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Mehmet
Dinç

İ
stanbulda doğulan Mehmet Dinç Marmara Uni-
versitetinin psixoloji məsləhət və rəhbərlik fa-
kültəsində ali təhsil almış, pedaqogika ixtisası üzrə 

təhsilini Kral Melburn Texnologiya İnstitutunda, klinik 
psixologiya ixtisası üzrə təhsilini isə Okan Universitetin-
də tamamlayaraq Psixoloji Məsləhətçilər Platformasının 
rəhbəri və Avstraliya Türk İnstitutunun rektoru vəzifələ-
rində işləmişdir. Hazırda təsisçisi olduğu Psixologiya 
Təşkilatları və Təlimləri Mərkəzinin koordinatoru işləyən 
müəllif Fatih Universitetinin psixologiya fakültəsində 
yarımştat rejimdə tədrislə məşğul olur və Kral Melburn 
Texnologiya İnstitutu Məzunları İttifaqının Türkiyə üzrə 
təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərir. “İnternet aludəçiliyi” və 
Prof. Dr. Kemal Sayarla birgə qələmə aldığı “Psixologi-
yaya giriş” adlı iki kitabı var. Evlidir, bir uşağı var.
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Ön Söz

N
itsşe deyir ki, filosofların bütün əsərləri bir növ, 
avtobioqrafiya və onun içindəki gizli etiraf-
larından ibarətdir. Mən bunun bütün yazılar 

və müəlliflərə şamil edilməsinin tərəfdarıyam. Yəni müəllif 
yazar kən, əslində, özü haqda və özünə yazmış olur.

Müəlliflərin yazdıqları və dedikləri şeylər görüb-eşit-
dikləri şeylərdən daha çox görüb-eşitmək istədikləri və bu 
se çimlərinin düşündürüb hiss etdirdikləri şeylər haqqındadır. 
Bəzən düşüncə və hislər seçimlərinin səbəbi də ola bilər. 
Yəni düşündükləri və hiss etdikləri şeylər nəyi görüb nəyi 
eşitmək istəməkdə təsirli olur.

Bu yazılar da belədir – bir növ, avtobioqrafiya və seçimlər 
toplusudur. “Genç dergi” jurnalında iki ildən çox müddət 
ərzində görüb-eşitdiyim, düşündüyüm və hiss etdiyim şeyləri 
bu kitabda qələmə almışam. Başqa sözlə, bir az özüm haqda, 
bir az da özümə yazmışam.

İnsan bəzən fərqinə varmır, unudur, əhəmiyyət vermir 
və fərqinə varmaq, unutmamaq və əhəmiyyət vermək, bir 
sözlə, daha dərin yaşamaq üçün xəbərdarlığa ehtiyac duyur. 
Bu yazılar da elə gördüyüm, öyrəndiyim və ya yaşadığım 
şeylərdən çıxardığım xəbərdarlıqlardan ibarətdir. Belə ki, 
özümə xəbərdarlıq etdim, özümə xatırlatdım, bir sözlə, 
özümü tənzimlədim və nəticədə, daha diqqətlə yaşadım, 
daha dərin düşündüm, yazdıqlarım yalnız kitabda qalmasın 
deyə, onları həyatımda tətbiq etdim, beləcə, yazdıqlarımın 
ən əvvəl özüm xeyrini gördüm və buna görə də, onları sizinlə 
də bölüşmək istədim.

“Tarix təkrarlardan ibarətdir” sözündən, ümumiyyətlə, 
ictimai tarixlə bağlı istifadə olunsa da, fərdi tarix üçün də 
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istifadə oluna bilər. Hər bir fərdin tarixi, yəni həyatı öz-
özlüyündə təkrarlandığı kimi, ayrı-ayrı fərdlərin həyatları 
da bir-birlərinin təkrarı ola bilər. Yəni mənim yaşadığım, 
düşündüyüm və hiss etdiyim şeyləri siz də yaşamış, düşünmüş 
və hiss etmiş ola bilərsiniz. Yazdıqlarım sizin həyatınızda 
da iz buraxarsa və siz də mənim kimi bu yazıların xeyrini 
görərsinizsə, özümü çox xoşbəxt sanaram.

Hər əsərin, o cümlədən bu kitabın meydana gəlməsində 
çoxsaylı insanların əməyi var. Başda “Genç dergi”nin 
redaksiya heyəti, bu kitabın redaktoru, “Genç dergi”nin 
və bu kitabın oxucuları olmaqla, kitabdakı yazılar yazılan 
vaxt həyatımda mövcud olan və ondan əvvəl həyata baxış 
tərzimin formalaşmasına təsir edən bütün insanların, xüsusən 
də xanımım, atam və müəllimimin bu kitabın araya-ərsəyə 
gəlməsində rolu var. Hamısı sağ olsun, var olsun və hər iki 
dünyada əziz olsun!..
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Dәrdim Çoxdur; 
Hansını Çәkim?

D
ünya yaranandan hər insan (ən azı) bir dərd çəkir; 
kimi öz dərdini, kimi sevdiklərinin dərdini, kimi 
də bütün insanlığın dərdini çəkir və təbii ki, bu 

situasiya bəzi dərdləri və onları çəkən kəsi çox dəyərli qıldığı 
halda, bəzi dərdləri və onları çəkən 
kəsi də dəyərdən salır. Yəni insan bəzi 
məsələləri özünə dərd edərək tarixə 
düşəcək və insanlığın iftixar obyektinə 
çevriləcək bir səviyyəyə ucala bildiyi 
kimi, dərd seçimində etdiyi səhvlər 
ucbatından dərdin solduraraq dəyərsiz 
qıldığı və yaşadığı dünyaya fayda verə 
bilməyən bir kəsə də çevrilə bilər. 
Bir sözlə, dərdsiz yaşamaq mümkün 
olmasa da, faydası ziyanından çox 
olduğuna görə sevilə biləcək dərdlər 
tapmaq və onları çəkmək mümkündür.

Hansı dərdlərin insanı dəyərli qılması və faydası 
ziyanından çox olduğuna görə sevilə biləcək dərdlərdən 
hesab edilməsi tamam başqa bəhsin mövzusudur. Bizim 
bəhs edəcəyimiz məsələ isə hansı dərdlərin bizə fayda yox, 
ziyan verəcəyi və bizi dəyərsiz qılacağı ilə bağlıdır. Bu sualın 
cavabını tapmaq daha asandır. Məncə, şəxsiyyətimizdə 
çatışmazlıqlar olduğundan (yəni “Mən kiməm?” sualına 
hələ cavab axtarıb-tapmadığımızdan) bir çox addımımızı 
şübhəli atmağımız və dərhal sonra, ya da nəticələri ilə 
qarşılaşanda təəssüflənməyimiz bu növ dərdlərin ən bö-
yü yüdür. Şəxsiyyətimizdə çatışmazlıqlar olduğundan (yəni 

Dərdsiz yaşamaq 
mümkün olmasa 
da, faydası 
ziyanından çox 
olduğuna görə 
sevilə biləcək 
dərdlər tapmaq 
və onları çəkmək 
mümkündür.
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müxtəlif səbəblərdən öz şəxsiyyətimizdən fərqli və ya əsasən 
ona zidd bir şəxsiyyət modelini mənimsədiyimizdən və 
beləcə, özümüzdən uzaq düşdüyümüzdən) addımımızı səhv 
atmağımız və ya doğru atdığımızı hesab etsək belə, bundan 
məmnun ola bilməməyimiz bu növ dərdlərin sırasında ikinci 
yerdə dayanır. Şəxsiyyətimizdə çatışmazlıq olmadığı halda 
(yəni özümüzü düzgün xarakterizə etdiyimiz halda), bu halın 
tələb etdiklərini yerinə yetirəcək iradə, güc və ya özünəinama 
sahib ola bilməməyimiz, başqa sözlə, bilməklə əməl etmək 
arasındakı uçurumu heç cür doldura bilməməyimiz bu növ 
dərdlərin sırasında üçüncü yerdə dayanır. Hər şeyimiz 
qaydasında olduğu və sürətlə irəliləyəcəyimiz məqamda 
başımıza gələn hadisələrin bizi gözümüz və qəlbimizdəki 
hədəfdən yayındırması çox ciddi dərdlərdən olub, bu növ 
dərdlərin sırasında sonuncu – dördüncü yerdə dayanır. 
Bunların hamısı psixologiya ədəbiyyatında özünəməxsus 
terminlərlə ifadə olunsa da, onlardan bəhs etməyəcəyəm. 
Çünki artıq nə demək istədiyimi başa düşdünüz.

Bu qədər dərddən danışandan sonra sözümü, bəlkə də, 
eşitməkdən bezdiyiniz klassik bir aforizmlə yekunlaşdırmaq 
istəyirəm: “Dərdi bölüşdükcə azalar, sevinci isə bölüşdükcə 
artar”. Haydı, dərdlilər! Meydan bizimdir...
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Heç İnsan Da 
Sevdiyi Şeydәn 

Qaçar?

İsmet Özel deyir:
“Başqalarının eşqiylə başlayır həyatımız
Və davam edir başqalarının hınçlarıyla”.

G
əlin bu sözləri təkrar-təkrar oxuyub düşünək, 
görək bunlar bizim həyat tərzimizi xarakterizə 
edirmi? Bizim də həyatımız başqalarının eşqi 

üzərində bina edilib və başqalarının 
qisasından güc alır, yoxsa şüurlu şəkildə 
tutduğumuz xüsusi bir proqramımız, öz 
duyğu və düşüncələrimiz mövcuddur?

Təbii ki, bu suala: “Bəli, möv cud-
dur”, - deyə cavab verə cəyik. Amma 
gəlin düşünək, görək bu cavabımız 
həqiqəti nə dərəcədə əks etdirir. 
Yat maq və yemək istisna olmaqla, 
vaxtını seriallar, xəbərlər və ya sosial 
mediada başqalarının həyatını, seçi-
mi ni və taleyini izləməklə keçirən kəs özünəməxsus duyğu 
və düşüncəyə nə dərəcədə sahib ola bilər?

İnsan təbiətən təsirlənə bilən bir varlıqdır; o, baş qa-
larından, gördüyü və haqqında danışıb düşündüyü şeydən, öz 
hislərindən, hətta özündən də təsirlənə bilər. Çünki insanın 
öz gözü ilə gördüyü şey xəyalında, öz qulağı ilə eşitdiyi şey 
ağlında qalır, öz dili ilə dediyi söz isə qəlbinə hopur. Bir 

Nə mövcud 
vəziyyəti qəbul 
etmək istəyirlər, 
nə də onu 
dəyişdirmək 
üçün addım 
atırlar, özlərini 
də yarımçıq hiss 
edirlər.
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sözlə, özümüzə ayıracağımız vaxtlarda izlədiyimiz seriallar, 
dinlədiyimiz xəbərlər, oxuduğumuz mahnılar xəyalımızı, 
ağlımızı və qəlbimizi, yəni bizi və həyatımızı formalaşdırır. 
Odur ki, gəlin düşünək, görək seriallarda izlədiyimiz, xə-
bər lərdə dinlədiyimiz, mahnılarda tərənnüm etdiyimiz 
başqalarının həyatı öz həyatımızın harasında bitir və öz 
həyatımız həyatımızın harasında başlayır.

Niyə insan öz həyatını yaşamaq əvəzinə, seriallar, 
mahnılar və xəbərlər vasitəsilə başqalarının həyatını yaşayır? 
Bəli, bu hal hər kəsdə öz ehtiyacından asılı olaraq, müxtəlif 
şəkillərdə təzahür edir.

Məsələn, bəziləri üçün öz həyatları çox cansıxıcıdır. 
Belələri doğulduqları ailədə və ətraf mühitdə özlərini heç cür 
xoşbəxt hiss etmirlər, yaşadıqları yerdən və həyatlarından 
məmnun olmadıqlarından xəyallarında olsa belə, sev mə-
dikləri həqiqətlərdən qaçmaq istəyirlər və buna görə də, 
serial izləyərək bir müddət başqalarının həyatını yaşayır, 
başqaları olaraq varlanır və ya kasıblayır, başqalarının yerinə 
sevinib başqalarının yerinə kədərlənirlər və beləcə, serial 
bitəndən sonra real həyata qayıtsalar da, serial bir müddət 
xəyallarından çıxmır, dost-tanışları ilə bu haqda danışdıqca 
serial da real həyatda varlığını davam etdirir, amma bir 
yandan da, tanımadıqları yaxınlarını, vəziyyətlərindən 
bixəbər olduqları dostlarını və doğru-dürüst yaşamadıqları 
şəxsi həyatlarını itirirlər.

Bəziləri üçün isə özləri çox cansıxıcıdır. Belələri 
arzuladıqları fiziki xüsusiyyətlərə, maddi təminata, bacarıq 
və qabiliyyətlərə sahib olmadıqlarından nə mövcud vəziyyəti 
qəbul etmək istəyirlər, nə də onu dəyişdirmək üçün addım 
atırlar, özlərini də yarımçıq hiss edirlər və buna görə də, serial 
izləyərək orada özlərinə qəhrəman axtarıb-tapmağa çalışır, 
serial izlədikləri müddətdə o qəhrəmanın həyatını yaşayaraq 
təsəlli tapırlar və beləcə, bir müddətə də olsa, sevmədikləri 
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özlərindən qurtulub arzuladıqları özlərini yaşayırlar. Onlar 
üçün real həyat, çəkməyə məcbur olduqları bir cəza kimidir. 
Məcburən, könülsüz şəkildə, istəmədən gördükləri yarımçıq 
işlər, üzdə qurduqları qeyri-səmimi münasibətlər... Belələri 
yalnız serial izləyərkən və yalnız başqalarının həyatını 
yaşayarkən özlərini yaxşı hiss edirlər. Halbuki serial izləməyə 
sərf etdikləri vaxtı özlərinə sərf etsələr, sevmədikləri öz-
lərindən fərqli, serial qəhrəmanlarından da xoşbəxt bir 
insana çevrilərlər.

Digər bəziləri üçün isə dünya çox cansıxıcıdır, çünki 
zəhmət, fədakarlıq və səbir tələb edir, asta hərəkət edir, açıq-
aşkar fövqəladə təsadüflər vaxtaşırı meydana gəlmir, əvvəli-
axırı bəlli olmadığından xoşbəxt sonluqlar bilinmir. Amma 
seriallarda anidən hər şey dəyişə bilir, kiçik təsadüflər böyük 
hadisələrə səbəb olur, hər an fövqəladə hadisələr baş verir, 
hərdənbir bədbəxt hadisələr baş versə də, serialın qəhrəmanı 
həmişə qalib gələrək xoşbəxt olur, serialı izləyən kəs də 
zəhmət çəkmədən, yorulmadan və fədakarlıq etmədən onun 
qəhrəmanı ilə birgə çox xoş hislər keçirir, birdən çox serial 
izləyirsə, birdən çox qəhrəmanla birgə bir çox həyatı yaşayır. 
Halbuki real həyatda bu qədər qəhrəmanla birgə bu qədər 
həyatı bu qədər ucuzca yaşamaq, bu qədər fövqəladə hadisəyə 
və təsadüfə şahid olmaq mümkün deyil. Amma əslində, hər 
həyat özü bir möcüzə, hər insan özü bir qəhrəmandır və 
idrak sahibləri bir dar küçədə neçə-neçə qəhrəmanlar görə 
bilir, bir gündə neçə-neçə fövqəladə hadisələr baş verir. 
Buna nail olmaq üçün həyatı layiqincə yaşamaq, zəhmət 
çəkmədən heç nə gözləməmək, fədakarlıqdan çəkinməmək 
və səbirli olmaq lazımdır.

Kimsə: “Mən serial izləyirəm, amma öz həyatımdan, öz 
dünyamdan və ya özümdən çox razıyam”, - desə, onda mən 
də ona bu sualı vermək istərdim: “Elə isə, niyə öz həyatından 
qaçıb başqalarının həyatına sığınırsan? Heç insan da sevdiyi 
şeydən qaçar?”
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Gәnclәr 
Nә 

İstәyirlәr?

G
ənclik dövrünün üç əsas ehtiyacı var: gəncin öz 
enerjisini sərf etməsi, özünü ifadə edə bilməsi 
və yaşıdları ilə münasibət qurması. Bu üç 

ehtiyac, demək olar ki, hər yaş dövrünə aid olsa da, əsasən 
gənclik dövrünə aiddir və başqa sözlə, sağlam şəkildə təmin 
edilməsinin ən vacib olduğu dövr də elə gənclik dövrüdür. 
Çünki insan ömrü boyu ən yüksək enerjiyə məhz gənclik 

dövründə malik olur, ən çox gənclik 
dövründə danışmaq, izah etmək 
və özünü göstərmək istəyir və ən 
çox gənclik dövründə yaşıdları ilə 
görüşə özünü bu görüş çərçivəsində 
formalaşdıracaq qədər dəyər verir. 
Bir sözlə, gənclik dövründə ən 
vacib məsələ bu ehtiyacların təmin 
edilməsidir.

Ehtiyac olması baxımından ya-
naş saq, münasibət qurmaqla yemək 
yeməyin, enerjisini sərf etməklə su 

içməyin və özünü ifadə etməklə nəfəs almağın elə də fərqi 
yoxdur; bunların bir qismi bədənin, digər qismi isə ruhun 
sağlam olması üçün vacibdir. Bu baxımdan, insan çox acanda 
qarşısına çıxan hər şeyi yeməyə, çox susayanda qarşısına 
çıxan hər mayeni içməyə çalışdığı kimi, enerjisini sərf edə 
bilməyən bir gənc də qarşısına çıxan ilk fürsətdəcə necə 
olur-olsun, enerjisini sərf etməyə çalışır. Bu hal özünü ifadə 

İnsanın ehtiyacı 
artanda onu 
təmin etmək 
üçün bir yol 
axtarır və 
düzgün yol tapa 
bilməyəndə 
yanlış yoldan 
istifadə edir.
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etmək və münasibət qurmaq üçün də xarakterikdir. Belə ki, 
insanın ehtiyacı artanda onu təmin etmək üçün bir yol axtarır 
və düzgün yol tapa bilməyəndə yanlış yoldan istifadə edir. 
Çünki belə məqamda əsas məsələ ehtiyacı təmin etməkdir, 
daha hansı yolla təmin etmək deyil. Məsələn, bir gənc 
enerjisinin ən yüksək olduğu bir dövrdə onu düzgün şəkildə 
sərf edəcəyi bir sahə tapa bilməyəndə mütləq yanlış şəkildə 
sərf edir. Çünki sərf edilməyən enerji insanı rahat buraxmır 
və zəhərləyir. Belə bir gənc heç bir yol tapa bilməyəndə 
iki ən primitiv yolun birindən – ya şiddət, ya da şəhvətdən 
istifadə etməklə vaxtını və enerjisini sərf edir. Deməli, belə 
məqamda gənc öz enerjisini sərf etmək üçün mütləq bir yol 
tapmalıdır və bu, onun qəbul etdiyi, hərəkət etməsinə səbəb 
olub enerjisinin çoxunu sərf etməyə kömək edə biləcək bir 
fəaliyyət növü olmalıdır. Məsələn: iş, idman, ictimai fəaliyyət 
və s.

Özünü ifadə etmək ehtiyacından da bəhs etməliyik. 
Belə ki, gənclər danışmaq, izah etmək, özlərini göstərmək, 
dünyanı, həyatı, hadisələri və insanları saf şüurla dərk etməyə 
başladıqca özünəməxsus nəticələr çıxarmaq, analizlər etmək, 
həll yolları tapmaq və bütün bunları insanlarla bölüşmək, 
fikirlərini və özlərini nümayiş etdirmək istəyirlər. Çünki 
məktəbdən başqa heç bir yerdə düşüncə, duyğu, bacarıq və 
qabiliyyətlərini göstərə bilmir, onlardan təkidlə edilən tipik 
tələblərə qarşı da istər-istəməz ikrah duyurlar. Buna görə 
də, gənclərə özlərini nümayiş etdirə biləcəkləri alternativ 
imkanlar yaradılmadıqca onların bu məqsədlə marjinal və 
ya populyar qruplara qoşulması və ya mənasız şüarlara 
əsaslanan bir həyat fəlsəfəsi meydana gətirərək ona uyğun 
yaşaması qaçılmazdır.

Münasibət qurmaq ehtiyacı da digər iki ehtiyac qədər 
önəmlidir və ondan bəhs etməyə dəyər. Gənclərin öz 
şəxsiyyətlərini inkişaf etdirərkən “normal” olub-olmadıqlarını 
yoxladıqları bu dövrdə “normallıq” meyarı hesab etdikləri 
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yaşıdları ilə görüşməsi şəxsiyyəti düzgün və sağlam şəkildə 
inkişaf etdirmək üçün çox vacibdir. Bu mənada, qurulan 
münasibətlərin sağlam olması üçün ünsiyyət dərin və davamlı 
olmalıdır. Amma bu gün şəhər həyatının özü ilə gətirdiyi 
həyat tərzində “məhəllə”nin və “məhəllə sakini” olmağın 
təsirinin get-gedə azalması nəticəsində gənclərin münasibət 
qurma imkanları yalnız və yalnız virtual aləmin təklif etdiyi 
səthi və davamsız ünsiyyətlə məhdudlaşır. Müxatəbin və ya 
müxatəblərin kim olduğu və nə istədiyi qeyri-müəyyən və 
dəyişkən olduğu halda sağlam münasibətlərin qurulmasını 
gözləmək əbəsdir. Odur ki, gənclərə yaşıdları ilə görüşmək, 
danışmaq və ortaq fəaliyyət göstərmək – bir sözlə, sağlam 
münasibətlər qurmaq üçün imkanlar yaradılmadıqca onların 
virtual münasibətlərini tənqid etmək gülünc görünür.

Sonda onu deyim ki, gənclər barədə bu qədər danışıb 
gileylənərkən, onların məqsədsizliyindən, mənasız və 
“qərib” həyat tərzi keçirməyindən bəhs edərkən bu məlum 
mənzərəni bütünlüklə seyr etməyə çalışmaq və nəticədən 
daha çox səbəbi araşdırmaq lazımdır. Gənclər öz enerjisini 
düzgün şəkildə sərf edə, özlərini düzgün şəkildə ifadə edə 
və yaşıdları ilə sağlam münasibətlər qura bilmədikləri 
müddətcə giley-güzar getdikcə artacaq, amma bilməliyik ki, 
bu məsələdə günahkar gənclər yox, onların bu ehtiyaclarını 
təmin etməyən kəslərdir.
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Çox Şükür ki,
 Kommunist Yox, 

Hedonistәm

V
axtilə dünyada və ölkəmizdə bir müddət kom-
munizm fırtınası əsirdi və bu müddətdə ölkəmizdə 
uşaqlar valideynlərindən ayrılmış, antikommunist 

dərnəklər qurul muş, jurnallar nəşr edilmiş və proqramlar 
təşkil edilmişdi. Bu dövrdə mühafizəkar valideynlərin ən 
böyük qorxusu övladlarının kommunizmi qəbul etməsi imiş 
və bu qorxunu körükləyə bilən hər söz və davranışa kəskin 
reaksiyalar verirmişlər. Bəli, nəticədə, 
insanlar ölmüş, ailələr parçalanmış və 
həyat sönmüşdür.

Bu gün isə kommunizm dünyada 
və ölkəmizdə güc və nüfuz sahibi deyil 
və valideynlər övladlarının kommunist 
olmaq qorxusu yoxdur deyə, narahat 
deyillər. Amma bu gün valideynlərin 
bilmədikləri, fərqinə varmadıqları və 
ya əhəmiyyət vermədikləri, ha mı, 
xüsusən də gənclər üçün çox təhlükəli 
sayılan başqa bir cə rəyan mövcuddur: 
hedonizm.

Həyat tərzlərini və davranışlarını 
həzzə əsaslandırmaq və ya həzz baxımından dəyərləndirmək 
mənasına gələn hedonizmə tutulanlar, yəni hedonistlər 
yaşamağın məqsədini həyatdan fərdi şəkildə həzz almaqda 
görürlər və özü də, bu həzz qəlbi və ya zehni həzdən daha 

Valideynlərin 
bilmədikləri, 
fərqinə 
varmadıqları və 
ya əhəmiyyət 
vermədikləri, 
hamı, xüsusən 
də gənclər üçün 
çox təhlükəli 
sayılan başqa 
bir cərəyan 
mövcuddur
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çox fiziki həzdir. Hedonistlərin görüşlərinə görə, yaşamağın 
məqsədi həyatdan fiziki həzz almaqdırsa, onda belə çıxır ki, 
həyat və bütün sistem insanın daha çox həzz almasına köklənib, 
başqa sözlə, nümayiş etdiriləcək hər bir davranış, deyiləcək 
və dinlənəcək hər bir söz və qurulacaq hər bir münasibət 
insana bacardıqca qısa müddətdə həzz bəxş etməlidir. Bu 
görüşü hedonizmin ən görkəmli nümayəndələrindən olan 
Bodler belə ifadə edir: “Bir an içində həzz ala biləcəyin 
halda əbədiyyət axtarmaq əbəsdir”. Hedonizmdə önəmli 
məsələlərdən biri də qazanmaq yox, sahib olmaqdır. Çünki 
qazanmaq zəhmət, səbir, vaxt və mübarizə tələb edir ki, bu 
məfhumların da heç biri hedonizmin lüğətində yoxdur və 
buna görə də, hedonist zəhmət çəkmədən, səbir etmədən, 
vaxt sərf etmədən və mübarizə aparmadan istədiyinə nail 
olmağa çalışır. Bundan əlavə, qısamüddətli həzz almağa 
mane olacağından və ya onu gecikdirəcəyindən qənaət, 
vəfa, şükür və təfəkkür kimi məfhumlar da hedonizmin 
lüğətində mövcud deyil və lazımsız məfhumlar hesab olunur. 
Hedonizmə görə, lazımsız məfhumlar kimi lazımsız insanlar 
da var. Hedonistlərə görə, həyatda bir məqsədi və idealı 
olan, insanlara fayda verməyi özünə dərd edən və üz-üzə 
gələndə hedonistlərin özlərini pis hiss edəcəyi insanlar 
lazımsız insanlar kateqoriyasına daxildir.

Hedonizmin əsas şüarı budur: “Dərhal və müftə 
istəyirəm!” Bu şüarı bir az fəlsəfə ilə bəzəmək, daha məsum 
və məntiqli etmək üçün ona bu köməkçi şüarları da əlavə 
etmək olar: “Gənclik insana bir dəfə verilir”, “Bir də dünyaya 
gələn deyilsən ki”, “Daha çox istə!” və “Həddini aş!”

Bu şüarlar əsasında (!) yaşayan və həyat tərzlərini 
formalaşdıran hedonistlər üçün başlıca məqsəd dərhal həzz 
almaqdan ibarət olduğu üçün necə və nə cür həzz almaq 
əsas məsələ deyil. Başqa sözlə, hedonistlər hər hansı bir 
şəxsi, hadisəni və ya davranışı doğru-yanlış, yaxşı-pis, gözəl-
çirkin kimi məfhumlarla dəyərləndirərkən müvafiq şəxsin, 
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hadisənin və ya davranışın insana həzz bəxş edib-etmədiyinə 
baxırlar. Yəni əksəriyyətə görə həyatda yanlış hesab olunan 
bir davranış hedonistə görə doğru, doğru hesab olunan bir 
davranış isə yanlış hesab oluna bilər. Çünki əsas məsələ necə 
olur-olsun, həzz almaqdır. Hedonistlər dost, qohum, valideyn 
və qardaş kimi insanları mənəvi cəhətdən yaxın və uzaq kimi 
məfhumlarla dəyərləndirərkən də onların həzz bəxş edib-
etməməsinə baxırlar. Yəni onlara görə, məsələn, insana 
həzz bəxş edən dost həzz bəxş etməyən anadan dəyərlidir və 
elə buna görə də, həzz bəxş etməyən anaya qarşı yox, həzz 
bəxş edən dosta qarşı fədakarlıq etmək lazımdır.

