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İPƏKYOLU NƏŞRİYYATI

Bu kitabça Yüzakı nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş Aynur 
Tutkun “Hayatta İhmale Gelmeyenler” kitabının ikinci 

bölümünün əsasında hazırlanmışdır. 



Hәyatda gözardı edilmәyәcәklәr

Aynur TUTKUN 

Ailə və Uşaq





 

AİLƏ VƏ UŞAQ

Müasir dövrümüzdə evlənənlərin evlilik həyatlarının 
daha etibarlı və uzunömürlü olması və onların xoşbəxt 
yaşamaları üçün cütlüklərə qarşılıqlı hörmət, sevgi və 

inam kimi məsələlər daha yaxşı aşılanmalı və bu, şüurlu 
sürətdə həyata keçirilməlidir. Bütün bu dəyərlərin ya-
ranması və inkişaf etdirilməsi üçün çalışmaq lazımdır.



Aktiv, öyrənməyə və araşdırmağa meyilli, özünə inamı 
yüksək olan, işgüzar və nizam-intizamlı uşaqlar, adətən 

həyata və övladlarına müsbət enerji aşılamağı bacara 
bilən, tolerant və təlim-tərbiyə səviyyəsi yüksək olan 

ailələrdə yetişir. 
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XOŞBƏXT AİLƏDƏ “MƏN”, 
“SƏN”, “BİZ” VƏ ÜNSİYYƏT

Evli bir kişi axşam yorğun şəkildə evinə qayıdır. 
Övladları qapıda onun yolunu gözləməkdədir; öv-
ladlarından biri ayağına sarılır, biri qucağına atılır, 
digəri isə onu itələyir. Xanımı həyat yoldaşını qapıda 
gördüyü an günün stresini və yorğunluğunu onunla 
bölüşdüyünü hiss etdirərək dərindən nəfəs alır. On-
suz da yorğun olan həyat yoldaşı övladlarını xəfifcə 
kənara itələyərək; 

-”Onsuz da çox yorğunam, çox hirsliyəm, həm 
də acam, üzərimə gəlməyin!”- demək istəyir.

“Daha sonra: “ Yeməyə nə hazırlamısan?”, “Ba-
dımcanı sevmirəm, kaş ki lobya hazırlasaydın! “, “ 
Çayı da tez ol hazırla! “, “Bu uşaqların yatmaq vaxtı 
deyilmi?!” və s. deyirsə, onda soruşmaq lazım:

Bağışlayın, siz nə üçün evlənmişdiniz? Subay qa-
lıb özünüzə bir xidmətçi tutsaydınız, bu sizin üçün 
daha yaxşı olmazdımı?

Və yaxud: Evli bir qadın səhər çay içmək üçün 
qonşuya gedir. Günorta vaxtı gəzməyə çıxır. Günor-
tadan sonra da çay üçün başqa bir qonşuya gedir. 
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Qonşularla boş-boş laqqırtı1 vurunca axşam olur. 
Daha sonra: “Vay, vay! Həyat yoldaşım gəlib”- deyib 
evə tələsir. 

“ Bağışla, bəy! Yemək hazırlaya bilmədim, pen-
dir-çörək yesək...” 

... “Uşaqlar da dayanmır, elə çayını da özün ha-
zırla”... 

“Balacanı sən yatızdıra bilərsənmi? Mən bu gün 
çox yorulmuşam...”

... Səhər olanda: “Sən deyən köynək və şalva-
rı ütüləməmişəm, dolabda başqa ütülü paltarların 
varsa, onları geyin, yoxdursa, özün, xahiş edirəm, 
ütülə”, “Hə, indi yadıma düşdü: Bir də bu həftəso-
nu anangilə getməsək!” deyirsə, onda yenə də soruş-
maq gərək:

- Bağışlayın, xanım, siz nə üçün ailə qurmuşdu-
nuz?

Subay vaxtı insan  daha çox “mən” düşüncəli bir 
həyat tərzini mənimsəyir. İstədiyi zaman yemək ye-
yir, istədiyi zaman gəzməyə gedir, istədiyi kimi ge-
yinir, istədiyi qədər kitab oxuyur, istədiyi qədər TV 
proqramlarına baxır və s. Ailə qurandan sonra iki 
fərqli düşüncəli insan birlikdə olduğu üçün üç fərq-
li məfhum meydana gəlir: “mən”, “sən” və “biz”. 
Artıq xoşbəxt bir ailə və xoşbəxt həyat yoldaşları 

1. Laqqırtı : Söhbət, danışıq, laf, çox vaxt mənasız, boş, qeyri-ciddi 
söhbət mənasında.
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üçün qadın və kişinin bu üç məfhuma əvvəlki kimi 
nəzarət etməsi, ona diqqət göstərməsi və əhəmiyyət 
verməməsi lazımdır.  

Nə qadın, nə kişi evləndikdən sonra bir-birlə-
rinin dominantlığı altında yaşamağa məcbur deyil. 
Bir-birlərinə qarşı məsuliyyətləri ilə birlikdə azadlıq-
larının da fərqində olan qadın və kişilər həm xoşbəxt 
etməyi, həm də xoşbəxt olmağı bacarırlar. Qarşı tərə-
fin hər bir istəyini etiraz etmədən yerinə yetirən tərəf 
bunun müqabilində xoşbəxtliyi ilə birlikdə şəxsiyyə-
tini də itirmiş olur. Qadın olsun, kişi olsun, hər kəsin 
ağıl və zövqünə uyğun bir həyatı vardır. Məhz bu 
baxımdan evlilik həyatında tolerantlıq və xoşrəftar 
ən çox burada lazım olur.

Bəzi insanlar evlənəndən sonra “mən”, ya da 
“sən” məhfumuna elə aludə olurlar ki, “biz” məfhu-
munu unudurlar. Bir ailə olmaq “biz” adı altında 
“mən” və “sən”i birləşdirə bilməkdir. Ailə cütlüyü 
həftəsonunu necə keçirəcəkləri haqqında düşün-
məklə, istirahətə getməklə, onu dost-tanışla birlikdə 
keçirməklə “biz” məfhumunu çox gözəl şəkildə hə-
yata keçirə bilərlər. Burada birlikdə olmağın, qərar 
verə bilməyin “birlik” olaraq yerinə yetirilməsinin 
də sevinci yaşanılır.

Ancaq hər fərd özünə vaxt ayırmalı, özünü in-
kişaf etdirə bilməli, şəxsiyyətinin sağlam, tutarlı və 
psixoloji baxımdan normal ola bilməsi üçün özü ilə 
baş-başa qalıb özünü dinləməlidir. Düşüncə tərzi, 
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maraq dairəsi, həyat fəlsəfəsi ilə özünü inkişaf et-
dirə bilən, özünə inamı olan hər bir fərd özünün və 
qarşısındakının fərqli, misilsiz və dəyərli olduğunu 
bilir. Eyni masa arxasında yemək yeyən ər-arvadın 
ikisi də hökmən dönərin yanında ayranı, ya da kola-
nı eyni anda seçmək məcburiyyətində deyillər. Hər 
kəs zövqünə görə seçim edə bilər. Yenə də heç vaxt 
kişi, ya da qadın yalnız istədiyi üçün boş vaxtların-
da kitab oxuyacaq deyə bir qayda yoxdur. Əl işlərinə 
marağı olan bir qadın istədiyi üçün bunu edə bil-
məlidir. Bu ailədəki “mən” və “sən” məfhumlarının 
sağlam bir şəkildə inkişaf etməsi; şəxslərin özlərini 
müstəqil, dəyərli, bənzərsiz və fərqli hiss edə bilmə-
sidir. Məqsəd lovğa və özündənrazı olmaq deyil an-
layışlı və xoşgörülü ola bilməkdir. İnsan ailə quran-
dan sonra özünü həyat yoldaşının hər istəyinə “bəli” 
demək məcburiyyətində qalırmış hiss etməməlidir. 
Gerçək “bəli” və “xeyir”lər bəzi məsələləri davaya 
gətirib çıxarmadıqda ailədaxili əlaqələrin daha səmi-
mi, gözəl olmağına səbəb olur. Ər-arvad bir-birlərinə 
dəyər verməli və qayğı göstərməlidir. Ailə daxilində 
nə qadın kişinin, nə də kişi qadının əsiri olmalıdır.

Ailədə qadın və kişinin diqqət etməli olduğu 
əsas məsələlərdən biri də açıq və səmimi bir ünsiy-
yətin olmasıdır. Evlilik terapiyalarına və konsultasi-
ya mərkəzlərinə müraciət edən ailələrdə ən böyük 
problem ailədə ünsiyyət məsələsidir...

“Kişilər ağlamaz!”,
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“Kəs səsini! Qızlar elə sözlər deməz!”- deyərək 
böyüdülən kişilər və qadınlar ailə qurduqdan son-
ra çox vaxt özlərini ifadə edə bilmirlər. Nə üçün ki-
şilər göz yaşlarını həyat yoldaşlarından gizlədirlər? 
Məgər onlar da hər hansı narahatçılıq keçirəndə və 
kədərlənəndə həyat yoldaşları ilə birlikdə ağlaya bil-
məzlərmi? Onlar da hiss və duyğuları olan insanlar 
deyillərmi? Nə üçün qadınlar bəzi məsələləri həyat 
yoldaşlarının hirslənəcəyini bildikləri üçün onların 
yanında danışmazlar? Onlar da, kişilər kimi, hisləri 
və duyğuları olan insanlar deyillərmi? Qadınlar da, 
kişilər də istədikləri kimi ancaq ölçüləri mühafizə 
edərək davranmalıdırlar. Harada, nə zaman nə söy-
ləcəyini bilmək harada, nə zaman, nəyi dinləyəcəyini 
bilmək ünsiyyətin özüdür. Əlbəttə, yaxşı bir natiq ol-
maq yalnız natiqlərə xas xüsisiyyət deyil. Düşündü-
yünü düzgün şəkildə ifadə edə bilmək bir çox səhv 
anlaşılmanın qarşısını ala bilir. Qarşındakını diqqət-
lə, sözünün sonuna qədər anlamaq üçün dinləməyə 
çalışmaq da qazanılmasına ehtiyac olan bir xüsusiy-
yətdir. Beynimiz çox sürətlə çalışdığı üçün çox vaxt 
qarşımızdakının sözünü tamamlamadan onun nə 
demək istədiyinə çalışmaq çox tez-tez istifadə olu-
nan, çox da düzgün olmayan bir xüsusiyyətdir.

Qadın və kişinin bir-birlərinə söyəyəcəkləri bir-i-
ki kəlmə xoş söz, iltifat2, təqdir edici sözlər sevgi 
ifadələri ailədaxili xoşbəxtliyə müsbət tərəfdən təsir 

2. İltifat : Lütfkarlıq, lütf, mərhəmət, etina.
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edən amillərdən biridir. Ancaq qadının və kişinin 
səhvi, yanlışları da olacaqdır, əlbəttə; bunların açıq 
bir ürəkliklə və normal bir dillə, uyğun bir vaxtda 
deyilməsi əlaqələri, düşünüldüyünün əksinə daha 
da sağlamlaşdıracaq, qidalandıracaq və onların 
bir-birinə inamını daha da artıracaqdır.

Kişi də dəyərli, qadın da dəyərlidir. Bu dəyərli 
iki varlığın ailə adı altında birləşməsinin nəticəsin-
də xoşbəxtliyin əldə olunması üçün qadın və kişinin 
məsuliyyətləri ilə birlikdə hüquqlarını da bilməyinə 
ehtiyac var. Allah-Təalanın: “Nə zülm edin, nə də 
zülmə məruz qalın!” ayəsinə hər yerdə əməl edildiyi 
kimi, ailədə də yerinə yetirilməsi vacibdir. Həzrəti 
Peyğəmbər xanımı Həzrəti Aişəylə zarafat etmiş, ya-
rışmış, onu həbəşistanlı kölələrin oyunlarına baxma-
ğa aparmışdır. Bəzən evində öz paltarındakı cırılmış 
yerləri tikib, öz işini başqasına etdirməyi də heç vaxt 
istəməmişdir. Bununla bərabər, beş vaxt namazını 
qılıb, bir ay Ramazan orucunu tutan və daha sonra 
da həyat yoldaşına qarşı itaətdə səhv etməyən qa-
dınlar da cənnətlə müjdələnmişlər. Həm məsuliyyət-
lərini, həm də hüquqlarını bilən qadın və kişilər ailə 
qurduqdan sonra, qarşılıqlı olaraq, nə zülm edərlər, 
nə də zülmə məruz qalarlar. Və hər iki cahanda xoş-
bəxt və əziz olarlar.

“Xoşbəxt olmağınız üçün sizə öz cinsinizdən 
qadınlar yaratması, aranızda sevgi və mərhəmət 
əlaqələrinin yaradılması da Allahın varlığının də-
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lillərindəndir...” (Rum surəsi, 21) buyuran böyük və 
yaradıcı Allah həyat yoldaşlarının bir-birlərinə qarşı 
xoşbəxt davranmaqlarını da bu mübarək ayəsində 
məsləhət etməkdədir.

Həyat bir yuxu deyildir. Üstəlik evlilik heç elə 
deyildir. İki fərqli insanın bir dam altında xoşbəxt 
yaşaya bilməsi üçün hər bir fərdin səmimi, düşün-
cəli, gülərüz, təbəssümlü olmasına ehtiyac vardır. 
Fərdlər inkişaf etməyə, dəyişməyə və məzara qədər 
təhsil və tərbiyə almağa hər zaman açıq olmalıdırlar. 
Hər ikisinin də bir-birindən öyrənməli olduğu şeylər 
mütləq vardır. Duyğu və zəkasından (qarşısındakını 
başa düşə bilmək və özünü ifadə edə bilmə) istifa-
də edə bilən qadın və kişilər dəyişməyən həqiqətləri 
də özlərinə ölçüyə ala bildikləri zaman iki dünyada 
da xoşbəxtliyə nail olmaq fürsətini əldə etmiş olurlar 
Allahın izni ilə, vəssalam!
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AİLƏ QURARKƏN NƏZƏRƏ ALINMALI 
ÜÇ ƏSAS PRİNSİP

Adi bir evliliyi şüurlu evliliyə çevirmək və belə-
liklə, xoşbəxt bir ailə formalaşdırmaq və bunun nə-
ticəsində xoşbəxt uşaqların yetişməyini və xoşbəxt 
cəmiyyətlərin yaranmasını təmin etmək daha artıq 
cəhd tələb edən və əmək istəyən bir işdir. Cəhd et-
mədən, əmək sərf etmədən nələrinsə öz-özülüyündə 
yaranmasını gözləmək böyük bir yanlışlıqdır. Bunu 
biz xüsusi diqqət və əməklə yetişdirilən meyvə və 
tərəvəzlərin bazara çıxarılarkən orada alıcılar tərə-
findən necə qarşılanmasında görə bilərik. Adi evli-
liklərin də uzunömürlü və xoşbəxt bir ailə həyatına 
çevirilməsi ciddi cəhdlərin məhsuludur.

Hal-hazırki gənclərin evlilik həyatında tək və 
ən əsas şeymiş kimi qəbul etdiyi “sevgi” təkbaşına 
yetərli deyildir. Uzun müddət birlikdə gəzib, bir-bir-
lərini sevən iki gəncin evlənib ailə qurandan sonra 
üç-beş aydan sonra boşanmaları artıq cəmiyyətimiz-
də hər gün rastlaşdığımız hadisələrdəndir. Sevgi və 
qeyd etdiyimiz bu “eşq” ən yaxşı halda iki il davam 
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edir. Gerçək evlilikdə fərdlərin bir-birinə qarşı olan 
sevgisinin əsasını qarşılıqlı hörmət, sayğı3, güvən, 
inam və bu kimi davranışlar təşkil edir. Tərəflərdən 
biri digərinə onu dəfələrlə sevdiyini söyləsə də; hə-
yat yoldaşına qarşı onu alçaldan hərəkətlər edirsə, 
onun hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmırsa, 
“bəlkə”lərlə onun hər davranışını, hər sözünü araş-
dırırsa, sevgi dolu sözlərin, cümlələrin burada artıq 
heç bir əhəmiyyəti olmur.

Bununla birlikdə kainatdakı hər şeydə olduğu 
kimi, evlilik həyatında da sevgi əsasdır. Ancaq hər 
kəsin sevgi dili fərqlidir. Bəzisinə görə sevgi sev-
gi dolu tərifli cümlələrdən ibarətdir. Yəni bir qadın 
üçün həyat yoldaşının şirin bir dillə: “Yeməyi nə 
gözəl hazırlamısan!” deməyi onu sevdiyinin bariz 
sübutudur. Bəzilərinə görə isə sevgi toxunma, hə-
diyyələşmə, xidmət etmək və birlikdə vaxt keçirmə 
kimi mənaları ifadə edir. Sevgi dili xidmət olan bir 
kişi, xanımı ona xidmət etməyəndə və ya edə bil-
məyəndə sevilmədiyini düşünə bilər. Buna görə də 
tərəflər bir-birlərinin sevgi dillərini yaxşı bilməli və 
ona görə hərəkət etməlidirlər.

Həzrəti Peyğəmbər böyük bir insan kütləsi içə-
risindədir... Bir səhabəsi4 uzun müddətdir ki, mara-
ğında olduğu bir məsələ haqqında soruşur:
3. Sayğı :  Hörmət, ehtiram, sayma, ehtiram etmə
4. Səhabə yada Səhabilər: Dostlar, arxadaşlar İslam peyğəm-
bə rini görənlər, sözlərini eşidənlər və onun zamanında İslam 
dinini qəbul edənlərə deyilir.
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- Ey Allahın elçisi, ən çox kimi sevirsiniz?
Həzrəti Peyğəmbərin verdiyi cavabda heç bir çə-

kingənlik və qarışıqlıq yox idi:
- Aişəni...
Eyni sual evliliklərinin əvvəlində Həzrəti Aişə 

tərəfindən soruşulmuşdu:
- Məni necə sevirsən, ey Allahın Rəsulu?
- Təsəvvür edə bilməyəcəyin qədər çox...
Həzrəti Aişə aldığı bu cavabdan o qədər sevin-

mişdir ki, bu sualı təkrar-təkrar soruşmaqdan yorul-
murdu:

- Ey Allahın elçisi! Kördüyüm hansı vəziyyətdə-
dir?

Cavab hər zaman onun istədiyi kimi olmuşdur:
- İlk günkü kimi.
Sevginin ölçüsü, sevənin sevdiyi üçün fədakarlıq 

edib-etməməyidir. Verici olmaq: malından, istirahə-
tindən, zövqündən, əyləncəsindən münasib yer və 
zamanda fədakarlıq edə bilmək sevginin göstəricisi-
dir. Ancaq lazım gələndə insan özünə haqsızlıq et-
məməli, özünü qoruya bilməlidir. Sevdiyi üçün övla-
dına hər şey edən (qədərindən artıq) onun zərərli ola 
biləcəyi kimi, həyat yoldaşına qarşı da eyni davra-
nışda olmaq ona və özünə zərər verə bilər. Hər möv-
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zuda olduğu kimi, fədakarlıq haqqında da ölçülü 
hərəkət etmək xüsusi diqqət tələb edir.

Evlilik həyatında sevgiylə bərabər səviyyədə olan 
digər əsas məsələ hörmətdir. Sevgi ilə sayğı (hörmət) 
ikisi birlikdə gedir. Sevən sevdiyinə sayğı göstərmə-
lidir. Sevgidən qaynaqlanan hörmət, qorxudan qay-
naqlanan hörmətdən daha qiymətlidir. Bəzi ailələr-
də qarşılıqlı hörmət deyiləndə ümumilikdə qadının 
kişiyə göstərəcəyi birtərəfli bir hörmət ağla gəlir. 
İslami dəyərlərin olduğu ailələrdə belə, çox vaxt 
mübarək ayədə deyildiyi kimi: “Kişinin qadından 
bir dərəcə üstünlüyü vardır” hökmü qadının kişiyə 
göstərəcəyi təktərəfli bir hörmət kimi izah edilmiş-
dir. Halbuki kişinin qadın qarşısında olan üstünlüyü 
(rəisliyi) başqa, bir insan olaraq qadına göstərəcəyi 
hörmət başqadır. Övladlarının təhsilində belə, uşa-
ğa göstərilən hörmət və dəyər onun şəxsiyyət kimi 
formalaşması üçün necə əhəmiyyətlidirsə ailədaxili 
əlaqələrdə də tərəflərin bir-birinə hörmətlə yanaş-
ması, bir-birinin qəlbini qırmaması, inciyə biləcəyi 
sözləri deməməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Həzrəti Əli ilə Həzrəti Fatimə evlənmək üzrə 
idilər. Həzrəti Peyğəmbər hər ikisini qarşısında otur-
daraq onlara nəsihət edir:

- Ey Əli! Qızımı sənə xidmətçi olaraq verirəm, 
ancaq sən də unutma ki, sən də onun köləsisən.

Qadın, necə ki həyat yoldaşı istər tək olanda, 
istərsə də adam içində olanda,  ona qarşı hörmət-
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li davranmalıdırsa, kişi də qadınına eyni hörməti 
göstərməli, onu adam içində alçaldacaq söz və dav-
ranışlardan qaçmalıdır. Evlilik həyatında tərəflər 
bir-birinə qiymət verdikcə aralarında sevgi daha da 
artacaq, məhəbbətləri sonsuz olacaqdır.

Mədinəli qonşularından biri, mənşəcə iranlı, ax-
şam yeməyi olaraq hazırladığı xüsusi bir şorbanı 
onunla bölüşməsi üçün Həzrəti Peyğəmbəri evinə 
dəvət edir. O, Həzrəti Aişəni nəzərində tutaraq: 
“-Xanımım da gələ bilərmi?” -deyərək soruşur. İranlı 
nə üçünsə bunu istəmir. Həzrəti Peyğəmbər də onun 
bu dəvətini qəbul etmir. İranlı təklifini üç dəfə tək-
rarlayır. Həzrəti Peyğəmbər isə eyni qaydada cavab 
verir. İranlı bu dəfə qəbul etmək məcburiyyətində 
qalır. Həzrəti Peyğəmbər şorbanı Həzrəti Aişə ilə 
birlikdə içirlər.

Bəzi evliliklərin məhv olmasına səbəb olan 
məsələlərdən biri güvən (inam) məsələsidir. Tərəf-
lərdən biri digərinə inanmırsa, o evlilik əlaqəsi bir 
yerdə mütləq qırılacaqdır. Bir-birlərinə inanmayan-
lar həddindən artıq və yersiz qısqanc olan şəxslər-
dir. Səhər evdən çıxarkən açılıb-açılmadığını bilmək 
üçün pərdələri yoxlayan, həyat yoldaşının qapıçı ilə 
belə danışmasına icazə verməyən, razı olmayan in-
sanlar vardır. Bu bir xəstəlikdir və dərmanla müalicə 
olunmağına ehtiyac vardır. Halbuki sədaqət təhdid-
lə deyil, ancaq sevgi ilə düzəlir. İnsan qarşısındakı 
şəxsə sevgi ilə yaxınlaşdıqca qarşısındakı da ona 
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eyni şəkildə yaxınlaşacaq və bəlkə də yersiz qısqanc-
lığı ortaya çıxaran səbəblər də bu şəkildə həll edilmiş 
olacaqdır. Tərəflər bir-birinə olan inamı, güvəni zə-
dələyən şübhəli məsələlərdə bir-biri ilə açıq və dəqiq 
bir ünsiyyət qurmalı şübhəylə dolu, kinayəli danı-
şıqlardan qaçaraq öz duyğularını ifadə etməlidirlər. 

“Ya mənə inan, ya da inanmamaqda haqlı oldu-
ğunu sübut elə. Haqlısansa sən öz yolunla get, mən 
də öz yolumla!” şəkilində qəti bir davranışı tərəflər 
ifadə etməlidir. Yoxsa güvənsizlik, inamsızlıq, həd-
dindən artıq və yersiz qısqanclıq, evlilik həyatının 
uzun müddət davam etməyinin qarşısını alar. Bura-
da xüsusi bir məsələ var ki, onu da qeyd etmək ye-
rinə düşər: tərəflərin bir-birini heç qısqanmamağı da 
normal bir hal deyildir. Normal səviyyədə qısqanc-
lıq evlilik həyatını daha da gözəlləşdirə bilər. İslam 
dininin də  güvən və inamı zədələyən mövzulara bö-
yük diqqət göstərməsi, həqiqətən, diqqətəlayiqdir.

Hal-hazırkı dövrdə adi bir evliliyi daha yük-
sək səviyyədə evliliyə çevirmək və xoşbəxtliyə 
nail olmaq üçün ailədəki sevgi, sayğı və inam kimi 
məsələlər ən yüksək səviyyədə qurulmalı, şüurlu bir 
ailə hədəfdə tutulmalıdır. Bunun üçün xoşbəxtliyə 
gedən yolda qarşıya çıxacaq problemləri də qarşılıq-
lı davranışlar əsasında həll etmək lazımdır. Bunun 
qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün mütləq əmək 
verilməlidir. Ən adi kiçik şeyləri belə toplayanda, 
üst-üstə qoyanda böyük xoşbəxtliklər əldə olunur. 
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Bir fakültədə adi şəkildə təhsil almaq olmaz, bir işdə 
boş-boşuna işləmək olmaz, həmçinin evlilik həyatı 
da adi qaydalarla olmaz. 

“Dolana bilmirik!” deyərək eləcə ilk həyat sına-
ğında ayrılmaq olmaz. Göstəriləcək xüsusi bir cəhd 
və zəhmətlə dağılmaq üzrə olan bir çox ailə, yuva 
dağılmaqdan xilas ola bilər və bir çox ailələr bununla 
evlilik həyatlarını daha da xoşbəxt edə bilərlər. Bun-
lar nail olunması elə də çətin məsələlər deyil.


 



21

QADININ AİLƏ XOŞBƏXTLİYİNİN TƏMİN 
EDİLMƏSİNDƏ VƏ DAVAM ETDİRİLMƏ-
SİNDƏ ROLU

“Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz 
cinsinizdən zövcələri xəlq etməsi, aranızda (dost-
luq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət 
əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılış-
da) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!” (Rum 
surəsi, 21)

Tərəflərdən hər ikisinin xoşbəxt olduğu bir ailəni 
kim arzulamaz ki! Uca yaradanın xoşbəxtlik mən-
bəyi olaraq işarə etdiyi qadın bu xüsusiyyətini tam 
səmimiyyəti ilə istifadə edə biləndə, kişi də onun 
cəhdlərinə qarşı laqeyd qalmayanda mütləq ki, bö-
yük Allah tərəflər arasında bir sevgi və məhəbbət 
yaradacaq, onları xoşbəxtlik, səadət dolu bir yuvaya 
(ailəyə) sahib edəcəkdir. Bu elə bir möcüzəvi haldır 
ki, daha əvvəllər bir-birini heç tanımayan iki başqa 
şəxs arasında öz ana-atalarından, qardaşlarından 
belə daha qüvvətli bir əlaqə yaranır. Və bu vəziyyət 
mübarək ayədə qeyd olunduğu kimi, Allahın varlı-
ğına bir dəlildir.
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Tərəflər arasında yola getmək və xoşbəxtliyin 
təmin edilməsi, əlbəttə, asan olmaya bilər; iki fərqli 
xarakterli insan bir ömrü birlikdə keçirmək niyyətin-
dədirlər. Ancaq bunun üçün çalışmadan, əmək sərf 
etmədən xoşbəxtliyi əldə etmək mümkün deyildir. 
Cəhd etmək, ünsiyyət vərdişlərinə sahib olmaq, xoş 
davranış qura bilmək, yumşaq olub tərəflərin müba-
hisəli vəziyyətlərində üçüncü tərəfi tapa bilmək, öz 
şəxsi xəyallarından uzaq dura bilmək, nəticəni əldə 
etmək üçün səbirli ola bilməyi göstərmək lazımdır. 
Təktərəfli keçinməyə çalışmaq çox çətindir, ancaq 
qarşı tərəfə də səhvlərinin ola biləcəyini onun qəlbi-
ni qırmadan göstərə bilmək bacarığı böyük ustalıq 
və əziyyət istəyir. 

Qadınların kişilərə nəzərən daha mərhəmətli, 
sevgi dolu hisləri ilə söz söyləməyi bacara bilən var-
lıqlar olması səbəbilə onlar daha çox xoşbəxtlik tə-
cəssüm etdirməlidir. Mübarək ayədə də bu nöqtəyə 
xüsusi işarə edilir. Ancaq qadının bu nöqtədəki dav-
ranışına kişi tərəfindən laqeyd yanaşılmamalı, kişi 
də onun cəhdlərinə qarşılıq verməyə çalışaraq ailədə 
xoşbəxtliyin təmin edilməsinə diqqət etməlidir.

Son dövrlərdə boşanmalardakı artımın əsas sə-
bəbləri maddi çətinliklər, kənar müdaxilələr, kişinin 
həyatında bir başqa qadının olması faktları ilə yana-
şı, qadının öz ailəsini xoşbəxt edə biləcək potensia-
lından tam istifadə etməməsi, həmçinin kişinin də 
qadının bu yöndəki cəhdlərinə biganə qalmasıdır. 
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Hər zaman tərəflər digər tərəfdən diqqət, qayğı göz-
ləməsi, anlayışlı davranmaması qeyd olunan diqqət, 
qayğı və bu kimi əsas amillər ər-arvad tərəfindən 
həyata keçirilmədikdə evlilik düyünləri açılmağa 
başlayır və bunun da nəticəsi, təbii ki, boşanmalara 
səbəb olur. Halbuki iplər və düyünlər açılmadan, 
boşalmadan qadın öz potensialından yüksək səviy-
yədə istifadə etməklə bunun qarşısını ala bilər. Ki-
şilərin işlərindəki qıvraqlığı və hiyləgərliyi qədər 
qadının da ailə xoşbəxtliyinin təmin edilməsində 
qıvraq zəkalı və hiyləgər olmağına ehtiyac vardır. 
Bu, yanlış bir anlayışa səbəb olmuşdur ki, kişilər heç 
bir məsələdə məsuliyyət daşımır. Qadın da, kişi də 
ailəni dolandırmaq və ailə xoşbəxtliyinin əldə olun-
mağında ortaq (müştərək) məsuliyyət daşıyırlar. 
Ancaq “yuvanı dişi quş qurar” ifadəsində də işarə 
edildiyi kimi, qadınlar bu məsələlərdə kişilərdən bir 
addım daha irəlidədir. Çünki qadın yuva qurulma-
ğında məharətlidir. Qadın bütün varlığı ilə, namusu 
ilə, Allah rızası yolundakı davranışıyla mərhəmətini, 
sevgisini, səbrini, şirin dil və gülərüzlüyünü bacar-
dığı qədər yüksək şəkildə nümayiş etdirməli, ailə-
dəki xoşbəxtliyin təmin və davam edə bilməsi üçün 
əlindən gələni etməlidir.

Hal-hazırda yaşadığımız dövrdə evlənmək, ailə 
qurmaq qədər, bu evliliyin davam etdirilməsi də çə-
tinləşmişdir. Ailələrin dağılmağında ən böyük sar-
sıntını, zərbəni, əlbəttə ki, uşaqların alacağını nəzərə 
alsaq, məhz uşaqların xətri üçün də olsa, bu sıxın-
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tıların, ailədəki mübahisələrin yolları axtarılıb tapıl-
malıdır. Heç bir əməlin axirətdə qarşılıqsız qalma-
yacağını düşünəndə, dolana bilmək üçün göstərilən 
cəhdlərə bir də çoxlu dualar5 əlavə edilsə, əlbəttə, 
bütün bunlar əbəs yerə olmayacaqdır. Yersiz qürur 
və inad kimi tərəflər arasında baş verən bu lazımsız 
davranışlara görə ailələrin dağılması heç də bəyə-
nilən əməl deyildir. Ailədə ilk addımı atan, ağıllı və 
Allah rizası üçün bunları düşünüb güzəştə gedən 
bir tərəf mütləq olmalıdır. Əks təqdirdə şeytanın və 
nəfsinə hakim olmamağın təsiri ailənin dağılması-
na səbəb ola bilər. Özünü alçaltmadan, əzdirmədən 
tapacağı çıxış yolları ilə bunu ilk yerinə yetirən, ya 
da yerinə yetirməsinə ehtiyacı olan məhz qadın ola-
caqdır. Çünki qadın daha mərhəmətli, səbirli və evi, 
ailəni düşünəndir. Misal üçün, ailə narahatçılıqla-
rına səbəb olan hallardan biri də kişinin kənardakı 
dostları ilə birlikdə olduğu üçün evə gəlməməsidir. 
Bu halı müşahidə edən, görən qadın əvvəlcə bu-
nun səbəbini tapmalıdır. Kişi kənardakı dostları ilə 
siyasi məsələləri müzakirə etməsi və ya digər işlər 
səbəbindən görüşə bilər. Ağlından istifadə etməyi 
bacara bilən qadın belə məsələlərlə maraqlanmağa 
başlayar və özünü bu sahədə inkişaf etdirməyə çalı-
şar. Özünün də maraqlandığı, bildiyi maraqlı möv-

5. Dua - Ərəb dilindən tərcümədən, çağırmaq və səsləmək 
mənalarını ifadə edir. Müxtəlif hacətlərin həyata keçməsi 
üçün, Allah-Təala ilə danışıb, Ondan kömək diləmək mənasını 
daşıyır.
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zuları daha  da genişləndirə bilər. Ailəsini düşünən, 
onu qorumaq istəyən ağıllı bir kişi də həyat yoldaşı-
nın bu davranışlarına qarşı, əlbəttə ki, diqqətsiz qal-
mayacaqdır. Bu şəkildə, bu yolla müəyyən zaman 
keçəndən sonra iki tərəf artıq bir-birilə müzakirə 
edib haqqında danışacaqları mövzunu tapa bilə-
cəklər. Əlbəttə, istənilən bir problem və mübahisəli 
məsələlər üçün bir çıxış yolu vardır. Yoxsa hər han-
sı bir problem və sıxıntı zamanı bir kənarda əlacsız 
şəkildə gözləmək və get-gedə ipin qopmağını göz-
ləmək tənbəllikdir. 

Əhalinin 50%-i qadınlardan ibarətdir. Bu o de-
mək dir ki, qadının cəmiyyətə təsiri ən azı 50%-dir. 
Kişiləri yetişdirənlərin də qadınlar olduğunü dü-
şünsək qadını cəmiyyətin əsas qüvvəsi hesab edə 
bilərik. Ailədəki problemləri birgə çalışaraq həll et-
mək, Allah rızası üçün bunları etdiyini düşünmək, 
həqiqətən, çox fəzilətli6 bir davranışdır. İstər qadın, 
istərsə də kişi olsun istənilən bir mübahisədə həm 
onu yaradan, həm də bu mübahisəni həll edə bilən 
tərəf olmalıdır. Mübahisəli məsələlərdə, günahın və 
səhvin kimdə olmasından asılı olmayaraq, bunlara 
son qoyan tərəf qadın olmalıdır. 

Kişilər də həmçinin gördükləri işi, iş görməklə 
birlikdə aildəki xoşbəxtliyin təmin edilməsinə çalış-
malıdırlar. Mübahisəli məsələlərin çıxış yolunu tap-

6. Fəzilət: İnsanda ağıl, kamal, elm-mərifət, mərdlik, yüksək 
mənəviyyat, alicənablıq kimi sifətlərin ümumi adı.
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maqdan əlavə, çıxarıb atmaq qədər bəsit bir davranış 
tərzi yoxdur. 

“Kişinin ailəsi üçün xərclədiyi hər şey Allah dər-
gahında sədəqədir” deyən Həzrəti Peyğəmbərin üm-
məti, ailəsi üçün xərcləyəcəyi pul və digər şeylərdə 
özünə sərhəd qoymalı deyildir. Sevgisindən, vaxtın-
dan, anlayışından, mərhəmətindən, gülərüz və şirin 
dilindən xərclədikləri də, heç şübhəsiz, sədəqədir.

Ailə səadəti elə möhtəşəm və gözəl bir nemətdir 
ki, böyük Allah bunu varlığının dəlillərinə nümunə 
olaraq göstərir. Xoşbəxt bir ailə sanki cənnət həyatı-
nın kiçik bir nümunəsidir.
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QADINLAR NƏ İSTƏYİR?

