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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA 

 “MULTĠKULTURALĠZM ĠLĠ” ELAN EDĠLMƏSĠ HAQQINDA  

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN  

 

SƏRƏNCAMI 
 

Tarixi Ġpək yolunda yerləĢən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuĢ-

duğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaĢdığı, 

ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, 

qarĢılıqlı anlaĢma və dialoq Ģəraitində yaĢadığı diyar kimi tanınmıĢdır. Ölkəmizdə 

multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmiĢdir. Bakı Bey-

nəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə respublikamızda 

gerçəkləĢdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının 

bariz nümunəsidir.  

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Foru-

munun 2016-cı ildə Bakı Ģəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya 

ölkələrinin Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsi-

dir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndi-

ni rəhbər tutaraq, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlan-

ması, daha da inkiĢaf etdirilməsi və geniĢ təbliğ olunması məqsədi ilə qərara alı-

ram: 

1. 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında ―Multikulturalizm ili‖ elan edil-

sin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Bakı Beynəlxalq Multi-

kulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazir-

liyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Dini Qurumlarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

yasının təkliflərini nəzərə alaraq 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında ―Multi-

kulturalizm ili‖ elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

 

 

Ġlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 11 yanvar 2016-cı il 
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“İNKLÜZİV CƏMİYYƏTLƏRDƏ BİRGƏYAŞAMA:  

ÇAĞIRIŞ VƏ MƏQSƏD” 

 

IV QLOBAL BAKI FORUMUNUN AÇILIġINDA 

ĠLHAM ƏLĠYEVĠN NĠTQĠ 
 

 

Hörmətli xanımlar və cənablar! 

Hörmətli qonaqlar! 

 

Əvvəlcə hamınıza Azərbaycana ―XoĢ gəlmisiniz‖ deyirəm, sizi yenidən gör-

məyimə çox Ģadam. Eyni zamanda, Ģadam ki, Bakı Qlobal Forumu yaxĢı ənənəyə 

çevrilir. 

Ġlk öncə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin ġurasına və həmsədrlər 

xanım Vayra Vike-Freyberqaya və cənab Ġsmail Serageldinə təĢəkkürümü bildir-

mək istərdim ki, onların böyük töhfəsi sayəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mərkəzi qısa bir zamanda dünya miqyaslı beynəlxalq təsisata çevrilib. 

Bu gün biz beynəlxalq gündəlikdə duran geniĢ məsələləri müzakirə edəcə-

yik. Əlbəttə, müzakirələrin mövzuları hamımız, bütün bəĢəriyyət üçün çox əhə-

miyyətlidir. Lakin əminəm ki, Forumda iĢtirak edən qonaqlar öz dəyərli fikir və 

ideyaları ilə dünyada sülh, təhlükəsizlik və proqnozlaĢdırıla bilmə naminə bu iĢə 

töhfələrini verəcəklər. Hər bir beynəlxalq forum, onun səviyyəsi əsas etibarilə təd-

bir iĢtirakçılarının səviyyəsindən asılıdır. Burada, qonaqlarımız arasında 50-dən 

artıq hazırkı və sabiq dövlət və hökumət baĢçıları, görkəmli siyasətçilər, ictimai 

xadimlər və mütəxəssislər vardır. Bu isə bizim bu gün və sabah aparacağımız mü-

zakirələrin səviyyəsini nümayiĢ etdirir. 
Sonuncu dəfə ötən ilin yazında görüĢümüzdən bu günədək dünyada vəziyyət 

dəyiĢmiĢdir. Hamımız bunun Ģahidiyik və təəssüf ki, dəyiĢikliklər müsbət məcra-
da olmamıĢdır. Dünya daha da sakit və təhlükəsiz olması əvəzinə, daha da təhlü-
kəli olmuĢdur. Bizim regionda da vəziyyət kəskin Ģəkildə dəyiĢmiĢdir. Mövcud 
münaqiĢələr həll edilməmiĢ qalır, bununla yanaĢı, yeni münaqiĢələr, yeni qarĢı-
durma və təhlükə bölgələri yaranmıĢdır. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, dövlət və 
hökumət baĢçıları, siyasətçilər olaraq biz gərginliyin azaldılması üçün rolumuzu 
oynamalıyıq. ÇalıĢmalıyıq ki, əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı anlaĢma və hörmət üçün 
zəmin yaransın. Əks təqdirdə, gələcəkdə vəziyyət pisləĢməkdə davam edəcək. 

Yaxın ġərqdə və Avropanın müəyyən yerlərindəki vəziyyət, qaçqın böh-

ranı– bunlar son illərin reallıqlarıdır. Odur ki, IV Qlobal Bakı Forumunun əsas 

məqsədlərindən biri bu məsələlərin müzakirəsidir və xüsusilə də iĢtirakçıların 

səviyyəsi, onların beynəlxalq məsələlərə töhfələri, təcrübə və biliklərini nəzərə 

alsaq, bunların hamısı yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yolunun tapılmasına yardım edə 

bilər. 
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DüĢünürəm ki, hamımız vahid məqsəd - əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı anlaĢma, 

sabitlik və sülhün təĢviqi ətrafında birləĢmiĢik. Çünki biz bir-birimizlə bağlıyıq. 

Bəzən adama elə gələ bilər ki, televiziya vasitəsilə izlədiyimiz qorxulu hadisələr 

yad bir planetdə baĢ verir. Lakin reallıqda bu, qonĢuluqda baĢ verir və qaçqın böh-

ranı nümayiĢ etdirdi ki, biz bir-birimizlə əlaqəliyik. Hər bir əməl, addım və ya 

digər dövlətlərin daxili iĢlərinə müdaxilə mütləq həmin müdaxiləni edənlər üçün 

çətinliklər yaradacaqdır. 

Hesab edirəm ki, bugünkü reallıqların ibrət dərsi məhz budur. Biz bir-biri-

mizə ehtiram nümayiĢ etdirməli, seçimə, ərazi bütövlüyünə və gələcəklə bağlı 

planlara hörmətlə yanaĢmalıyıq. Bunların hamısı təmasda olmaq üçün zəruridir. 

Çünki əsas məqsədimiz gərginliyin və mövcud təhlükələrin azaldılmasıdır. 

Bu il Azərbaycan müstəqilliyinin 25-ci ildönümünü qeyd edəcək. Bu illərdə, 

xüsusilə müstəqilliyin ilk illərində biz vətəndaĢ müharibəsi, humanitar böhran, 

iĢğal, təcavüz, iqtisadi çətinliklər və deyərdim, iqtisadi iflasdan əziyyət çəkmiĢik. 

Azərbaycan terror hücumlarının hədəfinə çevrilmiĢdir. 1990-cı illərin əvvəlində 

erməni terror təĢkilatları dəfələrlə mülki vətəndaĢlara qarĢı terror aktları törət-

miĢlər. Bu gün, təəssüf ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında olan münaqiĢə həll 

olunmamıĢ qalır. 

Müstəqillik illərində ölkəmizin böyük uğurlara nail olaraq, müasir, sabit, 

proqnozlaĢdırıla bilən, özünü təmin edən dövlətə çevrilməsinə baxmayaraq, bu 

münaqiĢə öz həllini tapmalıdır. Onun üçün həll olunmalıdır ki, 1 milyondan artıq 

azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün evlərinə qayıtsın, zorakılığa son qoyulsun 

və regionumuzda sülh bərqərar olunsun. Belə olmadığı halda bütün ölkələr əziy-

yət çəkəcəkdir. Azərbaycanın tarixi və hüquqi ərazilərini iĢğal edən Ermənistan 

bundan bəhrələnə bilməmiĢdir. Ġqtisadi çətinliklər, təcridolunma, miqrasiya və 

yoxsulluq həmin təcavüzün və iĢğalın nəticəsidir. 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi və hüquqi bir parçasıdır. Bütün beynəl-

xalq birlik Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bu müna-

qiĢə nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziy-

yətinə düĢmüĢ, bizə qarĢı etnik təmizləmə aparılmıĢdır. Ərazimizin 20 faizinin iĢ-

ğalı hələ də davam etməkdədir. Beynəlxalq təĢkilatlar, xüsusilə də BMT və onun 

Təhlükəsizlik ġurası erməni qoĢunlarının Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərin-

dən dərhal və qeyd-Ģərtsiz çıxarılmasını tələb edən çoxsaylı qətnamələr qəbul et-

miĢdir. Təəssüf ki, bu qətnamələr həyata keçirilməmiĢdir. 

DüĢünürəm ki, BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinin icrasının me-

xanizmi məsələsi xüsusi mövzu kimi müzakirə edilməlidir. Bəzən Təhlükəsizlik 

ġurasının qətnamələri bir neçə saat və ya gün içərisində icra edilir. Bizə gəldikdə 

isə, artıq iyirmi il keçir. Bu, siyasi iradənin, xüsusilə də həmin qətnamələri qəbul 

edən dövlətlərin siyasi iradəsinin olmamasının təzahürüdür. 

Bu gün danıĢıqlar prosesi davam edir və burada hər hansı bir uğur yoxdur. 

Bunun baĢlıca səbəbi isə Ermənistanın sülh istəməməsidir. Onlar iĢğal edilmiĢ 
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ərazilərin özlərinin qeyri-qanuni nəzarətində saxlanılmasını və status-kvonun də-

yiĢməz olaraq qalmasını istəyirlər. Bu isə mümkünsüzdür – status-kvo dəyiĢməli-

dir. DanıĢıqlar prosesində həmsədrlik edən üç ölkə - Təhlükəsizlik ġurasının 

daimi üzvü olan üç dövlət dəfələrlə çıxıĢ edərək status-kvonun qəbuledilməz və 

dəyiĢməli olduğunu bəyan etmiĢdir. Buna nail olmaq üçün Ermənistan iĢğal edil-

miĢ əraziləri tərk etməli və iĢğala son qoymalıdır. XXI əsrdə hər bir nöqteyi-nə-

zərdən, istər siyasi, istər hüquqi, istərsə də humanitar baxımdan qonĢu dövlətin 

ərazisinin iĢğalı və danıĢıqlar prosesinin əngəllənməsi tamamilə anormal haldır. 

Hesab edirəm ki, münaqiĢənin həlli üçün ilk olaraq Azərbaycan daha da 

qüdrətli olmalıdır və proses davam edir. Ġkincisi isə beynəlxalq ictimaiyyət, xüsu-

silə də bu münaqiĢə ilə məĢğul olmaq mandatına sahib dövlətlər siyasi iradə nü-

mayiĢ etdirməli və təcavüzkarı iĢğala son qoymağa məcbur etməlidirlər. Necə ki, 

biz bunu dünyanın bir çox yerlərində görürük - təcavüzkar dayandırılır, cəzalandı-

rılır, sanksiyalara məruz qalır və iĢğala son qoyulur. 

ĠĢğal edilmiĢ ərazilərimizdə hər Ģey darmadağın edilmiĢdir. ATƏT oraya iki 

dəfə faktaraĢdırıcı missiya göndərmiĢdir və hər iki halda onların hesabatları real 

vəziyyəti əks etdirmiĢdir. Bu, bizə də məlumdur. Bizim bütün tarixi abidələrimiz, 

məscidlərimiz, məzarlıqlarımız dağıdılmıĢdır. Bu gün biz tez-tez televiziya kanal-

larında Yaxın ġərqdə tarixi abidələrin məhv edilməsi ilə bağlı reportajlar izləyirik. 

Ġyirmi il bundan öncə eyni hadisələr Azərbaycanın iĢğal edilmiĢ ərazilərində baĢ 

vermiĢdir. Fərq ondan ibarətdir ki, o zaman beynəlxalq ictimaiyyət və media bu 

mövzuya o qədər də əhəmiyyət verməmiĢ, bəlkə də həmin məlumatlara çıxıĢ əldə 

edə bilməmiĢdir. Ancaq mahiyyət dəyiĢmir – eyni məsələ və eyni yanaĢma. Bu isə 

regionun sülh və təhlükəsizliyi baxımından çox qorxulu məsələdir. Çünki təcavüz-

kar cəzalandırılmadığı halda o, yeni bir ssenari planlaĢdıracaq. 

1990-cı illərin əvvəlində üzləĢdiyimiz bu vəziyyətə və humanitar böhrana 

baxmayaraq, Azərbaycan uğurla inkiĢaf etmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, həmin 

vaxt adambaĢına düĢən qaçqın sayına görə ən yüksək göstərici bizdə idi – 1 mil-

yondan artıq insan doğma torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 

düĢmüĢdür. O zaman bizim əhalimizin sayı təqribən 8 milyona bərabər idi. Yəni, 

biz humanitar böhranın öhdəsindən gəlməyi bacaran ölkəyik. 

O vaxtkı Azərbaycan bugünkü Azərbaycandan fərqli idi. Yoxsul, müstəqilli-

yini yeni bərpa etmiĢ, iqtisadiyyatı bərbad vəziyyətdə və sənayesi dağılmıĢ olan 

ölkənin gələcək ilə bağlı perspektivləri yox vəziyyətində idi. Əsas məqsədimiz 

dövlətimizi qurmaq, güclü iqtisadiyyat yaratmaq, ölkəni xarici sərmayələr üçün 

açmaq və dünyanın bazar iqtisadiyyatı sisteminin tərkib hissəsinə çevrilməkdən 

ibarət idi. 

Biz buna nail ola bildik. Bu gün ölkə sabitdir və biz islahatları davam etdiri-

rik. Azərbaycanda siyasi və iqtisadi islahatlar paralel Ģəkildə aparılır. Bütün fun-

damental azadlıqlar təmin edilir – söz azadlığı, toplaĢma azadlığı, dini azadlıq, 

media azadlığı. Bizdə azad internet mövcuddur. Son iyirmi ildir ki, senzura ləğv 
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olunub və vətəndaĢlarımızın 70 faizdən çoxu internet istifadəçisidir. Siyasi azad-

lıqlar iqtisadi islahatlarla dəstəklənir. 

2004-2014-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyanın ən sürətlə inkiĢaf 

edən iqtisadiyyatı olmuĢdur. Biz iĢsizlik və yoxsulluğu kəskin Ģəkildə azaldaraq 

40 faizdən 5 faizə endirməyə müvəffəq olmuĢuq. Ġqtisadiyyatımız daha da rəqabət 

qabiliyyətli olmuĢdur və Davos Ġqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən rəqa-

bət qabiliyyətinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 40-cı yerdədir. Biz əsas 

infrastruktur layihələrini, o cümlədən insanlarımızın yaĢayıĢ standartlarını yaxĢı-

laĢdırmaq üçün sosial infrastruktur layihələrini icra etmiĢik və bununla da həm də 

sərmayələr üçün daha münbit Ģərait yarada bilmiĢik. 

AdambaĢına düĢən birbaĢa xarici sərmayəyə görə biz ən qabaqcıl mövqelər-

dəyik. Bu, ilk növbədə neft-qaz sahəsinə yatırılmıĢ sərmayələr idi. Hazırda isə biz 

qeyri-neft sektoruna sərmayəçilər cəlb etməyə çalıĢırıq. Neft və qazdan asılılığı-

mızın azaldılması islahatlarımızın tərkib hissəsi olmuĢdur və bunun nəticəsində bu 

gün neft-qaz sahəsi bizim ümumi daxili məhsulun təqribən 30 faizini, büdcə gəlir-

lərimizin isə 50 faizini təĢkil edir. Məqsədimiz neft və qazdan asılılığımızı tama-

milə aradan qaldırmaqdır. Bu yaxınlarda dediyim kimi, Azərbaycan üçün postneft 

dövrü artıq baĢlamıĢdır. Ona görə yox ki, biz hasilatı azaltmıĢıq. Neftin qiyməti 

kəskin Ģəkildə - dörd dəfə aĢağı düĢmüĢdür. Bu səbəbdən tamamilə yeni bir vəziy-

yət yaranır və dünyanın heç bir ölkəsi buna hazır deyildi. Heç kəs təsəvvür edə 

bilməzdi ki, bir ilin içində qiymət bu dərəcədə kəskin Ģəkildə aĢağı düĢsün. Bu sə-

bəbdən biz bu vəziyyətin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üçün fəal və sə-

mərəli iĢləməli olduq. Hazırda bizim maliyyə vəziyyətimiz yenidən sabitdir, proq-

nozlaĢdırıla biləndir və məlumat vermək istərdim ki, büdcəmizdə neftin barrelinin 

qiyməti 25 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulmuĢdur. Bu isə hər hansı bir iqtisadi 

çətinliyə qarĢı bir növ zəmanət deməkdir. Bizim Neft Fondunda böyük vəsaitləri-

miz var ki, bu, yaranmıĢ vəziyyətdən minimum risklə çıxmağımıza imkan verir. 

Eyni zamanda, bu vəziyyət bizi islahatlarla bağlı daha da səmərəli iĢləməyə 

məcbur edir və artıq islahatların böyük hissəsi tətbiq edilməkdədir. Bu islahatlar 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən də dəstəklənir – yəni, biz düzgün yoldayıq. 

Hazırda biz iqtisadiyyatımızın Ģaxələndirilməsi məsələsi ilə məĢğul oluruq və iqti-

sadi inkiĢafın yeni sahələrini müəyyən edirik. Onlardan biri bizim illərdir ki, çalıĢ-

dığımız, lakin beynəlxalq birlik üçün tamamilə yeni sahə olan nəqliyyat infra-

strukturunun yaradılmasıdır. Biz Azərbaycana gələcəkdə bu regionda güclü möv-

qeyə malik olmağa imkan verəcək nəqliyyat infrastrukturu Ģəbəkəsi yaradırıq. 

Bizim coğrafi mövqeyimiz çox əlveriĢlidir. Bu səbəbdən nəqliyyat infra-

strukturuna, o cümlədən dəmir yollarının, hava və dəniz limanlarının inĢasına ya-

tırılan sərmayələr sayəsində biz nəqliyyat infrastrukturlarının kəsiĢmə nöqtəsinə 

çevrilirik. Artıq ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi fəaliyyətə baĢlamıĢdır və ümid 

edirəm ki, bu il biz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dəmir yollarının birləĢdiril-

məsini baĢa çatdıracağıq. Beləliklə, Avropa və Asiya yeni, ən qısa nəqliyyat mar-
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Ģrutu əldə edəcəkdir. Çindən Avropaya gedən ilk konteyner qatarı artıq Azərbay-

can ərazisindən keçmiĢdir. Bu, müasir infrastruktura malik olan yeni Ġpək Yoludur 

və biz bu marĢrutu daha da cəlbedici etmək üçün tərəfdaĢlarımıza vahid tariflərin 

tətbiqini təklif etmiĢik. 

QonĢularımız və tərəfdaĢlarımızla birgə çalıĢdığımız daha bir layihə ġimal-

Cənub nəqliyyat dəhlizidir ki, onun sayəsində yüklər Pakistandan Hindistana, da-

ha sonra Ġrana, oradan Azərbaycan ərazisindən Rusiyaya və ġimali Avropaya nəql 

ediləcəkdir. Azərbaycan müasir infrastruktura sərmayə qoyur və ümid edirəm ki, 

tezliklə bu marĢrutdan istifadə olunmağa baĢlanacaqdır.Yəni, bütün bu marĢrutlar 

bizim ərazidən keçir. Təbii ki, bu, Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini artırır və 

gələcəkdə bizə ölkəmizin inkiĢafına sərf ediləcək əlavə gəlirlər gətirəcəkdir. 

Əlbəttə, iqtisadiyyatımız üçün enerji sektoru öz önəmini saxlayır və bu gün 

enerji təhlükəsizliyi baxımından onun əhəmiyyəti artmaqdadır. Ötən ayın sonu – 

fevralın 29-da biz Bakıda, həmin bu zalda ―Cənub Qaz Dəhlizi‖ MəĢvərət ġurası-

nın ikinci iclasını keçirmiĢik. Biz bu layihəni XXI əsrin layihəsi adlandırırıq. Bu, 

bir meqalayihədir və bu gün Avropada həyata keçirilən ən iri infrastruktur və 

enerji layihələrindən biridir. Onun təĢəbbüskarı Azərbaycandır və Azərbaycan bu-

rada həm də təĢkilatçı və sərmayəçi qismində aparıcı rol oynayır. Layihənin dəyə-

ri 45 milyard dollara bərabərdir və bu iĢdə biz müxtəlif dövlət və Ģirkətlərdən iba-

rət güclü komanda yaratmıĢıq. 

Həmin MəĢvərət ġurasının yaradılmasında əsas məqsəd səylərimizin əlaqə-

ləndirilməsi və layihənin cədvəl üzrə icrasını təmin etməkdən ibarətdir. Bu layihə 

bir neçə mərhələdən ibarətdir. ―Cənub‖ qaz dəhlizinin dörd elementi var. Azər-

baycanın nəhəng qaz yatağından hasil olunan qaz öz aralarında birləĢmiĢ 3500 

kilometr uzunluğunda üç qaz boru kəməri vasitəsilə Bakını Ġtaliyanın limanları ilə 

birləĢdirəcəkdir. 

Əlbəttə, bu, nəhəng sərmayədir və bu layihənin əlaqaləndirməyə ehtiyacı var-

dır. Fevralın 29-da məhz bu zalda 11 dövlətin və Avropa Komissiyasının iĢtirakı ilə 

Bəyannamə imzalanmıĢdır ki, orada Azərbaycanın ―Cənub Qaz Dəhlizi‖ layihəsinin 

həyata keçirilməsində mühüm və strateji rolu vurğulanmıĢdır. Biz həqiqətən də 

müxtəlif ölkələrdən ibarət komanda yaratmıĢıq və kəmərin marĢrutu boyu yerləĢən 

ölkələrin adlarını sadalamaq istərdim – Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıs-

tan, Bolqarıstan, Albaniya, Ġtaliya ―Cənub Qaz Dəhlizi‖ layihəsinin üzvləridir. Daha 

iki dövlət – Xorvatiya və Monteneqro da Bəyannaməni imzalamıĢlar və əminəm ki, 

qarĢıdan gələn illərdə onlar da heyətimizə qoĢulacaqlar. Bəyannaməni imzalayanlar 

sırasında ABġ və Böyük Britaniya hökumətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri 

və Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti də olmuĢdur.Yəni, bu 12 imza onu nü-

mayiĢ etdirir ki, ―Cənub‖ qaz dəhlizi artıq reallıqdır.  

Bu, enerji təhlükəsizliyi, enerji Ģaxələndirilməsi və azad rəqabət layihəsidir. 

Zənnimcə, bütün enerji layihələri məhz bu Ģəkildə icra edilməlidir. Bizim əsas 

məqsədimiz bu layihəni baĢa çatdırmaqdır və onu kommersiya layihəsi kimi həya-
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ta keçirməkdir. Bəzən enerji təhlükəsizliyinə aid olan məsələlər həddindən artıq 

siyasiləĢdirilir və biz bunun əleyhinəyik. Siyasət və enerji bir-birindən ayrı olmalı, 

enerji siyasi alət kimi istifadə edilməməlidir. Həmçinin onun bu Ģəkildə istifadə 

edilməsi, biznes fəaliyyətinə müdaxiləsi də çətinliklər yaradır. 

Bu layihə sayəsində Azərbaycan bundan sonra onilliklər ərzində öz təbii 

sərvətlərini ixrac edəcək və bazarları Ģaxələndirəcək. Avropa üçün isə bu, ehtiyac 

duyacağı qazın yeni mənbəyi deməkdir və bununla avropalı istehlakçıların tələbatı 

təmin ediləcəkdir. Baxmayaraq ki, bu gün biz dünyada iqtisadi çətinliklərin Ģahidi 

oluruq, ancaq bu, müvəqqətidir və neftin qiyməti uzun müddət belə aĢağı səviyyə-

də qalmayacaqdır. Ġqtisadi artım fəallığı yüksəldəcək və Avropanın təbii qaza olan 

tələbatı yalnız artacaqdır. Burada hər kəs üçün yer olacaqdır. DüĢünürəm ki, lü-

zumsuz rəqabətin olmaması üçün istehsalçılar da səylərini əlaqələndirməlidir. 

Həm istehsalçıların, həm də istehlakçıların öz məqsədləri var. 

―Cənub Qaz Dəhlizi‖ layihəsində biz istehsalçı, istehlakçı və tranzit dövlət-

lər arasında balans yaratmağa nail olmuĢuq. Yəni, burada uduzan tərəf yoxdur və 

bu səbəbdən o, olduqca uğurla inkiĢaf edir. Bu qədər iĢtirakçıların olduğu, qısa bir 

zamanda və neftin qiymətinin aĢağı olduğu bir vaxtda milyardlar tələb edən belə 

bir nəhəng layihənin həyata keçirilməsi böyük çağırıĢdır. Enerji təhlükəsizliyi 

Ģübhəsiz ki, siyasi gündəlikdə əsas yer tutacaq. Hesab edirəm, ―Cənub‖ qaz dəhli-

zi vasitəsilə göstərdiyimiz nümunə nümayiĢ etdirir ki, enerji ilə siyasəti ayıranda 

uğur əldə oluna bilər. 

Bu il Azərbaycanda ―Multikulturalizm ili‖dir. Müxtəlif etnik köklərə, din-

lərə malik insanlar əsrlər boyu Azərbaycanda sülh, əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢa-

mıĢlar və biz bununla fəxr edirik. Fərəhlənirik ki, müstəqillik illərində bu müsbət 

meyil daha da güclənmiĢdir. Multikulturalizm və dini dözümlülük Azərbaycanda 

dövlət siyasətidir. Eyni zamanda, bu, cəmiyyətdə olan əhval-ruhiyyənin təcəssü-

müdür. Bu isə çox vacibdir ki, həmin sahədə dövlət siyasəti və ümumi ab-hava 

bir-birindən fərqlənmir. 

2008-ci ildə biz ―Bakı prosesi‖nə start verdik və ilk dəfə Ġslam ƏməkdaĢlıq 

TəĢkilatına üzv olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərini Avropa ġurasına üzv olan 

dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısına dəvət etdik. 

―Bakı prosesi‖ artıq bir reallıqdır. Biz Azərbaycanda multikulturalizm dəyərlərini 

təĢviq edən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər keçirmiĢik. Dünya dini liderlərinin zirvə 

görüĢü, bir neçə dəfə Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və Beynəlxalq Humani-

tar Forum təĢkil etmiĢik. Təqribən bir aydan sonra biz BMT-nin təĢkilatçılığı ilə 

Azərbaycanda Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci toplantısını keçirəcəyik. 

Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi aparıcı beynəlxalq təĢkilatlar və beynəl-

xalq birlik tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.Bu, multikulturalizmin yaĢadığını, 

onun gələcəyinin olmasını sübut edir, sadəcə siyasətçilər, ictimai rəyə təsir etmək 

iqtidarında olanlar, o cümlədən media nümayəndələri daha məsuliyyətli olmalıdır-

lar. Hesab edirəm ki, bu məsələdə medianın rolu daha müsbət olmalıdır. Təəssüf 
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ki, bir çox hallarda biz xəbərlərdə qarĢıdurma, qaçqın böhranı və bunlarla bağlı 

kadrlar görürük. 

Bu yanaĢma yalnız təcridolunmaya gətirir. Biz buna imkan verə bilmərik. 

Çünki qeyd etdiyim kimi, biz bir-birimizlə bağlıyıq və eyni planetdə yaĢayırıq. 

Artıq Ģahid olduğumuz kimi, Avropa ilə Yaxın ġərq arasındakı məsafə o qədər də 

böyük deyil. Yəni, məsafə insanların sığınacaq tapmaq və öz ailələrini xilas etmək 

naminə oralara üz tutmağın qarĢısını almır. Odur ki, multikulturalizmin müsbət 

nümunələri üzərində dayanmaqla, bu dəyərlərin təĢviqi hamımıza yardımçı olar. 

Çünki gələcəkdə heç bir ölkə və millət təcrid olunmuĢ vəziyyətdə yaĢaya bilməz. 

Biz bir-birimizə bağlıyıq. Dünya ölkələrinin mütləq əksəriyyətinin əhalisi çoxmil-

lətli və çoxdinlidir. Biz bununla fəxr etməliyik. 

Ötən ay biz müsəlman dünyasının ən müqəddəs məkanlarından olan Ġmam-

zadə Dini-Tarixi Kompleksinin yenidənqurma və bərpadan sonra açılıĢında iĢtirak 

etdik. Yeri gəlmiĢkən, bu kompleks Gəncədə, Nizami Gəncəvinin vətənində yerlə-

Ģir. Azərbaycan xalqı bu abidəni VIII əsrdən bəri qoruyur. Ərazidə yeni məscid də 

inĢa edilmiĢdir və mən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan insanları ora 

dəvət etmiĢdim. Orada mənimlə yanaĢı çıxıĢ edənlərin arasında Azərbaycanın 

müxtəlif dini icmalarının rəhbərləri olmuĢlar – Azərbaycan müsəlmanlarının, 

Azərbaycanın Rus Pravoslav kilsəsinin, yəhudi icmasının və Azərbaycanın Kato-

lik kilsəsinin rəhbərləri. Onlar bu tədbirdə yalnız iĢtirak etməmiĢ, həm çıxıĢ etmiĢ 

və həm də yeni inĢa edilmiĢ məscidi ziyarət etmiĢlər. Bu iĢlər bizim ölkədə belə 

qurulub. Bu, bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza və dünyaya olan mesajımızdır. 

Bir neçə ay bundan öncə Azərbaycanın ən böyük məscidində sünni və Ģiə 

müsəlmanlar bir yerdə namaz qılmıĢlar və bunu vəhdət namazı adlandırmıĢlar. Bu 

da bir daha real vəziyyəti əks etdirir. Burada nə müsəlman icması daxilində, nə də, 

ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə fərq qoyulmur. Bu, Azərbaycan reallığıdır, bizim 

ən böyük sərvətlərimizdəndir və uğurlu inkiĢafımızın zəmanətidir. Çünki bu kon-

sensus, bu birlik olmadan biz uğur əldə edə bilmərik. Biz daha da böyük nailiyyət-

lər əldə etməkdə, ölkəmizi müasirləĢdirməkdə davam etmək istəyirik. Biz buna 

yalnız dostluq və multikulturalizm kimi birgə dəyərlərəəsaslanaraq nail ola bilə-

rik. Ötən il Azərbaycan ilk Avropa Oyunlarına, 2012-ci ildə―Eurovision‖ mahnı 

müsabiqəsinə ev sahibliyi etmiĢdir. Bakı Ġslam Mədəniyyəti Paytaxtı elan edil-

miĢdir və gələn il biz Ġslam Həmrəylik Oyunlarını təĢkil edəcəyik. Azərbaycan 

Avropa ġurasının və eyni zamanda, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvüdür. Bu, 

mədəniyyətlər, ənənələr, dinlər arasında körpüdür və bu, bizim məsuliyyətimizdir. 

Biz bu rolu ilk öncəöz ölkəmizin uğurlu gələcəyi və regionda sabit proqnozlaĢdı-

rıla bilən vəziyyətin yaradılması naminə oynayırıq. 

Əminəm ki, proqramın vacib mövzuları üzrə müzakirələr regionumuzda və 

dünyada müsbət inkiĢafa böyük töhfə olacaqdır. 
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Dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvi möhtəĢəm yaradıcılığı ilə bütün 

dünyada gedən ədəbi prosesə nüfuzedici təsir göstərmiĢdir. Onun ―pənc gənc‖ 

adlandırdığı ―Xəmsə‖si özündən sonra bütün Yaxın və Orta ġərqdə yaranan ədə-

biyyatda izini buraxmıĢ, Nizami ədəbi məktəbinin yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Əsrlər boyu istər fars, istərsə də türk dilində yazan Ģairlər ya Nizami ―Xəmsə‖sinə 

cavab yazmıĢ, ya onun mövzularına müraciət etmiĢ, ya da böyük humanist Ģairin 

əsərlərinin ideyalarından bəhrələnmiĢlər. Nizami bir intibah nəhəngi kimi əsərlə-

rində qaldırdığı ümumbəĢəri problemlərlə təkcə ġərq deyil, Avropa ədəbiyyatına 

da təsir göstərmiĢdir. 

Azərbaycanın dünya xəritəsindəki geosiyasi mövqeyi, onun mühüm ticari 

yollar üzərində yerləĢməsi, əhalisinin müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı dini inanclara 

etiqad etməsi, qonaqpərvərliyi, açıqürəkli olması burada yaĢayan insanlarda əsrlər 

boyu tolerantlıq, multikulturalizm ənənəsini formalaĢdırmıĢdır. Xalqının böyük 

oğlu Nizami Gəncəvinin də yaradıcılığında bu mədəni müxtəliflik, ayrı-ayrı dini 

etiqadlara dözümlü münasibət, xalqlar dostluğu məsələləri qırmızı xətlə keçir. 

Həmin bu ənənə Ģairin ölümündən sonra onun təsiri ilə yazan Ģairlərin də yaradıcı-

lığında hiss olunur.  

Nizami özünəqədərki stereotipləri sındıraraq millətçi, Ģovinist yanaĢmadan 

uzaqlaĢaraq, ümumbəĢəri, humanist, bütün insanlığa xidmət edəcək ədəbiyyat uğ-

runda qələm çalmıĢdır. Onun təsiri ilə yaradan Ģairlər də bu müsbət tendensiyanı 

uğurla davam etdirmiĢ, öz xalqının oğlu olmaqla yanaĢı, bəĢəri simaya çevrilə bil-

miĢlər.  

Nizami ədəbi məktəbinin ġərq ədəbiyyatındakı davamçılarını sadaladıqda 

ilk sırada duranlardan biri kimi böyük fars-tacik Ģairi Əbdürrəhman Cami yada 

düĢür. ġair, musiqiĢünas və filosof Əbdürrəhman Cami də əsərlərində qaldırdığı 

ümumbəĢəri problemlərlə sələfi Nizami kimi dünya Ģöhrəti qazanmıĢdır.  
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Söhbət orta əsrlər Yaxın və Orta ġərqin ədəbi fenomeni olan dəridilli poezi-

yanın iki nəhəngindən, iki möhtəĢəm zirvəsindən gedirsə, bir qədər özümüzü yı-

ğıĢdırmaq, ciddi tutmaq zorundayıq. 

Kainatın nizamını təĢkil edən bütün hadisə və obyektlər kimi, əjdəhalar da 

xeyir və Ģər xarakterli olaraq, iki yerə bölünürlər. Gözəl qızları qaçırıb əsirlikdə sax-

layan, öz kobud fiziki qüvvəsinə arxalanaraq, insanları susuz qoyan, nifrət dolu 

içindən od-alov saçan Ģər əjdəhalarından fərqli olaraq, Nizami və Cami söz sənə-

tinin xeyir əjdəhaları idi və onların gücü nəhəng ölçülərində, qayıĢ baldırlarında 

deyil, ürəklərində və beyinlərində, əllərindəki qələmdə, önlərindəki kağızda idi. 

Əslində, nağıl qəhrəmanlarını çətin vəziyyətdən, zülmət dünyasından qurta-

ran Simurğ-Zümrüd quĢları da elə əjdəha idilər – xeyir və humanizm əjdəhaları. 

Bu mənada dahi Nizami və dahi Cami də insanlığa, sülhə, xeyirə və ədalətə 

xidmət edən Simurğ quĢları idi. 

Nizami ilə Camini bir-birlərindən təxminən iki yüz illik bir zaman məsafəsi 

ayırırdı. Bu, çoxdurmu? Əlbəttə, çoxdur. Orta əsrlərin demoqrafik ölçüləri ilə ya-

naĢsaq, aĢağı-yuxarı üç nəslin həyat kəsimi deməkdir. Və onu da nəzərə alsaq ki, 

yazının meydana gəlməsi ilə tarix səhnəsində izini qoyan insan sivilizasiyasının 

təxminən yeddi min il yaĢı var, onda həmin iki yüz ili nisbətən az saymalıyıq. 

Çünki yeddi mini iki yüzə böləndə cəmi 35 olur ki, bu da, Nizami ilə Cami arasın-

dakı fərqin cəmi otuz beĢdə bir təĢkil etdiyini göstərir. 

Bir Ģeyi də unutmayaq ki, Nizami ilə Cami eyni ədəbi-mədəni, fəlsəfi-intel-

lektual, estetik-psixoloji dəryada üzən iki nəhəng olublar və bu, onların arasındakı 

zaman fərqini bir qədər də azaldır. Axı nisbilik nəzəriyyəsi də bizə öyrədir ki, 

nəhəng obyektlərin yanında zaman yavaĢıyır. Nizami ilə Cami də dünya mədəniy-

yətinin, bəĢər sivilizasiyasının zamanı yavaĢımağa məcbur edən bu cür nəhəng 

obyektləri sırasında yer almıĢlar. 

Doğrudan da, doğulan hər Ģeyi sonunda dağılmağa məcbur edən, fənaya uğ-

radan, zərrələrinə ayırıb baĢqa bir Ģəkildə yenidən yaradan əlahəzrət Qüdrətli 

Zaman yalnız nəhəng söz sənətkarlarının əsərlərini dağıda bilmir, onları Ümum-

dünya Ölüm Qanununa tabe etməyi bacarmır. Dünya dahilərinin də ən ümumi cə-

hətlərindən biri məhz onların sənətinin, deməli, həm də özlərinin ölümsüzlüyüdür. 

Nizami Camini tanımırdı, ancaq Cami Nizamini yaxĢı tanıyırdı. Postnizami 

dövrünün bütün böyük sənətkarları kimi, Əbdürrəhman Cami də Nizami məktəbinin 

davamçısı idi və təbii ki, bununla fəxr edirdi, belə böyük Ustad qarĢısında sonsuz hör-

mət və sevgi duyğularını gizlətmirdi. Elə tarixdən, yazılı qaynaqlardan bizə məlum 

olan Caminin Azərbaycan sevgisi də onun böyük Nizami sevgisindən qaynaqlanırdı.  

Orta əsrlərin ġərq dahiləri, çox yazıq ki, avropasentrizm adlı qeyri-humanist 

nəzəriyyənin daĢıyıcıları tərəfindən əksərən sufi və mistik adlandırılmıĢ, onların 

əsərlərinin dünyəvi, insani, praktik əhəmiyyəti inkar edilmiĢdir. Nizami və Cami 

də bu zərərli tendensiyadan kənarda qalmamıĢlar. ―ġeyx Nizami‖ və ―Mevlana 

Cami‖ ifadələri ġərqdə nə qədər hörmət və ehtiramla səslənirsə, sivilizasiyaları 
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heç bir əsas olmadan qarĢı-qarĢıya qoyan, birinə proqressiv (əlbəttə, Avropaya), 

digərinə isə reqressiv (əlbəttə, ġərqə) deyən ikili standartlara söykənən Qərbdə o 

qədər mistika əlamətləri kimi qəbul edilir. 

Qərb istehlak cəmiyyətinin ateist apologetləri Nizami, Cami və bir çox baĢ-

qa ġərq dahilərinin Tanrı sevgisini mistika adlandıraraq, onların əsərlərinin bu sə-

bəbə görə bəĢəriyyətə faydasız olduğu hökmünü çıxarmaqdan çəkinmirlər; hal-

buki klassik sənətkarların Tanrı sevgisinin əsasında insan kamilliyinə doğru gedən 

yol durur. BaĢqa sözlə desək, insan öz içini o qədər saflaĢdırmalıdır ki, Tanrı sev-

gisinə layiq olsun. Oysa, Qərbin istehlak cəmiyyəti insan komfortunun ancaq fizi-

ki, cismani tərəflərini görür, həyata praqmatik yanaĢır, mənəviyyat qarĢısında üs-

tünlüyü maddiyyata verir. Əlbəttə, bu, qoca tarix qarĢısında heç də yeni bir Ģey 

deyil. Bu cür düĢünənlər səkkiz yüz il öncə Nizami dövründə də var idi, altı yüz il 

öncə Cami dövründə də. Və bu dahilər qiymətli insan ömrünü heyvan kimi yeyib-

yatmağa sərf edənlərin cahilliyinə acıyır, onların bəsirət gözünü açmağa çalıĢır, 

əsərlərinin əsas məqsədini də bu yöndə qururdular. Kamil insan uğrunda qələmi 

ilə vuruĢan dahi Nizami yazırdı: 
 

Yeməyi, yatmağı bu dünyada sən 

EĢĢək, öküzdə də görə bilərsən. 

Təbiət quranda xilqətimizi, 

BaĢqa səhifədə yazıbdır bizi. 
 

Ġki yüz il sonra dahi Əbdürrəhman Cami Gəncədən çox-çox uzaqlarda olan 

Heratdan öz müəlliminin səsinə səs verərək zülmə və zorakılığa qarĢı çıxırdı: 
 

Zolme tora bix ço mohkəm bovəd, 

Zolme to zolme həme aləm bovəd. 

ġəhri əz asibe to ğarət Ģəvəd, 

Tat yeki xane emarət Ģəvəd. 
 

Nizami və Cami qələmlərinin bu yöndəki mübarizələri bu gün də davam 

edir. Zor siyasətinin və ikili standartların hakim olduğu qeyri-insani xislətlərə 

qarĢı mücadilə edir, insanı öz adını uca tutmağa səsləyir. Çünki insan daxilən saf-

laĢmasa, kamilləĢməsə, heyvani instinktlər, nəfsi-əmmarə həmiĢə öndə olacaq, 

Tanrının canlılar arasında seçdiyi bir varlıq ülvilikdən süfliliyə enəcək. Bu eniĢin 

qarĢısını almaq üçün Nizami və Cami kimi mütəfəkkirlər poetik söz sənətinin gü-

cündən yararlanırdılar. Bu da bir güc siyasətidir, ancaq insanlara ağrı və fəlakət 

gətirən zorakılıqdan fərqli olaraq, bəĢəriyyətə sevinc və mutluluq gətirməyə he-

sablanmıĢdır. 

Dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvi ilə dahi fars-tacik Ģairi Əbdürrəh-

man Caminin ölməzliyini, onların sənətinin bu gün də aktual və gərəkli olmasını 

Ģərtləndirən də elə budur. 
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НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ И АБДУРАХМАН ДЖАМИ 
 

Резюме 
 

 Известный азербайджанский поэт Низами Гянджеви повлиял на лите-

ратурный процесс во всем мире своей великолепной творческой деятельно-

стью. Как представитель ранней средневековой культуры возрождения, он 

выразил гуманистические идеи в своей творческой деятельности. Общеми-

ровые идеи в его бессмертном произведении «Пятерица» послужили созда-

нию большой литературной школы, которая жила на протяжении многих 

веков даже после смерти поэта. Говоря о литературной школе этого велико-

го мастера, мы вспоминаем Абдурахмана Джами - одного из великих пер-

сидско-таджикских поэтов. Джами, принимая во внимание наиболее важ-

ные, необходимые моменты творчества Низами, виртуозно разработал их в 

своей творческой деятельности. 
 

NIZAMI GANDJAVI AND ABD AR-RAHMAN JAMI 
 

 Summary 
 

 The prominent Azerbaijan poet Nizami Ganjavi influenced the literary 

process in the whole world by his splendid creative activity. Being the representa-

tive of the initial medieval Renaissance culture, he expressed humanism ideas in 

his creative activity. Universal ideas in Nizami‘s unfadable ―Khamsa‖ had led to 

the creation of literary school, which lived during many centuries even after the 

poet‘s death. Speaking about the literary school of the poet, we unconditionally 

remember Abdurrahman Jami-great master of Percian-Tajik poetry. Jami taking 

into consideration the most important, necessary points of Nizami's creative activ-

ity, masterly developed them in his own creative activity 
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MULTĠKULTURALĠZM - ƏDƏBĠ QAYƏDƏN  

DÖVLƏT MODELĠNƏ 
 

 

Açar sözlər: çoxmədəniyyətlilik, multikultural dəyərlər, “Kitabi Dədə-

Qorqud”, mədəniyyətlər arası münasibətlər. 

Kлючевые слова: культурное разнообразие, мультикультуральные 

ценности, «Китаби Деде-Коркут», межкультурные отношения. 

Key words: cultural diversity, multicultural values, "Kitabi-Dede Korkut", 

intercultural relations. 

 

Bu il Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”dir. Müxtəlif etnik köklərə, dinlə-

rə malik insanlar əsrlər boyu Azərbaycanda sülh, əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢa-

mıĢlar və biz bununla fəxr edirik. 

İlham Əliyev  

 

Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin 

siyasi iradəsi Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinin bərpa 

olunmasını təmin etmiĢ, dini mədəniyyətin və dinlərarası dialoqun proqram 

əsaslarının təməlini qoymuĢdur. Multikulturalizmi azərbaycançılıq ideyasının 

tərkib hissəsi kimi təqdim etmiĢ Heydər Əliyev Azərbaycanın çoxmədəniyyət-

lilik ənənəsini inkiĢaf etdirib onu keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirmiĢdir.  

Azərbaycanda dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq, bütün xalqla-

rın nümayəndələrinin dostluq, qardaĢlıq Ģəraitində yaĢamaları, tarixi-mədəniy-

yət abidələrinin bərpası və təmiri, bütün bunlar Azərbaycan reallıqlarının bariz 

nümunəsidir. Məscid, kilsə və sinaqoqların böyük diqqət və qayğı ilə tikilib 

bərpa olunduğu, bütün ənənəvi dini icmaların maddi-mənəvi cəhətdən dəstək-

ləndiyi Azərbaycanda miltukultural həyat tərzi, dinlər və məzhəblər arasında 

dərin hörmət və ehtirama söykənən münasibət hökm sürür. 

Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir.  

ġübhəsiz ki, Azərbaycan nümunəsində türk mənəviyyatının, qoruyucu türk 

əxlaqının ən yaxĢı sərgiləndiyi qaynaq klassik və müasir ədəbiyyatımızdır. Azər-

baycan türk mənĢəyinin, əxlaq və düĢüncəsinin, etnik mədəniyyətinin ensiklopedi-

yası olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖dan üzü bəri 1300 ildir ki, multikultural dəyərlər 

oğuz etnokulturasının üzvi tərkib hissəsi kimi bədii-fəlsəfi əksini tapmaqdadır. 

Eposun maraqlı boylarından biri olan ―Qanlı qoca oğlu Qanturalı‖ boyunda Qan-

turalı ―kafir‖ qızı – Trabzon hakiminin qızı Sarı donlu Selcan xatunu sevir və 
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onun yolunda çox cəfalar çəkir. ―Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək‖ boyunda əsir 

düĢmüĢ Beyrəyi mərd və cəsarətli xristian qızı (öz atasının əleyhinə gedərək) xilas 

edir. Beyrək onu ―hallalıqla alacağına‖ and içir. Lakin andına sadiq qalmır. Dasta-

nın ―Ġç Oğuzla, DıĢ Oğuz asi olub Beyrəyin öldürdüyü boy‖unda andına xilaf çıx-

dığına, oğuzun sözünü hörmətdən saldığına görə Beyrək ölümlə cəzalandırılır. 

Eposda xristian qızları bacarıqlı, sədaqətli, mərd və cəsarətli təsvir və təqdim olu-

nur. Onlar türkləri saflığına və qəhrəmanlığına görə sevirlər. ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ göstərir ki, türklər ta qədimdən multikultural düĢüncəyə malik idilər. 

Türkdilli xalqların inanclarında hər zaman Tanrı əsas yer tutmuĢdur. Tarixin 

müxtəlif dövrlərində ауrı-ауrı türk xalqları islam, xristianlıq, iudaizm, buddizm, 

tenqriçilik, atəĢpərəstlik, Ģamanizm kimi din və inanc sistemlərinə tapınmıĢlar. 

Lakin xüsusi vurğulanmalıdır ki, qədim dövrlərdən bəri türk xalqları təkallahlı eti-

qada üstünlük vermiĢlər. Zaman-zaman kənar müdaxilələr hesabına türklərin dini 

inancında fərqli təsirlər olsa da, monoteist dini inanc bizim cəmiyyətimiz üçün 

daim xarakterik olmuĢdur. Beləliklə, Azərbaycanda dini müxtəliflik və dözümlü-

lük tarixi ənənələrə əsaslanır. 

Müasir dövrdə bir sıra ideoloqlar qloballaĢmanı, hətta müasirləĢmə, yeni-

ləĢmə ilə bağlı olan hər Ģeyi qərbləĢmə modelində təqdim etməyə çalıĢırlar. 

Ġdeoloji mühitdə yeni dünya nizamının kosmopolitizm, milli identiklik aspekt-

lərinin itirilməsi, cəmiyyətin universal dəyərlərə söykənən qərbləĢmə əsasında 

formalaĢmasını təbliğ etməyə səy göstərirlər. Lakin hadisələr əksini göstərir: 

mədəniyyətlərin bu qədər sıx təmasda olduğu Ģəraitdə maraqlı bir mənzərə ilə 

rastlaĢırıq. Müasir dövrümüzdə fərqli sivilizasiya, mədəniyyət və dinlərin har-

moniyasından daha çox qarĢıdurması müĢahidə olunur. Qərbdə bəĢər cəmiyyə-

tinin nizamlanmasının əsasında sivilizasiya və mədəniyyətlərarası münasibət-

lərin dayanması fikrinə üstünlük verilir. Bu mənada biz Qərbdə həm sivilizo-

loqların, həm də siyasətçilərin yanaĢmasında daha çox sivilizasiyalararası mü-

barizə və uyğunsuzluqla bağlı mövzulara rastlanılır. Qeyd olunmalıdır ki, bu 

tendensiya bir qütblü dünya nizamının tələblərindən irəli gəlir və reallığın yox, 

qərbləĢmə prosesinin təzahürüdür. 

Universal dəyərlər sisteminin milli-mədəni mentaliteti nəzərə almadan 

formalaĢdırılmağa çalıĢılması isə cəmiyyətin nizamını pozur. Vahid mədəni 

məkanın yaradılması üçün ilk növbədə, tolerant münasibət zəruridir. Tarix 

sübut etmiĢdir ki, bəĢəriyyət nisbətən tarazlı mövqe mövcud olduqda inkiĢaf 

edir və bu tendensiya yalnız bir istiqamətdən olan meyillərə əsaslana bilməz. 

Ġdeoloji xətlərin öz mənĢəyini ayrı-ayrı dövrlərdə bəzən ġərqdən, bəzən isə 

Qərbdən götürməsi məlumdur. ġərqdə doğulan qədim Çin, Misir, ġumer, 

Babil, Türk mədəniyyətlərinin bəĢəriyyətə gətirdiyi dəyərlər, Qərbdə isə qədim 

Yunan, Roma mədəniyyətləri, eləcə də Avropada mərkəzləĢdirilmiĢ dövlətlərin 

yaranması, ―yeni dünya‖nın kəĢf edilməsi ilə baĢlayan yeni cərəyanlar tarixin 

müxtəlif epoxalarında cəmiyyətin həyatının idarə olunmasında mühüm rol 
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oynamıĢlar. Belə ki, ġərq və Qərb dəyərlərinin fərqli zamanlarda birinin digəri 

üzərində böyük üstünlüyü müĢahidə olunmur. Müasir beynəlxalq nəzəriyyəçi-

lərin bir çoxunun iddia etdiyi kimi, planetar düĢüncənin formalaĢmasında yal-

nız Qərb dəyərlərinin üstünlüyü mülahizəsi isə qətiyyən özünü doğrultmur. 

Azərbaycanın təcrübəsi bir daha təsdiq edir ki, multikulturalizm yalnız 

həyat fəlsəfəsi olaraq qəbul olunduqda yaĢamaq iqtidarındadır. ġərqlə Qərb 

arasında mühüm magistralların üzərində yerləĢən Azərbaycan hər iki istiqa-

mətdən yayılan ideoloji cərəyanların mərkəzində dayanır. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycanda islam dəyərləri ilə yanaĢı, ġərqdə ilk milli opera, birinci teatr, 

ilk respublika quruluĢu mövcud olmuĢ, məktəblə mədrəsə yanaĢı inkiĢaf etmiĢ, 

müsəlmanlarla birlikdə yəhudilər və xristianlar dinc yanaĢı yaĢamıĢ, minillik-

lərdən qalan dözümlülük, tolerantlıq həmiĢə gözlənilmiĢdir. Hətta hər iki mə-

dəniyyətin paralel təsiri Bakının arxitekturasında da özünü göstərməkdədir. 

Belə ki, Bakıda ġərqin istehkam tipli qala divarları, AtəĢgah məbədi, Qız qala-

sı neft milyonçularının Qərbin qotika üslubunda tikdirdikləri renessans abidə-

ləri ilə yanaĢıdır və Xəzərin yaxasında sanki bir-birinə bənzəməyən əkiz qar-

daĢlar kimi qoĢa ucalırlar. 

Azərbaycan ġərqlə Qərbin toqquĢduğu, ayrıldığı yer deyil, əksinə ġərq 

ilə Qərb arasında körpüdür, qovuĢma nöqtəsidir. Əsrlər boyu Azərbaycan cə-

miyyəti öz sosiomədəni məkanına hər iki istiqamətdən gələn və öz milli xüsu-

siyyətlərinə uyğun olan dəyərləri daxil etmiĢ, ölkə meyarlarına cavab vermə-

yən amilləri isə qəbul etməmiĢdir. Azərbaycan cəmiyyətində heç zaman hər 

hansı bir istiqamətdə radikal meyillər mövcud olmamıĢ, tarixin müəyyən mər-

hələlərində xarici müdaxilə hesabına baĢ verən qabarma və çəkilmələr isə qalı-

cı, davamlı xarakter daĢımamıĢdır. Bu baxımdan da Azərbaycan cəmiyyəti 

ġərq və Qərb dəyərlərinin birləĢdiricisi, ortaq daĢıyıcısıdır. 

Təməli ulu öndərimiz tərəfindən qoyulmuĢ multikulturalizm siyasəti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən bu gün uğurla 

davam etdirilir. Ölkəmizdəki tolerantlıq mühitinin əsasında duran mühüm 

amillərdən danıĢarkən, ilk növbədə siyasi sabitliyi, sosial və iqtisadi inkiĢafı 

qeyd etmək vacibdir. Ölkə baĢçısı müxtəlif tədbirlərdə, iri miqyaslı beynəlxalq 

toplantılarda çıxıĢları zamanı, multikulturalizm məsələsinə mütləq olaraq yer 

ayırır və bunun vacibliyini vurğulayır. Təsadüfi deyil ki, dövlət baĢçısının qə-

rarı ilə 15 may 2014-cü il tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 

yaradılmıĢdır.  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətinin layiqli 

davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev ölkəmizin to-

lerantlıq ənənələrinə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə mühüm 

töhfələr verdiyini nəzərə alaraq 2016-cı ili ölkəmizdə ―Multikulturalizm ili‖ 

elan etmiĢdir. Ölkə baĢçısı Azərbaycanda ―Multikulturalizm ili‖ elan edərkən 

xalqımızın tarixi kökündə formalaĢan və yaĢayan mənəvi, elmi, siyasi mənbələrə 
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söykənmiĢ və bu ili, insanların bir-birinə mərhəmət, səfqət göstərməsi, bir-biri-

nə münasibətinin xoĢ olması ili kimi qeyd etmiĢdir.  

Müstəqil dövlətçiliyimizin banisi və müasir Azərbaycanın memarı, bö-

yük öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev multikulturalizmlə bağlı fi-

kirlərini bu cür ifadə etmiĢdir:  

―... Multikulturalizm baĢqa xalqın nümayəndəsinə hörmət, baĢqa dinə 

hörmətdir. Öz dininə hörmət, baĢqa dinə hörmətdən baĢlayır. Multikulturalizm 

ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləĢdirir‖. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ – ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ  

МЫСЛИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 
 

Резюме 

 

 В 90-х годах прошлого столетия общенациональный лидер Азербай-

джана Гейдар Алиев восстановил традиции толерантности и мультикульту-

рализма в Азербайджане и заложил основу программы развития религиоз-

ной культуры и межрелигиозного диалога. Г. Алиев развил традицию много-

культурности в Азербайджане и вывел ее на качественно новую плоскость. 

 В Азербайджане представители всех народов независимо от расовой, 

национальной принадлежности, от его религии и языка живут в условиях 
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дружбы и братства, сохраняются и реставрируются их историко-культурные 

памятники, все это является ярким образцом реалий в Азербайджане.  

 

MULTICULTURALISM - FROM LITERARY  

PURPOSE TOWARDS STATE MODEL 
 

Summary 

 

In 90s of the last century, national leader Heydar Aliyev's political will res-

tored the traditions of tolerance and multiculturalism, and laid the foundation of 

religious culture and interreligious dialogue program in Azerbaijan. Heydar 

Aliyev presented multiculturalism as an integral part of the national idea, he de-

veloped Azerbaijani tradition of multiculturalism and put it into a new qualitative 

level. 

In Azerbaijan, regardless of their language, religion, race, the representa-

tives of all people live in the atmosphere of friendship and brotherhood, as well 

as, historical and cultural monuments have been repaired and restored by people 

and all these are clear examples of Azerbaijani realities. 
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HAFĠZ ġĠRAZĠ YARADICILIĞINDA  

MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏR 
 

 

Açar sözlər: türk, irfan, məĢuq, simvol. 

Kлючевые слова: тюрк, мистика, любовница, символ. 

Key words: Turk, mysticism, sweet-heart, symbol. 

  

Hafiz ġirazinin yaradıcılığında tez-tez rast gəlinən sözlərdən biri də ―türk‖ 

və onun ―torkane-ġiraz‖, ―torke-Səmərğəndi‖, ―Ģahe-torkan‖, ―torke-aĢiqkoĢ‖, 

―bəççeyi-türkan‖ kimi təyini tərkibləridir. ġairin yaradıcılığından qızıl bir xətt ki-

mi keçən bu ifadə ətrafında ədəbiyyat tədqiqatçıları, klassik poeziyanı və orta çağ 

təriqətlərini araĢdıranlar arasında daim ciddi mübahisələr getmiĢ və bu gün də 

həmin mübahisələr davam etməkdədir. Bəziləri Hafizin bu sözü türk etnik-milli 

mənsubiyyətinin adı kimi, digərləri ―cəsur‖, ―qüdrətli‖ və s. anlamında iĢlənən dil 

vahidi kimi və üçüncü qisim isə, sufi termini olaraq ―gözəl‖, ―dilbər‖, ―qəlb ov-

sunçusu‖ mənasında iĢlətdyini bildirirlər. Mövzunun təhlilinə keçməzdən öncə 

sözün semantik-etimoloji tarixinə qısa bir nəzər salaq.  

"Türk" VI yüzilliyin ortalarından əvvəl siyasi, daha sonra etnik termin kimi 

tarix səhnəsində geninə-boluna iĢlədilməyə baĢlayır. Lakin onun ilk dəfə nə za-

man və harada iĢlədildiyini dəqiq demək mümkün deyil... Xüsusən də, qaynaqla-

rın qıtlığı və onların pərakəndəliyi, qarıĢıq olması bu məsələni daha da mürəkkəb-

ləĢdirmiĢdir. Türklər özləri əksər halda yazılı qaynaqlar saxlamadıqlarından, onla-

rın keçmiĢini çox vaxt qonĢu xalqların və daha qədim dövrlərdə yazıya malik 

olmuĢ Çin mənbələrindən əldə edirik. Belə mənbələrdən biri olan ―ġuy-Ģu‖da 

deyilir: ―Türklərin (Tukue) ətəyində düĢərgə qurduqları dağ dəbilqə Ģəklində 

olduğu üçün və həmin xalqın dilində dəbilqəyə ―tükue‖ deyildiyinə görə onlar öz-

lərini tü-ku-e adlandırıblar.‖ (1) Ehtimal olunur ki, türklər sözü məhz bu "tu-ku-

e"dən yaranmıĢdır. Qeyd edək ki, monqollar dəbilqəyə ―tuğulğa‖ deyirdilər.  