Bu günün gəncləri arasında kommunizmin yayılmadığını 
əminliklə söyləyə bilsək də, təəssüf ki, hedonizmin yayıldığını 
dərin narahatlıqla söyləmək məcburiyyətindəyik. Müqayisə 
aparmaq nə dərəcədə doğrudur bilmirəm, bircə onu bilirəm 
ki, heç olmasa, kommunistin insan dərdi, mübarizə idealı, 
mütaliə mədəniyyəti və bölüşmək kimi bir dəyəri var, 
hedonistin isə özünəməxsus fərdi həzzindən başqa heç nəyi 
yoxdur. Odur ki, gənclər və onlarla işləyənlər nəticələri və 
yayğınlığı baxımından hedonizm məsələsində kommunizmə 
nisbətən ikiqat artıq diqqətli olmalıdırlar. Çünki hedonizm 
həm daha sakit tərzdə sirayət edir, həm də sirayət etdiyi kəsi 
daha az narahat edir.
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Tәrbiyәsiz 
Bәdәnin 
Tәrbiyәli 

Ruhu

B
ir neçə əsrdir psixoloji sağlamlıqla bağlı aparılan 
araşdırmalar bəzən bədən, bəzən zehin, bəzən 
də “qəlb” və ya “ruh”a həsr olunur və buna 

görə də, bəzən fiziki, bəzən zehni, bəzən də ruhi müalicə 
ön plana çıxmışdır. Bütün bu araşdırmaların nəticəsində 

məlum olmuşdur ki, ruh, bədən və 
zehin bir-birindən ayrı deyil, birinə 
ziyan dəyəndə digəri də ziyan görür, 
biri yaxşı olanda digəri də yaxşı 
olur. Odur ki, psixoloji sağlamlıq 
barədə danışacağıqsa, bilməliyik ki, 
bədən, ruh və zehni bir-birindən 
ayırmadan, eyni zamanda hər üçünün 
qayğısına qalmaqla – yalnız bu yolla 
tam sağlamlığa qovuşa bilərik və bu 
məsələdə problemdən uzaq qalmaq 

istəyiriksə, hər üçünün inkişafında tarazlığı gözləməliyik. 
Bir sözlə, ruhumuzun sağlamlığı üçün bədənimizi qorumalı, 
bədənimizi qorumaq üçün isə zehnimizə nəzarət etməliyik.

Bədənin sağlamlığını təmin etmək üçün ən əsas iki 
məsələyə -yuxu və qidalanma rejiminə fikir vermək lazımdır.

Sağlam əhvali-ruhiyyəyə sahib olmaq istəyən kəs yuxu 
rejimini bacardıqca orqanizminin tələbatına uyğun şəkildə 

Bədənin 
sağlamlığını 
təmin etmək 
üçün ən əsas iki 
məsələyə − yuxu 
və qidalanma 
rejiminə fikir 
vermək lazımdır.
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tənzimləməlidir. Bir gün 4, ertəsi gün 9, o biri gün isə 7 
saat yatan və ya bir gün saat 00:00-da, ertəsi gün saat 
22:00-da, o biri gün isə 03:00-da yatan kəs həm eyni 
vaxtda, həm də eyni qədər yatmadığından bədəni sirkad 
ritmini tənzimləyə bilməyəcək və nəticədə, belə bir adamın 
diqqət, enerji və fəaliyyəti istər-istəməz yarımçıq olacaq, 
günün müəyyən saatlarında diqqət, enerji və fəaliyyəti 
yüksək səviyyəyə qalxsa da, bədən ritmə sahib olmadığından 
bunlar tələb olunanda yox, tələb olunmayanda, özü də 
nə vaxt gəldi, harda gəldi, necə və nə üçün gəldi yüksək 
səviyyəyə qalxacaq. Məsələn, gecənin bir aləmində enerji 
və diqqəti yerə-göyə sığmadığından heç cür yata bilməyən 
və nəticədə, səhər yuxudan yorğun-arğın qalxan nə qədər 
adam var. Əlqərəz, yuxu rejimini vaxt və müddət baxımından 
tənzimləmək bədənin sağlamlığını təmin etmək üçün atılacaq 
ilk addımlardandır.

Bədənin sağlamlığını təmin etmək üçün atılacaq ikinci 
addım qidalanma rejimini tənzimləməkdən ibarətdir. Çünki nə 
yemək və nə qədər yemək məsələsinin özü fiziki sağlamlıqda 
böyük rol oynayır. Nə yemək məsələsi önəmlidir, çünki son 
illərdə bu barədə aparılan çoxsaylı araşdırmalar nəticəsində 
məlum olub ki, qəbul olunan qidalar beyinin quruluşunu 
belə dəyişdirməyə qadirdir. Məsələn, İngiltərədə aparılan bir 
araşdırma nəticəsində məlum olub ki, ayaqüstü qidalananlar 
bu cür qidalanmayanlarla müqayisədə daha tez əsəbiləşir və 
özlərini idarə etməkdə çətinlik çəkirlər. Deməli,  qəbul edilən 
qida birbaşa insanın həm düşüncə tərzinə, həm də impuls 
nəzarətinə təsir edir. Nə qədər yemək də nə yemək qədər 
önəmli bir məsələdir. Çünki qəbul edilən qida çox keyfiyyətli 
olsa da, həddindən çox yemək qidanın bədənə xeyir yox, 
ziyan vurmasına, artıq yük kimi daşınmasına səbəb olur 
və nəticədə, həm zehni fəaliyyət üçün lazım olan enerji 
qəbul edilən qidanın həzm olunmasına sərf edilir, həm də 
həddindən çox qida ilə yüklənmiş bədən çox yorulduğundan 
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daha çox yuxuya ehtiyac duyur. Bir sözlə, çox yemək 
öyrənmək və düşünmək üçün lazım olan enerjinin qidanın 
həzminə sərf olunmasına səbəb olur və bədəni yorduğundan 
yuxu rejiminin tənzimlənməsində çətinliklər meydana gətirir.

Zehnin də sağlamlığını təmin etmək üçün onun nə ilə 
qidalandığına və necə istirahət etdiyinə fikir vermək lazımdır. 
Bunun üçün əvvəl zehnin qida mənbələri sayılan duyğu 
orqanlarından zehnə nələrin gedib çatdığını araşdırmaq 
lazımdır. Yəni sağlam zehnə sahib olmaq üçün zehnin nəyə 
baxıb nəyi gördüyünə, nəyi eşidib nəyə qulaq verdiyinə, 
nəyi söyləyib nə üçün dil tökdüyünə mütləq diqqət yetirmək 
lazımdır. Zehnin qidalanması ilə yanaşı, istirahət etməsi 
də vacibdir. İnsan istirahət etmək üçün televizora baxır, 
izdihama qaynayıb-qarışır, oyun oynayır və ya yatırsa, onda 
zehnini açıq-aşkar təsir altına salmış olur. Çünki o, istirahət 
edərkən özünü rahat hiss etdiyindən verilənləri tez qəbul 
edir, sonradan düşünəndə də istər-istəməz gördüklərindən, 
eşitdiklərindən, danışdıqlarından və zehninin dincələrkən 
etdiklərindən təsirlənir və düşüncəsini məhz bu təsir 
əsasında formalaşdırır, düşüncəsi və düşündükləri də həyata 
və insanlara baxış tərzinə təsir edərək ruhi sağlamlığına ya 
töhfə verir, ya da ziyan vurur.

Sonda bir daha deyim ki, insan psixoloji sağlamlığını 
təmin etmək üçün ruhunu, bədənini və zehnini qorumalıdır. 
Bədənini və zehnini qorumayan ruhunu qoruya bilməz. 
Bunun üçün bədəni yuxu və qida baxımından, zehni isə 
göz, qulaq və dil baxımından tərbiyə etmək lazımdır. Çünki 
tərbiyəsiz zehnin və bədənin tərbiyəli ruhu ola bilməz.
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Üzü Külәyә 
Getmәk

 vә ya 
Evliliyi Tәxirә 

Salmaq

Ümumiyyətlə, evlənmək nəyə lazımdır?

U
lular deyiblər ki, təklik Allaha məxsusdur. Doğru 
deyiblər. Çünki kişi qadına, qadın da kişiyə ehtiyac 
duyur. İnsanın fitrətində 

var bu ehtiyac. Həm bədənin, həm də 
ruhun buna ehtiyacı var və bu ehtiyacı 
təmin etməyin ən təbii və doğru yolu 
evlənməkdir. Deməli, evliliyi təxirə 
salmaq insanın öz təbiətində mövcud 
olan ən başlıca ehtiyaclarından bi-
rini yox sayması deməkdir. Amma 
bir ehtiyacı yox saymaq o ehtiyacı 
təmin etmək mənasına gəlmir və bu 
ehtiyacını təmin etməyən kəsdən 
özünü təmin edən kəs kimi aparmağı 
gözləmək əbəsdir. Evliliyi təxirə salan 
kəs bütöv yox, yarımçıq adam kimi 
hərəkət edir. İnsanı yalnız və yalnız əks cinsin nümayəndəsi 
tamamlaya və bütövləşdirə bilər.

Evliliklə bağlı ölkəmizdə və dünyada aparılan statistik 
hesablamalar evlilik yaşının get-gedə artdığını, yəni evliliklərin 

Evlilik və ər-
arvadla bağlı 
eşq filmlərindəki 
epizodlara 
uyğun xəyallar 
qurmaq 
cansıxıcı, 
məyusedici və 
mənasız bir 
prosesə səbəb 
ola bilər
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müxtəlif səbəblərdən təxirə salındığını və boşanmaların 
sayının artdığını göstərir. Bu iki statistik göstəriciyə birgə 
nəzər salsaq, onların arasında ciddi bir əlaqənin mövcud 
olduğunu, yəni gec evlənməyin, çox güman, əsasən boşanma 
ilə nəticələndiyini görərik. Bəli, evlilik və boşanma ilə bağlı 
aparılan çoxsaylı araşdırmalardan çıxan ortaq nəticəyə görə, 
vaxtında qurulan evlilik təxirə salınmış evliliklə müqayisədə 
daha uzunömürlü olur və boşanma ilə nəticələnmir.

Yaxşı, bəs bu fakt var ikən evliliklər niyə təxirə salınır?

Evliliklərin təxirə salınmasının səbəbləri fiziki və ya 
psixoloji amillərdən daha çox sosial amillərə əsaslanır. 
Cəmiyyət gənclərdən diplom almağı və işləməyi tələb edir. 
Diplom və iş sahibi olmadan evlənməyə nə qız tərəfi xoş 
baxır, nə də oğlan tərəfi. Evliliyi təxirə salan bu amil üstüörtülü 
şəkildə olsa da, diplom və iş sahibi olmağın evlənməkdən 
vacib olduğunu vurğulayır və bu vurğunu hiss edən gənclər 
də istər-istəməz həyat yoldaşlarına insani keyfiyyətlərindən 
daha çox diplomlarına görə dəyər verirlər. Digər tərəfdən 
də, işləməklə evlənməkdən birini seçmək məcburiyyətində 
qalanda işi seçir, zəhmət, səbir və fədakarlığını evlənməkdən 
daha çox işləməyə sərf edirlər. Sonradan da evlilik həyatı 
uğursuz olanda kiçik səbəblərə əhəmiyyət verir, amma bir-
birlərinə diplom və iş qədər dəyər vermədiklərini, sevgi, 
bağlılıq və səbir nümayiş etdirmədiklərini unudurlar. Halbuki 
evliliyin dəyəri nə diplomla, nə də işlə ölçülməlidir. İşə 
bitirmək üçün başlayarlar, evlənməyə isə davamlı olsun 
deyə... Diplom təlim-tərbiyə üçün alınırsa, bilmək lazımdır ki, 
evlilik həyatı davam etdikcə təlim-tərbiyə də davam edir, özü 
də evliliyin gətirdiyi zehni və ruhi rahatlıqla daha məhsuldar 
şəkildə davam edir.

Evliliklərin təxirə salınmasının digər səbəbi də evlənməyin 
“ev”lənmək kimi başa düşülməsi, yəni bütün evi lazımi 
əşyalarla təchiz edəcək qədər imkana, ailəni dolandıracaq 
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iş və maaşa sahib olmadan və olduqca dəbdəbəli bir toy 
mərasimi keçirmədən evlənməyin hər iki tərəf üçün qeyri-
mümkün hesab edilməsidir.

Halbuki o uzun siyahıda sıralanan və evi təchiz etmək 
üçün nəzərdə tutulan bütün əşyaları – cehizindən tutmuş 
mebelinə qədər, adi ev əşyalarından tutmuş böyük bufetlərinə 
qədər – almaq üçün uzun illər sərvət toplamaq lazımdır və 
atanın bunları almağa imkanı çatmırsa, bu imkana sahib 
olanadək evlənmək qeyri-mümkün hesab olunur.

Bundan əlavə, gənclərdən ailəni dolandıracaq işə və 
evin kirayə haqqını, işıq, qaz, su, telefon və internet haqqını 
ödəməyə və ərzaq almağa yetəcək qədər maaşa sahib olmaq 
tələb olunur, beləcə, işləməyə yenicə başlamış, ya da hələ 
başlamamış bir gəncə gücü çatmayacaq ağır bir yük yüklənir, 
evlənən gənclərdən birinin ailəsi ilə bir evdə yaşamaq və 
nəticədə, çəkiləcək xərcləri azaltmaq isə kosmosda mənzil 
tutmaq qədər təəccüblü görünür. Təəssüf ki, bu üsulu 
təcrübədən keçirənlər də peşman olurlar, çünki qayınata 
ilə qayınana və gəlinlə kürəkən bir-birlərindən gözlədikləri 
təqdir və hörməti layiqincə görmürlər və nəticədə, bu acı 
təcrübələrə son qoyulur.

Evliliyi çətinləşdirən önəmli faktorlardan biri də toy 
məsələsidir. Təkcə gəlinlik paltarı, fotoqraf, gəlin maşını 
və gözəllik salonuna xərclənən pula ortabab bir evi zəruri 
əşyalarla təchiz etmək olar. Gənclər evlənməzdən öncə 
səbirlərini toy hazırlığına sərf etdiklərindən ailə həyatına 
səbirsiz şəkildə başlayıb elə ilk günlərdəcə sonralar illərlə 
xatırlanacaq və ailə həyatını formalaşdıracaq lazımsız sözlər 
söyləyərək bir-birləri ilə kobud davranırlar.

Evliliklərin təxirə salınmasının önəmli səbəblərindən biri 
olan dürüst insana rast gəlmək məsələsi isə qeyri-mümkün 
bir şeyi arzulamağa bərabərdir. Çünki evlənəcək kəsin dürüst 
insana rast gəlməsi imkan xaricində, əks tərəfin dürüst 
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insana çevrilməsi isə imkan daxilindədir. Bəli, evlilik insanı 
dəyişdirməyə və inkişaf etdirməyə qadirdir. Başqa sözlə, 
evlənən kəs həyat yoldaşının və evliliyin təsiri ilə ya dürüst, 
ya da nadürüst insana çevrilə bilər. Evlilik və ər-arvadla 
bağlı eşq filmlərindəki epizodlara uyğun xəyallar qurmaq 
cansıxıcı, məyusedici və mənasız bir prosesə səbəb ola bilər 
və nəticədə, həyat yoldaşını məhz bu meyarlara əsasən 
axtarmaq vaxt itkisinə, ailə həyatında isə bu meyarları 
axtarmaq peşmançılığa səbəb olar. Ən yaxşısı, evlənən 
kəslərin müəyyən qədər bir-birlərinə uyğunlaşdıqdan sonrakı 
mərhələdə bir-birlərinin maraq və ehtiyaclarına qarşı 
həssaslıq nümayiş etdirərək həm özlərini, həm də həyat 
yoldaşlarını incitmədən formalaşdırmalarıdır.

Evliliyi təxirə salmaq insanı fiziki və ruhi cəhətdən xeyli 
geri salır. Çünki evliliyi təxirə salan kəs ən ümdə ehtiyaclardan 
birinə əhəmiyyət verməmiş, hətta onu yox saymış olur. Belə 
edənlərin öz fiziki və ruhi ehtiyaclarını təmin etmək üçün 
istifadə etdikləri üsullar xəstəliklərin, aludəçiliyin və ya qeyri-
əxlaqi davranışların meydana gəlməsinə səbəb olur. Evlilik 
təxirə salındığına görə yaranan bu problemlər, əsasən, 
evləndikdən sonra da davam etmə potensialına sahibdir.

Digər tərəfdən, evlilik təxirə salındıqca tərəflərin bir-
birlərindən həyata keçməsi çox çətin, hətta qeyri-mümkün 
olan istəkləri artır və nəticədə, peşmançılıq və bədbəxtlik 
meydana gəlir.

Ən nəhayət, evlilik təxirə salındıqca övlad sahibi olmaq 
və onu tərbiyə etmək çətinləşir. Evliliyi təxirə salanlar 
arzuladıqları sayda övlad sahibi ola və onları layiqincə tərbiyə 
etmək üçün lazımınca güc, səbir və vaxt tapa bilmirlər.

Bəli, evlilik insan həyatında karyera, diplom, cəmiyyətin 
tələbləri və s. kimi səbəblərdən təxirə salınmayacaq qədər 
böyük bir rola sahibdir. Hər hansı bir səbəbdən təxirə salınmış 
bir evlilik əsla vaxtında qurulmuş evliliyin yerini verə bilməz. 
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İnsan həyatında karyera, diplom və cəmiyyətin tələblərinin 
yox, yalnız və yalnız həyat yoldaşının varid ola bildiyi məkan 
və zamanlar mövcuddur və belə məkan və zamanlara varid 
olaraq insanın dərdlərinə əlac edəcək həyat yoldaşı ilə 
evlənməyi təxirə salmaq, hər halda, insana qarşı ediləcək ən 
böyük pisliklərdən biridir və nə səbəbə olur-olsun, insan bu 
pisliyi özünə və övladlarına rəva bilməməlidir.
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Yarım
Cümә

A
vstraliyada oxuyarkən öyrənmişdim ki, işləyənlər 
həftəlik (cümə axşamı günləri) maaş alır, cümə və 
şənbə gecələrini evdən kənarda özlərinə uyğun 

şəkildə əylənərək keçirir və (girov və digər borclarını ödədikdən 
sonra qalan) həftəlik maaşlarının böyük əksəriyyətini də 
elə bu iki gecədə xərcləyirlər. Qərb mədəniyyətinin hakim 
olduğu digər ölkələrdə də adət-ənənə bu cürdür, yoxsa 

yox, bilmirəm, amma onu bilirəm 
ki, keçən ay getdiyim İspaniyada 
da adət-ənənə buna bənzərdir; 
orda da işləyənlər qazandıqlarını 
evdən kənarda həftəsonu gecələrini 
keçirərkən xərcləyirlər, amma bir 
fərq var, o da budur ki, ispanlar 
istirahət və əyləncəyə daha çox 
aludə olduqlarından əylənmək üçün 
həftəsonunu gözləyə bilmirlər deyə, 
həftəsonundan əlavə, çərşənbə 
gecələrini də qismən evdən kənarda 
əylənməklə keçirirlər və buna görə 
də, çərşənbə gününü “yarımşənbə” 
adlandırırlar (yəni çərşənbə gecəsini 
də şənbə gecəsi kimi əyləncə ilə 

keçirirlər, amma ertəsi gün iş günü olduğundan qısamüddətli 
əylənirlər və əyləncəni daha tez başa vururlar deyə, çərşənbə 
gününü “yarımşənbə” adlandırırlar).

İnsan seçdiyi və ya seçmədiyi işləri görərkən, sevdiyi və 
ya sevmədiyi bir həyatı yaşayarkən hər gün nəfəs almaq, 

Bu məsələdə 
müsəlmanlar 
müsbət cəhətdən 
fərqlənirlər. 
Onlar üçün 
nəfəs almağa, 
dincəlməyə 
və camaata 
qaynayıb-
qarışmağa 
imkan yaradan 
cümə namazı 
kimi bir fürsət 
var.
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dincəlmək, camaata qaynayıb-qarışmaq və yenilənmək 
istəyir.  Hərə bunu öz xüsusiyyətinə və mühitinə uyğun şəkildə 
edir və dincəlsə də, dincəlməsə də, əylənsə də, əylənməsə 
də, çox vaxt vərdiş etdiyi üçün bu adətinə əməl edir.

Bu məsələdə müsəlmanlar müsbət cəhətdən fərqlənirlər. 
Onlar üçün nəfəs almağa, dincəlməyə və camaata qaynayıb-
qarışmağa imkan yaradan cü mə namazı kimi bir fürsət var. 
Ətrafdakı bütün mü səlmanların toplaşdıqları, birgə ibadət 
etdikləri, xütbədə öz həftəlik proqramları barədə məlumatı 
dinlədikləri, sonra da görüşüb bir-birləri ilə hal-əhval 
tutduqları və yeniləndikləri bir alternativ olmağa layiq cümə 
namazı. Alternativ olmalıdır da. Amma bu dövrdə cümə 
gününün iş günü olması, dərs və iş saatlarının namazı güclə 
qılmağa imkan verməsi cümə namazından bir alternativ kimi 
istifadə etməyi çətinləşdirir. Başqa sözlə, cümə namazının 
təmin edəcəyi ehtiyac hələ də təmin edilməmiş olaraq qalır. 
İnsanlar həftəsonu bazarlığa getmək, balıq tutmaq, gəzintiyə 
çıxmaq və internetə daxil olmaqla məhdud şəkildə sosial 
münasibətlər qurmuş olurlar və bunların heç biri insanların 
ehtiyacını cümə namazı kimi təmin etmir. Bu şansdan istifadə 
etmək üçün cümə gününün istirahət günü elan edilməsini 
yox, ispanların yarımçərşənbə üsulundan istifadə etməyi 
təklif edirəm. Yəni cümə günündən bütünlüklə faydalana 
bilmiriksə, heç olmasa, gəlin həftə ərzində bir və ya bir neçə 
yarımcümə təşkil edək və beləcə, ətrafdakı insanlarla bir 
yerə toplaşmaq, həftəlik planlar barədə danışmaq, dəyişməz 
həqiqətləri dinləmək, bir-birinin həyatı ilə maraqlanıb 
ehtiyaclarından xəbərdar olmaq və bir-birinə kömək etmək 
kimi fitrətimizdə olan ehtiyaclarımızı təmin edək. Təklifimi 
yerinə yetirsəniz, qəlbiniz rahatlıq tapacaq və yükünüz 
yüngülləşəcək...
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Yay 
İslahatı

Q
arşıdan yay ayları gəlir. Bildiyiniz kimi, gün-
düzlər uzanacaq, gecələr isə qısalacaq. Həyatın 
qayəsini anlayan kəslər üçün gecə ilə gündüzün 

uzun və ya qısa olmasının heç bir fərqi olmasa da, havanın 
tez qaralmasını tənbəllik etmək üçün fürsət bilənlər bu 
bəhanələrindən də əl çəkməli olacaqlar. Amma onsuz da, 
bəhanə axtaranlar tapacaqlar. Çünki belələri yayda hava çox 

isti olduğundan və gec qaraldığından 
daha çox gəzmək istəyəcəklər və 
bundan əlavə, yay aylarının tətil ayları 
olduğunu xatırladacaqlar.

“Tətil” sözü “işsizlik” və “tənbəllik” 
mənalarına gələn “ətalət” sözü ilə 
eyniköklüdür və osmanlı dilindəki 
lü ğətdə “işi dayandıraraq fasilə ver-
mək” kimi izah edilir. Simvolların 
təsəv vürümüzdə mühüm yer tutduğu 
bu dövrdə də tətil deyəndə çox ada-

mın təsəvvüründə dəniz, qum və günəş canlanır. Halbuki 
tətil nə boş-boş gəzmək, nə səhərdən-axşamacan internetə 
daxil olmaq, nə də dəniz, qum və günəş dalınca düşüb vaxt 
öldürmək üçündür. Madam günlər uzanır, vaxt çoxalır, 
şəhərlərdə camaat seyrəlir, işlər yavaşıyır, nəqliyyatdan 
istifadə halları və məsuliyyət azalır, deməli, elə əsl işləməli, 
bədən və zehin təri axıtmalı vaxtdır və faydalı fəaliyyətlər 
göstərmək üçün fürsətdir. Di gəl ki, əksəriyyətə görə, tətildə 
işləməzlər, dincələrlər. Tətili iş görməmək, nifrət edə-edə 
getdiyi iş yerində və ya məktəbdə sevmədən işləmək və 

Hər şeydən 
öncə, “Tətildə 
işləməzlər, 
dincələrlər” 
cümləsindəki 
sözlərin hər 
birində düzəliş 
aparmaq 
lazımdır.
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oxumaq, dincəlmək, heç nə ilə maraqlanmayıb kef çəkmək, 
səhərdən-axşamacan oynamaq, internetə daxil olmaq və 
avara-avara gəzmək kimi başa düşən kəs üçün yayın gəlişi öz 
bacarıq və qabiliyyətlərini və qışda qazandıqlarını itirməklə, 
bir sözlə, özünə ziyan vurmaqla nəticələnir. Odur ki, belələri 
hər yay qazanmaq əvəzinə itirirlər. Deməli, hər şeydən öncə, 
“Tətildə işləməzlər, dincələrlər” cümləsindəki sözlərin hər 
birində düzəliş aparmaq, bunun üçün də sözlərin mənalarını 
yox, daha çox simvolları dəyişdirmək lazımdır.

Məsələn, “dincəlmək” sözünün təsəvvürümüzdə can-
landırdığı mənzərə yatmaq, hərəkət etmədən oturmaq və ya 
uzanaraq televizora baxmaq şəklində olmamalıdır. Çünki bu 
sadalananlar dincəlmək deyil, tənbəllikdir və yalnız bədənin 
yorğunluğunu çıxarmaq üçündür. Halbuki dincəlmək təkcə 
bədənin yox, həm də ruhun və zehnin ehtiyacıdır ki, ruhla 
zehin də uzanmaq, yatmaq və heç bir iş görməməklə 
dincəlməz, əksinə, bəslənmək və bəsləmək, oxumaq, 
görmək, düşünmək, danışmaq və dinləməklə dincələr. 
Buna görə də, yaydan faydalana bilmək üçün, ilk növbədə, 
dincəlməklə bağlı təsəvvürümüzdə canlanan simvolları 
dəyişdirərək hərəkətsizlikdən hərəkətliliyə və bədən, ruh və 
zehnin birgə istirahətinə çevirmək məcburiyyətindəyik.

“İşləmək” sözü də təsəvvürümüzdə yanlış simvollar 
can landıran sözlərdəndir. Belə ki, bu sözü deyəndə təsəv-
vürümüzdə sevmədən və zövq almadan işləyən insan 
surəti canlanır. Halbuki işləmək insanın öz xarakter və 
xüsusiyyətlərini bir yerə toplayıb özünəməxsus əsərlər 
yaratmasıdır. Beləsinin yaratdığı hər bir əsər onu yaradan 
kəsin özündən bir parça və həyatından bir iz daşıyır, müəllifin 
yaşadığını sübut edir, özünəməxsus duyğu və düşüncəyə 
sahib olanlara fayda verir və bütün bunların nəticəsində, 
müəllif yaşayır və cansız varlıqlar və heyvanlardan fərqlənir 
ki, bunun da əsasında sevə-sevə, zövq ala-ala, əylənə-əylənə 
işləmək dayanır.
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Sonda “tətil” sözündən bəhs etmək istəyirəm. Amma bu 
dəfə bu sözün təsəvvürümüzdə canlandırdığı simvolları yox, 
sözün özünü dəyişdirməyi təklif edirəm. Çünki qəzetlərdən 
tutmuş televiziya kanallarına qədər, elan lövhələrindən 
tutmuş internetə qədər hər yerdə nümayiş etdirilən 
tətil=dəniz+qum+günəş düsturunu dəyişdirmək olduqca 
çətin olacaq. Təklif edirəm ki, gəlin bu il “yay tətili” yox, 
“yay islahatı” deyək və beləcə, yay ayları boyu özümüzü 
islah edərək naqis cəhətlərimizi və yanlış davranışlarımızı 
düzəltməyə çalışaq, qazanmaq istədiyimiz vərdişləri qazanaq, 
öyrənmək istədiyimiz bilikləri öyrənək, tanımamağımız 
nöqsan sayılan insanlarla tanış olaq, görməli yerləri 
görək, pozulmuş münasibətlərimizi bərpa edək, çirklənmiş 
beynimizi təmizləyək, bir sözlə, islah ediləsi cəhətlərimizi 
islah edək ki, bu yay bizdə illərlə faydalanacağımız xoş və 
unudulmaz təəssüratlar oyatsın. Elə isə, bizi yay tətilini 
keçirməyə məcbur edənlər olsa, gəlin onlara yay islahatını 
keçirdiyimizi söyləyək.
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Biliyin Var, 
Bәs Әxlaqın Necә, 

Varmı?

B
ilik əldə etməyin bu qədər asan olduğu bir dövrdə 
bilik sahibi olmaqla öyünmək həmişəkindən 
fərqli olaraq mənasızdır. 

Biliyi müqayisəli şəkildə analiz etmək 
istisna olmaqla, bilik əldə etmək, onu 
toplamaq və saxlamaq baxımından 
bu dövr bizə əsla kompüter kimi 
ola bilməyəcəyimizi öyrətmişdir. 
Deməli, bu gün hər kəsin, xüsusən də 
gənclərin əsas vəzifəsi bilik toplamaq 
və ona sahib olmaq yox, ondan əxlaqla 
istifadə etməkdən ibarət olmalıdır. Elə 
isə, gəlin bilik əxlaqı haqda danışaq. 
Ümumiyyətlə, bilik əxlaqı nədir və 
bilikdən necə əxlaqla istifadə etmək 
olar?