Uzun bir  nişanlılıq dövrü ərzində nişanlıların 
bir-birini daha yaxşı tanıyıb başa düşdüklərini dü-
şünərək toy hazırlıqlarına başlayırlar. Ev əşyaları, 
mebellər, xalçalar, pərdələr, qab-qacaq, qaşıq, bıçaq, 
yastıq, yorğan-döşək... xülasə yeni ailə quranlar üçün 
nə lazımdırsa, bütün zəruri əşyaları almaq üçün qaç-
haqaçdadırlar. Və daha sonra dəvət edilənlərin də 
iştirakı ilə gözə bir toy məclisi keçirilir.

Yay aylarında küçələrdə bəzədilmiş gəlin maşın-
larına tez-tez rast gəlirik. Evlənənlər, ailə quranlar 
bu işə başlayarkən, əlbəttə ki, bu qədər əziyyətləri 
hər halda bir gün üçün çəkmirlər. Ancaq çox əfsuslar 
olsun ki, bu qədər əziyyət və zəhmətlə ərsəyə gələn 
evliliklər bir müddət sonra başladığı ardıcıllıqla da-
vam etmir. Halbuki tərəflər boşanmaya və qurduqla-
rı ailəni dağıtmağa getməzdən əvvəl bir-birlərindən 
nə istədiklərini açıq və səmimi şəkildə deyə bilsələr, 
ailələrini dağılmaqdan da xilas edə bilərlər. Bunun 
üçün də tərəflər davamlı olaraq. “Həyat yoldaşım 
məndən nə istəyir, necə davranmağımı istəyir?” ax-
tarışı içərisində olmalıdırlar. Bu axtarış şəxsin özünü 
və şəxsiyyətini itirməsi demək deyil, həyat yoldaşına 
qarşı fədakarlıq etməsindən qurduğu ailəsini qoru-
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maqdan ibarətdir. İlk olaraq, qadınları nəzərdə tu-
tub; “qadınların nə istədiklərini” soruşmaq lazımdır.

“Ey insanlar!
Qadınların haqlarını qorumağınızı və bu xüsus-

da Allahdan qorxmağınızı sizlərə məsləhət görürəm. 
Siz qadınları Allahın əmanəti olaraq aldınız və on-
ların namusunu özünüzə Allahın əmri ilə halal et-
diniz...” şəklində davam edən Həzrəti Peyğəmbərin 
“vida xütbəsindəki” sözləri, sağlam bir ailə həyatı 
haqqında mühüm izahlar verir.

“Qadınlar özlərinin “Allahın əmanəti” olaraq gö-
rülmələrini istəyirlər, başqa bir şey deyil” desək, he-
sab edirik ki, yanılmış olmarıq. Bir əmanəti nə qədər 
qorumağa çalışırsansa, qadınları da o qədər qoruma-
ğa çalışmaq davranışlarını sərgiləmək də, əslində, 
onların xoşbəxtliyi  üçün yetərlidir. Əslində bu bir 
əmanətə qarşı göstərilən xüsusi diqqət və qayğıdan 
başqa bir şey deyil. Qeyd etmək istədiyimiz bütün 
məsələ də elə budur.

Kişilərin ən çox şikayət etdiyi məsələlərdən biri 
də qadınların onların azadlıqlarına qarşı çıxmala-
rıdır. Ancaq  bütün məsələlərdə olduğu kimi, bu 
məsələdə də yanlış anlaşılma vardır. Qadınlar qo-
runmaq, mühafizə olunmaq, kişinin yanında özlə-
rini güvənli hiss etmək istəyirlər. Zəif olduqlarını, 
zaman-zaman hiss və duyğularına məğlub olduqla-
rını özləri də bilirlər. Bir çox məsələləri bilən, daha 
məntiqli düşünə bilən, cəsur və şərəfli davranışı ilə 
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qadınına qol-qanad olan bir kişi, əlbəttə, hər qadın 
tərəfindən ideal qəbul edilir.

“Sərt, kobud Haluk”7 və “Selami” kimi bənzət-
mələrdəki bir kişi də ən azından bizim cəmiyyətimiz-
dəki qadınlar tərəfindən qəbul edilməməklə bərabər, 
bəyənilməz. Özünə və  şəxsiyyətinə, kimliyinə hör-
məti olan hər bir qadının istəyi kişinin hökmranlığı 
altında olmamaq deyil, bu hökmranlıqlarına qarşı 
qadınların “burun soxması” dır. Kişilər hakimiyyət-
də olan iqtidar partiya ədası ilə deyil, Allahın onlara 
verdiyi bəzi xüsusiyyətlərə uyğun olaraq qadınları 
idarə etmək anlayışı ilə bu vəzifələrini yerinə yetir-
məlidirlər. Xüsusilə ailədaxili mövzularda qadınla-
rın fikirlərinin öyərnilməsi onlarda özlərinə inam, 
güvən, dəyərlilik və özünü vacib, lazımlı hiss etmək 
kimi duyğular qazandırır.

Qadınlar kişilərin hökmranlığı altında, kim-
liklərini, şəxsiyyətlərinin, zövqlərinin dəyişməsini 
istəməzlər ki, bu da ruhun sağlamlığı üçün bir zə-
rurətdir. Nə qadın, nə də kişi tərəfə “Yaxşı insandır 
ancaq bu xasiyyətini də mən dəyişdirə bilərəm” an-
layışı ilə baxılmamalıdır. Hər kəsi olduğu kimi qəbul 
etmək lazımdır. 

Qadınların ən çox şikayət etdikləri məsələlərdən 
biri də ailə qurmamışdan əvvəlki dostlarını itirmə-

7.  Taş fırın ərkək: 1. Daş sobalarda bişən, sərt, odun qoxusu 
gələn kişilərdir, 2. Özlərindən razı, öz güclərini cins olaraq 
göstərməyə çalışan
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si, dostluqlarını həyat yoldaşının istəmədiyi, ya da 
onun xətrinə bu dostluğa cəhd etmədiyi üçün davam 
etdirə bilməməsidir. Evlilik sonrası ailəvi ziyarətlər 
həmişə kişinin istədiyi tərəflərlə olarsa, bu, qadının 
onun seçimlərinə və istəklərinə əhəmiyyət vermə-
diyi fikilərinin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Hə-
mişə kişinin istədiyi vaxtlarda onun istədiyi yerlərə 
getmək, onun seçimlərinə görə geyinmək, onun istə-
diyi əşyalara sahib olmaq, bir qadının özünü dəyər-
siz və lazımsız hiss etməsinə səbəb ola bilər. Bu da 
onun şəxsiyyətinin və şərəfinin (namusuna) zərbə 
almasına səbəb ola bilər. Ona görə də bəzi vaxtlar-
da kişilərin həyat yoldaşlarına, az da olsa, jestlər et-
məsi qadınları düşünmədikləri qədər məmnun edə 
bilər. Bir kişinin sırf həyat yoldaşı üçün axşam əlin-
də dondurma evə gəlməsi, bir qadının uşaq qədər 
sevinməsinə səbəb ola bilər. Qədimdəki anlayışla 
həyat yoldaşına itaət etmək onun hər istəyinə “ləb-
beyk” deyərək yanaşmaq; “bəli” demək, evlilikləri 
ilə əlaqədar problemləri onu hirsləndirər deyə onun-
la bölüşə bilməmək, haqlı da olsa, səsini çıxarmamaq 
demək deyildir. Belə bir anlayış altında qadın, ruhu 
azad, sevgi və hörmət dolu bir həyat yoldaşı olmaq-
dan ziyadə əzilən, narahat olan, şəxsiyyətini və kim-
liyini itirən bir şəxsə çevrilir. Bu azadlıqların, demək 
olar ki, yox olduğu bir dövrdə bu anlayış qadını ruhi 
xəstə səviyyəsinə qədər gətirib çıxara bilər. 

İstər qadınlar, istərsə də kişilər, hətta uşaqlar 
belə, onlara qarşı göstərilən diqqət və qayğını, əlbət-
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tə ki, çox xoşlayırlar. Qadınlar həyat yoldaşlarına, 
ya da övladlarına qarşı diqqət və qayğılarını olduqca 
təbii, doğma bir şəkildə ifadə edə bilərlər. Kişilər isə 
bu tip məsələlərdə qadınlar qədər çox mahir deyillər. 
Həyat yoldaşları ilə maraqlandıqlarını düşünərək və 
özlərini çətinliyə salsalar da, hər hansı bir şəkildə 
bunu hiss etdirsələr, əlbəttə, qadınlar bundan artıq-
laması ilə sevinərlər. Yəni bir geyiminin, saçındakı 
dəyişikliyin hiss edilməsi qadınların gözündə həyat 
yoldaşlarına bir xal qazandırır. Qadınların evinə və 
övladlarına göstərdikləri diqqəti bəylər hiss edib 
təqdir edərlərsə, qadınlar işə yaradıqlarını, faydalı 
olduqlarını düşünəcəklər və beləliklə, həyata olan 
sevgi və motivasiyaları8 yüksələlcək, evinə, övladla-
rına və həyat yoldaşlarına daha da faydalı olacaqlar. 
Xüsusilə qadınları ən çox narahat edən cümlələrdən 
biri də “Bu gün axşama qədər nə etmisən ki?” cüm-
ləsidir.

Hiss və duyğuları sizinkilərdən çox fərqli yara-
dılan qadınlar sevilmək, qayğı göstərilməsini istə-
yir, bəylər! “Bunu, əlbəttə, bilirik, ancaq onlar da 
heç sevgidən doymurlar ki!” sözlərini əsla deməyin! 
Əgər bu belədirsə, onda sevməsəydiniz, heç ailə 
qurmazdınız ki! Ancaq bir məsələyə diqqət edək; 
Həyat yoldaşınıza qarşı nə edəndə, necə davrananda 
o, sevildiyini hiss edir? Əlaqələrin daha da sağlam 

8. Motivasiya - İnsanı hərəkətə gətirən güc və hərəktlərin 
istiqamətini müəyyənləşdirən, onların düşüncələri, ümüdləri, 
inamları, qısası arzu, tələbat və qorxularıdır.
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şəkildə olması üçün sevgi qədər bu sevigini hiss et-
dirmək də çox vacib şərtlərdən biridir. Əlbəttə, sevgi 
hər zaman eyni səviyyədə ola bilməz; sevginin art-
dığı və azaldığı zamanlar ola bilər. Sizin belə vəziy-
yətlərdə üzərinizə düşən əsas iş bu səviyyəni daima 
nəzarətdə saxlamağınızdır. Bu nəzarət zamanı sevgi 
və qayğının göstəricilərinin aşağı düşməsinin qarşı-
sını almaq və bəzi vaxtlarda isə ən yüksək həddə çat-
mağını təmin etməkdir. Qadınlar çox vaxt baş verən 
hadisələrə duyğusal yanaşdıqları üçün sizin heç ağ-
lınıza gəlməyən hallarda belə, sevilmədiklərini dü-
şünə bilərlər. Halbuki keçmişdə seviginizin zirvəyə 
çıxdığı hadisələr baş veribsə, bu kimi hiss və duyğu-
lu anları daha tez bir zamanda üzərindən ata bilər. 
Hə, bir də xüsusi bir məsələ də var ki, bu da mütləq 
qeyd olunmalı xüsusiyyətlərdən biridir: qadınlar ay 
sonu xəstəlikləri və hamiləlik dövrlərində çox hirsli 
olurlar; bütün bunların yaddan çıxarılmaması evli-
liklərinə təsir edəcək amillərin qarşısının alınmasına 
kömək etmiş olur. Diqqət edilsə, mübahisələrin daha 
da çox bu dövrlərdə meydana gəldiyini görmək olar.

Sıxılanda, narahat olanda, hər nə səbəblə bağlı 
olur-olsun, ağlamaq istədikləri vaxtlarda qadınlar, 
yıxılmaqda olan bir çinar kimi, gördükləri kişilərin 
çiyinlərinə söykənib ağlamaq istəyərlər. Ancaq çox 
vaxt kişilər qadınların göz yaşlarına qarşı hirslənir-
lər. Halbuki onların bu göz yaşları nə özlərini yazıq 
vəziyyətə salmağın, nə də ki hansısa rolun icrasından 
qaynaqlanmır. Sadəcə, qadın olmalarının bir gərəyi 
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olaraq, bəlkə də, rahatlanmaq, dərdlərini danışmaq, 
sizinlə bir həyat yoldaşı olaraq hiss və duyğularını 
bölüşmək istərlər. Bu qədər gözüsulu və mərhəmətli 
olmsaydılar, övladlarına necə mərhəmət edib onla-
rın bütün dəcəlliklərinə dözə bilərdilər ki? Bu xüsu-
siyyət onlara yaradılışdan xas olan bir xüsusiyyətdir.

Həzrəti Peyğəmbərin; “Diqqətli ol, şüşələr qı-
rılmasın!” deyərək vurğuladığı qadınlar şüşə qədər 
həssas və qəlbləri qırılmağa meyillidir. Buna görə ki-
şilərin ailə daxilindəki sərt və ciddi danışıqlarından 
bir anda küsə bilərlər. Şirin dildən, dərəcəsini aşma-
yan və həssas nöqtələrə toxunmayan zarafatlardan 
qadınların çox vaxt xoşları gəlir. Danışmaq ehtiyacı-
nı çox vaxt bütün gün (gün boyu) işdə olduğu müd-
dətçə ödəyən kişi üçün, bir az çətin olsa da, həyat 
yoldaşının könlündə taxt qurmaq istəyənlər üçün 
bu, gözəl bir metoddur.

Bundan əlavə, qadınlar kişilərin “ata” olduqları-
nı tez-tez xatırlatmaqla övladları ilə vaxt keçirib ma-
raqlanmalarını da onların məcburi olaraq yox, həvəs 
və zövqlə etmələrini gözləyirlər. 

Evliliklərinin davam etməsi üçün qadınların və 
kişilərin bir-birlərini anlamağa, bir-birlərinə qarşı 
səmimi olmalarına ehtiyacları vardır. Bir kişi üçün 
işindəki, qadın üçün də ev işlərindəki bacarığı qədər 
evlilik həyatında bir-birlərinin ehtiyaclarını anlamaq 
da gərəklidir.  
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KİŞİLƏR NƏ İSTƏYİR?

Hal-hazırkı dövrdə bir çox ailə, əslində, çox 
asanlıqla həll oluna biləcək bəzi səbəblərə görə da-
ğılmaqdadır. Digər tərəfdən bir çox ailə, xüsusilə 
boşanmağın xoş olmadığını və hər nəyin bahasına 
olursa-olsun ayaqda durmaq lazım olduğunu mü-
dafiə edən bəzi ailələr, xoşbəxt və sevgi olmayan 
bir şəkildə davam edən evliliklərinə dözməkdədir-
lər. 

Bu vəziyyət çox acınacaqlı bir haldır, ancaq bun-
dan və bu acınacaqlı vəziyyətdən çıxış yolu da çox 
asandır. Qadınlar və kişilər baş verən hadisələrə 
bir-birlərinin gözləri ilə baxmalı, bir-birlərinin hiss 
və duyğularını anlamalı olduqlarını dərk edərlərsə, 
onda ailə olmağın da sevincini yaşaya bilərlər.

Bir həyat yoldaşı olaraq, kişilər əvvəlcə hörmət 
və onların sözlərinə əməl edilməyini istəyirlər. Ki-
şilərin bu gözləntiləri ailə olmaq baxımından sağlam 
olan sevgi ilə qarışıq bir hörmət və sözlərinə əməl 
edilməsi anlayışıdır. Allah mübarək kitabında kişilə-
rin qadınlara qarşı bəzi məsələlərdə üstünlüyündən 
bəhs edərkən qadınların kişilərə qarşı itaətkar olma-
larını əmr edir. Kişilər kiçik ailə dövlətinin başçısı 
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olmaqla bərarbər, onu idarə edənlərdir. Ancaq bu 
heç də o demək deyildir ki, ailə başçısı olaraq onun 
tabeliyində olanlarla istədiyi kimi rəftar edə bilər. 
Belə məsələlərdə ona, tabe olmaq bəhanəsi ilə qadın-
lara qarşı kobud, qəddar, sərt davranmaq səlahiyyəti 
əsla verilməmişdir. Bir dövlət başçısına necə ədalətli, 
müşfiq, xalqına xidmət göstərmək əzmində olarkən 
ona tabe olanlar tərəfindən sevilib hörmət edilirsə, 
onun əmrlərinə hörmətlə yanaşılırsa, tabe olunursa, 
eyni şey kiçik ailə dövləti üçün də keçərlidir. Kişilər 
bu anlayışla ailə rəisliklərini yerinə yetirməyə çalış-
salar onlara qorxaraq deyil, ürəkdən, könüldən, sev-
gi ilə itaət edən qadınlarla qarşılaşacaqlar.

Xüsusilə yeni ailə qurmuş qadınlara öyrədilən bir 
strategiya (!) vardır: “Elə hər istədiyini etməyəcək-
sən, əgər belə olsa, sonra bundan istifadə edib başına 
çıxar!” Fəqət bu tamamilə əvvəlcədən düşünülmüş, 
vaxtsız hökm verilmiş9 bir yanaşmadır. Evliliklərinin 
ertəsi günü şirin və yumşaq bir dillə xanımından su 
istəyən bir kişinin “dur get özün götür!” cavabı qar-
şısında, ya da: “Yeməyi mən bişirdim, qabları da sən 
yu!” sözləri qarşısında necə bir sarsıntı keçirəcəyini 
düşünmək heç də çətin deyildir. Deməli, bunlar və 
belə yanaşmlar sınaqdan çıxmış həqiqətlərdir. Bu 
davranışlar övladlarının tərbiyəsində özlərini olduq-
ca uzaq tutan kişilərin xanımlara olan küskünlüklə-
9. Önyarğı: Bir şeyi kifayət qədər öyrənmədən haqqında 
verilmiş hökm, əvvəlcədən verilmiş hökm.
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ri qədər pisdir. Qadının işləyib-işləməməsi, kişinin 
işinin yorucu olub-olmaması, övladlarının anasına 
yüklədiyi çətinliklərin dərəcəsi kimi halların kişiyə 
xidmətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyi həqiqəti 
də mütləq nəzərdən keçirilməlidir. Bəli, kişilər nor-
mal şərtlərdə kənarda işləməyən qadınların xidmət 
göstərməyini gözləyirlər. Ancaq bu anlayış istəyərək 
və ya istəməyərək, qadına qarşı zor tətbiq edilməsi 
səviyyəsinə çatdırılmamalı, qadınlar da min bir əziy-
yətlə evinin ehtiyaclarını təmin etməyə çalışarkən 
evdə həyat yoldaşına xidmət göstərməli olmadığını 
adi, sadə səbəblərlə izah etməməlidir. İşləyən qadın-
larla işləyən kişilər arasında heç bir fərq yoxdur. On-
lar da axşam evə gələndə kişilər qədər, hətta onlar-
dan daha çox yorğun ola bilərlər. Üstəlik uşaqların 
da bir çox məsuliyyəti, sadəcə, qadınlar üzərindədir. 
Birlikdə işlərini edib, birlikdə oturub istirahət etməli-
dirlər. Buna hazır olmayan kişilər, ailə qurmamışdan 
qabaq bu haqda razılığa gəlməlidirlər. Əks təqdirdə 
bu qədər məsuliyyətin altında əzilən qadından hə-
yat yoldaşına xidmət etməyi gözləmək ədalətsizlik 
olacaqdır.

Bir az rəngarənglik, sevgi, naz və gülərüzlülük 
aradakı münasibətləri gücləndirir. “Kişinin qəlbinə 
gedən yol mədəsindən keçir” ifadəsində, hər hal-
da etdiyi bir həqiqət vardır. Gözəl və onun sevdiyi 
yeməkləri hazırlamağa çalışmaq, süfrəyə bir az sev-
gi, bir az fərqlilik gətirmək, sonuncə dəfə aynaya 
baxmaq, axşam kişi işdən evə qayıdanda kostuyu-
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munu əlindən almaq, onun sevdiyi kimi geyinmək, 
hər kişinin qəlbinə gedən yolları aça bilər. Bunlar, 
əlbəttə, kiçik şeylərdir, ancaq qadın-kişi və ailə mü-
nasibətlərində bunların rolu böyükdür. 

Qadınlar yaradılışdan analıq qayğıları ilə dolu-
durlar. Bunun nəticəsi olaraq, xüsusilə kiçik övlad-
ları olan qadınlar onlarla o qədər çox maraqlanır, 
onlara o qədər çox vaxt ayırırlar ki, bu hal həyat 
yoldaşının onu qısqanmağına səbəb ola bilər. Belə 
vaxtlarda kişilər həyat yoldaşlarında hər zamankı 
maraq və cazibəni görmək istəyirlər. Qadın ailədə öz 
rolunun sadəcə analıq olduğunu düşünməməli, hə-
yat yoldaşının maraq və diqqətini kənardan içəriyə 
çəkməyi də yaxşı bacarmalıdır.

Bir məsələ də var ki, qadınlar ona mütləq fikir 
verməlidirlər. Evlənəndən sonra kişilər, əsas işlə-
rindən başqa, bütün diqqətini və vaxtını ailələri ilə 
birlikdə keçirməyə məcbur deyillər. Bəzi vaxtlarda 
dostları ilə görüşə bilməlidirlər. Həyat yoldaşının 
dost-tanışları ilə görüşü qadında ona qarşı hər hansı 
bir küskünlüyə və sıxıntıya səbəb olmamalıdır. Hal-
buki qadınlar gündüz gəzintiləri və qonşu ziyarət-
ləri ilə bu ehtiyaclarını qarşılayırlar. Tərəflər əsla 
bu məsələləri unutmamıldırlar ki, həyat yoldaşının, 
dostun, ana-atanın, qohum-əqrəbanın yeri başqa-
dır. Bəzən həyat yoldaşı ilə paylaşılmayan şeyləri 
dost-tanışla bölüşürlər. Burada əsas olan məsələ isə 
kiminlə nəyi bölüşəcəyini bilməkdir. 
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Kişilər heç vaxt bir başqa kişi ilə müqayisə edil-
mələrini xoşlamırlar. Bir kişi üçün müqayisə edil-
mək, bir uşağın dostu ilə, bir qadının qayınanası ilə 
müqayisə edilməsi qədər pisdir. Çünki bu onun kişi-
lik qüruruna təsir edir.

Qadınlar “kişilər ağlamaz!” deyiminə də inan-
mamalıdırlar. Hər nə qədər güclü, qüvvətli, məntiqli 
olsalar da, bəzi vaxtlar onlar da ağlamaq istəyəcəklər. 
Kişilər həyat yoldaşları ağlayanda onları qınamaya-
caq, “Türk qadını!” qüruru ilə dərdlərini bölüşə bilə-
cək bir yanaşmada olmalarını da gözləyirlər. Statis-
tikada kişilərin daha çox ürək tutmasından əziyyət 
çəkdikləri, (infarkta) bəlkə də, bir həqiqəti göstərir 
ki, onların da dərdlərini danışmağa və bölüşməyə 
ehtiyacları vardır.

Ailələrin dağılması qurulmasından daha asan-
dır. Bir-birini anlamağa və özlərini davamlı inkişaf 
etdirməyə çalışan tərəflərdə isə, ailənin dağılmağı 
bir tərəfə qalsın, hətta xoşbəxt bir şəkildə həyatla-
rına davam edirlər. Qarşılaşdıqları hər bir problem 
onlara bir-birlərini tanımaq adına daha bir üstünlük 
qazandırır. Beləliklə, aradakı mübahisələr davaya 
yox, qazanca çevrilir. Qurulan hər bir ailənin “cən-
nət kimi” olması duası ilə...
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MÜCƏRRƏD DƏYƏRLƏRDƏN MƏHRUM 
AİLƏLƏR YAŞAMAĞA DAVAM EDƏ 
BİLMƏZLƏR!

Türkiyə Respublikası Baş Nazirliyinin nəzdində 
Ailə və Sosial Araşdırmalar Baş İdarəsinin 10 apardı-
ğı bir araşdırmada Türkiyədə ailələrin vəziyyəti təh-
lil edilmiş, ailəyə dair bir film çəkilmiş və problemlər 
müəyyən edilmişdir. 2010-cu ilin baharında nəticələ-
ri çap olunan bu araşdırma, ailərlə bağlı aparılmış 
araşdırmaların ən əhatəli olanıdır.

Araşdırmanın nəticələrinə görə, cəmiyyətin get-
dikcə fərdi və sosial dəyərlərdən məhrum olması 
ailə “qalasını” təməlindən sarsıtmağa başlamışdır. 
Görünür ki, “ictimailəşmək” yerinə “fərdiləşməyə” 
təşviq edən, istehlak mədəniyyətini müdafiə edən, 
hər şeyi həzz və istehlak mədəniyyəti üzərinə oturt-
mağı məqsəd seçən, fərdi və sosial dəyərləri heçə sa-
yan qloballaşma artıq ailə qurumuna da öz təsirini 
göstərmişdir.

10. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü 
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TÜİK11 (Türkiyə Respublikası Statistika Qurumu 
Baş nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən bir qu-
rumdur) 2009-cu ildə evlənmə və boşanmalarla bağlı 
apardığı statistikaya görə isə cəmiyyətin hər bir his-
səsində boşanma faizlərinin gözlə görünəcək dərə-
cədə artdığı qeyd olunmuşdur. Türkiyədə keçən il 
evlənənlərin sayı öncəki illə müqayisədə 50 min 231 
nəfər azalmış, boşananların sayı isə 14 min 499 nəfər 
artmışdır. Daha əvvəllər, sadəcə, qərbin bir problemi 
kimi görünən boşanma məsələsi, son illərdə bizim 
cəmiyyətimizin də gündəliyində duran bir nömrəli 
məsələlərdən biri olmuşdur. 

Baş nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən 
aparılan araşdırmalara görə boşanmalardakı artımın 
ən əhəmiyyətli səbəbləri həyat yoldaşına sədaqət 
duyğusunun zəifləməsi- “namus” anlayışının heçə 
düşməyi (17,8%), tərəflər arasında qarşılıqlı hörmət 
və sevginin azalması (16,9%), ailə əlaqələrinin zəif-
ləməsi (12,8%) və qadınların keçmişlə müqayisədə 
daha sərbəst-iqtisadi baxımdan (maddi baxımdan) 
daha müstəqil olmalarıdır (14,2%).

Televiziya və qəzetlərin, həmçinin digər sosial 
şəbəkə və kütləvi informasiya vasitələrinin də bo-
şanmaların faizi artımında ciddi rol oynaması əsas 
səbəblərdən biri kimi göstərilir (12,7%).

Nəticələrə diqqətlə nəzər salsaq, fərdi və ictimai 
dəyərlərdən məhrum edilmə çox açıq şəkildə görün-

11. Türkiye İstatistik Kurumu, kısaca TÜİK,  
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məkdədir. Həyatın maddiləşməsi, evliliyin, sadəcə, 
həzz və maddiyyat üzərində qurulması səbəbindən 
tərəflər bir-birlərinə qarşı səbirli ola bilmir, səbir ol-
mayanda da sevgi, hörmət və sədaqət də yoxa çıxır. 
Ailə xoşbəxtliyinin maddi şərtlərdən asılı olması, TV 
proqramlarının və internetin evlərə hökm etməsi ilə 
fərdlərin bir-birlərinə normal səviyyədə vaxt ayır-
mayaraq ailə əlaqələrinin zəifləməsi, qadının əlinə 
pul keçməsi səbəbindən özünü ailəsini dağıdacaq 
dərəcədə müstəqil və sərbəst hiss etməsi, media və 
təhsilin təsiri altında “namus” anlayışının dəyişmə-
si, ailəni dağıdan ünsürlərin başında duran səbəblə-
rindəndir. Deməli, hal-hazırda ailələr elə zəif təməl-
lər üzərində qurulub ki, onların dağılması ən cüzi 
amillərdən asılıdır...

Əvvəllər gəlin evdən çıxarkən yaşlıların ona söy-
lədiyi bir söz var idi:

“Qızım, bu evdən gəlinlik libasında çıxırsan, an-
caq kəfəninlə geri qayıda bilərsən...” 

Əslində, bu deyim ilk baxışda çox ağır söz kimi 
görünsə də, onun bir anlayış kimi, boşanmanın hər 
ortaya çıxan anlaşılmazlıq zamanı, hər davada gün-
dəliyə gətirilməyəcək bir anlayış olaraq yaddaşa yer-
ləşdirilməsi də bir qətiyyət idi. Hal-hazırda bu və 
buna bənzər anlayışlardan uzaq olan ailələrdə küt-
ləvi informasiya vasitələrinin (sosial şəbəkələr, TV, 
qəzet və jurnallar və s.) və iqtisadi azadlığın da təsiri 
ilə boşanma son çıxış yolu kimi seçilirsə, bundan an-
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caq hiss və duyğuları daha yüksək səviyyədə olan 
qadınlar və uşaqlar daha çox mənəvi zərbə alır. Əl-
bəttə boşanmanın çıxış yolu olduğu hallar da vardır, 
ancaq bu, həmişə hər yol yoxlanıldıqdan sonra düşü-
nülməli olan çox ciddi bir haldır. Dinimizin “Allahın 
ən çox nifrət etdiyi, bəyənmədiyi halal” olaraq qeyd 
etdiyi boşanma hal-hazırkı qədər asan ağla gələ bilə-
cək bir mövzu deyildir.

Hal-hazırkı gənclərin mücərrəd məqsədlərdən 
məhrum olması onların qurduqları yuvalara da tə-
sir etməkdədir. Konkret hədəflər həyata keçməyincə 
zehinlərdə yaratdıqları dünya bir andaca dağılmaq-
dadır. Əlbəttə, elədir, konkret hədəfləri olmayan bir 
insan nə üçün iş yerindəki dostu qədər uyğun olma-
yan bir həyat yoldaşı ilə ömrünü başa vursun ki! Ya 
da qonşusu qədər maddi imkanı olmayan bir insana 
nə üçün ümid bağlasın ki! Ya da filmlərdəki kimi ona 
hədiyyə verməyən, gül gətirməyən, gəzməyə apar-
mayan, sadəcə, özünə xidmət etdirən birinə dözsün 
ki! Bütün günü boş-boş danışan, ya da heç onunla 
ünsiyyətdə olmayan birinə necə dözə bilsin ki! Necə 
də olsa, hər kəsin öz qazancı vardır, kimsə kimsənin 
əziyyətini çəkmək məcburiyyətində deyildir!..

Hal-hazırda əzmli olmaq, cəhd etmək, mübarizə 
aparmaq, məsuliyyət sahibi olmaq anlayışları, çox 
əfsuslar olsun ki, sadəcə, bir peşə kimi, karyera sahi-
bi olmaq, ya da çoxlu pul qazanmaq kimi anlayışlar 
haqqında düşünməkdən ibarət olmuşdur. Qurulan 
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ailəni qorumaq üçün mübarizə aparmağa, müba-
hisəli vəziyyətlərdən çıxış yolu tapmağa heç kim ça-
lışmır və beləliklə boşanma rəqəmləri hər keçən gün 
artmaqdadır.

Ailələrdə, tərəflərdən birinin və ya hər ikisinin 
birdən ev işləri və uşaqlarla əlaqədar məsuliyyətlə-
rini yerinə yetirməməkdən və ya kifayət qədər mə-
suliyyəti öhdələrinə götürməməkdən qaynaqlanan 
problemlər yüksək səviyyədə yaşanmaqdadır (51%). 
Ailə gəlirinin kifayət etməməyindən dolayı ailələrdə 
xoşbəxtliyin olmaması (49,7%) qədər, xərcləmələr-
dən qaynaqlanan problemlər də (56,1%) vardır. Bü-
tün bu qeyd olunanlar ailədəki fərdlərin dəyərləri-
nin nə qədər pozulduğunun bir göstəricisidir. Ailə 
fərdləri olaraq, bu dünyadakı maddi həyatdan başqa 
bir hədəf yoxmuş kimi davranılmaqdadır. 

Araşdırmadan aparılan digər bir nəticəyə görə 
isə evlilik öncəsi cinsi bərabərlik mövzusunun, fər-
din özünü dini yönü güclü olaraq dəyərləndirməsi 
də düşündürücüdür. Dinə inanmayanların 54%-i isə 
bunu əxlaqsızlıq olaraq dəyərləndirirlər ki, bu qru-
pun da qalanının üzərində hələ dinin hakim olduğu 
ənənəsi formasında olduğunu söyləmək mümkün-
dür.

Bütün bu qeyd olunanlar, dəyərləndirmələr və 
nəticələr göstərir ki, fərd və cəmiyyət dəyərlərinin 
təməlində din dayanır. Düzgün dini anlayışdan 
uzaqlaşdıqca fərdlərin də, ən kiçik sosial vahid olan 
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ailənin də, dəyərlərində pozulma olur. Məscid həyət-
lərinə, zibilliklərə, uşaq evlərinə atılan uşaqların sta-
tistik sayı da çox narahatedici məqamlardan biridir.

Düzgün dini anlayışlar şəxsə, ailəyə və ümumi-
likdə cəmiyyətə hakim olmadıqca Türkiyədə ailələ-
rin vəziyyətini Qərb ailələrinin düşdükləri vəziy-
yətdən xilas etmək mümkün olmayacaqdır. Həzz və 
maddiyyat üzərində qurulan, mənəvi hədəflərdən 
məhrum edilən evliliklər ən adi bir sarsıntıdan belə 
yıxılmağa məhkumdurlar.

Evliliklərinin ömür boyu davam etməyində fər-
diyyətdən, özündən razılıqdan uzaq, fədakarlıq, sev-
gi, hörmət və xoş niyyətlə yoğrulmuş bir anlayışın 
hakim olması məsələnin çıxış yolunun xülasəsidir. 

Peyğəmbər səllallahu əleyhi və səlləmin qızı 
Həzrəti Fatimə nikahında kürəkəni Həzrəti Əliyə 
söylədiyi söz insanlıq tarixi boyunca ailə müəssisəsi 
haqqında söylənilmiş ən gözəl söz olaraq qalacaqdır:

“Ey Əli, qızımı sənə xidmətçi olaraq verirəm.
Unutma ki, sən də onun köləsisən!”
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XOŞBƏXT AİLƏ, XOŞBƏXT CƏMİYYƏT

Cəmiyyətin nüvəsini ailə təşkil edir. Sağlam 
təməllər üzərində qurulan ailələrdə sağlam uşaqlar 
cəmiyyətimizin xoşbəxtlik və uğur qaynağı olacaq-
lar. Həbsxanalar, uşaq islahetmə mərkəzləri, spirtli 
içki və narkotik maddələrlə mübarizə aparan təşki-
latların hamısı sağlam olmayan ailə fərdləri ilə do-
ludur. Amerika, İngiltərə kimi inkişaf etmiş ölklərin 
təhsilə milyardlarla  dollar vəsait ayırmağının səbə-
bi də məhz budur. İnkişaf etmiş ölkələrdə artıq hər 
ailənin bir ailə məsləhətçisi, hər məktəbin rəhbər 
müəllimi, hər müəssisənin psixoloqu vardır. Ancaq 
hamısında eynidir: xoşbəxt fərdlər, xoşbəxt bir ailə, 
xoşbəxt bir cəmiyyət.

Cəmiyyətimizdə ailələrimiz, xoşbəxtlik verən, 
sevgi və inamın olduğu, əyləncəli və həyəcan verən 
təhsilli ailələr olduğu zaman cəmiyyət olaraq səadəti 
əldə edə bilərik.

Hər fərdin ailəsi tərəfindən qarşılanmasına ehti-
yac olan psixoloji ehtiyacları vardır. Ailə övladları-
nın bu ehtiyaclarını qarşılaya bilirsə, sağlam fərdlər 
cəmiyyəti yaranır. Doğan Güceloğlu ailənin qarşıla-
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ması vacib olan əsas ehtiyacları- dəyərli olmaq duy-
ğusu, mübarizə aparmaq və uğur qazanmaq, xoşbəxt 
bir mühit, mənəvi həyatın (dini yaşayışın) əsasları-
nı yaratmaq kimi bir neçə əsas faktorları qeyd edir. 
Əgər ailə övladlarının bu ehtiyaclarına qarşı diqqət-
li olsa, dürüst, insanları sevən, risk edə bilən, şərt-
lərə uyğunlaşa bilən, yenilikləri qəbul etməyi bacara 
bilən, işinə yarayan köhnələri də hələ əlində saxlaya 
bilən, məhsuldar və bacarıqlı fərdlər cəmiyyətimiz-
də çoxalacaqdır.