Sonrakı dövrlərdə "türk" sözünün mənaları artmıĢ və onun semantik hüdud-

ları xeyli geniĢlənmiĢdir. Məsələn, XIX əsrdə A. Vamberi türk sözünün ―türə-

mək‖ mənasını üzə çıxarmıĢ və Ziya Göyalp da bunu ―türəli‖, yəni qanun və ni-

zam qoruyucusu kimi mənalandırmıĢdır. Ancaq türk sözünün ―güc‖, ―qüv-

vət” mənası daĢıdığı və onun etnos mənası bildirən "türk" kəlməsi ilə eyni kökə 

bağlı olması fikrini irəli sürən A.V. Le Coq daha çox tərəfdar toplaya bildi. O, 
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Göy-Türk kitabələrinin tədqiqatçısı V. Tomseni də öz tədqiqlərinə inandıra bildi. 

Bu nəticəni G. Nemet də öz araĢdırmaları ilə təsdiq etdi. Bundan az sonra üzə çıx-

mıĢ fars mətnləri isə türk kəlməsinin ayrıca isim kimi iĢlənən ―altaylı‖ sözünə si-

nonim olması fikrini meydana atdı. Ġran qaynaqlarında "türk" sözü həm də ―gözəl 

insan‖ qarĢılığında iĢlənirdi. XI yüzillikdə Mahmud KaĢğari ―türk adının türklərə 

tanrı tərəfındən verildiyini‖ iddia etməklə onun kosmoqonik keyfiyyətini təsdiqlə-

məyə çalıĢmıĢdır. Onun fikrincə, türk ―gənclik‖, ―quvvət‖, ―qüdrət‖ ve ―yetkinlik 

çağı‖ deməkdir. Bundan əlavə, türk sözünün məxluq, yaranmıĢ mənasının olduğu-

nu iddia edənlər də vardır.  

Göründüyü kimi, türk məfhumu son dərəcə geniĢ və eyni zamanda çoxĢaxə-

lidir. O, etnosun adını bildirməklə yanaĢı, "gözəl", "cəsur", "qüvvətli", "gənclik" 

və s. kimi semantik mənaları özündə ehtiva etmiĢdir. Bundan əlavə, "türk" həm də 

orta çağ poeziyasında mistik məzmuna malik olmuĢdur, Seyid Əhməd BehiĢtinin 

"ġərhe-cünun" kitabında yazdığı kimi, o, ―... aĢiqanə Ģeirlərdə "məĢuq", "dilbər", 

"ürək və dini qarət edən" mənalarında iĢlənmiĢdir: "Bu rəmz aĢiqlər tərəfindən 

həm əzəl məĢuq, mütləq həzrət (yəni Allah), həm də onun nazəninləri – peyğəm-

bərlər, ovliyalar, onların aĢiqləri mənalarında istifadə edilmiĢdir". (2)  

Onu da qeyd edək ki, əvvəlki lüğətlərin əksəriyyətində çoxmənalılıq və 

omonimlik xüsusiyyətinə malik belə dil vahidlərinin qarĢısında onların məcazi 

məcazi və mistik mənaları qeyd edilir, oxucuya ətraflı məlumat verilirdi. Lakin tə-

əssüf ki, ictimai-fəlsəfi və dini-etik məsələləri klassik ədəbiyyat əsasında araĢdı-

ran tədqiqatçıların böyük hissəsinin sözün bədii-mistik tərəfinə aludə olmaları 

sonrakı dövrlərdə sözün həqiqi mənasını kölgədə qoymuĢ və bu da bir çox tərcü-

mələrlərdə ciddi xətalara gətirib çıxarmıĢdır. Məsələn, Nizami Gəncəvinin ―Xos-

rov və ġirin‖ əsərinin 1947-ci il nəĢrində Məhəmməd peyğəmbərin (s) vəsfi 

(NamenebeĢtəne-peyğəmbər be Xosrov-Peyğəmbərin Xosrova məktub yazması) 

aĢağıdakı kimi verilmiĢdir: (Məsələ oxucuya tam aydın olsun deyə əvvəlcə həmin 

hissənin farscasını, sonra R.Rzanın tərcüməsində azərbaycancasını veririk)  
 

Zehi peyğəmbəri kəz bimo omid 

Ğələm rand bər Əfrudino CəmĢid. 

Zehi gərdənkeĢi kəz bime-tacəĢ 

KəĢəd hər gərdəni tuğe-xəracəĢ.  

Zehi torki ke mire-həft xil əst, 

Ze mahi ta bemah ura tefil əst (3). 
 

“CəmĢid Firiduna bir qələm çəkən, 

Böyük peyğəmbərə yüzlərcə əhsən. 

Əhsən o qüdrətə, qorxub tacından, 

Ona boyun əyir hər zaman insan. 

O yeddi tayfada bu türk uludur, 

Aydan balığadək onun quludur” (4). 
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Göründüyü kimi, burada 7 tayfa içərisində türklərin məqamına, dövlətçilik-

də yerinə, onların xidmətlərinə toxunulur. Lakin təssüf ki, həmin əsərin 1982-ci il 

nəĢrində ―türk‖ kontekstdə heç bir məna daĢımayan ―O yeddi tayfada gözəl, ulu-

dur‖ Ģəklinə salınmıĢdır. Təbii ki, bununla əsərin məntiqinə, ideya-bədii məzmu-

nuna xələl dəymiĢdir. Çünki əsərdə konkret türkdən söhbət getdiyi, onun üstün ol-

duğu göstərildiyi halda, sözün mücərrəd ―gözəl‖, ―ulu‖ Ģəklinə salınması anlaĢıl-

mazlıq yaratmıĢdır. Görünür, müəllifləri ―türk‖ sözünün çoxmənalılığı və məcazi 

xüsusiyyətləri çaĢdırmıĢdır.  

Görək bəs Hafiz yaradıcılığında ―türk‖ sözü hansı məfhumu və hansı bədii-

mistik mənanı daĢımıĢdır. Bunun üçün ilk növbədə Hafiz dilinin poetik xüsusiy-

yətləri, onun leksikasının üslubi cəhətləri diqqətlə araĢdırılmalıdır. TanınmıĢ Ģərq-

Ģünas alim M.Məhəmmədi ―Hafiz: sehrkar Ģair‖ adlı məqaləsində bu məsələyə 

nisbətən geniĢ toxunur: ―Hafiz dilinin bu xüsusiyyəti (leksik-üslubi) üzərində çox-

saylı araĢdırmalar aparılmıĢdır. Lakin fikrimcə, bu məsələyə ən düzgün baxıĢ 

fransız ĢərqĢünası Lazara məxsusdur. O, klassik farsdilli poeziyanın dilini üç sə-

viyyəyə ayırır. Birinci səviyyədə hər Ģey öz həqiqi mənasında iĢlənir. Ġkinci səviy-

yə mistik poeziyanın Ģərti dilidir ki, burada rəmzlər üstünlük təĢkil edir. Üçüncü 

səviyyə isə bu iki səviyyənin qarıĢaraq həqiqi və məcazi məna hüdudlarının itdiyi 

bir dildir ki, burada rezonans doğuran sözlər aparıcı rol oynayır. Hafizin dili məhz 

üçüncü səviyyəli dilə aiddir‖ (5).  

Əslində, məsələnin mürəkkəbliyi də elə buradan qaynaqlanır, belə ki, Hafiz 

leksikasının həqiqi və məcazi mənası arasındakı incə sərhəddi müəyyənləĢdirmək 

son dərəcə çətin olduğundan, Ģairin Ģeirləri əsrlərlə mübahisə predmeti olmuĢdur. 

Belə bir situasiyanı Hafizin yaradıcılığında tez-tez iĢlənən türk sözünün ətrafında 

da görmək olur. Bizcə, məna çaĢqınlığına yol verməmək üçün onun türk sözü iĢ-

lənmiĢ Ģeirlərinin təhlilində, iki əsas faktor - birincisi, Ģairin yaradıcılığının təhli-

lində onun yaĢadığı dövrün gerçəklikləri və ikincisi, sufiliyin onun ədəbi görüĢ-

lərinə təsiri - nəzərə alınmalıdır.  

Birinci halla bağlı deməliyik ki, Hafiz nə qədər kosmoqonik ilham sahibi 

olsa da, onun yaĢadığı dövrdə türklərin tarix səhnəsində önəmli rol oynaması, Ģai-

rin məskun olduğu ġirazın türk caniĢinləri tərəfindən idarə olunması, türk dövlət 

baĢçılarının həyata keçirdiyi islahatlar, dəyiĢikliklər və s. onun yaradıcılığına tə-

sirsiz ötüĢə bilməzdi. Həmin dövrdə indiki Ġranın və bütövlükdə Yaxın ġərqin 

türklər tərəfindən idarə olunması ədəbiyyatda və sənətdə də türk təsirinin güclən-

məsinə gətirib çıxarmıĢdı. Orta ġərqi, Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı iĢğal edərək 

Hülakular, yaxud Elxanilər adlı dövlət qurmuĢ monqollar çoxəsirlik yerli mədəni 

mühitə uyğunlaĢaraq çox böyük iĢlər görsələr də (Xüsusən də Qazan xanın (1295-

1304) islahatları ġərqdə çiçəklənməyə səbəb olmuĢdu), Teymurləngin iĢğalı ərəfə-

sində onlar böhranlı günlər yaĢayırdılar. Bu da çox keçmədən həmin torpaqlara 

Teymurləngin sahiblənməsi üçün münbit Ģərait yaratdı. 
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Beləliklə, əvvəl monqolların, sonra Teymurləngin hakimiyyəti altında yaĢa-

maq bu ərazilərdəki xalqların ictimai-siyasi, sosial - mədəni həyatına, elmi-fəlsəvi 

və ədəbi görüĢlərinə ciddi təsir göstərdi. Bununla bağlı tanınmıĢ Ġran alimi doktor 

Zəbiullah Səfa "Tarixi-ədəbiyyat dər Ġran" adlı kitabında yazır: ―Türklərin bu yer-

lərdə hakimiyyətə gəlmələri müxtəlif nəticələrə səbəb olmuĢ və iranlıların siasi-

iqtisadi həyatında böyük dəyiĢikliklərə gətirib çıxarmıĢdı: qədim adət - ənənələrin 

əksəriyyəti dəyiĢilmiĢdi‖ (6). 

 ġairin əsərlərindəki ―Ģahe-torkan‖, ―turanĢah‖, ―səlatini-tork‖ adı altında 

təqdim edilən türk hökmdarlarının obrazları da buradan, yəni real həyatdan, siyasi 

gerçəklikdən, həmin hökmdarlarla bağlı xalq arasında dolaĢan əfsanə və rəvayət-

lərdən qaynaqlanırdı. Doğrudur, Hafiz öz əsərlərində dövrün siyasi, iqtisadi mən-

zərəsini təsvir etmək məqsədi güdmürdü, bununla bərabər türk sultanlarının və 

onların caniĢinlərinin idarəçilik metodları, islahatları, ədəbiyyata, sənətə münasi-

bətləri onun da həyat və yaradıcılığından yan keçməmiĢ, hakimiyyət baĢında da-

yananların cəmiyyət həyatına gətirdikləri müsbət və mənfi nəsnələr onun da dü-

Ģüncələrində müəyyən izlər buraxmıĢdır. Beləliklə tarixi faktların poetik fakta 

çevrilməsi baĢ vermiĢdir. Burada bir məqamı da qeyd etməliyik, bir çox araĢdır-

maçılar, guya, Hafiz lirikasında türk hökmdarlarına qarĢı dərin nifrət, kin, qəzəb 

olduğunu bildirirlər, Ģairin yaradıcılığı ilə diqqətlə tanıĢ olduqda, ümumiyyətlə, 

orada nifrətin olmadığı, əksinə humanist və insanpərvər duyğuların aparıcı xətt 

təĢkil etdiyini görürük.  

Nə Hafiz mikonəd tənha duaye-xacə turanĢah 

Ze mədhe-Asefi xahəd cahan eydi vo noruzi.  

(Xacə TuranĢaha təkcə Hafiz dua etmir, Asəfinin mədhindən dünya bayram 

libası geyinəcək). 

Brada söhbət Ģah ġücadan və onun məĢhur vəziri xacə Cəlaləddin 

TuranĢahdan gedir.  

BaĢqa bir Ģeirdə isə Ģair ―Qəsəm be həĢəməto caho cəlale-Ģah ġüca‖ deyərək 

and içir:  

To afitabe-molki vo hər ca ki mirəvi 

Çon sayə əz qəfaye-to dolət bud dəvan.  

Qəsidə Yəzd və Kirmanda hökmranlıq edən Mübarizəddin Məhəmməd ibn 

Müzəffərin oğlu, atasını qətlə yetirib onun yerinə taxt-taca keçən ġah ġücaya 

(1357-1384) həsr olunmuĢdur. Hafizə qarĢı çox mərhəmətli olan ġah ġüca özü də 

Ģair idi.  

Hafiz əgər kiməsə etiraz edirsə, narazılığını bildirirsə də, bunu üsyankar for-

mada deyil, incə Ģəkildə, eyhamla etməyə çalıĢır. ġairdə inkarçılıq varsa da, bu, 

üsyankarlıq həddinə qalxmır. O, türk hökmdarlarını çox vaxt səxavətli, mərhəmət-

li, ədalətli insanlar kimi təqdim edir. Baxmayaraq ki, Ġran alimi doktor Zəbiulla 

Səfa həmin dövrü və türklərin hakimiyyətini tam fərqli prizmadan təqdim etməyə 

çalıĢır: ―Türk qulamlarının və qəbilələrinin iranlılara etdikləri zülm və düĢmənçi-
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liyə görə ―türk‖ sözü cövr, cəfa, zülm, qarət mənası kəs etməyə baĢlamıĢdı. Bu 

yolla fars dilində qətl, qarət, viranlıq mənasına yaxın bir məna bildirən ―türktaz‖ 

kimi tərkib yaranmıĢdı. ―Yaye-nəkəre‖ məsdərini qəbul etmiĢ ―türki‖ sözü bu 

dövrdə saysız-hesabsız zülm və zəlalət, ondan törənmiĢ ―türki getmək‖ zalımlıq 

və düĢmənçilik, ―türklük etmək‖ zülm etmək və həmçinin axmaqlıq mənasında 

iĢlənirdi‖ (7).  

Müəllif fikrini isbatlamaq üçün Sənaidən ―Minəbinid an səfihani ki, torki 

kərdeənd, həm ço çeĢme-tənge-torkan gure-iĢan təngo tar…‖ Yaxud Nizami Gən-

cəvinin ―Torkisefəti vəfaye-mən nist, torkani soxən sezayi mən nist‖ beytlərini 

kontekstdən çıxarıb fərqli Ģəkildə Ģərh etmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən, Hafiz yaradıcılığı 

ilə bağlı da bu cür izahlara rast gəliruk. Məsələn, guya, Əmir Teymur xarəzmlilərə 

zülm etdiyinə görə Hafiz əvvəl onu ciddi tənqid edən aĢağıdakı beyti qələmə 

almıĢdır:  

Be xuban del nədeh, Hafiz, bebin an bivəfaiha 

Ke ba xarəzmiyan kərdənd torkane-Səmərqəndi.  

(Hafiz, gözəllərə könül vermə, gör o Səmərqənd türkləri xarəzmlilərə qarĢı 

hansı bivəfalıqları etdilər).  

 Ancaq sonradan onun süvariləri fars torpaqlarını iĢğal etdiyindən Ģair beyti 

dəyiĢərək onu baĢqa Ģəklə salmıĢdır: 

Be Ģeiri-Hafiz ġirazi mirəqsanənd o minazənənd, 

Siyah çeĢmane-KəĢmiri vo torkane -Səmərqəndi, 

(KəĢmirin qaragözlüləri və Səmərqəndin türk gözəlləri Hafiz ġirazinin Ģeiri 

ilə rəqs edir və nazlanırlar). ġairin yaradıcılığı ilə bağlı belə iddialar kifayət qədər-

dir, amma onların əksəriyyətinin kökü yoxdur. 

 Əlbəttə, Hafiz türk hökmdarlarını ideallaĢdırmır, onları ġərqdə ənənə halını 

almıĢ və hətta bəzən iyrənc səviyyəyə çatan Ģəkildə mədh eləmir, türk sultanları, 

caniĢinləri, vəzirləri onun divanında bir-iki beytdə görünüb dərhal yoxa da 

çıxırlar.  

Suxtəm dər çahe-səbr əz bəhri-an Ģəm ço gol 

ġahe-torkan fareğ əst əz hale-ma, ku Rostəmi.  

(Səbr quyusunda o Ģamın təsirindən yandım, türklərin Ģahı bizim halımızdan 

xəbərsizdir, Rustəm hanı?). Tədqiqatçılar bu beyti Firdovsinin ―ġahnamə‖sindəki 

Bijən və Mənijə dastanı ilə əlaqələndirirlər. Həmin süjetə görə, Əfrasiyab Bijəni 

quyuya saldırır, Rüstəm isə onu xilas edir. Bu qəzəldə Hafizin zamanındakı özba-

Ģınalığa, fəsada, yalana, riyakarlığa sətiraltı bir etirazı da var, hökmdarın ölkənin 

vəziyyətindən bixəbər olması, baĢ verənlərlə maraqlanmaması, rəiyyətin incidil-

məsinə göz yumması Ģairi həyacanlandırır.  

Biz yuxarıda qeyd etdik ki, Hafiz əksər qəzəllərinin ikinci bir qatı, sözlərin 

həqiqi mənasını soyunub irfani mahiyyətə dolduğu, ilahi ecaza yüksəldiyi bir 

məqamı vardır. Orada rəmzlər insanla tanrı arasında dialoqun, ünsiyyətin əsas 

vasitəsi kimi çıxıĢ edir, mənəvi körpü yaratmaq üçün ön plana keçir.  



25 

 

ġahi-torkan ço pəsəndid və be çahəm əndaxt, 

Dəstgir ər nəĢəvəd lotfi-tohmətən çe konəm.  

Ġrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, Seyid Əhməd ġirazi BehiĢti ―ġərhe-cünun‖ adlı 

əsərində Ģairin mistik dünyası və bu dünyaya aid rəmzlər və simvollar üzərində 

geniĢ dayanmıĢ və o, aĢiqanə Ģeirlərdə türk sözünün məĢuq mənasında iĢləndiyini, 

məĢuqun isə Ģahe-türkan olduğunu bildirmiĢdir. ―ġahi-türkan kimi bəyənib, təklif 

etdi ki, aĢiqləri quyuya və zindana atsınlar, eyni zamanda o rəsul, o vəli, o Ģüca və 

―bəççeyi-türki‖ biçarə aĢiqləri sağ-salamat quyudan çıxarmaq üçün onlara kömək 

əlini uzatdı‖. 

BaĢqa bir beytdə də biz həm zahiri, həm batini səviyyələrin bir-biri ilə sinte-

zini, məna və mahiyyət baxımından ayrılmaz olduğunu görürük. 

ġahi –türkan soxəni-müddəiyan miĢenəvəd, 

ġərmi əz mozləmeye-xune-SiyavuĢəĢ bad.  

Əvvəlcə qəzəlin zahiri mənasını aydınlaĢdıraq: ġair ―Ģahi-türkan‖ deyəndə 

Elxani sultanlarından olan sultan Mənsuru nəzərdə tutur. O, Xacə Hafizin səmimi 

dostlarından biri olan Əsəd adlı oğlunu vəzirlərin və saray adamlarının təhriki ilə 

qətlə yetirmiĢdir. Beləliklə, Ģair Hülaku sülaləsindən olan Mənsuru – yəni ―Ģahi-

türkanı‖ düĢmən və paxılların sözünə qulaq asaraq SiyavuĢu- yəni Əsəd adlı doğ-

ma oğlunu öldürməkdə ittiham edir və onu nahaq qan tökdüyünə görə xəcalət çək-

məyə çağırır. Bəs görək beytdəki sözlərin sufi terminologiyasında mənası necədir: 

ġahe-türkan = əhli – ürfan, müddəiyan= nəfsani diləklər, SiyavuĢ=əql. Deməli, 

irfan əhli nəfsani diləklərə aldandığı üçün böyük günahlara imza atmıĢdır. Ümu-

miyyətlə, Hafizlə türk hökmdarları arasındakı münasibətlər və bu mövzuda yazı-

lan Ģeirlərin daxili qatları barədə istənilən qədər danıĢmaq olar, amma biz yazımı-

zın lap baĢlanğıcında Hafizin lirik bir Ģair, qəzəl ustadı olduğunu vurğulamıĢdıq 

və onu da demiĢdik ki, "türk" onun Ģeirlərində əksər halda gözəl, can alan dilbər 

mənasında iĢlənir: yəni həqiqi mənada gözəl üz, məcazi mənada seyrət gözəlliyi. 

Birinci səviyyədə həmin türk konkret epitetlə - ġiraz, Səmərqənd, Xarəzm, Xütən 

və s. iĢlənir. ―...bu türkanlar gözəlüzlülərin kinayəsidir, onlar iĢvə və qəmzələri ilə 

ürək və dini qarət edirlər. Hafiz öz zamanında ən məĢhur talançı və qarətçi olan 

türk kiĢisinə – Teymurləngə qarĢı bu ayüzlülərin iĢvə və nazını qoyurdu‖ (8). Bu-

nu Hafiz ġirazi lirikasının pərəstiĢkarı olan Seyid Məcidi yazır. O, fikrinin dava-

mında əlavə edir: "Həm də Hafiz bununla yaĢadığı zamanın, dövrün bütün daxili 

ziddiyyətlərini ortaya qoya bilmiĢdir. Teymurləngin istila elədiyi torpaqları Hafiz 

"azad edir", zamanın ən böyük istilaçısı ilə türk gözəlinin eĢqinə döyüĢürdü". 

Əgər an torki –ġirazi bedəst arəd deli-mara 

Be xale-henduyəĢ bəxĢəm Səmərqəndo Buxarara.  

(Əgər o ġirazlı türk gözəli mənim ürəyimi ələ alsa, onun hindu xalına Sə-

mərqəndlə Buxaranı bağıĢlaram). Birincisi, bu Ģeirin gerçək mənasını izah etmək 

üçün həmin ―türki-ġirazi‖ tərkibini və obyektin kimliyini diqqətlə araĢdırmalıyıq: 

dilimizə onu ġiraz gözəli, yoxsa ġiraz türkü kimi tərcümə etməliyik sualına cavab 
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verməliyik. Türklərə kimin necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq qeyd 

etməliyik ki, burada türk sözünün etnik qatı onun irfani mənasından qabağa keçib. 

Birincisi, çünki Hafiz türk istilaçısını rəhmə gətirmək üçün onun qarĢısına yalnız 

türk qadınını çıxara bilərdi. Ġkincisi, fars Ģairləri bu beytin birinci misrasını dəyi-

Ģib ona nəzirələr yazanda da ilk növbədə türk sözünü də dəyiĢiblər, əgər o gözəl 

mənası bildirisə, onda buna ehtiyac vardımı?  

Əgər an delbəri-Qəzvin bedəst arəd dele-mara… 

Yaxud baĢqa bir nəzirə də  

Əgər an doxtəre-Yəzdi bedəst arəd dele-mara… 

Daha bir Ģeirdə 

Əgər an kordi eylami bedəst arəd dele-mara… 

Bir sözlə, Ġranda Hafizin bu qəzəlinə yazılmıĢ onlarla nəzirənin heç birində 

"türki" sözü saxlanılmayıb, deməli, bu söz daha öncə etnik mənsubiyyət bildirir. 

Ġndi görək, bu türk gözəlinin bədii obrazı necə verilir: o, real, həyatdan gəlmiĢ 

abırlı bir qadındır, Ģairin fikrincə Teymurun ordusun qabağını kəsməyə qadirdir. 

Əksər tədqiqatçılar onun ġiraz ətrafında yaĢayan bir qaĢqaylı olduğunu bildirirlər. 

Samir Nərimani bununla bağlı yazır: ―Bu türki-ġirazi həmin o qaĢqaylılardandır 

ki, anadangəlmə hindu xalına malik olurlar, onlar gözəl, ġiraz sərvinazı kimi uca 

qədd-qamətə malikdirlər‖ (9).  

Digər tərəfdən, bu Ģirazlı qız təkcə zahirən gözəl deyil, o daxilən də təmiz, 

pak və ləyaqətlidir, Ģair ancaq onu arzulayır ki, bu gözəl qəlbində ona yer versin. 

Hətta Teymur onu qısqanır (Bunu beytlə bağlı söylənən rəvayətlər də təsdiq edir).  

Bir sözlə, Ģair bir beytlə bütöv, həm də real bir türk gözəlinin əvəzsiz obra-

zını yarada bilmiĢdir. Amma bu gözəl təkcə real həyati gözəllik cizgilərinə malik 

deyil, onun irfani parametrləri də vardır. Bu "türke-ġiraz" bir məĢuqdur, onu aĢiq-

lər həm əzəli, həm də əzəlinin nazəninləri olan ənbiyalar, övliyalar haqqında iĢlə-

dirlər. Digər tərəfdən, xacə Ģair həmin məĢuq üçün Səmərqəndlə, Buxaranı vermə-

yə hazırdır, halbuki onun bu Ģəhərlər üzərində heç bir mülkiyyəti yoxdur, deməli 

məqsəd ġiraz türkünün əhəmiyyətini niĢan verməkdir, öz məĢuquna sevgisini bil-

dirməkdir.  

Türk təkcə gözəlləri ilə yox, həm də cəsarət və hünərliləri ilə seçilir:  

Fələk cənibekeĢ-e Ģahe-Nüsrətdin əst 

Biya bebin molkəĢ dəst dər rekab zəde 

(Fələk Nüsrətdin Ģahın yedəkçəkənidir, gəl gör onun mülkü necə rikaba əl atıb).  

Bu qəzəldə Xaqaninin ―fələk cənibekeĢ-e ust‖ misrasıyla baĢlayan beytinin 

təsiri özünü açıq-aydın hiss etdirir. Əli Ahəngər adlı bir tədqiqatçı bu beytlə bağlı 

yazır: ―… Onun mədhi fələk kürsüsünü deyil, Qızıl Arslanın rikabını xatırladır‖ 

(10). 

Yaxud, 

Yarəb in bəççeye-türkan çe dəlirənd be xun, 

Gəh be tire-moje hər ləhze Ģekari girənd.  
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ġeirin irfani mənası belədir: Bəççeyi torkan həzrəti həqqin üzü olan həmin 

ənbiyalar, ovliyalar və aĢiqlərdir. Onlar da öz aĢiqlərini məĢuqe-mütləqin kirpik 

oxları ilə vururlar, ovlayırlar.  

Təbii ki, bir məqalə daxilində türkün Hafiz tərəfindən cızılmıĢ, çoxqatlı 

obrazını təsvir və təhlil etmək mümkün deyil: o, zahirən qüsursuz, iĢıqlı olduğu 

kimi, mənən də ucadır, irfan yolçusudur, asimana, tanrısına dönməyə cəhd edir. 

Ondan "mövlaların nəsimi (ətri)" gəlir.  

Xiz ta xater bedan torki Səmərğəndi dəhim 

Kəz nəsiməĢ buye-cuye mövliyan ayəd həmi.  

(Beytdə Rudəkinin "Buye-cuye mövliyan ayəd həmi" mətləli qəzəlinin təsiri 

vardır)  

Hafiz yaradıcılığında tez-tez gördüyümüz bu türk obrazını qaralamaq, onun 

həqiqi mənasının üzərindən xətt çəkərək, yalnız bir irfani termin kimi göstərmək 

istəyənlər bütün zamanlarda olub. Fəqət Hafiz bütün böyük dühalar kimi insane-

pərvərliyin, humanizmin, insanlar və xalqlar arasında barıĢın carçısı olub. Hafiz 

yaradıcılığında türk obrazını real həyati zəmindən ayırıb, onu mifikləĢdirənlər Ģai-

rin Azərbaycanla bağlılığı, Ərdəbildə olması barədə də susmağa üstünlük vermiĢ-

lər. Halbuki Ģair özü bir Ģeirndə bunu belə vurğulayır.  

 Ey səba, gər beqozəri bər sahile Ərəs 

 Busə zən bər xake-an vadi və moĢkin kon nəfəs.  

(Ey səba yeli, əgər Araz çayının sahilindən keçsən 

O vadinin torpağını öp və nəfəsini müĢk qoxulu et).  

Bizcə, Hafizi təxminən 7 əsrdən bəri yaĢadan da məhz Ģairin həm real, həm 

də irfani gözəlliyi tərənnüm etməsi, dünyanı sülhə, barıĢa çağırması, yaĢadığı 

məkandakı bütün xalqlara, o cümlədən türklərə böyük məhəbbətlə yanaĢmasıdır.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ХАФИЗА ШИРАЗИ 
 

Резюме 

 

Данная статья посвящена изучению слова «тюрок» в газелях иранского 

поэта Хафиза Ширази, семантического, этимологического и мистического 

значения этого слова. По утверждению авторов статьи, исследователей 

средневековой поэзии, в основном интересовали мистическое значение сло-

ва, а их лексическому значению уделялось недостаточное внимание. Впер-

вые авторы изучают бейты, в которых слово «тюрок» использовано в смыс-

ле этноса. 

 

 

MULTICULTURAL VALUES IN THE  

WORKS OF HAFIZ SHIRAZI 
 

Summary  

 

This article dedicated to the research of semantic, etymological and mystical 

meanings of the word of ―Turk‖ used in ghazals Iranian poet Hafiz Shirazi. Au-

thors noted that researchers which explored the Middle Age poetry noticed to 

mystical meanings of words and they didn‘t give consideration to lexical mean-

ings of words of ghazals. Authors of the article analyse ―bayts‖ in which the word 

of ―Turk‖ are used as the etnos name.  
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Gülbəniz Babaxanlı, 
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Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli da-

vamçısı və inkiĢaf etdirəni, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 

cənabları yüksək tribunalardan dəfələrlə multikulturalizmin Azərbaycanın həyat 

tərzi olması, dünya ictimai-siyasi həyatında bunun alternativinin olmaması haq-

qında müdrik fikirlər səsləndirir. Möhtərəm Prezidentimizin irəli sürdüyü mühüm 

fikirlərdən biri də multikulturalizmin Azərbaycanda çox qədim ənənələrə malik 

olması haqqındadır ki, bunun bariz sübutlarından biri kimi bizim çoxəsrlik ədə-

biyyatımızdakı humanizm, tolerantlıq, baĢqa mədəniyyətlərə açıqlıq, hörmət və 

milli səmimiyyətdir. 

Azərbaycan multikulturalizmini ədəbiyyat, mədəniyyət müstəvisində öyrən-

mək və təbliğ etmək üçün böyük Ģair və dramaturqumuz Hüseyn Cavidin (1882-

1941) zəngin yaradıcılığı çox mükəmməl ədəbi-bədii və fəlsəfi bir məxəzdir. 

Böyük mütəfəkkirimizin insanların birgə yaĢayıĢı, etnik mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq cəmiyyətdə baĢlayan dialoqlar, qarĢılıqlı etimad, hörmət, həmrəylik 

haqqındakı çağırıĢları, dahiyanə fikirləri onun bir çox əsərlərində, xüsusilə də 

―ġeyx Sənan‖ və ―Maral‖ mənsur faciələrində öz əksini tapmıĢdır. Bu əsərlər 

Azərbaycan ədəbiyyatının əsas simalarından biri kimi böyük Cavidin həyat fəlsə-

fəsində humanizm mövqeyində dayandığını, insanpərvərlik, ədalət çarçısı, birlik-

bərabərlik ideyalarının təbliğatçısı olduğunu çox aydın Ģəkildə göstərir. 

Azərbayan ədəbiyyatının böyük sənətkarı Hüseyn Cavid yazırdı: ―Ġnsanlar 

Allahsız yaĢayamaz. Hər əsrə məxsus bir Allah var və bu allahlar insanların kəndi 

məxluqi sayılır. Ondan mərhəmət umanlar pək zəif; cəllad, zalım deyənlər də pək 

abdaldır. Hər Ģeydən yorulan insan qaranlıq gecələr, çıxılmaz dərin Ģübhələr içinə 

yuvarlanaraq yenə bir sabah arar. Halbuki o sabahın varlığıyla yoxluğu birdir. 
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Toprağı sevəlim, təqdis edəlim. Bizlər yalnız topraqdan həyat buluruz. Hə-

yatda səadət var, cənnət var. ĠĢtə ən böyük din həyat - yaĢayıĢ dinidir. Ən böyük 

fəlsəfə həyat - yaĢayıĢ fəlsəfəsidir‖ (1, 344-345). 

AraĢdırma və tədqiqatlar göstərir ki, Hüseyn Cavid sənətinə və estetik idea-

lına Ġblis – Allah antitezası xasdır. 

Orta əsr Ģərq mütəfəkkiri Eynəlqüzat Miyanəçi yazırdı: ―Allah saysız-hesab-

sız atributlarda təzahür edən substansiyadır‖ (2, 156). XVII əsrin görkəmli holland 

filosofu B.Spinoza isə deyirdi: ―Allahdan baĢqa heç bir substansiya nə mövcud 

ola bilər, nə də təsəvvür edilə bilər‖ (3, 372). Mütəfəkkir sənətkar S.Təbrizi də 

təsdiq edirdi ki, ―bütün varlıq Allahdır. Allahın sirlərini axtaranlar nəticə etibarilə 

küll halında olan varlıqla qovuĢurlar‖ (4, 222). 

M.ġəbüstəri göstərirdi ki, ―insan Allahı özündə axtarmalı və öz gücünə 

inanmalıdır‖ (4, 337). Nəsimi Allahın təbii-naturalist dərkindən onun əxlaqi-etik 

anlamına doğru gedir. ―Ənəlhəq‖, yəni ―həqiqət, Allah mənəm‖ iddiası da məhz 

belə bir mövqedən doğur: 

Mən mülki-cəhan, cahan mənəm mən! 

Mən Həqqə məkan, məkan mənəm mən! (5, 337) 

Hüseyn Cavid də bir sənətkar-filosof olaraq yazır: 

Dinlə həp kainatı, seyr elə. 

Hər günəĢ ondan iĢtə bir Ģölə... 

Hər ufaq zərrə, hər kiçik yapraq 

Sənə söylər bu rəmzi pək parlaq (6, 10). 

ġərq bədii-fəlsəfi fikrindən, sufi-panteist dünyagörüĢündən bəhrələnən 

Hüseyn Cavid ―Allah‖ anlayıĢında fəlsəfi-etik məzmun görürdü: 

Kim ki, Allahı istiyor görmək, 

Arasın qəlbi-tabnakində. 

Hər kimin qəlbi, ruhi düzgündür, 

Daima hiss edər də həqqi görür. 

Feyləsufanə ruha malik olan, 

YaĢamaz ayrı hərgiz Allahdan (7, 19). 

Cavidin fikrincə, Allah-təkcə ən ali əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin məcmusu 

deyildir, həm də bu keyfiyyətlərin, insani kamilliyin təĢəkkül və təcəssümünə 

imkan verən mühit və Ģəraitdir, zəmanə və dövrandır: 

– Nerdə parlarsa həqq, Ģərəf, vicdan, 

Ġyilik doğruluq, gözəllik, inan, 

Orda var sevgi, orda var iman, 

Orda var, Ģübhəsiz, böyük yaradan (6, 24-25). 

Allah – ―Hüsni-mütləq‖, ―Vücudi-mütləq‖, ―Hüsni-əzəli‖dir, bir sözlə, 

kamil gözəlliyi ifadə edən varlıqdır. Elə onun özü də gözəl (kamil) insanları sevir: 

―O, gözəldir, sevər əlbət gözəli‖ (5, 87). Peyğəmbər (s) buyururdu: - ―Allah-gö-

zəlliyin özüdür və gözəllikdən də xoĢu gəlir (6, 54). Allah-zaman və məkanca 
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mövcud ―uçurumlar‖ın fövqündə duran elə bir cəmiyyətin (gözəllik və məhəbbət 

səltənətinin) daxili qanunlar məcəlləsinin yaradıcısıdır ki, burada bütün insanlar 

bərabər, azad və xoĢbəxt bir həyat yaĢayırlar. Allah - ictimai ədaləti bərqərar edən 

və onun keĢiyində duran bir qüvvədir. Allah - gözəllik və məhəbbət diktə edən 

hakimdir; əxlaqi sərvətləri qoruyan himayəçidir. 

Ulu tanrı, o görünməz yaradan 

Əmr edər yalnız ədalət, ehsan. 

O fəna iĢləri, föhĢiyyatı 

Nəhy edər, varlığının isbatı 

Bu təbiət, bu məhabətli fəza... 

Onca birdir: ulu, zəngin, füqəra (5, 55). 

Hüseyn Cavidin qəhrəmanları da məhz belə bir Allaha tapınır və öz həmvə-

tənlərini, yer üzünün bütün xalqlarını bu Tanrıya iman gətirməyə çağırır, onun bir 

həqiqət kimi real təcəssümü uğrunda mübarizə aparırlar. Allah - həqiqətdirsə 

(haqq), həqiqət isə gözəllik və məhəbbət səltənətidirsə, deməli, hər bir insanın 

həyat amalı, məqsədi, idealı bu haqqa (Allaha) yüksəlmək, yetiĢmək və ona qo-

vuĢmaqdan ibarət olmalıdır. Cavid fəlsəfəsində buna nəfsə qalib gəlməklə, iblis-

liyi məhv etməklə nail olmaq mümkündür. 

Mövcud həyat - rəzalət, səfalət və cəhalətdən yoğrulmuĢ ―uçurumlar‖ haq-

sızlıqdır ideal həyat - ülvü, lahuti, ilahi yüksəklikdə duran gözəllik və məhəbbət 

səltənəti isə haqqdır. Bu mənada Allaha inam-gözəllik və məhəbbət səltənətinin 

gerçək ola biləcəyinə və onun gerçəkləĢməsi uğrunda mübarizə zərurətinə olan 

inamdır. Vahid Allaha tapınmaq ideoloji funksiya daĢıyır və bütün insanları, xalq-

ları bir bayraq altında birləĢməyə çağırır, onları ali məqsəd naminə fəaliyyətə təh-

rik edir. ―ġeyx Sənan‖ faciəsinin ikinci pərdəsində DərviĢin: 

Həqiqət istərəm, yalnız həqiqət! 

Yetər artıq Ģəriət, ya təriqət! (7, 50). 

– sözləri zahirən sufizmin idrak mərhələlərini xatırladır; ancaq unutmaq 

olmaz ki, Hüseyn Cavid sənətində ―həqiqət‖, deməli ―Allah‖ anlayıĢı hansı məz-

mun kəsb edir. Bu baxımdan ġeyx Sənan DərviĢin ideya-nəzəri məramnaməsini 

həyata keçirərək həqiqətə (Allaha) qovuĢmaq - gözəllik və məhəbbət səltənətinə 

yetiĢmək nümunəsi göstərir. 

Caviddə ―həqiqət aləmi‖ - gözəllik və məhəbbət səltənətidir. Bu aləmin 

iĢığı, nuru ona qovuĢanların üzündə əks olunubdur. Elə ona görə də ġeyx Sənanın 

―cəmalında nuri-həqq parlayır‖. Hədislərin birində deyilir ki, islam peyğəmbəri 

Məhəmmədin arvadı AiĢənin söylədiklərinə görə, qüreyĢilərdən biri islam pey-

ğəmbəri Məhəmməddən meraca gedərkən - göyə səyahət zamanı Allahı görüb-

görmədiyini soruĢmuĢdu. Məhəmməd peyğəmbər belə cavab vermiĢdi: ―Mən nur 

gördüm və onu indi də görürəm‖. Ona görə Quranda açıqca deyilir: ―Allahü 

nurun‖ – ―Allah nurdur‖ (9, 77). 



32 

 

Allah adildir, yəni onun H.Cavid sənətində bir rəmz olaraq təcəssüm etdirdi-

yi gözəllik və məhəbbət səltənəti ədalətlidir. Məhz ona görə də Allaha (həqiqətə) 

qovuĢmaq ədalətli cəmiyyətə yetiĢmək deməkdir. Mövcud cəmiyyət, real həyat, 

yəni uçurumlar zülmün bəhrəsidir; can atılan, arzusunda olunan ―həqiqət aləmi‖ 

isə ədalətin meyvəsidir. Elə onun üçün də kor ərəbin ah-naləsini və Ģikayətini baĢa 

düĢürük: 

Tükəndi taqətü səbrim, ədalət! Ah, ədalət! 

Nə öncə öylə səadət, nə böylə zillət olaydı (7, 32). 

Ümumiyyətlə, Hüseyn Cavid yaradıcılığındakı Allah, həqiqət, gözəllik, mə-

həbbət, multikulturalizm, dini-fəlsəfi və islami anlayıĢlar, tolerant dəyərlər tarixi-

ənənəvi məzmunlu olmaqla bərabər, böyük sənətkarın özünəməxsus bədii təxəy-

yül və təfəkkürünün qüdrəti ilə yeni həyat və sənət ömrü əxz etmiĢdir. 

Böyük dramaturqun ilk mənsur dramı olan ―Maral‖ faciəsinin hələ lap baĢ-

lanğıcında – ―ƏĢxas‖ hissəsində Hüseyn Cavid multikulturalizminin ilk iĢartılarını 

görmək mümkündür. Belə ki, əsas qəhrəmanları türk olan əsərdə Doktor obrazının 

rus olduğu xüsusi qeyd edilir. Bundan baĢqa, bir epizodik ləzgi obrazı vardır. Bi-

rinci pərdənin remarkasında isə Turxan bəyin otağının divarından ġeyx ġamilin 

Ģəklinin asıldığı göstərilir. 

Faciənin müsbət qəhrəmanlarından biri olan və türkçülük ideyalarını qızğın 

Ģəkildə təbliğ edən Çingiz bəy Dağıstan xalqına məhəbbətini ġamilin Ģəklinə ba-

xaraq belə ifadə edir: 

―ĠĢtə həm fazil, həm cəngavər bir dağıstanlı! ĠĢtə ġeyx ġamil!.. Baqınız, yal-

nız Ģu heykəli-cəladət, Ģu qoca qəhrəman ilələbəd dağıstanlı adını yaĢatmaq için 

kafidir! Ah, nədənsə bilməm, daima Ģu böyük simaya qarĢı qəlbimdə dərin bir 

hörmət, böyük bir məhəbbət hiss edərim. ġu parlaq nasiyədə, Ģu düĢüncəli gözlər-

də öylə mənalı bir əzəmət, öylə əzəmətli bir məhabət var ki, yalnız dostları deyil, 

düĢmanları belə bir baqıĢda heyran olub qalırlar‖ (8, 68).  

Əsərdəki mutikultural məzmunnlu dəyərlərdən biri də məĢhur tarixi Ģəxsiy-

yətlərə müxtəlif baxıĢ bucağının öz bədii əksini tapmasıdır. Bu əksqütblü polemi-

ka AĢıq Sultan obrazı ilə Çingiz bəy arasında baĢ verir. AĢıq Sultan böyük hökm-

darlara, sərkərdələrə xalq münasibətini ifadə edərək aĢağıdakı misralarla dünyanın 

faniliyinə iĢarə vurur: 

Nə buldular Ġsgəndərlər, Çingizlər?! 

Qanlar döküb, canlar yaqıb getdilər!.. 

Cihanı titrədib alt-üst etdilər, 

Qanlı bir iz bıraqdılar ellərdə (8, 70). 

Bu sözlərinə görə AĢığı məclisdən qovan Çingiz bəy öz hərəkətini belə 

əsaslandırır:  

―Böyük Çingiz, o sarsılmaz hökmdar tariximizin ən Ģanlı bir qəhrəmanı ol-

duğu halda, təhqir ediliyor da, kimsə əhəmiyyət vermiyor‖ (8, 70). 
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Maraqlıdır ki, faciənin mənfi qəhrəmanlarından biri olan Turxan bəy də 

AĢıq Sultanın baxıĢ bucağını bölüĢərək deyir: 

―Bu, təhqir deyil, əzizim, bəlkə tarixlərdə görünmüĢ bir həqiqətdir‖ (8, 70). 

Bu cavabdan daha da əsəbiləĢən Çingiz bəy tarixi Ģəxsiyyətə baxıĢda Qərb 

və ġərq dəyərlərini üz-üzə qoyur və belə bir nəticəyə gəlir: 

―Əfv edərsiniz, əfəndim! Öylə çürük həqiqətlər bir taqım boĢ qafalara 

yerləĢə bilir. Mühakiməli bir adam öylə iftiralara əsla qulaq verməz. Azacıq insaf 

etməli. ĠĢtə hər millətin tarixi meydanda... Əcnəbilər böyük Ġsgəndər, böyük 

Napoleon deyə öz qəhrəmanlarına abidələr yapdırıyor, heykəllər dikdiriyorlar. 

Fəqət bizlər!.. Bizlər isə Çingiz kibi cihangirlərə, Teymur kibi qəhrəmanlara 

xunxar, canavar deyə ləkələmək istiyoruz!‖ (8, 70) 

Əslində, böyük Cavid Çingiz bəyin dili ilə tarix boyu Avropada hökm sür-

müĢ və müasir dövrdə daha da ĢiddətlənmiĢ ikili standartları ifĢa etmək məqsədi 

güdür və bu məqsədinə nail olur. Əsərin baĢqa bir obrazı – Bəypolad da Çingiz 

bəyin fikirlərinə müsbət qiymət verərək deyir: 

―Doğrusu, bu xüsusda bən də səninlə həmfikirim. Gerçəkdən, millətimiz 

pək sönük, pək mühakiməsiz... Daima düĢman ağzından eĢitdiyi iftiraları bir həqi-

qət zənn edib də ona görə söz söylər. Həm də bu iftiralar, bu həqarətlər ġərq Ģəx-

siyyətlərinə qarĢı bir haqsızlıqdır‖ (8, 70).  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlətləri tarix boyu 

baĢqa dinlərə və etnoslara tolerant yanaĢmıĢ, onlara qarĢı dözümlülük nümayiĢ et-

dirmiĢdir. Xalqımızın qürur mənbəyi olan və baĢqalarına örnək göstərə biləcəyi-

miz bu insanlıq xüsusiyyəti ədəbiyyatımızda da özünün parlaq əksini tapmıĢdır. 

Bunun əyani sübutlarından biri də ədəbiyyatımızda xristianların Tanrı səviyyəsinə 

qaldırdıqları Ġsa peyğəmbərə göstərilən hörmət və məhəbbətdir. Biz bunu dahi 

Nizami Gəncəvinin, dahi Məhəmməd Füzulinin və bir çox baĢqa klassiklərimizin 

yaradıcılığında da görə bilirik.  

Hüseyn Cavidin ―Maral‖ faciəsində də Ġsa peyğəmbərin bir möcüzəsinə - 

onun ölüləri dirildə bilməsinə iĢarə vurulur. Humaya məhəbbətindən yatağa düĢ-

müĢ və ölüm ayağında olan Cəmil öz sevgilisini Ġsa peyğəmbərlə müqayisə edə-

rək deyir: 

―Sənmi!? Humay, sənmisin?! Ah, yıqdığın heykəli dikməyəmi gəldin? 

Yoqsa Ġsa kibi ölü diriltməkmi istiyorsun?! Ha-ha-ha! Hiç ölü dirilirmi ya?.. ‖ (8, 

89) 

Bütün əsərlərində olduğu kimi, ―Maral‖ faciəsində də Cavid qadın azadlığı 

probleminə, feminizm məsələlərinə toxunur və bunu multikultural dəyərlər priz-

masından nəzərdən keçirir. 

Qadını bütün fəlakətlərin mənbəyi hesab edən Turxan bəylə iĢıqlı fikirləri 

ilə seçilən Nadir bəyin dialoqunda Cavid bu problemin bütün kəskinliyi ilə cəmiy-

yət qarĢısında durduğuna diqqəti çəkir. Müxtəlif mədəniyyətlərdə qadının vəziy-
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yətini göstərən Nadir bəyin multikultural fikirləri qadın azadlığı ideyasına söykə-

nir: 

―Sağlam bir tərbiyəyə, sarsılmaz bir əxlaqa malik olan xanımların açıq gəz-

məsində heç bir məhzur görəmiyorum. Bununla bərabər, əcnəbilərdə olan mənasız 

sərbəstliyə də əsla tərəfdar deyilim (8, 93)‖. 

Burada multikultural dəyərlər mədəniyyətlərin bir-birini zənginləĢdirmək 

imkanları baxımından özünü büruzə verməkdədir. Yuxarıda gördüyümüz kimi, 

Qərbin ikili standartlarına qarĢı çıxan Cavid, bu mədəniyyətin qabaqcıl tərəfləri-

nin əxz edilməsinin də əleyhinə deyildir və bu da onun bir müdrik yazıçı kimi sə-

mimiliyinin göstəricisidir. 

Əsərdə epizodik, karikatura Ģəklində verilmiĢ Qazı üçün isə, bir müsəlman 

qadının xristianlar kimi üzüaçıq gəzməsi əsil fəlakətdir və yaxınlaĢan Tanrı cəzası-

nın əlamətlərindən biridir. Bu isə mürtəce bir din xadiminin multikultural dəyərləri 

qəbul etməməsinin və buna görə də mənfi planda təqdim edilməsinin göstəricisidir. 

―Qazı (birdən-birə bağıraraq). Nə söyləyim ki, xalqın arasına yeni bidət qo-

yursunuz... Gəlinin islam qızı olduğu halda, bir xristiandan seçilmiyor. (Qayət 

sinirli). Ah!.. Ah!.. Müsəlmanlıq böylə gedərsə, çoq sürməz ki, ev-eĢiyimiz Lut 

Ģəhri kibi yerin dibinə keçər!‖ (8, 94) 

Qazının ―odlu-alovlu‖ nitqinə Nadir bəyin verdiyi məntiqi cavab, onun və 

onun dili ilə Hüseyn Cavidin multikultural dəyərlər necə böyük önəm verdiyini 

göstərir: 

―Əfv edərsiniz, qazı əfəndi!.. Əvvəla, bu, vicdani bir məsələdir. Saniyən, 

bunu siz bidət bildiyiniz halda, ən böyük üləma tamamilə Ģəriətə müvafiq görü-

yor‖ (8, 94).  

Bütün bunlar bir daha onu təsdiq edir ki, zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixində ən dəyərli humanist ənənələrinin davamçısı olan və onu inkiĢaf etdirən 

dahi Azərbaycan Ģairi, dramaturqu və filosofu Hüseyn Cavidin yaradıcılığında 

multikultural dəyərlər aparıcı yerlərdən birini tutur.  
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ВОПЛОЩЕНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКОМ  

МИРЕ ИДЕЙ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА  
  

Резюме 

 

 2016 год был объявлен президентом Азербайджанской Республики 

И.Алиевым годом мультикультурализма, что ставит ответственные задачи 

также перед учеными-литературоведами нашей страны. Большое значение 

придается выявлению и пропаганде мультикультуральных ценностей в про-

изведениях наших классиков. Одним из великих мастеров, который в своих 

прозаических драмах отводит широкое место пропаганде мультикультураль-

ных ценностей, является Гусейн Джавид (1882-1941). В данной статье объ-

ектом серьезного научного исследования является пропаганда мультикуль-

туральных ценностей в одной из прозаических драм Г.Джавида «Марал» и 

подчеркивается их значение в нашей реальной жизни.  

 

EMBODIMENT OF MULTUСULTURALIZM IN  

HUSEYN JAVID`S ARTISTIC AND  

PHILOSOPHICAL WORLD OF IDEAS  
 

Summary 

 

The declaration of 2016 as a year of multiculturalism in our country by the 

President of Azerbaijan Republic also gives literary critic scholars responsible 

work. Researching the multicultural values in our classical authors‘ works and 

their promotion is especially important. One of those eminent authors who was 

widely elucidating the promotion of multicultural values in his prosaic dramas is 

Huseyn Javid (1882-1941). The article deals with the promotion of multicultural 

values in ―Maral‖ tragedy, being one of the prosaic dramas and summarizes that 

from this point of view, such works could become the objects of scientific 

research.  
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Azərbaycan xalqı tarixən multukultural dəyərlərə sahib olub, bu mənəvi 

keyfiyyətini günümüzə daĢımağa nail olmuĢdur. Bu il Azərbaycan Respublikası-

nın dövlət baĢçısı cənab Ġlham Əliyev tərəfindən regionumuzda multukulturalizm 

ili elan olundu. Multukulturalizm dedikdə biz bütün dəyərlərin cəmini bir araya 

gətirməyi, baĢqa etnosların yüksək mənəvi keyfiyyətlərinə hörmətlə yanaĢmanı 

anlayırıq. Məhz belə bir anlayıĢ bizim dilimizdə, ədəbiyyatımızda, tariximizdə, 

dini dünyagörüĢümüzdə və digər sahələrdə öz əksini tapmıĢdır. Tarixi faktlar gös-

tərir ki, bir çox istilalara, etnik təmizlənmələrə məruz qaldığımız çağlarda belə, 

biz bu mənəvi xüsusiyyətimizi itirməmiĢ, qoruyub saxlaya bilmiĢ, hətta inkiĢaf et-

dirmiĢik. 

―Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları‖ adlı kitabın 

―Həpimiz bir günəĢin zərrəsiyiz!...!‖ baĢlıqlı ön sözündə hörmətli akademikimiz 

Kamal Abdulla haqlı olaraq bildirir: ―BəĢəriyyəti bütöv kimi dərk etmək istəyi, 

ayrı-ayrı xalqları mənəvi xətlərlə birləĢdirən amilləri aramaq ehtiyacı, dinləri bir-

birinə yaxınlaĢdırmaq cəhdi, müxtəlif dinlərin müqəddəslərinə eyni ehtiram, 

insanlara dininə görə deyil, dəyərinə görə qiymət vermək əxlaqı, hər kəsi mərhə-

mətə, Ģəfqətə, baĢqasının dərdinə acımağa dəvət, eĢqin ən yüksək, ən ali hiss kimi 

dilindən, dinindən asılı olmadan bütün xalqlar üçün əsas həyat prinsipi olmasının 

tərənnümü və bir sıra digər bu kimi dəyərlər ədəbiyyatımızın dərin qatda pərvaz 

edən ruhunun göstəriciləridir‖ [1, s. 3]. 

Tariximizin belə keĢməkeĢli dönəmlərindən biri də XIX əsrin ikinci yarısı-

XX əsrin əvvəlləridir ki, bu cür mürəkkəb zaman kəsiyində də milli ədəbiyyatı-

mızda: istər nəsrdə, istərsə də poeziyada mültikultural dəyərlər öz əksini tapmıĢ-

dır.  

Yaradıcılığında belə nümunələrin çox olduğu sənətkarlardan biri də XIX əsr 

Azərbaycan Ģerinin görkəmli nümayəndəsi Seyid Əbülqasim Nəbatidir. Onun 
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hadisələrə tolerant yanaĢması yaradıcılığındakı janrların rəngarəngliyində də 

özünü göstərir. O, çərçivələri qırmağa müvəffəq olmuĢ, gah dərviĢ siması ilə, gah 

da haqq aĢığı kimi diyar-diyar dolaĢaraq həm klassik ―Divan‖ ədəbiyyatı janrla-

rında, həm də xalq Ģeiri üslubunda əsərlər qələmə almıĢdır.  

 Nəbatinin yaĢadığı ərazi, yetiĢdiyi mühit, fəaliyyət göstərdiyi dövrə nəzər 

salmaq onun dünyagörüĢünü və fəlsəfi düĢüncə tərzinin özəlliyinin öyrənilməsi 

baxımdan, xalqımızın Ģair övladının mənəvi aləminin dərki üçün çox faydalıdır.  

―Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi‖ kitabında yer alan Məti Osmanoğlunun mü-

əllifi olduğu ―Seyid Əbülqasim Nəbati‖ oçerkinə əsasən Ģairi yetirən mühit və 

dövr haqqında aĢağıdakı fikirləri yaza bilərik: ―Son dəqiqləĢdirməyə görə, Nəbati 

1800-cü ildə Cənubi Azərbaycanın Qaracadağ əyalətində, Dizmar mahalının 

Üçtibin (ÜĢtibin) kəndində dünyaya gəlmiĢ, 1852-ci ildə həmin kənddə vəfat et-

miĢdir. Ġran Ģahı II Məhəmməd Qacara həm türkcə, həm də farsca mədhiyyə yaz-

mıĢdır. Bu səbəblə Ģairi bu hökmdarın müasiri hesab edirlər. Onun əsli qədim 

dövrlərdən bəri Ərəbistanda, Ġranda və Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ Nəbatilər-

dəndir. Atası Seyid Mir Yəhya Möhtərəm Üstibində və yaxın kəndlərdə dərviĢlik 

edir, müxtəlif islami əqidələri yayırdı. Nəbati ilk təhsilini atasından almıĢ, klassik 

poeziyanı, xüsusilə Hafiz yaradıcılığını və ġərq təsəvvüf ideyalarını dərindən öy-

rənmiĢdir. Yeniyetmə çağlarından atasına qoĢulub qələndərlik edən Nəbati Azər-

baycanın çox yerlərini piyada gəzib dolaĢmıĢdır. ġeirlərindəki bioqrafik iĢarələr-

dən məlum olur ki, o, Qaracadağdan baĢqa Qarabağda – Əsgəranda, Ağdamda, 

Hindarxda və Muğanda, Salyanda, Lənkəranda, Təbrizdə, Xorasanda olmuĢ, bu 

yerlərin ədəbi-mədəni həyatı ilə maraqlanmıĢdır‖ (2, 217). Bu da onun fəlsəfi 

dünyagörüĢünün, ədəbi zövqünün formalaĢmasına təsirsiz ötüĢməmiĢdir. 

Nəbatinin yaradıcılığında ilahi və dünyəvi lirizm birləĢmiĢdir. Nəbatinin 

lirikasındakı ilahi eĢq dünyəvi eĢqi, Allah sevgisi insan sevgisini inkar etmir. 

Əksinə, ilahi eĢq dünyəvi eĢqi davam etdirərək yerdən göyə ucaldır.  

Nəbatinin poetik yaradıcılığına baxsaq, onun irsində dövrümüzün multukul-

tural dəyərlərinin də cəmləĢdiyini görmüĢ olarıq. Misal üçün, o, imam Əlini mədh 

edərək onu insanlığın ən saf simvolu qəbul edib hürufilər kimi Allah dərəcəsinə 

qaldırmıĢ, Ģəhid olan imam övladları barədə Ģeirlər yazmaqla Ģəhidlik məktəbini 

inanc, əqidə uğrunda mübarizə rəmzinə çevirmiĢdir. Lakin fanatizmə qapılmamıĢ-

dır. Qatı Ġslamçı olmamıĢdır: 

Zahid, bu namaz tərkini qıldın, qıl, 

Bu rəsmi-məcaz tərkini qıldın, qıl. 

Təhtül-hənəki uzatma dəxi, bəsdir, 

Bu iĢvəvü naz tərkini qıldın, qıl (7, 194). 

Bununla yanaĢı Nəbati islam dini inancını bir az da xristian inancı ilə əlaqə-

ləndirmiĢdir. Gah dinə aid, gah da dünyaya aid Ģerlərində olan ifadələri diqqətlə 

oxuduqda onun tolerant və multikultural dəyərləri qoruyan bir Ģair olduğunu da 

görürük.  
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Görkəmli ədəbiyyatĢünas alim Azadə Rüstəmova haqlı olaraq Ģairin yetiĢ-

diyi dövrü belə qiymətləndirir: ―XIX əsr Azərbaycan poeziyası çox mürəkkəb və 

ziddiyyətli məqam keçirirdi. Əsrin xüsusi ilə II rübündən baĢlayaraq ədəbiyyatın 

yeni Ģaxələri – dramaturgiya və nəsrdə yeni fikri-estetik meyllər artıb gücləndiyi 

halda, Ģerdə onun kəmiyyətcə çoxalmasına baxmayaraq, müstəsnalar olmaqla əsa-

sən köhnə məzmun və forma hökmünü sürməkdə idi. Ali, ülvi məhəbbətin, gözə-

lin və gözəlliyin tərənnümü bir çox sənətkarlar üçün hələ də Ģerin baĢlıca predmeti 

kimi qalmıĢdı‖ [9, 596]. 