Bilik əxlaqı dörd əsas komponentdən ibarətdir:

Birinci komponent biliyə sevgi və hörmət bəsləməkdən 
ibarətdir. İnsan bilikdən əvvəl onu sevməyi, biliyə və 
bilikli şəxsə hörmət bəsləməyi öyrənməlidir. Yoxsa biliyi 
sevmədiyindən dərsi başdansovdu öyrənən, imtahandan 
sonra yadında heç nə qalmayan və məktəbi bitirən kimi 
öyrənməkdən əl çəkən kəslərdən olmaq hünər deyil. Nə 
qədər ki bilik sevilmir, deməli, məqsəd bilik əldə etmək 
yox, imtahandan keçməkdir. Dəftər-kitab mağazalarında 

Pisliyi öyrənəndə 
bu öyrəndiyiniz 
pisliyi etməmək 
üçün enerji 
sərf etməli 
olacaqsınız. 
Halbuki sərf 
edəcəyiniz 
bu enerji sizə 
yaxşılıq etmək 
üçün lazım olan 
enerjidir.
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“Atdım tutdu: heç nə bilmədən test tapşırıqlarını yerinə 
yetirmə üsulları” adlı kitabların satılması biliyə zərrəcə dəyər 
verməyən və məqsədi yalnız imtahandan keçməkdən ibarət 
olanların sayının heç də az olmadığını göstərir.

Vaxtilə iki gənc pasientimdən bu haqda dinlədiyim iki 
xatirə tüklərimi biz-biz etmiş və hər kəsin bu barədə özünü 
islah etməsinin vacibliyi haqda məndə qənaət hasil etmişdi.

Birinci xatirə bir məsləhətçimin 8-ci sinfin sonunda 
verdiyi SBS imtahanından keçməsi ilə bağlıdır. Belə ki, o, 
imtahandan sonra imtahana hazırlaşmaq üçün istifadə etdiyi 
bütün test kitablarını və dərslikləri otağının döşəməsinə 
səpələyib, zibilliyə atmazdan öncə saatlarla intiqam alırmış 
kimi üzərində hoppanıb-düşübmüş və bunu edərkən çox 
böyük zövq alıbmış.

İkinci xatirə birinciyə bənzəsə də, ondan da acıdır. 
Belə ki, vaxtilə universitetə qəbul imtahanında iştirak etmiş 
digər məsləhətçim imtahandan sonra qaldığı yataqxanadakı 
yoldaşları ilə onun bağçasında tonqal qalayıb, imtahana 
hazırlaşmaq üçün istifadə etdikləri kitabları bir-bir, özü də 
onlara həddindən artıq nifrət etdiklərindən vərəqlərini 
cırandan sonra tonqala atıb yandırıbmışlar.

Təəssüf ki, xüsusən gənclərin çoxunun həyatında 
bunlara bənzər nümunələr mövcuddur. Çünki təkcə bilik 
verməyə köklənən və bu mənada gəncləri qeyri-sağlam 
rəqabətə səsləyən mövcud sistem bilik verə bilmədiyi kimi, 
həqiqətən, onları əməlli-başlı bilikdən də soyudur. Buna 
baxmayaraq, mövcud sistemi bir kənara qoyub, özümüzü bu 
mənada xarakterizə və islah etməliyik.

Bilik əxlaqının ikinci əsas komponenti faydalı biliyin 
fərqinə varmaq və faydasız biliyin necə ziyanlı olduğunu 
anlamaqdan ibarətdir. Faydalı bilik insan həyatına fayda 
verən, onu asanlaşdıran və həyatda bir əvəzi olan bilikdir. Bu 
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baxımdan, məktəblərdə verilən və ya məktəblərdə verilməsə 
də, uşaqların zehinlərində özünə yer edən biliklərin bir qismi, 
təəssüf ki, insan min il yaşasa da, heç bir işə yaramayan 
biliklərdəndir. Zehnimizi əməlli-başlı məşğul edən faydasız 
biliklə bağlı da məlumat sahibi olmaq çox önəmli bir məsələdir. 
Çünki xüsusən sosial şəbəkələrdə paylaşılan “Filankəs filan 
işi görür, filan yerə gedir” məzmunlu statuslardan tutmuş 
televiziya efirinə çıxan məşhurların həyatlarının detallarına 
qədər, serialların hər bir seriyasının təfərrüatlarından tutmuş 
xəbər proqramlarında təqdim edilən, ölkədə və dünyada baş 
verən, amma izləyənləri maraqlandırmayan və ya bilənə nə 
xeyri, nə də ziyanı olan xəbərlərə qədər inanılmaz sayda 
informasiya boş-boşuna zehnimizi məşğul edir. Əlbəttə, 
zehnini bu cür faydasız informasiya ilə məşğul edən kəsin 
zehnini faydalı biliklə məşğul etməyə zamanı, məkanı və 
gücü olmaz.

Bu yerdə bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, 
o da kütləvi mədəniyyət adı altında zehinlərin zibilliyə 
çevrilməsidir. Bəli, məhz bu ad altında futbolçu adlarından 
tutmuş müğənnilərin mahnı diskləri haqda məlumatlara 
qədər, serial qəhrəmanları haqda məlumatlardan tutmuş 
filmlərin ssenariləri haqda məlumatlara qədər inanılmaz 
sayda lazımsız informasiya zehinlərə həkk edilir. Bu 
informasiyalar, bəlkə də, xoş niyyətlə insanlara çatdırılır, 
amma bir çox informasiya mənbəyi vasitəsilə insanlara pislik 
öyrədilir. Unutmayaq ki, pisliyi öyrətmək və öyrənməklə 
insanları pislik etməkdən və ya pisliyə məruz qalmaqdan 
qurtarmaq olmaz. Yalnız və yalnız yaxşılığı öyrətmək və 
öyrənməklə insanları və özünüzü pislikdən qurtara bilərsiniz. 
Bununla bağlı ustad Nurettin Topçunun bu sözünü yadda 
saxlamaq yaxşı olar: “Pisliyi öyrənməyin və bilməyin. Çünki 
pisliyi öyrənəndə bu öyrəndiyiniz pisliyi etməmək üçün enerji 
sərf etməli olacaqsınız. Halbuki sərf edəcəyiniz bu enerji sizə 
yaxşılıq etmək üçün lazım olan enerjidir. Başqa sözlə, pisliyi 
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öyrənəndən sonra özünüzə nəzarət edərək pislik etməsəniz 
də, buna sərf edəcəyiniz enerji, əslində, yaxşılıq etmək 
üçün sərf edəcəyiniz enerjidən oğurladığınız enerji hesab 
olunacaq”.

Bilik əxlaqının üçüncü əsas komponenti bilikdən istifadə 
etməkdir, yəni bilənin özünü bilməyən kimi aparmamasıdır. 
Çünki bilik sahibi olan kəs məsuliyyət daşıyır və buna görə 
də, o öz  bildiyini tətbiq etməli və özünü bilməyən kimi 
aparmamalıdır. Bu baxımdan, yaşadığımız dövrün ən böyük 
problemlərindən biri insanların get-gedə artan informasiya 
mənbələri vasitəsilə istənilən zaman və məkanda informasiyanı 
asanlıqla əldə etməsi, geniş kütlələrin əsas məsələlər barədə 
məlumatlı olması, amma bu biliyin gündəlik həyatda lazımi 
şəkildə heç cür tətbiq edilə bilməməsidir. Belə ki, haqq-
hüquq, nəzakət, hörmət və s. mövzularda sual veriləndə 
doğru və ətraflı cavab verən neçə-neçə insanın ictimai 
həyatda verdiyi cavaba yaraşmayan davranışlar nümayiş 
etdirdiyini vaxtaşırı ürək ağrısı ilə müşahidə edirik. Deməli, 
biliklə bağlı diqqət yetirməli və dərhal qazanmalı olduğumuz 
ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də bilik sahibi olandan sonra 
özünü bilikli adam kimi məsuliyyətlə aparmaqdır.

Bilik əxlaqının dördüncü əsas komponenti əldə edilən 
biliyin, mümkünsə, insanların xeyrinə istifadə edilməsi, 
mümkün deyilsə, ziyanına istifadə edilməməsi, yəni biliyin 
yalnız və yalnız insanlara xidmət etməsi, bir insana belə 
ziyan vuracaq, onu incidəcək və hörmətdən salacaq şəkildə 
və sərvət, mənsəb, intiqam və əyləncə xatirinə istifadə 
edilməməsidir. Bu şərtə əməl edilməsə, onda bilən cəmiyyət 
üçün bilməyəndən də pis və ziyanlı olar.
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Görәsәn, 
Atamın Bundan 

Sonrası Necә Olacaq?

Atalar və oğulları...
Atalar və qızları...

Ümumiyyətlə, münasibətlər yaxşı başlayır. Hamilə 
olarkən, doğuş vaxtı və ondan sonra ata baş 
verənləri ana qədər hiss edə bilməsə də, uşağın 

ayağı yer tutmağa, gülümsəməyə və “ata” deyirmiş kimi səslər 
çıxarmağa başlayanda artıq ata təkcə 
cismən yox, həm də ruhən bütünlüklə 
prosesə daxil olmağa başlayır. Çünki 
evdə onu tanıyan, ona gülümsəyən 
və ona “ata” deyən mələk kimi bir 
varlığın yaşadığını anlayır və nəticədə, 
bu varlığa qarşı bağlılığı, diqqət və 
sevgisi artır. Gəzmək, yemək, içmək, 
oynamaq, danışmaq, bölüşmək... 
Beləcə, hər iki tərəf üçün əyləncəli bir 
dövr başlayır. Əslində, əylənən hər 
iki tərəf yox, bir tərəfdir. Çünki oğlan 
uşağının ilk qəhrəmanı, qız uşağının 
isə ilk sevgilisi məhz atası sayılır və 
ata uşağı ilə bağlı arzu və xəyallarını erkən yaşından həyata 
keçirmək istəməsə, onda bu hal uşaq məktəbə gedənə qədər 
davam edir.

Uşaq məktəbə getməyə başlayan kimi münasibətlərin 
məzmunu dəyişir, indiyəcən uşağa yalnız nələrsə verən ata 
bundan sonra artıq almaq istəyir, davranışlar, münasibətlər 

Atılan yanlış 
addımların əsla 
pis niyyətlə 
atılmadığını 
başa düşür, baş 
verənlərə haqq 
qazandırmasalar 
da, tədricən 
onları anlamağa 
çalışırlar.



36

və söhbətləşmələrdə müəyyən qədər sərtlik özünü göstərir 
və beləcə, ata ilə uşağın arasında get-gedə artan məsafə 
meydana gəlir. Uşağın yeniyetməlik dövründə sürətlə artan 
bu məsafə tələbəlik illərində münasibətləri kəsməsə də, xeyli 
zəiflədir. Sonrakı illərdə isə əsasən münasibətlər gərginləşəndə 
gərgin, soyuyanda soyuq olaraq davam edir, kəsiləndə də 
bərpa edilmir, uzun müddət hər iki tərəf nə baş verdiyini, 
niyə baş verdiyini, bir-birlərinin nə (demək) istədiklərini tam 
başa düşə bilmir və bir-birlərini günahlandırırlar.

Bəzi atalar özlərinin edə bilmədiklərini övladlarının 
etməsini, imkansızlıq, kasıbçılıq və təhsilsizlik üzündən öz-
lərinin çata bilmədikləri zirvəyə övladlarının çatmasını istəyir, 
onlar bunu istəməyəndə də yaşları az olduğundan böyük bir 
fürsəti qaçırdığını anlamadıqlarını zənn edərək onlara təzyiq 
göstərir, amma onların başqa xəyallara sahib olduğunu 
anlamırlar.

Bəzi atalar bütün təcrübələrini övladlarına ötürmək istəyir, 
gənclikdə buraxdıqları səhvləri onların da buraxmasına dözə 
bilmirlər deyə, onlardan təcrübəli, diqqətli və sakit olmağı 
tələb edir, amma onların 50 yox, 20 yaşında olduqlarını 
anlamırlar.

Bəzi atalar övladlarını vaxtilə özləri tərbiyə edildiyi kimi 
– eyni nizam-intizam qaydaları, eyni cəza üsulları və eyni 
sözlərlə tərbiyə etmək istəyir, onları nə qədər danlasalar, bir o 
qədər motivləşdirəcəklərini, onlarda nə qədər səhv tapsalar, 
bir o qədər onları islah edəcəklərini zənn edir, amma zamanın 
keçdiyini, hər şey kimi insanların da dəyişdiyini anlamırlar.

Bəzi atalar övladlarını layiqli həyatla təmin etmək 
üçün onlara kifayət qədər geniş imkanlar yaradır, özləri 
gərgin iş və ya sosial həyat dalınca düşdüklərindən onlara 
güclə ayırdıqları məhdud vaxtın və yaratdıqları imkanların 
onların bütün ehtiyaclarını təmin edəcəyinə inanır, amma 
onların mobil telefondan əvvəl sevgiyə, dinləməkdən əvvəl 
dinlənməyə ehtiyac duyduqlarını anlamırlar.
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Bəzi atalar günün bütün stress, yorğunluq və problemlərini 
evdəkilərin üzərinə boşaldır və acığını onlardan çıxır, amma 
onların da öz daxili dünyalarının, dərd və problemlərinin 
olduğunu unudurlar.

Bəzi atalar analarla qurduqları münasibətdən övladların 
təsirlənməsini istəmədiyindən övladlarla gülərüz, səbir və 
təmkinlə davrandıqları halda, ana ilə sərt davranır, beləcə, 
atalığın yalnız övladla bağlı olduğunu zənn edir və xanımı 
ilə qurduğu gözəl münasibətin övlad üçün onunla qurulan 
münasibət qədər önəmli olduğunu anlamırlar.

Bəzi atalar isə övladlarının başqalarının övladları kimi 
olmasını istəyir, başqalarının övladlarına həmişə xoş baxır, 
öz övladlarına isə tənqidi yanaşır, başqalarının davranışlarını 
bəyənir, öz övladlarının davranışlarını isə naqis hesab edir, 
amma bəyəndiyi uşağın atasının da öz övladını danlayıb ona 
başqa uşağı örnək göstərdiyini qəbul etmirlər.

Beləcə, illər sonra uşaq ata və ya ana (xüsusən, 
yeniyetmə atası və ya anası olanda), ata da (hələ də yaşayırsa) 
ömrünün son illərini yaşayan bir baba olanda neçə-neçə 
şeylər aydınlaşır. Belə ki, uşaqlar bir daha keçmişə nəzər 
salanda qarşı tərəfin səhvləri ilə yanaşı, öz səhvlərini də 
görür, atılan yanlış addımların əsla pis niyyətlə atılmadığını 
başa düşür, baş verənlərə haqq qazandırmasalar da, tədricən 
onları anlamağa çalışırlar. Təəssüf ki, belə hallarda çox vaxt 
gec olur, səhvləri düzəltmək üçün imkanlar ya azalmış, ya 
da tükənmiş olur. Sanki müharibə olub və hər iki tərəf də 
məğlub olub. Çünki elə əvvəldən iki yox, bir tərəf vardı və 
birinin sevincinə digərinin hüznlənməsi, o birinin kədərinə 
də bu birinin sevinməsi mümkün deyildi. İdeal davranış 
fərqlərə çox da fikir vermədən ən böyük, ən önəmli və 
əsla dəyişməz məsələ olan ortaq ata-övlad münasibətlərinə 
köklənmək və bu alternativsiz münasibətləri heç bir səbəbə 
qurban etməməkdir.
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İnsafsız Qızlar 
vә Biçarә 
Oğlanlar

Ah, qəlbin insanın başına gətirdiyi oyunlar!..

Qəlb heç vaxt qocalmır, durulmur və onun ən coşqun 
olduğu vaxtlar gənclik dövrüdür. Bu dövrdə qəlb axır, coşub-

daşır, məcrasına sığmaq bilmir, 
axmağa yol, coşqusu üçün isə 
müxatəb axtarır... Qəlbə nəzarət 
etmək mümkün olmasa da, onu 
münasib vəziyyətə gətirmək müm-
kündür, hətta vacibdir. Belə et mə-
sək, qəlb lazımsız yerlərə gedər və 
lazımsız insanlara meyillənər. Bəs 
sonrası? Sonrası məlumdur: hüzn, 
göz yaşı və qəlb yarası... Belə 
yaralar bir daha sağalmaz, illər 
keçsə də, baş verənlər dünən olub-
muş kimi unudulmaz. Buna görə 
də, qəlb məsələsində ayıq-sayıq 
ol maq lazımdır. İnsan pul kisəsini 
qor uyub ələ keçməsinə imkan 

vermədiyi kimi, qəlbini də qoruyub hər hansı bir şeyə, ya 
da heç olmasa, bircə gülüşə, bircə baxışa və ya bircə işvəyə 
uymasına imkan verməməlidir.

Qəlbi kirlənməmiş və ya qaralmamış kəslər tərtəmiz və 
dəyərli bir qəlbə malik olduqlarından daim ziyana uğramaq 
təhlükəsi qarşısında olurlar. Amma bəziləri daha çox ziyana 

Qəlbi kirlənməmiş 
və ya qaralmamış 
kəslər tərtəmiz 
və dəyərli bir 
qəlbə malik 
olduqlarından 
daim ziyana 
uğramaq təhlükəsi 
qarşısında olurlar. 
Amma bəziləri 
daha çox ziyana 
uğramaq təhlükəsi 
qarşısında olurlar.
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uğramaq təhlükəsi qarşısında olurlar. Onlar yeniyetməlik 
dövrünün ən coşqun çağlarını və şeytanlarının ən aktiv olduğu 
vaxtları səbir etmək və fədakarcasına mübarizə aparmaqla 
gözlərini və qəlblərini qoruyaraq keçirən, amma yaşları bir 
az artandan sonra: “Artıq vaxtdır”, - deyib qəlblərini sərbəst 
buraxanda açıq-aşkar adi tələlərə yox, bəlkə də, quran şəxsin 
belə ustalıqla və hiyləgərcəsinə qurduğunun fərqinə varmadığı 
və özünün də düşdüyü qeyri-adi tələlərə düşənlərdirlər.

Əslində, yaranan mənzərə bundan ibarətdir: gözünü və 
qəlbini qeyd etdiyimiz ən çətin məqamlarda qorumuş qadın 
və ya kişi özü kimi təmiz bildiyi kəslə rastlaşır, sonra bir daha 
onunla rastlaşır, daha sonra bir daha onunla rastlaşmağa 
çalışır və təbii ki, zəhməti boşa getmir və beləcə, hər dəfə 
rastlaşanda aralarında daha yaxın ünsiyyət meydana gəlir, 
söhbətlər daha şirin və məhrəmanə, zarafatlar isə daha 
səmimi olmağa başlayır, tərəflər bir-birləri ilə xoş rəftar 
edirlər, dərdləşirlər, bölüşürlər, bir-birlərinə hədiyyə verirlər, 
bir sözlə, gedirlər, amma hansı tərəfə? Bəlkə də, bir tərəf 
düzgün yolla getdiyinə sadəlövhcəsinə əmindir, amma qarşı 
tərəf elə bu vaxt və ya ən azından, bir müddət sonra heç yola 
çıxmadıqlarını iddia edir. Beləcə, vaxt keçir və münasibətlər 
kəsilir və nəticədə, sadəlövh tərəf çıxdığı yolda tərk 
edilməsindən yana-yana gileylənir və yaddaşını ələk-vələk 
edib lazımi xatirələri əsas gətirir. Bəlkə də, onun gətirdiyi 
əsaslar özlüyündə elə də tutarlı olmur. Belə ki, işbirliyi və 
ticari münasibətlər qurulsa, bu əsaslar heç kəsə tutarlı 
görünməz. Amma mənəvi məsələlər işbirliyi və ya ticari 
münasibət deyil axı. Böyüklərimizdən eşitmişik ki, ürəkdən-
ürəyə yol var; belə hallarda isə ikiqat yol var. Di gəl ki, belə 
həssas məqamda qarşı tərəf heç yola çıxmadıqlarını iddia 
edir. Beləliklə, bir tərəf birgə olduqları müddətdə hər gün 
adi, amma gözəl duyğular yaşadığı, qarşı tərəf isə bundan 
xəbərsiz olduğu halda münasibətləri davam etdirə bilərlərmi? 
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Yaxşı, deyək ki, dilə gətiriləsi konkret bir söz yoxdur, bəs bu 
məsuliyyəti tamamilə aradan qaldırarmı?

Məhkəmələr bu sualların cavablarını verə bilməsə də, 
qəlblərin ən gizlin guşələrindən belə xəbərdar olan bir varlıq 
var və o, bütün sualların cavablarını bilir. Bir adam qarşı 
tərəfin uşaq kimi sadəlövh olmasından istifadə edərək: “Mən 
bilməzdim ki, o, mənim filan sözümü, filan gülüşümü və filan 
davranışımı belə başa düşəcək”, - deyib kimlərisə razı sala 
bilsə də, qəlblərin sahibi olan o varlıq həmin sözün, həmin 
gülüşün və həmin davranışın məqsədini və qarşı tərəfdə 
hansı reaksiyaları doğurduğunu bilir. Bir sözlə, qəlb ya heç 
bir qəlbə yaxınlaşmır, ya da yaxınlaşdığı qəlbdən uzaqlaşa 
bilmir. Onu da deyim ki, qəlb çörəkdən də müqəddəsdir. 
Çörəklə oynayan kəsə Allah qənim olarsa, qəlblə oynayan 
kəsi Allah parça-parça edər.
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Kәpәnәk 
Kimi Uçaram, 

Arı Kimi 
Sancaram

M
übahisəni çox sevirik və kim və nə haqda 
olmasından asılı olmayaraq, hər hansı bir 
mübahisəyə şahid olan kimi dərhal müdaxilə 

edərək mübahisənin mövzusuna həyatın ən önəmli məsələsi 
kimi ciddi yanaşıb saatlarla möhkəm savaşırıq.

Elə bil əvvəllər belə deyildi. Bəli, 
televiziya kanallarının sayı artdıqca 
teledebat mədəniyyəti həyatımıza 
daxil oldu və artıq istənilən vaxt 
telekanalları bir-bir çevirsəniz, 
müt   ləq hansındasa teledebata rast 
gələr siniz. Telekanallar, mövzular 
və iştirakçılar fərqli olsa da, tele-
deba t da mübahisə edənlərin xüsu-
siyyətləri dəyişməz olaraq qalır: 
əvvəla, tərəflər bir-birlərini din-
ləmirlər, dinləsələr də, qarşı tərəfin dediyini anlamaq və ya 
yeni bir şey öyrənmək üçün yox, qarşı tərəfdə səhv və ya 
nöq san tapmaq üçün dinləyirlər; ikincisi, tərəflər öyrənmək 
və ya öyrətməyə yox, yalnız bir-birlərinə qalib gəlməyə 
köklənirlər və bunun üçün də sözü kəsməkdən tutmuş səsi 
qaldırmağa qədər, təhqir etməkdən tutmuş lağ eləməyə 
qədər hər cür üsuldan istifadə edir, ədəb-ərkan və əxlaq 
normalarını gözləmirlər; üçüncüsü, tərəflər haqlı olduqlarına 

Mübahisə savaş 
və ya matç deyil 
və mübahisədə 
qalib və ya məğlub 
olmaq yoxdur, 
əksinə, öyrənmək 
və ya öyrətmək 
var.
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inanır, özlərini mövzu haqda hər şeyi bilirmiş kimi aparır 
və “Bilmirəm” və ya “Bu haqda bu cür düşünməmişdim” 
kimi sözləri əsla dillərinə gətirmirlər. Onsuz da, bu cür sözləri 
ağzından qaçıran tərəf əvvəlcədən teledebatda məğlub olmuş 
sayılır.

Telekanallarda efirə gedən debatlar elə orada da qalsaydı, 
bəyənən baxsaydı, bəyənməyən də baxmasaydı və hər şey 
bununla qurtarsaydı, nə vardı ki! Təəssüf ki, belə olmur, 
mübahisə mədəniyyəti qeyd edilən xüsusiyyətləri ilə gündəlik 
həyatımıza da daşınmış olur və nəticədə, kafesindən tutmuş 
bərbərxanasına qədər, dərsindən tutmuş məişət söhbətinə 
qədər, forumundan tutmuş elektron poçt qruplarına qədər 
hər yerdə çoxsaylı mübahisələr gedir. “Danışan Türkiyə” 
bəziləri üçün əla şüar olsa da, “Dinləyib anlamağa çalışan, 
hörmət qoyub tərbiyəsini pozmayan və bildiyi şeyi dilə 
gətirib bilməyəndə susan Türkiyə” şüarı da onunla birgə 
səsləndirilməlidir.

Bu məsələdə vurğulanası başlıca yanlış düşüncələrdən 
biri də, çox güman ki, “Hər sözə veriləcək bir cavabım var” 
düşüncəsidir. Axı hər sözə cavab vermək mümkün deyil. 
Əvvəla, insanın hər sözə cavab verə biləcək qədər biliyə 
sahib olması mümkün deyil, ikincisi, insanın hər sözə cavab 
verəcək qədər səviyyəsini endirməsi doğru deyil, çünki 
səviyyəsiz sözə səviyyəsiz cavab vermək ədəbsizlikdir.

Yanlış düşüncələrdən biri də “Sərt danışsam da, buna 
layiq idi” düşüncəsidir. Belə düşünən kəsdən soruşmaq 
lazımdır: “Tutaq ki, o, bu sözləri eşitməyə layiq idi, bəs sənin 
bu sözləri deməyə haqqın çatırdımı?” Əslində, deyilən söz 
kimə, nə üçün deyilməsindən asılı olmayaraq, onu deyən 
kəsi ya ucaldır, ya da alçaldırsa, deməli, sözü deməzdən 
öncə dedikdən sonrakı aqibətimiz barədə düşünməliyik.

Yanlış düşüncələrdən bir digəri də “Önəmli məsələlərdir 
deyə, bunları müzakirə etmək lazımdır” düşüncəsidir. 
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Unutmaq olmaz ki, məsələ önəmli ola bilər, amma müzakirə 
edilməsi faydadan çox ziyan gətirə və ya heç bir nəticəyə 
səbəb olmaya da bilər. Belə məsələləri müzakirə etməyin nə 
dərəcədə doğru olub-olmadığı haqda yaxşı-yaxşı düşünmək 
lazımdır. Bu cür ziyanlı məsələləri müxatəbin xüsusiyyətlərini 
nəzərə almadan təkrar-təkrar müzakirəyə çıxarmaq pisniyyətli 
deyilsə də, sadəlövh bir hərəkətdir. Digər tərəfdən, “önəmli 
məsələlər”i təkidlə müzakirəyə çıxarmağa çalışmaq “Sən bu 
məsələnin önəmli olduğunu anlaya bilmədiyinə görə mən 
bunu dərin dərrakəmlə sənə başa salacağam” deməkdir ki, 
bu da tamam başqa bir bəhsin mövzusudur.

Sonda “Məğlub olsam da, əzilmədim” düşüncəsindən 
də bəhs etmək istərdim.Məğlub olmamaq üçün mövzudan 
kənara çıxmaqla mübahisəyə davam etmək etik davranış 
sayılmır. Mübahisə savaş və ya matç deyil və mübahisədə 
qalib və ya məğlub olmaq yoxdur, əksinə, öyrənmək və ya 
öyrətmək var. Əgər bunların heç biri yoxdursa, mübahisədə 
iştirak edən tərəflər məğlub olmuş, hər ikisi varsa, qalib 
gəlmiş sayılırlar.
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Böyümәk vә ya 
Böyüyә 

Bilmәmәk

B
ir mahnının sözlərində deyilir ki: “Bedenim 
büyüdü, ben çocuk kaldım”. Həqiqətən, bu hal 
bu gün çoxları üçün xarakterikdir: boy uzanır, üz 

tüklənir, bədən inkişaf edir, amma sanki bu yetkin bədənin 
içində bir uşaq yaşayır və insanlar beləsinin zahiri görünüşünə 
aldanıb yetkin kimi rəftar edərək ona iş tapşırır, üzərinə 
məsuliyyət yükləyir, əmanət verir, amma qarşı tərəfin ruhu 
hələ də uşaq qaldığından çox vaxt yüklənən yükü qaldıracaq 
güc və iqtidara sahib olmur.