Misal üçün, ailənin qarşılamağına ehtiyacı olan 
əsas ehtiyaclardan dəyərli olmaq duyğusu ailə daxi-
lində hərtərəfli aşılanmasa, bu çox vaxt bir faciə ilə 
tamamlana bilər:

“Gənc yaşlarında evlilikdən kənar əlaqədə olan 
qızların əksəriyyətinin ilk dəfə “mən dəyərliyəm, 
əhəmiyyətliyəm” duyğusunu bir nəfərlə birlikdə ol-
duqları zaman yaşadıqları müşahidə edilmişdir. Yet-
kinlik yaşında olan oğlan uşaqlarının öz dəstələrini 
yaradaraq çox vaxt ölüm və bədbəxt hadisələrlə nə-
ticələnən fəaliyyətlərini də özlərini əhəmiyyətli gör-
məyən ailə ortamlarına bir təsir olaraq izah edirlər. 

“Mən dəyərliyəm” düşüncəsini ailə daxilində 
əldə edən fərd, özünü sübut etmək üçün artıq davra-
nışlar etməyə ehtiyac duymaz”. 12

12. Doğan Güceloğlu, “İçimizdəki çocuk”, səhifə 53
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Yenə, əgər ailə daxilində güvən şəraiti yara-
dılmamışsa, ailə üzvləri inanacaqları başqa şəraitə 
yönəlirlər.

“Qadın həyat yoldaşından inam hissini ala bil-
mirsə, bu ehtiyaca qarşılıq verən başqa birinə yönə-
lir. Kişi həyat yoldaşının yanında özünü güvən için-
də hiss etmirsə, bu hissi verən başqa bir qadın ona 
daha maraqlı gəlməyə başlayır”. 13

Bu istiqamətdə qəzet manşetlərini dolduran, cə-
miyyətlərin səfalətlərini göstərən saysız nümunələri, 
demək olar ki, hər gün görmək mümkündür.

Ən isti yer olan ailə daxilində yardımlaşmağa 
və dözümlü olmağa öyrəşməmiş uşaqlar sabahın 
böyükləri olduğunda, ölkələrinin rifahı üçün lazım 
olan birlik və bərabərliyi necə göstərə bilərlər ki? Lo-
vğalıqdan uzaq, məqsədinə çatmaq üçün bəzi fəda-
karlıqlara boyun əymək məcburiyyətində olan nəsil-
lər yetişdirmək əvvəlcə bu bilincdəki ailələrin əsas 
vəzifəsidir.

Düşünək ki ailədə qadın; uşağa qulluq və ev iş-
ləri haqqında feminist düşüncələrdən uzaq olaraq 
öz vəzifələrini yerinə yetirir. Və yenə kişi də dikta-
torluqdan uzaq, məsuliyyəti altındakılara Həzrəti 
Peyğəmbərin; “Allahın əmanəti olaraq onları aldı-
nız” xitabına uyğun, mərhəmət və ədalətlə hökm 
edir. Ancaq belə ailələrdə qadın, kişi və onları özünə 

13. Yenə orda, səh, 53
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nümunə görən uşaqlar məsuliyyətlərini dərk edirlər. 
Belə ailələr üçün uşaqlarda məsuliyyət duyğusunun 
inkişafı üçün onlara yaşlarına uyğun məsuliyyətlər 
yükləyərək tərbiyə edirlər. Bütün məsuliyyəti, hansı 
səbəblə olursa-olsun, öz üzərinə alan ana-atalar əs-
lində, onları öz həyatlarını qaydaya salmaqda aciz, 
başqalarının idarəsi altında olmağa uyğun fərdlər 
olaraq yetişdirirlər. Və bu da cəmiyyət üçün məhvə 
doğru gedişin əsasıdır. Vaxtında qarşısı alınmasa, 
bunun sonrakı mərhələdə doğuracağı problemlərin 
qarşısını almaq çox çətin ola bilər.

Sağlam bir cəmiyyət yaradıla bilməsi üçün başqa 
əsas şərtlərdən biri də ailələrdə çətinliklərlə müba-
rizə aparmaq bacarığını inkişaf etdirə bilməyimizdir. 
Belə ailələrdə böyüyən uşaqlardan fərqli olaraq, hər 
şeyə asanlıqla nail olan uşaqlar hər zaman başqala-
rından kömək istəyərlər, öz bacarıq və qabiliyyətlə-
rinə inamları və güvənləri olmaz. Böyük Rəbbimizin 
“Həbibim”14 deyə xitab etdiyi qulunun uşaqlıqdan 
bəri bütün çətinliklərlə qarşı-qarşıya buraxılması-
nın bir hikmətli səbəbi də onu özünə güvənə bilən, 
özünə inamı olan, güclü bir şəxsiyyət kimi böyüt-
mək istəyi deyilmi? Çünki o, “Əsri səadət/Xoşbəxtlik 
dövrü”nün qurucusu olacaqdı.

Ailələr uşaqları üçün onların sağlam və xoşbəxt 
gələcəkləri üçün normal bir şərait hazırlaya bilməli-
dirlər. Xoşbəxt və sevincli olmaq həyatı ciddiyə al-

14. Həbib: Sevgili, dost. 
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mamaq demək deyil, həyatı müsbət enerji ilə yaşaya 
bilməkdir. Texnologiyanın və buna paralel olaraq 
sürətlə həyatın insanlara verdiyi stres və sıxıntı an-
caq pozitiv baxış nöqteyi-nəzəri ilə həll edilə bilər. 
Həyata gözəl baxa bilən, müsbət enerji ilə dolu in-
salarla daha əvvəllər birlikdə olsanız, onların sizə 
ötürdüyü müsbət enerji və xoşbəxtliyi yanlarından 
ayrıldıqdan sonra fərq etmişsiniz. Və o zaman yaşa-
mın ləzzətini duyub, heç nəyə baxmayaraq həyat-
dan zövq ala bilməyin bir yolunun olduğunu hiss 
etmişsiniz. Belə ailələrlə, həyatdan heç bir gözləntisi 
olmayan, bədbin, ümidsiz, öz qınına çəkilmiş və bir 
növ məhsuldar olmayan ailələr arasındakı fərq çox 
barizdir. Çünki yaşadıqları cəmiyyətə dəstəkləri ola 
biləcək olanlar ancaq xoşbəxt ailə şəraitində yetişən 
fərdlər olacaqdır.

Mənəvi həyatın (dini həyatın) təməlləri 5-6 yaş-
larına qədər ailə tərəfindən qoyulur. Sağlam mənə-
vi əsası olan insanlar gülərüzlü, xoş niyyətli, sevgi 
dolu, insanları və təbiəti sevən insanlardır. Hansı 
din olursa-olsun, fərdləri dininə sıx bağlı olan cə-
miyyətlər xoşbəxtliyi və uğur qazanmağı qarşılarına 
hədəf qoyurlar. Əslində, “insan olmaq” ilə “dindar15 
olmaq” terminləri eyni şeyi ifadə edir. Öz cəmiyyəti-
miz bunun ən gözəl nümunəsidir. Dini həqiqi məna-
sı ilə (radikallıqdan, fanatiklikdən uzaq) dərk edib, 
onu həqiqi mənada yaşayıb gündəlik həyat və dav-

15. Dindar, dinçi: Allahın varlığına inanan və mənsub olduğu 
dinin ehkamlarına ciddi surətdə əməl edən adam. 
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ranışlarında tətbiq edənlər “insan olmağın” ən gözəl 
nümunəsini göstərirlər. Və “bu” insanlar, əslində, 
cəmiyyətlərinin rifahı və səadəti üçün (tarixdə oldu-
ğu kimi) canlarını belə verməkdən qaçmazlar.

Cəmiyyətlərin çıxış yolu, səadəti bir başqa nöq-
teyi-nəzərdən fərdlərin fiziki sağlamlıqları ilə yaxın-
dan əlaqəli imiş görsənsə də, həqiqətdə psixoloji və-
ziyyətimizin çox vaxt sağlamlığımızla  çox yaxından 
əlaqəsi olduğunu göstərir. Hər hansı bir sağlamlıq 
problemi ilə qarşılaşmadan, rast gəlinmədən bir in-
sanın yaşaya bilməyəcəyi həqiqəti nəzərdə tutsaq; 
əsas olan şey budur ki, başqa necə təsirli bir şəkildə 
xəstəliklərə qarşı mübarizə aparaq və hansı şəkildə 
edək ki, xəstəliklərə tutulmaq riski azalsın və ya bu 
riskin böyüməyinin qarşısını ala bilək. Levy (1988), 
Reynolds və Kaplan (1986) tərəfindən xəstələr üzə-
rində aparılan araşdırmalarda, vəziyyətindən razı 
olan, hətta çətin vəziyyətlərdə belə zarafat edə bilən 
və həyata müsbət baxa bilən xəstələrdə yaxşılaşma 
ehtimalının daha yüksək olduğu məlum olmuşdur. 
Digər bir tərəfdən neqativ hiss və duyğuların içəri-
sində saxlayaraq stresdən çıxış yolu axtarmağa ça-
lışan fərdlərin həzm sistemlərinin get-gedə sıradan 
çıxaraq daha çox xərçəng və ölüm riski daşıdıqları-
nı Levy (1985) tapmışdır. Bu gün ürək tutmasının 
(infarkt), yüksək təzyiq, xərçəng kimi bir çox ciddi 
xəstəliklərin və bu xəstəliklərin atrma səbəblərinin 
insanın sıxıntı, narahatçılıq, hirslənmək kimi psixo-
loji halların səbəbi olduğu araşdırmalarla sübut 



AİLƏ və UŞAQ

51

edilmişdir. Misal üçün, bununla bağlı olaraq Fran-
kenhauzer (1982) qorxu və həyəcanlı bir şəkildə “ca-
techolamine” adında bir hormonun  beyində fəaliy-
yətə keçərək qan təzyiqini yüksəltdiyini tapmışdır.

Müasir dünyamızda cəmiyyətlərin səadətini zə-
dələyən ən böyük səbəblərdən biri də siqaret, spirtli 
içkilər və narkotik maddələrdir. Həqiqətləri qəbul 
edib onun üçün çıxış yoluna getməyən, özünə inamı 
az olan fərdlər siqaret, spirtli içki və narkotik mad-
dələrə olan aludəçilik kimi yollarla özlərini bu şəkil-
də rahat olduqlarına inandırmağa çalışırlar.

Wilkinson (1980) tərəfindən aparılan bir araşdır-
mada boşanmış ailələrdən çıxan uşaqların siqaret, 
spirtli içki və narkotik maddələrə aludəçiliyi digər 
uşaqlarla müqayisədə daha çoxdur. Təbii ki, burada 
uşaqların heç bir günahı olmadığını söyləyə bilərik. 
Çünki ailələr dağılandan sonra psixoloji gərginlik 
yaşayan uşaqların böyüdükcə bütün bu təsirlər altın-
da təhsildən yayınmaları və ailədən uzaqda özlərini 
sərbəst hiss etmələri nəticəsində yuxarıda qeyd etdi-
yimiz hallar baş verir.

Bu gün sabahın yetkin gəncləri olacaq uşaqları-
mızın uşaq məhkəmələrini bu qədər məşğul etmələ-
rinə ən böyük səbəb də onların yaradılışdan gələn 
tərtəmiz ruhları deyildir. Boşanmış da olsalar, xoş-
bəxt olmayan ailələrin övladlarının hər hansı bir 
cinayəti törətmə göstəriciləri 48%, tək valideynli 
ailələrdə 36 %-dir (Nye 1958). Bu günün müasir dün-
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yasında hələ 13-14 yaşlarındakı uşaqların pis yolla-
ra düşərək cinayət törətmələrindəki ən böyük amil, 
çox əfsuslar olsun ki, bu uşaqların tərbiyə aldıqları, 
böyüdükləri ailələrdir. Bunlara nümunə olaraq, Şel-
don və Elenor (1930, 1934) tərəfindən ABŞ-da həyata 
keçirilən araşdırmalara görə, cinayət törədən uşaq-
ların 87 %-i belə ailələrdən çıxmışdır. Ailələri onlara 
cinayət törətməyi öyrətməyib, ancaq onların dəyər 
hökmləri  uşaqlarının həyat fəlsəfəsinə təsir etmək-
dədir. Hər nə qədər məktəb, media və dostları təsir 
etsələr də sosioloqlar əsas təsir mexanizminin (ami-
lin) məhz ailə olması üzərində dayanmaqda həmfi-
kirdilər (Marija Snieckute). 

Hər keçən gün sayları artmaqda olan küçə uşaq-
ları da modernləşən cəmiyyətlərin bir başqa qanayan 
yarasıdır. Modern vəhşi yaşayışın təsirlərindən uzaq 
həyatlarını yaşamağa davam etdirmək məcburiy-
yətində qalan bu uşaqlar düşünülə bilər ki, onlar da 
küçələrin təsiri altına elə-belə, səbəbsiz düşməmiş-
lər. Dr. Murat Çamın araşdırma məlumatlarına görə, 
bu uşaqların analarının 96 %-i təhsil almayanlardır. 
Və yenə bu uşaqların 33 %-i ailəsində şiddət olduğu 
üçün, 27 %-i ailəsi dağılandan sonra, 16 %-ı isə özləri 
işləmək məcburiyyətində qaldığı üçün küçə həyatını 
seçmək məcburiyyətində qalanlardır. Cəmiyyətlərin 
səfalət göstəriciləri olan bu uşaqlar da, çox əfsuslar ol-
sun ki, şüursuz ailələrin səbəb olduğu bir həqiqətdir.



AİLƏ və UŞAQ

53

Bütün bu araşdırmalar cəmiyyətlərin səadətinə 
müsbət və ya mənfi yöndə təsir edən ən böyük səbə-
bin sistem və sfera ilə ailə olduğunu hər kəsə göstər-
məkdədir.

Bir cəmiyyətin səadəti sağlam ailələrin yetişdirə-
cəyi sağlam fərdlərlə təmin edilir. Bunu müqəddəs 
kitabımızda Rəbbimiz aşağıda qeyd olunan ayə ilə 
bizlərə öyrədir və sübut edir:

Və o kəslər ki: “Ey Rəbbimiz, bizə zövcələri-
mizdən və uşaqlarımızdan (sənə itaət eməklə bizi 
sevindirib) gözümüzün işığı (bəbəyi) olacaq övlad-
lar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) 
et! – deyərlər. (əl-Furqan surəsi, ayə 74)

Daxilimizdə xoşbəxt bir ailə qurmağın, yaxşı 
insanlar yetişdirməyin həvəsini duymalıyıq. Sonra 
səfalət içərisində olmayan, bədbəxtçiliyə məruz qal-
mayan (düçar olmayan) insan cəmiyyətini də belə 
ailələr yetişdirəcəkdir. Və beləliklə, bu cəmiyyətdə 
insanlar təqva sahibi olmaq yarışı içərisində xoşbəxt-
liyin təminatçısı olacaqlar. Müqəddəs Quran-i Kəri-
min “Əsr” surəsində buyurulduğu kimi:

And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr na-
mazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,  İn-
san (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı 
axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir. Yalnız 
iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı 
tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən 



Həyatda Gözardı Edilməyəcəklər

54

başqa! (Belələri Cənnətə nail olub əbədi səadətə qo-
vuşanlardır!) . (əl-Əsr surəsi, ayə 1, 2, 3)

Bir cəmiyyətin səadəti, ya da səfaləti sağlam 
ailələrin əsas psixoloji ehtiyaclarını nəzərə alaraq ye-
tişdirdikləri sağlam uşaqlarla təmin edilə bilər. Belə 
ailələr övladlarına dəyərli olma hissini aşılayan, öz 
dəyərlərini yüksəltməyə çalışan, güvən, yaxınlıq və 
dözüm, iradəli olmağı ailə daxilində aşılayan, mü-
barizə apara bilən və uğur qazanmağı ifadə edən, 
mənəvi (dini) həyatı əsl mənası ilə öyrədib nümunə 
göstərən öndər ailələrdir. Və bu ailələr xoşbəxt bir 
cəmiyyətin toxumu, rüşeymi, ya da başqa bir məna 
ilə ifadə etsək, mayasıdır.
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QADIN NƏ ÜÇÜN İŞLƏMƏK İSTƏYİR?

Statistik araşdırmalara (SEKAM-ın apardığı he-
sablamara əsasən) görə Türkiyədə boşanmalardakı 
artımın səbəbləri kimi ilk yerdə 17,8 % göstərici ilə 
“həyat yoldaşının hiss və duyğularının zəifləməsi”, 
ikinci yerdə 16,9 % göstərici ilə “yeni həyat şərtlə-
rinin tərəflər arasında qarşılıqlı hörmət və sevgini 
azaltması”, üçüncü yerdə 14,2 % göstərici ilə “qadın-
ların keçmişlə müqayisədə maddi baxımdan daha 
müstəqil hərəkət etmələri göstərilir.

Bu da o demək olur ki, qadın maddi baxımdan 
özünü müstəqil hiss etdikcə boşanmağa daha çox cə-
sarət edir, ya da maddi baxımdan güclü olan qadın 
əziyyət çəkərək yaşanılan bir evlilik həyatından daha 
rahat şəkildə, heç bir sıxıntı çəkmədən azad olur!

Və yenə aparılmış başqa bir araşdırmalara görə, 
boşanmaların ən əsas səbəbləri aşağıdakı şəkildə 
qeyd olunmaqdadır:

Sədaqətsizlik -ailə həyatına xəyanət (24,5 %), hə-
yat yoldaşının fiziki təzyiqi -döymək, zor tətbiq et-
mək (17,6 %), tərəflər arasında sevgisizlik -diqqətsiz-
lik (17,4 %), spirtli içki, qumar kimi vərdişlər (17,3 
%), həyat yoldaşının kobud davranışı, təhqirləri (5,7 
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%), kişinin ailənin ehtiyaclarını qarşılaya bilməməsi 
(4,9 %). Bu da o deməkdir ki, boşanmaların əsas sə-
bəbləri daha çox kişilərin xarekter və davranışları ilə 
bağlıdır!

Araşdırmanın ən diqqət cəlb edən başqa bir tərə-
fi isə qarşı tərəfin özündən daha yüksək gəlirə sahib 
olmasını istəyən kişilərin (44,12 %) bunu istəməyən-
lərə (45,8 %) nisbətinin bir-birinə çox yaxın olması-
dır. Kişilər həyat yoldaşlarının özlərindən daha çox 
qazanmalarına bir problem kimi yanaşırlar!

Bir digər nəticəyə görə isə qarşı tərəfin təhsil sə-
viyyəsinin özündən daha yüksək olmasını istəyən 
kişilərin (44,4 %) istəməyənlərə (45,3 %) görə nisbəti 
də yenə bir-birinə çox yaxındır. Bu hal ər-arvad ara-
sındakı bərabərlik məsələsində əvvəlki illərlə müqa-
yisədə kişilərin faiz dərəcəsinin dəyişdiyini göstərən 
bir məlumatdır.

İndi isə bütün bu aparılmış araştırmalarla qadı-
nın işləmək məsələsinin əlaqələrindən danışaq...

Qadınlar nə üçün işləmək istəyirlər: cəmiyyətə 
faydalı ola bilmək üçünmü, yoxsa ailəyə maddi 
baxımdan dəstək verə bilmək üçünmü, ya da kişinin 
qarşısında daha güclü dayana bilmək üçünmü?

İnsanlar nə üçün qız övladlarının oxuyub bir 
peşə sahibi olmasını istəyirlər? Hər kəsin bildiyi bir 
həqiqət vardır ki, ölkəmizdə qız uşaqlarının təhsil al-
masının bir səbəbi cahil qalmamaq üçündürsə, digər 
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səbəbi də kişinin qarşısında güclü ola bilməsi üçün-
dür.

“Dünyanın işləri çox qəribədir (bunu dedikdə 
çox vaxt nəzərdə tutulan əsas məsələ boşanmadır): 
oxusun, təhsil alsın, bir peşəyə sahib olsun, qazan-
sın...” deyə düşünənlərə; “bu dövrdə tək kişinin qa-
zancı ilə dolanmaq çox çətindir” deyə düşünənlər 
qız övladlarının oxuyub pul qazanmalarını şiddət-
lə arzulamaqdadırlar. Sözümüz bu düşüncə tərzi 
haqqında deyil, bu düşüncə tərzinə səbəb olanlara 
olacaqdır.

Adət-ənənələrə, ya da islami dəyərlərə görə ailə-
nin dolanışığını təmin etmək və məsuliyyəti üzərinə 
götürmək kişinin vəzifəsidir. Qadının vəzifəsi isə 
ailənin xoşbəxtliyini və nəslin davam etməsini təmin 
etməkdir. Sosial  rolların qarışması qadına daha çox 
məsuliyyət və əziyyət yükləyərkən kişini daha sər-
bəst və məsuliyyətsiz etməkdədir. Çünki qadın ana-
lıq və ev xanımlığı rollarından nə edərsə-etsin xilas 
ola bilməyəcək. Kişinin baxdığı uşaqla, etdiyi işinə 
mütləq bir də qadın əlinin dəyməyinə ehtiyac var-
dır. Əksi olsa belə, qadını ən azından zehin olaraq bu 
məsuliyyətdən xilas etməməkdədir.

Qadını pul qazanmaq üçün işləməyə təşviq et-
mək, bir tərəfdən, onun həssas vücudunu və ruhu-
nu həddindən artıq yükləməkdir, digərə tərəfdən də 
kişini daha məsuliyyətsiz və müstəqil etməkdir. Sə-
dəqəni düşünən bir nəfərin belə olması kişini rahat-
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latmaqdadır. Hal-hazırki dövrümüzdə kişilərin artıq 
həyat yoldaşlarının daha yüksək təhsil səviyyəsinə 
sahib olmalarını və özlərindən daha çox qazanma-
larını normal, hətta məmnuniyyətlə qarşılamaları 
qadınları düşündürməlidir! Kişilər işləyən bir qa-
dından boşanmağın heç də çətin olmadığını bilirlər; 
boşananda övladlarının maddi-mənəvi cəhətdən 
onlara baxacaq anaları vardır! O halda boşanmış bir 
kişinin yenidən ailə qurmağı da heç də çətin olma-
yacaqdır.

Müasir dövrümüzdə qadınlar nə üçün kişinin 
qarşısında güclü olmaq istəyirlər? Evlilik həyatında 
qadınlar və kişilər bir-birinə düşmən yoxsa rəqibdir-
lər? Yoxsa evlilik həyatı iki yarımın bir və bərabər, 
bütöv olması deyilmi? Kişinin qarşısında güclü ol-
mağı istəyən qadınlara kişilər nə yaşadıblar, ya da 
nə hiss etdiriblər ki, qadınlar bunu belə istəməkdə-
dirlər?

Əzilən və haqqı yeyilən insan güclənməyi istər. 
Həzrəti Peyğəmbərin ifadəsi ilə “kristal qədər narın 
olan qadınlara” qarşı kişilərin davranışlarında bir 
qüsur vardır ki, cəmiyyətimizdə qadının “ayaqlar 
üzərində durması, kişiyə möhtac olmaması, qarşı-
sında dik dayanması” üçün onun oxuyub peşə sahi-
bi olması arzulanmaqdadır. İslamda deyildiyi kimi, 
“ayaqlarının altına cənnət gətiriləcək” qədər qiy-
mətləndirilən qadını bədən gücünə sahib olan kişi 
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zaman keçdikcə təhqir etmiş, ikinci dərəcəli insan 
halına gətirmişdir.

“Kəs səsini!” deyib qorxudaraq susduran, yemə-
yi bəyənmədiyi zaman üz ifadəsini birdən-birə də-
yişdirən, qadının getmək istədiyi yerlərə mümkün 
qədər qarşı çıxan, qadının qonağına qarşı nəzakətlə 
davranmayacaq qədər kobud, qaba kişilər qadının 
hər zaman özünü ikinci dərəcəli hiss etməsinə səbəb 
olmuşlar. Belə ki, cəmiyyət kişinin xəyanətini belə, 
“kişidir, edə bilər” anlayışı ilə müdafiə edərək, qadı-
nın aldatmasını isə “ namus” məsələsi olaraq qəbul 
edəcək bir səviyyəyə gəlib çıxmışdır! Haqdan uzaq 
belə anlayışlar qadını zəiflətmiş, buna görə də qa-
dın müəyyən zaman keçdikdən sonra kişi qarşısında 
güclənməyi arzulayacaq bir vəziyyətə gəlib çıxmış-
dır.

“Bu dövrdə tək maaşla dolanmaq olmaz ki!” 
anlayışına gəldikdə isə... Əlbəttə bu, kapitalizim 
quruluşunun xüsusilə qadın zehnində yaratdığı bir 
təxribatdır. Ancaq eyni zamanda kişinin də işinə uy-
ğun olan bir haldır. Hal-hazıki dövrdə gənc kişilərin 
işləyən qadın axtarmalarının səbəbi özlərinin rahat-
lığı üçün deyil, bəs nədir? Çalışan qadınlara “qızıl 
yumurtlayan toyuq” gözü ilə baxılması, kişinin şəxsi 
mənfəətindən (özündən razılığından) başqa şey de-
yildir.

“Qadınlar da çölə çıxmalı, işləməli, maddi sər-
bəstliyinə qovuşmalıdır” deyən kapitalist və xristian 
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zehniyyətinə qarşı olan xanımlar da öz növbəsində 
belə məsələlərdə çox tədbirli davranmalıdırlar.

Xanımlar dünya gözəli olan şirin balalarını xoş-
bəxt bir şəkildə böyütməli, min bir sıxıntı ilə pul qa-
zanan kişinin qazancını şirin ağızla və şükür edərək 
yeyə bilməlidirlər. Rəislərinin, müştərilərinin, işlə-
rinin kölələri olmaq əvəzinə evlərinin həm köləsi, 
həm də rəisi olmalıdırlar. Daha çox qazanaraq xoş-
bəxt olmağın xəyalını qurmaq yerinə, əllərindəki ilə 
kifayətlənərək xoşbəxt ola biləcək yolları axtarıb tap-
malıdırlar.

Səmimi cəhdlərinə baxmayaraq, pul qazanmaq-
da əziyyət çəkən həyat yoldaşını dəstəkləmək üçün 
çalışan fədakar qadınlara və insanlığa xidmət olsun 
deyə özündən fədakarlıq edərək işləyən qadınlara 
gəldikdə isə... Əlbəttə, onların bu davranışlarını təq-
dir etməkdən başqa söyləniləcək söz yoxdur. Yuxa-
rıda qeyd etdiyimiz qadınların həyat yoldaşlarına 
“mərhəmət və kömək.” çağırışından başqa bir şey 
olmayacaqdır.

Qadınlara iş həyatını uyğun göstərmək sosial 
baxımdan yanaşdıqda da təhlükəli məqamlar ortaya 
çıxmaqdadır. İstər qadın olsun, istərsə də kişi, onla-
rı işləmək məcburiyyətində buraxan cəmiyyət işsiz-
lik problemini də hər keçən gün artırmaqdadır. Bu 
da bir həqiqətdir ki, pul qazanaraq üstün olmaq və 
özünü yaxşı hiss etmək məqsədilə iş həyatına atılan 
qadınlar bəzən də həyat yoldaşlarına hörmətsizlik 
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edəcək qədər lovğalanmaqda, ailələrini ən adi bir 
sıxıntı qarşısında dağıdacaq qədər “cəsur” ola bil-
məkdədirlər. Çalışan qadınlar kosmetikaya və bəzək 
əşyalarına xərclədikləri pullarla kapitalist sisteminin 
“çörəyinə yağ sürtmək”dədirlər. Necə olsa da bir 
gün torpaq olacaq olan bir bədəni bir yaş daha gənc 
görsənsin deyə tonlarla pul xərcələyən qadınları an-
lamaq çox çətindir!

Ailələrin və cəmiyyətin səadəti baxımından qa-
dınların işləməyi məsələsi çox geniş bir şəkildə dü-
şünülməli, sosial və siyasi dairələrdə bu məsələ ilə 
bağlı geniş müzakirələr aparılmalıdır. Qadınları heç 
bir şərt və ehtiyac olmadan işləməyə məcbur etmək 
yerinə, daha qənaətcil olmağa və ailəsini sevən ol-
mağa təşviq etməklə birlikdə ən vacibi kişinin qadı-
na qarşı olan baxışını, davranışını və mövqeyini də-
yişdirməyə məcbur etmək ən vacib çıxış yolu kimi 
nəzərdən keçirilməlidir.  
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8 MART HANSI QADINLARIN BAYRAMIDIR?

Ən gözəl geyimləri ilə o günü qeyd etməyə ha-
zırlaşan, gözləyən xanımlar, sevgililər, nişanlılar, 
yeni ailə quranlar, hətta köhnə evlilər vardır. Hamısı 
da 8 Mart “Beynəlxalq Qadınlar Bayramını” özləri-
nin xatırlanmaları üçün seçilmiş bir gün olaraq dü-
şünürlər.

Halbuki bu gün diqqətə dözə bilməyən qadınla-
rın düşündükləri kimi, onların zərafətləri və onların 
dəyərli olmaları ilə bağlı bir gün deyildir. Bir qrup 
qadın; maaş azlığı və iş saatlarının çoxluğu ilə əlaqə-
dar işlədikləri bir fabrikdə etiraz aksiyası keçirirlər. 
Nyu-Yorkda baş verən bu hadisənin ən diqqətli və 
maraqlı tərəfi isə polislərin onları fabrikdə saxldağı 
müddət ərzində fabrikdə yanğın baş verməsi və bu 
etiraz aksiyasına qalxan qadınların orada diri-diri 
yanmasıdır.

Bu hadisənin üstündən uzun müddət keçəndən 
sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) 1977-ci ildə 
8 Martın “Beynəlxalq Qadınlar Günü” olaraq qeyd 
olunmağına qərar verir...

Əslində, etiraz aksiyası zamanı fabrikdə diri-diri 
yanan qadınlara həsr olunmuş olan bu gün müasir 
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dövrümüzdə, az da olsa (!), bir hədiyyə alınsın deyə 
bütün qadınlara aid edilmişdir. 

Nə üçün qeyd olunduğunu bilməyən, kimsə 
qeyd edir deyə o da qeyd edən insanlara, “hamı 
qeyd edir axı” anlayışı ilə davrananlara elm və fə-
zilətin üstün tutulmadağı cəmiyyətlərdə çox tez-tez 
rast gəlinir. Və belə insanlar həmin günü özlərinə gə-
lir günü kimi seçən ticarət adamlarının da iştahasını 
artırırlar. İstehlak cəmiyyətinin icadlarından biri də 
“Beynəlxlaq Qadınlar Günü”dür.

Əlbəttə, hamı diqqət və qayğıdan xoşlanır, ancaq 
başqa bir həqiqət vardır ki, o da uşaqların və qadın-
ların bu diqqətdən daha çox xoşlanmasıdır. Kişilər 
üçün, sadəcə, atalar günü vardır, bir də qadınlara hə-
mişə xoş olan sevgililər günü. (!)

Uşaqların və qadınların belə şeylərdən daha çox 
xoşlanacağı həqiqətindən hərəkət edən onsuz da bü-
tün xüsusi günlər onlar üçün vardır! Uşaqlar üçün 
ad günləri, illik dərs rübləri, dərs imtahanları, mə-
zuniyyətlər, sakit dayandıqları günlər, yeni il gün-
ləri –bütün bunlar hədiyyə almaq və qeyd olunmaq 
baxımından xüsusi günlərdir. (!) Qadınlar günündən 
başqa, qadınların hədiyyə gözlədikləri günlərdən 
olan evlilik ildönümləri, sevgililər günü, yeni evə 
köçmələr, ad günləri də hər zaman qadınları xoşbəxt 
etmək baxımından xüsusi qeyd oluna biləcək gün-
lərdir. (!) Ən həssas varlıqlar olan uşaqlar və qadın-
lar ticarət dəllalarının iştahlarını artırır.
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Alınan hədiyyələrə bir nəzər salaq: iki gün sonra 
solacaq bir buket gül, evdə onsuz da boş qalmayan 
divarlara asılan ramka, boşqab və ya fincan, ev əşya-
ları və ya ev dəstləri, yazılı-mazılı qələm, karandaş, 
qələm qabları, bir-iki dəfə geyindikdən sonra sıra-
dan çıxacaq geyimlər...

İnsan belə məsələlərdə bir az diqqətli davranma-
lıdır; nəyin nədən hazırlandığını bilməli, dəllalların 
oyunlarına getməməlidirlər. Hər hansı səbəblərlə 
gözləyib tapa bilmədikləri hədiyyələr üçün heç ki-
min xoşbəxtliyinə, sevincinə mane olmamalıdır.

Beynəlxalq Qadınlar Günü qadın olaraq yaradı-
lan həssas varlıqların hamısına aid deyildir. Bütün 
dünyada sırf qadın olduğu üçün haqları tapdanılan, 
tarlalarda, fabriklərdə bir işçi olaraq ucuz qiymətə 
işləyən, əməyinin və alın tərinin damcı-damcı süzül-
düyü qadınların haqlarını axtardıqları bir gündür 
bu gün! Yoxsa üzündə makiyajla, isti evində axşama 
qədər həyat yoldaşının yolunu gözləyib hər növ ev 
avadanlıqları ilə ev işlərini edərkən yorulan (!), ax-
şam evə yorğun gələn həyat yoldaşından gözlədi-
yi diqqəti və ya hədiyyəni görmədiyi üçün ondan 
küsən qadınların günü heç deyildir həmin qadınlar 
bayarımının qeyd olunduğu gün.

İnsan belə məsələlərdə bir az diqqətli davranma-
lıdır, xüsusilə də həssas yaradılmaqları səbəbindən 
bütün haqsızlıqlara (haqlarının yeyilməyinə) məruz 
qalan varlıqların gözləri daha da açıq olmalıdır.
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Etiraf etməliyik ki, sadəcə, qadınlar deyil, kişilər 
də belə ciddi məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar. Qa-
dınların da, uşaqların da, gözlədiyi əslində, diqqət 
və qayğıdır, hədiyyə deyil. Onsuz da heç nə olmamış 
adi günlərdə hədiyyə almaq və onlara belə şeyləri 
öyrətmək heç də düzgün deyil. Hədiyyə diqqətin tə-
zahür formasıdır, ancaq tək yolu deyil. Birlikdə ke-
çiriləcək gözəl bir gün, sevgi ilə əlin ələ toxunması, 
onu dinləyərkən dünyanın ən gözəl gözlərinə baxıl-
ması, bir-iki xoş söz, ağlayanda ona hirslənməyib 
“sənin göz yaşlarına dözə bilmərəm!” kimi cüm-
lələrlə duyğularını bölüşmək, “səni narahat edən 
məsələlər nədir?” deyərək dərdini başqalarına deyil, 
ən qiymətli varlığa deməyini təmin etmək, dünyanın 
ən şirin yanaqlarından öpmək inanın ki, dünyanın 
ən həssas varlıqları olan qadınları hədiyyədən daha 
çox sevindirə bilər. Diqqət etsək, belə məsələlərdən 
əmin olanların səbəbsiz hədiyyə gözləntisi elə də çox 
deyildir.

Demək istədiyimiz odur ki bu gün - 8 Mart işlə-
diyi halda əməyinin qarşılığını ala bilməyən, özünə 
haqsızlıq edilən qadınların günüdür. Heç olmasa, 
onlar bu günlərində haqlarını tələb etməklə səslərini 
eşitdirməyə çalışsınlar. Özləri ilə yetəri qədər maraq-
lanılmadığını düşünən  qadınlar isə bu gözləntilərini 
üç-beş qəpiklik hədiyyələrdə axtarmasınlar. Sizi an-
lamayan, sizinlə maraqlanmayan, sizə xəyanət edən 
bir kişinin həmin gün sizə bir milyardlıq hədiyyə 
alsa belə nə dəyəri olacaq ki! Xüsusi günlərinizdə 
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alınacaq boş və mənasız hədiyyələr ən çox hazırki 
istehlak dövründə ticarət dəllallarının xeyirinədir, 
qadınların yox!

