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İSLAM  DÜNYADAİSLAM  DÜNYADA

Türkiyə Dəyanət İşləri Bakanlığı ölkədə 82 min 
693 məscidin olduğu haqda açıqlama yayıb. Ən çox 
məscid İstanbuldadır -3 min 113, ən az isə 
Tuncelidədir 117. Qurumun məlumatına əsasən, son 
10 ildə 7 min 324 məscid artıb. On ilə öncə 75 min 
369 məscid olubsa, indi onların sayı 82 min 693-dür. 

TÜRKİYƏDƏ  NEÇƏ  MƏSCİD  VAR? 

Bundan sonra Stokholmdakı Türkiyə Dini İşlər tərəfindən müraciət müsbət cavablandırmışlar.
İdarəsinin dəstəyi ilə inşa edilən Fittja məscidinin Yalnız miqrant axınına qarşı olan İsveç Demokrat 
minarəsindən cümə günləri azan veriləcəkdir. Partiyasının bələdiyyə məclisində təmsil olunan 3 

Botkyrka İslam mədəniyyət dərnəyinin rəhbəri nəfər üzv razı olmamışdır. Onların fikrincə, azanın 
İsmayıl Okur məscid minarəsindən cümə günləri ucadan səsləndirilməsi İslam dininin təbliğatını 
səsgücləndirici ilə azan verilməsinə dair bələdiyyəyə aparmış olacaqdır
müraciət etmişdir. Bələdiyyə məclisinin üzvləri 

NORVEÇDƏ  AZAN  OXUNMASINA  İCAZƏ  VERİLMİŞDİR 

İsveçin Stokholm bələdiyyəsi tarixi bir qərara imza atmış, 
ölkədə minarədən azan oxunmasına icazə verilmişdir

Buna görə də, müsəlman icması Vilnüsün başqa ərazinin qarşısında evlər olmasın”.
Müftinin sözlərinə görə, indi müsəlmanlar bir yerində onlara 2 hektarlıq yer ayrılmasını xahiş 

Vilnüsdə müftilikdə ibadət edirlər. Təqribən əlli adam edir.
Litva müsəlmanlarının müftisi Romas Yakubaus- yığışır - yerli müsəlmanlar, tələbələr, turistlər və 

kas deyir ki, sahə məsələsi ilə əlaqədar özünüidarə or- qonaqlar. Bəzən gələnlərin heç də hamısı ora sığışa 
qanları ilə danışıqlar aparılır. R.Yakubauskas de- bilmir.

Litvada dörd məscid vardır – Kaunasda, mişdir: “Məscidi Vilnüsün özündə tikmək istərdik, 
Nemejisdə, Sorok Tatar kəndində və Rayjyayda.ucqarda yox. Əsas odur ki, məscidin yolu rahat olsun, 

Artıq bir neçə onillikdir ki, köhnə məscidin yerində Vilnüs Universitetinin 
Kimya, Nəzəri Fizika və Astronomiya İnstitutunun binaları tikilir

VİLNÜSDƏ  MƏSCİD  TİKİLƏCƏKMİ?

Doğan xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə görə, Verilən açıqlamada bildirilib ki, İstanbulda 

Avstriyada müsəlmanların terrorçu adlandıran "Star yerləşən Ayasofiya məscidini xristian monastrı olaraq 

Wars" PC oyununu hazırlayan şirkət, edilən çox saylı insanlara təbliğ olunmasının qarşısı hələki alınmadığı 

etirazdan sonra müsəlmanlardan üzr istəyib. üçün bununla əlaqədar addımlar atılacaq.
Bununla əlaqədar ictimaiyyətə açıqlama edən Qeyd edək ki, Avstriyanın "Lego" oyun şirkəti 

Avstriya Türk Mədəniyyət cəmiyyəti, şirkətin "Star Wars" adlı oyunda müsəlmanları terrorçu olaraq 

etirazlardan sonra rəsmən üzr istədiyini bildirib. təqdim etmişdi.