Çünki böyümək çoxtərəfli bir 
prosesdir, yəni təkcə fiziki yox, həm 
də psixoloji, sosial və zehni cəhətdən 
inkişaf etmək deməkdir. Birtərəfli 
inkişaf əsl böyümək sayılmır. Bu 
proses öz-özünə getmir, əksinə, 
zəhmət, səbir və fədakarlıq nümayiş 
etdirməklə tədricən gedir.

Fiziki inkişaf digər inkişaf 
növləri ilə müqayisədə daha müstəqil şəkildə gedir. Belə 
ki, qidalanmaq, yatmaq və çox ağır xəstəliklər keçirməmək 
şərtilə elə də zəhmət çəkmədən insanın bədəni inkişaf 
edib böyüyə bilir. Amma insanın bədəni inkişaf edirsə, bu 
o demək deyil ki, bu müddətdə onun ruhu, zehni və sosial 
yönü də inkişaf edir. İnsan bu üç yönünü məhz özü inkişaf 

Böyümək 
arzu, istək və 
impulslarını hər 
şeyə rəğmən idarə 
edərək bədənə 
söz keçirə bilmək 
deməkdir.
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etdirməlidir. Yaxşı, bəs yetkin olmaq və ya böyümək nə 
deməkdir?

Böyümək insanın ən əvvəl öz artıq-əskik cəhətlərinin, 
bacarıqlarının, bir sözlə, özünün, daha sonra da ətraf 
mühitin, insanların, dünyanın və dünyaların fərqinə varması 
deməkdir.

Böyümək məsuliyyət altına girmək, məsuliyyətli olmayan 
kəsin yaxşı insan sayılmadığını bilmək, özünə və cəmiyyətə 
qarşı vəzifələrini bilib yerinə yetirmək deməkdir.

Böyümək kimlərəsə arxalanmadan uzun illərdən bəri 
özünün qoyduğu sağlam təməlin üzərində dayanmaq 
deməkdir.

Böyümək arzu, istək və impulslarını hər şeyə rəğmən 
idarə edərək bədənə söz keçirə bilmək deməkdir.

Böyümək valideynlərinin, qardaş-bacısının, dostlarının 
və pul, yardım, sevgi və dəstəyə ehtiyacı olan ətrafdakı 
insanların ehtiyaclarını öyrənib onlardan əlindən gələn 
köməyi əsirgəməmək deməkdir.

Böyümək söz, davranış və hadisələrin səbəb və nə-
ticələrini, deyilənləri və deyilməyənləri anlamaq deməkdir.

Böyümək hər şeyin dərhal düzəlməyəcəyini bilmək və 
əlindən gələni edəndən sonra lazımi vaxtacan gözləyə bilmək 
deməkdir.

Böyümək az iş görməklə parlaq nəticələr qazanmaq 
üçün planlar qurmaq və sabaha çıxa bilməyəcəyini bilsə də, 
gözəl işlər görməyə hazırlaşmaq deməkdir.

Böyümək üzərində zəhməti olan kəslərin razılığını qa-
zanmaq və hüquqlarına riayət etmək deməkdir.
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Böyümək həyatın çətinlikləri qarşısında təslim olmayıb 
mübarizə aparacaq gücə yiyələnmək və yıxılmamaq de-
məkdir.

Böyümək kainat, insanlar, problemlər, onların həlli, 
görüləcək və görülməli tədbirlər haqqında düşünmək de-
məkdir.

Böyümək tənbəlliyi mükafatlandırmadan, ömrü bada 
vermədən və heç nə gözləmədən əlindən gələn qədər gözəl 
işlər görmək, bir sözlə, hərəkət etmək deməkdir.

Böyümək ən böyük şəxsiyyətlərdən başlayaraq bütün 
böyüklərdən örnək götürmək deməkdir.

Böyümək öz arzu və istəklərini fədakarcasına ci-
lovlamaqla kiçiklər, zəiflər, yoxsullar və kimsəsizlərə yardım 
etmək deməkdir.

Böyümək kitabları, insanları və kainatı oxumaq, oxumaq 
və yenə də oxumaq deməkdir.

Böyümək səhvləri, nöqsanları və pislikləri könül açıqlığı 
ilə bağışlamaq deməkdir.

Əlbəttə ki, insan dərhal yox, tədricən böyüsə də, illərlə 
gedən bu böyümə prosesinə bəzən heç ömür də kifayət 
etməsə də, əsas məsələ insanın artıq özünü uşaq hesab 
etmədiyi vaxtdan etibarən böyüməyə çalışması, böyükləri 
görməsi və böyüklüyü öyrənməsidir. Belə olmasa, evlilik 
evcik-evcik oynamağa, iş qaçdı-tutduya, həyat da gözbağlıca 
oynamağa dönər və ömür sona çatmadan oyun sona çatar.
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Özünü 
İtirmәmәk 

Üçün Özünü Tap

M
ən kiməm? sualı tarix boyu bütün mə də-
niyyətlərdə insan övladının cavabını axtardığı 
ən çətin suallardan biri olub. Bizlərdə “Özünü 

dərk edən Rəbbini dərk edər” deyilib və beləcə, bizim 
mədəniyyətimizdə özünü dərk etmək Allahı dərk etmək 
qədər önəmli bir məsələ hesab edilib.

Qədim dünya mədəniyyətlərində də özünüdərk mə-
sələsinə layiqincə əhəmiyyət verilib. Məsələn, qədim dövrdə 
hər il minlərlə insanın kilometrlərlə 
yolu qət edərək ziyarət etdiyi 
Delfidəki Apollon məbədinin giri-
şində iri qızıl hərflərlə “Gnothi 
seauton”, yəni “Özünü dərk et” 
yazılıb. Bundan əlavə, çağdaş Qərb 
mədəniyyətinin əsaslandığı qədim 
yunan fəlsəfəsinin ən görkəmli 
təmsilçilərindən biri olan Sokratın 
da əsas fəlsəfi düşüncələrindən bir 
qismi məhz özünüdərklə bağlıdır.

Heç şübhəsiz, həyat, əslində, 
özünüdərk yolçuluğundan ibarətdir. Belə ki, özünü dərk edən 
özünü tapmış, özünü tapan isə həyatını xilas etmiş sayılır. 
Bir sözlə, yol uzun olsa da, mənzilə çatmaq çox vacibdir. Bu 
baxımdan, yola nə qədər tez çıxsaq, mənzilə bir o qədər tez 
çatarıq.

Özlərini kəşf 
və dərk etmək, 
daha doğrusu, 
öz şəxsiyyətlərini 
formalaşdırmaq 
əvəzinə, müxtəlif 
şəxslər və qruplar 
vasitəsilə özlərinə 
şəxsiyyətlər 
biçirlər.
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İnsanlar “Mən kiməm?” sualı ilə ilk dəfə, əsasən, orta 
yeniyetməlik dövrü hesab edilən 18-15 yaşında qarşılaşırlar. 
Bu yaş dövrünə qədəm basmış bir şəxs hər mənada sürətli 
bir inkişaf mərhələsinə adlayır, mücərrəd zəkaya sahib 
olur, xaotikliyi ilə seçilən erkən yeniyetməlik dövrünü 
arxada qoymuş olur, özü ilə qarşılaşır və onun üçün, Yunus 
Əmrə demişkən, “Bir ben vardır bende benden içeru” halı 
xarakterik olur, yəni həyatında baş vermiş dəyişikliklər və 
keçirdiyi inkişaf nəticəsində o, özü-özünə yadlaşır və sanki 
daxilində özündən fərqli bir şəxsiyyət daşımağa başlayır və 
buna görə də, daxilindəki şəxsiyyətlə tanış olmaq, onu dərk 
etmək və onunla qaynayıb-qarışmağı özünə vacib bilir, elə bu 
vaxt özünə “Mən kiməm?” sualını verməyə başlayır. Əlbəttə, 
bu suala cavab vermək asan deyil və əksər insanlar düzgün 
yolu tutub təkidlə cavab axtarmaq əvəzinə, çətinliyi qoyub 
asanlığa üz tutur və beləcə, özlərini kəşf və dərk etmək, daha 
doğrusu, öz şəxsiyyətlərini formalaşdırmaq əvəzinə, müxtəlif 
şəxslər və qruplar vasitəsilə özlərinə şəxsiyyətlər biçirlər.

Bəziləri özlərinə ictimai köləlik şəklində şəxsiyyət biçirlər. 
Belələri hər hansı bir qrupa daxil olub öz şəxsiyyətlərini bu 
qrupun içərisində əridir, hər addımları, sözləri və hərəkətləri 
ilə bu qrupun tələblərini yerinə yetirməyə çalışır və bəzən: 
“Qrup bunu məndən gözləyir axı!” - deyib hətta bu qrupun 
tələb etmədiyi işləri belə görürlər. Əlbəttə, mütərəqqi 
bir qrupun üzvü olmağın insan şəxsiyyətinin inkişafında 
müsbət rolu var, amma qrupun üzvü olmaqla onun köləsi 
olmaq başqa-başqa şeylərdir. Ən doğrusu, insanın daxil 
olduğu qrupun içərisində öz varlıq və şəxsiyyətini qoruyub 
saxlamasıdır.

Bəziləri özlərinə sosial izolyasiya şəklində şəxsiyyət 
biçirlər. Belələri özlərini cəmiyyətdən təcrid edib heç kəslə 
ünsiyyət qurmadan yaşayır, cəmiyyətin diqqət mərkəzinə 
çevrilməkdən çox qorxduqlarına görə varlıqları ilə yoxluqları 
bilinməyəcək şəkildə hərəkət etməyə çalışır, insanlarla 
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səmimi münasibət qurmaq və onların diqqətini cəlb etmək 
istəsələr də, özlərini dərk etmədiklərindən bu istəklərinin 
həyata keçəcəyinə inanmır, həyata keçməsi üçün addım 
atmağa cəsarət etmir və buna görə də, heç yerdə qərar tapa 
bilmir və öz daxili dünyalarına qapanıb yaşayırlar.

Bəziləri özlərinə ifrat identiklik şəklində şəxsiyyət 
biçirlər. Belə gənclər ətrafda gördükləri və ya media vasitəsilə 
izlədikləri hər hansı bir gəncə eynilə bənzəməyə çalışır, 
davranış və geyim tərzi, jestlər – bir sözlə, hər cəhətdən onun 
kimi olmaq istəyirlər. Əlbəttə, yaxşı insanlara bənzəməyin 
insana xeyri olsa da, ifrat identiklik insanın öz şəxsiyyətini 
formalaşdırmasına mane olur və şəxsiyyət böhranını aradan 
qaldırmasını təxirə salır.

Bəziləri də şəxsiyyət böhranı keçirirlər. Belələri keç-
mişlərindən küsür, gələcəklərinə ümid bəsləmir, heç kəslə 
yola getmir və yaşlarına və mövqelərinə yaraşmayan 
hərəkətlər edirlər. Bu böhran insan şəxsiyyətinə çox böyük 
ziyan vurur və nəticədə, onun özünəinamını itirərək özündən 
küsməsinə səbəb olur.

Bütün bunlar “Mən kiməm?” sualına cavab axtarılarkən 
uzaq durulası şeylərdir. Belə məqamda bir gənc öz müsbət 
və mənfi cəhətlərinin fərqinə vararaq müsbət cəhətlərini 
inkişaf etdirib mənfi cəhətlərini müsbətə çevirməyə çalışmalı, 
keçmişini keçmiş kimi qəbul edib bu gününü düzgün şəkildə 
yaşamalı, öz bacarıq və qabiliyyətlərini üzə çıxarmalı, üzə 
çıxara bilməsə də, axtarmalı, öz bacarıq və qabiliyyətləri 
istiqamətində həyatda özünə yer tapmalı və öz varlığına 
məna qatacaq planlar qurmalıdır, yoxsa modern dünyanın 
(halvadan olan) bütlərinə bənzəmək istəyən milyardlarla 
insanın yaşadığı bir dünyada özlərini tapa bilməyənlər 
özlərini asanlıqla itirəcəklər.
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Öz Arxamca 
Qaçarkәn

B
undan əvvəlki yazımda özünüdərkin əhə miy-
yə tindən bəhs etmişdim. Bəli, insanın özünü 
dərk etməsi olduqca çətindir. Bəzilərinin il lə-

rini, bəzilərinin isə bütün ömrünü sərf etdiyi bir proses 
olduğundan istər-istəməz, bu suala da cavab vermək lazım 
olacaq: “Özümüzü dərk edək, amma necə?”

Özünüdərk prosesinə başlamaq 
üçün atılacaq ilk addım özünüdərkə 
ehtiyac duymaqdan, yəni həyata 
qarşı səhlənkarlıq etmək yox, əksinə, 
özünüdərkə ehtiyac duyduğunun 
və özünüdərkin əhəmiyyətinin sə-
mimi-qəlbdən fərqinə varmaqdan 
ibarətdir.Yalnız fərqinə varmaq 
və ehtiyac duymaqla insan özünü 
motivləşdirərək özünüdərk adlanan 
uzun və çətin prosesə başlaya bilər.

İkinci addım özü ilə baş-başa qalıb əlinə kağız-qələm 
alaraq “Mən kiməm?” sualına obyektiv cavablar yazmaqdan 
ibarətdir və bu, özünüdərkə yardımçı olmaq baxımından 
faydalı bir məşq hesab edilə bilər. Bu addımı atan kəs bu suala 
bacardıqca çoxlu cavab yazmağa çalışmalıdır və bu cavablar 
ən azı 20 ifadədən ibarət olmalıdır. Di gəl ki, çox adam üçün 
özünü xarakterizə edəcək 20 ifadə yazmaq olduqca çətindir. 
Amma insan özünü məcbur edərək yazmağa çalışmalıdır. 
Əlbəttə, anidən insanın ağlına o qədər də çox şey gəlməyə 
bilər deyə, bir neçə günün ərzində xatırladıqca yazmaq da olar. 

Özünüdərk 
terapiyaları 
insanın özünü 
və başına gələn 
hadisələri 
dərk etməsi və 
dəyərləndirməsi 
üçün olduqca 
faydalıdır.
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Yazı prosesi bitəndən və ya müəllifini xarakterizə edə biləcək 
səviyyəyə çatandan sonra insan yazdıqlarını dəyərləndirərək: 
“Görəsən, mən, həqiqətən, yazdığım kimiyəm?” – deyə 
özünə sual verməli və yazısında özünü xarakterizə edən 
ifadələrin neçəsindən razı qaldığını, neçəsindən isə narazı 
qalıb dəyişdirmək istədiyini müəyyənləşdirməlidir. Amma 
burada iki məqama diqqət yetirmək lazımdır. Onlardan 
biri budur ki, insan özünü xarakterizə edərkən başqalarının 
onunla bağlı fikirlərini mənimsəyərək yaza bilər ki, bu da, 
əsasən, düzgün deyil. Çünki hər kəs qarşısındakı şəxsi özünə 
və öz təbiətinə görə dəyərləndirir və hərənin təbiəti bir 
cür olduğundan hislərini və təcrübəsini qatmadan obyektiv 
şəkildə dəyərləndirməyi bacaranların sayı olduqca azdır. 
Odur ki, insan özünü xarakterizə edərkən istifadə etdiyi 
ifadələrin reallığa, yoxsa başqalarının onunla bağlı fikirlərinə 
əsaslandığını müəyyənləşdirməlidir. Bəzən insan özünü 
olduğu kimi yox, tamam başqa cür tanıya bilər. Elə diqqət 
yetiriləsi ikinci məqam da bundan ibarətdir ki, belə hallarda 
insan yanaşma tərzinə güvəndiyi kəslərin onunla bağlı 
fikirlərini dəyərləndirə bilər.

Üçüncü addım özünüdərk məqsədilə psixoterapiya qəbul 
etməkdən ibarətdir. Özünüdərk terapiyaları insanın özünü 
və başına gələn hadisələri dərk etməsi və dəyərləndirməsi 
üçün olduqca faydalıdır. Bəli, psixoterapevt insana özünü 
dərk etməkdə çox kömək edə bilər.

Dördüncü addım özünü dərk etməklə öz maraq və 
qabiliyyətlərinin fərqinə varmaqdan ibarətdir. İnsan öz 
maraq və qabiliyyətlərinin fərqinə varmaqla mövcud vəziyyəti 
dəyərləndirərək işlədiyi işin və ya aldığı təhsilin öz maraq 
və qabiliyyətlərinə uyğun olub-olmadığını aydınlaşdırmalıdır. 
Bəli, bu, çox önəmlidir. Çünki maraq və qabiliyyətlərə 
uyğun olmayan işlə  məşğul olmaq və ya təhsil almaq üzü 
küləyə getmək kimidir. Belə etmək həm çətindir, həm də 
insan üzü küləyə çox getdikcə taqətdən düşər və zorakı nail 
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olduğu yerdən irəli gedə bilməz. Halbuki insan öz maraq və 
qabiliyyətlərinə uyğun bir işlə məşğul olsa və ya təhsil alsa, 
külək ona mane olmaz və beləcə, o, məqsədinə istədiyindən 
də tez və asanlıqla çatar. İnsan təsadüfən hər hansı bir işə 
başlaya, ona illərini sərf edə, sonra isə bu işin ona uyğun 
olmadığını anlaya, amma çəkdiyi bunca zəhmət hədər 
getməsin deyə, bu işlə məşğul olmağa davam edə də bilər. 
Belə məqamda insan öz imkanlarını dəyərləndirməli, əgər 
indiyəcən məşğul olduğu iş, həqiqətən də, ona qətiyyən 
uyğun olmayan və narahatlığına səbəb olan bir işdirsə, onda 
o, alternativ yollar axtarmalı və öz maraq və qabiliyyətlərinə 
uyğun bir iş tapanda məhz o işlə məşğul olmalı, yox, əgər 
buna hazır deyilsə və ya maraq və qabiliyyətlərinə uyğun işlər 
onun maddi ehtiyaclarını təmin etməyə qadir deyilsə, onda 
daha az yatmaq, televizora baxmaq və internetə daxil olmaqla 
işdən sonrakı vaxtını öz maraq və qabiliyyətlərinə uyğun bir 
fəaliyyətlə peşəkar və ya həvəskar şəkildə doldurmalıdır. Bu, 
onun özünü yaxşı hiss etməsinə, peşəkarlaşmasına və ən 
nəhayət, cəmiyyətə layiqincə xidmət etməsinə səbəb olacaq 
ki, bu da varlığını dəyərləndirmək baxımından önəmli bir 
addımdır.

Özünü dərk etmək və özü ilə sağlam münasibətlər 
qurmaq üçün atılacaq beşinci addım isə çox oxumaqdan 
ibarətdir ki, bu da çox önəmlidir. Bəli, insan ən əvvəl 
kainatı oxumalı, bunun üçün də gəzməli və beləcə, ölkələr, 
cəmiyyətlər, mədəniyyətlər və insanlar haqqında daha çox 
məlumat sahibi olmalı, daha sonra isə insanları oxumalıdır. 
Bu da önəmli bir məsələdir. İnsanları oxumaq deyəndə 
ətrafımızda yaşayan və ya yaşamasa da, həyatda yolu bizim 
yolumuzla kəsişən kəsləri tanımağa, anlamağa, dedikləri 
sözlərə qulaq verməyə, həyat təcrübələrindən faydalanmağa 
çalışmağı nəzərdə tuturam ki, bu da insanın özünüdərk 
prosesində faydalana biləcəyi bir oxu növüdür. Özünü dərk 
etməyə çalışan kəs, nəhayət, ən lazımi və ən faydalı kitabları 
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təkrar-təkrar oxumalıdır və bu, özünüdərk prosesinin ən 
vacib şərtlərindəndir.

Məncə, insan bütün bunlara əhəmiyyət verərək yola 
çıxarsa, qısa müddətdə bu qədər məsafə qət etməsinə özü 
də təəccüblənər və çatdığı mənzildən məmnun qalar. Sonda 
bir məqamı bir daha vurğulamaq istəyirəm: insan özünü dərk 
etmədən öz daxilində sağlam münasib qura bilməz, bunu 
etmədən də başqaları ilə olan münasibətləri, bəzən sağlam 
görünsə də, bu münasibətlər həmişə yarımçıq və əskik olar 
ki, bu da bir insanın bədbəxt olması üçün kifayətdir. Bir 
sözlə, xoşbəxt olmaq üçün özünü dərk etmək vacibdir.
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Sәncә, Mәn 
Necә 

İnsanam?

İ
nsanın təbiətində özünüdərkə ehtiyac var. Belə ki, 
insan doğulandan zehnində hər kəs və hər şeylə yanaşı, 
özünə də yer ayırır və bunu digər şeylərdə olduğu kimi, 

çox vaxt başqalarının rəyinə əsaslanmaqla edir. Şübhəsiz ki, 
insanın özünə kənardan baxaraq obyektiv qiymət verməyi 
öyrənməsi vaxt, zəhmət və bilik tələb edən uzun bir prosesdir. 

Bu prosesin sonunda insan 
gördüyü mənzərədən məmnun 
qalmadığı halda, onu dəyişdirmək 
üçün mübarizə aparmağa da 
məc bur olur. Odur ki, gənclər, 
əsasən, bu çətin prosesin icrasına 
başlamadıqlarından və ya necə 
başlayacaqlarını bilmədiklərindən 
özlərinə başqalarının rəyinə əsas-
lanmaqla qiymət vermək istə yir-
lər. Çünki gənclər özlərinə və hə-
yata qarşı ümidvar olurlar, yaşı 
bir az çox olanlar isə çox vaxt 
yaşadıqları illərlə yanaşı, ümidlərini 
də itirəndən bir az sonra yalnız 
özlərinə sərf edən sözləri eşidir və 
ya eşitmək istəyirlər. Bu mövzu ilə 
bağlı yazılmış ədəbiyyatda yer alan 

ən önəmli və məşhur tədqiqat Bertram R.Forerin 1949-cu 
ildə apardığı tədqiqatdır. Belə ki, bir gün Forer psixologiya 

Əslində isə, Forer 
testin nəticəsi 
kimi təqdim 
etdiyi yuxarıdakı 
mətni həmin gün 
çıxan bir qəzetin 
astrologiya ilə 
bağlı sütunundan 
götürmüşdü. 
Sonralar bu 
testdən dəfələrlə 
istifadə edilib 
və nəticə heç 
vaxt 4-dən aşağı 
düşməyib.
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fakültəsinin 39 tələbəsi arasında dərsdə bir şəxsiyyət testi 
keçirir və bir həftə sonra əlində 39 bağlı zərflə gəlir və 
testin nəticələrini onlara paylayır. Testin nəticələrinin qeyd 
olunduğu bu paylanan kağızlarda belə yazılmışdı:

“Başqalarının sizi bəyənməsinə və sizə heyran olmasına 
ehtiyac duyursunuz, amma eyni zamanda, özünüzə tənqidi 
münasibət göstərməyə meyillisiniz. Şəxsiyyətinizdə bəzi zəif 
cəhətlər mövcud olsa da, əsasən, onları müsbət cəhətlərlə 
əvəz etməyi bacarırsınız. İstifadə edəcəyiniz təqdirdə 
xeyrini görə biləcəyiniz, amma istifadə etmədiyiniz yaxşı bir 
bazaya sahibsiniz. Zahirən nizam-intizamlı və özünəinamlı 
görünsəniz də, əslində, qayğılı və özünəinamsızsınız. Bəzən 
düzgün qərar verib-verməmək barədə ciddi tərəddüd keçirir 
və ya düz iş görüb-görmədiyinizlə bağlı əsaslı şübhəyə 
düşürsünüz. Müəyyən qədər dəyişiklik və fərqliliyi üstün 
tutursunuz; məhdudiyyət və buxovlarla yaşamaq sizi narazı 
salır. Müstəqil düşüncəyə sahib olmağınızla fəxr edərək 
başqalarının tutarlı dəlilə əsaslanmayan iddialarını qəbul 
etməsəniz də, ürəyinizi başqalarına açarkən çox da səmimi 
olmağı düzgün hesab etmirsiniz. Bəzən camaatla qaynayıb-
qarışır, bəzən də özünüzə qapanır və çəkingən olursunuz. 
Bəzi böyük hədəfləriniz qətiyyən real deyil”.

Sonra Forer tələbələrinə bu mətnin onlara nə dərəcədə 
uyğun gəldiyini aşağıdakı ifadələri nəzərdə tutaraq 1 baldan 
5 baladək (1. Mənə qətiyyən uyğun gəlmir; 2. Mənə elə də 
uyğun gəlmir; 3. Mənə az-çox uyğun gəlir; 4. Mənə (bir xeyli 
az) uyğun gəlir; 5. Mənə tam uyğun gəlir.) qiymətləndirməyi 
tapşırır və ortaq nəticə 4.3 olur, yəni tələbələrin böyük 
əksəriyyəti şəxsiyyət testinin nəticəsinin ona hardasa tam 
uyğun gəldiyini təsdiq edir, 39 nəfərdən yalnız 5-i 4-dən, 1-i 
isə 2-dən aşağı balla qiymətləndirir. Əslində isə, Forer testin 
nəticəsi kimi təqdim etdiyi yuxarıdakı mətni həmin gün çıxan 
bir qəzetin astrologiya ilə bağlı sütunundan götürmüşdü. 
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Sonralar bu testdən dəfələrlə istifadə edilib və nəticə heç 
vaxt 4-dən aşağı düşməyib.1

Bunun səbəbi, yəni insanların hər kəsə uyğun gələn 
və gözəl ifadələrdən meydana gələn xarakteristikanı niyə 
asanlıqla mənimsəmələri barədə çox söz demək olar. Amma 
burada əsas məsələ insanın özünə qarşı nə dərəcədə kor olması 
və bundan da pisi, kor olmağı nə dərəcədə istəməsidir. Odur 
ki, başqalarından sizə sizi xarakterizə etməyi istəməkdən və 
ya sizə sizin haqqınızda danışanlara qulaq asmaqdan əl çəkin 
və özünüzlə ən çox vaxt keçirən bir adam kimi özünüzü 
dərk etməyə çalışın. Belə etməsəniz, onda hər kəs sizi öz 
təbiətinə uyğun şəkildə xarakterizə edəcək, ya da ümumi 
şablon ifadələrlə xarakterizə edərək sizi aldadacaq, siz də 
özünüzü dərk etdiyinizi zənn edərək xoşbəxtlik duyacaq, sizə 
xoş gələn şablon ifadələrlə özünüzə yadlaşaraq yaşayacaq və 
səhvi həmişə başqa yerlərdə axtaracaqsınız.

“Sәncә, Mәn Necә İnsanam?”
Testi

Başqalarından məni mənə xarakterizə etməyi xahiş et-
səydim, mənim haqqımda...

Anam .....................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................... deyərdi.

1. “http://homepage.bluewin.ch/Ysewijn/english_Barnum.htm”lin-
kindən Forerin bu testini əldə edib istifadə edə bilərsiniz.
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Atam .....................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.......................... deyərdi.

Babam ...................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.......................... deyərdi.

Qardaşım (bacım) ....................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................... deyərdi.

Ən yaxın dostum (............) .....................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
........................ deyərdi.

Dostum (............) ...................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................... deyərdi.

Dostum (............) ...................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
......................... deyərdi.

Dostum (............) ...................................................
.....................................................................................
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.....................................................................................

.....................................................................................

......................... deyərdi.

