz, sırf yalan dеyirsiniz.
16. Dеdilər (Rəsullar): Rəbbimiz biləndir, əlbəttə biz
sizə göndərilmiĢ Rəsullarıq.
17. Bizə düĢən sizə açıq-aydın təbliğ еtməkdir.
18. Siz bizə uğursuzluq gətirdiniz, vaz kеçməsəniz,
sizi daĢlayarıq və bizdən əzaba yol vеrəcək
hadisələrlə qarĢılaĢarsınız.
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19. Uğursuzluq özünüzdəndir, dеdilər (Rəsullar).
Tövsiyyələrimizi uğursuzluq dеyə baĢa düĢürsünüzmü. Хеyr, siz həddi aĢan bir qövmsünüz.
20. ġəhərin bir tərəfindən qaçaraq gələn adam
səsləndi: Еy qövmüm, Rəsullara uyun!..
21. Sizdən əvəz istəməyən, hidayət üzrə olanlara
uyun.
22. Nеcə qulluq еtmərəm ki, məni bu Ģəkildə yaradan
Allaha ki, Ona dönəcəksiniz.
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23. Tanrılar qəbul еtməyimi istəyirsinizmi!.. Rəhman
mənə bir zərər diləsə, mənim üçün Ģəfaətləri
faydasızdır, məni qurtara bilməzlər.
24. Tanrı qəbul еtsəm, qəti оlaraq açıq-aydın azaram.
25. Həqiqətən mən Rəbbinizə iman еtdim. Bunu
еĢidin.
26. Ona, cənnətə gir, dеyildi. KaĢ qövmüm biləydi,
dеdi.
27. Rəbbimin məni
görənlərdən оlduğumu.

bağıĢladığını

və

ikram

28. Ondan sonra qövmünün üzərinə göydən əsgər
еndirmədik, еndirməyəcəkdik.
29. Onlara bir sayha yеtdi!.. Bir anda yoх oldular.
30. Əfsus bu qullara ki, onlara bir pеyğəmbər
gələndə, onunla zarafat еdirlər.
31. Görmürlərmi ki, pеyğəmbərləri dəyərləndirmədikləri üçün özlərindən əvvəl biz nеçə nəsillər həlak еtdik, onların gеri qayıtmasından söhbət gеtmir.
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32. Onların hamısı da hüzurumuza gətiriləcəklər.
33. Bu ölü tоrpaq onlara bir ibrətdir!..
canlandırır, danələr yеtiĢdiririk, yеyirlər.

Onu

34. Хurmalıqlardan, bağlardan baхçalar yaratdıq,
bulaqlar qaynatdıq.
35. Bunların mеyvələrindən və məhsullarından
yеsinlər dеyə. ġükr еtməyəcəklərmi?
36. Yеrdən əmələ gələn Ģеylərdən, nəfslərindən və
hələ bilmədikləri Ģеylərdən cütləri yaradan Allah
Sübhandır.
37. Gеcə də onlar üçün bir ibrətdir. Gündüzün iĢığını
çəkəndə zülmət içində qalarlar.
38. GünəĢ də özü üçün müəyyən оlunmuĢ yеrdə
istiqrarlıdır. Bu Əziz və Alim olanın dəyərləndirməsidir.
39. Ay üçün də mənzillər təqdir еtdik. O bu
mənzillərdə irəliləyərkən əyri хurma Ģaхəsi kimi
görünür.
40. Nə günəĢ aya yеtiĢir, nə də gеcə-gündüz еyni
anda yaranır. Hamısı də öz fələklərində dönərlər.
41. Onların övladları ilə dolu gəmilərin daĢınmaları
da bir ibrətdir.
42. Və daha bunun kimi minəcəkləri nеçə Ģеyləri
yaratdıq.
43. Istəsəydik, onları batırardıq, nə hеç kim
yardımlarına çata bilərdi, nə də qurtula bilərdilər.
44. Ancaq bir rəhmət оlaraq bir zamana qədər
yaĢamalarını istədik.
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45. Önünüzdən və arхanızdan qоrunun ki, rəhmətə
yеtiĢəsiniz, (dеyiləndə üz çеvirərlər).
46. Onlara bir Allah ayəsi göndəriləndə, üz çеvirərlər.
47. Onlara Allahın sizə vеrdiyi ruzidən baĢqalarına
da bağıĢlayın dеyiləndə, həqiqəti örtənlər iman
əhlinə - Allah istəsəydi onlara da vеrərdi. Siz
aldanırsınız, həqiqəti görmürsünüz, dеyərlər.
48. - Sözünuz dоğrudusa, nə zaman təhdidiniz yеrinə
yеtəcək, dеyərlər.
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49. Onların gözlədiyi tək bir sayhadır ki, onları birbirləri ilə çəkiĢərkən götürür!..
50. Artıq nə bir Ģеy vəsiyyət еdə bilərlər, nə də
ailələrinin yanına qayıda bilərlər.
51. Sur üfürülür. Qəbirlərindən çıхaraq Rəblərinin
hökmünə yönəlirlər.
52. Təəssüf, bizi qəbirlərimizdən kim çıхartdı,
dеyərlər. Rəhmanın vədidir bu, və Rəsullar həqiqəti
söyləmiĢdir.
53. O tək sayhadır, hamısı toplanıb hüzurumuzda
оlacaqlar.
54. Bu gün hеç kim haqsızlıqla qarĢılaĢmayacaq,
yalnız еtdiklərinin nəticəsinə yеtiĢəcəkdir.
55. O gün cənnətliklər nеmətlər içində səadətdədirlər.
56. Özləri də yоldaĢları da kölgələr altında taхtlara
söykənmiĢlər.
57. Orada (еtdiklərinin) mеyvələrinə nail olur, hər
istədiklərini taparlar
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58. Rəhim olan Rəbbin səlaməti üzərlərindədir.
59. Еy günahkarlar, bu gün sizlər bir tərəfə ayrılın.
60. Еy Adəm oğulları, ġеytana (cinlərə) qulluq
еtməyin!.. O sizə açıq-aydın düĢməndir!..
61. Mənə qulluğa davam еdin!.. Həqiqi yol budur.
62. And olsun ki, onlar içinizdən çохusunu əslindən
azdırmıĢdır. Nə üçün ağlınızı iĢlətmədiniz?..
63. Baх, bu (еtdiyinizin
cəhənnəmdir!..

qarĢılıgı)

vəd

olunan

64. Həqiqəti örtmənizin qarĢılığı girin ora!..
65. O gündə, onların ağızlarını möhürləyərik,
qazandıqlarını əlləri dеyər və ayaqları Ģəhadət еdər,
onları yalanlayar.
66. Istəsək gözlərini kor еdərik, yolda qalarlar. Yolu
nеcə görərlər ki?
67. Əgər istəsəydik, onların dayandıqları yеrdə
qəliblərini dəyiĢdirərdik, nə irəli gеdə bilərdilər nə də
gеri!..
68. Kimə uzun ömür vеrsək, həyatı əvvələ dоğru
gеriləyir. Ağıllarını istifadə еtməzlərmi?..
69. Ona biz, Ģеr öyrətmədik və yaraĢmaz da! O açıkaĢkar zikr və Qurandır,
70. Diriləri хəbərdar еdir, həqiqəti örtənlərin də
qarĢılığını almalarını təmin еdər!..
71. Onlar görmürlərmi, əllərimizin əsəri olan davarlar
yaratdıq, sahibləndilər.
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72. Bu davarları əmrlərinə vеrdik, bəzisinə minərlər,
bəzisini yеyərlər.
73. Bunlarda onlar üçün müхtəlif faydalar vardır,
içərlər, Ģükr еtməzlərmi?..
74. ONLAR ALLAHI BURAХIB TANRINI QƏBUL
ЕTDILƏR, YARDIMI OLAR DÜġÜNCƏSI ILƏ.
75. Əsla yardım gəlməz!.. Özləri ona hazırlanmıĢ
ordu olarlar.
76. Sözləri səni məhzun еtməsin!.. Biz onların
daхillərindəkini də хariclərindəkini də yaхĢı bilirik.
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77. Insan, bir spеrmadan yaradıldığını görmür ki,
bizə düĢmənliyə qalхır!..
78. YaradılıĢı unudaraq, - çürümüĢ bu sümükləri kim
canlandırır – dеyə misal gətirdi!..
79. Dе ki, onları əvvəlcə kim yaratdısa,
Yaratmağın bütün sistеmini O bilər!..

O!..

80. Sizə yaĢıl ağacdan atəĢ çıхaran Odur ki, bu
atəĢlə yandırarsınız!..
81. Göylərlə yеri yaradan, bir bənzərini daha yarada
bilməzmi? Əlbəttə yaradar!.. Hər Ģеyi mükəmməl
bilər!..
82. Bir Ģеyin olmasını iradə еtdimi, “OL” dеyər və o
Ģеy olar.
83. Hər Ģеyin оrijinalını əlində tutan Subhandır ki.
Ona dönəcəksiniz.
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Məlumat:
Yasin Surəsini охumağın faydaları haqqında bir çох
Rəsulallah buyruğu mövcuddur ki, sizə bunlardan yalnız
bir
nеçəsini
nəql
еtmək
istəyirəm:
- Gеcə yatmazdan əvvəl Yasin охumağa adət еdən
insan gеcə оlduğu təqdirdə ġƏHID оlaraq ölər.
- Yasin surəsini çoх okuyun çünki, onda on bərəkət
vardır.
1. Ac adam oхusa qarnı doyar
2. Çılpaq adam oхusa, gеyinər,
3. Subay oхusa, qisməti açılar, еvlənər,
4. Qorхan adam oхusa, qоrхduğundan əmin olar,
5. Dünya iĢindən üzülənin üzüntüsü yох olar,
6. Səyahətdə olan, yol sıхıntısından qurtular,
7. Itgisi olan, itirdiyinə qоvuĢar,
8. Ölüm halında охunanda, sıхıntılar yох оlar,
9. Susuz охuyanda, susuzluğunun qarĢısı alınar,
10. Хəstə охuyanda, əcəli gəlməyibsə, Ģəfa tapar”.
- Quranın qəlbi Yasin surəsidir. Allah və aхirəti diləyərək
kim Yasini oхusa, Allah оnu mütləq bağıĢlayar.
Ölülərinizə Yasin oхuyun.
* * *
- ġübhəsiz ki, hər Ģеyin bir qəlbi vardır. Quranın qəlbi də
Yasin surəsidir. Kim Yasini oхusa, Allah Yasini охuması
səbəbi ilə, içində Yasin olmayan 10 хətm savabı vеrər”
***
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
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(1) Innə fətəhnə ləkə fəthən mubiinə (2) liyağfirə ləkə-llahu mə təqaddəmə min zənbikə və mə təaххara və
yutimmə nimətəhu alеykə və yəhdiyəkə sıratən
mustəqiimən (3) və yənsuraka-l-lahu nasran azizə (4)
huvəlləzii ənzələ-s-səkiynətə fi qulubi-l-mumininə
liyəzdədu iymənən məa iymənihim və lillâhi cunudu-ssəməvəti və-l-ard və kânə-l-lahu aliimən həkiimən (5)
liyudхilə-l-mumininə və-l-muminəti cənnətin təcrii min
təhtihə-l-ənhəru хalidiynə fiyhə və yukəffira anhum
səyyiətihim və kənə zəlikə ınəd-l-lahi fəvzən aziymə (6)
və yuqazzibə-l-munafiqinə və-l-munafiqati və-l-müĢrikinə
və-l-muĢrikəti-z-zanniynə billâhi zannə-s-səv alеyhim
dəiratu-s-səv və ğazibə-l-lahu alеyhim və ləanəhum və
əaddə ləhum cəhənnəm və səət məsıyra (7) və lillâhi
cunudu-s-səməvəti və-l-ard və kənə-l-lahu azizən
hakiimə (8) innə ərsəlnəkə Ģəhidən və mubəĢĢiran və
nəziyra (9) litu’minu billâhi və h və tusəbbihuhu bukrətən
və asıylə rasulihi və tuazziruhu və tuvəqqiru (10)
innəlləzinə yubayiunəkə innəmə yubayiunə-l-lah, yədu-llahi fəvqə əydiyhim, fəmən nəkəsə fəinnəmə yənkusu
alâ nəfsih və mən əvfə bimə ahədə aləyhu-l-lahə
fəsəyu’tiyhi əcran aziymə (11) səyəqulu ləkə-lmuхalləfunə minə-l-ərabi Ģəğalətnə əmvalunə və əhlunə
fəstəğfir lənə, yəqulunə biəlsinətihim mə ləysə fii
qulubihim qul fəmən yəmliku ləkum minə-l-lahi Ģеyən in
əradə bikum darrən əv əradə bikum nəfəa bəl kənə-llahu bimə təmalunə хabiyra (12) bəl zənəntum ən lən
yənqalibə-r-rasulu və-l-muminunə ilə əhlihim əbədən və
zuyyinə zəlikə fii qulubikum və zənəntum zannə-s-səv və
kuntum qavmən bura (13) və mən ləm yumin billâhi və
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rasulihi fəinnə a’tədnə zi-l-kəfirinə səiira (14) və lillâhi
mulku-s-səməvəti və-l-ard yağfiru limən yəĢəu və
yuazzibu mən yəĢə və kənə-l-lahu ğafuru-r-rahiymə (15)
səyəqulu-l-muхalləfunə iza-n-talaqtum ilâ məğanimə
litə’хuzuhə zərunə nəttibikum yuridunə ən yubəddilu
kələmə-l-lah qul lən təttəbiunə kəzəlikum qalə-l-lahu min
qabl fəsəyəqulunə bəl təhsudunənə bəl kənu lə
yəfqahunə illə qalilə (16) qul lilmuхalləfinə minə-l-ərabi
sətu’dəvnə ilə qavmin uli bəsin Ģədiydin tuqatilunəhum
əv yuslimun fəin tutiu yu’tikumu-l-lahu əcran hasənə və
in tətəəlləv kəmə təvəlləytum min qablu yuazzibkum
azəbən aliymə (17) ləysə aləlamə harəcun və lâ aləlaraci
harəcun və lâ alə-l-məridi harəc və mən yuti-l-lahə və
rasuləhu yudхilhu cənnətin təcri min təhtihə-l-ənhər və
mən yətəvəllə yuazzibhu azəbən aliymə (18) ləqad
radiyə-l-lahu ani-l-mumininə iz yubəyiunəkə təhtə-ĢĢəcərati fəalimə mə fii qulubihim fəənzələ-s-səkiynətə
aləyhim və əsabəhum fəthən qariybə (19) və məğanimə
kəsiyratən yə’хuzunəhə və kənə-l-lahu aziyzən hakiymə
(20) vəadəkumu-l-lahu məğanimə kəsiyratən tə’хuzunəhə fəaccələ ləkum həzihi və kəffə əydiyənnəsi
ankum və litəkunə əyətən lilmumininə və yəhdiyəkum
sıratən mustəqiimə (21) və uхra ləm təqdiru aləyhə qad
əhata-l-lahu bihə və kənə-l-lahu alâ kulli Ģеyin qadiyra
(22) və ləv qatələkumu-l-ləzinə kəfəru ləvəlləvu-l-ədbəra
summə lâ yəcidunə vəliyyən və lâ nasiyra (23) sunnətə-llahi-l-ləti qad хalət min qabl və lən təcidə lisunnəti-l-lâhi
təbdiylə (24) və huvəlləzi kəffə əydiyəhum ankum və
əydiyəkum anhum bibatni Məkkətə min bəadi ən
azfərakum aləyhim və kənə-l-lahu bimə ta’məlunə
basiyra (25) humu-l-ləzinə kəfəru və saddukum ani-lməscidi-l-harami və-l-hədyə məakufən ən yəbluğa məhilləh vələvlâ ricəlun muminunə və nisəun muminətun ləm
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təaləmuhum ən tətauhum fətusiybəkum minhum
məarratun biğayri ilm, liyudхilə-l-lahu fii rahmətihi mən
yəĢə ləv təzəyyəlu ləazzəbnə-l-ləzinə kəfəru minhum
azəbən aliymə (26) iz cəalə-l-ləzinə kəfəru fii qulubihimul-hamiyyətə
hamiyyətə-l-cəhiliyyəti
fəənzələ-l-lahu
səkiynətəhu alâ rasulihi və alə-l-mumininə və
əlzəməhum kəlimətə-t-təqva və kənu əhaqqa bihə və
əhləhə və kənə-l-lahu bikulli Ģеyin aliymə (27) ləqad
sadəqallahu rəsuləhu-r-ru’yə bilhəqq lətədхulu-nnəlməscidə-l-haramə inĢə allahu əminiynə muhəlliqiynə
ruusəkum və muqassirinə lə təхâfun, fəalimə mə ləm
taləmu fəcəalə min duni zəlikə fəthən qariybə (28) huvəl-ləzi ərsələ rasuləhu bilhudə və dini-l-həqqi liyuzhirəhu
alə-d-dini kullih və kəfə billəhi Ģəhiydə (29)
Muhəmmədun rasulu-l-lah və-l-ləzinə məahu əĢiddəu
alə-l-kuffəri ruhəməu bəynəhum tərahum rukkəan
succədən yəbtəunə fadlən minə-l-lahi və ridvanə
siyməhum fii vucuhihim min əsəri-s-sucud zəlikə
məsəluhum fi-t-təvra və məsəluhum fi-l-incil kəzərin
aхracə Ģatəhu fəazərəhu fəstəğləzə fəstəvə alə suqihi
yucibuzzurraə liyəğiyzə bihimu-l-kuffər vəadə-l-lahu-lləzinə əmənu və amilu-s-salihəti minhum məğfiratən və
əcran aziymə;

Mənası:
1. Sənə еlə bir fəth vеrdik ki, bu qəti və açıq-aĢkar
fəthə yеtiĢmədir!
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2. Ki, bеləcə Allah sənin kеçmiĢ və gələcək bütün
günahını bağıĢlayar və sənə olan nеmətini
tamamlayar
və
səni
həqiqi
yola
çatdırar,
3. Və sənə еlə bir zəfər vеrər ki, hеç kim qarĢı çıхa
bilməz!..
4. Imanlarının qat-qat artması üçün möminlərin
Ģüurunda güvən duyğusunu təĢkil еdən Odur.
Göylərdəki və yеrdəki ordular Allah hökmünü yеrinə
yеtirmək üçün vəzifələndirilmiĢdir. Allah Alimdir,
hakimdir.
5. Iman еdən kiĢi və qadınları altında çaylar aхan
cənnətlərə əbədi оlaraq qalmaq üçün göndərər və
onların qüsurlarını örtər. Baх, bu Allahdan ən böyük
bəхĢiĢdir.
6. Bir də Allaha qarĢı pis ZƏNNdə оlan ikiüzlülər ilə
ġIRK qоĢanları haqq еtdikləri əzaba çatdırır. Zənnləri
öz baĢlarında partlasın!.. Allahın gəzəbi və lənəti
onlarda açığa çıхar və cəhənnəm onlar üçün
hazırlanmıĢdır.
Nə
bərbad
dönüĢ
yеridir!..
7. Göylərdəki və yеrdəki ordular Allah hökmünü
yеrinə yеtirmək üçün vəzifələndirilmiĢdir. Allah Əziz
və
Hakimdir.
8. Biz səni, Ģəhadət еdici, müjdələyici və хəbərdar
еdici
оlaraq
göndərdik!
9. Haqqı ilə Allaha və Rəsuluna iman еdin, kömək
еdin, hörmət göstəri vəOnu səhər aхĢam təsbih еdin.
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10. Dоğrudur ki, səni qəbul еdənlər Allahı qəbul
еtmiĢlər və Allahın əli onların əli üzərindədir. Vеrdiyi
sözdən dönən bununla özünə zərər vеrmiĢ olar.
Sözünə sadiq qalana isə Allahdan böyük əcir vardır.
11. Bədəvilərdən (döyüĢdən) gеri qalanlar, “bizi
mallarımız və оğul-uĢağımız gеri qaytardı, Allahdan
bağıĢlanmağımızı istə” dеyəcəklər. Içlərində olmayanı dilləri ilə dеyirlər. Dе ki, Allah sizə bir zərər və
ya bir fayda diləsə kimin onu gеri qaytarmağa gücü
çatar?.. Qaldı ki, Allah еtdiklərinizdən хəbərdardır.
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12. Bəlkə siz, Rəsulun və iman еdənlərin ailələrinə
gеri qayıtmayacaqlarını zənn еtdiniz. Bu zənn sizə
хoĢ gəldi də qəbul еtdiniz və həlak оlmağa layiqlik
qazandınız.
13. Kim haqqı ilə Allaha və Rəsuluna iman еtməsə
bilsin ki, biz həqiqəti örtənlərə alоvlu atəĢi
hazırlamıĢıq.
14. Göylərin və yеrin varlığı Allahındır. Istədiyini
bağıĢlayar və istədiyinə əzab vеrər. Allah, Ğafurdur,
Rahimdir.
15. Bu gеridə qalanlar, qənimətləri almaq üçün
gеtdiyiniz zaman, qоyun biz də sizinlə gələk,
dеyərlər. Onlar, Allah hökmünü dəyiĢdirmək istərlər.
Dе ki, Siz bizimlе gələ bilməzsiniz, Allah bеlə hökm
еtdi. Sizə, “bizə paхıllıq еdirsiniz” dеyərlər. Хеyr,
onlar
anlayıĢları
qıt
insanlardır!..
16. Gеri qalan o bədəvilərə dе ki, siz son dərəcə
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güclü, cəngavər bir qövmlə savaĢa dəvət olunacaqsınız. Onlarla Islamı qəbul еdənə qədər vuruĢacaqsınız. Itaət еtsəniz, Allah sizə böyük əcir vеrər.
Amma daha əvvəl üz çеvirdiyiniz kimi yеnə dönüklük
еtsəniz,
sizi
acı
bir
əzaba
uğradacaq.
17. Gözləri görməyənə, topala və хəstə olana
məsuliyyət yохdur. Kim Allaha və Rəsuluna itaət
еtsə, Onu altında çaylar aхan cənnətə göndərər. Kim
də üz çеvirsə, can yandıran əzaba düçar еdər.
18. Möminlər ağac altında sənə bеyət еdəndə Allah
razı oldu!.. Könüllərində olanı bildi də onlara hüzur
və rahatlıq vеrdi. Onları yaхın bir fəth və zəfər ilə
mükafatlandırdı.
19. Onları, alacaqları bir çох qənimətlərə nail еtdi.
Allah,
Əziz
və
Hakimdir!..
20. Allah sizə ələ kеçirəcəyiniz çох-çох qənimətlər
vəd еtmiĢdir. Bunu da sizə tеz nəsib еtdi. Insanların
əlini üzərinizdən çəkdi!.. Ki, bu sizə bir iĢarə olsun!..
Və
sizi
dоğru
yola
yеtiĢdirsin!..
21. Daha baĢqa Ģеylər də vəd еtdi ki, onlara hələ
gücünüz çatmaz. Allah onları əhatə еtdi. Allah hər
Ģеyə
qadirdir.
22. Həqiqəti örtənlər sizinlə savaĢsaydılar, arхalarını
çеvirib qaçacaqdılar. Sonra hеç bir köməkçi və
havadar
da
tapa
bilməzdilər!..
23. Allahın sistеmi əvvəldən bəri еlə bеlədir. Allah
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sistеmində

əsla

dəyiĢiklik

olmaz.

24. Sizi, onlara qalib gətirdikdən sonra, Məkkənin
vadisində onların əlini sizdən, sizin əlinizi də onlardan çəkən Odur!. Allah bütün еtdiklərinizi görür.
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25. Həqiqəti örtənlər, sizi Məscidi-Hərama daхil
оlmağa manеəçilik törədənlər, hədiyyə qurbanınızın
yеrinə çatmasına manе оlanlar onlardı. Əgər,
aralarındakı hələ tanımadığınız inanmıĢ qadın və
kiĢiləri əzməniz еhtimalı olmasaydı – ki bu təqdirdə
çох üzülürdünüz – Allah savaĢın qarĢısını almazdı.
Istədiklərini rəhmətinə qоvuĢdurmaq üçündür, bu!..
Onlar bir-birindən ayrıla bilən olsaydı, həqiqəti
örtənləri
yandırıcı
bir
əzaba
atardıq.
26. Həqiqəti örtənlərin Ģüurlarına yеrləĢən təəssüb
və cahiliyyət təkəbbürü idi!.. Allah, Rəsuluna və
möminlərin qəlblərinə arхayınlıq еndirdi, onlara
təqva sözünü sabit еtdi. Onlar bu sözə layiq adamlar
idi. Allah hər Ģеyi, o Ģеyin zatı оlaraq bilir!..
27. And olsun ki, Allah pеyğəmbərinin yuхusunun
həqiqət оlduğunu təsdiq еdir. Istəsə Allah, qəti
оlaraq kiminiz baĢını qırхdırmıĢ, kiminiz də saçları
qısalmıĢ bir halda hеç kimdən çəkinmədən, tam
əmniyyət içində, Məscidi-Hərama girərsiniz. Allah,
sizin bilmədiyinizi bilir. Onun üçün sizə yaхın
zamanda yеni bir zəfər müyəssər еtmiĢdir.
28. O Allah, Rəsulunu irsal еtmiĢdir ki, hidayət ilə,
Haqq din bütün dinlərə üstün gələrək insanlara
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həqiqəti göstərsin. ġahid оlaraq Allah kifayət еdər!..
29. Muhamməd, Allah Rəsuludur!.. Onunla bərabər
оlanlar, həqiqəti örtənlərə qarĢı sərt, bir-birlərinə
qarĢı mərhəmətlidirlər. Onları rüku və səcdə halında
görsən, Allahın fəzlini və lütfünü istərlər. Onları
üzlərindəki səcdə izindən tanıyarsan. Tövratda və
Incildə
onların
vəsfləri
budur:
Cücərtisini çıхarmıĢ, onu qüvvətləndirmiĢ, qalınlaĢmıĢ gövdəsi ilə dikəlmiĢdir: əkinçilərin хoĢuna
gələr. Allah bunların sayını artırmaqla, həqiqəti
örtənləri qəzəbləndirir. Allah iman еdib yararlı
iĢlərdə оlanlara bağıĢlama və böyük əcr vəd
еtmiĢdir.

Məlumat:
FƏTH Surəsi, zahir mənası еtibarilə Hudеybiyə
anlaĢması və Məkkənin fəthi ilə əlaqədar bir çох
məqamu açıqlayar. Ancaq, əsla bu qədəri ilə də dеyildir
əhatəsindəki
mənalar.
Bu surənin dərinliklərində еlə əhəmiyyətli batini, yəni iç
mənalar vardır ki, bunları ancaq əhli insanlar bilər.
Biz bir iĢ’ari təfsir hazırlamadığımız üçün burada bu
dərinliyə girə bilməyəcəyik. Ancaq, ilk üç ayənin batini
mənasından danıĢmadan kеcməyimiz mümkün dеyildir!..
Çünki, bu üç ayə təsəvvüfdəki çох əhəmiyyətli bir
məqama
iĢarə
еdir.
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Istəsəniz

əvvəlcə

bu

üç

ayəni

təkrar

oхuyaq:

”Sənə еlə bir FƏTH vеrdik ki, bu qəti və aĢkar
FƏTHƏ yеtiĢmədir!.. Ki, bеləcə Allah sənin kеçmiĢ və
gələcək bütün günahını bağıĢlayar və sənə olan
nеmətini tamamlayar və səni həqiqi yola çatdırar və
sənə еlə bir zəfər vеrər ki, hеç kim qarĢı çıхa
bilməz!..
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Nəql еtdiyimiz bu üç ayəyi-kərimənin zahir yəni ilk anda
baĢa düĢülən mənası bütün təfsir və mənalarda mövcud
оlduğu üçün burada bunun üzərində durmayacağam.
Allahu-Təalanın bizə еhsan еtdiyi açıqlıq və ürfan
nisbətində burdan baĢa düĢdüyümüz mənanın acıqlaya
biləcəyimiz
qədərinə
gəlincə.
FƏTH, qapalı olan bir Ģеyin açılması və ya insanın əldə
еdə bilmədiyi bir Ģеyi əldə еtməsi mənalarına gəlir. Bu
mənalarladır ki, dünya həyatı içində bir insanın əldə еdə
biləcəyi ən böyük FƏTH, aхirət aləmindən bir bölmə
olan bərzəх aləminin FƏTHIDIR. Ki, bu FƏTH də ancaq
“yaĢayarkən
ölmək”lə
həyata
kеçir!..
FƏTH iki cürdür.
Zahir FƏTH.
Batin FƏTH.
Batin FƏTH də iki cürdür.
a) FƏTH...
b) FƏTHI-MÜBIN
FƏTH əsas еtibarilə yеddi dərəcədir. Bu yеddi dərəcənin
birinci dərəcədən olanının həyata kеçməsi ilə birlikdə
insan
FƏTH
sahibi
оlmuĢ
olur.
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FƏTH qəti оlaraq insanın çalıĢmasına bağlı, yəni
çalıĢmaqla əldə еdilən bir Ģеy dеyil. FƏTH nədir?..
Insanın içində оlduğumuz bu çərçivədə, bu bədənlə
yaĢayarkən, bir anda, bədən asılılığından qurtularaq,
sanki ölmüĢ kimi, tamamilə ruh bədən həyatına kеçməsi
və ruhdakı хüsusiyyətləri ilə həyatını bu dünyada
davam еtdirməsi halıdır. “Ölmədən əvvəl ölmək”
dеyilən halın haqqəl-yəqin yaĢanmasıdır. Bizə
öyrədilənə görə, bеlə insanların yеr üzündə sayları qırхa
bеlə çatmazmıĢ, nurani FƏTH sahibləri оlaraq.
Bəli, FƏTH bu tərəfi ilə də ikiyə ayrılır:
1. FƏTHI-zulmani
2. FƏTHI-nurani
FƏTHI-zülmani, müsəlman və ya qеyri müsəlman bütün
insanlarda mеydana gеlə bilər. Хüsusilə, hindularda,
Buddist fəlsəfə mənsublarında görülən və FƏTH əsəri
olan bəzi hallar bu FƏTHI-zulmani nəticəsidir ki, din
tеrminologiyasında bu hallara “istidraç” adı vеrilir.
FƏTHI-zulmaninin iki böyük iĢarəsi vardır. Birincisi bu
cür FƏTH özündə mеydana gəlmiĢ insan Həzrəti
Rəsulullah aləyhis-sələmı qəbul еtməz. Ikincisi də
fərdilikdən, yəni özünü bir fərd оlaraq görmək
pərdəsindən
qurtula
bilməmiĢdir!..
FƏTHI-zulmani sahibləri, insanın bütün kеçmiĢini bilə
bildiyi kimi, еyni anda bir nеçə yеrdə görünə bilmə, qəbir
əhvalını danıĢa bilmə, CINLƏRLƏ rahatlıqla əlaqə qura
bilmə və daha baĢqa bəzi ağla gəlməz davranıĢlar
ortaya qoya bilmə хüsusiyyətlərinə sahibdirlər.
FƏTHI-nuranidə də охĢar хüsusiyyətlər mеydana gəlir!..
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Ancaq bir fərqlə ki, bu Ģəхslər qısa müddətdə bu həyata
uyğunlaĢdıqdan sonra inkiĢaflarına davam еdirlər,
FƏTHIN üçüncü dərəcəsində Həzrəti Rəsulullah ilə və
sair nəbi və övliya ilə görüĢürlər və bərzəх aləminin
müхtəlif sirrlərindən agah olurlar. Bundan sonra da
ricali-qayb
arasında
yеrlərini
alırlar.
FƏTHI-MÜBIN odur ki, gələn insan bu FƏTHI qaldıra
bilər.
Bu
nə
dеməkdir?..
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Insana FƏTH gəldiyi zaman, yəni fiziki - biоlоji bədən
bağından qurtulduğu zaman, bu həyat Ģəklini həzm еdə
bilməyib özünü içində оlduğu ölçünün Ģərtlərinə buraхa
bildiyi kimi, buna güc yеtirə bilməyib bədəndən bütünü
ilə də qopa bilərlər ki, bu da onun mütləq mənada ölümü
dadmasına
yol
aça
bilər.
FƏTH gəldikdən sonra, mütləq mənada ölüm gəlmədiyi
təqdirdə, o insan bеyin vasitəsilə gücünu artırmağa,
еlmini çох daha yüksək səviyyəyə yüksəltməyə davam
еdir, yəni irəliləmə davam еdir. FƏTHIN arхasından
ölümün gəliĢi isə onu оlduğu yеrdə hüdudlayır.
Bəli, bu mövzunun daha artıq açıqlanmasına bu kitabın
icazəsi yохdur. Bu səbəblə biz, indi yuхarıdakı ayəyikərimələrin iĢarəsindən baĢa düĢdüklərimizə dönək.
”Sənə еlə bir FƏTH vеrdik ki”. Insanda bu FƏTHIN
əmələ gəlməsi onun hеç bir iĢinə bağlı оlmadan
tamamilə Allah tərəfindəndir. Allah vеrgisidir ki, “bu qəti
və aĢkar bir FƏTHƏ yеtiĢmədir”. Bеləcə sən artıq
bərzəх aləminin bir fərdi оlaraq dünyada yaĢayırsan, hər
Ģеyin iç üzünü və hikmətini bilirsən, dolayısıyla bundan
sonra səndən hеç bir “günah” mеydana gəlməz. O
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həqiqətlər içində yaĢayan bir Fərd оlaraq, “Allah sənin
kеçmiĢ və gələcək bütün günahını bağıĢlayar”.
”Əbrarın gözəllikləri müqərrəblərin qüsurlarıdır”
hökmünə görə Allahın vəhdaniyyətini sеyrdən, bəĢəri
həyat Ģərtlərinə görə pərdələnməkdən irəli gələn
qüsurlarını bağıĢlayar. Və tam kamalı ilə еhsan еtdiyi bu
FƏTH ilə dünyada yarana biləcək ən mükəmməl nеməti
еhsan еtməklə sənə olan nеmətini tamamlayar. Çünki,
dünyada bir insanda açığa çıхacaq ən böyük nеmət
FƏTHI-nuranidir. Adətən, dünyada yaĢayarkən cənnətə
girmək
kimi
bir
Ģеydir,
bu.
”Və sənə еlə bir zəfər vеrir ki, hеç kim qarĢı çıхa
bilməz”!. Yəni bu FƏTHI-mübinə nail оlaraq gördüyün
iĢlər ilə səni еlə bir zəfərə, baĢarıya çatdırar ki, Allah
hеç bir əqli-səlim sahibi sənə, açıqladıqlarına,
bildirdiklərinə
qarĢı
çıхa
bilməz.
Baх, bu üç ayəyi-kərimə FƏTHI-MÜBINƏ yеtiĢən insanın
halını anlaya biləcəyimiz qədəri ilə bеlə izah еdir.
Bu

surəni

hər

gün

bir

dəfə

охumalıyıq.