Bu mürəkkəb, ziddiyyətli bir mühitdə yetiĢən Nəbati isə ənənə içərisində bir 

novatorluq yarada bilmiĢ, öz xırda cığırını açmağa müvəffəq olmuĢdur. Onu Möv-

lana Cəlaləddin Rumi, Hafiz ġirazi, Seyid Yəhya Bakuvi ilə müqayisə edənlər, 

fikrimizcə, yanılmırlar. O, qapısını inancından, dinindən, təriqət və məzhəbindən 

asılı olmayaraq, hər kəsin üzünə açıq saxlamıĢ, onlar arasında fərq qoymamıĢdır. 

Seyr qıl aləmi, bu Ģahü gədasın yoxla; 

Nikü bəd hansıdı gör, ziĢt ilə ziba nəçidir? 

Məscidü soməvü bütkədəni bir-birə çal, 

Görginən Kəbə nədir, deyrü kəlisa nəçidir? 

...Kafirü gəbrü nəsarənü müsəlmana yetiĢ, 

Dinü məzhəb nədi gör, möminü tərsa nəçidir? 

Həqiqətnən batili çək bir məhəki-mizanə, 

Mustafa gör nə deyir, Ġsavü Musa nəçidir? (5, 53) 

Seyid Əbülqasim Nəbati irsini ilkin tədqiq edən alimlər onun yaradıcılığında 

özünü biruzə verən bu fərqli amilləri nəzərə almadan bəzən ifrata varmıĢlar. 

Məsələn, ilk ədəbiyyat tariximizi yaradan alimlərdən Firudin bəy Köçərli onu 

―ömrünün çoxunu zöhdü riyazətdə keçirən‖, ―ziyadə müttəqi, dindar və pakdamən 

bir vücud‖, Məhəmmədəli Tərbiyət onun lirik qəhrəmanını ―dərviĢlik və arifsifət‖ 

kimi keyfiyyətlərə malik sima olaraq səciyyələndirir, Salman Mümtaz isə əksinə, 

Nəbatini ―islam dinində olmayıb, mülhid, Allahı danan, Məhəmmədin dinini, 

Ģəriətini inkar edən allahsız bir Ģair‖ adlandırırdı (Məlumat üçün bax: 3, 471; 5, 

244; 10, 407).  

―XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi‖ dərsliyinin müəllifi, tanınmıĢ ədə-

biyyatĢünas alim Feyzulla Qasımzadə ―Seyid Əbülqasim Nəbati‖ adlı oçerkdə Ģai-

rin təriqət mənsubiyyəti haqqında yazırdı: ―Nəbatinin ―MəcnunĢah‖ ləqəbini qə-

bul etməsi onun XIV-XV əsrlərdə yaĢamıĢ məĢhur təriqət mürĢidi ġah Nemətullah 

Vəlinin (1331-1431) təriqətinə mənsub olması ilə əlaqədardır. ġah Nemətullah 

təriqətini yayanlar öz ad və ya ləqəblərinə ―Ģah‖ sözünü əlavə edirdilər. Nəbati 

farsca Ģerlərində bir neçə yerdə ġah Nemətullah təriqətinə xidmət etdiyini göstə-

rir‖ (4, 89). 

Göründüyü kimi, alim Nəbatinin Nemətullahi təriqətindən olduğunu 

əsaslandırmıĢdır. Mənbələrdən də bəlli olduğu kimi, Nemətullahi təriqətinin 

yaradıcısı sayılan ġah Nemətullah Vəli özü də vaxtilə Orta Asiyada geniĢ 
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yayılmıĢ ―Qadiriyyə‖ adlı təriqətə mənsub olmuĢdur. Bu təriqət isə digər sufi 

təlimlərdən, əsasən, bütün dinləri, insanları bir gözlə görməsi, ədalətsizliyə etiraz 

səsini ucaltması ilə fərqlənirdi.  

Azadə Rüstəmova Nəbatiyə həsr etdiyi oçerkdə bu fikirlərə münasibət bildi-

rərkən yazırdı: ―Hər üç halda ifrata varılır. Həqiqət budur ki, Nəbati dünyagörüĢü 

doğrudan da təzadlıdır.... onu deyə bilərik ki, Ģair öz məsləki və əqidəsi etibarı ilə 

xüsusilə yaradıcılığının ilk baĢlanğıcında əsasən Quran və Ģəriətə tapınan islam 

ziyalısı olmuĢ, sonra isə akademik Feyzulla Qasımzadənin də göstərdiyi kimi, 

ortodoks islam etiqadından vəhdəti-vücuda, oradan da aqnostisizmə - hər Ģeyi 

inkara gətirib çıxaran bir fikir yolu keçirmiĢdir‖ (8, 457). 

Məsələn, Füzuli qəzəllərinə yazdığı nəzirələrdən birində, məĢhur ―Nədir‖ 

rədifli qəzəlində Nəbati əsl seyr məqamında olan salik kimi özünün axtarıĢ 

mərhələsində olduğunu, həqiqəti tapmaq üçün yürüyəcək yolu aramaqda çətinlik 

çəkdiyini yazır.  

ġairin fikrincə, seyrdə ilk məqam məhz bu dar aləmdən çıxmaqdır. Bu mər-

hələdə o, ilk öncə dinlər arasında fərqi aradan götürmənin vacibliyini göstərir. 

Belə ki, həqiqətə gedən yol müxtəlif olsa da, hədəf eynidir.  

Qəzəlin bir beytində müəllif bu yolun imandan, yaxud küfrdən olduğunu 

bilmədiyini yazır: 

Bilmədim ömrümdə heç bir küfrü iyman hansıdır, 

Əhmədi-Mahmid kimdir, Musiyü Ġsa nədir? (6, 83) 

Azadə Rüstəmova yuxarıda adını göstərdiyimiz kitabda Ģairin fəlsəfi düĢün-

cələrini Ģərh edərkən bu ziddiyyətli məqamların onun eĢq yolçusu olduğundan, əsl 

sufi kimi Ģəriət, təriqət, mərifət mərhələlərini keçərək kamilləĢdiyi üçün yaradıcı-

lığında özünü göstərdiyini bildirir və yazırdı: ―Dövrünün əski üslubunda yazan 

Ģairlərinin çox qismi kimi Nəbati Ģerinin də mövzusu əsasən məhəbbətdir. Olur ki, 

bu məhəbbət təsəvvüfi məzmun daĢıyır, əhli həqqin-salikinin məbuduna səcdəsi 

anlamına gəlir, vəhdəti-vücud fəlsəfəsinin izahı üçün bir bəhanədir‖ (9, 458). 

Biz bildiyimiz kimi, təsəvvüfdə aĢiqin son ünvanı, ülvi məhəbbətinin son 

məqamı Allah, onunla vəhdətdir. Bu məqamda din, təriqət, məzhəb ayrılığı yox-

dur. Sadəcə, Allah və bəndə, məĢuq və aĢiq var. Bu baxımdan alimin Nəbati haq-

qında aĢağıdakı fikirləri də dediklərimizi dəstəkləməkdədir: ―Ənənəvi vəhdəti-vü-

cudçular kimi Nəbati də ―vüslətə‖ – ―ilahi nura‖ qovuĢmağın yalnız eĢq yolu ilə 

mümkün olduğunu məscid, bütxanə - bir sözlə harada olursa olsun ürəkdə məhəb-

bətin odu varsa, hər yerdə Xaliqə səcdə etmək olar – deyə düĢünürdü. Xərabət-

meyxanə də beləcə Ģairin nəzərində eĢq evi, ilahi sitayiĢ yeri idi‖ (9, 458).  

Qeyd edək ki, XIX əsrin sonu Azərbaycanın Ģərqində, qərbində, Ģimalında 

olduğu kimi cənubunda da müxtəlif təriqət sahibləri olmuĢdur. Onların arasında 

Nəbatinin də mənsub olduğu Nemətullahi təriqəti önəmli yer tuturdu. Öz ideolo-

giyasını yaymaq məqsədi ilə dünyanı dolaĢan, insanlar arasındakı hər cür fərqin 

aradan qalxdığı zaman bərabərləĢdiyi fikrini irəli sürən sufi dərviĢlər bütün bəĢər 



40 

 

övladına qardaĢ gözü ilə baxırdılar. Bu ideyaları qəbul edən, poeziya vasitəsi ilə 

yayan Nəbati kimi sənətkarlar, orta əsrlərdə olduğu kimi, sözü gedən dövrdə də öz 

yaradıcılığında dini, irqi ayrıseçkiliyi yoxa endirməni təbliğ etmiĢlər. Bu cür ide-

yalara sadiq olan sənətkarlardan biri də ġəms Təbrizi, Cəlaləddin Rumi, Əhməd 

Yasəvi, Yunus Əmrə, Nəsimi, Füzuli kimi klassiklərin təmsil etdiyi mənəvi-əxlaqi 

dəyərlərin varisi, XIX əsrin məĢhur təriqət Ģairi Seyid Əbülqasim Nəbatidir. Onun 

yaradıcılığı üçün təriqət lirikası ilə folklorun – xalq poeziyasının sintezi, vəhdəti 

xarakterikdir. Nəbatilik təriqətinin banilərindən biri olan, türk obalarını mahal-

mahal, el-el gəzən Nəbati farsca Ģerlərindən birində öz mulikultural fikirlərini, 

tolerant təfəkkürünü belə ifadə edir:  

Gah ağıllı, gah divanə oldum, 

Gah abad, gah viranə oldum.  

Gah xarabat içində sufi,  

Gah da meyxanə süpürgəçisi oldum.  

Gah abid oldum, gah brəhman.  

Gah məscid, gah bütxanə oldum, 

Gah dərviĢ oldum, gah qələndər, 

Gah məst, gah da məstanə oldum (8, 6-7). 

Nəbati bəĢəri Ģair olaraq insanların təkcə din faktoru ilə ayrılmasını qəbul 

etmirdi. Bu da bizə bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ədəbiyyatında XIX 

əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində multikulturalizm və tolerantlıq 

ənənələri qorunub saxlanılırdı.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

СЕЙИД АБУЛЬКАСИМА НАБАТИ 
 

Резюме 

 

 Азербайджанский мультикультурализм имеет древние исторические 

корни и занимает особое место в художественной литературе. Материалы, 

связанные с мультикульту-рализмом, встречаются в творчестве многих ли-

тературных деятелей, в поэтических произведениях. Одним из таких деяте-

лей литературы является поэт XIX века, суфий-пантеист Сейид Абулькасим 

Набати. В докладе представлены мультикультуральные ценности его твор-

чества и излагается попытка исследователей найти следы влияния его миро-

воззрения на развитие общественно-политических взглядов.  

 

MULTICULTURAL VALUES IN SAID ABULGASIM  

NABATI`S CREATIVE ACTIVITY 
 

Summary 

 

 Azerbaijan multiculturalism has got its historical roots and its own place in 

belles-lette.We can occur materials connected with it in the creative activity of in 

the potry of many writers.One of such writers is Seyid Abulgasim Nabati – XIX 

century prominent Sufi-pantheistic poet.In presented article we have touched upon 

multicultural values in his creative activity, tried to prove these values to form the 

core of his social and philosophical views. 
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MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA  

MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏR 
 

 

Açar sözlər: multikultural dəyərlər, məhəbbət, ədəbiyyat, dastan.  

Kлючевые слова: мультикультуральные ценности, любовь, литерату-

ра, дастан.  

Key words: multicultural values, love, literature, dastan. 

 

Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə yiyələnən Azərbaycan xalqı bütün 

dövrlərdə humanizmə, həmrəyliyə, sülhsevərliyə, ədalətə önəm vermiĢ və baĢqa 

xalqların dininə və mədəniyyətinə həmiĢə böyük ehtiramla yanaĢmıĢdır. ―Azər-

baycan xalqı yarandığı gündən, təĢəkkül tapdığı zamandan etibarən, tolerant xalq 

olmuĢ, xüsusilə qonĢu xalqlarla həmiĢə əmin-amanlıq və sülh Ģəraitində yaĢamağa 

çalıĢmıĢdır. Bu mənada, Azərbaycan xalqının içindən çıxan ayrı-ayrı sənətkarlar 

da əsərlərini heç zaman milli təəssübkeĢlik, millətçilik hissləri ilə qələmə alma-

mıĢlar‖ (10, 20). Bu baxımdan öz qədimliyi və zəngin ənənələri ilə seçilən ―Azər-

baycan ədəbiyyatının minillərdən bəri davam edən tarixindən qızıl bir xətt kimi 

keçən humanizm ideyaları isə hər bir xalqa baĢucalığı və Ģərəf gətirməyə layiqdir. 

Dünya xalqlarının ədəbiyyatları içərisində Azərbaycan ədəbiyyatı həmiĢə öz zən-

ginliyi və humanist ideyaların vüsəti ilə seçilmiĢ və bu seçginlik indi də davam et-

məkdədir‖ (18, 8).  

Azərbaycan ədəbiyyatının ən zəngin qollarından birini təĢkil edən və yazılı 

ədəbiyyatda qarĢılıqlı təmasda inkiĢaf etmiĢ Ģifahi xalq ədəbiyyatının ən dəyərli 

inciləri olan dastanlar, o cümlədən məhəbbət dastanları da bu baxımdan xüsusi 

maraq doğurur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, azərbaycanlılarla eyni coğrafi əra-

zidə və qonĢu regionlarda yaĢayan xalqlar da müəyyən dərəcədə bu bədii söz 

sənətinin əvəzolunmaz abidələri ilə yaxından tanıĢ olmuĢ, bu abidələrin humanist 

ideyalar ruhunda kökləndiyini yaxĢı bilmiĢ və onun nümunələrini toplayaraq fay-

dalanmıĢlar (2; 5; 20; 13; 11, 30; 19, 55-56). ―Bir sıra gürcü və erməni tarixçi-

lərinin, habelə Ģair və ədib erməni əlifbaları ilə yazıya alınan, gürcü və erməni 

məxəzlərində əksər növ və janrlarına dair yüzlərlə örnəyə təsadüf etmək mümkün-

dür‖ (6, 687). 

Nəsrlə nəzmin növbələĢdiyi ―Əsli-Kərəm‖, ―AĢıq Qərib‖, ―Abbas-Gülgəz‖, 

―Valeh-Zərnigar‖, ―Məhəmməd-Güləndam‖, ―Tahir-Zöhrə‖ və baĢqaları kimi mə-

həbbət dastanlarında əsasən iki aĢiqin biri-birinə olan ülvi məhəbbət və onların bu 

məhəbbət uğrunda apardıqları mübarizə tərənnüm olunur. ―Məhəbbət dastanlarında 
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məzmun, yəni süjet əsasən qəhrəmanın, öz sevgisi uğrunda apardığı mübarizənin 

təsvirindən ibarətdir‖ (7, 4). Bəlağət və fəsahət nümunələri olan bu dastanların hər 

birini söz sənətinin ən gözəl ilmələri ilə toxunmuĢ ecazkar bir xalıya bənzətmək 

olar. Rəngarəng ilmələrin və naxıĢların yaratdığı estetik gözəllik və dərin məna 

çalarları xalılara əbədi həyat bəxĢ etdiyi kimi, söz sənətinin ecazkar yozumları ilə 

yaradılmıĢ bəlağət və fəsahət də məhəbbət dastanlarına həmiĢəyaĢar bir ömür 

vermiĢdir. Bədii sözün yaratdığı bu ədəbiyyat inciləri indiyədək hər kəsin əqlinə 

və düĢüncəsinə hakim kəsildiyi kimi, bundan sonra da əsrlər boyu kamillik və 

paklıq rəmzi olaraq insanları düĢündürəcək. 

―Azərbaycanda normal multikultural əhvalın olması – müxtəlif konfessiya-

ların, etnik birliklərin dostluq və mehribanlıq Ģəraitində yaĢaması yenə də tarixin 

qədim dövrlərindən qidalanır. ―Ġlkin‖ müxtəliflik Azərbaycan ərazisində özünü 

göstərən nadir xüsusiyyətlərdəndir və bu hal ―sonrakı‖ müxtəliflikdən kəskin Ģə-

kildə fərqlənir. Məhz ―ilkin‖ müxtəliflik bu gün Azərbaycan ərazisində özünü qo-

ruyub saxlamıĢ sistemli münasibət modeli formalaĢdırmıĢdır. Nəticədə isə əsrlər-

dən bəri Ģair, yazıçı və alimlərin bədii ədəbiyyatda, elmi traktatlarda özünü gös-

tərən müxtəlifliyə hüsni-rəğbəti və loyallığı məhz Azərbaycanda, özü də müstəqil-

lik dövründə yeni bir siyasi ahəng kəsb edə bildi‖ (4). 

Kamal Abdullayev düzgün olaraq qeyd edir ki, ―Multikultural əhvalın, tole-

rant durumun klassik ədəbiyyatımızda əsrlər boyu formalaĢan və konkret bədii nü-

munələrdə yaĢayan təzahürü çoxĢaxəli və çoxistiqamətlidir‖ (3, 3). 

Ülvi eĢqin büllur çeĢməsindən qidalanan məhəbbət dastanlarında cərəyan 

edən sevgi məcazları ilə yanaĢı ayrı-ayrı xalqlardan, Ģəhər və ölkələrdən söz açılır, 

elmdə, poeziyada ən uca zirvələrə yüksəlmiĢ Ģəxsiyyətlər tərənnüm edilir, dünya 

Ģöhrəti tapmıĢ sərkərdələr və filosoflar oxucunun diqqətinə çatdırılır və onların 

bütün mədəniyyətlərə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasına səy göstərilir. Bu ba-

xımdan ―Əsli və Kərəm‖ dastanının sonunda verilmiĢ cahannamə xüsusilə maraq 

doğurur. Misal olaraq aĢağıdakı misralara nəzər salaq: 

Neçə həkim gəldi təbibi zaman, 

Ərəstun, Əflatun, Fərəzdək, Xaqan. 

Ġstədi dirildə özünü Loğman, 

Qaldı kuzəsi də yarımcan, hanı (7, 165). 

Bu misralar oxucunu dünyanın ən görkəmli Ģəxsiyyətləri ilə tanıĢ etməklə yana-

Ģı, onlara qarĢı insanda sevgi və məhəbbət duyğuları aĢılayır. Qədim yunan filosofları 

olan və e.ə. 384-322-ci illərdə yaĢamıĢ Ərəstun (Aristotel) (17) və e.ə. 428-348-ci il-

lərdə yaĢamıĢ Əflatun (Platon) (8, VII, 567) dünya mədəniyyətinin mütəfəkkirləri 

kimi müdrikləri insan zəkasının təbibi kimi qiymətləndirilir. Belə Ģəxsiyyətlərdən bi-

rinin də əl-Fərəzdək olduğu qeyd edilir (641-732). O, Əməvilər dövrü ərəb ədəbiyya-

tının görkəmli Ģairlərindən biridir (12, 117). Orta əsr ərəb filologiya elmi bu Ģairin po-

etik irsini yüksək qiymətləndirir (12, 177-184; 16, 55-58). 

Bu misralarda qeyd edilən Xaqan məfhumu isə erkən orta əsrlərdə türkdilli 
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xalqlarının dövlət baĢçılarının tituludur (9, X, 20). Burada adı çəkilən Ģəxslərdən 

biri də Loğmandır. Quranın 31-ci surəsininə (1) müdrik və ya peyğəmbər olan 

Loğmanın adı verilmiĢdir. Davud peyğəmbərin tələbəsi olmuĢ Loğman ağıllı, bi-

likli və inanclı bir insan olmuĢdur. Allah Loğmana digər insanlar üçün gizli olan 

elmindən ehsan etmiĢdir. Buna görə də Davud Loğmanı hakim kimi vəzifələndir-

miĢdir (15, 171; 14, 353). Bu Ģeir parçasında deyilənlərdən məlum olur ki, Azər-

baycan xalqı istər yunan, istər ərəb, istərsə də türk mədəniyyət tarixini və bu mə-

dəniyyəti yaratmıĢ görkəmli mütəfəkkirlərin elmi və ədəbi irsini, dinimizin mü-

qəddəs kitabı Quranı sevə-sevə öyrənmiĢ və öyrətmiĢdir. 

Bədii söz sənətinin ustaları olan aĢıqlar, diyar-diyar, oba-oba gəzib dolaĢ-

dıqca ayrı-ayrı xalqların məĢhur Ģairlərinin yaradıcılıqları ilə yaxından tanıĢ ol-

muĢlar. ―Əski çağların mifik qatlarına bağlanan aĢıq sənəti öz mürəkkəb təĢəkkül 

və inkiĢaf yolu boyunca müxtəlif yönlü sosial-siyasi iqlimlərlə, fəlsəfi-ürfani axın-

larla qarĢılaĢmıĢdır‖ (6, 463). 

AĢıqlar tanıĢ olduqları Ģəxsiyyətlərin poetik irslərindən faydalanmaqla bəra-

bər, bədii sözün mahir ustalarını böyük məhəbbətlə öz Ģeirlərində tərənnüm et-

miĢlər. ―Əsli və Kərəm‖ dastanında ġərqin Nizami, Füzuli, Firdovsi, ƏliĢir Nəvai, 

Cami, Sədi, Hilali və Ürfi kimi mütəfəkkir Ģəxsiyyətləri belə vəsf olunur: 

Hafizü Nəvai, Füzuli, Cami, 

ġeyx Sədi, Hilali, Ürfi, Nizami, 

Dünya, səndə kəĢf eyləyib tamami, 

Firdovsi tək nəzmi dürr-əfĢan hanı? (7, 166). 

Bədii sözün mahir sənətkarları ilə yanaĢı aĢıqlar ġərqin ən görkəmli sərkər-

dələrini də coĢqunluqla vəsf etmiĢlər: 

Neçə padĢahlar gəldi sahibi-cəng, 

CəmĢidü Cəm, NuĢirəvanü HuĢəng, 

Dağyanus, Hulaku, Çingiz, Teymurləng, 

Onlardan bircəsi bu zaman hanı? (7, 165). 

Məhəbbət dastanları ayrı-ayrı xalqlara, ölkələrə və onların dini inanclarına 

qarĢı məhəbbət və ehtiram ruhunda köklənmiĢdir ki, bu da Azərbaycan xalqının 

qeyri millətlərə və dinlərə göstərdiyi humanist və tolerantlığından irəli gəlir. Bu-

nunla əlaqədar ―Valeh və Zərnigar‖ dastanından bir nümunəyə müraciət edək: 

Mən sevmiĢəm ağ üzündə xalını, 

Yoxsa yar gizlədir mah camalını, 

Divanə Valehin ərzi-halını, 

Yusifi-Kənana dedin, nə dedin (7, 363-364). 

Valehin dili ilə deyilmiĢ bu Ģeir parçasında yəhudi peyğəmbəri Yusifə 

böyük məhəbbət ifadə olunmuĢdur. 

KeçmiĢ tarixlərin dərin qatlarından üzü bu yana Azərbaycan xalqının bütün 

xalqlara və dinlərə qarĢı göstərdiyi tolerant münasibətlərin canlı nümunəsi, zəma-

nəmizədək sevilə-sevilə oxunan və dillər əzbəri olmuĢ ―Əsli və Kərəm‖ dastanıdır. 
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―Əsli və Kərəm‖ dastanında Kərəmin xaçpərəst Alban keĢiĢinin qızı Əsliyə aĢıiq 

olmasına baxmayaraq, Kərəm və atası Ziyad xan Qara keĢiĢdən fərqli olaraq, bu 

dini ayrılığa tolerantlıqla yanaĢır və bu məhəbbətə etiraz etməmiĢdir. ―Xalq da bu 

din ayrılığına maneə kimi baxmır, Kərəmin gəzdiyi bütün ellər, obalar, Ģəhərlər, 

kəndlər bu sevgini alqıĢlayır, ona kömək etməyə çalıĢırlar. Hətta quĢlar, heyvan-

lar, cansız qayalar, çaylar, meĢələr, xaraba Ģəhərlər belə Əslidən Kərəmə xəbər 

çatdırır, ona yardım əli uzadırlar‖ (7, 20). Bütün bunlar Azərbaycan xalqının 

bütün dinlərə qarĢı tolerantlıqla yanaĢdığını, bu dinlərin nümayəndələri ilə əsrlər 

boyu sülh Ģəraitində yaĢamağının əyani sübutudur. 

―Çoxmillətli Zaqafqaziya mühiti, burada yaĢayan din ayrı qardaĢ xalqlar 

arasındakı qonĢuluq, dostluq münasibətləri, bu xalqların gəncləri arasında çox tez-

tez baĢ verən sevgi macəraları, həmin sevgiyə mane olan qara qüvvələr və bunlara 

qarĢı mübarizə eĢqi istər yazılı, istərsə də Ģifahi ədəbiyyatda bir sıra qüvvətli əsər-

lərin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Xüsusilə Ģifahi ədəbiyyat aləmində, dastan 

məclislərində belə əsərlər çox sevilmiĢ, geniĢ yayılmıĢdır‖ (7, 21).  

Azərbaycan xalqının baĢqa xalqlara və dinlərə əsrlər boyu göstərdiyi tole-

rant münasibətlər nəticəsində belə məhəbbət dastanları az yaranmamıĢdır.  

Azərbaycan aĢıqları öz doğma yurd-yuvalarını, dağlarını, obalarını, yaylaq-

larını Ģövqlə tərənnüm etdiyi kimi, gəzib dolaĢdığı baĢqa ölkələri də öz vətəni 

kimi eyni məhəbbətlə, eyni Ģövqlə təsvir etmiĢlər. Məsələn, ―Əsli və Kərəm‖ das-

tanında Kərəm Gürcüstan elini, onun təbiətini və gözəllərini böyük Ģövqlə belə tə-

rənnüm edir: 

Seyr eylədim Gürcüstanın elini, 

Elləri var-bizim elə bənzəməz, 

Barlı baxçaları, qarlı dağları, 

Gülləri var, bizim gülə bənzəməz. 

 

Alimləri yazı yazar, mənadır, 

Gülləri var-min dərdlərə dərmandı, 

Gözəlləri, məhbubları əladı 

Malları var-bizim mala bənzəməz. 

 

BaĢlarına keçə papaq qoyarlar, 

Çağıranda “modi, modi” deyərlər, 

Gəlin, qızlar al qırmızı geyərlər, 

Dilləri var, bizim dilə bənzəməz. 

 

CoĢqun-coĢqun çaylarını keçmiĢəm, 

Sərin-sərin sularını içmiĢəm, 

Kərəm deyər: dilbərlərin sevmiĢəm, 

Halları var-bizim hala bənzəməz (7, 96).  
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Dastanlarda ifadə edilmiĢ bu isti münasibət və səmimiyyət yalnız Gürcüsta-

na deyil, eyni zamanda Misirə, Suriyaya, Ġraqa, Ġrana, Hindistana və baĢqa ölkələ-

rə qarĢı da öz əksini tapmıĢdır. Bununla bağlı ―Valeh və Zərnigar‖ dastanından bir 

parçaya nəzər salaq: 

Al cavabın deyim Zərnigar xanım, 

Mənəm aĢıqlarda bir girrani-sənd, 

Zərrəcə yerimdən tərpədə bilməz, 

Yığılsa Rum, Qeysər, ta Hindü, Firəng (7, 375). 

―AĢıq Qərib‖ dastanında isə AĢıq Qərib Hələb Ģəhərinə gələrkən oranı 

böyük coĢqu ilə belə tərif etmiĢdir: 

ġükr olsun yaradana, 

Sənə gəldim, Hələb Ģəhəri. 

Ayrı düĢdüm vətənimdən, 

Sənə gəldim, Hələb Ģəhəri. 

Beləliklə, ―Ədəbiyyatımızın keçib gəldiyi yola ötəri də olsa nəzər salsaq, 

görərik ki, bizim ədəbiyyatımız – folklorumuz, klassikamız heç vaxt seperatçı, Ģo-

venist ideyaları təbliğ etməmiĢ, öz xoĢbəxtliyini baĢqasının bədbəxtliyi üzərində 

qurmaq kimi sərsəm xülyalara dalmamıĢ, əngin göylərin altında ucsuz-bucaqsız 

yerləri bütün insanlara vətən hesab etmiĢ, sülh, səmimiyyət, dostluq ideyalarının 

carçısına çevrilmiĢdir. Düzdür, bəzən xain qüvvələr, xəbis niyyətli qonĢular bu 

ürək açıqlığından, bu səmimiyyətdən sui-istifadə etmiĢ, baĢımıza olmazın müsi-

bətlərini gətirmiĢlər, ancaq bizim xalqımız, onun dünyagörüĢnün aynası olan ədə-

biyyatımız bir an belə mövqeindən dönməmiĢ, haqq yolundan geri çəkilməmiĢdir‖ 

(18,8). 

Hər-hansı bir hadisədən asılı olmayaraq, bizim xalqımız və ədəbiyyatımız 

bəĢəri multikultural dəyərlərə həmiĢə sadiq olmuĢdur. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В ЛЮБОВНЫХ ДАСТАНАХ 
 

Резюме 

 

Азербайджанский народ всегда был толерантным народом и жил в ми-

ре и дружбе с другими народами. Все это нашло свое отражение в азербай-

джанской литературе, в том числе и в любовных дастанах. На основе приве-

денных примеров из любовных дастанов всесторонне комментируется толе-

рантное отношение нашего народа к другим народам и их религиозным ве-

рованиям. 

 

MULTI-CULTURAL VALUES IN LOVE TALES 
 

Summary 

 

Azerbaijani people have always been tolerant, and coexisted with other na-

tions peacefully. All these have been reflected in Azerbaijani literature as well as 

in love tales. The samples taken from the love stories comprehensively describe 

the tolerant approach of Azerbaijanis towards other people and their religious be-

liefs. 
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MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏRĠ ƏKS ETDĠRƏN 

DÖRD MƏSNƏVĠNĠN ƏLYAZMASI 
 

 

Açar sözlər: Qədim və orta çağlar, ədəbi abidələr, multikultural dəyərlər, 

əlyazmalarda əksi. 

Ключевые слова: древние и средние века, литературные памятники, 

мультикультуральные ценности, отображение в рукописях. 

Key words: Ancient and medieval literary monuments, multicultural values, 

display of manuscripts. 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezideti Ġlham Əliyev çıxıĢlarında dəfələrlə 

bildirmiĢdir ki, multikulturalizm əsrlər boyu xalqımıza xas olan bir anlayıĢdır. 

Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə 

kimi yaĢamıĢlar.Türkdilli xalqların qədim və orta çağlarda yaratdıqları klassik 

ədəbi abidələrdə ənənəvi olaraq multikultural dəyərlərin tarixən əks olunduğu mü-

Ģahidə edilməkdədir. Bu, özünü daha çox məsnəvi janrında yaranmıĢ abidələrdə 

göstərir. 

Məsnəvi janrı Ģairlərə gеniĢ həyat səhnələri, təbiət mənzərələri, insan xarak-

tеrləri təsvir еtməyə imkan vеrir (3, 314). Bu bədii fоrmada XV yüzillikdə Azər-

baycanda qələmə alınmıĢ, üzü XVI əsrdə Təbrizdə və Göyçayda köçürülmüĢ əl-

yazma kitablarında yer alan dörd əsərdən söz açmaq istəyirik: ―Miskinlik kitabı‖, 

―Çоbannamə‖, ―Nеynamə‖,―Dər bəyani- sifəti- qələm‖ (Qələmin xüsusiyyətləri 

haqqında). Bu məsnəvilərin üçünün maraqlı quruluĢu vardır. Hər birini Ģərti оla-

raq iki hissəyə bölmək оlar:  

1. Nəzəri hissə; 

2. Nəzəri hissənin faktlarla əsaslandırılması, təsdiqlənməsi. 

Birinciyə dünya, insan, оnların yaranması, sufizm, ümumi bəĢəri hisslər, hu-

manist idеyalar, insanda ləyaqətli kеyfiyyətlərin tərbiyə оlunması və s. haqqında 

nəzəri fikirlərin tərənnümünə həsr еdilmiĢ hissələri daxildir. Ġkinciyə məsnəvilərin 

ümumi süjеti ilə bağlı, vahid idеya ətrafında birləĢən hеkayə, lətifə, təmsil, nəsi-

hət, pritçalar aid еdilməlidir. Bunlarda bеlə kоnkrеt hadisələri təsvir еtməklə kifa-

yətlənilmir, həm də nəzəri hissələrdə irəli sürülən fikirlər bir növ yеkunlaĢdırılır. 

―Çоbannamə‖nin əvvəlində оrta əsr ġərq ədəbiyyatında əsərlərin, külliyyatların 

müqəddiməsi sayılan dibaçəsi, sоnluğu оlan xatiməsi vardır. Münacatlar ―Miskin-

lik kitabı‖nda vacib bir giriĢ tək vеrilmiĢdir. Məsnəvilərdə klassik pоеziyanın 

bədii fоrmalarından, özünəməxsus süjеtli mənzum hеkayələrdə həyatın maraqlı 
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səhnələri humanist idеyalarla qələmə alınmıĢdır. Əsərlərdəki maraqlı bədii fоrma-

lardan biri də nəsihətamiz məzmunlu təmsillərdir. Müəllif, öz idеya və məqsədi 

üçün insan xaraktеrinə məxsus cəhətləri təmsillərdəki çaqqal, qarıĢqa, kеyik və s. 

hеyvanların münasibət və dili ilə allеqоrik Ģəkildə təsvir еtmiĢdir. Təmsillərin təs-

vir еtdiyi hadisələr onları mənalandıran, yеkunlaĢdıran, əsərin ifadə еtdiyi məq-

sədi izah еdən qısa nəsihətamiz sоnluqla qurtarır. Bəzən Ģair nəsihətamiz mətlə-

bini təmsilin sоnunda dеyil, baĢlanğıcında vеrmiĢdir. 

―Miskinlik kitabı‖ məsnəvisi. Bu əsər bəzi mənbələrdə ―Miskinnamə‖ ad-

landırılır (5, 34-39). ―Namə‖ gеniĢ mənada, ümumiyyətlə, yazı dеməkdir. Kоnkrеt 

mənası isə yazılı Ģеir, mənzum məktubdur. Оrta əsrlərin lap еrkən çağlarından fars 

dilində ―kitab‖ mənasını daĢımıĢdır. Müəllif özü əsəri ―Miskinlik kitabı‖ adlan-

dırmıĢdır: 

1. Çu cəm еtdim bu pəndi-Ģеyxü Ģabi, 

Adi qоnuldu “Miskinlik kitabı” (7, 7 a). 

2. ĠriĢdi xətmə “Miskinlik kitabı” 

Xitami-misk оlub miskin xitabı (7, 7 a).  

Semra Aydemir, RövĢəninin ―Asari-aĢk‖ adlı məlum yeganə əski nəĢrinə 

istinadən əlyazma nüsxələri ilə müqayisələr apararaq, bunun ‖Miskinnamə‖ ilə 

eyni bir əsər olduğunu, sadəcə, əsər adının dəyiĢdirildiyini və Dədə Ömərin daha 

bir neçə Ģeirinin həmçinin kitabın sonuna əlavə olunduğunu yazır. Hətta bu 

dəyiĢmənin əsərin ―Məfa‘ilün Məfa‘- ilün Fə‘ilün‖ təfiləsinə belə tam anlamda 

uymadığını göstərir (S. Aydəmir, Doktora tezi, s. 3):  

1. Çu cəm etdim bu pəndi-Ģeyxü Ģabi, 

Adina dindi ”Asari- aĢk” kitabı. 

2. ĠriĢdi xətmə “Asari- aĢk” kitabı, 

Xitami-misk olub miĢgin xitabi. 

Əslində anılan iki ad - ―Miskinnamə‖ və ―Miskinlik kitabı‖ arasında görün-

düyü kimi, ciddi məna fərqi yоxdur. Bununla bеlə, RövĢəninin öz yazdığını qəbul 

еtmək daha dоğru оlar. RövĢəni əsərlərinin əlimizdə оlan yеddi əlyazmasının hər 

birinin əvvəlində yazılması ―Miskinlik kitabı‖nın əsrlərin məhək daĢı tək yanıl-

maz sınağından uğurla çıxdığını, Ģairin yaradıcılığının bir növ manifеsti оlduğunu 

göstərir. Xatiməsindəki qеyd Ģairin оnu yaradıcılığının yеtkin çağında-hicri 889 

(m. 1484/ 85)-ci ildə yazdığını aydınlaĢdırır: 

Nəbinin hicrətindən kеçmiĢ inan 

Səkiz yüz səksənü tоquz yıl, еy can (7, 7a). 

Sufizmin əsas idеyasının vahid süjеt xətti ətrafında vеrildiyi 1167 bеytlik 

məsnəvi ənənəyə uyğun farsca yazılmıĢ 41 baĢlıqla bölmələrə ayrılmıĢdır. ―Mis-

kinlik kitabı‖nda Ģairin sufizm, Allah, еlm və s. haqqında fəlsəfi fikirləri əksini 

tapmıĢdır ki, оnların bəzisindən qısa məlumat vеrməyi lazım bilirik. ―Miskinlik 

kitabı‖nda ―Dər bəyani təsəvvüf‖, ―Dər bəyani-sufi‖ və s. baĢlıqlar altında ―sufi 

kimdir‖, ―sufizm nədir‖ kimi suallara cavab vеrməyə çalıĢılır, dеmək оlar ki, buna 
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nail də оlunur. Təsəvvüf, sufizm nədir? Bu suala bеlə cavab vеrilir: Təsəvvüf еl 

sözündən inciməmək, haqqın yоlundan çıxmamaq, kimsə könlün yıxmamaq, az 

uyuyub az yеmək, Allahın adlarını tеz-tеz anmaqdır. Sufinin qarĢısında uĢaq-

qоca, yaxĢı-pis, ağıllı-axmaq, dövlətli kasıb hamısı bir оlmalıdır. О, mənəvi cəhət-

dən yеtkinləĢdiyindən kiçik hisslərdən uzaq оlmalı, hеç kəsin qəlbinə dəyməməli, 

оnu bulandırmamalıdır.  

Əsər bizə sufizmdə cəhənnəm qоrxusunun Allah sеvgisi ilə əvəz оlunduğu-

nu göstərir. ―Miskinlik kitabı‖nda sufilərin musiqi (nеy baĢqa musiqi alətlərindən 

üstün tutulur) və nəğməni dinləyərək vəcdə gəlmələri, özlərindən bеlə gеtmələri 

prоsеsi оlan ―sima‖ (səma) xüsusilə qеyd оlunur, yüksək dəyərləndirilir. Traktatın 

maraqlı cəhətlərindən biri də müəllifin sufilərin gеyimləri haqqında təsəvvür ya-

ratmağa səy göstərməsidir: оnlar baĢlarına hər təriqətin özünə məxsus fоrması 

оlan tac, əyinlərinə yundan tоxunmuĢ, yaxasız, uzun, önü açıq, bəxyəli gеniĢ xirqə 

gеyirlər və s. 

Əsərin ilk 125 bеyti Allaha ithaf-münacatdır. ġair Allaha, оnun varlığına 

təbii ki, inanır, mövcudluğunu qəbul еdir. 

NiĢanın kim vеrür kim, biniĢandur,  

Məkanın kim bilür kim, laməkandur? 

Məsnəvinin mərkəzi mövzusu Yaradandan sоnra insan və insana 

məhəbbətdir. 

Müəllifin nəzərində insanı da Allah yaradıb, özü də palçıqdan. Məhz buna 

görə də insan ―əslinə‖- yеrə, tоrpağa bənzəməli, qisasçılıq, qısqanclıq, Ģəhvət 

rəmzi оd kimi alоvlanmamalıdır; daĢ dеyil, səbr, qənaət, inam qaynağı tоrpaq 

kimi оlmalıdır. Bəzən həyatın təsvirini vеrərkən Ģair fəlsəfi cəhətdən dоğru yоl 

tutur: dəniz qətrələrdən əmələ gəlmiĢdir, оnlarsız mövcud dеyil, günəĢ zərrələrdən 

yaranmıĢdır və yalnız оnlarla mövcuddur. Lakin bu qətrələrin, zərrələrin haradan 

yarandığı sualına cavabı vahiddir, yеnə yaradanın yaratdığına iĢarə еdir. Əlindən 

bir iĢ gəlməyən insanı ölü hеsab еdən Ģair, bəzən mübarizəni, tələbi zəruri sayır. 

Bununla təzad təĢkil еdən ―Allahın qurduqlarını dağıtmaq оlmaz‖, ―hər Ģеy yaran-

dığı kimi qalmalıdır‖ ifadələri də həyata baxıĢındakı ümumi nisbi ziddiyyətdən 

dоğur: 

Qоparan оl yapunun bir taĢını 

Qоmaq gərək yеrinə anun baĢını (1, 32a). 

Əsər bоyu insanı Allahın yaratmasına iĢarə еtməsinə, оnun qüdrətinə inan-

masına baxmayaraq, о, insanı hər Ģеydən üstün tutduğunu gizləmir. Ġnsanları, 

xalqı bir оlmağa sövq еdir: Ġnsan özünə еlə yоl sеçməlidir ki, faydalı bir Ģеy ya-

rada bilsin. Ayrı-ayrı insanları dеyil, hamını bu yоla çağırır, ―yaz bir çiçəklə yaz-

lamaz hеç‖ (1, 50a) dеyir. RövĢəninin fikrincə, həyatda həm də yоl göstərəcək bir 

Ģəxsiyyət оlmalıdır ki, оna tapınasan həqiqətin yоlunu tapmaq üçün… ―Miskinlik 

kitabı‖nda RövĢəni müqəddəs sandığı insanın bir Ģеyə imanı оlmasını, оnu qоru-

masının vacibliyini, dоğrunun müqəddəsliyini (1, 48a) yalanınsa insanın imanını 
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(inandığını, müqəddəs sandığını) əlindən aldığını yazır. Ġnsanların davranıĢında, 

ümumiyyətlə, ―dalaĢıb-dalaĢmamaq‖ (1, 35a) prinsipini əsas götürür, ―dоstunla 

yalnız dоst оl‖ kimi müdrik məsləhət vеrir. Allahın insanı yaradarkən çiyninə 

mələk qоyduğunu, оnların insanların günahlarını yazdığını söyləyən Ģеyx, bunun 

qоrxusundan günah еtməməyi mümkün saymır, yalnız əndazəsincə еtməyi daha 

rеal bilir. Allahın mələkdən baĢqa insanın çiyninə həm də ―cinn‖ qоyduğunu, bu 

―cinn‖in isə Ģеytanla əlaqədar insanı düz yоldan döndərdiyini göstərir. Bununla, 

dövrünün inanıĢları səviyyəsində insanların davranıĢına təsir еtməyi qarĢısına 

məqsəd qоyur. ―Miskinlik kitabı‖nda insan ruhu qеyri-maddi substansiya hеsab 

еdilir, о insan öldükdən sоnra da yaĢamaqda davam еdir. Bununla əlaqədar оlaraq, 

RövĢəni ikinci dünyanın - tamu və uçmaqdan (cəhənnəm və cənnətdən) ibarət оl-

duğunu qəbul еdir. 

Sufizmin qabaqcıl cəhətlərindən biri еlmə müsbət münasibətdir. Оnun nü-

mayəndələri isə еlmə münasibəti müxtəlif anlamda baĢa düĢmüĢlər. Dədə Ömər 

də ―Miskinlik kitabı‖nda еlmi yüksək dəyərləndirmiĢdir. О, hər bir suala cavab 

tapmaq üçün еlmə tapınmağı ən dоğru yоl, aləmdəki sirrləri öyrənməyə çalıĢmağı 

isə zəruri sayır. Оnun fikrincə, zahirən cansız, əslində canlı оlan daĢın da özünə-

məxsus sifətləri, kеyfiyyətləri vardır. Bu kеyfiyyətləri bilmək mümkündür. Bunun 

üçün insan gördüyünü göründüyü kimi qəbul еtməməli, оnu tədqiq еtməli, öyrən-

məlidir. Dədə alimi xоĢbəxt, hər bir adi adamdan hörmətli bilir. Оnu еlmlə iĢ gör-

məyə, ―mənəm-mənəm‖, həsəd hissindən uzaq оlmağa çağırır. Ġnsanın məhz еlmlə 

yüksəldiyini, Ģərəf qazandığını, еlmin insana əməl üçün lazım оlduğunu söyləyir: 

Əməl еyləməsə еlm ilə alim, 

Оlur cahil, оlub nəfsinə zalim (1, 34 a).  

Alimin əmələ еlm ilə baxmaqla istəyinə nail оlacağına inanır. Еlmli adam 

biliyindən insana lazım оlan bir iĢ üçün istifadə еtmirsə, оnu alim yоx, cahil ad-

landırır. Alim səadətini əldə еtmək üçün (еlmdə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün) 

az yеməli, az yatmalı, az danıĢmalıdır – bu üç Ģеyi adət еtməlidir; оnunçün yеmək 

də ibadət kimi müqəddəs və pak оlmalıdır; Alimin yеdiyi ari-təmiz dеyilsə, nə 

qədər səy еtsə bеlə, mənəvi yüksəkliyə çata bilməz. ―Miskinlik kitabı‖nda еlmə 

münasibətdə bəzən оnun din ilə birləĢdirilməsi də maraqlıdır: Ġnsan еlm ilə özünü 

unudur, Allaha qоvuĢur, yəni еlm Allaha qоvuĢmaq üçün bir vasitədir. Əsərdə bir 

çоx məsələlərin həllində ağlın yоlu götürülür, təqlid rədd еdilir. ġairin məsnəvidə-

ki qazanc əldə еtməyi özünə məqsəd götürmüĢ tacirlə söhbətinə nəzər salarkən 

оnun dünyanın sirlərini öyrənməyə can atdığını, bunun üçün varından kеçməyə, 

hər bir çətinliyə dözməyə hazır оlduğunu görürük: 

Muradın bu sənin оla birin bin, 

Sayasan taxta üsnə aqça çin-çin. 

Muradım bu bənim оla binim bir, 

Bana məlum оla aləmdəki sir (1, 42 b). 
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Əsərdə Ģairin qənaətinə görə həyatdan məqsəd zəhmət çəkmək və еlm öy-

rənməkdir. О, еlm vasitəsilə bütün kainatı öyrənməyi və izah еtməyi kifayət say-

mır, mümkün hеsab еdir. ―Miskinlik kitabı‖nda alimi bir insan kimi fərqləndirən 

cəhət оnun еlm öyrənib həqiqətləri dərk еtməsi, zəhmət çəkib sənətə yiyələnməsi 

ilə izah еdilir. Hünər və zəhmət əhlini qiymətləndirərək, еlmin və alimin hamıya 

həqiqət yоlunu göstərməli оlduğunu qəbul еdir. О, insanları inandırmağa çalıĢır 

ki, qaranlıq yоlları iĢıqlandıran еlmdir. Ġstеdadlı adam istеdadını yalnız və yalnız 

faydalı, bəĢəriyyətə xеyir vеrəcək bir Ģеyə yönəltməlidir, əks halda, оnun hеç bir 

əhəmiyyəti оla bilməz (1, 34a). Varlığın mahiyyətini dörd ünsürün (su, tоrpaq, 

hava, оd) tərkibində görsə də, оnların yaranıb mеydana çıxmasını Allaha, fövqəl-

təbii bir qüvvəyə bağlayır. ―Miskinlik kitabı‖nda ünsürlərin vəhdəti, əlaqələri və 

törəniĢ mənbəi ilə bağlı оlan nəticələr, Ģairin təsəvvüfi dünyagörüĢü ilə bağlıdır. 

RövĢəni hər Ģеydən əvvəl bir sufi Ģеyx və zəmanəsinin оğlu idi. Cəmiyyətdə yaĢa-

maq və еyni zamanda cəmiyyətdən azad оlmaq isə sözsüz ki, mümkün dеyil. 

Buna görə də Dədə Ömərin ―Miskinlik kitabı‖ traktatı yazıldığı dövrün, zəmanə-

nin məfkurəvi aynalarından biri, Ģairin еlmi, fəlsəfi, dini, ictimai görüĢlərinin ifa-

dəsidir. Əsərdə sufizm, dünya, оnun yaranması, insan, еlmin zəruriliyi haqqında 

оlduqca maraqlı fikirlərlə yanaĢı həm də dоstluq, qardaĢlıq, insanpərvərlik, Ģеr və 

musiqinin bunda mühüm rоlu, din, məzhəb məhdudiyyətlərinə еtiraz, bütün xalq-

lara rəğbət və məhəbbət hissinin tərənnümünü görürük. ―Miskinlik kitabı‖nda 

mistik ruh, nəsihətçilik qabarıq nəzərə çarpır. Bunlar əsərin əhəmiyyətini hеç də 

azaltmır, əksinə dövrünə uyğun təbiiliyini göstərir. ġair-filоsоfun zəngin lеksikası, 

səmimi dili ilə diqqəti cəlb еdən bu əsəri XV yüzildə Azərbaycanda-Türkiyədə 

fəlsəfi fikri, sufi mətnlərini öyrənmək baxımından оlduqca əhəmiyyətlidir. 

―Çоbannamə‖ məsnəvisi. RövĢəninin ―Çоbannamə‖ və ―Nеynamə‖ məsnə-

viləri ―Məsnəvi‖ və ―RövĢəni‖ baĢlığı altında xüsusi tədqiq və nəĢr оlunduğundan 

burada hər iki əsərdən qısaca məlumat vеririk. Dədə Ömərin bu əsəri hicri 880 (m. 

1475)-cı ildə tamamladığı xatiməsindəki 

Qissеyi-çuban üçün, еy əhli-dil, 

Fəxri-cahan fəxrini tarix bil. 

- bеytindən görünür. ―Əbcəd‖ hеsabı ilə «رخف» (fəxr) sözündəki “80 ”ف-ə, 

 ə bərabərdir ki, bunların cəmi 880-dir. Məsnəvidə çоbanla-200 ”ر“ ,ə-600 ”خ“

bağlı kоnkrеt süjеtdən əlavə 2 hеkayə, 4 minacat (bu məsnəvidə minacatlar əvvəl-

də dеyil, əsərin ayrı-ayrı yеrlərindədir), 6 nəsihət, 2 təmsil vardır.―Çobannamə‖ 

əruzun ―Fa‘ilatun- Fa‘ilatun-Fa‘ilün‖ bəhrində yazılıb. 

 ―Nеynamə‖ məsnəvisi. RövĢəni əsərlərinin bir sıra əlyazma nüsxələrində 

еlə bеləcə də adlanır. Azərbaycan MЕA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġns-

titutundan B-778 Ģifrli və Ġtaliya Vatikan Apоstоl kitabxanası 244 saylı 

əlyazmalardakı 

 « ا ني هلاسر تسيا د ر تفص ىن او عاون ا رارس و ا لاوح ىو و هيبشت 

  درك شن ىناسناب لماک و ىضعب شتاياکح ديوگ » 
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 (Bu, nеyin sifətləri, əhvalı və sirlərinin növləri və kamil insana bənzədilmə-

si haqqında risalə və bəzi hеkayətlərdir) baĢlığı bizə əsərin məzmununu açıqlayır. 

AMЕA Əlyazmalar Ġnstitutundakı B-3972 Ģifrli ―Divan‖da isə baĢlıq “رد تفص ىن” 

(Nеyin təsviri, və ya haqqında)dır. ‖Neynamə‖ də həmçinin əruzun rəməl bəhrinin 

‖Fa‘ilatün- Fa‗ilatün-Fa‘ilün‖ qəlibində qələmə alınmıĢdır.  

Bu sonuncu iki məsnəvi haqqında da konkret olraq söyləmək olar ki, hər iki-

sində insan, onun zəkası, yüksək duyğuları, ali hissləri, millətləri eyni görmə, xe-

yirxahlıq, sevgi ruhu və s. kimi multikultural dəyərlərə önəm verilir, bütün bunlar 

elmi Ģəkildə təlqin olunur. 

Əlyazmalarda yer alan dördüncü məsnəvi qələmə həsr оlunmuĢdur. ―Dər 

bəyani-sifəti- qələm‖(Qələmin xüsusiyyətləri haqqında) adlandırılıb və ―Fa‘ilatün- 

Fa‘ilatün- Fa‖ilün‖ təfiləsində yazılıb. AĢağıdakı beytlə baĢlanır: 

Katibin dəstində fərman bürdeyəm, 

Anın ilə zində, ansız mürdeyəm. 

Klassik ədəbiyyatda bu kimi məzmunlu əsərlər ―qələmiyyə‖ adlandırılır. 

Əsərdə qələmin yaranıĢ, görünüĢ və qüdrətini оnun öz dili ilə incə sözlərlə, vüqar-

lı tərzdə vеrilmiĢdir (1, 95a). ġair qələmin dili ilə ―katib dəsti‖ni, ―qırtas‖ı (kağızı) 

və ―mеhbir‖i (mürəkkəb qabını) də tərifləyir, оnlarsız gərəksiz bir qarğı parçası 

оlduğunu еtiraf еdir. Müəllif qələmi quĢa, insan əllərini оnun qanadlarına bənzə-

dir; yоla əyri və dоğru gеtməsinə baxmayaraq, qələmin arzu və istəklərin zərif dil-

li tərcümanı оlduğunu, bütün xəzinələrin sirrini bildiyini göstərir. Həyatin acili- 

Ģirimli həqiqətlərinin, reallıqlarının məhz qələmlə açıqlandığı göstərilir.  

Akademik Kamal Abdullanın ―BəĢəriyyəti bütöv kimi dərk etmək istəyi, 

ayrı-ayrı xalqları mənəvi xətlərlə birləĢdirən amilləri aramaq ehtiyacı, dinləri bir-

birinə yaxınlaĢdırmaq cəhdi, müxtəlif dinlərin müqəddəslərinə eyni ehtiram, in-

sanlara dininə görə deyil, dəyərinə görə qiymət vermə əxlaqı, hər kəsi mərhəmətə, 

Ģəfqətə, baĢqasının dərdinə acımağa dəvət, eĢqin ən yüksək, ən ali hiss kimi dilin-

dən, dinindən asılı olmadan bütün xalqlar üçün həyat prinsipi olmasının tərənnü-

mü və bir sıra digər dəyərlər ədəbiyyatımızın dərin qatda pərvaz edən ruhunun 

göstəricisidir‖ fikri Azərbaycanın və zamanımızın reallığını əks etdirməkdədir.  

Haqqında burada qısa bilgi verdiyimiz, XV əsrdə yaranmıĢ, XVI əsrdə üzü 

köçürülmüĢ əlyazmalarda qorunaraq günümüzə gəlib çatmıĢ hər dörd məsnəvi, 

onların qaynağı, amalı və məramının yazıldıqları zamandan baĢlayaraq ümumi bə-

Ģəri hisslərə, multikultural dəyərlərə Azərbaycanda sonsuz önəm verildiyini təs-

diqləməkdədir. Bir reallığı etiraf etməliyik ki, yaradılan əsərlər, söylənilən fikirlər 

öz zamanı kontekstində qəbul olunsa belə, bu günlə də səsləĢir və daha obyektiv 

münasibət gözləyir. 
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РУКОПИСЬ ЧЕТЫРЕХ МЕСНЕВИ, ОТОБРАЖАЮЩИХ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

Резюме 

 

В течении всего периода в классических литературных памятниках 

древних и средних веков тюркоязычных народов традиционно можно наб-

людать отображение мультикультуральных ценностей. В наибольшей степе-

ни это отражено в памятниках жанра месневи. 

В статье говорится о четырех произведениях, написанных в XV столе-

тии в данной художественной форме, "Мискинлик китабы", "Чобаннаме", 

"Нейнаме", "Дер бейаны-сифети-гелем" (о свойствах пера), об описанных в 

них таких мультикультурных ценностях как мир, человек, суфизм, общечело-

веческие чувства, гуманистические идеи, воспитание достойных качеств и др. 

 

THE MANUSCRIPT OF THE FOUR MESNEVI REFLECTING  

THE MULTICULTURAL VALUES 
 

Summary 

 

During the whole period of classical literary works of ancient and medieval 

Turkic peoples traditionally can be seen displaying multicultural values. To the 

greatest extent this is reflected in the monuments mesnevi genre. 

The article refers to the four works written in the XV century in the form of 

art, "Miskinlik kitaby", "Chobanname", "Neyname", "Der Beyal-sifeti-Gelem" (on 

the properties of the pen) on described therein of multicultural values peace, 

people, Sufism, common human feelings, humanistic ideas, education and other 

worthy qualities. 
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Tahirə Həsənzadə, 

tarix üzrə elmlər doktoru, baĢ elmi iĢçi  

 

 

DAĞISTAN ġAĠRĠ XURYURG TAHĠR  

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ HAQQINDA 
 

 

Açar sözlər: Seyid Əzim ġirvani, Gəncə, Dağıstan, diplomatiya, multikultu-

ralizm. 

Ключевые слова: Сейид Азим Ширвани, Гянджа, Дагестан, дипломА-

тия, мультикультурализм. 

Key words: Sayid Azim Shirvani, Ganja, Dagestan, diplomacy, multicultul-

turalism. 

 

Ölməz, həmiĢəyazar əsərləri ilə bütün ġərqdə, eləcə də dünyada tanınmıĢ, 

neçə-neçə ölkədə heykəli ucalan dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvi (1141-

1209) hər bir dövrdə diqqət mərkəzində olmuĢ, yaradıcılığı daim araĢdırılmıĢdır. 

Ġndi böyük söz ustadının Gəncədə yerləĢən məzarı ziyarətgaha çevrilmiĢdir desək, 

yanılmarıq. Əsrlər ötdükcə ruzgarın amansızlığı səbəbindən bir vaxt miskin gör-

kəm almıĢ Ģairin məzarı onu görənləri, qədirbilən insanların qəlblərini ağrıtmıĢ, bu 

ağrılar sözə çevrilmiĢ, tarix səhifələrində qalmaqdadır. Belə bir mənzərəni Seyid 

Əzim ġirvani (1835-1888) gördüyü vaxt dilindən bu sözlər qopmuĢdur: 

Ey ġeyx Nizami, ey nizamı dağılan, 

Ey Gəncədə izzü-ehtiĢamı dağılan, 

OlmuĢmu səninlə mən kimi aləmdə 

Beyti, evi, məktəbi, kəlamı dağılan (1). 

Seyid Əzim ġirvaninin ürək ağrıdan bu misraları XIX əsrin 70-ci illərində 

Gəncədə olmuĢ, Ġran adlanan coğrafi məkanda hakimiyyət sürmüĢ Qacarlar süla-

ləsindən olan nümayəndələrin də gördükləri ilə həmahəngdir: 

«Ġskəndər, Bəhram Gur, Xosrov və Qeys Amirinin ziyarətgahı olmalı bu yer 

tövlə və çaparxanadır. Bu büzürgvaz Azərbaycan Atabəylərinin müasiri olmuĢdur. 

Qızıl Arslan onun hücrəsinə gələrək görüĢmüĢ və ona hörmət etmiĢdir» (2). 

«Yolun sağ tərəfində kiçik bir günbəz göründü, dağılmıĢdı. Gəncə Ģəhərin-

dən yeddi-səkkiz verst aralıda olan Nizaminin qəbridir. Qəbrin üstünə getdim. Ya-

xınlıqda gözətçi məntəqəsi yerləĢir. KeĢikçilər öz atları üçün buraya o qədər ot 

tökmüĢdülər ki, günbəzin yanına getmək mümkün olmadı» (3). 

Nizami irsini araĢdıranlar müəyyən etmiĢlər ki, dahi Azərbaycan klassikinin 

əsərləri dünyanın bir çox dövlətlərinin əlyazmalar xəzinələrində, o cümlədən Ġran, 

Hindistan, Pakistan, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Ġngiltərə, Orta Asiya respublika-
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larında, Ərəb ölkələrində saxlanılır. Necə deyərlər: «Qızılı udsa da qara torpaqlar, 

yenə qiymətini özündə saxlar» (S.Vurğun). 