Mənə elə gəlir ki, əslində, mən ................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
............. 
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Öz 
Tariximizi 
Yazarkәn

Y
aşamaq bir növ, tarix yazmaq deməkdir. 
Çünki hər kəs ən azından, öz tarixini yazır. 
Ümumiyyətlə, insan harada, nə vaxt və hansı 

ailə və cəmiyyətdə doğulacağına, ömrü boyu başına hansı 
hadisələrin gələcəyinə və qarşısına 
hansı insanların çıxacağına qərar 
verə bilməsə də, bütün bunları necə 
qarşılayacağını, necə şərh edəcəyini 
və adı çəkilən qarşılaşmalar 
əsnasında və ondan sonra necə 
hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirə 
bilər. Məsələ Tolstoy demişkən, 
“səhər yerimizdən qalxandan 
gecə yerimizə girənə qədər keçən 
müddət ərzində tarixi meydana 
gətirdiyimizi” bilməyimizdədir. Bu yazdığımız tarix təkcə 
özümüzə aid olmayıb, həm də qismən yaxın ətrafımız başda 
olmaqla, bizimlə eyni zaman və məkanı bölüşən kəslərə 
aiddir. Əslində, hər davranışımız özümüzlə yanaşı, ətrafımız 
və dünyamızdakı insanlara da təsir edir. Ümumiyyətlə, tarix 
yazarkən bəzi məsələləri bilməli və ya unutmalıyıq. Unutmalı 
olacağımız məsələlərdən başlayaq:

Birincisi, tarix yazmaq üçün çox böyük addımlar ataraq 
qısa müddətdə böyük kütlələrə təsir etməyimizin vacib 
olduğunu unutmalıyıq. Çünki hər bir fərd ətrafındakıları 
az-çox islah etmək gücünə sahib olsa da, qısa müddətdə 

Gözəl bir tarix 
yazmaq ən əvvəl 
öz həyatına 
toxunmaq, onunla 
bağlı məsuliyyət 
altına girmək və 
onu sahmana 
salmaq deməkdir.
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böyük kütlələri islah etmək gücünə sahib ola bilməz və 
elə yaxşı ki, sahib ola bilməz, yoxsa cəmiyyətdə vaxtaşırı 
meydana gələn dəyişikliklərdən özümüzü itirərdik. Gözəl bir 
tarix yazmaq ən əvvəl öz həyatına toxunmaq, onunla bağlı 
məsuliyyət altına girmək və onu sahmana salmaq deməkdir. 
Öz həyatını idarə etməyi başqalarına həvalə edib, sonra da 
mövcud vəziyyətdən gileylənmək və ağlayıb-sızlamaq düz 
deyil və öz həyatını sahmana salmaq üçün elə də böyük 
dəyişikliklər etməyə ehtiyac yoxdur. “İlahi, məni yenidən 
yarat!” düşüncəsi çox yanlış bir düşüncədir. Bundansa öz 
həyatında asanlıqla və qısa müddətdə tərgidə biləcəyi hər 
hansı bir vərdişi tərgitməklə işə başlamaq daha yaxşı olar. 
Çünki vərdişlərin tərgidilməsi davranışlara, davranışların 
islah edilməsi fikirlərə, fikirlərin islah edilməsi hislərə, hislərin 
islah edilməsi isə həyata təsir edir. Deməli, bircə vərdişi 
tərgitməyin özü həyatı sahmana salmaq, digər vərdişlərin 
tərgidilməsinə səbəb olacaq vərdişləri tərgitmək isə həyatı 
bütünlüklə islah etmək deməkdir. Bir sözlə, gözəl bir şəxsi 
tarix yaza bilmək üçün həyatımızda böyük addımlar atmağın 
vacib olduğunu unutmalıyıq.

Əlbəttə, həyatımızı islah etmək üçün kiçik də olsa, davamlı 
və təsirli addımlar atmalı, həyatımızla bağlı məsuliyyət altına 
girəndən sonra həyatımızı sahmana salarkən insanlarla 
münasibətlərimizi də islah etmək üçün kiçik addımlar 
atmağa çalışmalıyıq. Tarixi gedişatı dəyişdirən dahilər kimi 
böyük addımlar atmaq və dərhal tarixə düşəcək davranışlar 
nümayiş etdirmək vacib deyil və heç buna ehtiyac da yoxdur. 
Hər hansı bir addım insan həyatına müsbət təsir göstərərək 
onu islah etsə, onsuz da, dolayı yolla dünyanı da islah etmiş 
olacaq. Dünyanın dörd bir tərəfində ağrı-acı çəkən insanları 
görüb, təəssüf ki, bu ağrı-acıda siyasətçiləri və böyük 
şirkətləri günahlandıraraq əbəs yerə vaxt itiririk. Halbuki 
günahlandırmaq və ağlayıb-sızlamağa sərf etdiyimiz vaxtı 
hərəkətə gəlməyə sərf etsək, gileyləndiyimiz çatışmazlıqlar 
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dərhal olmasa da, tədricən azalar. Hərəkətə gəlmək deyəndə 
əvvəl ailəmiz, sonra da qonşularımız və yaxın ətrafımızı islah 
etmək üçün müsbət addımlar atmağı, beləcə, dünyanı bir 
anda bütünlüklə yox, tədricən hissə-hissə gözəlləşdirməyi 
nəzərdə tuturam.

İkincisi, tarix yazmaq üçün illüziyalardan qurtulmalıyıq. 
Bu illüziyalar bunlardan ibarətdir: dünya çox pis bir yerdir, 
pislər hər yerdə və hər zaman mövcuddur, çox güclü və 
məğlubedilməzdir, yaxşılıqlar və yaxşılar isə az və zəifdir və s. 
Ətrafımıza ümumi şəkildə nəzər salsaq və bu dövrü bir əsr 
əvvəlki və ya dünya tarixindəki hər hansı bir dövrlə müqayisə 
etsək, bəzi dövrlər istisna olmaqla, əsas insan hüquqları və 
azadlıqlarının təmin edilməsi, ekstremizm və müharibəyə 
qarşı çıxılması baxımından, əslində, keçmişdəkindən yaxşı 
və şüurlu insanların yaşadığı bir dünyada yaşadığımızı və 
dünyanın gündən-günə mənəvi cəhətdən irəlilədiyini görər, 
dünyaya xəbər proqramlarının çərçivəsindən baxanda isə 
onun pislər və pisliklərlə dolu bir yer olduğunu zənn edərik. 
Halbuki bu yalnız illüziyadır. Xəbər proqramlarının dünyanın 
dörd bir tərəfindən yalnız və yalnız fəlakət dolu pis xəbərləri 
təqdim etdiyini nəzərə alsaq, bu illüziyaya sahib olmağımızın 
səbəbini daha yaxşı anlayarıq. Əslində, dünya yaxşıların da 
yaşadığı, özü də olduqca çox və güclü olduqları bir yerdir 
və bunun əksini düşünmək həm düzgün olmaz, həm də 
güc, cəsarət və ümidimizi itirməyimizə səbəb olar. Bir sözlə, 
yaxşılar pislərin köləsi olmadığı və pisliklərə seyrçi qalmadığı 
kimi, pislər də dünyanın sahibi və qanunverənləri deyil.
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Canım Çox 
Sıxılır... 

Ü
lkü Tamer “Konuşma” adlı şeirində deyir ki: 
“Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen”.  Bu 
misra bir çox gəncin həyatı üçün xarakterikdir...

Zaman nisbidir, yayı ilə qışı, gəncliyi ilə qocalığı bir-
birindən fərqlidir, amma tez və ya gec keçməsi gənclikdən 
və ya qocalıqdan, yaydan və ya qışdan yox, necə 
keçirilməsindən asılıdır.  Hansı yaş dövründə olur-olsun, 

insan vaxtını dəyərləndirmir və 
ya dəyərləndirə bilmirsə, onda 
vaxt gec və çətinliklə keçir. 
Belə halda, insan vaxtını necə 
keçirəcəyini bilmir və cürbəcür 
işlərlə başını qatsa da, vaxt 
getmək bilmir. Nəticədə, insan 
başını qatdığı şeylərdən bezsə 
də, zaman ondan bezmir. Bəs 
sonrası necə olur? Sonrası çox 
vaxt təhlükə ilə nəticələnir. Belə 
ki, insan darıxdığından zərərli 
vərdişlərə aludə olur. Burada 
zərərli vərdiş deyəndə təkcə 
narkotik maddələrin qəbulu 
nəzərdə tutulmur. Narkotik 
maddələrin qəbulu zərərli 
vərdişlərə ən bariz nümunədir. 

İnsanların gündəlik həyatında vaxtaşırı aludə olduqları, 
narkotik maddələrin qəbulu qədər gözə çarpmayan, bəlkə də, 
elə onun qədər zərərli müxtəlif vərdişlər mövcuddur. Məsə-

Həyatın ağır 
məsuliyyətləri 
məktəb, yaş və s. 
səbəblərdən hələ  
gənclərin üzərinə 
yüklənmədiyindən 
və bir çox gənclər də 
heç kəs yükləmədən 
məsuliyyət altına 
girmədiyindən, 
nəticədə, məhz onlar 
vaxtı dəyərləndirmək 
baxımından ən 
çox çətinlik çəkən 
kəslərə çevrilirlər.
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lən: saatlarla kompüterdə oyun oynamaq, sosial şəbəkələrdə 
və ziyanlı saytlarda vaxt keçirmək, telekanalları çevirmək, 
internetdə serialların bütün seriyalarını izləmək, kafelərdə 
vaxt keçirmək, izdihamlı küçələrdə və ticarət mərkəzlərində 
boş-boş gəzmək, dostları ilə təhlükəli zarafatlar etmək və ya 
plankinq, oulinq, leyjer dayvinq və batmaninq kimi qəribə 
oyunlar oynamaq...

Bunlar və yüzlərlə bənzəri şeylər insanların, xüsusən 
də gənclərin darıxdıqlarından aludə olduqları vərdişlərdir. 
Həyatın ağır məsuliyyətləri məktəb, yaş və s. səbəblərdən 
hələ  gənclərin üzərinə yüklənmədiyindən və bir çox gənclər 
də heç kəs yükləmədən məsuliyyət altına girmədiyindən, 
nəticədə, məhz onlar vaxtı dəyərləndirmək baxımından ən 
çox çətinlik çəkən kəslərə çevrilirlər. Vaxt keçirmək yox, vaxtı 
dəyərləndirmək baxımından deyirəm. Çünki vaxt keçirmək və 
vaxtı dəyərləndirmək tamam fərqli məfhumlardır. Məsələn, 
yuxarıda sadalanan fəaliyyətlərlə məşğul olmaqla vaxt 
keçirmək mümkün olsa da, vaxtı dəyərləndirmək mümkün 
deyil. Çünki onlar vaxtı istehlak etməyə xidmət edir, istehsal 
etməyə yox. Halbuki vaxt istehsal edilərsə, dəyəri artar. 
Vaxtın istehsal edilməsi fərdi və ya ictimai baxımdan dəyərli 
bir şeyin istehsal edilərək onun elə o anda və ya gələcəkdə 
fərdə və ya cəmiyyətə fayda verməsi və fərdin və ya 
cəmiyyətin həyatını asanlaşdırmasından ibarətdir. İnsanları 
və ya zamanları əhatə etməyən digər fəaliyyətlərlə məşğul 
olmaqla isə vaxtı dəyərləndirmək yox, məhz vaxt keçirmək 
mümkündür. Bu dediklərim qarmaqarışıq görünə bilər, 
amma əslində, çox sadədir. “İndi gördüyüm işi niyə görürəm 
və bunun özüm də daxil olmaqla, kimə nə xeyri var/olacaq?” 
sualına vicdanla veriləcək hər bir cavab vaxtın keçirildiyini, 
yoxsa dəyərləndirildiyini göstərməyə kömək edəcək.

Vaxt keçirmək məqsədilə görülən işlərin heç biri insanı 
həmişə xoşbəxt edə bilməz. Çünki onlar bir anlıq olduğundan 
və birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulduğundan gec-tez 
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insanı bezdirir və bezəndə insanın seçim etmək şansı get-
gedə azalır. Nəticədə, insan zövq alacağı şeylərlə vaxtını 
keçirmək üçün özünə və ya başqalarına ziyan vuracaq 
fəaliyyətlərlə məşğul olmağa da başlaya bilir. Məsələn: quş 
vurmaq...

“Darıxıram”
Testi

1. Bir  günüm necə keçir?

Bir gün 24 saatdan ibarət olduğundan aşağıdakı tortu 
sənin üçün 24 hissəyə bölmüşük. Bunun vasitəsilə gününü 
necə keçirdiyini öyrənmiş olacaqsan. Xoş istirahətlər!..

2. Bu gün gördüyüm işləri niyə görürəm və 
bunların, özüm də daxil olmaqla, kimə nə xeyri var/
olacaq?

Yuxu: (...saat) yatıram, çünki
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..........................................................................
.................................................................................
beləcə, .........................................................................
.................................. (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.

Qida: (...saat) yemək yeyirəm, çünki

..........................................................................
.................................................................................
beləcə, .........................................................................
.................................. (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.

İbadət: (...saat) ibadət edirəm, çünki

..........................................................................
.................................................................................
beləcə, .........................................................................
.................................. (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.

Mütaliə: (...saat) kitab oxuyuram, çünki

..........................................................................
.................................................................................
beləcə, .........................................................................
.................................. (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.

....................: (...saat) ....................................., çünki
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...............................................................................
............................................................................

beləcə, ....................................................................
....................................... (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.

....................: (...saat) ....................................., çünki

...............................................................................
............................................................................

beləcə, ....................................................................
....................................... (-a)

...............................................................................
........................................ xeyrim dəyir/dəyəcək.
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Camaat 
(Nә) 

Elәyir ki?

B
u səfərki pasientim gənclikdə başıdumanlı 
gənclərdən olub. Belə ki, başı o qədər 
dumanlanıbmış ki, gözləri belə görmürmüş və 

nəticədə, bilmədən sonradan 
peş mançılıq gətirən bir səhv 
edib, sonralar bu səhvi və onun 
nəticələri ilə dəfələrlə qar-
şılaşanda əzab çəkirmiş. İndinin 
özündə də bu səhvinin onu  
kölgə kimi qarabaqara izlədiyini 
zənn edərək qarşısına çıxma 
ehtimalının yaratdığı qorxudan 
xilas ola bilmir. Pasientim əv-
vəllər məntiqi təfəkkürü qə-
bul etməsə də, çox sehrli bir 
cümlədən təsirlənərək bu səhvi 
edib. Bir çox gənclərin fə-
sadlarını çətinliklə aradan qal-
dıracağı və bəlkə də, ömrü 
boyu peşmançılığını çəkəcəyi 
səhvlər buraxmasına səbəb olan 
şey, əsasən, “Camaat eləyir ki” cümləsidir. Çox funksional 
olduğundan gənclərə ciddi şəkildə təsir edən bu cümlə gənclik 
dövrünün ən mühüm suallarından birinə cavab verməyi öz 
öhdəsinə götürür.

“Bu yaşda olanların 
nümayiş etdirdikləri 
davranışları nümayiş 
etdirməsəm, 
onlardan fərqlənərəm 
və nəticədə, onların 
çevrəsindən xaric 
edilərəm”. Sosial 
inkişafının bir 
parçası olaraq hər 
hansı bir çevrəyə 
daxil olmaq istəyən 
bir gənc üçün 
həmin çevrədən 
xaric edilmək 
qəbuledilməzdir.
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Uşaqlıqdan gəncliyə qədəm qoymaq bir ölkədən başqa 
bir ölkəyə getmək kimidir; insan bələd olduğu və alışdığı 
həyatdan uzaqlaşıb nabələd olduğu və alışmadığı başqa bir 
həyata qədəm qoyur. Çünki insan ömrü boyu dəyişməyə 
davam etsə də, - həyatın ilk iki ili istisna olmaqla – heç 
vaxt erkən gənclik dövrü qədər sürətlə və çoxtərəfli şəkildə 
dəyişmir. Bu dövrdə insanın, bir yandan bədəni inkişaf etdiyi 
halda, digər yandan maraq və diqqət yönü dəyişir; bir yandan 
sosial çevrəsinin tərkibi dəyişdiyi halda, digər yandan idrak 
qabiliyyəti artmağa başlayır və bu qədər dəyişikliyə uğrayan 
kəsin çaşbaş qalması, başqa sözlə, fikirlərinin bir-birinə 
qarışması qaçılmazdır, başına gələnlərə təəccüblənməsi və 
özünə: “Görəsən, ağlım başımdadır?” – deyə sual verməsi 
çox təbiidir.

Bu, hər kəsin erkən gənclik dövründə yaşadığı/yaşaya 
biləcəyi bir proses olduğundan bu məsələdə heç bir problem 
yoxdur. Problem məhz “Görəsən, ağlım başımdadır?” sualına 
cavab axtararkən meydana çıxır. İnsan bu suala, əsasən, 
valideynlərinə, müəlliminə və ya hər hansı bir gəncə baxaraq 
cavab vermir, çünki apardığı müşahidəyə görə, onlar onun 
kimi kəskin dəyişikliyə uğramırlar. Odur ki, insan bu suala 
yaşıdları və dostlarına baxaraq və onlardan soruşaraq cavab 
axtarır. Eynilə məsciddə namaz qılanların cərgədəki yerini 
nizamlamaq üçün qabaq və ya arxa cərgədəkilərə yox, öz 
cərgəsindəkilərə baxdığı kimi. Bax elə bu məqamda yuxarıda 
qeyd etdiyimiz sehrli cümlə işə qarışır:“Camaat eləyir ki”.

“Camaat eləyir ki” cümləsinin mənaları bunlardır: “Bu 
yaşda olanlar filan davranışları nümayiş etdirirlərsə, deməli, 
bunlar normal davranışlardır”. Deməli, bu sehrli cümlə 
“Görəsən, ağlım başımdadır?” sualının ağırlığı altında əzilən 
bir gənc üçün xilaskar kimidir.

“Bu yaşda olanların nümayiş etdirdikləri dav ranışları 
nümayiş etdirməsəm, onlardan fərq lənə rəm və nəticədə, 
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onların çevrəsindən xaric edilərəm”. Sosial inkişafının bir 
parçası olaraq hər hansı bir çevrəyə daxil olmaq istəyən bir 
gənc üçün həmin çevrədən xaric edilmək qəbuledilməzdir.

“Bu yaşda olanların nümayiş etdirdikləri davranışları 
mən də nümayiş etdirsəm, onlarla ortaq şəxsiyyətə sahib 
olaram”. Psixoloji inkişafının ən önəmli mərhələlərindən 
olan özünə bir şəxsiyyət biçmək mərhələsindəki bir gənc bu 
dövrdə görəcəyi bütün çətinliklərdən qısamüddətli də olsa 
qaçıb, öz yaşıdlarına qoşularaq onları təqlid etməklə hazır 
şəxsiyyətə sahib olmağı üstün tutur və yaranan bu mənzərə 
kənardan xeyli cazibədar görünür.

Bu məqamda əsas məsələ insanın “Camaat eləyir ki” 
sözünü deyərkən kimləri nəzərdə tutması, başqa sözlə, 
kimləri təqlid etməsidir. Əgər insanın təqlid etdiyi kəslər, 
yəni “Görəsən, ağlım başımdadır?” sualına cavab axtararkən 
onun ətrafında olan və onun təsir dairəsinə çevrilən yaşıdları 
dürüst insanlardırsa, onlardan təsirlənərək səhv yola düşməsi 
elə də mümkün deyil və deməli, bu cür təqlidin elə də ziyanı 
yoxdur. Əgər insanın təqlid etdiyi yaşıdları səhv yoldadırlarsa, 
onda onun onlardan fərqlənməsi elə də mümkün olmayacaq 
və onsuz da, fikirləri bir-birinə qarışdığından düz yola gəlmək 
adı ilə “Camaat eləyir ki” sözünü əsas gətirərək səhv yola 
düşəcək və peşmançılıq çəkəcək.

Sonda onu deyim ki, “Görəsən, ağlım başımdadır?” 
sualı erkən gənclik dövründə gedən təbii inkişaf səbəbindən 
soruşulan suallardan biridir və bu dövrdə bir çox gənc bu 
sualı vaxtaşırı istər-istəməz özünə verir. Amma bu məqamda 
bir məsələni unutmaq olmaz; bu suala cavab axtararkən düz 
yola gəlmək adı ilə örnək götürdüyümüz kəslərin kimlərdən 
ibarət olduğuna fikir verməli, “Camaat eləyir ki” cümləsinin 
cazibəsinə qapılmamalı və lazım olsa, camaatdan fərqlənmək 
cəsarətinə də sahib olmalıyıq.
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“Sizcә, ağlım başımdadır?”
Testi

SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

Bəli (  )

Xeyr (  )

SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

Bəli (  )

Bəli (  )

Bəli (  )

Xeyr (  )

Xeyr (  )

Xeyr (  )
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SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

SİZCƏ 
AĞLIM 

BAŞIMDADIR? 

Adınız:

Yaxınlıq dərəcəniz:

Sualıma cavabınız:

Səbəb:

Bəli (  )

Bəli (  )

Xeyr (  )

Xeyr (  )
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Nәlәrsә 
Etmәli...

K
eçən həftə bir dostum bir çox pasientim 
yaşadığı problemlə yanıma gəlib: “Universiteti 
və magistraturanı bitirdim, yaxşı bir işim də var, 

işdən əlavə pul qazanmaq üçün başqa alternativ yollardan 
da istifadə edirəm, amma artıq onların heç birindən istifadə 

etmək istəmirəm, çünki onların 
heç biri mənə zövq vermir”, - 
deyərək naçarlıqdan ağlayırdı.

Onun bu halına acısam da, 
təəccüblənmədim, hətta se-
vindim. Çünki insanlar univer-
sitet təhsilini, iş, karyera və ya 
akademik uğuru xoşbəxtliyin 
ye ganə açarı hesab etməyə 
təzə likcə başlayıblar və buna 
görə də, qarşılarına daimi işlə 

məşğul olmaq və ya təhsil almaq kimi məqsədlər qoyurlar, 
amma məqsədlərinə çatanda arzuladıqları xoşbəxtliyi duya 
bilmirlər və bunun özlərindən və ya yaşadıqları hər hansı bir 
problemdən qaynaqlandığını zənn edirlər.

Halbuki əsas məsələ həyata məna qatmaqdan iba-
rətdir. İş və ya akademik uğur insanların həyatına 
uzunmüddətli və qənaətbəxş mənalar qatmır deyə, 
başqa müsbət fəaliyyətlərlə də məşğul olmaq la zım-
dır. Amma bu fəaliyyətlər bir-birinin eynisi olan proyektlər 
və hamının gördüyü işlərdən ibarət olmamalıdır ki, 
qənaətbəxşliyin səviyyəsi yüksəlsin və insan həqiqətən də, 

İş və ya akademik 
uğur insanların 
həyatına 
uzunmüddətli və 
qənaətbəxş mənalar 
qatmır deyə, başqa 
müsbət fəaliyyətlərlə 
də məşğul olmaq 
lazımdır.
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bir işə yaradığını və həyatının mənalı olduğunu anlasın. Elə 
bu yerdə Ronni Kanın hekayəti yadıma düşdü.

Kan keçən il “İlin avstraliyalısı” seçilmişdi. O, Cənubi 
Afrikada doğulmuş, 17 yaşında İsrailə köçmüş və 37 
yaşından sonra Avstraliyaya köçərək sanki orda doğulub 
ömrü boyu orda yaşayanların acığına “İlin avstraliyalısı” 
seçilmişdi. Onun bu mükafata layiq görülməsinə səbəb 
olan proses Avstraliyada evlənəndən sonra əri bütün maddi 
ehtiyaclarını təmin etdiyi və ona qətiyyən korluq vermədiyi 
halda, onun hələ də özünü xoşbəxt hiss etmədiyinin fərqinə 
varması ilə başlayır.

O, əhatəsində və dünyada yaşayan insanların prob-
lemlərini görür və bu problemləri həll etmək üçün can-başla, 
gecəsini-gündüzünə qataraq işləyən insanlarla tanış olub 
onların gözlərindəki xoşbəxtlik qığılcımını sezərək qərar 
verir: “Nəsə etmək lazımdır!”

O, nəsə etməyin vacib olduğuna qərar versə də, məhz nə 
edəcəyi ilə bağlı düşüncələrə dalarkən başa düşür ki, hamının 
gördüyü bir işi eynilə görməyin elə də xeyri olmayacaq deyə.  
Axtardığı xoşbəxtliyi tapmaq üçün məhz hamının ehtiyac 
duysa da, görmədiyi bir işi görməli və görülən bu iş çoxlarının 
problemini aradan qaldırıb ehtiyacını təmin etməlidir.

Bu minvalla dünyada mövcud olan biznes fəaliyyətlərini 
nəzərdən keçirərkən bir yandan milyonlarla insanın aclıq 
çəkdiyinə, digər yandan da, milyonlarla ton yeməyin zibilliyə 
atıldığına şahid olur və Amerikada Helen ver Duin Palit adlı 
bir qadının sırf bu məzmunda illərdir “America Harvest” adlı 
çox uğurlu bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu öyrənib 
Amerikaya gedir, onunla tanış olur, hekayəti və fəaliyyəti 
haqda məlumat toplayır.

Sonra o, Avstraliyaya qayıdıb 2004-cü ildə “Oz-Harvest”i 
təsis edir və beləcə, restoranlar, kafelər, şirniyyat evləri, ziyafət 
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verilən yerlər, çörəkxanalar və s. müəssisələrlə əməkdaşlıq 
edərək artıq olmasa da, ertəsi gün xarab olacağından və ya 
bayatlaşacağından zibilliyə atılacaq yeməkləri toplayıb onları 
aclıq çəkən kəslərə çatdırmağa başlayır.

Bir dərnəyin vasitəsilə bir ofis və bir mikroavtobusla 
əməkdaşlıq etməyə başlayaraq ilk aydaca 4000 menyu 
paylamağa müvəffəq olan Kan 5 ildən sonra bu gün könüllü 
surətdə işləyən yüzlərlə insanla birgə 600 növdən çox 
yemək verən müəssisədən aldığı yeməkləri 10 mikroavtobus 
və 163 sivil cəmiyyət təşkilatı ilə ortaq fəaliyyət göstərərək 
hər ay 180000 nəfərlik yemək paylayır.

Bu fəaliyyətin nəticəsində sağlam qidaya qovuşan 
insanların sayına, zibilliyə atılıb israf edilməkdən qurtulan 
yeməklərin neçə tondan ibarət olduğuna, bu fəaliyyətin insan 
və cəmiyyət sağlamlığına və ətraf mühitə nə qədər xeyirli 
olduğuna dair statistik göstəricilər və tədqiqatlar haqqında 
danışmayacağam, amma bircə onu deyəcəyəm ki, statistik 
göstəricilər təsəvvüredilməz dərəcədə yüksəkdir.

Orta yaşlı, mühacir və evdar bir qadının öz çevrəsindən 
başlayaraq ölkəsini necə dəyişdirdiyini görəndən sonra 
insan yerli qayğılı gənclərin göstərəcəyi fəaliyyətin də 
təsəvvüredilməz dərəcədə yüksək səviyyədə olmasını 
arzulayır. Bəşəriyyətin və özümüzün xoşbəxt olmağımız 
üçün nəsə etməliyik.2

2. Bu barədə Avstraliya və Amerikada aparılan tədqiqatlarla bağlı “http://
www.ozharvest.org və http://www.americaharvest.org”saytlarından 
ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.
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Nәsә Etmәli!
Testi

Əvvəl özüm, sonra da cəmiyyət üçün həyata keçirə 
biləcəyim proyektlər:

PROYEKT 1

Kim ? Mən

Kiminlə ? ........................................................

Harada ? ........................................................

Nə vaxt ? ........................................................

Nə etmək istəyirəm? ..........................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................

PROYEKT 1

Kim ? Mən

Kiminlə ? ........................................................

Harada ? ........................................................

Nə vaxt ? ........................................................

Nə etmək istəyirəm? ..........................................
................................................................................
................................................................................
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.................................................................................

................................................................................

................................................................................

.................................................................................

PROYEKT 1

Kim ? Mən

Kiminlə ? ........................................................

Harada ? ........................................................

Nə vaxt ? ........................................................

Nə etmək istəyirəm? ..........................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................
.................................................................................
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Biliyin Var, 
Bәs Tәcrübәn 
Necә, Varmı?

T
arix boyu bilik əldə etmək hələ bu qədər asan 
olmamışdı. Belə ki, kompüterdən istifadə etməyi 
az-çox bacaran hər kəs minlərlə ensiklopediyanın 

və ya milyonlarla kitabın əhatə 
etdiyi biliyi internetdən bir neçə 
saniyə ərzində tez və asanlıqla 
əldə edə bilir. İnternetin sürət 
və asanlıq kimi müsbət cəhətləri 
ilə yanaşı, verdiyi biliyin çir-
kin liyi, qarmaqarışıqlığı və mə-
nim əsənilməzliyi kimi mənfi 
cəhətləri də var. Nəticədə, bu 
dövrdə “Çox yaşayan çox bilər, 
yoxsa çox gəzən çox bilər?” 
sualına “Kompüterdən çox 
istifadə edən” kimi cavab verən-
lərin sayı əhəmiyyətli dərə-
cədə artır və buna görə də, çox 
yaşayanların nəinki biliklərinə, hətta təcrübələrinə də əhə-
miyyət verilməməsi kimi önəmli bir problemlə üzləşirik.

