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 1994-cü ildən inşasına başlanılan “Bütün dinlərin 
ibadətxanası” məbədlər kompleksinin memarı tatar 
İlhan Xanovdur. 16 dini birləşdirən məbədlər 
kompleksi Kazan şəhərinin Staroe Arakçino 
qəsəbəsində yerləşir. 16 günbəzdən ibarət olan 
məbədlər kompleksindəki hər bir günbəz ayrı bir dini 
təmsil edir.

Turistlərin böyük marağına səbəb olan “Bütün 
dinlərin ibadətxanası” məbədlər kompleksində 
məscid, kilsə, sinaqoq, buddist məbədi ilə yanaşı, 
günümüzə qədər gəlib çıxmamış bəzi dinlərə aid 
məbədləri də görmək mümkündür. 

KAZAN  ŞƏHƏRİNDƏ  16 DİNİ  BİRLƏŞDİRƏN  
MƏBƏDLƏR  KOMPLEKSİ  İNŞA  OLUNUB

“Bütün dinlərin ibadətxanası” (Xram Vsex Reliqiy) adlanan məbədlər kompleksində məscid, 
kilsə, sinaqoq, buddist məbədi ilə yanaşı günümüzə qədər gəlib çıxmamış bəzi dinlərə aid 

məbədləri də görmək mümkündür

 Çosoviçin Facebookdakı səhifəsində yerləşdirdiyi şəkildə onun Quran kitabını yandırdığı görünür. Çosoviç 
bir ildən səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər.

Çosoviçin yerləşdirdiyi şəkil Balkanlarda güclü etiraza səbəb olub. İslam bölgənin ənənəvi dinlərindən 
biridir. Son məlumatlara görə, Serbiya əhalisinin 3,2%-i müsəlmandır. Məlumatda müstəqilliyini elan etmiş 
Kosovo vilayəti nəzərə alınmır. Kosovoda əhalinin 90%-i müsəlmandır. 

SERBİYADA  QURANI  YANDIRAN  ŞƏXS  HƏBS  OLUNUB

 Serb polisi Belqradda nifrət və dözülməzlik təbliğatı
 ittihamı ilə Predraq Çosoviçi həbs edib

Lent.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, kart 
sahibi bu yolla qiblənin yerini müəyyən edərək, namaz qıla biləcək. “Qiblə 
kartı”nın içinə yerləşdirilmiş kompasın köməkliyi ilə Məkkə şəhərinin 
istiqamətini tapmaq mümkündür. 

 “QİBLƏ  KARTI”

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki “Əl Hilal Bank” 
“Qiblə kartı” adlı kredit kartı hazırlayıb 

Türkiyədəki Atatürk Universitetinin ədəbiyyat fakültəsinin sənət tarixi 
bölməsinin rəhbəri, professor Hüseyn Yurttaşın başçılıq etdiyi qrupun 
Erzincandakı Kemah rayonunda apardığı arxeoloji-qazıntı işləri uğurla başa 
çatıb.

Milli.Az DHA-ya istinadən bildirir ki, Kemah qalasındakı Saraylı 
Hamamda aparılan qazıntıda qapaqları olmayan səhifələr toplusu halında 
xeyli  Quran tapılıb. Hüseyn Yurttaşın dediyinə görə  Quranlar bir boxçanın 
içində, 2 metr dərinlikdə idilər.

"Çox önəmli tapıntıdır. Məncə, 20-ci əsrdə torpağa gömülüb",  - Hüseyn 
Yurttaş  deyib.

QAZINTI  ZAMANI  QURAN  TAPILDI

İSLAM  DÜNYADAİSLAM  DÜNYADA
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Avropa Komissiyasının “Eurostat” statistika agentliyinin 
sentyabrın 28-də yaydığı məlumata görə, Bolqarıstan ərazisində 
1200 məscid fəaliyyət göstərir.

AzərTAc xəbər verir ki, bu rəqəmə əsasən Bolqarıstan Avropa-
da adambaşına düşən məscidlərin sayına görə birinci yerdədir və 
ərəb ölkələrinin bir çoxuna yaxındır.

Bolqarıstanın Baş Müftisi İdarəsinin məlumatına görə, 2011-ci 
ildə bu ölkənin orta məktəblərində 3372 şagird İslam dini dərslərinə 
yazılmışdır. Hazırda 570 min bolqar özünü müsəlman hesab edir.