BəĢəri Ģair Nizami qonĢu Dağıstan Respublikasında, Azərbaycanın bir par-

çası olan Dərbənddə də tanınmıĢ və sevilmiĢdir. 

Azərbaycan – Dağıstan ədəbi əlaqələrinin tədqiqatçısı, filologiya elmləri na-

mizədi Mövlud Yarəhmədov bu əlaqələrin qədim və zəngin tarixə malik olduğunu 

qeyd etmiĢ və haqlı olaraq bu əlaqələr haqqında yalnız təsəvvür yaratmağa çalıĢ-

dığını vurğulamıĢdır (4). 

Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsr Qacarlar hakimiyyəti dövründə bu diyarla 

diplomatik əlaqələr davam etmiĢdir. Diplomat Əbdülməhəmməd xan Məcdülvü-

zarə (vəzirlərin görkəmlisi) 1852-ci ildə anadan olmuĢdur. Qacarlar dövlətini 

(1796-1925) Dağıstanda təmsil edən diplomat 1872-ci ildə burada fəaliyyət göstə-

rən diplomatik korpusda konsul müavini vəzifəsində çalıĢmıĢdır. Əbdülməhəm-

məd Qacarları aĢağıdakı Ģəhərlərdə də təmsil etmiĢdir: 

 

- h.q. 1307-ci (1889) ildən Bakıda konsulluğun əməkdaĢı; 

- h.q. 1314-cü (1896) ildən Xoyda kargüzar; 

- h.q. 1319-cu (1901) ildən ġahtaxtıda pasport iĢləri idarəsinin rəisi; 

- h.q. 1320-ci (1902) ildən Biləsuvar və Həsənxanlıda sərhədçi; 

- h.q. 1322-ci (1904) ildən Samsunda iĢlər müdiri; 

- h.q. 1329-cu (1911) ildən Culfada təzkirə (pasport) rəisi; 

- h.q. 1332-ci (1913) ildən Marağada kargüzar (6). 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 11 yanvar 

2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycanda Multikulturalizm ili elan 

edilmiĢdir. Əsrlərlə Azərbaycanda baĢqa xalqlara və dinlərinə tolerantlıq münasi-

bəti bəslənilmiĢ, həmin xalqların elm və ədəbiyyat xadimləri də öz münasibətlə-

rində bunu dəyərləndirmiĢlər. Bu baxımdan Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar Ġnstitutunun Elmi fondlarında aĢkar edilmiĢ bir əlyazma diqqəti 

cəlb edir. 

1949-cu ildə Bakıda olmuĢ Dağıstanın xalq (el) Ģairi Xuryug Tahir 2 günlük 

səfər xatirələrini qələmə alaraq yazır: «1949-cu ilin may ayının 26-da Dağıstan 

Sovet Nazirliyindən Azərbaycan SSR-i Bakı Ģəhərinə, Azərbaycan yazıçıları və 

incəsənəti ilə tanıĢ olmaq məqsədilə ezamiyyətə gəlmiĢdim. 
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Eyni zamanda Azərbaycanın dahi Ģairi Nizami Gəncəvinin xatirəsini əbədi-

ləĢdirən Nizami Muzeyinə gəldim. Muzeydə elmi iĢçi, yoldaĢ Zeynalov Ağarəfi 

məni muzeylə tanıĢ etdi və mənə muzeyin tərtibi böyük təsir bağıĢladı» (7).  

Bu səfərdən təsirlənən el Ģairi Tahirin Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi Ģeiri ol-

duğu kimi veririk: 

ġairlər Ģairi böyük Nizami, 

Sən verdin bizlərə sonsuz ilhamı. 

Bülbül kimi cəh-cəh vurub gül aĢdın, 

Dilsizlərə yəqin təzə dil aĢdın. 

DüĢmənlərə qarĢı durdun üz-üzə, 

Köhnə adətləri çıxartdın düzə. 

Günbəgün qələmin uzun boy atdı, 

Nəzmilərin bütün xəlqi oyatdı. 

Qanad çalıb qalxdı göyə niyyətin, 

Hər diyarda bar gətirib zəhmətin. 

Bakı Muzeyində gördüm mən sənin, 

Bütün Ģairlərdən uca heykəlin. 

Orada gəzməyən yeri qoymadım, 

Ġki gün gəzdimsə, yenə doymadım. 

Mən gəlmiĢdim Dağıstanın elindən, 

Qüdrətüvi alqıĢladım dərindən. 
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Böyük hikmət, taqət varmıĢ qolunda, 

Mən də bir əsgərəm sənin yolunda. 

Nizami ölməyib, sağdır, diridir, 

Ölkəmizin solmaz qızılgülüdür. 

Ürəklərdə dahi ucadan-uca, 

YaĢayacaq tamam dünya qalınca. 

 

Dağıstanın el (xalq) Ģairi Ģairlər 

Ģairi adlandırdığı, dahi Nizami Gəncəvi-

nin ünvanına söylədiyi «hər diyarda bar 

gətirib zəhmətin» sözlərini dünyanın 

müxtəlif ölkələrində digər Ģairlər tərə-

findən yazılmıĢ çoxsaylı «Xəmsə»lərə 

iĢarədir. Müəllifin «Bakı Muzeyində 

gördüm mən sənin, bütün Ģairlərdən uca 

heykəlin» sözləri simvolik məna daĢı-

yır. Nizami təkcə heykəli ilə yox, həm 

də yaradıcılığı ilə ucalır. ġair Nizami 

Gəncəvinin əzəmətini tərənnüm edən 

Ģeirini bu misralarda tamamlayır: 

Ürəklərdə dahi ucadan-uca, 

YaĢayacaq tamam dünya qalınca. 

Bu, Nizami Gəncəvinin ölməz, 

əbədiyaĢar Ģair olduğuna iĢarədir. 

Azərbaycanın mütəfəkkir Ģairi Ni-

zami Gəncəvi bəĢəri Ģairlərdəndir. 

Rusiya ĢərqĢünaslığının atası, 

Dərbənddə anadan olmuĢ Mirzə Kazım 

bəy (1802-1870) həyatının çox illərini 

Rusiyada yaĢasa da, ġərq dillərinin, o 

cümlədən Azərbaycan dilinin alovlu 

təbliğatçısı idi. Dərbəndin ġeyxulislamı Hacı Qasımın oğlu Mirzə Kazım bəy 19 

yaĢında Azərbaycanı, Dərbəndi tərk etsə də, zəngin yaradıcılığına vurulduğu Ni-

zami Gəncəvinin pərəstiĢkarı idi. O, Ģairin böyüklüyündən bəhs edərkən göstərirdi 

ki, Nizami yalnız öz xalqının ədəbiyyatının deyil, bütün ġərq ədəbiyyatının inki-

Ģafına təsir etmiĢdir. Mirzə Kazım bəy Nizami Gəncəvinin adını böyük fars Ģairi 

Əbülqasım Firdovsi ilə yanaĢı çəkir və yazır: «Öz talantı və bacarığı ilə Ģairlər 

arasında birincisidir» (8). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm ili 

elan edilmiĢdir. Əlyazmalar Ġnstitutunda aĢkar edilən hər bir nadir tarixi sənəd heç 

Ģübhəsiz ki, həmin sərəncamdan irəli gələn və Azərbaycanın dünya ölkələri ilə 



59 

 

ədəbi-mədəni, siyasi, diplomatik əlaqələrinin dərinləĢməsinə xidmət edən dəyərli 

mənbə olacaqdır. 

Hər gün inkiĢaf edən Bakının minlərlə qonağı olacaq, Nizami Gəncəvinin də 

əzəmətli heykəlini, onun adını əbədiləĢdirən muzeyi ziyarət edəcək, Ģairin yeddi 

xalqı birləĢdirən «Yeddi gözəl» poemasının dərin mənasını bir daha dərk edəcəklər. 

Təkcə Nizami Gəncəvinimi? Muzeyin fasadında heykəlləri olan Azərbayca-

nın ədib və mütəfəkkirlərinin, Azərbaycanın paytaxtı Bakını bəzəyən düĢünən 

Məhəmməd Füzulinin, dağ vüqarlı Səməd Vurğunun, nəhayət müstəqil Azərbay-

canın memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəĢəm heykəli hər bir millətin nü-

mayəndəsinin diqqətini cəlb edəcəkdir. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ПОЭТ ХУРЮГ ТАХИР О  

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 
 

Резюме 

 

В данной статье говорится о стихотворении народного поэта Дагестана 

Хурюга Тахира, посвященном азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. 

Это стихотворение было обнаружено в научных фондах Института рукопи-

сей НАН Азербайджана. Во время пребывания в Баку в 1949 году автор был 

впечатлен посещением Музея литературы Азербайджана, увековечившего 

имя Низами Гянджеви 
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DAGESTAN POET CHURYUG TAHIR ABOUT  

NIZAMI GANJAVI 
 

Summary 

 

This article describes the poem of the national poet of Dagestan Churyug Ta-

hir dedicated to Nizami Ganjavi. This poem was found in scientific collections kept 

in the Institute of Manuscripts of National Academy of Sciences of Azerbaijan. 

During his stay in Baku in 1949, the author was impressed by a visit to the 

Museum of Literature of Azerbaijan, immortalized name of Nizami Ganjavi. 
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filologiya üzrə elmlər doktoru, baĢ elmi iĢçi 

  

 

YUSĠF VƏZĠR ÇƏMƏNZƏMĠNLĠ PUBLĠSĠSTĠKASINDA  

MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏR  
 

 

Açar sözlər: Yusif Vəzir, müsavat, millət, dövlət, Cümhuriyyət. 

 Ключевые слова: Юсиф Везир, мусават, нация, государство, Респуб-

лика. 

 Key words: Yusif Vazir, musavat, nation, government, Republic.  

  
 XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Yusif Vəzir Çə-

mənzəminli uĢaqlıq və gənclik dövründən müxtəlif xalqların nümayəndələrinin 

əhatəsində yaĢamıĢdır. Hələ ġuĢa Realnı məktəbində oxuyarkən Yusif Vəzirin 

atası Mirbaba oxumağa daha artıq həvəs oyatmaq üçün ona və qardaĢı Əbülhəsənə 

hər həftə maaĢ verərmiĢ. Çəmənzəminli xatirələrində yazırdı: ―QardaĢımın maaĢı 

bir abbasıya qədər artırılmıĢdı. QardaĢım bu pulları divardan asılan xüsusi bir qu-

tuya salıb ilin axırında bir neçə rus məcmuəsinə abunə yazılardı. Mən də bunun 

yolu ilə getdim‖ (7, 5). 

Mirbaba böyük oğluna göndərdiyi məktubda Yusifin dərslərindən nigaran 

olduğunu bildirir: ―Nuri-çeĢmim Əbülhəsən, təvəqqe edirəm ki, Yusifdən mütə-

vəcceh olasan, rus və müsəlman dərsi oxusun. Mən ölüm, ona özün dərs verib və 

səy edəsən, bəlkə bu il Realniyə göndərələr‖ (9). 

Əbülhəsənin ədəbiyyata, xüsusulə, rus ədəbiyyatına dərindən bələd olması, 

zəngin kitabxanası Yusif Vəzirin gələcək ədəbi və elmi fəaliyyətində mühüm əhə-

miyyət kəsb etmiĢdir. Yusif Vəzir rus və Avrova klassiklərinin əsərlərini mütaliə 

edir, Lermontovu və Bayronu, özünün yazdığı kimi, yaxın dost hesab edirdi. Ġlk 

Ģeirlərini rus dilində yazmıĢdı. Xatirələrində bu illəri belə xatırlayır: ―Rusca yaz-

dığım ilk Ģeirlərimi rus dili müəllimi Klemitə göstərdim. Müəllim Ģeirlərimi göz-

dən keçirib nədənsə mənə Çexovu oxumağı tövsiyə etdi. Çexov mənə olduqca Ģi-

rin və duzlu gəldi‖ (2, 402). Sonralar da Çexov yaradıcılığı Çəmənzəminlini dai-

ma maraqlandırırdı. 

Hər bir yazıçının, sənət adamının multikultural mühitin təĢəkkülündə əhə-

miyyəti xüsusilə qeyd edilməlidir. Özündə multikultural dəyərlərin özəlliklərini 

ehtiva edən elmi-tənqidi və publisistik yazılarında Yusif Vəzir ən əvvəl milli dili-

mizi və ədəbiyyatımızı yüksək qiymətləndirirdi. Eyni zamanda baĢqa millətlərin 

nümayəndələrinin dilimizə, mədəniyyətimizə, adət-ənələrimizə olan müsbət mü-

nasibəti göstərərək vurğulayırdı ki, ―özgə millətləri türk mədəniyyətinə baç ver-

dirməyə heç də səy eyləmirik, zor da iĢlətmirik. Bizi bir millət edib gələcəyimizə 
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parlaqlıq ümidini bəslədən həmin mədəniyyətimizin bu xüsusiyyəti, bu mənliyi-

dir‖ (1, 219). 

Çəmənzəminlinin ―Turgenevin yazı üsulu‖, ―Çexov, Qorki və L.Tolstoy‖ 

kimi məqalələrində rus klassiklərinin yaradıcılıq özəllikləri, onlara münasibəti əks 

olunmuĢdur. ġübhəsiz, bu yazıçılar müəllifin ruhuna daha yaxın olduğu üçün onlar-

dan bəhs etmiĢdir. Yusif Vəzirin rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri haqqın-

da məqalələri bu klassikləri qiymətləndirmək, öyrənmək baxımından dəyərli nümu-

nələrdir. ―ġərq və Qərb dünyasına mənsub Ģair və yazıçıların əsərlərindəki təqdirə-

layiq cəhətləri təhlil və təbliğ etməklə alim-yazıçı öz çağdaĢlarına, xüsusilə, ədəbi 

prosesə yeni qoĢulan gənc qələm sahiblərinə sənətkarlıq dərsi keçmiĢdir‖ (8, 194). 

1909-cu ildə Kiyevdə azərbaycanlı tələbələrin milli təĢkilatı yaradılmıĢdı. Si-

yasi məqsədlər güdməyən bu təĢkilatdan sonralar bir qrup tələbə ictimai federasiya 

firqəsi təĢkil etdi və bunlar da inqilab vaxtı təbliğat məqsədilə Azərbaycana getdilər. 

Qalanlar isə heç bir siyasi məsləkə xidmət etmədiklərindən dövrün nəbzini tuta 

bilmədilər. 1917-ci ildə Yusif Vəzirin təĢkilatçılığı ilə Kiyevdə azərbaycanlı tələbələr-

dən ibarət ―Musavat‖ Ģöbəsinin açılması cavanlarda ruh yüksəkliyi yaratdı. ġöbənin 

əsas məqsədi gələcəkdə millətə lazım olan bilikli və təcrübəli adamlar yetiĢdirmək 

idi. ―Musavat‖ın proqramında bir çox məsələlər yer almıĢdı. Qərarlardan biri Azər-

baycanda yaĢayan qeyri millətlərə münasibət məsələsi idi: Azərbaycanda yaĢayan 

digər millətlərin nümayəndələri azərbaycanlılarla eyni hüquqda olmalarıdırlar. BaĢqa 

bir qərarda qeyd olunur ki, ―Azərbaycanın ortasında qədimdən yaĢayan kürd, türk və 

qeyriləri köçürmək və ya tələf eləmək ilə süni surətdə meydan açıb məhəlli muxtariy-

yət hazırlayan millətə qarĢı Ģiddətli etiraz olunur‖ (4, 239). 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli 1919-cu ildə Odessada nəĢr etdirdiyi ―Litva ta-

tarlarının tarixi‖ əsərində tatarların ana dillərini itirdiklərini təəssüf hissi ilə qeyd 

edərək yazır: ―Bizim islamlıq və türklük borcumuz: litvanyalı qardaĢlarımızı hör-

mət ilə əski vətənlərinə qəbul etmək və onlara türk dili öyrətmək. Bu bizim həpi-

mizin müqəddəs vəzifəmizdir. Krım tatarı münəvvər sinfinə çox möhtac olduğu 

üçün zəruri ehtiyacı bir parça dəf edərlər, zənnindəyiz‖ (5, 193). Bununla belə, 

Litva tatarlarında milli hiss yox deyildir. Onlar dili bilmədiyi halda, tatar teatrına 

gəlirlər, saatlarla teatrda oturub diqqətlə səhnədə deyilən sözləri dinləyirlər, məna-

sını anlamadıqları milli dildən həzz alırlar. 

1919-cu ildə Yusif Vəzir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədə səfi-

ri təyin edilir. Bu dövrdə o, ―Xarici siyasətimiz‖ adlı məqaləsini yazır. Məqalədə 

müəllif Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin beynəlmiləl əlaqələrini Ģərh edərək bu 

dövlətin tolerant bir ölkə olduğunu bildirir: ―Azərbaycan birinci islam məmləkəti-

dir ki, qanunlarının və məhkəməsinin islaha ehtiyacı yoxdur. Burada rusun Avro-

pada məĢhur qanun və məhkəməsi daha da ədalətli bir Ģəklə qoyuldu. Millətlər, 

cinslər və siniflər bərabərliyi balfel tanındı‖ (3, 256). 

Yusif Vəzir Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin baĢqa millətlərə, dövlətlərə mü-

nasibətini belə Ģərh edir: ―Əminəm ki, ingilis dostluğu bizi asudə yola çıxaracaqdır. 
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Çünki iki millətin də faydası bunu istəyir‖ (3, 263); ―Nə qədər Ġranda daxili rahatlıq 

olarsa, bir o qədər biz də rahat yaĢarıq. Sərhəd boyundakı təbələrimizin sülhpərvər 

həyatı təsadüfi hadisələr ilə pozulmaz… Biz istərdik ki, Ġranın iqtisadi qüvvələri art-

sın‖ (3, 264); ―Bizim üçün əhəmiyyətli bir məsələ də var. O da məmləkətimizdə sadiq 

məmurlar yetiĢdirmək. Lakin bu günün iĢi deyil. Məsuliyyətli məmuriyyətləri öz əli-

mizdə saxlamalıyıq. Özümüzdə adam az olsa, gürcülərdən gətirməliyik‖ (3, 266). 

Bütün bunlarla yanaĢı Çəmənzəminli ilk növbədə milli kitabxananın, nəĢriy-

yatın, milli məcmuənin yaradılmasının vacibliyini nəzərə çatdırır. Ədib qeyd edir 

ki, milli məcmuədə tariximiz, ədəbiyyatımız, musiqimiz haqqında, həmçinin hər 

nömrədə tarixi binalardan birinin Ģəkli göstərilib, haqqında ətraflı məlumat veril-

məlidir. ―Milli məcmuədə əksər səhifələr Azərbaycana həsr olunmalı və sonra 

bütün aləmi-islama və Avropa mədəniyyətinə‖ (6, 273). 

Musavat hökumətinin daxili məsələlərini Ģərh edərkən Yusif Vəzir etiqad 

müxtəlifliyi və din müxtəlifliyi olan insanlar arasında heç bir hüququn pozulma-

yacağını bildirir: ―… bizim qanunlar bitərəf olub məmləkətimizdə etiqadların heç 

birinə təzyiq etməyəcək, kimsənin dininə təriz olunmayacaq. Çünki din insan ilə 

Allahın əlaqəsinə dair bir Ģeydir. Din bir müqəddəs yoldur ki, insanın gizli sirlə-

rini, dua və diləklərini Allah hüzuruna aparır. Bu yolu hərə özünə bir növ təsəvvür 

eliyor. Din bir aləmdir ki, oraya dünya qanunlarının qarıĢmağı lazımsızdır. Allah 

ilə insanın arasına girmək insanın azadlığına xətər yetirir. Ona görə Azərbaycanda 

etiqad və inamlara zor olmayacaq: hər kəs hansı məbədə üz döndərəcək döndər-

sin. Bizə onun sadiq vətən xadimi olması lazımdır‖ (1, 222). 

Azərbaycanda məktəb və maarif iĢlərinə diqqətin daha çox yönəltməyin 

vacib olduğunu bildirən Yusif Vəzir bu məsələdə də dini ayrı-seçkiliyin olmadı-

ğını bildirir: ―Maarif iĢlərində din, millət, arvad və kiĢilik bilmərrə kənara qoyul-

malıdır: elm yolunda hamı bərabərdir. Deməli, maarif iĢinə dövlətimiz pul burax-

dıqda hamının ehtiyacını nəzərdə tutar‖ (1, 228). 

Dil məsələsinə gəldikdə isə, Çəmənzəminli məktəblərdə milli dilin iĢlənmə-

sinin əsas olduğunu bildirməklə yanaĢı, digər xalqların da öz milli dillərində dərs 

almasının lazım olduğunu vurğulayır: ―… Azərbaycan məktəblərində iĢlənən türk 

dili olmalıdır. Çünki buranın camaatı türkdür. Ona qaldı qeyri xırda millətlərə, on-

ların da dili qadağan olmasın. Hərgah lazımi miqdarda uĢaqları var isə, məktəblə-

rində öz dillərində dərs verilir‖(1, 229). 

Beləliklə, əsasını tolerantlıq, qanunlara, bir-birinin azadlığına hörmət hissi 

təĢkil edən multikulturalizmin əsas məkanlarından biri Azərbaycandır. Multikultu-

ral dəyərlər orta əsr klassiklərindən baĢlayaraq çağdaĢ dövr yazıçılarımızın əsərlə-

rində olduğu kimi dövlət qanunlarında da əks olunmuĢdur. Bunların bariz nümunə-

ləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qeyri millətlərə və dövlətlərə münasibətini 

bildirən daxili və xarici siyasətində və Cümhuriyyətin səlahiyyətli nümayəndəsi 

kimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin publisistik əsərlərində təqdim olunmuĢdur. 

 



64 

 

Ədəbiyyat: 
 

1. Çəmənzəminli Y.V. Biz kimik və istədiyimiz nədir?, Əsərləri. Üç cilddə. III 

cild. Bakı, Avrasiya Press, 2005. 

2. Çəmənzəminli Y.V. Həyatımın 20 ili, Əsərləri. Üç cilddə. III cild. Bakı, 

Avrasiya Press, 2005. 

3. Çəmənzəminli Y.V. Xarici siyasətimiz, Əsərləri. Üç cilddə. III cild. Bakı, 

Avrasiya Press, 2005. 

4. Çəmənzəminli Y.V. Kiyevdə ―Musavat‖ Ģöbəsi, Əsərləri. Üç cilddə. III cild. 

Bakı, Avrasiya Press, 2005. 

5. Çəmənzəminli Y.V. Litva tatarlarının tarixi, Əsərləri. Üç cilddə. III cild. Bakı, 

Avrasiya Press, 2005. 

6. Çəmənzəminli Y.V. Milli və mədəni iĢlərimiz, Əsərləri. Üç cilddə. III cild. 

Bakı, Avrasiya Press, 2005. 

7. Çəmənzəminli Y.V. Tərcümeyi-hal (Həyatım). AMEA ƏĠ. F. 21, sax. vah. 177. 

8. Hümmətli ġ. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin ədəbi-tənqidi görüĢləri. Bakı, Elm 

və təhsil, 2014. 

9. Vəzirov M.B. Məktub. AMEA ƏĠ. F. 21, sax. vah. 376.  
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В  

ПУБЛИЦИСТИКЕ ЮСИФ ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ 
 

Резюме 
 

 Высокий ценитель азербайджанского языка и литературы Юсиф Везир 

Чеменземинли в своих статьях высоко оценивал творчество классиков евро-

пейской и русской культуры.  

 В публицистическом же творчестве Юсиф Везира, в период его дея-

тельности как уполномоченного посла Азербайджанской Демократической 

Республики, представлены толерантные и мультикультуральные ценности. 
 

MULTICULTURAL VALUES IN YUSIF VAZIR  

CHAMANZAMINLI’S PUBLICISM 
 

Summary 
 

Yusif Vazir Chamanzaminli who highly appreciated the Azerbaijani lan-

guage and literature, also appraised Russian and European classical writers in his 

articles.  

While he was Ambassador Plenipotentiary of Azerbaijan People‘s Republic, 

he presented tolerance and multicultural values in his journalistic works.  
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MULTĠKULTURALĠZM - TÜRKÜN VƏTƏN  

ƏXLAQI MƏDƏNĠYYƏTĠ 
 

 

Açar sözlər: qloballaĢma, multikultural dəyərlər, tolerantlıq, mədəniyyətlər-

arası dialoq 

Ключевые слова: глобализация, мультикультуральные ценности, то-

лерантность, межкультурный диалог. 

Keywords: globalization, multicultural values, tolerance, inter-cultural di-

alogue. 

 

Bütün dünyanı sarmıĢ qloballaĢma prosesinə Azərbaycan Sovet Ġmperi-

yasının totalitar ideoloji basqınından xilas olmuĢ yeni-müstəqil dövlət kimi da-

xil oldu. Qısa tarixi müddət ərzində vüsətli iqtisadi-siyasi inkiĢaf keçirən ölkə-

miz həm təbii sərvətlərindən, həm də yeni texnologiyalardan səmərəli istifadə 

edərək dünyada baĢ verən qlobal proseslərdə önəmli yer tutmağa nail oldu. 

Milli sərvətlərin və mənəvi dəyərlərin insan amili ilə tarixi müstəvidə əlaqələn-

dirilməsi vətəndaĢ cəmiyyətinin həm də dünya sivilizasiyaları ilə təmasların 

qurulmasına təminat yaratdı. 

QloballaĢma prosesi sərhədsiz dünyada bəĢəri ideyaların, universal 

normaların qəbul olunmasını nəzərdə tutur. Bunun üçün, fərqli mədəniyyətlər 

və dəyərlər arasında harmoniyanın olması mühüm Ģərtdir. Bu isə müxtəlif 

mədəniyyətlərin qarĢılıqlı bəhrələnməsi və dəyərlərin təması sayəsində baĢ 

verə bilər.  

Multikultural dəyərləri müxtəlif mədəniyyətlərə, dinlərə, sivilizasiyalara 

tolerant münasibət Ģərtləndirir. Yalnız tolerant cəmiyyətdə multikulturalizm 

mədəniyyətlərin qarĢılıqlı surətdə zənginləĢməsinə, müxtəlif xalqları birləĢdi-

rən dəyərlər sisteminin formalaĢmasına səbəb olur. Bu gün belə harmoniyanı 

tənzimləyə bilməyən Avropa multikulturalizmin məğlubiyyətə uğradığını 

qəbul və bəyan edir. 

MüĢahidələr göstərir ki, son dövrlər diqqəti çəkən aktual mövzu siviliza-

siya və mədəniyyətlərin uyğunsuzluğu və bu amilin siyasi, iqtisadi, mədəni 

müstəvilərdə problemlərin əsasında dayanması məsələsidir. Maraqlıdır ki, bu 

mübarizə və toqquĢmalarla bağlı mülahizələr daha çox Qərbdə səslənir. Son-

rakı proses olaraq isə mədəniyyətlərin və dinlərin barıĢmazlığına əsaslanan 

müxtəlif ―fobiya‖lar güclənir və aktuallaĢır. Belə bir təəssürat yaranır ki, dün-

ya fərqli sivilizasiyaların toqquĢması üzərində qurulmuĢdur. 
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Halbuki Azərbaycan da daxil olmaqla, dünyanın müxtəlif yerlərində fərq-

li mədəniyyətlərin birliyi bədii təkamülə yardım edir. Qərb dəyərlərinin domi-

nantlığı üzərində qurulan multikulturalizmdən fərqli olaraq, min illərdir yanaĢı 

yaĢayan sivilizasiya təmsilçilərinin çoxmədəniyyətli həyat tərzində böhran mü-

Ģahidə olunmur. Müxtəlif mədəniyyətlərin paralel mövcudiyyətinə tolerant ya-

naĢmanı həyat tərzi olaraq qəbul edənlər üçün multikulturalizm bəĢəri ideya 

kimi qəbul olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliye-

vin bildirdiyi kimi ―Dünyada multikulturalizmin bir çox ünvanları vardır. Dün-

yanın əksər ölkələrində çoxmillətli cəmiyyətlər mövcuddur və müxtəlif din-

lərin, müxtəlif xalqların birgə yaĢaması zəmanənin tələbidir. Yəni, bəĢəriyyət 

bu istiqamətdə inkiĢaf edir. Bu gün ümumbəĢəri dəyərlər hər bir normal cəmiy-

yətdə əsas təĢkil edir‖. 

Beləliklə, maraqlı bir mənzərə yaranır. Bir tərəfdən universal normalar 

olaraq təqdim olunmağa çalıĢılan ancaq reallıqda yalnız Qərb dəyərlərinə əsas-

lanan multikulturalizm artıq var olmaq iqtidarını itirir. Digər tərəfdən isə min 

illərdir tolerantlıq və qarĢılıqlı bəhrələnməyə əsaslanan çoxmədəniyyətli lik 

həyat tərzi olaraq daha da zənginləĢir. Nədən yaranır bu fərq və bəĢəriyyətin 

alternativ çıxıĢ yolu varmı? Əksər mütəxəssislər bu fikrə üstünlük verirlər ki, 

problemin əsasında birtərəfli mövqe dayanır. Fikrimizcə, əsas fərq bu anlayıĢa 

ideologiya, yaxud həyat tərzi olaraq baxılmasından yaranır. Hazırda yalnız 

Qərb mədəni və dini dəyərlərinin üzərində qurulan Avropa cəmiyyəti dünya 

miqyasında universal model kimi təqdim olunmağa çalıĢılır, eyni zamanda, 

digər mədəniyyət daĢıyıcılarının fərqli dəyərlərini qəbul etmir. Elə buna görə 

özünü doğrultmur. Halbuki qloballaĢan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgə- ya-

ĢayıĢı olmadan mümkün deyil. Bu gün dünyada monoetnik dövlətlər çox az 

qalıb. Eyni zamanda, beynəlxalq münasibətlərdə də istər siyasi, istərsə iqtisadi 

və ya mədəni sahə olsun hər hansı dövlət özünütəcrid Ģəraitində inkiĢaf edə 

bilməz. BəĢəriyyət yalnız fərqliliklərin dəyərlərinə hörmət etməklə inkiĢaf edə 

bilər. 

Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Tarixin bütün zamanların-

da ölkəmizdə dini, irqi, milli və ümumiyyətlə, hər hansı bir ayrı-seçkilik olma-

mıĢdır. Azərbaycandakı milli və dini dözümlülük bizim tarixi ənənələrimizə 

əsaslanır və cəmiyyətimizin tələbidir. Azərbaycan təmsil etdiyi türk sivilizasi-

yasının tərkib hissəsi olaraq özünəməxsus dəyərlərə söykənir. Bütün tarixi 

dövrlər ərzində kəsilməyən dövlətçilik ənənəsi, adət-ənənələrin cəmiyyətdə 

yüksək mənəvi keyfiyyət kimi hakim mövqeyi, dini baxıĢda monoteist əqidə, 

ailə dəyərləri, digər sivilizasiya daĢıyıcılarına münasibətdə tolerantlıq və birgə 

yaĢama vərdiĢləri bizim həyat prinsiplərimizin əsasında dayanır. 

Qeyd olunan mənəvi dəyərlərin hansı rol oynadığına aydınlıq gətirmək üçün 

əvvəlcə dini inancın cəmiyyətimizdə yerinə nəzər salmaq istərdik. Hazırda 

Azərbaycan və ümumilikdə türk sivilizasiyası əsasən islam mədəniyyətinin əhatə 
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dairəsindədir. Ġslam bir fəlsəfə, din, həyat tərzi olaraq türkün ruhuna yaxındır və 

onunla əksər hallarda harmoniya təĢkil edir. Bununla belə, dini dünyagörüĢümüzdə 

monoteizm yalnız islamla əlaqədar deyildir. Yəni, türk sivilizasiya təmsilçiləri üçün 

xarakterik olan təkallahlılıq islamdan əvvəl də mövcud olmuĢdur. 

Türk xalqlarının inanclarında hər zaman Tanrı əsas yer tutmuĢdur. Tari-

xin müxtəlif dövrlərində ayrı-ayrı türk xalqları islam, xristianlıq, iudaizm, bud-

dizm, tenqriçilik, atəĢpərəstlik, Ģamanizm kimi din və inanc sistemlərinə tapın-

mıĢlar. Lakin xüsusi vurğulanmalıdır ki, qədim dövrlərdən bəri türk xalqları tə-

kallahlı etiqada üstünlük vermiĢlər. Zaman-zaman kənar müdaxilələr hesabına 

türklərin dini inancında fərqli təsirlər olsa da, monoteist dini inanc bizim cə-

miyyətimiz üçün daim xarakterik olmuĢdur. Beləliklə, Azərbaycanda dini 

müxtəliflik və dözümlülük tarixi ənənələrə əsaslanır. 

Sivilizasiya müstəvisində bizim cəmiyyətimiz üçün əsas səciyyəvi cəhət-

lərdən biri də müxtəlif azlıqlara dözümlü yanaĢmadır. Azərbaycan üçün milli-

etnik assimilyasiya etmək heç zaman xarakterik olmamıĢdır. Hətta öz həyat 

siklində passionarlığın kuliminasiya mərhələsi hesab olunan imperiya döv-

ründə belə dövlətin sərhədləri daxilində digər xalqlara münasibətdə hər zaman 

tolerantlıq müĢahidə olunur. 

Dünya xalqlarının heç biri türklər qədər baĢqa xalqa öz daxilində yaĢa-

maq imkanı verməmiĢdir. Tarixən olduğu kimi bu gün XXI əsrin – III minilli-

yin önlərində də müxtəlif xalqlar türk cəmiyyətində, xüsusən Azərbaycan türk-

ləri içərisində rahat yaĢayır. Bu türklərin ümümbəĢəri düĢüncəyə malik oldu-

ğunu əyaniləĢdirən faktdır. 

BaĢqa bir xarakterik xüsusiyyət olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin qadına mü-

nasibətini göstərmək olar. Qadın-kiĢi bərabərliyi əski türklərdən baĢlayaraq hər 

zaman aktual olmuĢdur. Qədim dövr tarixinə baxarkən nəzərəçarpan əsas mə-

qamlardan biri - həm Qərbdə, həm də ġərqdə əksər xalqlarda qadınlara yalnız nəsil 

artırma və məiĢət iĢləri funksiyası verildiyi halda, türklərdə qadının kiĢiyə bərabər 

tutulması ilə bağlıdır. Qadınlar həm bir döyüĢçü kimi, həm rəhbər kimi, həm də ailə 

təsərrüfatının idarəedicisi kimi bizim cəmiyyətdə hər zaman üstün mövqe tutmuĢlar. 

Sonrakı dövrdə islam dəyərlərinin birbaĢa təsiri altında bir qədər fərqli mənzərə 

yaranmağa baĢlasa da, qadının cəmiyyətin bərabər, hüquqlu üzvü olması öz 

mahiyyətini qoruyub saxlamıĢdır. Təsadüfi deyil ki, ġərqdə qadınlara seçki hüququ 

da ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində verilmiĢdir. 

Azərbaycanda çoxmədəniyyətlilik öz dəyərlər sistemimiz daxilində bö-

yük sərvət kimi qəbul olunur. Lakin Qərbdə hazırda bunun əksi olan proseslər 

müĢahidə olunur. Belə fikirlər səslənir ki, Qərb və islam mədəniyyətləri yanaĢı 

yaĢaya bilməz. Ġslam Avropada cəmiyyətə düzgün təqdim edilmir. Ġslam dini 

abidələrinə, müsəlman geyim və davranıĢ normalarına Fransa, Ġsveçrə, Belçika 

və digər Avropa ölkələrində dözümsüzlük nümayiĢ etdirilir. 

Avropada müsəlmanların öz dinlərinə sadiq qalmaları, bununla yanaĢı is-
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lamın bir din olaraq populyarlaĢması, müsəlman əhalinin demoqrafik artım 

göstəriciləri Qərb cəmiyyətinin gələcəyi üçün əsas narahatedici məqam kimi 

qəbul olunur. Bunun nəticəsidir ki, Qərbdə islamı bir fobiya olaraq görürlər. 

Azlıqların çoxluqlara çevrilməsi qorxusu Qərbsayağı multikulturalizmin qarĢı-

sında duran əsas çağırıĢdır. 

Tarixi hadisələr göstərir ki, Qərbin dini tolerantlıq və multikultural dəyərləri 

yalnız öz dini dəyərlərinin digərlərinə qəbul etdirilməsi üzərində qurulmuĢdur. 

Yəni, çoxmədəniyyətlilik yalnız Qərb dəyərlərinin dominantlığı və vahid mozaik 

quruluĢun heç nə ilə seçilməyən tərkib hissəsi kimi qəbul oluna bilər. Bu isə müa-

sir dövrdə əhalisi müxtəlif mədəniyyətləri və millətləri təmsil edən Avropa üçün 

multikulturalizmin gələcək taleyini təhdid edir. Hadisələrin belə axarı isə Avropa-

da ifrat millətçilik ideologiyasının və ultrasağçı siyasi partiyaların tərəfdarlarının 

artmasına, irqçi və Ģovinist çıxıĢlara səbəb olmuĢdur. 

Beləliklə, Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq, fərqli sivilizasiya 

daĢıyıcılarının harmoniyası tarixi ənənələrə söykənir. Ölkəmizdə milli, dini 

müxtəliflik, qarĢılıqlı hörmət və dözümlülük böyük dəyər və sərvət hesab olu-

nur. Dünyada mədəniyyətlərin barıĢmazlığı, Qərb-Ġslam münasibətlərinin kəs-

kinləĢməsi və müxtəlif fobiyaların güclənməsi fonunda Azərbaycan öz tarixi 

ənənələrini davam etdirir. Bu mənada 5 il bundan əvvəl Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə mədəniyyətlərarası dia-

loqa töhfə vermək üçün bir proses baĢlanmıĢdır. 

2008-ci ilin dekabrında Bakıda keçirilmiĢ Avropa ġurasına üzv dövlətlə-

rin mədəniyyət nazirlərinin konfransında Qərblə ġərq arasında yeni bir mədə-

niyyət körpüsünün əsası qoyuldu. Prosesin davamı olaraq Azərbaycanın təklifi 

ilə 2009-cu ildə Bakıda keçirilən islam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin 

konfransında Avropa dövlətlərinin təmsilçiləri iĢtirak etdilər. Bu isə artıq yeni 

bir Qərb-ġərq dialoqunun baĢlanğıcı oldu. 

Azərbaycanın təĢəbbüsü ilə 2011-ci ildən Ümumdünya Mədəniyyətləra-

rası Dialoq Forumunun keçirilməsi ilə ―Bakı prosesi‖ yeni üfüqlər qazandı. 

Artıq hər iki ildən bir fərqli mədəniyyət daĢıyıcıları Bakıda toplaĢırlar. Hər 

forum yeni-yeni sahələri və harmoniya axtarıĢında yeni yolları iĢıqlandırır. 

2015-ci ildə keçiriləcək növbəti forumda artıq Bakının fərqli mədəniyyətlərin 

mozaikasında nüvəyə çevriləcəyi gözlənilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham Əliyev ölkəmizin mə-

dəniyyətlərarası dialoqa ev sahibliyi etməsinin səbəblərini dəqiq göstərmiĢdir: 

«Təsadüfi deyil ki, mədəniyyətlərarası dialoqun keçirilməsi üçün məhz Azərbaycan 

həm coğrafi, həm tarixi baxımdan, həm bugünkü reallıqlar baxımından mərkəzə çev-

rilir... Biz gündəlik həyatımızda bu prinsiplər əsasında fəaliyyət göstəririk. Bu prin-

siplər cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir, müdafiə edilir». 

Azərbaycan multikulturalizmi dünyaya öz modelini təqdim edir. Bu modelin 

unikallığı, ilk növbədə, onun həyat fəlsəfəsini əks etdirməyindədir. BaĢqa mədəniy-
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yətə, dinə, tarixə olan hörmət öz dəyərlərinə olan hörmətdən baĢlayır. Dünyanın 

müxtəlif guĢələrindən ölkəmizə gələn fərqli sivilizasiya təmsilçiləri Azərbaycanın 

tolerantlıq məkanı olmasını və bu irsi əsrlərdir daĢımasının Ģahidi olurlar. 

Azərbaycan modeli dünyada ġərq-Qərb qarĢıdurmasının, islama fobiyanın 

gücləndiyi, fərqli dəyərlərə qarĢı dözümsüzlüyünün artdığı bir Ģəraitdə fərqli qütbləri 

bir arada əks etdirə bilməsi ilə fərqlənir. Bu günlərdə 5 ilini tamamladığımız ―Mədə-

niyyətlərarası dialoqa dair Bakı prosesi‖ əslində sivilizasiyalar arasında harmoniya-

nın əsrlərdir formalaĢmıĢ Azərbaycan modelinin dünyaya təqdimatıdır. 

Mədəniyyətlərarası dioloq Azərbaycan üçün yeni hadisə deyil. Ölkəmiz tari-

xən həm türk xalqları ilə gen və din birliyi zəminində həm də ġərqdə ərəb və fars 

dilli ədəbiyyat və mədəniyyətlərlə sıx təmasda yaĢayıb. Özəlliyini qorumaq prin-

sipi əsasında Azərbaycan mədəniyyəti orta çağlardan üzü bəri Avropa mədəniy-

yətləri ilə qarĢılıqlı ünsiyyətdə olmuĢdur. ġərqdə beĢ yüz ildən artıq (750-1258) 

davam etmiĢ Abbasilər zamanında antik yunan mədəniyyətinin, fəlsəfəsinin ġərq-

də həyatı baĢlandı, bu həm Renessansın (Ġntibahın), həm də Sufizmin bərqərar ol-

masına zəmin yaratdı. ÇağdaĢ qloballaĢma prosesində də ġərq, o cümlədən türk 

ruhlu Azərbaycan mədəniyyəti hərtərəfli Qərb amilinə qarĢı öz poetik və estetik 

özəlliyini qorumaq üçün müqavimət göstərməkdədir. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ - МОРАЛЬНАЯ  

КУЛЬТУРА ТУРОК 
 

Резюме 
 

 Азербайджан демонстрирует всему миру свою модель мультикультура-

лизма. Уникальность этой модели, в первую очередь, заключается в том, что в 

ней отражается философия жизни. Уважение культуры, религии, истории 



70 

 

других народов начинается с уважения к своим национальным ценностям. 

Представители цивилизаций других стран мира становятся свидетелями 

толерантного отношения азербайджанского народа к проживающим в 

республике представителям различных наций и народностей. В Азербай-

джане как ни в одной другой стране созданы самые необходимые условия 

для проживания разных народов. На протяжении веков и сегодня живу-

щие в Азербайджане народы чувствуют себя свободно и благополучно. 

Все это свидетельствует о том, что у тюркских народов  преобладает об-

щечеловеческое мышление. 

 

MULTICULTURALISM - THE MORAL  

CULTURE OF THE TURKS 
 

Summary 

 

Azerbaijan introduces its multicultural model of the world. The unique-

ness of this model is primarily to reflect the philosophy of the life. Respect to 

other cultures, religions and history comes from the respect of its values. Be-

ing in Azerbaijan, the representatives of different civilizations become the wit-

nesses of the tolerance and the heritage carried through the centuries. 

Unlike the Turks, any of the nations didn‖t give the opportunity to live 

with them. Nowadays, like for centuries, different nations, minorities with dif-

ferent backgrounds lived in peace and harmony within the turks, especially 
azeri turks. 
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filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  
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XX ƏSR BƏDĠĠ NƏSRĠMĠZDƏ AZƏRBAYCANDA  

MƏSKƏN SALMIġ ALMAN ĠCMALARI 
 

 

Açar sözlər: Ģvablar, protestantizm, Helenendorf, Ü. Hacıbəyli, Məhəmməd 

Əsəd bəy, C. Əmirov. 

Ключевые слова: швабцы, протестантизм, Еленендорф, У. Гаджи-

бейли, Мухаммед Асад бек, Дж. Амиров. 

Key words: schwabs, protestanizm, Helenendorf, U. Gadjibekov, Muham-

mad Asad, C. Amirov. 

 

Azərbaycan tarixən müxtəlif xalqların yüz illər boyu qardaĢlıq Ģəraitində ya-

Ģadığı multikultural mədəniyyətin mövcud olduğu nadir regionlardandır. Burada 

Qafqaz, türk, Ġran mənĢəli xalqlar mehriban qonĢuluq Ģəraitində yaĢamaqdan əla-

və, qaynayıb-qarıĢmıĢ, zaman keçdikcə bütöv bir toplumu formalaĢdırmıĢlar. 

Lakin öz tarixi inanc sistemlərini, toponimlərini, antroponimlərini, milli adət-ənə-

nələrini də unutmamıĢ, qorumuĢ, xeyri-Ģəri bir-biri ilə bölüĢməklə hətta adət-ənə-

nələrini qonĢu xalqlara da ötürmüĢlər. Məhz bu tolerant mühitin nəticəsidir ki, 

XIX əsrdə Avropadan yəhudilər (aĢkenazilər), Rusiyadan molokanlar, Ġran və 

Türkiyənin ərazisindən nankor ermənilər Azərbaycana pənah gətirmiĢ, burada 

yerli əhali ilə bərabər hüquqda məskən salıb, öz peĢələri ilə məĢğul olmuĢ, din, 

adət-ənənələrini qorumuĢ, kilsələr, sinaqoqlar inĢa etmiĢlər. 

XIX əsrin ilk onilliyində Qafqaza üz tutan almanlar da Azərbaycanda məs-

kunlaĢan xalqlardandır. 1819-cu ilin yayında Almaniyadan, o vaxtkı Vürttemberq 

Krallığından Azərbaycana Gəncə quberniyası ərazisinə – Yelizavetpola köçən 194 

alman ailəsi indiki ġəmkir yaxınlığında iki koloniya saldılar. Bu koloniyalar 

Helenendorf və Annenfeld adlandırıldı. 

Sonralar Azərbaycan ərazisində, Gəncə və Qazax qəzalarında belə koloniya-

ların sayı artdı: bunlar 1888-ci ildə indi ġəmkir rayonunun Çinarlı qəsəbəsində sa-

lınan Georqsfeld və 1902-ci ildə Alekseyevka, 1906-cı ildə indiki Ağstafa rayonu-

nun Həsənsu kəndində salınan Qrünfeld, 1906-cı ildə indi ġəmkir rayonunun 

ĠrmaĢlı kəndində salınan Ayxenfeld, 1912-ci ildə indiki Tovuz Ģəhəri ərazisində 

Salınan Traubenfeld, 1914-cü ildə indiki Ağstafa Ģəhəri ərazisində salınan Yeliza-

vetinka və 1920-ci illərdə Ağstafa rayonu ərazisində salınan Marksovka yaĢayıĢ 

məskənləri idi.  
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Onların əhalisi ilk koloniyalar sakinlərinin nəslindən ibarət idi. Yəni bu iki 

koloniyada yaĢayıb artan almanlar sonralar Azərbaycanın ərazisində geniĢ bir əra-

ziyə yayılmıĢdılar. 1918-ci ildə bütün Azərbaycandakı koloniyalarda yaĢayan al-

manların sayı cəmi 6 min nəfər idi.  

Məsələn, Helenendorfda yerləĢən almanlardan bir neçə ailə Goranboy rayo-

nunun Todan kəndi yaxınlığında da məskunlaĢmıĢdılar. Hal-hazırda da almanların 

yerləĢdiyi həmin yerlər yerli əhali tərəfindən "Lemsə bağı", "Lemsə bulağı" kimi 

tanınır (Daha geniĢ məlumat üçün bax: www.kayzen.az azərbaycan-almanları).  

Onların əsas peĢəsi əvvəllər əkinçilik, sonralar isə Ģərabçılıq idi. Mənbələr 

qeyd edir ki, təkcə helenendorflu Forer və Hummel qardaĢları tərəfindən buraxı-

lan çaxır bütün Qafqaz bölgəsində istehsal olunan çaxırın 58%-ni təĢkil edirdi. 

Cənubi Qafqaz almanlarının əksəriyyəti protestantlığa etiqad edirdi. Azər-

baycanın ilk protestant kilsəsi məhz Helenendorfda 1857-ci ildə tikilmiĢdi. Tarixi 

mənbələrdən bəllidir ki, sonralar Azərbaycanda lüteran kilsələrinin sayı artmıĢdı: 

1868-ci ildə Gədəbəydə, 1869-cu ildə ġamaxıda, 1897-ci ildə Bakıda və 1911-ci 

ildə Annenfelddə də belə kilsələr tikilmiĢdi. 

Məlumat üçün bildirək ki, protestantlıq xristianlığın katolik və pravoslavlıq-

dan sonra üçüncü böyük istiqamətidir. XVI əsrdə Avropada meydana gələn bu is-

tiqamət bir çox cəhətlərinə görə islahatçı cərəyan kimi tanındı. Onların ilk nüma-

yəndələri dində mütərəqqi yeniliklər etməklə bir çox cəhətdən irəlilədilər və elm-

də, incəsənətdə nailiyyətlərin yaranmasına səbəb oldular (Daha geniĢ məlumat 

üçün bax: 1, 27).  

Bu icmalara yerli sakinlər və mövcud dövlət orqanları hörmət və qayğı ilə 

yanaĢmıĢlar. Onlar da mövcud qanunvericiliklə hesablaĢır, vaxtı-vaxtında vergilə-

ri ödəyirdilər. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə yerli almanlar ilk 

koloniyanın salınmasının 100-illiyini təntənə ilə qeyd etdilər. Bu da öz növbəsin-

də Azərbaycan xalqının tolerantlığının və multikulturallığının, ümumiyyətlə, ona 

sığınan hər bir etnosa, xalqa, icmaya ehtiramla yanaĢmasının gözəl nümunəsi idi. 

Qeyd edək ki, Helenendorf XIX əsrin əvvəlində Azərbaycanın qərb bölgə-

sində salınmıĢ 8 alman koloniyasından ən böyüyü olub. Tədricən bölgənin 

mühüm təsərrüfat-sənaye mərkəzinə çevrilən Helenendorf 1916-cı ildə Heleneno 

(Yeleneno), Azərbaycanın sovetləĢməsindən sonra, 1938-ci ildə isə məĢhur inqi-

labçı Xanlar Səfərəliyevin Ģərəfinə Xanlar adlandırılıb və eyniadlı rayonun mər-

kəzi olub. 2008-ci ildə isə Milli Məclisin qərarı ilə Ģəhərə Göygöl adı verilib. 

1941-ci ildə Sovet hakimiyyətinin əmri ilə 22 min 841 nəfər alman Azər-

baycandan çıxarılıb, SSRĠ-nin Orta Asiya bölgələrinə sürgün edilmiĢdi. ġimali 

Qafqaz və Gürcüstandakı kimi, bütün alman mənĢəli Ģəhər və kənd adları rus və 

Azərbaycan adları ilə əvəz edilmiĢdi. 

Lakin bu unikal yaĢayıĢ məskənləri, almanların azərbaycanlılarla mehriban 

qonĢuluq Ģəraitində yaĢamaları haqqında məlumatlar Azərbaycan realist bədii 
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nəsrinin səhifələrində qalacaqdı. Bu qeydlərdə onlar zəhmətkeĢ, çalıĢqan, qanun-

pərvər və alicənab insanlar olaraq yad edilirlər. 

Məsələn, Üzeyir Hacıbəylinin 1909-cu ildə ―Tərəqqi‖ qəzetində dərc olunan 

―Xəbərdarlıq‖ adlı ümumi baĢlıqlı silsilə məqalələrdən birində müəllif özünəməx-

sus satirik, duzlu qələmi ilə yerli əhali və gəlmə alman icmalarını, onların yaĢayıĢ 

tərzini, ələxüsus da təhsilini müqayisə edir. Onların öz milli məktəblərində tərəqqi 

ilə ayaqlaĢan fənləri tədris etmələrini təqdir edir. Üzeyir bəy yazır: ―...Gəncə ətra-

fında olan nemsə koloniyalarının kəndliləri hamısı varlı, dövlətli və bizim bir çox 

Ģəhərlərimizdən təmiz və abadlıq bir kəndə malik olub küçə və qapılarını elek-

triklə tənvir edirlər, amma bizim kəndlərimiz xaraba yerlərə dönüb viranələrində 

it ulayır? Çünki haman nemsələr, bizim kənd mollaları tərəfindən qarın və cib mü-

lahizəsi ilə təlin və təkfir edilən ülum və finuni-cədidəni öz milli məktəblərində 

oxudub kəndçilik sənətini təzə məhsuldar və asan üsulla bilirlər və iĢlərində tətbiq 

edib, bol-bol məhsul alırlar‖ (3, 127). 

Alman icmalarının xalqımızın ziyalıları tərəfindən bəyənilən və təqdir olu-

nan cəhətləri məĢhur ―Əli və Nino‖ romanının müəllifi kimi də tanınan Məhəm-

məd Əsəd bəyin (Qurban Səid) ―ġərqdə neft və qan‖ adlı tarixi-publisistik roma-

nında da öz əksini tapır. Müəllif romanına ―Almaniya Azərbaycanda‖ baĢlıqlı his-

sə daxil edir. Burada Gəncədən bir neçə kilometr aralıda ―Almaniyanın bir par-

çası‖nın mövcudluğu haqqında məlumat verilir. Burada yaĢanyanların ―Ģvablar‖ 

olduğu bildirilir. Məhəmməd Əsəd bəy bu icmanın öz milli adət-ənənələrini, doğ-

ma dillərini qorumasını təqdir edir. O yazır: ―Helenendorflular öz alman səciyyə-

lərinin qorunub-saxlanılmasına qayğı ilə yanaĢırlar‖ (4, 274). 

Göründüyü kimi, hal-hazırda diaspor hərəkatı kimi təbliğ etdiyimiz ictimai-

siyasi institutun əsaslarından biri olan əcnəbi ölkədə yaĢayıb milli kimliyinin qo-

runması uğrunda çalıĢmaq da XX əsrin ilk yarısında belə milli ədəbiyyatımızda 

təbliğ olunan məsələlərdən idi. 

Məhəmməd Əsəd bəy də böyük müasiri Üzeyir bəy kimi Helenendorfluların 

təhsilə göstərdiyi qayğını, onların müasir elmi nailiyyətləri öyrənib, iĢlərində təb-

liğ etmələrini göstərməyə çalıĢır. Romandan oxuyuruq: ―Tez-tez Almaniyaya 

adam göndərirlər və çalıĢırlar ki, zəngin bir alman kəndinə qapanıb heç nədə geri 

qalmasınlar. Ġllərdir, xaricdən gətirdikləri müəllimlərin ―ədəbi alman dilində‖ dərs 

dediyi alman məktəbləri var; burada alman həkimlər iĢləyir və pastorları, bir qay-

da olaraq, təhsil görmüĢ alman dinçisi olur‖ (4, 274). 

Almanların öz milli adət və ənənələrini qorumaqla qonĢu müsəlman kəndlə-

ri üçün bir Avropa mədəniyyəti nümunəsi olduğunu ―ġərqdə neft və qan‖ roma-

nından da oxuyuruq. Məhəmməd Əsəd bəy bu fikri belə ifadə edir: ―Azərbaycanlı 

kəndlilər Helenendorfda tək-tük qonaqlıqda olarkən özlərini daha kübar insanlar 

arasında hiss edirdilər, nəinki zəngin neft bəylərinin təntənəli salonlarındakı 

adamlar içində‖ (4, 275). 
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Yüz ildən artıq bir müddət ərzində almanların Azərbaycan ərazisində qonĢu 

xalqlarla mehriban qonĢuluq Ģəraitində yaĢamalarının və XX əsrin ilk onilliklərin-

də Qafqazda yaranan çətin, eyni zamanda mürəkkəb tarixi Ģəraitdə, müharibələr, 

soyqırımları, çevriliĢlər Ģəraitində bir toplum kimi toxunulmaz qalmalarının əsas 

səbəbinin Məhəmməd Əsəd bəy onların qanunsevərliyində görür. Bunu çox sadə 

Ģəkildə belə göstərir: ―(ġvablar – A.N.) Siyasi olaylara bir qınnaq da maraq gös-

tərmirlər, yalnız bircə məsələdən ötrü narahat olurlar ki, bu dəfə vergiləri, həmiĢə 

olduğu kimi, vaxtında kimə ödəsinlər. Vergilərin ödənilməsi kolonistlərlə mövcud 

hökumət arasında yeganə əlaqə idi‖ (4, 276).  

1941-ci ildə Böyük Vətən Müharibəsinin baĢlanması ilə Azərbaycanda ya-

Ģayan almanlar Mərkəzi Komitənin müvafiq qərarı ilə ―siyasi cəhətdən Ģübhəli 

ünsür‖ hesab edilərək Azərbaycandan Orta Asiyaya sürgün edildilər. Lakin bu 

gün də onlar haqqında xoĢ xatirələr Azərbaycan ədəbiyyatında yaĢayır. 

Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janrının banisi, nasir CəmĢid Əmirovun 

1982-ci ildə nəĢr olunan ―ġəhər yatarkən‖ adlı povestlər toplusuna daxil edilmiĢ 

ilk povest də Böyük Vətən Müharibəsinə qədər Azərbaycanda yaĢayan almanların 

həyatından bəhs edir. Əsas mövzusu Sovet hakimiyyəti dövründə mal-mülkü 

―milliləĢdirilən‖ almanların Azərbaycanda və ondan kənardakı həyatından götürü-

lən bu povest ―Mənim əsl məhəbbətim‖ adlanır. Azərbaycanlı qızı Rəhilə Sübhan-

verdizadə və Azərbaycanda yaĢayan alman German Ekkertin əkiz övladları – 

Ervin Ekkert və Elçin ElgünəĢin bir-birindən xəbərsiz fərqli ölkələrdə böyüməsi, 

onlardan birinin alman kəĢfiyyatına qoĢulması, digərinin kommunist partiyasının 

üzvü olması povestin ana xəttini təĢkil edir. Əsərdə bir ananın faciəsi fonunda 

Azərbaycanda yaĢayan, inqilabdan sonra bir-birindən aralı düĢən almanların faciə-

si də təsvir olunur.  

Povestdə əsas hadisələr Azərbaycanın Gəncə (romanda Kirovabad) və Xan-

lar rayonu ərazisində yerləĢən alman yaĢayıĢ məskənlərində cərəyan edir. Burada 

müəllifin alman mədəniyyətinə vurğunluğu aydın hiss olunur. 

Azərbaycan ərazisində yaĢayan almanlar, onların səliqəsi və iĢgüzarlığı haq-

qında povestdəki adi qəbiristanlıq təsvirindən də öyrənə bilirik: ―Xanlar rayonu-

nun alman sakinləri çox iĢgüzar və səliqəli olduqlarından qəbiristanlıqlarında da 

səliqə-səhman yaratmıĢdılar. Qəbirlər bir boyda, bir ölçüdə qara mərmərdən götü-

rülmüĢ, ətrafında çoxlu gül-çiçək və növbənöv qızılgül kolları əkilmiĢdi. Qəbirlə-

rin arasındakı yolların kənarında isə müxtəlif meyvə və bəzək ağacları salınmıĢdı‖ 

(2, 14). 

CəmĢid Əmirovun adı gedən povestində Xanlar (indiki Göygöl) rayonu əra-

zisində olan küçələrin keçmiĢ, alman mənĢəli adları da yer alır. Bu adların kom-

munist rəhbərlərinin adına dəyiĢilməsi isə Sovet hakimiyyətinin addəyiĢmə siya-
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səti ilə bağlı olduğu vurğulanır: ―Yelendorfda
1
 Sovet hakimiyyəti qurulmazdan 

əvvəl mərkəzi Kirov küçəsi KirxenĢtrasse, Lenin küçəsi ġtutĢtrasse, Azadlıq küçə-

si isə KardenĢtrasse adlanırdı‖ (2, 18). 