Gəncliyin ən sürətli, hərəkətli, od-alovlu və texnologiya 
ilə çulğaşmış dövrünü yaşayanlar sosial şəbəkələrdən və 
internetdən xəbəri olmayan bir böyüyün (ata, böyük qardaş, 
müəllim və s.) çoxsaylı hadisələr nəticəsində illər ərzində 
toplanmış və sınanmış təcrübəsini heç saya bilirlər. Halbuki 
insanın həyatını xilas edən, dünyagörüşünü artıran, ona yol 

Halbuki insanın 
həyatını xilas edən, 
dünyagörüşünü 
artıran, ona yol 
göstərən və onu irəli 
aparan bəzi doğru 
biliklər internetdə 
mövcud deyil və 
ya insandan çox 
yaşamağı, ya da 
çox yaşayana qulaq 
asmağı tələb edir.
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göstərən və onu irəli aparan bəzi doğru biliklər internetdə 
mövcud deyil və ya insandan çox yaşamağı, ya da çox 
yaşayana qulaq asmağı tələb edir. Əlbəttə, böyüklərin dərdini 
çəkməkdənsə, yaşayaraq öyrənmək kimi bir üsul da var, 
amma bu üsul həmişə mənə bu lətifəni xatırladır:

Professorluq elmi adını almaq üçün psixiatriya 
xəstəxanasında işləməyə yenicə başlamış bir həkim ilk 
günlərdən birində bağçada gəzərkən görür ki, bir ağacın 
qarşısında xəstələr uzun-uzadı sıraya düzülərək növbə 
ilə ağacdakı bir dəliyə baxıb keçirlər. Bunu görən həkim 
maraqla sıraya girib növbənin ona çatmağını gözləməyə 
başlayır, beləcə, bir xeyli gözləyəndən sonra növbəsi çatır 
və həkim həyəcanla gözünü ağacdakı dəliyə diksə də, zülmət 
qaranlıqdan başqa heç nə görə bilmir. Bir də diqqətlə baxsa 
da, yenə heç nə görə bilmir deyə, üzünü ətrafındakı xəstələrə 
tutub deyir: “Mən burda bir şey görə bilmədim”. Xəstələr 
gülərək cavab verirlər: “Ay həkim, biz neçə ildir ora baxıb bir 
şey görə bilmirik, sən bircə dəfə baxmaqla nəsə görəcəkdin 
ki?” Bəli, gənc və təcrübəsiz həkim ağacdakı dəliyə baxmaq 
üçün sıraya girməzdən öncə kimdənsə soruşsaydı, xəstələrin 
baxdığı dəliyə baxmağa nə vaxt sərf edər, nə də gülünc 
vəziyyətə düşərdi.

İnsan yaşadıqca görür ki, həyatda, həqiqətən, insanların 
uzun-uzadı sıralara düzülüb baxmaq istədikləri, amma bir 
şey görə bilmədikləri bir çox qara dəlik var. Kənardan bu 
mənzərə olduqca cəlbedici görünür və baxan adamda maraq 
oyandırır deyə, ağıllı zənn edilən neçə-neçə insan da bu 
sıraya girir, amma xeyli vaxt və zəhmət sərf edəndən sonra 
bir şey görə bilməyincə bir dəfə gəldiyi dünyada nə zamanı 
geri qaytara, nə də zəhmətinin əvəzini görə bilir. Nəticədə, 
peşmançılıq və acı nəticələrlə baş-başa qalır. Deməli, bu cür 
acı nəticə ilə qarşılaşmamaq üçün çox yaşayan təcrübəlilərə 
qulaq asmaq lazımdır.
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Aldım, Verdim, 
Problemlәri Hәll Etdim

Testi

Böyüklərimdən

nələr

öyrənmişəm?

− böyüklərimdən

mənə −

Başıma gələnlərdən
nələr

öyrənmişəm?
– məndən
gənclərə −
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Eşq 
Tәşkilatlanmaq 

Demәkdir

İ
nsanların bilik əldə etmək imkanlarının gündən-günə 
genişlənməsi bir yana, bilməklə əməl etmək arasındakı 
nazik deyə bilinən səddə də artıq nazik demək olmaz. 

İnsanlar müxtəlif yollarla birbaşa və ya dolayısilə bir çox 
şeyləri öyrənib bilirlər, amma 
bildiklərinin yarısına belə əməl 
etmək məsələsində, təəssüf ki, 
geri qalırlar. Çünki bilmək əməl 
etməkdən asandır...

İnsanlar özlərindən və 
bəşəriyyətdən gileylidirlər. Hərə 
bəzi kəslərdən və ya şey lərdən 
giley lənir. İnsan lar möv cud 
prob  lemləri müəy yən ləşdir mək-
də də çox mahirdirlər, həyatda 
qay   dasında olan bir çox şeyin 
qay dasında olmadığını görə və 
bu nun həll yolunu tapa bilirlər. 

Küçədən keçən hər hansı bir adama gündəlik həyatın sadə 
problemlərindən tutmuş qlobal problemlərə qədər müxtəlif 
məsələlərlə bağlı onlarla sual versəniz, sizə verməyə cavab 
tapar, amma hərəkət etməyi, təəssüf ki, bacarmaz. Şəxsən 
mənə görə, əksəriyyət istəksizlikdən yox, məhz çarəsizlikdən 
hərəkət edə bilmir. Belə ki, hərə nəsə etmək istəyir, amma 
nəyi necə edəcəyini bilmir. Halbuki hərəkətə gələn insan işə 
özünü islah etməkdən başlamalı, daha sonra da yorulmadan, 

Halbuki hərəkətə 
gələn insan işə 
özünü islah 
etməkdən başlamalı, 
daha sonra da 
yorulmadan, 
darılmadan, 
incimədən və 
gileylənmədən 
atmağı bacaracağı 
müsbət addımı 
atmağa çalışmalıdır.
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darılmadan, incimədən və gileylənmədən atmağı bacaracağı 
müsbət addımı atmağa çalışmalıdır. Məsələn, yuxudan 
erkən qalxmaq, çox oxumaq, az yemək, qəlb qırmamaq, 
yaxşılıq etmək və bir sözlə, bacardığını və istədiyini etmək. 
Amma burada əsas məsələ etmək yox, etməyi vərdiş halına 
gətirmək, yəni birdəfəlik və ya qısamüddətli yox, davamlı 
şəkildə etməkdir. Məsələnin ən çətin tərəfi də elə budur. 
Başlamaq asan, davam etdirmək isə çətindir...

Qidalar kimi bizim də genimiz dəyişdirilib. Belə ki, 
gördüyümüz, eşitdiyimiz, danışdığımız və etdiyimiz şeylərin 
hamısı genimizə bu və ya digər şəkildə təsir edir və məncə, 
ən çox məhz iradəmiz təsirə məruz qalır. İradə deyəndə bizi 
bilmədən əməl etməyə sövq edəcək gücümüzü və ya davamlı 
şəkildə əməl etməyimizi təmin edəcək təhrikedici qüvvəmizi 
nəzərdə tuturam. Bəli, bu qüvvə getdikcə azalır deyə, 
bilməklə əməl etməyin arasındakı məsafə bu qədər artır.

Elə isə, neyləməli? Gücümüz özümüzə çatmırsa, həyata 
və hadisələrə necə çata bilər? Özümüzə edə bilmədiyimiz 
yaxşılığı başqasına necə edə bilərik?

Məncə, bunun iki həll yolu var: birincisi, keçmişdə 
və ya indiki dövrdə yaşayan və özümüzə yaxın bildiyimiz 
iradəsi güclü insanları güclü edən şeyin nə olduğunu 
öyrənərək, onları yaxından tanıyaraq, həyat tərzlərinə bələd 
olaraq və sağdırlarsa, onlarla yaxın münasibət quraraq öz 
coşqunluqlarını bizə sirayət etdirmələrini təmin edə və 
beləcə, onlardan coşqunluğu mənimsəyə bilərik.

İkincisi, qaldırılası bir yük varsa və onu təkbaşına 
qaldırmağa gücümüz çatmırsa, onda bizimlə eyni yükü 
qaldırmağa qərar verən dostlarımızla gücümüzü birləşdirib 
təkbaşına qaldıra bilmədiyimizi onlarla birgə qaldıra bilərik 
və beləcə, həm bir-birimizin yükünü yüngülləşdirmiş, həm 
bir-birimizin gücünü artırmış, həm də bir-birimizdən muğayat 
olmuş olarıq. Yəni istər məhəlləmizdə, istər şəhərimizdə, istər 
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regionumuzda, istərsə də ölkəmizdə təşkilatlanar, iradəsizlik 
və ya imkansızlıq üzündən yaxşılıq və gözəllik naminə nəsə 
edə bilmiriksə, onda bizimlə eyni yolu tutan dostlarımızla 
birgə əvvəl özümüzü, sonra da çevrəmizi islah edərik. Eynilə 
Ece Ayhanın dediyi kimi: “Aşk örgütlenmektir, bir düşünün, 
abiler...”

Gəlin bu barədə düşünək, dostlar...

Mәncә dә, Eşq 
Tәşkilatlanmaq Demәkdir

Testi

Mənim örnək götürdüyüm iradəsi güclü insan  : ...........
...................................................................

Onu güclü edən şey  : ...............................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..........................................

Onun həyatını öyrənməklə bağlı tapşırığı

(  ) yerinə yetirdim (  ) yerinə yetirmədim

* * *
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Qaldırılası yük var, amma onu qaldırmağa gücüm çatmır. 
Mənimlə eyni yükü qaldırmağa həvəs göstərən dostlarım 
varmı?

Ad Telefon e-mail
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Sadәcә, 
Yatmaq 

İstәyirdim

O 
hələ 17 yaşındadır. Bu qədər adam gəncləşmək 
və gənc qalmaq arzusu ilə ətək-ətək pul xərcləyib 
özünü müxtəlif şəkillərə salaraq gülünc vəziyyətə 

düşdüyü halda, o, gəncliyin ən təravətli, ən təmiz və ən dəyərli 
günlərində dəfələrlə intihara 
cəhd etdiyindən hazırda ruhi-
əsəb xəstəxanasına yerləşdirilib. 
O, bəzən xlorlu ağardıcı içərək, 
bəzən də biləklərini kəsərək, bir 
sözlə, son üç ay ərzində yeddi 
dəfə intihara cəhd etmişdi.

Olduqca ürkək gözləri və 
cazibədar siması var. Ondan 
soruşdum ki: “Hamı yaşamaq 

uğrunda mübarizə apardığı halda, sən niyə cidd-cəhdlə 
ölmək uğrunda mübarizə aparırsan?” Bilmirəm sualım ona 
məzəli gəldiyindənmi, yoxsa ağlamaq istədiyi halda, ağlaya 
bilməyib, əvəzində gülməyi seçdiyindənmi sualımın cavabında 
gülümsədi və dedi: “Əslində, mən ölmək yox, sadəcə, bir 
az yatmaq və beləcə, illərin üzərimə yüklədiyi yükü yerə 
qoymaq və ya daşıya biləcək qədər dincəlmək, keçmişə dair 
acı xatirələrimi unuda biləcək qədər yatmaq, ruhumda və 
qəlbimdə iz buraxan ağrı-acılar silinib gedənəcən gözlərimin 
yumulu olmasını istəyirdim. Adi vaxtlarda yatanda kabus 
görürdüm və oyananda ən böyük kabusum olan keçmişim 
və bu günümlə bütün həyatım qarşımda dayanırdı deyə, 

Ondan soruşdum 
ki: “Hamı yaşamaq 
uğrunda mübarizə 
apardığı halda, sən 
niyə cidd-cəhdlə 
ölmək uğrunda 
mübarizə aparırsan?”
Gülümsədi...
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daha çox yatmaq üçün bəzən həb qəbul edir, bəzən də xlorlu 
ağardıcı içirdim və bütün bunlar mənə çox əziyyət versə də, 
başa düşürdüm ki, yaşamaq mənə daha çox əziyyət verir”.

Həyatının bu bahar çağında bu qızcığaza bu qədər əzab 
verən şeylərin nələrdən ibarət olduğunu öyrənmək məqsədilə 
ona: “Bir az özün haqda danış”, - dedim, o da danışmağa 
başladı, amma o danışdıqca mən yoruldum, kədərləndim, 
hətta ağlamaq istədim.

Sən demə, bu qızcığaz iki yaşında ikən anası yol qəzası 
nəticəsində vəfat edib, bir müddət sonra atası başqa bir 
qadınla evlənərək öz uşaqlarını qohumlarına verib, bu 
qızcığaz da əmisinin payına düşüb. Əmisi isə qardaşı qızına 
bir az baxandan sonra onu başqa bir ailəyə övladlığa verib və 
o da məhz bu ailə ilə birgə yaşamağa başlayıb. İbtidai təhsilini 
alandan sonra təhsilini davam etdirməyən qızcığaz bunun 
səbəbini heç özü də bilmir, sadəcə, “heç nə, oxumadım da”, 
- deyir... 16 yaşında ərə verilən qızcığazın dediyinə görə, 
əri ona diqqət yetirmirmiş. İllərin verdiyi və doyurulması 
olduqca çətin olan diqqət aclığındanmı ərinin ona diqqət 
yetirmədiyini zənn edir, yoxsa həqiqətən də, əri ona heç 
diqqət yetirmirmiş, bax bunu bilmirəm. “Ərə gedərəm, ərim 
məni sevər və mənə diqqət yetirər” ümidi ilə doyurmağı 
illərlə təxirə saldığı sevgi və diqqət aclığının heç əri də fərqinə 
varmayaraq ehtiyac duyduğu diqqəti qızcığazdan əsirgəyincə 
o da telekanallardan birində gördüyü ünsiyyət nömrələrindən 
birini qeyd edərək onun sahibi ilə zəngləşməyə başlayıb. 
Beləcə, onlar gün ərzində bir-birləri ilə uzun-uzadı danışır 
və bir-birlərinə onlarla dəfə mesaj yazırmışlar. Bu olanlardan 
bir müddət sonra əri ondan şübhələnərək evdə gizli kamera 
quraşdırıb hər şeyi öyrənir və onu övladlığa götürən ailəyə 
göndərir, həmin ailə də olanlara görə camaat arasında 
rüsvay olmamaq üçün onu qəbul etməyib yaşı 18-dən az 
olduğundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində olan uşaq evlərindən birinə verir. O da uşaq 
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evlərində nəinki diqqət və qayğı görmür, hətta döyülüb-
söyülür və nəticədə, həyatdan qurtulmağın ən qısa və asan 
yolu olan intiharı seçir.

Qəlbisınıq zavallı qızcığaz öz qısa, amma ağrı-acı ilə dolu 
hekayətini danışandan sonra yatmaq istəsə də, bilməliyik 
ki, bizim yatmağı arzulamağa haqqımız yoxdur. Bəli, bu 
qərib qızcığazın həyatı ilə müqayisə edəndə öz həyatımızın 
gözəlliklərlə dolu olduğunu görəndən sonra yatmağı ar-
zulamağa haqqımız yoxdur! Qəlbidaş bir cəmiyyət olmamaq 
üçün vaxt itirmədən gecə-gündüz aramızdakı qəlbisınıqları 
tapıb qəlblərini oxşamalı və həyatımızın gözəlliklərini onlarla 
bölüşüb həyatda neçə-neçə gözəlliyin hələ də mövcud 
olduğunu onlara göstərmək məcburiyyətindəyik.
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Camaatın Kefi Kökdür; 
Gәlin Onu Pozaq

Aprelin əvvəllərində bir şənbə günü...

Y
ayın istisi hələ başlamasa da, yüngül külək 
günəşə yoldaşlıq etdiyindən insan yanvar və ya 
fevralda olduğu kimi istidən doymur. Ailə üzvləri 

bu gözəl günün dadını çıxarmaq üçün harasa gediblər. Onun 
da getməyi üçün təkid ediblər, o da həftə boyu şənbə günü 
üçün plan qurub o günü gözləsə də, 
keyimiş adam kimi əhvalında qəribə 
bir ağırlıq vardı deyə, heç bir iş görmək 
istəmir, tez-tez ürəyində: “Yaxşı ki, 
heç kimə söz verməmişəm”, - deyir 
və əlində oxumayacağı bir kitabla bir 
az mürgüləmək istəyir.

Əslində, bilir ki, bir az yatsa, bu 
ağırlığa başağrısı da əlavə olunacaq və gün ərzində təmiz 
hava almamağın gətirdiyi səbəbsiz görünən bir süstlük 
onu bürüyəcək. Beləcə, “Heç kimi gözləmirəm deyə, nə 
qapıya, nə də telefona baxacağam; başqa çarəm yoxdur; 
yatacağam”, - deyə öz-özünə düşünərkən gözünə köhnə 
bir jurnal sataşır və əlindəki kitabı bir kənara qoyub jurnalı 
götürərək ayağa qalxmadan uzanmış halda onu vərəqləməyə 
başlayır, “Bu jurnalda da lazımsız biliklər məcmuəsi kimi hər 
şey var, amma əslində, heç nə yoxdur”, - deyə söylənərkən 
qapının zəngi çalınır. Bir az öncə özünə verdiyi sözü 
xatırlayaraq öz-özünə: “Baxmayacağam”, - desə də, qapının 
zəngi dayanmadan çalınır. “Kefim elə kök idi ki; amma bəlkə, 
nəsə vacib bir məsələdir”, - deyə sürətlə fikirləşsə də, əksinə, 

Key və yuxulu 
kimi gəzirik, ən 
pisi də budur ki, 
yatmaq istəyimiz 
həmişə bizə qalib 
gəlir.
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ağır addımlarla dayanmadan çalınan zəngi söyə-söyə qapıya 
tərəf gedir. Qapını açsa da, qapıda heç kəsi görmür, amma 
zəng çalınmağa davam edir. Bunu görən qəhrəmanımız 
fikirləşmədən yarıyuxulu halda qapıdan çölə bir addım atıb 
sağa-sola boylanır, gülməkdən uğunaraq qaçan uşaqları 
görür və birdən gözünə zəngin üzərinə yapışdırılan saqqız 
sataşır. Əsəbiləşib onların dalınca qaçır, amma onları tutmaq 
çətin məsələdir, çünki həm qaçmağa gec başlayır, həm də 
artıq o uşaq deyil və buna görə də, tükənməz enerjisi yoxdur. 
Di gəl ki, bu həqiqəti dərk etməsi qəhrəmanımızın düz 10 
dəqiqəsini alır və beləcə, təngnəfəs halda özünü bir parkın 
skamyasına çatdırıb oturur.

Sonra günəş təzəcə ayaq açmış bir uşağın səndələyə-
səndələyə anasına tərəf addımlamağa çalışarkən üzünə 
yayılan təbəssümə necə də gözəl işıq saçdığının fərqinə 
varmağa və bir gəncin yaxınlıqdakı skamyada dərin iştahla 
sendviç yediyini, uzaqlardan çox sevdiyi klassik bir mahnını 
eşitdiyini və yüngül dəniz qoxusunu hiss etdiyini görməyə 
başlayır.

Beləcə, qəhrəmanımız dənizə yaxın olmağa ehtiyac 
duyduğundan ona tərəf addımlamağa başlayır, uzaqda 
olduğundan çox kiçik görünən qayıq diqqətini cəlb edənəcən 
dənizin üzərində uçuşan qağayıları, ardınca bir müddət 
həmin qayığı izləyir, ona minməyi arzulayır, sonra heç nə 
düşünmədən qayığın üzərindən üfüqə boylanır, boylanır, 
bir də boylanır və ürəyi fərəhlə dolur deyə, gülür, sevinir, 
hətta mahnı zümzümə etməyə başlayır və günün sonunadək 
gəzməyin və hər şeyə yenidən kəşf edirmiş kimi diqqət və 
sevinclə baxmağın gətirdiyi şirin yorğunluqla evinə qayıdarkən 
ürəyində “kefini pozan yaramaz uşaqlar”a təşəkkür edir...

Hekayənin qəhrəmanı sizə tanış gəldi, yoxsa yox, onu 
bilmirəm, amma bircə onu bilirəm ki, hamımızı qəribə bir 
ətalət basıb; key və yuxulu kimi gəzirik, ən pisi də budur 
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ki, yatmaq istəyimiz həmişə bizə qalib gəlir. Xəbərimiz 
yoxdur ki, daha dərindən yatmaq üçün qulağımıza nağıllar 
pıçıldayırlar, gözümüzün qabağında arxadakı hərəkətliliyi 
görməməyimiz üçün sabit teatr tamaşaları oynayırlar və 
nəticədə, “Ayıq olmalıyıq!” sözünü təkrar-təkrar dilimizə 
gətirsək də, gözlərimizin tədricən yumulmasının qarşısını ala 
bilmirik.

Elə bu yerdə həftəsonu dincələnlərin zənglərinə saqqız 
yapışdıran uşaqların varlığı əhəmiyyət kəsb edir. Çünki belə 
uşaqların sayəsində istər-istəməz yuxudan oyanarıq, həyat da 
bizi öz mərkəzinə doğru çəkər. Elə buna görə də, soruşuram: 
“Bu gözəl yaz günlərində tətildə olan bir uşaq varmı?”

Söz verirəm, saqqız da məndən...

Camaatın Kefi Kökdür; 
Gәlin Onu Pozaq

Testlәri

Biri məni itələsə nə edərdim siyahısı:

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................
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7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. .........................................................................

Məni məmnun edən uşaqlıq xatirələrim
Yaxşı ki, eləmişəm dediyim şeylərin siyahısı:

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. .........................................................................
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Әl 
Yetirmәk 
vә Könül 
Oxşamaq

Z
ehninin problemlərlə boğuşduğu günlərdən biri 
idi. Biçarə halda küçədə gəzir, çarə kimi ağlına 
gələn şeylər ona cansıxıcı 

görünürdü ki, elə bu vaxt birdən 
bir səs eşitdi: “Ay qardaş, zəhmət 
olmasa, bir əl yetir”. Ev əşyalarını 
daşıyan bir nəfər digər əşyaları yuxarı 
çıxaran yoldaşlarını gözləmədən 
böyük bir dolabı təkbaşına çıxarmağa 
çalışsa da, bacarmadığından onu 
köməyə çağırırdı. O, bir anlıq özünü 
itirsə də, dərhal həmin adamın 
köməyinə yetişdi. Əlbəttə, iki nəfər 
birlikdə çıxardığından dolab çox da 
ağır olmadı. Dolabı birlikdə çıxarıb 
yerinə yerləşdirəndə çiynindəki 
hərarətli əlin sahibi ona sevgi ilə 
işıldayan gözlərlə baxaraq: “Çox 
sağ ol, qardaş! – dedi, o da istər-
istəməz, - boş şeydir, neylədim ki!” – deyə cavab verəndən 
sonra küçəyə çıxıb gəzişə-gəzişə düşünməyə başladı və öz-
özünə dedi: “Axı elə bir böyük iş görmədim”. Doğrudan da, 
dolabı heç təkbaşına da çıxarmamış, sadəcə, çıxaran şəxsə 
əl yetirmiş, bu da kifayət etmişdi. Bəli, əl yetirmiş və könül 

Hər günü, 
ən azı, bir 
adama yaxşılıq 
edib könlünü 
oxşamadan 
başa vurmur. 
Bəli, biz ehtiyac 
duyduğumuz 
məqamda dərhal 
köməyimizə 
yetişən belə 
adamlara: 
“Özünü Xızır 
kimi çatdırdın!” – 
deyirik.
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oxşamışdı. Beləcə, qəlbi fərəhlə doldu və öz-özünə təkrar 
etdi: “Əl yetirdim və könül oxşadım”.

Onun bu günü mənalanmış, ruhu isə yüngülləşmişdi; 
axşam başını yastığa qoyub rahat yata bilərdi. Həyat 
xəzinəsindən xərclədiyi və yenidən qazana bilməyəcəyi bu 
gündə bir könül oxşamışdı və qazandığı xeyir baxımından 
yanaşanda, xərclədiyi şey boşa getməmiş sayılırdı. Əslində, 
bilirdi ki, gördüyü iş olduqca kiçik bir şey idi, amma düşünürdü 
ki, madam kiçik bir şeylə də olsa könül oxşamışdı, deməli, bu 
günə görə sevinməyə dəyərdi. O, məhz görkəmli aşıq Yunus 
Əmrəni tanıdığına və onun bu misilsiz şeirini bildiyinə görə 
belə düşünürdü:

“Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil”.

Bu düşüncələr zehnində dolaşa-dolaşa o, könül ox-
şamaqla yox, könül qırmaqla keçirdiyi və bada verdiyi 
keçmiş günlərini xatırladı. Bu gün də o günlərdən biri ola 
bilərdi, çünki o, bu gün əl yetirib könül oxşama prosesinin 
icrasına özü şüurlu şəkildə başlamamışdı və o adam kömək 
istəməsəydi, proses heç başlamayacaqdı da. “Elə isə, indi nə 
etməli?” – deyə düşündü və qərar verdi: “Hər gün əl yetirib 
könül oxşamalıyam ki, qoy hər günüm mənalansın və bu 
sevinci hər gün yaşayım”.

Beləcə, “Könül oxşama” cədvəlini tərtib etməsi sonrakı 
günlərə təsadüf edir və nəticədə, hər günü, ən azı, bir adama 
yaxşılıq edib könlünü oxşamadan başa vurmur. Bəli, biz 
ehtiyac duyduğumuz məqamda dərhal köməyimizə yetişən 
belə adamlara: “Özünü Xızır kimi çatdırdın!” – deyirik.

Ömür gedir, biz də istər-istəməz günlərimizi keçiririk. 
Sonradan dar məqamda istifadə etmək üçün indidən 
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günlərimizi yığıb saxlamaq mümkün olmadığından onları 
məhsuldar şəkildə keçirməli və hər günümüzə məna qat-
malıyıq. Bəli, həyat bizi yox, biz həyatı arxamızca çəkməliyik 
və gün başa çatanda həm biz fərəhlə gözlərimizi yumub 
yatmalıyıq, həm də əl yetirib könlünü oxşadığımız kəslər bizi 
sevgi ilə xatırlamalıdırlar. Buna nail olmaq üçün, sadəcə, 
Xızır kimi yaşamağa qərar verərək hər gün birinə əl yetirib, 
birinin könlünü oxşamalıyıq ki, bu da elə də çətin, çox xərc 
tələb edən və qəliz bir şey deyil.
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Mәn Ölәndәn Sonra 
Elektron Poçtuma Kim 

Baxacaq?

B
aşlığı oxuyub yumoristik bir yazı yazacağımı zənn 
etməyin. Çünki başlıqdakı ifadə yumor və ya 
hər hansı bir lətifədən iqtibas edilmiş bir cümlə 

olmayıb, ciddi və qayğılı şəkildə verilmiş bir sualdır. Belə ki, bir 
neçə gün öncə dostlarla söhbət əsnasında texnologiya ilə arası 
yaxşı olan bir dostum gözlərini bir müddət uzaqlara dikərək öz 
dünyasına qapılandan sonra başını ağır-ağır qaldırıb ciddi və 
səmimi şəkildə bu sualı verdi: “Mən öləndən sonra elektron 
poçtuma göndəriləcək mesajlara kim baxacaq?” Sualın 
qəribəliyindən heyrətlənərək bir anlıq dostumuzun üzünə 
mat-məəttəl baxsaq da, özümüzü yığışdırıb yaxşıca güldük və 
bu sualı zarafatla deyilmiş söz hesab edərək ona uyğun yeni 

zarafatlar qoşduq. Amma dostumuz 
zarafat etməmişdi və olduqca ciddi 
idi deyə, ciddiyyətlə verdiyi sualın 
məsxərəyə qoyulmasından inciyib 
yenidən gözlərini uzaqlara dikərək 
düşünməyə başladı... Günün sonun-
da hamı dağılışandan sonra mənə 
yaxınlaşıb dedi: “Elektron poçt 
ünvanımı və şifrəsini bu kağıza yaz-
mışam, amma nə qədər ki mən 

sağam, ora girmə ha! Mən öləndən sonra sən sağ olsan, 
hərdənbir ora göndərilən mesajlara baxarsan. Bu ünvanı və 
şifrəni başqa bir dostuma da verəcəyəm ki, mən öləndən 
sonra sən sağ olmasan, onda mesajlara o baxar”. Nə 

İnsan sahib 
olduğu və ya 
aldığı ilə yox, 
sahib qıldığı və 
ya verdiyi ilə fəxr 
etməli və xoşbəxt 
olmalıdır.
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deyəcəyimi və necə reaksiya verəcəyimi bilmədim, mənə 
uzatdığı kağızı aldım, sonra isə oturub mən də onun kimi 
gözlərimi bir nöqtəyə dikərək düşünməyə başladım.