BOLQARISTAN  ADAMBAŞINA  DÜŞƏN  MƏSCİDLƏRİN  SAYINA  GÖRƏ  
AVROPADA  BİRİNCİ  YERİ  TUTUR

Avropa Komissiyasının “Eurostat” statistika agentliyinin  yaydığı məlumata görə, Bolqarıstan ərazisində 
1200 məscid fəaliyyət göstərir 

AzərTAc «Deutsche Welle» alman nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 
şəhərin burqomistri Olaf Şoltsun sözlərinə görə, sənədin artıq bu il 
imzalanması gözlənilir. Müqavilə bağlayacaq üç icma 130 min 
müsəlmanın, yaxud Hamburq müsəlmanlarının demək olar ki, 90 faizinin 
mənafeyini təmsil edir. Bundan əvvəl əyalətin hakimiyyət orqanları 
Almaniyanın iki ən böyük xristian kilsəsi ilə - katolik və yevangelist 
kilsələri ilə, habelə yəhudi icması ilə belə sazişlər bağlamışdır.
«Deutsche Welle» yazır ki, müqavilə məktəblərdə hazırda yevangelist 
kilsəsinin himayəsi altında həyata keçirilən dinin tədrisi məsələlərində 
müsəlmanların təsirini gücləndirəcəkdir. Müsəlman bayramları bir sıra 
məsələlərdə xristian bayramlarına bərabər tutulur. Məsələn, müsəlmanlar 

orucluğun qurtardığı Ramazan bayramında qanuni əsaslarla işləməyə bilərlər, lakin onlar sonradan 
işburaxma vaxtını kompensasiya etməlidirlər.

O. Şolts planlaşdırılan müqavilənin ağlabatan olduğunu və onun bütün Almaniya miqyasında tətbiq 
edilməli olduğunu bildirmişdir.

Hamburqun müsəlman icmalarının nümayəndələri də bu sənədi müsəlmanların alman dövləti 
tərəfindən xüsusi tanınmasının təzahürü və müsəlmanların AFR Konstitusiyasına sədaqətinin təsdiqi 
adlandırmışlar.

ALMANİYANIN  HAMBURQ  ŞƏHƏRİNDƏ  MÜSƏLMAN  İCMALARI  İLƏ
  MÜQAVİLƏ  İMZALANACAQ

Hamburqun hakimiyyət orqanları müsəlman icmaları ilə müqavilə imzalamağı 
planlaşdırır: bu müqavilə dinin tədrisi, islam bayramlarının tanınması və məscidlər 

tikilməsi məsələlərini nizama salacaq

İslamazeri.az-ın Səudiyyənin “əl-Həyat” qəzetinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu il 12 milyon adam ümrə 
və həcc ziyarətinə gəlib. Cari ildə əldə edilən gəlir keçən ilə nisbətən 10 faiz artıb. Buna həcc xərclərinin artması 
və bu sahədəki digər xərclərin təsirli olduğu bildirilir. Səudiyyə rəsmiləri orta hesabla hər hacıdan 1900 - 4000 
dollar arasında  gəlir götürdüklərini bildirirlər.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı Həcc nazirliyindən verilən açıqlamaya görə, bu ilki həcc ziyarətinə üç 
milyon yüz min adam gəlib. Bunun da bir milyon yeddi yüz minini xarici ölkələrdən gələn hacılar təşkil edib.

 BUİLKİ  HƏCC  ZİYARƏTİ  NƏ  QƏDƏR  GƏLİR  GƏTİRİB? 

Səudiyyə Ərəbistanının builki həcc mərasimindən əldə etdiyi gəlir on 
altı milyard beş yüz milyon dollar olub
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Fotoda gördüyünüz bu xanım Böyük Britaniya-
nın ən məşhur qlamur milyonçularından biri, ən 
bahalı kurortlarda istirahəti adi işə çevirmiş qadın idi. 
İndi o, İslamı qəbul edib və başına hicab bağlayıb.... 