Artıq bunun mahiyyətini dərindən araşdıran 
ağıllı qadınlar xoşbəxt olmaq, xoşbəxt etmək üçün 
xüsusi günləri gözləmirlər. Onlar xoşbəxt olmağın 
tək yolunun hədiyyə olduğunu əsla düşünməzlər. 
Nəfəs aldığımız hər gün xoşbəxtlik üçün bir səbəb-
dir. Hər gülər üz, hər gözəl söz ən möhtəşəm bir hə-
diyyədir!
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AĞIZ DADI İLƏ İÇİLƏN BİR FİNCAN ÇAY!

Türkiyədə yay deyəndə ağlımıza ilk gələn şey 
bəlkə də, toylar olur. Əlbəttə, heç bir cütlük ailə qu-
rarkən bir gün ayrılmağı, boşanmağı düşünmür. Hət-
ta gənclərin xəyalında bələ mübahisə etmək, bir-bir-
lərini anlamamaq, dava etmək kimi niyyətləri olmur! 
Bir-birlərini elə sevirlər ki, gözəl və xoşbəxt bir şə-
kildə gün keçirməkdən başqa bir şey ağıllarına belə 
gəlmir.

Lakin həqiqət hər zaman xəyallardakı kimi de-
yildir. Fərqli xarakterdəki iki şəxsin bir-birini başa 
düşməsindən başqa, çox təbii olaraq anlaşması göz-
lənilən başqa şəxslər də vardır. Həmçinin bu iki 
gənc “göydən zənbillə enməmişdir.” İkisinin də içə-
risində doğulub böyüdüyü bir ailəsi vardır. Ancaq 
bu həqiqətdir ki, çox vaxt gənclər tərəfindən nəzərə 
alınmır. İnsan əlaqələrindən, ünsiyyətdən, maddi 
durumundan, xoş niyyətdən sərbəst olmaq nələri 
çəkib hörmət və məsuliyyət şüurundan bixəbər bö-
yüyənlər evliliklərinin arxasından bir-birinə olmazın 
şirin sözlər demək “fəsli” bitəndən sonra özlərini 
bir münaqişənin içərisində görürlər. Hələ üstəlik bu 
gənclərin səbirləri və mübarizə ruhları yoxsa, onları 
çox çətin imtahanlar gözləməkdədir.
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Bir tərəfdən qadının həssas, küsəyən ruha sahib, 
digər tərəfdən kişinin kişilik qüruru, valideynləri-
nin “ah” belə deməməli olduğu halda, hörmətə ən 
layiq olan varlıqların mövcudluğu, hələ uşaqlar var-
sa onların psixilogiyaları... Bütün bunlar evlilikdəki 
əlaqələrində nəzərə alınmasına ehtiyac olan həssas 
nöqtələrdir. Bunlara diqqət edilmədikcə aruzolun-
maz nəticələr meydana çıxa bilər.

Empatiya16 bacarığı inkişaf etməmiş insanların 
sağlam əlaqələr qurması çox çətindir. 

“Qorxursan, hirslisən, utanırsan, qəzəblisən... 
ancaq mənim də edə biləcəyim bir şey yoxdur! Mənə 
nə... Mənim başqa işim yoxdurmu, səninlə maraq-
lanım?!. Sən öz başının çarəsini özün tap! Bunla-
rı edəndə mənim fikirlərimi öyrəndinmi ki, təsəlli 
üçün mənim üstümə gəlirsən?!. Şəklindəki yanaş-
malar empatiya bacarığı heç inkişaf etməmiş, daha 
klassik ifadə ilə desək, mərhəmətsiz şəxslərin yanaş-
malarıdır ki, evli cütlərdən biri və ya hər ikisinin bu 
xüsusiyyəti özündə daşıması dolanışığı çətinləşdirir. 
Ya da xüsusi olaraq impatiyalı olmaq, yəni həyat yol-
daşına qarşı empatiyalı olarkən valideynlərinə qarşı 
ailədaxili münasibətlərdə çətinliklər meydana gəlir.

16. Empatiya: Qarşı tərəfi başa düşmək və ya özü nü qarşı tərə-
fin yerinə qoymaq deməkdir. Em pati    ya nı həyat tərzinə çevirən 
insan qarşı tərəfi başa düşmək də çətinlik çəkmir və dialoqlarını 
həmişə qarşılıqlı anlaşma üzərin də qurur.
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“Özümüz üçün istədiyimizi qarşımızdakı üçün 
də istəmədikcə”, həqiqətən, normal və xoşbəxt bir 
şəkildə olmağımız çətinləşir.

Bundan başqa, müəyyən vaxtlarda ailə qurandan 
sonra münasibətlərdəki problemlərin həll edilməmiş 
kimi görsəndiyi hallarda tərəflərin xoşniyyətli olma-
ğa çox ehtiyacı vardır. Bağışlamağı bacarmaq, seçim 
şansları çox olmaq, münasibətlərdə humanist olmaq, 
hadisələri və ya şəxsləri ağ-qara çərçivələrdən başqa 
boz, bənövşəyi, sarı, qırmızı... çərçivələrə də yerləş-
dirə bilmək xoş niyyətin (tolerant) ən bariz göstə-
riciləridir. Tolerantlıq fərqli-fərqli xarakterlərdəki 
insanların kiçik bir şərtlər altında yığışdığı şəraitdə 
ən çox ehtiyac duyulan xüsusiyyətidir. Arif insanlar, 
elm, ağıl sahibi olan insalar hər zaman tolerant olan 
insanlardır.

Ailə qurmağın davamında ən vacib digər bir 
xüsusiyyət də tərəflərin səbirli olmalarıdır. Klassik 
mənada niyyəti normal olmayanlara (pis insanlara) 
və pis niyyətli insanlara səbir etmək böyüklük kimi 
görünsə də, həqiqətdə səbir bu deyildir, səhvə qar-
şı doğrunun nəticəsini tapmaq üçün gözləməkdir. 
Bəzən bu düzgün fəaliyyətə keçmək, bəzən də sükut 
edərək gözləmək ola bilər. 

Empatiya,  tolerant və səbir bacarığı inkişaf etmiş 
şəxslərin ailə səadətləri kimisi yoxdur. Haqlarını və 
məsuliyyətlərini bilən, dərk edən və bunları tətbiq 
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edə bilən fərdlərin ailələri hər zaman xoşbəxt ola-
caqdır. 

Son vaxtlarda internetdə gəzən bir təşbeh xoş-
bəxt ailə səadətini çox gözəl ifadə edir... Həm gülmə-
yimiz, həm də düşünməmiz diləyilə...

Bir fincan çay deyib keçməyin, əslində o bir çox 
həqiqəti özündə ehtiva edir, həyatımızın bir hissəsi-
dir...

Çayın alt hissəsi (dəmlik hissəsi) “qayinana” dır, 
davamlı qaynayır. Hətta diqqət edilməzsə daşa bilər.

Üst dəmlik hissə “gəlin” dir, alt dəmlik hissə 
qaynadıqca onun da istisi arta bilər. Ancaq zamanla 
da kamilləşir, yetişir və dəmlənir...

“Gəlinin həyat yoldaşi” isə fincandır. Hər iki çay-
dan və çaynikdən lazım olanı alır. Bir az qayınana 
doldurur onu; bir az gəlin... Buna görə də “bərabərlik 
ünsürü”dür. Açıq ya da dəmli çayın xoş gəlməməyi-
nin də səbəbi məhz budur...

“Uşaqlar” çayın şirnisidir (qəndidir). Çaya dad 
verir.

“Baldiz” çayın qaşığıdır. Aradabir gəlib, qarışdı-
rıb gedər...

“Qayinata”ya gəldikdə isə o da nəlbəkidir. Çayın 
nə dəminə, nə suyuna, nə də ki rənginə qarışmaz; 
bir kənarda sakit durar. Sadəcə, tökülənləri toplayar 
və ətrafına zərər verməyinin qarşısını alar. Ancaq 
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aradabir boşaldılması lazımdır, yoxsa daşıb hər şeyi 
bərbad edə bilər.

Çay süzgəci ailənin sahib olduğu “tolerantliq”-
dır. Ailəni kənar müdaxilələrdən qoruyur. Deşiklər 
böyük olsa, çayın dadı qaça bilər.

Qısacası, bir fincan çay “ailə” dir və ağız dadı ilə 
içilən bir fincan çayın bərabəri yoxdur...

Hər kəsə nuş olsun!
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UŞAĞIN TƏRBİYƏ EDİLMƏSİNDƏ
SEVGİ VƏ NİZAM-İNTİZAM

“Xeyirli olsun!”
“Allah ruzisini versin!”
“Allah xoşbəxt eləsin!”
Bu kimi cümlələrlə təbrik edilərək ailə quran 

gənclərə, əslində üstüörtülü bir mesaj verilir: qəbul 
etdiyiniz bu qərar həqiqətdə çox çətin bir işdir. Çün-
ki fərqli iki insanın bir-birilə anlaşması, bir-birlərini 
başa düşməsi, bir-birilə xoşbəxt bir şəkildə yaşaya bil-
məsi böyük məharət tələb edir. Bu məharət tam qa-
zanılmadıqda ailə quran gənclər, ləyaqət göstərən bir 
başqa məsələ ilə daha çox qarşı-qarşıya qalırlar. Məhz 
bu, bəlkə də, dünyanın ən çətin işi olan valideyn-a-
ta-ana olmaq sənətidir.

Təbii ki, insana övladı üçün çətin olan bu iki 
məsələdə öz müstəqil iradəsindən istifadə etmək 
imkanı da verilmişdir; Gənc qızlar və gənc oğlanlar, 
istəsələr belə, evlənə bilməzlər və valideyn də ola 
bilməzlər. Beləliklə, evliliyin və valideyn olmağın 
gətirəcəyi bəzi məsuliyyət və çətinliklərdən də uzaq 
qalmış olurlar. Ancaq Uca Yaradanın insan fitrətinə 
yerləşdirdiyi ən gözəl duyğu olan analıq və atalıq 
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duyğusundan da məhrum olurlar. Hər rəhmətin bir 
zəhməti, hər zəhmətin də bir rəhməti mütləq vardır. 
Bunun əksi, ölümdən sonrakı həyatda həqiqətlər 
olacaqdır.

Hər hansı bir peşəyə sahib olmaq üçün 4-5 illik 
fakültətiv təhsilin gərəkli olduğu halda, valideyn ol-
maq üçün nə bir fakültədə məzun olmaq, nə də bir 
sertifikat almaq məcburiyyəti vardır. Halbuki aciz və 
çarəsiz bir uşaq üçün özünə, dininə, vətəninə və mil-
lətinə faydalı, düşünən, yararlı olan, sevgi dolu, xoş-
bəxt bir insan olaraq yetişdirmək çətin və məharət 
tələb edən bir işdir. Bir gülüşünün belə, ana-ata-
ya dünya bəxş etdiyi şirin körpələri “insan” etmək 
cəhdləri çətin olduğu qədər də əyləncəli və müqəd-
dəs bir vəzifədir. Asan olanı hər kəs edə bilər, çətini 
bacarmaq isə bir qəhrəmanlıqdır. Həzrəti Peyğəm-
bər bir hədisində belə buyurub:

“İnsan öləndə (öldüyü zaman) əməl dəftəri bu üç 
şey xaric bağlanır:

Sədəqeyi-cariyə, faydalı elm və saleh bir övlad”.
 Uşağı sağlam yetişdirmək üçün ən əsas şərt va-

lideynin ona qarşı sağlam bir davranış içərisində ol-
mağıdır. Bu davranışın iki əsas ünsürü vardır:

Sevgi və nizam-intizam.
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Bu iki əsas ünsürü özündə ehtiva edən sağlam və 
dərəcəsində olan bir davranış xeyirli övladların yetiş-
dirilməsi üçün vacib bir xüsusiyyətdir.

“Sevgi gələndə bütün çatışmazlıqlar bitər” -deyib 
Yunus Əmrə.

Həzrəti Peyğəmbər də: “Övladlarınızı çoxlu 
öpün! Hər bir öpüş qarşılığında cənnətdə bir dərəcə 
ala ca qsınız!” buyurub.

Aparılan bir araşdırma zamanı icazəsiz salınmış 
şəhərətrafı qəsəbələrdə (gecəqondu) yerləşən xəstəxa-
nalarda dünyaya gəlmiş yüz uşaq üzərində yoxla-
malar aparılır. Dünyaya gələn uşaqlar tək-cüt üsulu 
ilə təsadüfən seçilərək, təklər xəstəxanada saxlanılır. 
Cütlər də ailələrinə verilir. Xəstəxanada qalan uşaq-
ların bütün ehtiyacları ən yaxşı şəkildə qarşılanır. Di-
gər uşaqlar isə yoxsul ailələrə verilir. Uşaqlar yeddi 
yaşlarına çatdıqları zaman aparılan qiymətləndirmə-
də icazəsiz salınmış şəhərətrafı qəsəbələrdə yaşayan, 
ancaq ailələrdə tərbiyə alan uşaqların zəka, bədən və 
duyğularının inkişafı cəhətdən xəstəxanada yetişdi-
rilənlərdən daha üstün olduğu məlum olur.

Normal şərtlərdə, əlbəttə ki, hər bir valideyn övla-
dını sevir. Ancaq elə vaxtlar və hallar vardır ki, uşağın 
sevgiyə xüsusi bir ehtiyacı olur. Bir qardaşının və ya 
bacısının olması bunlardan biridir, bəlkə də. Atası ax-
şam işdən evə gəlir, qəzet və ya jurnalını əlinə alır və 
oxumağa başlayır. Həmin vaxt qəzetin altından kiçik 
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bir əl tap tap... Atası bu vəziyyətə hirslənir və uşağa 
bir ad qoyur:

“Dəcəl!”
Cəmiyyətə normal insan yetişdirməyin bir yolu 

da arzu edilən dərəcədə müsbət ruhlu insanlar ol-
maqdır. Övladınız dəcəllik etmir, demək istəyir ki:

“Ata, sənin üçün çox darıxdım, əlindəkini burax, 
bir az mənimlə oyna, mənə vaxt ayır!” Dəcəllik edən 
uşaqlar da çox vaxt diqqət və sevgiyə ac olan uşaqlar-
dır. Biz qonaqlarımızla gözəl-gözəl söhbət edərkən, 
övladımızın mətbəxdə nələrisə dağıtmağının əlbəttə, 
haqlı bir səbəb vardır:

Bir az da onunla maraqlanmaq zərurəti.
“Get buradan!” demək əvəzinə; “Salfetkaları da-

ğıda bilərsənmi?” demək, qəzetinizlə əllərinə vur-
maq əvəzinə başımızı qaldırıb ona sevgi və maraqlı 
ifadələr göndərmək, yanımızdan keçərkən başını ox-
şamaq çox vaxt yetərli olacaqdır. Burada lazım olan 
diqqət və qayğı, sevgini qəbul edə bilməyəcək bir 
narahatçılıqla evə qonaq qəbul etməmək və ya eyni 
narahatçılıqla onu qardaşsız qoymaq da sevgisizlik 
qədər uşağa ziyan verən məsələdir. Bu mənada həd-
dindən artıq sevginin də mənfi tərəfləri vardır. Uşa-
ğın sevgini qəbul etməyi, verməyi və paylaşmağı da 
öyrənə bilməsi lazımdır, əks təqdirdə özünəqapalı, 
ərköyün olması heç də çətin olmayacaqdır.
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Sevgi ilə əlaqəli bir digər məsələ də uşağa “şərt-
siz sevgi” ni aşılaya bilməkdir. Uşaq nə edirsə etsin, 
dərslərində aşağı qiymət alsa da, evdəki əşyaları qır-
sa da, dəcəllik etsə də: “Səni sevirəm, ancaq sənin 
bu davranışını sevmirəm” mesajını göndərmək onu  
şərtsiz sevməyinizin ifadəsidir. Bu eynilə İslam dini-
nin “Günahkardan deyil, günahdan küs!” prinsipinin 
praktikasıdır. Siqaret, içki və narkotik maddələr kimi 
ən dərin bataqlıqlara batmış gənclərin ailələrindən 
gözlədikləri, əslində bu heç dadmadıqları “şərtsiz 
sevgi”dir.

Sağlam valideyn davranışının bir digər ünüsü-
rü də nizam-intizamdır. Nizam-intizam əvvəlcə ailə 
daxilindəki, daha sonra da uşağın öz daxilində taraz-
lıq və harmoniyanın yaradılmasında böyük əhəmiy-
yət daşıyır. Cəmiyyətimizdə nizam-intizam “qətilik” 
və “qaydalar” kimi anlayışları xatırlatsa da, həqiqətdə 
cəzalandırmadan daha çox mükafatlandırmağı əhatə 
edir və əslində, davranışın yönləndirilməsi məqsədi-
ni daşıyır. Nizam-intizam istənilən davranış və vər-
dişləri öyərədərək öz-özünü yoxlama və ya daxili 
yoxlama demək olan əxlaqın inkişaf etməsini təmin 
edir. Bu baxımdan lazımlı nizam-intizam qərarlılıq 
kimi əsas şərtləri (dəyərləri) əhatə etməlidir. Cəmiy-
yətimizdə çox tez-tez rast gəlinən qatı və şiddətli ni-
zam-intizam isə, uşağın öz valideyninə qarşı qorxu, 
qəzəb və kinlə dolu münasibətə səbəb olur və onun 
əxlaqi cəhətdən zəif inkişaf etməsinə səbəb olur. Uşa-
ğın yaşına uyğun, açıq və tətbiq edilə bilən qaydalar 
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yerinə yetirilmədikdə, əgər cəza tədbiri seçiləcəksə, 
bu, uşağın özünə deyil, davranışına qarşı tətbiq edil-
məlidir. Ən təsirli cəza isə onun sevdiyi şeylərdən və 
sevdiyi şəraitlərdən, qısa müddətə də olsa, məhrum 
edilməsidir.

Müsbət düşünən valideynlər uşaqlarda qəbul 
edəcəkləri bir şeyi mütləq tapacaqlar. “Afərin” və 
“maşallah” kimi təqdiredici ifadələr, sözlər, əslində, 
milyonlarla puldan daha dəyərli mükafatdır. Çox adi 
bir xüsusiyyəti ilə də olsa bəyənilən, təsdiq edilən 
uşaq gün işığındakı pişik kimi yumşalır. Bu duyğu o 
qədər xoşdur ki, uşaq özünü yenidən təsdiq etmək və 
bu hissi yenidən yaşamaq üçün başqa xüsusiyyətlə-
ri inkişaf etdirməyə başlayır. Valideynin bu müsbət 
davranışı daha müsbət ruhlu uşaqların yetişməsinə 
səbəb olur. Nizam-intizamın, demək olar ki, ən əsas 
şərti olan cəza, əslində, ən son müraciət edilməli me-
toddur. Həzrəti Ənəs (r.a) Həzrəti Peyğəmbərə xid-
mət göstərdiyi on il müddətində ondan nə bir şillə, 
nə də bir qəzəbli söz eşitmədyini söyləyərmiş. O 
Peyğəmbər (səllallahu əleyhi və səlləm) uşaqlara qar-
şı gülümsəyər, salam verər, başını oxşayar, mərhəmət 
və xoş niyyətlə onlara qarşı davranardı. Bu gün psixo-
logiyanın “Uşaqlarınızla böyük kimi davranın, fəqət 
onlardan böyüklər kimi davranmalarını gözləməyin!” 
şəklində müəyyən etdiyi üsul Həzrəti Peyğəmbərin 
metodu deyilmi? Uşaqlara hər gün salam verilsə, hal-
ları soruşulsa, qucağa alınıb sevilsə (çünki sevgi ilə 
toxunuşa hər kəsin ehtiyacı vardır), mərhəmət və xoş 
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niyyətlə davranılsa, yenə Peyğəmbərimizin metodu 
ilə onlara hər gün sevdikləri söylənilsə və model ola 
bilməkləri üçün valideynləri tərəfindən insan kimi 
davranışlar nümayiş olunsa, sağlam nəsillərin yetiş-
məsi düşünüldüyü qədər də çətin olmayacaqdır.

Hər yeni dünyaya gələn insanın barmaq izi kimi, 
xarakteri, şəxsiyyəti, duyğu və düşüncələri də fərqli-
dir. Onun kimliyini inkişaf etdirməsi üçün təzyiqdən 
və tərbiyədən uzaq, ancaq sevgi və nizam-intizam 
çərçivəsi içərisində tolerant və normal bir davranış 
sərgiləmək, hər valideynin bir vəzifəsidir. Bu vəzifə, 
əslində, çətin və bir o qədər də əyləncəlidir. Psixo-
logiya uşağın inkişafında həm genin, həm də  ətraf 
mühitin təsiri olduğunu söyləyir. Ətraf mühit şərtlə-
rindən ən vacibi, əvvəlcə uşağın bir-bir ilə ünsiyyətdə 
və təsirdə olduğu ailəsidir. Uşağın içindəki dəyərin 
ortaya çıxması, inkişaf etməsi həm cəmiyyətə, həm 
də özünə faydalı olması, ailənin xoşniyyətli davranı-
şına bağlıdır. Bu sağlam davranışın iki əsas ünsürü 
də sevgi və nizam-intizamdır. Uşaqların istədiklərini 
söyləmələrinə icazə verək ki, başa düşmədikləri, razı 
olmadıqarı şeylərə hörmət çərçivəsində etiraz etsin-
lər. Danışsınlar, düşünsünlər, bizdən fərqli olsunlar, 
inkişaf etsinlər. Hər deyiləni etmədən qəbul etmələri-
ni tələb etmək onların ruhunu öldürməyə bərabərdir. 
Aktiv, sual verən, öyrənməyə cəhd edən, özünə inamı 
olan, təşkilatçı, qaydalara əməl edən uşaqlar həyata 
və uşaqlarına müsbət gözlə baxa bilən, xoşniyyətli və 
normal ailələrdən çıxır.
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UŞAQ TƏRBİYƏSİNDƏ 12 ÜNSİYYƏT 
ƏNGƏLİNƏ FƏRQLİ BAXIŞ

Hal-hazırda dünyaya gətirdikləri övladlarını 
yetişdirərkən; “Saldım çayıra, Mövlam qayıra”17 de-
məyən ailələr də çoxdur. “Övladımızı daha yaxşı 
necə yetişdirə bilərik?” sualına demək olar ki, hər 
gün cavab axtarırıq. Artıq şüurlu ailələr kitab, ra-
dio, televiziya, seminarlar vasitəsilə iki dünyada da 
“göz nuru” olacaq uşaqlar yetişdirməyə çalışırlar. 
Bu qaynaqlarda, əslində, islami məlumatların fərq-
li bir məhsulu olan Qərb mənşəli psixologiyanın, 
həqiqətən, böyük faydaları olur. Bu sahədə dilimizə 
tərcümə edilmiş xarici yazıçıların kitablarıa çoxlu 
müraciətlərin edilməsi, qərb psixologiyasının tətbiq 
edilə biləcəyini göstərir. Çünki artıq insanlar uşaq 
böyütmək haqqında bilgilər əldə edə biləcəkləri mə-
lumatlara sahib olmaq istəyirlər.

Psixologiya və pedoqogika sahəsində Qərbin 
fantastik araşdırmaları elə çox xoşumuza gəlir ki, 
onları addım-addım izləməyimizin heç fərqində belə 
olmuruq. Məqsəd Qərb psixologiyasını gözdən sal-

17. “Saldım çayıra, Mövlam qayıra”: 1. Türkiyədə uşaq tərbi-
yəsində istifadə olunan bir deyim, 2. Bir şeyləri axarına burax-
maq mənasında istifadə olunan söz birləşməsi.
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maq, ona qarşı dırnaqarası baxmaq və ya onu pis-
ləmək deyildir. Öz müsəlman yanaşmamızı inkişaf 
etdirmək, Qərb psixologiyasını İslam süzgəcindən 
keçirməmək əsas məsələmizdir. Həzrəti Peyğəm-
bərin “Onlar (xristianlar və yəhudilər) özlərini bir 
kərtənkələ deşiyinə soxsalar belə, müsəlmanlar on-
ları məntiqsizcə izləməkdədirlər” hədisindəki məş-
hur fikirləri müasir dövrdə müsəlmanın acınacaqlı 
vəziyyətini izah edir. Qərbin elmini tamamilə rədd 
etmək qədər bütövlükdə qəbul etmək də təhülkəli-
dir. Psixoloji və pedoqoji sahədə kərtənkələ deşiyinə 
sıxılmış psixoloq və pedoqoqları görmək çox acına-
caqlıdır.

Hər kəsin düşünə biləcəyi kimi, uşaq tərbiyə et-
məkdə sağlam ünsiyyətin əhəmiyyəti çox böyükdür. 
1970-ci illərdə amerikalı Tomas Qordon təsirli ünsiy-
yətin əhəmiyyətindən bəhs edərək insanlara izah et-
məyə çalışmış və “12 ünsiyyət əngəli”nə qarşı diqqətli 
olmaq məsələsinə toxunmuşdur. Ona görə övladları 
ilə ünsiyyət zamanı bu maneələrdən bir neçəsinə rast 
gələn ailələr övladları ilə aralarına pərdə hörə bilər-
lər. Beləliklə, başqa dünyaların insanı olan uşaqları 
ilə əlaqə yarada bilməzlər. Valideyn və uşaq iki fərqli 
dünyanın insanları ola bilərlər. Bir çox mənbədə ra-
hat bir şəkildə görülə bilən bu ünsiyyət əngəllərini 
Tomas Qordon aşağıdakı şəkildə sıralayır:

1. Əmr vermək – istiqamətləndirmək.
2. Xəbərdarlıq etmək, qorxutmaq.
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3. Əxlaq dərsi vermək.
4. Nəsihət vermək, çıxış yollarını göstərmək və 

təkliflər irəli sürmək.
5. Öyrətmək, nitq qabiliyyətini düzəltmək, mən-

tiqli düşüncələr təklif etmək.
6. İttiham etmək, tənqid etmək, günahlandırmaq.
7. Ləqəb vermək (ayama), lağ etmək.
8. İzah etmək, analiz etmək.
9. Onu tərifləmək, eyni düşüncədə olmaq, müs-

bət dəyərləndirmə aparmaq.
10. İnam yaratmaq, dəstəkləmək, sakitləşdirmək, 

hiss və duyğularını paylaşmaq.
11. Sual vermək sınamaq, sorğu-sual etmək.
12. Verdiyi sözə əməl etməmək, zarafatlaşmaq, 

əsas mövzudan uzaqlaşmaq.
Özümüzü övladlarımızın yerinə qoysaq və necə 

hiss etməyimizi bir an düşünsək, həqiqətən, bunla-
rın bir ünsiyyət əngəli olduğuna inanarıq. Axşam 
yeməyini səbirsizliklə hazırlayarkən qəfildən uzun 
müddət görüşmədiyimiz bir dostumuzdan gələn te-
lefon bir anlıq söhbətə qızışıb yeməyi yandırdığımızı 
düşünək. Bunu həyat yoldaşımıza danışanda həyat 
yoldaşımızın reaksiyası: “Eh, getdi yemək! Olmaz ki 
bir dəfə də qüsursuz hazırlayasan bu süfrəni?” (gü-
nahlandırmaq) kimi bir cümlə quracağını düşünək. 
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Uşaqlarımız da oxşar vəziyyətdə, kiçik olmaqlarına 
baxmayaraq, inanın ki, eyni şeyləri düşünəcəklər. 

12 ünsiyyət əngəlində diqqət edilməli olan əsas 
məsələ budur:

4. Öyüd-nəsihət vermək, çıxış yolu təklif etmək,
Tomas Qordon müsəlman olmadığı üçün, əlbəttə 

bizim kimi düşünə bilməzdi. İnsan, sadəcə, məntiqi 
ilə hərəkət edəndə xəta edə bilər. Vəhy18 əsas götü-
rüləndə xəta etmək ehtimalı olmaz. 

Normal şəkildə şirin dillə verilən nəsihətlər nə 
üçün bir ünsiyyətə mane olsun ki?

Əgər nəsihət etmək ünsiyyətə maneə olan bir ən-
gəl olsaydı müqəddəs kitab olan Qurani-Kərimdəki 
Loğman əleyhissəlamın oğluna nəsihətləri mənasız 
qalardı. Halbuki “Oğlum” deyərək başlayan Həzrəti 
Loğmanın nəsihətləri valideynlərinə uşaq yetişdir-
məkdə çox gözəl misal ola bilər. 

Yenə də Yaqub peyğəmbərin oğlu Yusif peyğəm-
bərə: “Oğlum! Yuxunu qardaşlarına danışma!” de-
yərək başlayan nəsihət də diqqətəlayiqdir.

Uşaqlar daha ağıllı ola bilərlər. Ancaq valideyn-
lərin təcrübəsi ilə formalaşmış nəsihətlərini diqqətə 
almazlarsa, ağılları onları şeytanın pusqularına sala 

18. Vəhy : 1. İslam dini etiqadına görə, bir fikir və ya hökmün Al-
lah tərəfindən peyğəmbərə ilham olunması, çatdırılması, veril-
məsi. 2. İlahi səs, son dərəcə gözəl, məftunedici səs mənasında.
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bilər. Nəfsin və şeytanın əmrlərini yerinə yetirmək 
çox asan və zövqlüdür. Bunlardan qaçıb düz olanı 
seçə bilmək hələ uşaqlar üçün heç də asan deyildir. 
Qısa, konkret, dəqiq, effektli nəsihətlər, düşünüldü-
yünün əksinə, uşaqlara çox təsirli olacaqdır. Həzrəti 
Peyğəmbərin:“Övladım, yavrum! “Bismillah” de, qa-
bağından ye” hədisi və digərləri hamımızın qulağına 
xoş gəlir, elə deyilmi? Uşaqlığımıza qayıtsaq, anamız 
bizi qarşısına alıb, qısa və konkret, şirin bir-iki cümlə 
ilə xəbərdarlıq edəndə özümüzü dəyərli hiss etmir-
dikmi?

Müsəlman psixoloq və pedaqoqların başqaları-
nın sehrli təsirində qalaraq Qərb mənşəli məlumat-
ları İslam süzgəcindən keçirimədən qəbul etmələri, 
Həzrəti Peyğəmbərin məşhur “kərtənkələ deşiyi” 
hədisini xatırladır.

“12 ünsiyyət əngəli” ndən birini sıradan çıxaran-
dan sonra digərlərini Rəsulullah səllallahu əleyhi və 
səlləmin uşaqlarla olan münasibətlərində görə bil-
mərikmi?

On il Peyğəmbərin (səllallahu əleyhi və səlləm) 
xidmətində olan Həzrəti Ənəsi dinləmək, onun Həz-
rəti Həsən və Hüseynə qarşı olan davranışları, uşaq-
lara salam verməyi, hal-əhval soruşmağı və daha 
nələri, uşaq tərbiyə etməkdə çox örnək nümunələr-
dir bizə.

Yaşanmaq üçün göndərilmiş bu dinin qarşısına 
heç bir elm keçə bilməz.
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UŞAQLARDA ÖZÜNƏİNAMIN 
İNKİŞAF ETDİRMƏYİN YOLLARI

Uzun bir səfərin nəticəsində min bir əziyyətlə 
dünyaya gələn hər bir uşaq adını hələ bilmədiyimiz 
bir çiçək toxumuna bənzəyir. Gözümüzün nuru olan 
övladlarımız lazımlı şərtlər təmin ediləndə böyüyən 
və inkişaf edən çiçək toxumları kimidir. Normal tor-
paq, lazımı qədər su və günəş hər biri Allahın bir 
sənət gözəlliyi olan fərqli-fərqli çiçəklərin yetişməyi 
üçün necə bəs edirsə; övladlarımızın da Yaradanın 
bir sənət gözəlliyi olaraq yetişməyində lazımlı şərt-
lərin hazırlanması və ehtiyaclarının qarşılanması 
yetərlidir.

Necə olmaları haqqında düşünməyə, narahat 
olmağa heç ehtiyac yoxdur çünki normal şərtlər tə-
min ediləndə onsuz da yaxşı olacaqlar. Allah insanı 
yaxşı, gözəl, təmiz, xoş yaratmışdır. Bu gözəl yaradı-
lışın pozulmasına; səbəb uyğun olmayan şərtlərdir. 
Torpağa basdırdığımız toxumun böyüməyini səbir-
lə gözlədiyimiz kimi, övladlarımızın da böyümələ-
rini, öz şəxsiyyətlərini inkişaf etdirməklərini beləcə 
səbirlə gözləməkdəyik; yetər ki, ehtiyaclarının düz-
gün qarşılandığından əmin olaq. Alma toxumundan 
armud yetişməyini gözləmək necə yanlış fikirdisə, 
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övladlarımızın daxilindəki o gizli xəzinənin əksinə 
olan şəxsiyyət kimi inkişaf etmələrini gözləmək də 
o qədər mənasızdır. Normal şərtlər yaradıb xüsu-
silə mənəvi ehtiyacları qarşılandıqda övladlarımızın 
daxilindəki cövhər meydana çıxacaq, hər biri özünə 
xas xarakteri ilə Allahın yaratdığı ən mükəmməl var-
lıq olaraq, yer üzündə Onun varlığının, birliyinin sü-
butu olaraq özünü göstərəcəkdir. Allahın izni ilə...

Uşağın sağlam bir xarakter sahibi olması üçün 
sevgi kimi, ən əsas ehtiyaclardan biri də özünəina-
mın19 inkişaf etdirilməsidir. Həyatının ilk illərində 
ailə tərəfindən yetişdirilən uşağın özünəinamının 
kifayət qədər inkişaf edib- etmədiyini anlamağın ən 
asan yolu etdiyi xətaları müqabilindəki davranışıdır. 
Etdiyi bir səhv nəticəsində yıxılır, özünü dəyərsiz 
görür, həddən artıq narahat olursa, deməli, bu uşa-
ğın özünəinamı kifayət qədər inkişaf etməmişdir. 
Halbuki; “Nə var, nə olub, bir daha edə bilmərəm; 
belə səhvləri hər kəs edə bilər, əsas olan səhvdən 
dərs çıxarmaqdır” şəklində düşünə bilirsə, özünəi-
namı inkişaf etmişdir, demək ki.

Ailələrin uşaqlarında özünəinamı inkişaf etdirə 
bilməsinin çox asan yolları vardır. Bunlardan biri on-
larla danışarkən adlarından istifadə etmək, diqqəti-
mizi ona vermək və göz səviyyəsində danışmaqdır. 
19. Özünəinam: Son zamanlarda cəmiyyətdə geniş yayılmış 
problemlərdən biri də özünəqapanmadır. İstənilən yaş döv-
ründə olan insanlar üçün xarakterik olsa da, uşaqlarda rast 
gəlmə tezliyi daha intensivdir.
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Bir tərəfdən televizor seyr edərkən, bir tərəfdən də 
uşağımızın həyəcanla danışdığı bir şeyə yalnız baş 
tərpədiriksə, ona özünü dəyərsiz hiss etdirmiş olu-
ruq. Eyni şeyi həyat yoldaşımız bizə edəndə biz nə 
hiss ediriksə, onlar da eyni şeyi hiss edəcəklər.

Onlara toxunmaq tərzimiz necədir, buna da 
diqqət edək. Toxunmaq hər insanın psixoloji ehti-
yaclarından biridir. Övladını sevməyən valideynlər 
istisnadır. Çox sevirik onları, ancaq yenə də bir çox 
səhvlər edirik. Gün boyunca övladımıza sevildiyini 
hiss etdirə bilirikmi? Sevdiyimizdə sadəcə öz ehti-
yacımızı qarşılamış oluruq. Sevdiyimizi onlara hiss 
etdirəndə isə onların ehtiyacını qarşılamış oluruq. 
Sevgimizi göstərməyin ən gözəl yollarından biri də 
toxunmaqdır. Qulağından və əlindən tutub zorla 
ya tağa aparmaq, üzərimizə gələndə qəzəblə özü-
nüzdən itələməkdən başqa, toxunduqmu ona bu 
gün? Sevgi ilə saçlarını oxşayıb bağrımıza basmaq, 
keçərkən yanağından qayçı kimi tutmaq, onların kö-
nüllərinə sərin sular axıdacaqdır və əmin olun, buna 
hər gün ehtiyacları vardır.