MÜSƏLMANLARI  TERRORÇU  ADLANDIRAN
  ŞİRKƏT  ÜZR  İSTƏDİ

Hadisə Avstriyada baş verib
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Rusiya mətbuatının verdiyi xəbərə 
görə, Rusiya Mədəniyyət nazirliyinin 
dəstəyi ilə keçirilmiş sərgidə bəzi İsla-
mi əsərlər nümayiş etdirilib. Sərgidəki 
tarixi əsərlər arasında Abbasilər döv-
rünə aid Qurani - Kərim, Azərbaycan və 
İran İslam Respublikasına aid nəqqaş-
lıq və xəttatlıq nümunələri, Orta əsrlərə 
aid kasalar ziyarətçilərə təqdim olun-
muşdur. Ümumilikdə, sərgidə tamaşa-
çılara 100-dən çox tarixi əsər göstəril-
mişdir.

Moskvada martın ilk günlərində Puşkin adına dövlət incəsənət muzeyində Allahın 
99 adının təsvirinin də nümayiş etdirildiyi sərgi   keçirilib

MOSKVADA  İSLAM  TARİXİ  SƏRGİSİ  KEÇİRİLİB

Türkiyədə yaşayan erməni yazıçı, jurnalist və dəyərləri təhqir etməkdə günahlandırılır.
linqvist Sevan Nişanyan öz saytında Məhəmməd Yaxın günlərdə Nişanyanın İstanbulun cinayət 
Peyğəmbəri təhqir edən məqalə yerləşdirib. işləri üzrə məhkəməsinə çağırılacağı bildirilir. 

Anspress-in Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi Erməni jurnalistə qarşı irəli sürülən ittiham 
məlumata görə, məqalə ilə bağlı Sevan Nişanyana çərçivəsində o, 9 aydan 1,5 ilə qədər azadlıqdan 
qarşı İstanbul məhkəməsi iddia qaldırıb. Yazıçı dini məhrum edilə bilər. 

İstanbul məhkəməsi Sevan Nişanyana qarşı iddia qaldırıb

ERMƏNİ  YAZIÇININ  NALAYİQ  ƏMƏLİ

 Lent.az-ın «BBC»-yə istinadən məlumatına görə, qruplararası gərginliyi artırır.
onlar bu addımı ölkə ictimaiyyətinin harmoniyasını Bir müddət öncə ölkənin buddist monaxları “halal 
saxlamaq üçün atdıqlarını bildirib. Onlar hesab edir məhsullara” boykot aksiyası təşkil edib. Hakimiyyə-
ki, şəriət qaydalarına uyğun ərzaqların setrifikatlaşdı- tin bir çox üzvü müsəlmanları dəstəkləyib və buddist 
rılması Şri-Lankdakı müsəlman olmayan 90 faizinin rahiblərinin demarşını qınayıb. 
haqqının tapdanmasına səbəb olur, bu isə ölkədə etnik 

Şri-Lankanın müsəlman icması üzərinə  «halal» 
markası vurulan ərzaqlardan imtina etməyi qərara alıb

ŞRİ-LANKA MÜSƏLMANLARI 
“HALAL”DAN İMTİNA EDİB 

İslamazeri.az-ın "Haber7"-ə istinadən verdiyi xəbərə 
görə, Rotterdam İslam Universitetinin  “İslam ilahiy-
yatı” kafedrası Niderland Akkreditasiya Komitəsinin 
qərarı ilə rəsmi şəkildə tanınıb.

Rotterdam İslam Universiteti tərəfindən edilən yazılı 
açıqlamada, Niderland Akkreditasiya Komitəsinin 
2010-cu ildə universitetin “İslam, Mənəvi Rəhbərlik, 
Magistr” kafedrasını tanıdığını xatırladılaraq, ölkənin 
təhsil ocaqlarındakı hər bir fakültənin ayrı-ayrılıqda 
akkreditasiyadan keçməli olduğunu bildirilib.