Povestdə Azərbaycanda yaĢayan almanların daha çox Ģərabçılıqla məĢğul ol-

ması geniĢ təsvir olunur. Bundan əlavə, xəfiyyənin dilindən verilsə də, müəllif so-

vetləĢmədən sonra bütün Azərbaycanda olduğu kimi Yelendorfda da Ģəxsi mülkiy-

yətin ləğv olunması məsələsini oxucunun diqqətinə belə çatdırır: ―Burada sizin, 

Fehrer qardaĢlarının məĢhur çaxır zavodu vardı. Firmanızın adı isə ―Konkordiya‖ 

idi. BolĢeviklər gələndən sonra zavodunuzu əlinizdən aldılar, eləmi?‖ (2, 15).  

Bu gün Azərbaycanda yaĢayan almanlar, alman əsilli azərbaycanlılar, qarıĢıq 

nikahlardan törəmə həmvətənlərimiz Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 

(Kapelhaus) yığıĢırlar. Bura yenə də mədəni mərkəz sayılır. Mərkəz Ulu öndər 

Heydər Əliyevin azsaylı xalqlara diqqəti sayəsində bərpa edilmiĢdir. Bu gün alman 

uĢaqları mərkəzə toplaĢır, mahnılar oxuyur, müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Mərkəzdə 

alman filmləri nümayiĢ olunur, həmçinin alman səfirliyi tədbirlər həyata keçirir. Bu 

isə Azərbaycanın öz multikultural dəyərlərinə daim sadiq qaldığının, burada dini 

zəmində, milli zəmində ayrı seçkiliyin olmadığının əyani sübutudur. 
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ОБОСНОВАННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НЕМЕЦКИЕ 

КОЛОНИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА 
 

Резюме 

 

 В статье дается информация о немецких колонистах, обоснованных в 

Азербайджане в первые десятилетия XIX века и о существовании их прото-

типов в нашей литературе. Основное внимание сконцентрировано на про-

грессивных направлениях немецкой культуры, содержащихся в публицисти-

ке Узеира Гаджибейли, в творчестве Мухаммеда Асад бека (Курбан Саид) и 

Джамшида Амирова. Здесь также освещается дальнейшая судьба немецкой 

колонии, жившей в Азербайджане в начале и после 40-х годов XX века. 

  

                                                
1 Bu ərazi vahidinin adı eyni sözün fərqli oxunuĢ formaları olduğundan Məhəmməd Əsəd bəyin 

yuxarıda nümunələr verdiyimiz ―ġərqdə neft və qan‖ adlı romanında Helenendorf kimi göstərilir. 
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GERMAN COMMUNITIES SETTLED IN 

20
TH

CENTURY IN AZERBAIJAN 
 

Summary 

 

This article is about German colonists settled in first decades of 19
th
 century 

in Azerbaijan and their character existence in our literature. 

 Progressive aspects of German culture contained in Uzeyir Gadjibekov 

publicity, in the creativity of Muhammad Asad bek (Gurban Said) and Gamshid 

Amirov are brought into attention in this article. 

 Also it provides information about German community lived in Azerbaijan 

in XX century and their fate after 40
th
 years. 
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HƏSƏN ƏLQƏDARĠNĠN “ASARĠ-DAĞISTAN” ƏSƏRĠNDƏ 

 MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏR 
 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Dağıstan, Asari-Dağıstan, millət, azlıqlar. 

Ключевые слова: Азербайджан, Дагестан, Асари-Дагестан, нация, 

меньшинства.  

Key words: Azerbaijan, Daghestan, Asari-Daghestan, nation, ethnic 

minority. 

 

Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı demokratik dəyiĢikliklər Azərbaycan-

da yaĢayan azsaylı xalqlara olan marağın artmasına Ģərait yaradır. Ġnsan hüquqla-

rının müdafiəsi, müxtəlif etnos və etnik qrupların saxlanılması yalnız sosial - mə-

dəni deyil, həmçinin siyasi əhəmiyyət daĢıyır. Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə dövlətin milli siyasəti yalnız ayrı-ayrı etnos və xalqlara deyil, milli mənsubiy-

yətindən asılı olmayaraq, ölkə vətəndaĢlarının həyatının bütün sahələrində bəra-

bərhüquqlu inkiĢafına xidmət edir. Əsrlər boyu Azərbaycanda bütün xalqlara və 

milli azlıqlara tolerant münasibət bəslənir. Tarixən ölkəmizdə müxtəlif millətlərin 

nümayəndələri dinc yaĢayır və bu ənənə indi də uğurla davam etdirilir. Milli az-

lıqlar üçün ölkəmizdə reallaĢdırılan layihələr xalqlar arasında dostluq münasibət-

lərinin daha da möhkəmlənməsi iĢinə xidmət edir (10). 

 Azərbaycan müxtəlif dinlərin və millətlərin dostluq Ģəraitində birgə yaĢa-

maları baxımından nümunə rolunu oynayır. Bütün xalqlara, milli azlıqlara daim 

yaxĢı münasibət bəslənilir. Hazırda Azərbaycanda ölkənin əsas və çoxluq təĢkil 

edən əhalisi – azərbaycanlılarla (Azərbaycan türkləri) yanaĢı, bir sıra digər millət, 

xalq və etnik azlıqlar da çiyin-çiyinə yaĢayırlar. Azərbaycanda yaĢayan əhalinin 

90,6%-ni azərbaycanlılar, 9,4%-ni isə milli azlıqlar və etnik qruplar, o cümlədən 

ləzgilər – 2,2%, ruslar – 1,8%, talıĢlar – 1,0%, avarlar – 0,6%, türklər – 0,5%, ta-

tarlar – 0,4%, ermənilər – 1,5%, gürcülər – 0,2%, kürdlər – 0,2%, ukraynalılar- 

0,4%, yəhudilər – 0,2% və baĢqa xalqlar təĢkil edir. Bu gün Azərbaycan ərazisin-

də kompakt halında yaĢayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik azlıqlarla yanaĢı, sa-

yının azlığından və çoxluğundan asılı olmayaraq, həmçinin özbəklər, qazaxlar, lit-

valılar, latıĢlar, moldovanlar, estonlar, qırğızlar, taciklər, türkmənlər, abxazlar, 

aqullar, buryatlar, inquĢlar, darginlər, kabardinlər, komilər, qumuqlar, marilər, no-

qaylar, rutullar, udmurtlar, çeçenlər, çuvaĢlar, adıgeylər, çərkəzlər, qaqauzlar, 

Orta Asiya yəhudiləri, qaraçılar, ərəblər, aysorilər, əfqanlar, bolqarlar, macarlar, 
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vyetnamlar, yunanlar, koreyalılar və kubalılar da yaĢayır. Onların bir çoxu baĢqa 

millətlərdən olduqları kimi, digər səmavi dinlərin də daĢıyıcısıdırlar (11). 

Hazırda Azərbaycan öz ictimai-siyasi və sosial-mənəvi vəziyyəti, yekdil 

milli-dini-vətəndaĢ birliyi, tolerant daxili vəziyyəti və s. ilə Cənubi Qafqazın ən 

sabit və lider ölkəsi hesab olunur. Azərbaycan Cənubi Qafqazda həm də xristian-

lıqla islamın sərhədlərinin bitdiyi və sivilizasiyaların qovuĢduğu, müxtəlif millət-

lərin, dinlərin və mədəniyyətlərin bir arada inkiĢaf etdiyi, dini dözümlülüyün 

hökm sürdüyü coğrafi məkan olaraq, öz multikulturalist və tolerant cəmiyyəti, sa-

bit ictimai mühiti ilə seçilir. Bu istiqamətdə ölkə rəhbərliyinin yürütdüyü ardıcıl 

siyasət ölkənin regionda geosiyasi nüfuzunu artırmaqla yanaĢı, həm də Cənubi 

Qafqaz və Xəzər hövzəsində regional sabitlik və təhlükəsizliyin təmin olunmasına 

ciddi təsir göstərir. Bütün bunlar da Azərbaycanın xarici aləmlə geosiyasi tərəf-

daĢlığına müsbət təsir göstərən əsas amil hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin regionların inkiĢafı ilə bağlı sə-

rəncamlarını da xüsusi qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının 

ġəki Ģəhərinin, Balakən, Qax və Zaqatala rayonlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin sərəncamları nəticəsində Balakən rayonunun Katex kəndində Beretbinə 

əsas məktəbi, Zaqatala rayonunun Makov, Qınır kəndlərində məktəblər tikilmiĢ, 

Mamrux kəndində uĢaq baxçası inĢa olunmuĢdur (10).  

2003-cü il martın 9-da Bakıda yeni yəhudi sinaqoqu açılmıĢdır. Bu, Avropa-

da ən böyük sinaqoqdur. Həmçinin 2003-cü ilin sentyabrından Azərbaycanda ilk 

yəhudi məktəbi də fəaliyyət göstərir (11).  

Avar dilində ümumilikdə 260 sinfi olan 19 məktəb fəaliyyət göstərir və bu 

məktəblərdə 7 minə yaxın Ģagird təhsil alır. 

1993-cü ildən baĢlayaraq Azərbaycanda ləzgi dilində dərsliklər çap edilir. 

Hazırda 94 məktəbdə (891 sinif) ləzgi dilində dərslər keçirilir. Həmin məktəblərdə 

15 000-ə yaxın Ģagird təhsil alır. Qafqazın qədim xalqlarından olan ləzgilər bu 

bölgənin iqtisadi inkiĢafında mühüm rol oynayırlar. ġimali Qafqazın Ģərqində yer-

ləĢən Dağıstanla Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin tarixi qədimdir. Bu sahə-

də zəngin qarĢılıqlı mədəni münasibətlərə malik olan hər iki xalq həmiĢə dostluq 

və mehriban ünsiyyət Ģəraitində yaĢamıĢlar. Tarix boyu azərbaycanlılardan qar-

daĢlıq münasibətlərini hiss edən dağıstanlı sənətkarlar, yaxud adi vətəndaĢlar öz 

vətənlərindən Azərbaycana pənah gətirmiĢ, bu ölkənin əhalisi ilə dinc və əmin-

amanlıq Ģəraitində yaĢayıb-yaratmıĢlar. Ona görə də bu gün Azərbaycanın bəzi 

rayon və kəndlərində dağıstanlı ailələrinə rast gəlmək olur. Onlar haqlı olaraq 

Azərbaycanı özləri üçün əsil vətən hesab edirlər. Hələ qədimlərdən Azərbaycana 

gəlmiĢ dağıstanlılar Azərbaycan dilini öyrənir, onun mədəniyyəti, adət və ənənə-

ləri ilə yaxından tanıĢ olurdular (14). Azərbaycan və Dağıstanın qabaqcıl ziyalı-

ları, alimlələri, Ģair və yazıçıları bir-biri ilə sıx əlaqələr saxlamıĢ, öz yaradıcılıq 

fəaliyyətlərində bir-birlərinə kömək etmiĢlər. Dağıstan xalqının belə ziyalılardan 
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biri də Mirzə Həsən Hacı Abdulla oğlu Əlqədaridir. Əslən Balakənli olan Həsən 

Əlqadarinin atası Hacı Abdulla əfəndi, xanın dəftərdarı iĢlərkən, 1831-ci ildə 

Balakənli ġeyx Molla Məhəmməd əl-Yaraqi əfəndinin (1777-1839) qızı Hafizə 

xanımla evlənmiĢ və iki il sonra bu izdivacdan 1834-cü ildə oktyabr ayının 15-də 

Həsən Əlqadari dünyaya gəlmiĢdir. Həsən Əlqədarinin atası Abdulla Əlqadari 

dövrünün tanınmıĢ ziyalılarından olmuĢdur. Bəzi mənbələrdə onun 1835-ci ildə 

nəqĢibəndiyyə Ģeyxi Tahircanlı Əmirəli ilə birlikdə Amsar kəndində Abbasqulu 

Ağa Bakıxanovu ziyarət etməsi və burada ―Gülüstan‖ məclisinin əsasını qoyması 

barədə məlumat verilmiĢdir (7.95;13). 

Həsən Əlqədari ziyalı ailəsində doğulmuĢdur, milliyyətcə ləzgidir. Ġlk təhsi-

lini atası Abdulla əfəndidən almıĢ, sonralar isə dayısı Ġsmayıl əfəndi Yaraqidən, 

daha sonra isə dövrünün tanınmıĢ filosof alimi, Ģairi, ərəb və fars dillərini yaxĢı 

bilən Mirzə Əli Axtılıdan dərs almıĢdır. Kürə mahalının Əlqədar kəndindən oldu-

ğu üçün nisbəsi Əlqədaridir. 1865-ci ildə Cənubi Tabasarana naib təyin edilən 

Həsən Əlqədari 1877-ci ildə Dağıstanda baĢ verən üsyanda günahkar bilinərək, 

həbs edilir, 7 ay Dərbənd həbsxanasında dustaq saxlanılır. 1879-cu il aprelin 10-

da Həsən Əlqədari bir qrup zabit ilə birlikdə Tambov quberniyasının 

Spasski Ģəhərinə sürgün edilir. O, burada ailəsi ilə birlikdə dörd il sürgün həyatı 

yaĢamalı olur. Əlqədari 1883-cü ilin may ayında Tambov quberniyasının Spassk 

taxta çıxan çar III Aleksandrın amnistiyasından sonra ailəsi ilə birlkdə Əlqədara 

qayıdır (1.327).  

Əlqədarinin 12 övladı olmuĢ, onlardan ikisi sürgündə yaĢadıqları illərdə 

dünyasını dəyiĢmiĢdir. 

O, ərəb, fars və türk dillərini mükəmməl bilirdi. Dövlət idarələrində uzun 

müddət iĢləmiĢ və 12 ildən çox Cənubi Tabasaranın naibi olmuĢdur. Dağıstanda 

uzun müddət təbiət, coğrafiya, tarix, riyaziyyat və ədəbiyyatdan dərs demiĢdir. O, 

öz dərslərində Firdovsi, Nizami, Ömər Xəyyam, Sədi, Hafiz, Füzuli, Mirzə ġəfi 

Vazeh və baĢqa tanınmıĢ Ģairlərin Ģeir və hikmətli sözlərini Ģagirdlərinə həvəslə 

öyrətmiĢdir. 

Əlqədari ―Məmnun‖ təxəllüsü ilə azərbaycan və ərəb dillərində Ģeirlər də 

yazmıĢdır. Firudin bəy Köçərli ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ kitabında Əlqadaridən 

Azərbaycan Ģairi kimi bəhs etmiĢdir. Həsən Əlqədari Azərbaycanın məĢhur alimi 

Həsən bəy Zərdabi, digər alim, yazıçılarla Ģəxsən əlaqə saxlamıĢ, hətta dost ol-

muĢdur. Həsən bəy Əlqədari Zərdabinin nəĢr etdirdiyi ―Əkinçi‖ (1875-1877) 

qəzetinin abunəçisi və müxbiri olmuĢ, qəzetin Dağıstanda yayılmasına ciddi 

kömək göstərmiĢdi. Onun ―ġərqi-Rus‖ və ―Molla Nəsrəddin‖ kimi XX əsr Azər-

baycan mətbuatının nümunələrində də yazıları çıxmĢdı. Bu fakt iki xalq arasında 

dostluğun bariz nümunəsi idi. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Bakıda 

və Tiflisdə nəĢr olunan bir sıra qəzet və jurnallar, həmçinin, Həsən bəy Zərdabinin 

―Əkinçi‖ qəzeti, Cəlil Məmmədquluzadənin ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalı Dağıstan-

da geniĢ yayılan mətbuat nümunələrindən idi. Bu mətbuat nümunələrini dağıstan-
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lılar böyük maraqla oxuyurdular. Bu qəzet və jurnal dağıstanlıların məktəbə, ma-

arifə maraqlarının oyanmasında güclü təsir qüvvəsinə malik idi (13;9.I,268). 

Həyatının son iyirmi ilini pedaqoji fəaliyyətə həsr etmiĢ ədib 1910-cu ilin 12 

sentyabr tarixində vəfat etmiĢdir.  

Əlqadarini Azərbaycan və Azərbaycan ziyalıları ilə bağlayan əlaqələr çox-

dur. Onun Azərbaycan dilində 1890-1892-ci illərdə yazdığı ―Asari-Dağıstan‖ əsə-

ri 1903-cü ildə Bakıda nəĢr olunmuĢdur. Həsən Əlqadari ―Asari-Dağıstan‖ əsərini 

məhz ―Gülüstani-Ġrəm‖in təsiri altında və ona istinadən Azərbaycan türkcəsi ilə 

yazmıĢdır. Əlyazmalar Ġnstitutunda ―Gülüstani-Ġrəm‖ əsərinin qorunub saxlanan 

B-2005 sifrli əlyazmasının katibi Əlqədari olmuĢdur. 

Onun ―Məmnun‖ təxəllüsü ilə Azərbaycan və ərəb dillərində yazdığı bir di-

vanlıq Ģeri də günümüzə qədər gəlib çatmıĢdır. ġeirlər Ģairin ölümündən üç il 

sonra toplanaraq 1332/1913-cü ildə ―TeymurxanĢura‖da çap olunmuĢdur. Bu əsə-

rin Əlyazmalar Ġnstitutunda III-143 Ģifri altında qorunub saxlanan bir nüsxəsi mü-

hafizə olunur və həmin abidə ―Divan əl-Məmnun‖ adlanır (6).  

Onun bir çox əsərləri AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġns-

titutunda qorunub saxlanır. Bunu qeyd etmək yerinə düĢər ki, Həsən Əlqədarinin 

həyatı, yaradıcılığı və Əlyazmalar Ġnstitutunda qorunub saxlanan bəzi əsərləri 

haqqında ilkin məlumatı bu Ġnstitutun əməkdaĢı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Tahirə Nurəliyevanın ―Həsən Əlqədari və onun kolleksiyası‖ (8.VIII,95-102) adlı 

məqlə və ―Vəqf olunmuĢ əlyazmalar kataloqu‖ kitabəndan (7.I,258-259) almıĢıq. 

Həmin əsərlər bunlardır: ―Asari-Dağıstan‖ (5), ―Divan əl-Məmnun‖ (6), 

―Kitəbi–ĠrĢad‖ (2),‖Kitəb ül-əcvəbə‖ (2), ―Mənzumətül-fəraiz‖ (2), ―Nəzm töhfət 

ül-əqid bimənzumət ül-əqaid ün-Nəsəfiyyə‖ (3), ―Məcmuə‖ B-5256 (2); B-567 

(3); B-2434 (4). 

Əlyazmalar Ġnstitutunda X-427 Ģifri altında qorunub saxlanan ―Asari-Dağıs-

tan‖ əsərinin 1-ci səhifəsində: ―Hacı Zeynəlabidin Ağa Tağıyevin əmri və ianəsi 

ilə çap olunduğu‖ qeyd olunmuĢdur. Həmçinin nəĢr tarixi və yeri də yazılmıĢdır. 

1312/1894-95-ci ildə Peterburqda nəĢr olunmuĢdur (5). 

Firudin bəy Köçərli ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ kitabında ―Asari-Dağıstan‖ 

əsərinin içində olan müqəddimə və babları belə vermiĢdi: ―Asari-Dağıstan‖ın mü-

qəddiməsi Dağıstan əhalisinin bu ana qədər əsnafü nəvahiləri bəyanında və burada 

müstə`məl olan əlsinəvü lüğati-məĢhurə bəyanında, həmçinin islamdan irəli bura-

da sakin olan xəlayiqin əqayidi xüsusundadır (1.331).  

I bab dini-mübini-islam bu diyara varid olandan sonra Teymurləngin bu tə-

rəflərə xüruc etdiyi zamana qədər bu yerlərdə vaqe olan əhvalat xüsusundadır 

(1.331). 

II bab Teymurləng zahir olandan sonra dövləti-Osmaniyyə və dövləti-Səfə-

viyyənin (qızılbaĢların) rəyasət və siyasətləri bu ətrafa yetənəcən zühur edən və-

qaye barəsindədir (1.331).  
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III bab haman iki dövləti-islamiyyə zühur edəndən sonra Rus dövlətinin 

əvvəl dəfə varid olduğuna kimi vüqua gələn əhvalat xüsusundadır (1.331). 

IV bab Rus dövlətinin qoĢunu əvvəl dəfədə Dağıstan canibinə vürud edib, 

oradan qayıdana kimi cari olan əhvalat və güzariĢat bəyanındadır (1.331). 

V bab Rus qoĢunu Dağıstandan qayıdan zamandan Pyotri-kəbirin əsakirlə 

Dağıstana yeriĢ etməyinə kimi vüqua gələn əhvalat bəyanındadır (1.331).  

VI bab imperator Pyotri-kəbir Dağıstandan müraciət etdikdən sonra Nadir 

Ģahın zühuruna kimi vaqe olan əhvalat bəyanındadır (1.332). 

VII bab Dağıstanda Nadir Ģah xüruc etdikdən sonra onun qətlinəcən burada 

ittifaq olan əhvalat bəyanındadır (1.332). 

VIII bab Nadir Ģah məqtul olandan sonra rus əsgərləri üçüncü dəfə bu ətrafa 

gələnəcən vaqe olan əhvalat bəyanındadır (1.332).  

IX bab üçüncü dəfə Rus dövlətinin qoĢunu Dağıstana daxil olub, buradan 

müraciət eləyənəcən zühura gələn əhvalat bəyanındadır (1.332).  

X bab rus əsakiri üçüncü dəfə Dağıstandan qayıdandan sonra dövləti-

Qacariyyə zahir olanacan və rus qoĢunu dördüncü dəfə bu ətrafa gələnəcən burada 

olan əhvalat bəyanındadır (1.332).  

XI bab dövləti-Qacariyyə zahir olandan sonra və Rusiya əsakiri dördüncü 

dəfə buraya gələndən sonra ol iki dövlət mabeynində ―Müsaliheyi-Gülüstan‖ 

in`iqad olana kimi vüqua gələn əhvalat bəyanındadır (1.332). 

XII bab bu zikr olunmuĢ iki dövlətin aralarında ―Gülüstan müsalihəsi‖ 

in`iqad olunandan sonra bu vaxta kimi Dağıstanda vaqe olan hadisat bəyanındadır 

(1.332).  

―Asari-Dağıstan‖ əsəri Dağıstan ərazisində yaĢayan xalqların tarixi keçmiĢi 

haqqında məlumatlarla zəngindir. Bu əsər 1929-cu ildə Dağıstanda Həsən Əlqəda-

rinin oğlu Əlihəsən tərəfindən rus dilinə tərcümə olunmuĢdur (8.VIII,98). 

Azərbaycan-Dağıstan xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsində də-

yərli bir mənbə olan bu abidənin nəĢr olunub geniĢ oxucu kütləsinə çatdırılması 

multikultural dəyərlərə bir töhfə olardı.  
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ ХАСАНА АЛЬКАДАРИ  

«АСАРИ-ДАГЕСТАН» 
 

Резюме 

 

Ныне в Азербайджане, наряду с азербайджанцами (азербайджанские 

тюрки), занимающими основное большинство населения, живут плечом к 

плечу много других национальностей, народов и этнических меньшинств. 

90,6% населения Азербайджана занимают азербайджанцы, 9,4% националь-

ные меньшинства и этнические группы, в том числе лезгины – 2,2%, русские 

– 1,8%, талыши – 1,0%, авары – 0,6%, турки – 0,5%, татары – 0,4%, армяне – 

1,5%, грузины – 0,2%, курды – 0,2%, украинцы – 0,4%, евреи – 0,2% и другие. 

Одним из таких этнических меньшинств являются дагестанцы. Дагес-

танцы, считающие Азербайджан своей Родиной изучают азербайджанский 

язык, близко знакомятся с его культурой, обычаями и традициями. Выдаю-

щаяся интеллигенция, семьи, поэты и писатели Азербайджана и Дагестана 

поддерживают тесные связи и оказывают помощь друг другу в творческой 

деятельности. Одним из таких прогрессивных ученых дагестанского народа 

является Хасан Алькадари.  

 

MULTICULTURAL VALUES IN HASSAN ALGADIRI’S 

“ASARI-DAGHESTAN” WORK 
 

Summary 

 

Today, besides the Azerbaijani people (Azerbaijani Turks) who is the vast 

majority of the country, there are also other nations and ethnic majority that live 

together. 90,6% of the population lived here are the Azerbaijani, 9,4% are ethnic 

minority and ethnic groups including Lezghins – 2,2%, Russians – 1,8%, The 

Talysh – 1,0%, Avars – 0,6%, Turks – 0,5%, Tatars – 0,4%, Armenians – 1,5, 
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Georgians – 0,2%, Kurds – 0,2%, Ukraninians – 0,4%, the Jewish – 0,2% and 

other nations. The Daghestanis are also among these ethnic minorities.  

The Daghestanis who consider Azerbaijan their homeland, diligently study 

the Azerbaijani language, culture, customs and traditions. Progressive intellec-

tuals, scientists, poets and writers from Azerbaijan and Daghestan have always 

been closely connected with each other, mutually helped in their creative works.  

One of those progressive minded Daghestani scholars is Hassan Algadari 

and his ―Asari-Daghestan‖ work.  
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Sonaxanım Hadıyeva, 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar Ġnstitutu, böyük elmi iĢçi 

 

 

AZSAYLI XALQLAR ƏDƏBIYYATINDA 

MULTĠKULTURALĠZM 
 

 

Açar sözlər: аzsaylı xalqlar, talıĢlar, Azərbaycan ədəbiyyatı, Əvəz Nəsirzadə. 

Ключевые слова: малочисленные народы, талыши, азербайджанская 

литература, Аваз Насирзаде. 

Key words: small nations, talys, Azerbaijan literature, Avaz Nasirzade. 

 

Azərbaycan ta qədimdən müxtəlif xalqların birgə yaĢaya biləcəyi torpaq 

olub. Torpağın yeraltı və yerüstü sərvət zənginliyindənmi, əhalinin qonaqpərvərli-

yindənmi, ya hansı səbəbdənsə Azərbaycana gələnlər geri qayıtmaq istəməyib, bu 

torpaqda yurd salıb yaĢayıblar. Elə indinin özündə də bu proses davam edir. Bu 

gün Azərbaycanda dünyanın əksər xalqlarının nümayəndələrinə rast gəlmək olar. 

Azsaylı xalqlara gəlincə, respublikamızda talıĢlar, ləzgilər, avarlar, saxurlar, tatar-

lar, yəhudilər, tatlat, kürdlər, udinlər yaĢayırlar. Bu xalqlar nəinkli sadəcə yaĢayır-

lar, hətta o qədər qaynayıb-qarıĢmıĢlar ki, heç nədə yerli əhali olan azəri türklərin-

dən fərqlənmirlər. Hətta öz dillərində danıĢır, oxuyur, yazıb-yaradırlar.  

Azsaylı xalqlar içərisində qədim xalqlardan olan talıĢların mədəniyyəti və 

ədəbiyyatı daha çox inkiĢaf etmiĢ, talıĢ xalqının bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının 

zənginləĢməsində rolu olan gözəl Ģairləri yetiĢmiĢdir. Əsasən Astara, Lənkəran, 

Lerik, Masallı və Yardımlıda məskunlaĢan talıĢlar Bakı ilə sıx əlaqədə olub, azər-

baycandilli ədəbiyyat ilə yanaĢı öz öz dillərində də yazıb-yaradır və kitablar nəĢr 

etdirirlər. Bu sahədə müxtəlif cəmiyyətlətin fəaliyyəti də diqqəti çəkir. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Yeni Yazarlar və sənətçilər Qurumunun 

sədri Aydın Xanın (Əbilov) layihəsi əsasında nəĢr olunan ―Bir xalçanın ilmələri‖ 

adlı topluda ləzgi, avar, tat, udin, kürd, dağ yəhudiləri ilə paralel talıĢ folkloru və 

talıĢ yazılı ədəbiyyat nümunələri də çap olunmuĢdur. Bu Ģairlərdən Zülfüqar Əh-

mədzodə, ġəkər Aslan, Əhəd Muxtar, Xanəli TolıĢ, Məsud, Yadulla Sayad, Nəri-

man Əğəzodə, Rza Musayev. Allahverdi Bayrami. Əli Nasir, Baladdin VeĢo, Za-

hir Əzəmət, Sadiq Eyler. Səmayə Güləliqızını göstərmək olar. TalıĢ xalqının yal-

nız azərbaycanca yazan Camal Yusifzadə, Tərlan, Balayar Sadiq, Nurəddin Mir-

zəxanlı kimi tanınmıĢ Ģairləri də vardır. Bundan baĢqa Rza Musayevin Azərbay-

canın tanınmıĢ Ģairləri Məhəmmədhüseyn ġəhriyarın və Ramiz RövĢənin Ģeirini 

talıĢ dilinə çevirməsi də topluda yer alır.  

Bu məqaləmizdə talıĢ xalqının gənc Ģairlərindən biri Əvəz haqqında söz 
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açmaq istəyirik. 19 illik həyatından bir kitablıq Ģeiri yadigar qalan Bakı Dövlət 

Universitetinin tələbəsi Əvəz Əliəkbər oğlu Nəsirzadə 1975-ci il may ayının 9-da 

Lerik rayonunun Monidigah kəndində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmiĢdir.1992-ci 

ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə baĢa vurmuĢdur. Hələ 1990-cı ildə ―Mən istəyi-

rəm, arzularım xəyaldan ibarət olmasın, həyatda öz real ifadəsini tapsınlar. Bütün 

bunların açarı isə əlimdədir. Mən bu zərurəti dərindən dərk edərək, çoxlu kitab 

oxuyub mütaliə edirəm. Çünki mən arzularımın qarĢısında aciz olmaq istəmirəm. 

Əgər arzularım məni öz qanadlarına almaq istəyirsə, onun təkanverici qüvvəsi 

özüm olmalıyam. Yetkinlik dövründə hər bir yeniyetmə gənc özünə bir sənət seçir. 

Mən də özümə bir incə, lakin olduqca məsuliyyətli bir sənət seçmiĢəm. Bu, Ģairlik-

dir‖ yazan Əvəz görkəmli Ģairlərdən, o cümlədən xalq Ģairləri Bəxtiyar Vahabzadə-

dən, Nəriman Həsənzadədən xeyir-dua aldı. Ona avtoqraflı kitablarını bağıĢladılar. 

Ailəsində saxlanılan ―Taleyin töhfəsi‖ kitabına Nəriman müəllimin yazdığı avtoqra-

fı oxuyuram: 

―Qələm dostum Əvəz Nəsirzadəyə xatirə. 

 

Yarat həyatın boyu, 

Həyatda bir səs eylə. 

Əvəzolunmazları, 

Bacar, sən əvəz eylə. 

Müəllif: Nəriman. 

6/IV-94. 

Bakı. 

 

Əvəz belə düĢünmüĢdü: ―Əsas məqsədim bu çətin zamanda xalqımı mədəni 

inqilabla gələcəyə aparmaqdır. Əgər mən istəyimə nail olsam, onda özümü xoĢ-

bəxt hiss edərəm. Əlbəttə, bir xalqın ağrılı-acılı anlarını, onun keçirdiyi məĢəqqət-

li günlərini qələminin ucundan doğan Ģeirlərində əks etdirmək asan iĢ deyil. Lakin 

ulu Tanrı bizə ağır qara günlər göstərməsin və biz də nisgil, kədər ifadə edən, faci-

ələri misralayan Ģeirlər yazmayaq. Qoy bəĢər cəmiyyəti firavan yaĢasın. Yer üzü-

nün yaradıcısı olan insan Allahın ona bəxĢ etdiyi bu torpaqda azad yaĢasın. Eyni 

zamanda mən və mənim kimi baĢqa gənclər də xoĢ güzərandan bəhs edən Ģeirlər 

yazıb-yaratsınlar. Heyif ki, çox çətin dövranla rastlaĢdıq. Lakin yenə də açılan saba-

ha ümüdüm var. Ġradəm isə qırılmazdır. Bəzən də könlümdəki iki misranı dinləyirəm: 

GəlmiĢdim yaradam yeni həvəslə, 

Heyif ki, çox çətin dövrana gəldim. 

Ola bilsin ki, mən bununla zamanı qabaqlayıram. Hələ qabaqda gələcək 

günlər var. Amma yenə də ağ günlərə çıxmaq üçün geridə qalan günlərin salna-

məsi lazımdır. Mən özümü heç də ağır günlərdə hiss etmirəm, ona görə ki, mənim 

arzularım var. Mənəvi köməkçilərim, gələcəyə bir pəncərə kimi açılan səhərim 

var.  



86 

 

Mənim on yeddi yaĢım var. Bu gələcək həyat üçün çox kiçik bir rəqəmdir. 

Planlarım bu dövrdən baĢlanır. Ġstəyirəm ki, mən arzularımdan asılı olmayım, ar-

zularım məndən asılı olsunlar.‖ 

Əvəz arzusunda olduğu universitetin yalnız I kursunu baĢa vura bildi. Sonra 

xəstələndi. Xəstəxanada yatan zaman ―Bakı universiteti‖ qəzetinin 26 iyun, 1994-

cü il tarixli sayında ―Qalıb‖ Ģeiri və Nəriman Həsənzadənin ―ġair xeyir-duası‖ 

adlı yazısı çap olundu. Nəriman müəllim universitetin iki istedadlı tələbəsi haq-

qında yazırdı: ―Nəsimilə Əvəz filologiyada oxuyurlar. Üzlərində həmiĢə bir pak-

lıq, daxili bir iĢıq görürəm; Ģairliyin birinci əlaməti bu paklıqda, bu daxili aydın-

lıqdadır. Əlbəttə, həyatın özü, cəmiyyət qanunları sərtdir, amansızdır; paklığı, mə-

nəvi gözəlliyi qoruyub saxlamaq üçün mübarizəyə daima hazır olmalısan. Bu iste-

dadlı gənclərdə milli qeyrət hissi də var, güclü azadlıq eĢqi də. Bunsuz təbiidir ki, 

nə ədəbiyyat olur, nə istedad özü. Onların bu Ģeirləri mənə budaqda gördüyüm 

təzə tumurcuqları xatırladır, küləklər aman versə, mütləq çiçəkləyəcək, bar gətirə-

cəkdir. Bu meyvələrə vaxtsız daĢ atanlar da olacaq. Kal armuda daĢ atanın özü də 

kaldır. Qoy ruhdan düĢməsinlər. Birinci təsəlli bu olsun ki, bu müdrük sözü Ni-

zami deyib, yəni, döyüĢə həmiĢə hazır olmaq gərəkdir. Nizami iĢə səsləyəndə bu-

nu da deyib ki, boĢ oturmayın, yaza bilməyəndə heç olmasa qələm qəddəyin. Uni-

versitet qəzetində ilk Ģeirləri çap olunur. Ġlk addımlarını doğma evdən baĢlayırlar, 

qabaqda dünya var. Uğurlar!‖  

Amma Əvəzin dünyası qapandı. Həmin xəstəlikdən Ģəfa tapmadı. Gün-gün-

dən əridi və Ģam kimi sönüb getdi.1994-cü il avqustun 18-də bu dünyaya göz 

yumdu. Onu öz doğma yurdunda torpağa tapĢırdılar. 

Əvəzin ―Hökmü sərtdir zamanın da‖ adlı Ģeirlər toplusunu ölümündən sönra 

2012-ci ildə nəĢr elədik. Kitaba Əvəzin azərbaycanca Ģeirləri və poeması ilə 

bərabər həm də talıĢ dilində Ģeirlərini və haqqında yazılan materialları daxil etdik. 

Əvəzin Ģeirlərinin əksəriyyəti dünya və vətənpərvərlik mövzusundadır.  

―Kimə qalmısan, dünya‖da ―Görəsən öz-özünə niyə paxılsan, dünya‖, ―Çox 

deyil ki, beĢcə gün biz yaĢarıq sinəndə, Sən bizə zəhərmisən, ya ki balmısan, dün-

ya‖, ―Dövrdən Ģikayət‖də ―Dövrdən Ģikayət ucalır göyə, Bir gün daĢ yağacaq yerə 

göylərdən‖, ―Bizimçün azadlıq yoxmuĢ dünyada, Ölən müsəlmandır hər bir dava-

da‖, xalq Ģairi Məmməd Araza ünvanlanmıĢ ―Dünya sənin, dünya mənim, dünya 

heç kimin‖də ―Bu dünyanın kədərini ata bilmədim, Sevincinə əl uzatdım. Çata 

bilmədim, Bircə gecə rahat olub yata bilmədim‖, ―Sirr imiĢ‖də ―Araz boyda dər-

dimiz var dünyada, Söyləmə sən bütün çaylar Kür imiĢ‖, ―Dünya‖da ―Dünyaya 

―fanidir‖ deməyək, dostlar, Nurani bir aləm inciyər bizdən‖, ―Qalıb‖da ―Dünyanın 

qəm dastanında Bir acı göz yaĢım qalıb‖, ―Niyə yaĢasın‖da ―Qələmim, Ģeirim bir 

gün azarsa, Bu Əvəz cahanda niyə yaĢasın‖ kimi misralar göstərir ki, Əvəz Nəsir-

zadə 17-19 yaĢın fövqündədir. Bayatılarının birində 
 

Əzizim sökülmüĢəm, 

Xəzəl tək tökülmüĢəm. 
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Toy paltarın neylirəm, 

Kəfənə bükülmüĢəm. 

 

deyən Ģair artıq bu dünya ilə vidalaĢır.  

Əvəzin ―Bakı‖, ―Ədalət qalib gələcək‖, ―Allahın möcüzəsi‖, ―Bakı faciəsi‖, 

―Millətin dərdi‖, ―Bura vətən torpağıdır, ―Ağlayır‖, ―Bu torpağın qucağında‖, ―O 

gün‖, ―ġəhidlər‖ adlı Ģeirlərində Azərbaycan, onun baĢına gətirilən oyunlar, oğul-

larımızın, qızlarımızın rəĢadəti, anaların göz yaĢı öz əksini tapmıĢdır. Onun 

―Ġlham və Fərizə‖ adlı poeması da bu baxımdan maraqlıdır.  

Əvəz Nəsirzadə Ģeirə, sənətə, sənətkara hörməti, rəğbəti olan gənclərimiz-

dəndi. Onun ―Nizami‖, ―Füzuli‖, ―MüĢfiqim‖, ―Yanıq Kərəmi‖ kimi Ģeirlərində 

bunu daha aydın görmək olur. 

Kitabda Əvəzin talıĢ dilində qələmə aldığı ―Sıre-sıre (―Gülə-gülə‖), 

―VənəĢə‖ (BənövĢə‖), ―Tı çımı pəvandi‖ (Sən mənim sevgilimsən‖, ―Səvəlon‖ 

(Savalan‖), ―Bomı‖ (―Mənim üçün‖) adlı Ģeirləri də sənətkarlıq baxımından təqdi-

rəlayiqdir. ġair ―VənəĢə‖ Ģeirində Qurbanidən bu yana vəsf olunan, ünvanına ki-

tab-kitab Ģeirlər yazılmıĢ bənövĢəni özünəməxsus Ģəkildə oxucuya təqdim edir: 

 

Tı beyĢədə yodo beĢtə qüssə-dard, 

Ociz bəbe ıĢtı vədə barzə band. 

Ġm kəvĢənom ğiymət bədon bətı çand? 

Bı bandədə beğıymətiĢ, vənəĢə. 

 

Sətri tərcümə: 

 

Sən çıxanda yaddan çıxır qüssə-dərd, 

Aciz qalır qarĢında uca dağlar. 

Bu mahallar sənə nə qiymət verər? 

Dağlarımızda əvəzsizsən, bənövĢə.  

  

 Əvəzin maraqlı Ģeirlərindən biri də ―Bomı‖ adlanır. ġeir belə baĢlayır: 

 

Zindənim oĢimij, həĢij 

Əncəx qıləy dinyoj bomı. 

Har sardə zımıstonədə 

Qıləy əvəsorij bomı. 

 

Tərcümə: 

 

Bilmirəm gecəsən, yoxsa gündüzsən, 

Ancaq bir dünyasan sən mənim üçün. 
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ġaxtalı, boranlı hər qıĢ günündə 

Gözəl bir baharsan sən mənim üçün. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ  

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
 

Резюме 

 

В Азербайджане живут многие представители малочисленных народов 

(талыши, лезгины, авары, курды, удины, татары, таты, сахуры, евреи). Они 

говорят, поют, даже творят на своѐм языке. Имеются ряд поэтов талышского 

народа (Шекер Аслан, Ахад Мухтар, Джамал Юсифзаде, Балаяр Садиг, Ха-

нали Толыш, Масуд, Рза Мусаев, Захир Азамат, Самая Гюлелигызы), обога-

тившие азербайджанскую литературу, один из них Аваз Насирзаде, который 

умер в молодом возрасте.  

 

MULTICULTURALISM IN THE  

LITERATURE OF MINORITIES 
 

Summary 

 

 There live a lot of representatives of small nations (Talysh, Lezghin, Ava-

rian, Kurdish, Udi, Tatar, Tat, Sahur, Juwish) in Azerbaijan. They speak, write, 

even create literary works in their native languages. There are a number of poets 

of Talysh nation enriching Azerbaijan literature (Shakar Aslan, Ahad Mukhtar, 

Jamal Yusifzadeh, Balayar Sadiq, Khanali Tolish, Masud, Rza Musayev, Zahir 

Azamat, Samaya Gulaliqizi). Avaz Nasirzadeh, who died when he was young, is 

one of them. 
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 Elnurə Babayeva,  

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar Ġnstitutu, elmi iĢçi  

  

 

ƏRUZ VƏZNĠ ġƏRQ XALQLARININ  

ORTAQ POETĠK DƏYƏRĠ KĠMĠ 
 

 

Açar sözlər: əruz, ġərq, poeziya, xalq.  

Ключевые слова: аруз, Восток, поэзия, народ. 

Key words: aruz, East, poem, people.  

 

 Əruz mənĢəyini ərəb poeziyasıdan götürüb. Ġslamiyyətdən əvvəl ərəb folk-

lorunun nümunələri, müharibələr zamanı söylənən rəcəzlər, məzmunu xalq məiĢə-

tindən alınan Ģeirlər əruz vəzni ilə yazılırdı. Son əsrlərə qədər Azərbaycan, türk və 

farslar arasında elə məĢhur klassik Ģair yoxdur ki, əruza müraciət etməsin, hətta 

onu üstün tutmasın.  

 Əruz - ―geniĢ yol‖, ―çadırın ortasına vurulan dirək‖, ―Ģeir haqqında elm‖ və 

s. mənalar bildirir. Nəzmdə istifadə olunan Ģeir ölçüsüdür. Əruz uzun və qısa he-

caların müəyyən kombinasiyalarda gözəl oxunuĢ ritmi yaradan, ardıcıllığının 

bütün misralarda dəqiqliklə gözlənilməsi ilə müĢahidə olunan Ģeir vəznidir. Əruz 

vəzni klassik Ģairlərimizin çoxunda əsas Ģeir (nəzm) Ģəkli kimi qəbul edilib iĢlən-

miĢdir. Buna görə də bu vəznə bəzən ―klassik vəzn‖ deyirlər (6,109). Müxtəlif 

xalqların nümayəndələri əruza yaradıcı yanaĢmıĢ, bəhrlərdən öz dillərinə uyğun 

gələnləri istifadə etmiĢlər. Ərəblər əruzun 16, farslar 19, taciklər 14, türklər 11, 

özbəklər 13, azərbaycanlılar isə 12 bəhrində Ģeir yazmıĢlar.  

 Əruzun bir ədəbi fənn halına gəlməsi Xəlil ibn Əhməd sayəsində olmuĢdur. 

VIII əsrdə yaĢamıĢ bu böyük ərəb alimi əruz Ģeir ölçüsünü hicri 150-ci ildə 

(m.767 ildə) sistemləĢdirib elm Ģəklinə salmıĢdır. Xəlil ibn Əhməd ərəb dilinin 

ahəngini, musiqisini və ümumən xüsusiyyətlərini tədqiq edərək öyrənmiĢ, bunlara 

müvafiq Ģəkildə nəzm üsulunu tənzim etməyə, geniĢləndirməyə çalıĢmıĢ, yalnız 

feillərdən götürülən, müxtəlif Ģəkillər halında iĢlənən sözlərdən müəyyən, sabit 

qəliblər yaratmıĢdır. Misranın həcmi bu qəliblərin, yaxud bunlardan bir neçəsinin 

təkrarı nəticəsində yaradılır (4,146). 

 Əruz elminin qayda və qanunlarının ilk dəfə məhz ərəb Ģeirinə tətbiq olun-

masının əsas səbəbi, yazılı ədəbiyyatın və filologiyanın ərəblərdə daha tez forma-

laĢması idi. Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar ərəb poeziyasının inkiĢafında üç mərhələ-

nin olduğunu göstərirlər: səc dövrü, rəcəz dövrü və əruz vəznli poeziya dövrü. 

Tədqiqatçıların ümumi qənaətinə görə ərəb poeziyası təqribən, V-VI əsrlərdən eti-

barən əruzvəznli poeziyaya qədəm qoymuĢdur. VIII əsrə qədər ərəb Ģeirində 
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böyük bir inkiĢaf yolu keçən əruz vəznli poeziya, nəhayət, qeyd etdiyimiz kimi, 

Xəlil ibn Əhməd tərəfindən müəyyən çərçivəyə və normaya salınmıĢdır. Maraqlı-

dır ki, ilk növbədə ərəb əruz elminin hüdudlarını, çərçivələrini müəyyənləĢdirən 

Xəlil ibn Əhməd, eyni zamanda, ərəb poeziyasının islahatçısı kimi çıxıĢ etmiĢ, 

əgər belə demək mümknüsə, ərəb Ģeirinin vəzn baxımından gələcək hüdudlarını 

da müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Professor Tərlan Quliyevin yazdığına görə, ―Əruzun bütün terminologiyası 

demək olar ki, ərəb həyatı və məiĢəti ilə bağlıdır. Belə ki, Xəlil iki misradan ibarət 

olan beyti – poetik termini beytə, evə (beyt, eyni zamanda, ərəb dilində ev, çadır 

deməkdir), səbəbi ipə, vətədi də mıxa bənzədir. Guya səbəb çadırın qıraqlarını 

çəkib dartdığı, vətəd isə mıx kimi vurulduğu yerdə möhkəm dayandığı üçün belə 

adlanmıĢdır. Həqiqətən də, ərəb Ģeirinin ritmində vətəd səbəbdən güclü ritmik va-

sitədir. Fasiləyə gəldikdə isə o, iki ipin, iki mıxın, baĢqa sözlə desək, iki səbəbin, 

yaxud iki vətədin arasındakı məsafə, fasilədir. Qeyd etmək lazımdır ki, əruz sözü-

nün də bir mənası çadırın ortasındakı dirək deməkdir. Deməli, beyt- ev, çadır, 

əruz çadırı saxlayan dirək, səbəb çadırın qıraqlarını dartan ip, vətəd bu ipləri yerə 

möhkəm vuran mıx, paya, fasilə isə bu iplərin arasındakı məsafədir‖ (2, 23-24).  

Əruz və qafiyəĢünaslıq tarixinin tədqiqatçısı olan professor Tərlan Quliyev 

―Əruz və qafiyəĢünaslıq tarixi‖ adlı monoqrafiyasında ərəb əruz elminin tarixini 

araĢdırıb bu bölməyə yekun vurarkən yazır: ―Ümumiyyətlə, VIII-XIII əsrlər əruz 

elminin yarandığı dövr olmaqla bərabər, xüsusilə, məhz ərəb əruz elminin daha 

çox tədqiq olunduğu dövrdür. Bu dövrün ən qızğın çağı IX-XI əsrlərə təsadüf edir. 

Belə ki, IX-XI əsrlərdə ərəb əruzunun xüsusiyyətləri haqqında bir-birindən qiy-

mətli əsərlər yazılaraq, əruz vəzninin ərəb Ģeirində meydana çıxan xüsusiyyətləri 

xüsusi bir ardıcıllıqla araĢdırılır. Ərəb əruzunun nəzəri əsasları haqqında Xəlil ibn 

Əhməd və ondan sonra yaĢamıĢ alimlər tərəfindən əsas elmi-nəzəri fikirlər deyil-

diyi üçün, təqribən XI-XIII əsrlərdən sonra ərəb əruzunun xüsusiyyətləri barəsin-

də demək olar ki, heç bir ciddi fikir deyilməmiĢdir. Doğrudur, ərəb əruzu haqqın-

da XI əsrdən sonra əsərlər yazılsa da, onların heç biri elmi dəyərinə görə əvvəlki-

lərdən fərqlənməmiĢdir. Bu mənada, XIII əsrdə Nəsirəddin Tusi tərəfindən qə-

ləmə alınmıĢ ―Miyar əl-əĢar‖ əsərinin ərəb əruzundan bəhs edən hissəsini XIII 

əsrə qədər ərəb əruzunun nəzəri əsasları barədə yazılan əsərlərin yekunu kimi qiy-

mətləndirmək olar‖ (5, 49-50).  

Əruz elminin tədqiqatçıları, daha doğrusu, Əkrəm Cəfər və Rəhim Musul-

manqulov əruz vəzninin fars poeziyasında iĢlənmə tarixindən danıĢarkən, ―Xüttə-

landakı məğlubiyyətinə görə xalqın nifrətini qazanan Əsəd bin Abdullaha 725-ci 

ildə Bəlx Ģəhərinin sakinləri tərəfindən həsr edilən bir satirik parçanı fars ədəbiy-

yatında əruzvəznli Ģeirin ilk nümunəsi hesab edirlər: 

Əz Xüttəlan amadiyə? 

Beru təbah amadiyə? 

Avarə baz amadiyə? 
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XəĢəngü zar amadiyə? 

Xüttəlandan (sən) gəlmisən? 

LəkələnmiĢ (rüsvay olmuĢ) üzlə (sən) gəlmisən? 

Yenə də avara (kimi sən) gəlmisən? 

Keçəl (tükü yonulmuĢ) və ağlar (yazıq gündə sən) gəlmisən?‖ (2,135-136; 

10,187) 

Əkrəm Cəfərin nöqteyi-nəzərinə görə isə fars poeziyasında əruz vəznində 

klassik üslubda Ģeir yazan Abbasilər dövlətinin VII xəlifəsi Harun ər-RəĢidin oğlu 

Məmuna 809-cu ildə qəsidə ithaf edən Əbu Abbas Mərvəzidir. Beləliklə, gördü-

yümüz kimi, artıq VIII-IX əsrlərdən etibarən əruz vəzni fars poeziyasına qədəm 

qoyur və fars Ģairləri bu vəzndə artıq gözəl əsərlər yazmağa baĢlayırlar. Bu məsə-

lələri geniĢ və əhatəli Ģəkildə tədqiq edən Tərlan Quliyev bu barədə danıĢarkən 

yazır: ―Ərəblərin Yaxın ġərqi istila etməsindən sonra əruzu bir vəzn kimi qəbul 

edib poeziyalarında iĢlədən xalqlardan birincisi farslar oldular. Tədqiqatçılar is-

lamdan, əruzdan əvvəlki fars Ģeirinin vəzninin əsasən heca olduğunu söyləyirlər. 

Lakin islamaqədərki fars Ģeirinin vəznin əruz olduğunu və dolayısı yolla əruzun 

bir vəzn kimi fars Ģeirinin öz təbiətindən doğduğunu söyləyən tədqiqatçılar da var-

dır. Bu vəznə qədər heca vəznində yazıb-yaradan fars Ģairləri əruz vəzni qəbul olun-

duqdan sonra fars dilinin bu vəzndə yazıb-yaratmaq üçün geniĢ imkanlar verdiyini 

hiss edərək, bu vəznə daha tez-tez müraciət etməyə baĢlamıĢ və nəhayət sonrakı 

əsrlərdə əruz vəzni tamamilə farsdilli poeziyanın əsas vəzninə çevrilmiĢdir (4,134).  

Tədqiqatçıların ümumi qənaətinə görə, fars əruzu mahiyyət etibarilə ərəb 

əruzundan fərqlənmir. Ümumiyyətlə, əruzun mahiyyəti istər ərəbdilli, istər farsdil-

li və istərsə də türkdilli Ģeirdə eynidir. Əgər belə demək mümkünsə, əruzun tələb-

lərinə əməl etməklə hər hansı dünya dillərinin birində də əruz vəznində Ģeir yaz-

maq olar. Lakin məsələ burasındadır ki, fars və türk Ģeirlərində meydana çıxan xü-

susiyyətlər bu dillərin özünəməxsus cəhətləri və bu dillərdə əsərlərini qələmə alan 

Ģairlərin zövqləri ilə bağlıdır. Bu da, təbii ki, nəticə etibarilə ərəb, fars və türk dil-

lərində meydana çıxan əruzun özünəməxsus cəhətlərinin yaranması ilə nəticələnir. 

Bu mənada, əruzun, daha doğrusu, fars əruzunda meydana çıxan fars Ģeirinin və 

fars əruzunun xüsusiyyətlərini duyan fars alimləri, fars nəzəriyyəçiləri ilk dövrlər-

dən etibarən fars əruzunun özünəməxsus nəzəri cəhətlərini araĢdırmıĢlar ki, nəti-

cədə fars əruz elmi meydana gəlmiĢdir. Yenə də qeyd etdiyimiz kimi, onlar, ümu-

miyyətlə, əruzun mahiyyətinə heç bir dəyiĢiklik etməmiĢ, sadəcə olaraq, rüknlərin 

və əsli təfilələrin, zihafların və törəmə təfilələrin, dairələrin və bəhrlərin tərkiblə-

rində müəyyən dəyiĢikliklər edərək, fars əruzunun özünəməxsus simasını yarat-

mağa müvəffəq olmuĢlar. Doğrudur, əruzĢünaslıq tarixində bəzən bəzi tədqiqatçı-

lar bu məsələlərə etiraz edərək, ərəb, fars, türk əruzu anlayıĢlarını qəbul etmir, 

əruzun ümumi mahiyyətinin eyniliyini əsas götürərək, ümumi əruzu ərəb, fars, 

türk əruzlarına bölmürlər. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, fars əruz elmi 
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meydana çıxdıqdan sonra, hələ orta əsr tədqiqatçılarının özləri əruzu ərəb və əcəm 

əruzları deyərək iki yerə ayırmıĢ, əcəm əruzu terminini ara-sıra olsa da iĢlətmiĢlər.  

Beləliklə, artıq VIII-IX əsrlərdən etibarən farsdilli poeziyaya qədəm qoyan 

əruz vəzni, artıq X-XI əsrlərdən etibarən fars alimləri tərəfindən tədqiq olunmuĢ 

və nəticədə fars əruz elmi meydana gəlmiĢdir. Bu mənada, fars əruz elmini tədqiq 

edən alimlər sırasında Bəhrami Sərəxsinin, Büzürcümehr Qəsiminin, Əbu Abdul-

lah QorĢinin, Həsən Qəttanın, Yusif Əruzinin, RəĢidəddin Vətvatın, Əbül Əla 

ġüĢtərinin və baĢqalarının adlarını çəkmək olar ki, bu adı çəkilən alimlərin əsərləri 

dövrümüzə qədər gəlib çatmasa da, hər halda onların adları fars əruz və qafiyəĢü-

naslıq tarixinə yaxĢı məlumdur. Belə ki, orta əsr mənbələri bu alimlər və onların 

yaradıcılıqları haqqında olduqca dolğun məlumat verirlər. Eyni zamanda, biz bu 

alimlər haqqında məlumatı sonrakı dövr əruzĢünaslarının əsərlərindən də almıĢ 

oluruq. Belə ki, XIII-XVI əsrlərədə yaĢayıb-yaratmıĢ fars əruzĢünasları, həqiqətən 

də, böyük qədirdanlıqla fars əruz və qafiyəĢünaslıq tarixində görkəmli yer tutan 

bu alimlərin adlarını hörmətlə çəkmiĢ, onların gördükləri iĢlərə layiqincə qiymət 

vermiĢlər. Eyni zamanda, onu da qeyd etmək vacibdir ki, yuxarıda adları çəkilən, 

lakin əsərləri bizə tam Ģəkildə gəlib çatmayan bu alimlərin əsərləri fars əruz və qa-

fiyəĢünaslıq tarixinin ilkin mərhələsini təĢkil edirlər.  

Fikrizimcə, fars əruzĢünaslığından danıĢdıqda Əbdürrəhman Caminin əruz-

Ģünaslıq tarixində yerini də müəyyən etmək lazımdır. Bu mənada, fars əruzĢünas-

lıq tarixinə qısa da olsa ekskurs etməyi olduqca vacib sayırıq. Beləliklə, professor 

Tərlan Quliyev ilkin dövr fars əruzĢünaslıq tarixindən danıĢarkən yazır: ―Əbülhə-

sən Bəhrami Sərəxsi, Sultan Mahmud Qəznəvi (998-1030) dövrünün alim və Ģair-

lərindən olmuĢdur. Onun həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat olduqca azdır. 

Lakin az da olsa, bu barədə məlumata Nizami Əruzi Səmərqəndinin ―Çahar məqa-

lə‖, Məhəmməd Ufinin ―Lübabül-əlbab‖, ġəmsəddin Məhəmməd bin Qeys Razi-

nin ―əl-Möcəm‖, Nəsirəddin Tusinin ―Miyar əl-əĢar‖ əsərlərində rast gəlirik. Belə 

ki, Nizami Əruzi Səmərqəndi (vəfatı 1174) ―Çahar məqalə‖ əsərinin ikinci fəsli 

olan ―ġairin məziyyətləri və Ģeir elminin təbiəti‖ haqqındakı hissəsində Bəhrami 

Sərəxsinin ―Ğayət əl-əruzeyn‖, ―Kənz əl-qafiyə‖, ―Sirqət‖, ―Nəqdi-əlfaz‖, 

―Təracin‖, ―Nəqdi-məani‖ kimi əsrlərinin adını çəkir və Ģeir demək bacarığı olan 

kəslərin bu əsərlərə müraciət etməsini məsləhət görür. Nizami Əruzi Səmərqəndi-

nin bu qısa məlumatlarından aydın olur ki, Bəhrami Sərəxsi hələ öz dövründə 

böyük alim kimi Ģöhrət tapmıĢ, xüsusilə, vəzn və qafiyə haqqında olan əsərləri 

Ģairlər tərəfindən oxunmağa məsləhət görülmüĢdür. Katiblik, Ģeir, nücum və tibb 

elmləri haqqında dörd məqalədən ibarət olan bu əsərində müəllif orta əsrlər Ģah 

sarayında lazım olan elmlərin qısa xarakteristikasını verərək, onların əhəmiyyətini 

göstərir və bu elmlərlə məĢğul olan mütəxəssislərin nələri bilmələri olduqlarını 

söyləyir.  

Məhəmməd Onfi isə ―Lübabül-əlbab‖ əsərinin əruz barəsində Bəhrami 

Sərəxsinin qələminə məxsus olan digər bir əsərin – ―Xocastename‖ əsərinin adını 
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çəkir. Əgər ―Çahar məqalə‖ müəllifi və Məhəmməd Onfi Bəhrami Sərəxsinin və 

əsərlərinin adını çəkməklə kifayətlənirlərsə, artıq ġəms Qeys Razi və Nəsirəddin 

Tusi öz əsərlərini yazarkən Bəhrami Sərəxsinin əruz və qafiyə haqqında olan 

kitablarından bir mənbə kimi faydalanmıĢ və onlardan istifadə etmiĢlər. Məsələn, 

ġəms Qeys Razi ―əl-Möcəm‖ əsərində fars əruzçularından, o cümlədən, Bəhrami 

Sərəxsi və Büzürcümehr Qəsimidən danıĢarkən, onların praktikada çox az iĢlənən 

(demək olar ki, iĢlənəməyən), lakin nəzəri Ģəkildə yaratdıqları iyirmi bir fars 

bəhrinin adını çəkərək, həmin bəhrlər haqqında geniĢ məlumat verir. ġəms Qeys 

Razinin verdiyi məlumatdan bu alimlərin Qeys Razidən əvvəl yaĢayıb-yaradan ilk 

fars əruzçuları olmaqla bərabər, həm də hərtərəfli alim, böyük nəzəriyyəçi olduq-

ları aydınlaĢır. Ümumiyyətlə, ġəms Qeys Razi ―əl-Möcəm‖ əsərində Bəhrami Sə-

rəxsinin adını bir alim kimi iki dəfə çəkərək, onun əsərlərinə müraciət edir. Hətta, 

onun ―Ğayət əl-əruzeyn‖ əsərinə əsasən, ―münəkisə‖ dairəsinin Əbu Abdullah 

QorĢi tərəfindən yaradıldığının məlum olduğunu qeyd edir.  