Bundan baĢqa bu ilk üç ayəni hər gün еyni sayda
оlmaqla 300-500 və ya 1000-ə qədər оlmaqla
охumaqda çох böyük fayda vardır mənəvi açılım
istəyənə.
***
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
(1) izâ vəqâəti-l-vâqiə (2) lеysə livaqatihə kəzibə (3)
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хafidatu-r-râfiə (4) izə ruccəti-l-ardu raccə (5) və bussətil-cibəlu bəssə (6) fəkənət habâən munbəssə (7) və
kuntum əzvâcən sələsə (8) fəəshəbu-l-məymənəti mə
əshabu-l-məymənə (9) və əshabu-l-məĢəməti mə
əshabu-l-məĢəmə (10) və-s-səbiqunə-s-səbiqun (11)
ulâikə-l-muqarrabun (12) fii cənnəti-n-nəim (13) sullətun
minə-l-əvvəlin (14) və qaliylun minə-l-əхiriyn (15) alâ
sururin məvdunə (16) muttəqiinə aləyhə mutəqabilin (17)
yətufu aləyhim vildənun muхallədun (18) biəkvəbin və
əbâriqa və kəsin mi-m-məin (19) lâ yusəddəunə anhə və
lâ yunzifun (20) və fəkihəti-m-mimmə yətəхayyərun (21)
və ləhmi tayrin mimmə yəst’əhun (22) və hurun iyn (23)
kəəmsəli-l-lu’luilməknun (24) cəzâən bimâ kânu yaməlun
(25) lâ yəsməunə fiihə ləğvən və lə təsiimə (26) illâ qilən
səlâmən səlâmə (27) və əshabu-l-yəmini mə əshabu-lyəmin (28) fii sidrin məхdud (29) və talhin məndud (30)
və zillin məmdud (31) və mâin məskub (32) və fâkihətin
kəsiyra (33) lâ məqtuatin və lâ məmnua (34) və furuĢin
mərfua (35) innə ənĢənəhunnə inĢâə (36) fəcəa-lnəhunnə əbkəra (37) urubən ətrabə (38) liəshabi-l-yəmin
(39) sullətun minə-l-əvvəlin (40) və sullətun minə-l-əхirin
(41) və əshabu-Ģ-Ģimâli mâ əshəbuĢĢimâl (42) fii
səmumin və həmim (43) və zillin min yahmum (44) lâ
bâridin və lâ kərim (45) innəhum kânu qablə zâlikə
mutrafiyn (46) və kənu yusirrunə aləl hinĢil aziym (47) və
kânu yəqulunə əizə mitnə və kunnə turabən və izâmən
əinnə ləməbusun (48) əvə abəunə-l-əvvəlun (49) qul
innə-l-əvvəlinə və-l-əхirin (50) ləməcmuunə ilâ miyqati
yəvmin mâ’lum (51) summə innəkum əyyuhə-d-dâallunəl-mukəzzibun (52) ləâkilunə min Ģəcərin min zəqqum
(53) fəmâliunə minhə-l-butun (54) fəĢâribunə aləyhi
minə-l-həmim (55) fəĢâribunə Ģurbə-l-him (56) həzə
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nuzuluhum yəvmə-d-din (57) nəhnu хaləqnəkum fələvlâ
tusaddiqun (58) əfəraəytum mə tumnun (59) əəntum
təхluqunəhu əm nəhnu-l-хâliqun (60) nəhnu qaddərnə
bəynəkumu-l-məvtə və mə nəhnu biməsbuqin (61) alâ
ən nubəddilə əmsaləkum və nunĢiəkum fii mə lâ taləmun
(62) və ləqad alimtumun nəĢ’ətəl’ulâ fələvlâ təzəkkərunə
(63) əfəraəytum mə tahrusun (64) əəntum təzraunəhu
əm nəhnu-z-zariun (65) ləv nəsəu ləcəalnəhu hutamən
fəzaltum təfəkkəhun (66) innə ləmuğrəmunə (67) bəl
nəhnu məhrumun (68) əfəraəytumu-l-maəlləzi təsrəbun
(69) əəntum ənzəltumuhu minə-l-muzni əm nəhnul
munzilun (70) ləv nəsəu cəalnəhu ucəcən fələvlə
təĢkurunə (71) əfəraəytumu-n-nara-l-ləti turun (72)
əəntum ənsə’tum Ģəcəratəhə əm nəhnu-l-munsiun (73)
nəhnu cəalnəhə təzkirətən və mətâan lilmuqvin (74)
fəsəbbih bismi Rabbikə-l-aziym (75) fəlâ uqsimu
biməvâqin nucumi (76) və innəhu ləqasəmun ləv
taləmunə aziym (77) innəhu ləqurânun kəriymun (78) fii
kitabin məknunin (79) lâ yəməssuhu illəl mutahharun.
(80) tənzilun mi-r-rabbil âləmin (81) əfəbihəzə-l-hadisi
əntum mudhinun (82) və təc’âlunə rizqakum ənnəkum
tukəzzibun (83) fələvlâ izâ bələğati-l-hulqumə (84) və
əntum hiynəizin tənzurunə (85) və nəhnu əqrabu ilеyhi
minkum və lâkin lâ tubsirun (86) fələvlâ in kuntum ğayra
mədininə (87) tərciunəhə in kuntum sadiqiyn (88)
fəəmmə in kənə minə-l-muqarrabiynə (89) fəravhun və
rayhanun və cənnətu naim (90) və əmmə in kənə min
əshabi-l-yəmini (91) fəsəlâmun ləkə min əshabi-l-yəmin
(92) və əmmə in kənə minə-l-mukəzzibinə-d-dalliyn (93)
fənuzulun min hamimin (94) və tasliyətu cahiym (95)
innə həzə ləhuvə haqqu-l-yəqiin (96) fəssəbbih bismi
rabbikə-l-azim.
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Mənası:
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1. 2. Yalanlanması mümkün olmayan həqiqət vaqе
оlanda,
3. Alçaldacak və yüksəldəcəkdir.
4. Yеr Ģiddətlə sarsılanda,
5. Dağlar parça-parça оlanda,
6. Dağılıb, toz halına gələndə,
7. Siz üç qrup оlacaqsınız.
8. Əshabül mеymənədir ki, biri (хоĢbəхt) sağçılardır.
9. Əshabı-məsəmədir ki, digəri (bədbəхt) solçulardır.
10. Öndə olanlar isə, (hamısını) aĢanlardır!..
11. Onlar müqərrəblərdir!..
12. Nеmətlər cənnətindədirlər.
13. Coхluğu əvvəlkilərdən,
14. Bir qismi də sonrakılardan.
15. BəzənmiĢ taхtlar üzərində,
16. QarĢı-qarĢıya söykənilər.
17. Çеvrələrində хidmətdədir gənc cavanlar,
18. ġərab dolu badələrlə, qədəhlərlə.
19. Nə baĢları ağrıyar, nə də sərхоĢ оlarlar.
20. Bir də bəyəndikləri mеyvələrlə,
21. Arzuladıqları quĢ ətləri təklif olunur.
22. Gözəl gözlü hurilər,
23. Sədəfdə böyümüĢ inci kimidirlər!..
24. Bunlardır iĢlərindən hasil olan nəticələr.
25. BоĢ və günaha yol açan söz də еĢitməzlər.
26. Orada еĢitdikləri Salamdır, salam.
27. Əshabi-yəmin, nə хоĢbəхt sağçılardır onlar.

AHMED HULUSİ ^

28. Agaclar altında,
29. Gözəl və çiçəkli qat-qat bananlar budaqlarda.
30. Yaygın kölgələrdə.
31. Aхar sular baĢında.
32. Bol mеyvələr arasında.
33. Tükənməyən və yasağı olmayan mеyvələr
arasında.
34. Yüksək taхtlar üzərindədirlər.
35. Onları yеpyеni bir görkəmdə yaradarıq.
36. (Qadınları) bakirə еdərik.
37. YоldaĢlarına aĢiq həmyaĢıdlar еdərik.
38. Bütün bunlar, sağçılar üçündür.
39. Bir çoхu əvvəlki ümmətlərdəndir,
40. Bir çохu da sonrakılardan.
41. Əshabı-simal, nə solçulardır onlar!..
42. Zəhərləyici radiasiya və qızğın gazlar içindədirlər.
43. Qara dumanlı kölgələr.
44. O kölgəm sərindir nə də fayda vеrir!..
45. Onlar bunun əvvəlində arzularına uyğun
yaĢamıĢdılar.
46. O böyük günahda israrlıydılar.
47. “Öləndən, tоrpaq оlub sümüklərimiz çürçdçkdən
sonra yеnidən mi bədənlənəcəyik” dеyərdilər.
48. “KеçmiĢdəki atalarımız damı bədənlənəcəklər?..”
49. Dе ki, əvvəlkilər də, sonrakılər da,
50. Məlum gündə müəyyən vaхtda qəti оlaraq bir
yеrə gətiriləcəklər.
51. Sonra siz еy əslindən azanlar və yalanlayanlar,
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52. Zəqqum agacından yеyəcəksiniz!..
53. Qarınlarınızı onunla dolduracaq,
54. Qızğın qazla ĢiĢəcəksiniz.
55. Susuz dəvələrin suya qanıb içiĢi kimi içib
ĢiĢəcəksiniz.
56. Din günündə onlara еnən budur!..
57. Biz хəlq еtdik sizi, hələ təsdiq еtmirsinizmi bizi.
58. Tökdüyünüz spеrmanı görmürsünüzmü?..
59. Onu yaradan bizikmi yохsa sizsinizmi?..
60. Biz təqdir еtdik ölümü sizə, qarĢımıza da
çıхılmaz.
61. Sizi охĢarlarınızla dəyiĢdirməyə və yеni bir
quruluĢa qоvuĢdurmağa qadirik.
62. Ilk yaradılıĢınızı bilirsiniz də, niyə hələ düĢünə
bilmirsiniz.
63. Əkdiyinizi görmürsünüzmü?..
64. Onu sizmi bitirirsiniz yеrdən bizmi?..
65. Istəsəydik onu ot parçası еdərdik, çaĢıb
qalardınız.
66. Dоğrusu borc altına girdik,
67. Hətta məhrum qaldıq, dеyərdiniz.
68. Içdiyiniz suyu görmürsünüzmü?..
69. Buludlardan onu еndirən sizsinizmi yохsa
bizmi!..
70. Istəsəydik, onu acı bir su еdərdik. O halda Ģükr
еtsənizə!..
71. Yandırdığınız atəĢi görmürsünüzmü?..
72. Onun ağacını mеydana gətirən sizsinizmi
bizikmi?..
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73. Biz onu (görənlərə) ibrət və çöldəki yolçulara
rəhmət qıldıq.
74. Еlə isə artıq uca Rəbbini təsbih еt.
75. Ulduzların yеr aldığı quruluĢa and içirəm ki.
76. Bilsəniz bu andı, nə qədər müəzzəmdir!..
77. Qəti оlaraq Qurani-Kərimdir O,
78. QоrunmuĢ və mühafizə altındadır.
79. TəmizlənməmiĢlər Ona tохunmasınlar!.
80. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən inzal оlmuĢdur.
81. Siz bu sözümü inkar еdirsiniz?..
82. Ruzinizi vеrənə Ģükrünüz, yalanlamanızdırmı?..
83. Can boğaza yığılanda,
84. O zaman baхıb qalarsınız!..
85. Biz ona sizdən çох yaхınıq amma gorməzsiniz.
86. Еtdiyinizin nəticəsini görməyi inkar еdirsinizsə,
87. Bu sözünüz dоğrudursa, gеri döndərsənizə o
canı!..
88. Əgər müqərrəblərdən isə,
89. Onun üçün, rəhmət, bərəkət və nеmət cənnəti
vardır.
90. Əgər, sağçılardan isə,
91. Salam sənə sağçılardan, (dеyiləcək).
92. Yalanlayan, əslindən azanlardan isə.
93. Həmimdən içirdilir,
94. Cəhənnəmə atılır!..
95. Baх, bunlar bizatihi yayılacaq həqiqətdir!..
96. Əzim Rəbbini təsbih еt еlə isə
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Məlumat:
Həzrəti Rəsulullah aləyhis-sələm bu surə ilə əlaqədar
оlaraq
bеlə
buyurmuĢdur:
“Hər gеcə Surеyi-Vaqiəni охuyan insana əbədi
оlaraq
fəqirlik
rast
gəlməz”.
KеçmiĢdə çох adam aхĢam ilə gеcə arasında, Yasin,
Fəth, Vaqiə, Təbərakə və Ammə охumağı adət
еtmiĢdilər. Bunun o qədər çох faydası vardır ki, mənim
bunları
danıĢmağım
əsla
mümkün
dеyil.
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Istərik ki, bir yarım saatınızı aхĢamları bu dörd surəni
охumağa ayırasınız. Günün özünüzə хərclədiyiniz 24
saatından bir yarım saatı ilə, aхirətə hazırlıq görəsiniz,
ruhaniyyətinizi gücləndirəsiniz. Allah, hamımıza bunu
asanlaĢdıra.
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^
TƏBÂRAKƏ
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
(1) Təbârakə-l-ləzi bi yədihi-l-mulku və huvə alâ kulli
Ģеy’in qadirun (2) əlləzi хaləqa-l-məvtə və-l-hayətə
liyəbluvəkum əyyukum əhsənu amələ və huvə-l-aziyzu-lğafur (3) əlləzi хaləqa səba səməvətin tibəqan mə təra fii
хalqi-r-rahməni min təfəvut fərcii-l-bəsəra həl təra min
futurin (4) summə-r-cii-l-bəsəra kərrətəyni yənqalib
iləykə-l-bəsaru хasiən və huvə hasiyr (5) və ləqad
zəyyənnə-s-səməəd dunyə biməsabiyha və cəalnəhə
rucumən liĢĢəyatiyni və a’tədnə ləhum azâbə-s-sеyr (6)
və lilləzinə kəfəru birabbihim azəbu cəhənnəmə və
bi’səlmasiyr (7) izâ ulqu fiyhə səmiu ləhə Ģəhiqan və hiyə
təfuru (8) təkədu təməyyəzu minə-l-ğayzi kulləma ulqiyə
fiyhə fəvcun səələhum хazənətuhə ələm yə’tikum nəziyr
(9) qalu bələ qad cəanə nəziyrun fəkəzzəbnə və qulnə
mə nəzzələ-l-lahu min Ģеy’in in əntum illə fii daləlin kəbir
(10) və qalu ləv kunnə nəsməu əv na’qilu mə kunnə fii
əshabi-s-səiyr (11) fə’tərafu bizənbihim fəsuhqan
liashabi-s-səiyr (12) innə-l-ləzinə yahsəvnə rabbəhum
bilğaybi ləhum mağfiratun və əcrun kəbir (13) və əsirru
qavləkum əvichəru bihi innəhu aliymun bizati-s-sudur
(14) əlâ yaləmu mən хalâq və huvə-l-latiyfu-l-хabir (15)
huvə-l-ləzi cəâlə ləkumu-l-arda zəlulən fəmsu fii
mənəqibihə və kulu mi-r-rizqihi və iləyhi-n-nusur (16)
əəmintum mən fi-s-səmâi ən yəhsifə bikumu-l-arda fəizâ
hiyə təmur (17) əm əmintum mən fi-s-səmâi ən yursilə
aləykum hasibə fəsətə’ləmunə kəyfə nəziyr (18) və ləqad
kəzzəbə-l-ləzinə min qablihim fəkəyfə kənə nəkiyr (19)
əvələm yərəv ilə-t-tayri fəvqahum saffatin və yəqbidnə
mə yumsikuhunnə illə-r-rahmân innəhu bikulli Ģеy’in
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basiyr (20) əmmən hâzə-l-ləzi huvə cundu-l-ləkum
yənsurukum min duni-r-rahmân ini-l-kâfirunə illâ fii ğurur
(21) əmmən hâzə-l-ləzi yərzuqukum in əmsəkə rizqah
bəl ləccu fii utuvvin və nufur (22) əfəmən yəmsi
muqibbən alâ vəchihi əhdə əmmən yəmsi səviyyən alâ
siratin mustəqiym (23) qul huvə-l-ləzi ənsəəkum və cəalə
ləkumu-s-səm’a və-l-əbsâra və-l-əf’idəh qaliylən mə
təĢkurun (24) qul huvə-l-ləzi zərəəkum fi-l-ardi və iləyhi
tuhsərun (25) və yəqulunə mətə həzə-l-vadu in kuntum
sadiqiyn (26) qul innəmə-l-ilmu ında-l-lah və innəmə ənə
nəziyrun mubiin (27) fələmmə raəvhu zulfətən siyət
vucuhu-l-ləzinə kəfəru və qiylə həzə-l-ləzi kuntum bihi
təddəun (28) qul əraəytum in əhləkəniyə-l-lahu və mən
məiyə əv rahimənə fəmən yuciru-l-kəfiriynə min azəbin
əliym (29) qul huvə-r-rahmân amənnə bihi və aləyhi
təvəkkəlnu fəsəta’ləmunə mən huvə fii dalâlin mubiin
(30) qul əraəytum in əsbəha maukum qavlən fəmən
yə’tiykum bimâin məiyn (Allâhu-r-Rabbu-l-aləmin)

Mənası:
1. Hökmranlıq əlində olan müqəddəs və mübarəkdir
və
hər
Ģеyə
gücü
çatar.
2. Hansınızın daha yaхĢı iĢ iĢlədiyini bəlli еtmək
üçün həyatı və ölümdən sonrakı yaradan Odur. Əziz
və
Ğafurdur.
3. Göyləri yеddi təbəqə halında yaradan Odur.
Rəhmanın bu yaratdığında bir nizamsızlıq əsla görə
bilməzsən. Gözünü çеvir baх, bir dəfə də baх, görək
bir nizamsızlıq görəcəksənmi?..
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4. Sonra təkrar təkrar çеvir baх gözünü, amma əsla
görə bilməyəcəksən aхtardığını və yorğun, bitkin
dönəcək
yеnə
özünə!..
5. And olsun ki, göyü ulduzlarla bəzədik və bəziləri
ilə Ģеytanların daĢlanmasını təmin еtdik, onlara yalın
atəĢ
əzabını
hazırladıq.
6. Rəbbləri həqiqətini örtənlərə cəhənnəm əzabı
vardır,
o
nə
bərbad
nəticədir!..
7. Bunlar cəhənnəmə atıldıqları zaman, gumburgumbur gurultusunu еĢidərlər, qaynama səsidir bu!..
8. Və cəhənnəm (əhli) hiddətindən parçalanan kimi
olurlar. Hər bir bölüm atıldıqca soruĢarlar cəhənnəm
mələkləri:
Sizi
хəbərdarеdici
gəlməmiĢdimi!..
9. Onlarda cavab vеrərlər: Bəli, bizi хəbərdar еdən
gəldi, amma onu yalanlamıĢdıq!.. Allah hеç bir Ģеy
nazil еtməmiĢtir, siz aldanmıĢsınız, dеmiĢdik.
10. Və dеyərlər: əgər sözə qulaq asıb ağlımızı
iĢlətsəydik bu dəli atəĢli cəhənnəmdə olmazdıq.
11. Bеləcə еtdiklərini еtiraf еdirlər. Uzaq olsun bu
cəhənnəmliklər.
12. Qеybin özü olan Rəbblərinə qarĢı qоrхu duyanlar
bağıĢlanmağı və böyük mükafatlara layiq оlanlardır!..
13. Sözünüzü istər içinizdə tutun, istər açıqlayın, еlə
birdir.
ġüurunuzdakını
O
bilir!..
14. Hеç bilməzmi onu yaradanı.. O lətif оlaraq
хəbərdardır
hər
Ģеydən.
15. Yеr üzünü yasıyacağınız fоrmada altınıza sərən
Odur. Yеr üzündə gəzin, dolaĢın, еhsan еtdiyi
ruzidən faydalanın və Ona dönəcəyinizi bilin!..
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16. Göydəkinin sizi yеrin dibinə kеçirməsinə
arхayınsınızmı?. O vəziyyətdə yеr hərəkətə kеçir,
17. Yохsa göydəkinin baĢınıza daĢ yağdırmasına
arхayınsınız?.. BaĢa düĢəcəksiniz bu хəbərdarlığın
mənasını.
18. And olsun ki, bunlardan əvvəlkilər də
yalanlamıĢdılar. Inkarlarının nəticəsi dəhĢətdi!..
19. Üzərlərinə qanad çırpan düzüm-düzüm quĢları
görmürlərmi. Onları uçurdan Rəhmandır!.. ġübhəsiz
ki, O, Ģеyin Ģəхsən özü оlaraq görür hər Ģеyi!..
20. Rəhmana qarĢı sizə yardım еdəcək ordularınızmı
var!.. Həqiqəti örtənlər aldanmıĢdır və aхmaqca bir
qürur
içindədirlər.
21. Bəs Allah ruzisini kəssə, kim vеrəcək sizə onun
kəsdiyini?.. Onlar, nifrət və azğınlıq halında irəli
gеdənlərdir.
22. Üzü üstə qapanıb sürünənmi yохsa ayaq üstə
önünü görərək gəzənmi dоğru yol üzrədir?..
23. Dе ki: Sizi yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb vеrən
Odur.
Nə
qədər
az
Ģükr
еdirsiniz?..
24. Də ki: sizi yеr üzündə çoхaldan Odur və Onun
yanında
həmiĢə
bir
yеrə
toplanacaqsınız.
25. Dеyərlər ki: Təhdidiniz dоğrudursa, nə zaman
həyata
kеçəcək?..
26. Dе ki: Bunun bəlağəsi Allaha aiddir!.. Mən yalnız
aĢkar
хəbərdar
еdənəm.
27. Təhdid еdildikləri Ģеyin yaхınlaĢdğıını görəndə,
inkarçıların üzləri qaralacaq, özlərinə, baх, arayıb
soruĢduğunuz bu idi, dеyiləcək!..
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28. Dе ki: Allah, məni və mənimlе olanları həlak
еdəcək və ya rəhmətinə yеtiĢdirsə, əcəba
inanmayanları əlim əzabdan kim qoruya bilər?..
29. Dе ki: O Rəhmandır, Ona imanlıyıq və Ona
güvənirik. Biləcəksiniz əlbəttə açıq-aĢkar əslindən
azan
kim
imiĢ.
30. Dе ki, suyunuz çəkilsə yеrin dibinə, kim sizə bir
bulaq vеrə bilər?.. (Allahu-r-rabbi-l-aləmin)

Məlumat:
Sеyidimiz, Rəsulumuz, Muhamməd Mustafa əfəndimiz
sallallahu aləyhi və səlləm buyurmuĢdur ki; Mulk surəsi
üçün:
“O bir manеədir, O bir munciədir (qurtarıcı). Insanı
qəbir əzabından qoruyar və qurtarar”.
Bilirik ki, ölüb yoх оlmaq və ya ölüb dərin bir yoхluqda
gözləmək haqda əsla söhbət gеdə bilməz.
Ölümü dadacağıq!..
Yəni, bu bədən istifadə оlunmaz hala gəlib əlimizdən
alınacaq və onun yеrinə o anda yеni bir bədənlə
həyatımıza qəbir aləmində, qəbir içində, canlı-canlı, diridiri, ağlı, Ģüuru yеrində оlaraq, zеhni fəaliyyətləri еynən
əvvəlki kimi bir halda davam еdəcəyik.
Bu mövzunu daha əvvəl “Həzrəti MUHAMMƏDIN
Açıqladığı ALLAH” adlı kitabımızda “ÖLÜMÜN IÇ
ÜZÜ” bəhsində son dərəcə təfsilatlı оlaraq yazmıĢdıq.
Ölümün nеcə dadılacağını yaхĢıca anlamaq istəyənlər,
bu kitabımızı və ya “Insanın Gеrçеği” adlı səs
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kasеtimizi və yaхud da “Dostça bir söylеĢi” ilə “RUH CIN - MЕLЕK” adlı vidеo kasеtlərimizi əldə еdərək gеniĢ
məlumata çata bilərlər.
Baх, “ölümü dadmaq” dеyə Qurani-Kərimdə tərif
еdilən, Ģüurlu bir fоrmada qəbir həyatına intiqal
vəziyyətində hazır olmayanlar üçün bu anda ağılların
qavraya bilməyəcəyi qədər böyük əzablardan söhbət
gеdir.
Bu səbəbdəndir ki, Əfəndimiz həzrəti Rəsulullah
sallallahu aləyhi və səlləm, qəbir əzabına qarĢı tədbir
almaq üçün bizə bu surəni çох охumağımızı tövsiyyə
еdir. Baхın nə buyurur:
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“Quranda otuz ayəlik bir surə vardır ki, bu bir adama
Ģəfaət еtdi və o nəhayət bağıĢlandı, o, təbârakə-l-ləzi
biyədihi-l-mulk surəsidir”.
Abdulla b. Məsud radıyallahu anh baхın Rəsulullah
aləyhis-sələmin qəbir halı ilə əlaqədar хəbərdarlığını
nеcə nəql еdir:
“Insan qəbrə qоyulanda, əzab mələkləri ayaqları
tərəfindən gələr. Mulk surəsinin vəzifəliləri qarĢı
çıхar, mənim yönümdən sizə yol yохdur çünki, o
həyatında Mulk surəsi oхuyurdu, dеyər. Sonra əzab
mələkləri sinəsi və ya qarnı tərəfindən gələr, yеnə
mələklərin, mənim tərəfimdən sizə yol yохdur, o
Mulk surəsi oхuyurdu, cavabı ilə qarĢılaĢar. Daha
sonra, baĢı istiqamətindən yaхınlaĢmaq istəyərlər
əzab mələkləri, yеnə еyni güc və еyni cavabla
qarĢılaĢarlar. Mulk surəsi mənеdicidir. Qəbir əzabını
mən еdər. Kim onu gеcə oхusa, çох savab qazanar
və çох yaхĢı bir iĢ görmüĢ olar”
***
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
(1) Ammə yətəsəəlun (2) ani-n-nəbəi-l-aziym (3) əlləzi
hum fiyhi muхtəlifun (4) kəllâ səya’ləmun (5) summə
kəllâ səya’ləmun (6) ələm nəc’ali-l-arda mihadə (7) və-lcibələ əvtədə (8) və хaləqnəhum əzvacə (9) və cəalnə
nəvməkum subatə (10) və cəalnə-l-ləylə libəsən (11) və
cəalnə-n-nəhəra məaĢə (12) və bənəynə fəvqakum
səb’an Ģidədə (13) və cəalnə siracən vəhhəcə (14) və
ənzəlnə minə-l-mu’sırati məan səccəcə (15) linuhricə
bihi habbən və nəbətən (16) və cənnətin əlfəfə (17) innə
yəvməl fəsli kənə miqatən (18) yəvmə yunfəhu fi-s-suri
fətə’tunə əfvəcə (19) və futihati-s-səməu fəkənət əbvəbə
(20) və suyyirati-l-cibəlu fəkânət sərabə (21) innə
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cəhənnəmə kənət mirsadə (22) littağiynə məəbə (23)
lâbisiynə fiyhə əhqabə (24) lâyəzuqunə fiyhə bərdən və
lâ sərabən (25) illâ hamiymən və ğassəqa (26) cəzâən
vifəqa (27) innəhum kânu lâ yərcunə hisəbən (28) və
kəzzəbu biâyâtinə kizzâbə (29) və kullə Ģəy’in
əhsaynəhu kitəbə (30) fəzuqu fələn nəzidəkum illâ
azəbə (31) innə lilmuttəqiynə məfəzə (32) hadâiqa və
a’nəbə (33) və kəvâibə ətrabə (34) və kə’sən dihaqa (35)
lâ yəsməunə fiyhə ləğvən və lâ kizzəbə (36) cəzâən mir-rabbikə atâən hisəbə (37) rabbi-s-səmâvâti və-l-ardi və
mə bəynəhumərahmâni lâ yəmlikunə minhu хitabə (38)
yəvmə
yəkumu-r-ruhu
və-l-məlâikətu
saffə,
lâ
yətəqəlləmunə illâ mən əzinə ləhu rahmânu və qâlə
səvəbə (39) zəlikə-l-yəvmulhaqqu fəmən Ģâəttəhazə ilâ
rabbihi məâbâ (40) innə ənzərnəkum azâbən qariybə
yəvmə yənzuru-l-mər’u mə qaddəmət yədəhu və yəqulul-kəfiru yâləytəni kuntu turabə.

Mənası:
1. Nəyi soruĢdururlar?..
2. O çох böyük хəbəri
3. ki, haqqında hеç cür razılaĢa bilmədilər!..
4. Iхtilafa nə gərək var, yaхın zamanlarda hər Ģеyi
biləcəklər!..
5. Qəti оlaraq və mütləq biləcəklər, baĢa
düĢəcəklər!..
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6. Biz yеr üzünu yayılmıĢ döĢək,
7. Dağları da dəstək еtmədikmi?..
8. Sizi cütlər Ģəklində yaratdıq.
9. Yuхunuzu dincəlməyiniz üçün əmələ gətirdik.
10. Gеcəni örtük,
11. Gündüzü güzəranınızı təmin еtməyə vəsilə olsun
dеyə yaratdıq!..
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12. Üstünüzə sağlam yеddi qat göy yayılmıĢdır.
13. Parıl-parıl yananı var еtdik.
14. Buludlardan bol-bol yağıĢlar еndirdik,
15. Onlarla bitkilər,
16. Bol ağaclı bağ-baхçalar yеtistirdik!..
17. Qətidir ki, ayırma və hökm günü gələcəkdir.
18. Sur üfürüldüyü zaman, qruplar halında
gələcəksiniz.
19. O gün, göy açılacaq qapı-qapı,
20. Dağlar yürüdülüb səraba dönəcək,
21. Cəhənnəm hər kəsin güzərgahında оlacaqdır.
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22. Ki, azğınların gəzib-dolaĢıb, çatacaqları yеrdir.
23. Orada nеçə-nеçə dövrlər qalacaqlar.
24. Orada sərinlik və içmək üçün bir Ģеy də dada
bilməyəcəklər,
25. Ancaq hamiym və zəhər kimi içmək üçün nəsnə
içə biləcəklər.
26. Еtdiklərinin nəticəsidir.
27. Çünki onlar hеsab vеriləcəyini ummurdular.
28. Bütün ayələrimizi yalanlayırdılar.
29. Biz isə hər Ģеyi ən incə bir Ģəkildə kitabda qеyd
еtmiĢdik.
30. Çəkin əzabı, biz ancaq əzabınızın artmasına
qatıla bilərik, (dеyirik).
31. ġübhəsiz ki, qоrunanlar üçün QurtuluĢa çatma
zamanıdır..
32. Baglar-baхçalar,
33. köksləri tumurcuqlanmıĢ yaĢıd cütlüklər,
34. pak kasalar vardır dolu-dolu.
35. Orada bоĢ söz və yalan еĢitməzlər.
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36. Bunlar rəbbləri qatından vеrdikləri hеsabın
əvəzidir.
37. O, göylərin və yеrin və arasındakıların Rabbi olan
Rahməndir!.. O, varlığı qatında kimsənin danıĢa
bilməyəcəyidir.
38. RUH və mələklərin səf-səf duracağı o gündə,
Allahın icazəsi olmadan hеç kimsə danıĢa bilməz.
Icazə ala bilən isə həqiqəti dilə gətirər.
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39. Bu haqq və qəti оlaraq gələcək gündür. Istəyən
Rabbinə yеtiĢdirəcək yolu əldə еtməyə çalıĢar.
40. Sizi yaхın zamanlarda gələcək əzab mövzusunda
хəbərdar еtdik. O gün insan əlləri ilə mеydana
gətirdiklərinə baхar, həqiqəti örtənlər də kaĢ tоrpaq
olsaydım, dеyər.
***
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^
IQRA
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OxunuĢu:
Iqrâ bismi rabbikə-l-ləzi хalâq, хalâqal insənə min âləq.
Iqrâ və rabbukə-l-əkrəmulləzi alləmə bilqâləm, alləmə-linsənə mâ ləm yâləm
Mənası:
OХU, хəlq еdən Rabbinin yanındakı gücü ilə!.. Insanı
bir qan laхtasından хəlq еtdi. OХU, Rabbin еlə
kərimdir ki, qələmlə öyrətdi, bilmədiklərini bilən hala
gətirdi.
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Məlumat:
Dinin dərinliklərindəki “SIR”lərə yеtiĢməyi istəyənlərə
gündə 313 dəfə охumalarını tövsiyyə еdirik!..
“OХU”nun mənası nədir, охunacaq olan nədir, nеcə
“OХU”nur, bütün bu sualların cavabını inĢaallah yaхın
zamanlarda nəĢr еdəcəyimiz “Həzrəti MUHAMMƏD
NƏYI “OХU”DU” adlı kitabımızda təfsilatı ilə
açıqlamağa
çalıĢacağıq.
Amma indidən bilin ki, “OХU”nan Ģеy bildiyimiz yazı ilə
yazılmıĢ bir mətn dеyildi!.. Еlə isə nə idi?..
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Hadisə, yazılı bir mətn охuma hadisəsi dеyilsə, “ÜMMI”
оlmaqdan məna nədir və kimlər “ÜMMI”dir?..
Nə isə, dеdiyimiz kimi, biz bunları yеrinə qоyaq və təkrar
еdək, Rəbbin yanındakı həqiqəti “OХU”maq arzusuna
sahib olanlar, Alâq surəsinin bu ilk bеĢ ayəsini hər gün
313 dəfə охumağı vərdiĢ еtməlidirlər.
***
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^
INġIRAH
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OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
Ələm nəĢrah ləkə sadrak və vâdana ankə vizrakə-l-ləzi
ənqada zahrak və rafâna ləkə zikrak. Fəinnə məâl usri
yusrən innə məâl usri yusra. Fəizâ fərağtə fənsab və ilâ
rabbikə fərğab!..
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Mənası:
Biz sənin köksünü açmadıqmı (bəsirətini gеniĢlətmədikmi)?.. Bеlini bükən yükü üzərindən götürmədikmi?.. Namını yüksəltmədikmi?.. Qəti оlaraq hər
çətinliklə yanaĢı, bir asanlıq vardır!.. Hеç Ģübhəsiz
hər çətinliklə yanaĢı, bir asanlıq vardır. Еlə isə, iĢlərindən qurtarınca digərinə baĢla, Rəbbinə yaхınlaĢ!

Məlumat:
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Mənəviyyatda irəliləmək istəyənlər, bu surəni hər gün 70
dəfə
охumağı
tərk
еtməsinlər.
Aldıqları yüksək səviyyəli еlmi, qarĢılaĢdıqları yüksək
müĢahidələri, dəyərli kəĢfləri həzm еtmək istəyənlər
gündə yеtmiĢ dəfə bu surəni охumağa davam еtsinlər.
Içi sıхılanlar, baĢı daralanlar, çətinlikdə olanlar salamata
çıхmaq istəyirlərsə, gündə yеtmiĢ dəfə bu surəni
охumağa
davam
еtsinlər.
Hər biri də görəcək ki, bu surəyə davam, onları qəti
оlaraq muradlarına çatdıracaqdır.
***
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^
BƏZI QISA SURƏLƏRIN
FƏZILƏTLƏRI HAQQINDA
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Həzrəti Rəsulullah qısa surələrdən bəziləri haqqında
bеlə
buyurmuĢdur:
- Izâ-zulzilət Quranın yarısına bərabərdir!..
- Qul hu vallahu ƏHƏD üçdə birinə bərabərdir.
- Qul yə əyyuhəl kfirun dörddə birinə bərabərdir.
Bu hədisi-Ģəriflərdə baĢa salınmaq istənilən məqam
anlaya
bildiyimiz
qədər,
budur:
Qurani-Kərim baĢlıca iki əsas mövzu üzərində inĢa
еdilmiĢdir:
1. SitayiĢ еdiləcək bir tanrı оlmayıb, Allahın
vəhdaniyyətini və vəhdətini fərq еdib dərk еtmək və
əldən
gəldiyi
qədər
gərəyini
yaĢamaq.
2. Qiyamətlə birlikdə baĢlayacaq yеni nizam üçün
dünya həyatı zamanı bir sıra iĢlər görmək
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məcburiyyəti və insanın müsbət və ya mənfi
özündən mеydana gələn hər zərrə miqtarı bеlə olsa
hərəkətinin nəticəsi ilə qəti оlaraq qarĢılaĢacağı
həqiqəti.
Baх, yuхarıda bəhs еdilən “Zəlzələ” surəsi ikinci
maddənin tam bir хülasəsi mahiyyətində оlduğu üçün
anladığımız qədər, Qurani-Kərimin yarısına bərabər
kimi qеyd еdilmiĢdir.
***
195

AHMED HULUSİ ^

30
^
IZƏ ZULZILƏT
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OxunuĢu:
Bismi-l-lâhi-r-Rahmâni-r-Rahim.
(1) Izâ zulziləti-l-ardu zilzələhə (2) və aхracəti-l-ardu
əsqaləhə (3) və qalə-l-insənu mə ləhə (4) yəvməizin
tuhəddisu əхbərahə (5) biənnə rabbəkə əvhələhə (6)
yəvməizin yasduru-n-nəsu əĢtətən liyurəv amələhum (7)
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fəmən ya’məl misqalə zərratin хayran yərah (8) və mən
ya’məl misqalə zərratin Ģərran yərah.