Bir müddətliyə evini yiyəsiz qoyanda kimdənsə çiçəklərini 
sulamağı və ya poçt qutusuna göndəriləcək məktublara 
baxmağı xahiş edən adam görmüşdüm, amma öləndən 
sonra belə bir şeyi xahiş edən adam eşitməmişdim və heç 
təsəvvür edə bilməzdim də. Bəli, maddiyyat insanı dünyaya 
bağlayır, həyatı insanın gözündə gözəlləşdirir və beləcə, 
insan ona sahib olmaq və sahib olduğu şeylə maraqlanmaq 
istəyir. Bu maddiyyat bəzən pul, bəzən ev, bəzən maşın, 
bəzən də bağça və ya çiçəklərdən ibarət olur. Bütün bunlara 
bəslənən sevginin ifrat dərəcədə olması və ölümdən sonranı 
da əhatə etməsi qeyri-sağlam yanaşma tərzindən xəbər verir. 
Bəli, insan sahib olduğu və ya aldığı ilə yox, sahib qıldığı və 
ya verdiyi ilə fəxr etməli və xoşbəxt olmalıdır. İnsan öləndən 
sonra arxasınca “Filan evin sahibi idi” və ya “Filan fabrikin 
müdiri idi” deyilməsindənsə “Filan qədər yetimə atalıq edirdi” 
və ya “Filan qədər insana xeyri dəyib” deyilməsi daha yaxşı, 
daha önəmli və unudulmazdır. Çünki dünyadan köçəndən 
sonra insanın dostlarından, onu sevənlərdən, oxşadığı 
könüllərdən, etdiyi yardımlardan – bir sözlə, yaxşılıqlarından 
başqa heç nəyi qalmayacaq; maşınına, evinə, fabrikinə – bir 
sözlə, hər şeyinə isə artıq başqası yiyələnəcək...

Cahit Sıtkı nə gözəl deyir: “Neylərsin ölüm hər kəsin 
başında / Uyudun, uyanamadın olacaq. / Kim bilir harada, 
necə, neçə yaşında / Bir namazlıq səltənətin olacaq / Taxt 
misalı o musalla daşında”. Madam hamımız mütləq öləcəyik, 
onda hər yaşda ölüm və ölümdən sonrakı həyat haqqında 
sağlam şəkildə düşünməli, yəni “Bir halda ki öləcəyəm, onda 
qoy o da mənim olsun, bu da”, - deməməli, əksinə, “Bir halda 
ki öləcək və sahib olduğum hər şeyi itirəcəyəm, onda ən 
yaxşısı, qoy əsla itirməyəcəyim şeyləri qazanmağa çalışaraq 
o könlü də oxşayım, bu könlü də”, - deməlidir. Yoxsa sahib 
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olmaq və idarə etmək hərisliyi insanı elə bürüyür ki, axırda, 
insan yuxarıda haqqında danışdığım dostum kimi, öləndən 
sonra elektron poçtuna göndəriləcək mesajlara kimin 
baxacağının dərdini çəkir və sonra da “taht misali o musalla 
taşında” onunla bağlı: “Necə bilirdiniz?” – deyə soruşulanda 
qəribə hərisliyinə bənzər qəribə də cavablar verildiyini görür. 
Odur ki, insan öləndən sonra elektron poçtuna göndəriləcək 
mesajlara kimin baxacağına əhəmiyyət verməməli və ya 
bu gün sahib olduğu, amma sabah itirəcəyi maddiyyatın 
arxasınca dəli kimi düşməməli, əksinə, bu gün də, sabah 
da sahibi olacağı könülləri oxşamağa və yaxşılıqlar etməyə 
çalışmalıdır. Bu haqda şair nə gözəl deyir:

“Kimsəyə baqi deyil mülkü - dövlət sim-ü zər,
Bir xarab olmuş könlü təmir etməkdir hünər”.

Ölməzdən öncə etmək istədiyim şeylərin siyahısı:3

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

9. ...........................................................................

10. .........................................................................

3. “Ya Rəbbim! Uzun, xoşbəxt və bərəkətli illərdən sonra Sənə yalvarıram, 
Özün canımı müqəddəs torpaqlarda al, amma bu dəfə yox!” – deyə dua 
edən hacı əmimə ithaf edirəm.
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11. .........................................................................

12. .........................................................................

13. .........................................................................

14. .........................................................................

15. .........................................................................

16. .........................................................................

17. .........................................................................

18. .........................................................................

19. .........................................................................

20. .........................................................................

21. .........................................................................
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Bircә 
Yaşlansaydıq, 

Ölәrdik

B
u sözü ilk dəfə bir dostumdan eşitmişəm. Bir gün 
birgə oturduğumuz yerdə anidən o, bu sözü “Bircə 
yemək gəlsəydi, yeyərdik” sözünü deyirmiş kimi 

rahatlıqla dedi, mən də təlaşlanaraq heyrətlə üzünə baxdım, 
gördüm ki, o, çox rahatdır və adi bir söz dediyinə inanır. 
Onun bu sözündən sonra heç bir şey barədə danışmasaq da, 
bu söz zehnimin bir guşəsinə həkk edildi.

Bir müddət sonra gənc 
pasientlərimdən də bu sözü ya eyni, 
ya da bənzər şəkildə dəfələrlə eşitdim; 
hamısı arzulayırdı ki, mümkünsə, 
yaşadıqları dövr və günlər sürətlə, 
elə də hiss olunmadan dərhal keçib-
getsin, həyat başa çatsın, onlar da 
yaşlanaraq ölsünlər.

Sonralar bu sözlə yaxın məzmun 
daşıyan bir mahnı da çıxdı. Mahnıda 
deyilirdi: “Uyuyorum, uyuyorum 
günlər çabuk keçsin diyə”. Bu mah-
nı çıxan vaxt çox sevildi, elə indi 
də sevilir. Gənclərin çoxu da bu 
mahnının məhz bu hissəsini bütün 
varlığı ilə oxuyurdu, elə indi də 
oxuyur.

Yoxsa gənclər 
hamısı birdən 
depressiyaya 
düşüblər? Məncə, 
yox. Çünki 
hər kəsə ayrı-
ayrılıqda diaqnoz 
qoyulur, hamıya 
birdən diaqnoz 
qoyulmur. Elə 
isə, gənclər niyə 
depressiyaya 
bənzəyən və 
insanı həyatdan 
soyudan əhvali-
ruhiyyəyə 
kökləniblər?
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Yaxşı, bəs görəsən, bu qədər gənc həyatının ən gözəl 
çağında niyə həyatdan imtina etmək istəyir?

Bu qədər gənc həyatının ən sağlam çağında niyə 
sağalmaz xəstə kimi görünmək istəyir?

Nəhayət, bu qədər gənc həyatının ən məhsuldar çağında 
əsaslı səbəb olmadan niyə ölümü həyatdan, yatmağı da oyaq 
olmaqdan üstün tutur?

Yoxsa gənclər hamısı birdən depressiyaya düşüb lər? 
Məncə, yox. Çünki hər kəsə ayrı-ayrılıqda diaq noz qoyulur, 
hamıya birdən diaqnoz qoyulmur. Elə isə, gənclər niyə 
depressiyaya bənzəyən və insanı həyatdan soyudan əhvali-
ruhiyyəyə kökləniblər?

Əlbəttə, hərəsi ilə ayrı-ayrılıqda söhbət etsəniz, bir çoxu 
həyatındakı böyüklü-kiçikli bəzi çətinliklərdən bəhs edəcək. 
Amma bu qədər gənc, insanı həyatdan soyudacaq hansı eyni 
çətinlikdən, eyni sözlərdən istifadə edərək bəhs edə bilər?

Bu sual ətrafında gənc pasientlərimlə etdiyim söhbətlər 
məni bircə cavaba doğru apardı: insan gəncliyin hansı 
çağında yaşamağından, nə cür çətinlik çəkməyindən, 
ailəsi və çevrəsinin necəliyindən asılı olmayaraq, yatmağı 
yaşamaqdan üstün tutursa, deməli, əsas problemi yalnız və 
yalnız mənasızlıqdan ibarətdir.

Bəli, insan yalnız məna qata bilmədikdə həyatından 
imtina edə bilər. Həqiqətən də, həyatının heç bir mənası 
olmadıqda insan niyə yaşamalı və həyatın gətirdiyi çətinlik 
və problemlərlə boğuşmalıdır ki? Əlbəttə, həyatın gözəl 
vaxtları da olur, amma həyat sırf kef çəkməkdən ibarət 
olmadığından/ola bilməyəcəyindən və gənclik dövrü inkişaf 
tapşırıqları baxımından digər dövrlərlə müqayisədə daha 
ağır və qarmaqarışıq olduğundan bunca dərd çəkmək heç 
də asan deyil.
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Bəli, həyatın heç bir mənası olmayanda dərd çəkmək 
çətin olur. Elə gənclər də məhz bu səbəbdən dərd çəkmək 
istəmir, yaşlılar gəncliklərini həsrətlə xatırlayaraq bir bayram 
artıq yaşamaq istəsələr də, onlar: “Bircə yaşlansaydıq, 
ölərdik”, - deyirlər.

Əlbəttə, öləcəyik. Heç kəs ölümdən qaça bilməz. Amma 
öləcəyiksə, bu o demək deyil ki, bizə bəxş edilən həyatı ölümü 
gözləyərək, yaşlanmağı arzulayaraq və ölümün qardaşı 
sayılan yatmaqla keçirərək bada verə bilərik/verməliyik.

Çünki Allah həyatı və ölümü onu yatmaqla, ümidsiz 
intizarla və şüursuz şəkildə bada verək deyə yox, gözəl 
işlər görməkdə yarışaq və ən gözəl işləri məhz hansımızın 
gördüyü bəlli olsun deyə yaradıb.

Mәncә, hәyatımın mәnası budur:

..............................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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Yağış 
Duasına 

Çәtirlә Getmәk

B
ir dəfə bir kənddə uzun müddət davam edən 
quraqlıqdan sonra kəndlilər bir yerdə yağış 
duasına gediblərmiş və bir nəfər xaricində, heç 

kəs gedərkən özü ilə çətir götürməyibmiş, heç götürmək 
ağıllarına da gəlməyibmiş. Onların bir qismi duanın 
nəticəsində yağış yağacağına o qədər də inanmırmış. 
Beləcə, həyatlarının hər anını əhatə edən, bir çox mümkünü 

mümkünsüz edən bədbinlik və “Hər 
şey daha da pis olacaq” düşüncəsi 
yenə özünü göstərərək onların olan-
qalan ümidlərini də puça çıxarıbmış. 
Nəticədə, onlar yağış duasını sırf 
formal olaraq, yəni inamsız halda 
ediblərmiş. Eynilə həyatda bir çox 
şeyi sırf formal olaraq, yəni inamsız 
halda etdikləri kimi...

Onların bir qismi də duanın 
nəticəsində yağışın yağmağını arzu-
lamırmış. Çünki yağışın yağması 
on  ların uğursuzluq və tənbəllik 
üçün gətirdikləri bəhanənin əl-
lə  rin dən çıxması demək idi. Bir 

sözlə, nə qədər ziyana uğrasalar və çətinlik çəksələr də, bu 
çətinliyi törədən xarici səbəblərin ortadan qalxmasını yox, 
mövcud olmağa davam etməsini arzulayırmışlar. Çünki 
xarici səbəblər ortadan qalxacağı təqdirdə, daxili səbəblərin 

Xarici səbəblər 
ortadan qalxacağı 
təqdirdə, daxili 
səbəblərin 
mövcud vəziyyəti 
dəyişdirməkdəki 
başlıca rolu üzə 
çıxardı ki, bu 
da səbəbkarın 
birbaşa insanın 
özü olduğunu 
deməyə əsas 
verərdi.
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mövcud vəziyyəti dəyişdirməkdəki başlıca rolu üzə çıxardı 
ki, bu da səbəbkarın birbaşa insanın özü olduğunu deməyə 
əsas verərdi. Özündən başqa günahlandıracağı bir kəsin 
qalmaması hər şeydə kimləri və nələrisə günahlandıran bir 
adamın əlindən bütün bəhanələrini almaq və onu başqalarını 
günahlandırmağın gətirdiyi nisbi arxayınlıqdan məhrum 
etmək deməkdir ki, bu da illərlə buna vərdiş edən bir kəs 
üçün olduqca çətin bir inqilabi prosesə səbəb olur.

Onların digər bir qismi isə: “Onsuz da, mənim duam 
qəbul olunmayacaq, deməli, yağış da yağmayacaq”, - deyə 
düşündüyündən özü ilə çətir götürməyibmiş. Həyatlarının 
digər sahələrində özləri ilə bağlı hiss etdikləri dəyərsizlik 
kompleksi o anda da onları yaxalayaraq dualarının qəbul 
edilməyəcəyinə inandırdığından onlar yağış duasını səmimi-
qəlbdən etməyiblərmiş, duanın sözlərini əzbərlənmiş şablon 
sözlər kimi dilucu söyləyiblərmiş və beləcə, kimin etməyindən 
asılı olmayaraq, səmimi-qəlbdən edilmiş dua qəbul edilə 
biləcəyi halda, öz zehinlərində özləri üçün qurduqları tələ 
yuxarıdakı düşüncəyə meyillənmələrinə və çətir götürməkdən 
imtina etmələrinə səbəb olubmuş.

Bu qədər kəndlidən yalnız biri özü ilə çətir götürübmüş, 
çünki edəcəkləri duadan sonra yağışın mütləq yağacağına 
inanırmış.

Nəhayət, duadan sonra yağış yağıbmış.

Özü ilə çətir götürən şəxsin xatirinə...

Biz gündəlik həyatımızda hər gün yağış duası etməyə 
getməsək də, o kəndlilərin yanaşma tərzləri və davranışlarını 
biz də hər gün nümayiş etdirdiyimizdən o yanaşma tərzləri 
və davranışların nəticəsində yağış yağmadığı kimi, bizim 
də dualarımız heç cür qəbul edilmir və arzularımız həyata 
keçmir. Çünki o kəndlilər kimi biz də ya həyata həmişə 
bədbinliklə yanaşır, ya istədiyimiz kimi getməyən işləri heç bir 
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addım atmamaq üçün bəhanə gətirir, ya da özümüzə dəyər 
verərək duamızın qəbul ediləcəyinə, zəhmətimizin əvəzinin 
veriləcəyinə heç cür inanmayaraq cidd-cəhdlə işə girişmir və 
əhəmiyyətsiz məsələlərlə məşğul olaraq dünyagörüşümüzü 
artıra bilmirik.

Halbuki hər şey heç də düşündüyümüz kimi qarmaqarışıq 
və pis deyil və bizi ümidsizliyə çağırmır. Bizim vəzifəmiz 
yalnız və yalnız çətirimizi özümüzlə götürüb yağış duasına 
getməkdən ibarətdir...

Bir GӘNC 200 dәfә, hәtta 300 dәfә yıxılsa da, yenә dә 
qalxmağı BACARMALIDIR.

Bacardım/Bacardığım şeylәrin siyahısı

1. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

2. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

3. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

4. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

5. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................
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.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

6. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.

7. ...... dəfə yıxıldım, amma usanmadım ...........................

.....................................................................................

............................................... (-ı) bacardım.
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Bunca 
Zәhmәt 

Çәkmәyә 
Sәbәb Nәdir?

A
dam Smit əsrlər öncə (1759-cu ildə) yazdığı 
“Əxlaqi münasibətlər nəzəriyyəsi” adlı əsərində: 
“Bu dünyada bunca zəhmət çəkib təlaş keçirməyə, 

zənginlik və hökmranlıq dalınca düşməyə səbəb nədir?” – 
deyə soruşur və belə cavab verir: “Diqqət mərkəzində olmaq, 

xidmət göstərilmək, simpatiya və 
iftixarla xatırlanmaq istəyi”. Sanki 
bu sual düzgün, cavab isə yanlışdır və 
ya sualla cavab arasında doldurulası 
boşluqlar var; bəli, insan diqqət 
mərkəzində olmaq istəyir, amma 
kimin diqqət mərkəzində?

Tanımadığı kəslərin davamlı 
diq  qət mərkəzində olmağı arzu la-
maq həm sağlam əhvali-ruhiyyənin 
nə ticəsi deyil, həm də bu proses bir 

müddət davam etdikdə insan sıxılır və cəmiyyət arasında diqqət 
mərkəzində olmağın yox, itib-batmağın həsrətini çəkməyə 
başlayır. Bir sözlə, insanın, bəlkə də, diqqət mərkəzində 
olmağa ehtiyacı olsa da, ondan öncə özünü kəşf etməyə, 
özünəməxsus həqiqətləri, istək və arzuları özündə tapıb üzə 
çıxarmağa, daha sonra isə sevdiklərinin diqqət mərkəzində 
olmağa ehtiyacı var. Əslində, insanın sevdiklərinin diqqət 
mərkəzində olmasının əsasında sevdiklərinin onun diqqət 

“İnsan gərək hər 
səhər yekə bir 
qurbağanı çiy-çiy 
udsun ki, günün 
qalan hissəsində 
bundan da 
iyrənc bir iş 
görməyəcəyindən 
əmin olsun”.
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mərkəzində olması, yəni onun sevdiklərinə əhəmiyyət 
verməsi, hörmət etməsi və onları qəbul etməsi faktı dayanır. 
Bir sözlə, diqqət göstərməyən diqqət görməz.

Xidmət göstərilmək məsələsi də qarmaqarışıq bir 
məsələdir. Məncə, insanın maddi xidmət göstərilməsinə 
ehtiyac duyması onun naqisliyinin göstəricisidir. Yəni “Mənə 
yemək versinlər, mənim üçün qapını açsınlar, məni masaj 
etsinlər” kimi istəklərə əsaslanan xidmətin göstərilməsinə 
yalnız ruhu naqis olanlar ehtiyac duya bilər. Əslində, insan 
xidmət göstərilmək ehtiyacını təmin etməyə də məhz öz 
daxili dünyasından başlamalı, yəni bədəninə kimlərinsə 
xidmət göstərməsini arzulamaqdansa, bədənini ruhuna 
xidmətçi qılmalı, başqa sözlə, xidmət göstərən şəxs də, 
xidmət göstərilən şəxs də məhz insanın özü olmalı, beləcə, 
bədəni ruhuna, ağlına, xəyallarına və ideallarına xidmət 
göstərməlidir. Amma xidmət göstərmək bədən üçün elə 
də asan deyil; bədən yorulur, aşınır və çətinlik çəkir. Digər 
tərəfdən, insana başqalarının xidmət göstərməsinin səbəbi 
insanın başqalarının daxili dünyasına nüfuz etməsinin 
inikasından da ibarət ola bilər. Heç bir masaj ürəkdən edilən 
təşəkkür qədər, heç bir xidmət də ürəkdən edilən təbəssüm 
qədər insana rahatlıq bəxş etmir. Yəni insanın özünə 
xidmət göstərəndən sonra başqalarından umacağı xidmət 
onlara edilən yaxşılıqların əvəzində ona təşəkkür etmələri 
və sevgi ilə işıldayan gözlərlə təbəssüm etmələrindən ibarət 
olmalıdır. Bəli, yalnız bütün bunlardan sonra simpatiya və 
iftixarla xatırlanmaq olar. Əks təqdirdə, öz bədəninə xidmət 
göstərməyi tələb edən kəs simpatiya və iftixar bir yana, 
düşmənçiliklə olmasa da, qısqanclıqla xatırlanar. Buna görə 
də, Adam Smitin “Bunca zəhmət çəkib təlaş keçirməyə səbəb 
nədir?” sualına məhz bu aspektdən yanaşmaq lazımdır ki, 
sonra da zənginlik və hökmranlığın sərvətə sahib olmaq və 
zorbazorluq etmək kimi yox, qəlb zənginliyi və yaxşılıqların 
qalibiyyəti kimi başa düşülməsi mümkün olsun.
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Alan de Bottonun “Səyahət sənəti” əsərinin başlan-
ğıcında Komfortun bu sözü yer alır: “İnsan gərək hər səhər 
yekə bir qurbağanı çiy-çiy udsun ki, günün qalan hissəsində 
bundan da iyrənc bir iş görməyəcəyindən əmin olsun”. Bu, 
olduqca məzəli, eyni zamanda da, doğru bir sözdür. Təəssüf 
ki, insan sahib olduğu gözəlliklərin fərqinə çox vaxt onları 
itirəndə varır, o vaxtadək necə dəyərli şeylərə sahib olduğunu 
anlayır və daha böyük problemlər yaşayanda indiyədək 
çəkdiyi çətinliklərin, əslində, öhdəsindən gələ biləcəyi şeylər 
olduğunu başa düşür. Əlbəttə, demirik ki, belə etməməliyik, 
çünki bu sanki həyatın dəyişməz həqiqətlərindən biridir. 
Amma heç olmasa, özümüzü bir az islah etməklə əlimizdəki 
şeylərin qədrini bilmək üçün onları itirməyi gözləməyə və 
ya yaşadığımız problemlərin öhdəsindən gəlməyə özümüzdə 
güc tapa bilmək üçün daha böyük problemlər yaşamağa 
ehtiyac duymaya bilərik. Özümüzü özümüz də daxil 
olmaqla, heç kəslə müqayisə etmədən və keçmişə dalmadan 
bu günümüzü yaşayarkən həyatı dərindən hiss edərək 
yaşamalı, görməyə vərdiş etdiyimiz şeylərə ilk dəfə görürmüş 
kimi diqqət və həyəcanla baxmağa çalışaraq necə böyük 
möcüzələrin içində yaşadığımızı başa düşməli, insanların, 
heyvanların, gözlə görülən və görülməyən neçə-neçə canlı 
və cansız varlıqların yaşadığı dünyada bu qədər dərin xaos 
içində bu qədər nizamlı yaşaya bilməyimizə heyrətlənməli və 
şükür etməliyik. Əks təqdirdə, həyatımızı düzgün oxuya və 
qarşılaşdığımız çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmək üçün hər 
səhər yekə bir qurbağanı çiy-çiy yeməliyik.
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Hәr 
Şeyә 

Rәğmәn

D
ünyanın moda mərkəzi olan Parisdə ən məşhur 
moda jurnallarından birinin redaktoru kimi 
şö h rət, sərvət və nüfuzun zirvəsinə çatmış 

Jan Dominik Bobi öz gələcək karyerası ilə bağlı çoxsaylı 
planları olduğu halda, 8 dekabr 1995-ci ildə 45 yaşında 
qəfil komaya düşür, 20 gündən sonra komadan ayılanda 
göz əzələləri xaricində bütün əzələlərin iflic olması şəklində 
təzahür edən və müalicəsi tapılmayan 
lokd-in sindromu adlı nevroloji 
pozuntuya tutulur və beləcə, zehni 
normal fəaliyyət göstərsə də, sol 
göz əzələləri istisna olmaqla, heç 
bir əzələsini tərpədə bilmir. Olduqca 
aktiv həyat tərzinə sahib olmuş və 
gənc yaşında ikən böyük uğurlar 
qazanmış bir adam üçün ölümdən də 
betər olan belə bir vəziyyətdə çoxları 
bir şey eləməyin mümkün olmadığını 
zənn edir. Doğrudan da, təkcə sol 
gözünü tərpədə bilən bir adam neyləyə bilər ki? Yaxşı ki, 
Bobi belə düşünməyib və nəticədə, bir əsər yazıb. Danışa, 
hərəkət edə və ağzını belə aça bilməyən bir adam təkcə sol 
gözünü tərpətməklə axı necə əsər yaza bilər? Deyim, siz də 
bilin. Deməli, bir nitq terapevti Bobinin ünsiyyət qura bilməsi 
üçün hərfləri fransız dilində istifadə edilmə tezliyinə uyğun 
olaraq (E, L, A, O, I, N, S, D və s.) ucadan sadalayır, lazımi 

Doğrudan da, 
təkcə sol gözünü 
tərpədə bilən bir 
adam neyləyə 
bilər ki? Yaxşı 
ki, Bobi belə 
düşünməyib və 
nəticədə, bir əsər 
yazıb.
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hərfə çatanda Bobi gözünü qırpır və terapevt növbəti hərfə 
keçir və beləcə, Bobi, Klaud Mendibil adlı bir səbir abidəsinin 
köməyi ilə bu metodla “Skafandr və kəpənək” adlı əsərini 
yazır.

Kitabın adı Bobinin öz bədənində həbs edilməsini və 
azadlığa çıxmaq uğrunda mübarizə aparmasını simvolizə 
edir. Əsərin baş qəhrəmanı olan dalğıc süngər al ver çi lə-
rin kinə bənzəyən qədim metal bir skafandr geyinir. Bobi 
yuxularında özünü bədənini simvolizə edən bu paltarda 
görür; görür ki, hərəkət edə bilmir, paltarlı-paltarlı dərinə 
batır, qışqırıb-bağıraraq çapalasa da, səsini heç kəs eşitmir. 
Əsərdə kəpənək azadlığı və bədəni iflic olmuş bir insanın 
daxilində yaşamağa davam edən insanlığı simvolizə edir. 
Belə ki, yazıçı burada göz qırpmasını kəpənəyin uçmaq 
üçün qanad çalmasına bənzədir. Sözlərdən başqa yapışası 
bir budağın qalmadığı bir həyatda Jan Dominik Bobi bizə 
skafandr geyinmiş kəpənəklərin uçuşduğu bir dünyadan 
açıqcalar göndərmiş və kitab nəşr edildikdən yalnız 10 gün 
sonra - 9 mart 1997-ci ildə vəfat etmişdir.

Hər insanın həyatında ayağına ilişən, irəliləməsinə, arzu 
və xəyallarını həyata keçirməsinə maneçilik törədən çoxlu 
maneələr var yaxud ola bilər və insanlar bu maneələri arzu 
və xəyallarına qovuşa bilməmələrinə səbəb kimi irəli sürürlər,  
haqlıdırlar da. Amma gəlin görək, kim hər şeyə rəğmən, 
heç bir şey etməmək üçün təkcə sol gözünü tərpədə bilən 
bir kəsdən daha əsaslı səbəb gətirə bilər? Bu şəxs hər kəsin 
könül rahatlığı ilə qəbul edib haqq qazandıracağı milyonlarla 
səbəbin heç birinə sığınmamış və heç kəsin ağlına 
gəlməyəcək, gəlsə də, tab gətirə bilməyəcəyi çox önəmli bir 
addım ataraq sol gözünü qırpmaqla bir əsər yazmışdır. Elə 
isə, gəlin özümüzdən soruşaq: “Qəlbimdəkiləri həyata keçirə 
bilməyimə maneçilik törədən filan səbəblər və maneələrin 
mövcud olmasına rəğmən, mən nələr edə bilərəm?” Bu sualı 
kimin üçünsə yox, yalnız özümüz üçün özümüzə verək və 



111 

özümüz üçün özümüzü aldatmadan düz cavab verək. Amma 
unutmayaq ki, heç birimiz xəyallarımızı həyata keçirə bilmək 
üçün təkcə sol gözünü qırpa bilən kəsdən az imkana sahib 
deyilik.
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İradә

İ
nsan haqqında aparılan araşdırmalar insanın həyatda 
arzuladığı şeyləri əldə edə bilməsi üçün lazım olan iki 
ən mühüm amilin zəka və iradədən ibarət olduğunu 

göstərir. Bəli, insan arzuladığı maddi-mənəvi şeyləri əldə 
etmək üçün əsasən, zəka və iradəyə ehtiyac duyur. Zəkanın 

formalaşmasında genetik amillər, 
doğumdan əvvəlki və sonrakı təsirlər 
böyük rol oynayır və onun inkişafı 
əsasən, erkən uşaqlıq dövründə 
başa çatır. Başqa sözlə, insan 
müəyyən yaşdan sonra zəkasını 
inkişaf etdirmək üçün elə də çox iş 
görə bilməz. Amma iradə, çox şükür 
ki, belə deyil, yəni insan istənilən 
yaşda iradəsini gücləndirə bilər. 
Təbii ki, erkən yaşlarda, xüsusən 
də, gənclik dövründə iradəni tərbiyə 
etmək daha asan başa gəlir və təsiri 
daha uzunömürlü olur. Amma hər 
halda, insan istənilən yaşda iradəsini 
tərbiyə edə bilər və bunun üçün onun 
iradəsini tərbiyə etməyi arzulaması 

və lazımi fədakarlığı göstərməyə hazır olması kifayətdir.

İradə haqqında aparılan araşdırmalar insanı bədbəxt edən 
və həyatını çətinləşdirən əsas problemlərin iradə zəifliyindən 
qaynaqlandığını göstərir. Bəli, zorakılıqdan tutmuş tənbəlliyə 
qədər, təxirə salmaqdan tutmuş aludəçiliyə qədər, anormal 
qidalanmadan tutmuş passiv həyat tərzi keçirməyə qədər bir 
çox problemin əsasında məhz iradə zəifliyi dayanır. Başqa 
sözlə, iradə tərbiyəsi insanı gələcək uğur və xoşbəxtliyə 

Bəli, zorakılıqdan 
tutmuş tənbəlliyə 
qədər, təxirə 
salmaqdan 
tutmuş 
aludəçiliyə 
qədər, anormal 
qidalanmadan 
tutmuş passiv 
həyat tərzi 
keçirməyə qədər 
bir çox problemin 
əsasında məhz 
iradə zəifliyi 
dayanır.
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aparmaqdan əlavə, ona bugünkü problemlərini də aradan 
qaldırmasında kömək edə bilər.