Bu fakultədə minlərlə müsəlman təhsil alır

NİDERLANDDA  İSLAM  İLAHİYYATI  FAKÜLTƏSİ  
FƏALİYYƏTƏ  BAŞLADI
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Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadırovun təşəbbüsü ilə Qüdsün 10 
kilometrliyində yerləşən Əbu-Qoş kəndində məscid inşa edilir. Ans-
press yazır ki, kəndin sakinlərinin çeçen köklü olduğu aşkarlanandan 
sonra Ramzan Kadırov məscid tikdirmək qərarına gəlib.

Əbu-Qoşun meri Səlim Cabir iddia edir ki, bu kənddə yaşayanlar 
etnik çeçenlərdir. Sakinlərin bir çoxunun çeçen olduğunu məhz bir neçə 
il əvvəl - mer Qroznıdan külli miqdarda maliyyə yardımı ilə qayıtdıqdan 
sonra eşidiblər. Yerli şuranın üzvü Xəlil Otman isə hesab edir ki, çeçen 
keçmişi ilə bağlı söhbətlər yalnız iqtisadi maraqlarla bağlıdır.

Buna baxmayaraq, mer öz fikrində israr edir. Onun sözlərinə görə, 
kənddə ərəblərə xas olmayan mavi gözlü və kürən insanların sayı 
çoxdur.

RAMZAN  KADIROV  QÜDSDƏ
  MƏSCİDİ  KİMLƏR  ÜÇÜN  TİKDİRİR?

Əbu-Qoşun meri Səlim Cabir iddia edir ki, bu kənddə yaşayanlar etnik çeçenlərdir

Bu barədə  Rusiyanın Levada-Centr Qeyri-Hökumət 
Araşdırma Təşkilatının keçirdiyi sorğuda deyilir. Sorğunun 
nəticələrinə əsasən, 74% rusiyalı özünü pravoslav xristian, 7%-i 
müsəlman, 1% insan isə özünü digər dinlərin (katolisizm, 
protestantizm, iudaizm və digər) nümayəndəsi hesab edir.

Eyni zamanda, 2009-cu ildən etibarən ölkədə pravoslavların 
sayı 6% azalıb, müsəlman isə, əksinə, 3% artıb. Üç il ərzində özünü 
heç bir dinə aid etməyən insanların sayı isə 8%-dən 10%-dək artıb, 
ateistlərin sayı isə 6%-dən 5%-ə enib. Sorğuda Rusiyanın 45 
regionundakı 130 yaşayış məntəqəsindən olan 1600 rusiyalı iştirak 
edib. Cavabların sayı 100%-i ötüb, çünki iştirakçılar eyni zamanda 
bir neçə variant seçmə hüququna malik olublar.

RUSİYADA  MÜSƏLMANLARIN  SAYI  SÜRƏTLƏ  ARTIR

Rusiya Federasiyasında pravoslav xristianların sayı azalır, müsəlmanlar isə sürətlə artır

Konfrans martın 17-də ABŞ-ın Ohayo ştatın-
dakı "First Grace" kilsəsində təşkil olunmuşdur. 
"Yüksələn İslam" (”İslam Rising”) adlı islamofob 
kitabın müəllifi Jim Murk konfransda islam və 
aktual qlobal məsələlər mövzusunda məruzə 
oxumuşdur.

ABŞ  KİLSƏSİNDƏN  İSLAMOFOB  ADDIM

"First Grace" kilsəsində islam əleyhinə
 konfrans keçirilmişdir

 Roma papası II İoann Pavel xristianlıqla islam 
arasındakı buzların əridilməsinə göstərdiyi səylərlə 
yadda qalıb. Pavel tarixdə ilk Roma papasıdır ki, 
2001-ci ildə Suriyanın paytaxtı Dəməşqə səfəri 
zamanı məscidə girərək dua edib, hətta hamının gözü 
qarşısında Quranı da öpüb.

HANSI  XRİSTİAN  LİDER  “QURAN”I  ÖPÜB?

Roma papası II İoann Pavel
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