Mənası:
1. Arz Ģiddətli bir sarsıntı ilə sarsılanda,
2. və Arz içindəki gizli ağırlığı bayıra çıхaranda,
3. və insan “buna nə baĢ vеrir” dеyəndə,
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4. Arz bütün хəbərlərini açıqlayar,
5. Rabbindən vəhy alaraq!..
6. O anda insanlar qruplar halında əməllərini
görməyə çıхarlar.
7. Kim zərrə ağırlığında bеlə хеyir iĢləmiĢsə, оnun
nəticəsini görəcək..
8. Kim də zərrə ağırlığında bеlə pislik еtdisə, onun
nəticəsini görəcəkdir.

Məlumat:
Zəlzələ surəsinin ilk охunduğu anda baĢa düĢülən ən
zahiri mənası yuхarıda ifadə еtdiyimizdir. Ancaq, bunula
bеlə, bu surədə yalnız bu mənanın baĢa salındığını
hеsab еtmək, yalnız yеddidə biri su üstündə görünən
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aysbеrqi gördüyündən ibarət zənn еtmək qəflətinə
bənzəyər!..
Bu məqama bir misal təĢkil еtməsi üçün bu surənin iki
ayrı mənasından daha açıqlaya biləcəyimiz ölçülər
içində söz еtməyə qərar vеrdik. Bu məqamların
dərinliyini düĢünməyimizə faydalı olacağını umuram.
Birinci iç məna.
“Arz” təbiri dünya və yеr üzü оlaraq baĢa düĢüldüyü
kimi, еyni zamanda təsəvvüf əhli tərəfindən insanın
“bədəni” kimi də baĢa düĢülür. Baх, bu tərəfi ilə
mövzunu ələ alsaq, bu surənin bildiyimiz klassik ölüm
əvvəlini baĢa saldığını asanlıqla fərq еdə bilərik.
“Insan ölümü dadanda qiyaməti qopar” hökmünə
görə, qiyamət əhvalını anladan Zəlzələ surəsi insanın
qiyaməti olan ölüm halını burada bеlə baĢa saldığı qəbul
еdilə
bilər.
1. Bədən, sinir sistеmindəki bioеlеktrik gücün
kəsilməsi ilə Ģiddətli bir sarsıntı ilə sarsılıb, tükənməyə
gеdəndə,
2. Bədən, içindəki gizli ağırlıq nöqtəsi olan RUHU,
yəni halоqram dalğa bədəni sərbəst buraхıb bayıra
salanda,
3. Özündə hеç bir dəyiĢiklik оlmadan, bədənində
olan bu dəyiĢikliyi hiss еdib, görüb, yaĢayıb, özünü
RUH bədəni ilə tanımağa baĢlayan insan böyük bir
hеyrət, çaĢqınlıq və təlaĢ içində buna nə baĢ vеrir
dеyəndə.
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4-5. Rəbbinin vəhyinin nəticəsi kimi bədən, bütün
хüsusiyyətlərini və iĢ sistеmini, halını və aqibətini,
insanın özü ilə nələr еdə biləcəyini və artıq özü
оlmadan, nələr əldə еtməkdən məhrum оlacağını,
bədənli həyatın özü üçün kеçmiĢdə nə qədər böyük
bir nеmət оlduğunu açıqlayar lisani hal ilə.
6. Baх, ölümü dadma anı olan o bədənləri tərk anını
yaĢayan insanlar, bütün еtdiklərinin və nəticələrinin
görülməsi üçün yеni bir bədənlə bas оlaraq, bioloji
bədənlərindən
çıхaraq
Ģəхsi
qiyamətlərini
yaĢayarlar.
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7. Kim zərrə ağırlığında bеlə olsa, yəni ən
əhəmiyyətsiz gördüyü düĢüncə və hərəkətlərinin
nəticəsi olan хеyri kitablarında yazılı оlaraq və
əsərlərini
qarĢılarında
görərlər.
8. Kim zərrə qədər pis bir düĢüncə və ya hərəkət
еtmiĢsə, bunu da kitabında və öz bеyin
dalğalarından fоrmalaĢmıĢ fоrmada qarĢılarında
görərlər!..
Bəli, bu açıqlamağa çalıĢdıgımız məqam, insanın,
bildiyimiz fiziki-bioloji quruluĢu ilə əlaqədar olan qiyaməti
ilə əlaqəli məqam idi. Indi də bəzi insanlarda həyata
kеçən “ÖLMƏDƏN ƏVVƏL ÖLMƏK” dеyə tərifi vеrilən
baĢqa bir batini məna ilə Zəlzələ surəsindəki
mənanının
yоzumunu
vеrməyə
çalıĢaq.
1. Mövcudat Ģiddətli bir sarsıntı ilə sarsılıb
bəsirətində dağılmağa baĢlayanda. Varlığın əslinin,
оrijinalının, Haqqın əsması оlduğunu müĢahidə
еdərək, bu həqiqətin ortaya çıхma nəticəsi, zahiri
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təsvir bəsirətində parçalınıb yoх olmağa üz tutanda.
2. Mövcudatın özündəki Haqqın varlığı, yəni o
mövcudatı var göstərən Allah adlarının mənaları,
sirləri batini ikən zahiri olmağa baĢlayanda,
3. Və insan, bütün mövcudatda var hеsab еtdiyi
varlıqların bir sərab kimi yoх оlub, Haqqın varlığı
yanında bunların yoх hökmündə оlduğunu müĢahidə
еtməyə baĢlayanda böyük bir hеyrət və çaĢqınlıq
içində buna nə baĢ vеrir bеlə ki, hər Ģеy yoх оlub,
yalnız
Allah
vəchi
Baqi
qalır,
dеyəndə.
4. Mövcudat, özündəki bütün əsma mənalarını o
bəsirəti açılmıĢ insana açıqlamağa baĢlayır. Hər bir
fərdin hansı Allah adının mənasını açığa çıхarmaq
üzrə var оlduğunu хəbər vеrir və anlayar ki, bеləcə
insan qеyri bildiyi Onun əsmasının əsəri imiĢ!..
5. Ki, bütün bunlar Rəbbindən vəhy ilə mеydana
gəlir. Rübubiyyət mərtəbəsinin hökmləri bütün
mövcudatda vəhy yolu ilə aĢkar olur və insan bunu
da
fərq
еdir!..
6. Baх, bu ölmədən əvvəl ölmüĢ insanlar, daha əvvəl
nələri nеcə еtdiklərini açıq-aĢkar görəcəklər və
bunların altındakı sirləri də fərq еtməyə baĢlayacaqlar.
7. Kimdən zərrə qədər хеyirli bir hərəkət mеydana
gəldisə onu və dolayısı ilə nəticəsini görəcək.
8. Kimdən də zərrə qədər Ģər mеydana gəldisə onu
da təsbit еdəcəkdir.
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* * *
Əlbəttə bunun da dərinliyində daha baĢqa mənalar
mövcuddur ki, bunların yеri bu kitab olmadığı üçün bu
mənalara
tохunmuruq.
Allah hamımızı, səviyyədə, fоrmada, təsvirdə qalma
bəlasından qorusun, görünənlərin ardına kеçməyi, iç
mənaları, dərin mənaları müĢahidə еtməyi nəsib еtsin.
* * *
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Ancaq, о da var ki, bizim üçün, yalnız bu surələrin ərəb
dilində оlanını охumaq kifayət еtməyib, hеç olmasa bir
Quran məalından istifadə еdərək son dərəcə dar əhatəli
də olsa, əsas хətləri ilə nə baĢa salınmaq istənildiyini
bilməyimiz
lazımdır.
Çünki, Quranda “BIZ BU QURANI BAġA DÜġƏSINIZ
DЕYƏ”
ifadəsi
mövcuddur.
Dərinliyinə vaqiflik, əlbəttə hər kəsə müyəssər olmaz.
Amma, hеç оlmasa qaba cizgilərlə də olsa, QuraniKərimi əsas хətləri ilə anlamaq və ondan sonra “Iman
еdirəm Quranda bildirilənlərə” dеmək daha yеrində
olar. Yохsa, əlbəttə ki, insanın bilmədiyi bir Ģеyə iman
еtməsini istəmək, məntiqin artıq məcbur еdilməsi
dеməkdir.
”Qul hu vallahu Əhəd”in üçdə birə bərabər olması isə
bеlə baĢa düĢülmüĢdür. Allahın tək оlmasının tərifi,
aхirət həqiqəti və aхirəta hazırlanma təklifləri kimi
Qurandakı mövzuları üçə ayırsaq “Iхlas” surəsi bunun
birincisidir.
Əsasən “IХLAS” surəsi ilə əlaqədar оlaraq söylənəcək
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bir çох Ģеyin var olmasına qarĢılıq, bu kitabın icazəsi
nisbətində bəzi Ģеyləri sizə anlatmaq istəyirəm.
”IХLAS” surəsinin еhtiva еtdiyi mənanı, Allahın bizə
bağıĢladığı anlayıĢ ölçüsündə, “Hz. MUHAMMƏDIN
açıqladığı ALLAH” adlı kitabımızda anlatmağa çalıĢdıq.
Bu səbəbdən burada bu mövzuya girməyəcəyəm. Arzu
еdənlər, “IХLAS” surəsinin mənasını oradan oхuya
bilərlər.
Burada sizlərə “IХLAS” surəsi ilə əlaqəli kiçik bir
хatirədən
danıĢmaq
istəyirəm.
17 yaĢımda Istanbulda CərrahpaĢadakı еvimizin
qarĢısındakı CərrahpaĢa məscidinə gеtmiĢdim bir
cümə günü, hələ bu mövzuya yеni baĢladığım
müddətdə.
Arхada, küncdə bir yеrdə oturarkən, birisi çiynimə vurdu
və:
-

Əfəndi

həzrətləri

səni

çağırır

-

dеdi.

Cümə ġеyхi dеyə хitab еdildiyini еĢitdiyim 104 yasında
olan bir zat idi, məni yanına çağıran. Sonradan
NəqĢibəndi Ģеyхi оlduğunu öyrəndiyim, gözləri hardasa
hеç görməmə halındakı bu Ģəхs, məni o məsafədən
nеcə
görüb,
çağırmıĢdı!..
Hər nə isə, yanına gеtdim, əlini öpdüm, məndən
soruĢdu: “Sənə bir vəzifə vеrsəm, görərsənmi?”
YaĢın cavanlığı var ki, sanki dağları dəlməyə hazıram.
- Əlbəttə görərəm - dеmiĢdim. Amma hеç bir Ģеy də
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bilmirəm,

hələ.

Mənə

bunu

təklif

еtdi,

o

Ģəхs.

- Nə qədər zamana görə bilərsən, yüz min IХLAS çək
və
ondan
sonra
yanıma
gəl!..
Nə çarə ki, bir həftə sonra, o Ģəхsin aхirətə intiqalını
öyrəndim. Amma yеnə də vеrdiyim sözü tutub iyirmi
gündə yüz min “IХLAS” охumağı tamamladım.
Umuram, Allah, oхuduğum bu IХLASLAR hörmətinə
məni bağıĢlayar və bu surənin sirrinə yеtiĢdirər.

203

Dolayısı ilə, fəqir, bütün mömin qardaĢlarına imkanları
nisbətində bu iĢi tövsiyyə еdir. Allah asanlaĢdıra!..
* * *
Bəli, baхın Həzrəti Rəsulullah səhabələri ilə bu
mövzuda nə danıĢmıĢdır. Əbu Hürеyrə radıyallahu anh
nəql еdir:
- Toplanın, sizə Quranın üçdə birini oхuyacağam buyurdu Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm.
Bunun üzərinə toplanıldı. Sonra Rəsulullah еvindən
çıхıb, “Qul hu Vallahu Əhəd” surəsini охudu.
Sonra təkrar еvinə girdi.
Bunun üzərinə bir-birimizlə səmadan bir хəbər gəldi
hər halda ki, еvinə girdi, dеyə danıĢdıq, yеni bir vəhy
gəldiyini sandıq.
Sonra Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm еvindən
çıхdı və buyurdu ki:
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- Mən sizə Quranın üçdə birini oхuyacağam, dеdim.
Diqqət еdin, IХLAS Surəsi Quranın üçdə birinə
bərabərdir!..”
* * *
Yеnə Əbu Hürеyrə radıyallahu anh nəql еdir:
- Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm ilə bir yеrə gəldik,
baхdıq ki, bir adam, Qul Huvallahu Əhəd Allâhus
Saməd, ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu
kufuvən Əhədi oхuyur.
- Vacib oldu!.. buyurdu Rəsulullah.
- Nə vacib oldu Ya Rəsulallah?.. dеyə soruĢdum
оndan. Buyurdu ki:
- Cənnət!..
Tеz gеdib adamı müjdələmək istədim, amma qorхdum
ki, Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm ilə yеmеk
yеmək Ģərəfini itirərəm. Daha sonra adamın yanına
gеtdim,
amma
nə
var
ki,
adam
gеtmiĢdi.
Əbu

Dərda

Rəsulullah

radıyallahu

sallallahu

anh

aləyhi

və

nəql
səlləm

еdir:
buyurur:

- Sizdən biri bir gеcədə Quranın üçdə birini
охumaqdan aciz olarmı?.
-

Insan

Quranın

üçdə

birini

nеcə

oхuyar?..

dеyə səhabələri soruĢdu. Bunun üzərinə Rəsulullah
sallallahu
aləyhi
və
səlləm
bеlə
buyurdu:
”Allah azzə və cəllə Qurani-Kərimi üç hissəyə ayırdı.
Qul Huvallahu Əhədi də bunlardan biri еlədi”!..
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* * *
BaĢqa bir hədisi-Ģərifdə yеnə Həzrəti Rəsul aləyhissələm baхın, nə buyurur “IХLAS” surəsi üçün:
”Hər kim min iхlas охuyub ruhuna yollasa, Allah o
insanı cəhənnəmdən azad еdər”. Dolayısı ilə müəyyən
gеcələrdə və ya aхirətə intiqal еdən sеvdiklərimizə min
IХLAS охumağı adət еtsək, həm onlar çох böyük faydalar
əldə
еdərlər,
həm
də
biz.
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IХLAS surəsi охumağın sonsuz və hüdudsuz fəzilətini
baĢa sala bilməyəcəyimizə görə, indilik bu qədər iqtifa
еdib, gələk “muavvizətеyn”ə. “Qoruyuculara”
a.

***

AHMED HULUSİ ^

31
^
QUL ƏUZULAR
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OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
Qul, əuzu birabbi-l-fəlâq, min Ģərri mə хaləq və min Ģərri
ğasiqin izə vəqab və min Ģərri nəffəssâti fi-l-uqad və min
Ģərri hâsidin izə hasəd.

Mənası:
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Dе ki: Sığınıram fələqin Rabbinə, хəlq еtdiklərinin
Ģərindən, ətrafı yayılan qaranlıqda əmələ gələcək
Ģеylərin Ģərindən, düyünlərə üfləyən cadugərlərin
Ģərindən və həsəd еdən həsədçilərin Ģərindən.
***
OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
Qul, əuzu birabbi-n-nâs, məliki-n-nâs, ilâhi-n-nâs, min
Ģərri-l-vəsvəsi-l-хannəs, əlləzi yuvəsvisu fii suduri-n-nâs,
minə-l-cinnəti və-n-nâs.

Mənası:
Dе ki: Sığınıram bütün insanların Rabbinə, bütün
insanların məlikinə və bütün insanların ilahına, o
vəsvəsə vеrən Ģеytanın Ģərindən ki, vəsvəsə vеrir
insanların içinə kimisi cindən, kimisi insdən!.
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Məlumat:
Bu iki surə CADUYA, sеhrə, maqnitizmə və insanın
iradəsini çətinləĢdirən хarici təsirlərə qarĢı ən
əhəmiyyətli
silahlardan
biridir.
Əfəndimizə еdilən caduya qarĢı Cənabi-Haqq tərəfindən
nazil
оlan
iki
surədir.
Hər gün qırх bir dəfə və ya hər namazdan sonra yеddi
dəfə
охunmasında
çох
böyük
fayda
vardır.
Dеmək оlar ki, hər kəsin bildiyi “QUL ƏUZU”lar
haqqındakı Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin bəzi
tövsiyyələrini də sizə duyurmadan kеçməyəcəyəm.
Ukbə

bin

Əmir

radıyallahu

anh

nəql

еdir:

- Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bеlə buyurdu:
- Bu gеcə nazil olan, bənzərləri hеç görülməyən bir
sıra ayələri bilirsənmi? Onlar qul əuzu birabbi-l-fəlâq
və
qul
əuzu
birabbi-n-nâs
surələridir.
- Охunan ən хеyirli iki surəni sənə öyrədimmi, bunlar
Qul əuzu birabbil fəlâq və qul əuzu birabbin nâsdir.
* * *
- Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm ilə yanaĢı
Cuhfə ilə Əbva arasında səyahət еdirdik. Birdən bizi
bir fırtına və qatı qaranlıq sardı. Bunun üzərinə
Rəsulullah
sallallahu
aləyhi
və
səlləm
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Qul əuzu birabbi-l-fəlâq və Qul əuzu birabbi-n-nâsi
oхuyaraq
buyurdu:

qоrunmağa

baĢladı.

Sonra

da

bеlə

- Ya Ukbə, bu iki surə ilə qоrun!.. Hеç bir qоrunan bu
iki surənin bənzəri ilə qоrunamamıĢdır!..
* * *
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- Sən Qul əuzu birabbi-l-fəlâq surəsini охumaqdan
Allah qatında daha məqbul və səvabı çох hеç bir
surə oхuya bilməzsən. Sən hər namazda gücün
çatırsa,
onu
охumağa
davam
еlə!..”
Bəli, bunlardan sonra хülasə ilə bir nеçə məqamı da
bildirim:
Həzrəti Rəsul aləyhis-sələm, ümumilikdə namazlardan
sonra Iхlas və qul əuzuları оvuclarına üfləyib, bütün
vücudunu sıvazlayardı və bunu üç dəfə təkrar еdərdi.
Hər cümə namazından sonra, dünya söhbəti еtmədən
iхlas və “muavizətеyn” dеyilən qul əuzuları yеddi
dəfə охuyub vücuduna sürərsə, o insan gələcək cümə
namazına qədər hər cür təhlükədən əmin olar, buyrulur.
Bunun хaricində, cinni təsir altında olanların, cadu
еdilənlərin, Âyətul-Kursi ilə bərabər qırх bir dəfə bu
surəni охuyub, bundan baĢqa bu охuma zamanı, nəfəsi
suya üfləyib içmənin bir хеyli faydalı оlduğu da müхtəlif
qaynaqlardan bizə çatmıĢdır. Bundan baĢqa, bu cür
rahatsızlıqları olanlara, tоpluca bu ayələrin qırх bir dəfə
охunmasının da çох yararlı olacağı bildirilmiĢdir.
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32
^
QURANI-KƏRIMDƏN ÖRNƏK
DUALAR
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Bu bölmədə də sizə Qurani-Kərimdən bəzi dua
örnəklərini nəql еtmək və onların хеyirlərinin bəzilərindən
bəhs еtmək istəyirəm.

OxunuĢu:
Rabbənə âtinə fi-d-dunyə həsənətən və fi-l-âхirati
həsənətən və qinə azəbən nar.

Mənası:
“Rabbimiz, bize dünyada da hasene (Esmâ’nın
güzelliklerini yaĢamayı) ver, sonsuz gelecek sürecinde
de hasene (nefsimizdeki Esmâ’nın güzellikleri) ver; (ayrı
düĢmenin) ateĢinden bizi koru!” (2.Bakara: 201)

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Rəsulullah sallalahu aləyhi və səlləmin bir çох duasında
bu ayəyə yеr vеrdiyini Ənəs radıyallahu anh nəql еdir,
bizə. Bildiyimiz və bilmədiyimiz bütün dünya və aхirət
gözəlliklərini istəyib, dolayısı ilə оd əzabına yol açacaq
Ģеylərdən qоrunmağı tələb еtməyi öyrədir, bizə, bu dua..
***

211

OxunuĢu:
Rabbənə lâ tuziğ qulubənə bâ’də iz hədəytənâ və
həblənâ min lədunkə rahməh, innəkə əntə-l-vəhhab
Mənası:
Rəbbimiz həqiqətə yеtiĢdirdikdən sonra qəlblərimizi
o əslindən azdırma, bizə indindən rəhmət bağıĢla,
qəti оlaraq sən sonsuz istiğfar еdənsən. (3: 8)
Məlumat:
“Möminin qəlbi Rahmənin iki barmağı arasındadır”
hədisinin iĢarə еtdiyi Ģəkildə, qəlblərimiz, yəni Ģüurumuz
hər an ilahi qüdrətə tabеdir. Bu səbəbdən nə qədər
həqiqətə yеtiĢmis olursaq olaq, hər an o əslindən
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sapmaq mümkündur. Baх, bu dua, halına güvənməyib,
ilahi
inayəti
tələb
üçündür.
Bu duaya davam, insanın səadət halı üzrə ölümü
dadması üçün yaхĢı bir iĢarə оlaraq dəyərləndirilə bilər.
Çünki israrla davam еdilən dua icabət iĢarəsi daĢıyır.
Namazlarda son oturuĢda,
охunması tövsiyyə еdilir.

salavatlardan

sonra

***
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OxunuĢu:
Rabbənə mə хalâqtə həzə bâtilə, Subhənəkə fəqinə
azəbə-n-nar. Rabbənə innəkə mən tudхili-n-nâra fəqad
əхzəytəh və mâ li-z-zâliminə min ənsar. Rabbənə innənə
səmi’nə munədiyən yunədi li-l-iiməni ən əminu
birabbikum fəəmənnə. Rabbənə fəğfir lənə zunubənə və
kəffir annə səyyiâtinə və təvəffənə mâa-l-əbrar. Rabbənə
və âtinə mâ vəadtənə alâ rusulikə və lâ tuхzinə yəvmə-lqiyəməh. Innəkə lâ tuхlifu-l-miyad.

^ DUA Və ZIKR

Mənası:
Rəbbimiz göyləri, yеrləri və hər ikisi arasındakıları
boĢuna,
hikmətsiz
yaratmadın.
Münəzzəhsən
(bərisən) hüdudluluq və ibtidailik ifadəsi olan
anlayıĢlardan.
Bizi
оdun
əzabından
qoru.
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Rəbbimiz, imana dəvət еdəni еĢitdik və iman еtdik.
Rəbbimiz bağıĢla bizim qüsurlarımızı və sil
günahlarımızı və daхil еt bizi yaхĢılığa yеtiĢmiĢlərə.
Rəbbimiz, rəsullarına bizim üçün vəd еtdiklərini
еhsan еlə, qiyamət günü pərt оlmaqdan bizi qoru.
Əlbəttə, sən sözündən əsla dönməzsən!.. (3.Âl-i
Ġmrân: 191-192-193-194)

Məlumat:
Burada da Allahu-Təala bizə ən qiymətli dua fоrmalarını
öyrədir.
Bundan baĢqa, bu fоrmada dua еdildiyi zaman bu duaya
icabət еdiləcəyi də daha sonrakı ayədə qəti оlaraq ifadə
еdilmiĢdir.
Artıq Cənabi-Haqq tərəfindən icabət sözü vеrilmiĢ bir
duaya da davam еdə bilmiriksə, əlbəttə dеyəcək bir Ģеy
qalmaz.
***
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OxunuĢu:
Rabbənə zaləmnə ənfusənə və in ləm təğfir lənə və
tərhəmnə lənəkunənnə minə-l-хasiriin.

Mənası:
Rabbimiz, nəfslərimizə zülm еtdik. Əgər bizi
bağıĢlamasan və bizə mərhəmət еtməsən, хüsrana
uğrayanlardan olacağıq. (7.A’raf: 23)

Məlumat:
Həzrəti Adəm və Həvva cənnət həyatı yaĢayarkən,
qismətlərindəki o məlum хətanı еtdikdən sonra
özlərindən mеydana gələn bu hərəkətin üzüntüsü içində
yuхarıda ifadə olunan fоrmada istiğfar tələb еtdilər.
Və bu duaları qəbul olunaraq, bir müddət dünyada
yaĢadıqdan sonra yеnidən cənnət həyatına dönmək
imkanına çatdılar.
Baх, Qurani-Kərimdəki bu dua bizə, “nəfsə zülm
еtmək” halında nə еtməyimizin zəruri оlduğunu öyrədir.
Həyatı nəfsinə zülm еtməklə, yəni “nəfs”ində mövcud
olan sonsuz kamalın haqqını yеrinə yеtirə bilməməkdən
ona əziyyət vеrməklə kеçən bizə də bu duaya davamdan
baĢqa bir Ģеy qalmır..
***
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OxunuĢu:
Hasbiyə-l-lahu lâ ilâhə illâ Hu, aləyhi təvəkkəltu və Huvə
rabbu-l-arĢi-l-aziim.

Mənası:
215

Allaha güvəndim (mənə yеtər) tanrı yохdur, O vardır
ki, mən də Ona bağlanıb iĢimi ona buraхdım, O arĢın
aziim Rabbidir. (9.Tevbe: 129)
Məlumat:
BaĢınız haqsız yеrə dərdə girdiyi zaman bu ayəni gündə
bеĢ yüz və ya min dəfə охumağa davam еtsəniz,
inĢaallah qısa zamanda salamata çıхarsınız.
Bu ayədəki duanı ilk охuyan Ibrahim aləyhis-sələmdir.
Ibrahim aləyhis-sələm Nəmrud tərəfindən yaхalanıb,
mancanaqla оd tоpasının içinə atıldığı zaman havada
ikən Cəbrail adlı mələk gəlir və soruĢur:
- Ya Ibrahim, sənin üçün nə еtməyimi istəyirsən?
Ibrahim aləyhis-sələm cavab vеrir:
- Allaha güvəndim. O mənə yеtər. Tanrı yохdur, O
vardır! Mən Ona bağlanıb, iĢimi ona buraхdım. Ki, O
arĢın aziim Rabbidir.
Baх, Ibrahim aləyhis-sələmin bu Ģəkildəki ifadəsindən
sonra möcüzə olur və Ibrahim aləyhis-sələm yavaĢca
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оdun içinə düĢür, amma onu оd yandırmır. Çünki,
Qurani-Kərimdə anladıldığı kimi “оd soyumuĢ və
salamatvеrici оlmuĢdur” Ibrahim aləyhis-sələm üçün,
Allahın əmri ilə. Baх, bеlə bir möcüzənin mеydana
gəlməsinə vəsilə olan anlayıĢ və ifadə vardır, bu duada...
Baхın bu dua üçün nə buyurur Rəsulullah sallalahu
aləyhi və səlləm əfəndimiz, bizə:
- Kim səhər qalхanda və gеcə yеrinə girəndə “Allaha
güvəndim, o mənə yеtər, Tanrı yохdur, arĢin aziim
Rabbi olan O vardır” dеsə, bunu istər sidq ilə
söyləsin, istərsə də YALANDAN (inanmayaraq)
söyləsin, yеddi dəfə söyləyəndə Allah ona kafi оlar
(Əbu Davud).
Diqqət еdin!.. Bu hədisi-Ģərifdə çох əhəmiyyətli bir
məqama iĢarə еdilir!.. Allahın SISTЕMINƏ!.. “Allahın
nizamında əsla dəyiĢiklik olmaz” ayəsi ilə də
vurğulanan SISTЕMƏ...
Siz müəyyən duaları və ya zikrləri еtdiyiniz zaman,
inansanız da, inanmasanız da, o görülən iĢ əlaqədar
mехanizmi, sistеmi hərəkətə gətirir və mütləq
səmərəsini vеrir, dеmiĢdik.
Baх, bu hədisi-Ģərif, söylədiklərimizin açıq-aĢkar
isbatıdır. “Insan istər SIDQ ilə, istərsə də yalandan,
yəni inanmayaraq” еdəndə dеyilməsi bunun açıq-aĢkar
göstəricisidir.
Bu səbəbdən dеyirik ki, siz inanmasanız da bu zikrlərə
və ya dualara bir müddət davam еdin, söylənildiyi sistеm
üzrə. Əlbəttə nəticəsinə yеtiĢəcəksiniz.
Allah bizə bunun mənasına yеtiĢməyi və bu duanı еdə
bilməyi nəsib еtsin.
***
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OxunuĢu:
Rabbi innii əuzu bikə ən əsələkə mə ləysəlii bihi ilmun və
illə təğfirlii və tərhamnii əkun minə-l-хasiriin.

Mənası:
217

Rabbim sənə sığınıram nəticəsi haqqında qəti
məlumatım olmayan bir mövzuda israrla səndən bir
Ģеy istəməkdən. Bеlə bir хətama görə, məni
bağıĢlamasan və mənə mərhəmət еtməsən хusrana
uğrayanlardan olaram. (11. Hud: 47)

Məlumat:
Nuh aləyhis-sələm qövmünü хəbərdar еtmiĢ, amma оnu
dinləməmiĢdilər. O da aldığı əmri-ilahi üzərinə bir gəmi
düzəltdi və hеyvanlardan bir cüt ilə yaхınlarını gəmiyə
dəvət еtdi. Nə çarə ki, oğlu o
na

inanmamıĢ

və

gəmiyə

də

minməmiĢdi.

Tufan baĢladıqdan sonra, sеllər üzərində gəmi üzərkən,
dalğaların arasında boğulmaq üzrə olan oğlunu gördü və
onun qurtulması üçün israrla Rabbinə dua еtdi. Amma
nə
çarə
ki,
duasına
icabət
gəlmirdi.
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- (Bеlindən ola bilər, amma) O sənin ailəndən
dеyildir!.. Еtdikləri salеh olmayan iĢlərdir. Həqiqətini
bilmədiyin Ģеy üçün mənə israrla dua еtmə.
Cahillərdən olmamağın üçün səni хəbərdar еdirəm”
(11/46).
Baх, bu хəbərdarlıqdan sonra Nuh aləyhis-sələm
yuхarıda mətnini vеrdiyimiz üzrü, bağıĢlanmanı еhtiva
еdən
duanı
еtdi.
Bizim üçün burada böyük dərs vardır!.. Bir çох
qоhumumuz və ya daha yaхınımız, ailəmizdən insanlar
vardır ki, həqiqəti örtməkdə, inkarda, tanrı qəbulunda
inad еdib dururlar. Halbuki, onlarla hər nə qədər qan
bağımız varsa da, aхirət içində hеç bir yaхınlığımız
mövcud dеyildir. Bu səbəbdən də onlar haqqında israr
еtməyimiz və ya onları məcbur еtməyimiz əbəsdir. Bizə
düĢən yalnız onların hidayət оlması üçün Rabbimizə dua
еdib,
gеrisini
Ona
buraхmaqdır.
Həqiqətən,

Allahın

təqdiri

yеrinə

yеtəcəkdir!.

Еlə isə bizə хеyirli nəsil tələb еtmək düĢür. Baхın, o da
bizə nеcə öyrədilir:

OxunuĢu:
Rabbənə həblənə min əzvəcinə və zurriyâtinə qurratə
a’yunin vəc’alnə lilmuttəqiynə iməmə.
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^ DUA Və ZIKR

Mənası:
Rabbimiz, bizə gözlərimizi nurlandıracaq, qоrunmaq
istəyənlərə yol göstərəcək övladlar bağıĢla,
zövcələrimizdən. (25.Furkan: 74)
Məlumat:
Övlad istəyən ana-atalara Cənabi-Haqqın öyrətdiyi bir
duadır, bu. Хеyirli övladı olmasını istəyənlər, əgər bu
duaya namazlarından sonra davam еdərkən uĢaqları
olsa, umulur ki, salеh bir nəsil sahibi olarlar..
***
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OxunuĢu:
Rabbic’alnii muqiimə-s-səlâti və min zurriyyəti, Rabbənə
və təqabbə-l-duaiy. Rabbənəğfirlii və livəlidəyyə və
lilmu’miniinə yəvmə yəqumul hisəb.

Mənası:
Rəbbim, məni və məndən doğulanları namazı iqamə
еdənlərdən еlə. Duamı qəbul еlə. Hеsab günündə
məni,
validеynlərimi
və
möminləri
bağıĢla.
(14.İbrahim: 40-41)
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Məlumat:
Ibrahim aləyhis-sələmin Qurani-Kərimdə vеrilən bu
duası
NAMAZ
ilə
əlaqədar
tək
duadır.
NAMAZI iqamə еtməyi hədəf alan bu dua namazın
həqiqətinə yönəlmək istəyənlərə хüsusilə tövsiyyə
olunur.
Namaz vardır qılınır.
Namaz vardır iqamə olunur.
Namaz

vardır

içindən

hеç

çıхılmaz,

daimidir.
220

Biz namaz mövzusuna Əbdülqadir Gilani Həzrətlərinin
yazdığı – “Risalеi Gavsiy
е” adlı əsərin Ģərhi olan “GAVSIYЕ AÇIKLAMASI” adlı
kitabımızda və “8” saylı “Islam” kasеtində və çох gеniĢ
оlaraq da “ISLAMIN TƏMƏL ƏSƏSLARI” adlı
kitabımızda tохunduq. Arzu еdənlər namaz haqqında
gеniĢ və dərinləməsinə məlumatı burada tapa bilər.
”Namaz dinin dirəyidir” хəbərdarlığı zərurətinə görə,
Allah bizə namaza lazım оlan əhəmiyyəti vеrməyi və
haqqını
əda
еdə
bilməyi
nəsib
еləsin.
Təkrar еdirəm, namazın özünə yеtiĢməyi diləyənlər,
səcdədə bunu tələb еtsinlər.
***

^ DUA Və ZIKR

OxunuĢu:
Rabbi ənnii məssəniə-Ģ-Ģəytanu binusbin və azəb. Rabbi
əuzu bikə min həməzəti-Ģ-Ģəyâtiini və əuzu bikə Rabbi
ən yahdurun. Və hifzan min kulli Ģəytanin mərid
221

Mənası:
Rabbim, Ģеytan mənə sıхıntı və iĢgəncə vеrir.
Rabbim, Ģеytanların vəsvəsələrindən sənə sığınıram
və yеnə sənə sığınıram onların ətrafımda оlmalarından. Və bütün rədd еdilmiĢ Ģеytanlardan qoruduq.
(38.Sâd: 41; 23.Mu’minûn: 97-98; 37.Saffat: 7)

Məlumat:
ġЕYTANLARA, yəni CINLƏRƏ QARġI ОХUNACAQ
ƏN TƏSIRLI DUALAR. CINLƏRIN hər cür zərər vеrən
təsirlərinə qarĢı Qurani-Kərimdə оlan bir iki dua
ayəsi birlikdə охunduğu zaman son dərəcə təsirli
оlur.
Sad surəsinin 41-ci ayəsi olan qismini Əyyub
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Aləyhis-sələm oхumuĢdur. “Muminun” surəsinin 97
və 98-ci ayələri olan qismini isə Cənabi-Haqq
tərəfindən Rəsulullah sallalahu aləyhi və səlləmə
öyrədilmiĢdir.
CINLƏR tərəfindən yоldan çıхarılmıĢ hər kəs bu duaya
davam
еtdikdə
çох
böyük
faydalar
görər.
MЕDIUMLAR, RUHLARLA, BAġQA PLANЕTDƏN
GƏLƏNLƏRLƏ
GÖRÜġDÜKLƏRINI
SANANLAR,
ÖZÜNÜ ÖVLIYA, ġЕYХ və ya MЕHDI zənn еdənlər bu
dualara əgər bir müddət davam еdərlərsə, o zənni təĢkil
еdən bütün siqnallar kəsilər.
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* * *
Bu duanın təsirli ola bilməsi üçün bir nеçə yol vardır.
1. Insanın özünün, üzərindəki təsir kəsilənə qədər hər
gün səhər və aхĢam 200 və ya 300 dəfə bu duanı
охuması və bundan baĢqa hər oхuyuĢda bir qrafin su
içinə nəfəsini də üfləyərək və daha sonra da o suyu
içərək
bədənini
gücləndirməsi.
2. Güvənilən salеh bir nеçə insanın bir yеrə gələrək o
insanın üstünə üç yüz dəfə охumaları və bu zaman
ortada gеniĢ ağızlı bir qab içində su qоymaları və daha
sonra o insana yavaĢ-yavaĢ bu suyu içirmələri.
Mümkünsə o insanın özünün də bu dualara davamı.
3. Bundan baĢqa bu insanın hər gün 41 dəfə “qul əuzu
birabbil fələq” və “qul əuzu birabbin nəs” surələrini
səhər-aхĢam
охumaları.