“The Guardian” bildirir ki, iki uşaq anası, 27 
yaşlı ingilis Hizer Mettyus İbisadakı növbəti 
istirahətindən qayıdandan sonra İslamı qəbul edib. 
Hizer indi həyatının tam dəyişdiyini deyir. "Sanki 
illərlə səhrada ac, susuz gəzəndən sonra buz kimi 
soyuq suyu olan bulağa rast gəlmişəm. Həyatımın 
mənası dəyişib, Allaha inam məni bəxtəvər edib. 
Allahdan savayı kimsədən qorxmadığım üçün 
ürəyimdə sakitlik, beynimdə sevinc var. Heyfsiləndi-

yim yeganə məqam indiyədək İslamdan kənar qalmağım, ürəyimdə Allah qorxusunun olmamasıdır", - Hizer 
Mettyus deyib.

Britaniyanın ən məşhur milyonçularından biri, tanınmış xanım indi əvvəlki həyatı ilə tam vidalaşdığını, 
namaz qılıb ibadət etdiyini söyləyir. O, iki övladını da müsəlman kimi böyüdəcəyini deyir. 5 yaşlı Ella və 2 yaşlı 
Hallenin anasının dediyinə görə, indi onu ictimai yerdə başını açmağa yalnız ölüm vadar edə bilər. 
"Açıq-saçıq geyinməyimə də çox peşmanam. İndi başa düşürəm, dərk edirəm ki, qadının geyimi ətrafdakı 
insanların ona münasibətini şərtləndirir. Qadın necə geyinərsə, insanlar da ona məhz o cür münasibət bəsləyərlər. 
İslamda qadının başını bağlaması məhdudiyyət yox, özünə sayğı və hörmətdir. İslam mənə şəhvət və pis hissləri 
unutdurdu, əsl məhəbbəti öyrətdi. Anladım ki, Allaha sevgi və inam insanı məsud, bəxtəvər edə bilər", - Hizer 
söyləyib.

İNGİLİS  MÜƏLLİMƏ  MÜSƏLMAN  OLDU

Britaniyadakı "Faith Matters" sosioloji tədqiqat şirkətinin son hesabatında bildirilir ki, ötən 10 il 
ərzində ölkədə 100 mindən artıq xristian və buddist dinini dəyişərək, İslamı qəbul edib, müsəlman olub

Rusiyanın Şimali Qafqaz bölgəsində yerləşən Stavropol 
şəhərində 5 qız şagird hicab taxdıqları üçün onları bu il dərsə 
buraxmırdılar. Məsələ ilə bağlı qızların valideynləri 
məhkəməyə müraciət etdikdən sonra problem aradan qalxıb. 
Belə ki, məhkəmə bitənə qədər şagirdlərin hicablı şəkildə 
dərsə getmələrinə icazə verilib.

Məktəbin direktoru Marina Savçenko bildirib ki, artıq 
qızlar dərsə başlayıb.Rusiyanın təhsil naziri Dmitri Livanov 
isə şagirdlərin hicab taxmasının məktəb qaydalarına ziddi 
olmadığını söyləyib. Qeyd edək ki, Rusiyada şagirdlərin istər 
məktəbdə, istərsə də universitetlərdə hicablı şəkildə təhsil 
almalarını qadağan edən qanun yoxdur. 20 milyon 
müsəlmanın yaşadığı Rusiyada dövlət və özəl sektorda da 
hicablı qadınlar işləyə bilər.

HİCABLA  DƏRSƏ  GETMƏYƏ  İCAZƏ  VERİLDİ

Stavropolda hicab taxdığı üçün dərsə buraxılmayan
 şagirdlərə qoyulan qadağa ortadan qalxdı

İslamazeri.az-ın SPA-a istinadən verdiyi xəbərə görə, məscidin tikintisinə çəkiləcək xərclər və vaxt barədə 
məlumat verilməsə də, yeni torpaqların alınması üçün 6.6 milyard dolların xərclənəcəyi məlumdur. 
Layihə 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. İlkin mərhələdə məscidə gələcək zəvvarların sayını 800 min nəfərə 
çatdırmaq nəzərdə tutulub. İkinci və üçüncü mərhələdə isə yenidən 800 min nəfərlik yer inşa ediləcək.
Qeyd edək ki, Mədinə şəhərində yerləşən Məscüdül-Nəbəvi Məkkədən sonra ikini müqəddəs yer hesab edilir. 

Məscidin ərazisi 1.6 milyon zəvvarı qəbul edə biləcək

MƏDİNƏ  MƏSCİDİ  3  DƏFƏ  BÖYÜDÜLÜR
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