“Sus, sən bilməzsən!” kimi cümlələr onları sus-
durmağa çalışmaq, fərqli fikirləri olanda, bəlkə də, 
günboyu ilk dəfə gözlərinin içinə baxaraq qaşları-
mızı çatmaq, onların sual soruşmaq və fikir bildir-
mək bacarıqlarını da məhv edəcəkdir. Onların fərqli 
və istədikləri sualları soruşmalarına icazə vermək 
lazımdır. Çox qəribə, hətta xoş olmayan fikirlər bil-
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dirsələr belə özlərini ifadə etsinlər, özlərini müda-
fiə etsinlər ki, daxillərindəki gücü kəşf edə bilsinlər. 
Beləliklə, özlərinə güvənləri artacaqdır. “Nə üçün 
qırdın, tökdün?” deyərək soruşuruq. Daha sonra da 
özlərini müdafiə etməyə çalışdıqlarında; “Bax hələ 
də danışırsan, sus, onları yerdən yığ!” deyirik, nə qə-
ribədir, elə deyilmi?

Uşaqların bənzərsiz xarakterində diqqət edilmə-
li bir tərəf də onların əsla başqa uşaqlarla müqayisə 
edilməməsid. 

Bəzimiz “Bacın kimi et!” kimi cümlələr, bəzimiz 
də “Süfrəyə boşqabları nə gözəl düzmüsən!” kimi 
cümlələrdən istifadə edirik onlar üçün. 

“Bax, böyük qardaşın yeməkdən əvvəl tez əllə-
rini yudu” deyərkən, əslində, “Sən böyük qardaşın 
kimi bacarıqlı və düşüncəli deyilsən!” demək istə-
diyimizin fərqində deyilikmi? Halbuki “Mikrob 
yemək istəməyənləri görə bilərəmmi?” dedikdə, on-
larda həyəcan yaradar, özləri haqqında neqayiv dü-
şünmələrinə fürsət vermərik.

Biz də insanıq; qəzəbli, hirsli, kinli olduğumuz 
vaxtlar olur, əlbəttə. Hislərimizdəki və gözlərimizdə-
ki ifadəni dəqiqləşdirməsək, uşaq özü haqqında pis 
düşünə bilər və bu hala qarşı özünün səbəb olduğu-
nu düşünə bilər. Onun üçün; “Bu gün yollarda tıxac 
var idi, ona görə də çox hirsliyəm” şəklindəki bir 
ifadə gözlərimizdəki hirsin səbəbinin bu olmadığını 



Həyatda Gözardı Edilməyəcəklər

88

hiss etdircəkdir. Xüsusilə kiçik uşaqlar ətraflarındakı 
pis hadisələrə özlərinin səbəb olduğunu düşünürlər. 

Kiçik şeylər böyük xoşbətliklərə səbəb olur de-
yirlər. Bu, uşaqlar üçün daha çox keçərlidir. Uşağı-
mızın boyunu ölçün və qapıya bir cızıq atın. Altı ay 
və ya bir il sonra yenidən ölçün və iki cızıq arasına 
baxaraq: “Aaa, bir il ərzində... sm boyun uzanıb, nə 
gözəl!”- deyin. Daha sonra onların gözlərindəki xoş-
bəxtliyi kəşf edin. Onlardakı inkişafı sözlərlə ifadə 
etsək, onlara bunu hiss etdirməmək də onların öz-
lərinə qarşı olan özünəinamı artıracaqdır. Övladımı-
za: “Keçən il, sadəcə, yerlərdə iməkləyirdin, bu il nə 
qədər boyun artıb, afərin!” deyirik, yoxsa “Övladım, 
boyunu qıracaqsan, otur yerinə!” deyirik? Hansı ifa-
də onların özünəinamını daha çox inkişaf etdirər?

Yanlış davranışlar üçün onları utandıran, onları 
təhqir edən yanaşma da onların özlərinə qarşı olan 
özünəinamlarına zərbə olar. Tutalım ki, qızımız se-
vinclə bizə kömək etmək, stolu hazırlamaq istədi. İç-
içə olan boşqabları, stəkanları apararkən düşürdü. 
Yemək dəsti qablarınızın dağılmasına ilk reaksiyanız 
necə oldu? “Dedim sənə, bunları apara bilməzsən! 
“Neçə min lirəlik20 yemək dəstini sındırdın, nə olacaq 
indi?” desək, onun özünə olan inamını zərbə altına 
alar, həyatı boyunca ona çox lazım olacaq cəsarətini 
qırmış olarıq. Yeni bir yemək dəsti almaq övladımı-
zın özünə olan inamını qazanmaqdan daha asandır. 

20. Lira; Türkiyə Respublikasının pul vahidi.
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Halbuki xətalar nəticə çıxarmaq və onları bir xeyirə 
çevirmək üçün çox gözəl fürsətlərdir. “Sənə bir şey 
olmadı, inşallah. Fincanları başqa bir məcməyidə 
aparmaq həmişə daha asandır” şəklində bir reaksiya 
vermək daha çox məntiqli olacaqdır.

Kor-koranə bir itaət anlayışı da uşağı üsyana 
sövq edər və böyüyəndə özlərinə inamı olmayan, 
başqaları tərəfindən aldanmalarına, zərbə almala-
rına səbəb ola bilər. Qəti bir səs tonu ilə, sevgimizi 
və sevincimizi qoruyaraq və göz təması quraraq ni-
zam-intizam yaratmağa çalışmalıyıq. “Oyuncaqları 
toplamaq zamanı gəldi” dediyimiz  kimi.

Unutmayaq, özünəinam artdıqca başqalarından 
dəyər verilməyini gözləmək azalır, yanlış davranış-
ları düzəltmək üçün cəsarət də artır. 





90

UŞAQLARIMIZA İBADƏT SEVGİSİNİ 
NECƏ AŞILAMALIYIQ?

“ Nə üçün Allahı görə bilmirik ? Sən Allahı gör-
dünmü ? “

“ Allahın boyu nə qədərdir ? “
“ Allahın dostları vardırmı ? “
“ Hər şeyi Allahmı edir? “
“ Biz də Allah ola bilərikmi ? Kaş ki biz də Allah 

ola bilsəydik! “
 “ Allahın ayağı dağ boyda vardırmı ? “
“ Boyu buludların harasına qədərdir ? “...



Çox böyük ehtimalla bu kimi suallarla övladı 
olan hər kəs qarşılaşmışdır və ya bir gün qarşılaşa-
caqdır. Böyüklərin uşaqların belə suallarına verə-
cəkləri cavablar onların anlayışına görə fərqlidir. 
Uşaqların dünyagörüşü ilə özlərinin fikirklərini ey-
niymiş kimi düşünənlər çox qəribə cavablarla onları 
susdurmağa çalışarkən; bəzi yetkin yaşda olanlar da 
uşaqların bu suallarının cavabını ən düzgün şəkildə 
olanını  axtarmağa çalışırlar:
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“ Sus, elə deməzlər! “
“ O, insandır ki, elə suallar soruşursan ? “
“ Tövbə21 elə, övladım! “
“ Ay Allah, bu uşaq Allahlıq etmək istəyir? “ şək-

lindəki cavabları verənlər uşaqları başa düşmyən ya-
zıq insanlardır.

Uşaqların inkişaf dövrləri, özünəməxsus xüsu-
siyyətlərə malikdir. Ən əvvəldən başlasaq, uşaq yeni 
dünyaya gələndə özünü anasından ayrı olaraq qəbul 
edə bilmir. Hər kəsin qucağına alıb rahatlıqla onu 
sevə bilməyinin səbəbi budur; anasından ayrı deyil-
dir ki, ondan ayrıldığı üçün ağlasın!

Yeddi-səkkiz aylıq olarkən ilk  dəfə özünün ayrı 
bir insan olduğunu dərk etməyə başlaması ilə ana-
sından ayrı qalmağın həyəcanını yaşayır; ona görə 
də bir başqasının qucağına getmək istəmir. Bir yaşın-
da olanda ilk addımla birlikdə qucaqdan enməsi ilə 
azadlığı, sərbəstliyi dadır; anasından fərqli müstəqil 
bir fərd olmağın dadı ilə ora-bura qaçır. Özünü kəşf 
edən uşaq iki-üç yaşlarında da böyükləri yoracaq 
dərəcədə olan marağı ilə: “Bu nədir ? “, Hın ?” sual-
ları ilə ətrafını kəşf etməyə çalışır.

Zəka inkişafı normal olan bir uşaq daha sonralar 
Allahı kəşf etmək arzusu ilə suallar verməyə başla-
yır. Bu, böyük Allahın onun fitrətinə yerləşdirdiyi 

21. Tövbə: Etdiyi pis əməldən peşman olub bu işi bir daha et-
mə  yə cə yinə söz vermə, əhd etmə.
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bir duyğudur. Lakin dörd yaşlarında başlayan Allah 
təsəvvürü, Allahı insana bənzətmə, insani vəsflərlə 
tanımaya çalışmaq şəklindədir, çünki uşaqda hələ 
mücərrəd düşüncə formalaşmamışdır. Tanıdığı, bil-
diyi, gördüyü varlıqlardan yola çıxaraq heç görmə-
diyi Yaradanı tanımaq arzusu möcüzə kimi bir şey-
dir. Bu, Allahın varlığının dəliləllərindəndir.

Beş-altı yaşlarına gələndə uşaqların düşüncələ-
rindəki Allah anlayışı bir insan kimi təsəvvür edilsə 
də, Onun digər insanlardan fərqli olduğu gümanı ilə 
bağlı gizli bir inanc da vardır. “İnsan kimi olsa da, 
ən böyük insan olmalıdır!” şəklində düşünə bilərlər.

7-9 yaşlarında olanda isə uşaq Allahı özünün və 
yaxınlarının yaradıcısı, böyük bir varlıq olaraq təsəv-
vür edər,  ancaq ona görə O, hələ də göy üzündədir!

11-12 yaşlarında mücərrəd düşüncəyə keçidlə 
birlikdə uşaq Allahın hər zaman və hər yerdə oldu-
ğunu dərk edə bilər.

Bütün uşaqlarda, vaxtı bir az fərqli olsa da, Ya-
radanın təsəvvürü bu sıra ilə inkişaf edir. Buna görə 
uşaqların bizə görə maraqlı olan suallar soruşmağın-
da heç bir qəribəlik yoxdur. Böyüklər uşaqların sual-
larına elə cavablar verməlidirlər ki, uşaq Yaradandan 
qorxmasın, nifrət etməsin, xəyal dünyası daralma-
sın, ancaq eyni zamanda da düzgün olan nədirsə, 
onu öyrənsin. Onsuz da ibadət sevgisinin təməlləri 
Yaradanın inancın yarandığı o illərdə, Allah sevgisi 
ilə birlikdə yaranır.
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“ Allahı görə bilmirik, çünki bizim gözlərimiz ki-
çikdir! “

“ Allahı görə bilmirik, çünki gözlərimiz hərşeyi 
görə bilməz; görmədiyimiz hərşey də yoxdur demək 
deyil! Üfü,r bax: nəfəsimizi də hiss edə bilirik, ancaq 
görə bilmirik “.

“ Əgər Allah sənin düşündüyün kimidirsə, boyu 
da ən böyük olmalıdır! “

“ Mələklər Allahın dostları deyil,  hazır vəziyyət-
də gözləyən əsgərləridir” deməyimiz daha düzgün 
olar.

“ Biz Allah kimi güclü olmalıyıq, hər istədiyimizi 
edə bilmərik, ancaq sağlam qidalanıb idman edə bil-
sək, güclü əzələlərə sahib ola bilərik! “

“ Allahı heç görmədiyimiz üçün boyunu da bil-
mirik, şirinim! “ kimi onun dünyagörüşünə uyğun 
tərzdə ona yaxınlaşsaq, verilən cavablar uşağın həm 
xəyal dünyasını daraltmayacaq, həm də uşaq Allah-
dan və dindən qorxmayacaqdır.

“ Toyuqlar bizə yumurta versinlər deyə, inəklər 
bizə süd versinlər deyə arılar bal toplasınlar deyə... 
bizim üçün yaratmışdır. Dənizi, ağacı, torpağı, günə-
şi, hamısını bizim üçün yaratmışdır. O bizi çox sevir. 
Hətta bir-birimizi sevək deyə pişikləri, bizə gözətçi-
lik etməkləri üçün itləri... yaratmışdır “ kimi konkret 
nümunələrlə uşaqlarda Allah sevgisi yaratmağa ça-
lışmaq da sonrakı yaşlarda ibadət sevgisinin təməllə-
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rini yaradacaqdır. Biz böyüklər də sevmədiklərimi-
zin sözünü dinləmək istəmirik, elə deyilmi?

Onu qorxulu bir varlıq olaraq deyil, bizi sevən və 
bizim də Onu sevdiyimiz mərhəmətli Yaradan ola-
raq tanıtmamız lazımdır. Hər insanın qorxduqlarına 
qarşı verdiyi ən təbii reaksiya ondan uzaqlaşmaqdır. 
Qorxduqlarımızdan qaçanda isə onu tanımaq imka-
nımız və istəyimiz azalır.

Allahı sevdikcə Onu tanımaq istəyi, tanıdıqca 
da Onu sevmək düşüncəsi inkişaf edir. Ürəyə sevgi 
kök saldıqdan sonra isə ibadət məcburiyyət deyil, bir 
ziyafət olur! Allahı sevmək Onunla birlikdə olmaq 
arzusunu yaradır. Rəbbimizin də, böyüklü-kiçikli 
hamımızdan istədiyi bu deyildirmi? O belə buyurur:

“Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən 
dönsə, (bilsin ki) Allah (onun yerinə) elə bir tayfa 
gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) sevərlər. 
Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı 
isə sərt olar, Allah yolunda vuruşar və heç kəsin 
tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın lütfüdür, onu 
istədiyinə verər. Allah (öz lütfü ilə) genişdir, (O, hər 
şeyi) biləndir!” (əl-Maidə 5/54)

Əlbəttə, Allahdan qorxmaq da lazımdır, lakin bu 
qorxu adi bir qorxu olmamalıdır. Buna Onun sevgi-
sini itirmək qorxusu da deyə bilərik. Zamanı gələn-
də (yəni ki uşaqların Allah qorxusu ilə tanış olacaq-
ları yaş, ağıl yetkinlik yaşlarına çatandan sonradır) 
bunu övladlarımıza öyrədə bilərik. Yetkinlik yaşına 
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çatmamışdam əvvəl uşaqları, sadəcə, cənnət vardır-
sa, nə üçün cəhənnəm qorxusu ilə qorxutmalıyıq ki?

Uşaqlar böyüyərkən yavaş-yavaş inkişaf etməyə 
başlayırlar. Onların həyatında hər şeyin bir vaxtı var-
dır. Düzgün aşılanmış sevgi dolu bir Allah inancına 
və dolayısı ilə də ibadət sevgisini əldə edə bilməkləri 
üçün uşaqlara bəzi inkişaf mərhələlərindən keçmələ-
ri lazımdır. Bu mərhələlərə yetişkən bir insanın qa-
yıtması çox təhlükəli və çətin olduğu halda, uşaqlar 
üçün bu, çox normaldır. Allaha qulluq etməyi sevən 
övladlara sahib olmaq arzusu və duası ilə...
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RAMAZAN (ORUC) VƏ UŞAQ

Nə bacarıqlıdır bizim analarımız!
Corabımız cırılır, tikirlər, düyməmiz qopur, ti-

kirlər, şalvarımızın, köynəyimizin bir yeri cırılır, ti-
kirlər. Hətta uşaqları iki yarım gün oruc tutur, onu 
belə bir-birinə tikirlər!

Hər qüsuru görürkən uşaqları oruc tutmağa niy-
yət edərlərsə və əgər unudub yeyərlərsə bunu gör-
məz analar! Bəzən gözləri hər bir şeyi görər, bəzən 
isə heç nəyi görə bilmirlər!

Əlbəttə, belə uzun və isti yay günlərində onlara 
oruc tutmağı öyrətmək asan deyildir . Lakin bunu 
böyütməmək, gözümüzü qorxutmamaq lazımdır. 

Öz uşaqlığımızın dövründə bizə “ tut “ və ya “ 
tutma” deyən olmazdı. Uşaq olduğumuz üçün çox 
savab olduğunu bilirdik, sadəcə. Və müstəqil iradə-
mizdən istifadə etməyin həzzini yaşayırdıq.

Ramazan ayının sonunda da riyazi hesablamalar 
aparardıq: “ Məndən 2-3 yaş böyük olan bacım, ya 
qardaşım 30 gün oruc tutduğu halda, mən də 15 gün 
oruc tutdum! “ - deyərdik öz-özümüzə. “Qardaşım 
da ramazan ayının əvvəlində, ortasında, sonunda 
ümumlikdə 3 gün oruc tuta bildi “ - deyərdik. Ancaq 



AİLƏ və UŞAQ

97

anamız qardaş və bacılarımdan fərqli olaraq rama-
zan ayının bütün günlərində oruc tutardı!

“ Tut! “ deyən, “ tutmalısan! “ deyərək bir növ 
təhdid edən, “ Gəl övladım, oruc tutmalısan! “- deyə 
yalvaran da olmazdı. Valideynlərimiz oruc tutmağı-
mızı, namaz qılmağımızı istəyirdilər ancaq bu istək-
ləri bizi əhatəsinə alan bir zireh kimi deyildi. Ancaq 
artıq bunlara da öyrəşmişdik. Oruclarını tutan, na-
mazlarını qılan, halal-harama diqqət edən bir ailədə 
böyüməyimiz, bəlkə də, başqalarından olan yeganə 
fərqimiz idi.

Günümüzün qanunun əhəmiyyətini çox yaxşı 
qavramış, ana, ataları olaraq bəzən bizlərin həddin-
dən artıq qorunduğunu düşünürəm. Bizim qətiyyə-
timizi, düşüncəmizi, davranışlarımızı pozacaq qədər 
narahat olduğumuzu hiss edirəm.

“ İnsanlara xoş xəbərlər verin, onlarda nifrət aşı-
lamayın! Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin! “ hədisini 
ən çox övlad böyütmək haqqında şüar etməyimizə 
ehtiyac olan o balansı mühafizə edə bilmirik. Həddi 
- büluğ22 çağına qədər Allah belə vacib etməmişkən, 
biz həddindən artıq diqqət edərək övladlarımızı so-
yuda bilərik zaman-zaman. Nə etməliyik?

İlk olaraq edəcəyimiz iş övladımıza çox inanma-
lıyıq və bunu da ona hiss etdirməliyik. Vacib olanda 
30 gün oruc tutacağına, 5 dəfə namaz qılacağına dair 
biz ona inanmalıyıq ki, o da özünə inanıb güvənsin. 
22. Həddi buluğ: Yetkinlik yaşına çatma,
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Daha sonra tutduğu orucları, qıldığı namazları 
görmək, sadəcə, onlara diqqətimizi yönəltməliyik. “ 
Allah qəbul etsin! “, “ Üzərinə nur yağsın, inşallah! 
“ Afərin övladıma! “ kimi sözlərlə, isti təbəssümlə, 
yumşaq öpüşlərlə lovğalanacaq həddə çatdırmadan 
təltif etmək də onları bu işləri etməyə sövq edəcək-
dir. Çünki uşaqlar hələ kiçik yaşlarında olarkən et-
diklərinin valideynləri tərəfindən görülməyini istə-
yirlər. Valideynin təqdirini qazanmaq arzusunun 
ye rini, daha sonralar Allahın təqdirini qazanmaq ar-
zusu alır.

Yeri gəldikcə onlara uşaq yaşlarında olarkən et-
dikləri ibadətlərinin daha çox savab qazandırdığını 
söyləmək onlara əlavə xal (bonus) qazanmaq istəyi 
aşılayacaqdır. Nənələrimizin bunlar haqqında çox 
gözəl bənzətmələri vardır: “Sizin ibadətləriniz nur 
saçan lampa, bizimkilər isə şam işığı kimidir, övla-
dım! “.

Ailə daxilində birlik və bərabərlik təmin edil-
məli, “ Biz namaz qılırıq, oruc tuturuq, kim bizimlə 
birlikdə olmaq istəyir? “ kimi, uşağın müstəqil iradə-
sindən istifadə etməyə təşfiq edən suallarla onları da 
işin içərisinə çəkməliyik. Sərbəstlik, müstəqil şəkildə 
qərar vermək hər zaman vacibdir. Ancaq hal-hazır-
ki dövrümüzdə uşaqlar üçün müstəqillik, sərbəstlik 
meyarları üçən vacib anlayış halına gəlmişdir. Belə 
ki: “ Ürəyim istəyəni etmək, istədiyim qədər danış-
maq”; “imtahanları və ya məktəbi bitirəndən son-
ra sərbəst olmaq;”, “valideyndən uzaqda müstəqil 



AİLƏ və UŞAQ

99

yaşamaq”... Hər zaman uşaqların və gənclərin həs-
sas nöqtələrini vuran bu üç əsas anlayışın  fərqində 
olmaq  uşaqları ibadətə öyrətməkdə də faydalı ola 
bilər.

“Namaz ağacı kimi, hər orucluqda bir çiçək” 
bənzətməsi kimi izahlar da uşaqlar üçün təsirli me-
tod ola bilər. Ramazana xas olan xüsusi süfrələr, oruc 
tutduğumuz zaman evdəki sakitlik, evdə hakim olan 
sevinc, xoşbəxtlik, oruc tutanların sakit və ağıllı dav-
ranışları çox yaxşı nəzarətçilər olan və böyüklərin 
etdiklərini təqlid edən uşaqlara oruc tutmağı aşıla-
maqda gözəl nümunələrdir.

İbrahim əleyhisəlamın duasını da unutmamaq 
və duanın gücünə sığınmaq inananlar üçün bu xü-
susi bir gücdür.

“İbrahim və İsmail dedilər: (“Ey Rəbbimiz! Bi-
zim hər ikimizi Sənə itaətkar (müsəlman), nəslimiz-
dən yetişənləri Sənə təslim olan ümmət (müsəlman) 
et, bizə (həcc) əməllərimizi (ibadət qaydalarımızı) 
göstər, tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələ-
ri qəbul edənsən, mərhəmətlisən!” (əl-Bəqərə, 128)

“Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da 
(vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılan et. Ey Rəb-
bimiz! Duamı qəbul buyur!” (İbrahim, 40)

Xeyirli nəsillər yetişdirə bilmək duası ilə...
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ÖVLADLARIMIZA “QURBAN” ANLAYIŞINI 
ÖYRƏDƏ BİLMƏYİN ƏHƏMİYYƏTİ

İnternetdəki bir saytda qurban bayramı zamanı 
qurbankəsmə mənzərələrinə reaksiya olaraq gənclə-
rin düşüncələrinə rast gəldim... Orada müzakirəyə 
qoşulanlardan biri belə deyirdi:

“ Bu necə bayram və necə bir savabı özündə eh-
tiva edir? Savab əməllər bu qədər qanlı, bu qədər va-
himələrdən ibarətdirsə, bir küncdə günahkar olmaq 
daha məqsəduyğundur. Və adına görə Qurban bay-
ramına nifrət edir çox insan; bir canı öldürməyin sa-
vabını ağlım qəbul etmir və yaşanılan bu vəhşiliklərə 
bir məna verə bilmədim...”



Nöqsanları meydana çıxarmaqda çox mahir olan 
media o tərəfəmi, yoxsa bu tərəfəmi yönələcəyini bil-
məyən gənclərin inanclarını uçurumdan itələməyə 
hazır olmuş kimi görünür. Uşaqlığından bəri izlə-
diyi qurbankəsmə mərasimlərini uşaq qəlbi ilə nə 
qədər çalışsa da, bir məna verə bilməmiş bu gənclər 
nəticədə medianın da məqsədyönlü və ya məqsədsiz 
təlqinləri23 ilə dini inkar edəcək həddə gəlib çatmış. 
23. Təlqin : 1. Hər hansı bir fikri, əqidəni, hissi qəbul etdirmək 
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Heyvanlara olan sevgi və şəfqətini bir qəlibə yer-
ləşdirməmiş bir başqa gənc də Qurban bayramına 
nifrətini bu şəkildə dilə gətirir: 

“ Hələ qurbanlarını kəsməmişdən öncə man qal-
larını yandıran qonşuları görəndə qurban bayramın-
dan nifrət edirəm! ”



Uşaqlar heyvanları çox sevir. Hələ kənd yerində 
yaşayan uşaqlara nisbətən təbiətdən məhrum olan 
şəhər uşaqları hevanları bir başqa sevgi ilə sevirlər. 
Belə ki, qurbanlıq hevanlara qarşı olan sevgilərini 
evlərində bəslədikləri ev heyvanlarına göstərdikləri 
sevgiləri ilə qarışdırırlar. Onların ruhlarını və ağılla-
rını narahat edən suallara məntiqli cavablar tapa bil-
məyincə onlardakı heyvan sevgisi yanlış istiqamət-
ləndirilmiş olur. Hətta bu sevgi dini rədd edəcək 
qədər belə ola bilər. Yeni nəslin Qurban bayramını 
düzgün anlaya bilməsi üçün; ailə, media və hətta 
dövlətin edə biləcəkləri çox şeylər vardır.

Ailələr mücərrəd düşünə bilməyən kiçik uşaqla-
ra qurbankəsmə mərasimini göstərməməlidir. Hələ 
ata, baba kimi, sevdikləri birinin heyvanı tutarkən 
görmələri onlarda bu işi edənlərə qarşı pis duyğular 
yaranmasına səbəb ola bilər. Ailələr Həzrəti İsmailin 

üçün birinin iradəsinə, psixikasına təsir etmə, beyninə yerit-
mə. 2. Müsəlmanlarda: meyit dəfn olunandan sonra molla 
tərəfindən məzar başında oxunan dua.
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hekayəsini yaşı normal qavramaq səviyyəsində olan 
övladlarına danışarkən xüsusi bir metodu tətbiq et-
məlidir:

“ Qoyunlar olmasaydı, sizi qurban vermək məc-
buriyyətində qalacaqdıq!” kimi bir cümləni işlət-
məkdən qətiyyətlə qaçmalıdır. Bu tip ifadələr mü-
cərrəd düşünə bilməyən kiçikyaşlı uşaqların dindən 
uzaqlaşmasına səbəb ola bilər.

“ Qurban necə kəsilməlidir və əti kasıb, imkan-
sızlara hansı şəkildə paylanılmalıdır?” məsələlərin-
də də Həzrəti Peyğəmbərin fikirlərini ətraflı və ge-
niş şəkildə izah etmək uşaqlarda qurban sevincini 
və Peyğəmbər sevgisini yaradacaqdır. Hətta Həzrəti 
Peyğəmbərin heyvanlara qarşı ümumilikdə davranış 
və hərəkətlərini ən xırda bir xüsusiyyəti ilə danışmaq 
çox faydalı ola bilər; “O - Peyğəmbərimiz (səllalla-
hu əleyhi və səlləm) - heyvanlara qarşı mərhəmətsiz 
davranlmasına çox qəzəblənirdi, ancaq insanların 
qidalanmaları (yəni protein ehtiyaclarını qarşılama-
ları) üçün yaradılan heyvanların necə kəsilməli oldu-
ğunu da səhabələrinə öyrədirdi” şəkilində izah et-
mək həm uşağın qəlbini sakitləşdirəcək həm də onu 
sevindirəcəkdir. Uşaq böyüdükcə mücərrəd anlayış-
ları qavraya bilən uşaq qurban bayramlarında həyat 
və ölüm arasındakı münasibəti də daha yaxşı anlaya 
biləcəkdir. Bu əlaqəni insan nəslinə də uyğunlaşdırı-
la biləcək və nəticədə yaşamaq qədər ölməyin də bir 
həqiqət olduğunu görə biləcəkdir.
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Əslində, qurban bayramları ailələrin övladları-
na mərhəməti öyrədə biləcək çox gözəl fürsətlərdir. 
Bütün bir il boyunca ət yeyən bir uşaq ətini yediyi 
heyvanlara mərhəmət etməyi ağlından belə keçir-
məmişkən, xınalı quzusunun ləziz ətini yeyərkən 
bir tərəfdən ona yazığı gəlir, bir tərəfdən də bu ləziz 
yeməyi insanların süfrəsinə qoymağına səbəb olan 
Allaha şükür edər.

Uşaqlara Qurban bayramının mahiyyətini qav-
ramalarında medianın da edə biləcəkləri, əlbəttə ki, 
vardır. Cahil insanların qurbanlıqlara qarşı nümayiş 
etdirdikləri mərhəmətsiz davranışlar uşaqları oldu-
ğu qədər böyüklərə də təsir edir. Ancaq inancı sağ-
lam olan insanlar bu şəxslərə lənət oxuyarkən, inancı 
yerində olmayan insanlar dinimizə qarşı lənət oxu-
maqdadırlar. Təbii ki, bu, bir çox amillərlə bağlıdır 
(yaddaşlarda ABŞ-da törədilmiş 11 sentyabr terroru 
və digər hadisələr qalmaqdadır). ABŞ 11 sentyabrda 
törədilən terror hadisəsini televizorlarda göstərmə-
di. Zəlzələdəki insan mənzərələrini göstərməkdən 
çəkinməyən bizim mediamız qurbankəsmə mə-
rasimlərini də göstərməkdən də çəkinməyəcəkdi! 
Nə ticədə psixologiyası pozulan, böyükdən tutmuş 
kiçiyə qədər, əlbəttə ki, bizim insanlardır. Medianı 
isə belə məsələlərdə maraqlandıran yalnız  reytinq 
məsələsidir, başqa bir məsələ yox.

Dövlətin edə biləcəkləri isə qurbanların kəsil-
məsi üçün nəzərdə tutulan yerləri vaxtında təmin 
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etmək və qurban kəsənləri (qəssabları) qurbanların 
dini qaydalara uyğun kəsilməsi ilə bağlı təlimat-
landırmaq, məktəblərdə və məktəbəqədər təhsil 
müəs sisələrində də uşaqlara yaxşı təhsil verməkdən 
ibarət olmalıdır. Dinin bir ehtiyacı olan qurbankəs-
mə məsələsi uşaqların yaşlarına uyğun şəkildə izah 
olunmalı; dinə nifrət edən dinsiz bir nəsil yerinə, 
dinini bilən bir nəsil yetişdirilməsi qarşıya məqsəd 
kimi qoyulmalıdır. Yoxsa yeni nəsil oruc tutanlara: “ 
Bu dövrdə ac qalmaq- hə, bu, dəhşətdir!”, müqəddəs 
Həcc ziyarətinə gedənlərə isə: “ Topqapı sarayındahı 
müqəddəs əmanətlər olduğu halda, ölkə xaricində 
ziyarət üçün pul xərcələmək- bu, birbaşa vətənə xə-
yanətdir!” deyə bilər. Təbii ki, bir səhər yeməyi üçün 
Fransaya, Amerikaya gedənlərə heç kim bir kəlmə 
belə olsun söz deyə bilməz. “Canım, adam öz pulu-
nu xərcləyir, bundan bizə nə?” deyirlər.

Allahın bizə əmr etdiyi heç bir şey səbəbsiz ol-
madığına görə və Onun bizim ibadətmizə də ehtiyacı 
olmadığına görə qurbanın da bizə mütləq həm axirt-
də, həm də bu dünyada bir çox faydaları vardır. Sosi-
oloji baxımdan bu işi sosioloqlara buraxsaq, psixoloji 
baxımdan da bu haqda söyləniləsi çox sözlər, əlbəttə 
ki, vardır. Müqəddəs Qurani-Kərimin Bəqərə surəsi-
nin 30-cu ayəsində insanın qantökən fitrətindən bəhs 
edən Allah-Təala qurban kəsilməsi ilə bu məsələyə 
ən uyğun cavab vermiş və ən çox faydasını təmin et-
məyi də öyrətmişdir.
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Biz qavrasaq da qavraya bilməsək də, hər iba-
dətin hikmətləri vardır. İnanıb təslim olmaq bizi ra-
hatlandıra bilər. Uşaqlarımızın qəlblərinə də sağlam 
islam inancını yerləşdirə bilmək onları bir çox təh-
lükəli düşüncə və cərəyanlardan qoruyacaqdır.
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UŞAQLARDA DAVRANIŞ 
POZUNTULARINA24 SƏBƏB YETKİN 
YAŞDA OLANLARDIRMI?

Yalan danışan, oğurluq edən, altını batıran, bar-
maöını soran , çox hərəkət edən, inadkar, özünə qa-
palı olan, dəcəl, söyüş söyən, asılı (qeyri-müstəqil), 
tək yata bilməyən... hər uşaqda yuxarıda qeyd olu-
nan narahatlıqlardan hər hansı biri vardırsa, onu tez 
bir zamanda həkimə aparmaq lazımdırmı?

Bu uşaqlar anormal, problemli, kobud xarakterli, 
işə yaramayan uşaqlardırmı? Hal-hazırda uşaqların 
bir çoxunda rast gəldiyimiz belə davranışlar nə za-
man davranış pozuntuları kateqoriyasına aid edilə 
bilər?

Uşaqlarınız “islam fitrəti” ilə tərtəmiz dünyaya 
gəlmişkən onların müəyyən müddət sonra bir neçə 
pozuntulu davranışlar göstərməsinin mütləq bir sə-
bəbinin olması lazımdır ki, “ İslam fitrəti ” anlayışı 
zehinlərimizdə yerini tutsun. Həyatdakı hərşeydə 

24. Davranış pozuntuları: Uşağın müxtəlif ruhi və fiziki 
səbəblərə bağlı, daxili qarşıdurmalarını davranışlarına köçür-
məsi nəticəsində ortaya çıxır. Tündxasiyyətlik, əsəbilik, təca-
vüz  karlıq, inadçılıq, yalan, oğurluq, küfr kimi davranışlar dav-
ranış pozuntularına gətirir. 
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bir səbəb-nəticə əlaqəsi vardırsa, tərtəmiz dünyaya 
gələn uşaqlarımızın yanlış davranışlarında da müt-
ləq bəzi səbəblər vardır!

Mütəxəssislərə görə, bu səbəbləri beş kateqoriya-
ya bölərək təhlil etmək mümkündür:

1. İrsiyyət.
2. Fiziki səbəblər (daxildəki sarğı bezləri, trav-

matik hadisələr, beyin xəsarətləri, uzunmüddətli da-
vam edən xəstəliklər)

3. Əsas ehtiyaclardan məhrum olmaq:
4. Əsas bioloji-fizioloji ehtiyaclar (yemək, içmək, 

yaşamaq və s.);
5. Psixo-sosial əsas ehtiyaclar (sevmək-sevilmək, qə-

bul edilmək, inam, güvən, bir qrupun aidiyyatı və s.).
6. Ətrafla münasibət, sosiol-iqtisadi səbəblər (ailə 

və ətrafı, məktəb və s.).
7. Uşağın təlim- tərbiyəsində yol verilən səhvlər.
Bununla birlikdə bir davranışın davranış pozun-

tusu kateqoriyasına daxil ola bilməsi üçün uşağın 
aid olduğu inkişaf dövründə görülə biləcək normal 
bir problemlə də qarşılaşdırmaq lazımdır. Bunlara 
nümunələr göstərmək lazım olsa, beş yaşına qədər 
uşaqların söylədikləri yalanlar, əslində, bir yalan de-
yil, xəyal dünyasının genişliyidir. Xəyal qurmaq o 
yaş dövrünün ən qabarıq göstəricilərindən biridir. 
4-5 yaşlarındakı bir uşağın:
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“ Bu gün bizim evə oğru girib, oyuncaqlarımı 
oğurlayıb” deməsi yalan deyildir.  Ona yalan söylə-
yirmiş kimi davranmaq, heç nədən problem yarat-
maqdır. Ancaq 7-8 yaşlarından sonra qəsdən, aldat-
maq məqsədilə yalanlar ola bilər ki, bunlar davranış 
pozuntusu kateqoriyasında nəzərdən keçirilə bilər. 
Hamısının da yuxarıda geniş şəkildə qeyd etdiyimiz 
beş kateqoriya ilə əlaqəli izahı əlbəttə ki vardır. 