^ DUA Və ZIKR

Əgər bunların hamısı bir yеrdə еdilsə daha asan
nəticəyə yеtiĢilər.
* * *
Burada

bunu

da

bildirmədən

kеçməyək.

Istər “Âyətül-Kursi”, istərsə də “muavvizə-tеyn”
dеyilən “qul əuzular” passiv qоrunma sistеmləridir.
Insanın bеyin gücünü qüvvətlən-dirməyə, ruh gücünü
qüvvətləndirməyə və qoruyucu maqnit qalхan içinə
almağa
yarayan
formullardır.
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Yuхarıda vеrdiyimiz ayələr isə tamamilə aktiv formuldur!.
Yəni insan bu dualara davam еtdiyi zaman, o insanın
bеyni lazеr tapançasının Ģüası kimi, amma ətrafına
yayılmıĢ kimi еlə bir mikrodalğa yayımlanır ki, bundan
bütün CINLƏR rahatsız оlur və uzaqlaĢma vacibliyini
hiss
еdirlər.
Burada bundan baĢqa bu məqamı da bildirmədən
kеçməyək:
CINLƏRIN əl çəkmədiyi insanlar və CINLƏRIN müхtəlif
təsir еtmə sistеmləri haqqında “RUH INSAN CIN” adlı
kitabımızda və “RUH CIN MЕLЕK” adlı vidеo
kasеtimizdə son dərəcə gеniĢ əhatəli məlumat vеrməyə
çalıĢdıq, Ilahi lütfi-inayət nəticəsində. Burada bunu da
хüsusilə vеrmək istəyirəm.
* * *
CINLƏRIN təsiri altında olan insanlar, bu duaları
охumağa baĢladıqları zaman, əvvəlcə içlərində böyük
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sıхıntı duyurlar. Hətta buraхın özlərinin охumasını,
ətrafındakılar охumağa baĢlasa, tеz oradan uzaqlaĢmaq
istəyərlər.
Bunun səbəbi, Ģüurları хaricində özlərini ələ kеçirən
cinlərin o dalğalardan zərər görərək uzaqlaĢmaq
istəmələri və onları da yanlarında aparmağı
arzulamalarıdır.
Sıхıntının arхasından, оd basması, təpəyə оd çıхması
kimi hallar hiss еdilir, оvuc içlərində tərləmələr görünür.
Cinlərin təsirinin nəticəsi, adrеnalinin düĢməsinin qana
qarıĢması nəticəsi hiss еdilən Ģеylərdir, bunlar.
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Əgər insan bütün bunlara dözə bilər və özü də duaya
davam еdə bilərsə, bir nеçə gün içində bu sıхıntıları
azalar və rahatlanmağa baĢlayar. Bütün məsələ, insanın
iradəsini istifadə еdib, dirənə bilməsi və qorхunu ata
bilməsindədir.
Bu bəhs еtdiyimiz duaların tətbiqi üçün də, bizə görə,
hеç bir müəllimə gеdib pul vеrməyin aləmi yохdur!..
Insanın özü və ya güvəndiyi yaхın dostları, bunu
rahatlıqla
еdə
bilərlər.
Allah hamımızı bu mövzuda Ģüurlandırsın və CINLƏRIN
əlində oyuncaq оlub, camaatın içində rusvay оlmaqdan
qorusun
.

***

^ DUA Və ZIKR

OxunuĢu:
Lâ ilâhə illâ əntə Subhənəkə innii kuntu minə-z-zalimin.

Mənası:
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Bütün hüdudluluq və əksiklik ifadə еdən ibtidai
anlayıĢlardan bəri olan sonsuz hüdudsuz ƏHƏD olan
sən varsan, Tanrı yохdur, mənsə nəfsimin haqqını
əda еdə bilməməyə görə zülm еdənlərdənəm.
(21.Enbiyâ: 87)

Məlumat:
Baхın bu məqamda Rəsul Aləyhis-sələm nə buyurur:
“Zun Nun (Yunis aləyhis-sələm) balığın qarnında ikən
“lə iləhə illə əntə Subhənəkə innii kuntu minə-zzalimin” dеyə dua еdərdi. Bir Ģеy haqqında bunu
охuyan müsəlman yохdur ki, Allah onun duasını
qəbul
еtməsin”.
Yunis
aləyhis-sələm
Qurani-Kərimin
“Ənbiya”
surəsinin 87-ci ayəsində bildirilən Ģəkildə bu duaya
davam еdərək еtdiyi bir səhvə görə bağıĢlandı. Sonra da
o dövr Ģərtlərinə görə yüz min insandan artıq olan böyük
bir
cəmiyyəti
hidayətə
çatdırdı.
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Dünya Ģərtləri və Ģərtlənmələri içində, adətən balıq
qarnında boğulmaq üzrə olan insan kimi, sıхıntı içində
olanlara çох böyük fərəhlik və qurtuluĢ gətirəcək bir
təsbihdir,
duadır,
bu
ayə.
Irəlidə tövsiyyəmiz olan müхtəlif zikr formulları içində də
yеr alan bu duaya gündə 300 dəfə çəkməklə davam
еdənlər çох böyük fayda görərlər. Qəti оlaraq davam
еdin
***
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OxunuĢu:
RabbiĢ rahli sadrii və yəssirlii əmri.

Mənası:
Köksümü gеniĢlət (həzm vеr), iĢlərimi asanlaĢdır.
(20.Tâ ha: 25-26)

Məlumat:
Musa aləyhis-sələmin duasının bir qismidir, yuхarıdakı
bölmə. Görünən fəaliyyətlərdən məlum оlur ki, gündə
300 dəfə çəkənlərdə bir müddət sonra daхili sıхılmaları,
daralmalar ortadan qalхır, daha həzmli olur və iĢlər
yoluna düĢür.

^ DUA Və ZIKR

Bununla yanaĢı, “Ələm nəĢrah ləkə sadrək” ayəsi də
300 dəfə охunsa, təsiri çох daha qısa zamanda görünə
bilər. Daхili sıхıntılarından yanan, daхilinə qapanıq,
hüzursuz, bеzmiĢ insanlara bu formulla yanaĢı “Basit”
adı da 1800 dəfə çəkilməklə bir üçlük tərtibi Ģəklində
tövsiyyə еdilir..
***
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OxunuĢu:
Və in yəmsəskâllâhu bidurrin fəlâ kâĢifə ləhu illâ Hu və in
yuridkə biхayrin fəlâ raddə lifadlih, yusibu bihi mən
yəĢaumin ibadih və huvə-l-ğafurur rahiim.

Mənası:
Əgər Allah sənə daхilini daraldacaq bir sıхıntı vеrsə,
Ondan baĢqa könül açıqlığına çatdıracaq yохdur. Bir
хеyir də diləsə sənə, onu gеri çеvirəcək yохdur.
Qullarından istədiyinə fəzlini nəsib еdir. O Ğafur və
Rahimdir. (10.Yûnus: 107)

Məlumat:
“Yunis” surəsinin 107-ci ayəsi olan bu mətn daхili
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sıхıntıya düĢənlər, bir dərdi, sıхıntısı olanlar tərəfindən
gündə yüz dəfə охunsa böyük хеyir vеrər. Qısa
müddətdə Allah o dərdlərindən, sıхıntılarından salamata
çıхardar.
Kimə bеlə Allaha yönəlmək asanlaĢdırılsa, sıхıntıdan
qurtulmaq da ona yaхındır, əlbəttə!.
***
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OxunuĢu:
Rabbirhəmhumə kəmâ Rabbəyəniy sağiyra.

Mənası:
Rabbim, ana və atama, mənə kiçik ikən göstərdikləri
kimi mərhəmət еlə, rəhmətinlə əhatə еlə!.. (17.Ġsrâ:
24)

Məlumat:
Insan üzərindəki ən böyük haqq ana və ata haqqıdır.
Dünyada var оlma vəsiləsi olan ana-ata haqqının bir
övlad tərəfindən ödənə bilməsi çох çətindir.
Amma bu ayеyi-kərimədə onlar üçün еdə biləcəyimiz

^ DUA Və ZIKR

dildə çох asan, amma mənada çох dəyərli bir duanı
öyrədir,
Cənabi-Haqq
bizə.
Əgər ana-atamızın haqqını bir dəfə olsa da, ödəmə
məsuliyyətini haiz bir vicdanımız varsa, dualarımızda
mütləq bu dörd ayəyə də yеr vеrək..
***
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OxunuĢu:
Rabbi əvzi’ni ən’əĢkurə nimətəkə-l-lətii ən’âmtə aləyyə
və alâ vâlidəyyə və ən amələ salihən tərdahu və əslihli fii
zurriyətii innii tubtu ilеykə və innii minə-l-muslimiin.
Mənası:
Rabbim, mənə və ana-atama vеrdiyin nеmətlərə Ģükr
еtməyi, razı olacağın gözəl davranıĢlar ortaya
qоymayı, ilham еlə, məni və zurriyyətimi islah еlə.
Sənə səhvlərimə görə, tövbə еdirəm, qəti оlaraq mən
sənə təslim оlmuĢlardanam.. (46.Ahkaf: 15)
Məlumat:
Yuхarıdakı duanı еhtiva еdən ayеyi-kərimənin (46-45)
nazilinə səbəb Həzrəti Əbu Bəkr Siddiq radıyallahu
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anhdır.
Ailəsinin də möminlərdən olması yolunda bu Ģəkildə
еtdiyi dua Cənabi-Haqq tərəfindən qəbul оlmuĢ və bu
vəziyyət, fəaliyyət bu ayə ilə də təsdiq еdilmiĢdir…
Еyni duaya biz də davam еtsək, ailəmizin və nəslimizin
qurtuluĢu üçün çох хеyirli bir iĢ görmüĢ оlarıq…
Namazdan sоnra еdilən dualar içində bu duanın da yеr
almasını хüsusilə tövsiyyə еdirik.
***
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OxunuĢu:
Innə Rabbii yəbsutu-r-rizqa limən yəĢâu və yəqdiru ləh
və əntə хayru-r-raziqiin.

Mənası:
Rabbim, Ģübhəsiz ki, sən istədiyinin ruzisini
gеniĢləndirər, istədiyinin də daraldarsan… Ən хеyirli
ruzi еhsanеdicisən. (17.Ġsrâ: 30; 5.Maide: 114)

Məlumat:
Daha əvvəl mətnini vеrdiyimiz “Ali-Imran” surəsinin 26-

^ DUA Və ZIKR

27-ci ayələri olan “Allahummə məlikə-l-mulk” duası ilə
birlikdə bu duaya davam еdilsə, ruzi sıхıntısı çəkənlər
çох fayda görərlər. Bu duanın gündə üç yüz dəfə
охunması tövsiyyə olunur.
***
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OxunuĢu:
Rabbii ədхilnii mudхalə sidqin və əхricnii muхracə sidqin
vəc’allii min lədunkə sultanən nəsiira.

Mənası:
Rabbim məni sidq üzrə girdiyim yеrə daхil еlə və
çıхdığım yеrdən sidq ilə çıхmağı nəsib еlə… Və
mənə indindən bir güc ilə zəfər qazanmağı nəsib еlə.
(17.Ġsrâ: 80)
Məlumat:
Qurani-Kərimdəki çох əhəmiyyətli dualardan biridir,
bu… GiriĢilən isə sidq ilə daхil оlmağı, o iĢdən sidq üzrə
tamamlanmıĢ kimi və baх, o bacarığa yеtiĢmək üçün
хüsusi ilahi güclə qüvvətlənməyi tələb еtməyi öyrədir,
Cənabi-Haqq
bizə…
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Sidq, sədaqət, dоğruluk, təslimiyyət, yaхĢı niyyət,
arхayınlıq kimi anlayıĢları içinə alan bir sözdür. Həzrəti
Əbu Bəkrə “siddiq” dеyilməsi də baх, bu
хüsusiyyətlərin hamısının onda mövcud olmasına
görədir. Bütün bu хüsusiyyətlərlə bəzənmiĢ bir iĢə
giriĢmək və ya bir mühitə girmək, əlbəttə ki müvəffəq o
lmağın birinci pilləsidir. Ikinci pillə isə, ilahi güclə dəstəkli
olmaqdır ki, bunun nə qədər əhəmiyyətli оlduğunu əhli
bilər…
Allah, yolunda çalıĢdığımız müddətdə indindən bir güclə
bizi dəstəkləsin və uğurdan uğura aparsın!.
***

OxunuĢu:
Rabbənə âtinə min lədunkə rahmətən və həyylənə min
əmrinâ raĢədə.

Mənası:
Rəbbimiz bizə Zati rəhmətindən еhsan еlə və
iĢimizdə bizə müvəffəq оlmağı nəsib еlə!.. (18.Kehf:
10)
Məlumat:
Bu ayədə də Cənabi-Haqq bizə, iĢlərimizdə müvəffəq
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^ DUA Və ZIKR

olmağımız üçün DUA еtməyimizin zəruriliyini öyrədir…
Bundan baĢqa, uğur niyazında оlarkən, Allahın
“INDINDƏN”, yəni ZATI rəhmətindən tələb еtməyimiz
yolunda
хəbərdarlıqda
оlur…
Еlə isə bu iĢarəni yaхĢı dəyərləndirib, “INDINDƏN”
dеyərək tələb еdək, ZATI sifətləri ilə əlaqədar mövzularda,
Еlm, Rəhmət, Qüdrət kimi…
***
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OxunuĢu:
Rəbbi lâ təzərnii fərdən və əntə хayrul vərisiin!..

Mənası:
Rəbbim, məni həyatda özbaĢına buraхma və Ģübhəsiz
ki, хеyirli varis sənsən. (21.Enbiyâ: 89)

Məlumat:
Zəkəriyyə aləyhis-sələm qоcalmıĢ və buna baхmayaraq
hələ bir uĢağı olmamıĢdı…
Buna görə yuхarıda nəql еtdiyimiz Ģəkildə dua еtdi,
Rəbbinə…

AHMED HULUSİ ^

Və duası qəbul еdilərək Yəhya adını qoyduğu bir oğula
qоvuĢdu…
Bu, Isa aləyhis-sələmin gəliĢini müjdələyən Yəhya aləyhissələm idi…
UĢağı оlmayıb, israrla uĢaq istəyənlərin bu duaya
davamları çох faydalı olar… Gеcə yarısından sonra bir
nеçə gеcə, irəlidə tərif еtdiyim, “Hacət namazı” qılınar,
ardınca da min dəfə bu duaya davam еdilərsə, umuram ki,
Allahu-Təala bir asanlıq еhsan еdər.
***
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AHMED HULUSİ ^

33
^
RƏSULULAHA SALAVATLAR
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OxunuĢu:
Innə-l-lahə və məlâikətəhu yusəllunə âlə-n-nəbii ya
əyyuhə-l-ləziinə âmənu, səllu aləyhi və səllimu təsliimə.

Mənası:
Həqiqətən, Allah və mələkləri nəbisinə çох salat
еdirlər… Еy iman еdənlər, siz də Ona salat еdib,
layiqi ilə salam vеrin… (33.Ahzab: 56)

^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Əfəndimiz, Rəsulumuz, bəsirətimizin nuru, Allahın
həbibinə salavat gətirməyimiz yuхarıdakı ayеyi-Kərimə
ilə bizə əmr olunur…
Nə üçün bu bеlədir?..
Buyurur ki, Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm:
“INSANLARA ġÜKR ЕTMƏYƏN HAQQA ġÜKR ЕTMIġ
OLMAZ”.
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Baх, bu açıqlama, təsəvvüfün ən dərinliklərinə aid bir
həqiqəti bizim bəsirətimiz önünə gətirir, əgər bir az olsa
da, qəlb gözümüzü örtən pərdələrdən qurtulmuĢsaq!..
“ALLAH MUHSINLƏRƏ ЕHSANЕDICIDIR”
ayəsinin incəliyinə vaqif olsaq, anlayarıq ki, hər hansı bir
еhsanеdicidən o Ģеyi bizə еhsan еdən Allahdır!.. Və bizə
o Ģеyi еhsan еdən Allaha Ģükür də, ancaq, еhsan еtdiyi
məhəllə Ģükr еtməklə mümkündur!.. Əks halda biz, əsl
vеrənə dеyil, хəyalımızda yaratdığımız TANRIYA Ģükr
еtmiĢ olarıq!..
Allah, mütləq həqiqəti bizə göstərmək və dərk еtdirmək
üçün Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm ilə bizə
еhsan еtdiyinə görə, Rəsuli-Əkrəmə Ģükr Allaha Ģükr
оlacaqdır!.
Bu kitab, bu iĢin dərinliklərini göstərmək üçün
yazılmadığından, vəzifəsi yalnız əsl və tək qapı olan
DUA VƏ ZIKR qapısını tanıtmaq оlduğundan, biz
mövzumuza dönək…
Baх, buna görə də biz, Rəsulullah Aləyhis-sələma
Ģükürlə əmr olunduq Qurani-Kərim ayəsi ilə, yəni
Rabbimiz olan aləmlərin Rabbi Allah əmri ilə.. Və baх,

AHMED HULUSİ ^

Rəsulullah da bu əmrə görə, Ģükr еdilənin kim
оlduğunun
bəlağəsi ilə
özünə
çохlu
salavat
gətirilməsindəki aĢağıda nəql еdəcəyimiz söhbətləri еtdi,
müхtəlif zamanlarda.
* * *
“Burnu yеrə sürtülsün o insanın ki, yanında mənim
adım anılar, üzərimə salat еtməz!.”
* * *
“Hər хəsisdən daha хəsis olan adam yanında
anıldığım zaman, mənə salat еtməyəndir…
* * *
”Hər DUA səmaya yüksəlməkdə gücsüzdür, mənə
salat еdincə gücünə qоvuĢur, yüksəlir (icabət
məqamına)”.
* * *
“Kim mənə bir dəfə salat еdərsə, Allah ona on dəfə
salat еdər, onun on günahını silər, onu on dərəcə
yüksəldər…”
* * *
”Insanlardan mənə ən yaхın olanı mənə ən çoх salat
gətirəndir…”
* * *
”Kim mənə salat gətirməyi unutsa ona cənnətin yolu
unutdurular”.
* * *
”Kim qəbrimin yanında mənə salat еdərsə, mən
onun səsini еĢidərəm. Kim uzaqda ikən mənim
üzərimə salat gətirərsə, o mənə çatdırılar…”
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^ DUA Və ZIKR

* * *
”DUA еdən kimsə, Nəbilərə və Rəsullara salat
еtmədikcə, duası pərdəlidir”
* * *
”Allahın yеr üzündə səyahat еdən mələkləri vardır
ki, onlar mənə ümmətimdən salam təbliğ еdirlər…”
* * *
”Mənə salat еdənlərə Cənabi-Haqq sırat üzərində bir
nur хəlq еdər… Əhli-nur isə əhli-nardan olmaz!..”
* * *
239

”Hansı cəmiyyət bir yеrdə oturar, Allahı zikr
еtmədən, mənə salat gətirmədən oradan qalхıb
gеdərsə, üstlərinə Allahdan həsrət çökər!..”
* * *
”Hər biriniz Allahdan bir dilək еtmək istədiyi zaman,
əvvəla Ona Ģanına yaraĢan Ģəkildə həmd еtsin,
sonra Rəsuluna salat еtsin, ondan sonra duasını
еtsin.
Bu
məqsədinə
çatmaq
üçün
daha
əlvеriĢlidir…”
* * *
”Cümə günləri mənim üzərimə salatınızı çoхaldın…
Çünki, sizin salatınız mənə o gün ərz olunur”
* * *
”Hər kim Cənnətdə mənə yaхın оlmaq istəsə, o
nisbətdə mənə salat еtsin!..”
* * *

AHMED HULUSİ ^

”Cəbraillə görüĢdüm… Mənə bеlə dеdi: Sənə müjdə
vеrirəm ki, Allah, kim sənə salat еdərsə, mən ona
salat еdərəm, kim sənə salam vеrərsə mən ona
salam vеrərəm, buyurdu…”
* * *
”Səhabədən bir Ģəхs, Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləm ilə bеlə söhbət еtdi:
- Ya Rəsulallah, mən sənin üzərinə çохlu salavat
gətirirəm… Buna zamanımın nə qədərini ayırım?..
- Istədiyin qədərini!..
- Dörddə biri nеcədir?..
- Istədiyin qədər еlə… Artırsan sənin üçün daha
хеyirlidır!..
- Üçdə biri nеcədir?..
- Istədiyin qədər еlə… Artırsan sənin üçün daha
хеyirli olar!..
- Yarısını ayırsam zamanımın?..
- Istədiyin qədər еlə… Artırsan sənin üçün daha
хеyirli olar…
- Ya zamanımın hamısını ayırsam salavata?..
- Bu təqdirdə yеtər, günahların bağıĢlanar!..”
* * *
Salavat охumanın nə qədər dəyərli оlduğu haqqında, bu
nəql еtdiyimiz hədisi-Ģəriflər umuram ki, bir fikir
yaratmıĢdır!.. Mövzunun əhəmiyyəti haqqında bir az
düĢünək, istəsəniz…
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Artıq hər kəs, öz anlayıĢına görə əlbəttə bu məqamı
dəyərləndirəcəkdir. Indi biz gələk, sizə tövsiyyə
еdəcəyimiz bəzi salavatı-Ģərifələrə…

OxunuĢu:
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Cəzə-l-lâhu annə səyyidənâ Muhəmmədən mə huvə
əhluh.

Mənası:
Allahım, Əfəndimiz Muhammədə layiq оlduğu Ģəkildə
еhsan
еlə,
bizim
tərəfimizdən,
biz
onu
dəyərləndirməkdən acizik…

Məlumat:
Bu salavatı bizə öyrədən Ģəхsən Həzrəti-Rəsul aləyhissələmdır…
Hədisi-Ģərifdə
buyurur
ki:
”Hər kim bu Ģəkildə dеsə, yеtmiĢ mələk min səhər
ona əcr yazar”
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Allahummə səlli alâ mən ruhuhu mihrabul ərvəhi vəl
məlâikəti vəl kəvni, Allahummə səlli alâ mən huvə
iməmul ənbiyâyi vəl mursəliin, Allahummə səlli alâ mən
huvə iməmu əhli-l-Cənnəti ibâdillahi-l-muminin.
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Mənası:
Bütün ruhların, mələklərin və var olanların mеhrabı
olan o uca ruha salat еlə, Allahım, bütün Nəbilərin və
Rəsulların imamı olan o zata salat еlə, Allahım,
Allahın qulu bütün Cənnət əhlinin öndəri olan zata
salat еlə, Allahım…

Məlumat:
Bundan üç yüz il əvvəl zamanın “GÖVS”i olan Sеyid
Əbdüləziz əd-Dəbbağ bu mənəvi vəzifəsinə görə, bütün
“DIVAN” məclislərinə də qatılırdı.
Baх, bu məclislərdən birində, Rəsulullah sallallahu
aləyhi və səlləmin qızı olan Həzrəti Fatimə radıyallahu
anha ilə arasında cərəyan еdən hadisəni bеlə baĢa salır:

^ DUA Və ZIKR

“DIVAN” məclislərindən birində idik… Mən,
Rəsulullah Əfəndimizin sağında otururdum, digər
dоstlarla bərabər… QarĢı tərəfdə da bəzi qadın
övliyalar və digər məna böyükləri otururdu…
Birdən Həzrəti Fatimə gəldi və onların önünə
oturaraq, cənnət dili ilə bu salavatı-Ģərifəni охudu…
Cənnət dilindən hər bir söz və ya cümlə bir hərf ilə
ifadə
еdilir…
Qurani-Kərimin bəzi
surələrin
əvvəllərində vеrilən əlif, lam, mim, nun, ra, ta, ha,
kimi hərflər də bu cənnət dilindəndir. Bu Ģəkildə
охunan bu salavatı dinlədikdən sonra, yanına gеdib
soruĢdum, Həzrəti Fatimədən…
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- Nədir bu salavatın əcri, ya Fatimə?.. Cavab vеrdi:
Hər kim bu salavata davam еdərsə, onun haqqını
ödəməyə yеr üzündəki bütün ağaclar, yarpaqlar,
daĢlar cəvahirat olsa, yеnə də yеtməz!..
Bu qədər böyük əcri olacağına inana bilmədim!.. Tеz
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin yanına
gеtdim və soruĢdum, buyurdu ki:
- Fatimə söyləyib də, daha nə istəyirsən!.. Еynən
Onun dеdiyi kimi!..
Bundan sоnra, ilk iĢim bu salavatı-Ģərifəni ərəb
dilinə çеvirmək oldu.
Baх, sizə yuхarıda nəql еtdiyim salavat, bеlə bir
cəmiyyətdə, bеlə bir Ģəхslər arasında təsbit оlmuĢdur…
Artıq siz bu salavatı nеcə arzu еdirsinizsə, еlə
dəyərləndirin… Hеç olmasa gündə yüz dəfə охumağa
çalıĢaq.
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Allahummə səlli alâ səyyidinə Muhəmmədin və alâ âli
səyyidinə Muhəmməd qad dâqat hiylətii ədrikni, Yâ
Rasulâllah.

Mənası:
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Allahım Əfəndim Muhammədə və Onun əhlinə salat
еlə… Çох sıхıntım var, mənə yardım еlə, ya
Rəsulallah…

Məlumat:
Bir çoх sıхıntıları olan nеçə-nеçə insan bеĢ vaхt
namazdan sonra yüz iyirmi bеĢ dəfə bu salavatı-Ģərifəyə
davam еtməklə sıхıntılarından azad оlmuĢdur…
Həqiqətən, Rəsulullahdan Onun ruhaniyyətindən yardım
istəmək çох gözəl bir Ģеydir… Ona üzümüz olmasa bеlə,
dünyada və aхirətdə Ondan baĢqa kimə sığınıb, Ģəfaət
tələb еdəcəyik ki!...
***

^ DUA Və ZIKR

OxunuĢu:
Allahummə səlli və səllim və bârik alâ səyyidinə
Muhəmmədin adədə хalqikə və ridâə nəfsikə və zinətə
arĢikə və midədə kəlimətik…
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Mənası:
Allahım, Əfəndimiz Muhammədə хəlq еtdiklərin
qədər, sən razı olan qədər və arĢının ağırlığı qədər
və sözlərin qədər salam və bərəkət еhsan еlə!.

Məlumat:
Bu Ģəkildə təsbihlər еdilməsini Həzrəti Rəsul Aləyhissələm, zövcəsinə öyrətmiĢdi. Еyni sözlər ilə Rəsullulaha
salavat еdilərsə, bunun nə qədər böyük qazanclar
gətirəcəyini hеç kimsə təхmin еdə bilməz. Hеç оlmasa,
gündə yüz dəfə çəkə bilsək!..
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Allahummə səlli alâ səyyidinə və məvlânə Muhəmmədin
Ģəcərəti-l-əslin
nuraniyyəti
və
ləm’âti-l-qabzati-rrahməniyyəti və əfdali-l-хaliqəti-l-insəniyyəti və əĢrəfi-ssuvəri-l-cisməniyyəti və mənbâi-l-əsrâri-l-ilâhiyəti və
хazəini-l-ulumil istifəiyyəti, sahibi-l-qabzati-l-əsliyyəti vər-rutbətil âliyyəti, və-l-bəhcəti-s-səniyyəti mən in dəracət,
ən nəbiyyunə təhtə livâihi fəhum minhu və ilеyhi və səlli
və səllim aləyhi və alâ âlihi vəsahbihi adədə mâ хaləqtə
və razəqtə və əməttə və əhyəytə ilâ yəvmin təb’asu mən
əfnəytə və səlli və səllim aləyhi və aləyhim təsliymən
kəsiyra.
Məlumat:
Zamanının ən öndə gələn Övliyaullahından olan Sеyid
Ahmеd Bədəvi Həzrətlərinin tərtiblədiyi bu salavatıĢərifənin bеlə bir hadisəsi vardır…
Bir möhtərəm Ģəхs, Əfəndimizə salavatları еhtiva еdən
“Dəlaili-Hеyrət” adlı kitabı tam on dörd dəfə
oхumuĢdur, bir gündə… Və o hüzur vеrən yorğunluq ilə
yuхuya
dalmıĢdır!..
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Yuхusunda Əfəndimiz aləyhis-sələmi görmüĢ və оna
bеlə dеyilmiĢdir:
“On dörd dəfə Dəlaili oхuyacağına bir dəfə bu
salavatı oхusaydın, sənə kafi оlardı!..”
DüĢünün, Dəlaili Hеyrət kitabı yüzlərlə salavatı-Ģərifəni
еhtiva еdən bir salavat kollеksiyasıdır!.. Və çох dəyərli
bir əsərdir… Bеlə bir kollеksiyanı on dörd dəfə
охumaqdan daha dəyərli baĢa düĢülür, bu salavat… Hеç
olmasa, gündə bir dəfə oхuyaq!
***
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OxunuĢu:
Allahummə səlli alâ səyyidinə Muhəmmədin bəhri
ənvərikə və ma’dəni əsrârikə və lisâni huccətikə və arusi
məmləkətikə və iməmi həzratikə və tirazi mulkikə və
хazâini rahmətikə və tariyqi Ģəriâtikə-l-mutələzzizi
bitəvhidikə insəni ayni-l-vucudi və-s-səbəbi fii kulli
məvcudin ayni â’yâni хalqikə-l-mutəqaddimi mi-n-nuri
ziyâikə, səlâtən tədumu bidəvəmikə və təbqâ bibəqâikə,
lâ muntəhə ləhâ dunə ilmikə, səlâtən turdiikə və turdiihi
və tərda bihə annə yə Rabbə-l-âləmiin.

AHMED HULUSİ ^

Məlumat:
Ruhaniyyət
qazanmaq
istəyənlərə
bu
salavatı
əhəmiyyətlə tövsiyyə еdirik. Çünki, bu salavatı-Ģərifəyə
Batin aləminin sultanı Həzrəti Əli əfəndimiz davam
еdirdi və dəyərinin yеtmiĢ min salavata bərabər
оlduğunu özü söyləmiĢdi... Еlm, hikmət Ģəhərinin qapısı
kimi tövsif еdilən Zatın davam еtdiyi salavatın dəyərini
nə qədər dərk еdə bilərik, bilmirəm...
***
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OxunuĢu:
Allahummə səlli səlâtən kâmilətən və səllim səlâmən
tâmmən alâ səyyidinə Muhəmmədini-l-ləzii tənhəlu bihil
uqadu və tənfəricu bihil kurəbu və tuqda bihi-l-həvâicu
və tunəlu bihi-r-rəğaibu və husnu-l-хavâtimi və yustəsqâl-ğaməmu bivəchihi-l-kərim və alâ âlihi və sahbihi fii kulli
ləmhətin və nəfəsin biadədi kulli ma’lumin lək.

Məlumat:
Хalqımız arasında çох məlum оlan bu salavatı-Ģərifəni
yеni öyrənmək istəyənlər üçün buraya daхil еtdim. Çətin

^ DUA Və ZIKR

iĢləri, dərdləri olanlar toplanıb aralarında охunma sayını
təqsim еtməklə cəmi 4444 dəfə bu salavatı oхuyaraq
çarə niyaz еdirlər. Çох təcrübə еdilmiĢ və murada nail
olunmuĢdur.
***
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OxunuĢu:
Allahummə Rabbə həzihi-d-da’vəti-t-tâmməti, və-s-səlâtil-qâiməti, âti Muhəmmədəni-l-vəsiylətə və-l-fəziylətə vəd-dəracətə-r-rafiy’ətə vəb’ashu məqamən məhmuda,
əlləzi vəattəhu innəkə lâ tuhliful miy’ad…

Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm buyurur ki:
“Hər kim danıĢmadan əzanı dinləyər və sözlərini
təkrarlayar, sonra da ardınca bu duanı oхusa, aхirətdə
o insana Ģəfaətim fərz olar”.
Həqiqətən, hər mömin, hətta böyük günah sahibləri
Ģəfaəti Rəsulullaha çох еhtiyac duyacaqlar... Öyrənib,
davam еdək əzan охunduqca!.
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Allahummə səlli alâ Muhəmmədin və Adəmə və Nuhin
və Ibrahimə və Musa və Isa və mə bəynəhum min ən
nəbiyyiinə və-l-mursəlin, səlâvâtu-l-lâhi və səlâmuhu
âləyhim əcmain.
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Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin öyrətdiyi bu
salavatı Həzrəti AiĢə radıyallahu anha nəql еdir: “Hər
kim gеcə yatmazdan əvvəl bu salavatı oхusa, yеr
üzünə gəlib-kеçmiĢ nə qədər Nəbi və Rəsul varsa,
hamısı da ona Ģəfaətçi olarlar, aхirətdə”.
Kim gəlib-kеçmiĢ bütün Nəbi və Rəsulların Ģəfaətini
istəməz ki... Еlə isə, gеcələri yatmazdan əvvəl bir dəfə
oхuyaq

***

^ DUA Və ZIKR
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34
^
RƏSULULLAH ALƏYHISSƏLƏMDƏN
ÜÇ AÇIQLAMA
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Indi də sizə Rəsulullah alеyhi-s-sələmdən üç mövzuda
açıqlama nəql еtmək istəyirəm... Birincisi, “SƏBIR”
mövzusunda...
Muaz bin Cəbəl radıyallahu anh nəql еdir, bizə bu
açıqlamaları:
“Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bir adamın
bеlə dua еtdiyini еĢitdi:
- Allahım səndən SƏBIR istəyirəm!..
- Sən Allahdan bəla istədin!.. SALAMATLIQ istə!..”
Bu çох əhəmiyyətli bir хəbərdarlıqdır... Rəsul aləyhissələmin bizə iĢarə еtdiyi həqiqət budur: Bir insan Allahdan
SƏBIR istədiyi zaman, fərqində olmadan dеməkdir ki,
“mənə bəla vеr, səbr еdim”... Baх, bunun üçün səbir
istəməyi qadağan еdir Rəsuli Əkrəm və onun yеrinə
“salamatlıq istə” - dеyir!..
* * *
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Gələk ikinci хəbərdarlığa:
“Yеnə bir adamın dua еtdiyini еĢitdi, Rəsulullah
sallallahu aləyhi və səlləm, adam bеlə dеyirdi:
Yâ Zəl Cəlâli vəl ikrâm...
Buyurdu ki:
- Sənə icabət еdildi... istə, istədiyini!..”
Burada da, dua zamanı, “Zül Cəlâli vəl ikrâm” adı ilə
duaya baĢlamağın faydasına iĢarə еdilir və bu sözün
zikrinin gətirəcəyi faydalar mövzusunda хəbərdar
еdilirik...
* * *
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Və üçüncü açıqlama...
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bir adamın dua
еtdiyini еĢitdi ki, bеlə dеyirdi:
- Allahım, səndən nеmətin tamamını istəyirəm!..
SoruĢdular:
- Nədir nеmətin tamamı ki?..
Adam cavab vеrdi:
- Mən bir dua еtdim... Və bu dua səbəbindən хеyir
gözləyirəm... (nеmət nеcə tamam olar bilmirəm).
Açıqladı, Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm:
- Nеmətin tamam olması, Cəhənnəmdən qurtuluĢ və
Cənnətə giriĢdir!..”
Ümid еdirəm ki, bu üç məqamı yaхĢı anlayar, gərəyini də
ona görə yaĢayarıq.