İradə tərbiyəsində atılacaq ilk addım, əlbəttə ki, iradəni 
kəşf etməkdən ibarətdir. Yəni insan öz iradəsi ilə bağlı fikir 
sahibi olmalı, iradəsinin zəif olduğu məqamları bilməli və bu 
zəifliyi aradan qaldıraraq iradəsini gücləndirməyə çalışmalıdır. 
İnsanlardan ən yaxşı cəhətlərinin nələrdən ibarət olduğunu 
soruşanda onlar, əsasən, dürüstlük, əliaçıqlıq, cəsurluq və 
hətta təvazökarlıq kimi cəhətlərini dilə gətirirlər. Aparılan 
araşdırmalar iradənin ən az dilə gətirilən cəhət olduğunu 
göstərir. Yəni insanlar yaxşı cəhətlərini sadalayanda çox vaxt 
güclü iradəyə sahib olduqlarını dilə gətirmir, amma ən pis 
cəhətlərinin və ya uğursuzluqlarının səbəblərinin nələrdən 
ibarət olduğunu soruşanda verdikləri cavabların böyük 
əksəriyyəti uğursuzluğun iradə zəifliyindən qaynaqlandığını 
göstərir. Deməli, insan öz iradəsini tərbiyə etmək üçün ən 
əvvəl onu  kəşf etməlidir.

İradə tərbiyəsində atılacaq ikinci addım məşq etməkdən 
ibarətdir. Yəni insan öz iradəsini tərbiyə etmək üçün onu 
gündəlik həyatın müxtəlif sahələrində sınamalı, yoxlamalı 
və istifadə etməlidir. İnsan qaçmağa başlamazdan öncə 
qaçırmış kimi hərəkət edərək məşq etdiyi kimi, öz iradəsini 
tərbiyə etmək üçün də məşq etməlidir. Elə iradə ilə bağlı 
aparılan araşdırmalar da onun eynilə bədəndəki bir əzələyə 
bənzədiyini göstərir. Belə ki, əzələ uzun müddət və ya heç 
vaxt hərəkət etdirilmədikdə zəiflədiyi kimi, iradə də istifadə 
edilmədikdə və ya az istifadə edildikdə tədricən zəifləyir.

İradə tərbiyəsində atılacaq üçüncü addım iradədən 
funksional şəkildə istifadə etməyə başlamaqdan ibarətdir. 
Yəni insan həyatda öz iradəsindən onun irəliləməsinə imkan 
verəcək və ya irəliləməsinə maneçilik törədən maneələri 
aradan qaldıracaq şəkildə istifadə etməlidir. Bunun üçün insan 
özünün hansı vəziyyətdə olduğunu müəyyənləşdirməlidir. 
Gündəlik həyatımızda vaxtaşırı vəziyyətimiz dəyişir, bəzən 
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problemlərimiz az, imkanımız isə çox olur, bəzən də 
problemlərimiz çox, imkanımız isə az olur və bu problemlər 
zehnimizi davamlı şəkildə məşğul edir.

İnsan rahat olanda arzuları və istəkləri danışmağa 
başlayır. Fiziki və bəlkə də, maddi imkanlar da varkən 
arzularını həyata keçirmək istəyir. Bu arzular bitib-tükənmək 
bilmir, “Qoy bunu da edim, onu da edim”, - deyə-deyə 
günlər keçir və imkanlar azalır, amma arzular azalmır ki 
azalmır. Belə olan halda, insan iradəsindən istifadə etməklə 
öz istək və arzularına qarşı çıxmağı və irəliləməsinə maneçilik 
törədən istəklərini yox saymağı bacarmalıdır.

İnsan çətinlik içində olanda isə problemləri danışmağa 
başlayır, beləcə, onun gücünü tükəndirir, ümidlərini qırır, 
ruhunu məhv edir və nəticədə, insan nəsə bir iş görmək, 
harasa getmək və kiminləsə görüşmək istəmir, getdikcə 
problemlərlə daha çox əhatə olunur, beləliklə, günlər keçir, 
fəsillər dəyişir, amma problemlər dəyişməz olaraq qalır. 
Belə olan halda, insan həll edə biləcəyi problemləri ilə 
cəsarətlə üzləşməli, həlledilməz problemlərini isə həll edə 
bilməyəcəyini qəbul edərək zehnini və ruhunu yormadan 
yoluna davam etməlidir.

İradə tərbiyəsində atılacaq dördüncü addım iradəyə ağır 
gələcək məqsəd və ideallar tapmaqdan ibarətdir. Yəni insan 
iradəsindən istifadə etmək, istəklərinə “Yox!” deyə bilmək 
və problemlərinə qulaq verməmək üçün bir səbəbə malik 
olmalıdır. Belə olan halda, insanın, əlbəttə ki, öz həyatına 
və varlığına məna qatması çox vacibdir. Bunu edəndən 
sonra tapacağı sağlam səbəblər və real mənalara iradəsi tab 
gətirdikcə daha da güclənər.

İradə tərbiyəsində atılacaq beşinci addım məqsəd və 
idealları görüb çaşbaş qalmamaq və istək və ya problemlərin 
içində itib-batmamaq üçün iradə tərbiyəsi və məqsədlər 
yaxud ideallar məsələsində eyni həssaslığı göstərən yaxşı bir 
çevrəyə sahib olmaqdan ibarətdir. Belə bir ətrafda insanlar 
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bir-birilərinə ümid aşılayır, problemlərinin həllində bir-
birlərinə yardımçı olur, bir-birilərinin gözəl cəhətlərini təqdir 
və təşviq edir, planlarını həyata keçirməkdə bir-birilərinə 
dəstək olurlar.

İradə tərbiyəsində atılacaq altıncı addım özünə iradə 
qəhrəmanı tapmaqdan ibarətdir. Fərqi yoxdur, bu qəhrəman 
hazırda yaşasın və ya keçmişdə yaşamış olsun, tanış adam 
olsun və ya olmasın, uzaqda və ya yaxında yaşayan bir adam 
olsun... Yeganə mühüm meyar həmin qəhrəmanın iradə 
tərbiyəsi məsələsində həyat tərzi və davranışları ilə insana 
ilham verə biləcək xüsusiyyətlərə sahib olmasından ibarətdir. 
Bəli, insan istəklərinə qarşı çıxmaqda çətinlik çəkəndə 
və ya problemlərinin təzyiqindən qurtula bilməyəndə öz 
qəhrəmanını və onun həyatını xatırlamaq və onun gördüyü 
işlərdən, dözümündən və güclü iradəsindən ilham almaqla 
irəliləyə bilər.

Sonda iradə tərbiyəsinin əhəmiyyətinə dair iki tədqiqata 
yer vermək istəyirəm:

Birinci tədqiqat yaxın vaxtlarda Almaniyada aparılmış 
bir tədqiqatdır. Bu tədqiqatda bir dəstə adama bir cihaz 
verilir və onlardan gün ərzində bir şey istəyəndə o cihazın 
düyməsinə basmaq tələb olunur. Bir insanın səhərdən gecə 
yarısınacan istədiyi şeylərin sayının təxminən 10000-dən 
çox olması bu tədqiqat nəticəsində aşkara çıxan heyrətamiz 
faktlardan biridir. İnsanın bir gün ərzində bu qədər arzusunu 
həyata keçirməsi mümkün olmayacağından o, bu arzuların 
arasında seçim etməlidir və bu seçim vaxtı qısamüddətli 
fayda verəcək arzuların əvəzinə, uzunmüddətli fayda verəcək 
arzuları seçməsi onun xeyrinədir. Amma insan arzuların 
meydana gətirdiyi təzyiqlə seçim etsə, çox güman ki, bir 
anlıq həzz verən arzusunu seçəcək. Bir anlıq həzz verən 
arzunu seçməyib, fədakarlıq edərək seçilməyən arzunun 
meydana gətirdiyi təzyiqə qarşı çıxa biləcək yeganə şey 
məhz iradədir. Yuxarıda bəhs etdiyim tədqiqatın heyrətamiz 
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nəticələrindən biri də budur: insanlar oyaq olduqda ən azı 
4 saatlarını arzularına qarşı çıxmaq barədə düşünməklə 
keçirirlər. Yalnız və yalnız iradəsi güclü olanlar belə etmək 
əvəzinə, iradələrindən istifadə edir və arzuları barədə iradəsi 
zəif olanların sərf etdikləri vaxtın yarısından da az düşünürlər. 
Bir sözlə, iradəsi güclü olanlar ömürlərini arzuları barədə 
düşünməyə sərf etmirlər.

İkinci tədqiqat Volter Mişelin 1960-cı illərdə aparmağa 
başladığı, amma uzunmüddətli olduğundan nəticələri uzun 
illərdən sonra məlum olan bir tədqiqatdır. Bu tədqiqatda 4 
yaşlı uşaqlara bir şokolad verilir. Onu dərhal yemək və ya 
gözləyib yeməməkdə sərbəst olduqları bildirilir, amma dərhal 
yeməyib gözləyəcəkləri təqdirdə, daha bir şokolad veriləcəyi 
vəd edilir. Sonralar yeməyib gözləyənlərin gözləməyib 
şokoladı dərhal yeyənlərlə müqayisədə məktəbdə daha yaxşı 
oxuduqları, daha yaxşı işlərlə məşğul olduqları və daha geniş 
bir sosial çevrəyə sahib olduqları, yəni iradəsindən istifadə 
edənlərlə etməyənlər arasında uğur və xoşbəxtlik əldə 
etmək baxımından ciddi bir fərqin mövcud olduğu məlum 
olur. Daha geniş miqyasda və uzun müddətdə aparılmış və 
2010-cu ildə başa çatmış başqa bir tədqiqat bu tədqiqatın 
nəticələrini nəinki bir daha təsdiq etmiş, hətta həyatın bütün 
sahələrində, o cümlədən diş sağlamlığında belə iradəsi güclü 
olanlarla zəif olanların arasında fərqin mövcud olduğunu 
aşkara çıxarmışdır.

Sonda bu tədqiqatlara əsaslanaraq bunu deyə bilərik 
ki, iradə mütləq, özü də davamlı şəkildə istifadə ediləsi 
bir xüsusiyyətdir. İradə ondan istifadə edəni gücləndirir, 
etməyəni isə zəiflədir. Belə ki, iradədən istifadə edən bu gün 
də, sabah da yaşayar, istifadə etməyən isə bir yarpaq kimi 
yaşayar, yəni payız girən kimi saralıb unudular.
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Bәs 
Sizin 

Rozetonuz 
Haradır?

Q
arşımda liseydə oxumağa yenicə başlamış bir 
gənc əyləşib. O, sözə “Qorxuram”, - deyərək 
başlayır, mən də peşə vərdişimə əsaslanaraq 

onun təşviş pozuntusuna tutulduğunu 
zənn edib: Nədən qorxursan? - deyə 
soruşunca o, - özümdən, daha 
doğrusu, özümü itirməkdən, - deyə 
cavab verir. Mən də onda təlaş 
tutmalarının əlamətlərinin möv cud 
olub-olmadığını öyrənmək üçün 
pasientimdən nəyi nəzərdə tut-
duğunu bir az ətraflı şəkildə açıq-
lamasını xahiş edirəm. O da açıq-
lamağa başlayır. Dediyinə görə, o, 
liseydə oxumağa bu il baş la yıb, amma 
lisey əvvəl oxuduğu məktəblərdən 
olduqca fərqli bir tələbə heyəti və 
idarəçilik üslubuna sahibdir. Buna 
görə də, o, bir müddətdən sonra 
əvvəlki həssaslığını itirəcəyindən, müxtəlif səbəblərdən 
şüurlu-şüursuz həssaslığından uzaqlaşacağından və nəhayət, 
çatdığı mənzilin yola çıxarkən çatmaq istədiyi mənzildən çox 
fərqli olacağından, bir sözlə, nələrsə əldə edərkən bir çox 
şeyləri itirəcəyindən qorxur.

Özünü tanımayan 
şəxs necə 
düşünmək, 
davranmaq və 
hansı hisləri 
keçirmək lazım 
olduğunu belə 
bilmir və buna 
görə də, həmişə 
həyatdan və 
həyatın bəxş 
etdiyi şeylərdən 
bixəbər olur.
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Pasientimin mənə haqqında danışdığı bu təşviş bu dövrdə 
hər kəsə aid ola biləcək ortaq bir reallıqdır. Bu gün kütləvi 
mədəniyyət cəmiyyət, yaş və cinsiyyət fərqini nəzərə almadan 
bütün bəşəriyyəti öz təsiri altına salır və hətta formalaşdırır. 
İnsanlar, xüsusən də gənclər getdikcə daha çox kütləvi 
mədəniyyət ünsürləri ilə əhatə olunur və nəticədə, tədricən 
öz tarix, mədəniyyət və dəyərlərindən uzaqlaşırlar. Şübhəsiz 
ki, kütləvi mədəniyyətin təsirinə qapılmamaq üzü küləyə 
getmək qədər çətindir, amma qapılacağımız təqdirdə, bizi 
çatdıracağı mənzildə olmaq daha çətindir. Bununla çağdaş 
dövrün gətirdiyi müsbət yenilikləri kütləvi mədəniyyətə daxil 
etdiyimi demək istəmirəm. Kütləvi mədəniyyət deyəndə həzz 
və zövqün əsas qəbul edildiyi, fərdlərin birlikdə eyni filmləri 
izləyib eyni mahnıları dinlədikləri, eyni markalı paltarları 
geyinib eyni şablon cümlələri fikir kimi mənimsədikləri, bir-
birlərindən fərqlənmək istəsələr də, əslində, bir-birilərinin 
eynisi olduqları və nəhayət, özlərini tapa bilmədikləri bir 
həyat tərzini nəzərdə tuturam.

Pasientimin önəmli bir üstünlüyü var; o, gənc olsa da, 
düşdüyü vəziyyətin fərqindədir və bu, insana özünü tapa 
bilmək üçün lazım olan ən zəruri amildir. Yəni bir bağçadakı 
xəzinəni itirməmək və qoruya bilmək üçün onun varlığının 
fərqinə varmaq və qədrini bilmək vacib olduğu kimi, insana 
da özünü tapa bilmək üçün özünün və özünü formalaşdıran 
dəyərlərin fərqinə varmaq və onların qədrini bilmək vacibdir.

Öz fərqinə varmaqdan sonrakı önəmli məsələ şəxsiyyəti 
təşkil edən cəhətlərdən xəbərdar olmaqdan ibarətdir. Bəli, 
insan öz müsbət və mənfi, güclü və zəif cəhətlərindən 
xəbərdar olmalıdır ki, hansı vəziyyətdə nə cür davranmaq 
və necə reaksiya vermək lazım olduğunu bilsin. Çünki özünü 
tanımayan şəxs necə düşünmək, davranmaq və hansı hisləri 
keçirmək lazım olduğunu belə bilmir və buna görə də, həmişə 
həyatdan və həyatın bəxş etdiyi şeylərdən bixəbər olur. 
İnsan kütləvi mədəniyyətin tələlərinə düşməmək üçün özünü 
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tanımalı və beləcə, qaldıra bilməyəcəyi yükləri qaldırmağa 
çalışmamalı, öhdəsindən gələ bilməyəcəyi şeylərə risk 
etməməli və dolaşıq yollarda azmamalıdır.

Bundan sonrakı önəmli məsələ isə sağlam bir çevrəyə 
sahib olmaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, əhvali-ruhiyyə 
sirayətedicidir, yəni sevinc də, kədər də, nikbinlik də, 
bədbinlik də, yaxşılıq da, pislik də insandan-insana virus kimi 
yoluxur. Deməli, insan sağlam olmaq üçün bütün yoluxucu 
xəstəliklərdən və bu cür xəstələrdən uzaq durmalı, ən azından, 
müəyyən qədər məsafə saxlamalıdır. Hər hansı bir səbəbdən 
bu mümkün deyilsə, onda virusa yoluxmaq ehtimalına qarşı 
profilaktik tədbirlər görərək viruslu çevrələrə daxil olmalı 
və ya viruslu çevrələrə daxil olandan sonra xəstələnməmək 
üçün mütləq vitamin qəbul edə biləcəyi çevrələrə də daxil 
olmalıdır. Psixologiyada buna Rozeto effekti deyilir və bunun 
məhz bu cür adlandırılmasının tarixçəsi çox maraqlıdır:

1882-ci ildən etibarən İtaliyanın kiçik bir qəsəbəsi olan 
Rozetodan Amerikanın Pensilvaniya ştatına köçən italyanlar 
orada özləri üçün bir qəsəbə salırlar və onu İtaliyadakı kimi 
Rozeto adlandırırlar. Doktor Stüart Volf Rozeto qəsəbəsində 
65 yaşdan kiçik olanların ürək xəstəliyinə tutulmadığını və 
yaşlanandan sonra belə uzun illər ərzində sağlam yaşadıqlarını 
öyrənincə bunun səbəblərini araşdırmağa başlayır. Onun 
əldə etdiyi nəticələri heyrətamiz nəticələr hesab etmək olar. 
Çünki araşdırma nəticəsində İtaliyadakı Rozetodan ABŞ-
ın başqa ştatlarına köçənlərdə bu hal aşkarlanmadığından 
səbəbin genetik faktorlardan qaynaqlanmadığı məlum 
olmuş, rozetolular İtaliyada nə yeyirdilərsə, ABŞ-da da onu 
yediklərindən və ABŞ-ın digər ştatlarında yaşayanlardan fərqli 
bir qida rejiminə malik olmadıqlarından qida rasionlarında 
da elə bir fərq müşahidə edilməmişdir. Elə isə, görəsən, necə 
xəstəliksiz və daha uzun bir ömür sürürlərmiş?
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Doktor Volf bu suala cavab tapmışdır. Sən demə, 
özlərinə kiçik bir dünya quran rozetolular, əsasən, üçuşaqlı 
ailələr şəklində yaşayır, hamının bir-birini tanıdığı qəsəbədə 
bir-birilərinə rast gələnlər dayanıb uzun-uzadı söhbətləşir və 
çox həmrəy olduqlarından bir-biriləri ilə son dərəcə hörmət 
və ədalətlə rəftar edirlərmiş. Bir sözlə, Cənubi İtaliyanın 
mədəniyyətini Pensilvaniyanın dağlarına daşıyan rozetolular 
orada özləri üçün onları çağdaş dünyanın təzyiqlərindən 
qoruyan güclü bir sosial sədd meydana gətiriblərmiş.

Deməli, çevrə də çağdaş dünyada sağlam qalmaq 
məsələsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqamda bu 
sualı özümüzə verməliyik: “Bəs bizim Rozetomuz haradır?”4

4. Rozeto və çevrənin insana təsiri ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Malkolm 
Qladvellin “Mediacat” tərəfindən nəşr edilmiş “Outliers” əsərindən əldə 
edə bilərsiniz.
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Zәfәr 
Qazanmadan 

Ölmә!

Ö
mür necə də nisbi bir məfhumdur! Tısbağa 200 
iləcən yaşaya bildiyi halda, may ağcaqanadı 
cəmi 1 gün yaşayır. 200 il yaşayan da, 1 gün 

yaşayan da bir missiya ilə yaradılaraq bu dünyaya bəxş 
edilir və öz missiyasını yerinə yetirəndən sonra ölür. Yaxşı, 
bəs insan niyə yaşayır? İnsanın bu 
dünyadakı missiyası və onu yaşadan 
səbəb nədən ibarətdir? Bu, bəziləri 
üçün çox asan, bəziləri üçün isə 
çox çətin sualdır. Çünki bəziləri 
ömründə bir dəfə də bu sualı özünə 
vermədiyi halda, bəziləri bu suala 
cavab tapmaq üçün gecəni-gündüzə 
qatır. Hər halda, yaşamağı vəzifəmiz 
bilib layiqincə yaşaya da bilərik, 
necə gəldi yaşayıb ömrümüzü hədər 
də edə bilərik. Bəli, yaşayırıq, qısa 
və ya uzun ömür sürürük; harda 
və hansı ailədə doğulmağımız, 
necə valideynlərə və çevrəyə sahib 
olmağımız və yaşayarkən başımıza hansı hadisələrin gəlməsi 
bizdən asılı olmasa da, bütün bunları necə qarşılamağımız 
və necə şərh etməyimiz bizdən asılıdır. Harda, necə, hansı 
şərtlərlə və hansı formada verilməsindən asılı olmayaraq, 
bizə verilən həyatı ona məna qataraq və onu həm özümüz, 
həm də başqaları üçün faydalı qılaraq yaşamalıyıq.

Harda, necə, 
hansı şərtlərlə və 
hansı formada 
verilməsindən 
asılı olmayaraq, 
bizə verilən 
həyatı ona məna 
qataraq və onu 
həm özümüz, həm 
də başqaları üçün 
faydalı qılaraq 
yaşamalıyıq.
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Emerson uğurlu və məncə, həm də mənalı bir həyata 
belə tərif verir: “Gülmək, tez-tez və çoxlu / Qazanmaq 
hörmətini ağıllı insanların / Və uşaqların sevgisini / Təqdirini 
haqlı tənqid edənlərin / Təqdir etmək gözəlliyi / Ən yaxşını 
başqalarında tapmaq / Bu dünyaya az da olsa / Xeyir vermək 
/ Ya sağlam bir uşaq / Ya da kiçik bir bağça ilə / Bilmək 
bircə həyatın olsa belə/Daha rahat nəfəs aldığını / Sırf sən 
yaşadığına görə / Bax bu, uğurlu bir həyatdır”.

İstənilən yaşda özümüzə bu sualı verməliyik: “Bu dünyada 
neçə həyat sırf mən yaşadığıma görə daha rahat nəfəs alır və 
ya ömrüm boyu neçə həyatın daha rahat nəfəs alması üçün 
nəsə etdim yaxud edirəm?” Onsuz da, necə olur-olsun, hər 
kəs yaşayır və yaşayacaq. Böcək də yaşayacaq, yarpaq da 
yaşayacaq, insan da yaşayacaq. Şüur, ağıl və qəlb sahibi olan 
bir insan bu dünyada böcəkdən və yarpaqdan fərqli yaşamır. 
Bəşəriyyətə və insanlığa böcəkdən və yarpaqdan çox xeyir 
vermirsə, deməli, ömrünü hədər etmiş sayılır.

Məşhur amerikalı təhsil islahatçısı Horas Mann Antiox 
Kollecini təsis edərək ona rəhbərlik etməyə başladığı 1859-
cu ildə dərs ilinin başlanmasını bu cümlə ilə elan edir: 
“Bəşəriyyət naminə zəfər qazanmadan ölməkdən utan!” 
O gündən bu cümlə kollecin şüarı olaraq hər il məzunlar 
tərəfindən təkrar edilir. Bəs görəsən, bizim həyatda şüarımız 
hansıdır?

Ömrün nə vaxt bitəcəyini bilmirik; əcəlimizin çatmağına 
çox az da qala bilər, nisbətən çox da qala bilər. Amma 
hər halda, öləndə utanmamaq üçün əcəlimiz çatmadan 
bəşəriyyət naminə zəfər qazanmalıyıq. Zəfər qazana 
bilməsək, həccə gedən qarışqa kimi, “Gedib çata bilməsəm 
də, heç olmasa, o yolda ölərəm”, - deyə bilməliyik. Elə indi 
fəaliyyətə başlayaq...
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Xoşbәxtlik 
Xoşbәxtliyә 

Mane Olurmu?

D
ünyada ömrü boyu xoşbəxtlik dalınca düşərək bir 
an belə xoşbəxt ola bilməyən milyardlarla insan 
yaşasa da, xoşbəxt olmaq üçün pul, sağlamlıq və 

bütün ömür sərf edilsə də və nəhayət, xoşbəxtlik haqqında 
yüzlərlə əsər və məqalə yazılsa da, xoşbəxtliyin tərifini vermək 
asan deyil. Türk Dil Qurumunun 
tərtib etdiyi izahlı lüğətdə xoşbəxtlik 
“bütün arzulara tam və ardıcıl şəkildə 
çatmaqdan doğan sevinc” kimi 
izah edilsə də, bütün arzulara tam 
və ardıcıl şəkildə çatmaq mümkün 
olmadığından bu tərifdən belə çıxır 
ki, xoşbəxt olmaq mümkün deyil. 
Deməli, minlərlə tərif verilmiş 
xoşbəxtliyin mahiyyətini anlamaq 
üçün bir təriflə kifayətlənməyib digər 
təriflərə də nəzər salmaq lazımdır.

Əlbəttə, nisbi xoşbəxtlik məfhumunu hər kəs öz həyat 
təcrübəsi və yanaşma tərzinə uyğun olaraq anlamış və 
tərif vermişdir. Bəziləri Orhan Veli kimi: “Dəli edər insanı 
bu dünya / Bu gəcə, bu ulduzlar, bu qoxu / Bu təpədən 
- dırnağa çiçək açmış ağac!” - deyərək kiçik şeyləri yetərli 
bilib, təpədən-dırnağa qədər çiçək açmış bir ağacı görməyi 
xoşbəxtlik saymış, bəziləri Ayhan Kırdar kimi tez gələn bu 
xoşbəxtliyə təmkinlə yanaşaraq onun qısaömürlü olacağını: 
“Bir sürə üçün bu düzən / Bu canlanan torpaqdakı sevinc 

Edit Vorton isə: 
“Xoşbəxt olmağa 
çalışmaqdan 
əl çəksək, 
həqiqətən, 
çox gözəl vaxt 
keçirərik”, − 
deyərək sanki 
bu təriflərə son 
nöqtəni qoyur.
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/ - Bu təpədən dırnağa çiçək açmış ağac – Bir sürə üçün”, 
- deyə qeyd etmiş, bəziləri də Cahit Sıtkı Tarancı kimi 
tamamilə bədbin yanaşaraq Orhan Veli kimi düşünənlərin 
əldə edilməsini asan bildiyi xoşbəxtliyə: “Gün olar ki, nə 
gökyüzü para edər / Nə dəniz kənarı, nə bağlar, nə bağçalar 
/ Hər çeşmədən boş dönər əlindəki tas / Gün olar ki, çılğınlıq 
işdən deyil”, - deyə cavab vermişlər.

Xoşbəxtliyə tərif verənlərdən bəziləri isə ömrü boyu 
məhrum olduqları şeyi xoşbəxtlik bilmişlər. Məsələn, 
Suzanna Antoni xoşbəxtliyin azadlıq olduğunu bildirir, 
Albert Şveytser: “Xoşbəxtlik sağlamlıq və zəif bir yaddaşdır”, 
- deyir, Jorj Sand xoşbəxtliyin sevmək və sevilmək olduğunu 
iddia edir, Alan K.Çalmers isə xoşbəxtliyə daha müfəssəl 
tərif verərək: “Görüləcək bir işə, seviləcək bir insana və ümid 
ediləcək bir şeyə sahib olmaqdır”, - deyir.

Xoşbəxtliyi zaman və məkandan asılı bilənlər də var. 
Məsələn, Fren Libvits son yeniyetməlik dövründə bir telefon 
zənginin səsi ilə xoşbəxt olmağın mümkün olacağını, 
Horas Fres qəlbində xoşbəxtlik daşıyan kəs üçün hər fəslin 
gözəl olduğunu deyir, Ceyms Openhaym isə xoşbəxtlik bir 
addımlıqda ola-ola onu uzaqlarda axtaranın axmaq olduğunu 
deyib Horas Fresi dəstəkləyir.

Edit Vorton isə: “Xoşbəxt olmağa çalışmaqdan əl 
çəksək, həqiqətən, çox gözəl vaxt keçirərik”, - deyərək sanki 
bu təriflərə son nöqtəni qoyur.

Xoşbəxtlik haqqında bu qədər yazandan sonra insanın 
ağlına məşhur italyan yazıçısı Alberto Moravianın xoşbəxtlik 
tərifi gəlir. Moraviaya görə, xoşbəxtlik insanın özündən: 
“Görəsən, mən xoşbəxtəm?” – deyə soruşmadığı vaxtdakı 
vəziyyətidir. Başqa sözlə, insan özündən: “Görəsən, mən 
xoşbəxtəm?” – deyə soruşub xoşbəxt olub-olmadığını 
yoxlayırsa, həmişə başqalarını xoşbəxt, özünü isə bədbəxt 
bilib xoşbəxt olmağı müxtəlif imkan və şərtlərdən asılı 
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hesab edirsə və xoşbəxtliyi fəth edilməsi çətin bir zirvə sanıb 
bu zirvəni fəth etmək üçün qeyri-iradi olaraq fədakarlıq 
göstərirsə, deməli, xoşbəxtlik onun xoşbəxtliyinə mane olur.

Kitabı xoş bir sonluqla bitirmək istədiyimdən bu yazımı 
axıra saxladım. Hamınıza sevgi dolu xoşbəxt və faydalı bir 
ömür arzulayıram.
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