Artıq 11-14 yaşlarında rast gəlinən yalanlar ciddi 
bir davranış pozuntusunun göstəricisidir. Hansı yaş 
dövrünə aid olursa-olsun, məsələyə mütləq şüurlu 
şəkildə yanaşılmalı; 7-8 yaşlarından sonrakı yalanlar 
üçün “yaranın qanqrenaya çevrilməməsindən” əv-
vəl bir mütəxəssisə  müraciət edilməlidir. 

Eyni şəkildə uşaqlıq dövründə əmmə refleksləri-
nin bir nəticəsi olaraq barmaq sormaq, normal qəbul 
edilərkən daha sonrakı barmaq sormaları isə dav-
ranış pozuntusu olaraq qəbul edilir ki, buna da çox 
vaxt valideynin səbəb olduğunu göstərilir.

Təmizlik, nəzakət və davranış qaydalarını mə-
nimsədikdən 1,5-2 il sonra, yəni buna uyğunlaşma 
mərhələsi tamamlandıqdan sonra bir uşaq təkrar al-
tını batırmağa başlasa, bu artıq davranış pozuntusu 
kateqoriyasına aid edilə bilər.

Yenə, 3-5 yaşlarında bir uşağın qohum ziyarə-
tindən qayıdandan sonra cibindən oyuncaq çıxması 
da oğurluq deyil, o yaş dövründə yaşana biləcək adi 
bir problemdir. Çünki bu dövrdə hələ uşaqda aidiy-
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yatı duyğu inkişaf etməmişdir, bu onun hadisələrə 
öz nöqteyi-nəzərindən baxmağının nəticəsidir. “ 
Mənim atam, mənim anam, mənim oyuncağım, mə-
nim dayım, sənin qardaşın deyil!” kimi qətiyyətlə 
söylənilən cümlələri çox eşitdiyimiz o yaş uşaqlarda 
bu kimi davranışlar valideyn tərəfindən bunlar bö-
yüdülmədiyi (qabardılmadıqda) təqdirdə müəyyən 
zamanla həll ediləcəkdir.

İndi, misal üçün, davranış pozuntusu deyə bilə-
cəyimiz 6 yaşındakı bir uşaqda müşahidə edilən 
altını batırma məsələsinə diqqət edək. Uşaq altını 
batıracaq deyə cəzalandırmaq, başqalarının yanın-
da təhqir etmək, alçatmaq, üstünə qışqırmaq, bağır-
maq; bu şəkildə heç bir nəticə əldə olunmayacaqdır 
və problem həll edilməyəcəkdir, onun şəxsiyyətinin 
formalaşmasında qalıcı yaralara səbəb olacaqdır. 
Davranış pozuntularının düzəlməyini öz ixtiyarına 
buraxmaq da problemi həll etməyəcəkdir. Müəyyən 
zaman keçəndən sonra düzələn problemlər inkişaf 
dövrünə aid məsələlərdir. (Təmizlik, nəzakət və dav-
ranış qaydalarının öyrədilməsi əsnasında yaşananlar 
kimi). Problemlərin kökündə nələrin dayandığını 
düşünmədən problemlərin, davranış pozuntuları-
nın keçdiyini düşünmək də düzgün deyildir. Çünki 
problemlər birdən-birə düzəlmir. “Altını batırmaq 
keçdi “düşünülərkən başqa bir problem ortaya çıxa 
bilər...
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“Altını batırmaq” məsələsini yuxarıda qeyd etd-
yimiz beş əsas kateqoriyadan keçərək təhlil etməli 
olsaq... Gecə altını batırmaq şəklində də olsa belə, bu 
hər hansı bir şəkildə mütəmadi olaraq davam edir-
sə və irsi olaraq yaxın qohumlarda da bu davranış 
var idisə  uşağın problemi, çox böyük ehtimalla, irsi 
problemdir. Sidik yollarının  iltihabi xəstəliyi də bi-
oloji bir səbəb olaraq bu davranışın yaranmağına 
səbəb ola bilər. Çox vaxt təmizlik, nəzakət və dav-
ranış qaydaları öyrədildikədən sonra qardaşının, ba-
cısının dünyaya gəlməsi, məktəb qorxusu, bir yaxın 
adamının itkisi kimi hadisələr də uşağın özünü 
yalnız, çarəsiz, dəyərsiz hiss etməsinə səbəb olaraq 
göstərilə bilər. Bundan başqa, təmizlik, nəzakət və 
davranış qaydaları əsnasında anası ilə mübahisəsin-
də, ona gücünü göstərmək məqsədilə bir uşaq altını 
isladaraq şüuraltı guya valideynindən intiqam al-
maq kimi düşünə bilər. Səbəb nə olur-olsun uşağın 
inkişaf dövrünə xas olmayan hər bir problem mütləq 
şüurlu bir şəkildə və mütəxəssisdən kömək alaraq 
həll edilməlidir.

Televizor və ya kompüterdən gördüyü üçün ina-
dkar, dostlarından eşitdiyi üçün söyüş söyən, vali-
deynlərindən görmədiyi diqqətin intiqamını onları 
utandıraraq almaq üçün oğru, valideynin həddindən 
artıq gözləntisi və təzyiqini dəf etməyin bir yolu ola-
raq yalançı, tam sosiallaşması üçün bir dövrdə dost-
suz qaldığı üçün özünəqapalı, hər işinin valideynləri 
tərəfindən yerinə yetirlidiyi və həddindən artıq mü-
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hafizə olunduğu üçün asılı (qeyri-müstəqil) olan hər 
bir uşaq dünyaya gətirdiyi tərtəmiz fitrəti dəyişdiril-
miş uşaqdır.

Səbəb nə olursa-olsun, davranış pozuntularına 
qarşı diqqətli olmalı, yanlış davranışın yaranmağına 
fürsət verəcək davrnışlardan şiddətlə qaçmaq lazım-
dır. Bir şəkildə davranış pozuntusu yaranmışsa da, 
davranışın özündən çox, səbəbləri üzərində dayana-
raq düzəldilməli, dəyişdirilməyə çalışılmalıdır. Yan-
lış davranışa diqqətini yönəltmək bataqlıq olarkən 
milçək ovuna çıxmaq kimidir. 

“ İslam fitrəti” həqiqətini izah edək.
“ Pis uşaq yoxdur; yanlış yetişdirilmiş uşaq var-

dır.” İfadəsi valideynlərin uşaq yetişdirməyindəki 
məsuliyyətini nə gözəl izah edir! Uşaq yetişdirməyin 
çox çətin olduğu müasir dövrümüzdə insanlıq adına 
faydalı işlər edə biləcək sağlam xarakterli nəsillərə 
sahib ola bilmək üçün daha şüurlu olmağımıza eh-
tiyac vardır!
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UŞAQLARDA EMPATİYANI 
İNKİŞAF ETDİRMƏK

Empatiya - bir başqasının fərqli olduğunu, fərqli 
düşünə biləcəyini və hiss edə biləcyini dərk edə bil-
mək, xoşbəxtlik, təəccüb, hirs, qəzəb, xəyal qurmaq, 
sıxıntı, narahatlıq kimi hiss və duyğuların hər kəs-
də olduğunun fərqində olmaq, birinin yaşadığı ha-
disə zamanı özünü onun yerinə qoyub “ nə hiss edə 
bilərdi?” deyərək düşünə bilmək, qarşısındakı şəxsi 
rahatlatmaq üçün onun nəyə ehiyacı olduğunu dü-
şünmək, buna uyğun davrana bilməkdir. 

Uşaqların ağlayan birini gördüyü zaman ağla-
mağa başlamaları insanın empatik olduğunun ilk 
göstəricisidir.

Ehtiyacları qarşılanan, kifayət qədər maraqla-
nan, sevilən, mühafizə olunan uşaqlar, elə həyatları-
nın ilk illərindəcə güvən duyğusuni inkişaf etdirirlər 
və dəyərli olduqlarını hiss edirlər. Ən çox möhtac 
olduqları dövrdə onları davamlı sevən və qoruyan, 
onlara dəyər verən anaları kimi, böyüyəndə də onlar 
ətrafındakılara qarşı eyni empatiya hislərini göstə-
rirlər. Başqalarından ən çox asılı olaraq yaşadıqları 
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ilk bir il, uşaqlarda empatiya duyğularının təməlinin 
atıldığı zamandır.

“ Gözlərin haradadır?” Burnun haradadır?” kimi 
sualların cavabını verməyə başlayan 2 yaşlı uşaqla-
rın “ mən” anlayışını inkişaf etdirməyə başlayırlar. 
yalnız mən-sən anlayışını öyrənən uşağın bundan 
sonra empatik duyğusunun yavaş-yavaş davranışa 
çevirməyi gözlənilir. 3 yaşından kiçiklərin özündən 
razı davranışlarını isə yaşından asılı olaraq izah et-
mək lazımdır.

Bundan sonrası üçün uşağın özünü və öz duyğu-
larını tanıyaraq, fərqinə vararaq başqalarının duyğu-
larının da ola biləcəyini təmin etmək, empatiynı in-
kişaf etdirməkdə ən əhəmiyyətli metoddur. Uşağın 
empatiya bacarığını qazana bilməsi üçün ilk olaraq 
hislərinin fərqində olması lazımdır.

Duyğularını tanıyan və onları araşdıran uşaq 
qarşısındakı şəxsi qismən başa düşməyə başlayır. 
Buna görə də sevinməsi, xoşbəxt olmağı qədər uşa-
ğın qəzəblənməyini, hirslənməyini, narahat olmağı-
nı da normal qəbul etmək lazımdır. Əlindən oyunca-
ğı alınan bir uşağın qəzəblənib ağlamağından daha 
təbii bir şey varmı? Bir yetişkin insanın  gözünün 
qarşsında maşınının oğurlanması kimi bir şeydi bu.

“ Sakit ol, ağlama, qışqırma!” demək yerinə,
“ Oyuncağının icazəsiz əlindən alınması səni çox 

hirslənləndirdimi, övladım! Gəl bura, dostuna bu-
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nun necə olması lazımdırsa onu danışaq” deməyi 
uşağa duyğularının qəbul edildiyi, başa düşüldüyü 
hissini verir. Bu tip yanaşmalar onun da başqalarının 
duyğularını və hislərini anlamağa kömək edərkən , 
lazım gəldikdə empatik davranmasını təmin edir.

“ Axşam yorğun evə gələn atanı qarşılamaq, əlin-
dən çantasını almaq onu nə qədər çox sevindirir!”

“ Düzdüyün leqoları dağıtmağıma nə qədər hirs-
lənirsənsə, mən də təzəcə süpürdüyün evi kirlətmə-
yinə o qədər hirslənirəm!”;

“ Sən bacından bir şey istəyəndə, o sənə vermə-
dikdə necə narahat olursansa, dostun da səndən 
bir şey istəyəndə verməsən,o da elə narahat olur”... 
şəklindəki başqalarının duyğularını kəşf etdirəcək 
yanaşmalar hər zaman uşaqda empatik duyğunun 
inkişaf etməyinə kömək edəcəkdir.

“ Qonşumuz xəstələnib. Gəl ona bir boşqab şorba 
aparaq, çox sevinəcək!”;

“ Bu gün məkətəbə gələ bilməyən dostuna tapşı-
rıqları aparmağın onu çox sevindirər!”;

“ Ağlayan bir dostunun yanına gedib halını so-
ruşmaq onun dərdinin azalmağına səbəb ola bilər!”... 
şəklində duyğulara xitab edən yanaşmalar, oxumaq 
üçün seçilən fərqli duyğuları izah edən hekayələr də 
çox faydalıdır.
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“Düşüncə ətəyi açılan qız nə qədər çox utanmış-
dır!”;

“ Dostu tərəfindən döyülən uşaq, nə qədər 
qəzəblənmişdir!”... kimi ətrfada müşahidə edilən in-
sanların vəziyyətini izah edən cümlələr də empati-
yanı oyandırmaqda faydalı ola bilər.

Hal-hazırki müasir dünyamızda valideynlərin, 
bəlkə də, yeganə hədəfi övladlarını hər zaman xoş-
bəxt görmək istəmələridir! Lakin xoşbəxt və sevincli 
olmaq insanın yaşayacağı tək duyğu deyildir. Onları 
hər zaman xoşbəxt etməyə çalışaraq başqa duyğuları 
yaşamağına fürsət verməmək gələcəyin xudbin, qəd-
dar, laqeyd insanlarını yetişdirməyin səbəblərindən 
biridir.

Hər istədikləri yerinə yetirilən, heç sıxıntı yaşa-
mayan, səbir etməyən, narahat olmayan, namaz-oruc 
kimi ibadətləri belə qəbul etmədiyi üçün onlardan 
uzaq tutulan, televizorda nümayiş olunan Fələstin-
lilərin görüntülərindən narahat olacaq deyə dünya-
dan bixəbər böyüdülən, hər zaman xoşbəxt olması 
qarşıya məqsəd qoyulan uşaqlar  gələcəkdə nə qədər 
empatik ola bilərlər?

Yaxud, bunun tam əksinə olaraq, hər zaman fi-
zioloji və psixoloji ehtiyacları nəzərə alınmayan, fi-
zioloji olanlar qarşılanmış olsa belə, hissi ehtiyacları 
görməməzlikdən gəlinmiş uşaqların oğurluq, qəsb-
çilik, quldur, şiddət, terror kimi hadisələrə qarışma-
ğı təəccüblü ola bilərmi?
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Əhəmiyyət verilməyən, sevilməyən, hörmət edil-
məyən, duyğuları olmamasına ehtiyac duyulmuş 
kimi davranılan uşaqların empatik olmağı gözlənilə 
bilməz.

Unutmamaq lazımdır ki, biz böyüklər hər nə 
qədər həssas davransaq, bizi örnək götürən övlad-
larımız da o qədər həssas olacaqlar. Nəsə xoş gələn-
lərdən əlavə, ruha sevinc verən davranışları seçdi-
yimizdə, uşaqlarımız “üçgünlük” dünyanı dadını 
çıxarmaları üçün olan bir yer kimi deyil, əbədi həyat 
kimi düşünəcəklər. 

Evlərinə tez-tez qonaq dəvət edilən, qonaq gələn-
də xoşbəxt olan, yaşlı qohum-əqrəbalarına kömək 
etmək üçün narahat olan, ehtiyacı olan qonşusuna 
hər zaman qapısı açıq olan, ətrafdakı dərnək fəaliy-
yətlərindən birində iştirak edən, hər zaman öz xoş-
bəxtliyi, mənafeyi üçün deyil, bir az da cəmiyyətin 
xeyri üçün çalışıb- çabalayan həssas valideynlərin 
yetişdirdiyi nəsillər də onlar kimi olacaqdır. Biz elə 
olduqdan sonra, bir neçə həll yolunu uşaq təlim-tər-
biyəsinə tətbiq edə bilmək empatik uşaqlar yetişdir-
mək üçün gözəl metotdur!
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ÖVLADIM MƏNİ SEVİRMİ?

Digər canlılarla müqayisə edildikdə, insan övla-
dının dünyaya gəlişi və böyüməyi çox çətindir.

Doğulduğu kimi ayaqda duran, hərəkət edən və 
qısa müddət ərzində anasından ayrı (sərbəst) yaşa-
ya biləcək halda olan heyvan balalarını düşündük-
də, insan övladının uzun müddət qulluğa möhtac 
olmasına baxmayaraq, səbrlə qorunub nəzarət altın-
da saxlanılması çox düşündürücüdür. Hamiləliyə, 
doğum arğılarına, körpəsini tez-tez əmizdirməyə, 
körpəyə qulluq edilməsinə, yuxusuz gecələrə və s. 
əziyyətlərə necə dözmək olar?

Bunun tək bir cavabı vardır: Yaradanın insan 
ürəyinə bəxş etdiyi övlad sevgisi!

Hamı övladını sevir, həm də canından çox sevir. 
Bəs övladlar valideynlərini sevirmi? Övladımızın 
bizi sevdiyini haradan bilirik?

Çox kiçik uşaqların valideynlərini sevdiyi şübhə 
edilməyəcək bir həqiqətdir.

Yaradılışdan qəlblərə yerləşdirilmiş sevgi hər 
vəziyyətdə özünü göstərir. Uşağın valideynin arxa-
sından ağlamağı, ayaqlarına sarılmağı, davamlı qu-
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caqda olmaq istəməyi, göz-gözə gələndə gülmələri 
həmişə uşağın valideynini sevdiyinə işarədir. Lakin 
zamanla valideyn təsirinə, münasibəti ilə birlikdə 
inkişaf edən/inkişaf etməyən sevgi araşdırılmalıdır. 
Çünki uşaqlıq dövründən sonrakı dövrlərdə hiss 
edilməyən sevginin memarları valideynlərin birbaşa 
özləridir.

Uşağın valideynini sevdiyini göstərən ən əsas 
şey onların sevgisini və inamını itirmək qorxusudur. 
Bu qorxu, uşaq səhv edəndə onun baxışlarında əks 
olunur. Nə cəza vermək, nə də kötək yemək qorxusu 
bu qorxuya bənzəmir. Baxışlarında bir qorxu, nara-
hatlıq vardır.

“Bəli, səhv etdim, ancaq indi sizin sevginizə və 
inamınıza daha çox ehtiyacım var. Mənə bir daha 
şans verin, görəcəksiniz səhvimi necə düzəldəcəyəm. 
Yetər ki, məni indi qəbul edin”  demək istədiyini 
baxışlarında ifadə edər. Uşaqlar sevgiyə ən çox onu 
ən az haqq etdikləri zaman ehtiyac duyurlar. Məhz 
bu sevgini, heç nəyə baxmayaraq qəbul edilməyi 
valideynlərinin gözlərində görmək istəyərlər. Əgər 
övladımız səhv edəndə bunu gözlərində hiss edə bi-
liriksə, bundan əmin olun ki, övladınız sizi sevir.

Uşaqlar valideynlərini sevirlərsə, onlara tez-tez 
sarılarlar, öpərlər, hansı yaşda olursa-olsun, yanına 
soxulmaq istəyərlər. Bu, xüsusilə sevgi dili “fiziki 
təmas” olan uşaqların çox tez-tez istifadə etdikləri 
bir sevgi nümayiş etdirmək yolu olsa da, hər uşaq 
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valideynindən görəcəyi diqqət və münasibətə bağlı 
olaraq valideyninə yaxınlaşmaq, toxunmaq istəyir. 
Səmimi, ancaq hörmət çərçivəsini aşmayan əl-qol 
hərəkətləri  sevginin bir başqa təzahürüdür. 

Baxışların çox şey ifadə etdiyini söyləməyə hər 
halda ehtiyac yoxdur. Ümid edirik ki, hər valideynin 
“duyğu zəkası” övladının özünə hansı duyğularla 
baxdığını anlayacaq qədər inkişaf etmişdir. Sevgi, 
nifrət, qəzəb, hirs, qısqanclıq və məhəbbət kimi duy-
ğuları baxışlardan anlamaq elə də çətin deyil!

Bəlkə də, uşaqların valideynlərini sevdiyini gös-
tərən ən vacib şey, ağıllarına gələn bütün sualları ra-
hat bir şəkildə, çəkinmədən onlardan soruşa bilmə-
yidir. İmandan xüsusi cinsi mövzulara qədər bütün 
sualları övladımız bizdən soruşur və bizdən öyrən-
məyə çalışırsa, əmin olun ki, ən çox bizə güvənir və 
ən çox bizi sevir.

Yaxında və ya uzaqda olsa da, kədərini, sevincini, 
uğurunu, uğursuzluğunu bizimlə bölüşür, xoşbəxt 
və sevincli olanda boynumuza sarılır, kədərlənəndə 
çiynimizə söykənir.

“Ata/ana! Nə olub, bilirsinizmi?” kimi cümlələr-
dən tez-tez istifadə edir, məktəbdə, küçədə, dostları 
arasında, yuxusunda olanları rahat bir şəkildə sizin-
lə bölüşürsə,  bu vəziyyət də övladımızın bizi sevdi-
yinin bir işarəsidir.
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Bizə hirslənəndə yenə bizə şikayət edirsə, hör-
mət çərçivəsində bizi tənqid edirsə, hirslənəndə ota-
ğına gedib bizə kin saxlayıb bundan sonra bizimlə 
danışıb hirsini,qəzəbini həll etməyə çalışırsa, əmin 
olun ki, övladımız bizi sevir.

Üzr istəmək, təşəkkür etmək, “səni sevirəm!” de-
mək isə bir sevgi ifadəsindən çox vərdişdir. Xüsusilə 
klassik ailələrdə bu vərdişlərə çox tez-tez rast gəlin-
məsə də, uşaqlar valideynlərini hələ də sevirlər. An-
caq bu vərdişləri öyrədə bilmiş valideynlər,əvvəlcə 
özləri bu vərdişin dadını alırlar.

Söz dinləməyən uşaqlara gəldikdə isə... Onlara; 
“Sən mənim sözümə qulaq asmırsan, deməli, məni 
sevmirsən!” demək qədər yanlış bir şey ola bilməz. 
Sözə qulaq asmaması sevgi ilə əlaqəli deyildir. Hər 
bir uşaq müəyyən dərəcədə sözə qulaq asmır, çünki 
yoxlamaq,tətbiq etmək vasitəsilə öyrənmək uşaqla-
rın ən çox istifadə etdikləri metoddur. Hər hansı bir 
vəziyyət həddindən artıq müzakirə məsələsdirsə; ya 
uşaqla olan ünsiyyətinizdə bir problem vardır, ya da 
uşaqda “həvəsləndirici amil (stimul)” və ya hiperak-
tivlik25 kimi bir problem vardırsa dərhal mütəxəssisə  
müraciət etmək lazımdır. 

25.  Hiperaktivlik: Yunan sözü olub “hiper“ “yüksək“,”aktivas” 
“hərəkətli” deməkdir. Hiperaktivlik bu iki sözün birləş mə sin-
dən əmələ gəlib hərəkətli, davranış sistemini tənzimlə yə bil-
məyən uşaqları ifadə edir. 
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Unutmamaq lazımdır ki, valideyn övladına qar-
şı hiss etdiyi sevgi daha çox daxildən qaynaqlandığı 
halda, övladın valideyninə qarşı hiss etdiyi sevgi bir 
az da onlardan gördüyü təsir və münasibətə bağlı-
dır. Hər nə səhv edirsə etsin, valideynin övladını ba-
ğışlaması davamlı mümkün olduğu halda, övladın 
valideyninə qarşı bu qədər mərhəmətli olmaması 
çox da təəccüblü deyildir.

“Atası oğluna bir bağ vermiş, oğlu atasına bir 
salxım üzüm verməmişdir!” atalar sözü bu vəziy-
yəti olduğu kimi əks etdirməkdən başqa həmdə bu 
həqiqəti ifadə etmək üçün söylənilmişdir.

Hər bir valideyn öz övladını şərtsiz sevir. Sevgi 
aşağıya tərəf axar. Uşaqlarımızla olan əlaqələrimizə, 
münasibətlərimizə qarşı diqqətli olsaq, onların bizə 
qarşı hiss edəcəyi sevgini ən yüksək səviyyəyə çıxa-
ra bilərik. Əks təqdirdə, əmək sərf etmədən, bizim 
onları sevdiyimiz kimi, onların da bizi sevmələrini 
gözləmək çox böyük səhv olar.
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UŞAQ TƏRBİYƏSİNDƏ 
“HƏVƏSLƏNDİRMƏ” 

Bu yazımız 1970-80-ci illərdə uşaq olanlara xi-
tab ediləcəkdir. Demək olar ki, bizim də uşaqlığı-
mız həmin illərə təsadüf edir. Həmin vaxltar uşaq 
idik, ancaq bir o qədər də məsuliyyətimizin fərqin-
dəydik, bilirdik məsuliyyətimiz nədən ibarətdir, elə 
deyilmi? Daşlarla hörülmüş küçələrdə oynadığımız 
oyunlarla, səkilərdə oynadığımız gizlənpaç oyunla-
rı ilə, qaç-tutdu və iplərdən tullanmaq oyunları ilə 
uşaqlığımızı çox gözəl keçirdik. Atalarımız: “Necə 
qazanacayıq?”, analarımız: “ Nə bişirəcəyik?”-deyə 
düşünsələr də, ölkəmiz terror bəlası ilə, yoxsulluqla 
yanıb kül olsa da, biz uşaqlığımızı necə lazımdırsa 
yaşadıq, özü də nəyin bahasına olursa-olsun! Dep-
ressiyanın nə demək olduğunu həmin vaxtlar bilmir-
dik. Xüsusi öyrənmək həvəsi, hiperaktivlik, diqqət 
çatışmazlığı kimi sıxıntılardan hər zaman xəbərsiz 
idik. Müəllimlərimiz qulağımızı dartsa və ya əlimi-
zin üstündən xətkeşlə vursa, anamız şəp-şəplə arxa-
mıza düşüb vurmaq istəsə də, atamız alnını düyün-
ləyib qəzəblə baxsa da, həssas olan psixologiyamız 
əsla pozulmazdı.
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Hər gün ev işlərində aradabir və ya dərslərimiz 
olmadığı zamanlarda analarmıza kömək edərdik. İş 
görməmək üçün “ ürəyimizin istəməməyi” kimi bir 
seçimimiz yox idi.

Dərs ili, ərzində rüblərdəki aldığımız qiymətlə-
rin hamısı“ 5” olsa belə, hər hansı bir hədiyyə göz-
ləmirdik. Atamızın qiymətlərimizi görməyi hədiyyə 
olaraq bizə bəs edirdi. Hələ bir də üzündəki təbəs-
sümlə, gülümsəyərək; “afərin!” deməyi bizə alınan 
və ya verilən ən böyük hədiyyə idi.

Qarğıdalı saçaqlarından, parçadan tikilmiş oyun -
caqlarımız; qarpız qabığından hazırlanmış qatar-
larımız var idi. Saçımıza taxdığımız lentlərimizlə, 
kömür ütüsü ilə ütülənmiş geyimlərimizlə gözəl ol-
duğumuzu düşünürdük. İldə bir dəfə bir cüt ayaqqa-
bı almaq haqqımız var idi; yay, qış bütün fəsillərdə 
həmin ayaqqabıları geyinərdik. İdman ayaqqabısı 
istəmək ağlımıza gəlməzdi. Məktəb çantalarımızı 
köhnələnə qədər istifadə edirdik, əlbəttə ki yenisini 
görənə qədər deyil. Hələ xüsusilə bizdən böyük ba-
cı-qardaşımız varidisə elə də çox yeni bir şeylər alın-
madan böyuyərdik. Eyni boşqabda yemək yeməyin, 
eyni otaqda yatmağın, bizdən böyük bacı-qardaşla-
rımızdan qalan paltarları geyinməyin verdiyi “ biz” 
duyğusu ilə böyüdük.

İndi hamımız ana-ata olmuşuq. Müasir təhsil 
metodları ilə övladlarımızı yetişdirməyə çalışırıq. 
Təşviq, təqdir, mükafat və cəzalar verməyin tərbiyə-
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dəki rolunun fərqində və şüurunda olaraq bunlar-
dan istifadə etməyə çalışırıq. Lakin bütün bu qeyd 
etdikilərimiz haqqında hamımız  bir şeydə həmfiki-
rik ki, ümumlikdə indiki uşaqlar bizim uşaqlığımızla 
müqayisədə, bir çox şeyə sahib olmalarına baxmaya-
raq; doyumsuz və xoşbəxt deyillər. Məsuliyyətləri-
nin fərqində deyillər və hər hansı bir işi yerinə yetir-
məklə bağlı cəhdləri yoxdur.

Harada səhv etdik ki, onlara bizdəki həyəcanı, 
iradə və sevgini aşılaya bilmədik? Onlara hər gün 
xərclik verərək böyük-kiçik bütün uğurlarının düz 
arxasında maddi dəyər böyük hədiyyələr verərək: “ 
Bunu-bunu edərsən, sənə bunları alacağam!” deyib 
vədlər verərək, əslində, onlara pislik etdikmi? Onların 
uğur qazanmalarını elə onlardan da çox biz istəmə-
dikmi? Bir səhv etdiklərində onlardan çox biz nara-
hat olmadıqmı? Məsuliyyətlərini onlardan daha çox 
biz düşünmədikmi? Əlbətdə bütün bunları edərkən 
onların; “ daha yaxşı bir gələcəyə sahib olmaqlarını” 
arzuladıq. Hər zaman onlara qarşı niyyətimiz yaxşı 
oldu, onlar haqqında heç vaxt pis niyyətdə olmadıq. 
Lakin, hər halda, daha çox qayğı, mərhəmət onları 
məsuliyyətli olmaqdan uzaqlaşdırdı.

Hər şey qədərində olanda daha gözəl olur. İnsan 
xəyalında qurduğu bir şeyə ən əvvəlindən deyil, onu 
əlindən çıxararkən sahib olarsa, o şey daha qiymətli 
olur. Uşaq tərbiyəsində mükafat da eyni şəkildədir. 
Böyük-kiçik, bütün mükafatlar vəd ediləndə uşaq 
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üçün maddiyyat hər şey demək olur və uşaq hər dəfə 
daha başqa şeylər istəyərək doymaq bilmir. Çünki “ 
İnsanın gözünü ancaq torpaq doyura bilər” hədisi 
maddiyatdan doymaymamağının bir dəlilidir. 

Halbuki uşaqların ehtiyacı olan bir şeyi, bu şey 
oyuncaq da olsa imakanımız daxilində almaq, onsuz 
da bizim vəzifəmizdir. Sadəcə bunu vəd formasın-
da etmək lazım deyil. Maddi mükafatlardan əlavə, 
uşaqları “ Afərin!”, “ Təbrik edirəm!”, “ Təşəkkür 
edirəm!” kimi mənəvi dəyəri böyük olan ifadələrlə 
mükafatlandırmaq daha düzgün və faydalı olar.

Bir öpüş, bir gülüş onlara maddi şeylərlə deyil, 
qiyməti ölçülməyən dəyərlərlə xoşbəxt və gözütox 
olmağı öyrədəcəkdir. Ən böyük mükafat isə “plays-
tation, leptob, tablet” və s. deyil, birlikdə vaxt keçir-
məyi hədəfləyəcək şeylər olmalıdır.

Tarixi bir yeri gəzmək, xüsusi bir yerə yeməyə 
getmək, həcc (ümrə) ziyarətində olmaq ən gözəl hə-
diyyələrdən bir neçəsi ola bilər. 

Bir də hər hansı davranışı etməyə sövq edən daxi-
li qüvvət  yaranana qədər kənardan təşviq edilməyə 
ehtiyac vardır. Valideynlər bu qüvvə yaranana qədər 
düzgün və dərəcəsində olan hərəkətlər etməlidir. 
Əks təqdirdə uşaqlar maddiyyata bağlı, özünəqapalı 
və acgöz ola bilərlər.
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İlk tərbiyə təlimçilərimizdən olan Aristokli Efen-
di mükafatların verilməyinə dair bəzi əsas şərtləri 
sadalayarkən xüsusilə aşağıdakıları qeyd edir:

a) Mükafatlar çox dəyərli şeylər olmamalıdır;
b)Mükafatlar təqdir edilən vəziyyətə uyğun ol-

malıdır;
c) Mükafatlar çox tez-tez verilməməlidir;
d) Mükafatlar hər uşağın öz işinə və davranış-

larındakı inkişafına uyğun  verilməlidir. Bir uşağa 
başqa uşaqlara nisbətən  daha yaxşı olması kimi 
düşüncələrlə mükafat verilməməlidir. Başqa bir de-
yimlə desək, mükafatlar şəxsi olmalıdır, hər uşağın 
özünə uyğun olaraq.

e) Mükafatlar uşaqlarda özünü böyük göstərmək 
və öyünmək kimi hislər yaratmayacaq şeylərdən ve-
rilməli, bunların verilmə  tərzinə də diqqət edilməli-
dir.

Onlar üçün sahib olduqlarının dəyərini bildirə-
cək: “ Allahım,  bu günlərimizi

axtarmağımıza səbəb olacaq şeylər qismət etmə 
bizlərə!”, “ Həmd olsun verdiklərinə!” kimi səsli du-
alarınızdan başqa, bu kimi dualar da edə bilərik. Ol-
duğunu bildiyimiz halda, “ Ayaqqabıların ayağına 
olurmu, yenisini alaqmı?”, “ Çantan köhnəldimi, bir 
il də istifadə edə bilərsənmi?” kimi suallarla onlarda 
bir şüur formalaşdırmaq olar.
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Məsuliyyətlərinin fərqində, yaşamaq sevinci və 
həyəcanı ilə dolu, əzmli uşaqlar böyüdə bilmək niy-
yətimizlə birlikdə valideyn davranışlarımızı çox ge-
cikmədən bir daha nəzərdən keçirməyimizə ehtiya-
cımız vardır.

Bu günün acgöz, nəfsli, xoşbəxt olmayan uşaq-
larının sayını nəzərə alsaq, bu cədvəl heç də ürəka-
çan olmayacaqdır. Ancaq bir məsələ də var ki, buna 
sevinə bilərik. Bu problemlərigörüb onların qarşısını 
almağa çalışmağımız da problemlərin yarısının həll 
olunması deməkdir.
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Uğur Qazanma Prosesinə Hərtərəfli Baxış
PROSEDUR NƏTİCƏ DEYİL

Şəxsiyyətin formalaşması, motivasiya, mübariz-
lik ruhu və uğur qazanmaq hekayələri sahəsində ya-
zılan bu qədər kitaba, yazıya və keçirilən bu qədər 
seminarlara, psixoloji və pedaqogika sahəsindəki in-
kişaflara baxmayaraq, hələ də hal-hazırki gənclərdə-
ki başıboşluq, avaralıq, doyumsuzluq və xoşbəxt ola 
bilməmək halları çox düşündürücüdür. 

Nə üçün gənclər hələ də cəhd etmək istəmir, nə 
üçün başıboş, avara daha tez təslim olur, mübarizə 
apara bilmir, nə üçün bədbindir, nə üçün doyumsuz-
dur, nə üçün xoşbəxtliyi əldə edə bilmir və əldə edə 
bilməyəciyini düşünür? Bu qədər əziyyətlərə bax-
mayaraq, haralarda səhvə yol verir?



Peyğəmbərimizin vida Həcci zamanı yüz iyirmi 
minə yaxın olduğu söylənilən səhabələrindən, sadə-
cə, on minə yaxınının qəbri müqəddəs torpaqlarda-
dır! Eyyub əl-Ənsarini səksən yaşı olmaına baxmaya-
raq, İstanbula gətirən şey nə idi? Səhabələri o günün 
çətin və dözülməz şərtlrinə baxmayaraq, Yəmənə, 
Bəhreynə, Misirə, Şama, İordaniyaya, Fələstinə, İra-
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na, Anadoluya, Kiprə, Azərbaycana, Hindistana, Ən-
dəlüsə, Çinə aparan motivasiyanın mənbəyi haradan 
və necə gəlir? Hansı motivasiyaya asasən, hansı şəx-
siyyətin inkişafı kitabını oxuyublar, kimlərin uğur 
qazanmaları ilə bağlı hekayələrinə qulaq asıblar ki, 
bu əzəmətli yaşam həyəcanını, get-gedə qocalmala-
rına və o günün çətin şərtlərinə baxmayaraq, müha-
fizə edə biliblər?



Gənclərin vaxta deyil, nəticəyə diqqətlərini yö-
nəltməkbu idimi ən böyük səhv? 80-90-100 alanlar, 
test imtahanlarında (SBS) 26 500 bal toplayanlar, 
universitet imtahanlarında ilk 1000-yə daxil olanlar, 
hansısa böyük universitetə daxil olanlar, müəyyən 
peşələri seçib ora qəbul olanlar bacarqlı insan nü-
munəsini əks etdirir.