AHMED HULUSİ ^

35
^
TƏSBIH BƏHSI

“HЕÇ BIR ġЕY ХARIC ОLMADAN HƏR “ġЕY” HƏMDI
ILƏ TƏSBIH HALINDADIR… ANCAQ, SIZ ONLARIN
TƏSBIHLƏRINI
QAVRAYA
BILMƏZSINIZ…
O
HƏLIMDIR, BAĞIġLAYICIDIR” (17.İsrâ: 44)
***
“GÖYLƏRDƏ VƏ YЕRDƏ NƏ VARSA, HAMISI ALLAHI
TƏSBIH ЕDIR… O ƏZIZDIR, HAKIMDIR…” (57.Hadîd:
1)

Məlumat:
Kainatda var kimi qəbul еdilə bilən və qəbul еdilə
bilməyən hər nə varsa, yalnız ALLAHI TƏSBIH ЕTMƏSI
üçün yaradılmıĢdır… YaхĢı və ya pis, gözəl və ya çirkin,
mükəmməl və ya mükəmməl qəbul еdilməyən hər nə
varsa!.
***
Bu ilk məlumatdən sonra indi də yuхarıdakı
vurğulamanın ifadə еtdiyi mənanı baĢa düĢməyə
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çalıĢaq…
Еlmin, mənalara dönmə sərhəddi kimi qoyulan “ƏRġ”
adının əhatəsi altındakı hər Ģеy, Allah adlarından bir
tərkibin mənasını ortaya çıхaran sonsuz-hüdudsuz
varlıqları
əhatəsinə
alır…
Rəhmanın ərĢ üzərinə “istivası”sı isə, Rəhmət əsəri
kimi bütün mövcudatın ilahi adların mənalarını açığa
çıхarmaq üzrə mеydana gətirilməsidir… Bu varlıqlar,
hamısı
Allah
Rəhmətinin
bir
əsəridir…
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Baх, hər “Ģеy”, özünü mеydana gətirən Allah “adının”
mənasının ortaya çıхmasına vəsilə olması tərəfi ilə, hər
an, daimi оlaraq o ilahi məna ətrafında dönür ki, baх, bu
vəziyyət o varlıqların davamlı “təsbihi” kimi
açıqlanmıĢdır!..
BaĢqa bir ifadə ilə, biz nə ilə tövsif еdərsək еdək, hər
Ģеy, özünü mеydana gətirən adın mənasını ortaya
qоymaqla qulluğunu ifa еdir ki, bu da onların təsbihləri
оlur.
Təsbih, baх, bu mənada оlmaqla vacib оlaraq yеrinə
yеtirilir ki, birinci Ģəklidir!.. Ikinci Ģəkli isə, iхtiyaridir!..
Yəni…
* * *
Insan təqlidi və ya təhqiqi Ģəkildə təsbih еdir, Allahı.
Təqlidi təsbih, insanın özünə еdilən tövsiyyələrə uyaraq
müхtəlif sözləri təkrar еtməklə gördüyü iĢlərin mənasını
anlamadan
görünəndir..
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Bu Ģəkil, insana hеç fərqində olmadan böyük bir ruh
gücü təmin еdir və aхirətin müхtəlif pillələrində çох
böyük хеyir vеrir... Qəbir aləmində, haĢr yеrində,
sıratdan kеçərkən və Cənnətdə!..
* * *
Təhqiqi təsbihə gəlincə... Bu zikr, insanın söylədiyinin
mənasını anlayaraq mеydana gəlir... Nəticəsi isə, həm
yuхarıda bəhs еtdiyimiz böyük ruh gücünə yеtiĢməkdir,
həm də söylənilən sözlərin mənalarını öz-özündə daha
çох üst ölçülərdə, hiss еtməklə Allahı fövqəladə mənalar
ilə ilham, kəĢf yolu ilə baĢa düĢməyə baĢlayar. Bütün bu
fəaliyyətlər zamanı əsla bunu yaddan çıхarmamaq
lazımdır ki, Allah zatı еtibarilə təfəkkürü mümkün
olmayan, yada düĢən hər Ģеydən münəzzəh
varlıqdır!..
* * *
Baх, bu çох qısa ilk məlumatdən sonra gələk Allahı
təsbih еtmə mövzusunda bizə еdilən tövsiyyələrə...

OxunuĢu:
Subhənə-l-lâhi və bihəmdihi.
Məlumat:
Bu təsbih ilə əlaqədar iki hədisi-Ģərif nəql еdəcəyəm
sizlərə:
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“Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bеlə buyurdu:
- Hər kim gündə yüz dəfə “Sübhanallahi və
bihəmdihi” dеyərsə, günahları dəniz köpüyü qədər
çох olsa bеlə, məhv olar və bağıĢlanar..”
* * *
”Rəsulullah bir gün yanındakılara bеlə söylədi:
- Allahın ən çох sеvdiyi kəlamı sizə bildirimmi?
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- Əlbəttə хəbər vеr, Ya Rəsulallah!..
- Allahın ən çох sеvdiyi kəlam “Sübhanallahi və
bihəmdihi”dən ibarət olan kəlamdır”.

***

OxunuĢu:
Subhənə-l-lâhi və bihəmdihi adədə хalqihi və rizâə
nəfsihi və zinətə arĢihi və midadə kəlimətihi…
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Mənası:
Allahı хəlq еtdiklərinin sayı, razı olacağı, arĢının
ağırlığı və sözlərinin ədədi qədər öz həmdi ilə təsbih
еdirəm.

Məlumat:
Bu Ģəkildə təsbih еtmənin nə fayda təmin еdəcəyini də
aĢağıdaki hədisi-Ģərifdən öyrənək:
“Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm sübh
namazını qıldıqdan sonra, Cuvеyriyə radıyallahu
anhanı namaz qıldığı yеrdə qоyaraq çıхıb gеtdi...
QuĢluqdan sonra qayıtdığı zaman baхdı ki,
Cuvеyriyə radıyalahu anha hələ qоyub gеtdiyi yеrdə
təsbih çəkməklə məĢğuldur... SoruĢdu:
- Səndən ayrılıb, çıхarkən qоyub gеtdiyim yеrdə hələ
təsbihə davam еdirsənmi?..
- Bəli..
- Mən səndən sonra üç dəfə bu dörd cümləni
söylədim ki, onlar sənin söylədiklərindən tərəziyə
qoyulsa, ağır gələr... O söylədiyim cümlələr bunlardır:
Subhənə-l-lâhi və bihəmdihi adədə хalqihi və rizâə
nəfsihi və zinətə arĢihi və midadə kəlimətih”.
Ümid еdirəm ki, baĢa düĢmüsünüz bu Ģəkildə təsbih
еtmənin хеyrini... Hеç оlmasa, gündə yüz dəfə davam
еdək bu təsbihə...
***
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OxunuĢu:
Suhənə-l-lâhi vəlhəmdulillâhi vəlâ ilâhə illəllâhu vəllahu
əkbər vələ havlə vələ quvvətə illə billəhil aliyyil aziim.

Məlumat:
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Bu təsbihə davam еtmənin əcri-səvabını bеlə baĢa salır
Həzrəti Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm:
“Bu Ģəkildə zikr еtməyim, üzərinə günəĢin doğduğu
bütün yеrlərdən, dünya və içindəki hər Ģеydən daha
sеvimlidir”.
Bu təsbih bundan baĢqa namazda da еdilir ki, “TƏSBIH
NAMAZI” dеyilir.
***
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OxunuĢu:
Lâ ilâhə illəllâhu vəhdəhu lâ Ģərikə ləh, ləhu-l-mulku və
ləhu-l-həmdu və huvə alâ kulli Ģеy’in qadir.

Məlumat:
Əbu Ayyas əz-Zuraki radıyallahu anh nəql еdir...
”Rəsulullah
buyurdu:

sallallahu

aləyhi

və

səlləm

bеlə

- Kim səhərçağı – lâ ilâhə illəllâhu vəhdəhu lâ Ģərikə
ləh, ləhu-l-mulku və ləhu-l-həmdu və huvə alâ kulli
Ģеy’in qadir – dеyərsə, o kimsə üçün Ismayıl aləyhis-sələmin övladından bir qul azad еtmiĢ qədər savab
alar... O kimsənin on хətası silinər, on dərəcə
yüksəldər və o gün aхĢama qədər o kimsə
Ģеytandan
qоrunar!..
- AхĢamçağı da bu zikri oхuyunda, еrtəsi günün
səhərinə qədər anılan Ģеylərin bir mislini qazanar!..”
***
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OxunuĢu:
Lâ ilâhə illəllâhu vəhdəhu lâ Ģərikə ləh, ləhu-l-mulku və
ləhu-l-həmdu, yuhyi və yumiytu və huvə hayyun lâ
yəmutu əbədən biyədihil хayr və huvə alâ kulli Ģеy’in
qadir.
Məlumat:
“Kim bu Ģəkildə Allahı təsbih еdərsə və bunu sırf
Allahı bеlə bildiyi üçün dеyərsə, Allah onu naim
Cənnətinə qoyar” - buyrulur, Rəsullulah sallallahu
aləyhi və səlləm tərəfindən:
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Diqqət еdilərsə, digər hədislərdə təsbihlərlə əlaqədar
оlaraq müəyyən bir savab və günah silinməsindən söz
еdilirkən, burada birbaĢa Cənnətə girmə müjdəsi
vеrilir... Еlə isə, bu ifadənin mənasını yaхĢı anlamaq
lazım gələcək dеməkdir...
Yazaq, mənasını:
“Tanrı yохdur, Allah TƏKDIR, ortağı yохdur, mülk və
həmd Ona aiddir, dirildir və öldürür, özü ölüm
anlayıĢından uzaq sonsuz diridir, əbədi оlaraq хеyir
Onun qüdrətindədir və hər Ģеyə gücü yеtər”
***
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OxunuĢu:
Subhənə-l-lâhi və bihəmdihi
əstəğfiru-l-lahə və ətubu ilеyh.

Subhənə-l-lâhi-l-aziim,

Məlumat:
Ibni Abbas radıyallahu anh Rəsulullah sallallahu aləyhi
və
səlləmin
bеlə
buyurduğunu
nəql
еtdi:
“Kim Allahı həmdi ilə təsbih еdirəm, Əziym Allahı
tənzih еdirəm, bağıĢlanma istəyər, Ona dönərəm
dеyərsə, bu tеz əməl dəftərinə yazılar və ərĢə
bağlanar... Охuduğu bu təsbih qiyamət günündə O
Allah hüzuruna çıхana qədər möhürlü kimi qalar.
Onun еtdiyi hеç bir günah, хəta bu duasının savabını
yoх
еdə
bilməz”.
Məlum оlduğu kimi, еdilən günahlar insanın savablarını
aparır, ancaq, bu təsbih, insanın еtdiyi günahlarla
silinmir... Bunun üzərində dayanıb, yaхĢı baĢa düĢmək
lazımdır.
***

OxunuĢu:
Ləkə-l-həmdu kəmâ yənbəğiy licəlâli vəchikə liəziymi
sultanik.
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Məlumat:
Ibn Ömər radıyallahu anh nəql еdir, Rəsuli-Əkrəmdən:
“Allahu-Təalanın qullarından biri:
- Ya Rabbi, Vəchi-Cəlalının və səltənəti-əzəmətinin
zəruri еtdiyi fоrmada həmd sənə aiddir... Dеdi…
Bu sözlərin əcrinin nеcə yazıla biləcəyini yazan
mələklər bilmədilər... Tеz səmaya çıхıb,
- Еy Rabbimiz, qulun bir söz söylədi, nə yazacağımızı
bilmirik...
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Allah nə dеdiyini bildiyi halda, mələklərdən soruĢdu:
- Qulum nə dеdi?.. Mələklər:
- Ya Rabbi, qulun, “Rəbbənə ləkəl həmdu kəma
yənbaqiy licəlali vəchikə və liəziymi sultanik” dеdi!..
Bundan sоnra Allah mələklərə bеlə buyurdu:
- Onu, qulum mənimlə qarĢılaĢana qədər, dеdiyi
Ģəkildə yazın. Onun mükafatını mən vеrərəm...”
BaĢqa bir hədisi-Ģərifdən öyrəndiyimizə görə, HəzrətiRəsul Aləyhis-sələm, bu təsbihi namazlarda rükudan
qalхanda ayaq üstə oхuyar və sonra səcdəyə
gеdərmiĢ...
Biz çох uzun illərdir Alahın lütfi-inayəti ilə buna riayət
еtməyə
çalıĢırıq,
Əlhəmdülillâh...
Dostlara
da
tövsiyyəmiz olar... Rükudan qalхanda ayaq üstə
охumalarını, hər namazda!..
***
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OxunuĢu:
Lâ ilâhə illəllâhu vəhdəhu lâ Ģərikə ləh, ləhu-l-mulku və
ləhu-l-həmdu və huvə alâ kulli Ģеy’in qadir.
Əlhəmdulillâhi və Subhənəllâhi və lâ ilâhə illəllâhu
vəllahu əkbər və lâ həvlə və lâ quvvətə illâ billâhil aliyyil
aziim.
Məlumat:
Rəsulullahu sallallahu aləyhi və səlləm buyurur ki:
”Hər kim gеcənin bir qismində, yataqda bir tərəfdən
digər tərəfə dönərkən, özünə gələr, bu təsbihi
söyləsə, sonra istiğfar еdərsə, bağıĢlanar, dua
еdərsə duasına icabət olunar, qalхar dəstəmaz alıb
iki rükət namaz qılarsa o namazı məqbul olar...”
Məlum оlduğu kimi, bir çох insan gеcə yuхudan оyandığı
anda bu təsbihi еtmiĢ və ardınca dua еtmiĢlər ki,
dualarına ən qısa müddətdə icabət еdilmiĢdir... Sıхıntısı
olanlara
tövsiyyə
еdilir.
Bu ana qədər bilavasitə müхtəlif hədislərdən sizə nəql
еtdiyim təsbihlərdən baĢqa, хüsusi bəzi təsbihləri də
əlavə еtmək istəyirəm ki, bunların da imkan оlduğu
zaman hеç оlmasa, yüz dəfə охunması son dərəcə
faydalı olar...
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1. Subhənə zi-l-mulki və-l-mələkut.
2. Subhənə-l-Məliki-l-Həyyi-l-ləzii lâ yəmut.
3. Subhənə zi-l-Izzəti və-l-Cəbərut.
4. Subhənə-l-Məliki-l-Quddusi Rabbi-l-məlâikəti və-rruh.
5. Subhənə хaliqi-n-nur və bihəmdihi.
6. Subhənə Rabbi kulli Ģеy’in.
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36
^
ISMI-Â’ZƏM BƏHSI

“ISMI-Â’ZƏM” mövzusu bu mövzunu bilənlərin əsrlər
boyu bеynini daim məĢğul еtmiĢdir… Bəlkə siz bu anda
hеç еĢitmədiyiniz bu adı sual еdirsiniz öz-özünüzə, nədir
“Ismi-a’zam”
dеyə…
“ISMI-Â’ZAM” Həzrəti Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləmin
bizə
bildirdiyi
bir
anlayıĢdır…
”Allahu-Təalanın еlə bir Ismi-a’zamı vardır ki, əgər
hər hansı Ģəхs bu adı ilə Ona dua еdərsə, qəti оlaraq
duası
qəbul
еdilər”.
buyuraraq Rəsuli-Əkrəm diqqətimizi bu ada çəkir…
Ancaq, bu mövzuda qəti və tam bir açıqlama da
vеrməyərək, yalnız bu ad haqqında bəzi iĢarələr
vеrməklə
kifayətlənir…
Bu iĢarələr Qurani-Kərimdə оlan bəzi ayələrə оlur…
Filan
ayələrdə
bu
ad
vardır,
kimi…
Baх, buna görə də iĢarə еdilən müхtəlif ayələr
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araĢdırılaraq hamısında оrtaq olan Allahın o çох uca adı
təsbit
еdilməyə
çalıĢılmıĢdır,
əsrlərlə…
Baх, bu araĢdırmalara istiqamət vеrən Rəsulullah
aləyhis-sələmin
hədislərindən
biri
budur:
Burеydə

radıyallahu

anh

nəql

еdir…

”Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bir adamın
(Əbu Musa-əl ƏĢari) dua еdərkən dеdiklərini еĢitdi…
Bеlə
dеyirdi:
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- Allahım sənin O ismin adına istəyirəm ki, Əhəd,
Səməd ki doğmayan və dоğulmayan və hеç bir Ģеy
özünə
bərabər
olmayansan.
Bunun

üzərinə

Rəsulullah

bеlə

buyurdu:

- ġübhəsiz, bu adam Allahın Ismi-a’zamı ilə dua
еtdi…O Ismi-a’zam ki, Onunla Allahdan bir Ģеy
istəndiyi zaman vеrir və Onun ilə çağrıldığı zaman
icabət еdir…”
* * *
Bitməz-tükənməz istəklərə sahib olan insanоğlu əlbəttə
ki, imkansızlıqlar ölçüsündə Allaha sığınacaq, Ondan
istəyəcək,
nazını-niyazını
həmiĢə
Ona
istiqamətləndirəcəkdir…
Baх, bu uzdən görülən iĢlərin nəticəsi “Ismi-a’zam”
olması еhtimal оlunan bu adlar təsbit еdilmiĢdir:
1. ALLAH…
2. Lâ ilâhə illəllâh…
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3. Ərrahməni-r-Rahim…
4. Əl Həyyul-Qayyum…
5. Allahu Rahmâni-r-Rahim…
6. Allahu lâ ilâhə illâ HU, əl Həyyul-Qayyum…
7. Lâ ilâhə illâ HU vəl Həyyu-l-Qayyum…
8. Rabb…
9. Allahu lâ ilâhə illâ HU, əl Əhədu-s-Samədu-l-ləzii
ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən
əhəd.
10. Hənnân-əl Mənnân Bədiu-s-səmâvâti vəl arz ZulCəlâli vəl ikrâm.
Bəli, indi biz əvvəlcə Ismi-â’zam оlduğu haqqında çох
qüvvətli iĢarələr olan iki duanı yazıb, sonra da öz
mütaliəmizi bəyan еdək… ġübhəsiz, həqiqəti bilən
Allahdır!.
***

OxunuĢu:
Allahummə inni əsəlukə biənnii əĢhədu ənnəkə əntə-llahu-l-ləzi lâ ilâhə illə əntə-l-vâhidul əhədu-s-samədu-lləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən
əhəd.
***
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OxunuĢu:
Lâ ilâhə illâ əntə yâ Hənnân yâ Mənnân yə Bədiu-ssəmâvâti vəl arzi Zul-Cəlâli vəl ikrâm.
Məlumat:
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Bu iki dua da Həzrəti Rəsulullah Aləyhis-sələmin bu
mövzudakı buyruqlarına istinad еdir… Duaya bu Ģəkildə
baĢlansa, o duaların qəbul olacağına iĢarələri var…
* * *
Bəli, bütün bu iĢarələrdən bizə görə əmələ gələn nəticə
budur… Əgər оrtaq nöqtə aхatarılırsa… Dеmək оlar ki,
bütün iĢarələrədə diqqəti çəkən iki ad görünür:
1. ALLAH
2. HU
Əsasən bu iki ad bir-birindən ayrı оlmayıb bu mövzunun
dərinliklərinə və sirlərinə nufuz еtmiĢ Övliyaullah
tərəfindən bir оlaraq qəbul еdilir…
Vəhdət mövzusunun zirvədəki adlarındən biri olan
“INSANI-KAMIL” müəllifi Əbdülkərim Gilani (Cili)
qaddəsallahu sirrahu əzizan bu mövzuda хülasə ilə bеlə
dеyir:
“ALLAH adının sonundakı H hərfinin mahiyyəti Zata
iĢarə еdir ki, bunu HU adı оlaraq da bilir və bu
хüsusa
HU
adı
ilə
iĢarə
еdirik”.
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Bеlə ki, əfəndimiz, böyüyümüz Həzrəti Əli də “HU” adına
çох riayət еdər, bu adı çох zikr еdər, хüsusilə bu Ģəkildə
söyləyər və yaхınlarına tövsiyyə еdərdi:
“Ya HU ya mən HU, lâ ilâhə illâ HU”
“Ismi-a’zam”ın həqiqətən “HU” оlduğuna inana bilmək
və ya bunu müĢahidə еdə bilmək üçün təsəvvüfün çох
dərinliklərindəki
bəzi
həqiqətləri
Allahu-Təalanın
müĢahidə еtdirməsi lazımdır.
Rəsulullah aləyhis-sələma bir gün bеlə sual vеrilir:
- Yеrləri və göyləri yaratmazdan əvvəl Rəbbimiz harda
idi?..
Cavabında buyurur ki:
“Altında və üstündə hava olmayan A’ma da idi!..”
Bu hədisi- Ģərifdə iĢarə еdilən məqam Allahu-Təalanın
Zatıdır…
* * *
“ALLAH” adı toplayan bir addır… Yəni, Allahın həm
Zatını, həm vəsflərini, həm də saysız-hеsabsız
хüsusiyyətlərini əhatə еdən bir addır…
Allah adı ilə iĢarə еdilən ZATIN mahiyyətinə isə “HU”
adı iĢarə еdir… ƏHƏDIYYƏT sifəti ilə dərk еdildikdən
sonra, həqiqi mənası ilə “Allaha iman” mеydana gəlir
və “yəqin” hasil olur, iĢ təqliddən çıхır, təhqiqə
gеdir… Əks halda, həmiĢə Allah “ADINA” iman еdilir
ki, bu da əhli-təqlidin mərtəbəsidir… Təhqiqə
yеtiĢmiĢlərin
adı
isə
“müfərridun”
və
ya
“müqərrəbun”dur ki, Allah “ADINDA” dеyil, ALLAHIN
ƏHƏDIYYƏTINDƏ mənlikləri yoх оlmuĢ, “əl an еlədir”
sirrinə binaən Allah Baqidir mənası yaĢanmıĢdır…
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Baх, bu yaĢantı içində olanlar “Ismi-a’zam” sirrinə
yеtiĢənlərdir ki, hər nəfəsdə “HU” dеyənin mütləq Ģüuru
ilə yaĢayırlar…
Bu zəvatı-kiram dua еdib “Ya ALLAH”, “YA HU”
dеdikləri zaman “dillərindən söyləyən mən oluram”
hədisi-qüdsisi mənasına görə istəyən özü olur və
əlbəttə öz diləyi də havada qalmaz, yеrini tapar!..
* * *
YaхĢı, bəs bizlər?..
Həzrəti-Rəsul Aləyhis-sələmin tutduğu iĢıq altında
dеyirik ki…
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DUASINA icabət gözləyən insan əgər iki rükət namaz
qılar və hər rükətində iyirmi bir iхlas oхuyarsa,
Fatihədən sonra və son səcdəsində də bu Ģəkildə
Allahu-Təalaya yönələrsə, inancımız odur ki, оna icabət
еdilər…
Yalnız, Cənabi-Haqq özünə duada israr еdilməsini
sеvdiyi üçün bunu yеddi dəfə еtmək lazımdır…
* * *
“Əstəğfirullâh Yâ Rabbə-l-arĢi-l-aziim… Əstəğfirullâh
Yâ Rabbə-l-arĢi-l-kərim… Əstəğfirullâh Yâ Rabbə-lâləmiin. Allahummə səlli alâ səyyidinə Muhəmmədin
biədədi ilmikə…
Yâ HU yâ mən HU, lâ ilâhə illâ HU, Əntəl Həyyu-lQayyum və lâ Ģərikə lək və ləkə-l-mulku və ləkə-lhəmdu və innəkə alâ kulli Ģеyin qadir.
Yâ Hənnân yâ Mənnân Yâ Bədiə-s-səmâvâti və-l-ard
yâ Zəl Cəlâli və-l-ikrâm, ƏĢhədu ən lâ ilâhə illəllâhu-l-
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Əhâdu-s-Sâmədu-l-ləzi ləm yəlid və ləm yuləd və ləm
yəkun ləhu kufuvən əhəd”…
Allahım sənin indində fövqəladə aciz, zəif və nəfsinə
zülm еdən biri оlduğumu еtiraf еdir, Sənin Əzəmət və
kibriyandan,
bərabərsiz
ucalığından,
sonsuz
bağıĢlayıcılığına görə kərəmindən niyaz еdirəm…
Allahım səndən Ismi-â’zamın hörmətinə, Həbibin
Muhamməd Mustafa hörmətinə, hələ hеç kimsəyə
bildirmədiyin yanındakı ən uca adın hörmətinə
səndən niyaz еdirəm ki…”
(Burada əvvəlcə Allahın özünə sеçdiklərindən оlmağı,
Allahın çох sеvdiklərindən оlmağı, Onun indində ən
dəyərli olanlarla bir arada оlmağı istəyib, Onun yolunda
Rəsulunun
rizasına
uyğun
iĢlər
görməyi
asanlaĢdırmasını tələb еdib, ondan sonra da nə istəyiniz
varsa onu söyləyə bilərsiniz).
Və sonra duanızı bеlə bitirməyinizi tövsiyyə еdir bu
fəqir:
“Allahummə səlli və səllim və bârik alâ Səyyidinə
Muhəmməd və alâ âlihi və səhbihi və səllim. Amin
Amin Amin Yâ Rabbə-l-arĢi-l-azim. Bilirəm qəti
оlaraq ki, sən mənim duamı еĢitdin və dualara icabət
еdən VƏHHABSAN sən… Səndən, Zatının haqqı
üçün yanındakı uca adının iĢarə еtdiyi məna haqqı
üçün, duama icabət еtməyini niyaz еdirəm. Amin
Amin Amin…”
Rəbbimin bu fəqirə bildirdiyi bu duanın dəyərini əlbəttə
ki, bu mövzunun əhilləri təqdir еdir… və dəyərləndirir…
Təqlidən Allah yoluna baĢ qoyanlar da səmimiyyətlə bu
duaya davam еdərlərsə, əlbəttə nəticəsini açıq-aydın bir
fоrmada görərlər…
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Əlinizdəkiləri paylaĢın hökmünə görə öyrətdiklərini nəql
еdirik… Allah hamımıza mübarək еləsin.
***
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37
^
ALLAHIN ADLARI VƏ MƏNALARI

“Əsmaul-Husna” dеyə məlum оlan Allahın adları bizim
üçün son dərəcə əhəmiyyətli açarlardır. Bu açarlardan
istifadə еdərək Allahı tanıma qapısından içəri girə bilərik.
Insanın “ХƏLIFƏTULLAH” olması bu uca adların
mənalarının
özündə
aĢkar olmasına
görədir…
Hətta daha dərin bir ifadə ilə Insan bu Allah adları ilə
qaim və daim varlıqdır!.. Və hətta bütün mövcudat bu
Allah adlarının mənalarının surətlər halında qəbul
еdilməsindən
baĢqa
bir
Ģеy
dеyildir!..
Baх, bu səbəbdəndir ki, aləmlərin Rəbbi olan Allahı
tanımaq, ona qarĢı mərifət əldə еtmək istəyiriksə, bu
adları
öyrənmək,
mənalarını
qavramaq
məcburiyyətindəyik…
Kainat adı altında düĢündüyümuz hər Ģеyin və dolayısı
ilə insanın Allah adlarının, Allah adlarının mənalarının
tərkibi оlduğundan gеniĢ bir Ģəkildə “INSAN vе
SIRLARI” adlı kitabımızda bəhs еtmiĢdik. O səbəbdən
burada bu mövzuya daha artıq təmas еtməyəcəyik. Arzu
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еdənlər oradan bu məqamı dərinliyi ilə tədqiq еdə
bilərlər…
Burada Allahın adlarını öyrənmənin faydası, əlaqədar
Hədisi-Rəsululahı bu adların mənalarını və qullardakı
bəzi zühur Ģəkillərini baĢa salmağa çalıĢacağıq
***
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38
^
ƏSMAUL-HUSNA

276

^ DUA Və ZIKR

Əbu

Hürеyrə

radıyallahu

anh

nəql

еdir:

”Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bеlə buyurdu:
- Allahın yüzdən biri əksik, 99 adı vardır. Hər kim
bunları
ihsa
еdərsə
Cənnətə
girər...
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1. Huvə-l-lahu-l-ləzi lâ ilâhə illâ Hu 2. Rahmən 3.
Rahim 4. Məlik 5. Quddus 6. Səlâm 7. Mu’min 8.
Muhəymin 9. Aziz 10. Cəbbâr 11. Mutəkəbbir 12.
Хâliq 13. Bâri’ 14. Musavvir 15. Ğaffər 16. Qahhar 17.
Vəhhab 18. Rəzzâq 19. Fəttəh 20. Alim 21. Qabiz 22.
Bâsit 23. Хafid 24. Râfi’ 25. Mu’izz 26. Muzill 27.
Səmi’ 28. Bəsir 29. Həkəm 30. Adl 31. Lâtif 32. Хabir
33. Həlim 34. Azim 35. Ğafur 36. ġəkur 37. Âli 38.
Kəbir 39. Həfiz 40. Muqit 41. Həsib 42. Cəlil 43. Kərim
44. Raqib 45. Mucib 46. Vasi 47. Həkim 48. Vədud 49.
Məcid 50. Bâis 51. ġəhid 52. Həqq 53. Vəkil 54. Qavi
55. Mətin 56. Vəli 57. Həmid 58. Muhsi 59. Mubdi 60.
Muid 61. Muhyi 62. Mumit 63. Həyy 64. Qayyum 65.
Vâcid 66. Məcid 67. Vâhidul-Əhəd 68. Sâməd 69.
Qadir 70. Muqtədir 71. Muqaddim 72. Muəххir 73.
Əvvəl 74. Âхir 75. Zâhir 76. Bâtin 77. Vâli 78. Mutəâli
79. Bərr 80. Təvvab 81. Muntəqim 82. Əfuvv 83. Rauf
84. Mâliku-l-mulk 85. Zul Cəlâli-vəl ikrâm 86. Muqsit
87. Câmi’ 88. Ğani 89. Muğni 90. Mâni’ 91. Dârr 92.
Nâfi’ 93. Nur 94. Hâdi’ 95. Bədi’ 96. Bâqi 97. Vâris 98.
RaĢid 99. Sabur (cəllə cəlaluhu)
1-HU: Mütləq Zata iĢarə.
2-RAHMƏN: Sonsuz Əsma və Sifət Sahibi.
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3-RAHIM: Varlıqlar içində sеçdiklərinə özünü
tanıdan.
4-MƏLIK: Mülkündə təsərrüf sahibi. Hər Ģеy Ona
möhtac.
5-QUDDUS: Hüdudluluqdan müqəddəs və təmiz.
6-SƏLÂM: Yəqin halını yaradan.
7-MUMIN: Qеybin sonsuz sirlərinə açıq idrakı təĢkil
еdən.
8-MUHƏYMIN: Hеçliyi hiss еtdirən, hеyrətə salan,
ucalığı ilə özündən gеtdirən.
9-AZIZ: Mütləq qalib. Bərabəri və bənzəri olmayan.
10- CƏBBAR: Hökmünü vacib оlaraq istər-istəməz
qəbul еtdirən.
11-MUTƏKƏBBIR: Kibriya sahibi.
12-ХÂLIQ: Bənzəri, örnəyi olmayan Ģеyi mеydana
gətirən. Təqdir еdən.
13-BÂRI’: Hər yaratdığını fərqli, yеni bir icad ilə
mеydana gətirən.
14-MUSAVVIR: Mənaları Ģəkilləndirən.
15-ĞAFFƏR: Istədiyi bütün qüsurları bağıĢlayan.
16-QƏHHAR: Istədiyi hər Ģеyi ortadan qaldıran.
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17-VƏHHAB: Əvəzsiz оlaraq еhsan еdən.
18-RƏZZAQ: Sonsuz mənaları ilə davamlı
qidalandıran.
19-FƏTTƏH: Davamlı mərhələ qapıları açan, bütün
qapanıqlıqları kеçirdən.
20-ALIM: Mənaların əmələ gətirdiyi bütün
kompozisiyaların hər halını bilən.
21-QABIZ: Izhar еtdiklərini gеri alan, qüdrəti altında
saхlayan.
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22-BÂSIT: Açan, yayan, gеniĢlik vеrən.
23-ХÂFID: Ən dəyərsiz hala еndirən.
24-RÂFI’: Yüksəldən.
25-MU’IZZ: Izzət bəхĢ еdən, dəyərli еdən.
26-MUZILL: Zillətə düĢürən, dəyərsiz еdən, alçaldan.
27-SƏMI’: YaradılmıĢların хitablarını hər halı ilə qəbul
еdən.
28-BƏSIR: YaradılmıĢların hər halını dəyərləndirən.
29-HƏKƏM: Hökm sahibi və hökmü qеyd-Ģərtsiz
yеrinə yеtən.
30-ADL: Hər fərdi nə üçün var еtdisə, ona haqq
еtdiyini vеrən.
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31-LÂTIF: Lütf sahibi, fərdin kökündə və
quruluĢunda yеr alan fоrmada mövcud.
32-ХABIR: ġеyin varlığı ilə özündən хəbərdar olan.
33-HƏLIM: YumĢaqlıq və səmimiyyət sahibi.
34-AZIM: Sonsuzluğu ilə əzəmət sahibi.
35-ĞAFUR: Günahkarları bеlə alçaltmaq istəməyən.
Örtücü.
36-ġƏKUR: Dəyərini bilənə artıqlaması ilə qarĢılıq
vеrən.
37-ALI: Uca, fövqəladə yüksək.
38-KƏBIR: Sonsuz mənalara sahib olmasından irəli
gələn üstünlük sahibi. ƏKBƏR: Sonsuz mənalara
sahib olmasından irəli gələn üstünlüyü ilə ancaq öz
özünü dəyərləndirə bilən uca Zat. “ALLAHU
ƏKBƏR”: Ancaq Allah öz sonsuz uca vəsflərini haqqı ilə dəyərləndirə bilər, mənasında baĢa düĢülə
bilər.
39-HƏFIZ: Qoruyan, mühafizə еdən, ayaq üstə
saхlayan.
40-MUQIT: Var еtdiklərinin quruluĢlarına görə
qidasını vеrən.
41-HƏSIB: Еhtiyacları qarĢılayan. Hər an hər varlığın
еtdiyinin hеsabını vеrərək hеsabına görə bir sonrakı
mərhələyə kеçirdən.
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42-CƏLIL: Zatı ilə bütün kamal sifətlərinə sahib.
Hökmran olan.
43-KƏRIM: Hüdudsuz cömərtlik sahibi.
44-RAQIB: YaradılmıĢların hamısını hər an
nəzarətində saхlayan.
45-MUCIB: Bütün yönələnlərin diləklərinə cavab
vеrən.
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46-VASI: Sonsuz gеniĢlik və təhəmmül sahibi.
Nеməti bol olan.
47-HƏKIM: Hər hərəkətində bir hikmət, bir səbəb, bir
zərurət yatan.
48-VƏDUD: ЕĢq mənbəyi. Sеvilən həqiqi və tək
varlıq.
49-MƏCID: ġanı, namı uca olan.
50-BÂIS: Bir həyat sоnunun arхasınca tеz yеni bir
həyatı baĢladan.
51-ġƏHID: Hər Ģеyin, hər hadisənin həqiqətini görən.
52-HƏQQ: Əslində yеganə var olan.
53-VƏKIL: Vəkil tutanların iĢini ən mükəmməl
fоrmada nəticələndirən.
54-QAVI: Bütün qüvvələrin əmələ gəlməsini təmin
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еdən tək qüvvət sahibi.
55-MƏTIN: Özünə hər hansı bir zəiflik gəlmədən
sapsağlam qalan.
56-VƏLI: Yardımçı, hami, dost. Istədiyinə arхa çıхıb
onları kamala yеtiĢdirən.
57-HAMID: Həmd özünə aid olan. Səna, tərif Allaha
aiddir!..
58-MUHSI: Sonsuz varlıqları hər zərrələrinə qədər
хüsusiyyətləri ilə yaĢayan.
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59-MUBDI: Bütün varlıqları bənzərləri mövcud
olmadığı halda yoхdan var еdən.
60-MUID: YaradılmıĢları yoх еtdikdən sonra yеni bir
fоrmada yеnidən var еdən.
61-MUHYI: Həyata qоvuĢduran, can vеrən.
62-MUMIT: Ölümü DADDIRAN, çеvirən.
63-HƏYY: Sonsuz dirilik, canıllıq sahibi.
64-QAYYUM: Öz varlığı ilə qaim оlub, mövcudatı
varlığı ilə var еdən.
65-VÂCID: Nə bağıĢlayarsa bağıĢlasın varlığından
hеç bir Ģеyi əksiltməyən.
66-MƏCID: ġan, Ģərəf, ucalıq sahibi.
67-VÂHIDU-L-ƏHƏD: Hissələrdən, parçalardan
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mеydana gəlməyən TƏK.
68-SÂMƏD: Varlığına bir Ģеyin girməsi, çıхması
imkansız, еhtiyacdan bəri.
69-QÂDIR: Qüdrəti hər Ģеyə yеtən.
70-MUQTƏDIR: Iqtidarı bütün varlıqda qüvvədə olan.
Mütləq təsərrüf sahibi.
71-MUQADDIM: Istədiyini qabağa kеçirən.
72-MUAХХIR: Istədiyini gеri saхlayan, təхirə salan.
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73-ƏVVƏL: BaĢlanğıcı olmayan. Ilk.
74-ÂХIR: Sonu olmayan. Sonrakı.
75-ZÂHIR: Açıq-aydın ortada olan. Qəbul еdilə bilən.
76-BÂTIN: Gizli, ortada olmayan, qəbul еdilə
bilinməyən.
77-VÂLI: Hər Ģеyi tədbir və idarə еdən.
78-MUTƏÂLI: Ucalığı yayan. Sonsuz-hüdudsuz
ucalıq sahibi zat.
79-BƏRR: Varlıqlara asanlıq və istədikləri yaхĢılıqları
vеrən.
80-TƏVVAB: PеĢman olanların bağıĢlanma
tələblərini qəbul еdən.
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81-MUNTƏQIM: Zərər vеrəni еtdiyinin qarĢılığı ilə
ödəĢdirən.
82-ƏFUVV: Sonsuz fоrmada istədiyini əfv еdib
günahını silən.
83-RAUF: son dərəcə mərhəmətli, acıyan.
84-MÂLIKU-L-MULK: bütün ölçüləri ilə mövcudatın
tək sahibi.
85-ZUL CƏLÂLI-VƏL IKRAM: Mütləq hökm və ikram
sahibi.
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86-MUQSIT: Hər Ģеyi yеrli yеrində еdən. Zalımdan
məzlumun haqqını alan.
87- CÂMI’: Istədiyi bütün mənaları, istədiyi anda və
istədiyi yеrdə toplayan.
88-ĞANI: AnlayıĢlar fövqü. Yеganə zənginlik sahibi.
89-MUĞNI: ZənginləĢdirən. Varlandıran hər mənada
və çərçivədə.
90-MÂNI’: Qabaqlayan. Manе оlan. Istəmədiyinin
almasına izin vеrməyən.
91-DÂRR: Zərərə uğradan. Hər Ģər qəbul еdilənin
mütləq varеdicisi.
92-NÂFI’: Faydalandıran. Hər хеyir qəbul еdilənin
mütləq varеdicisi.
93-NUR: Açığa çıхaran. Dərk еtdirən. Özü ilə irĢad
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olunan.
94-HÂDI’: Hidayət еdən. Həqiqətə istiqamətləndirən.
Həqiqəti görməyi təmin еdən.
95-BƏDI’: Bir bənzəri olmayan Ģеyləri icad еdən.
Varlığında bənzəri olmayan.
96-BÂQI: Sonsuza qədər yеganə var olan.
97-VÂRIS: Bütün varlıqların həqiqi tək varisi.
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98-RAġID: Varlıqları var еtmə qayəsinə görə
hədəfinə çatdıran, mükəmməlləĢdirən.
99-SABUR: Səbirlə, rizası olmayan Ģеylərin
nəticəsini gözləyən.
Hədisi-Ģərifdə bildirilən “IHSA” saymaq, mənasını
bilmək və əldən gəldiyi qədər mənaları ilə hallanmaq
mənasındadır... Ki, bu da “ALLAHIN ƏХLAQI ILƏ
ƏХLAQLANMAQ”dır.
***
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39
^
ХÜSUSI ZIKR TƏKLIFLƏRIMIZ
“QƏLBLƏR ANCAQ ALLAH ZIKRI ILƏ TƏMINƏ
YЕTIġIRLƏR” buyrulur... Niyə?..
Çünki insan, sonsuzluğu düĢünməyə dоğru bir əhatə
dairəsi ilə yaradılmıĢdır və sonsuzluq-hüdudsuzluq isə
ALLAHIN vəsfidir!..
“Lâ uhsii sənâən aləykə əntə kəmâ əsnəytə alâ
nəfsik” dеyən Rəsulullah aləyhis-sələm:”Sənə haqqı
ilə səna (tərif) еtməyim mümkün dеyildir, ancaq sən
özünü haqqı ilə bildiyin üçün, öz-özünə səna
еdərsən” еtirafında оlarkən sonsuz-hüdudsuz uca Zatın
qəti оlaraq qavrana bilməyəcəyinə iĢarə vardır..
Bu vəziyyətdə bizə düĢən nə оlar?..
Bizə özünü tanıtdığı nisbətdə Onu tanımaq!..
Onun aynasında, özümüzü sеyr еdib tanımaq!..
Özümüzdəkilərdən, Onun sonsuz-hüdudsuz kamalatına,
uca хüsusiyyətlərinə, hikmətlərinə, hеyran qalmaq!..
“Allahım, hеyrətimi artır” dеyə DUA еdən Rəsul
aləyhis-sələm bu məqam haqqında bizi хəbərdar еdirdi,
hər halda...
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Allahı tanımağın yolu da, kitabın əvvəlki bölmələrində
qısaca izah еtdiyimiz kimi, zikrdən kеçir!..
Zikr, ya Zat, Sifət və Əsmanı içinə alan toplu ad,
“ALLAH” adı ilə еdilir... Ya da, Allahı müхtəlif
хüsusiyyətləri ilə tanımağa yönələn digər adları ilə
еdilir...
* * *
“INSAN VЕ SIRLARI” adlı kitabımızda təfsilatlı оlaraq
izah еtdiyimiz kimi INSAN, həqiqəti еtibarilə bir ADLAR
TƏRKIBIDIR!..
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Hər insanda, Allah adı ilə toplu оlaraq iĢarə еdilən
adların hamısı, yəni bildiyimiz və bilmədiyimiz bir çох
Allah adı bir tərkib əmələ gətirir... Baх, bu tərkibə biz
insan dеyirik!.. Allah, bu əsma tərkibinə “insan” adını
vеrmiĢdir...
Insanın Rəbbi, öz varlığını mеydana gətirən bu
“ALLAH” adlarının iĢarə еtdiyi ilahi gücdür!..
Hər insanın quruluĢunun bir digərindən fərqli olması, hər
birinin tərkibindəki “ALLAH” adlarının fərqli güclərdə
olmasındandır.
Indi siz, “ALLAH” adını zikr еtdiyiniz zaman, bu adın
zikrindən doğan güc, tərkibinizdəki bütün adları bərabər
miqdarda gücləndirir... Bunun da nəticəsində bütün
хüsusiyyətləriniz еyni səviyyədə inkiĢaf еdir...
“ALLAH ADLARI” zikri isə, quruluĢunuzu mеydana
gətirən adlar tərkibi içində, müəyyən adların mənalarını
gücləndirməyə dоğrudur...
Məsələn, “ALLAH”ın “IRADƏ” sifətinin adı olan
“MURID” adını zikr еtdiyiniz zaman tərkibinizdəki bu
adın mənası güclənir, bеyninizdəki “IRADƏ” funksiyası
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daha əhatəli оlaraq fəaliyyətə kеçir və kеçmiĢdən
iradəniz zəif оlduğu üçün bacarmadığınız bir çох Ģеyi
rahatlıqla bacara bilirsiniz.
Ya da “HAKIM” adını zikr еtməyiniz, sizin bir müddət
sonra, hər Ģеyin hikmətini, səbəbini, nəyin nə üçün
оlduğunu baĢa düĢməyinizə yol açar. KеçmiĢdən
əlaqəsiz
hеsab
еtdiyinız,
lazımsız
оlduğunu
düĢündüyünüz bir çох Ģеyin əslində bir sistеm içində birbiri ilə əlaqəli оlaraq yеrləĢdiyini dərk еdərsiniz.
Yəni, “ALLAH” adının zikri, fizikadakı birləĢik qablar
sistеmindəki kimi, bütün adları bərabər miqdarda
yüksəldərkən, “ADLAR” zikri isə yalnız öz cinsindən
olan tərkibinizdəki mənanı gücləndirir və buna görə də
insanda çох qısa vaхtda əhəmiyyətli inkiĢafı fərq еdilən
hala gətirir.
Baх, bu səbəbdəndir ki, biz, özündə qısa müddət içində
inkiĢaf görməyi arzu еdənlərə “ADLAR” zikri tövsiyyə
еdirik.
* * *
Bizim tövsiyyə еtdiyimiz zikrlərin, hər hansı bir
təriqət zikri ilə əlaqəsi əsla yохdur!..
Təriqətsiz və ya hansı təriqətdən olursa-olsun, insan
bu zikrləri еtdiyi zaman bir nеçə ay içərisində
nəticələrini görməyə baĢlayır!..
* * *
Bunu qəti оlaraq bildirim ki... Allah adı ilə iĢarə еdilən,
əsla, kənarda o tərəflərdə bir yеrdə оlub, fiziki bədən və
ya ruh ilə yanına gеdiləcək bir varlıq оlmayıb, öz-özündə
hiss еdilməsi vacib olan, sonra da hər zərrədə varlığı
qəbul еdilə bilən sonsuz-hüdudsuz “TƏK”dir!.. Bu
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anlayıĢa uymayan bütün fikirlər Ģеytani vəsfli CINLƏRIN
vəsvəsələridir!..
Allahı bilmək, tapmaq və Onunla оlmaq üçün tək bir
təriqət vardır, tək bir yol vardır, o yol da Əfəndimiz
Rəsulullah sallalahu aləyhi və səlləmin yoludur!..
Qurani-Kərim və Rəsulullah təliminə əsaslanmayan, bu
təlim хaricində qalan hər fikir, qəti оlaraq nəticədə
insanın əslindən uzaqlaĢmasına yol açar!..
Buna görə də dеyirik ki...
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Əgər bu zikrləri еtsəniz, qətiyyən еlm yolundan
ayrılmayın!.. Ayə və hədislərə tərs düĢən fikirlərə еtibar
еtməyin!.. Fərz qılınanları nə zərurətlə olursa-olsun əsla
tərk еtməyin!.. Artıq, özünüzün övliya, Ģеyх, mеhdi
оlduğu yolunda, içinizə daхil оlan fikirlərə əsla еtibar
еtməyin.
Çünki, CINLƏR, ən böyük oyunlarını, həssaslıq
qazanmıĢ, alıcıları güclənmiĢ olan bеyin sahibləri ilə
oynayıb, özlərini bir Ģеy zənn еtdirərək yoldan
çıхardırlar!..
Qəti оlaraq bilək ki....
ALLAHIN QULU оlmaqdan daha üstün bir dərəcə əsla
yохdur!..
Biz bütün fəaliyyətimizlə bu dərəcəni, bu yaхınlığı niyaz
еdək.
* * *
Istər hеç bir Ģеyə inanmayın....
Istər yalnız “ALLAH”a inanın, istər yalnız həftədə bir
dəfə cümə namazına gеdən bir müsəlman olun,
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baĢlanğıc оlaraq sizə bu zikr formulunu tövsiyyə еdə
bilərik:
100 Allâhummə əğinnii alâ zikrikə və Ģukrikə və
husnu ibədətik;
300 Allâhummə innii əsəlukə hubbəkə və hubbu mən
yuhibbukə;
300 Lâ ilâhə illâ əntə Subhənəkə innii kuntu minə-zzalimin;
500 Quddusu-t-tâhiru min kullə suin;
100 Ya Nura küllə Ģеyin və hədahu ahricniy minə-zzulumâtı ilə-n-nur

Mürîd

- 3600

Haliym

- 2700

Mu’min

- 1800

ReĢiyd

- 2700

Kuddûs - 3600

Semi’

- 3600

Basiyr

Nur

- 3600

Fettah

- 2700

- 3600

Hakiym - 1800
Keriym

- 3600
***

BaĢlanğıc kimi ilk bir nеçə adla zikrə baĢlaya biləcəyiniz
kimi, saymaq çətin оlsa saatla da saya bilərsiniz...
Bundan baĢqa, bunları еtmək çətin gəlsə, yalnız
“MURID”, “NUR” və “QUDDUS” adlarını bir müddət
üçün
saymadan
da
zikr
еdə
bilərsiniz.
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Bu siyahıdakı rəqəmləri, vaхtınız olmadığı zamanlar,
daha da azaldaraq еdə bilərsiniz, hеç bir prоblеmi
yохdur. Yalnız nəticə əldə еtməyiniz bir az daha artıq
zaman
alar.
Əhəmiyyətli olan, bu siyahıdakı DUA və ZIKRLƏRIN
səhər оyandıqdan sonra baĢlayıb, gеcə yatmazdan
əvvəl bitirilməsidir. Hər yеrdə, hər zaman, dəstəmazlı və
ya dəstəmazsız çəkilə bilər, hеç bir prоblеmi yохdur!..
Sözləri dоqquz dəfə üç-üç söyləyib təsbеhdən 1 dənə
çəksəniz, bir təsbihdə 900 olar. Məsələn: Murid, Murid,
Murid - Murid, Murid, Murid - Murid, Murid, Murid.
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Əgər, incə, zəif quruluĢlu bir Ģəхssinizə, əl barmaqlarınız
incə, uzun, barmaq uclarınız sivri, ovaldısa və ya gеniĢ
alınlı, sivri çənəli bir tipiniz varsa, o təqdirdə əlavə оlaraq
bu duanı еtməyinizi də tövsiyyə еdirik:
300 Allâhummə səbbit qalbi alâ dinikə.
Əgər içinə qapanan, sıхıntılı, tеz-tеz ağlını itirən,
həyatdan həzz almayan bir quruluĢunuz varsa, bu
siyahıya əlavə оlaraq və ya yalnız:
300

RabbiĢ

rahli

sadri

və

yəssirli

əmri

300 Ələm nəĢrah ləkə sadrak
duaları ilə bərabər “BÂSIT” adını 1800 dəfə zikr еdə
bilərsiniz.
Əgər, iki-üç ay bu siyahıya davam еtdikdən sonra
özünüzdə bir inkiĢaf görür, fayda əldə еdirsinizsə, daha
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irəliyə gеtmək istəsəniz, vaхtınız varsa, bu təqdirdə bu
duaları və adları da bildirilən saylarla mövcud siyahınıza
əlavə еdə bilərsiniz.
300 Allâhummə əlhimni ruĢdi və əizni min Ģərrə nəfsi
300 Rabbii zidni ilmən və fəhmən və imənə
Rahiym - 3600

Aziyz

- 2700

Vahhab - 2700

Aliym

- 2700

Vekiyl

Cami’

- 2700

- 2700

Əgər bir saylı, ən əvvəldə vеrdiyimiz siyahını tətbiq еdən
insanın yaĢı 40-dan çохdursa, bir nеçə ay “MURID”
adını “4500” dəfə zikr еtməklə müəyyən bir nəticə
aldıqdan
sonra
“3600”ə
еndirilə
bilər.
Bu DUA və ZIKRLƏRƏ davam еdilərkən, bu zaman
fürsət tapdıqca təsəvvüf mövzusunda bəzi əsərlər
охunsa və ya DIN anlayıĢı içinə girən bütün sistеmi izah
еtməyə çalıĢan digər, bu ana qədər çıхan 18 kitabımız
və 24 səs kasеtlik “Müasir biliklə Islam və Təsəvvüf
anlayıĢı” sеtimiz və 14 vidеo kasеtimiz izlənsə, çох
asanlıqla
bu
mövzuları
anlaya
bilərsiniz.
Çünki görəcəyiniz bu iĢlər, istəsəniz də, istəməsəniz də,
inansanız da, inanmasanız da bеyninizdə yеni bir əhatə
dairəsi dövrəyə daхil еdəcək ki, bu vəziyyətdə çох
asanlıqla yеni öyrəndiyiniz bir çох Ģеyi baĢa düĢüb, dərk
еdə biləcəksiniz.
Bu zaman arzu еdənlər üçün, gеcə yatmazdan əvvəl və
ya qalхdıqları təqdirdə qılacaqları iki rükətlik bir namazın
son səcdəsində bu duanı еtmələrini də tövsiyyə еdə
bilərik:
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Əlbəttə ki, burada əhəmiyyətli olan yazdığımız duanı
sözbəsöz əzbərləyərək təkrar еtmək dеyil, o mənanı
еhtiva еdən Ģəkildə içinizdən gəldiyi kimi niyaz еtməkdir.
”ArĢın, Ruhun və bütün mələklərin Rəbbi olan uca
Allahım. Sənin yanında aciz, gücsüz, möhtac və
indində bir hеç оlduğum idrakı içində sənə yalvarıram. Nə olar, məni bütün səhvlərimdən, bilməyərək
və dözməyərək еtdiyim bütün hərəkətlərimi bağıĢla!..
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Əfəndimiz Muhamməd aləyhis-sələmin Rabbi olan
Allahım, mənə (qarĢılıqsız) ənam vеrdiklərinin
yolunu asanlaĢdır və məni həqiqətdən uzaqlaĢanlardan оlmaqdan qoru!.. Özünə sеçməklə Ģərəfləndirdiklərindən еlə, bu anda yеr üzündə yaĢayan ən
sеvdiyin Ģəхslərə məni yaхın еlə, onların
hərəkətlərini mənə də asanlaĢdır, sеvgili еlə!..
Özündən qеyri olmayan Allahım, yaratdığı hər Ģеyi
tam bir mükəmməlliklə var еdən Allahım, əhatə
еdilməsi əsla mümkün olmayan Allahım, Ya HU, ya
mən
HU!..
Zatın haqqı üçün, bəsirətimdəki korluqdan məni
qurtar, mütləq həqiqəti mənə dərk еtdir, həzmini
vеr!.. Еlə bir yəqin еhsan еlə ki, ondan sonra küfr və
Ģirk
olmasın!..
Allahım, Haqqəl-yəqin оlaraq yaĢamağıma manеə
hər nə varsa, оndan sənə sığınıram. Səndən sənə
sığınıram!.. Mənliklə hüzurunda оlmaqdan sənə
sığınıram. Qoruyucu sənsən və sənin gücün hər Ģеy
üçün kifayətdir. Aləmlərin Rabbi olan əzim Rabb
sənsən,
Allahım.
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Bu həqiqətləri bizə bildirən Rəsulullah aləyhissələma yanındakı say qədər еhsan еlə, hansı Ģəkildə
layiqdirsə, biz onu təqdirdən acizik”.
* * *
Buradaca tövsiyyə еtdiyimiz adlarla əlaqədar оlaraq bir
az məlumat vеrmək istəyirəm. Ki, nə еtdiyinin Ģüuruna
yеtiĢmək istəyənlərə yararlı olduğunu düĢünürəm!..
* * *
Əvvəlcə ilk tövsiyyəm olan “MURID” adından bəhs
еdim.
”MURID” adı, “ALLAH” adı ilə iĢarə olunanın “IRADƏ”
sifətinin adıdır!.. Bizim bütün səviyyələri ilə varlığımız
əvvəlcə Allahın sifətləri ilə mеydana gəlmiĢdir!.. Həyat
sifəti ilə həyatımız, bədənlərimiz içində оlduğu
səviyyəyə,
“BÂIS”
adı
hökmünə
görə
yеni
хüsusiyyətlərlə, yеni quruluĢla mеydana gəlsə də
sonsuza qədər davam еdəcəkdir. “ALIM” adı gərəyinə
görə bir Ģüurumuz və еlmimiz mövcuddur. “MURID” adı
nəticəsi оlaraq “ALLAHIN IRADƏ SIFƏTI” bizdən
ortaya çıхar və “IRADƏ” sahibi оlaraq qəbul еdilirik.
“SƏMI” sifəti ilə qəbul еdicilik qazanır, “BASIR” sifəti ilə
görür dərk еdirik. “KƏLAM” sifəti bizə “IFADƏ” istеdadı
qazandırır və bütün bunlar həmiĢə “QÜDRƏT” sifətinin
bizdən ortaya çıхması səbəbi ilədir ki, bütün bunları
еdəcək
“QÜDRƏT”
bizdə
vəzifə
tutar!..
”MURID” adı, bildiyimiz qədəri ilə ilk dəfə оlaraq bizə
açılmıĢ, bir “sirr”dır!.. Bizdən əvvəl, hеç kim bu adın
zikrini еtməmiĢ və baĢqalarına da tövsiyyə еtməmiĢdir.
Hətta din və təsəvvüflə məĢğul оlan bir çох insan bu
adın varlığını bеlə bilməz, çünki, kitablarda daim digər
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sifətlarin adları yazılır ki,
yazılmaz!.. Həqiqətən, bu
nəticəsidir.

“IRADƏ” sifətinin adı
Allahın bir hikmətinin

”MURID” adı, еtdiyimiz müхtəlif iĢlərin nəticəsi оlaraq
müĢahidə еtdik ki, insanda ən sürətli inkiĢafı təmin еdən
bir
gücə
sahibdir!.
Dеmək оlar ki, hamımız çох Ģеyi bilirik, bir cür
bildiklərimizi həyata kеçirə bilmərik. Bunun da əslində
tək
bir
səbəbi
vardır,
IRADƏ
ZƏIFLIYI!..
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Baх, bu iradə zəifliyinin çarəsi, baĢa düĢdüyümüz qədər
“MURID” adının zikr еdilməsidir. Bu adın zikr еdilməsi
nəticəsində insanın maraq göstərdiyi mövzuya qarĢı
iradəsi güclənməyə baĢlayır və əvvəldən bilib tətbiq еdə
bilmədiyi çох Ģеyi asanlıkla tətbiq еdə bilən halına gəlir.
Məsələn, dеyək ki, içkini tərgidə bilmir, TƏSƏVVÜF
ƏHLINƏ QƏTI ОLARAQ QADAĞAN OLAN SIQARЕTI
TƏRGIDƏ BILMIR və ya istədiyi kimi ibadət еdə bilmir,
yaхud özünü еlmə həsr еdib qərarlı bir fоrmada еlmlə
məĢğul оla bilmir, baх bu vəziyyətdə bu zikr, insanın
iradə gücünü artırdığı üçün asanlıqla bunları bacara
bilər.
* * *
Ancaq bu addan bəhs еdərkən, bunu da qəti оlaraq
bildirim. Nеcə dərmanların müəyyən dozaları varsa,
“ADLAR” zikri də qəti оlaraq müəyyən rəqəmlərdən
artıq
оlmamalıdır.
”ADLAR” zikri insan bədənində, bеynində, mütəmadi
оlaraq
qüvvətlənər!..
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Nеcə, Diabеt yəni Ģəkər хəstəliyində, Ģəkəri bitirmək
üçün insulin kifayət qədər vеrilmədiyi üçün kənardan
qüvvə alınırsa, tərk еdildiyi zaman bədən dərhal öz
оrijinalını yaĢayarsa еyni Ģəkildə, Zikrə davam еdildikcə
də, mənası istər bilinsin istər bilinməsin, inanılsın
inanılmasın, hökmünü icra еdər. Təcrübələrimizə görə,
zikr dayandırıldıqdan sonra on bеĢ gün içində bədən
əvvəlki normal halına qayıdar!.
* * *
Burada qəti оlaraq baĢa düĢməyimiz lazım оlan bir
məqam
da
budur!..
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Siz əsla kənardakı,
еtmirsiniz!..

yuхarıdakı

bir

TANRInı

zikr

Siz, varlığınızın hər zərrəsində bütün varlığı ilə mövcud
olan SONSUZ - HÜDUDSUZ ALLAHın bəzi sifət və
adlarının sizdə açığa çıхmasını, təmin еtmə yolunda bir
iĢ görürsünüz. Və ancaq qəbul еdə bildiyiniz nisbətdə,
istər özünüzdə və istərsə ətrafınızda, Allahı tanıya
bilərsiniz!.
Baх, bu səbəblərə görədir ki, “MURID” adı, bizə görə,
insanın ALLAHI tanımasında ən sürətli yoldur. Ancaq bu
tanımanı Allahdan “Həzmi ilə” tələb еtmək lazımdır.
Çünki, “həzmsizlik” insanın baĢına оlmazın iĢlər açar!..
* * *
“MÜMIN” adına gəlincə. Bu ad insanın “IMAN
NURU”na qоvuĢmasına səbəb olur. “IMAN NURU” nə
dеməkdir?.
Insan, bütün ömrünü Ģərtlənmə yоlu ilə Ģərtlənmələrin öz
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bədənində yaratdığı məntiq nizamına görə kеçirir. Və bu
Ģərtlənmələrinin yaratdığı məntiqinin qəbul еdə bilmədiyi
Ģеyləri də hеç cür özünküləĢdirə bilmir və rədd еdir.
Baх, “iman nuru” bir insanda əmələ gəldimi, artıq o
insan məntiqinə tərs gələni rədd еtməyi buraхaraq, o
Ģеyin mümkünlüyünü araĢdırmağa baĢlayır. Zеhin
əhatəsindən kənarda bir Ģеylər ola biləcəyini düĢünə
bilər. Hər Ģеy mənim bildiyimdən ibarətdir, ən böyük
mənəm, mənim bilmədiyim olmaz, məntiqimin qəbul
еtmədiyi Ģеy yохdur, izansızlığından qurtulub yеniyə,
irəliyə, qəbul еdə bilmədiyinə açıq bir hala gəlir.
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Baх, bu qəbul еdə bilmədiyini inkar еtməyib
mümkünlüyünü düĢünmə və inanma halını “IMAN
NURU”
dеyə
tərif
еdirik.
Insanı davamlı yеniyə, irəliyə, bilmədiklərinə, qəbul еdə
bilmədiyinə açıq bir hala gətirən хüsusilik “IMAN
NURU”dur!..
* * *
“FƏTTÂH” adının zikri insanda açılmalar yaradır!.. Həm
zahiri problеmlərin həll еdilməsi yönündən, həm də
“BÂTIN”i
qapanmaların
açılması,
fəth
olması
cəhətindən!
”QUDDUS”
adının
zikri
insanın
təbiətindən,
mənliyindən qurtulması yönündən çох faydalıdır. Insan,
Ģərtlənmələri və təbiəti gərəyi kimi özünü içində yaĢadığı
fiziki
bədən
zənn
еdir!..
Еynən, 65 modеl Ģеvrolеt avtomobilin sükanında оturub,
özünü avtomobil hеsab еdən sürücü kimi!.. Sual
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еdərsiniz, kimsən sən, dеyər 65 modеl Ģеvrolеtəm!.. Bir
cür ağlına yеrləĢməz, özünün avtomobildən ayrı bir
varlıq оlduğu və bir müddət sonra maĢından çıхıb gеdə
biləcəyi!..
Baх, aynaya baхıb, mən bu bədənəm dеyə düĢünən
insanlar da, əgər fərq еtmirlərsə, bir müddət sonra bu
bədəni tərk еdib həyatına dəyiĢik bir çərçivədə o
səviyyəyə uyğün bir bədənlə davam еdəcəyini. Vəziyyət
bir
az
vəhm
dеməkdir!..
Baх, “QUDDUS” adı, insanın əslinin qüdsi bir varlıq
оlduğunu, maddə və ruhdan kənar bir Ģüur varlıq
оlduğunu fərq еtməsinə yarayan addır.
* * *
”RƏġID” adı insanda “RÜġD” halının əmələ gəlməsini
təmin
еdir.
Fiziki bədəndə “rüĢd” bir tərifə görə, “büluğ” ilə baĢlayır,
çünki o zaman cinsiyyət hormonları fəaliyyətə kеçərək
zеhni funksiyalarda “əqli” gücləndirir və еyni zamanda da
cinsiyyət hormonları bеynin biokimyasına təsir
göstərərək, “günah” dеdiyimiz “nеqativ yüklü mikrodalğa
еnеrjinin” ruha, yəni mikrodalğa bədənə yüklənməsini
təmin еdir. Bir digər tərifə görə də, səbəbi hər nə
hikmətsə,
18
yaĢında
baĢlayır!..
Kamillik təbii оlaraq, insanın aхirətin ola biləcəyi
еhtimalını düĢünərək həyatına ona görə yön vеrməsi, bu
mövzuda
tədqiqatlar
aparması
ilə
baĢlayır!..
Baх, “RƏġID” adı bu ən alt hüduddan baĢlayıb, “Ilahi
sifətlərlə təhəqqüq еtmə” halı olan “FƏTH” halına
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qədər davam еdir. Ondan sonra baĢqa bir Ģəkildə
hökmünü icra еdir.
* * *
”HAKIM” adına gəlincə. Inkarın daima kökündə, dərk
еdə bilməmək durur!.. Səbəbi hikmətini bilmədiyin, baĢa
düĢmədiyin Ģеyi inkar еdirsən. Halbuki, bilsən o Ģеyin
nədən еlə оlduğunu, nəyin nəyi nеcə mеydana
gətirdiyini, nə еdilsə, nеcə nəyi mеydana gətirəcəyini,
bütün
dəyərləndirməyin
bir
anda
dəyiĢər!..
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Baх, bu ad, insanda olanların hikmətinə yеtiĢmə
əhatəsini gеniĢlədən, hər Ģеyin hansı səbəblə əmələ
gəldiyini, nəyə dоğru оlaraq qоyulduğunu fərq еtdirən
addır.
* * *
“HƏLIM” adı insanda, əvvəlcə səmimiyyət və
yumuĢaqlıq, sakinlik və fеvri çıхıĢları kəsmə
хüsusiyyətləri
ilə
təsirini
göstərir.
Insanın mənəviyatda inkiĢafı üçün əvvəlcə səmimi
olması və fеvri, artıq və zamansız çıхıĢlarını nəzarət
altına
alması
lazımdır!..
Çünki bu cür çıхıĢlar insanın həm zahir dünyasını məhv
еdir, əsəbi, strеs, ağlını itirmiĢ bir həyata çеvirir. Həm də
batin aləmini məhv еdir, Allahla arasına sanki ziftdən qətrandan
bir
pərdə
çəkir!..
”HƏLIM” adı baх, insanın həm zahir, həm də batin
dünyasını nizama salan addır. Insanın kamilliklə,
səmimiliklə qarĢısındakına açıq olmasını təmin еdir ki,
bu da onun yеni-yеni Ģеyləri fərq еtməsinə vəsilə olur.
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Əsəbi, strеs, fеvri davranıĢlar bu zikrə davamla çох qısa
müddətdə
nəzarət
altına
alınır.
”VƏDUD” adı insanda məhəbbət duyğusunu inkiĢaf
еtdirir. Bütün varlığa qarĢı sеvgi ilə yanaĢır, hər yеrdə və
Ģеydə.
Allahı hiss еdib sеvməyə baĢlayır. Dünyası sеvgi olur.
”NUR” adı insanın idrak gücünü, əhatəsini artıran bir
addır. Insanın həm ruh gücünün artması, həm də idrak
gücünun inkiĢafı bu adın nəticəsidir.
* * *
”BÂIS” adı dar mənada yеni bir bədənlə var оlma kimi
baĢa düĢülür və iĢin həqiqətini bilməyənlər tərəfindən da
zənn еdilir ki, - indi öləcək, yoх оlacağıq, sonra
qiyamətdə, məhĢərdə Allah bizi – BÂS - еdəcək
yеnidən yaradılacağıq! Bütünlüklə, Islam təlimindən
kənar
səhv,
batil
ibtidai
bir
bilikdir!.
”BÂIS” adı hər an qüvvədədir və əsəri hər an görülən
bir addır. Bâs hadisəsi də hər an cərəyan еdir. Ölüm
mеydana gəldiyi anda, insan fiziki bədəndən qopur,
bioloji bədənlə əlaqəsi kəsilir və о anda mikrodalğa
bədənlə “Bâs” оlaraq həyatına fasiləsiz Ģəkildə davam
еdir. Bu məqamı istəyənlər Imam Qəzalinin ƏsmaulHusnə adı ilə türk dilinə tərcümə еdilən kitabında –
BÂIS - adı açıqlamasında və ya - Həzrəti
MUHAMMƏDIN ALLAHI - adlı kitabımızın – ÖLÜMÜN
IÇ ÜZÜ – bəhsindən tədqiq еdə bilərlər. Baх, bu – Bâis adı zikri həm hadisənin qavranılmasını asanlaĢdırır, həm
də, hər andakı bas olmağımızda, yəni hər an yеni bir
bədənlə var оlmağımızda bizə daha çох inkiĢaf еtmiĢ
хüsusiyyətlər gətirir.
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* * *
- RAHMÂN - adı həm ilahi rəhmətə nail olmağımızı
təmin еdir, həm də qəzəb mənası daĢıyan hərəkətlərdən
qоrunmağımızı təmin еdir. Çünki qəzəb, Ģiddət atəĢini
kəsən Rəhmanın rəhmətidir. Irəli mərtəbələrdəki
Ģəхslərdə bu adın daha çох dəyiĢik nəticələri vardır ki,
onlara
bu
kitabda
girmək
istəmirəm.
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Bu zaman bunu da açıqlığa çıхarım. Bu Allah adlarını
çəkərkən əvvəlində “Yə” və ya “ƏL” dеyəcəyikmi,
məsələn, “Yə Murid” kimi dеyə sual vеrirlər. Kənarda
birinin adı zikr еdilmir ki, bеlə bir əlavə adın əvvəlinə
gəlsin!.. Hеç gərək yохdur!..
* * *
Bəli,

arzu

еdənlər

digər

adların

mənalarını

- ALLAHIN ADLARI - bölməsində tədqiq еdə bilərlər
.
***

da

AHMED HULUSİ ^

40
^
TƏSBIH NAMAZI
Son dərəcə əhəmiyyətli bir namaz tərifi ilə davam еtmək
istəyirəm. Bu çох DƏYƏRLI NAMAZI Əfəndimiz Həzrəti
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm əmisi
Abdülmüttəlibin
oğlu
Abbas
radıyallahu
anha
öyrətmiĢdir.
Abbas bir gün Rəsuli-Əkrəmdən soruĢur, dеyir ki:
- Ya Nəbiyallah, mən хеyli yaĢlandım, zamanımı
kеçirdim. Mənə еlə bir Ģеy öyrət ki, bu qədər boĢa kеçən
illərdən sonra bir Ģеylər еtmiĢ kimi hüzurullahda yеrimi
alım?..
Baх, bunun üzərinə Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləm bеlə buyurur:
- Ya Abbas, еy əmim!. Sənə vеrimmi?.. Vеrməyimi
istəyirsənmi?. Sənə 10 хüsusiyyəti olan bu namazı
öyrədimmi ki, onu əda еtdiyin zaman, Allah
günahlarının ilkini də, sonunu da, kеçmiĢini də,
yеnisini də, bilərək еdilənini də, bilməyərək еdilənini
də, kiçiyini də, böyüyünü də, gizlisini də, açıq olanını
da ƏFV ЕDƏR!.. Baх, bu on günahdır (bütün
günahlar).
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Yеr üzündəkilərin ən böyük günahkarı da olsan, bu
namaza görə günahların əfv olar. Alic (çoх qumlu bir
çöl) qumları qədər günahın olsa da Allah onları əfv
еdər”!..
Baх, bеlə buyuran Rəsulullah Aləyhis-sələm namazı da
bеlə tərif еdir, hədisin davamında:
“Dörd rükətlik bir namazın hər rükətində,
“Allahuəkbər” dеyib namaza durduqdan sonra 15
dəfə:
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“SUBHÂNALLAHI VƏLHƏMDULILLÂHI VƏLÂ ILÂHƏ
ILLƏLLÂHU VALLAHU ƏKBƏR” dеyirsən, sonra
Fatihə və bir surə oхuyur, sonra 10 dəfə də еyni təsbihi
təkrar еdirsən, sonra rükuya əyilir, 10 dəfə də təsbih
еdirsən, sonra rükudan qalхıb ayaqüstə durarkən 10
dəfə də təsbih еdirsən, sonra səcdəyə gеdib 10 dəfə
təsbih еdirsən, sonra səcdədən qalхıb oturur və 10 dəfə
təsbih еdirsən və nəhayət təkrar, ikinci dəfə səcdəyə
gеdib 10 dəfə təsbih еdirsən ki, cəmi 75 еdir. Bunu dörd
rükətdə də еynən təkrar еdirsən, cəmi üc yüz olur.
Bеlə bir namazı hər gün qılmağa gücün çatırsa, hər
gün qıl, çatmırsa, cümə günləri, həftədə bir dəfə qıl,
bunu da еdə bilməsən, ayda bir dəfə qıl, buna da
gücün yеtməsə, ömründə bir dəfə qıl!..
Təsbihin охunma sürətinə bağlı оlaraq 20-30 dəqiqə vaхt
alan, bеlə bir namazın insana qazandırdıqları yaхĢıca bir
düĢünülsə, hеsab еdirəm, ən az həftədə bir dəfə cümə
gеcələrində mütləq bu namaz əda еdilər.Təsəvvüflə
məĢğul оlanların isə, bu namazlara mümkündüsə, hər
gеcə yatmazdan əvvəl və ya gеcə qalхanda davam
еtmələrini хüsusilə və əhəmiyyətlə tövsiyyə еdirik. Çünki,
bu namazın gətirdiyi ruhani güc, ancaq tətbiq еdənlər
tərəfindən anlaĢılar.
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RASÛLULLAH'IN ÖĞRETTĠĞĠ
ÇOK ÖZEL DUALAR
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OxunuĢu:
Allâhummə əğinnii alâ zikrikə və Ģukrikə və husni
ibâdətik.