Nəsirəddin Tusi də ―Miyar əl-əĢar‖ əsərində Bəhrami Sərəxsinin yaradıcılı-

ğına müraciət etmiĢdir. Belə ki, Nəsirəddin Tusiyə görə, Bəhrami Sərəxsi məq-

lubi-təvil bəhrinin yaratmıĢdır. Onun yazdığına əsasən, Bəhrami Sərəxsi bu 

vəzndə fars poeziyasında az Ģeir olduğunu söyləsə də, hər halda öz fikirlərində 

Fəralavi adlı Ģairin yaradıcılığına söykənmiĢdir ki, Nəsirəddin Tusi də məqlubi-

təvil bəhrinə, yəni məfA‖Ġlün fə‖Ulün məfA‖Ġlün fə‖Ulün ölçüsünə uyğun olan 

həmin beyti öz əsərində nümunə kimi göstərmiĢdir. Nəsirəddin Tusinin qeydlərin-

dən aydın olur ki, Bəhrami Sərəxsinin əruz haqqında əsəri bəlkə də onun əlində 

olmuĢ və bu əsər onun əlində olduğuna görə o, Bəhrami Sərəxsinin məqlubi-təvil 

bəhrinə aid olan fikirlərini və həmin bəhrə aid Bəhrami Sərəxsinin Fəralavi yara-

dıcılığından gətirdiyi nümunəni eyni ilə öz əsərinə daxil edə bilmiĢdir.  

Bütün yuxarıda deyilənlərdən Bəhrami Sərəxsinin öz dövründə məĢhur 

əruzçulardan olduğu və böyük Ģöhrət tapdığı bir daha aydınlaĢır.  

Əmir Əbu Mənsur Qəsim ibn Ġbrahim əl-Büzürcmehr Qəsimi Mahmud Qəz-

nəvi və onun oğlu Sultan Məsud Qəznəvinin müasiri olmuĢdur. Onun həyat və ya-

radıcılığı haqqında məlumata Məhəmməd Onfinin ―Lübabül-əlbab‖ əsərində və 

digər əsərlərdə rast gəlirik. Büzürcümehr Qəsimi də Bəhrami Sərəxsi kimi ilk fars 

əruzçularından olmuĢdur. Belə ki, ġəms Qeys Razi praktikada iĢlənməyən, nəzəri 

cəhətdən mövcud olan ağır fars bəhrlərindən danıĢarkən Bəhrami Sərəxsi ilə bir-

likdə onun da adını qeyd edir.  

Mənbələrin verdiyi məlumata görə Əbu Abdullah QorĢini də ilk fars əruzçu-

larından saymaq olar. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat demək olar 

ki, yoxdur. Belə ki, onun adını ilk dəfə Bəhrami Sərəxsi öz əsərində çəkmiĢ və 

onun münəkisə dairəsini - fars əruzunda iĢlənməyən, lakin nəzəri Ģəkildə mövcud 

olan üç dairədən birini yaratdığını söyləmiĢdir ki, bu barədə də məlumata biz 

ġəms Qeys Razinin ―əl-Möcəm‖ əsərində rats gəlirik. Həmçinin ―əl-Möcəm‖ əsə-
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rini çapa hazırlayan və ona müqəddimə yazan görkəmli Ġran alimi Məhəmməd 

Qəzvini onun adının bəzən Abdullah FouĢi Ģəklində oxunduğunu da söyləyir.  

Həsən Qəttanın həyat və yaradıcılığı haqqında əlimizdə məlumat olduqca 

azdır. Məlum olan isə odur ki, dövrün görkəmli alimi olan, imam, xacə kimi titul-

larla çağrılan Həsən Qəttan dövrünün görkəmli alimi və ictimai xadimi RəĢidəd-

din Vətvatın (vəfatı 1177) müasiri olmuĢdur. Elm aləminə onun RəĢidəddin Vət-

vatla məktublaĢması məlumdur. Həsən Qəttan haqqında demək olar ki, biz yeganə 

məlumatı yenə də ġəms Qeys Razinin ―əl-Möcəm‖ əsərindən alırıq. Qeys Razinin 

məlumatına görə, əruz haqqında qısa bir əsərin, ―Müxtəsər‖in müəllifi olan Həsən 

Qəttan ilk dəfə rübai vəznini nəzəri Ģəkildə sistemləĢdirən alimdir. Həmçinin 

həmin sətirlərdən məlum olur ki, ġəms Qeys Razi Həsən Qəttanın rübai haqqında 

yazdığı əsəri görmüĢ və həmin Ģəcərələri, yəni Ģəcəreyi-əxrəb və Ģəcəreyi-əxrəmi 

zihaflar və hər vəznə aid misallarla zənginləĢdirərək, öz əsərində olduğu kimi 

təsvir etmiĢdir.  

Yusif Əruzinin adına bir alim kimi əruzdan bəhs edən mənbələrdən ilk dəfə 

Nəsirəddin Tusinin ―Miyar əl-əĢar‖ əsərində rast gəlirik. Onun həyat və yaradıcılı-

ğı haqqında əlimizdə məlumat olduqca azdır. Belə ki, qafiyənin nəzəri əsasların-

dan danıĢarkən, Nəsirəddin Tusi Yusif Əruzinin adını çəkərək, onun ərəb əruz və 

qafiyə elminin yaradıcısı olan Xəlil ibn Əhməd kimi fars əruz və qafiyəsinin 

nəzəri əsaslarının yaradıcısı olduğunu söyləyir. Nəsirəddin Tusi öz əsərində Yusif 

Əruzinin fars qafiyəsində ―xüruc‖un olmadığı fikrini misal gətirir. Bu sətirlərdən 

məlum olur ki, Yusif Əruzi dövrünün görkəmli və nüfuzlu əruz və qafiyə alimlə-

rindən olmuĢdur. ―Tərcüman əl-bəlağə‖ əsərinin müəllifi Məhəmməd bin Ömər 

ər-Raduyani qədim fars əruzçularından danıĢarkən, Əbu Yusif adlı bir alimin 

adını çəkir. Onun da Yusif Əruzi olduğunu güman etmək olar.  

RəĢidəddin Vətvat dövrünün görkəmli alimi, Ģairi və ictimai xadimi olmuĢ-

dur. Onun qələmindən 20-yə yaxın əsər çıxmıĢdır. Onlardan ən məĢhuru ―Hədayiq 

əs-sehr fi dəqayiq əĢ-Ģeir‖ əsəridir. Bu əsər fars Ģerində poetik fiqurlardan - bədi 

elmindən bəhs edən ilk nəzəri əsərlərdən biridir. Bəzən qısaca olaraq ―Hədayiq‖ 

adlandırılan bu əsər o qədər məĢhur olmuĢdur ki, sonrakı əsrlərdə dərslik kimi öy-

rənilməsi ilə yanaĢı, həmçinin alimlərin stolüstü kitabına çevrilmiĢ və eyni zaman-

da, bu əsərə müxtəlif Ģərhlər yazılmıĢdır. RəĢidəddin Vətvatın bu əsərini rus dilinə 

tərcümə edib, ona müqəddimə və Ģərhlər yazan N.Y.Çalisovanın verdiyi məluma-

ta əsasən, RəĢidəddin Vətvat əruz haqqında da risalə yazmıĢdır. N.Y.Çalisovaya 

əsasən, ―Risaleyi- əruz‖ adlanan ərəb və fars əruzunun 29 ölçüsündən bəhs edən 

və hər bir ölçüsü fars dilində yazılmıĢ iki beytlə Ģərh edilən, həcmcə o qədər də 

böyük olmayan bu əsərin əlyazma nüsxələrindən biri Ġstanbulda, digəri isə Sank-Pe-

terburq Dövlət Universitetinin ĢərqĢünaslıq fakültəsinin kitabxanasında saxlanılır.  

XII əsrdə fars dilində bədi elmi barəsində ilk əsərin - ―Tərcüman əl-bəlağə‖ 

əsərinin müəllifi olan Məhəmməd bin Ömər ər-Raduyani əruz haqqında fars 

dilində əsər yazan alimlərdən Əbu Yusiflə bərabər, Əbul Əla ġüĢtərinin də adını 
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çəkir. Lakin biz istər Raduyanidə və istərsə də baĢqa mənbədə Əbül Əla ġüĢtəri-

nin əruz haqqında fikirlərinə rast gəlmirik. Əbül Əla ġüĢtəri də digər ilk fars əruz-

çüları kimi öz dövrünün tanınmıĢ Ģairlərindən olmuĢdur. Amma öz əsərlərində 

ġüĢtərinin əruz haqqında heç bir fikrinə istinad etməyən Raduyani, Ģair kimi onun 

bir neçə beytini nümunə gətirir.  

Təqribən, X-XII əsrlərdə yaĢayıb-yaradan fars əruzĢünaslıq elminin ilk mər-

hələsini təĢkil edən bu alimlərin əsərləri demək olar ki, dövrümüzə qədər gəlib 

çatmamıĢdır. Lakin müxtəlif əsərlədə, təzkirələrdə, eləcə də XIII əsrdən sonra 

əruz haqqında yazılan traktatlarda bu alimlər və onların yaradıcılıqları haqqında 

verilən məlumatlardan, onların əruzun nəzəri əsaslarını mükəmməl bildiklərini, 

bilavasitə fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında müəyyən fikir sahibi olduqlarını 

və ümumiyyətlə, öz dövrlərinin görkəmli alimləri kimi yetiĢdiklərini görürük‖ (3, 

138-144). 

XIII əsr fars əruzĢünaslıq tarixində xüsusi bir mərhələni təĢkil edir. Bu əsrdə 

fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında iki fundamental əsərin ortaya çıxması fars 

əruzĢünaslıq elminin simasını müəyyənləĢdirir. Onu da qeyd edək ki, bu əsərlərin 

hər ikisi dövrümüzə qədər fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında gəlib çatan ilk 

əsərlərdir. Belə ki, onlardan biri, təqribən, 1217-1235-ci illər arasında yazılan 

ġəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razinin qələminə məxsus ―əl-Möcəm fi 

məayir əĢar əl-Əcəm‖, digəri isə Nəsirəddin Tusinin qələminə aid olan, 1251-ci 

ildə yazılmıĢ ―Miyar əl-əĢar‖ əsərləridir (7; 5). Onu da söyləyək ki, hər iki əsər 

fars əruz və qafiyəĢünaslıq tarixinin öyrənilməsində olduqca mühüm mərhələni 

təĢkil etmiĢ və fars elmi-nəzəri fikrində əruz və qafiyənin nəzəri əsasları haqqında 

özlərindən sonra yazılan əsərlərə də güclü təsir göstərmiĢlər.  

ġəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razinin həyat və yaradıcılığı haqqında 

məlumat olduqca azdır. Lakin hər halda o da məlumdur ki, bu böyük alim XII 

əsrin sonları XIII əsrin birinci yarısında XarəzmĢahların sarayında yaĢayıb-yarat-

mıĢdır. ġəms Qeys Razi haqqında məlumatı biz daha çox onun tədqiqatçısı ġəms 

Qeys Razinin adı çəkilən əsərinin ikinci hissəsini, yəni ―əl-Möcəm‖ əsərinin qafi-

yə və bədi hissələrini rus dilinə tərcümə edən N.Y.Çalisovanın 1997-ci ildə Mos-

kvada çap etdirdiyi əsərin ön sözündən alırıq. Belə ki, N.Y.Çalisova ―əl-Möcəm‖ 

əsərini ―Fars poeziyasının qanunlar toplusu‖ adı altında rus dilinə tərcümə edərək 

çap etdirmiĢ və bu əsərə böyük bir ön söz yazmıĢdır. Həmin ön sözdən anlaĢırlır 

ki, ġəms Qeys Razinin doğum tarixi dəqiq məlum olmasa da, Reydə anadan ol-

muĢ, uzun zaman Mavərənnəhr, Xorasan, Xarəzm, Buxarada yaĢamıĢdır. O, adı 

çəkilən əsərini hicri 614, miladi tarixlə 1217-1218-ci illərdə Mərvdə yazmağa baĢ-

lamıĢ və adı çəkilən əsərin ilk variantı özündə həm ərəb, həm də fars poetik ənə-

nələrinin təhlilini ehtiva etmiĢdir. N.Y.Çalisovanın yazdığına görə, həmin illərdə 

Mərvi Sultan Əlaəddin Məhəmməd bin TəkiĢ XarəzmĢah idarə etmiĢ və o, 1217-

ci ildə Bağdada yürüĢ etmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqata görə, həmin 

yürüĢ zamanı ġəms Qeys də Sultanın yaxın ətrafında olmuĢdur. Həmçinin 
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tarixdən o da məlumdur ki, bu illər monqol qoĢunlarının da Ġrana hücumu ilə 

yadda qalır. Belə ki, həmin illərdə Əlaəddin Məhəmməd TəkiĢin Həmədan və Ġs-

fahanm arasında yerləĢən Fərrəzin qalası yaxınlığında monqollarla döyüĢü zama-

nında ġəms Qeys Razi də orada olmuĢ və qarmaqarıĢıqlıqlar nəticəsində kitabla-

rını, əsərinin bir neçə hissəsini itirmiĢdir. Sonradan, bir qədər pul müqabilində 

Fərrəzin qalasının ətrafında yaĢayan sakinlər həmin əsərin bəzi səhifələrini tapmıĢ 

və müəllifə vermiĢlər. Təqribən, 1227-ci ildən sonra ġəms Qeys Razi ġiraza gəl-

miĢ, əvvəlcə Atabəy Səd bin Zəngiyə, sonra isə onun oğlu məĢhur ―Bustan‖ və 

―Gülüstan‖ əsərlənin müəllif Sədinin himayəçisi Əbübəkrə xidmət göstərərək, 

onun sarayında yaĢayıb-yaratmıĢdır. ġəms Qeys Razi ġirazda yerli ədəbiyyatĢünas 

və Ģairlərlə tanıĢ olduqdan sonra, yenidən öz əsərini tamamlamaq fikrinə düĢmüĢ 

və dostlarının təkidi ilə təqribən əvvəl yazdığı əsəri iki yerə ayıraraq, fars əruz və 

qafiyəsindən bəhs edən hissəni ―əl-Möcəm fi məayir əĢar əl-Əcəm‖ adlandır-

mıĢdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu əsərin ikinci hisssəsi, yəni ərəb əruz və 

qafiyəsindən danıĢan hissəsi ġəms Qeys Razi tərəfindən qələmə alınsa da, döv-

rümüzə qədər gəlib çatmamıĢdır (7).  

―Əl-Möcəm‖ əsəri əruzun, xüsusilə, fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında 

olduqca fundamental əsərdir. Belə ki, ġəms Qeys Razi əsl filoloq kimi bu əsərdə 

əruzla bağlı heç bir nəzəri məsələnin diqqətdən kənarda qalmamasına çalıĢmıĢdır. 

O, həmin əsərində fars dili, xüsusilə, fars dilinin fonetikası haqqında olduqca 

geniĢ məlumat vermiĢdir ki, bəzi mütəxəssislər, hətta, bu məlumatları əsas tutaraq, 

―əl-Möcəm‖in, eyni zamanda, fars dilinin qrammatikası haqqında yazılmıĢ ilk 

kitab olduğunu da söyləyirlər. Beləliklə, bütövlükdə iki hissədən ibarət olan və bi-

rinci hissəsi əruzdan danıĢan ―əl-Möcəm‖in birinci hissəsi, hələ müəllif tərəfindən 

dörd yerə bölünür. Belə ki, hər bölüm Qeys Razi tərəfindən bab adlandırılır. Qeys 

Raziyə görə birinci bab əruzun mənası, rüknlərin, bu fəndə iĢlənən istilahların ad-

ları və ləqəblərinin Ģərhi kimi qeyd olunur. Ġkinci bab əruzun rüknlərini təĢkil 

edən vəznlərin cüzləri haqqında, üçüncü bab cüzləri əmələ gətirən dəyiĢikliklər və 

törəmə təfilələr haqqında adlanır. Dördüncü babı isə Qeys Razi qədim və yeni 

bəhrlərin qeydi, dairələr, təqti və bəhrlərin bir-birindən çıxması adlandırır. Qeyd 

edək ki, hər babın özü də əslində bir neçə fəslə bölünür. Birinci babda və onun 

fəsillərində əruz elminin mahiyyətindən, onun əhəmiyyətindən bəhs edən müəllif, 

əruzu bilməyin vacibliyindən danıĢır. Belə ki, onun nöqteyi-nəzərinə görə Ģair 

yüksək təbə, istedada malik olmaqla yanaĢı, eyni zamanda, əruzun nəzəri əsasla-

rından da baĢ çıxartmalıdır. Çünki əruzda elə incə məqamlar vardır ki, Ģair bu incə 

məqamları bilmədikdə bəzən ritmcə yaxın olan bəhrləri bir-birinə qarıĢdırır ki, bu 

da Ģeirə, poeziyaya nöqsan gətirmiĢ olur. Bu mənada, Qeys Razinin nöqteyi-nəzə-

rinə görə, özünü yüksək istedad sahibi bilən, Ģair adlandıran hər bir kəs, poezi-

yada, əruzda baĢ verən bu incə məqamlıarı ayırmaq üçün mütləq və mütləq əruz-

dan baĢ çıxartmalı, onun nəzəri əsaslarını bilməlidir. Beləliklə, bu prinsipi əsas 

tutan Qeys Razi, əsərinin sonrakı səhifələrində əruzun nəzəri əsaslarını əsaslı 



97 

 

Ģəkildə izah etməyə baĢlayır. Qeyd edək ki, Qeys Razi, təbii ki, ilk növbədə fars 

əruzunun nəzəri əsaslarını izah edir. Amma əvvəlki səhifələrdə qeyd etdiyimiz 

kimi, fars əruzu mahiyyət etibarilə bütövlükdə ərəb əruzundan fərqlənmədiyi üçün 

və hətta, baĢqa sözlə desək, hər iki əruzda əsas nəzəri məsələlər üst-üstə düĢdüyü-

nə görə Qeys Razi də bu istiqamətdə bu nəzəri əsaslardan yan ötə bilməmiĢ, ara-

sıra ərəb əruzunun nəzəri əsaslarını izah etdikdən sonra fars əruzunun xüsusiyyət-

lərini Ģərh etmiĢdir.  

Əruz vəzninin türkdilli poeziyada tətbiqi böyük maneələrə rast gəlmiĢdir. 

Bunlardan ən ümdəsi dil problemi idi. Belə ki, ərəb dilinə tətbiq olunmuĢ əruz 

vəzni türk dilinə tətbiqi nəticəsində sözlərin tələffüzündə türk dili qayda-qanunla-

rını kobudcasına pozurdu. Lakin bütün bunları arxada qoyaraq, türkdilli xalqlar XI 

əsrdən əruzdan istifadə etməyə baĢlamıĢlar. Əruz vəzninin mütəqarib bəhri ilə ya-

zılan ilk türk-uyğur abidəsi Yusif xas Hacibin ―Kutadqu-bilik‖ poeması olmuĢdur.  

Əruz vəzni azərbaycan ədəbiyyatında da geniĢ yayılmıĢdır. Nizami, Füzuli, 

Nəsimi, S.Ə.ġirvani, M.Ə.Sabir kimi böyük söz sənətkarları bu vəzndə çox 

ahəngdar əsərlər yazmıĢlar. Azərbaycan Ģeirində əruz bəhrlərinin hamısı iĢlədil-

məmiĢdir. Ədəbiyyatımızda ən çox iĢlənən, həzəc, rəməl, xəfif, səri munsərih 

bəhrləridir. Əruzun bu bəhrlərinin adını ifadə edən sözlər onların xüsusiyyətinə 

uyğun seçilmiĢdir. Həmin sözlərin mənasını bilmək bəhrlərin xüsusiyyətini baĢa 

düĢməyə kömək edir (3, 60). 

Əruz vəzni, vəzn olmaq etibari ilə göründüyü kimi mürəkkəb vəzndir. Bu 

vəzndə Ģeir oxuyan və Ģeir yazan insanlardan xüsusi istedad tələb olunur. Çox əsr-

lik milli dəyərlərimizdən biri olan Azərbaycan əruzunu bilmək hər bir orta və ali 

məktəbdə ədəbiyyatı tədris edən müəllimə, öyrənən Ģagirdə və tələbəyə, aktyora, 

xanəndəyə, Ģeir qiraətçisinə, tərcüməçiyə, Ģairə bir sözlə adi oxucuya belə zəruri 

və vacibdir. Çünki ―bir Ģərqli kimi sahib olduğumuz mənəvi-estetik dəyərlərdən 

biri də əruz vəznidir‖ (5, 3). 
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АРУЗ КАК ОБЩЕЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ 

НАРОДОВ ВОСТОКА 
 

Резюме 

 

 Статья посвящена аруду и его воздействию на литературу народов 

Ближнего и Среднего Востока. Аруд арабское словo. Переводится как 

«широкая дорога», «столб для палатки», «наука о стихотворении». Впервые 

аруд, как наука о стихотворных формах была систематизирована в VIII веке 

Халил ибн Ахмедом. В арабской поэзии используется - 19, в таджикской 

поэзии - 14, в турецкой поэзии - 11, в азербайджанской поэзии – 12 бахров 

аруда. 

 

 ARUZ METRE AS A SHARED POETIC VALUE OF  

THE PEOPLES OF THE EAST 
 

Summary 

 

 This article is devoted to arud and its influence on a literature of the Near 

East and the Middle East. The word of Eruz is in Arabian. ―Wide road‖, ―pole 

which is put center of tent‖, is ―science about poem‖. Eruz poem from was syste-

mized by Xelil ibn Ehmed who lived in 8 th century. There are used in Arabic 19, 

in Tadjik 14, in Turkish 11, and in Azerbaijan poetry12 bahrs of the arud. 
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ƏRTOĞROL CAVĠDĠN FOLKLOR ARAġDIRMALARI 

AZƏRBAYCANDA MULTUKULTURALĠZMĠN 

ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ MÜHÜM MƏNBƏ KĠMĠ 
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Böyük dramaturqumuz və filosof-Ģairimiz Hüseyn Cavidin (1882-1941) ye-

ganə oğlu, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bir ulduz kimi parlayıb tez də sönən 

Ərtoğrol Cavid (1919-1943) çoxyönlü istedadı ilə diqqəti çəkməkdədir. Hazırda 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində 

saxlanılan, Ərtoğrol Cavidin həm özünün, həm də baĢqa yoldaĢlarının topladığı 

çoxsaylı folklor materialları haqda tədqiqat iĢlərinin, Ģeirlərinin və musiqi əsərlə-

rinin əlyazmaları onu göstərir ki, o, atası Cavid Əfəndi kimi Ģair, müəllimləri dahi 

Üzeyir bəy Hacıbəyli və Bülbül kimi istedadlı musiqiĢünas, bəstəkar və öz dövrü-

nün böyük ümidlər verən musiqi və folklor tədqiqatçısı olmuĢdur.  

Hər bir istedadlı gənc kimi, Ərtoğrol Cavidin qabiliyyəti də çoxyönlü və 

çoxĢaxəli olmuĢdur. Onun qələmindən və fırçasından çıxan bir sıra portretlər, yaz-

dığı Ģeirlər belə deməyə əsas verir ki, ömür vəfa etsəydi, bu sahələrdə də müəyyən 

uğurlar qazana bilərdi (1). Eyni zamanda Ərtoğrolun əlimizdə olan qısa tədqiqat-

ları, onda elmi təfəkkürün və analitik Ģüurun da kifayət dərəcədə güclü olduğunu 

göstərməkdədir. Hər Ģeydən öncə Ərtoğrolu bu baxımdan, tədqiq etdiyi materiala 

sağlam və ayıq bir araĢdırıcı münasibəti göstərməsi, məntiqi Ģüur nümayiĢ etdir-

məsi fərqləndirir. Yüzlərlə səhifə materialı nəzərdən keçirən gənc tədqiqatçı, bun-

lara aludəçilik göstərmir, həqiqi estetik və ideoloji dəyəri yalançı, saxta dəyərlər-

dən, xalqın etik-estetik tərbiyəsinə xidmət edə biləcək örnəkləri ziyanlı nümunə-

lərdən fərqləndirə bilir. 

Buna görə də biz, Ərtoğrol Cavidin çoxyönlü fəaliyyətinin bütün yönlərinə, 

onun təkraredilməz Ģəxsiyyətinə bir daha toxunmayaraq, yalnız Hüseyn Cavidin 

Ev Muzeyində saxlanan materiallar əsasında onun folklorĢünaslıq irsində multu-

kultural dəyərlərlə bağlı bəzi mülahizələrinə iĢıq tutmaqla kifayətlənəcəyik. 
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AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində qorunub saxlanılan bu zəngin folklor 

xəzinəsi gənc tədqiqatçı tərəfindən tədqiqata cəlb edilmiĢ, rəyləĢdirilərək öz qiymə-

tini almıĢdır (1). Bunların arasında xalqın içərisindən toplanmıĢ nağıllar, dastanlar, 

müxtəlif janrları əhatə edən aĢıq poeziyası örnəkləri, bayatılar, laylalar, holavarlar, 

oxĢamalar, xalq mahnıları, muğam mətnləri, oyun havaları, toy və yas mərasimləri-

nin təsviri və s. folklor etnoqrafiya materialları vardır. Bütün bu rəngarəng material-

lara eyni səviyyədə, eyni səriĢtədə rəy yazmaq üçün insan doğrudan da dərin erudi-

siyaya, yüksək savada malik olmalı idi ki, bu cəhətlər 20 yaĢlı gənc Ərtoğrolda kifa-

yət qədər var idi. Məsələn, bir yazısında toplanmıĢ materiala əsaslanaraq toy adətlə-

rindən danıĢan Ə. Cavid, özünü həm də Azərbaycanın ərazisini, inzibati-ərazi böl-

güsünü yaxĢı tanıyan, müxtəlif rayonların analoji adətlərinə, bu adətlərin kənd və 

Ģəhər fərqlərinə dərindən bələd olan bir el ağsaqqalı kimi göstərir. 

Materialların böyük bir qismini xalqımız arasından toplanmıĢ nağıl və das-

tanlar, aĢıq poeziyası örnəkləri təĢkil edir ki, Ərtoğrol Cavid bu sahədə də öz eru-

disiya və biliklərini həmin folklor materiallarına yazdığı rəylərdə və onlar haq-

qında söylədiyi elmi-tənqidi fikirlərdə yüksək səviyyədə ifadə etməyə nail olmuĢ-

dur. Ən çox razılıq doğuran odur ki, gənc alim, həmin materialları yalnız dar bir 

xronoloji çərçivədə deyil, tarixi-didaktik perspektivdə nəzərdən keçirməyə və qiy-

mətləndirməyə üstünlük verir ki, bu da Ərtoğrol Cavidin Azərbaycanın zəngin 

folklor irsinə mücərrəd bir anlayıĢ kimi deyil, tarix boyu hərəkətdə olan və gənc 

nəsillərin vətənpərvərlik ruhunda, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbi-

yəsi yönündə necə böyük əhəmiyyət daĢıya biləcəyini sayıq bir vətəndaĢ kimi an-

layaraq təbliğ etməyə çalıĢır. 

Azərbaycan folkloruna dair sanballı və çox qiymətli araĢdırmalar aparmıĢ 

Ərtoğrol Cavidin tədqiqatlarının təhlili bizə deməyə imkan verir ki, o, araĢdırma-

çılıq fəaliyyətində üzərinə düĢən vəzifəyə ciddidən-ciddi yanaĢmıĢ, özünəxas 

səriĢtə və məsuliyyət göstərmiĢdir. Ə.Cavid, folklor materialları toplayan digər 

tədqiqatçıların bir sıra hallarda mənbələrin poetik mətnində süni ədəbiləĢdirmə 

aparmasını və ədəbi dil normalarını folklor mətninə tətbiq etməklə materialın for-

ma və məzmununda təbiiliyin və səmimiliyin zəifləməsini, eləcə də kifayət qədər 

qrammatik savadı olmayan ekspeditorun öz regionunun dialekt xüsusiyyətlərini 

mətnə gətirməsini də sezmiĢ və imkan daxilində islah etməyə çalıĢmıĢdır. Bütün 

bunlar isə Ərtoğrol Cavidin həm də istedadlı bir bərpaçı-mətnĢünas kimi öz qa-

biliyyətlərini büruzə verməsinə imkan yaratmıĢdır. Məhz Ə. Cavidin öz tədqiqat 

materiallarında irəli sürdüyü tövsiyələr əsasında, xüsusən nağıl və dastan mətn-

lərində özünü kütləvi Ģəkildə göstərən və ölkəmizin Ģimal dialektlərinə xas olan 

―o-u‖, ―ö-ü‖ və analoji əvəzlənmələr mətnlər çapa hazırlanarkən islah edilmiĢ və 

bütün bunlar katib xətası kimi qiymətləndirilmiĢdir.  

MətnĢünaslıq fəaliyyəti ilə yanaĢı, həm də bir ədəbiyyatĢünas və dilçi kimi 

də istedad və bacarıqlarını nümayiĢ etdirən gənc alim, dastanların ideya-estetik, 

eləcə də tərbiyəvi xüsusiyyətlərini qiymətləndirməkdə də obyektiv araĢdırıcı möv-
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qeyindən geri durmamıĢdır (2). Bu baxımdan onun, süjetində müəyyən bənzərlik-

lər olan və özündə multukultural dəəyərlərin əks olunduğu ―Əsli və Kərəm‖ və 

―Ordubadlı Kərim‖ dastanlarının baĢ qəhrəmanlarının sosial aktivlik baxımından 

müqayisəsi maraq doğurmaya bilmir. 

Gənc araĢdırmaçı ―Əsli və Kərəm‖ nağılının əsas ideyasının insanlıq arasına 

ayrılıq salan dinin və onu müdafiə edən din nümayəndələrinin mənfiliyi, insan 

duyğularını çərçivəyə alması və fəlakətlər törətməsi kimi təqdim edir. O, öz tədqi-

qatında yazır: ――Əsli və Kərəm‖dəki azad insani duyğuları hanki bir Ģey çərçivəyə 

alır, bu sevginin manei nədir? Müxtəlif dinlilik, din. Bu azad duyğu dini çərçivəni 

qıra bilərdimi? Bilərdi. Kim bu manei, əks dinlilərin evlənə bilməməsini müdafiə 

edir? Din nümayəndəsi, Əslinin atası Qara keĢiĢ və onun quyruqları: qadını, qar-

daĢı Qara Məlik. Artıq hər Ģey aydındır: sevgi sərbəst olub bir tərəfdən qatı xristian-

lıq, digər tərəfdən müsəlmanlıq. Ġki əks qüvvə bunlardır. Xalq simpatiyası sərbəst 

sevgi tərəfdarları. Xalq dinçi ola bilməz, çünkü ―din xalqın tiryəkidir‖ (2, 141). 

Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, Ə. Cavid bütün dastanlara realizm 

mövqeyindən yanaĢaraq qiymətləndirmə metodunu üstün tutur ki, bu da, Ģübhəsiz, 

onun yaĢayıb fəaliyyət göstərdiyi dövrün xarakteri ilə bilavasitə bağlıdır. Hazırkı 

folklorĢünaslığımızda və ədəbiyyatĢünaslığımızda dəb halına düĢmüĢ və çox za-

man tənqidi münasibətsiz qəbul edilən sufizmyönlü araĢdırmaların kontekstində, 

Ə. Cavidin bu mülahizələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, orta əsr dastanla-

rımızda ancaq sufi-mistik dünyagörüĢünün inikasını axtaran çağdaĢ alimlərimiz 

Ə. Cavidin bu araĢdırmalarından bir çox cəhətdən bəhrələnə bilərlər. Əlbəttə, ġərq 

simvolizmi və sufizmi bir sıra maraqlı mülahizələrin irəli sürülməsinə imkan 

verir, ancaq bu yönlü tədqiqatların total xarakter alması onların mahiyyətinin və 

elmi funksiyasının bayağılaĢmasına gətirib çıxarmaq təhlükəsindən də xali deyil-

dir. Məhz buna görə dastan qəhrəmanlarının sosial aktivliyinin ilk növbədə gənc 

nəslin fəal həyat mövqeyi tutmaq ruhunda tərbiyəsi üçün vacib olduğu barədə Ə. 

Cavidin irəli sürdüyü fikirlər, zənnimizcə, indiki dövrdə nəinki aktuallığını itirmə-

miĢ, bəlkə bir az da artıq önəm kəsb etməyə baĢlamıĢdır. 

O da maraq doğurur ki, proletar beynəlmiləlçiliyinin ictimai-mədəni həyatda 

bir Ģüar kimi səsləndiyi dövrdə yazılmasına baxmayaraq, Ə. Cavidin bu barədəki 

fikirləri yalnız zahiri qabıq kimi səslənir və əsas diqqət, onun erməni məkri barədə 

söylədikləri obyektiv həqiqətlərə yönəlir. Xüsusən ―Ordubadlı Kərim‖ dastanında 

azərbaycanlı Kərimin erməni qızı Susana qalib gəlməsi, 39 aĢığın qanına yeriklə-

yən keĢiĢləri və məkrli erməni qarısını məğlub edərək öz sevgilisinə xoĢluqla 

islam dinini qəbul etdirməsi, sanki gənc Ərtoğrola qol-qanad verən bədii hadisələr 

kimi səslənərək, onun dərin rəğbətinə səbəb olmuĢdur. Bu rəğbətini gizlətməyən 

gənc vətənpərvər yazır: 

―Məzmunu və ideologik doğruluğu, sağlamlığı ilə bu nağıl tam mənası ilə 

çapa layidir. Nağılda prinsipial yanlıĢlıq yoxdur, əksinə, nağılın hər xüsusiyyəti 

ona yeni bəzək, maraq verir‖ (2, 142). 
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Dastanlardakı xalq yumoru, onun estetik funksiya və vəzifələri Ərtoğrol Ca-

vidin təqdimatında bədiiliyi gücləndirən, dinləyici marağını artıran poetik vasitə-

lərdən biri kimi təqdim olunmuĢdur. Süjetdə gərginlik yaratmaq, çoxĢaxəlilik, din-

ləyici və oxucunu intizarda saxlamaq da məhz bu baxımdan araĢdırmada dəyər 

kəsb etmiĢdir. 

Dastanların bədii dilinə xüsusi diqqət yetirən Ə. Cavid, ədəbi dilimizin zən-

ginləĢməsində bu əsərlərin leksikonunun müəyyən rol oynaya biləcəyi fikrini irəli 

sürərkən də yanılmamıĢdır. Dastan yaradıcılığı olə bağlı araĢdırmalarında da Ə. 

Cavid özünü sinkretik təfəkkürlü bir alim kimi göstərməyə nail olmuĢdur. 

Mənfi xarakterli Qara KeĢiĢ, qardaĢı Qara Məlik, keĢiĢin qadını, nəhayət üzük 

döyən zərgər nağılın sonunda məhv edilir. BaĢqa sözlə deyilərsə haqsızlıq məhv 

edilir. Haqq qalib gəlir. Folklor ümumən xalq haqqının qalibiyyətini tərənnüm edir. 

Müsbət xarakterlilər ən əvvəl Əsli və Kərəmdir. ġifahi ədəbiyyat nağılları-

nın baĢ obrazları xaraktercə aĢiqlə qəhrəman arasında hərəkət edir. Onların hamı-

sında sevgi var. AĢiqlik, qərəmanlıq da müxtəlifdir. Məsələn: AĢiq Qərib aktiv 

aĢiqdir, Kərəm passivdir, ġah Ġsmayilda da aĢiqlik qəhrəmanlıqdan üstündür, 

Koroğlu, Nəbi ən əvvəl qəhrəman, sonra isə aĢiqdirlər və i. a... 

Kərəm obrazı passiv aĢiqdir, o zəifdir, dəymədüĢərdir. Kərəmin gözləri dai-

ma yaĢlıdır. Əsli ilə olan ilk görüĢündən sonra, eĢqini lələsinə söylüyürkən, Qara 

KeĢiĢ ailəsi gizli köçmüĢkən, Tacir Murad adının Kərəm olmasını soruĢurkən, 

Əsli ilə yenidən görüĢürkən, Əsli son görüĢdə onu tanımırkən... hər vaxt-hər vaxt 

Kərəm ağlayır, o bihuĢdur. Onda anatomik, psixologik zəiflik, dəvamsızlıq vardır. 

Həyatda aktiv ola bilmir. BaĢı daĢa dəyirkən belə yenə sadədildir. Çünkü o, həyati 

hadisələrdən nəticələr, doğru nəticələr çıxara bilmir. 

Kərəm obrazında bir moment nəzəri cəlb edir. O hər Ģeyi rədd edir, yalnız 

Əslini izləyir, bütün əziyyətlərə dözür, lakin Əslini almaqçün xristian dinini qəbul 

edirkən, Qara KeĢiĢin acı bir sözü ona bərk toxunur. O dözə bilmir. Çünkü onun 

bu hərəkətinə xalq kədərlənir. O xalqı duyub keĢiĢi rədd edir. Bu momentin dini 

fonda verilməsinə baxmayaraq xalqı duyması, iradəciliyi ilə müsbətdir. 

Kərəm obrazının ən yaxĢı tərəfi onun həqiqi aĢiq olmasıdır. Hanki bir Ģey 

onu öz sevgisindən imtina etdirə bilər? Heç bir Ģey, heç bir Ģey. Əsli də belədir. 

Onu da heç bir Ģey sevgisindən çəkindirə bilməz.O feodal patriarxal quruluĢunun 

qurbanıdır. O öz dinindən, öz millətindən olmayan Kərəmi dəli kimi sevir. 

Nağıldakı bu antidin, internasional sevgi ən yaxĢı tərəflərdəndir. Bu interna-

sionalizm baĢqa momentlərdə də görülür. Məs: Kərəm Əslini izlərkən çox yerdə 

qızlar, erməni qızları ona söylüyür, hətta VaranuĢ adlı birisi ilə deyiĢir. Yaxud, 

Osmanlı paĢası Süleyman paĢanın vəziri Xaçatur haqq sevən, həqiqəti anlayan 

olub Kərəmin səadətinə çalıĢır, Qara KeĢiĢin hiləgərliyini duyur. Bunlar xalq ya-

radıcılığındakı internasionalizmin və multukulturalizmin ayrı-ayrı təzahürləridir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, Ərtoğrol Cavidin folklorĢünaslıq tədqiqatlarında 

multukultural dəyərlərlə bağlı mülahizələrinin də çap olunduğu və AMEA Hüseyn 
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Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniyyət iĢçisi, filologiya üzrə elm-

lər doktoru Gülbəniz Babaxanlının layihə müəllifli olduğu və tərtib etdiyi (1) 

―Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid‖ çoxcildliyi 

(13 cilddə) Azərbaycanda multukulturalizmin öyrənilməsində mühüm mənbədir.  
 

Ədəbiyyat: 
 

1. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid‖ çoxcildliyi: 

13 cilddə. 1-ci cild. – Bakı: ÇaĢıoğlu, 2011. – 370 s. 

2. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid‖ çoxcildliyi: 

13 cilddə. 6-cı cild. – Bakı: ÇaĢıoğlu, 2011. – 306 s. 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭРТОГРУЛА 

ДЖАВИДА КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНE 
 

Резюме 
 

 В статье дается подробная информация о богатом нематериально-

культурном наследии (образцы фольклора) Эртогрула Джавида. Отмечено, 

что среди материалов, хранящихся в Доме-музее Гусейна Джавида, имеются 

народные сказки, эпосы, охватывающие различные жанры и образцы ашуг-

ской поэзии, баяты, колыбельные, плачи, народные песни, танцевальные ме-

лодии и другие фольклорно-этнографические образцы. 

Эти образцы, представленные вместе с научно-филологическими и му-

зыковедческими взглядами Эртогрула Джавида, имеют большое значение с 

точки зрения фольклористических и искусствоведческих исследований. 
 

ARTOGROL JAVID’S FOLKLORE STUDIES AS AS  

ONE OF THE MOST IMPORTANT SOURCES OF 

MULTICULTURALISM IN AZERBAIJAN 
 

Summary 
 

It was stated that, in the commemoration event was told about Artogrol Ja-

vid‘s rich intangible cultural heritage (folklore patterns) which collected from a 

wide mass of people, systematized and researched, by him, including scientific-

philological views related to this heritage. Noted that, there are folklore-ethno-

graphic samples - folk tales, sagas, patterns of ashug poetry covering various ge-

nres, bayati, okshama, dance tunes, lullabies, folk songs, dance tunes, and the de-

scription of weddings and funerals among the materials stored in the museum. 
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kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

 

TOLERANTLIĞIN TƏMĠNATÇISI –  

“QLOBAL DĠALOQ” FENOMENĠ  
 

 

Açar sözlər: tolerantlıq, qlobal dialoq, sivilizasiyalararası dialoq, mədəniy-

yət, intellektual, ġərq. 

Ключевые слова: толерантность, глобальный диалог, диалог цивили-

заций, культура, интеллектуальность, Восток. 

Keywords: tolerance, global dialogue, dialogue of civilizations, culture, in-

tellectuals, the East. 

 

«Qlobal dialoq», «sivilizasiyalararası dialoq» və «krossmədəni dialoq» anla-

yıĢları elmi dövriyəyə nisbətən yaxın zamanlarda daxil olub. Məlumdur ki, bəĢə-

riyyətin tarixini kommunikativ əlaqələri reallaĢdıran, insanlar arasında anlaĢmanı 

təmin edən qarĢılıqlı təsir və dialoq təĢkil edir. XX əsrdə dünya miqyasında bütün 

sahələrdə, o cümlədən böhranla müĢayiət olunan industral cəmiyyətdən postindus-

trial cəmiyyətə keçid Ģəraitində elmi dairələr sivilizasiyalararası, o cümlədən mə-

dəniyyətlərarası qlobal dialoq fenomeninin öyrənilməsinə diqqət yetirməyə baĢla-

dılar. Dünya miqyaslı intellektual meydanlarda qlobal problemləri əhatə edən 

möhtəĢəm dialoqun öyrənilməsi məsələsi gündəmə gəldi. Bu gün texnogen dünya-

da qlobal dialoq iĢtirakçılarının yaydıqları ideya, fikir, model və paradiqmaların 

yayılma miqyası həmin fenomenin məntiqi əsaslarının öyrənilməsini diktə edir.  

XXI əsrdə müasir dünyada mədəniyyətlərin müxtəlifliyi sosial dəyər kimi 

qəbul olunur. Sosial intellekt isə müxtəlif mədəniyyətlərlə uğurlu dialoqun əsas 

xüsusiyyəti kimi dəyərləndirilir. XXI əsrdə təhlükəsiz və harmonik dünya, qlobal 

tolerantlıq və qarĢılıqlı anlaĢmanın disturunun alınması dünya ictimaiyyətinin 

gündəmdə olan vəzifəsidir.  

«Qlobal dialoq» anlayıĢının müasir dövrün əsas problem mövzusu və meta-

forası olduğunu desək yanılmarıq. Son 20-30 ildə ―dialoq‖ anlayıĢı sosial – mə-

dəni həyatın dərk edilməsindən baĢlayaraq bir çox - Global Dialogue, Centre for 

World Dialogue, East-West Contemplative Dialogue, Institute for Interreligious 

Dialogue, Institute of Interfaith Dialog, The Global Dialogue Institute, The Inter-

national Society for Universal Dialogue kimi dövlət, dövlətlərarası və qeyri-dövlət 

təĢkilatlarının adında ―açar sözə‖ çevrilmiĢdir. Bu təsadüfi deyildir. Belə ki, müx-

təlif formasiya və sivilizasiyalara mənsub insanlar, o cümlədən intellektuallar, 

mütəfəkkir və yaradıcı Ģəxsiyyətlər arasında qarĢılıqlı əlaqə və mübadilə qlobal 

dialoqun təminatçısıdır. Beynəlxalq forum, konfrans, simpozium və seminarlar 
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müxtəlif sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin və fəaliyyət sahələrinin təmsilçiləri 

olan ekspertlərin görüĢlərinin təĢkili sivilizasiya və mədəniyyətləri birləĢdirən 

amilləri aĢkarlamağa imkan verir. Beynəlxalq festivallar və digər mübadilə proq-

ramlarının təĢkili mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrini bir araya gətirərək in-

sanları digər mədəniyyətlərlə tanıĢ etməyə Ģərait yaradır. Ġdman və elmi yarıĢlar 

və olimpiadaların təĢkili gənclər arasında pozitiv qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢafına 

təkan verir. Qlobal dialoq sivilizasiyalar arasında qarĢılıqlı anlaĢma, tolerantlıq, 

dialoq mədəniyyəti kimi kostruktiv ideyalar mübadiləsinin təminatçısıdır.  

Müasir dövrdə mədəniyyətlərin dialoqu fonunda ümumi universal dəyərlərə 

əsaslanan qlobal ideyalar mübadiləsi ġərq və Qərb sivilizasiyaların harmonik 

birgə yaĢayıĢı taktikası və strategiyasını müəyyən etməyə qadirdir. Müxtəlif sahə-

lərdə dialoq əsas anlayıĢ statusunu əldə edərək mədəni, siyasi maraqlar nəzərə alı-

naraq xalqların, millətlərin, müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyaların faydalı əmək-

daĢlığının əsasını təĢkil edir. Məsələn, Afrikada Qlobal Dialoq Ġnstitutu, Kiprdə 

Dünya dialoq mərkəzinin, və o cümlədən BMT-nin əsas məqsədi mədəniyyətlər-

arası, sivilizasiyalararası dialoqun təĢkilidir. Ġlkin mərhələdə BMT-nin təĢəbbüsü 

ilə yaradılan ―Sivilizasiyaların alyansı‖nın əsas məqsədi Qərbi Avropa və Ġslam 

dünyaları arasında dialoqun yaradılması olsa da, daha sonra digər formatlarda qlo-

bal dialoqun baĢlanğıcına səbəb oldu. 6-7 aprel 2009-cu ildə Sivilizasiyalar Al-

yansının II Forumunda Türkiyənin baĢ naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan ―Bizi birləĢ-

dirən amillər ayıran amillərdən çoxdur. Harmoniya, qarĢılıqlı Ģəfqət və dözümlü-

lük insan təbiətinə xasdır. Bizə həmin təbiəti sadəcə fəal etmək lazımdır‖ (1) qeyd 

edərək ġərq aləminin qlobal transformasiyalara biganə mövqedə durmamasını nü-

mayiĢ etdirir. Həmin forumda, Qazaxıstanın dövlət xadimi, diplomat, siyasi elm-

lər doktoru Qasım-Comart Tokayev vurğulamıĢdır, ―dünyanın gündən-günə daha 

da müxtəlifləĢən mənzərəsində heç bir dövlət öz linqvistik, mədəni və mənəvi ən-

ənələrindən imtina etməyəcəkdir. Lakin dünya düĢmənçiliyə səbəb ola biləcək 

milliyyətçiliyin müxtəlif formalarına qarĢı olmalıdır‖ (2). Sivilizasiyalararası fo-

rumların əksəriyyətinin baĢlanğıcının əsasında ġərq aləminin intellektuallarının 

təĢəbbüskarlığını nəzərə alsaq qlobal ideyalar dialoqunda ġərqin qarĢılıqlı hörmət 

və dözümlülük atmosferinin yaradılmasına verdiyi tövhənin fəlsəfi-kulturoloji 

təhlilinə kəskin ehtiyac duyulur.  

Hazırda, humanitar, o cümlədən kulturoloji və fəlsəfi elmi dairələrində ―dia-

loq çevriliĢi‖ fenomeni müzakirə obyektinə çevrilib. ―Qlobal dialoq‖, ―mədəniy-

yətlərarası dialoq‖ xüsusi tədqiqatlar sahəsini əhatə edir. M.S. Kaqanın ―Müasir 

fəlsəfi fikirdə dialoq problemi‖ adlı məqaləsində dialoq kateqoriyasının gündəmə 

gəlməsinin əsas səbəbini ―bəĢəriyyətin mövcud sosiomədəni durumunun radikal 

dəyiĢikliklərə ehtiyac‖ı ilə diktə olunur. Əgər Kaqan XX əsrin sonunda bu kateqo-

riyanı bəĢəriyyətin ―fundamental ehtiyac‖ının aktuallığının sona qədər dərk edil-

mədən meydana gəlməsi ilə izah edirdisə bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, 

artıq bu kateqoriyanın müxtəlif aspektlərdə öyrənilməsi bir zərurətdir (3).  
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Sosial və humanitar bilikdə ―dialoq çevriliĢi‖nin iki əsas səbəbi göstərilir. 

Birincisi, postmodern diskursun fraqmentallığı və əlaqəsizliyidir ki, onu icmaların 

inteqrasiyası məsələlərində pozitiv məqsədlərin həllində yararsızlığı aĢkarlanır. 

Postmodernizmin radikal plüralizmi ―çoxluq demokratiyasını‖ təmsil edərək dia-

loqu idrak və ünsiyyət vasitəsi kimi təqdim edir. Lakin, digər tərəfdən, postmo-

dernizm dialoqun real imkanlarını məhdudlaĢdırdığından, müasir cəmiyyətlərdə 

təĢəkkül tapan kvazi-, psevdo- və parafenomenlərin dərk olunmasında yetərli də-

rəcədə yararlı olmadığını müəyyən edir.  

Müasir dünyanın dialoqa doğru irəliləməsinin digər səbəbi Xantiqtonun tə-

birincə ―sivilizasiyların toqquĢması‖ vadar edir. Ümumiyyətlə, hesab olunur ki, 

qlobal dialoqun müəllifi qlobal transformasiyalardır. Tarix boyu sivilizasiyalar 

dialoq və qarĢılıqlı mübadilə hesabına inkiĢaf edib çiçəkləniblər. Mədəniyyətlər 

bir-birlərindən bəhrələnir, yeni ideya, bilik və qarĢılıqlı anlaĢma üçün ilham mən-

bəyi rolunu oynayırdılar.  

Əsasında fanatizm və dözümsüzlük duran XXI əsrin ―dini müharibələri‖ fonun-

da baĢ tutan sivilizasiyalararası dialoq müxtəlif münaqiĢə və zorakılıq aktlarına qlobal 

cavabdır. 9 noyabr 2001-ci ildə BMT-nin baĢ katibi Kofi Annanın BaĢ Assam-

bleyanın plenar iclasında ―BMT eqidası ilə sivilizasiyalararası dialoq ili‖ gündəlik 

məsələ üzrə çıxıĢında (4) qeyd edir ki, ―sivilizasiyalararası dialoq‖ bəĢəriyyətin ən 

təhlükəli düĢmənləri ilə mübarizədə ən optimal cavabdır. Qlobal dialoqun inkiĢafı ilə 

dünyanın müxtəlif yerlərində müharibələrə, nifrətə, zorakılıq çağırıĢlarına əks cavab - 

kompromisə, dözümlülüyə və qətiyyətə qərar vermək olacaqdır.  

Hal-hazırda sivilizasiyalararası dialoq ideyası akademik dairələr, qeyri-

hökümət təĢkilatlarının diqqət mərkəzindədir. Bu gün qlobal dialoqun əsasını mə-

dəniyyətlərin müxtəlifliyi və müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub olan intellektualla-

rın, ziyalıların, adi insanların dünyagörüĢlərinin müxtəlifliyi təĢkil edir. Ġnsanların 

ehtiyaclarını ödəyə biləcək, dünyanın bütün problemlərinə doğru cavabı olan tək 

bir haqlı xalqın mövcud olması ideyası əsrlər boyu bəĢəriyyətə ziyan gətirib.  

Sivilizasiyalararası dialoq dünya haqqında düĢüncələrin simvoludur. Müx-

təliflik sivilizasiyalararası dialoqun əsasıdır. Mədəni müxtəliflik dialoqun labüdlü-

yünü Ģərtləndirən amildir.  

Qlobal dialoqun məqsədi tək müasir problemlərin həlli ilə məhdudlaĢmır. 

Tarix boyu sivilizasiyalararası dialoq qarĢılıqlı anlaĢmaya və kompromisə xidmət 

edib. Avropasentrist elmi nəzəriyyələrdə kölgədə qalmıĢ ġərq aləminin iĢtirakı 

qlobal dialoqa həqiqi dəyər vermiĢ olur. Tolerantlıq və ədalət prinsiplərinin əsas 

tutulması, insanlar arasında bərabərlik, bərabərhüquqlu birgə yaĢam, sivilizasiya-

lararası qarĢılıqlı təsir nəticəsində anlaĢmanın və hörmətin möhkəmləndirilməsi 

sivilizasiyalararası dialoqun əsas məqsədlərindən biridir. Dünya dialoqu biliklərin 

inkiĢafını və zənginləĢdirilməsini, sivilizasiyaların zənginliyi və müdrikliyinin, o 

cümlədən ümumi etik standartların və universal insan dəyərlərinin dərk edilməsini 
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ehtiva edir. Qlobal dialoq mədəni müxtəlifliyə və irsə yüksək hörmətlə yanaĢma-

nın təminatçısıdır.  
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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО ДИАЛОГА 
 

Резюме 

 

 Понятие «глобальный диалог» является актуальной проблемой и ос-

новной метафорой современности. Глобальный диалог сегодня выступает 

символом раздумий интеллектуалов и мыслителей о сегодняшнем состоянии 

мира. Основой глобального диалога является многообразие цивилизаций.  

 

THE PHENOMENON OF GLOBAL DIALOGUE 
 

Summary 

 

 The concept of "global dialogue" is an actual problem and the main meta-

phor of our time. Global dialogue today is a symbol of the thoughts of intellectu-

als and thinkers about the current state of the world. The global dialogue is the 

diversity of civilizations. 
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ĠCTĠMAĠYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏRDƏ ĠSLAMÇILIĞIN 

KULTUROLOJĠ ASPEKTLƏRĠ 
 

 

VII əsrin ilk rübündən (630-cu ildə) Ərəbistan yarımadasında yaradılan 

Ġslam dövləti Yaxın ġərqin müxtəlif ölkələrini istila edə bildi. Ərəblər Azərbay-

canı tutduqdan sonra azərbaycanlılara da Ġslam dinini qəbul etdirdilər. Ġslamiyyə-

tin qəbulundan sonra ölkədə bu dini təlim etmək üçün xüsusi mədrəsələr açıldı. 

Həmin dövrdə ərəb dili ölkədə rəsmi dövlət dili, elm və ədəbi dil sayıldığı üçün 

mədrəsələrdə də təlim-tədris iĢləri məhz ərəb dilində aparılmağa baĢladı. O vaxt-

dan etibarən ərəb əlifbası Azərbaycanda rəsmi əlifba kimi qəbul olunaraq ölkənin 

mədəni həyatına öz təsirini göstərməyə baĢladı. Həmin dövrdə yerli əhalini özləri-

nə tabe etməyə çalıĢan ərəblər ölkədə əhali ilə mülayim rəftar etməyə və müəyyən 

güzəĢtə getməyə məcbur olurdular. Xalq elə hesab edirdi ki, Ġslam dininin qəbulu 

və yayılması ölkədə milli birlik və siyasi sabitlik üçün təminat verə bilər. 

VII əsrdən etibarən Ġslam dini cəmiyyətdə kulturoloji fikrin inkiĢafında və 

mənəvi əxlaqi dəyərlərin formalaĢmasında mühüm sosial funksiyaları yerinə yetir-

məyə baĢladı, əhalidə dönüĢ yaratdı, mədəni yüksəliĢə güclü təkan verdi. Bu dövr-

də Ġslam dininin banisi Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər (570-632) insanın bir Ģəx-

siyyət kimi formalaĢmasında elmi biliklərin mənimsənilməsinə xüsusi əhəmiyyət 

verirdi. O, alimi, bilikli insanı qiyamət günü parlayaraq bir ulduza bənzədirdi, be-

Ģikdən qəbirədək öyrənməyi, bilik dalınca Çinə belə getməyi məsləhət görürdü. O, 

bilik əldə etməyin ən yaxĢı yolunu sual-cavabda, soruĢub-öyrənməkdə görürdü. 

Peyğəmbərimiz deyirdi: ―Elm elə xəzinədir ki, açarları sualdır. Sual edin, sualda 

dörd adamın əcri var: sual edənin, alimin, qulaq asanın və onları sevən adamın‖.
2
 

Elm və bilik ağlın inkiĢafı üçün Allahın insanlara bəxĢ etdiyi ən dəyərli bir 

nemətdir. Haqq tərəfindən bəxĢ edilmiĢ ağıl bilik ilə qoĢalaĢdıqda, insanın daxilin-

də nurdan yaranmıĢ bir dərya meydana gəlir. 

Əhli-beytdən nəql olunan rəvayətlərdə savadsızlıq mənəvi-ölüm, əbədi bəd-

bəxtlik amili, insanın təhlükəli, qorxunc düĢməni, küfr və azğınlıq kimi hesab 

edilmiĢdir. Həzrəti Əli (ə) var-dövlətlə elmin bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə 

malik olmasını qeyd edirdi. O deyirdi: ―Elm peyğəmbərlərin, var-dövlət isə firon-

ların mirasıdır. Elm xərcləndikdə azalmır, var-dövlət isə xərcləndikdə azalır. Var-

                                                
1Hüseynzadə R.L. Ġslamiyyətin ilk dövrlərində Məhəmməd Peyğəmbərin insanları maarif və 
mədəniyyətə çağırıĢı. Humanitar elmlərin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr 

məcmuəsi), V buraxılıĢ,Bakı, Mütərcim, 2006, s. 172 
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dövlətin keĢikçiyə ehtiyacı var, elm isə əksinə özü insanın keĢiyini çəkir. Elm 

insanla birgə axirət dünyasına köçür, var-dövlət isə bu dünyada qalır‖. 

Həzrəti Əli (656-661) buyururdu ki, ən qiymətli mal − ağıl, ən sadiq dost − 

gözəl xasiyyət, ən qiymətli miras − ədəb, ən xeyirli yol − hidayət yolu, ən böyük 

Ģərəf isə elmdir. 

Həzrəti Əli Əleyhissəlam buyururdu ki, səxavətlilik nümunələri tarixdə 

analoqu olmayan hadisələrdir. Mənbələrə görə Həzrəti Əli namazın rukunsunda 

olarkən içəriyə bir dilənçi daxil olub əlini ona tərəf uzadır. Həzrəti Əli dilənçini 

qapıdan boĢ qaytarmamaq üçün üzüklü barmağını ona uzadır. Dilənçi sakitcə 

üzüyü onun barmağından çıxarıb gedir. 

Ġslam mədəniyyəti zaman-zaman nəsillərin mənəvi əxlaqında böyük önəm 

daĢımıĢ, tarix boyu insanların elm, bilik qazanmalarına, əxlaqi cəhətdən kamilləĢ-

mələrinə, tərəqqi edib maariflənmələrinə, kamil bir Ģəxsiyyət kimi həyatda yaĢa-

maqlarında xüsusi rol oynamıĢdır. Xüsusilə də, müsəlmanların müqəddəs kitabı 

olan ―Qurani-Kərim‖də çox böyük kulturoloji mənəvi əxlaqi dəyərlər cəmləĢmiĢdir. 

Azərbaycan kulturoloji fikir tarixində ―Qurani-Kərim‖in yeri ölçülməz dərə-

cədə böyük və əvəzsizdir. Klassik Ģair və yazıçılarımızın demək olar ki, hamısı bu 

müqəddəs, qutsal kitaba dönə-dönə üz tutmuĢ, ondan layiqincə faydalanmıĢlar. 