“ Edə biləcəyinizə inanın!”;
“ Bacara bilərəm!” deyin;
“ Beyninizi beşinci sürət həddinə gətirin!”;
“Hədəf 100!” kimi belə şüarlarla gəncləri həvəs-

ləndirirsinizmi, yoxsa depressiyayamı salırsınız?!.
Əzmli olmaqla düzgün olmaq arasında fərq var-

dır. Karyera sahibi olmaq, pul qazanmaq üzərində 
qurulmuş hədəflər təkqanadlı quş olmağı arzulamaq 

26. SBS: Türkiyədə ali məktəblərə qəbul üçün keçirilən “Seviyye 
Belirleme Sınavı”
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kimi bir şeydir. Bu kimi hədəflər az sayda gəncə il-
ham mənbəyi ola bilər, çoxluq, bacara bilməməyin 
narahatçılığını yaşamaqdadır. 

Nə qədər gənc gözəl əxlaq sahibi, yaxşı bir insan 
olmağı, yaxşı bir insanın universitetə qəbul olub yax-
şı bir iş sahibi olmaq qədər arzulayır?

Nə qədər gənc “ Mən müsəlmanam və axirətim 
üçün də hər hansı hazırlıq görmək məcburiyyətin-
dəyəm” deyərək düşünür?

Nə qədər gənc özünü insan olmağa, həyat yolda-
şı olmağa, ana olmağa, ata olmağa hazırlayır?

Çox əfsuslar olsun ki, tort yeyib test həll edən 
nəsillər yetişdirdik! Vətən sevgisini, insan sevgisi-
ni, axirətə inandığımız halda, ora üçün hazırlanma 
arzusunu, (kapitalizmin təsiri ilədir bu yoxsa nədir)  
gənclərimizin hamısına verə bilmədik. 15 yaşındakı 
uşağını ön cəbhəyə göndərə bilən ana ilə təkbaşına 
avtobusla belə harasa göndərməyən ana arasındakı 
fərq, əlbəttə ki, olmalıdır! – Sözüm ona ki mədəniy-
yətli, elmli və müasir valideynlər, demək olar ki, ha-
radasa bir yerdə səhv edirlər. Amerikada, Avropada 
magistr, doktoranturada təhsil alıb pul və karyera 
qazanmaq baxımından orada qalan gənclərin vali-
deynləri və müəllimləri haradasa bir yerdə səhv et-
miş ola bilərlər. Dininə, vətəninə, millətinə faydalı 
olmağı arzu etməyən gəncləri yetişdirənlərin mütləq 
haradasa buraxdıqları bir səhvləri vardır!
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İnsan ikiqanadlı quş kimdir: həm bədəni vardır, 
həm də mənəvi tərəfi. İnsanın qarnından aşağı fizi-
ki, yəni maddi tərəfini təmsil edir: mədə və şəhvət 
(nəfs). Hal-hazırda kapitalist, eqoist və gedonist27 zə-
manəsində hər zaman bu tərəflərin təmin edilməsi 
təşviq edilməkdədir ancaq insanın mənəvi yönünü 
də nəzərə almaq lazımdır. Çünki kapitalizmin qarnı 
ancaq o zaman doymaqdadır! Halbuki insanın qar-
nından yuxarısı digər yarısını təşkil etməkdədir. 

Ürək düzgün şeylərlə hiss edilən düzgün sev-
gilərə və Yaradanla qurulan əlaqə ilə həqiqəti əldə 
etməkdə, beyin isə insanı gözəlliyə aparan bütün bil-
giyə doymaqdır. Bilərək, ya da bilməyərək, kapitaliz-
min təsirində qalaraq, qarnından aşağısını doydur-
mağı qarşısına məqsəd qoyan insanlar yetişdirməyə 
çalışdıqda isə bu insanlar nə ailəsinə, nə vətəninə, 
nə dininə, nə də axirətinə faydalı olmamağı məqsəd 
kimi seçməkdədirlər.

Şəxsiyyətin formalaşması və motivasiya seminar-
ları, kitabları, sadəcə, bir qrup gəncə (hansı ki, bunlar 
onsuz da o mənada uğur qazana biləcək potensiala 
sahibdirlər) təsir edə bilirlər, böyük çoxluq bacara 
bilməyin narahatçılığını yaşayır. Halbuki uğur qa-
zanmaq hislərini dadmağa İQ-su (intellekt göstərici-
si) və təhsil səviyyəsi, hansı dərəcədə olursa-olsun, 
hamının ehtiyacı vardır. Yaxşı bir yer qazanmamış 
olsa da cəhdlərin qarşılığını verəcək bir  yerin var ol-

27. Hedonist: şəhvətə həddindən artıq meyilli olan,
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duğuna hər kəs inanmalıdır. Zamanı unudaraq bü-
tün diqqətini nəticəni əldə etməyə yönəltmk səhvlə-
rin ən böyüyüdür. Eyyub əl-Ənsari həyat yoldaşının 
belə ona inanmadığı, Həzrəti Lut yenə öz oğlunun 
belə inanmadığı Həzrəti Nuh və həyatda olarkən 
özünə, sadəcə 12 nəfərin (həvarilər, köməkçilər) 
inandığı Həzrəti İsa məgər bacarıqsızmı  olmuşdur?

Yolda insanlara əziyyət verən bir daşı oradan 
götürəndə; insanlara gülümsəyəndə; kömək edən-
də; hevanları qoruyub mühafizə edəndə; qonşusu 
ilə yaxşı davrananda; dua edəndə; ibadət edəndə; 
həqiqətləri söyləyəndə; az da olsa, alnının təri ilə qa-
zananda; böyük olsun, kiçik olsun, komunist olsun, 
liberal olsun, fərqi yoxdur bir insanı sevindirəndə; 
vətəninə, millətinə və insanlığa az, ya da çox, bir 
faydası toxunanda; bacardığını hiss etməyə hər kə-
sin ehtiyacı vardır. Və əsas uğur, nailiyyət də məhz 
bunlardır!

Və əsas da bu inam və bu ruh insanı həvəsləndir-
məkdədir.

Nəticəyə deyil, mövcud proseslərə diqqətini 
yönəldən, mənalı və bu mərhələni yaşamağın əsas 
xoşbəxtlik olması inancı, xoşbəxtlik və motivasiya 
(həvəsləndirmə) mənbəyidir. Nəticənin gözlənildiyi 
kimi olmadığı hallarda isə yaşanan proses xoşbəxtli-
yin verə biləcəyi potensialdadır. Bu hiss və duyğu-
ları gənclərimizə verə biləcəyimiz təqdirdə onların 
uğur qazanmaqlarına, xoşbəxt olmaqlarına səbəb ola 



AİLƏ və UŞAQ

133

bilərik. Əks təqdirdə, nə qədər cəhd etsək də, insa-
nın, sadəcə, bir yarısını hədəf seçən uğurlar əsla xoş-
bəxtlik gətirməyəcəkdir!
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ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA 
EYNİLƏŞDİRMƏ28

Aciz bir varlıq olaraq dünyaya gələn insan övla-
dı davamlı olaraq dəyişməkdədir. Körpəlik, uşaqlıq, 
yetkinlik deyərkən qoca yaşlarına gələndə vaxtı ça-
tar və daha sonra da dünyasını dəyişər. Bu dəyişiklik 
pillələrinin hər birində insan, əslində, inkişafa nail 
olmağın arxasındadır. İnsandakı fiziki dəyişiklik 
müəyyən bir vaxta qədər (yetkinlik yaşlarının so-
nunda) inkişaf etmək və irəliləmək, daha sonra da 
geriləmə şəklindədir. Ancaq sosial və ruhi dəyişiklik 
isə bu şəkildə olmur; insan övladı yaşadığı müddətcə 
təkamül vəziyyətindədir. Fiziki, ruhi, zehni və sosial 
dəyişiklik və inkişafın ən çox keyfiyyətli dövr məhz 
yetkinlik yaşlarınadır. Dəyişikliyin sürətlə getdiyi və 
gərgin olduğu bu dövr  insan övladının ən çətin ol-
duğu dövrdür. 

Bu dövrdə hiss və duyğular çox gərgin, zehin 
çalxalanması və yaşadığı cəmiyyət içərisində kimli-
yini yarada bilmə cəhdləri isə çox artıqdır. Öz dün-
yagörüşünü, öz həyat fəlsəfəsini, öz inancını yarada 
bilmək, yaşadığı cəmiyyət içərisində kim olduğunu 
28. Eyniləşdirmək : Eyni şey hesab etmək, tamamilə oxşatmaq, 
bənzətmək, bərabər tutmaq. Məfhumları eyniləşdirmək.
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tapa bilmək, yəni şəxsiyyətini formalaşdıra bilmək 
üçün yetkin yaşda olan insanın  uzun bir prosesdən 
keçməyi lazımdır. Sağlam şəkildə şəxsiyyətin for-
malaşması üçün isə yetkin yaşda olanın eyniləşdirə 
biləcəyi (eynilik yarada biləcəyi) sağlam formullara 
ehtiyacı vardır. Eyniləşmə insanın heyran olduğu 
şəxslərin, bəyəndiyi şəxsiyyət xüsusiyyətlərini mə-
nimsəməyini, öz şəxsiyyətinin  formalaşması prose-
sində özünə cəlb etməyidir.

Uşaq vaxtı valideynləri nümunə götürmək, on-
lar kimi olmaq, onların bəyəndiklərini və təqdirini 
qazanmaq yəni, onlarla eyniləşdirmək ən vacib sosi-
al inkişaf modeli olduğu halda, yetkinlik dövründə 
gənc, eynilik qura biləcəyi yeni modellər axtarır.

“ Onun kimi olmaq” istədiyi bu modelləri təqliq 
edərək öz dünyagörüşünü, həyat fəlsəfəsini, qayələ-
rini, inanclarını, hətta geyim tərzini yaradır. Nü-
munə olaraq qəbul etdiyi bu modellərdən öz mən-
liyinə uyğun olanları qəbul edir, uyğun olmayanları 
isə buraxır. Və beləliklə, öz kimliyini, şəxsiyyətini 
yavaş-yavaş formalaşdırmış olur.

İstər valideynlər, istərsə də müəllimlər uşağın 
yetkinlik yaşında şəxsiyyətinin formalaşması üçün 
eynlişdirə biləcəyi sağlam modellər  tapa bilsələr, 
yeni nəslin yetişməsi çox da çətin olmayacaqdır. Buş-
luqdakı gənclər, medianın nümayiş etdirdiyi model-
lərin ixtiyarına qalsa; Türkiyənin, fəzilətli gənclik və 
inkişaf etmiş ölkə olmaq xəyalı, heç vaxt reallaşa bil-
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məyəcəkdir. Bunu görə bilmək üçün kəramət sahibi 
olmağa heç ehtiyac yoxdur. Gənclərə nitq söyləmək 
yerinə, onlara qarşı nümunəvi davranışlar etmək, 
həmçinin böyük şəxsiyyətlərin həyatlarından nü-
munələr göstərməklə onların şəxsiyyətinin forma-
laşmasına dəstək olmaq lazımdır. 

Hal-hazırki müasir dünyamızda gənclərə təklif 
edə biləcəyimiz sağlam eyniləşdirmə modelləri, az 
da olsa, vardır. Bu boşluğu medianın təlqinlərinə 
məruz qalmadan keçmişdəki nümunələrlə doldur-
maq mümkündür.

Mövlanə həftəsində Mövlananı xatırlamaq, mək-
təblərimizdə də Mövlanə haqqında danışmaq kimi 
fəaliyyətlərin gənclərə eyniləşə biləcəklər modeli 
təqlid etmək baxımından çox faydalı olacaqdır. On-
suz da statistikaya görə, Konyada təşkil edilən Möv-
lanəni anım mərasimlərindən çox vaxt ən çox istifadə 
edən öz xalqımızdan çox turistlər və bu turistlərdən 
gəlir əldə edən tacirlər olmuşdur. Mövlanənin anıl-
mağa heç ehtiyacı yoxdur. Ancaq bizim onu və onun 
kimilərini başa düşmək, dərk etmək və bunları di-
gərlərinə danışmağa, yaymağa ehtiyacımız vardır.

Misal üçün Mövlananın şeirlərini gənclərimizin 
otaqlarının divarlarında görə bilmək, nə qədər mə-
nalı ola bilər! Onların divarlarında (istisnalar xaric) 
afişalardan başqa, bir məşhurun ikicümləlik sözünü, 
ikisətirlik bir şairin şeirini də tapmaq çox çətindir, 
çünki sağlam eyniləşdirmə modellərini, bəlkə, biz 
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onlara təqdim edə bilmirik, bəlkə də, onlar tapa bil-
mirlər.

Və yenə dini, irqi ayırıseçkiliyi nəzərə almayan, 
“Gəl, gəl, nə olursan ol, yenə gəl!” deyən həzrəti 
Mövlanənin fəlsəfəsinə hal-hazırkı gənliyin ehtiya-
cı vardır. Evimzidəki, məhləmizdəki, şəhərimizdə-
ki, ölkəmizdəki, dünyadakı insanları Mövlanənin 
baxışları və fikirləri ilə görməyə çox ehtiyacımız var-
dır. Dünyaya sülh və əmin-amanlığın gəlməsi belə 
sağlam eyniləşdirmə modelləri ilə olacaqdır. 

“Mərdlik və kömək etməkdə axar su kimi ol, 
şəfqət və mərhəmtdə günəş kimi ol, başqalarının 
qüsurlarını örtməkdə gecə kimi ol, qəzəblənəndə və 
hirslənəndə ölü kimi ol, təvözkarlıqda və alçaqkö-
nüllülükdə torpaq kimi ol, tolerantlıqda dəniz kimi 
ol; ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi 
ol!” deyərək həzrəti Mövlanənin təklif etdiyi bu məş-
hur yeddi nəsihət güclü bir şəxsiyyətin formalaşma-
ğına dəstək ola biləcək çox gözəl cümlələrdir. Medi-
anın təklif etdiyi modellərin, düzgün dünyagörüşü, 
həyat fəlsəfəsi, qayəsi varmi ki, gənclər onları model 
olaraq seçsinlər? Onların sahib olduqları başqa bir 
şey olmadığı üçün gənclərə verə biləcəkləri də bun-
lardan o yana keçməyəcəkdir. 

Gənc şəxsiyyətini formalaşdırarkən eyniləşdir-
mə mərhələsində (prosesində) sərbəst və məsuliy-
yətli olmaq anlayışları ilə də mübahisələr içərisində-
dir. Bir tərəfdən valideyndən ayrı, müstəqil bir fərd 
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olduğunu sübut etməyə çalışarkən, digər tərəfdən də 
məsuliyyətlərinin elə də fərqində deyildir. Sağlam 
eyniləşdirmə modelləri ilə, demək olar ki, sərbəstlik 
və məsuliyyətli olmaq arasındakı münasibətləri də 
anlaya bilər. Dini bağlılıqdan xilas olub, ola bildiyi 
qədər müstəqil olmaq istəyən gənc, heç fərqində ol-
madan şeytanın əsiri ola bilər. Əsl hüriyyəti Allaha 
qulluqda tapan abid şəxsiyyətləri tanımadıqca gənc-
lərin şeytanın, maddiyyat, dünyanın əsiri olmağı çox 
asandır.

Şəxsiyyətini formalaşdırmış olduğunu düşünən 
yetkin yaşda olanlar keçmişə, gənclik illərinə geri 
qayıdanda özlərinə təsir edən şəxsiyyətləri  çox 
asan şəkildə tapa bilərlər.Canlı modellərlə birlikdə 
Mövlanə, Yunis Əmrə, Məhəmməd Akif və bu kimi 
neçə-neçə böyük şəxsiyyətlərin misraları ilə dünya-
görüşlərini, həyat fəlsəfələrini, qayələrini və inanc-
larını formalaşdırdıqlarını görə bilərlər. Şəxsiyyətin 
formalaşmasında gənclərə sağlam eyniləşdirmə mo-
delləri təklif edə bilmək və ya tapmalarına kömək 
etmək fəzilətli nəsil yetişdirmək və xoşbərxlik içəri-
sində olacaq bir dünya üçün çox lazımdır.
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GƏNCLƏR SAĞLAM
DÜŞÜNCƏLİ  NECƏ OLA BİLƏRLƏR?

Havalar istiləşdikcə gənclərin qanının da isin-
diyini  bu yay günləri, bəziləri üçün tapılamayan 
fürsətlərlə (!) dolu olduğu halda, bəziləri üçün də 
çox çətin imtahanlarla doludur. Qanın damarlar-
da dəli-dəli axdığı cavanlıq dövrü, insan övladının, 
həqiqətən, cənnətə də, cəhənnəmə də çox yaxın ola 
biləcəyi bir dövrdür. 

Hormonal dəyişikliklərlə birlikdə gəncin dünya-
sında yaşanan fırtınalar, onun duyğularının ağından  
öndə getməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən gənc, həyə-
canlıdır, cəsarətlidir, macərapərəstdir, risk etməyi 
çox sevir, şirin xəyallar qurur və tez bir zamanda aşiq 
ola bilir. Məhz bu hissi fırtınalar içərisində olarkən 
gənc; əxlaqi normalara sahib olsa və hissi dəstək ala 
biləcəyi şəxslər vardırsa ətrafında, bu dövrü xətasız, 
qəzasız başa vura biləcək, hətta bu dövrdən qazancla 
belə çıxa biləcəkdir. 

Əxlaqi normaları və hissi dəstəyi birinci dərəcə-
də verəcək olan yer, heç şübhəsiz ki, ailəsidir. Gənc-
likdə çox vacib olan dost ətrafı belə ailədən aldığı 
normalara və dəstəyə görə formalaşacaqdır. “Dos-
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tunun qurbanı” olan gənclərin vəziyyətinin ailəsin-
dən görmədiyi dəstək, diqqət, qayğı və qazanmadığı 
əxlaqi dəyərlərin bir nəticəsi olduğu açıq-aşkar hər 
kəsə məlumdur. Valideyni ilə mübahisə edən, müna-
sibətləri və ünsiyyəti yaxşı olmayan gənc “ dostunun 
qurbanı” olmağa açıq namizəddir. Ailəsinin gözün-
də bir dəyərə və qiymətə sahib  olan gənc isə dostla-
rının razılığını qazanmaq üçün o vaxta qədər sahib 
olduğu dəyərləri bir kənara atmayacaqdır. Onsuz da 
seçdiyi dostları da özünün və ailəsinin sahib olduğu 
dəyərlərə tərs olan şəxslər olmayacaqdır.

Biliyə, elmə sahib olmağın çox asan olduğu, hətta 
daima göz qabağında olduğu bu dövrdə, yaxşı bir 
ailə şəraitində böyüyən gəncin sağlam xarakterə sa-
hib olması üçün bir də düzgün seçim etməyi bacara 
bilməsidir. Onsuz da bu dövrdə yaxşı ilə pis, gözəl 
ilə çirkin, günah ilə savab olandan birini seçdikdən 
sonra bunu əldə etmək heç də çətin deyildir. Məhz 
bu “seçimi etmək” haqqında, hər kəs üçün olduğu 
kimi gənc üçün də əsas məsələdir. Gənclər seçimləri-
ni nəyə görə formalaşdırmalıdırlar?

Dost ətrafına, medianın təlqinlərinə, ətrafındakı 
böyüklərin (varsa) təkliflərinə, ya da ailəsinin təlqin-
lərinə görəmi? Əlbəttə bunların hamısının seçimlərin 
formalaşdırılmasında rolu olacaqdır. Ancaq ailənin 
bu yaşda olan gəncin ağlına və ruhuna yeritməyə ça-
lışdıqları isə hamının da üzərində təsirlidir. Ailələr 
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üçün övladlarının gənclik dövrü həsəd mövsümü-
dür deyilsə, yanlış olmayacaqdır.

Ailədən aldığı sağlam bir təməl biliklərə sahib 
olan gəncin müasir dünyanın, elm dövrünün tələlə-
rinə düşməməsi, düzgün seçimlər edə bilməsi üçün 
yaxşı bir dost ətrafından başqa, müəyyən vaxtlarda, 
dialoq şəklində belə olsa, təcrübəsindən istifadə  edə 
biləcəyi böyüklər  də ehtiyacı olacağı bir həqiqətdir.

“Gənclik bilsə, yaşlılar edə bilsə...” deyilir bir 
atalar sözündə. Gənclərin enerjisi ilə yaşlıların təcrü-
bəsini birləşdirmək, çox böyük bir potensialın mey-
dana gəlməyinə səbəb olacaqdır ki, bu da həm gənc-
lər üçün, həm də ölkənin və dünyanın gələcəyi üçün 
ən düzgünü olacaqdır.

Gəncin düzgün seçimlər etməsi yanlışa düş-
məməsində təsirli olan digər bir amil isə onun özünü 
həsr edə biləcəyi bir məşğələsinin olmasıdır. Əlbəttə 
ki, həyat əsla boşluqları qəbul etmir. Heç bir şeyin 
olmadığı sayılan yerdə belə, “ hava” vardır. Gəncin  
vücuduna, ağlına, ya da ruhuna hər hansı bir şəkil-
də fayda verəcək idman, əl işləri, elmi yığıncaqlar 
kimi bir fəaliyyəti vardırsa, pisə və pis olana bulaş-
ması, Allahın iznilə mümkün olmayacaqdır. Çünki 
boş olan nəfsin pisliklərə meyil etmək ehtimalı daha 
çoxdur. Anadoluda gənc qızların cehiz hazırlamağa 
həvəsləndirilməsinin bir səbəbi də onların boş-bekar 
qalmayıb, boş və səhv şeylərə yönəlmələrinin qarşı-
sını almaqdan ibarətdir.
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İndi hər şeyin ən yaxşısını bildiyini və edə bildi-
yini düşünən bir gəncə necə yaxınlaşmaq lazımdır ki, 
o həm böyüklərlə  həm də çox dəyər verdiyi dostları 
ilə yaxşı bir ünsiyyət içərisində olsun və yanlış se-
çimlər etməməyərək bu dünyada sağlam qala bilsin? 
Bu məqamda məsuliyyət nə yalnız böyüklərin üzə-
rinə, nə də, sadəcə, gənclərin üzərinə düşür.  Burada 
məhz hər iki tərəfin bilməli olduğu məsələlər vardır.

Əvvəlcə işin əsas nöqtəsinin, yaxşı bir mode-
lin yaxşı bir sözdən daha təsirli olduğu həqiqətinin 
böyüklər tərəfindən əsla unudulmaması lazımdır. 
Gənclərin ən çox xoşlamadığı məsələ:

“ Mən sənə demədimmi?” ədası ilə verilən və 
dəfələrlə təkrarlanan nəsihətlərdir. Gənclərin səhv, 
xəta etmək ehtimalları çoxdur və ən çox xəta edəcək 
olanlar da gənclərdir. Çünki həm əqli, həm də hiss 
və duyğu cəhətdən yaşadıqları fırtınalar xəta etmək 
risqini daha da artırır. Buna görə də xüsusilə xəatlı 
olduqları zaman onlara yaxınlaşarkən əsla:

“ Mən bunları səndən daha yaxşı bilirəm, mənim 
sözümə qulaq asmalısan!” ədası ilə yanaşılmamalıdır.

“ Bəli, bir bir səhvdir etmisən, ancaq əsas olan 
sənin xətalarından çıxaracağın dərslərdir, həyatı-
na və axirətinə səbəb olacaq çox böyük səhvlər et-
məmək...” sözləri ilə yaxınlaşmaq və nəsihətləri 
qısa tutmaq, onların böyüklərindən qaçmamalarına 
zəmin hazırlayacaq və böyüklərindən dinlədiyi nə-
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sihətlər sağlam bir xarekter kimi inkişaf etmələrinə 
kömək edəcəkdir.

Sərbəstliklərinə çox aludə olan gəncləri özlə-
rinə inandıqları müddət ərzində sərbəst buraxmaq 
onların özlərinə olan inamlarını inkişaf etdirmələ-
rinə kömək edəcəkdir. Həddindən artıq mühafizə 
edilərək nəzarət altında yetişdirilən uşaqların öz 
ayaqları üzərində dura bilmədikləri, özlərinə olan 
inamlarını inkişaf etdirə bilmədikləri və ailəsindən 
aralı sərbəst yaşaya bilmədikləri , ailəsindən ayrı, 
sərbəst olsalar da, dost təsirinə çox açıq olduqları hər 
birimizin gündəlik həyatımızda rast gəlinən hallar-
dır. Bu səbəbdən sağlam xarakterli gənclər, adi səhv-
lər etmiş olsalar da, özlərinə fürsət verilən gənclər-
dir, bu belə bilinməlidir.

Gənclərin nəzərə almalı olduqları nöqtələrdən  
ən vacibi isə hər yerdə və hər zaman böyüklərdən 
öyrəniləcək şeylərin mütləq var olması həqiqətlər-
dir. Ağıllı insan, başqalarının təcrübələrindən nəsə 
öyrənəndir. Dostları, tanışları hər nə qədər onlar 
üçün imtina edilməsi mümkün olmayan olsalar da, 
qarşılaşdıqları problemlərdə ən böyük dəstək verən-
ləri yenə də gəncin öz ailəsi olacaqdır. Gənc də daxil 
olmaqla, heç bir şəxsin bu dünyada bütün istəkləri 
tez bir zamanda və bütövlükdə həyata keçmir; bu 
həqiqət də mütləq xatırlanmalıdır. Bir də ünsiyyət 
dilində (danışıqda) kobud və qarşısındakına pis mə-
nada təsir etməyəcək bir danışıq üslubu mənimsənil-
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dikdən sonra, heç olmasa, ən az problemlə gənclik 
dövrünü başa vuracaqdır. Ünsiyyətdə və münasibət-
lərdə qazanılan hər bir bacarıq sağlam xarakter ola-
raq gəncə geri qayıdacaqdır.

Və sağlam xarakterli gənclərin seçimləri də yan-
lış olmayacaqdır. Nə ailəsi ilə, nə dostları ilə, nə də 
ətrafındakı yetkin yaşda olanlarla, nə də bütün mə-
lumatları əldə etməyin çox asan olduğu bu dünya ilə 
olan əlaqəsində Allahın izni  ilə hər hansı bir səhvə 
yol verməyəckdir!
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GƏNCLƏRƏ FƏZİLƏTLİ YAŞAMAĞI NECƏ 
ÖYRƏTMƏLİYİK?

Gənclik dövrü haqqında mütəxəssislərin tez-tez 
dilə gətirdiyi bir həqiqət vardır:

“Gənclik, ağıldan ziyadə hissiyyatını29 da dinlə-
yir.”

Bu, “gənclər ağılsızdır” mənasına gəlmədiyi 
kimi, “hissiyyatını dinləyənlər ümumilikdə səhv 
edirlər” demək də deyildir. Hormonların təsiri altın-
da gənclər hissiyyatlarına görə hərəkət etmək istə-
yirlər. Davranışlarına və seçimlərinə istiqamət verə-
cək fəzilətli mərifətlərindən məhrub olub hissiyyatı 
ilə davrananlar qısa müddətlik (müvəqqəti) xoşbəxt, 
ancaq uzunmüddətli proseslərdə peşman olurlar. 
Ürəyi istəmədiyi halda və ya sıxıcı olsa belə, hislə-
rinə görə deyil, ağlının düzgün hesab etdiyinə görə 
hərəkət etməyi seçənlər isə peşmançılıqdan uzaq siz 
bir həyat yaşayarlar.

Universitetdə təhsil alan gənc bir qızın peşman-
lıqdan irəli gələn sözlərisərhədlərin və idealların 
necə düzgün cızılmalı olduğuna işarə edir;

29. Hissiyyat: Hisslərlə, duyğularla bağlı hallar, hissi təəssürat; 
hisslər, duyğular.
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“ Biz, qızlı-oğlanlı, bir qrup idik. Hamımızın 
dostları var idi. Universitetdən çıxan kimi bir çox yer-
lərə gedirdik. Çox dərs oxuyan, kitab oxuyan, ölkə-
də baş verən prosesləri yaxından izləyənlərə “ inək ” 
və ya “ avam ” deyirdik. Ancaq o “ inək və avamlar 
”oxuyub böyük adam oldular. Mən və digərlərimiz 
narkotik maddələrə və spirtli içkilərə qurşandıq, on-
ların aludəçisi olduq. Bir də baxdım ki, artıq bunlar 
məni əvvəlki kimi xoşbəxt eləmir. Özümə qəsd et-
məyə çalışdım. İndi də univeristeti tərk etdim. Psixi-
atr30 müalicəsi alıram. Arxama dönüb baxanda hər 
zaman peşmanlıq keçirirəm və “kaş ki” deyirəm”.



Prof. Dr. Nevzat Tarhan;
“ İnsan beynini hansı sahədə zövq almağa öyrə-

dərsə, beyin onu etməkdən zövq almağa başlayar”.
Həyatdan zövq almağı bacaran fəzilətli, mərifətli 

bir gənc gələcəkdə ona və qarşısındakı şəxsə zərər 
verə biləcək hislərinə hakim olmağı bacara biləcək-
dir. Yaxşı, gənclər fəzilətli yaşamağı necə öyrənmə-
lidir?

Yeyib-içmək, gəzib dolanmaq, qızlarla əylənmək 
varkən, bir gənc niyə bunların əksini edəcəkdir ki? 

30. Psixiatr: Psixi xəstəliklərinin diaqnoz və müalicəsi ilə məş-
ğul olan, tibb təhsili almış həkimdir, 2. Psixiatr psixi pozuntu la-
rı dərman preparatları ilə müalicə edərək və xəstənin fiziyolo ji 
simptomlarını azaltmaq ilə məşğul olur.



AİLƏ və UŞAQ

147

Dünya zövqlərindən özünü niyə məhrum etsin ki? 
Mənfəətinə uyğun olacaqsa və heç kim də bunu bil-
məyəcksə, niyə yalan söyləməsinki? Qonşusunun bir 
gün ehtiyac duymayacağına inanırsa, niyə onunla 
yeməyini paylaşsın, niyə ona vaxtını sərf etsinki? Bir 
yoxsul, kimsəsiz üçün ehsan verəcək, qoca ata-anası-
nın əziyyətlərinə nə üçün dözməli, nə üçün yaxşılıq 
etməlidir ki? Avtobusdakı yaşlı adama nə üçün yeri-
ni verməlidir? Balaca bir uşağın nə mənfəəti ola bilər 
ki, onu sevsin? Ölkə bir onunlamı xilas olacaqdır, 
niyə bu qədər gərgin çalışmalıdır ki? Yolda tapdığı 
bir pul qabını nə üçün cibinə qoymamalıdır? Evlən-
məyin, ailə qurmağın nə faydası var ki? Üzərinə bu 
qədər məsulliyyəti götürmək nəyinə lazımdır? Əgər 
ailə qurandan sonra yola gedə bilmədikləri halda, 
bir başqasını nə üçün yoxlamasın? Nifrət baldan şi-
rindir deyirlər, niyə özünü hirsləndirən birini bağış-
lamalıdır ki?

Yalan söyləməmək, dürüst olmaq, namuslu ol-
maq, oğurluq etməmək, ata-anaya qarşı yaxşılıq 
etmək, vətəninə, torpağına sahib çıxmaq, uşaqları, 
balacaları sevmək, böyüklərə qarşı nəzakətli davran-
maq, tolerant olmaq, bağışlamağı bacarmaq, bütün 
səmavi  dinlərin dəyişməz olan əsas anlayışlarıdır. 
Və hər din fəzilətli həyat yaşamağı təlqin edir. Dinin 
belə bir gücü olduğu halda, niyə də ondan faydalan-
mayaq?
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Normal olan hər bir insan davranışlarının qarşılı-
ğını gözləyər. Bu, psixologiyada aparılan təcrübələr-
lə sübut edilmiş, şübhə qəbul etməyən bir həqiqətdir. 
Hər bir insan, hər bir fərd davranışının nəticəsində 
ya bir mükafat alar ya da bir pis nəticədən özünü 
mühafizə etmiş olur ki, bu da bir növ mükafatdır.

Bir tələbə dərslərini hazırlayır, çünki o bu dərs-
dən geri qalmaq və ya aşağı qiymət almaq istəməz. 
Bir qadın ev işlərini edir, çünki daha sonra yığılıb 
qalmış ev işləri  onun daha çox yorulmağına səbəb 
ola bilər. Bir kişi iş tapıb işləyir, çünki pul qazan-
maq, ailəsinin ehtiyaclarını qarşılamaq istəyir. Evdə 
bişirilən və ya hazırlanan yeməklərdən qonşuya da 
tərif verirlər, bu şəkildə qonşularla da yaxşı keçinib 
gedirlər çünki bir başqa vaxt da ona ehtiyac duyu-
la bilər. Övlad böyüdülür, çünki yaşlananda övlad 
ata-anasına baxar deyə ümid edilir.

Davranışın qarşılığını gözləməyənlər  şəxsiyyə-
tin formalaşmasında “ özlərini gerçəkləşdirənlər”31 

olaraq tanınır. Cəmiyyətdə heç bir qarşılıq gözləmə-
dən iş və yaxşılıq edən özünü gerçəkləşirmiş (reallaş-
dırmış) çox az sayda insan vardır. Ancaq insanların 
əksəriyyətinin, ümumilikdə götürüldükdə, nəyəsə 
ehtiyacı vardır; yəni qarşılıq gözləntisi ilə hərəkət 
edənlərdir. Düzgün söyləməyin, dürüst olmağın, na-
muslu olmağın, oğurluq etməməyin, vətəninə sahib 

31. Özünü gerçəkləşdirmək: Özünü reallaşdırmaq özünə inam 
ilə birlikdə iradə azadlığını əldə etməkdir.



AİLƏ və UŞAQ

149

çıxmağın, böyüklərə hörmətlə yanaşmağın, kiçikləri 
sevib tolerant və bağışlamağı bacara bilməyin qar-
şılığında bir dinə inanan üçün savab və cənnət müj-
dəsi vardırsa, insanlar dindar olmağa niyə təşviq 
edilməsin ki? İnsanlar dindar olmağa çalışdıqca bir 
cəmiyyətə xoşbəxtlik gələcəksə, niyə dindar olmaq 
pis bir şey hesab edilsin ki?

Yolda gedən istənilən bir valdeyindən  soruşulsa, 
övladının fəzilətli olmasını, digər bir ifadə ilə desək, 
“ mərifətli insan “olmağını istədiyini, əlbəttə, söy-
ləyər”. Din olmadan fəzilət sahibi olmaq bir cəmiy-
yətə necə öyrədilə bilər? Bu, həqiqətən, çox çətin bir 
sualdır.  Bu gün: “ Dindaram ” -deyərək keçinənlərin 
sayı da heç vaxt dindar olmağın sayı qədər olmamış-
dır. Pisliklərdən uzaqlaşdırmayan namazın, yoxsula, 
kimsəsizlərə kömək etməyi düşündürməyən orucun, 
birlik və bərabərliyin əhəmiyyətini dərk etdirməyən 
həcc ziyarətinin, ehtiyacı olanın ehtiyacını qarşıla-
mayacaq bir zəkatın dindar olmaqla heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Məramım tənqid edilməli olan dindar bir 
gənclik istəmək arzusu deyil, sözüm dindar olmaqla 
keçinən, dinin özünü isə unudan dindarlaradır.

Gənclərə fəzilətli olmağı öyrətməyin ən asan 
yolu, onlara dinlərini sevdiməkdir. Dininin ehti-
yaclarını yerinə yetirməkdən zövq almağı yaddaşı-
na həkk edən irəlidə peşman olacağı şeylər etmək-
dən özünü daha asan uzaqlaşdıra biləcəkdir. Hansı 
dinə mənsub olursa-olsun, hər dindar insan fəzilətli 
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olmağa cəhd edən, çalışan insandır. Adi insanların 
davranışlarını formalaşdıran, nəticədə bir mükafat 
alma, ya da pis bir nəticədən qorunmaq isə savab və 
cənnət arzusu, ya da cəhənnəmdən qorunmaq istə-
yi insan davranışlarını yaxşıya, doğruluğa, gözəlliyə 
yönləndirəcək çox güclü bir amil olacaqdır. Və bu-
nun dövlət əli ilə yerinə yetirilməsi demək, gəncləri 
bir dindarlıq fabirikindən keçirmək deyildir, əlbət-
tə! Qadağalar və maneələr aradan qalxdıqca, bizim 
Anadolu insanımız öz övladını necə dindar bir övlad 
kimi yetişdirəcəyini biləcəkdir! Deməli, bəzilərinin 
bu haqda narahat olmalarının əsas səbəbi qadağalar 
və maneələr olmadıqda insanlarımızın yetişdirəcəyi 
dindar nəslin gələcəkdə  cəmiyyətin xeyrinə əməllər 
edə bilməsidir.
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NƏSİLLƏRARASI MÜBARİZƏ 
OLMALIDIRMI?