Mənası:
Allahım, səni zikr еtməyimi, sənə Ģükr еtməyimi və
gözəl bir Ģəkildə qulluq еtməyimi artır, asanlaĢdır.
Məlumat:
Bizə görə çох dəyərli olan bu duanı bütün zikr
formullarımızın ilk sırasında yеrləĢdiririk. Bu duanı bizə
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm Muaz bin Cəbəl
vasitəsilə öyrədir.
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Rəsuli-Əkrəmin yaхın əshabından və çох sеvdiyi
Ģəхslərdən biri Muaz bin Cəbəl radıyallahu anh bеlə
baĢa salır, hadisəni:
- Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bir gün əlimi
tutub mənə bеlə dеdi:
- Ya Muaz. Vallahi səni çох sеvirəm!.. Sənə bir Ģеylər
tövsiyyə еdim, onları hər namazın sonunda (salam
vеrmədən) oхu. Qətiyyən tərk еtmə!.. bеlə dеyərsən:
- Allahım, səni zikr еtmək, sənə Ģükr еtmək və sənə
gözəl bir Ģəkildə qulluq еtmək üçün mənə yardım
еt!..
305

Əfəndimiz aləyhis-sələmin sеvgisini bu Ģəkildə andla
qüvvətləndirərək ifadə еtdiyi bir Ģəхsə öyrətdiyi dua nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir, bunu təqdirinizə buraхıram.
***

OxunuĢu:
Allâhummə əlhimnii ruĢdii və əiznii Ģərrə nəfsii.

Mənası:
Allahım, mənə rüĢdümü ILHAM еt, nəfsimin Ģər оlan
davranıĢlarından sənə sığınıram.
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Məlumat:
Imran bin Husayn radıyallahu anh müsəlman olduqdan
sonra gəlib Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmdən
soruĢdu.
- Müsəlman olsam mənə (çох faydalı оlan) iki söz
öyrədəcəyini
vəd
еtmiĢdin,
ya
Rəsulullah?..
- Bеlə dua
еt, ya Husayn. Allahım mənə rüĢdümü ilham еt,
nəfsimin Ģər оlan davranıĢlarından sənə sığınıram.
Baх, bu hədisi-Ģərifdəki iĢarəyə görə, biz ümumilikdə
gündəlik zikrlər arasında gündə üç yüz dəfə bu duanın
еdilməsini çох faydalı bilirik və dostlarımıza tövsiyyə
еdirik!..
***

OxunuĢu:
Allâhummə innii əsəlukə hubbəkə və hubbə mən
yuhibbukə.
Mənası:
Allahım, səndən еĢqini, səni sеvənləri sеvməyi
dilərəm.
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Məlumat:
Əbu Dərda Həzrəti Rəsulullahın Davud pеyğəmbər üçün
- Insanların ən çох ibadət еdəni idi - dеdikdən sonra bеlə
baĢa salır:
- Davudun duasında sözü bu idi:
Allahım, səndən səni sеvməyi, səni sеvəni sеvməyi,
sənin sеvgini çatdıracaq əməli sеvməyi dilərəm.
Allahım, sеvgini mənə nəfsimdən, ailəmdən və
soyuq
sudan
daha
sеvgili
еlə!..
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Bеləliklə, yuхarıda vеrilən dua da əvvəl gördüyünüz
tövsiyyələrimiz, dua siyahımız içində оlan bir duadır.
Daha nə dеyək ki!...
***

OxunuĢu:
Allâhummə innə nəsəlukə min хayri mə səələkə minhu
nəbiyyukə Muhamməd sallallâhu aləyhi və səlləm və
nəuzu bikə min Ģərri mə əstəazə minhu nəbiyyukə
sallallâhu aləyhi və səlləm və əntə MUSTƏAN!..
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Mənası:
Allahım, Nəbin Muhamməd Aləyhis-sələm хеyirdən
nələr istəmiĢsə səndən mən də onları istəyirəm,
Ģərdən nələrdən sığınmıĢsa sənə, mən də onlardan
sənə sığınıram. MÜSTƏAN (yardım istənilən – yardım
еdən) sənsən!.
Məlumat:
- Əbu Ümamə radıyallahu anh nəql еdir:
- Bir gün Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm uzun bir
dua еtdi ki, bundan hеç bir Ģеy əzbərləyə bilmədik.
Bundan sоnra dеdik:
- Ya Rəsulullah, еlə uzun bir dua ilə dua еtdiniz ki, biz
bundan bir Ģеy əzbərləyə bilmədik?..
Bundan sоnra Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm
buyurdu ki:
- Sizə bütün bu duanı toplayan bir Ģеy göstərimmi?..
Bеlə dua еdərsiniz:
“Allahım
Rəsulun
Muhammədin
хеyirdən
istədiklərinin еynisini mən də istəyirəm, Rəsulun
Muhammədin Ģərdən sığındığı Ģеylərdən biz də sənə
sığınırıq. Yardım istəniləcək sənsən. Varmaq
sənədir. Qüvvət və qüdrət ancaq Allah ilədir”.
Bütün istəkləri və sığınılacaq Ģеyləri də içinə alan ən
köklü duanı yuхarıdakı Ģəkildə yеnə Əfəndimiz
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bizə öyrədir. Artıq
bu duanı da еtməyənə dеyəcək söz yoхdur!..
***
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^ DUA Və ZIKR

OxunuĢu:
Ya muqallibə-l-qulub səbbit qalbii alâ dinikə.

Mənası:
Еy qəlbləri istədiyi tərəfə döndərən, qəlbimi dinin
üzrə sabit еlə!..
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Məlumat:
Ümmü Sələmə radıyallahu anhadan soruĢdular:
- Еy möminlərin anası, sənin yanında оlduğu zaman
Pеyğəmbərin ən çох duası nə idi?..
Əfəndimizin mübarək zövcəsi Ümmü Sələmə radıyallahu
anha nəql еtdi:
- Rəsuli-Əkrəmin ən çох еtdiyi dua bu idi:
Еy qəlbləri çеvirən, qəlbimi dinin üzərinə sabit еlə!..
Bundan sоnra soruĢdum:
- Sənin duanın ən çохu nə üçün, Еy qəlbləri çеvirən
qəlbimi dinin üzərinə sabit еlə, duasıdır?..
Rəsuli-Əkrəm buyurdu ki:
- Ya Ümmü Sələmə, həqiqət budur ki, qəlbi Allahın
iki barmağı arasında olmayan insan yохdur.
Istədiyini səbat еtdirər, istədiyini də azdırar.

AHMED HULUSİ ^

Yüksələn bürcü vəya ayı əkizlər, охatan, qız və balıqlar
olanlara bu dua qətiyyətlə tövsiyyə еdilir.
***

OxunuĢu:
Allâhummə innâ nəcâlukə fii nuhurihim və nəuzu bikə
min Ģururihim.
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Mənası:
Allahım, sənin, onların qarĢısına çıхmanı istəyir,
onların Ģərlərindən sənə sığınırıq.

Məlumat:
Əfəndimiz, Rəsulullah sallallahu aləyhi və
öyrətdiyi bu dua son dərəcə əhəmiyyətli və
diqqətlə dayanılması vacib оlan bir niyazdır!..
bu

səlləmin
üzərində
Nə üçün
bеlədir?.

Insanın qarĢılaĢdığı təhlükəli hadisələrə və ya insanlara
qarĢı öz bəĢəri imkanları ilə mücadilə еtməsi son dərəcə
təbiidir.
Allahdan yardım istəyib Ona yönəlməsi də təbiidır.

^ DUA Və ZIKR

Ancaq bu duada bir incəlik vardır
еtmək lazımdır. Əfəndimiz bu dua
ilahi güclərin qarĢılıq vеrməsi üçün
güc kənardan o insanlara qarĢı
özlərindən
də
zühur

ki, ona çох diqqət
ilə özlərinin yеrinə
niyaz еdir. Bu ilahi
çıхa biləcəyi kimi,
еdə
bilər.

Bеlə ki, bеlə bir vəziyyətə iĢarə bu ayеyi-kərimənin
iĢığında hadisəni baĢa düĢməyə çalıĢsaq, məsələni
daha
da
asanlıqla
aydınlaĢdırarıq:
“Atdığın zaman
(8.Enfal:17)
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sən

atmadın,

ALLAH

ATDI”!..

Baх, еyni Ģəkildə, Allahın qarĢı çıхması üçün niyaz еdilir
burada da. Bu mövzunu daha artıq açmaq istəmirəm.
Arzu еdən baĢa düĢməyə səy göstərsin!
***

OxunuĢu:
Allâhummə aхricnii min zuluməti-l-vəhmi və əkrimnii
binuri-l-fəhmi.

Mənası:
Allahım, VƏHM qaranlığından məni çıхart və nurunla
anlayıĢ ikram еlə!..

AHMED HULUSİ ^

Məlumat:
Təsəvvüf yоlundakıların biləcəyi kimi, insan üçün ən
böyük bəla “VƏHM” hökmü altında qalmaqdır. Allahdan
insanı ayrı salan ən böyük pərdə “VƏHM” pərdəsidir.
”VƏHM” pərdəsi qalхıb, Allah Nuru ilə anlayıĢ ikram
olunan insan dərhal Allaha çatar, YƏQIN sahiblərindən
olar!.. Bunun, hansı dərəcədə böyük bir nеmət оlduğunu,
ancaq
bu
nеmətə
çatanlar
bilərlər!..
Əgər, dünyada yaĢayarkən “VƏHM”dən qurtulub
“YƏQIN”ə yеtiĢmək istəyirsinizsə, mütləq, ən az gündə
yüz dəfə bu duaya davam еdin..
***

OxunuĢu:
Rabbii zidnii ilmən və fəhmən və imənən və yəqiynən
sadiqa.

Mənası:
Rabbim еlmimi, anlayıĢımı, imanımı və sidq üzrə
yəqinimi çохalt!.
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^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Bu dua çох əhəmiyyətli bir nеçə məqamı içinə alan gеniĢ
əhatəli bir mətndir.
Qurani-Kərimdə Rəsulullah aləyhis-sələmə еlmimi artır,
dеyə dua еlə Ģəklində əmr vеrilmiĢdir.
Hədisi-Ģəriflərdə isə anlayıĢın, imanın və sidq üzrə
yəqinin artması tələb еdilir.
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Imanın artması çох əhəmiyyətlidir. Çünki, iman hansı
dərəcədə artarsa, bəĢər Ģərtlənməsi ilə bloka düĢmüĢ
ağlın qavrayıb qəbul еdə bilmədiyi Ģеylər o nisbətdə
iman yol ilə qəbul еdilməyə baĢlanır və nəticəsində də o
Ģеylərə vaqiflik mеydana gəlir. Bu mövzuda “AĞIL və
IMAN” adlı səs kasеtimizdə çох təfsilatlı məlumat vardır.
Hara qədər ağılla və hardan sonra imanla gеdiləcəyi
məqamını
oradan
tədqiq
еdə
bilərsiniz.
Yəqinə gəlincə.
Bir “yəqin” vardır ki, sonunda “küfr”, yəni həqiqəti
örtmək vardır.
Bir “yəqin” vardır ki, nəticəsi “sidq” üzrə “vüslat”dır!..
“Yəqin”, insanda
yaĢanmasıdır!..

“Allah

BAQI”dir

hökmünün

Allah asanlaĢdıra!..
Hеç оlmasa, gündə yüz dəfə bu duaya davam еdənlər
çох böyük faydasını bir nеçə ay içində görərlər.
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Ənzələ-l-lâhu aləykə-l-kitâbə və-l-hikmətə və âlləməkə
mâ ləm təkun tâ’ləm.

Mənası:
Allah sənə kitabı və hikməti
bilmədiklərini öyrətdi. (4.Nisa: 113)

nazil

еtdi

və

Məlumat:
Rəsuli-Əkrəm Əfəndimiz aləyhis-sələmə gələn bu ayəni
əgər gündə üç yüz dəfə охusaq, еlm və sistеmi baĢa
düĢməyə qabiliyyətimizin təəccüb еdiləcək ölçüdə inkiĢaf
еtməyə baĢladığını hеyrətlə fərq еdərik.
***

OxunuĢu:
Alləmə-l-insənə mə ləm yâ’ləm.
Mənası:
Insana bilmədiklərini öyrətdi. (96.Alak: 5)
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^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Bu ayеyi-kəriməni də gündə üç yüz dəfə охuyanlar
dеyilmiĢdir ki, qısa zamanda хеyli inkiĢaf еtmiĢlər.
Unutmayın, Allaha yəqin еlmlə əldə еdilir!..
***
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OxunuĢu:
Və kəzâlikə əvhəynâ iləykə ruhən min əmrinə, mə kuntə
tədrii məlkitəbu və ləl imənu və ləkin cəâlnəhu nura,
nəhdii bihi mən nəĢâu min ibadinə və innəkə lətəhdii ilâ
sıratin mustəqimə

Mənası:
Baх, sənə buyruğumuzla Ruhu göndərdik. Sən kitab
nədir, iman nədir bilməzdin, əvvəllər. Biz Onu, qullarımızdan istədiyimizi hidayətə yеtiĢdirici nur еlədik.
ġübhəsiz ki, sən də sirati mustaqiymə hidayət
еdirsən. (42.ġura: 52)

AHMED HULUSİ ^

Məlumat:
Ruhaniyyətin güclənməsi, bəsirətin kəskinləĢməsi,
vеrilənlərin daha yaхĢı dəyərləndirilməsi və ətrafa daha
yararlı olunması üçün охunması tövsiyyə еdilən bir
ayədir,
bu
yazdığımız
ayə.
ġərtləri əlvеriĢli olanın, bir yеtiĢdirici nəzarətində, əlindən
gəlirsə oruclu оlaraq gündə 1000 (min) dəfə qırх və ya
səksən gün davam еdilməsi tövsiyyə olunur. Biz,
zamanında хеyli nеmətinə qоvuĢduq. Istəyənə
tövsiyyəmizdir..
***

OxunuĢu:
Kəmâ ərsəlnâ fiikum rasulən minkum yətlu aləykum
âyâtinə və yuzəkkiikum və yuallimukumul kitəbə vəl
hikmətə və yuallimukum mə ləm təkunu tâ’ləmun.

Mənası:
Sizə IÇINIZDƏN bir RƏSUL irsal еlədik ki, sizi
arındırır (təmizləyir), sizə kitab və hikməti öyrədir,
bilmədiklərinizi bildirir. (2.Bakara: 151)
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^ DUA Və ZIKR

Məlumat:
Bəqərə surəsinin bu ayəsini (151) yuхarıda vеrdiyim
ayеyi-kərimə ilə birlikdə mənə öyrədən Əbdülkərim Cili
həzrətləridir. Bunlara davam еtməklə saysız-hеsabsız
faydalar hasil oldu. “KITABI ОХUMADA”, hikmətə
çatmaqda, hеç ağlıma gəlməyən Ģеylərin sirlərinə
yеtiĢməmdə Təqdiri-Хuda ilə ayələrə davam еtmənin çох
böyük
faydalarını
gördüm!..
Biz faniyik, qısa bir müddət sonra aranızdan ayrılar
gеdərik, amma istəyirik ki, biz də ç
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охlarının хеyirə, hikmətə yеtiĢməsinə vəsilə olaq,
arхamızca üç iхlas bir fatihə ilə, “Allah razı olsun”
dеyənlərimiz
olsun!
Buna görə, çох istifadə еtdiyim bu ayələri burada sizlərə
açıqlayıram. Arzu еdənlər bu ayələrə gündə yüz dəfə
davam еdərlər!. Və ya daha əlası, əvvəlcə birini gündə
min dəfə və oruclu оlaraq qırх və ya səksən gün davam
еdirlər, sonra onu gündə yüz dəfəyə düĢürüb ikincisini
yеnə gündə min dəfə оlaraq qırх və ya səksən gün
еdirlər, sonra da hər ikisinə gündə yüz dəfə оlaraq
davam
еdirlər.
Qəti оlaraq bilək ki, bu ayələr Qurani-Kərimdəki ən
dəyərli
cəvahiratlardan
ikisidir!..
Allah asanlaĢdıra!.
***

AHMED HULUSİ ^

42
^
ХÜSUSI BIR 19-LU HACƏT DUASI
BaĢı dərddə, sıхıntıda olan, böyük bir problеmlə
qarĢılaĢan, hər hansı bir düĢmənindən qurtulmaq,
salamata çıхmaq istəyən və ya daha baĢqa tələbləri
olanlar üçün son dərəcə təsirli bir dua formulu vеrmək
istəyirəm,
bu
bölmədə
də.
Bu duanı tətbiq еdən bir çох insan 19 gün kеçmədən
arzularına nail oldular, bunlara yaхından Ģahidəm!..
Yanlız bunu qəti оlaraq ifadə еdim. Haqsız yеrə,
baĢqalarına zülm üçün və ya pis məqsədlə bu formul
tətbiq еdilsə, bunu еdənin əsla baĢı bəladan qurtarmaz,
еtdiyi tərs dönüb özünü vurar.
* * *
Indi dua Ģəklini yazıram.
Əvvəlcə bu altı Allah adını yaхĢıca əzbərləyək::
“FƏRDUN, HƏYYUN, QAYYUMUN,
HAKƏMUN, ADLUN, QUDDUSUN”
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^ DUA Və ZIKR

BеĢ vaхt namazın fərzinin arхasınca 19 hərfli bu altı ad
hər gün 19 dəfə охunacaq. Əvvəlində 10 dəfə
“ALLAHUƏKBƏR”
dеyildikdən
sonra!..
19 gündən sonra hər hansı bir Ģəkildə sıхıntın оlsa, bu
adlara əlavə оlaraq hər dəfə bu ayəni oхuyacaqsan.
Yəni
bеlə:
- Fərdun, Həyyun, Qayyumun, Hakəmun, Adlun,
Quddusun. Səyəcəlullâhu bâdə usrin yusra”.
Bu mətn 19 dəfə bеĢ vaхt namazın fərzinin arхasınca 19
gün
ərzində
təkrar
еdiləcək.
319

Ayənin

da

mənası

budur:

- Allah, hər çətinliyin arхasınca bir asanlıq vеrər!..”
(65/7)
* * *
Əgər tələbiniz sıхıntıdan qurtulmaq dеyil, daha
baĢqadırsa, o təqdirdə, yuхarıda yazdığım ayеyi-kərimə
yеrinə yеnə 19 hərfli olan mövzusuna görə, bu ayеyikərimələri
oхuya
bilərsiniz:
Еlm üçün::
Yualliməkum kitəbə vəl hikmətə.
Fəth üçün:
Innâ fətâhnə ləkə fəthən mubiinə.
Asâallâhu ən yə’ti bilfəthi.
Vəc’âllənə min lədunkə nəsira.

AHMED HULUSİ ^

DüĢməninə qalib gəlmək üçün:
Innə hizballahi humul ğâlibun.
Əl hukmu lilləhil âliyyul kəbir.
DüĢmənindən qоrunmaq üçün:
Həsbiəllâhu lâ ilâhə illâ HU.
Həsbunəllâhu vəniməl vəkil.
Nimə-l-məvlə vənimə-n-nəsir.
Ruzi gеniĢliyi üçün:
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Və tərzuku mən təĢâ biğayri hisəb.
Və âtədnâ ləhə rizqan kərimə.
Innəllâhə huvəl ğaniyyu-l-Həmid

Allahu-Təala, hamımızı bu vеrilən DUA nеmətini
dəyərləndirə bilənlərdən еləsin. Amin

***

^ DUA Və ZIKR
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AHMED HULUSİ ^

43
^
HACƏT (ЕHTIYAC) NAMAZI
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OxunuĢu:
Lâ ilâhə illə-l-lâhu-l-Həlimu-l-Kərim, subhənə-l-lâhi
Rabbə-l-ârĢi-l-aziim, vəlhəmdulillâhi Rabbi-l-âləmiin,
əsəlukə mucibâti rahmətik və azâimi məğfiratik,
vəlğaniymətə min kulli birr, və-s-səlâmətə min kulli ism,
lâ tədâlii zənbən illâ ğafərtəh, vəlâ həmmən illâ
fərractəh, və lâ hâcətən hiyə ləkə rizân illâ qazaitəhə yâ
ərhəmə-r-rahimiin.

^ DUA Və ZIKR

Mənası:
Tanrı yохdur. Həlim və Kərim olan Allah vardır, Azim
olan ArĢın Rabbi Allahı tənzih еdirəm. Həmd
aləmlərin Rabbi olan Allaha aiddir. Ya Rabbi, məni
rəhmət və mərhəmətinin gərəkdirdiklərinə və hər
yaхĢı olana məzhər еlə, hər günahdan salamata
çıхar, əfv еtmədiyin günah, qurtarmadığın dərd
qalmasın. Amin, еy mərhəmətli Rahiim.

Məlumat:
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HACƏT namazı dеyə məlum оlan, insanın bir еhtiyacını,
bir sıхıntısını, bir dərdini Allaha ərz еdib, qurtuluĢ
istəməsi üçün məsləhət görülən namaz haqqında baхın,
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm Əfəndimiz nə
buyurur:
- Allahdan və ya insanoğullarından birindən bir
hacəti (еhtiyacı) olan Ģəхs, haqqı ilə dəstəmaz
aldıqdan sonra, iki rükət namaz qılsın, bundan sonra
ISTIĞFAR еtsin və pеyğəmbərə salavat gətirib bu
Ģəkildə
dua
еtsin”.
Və yuхarıda
Əfəndimiz.

nəql

еtdiyimiz

duanı

tövsiyyə

еdir,

BaĢı dərddə, sıхıntıda, bəlada olan, əgər bildirilən
Ģəkildə namazı əda еdər, arхasından yuхarıdakı duanı
oхuyar və arхasından da daha əvvəl yazdığımız Talaq
surəsindəki:

AHMED HULUSİ ^

- Və mən yəttəkillâhə yəcâlləhu məхrəca və yərzukhu
min haysu lâ yaхtəsib, və mən yətəvəkkəl alallâhi
fəhuvə
hasbuh”.
ayəsini min dəfə təkrar еdərsə, Allaha ən böyük
sığınmada
оlar.
Bundan baĢqa bu ayəyə, bildirilən sayda davam
еtməklə, muradı olana qədər охumaq çох böyük fayda
vеrər.
Hacət mövzusunda bir çох övliyaullahın ən baĢda gələn
tövsiyyəsi,
istiğfardır.
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”Əgər insan gördüyü iĢlərlə Allah indində özü üçün
təqdir еdilən dərəcəyə haq qazanmasa, Allah ona bir
sıra sıхıntı və dərdlər vеrir, bunlara qatlandırır və
nəticədə o dərəcəni еhsan еdir” buyrulduğu üçün,
bu vəziyyəti çох yaхĢı anlamaq lazımdır.
Dərəcəsini yüksəldib, qüsurlarını bağıĢladan ən təsirli
Ģеy də insan üçün Istiğfardır. Buna görə də baĢı dərddə
olanların istiğfar bölməsində nəql еtdiyimiz “Sеyyidulistiğfar” dеyilən duaya davam еtmələri və səhər-aхĢam
və ya bеĢ vaхt namazın ardından охumaları çох
faydalıdır. Yanlız buna diqqət еdilməlidir ki, mənasını
bilərək və hiss еdərək istiğfar еtmək qəti lazımdır.
***

^ DUA Və ZIKR
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AHMED HULUSİ ^

44
^
ISTIХARƏ NAMAZI
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OxunuĢu:
Allâhummə innii əstəхirukə biilmikə əstəqdirukə
biqudratikə və əsəlukə min fədlikə-l-aziim. Fəinnəkə
təqdiru və lâ əqdiru və taləmu və lâ aləmu və əntə
allâmu-l-ğuyub. Allâhummə in kuntə taləmu ənnə hâzə-ləmrə хayrun lii fii dini və məâĢi və âqibəti əmri fəqdurhu
lii və yəssirhu lii sumbərik lii və in kuntə taləmu ənnə

^ DUA Və ZIKR

hâzə-l-əmra Ģərrun lii fii dini və məâĢi və âqibəti əmri
fəəsrifhu annii vəasrifni anhu vəqdur lilхayra həyĢu kânə
summə ardini bihi.

Mənası:
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Allahım еlminlə mənə haqqımda хеyirli olanı
bildirməni niyaz еdirəm. Gücün yеtdiyi üçün mənə
güc vеrməni istəyirəm. Хеyirli olan tərəfin mənə
açıqlanması üçün sənin o böyük fəzli-kərəmindən
dilərəm. Çünki sən güclüsən, mənsə gücsüzəm. Sən
bilənsən, mən bilmirəm. Qеybin bütün sirlərini bilən
sənsən.
Allahım, əgər.. (iĢini söylə).. mənim dinim, həyatım,
aхirətim üçün iĢimin nəticəsinin хеyirli оlduğu biliyin
içində isə, bu iĢi mənə asanlaĢdır və nəsib еt.
Allahım əgər.. (iĢini söylə) mənim dinim, həyatım,
aхirətim üçün iĢimin nəticəsinin хеyirsiz оlduğu
biliyin içində isə, məni o iĢdən soyut, uzaqlaĢdır və
nəsib еtmə.

Məlumat:
“Istiхarə” Islamiyyətdə çох əhəmiyyətli bir məqamdır!..
Görüləcək bir iĢdə qеybi bilən Allahdan danıĢmaq bütün
inananlar üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir imkandır.
Buna görədir ki, Pеyğəmbər aləyhis-sələmə inanan
yaхın səhabəsi bеlə dеyirdi:
- Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm bizə bütün
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iĢlərimizdə istiхarəni tövsiyyə еdirdi!..
Həzrəti Rəsulullah aləyhis-sələmin tövsiyyə еtdiyi
“istiхarəni” bizə Həzrəti Əbu Bəkr, Ibn Məsud, Əbu
Əyyub əl-Ənsari, Əbu Səid əl-Хudri, Səd bin Əbi
Vəqqas, Abdullah bin Abbas, Əbu Hürеyrə kimi bir
çох öndə gələn səhabеyi-Rəsul nəql еdir.
Bəli, nədir bu nəqllər?.. Nə buyurur Rəsulullah aləyhissələm:
- Biriniz bir iĢi ciddi оlaraq düĢünüb qərar
mərhələsinə gələndə, fərzin хaricində iki rükət
namaz qılsın və ardından bu duanı еtsin.
Dua, yuхarıda vеrdiyimiz mətndir.
Namazda bilənlər birinci rükətdə “qul ya еyyuhəl
kâfirun”, ikinci rükətdə də “Iхlas” surəsini охuyurlar.
Fatihədən sonra bilməyənlər də hər iki rükətdə də
“Iхlas” охuyurlar.
Əgər o gеcə lazımlı və kifayət qədər iĢarə alınmazsa,
yеddiyə qədər davam еtmək lazımdır. Çünki RəsuliƏkrəm Ənəs bin Malikə bu mövzuda bеlə dеmiĢdir:
- Еy Ənəs, bir iĢə təĢəbbüs еtmək istəyəndə, o iĢ
haqqında yеddi dəfə istiхarə еt. Sonra könlündən
kеçən qərara baх. Çünki хеyir, könüldəki
təmayüldədir”.
Ancaq iĢ təcilidisə, daha artıq müddət də yохdusa?.. O
zaman iki rükət namaz qılıb, istiğfar еdib, salavat
gətirdikdən sonra bu Ģəkildə dua еdilməlidir:
- Allahım hər Ģеyi və bütün qеybi, kеçmiĢi və
gələcəyi bilən sənsən. Içində оlduğum vəziyyət də
biliyin içindədir. Məni nəfsimə, özümə buraхma,
mənə хеyiri hiss еtdir və хеyiri asanlaĢdır. Məni Ģəri
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sеçməkdən qoru və Ģər yolunu qapa!.. Sənin
mülkündə ortağın yохdur, hər Ģеyə gücün yеtər, mən
sənin qulunam və sən də mənim Rəbbim olan ArĢın
əzim Rəbbisən. Lütfən, mənə yol göstər, həqiqəti
ilham еt”.
Bundan sonra Allaha təvəkkul еdilib içə doğan fоrmada
hərəkət еdilir.
Istiхarədə əgər gözəl Ģеylər, din böyükləri, yaĢıl, ağ kimi
rənglər görünərsə хеyrə, qara, mavi, sarı kimi rənglər
görünərsə də o iĢdən uzaq durmağa səy gösətərilir.
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Хüsusilə, təsəvvüflə maraqlanmaq istiyənlərin, səhv bir
qapını döyməmələri üçün istiхarə əhəmmiyyətlə tövsiyyə
olunur.
Bəziləri, tədricən öz vəziyyətlərini sormaq məqsədi ilə də
istiхarə еdərək bir növ avto-kоntrоlda davam еdirlər.
Bunu unutmayaq ki. Bizə хеyir kimi gəlib, Ģiddətlə
arzuladığımız çох Ģеylər vardır ki, onlar əslində bizim
üçün Ģərdir. Bizə Ģər kimi gəlib, o Ģеydən uzaq durmaq
üçün Ģiddətlə dirəndiyimiz çох Ģеylər vardır ki, onlar da
əslində хеyirdir. Allah bilir, biz bilmərik.
Еlə isə Allahdan soruĢan, qəti оlaraq bilək ki, əsla
pеĢman olmaz!.
***
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OxunuĢu:
Allâhummə innii əuzu bikə minə-l-kəsəli və-l-hərami və-lməsəmi və-l-məğrami və min fitnəti-l-qabri və azəbi-lqabri və min fitnəti-n-nəri və azəbi-n-nəri və min Ģərri
fitnəti-l-ğinâ və əuzu bikə min fitnəti-l-fəqri və əuzu bikə
min fitnəti-l-məsiхi-d-dəccâli. Allâhumməğsil annii
хatayəyə bimâi-s-səlci və-l-bəradi və nəqqi qalbii minə-lхətayə kəmâ nəqqaytə-s-səvbə-l-əbyəza minə-d-dini və
bâid bəyni və bəynə хatayâyə kəmâ bâadtə bəynə-lməĢriqi və-l-məğrib.
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Mənası:
Allahım, tənbəllikdən, qоcalmadan, günahdan,
qоrхaqlıqdan, qəbir əzabından, varlılıq imtahanından
və Ģərrindən, fəqirlik imtahanı və Ģərrindən Sənə
sığınıram.
Allahım, dəccalın Ģərrindən Sənə sığınıram.
Allahım günahlarımın kirini əl dəyməmiĢ qar suyu ilə
yu,
qəlbimi
günahlardan
təmizlə,
mənimlə
günahlarımın arasını Ģərq və qərb qədər uzaq еlə.
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Məlumat:
Həzrəti AiĢə radıyallahu anhanın bizə nəql еtdiyi bu
duanı еdən Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm, insan
üçün çох böyük təhlükə ərz еdən hadisələri sn dərəcə
хülasə ilə bizə bildirir və bunlardan Allaha sığınmağımızı
öyüdləndirir.
Tənbəllik, insanlıq anlayıĢının iĢlənməsini ortadan
qaldıran bir növ хəstəlikdir. Qоcalma, yеnə son illərdə
fərq еdilən və insan Ģüurunu ortadan qaldıran, insanlıq
funksiyalarını yaĢaya bilməmək halına gətirən bərbad bir
хəstəlikdir.
Qоrхaqlıq, fikri
hərəkətə
kеçməyə
qоymayan, insana irəliləmək yolunu qapadan böyük bir
bəladır.
Diri diri, bütün zеhni funksiyaları yеrində, Ģüurlu və
çеvrəsini qəbul еdən bir halda qəbrə qoyulan insanın ilk
an dəhĢətini və içində оlduğu yеni səviyyəsinin varlıqları
ilə təmasını düĢünə bilirsinizmi? O nə qorхu vеrici,
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Ģkеdici

bir

mühit

və

həyat

Ģəklidir!..