Klassik ədəbiyyatımızda bol-bol iĢlənən ―Nuhun gəmisi‖, ―Ġbrahimin dəyanəti‖, 

―Nəmrud odu‖, ―Yaqub həsrəti‖, ―Əyyub dözümü‖, ―Musanın əsası‖, ―Zəmzəm 

quyusu‖, ―Ġsgəndər səddi‖ kimi ifadələr məhz Quranda olan hekayətlərlə bağlıdır. 

Quran Ġslam dininin müqəddəs kitabıdır. Quran sözü nə deməkdir? Müsəl-

man alimləri bu sözün mənası və necə tələffüz olunması haqqında zaman-zaman 

mübahisələr aparmıĢlar. Quran ərəbcə ―qərəə‖ kökündən - ―oxumaq‖ və ya bir 

çox hallarda‖ ucadan ibarə ilə oxumaq‖ mənasına gətirilən söz kökündən əmələ 

gəlmiĢdir. Quran Allahdan Məhəmmədə nazil olan vəhyələrdir ki, Məhəmməd 

Peyğəmbər sonra bunları Ģərh etmiĢdir. Ġslam dininin bu müqəddəs kitabına bəzən 

―kitab‖ (kitabə) və ya ―zikr‖ (xəbərdarlıq, xatırlatma) deyilir. 

Qurani-Kərimin ayələrinin birində deyilir: ―Siz ey dindarlar! Allaha inanın, 

onun rəsuluna inanın, öz rəsuluna nazil etdiyi kitaba inanın, daha əvvəlcə nazil et-

diyi kitablara inanın; kim Allaha inanmırsa, onun mələklərinə, onun kitablarına, 

onun rəsullarına və axirət gününə inanmırsa, çox dərindən səhv edib yolunu 

azmıĢdır‖. 

Dinə iman gətirməyin iki maddəsi (Allahın vəhy etdiyi kitablara və peyğəm-

bərlərə iman gətirmək) mahiyyət etibarı ilə birləĢdirilə bilər. Peyğəmbərlər mələk-

lərdən üstündür: axı mələklər də peyğəmbərlər kimi öz təbiətləri ilə mübarizə et-

məli olmamıĢdılar. Peyğəmbərlər Allahın rəsuludurlar (elçisidirlər) və onlara tap-

ĢırılmıĢdır ki, insanlara yeni dini təbliğ etsinlər və ya dini onlara xatırlatsınlar. 

Peyğəmbərlərin möcüzə göstərmək qabiliyyəti vardır. Məhəmməd ancaq Quran 

vəhylərini özü üçün bir möcüzə kimi qəbul etməyə razı olurdu. Möminlərin əqidə-

sinə görə yalnız peyğəmbərlər müqəddəs sayıla bilər. Məhəmməd Peyğəmbərdən 
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soruĢurlar ki, ya peyğəmbər səndən əvvəlki Peyğəmbərlərin hər biri möcüzə 

göstərmiĢlər, bəs Sənin möcüzən nədir? - Mənim möcüzəm, ―Qurani-Kərim‖dir - 

deyə cavab vermiĢdir. 

Ġslam dinində iman gətirməyin birinci əsas hökmü Allaha inanmaqdır. Bir 

yeganə Allaha iman − ―la ilahə illəllah‖ düsturu Ģəklində ifadə edilir (bu düstur bir 

çox hallarda‖ Allahdan baĢqa Allah yoxdur‖ Ģəklində tərcümə edilirsə də, bu 

tərcümə mənasızdır və ―Allahdan baĢqa sitayiĢ ediləcək bir məbud yoxdur‖ 

Ģəklində tərcümə edilməlidir). 

Ġslam dini nəzəriyyəsinə görə bu dünyada tamamilə Allahın iradəsindən asılı 

olmayan heç bir Ģey mövcud olmamıĢ və mövcud deyildir. Hətta ali varlıq olan in-

sanın özü belə varlıq aləmindəki, yaranmıĢların ən qiymətlisi hesab edilir. Allah-

təala heç bir məxluqu insandan üstün tutmamıĢdır. Ġnsan həm ruhi, həm də cisma-

ni cəhətdən yaradılmıĢ baĢqa məxluqlardan fərqlənir. Onda olan ruhi istedadlar və 

cismani bacarıqlar bir-birindən maraqlıdır. Bu ehkam Quranın bir çox ayələrində 

Ģərh edilir. Məsələn, ayələrin birində belə deyilir: ―Ruhu olan hər bir məxluq 

ancaq Allahın iradəsi ilə və ömrünün müəyyən edildiyi kitaba uyğun olaraq ölmə-

lidir‖. ―Bizim baĢımıza ancaq o Ģey gəlir ki, onu Allah bizim alnımıza yazmıĢdır‖. 

Həqiqətən, insanların bütün əməlləri hələ dünya yaradılmazdan əvvəl ―diqqətlə 

qorunan lövhələr üzərində‖ yazılmıĢdır. Lakin Quranda elə ayələr də vardır ki, 

alın yazısı ehkamı ilə razı olmayıb buna etiraz etmək üçün əsas verir. 

Ġslam dinində belə bir əfsanə vardır: ―...Adəm cənnətdən qovulanda Allah 

onu qanadlı ata mindirib yola salır. Adəm atın geriyə-cənnətə dönməsi üçün onun 

qanadlarını qırır, bundan sonra atın qanadlarında olan qüvvə paçalarına enir. Guya 

bu atın cənnətdən çıxanda 4 gözü var imiĢ, o qanadları qırıldığına görə kədərlənir, 

ağlayır, ona görə də gözlərinin ikisi tutulur. Ġndi atların gözlərinin üstündəki çuxur 

həmin tutulan gözlərin yeridir‖. 

Quranda insanın yaradılması hər Ģeydən üstündür: yer üzündə hər Ģey insan 

üçün yaranmıĢdır. Dünya altı gündə yaradılmıĢdır. Lakin Allah dünyanı mütləq 

yoxluqdan yaratdığı halda insanı maddədən yaradıb, ona öz Ģəklini vermiĢ və 

canına öz ruhunu üfləmiĢdir. Ġnsanın yaradılması Allahın və eyni zamanda onun 

mərhəmətini ifadə edir. Doğrudur, Allah ―göyləri, yeri və bunların arasında olanı‖ 

ancaq ―müəyyən zaman üçün‖ yaratmıĢdır və bu mükəmməl deyildir: insanlar mü-

tərəddiddirlər, ürəksizdirlər, zəifdirlər, səbirsizdirlər, baĢlıca olaraq, naĢükürdürlər. 

Heç də əbəs deyildir ki, əvvəlcə insanlar vahid xalq, ―bir dini ümmət (icma)‖ təĢkil 

etdikləri halda, sonra paxıllıqdan bir-biri ilə dalaĢıb parçalanmıĢ, bölünmüĢlər. 

Bəs maddi dünya necə təĢkil olunmuĢdur? Ənənəvi düĢüncə tərzinə görə 

dairə Ģəklində olan Qaf dağı (ehtimal ki, bu sözün kökü farscadır) yeri əhatə edir 

və ondan keçilməz fəza boĢluğu ilə ayrılmıĢdır. Digər rəvayətlərə görə yer bir 

mələyin çiyinləri üstündə dayanır (pəhləvan Atlanta bənzəyiĢ); mələk bir qayaya 

söykənmiĢdir; qayanı bir öküz götürüb aparır; öküz isə üzən bir balığm üstündə 

dayanır; Ģübhəsiz, bütün bunlar kainatın əmələ gəlməsi haqqında mövcud hind və 
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qədim yəhudi nəzəriyyələrindən (kosmoqoniyalarından) alınmıĢ Ģeylərdir. Allah 

yeri yaratdıqdan sonra, o zamanadək yalnız tüstü halında olan göydə yerləĢib 

qalır, iki günün ərzində göyü yeddi təbəqəyə bölür və bunların hər birinin öz vəzi-

fəsini müəyyən edir.
3
 

Dünya Ģöhrətli, görkəmli həkim, tarixçi, dilçi-türkoloq və ədəbiyyatĢünas 

alim Ġranda (Tehranda) Azərbaycan dilində nəĢr edilən ―Varlıq‖ jurnalının redak-

toru Cavad Heyətin mətbuatda dərc edilmiĢ ―Ġslam mədəniyyətinin qərb mədəniy-

yətinə təsiri‖ adlı elmi məqaləsində qeyd edilir ki, Ġslam dinində bütün xalq və 

millətlər bərabər sayıldığı halda, alim ilə cahil arasında fərq qoyulmuĢdur‖. 

Cavad Heyət öz fıkirlərini belə ifadə edir: ―Alim ilə cahil bir olurmu? Kor 

ilə görən bir olurmu? Bu mövzuda böyük türk Ģairi Mehmet Akif ―Quran‖dan 

ilham alaraq belə söyləmiĢ: ―heç bilənlərlə bilməyənlər bir olurmu?... 

Ġslam dini yeganə bir dindir ki, elmi və biliyi ibadətdən daha üstün tutur. 

Peyğəmbərimizə istinad edən hədislər bu məsələni gözəl Ģəkildə bəyan etmiĢlər: 

―Təhsil müqəddəs cihaddır, ―Alimlər tanrının etimad etdiyi peyğəmbər varisləri-

dir. Elm dünyanın çırağı, axirətin nurudur‖. Bu sözlər Cavad Heyətin böyük bir 

qəlb sahibi və görkəmli azərbaycanĢünas alim olmasını bir daha təsdiqləyir.
4
 

Məhəmməd Peyğəmbər deyirdi ki, əgər bir Ģəxsə dörd Ģey verilsə, dünya və 

axirətin xeyrini qazanar: 

1. Sağlam bədən; 

2. Zikr edən dil; 

3. Zikr edən qəlb; 

4. Əməlisaleh xanım. 

Ulu Peyğəmbər həm də buyururdu ki, ―BeĢ Ģey axirətin müsibətlərindəndir: 

1. Namaz qılmamaq; 

2. Alimin ölümü; 

3. Dilənçini ümidsiz etmək; 

4. Ata-anaya itaətsizlik; 

5. Zəkat verməmək‖.
5
 

Qeyd edək ki, bu gün dünyada yaĢayan insanların dörddə bir hissəsi müsəl-

mandır. Azərbaycanda Ġslam dini 639-cu ildən yayılmağa baĢlamıĢ və bir çox 

mərhələlərdən keçmiĢdir. Məhəmməd Peyğəmbər 632-ci ildə yüz mindən çox mü-

səlmana xitab etdiyi tarixi xütbəsində insanların hamısının bərabər olduğunu, can, 

mal və namuslarının müqəddəs olub hər cür təcavüzdən qorunduğunu bütün dün-

yaya elan etmiĢdir. 

Ġslam 5 əməl əsasında qurulmuĢdur: 

                                                
2Masse A.Ġslam. AzərnəĢr, Bakı, 1992, s. 117 
3―Mədəniyyət‖ qəzeti, 1991-ci il, 21 mart. 
4
Dehqan. Ə. Qırx məclis, min hədis. Bakı, 2008, s. 23 
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1. Kəlmeyi-Ģəhadət: Allahdan baĢqa qulluq edilə biləcək heç bir Ġlah olma-

dığına, Məhəmməd Peyğəmbərin Allahın qulu və Peyğəmbəri olduğuna Ģəhadət 

etmək, qəlbi ilə inanmaq, dili ilə də bunu: ―ƏĢhədü-ənla-ilahə-illəllah və əĢhədü-

ənna Məhəmmədən əbduhu və Rəsuluhu‖ deyə söyləməkdir; 

2. Namaz qılmaq: Həddi buluğa çatmıĢ hər bir müsəlman gündə 5 dəfə na-

maz qılmaqla öz yaradanına −Allaha ibadət edir. Ġslama görə namazı hər yerdə 

qılmaq olar. Lakin həmin yer gərək təmiz olsun. Namaz qılanlar ibadət zamanı, 

adətən, ətrafda baĢ verənlərə diqqət yetirmirlər. Belə vaxtlarda onların fıkrini ya-

yındırmaq, yanlarında hündürdən danıĢmaq olmaz. Bu ədəbsizlik hesab olunur. 

3. Zəkat vermək: Dinimizə görə zəngin sayılan hər bir müsəlman mal və pa-

ralarından 1 40 - ni hər il fəqir və kasıblara zəkat olaraq verməlidir; 

4. Həcc ziyarətinə getmək: Müsəlman olan Ģəxs ömründə heç olmasa bir 

dəfə də olsun maddi imkan əldə edib Həcc ziyarətinə getməlidir; 

5. Ramazan orucunu tutmaq: Həddi-buluğa çatmıĢ müsəlman hər il Rama-

zan ayında oruc tutmalıdır. 

Qurani-Kərimdə deyilir: ―Ey iman edənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki üm-

mətlərə vacib olduğu kimi, sizə də vacib edildi. Bəlkə (bununla) siz pis əməllər-

dən çəkinəsiniz‖ (Bəqərə, 183). 

Ramazan − rəhmət, mərhəmət, sevgi, məhəbbət ayıdır. Uca Yaradanın qul-

larına sonsuz sevginin aĢıb-daĢdığı, əməllərin gözəlləĢdiyi, qəlblərin paklaĢdığı 

aydır, bu ay Ģeytanın zəncirə vurulduğu, ruhun kamilləĢdiyi, insanın mələkləĢdiyi 

aydır, bu ay insanların həm yaradanına, həm də insanlara qarĢı məhəbbətinin, sev-

gisinin artdığı aydır. Nəhayət, Qurani-Kərimin nazil olunmağa baĢladığı, gecələri 

içərisində min aydan daha fəzilətli bir gecəni − Qədr gecəsini gizlədən bir aydır 

Ramazan. 

On bir ay daxilində aclıqdan, susuzluqdan əziyyət çəkmək istəməyən bir 

insan bu ayda ruhunu tərbiyə etməyə baĢlayır. Tək aclıqla deyil, pis əməllərdən, 

qeybətdən, riyakarlıqdan, haram Ģeyləri etməkdən çəkinməklə, haram yerlərə get-

məkdən və bunlar kimi neçə-neçə bəd əməlləri tərk etməklə ruhunu tərbiyələndi-

rir. Rəhmət olaraq, bizə bəxĢ edilmiĢ bu ayda cənnət qapıları açılır, günahlar ba-

ğıĢlanır, insan etdiyi ibadətlər sayəsində mələklər dərəcəsinə çatır. Ruhu təzələn-

miĢ, qəlbi pisliklərdən təmizlənmiĢ insan baĢqaları ilə ünsiyyəti artırır, onların se-

vincinə, kədərinə Ģərik olur, maddi və mənəvi nəyi varsa, qarĢılıqlı olaraq onunla 

bölüĢür. Məhənıməd Peyğəmbərin dediyi kimi: ―Kim inanaraq və mükafatını Allah-

dan gözləyərək Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiĢ bütün günahları bağıĢlanar‖. 

Allah yanında ən sevimli ibadətlərdən biri insanın öz mömin qardaĢını se-

vindirməkdir. Ġmam Baqir (ə) buyurur : Allah yanında ən sevimli ibadət möminin 

qəlbini Ģadlandırmaqdır. 

Mərhum professor Ramiz Ağayev öz elmi tədqiqatlarında Ġslam dininə xas 

olan dəyərləri bir tolerantlıq, əxlaq və mənəviyyat, mentalitet norması kimi təq-

dim etmiĢdir. O, göstərirdi ki, vaxtı ilə biz müxtəlif imperiyaların daxilində 
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yaĢasaq da, dinimiz, milli dəyərlərimiz, dilimiz, mənəviyyatımız bizi bir xalq 

kimi, millət kimi qoruyub saxlamıĢdır. 

Hədislərin birində Ulu Ġslam peyğəmbəri Məhəmməd Əleyhüssalam elmin, 

əqlin, zəkanın insan həyatındakı zəruriliyini aĢağıdakı Ģəkildə ifadə etmiĢdir: ―Hər 

bir müsəlman kiĢiyə və qadına elm öyrətmək vacibdir, Allah elmə həris olanları 

sevir. Elm dünyanın çırağı, axirətin nurudur‖. 

Ġslam dinində ən mühüm vəzifələrdən biri övladın islam qanunları və qayda-

lar, əsasında tərbiyə olnnmasıdır. Düzgün tərbiyə övladı insani dəyərlərə yönəldən 

mühüm amildir. Əksinə övladın ümumiyyətlə tərbiyə olunmaması və yaxud da 

düzgün tərbiyə almaması, onu günaha və mənəviyyasızlığa doğru aparır. Əgər ba-

ğında yeni ağac əkən bağbanın əsas vəzifəsi ağaca körpəlikdən vaxtı-vaxtında qul-

luq edib, lazım olan Ģəraiti onun üçün yaratmaqdırsa, ata-ana da öz övladlarının 

yaxĢı tərbiyə alması üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalıĢmalıdır. 

Qadının üç mühüm vəzifəsi vardır. ―Ərini razı salmaq, ev iĢlərinə baxmaq, 

övladlarının tərbiyəsi ilə məĢğul olmaq‖. Əgər o, bu üç mühüm vəzifəni düzgün Ģə-

kildə yerinə yetirə bilsə, ailə həyatındakı bütün çətinliklər aradan qalxacaq və onlar 

xoĢbəxt bir ailənin üzvü olacaqlar. Ananın bu üç vəzifəni layiqincə yerinə yetirməsi 

uĢağın tərbiyəsinin bünövrəsini təĢkil edir. KiĢinin də vəzifəsi bu üç mühüm iĢi 

yerinə yetirmək üçün əlindən gələn qədər öz həyat yoldaĢına kömək etməsidir. 

Övladın tərbiyəsində ata və ana hər ikisi məsul olsalar da, ananın məsuliy-

yəti daha çoxdur. Çünki o, övladı ilə daha çox ünsiyyətdədir.
6
 

Allahın Rəsulu olan Həzrəti Məhəmməd hədislərinin birində qeyd edir ki, 

―Altı Ģey vardır ki, insan qəbirdə belə olsa, onlardan hasil olan savab davamlı su-

rətdə onun özünə çatır: öyrədilən elm, xalqın istifadəsi üçün çəkilən su, əkilən 

ağac, inĢa edilən məscid, oxunmaq məqsədi ilə bağıĢlanan Quran və mükəmməl 

tərbiyə edilmiĢ övlad‖.
7
 

Ġnsan ictimai varlıq kimi öz fəaliyyətini təkmilləĢdirdikcə dini adət və ənə-

nələr də daima təĢəkkül tapıb formalaĢır. Məhz elə buna görə də, dini adət və ənə-

nələr ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etmiĢ, bu və ya digər formada mənəvi 

həyatımıza inteqrasiya edərək gündəlik davranıĢ normalarına çevrilmiĢdir. Onlar 

həm də mənəvi cəhətlərin təzahürü olmamıĢ, eyni zamanda cəmiyyətin sosial-mə-

dəni və kulturoloji fikrinin mühüm göstəricilərindən biri kimi çıxıĢ edir. 

Qədim dövrlərdə dinlər politeizm (çoxallahlılıq) formasında, sinfi-antaqo-

nist formasiyalarda isə monoteizm (təkallahlıq) formasında mövcud olmuĢdur. 

Hazırda ən çox yayılmıĢ monoteist dinlər bunlardır: buddizm, iyudaizm, xristian-

lıq, islam. Ġyudaizm çıxılmaqla (iyudaizm - milli yəhudi dinidir) qalan 3 din müa-

sir dünya dinləri hesab olunurlar. Həmin dinlər sinifli cəmiyyətlərdə zəhmətkeĢ 

insanları ictimai zülm qarĢısında itaətkar olmağa çağırmaq kimi sosial funksiyanı 

                                                
5Qəraəti Möhsin. GünahĢünaslıq. Bakı, 2007, s. 55. 
6
Tətbiqi kulturologiya. ADMĠU, Mars-Print nəĢriyyatı, Bakı, 2004, s. 173. 
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yerinə yetirir. Dinləri sinifli cəmiyyətdən əvvəl (animizm, totemizm, fetiĢizm, Ģa-

manizm, magiya, büdpərəstlik və s.) müasir dinlər (buddizm, iyudaizm, xristian-

lıq, islam və s.) kimi də iki qrupa bölmək olar. 

Qeyd edək ki, din ictimai Ģüur forması, olmaqla bərabər, o həm də çox mü-

rəkkəb struktura malikdir. Hər bir dinin quruluĢuna əsasən 3 ünsür daxildir: dini 

ideya və təsəvvürlər; dini hiss və əhval-ruhiyyə; dini ayinçilik (dini kult) və ya 

fəaliyyət. Bunlardan baĢqa dini təsisatlar (dini icmalar, birliklər, kilsələr, məscid-

lər, sinaqoqlar və s.) də vardır ki, onların fəaliyyətindən yaranan normalar, qayda-

lar, ideyalar və s. dini Ģüurda mühüm yer tutur. 

Dini Ģüurun baĢlıca ünsürü dini ideya və təsəvvürlər, onun nəzəri forması 

isə dini ideologiya və ya teologiyadır (ilahiyyat). Ġlahiyyat dini təlimin əsasını təĢ-

kil edir və əsasən dini ehkamlara etiqadın sistemləĢmiĢ nəzəri ifadəsidir. Ġslam di-

nində dini ideya və təsəvvürlərin, ilahiyyatın əsasını təĢkil edən etiqad ehkamları 

bunlardır: ―La-ilahə-illəllah-Məhəmmədün rəsul-illah‖ (Allahdan baĢqa heç bir 

ilahi qüvvə yoxdur; Məhəmməd isə Allahın rəsuludur, elçisidir); Allah təkdir, 

əbədi və hər Ģeyə qadirdir; Məhəmməd, peyğəmbərdir, Allahın yer üzərindəki, 

elçisidir; axirət haqqdır və orada ölülər canlandırılıb cəza və ya mükafatlandırıla-

caqdır; insanın baĢına o iĢlər gəlir ki, onları Allah əvvəlcədən müəyyən etmiĢdir; 

ruha, taleyə etiqad və sair. Bu etiqad ehkamları əsasında islam dini hər bir müsəl-

manın qarĢısında beĢ əsas vəzifə qoyur ki, onlara da dinin ―beĢ rüknü‖ (əsası) de-

yilir. Dini Ģüurun − strukturuna daxil olan digər ünsür dini ayinçilik (kult) və ya 

dini fəaliyyətdir. Məsələn, islam dinində xüsusi dini Ģəriət qaydaları, namaz qıl-

maq, oruc tutmaq, qurban kəsmək, dini dəfn mərasimləri, dini kəbin adətləri, mə-

hərrəmlik, dini and içmək, səhər-axĢam bir çox ibadət ayinləri və s. dini ayinçilik 

sahəsinə aiddir. 

Bu ayinlərin icrası, onların çoxsaylı təkrar edilməsi, dini ideya və təsəvvür-

lərin gücləndirilməsi və sairlər məhz müsəlmanların dindarlığının zahiri əlaməti 

və ya onun baĢlıca təzahürü hesab edilir. 

Qeyd edək ki, müsəlman ilahiyyatı - dinə 3 əsas elementi daxil edir: 

1) Ġslamın beĢ dayağı; 

2) Etiqad, məzhəb (iman); 

3) Ġltifat, xeyirxahlıq (ixsan). 

―Ġman‘ - ilk növbədə öz etiqad obyekti barədə Ģəhadət kimi baĢa düĢülür. 

Ġmanda 4 əsas etiqad predmeti göstərilir: 

1) Vahid Allah; 

2) Onun elçiləri və yazıları (göstəriĢləri); 

3) Mələklər; 

4) Ölümdən sonra dirilmə və axirət günü. 

Bütövlükdə ―din‖ daha ümumi anlayıĢ olan ―islam‖ anlayıĢının bir tərkib 

hissəsi olmaqla, etiqadın, ilahiyyatın, dövlət-hüquq təsisatlarının və mədəni forma 

müəyyənliklərinin ayrılmaz birliyidir. Ġslam geniĢ yayıldığı ölkələrin mədəniyyə-
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tində dərin iz qoymuĢdur. Bütövlükdə Ġslam mədəniyyəti tarixində 3 əsas mərhələ 

olmuĢdur: ərəb, fars və türk mənbələri. Ġslam aləminin ən səciyyəvi cəhətlərindən 

biri etiqadla ənənəvi həyat tərzi arasında olan bağlılıqdır. 

Dini hiss və əhval-ruhiyyələr də dini Ģüurun strukturunda mühüm yer tutur. 

Əbədi və anadangəlmə dini hisslər olmasa da, dinə dərindən inam bəsləyən adam-

ların mənəvi aləmində onlar müəyyən təsir gücünə malikdir. Məsələn, dini hiss in-

sana təsəlli verir, ilahi ədalətsizlik haqqında təsəvvür oyadır, insanın Allah iradəsi 

üzrə xoĢbəxtliyə çatacağına inam hissləri aĢılayır. 

Bu baxımdan ictimaiyyətlə əlaqələrdə islami dəyərlərin qorunması, inkiĢafı 

və gələcək nəsillərə düzgün çatdırılması hər bir müsəlmandan cavabdehlik və 

Ģəxsi məsuliyyət hissi tələb edir. Bu gün dini və mənəvi-əxlaqi dəyərlərimizin qo-

runması və inkiĢafında innovasiyaların, tolerantlığın və mültikulturalizmin də rolu 

əvəzsizdir. Belə ki, 2016-cı il Azərbaycan tarixinə ―Multikulturalizm ili‖ kimi 

daxil olunmuĢdur.  
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АЗЕРБАЙДЖАН И ИТАЛИЯ В КОНТЕКСТЕ  

СРАВНЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНЧЕСКИХ КУЛЬТУР  

ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

 

Тема межкультурных коммуникаций Востока и Запада периода Древ-

него мира, создавшая предпосылки для различного рода культурных прак-

тик, порой, весьма противоречивых, предполагает, тем не менее, поиск логи-

ческих параллелей при исследовании отдельных, эпохальных по историче-

скому масштабу явлений, каким представляется Ренессанс. Исследования по 

данному вопросу являются актуальной проблемой при новой историко-куль-

турной ситуации, поскольку сама идея и практика мультикультурализма тре-

бует в сложившихся условиях реформаторского пересмотрения. В данном 

аспекте выявление механизмов, содействовавших усилению культурных 

контактов между Азербайджаном и Италией именно в период развитого 

Средневековья и на фоне высокой возрожденческой культуры позволяет как 

равноправно их идентифицировать, так и коснуться вопросов, их разводя-

щих. Данная тема, достаточно обширно исследованная в ряде трудов в кон-

тексте сравнения Восточного и Европейского Возрождения, начиная с 30-х 

гг. ХХв., позволяет также пересмотреть научные и социальные воззрения 

последнего столетия в новых ракурсах. 

Азербайджанский Ренессанс как явление исторического масштаба ста-

новится объектом исследования в сравнительно недалекий период, с 40-х го-

дов прошлого столетия, что объясняется рядом причин, как объективного, 

так и субъективного характера. Весьма продуктивной, и даже стартовой, 

стало издание материалов конференции, состоявшейся в 1984г. в Баку «Про-

блемы Азербайджанского Ренессанса», в ходе которой само содержание 

культуры Возрождения вышло за рамки традиционного ее понимания как 

чисто европейской и представленной в регионе только лишь армяно-грузин-

ской компонентой. В тезисах видных отечественных историков литературы 

и искусства М.Рафили, А.Гаджиева, А.Шарифа, М.Дадашзаде, М.Ибрагимо-

ва, М.Джафарова, З.Буньятова, Г.Алиева, З.Кулиева сама идея Азербайджан-

ского Возрождения приобрела неабстрагированные общие черты и характе-

ристики, позволяющие определять ее новую хронологию и мировую куль-

турно-эстетическую значимость: «...азербайджанскую ренессансную культу-
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ру следует рассматривать в широком контексте связей с китайской, индий-

ской, персидской, арабской, среднеазиатской, византийской, древнегрече-

ской, европейской научно-философской и художественно-эстетической 

культурой» (2,13). 

Ренессансные проявления в культурной жизни исторического Азербай-

джана и городов-государств Италии разнятся хронологически, однако при 

этом основные, статические определяющие, как, например, гуманизм, соста-

вивший ядро возрожденческой философии, интерес к светлой античности, 

сводят их в общее русло. Исходя к хрестоматийным определениям и свойст-

вам средневекового Возрождения, эпоха Низами, как культурная картина в 

ее восточном, тюркско-мусульманском ренессансном варианте и итальян-

ское Риночименто, первое и ведущее направление этого масштабного про-

цесса в европейской культуре, оказываются яркими носителями типологиче-

ских качеств, позволяющих дифференцировать их в масштабе Восток-Запад, 

и вместе с тем, оба термина логически связываются не в локальное, а исто-

рическое явление, сложное и многоплановое по своему содержанию. 

Согласно исследованиям Н.И.Конрада наиболее существенными для 

эпохи мирового Возрождения были три обстоятельства: широкое, везде оди-

наковое, равное и свободное чувство человечности, освобождение человече-

ского разума от непреклонных и незыблемых догм, что не мешало Возрож-

дению пользоваться не только методами свободной светской мистики, но и 

все тем же разумом, однако в смысле свободного и рационального искания 

истины, и опора на древние авторитеты вопреки ближайшим средневековым 

авторитетам, т.е. опора на античность, не на ее первобытные или последние, 

"перезрелые", особенности, но на античность среднего и классического типа 

(4, 341). 

Таковы наиболее общие и в то же время основные движущие силы эпо-

хи Ренессанса, какою она предстает и в истории исследуемых регионов. Все 

явления культуры этой эпохи либо прямо созданы этими силами, либо цели-

ком определяются ими. Определялся ими и самый стиль жизни: для гумани-

стов как Италии, так и Азербайджана характерно стремление к практической 

деятельности, к распространению своих идей. Одинаковыми в обеих культу-

рах были и средства их распространения: публичные выступления, занятия с 

учениками, беседы с друзьями, дискуссии с противниками; послания, пам-

флеты, статьи, трактаты, образовавшие научную, публицистическую литера-

туру: исследования, комментарии к классикам, составившие специально воз-

рожденческую филологию. Вся эта многообразная деятельность существен-

но повлияла на возникновение некого стереотипа относительно формирова-

ния в эпоху Возрождения особого общественного слоя – интеллигенции, по 

своему положению, характеру деятельности, по самому своему типу резко 

отличного от деятелей культуры прежних времен – выступавших в облике 
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пророков, мудрецов, учителей, мастеров. При этом сильно разнятся социаль-

ные и этические характеристики статуса гения на Востоке и Западе: мифоло-

гизированный образ ученого-энциклопедиста, одиночки, наделенного духом 

поиска и авантюризма, достаточно мобильного, свободно меняющего своих 

могущественных покровителей противоположен более емким по философ-

скому содержанию, поддерживающим мерный ритм жизни, восточным 

представителям, чаще предпочитавшим аскетизм роскоши дворцов или бун-

тарям, упорно отстаивающим свои взгляды. Неоднозначна и оценка их по-

следовательности. Эстеты итальянского Возрождения часто «проявляют раз-

ного рода колебания, неуверенность, скептицизм и глубокие отчаяния в сво-

их возрожденческих стремлениях» (3,12), тогда как исходными для предста-

вителей эпохи Низами стали стабильность, четкость, и в первую очередь, 

данное обстоятельство сказалось на характере синтеза естественно - науч-

ных блоков. 

Н.И.Конрад правильно связывает также Возрождение во всех странах 

с переходом от деревенской культуры к городской культуре (см. там же, 

239). Однако, само понятие городской культуры, и более того, государствен-

ности, становится при этом характеризующей чертой Возрождения. Турец-

кий историк архитектуры Д.Кубан, сравнивая итальянское Риночименто с 

Османским культурным взлетом XVI века, кардинально расходит их эволю-

ционные пути, выводя свою исходную к разному пониманию позиций гума-

низма в городской среде разобщенной политически Италии и незыблимом 

на тот период имперском монолите Османов (11, 245). Немаловажным аргу-

ментом ряда авторов является факт интенсивного развития торговли на и че-

рез территории государства Атабеков и Ширваншахов, что стимулировало 

формирование четкой системы договоров и сделок, требующих как единой и 

точной метрической системы, так и наличие стабильной правовой базы. В 

итальянских городах в данный период наметились серьезные тенденции к 

росту промышленности, обработке сырья, начавшего поступать с Востока, 

что и предопределило впоследствии расцвет и мощь одних городов (Вене-

ция, Генуя, Неаполь и др.) в ущерб других, геостратегически более слабо 

представленных. 

Ситуация с ренессансными проявлениями в Азербайджане на стыке I и 

II тыс.н.э. носила более прогрессивный характер, нежели спустя два полови-

ной века во Флоренции. Условное представление ее в лице гения Низами,- 

дань обобщенности всего масштаба происходящего тогда в культурной, эко-

номической, политической и общественной жизни. Формирование единой 

художественной системы, народности, языка, становление этно-религиозной 

целостности под эгидой сильного централизованного государственного ап-

парата, - все это предвосхитило дальнейшую судьбу азербайджанского Воз-

рождения, дифференцируемого по линейному принципу исторического раз-
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вития « …12-16 века – вот границы азербайджанского Ренессанса. Низами-

Насими-Физули- вот вершины выражения азербайджанского литературного 

Ренессанса» (2, 14).Значимой компонентой отечественного средневекового 

Возрождения в ее органичном развитии стало, в отличии от Италии, сильное 

влияние историко-политических событий, в частности, собственно сель-

джукского, и впоследствии монгольского периода, стимулировавшем тен-

денции к государственным объединениям и культурному синтезу. 

Идеи Возрождения в Италии носили, порой, неординарный характер и 

не представляли единой философско-этической платформы, и не смогли 

найти прочного и окончательного выражения, поскольку не существовало 

цельной государственной системы. Невероятно активной и необузданной 

оказалась и «обратная сторона» Rinascimento (3, 123). В условиях городов-

государств, вынужденных постоянно соперничать друг с другом за сферы 

экономического влияния, войнами с Францией и Испанским двором и нарас-

тающей силой Османов, неравномерно патронируемые Папской курией, ре-

нессансные взлеты соседствовали с разгулом страстей, своеволием и распу-

щенностью, жестким пуританством Саванаролы, Инквизицией, изнуритель-

ными эпидемиями чумы и венерических заболеваний, охотой на ведьм, что 

отразилось не только на нравственных началах, но и на демографической 

картине. 

Сдерживающим фактором подобной ущербности азербайджанского 

Возрождения выступали, большей частью, исламские догмы и выдержанные 

позиции относительно их реформирования. Однако, в нашем случае, рели-

гия и тотальность меняли суть гуманизма в ее западном понимании, что и 

породило впоследствии проблемы идентификации «Мусульманского Ренес-

санса» (6) как масштабного гуманистического направления. Те же гении-

скитальцы азербайджанского Ренессанса становились объектами ереси и не-

понимания, но данный аспект не принял столь глобального характера, а фак-

ты жертвенности неизменно ассоциировались с идеями обновления. 

Важной Возрождения в обоих рассматриваемых регионах стало повсе-

местное распространение специальной научной, прикладной литературы, 

трактатов по изобразительным искусствам, медицине, алхимии, иногда, 

чрезвычайно смелых для своего времени. Работы Альберги, Витрувия, да 

Винчи, Вазари эквиваленты по идейной значимости трудам Садик бей Аф-

шара, Сейфеддина Урмави, Абдулькасима Мараги. 

Для данного периода характерны и относительно интенсивные контак-

ты Азербайджана и Италии, фиксированные в науке как торговые и военные 

союзы, дипломатические миссии, способствующие в течении всего развито-

го Средневековью взаимному обмену социокультурной практикой и художе-

ственными образами. В городах Италии пользовались популярностью азер-

байджанские ковры, они фигурируют на картинах мастеров Риночименто, в 
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отдельных работах воспроизводятся орнаменты (9, 156). О.Шуази отмечает 

предвестника купола флорентийского дуэмо Санта Мария дель Фьоре 

«…Существовало и другое влияние, с которым, думается нам, приходится 

считаться, — влияние мусульманского Востока. Тип конструкции купола 

Санта Мариа дель Фьоре отнюдь не создан Брунеллеско… Наиболее древнее 

применение его на Востоке, насколько нам известно, встречается в мавзолее 

Султаниэ (Южный Азербайджан – С.К.), относящемся к XIV в. Мы не счи-

таем невероятной мысль, что Италия заимствовала непосредственно из Азии 

принцип облегченного пустотами свода и тот смелый конструктивный при-

ем возведения его над пролетами, который так сильно поразил воображение 

людей XV в.» (10). Не менее важным стало влияние на итальянскую литера-

туру гения Низами, и в частности, его великого творения «Хамсе». Так, от-

мечается своеобразная трактовка отдельных моментов поэм «Семь краса-

виц» в «Декамероне» Бокаччо и «Турандоте» Гоцци, «Лейли и Меджнун» в 

«Орландо» Аресто, «Игбалнаме» в «Божественной комедии» Данте (1). 

В контесте идентификации термина Возрождения, хронологический 

приоритет употребления которого остается за Вазари, и Азербайджаном, и 

Италией, следует отметить, что возрожденцами стали считать себя сами 

итальянцы, и в этом сказывалась неизменное упование собственной истори-

ей и культурой, породившей основы европоцентризма. В азербайджанском 

варианте Возрождение также носило естественно-исторический характер, но 

долгий период не иденфицировалось ее носителями как специфическое яв-

ление. Весьма интересную парадигму возрожденческой культуры в иссле-

дуемом аспекте дает Лосев «…На фоне возникновения и нарастания кон-

фронтации двух миров менялось содержание их культурных контактов. В 

IX-X вв. христианские переводчики познакомили мусульман с античным на-

учно-философским наследием. В ХII-ХIV вв. роли переменились - Европа 

познает античное наследие опосредованно через арабов (т.е. арабоязычную 

литературу С.К.), восполняя тем самым для себя недостающие элементы ма-

териально-духовной культуры. В ХIV-ХVI вв. наступает полоса культурного 

отчуждения Европы от исламской "учености", т.к. Ренессанс резко развел 

культурные судьбы Европы и мусульманского Востока. Европа ориентиру-

ется непосредственно на античное наследие без посредничества мусульман у 

которых уже нечего взять и с которыми надо только бороться» (5). Таким 

образом, проблема культуры Возрождения, или Ренессанса в традиционном 

понимании связанная с особым этапом развития культуры в Италии, а затем 

в других европейских странах в XV-XVIII веках имеет свой, достаточно ем-

кий восточный аспект, позволяющий проецировать ее содержание на после-

дующих исторических этапах контактов с Востоком. 
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Azərbaycanda multikulturalizmin formalaĢmasında xalqımızın ümümilli 

lideri Heydər Əliyevin xidmətləri əvəzsizdir. Heydər Əliyevin uğurlu və davamlı 

siyasi fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda multikulturalizm formalaĢmıĢ və öz 

inkiĢaf zirvəsinə ucalmıĢdır. Heydər Əliyev özünün bütün həyat və fəaliyyətini 

Azərbaycan xalqının və Azərbaycan Respublikasının hərtərəfli inkiĢafı üzərində 

qurmuĢ və Ģanlı tarixmizdə müasir Azərbaycanda multikulturalizmin qurucusu 

kimi iz qoymuĢdur. 

Əgər biz dünya tarixinə diqqətlə nəzər yetirmiĢ olsaq demək olar ki, bütün 

xalqların milli dövlətə sahib olmaq üçün mübarizə apardıqlarının Ģahidi olarıq. 

ġübhəsiz ki bu mübarizədə hər bir xalq özününün nəyə qadir olduğunu nümayiĢ 

etdirərək dünya xalqları sırasında öz imzasını qoymağı bacarmıĢdır. Hər bir xalqın 

milli dövlət kimi öz varlığını qorumasında, dövlətçilik ənənələrinin inkiĢaf 

etdirilməsində, milli-etnik soykökünə qayıdıĢında Ģəxsiyyətin oynadığı əvəzsiz 

rolu inkar etmək qeyri-mümkündür. 

Öz xalqını dərin bir məhəbbətlə sevən Heydər Əliyevin Azərbaycan multi-

kulturalizmin tarixində etdikləri danılmazdır. XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi əvəz-

siz bir Ģəxsiyyət olan Heydər Əliyev azərbaycanlıların milli dövlətçilik düĢüncə-

sinə böyük önəm vermiĢ və hələ keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində kommu-

nist rejiminin vaxtında belə milli siyasi fikrə dəstək olmuĢ və ömrünün sonunadək 

də bu amala xidmət etmiĢ və bu amal, bu əqidənin əsas hərəkətverici, stimullaĢdı-

rıcı qüvvəsinə çevrilmiĢdir. ―Azərbaycanda kommunist rejimi siyasi fikrin azad 

inkiĢafına imkan verməmiĢdir. Prezident Heydər Əliyev hələ respublikaya baĢçı-

lıq etdiyi illərdə mümkün qədər azad olmaq, xalqı da müstəqilliyə alıĢdırmaq kur-

sunu nümayiĢ etdirmiĢdir. Milli mənafelərimiz naminə mərkəz və siyasi elita ilə 

yaxĢı münasibətlər quraraq inzibati-amirlik rejimində Azərbaycanın inkiĢafına ça-
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lıĢmıĢdır. Ġri sənaye obyektlərinin Azərbaycanda yerləĢdirilməsi, elmi və hərbi 

kadrların hazırlanması mərkəzin ermənipərəst qüvvələrinin təsirinə düĢməməsi, 

hələ o dövrdə ermənilərin ərazi iddialarının qarĢısını alması və s. kimi onlarla fak-

tlar onun siyasət aləmində mühüm yer tutmasından xəbər verir‖ (8, 8). 

Dünyanın ən qədim və mədəni xalqlarından sayılan Azərbaycan xalqının 

çoxəsrlik mübarizə və qəhrəmanlıqla dolu Ģərəfli tarixində xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin özünəməxsus bir dəsti-xətti var. Məhz ümummilli lider 

Heydər Əliyevin yorulmaz və gərgin fəaliyyəti sayəsində milli-etnik ideyalar inki-

Ģaf edərək milli dövlət ideologiyası kimi formalaĢmıĢdır. 

Əlbəttə müstəqil dövlət qurmaq, onu daha da möhkəmləndirib inkiĢaf etdir-

mək üçün hərtərəfli, savadlı, mədəni Ģəxsiyyətin yetiĢdirilib tərbiyə edilməsi də 

mühüm amillərdəndir. Çünki Ģəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢafı, cəmiyyətdə insanlar 

arasında onun rolu, tutduğu mövqe onun dünyagörüĢünü formalaĢdırır, siyasi, mə-

dəni, əxlaqi və mənəvi, bədii və estetik inkiĢafı bütün dövrlərdə, zamanlarda oldu-

ğu kimi, müasir Ģəraitdə, müstəqililk illərində də aktuallıq kəsb edir. 

Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli-mənəvi də-

yərlərimizi qorumaq, onların tədqiqi və təbliği ilə məĢğul olmaq son dərəcə aktual 

bir məsələdir. DüĢüncə tarixinə diqqətlə nəzər yetirsək milli-mənəvi dəyərlər haq-

qında bilgilərin tarixi köklərinin nə qədər qədimlərə dayandığının Ģahidi olarıq. 

―QloballaĢma və demokratikləĢmə dövründə müasir Azərbaycan Respublikası 

azərbaycançılığın, tolerantlığın, multikulturalizmin, etnik-milli mədəniyyətin zən-

gin olduğu, inkiĢaf etdiyi bir məkandır. Azərbaycanda mədəniyyətlərin müxtəlifli-

yi, tolerantlıq, mədəniyyətlərarası, xalqlararası, dinlərarası münasibətlərin ahəng-

darlığı, etnik, milli və ümumbəĢəriliyin vəhdəti hökm sürür. Bu mənada ümum-

dünya mədəniyyətlərarası dialoq çərçivəsində müasir dünyada mədəniyyətlərin 

müxtəlifliyi və dialoq fəlsəfəsinə, multikulturalizmə aid beynəlxalq forumların 

Bakıda keçirilməsi təsadüfi deyildir. Bu forumlarda milli mədəniyyətlərdə qlobal-

laĢma prosesinin uğurlarının dialoq və tolerantlıq fəlsəfəsinin, eləcə də dialoq və 

tolerantlıq mədəniyyətinin formalaĢması səviyyəsindən asılı olduğu dönə-dönə 

qeyd edilmiĢdir‖ (4). 

Kommunist rejiminin məhvindən sonra müstəqilliyini əldə edən ölkəmizdə 

yeni bir fəlsəfi sistemə olan ehtiyacı onun fəlsəfə tarixinə bir daha yenidən bax-

ması məsələsini ortaya qoyur. Bu zaman bir sıra milli-mənəvi dəyərlərə istinad 

edən fəlsəfi əsərlərin yazılması, müzakirə edilməsi və obyektiv qiymət verilməsi 

kimi məsələlər ortaya çıxırdı. Kommunist ideoloji senzurasının süqutundan sonra 

possovet MDB məkanında da milli fəlsəfi irsə o cümlədən milli-mənəvi dəyərlərə 

də münasibət xeyli dəyiĢmiĢ, onun fəlsəfi irsinə, məntiq sahəsində, ruh və təbiət 

fəlsəfəsinə dair əsərlərinə diqqət və maraq xeyli dərəcədə dəyiĢilmiĢdir. Hal-hazır-

da bir çox beynəlxalq təĢkilatların üzvü olan Azərbaycan Respublikası ulu öndər 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə baĢlayan bu siyasət onun layiqli davamçıları tərə-

findən yüksək formada həyata keçirilir.  
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Azərbaycanda müstəqil cəmiyyətin qurulması siyasi, sosial-iqtisadi, təhsil, 

hüquq və s. bu kimi sahələrdə çoxlu sayda islahatlarla müĢayiət olunmuĢdur. Ġsla-

hatların elan olunması maksimum əlveriĢli Ģərait rejimini, dövlət büdcəsindən əla-

və maliyyələĢdirməni, böyük beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən əhəmiyyətli kömək 

göstərilməsini nəzərdə tuturdu. Mədəniyyət rəsmi surətdə islahat sahəsi elan edil-

mədiyinə görə, nəticədə hər hansı bir imtiyazdan məhrum olmuĢdur. Lakin dekla-

rasiyalar olunmadan da burada həm yuxarıdan və həm də aĢağıdakı dəyiĢikliklər 

baĢ vermiĢdir. 

Hər bir milli respublikanın suverenliyi və tam müstəqilliyi iqtisadi-sosial sa-

hələrlə yanaĢı, onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkiĢaf etdirilməsini, bu 

mədəniyyətin özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasını, xalq ənənələrinin, mə-

rasim və adətlərinin, mənəvi dəyərlərinin dirçəldilməsini və eyni zamanda xarici 

ölkələrlə mədəni əməkdaĢlığı geniĢləndirməklə bədii və qarĢılıqlı yaradıcılıq əla-

qələrinin bir daha möhkəmləndirilməsini tələb edir. 

Demokratik, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərqərar olması xalqımızın 

həm iqtisadi, həm də mənəvi qələbəsi olmuĢdur. Bu gün Azərbaycanın təhsili, mə-

dəniyyəti, ümumiyyətlə, iqtisadi, sosial, mədəni, mənəvi və siyasi həyatının bütün 

sahələri dünya sivilizasiyasına tam cavab verən bir səviyyədədir. Söykökə qayı-

dıĢ, millətimizin özünü dərk etməsi, xalqımızın və dövlətimizin sivil bəĢəriyyətin 

birgəyaĢayıĢ qaydalarını mənimsəmək prosesi gücləndikcə Azərbaycan xalqının 

malik olduğu ümumbəĢəri mədəniyyətin təntənəsi daha aydın nəzərə çarpır. R. 

Aslanova multikulturalizmin müasir qloballaĢma və demokratikləĢmə dövründəki 

vəziyyətindən bəhs edərək göstərir ki, ―multikulturalizm‖ konsepsiyası qloballaĢ-

ma, müasir dünyada baĢ verən mədəni universalizasiya və unifikasiya meyillərinə 

əks olaraq mədəni müxtəlifliyin ifadəsi olan bütün fenomenlərin (dil, din, adət-

ənənə, sənət və s.) mühafizə və qayğısını bəĢər mədəniyyətində harmoniyanın 

əsas Ģərti hesab edir. Uzun illər nümayiĢ etdirilən biganəlik mövqeyi tədricən 

yerli-lokal, immiqrat mədəniyyətlərinə diqqət və qayğının beynəlxalq qurumlar 

səviyyəsində dəstək almasına qədər təkamül etmiĢdir [1, s. 264]. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hər zaman xüsusi diqqət ye-

tirdiyi milli dövlət siyasəti hər bir millətin dünya tarixindəki ictimai mövqeyini 

əks etdirən baĢlıca sahədir. O, milli məhdudluğa, milli özünəqapılmaya deyil, bir 

millətin digər millətlərlə qarĢılıqlı əlaqələrinin tənzimlənməsinə xidmət edir. Milli 

siyasət milli hegemonluğu məqbul saya bilməz, eyni zamanda o, hər bir millətin 

(etnosun, milli azlığın) tarixi mövqeyini, milli-mənəvi hüquqlarını tam Ģəkildə qo-

rumağa yönəldilir. ―Azərbaycançılıq – respublikanı məskunlaĢdıran xalqlarda 

Azərbaycan dövlətinə mənsubluq hisslərinin formalaĢdırılması, ölkədə vahid 

vətəndaĢ siyasi mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək vəzifələrinin yerinə yetirilməsini 

tələb edir. Ġnsanlar öz polietnik rəngarəngliyini politik rəngarəngliyə çevirməmə-

lidir. Əksinə, çalıĢmalıdırlar ki, yaĢadıqları Azərbaycan Respublikasının ümumi 

maraqları və mənafeləri kölgədə qalmasın. Milli ideyalar milli liderlərin ətrafında 
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sıx birləĢəndə reallığa çevrilir. Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyev milli ideo-

logiyanın təcəssümüdür. Onun Ģəxsiyyəti, fəaliyyəti, siyasi-əxlaqi keyfiyyətləri, 

elmi-nəzəri irsi əsl azərbaycançılıq nümunəsidir. Heydər Əliyev milli ideologiya-

nın təməlini, guĢə daĢını qoyub və indi də bu ideya həmin özül üzərində qərar 

tutub. Heydər Əliyev böyük hərflərlə yazılan azərbaycanlı idi‖ (7, 32). 

Əlbəttə müstəqil dövlət qurmaq, onu daha da möhkəmləndirib inkiĢaf etdir-

mək üçün hərtərəfli, savadlı, mədəni Ģəxsiyyətin yetiĢdirilib tərbiyə edilməsi də 

mühüm amillərdəndir. Çünki Ģəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢafı, cəmiyyətdə insanlar 

arasında onun rolu, tutduğu mövqe onun dünyagörüĢünü formalaĢdırır, siyasi, mə-

dəni, əxlaqi və mənəvi, bədii və estetik inkiĢafı bütün dövrlərdə, zamanlarda oldu-

ğu kimi, müasir Ģəraitdə, müstəqililk illərində də aktuallıq kəsb edir. ―Mədəniyyə-

tin differensiyasında dil, irq, din, sənət, siyasi-mədəni qurumlar və s. kimi oxĢar 

nümunələrindən biri, sistem quran səbəb kimi, konkret etnik birliyi digərinə mü-

nasibətdə təĢkilatlandıran güc olaraq meydana çıxır. Məsələn, N.Vısotskaya görə 

―multikulturalizm və ya mədəni müxtəliflik‖ çoxsaylı mədəni qrupların, fərqli 

milli mənsubiyyətlərin, dinlərin və s. göstərən cəmiyyətin təyinidir‖. Məhz bu 

nöqteyi nəzərdənsə paralellik aparsaq, digər tədqiqatçı S. Xəlilovun münasibəti də 

diqqət çəkir. Belə ki, S.Xəlilova görə ―Biz Avropadan elmi-texniki inkiĢaf səviy-

yəsini, rasional düĢüncə üslubunu, siyasi təfəkkür mədəniyyətini, fəlsəfi təfəkkü-

rün hüquq müstəvisinə köçürülməsinimi götürmək istəyirik? Yoxsa onların özü-

nün xilas olmağa çalıĢdığı və məmnuniyyətlə xaricə ixrac etdiyi ―kütləvi mədə-

niyyətimi‖ nəzərdə tuturuq?‖ Hər bir insan istənilən hər hansı bir mühitdə müəy-

yən milli-mənəvi dəyərlər sistemi çərçivəsində formalaĢır. Lakin baĢqa bir Ģəraitə 

düĢəndə, həmin Ģərait-mühitlə bu insan arasında ziddiyyətlər meydana çıxır. Məhz 

belə insanın digər ona yabançı olan mədəni-mənəvi mühitə uyğunlaĢması onun 

ənənəvi, milli-mənəvi kökündən uzaqlaĢması ilə formalaĢır‖ (5). 

Azərbaycanda multikulturalizmin inkiĢaf etməsində, onun formalaĢmasında, 

birmənalı olaraq, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin apardığı gənclər 

siyasətinin də mühüm rolu olmuĢdur. Bu siyasətin banisi olan ulu öndər Heydər 

Əliyevin apardığı gənclər siyasəti əsrlər boyu xalqımızın malik olduğu milli-mə-

nəvi dəyərlər əsasında, müstəqillik, dövlətçilik, azadlıq və onların qorunması uğ-

runda mübariz ruhlu gənc nəslin formalaĢdırılmasından ibarətdir. ―Öz dili, mədə-

niyyəti, mənəvi dəyərləri ilə tərbiyə olunmuĢ gənclər heç vaxt vətəninə, xalqına 

ögey münasibət bəsləməz. Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalı, bizim milli 

mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidirlər. Gənclərimiz bizim tariximizi 

yaxĢı bilməlidir, keçmiĢimizi yaxĢı bilməlidir, dilimizi yaxĢı bilməlidir, milli 

dəyərlərimizi yaxĢı bilməlidirlər. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxĢı 

bilməyən, tariximizi yaxĢı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz‖ (3).  

ġübhəsiz ki, demokratik cəmiyyət quruculuğunda, milli dövlətçiliyin möh-

kəmləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsində, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların 

həyata keçirilməsində ulu öndərin irəli sürdüyü ölməz ideyalar, prinsiplər Azər-
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baycanın hazırkı və gələcək inkiĢaf strategiyasının əsasını təĢkil edir. ―Mövcud 

milli-mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti Azərbaycanı çoxmillət-

li, çoxkonfessiyalı diyar, dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun bənzər-

siz məkanı etmiĢdir. Bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorun-

masına yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm sa-

həsində əsrlərdən bəri toplanmıĢ böyük tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə 

olunmasını, zənginləĢdirilməsini, cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmıĢ unikal 

nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin gücləndirilməsini zəruri edir.  

Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya tolerant-

lıq nümunəsi olaraq daha geniĢ tanıdılmasının vacibliyi, eləcə də ayrı-ayrı ölkələr-

dəki müxtəlif multikultural modellərə xas fəlsəfi, sosial, siyasi və digər aspekt-

lərin Azərbaycan reallığında təhlili və təĢviqinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Bakı 

Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradıldı. Əlbəttə, belə bir Mərkəzin yara-

dılması multikulturalizmin Azərbaycanda əsrlərdən bəri formalaĢan, eyni zaman-

da, bədii, psixoloji-mənəvi müstəvidən kənara çıxmayan dəyərlər toplusu kimi 

mövcud olduğunu göstərirdi ‖ (6). 

Heç Ģübhəsiz ki, dövlətimizin milli mənafelərin qorunması üçün xarici siya-

sət kursunun iĢlənib hazırlanması və eyni zamanda gerçəkləĢdirilməsi məsələləri 

bütövlükdə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həm xarici siyasətin 

və həm də daxili siyasətin də nizamlanmasında əsas problemlərdən biri də qlobal-

laĢma və mədəniyyətlərin dialoqu məsələsidir. Xalqımızın ümumimilli lideri Hey-

dər Əliyev qloballaĢma və mədəniyyətlərin dialoqu məsələsinə də mühüm diqqət 

verirdi. Elə bu səbəbdəndir ki, müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazi-

sində müxtəlif etnoslar, müxtəlif dinin nümayəndələri bir-biri ilə sülh və qarĢılıqlı 

əməkdaĢlıq Ģəklində yaĢayırlar. Müasir dövrdə qloballaĢma prosesindən kənarda 

qalmaq qeyri-mümkündür. QloballaĢma prosesi ilə milli dövlətçilik, milli-mənəvi 

dəyərlər prosesi arasında ziddiyyət də mövcuddur. Milli özünüdərk, milli ləyaqət 

siyasi qloballaĢmanın əsas problemidir. Ġnteqrasiya prosesinin qaçılmaz olduğu 

bir zamanda milli-mənəvi əxlaqi və tərbiyəvi dəyərlərimizin qorunmasına qayğı 

və maraq daha da artmıĢdır. Çünki, qloballaĢmanın ziddiyyətli gediĢatından doğan 

bu zərurət cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə etmiĢdir. 

Azərbaycanda multikulturalizm bu gün öz milli-mənəvi qaynaqlarından qi-

dalanaraq, Heydər Əliyevin qoyduğu ənənə, qayğı və diqqət sayəsində daha möh-

təĢəm bir dövrünü yaĢayır. Müstəqililk dövründə tarixi Ģəxsiyyətlərimizin, milli 

mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndələrinin, habelə ayrı-ayrı milli bayramların 

və tarixi günlərin qeyd edilməsi ilə bağlı tədbirlər dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin 

imzaladığı fərman və sərəncamlarla keçirilir. ―Multikulturalizm eyni bir ölkədə 

yaĢayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan hu-

manist dünyagörüĢü və ona uyğun olan siyasətdir. O, ayrıca götürülmüĢ ölkədə və 

bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni 

müxtəlifliklərinin qorunması, inkiĢafı və harmonizasiyasına, azsaylı xalqların 
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dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilib. Humanist və demokra-

tik nəzəriyyə, yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümü-

dür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, 

insanlar arasında qarĢılıqlı anlaĢma, qarĢılıqlı zənginləĢmə, dostluq və əməkdaĢlıq 

mümkün deyil. Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun 

zəruri alətidir‖ (2). Buna görə də biz milli-mənəvi dəyərləri aĢınmalardan qoruma-

lı, milli mədəniyyətimizi millətin qloballaĢmadan özünü müdafiə vasitəsinə çevir-

məliyik. Yalnız birgə səmərəli fəaliyyət nəticəsində mədəniyyətdə milli özünə-

məxsusluğu, milli-mədəni dəyərləri qorumaq və mühafizə etmək mümkündür. 

Həmçinin onu da qeyd edək ki, milli siyasət hər bir millətin dünya tarixində-

ki ictimai mövqeyini əks etdirən baĢlıca sahədir. O, milli məhdudluğa, milli özü-

nəqapılmaya deyil, bir millətin digər millətlərlə qarĢılıqlı əlaqələrinin tənzimlən-

məsinə xidmət edir. Milli siyasət milli hegemonluğu məqbul saya bilməz, eyni za-

manda o, hər bir millətin (etnosun, milli azlığın) tarixi mövqe-yini, milli-mənəvi 

hüquqlarını tam Ģəkildə qorumağa yönəldilir. Milli mədəniyyət milli siyasətin 

əsaslandığı, istinad etdiyi baĢlıca istiqamətlərdən biridir. Çünki o, digər sahələrə 

nisbətən milli psixologiyanı daha dolğun, dürüst və obyektiv əks etdirir. 
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HAYDAR ALIYEV'S ROLE IN FORMING OF IDEAS OF 

MULTIKULTURALIZIM IN AZERBAIJAN 
 

Summary 

 

He have been touched the origin essence of the played in forming in this ar-

ticle of multikulturalizim in Azerbaijan Haydar Aliyev. Being established of the 

democratic, multikulturalist Azerbaijan Government has been economical and spi-

ritual victory of our people. All areas of the life of economical, social mine, spiri-

tual etc of educational, multiculturalism of Azerbaijan, in general, in level answer-

ing the world civilization full today.  