Ailə üzvlərinin bəzilərinin evə gec, bəzilərinin 
isə tez gəlməyinə baxmayaraq, süfrədə eyni vaxt-
da əyləşmədikləri halda nəticədə günün  sonunda 
eyni dam altında toplaşırlar. Ana mətbəxdə məşğul 
olarkən ata televizorun qarşısında, pult əlində, gün 
ərzində izləmədiyi xəbərləri və ya siyasi məsələləri 
müxtəlif kanallarda  arayaraq tapmağa çalışır. 

Maddi rifahın nəticəsi olaraq, uşaqların da öz 
otaqlarında televizorları olduğu üçün onlar da öz 
istəklərinə uyğun şəkildə seriallara, idman oyunla-
rına baxırlar. Bəziləri də gün ərzində görmədiyi sinif 
yoldaşları, dostları ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə söh-
bət edirlər. 

Ailə fərdləri  kifayət qədər sərbəst, istədiyini 
edə bilməkdə, heç kim bir-birilə mübahisə etmir. 
Gecə yarısına yaxın uşaqların ağlına yerinə yetir-
məli olduqları tapşırıqlar, tamamlamalı olduqları 
layihə işləri düşür. Ataları ilə müzakirə ediləsi bəzi 
məsələlərdə fikir mübadiləsi aparmalı və ondan 
müəyyən məsələlərdə məsləhətlər almağa ehtiyac-
ları vardır. Ancaq hamısı sabaha (!) qalmışdır. Evin 
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xanımının da həyat yoldaşı ilə danışmalı olduğu ailə 
ilə əlaqədar bəzi zəruri məsələlər vardır, ancaq evin 
başçısı oturduğu divanda çoxdan yuxuya getmişdir.

Bir çox ailədə bu hal artıq klassikləşmişdir və heç 
kim də bu vəziyyəti yadırğamamaqdadır. Nə gö-
zəl, hər kəs öz eqosunu yetişdirməkdə və gündəlik 
(bir günlük) xoşbəxtliklərlə xoşbəxt olmağı bacara 
bilməkdədir! Ünsiyyət, təsir etmək, bölüşmək, mə-
lumat alış-verişi, təcrübə kimi dəyərlərə sanki heç 
ehtiyac yoxmuş kimi, hər kəsin bu vəziyyətdən razı 
olması görünməkdədir. 

Deməli son, vaxtlar gənclər və yetkin yaşda olan-
lar arasında bu məlum nəsillərarası münasibətdən 
(mübahisəli məsələlərdən) tez-tez danışılır... Hal-ha-
zırda iki nəsil arasında elə boşluqlar yaşanır ki, insan 
az qalır desin : “Yetər ki, bu iki nəsil, tez-tez də olma-
sa, müəyyən vaxtlar birlikdə görüşsünlər, bir-birilə 
ünsiyyət yarada bilsinlər, münasibət qura bilsinlər!” 
Çünki yetkin yaşda olanlar sonrakı nəslə dəyərləri-
ni izah etmədiyi halda bu nəslin də gələcək nəsillərə 
ötürəcək dəyərləri,  çox əfsuslar olsun ki, olmayacaq-
dır. Gənclərlə danışmağa, qaynayıb qarışmağa, vaxt 
keçirməyə, bəzi vaxtlarda mübahisə etməyə ehtiya-
cımız var. İki nəsil arasında nəsillərarası mübarizələr 
olduqda cəmiyyətlər mütləq dəyərlərini izaha edə 
bilməli, mədəniyyətlər, mədəni irslər yox olmasın, 
bir-biri içərisində əriməsinlər. Qlobal bir mədəniy-
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yətdən (sivilizasiyadan32) danışmaq insanlığı, in-
sanları bir-birlərinə qarşı yadlaşdırır.

Ailə ilə birlikdə yerinə yetiriləcək həftəsonu gə-
zintiləri, qohum-əqraba ziyarətləri, alış-verişlər, əy-
ləncələr, hətta ailə ilə  birlikdə izlənilən filmlər belə; 
bəzən mübahisələrə səbəb olsa da, əslində, yeni nəs-
lə çox şey qazandıra bilər. “Gənclik bilsə, yaşlı nəsil 
edə bilsə...” deyir bir fransız atalar sözündə. Gənc-
lərə qürurlarına toxunmadan öyrədilməli təcrübələr-
dir. Və bunlar heç vaxt “ nəsihət verməklə öyrədilə 
bilməz; çünki uzun-uzadı nəsihətlərə qulaq asmaq, 
gənclərin ən çox nifrət etdiyi şeydir. Bölüşülən anlar, 
iki nəsil arasındakı münasibətləri daha da inkişaf et-
dirəcəkdir, bəzi vaxtlar mübarizələr yaşansa da, bu 
hər iki tərəfə qazanc olaraq geri qayıdacaqdır. Misal 
üçün, sükan arxasına oturmağa çox maraqlı olan bir 
gənci bundan məhrum etmək yerinə, ona sükanı (öz 
nəzarətimiz altında) verərək hər hansı qohumumuz 
və ya dostumuzu ziyarətə getmək hər iki tərəfə daha 
çox şey qazandıracaqdır.

Elm və texnologiyanın qazandırdığı dəyişən hə-
yat şərtləridir. Bu dəyişiklik nəsillərarası münasibət-
lərin pozulmasında əsas şərtlərdən biridir. “ Bizim 
vaxtımızda bu yox idi” deyərək kompüteri gənclərin 
həyatından birdəfəlik çıxarmaq, atmaq istəyimiz çox 
32. Sivilizasiya (lat. civis = Vətəndaş) - tarixin verilmiş bir anın-
da bir neçə mədəniyyətlərin birləşməsini əks etdirir. O elm və 
texnikanın təsiri nəticəsində həyat rifahını yaxşılaşdırılması ilə 
səciyyələnir.
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yersizdir və buna heç vaxt da nail ola bilmərik. Fəqət 
onları həftəsonu ən yaxın dostu ilə birlikdə şəhərdən 
kənara istirahətə aparmağınız ən düzgün və yerində 
olan bir fikirdir. Onları bilgisayarla baş-başa burax-
maq yerinə iki nəslin eyni anı bölüşməsinə səbəb ola-
caq bir şəhər-kənarı gəzinti iki nəsil arasında bəzən 
mübahisələrə səbəb olsa da, ünsiyyət və münasibət-
lərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Həyat şərtləri 
dəyişdiyi müddət ərzində nəsillərarası mübarizə də 
varlığını qoruyacaqdır. Bunu ən az endirmək müm-
kün olsa da, tamamilə həll etmək mümkün deyildir.

Bölüşülən anlar gənclərin ailələrinə özlərini sü-
but etmək imkanı da verəcəkdir. Nəyi yaxşı edə bil-
diyini, nə qədər düzgün düşünə bildiyini sübut edib 
ata-anasının təqdirini qazanan gənc bu təqdiri qa-
zanmaq ehtiyacını hər hansı bir qruplarda axtarma-
yacağı üçün, böyük faciələrdən qoruna biləcəkdir. 
Çünki gözlədiyi diqqət və təqdiri xüsusilə ailəsində 
tapa bilməyən gənclər daha başqa təhlükəli sosial 
qruplara istiqamətlənirlər.

Nəsillə arası münasibətləri gözümüzdə böyüt-
məmək, onu dəyişən həyat şərtlərinin bir nəticəsi 
olaraq qəbul etmək lazımdır. “ Övladlarımızı yaşaya-
caqlar dövrə görə yetişdirəcəyik” deyərkən Həzrəti 
Əli sanki; “ Hər nə qədər nəsillərarası münasibətlər 
yaşasanız da, onlar öz dövrlərində yaşayacaqlar, boş 
yerə öz bildiyimiz kimi yaşamalarını gözləməyin” 
deməkdədir. 
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Buna görə də “ bizim vaxtımızda” deyərək başla-
nan cümlələrdən qətiyyətlə qaçmaq, normal səviyyə-
də olması üçün nəsillərarası mübarizəsini bir “ dava-
ya” çevirməmək lazımdır. Ünsiyyət və münasibətlər 
davam edərkən, yeri gələndə, fikirlərə mübahisələr 
olmalı, ancaqc bu əsla bir küsülülük, inciklik və dava 
səviyyəsinə çatmamalıdır.

Televizor və bilgisayarın ailədaxili və nəsilləra-
rası münasibətləri korladığı bu dövrdə, tez bir za-
manda ünsiyyət və münasibət yaratma üçün bəzən 
də həddindən artıq olmamaq şərtilə mübarizə apar-
mağa ehtiyac duyulmaqdadır. Dəyərlərimizi və təc-
rübələrimizi bir sonrakı nəslə izah etməliyik ki, mə-
dəniyyətimiz yox olmasın.





156

UŞAQLARA DƏYƏRLƏRİN 
ÖYRƏDİLMƏSİ KİMİN VƏZİFƏSİDİR?

Hal-hazırda sevgi, ehtiram, qayğı, tolerantlıq, 
mər həmət, ədalət, dürüstlük, məsuliyyət, yardımlaş-
ma, əməkdaşlıq, təmizlik, vətənpərvərlik kimi də-
yər lərin məktəblərdə uşaqlara öyrədilə bilməsi üçün 
istər aidiyyatı qurumların nəzdində, istərsə də milli 
və millətlərarası səviyyədə mütamadi  şəkildə qızğın 
iclaslar, konfranslar keçirilir. Xüsusi və özəl məktəb-
lər başda olmaqla? demək olar ki? bütün məktəblər 
öz layihələrini hazırlamağa çalışırlar. Elm və texno-
logiyadakı inkişafın əksinə; mənəvi dəyərlər haqqın-
da yadlaşma yeni nəsil üçün göstərilən bütün cəhd-
ləri təqdirlə qarşılayarkən, bir tərəfdən də insanın; 
“ Mən demədimmi?” ədası ilə yuxarıda qeyd etdi-
yimiz müasir tədrisi təbliğ edənlərə qarşı mübarizə 
aparmaq istəyir!

Çox qazanmaq və qazandığını xərcləmək prin-
sipləri üzərində qurulmuş kapitalizm eqosentrik 
zövqlü və öz rahatlığını, komfortunu düşünən nəsil 
yetişdirir. Gənclərin bacarıq və qabiliyyətlərinə görə 
yerinə yetirə biləcəkləri ən yaxşı, ən çox pul qazan-
dıran peşəni seçmələri üçün çoxsaylı suallar həll 
etməli, çox çalışmaları məsləhət görürülür. Fəqət 
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onlar əsl xoşbəxtliyi verən, insanı insan edən mücər-
rəd ideallardan məhrumdurlar. Bu dövrdə nə qədər 
gənc vətəni, milləti üçün çalışmağı, insanlığa yarar-
lı olmağı, insanlara xeyir verməyi hədəf kimi seçir? 
Yoxsa “kapitalizmi yaşadacağıq” deyib insanlığı öl-
dürək? 

Bəlkə də, ekranlarda izlədiyimiz minlərlə təca-
vüz, zorlama, oğurluq, soyğunçuluq, qəsdən yan-
dırmaq, cinayət, təzyiq, terror xəbərləri hal-hazırda 
tədqiqatçıları belə bir araşdırmalara sövq etdi. Bəlkə 
də,  Qərb təqlidçiliyinin bir nəticəsi olaraq belə axta-
rışlara girdik. Onsuz da məlum olduğu kimi, artıq 
Amerika və Avropada məktəblərdə şagirdlərə bəzi 
insani dəyərləri praktikada tətbiq etməklə öyrət-
məyə çalışırlar. Universitetlərə qəbul prosesində də 
şagirdlərin akademik uğuru yanında, davranış ba-
carığı və cəmiyyətin könüllü fəaliyyətləri də nəzərə 
alınır.

Yel Universitetində bakalavriat pilləsinə qəbul 
bölməsinin dekanı prof. Dr. Cefferi Brenzel bunu 
belə izah edir:

“ Kontingentə yerləşmək üçün rəqabət var. Tür-
kiyədə univeristetlərə çox obyektiv qəbul həyata ke-
çirilir. Ancaq onlardan fərqli olaraq bizdə subyektiv 
seçim əsas nəzərə alınır. Müraciət edən abituriyent-
lərin özləri haqqında əlyazma ilə qeyd etdikləri mə-
lumatlar bizim üçün yetərlidir. Onların akademik 
uğurlarından əlavə, yerinə yetirilən layihələr və cə-
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miyyətdəki könüllülük fəaliyyəti də bizim üçün va-
cibdir”.

Yenə Yel Universiteti tibb fakültəsinin dekanı 
prof. Dr. Robert Alpern;

“Tədris planımız akademik heyətimizin və müəl-
limlərimizin rol modeli yaranmağını təmin etməyə 
görə yaradılmışdır. Davranışları professional olma-
yan tələbə, dərs qiymətləri yaxşı olsa belə, növbəti 
kursa keçmir” deməkdir.33

Hər nə səbəbdən olursa-olsun, xətamızı gö-
rüb çıxış yollarını tapmaq üçün çalışmaq, fəaliyyət 
göstərmək təqdirəlayiqdir.

İllər əvvəl siyasi baxışları ilə (liberal, kommu-
nist) bu ölkədə yaşayan insanların uğuruna canını 
verəcəyi bir neçə dəyərlər vardır. Sevgi, sayğı, fə-
dakarlıq, vətənpərvərlik, əməkdaşlıq çərçivəsində 
hərəkət etmək kimi bir çox dəyər siyasi baxışları 
fərqli olan qrup üzvlərinin içərisində öyrəndiyi çox 
vacib dəyərlərdir. Əlbəttə, döyüş və müharibə şəraiti 
yaratmağın, insanları bir-birinə qarşı qoymağın heç 
bir tərəfi yoxdur. Ancaq psixoloq Mehmet Dinç bə-
yin də müəyyən etdiyi kimi hal-hazırki eqoist nəsil 
keçmişdəki kommunist nəsildən daha təhlükəlidir; 
çünki kommunistin mücərrəd bir idealı və öz eqo-
sundan başqa,  güclü dəyərləri vardır.

33.  Dəyərlər təlim konfrnası, 2011-2012
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Mən düşünürəm ki, zövqunə və rahatlığına 
düşgün, heç bir sərhəd və qayda tanımayan, ya da 
sərhədləri və qaydaları yenə özünün indiki, ya da 
gələcəkdəki zövqünə və rahatlığna görə formalaş-
dıran, başqalarını özündən sonra düşünən, mədəsi 
və şəhvəti üçün çalışan bir nəsil həqiqətən də, çox 
təhlükəlidir. Əks fikirdə olan biri ilə insan bir masa 
arxasında oturub danışa bilər, çünki ondan alaca-
ğı fikirləri, zehni ölçüləri vardır. Fəqət gedonist və 
eqoist bir ilə oturub nəyisə müzakirə edə biməzsiniz, 
çünki o zehni “mələklərini” deyil, mədəsini və şəh-
vətini danışdırır. 

İndi illərdir müdafiə etdiyimiz, uğuruna təhqir-
lərə məruz qaldığımız, axmaq gözü ilə baxdığımız 
bir çox dəyərlərin qaynağına vurğu etmədən və “ 
mən demədimmi” ədasından da imtina edərək bu 
dəyərlərin uşaqlara necə izah ediləcəyi, öyrədiləcəyi 
məsələsinə gələk.

Yaponlar kimi, həm müasir dünyaya istiqamət 
verib, həm də öz mədəni dəyərlərimizi  qoruya bil-
mərikmi? Dəyərlər oxumaqla öyrənilmir, təbiətdən 
də verilmir. Nəzarət və araşdırma nəticəsində öyrə-
nilir.

Dəyərlər tədrisi çərçivəsində məktəblərdə ke-
çirilən afişa, rəsm, kompozisiya yarışları, teatrlar, 
musiqilər, şeirlər, filmlər, dramlar dəyərlərin öyrə-
dilməsinə, az da olsa, dəstək vermiş olardı, ancaq 
uşaqlara dəyərləri əsas öyrədəcək olanlar birbaşa 
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ailənin və müəllimlərin özləridir. Türk, kürd, çərkəz 
və s. qonşumuzu və ya şagirdimizi sırf irqindən do-
layı ona qarşı ayrıseçkilik etsək, bizə qarşı xətası ola-
nı bağışlaya bilməsək, unuda bilmiriksə, bizi təhqir 
edənə fikir vermədən keçə bilmiriksə, nə qədər şeir, 
musiqi, rəsm, afişa yarışları keçirsək də; insana hör-
məti, sayğını, sevgini, tolerantlığı, bağışlamağı onla-
ra öyrədə bilmərik.

Ölkənin hürriyyəti, üçün birlik və bərabərlik içə-
risində hərəkət edə bilmiriksə, hər vergi artımında 
yerinə yetirilən xidmətləri görüb dayanarkən qalxıb 
hökumətə lənət oxusaq, vətənpərvərliyi onlara öyrə-
də bilmərik.

Qulluğa möhtac olan valideynlərimizə kim qul-
lu edəcək kimi müqəddəs dəyərlər üçün bir-birmiz-
lə dava ediriksə, uşaqlarımıza, ya da şagirdlərimizə 
nümunə olmağa çalışırıqsa, onlara sevgi, sayğı, 
mərhəməti öyrətməliyik. Yaxınlığımızdakı köməyə 
ehtiyacı olan qonşumuzu, Afrikadakı ac uşaqları, 
qonşu ölkədəki müharibələrdən əziyyət çəkənləri 
görməməzliyə vururuqsa, onlardan bəhs edilərkən 
dözə bilmədiyimiz üçün televiziya kanallarını də-
yişiriksə, yaşlı qadınların çətinlikə apardığı əlindəki 
yükə kömək etmiriksə, onlara bir-birimizə kömək et-
məyi bu şəkildə davranmaqla öyrədə bilmərik.

Uşaqlar biz böyükləri insani dəyərlərlə bağlı 
hərəkətlərinə göz qoymalı və münasibətlərin for-
malaşacağı şəraitlər onlar üçün hazırlanmalıdır. Si-
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nifdə smart- lövhələr, ya da evdə ekran qarşısında 
oturtmaqla onlara dəyərlərimizi öyrədə bilmərik. 
Gerçək həyatı təcrübə edə biləcəyi gəzintilər, qonşu, 
qohum-əqrəba ziyarətləri, qocalar evlərini ziyarəti, 
alış-verişlər, pikniklər, yardım aksiyaları, humanitar 
tədbirlər, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı yerinə 
yetirilən tədbirlər və daha neçə-neçə fəaliyyətlə onla-
ra dəyərlərimizi qazandırmaq üçün çox gözəl fürsət 
olacaqdır.

Valideynlər və müəllimlər olaraq vasitəçi oldu-
ğumuzun fərqində olmaq və onlara gerçək həyatı və 
həyatın içərisindəki insanlığı qazana biləcəkləri für-
sətləri hazırlamaq övladlarımıza dəyərlərimizi qa-
zandırmaqda ən böyük amil olacaqdır.
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GÖZLƏRİMİZİN NURU NƏSİLLƏR 
EVDƏN (AİLƏDƏN) YETİŞİR

Əziz və hörmətli valideynlər, bu dövrdə övlad 
yetişdirmək çox çətin deyilmi? Məktəbdəki dostu, 
ətrafı, küçədəki dostları, televizordakı proqramlar, 
bilgisayardakı oyunlar övlad yetişdirməyi, onun nor-
mal böyüməyini çətinləşdirir. Hərəkətli müsiqilər, 
təhqir dolu sözlər, lovğa və boş-boş sözlər, heç bir 
maarifləndirməni özündə ehtiva etməyən televiziya 
proqramları, mənasız seriallar, qorxulu filmlər və 
oyunlar... 

Daha nələr, nələr... 
Anaların işlərinin çoxluğu, atalarının iş görüşlə-

ri, bununla bağlı sənədlər, alacaqları, verəcəkləri (!), 
qazanc dərdi. Övlad yetişdirmək çox çətindir ana-a-
talar bu dövrdə övlad böyütmək, həqiqətən, çox çə-
tindir, elə deyilmi?

Onlarabizim “bizim canımız-ciyərimiz, gələcə-
yimiz, hərşeyimzdir” - deyirik. “Onların yetişməyi 
üçün bütün fədakarlıqları edirik” - deyirik, ancaq 
nədənsə istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirik.
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Bunlarla biz dolayı yolla yox, birbaşa özümüzü 
aldadırıq, əziz valideynlər! Çünki biz onların insan 
olmağı üçün əlimizdən gələnlərin hamısını etdik.

İşimizdə çox uğur qazanmaqla birlikdə, çoxlu pul 
qazanmaqla, müəyyən bir vəzifə (status) sahibi olan 
insanlarla birlikdə olmaqla, yaxşı yemək hazırlayıb 
tərtəmiz bir ev hazırlamaqla, ağları ağappaq, rəng-
liləri rənglərinin getməməsi şərtilə yumaqla, hər ge-
yimini ütüləyərək geyindirmək hələ yaxşı valideyn 
olmaq demək deyil. Qrupumuza, camaatmıza, par-
tiyamıza, vətənimizə, millətimizə xeyirli və faydalı 
olaq deyərkən ən yaxınımızdakıları unutmaqla yaxşı 
insan, yaxşı müsəlman ola bilmirik. Bizim ilk və əsas 
vəzifəmiz övladlarımızı yetişdirmək olmalıdır.

“ Övladlarınız sizin deyildir, onları Yaradan sizə 
əmanət veribdir” deyilir bir hindu atalar sözündə. 
Övladlarınızı yetişdirmək, onlara sahib çıxmaq, ye-
ganə olmasa da, ilk məqsəd olmalıdır. Bu günün ya-
şadığımız son gün olduğunu bilsəydik əvvəlcə öv-
ladlarımız gələrdi ağlımıza, elə deyilmi? Yaxşı, bəs 
bu son gündə onlara bir nəfəsdə nələri öyrətmək, 
hansı vərdişləri yaratmaq, hansı bilikləri aşılamaq 
istəyərdiniz? Təhsil evdə başlayır, əziz valideynlər! 
Məktəb, küçə, dost, televizor və kompüterin təsiri 
hər zaman evdən başlayır!

Allaha qulluğumuz biz yetkinlərin həyatında nə 
qədər əhəmiyyətlidirsə, onların da həyatında o qə-
dər əhəmiyyətli olacaqdır.
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Namaz qılarkən, oruc tutarkən, yemək yeyərkən, 
yatmaq, qalxmaq saatlarınızı planlaşdırarkən, TV iz-
ləyərkən, müsiqiyə qulaq asarkən, bilgisayarla vaxt 
keçirərkən Allaha bəndəçiliyimizi hər zaman düşü-
nürükmü?

Müsəlmanlar mülk baxımından da güclü olmalı-
dır düşüncəsi ilə, çox pul qazanaq  deyərkən halala, 
harama, qull haqqına riayət edirikmi?

İsrafçılığa, şan-şöhrətə və lüks bir həyat üçün 
mübarizə aparmadığmızdan əminmiyik? Atdığmız 
hər addımın hesabını iki cürə verəcəyik; biri özü-
müzə görə, biri də onlara örnək olduğumuz övlad-
larımıza görə.

Onlar hər şeyi bizdən öyrənirlər, dostlarından, 
məktəbdən, küçədən, televizordan deyil. Biz öz so-
sial ətrafımızın təsirlərinə qarşı hansı ölçüdə dik və 
sağlam şəkildə dayanırıqsa, onlar da öz ətraflarının 
təsirlərinə qarşı bir o qədər sağlam dayanırlar. “ 
Uşaqlarımız nə vəziyyətdədir?” deyə maraqlanırıq-
sa, əvvəlcə öz vəziyyətimizə baxmalıyıq. Onlar bi-
zik, bizim əksimizdir.

Dərsləri edə bilmirlər, kitab oxumurlar. Namaz 
qılırlarsa da, bizim təsirimizlə qılırlar, doymurlar, 
xoşbəxt deyillər, hörmət etmirlər, özlərindən razı-
dırlar... Eləmi?

Əllərindən tutub yoxsul bir ailəni ziyarət etdik-
mi? Ailə və dost- tanışlarmızdan fərqli olaraq, kasıb 
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süfrəmizə qonaq etdikmi? Kim və ya kimlərdən olur-
sa-olsun, neçə nəfər yaşlı adama sırf onların rizasını 
qazanmaq üçün hörmət əlaməti olaraq onları ziyarət 
etdik?

İşimizdən və məcburiyyətlərimizdən başqa nələr 
etdik? Sahib olduqlarımızdan nə qədərini kimlərlə 
paylaşdıq?

Namaza necə qalxdıq: bir borcu ödəmək ədası 
iləmi, yoxsa Uca Yaradanla görüşmək həyəcanı ilə-
mi?

Namazımız və orucumuz bizi pisliklərdən xilas 
etdimi?

Səbirin, tolerantlığın, gülərüzlülüyün, anlayışın, 
sevincli və şirin dilin nə qədəri bizdə təzahür etdi?

Dilimizə nə qədər sahib çıxa bildik?
Yeni tanış olduğumuz bir universitet tələbəsin-

dən  eşitdim, dedi ki: 
“ Biz dörd qardaşıq, hamımız da namazımızı qı-

lırıq və hamımız kitab oxumağı sevirik”.
“ Analar bunu necə bacardılar?” -deyərək soruş-

dum. Dedi ki:
“ Onlar bizi heç namaza çağırmadılar, ancaq 

bir-birlərini həmişə çağırdılar. Kitab oxumağımızı 
da bizə heç söyləmədilər. Necə oldusa, biz hamımız 
kitab oxumağa alışdıq. Fəqət onlar hər axşam; nə qə-
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dər işləri olursa-olsun və ya nə qədər yorğun olurlar-
sa-olsunlar, bir-iki səhifə də olsa, oxuyurdular”.

Həzrəti Ənəs (r.a) belə buyurub:
“ Rəsulullah səllallahu əleyhi və səlləmə on il 

xidmət etdim. Gördüyüm işlər hər dəfə Rəsulullahın 
istədiyi şəkildə olmadı. Buna baxmayaraq mənə bir 
dəfə də olsun nə hirsləndi, nə vurdu, nə pis söz dedi, 
nə danladı, nə də ki başqa bir hərəkət etdi. Bir dəfə 
olsun “ Belə etmə!” demədi.

Demək istədiyimiz budur ki, Ənəs uşaqlıq elədi, 
Rəsulullah da, sadəcə, (!) nümunəvi bir həyat yaşadı.

Onlarla şirin bir dillə danışmadan, onlarla dia-
loq qurmadan, onların nə düşündüklərini bilmədən, 
necə böyüdüklərindən, günlərini necə keçirdiklə-
rindən xəbərdar olmadan, bütün bunları edərkən 
də bir diktator ədası ilə deyil, bir dostcasına  müşfiq 
bir ana-ata olmadan yaxşı övladlar necə böyütmək 
olar?!

Valideynlikdən başqa, digər uğurlarımız qazan-
mağımız bizə əbədi xoşbəxtlik gətirməyəcəkdir.

Hər birimiz məscid, yol, körpü tikərək bu dün-
yada arxamızda bir sədəqə qoymaya bilərik. Hər bi-
rimiz alim olub, nəsillərə bir kitab qoymaya bilərik. 
Fəqət hər birimiz (əgər Allah verdisə) Allahınizni ilə 
və şüurlu davranışlarımızla arxamızda xeyirli işlərə 
səbəb olacaq övladlar qoyub gedə  bilərik.
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“Və o kəslər ki: “Ey Rəbbimiz, bizə zövcələri-
mizdən və uşaqlarımızdan (sənə itaət eməklə bizi 
sevindirib) gözümüzün işığı (bəbəyi) olacaq övlad-
lar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam (rəhbər) 
et! – deyərlər.  (əl-Furqan, 74)





168

XOŞBƏXT ÖVLAD BÖYÜTMƏK!

Xeyirli övlad yetişdirmək arzumuzu:  “Ey Rəb-
bimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan 
(Sənə itaət eməklə bizi sevindirib) gözümüzün işığı 
(bəbəyi) olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müt-
təqilərə imam (rəhbər) et!” (əl-Furqan, 74) ayəsi  şək-
lində toy dəvətnamələrimizə yazaraq bütün aləmə 
elan etmişdik.

Əvvələr, evliliyin ilk aylarında həyat yoldaşı-
mızla məhəbbətlə danışırdıq, onu yaxından tanıdıq-
ca: “ Gözümün nuru bir həyat tapşımaş deyəsən...” 
fikrinə sahib olmuşduq. Bəli, hər bir insanın qüsuru 
var, ancaq bizimki, deyəsən, qüsursuzdur! Hər keçən 
gün onun yeni bir gözəlliyini kəşf edirəm. “ Sevginin 
gözü kordur” deyirlər, hər halda bu deyim həyat yol-
daşımızın heç bir qüsuru olmadığını göstərir. Daha 
sonralar aylar, illər keçdikcə “bardağın boş tərəfini” 
də görməyə başladıq. “Bu adam (qadın) necə belə 
edə bilər, düşünə bilər, hiss edə bilər deyərək öz-ö-
zümüzə suallar verməyə başladıq.

Fəqət daha sonralar qəbul etdik ki, hər iki tərəfin 
də səhvləri olub. Bu səhvləri düzəltmək yerinə qəbul 
etmək iki tərəfə də xoşbəxtlik gətirdi. Xətalarımızla 
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bir-birimizi qəbul etdik, bu da bir-birimizi “ şər tsiz” 
sevdiyimizin sübutu oldu. Şərtsiz sevgi isə bizi, əvvəl-
kindən daha çox qüsurlarımızı görüb onları düzəlt-
məyə həvəsləndirdi.

Övladlarımızı da ilk dəfə qucağımıza alıb bağ-
rımıza basanda xeyirli övlad olmaqlarını arzuladı-
ğımız üçün onlara qüsuru yaraşdırmadıq, eynilə 
həyat yoldaşımıza yaraşdırmadığımız kimi. Övlad 
sevgimizi Allah sevgisinin önünə keçirməmək üçün 
gecə-gündüz özümüzü sorğu etdik. Xeyirli övlad 
olmaları üçün davamlı dua etdik. Yaxşı olsunlar, ən 
yaxşı yerləri görsünlər, insanlığa faydalı olsunlar 
deyib könlümüzdən keçirdik həmişə. Təqva sahib-
lərinə rəhbər olmalarını yenidən ürəkdən arzulama-
ğın gərəyidir, bəlkə də, onların qüsursuz olmalarını 
istəmək.

Lakin gül qoxulu övladlarımız böyüdükcə, hə-
rəkət etməyə, danışmağa, əllərini-qollarını sərbəst 
şəkildə hərəkət etdirməyə başladıqca bir qorxu dü-
şürdü ürəyimizə. Dəcəllikləri başlamışdı, ancaq yenə 
də ümidsizliyə qapılmırdıq, “Öyrədərik”- deyirdik. 
Aylar-illər keçdi gül qoxulu övladlarımız məktəbə 
getməyə başladı. Oxumağı öyrəndi. Yaxşı qiymət-
lər aldı. Fəqət öz siniflərində də ən “ yaxşı olmasını, 
ən yaxşı yerləri tutmasını istəyirdik”. Lakin bəzən 
müəllimlərindən şikayətlər də eşitdik. Buna dözə  
bilmədik. Onlar da dözə bilmədilər xətalarına, həm 
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onların, həm də bizim kefimiz pozuldu. “ Təqva34 sa-
hiblərinə rəhbər olaq” ların belə, xətalar etməməli 
olduğunu düşündük. Sonra ən fırtınalı bir vaxta-yet-
kinlik yaşına gəldik. Qəribə fikirləri, davranışları, 
seçimləri və zövqləri diqqətimizi çəkməyə başladı. 
Ümidimizi kəsməyə başladıq: “ Deyəsən, bundan 
adam olmayacaq- dedik”.

 Halbuki yaxşı olsunlar deyə üstlərində əsmişdik. 
Qoruyub saxlamışdıq, əllərindən tutmuşduq. Yaxşı-
lıqlarını istəmişdik, ancaq, deyəsən, hansısa yerlərdə 
xəta etmişdik.

Valideynlər ən böyük xətanı, xətanı qəbul et-
məməklə edirlər. Uşaqlarmızı o qədər çox qoruyub 
mühafizə edirik ki, səhv edərək öyrənmələrinə, şəx-
siyyətlərini formalşadırmağa, inkişaf etdirməyə für-
sət vermirik. Arxalarınca dolaşaraq hər şeyi mükəm-
məl edə bilmələrini istəməyimiz onların ya laqeyd 
olmalarına səbəb olur, ya da daima mükəmməl bir 
davranış nümayiş etdirmək səbəbilə xəta etməyi qə-
bul etmələrini çətinləşdirir. Məsuliyyətin çoxunu, 
valideyn öz üzərinə  aldığı üçün məsuliyyətsiz və 
özünə inamı olmayan uşaqlar yetişir.

Halbuki valideynlər övladlarının səhv edə bilə-
cəyini qəbul etməlidirlər. Əsas səhvləri bilərək on-

34. Təqva - Günahları tərk etmək anlamındadır, ziyan qarşısın-
da nəyinsə hifz edilməsi deməkdir. Təqva - ruh və nəfsin hifz 
edilməsi deməkdir.
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lardan nəticə çıxarmağı bacarmalı və bu səhv onun 
xeyrinə işləməlidir. Uşaqlar hər şeyi olmasa da, bəzi 
bağışlanmağı mümkün olan şeyləri yoxlamaq, səhv 
etmək yolu ilə öyrənməlidirlər. Xoşbəxt (qüsursuz) 
uşaqlar yetişdirməkdə məsuliyyətli deyilsiniz, onlar 
peyğəmbər olmayacaqlar. Tarix boyu və hal-hazırda 
da insanlığa faydası olan böyük şəxsiyyətlərin həyat-
larına nəzər saldıqda görərik ki, hər nə qədər kitab-
lar normalda onların təqdirəlayiq tərəflərini yazsalar 
da onların xətalarının da, olduğunu qeyd edirlər.

Hər bir valideynin mütləq bir səhvi olacaqdır, 
çünki biz də bu vəzifəni ömrümüzdə ilk dəfə üzəri-
mizə götürürük. Bizim üçün də, çoxlarımız üçün də 
əsas olan etdiyimiz səhvlərin fərqinə varıb çıxış yo-
lunu tapmaqdır. Yüz yaşımıza da gəlsək, bir yerlərdə 
mütləq səhv etmiş oluruq. Fəqət təcrübələrimiz, yəni 
əvvəllər etdiyimiz xətalardan əldə etdiyimiz nəti-
cələr daha az xəta etməyimizə səbəb olacaqdır. Məhz 
bu xüsusiyyətlə yetkinlik yaşında övladlarımızla 
quracağımız uğurlu bir münasibətdə vurğulayaca-
ğımız nöqtə onların xətasız olmaqlarını gözləmək 
deyil, hər zaman yeni səhvlər etmələrini gözləmək 
olmalıdır. Uşaqların bəzi həqiqətləri tapmaq üçün 
xəta etmələrinə heç ehtiyac yoxdur; sağlam bir ün-
siyyət qura bildikdən sonra bizim əvvəllər etdiyimiz 
xətalardan onlar da dərs ala bilərlər.

Unutmayaq ki, uşaqlarımızın ömürləri boyunca 
əllərindən tutmayacağıq; uşaqlar iki yaşlarında qu-
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caqdan enirlər. Hər şeyi özləri etmək istəyirlər an-
caq; “Sən edə bilməzsən!” deyib, biz onlara əngəl 
oluruq. Sadəcə, onların arxasında olacağıq, düz yol-
dan yayınmamaları üçün onları arxalarından tutub 
düzgün yola gətirəcəyik. Bu qədər!

“ Dua möminin silahıdır”  hədisindən bərk-bərk 
tutub, ona sarılıb Allaha təvəkkül edə bildikdən son-
ra iki dünyada da üzümüzü güldürəcək, mükəmməl 
olmasa da, yaxşı övladlara sahib olacağıq. İnşallah!
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