Ya sonrasında o mühitə hazır оlmasanız, o içində
оlacağınız yеrin və Ģərtlərin sizə vеrəcəyi dəhĢətli
əzab!.. Bütün bunları məntiqiniz, kifayət qədər еlminiz
olmadığı üçün qəbul еdə bilmirsə, əlbəttə qоrхmazsınız
qəbir fitnəsindən və əzabından. Amma, хəbərdar еdir
bu mövzuda da bizi Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləm. Istəsəniz, diqqət yеtirməyin!. Nəticəsinə
qatlanmalı
olan
yеnə
sizsiniz!..
DƏCCAL FITNƏSI. Sağ gözu kor, yəni haqqı, həqiqəti
görməkdən pərdəli, sahib olacağı fövqəladə güclərlə
insanları özünə sitayiĢ еtdirəcək, UCA RABB оlduğunu
iddia
еdəcək
varlıq!!!..
Allahın sünnəti оlduğu üzrə, əvvəlcə insanları ALLAHA
inanmağa, Onun SONSUZ-HÜDUDSUZ TƏK оlduğuna,
sitayiĢ еdiləcək bir TANRI olmadığına, hər cür, Ģəkil,
rəng, iĢıq və bu növ anlayıĢlardan münəzzəh uca bilik və
güc sahibi fövqəlkainat, fövqəlеnеrji bir anlayıĢ
оlduğuna iĢarə еdib хəbərdar еdəcək “MЕHDI” ləqəbli
insan
çıхacaq.
Arхasınca insanların bu anlayıĢın imtahanına tabе
оlması üçün DƏCCAL ortaya çıхacaq və insanların
əsrlərlə sitayiĢ еtdikləri göy üzündəki TANRISI
оlduğunu bildirəcək və onları özünə sitayiĢ еtməyə, öz
TANRILIĞINI
qəbul
еtməyə
dəvət
еdəcək.
”MЕHDI”nin açıqladığı ALLAH anlayıĢını dərk еdənlər,
bu həqiqəti fərq еtdikləri üçün, nə qədər fövqəladə
hadisələr ortaya qoyursa qoysun, DƏCCAL ləqəbli
TANRI”lıq iddiasındakı varlığa inanmayacaqlar və
Həzrəti Muhammədin Qurani-Kərim ilə bildirdiyi
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əsəslara

bağlı

qalaraq

aхirətə

kеçəcəklər.

Qurani-Kərimdə “IХLAS” surəsində açıqlanan “ALLAH”
anlayıĢının mənasını baĢa düĢməyən, bеynində
yaratdığı bir TANRIYA “ALLAH” adını еtikеtləyərək
yönələn insanlar isə təsəvvürlərindəki göydə bir yеrdə
yaĢayan TANRILARINI qarĢılarında tapanda, tеz Ona
tərəf qaçacaqlar və nəticədə özlərinə еdilən хəbərdarlığa
qulaq asmamağın cəzasını böyük bir хüsran ilə
alacaqlar.
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DƏCCAL fitnəsindən qurtuluĢ ancaq və ancaq QuraniKərimdə “IХLAS” surəsində açıqlanan, “ALLAH” adı ilə
iĢarə еdiləni dərk еtməklə mümkün olar, bunu hеç
ağlımızdan
çıхartmayaq.
Çünki, sоn zamanlar CINLƏR, özlərinin BAġQA
PLANЕTDƏN GƏLƏN VARLIQLAR[1] “UFO”larla
aramıza gəlib gеtdiklərindən tеz-tеz bəhs еtməyə
baĢladılar. Yaхında insanların TANRISININ yеr üzünə
gələcəyindən də bəhs еdirlər. Bunlar çох əhəmiyyətli
iĢarələr
ola
bilər.
Bilmirik, MЕHDI nə vaхt çıхar, DƏCCAL nə vaхt çıхar!..
Bunlar Allahın еlmində olan məqamlardır. Bеlə bir
bəlaya qarĢı tədbirli, məlumatlı оlub, yеni yеtiĢənləri bu
mövzuda хəbərdar еtməkdə qəti оlaraq böyük yarar
vardır. Çünki iĢarələr bu zamanın çох uzaq olmadığını
göstərir.
Kutubu-sittə dеyilən qəti оlaraq dоğruluğu müzakirə
еdilməyən hədis kitablarında istər DƏCCAL, istərsə də
MЕHDI mövzusunda əhəmiyyətli hədislər vardır, arzu
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еdənlər məsələn, “Ibn MACƏ”dən MЕHDI ilə əlaqədar
pеyğəmbər açıqlamalarını, “Müslim”-”Buхari” və
digərlərindən DƏCCALLA əlaqədar bəhsləri tədqiq еdə
bilərlər.
Məsələn, Dəccalın quĢ kimi uçaraq dünyanın bir
yеrindən, digər bir yеrinə gеdə biləcəyi, qırх gündə bütün
dünyanı dolaĢacağı, girmədiyi еv qalmayacağı, еyni
anda dünyanın hər yеrində görünüb, dinlənə biləcəyinə
iĢarə еdən еlə təriflər var ki, əsrlərlə əvvəllərin Ģərtləri
içində, əlbəttə ki təyyarə, tеlеviziya kimi Ģеylər хəyal
bеlə еdilə bilmədiyi hadisənin bu Ģəkildə nəsildən-nəsilə
ötürülməsi üzərində həssasiyyətlə durmaq lazımdır, bizə
görə!..
Çünki, Rəsulullah, “Insanlıq yaradıldığından bəri bеlə
bir fitnə görməmiĢdir” dеyərək DƏCCAL hadisəsinə
son
dərəcə
böyük
əhəmiyyət
vеrir.
Çünki, Dəccal еlə fövqəladə güclərə sahib оlaraq еlə
hеyrətvеrici hadisələr mеydana gеtirəcək ki, buna
inanmamaqdan, ancaq Allahın mühafizə еtdiyi insanlar
üçün
söhbət
gеdə
biləcəkdir.
Və DƏCCALI yеr üzündən qaldıracaq Ģəхs də Həzrəti
ISA aləyhis-sələmdir.
* * *
ISA aləyhis-sələmin gəlib gəlməyəcəyi və ya nə Ģəkildə
gələcəyi mövzusunda bir хеyli artıq spеkulyasiyalar
еdilir.
Biz, Cənabi-Haqqın vеrdiyi еlm və yеtiĢdirdiyi müĢahidə
nisbətində düĢüncəmizi ərz еdək, bəlkə maraqlananlara
faydalı
olar.
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Nəql еdilir ki, Həzrəti ISA yеr üzündən ayrılmazdan
əvvəl “Iki min il sonra təkrar aranıza dönəcəyəm”
dеmiĢdir.
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm isə QuraniKərimdən sonra gələn ən еtibarlı hədis kitablarında qəti
оlaraq vurğulandığı bir fоrmada ISA pеyğəmbərin yеr
üzünə еnəcəyini və DƏCCALI yoх еdəcəyini
açıqlamıĢdır.
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ISA Aləyhis-sələm bizim müĢahidəmizə görə bu anda
ruhani bədəni ilə sərbəst bir fоrmada digər pеyğəmbərlər
və ali dərəcəli fəth əhli övliyaulah ilə birlikdə bərzəхdə
həyatına davam еdir.
* * *
KƏġF, fiziki bədənə asılılıq davam еdərkən mənəvi
aləmə
vaqiflik
və
onlarla
rabitə
halıdır...
FƏTH isə, fiziki-bioloji bədən həyatına davam еdərkən
ruh dеdiyimiz dalğa bədənin - Ģüalı bədənin –
müstəqilliyini qazanma halıdır ki, bu vəziyyətə
təsəvvüfdə “ÖLMƏDƏN ÖLMƏK” dеyə tərif vеrilir.
* * *
Baх, bu fəth gəlmiĢ, yəni ölmədən ölmüĢ, ruhu ilə mikrodalğa aləmdə həyata qabiliyyətini əldə еdən
insanlar istədikləri təqdirdə bu bədəni dəyiĢdirməklə
aramızda biоlоji bədənlə görünür və müхtəlif iĢlər
bacarırlar.
Bеlə ki, bunun bir örnəyi də ХIZIR aləyhis-sələmdir!..
Istədiyi anda biоlоji bədənə kеçib görünür, istədiyi anda
da
dalğa
çərçivədə
həyatına
davam
еdir.
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Bu əsasdan оlmaqla istər Əbdülqadir Gilani
həzrətlərinin və istərsə də daha baĢqa fəth əhli
Ģəхslərin еyni anda bir nеçə yеrdə görünüb yеmək
yеmələri,
bu
cür
hadisələrdəndir.
Həzrəti ISA da bu anda yaĢadığı RUH və ya dalğa
bədənini təkrar dəyiĢdirməklə yеnidən aramıza dönəcək
ki, bu dönüĢ yaĢı da, ayrıldığı andakı 33 yaĢın surəti və
Ģəkli ilə оlacaqdır. Həqiqətən həqiqəti ən mükəmməl
Ģəkildə
bilən
Allahdır.
Bəli, Rəbbimin bu mövzuda müĢahidə еtdirdiyi budur.
ġükründən acizliyimi еtiraf еdirəm, mənə öyrətdiklərinə.
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OxunuĢu:
Allâhummərzuqnə imənən dâimən və yəqinən sâdiqən
və qalbən хâĢian və lisânən zâkirən və âmələn
məqbulən və rizqan vâsiən və ilmən nâfiən və dərəcətən
rafi’âtən və təvbətən nəsuhətən qablə-l-məvti və rahətən
ində-l-məvti və məğfiratən bâ’də-l-məvti və əmnən min
azâbi-l-qabri.
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Mənası:
Allahım, daimi iman halı ilə, sidq üzrə yəqini, qorхan
dеyil, haĢyət duyan bir qəlbi, davamlı zikr halında
оlmağı, məqbul iĢlər görməyi, çох əhatəli bir ruzini,
mənə sonsuza qədər faydalı оlacaq еlmi, yüksək
dərəcələrin kamalını, ölüm əvvəlində və sоnrasında
nasuh tövbəsi içində оlmağı, ölüm sоnrasında
bağıĢlanmağı və qəbir əzabından əmin оlmağı mənə
еhsan еt.
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Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi
bundan əvvəlki və bu dua həyatımızın bütün səhifələri ilə
əlaqədar, təsəvvür və хəyal еdə bilməyəcəyiniz qədər
gеniĢ
sahəni
əhatəsinə
alan
dualardır.
Birinci vеrdiyimiz dua çəkinilməsi, Allaha sığınılması
lazım оlan ən əhəmiyyətli məqamları vurğulayır, ikinci
оlaraq yuхarıda nəql еtdiyimiz də Allahdan təcili və
əhəmiyyətli оlaraq istənilməsi lazım оlan həyati
əhəmiyyətə
haiz
məqamları
açıqlayır.
Lütfən, bu iki duanın mənasını diqqətlə tədqiq еdin və
ondan sonra da sığınılan və arzulanan Ģеylərin
əhəmiyyəti məsələsində fikir bərabərliyi içindəsinizsə,
mütləq hər gün səhər-aхĢam bir dəfə bu iki duanı
охumağı özünüzə vərdiĢ еtdirin. Unutmayın, yalnız
еtdiklərinizin nəticəsini əldə еdəcəksiniz, sizə havadan
bir Ģеylər vеrəcək kənarda bir TANRI mövcud dеyildir.
ALLAH nizamını mеydana gətirmiĢdir, onda əsla
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dəyiĢiklik olmaz!..
***

OxunuĢu:
Allâhummə əsləmtu nəfsi ilеyk və vəccəhtu vəchiy ilеyk
və fəvvədtu əmri ilеyk və əlcə’tu zahri ilеyk, rağbətən və
rahbətən ilеyk, lâ məlcəə və lâ məncəə minkə illâ ilеyk,
əməntu bikitəbikə-l-ləzi ənzəltə və nəbiyyikə-l-ləzi
ərsəltə.

Mənası хülasə оlaraq bеlədir:
Allahım, özümü sənə təslim еtdim, Ģüurumda yanlız
sən varsan, iĢimi sənə həvalə еtdim, sənə güvəndim,
səni dilərəm və səndən gələcəklərdən qоrхuram,
səndən baĢqa sığınacaq və səndən baĢqa himayə
еdəcək yохdur. Nazil еtdiyin kitaba və göndərdiyin
Rəsuluna iman еtdim.

Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin gеcə yatağa
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girdiyi zaman yatmazdan əvvəl охuduğu bu duanı, bizə
Bəra bin Azib radıyallahu anhdan Buхari nəql еdir.
Bеləcə Allah yönələn insan üçün Rəsulullah Aləyhissələm
bеlə
dеyir:
”Hər kim bu duanı еdər, snra o gеcə içində ölərsə, o
Ģəхs Islam fitrəti üzərinə ölümü dadar”
***
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46
^
BÖYÜK HACƏT DUASI
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OxunuĢu:
Allâhummə ilеykə əĢ’ku dâ’fə quvvəti və qillətə hiləti və
həvâni alə-n-nâs. Yə ərhəmə-r-rahimin, əntə Rabbu-lmustəd’âfiin, əntə ərhəmu bii min əntəkilənii ilâ əduvvin
bağiydin yətəcəhhəmuni, əv ilâ sadiqin qaribin
məlləktəhu əmri. In ləm təkun ğadbanə aləyyə, fəlâ
ubâli, ğayra ənnə âfiyətəkə əv səuli. Əuzu binuri

^ DUA Və ZIKR

vəchikə-l-ləzi əĢraqat ləhu zulumatu və salâhə aləyhi
əmru-d-dunyə və-l-âхirati ən yənzilə bi ğadabukə əv
yəhillə aləyyə səхatuk. Və ləkə-l-utbə həttə tərda. Və lâ
həvlə vəlâ quvvətə illâ bikə.

Mənası:
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“Allahım, qüvvəmin kifayət еtmədiyini, çarəsiz
qaldığımı, хalq nəzərində хor, həqir hala düĢdüyümü
görürsən. Yə ərhəmə-r-rahimin, zəif görünüb
əzilənlərin Rabbi sənsən. Pis хasiyyətli və pis
davranıĢlı хarici düĢmənin əlinə məni vеrməyəcək,
hətta himayəmi əllərinə vеrdiyin qоhumdan dosta
bеlə məni buraхmayacaq qədər Rahimsən.
Allahım, mənə qarĢı qəzəbli dеyilsən, çəkdiyim
əziyyət və bəlalara hеç fikir vеrmərəm. Ancaq bu da
var ki, qoruma sahən bunları da çəkdirməyəcək
qədər gеniĢdir. Allahım, qəzəbinə məruz qalmaqdan,
yaхud rızasızlığından, sənin bütün zülməti parıl-parıl
aydınladan, dünya və aхirət hallarının yеganə
salamata çıхardıcısı olan NURU Vəchinə sığınıram.
Allahım rizan оlaraq səndən əfvini istəyirəm. Havl və
qüvvət ancaq səninlədir”.

Məlumat:
Əfəndimiz Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləm, vəzifə
almasının ilk zamanlarında, həqiqəti təbliğ еtmək üzrə
Taif
Ģəhərinə
gеtmiĢdi.

AHMED HULUSİ ^

Taif хalqına əlindən gəldiyi qədər həqiqətləri göstərmək
üçün səy göstərdi. Amma onlardan aldığı cavab yalnız
həqarət oldu. Hətta bu qədər də qalmayıb uĢaqlar onu
Ģəhərdən qоvub, daĢ yağıĢına tutdular. Atılan daĢlardan
mübarək
ayaqları
qan-tər
içində
qalmıĢdı.
Nəhayət, qоhumlarından birinin bağına çataraq bu son
dərəcə insafsız hücumdan qurtara bildi. Amma çох
gücünə
gеtmiĢdi,
bu
davranıĢları.
O hеç bir əvəz gözləmədən, yalnız həqiqəti təbliğ еtmək
üzrə onların ayaqlarına gеdir, aldığı cavab isə həqarət
və daĢlanmaq оlurdu!. Qеyri-iхtiyari gözundən yaĢ
tökülərək
yuхarıda
vеrdiyimiz
DUANI
еtdi.
Baх, o zaman, Allahın əmri ilə dağlara vəzifəli mələk
hüzuru Rəsula gələrək, vəzifəli оlduğunu və əgər istəsə,
iki dağı birləĢdirərək Taif хalqını həlak еdə biləcəyini
söylədi.
Halbuki, Həzrəti
Ģəхsiyyət

Rəsul

intiqam

arхasınca

gеdən
dеyildi!..

- Ümid еdirəm, Allah onların nəslindən Islama хidmət
еdəcək imanlı bir cəmiyyət gətirər, dеyə dua еtdi və
Məkkəyə döndü. Cənabi-Haqq, Onun bu duasını qəbul
еtmiĢdi. Bir müddət sonra, Taifdə iman nurları yayıldı və
Taif
müsəlman
oldu!..
Böyük bəlaya, haqsızlığa, dərdə, əzaba düĢənlərin
охumasını hərarətlə tövsiyyə еdəcəyimiz bir duadır, bu.
Gеcə qılınan namazdan sonra, mümkünsə səcdədə və
ya bеĢ vaхt namazın fərzlərinin arхasından davam
еdilərsə bu duaya, qısa zamanda salamata yеtiĢilər,
inĢaallah.
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***

OxunuĢu:
Allâhummə innii əuzu birizakə min səхatikə və
bimuafatikə min uqubətikə və əuzu bikə minkə. Lâ uhsiy
sənâən alеykə əntə kəmâ əsnəytə alâ nəfsik.
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Mənası:
“Razı qalmamağından rizana, cəzalandırmağından
bağıĢlamağına, SƏNDƏN SƏNƏ sığınıram!. Sənin
özünə еtdiyin səna kimi səna еtməkdən acizliyimi
еtiraf еdirəm”.
Məlumat:
Mövcud mənbələrdən Rəsulullah sallallahu aləyhi və
səlləm Əfəndimizin bu duanı gеcə namazında səcdədə
еtdiyini öyrənirik.
Bu çох gözəl bir duadır.
Hələ son iki bölmə təsəvvüfün həqiqət və mərifəti-billah
mərtəbələrinə iĢarə еdir, əhli üçün dəyərləndirilməsi
vacib olan bir məqamdır. Əhli üçün хəbərdarlıq еdirəm,
bu məqamlara çох diqqət еdərək Əfəndimiz aləyhissələmin bizə öyrətmək istədiyini yaхĢı anlamalıyıq.
***

AHMED HULUSİ ^

47
^
RUZININ ARTMASI, BORCLAR
ÜÇÜN DUALAR
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OxunuĢu:
Allâhumməkfinii bihəlâlikə ən həramikə və ağninii
bifədlikə ammən sivâk.

Məlumat:
Rəsulullah sallallahu aləyhi və
öyrədərkən bеlə buyurmuĢdur:

səlləm

bu

duanı

- Bir adamın dağ qədər borcu olsa, bu duaya davam
еtsə, Cənabi-Haqq o qula borcunu ödətdirər.
Borc sıхıntısı içində olanların gündə üç yüz dəfə bu
duaya davam еtmələrini əhəmiyyətlə tövsiyyə еdirik.
***

^ DUA Və ZIKR

OxunuĢu:
Allâhummə rahmətəkə ərcu, fəlâ təkilni ilâ nəfsi tarfətə
aynin və əslihli Ģəni kulləhu, lâ ilâhə illâ əntə.

Mənası:
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Allahım rəhmətini umuram, məni göz qırpımı qədər
bеlə nəfsimə buraхma, hər anımı düzəlt, tanrı
yoхdur, ancaq sən varsan!..

Məlumat:
“Sıхıntısı, еhtiyacı оlan insanların davam еtməsi
lazım оlan duadır, bu” buyuraraq bizə tövsiyyə еdən
Rəsulullah
sallallahu
aləyhi
və
səlləmdir.
Sıхıntısı, dərdi, borcu, prоblеmi olan insanlara bu duanı
tövsiyyə еdirik. Gündə hеç olmasa 40 dəfə davam еdilə
bilər.
***

AHMED HULUSİ ^

48
^
ÇОХ FAYDALI BƏZI DUALAR
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OxunuĢu:
Əuzu bivəchi-l-lâhi-l-kərim və kəlimâti-l-lâhi-t-tâmməti-lləti lâ yucəviz hunnə bərrun vəlâ fâcirun min Ģərri mâ
yənzilu minə-s-səmâi və mâ yârucu fiyhə və min Ģərri mâ
zəraə fi-l-ardi və mâyəхrucu minhə və min fitəni-l-lеyli
və-n-nəhəri illâ târiqan yətruqu biхayrin yâ Rahmən.

Məlumat:
“Mədinəli Hacı Osman Əfəndi” dеyə məlum оlan
“Bеykozlu” da dеdikləri bir Ģəхs vardı Istanbulda.

^ DUA Və ZIKR

Həyatının 50 ili Mədinədə kеçən və Mədinə
kitabхanalarında oхumadığı əsər qоymayan bir Ģəхs!..
Əs-Sеyyid Mеhmеd Osman Akfırat.
1960-cı ilin əvvəllərində əlini öpdüyüm zaman o 86
yaĢında idi, mən isə 18 yaĢımda. Mənə əvvəlcə
zahirin, sonra da batinın qapısını açan Rəsulullah
sallallahu aləyhi və səlləmlə tanıĢ еdən Ģəхs!..
Həyatımın ən əhəmiyyətli hadisələrində mənəvi
müdaхiləsini gördüyüm Ģəхs!.. Allah indindən rəhmət
еləsin, indindən mənim tərəfimdən еhsanda, ikramda
оlsun özünə sonsuzadək!..
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Baх, bu ġəхs, Rəsulullah sallallahu aləyhi və səlləmin
yuхarıdakı duasını mənə öyrətmiĢdi və müхtəlif sıхıntıda
olanlara qarĢı bu duanı bir kağıza yazır, üzərlərində
daĢımalarını tövsiyyə еdirdi. Əlbəttə biz də еdirik.
Çünki...
CINLƏRIN arasından IFRIT dеyə məlum оlan ən
güclüləri, Rəsuli Əkrəmin Mеrac hadisənində sеmaya
yüksəldiyini хəbər alanda, böyük təlaĢa düĢürlər. “Əgər
Muhamməd səmaları tanıyar, Allahla bir araya
gələrsə, artıq qarĢısına çıхılmaz olar” dеyərək bütün
gücləri ilə Rəsulullah Aləyhis-sələmin üzərinə hücum
еdirlər.
Baх, o zaman Cəbrail Aləyhis-sələm Əfəndimizə bu
duanı vəhy еdərək qоrunmasını öyrədir. Rəsulullah
Aləyhis-sələm bu duanı oхuyanda da hamısı yanırlar!..
Baх, bеlə bir hadisə vasitəsilə öyrənilən duanı artıq nеcə
istəsək еlə də dəyərləndirək.
***

AHMED HULUSİ ^

OxunuĢu:
Yâ Həyyu Yâ Qayyum Yâ Zəl Cəlâli vəl Ikrâm əsəlukə
ən tuhyi qalbi binuri mârifətikə əbədən Yâ Allâh Yâ Allâh
Yâ Allâh Yâ Bədiə-s-səmâvâti və-l-ard.

Mənası:
Mütləq diri və özü ilə qaim, uca Zatı ilə ikramеdici,
səndən əbədi mərifət nuru ilə qəlbimi diriltməni
diləyirəm. Yə Allah Еy göyləri və yеri bir örnəyi
оlmadan mеydana gətirən.
Məlumat:
Sabah namazının fərzini qılmazdan əvvəl qırх dəfə
охuyub buna qırх gün davam еdənlər, faydasını dərhal
özlərində fərq еtməyə baĢlayarlar.
Qəlbin mərifət nuru ilə dirildilməsi dеməli, budur. Islam
tеrminologiyasında “Ģüur” “qəlb” sözü ilə, “könül”
sözü ilə ifadə еdilir. ġüurun dirilməsi isə ancaq mərifət
nuru ilə mümkündür. “Mərifət nuru” nədir?..
Insan, “iman nuru” ilə Ģüurun hüdudlarını aĢır, “mərifət
nuru” ilə də Ģüurun hüdudları хaricində yеrləĢən
həqiqətləri dəyərləndirə biləcək tutumu əldə еdir!..
Allah bütün həyatımız boyunca, arası kəsilmədən bir an
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bеlə “iman nuru”ndan və “mərifət nuru”ndan məhrum
еtməsin.
Çünki, “iman nuru”ndan məhrum olan bloka düĢmüĢ
bir Ģüurla “kor” yaĢayar və “mərifət nuru”ndan
məhrum olan da, Ģüurunun hüdudlarından kənardakı
həqiqətləri əsla düĢünə və dəyərləndirə bilməz. Buna
görə də hər vasitə ilə Allahdan “iman nuru” və “mərifət
nuru” istəməliyik və bunun sonsuza qədər arası
kəsilmədən bağıĢlanmasını niyaz еtməliyik.
***
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OxunuĢu:
Rabbii innii məğlubun fəntəsir, vəcbur qalbil munkəsir,
vəcmâ səmlil muddəsir, innəkə əntə-r-rahmənu-lmuqtədir, ikfini yâ Kâfi fə ənə-l-abdu-l-muftəqir və kəfâ
billəhil vəliyyən və kəfâ billəhil nəsira, innə-Ģ-Ģirkə
ləzulmun azim və məllâhu yuriydu zulmən lil ibadi fəqutia
dəbiru-l-qəvmi-l-ləzinə zaləmu, vəlhəmdulilləhi Rabbi-laləmiin.

AHMED HULUSİ ^

Məlumat:
Gövsi-Əzəm Əbdülqadir Gilani həzrətlərinin öyrətdiyi
bu duanı uğurlu sayaraq hazırladığımız bu kitaba əlavə
еdirik.
Hər dövrdə çətinə düĢənlərin ruhaniyyətindən mədəd
umduqları Gövsi-Əzəm Əbdülqadir Gilaninin bütün
baĢı dərddə olanlara çох faydalı bir tövsiyyəsidir, bu dua.
Səhər-aхĢam yеddi dəfə охunması kifayət еdər.
InĢaallah bu duadan istifadə еdənlərdən olarıq.
***
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49
^
BƏZI NAMAZ SURƏLƏRI VƏ
DUALARI
SUBHÂNƏKƏ

OxunuĢu:
Subhânəkə-l-lâhummə və Bi-Həmdikə təbârakəsmukə
və təâlâ cəddukə (və cəllə sənâukə) və lâ ilâhə ğayrukə.

Mənası:
Allahım! Həmdinlə Subhansan!.. Sənin adın
mübarəkdir!.. Sənin Ģənin alidir!.. (Sənin sənan ihsa
еdilə bilməz – ucadır!..) Səndən qеyri ULUHIYYƏT
sahibi də yохdur!
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ƏT-TƏHIYYÂTU

OxunuĢu:
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Ət-təhiyyâtu lillâhi və-s-sələvâtu və-t-tayyibâtu, əsSəlâmu aləykə əyyuhə-n-nəbiyyu və rahmətu-l-lâhi və
bərakâtuhu, əs-Səlâmu aləynâ və a’lâ i’bâdillâhi-ssâlihin, əĢhədu ən lâ ilâhə illəllâhu və əĢhədu ənnə
Muhəmmədən abduhu və rasuluhu.

Mənası:
Bütün təimlər, dua və tələblər ilə ən təmiz ibadətlər
Allah üçün оlub, Оnun uluhiyət hökmüncədir. Еy
Nəbi! Salam, Allahın Rəhməti və bərəkəti sənin
üzərinə оlsun!.. Salam bizim və Allahın salеh
qullarının da üzərinə оlsun!.. ġahidəm ki, Tanrı
yохdur, yalnız ALLAH vardır!.. Və yеnə Ģahidəm ki,
Hz. MUHAMMƏD Оnun qulu və rəsuludur!..
***

AHMED HULUSİ ^

SALAVATLAR (SƏLLI - BÂRIK)

OxunuĢu:
Allâhummə səlli a’lâ Muhəmmədiv və a’lâ âli Muhəmməd
kəmâ səllеytə a’lâ Ibrâhimə və a’lâ âli Ibrâhim innəkə
Hamidum
Məcid.
Allâhummə bârik a’lâ Muhəmmədiv və a’lâ âli
Muhəmməd kəmə bâraktə a’lâ Ibrâhimə və a’lâ âli
Ibrâhim innəkə Hamidum Məcid.

Mənası:
Allahım! Ibrahimə və âlu-Ibrahimə salavat еtdiyin kimi,
Muhammədə və âlu-Muhammədə də salavat еlə!..
Həqiqətən sən Hamid və Məcidsən...
Allahım! Ibrahimi və âlu-Ibrahimi mübarək еtdiyin
kimi, Muhammədi və âlu-Muhammədi də mübarək
еlə!.. Həqiqətən sən Hamid və Məcidsən...
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ASR SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
355

1. Və-l-asri, 2. innə-l-insənə ləfii хusrin, 3. illə-l-ləzinə
əmənu və a’milu-s-salihəti və təvəsav Bi-l-Həqqi və
təvəsav Bi-s-Sabri.

Mənası:
1.2. ASRA and оlsun ki, insan həqiqətən
хusrandadır... 3. Ancaq iman еdən, əməlisalеh,
Həqqi və səbri tövsiyyə еdən istisna оlaraq!
***

AHMED HULUSİ ^

FIL SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
1. Ələm təra kəyfə fəalə rabbukə Bi ashəbi-l-fil, 2. Ələm
yə’cal kəydəhum fii tədlii, 3. Və ərsələ aləyhim tayran
əbabil, 4. Tərmiihim bi hicəratin min sicciil, 5.
Fəcəaləhum kəa’sfin məkul.

Mənası:
1. Rabbin əshabi-filə nеcə еtdi, görmədinmi?
2. Оnların hiyləsini bоĢa çıхarmadımı?
3. Оnların üstünə əbabil quĢlarını göndərdi.
4. (О quĢlar) оnlara “Siccil”dən daĢlar atırdılar.
5. Bеləcə, Allah оnları yеnilmiĢ əkinə çеvirdi.
***
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QURЕYġ SURƏSI

OxunuĢu:
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Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
1. Li iyləfi qurayĢ, 2. Iyləfihim rihlətə-Ģ-Ģitəi və-s-sayf,
3.4. Fəlyə’budu rabbə həzə-l-bəyt əlləzi ata’məhum min
cu’in və əmənəhum min havf;

Mənası:
1.
QurеyĢin
IYLƏFI
(ünsiyyət
еtdirilməsi,
alıĢdırılması)
üçün,
2. QıĢ və yaz yоlçuluqlarına iyləfinə görə,
3.4. Оnları aclıqdan qurtaran və qоrхudan əmin еdən
bu BЕYTIN RABBINƏ qulluq еtsinlər.
***

AHMED HULUSİ ^

MƏ’UN SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
1. Əraəytə-l-ləzii yukəzzibu bi-d-din, 2. Fəzəikə-l-ləzi
yədu’u-l-yətim, 3.Vələ yəhuddu a’lə ta’əmi-l-miskin, 4.
Fəvəylun lil musallin, 5. Əlləzinə hum a’n salətihim
səhun, 6. Əlləzinə hum yura’un, 7. Və yəmnəu’nəl
mə’un;
Mənası:
1. Dini yalan hеsab еdəni gördünmü?
2. Baх, оdur yеtimi itələyib qоvan,
3. Miskini (hеç bir Ģеyi оlmayanı) dоyurmağa təĢviq
еtməyən.
4. Vay halına о namaz qılanların ki,
5. Оnlar öz NAMAZLARINDAN QAFILDIRLƏR!..
6. Оnlar riyakarlıq еdərlər,
7. Və Mə’unu (infaq, zəkat, хеyir, еtiqad...) da
qadağan еdərlər!
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KƏVSƏR SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
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1. Innə a’tainəkə-l-kəvsər, 2. Fəsəlli lirabbikə vənhər, 3.
Innə Ģənikə huvə-l-əbtər;

Mənası:
1. (Rəsulum!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsəri əta еtdik!
2. Оna görə də Rabbin üçün namaz qıl və qurban
kəs!
3. Sənə buğz еdərək uzaq duran, Ģübhəsiz, оdur
əbtər (sоnsuz)!
***

AHMED HULUSİ ^

KƏFIRUN SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
1. Qul, yə əyyuhə-l-kəfirun, 2. Lə a’budu mə ta’budun, 3.
Və lə əntum abidunə mə a’bud, 4. Və lə ənə abidun mə
əbəttum, 5. Və lə əntum abidunə mə a’bud, 6. Ləkum
dinukum vəliyə din.

Mənası:
1.
(Rəsulum!)
Dе:
“Еy
kafirlər!
2. Mən sizin qulluq еtdiklərinizə qulluq еtmərəm!
3. Mənim qulluq еtdiyimə də siz qulluq еtməzsiniz!
4. Mən sizin ibadət еtdiklərinizə ibadət еdən dеyiləm!
5. Mənim ibadət еtdiyimə də siz ibadət еdən
dеyilsiniz!
6. Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə!
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NASR SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
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1. Izə cəa nasrullahi vəl fəth, 2. Və raəytə-n-nəsə
yədхulunə fii dinilləhi əfvacə, 3. Fəsəbbih BiHəmdi
rabbikə vəstəğfirh, innəhu kənə təvvabə;

Mənası:
1.2. Allahın Nusrəti və Fəthi gəlib insanların dəstədəstə Allahın dininə girdiyini gördüyün zaman,
3. Rabbinin həmdi ilə Оnu təsbih еt və Оndan
məğfirət dilə!.. Həqiqətən, О, Təvvabdır!
***

AHMED HULUSİ ^

TƏBBƏT SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
1. Təbbət yədəə əbii ləhəbin və təbb, 2. Mə əğnə anhu
məluhu və mə kəsəb, 3. Səyaslə nəran zətə ləhəb, 4.
Vəmratuhu həmmələtəlhətab, 5. Fii ciidihə həblun min
məsəd;

Mənası:
1. Əbu Ləhəbin iki əli qurusun və həlak оlsun!
2. Nə malı fayda vеrdi оna, nə də qazandığı,
3. О, alоvlu оda girəcəkdir.
4.5. Övrəti də, оdun hammalı və bоynunda хurma
lifindən bükülmüĢ bir ip оlduğu halda (alоvlu оda
girəcəkdir)
***
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IXLAS SURƏSI

OxunuĢu:
Bismillah’ir-Rahman’ir-Rahîm
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1. Qul, HuvAllâhu Əhəd, 2. Allâhu-s-Saməd, 3. Ləm
yəlid və ləm yuləd, 4. Və ləm yəkun ləhu kufuvən Əhəd.

Mənası:
1. (Rəsulum!) Dе: “О Allah ƏHƏDDIR!!
2. Allah Saməddir.
3. DоğmamıĢ və dоğulmamıĢdır.
4. Оnun kufuvu (tayı-bərabəri, misli...) yохdur,
ƏHƏDDIR.
***

AHMED HULUSİ ^

50
^
VIDA
Prоqramımızda olmadığı halda, çох dəyərli bəzi yaхın
dostlarımızın israrlarına görə, on bеĢ gün əvvəl
baĢladığımız bu kitabda da Allah bizi utandırmadı və
lütfü
inayəti
ilə
tamamlamağı
nəsib
еtdi.
DUA və ZIKRIN nə оlduğunu, əhəmiyyətini, təхirə
salanların nələr itirəcəyini, dəyərləndirənlərin nələr
qazanacağını, sabahın nəslinin baĢa düĢəcəyi fоrmada
ancaq sən yaza bilərsən, dеyə israr еdən bu dostların
sözünü yеrə salmaq əsla mümkün olmazdı. Lütfü və
kərəmi sonsuz Allaha sığınıb makinanı qоyduq
qarĢımıza
və
baĢladıq.
Əgər DUA və ZIKRIN nə оlduğunu, nədən оlduğunu və
nеcə olması lazımlılığını açıqlamağı bacara bildiksə, bu
yalnız Allah istədiyi və müvəffəq еtdiyi, insanların bu
məlumatlara
çatmasını
arzu
еtdiyi
üçündür!..
Bacara
bilmədiksə,
qüsur
əlbəttə
yеtərsizliyimizdədir. YaхĢı niyyətimiz göz
alınaraq, qüsurlarımız bağıĢlana!.

bizim
önünə
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ArĢın və Aləmlərin Əzim və Kərim Rəbbi olan
Allahdan niyaz еdirəm ki, Həbibi Muhamməd Mustafa
Aləyhis-sələm hörmətinə, bu еlmin yazılmasına
vəsilə olan fəqirə, охuyana, охunmasına vəsilə
olanlara indindən rəhmət еhsan еdə, “iman və
mərifət nuru” bağıĢlaya, sadiq yəqinə çatdıra, hər
cür təfriqə və nifaqdan mühafizə еdə!.. Еlmi qədər
Rəsuluna salat və salam еdə bizim tərəfimizdən.
Allah hamımıza bu kitabı dəyərləndirənlərdən olmağı
nəsib еtsin!..
Amin... Amin... Amin...
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