Azerbaijan multiculturalism from national spiritual sources be fed today, he 

lives more grandiose time thanks to tradition put Heydar Aliyev, care and atten-

tion. 
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Мультикультурализм имеет древние корни в традициях Азербайджана. 

В укреплении и сохранении мультикультурализма в современном Азербай-

джане особую роль сыграл общенациональный лидер азербайджанского на-

рода Гейдар Алиев. Курс мультикультурализма успешно проводится нынеш-

ним руководством страны. Культурная политика нашей Родины, неустанная 

деятельность культурной и научной, политической элиты страны, сам дух 

толерантности Азербайджана это серьезный фундамент для противостояния 

междуусобицам, тлетворной идее национализма, потому что в основе муль-

тикультуральной политики красной нитью проходит идея гуманизма и нрав-

ственности.  

С самых древних времен философия, наука, литература и искусство 

поднимали проблемы культуры не утратившие своей актуальности и сего-

дня и в конечном счете сформировавших проблематику современной куль-

турологии. По мере развития науки и техники уменьшалась зависимость че-

ловека от беспощадности природы ставя его во все более крепнущую зави-

симость от культуры. Формирование культурологии как науки вызвано пре-

жде всего теоретической рефлексией на масштабы растущей второй при-

роды, породившей угрожающие человеческому существованию социокуль-

турные катаклизмы уже к началу ХХ столетия. 

Кризис ценностной, социально-экономической системы во многом раз-

мыл фундамент господствующей в то время идеологии Западноцентризма и 

Универсализма. 

Основные составляющие идеи западноцентризма это вера в то что раз-

витие науки улучшит людям жизнь: победив бедность, болезни, и противо-

речия в обществе. Природа покоренная современной технологией будет по-

ставлена на службу счастья всех людей,труд благодаря развитию науки ста-

нет не обременительным, а досуг дольше. Идеология западноцентризма 

убеждает в том, что экономическое развитие, образование и культура дают 

гарантию спасения от Зла в любом обличии. Универсалистское видение 
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культурно-исторического развития есть неотъемлемая часть идеи западно-

центризма. Согласно философии западноцентризма концепция универса-

листской направленности истории подразумевает собственное видение со-

держания истории отношения Западного мира с « периферийными» народа-

ми, убежденность в том, что их собственная цивилизация есть единственно 

возможная во всем мире, культура остального мира расценивается как вы-

рождение или незрелость и как следствие вера в особенную миссию гумани-

стического просвещения не Западного мира европейскими народами. Цен-

ности и нормы Западной культуры признаются высшими, универсальными и 

потому желанными для всех времен и народов. Теория универсализма пред-

полагает непрерывность знаний универсальных законов, которые накапли-

ваясь избавляют каждое новое поколение от ошибок старых. Вера в про-

гресс, в превосходство современности перед древностью,в том числе что ка-

сается вопросов этики и гуманизма, питается именно техническими и науч-

ными достижениями. Непрерывность и прогресс знаний предполагает не-

возможность гибели завоеваний разума и духа. Универсалистское видение 

предполагает монотонное, однолинейное развитие во времени для всех на-

родов с целью «роста равенства людской свободы» (1.108). 

Политика Универсализма оправдывая колониализм и неоколониализм 

на практике унижтожал привычный уклад жизни человека традиционного 

общества с его культурой, мифом, ритуалом, которые выступали инструмен-

том обеспечивающим жизнеспособность нравственных основ общества. 

Уничтожая нравственную элиту покоренных стран, колонизатор превращал 

местное населения в темную массу варваров. Лишенные своей культуры в 

результате порабощения древние народы в массе своей из поколоения в по-

коление передовали сознание своей недееспособности и второсортности.  

Однако опыт мировых и гражданских войн, Октябрьской революции, 

техногенных катастроф и экологических кризисов нанесли смертельный 

удар иллюзиям либерального прогрессизма.  

Уже к началу ХХ века на Западе, да и во всем мире было накоплено 

достаточно фундаментальных знаний в этнографии, истории, психологии, 

археологии, лингвистике. Именно используя эти знания и будучи живыми 

свидетелями зачастую трагических последствий все углубляющейся социо-

динамики культуры, мыслители ХХ века в своих исследованиях пытались 

найти ответы на следующие вопросы: что такое культура, каков генезис это-

го понятия? Как гармонизовать связь между природой и культурой? В чем 

проявляется соотношение культуры и цивилизации? Каковы законы куль-

турно-исторического развития? В дальнейшем эти исследования развились в 

основные школы, направления и концепции  

Освальд Шпенглер, Зия Гекалп, Мухаммед Игбал одни из первых мыс-

лителей ХХ столетия бросивших вызов философии западноцентризма и 
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универсализма. Они дали заряд дальнейшему развитию культурологической 

мысли, находившей в различной степени свое выражение в полемике с эти-

ми идеями, в особенности идее однолинейной, всеобщей для всех народов 

направленности истории. Вместе с теорией локальных цивилизаций, на ос-

нове масштабного исторического материала актуализируется и идея кризиса 

и заката цивилизаций. Вот основные процессы по мнению исследователей 

культуры сопровождающие угасание почти всех великих цивилизаций: 

1. Конфликт между поколениями. Он находит свое выражение в не-

равномерном распределении авторитета различных поколений: авторита-

ризм, недоверие и деспотия старшего поколения (Маргарет Мид), ложное 

преувеличение роли молодого поколения. Карл Ясперс в работе «Духовная 

ситуация времени» очень метко определяет причины кризиса Западной ци-

вилизации. Критикуя нездоровое перераспределение возрастной идентифи-

кации, он отмечал: «Мир охватывает беспокойство; сползая в бездну, люди 

чувствуют, что все зависит от того, каким будет грядущее поколение. Из-

вестно, что воспитание определяет будущее человеческое бытие; упадок 

воспитания был бы упадком человека. И воспитание приходит в упадок, ес-

ли исторически воспринятая субстанция распадается в людях, которые в 

своей зрелости несут за нее ответственность. Забота об этой субстанции ста-

новится сознанием опасности ее абсолютной утраты. Один обращается на-

зад и хочет передать детям в качестве абсолютного то, что для него самого 

не безусловно. Другой отвергает историческую традицию и занимается вос-

питанием так, будто оно находится вне времени и состоит в обучении тех-

ническому умению, в приобретении реального знания и в умении ориенти-

роваться в существующем мире. Каждый знает-кто завоюет молодежь, обла-

дает будущим (2.352). 

2. Инфляция половой, возрастной, социальной, культурной самоиден-

тификации. Теряя свою идентификацию, индивидуальность, человек «ниве-

лирует возрастные различия. Молодость как выражение высшей жизнеспо-

собности, способности к деятельности и эротического восторга является же-

ланным типом вообще. Там где человек имеет значение только функции, он 

должен быть молодым; если он уже немолод, он будет стремиться к видимо-

сти … Там, где старость сама пытается казаться молодой, она не вызывает 

почтения. Вместо того чтобы делать то что ей пристало и тем самым слу-

жить молодым на определенной дистанции масштабом, старость принимает 

облик жизненной силы, которая свойственна в молодости, но недостойна в 

старости. Подлинная молодость ищет дистанции, а не беспорядка, старость-

формы и осуществления, а также последовательности в своей судьбе (2.310)/ 

Потерю идентификации Ортега - и - Гассет расценивал как всеобщее 

нивелирование. В своей работе «Восстание масс» (1930) Хосе Ортега – и-

Гассет критически оценивает состояние современной эпохи. По его мнению, 
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Европа переживает самый глубокий кризис, который когда-либо выпадал на 

долю народов, наций и культур. Проявление этого кризиса он видит прежде 

всего во всеобщем нивелировании: «Мы живем в эпоху нивелирования: ни-

велируются судьбы, нивелируется культура различных социальных классов, 

нивелируются половые различия (Los sexsos). Больше того нивелируются 

даже континенты» (3.121). 

3. Нигилизм и пессимизм в обществе. Отсутствие жизнеутверждающей 

этики, недоверие к традиционным ценностям порождают в обществе кризис 

воли и пессимизм. При разрыве социальных и культурных циклов общество, 

как правило переживает состояние аномии: создается ценностно-норматив-

ный вакуум. Определенная структура культурных ценностей несоответству-

ющая социальной действительности, а в худшем случае превращенная в 

инструмент манипулирования сознанием порождает неверие,нигилизм и 

пессимизм, скептицизм и отчаяние. Вспомним «Беседу разочарованного со 

своей душой»: литературное свидетельство Египта эпохи перемен и заката 

цивилизации (6.110). А многочисленные сборники клинописных текстов с 

системообразующими списками толкований различных знамений в древней 

Месопотамии – свидетелей массовой пониженной воли от элиты до масс 

(4.163-180) / Остро переживая дефицит гуманизма Альберт Швейцер писал: 

Если культура остается несовершенной или даже переживает упадок, то 

объясняется это в конечном счете тем, что либо миро- и жизнеутверждаю-

щее начало мировоззрения, либо его этика, либо и то и другое вместе оста-

лись неразвитыми или деградировали. 

4. Космополитизм и атеизм мировоззрения, распространение либераль-

ных ценностей на семью. Мыслители ХХ столетия отмечали аксиоматичес-

кую закономерность между растущей безнравственностью и Закатом циви-

лизации. В фундаменте роста безнравственности они видели упадок сдержи-

вающих начал семьи построенной на долге и любви. а не на началах идеео-

логии выгодных инвестиций акционерного общества. Упадок религиозного 

чувства, мифа, ритуала, обычаев, обрядов, рост городов - все углубляю-

щийся процесс урбанизации приводил к разрыву поколений и уменьшения 

авторитета семьи, которая c помощью ритуала регулирует и социализирует 

личность. Как отмечает Топоров в своем замечательном по полноте исследо-

вании «Прагматичность ритуала определяет его центральное положение в 

жизни человека и коренится в том, что с его помощью решается главная за-

дача-гарантия выживания коллектива. Ритуал совершается в экстремальных 

условиях, когда угрозы безопасности жизни и миру максимальны…ритуал 

втягивает в себя весь коллектив и с его помощью решаются практические за-

дачи всего коллектива. Тем самым ритуал сплачивает людей в социум, объ-

единяет его, выявляет ценности, актуальные для коллектива. Ведя сложную 

игру этими ценностями, ритуал бросает свет и на потребности коллектива 



133 

 

…на те формы, в которых они удовлетворяются…появление которых – су-

щественнейшее событие в становлении ноосферы и-шире - в выработке но-

вых гарантий устойчивости человеческого существования» (5.18). 

5. Накопительство, перепроизводство, не рациональное использование 

природных ресурсов и как следствие экологический кризис. Конрад Лоренц, 

Николай Бердяев, Арнольд Тойнби в своих исследованиях предупреждали о 

саморазрушающей силе иррационального ведения экономики развитыми ст-

ранами. В книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества » 

Конрад Лоренц пишет о суицидальном расточительстве современного, ур-

банизированного, индустриального варварства. 

6. Технизация общества. Милитаризация. Превалирование авторитета 

сферы услуг над производительными силами.  

7. Разрыв между элитой и массами. Нарушение механизма передачи 

памяти культурного опыта из поколения в поколение. Внутриусобные вой-

ны: когда выгода сотрудничества не очевидна, а агрессия направлена не на 

внешнего врага, а на своих одноплеменников. Энергия элиты направленная 

на вызовы внешней среды, вынуждена игнорировать проблемы самодетер-

минации, то есть не умеет определить стратегию осуществления собствен-

ных интересов развития. 

8. Отождествление собственной значимости со степенью обладания 

материальными ценностями. Карл Ясперс, Эрих Фромм, Феридун Тонка-

бони, Голамхусейн Саеди, Френсис Фукуяма, Арнольд Тойнби, Альбер 

Швейцер, Бабек Гурбанов в своих исторических философских, психоанали-

тических, художественных, политологических работах и исследованиях от-

мечают драматическое значение фетишизации мира вещей. когда материаль-

ные возможности прямо пропорциональны его значимости в ущерб его ан-

тропологических, этических, интеллектуальных качеств. Вспомним абори-

генов Латинской Америки и Африки, которым в обмен на стеклянные бусы 

и железные топоры получили междоусобные войны, многовековую зависи-

мость, венерические заболевания и т.д. Вот почему забывая религиозные 

предписания: не сотвори себе кумира, не поклоняйся идолам, современная 

культура преклоняющаяся идолам и фетишам размывает гуманистическое 

начало в своем фундаменте. Ярко и талантливо обнажил порочность систе-

мы оболванивания человека превращенного в потребителя Генрих Маркузе: 

«Если рабочий и его босс наслаждаются одной и той же телепрограммой и 

посещают одни и те же курорты, если макияж секретарши не менее эффек-

тен, чем у дочери ее начальника, если негр водит «кадиллак » и все они чи-

тают одни и те же газеты, это уподобление указывает не на исчезновение 

классов, а на степень усвоения основным населением тех потребностей и 

способов их удовлетворения, которые служат сохранению истеблишмента. 

…Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, прирастают 
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душой к автомобилю, стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры 

(8.27). 

9. Дефицит гуманизма. Лживость. Обезличенность и безответствен-

ность авторитетов. Засилье абстракции и символики, обесценивание реаль-

ности: отчуждение в виртуальный мир и мир наркотического опьянения: 

вспомним «опиумные войны». Востребованность кредитной системы, доро-

гой с использованием новейших достижений науки и техники косметологи-

ческой индустрии, постоянная борьба рыночной экономики и ее потребите-

лей с абсолютом времени и пространства, замена красоты гламуром, экс-

плуатация склонности к лени и пассивности говорит о нежелании принять 

реальность с ее старостью, бедностью, болезнями и прочими лишениями. 

Превалирование авторитета формы над содержанием в повседневности ве-

лико настолько, что появляется своеобразная по выражению Э. Фромма 

«кнопочная культура» Обращаясь к чувству «кнопочной» власти «вы ничего 

не делаете, вам не надо ничего знать, все делается за вас; нажать кнопку - 

вот все что от вас требуется… «Турист» с его камерой – яркий символ отчу-

жденного отношения к миру. Постоянно занятый фотографированием, он 

сам фактически вообще ничего не видит, кроме как сквозь глазок фотоаппа-

рата, выполняющего роль посредника. Камера видит за него, а результат 

доставившей ему «удовольствие» поездки- коллекция снимков, заменяющих 

впечатления, которые он мог бы получить, но не получил… Нажимая на 

кнопку или поворачивая рукоятку машины, мы властны заставить зазвучать 

музыку, речи, спортивные игры, а по телевизору – распорядиться, чтобы 

происходящее в мире предстало перед нашими очами. Удовольствие вести 

машину наверняка частично покоится на том же утолении жажды кнопоч-

ной власти. Мощная машина приводится в движение легким нажатием 

кнопки; потребуется совсем немного умения и усилий, что бы водитель по-

чувствовал, что он властен над пространством (9.131,. 173). С точки зрении 

Фромма общество потребления представляет собой кризисную фазу соци-

альной эволюции, « патологию нормальности». Представители Франкфурт-

ской социологической школы отрицательно относились к обществу потреб-

лению. Его альтернативу Фромм представлял в концепции «Здоровое обше-

ство» - то есть общество без необходимости искажения реальности и покло-

нения идолам, без человеческих жертвоприношений, будь то в ритуальной 

форме или мирской форме войны.  

Тенденции сопутствующие закату цивилизаций на основе богатого ис-

торического и фактологического материала описывали ученые самых раз-

личных направлений и школ культурологии.Конечно многие их мысли по-

рой выглядят апокалиптично, если речь идет о современности,но тем не ме-

нее многие их прогнозы оказались правдивыми. Вспомним письменные ис-

точники свидетельствующих о закате египетской цивилизации, Византии, 
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судьбу Российской Империи в канун Октябрьской революции, великие ци-

вилизации Америки: как видим многие признаки угасания цивилизаций 

взаимообусловлены и взаимосвязаны. Потому что в их основе потеря Маат, 

означающая на древнеегипетском языке прямоту, честность, справедли-

вость, истину, честного взаимоотношения с близкими, совестливое выпол-

нение своих обязанностей. «Плут наносит ущерб истине» (6.110) или говоря 

словами адептов игровой концепции культуры нарушение FAIR PLAY (че-

стность игры) ведет к насилию, которое деморализует все вокруг себя. 

Й.Хейзинга, Г.Гессе, Т.Манн, М.Хайдеггер, Финк, Мирали Сеидов, Махмуд 

Аллахвердиев, Ф.Тахмасиб, А.Ахундов. Али Султанлы считали игровой 

элемент основой культуросозидания. Гуманистическое начало игры создает 

в системе культуры ряд важнейших функций: она служит одним из средств 

социализации и инкультурации, способствуя передаче культурного опыта от 

поколения к поколению. Благодаря эмоционально насыщенной коммуника-

ции игра способствует солидарности людей, несмотря на половые, возрас-

тные, социальные, профессиональные различия. Пространство Игры сохра-

няет и воспроизводит архаичные навыки и ценности, утратившие со време-

нем свое утилитарное назначение. И наконец в качестве элемента творческо-

го поиска игра высвобождает сознание из под деспотии стереотипов: спо-

собствует самовыражению, построению вероятностных ситуативных моде-

лей. На Западе в широкий научный обиход Игра как культурологическая ка-

тегория вошла в значительной степени благодаря классической работе Йо-

хана Хейзинги ― Homo Ludens‖ (1938). В этом фундаментальном исследова-

нии об игровом содержании культуры, нидерландский историк и теоретик 

культуры отмечает: «Подлинная культура требует всегда и в любом отно-

шении fair play / (честной игры), а fair play есть не что иное,как выраженный 

в терминах игры эквивалент добропорядочности…Что бы это игровое со-

держание культуры было культуросозидающим или – способствующим,оно 

должно оставаться чистым. Оно не должно состояться в оболванивании или 

отступничестве от норм,предписываемых разумом,человечностью или ве-

рой. Оно не должно быть ложным фантомом, маскирующим замысел осуще-

ствления определенных целей с помощью намеренно культивируемых игро-

вых форм. Подлинная игра исключает всякую пропаганду. Ее цель в ней са-

мой. Ее дух и ее настроение – атмосфера радостного воодушевления, а не 

истерической взвинченности. В наши дни пропаганда, которая хочет про-

никнуть в каждый участок жизни, действует средствами, рассчитанными на 

истерические реакции масс, и поэтому – даже там, где она принимает игро-

вые формы – не в состоянии выступать как современное выражение духа 

игра, но всего лишь-как его фальсификация» (7.210). К каким последствиям 

приводит нечестный характер игры индустриальной идеологии Запада ана-

лизируется в «критической теории общества» Герберта Маркузе. В работах 
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«Эрос и Цивилизация», «Одномерный человек» Маркузе говорит о могуще-

ственных интеграционных силах, которые поглощают накал противоречий 

между основными классами-проводниками развития: буржуазией и пролета-

риатом, структура функции обоих настолько изменились в ходе капитали-

стического развития, что они перестали быть агентами исторических преоб-

разований. «Однако под консервативно настроенной основной массой наро-

да скрыта прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и пре-

следуемых представителей других рас и цветных, безработных и нетрудо-

способных. Они остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь 

являет собой самую непосредственную и реальную необходимость отмены 

невыносимых условий и институтов. Таким образом, их противостояние са-

мо по себе революционно, пусть оно даже ими не осознается. Это противо-

стояние наносит системе удар снаружи, от которого она не в силах укло-

ниться; именно эта стихийная сила нарушает правила игры и тем самым ра-

зоблачает ее как бесчестную игру. Когда они (отверженные) объединяются и 

выходят на улицы, безоружные, беззащитные, с требованием самых простых 

гражданских прав, они знают, что столкнутся с собаками, камнями, бомба-

ми, тюрьмами, концентрационными лагерями и даже смертью. Но их сила 

стоит за каждой политической демонстрацией жертв закона и существую-

щего порядка. И тот факт, что они уже отказываются играть в эту игру, воз-

можно, свидетельствует о том, что настоящему периоду развития цивилиза-

ции приходит конец (8.331). 

Как и многие исследователи закономерностей развития культуры Гер-

берт Маркузе в своих работах раскрывает множество проблем духовной си-

туации времени и дальнейшую перспективу социокультурной и политиче-

ской динамики в мире. Например он предвидел распад противостояния двух 

систем капиталистического и социалистического мира, а так же судьбу не-

которых слаборазвитых стран: « отсталые страны вероятнее всего примут 

одну из различных форм неоколониализма или более или менее террористи-

ческую cистему первичного накопления (8,75). На заре ХХ века и самом его 

конце, мыслители от Шпенглера до Фукуямы предупреждали о том что ха-

рактерная социокультурная динамика современности может привести к по-

явлению Новых темных веков, нового варвара, Нового Человека-кочевника. 

В продолжении дискуссии длящейся более века вокруг концепции Универ-

сализма Семюэль Хантингтон так же предупреждает о возможном Глобаль-

ном столкновении между Цивилизацией и Варварством. Американский уче-

ный считает идею Универсализма непривлекательной прежде всего из-за 

легитимизации империализма (9.521), аморальной и нецелесообразной, по-

тому что для этого не западным народам надо будет усвоить западные цен-

ности, институты и культуру, а это выше его клонящегося к упадку могуще-

ства (9.507,.509). Хантингтон считает идею Универсализма нежизнеспособ-
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ной. «В 1990 годах накопилось немало доказательств в пользу актуальности 

парадигмы «сущий хаос» в международных отношениях: глобальное пре-

небрежение к закону и порядку, обанкротившиеся государства и нарастаю-

щая анархия во многих частях света, глобальная волна преступности, транс-

национальные мафии и наркокартели, увеличение употребления наркотиков 

во многих странах,общий кризис и упадок семьи, снижение уровня доверия 

и социального единства во многих странах, этническое, религиозное и циви-

лизационное насилие и управление с опорой на вооруженную силу-приме-

рам этих широко распространенных в мире явлений несть числа… стреми-

тельно растет преступность, а основные элементы Цивилизации угасают… 

На мировой основе Цивилизация, как кажется уступает под натиском варвар-

ства, отчего возникает впечатление о возможно поджидающем человечество 

беспрецедентном явлении – наступлении глобальных Темных веков» (9.527). 

Хантингтон полагает философию мультикультурализма единственно возмож-

ным Ответом Цивилизации вызову варварства. «Мультикультуральный мир 

неизбежен, потому что глобальная империя невозможна… Безопасность мира 

требует признания глобальной мультикультурности» (9.521). Хантингтон 

убежден, что созидание и мир в полицивилизационном мире состоит в отказе 

от универсализма и признании разнообразия культурных ценностей. Мульти-

культурализм несет в себе мощный заряд гуманизма. Азербайджан своим 

опытом, образом жизни и культурной политикой доказывает на деле что 

мультикультурализм обладает достаточно высокис ресурсом для предотвра-

щения смертоносноного влияния растущей социодинамики культуры. 
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MULTĠKULTURALĠZMĠN ƏSAS  

MAHĠYYƏTĠ HUMANĠZMDĠR  
 

Xülasə 

 

 Təqdim edilən məqalədə kulturoloji konsepsiyaların müəllifləri aparıcı 

filosof, siyasətçi, sosioloq, alim və dövlət xadimləridir, onlar bəĢəriyyətin taleyini, 

öz ümid və niyyətlərini məhz mədəniyyətlə bağlayırdılar. Müəllif tədqiq edilən 

problemdə multikulturalizmin humanist potensialın əhəmiyyətini vurğulayır. 

Böyük sürətlə dəyiĢən sosial dinamika Ģəraitində mədəniyyətin əhəmiyyəti və 

perspektivlərinə dair kulturoloqların baxıĢları haqqında ümumi məlumat verərək, 

müəllif Universalizm-Multikulturalizm ideyalarin antinomiyasını tədqiq edir. Mə-

dəniyyətin fundamental problemlərinə dair ideya və yanaĢmalarındakı fərqliliklərə 

baxmayaraq, həmin mütəfəkkirlər dünyaya və insanlığa dərin humanist baxıĢların-

da və dünyada sülhün qorunmasında mədəniyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti məsə-

ləsində həmfikir və həmrəydirlər. 

 

MULTICULTURALISM IS HUMANISM  
 

Summary 

 

Cultural and philosophical ideas: universalism, multiculturalism antinomy 

Cultural concepts presented in the article, the authors of the leading philosophers, 

politicians, sociologists, scientists and statesmen, the fate of humanity, the culture 

linked to their hopes and intentions. The rapidly changing social dynamics and the 

importance of culture in terms of providing information about the prospects of 

culturologists, the author explores universalism of the antinomy, multiculturalism 

ideas. Despite differences in approach to the fundamental problems of culture, 

ideas and the thinkers of the world and humanity profoundly humanist vision and 

culture to promote peace in the world, the role and importance of the issue and 

agreed to agree. 
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ĠSPANĠYA VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠYYƏTLƏRĠNĠN 

ORTAQ CƏHƏTLƏRĠ 
 

 

QloballaĢan dünyamızda ölkələrarası mədəni əlaqələrin qurulmasının inki-

Ģafı dövründə müxtəlif məkanda yaĢayan xalqların mədəniyyət və mentalitetlərin-

dəki ortaq bağları müəyyən etmək Azərbaycan mədəniyyətĢünaslığının prioritet 

vəzifələrdəndir. Bu mövzuda araĢdırmaların aparılması həm Azərbaycan, həm də 

xarici ölkələrin mədəniyyətĢünaslıqları üçün çox vacibdir. Qərb və ġərq mədəniy-

yətlərinin elementlərini özündə birləĢdirən Azərbaycan və Ġspaniya mədəniyyətlə-

rinin uzlaĢan bağlarını göstərmək Azərbaycan mədəniyyətĢünaslığının ən aktual 

məsələlərindən birini təĢkil edir. 

Hər iki ölkənin çoxqatlı mədəniyyətinə bir sıra xalqların təsiredici amili və 

paralel olaraq, Roma imperiyası və Ərəb xilafəti mədəni təbəqəsinin bu ölkələrin 

mədəniyyətinə yeriməsi gerçəkliyi nəzərə alınarsa, Azərbaycan və Ġspaniya mədə-

niyyətlərinin ortaq bağlarını araĢdırmaq məsələsi əsas məqsəd olaraq qarĢıya çıxır. 

QarĢıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün hər iki mədəniyyətin istiqamətlərini və in-

kiĢaf mərhələlərini göstərmək, bu mədəniyyətlərin formalaĢlamasına təsir göstə-

rən amilləri üzə çıxarmaq və əldə olunacaq nəticələrin gələcəkdə ölkələr arasında 

qurulacaq münasibətlərə təsiri perspektivlərini tapmaq araĢdırmanın əsas vəzifələ-

rindəndir. 

Dünya mədəniyyətinə zəngin tövhələr vermiĢ Azərbaycan dünyanın mədəni 

proseslərində aktiv fəaliyyətinin əsas məqsədi beynəlxalq arenada özünü bu siste-

min bir parçası olaraq tanıda bilməkdir. Azərbaycan Respublikasının müvafiq hö-

kumət qurumları beynəlxalq mədəni əlaqələrin qurulması və inkiĢaf etdirilməsini 

ölkəmizin mövcud qanunvericilik aktlarına uyğun həyata keçirirlər. Mədəniyyəti 

ilə zəngin olan Ġspaniya tarixən dünyanın həm siyasi, həm də mədəni həyatında 

böyük rol oynamıĢdır. Bir çox mədəniyyətlərin təsiri altında formalaĢan Ġspaniya 

mədəniyyəti öz zənginliyi ilə bir çox ölkələrin mədəniyyətlərinə təsir etmiĢdir. 

Rəngarəngliyi ilə fərqlənən mədəni irsə malik olan Ġspaniya Yunesko obyektlə-

rinin sayına görə dünyada III yeri tutur. Əfsuslar olsun ki, bu cür zəngin maddi və 

mədəni irsə malik olan bir Avropa ölkəsi ilə bir çox sahələrdə sosial - mədəni və 

iqtisadi münasibətlər arzuolunan səviyyədə deyil. 

Tədqiqat obyektini araĢdırdıqda aydın olur ki, tarixən həm Azərbaycan, həm 

də Ġspaniyaya böyük imperiyaların təsiri olmuĢdur. Bunlardan hər iki mədəniyyətə 

daha nəzərəçarpacaq təsir göstərən, eyni zamanda onları daha zəngin edən ərəb 
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amili olmuĢdur. Eyni zamanda qaraçı və yəhudi kimi etnoslar da sözügedən mə-

kanda yaĢamıĢlar. Ġspaniyanın cənub vilayətlərinin mədəni həyatına daha çox təsir 

edən isə qaraçı etnosu olmuĢdur. 

Mövzunun seçilməsinin əsas səbəblərindən biri budur ki, hər iki ölkənin 

tarix və mədəniyyətlərində açıq-aĢkar oxĢarlıq vardır. Bunu biz tədqiqat obyek-

tində göstərilən xalqların mətbəxi, musiqisi və tarixən yaĢadıqları məĢəqqətli tari-

xi proseslər səbəbindən müxtəlif sahələrdə çalıĢan sənətkarların sənət əsərlərindən 

görə bilərik. 

Azərbaycanın və Ġspaniyanın qədim və orta əsrlər tarixini araĢdırdıqda aydın 

olur ki, bu ölkələrin mədəni həyatı həm müxtəlif, həm də oxĢar proseslər yaĢamıĢ-

dır. Buna görə bu mədəniyyətlər zənginliyi, çoxçalarlığı və çoxçeĢidliyi ilə seçilir-

lər. Azərbaycan və Ġspaniya mədəniyyətlərinin ortaq cəhətlərini göstərməyi əsas 

məqsəd olaraq götürərkən, bu araĢdırmada diqqət Ġspaniya mədəniyyətinə yönəl-

miĢdir. 

Bu mövzu haqqında danıĢarkən musiqi alətlərindən söz açmaq vacibdir. 

Belə ki, həm Azərbaycanın musiqi rəmzlərindən biri olan tar alətinin, həm də 

ispan gitarasının bəzi tədqiqatçılara görə kökləri eyni mənbədən qaynaqlanır (4). 

Sübut olunmuĢdur ki, e.ə. 1400-cü ildə gitaraya bənzər dördsimli alət Suriya və 

Kiçik Asiyada məskunlaĢan hetlər tərəfindən ifa olunmuĢdur. Ümumilikdə bu nə-

zəriyyəyə əsasən söyləmək olar ki, ispan gitarası ilk öncə hetlərin tanburu, sonra 

yunanların kitarası, daha sonra isə romalıların sitarasından əmələ gəlmiĢdir. 

Duglas Harper öz əsərlərində yazır ki, ―dütar‖-fars dilində ―ikitelli‖, "setar" - 

"üçtelli", "çahartar" - "dördtelli", "pənctar" - "beĢtelli", "ĢeĢtar" - "altıtelli" demək-

dir. Daha sonra setar /sitara sözü yunanların vasitəsilə Avropaya kitara –kifara bi-

çimində gətirilərək ―gitara‖ adlanmıĢdır. 

ġərqin musiqi alətlərinin və gitaranın tarixini araĢdırarkən məlum olur ki, bu 

alətlərin kökləri mənĢəcə bir-birinə çox yaxındırlar. Yalnız bu alətlərin adlarında 

―tar‖ hissəsinin olması təsadüfi hal deyil. Odur ki, həm Azərbaycan tarının, həm 

ispan gitarasının eyni köklərdən qaynaqlanması məsələsi diqqətlə araĢdırılmalı və 

belə bir məqama xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, gitara qadom ġərq mədəniyyəti-

nin nümunəsidir. 

Hər iki ölkəni ziyarət etmək imkanı əldə edən turistlər orta əsrlərdə inĢa olu-

nan Ģəhərlərin memarlıq nöqteyi nəzərindən nə qədər də bir-birinə yaxın olduğu-

nun Ģahidi olurlar. Bu ortaqlığı hər iki ölkədə orta əsrlərdə dominantlıq edən islam 

amili ilə əlaqələndirmək olar. Bu Ģəhərlərin özünü nümayiĢ etdirmək xüsusiyyəti 

yoxdur. Belə ki, orta əsr müsəlman Ģəhərlərinin enli küçələri olmur. Bu Ģəhərlərin 

sonsuz, dar küçələri vardır. Bunun səbəbi insanların dini inancları idi ki, müsəl-

manlar öz evlərini daha gizli, sirli saxlamalı və cəmiyyəti müxtəlif növ böhtanlar-

dan qorumalı idi. 

Burada xüsusilə qeyd etməli olduğumuz elementlərdən biri ərəb hamamları-

dır. Bu hamamlardan keçmiĢdə bir yerə yığıĢmaq, ticarət və d. məsələləri müza-
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kirə etmək üçün istifadə olunurdu. Hamamlar tikilərkən Ġslam dininin ruhuna uy-

ğun olaraq inĢa olunmuĢlar. Yuxarı təbəqəyə məxsus olan Ģəxslər üçün özəl ha-

mamlar, saray əyanlarının isə saraya yaxın yerdə Ģəxsi hamamları var idi. Ġspani-

yada ən tanınmıĢ hamamlardan Qranada Ģəhərində yerləĢən ―El banyuelo‖ və 

yaxud ―Banyo del Moqal‖ adlı hamamdır (3). 

Baxmayaraq ki, xalça sənəti Azərbaycanda daha qədimdən mövcud olmuĢ, 

Ġspaniyanın da belə bir ənənəyə malik ola bilməsi bizi daha yaxın edir. Ġspanca 

xalçaya ―alfombra‖, ərəbcədən al-khumra sözündən götürülmüĢdür. Artıq X əsr-

dən baĢlayaraq burada düyünlü xalçalardan istifadə olunmağa baĢlayıblar. Ġbn 

Havqal yazır ki, ―Orta ġərqdən ayrı Əndəlisdə düyünlü xalçalar istehsal olunur. 

Bu xalçalar Mursia Ģəhərinin eyni adlı Mursia məhəlləsində hazırlanır‖ (1). 

Dini amilin xalqların mədəniyyətləri üzərindəki təsiri millətlərin mədəniy-

yətlərini araĢdırarkən hər zaman mədəniyyətĢünas və kulturoloqlar tərəfindən nə-

zərə alınmıĢdır. Ġslam dini Hindistandan tutmuĢ Pireney yarımadasına kimi, xris-

tian dini isə demək olar ki, bütün qitələrdə yayılmıĢdır. Odur ki, hər iki mədəniy-

yət müxtəlif dövrlərdə bu iki dinin təsirində olmuĢdur. Bu oxĢarlığın izlərini hər 

iki mədəniyyətinin memarlığı, musiqisi və mentalitetində aydın görə bilərik. 

Bütün qeyd etdiklərimizi nəzərə alaraq mövzunun mədəniyyətĢünaslığımıza 

və iki ölkə arasındakı gələcək münasibətlərinə müsbət təsiri aydındır. Daha öncə 

qeyd etdiyimiz kimi, müstəqilliyini yenicə əldə etmiĢ ölkəmiz üçün dünya arena-

sında nüfuzu olan ölkələrlə münasibətlərin qurulub inkiĢaf etdirilməsi ən mühüm 

məsələlərdən sayıla bilər. 
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AZƏRBAYCANDA MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQ  

 MULTĠKULTURALĠZMĠN ġƏRTĠ KĠMĠ 
 

 

"Biz Azərbaycanda çalıĢırıq ki, yaĢadığımız bölgədə regional əməkdaĢlıq 

inkiĢaf etsin, millətlərarası münasibətlər daha da yaxĢılaĢsın, dinlərarası dialoq 

güclənsin". 

 İlham Əliyev 

 

 YaĢadığımız dövr mədəniyyətlər və dinlər arasındakı yaxınlaĢmanın dilə 

gətirilərək, dialoqların qurulduğu, bunun nəticəsində mədəni-dini fərqliliklər üçün 

münbit Ģəraitin axtarıldığı və bir arada sülh Ģəraitində yaĢaya bilmək üçün maksi-

mum səylərin göstərildiyi bir zamandır. Biz insanlar fitrətən elə yaradılmıĢıq ki, 

digər insanlarla əlaqə qurmağa və onları anlamağa ehtiyacımız olur. Dünya tarixi-

ni bu baxımdan həm də dinləri və mədəniyyətləri əhatə edən bəĢəri dialoqlar, mü-

nasibətlər tarixi kimi də dəyərləndirə bilərik.  

"Dialoq çağı" deyilən indiki vaxtda bunun vacibliyi daha çox hiss edilir. 

Dialoqun iki faydası var: Birincisi, fərqli qrup və mədəniyyətlərin maddi və mənə-

vi dəyərləri ilə tanıĢ olmaq, ikincisi isə, məlumat və təcrübə mübadiləsində olmaq. 

Mədəniyyətlərarası dialoq mühitində müvəffəqiyyətli olmaq üçün beynəl-

xalq anlayıĢları, siyasətləri tanımaq və digər mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi vacibdir. Maraqlısı da odur ki, mədəniyyətlərarası dialoqda müvəffə-

qiyyətin təməli həmçinin, insanların ilk öncə öz mədəniyyətlərinə qarĢı həssaslıq 

göstərməsinə əsaslanır. 

Aparılan müxtəlif araĢdırmalar nəticəsində mədəni müxtəlifliklərin fərqində 

olan, bu fərqliliklərə hörmət göstərən və mədəni müxtəlifliyi qarĢılıqlı anlaĢma 

yolu ilə üstünlüyə çevirə bilən ölkələrin müvəffəqiyyət əldə etdiyi görünür. 

Multikultural cəmiyyətlərdə rəvan inkiĢaf halları yaĢanır və dövlətin beynəl-

xalq aləmdə təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin oluna bilir. Çoxmədəniyyətli 

mərkəzə çevrilmə mədəniyyətlərin qarĢılıqlı Ģəkildə qovuĢmasına və hər bir mə-

dəniyyət tərəfindən islah olunmasına səbəb olur. Mədəniyyətlərin qarıĢması zama-

nı xalqların nümayəndələri müsbət dəyərləri, üstün cəhətləri qəbul etməklə əksər 

hallarda öz mədəniyyət stereotiplərindən azad olurlar və islah olunurlar (6, 19). 

Burada fərqli dinlərdən insanlar, paylaĢdıqları ortaq bir ictimai mühitdə plüralizm 

anlayıĢı içində həyatın ortaq istiqamətlərini və ya ədalət, sülh, insan hüquqları 

kimi cəmiyyətin ciddi məsələlərini birlikdə həll etmənin yollarını axtara bilirlər. 



143 

 

Bu cür görüĢlər sayəsində mədəniyyətlər arasındakı qarĢılıqlı xidmətin yayılması 

və müsbət niyyət və səmimiyyət alıĢ-veriĢinin artması səbəbiylə həyatın "insani" 

istiqamətləri ortaya çıxır. 

Dünyada gedən proseslər bu gün bu məsələləri: sülh Ģəraitində birarada ya-

Ģama, mədəniyyətlərarası dialoqun vacibliyini gündəmə yenidən gətirmiĢdir.  

Bu gün özündə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, konfessiyaların qarĢılıqlı 

münasibətlərini əhatə edən humanitar məsələlər həssaslıqla yanaĢmanı tələb edir. 

Mədəniyyətlərin dialoqu dünyada sabitliyin qorunması, problemlərin qarĢısının 

alınması, həll edilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.  

Son zamanlarda dünyada digərlərinə qarĢı dözümsüzlükdən qaynaqlanan 

qaynar nöqtələr formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Müharibələr, toqquĢmalar üçün zəmin 

formalaĢır, milli, dini zəmində qarĢıdurmalar baĢ verir, məzhəb zəminində qardaĢ 

qanı tökülür. Bu problemlərin kökündə eyni məxrəcə gələrək, dialoq qura bilmə-

mək, bir sözlə ―dialoqsuzluq‖dayanır.  

QloballaĢma millətlərin dünya sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə 

təsir edir, müasir nəqliyyat vasitələrinin və iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı ilə güclənir, 

kütləvi informasiya vasitələrinin insanlara təsirini gücləndirir. Bu xalqlar arasında 

mədəni kontaktların geniĢlənməsinə imkan verir və insanların miqrasiya proseslə-

rini güclənidirir (1, 20). 

Fərqli mədəniyyətlərin mövcudluğunun qorunması, mədəni müxtəlifliyin 

zənginliyini dərk etmək, qarĢılıqlı inam və anlaĢma Ģəraitində mədəni əməkdaĢlı-

ğa hörmətlə yanaĢma, qloballaĢma dövründə mədəniyyətlər və dinlərarası dialo-

qun davam etdirilməsinə zəmin yaradır. Mədəni müxtəlifliyin tanınması ilə bağlı 

BMT Konvensiyasına qoĢulan Azərbaycan Respublikası mədəniyyətlərarası dialo-

qun zəruriliyini dərk edərək ġərq və Qərb ölkələri arasında mədəni əməkdaĢlığın 

geniĢləndirilməsinə rəvac verməkdədir (3, 82).  

Müstəqillik əldə etməyimizlə baĢlayan bu qısa, lakin uğurlu yolda multikul-

turalizm Azərbaycan dövlətinin milli-mənəvi, ümumbəĢəri, humanist dəyərlərə 

söykənən siyasi kursuna çevrilmiĢdir. Multikulturalizm siyasəti- ölkənin demokra-

tik inkiĢafının, insanların hüquq və azadlıqlarının müdafiə olunmasının tərkib his-

səsi, ölkədə etnik-mədəni dəyərlərin qorunmasına və inkiĢaf etdirilməsinə yönələn 

bir siyasət kimi, multikultural təhlükəsizlik – milli təhlükəsizliyin mühüm kompo-

nenti kimi nəzərdən keçirilir.  

Çoxmədəniyyətlilik həm də dövlətlər ətrafında möhkəm əsaslı sərhədləri, 

sanki, arxayın sərhədləri (təhlükəsiz sədləri) meydana gətirir. Xalqların bir-birilə 

qarıĢması nəticə etibarilə dövlətlər arasında məcburi barıĢıqlıqları yaradır və qar-

Ģılıqlı güzəĢtləri meydana gətirir (6, 20). 

Baxmayaraq ki, bu termin günümüzdə nisbətən yeni sayılır, ancaq tarix 

boyu Azərbaycanda multimədəniyyətlik mövcud olmuĢdur. Burada əsrlər boyu 

milli mənliyini, dəyərlərini qoruyan digər xalqlara hörmətlə yanaĢılmıĢdır.  
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Azərbaycan Respublikasında kompakt Ģəkildə müxtəlif etnosların nümayən-

dələri yaĢayır və onların hər biri öz maddi və mənəvi mədəniyyətini, dilini, tarixi 

yaddaĢını, mentalitetini, etnik özünüdərketmə və etnopsixologiyasını qoruyub 

saxlayan unikal xüsusiyyətlərin daĢıyıcılarıdır (4). Azərbaycanın milli mədəniyyə-

tinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların nümayəndəlləri harmonik 

inkiĢaf edirlər. Azərbaycan mədəniyyətlər və dinlərarası münasibətlərin durumu, 

еtnik-milli-bəĢəri müstəvilərin ahəngdar mövcudluğu baхımından dünyada örnək 

оla bilər"(2, 257). 

Bu gün "azərbaycançılıq" milli həyatın, konfessiyaların harmoniyasının çox-

əsrlik ənənəsi, ölkədə yaĢayan bütün millətlərin və etnik qrupların qardaĢlığı, qar-

Ģılıqlı əlaqə və təsirinin tarixi, onların ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycanın bü-

tövlüyü uğrunda birgə mübarizəsinin tarixi təcrübəsidir (8, 15). Bu, həmçinin 

bizim özünəməxsusluğumuzun tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan dünyəvi, sivil bir dövlət olaraq həmiĢə dini ekstremizmə qarĢı 

çıxmıĢ, dini dözümsüzlüyü pisləmiĢ və bu sahədə baĢqa dövlətlərlə əməkdaĢlıq 

etmiĢ və etməkdədir. Azərbaycan terrorizmə, dini ekstremizmə qarĢı mübarizə 

aparan ölkələrlə əməkdaĢlığa üstünlük verir (3, 68).  

Mədəniyyətlərarası dialoq anlayıĢının əslində dünya üzərindəki mədəni 

müxtəlifliyin fərqində olmasının bir nəticəsi kimi ortaya çıxdığı görülməkdədir. 

Ġnsan bildiyi və vərdiĢ etdiyi Ģeylərin xaricinə çıxmağa hər zaman müsbət bax-

maz, bilmədiyi, tanımadığı ilə dost olmaqda tərəddüdlər yaĢayar. Halbuki, dünya 

getdikcə qlobal bir kənd halını almaqdadır. Artıq ayrı irq, din və mədəniyyətlər-

dən insanlar eyni məkanda yaĢamaqdadır. Bu səbəblə multikultural həyata uyğun-

laĢmaq və müxtəlif mədəniyyətlərdən insanlarla dialoq qurmağımız gözlənilən 

prosesdir. Nəticədə həm mədəniyyətlərarası, həm də dinlərarası əlaqələr vasitəsi 

ilə ortaya çıxacaq yaxınlaĢmalar fərqli mədəniyyət və ənənələrə mənsub insanlar 

bir-birlərini rədd və inkar etməkdən daĢınıb, bir-birlərini qəbul etməyə, yanaĢ-

malarına və dini inanclarına daha uyğun bir mühit formalaĢdırmalarına səbəb ola-

caq. Bu cür yanaĢmaların ən əhəmiyyətli faydası tolerantsızlıqdan tolerantlığa, qı-

namaqdan Ģəfqətli olmağa, düĢmənçilikdən humanist dostluğa, rəqabətdən birliyə, 

kompromisə, ədavətdən xilas olunmağa və xaosdan nizamlı həyat tərzinə gəlib 

çıxmasıdır. 

Azərbaycan bu istiqamətdə dünyaya mühüm töhfə verir. Nəinki öz ölkəsin-

dəki mədəni–dini müxtəlifliklə cəmiyyət-dövlət arasında qurulan təqdirəlayiq dia-

loq mühiti, multikultural siyasətinin uğuru, o cümlədən dünyanın digər ölkələri 

ilə, nüfuzlu təĢkilatları ilə qurulan dialoq təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün re-

gion, dünya üçün əhəmiyyətlidir. Bu gün dünya ictimaiyyətində ―mədəniyyətlər-

arası dialoq‖ amilini gücləndirmək təĢəbbüslərinin geniĢlənməsi Azərbaycana 

beynəlxalq arenada daha möhkəm nüfuz və etibar qazandırır. Azərbaycan müsəl-

man ölkəsi olsa da, burada həm islam, həm xristan, həm də digər dinlərin tarixi 

mədəni irsinə böyük hörmətlə yanaĢılır. Bu baxımdan Azərbaycanın heç bir tərəd-
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düd etmədən dünyanın dörd bir tərəfində dilaoqa cəhd göstərməyə tam mənəvi 

haqqı çatır (10).  

Azərbaycanın dinlərarası dialoq və əməkdaĢlıq sahəsində nadir təcrübəsi 

ölkə xaricində də yüksək qiymətləndirilmiĢ və tanınmıĢdır. Bunun bariz nümunəsi 

kimi Roma-katolik Kilsəsinin baĢçısı II Ġohann Pavel 2003-cü ilin mayında Bakı-

da olarkən dediyi fikirləri xatırlatmaq kifayətdir: ―Azərbaycan üç müxtəlif dinin 

dinc yanaĢı yaĢadığı nadir bir ölkə və dini dözümlülük baxımından sabit cəmiy-

yətdir. Bu stabillik gərgin əməyin, ölçülüb-biçilmiĢ çox incə bir siyasətin və möh-

kəm iradənin nəticəsidir. Bu milli adət-ənənələrə, mənəvi-dini dəyərlərə ölkə rəh-

bərliyinin münasibəti fonunda yaranmıĢ əlveriĢli Ģəraitin təbii təzahürüdür‖ (4).  

Dövlət müĢaviri Kamal Abdulla çıxıĢlarının birində qeyd edib ki, Heydər Əli-

yev Fondunun düĢünülmüĢ, sistemli fəaliyyətində multikulturalizmin mühüm aspekt-

lərindən biri olan mədəniyyətlərarası əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqaməti xüsusi yer 

tutur. Fondun Prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-

nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təĢəbbüsü ilə keçirilən ―Mədəniyyətlər-

arası dialoqda qadınların rolunun geniĢləndirilməsi‖, ―QloballaĢma Ģəraitində mədə-

niyyətlərin rolu‖, ―Çoxmədəniyyətli dünyada sülh Ģəraitində birgəyaĢama‖, ―Azər-

baycan – tolerantlıq məkanı‖ layihələrini xüsusi qeyd etmək olar. 

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu hər bir 

layihəsi ilə müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və dözümlülük kimi 

bəĢəri dəyərlərin bərqərar olmasına öz töhfəsini verir. Uğurla həyata keçirilən 

―Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan‖ layihəsi çərçivəsində ölkədəki məscid, kilsə, 

sinaqoqlarda təmir-bərpa iĢləri aparılmıĢdır. Bundan baĢqa, Bakıda yəhudi uĢaq-

ları üçün təhsil kompleksinin istifadəyə verilməsi, Fransada bir sıra kilsələrin, mü-

qəddəs Roma katakombalarının bərpasında iĢtirakı, HəĢtərxanda Müqəddəs Knyaz 

Vladimirə abidənin ucaldılması da məhz ayrı-ayrı xalqların və konfessiyaların 

qarĢılıqlı hörmət və dostluq münasibətlərinin geniĢləndirilməsinə xidmət edir (4).  

Prezidentin dediyi kimi dözümlülüyün və tolerantlığın yüsək səviyyədə ol-

ması faktdır və bu güc mənbəyidir: ―Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini və milli 

müxtəlifliyidir‖. Bu sözlər Prezident Ġlham Əliyevin strateji mövqeyini dəqiq nüma-

yiĢ etdirir. Həmin mövqeyə görə, çox zəngin tarixi və mədəni irsi, dini və sosial to-

lerantlıq ənənələri olan Azərbaycan hazırda, mədəniyyətlərarası dialoq dünya mədə-

niyyətlərin və siviliyasiyaların qarĢılıqlı təsiri məkanına uğurla transformasiya olu-

nur, özünün zəngin təcrübəsini dünya ictimaiyyətinə təklif edir (7,121).  

Azərbaycanın yüksək təĢəbbüskarlığı ilə paytaxtımızda təĢkil edilən çox-

saylı mötəbər beynəlxalq tədbirlər Bakını artıq regionun təkcə diplomatik deyil, 

həm də multikulturalizm mərkəzinə çevirmiĢdir. Respublikamız son illərdə Bey-

nəlxalq Humanitar Foruma, Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatına üzv dövlətlərin mədə-

niyyət nazirlərinin konfransına, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu-

na, Dünya Dini Liderlərinin Zirvə görüĢünə, Krans Montana Forumuna, Davos 
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Forumuna, III Qlobal Bakı Forumuna, habelə ilk Avropa Oyunlarına və digər bey-

nəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etmiĢdir (9). 

 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm 

və dini məsələlər üzrə Dövlət MüĢavirliyi Xidmətinin, Bakı Beynəlxalq Multikul-

turalizm Mərkəzinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fon-

dunun yaradılması, multikulturalizm sahəsində ən optimal model seçilən Azərbay-

can nümunəsinin öyrənilməsi məqsədilə Avropa ölkələrində ―Azərbaycan multi-

kulturalizmi‖ fənninin tədrisinə baĢlanılması ölkə baĢçımızın hər zaman müstəqil, 

Ģəffaf və dürüst siyasət tərəfdarı olduğunu bir daha təsdiq edir. 2016-cı il Azər-

baycanda "Multikulturalizm ili" elan olunması dövlətin hümanizmə, birgəyaĢayıĢ 

ənənələrinə verdiyi önəmi əks etdirir (5).  

Azərbaycanda hər bir milli azlıqlara verilən dəyər humanizm sistеminə əsas-

lanmaqla həm ölkə daхilində, həm də baĢqa хalqlar və mədəniyyətlər arasında 

bərabərlik, dоstluq, qarĢılıqlı anlaĢma, qarĢılıqlı еtimad, qarĢılıqlı hörmətə millət 

olaraq verdiyimiz dəyərin göstəricisidir. 
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DEMOKRATĠYA VƏ ĠSLAM 
 

 

Ġslamda əxlaq sevgi, Ģəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, fədakarlıq, tolerantlıq 

və sülh anlayıĢları əsasında qurulmuĢdur. Burada demokratiya, aĢkarlıq, insan hü-

quq və azadlıqları və s. kimi humanist çağırıĢlar vardır. ―Qurani-Kərim‖in ―Bəqə-

rə‖ surəsinin 256-cı ayəsində deyildiyi kimi ―Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq 

doğruluq azğınlıqdan ayırd edildi. Hər kəs Taqutu inkar edib Allaha iman gətirsə, 

o, artıq ən möhkəm bir ipdən yapıĢmıĢ olur. Allah eĢidəndir, biləndir.‖  

Ġslam dini demokratik ənənələrə əsaslanaraq cəmiyyətin siyasi xəttinə və 

sosial-mənəvi tələbinə çevrilmiĢdir. Ġslami müstəvidən baxdıqda aydın olur ki, hər 

bir cəmiyyət üzvünün ictimai və fərdi azadlıqlardan bəhrələnmək hüququ vardır.  

―Ġslam əxlaqını tanımayan və ya yeni tanıĢ olan bəzi insanlar Ġslamı yanlıĢ 

mənbələrdən öyrəndikləri üçün yanlıĢ mühakimələrə və fikirlərə sahib olurlar. Bu 

insanlar heç bir doğruluğu olmadığı halda, Ġslamın azadlıqlarına mane olacağına, 

sənət və elmə zərər vuracağına inanırlar. Halbuki, Ġslam insanlara ibadət, fikir və 

söz azadlığı təmin edən, onların hər cür haqqını himayə altına alan və insanlara 

gerçək azadlıq verən bir dindir. Quranda bildirilən "Əgər səni yalançı hesab etsə-

lər, de: "Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Siz mənim etdiyim 

əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam" (Yunis surəsi, 41) 

ayəsi uca Allahın qullarına demokratiyanı əmr etdiyi ayələrdən biridir. Bu ayədə 

heç kimə təzyiq edilməməsinin, hər kəsin fikir və inanc azadlığına sahib olması-

nın əhəmiyyəti çox açıq ifadə olunub.‖  

Ġslam Azərbaycanda VII əsrdən tədricən yayılmağa baĢlamıĢdır. Azərbay-

canın Rusiya imperiyasına ilhaq edilməsindən sonrakı dövr ölkənin islamlaĢması-

nın yeni mərhələsi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsu-

siyyəti hökumətin müsəlman din xadimlərini ələ almaq və özünə tabe etmək məq-

sədilə xristianlıqdakı kilsə strukturuna bənzər islam dini qurumu yaratmaq siyasəti 

ilə bağlıdır. ―Cənubi Qafqaz Ģiə və sünni məhəmmədi ruhanilər idarəsi haqqında 

Əsasnamə" Dövlət Ģurasının təqdimatı ilə Rusiya çarı tərəfindən 5 aprel 1872-ci 

ildə təsdiq edildi. Ġdarənin təĢkilində rus provaslav kilsəsinin quruluĢ prinsipi əsas 

götürülmüĢdür. Cənubi Qafqazda 2 müsəlman inzibati orqanı - müftinin baĢçılığı 

ilə Sünni ruhani idarəsi (müftilik) və Ģeyxülislamın sədrliyi altında ġiə ruhani ida-

rəsi (Ģeyxülislamlıq) yaradıldı. Azərbaycan Demokratik Respublikası (1918-1920) 

yaranana qədər cənubi Qafqaz müsəlmanlarının dini iĢləri bu iki idarə tərəfindən 

tənzim edilmiĢdir. 1918-ci il dekabrın 11-də Ģeyxülislam Məhəmməd PiĢnamaz-
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zadə vəzifəsindən istefa verir. ADR sosial təminat və dini etiqad iĢləri naziri Musa 

Rəfibəyovun əmri ilə həmin vəzifəyə axund Ağa Əlizadə təyin edilir. Bu dövrdə 

islamı rasionallaĢdırmaq, müasirləĢdirmək meylləri güclənir. 1920-ci ildə Azər-

baycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra mayın 15-də Dini etiqad iĢləri na-

zirliyi və ġeyxülislamlıq təsisastı buraxılır, müsəlman din xadimləri təqiblərə 

məruz qalır, məscidlərin əksəriyyəti bağlanır. 1943-cü ildə faĢist Almaniyasına 

qarĢı mübarizədə dinin imkanlarından istifadə məqsədilə Zaqafqaziya müsəlman-

larının dini qurumunun yaradılması məqsədəuyğun hesab edilir. Zaqafqaziya mü-

səlmanlarının I qurultayı 25-28 may 1944-cü ildə Bakıda keçirilir və mərkəzi Ba-

kıda olmaqla Cənubi Qafqaz Müsəlmanları Ruhani Ġdarəsi yaradılır. 1944-cü ildən 

cənubi Qafqazda müsəlmanların dini təĢkilatlanmasındakı dualizm aradan qalxır. 

Cənubi Qafqaz Müsəlmanları Ruhani Ġdarəsi vahid mərkəz olur və Ģeyxülislam tə-

rəfindən idarə olunur, müfti Ġdarə sədrinin birinci müavini sayılır və sünni məzhəb 

müsəlmanların Ģəriətlə bağlı məsələlərini tənzim edir. Hazırda bu idarə Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsi kimi dövlət qeydiyyatından keçərək fəaliyyət göstərir və 

islam təmayüllü digər dini icmaların tarixi mərkəzi hesab olunur. 

SSRĠ dağıldıqdan sonra sovet məkanında mövcud olan bütün müsəlman dini 

təĢkilatları böhrana məruz qaldığı, parçalandığı halda, Zaqafqaziya Müsəlmanları 

Ruhani Ġdarəsi öz fəaliyyət dairəsini daha da geniĢləndirmiĢdir. 1998-ci ildə 

Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının 10-cu qurultayı keçirilmiĢdir. Qafqaz Müsəlman-

ları Ġdarəsinin Gürcüstanda və Dağıstanda da nümayəndəlikləri açılmıĢdır. Qafqaz 

Müsəlmanları Ġdarəsi beynəlxalq islam təĢkilatları ilə əlaqəsini ardıcıl Ģəkildə tə-

min edir, qonĢu müsəlman ölkələri ilə dini zəmində sıx əlaqələr yaradır. Bu gün 

həmin idarə öz səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycanda Ġslam dini icmalarına 

rəhbərlik edir, Ģəriət qayda-qanunlarının düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

Zaman-zaman panislamizm, fanatizm, ehkamçılıq, avamlıq, daha nələr-

nələr damğası ilə islami dəyərlərdən faydalanmayan cəmiyyət, nəhayət ki, dövlət 

müstəqilliyinin əldə edilməsi ilə xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlər sistemində is-

lamın layiq olduğu yeri tutmasına səbəb olmuĢdur. 

Demokratik təfəkkürün qərarlaĢdığı indiki Ģəraitdə islam dini konseptual 

təhlili göstərir ki, islamda bugünkü anlamda demokratiyaya zidd heç bir çağırıĢ 

yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin Ġslam Konfransı 

TəĢkilatının Gənclər Forumundakı (Ġstanbul, 3 sentyabr 2006) çıxıĢında islam 

həmrəyliyinin zəruri olduğu qeyd edilmiĢdir.  

Müasir dövrdə demokratiya və Ġslamın qarĢılıqlı əlaqə və təsirindən danıĢar-

kən, qeyd etmək lazımdır ki, demokratiya sosial-siyasi hadisə olaraq, mənəvi pro-

seslərə, o cümlədən, dini mənəvi-əxlaqi proseslərə də fəal təsir göstərir. Ġslam dini 

Azərbaycan xalqının mənəviyyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Məhz buna görə də 

bu xalq dünyəvi dəyərlərlə yanaĢı, islami dəyərləri, onun mütərəqqi ənənələrini 

yaĢatmağa və daha da inkiĢaf etdirməyə çalıĢır.  
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